ألمـــــــة واحـــــــدة
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الحريري في مأزق
قالت م�صادر مقرّبة من «تيار امل�ستقبل» �إن الرئي�س �سعد احلريري
يواجه م���أزق��اً حقيقياً ب�ش�أن عالقاته ال�سعودية ،ج��راء االنقالب الوا�سع
الذي قام به امللك �سلمان و�أنتج تيارات مت�صارعة داخل العائلة احلاكمة،
�أبرزها ثالثة هي� :أوالد نايف ،وعلى ر�أ�سهم حممد بن نايف؛ ويل العهد،
و�أبناء �سلمان ،وعلى ر�أ�سهم حممد بن �سلمان؛ ويل ويل العهد ،و�أ�شقاء
امللك و�أبرزهم :طالل ،ومقرن ،و�أحمد ،ومعهم �أبناء امللك الراحل عبداهلل.
وب����ر�أي ه��ذه امل�����ص��ادر ف����إن احل��ري��ري ي��ح��اول �أن ي��ك��ون على وف���اق مع
الفريقني الأول�ين ،و�أن يبقى على م�سافة واح��دة منهما ،مع �إب��راز والئه
لهما ،وهذا بحد ذاته قد ي�شكل �إحراجاً كبرياً له.
السنة الثامنة  -الجمعة  26 -رجب 1436هـ  15 /أيار  2015م.
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االفتتاحية

من ينتخب رئيس الجمهورية؟
يت�س���اءل اللبنانيون ع ّما �إذا كان لهم دور عرب ممثليهم يف املجل�س النيابي
الختيار رئي�سهم ،بعدما �أثبتت التجارب املا�ضية �أن رئي�س اجلمهورية هو خيار
خارجي ،وحتديداً دويل � -إقليمي ،إ �الّ �إذا ا�ستثنينا حالة انتخاب الرئي�س الراحل
�س���ليمان فرجنية �سنة  ،1970والتي لعبت فيها املعار�ض���ة �آنذاك دوراً حا�سم ًا
لإ�سقاط العهد ال�شهابي.
ففي عهد الرئي�س ب�ش���ارة اخل���وري ،كان اخليار حم�ض خارجي ًا ،حيث تولىّ 
الإنكليز دعم مر�ش���حهم الد�ستوري يف وجه مر�ش���ح االنتداب الفرن�سي الرئي�س
الراحل �إميل �إده.
ويف انتخابات �س���نة  1958التي �أعقبت �رصاع��� ًا �إقليمي ًا دولي ًا بني الرئي�س
امل��ص�ري الراحل جمال عبدالنا�رص والتي���ار الأمريكي  -البغدادي العامل على
حلف بغداد ،انعك�س هذا ال�رصاع على ال�ساحة اللبنانية بعدم التجديد ل�شمعون،
مت االتفاق بني الأمريكيني وامل�رصيني عل���ى اختيار قائد اجلي�ش �آنذاك اللواء
و ّ
ف�ؤاد �شهاب رئي�س ًا للجمهورية.
ويف املرحلة االمتدادية للعهد ال�ش���هابي مع اختيار الرئي�س الراحل �شارل
حلو� ،ش���هد احلكم يومه���ا جتاذبات خفية بني الرئي�س حلو والرئي�س �ش���هاب،
وتط ّور الأمر �إىل ح ّد تلويح الرئي�س حلو باال�س���تقالة ودفعه �إىل الإ�رشاف على
االنتخاب���ات الفرعية يف جبيل �إثر وفاة النائب د� .أنطوان �س���عيد ،يف حماولة
لاللتفاف على �أي تدخُّ ل من املكتب الثاين �ض��� ّد العمي���د رميون �إده ،ما جعله
يج�س���دها «احللف
الحق ًا يت�ش���جع ويتعاطف مع حركة املعار�ض���ة التي كان ّ
الثالثي» ،الذي قاد حملة االنتخابات النيابية عام  ،1968حمقق ًا فوزاً �س���احقاً
يف لوائحه ،متهيداً للإتيان بالرئي�س �س���ليمان فرجنيه ،بفارق �صوت واحد هو
�صوت الزعيم الدرزي الراحل كمال جنبالط.
ولئن كان انتخاب الرئي�س الراحل اليا�س �رسكي�س عام  1976خياراً �س���وري ًا،
بقي حمافظ ًا على �ض���بط
وجاء مت�أخراً عن �أوانه ب�س���بب هذه العوامل� ،إال �أنه َ
�إيقاع الدولة �إثر تقا�س���م �إداراتها ومرافقها بني امليلي�شيات امل�سلحة مع اندالع
الأحداث يف  13ني�سان .1975
كم���ا �أن انتخاب الرئي�س الراحل ب�ش�ي�ر اجلم ّيل جاء �أي�ض��� ًا خياراً �أمريكياً،
بريوت عام
ونتيجة لعوامل �إقليمية م�ض���ادة ل�سورية بعد �إجتياح «�إ�رسائيل»
َ
.1982
�أما انتخاب الرئي�س الأ�سبق �أمني اجلم ّيل ،على �أثر �إغتيال �شقيقه قبل ت�سلمه
مقاليد احلكم ،ف�أتى ا�ستمراراً للمعادلة ذاتها التي فر�ضت نف�سها يومذاك.
وكلنا يعرف ما �آلت �إليه الأمور �إثر «اتفاق الطائف» �س���نة  ،1989وانتخاب
الرئي�س الراحل رينه معو�ض ،واغتياله ،وانتخاب الرئي�س اليا�س الهراوي خلف ًا
له ،ومن بعده الرئي�سني �إميل حلود ومي�شال �سليمان.
واليوم ،ونحن على �أبواب �س���نة من الفراغ الرئا�سي ،و�أمام م�شهدية احلروب
الدائرة من حولنا ،وانعكا�ساتها ال�سلبية على الداخل اللبناين ،ت�شخ�ص الأنظار
�إىل التغيي���ب املتع َّمد عن انتخاب رئي�س جديد للجمهورية ،وك�أن هذا التهمي�ش 
مرادف للم�آل الذي و�ص���لت �إليه �أحوال امل�س���يحيني يف ال�رشق ،لكن هل تدرك
القيادات اللبنانية خطورة التعطيل يف هذا املن�صب الرمزي والأقوى مل�سيحيي
ال�رشق؟!
فالبطريرك مار ب�ش���ارة بطر�س الراعي ال يرتك منا�سبة �إال ويل ّح على �إجراء
االنتخاب���ات الرئا�س���ية ،ويالقيه الرئي����س نبيه بري ،م�ؤكداً ا�س���تعداده يف �أي
حلظة لعقد اجلل�س���ة املوعودة� ،رشط التو�صل �إىل تفاهم م�سبق ي�س ّهل العملية
االنتخابية التي ت�أخرت �س���نة ،وال من يحرّك �س���اكن ًا ،بخ�ل�اف احلالة الأمنية
امل�ضطربة يف العراق ،والتي �أفلحت يف اختيار رئي�س للجمهورية ،رغم اخلالفات
امل�س���تفحلة بني الأطراف هناك ..فما الذي ي�ؤخّ ر هذه اليقظة لإنقاذ اال�ستحقاق
الرئا�سي عندنا ،والذي طاول تعطيله �سائر امل�ؤ�س�سات؟
�إذا بقي احلال على ما هو عليه ،ف�إن هذا «اال�ستل�ش���اء» �س���ينعك�س تال�شي ًا
ملفهوم الدولة ،ول�س���معتها العاملية التي تتطلب رئي�س ًا لإدارة الدفة الداخلية،
واخلارجية �أي�ض ًا ،ل ُيحرتَم لبنان.

الوزير ال�سابق وديع اخلازن
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

تقليم أغصان اإلرهاب في القلمون ..والجذوع باقية
للمتابعني واملحللني ال�سيا�س���يني
اللبناني�ي�ن «�ش���طحاتهم» يف تدوي���ل
و�أقلم���ة كل الأزم���ات ،وله���م �أن ي�ؤمنوا
�أن ق���رارات �أوباما �س���ارية املفعول فور
�ص���دورها ،ولهم �أن يربطوا م�صري العامل
ب�أحادية الإدارة الأمريكية و�إرادتها ،و�أن
يجتهدوا يف تعليل ا�ش���تداد «عا�ص���فة
احلزم» على اليمن ،مع الهجمة ال�رش�سة
على �إدلب وج�رس ال�ش���غور ،و�ص���و ًال �إىل 
الت�س���خني على جبهة القلمون ال�سورية
 اللبنانية مع الإرهاب ،و�أنها ح�ص���يلةالتواف���ق الأمريكي  -الرتكي  -اخلليجي
على مواجه���ة امللف الن���ووي الإيراين؛
�ضمن لعبة �ش���د احلبال مع �إيران حتى
الثالث�ي�ن من حزيران املقبل؛ موعد البت
بهذا امللف.
نحن ال ننك���ر �أن ربيع الإرهاب كان
خمطط ًا له �أن يبد�أ م���ن لبنان ،وحتديداً
من نهر الب���ارد ع���ام  ،2007و�أن معظم
الب�ؤر الإرهابية يف عكار وطرابل�س وعربا
وعر�سال كانت من �ضمن ال�سياق الإقليمي
لـ»ربي���ع عربي» �أحمق ،لكن من العيب
�أن ي�س���تمر الإع�ل�ام يف لبن���ان املقاوم
م�ست�س���لم ًا بالكام���ل للفيل���م الأمريكي
الطويل ،لأن لبنان ،ووحده لبنان ،ا�ستمر
حتى الآن يف تعديل م�ش���اهد هذا الفيلم
عرب جي�شه و�شعبه ومقاومته ،ولي�س كل
م���ا تطبخه �أمريكا نحن ملزمون به على
املائ���دة الوطني���ة ،و�آن الأوان �أن نحكي
كالم ًا لبناني ًا كبرياً ،متام ًا كما ورد عفوي ًا
على ل�سان مواطنني لبنانيني عادوا �إىل 
قراهم يف الق�ص�ي�ر ال�س���ورية ،واعرتفوا
علن ًا على و�سائل الإعالم بالقول« :لوال
اهلل وحزب اهلل ما رجعنا على بيوتنا».
وحتى لو �سلّمنا جد ًال �أن ما يح�صل
الآن يف القلم���ون ه���و �ض���من جبه���ة
الت�س���خني الإقليمي���ة ،مادام���ت نتيجة
مواجهة الإرهاب واحدة ،و�أنه لوال اجلي�ش 
واملقاومة لكانت الراية ال�سوداء ترفرف
فع ًال على مدخل ق�رص بعبدا؛ كما �شاءها
الإرهابي الأ�س�ي�ر عمر بك���ري والإرهابي
الفار �أحمد الأ�س�ي�ر وكل م���ن ينتمي �إىل 
ف�ص���ائل ال�ش���ياطني ،لكن االجتماعات
الوزاري���ة  -الأمني���ة املكثّفة التي بد�أت
الأ�سبوع املا�ضي جاءت لي�س ملواكبة ما
يح�ص���ل يف القلمون من �أعمال ع�سكرية
قا�ضمة ملواقع الإرهابيني ،لأن التن�سيق
العايل امل�س���توى ب�ي�ن اجلي�ش اللبناين
واملقاوم���ة واملعني�ي�ن  يف املقلب�ي�ن 
اللبناين وال�س���وري لي�س ابن �س���اعته،
لكن ه���ذه االجتماعات ت�أت���ي �رضورية
كخطوات ا�ستباقية ملا بعد القلمون.
و�إذا كان���ت �أهم خط���وة حتققت يف
القلمون با�س���تحداث «كما�شة» لبنانية
 �س���ورية ملنع الإرهابيني من ا�ستخدامجرود بريتال للعب���ور �إىل الزبداين ،ف�إن
ان�سحاب الهاربني من القلمون �إىل جرود
عر�س���ال يعني �أن الإره���اب الذي يهدد
مت تقليم �أغ�ص���انه �أو خمالبه
لبنان قد ّ
يف منطقة معيّنة ،لكن جذوعه وجذوره
ما زال���ت قابلة للنمو يف �أكرثمن منطقة
لبناني���ة ،وب�ش���كل خا�ص يف ال�ش���مال
وعر�سال.
�أخط���ر م���ا �س���يواجهه لبن���ان يف
املرحل���ة املقبل���ة هو يف ه���ذه الفورة

جرود عر�سال باتت �آخر املواقع اللبنانية مالذاً للمقاتلني الإرهابيني

(�أ.ف.ب).

املذهبي���ة الإقليمية الت���ي ترافقت مع وا�س���تنكار علني لـ«احل���روب الدفاعية
بدء «عا�ص���فة احلزم» ،لدرجة �أن بع�ض  التي ي�شنها حزب اهلل» ،ما رفع من �سقف
اللبنانني الذين �أ�ش���ادوا به���ا وبحكمة اخلط���اب لدى ط���ريف احل���وار اللبناين،
اململكة ،و�ص���لت بهم الأمور �إىل الغو�ص  وبات رمبا يهدد طاولة احلوار.
و�إذا كان���ت ج���رود عر�س���ال باتت
حتى يف ال�سيا�س���ة ال�سعودية الداخلية،
واالن�س���ياق وراء عاطفة معيّنة ،لدرجة �آخ���ر املواقع للمقاتل�ي�ن الإرهابيني يف
مباركة اخلطوات التي �أقدم عليها امللك لبنان ،على امتداد �سل�سلة القلمون ،ف�إن
�س���لمان يف التغي�ي�رات الأخ�ي�رة على املعركة معه���م حا�س���مة وال مفر منها
م�س���توى والية العهد ووزارة اخلارجية ،للجي�ش واملقاومة ،مع الأخذ باحل�سبان
مدى ا�ستعمال الإرهابيني لورقة الأ�رسى
الع�سكريني ،لكن امل�شكلة لن تقت�رص على
املواجه���ات بني منت�رص ومهزوم ،بل �إىل 
�أين �سين�سحب الإرهابيون بعد هزميتهم
احلتمية ،مادامت املناطق اللبنانية التي
أي تسخين «عرسالي -
ت�س���مح لهم باالن�س���حاب �إىل الزبداين
بريتالي» سيكون محاولة ال�سورية مغلقة عليهم؟
ولأن عر�س���ال ،كما ه���ي �آخر ملج�أ
لفك االرتباط بين الجيش
للإرهابي�ي�ن ،فه���ي �أي�ض��� ًا �آخ���ر رهان
والمقاومة
�س���يلعبه خ�ص���وم املقاوم���ة و�أعدا�ؤها
يف لبنان ،و�أي ت�س���خني «عر�س���ايل -
بريتايل» �س���يكون حماول���ة فك ارتباط
بني اجلي�ش واملقاومة ،ولتفادي ذلك ،ف�إن
العني الع�سكرية اللبنانية حيث يتواجد
اجلي�ش وال تتواج���د املقاومة ،وحتديداً
وارتفعت «يافط���ات» الت�أييد املباركة يف منطقة عر�س���ال ،يجب �أن تبقى على
من عامة النا����س يف بع�ض القرى ،دون الإرهابي�ي�ن يف اجلرود ،وعلى النازحني
معرفة ودراي���ة خلفيات هذه التغيريات ،ال�س���وريني يف قلب عر�سال ،كي يتفادى
لأن الت�أييد عاطف���ي بامتياز ،وال يخرج لبنان املواجه���ة الأخطر والآتي الأعظم،
لأن تقلي���م الأغ�ص���ان �أو املخال���ب يف
عن نطاق «النكايات» الداخلية.
اخلطر امليداين املتمثل بان�س���حاب القلمون ال يق�ض���ي على جذوع الإرهاب
امل�س���لحني الهاربني من مناطق القلمون وجذوره ال�ض���اربة من لبنان و�صو ًال �إىل 
املح���ررة �إىل جرود عر�س���ال ا�س���تبقته عمق الإقليم.
املواقف ال�سيا�سية ال�ساخنة ،عرب ت�ضامن
�أمني �أبو را�شد
�ض���مني مع «املعار�ض�ي�ن ال�سوريني»،
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همسات

َّ
المعركة المؤجلة ..في عرسال
يعي�����ش اللبنانيون الي����وم على وقع الإ�سالمية يف العراق» عن دمج تنظيمه مع
�صوت املعارك التي ال تكاد ت�صل �أ�سماعهم «جبهة الن�رصة» ،لي�صبح «تنظيم الدولة
من القلمون ال�س����وري ،والتي يبدو وا�ضح ًا الإ�سالمية يف العراق وال�شام»� ،أو ما يطلَق
�أن اجلي�ش ال�س����وري وح����زب اهلل يحققان عليه «داع�ش» ،الأمر الذي رف�ضته «جبهة
جناحات هامة ع�س����كرياً ،بالإ�ض����افة �إىل  الن�رصة» ،و�أبقت على ا�ستقاللها حتت راية
االنهيار املعنوي والع�س����كري يف �ص����فوف «القاعدة».
امل�س����لحني ،ناهيك عن قت����ال الإرهابيني
انطالق ًا من هذا ال�رسد التاريخي املوجز،
بع�ضهم بع�ضاً ،خ�صو�ص ًا بعد البيان «رقم
واح����د» ال����ذي �أعلنته «جبه����ة الن�رصة»
الإرهابية با�س����م «جي�ش الفتح» ،و�أعلنت
فيه قتال «داع�ش» ،بالإ�ض����افة �إىل �أخبار
�ص����حفية تتحدث عن هروب امل�سلحني �إىل 
جرود عر�سال.
البعض يتذرع بأن الوقت
تزامن���� ًا م����ع املعركة احلا�ص����لة يف
القلم����ون ،ترتفع �أ�ص����وات لبنانية داخلية
ليس مناسبًا لتغيير
للحديث عن املعركة و�إدانة حزب اهلل ،كما
قادة األجهزة األمنية في
برز ت�رصيح جديد لل�س����فري الأمريكي ديفيد
هي����ل ،قال فيه �إن «داع�ش» مل تهدد لبنان
ظل الحرب بين الجيش
لوال تدخّ ل حزب اهلل يف �سورية.
واإلرهابيين في عرسال
الت�رصيحات والتطورات احلا�صلة على
ال�سل�سلة ال�رشقية للحدود اللبنانية تفر�ض 
بع�ض املالحظات الأ�سا�سية� ،أهمها:
بخ�ص����و�ص  التهدي����د «الداع�ش����ي»
للبنان ،يج����در التذكري ب�أن «داع�ش» التي
ن�ش�����أت يف العراق حتت �ش����عار «جماعة
التوحي����د واجله����اد» لتتح����ول الحق ًا �إىل  يتبني �أن «داع�ش» مل يكن لي�ستطيع تهديد
تنظيم «القاعدة يف ب��ل�اد الرافدين» بعد لبنان �أو حتييده قبل ني�سان  ،2013ب�سبب
تويل «�أبي م�ص����عب الزرق����اوي» قيادته بُعده اجلغرايف عنه ،علم ًا �أن انخراط حزب
يف  2004ومبايعت����ه زعي����م «القاع����دة» اهلل العلني يف املعارك يف �سورية كان يف
ال�س����ابق �أ�س����امة بن الدن ،ث����م بعد مقتل �ش����باط  ،2013وهذا �إن د ّل على �شيء فيد ّل
«�أبي م�ص����عب الزرق����اوي» عام  2006يف عل����ى �أن احلديث عن «داع�����ش» كتنظيم
ديايل بالعراق ،ت�أ�سّ �����س تنظي����م «الدولة �إرهابي ه����دّد لبنان كـ«نتيج����ة» هو �أمر
الإ�س��ل�امية يف الع����راق» يف ت�رشين الأول م�شكوك فيه.
 2006بقيادة «�أب����ي عمر البغدادي» ،حتى
ويربز بقوة بيان «تيار امل�ستقبل» يف
مقتله عام  ،2010ولغاية ني�س����ان  2013مل الت�رصيح الأ�س����بوعي لكتلت����ه ،لناحية �أن
يكن التنظيم يعمل علن ًا يف �س����ورية ،ومل «مهمة حماية احلدود ال�رشقية وال�شمالية
يكن لـ«القاعدة» يف �س����ورية �س����وى فرع للبنان مع �س����ورية يف مواجهة امل�سلحني،
واح����د هو «جبهة الن���ص�رة»� ،إىل �أن �أعلن كما هو احلال بالن�سبة لكل احلدود اللبنانية،
«�أبو بك����ر البغدادي» قائد تنظيم «الدولة هي مهمة اجلي�ش اللبناين ،ولي�س����ت مهمة
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¡ ت�شا�ؤم

�أي فريق �آخ����ر» .كالم «امل�س����تقبل» هذا
هو كالم حق ،ويك����ون منطقي ًا وواقعي ًا لو
مل تكن كتلة «امل�س����تقبل» ورئي�سها ف�ؤاد
ال�س����نيورة بالذات قد منعوا الت�سليح عن
اجلي�����ش اللبناين ،واقتطع����وا من موازناته
عل����ى مدى العق����ود املن�رصم����ة ،وحاولوا
حتجيم دور اجلي�����ش اللبناين على احلدود
منذ بدء ما �سُ مّي «الثورة ال�سورية» ،وكان
نواب «تيار امل�ستقبل» �أنف�سهم يحرّ�ضون
على اجلي�����ش ويغرقونه يف حروب عبثية
يف الداخ����ل ،ويحاول����ون �إخراج����ه م����ن
عكار وعر�س����ال واملناطق الت����ي جل�أ �إليها
الإرهابيون من �سورية.
لك����ن اخل�ش����ية �أن يك����ون كالم
«امل�س����تقبل» هذا مقدّمة لتوريط اجلي�ش 
اللبناين يف معركة مقبلة يف عر�س����ال� ،إذ
�إن هروب امل�س����لحني الفارّين من القلمون
�إىل عر�س����ال يجعل املعرك����ة القادمة مع
اجلي�ش �شبه حتمية ،مع العلم �أن املعركة
�س����تكون �أ�صعب على اجلي�ش اللبناين؛ بعد
جتمّع �أعداد كبرية من امل�سلحني يف جرود
عر�سال من كافة املناطق املحررة من قبَل
اجلي�ش ال�سوري وحزب اهلل.
واخل�ش����ية الأك��ب�ر �أن تك����ون املعركة
امل�ؤجَّ ل����ة مع اجلي�ش مطلوبة داخلي ًا �إىل �أن
يحني �أوانها بالتزامن م����ع معركة التمديد
لقادة الأجه����زة الأمنية ،لإح����راج اجلميع،
خ�صو�ص���� ًا التي����ار الوطن����ي احل����ر وتكتل
التغيري والإ�ص��ل�اح؛ ب�أن الوق����ت الآن لي�س
منا�سب ًا لتغيري قادة الأجهزة يف ظل احلرب
امل�س����تعرة ب��ي�ن اجلي�����ش والإرهابيني يف
عر�سال.
يف النهاية ،ال ن�س����تطيع �سوى التمني
ب�أن ينجي اهلل اللبنانيني وعر�سال واجلي�ش 
اللبناين من معركة يت���� ّم ت�أجيلها �إىل وقت
منا�س����ب �سيا�س����ياً ،فتزيد كلفتها الب�رشية
والوطنية.

د .ليلى نقوال الرحباين

م�ض���ي عام على الف���راغ يف ق�رص بعبدا� ،أكدت
مع
ّ
م�ص���ادر كن�س���ية �أن مرجع ًا ديني ًا ُيبدي ت�ش���ا�ؤمه
ب�ش�أن ملف انتخابات رئا�سة اجلمهورية ،معترباً �أن
اجلمود يف هذا امللف خط�ي�ر ،وقد يكون �أخطر من
�أزمة ع���ام  1988التي �أنتجت اتفاق الطائف ،و�أزمة
 2007التي �أنتجت اتفاق الدوحة ومي�شال �سليمان.

¡ «امل�ستقبل» ..والفراغ يف قيادة اجلي�ش

الحظ��ت جه��ات معنية �أن ن��واب «تي��ار امل�س��تقبل» بد�أو
يجاهرون مبا كانوا ي�ض��مرونه جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية؛
يف�ض��لون عدم التعيينات الأمنية ،ال �س��يما من�صب
ب�أنهم ّ
قائ��د اجلي���ش ،وكذل��ك ع��دم التمدي��د للعم��اد قهوج��ي،
ويقول��ون �إن��ه ميك��ن للم�ؤ�س�س��ة �أن تبق��ى يف ظل ت�س��يري
الأمور من خالل رئي�س الأركان ،وك�أن الأمر جمرد ت�سيري
يف ظل احلرب الإرهابية التي تهدد �أمن لبنان.

¡ امل�شنوق يفاجئ

ر ّدد دبلوما�س���ي خليجي غري �س���عودي �إ�ش���ادات
بالوزير نهاد امل�ش���نوق ،وقال «�إن���ه يفاجئنا كل
يوم؛ خالف ًا لبقية الطقم من االنتماء نف�س���ه ،حيث
يعي�شون الأحقاد يف ال�سيا�سة ،وغري ال�سيا�سة».

¡ الر�صيد ت�آكل

جزمت م�ص��ادر حملية تنتمي �إىل املحور ال�سعودي
�أن النائب وليد جنبالط خ�رس ما تب ّقى له من ر�صيد
مت���آكل ،ب�س��بب �ش��هادته �أم��ام املحكم��ة الدولي��ة،
يتحدث يف
وا�ص��فة امل�ش��هد بالقول :وك�أن جنبالط
ّ
حلق��ة تعبوي��ة لعنا�رص حزب��ه ،ولي�س �أم��ام رجال
«يكحله��ا ..عماه��ا»؛
قان��ون ،وحت��ى ح�ين �أراد �أن
ّ
عندما قال �إن قتل احلريري ال ت�ستفيد منه �سورية.

¡ خ�سارة املوقع

تبينّ لدى تقييم ميزان الربح واخل�سارة من جمموعة
م�ؤيدة لل�س���عودية� ،أن �أحزاب وت�ش���كيالت � 14آذار
خ�رست موقع ًا وقاعدة هامة مل�س���اندة املجموعات
امل�س���لحة يف �س���ورية ،وهي منطقة ال�شمال ،التي
يوا�ص���ل اجلي�ش «تنظيفها» ،والآن هناك خ�س���ارة
ورقة القلمون بالكامل على الطريق ،ولذلك ا�ستنفر
الرئي�س �س���عد احلريري و�أطلق املوقف الذي طلبته
ال�سعودية ،فقام البقية برتداد الكلمات نف�سها.

¡ التدهور غري م�ستبعَ د

ي��روج مرجع حكومي �س��ابق �أن تدهور الو�ض��ع يف لبنان
ّ
�أم��ر غ�ير م�س��تب َعد �أب��داً ،لأنه ال ح��ل للم�ش��كالت قبل حل
الأزمة ال�س��ورية ،وقال �إن �أي مناو�شات على �أي خلفية قد
ت�ؤدي �إىل �إ�ش��عال الو�ضع ،و«لذلك يتم�سك الفريق املرتبط
مبرتكبي احلروب ب�إبقاء الأولوية للأجواء التوتريية».

¡ للنيابة� ..أم لـ«ال�سياحة»؟

�أكدت مراجع �أمنية م�س����ؤولة �أن نائب ًا �شمالي ًا غاب
عن ال�ص���ورة م�ؤخراً �أكرث من النائب خالد ال�ضاهر،
كان ينق���ل ب�س���يارته «�س���ياح ًا» خليجي�ي�ن من
ال�شباب ،مبا�رشة من مطار بريوت �إىل �شمال لبنان.

¡ عر�سال 2 -

ت�سود حال ا�س��تياء يف البقاع الغربي بعد اال�شتباك
الذي وقع بني جمموعات م�س��لحة كانت تت�س��لل �إىل
االرا�ضي ال�سورية ،واجلي�ش اللبناين ،واحتج بع�ضهم
�أمام قي��ادات من «تيار امل�س��تقبل» واتهمه بالعمل
على تخريب املنطقة وحتويلها �إىل «عر�سال .»2

¡ النائب التائه

اجلي�ش اللبناين ير�سل تعزيزات ع�سكرية �إىل جرود عر�سال

(�أ.ف.ب).

واجه بع�ض احل�ض���ور خالل ندوة ُعقدت يف البقاع
وحت���ول �إىل 
الغرب���ي نائب��� ًا كان من «الي�س���ار»
ّ
«اليمني» عندما �أ�شاد باململكة العربية ال�سعودية
و«حكم���ة» قيادتها ع�ب�ر التاريخ ،فق���ال له �أحد
احلا�رضي���ن� :أمل يكن احلكم ال�س���عودي عدواً طبقي ًا
لك فيما م�ضى� ،أو �أن الدوالر واملوقع يب ّدالن ما يف
الأنف�س� ،أم �أن «�سعادتك تهت» عن الرب؟
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أحــداث

( العدد  )357اجلمعة � 15 -أيار 2015 -

سورية ..فشل العالج األميركي  -السعودي بوصفة ليبية
يف اجتم���اع �رسّي عُ ق���د يف �إحدى
املنتجع���ات الرتكية ،و�ض��� ّم نُخَ ب ًا من
املحلل�ي�ن يف اال�س���تخبارات الأمريكية
« »C.I.Aو«الإ�رسائيلي���ة» والرتكي���ة
والغربي���ة ،يرجَّ ���ح �أنه���ا بريطاني���ة
وفرن�سية ،كان نقا�ش وبحث م�ستفي�ضني
حول الأو�ض���اع يف املنطقة ،خ�صو�ص��� ًا
يف البل���دان العربي���ة التي ت�ش���هد منذ
نحو خم�س �سنوات ا�ض���طرابات حادة..
وكانت اخلال�ص���ة العامة لهذه اللقاءات
ومناق�ش���اتها باعتم���اد «الو�ص���فة
الأمريكي���ة  -ال�س���عودية» للع�ل�اج،
وباعتماد «ال�ص���يدلية الليبية» لتوفري
هذا العالج.
�أما الو�ص���فة العالجية فرتتكز على
�إط�ل�اق موجات متالحقة م���ن الإرهاب
والتكفري ،تن�رش رعبها يف كل االجتاهات،
وتكون �أ�شد �إرهاب ًا من «قاعدة» �أ�سامة
ب���ن الدن و�أمي���ن الظواه���ري ،مع خلق
تناف�س���ات دموية ح���ادة بني خمتلف
الت�س���ميات التكفريية ،ب�ش���كل ال ميكن
ال�سيطرة عليها ،حتى تبدو وك�أن االمور
فلتت من �أيدي �صناعها ،فت�رضب عميق ًا
يف العراق ،وحترق الأخ�رض والياب�س يف
�سورية.
لكن حبل الإج���رام الدموي الرهيب
يفرت�ض تغطية عليه ،ال ميكن �أن يتحقق
�إال بعمل �أ�ش���د فت���ك ًا و�إجرام ًا يف مكان
�آخر ،فكانت التو�صية بتكليف ال�سعودية
يف ه���ذه املهمة عرب خل���ق حتالف ولو
�ش���كلي بقيادة الريا����ض تخو�ض حرب ًا
�رضو�س ًا �ضد اليمن ،التي تعتربها مملكة
الوهم فناء خلفي��� ًا لها ينبغي ان تبقى
�س���يطرتها املطلقة عليه ،خ�صو�ص��� ًا �أن
اليمن �إذا ما �ش���بعت �ستطالب بحقوقها
كامة من ال�س���عودية ،وحتديداً �أرا�ضيها
املحتل���ة منذ مطل���ع �أربعينيات القرن
املا�ضي ،وت�صل �إىل حدود الطائف ،ولهذا
كان االنق�ل�اب ال�رسيع يف مملكة الرمال
�إثر وفاة امللك عبداهلل وا�س���تالم �سلمان
بن عبد العزيز ال�س���لطة ،حيث �س���ارع
�إىل �إج���راء تغيريات يف قي���ادة الأ�رسة
احلاكمة� ،س���تنتج يف امل�ستقبل القريب

اجلي�ش ال�سوري ي�ستعيد املبادرة يف ج�سر ال�شغور بريف �إدلب

�رصاع ًا حاداً علني ًا ب�ي�ن �أجنحتها ،من
جهة� ،ستكون وقوداً ملزيد من ال�رصاعات
التي قد ت�ص���ل �إىل ح���د االنفجار ،لكن
لها مردود فوري وه���ام من وجهة نظر
ه����ؤالء املحللني من جهة ثانية ،تغطي
على التطورات املخطط لها يف �س���ورية
والعراق ،ولهذا بد�أ العدوان الوا�سع على
اليم���ن الذي ترتكب في���ه �أفظع اجلرائم
حيث يقتل الأطفال والن�س���اء وال�شيوخ،
ب�ش���كل �ص���ارت فيه هذه اجلرائم حمل
اهتم���ام الع���امل ،وتراجع���ت �أخب���ار

ون�شاطات الإرهاب التكفريي يف �سورية
والعراق.
وهن���ا كان املدد الرتك���ي ـ القطري
ـ الأردين « -الإ�رسائيل���ي» ،واملغط���ى
�أمريكي ًا بالكام���ل ،فكانت موجات �آالف
الإرهابيني الذي���ن تدفقوا من تركيا يف
�شمال �سورية نحو �إدلب وج�رس ال�شغور،
بالتزام���ن م���ع الع���دوان ال�س���عودي،
وكان التدفق من املع�س���كرات الأردنية
للإرهابي�ي�ن يف اجلنوب ال�س���وري نحو
درعا والقنيط���رة وريفهما ،والتي كانت

يف النتيج���ة ته���دف �ش���ما ًال �إىل تدفق
املوج���ات الإرهابي���ة نح���و ال�س���احل
ال�سوري ،و�ص���و ًال �إىل ال�ساحل اللبناين،
وحتديداً ال�ش���مايل منه� ،ص���عوداً نحو
البقاع ال�ش���مايل ،ملالق���اة الإرهاب يف
القلمون ،وتهدف جنوب ًا لل�ض���غط على
الو�سط ال�س���وري ،ليتالقى الإرهاب من
ال�شمال مع اجلنوب يف حتقيق ال�شعوذة
«التلمودية» بخراب دم�شق.
وهنا البد من الإ�ش���ارة �إىل �أن هذه
التطورات ترافقت مع �أبحاث ودرا�س���ات

ملراك���ز ودرا�س���ات و�أبح���اث �أمريكية
مثل :ويل�سون �س���نرت ،ومعهد بروكينغز،
وم�ؤ�س�س���ة كارينغ���ي وغريها� ..ش���ارك
فيه���ا دبلوما�س���يون ع���رب وغربيون
و«�إ�رسائيليون» ،طرحت يف خال�صاتها
�س���يناريوهات للتق�س���يم والفدرلة يف
بل���دان الع���امل العربي ،ومن �ض���منها
بالطبع لبنان.
هل يعني ذلك �أن الأمر �أ�ص���بح قدراً
حمتوماً؟ الوقائع امليدانية ت�شى بعك�س
ذلك ،ف�رسع���ة حترك اجلي�ش ال�س���وري
واملقاومة يف القلمون ،وتوجيه �رضبات
حا�س���مة �ض���د املجموع���ات الإرهابية
�أ�ص���ابا هذا امل�رشوع يف ال�ص���ميم ،كما
�أن متكّ���ن اجلي�ش ال�س���وري من امتالك
زمام املبادرة يف ج�رس ال�شغور و�إدلب،
وقتل���ه مئ���ات امل�س���لحني الإرهابيني،
وفر�ض���ه احل�ص���ار املطبق ،مبا ي�ؤكد �أن
تركيا �ستلقى �صفعة قوية مع ارهابييها
ودواع�ش���ها ،بحيث مل ينفع معها ت�سلل
�أحمد داود اوغلو �إىل الأرا�ض���ي ال�سورية
لزيارة �رضيح «�سليمان �شاه» من رفع
املعنويات.
�أما يف اجلنوب ،فلم تفلح حماوالت
الأردن والدول���ة العربية بت�س���ليم معرب
ن�ص���يب للمجموع���ات الإرهابي���ة ،يف
الوقت الذي ك�ش���ف الإعالم ال�ص���هيوين
عن تلق���ي �أكرث من �ألف و 500جريح من
«جبه���ة الن�رصة» وحده���ا للعالج يف
امل�ست�شفيات ال�صهيونية.
�أما يف اليمن الفق�ي�ر ،فبعد �أكرث من
 45يوم ًا من العدوان ال�س���عودي ،تتك�شف
�أك�ث�ر ف�أك�ث�ر العزلة ال�س���عودية ،يف ظل
تردد حلفاءها عن امل�شاركة يف حتالفها
العدواين� ،إذ بعد رف�ض الباك�س���تان ،كان
رف�ض ماليزيا ،يف ظل تردّد م�رصي وا�ضح،
قد يرتجم قريب ًا مبوقف ما ،خ�صو�ص��� ًا �أن
امللي���ارات التي وعدت به���ا الريا�ض مل
ي�ص���ل منها بعد �سوى ب�ض���عة ماليني..
ولهذا قد يلجاء اال�ستخباراتيون لنوع من
«الو�صفة الليبية» ال�ستهداف م�رص.

�أحمد زين الدين

هل تتقدم المقاومة نحو عرسال؟
الري���ب �أن التقدّم املي���داين للجي�ش
ال�سوري واملقاومة اللبنانية يف العملية
التمهيدي���ة «ملعركة تطهري ال�سل�س���لة
ال�رشقية م���ن املجموعات امل�س���لحة»
ف���اق كل التوقعات ،فقد �ش���هدت مواقع
التكفرييني انهي���ارات �رسيعة وعمليات
فرار جراء �رضبات القوات ال�سورية وحزب
اهلل ،م���ا ي�ؤ�رش �إىل �أنهما جنحا يف �رضب
معنويات امل�سلحني قبل بدء «العملية».
م�صادر ميدانية �أكدت �سقوط حاميات
مواقع التكفرييني يف «القلمون» ب�رسعة
قيا�س���ية ،ال�س���يما يف ج���رود «اجلبة»
و«ع�س���ال الورد» ،الفت���ة �إىل �أن اجلي�ش
ال�س���وري واملقاومة �أجنزا املرحلة الأكرب
م���ن العملية التمهيدي���ة املذكورة ،على

�أن ت�س���تمكل من خالل التقدم نحو نقاط:
«فليط���ا ،التالل احلاكمة وتلة مو�س���ى
اال�سرتاتيجية»� ،إيذان ًا ببدء املعركة.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ،مل يُب��� ِد مرجع
ع�س���كري ا�س���تغرابه لهذا التقدّم ،م�شرياً
اىل �أن للمقاوم���ة باع��� ًا طوي ًال يف قتال
التكفرييني ،ال�س���يما بعد مواجهتهم يف
ق���رى القلمون ،كـ«ي�ب�رود ،ور�أ�س العني
ورنكو����س» ،وقبلها «قلعة احل�ص���ن»
و«الق�صري» ،و�سواها يف «ريف حم�ص»،
معترباً �أن ال�رضب���ات التي وجّ هها حزب
اهلل للم�سلحني يف هذه املناطق �أ�سهمت
يف انهيار معنوياتهم قبل بدء «العملية
التمهيدية».
وع���ن النتائج املتوخّ اة من العملية

املذك���ورة ،ت�ؤك���د امل�ص���ادر امليداني���ة
�أنها ت�ؤدي �إىل �س���يطرة اجلي�ش ال�سوري
واملقاومة على مواقع امل�سلحني بالنار،
وانح�س���ارهم يف جرود بلدة «عر�سال»،
م���ا ينذر ب�إمكان تدهور الو�ض���ع الأمني
فيها ،و�س���قوط «ال�ستاتيكو» القائم بني
اجلي�ش اللبناين وامل�س���لحني املنت�رشين
عل���ى �أطراف البلدة ،ال�س���يما �إذا حاولوا
التوغّ���ل داخلها ،ما ي�س���تدعي ت�ص���دي
اجلي�ش ملحاولة كهذه يف حال حدوثها.
والري���ب �أن التن�س���يق الأمن���ي بني
اجلي�ش�ي�ن اللبناين وال�سوري بات حاجة
مُ لحّ ���ة حلماي���ة اال�س���تقرار يف البل���د،
خ�صو�ص��� ًا مع �إم���كان ارتفاع من�س���وب
اخلطر التكف�ي�ري على بع����ض املناطق

اللبنانية ،ال�س���يما البقاعي���ة منها ،بعد
معركة القلم���ون ،لأن احلفاظ على الأمن
واال�س���تقرار ال يحتمل انتظار ت�س���ويات
لل�رصاعات الدائرة يف املنطقة.
وع���ن �إم���كان مالحق���ة املقاوم���ة
للم�س���لحني يف عر�س���ال ،ت�ؤكد م�صادر
مقرّبة من ح���زب اهلل �أنه لن ينتزع ورقة
من ي���د اجلي����ش اللبن���اين ب�إمكانه �أن
يلعبها بنجاح� ،أي احلفاظ على اال�ستقرار
يف «عر�س���ال» ،الفت���ة �إىل �أن الأم���ن
الداخلي لي�س من اخت�ص���ا�ص املقاومة،
بل هي ج���زء من املنظومة الدفاعية عن
البلد ،وتعن���ى بحماية احل���دود من �أي
خطر خارجي� ،سواء كان «�إ�رسائيلياً» �أو
تكفريياً.

وبالع����ودة �إىل نتائج «العملية»
املذك����ورة ،فق����د �أدت �أي�ض���� ًا �إىل
قط����ع خط����وط �إمداد امل�س����لحني يف
«الزبداين» ،بعد ربط القوات ال�سورية
واملقاومة جل����رود «ع�س����ال الورد»
و«بريت����ال» ،م����ا يُ�س����هم يف حماية
طريق «بريوت  -دم�شق».
كذلك ف�����إن هذه العملية تُف�س����ح
يف املج����ال �أم����ام اجلي�ش ال�س����وري
واملقاوم����ة للتفرّغ �أك��ث�ر للقتال يف
�إمكان خمتلفة من �س����ورية ،ال�س����يما
بع����د حماية ظهر ح����زب اهلل من جهة
املناطق احلدودية مع البقاع اللبناين.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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ّ
معارك الجرود ..هكذا فر «اإلسرائيليون»
من زحف حزب الله
ب�رضبات �ص����ادمة خارج احل�س����ابات
اال�س����تخبارية «الإ�رسائيلية» ،حطّت وقائع
ملحمة حزب اهلل واجلي�ش ال�سوري يف جرود
القلمون على كبار ج��ن�راالت تل �أبيب ،كما
على �ص����قور النظامني ال�س����عودي والرتكي،
لتذهب القناة العا���ش�رة العربية �إىل اعتبار
�أن احلزب وجّ ه �ص����فعة قوية لـ«�إ�رسائيل»،
من خالل ما حقّقه يف �إحدى �أق�صى معاركه،
ب�رسعة قيا�س����ية ،حيث اعتربت �أن املنازلة
الكربى يف تل����ك املعركة ه����ي حربها غري
املبا�رشة مع عدوها الل����دود ،وحدت ب�أحد
كبار املحللني الع�سكريني يف موقع «والال»
�إىل التوقّف عند �أخط����ر ما �أبرزته جناحات
احلزب القلمونية ،واملتمثلة بت�سجيله خرق ًا
الفت ًا يف جدار منظوم����ة «جبهة الن�رصة»
الأمنية ،رغم حت�صينها جيداً من قبل �أجهزة
اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية» ،د ّل عليه انتقاء
مقاتليه ت�ص����فية ق����ادة ميدانيني حمددين
بـ«اجلبه����ة» عل����ى عالقة وثيق����ة بجهاز
«�أمان الإ�رسائيل����ي» ،يف وقت نبّهت دوائر
دبلوما�سية غربية من �سيناريو م�ضاد تُعده
تل �أبيب وال�سعودية للداخل اللبناين ،بهدف
فرملة زح����ف حزب اهلل القلم����وين ،محُ ذرة
م�صادر �أمنية رو�سية �أكدت مقتل � 12ضابطاً تركياً و�إ�سرائيلياً خالل عملية للجي�ش ال�سوري يف ريف �إدلب
من الن�ش����اط اال�س����تخباري «الإ�رسائيلي»
وال�س����عودي الالفت يف لبن����ان خالل الفرتة
الأخرية ،خ�صو�ص���� ًا �أن ر�ؤو�س���� ًا �أمنية هامة
حم�س����وبة على احلليفني وقعت يف قب�ضة �أمني����ة و�إعالمية �س����ورية ،وقوبل����ت بتكتّم �أهداف ع�س����كرية �سورية داخل دم�شق ،تكون
حزب اهلل ،فيما ال يزال م�صري»�أمري الن�رصة» �إعالمي مُ طبق يف تل �أبي����ب و�أنقرة� ،أعقبت مقدم����ة للهج����وم امل�س����لّح� ،إال �أن الرئي�س
يف القلمون؛ �أبو مالك التلي ،جمهوالً.
تلقُّف �أجهزة الأمن ال�س����ورية معلومات عن ال�سوري وحلفاءه فجّ روا قنبلة مدوّية بوجه
معلومات �أمنية متابعة ك�شفت �أن �أخطر اجتماع وُ�ص����ف بـ«اال�ستثنائي» يف منطقة خ�ص����ومهم ،وبعرثوا �أوراقهم من جديد عرب
ما واجهته دوائر الأمن «الإ�رسائيلية» كافة «بي�سان» بفل�س����طني املحتلة� ،ضم �ضباط ًا ال����رد ال�س����احق ،بعد �ص����مت �إعالمي الفت
خالل متابعتها ور�ص����دها الدقيق ملجريات «�إ�رسائيليني» و�سعوديني و�أتراك وقطريني ،لقيادتي اجلي�ش ال�س����وري واملقاومة ،لتبد�أ
املعارك يف جرود القلمون ،وت�صويبها على اتفقوا خالله على ا�س����تحداث غرفة عمليات بالتزام����ن عمليات ع�س����كرية �ض����خمة يف
كيفي����ة �أداء مقاتلي ح����زب اهلل وتكتيكاته يف �إدلب ُت����وكَ ل �إدارتها �إىل �ض����باط �أتراك ،توقيت وتخطيط در�سه �أركان حمور املقاومة
الع�س����كرية الالفت����ة عل����ى الأر�����ض ،متثّل بالتن�سيق مع اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية» ،جي����داً ،بدءا من جرود القلمون و�ص����و ًال �إىل
بالغنائ����م «الإ�رسائيلية» التي ا�ستح�ص����ل وذلك للم�س����اعدة يف تن�سيق �سري «عمليات ج�رس ال�ش����غور ،التي باتت غالبية منافذها
عليها مقاتل����و احلزب خالل تطهريهم مراكز هجومي����ة» مباغت����ة قادم����ة يف جبه����ات حما�رصة من قبل اجلي�ش ال�سوري ،يف وقت
امل�سلحني ،و�شملت خرائط ع�سكرية وو�سائل ال�شمال ال�سوري .وح�س����ب املعلومات ،ف�إن نقل����ت �ص����حيفة «وول �س��ت�ريت جورنال»
ات�صال متطورة جداً� ،إ�ضافة �إىل عتاد ع�سكري هذا احللف �أع ّد �س����يناريو كبري كان مُ قرراً �أن الأمريكي����ة عن م�س�����ؤولني �أمنيني �أوروبيني
نوعي تركه م�س����لحو «الن�رصة» الهاربني ،يُرتجم �ضد دم�شق عقب الهجمات امل�سلحة حتذيرهم لأنقرة من مغبة اال�ستخفاف ب�ش ّن
م�ش��ي�رة �إىل �أن باكورة �رضب����ات حزب اهلل على �إدلب وج�رس ال�ش����غور ،ويتمثل بتنفيذ هجوم مزع����وم على حلب ،م�ش��ي�رة �إىل �أن
ُتوِّجت بت�ص����فية قادة اجلبهة الأكرث ارتباط ًا
احللم الرتكي ب�إن�شاء حزام �آمن يف ال�شمال
بجهاز «�أمان الإ�رسائيلي» ،بينهم «�أبو فرج
ال�سوري �سين�سفه حكم ًا �سالح اجلو ال�سوري،
العُ مري» و«�أبو بدر» و«�أبو فاطمة» و«�أبو
الذي بات محُ �صّ ن ًا ب�صواريخ «�أ�س ،»300من
وديع» .و�إذ لفتت �إىل �أن هذه ال�رضبة القا�سية
دون �إغفالها الإ�شارة �إىل الدور اال�ستخباري
�أحلقه����ا مقاتل����و احلزب واجلي�ش ال�س����وري
الهام ملحور دم�شق  -طهران  -حزب اهلل يف
ب�رضب����ات مماثلة ،ا�س����تطاعوا م����ن خاللها
خرق منظومات اجلماعات التكفريية الأمنية
�أ�رس �س����تة قياديني ميدانيني يف «الن�رصة» جنرال «إسرائيلي» لقيادته :على امتداد اجلبهات ال�ساخنة يف املنطقة.
والف�صائل امل�ش����اركة معها ،خالل
وعلى وق����ع ال�رضبات التي يُ�س����ددها
هجومهم راقبوا جيدًا أداء حزب اهلل في
على مع�سكر «املعي�رصات» ال�شهري ،رجّ حت
�أركان حم����ور املقاوم����ة الآن بالتزامن يف
�أن يكون بينهم �ض����ابط �سعودي و�آخر �أردين جرود القلمون ..لتعرفوا ُمسبقًا �س����ورية والع����راق و�ص����و ًال �إىل اليمن ،بعد
كانا يُن�سّ ����قان خطط املجموعات امل�سلحة،
التهديدات «الإ�رسائيلية» املتوا�ص����لة ب�شن
نتائج حربنا المقبلة معه
وك�ش����فت املعلومات عن م�ش����اركة عنا�رص
حرب قريبة على حزب اهلل ،خرق كالم الفت
«�إ�رسائيلي����ة» تابعة للوح����دة «� »210إىل
ل�ص����حيفة «�إ�رسائي����ل اليوم» على ل�س����ان
جانب قياديي «اجلبهة» ،ومتكّنت من الفرار
حمللها الع�سكري «ي�ؤاف ليمور» ،متوجّ ه ًا
حتت وابل ناري كثيف.
�إىل ج��ن�راالت «�إ�رسائي����ل» بالقول« :راقبوا
وربط ًا بالأمر� ،أكدت م�صادر �أمنية رو�سية
جي����داً �أداء حزب اهلل ونتائ����ج املعارك يف
مقتل � 12ض����ابط ًا تركي ًا و«�إ�رسائيلياً» عرب
جرود القلمون ،لتعرفوا مُ �سبق ًا نتائج حربنا
�رضبة ا�ستخبارية �سورية نوعية ،ا�ستهدفت هجوم �ض����خم على العا�ص����مة ال�سورية من املقبلة معه».
اجتماع ًا له����م يف منطقة معرة م�رصين يف البوابة اجلنوبية ،على �أن ت�ؤازر «�إ�رسائيل»
ماجدة احلاج
ريف �إدلب ،العملية التي �أعلنت عنها م�صادر الهجمات امل�س����لحة عرب �رضبات جوية �ضد
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من هنا وهناك

¡ الأمريكي���ون والفرن�س���يون ح���ذروا
الريا�ض

قال م�ص���در يف وزارة اخلارجية الأمريكية �إن �إدارة
بالده حذرت النظام ال�سعودي من الدخول يف حرب
بري���ة يف اليمن ،كونها ال حتقق االنت�ص���ار ،كما �أن
حلفاء الريا�ض لن يغامروا ب�أنظمتهم ويتورطوا يف
حرب برية مينية ،يف وقت ن�ص���ح الرئي�س الفرن�سي
فرن�س���وا هوالند ال�س���عودييني بتكثي���ف هجومها
على اليمن ،وت�ش���ديد احل�صار على ال�شعب اليمني،
وتفادي حرب برية .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن زيارة وزير
اخلارجية الأمريكي جون كريي للريا�ض �أتت يف هذا
الإطار ،وحماولة من وا�ش���نطن لو�ضع �سالمل لنزول
حكام الريا�ض عن ال�ش���جرة التي �صعدوا �إليها ،و�أن
يبد�أوا عملي���ة النزول ب�إعالن وقف لإطالق النار ،ثم
ي�صار �إىل بدء عملية �سيا�سية.

¡ قطر تخطط لإ�سقاط عبا�س

اتهم �سيا�سيون فل�س��طينيون قطر بالقيام بتحركات
مريبة يف ال�س��احة الفل�س��طينية ،ويف ال�ضفة الغربية
حتدي��داً ،وذل��ك م��ن خالل قن��وات مالي��ة تعمل على
ا�س��تقطاب وجتنيد �أ�شخا�ص يف مفا�صل معينة ومن
�رشائح متع��ددة ،وتدعم ت�ش��كيل هيئ��ات ومنتديات
وجمعي��ات حت��ت �أ�س��ماء متع��ددة ،به��دف �إ�ش��عال
مظاه��رات يف حمافظ��ات ال�ض��فة الغربي��ة ،و�ش��ن
حرب �ش��ائعات وت�شويه عرب و�س��ائل �إعالمية تابعة
له��ا ،متهي��داً لإ�س��قاط الرئي�س حمم��ود عبا�س .ويف
هذا الإط��ار ُعقدت يف الدوحة لقاءات مع م�س���ؤولني
قطري�ين وقيادات ا�س��تخبارية ،ا�ستعر�ض��ت �أ�س��ماء
لتول احلكم بعد �إ�س��قاط القيادة احلالية ،كما ُعقدت
يّ
م�ؤخراً اجتماعات يف القد�س ومدن ال�ض��فة الغربية،
جمعت �شخ�صيات مرتبطة بقطر ،يعمل على التن�سيق
يف ما بينها عزمي ب�شارة.

¡ بريطانيا ت�س���عى لتجنيد جوا�سي�س
«�إ�سالميني»

ذكرت �ص���حيفة «�ص���نداي تامي���ز» الربيطانية �أن
«جه���از الأمن الربيط���اين الداخلي �س���يبد�أ حملة
�إعالنية لتوظيف �أ�شخا�ص قادرين على �إقناع بع�ض
اجلهاديني الذين يراقبهم لي�صبحوا وكالء له ،دورهم
حتويل �أع�ض���اء يف �ش���بكات �إ�س�ل�امية ،وجماعات
القر�ص���نة الإلكرتونية وع�ص���ابات التج�س����س �إىل
خمربين من �أجل �إم���داد الأجهزة الأمنية مبعلومات
�أمنية ق ّيمة» .وك�شفت ال�صحيفة �أن «الراتب ال�سنوي
لهذه الوظيفة هو  41.900جنيه ا�سرتليني ،مع مزايا
�أخرى ،وعلى املتقدم لهذه الوظيفة النجاح بت�س���ع
مراحل ،بدءاً باختبار مبدئي ،وانتها ًء بتدريب يدوم
� 8أ�س���ابيع» ،الفت���ة �إىل �أنه «مع وج���ود �أكرث من
 700جه���ادي بريطاين يحارب���ون �إىل جانب تنظيم
الدولة الإ�س�ل�امية يف �س���ورية والعراق ،ف�إن هناك
تقديرات ت�ش�ي�ر �إىل �أن نحو  300جهادي منهم عادوا
�إىل بريطاني���ا» ،و�أن اختي���ار وكالء من بني ه�ؤالء
الذين هم حتت املراقبة �أ�ص ًال ميثل �إجرا ًء حيوي ًا يف
مكافحة خطر الهجمات الإرهابية.

¡ التن�س���يق الرتك���ي « -الإ�رسائيلي»
م�ستمر

ك�ش��ف م�صدر ع�س��كري تركي عن تن�سيق متق ّدم بني
�أنقرة وتل �أبيب يف ميدان دعم املجموعات امل�سلحة
�ش��مال �س��ورية وجنوبه��ا .و�أ�ش��ار امل�ص��در �إىل �أن
اجلي�ش الرتكي يقوم بق�ص��ف مواقع ع�سكرية �سورية
عند احل��دود امل�ش�تركة ،لدعم معنويات امل�س��لحني،
و�أم ًال يف �إقامة مناطق عازلة يف ال�ش��مال ال�س��وري.
وق��ال امل�ص��در �إن هن��اك مئ��ات امل�س��لحني الذي��ن
يتوزعون على مع�سكرات تدريب خا�صة يف الأرا�ضي
الرتكية على احلدود مع �سورية ،ويتلقون التدريبات
على �أيدي خرباء ع�سكريني �أمريكيني ،ومن جن�سيات
و�س��يتم �ض��مهم خ�لال �أ�ش��هر قليل��ة �إىل
�أوروبي��ة،
ّ
�أفرقائهم يف الداخل ال�سوري.
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لقاءات أبو مرزوق
واألحمد ..ودبلوماسية
العالقات العامة
ب�ين زي��ارة تنظيمي��ة تفقدي��ة ق��ام به��ا
عزام الأحم��د لـ«حركة فتح» ،وزيارة عالجية
للدكت��ور مو�س��ى �أب��و م��رزوق ،قطب��ة خمفية
�رسع��ان ما كُ �ش��ف النقاب عنه��ا يف اللقاءين
املنف�ص��لني اللذي��ن جمعاهم��ا كل على حدى
م��ع الرئي�س نبيه بري يف ع�ين التينة ،ليتوَّج
اللق��اءان يف لق��اء واح��د حت��ت �س��قف ع�ين
التين��ة ،برعاية م�ش��كورة م��ن الرئي���س بري،
ال��ذي يحر�ص با�س��تمرار على ّمل �ش��مل البيت
الفل�سطيني.
ما قيل عن اللق��اءات الثالثة التي جمعت
امل�س���ؤول نَْي عن ملف امل�ص��احلة ب�ين «فتح»
و«حما���س»؛ الأحمد و�أبو مرزوق ،باال�س��تناد
�إىل م�س���ؤولني من الطرفني �أ�ش��به ما يكون ذر
الرمال يف العيون ،لأن الرواية لي�ست حمبوكة
مبا يكفي ،واعتبار اللقاءات ح�صلت يف الإطار
االجتماع��ي ،واللقاء مع الرئي�س بري من �أجل
ال�ص��ورة ،وهذا يتناق�ض مع ما ذكرته و�سائل
الإعالم من �أن نقاط ًا ثالث ًا جرى بحثها ،وهي
الإط��ار القي��ادي امل�ؤق��ت و��ضرورة تفعيله،
ومل��ف املوظفني يف القطاع ،و�إعادة ت�ش��كيل
احلكومة ،و�أكرث من ذلك ،الك�ش��ف عن مبادرة
هام��ة قدمه��ا الرئي�س بري للطرفني ،بح�س��ب
م�صادر يف حركة «حما�س».
�أي��ة جهود تُب��ذل باجتاه تلي�ين املواقف
وتدوي��ر الزواي��ا م��ن �أج��ل �إنه��اء االنق�س��ام
وتطبيق امل�ص��احلة ،هي جهود م�شكورة ،لكن
م��ن امل�ؤك��د �أن ب�ين الرغبات والوقائ��ع فرق ًا
�شا�س��عاً ،ويف ح�س��ابات احلقل والبيدر حديث ًا
�آخ��ر ،ف��كل الوقائ��ع ،و�إن توف��رت الرغبات ال
الإرادات ،الوا�ضح �أنها ت�سري بعك�س ما دار يف
لق��اءات �أبو مرزوق والأحم��د الثنائية ،وحتى
اللقاء برعاية الرئي�س بري ،فما دار يف بريوت
يناق�ض��ه ما يدور يف �أماكن �أخ��رى ،وحتديداً
على �أر�ض الوطن املُ�شظى ،فاملواقف مازالت
على حالها ،بل يف ت�صعيد مرتفع ال�سقف بني
طريف االنق�س��ام ،واالتهامات حدّث وال حرج،
مبا فيها التخوين بني الطرفني.
وعلي��ه ،ف���إن لقاءات بريوت ب�ين الأحمد
و�أبو م��رزوق ترجم��ة لدبلوما�س��ية العالقات
العام��ة ،والتي لن تُنتج امل�ص��احلة ولن تنهي
االنق�سام.

رامز م�صطفى

( العدد  )357اجلمعة � 15 -أيار 2015 -

في الذكـرى الـ 67للنكبـــة

أبرز المتغيرات :العنصرية الصهيونية ..وتراجع االهتمام العربي
يطرح �إحياء ذك���رى النكبة كل عام
�س����ؤا ًال جوهرياً :ما ال���ذي يختلف عن
العام ال�سابق؟ تدل الأحداث �أن املتغري
الأ�سا�س���ي يتمث���ل يف ارتف���اع وترية
العن�رصي���ة ال�ص���هيونية ،مع توا�ص���ل
عمليات اال�س���تيطان وتهوي���د القد�س،
واعتق���ال املزيد م���ن الفل�س���طينيني،
واالعتداءات املتوا�صلة على قطاع غزة،
كذلك تراجع االهتمام العربي بالق�ضية
الفل�سطيني���ة ،مل�صلحة ق�ضايا �رصاعية
طائفي���ة و�سيا�سية ال تخ���دم �إال العدو
ال�صهيوين.
�أما �أبرز الثواب���ت فتتمثل ب�صمود
و�إ��ص�رار ال�ش���عب الفل�س���طيني على
الن�ض���ال واجلهاد مبختلف الو�س���ائل
للدف���اع ع���ن حقوق���ه الوطني���ة،
وا�س�ستمرار حماوالت ا�ستنها�ض و�ضع
وطني منظّم يف ال�ش���تات ،بالإ�ضافة
�إىل �إبق���اء حق الع���ودة حا�رضاً على
جدول �أعمال املجتمع الدويل ،ال�سيما
الأمم املتح���دة ،نتيج���ة التح���ركات
وال�ض���غط ال�ش���عبي امل�س���تمر ،وكل
هذه الإجن���ازات ت�ؤكد �أن ذكرى النكبة
يج���ب �أن ال تكون منا�س���بة للحداد،
بل حمطة �س���نوية لتفعيل الن�ض���ال،
وترتيب البيت الفل�سطيني ،من خالل
حتقي���ق الوحدة الوطني���ة ،مبا يكفل
تعزي���ز ال�ص���مود ،وتوحي���د اخلطاب
ال�سيا�س���ي وفق �ص���يغة ت�ساعد على
اخرتاق احل�ص���ار ومواجهة ال�صهاينة،
وقطع الطريق عل���ى حماوالت العدو
ال�صهيوين ت�أمني غطاء دويل ملوا�صلة
عدوانه على ال�شعب الفل�سطيني.
ت�أت���ي الذكرى ه���ذا العام و�س���ط
ع���دد م���ن التحدي���ات ،ويف مقدمتها
مواجهة حكومة التو�سّ ���ع اال�س���تيطاين
واال�س���تعماري بقي���ادة رئي����س وزراء
الع���دو بنيام�ي�ن نتنياه���و ،الذي عمل
على ت�أليف حكومة عن�رصية و�ض���عت
اال�س���تيطان يف مقدم���ة �أولوياتها ،يف
وقت ي�س���تمر االنق�س���ام الفل�س���طيني

ذكرى النكبة لي�ست منا�سبة للحداد ..بل حمطة �سنوية لتفعيل الن�ضال

البغي�ض ،دون �إرادة فل�س���طينية جدية
لتجاوزه واالنط�ل�اق ملواجهة املخاطر
التي تتعر�ض لها الق�ضية الفل�سطينية،
لذلك يجب الب���دء الفوري بحوار وطني
�شامل لتنفيذ اتفاق الإجماع الوطني 4
�أيار /مايو  2011يف القاهرة ،و�إ�س���قاط
االنق�سام ،وت�شكيل حكومة وحدة وطنية
ملواجهة احلكومة اليمينية ال�صهيونية
املتطرف���ة ،كذل���ك االن�ض���مام �إىل كل
وكاالت الأمم املتح���دة وم�ؤ�س�س���اتها،
لعزل ال�سيا�س���ات التو�سعية وم�شاريع
«تهويد» القد�س.
كم���ا يجب على اللجن���ة التنفيذية
ملنظم���ة التحرير الفل�س���طينية ،تنفيذ
ق���رارات املجل�س املرك���زي (� 5-4آذار)؛

بالذهاب �إىل حمكمة اجلنايات الدولية
مبل���ف جرائم احل���رب اال�س���تعمارية
اال�س���تيطانية ،واحلرب واحل�ص���ار على
قط���اع غزة ،ووق���ف التن�س���يق الأمني
مع حكوم���ة االحتالل ،وجت���اوز اتفاق
باري����س االقت�ص���ادي ،لبناء اقت�ص���اد
فل�سطيني �إنتاجي قوي ،وحتقيق عدالة
اجتماعية تتنا�سب مع عطاءات ال�شعب
الفل�س���طيني ،لتعزيز �صمود ال�شعب يف
الأر�ض املحتلة وال�ش���تات ،حتى انتزاع
احلرية والدولة والعودة.
ويف ال�ش���تات ،الأولوي���ة يجب �أن
تكون لإيج���اد حلول لأزم���ة الالجئني
الفل�س���طينيني الهاربني من املعارك يف
�سورية ،وال�سيما حتييد خميم الريموك،

و�إخراج الإرهابيني من���ه ،كذلك العمل
املوحَّ د بني جميع الف�صائل الفل�سطينية
من �أجل حماية الوجود الفل�سطيني يف
لبنان ،والعمل على تطوير م�ؤ�س�س���ات
منظمة التحرير الفل�س���طينية يف �إطار
ال�رشاكة الوطني���ة ،وتطوير دور اللجنة
والقوة الأمنية ،وال�ضغط لإيجاد متويل
ال�س���تكمال �إع���ادة �إعم���ار خميم نهر
البارد ،وعودة الأه���ايل �إليه بالتعاون
مع الدول���ة اللبنانية ،الت���ي يجب �أن
تكون �رشيكة يف حل جميع الإ�ش���كاالت
بروح امل�س����ؤولية الوطنية امل�ش�ت�ركة،
ومبا ي�ضمن �أمن وا�ستقرار املخيمات.

�سامر ال�سيالوي

نكـبــــــات فلـسـطـــين والـعـرب ..تــاريــخ طــويـــــل
ب���د�أت يف عام  1947املعارك يف فل�س���طني بني ما
�س���مي حينها بـ«جي�ش الإنقاذ العربي» والع�ص���ابات
ال�ص���هيونية امل�س���لحة واملدعوم���ة م���ن االحت�ل�ال
الربيطاين ،والتي �أطلقت ا�س���م «حرب اال�ستقالل» على
املعارك التي تبينّ �أنها حرب �ش���كلية ،لتربير ت�س���ليم
فل�سطني لليهود.
ويف  29ت�رشين الثاين من العام نف�س���ه �صدر القرار
الدويل رقم  ،181وحمل ا�س���م «قرار تق�سيم فل�سطني»،
يتبنى خطة تق�س���يم �أرا�ض���يها �إىل ثالثة كيانات ،وهذا
بالفعل ما ح�ص���ل جزء منه .فف���ي � 14أيار  ،1948ويف
الي���وم التايل �أعلن قيام دولة «�إ�رسائيل»؛ تنفيذاً لوعد
وزير خارجية بريطانيا ارث���ر بلفور عام  ،1917وتعهّد
الأمري في�ص���ل الأول بن احل�س�ي�ن بن علي الها�ش���مي،
حلاييم وايزمن؛ رئي�س املنظمة ال�صهيونية العاملية يف
م�ؤمت���ر باري�س عام � ،1919أن يعطي لليهود ت�س���هيالت
لإن�شاء جمتمع للتعاي�ش يف فل�سطني ،والإقرار بر�سالة

بلفور التي ورد فيها «�أن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر
بعني العطف �إىل �إقامة مقام قومي يف فل�سطني لل�شعب
اليهودي» ،لينطبق عليه القول« :يعطي ما ال ميلك ملن
ال ي�ستحق».
ويف � 3آذار  1949أ�ُعل���ن انته���اء املعارك ،بعد قبول
جمل�س الأم���ن الدويل الكي���ان ال�ص���هيوين كدولة يف
الأمم املتحدة ،وقبول ال�سيا�س���يني العرب الهدنة ،وبعد
عودة املتطوعني العرب والأجانب �إىل البالد املجاورة
لفل�سطني ،وب�إيعاز بريطاين ّمت اعتقالهم بدل تكرميهم.
يف الـ � 67س���نة املا�ض���ية �ش���هد الع���امل العربي
نكبات عدة ،منها العدوان الغربي (بريطانيا وفرن�س���ا
و�إ�رسائيل).
ففي العام  1956كان هدف العدوان ال�س���يطرة على
قناة ال�س���وي�س ،واحتلت تلك الدول بور �سعيد ومنطقة
ال�س���وي�س ،بعد ت�صدي بطويل للجي�ش امل�رصي ،بالرغم
من الإمكانيات ال�ضعيفة ،وهنا تدخّ ل االحتاد ال�سوفياتي

و�أ�صدر �إنذاراً ب�رضب لندن وباري�س بال�صواريخ الذرية،
فانتهت احلرب بان�سحاب اجليو�ش الغازية.
ويف العام  1967قام الكيان ال�صهيوين ب�شن اعتداء
على م�رص ،واحتل �سيناء و�سورية واجلوالن ،وما تبقّى
من فل�س���طني ،التي كانت حتت الو�ص���اية امل�رصية -
الأردنية ،فاحتلها بالكامل.
ويف العام  1973ا�س�ت�ردّت م�رص و�سورية �أجزاء من
الأرا�ض���ي املحتلة بعد هجوم من�سَّ ���ق� ،إال �أن التخاذل
العرب���ي املتجدد دائم ًا �أرغمهما على قبول وقف �إطالق
النار ،وبقيت فل�سطني التاريخية حتت االحتالل.
ويف الع���ام  1978اجتاح العدو ال�ص���هيوين القرى
اللبنانيه احلدودية ،وو�ص���ل �إىل نهر اخل���رديل ،و�أقام
ال�رشيط احلدودي ،و�أن�ش����أ جي�ش ًا من العمالء مل�ساندته
يف احتالله ،وا�س���تكمل اجتياحه يف العام  ،1982حتى
و�صل �إىل العا�صمة العربية الثانية بريوت ،ومل يخرج
منها لوال �س���واعد املقاومني من بريوت �إىل بنت جبيل،

وهنا البد من توجيه التحية لأرواح ال�ش���هداء اليمنيني
الذي���ن ارتفع���وا دفاع ًا عن لبنان وفل�س���طني يف قلعة
ال�ش���قيف ،وتخلل هذه الفرتة الزمنية عدوانان جويان
يف العام  1993والعام .1996
بع���د التحرير يف العام � ،2000ش���هد لبنان عدوان ًا
كب�ي�راً يف العام  ،2006توقّع من���ه التحالف العربي -
الغربي  -ال�صهيوين والدة «�رشق �أو�سط جديد» يحقق
�أوهامهم بالق�ض���اء على املقاومة يف لبنان وفل�سطني،
ويف غزه حتديداً ،بعد �ش���ن ثالثة اعتداءات ،كان �آخرها
يف عام .2014
و�سط هذه املحطات التاريخية جند �أن الأمن القومي
العرب���ي مل يكن مهدّداً كما يظن���ون ،ومل يخرج علينا
وزراء احل���رب العرب ليعلنوا النف�ي�ر وحتريك البوارج
والطائ���رات والدباب���ات باجتاه احلدود مع فل�س���طني
للوقوف يف وجه الكيان ال�صهيوين ،بالرغم من �صفقات
�رشاء الأ�س���لحة الت���ي تفوق �س���نوي ًا  100مليار دوالر،

www.athabat.net
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أميركا تبدأ بتقسيم العرب ..من العراق
ا�ستغلت �أمريكا «الربيع العربي»
بحجة �إ�سقاط الأنظمة ،مع �أن �أكرثها
من املوال�ي�ن والتابعني لها (مبارك
وزين العابدين بن علي والقذايف،)..
ولن��ش�ر الدميقراطية ومكافحة الفقر
والتهمي�ش ،وال ننكر ما يعي�شه العامل
العربي بـ«ف�ضل» �أمريكا وحمايتها
للممالك والإمارات والر�ؤ�س���اء ،لكن
�رسع���ان ما تبينّ اخل���داع الأمريكي
عرب «ع�س���كرة» الثورات ال�شعبية،
وا�س���تقدام املرتزقة من التكفرييني،
وظهر م��ش�روع «برن���ارد لوي�س»
الذي ير�س���م خريطة تق�س���يم الدول
العربية ،وقد ب���د أ� التمهيد بالعدوان
على املقاومة ،فف�ش���لت «�إ�رسائيل»
يف لبنان عام  ،2006وف�شلت �أمريكا
وحلفا�ؤها يف �سورية..
بد�أ «الربيع العربي» امل�ش����ؤوم
باغتي���ال الرئي�س رفي���ق احلريري،
لإخراج اجلي�ش ال�س���وري من لبنان،
وتقيي���د املقاومة ،وحت�ض�ي�ر لبنان
ليك���ون �س���احة االنق�ض���ا�ض على
�س���ورية ،وقاعدة للإمداد واحل�ش���د
التكفريي ،و�إدارة العمليات �ض���دها،
ولو �س���قط لبنان ب�أيدي «� 14آذار»
ل���كان حم���ور املقاوم���ة يف م�أزق
كبري ،يكاد ال�ص���مود واالنت�صار فيه
م�ستحيلني.
بعد انك�س���ار امل�رشوع الأمريكي
 «الإ�رسائيلي» يف �سورية� ،أيقنت�أم�ي�ركا ب��ض�رورة الإ��س�راع بتنفيذ
م�رشوع التق�س���يم ،علّها تربح جزءاً
من���ه بد ًال م���ن خ�س���ارته كلي ًا بعد
جناحها يف تق�س���يم ال�س���ودان �إىل
دولتني ،ومر�ش���ح لأن ي�ص���بح ثالث
دول ،و�إذا م���ا جنح���ت يف تق�س���يم
العراق وفق ما �أو�صى به الكونغر�س
الأمريكي ،في�صبح العراق ثالث دول،
والواقع الليبي �أكرث �سهولة للتق�سيم
�إىل ث�ل�اث �أو �أربع والي���ات ،فتكون
�أم�ي�ركا �أجن���زت تكوين ت�س���ع دول
جدي���دة بد ًال من ثالث ،و�إذا �أ�ض���فنا
العدوان ال�س���عودي  -الأمريكي يف
اليمن لتق�س���يمه اىل �س���بعة �أقاليم

برنارد لوي�س ..ال�صهيوين �صاحب خمطط تق�سيم العامل العربي والإ�سالمي

(دول) �أو �شمال وجنوب ،فتتوالد 16
دولة عل���ى �أنقا�ض �أربع دول عربية
فقط.
ويبق���ى اال�س���تنزاف ل�س���ورية
م�س���تمراً لتق�سيمها �إىل �أربع دويالت
�أو ث�ل�اث ،و�إذا ف�ش���ل بتق�س���يمها،
و�سيف�ش���ل� ،سي�س���تفيد من ا�ستنزاف
حمور املقاومة و�إلهائه ،ال�س���تكمال
م�رشوع���ه التق�س���يمي يف املغرب
العرب���ي (الع���رب والأمازيغ )..ويف
م�رص (الأقباط والعرب ..والنوبيون)
بالتزامن م���ع �إقالق �إي���ران ،والذي
بد�أت �إرها�صاته باحلادثة امل�رسحية
يف املناط���ق الكردي���ة ،بعدما �أعلن
الأمريكيون والأك���راد هدفهم ب�إقامة
الدولة الكردية امل�ستقلة.
الواقع اللبناين متجه �إىل فيدرالية
�سيا�سية ولي�ست فيدرالية جغرافيا،
ب�سبب امل�ساحة ال�صغرية ،والتداخل

االقت�ص���ادي وال�سكاين ،وعدم القدرة
على �إقامة املناطق «النقية» ،فيت ّم
تعدي���ل الطائف �أو نظام ت�أ�سي�س���ي
جديد ،وي�ص���بح لكل من امل�سيحيني

بداية المشروع األميركي
 الصهيوني في المنطقةستكون بتقسيم أربع
دول عربية إلى ستة عشر
إقليمًا

وامل�س���لمني هيئاتهم التمثيلية ،مع
هيئات موحدة على م�ستوى العملة،
وجي����ش احت���ادي ،و�رشط���ة ذاتية،
وم�ؤ�س�س���ات �إدارة منف�صلة وذاتية،
عرب نب�ش ما قام���ت احلرب الأهلية
من �أجل���ه يف ال�س���بعينات ،والتي
كان���ت املحاول���ة الأوىل لتق�س���يم
«ال��ش�رق الأو�س���ط» ،والتي كانت
مبنزل���ة جتربة جنح���ت �إىل حد ما
يف �إلغاء مقوم���ات الدولة الواحدة،
و�أحدثت تق�سيم ًا دميغرافي ًا ونف�سياً،
وخط���وط متا�س مازالت حا�رضة يف
اجلغرافيا والثقافة وال�سلوك ،وميكن
�إحيا�ؤها بدقائق معدودة.
امل�رشوع الأمريكي لن ي�س���تثني
ال�سعودية من ح�س���اباته ،حيث مل
تنج���ح جتربة «ال�ش���قيقة الكربى»
املتمثل���ة بال�س���عودية يف قي���ادة
�إمارات اخللي���ج بعد جتربة جمل�س

التع���اون اخلليج���ي ،ومل تنج���ح
ال�سعودية يف قيادة العامل الإ�سالمي
«ال�سُّ ���ني» ،والت�ش���قق بد أ� يع�صف
بالعائل���ة املالكة العجوز ،لذا ال بد
من تق�س���يم ال�س���عودية �إىل �إمارات
تلتحق ب�إمارات اخلليج ،وحرب اليمن
بداية ال�سقوط ،والتق�سيم لل�سعودية
�سيعقبه ت�سليح القبائل ال�سعودية،
وج���ذب املرتزق���ة املت�ش���ددين ،ثم
مت���دد «داع����ش» و«القاعدة» يف
الداخل ،لتُم�س���ك �أمريكا مبلف �إدارة
التوح�ش عرب التكفرييني ،و�صو ًال �إىل
التق�سيم ،وجعل الأماكن املقد�سة يف
ال�سعودية مناطق حمايدة ب�إ�رشاف
دويل و�إ�س�ل�امي ،كمقدم���ة لتحويل
القد����س �إىل منطق���ة حمايدة حتت
�إ��ش�راف دويل ،وع���دم االعرتاف بها
كعا�صمة لدولة فل�سطني املفرتَ�ضة.
ب���د�أت �أم�ي�ركا باحل�ص���اد يف
«ربيعها» على ح�ساب الدم العربي
والتاريخ احل�ض���اري وه���دم الآثار
وحمو الهوية ،حتى ت�ستولد كيانات
�سيا�سية هجينة و�ضعيفة بال هوية
تاريخي���ة ،وال قدرة لها على احلياة
دون م�ساعدة �أمريكية.
ه���ل ينتب���ه املغام���رون يف
ال�سعودية واخلليج قبل فوات الآوان،
خ�صو�ص��� ًا �أن املقيمني من العمالة
الأجنبية �أ�ض���عاف عدد املواطنني،
وعنده���م اجلهوزي���ة لالنقالب على
امللوك والأمراء للمطالبة بحقوقهم
وحت�س�ي�ن �أو�ض���اعهم ،واملطالب���ة
باجلن�س���ية ،و�س���تبد�أ املظاه���رات
املطالبة ،وهي �أول الغيث لل�س���قوط
ال�سعودي واخلليجي.
اخلليج ك�أنظمة �ص���ار عبئ ًا على
�أمريكا ،وانته���ى دوره الوظيفي يف
متزيق الأمة ونهب الرثوات وحماية
«�إ�رسائيل» ،و�ص���ار بو�س���ع �أمريكا
وحتالفاته���ا واتفاقياته���ا اجلديدة
حماي���ة م�ص���احلها دون زعم���اء
اخلليجيني وعباءاتهم ويخوتهم.

د .ن�سيب حطيط

ّ
«المركز االستشاري» ينظم حلقة نقاش تحت عنوان :تونس ..هل هي نموذج للتغيير؟
تخزَّن يف امل�س���تودعات ،ليبقى �ش���عارهم الدائم «القوة موجودة..
والإرادة مفقودة» ،كما قال �أمري قطر �أيام العدوان عام .2006
�أما اليوم ،ويف احلرب على �س���ورية واليمن وليبيا ،جند �أن الروح
القتالية والقوة والإرادة متوفرون ،ويلقون «هداياهم» على ال�شعوب
العربية امل�ست�ض���عفه يف خميماتهم ،و�أماك���ن نزوحهم يف املدار�س
وامل�ساجد؛ يف م�شاهد مكررة للتي ر�أيناها يف قطاع غزة خالل ق�صف
مدار����س الأمم املتحدة  -الأنروا ،وال نن�س���ى ق�ص���ف الطريان للقبور
والأ�رضحة� ،ض���من ثقافة نب����ش القبور الوهابية الت���ي متارَ�س يف
�س���ورية والعراق وليبيا على �أيدي الع�ص���ابات الوهابية ،ومل ت�سلم
منها �أ�رضحة الأئمة وال�صحابة والأولياء ال�صاحلني يف بالد احلجاز
يف القرن التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين.
�أوجه ال�ش���به كثريه يف التحالف العربي  -الغربي  -ال�صهيوين،
حت���ى �أن امل���رء يظن �أنه يعي�ش يف املا�ض���ي احلا��ض�ر ،مع بع�ض
الفروقات الطفيفة ،و�أهمها �أ�سماء الأمراء والوزراء يف الغرب وال�رشق.

جعفر �سليم

عقد «املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق» حلقة نقا�ش
حتت عنوان «تون�س ..هل هي من���وذج للتغيري»؟ حا�رض فيها
رئي�س مركز «م�سارات للدرا�سات الفل�سفية والإن�سانيات»؛ فوزي
العلوي ،مب�شاركة نخبة من ال�شخ�ص���يات الفكرية وال�سيا�سية
والأكادميية والباحثني .مدير «املركز اال�ست�شاري»؛ عبد احلليم
ف�ض���ل اهلل ،اعترب �أن العامل العربي «بحاجة ما�سة �إىل منوذج
التغيري» ،م�شرياً �إىل «فر�ص���ة التغيري» خالل ال�سنوات الأربع
املا�ض���ية ،واملليئة بال�رصاعات واحلروب ،حم ّم ًال م�س����ؤولية
مناق�شة ما ح�صل للباحثني واملفكرين.
من جانبه حتدث العلوي عن الو�ض���ع يف تون�س ،معترباً �أن
«فهم الو�ض���ع التون�سي فيه �أكرث من ر�ؤية ،بدءاً من االقت�صادي،
�إىل التاريخي وال�سيا�س���ي» ،معتمداً على ر�صد ما �سمّاه «الآثار
العميقة غري املعلنة للحظات غري املبا�رشة يف طيّات املا�ضي».
وو�ص���ف العلوي الو�ض���ع يف تون�س ب�أنه «يف حركة
دائم���ة نحو امل�س���تقبل» ،م�ستعر�ض��� ًا الواق���ع يف البالد
من���ذ الرئي�س الأ�س���بق بورقيبة ،قائ ًال �إن «ل���ه ثق ًال كبرياً

يف ت�ش���كيل ال�شخ�صية التون�س���ية ،وكان ذا ثقافة غربية
وحقوقية ومت�أثراً بالفل�سفة الوطنية».
ولف���ت العل���وي �إىل �أن �رشارة ب���و عزيزي �س���بقتها حملة من
الإرها�ص���ات والتحركات الدينية والي�سارية ،يف حني مل يكن حترك
«حركة النه�ضة» حا�سماً ،نظراً �إىل ما تعرّ�ض له من قمع وت�ضييق،
م�ش�ي�راً �إىل «العداء للهوية العربية  -الإ�سالمية يف تون�س ،والتي
بد�أت مع بورقيبه وتر�سّ خت مع بن علي ،وتكرّ�س الحق ًا يف ا�ستقطاب
حاد داخل النخب وداخل املجتمع».
وو�ص���ف رئي�س مركز «م�سارات» للدرا�سات ،التيارات التكفريية
بـ«الغدة ال�رسطانية» ،حم ِّم ًال الرئي�س ال�س���ابق املن�صف املرزوقي
م�س����ؤولية «التمهيد مل�ش���اركة �أكرث الأطراف التي �أ�سّ �س���ت للحرب
على �س���ورية» ،ما �ش���كّل «م�ب�رراً لهجرة التكفريي�ي�ن من تون�س
�إىل �س���ورية ،وفتح احلدود لهم عرب تركيا وليبي���ا ،فخرجت قوافل
التون�س���يني ليكونوا على ر�أ�س امل�ش���هد التكفريي ،وكانوا من �أوائل
من قاموا ب�أب�ش���ع عمليات الذبح والنحر وهدم امل�ساجد ،خ�صو�ص ًا
يف �سامراء».
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أوروبا وقوارب الموت بالبحر ..أو بالحرب
مل ي�ش���هد العامل احلديث فواجع
ت�س��� ِّببها احلروب �إىل جانب ال�ضائقة
االقت�ص���ادية ،مثل تلك التي ي�ش���هد
عليه���ا البحر الأبي�ض املتو�س���ط من
غرق للمهاجري���ن «غري ال�رشعيني»
الذي���ن يركبون البح���ر �إىل �أي وجهة
ميكن �أن ي�ص���لوا �إليها بحث ًا عن لقمة
عي����ش مهما كان���ت جمبولة بامللح
واملرارة ،هرب ًا من املوت جوع ًا �أو من
املوت جراء الأعمال احلربية.
قُبي���ل تخريب اجل���زء العربي من
�ش���مال �أفريقيا حتت م�سمى «الربيع
العربي» ،كانت الهجرة غري ال�رشعية
واملخاطرة بركوب البحر على متون
مراك���ب متهالك���ة� ،أو ال تق���در على
مواجهة الأمواج العاتية ،تقت�رص على
مواطن���ي تون�س وقلي���ل من مواطني
املغرب وال�س���ودان وم��ص�ر باجتاه
�أوروبا ،ال�س���يما �إيطاليا و�إ�س���بانيا،
و�أي�ض ًا فرن�سا� ،أو ا�س���تخدام البلدين
كمحطات انط�ل�اق ملواطنني من دول

�أخرى باجتاه الأم���ل املوعود بلقمة
ولو مرة� ،أو احللم بتحقيق م�س���تقبل
ولو كان���ت ركيزته الدي���ون� ،أو بيع
االهل بقيمة تعينهم يف خريف العمر.
حاولت الدول امل�شاطئة للمتو�سط،
وال �س���يما الأوروبية منه���ا ،وحتديداً
�إيطالي���ا وفرن�س���ا� ،إىل جانب تون�س
وليبي���ا واملغ���رب� ،أن ت�ض���ع �أفكاراً
ومعاجل���ات لتلك الهج���رة ،وعقدت
م�ؤمترات وقمم ًا من �أجل ذلك� ،أو للحد
م���ن الهجرة ،بعد �أن و�ص���لت الذروة
قب���ل حلول العام � ،2010إال �أن حاالت
الغرق مل تكن تتجاوز � 200ش���خ�ص
يف ال�سنة ،وكان العامل يقف م�شدوه ًا
�أقرب �إىل ال�صدمة.
�أما اليوم ،وبعد العدوان الأطل�سي
عل���ى ليبيا مبا��ش�رة ،حيث ارتفعت
ن�س���بة املغامرين يف رك���وب البحر
هرب ًا من احلروب التي ت�س���ببت بها
ال���دول الأوروبي���ة ،تنفي���ذاً لرغبات
الوالي���ات املتحدة الأمريكي���ة ،ف�إن

الإن�س���انية هجرت بدوره���ا العامل
الغرب���ي �إىل غري رجعة م���ع الأزمة
املالي���ة واالقت�ص���ادية التي �رضبت
تل���ك البلدان� ،س���يما �أنها اعتربت �أن
حلّها يك���ون باقتتال الدول العربية،
وتعميق امل�شكالت فيها ،من دون �أن
تتنبه �إىل املخاطر التي �س���تغزوها
حتم��� ًا ،وب���د�أت تغلق �أبوابه���ا �أمام
الهجرة ،حتى ال�رشعي���ة� ،إال لأولئك
الذي���ن يتمتع���ون ب�أر�ص���دة مالية
�ض���خمة متكّنهم من رفد اقت�صاديات
الدول بر�ؤو�س �أموال �أو ا�س���تثمارات
ت�ستفيد منها ،بينما الفقراء الباحثون
عن لقمة ،ولو بال�شقاء ،ف�أمامهم ح ّل
من اثنني� :إما �أن ت�أكلهم نار احلروب،
�أو يغرق���ون يف البحار م���ع مراكب
املوت ،ليكونوا وجبات للأ�سماك.
�إال �أن الأخط���ر ،ورغم النداءات من
الدول التي يهرب �أبنا�ؤها من الرم�ضاء
�إىل الغ���رق ،بحيث ال مير �أ�س���بوع �إال
ويغرق ع�رشات املواطنني ،واملنا�شدة

كي يت���م توحيد اجلهود درءاً حلوادث
الغرق وغدر البحر والتجارة بالب�رش،
التوجه الأوروب���ي املتماهي مع
هو
ُّ
العن�رصي���ة ،رغ���م �سل�س���لة الكوارث
البحرية ،واملتمث���ل مبواجهة تهريب
املهاجرين ع�ب�ر اخليار الع�س���كري،
حتت ذريع���ة الأم���ن الأوروبي خالل
اجتماع جمل����س وزراء الدفاع لدول
االحت���اد الأوروبي يف  18من ال�ش���هر
احلايل حتت عنوان «بحث الإ�ش���كال
املمكنة لعمل ع�س���كري �أوروبي» يف
البحر املتو�س���ط ،وتعم���ل بريطانيا
على �صياغة م�س َّودة قرار يف جمل�س
الأمن ،يطالب بـ«عمليات ع�س���كرية
املهربني للمهاجرين».
ال�ستهداف ّ
م�س����ؤول �أوروبي يف بلجيكا قال
�إن امل�س��� َّودة تدعو �إىل «ا�ستخدام كل
الو�س���ائل لتدمري �أعمال املهربني»،
وه���ذا عن���وان ميكن �أن تُ���درج حتته
كتري من الأعمال العدوانية يف الدول
امل�شاطئة للمتو�سط ،وهذا هو ترجمة

لقرارات القمة الأوروبية التي انعقدت
يف  24ني�س���ان املا�ضي ،بحيث تقرر
طل���ب موافق���ة الأمم املتح���دة على
القيام بعمليات ع�سكرية �ضد مهرّبي
املهاجرين ال�رس ّيني يف ليبيا.
وت�أت���ي هذه اخلطوات على قاعدة
�أم���ل االحتاد الأوروبي يف احل�ص���ول
عل���ى موافقة جمل����س الأمن ودعمه
«لتدخّ ل دويل يف ليبيا للم�س���اعدة
يف وقف تد ّفق قوارب املهاجرين» -
الناجني  -مما يجتاح ليبيا من قتل
ب�سبب التدخل الأطل�سي.
الغريب �أن وزيرة خارجية االحتاد
الأوروبي تقرتح يف ال�صيغة املناق�شة
�أم���ام جمل����س الأم���ن �إر�س���ال فرق
ع�س���كرية �أوروبي���ة �إىل ليبيا بحجة
امل�ساعدة على ا�ستقرار ليبيا يف حال
تو�صلت الأطراف املتحاربة �إىل وقف
ّ
لإطالق النار.

يون�س عودة

العالقة األميركية  -السعودية ..بين التخلي وترميم الثقة
بادرت �أمريكا �إىل تن�شيط حركة
االت�صاالت ال�سيا�سية مع ال�سعودية
يف الف��ت�رة الأخ��ي�رة ،وكان �آخرها
و�ص����ول و�ص����ول وزي����ر اخلارجية
الأمريكي جون ك��ي�ري �إىل الريا�ض
من �أجل التح�ضري للقاء القمة الذي
�سيجتمع فيه قادة جمل�س التعاون
اخلليج����ي مع الرئي�����س الأمريكي
ب����اراك �أوباما يف كام����ب دايفيد،
وذل����ك بع����د الفت����ور يف العالقة
بينهما نتيجة االختالف يف وجهة
النظر املتعلق����ة بكيفية التعاطي
مع الأزمات التي تعي�شها املنطقة،
وطريقة عالجها ،وب�ش����كل �أ�س����ا�س
امللف النووي ،والأزمة ال�سورية.
تختل����ف �أم��ي�ركا م����ع اململكة
العربية ال�سعودية يف نظرتها �إىل
الأزم����ات وكيفي����ة معاجلتها ،ففي
الوقت ال����ذي ترى ال�س����عودية �أن
�إيران ت�ش���� ّكل خطراً على م�صاحلها
ونفوذها يف املنطقة ،و�أنه البد من
حماربته����ا والق�ض����اء عليها ،ترى
�أم��ي�ركا �أن اخلطر ال����ذي يتهددها
لي�����س من �إيران ،كما ق����ال �أوباما،
بل من ال�سيا�س����ات الداخلية لتلك
الدول ،والتي حتتاج �إىل �صياغات
جديدة ،ومن املنهج التكفريي الذي
ي�س����ود جمتمعاته����م ،والذي متدد
و�ص����ار ي�ش����كل خطراً على العامل
الغربي.
قام����ت ال�س����عودية ببع�����ض
اخلط����وات الت����ي �أزعج����ت �أمريكا،
�سواء يف �س����ورية �أو جمل�س الأمن،
وم�ؤخراً يف اليمن ،بعد �أن �س����يطر
«�أن�ص����ار اهلل» على الو�ض����ع فيه،
ف�أفقد ال�سعودية نفوذها فيه ،وهو
الذي امتد عق����وداً يف هذا البلد ،ما

دفع بها �إىل مغامرة غري حم�سوبة،
و�إعالن احلرب على ال�شعب اليمني،
وقيامه����ا بقتل املدنيني بطريقة ال
�إن�س����انية ،وتدمري البنى التحتية،
وامل�ست�ش����فيات ،الأمر الذي �أحرج
امل�ؤ�س�س����ات الدولي����ة واملجتمع

الغرب����ي والأمم املتحدة ،فدعوا �إىل
وقف ف����وري لإطالق الن����ار ،ودفع
ب�أم��ي�ركا �إىل التدخل العاجل ،ب�أن
�س����ارعت بذهاب كريي �إىل الريا�ض
للعم����ل على هدنة �إن�س����انية مدة
خم�س����ة �أيام ،م����ن �أجل و�ص����ول

امل�س����اعدات الإن�سانية ،وقد وافقت
ال�سعودية عليها.
عمل����ت ال�س����عودية على متتني
عالقتها بفرن�س����ا ،ف�أم�ض����ت عقود
الت�سلّح مبليارات الدوالرات ،ودعت
الرئي�س الفرن�س����ي فرن�سوا هوالند

السعودية ألميركا:
الثقة التي كانت بيننا
اهتزت ..ولدينا خيارات
أخرى على مستوى
العالقات الدولية

وزيرا اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري والأمريكي جون كريي �إثر م�ؤمتر �صحايف م�شرتك يف الريا�ض (�أ.ف.ب).

�إىل ح�ضور لقاء القمة يف الريا�ض،
وهناك ع�رشون م�رشوع ًا اقت�صادي ًا
تبلغ قيمتهم ع�رشة مليارات يورو.
�أرادت ال�س����عودية بذلك كله �أن
تقول لأم��ي�ركا �إن الثقة التي كانت
بيننا قد اهت����زت ،ولدينا خيارات
�أخ����رى عل����ى م�س����توى العالقات
الدولية ،ع ّل هذه الر�سائل ت�ساعدها
يف ال�ض����غط عليه����ا لتك����ون �أكرث
حر�ص ًا على م�صالح ال�سعودية يف
املنطقة.
قر�أت �أمريكا املوقف ال�س����عودي
ب�ش����كل جيد ،وتعاملت معه بدقة،
لأنها ال تريد ان تتخلى عنها ،وهي

تعمل على طم�أنته����ا ،وال تريد �أن
تتطرف يف مواقفها �أو �أن تعاند يف
�سيا�ستها ،ب�سبب العقلية البدوية،
ح�س����ب قول كريي ،والتي قد تعيق
لبع�����ض الوق����ت تق���� ُّدم امل�رشوع
الأمريك����ي يف املنطق����ة ،فعمل����ت
وبالتعاون مع امللك �س����لمان على
�إجراء بع�ض التعديالت الأ�سا�س����ية
يف مراك����ز الق����رار ،كتعيني حممد
بن نايف وزي����راً للداخلية ،وعادل
اجلب��ي�ري وزي����راً للخارجية ،وهما
باالعتبار ال�سيا�س����ي رجال �أمريكا
يف ال�س����عودية ،من �أج����ل �أن تبقى
وا�ش����نطن عل����ى توا�ص����ل دائم مع
املطبخ ال�سيا�سي ال�سعودي ،وحتى
تفاج أ� بقرارت متهورة ،بل تكون
ال َ
قادرة على �إجها�ضها.
�سارعت �أمريكا لرتميم هذه الثقة
التي اهتزت مع ال�س����عودية ،نظراً
�إىل امل�ص����الح امل�ش��ت�ركة بينهما،
والأ�سا�سية (�رشاء النفط اخلليجي
ب�أ�س����عار زهيدة ،و�أم����وال اخلليج
النفطي����ة يف البن����وك الأمريكي����ة،
وعقود الأ�سلحة مبئات املليارات،)..
لكن بهذه امل�ص����الح ذات الطبيعة
الآنية ال ت�س����تطيع ال�س����عودية �أن
تبني �آماله����ا ،وعليها �إعادة النظر
يف العالقة مع �أم��ي�ركا قبل فوات
الأوان ،و�أن ت�س����اهم يف م���ش�روع
توحيد الأم����ة وحترير فل�س����طني،
وبذلك تكون قد حمت نف�سها والأمة
من خماطر احل����روب العبثية التي
�ستع�صف باجلميع� ،إذا ما ا�ستمرت
به����ا ،و�س����تنقلب الأم����ور عليه����ا
وت�صبح �أثراً بعد عني.

هاين قا�سم
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من اغتيال حبيقة إلى وقائع التمديد
يف  24كانون الثاين عام  2002اغتيل
الوزي����ر والنائب ال�س����ابق �إيلي حبيقة،
فكان �أول اغتيال يف عهد الرئي�س �إميل
حلود ،وقد ج����اءت عملية االغتيال هذه
بعد �إعالن حبيقة عن ا�ستعداده للذهاب
�إىل جني����ف لل�ش����هادة ع����ن دور �أرييل
�ش����ارون و«�إ�رسائيل» يف جمزرة �صربا
و�شاتيال يف �أيلول  ،1982في�ؤكد الرئي�س
حلود �أنه �ص����ار يعرف حبيقة جيداً يف
�آخر �أيامه ،فهو كان بواقع مايل �س����يئ،
وال �صحة �أنه كان ميلك الأموال الطائلة،
فكان يريد �أن ي�س����جل ابن����ه يف �إحدى
اجلامعات اخلا�صة ،لكنه كان غري قادر
على ذلك ،وجاء مرة ي�س�أل عن �إمكانية
توفري طريقة ما لت�سجيل جنله.
ويلفت الرئي�س حلود �إىل �أن «حبيقة
حينم����ا كان نائب ًا ووزي����راً كان مق ّرب ًا
م����ن الرئي�س رفيق احلري����ري ،لكن بعد
�أن �أ�ص����بح خارج الربمل����ان واحلكومة
�ص����ارت العالقة جيدة بيننا ،وهو حني
�أعلن نيته الذهاب للإدالء ب�شهادته عن
حقائق جمزرة �ص��ب�را و�شاتيال ،ح�صلت
عملي����ة اغتياله ،وبهذا �أ�ؤك����د �أن العدو
الإ�رسائيل����ي هو وراء معظ����م عمليات
االغتي����ال ،م����ن �أجل �أح����داث الفنت يف
لبنان».
وي�شري حلود �إىل �أنه مل يح�صل تق�صري
يف عملي����ات التحقيق ،لك����ن اجلرمية
املنظم����ة له����ا �أ�س����يادها وحمرتفوها،
وها هو رئي�����س الدولة الأعظم الواليات
املتحدة جون كني����دي اغتيل يف العام
 ،1962وحتى الآن مل ت�ص����ل التحقيقات
�إىل نتائج حا�س����مة يف هذا ال�ش�أن ،فمن
يق����وم مبثل هذه اجلرائ����م الكربى يبقى
حمرتف ًا مبهنية �إجرامية عالية ،والأمهر
يف هذا املج����ال هم عمالء «�إ�رسائيل»،
والتخطيط والتنفيذ يكون «�إ�رسائيلي ًا».
�أ�ض���اف :م���ن امل�ؤك���د �أن
«الإ�رسائيليني» انزعج���وا ،و�أرادوا ان
يعلن���وا �أن زمن اال�س���تقرار يف لبنان
قد وىل ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل قوة لبنان،

الرئي�سان حلود واحلريري

حيث بات «الإ�رسائيلي���ون» عاجزين
عن االعت���داء على بلدنا ،كلم���ا �أرادوا
ذلك ،بالإ�ض���افة �إىل قي���ام دولة ،فكان
م�رشوعه���م بخربطة الو�ض���ع ،وكانت
اخلط���ة اجلهنمي���ة ال�س���تهداف لبنان،
والتي ُت ِّوجت يف اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري عند ظهر � 14شباط  ،2005بعد
�أن كان الإرهاب قد �رضب يف ال�ض���ينة،
وا�س���تطاع اجلي�ش اللبناين �أن يح�س���م
الأم���ر ل�ص���الح الأمن واال�س���تقرار يف
لبنان ،فكانت جرمي���ة اغتيال الرئي�س
احلريري التي غيرّ ت وقع وزمن الأحداث
واجتاهاتها.
ميكن و�ص����ف الواقع الذي و�صل �إليه
لبن����ان يف ظ����ل هذه التط����ورات ،بزمن
الويالت �إن جاز التعبري ،خ�صو�ص ًا �أنها
جاءت بع����د التمديد والقرار الدويل رقم
 ،1559الذي جاء نتيجة حتالف �أمريكي
 -فرن�س����ي ،فق ّدم حلود منوذج���� ًا فريداً

■ احتاد املحامني العرب �أك���د على خطورة الأحداث يف اليمن،
وحتويل الأزمة ال�سيا�سية التي مرت بها البالد �إىل �أزمة ع�سكرية
وقتال غري متكاف���ىء دفع املدنيون ثمنها م���ن �أمنه وحرياته
وحياتهُ ،مدين ًا ا�ستخدام القوة امل�سلّحة حل�سم اخلالف ال�سيا�سي.
■ النائب ال�س��ابق في�ص��ل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ض��ال
اللبناين العربي ،ح ّذر من �أن ت�أخذ التعيينات يف املواقع القيادة
الع�س��كرية والأمني��ة طابع�� ًا طائفي�� ًا ومذهبي��اً ،م��ا يعيدن��ا �إىل
مرحلة �س��بقت احلرب الأهلية ،التي كانت ت�شكك باجلي�ش وتقول
�إنه خا�ضع للمارونية ال�سيا�سية.
■ ال�ش���يخ ماهر حمود طالب ب�أن ي�ؤخذ عل���ى �أيدي املجرمني،
خ�صو�ص��� ًا عندما ي�س���تهدفون �أبطال املقاوم���ة بحجج واهية،
ميت �إىل الإ�سالم ب�صلة ،معترباً �أن
ويزداد جرمهم؛ يف �س���لوك ال ّ
كل ما يقولونه �إمنا هو كذب وجتارة بالدماء.
■ ال�ش��خ د .عب��د النا��صر ج�بري؛ الأم�ين الع��ام لـ«حرك��ة
الأم��ة» ،هن أ� مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�ش��يخ عبد اللطيف

يف ال�صمود واملواجهة حتى �آخر حلظة
من عهده الذي ا�س����تمر على مدى ت�سع
�سنوات..
يقول الرئي�س حلود �إنه «قبل يومني
من �ص����دور القرار  ،1559كان �صاعداً �إىل
فقرا ذات يوم جمعة ،وم�س����اء يعلم من
الرئي�����س احلريري �أن جمل�����س الوزراء
�س����يجتمع غداً ،متمني���� ًا �أن �أح�رض هذه
اجلل�س����ة ،وحينما �س�����ألته ع����ن �إمكان
عقدها الإثنني ،رد بالقول� :أن اجلل�س����ة
�ستكون التخاذ قرار بالتمديد».
وهنا �أكد الرئي�س حلود �أنه لن ينزل
حل�ضور اجلل�سة ،لأنه لن يطلب التمديد
لنف�س����ه ،ف�أجاب الرئي�����س احلريري �أن
«املطل����وب ه����و افتتاح اجلل�س����ة فقط
من قبل����ك ثم تخ����رج ..وهكذا ح�ص����ل
عند العا�رشة من �ص����باح ال�سبت حيث
افتتح����ت اجلل�س����ة التي حت����دث فيها
الرئي�س احلريري بعد خروجي ،بالت�أكيد

دريان على �إجناز ا�س��تحقاق انتخابات املجل�س الإ�س�لامي
ال�رشع��ي الأعل��ى واملجال���س الإداري��ة يف دوائ��ر الأوقاف
الإ�سالمية يف لبنان ،داعي ًا اجلميع للعمل على وحدة ال�صف
داخل الطائفة.
■ ال�ش���يخ �رشيف توتيو متن���ى على امل�س����ؤولني الأخذ بعني
االعتبار م�ص���لحة البالد والعباد ،يف ظ ّل ما ي�ش���هده الوطن من
تطورات �أمنية يف ج���رود القلمون ،وما يلحق ذلك من تداعيات
تتطلب وحدة املوقف اللبناين.
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�ص��يات الإ�س�لامية ا�س��تنكر املواق��ف
ال�س��لبية حي��ال م��ا يج��ري يف القلم��ون ،ال�س��يما �أن العملي��ات
الع�س��كرية التي يقوم بها الأهايل واملقاومة تهدف �إىل الق�ض��اء
عل��ى الع�ص��ابات املجموع��ات الإجرامية التي اقرتف��ت اجلرائم
على طول احلدود ال�رشقية ،مطالب ًا بتح�ص�ين ال�س��احة الوطنية،
والوقوف خلف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واملقاومة ،حلماية لبنان من
الأخطار املرتب�صة به.
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(�أ.ف.ب).

�أنن����ا �س����نمر يف �أيام �ص����عبة ،و�أن
الرئي�س حلود ا�ستطاع أ� ن يو ّفر الأمن
واال�ستقرار ،وعليه �سنطلب التمديد»،
كم����ا جاء يف حم�رض اجلل�س����ة التي
امتنع فيه����ا وزراء وليد جنبالط عن
الت�ص����ويت ،والوزير فار�س بويز (�أي
ما جمموعه �أربعة وزراء).
يوم الأحد �صدر القرار  ،1559و�أول
بند فيه �أال يح�ص����ل متديد ،رغم �أنه
ح�صل يف العام  1995متديد للرئي�س
الهرواي ومل يح�ص����ل �أي �أمر من هذا
القبي����ل ،وبالتايل ف�����إن كل هذا كان
ق�ضية �سيا�س����ية دولية ،لأنهم كانوا
مزعوجني م����ن موقفي من املقاومة،
ومن م�صلحة ال�شعب اللبناين.
�أما البن����د الثاين ف����كان انتزاع
�سالح املقاومة ،والبند الثالث خروج
�سورية من لبنان.
مل يفل����ح الق����رار  1559يف وقف
التمدي����د ،وج����اء تريي رود الر�س����ن
�إىل لبن����ان ،واعتقد البع�ض �أن القرار
الدويل «من����زَّل» ،لكن ذلك مل يفلح،
فقد �سبق ملجل�س الأمن �أن اتخذ قراراً
بع����د اندحار الع����دو «الإ�رسائيلي»
عن �أر�ض����نا يف �أيار عام  ،2000وكان
الإ�رصار اللبناين �أن االن�سحاب كامال
مل يح�ص����ل ،ف����كان �أن تراجعوا عن
قرارهم فيما بع����د وانتزعنا ع�رشين
مليون مرت مربع (كما جاء يف حلقة
�سابقة).
وعل����ى ه����ذا الأ�س����ا�س اعتق����د
الأمريكيون والفرن�س����يون و�أتباعهم
يف لبنان� ،أنه ب�صدور هذا القرار عن
جمل�س الأمن� ،أن اللبنانيني يخافون،
في�س����لّمون بالق����رار ،لك����ن التمديد
ح�صل ،و�س����قطت من �أيديهم احلجج،
رغم �ص����دور القرار  ،1559ومل يقدروا
عل����ى املقاومة يف حرب متوز ،2006
فذهب����وا �إىل م�ؤامرتهم الفظيعة على
�سورية ،ما ح�صل �أثناء وجود الر�سن

يف لبنان ،بعيد التمديد هو �أنه قال
للرئي�س حلود حرفي ًا� :أن القرار 1559
�أ�ص����بح وراءنا بعد ح�صول التمديد،
وبهذا ف�أنا �آت �إليك من جمل�س الأمن،
بعد �أن التقيت بالرئي�س جاك �شرياك
لأطلب منك �أمرين:
الأول :هل ميكن �أن يعود الرئي�س
رفيق احلريري �إىل رئا�سة احلكومة؟
الث����اين :هل ميك����ن �أن تطلب من
الرئي�س ب�شار الأ�سد لأنه �صديقك �أن
يوافق على احلريري كرئي�س حكومة.
فكان ر ّدي :جمل�����س النواب بعد
اال�ست�ش����ارات النيابي����ة� ،إذا �أعط����ى
الأكرثي����ة للحري����ري ،فم����ن امل�ؤكد
واحلتم����ي �أن����ه �س����يكون رئي�س���� ًا
للحكومة ،م�شدداً على �أنه ال يتعامل
ب�أم����ور لبنانية ود�س����تورية بحته
م����ع �أي كان ،وعليك �أن ت�س�����أله انت
�شخ�صي ًا.
ً
توجه
وفع��ل�ا ،يف اليوم الت����ايل ّ
الر�سن �إىل دم�شق ،حيث �أكد له الأ�سد
�أن ه����ذه م�س�����ألة داخلي����ة لبنانية،
ومن يختاره جمل�س النواب ال ميكن
تغي��ي�ره ،ويف الي����وم الثالث حتدث
معي م����ن باري�س ،حي����ث �أكد يل �أن
الرئي�س �ش��ي�راك م�رسوراً ج����داً ،و�أن
الأمور ت�سري على ما يرام ،ومن �أجل
هذا �س����نلتقي قريب ًا ونتحدث يف كل
هذه املوا�ض����يع ،و�س�����ألني �إن كنت
حتدث����ت مع الأ�س����د يف املو�ض����وع،
لكني �أكدت له �أن هذا الأمر مل يح�صل
بتات ًا ،ال من قريب وال من بعيد.
ي�ضيف الرئي�س حلود �أن الرئي�س
احلري����ري ج����اء �إليه بع����د التمديد،
ف�أكد �أنه �أخذ وقت ًا وفكراً كثرياً ،و�أنه
�سيكون �رصيح ًا ،م�شرياً �إىل �أنه ربح
االنتخاب����ات يف عام  2000لأنه كان
خ����ارج احلكم ،و�أنه �إذا كان ير�ض����ى
برئا�س����ة احلكومة ،فريي����د �أن يكون
فيها وليد جنبالط مبفرده عن الدروز،
مبعنى �أنها �س����تكون وزارة �صغرية
ال يتج����اوز عدد �أع�ض����ائها الع�رشة،
ومبا �أن هذا �ص����عب ،فمن الأف�ضل �أال
�أتر�أ�س احلكوم����ة اجلديدة ،و�أخو�ض
االنتخاب����ات بعد �أ�ش����هر من خارج
احلك����م ،وهكذا �أربح االنتخابات بعد
�أ�ش����هر ،ومن الآن حت����ى انتهاء تلك
املرحل����ة �أريدك �أن تعتربين �أخ ًا لك..
و�إذا ما �شن عليك هجوم يف الإعالم،
فاعل����م �أن ال عالق����ة يل ب����ه بتات ًا،
وفع��ل� ًا ،هاجمتني جريدة ال�رشق يف
�إحدى افتتاحياتها ،ف�سارع احلريري
عند ال�س����ابعة �ص����باح ًا ،ليت�صل به
م�ؤك����دة �أن ال عالقة ل����ه بالأمر ،وقد
تبني يل �أن وراءها عبد احلليم خدام.
وي�ؤك����د الرئي�س حلود �أن الرئي�س
احلري����ري كان حميم���� ًا و�ص����ادق ًا
و�رصيح ًا يف كل مواقفه معه يف هذه
املرحلة..
ف�إىل تفا�صيل �أخرى

�أحمد زين الدين
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عالم المرأة

( العدد  )357اجلمعة � 15 -أيار 2015 -

أبرز مسببات السمنة عند المرأة ()3/3
متاعب الغدة الدرقية :هل ت�شعرين بالربد �أكرث مما
ينبغي؟ وهل �أ�ص���بحت �أقل ن�شاط ًا ومي ًال �إىل اخلمول؟
وهل �ض���عفت ذاكرتك وقدرتك على الرتكيز؟ وهل تزايد
وزنك با�س���تمرار ،رغم عدم ح���دوث �أي تغيري هام يف
�أ�س���لوب تغذيتك� ،أو متريناتك الريا�ضية؟ �إذا كان الرد
على هذه الأ�سئلة بالإيجاب ،فلعلك تعانني من �ضعف
ن�شاط الغدة الدرقية ،وهي حالة تُعرف با�سم الق�صور
الدرقي ،فالغدة الدرقية تف���رز هورمونات تعمل على
ا�ستهالك الوحدات احلرارية ،وامل�صابون بالق�صور كثرياً
ما تطر�أ عليهم زيادة الوزن ب�سهولة ،و�أكرث �أ�سباب هذه
احلالة �ش���يوع ًا يحدث عندما يخط���ئ جهاز املناعة
يف التع���رف �إىل اخلاليا الدرقية ،فيح�س���بها نوع ًا من
الفريو�سات ،ويعمد �إىل تدمريها ،وميكن �أن يحدث �أي�ض ًا
من جراء العرج بو�صفه طبية للغدة الدرقية.
ت�ش���خي�ص حالة الق�ص���ور الدرقي ميك���ن �إجرا�ؤه
ب�رسعة عن طريق فح�ص ب�س���يط للدم ،وق�صور الغدة
الدرقية ميكن �أن ين�ش����أ يف �أي �سن ،ويحدث تدريجياً،
ويُعد من الأمرا�ض الوراثية ،ون�سبة �شيوعه بني الن�ساء
تزيد �س���ت مرات عنها بني الرج���ال ،وميكن معاجلتها
ب�أقرا����ص الهورمون���ات ،وهناك ن�س���بة ترتاوح بني 5
و ٪10م���ن الن�س���اء اللواتي يعانني من ق�ص���ور درقي
طفيف قد ال ي�سبب زيادة الوزن.
الع���ادات والتقالي���د االجتماعي���ة :يعتقد بع�ض
اخلرباء �أن �شدة تعلّق الن�س���اء ب�شكل خا�ص بالطعام
رمب���ا ترجع �إىل ظروف التكي���ف االجتماعي ،فالوالئم
�س���مة متيّز جمتمعنا العربي ،ونحن نريد �أن ت�ستمتع
عائالتنا و�أ�ص���دقا�ؤنا مبا نُعدّه لهم من طعام ،ولذلك
نكون �أكرث مي ًال �إىل تقدمي الأكالت املمتعة ،والد�س���مة
بد ًال من امل�أكوالت ال�صحية ،ومنذ �س ّن مبكرة ي�شجعنا
اجلميع على الته���ام كل ما يقدَّم لنا على الطبق ،وقد
اكت�سبنا عادة �أكل كل �شيء يو�ضع �أمامنا على مائدة
الطعام.
وم���ع �أن الكثري من طعامنا يقدَّم ،وبكميات كبرية،

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

رمي اخلياط

بريد القراء

ضبط الشهية لدى األطفال
ت�ش���كو الكثري من الأمهات من م�شكلة فقدان ال�شهية
لدى �أطفالهن ،ويبدو �أن هذه امل�شكلة �شائعة بني ال�صغار،
فقد نرى العديد من الأمهات يلج�أن �إىل ا�ست�شارة الطبيب
دون االنتباه �إىل عدّة �أمور ظاهرة على الطفل ،مثل:
كاف لكنّه ال ي�شعر باجلوع.
 ي�أكل بقدر ٍ يرتاوح عمره بني ال�سنة واخلم�س �سنوات. طاقته جيدة ،وال ي�شكو من اخلمول ،وج�سمه ن�شيط.منوّه طبيعي مقارنة بعمره.
ك ّل ه���ذه العالمات ال تدعو �إىل القل���ق حيال فقدان
ال�شهية ،فهذا �أمر طبيعي يجب التعامل معه برويّة ،دون
�إرغ���ام الطفل على الطعام �أو تزويده بفاحت �ش���هية ،ما
ي�ؤدي �إىل فقد متعة الأكل ،وبالتايل حت�صلني على نتيجة
�سلبية.
وفيم���ا يلي نق���دّم جمموعة ن�ص���ائح للتخل�ص من
فقدان ال�شهية لدى الأطفال:
 تقبّلي �ش���هيّة طفلك ،ودعي له احلرية ب�أكل ما يريد..ادعميه وثقي به.
 قلّلي من عدد الوجبات اخلفيفة التي يتناولها يومياً،بحي���ث ال تكون �أك�ث�ر من وجبتني ،لأن ك�ث�رة الوجبات
اخلفيفة ت�ؤدي �إىل فقدان ال�شهية.
 قدّمي لطفلكِ املاء عند العط�ش ،وذكّريه �أي�ض ًا ب�رضورة�رشبه ،ف�إذا �شعرتِ ب�أنه مل يتناول طعامه ب�شهية جيدة
يف الوجبة الأوىل� ،سيختلف ذلك يف الوجبة الثانية.

لكننا ن�أكلها بالكامل ،حتى لو �شبعنا �إىل حد التخمة،
فمث�ل�اً عندما نريد وجب���ة خفيفة قد ن�ش�ت�ري علبة
حتتوي على �شطريتني ثم ن�أكل االثنتني ملجرد القيام
بواجب الإجهاز على حمتويات العلبة ،رغم �إح�سا�سنا
بال�شبع بعد تناول ال�شطرية الأوىل!
فق���دان الوزن ال يعني فقدان الده���ون ،و�أكرب خط�أ
ميكن �أن يقع فيه �أ�ص���حاب ال���وزن الزائد هو االعتماد
على الوزن كو�س���يلة لقيا�س الر�ش���اقة والتخل�ص من
الدهون ،وهن���اك العديد من العوام���ل التي ت�ؤدي �إىل
زيادة الوزن الكاذبة ،وال�ش���عور بالإحباط ،كما ت�ؤدي
بالعديد من النا�س للرج���وع عن تنظيم الغذاء ،وذلك
للإح�سا�س بالف�شل وعدم احل�صول على نتائج.
مو�ض���وعنا هذا يو�ضح باخت�ص���ار العوامل التي
ت����ؤدي �إىل زيادة ال���وزن الكاذبة ،رغم فقدان اجل�س���م
للده���ون ،ومن هذه العوام���ل :الدورة ال�ش���هرية لدى
الن�س���اء ،وتناول وجبات غني���ة بامللح ،ووجود كمية
من البول يف املثانة ،والإم�س���اك ،وال���وزن بعد الأكل
�أو ال�رشب ،ونوعية املالب�س و�س���ماكتها �أي�ضاً .كما �أن
ممار�سة الريا�ضة ،وب�ش���كل خا�ص الريا�ضة بالأجهزة
والأثق���ال ،ت�ؤدي �إىل حدوث زيادة �ص���حية يف الوزن،
مينع الرتهُّ ل ،وتنحت اجل�سم ،رغم زيادة الوزن.
معظم الربامج املُعدّة لتخفي�ض الوزن تقلل ن�سبة
املاء املختزنة يف اجل�س���م� ،أو حترق �سعرات حرارية
خمتزنة بالأن�س���جة الع�ض���لية ،ولهذا هناك احتمال
كبري لزيادة ن�س���بة الدهون ،بالرغم من فقدان الوزن،
والعك�س �صحيح.
له���ذا ،تُعترب عملية ال���وزن وحدها غري دقيقة ،وال
حتدد بال�ض���بط هل اجل�س���م يفقد دهون ًا �أم يفقد ماء
فقط ،و�أخطر الربامج التي تُ�س���تخدم للتخ�س���ي�س هي
التي حتاول �إنقا�ص الوزن عن طريق تخلي�ص اجل�س���م
من املاء عن طريق حبوب التخ�سي�س.

 دعي طفلكِ ي�أكل براحته ،ف�إذا كان مقب ًال على الطعامبنف�س���ه دعيه حتى يكون مرتاحاً ،فهو عند اجلوع وعدم
القدرة على الأكل بنف�سه �سيلج أ� �إليكِ .
 ال تدع���ي كمية احلليب الت���ي ي�رشبها يومي ًا تزيد عن 500مللي�ت�ر ،لأن ال�س���عرات احلرارية الت���ي توجد فيه
ت�س���اوي مثيلتها يف طبق طعام ،لذا لن ي�ش���عر باجلوع
بعدها.
 قدّم���ي الطعام عل���ى دفعات ،وكمي���ات قليلة ،حتىيتقبلها الطفل.
 �ض���عي الطعام يف �ص���حن كبري ،حتى ما �إذا فرغ منه�شعر بالإجناز والثقة �أكرث ،وقد يطلب املزيد.
 ادعمي �ص���حة طفلك بالفواكه واخل�رضوات ،وقدميهاب�شكل خمتلف حتى يرغبها.
 �ش���اركي طفلكِ وقت وجباته ،حتى ي�شعر ب�أنه موعدجتتمع فيه العائلة ،وب�أنه يق�ضي وقت ًا ممتعاً.
 جتنّبي �أن تتحدثي عن �شهية طفلكِ �أمامه� ،سواء كانتجيدة �أم ال ،حتى ال ي�شعر بالإرباك حيال كميات الطعام.
 ال ت�سمحي لطفلكِ �أن ي�ستمر بالأكل بعد انتهاء جميع�أفراد العائلة من الطعام.
 ال ته���دّدي طفلك وال ترغميه عل���ى الأكل ،وال توقظيهلتن���اول الطعام ..كلها �س���لوكيات خاطئة ل���ن تن ّم عن
نتيجة جيدة ،بل على العك�س؛ �س���يزيد الطفل من عناده،
و�سيفقد �شهيته للأكل �أكرث.

طريق النجاح في الدنيا واآلخرة
النج���اح يف الدنيا �أمر هام ج���داً يف حياة
الإن�سان امل�سلم ،لأن جناحه يف الدنيا ي�ؤدي �إىل
جناحه يف الآخرة ،وهناك غريم�س���لمني يدّعون
�أنه���م ناجحون ،لكن كي���ف تكون من الناجحني
و�أنت بعيد عن طريق اهلل �س���بحانه وتعاىل؟ وال
تتقيد ب�أوامر اهلل عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام؟ وال
تتخلّق ب�أخالق النبي اهلل �ص���لى اهلل عليه و�آله
و�سلم؟
جناحك يف الدنيا يحت���اج �إىل �رشوط حتى
تكون م���ن الفائزي���ن يف الآخ���رة ،فمن �رشوط
النجاح:
 - 1الإميان باهلل �سبحانه وتعاىل.
 - 2العمل ال�صالح.
 - 3الإخال�ص.
 - 4تقوى اهلل.
 - 5الهمة العالية التي تدفع �إىل الأخذ بالأ�سباب.
 - 6ح�سن التدبري يف الأمور.
 - 7ال جتعل جناح الدنيا كل همك.
 - 8اعرف نف�س���ك ،وما احلكم���ة من وجودك يف
احلياة.
قال ربّنا �سبحانه وتعاىل} :مَ ْن عَ ِم َل َ�ص حِالًا
مِ ْن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْنثَى وَهُ َو ُم�ؤْمِ ٌن َف َلنُحْ ِي َي َّن ُه حَ يَا ًة طَ ِّي َب ًة
َو َلنَجْ ِز َي َّن ُه ْم �أَجْ رَهُ ْم بِ�أَحْ �سَ ���نِ مَ ا كَانُوا يَعْ َملُونَ {

(�س���ورة النح���ل ،الآية � ،)97أي م���ن عمل �أعما ًال
�صاحل ًا يف الدنيا� ،سواء �أكان ذكراً �أو �أنثى ،وهو
م�ؤمن حقيقي؛ �إميان ًا �ص���حيحاً ،فلنحيينّه حياة
طيبة مفعمة باالطمئنان وال�سعادة ،ولنجزينّهم
ثواب عملهم يف الآخرة ب�أح�س���ن و�أف�ض���ل مما
عملوا من طاعات يف الدنيا.
هكذا ي�أمرنا اهلل �س���بحانه وتعاىل؛ �أن نكون
من الآخذين بو�س���ائل النج���اح يف الدنيا ،حتى
نكون من الناجني يف الآخرة ،ف�إذا ق�ص���دنا اهلل
يف الدنيا� ،س���نكون �أ�ص���حاب حي���اة طيبة يف
الدنيا والآخرة ،والأجر العظيم عند اهلل �سبحانه
وتع���اىل ،قال تع���اىل }وَمَ ا الحْ َ يَ���ا ُة ال ُّد ْنيَا فيِ
ْالآخِ ��� َر ِة �إِلاَّ مَ تَاعٌ{ (�س���ورة الرعد ،الآية � ،)26أي
وم���ا احلي���اة الدنيا يف جنب الآخ���رة �إال متعة
قليلة ال تدوم.
فال�شخ�ص���ية الناجح���ة تكون �ض���من �إطار
الإ�س�ل�ام ،و�ض���من نظام اهلل �س���بحانه وتعاىل،
والطري���ق النج���اح يف الدنيا والآخ���رة تكون
بالتزام �أوامر اهلل ونواهي���ه� ،أي الطريق النجاح
مو�صولة بطريق اهلل.

مظلوم �إبراهيم �إبراهيم

كلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية
 /ال�سنة الثالثة

منوعات
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التوحد ..تشخيصه وعالجه ()3/2
�أ�سباب التوحُّ د
مت اق��ت�راح بع�����ض النظريات عن
ّ
�أ�س����باب التوحد ،لكنها نظريات غري
مثبتة حتى الآن ،وهي ح�سب تاريخ
ظهورها :تغريات يف جهاز اله�ضم -
نوع غذاء الطفل  -الت�س����مم بالزئبق
 التح�س�س من بع�ض اللقاحات.�أحياناً ،ميك���ن �أن تكون �أعرا�ض
التوحّ ���د �أو الذاتوية ملحوظ ًة خالل
الأ�ش���هر القليل���ة الأوىل م���ن حياة
الطف���ل ،ويف �أحي���ان �أخ���رى ميكن
�أال تظهر الأعرا����ض قبل الثالثة من
العمر.
مبا �أن التوح����د �أو الذاتوية لي�س
ا�ض����طراب ًا حمدداً ،فم����ن املمكن �أن
تظهر لدى كل طفل جمموعة خمتلفة
م����ن الأعرا�ض ،لكن هن����اك عالمات
عامة ي�ش��ت�رك فيها كثري من الأطفال
الذين يجري ت�ش����خي�ص حالتهم يف
وق����ت الحق� ،إال �أن وجود بع�ض هذه
العالم����ات ال يعني بال���ض�رورة �أن
الطفل م�صاب بالتوحد.
ثم����ة عالم����ات و�أعرا�����ض كثرية
ينبغي على الأهل مراقبتها ،لأنها قد
ت�شري �إىل �أن الطفل م�صاب بالتوحد،
وفيما يلي عالمات �إنذار مبكرة ميكن
للأهل �أن يبحثوا عنها ،وهي ت�ش��ي�ر
�إىل �أن الطفل ال يتطور ب�شكل طبيعي:
يف العادة ،ي�س����تجيب الطفل �إىل
�أ�ص����وات �أفراد عائلت����ه ويلتفت �إىل
هذه الأ�صوات خالل الأ�شهر الأوىل من
عمره� ،أما �إذا كان الطفل ال ي�ستجيب
�إىل هذه الأ�صوات معظم الوقت ،فهذا
يدعو �إىل القل����ق .يف بع�ض الأحيان
يق����وم الطف����ل ال����ذي ال ي�س����تجيب
على نحو �س����ليم بتجاهل الأ�صوات
امل�ألوفة ،واال�س����تجابة �إىل �أ�ص����وات
�أخرى �ضمن حميطه.

يف الع����ادة ،يكون الطفل يف عمر
ال�سنة قادراً على م�شاركة �شخ�ص ما
يف النظر �إىل �ش����يء معني ،مثالً� ،إذا
�أ�ش����ار ال�شخ�ص �إىل �شيء من الأ�شياء
ف�إن الطفل �س����ينظر �إىل ال�شيء نف�سه
ويهتم به ،كما �أن الأطفال الذين يكون
تطوّرهم طبيعياً ،غالب ًا ما يحاولون
لفت انتباه الآخرين �إىل الأ�شياء التي
تهمهم� .إن غياب االهتمام امل�ش��ت�رك
م����ع الآخرين قد يك����ون عالمة على
وجود خلل.

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

يف الع���ادة ،يقوم الأطف���ال بتقليد
الأ�ش���خا�ص املحيطني بهم� .إن الأطفال
الذين يكون تطوّره���م طبيعي ًا يقلدون
تعب�ي�رات الوج���ه وح���ركات اليدين،
بل حتى حركات اجل�س���م� ،أما الأطفال
امل�ص���ابون بالتوحّ ���د �أو الذاتوية فهم
نادراً ما يقلّدون الآخرين.
قد ال ي�س���تجيب الأطفال امل�صابون
بالتوحد مل�شاعر الآخرين .عندما يرى
الطفل امل�ص���اب بالتوحّ د �شخ�ص ًا يف
حالة غ�ض���ب �أو بكاء ،فقد ال ي�ستجيب

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1اقدم متحف بالعامل
 - 2براق � /سورة يف القران
 - 3للتعريف  /ما تعطيه التجارب  /للنداء معكو�سة

مي�سك لعبة على �ش���كل طائرة ويلهو
به���ا بطريقة ال معنى له���ا� ،أما الطفل
الطبيعي فيمك���ن �أن ميثل �أن الطائرة
تطري ويتفاعل معها بطريقة تخيلية.
ق���د يكون تط���وّر الطف���ل طبيعياً،
وفج����أة يفق���د اللغ���ة �أو امله���ارات
االجتماعي���ة ،فمثالً ،ميكن �أن ي�ص���بح
الطفل امل�ص���اب بالتوحّ د فج�أة عاجزاً
عن ت�ش���كيل ا ُ
جلمَل �أو عن ا�س���تخدام
بع�ض املفردات كما كان يفعل من قبل.
ق���د تك���ون احل���ركات اجل�س���دية
للم�ص���اب بالتوح���د �أو الذاتوية غري
طبيعية؛ ميكن �أن يوا�صل االنتقال من
م���كان �إىل �آخر و�أن يجد �ص���عوبة يف
البقاء �س���اكناً ،وميكن �أي�ض��� ًا �أن يقوم
بح���ركات متكررة ،مث���ل الت�أرجح �إىل
الأمام واخللف� ،أو الت�صفيق� ،أو الرفرفة
بذراعيه.
ميكن �أن تك���ون ا�س���تجابة الطفل
امل�ص���اب بالتوحّ د غري طبيعية جتاه
الأمل �أو ال�ض���وء �أو ال�صوت �أو اللم�س،
وقد ال تكون ا�س���تجابة الطفل امل�صاب
بالتوحد للأمل طبيعي���ة ،فمن املمكن
�أن يب���دو قليل ال�ش���عور ب���الأمل ،لكن
ال�ضجيج املرتفع ميكن �أن يزعجه ،بل
ميكن �أن ي�سبب له الأمل �أي�ضاً.
ميكن �أن يغ�ض���ب الطفل امل�ص���اب
بالتوحّ د �إذا تغيرّ نظام حياته اليومي،
بل �إن �أب�سط التغريات ميكن �أن ت�صيبه
بغ�ض���ب �ش���ديد .قد ال يك���ون الطفل
الطبيعي م�رسوراً بتغيري نظام حياته
اليوم���ي ،لكنه يكون دائم��� ًا ميا ًال �إىل
التكيف.
يعاين الأطفال امل�صابون بالتوحّ د
�أو الذاتوي���ة م���ن مزاج متط���رف ،فقد
يُظه���رون عدواني���ة �ش���ديدة جت���اه
الآخرين� ،أو حتى جتاه �أنف�سهم ،وميكن
�أي�ض ًا �أن تكون ا�ستجاباتهم مفرطة يف
الن�شاط� ،أو مفرطة يف ال�سلبية.

لذل���ك �إطالق���اً� ،أما الطف���ل الطبيعي
في�س���تجيب ع���ادة مل�ش���اعر الآخرين
بطريق���ة من الط���رق؛ ميكن مث�ل�اً �أن
يحاول موا�س���اة ال�شخ�ص� ،أو ميكن �أن
يظهر عليه الغ�ضب هو �أي�ضاً.
�أطف���ال التوح���د �أو الذاتوية نادراً
ما يتظاهرون ب�أنه���م يلعبون ،وميكن
للطفل امل�ص���اب بالتوح���د �أن يلعب
ب�ش���يء من خالل مل�س���ه �أو حتريكه،
لكن���ه ال يتفاعل معه بطريقة تخيلية،
مثالً ،ميكن للطفل امل�صاب بالتوحد �أن
 - 4ن�ص���ف بيان  /للوداع
بالعامية  /ارهاق معكو�سة
 - 5نح���ن ب���اال جنب���ي /
نعمره
 - 6حرف جزم  /ح�رشة قد
توجد بالرا�س
 - 7مت�شابهان  /ا�سم م�ؤنث
 /للتمني معكو�سة
 - 8مت�شابهات  /مكاف�آت
 - 9املطر اخلفيف اللطيف /
بيت الدجاج معكو�سة
 - 10ن�ص���ف كلم���ة غايل /
�شقيق االم  /طعم ال�صرب
عــمـــودي
 - 1اول غزوة غزاها الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم
 - 2كلمة لي���ايل مبعرثة /
طعام معكو�سة
 - 3اح���د االبوي���ن /
مت�شابهات
 - 4اهت���ز ملوت���ه عر����ش
الرحمن

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 5نوع من الغناء
 - 6مكت�ش���ف قانون اجلاذبية االر�ض���ية
معكو�سة
� - 7شيء ي�سيل من الرطب  /بحر
 - 8ن�صف كلمة رامي  /مهرج
 - 9قلم من ق�صب  /مغلق معكو�سة
 - 10ع�ص���ا ت�ستخدم يف لعبة البلياردو
معكو�سة
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كاريكاتير

ماذا يحدث للنمل عندما يموت؟
تو�ص��ل العلم��اء �إىل اكت�ش��اف
ّ
حقيقة جديدة عن النمل ،مو�ضحني
�أنه عندما مي��وت النمل يفرز رائحة
خا�صة تُنبّه بقيه النمل �إىل الإ�رساع
يف دفن��ه قب��ل �أن تنج��ذب �إلي��ه
احل�رشات الغريبة.
و�أو�ض��ح العلم��اء �أنه��م عندم��ا
قام��وا بو�ض��ع نقط��ة م��ن امل��ادة
على ج�س��م منلة �أخ��رى حية� ،أ�رسع
باق��ي النمل �إليها ث��م دفنوها ،على
الرغم من �أنها ما زالت حية تتحرك
وتقاومه��م ،وحينم��ا متّ��ت �إزال��ة

مت ال�سماح لها بالبقاء.
الرائحةّ ،
هذه الرائحة التي يفرزها ج�س��م
النم��ل عن��د موت��ه ت�س��مى حم���ض
الزيتي��ك ،وق��د مي��وت يف الي��وم
ع��شرات النم��ل ،و�أحيان�� ًا املئ��ات،
وك�ثرة االحت��كاك باملوت��ى تنق��ل
الرائح��ة �إىل النم��ل الذي��ن يقومون
بعملية الدف��ن ،فتحر�ص النملة عند
الرجوع من املقربة على لعق نف�سها
بل�س��انها ،لتزي��ل كل �أث��ر لرائح��ة
امل��وت ،لأنه �إذا بقي��ت هذه الرائحة
�ستدفن حية.

قبور خاصة لـ«البدناء»

تعر�ض �إدارة مقربة يف «ريو» قبوراً خا�ص��ة للأ�شخا�ص البدناء الذين قد
ت�صل �أوزانهم �إىل  500كيلوغرام ،يف ظل ازدياد م�شكلة البدانة يف الربازيل.
ونق��ل املوق��ع الإلكرتوين «جي  »1ع��ن �ألربتو جونيور بري�نر؛ القيّم على
مق�برة «بينيتن�س��يا» يف منطقة مرف�أ «ري��و» قوله �إن ه��ذه القبور متتد على
 2.60مرتاً طوالً ،و 1.50عر�ض��اً ،و 0.60ارتفاعاً ،وهي تكلّف � 75ألف ريال (25
�ألف دوالر)� ،أي �أكرث ب�أربع مرات من ال�سعر الأ�سا�سي للقرب.
و�رشح �ألربتو جونيور بريرن �أنه «بناء على بيانات وزارة ال�ص��حة ،ارتفع
عدد البدناء بن�س��بة  ٪50خالل ال�س��نوات الع�رش الأخرية ،يف حني ارتفع عدد
الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعانون من وزن زائد بن�س��بة  ٪23خالل الف�ترة عينها»،
وتابع« :من ثم ،قررت مقربة بينيتن�س��يا التكيُّف مع هذه الطلبات» ،علم ًا �أن
هذه القبور الكبرية الأحجام تقع يف جزء خا�ص من املقربة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

هكذا تتخلص
من رائحة السجائر
في السيارة
تدخ��ل رائح��ة ال�س��جائر �ض��من
فئة عدم االهتم��ام بالنظافة ،حيث
�إن م��ن واجب املدخّ ن تاليف بقائها
عل��ى يدي��ه �أو يف منزل��ه� ،أو حت��ى
داخل �س��يارته ،بحيث عندما ي�صعد
ال��ركاب مع��ه ت�ص��يبهم احل�سا�س��ية
و�أمرا���ض ال�ص��در ،لذل��ك يُن�ص��ح
بالآتي:
�ض��ع قطعة من القما���ش املبللة
باخل��ل واملي��اه يف ال�س��يارة ،فم��ن
�ش�أنها امت�صا�ص الرائح ب�شكل كبري
وغري م�صدّق.
اذا كان��ت �س��يارتك م��ن اجلل��د،
فا�س��تعن ب���أوراق ال�ش��اي وال�بن
و�ضعهما يف كي�س مبقدمة ال�سيارة،
حيث �إنهما �سينت�رشان ب�شكل وا�ضح
لتختفي رائحة ال�سجائر.
ق��م باالهتمام بطفاية ال�س��جائر
يف ال�س��يارة ،فه��ي لي�س��ت مك��ب
نفاي��ات ،فاحر���ص عل��ى تنظيفه��ا
با�ستمرار.
�ض��ع كي�س�� ًا من الفحم يف خلفية
ال�س��يارة ،وب�ش��كل خف��ي ،فهو كفيل
باخفاء الرائحة.
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:

