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استغراب
ا���س��ت��غ��رب��ت مرجعية �سيا�سية التعليقات ال��ت��ي تناولت
اخلطة الأمنية يف ال�ضاحية اجلنوبية ،وك���أن هذه املنطقة
خ��ارج �سيطرة ال��دول��ة اللبنانية ،م���ؤك��دة �أن تواجد الدولة
يف ال�ضاحية لي�س جديداً ،وال طارئاً ،فكل الأجهزة الأمنية
م��وج��ودة ،ومل يعرقل أ�ح���د عملها يف �أي م��رة ن��ف��ذت خطة
م��داه��م��ة �أو ق����ررت اع��ت��ق��ال م��ط��ل��وب ل��ل��ع��دال��ة ،معلنة عن
ترحيبها باخلطة الأمنية اجلديدة� ،شرط �أن تكون دائمة
ومتوا�صلة وف��اع��ل��ة ،بالإ�ضافة �إىل ���ض��رورة تعزيز خمافر
املنطقة بالعديد الكايف.
السنة الثامنة  -الجمعة  12 -رجب 1436هـ  1 /أيار  2015م.
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االفتتاحية

الحل اليمني
ال�س����ؤال الذي يطرحه كل حري�ص ومتابع ملا يجري
يف اليم���ن واملنطقة العربية كلها ه���و� :إىل �أين ميكن
�أن تُف�ضي هذه احلرب عل���ى اليمن؟ وما الذي ميكن �أن
جتنيه اململكة من هذه احلرب؟ وما هي انعكا�سات هذه
احلرب على املنطقة كلها ،والتي ت�ش���تعل من املحيط
�إىل اخلليج؟
ال �شك �أن اململكة مل حتقق �أي ًا من الأهداف املزعومة
التي و�ض���عتها للحرب ،فال هي ط���ردت الإيرانيني من
اليمن ،وال �أعادت عبد ربه من�ص���ور هادي �إىل ال�سلطة،
وال ق�ض���ت على احلوثي�ي�ن ،وال �أعادت اال�س���تقرار �إىل
اليمن.
ما ح�ص���ل هو نقي�ض كل تلك الأه���داف متام ًا ،فقد
طرح���ت �إيران م�رشوع ًا للحل ال�سيا�س���ي قبل �أي دولة
�أخ���رى يف الإقليم ،وبات احلوثيون (�أن�ص���ار اهلل) �أقوى
بكثري من ال�س���ابق ،فهم ي�سيطرون على معظم م�ساحة
اليمن ،كما بات من امل�س���تحيل عودة عبد ربه من�صور
هادي �إىل ال�سلطة.
لق���د حت ّول���ت �أهداف احل���رب �إىل جمرد ا�س���تهداف
للمدنيني واملن�ش�آت اليمنية املختلفة ،من دون �أي تغيري
يف موازين القوى الع�س���كرية الداخلية يف اليمن ،ال بل
�إن امل�ستفيد الأكرب مما ح�صل هو تنظيم «القاعدة».
يف املح�ص���لة ،لن جتني اململكة من احلرب  -مهما
كانت نتائجها � -س���وى كراهية ال�ش���عب اليمني ،ولن
جتن���ي من عملياتها �س���وى املزيد م���ن تدمري اليمن،
ولي����س هن���اك �أي فائدة من وعود �إع���ادة الإعمار ،يف
ظل ا�س���تمرار الق�ص���ف والتدمري ،ول���ن تتمكن اململكة
من الق�ض���اءعلى نفوذ �إيران ،وال عل���ى عرقلة التفاهم
جرها �إىل حرب يف
النووي بينها وبني الغرب ،وال على ّ
تن�س���ق مع
املنطقة ،ويبدو �أن الواليات املتحدة التي ّ
اململكة يف هذه احلرب ،لي�س���ت مهتمة كثرياً مبا ميكن
�أن حتققه اململكة من نتائج ،فما يه ّم الواليات املتحدة
هو �أن تبق���ى املنطقة يف حال من ال�رصاع وال�ش���قاق
وال�ص���دامات املذهبية ،وحتويل العداء من «�إ�رسائيل»
�إىل �إي���ران ،واحلرب على اليمن حتق���ق الكثري من هذه
االهداف.
ل���ذا ،يجب االعرتاف ب�أن ما ح�ص���ل ه���و «مغامرة
�س���عودية» ،ال بد م���ن الرتاجع عنها قبل ا�س���تفحال
تداعياتها ال�سلبية ،وهذا يعني �أن تعرتف اململكة ب�أن
موازين القوى قد تغيرّ ت يف الداخل اليمني ،و�أن اليمن
مل يعد كما كان يف ال�س���ابق؛ حديقة خلفية لنفوذها،
بل دولة م�ستقلة تتطلع �إىل �سيادتها بعيداً من الهيمنة
ال�س���عودية التاريخية ،وما قاله «بن عمر»؛ املبعوث
الأمم���ي �إىل اليمن من �أن التفاهم ال�سيا�س���ي كان على
و�ش���ك التحقق قب���ل احلرب ال�س���عودية ،دليل على �أن
اليمنيني مبقدورهم حتقي���ق التفاهم يف ما بينهم من
دون �أي و�ص���اية خارجية ،وه���ذا هواحلل املطلوب يف
اليمن.

االنقالب الملكي الثاني في السعودية..
هل ينعكس إيجابًا على الرئاسة اللبنانية؟
تت�س���ارع اخلط���وات االنقالبي���ة يف
ال�س���عودية منذ اعتالء امللك �سلمان بن عبد
العزي���ز العر�ش ،حيث فاج�أ فجر اليوم الذي
�أ�ص���بح فيه حاكم ًا مطلقاً ،اجلميع بانقالبه،
ب�إبع���اد املقرب�ي�ن من �س���لفه الراحل ،ويف
مقدمهم جنله الأمري متعب بن عبد اهلل؛ قائد
احلر�س الوطن���ي ،ورئي�س الدي���وان امللكي
خالد التويجري ،وو�ضع حممد بن �سلمان يف
دائرة ال�ضوء والقرار؛ رئي�س ًا للديوان امللكي
ووزي���راً للدفاع� ،ض���ارب ًا بذلك ع�ص���فورين
بحجر واحد ،ب�إبعاد �أوالد ويل العهد الراحل
�س���لطان بن عبد العزيز نهائي ًا عن ال�سلطة،
والذي �ش���غل وزراة الدفاع ردح ًا طوي ًال من
الزمن ،وكان���ت حكراً عليه وعل���ى �أ�رسته،
م�س���تفيداً من �إخفاقات رئي�س اال�ستخبارات
ال�س���ابق (بندر) يف �أكرث من مكان ،ومن ف�شل
�ش���قيقه الطيار و«رائد الف�ض���اء» خالد يف
معركته م���ع احلوثيني قبل �س���نوات ،علم ًا
�أن مكان���ة �أوالد �س���لطان كانت �أي�ض��� ًا قد
تراجعت عند الأمريكيني ،ل�ص���الح جنل ويل
العهد الراحل نايف بن عب���د العزيز؛ الأمري
حممد ،الذي عرف كيف يعزز دوره ووجوده
يف وزارة الداخلية و�أجهزتها يف زمن والده
الذي توالها نح���و ع�رشين عاماً ،فلفت �إليه
�أنظار الأمريكيني الذين وجدوا فيه �ضالتهم،
واهتموا به على ح�ساب الآخرين من الأ�رسة
احلاكمة ،ف�صار الرجل الأقوى.
الع�صفور الثاين الذي �أ�صابه حجر امللك
اجلدي���د ،كان عائلة املل���ك الراحل عبد اهلل،
الذي �أبعد جنله متعب عن دائرة القرار ،لكن
امللك �س���لمان ف�ش���ل يف �إبعاده عن قيادة
احلر����س الوطني ،و�إن ح���اول �أن يورّطه يف
النزاع اليمني من خالل الطلب منه التحرك

�إىل احل���دود اليمنية ،وهو م���ا فهمه متعب
جي���داً ب�أنه حماول���ة لتوريط���ه بالوحول
اليمني���ة ،وتوجيه �رضبة قا�ص���مة للحر�س،
فكان موقفه عالنية بتلبية النداء والواجب،
�أما عملي ًا فلم يحرّك �إال قوات رمزية مل جتد
مربراً للدخول يف املعركة الربية ،لأن وزارة
الدفاع تكتفي بحربها اجلوية املدمرة على
اليمن.
ب�ش���كل عام ،ف�إن االنقالب الأول للملك
ال�س���عودي ع���زز حتالف �آل �س���لمان مع �آل
ناي���ف ،ومكانتهم���ا يف ال�س���لطة و�آلياتها،
ليوا�ص���ل بعدها تقليم �أظاف���ر بقية �أجنحة
الأ��س�رة امللكي���ة ،ويوجّ ه �رضبت���ه الثانية

االنقالب األول عزز تحالف آل
سلمان مع آل نايف ..والثاني
قلّ م أظافر بقية أجنحة أوالد
مؤسس المملكة السعودية

بانقالب���ه اجلديد عل���ى الأحياء م���ن �أوالد
امل�ؤ�س����س ،ولت�ص���فية بقية جيوب الأ�رسة
امللكية التي �صارت تعترب وزاراتها و�إماراتها
حكراً عليها وحدها ،وهكذا �أطاح بويل العهد
الأمري مقرن بن عبد العزيز ،ل�ص���الح حممد

د .طالل عرتي�سي
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
يح�ضر جنله ال�ستالم وزارة اخلارجية ال�سعودية� ..إال �أن القدر كان �أ�سرع
�سعود الفي�صل كان ّ

(�أ.ف.ب).

بن نايف ،وعزز مكانة جنله ال�ش���اب حممد
بن �سلمان املندفع يف حروب وا�سعة كحربه
يف اليمن ،لي�صبح ولي ًا لويل العهد ،ورئي�س ًا
للديوان امللكي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار احتكاره
لوزارة الدفاع ،وبالتايل ن�س���ف �أ�س�س و�صية
عبد العزيز �آل �س���عود بانتقال ال�سلطة بني
الأبناء ،ومن بعهدهم �إىل الأحفاد ،وهكذا مل
يع���د من دور ملن بقي من �أبناء عبد العزيز،
كمقرن ال���ذي �أقيل من والية العهد ،والأمراء:
طالل وتركي وخالد وغريهم..
وم���ن مفاج����آت االنق�ل�اب اجلديد كان
�إبعاد وزير اخلارجية �س���عود الفي�ص���ل عن
�إمارته يف وزراة اخلارجية ،والتي ترت�س���خ
فيها �أقدام �أ�رسة امللك الأ�سبق الراحل في�صل
بن عبد العزيز ،ال���ذي توىل هذه الوزارة يف
زمن والده ،وبقي يديرها من خلف ال�ستارة،
و�ص���ارت مبا ي�ش���به �إدارت���ه املبا�رشة بعد
توليه العر�ش عام  ،1964وبُعيد اغتياله يف
العام  1975توىل �سعود الفي�صل الوزراة.
�إعالن �إقالة �س���عود الفي�صل من وزارته
كان حتت عنوان «بناء لطلبه» ،وهنا ت�شري
املعلومات املتوافرة �إىل �أن �س���عود الفي�صل
كان يح�ضرّ جنله الأكرب لهذه املهمة ،على �أن
يتوالها لفرت انتقالية �شقيقه تركي الفي�صل،
لك���ن �رضبة «املعل���م» كانت بت�س���ليمها
�إىل رج���ل �أمريكا البارز؛ �س���فري اململكة يف
وا�ش���نطن عادل اجلبري ،وهو ما يحول دون
احتجاج �آل في�صل.
وحلف���ظ ماء وجه �أ�رسة امللك الأ�س���بق
الراحل في�ص���ل بن عبد العزي���ز ،كان القرار
امللكي بتعيني �سعود الفي�صل وزير دولة يف
جمل�س الوزراء ،وم�ست�ش���اراً ومبعوث ًا خا�ص ًا
للمل���ك ،وم�رشف ًا ع���ن ال�ش����ؤون اخلارجية،
و�إذا علمنا �أن الوزير املقال عليل ال�ص���حة،
ويق�ض���ي معظم �أوقاته بني امل�ست�ش���فيات
الأوروبية والأمريكية ،يت�ضح معنى تعيينه
«مبعوثاً».
ال�س����ؤال ال���ذي يط���رح نف�س���ه يف ظل
التغي�ي�ر يف وزارة اخلارجي���ة :هل ميكن �أن
حت�ص���ل حلحلة لبع�ض الأزمات الإقليمية،
ومنه���ا على وجه التحدي���د �أزمة انتخابات
الرئا�س���ة اللبنانية ،لأنه م���ن املعروف �أن
�سعود الفي�صل هو �أحد املعرقلني الأ�سا�سيني
النتخ���اب رئي����س اجلمهوري���ة ،كونه يريد
رئي�س��� ًا معادي��� ًا ملحور املقاوم���ة ،ويتميز
بعدائه ال�شديد لرجل لبنان القوي م�سيحي ًا
العماد مي�ش���ال ع���ون ،وهو �أ�ش���هَر عدائه
ورف�ضه له «بال لفّ وال دوران» ،وفر�ض على
«امل�ستقبل» ورئي�سه وحلفائه هذا العداء.
ال ميك���ن التكهّ���ن مب�س���ار ال�سيا�س���ة
ال�س���عودية اجلدي���دة ،الت���ي تتجه يف ظل
مركزة الق���رار بني وزيري الداخلية والدفاع،
ال�شابني املندفعني لفتح م�شاكل و�رصاعات
وا�سعة على م�ستوى كل دولة عربية ،وعلى
امل�ستوى الإقليمي ،وميزتهما الوحيدة �أنهما
الآن رج�ل�ا وا�ش���نطن ..فلنتاب���ع التطورات
الداخلية ال�سعودية التي �ستحمل املزيد من
املفاج�آت ،و�أبرزها «تطيري» �أ�ش���قاء امللك
من �إمارات املناطق.

عبد اهلل نا�صر
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همسات

رستم غزالي واليمن ..و«شيزوفرينيا» اللبناني

¡ ي�أ�س باري�سي

�أبلغت دوائر القرار يف باري�س من يعنيهم الأمر
يف لبنان من امل�ستجريين بها� ،أنها قامت مبا
يتوجب عليها ب�ش����أن الفراغ الرئا�س���ي ،ومل
ت�صل �إىل نتيجة ،وهي لن تكرر التجربة وتقع
يف الف�شل مرة ثانية وثالثة.

¡ تلويح

اعت�برت قي��ادات �ش��مالية �أن �إع�لان النائ��ب
ج��ده تركي،
املبع��د عن «كتلة امل�س��تقبل»� ،أن ّ
َ
ه��و تلويح ب�ترك ال�ضفة «الوهابي��ة» والعودة
�إىل ال�ضف��ة «الإخواني��ة» ،و�أن �أول امل�ش��ي
باجت��اه التبجي��ل بالعثماين حنجل��ة للو�صول
�إىل الغطاء «الأردوغاين».

¡ �إطار �سيا�سي �ضاغط

ر�ص���دت جهات معنية ات�صاالت بني مر ّكبات
�شمالية ،هدفها ت�ش���كيل �إطار �سيا�سي لنواب
�أهل املنطقة ،يكون �أحد عوامل ال�ض���غط على
الرئي�س �س���عد احلريري ،رغم ا�ستجابة الأخري
له���م والطلب من رئي�س بلدي���ة طرابل�س نادر
الغزال اال�س���تقالة ،والذي ر�ض���خ بعد ابتزاز
مور�س عليه خفية.

¡ ال ثقة

�أبلغت جهة �سيا�سية يف «� 8آذار» حزب ًا من قوى
«� »14آذار �أن��ه خ�رس «الثقة» التي كانت ترتاكم
وكاد �أن يح��وز عليها ،بعد تكرار مواقف علنية
لقي��ادات فيه تتناق���ض مع جوه��ر الأحاديث
مت الت��داول حوله��ا خالل
والتفاهم��ات الت��ي ّ
اللقاءات املقفلة.

¡ تدخُّ ل طبيعي
احتار اللبنانيون كيف يحكمون على ر�ستم غزايل ..فهل ر�ستم  -الهاي غري ر�ستم  -ريف دم�شق؟

يعي�����ش اللبنانيون الي����وم كما الأم�س
وغداً يف غرفة االنتظار على �إيقاع �س����اعة
الإقليم املتفج����ر ،والذي يعي�ش مرحلة من
�أخط����ر مراح����ل تاريخه ،ال ب����ل �إنه حمور
حرب عاملية بالوكالة جتري على �أر�ض����ه،
وال يُعرف متى تنته����ي .ولئن كان الإقليم
املتفجّ ر ق����د لفح لبنان بن����اره يف �أوقات
عدّة ،فال �ش����يء ي�ش����ي ب�أن اللبنانيني قد
وعوا �أهمية وخطورة ما يح�صل ،وتوا�ضعوا
يف و�ضع التوقّعات ب�إلغاء بع�ضهم بع�ضاً.
ويف خ�ض����م التح����والت يف املنطقة،
يبدو التناق�ض جزءاً من �شخ�صية اللبناين
الع�ص����يّة عل����ى الفه����م ،ويبدو ه����ذا هذا
التناق�ض جلي ًا يف مواقف عدّة ميكن �إيجاز
بع�ضها مبا يلي:
�شهود املحكمة اخلا�صة بلبنان  -وهم
باملنا�س����بة من ال�سيا�سيني املحظيني يف
عهد «الو�صاية ال�س����ورية» على لبنان -
م����ا انفكوا منذ بدء اال�س����تجوابات والإدالء
ب�إفاداتهم يتحدثون عن «ترهيب» ر�س����تم
غ����زايل ،وقيامه ب�إذاللهم ،وقب�ض الر�ش����ى
وتهديدهم بالقتل ،والتهديد بتك�سري لبنان
على ر�ؤو�سهم ..لكن ما �أن مات غزايل حتى
ب����د�أت تغريدات من ي����دور يف فلك ه�ؤالء،
وبع�ضهم ممن �أدىل ب�شهادته �أمام املحكمة،
تتباكى على الرجل ،معت��ب�رة �أن «النظام
�صفّاه» كما فعل بغريه ممن حكموا لبنان
يف تل����ك الف��ت�رة من احلكم امل�ش��ت�رك بني
ه�����ؤالء وال�س����وريني ،وه����ي املرحلة التي
ت�س�����أل املحكمة ه�ؤالء عنها .وهكذا ،احتار
اللبنانيون ماذا ي�ص����دقون ،وكيف يحكمون
على ر�ستم غزايل ،وهل ر�ستم  -الهاي غري
ر�ستم  -ريف دم�شق؟

يطالعنا ال�سيا�س����يون اللبنانيون ليل
نهار ب�رضورة حتييد لبنان عن ال�رصاعات
القائمة يف املنطقة ،وعن خطورة ا�ستجالب
الن����ار �إىل الداخل اللبن����اين ،و�أن النار لو
اندلعت حلرق����ت الأخ�رض والياب�س ،لكن مل
ن�س����مع �أي ًا من ه�ؤالء امتنع ع����ن التدخّ ل

النفاق اللبناني برز في
شهادات المحكمة الخاصة..
خصوصًا الذين أفاضوا
الحديث عن مرحلة حكم غزالي
للبنان

و�إبداء الر�أي و«امل�س����اعدة» يف املو�ضوع
ال�س����وري �أو العراقي �أو حتى اليمني الذي
انق�سم حوله اللبنانيون ب�شكل ت�شعر وك�أن
اليمن دولة على احلدود اللبنانية ،وتربط
لبنان بها عالقات جوار ،وحدود م�ش��ت�ركة،
وعائالت تعي�ش على احلدود بني البلدين.
�ش����عر اللبنانيون بع����د الأزمة اليمنية
وك�أنهم م�س�ؤولون مبا�رشة عن ال�رصاع يف
اليمن ،وبات املحلل����ون الدائرون يف فلك
كل ط����رف ينظّرون ح����ول القبائل اليمنية

و�أ�ص����ولها ،وينب�ش����ون التاريخ امل�ش��ت�رك
بني ال�س����عودية واليمن للحدي����ث �إما عن
مظلومية م����ا� ،أو عن عالقات �س����ويّة بني
البلدين اجلارين ..ويف خ�ضّ م هذا االنق�سام
العام����ودي ح����ول اليمن ،ممن����وع احلياد،
وممن����وع التفلّت بكالم من هن����ا �أو هناك
ال يطابق املوا�ص����فات املطلوبة للت�صفيق
والطاعة العمياء.
عا�����ش اللبناني����ون م�ش����اكل اليم����ن
وعائالته و�أ�صوله الدينية ،وباتوا يحللون
يف �أ�س�����س ال�رصاع القبائلي ،كما عا�ش����وا
ال�رصاع ال�س����وري ب�����أدق تفا�ص����يله ،و�إذا
كان ل�س����ورية تاريخ وجغرافيا م�ش��ت�ركة
م����ع لبنان تربر هذا الرتاب����ط ،فماذا يعرف
اللبن����اين ع����ن احلوثي��ي�ن يف اليمن ،وعن
قبائل جنران وغريها؟ وما الذي يعنيه يف
دهاليز الق�صور ال�سعودية؟ وال �ش ّك �أن خرب
�إقالة ويل العهد مقرن بن عبد العزيز ووزير
اخلارجية �سعود الفي�صل� ،ست�شي بكثري من
التحلي����ل والتفنيد ونظريات امل�ؤامرة على
�شا�شات حمطات التلفزة اللبنانية.
الأكي����د� ،أن لبنان يعي�ش على �ص����فيح
�س����اخن ،والأكي����د �أن النف����اق اللبناين يف
الت�أييد والتهليل وا�س����تغالل النفوذ برز يف
�شهادات املحكمة اخلا�صة ،خ�صو�ص ًا الذين
�أفا�ضوا يف احلديث عن مرحلة حكم ر�ستم
غزايل للبنان ،والت����ي كانت تفرت�ض منهم
موقف ًا مغايراً لتغريداتهم املتباكية ..ويبقى
ال�س�ؤال :هل ميكن �أن يتفق اللبنانيون على
�ش����يء كما �أجمعوا على التنديد وال�سخرية
من قانون ال�سري اجلديد؟

د .ليلى نقوال الرحباين

مل ِ
ينف �أحد مراجع «تيار امل�س���تقبل» تدخُّ ل
ال�س���فري ال�س���عودي بقوة ملنع تفاقم ال�رصاع
التناحري بني قيادات يف «امل�ستقبل» ،معترباً
�أن الغراب���ة تكمن عندما ال يكون هناك تدخُّ ل،
لأنه يدرك التداعيات على اململكة� ،سيما �أنها
من يو ّزع الأدوار والقوت مع ًا.

¡ البهلوان

ي�سبح
اكت�شفت جهة �سيا�سي��ة �أن �إعالمي ًا كان ّ
با�سمه��ا لي��ل نه��ار لي���س �إال بهلوان��ا ُيتق��ن
ويتفنن يف اللعب على احلبال؛ وفق مقت�ضيات
م�صلحت��ه ،و�أن الط��رف الآخ��ر ال ميان��ع م��ن
ا�ستخدامه على «القطعة».

¡ لبنان قادر على �إطفاء الدين

ر�أى خب�ي�ر اقت�ص���ادي �أن لبنان ق���ادر ب�رسعة
قيا�س���ية على �إطف���اء الدين الع���ام املرتاكم
على اخلزين���ة� ،إذا حزمت الدولة �أمرها وقررت
ا�سرتجاع املال العام املنهوب ،ومنها �أكرث من
 30ملي���ار دوالر ثم���ن �أر�ض ال���ردم يف منطقة
النورماندي ،و 11مليار دوالر بدل قطع احل�ساب
يف املوازن���ة العامة للدولة من���ذ عام ،2005
و�أكرث من �أربعة مليارات دوالر هبات �إىل لبنان
يف متوز � -آب  ،2006مل تدخل ح�ساب اخلزينة،
ويبلغ جمموع ه���ذا املبالغ �أكرث من  45مليار
دوالر ..عدا �أنه قد يكون هناك مبالغ خيالية يف
زوايا خمتلفة ميكن البحث عنها وحت�صيلها.

¡ من �أهداف العدوان

ر�أى �سف�ير عرب��ي �أن م��ن �أه��داف الع��دوان
ال�سع��ودي  -الأمريك��ي عل��ى اليم��ن� ،سح��ب
الب�س��اط م��ن حت��ت م��صر ،و�إحلاقه��ا مب�آرب
كمجرد منفذ ،ال�سيما �أن الرئي�س عبد
ال�سعودية
ّ
الفت��اح ال�سي�سي كان دع��ا لت�شكيل قوة عربية
م�شرتكة ،عم��ل �آل �سعود عل��ى حتديد وجهتها
م�سبق�� ًا ،و�إعالم ال�سي�س��ي �أن الدور القيادي لن
يكون مل�رص.
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بعد الفشل في معركة الجنوب
معركة الشمال السوري :حشد تركي – خليجي – تكفيري لحفظ ماء الوجه
�أ�س���ئلة عديدة تُطرح حول ت�س���ارع
التط���ورات؛ من املدخل اجلنوبي ل�ش���به
اجلزيرة العربية �إىل �ش���مالها يف �سورية
والعراق ،وما بينها من دول وبلدان ت�شهد
�أحداث��� ًا دامي���ة ومدمرة كم���ا يجري يف
ليبيا ،ومقلقة من خالل الن�شاط الإرهابي
املتزايد بني تون����س واملغرب واجلزائر،
وم���ا حتفل به م�رص من ن�ش���اط �إرهابي،
ت�ض���ع القيادة امل�رصية يف حالة حرج
�ش���ديد بني مواجهة الإره���اب والتطرف
م���ن جهة ،ومعاجلة الأزمة االقت�ص���ادية
واالجتماعية امل�ستفحلة من جهة ثانية،
والتفتي����ش عن دور مفقود مل�رص و�س���ط
ال�ضو�ضاء والفو�ضى من جهة ثالثة ،فتجد
حالها عاجزة وم�ش���لولة ومنجذبة �أكرث
ف�أكرث نحو فتات بائع���ي الكاز العربي،
ويف مقدمته���م مملكة الرم���ال ورياالتها
التي تقطر من دم ال�ش���عوب العربية ،مما
يهدد �أر�ض الكنانة باجلمود واال�س���تكانة
والتقهقر الذي �س���يجعلها �إن مل حت�س���م
دورها على �س���كة احلل���ول الأمريكية -
«الإ�رسائيلي���ة» ،التي ت�أخذ ال�س���عودية
وتركي���ا وبينهم���ا قط���ر و«الإخ���وان»
واجهتها العربية والإ�س�ل�امية ،خ�صو�ص ًا
�أن االنخ���راط اخلج���ول مل�رص يف احلرب
على اليمن ،مل يجعلها تنخرط يف احلرب
«الإ�رسائيلية»  -الأمريكية  -التكفريية
على �سورية.
ب�ش���كل عام ،ما �أعلنه مبعوث االمم
املتح���دة �إىل اليمن ال�س���ابق جمال بن
عمر يو�ضح م�س����ؤولية اململكة العربية
ال�س���عودية عن التطورات التي ت�شهدها
املنطق���ة ،حيث اعت�ب�ر �أن «احلرب التي
تقودها ال�سعودية �صارت مواجهة �شاملة
ب�أجندات �إقليمية ،والقاعدة هو امل�ستفيد
منها».
يف ظ���ل ه���ذا التوت���ر الوا�س���ع يف
املنطقة ،والذي يلب�سونه لبا�س ًا مذهبياً،
لي�س من حاجة �إىل براهني ودالئل لت�أكيد
�أن الع���دو «الإ�رسائيلي» هو امل�س���تفيد
الأول منه ،و�أن تركيا هي �إحدى الرابحني

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري �إثر ا�ستعادة عدة قرى يف ريف احل�سكة

من���ه ،لأن���ه ب�س���بب االن�ش���غال الدويل
والإقليمي بالتطورات اليمنية ،ا�س���تغلت
�أنق���رة الواقع على ال�س���احة ال�س���ورية،
فح�ش���دت ع�رشات �آالف املرتزقة للهجوم
على �إدلب وج�رس ال�ش���غور ،يف حماولة
لتكون الرجل الرابعة يف كر�س���ي النظام
الإقليمي املك���وّن الآن (طهران والريا�ض
وت���ل �أبيب) ،بعد �أن تلقّت �ص���فعة قوية
�إث���ر انهيار حكم «الإخ���وان» يف م�رص،
وتراجع دور قطر.
�إدلب وج�رس ال�ش���غور اللتان تعر�ضتا
لغزو �إرهابي  -تكفريي وا�س���ع ح�شدت له
�أنقرة �أكرث من � 10آالف مرتزقة من ال�شي�شان
والقوقاز و�أ�س�ت�راليا و�أوروبا وال�سعودية،
وخطط له �ض���باط من املخابرات وقوات
النخبة الرتكية واملو�ساد «الإ�رسائيلي»،
هو يف حقيقت���ه احتالل ترك���ي بواجهة
«�إ�س�ل�امية» متكوّنة من ع���دة جماعات
�إرهابية من �أمثال «الن�رصة» و«داع�ش»

وغريهما من الف�ص���ائل التي حتارب حتت
ا�سم «الإ�سالم».
وكم���ا ي�ؤك���د اخل�ب�راء واملتابعون
لتطورات امليدان ال�س���وري ف�إن الآالف من
الإرهابيني الذين اندفعوا �إىل ج�رس ال�شغور
داخل الأرا�ضي الرتكية ،هم �أنف�سهم الذين
�سبق �أن ا�س���تخدمتهم املخابرات الرتكية
يف عملية احتالل ك�سب قبل �أكرث من عام؛
يف حماولة للو�صول �إىل ال�ساحل ال�سوري،
وربط���ه ب�أ�ش���كال خمتلفة مع ال�س���احل
الرتكي ومع ال�س���احل اللبن���اين ،بحيث
الحظن���ا يف الآونة الأخ�ي�رة حترّك خاليا
تكفريية نائمة يف ال�شمال اللبناين ،والتي
كان لها اجلي�ش اللبناين باملر�صاد ،ووجّ ه
لها �رضبات قوي���ة باعتقال عدد كبري من
�أفرادها.
وكما ي���رى اخل�ب�راء ف����إن العملية
اجلدي���دة لرتكيا �س���يلحقها يف النتيجة
الإخفاق ،كما �أخفقت �س���ابق ًا بعد احتالل

ك�س���ب ،ومن ث���م هزمي���ة تركي���ا وقطر
والتكفرييني فيها.
بي���د �أن العمليت�ي�ن الرتكيت�ي�ن
اجلديدتني يف �إدلب وج�رس ال�شغور كانتا
يف حقيقتهم���ا تعبرياً ع���ن قيام حتالف
جدي���د ب�ي�ن ال�س���عودية وتركي���ا وقطر
و«الإخ���وان» و«القاع���دة» و«داع�ش»،
تتكام���ل مع غرفة عملي���ات «موك» يف
الأردن ،والتي ي�شارك فيها خمابراتيون من
عمان و�أنقرة والدوحة و«جبهة الن�رصة»،
مب�شاركة �ضباط �أمريكيني من الـ«»C.I.A
واملو�ساد ،ليديروا املواجهات يف اجلنوب
ال�سوري على احلدود مع اجلوالن املتحتل
والأردن ،ما ا�ستوجب �إعادة تعزيز وتطوير
غرفة عمليات انطاكي���ا يف تركيا لقيادة
احلرب يف ال�ش���مال ال�س���وري ،واال�ستيالء
على �أو�س���ع امل�س���احات املمكنة يف هذا
ال�ش���مال ،يف ظ���ل انتهاز الفر����ص التي
تتج�سد ب�أ�شكال خمتلفة� ،أبرزها:

االن�شغال الإقليمي والدويل باحلرب
املجرمة التي تقودها ال�س���عودية على
اليمن ،لك���ن ب�إ�رشاف وتخطيط �أمريكي
 «�إ�رسائيل���ي» ،ورمبا م���ن هنا نفهمكالم الرئي�س �سعد احلريري بطلبه نقل
«عا�ص���فة احلزم» �إىل �س���ورية؛ على
قاعدة «خذوا �أ�رسارهم من �صغارهم».
ا�س���تغالل املفاو�ض���ات النووية،
حي���ث تنهمك طه���ران بتحري���ر ن�ص
االتف���اق النهائ���ي مع وا�ش���نطن ،لكن
يبدو �أن �س���قوف ًا وُ�ضعت �أمام املفاو�ض
الإيراين ،قد ت�ض���ع حداً لغطر�سة �أعداء
دم�ش���ق ،كان �أبرزه���ا موقف املر�ش���د
الأعلى للثورة الإ�س�ل�امية ال�سيد علي
خامنئي ،وقائد احلر�س الثوري ،وموقف
جمل�س ال�ش���ورى؛ ب�أن �أي اتفاق ال ميرّ
إ� َّال مبوافقته.
يف اخلال�صة ،قدرة اجلي�ش ال�سوري
وحلفائه ،خ�صو�ص��� ًا ح���زب اهلل ،على
ا�س���تيعاب الهج���وم التكفريي املدعوم
«�إ�رسائيلي���اً» وخليجي��� ًا و�أمريكي��� ًا
و�أردني ًا يف اجلنوب ال�س���وري ،وتو�سيع
نطاق �سيطرته ،تُ�سارع خطوات االتفاق
النووي ،وف�شل «عا�ص���فة احلزم» يف
حتقيق �أي تق���دم يف اليمن ،عزز وحدة
وحتالف القوى املعادية لدم�ش���ق من
دول �إىل ف�صائل وقوى �إرهابية وتكفريية
و�إخوانية وامراء حرب لتو�س���يع نطاق
�س���يطرتهم الع�سكرية يف ال�شمال لربط
�إدلب بج�رس ال�شغور ب�أجزاء من �أرياف
حل���ب والالذقي���ة ،مع تعزيز �س���يطرة
«داع�ش» على الرق���ة ودير الزور ،يف
حماولة بائ�س���ة خللق مناطقة عازلة
تف�صل التطورات العراقية عن ال�سورية
من جه���ة ،وتوجد حزام ًا لرتكيا تفر�ض
م�ش���يئتها علي���ه ،و�إن كان م���ن خالل
الإرهاب..
لنتاب���ع التطورات ،لأننا �س���نكون
بالت�أكيد �أمام معركة ك�سب جديدة.

�أحمد زين الدين

ما هي النتائج المتوقعة من «جنيف »3؟
كل التحليالت ال�ص���حافية التي
تتوقع �أن الت�س���وية املرتقبة للأزمة
ال�س���ورية �س���تكون على غرار اتفاق
الطائف  1990الذي و�ضع حداً للحرب
اللبنانية ،ومت فيه تقا�س���م ال�سلطة
عل���ى نح���و «ف���درايل  -طائفي»،
غري واقعي���ة ،وال تنطبق على احلال
ال�س���وري ،وهي جم���رد �أمنيات لدى
بع����ض اجلهات الإقليمي���ة و�أتباعها
يف الداخ���ل ال�س���وري ،ولي�س لها �أي
مقوم���ات عل���ى الأر����ض يف الوقت
الراهن ،ال�س���يما �أن م�ؤ�س�سة اجلي�ش
ماتزال قوية ومتما�س���ة ،وب�إمكانها
احلف���اظ عل���ى وحدة الدول���ة ،رغم

�سيطرة امل�سلحني الآنية على بع�ض
املناطق ،بح�س���ب ما ت�ؤكد م�ص���ادر
�سيا�سية �سورية لفتت �إىل �أن التمثيل
املذهبي يراعى يف ت�شكيل احلكومات،
لكن �ضمن خط ا�سرتاتيجي واحد� ،أي
عدم متثيل �أي ف�ص���يل �سيا�س���ي له
ارتباط���ات خارجي���ة �أو معادٍ لنهج
الدولة املمان���ع ،كتنظيم «الإخوان
امل�سلمني».
وت�ؤكد امل�صادر �أن الدبلوما�سية
الرو�س���ية جنحت يف جمع ال�س���لطة
واملعار�ضة يف مو�سكو يف الأ�سابيع
القليل���ة الفاتت���ة ،لتقدمي ال�ص���ورة
ال�سيا�سية التي ميكن املتابعة فيها،

فيما كانت لق���اءات جنيف �أقرب �إىل
«جل�س���ات حما�س���بة» ،لك���ن لقاء
مو�س���كو كان عل���ى �ش���كل مواجهة
�سيا�س���ية ،بغ�ض النظر عن النتائج
املبا��ش�رة ملا قدّمته و�س���ط العنف
والإرهاب على الأر�ض ال�سورية.
وترى امل�ص���ادر �أن ما قامت به
الدبلوما�سية املذكورة هو تثبيت �أمر
واقع للحكومة ال�س���ورية ،وو�ضعها
يف �سياق م�سار �سيا�سي مع الأطراف
الأخرى ،ما ي�ؤدي �إىل ت�ش���كيل واقع
خمتل���ف ينه���ي مو�ض���وع ال�رصاع
على «النظام ال�سيا�س���ي» ،ويدخل
يف عملي���ة «ف�ض اال�ش���تباك» بني

دم�شق واملجتمع الدويل ،م�شرية �إىل
�أن �أي تفاهم ميكن �أن تتو�ص���ل �إليه
املعار�ض���ة مع احلكومة ال�س���ورية
�س���ينتقل �إىل املحافل الدولية وفق
م��ش�روع رو�س���ي بالدرج���ة الأوىل
لإنه���اء الأزمة ال�س���ورية ،فمو�س���كو
تري���د بناء حال���ة �سيا�س���ية ميكن
ا�ستناد �إليها لتقدمي «�أجندة» تنهي
م�س����ألتني �أ�سا�س���يتني :م�رشوعي���ة
النظام ال�سيا�س���ي ،وامل�س�ألة الثانية
حالة احل�صار على الدولة ال�سورية،
والتي ميكن اعتبارها �رشط ًا �أ�سا�سي ًا
مل�رشوع م�ش�ت�رك م���ن �أجل حماربة
�إرهاب.

وتعترب امل�صادر �أن رهان رو�سيا
يظه���ر يف حماولة �إجناز �رشاكة بني
املعار�ضة وال�سلطة ،وو�ضع الطرفني
�أمام ا�س���تحقاقات برنامج �سيا�سي،
ودعم الدولة يف مواجهة الإرهاب ،ما
�سيعزز من طبيعة الدول امل�ستقبلي
للدول يف �ضمان الأمن الإقليمي.
وتختم امل�ص���ادر بالقول :ميكن
و�صف «لقاء مو�سكو» ب�أنه خطوات
�إجرائية متتالية للو�صول �إىل اتفاق
�سيا�سي قد ينجَ ز يف م�ؤمتر «جنيف
 »3املرتقَب.

ح�سان احل�سن
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 ..وما �آمنت
«�إ�رسائيل» بنف�سها

نصر الله واألسد« ..الورقة األمنية»
األخطر إلى الميدان

باال�ستخبارات الرتكية ،على خلفية ح�شد �أعداد كبرية
من م�س���لحي القوقاز وال�شي�ش���ان لرفدهم �إىل جبهات
ال�شمال ال�سوري.
وبح�س���ب التقرير ،ف�إن الهجمات امل�س���لحة غري
امل�س���بوقة بالعديد والعت���اد يف جبهتي �إدلب وج�رس
ال�شغور ،والتي ح�سمت فيها �صواريخ «تاو» الأمريكية
املعارك ،رغم �رشا�س���ة �أداء وحدات اجلي�ش ال�س���وري،
بعد ت�أمني �شحنات كبرية من تلك ال�صواريخ ملجاميع
امل�س���لحني املهاجم�ي�ن عرب احلدود الرتكي���ة� ،أعقبت
اجتماعات «�أمنية» مكثفة جمعت �ض���باط ًا �سعوديني
و�أت���راك و«�إ�رسائيليني» وقطري�ي�ن يف غرفة عمليات
�أنقرة بدءاً من منت�صف ال�شهر الفائت ،تزامن ًا مع الهجوم
ال�سعودي على اليمن ،و�أف�ضت �أي�ض ًا �إىل «جلب» زهران
علو�ش (رجل اال�ستخبارات ال�سعودية) من عمان ،والذي
 وفق املعلوم���ات الأمنية الرو�س���ية  -مهّد ملهمتهاجلديدة بلقاء �ض���باط «�إ�رسائيليني» يف العا�ص���مة
الأردنية ،ين�سّ ���قون اجتماعات �أركان عمليات «موك»،
بح�ضور «الو�سيط» بني اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية»
واملعار�ض���ة ال�سورية؛ مندي �صفدي ،قبل �أن يُدعى �إىل
اجتماع �أنقرة لإ�س���ناده مهمة قيادة هجمات م�سلحة
هي الأعنف ،ح�سب تو�صيف املعلومات ،تعهّد ال�ضباط
ال�س���عوديون بدعمها عديداً وعدة ،بهدف القب�ض على
عنق دم�شق.
أ�ُمْ ني���ة يب���دو �أنها �س���تبقى معلق���ة على حائط
اخليبات ال�س���عودية وحليفاتها جتاه �إ�س���قاط الدولة
ال�س���ورية ورئي�سها ب�شار الأ�سد ،يف ظل �إ�شارة مراقبني
وحمللني ع�سكريني �إىل ما ينتظر النظام ال�سعودي من
ا�ستحقاقات خطرية مقبلة ،وارتدادات �أمنية مماثلة يف
الداخل الرتكي ،قد تطي���ح بر�أ�س رجب طيب �أردوغان،
وف���ق معلومات «ايل���ي ليك»؛ كبري مرا�س���لي موقع
«ديلي بي�س���ت» ،من دون �إغف���ال «الورقة الأمنية»
الهامة التي قادت على عجل وزير الدفاع ال�سوري �إىل
طهران ،مُرفقة بت�أكيدات حا�س���مة بالن�رص على ل�سان
�أمني عام حزب اهلل ال�س���يد ح�سن ن�رص اهلل ،نقلها �أحد
القياديني املقربني من حمور املقاومة ،مذيّلة بعبارة
«الن�رص حليف �س���ورية ،هذا وعدي والدكتور ب�ش���ار..
انتظروا القادم من الأيام»..

�س���بعة و�س���تون عام ًا مرّت واالحتالل
قائم ،والكي���ان «الإ�رسائيلي» يرتع يف
�أر�ض فل�س���طني ،ويقهر الإن�سان ويفاخر
ب�سيادته على املنطقة العربية.
�س���بعة و�س���تون عام ًا وفل�سطني ترزح
حتت نري الطغيان والإفراط يف ا�ستعمال
القوة �أمام �أعني املجتمع الدويل الغائب
 احلا�رض..�سبعة و�ستون عام ًا من التهجري والتهديد
وال�سيف «الإ�رسائيلي» يورق يف اللحم
الفل�سطيني املحروق ،وهذا الطفل ما زال
يحمل حجراً لري�شقه على الدبابة ،وتلك
ال�س���كني املخ َّب�أة ب�ي�ن احلنايا ،يتحينّ
الفل�سطيني فر�ص���ته ليغمدها يف ج�سد
املحتل.
ً
�سبعة و�س���تون عاما والعرب ي�سرتقون
ال�س���مع على قهقهات ال�ص���هاينة وهم
يغت�ص���بون القد����س وامل�س���جد احلرام
وكني�س���ة القيامة كل ليلة ،وعلى �آهات
و�أنني ال�ش���عب الفل�س���طيني ال�ض���ائع
�صداها فوق كثبان �صحرائهم.
�إال �أن املده����ش ح�ي�ن ت�س����أل املواطن
«الإ�رسائيل���ي» :م���ن �أك�ث�ر قلق��� ًا� ،أنت
املتجبرّ �أم املواطن الفل�سطيني املقهور؟
فيجيب على ل�سان �ص���حافته �إن �سبعة
و�س���تني عام ًا مل تقنعه �أن كيانه �أ�صبح
دول���ة كغريها من الدول؛ فهو ال ي�ش���عر
بالأمان يف يوم���ه �أو لغده ،و�أن انتماءه
لهذا الكيان ما زال يحتاج �إىل �أن يقنعه
حمام حذق قبل �أن يقنع الآخرين ،و�أن
به ٍ
َعلَمه حني ُيرفع على �س���ارية يف �سفارة
له ،يجب �أن ي�ؤ ّمن له حرا�سة مميزة ،و�أن
التعامل مع اجلاليات ال�صهيونية يكون
دوم ًا من بوابة اال�ستخبارات ،و�أن �إثبات
ح���ق «�إ�رسائي���ل» يف الوج���ود يحتاج
دوم��� ًا �إىل ترغيب وترهي���ب ،و�أن عيون
املحاورين لهم تنبيهم ،بعك�س ما ت�سمع
به �آذانهم ،لع���دم القناعة مبا يقال ،و�أن
حلم الدولة هو �رساب ،و�أن ثكنة ع�سكرية
ُزرعت يف �أر�ض الغري ي�ستحيل �أن تكون
دولة ،و�أن احلق الفل�سطيني لعنة عليهم،
ويالحقهم حتى يف املنام.
�س���بعة و�س���تون عام ًا غري كافية ليهد�أ
املجرم ،وال لي�شعر الل�ص باال�ستقرار ،وال
ليطمئ ّن املغت�ص���ب على �أن الواقعة قد
م�ض���ى عليها الزمن ،وال ليتعاي�ش �شُ ذاد
الآفاق يف جمتمع مدين مع �أنف�س���هم� ،أو
حتى مع الغري.
ً
يف املقابل� ،س���بعة و�س���تون عاما وما
زالت الأمة العربية تتخبط يف �ضياعها،
وتبحث ع���ن القائ���د املله���م املوعود
بالن��ص�ر ،وحتمل قر�آنه���ا و�إجنيلها وال
تهتدي �إىل �سواء ال�سبيل.
تتمخّ ����ض فتولد �أنظمة ف�س���اد وتبعية،
و«دواع�ش» خوارجي���ة املعتقد ،تدخل
على الفتوى فت�ض���لّل بها ،وتدخل على
التغيري في�صبح نحو الأ�سو�أ.
�سبعة و�ستون عام ًا ،ومبا لهذا الرقم من
�ش�ؤم لتاريخ نكبة العرب ،ويبقى اجلرح
النازف ي�رصخ يف وجه الإن�سانية� ،إال من
يذب عن حرم امل�سلمني وامل�سيحيني،
ذب ّ
ّ
لكن هيهات ..فمن ا�سمعت �إن ناديت؟

ماجدة احلاج

املهند�س حكمت �شحرور

�إحدى جمندات اجلي�ش ال�سوري تق�صف مواقع امل�سلحني يف جوبر بريف دم�شق

ر�س���الة «�أمني���ة» مربك���ة عربت م���ن �أحد كبار
امل�س����ؤولني الأمل���ان من برل�ي�ن �إىل ت���ل �أبيب ،عقب
الغ���ارات «الإ�رسائيلية» على منطق���ة القلمونُ ،ذيِّلت
بعبارة «لقد دفعتم ن�رص اهلل والأ�س���د �إىل �إخراج �أخطر
الأوراق من حوزتهما ،وتوقعوا ما هو خارج ح�ساباتكم
يف كل ميادين املواجهة ،و�صو ًال �إىل عدن».
الر�س���الة الت���ي �سرُ ِّبت م���ن دبلوما�س���ي غربي
يف عمّان  -وفق معلومات �ص���حافية  -ك�ش���فت عن
�ضغط �سعودي  -تركي باجتاه زعزعة طوق العا�صمة
ال�سورية ،وتعهُّد ال�سعودية بتغطية نفقات تدخُّ ل قوات
عربية م�شرتكة يتجاوز تعدادها � 48ألفاً ،براً يف الداخل
ال�س���وري ،تزامنت مع كالم نقله �أحد �صحافيي حمطة
«�إن دي �إر» الأملانية ،عن القائد ال�سابق حللف الناتو؛
«وي�س���لي كالرك»� ،أكد فيه �أن النظام ال�سعودي �أوعز
لقادة تل �أبيب  -عرب لقاء جمع رئي�س���ي ا�ستخبارات
البلدين مطلع ال�ش���هر اجلاري يف �إ�س���بانيا  -بتوجيه
�رضبة قا�ص���مة حل���زب اهلل يف توقي���ت قريب ،تواكب
الهجمة ال�س���عودية  -الرتكية يف ال�ش���مال ال�س���وري،
وال�ض���غوط امل�س���لحة املتزامن���ة حيال العا�ص���مة
دم�ش���ق ،مرجح ًا  -بقوة � -أن يدفع التهوّر ال�س���عودي
الذي يقوده الأمريحممد بن �س���لمان ،عرب لعبه بالنار
ال�سورية ب�ش���كل مبا�رش هذه املرة ،مع حليفه الرتكي
امل�س���تجد ،ودخول «�إ�رسائيل» على خط املواجهات،
الرئي�س ال�س���وري ب�ش���ار الأ�س���د و�أمني عام حزب اهلل
ح�سن ن�رص اهلل� ،إىل �إنزال �أخطر «الأوراق الأمنية» �إىل
امليدان ،والتي �ست�ؤدي حُ كم ًا �إىل ارتدادات دراماتيكية
خطرية داخل العائلة املالكة ال�س���عودية ،كما يف دول
اخلليج ،،و�صو ًال �إىل «�إ�رسائيل».
م�س����ؤول �أمني �أملاين رفيع امل�ستوى ،وبناء على
تقارير ا�س���تخبارية �أملانية ،ح���ذّر قادة تل �أبيب من
�أن رد ح���زب اهلل هذه املرة لن يك���ون تقليدياً؛ ربط ًا
بتوحيد اجلبهات التي كان �أ�شار �إليها �أمني عام حزب
اهلل ،وعليه ،فعل���ى «�إ�رسائي���ل» �أن تتوقع �رضبات
خارج ح�س���اباتها من �إح���دى اجلبهات العديدة التي
يديرها حلف دم�شق  -طهران  -حزب اهلل على امتداد
املنطق���ة .و�إذ لفت �إىل �أن �ص���مت �أركان هذا املحور
حتى الآن يُخفي يف طياته رداً «ا�س�ت�راتيجياً» متّت
درا�سته بت�أ ٍّن �ش���ديد ،بعيداً عن ال�ضو�ضاء الإعالمي،
ذكر امل�س�ؤول الأملاين �أن غمو�ض رد هذا املحور عقب

�س���قوط جبهة �إدلب وج�رس ال�شغور �ش���مال �سورية،
وال�رضب���ة «الإ�رسائيلية» امل����ؤازرة حلراك جماعات
ال�س���عودية وتركيا على الأر�ض ،ي�ش���به �إىل حد كبري
ردة فعل حزب اهلل يف الأيام الأوىل حلرب متوز ،2006
حني جعل القادة «الإ�رسائيليني» ينامون على حرير
�س���كوت احلزب عن ال���رد جراء «�س���حق» منظومته
ال�ص���اروخية ،لي�س���تفيقوا بعدها على �رضبات غري
م�س���بوقة فجّ رتها �ص���ليات هذه املنظومة يف عمق
«�إ�رسائي���ل» ،على م���دى  33يوم ًا م���ن املواجهات،
وكانت كفيلة بت�سجيل احلزب ن�رصاً ذهبي ًا يف مرمى
ال�شباك «الإ�رسائيلي».
وربط ًا بالهجمات امل�سلّحة ال�ضخمة التي قادتها
تركيا لوج�ستي ًا وا�ستخباري ًا ب�شكل مبا�رش ،على جبهات
�إدلب وج�رس ال�شغور يف ال�شمال ال�سوري ،بعديد جتاوز
الـ 5000م�سلح يف الهجوم الأخري ،غالبيتهم �شي�شانيون
وقوقازيون� ،أمّنت عبورهم اال�س���تخبارات الرتكية ،بعد
التح�ضري للهجمات يف غرفة عمليات �أنقرة على مدار
�ش���هر كامل ،وفق ما �أجمعت وكاالت الأنباء العاملية
وامل�ص���ادر الأمنية ال�س���ورية ،نقلت قناة «رو�سيا »1

مسؤول أمني ألماني رفيع
حذر قادة تل أبيب
المستوى ّ
من أن رد حزب اهلل لن يكون
تقليديًا

عن م�س����ؤولني �أمنيني يف القيادة الع�سكرية الرو�سية،
ت�أكيدهم ر�ص���د ات�ص���االت مبا�رشة متّت يف منت�صف
ال�ش���هر املن�رصم بني م�سلحني مت�ش���ددين من �شمال
القوقاز ،وممثلني عن �أجهزة الأم���ن الأمريكية ،أ�ُحلقت
بتقرير ت�ض���من دالئل ت�شري �إىل ارتباط هذه االت�صاالت

5

(�أ.ف.ب).
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عربي ــ دولي

عام على اتفاق
«مخيم الشاطئ»
«ال�شع��ب يريد �إنه��اء االنق�سام»� ..شعار
بُحّ ��ت به حناجر الفل�سطينيني منذ الأحداث
امل�ؤ�سفة التي وقعت بني «حما�س» و«فتح»
عام  2007يف غزة ،و�أكرث ما يقلق �شعبنا هو
ا�ستمرار هذا االنق�سام الذي ال �أفق لإنهائه،
عل��ى الرغم من االتفاقات املتكررة لتطبيق
امل�صاحل��ة ،ولي���س �آخره��ا اتف��اق «خميم
ال�شاطئ» قبل عام� ،أي يف  23ني�سان .2014
يومه��ا خ��رج �شعبن��ا يف القط��اع وال�ضفة
�إىل ال�ش��وارع مبتهج ًا بهذا الإجناز الوطني،
لك��ن �رسع��ان م��ا خيّ��ب طرف��ا االتف��اق
اجلمه��ور الفل�سطين��ي ،نتيج��ة �إخفاقهم��ا
يف �إمت��ام امل�صاحل��ة ،على الرغ��م من ح ّل
حكوم��ة القط��اع ل�صال��ح حكوم��ة تواف��ق
وطن��ي برئا�سة الدكتور احلمد اهلل ،والتي مل
تتمكّن حتى الآن م��ن جتاوز العقبات التي
تعرت�ضها على غري �صعيد وحتدٍّ.
من��ذ التوقي��ع عل��ى اتف��اق «خمي��م
ال�شاط��ئ»� ،س��اورين ال�ش��ك �أن��ه ل��ن يُكت��ب
له النج��اح ،و�سيلق��ى م�ص�ير �سابقاته من
االتفاقات ،لي�س م��ن خلفية ت�شا�ؤمية ،لكن
م��ن خلفي��ة �أن ط��ريف االنق�س��ام يتطلعان
�إىل حتقي��ق م�صاحلهم��ا اخلا�ص��ة عل��ى ما
�سواه��ا من م�صالح ،فحني ف�شال يف حتقيق
«املحا�ص�ص��ة الثنائي��ة» بينهم��ا� ،أ�شه��ر
كل منهم��ا �سي��ف حجج��ه وم�سوغات��ه يف
مواجهة الطرف الآخر.
ع��ام م�ضى وم��ا يزال االنق�س��ام يطبع
امل�شه��د الفل�سطين��ي بتداعيات��ه وخماطره،
لأنه منح االحتالل القدرة على التوظيف يف
التهويد واال�ستيط��ان واالعتقال واالغتيال
والإمع��ان يف الع��دوان اليومي املتمثل يف
فر�ض احل�ص��ار على قطاع غزة ،ما زاد من
معان��اة �شعبنا يف كل مناح��ي حياته ،مع
م��ا �أنتجه تعطي��ل �إع��ادة �إعمار م��ا هدمه
الع��دوان ال�صهيوين يف حروبه الثالثة على
القط��اع من حياة بائ�س��ة يعي�شها �أهلنا يف
القطاع.
امل�س�ؤولي��ة حتتّ��م عل��ى الف�صائ��ل من
خ��ارج طريف االنق�سام ،اال�ضطالع بدورها
الوطن��ي يف مواجه��ة هذا التح��دي الأخطر
عل��ى الق�ضي��ة الوطني��ة ،و�أال تق��ف موقف
املتف��رج والواع��ظ ،لأنه��ا معنيّ��ة مبا�رشة
مب��ا تع��اين من��ه ال�ساح��ة الفل�سطينية بكل
عناوينها.

رامز م�صطفى

( العدد  )355اجلمعة � 1 -أيار 2015 -

«عاصفة الحزم» بدأت تعصف بالسعودية
�صباح ي��وم الإثن�ين ،2015/04/20
ق��ال م�ساع��د وزي��ر اخلارجي��ة الإيراين
ح�س�ين �أم�ير عب��د اللهي��ان �إن��ه يتوقّع
الإع�لان ع��ن انته��اء «عا�صف��ة احلزم»
خ�لال �ساع��ات ،ويف نف���س الوق��ت �أمر
املل��ك ال�سع��ودي �سلمان بن عب��د العزيز
ب�إ��شراك احلر���س الوطن��ي ال�سع��ودي
يف العملي��ات ،واختلط��ت الأم��ور عل��ى
املراقب�ين واملحللني ،يف م��ا بدا وك�أنه
«الكبا���ش» الإي��راين  -ال�سع��ودي ف��وق
�سماء اليم��ن ،وما هي �إال �سويعات حتى
�أعلن��ت ال�سعودية م��ا توقّعه اللهيان عن
انته��اء «العا�صفة» وب��دء عملية «�إعادة
الأمل» ،وتك�شفت مه��ام احلر�س الوطني
ب�أنها لي�ست �أكرث من دعم حلر�س احلدود
ال�سع��ودي ،خوف�� ًا م��ن ردود فعل مينية
بري��ة بع��د انح�س��ار «العا�صف��ة» ،رغ��م
�أن «عا�صف��ة احل��زم» مل تك��ن قد حققت
�أي�� ًا م��ن �أهدافه��ا املعلَن��ة ذات ال�سق��ف
العايل ال��ذي خفّ�ضت��ه النتائ��ج الهزيلة
الت��ي حتقق��ت عل��ى الأر���ض اليمني��ة،
والت��ي ج��اءت خميّبة للآم��ال التي ظنّ
ال�سعوديون �أنه��ا تتحقق من خالل اجلو
ع�بر طلع��ات فاقت ال��ـ ،2400وم��ا زالوا
يتابعون عملياته��م اجلوية ،رغم �إعالن
«التحال��ف» انته��اء العملي��ة ،لأن ردود
فع��ل احلوثي�ين ق��د ب��د�أت عل��ى الداخل
ال�سعودي عرب احلدود الربية ،ولو بوترية
خفيف��ة ،وال ميك��ن احل��د م��ن حركته��م
�سوى عرب الر�صد والق�صف اجلوي نّْي.
ب�إمكان النظ��ام ال�سعودي �إعالن �أن
«عا�صفة احل��زم» تقررت وانطلقت بناء
على طل��ب الرئي�س «ال�رشع��ي» عبد ربه
من�ص��ور ه��ادي ،وتوقف��ت وانح��سرت
بن��اء عل��ى كت��اب خط��ي من��ه ،لأنه��ا
«حقق��ت �أهدافها» ودمّرت بع�ض قدرات
احلوثي�ين واجلي���ش املتحال��ف معه��م،
�إ�ضاف��ة �إىل القبائل التي ان�ضمت �إليهم،
لك��ن هذه ال�رضب��ات التي دمّ��رت �أي�ض ًا
معظم البنى التحتية املتوا�ضعة لليمن،
مل ت�ؤمّ��ن حت��ى الآن مرب���ض طائ��رة
له��ادي يف عدن �أو «مرقد عنزة» ينطلق
من��ه يف العملي��ة ال�سيا�سي��ة وا�ستئناف
احل��وار ،ويف �آخر امل�ستج��دات ملحاولة
عودت��ه طُ ��رح علي��ه �أن «يهب��ط» يف

�أطفال مينيون بانتظار دورهم لتعب�أة مياه ال�شفه يف العا�صمة �صنعاء (�أ.ف.ب).

ح�رضموت ،ال�ستحالة الهبوط يف عدن.
امل���أزق ال�سع��ودي يف اليمن يقارب
الورط��ة الكربى عل��ى م�ست��وى الداخل،
و�ضم��ن العائل��ة املالك��ة حتدي��داً ،لأن
البداي��ة كانت مرجتَلة وا�ستبقت �أي قرار
عربي يف هذا ال�ش�أن ،وانطلقت «عا�صفة
احل��زم» بق��رار �سع��ودي �ض�� ّم بع���ض
احللفاء ،مببارك��ة �أمريكية ،لتتزامن مع
مفاو�ض��ات �إي��ران ودول «اخلم�سة زائد
واح��د» خ�لال التواف��ق عل��ى املبادىء
العام��ة لت�سوي��ة نهائية للمل��ف النووي
بحلول حزيران /يونيو املقبل.
و�إذا كانت العائلة املالكة ال�سعودية
قد ورثت من عه��د امللك الراحل عبد اهلل
ب��ن العزيز تركة ثقيلة ،نتيجة الف�شل يف

�سوري��ة والعراق ،عرب «ح��رب الوا�سطة»
الت��ي كان��ت وم��ا زال��ت تخو�ضه��ا
بـ«الإ�سالميني» على خمتلف توجهاتهم،
فه��ي �أرادت احلرب عل��ى اليمن مبا�رشة
وا�ستبدل��ت الو�سط��اء باحللف��اء م��ع
غط��اء �أمريك��ي ،لتنتقم بداية م��ن ف�شل
مبادرته��ا ال�سيا�سي��ة يف اليمن ،ولإبراز
قوة العهد اجلديد يف فر�ض ال�سلطة على
اليم��ن بالقوة من جه��ة ،من جهة �أخرى
وال�ستعرا���ض ه��ذه الق��وة يف الأج��واء
اليمنية؛ كر�سالة لإيران من العهد اجلديد
ب�شخ���ص امللك �سلم��ان ،ال��ذي كان من
م�ؤ�رشات عهده الإبقاء على الأمري �سعود
الفي�ص��ل ،املعروف بت�شدده يف ال�سيا�سة
اخلارجية ،ملواجهة �إيران وحلفائها يف

املنطق��ة ،وتعيني الأمري حممد بن نايف
ولي�� ًا لويل العهد جاء مكاف�أة له ولوالده
الراح��ل يف �أدائهما الق��وي على م�ستوى
وزارة الداخلي��ة و�ضب��ط اخلارج�ين عن
الطاعة ،وامل�شتبه بارتباطهم بالإرهاب
الذي تخ�ش��ى ال�سعودية �أن ي�ص��ل �إليها،
لأن��ه تخط��ى حدودها وب��د�أ ي�رضب يف
الداخل.
ولع��ل العملي��ة الت��ي ح�صل��ت يف
الريا���ض و�أدت �إىل مقت��ل �رشطي�ين
�سعودي�ين ،واعتقال �أحد منفذي العملية
(يزي��د بن حمم��د عبدالرحم��ن �أبو نيان،
ال�سعودي اجلن�سي��ة) ،وتخ�صي�ص مليون
ري��ال ملن ي��ديل مبعلومات ع��ن �رشيكه
الف��ار ،هو تط��وّر خط�ير ،لأن اعرتافات
«�أبو نيان» ب�أن��ه �أُر�سل من طرف تنظيم
«داع���ش» يف �سوري��ة للبق��اء يف الداخل
ال�سع��ودي واال�ستف��ادة م��ن خرباته يف
ا�ستخ��دام الأ�سلح��ة و�صناع��ة العب��وات
النا�سف��ة والتفخي��خ ،و�ضب��ط � 7سيارات
م�شبوه��ة ،منها ثالث جاه��زة للتفجري،
م�ؤ��شر �إىل انتق��ال الإره��اب جدي�� ًا �إىل
داخل اململكة.
يف اخلال�ص��ة ،بع���ض وكاالت
الإعالم ،وفور الإعالن عن مبايعة امللك
�سلم��ان خلالفة املل��ك الراح��ل عبد اهلل،
والتي تناقلت خ�بر �إ�صابة امللك اجلديد
مبر�ض «الزهامي��ر» ،نق ًال عن ت�رسيبات
م��ن داخ��ل العائلة املالك��ة� ،أغفل��ت �أن
��صراع الأجنحة داخل اململك��ة ،والذي
اقت��صر يف عه��د عب��د اهلل عل��ى ثالث��ة
�أجنح��ة� ،سيتزاي��د ه��ذا الع��دد يف عه��د
�سلمان ،نتيجة اقرتاب دور اجليل الثالث
يف ال��صراع عل��ى العر���ش واملنا�ص��ب
التابع��ة ،م��ا يوح��ي بالتخب��ط الداخلي
يف ال�سعودي��ة ،خ�صو�ص�� ًا �أن��ه يرتاف��ق
م��ع حتركات �شعبي��ة ،ولو �أنه��ا خجولة
وعرب مواقع التوا�ص��ل ،ف�إن «الزهامير»
موج��ود لي���س بال��ضرورة ل��دى املل��ك
ال�سع��ودي  -ال �سم��ح اهلل  -بل لدى �أهل
القرار يف ال�سيا�سة ال�سعودية على امتداد
املنطق��ة من��ذ انطالق «الربي��ع العربي»
وحتى انكفاء «عا�صفة احلزم».

�أمني �أبو را�شد

َّ
«االنقسام» ..وأولوية إطالق استراتيجية فلسطينية موحدة
خالل  67عام ًا من عمر النكبة تراكمت
الكثري من امل�ص���طلحات البغي�ض���ة يف
احلالة الفل�س���طينية وال�رصاع مع العدو
ال�صهيوين ،كـ«االحتالل» و«احل�صار»
و«اجلدار» و«اال�ستيطان» و«التهويد»..
لكن وقع م�ص���طلح «انق�س���ام» �أ�ش��� ّد
م�ضا�ض���ة ،باعتباره تعب�ي�ر عن حالة
ال�رصاع الفل�سطيني الداخلي بني حركتي
«فتح» و«حما�س».
منذ العام � 2007أ�صيب الفل�سطينيون
مبر�ض االنق�س���ام ،ومل ت�س���تطع جميع
الأدوي���ة وامل�س���كّنات واملهدئات �إيجاد
عالج لهذه احلالة الأليمة ،وكان �آخرها
«اتفاق ال�ش���اطئ» (ني�سان  ،)2014الذي

مل ي�ؤ ِّد �سوى �إىل ت�شكيل حكومة يقت�رص
عملها على عدد من امللفات ،خ�صو�ص��� ًا
يف ال�ضفة الغربية ،وتعترب �شبه غائبة
عن القط���اع املحا�رص ،ووقفت ق�ض���ية
موظفي حركة «حما����س» حاجزاً �أمام
تفعي���ل حكوم���ة التوافق وا�س���تالمها
املعابر وفتحها ،والبدء بعملية الإعمار
وتنفيذ وظائفها ،و�سط تعنّت غري مفهوم
من الطرفني الفل�س���طينيني ،ما �أدى �إىل
ف�ش���ل احلكومة الفل�س���طينية يف القيام
مبهماتها بال�شكل املطلوب.
مل ت�س���تطع التحدي���ات والأزم���ات
التي مرّ بها ال�ش���عب الفل�سطيني خالل
� 8س���نوات ،حتقي���ق الوح���دة الوطنية

احلقيقي���ة؛ �أكرث من ثالثة اعتداءات على
القطاع ،مع ا�ستمرار احل�صار بكل �أنواعه،
ا�ست�ش���هد فيه���ا �أكرث من خم�س���ة �آالف
�ش���خ�ص ،معظمهم من الأطفال والن�ساء،
ومتا ٍد �ص���هيوين وق���ح باال�س���تيطان،
وق�ض���م املزيد من الأرا�ضي ،حيث �أقيم
�أكرث من ع�رشة �آالف وحدة ا�س���تيطانية
خالل ال�س���نوات الثماين ال�سابقة ،كذلك
تهويد املزيد من �أحياء القد�س ،والتنكيل
باملقد�س���يني ،والتعديات على امل�سجد
االق�ص���ى ،وا�س���تمرار اعتقال �أكرث من 5
�آالف فل�سطيني ،بالإ�ض���افة �إىل اعتقال
الع�رشات من القيادات الفل�سطينية ،كان
�آخرهم املنا�ض���لة خالدة جرار ،ناهيك

عن التحدي���ات اخلارجية ،ك�أزمة خميم
نهر الب���ارد ،وهجرة الفل�س���طينيني من
�سورية ،و�س���يطرة اجلماعات الإرهابية
على ق�سم كبري من خميم الريموك.
لذل���ك ،يج���ب توحي���د اجله���ود
الفل�س���طينية املخل�ص���ة ،لإطالق حِ راك
�ش���عبي ووطني ،بهدف ال�ض���غط على
حركت���ي «فت���ح» و«حما����س» ،م���ن
�أجل حتقيق الوح���دة الوطنية ،وتفعيل
خمتل���ف بن���ود االتفاق���ات ال�س���ابقة،
والب���دء بح���وار وطني �ش���امل لالتفاق
عل���ى خمتلف الق�ض���ايا الفل�س���طينية،
و�إطالق ا�سرتاتيجية فل�سطينية ملواجهة
املخطط���ات ال�ص���هيونية ،و�إعادة بناء

قطاع غ���زة ،وال�ض���غط عل���ى الأونروا
للقي���ام بدورها ،والدول املانحة للوفاء
بالتزاماته���ا جتاه الإعم���ار ،والرتاجع
ع���ن �رضيب���ة التكاف���ل االجتماع���ي
وال�رضائب الباهظ���ة يف قطاع غزة من
قب���ل «حما����س» ،وتطبي���ق احلكومة
الفل�س���طينية قرارات املجل�س املركزي
جلهة معاجل���ة الق�ض���ايا االجتماعية،
خ�صو�ص��� ًا يف قطاع غزة؛ والعمل على
احلد من الفق���ر والبطالة ،و�إيجاد حلول
مل�ش���اكل املوظفني واخلريجني ،وخف�ض
الأق�س���اط اجلامعي���ة ،واعتماد �ش���هداء
وجرح���ى احل���رب الأخ�ي�رة ( )2014يف
لوائح م�ؤ�س�سة �أ�رس ال�شهداء الفل�سطينية،

www.athabat.net
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أميركا و«إسرائيل» ..واستنزاف السعودية
تعي���ش اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة
حلظ��ات حرج��ة ومف�صلي��ة مل ت�شهدها �إال
ح�ين والدة دولته��ا الأوىل ،حي��ث �أدخلت
نف�سها منذ دعمها لدموية «الربيع العربي»
يف �آت��ون �ساح��ات الن��ار امل�شتعلة التي مل
تدخلها طوال �أكرث من قرن� ،إىل �أن �أ�سقطها
الأمريكي��ون و«الإ�رسائيلي��ون» بحق��ل
الألغ��ام اليمن��ي ال��ذي ال ميكنه��ا تفكي��ك
خرائ��ط الألغ��ام في��ه لتنجو م��ن م�سارها
القاتل.
ال�سعودي��ة �أو بع���ض �أجنح��ة العائل��ة
املالك��ة ،خ�صو�ص ًا املل��ك �سلمان ،يريدون
قلب معادلة البيعة والوراثة ال�سيا�سية من
�أي��دي ال�سديريني وفروعه��م �إىل يد �سلمان
و�أبنائه ،لإقام��ة اململكة «ال�سلمانية» بدل
ال�سعودي��ة؛ يف حرك��ة جتدي��د وا�ستع��ادة
للوالدة الأوىل ،وهي �أن «الإمامة بالغلبة»،
وهي للأقوى.
لك��ن ال�س���ؤال :كيف تورط��ت ال�سعودية
وا�ستُدرجت �إىل امل�أزق اليمني؟
مل يك��د ال�سعوديون يدفن��ون امللك عبد
اهلل حتى بد�أ االنقالب «ال�سلماين» ،ف�أُق�صي
الأم�ير متعب بن عبداهلل ع��ن والية العهد،
وا�ستحدث ثالثي امللك (�سلمان – مقرن –
حممد بن نايف) ،وا�ستغل الأمري حممد بن
�سلمان ظروف والده ال�صحية ،ف�صار امللك
الواقعي؛ يت��صرف بانفع��ال وتهور امللك
 املراه��ق وانفعالي��ة الطام��ح املغام��ر،وقد وجدت فيه �أمريكا و«�إ�رسائيل» �أف�ضل
ا�ستثم��ار �سيا�سي ومايل مل�صلحتهما دون
خ�سائر ،وفق الآتي:
 -1عل��ى امل�ست��وى الأمريك��ي ،ا�ستفاد
الأمريكي��ون م��ن ال�صخ��ب وامل�شاغب��ة
ال�سعودي��ة عل��ى االتف��اق الن��ووي م��ع
�إي��ران ،لفر���ض �رشوط �إ�ضافي��ة وحت�صيل
التعاون يف ملفات �سيا�سية على امل�ستوى
الإقليمي؛ يف حماول��ة �إبتزاز خبيثة ،ف�إما
التن��ازل عن احلق��وق الإيراني��ة �أو التنازل
عن احللفاء� ،أو حتجيم امل�ساعدة ،وكالهما
رب��ح �أمريك��ي وخ�س��ارة �إيراني��ة يف حال
وافقت �إيران على ذلك.
 -2الرب��ح الأمريك��ي واال�ستن��زاف
امل��ايل لل�سعودي��ة ،الت��ي تراه��ن �أم�يركا
و�أوروب��ا عل��ى �رسق��ة ح��وايل �أل��ف مليار
دوالر من الإيداعات ال�سعودية حتت عنوان

مواطنون مينيون يبحثون عن �أمتعتهم بني ركام بيوتهم التي دمرتها الطائرات ال�سعودية

السعودية سقطت في
دوامة العنف وأصبحت
طرفًا في الميدان بعدما
كانت تقاتل من وراء
الكواليس ..بالدبلوماسية
والمال والفتاوى

متويل احل��رب والأمن الداخل��ي ال�سعودي،
واال�ست�شارات الع�سكري��ة ،ي�ضاف �إليها ما
خ�رست��ه اململكة من تخفي�ض �أ�سعار النفط
حل�ص��ار �إي��ران ورو�سيا مل�صال��ح �أمريكا،
عقاب ًا لرو�سيا ب�سب��ب موقفها يف �أوكرانيا
والبلق��ان ،م��ا �أ�ضع��ف امل��وارد املالي��ة
ال�سعودي��ة عل��ى ح�س��اب الإمن��اء لل�شع��ب
ال�سع��ودي ،وا�ضطراره��ا لتموي��ل �أربع��ة
ملفات:
 احلرب على اليمن.احلركات التكفريية يف �سورية والعراق
واليمن وغريها.
 �س��د العج��ز املايل للنظ��ام امل�رصيمقاب��ل مواجه��ة «الإخ��وان» ودعم��ه
لل�سيا�سة ال�سعودية.

 تخفي���ض �أ�سع��ار النف��ط حل�ص��اررو�سيا و�إيران.
حترك��ت ال�سعودي��ة ،بالتحال��ف م��ع
الع��دو «الإ�رسائيل��ي» ،لإعاق��ة �أو من��ع
االتف��اق الن��ووي الإيراين ال��ذي ال يهددها
ودول اخللي��ج ،وهو برنام��ج �سلمي ،بينما
ت�سكت عن املفاعل الن��ووي «الإ�رسائيلي»
بفج��ور وت�ضليل� ،إال �إذا اعتربنا �أن النووي
«الإ�رسائيل��ي» يف خدمة ال�سعودية ،نتيجة
تقاطع امل�صالح �أو التحالف اال�سرتاتيجي.
ي�ستن��زف الثنائ��ي الأمريك��ي -
«الإ�رسائيل��ي» اململك��ة ال�سعودي��ة حت��ى
النف���س الأخ�ير؛ كالعنكب��وت م��ع َذكَرها،
فماذا جنت ال�سعودية من دعمها للحركات
التكفريية وما �أحدثته من جمازر وخ�سائر

ب�رشي��ة ومادي��ة؟ وم��ا هي اخل�سائ��ر التي
مُ نيت بها؟
 -1فق��دت ال�سعودي��ة زعام��ة الإ�سالم
ال�سيا�س��ي (ال�سُّ ن��ي) ،بعدم��ا ر�سب��ت يف
اختب��ار ح�شد احللفاء �ض��د ال�شعب اليمني،
وبقي��ت وحي��دة ،بعدما تركته��ا باك�ستان
وتركي��ا وم��صر ،وحت��ى بع���ض �أع�ض��اء
جمل�س التعاون اخلليجي.
� -2سقطت يف دوامة العنف ،و�أ�صبحت
طرف�� ًا يف امليدان بعدما كان��ت تقاتل من
وراء الكوالي���س؛ بالدبلوما�سي��ة وامل��ال
والفتاوى.
 -3ب��د�أت حرب�� ًا �أعلن��ت بدايته��ا
ونهايته��ا (�إعالمي��اً) ،لكنه��ا ل��ن ت�ستطيع
وقفه��ا منف��ردة ،وميكن �أن تق��ع يف دائرة
اال�ستن��زاف التي وقع الآخرون فيها ،حتى
الدول العظمى.
 -4خ��سرت ال�سعودي��ة ا�ستقراره��ا
الداخل��ي ،خ�صو�ص ًا بع��د اكت�شافها خاليا
«داع���ش» وال�سي��ارات املفخخ��ة ،وقت��ل
عنا��صر ال�رشطة ،ما �أجربه��ا على تدريب
ميلي�شي��ات م��ن القبائ��ل واملقيم�ين حتت
عن��وان «وكال��ة الأف��واج» ،لتجني��د �أربعة
�آالف مقاتل.
 -5خ�رست ال�سعودية اليمن� ،سواء كان
لا �أو م�ستقراً ،فا�شتعال��ه �سي�صيبها
م�شتع� ً
بال��شرر ،وا�ستقراره «ط�لاق» بغري رجعة،
وا�ستعادة لل�سيادة.
لق��د خ��سرت ال�سعودي��ة موقعه��ا
وا�ستقراره��ا ،وخ��سرت الأم��ة وحدته��ا
وثرواتها ،وربح الأمريكي��ون وال�صهاينة،
لأن البع���ض يقاتل لريب��ح غريه يف عملية
خداع للنف�س ،كم��ا حدث مع �صدام ح�سني
يف غزوه للكوي��ت وا�ستنزاف �إي��ران ،لكنه
دف��ع الثمن �إعدام��اً ،ودفع الع��راق تفكيك ًا
و�إرهاب��اً ،وه��ذا م��ا ال نرج��وه للأخ��وة
ال�سعوديني �أو �أي بلد عربي �أو م�سلم.
ندا�ؤن��ا �أن يع��ود التعقّ��ل واحلكمة �إىل
�أ�صحاب القرار ال�سعودي ،وجلم املتهوّرين
الذي��ن يخرب��ون ال�سفين��ة الت��ي يبح��رون
عليه��ا ،عقاب�� ًا لبع�ض «ال�سم��ك» الذي عاد
�إىل بح��ره ،وهم يثقب��ون ال�سفينة للتفتي�ش
عنه!

د .ن�سيب حطيط

الشيخ جبري يستقبل وفدًا من طالب «مؤسسة اإلمام الهادي»
وترميم البني���ة التحتية املدمرة ب�س���بب
العدوان ،وحت�س�ي�ن التقدمي���ات واخلدمات
ال�ص���حية والتعليمي���ة واالجتماعي���ة،
وم�ساندة �أ�صحاب امل�ص���الح وامل�ؤ�س�سات
املت��ض�ررة واملزارع�ي�ن يف القطاع ،كذلك
توفري الإيجارات لأ�صحاب املنازل املدمّرة،
و�إيجاد ح ّل لأزمة الريموك ،ودعم الالجئني
الفل�س���طينيني من �س���ورية ،وال�ضغط على
الدول املجاورة لتخفي���ف �إجراءاتها على
احلدود ،و�أي�ض ًا ال�ضغط للإفراج عن احلقوق
الإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
و�إعادة �إعمار خميم نهر البارد.

�سامر ال�سيالوي

ال�شيخان عبد النا�صر جربي وعلي م�صطفى يتو�سطان طالب «م�ؤ�س�سة الهادي» خالل زيارتهم جممع الدعوة الإ�سالمية

ا�ستقبل عميد كلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية ال�شيخ
د .عبد النا�رص جربي ،وفداً من طالب «م�ؤ�س�سة الإمام الهادي (عليه
ال�سالم) للإعاقة ال�سمعيَّة والب�رصيَّة وا�ضطرابات اللغة والتوا�صل»
برئا�سة ال�شيخ علي م�ص���طفى ،الذي و�ضع ال�شيخ جربي يف �أجواء
املبادرة التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة للتوا�صل مع املدار�س وامل�ؤ�سَّ �سات
الرتبوي���ة والتعليمية ،متجاوزي���ن العنوان الطائف���ي واملذهبي،
وعاملني حتت عنوان «ر�سول اهلل قدوتنا».
بدوره� ،أ�ش���اد ال�ش���يخ جربي باجلهود التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة،
وعلى ثقافة احلوار والتوا�ص���ل التي تنتهجه���ا بعيداً عن الطائفية
واملناطقية ،التزام ًا بخط وتوجيه �س���ماحة املرجع حممد ح�س�ي�ن
ف�ض���ل اهلل (رحمه اهلل) ،معرب ًا عن �سعادته بلقائهم وبهذه املبادرة
التي تعزز ال�ص���داقات وتبني جي ًال ين�ش����أ على امل�شاركة واحلوار
وقبول الآخر ،ا�س���تمراراً خلط املرحوم ممث ًال بابنه العالمة ال�س���يد
علي ف�ضل اهلل و�إخوانه العاملني معه.
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السيادة الوطنية ضحية الصراعات الدولية
مع ا�ستعار الكبا�ش الدويل والإقليمي،
ويف غال���ب الأحي���ان على امل�س���توى
الوطني ،كانعكا�س للتمو�ضع ال�سيا�سي
�أو االلتحاق���ي ،بدت م�س����ألة ال�س���يادة
مه���ب الأه���واء الرتهيبية
الوطني���ة يف
ّ
لل���دول ذات التكوي���ن القا�س���ي ،والتي
ن�ش����أت �أو تلك التي جرى �إن�ش���ا�ؤها يف
مراحل �سقطت يف �أزمنة غفلة من �ضمن
التط ّور ال�س���لبي للعالقات الدولية ،وهذا
ينطبق على الدولتني املارقتني كمعلمني
وا�ض���حني يف التاريخ ،وهم���ا الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة و»�إ�رسائي���ل»،
باعتبارهم���ا قامتا على قت���ل وتهجري
ال�س���كان الأ�ص���ليني للبالد التي �أقامتا
�سلطاتهما على �أر�ضها ،وا�ستحوذتا على
�رشعية دولي���ة عرب القوة وحماية القوة
من الدول الأقوى ،والتي بدورها حت ّولت
تدريجي ًا �إىل �ضحايا لهما.
يف الواق���ع ال���دويل احل���ايل هناك
حماول���ة �إر�س���اء قواع���د جدي���دة يف
العالقات الدولية ،هي �أقرب �إىل حماكاة
�رشائع الغاب ،بحيث �إن �أ�صحاب النفوذ
واملال من الأنظمة الت�س���لط ّية يحاولون
االنق�ض���ا�ض عل���ى ما تبقّى م���ن القيم
واالتفاقات ،عل���ى قلتها ،والتي �أنتجتها
احل���رب العاملية الثانية ج���راء التوازن
العاملي الذي فر�ض نف�س���ه على التاريخ
واجلغرافيا والعالقات الدولية ب�أ�ش���كال
متعددة� ،إال �أن ال�س���يادة الوطنية كانت
تقع �إىل حد كبري يف �إطار حماذرة الدول
املتنمرة امل�سا�س بها ،رغم بع�ض اخلروق
من ال���دول ذات الطابع الإمربيايل ،ال بل
ال تتج���ر أ� على امل����س �إال بعد حماوالت
متعددة من اللجوء �إىل الأمم املتحدة �أو
جمل�س الأمن ،للإ�ش���هاد على �أي ت�رصف
�أحمق ميكن �أن يحدث الحق ًا.
لقد عمدت الوالي���ات املتحدة بعد
انهيار االحتاد ال�سوفياتي �إىل حماولة

احلرب ال�سعودية على اليمن انقياد للم�شروع الأمريكي بحق ال�سيادة الوطنية للدول

�إر�س���اء قواع���د جدي���دة يف العالقات
الدولي���ة ،تقوم على القوة الع�س���كرية
من �ض���من االنق�ض���ا�ض على العامل،
�سيما �أن �أوروبا ارتعدت فرائ�صها �أمام
القوة املتجربة ،وبات���ت معظم دولها
جمرد ملحقات بال�سيا�س���ة الأمريكية،
وترجمت وا�ش���نطن �سيا�ستها اجلديدة
من خالل عمليات غ���زو كانت �أوقحها
يف العراق ،بحيث بن���ت �أعمدة الغزو
وم���ا نتج عنه من جم���ازر وانتهاكات
على �أكاذيب اعرتف���ت الحق ًا ب�أنها مل
تكن موج���ودة ،بع���د �أن نالت تغطية
الحقة من جمل�س الأم���ن على انتهاك
واغت�صاب ال�سيادة الوطنية يف العراق،
بحيث �إن الدول الت���ي كانت ب�إمكانها
�أن تت�صدى ،مثل رو�سيا ،كانت منهمكة

يف م�شاكلها املتعددة بعد انهيار الثقل
ال���ذي كانت متثله ،م���ا �أتاح للواليات

أميركا فرضت منهجية
جديدة قوامها السيطرة
بذريعة أمنها الخاص على
حساب األمن العالمي
المستهدفة
وأمن الدول
َ

املتحدة فر����ض منهجية تفكري جديدة
التو�سع وال�سيطرة واالغت�صاب،
قوامها
ّ
بحجة الأمن اخلا�ص بها ،على ح�ساب
الأمن العاملي و�أمن الدول امل�سته َدفة،
مبا يحتوي ذلك من �إطاحة بال�س���يادة
الوطنية.
م���ع تعاظ���م ه���ذا االجت���اه ،عمل
خمططو تلك ال�سيا�س���ات التدمريية على
ابتداع مربرات لرت�س���يخ هذا النهج ،بعد
درا�س���ة املجتمعات امل�س���ته َدفة ،والتي
تخت���زن بالدها ث���روات طبيعي���ة ،فتم
ا�ستخدام املح ّرمات ،كالأديان والطوائف
واملذاهب ،ك�أدوات يف ال�رصاعات عندما
ف�شلت يف �إخ�ضاع الأوطان عرب الأ�سلحة
املحرم���ة يف القوانني الدولية وال�رشائع
الو�ضعية ،وجعلت منها مكون ًا �سيا�سي ًا

لتربير �أفعالها غري امل�رشوعة� ،إىل جانب
العدوان املبا�رش.
من احلتمي �أن ا�ستخدام الطائرات بال
طيار يف اغتيال وقتل وق�صف �أي بلد هو
انتهاك فظيع لل�سيادة الوطنية ،و�إر�سال
الإرهابيني �إىل �أي بلد يقع يف ال�س���ياق
نف�سه ،ال بل �أزود ،بحيث يقع �ضمن �إعالن
حال احلرب وفق القوانني الدولية ،ف�ض ًال
عن �أن تقدمي دعم ملنظمات م�سلحة على
�أر����ض بلد ما هو �رضب لعمق ال�س���يادة
الوطنية ،فكيف ب�ش���ن حرب غري م َّربرة،
ودون الع���ودة �إىل جمل�س الأمن ،وهو ما
فعله ويفعله �آل �س���عود يف اليمن حالي ًا
بحجج واهية ال تقارب �سوى االنقياد �إىل
م�رشوع ابتدعه الأمريكيون بحق ال�سيادة
الوطنية للدول ،وحجت���ه املعلَنة الأمن
الوطني والقومي؟
من الأرج���ح �أن املن�ض���وين يف هذا
امل�رشوع الذي يطيح بالعالقات ي�ضمرون
�أهداف ًا� ،أولها حماولة �إطالة عمر العرو�ش
املتهالك���ة ،بعد �أن هرمت بكل مك ّوناتها
جراء القه���ر والظلم واال�س���تبداد ون�رش
اجلهل.
�إال �أن ال�س�ؤال الأخطر� :أي عامل ينتظر
الب�رشي���ة وال��ص�راع يحت���دم �أكرث بني
حمور ي�س���عى �إىل عامل يقوم على تدمري
ال�سيادة الوطنية و�إحالل �رشائع الغاب،
وحمور يريد اال�س���تقرار للعامل ،عرب حق
ال�شعوب يف تقرير م�صائرها ،لكي تبني
�أوطانها على ال�سالم والتنمية؟
ال �ش���ك �أن الأمل موجود ،وقد فق�أت
دول �أمريكا الالتينية ح�رصم ًا يف عني
الواليات املتحدة يف هذا ال�سياق ،لكن
الواق���ع �أننا بتنا �أم���ام نوع جديد من
ال�رصاع الدويل لإر�س���اء عالقات حتكم
بر حتى الآن.
بني الدول مل َ
تر�س على ّ

يون�س عودة

هل تصير إيران «دولة صديقة» ألميركا بعد التفاهم النووي؟
كرثت التحليالت ح���ول احلرب التي
خا�ضتها ال�سعودية �ض���د اليمن ،فمنهم
من ق���ال �إنها ورق���ة �أمريكي���ة من �أجل
ال�ض���غط على �إيران ،لتق���دمي التنازالت
يف امللف النووي ،ومنه���م من قال �إنها
قرار �س���عودي ،خوف ًا من التمدد الإيراين
يف اليمن ،نظراً �إىل �أهميته االقت�ص���ادية،
ولأنه ي�ش���كّل حديقة خلفية لها ،ومنهم
من قال �إنها حرب «�إ�رسائيلية» خا�ضتها
ال�سعودية بالوكالة عنها ،لل�ضغط على
�أمريكا؛ ملنعها من توقيع االتفاق النووي
مع �إيران ،خوف ًا من تداعيات هذا االتفاق
الذي �سي�ؤ�س�س لعالقة �إقليمية جديدة يف
املنطقة بني �أمريكا و�إيران ،و�ستكون لها
ت�أثريات �إيجابية على م�س���توى الأزمات
فيها.
ب�ش���كل عام ،تن�ش��� أ� العالقات بني
الدول على قاعدة امل�ص���الح امل�شرتكة،
وتتح��� ّول �إىل ع���داوة �إذا ما ت�ض���اربت
م�ص���احلها� ،أم���ا بالن�س���بة �إىل �إيران،
فيختلف الأم���ر ،لأن عالقاتها مع الدول

الأخرى ترتك���ز على الفكر الديني ،الذي
يزي���ن الأم���ور مبيزان احل���ق والباطل،
ولي�س مبيزان امل�صلحة.
هذا املرتك���ز الديني يف عالقة �إيران
مع الآخرين كان ال�س���بب الأ�س���ا�س يف
دعمها لف�ص���ائل املقاومة يف فل�سطني،
واملقاومة الإ�سالمية يف لبنان ،والنظام
يف �س���ورية والعراق ،ودعمها ال�ش���عب
امل�ست�ضعف ،ما جلب لها العديد
اليمني
َ
من امل�ش���اكل مع ال���دول الكربى والدول
العربية التابعة لها.
�أما العالقة التي �ستن�ش����أ بني �إيران
و�أمريكا بع���د االتفاق الن���ووي ،فهي ال
تعني �أن �إيران �ست�ص���بح حليف ًا لأمريكا
يف املنطق���ة ،و�ستتقا�س���م النفوذ معها
على قاعدة هذا يل وهذا لك ،بل �س���تعمل
على ن�رصة ال�ش���عب املظلوم وا�ستعادة
ثرواته التي نُهبت ،و�ست�س���اعد ال�ش���عب
الفل�سطيني يف ا�ستعادة �أر�ضه ،ما ي�ؤ�رش
�إىل �أن ه���ذه العالق���ة دونها �ص���عوبات
كثرية ،و�س���تت�أزم من جديد ،لأن «�إيران

لن تكون دولة �صديقة لأمريكا»؛ كما قال
الإمام اخلامنئي.
�إن املنه���ج امليكافيل���ي الذي تعمل
�أم�ي�ركا وفق���ه ،وقاعدت���ه الأ�س���ا�س �أن
«الغاية ت�ب�رر الو�س���يلة» ،مبني على

خوف «إسرائيل» من
التفاهم األميركي -
اإليراني طبيعي ..فقد
يؤدي إلى تسويات بناء
على الواقع الميداني
الذي فرضته طهران

امل�ص���الح امل�ش�ت�ركة؛ حيث ال �أ�صدقاء
دائم�ي�ن وال �أعداء دائمني ،ومن ال�س���هل
على �أم�ي�ركا �أن ت�س���تغني عن حلفائها
�إذا ما اقت�ض���ت م�صاحلها؛ كما ح�صل يف
م��ص�ر بتخليها عن مب���ارك ،ويف تون�س
بتخليهاعن زين العابدين بن علي.
م���ن الطبيعي �أن تخاف ال�س���عودية
و«�إ�رسائي���ل» من التفاه���م الأمريكي -
الإي���راين حول املل���ف الن���ووي ،والذي
�س���تكون له �آثار �إيجابية على م�س���توى
الأزم���ات يف منطق���ة ال�رشق الأو�س���ط،
وق���د ي����ؤدي �إىل ت�س���ويات ت�أخذ بعني
االعتب���ار الواقع امليداين الذي فر�ض���ته
�إيران على العامل ،ب�ص���مود ب�شار الأ�سد
يف �س���ورية ،وقوة ح���زب اهلل يف لبنان،
ومت ُّكن احلوثيني من ال�ص���مود يف اليمن
يف وجه العدوان ال�سعودي  -الأمريكي،
و�سيطرتهم على  ٪80من �أرا�ضيه.
قد تقت�ض���ي م�ص���لحة �أم�ي�ركا عدم
اال�ستجابة مل�صالح حليفتها ال�سعودية،
والتع���اون مع �إي���ران ،ب�س���بب نفوذها

امل�س���تجد يف املنطق���ة ،لكنها لن تفرّط
بالعالقة مع «�إ�رسائي���ل» ،لأنها تعترب
�أمن «�إ�رسائيل» جزءاً من �أمنها القومي،
و�ستوفر لها كل الظروف كي تبقى الدولة
الأق���وى يف املنطق���ة؛ مبا ين�س���جم مع
م�رشوعه���ا الذي يهدف �إىل �إعادة ر�س���م
معاملها من جديد ،وا�ستمرار و�ضع يدها
عل���ى ثرواتها النفطية ،لتبقى �ص���احبة
النفوذ الأكرب يف العامل.
�أعلنت �إيران �أنها م�س���تعدة للتعاون
م���ع ال���دول الك�ب�رى ملعاجل���ة �أزمات
املنطق���ة بع���د االتفاق الن���ووي ،لكنها
تدرك �أن امل�ش���كلة الأ�س���ا�س مع �أمريكا
تكم���ن يف تبنيه���ا للكيان ال�ص���هيوين
املحتل لفل�سطني ،و�أن عدم عودة ال�شعب
الفل�س���طيني �إليه���ا �س��� ُيبقي املنطق���ة
على نار حامي���ة ،و�إن حاول املت�آمرون
واملتخاذلون من الزعماء العرب طمرها
يف الرتاب.

هاين قا�سم
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إميل لحود يتذكر..
كيف وجد رئيس لبنان حال العرب بعد أول قمة حضرها؟ ولماذا رفض توزير نجله؟
بعد جولته العربية على عدد من
ال���دول العربية �إثر انتخابه رئي�س��� ًا
للجمهورية ،ح�رض الرئي�س �إميل حلود
�أول قمة عربي���ة يف القاهرة ،والتي
ا�ستدعتها االنتفا�ض���ة الفل�سطينية،
وميك���ن القول ع���ن هذه القم���ة �إن
الرئي�س حل���ود ذهب �إليه���ا متفائ ًال
وعاد منها مت�شائم ًا ،حيث اكت�شف �أن
العرب يقولون �شيئ ًا ،وعندما يفرت�ض
الأم���ر الفعل واجل��� ّد ،يبقون يف �إطار
ال�شعارات لي�س �إال.
من���ذ تل���ك القمة ،ي�ؤك���د الرئي�س
حلود �أنه �ص���ارت لديه فكرة �شاملة
ووا�ض���حة ب�أنه لي����س هناك جامعة
عربي���ة ،وتبينّ ل���ه �أن القادة العرب
ال ميلك���ون القرار ،رغ���م حديثهم عن
الق���رارات واتخ���اذ الق���رارات ،ورغم
اخلطب عن الدعم والت�ضامن ملواجهة
التحدي���ات ،وكل ق���رار جديد من هذا
القبيل ي�ض���اف �إىل قرارات �سابقة ال
تو�ضع مو�ض���ع التنفيذ ،وتبقى حرباً
على ورق.
ويف جتربت���ه مع الق���ادة العرب
ي�ؤك���د الرئي�س حلود على �أن الرئي�س
اجلزائري عبد العزي���ز بوتفليقة من
القادة العرب القالئل الذين يحرتمون
كلمته���م ووعودهم ،ومن الذين ق ّدروا
عالي��� ًا دور لبنان و�إجن���از مقاومته
العظي���م بالتحرير ،دون �أن نن�س���ى
بالت�أكيد الدور املميز للرئي�س ب�شار
الأ�س���د ،الذي يبقى كوال���ده يريد �أن
يحف���ظ للع���رب كرامته���م ودورهم
ب�ي�ن الدول وال�ش���عوب والأمم ،ولهذا
نرى حجم امل�ؤام���رة الدولية الكربى
على �س���ورية ،فكثري من امل�س�ؤولني
الع���رب يريدون التخل����ص من الدور
الفاع���ل وامل�ؤثر ل�س���ورية وقيادتها

النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود

يف ال�س���احة العربي���ة ،ويف جمرى
ال��ص�راع العرب���ي « -الإ�رسائيلي»،
فهم يريدون �س�ل�ام ًا مع «�إ�رسائيل»
�أقرب �إىل اال�ست�س�ل�ام ،بينما هو يريد
�س�ل�ام ًا «عاد ًال» و«�شام ًال» ،يعطي
للفل�سطينيني حقهم الكامل بدولتهم
الوطنية امل�ستقلة ،وحقهم يف العودة
وتقري���ر امل�ص�ي�ر ،ويعيد الأرا�ض���ي
العربية املحتلة دون قيد �أو اتفاقيات
مذل���ة على نحو ما جرى يف «كامب
دايفيد» و«وادي عربة» و«�أو�سلو».
وباملنا�س���بة ،بعد عودة الرئي�س
حلود من هذه القم���ة العربية الأوىل
الت���ي ح�رضه���ا ،كان���ت ق���د جرت
اال�ست�ش���ارات النيابي���ة التي �أعادت
تكلي���ف الرئي����س رفي���ق احلري���ري
بت�شكيل احلكومة اجلديدة.
يف حينه ،يقول الرئي�س حلود :قال
يل الرئي�س احلري���ري �إن جنلي �إميل
فاز يف االنتخاب���ات النيابية ،وكان
الأول بني الن���واب املوارنة يف املنت
ال�شمايل ،ولأنه كان بطل لبنان ملدة

خم�س �س���نوات يف ريا�ضة ال�سباحة،
كم���ا �أنه مث���ل لبن���ان يف الألعاب
الأوملبية ف�أنا �أريده وزيراً لل�ش���باب
والريا�ضة يف احلكومة اجلديدة.
رف����ض الرئي�س حلود توزير جنله،
لأنه كما قال� :أرف�ض �أن �أكون مديون ًا
لأحد ،و�أن ت�س���تغل هذه امل�س�ألة يف
�أي ح�س���ابات �أو مواقف ،ف�أنا كنت قد
رف�ض���ت �أن يرت�شح �إميل لالنتخابات
النيابية ،وحينما �أ�رصّ على الرت�شّ ح،
انقطعت
وخا�ض املعركة االنتخابية،
ُ
عدة �أ�ش���هر عن زيارة بعبدات واملنت
ال�ش���مايل ،حتى ال يقال كلمة واحدة
عن دور يل يف هذا املجال..
وهن���ا يق���ول الرئي����س احلري���ري
للرئي�س حلود :اعترب توزير �إميل كتوزير
ابن املر ..لكنني رف�ضت هذا الأمر رف�ض ًا
قاطع��� ًا ،م�ؤكداً له �أن اب���ن املر حينما
ُينتخ���ب نائب��� ًا �أو يعينَّ وزي���راً ،فهذا
يح�صل من ر�صيده ،لأنه كان منذ زمن
بعيد ل���ه مقعده النيابي ،ويحل وزيراً،
ورف�ضت الدخول ب�شكل مطلق يف هذه

امل�ساومة ،وبالتايل �صدرت مرا�سيم
احلكومة احلريرية الأوىل يف عهدي
دون �أن يكون يف عدادها �إميل.
ي�ض���يف الرئي�س حل���ود �أنه يف
حكوم���ة عه���ده الأوىل ،مل يك���ن
يعرف �أي وزير ،با�ستثناء الوزيرين
�سليمان فرجنية ومي�شال املر ،ويف
عه���د حكوم���ة الرئي����س احل�ص ،ال
�أظن �أن �أحداً ي�س���تطيع �أن يقول �إن
خمالفة ح�ص���لت ،و�إذا كان البع�ض
يريد �أن يقوم بالدعايات و�أن يرمي
االتهام���ات جزاف��� ًا ،فه���ذا حتامل
وافرتاء لي�س �إال».
وي�ش���دد الرئي�س حل���ود على �أن
كثرياً من املخالفات كانت مت َّرر قبل
عهده �أوقفت و ُمنعت ،فتحت عنوان
أرا����ض ،كانت تُ�ض���م
«ف�ض�ل�ات» � ٍ
عقارات جماورة دون �أي ثمن ،وكذلك
احلال مع امل�شاعات ،ما جعل كثري
من الأ�ص���حاب «يزعل���ون» ،لأنهم
كانوا يعتربون �أن ذل���ك كان دائم ًا
ويف خمتلف العهود يح�صل ،لكنني
رف�ضت ذلك ب�شكل قطعي.
هك���ذا ح�ص���ل ً
مث�ل�ا يف فق���را،
حيث �ضم بع�ض امل�س�ؤولني الكبار
م�شاعات �إىل �أمالكهم ،ف�أوقفت ذلك
متام ًا.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود هنا �إىل
�أن هبة ج���اءت من الكويت بقيمة
 45ملي���ون دوالر من �أجل �إن�ش���اء
املدار����س يف كل لبن���ان ،لكنني
يف جمل�س الوزراء اكت�ش���فت �أنهم
يقدمون م�رشوع ًا لإن�شاء املدار�س
فقط يف ب�ي�روت ،دون �أي اهتمام
بباقي املناطق ،وتبينّ يل �أن هناك
رف�ضت متريرها،
�صفقات خا�ص���ة
ُ
فقامت القيامة علينا ،وزعموا �أننا

الدكتور شهاب الدين يحاضر حول «رسالة الطب بين الواجب والواقع»
�ألق���ى الدكت���ور رائ���د �ش���هاب
الدي���ن حما��ض�رة طبي���ة يف مركز
توفي���ق طب���ارة  -ال�ص���نائع ،حتت
عنوان« :ر�س���الة الطب بني الواجب
والواقع» ،بح�ض���ور نخب���ة من �أهل
ً
اخ�ت�رت هذا
قائ�ل�ا:
االخت�ص���ا�ص،
ُ
العن���وان ملا نعاين من���ه فعلي ًا يف
حياتن���ا اليومية من �أزمات وحاالت
ف�س���اد على كل الأ�ص���عدة ،ويف كل
القطاعات ،من�س���حبة بالتايل على
الواقع ال�صحي ،ما ولّد ت�ص ّدع ًا بنوي ًا
يف عامل الثقة بني الفرد والعاملني
يف القط���اع ال�ص���حي والطبي ،الذي
ينبغ���ي �أن يكون نظري ًا م�ل�اذاً �آمن ًا
نف�سي ًا ومادي ًا.
ولف���ت �ش���هاب الدي���ن �إىل �أن
الكليات اخلا�ص���ة تعتمد على الربح
امل���ادي ،وق���د ال تتقي���د باملعايري
العلمي���ة �أو الأخالقية ،وقد ال تبايل

بتخريج �أعداد غري مالئمة حلاجيات
البلد ،م�ش�ي�راً �إىل حم���اوالت ل�رضب
اجلامعة الوطنية وحتجيم كلياتها،
ومنعه���ا من ممار�س���ة دورها الرائد
والوطن���ي والتعليمي ،و�إدخالها يف
منظومة الف�ساد ال�سيا�سي والطائفي
وامل�س���وبيات والغ�ش ،م�ضيف ًا :كذلك
هناك حماوالت ل�رضب امل�ست�شفيات
الوطنية العامة ،وو�ض���ع بع�ض���ها
حت���ت رحمة التدخالت ال�سيا�س���ية،
ف�أ�ص���بحت تعي�ش هاج����س التوقف
والإفال����س ،ناهي���ك ع���ن مب���دء
املحا�ص�ص���ة لفرقاء �سيا�س���يي �أو
�إقطاع مناطقي مبطّن.
ور�أى �ش���هاب الدين �أن انت�ش���ار
ظاه���رة �رشكات الأدوي���ة يهدف �إىل
الربح املادي واخلا�ض���عة ل�سلطان
النف���وذ الر�أ�س���مايل وال�سيا�س���ي
والطائفي.

الدكتور رائد �شهاب الدين خالل �إلقاء املحا�ضرة
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نري���د حرمان ب�ي�روت ،وهذا كالم
باطل ال ميت �إىل احلقيقة ب�صلة.
كذل���ك احلال كان يف ق�ض���ية
ق��ص�ر امل�ؤمت���رات ،حي���ث كانوا
يريدون اال�س���تيالء عل���ى قطعة
�أر����ض للجي����ش ،ليقيم���وا عليها
فندق ًا ،حتى ت�ص���بح مث���ل �أر�ض
«البيال» ،وبالتايل مي ّدون �سيطرة
«�س���وليدير» عليه���ا ،كم���ا �أنهم
يريدون ال�سيطرة على �أر�ض الردم
يف منطقة النورماندي ،و�س���عرها
ال يق���ل ع���ن  30ملي���ار دوالر،
لكنني منعتهم ع���ن ذلك ،لأن من
يردم ي�أخ���ذ �أجرته ،وتبقى الأر�ض
للدول���ة ،وهك���ذا يح�ص���ل يف كل
بلدان العامل ،معيداً التذكري ب�أنهم
مل ي�ستطيعوا �أن ي�ستولوا على �أي
قطعة �أر�ض بعد �أن �أخذوا نحو 24
�ألف مرت يف منطقة «�س���وليدير»،
كما جاء يف حلقة �سابقة.
وهكذا ،مل يتمكنوا من اال�ستيالء
على �أي مرت حتى اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري ،حيث ُو�ضعت اليد
عليه���ا يف عهد حكوم���ة الرئي�س
علمت
ف�ؤاد ال�س���نيورة الثانية� ،إذ
ُ
بعد انتهاء واليتي بذلك ،وبا�رشوا
ببيع الأرا�ضي ،التي مل ي�ستطيعوا
ت�سجيلها بعد.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حل���ود �أنه لو
حزم���ت الدولة �أمرها وا�س�ت�ردت
حقوقها ،ال مكنها �أن تطفىء الدين
العام ،الفت ًا �إىل �أنه يف حرب متوز
 ،2006و�صل �إىل لبنان هبات بقيمة
�أك�ث�ر م���ن  4ملي���ار دوالر ،وحني
�س����أل عنها و�أين هي ،ق���ال ف�ؤاد
ال�سنيورة �أن تفا�ص���يلها م�سجلة
عل���ى االنرتنت ،لكن تب�ي�ن �أن ال
�شيء من ذلك ،ف�إذا ا�سرتدت الدولة
حقها ب�أر�ض النورماندي وقيمتها
اكرث من  30مليار دوالر و 11مليار
دوالر التي يريد ال�سنيورة �شطبها،
و 4مليارات هبات يعني ا�س�ت�رداد
�أكرث من  45ملي���ار دوالر ،وهو ما
يطفئ الدين.
�أم���ا كيف ع���رف الرئي�س حلود
باال�ستيالء على �أر�ض النورماندي،
فيق���ول �أن نائب رئي�س جمل�س���ي
االمن���اء واالعم���ار املهند����س �آالن
قرداح���ي �أعلم���ه قب���ل �أن يتوفاه
اهلل مبر����ض ال�رسط���ان� ،أنه���م قد
ا�ستولوا على تلك الأر�ض ،و�سلمني
امل�س���تندات ،حيث �أقمن���ا القيامة،
واعطيت ن�س���خ ًا عنها مل�س����ؤولني
ومع الأ�س���ف ،اجلميع �ساروا معهم
يف هذه الأمور.
ب�ش���كل عام ،ما بني �سنة 2000
و 2004كانت �س���نوات «امل�ساكنة»
بني الرئي�س�ي�ن �إميل حل���ود ورفيق
احلريري� ،إن جاز التعبري ..فماذا يف
تفا�صيلها� ..إىل احللقة املقبلة.

�أحمد زين الدين
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أبرز مسببات السمنة عند المرأة ()3/1
ت�ش���تكي معظم الن�س���اء من زيادة الوزن ،رغم
التزامهن ال�ش���ديد بالريجيم القا�س���ي ،ورغم عدم
تناولهن �أية مادة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل زيادة الوزن.
تق���ول بع�ض �إنه���ن ال ي�أكلن ب�رشاه���ة ،ومع ذلك
ترتف���ع �أوزانهن ،ورمبا ك ّن عل���ى حق� ،إذ �إن هناك
�أ�س���باب ًا خفية لزيادة الوزن ،رغم التزام ال�شخ�ص
بـ«ريجيم» ٍ
قا�س ،ويف بع�ض الأحيان رغم فقدان
اجل�سم ن�سبة كبرية من الدهون.
الأخطر �أنها ت�س����بب م�ضاعفات �صحية خطرية،
كارتفاع �ض����غط ال����دم ،و�أمرا�ض القلب وان�س����داد
ال�رشاي��ي�ن ،وال�س����كري� ،إىل جان����ب بع�����ض �أنواع
ال�رسطان ،و�أمرا�ض املفا�ص����ل الناجتة عن ارتفاع
الوزن وترهُّ ل الع�ض��ل�ات ،وغالب ًا م����ا تكون املر�أة
البدينة �أق�رص عمراً من النحيفة ،نظراً �إىل املتاعب
ال�ص����حية التي ت�صيبها من جراء ال�سمنة املفرطة،
لكن قد ال يعلم البع�ض �أن هناك �أ�س����باب ًا خفية ال
عالقة لها ب�أ�س����اليب الأكل والتغذية ،بل قد تعود
�إىل عوامل �أخرى ت�ؤدي �إىل عدم فقدان الوزن ،فهناك
�أكرث من ع�رشة �أ�سباب لهذه الظاهرة ،وهي:
احل�سا�س���ية� :أثبت���ت العدي���د من الدرا�س���ات
والبح���وث العلمية مبا ال يدع جما ًال لل�ش���ك� ،أن
بع�ض الأ�ش���خا�ص م�ص���ابني باحل�سا�سية جتاه
بع����ض املواد الغذائية ،ويف بع�ض الأحيان تظهر
عليهم �أعرا�ض تلك احل�سا�س���ية ،مثل الأكزميا �أو
التهابات الفم �أو ا�ض���طرابات وغازات وانتفاخات
يف الأمعاء ،ويف بع�ض الأحيان �إم�ساك� ،أو �إ�سهال
�أو م�ش���كالت �ص���حية ب�س���يطة ،قد ال نعريها �أي
اهتمام ،مثل حبوب �ص���غرية تظهر يف الوجه �أو
تقرح���ات يف زوايا الفم ،وبع����ض امل�أكوالت ،قد
ت�س���بب تلك احل�سا�سية ،مثل اخلمرية� ،أو البي�ض،
والكوال �أو بع�ض �أنواع اخلبز ،وبع�ض �أنواع الفواكه
واحل�سا�سية للطعام ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل احتبا�س
ال�سوائل يف اجل�سم ،وبالتايل زيادة الوزن ،كما قد
ت�ؤدي �إىل زيادة الرغبة بتناول الطعام ،وانخفا�ض
معدل التمثيل الغذائي يف اجل�سم.

انخفا�ض معدل ال�س���كر :يتعر����ض البع�ض
حلالة هبوط ال�سكر بالدم ،وهي ما يُعرف با�سم
 ،hypo glycaemiaوتعن���ي انخفا����ض
ال�سكر يف الدم حتت املعدل الطبيعي ،ويف هذه
احلالة يتوق ال�ش���خ�ص لتناول �إحدى امل�أكوالت
احللوة ب�ش���دة� ،أو املواد الن�ش���وية ،مثل الكيك،
ويف بع����ض الأحي���ان يتله���ف لتن���اول قطعة
�شوكوالته �أو ب�س���كويت �أو خبز ،وعندما تفوته
�إحدى الوجبات ي�ص���اب بالتوتر ال�شديد وي�شعر
بالع�صبية والإعياء.

ومن الأعرا�ض امل�ص���احبة لهذه احلالة �أي�ضاً:
ال�ش���عور بالتعب طوال الوقت ،حتى بعد احل�صول
على ق�سط كاف من النوم ،وهي حالة �شائعة جداً،
وميكن �أن ت�ؤدي �إىل ال�س���منة وزيادة الوزن ،ما مل
يتغلب الإن�س���ان على رغبته يف تناول احللويات
واملواد الن�ش���وية ،ويف هذه احلالة يُن�صح بتغيري
الربنام���ج الغذائي ،وتطبيق برامج ك�رس الريجيم،
وبرامج معادلة الأمالح وال�س���وائل يف اجل�س���م،
وتناول �أي من البقوليات ،مثل الفول واللويباء بد ًال
عن املواد ال�س���كرية والن�شوية� ،أو تناول ن�شويات

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

بريد القراء

• �أ�صول تكرمي ال�ضيوف

مراجعة الفكراإلسالمي ضرورة حتمية
ال يخفى واقع الأمة الإ�سالمية على �أحد ،ومن املعلوم
�أن الأم����ة �إذا فقدت �أع����زّ �أبنائها و�أك��ث�ر قوتها ومعظم
ثروتها ،ث����م احتفظتبقواعدها الفكري����ة ،ف�رسعان ما
جتدد قوتها ومعظم ثروتها وتعود �إىلمركزها املرموق،
و�إىل مكانته����ا الدولية ،فالأمة التي يكرث عددها وتزداد
عدّته����ا وتعظم ثروتها ثم تتخلى عن قواعدها العلمية
و�أفكارها ال�سامية ،اليُنتظر منها �إال ال�شتات واالنحطاط
وانحدار امل�ستوى الذي كانت عليه،و�رسعان ما تتغلب
عليها الأمم ال�ستنزاف خرياتها وا�ستعباد �أبنائها ،وعلى
هذا تكون القوى الفكرية مبنزلة الرادع العظيم لأعدائها،
واحلافظ الأمنيلأبنائها.
نحن امل�س���لمني اليوم كثري عددنا ،وق ّل مفكّرونا،
وحني ت���وزن الأمممبيزان الرق���ي والتقدم والقوى ال
توزن بك�ث�رة العدد ،وال ترجح فيها �إال كفّةاملفكرين،
فلكي تعود الأمة الإ�س�ل�امية �إىل م���ا كانت عليه من
جمد و�س����ؤدد،يجب �أن تهتم بالناحية الفكرية ،و�أن
تفهم مادتها ،و�أن تتوحد على �أ�س���ا�سقاعدتها ،و�أن
تقودها قيادة فكرية �صحيحة مرتابطة ،و�أن تقف �صف ًا
واحداً يف وجه كل من ت�سوّل له نف�سه االعتداء عليها
وعلى مقد�س���اتها،لكنها تقاد اليوم  -مع الأ�س���ف -

معقّدة الرتكي���ب ،مثل الأرز والبطاطا امل�ش���وية،
حيث تعمل تلك املواد على تثبيت م�ستوى ال�سكر
يف الدم ،وحتول دون هبوطه.
الأكل للت�سلية :البع�ض يلج�أ �إىل تناول الطعام
ملجرد الت�س���لية �أو �ش���غل وقت الفراغ ،والبع�ض
الآخ���ر ي�أكل ب�رشاهة عند الف���رح ،والبع�ض الآخر
عند احلزن وال�ضيق ،و�آخرون ي�أكلون ملجرد الأكل،
وبع���د الأكل ي�ش���عرون بالندم ال�ش���ديد على هذا
االندفاع نحو الأكل ،وي�ش���عرون بالإحباط ،وحني
ي���زول امل�ؤثر يب���د�ؤون بالعودة �إىل االن�ض���باط،
وه�ؤالء دائم ًا يحتاجون �إىل و�س���يلة مفيدة ل�شغل
�أوقات الفراغ ،مثل امل�ش���اركة يف �أن�شطة ريا�ضية
وترويحية وترفيهية.
ف�ص���ائل ال���دم والوراثة :تلعب ف�ص���ائل الدم
املختلف���ة دوراً هام��� ًا يف زيادة ال���وزن ،نتيجة
تناول بع����ض الأطعمة ،فعلى �س���بيل املثال ،ما
ينا�سب ف�ص���لية الدم  ،Oوذلك مليلها �إىل املواد
الربوتينية ،ال ينا�سب ف�صيلة الدم  ،Bوما ينا�سب
ف�ص���لية الدم  Aال ينا�سب ف�ص���يلة الدم ،B-A
وهذه نظرية �أخرى.
وت�شري التقارير العلمية عن ال�سمنة �إىل �أن ما
ي�صل �إىل  ٪85من احلاالت يرجع �إىل عوامل وراثية
خارجة ع���ن ارداة الفرد ،فالبع�ض جتري عمليات
التمثيل الغذائي يف �أج�س���امهم ب�رسعة ت�س���اعد
على ا�س���تهالك الطاقة احلرارية ب�شكل �أكرث كفاءة،
وبالتايل يكونون �أقل قابلية لل�سمنة� ،أما البع�ض
الآخر ف�إن تلك العمليات الكيميائية احليوية ت�سري
ب�صورة �أبط�أ ،وبذلك ت�صبح �أج�سامهم �أكرث قابلية
الختزان امل���واد الدهنية ،وال توج���د حالي ًا �أدلة
طبية تثبت �أن اجلين���ات الوراثية هي التي ت�ؤدي
�إىل زيادة الوزن ،لكن هناك من يعتقد �أننا جمعيا
منلك نزعة طبيعية �إىل ال�س���منة ،من �أجل البقاء،
وتفادي املوت جوع ًا يف ظروف املجاعات.

قيادة عاطفية منبثقة من غرائزها ،وهذا ما هوى بها
�إىلاحل�ضي�ض.
من هنا ،ال بد من مراجعة �آثار الفكر الإ�سالمي ،والنظر
�إليه نظرة �ش����املة ت�ستهدف البحث عن مقا�صد الإ�سالم
و�أ�س�س����ه ،وقيمه التي قامعليها هذا الفكر ،وم�ص����ادره
التي تقرّبنا من نه�ض����تنا ،لنعود }خ��ي�ر �أمة�أُخرجت
للنا�س{ منها القر�آن الكرمي وتف�سريه ،ومنها الأحاديث
ال�صحاح وال�س��ي�ر،ومنها الفقه الإ�س��ل�امي والت�رشيع،
ومنها أ�مّهات كتب التاريخ الإ�س��ل�اميوالإعالم ،ومنها
كتب العقائ����د و�أمهات كتب الت�ص����وّف والأخالق وعلم
النف�س،و�أمهات كتب الأدب العربي.
�إن العلم����اء العظام الذين تركوا لن����ا كنزاً وذخرية
علمية مازلنا نلج أ� �إليه����ا يف ع�رصنا� ،أمثال ابن حزم
وال�ش����اطبي والطربيوابن كث��ي�ر ،والقرمزي واملاوردي
واب����ن القيم والإمام الغزايل واجلاح����ظ ،مل تكن الدنيا
لتغريهم ،بل �س����هروا الليل والنهار قا�صدين وجه اهلل..
فاقر�ؤوا لهموترحّ موا عليهم ،وادعوا لهم و�س��ي�روا على
خطاهم.

ع�صام غندور

حفاظ��� ًا عل���ى الع���ادات العربي���ة
الأ�ص���يلة؛ من �أ�صول ا�س���تقبال ال�ضيف
وبذل �أق�ص���ى اجلهود كي ي�شعر مبحبّتك
واهتمام���ك به ،يقدّم ل���ك الإتيكيت �أه ّم
االقرتاحات والأفكار الأ�سا�سية ال�ستقبال
�ضيوف الأعياد يف منزلك وتكرميهم:
بغ����ض النظر ع���ن نوعها
ّ
الهداي���ا:
�أو قيمته���ا ،تبق���ى الهدية تل���ك اللفتة
ال�س���حرية التي تُدخل الفرح اىل �أعماق
القلب من دون ا�س���تئذان .حت�سّ ب ًا لقدوم
�أقرب النا����س �إىل منزلك؛ من �أ�ص���دقاء
و�أق���ارب وج�ي�ران ،ح�ضرّ ي له���م هدايا
ب�سيطة تفرحهم وتذكّرهم ب أ� ّن �سعادتهم
تعنيك.
الأطعمة اللذيذة :ال تكتمل جل�س���ات
الزي���ارة خ�ل�ال الأعياد م���ن دون تلك
احللوي���ات التقليدي���ة وامل�رشوب���ات
املرتبط���ة باملنا�س���بة ،و�أبعد من ذلك؛
خ�صو�ص ًا �إن كنت على موعد مع ا�ستقبال
�ض���يوف مميزين بالن�سبة �إليك وقريبني
من قلبك ،ال ترتددي يف حت�ضري الأطباق
التي تعرفني �سلف ًا �أنّهم يع�شقونها.

ح�ض���ور املنزل :من �أه ّم ن�ص���ائح
الإتيكي���ت لك له���ذه الف�ت�رة املميزة
هي االهتمام بزين���ة منزلك ،وترتيبه
مت اال�س���تعداد
ونظافته وتكوين على أ� ّ
لال�ستقبال الدائم من دون موعد حتّى،
لذا نن�ص���حك عزيزتي ب�أن تخ�صّ �ص���ي
مرحا�ض ًا لل�ضيوف تت�أكدين من رائحته
العطرة وجفاف منا�شفه ونظافته على
مت وج���ه ،كما �أن تنتبه���ي �إىل نظافة
�أ ّ
غرفة اجللو�س ،وا�ستعدادها ال�ستقبال
ال�ضيوف.
ح�ض���ورك �أنت :ال يجوز �أب���داً إ�الّ �أن
تكوين على �أهبّة اال�س���تعداد ال�ستقبال
�ض���يوفك ،وهذا جزء من تكرميهم ..كوين
جاهزة؛ ارتدي مالب�سك ،و�صففي �شعرك،
ورتّبي �أظافرك ،و�إالّ خال �ض���يوفك أ�نّهم
�أت���وك يف وق���ت غ�ي�ر منا�س���ب ،و أ�نّهم
ي�سببون لك الإزعاج.
تناغ���م ال�ض���يوف :لأ ّن االهتم���ام
املعن���وي مب���ن يدخل بيتك يف���وق �أي
نقاط �أخ���رى ،ويف ح���ال اجتماع عدد
من ال�ض���يوف يف وقت واحد احر�ص���ي
على تقدميهم لبع�ض���هم ،و�أال تُهملي �أي
�شخ�ص بينهم.

منوعات
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الوسواس القهري ..أسبابه وعالجه
ا�ضطراب الو�سوا�س القهري( (o b
 )sessive compulsiveه���و
�أحد ا�ض���طرابات املت�ص���لة بالقلق،
تتميز ب�أفكار وهواج�س غري منطقية
(لي�س لها عالق���ة بالواقع) ،وغالب ًا
ما تت�سبب بت�رصفات قهرية ،وغالب ًا
ما يع���ي الأ�ش���خا�ص امل�ص���ابون
با�ض���طرابات الو�س���وا�س القه���ري
خلط���ورة ت�رصفاته���م و�أنه���ا غري
منطقية ،لكن ي�ص���عُ ب التخل�ص من
مثل هذه الو�س���او�س القهرية ،فهي
ت�رصف���ات �إلزامية مرتبطة مبثل هذا
اال�ضطراب ،فعند و�صف موقف معني،
كاخلوف من اجلراثيم وامليكروبات،
بع�ض امل�صابني مبثل هذا اال�ضطراب
يغ�س���لون �أيديهم عدة مرات ،لدرجة
�أنهم يبالغون يف ذلك ،وقد يت�سببون
يف بع�ض اجلروح �أو بع�ض الندوب
اجللدي���ة للتخل����ص م���ن مثل هذه
امليكروبات �أو اجلراثيم ،ورغم �أنهم
يبذلون ق�ص���ارى جهدهم للتخل�ص
من مثل ه���ذه الأف���كار� ،إال �أن هذه
الأفكار الو�سوا�س���ية املزعجة حتدث
ب�شكل متكرر ت�سبب االنزعاج والقلق
الدائم�ْي� ،وقد تق���ود �إىل ت�رصفات
نْ
تو�ص���ف ب�أنها قا�س���ية وترتك �أثراً
م�ؤمل ًا ملر�ضى الو�سوا�س القهري.
يو�ص����ف الو�س����وا�س القه����ري
ب�أنه عملية �ص����عبة ومعقدة وغري
م�ض����مونة النج����اح يف معظ����م
احلاالت ،وقد يحتاج ال�ش����خ�ص يف
بع�ض الأحيان �إىل عالج متوا�ص����ل
مل����دى طويل ،ل����ذا ف�����إن العالج قد
يكون فعا ًال يف م�س����اعدة املري�ض
لتعام����ل مع الأعرا�����ض؛ مواجهتها
واحلد م����ن �س����يطرتها على جمرى
جوانب حياته.
هن����اك عالج����ان فع����االن ميكن
اتباعهم����ا يف ع��ل�اج الو�س����وا�س

القه����ري ،وهم����ا :الع��ل�اج الدوائي
والعالج النف�سي.
ويختل����ف الع��ل�اج يف فعاليته
لعالج ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري
وفق���� ًا للمري�ض نف�س����ه ،وطبيعته،
ورغبت����ه يف الع��ل�اج ،ويف الأغلب
يكون دمج كل من العالج النف�س����ي
والدوائي الأجنع� .أما بن�سبة للعالج
النف�س����ي ال�ض����طرابات الو�س����وا�س
القه����ري ،وهو ما يُع����رف بالعالج
الإدراك����ي املعريف� ،أجن����ح طريقة
لعالج الو�س����وا�س القه����ري لكل من
البالغني والأطفال �سوياً.

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

كما �أن هناك العديد من الأدوية
ملعاجل����ة الأمرا�����ض النف�س����ية قد
يك����ون له����ا دور كب��ي�ر يف التقليل
من �س����لوكيات الو�س����وا�س القهري،
ويب����د�أ العالج يف الأغل����ب ب�إعطاء
املري�ض م�ضادات االكتئاب ،وميكن
�أن يكون مل�ض����ادات االكتئاب ،لأنها
ترف����ع ن�س����بة ال�س��ي�روتونني التي
تكون ذات معدالت منخف�ض����ة لدى
الذي����ن يعانون م����ن ا�ض����طرابات
الو�سوا�س القهري ،ومن الأدوية التي
تُ�ستعمل لعالج ا�ضطراب الو�سوا�س
القه����ري :كلوميربامني( (clomi p
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�أفــقــي
 - 1عا�صمة املغرب  /م�س�ؤول
 - 2عا�صمتها بريوت  /مدينة با�سلة يف فل�سطني
 - 3الغالبية العظمى  /عدم و�ضوح (معكو�سة)
 - 4الذي مي�شي على ارجله وبطنه  /تاجر فراء

ال�ض���طرابات الو�س���وا�س القه���ري،
والت���ي تب���دو �أك�ث�ر فعالي���ة من
�سابقتها:
 منط التحفيز املغناطي�سي يفاجلمجمة
 معاجلات التخليج الكهربائي التحفيز العميق للدماغلق���د �أثب���ت الطب احلدي���ث �أن
الو�س���وا�س القه���ري ه���و مر����ض
طب���ي متعل���ق بامل���خ والدماغ،
والأع�ص���اب املت�ص���لة بهم���ا ،و�أن
الو�س���وا�س القه���ري لي�س له عالج
�س���وى بالأدوية والعقاقري� ،إ�ضافة
�إىل جانب العالج النف�س���ي� ،أي �إن
امل�صاب بالو�سوا�س القهري البد �أن
يتم عالج جانبه النف�س���ي� ،إ�ضافة
�إىل اجلانب الع�ضوي.
ال تقت�رص الإ�ص���ابة بالو�سوا�س
القه���ري على �س���ن معين���ة� ،إمنا
ت�ش���مل خمتلف الأعمار ،كما ت�شمل
اجلن�س�ي�ن ،لكن معظم احلاالت يبد أ�
فيها الو�س���وا�س القهري بعد �س���ن
الأربعني.
يعتقد البع�ض �أن هناك ارتباط ًا
بني الإ�ص���ابة بالو�س���وا�س القهري
والوراثة� ،أي �إن معظم الأ�ش���خا�ص
الذين �أ�ص���يبوا بالو�سوا�س القهري
كانت هناك حاالت للإ�صابة لأفراد
من عائلته من قبل.
ويف اخلت���ام ،يُذك���ر �أن النا�س
قدمي ًا كانوا يتعامل���ون مع مر�ض
الو�س���وا�س القهري على �أنه مر�ض
ل���ه عالق���ة بالأمرا����ض املتعلقة
بال�شياطني ،وكانوا يحاولون عالج
ال�شخ�ص امل�صاب مبر�ض الو�سوا�س
القه���ري كما يتم عالج ال�ش���خ�ص
املم�س���و�س م���ن ال�ش���يطان؛ �أي
بال�رضب والتعذيب� ،إىل �أن يتخل�ص
ج�سده من ال�شيطان.

 ،)ramineeوفلوفوك�سامني (fl u
 ،)voxamineوفلو�ؤك�س����يتني
وب����روزاك
(،)fluoxetine
( ،)prozacوباروك�ستني (pa r
 ،)oxetineوباك�سيل (،)paxil
و�س��ي�رترالني (،)sertraline
وزولفوت ( ..)zoloftلكن الأدوية

النف�س����ية لها �آثار جانبية وخماطر
كثرية ،فبع�ض الأدوية قد تت�س����بب
ب�أعرا�ض جانبية ،وبع�ض����ها الآخر
قد يُح����دث تفاعالت خط��ي�رة عند
تناولها؛ �أكرث من دواء.
م���ن ط���رق الع�ل�اج الأخ���رى
 - 5عا�صمة الإمارات  /فاكهة
حمراء لذيذة
 - 6خروف كبري
 - 7ا�صوات الهواتف  /كتكوت
 - 8عا�صمة عربية بني نيلني
 - 9عا�صمة تلقب بال�شهباء /
جزء من الفم
 - 10ات���رك  /عا�ص���مة املعز
لدين اهلل الفاطمي
عــمـــودي
 - 1بل���د امللي���ون �ش���هيد /
مت�شابهان
 - 2من انواع ال�شجر  /ا�سمها
القدمي عمون (معكو�سة).
 - 3ا�صدر الهاتف �صوتا  /اقول
مامل اكن اريد قوله (معكو�سة)
 - 4ثلثا ب���اب  /غري مهذب /
ا�شتاقا
� - 5صوت الأمل
 - 6لل�س�ؤال (معكو�سة) � /صفة
من �ص���فات الب�رش احل�سنة �أو
ال�سيئة

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 7ملل (مبعرثة)  /نظر
 - 8عا�صمة موريتانيا
 - 9ا�س���م بنت مبعنى غ���زال  /بلدة يف
لبنان
 - 10مدين���ة ليبي���ة �ش���هرية  /الأر�ض
املكرمة
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كاريكاتير

َ
احذروا أسفل قارورة الغازة
ع��ادة م��ا ي�ش�تري النا���س ق��ارورة الغ��از
لال�ستعم��ال املن��زيل ،كالطب��خ والتدفئ��ة ،م��ن
املحالت التجارية� ،أو عرب الهاتف� ،أو من مكان
تعبئة الغاز ،ويقومون فوراً با�ستخدامها� ،إال �أن
اخلط أ� الذي يرتكبه البائع �أو موظف التعبئة يف
املعمل ،ال ينتبه �إليه امل�ستهلك.
فقواري��ر الغاز تك��ون يف باح��ة امل�صنع �أو
م��كان التعبئ��ة يف اخل��ارج ،ول��دى البائ��ع يف
م�ست��ودع �أو خم��زن ال يت��م االهتم��ام بنظافته
�أو ر�شّ ��ه مببي��دات ،فت�أت��ي العناك��ب واحل�رشات

وتلج���أ لتختبىء يف �أ�سفل قارورة الغاز ،وت�أخذ
منها مكان ًا �شبه دائم ،لت�أتي مبا�رشة مع �إدخال
الق��ارورة �إىل منازلنا ،وتتكاث��ر دون �أن ندري،
�إ�ضافة �إىل الأمرا�ض �أو اللدغات التي حُتدثها.
لذل��ك ،يج��ب تنظي��ف كل ق��ارورة غ��از يتم
�رشا�ؤها بامل��واد املعقِّمة واملطهِّ��رة من جميع
اجلوان��ب ،واجلهت�ين العليا وال�سفل��ى ،لتتفادي
ت��رك �أي عناكب م�ؤذية �أو ح��شرات م�رضّة بكم
وبالأطعمة ،خ�صو�ص�� ًا �أن قارورة الغاز تو�ضع
يف �أهم مكان يف املنزل� ،أي املطبخ.

بطاقة دعوة لزفاف على شكل
محادثة «واتس أب»
قرر العري�س���ان الأردنيان �ش���وكت ودعاء،
بح�س���ب م���ا �أظهر ك���رت فرحه���م� ،أن يدعوا
�أقاربهما ومعارفهما مبحادثة تعبريية ت�شبه
متام ًا «حمادثة الوات�س �أب».
طريقة الدعوة طريف���ة ،حيث بد�أها كاتب
الدعوة بو�ضع عبارة «�آخر ظهور للعزوبية»؛
يف �إ�ش���ارة �إىل �س���اعة الزفاف ،ومن ثم �رسد
تفا�صيل ومكان الدعوة ب�شكل �س�ؤال وجواب.
والقت الدعوة قبول وا�ستح�سان الكثري من
رواد مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي ،يف حني
اعتربها �آخرون �أنها غري منا�سبة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

أغرب ماراثون
في العالم

يختل��ف «�سب��اق بيليك» يف
�إ�سباني��ا ع��ن �أي ماراثون �آخر،
لكون��ه يج�بر املت�سابق�ين على
الغو���ص يف الط�ين ،وعب��ور
الأ�س�لاك ال�شائك��ة ،وا�ستخ��دام
�أ�سا�سي��ات ريا�ض��ة «الباركور»
للتنقّل من منطقة �إىل �أخرى.
ال�سباق ينظَّ ��م �سنوي ًا وميتد
م�ساف��ة  10كل��م ،وي�ش��ارك
في��ه  300ريا�ض��ي حماط�ين
بالأ�سوار ،يُجربون على الزحف
ع�بر الأنابيب ،وال�سباحة بطول
اخلنادق ال�ضيقة ،حاملني �أثقا ًال
معدنية ،والتغلّب على جمموعة
م��ن الأ�شخا�ص مهمتهم تعطيل
املت�سابق�ين بالق��وة ،للو�ص��ول
�إىل خط النهاية.
املثري يف الأم��ر حق ًا هو �أن
املت�سابق�ين ال يعرف��ون العقبة
التالية التي �ستعرت�ض طريقهم،
وبالت��ايل ميكنه��م توقّ��ع �أي
�ش��يء ،بداي��ة م��ن الأ�س�لاك
ال�شائك��ة ،و�ص��و ًال �إىل �رضورة
امت�لاك مه��ارات «البارك��و»
الأ�سا�سية للتنقّل ب�رسعة كبرية
قبل الآخرين.
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:

