احتقان «كتائبي» متصاعد
ق��ال��ت م�صادر «كتائبية» �إن االح��ت��ق��ان داخ���ل احل���زب يف وت�يرة
ت�صاعدية ،وامل�صاحلة «على زغ��ل» بني �سامي ون��دمي اجلميل مل
تكن ذا ت�أثري ،لأن �آل اجلميّل ينظرون �إىل بقية القيادات والأع�ضاء
كمجرد رعايا يف خدمتهم ،وهم يوزعون عليهم املنا�صب والأدوار يف
م�شاع العائلة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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االفتتاحية

ُ
حقوق المسيحيين ال تستعاد
باألقدام ..فال تكونوا أول الخاسرين
يفت���ح حراك بع�ض القوى امل�س���يحية الأخ�ي�ر الباب على ما �آلت اليه �أو�ض���اع
امل�س���يحيني على ال�ساحة ال�سيا�س���ية اللبنانية ،كما يك�شف امل�س�ؤوليات يف �ضوء
اخليارات واملواقف التي �أو�صلت الواقع على ما هو عليه ،وعلى ما �سيكون.
وما الـ( showاال�س���تعرا�ض) الذي ق ّدمه �س���مري جعج���ع يف دارة العماد عون
يف الرابية ،وحمل الأخري على زفّ امل�س���يحيني بهدية مت ّثلت ب�صورته اجلامعة مع
ترتق �إىل مرحلة تتجاوز م�ستوى
«عبوطة» من «احلكيم» ،مع �إعالن ورقة نوايا مل ِ
ال�صفر ،بح�سب قول جعجع� ،سوى �سهم ي�صيب عقل امل�سيحيني الذين ح ّرروا فكرهم
وقرارهم من ال�سجن الذي �أحاطهم به بع�ض زعمائهم.
ال �أح���د يرغب بالع���ودة �إىل الوراء �أو التح���دث عن الأخطاء الت���ي دفع ثمنها
امل�س���يحيون بف�ضل خيارات قادتهم ،ولي�س هناك من عاقل يريد للجمهور امل�سيحي
وتر�سباته ،لكن ما ال يحق لهذا اجلمهور هو �أال يقي�س
�أن يبقي على �أحقاد املا�ض���ي ّ
النتائج على �ضوء القرارات ،و�أالّ يق ّيم ما �آل �إليه م�صريه بفعل �أداء ممثليه يف الدولة
و�سائر م�ؤ�س�س���اتها ،والأهم �أالّ يتوقف عند حراك اليوم ومردوده على حا�رضه �سلب ًا
�أو �إيجاب ًا.
و�إذا كان التجيبي�ش امل�س���يحي اليوم ي�أخذ طابع حت�صيل احلقوق ،فلن�ستعر�ض
�س���وي ًا بع�ض «احلقوق» التي «ح�ص���ل» عليها امل�س���يحيون بفع���ل «خيارات»
املج ّي�شني ،ولكي ال جنزم بقراءة النتائج �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،فلنرتك للأ�سئلة �أن جتيب
عن نف�سها ،وللمواطن �أن ي�ستنتج ويقي�س الربح فيها �أو اخل�سارة.
ماذا �أك�س���ب امل�س���يحيني �إ�س���قاط االتفاق الثالث���ي عام 1986؟ وماذا �أك�س���بت
امل�س���يحيني مقاطعة جل�سة انتخاب رئي�س للجمهورية يف العام 1988؟ وماذا جنت
على امل�س���يحيني حربا العام�ي�ن  1989و1990؟ وماذا �أفادت امل�س���يحيني مقاطعة
االنتخابات النيابية يف العام 1992؟
ماذا حققت ثورة «ال�سيادة واحلرية واال�ستقالل» للم�سيحيني على وجه التحديد،
خ�صو�ص��� ًا يف حكومات ما بعد «الو�ص���اية» ،عرب وزراء بع�ض قادة امل�س���يحيني
«الأحرار» فيها؟
�أي تعينات م�س���يحية �أجريت���م �أيها القادة؟ وكيف اقتحمت���م الإدارات وجماالت
التوظيف؟ �أين فر�شتم الإمناء� ،أقله يف مناطقكم االنتخابية؟
كيف ح ّديتم من هجرة امل�س���يحيني؟ وما هي �إجنازات الوزارات التي ت�س���لمتم؟
وكيف حتمون املواقع امل�سيحية الأوىل يف الدولة و�أجهزتها؟
اليوم على ما يبدو لي�س �أف�ض���ل من البارحة ،ال بل يبدو امل�س���يحيون على غري
م���ا يرام ،وبدل من �أن نتوجه �إىل �أدمغته���م وطاقاتهم ،نتطلع �إىل �أقدامهم؛ يف تكرار
لتجربة مل نتعلم من �أخطائها على ما ي�س���تدل �ش���يئ ًا .فباخلالفات امل�سيحية تظهر
�ص���ور التعطيل؛ من الرئا�س���ة �إىل جمل�س النواب ،والي���وم �إىل جمل�س الوزراء ..فهل
تعلمون ماذا �س���يجني على امل�سيحيني قانون ا�س���تعادة اجلن�سية ،الذي ت�ضعونه
�رشط ًا لت�س���يري �أمور الت�رشيع؟ هل �أجريتم درا�سة �أظهرت الأحجام التي �ستح�صلون
عليها يف هذا القانون ،والن�سب املرتقبة منه؟ واهلل لو فعلتم لتح�سرّ مت على ما �سبق.
�أمل يعيدكم «القانون الأرثوذك�سي» �إىل زاوية التقوقع ،يا من تباهيتم بطروحات
وطن على و�س���ع املدى؟ ماذا �سيفعل امل�سيحيون بـ«احلق» الذي ا�سرتجعتموه بعد
ت�سوية الدوحة؛ �أي قانون ال�ستني؟
ومعركة اليوم� ،أمل يفدكم �أي طفل يف ال�سيا�سة �أنها بال �أفق ،عدا عن كونها معركة
خا�رسة ،لأنها بنظر النا�س الأقربني قبل الأبعدين لي�ست معركة جمتمع ووجود؟
�أما «�إعالن النوايا» الداخلي ،فهل احت�سبتم ماذا تعني نقطة ال�صفر؟ وهل حددمت
�ساعة االنطالق؟
الغيارى ين�ص���حون قادة امل�سيحيني باال�س���تماع �إىل من ي�صدقهم القول ،ال �إىل
مهرّجني ومنتفعني.
�إنه امتحان الوجود للم�س���يحيني قبل �سواهم ،فكونوا على حجم التحدي ،ف�أزمة
امل�س���يحيني باخليارات ال باللقاءات ،وحقوقهم تُ�ستعاد ب�أدمغتهم و�سعة ب�صريتهم
ال بال�رصاخ وحتريك الأقدام ،فال تكونوا �س���بب ًا يف �س���قوط ما تبقّى من �شبه الدولة،
لأنكم �ستكونون �أول اخلا�رسين.

خطوط «القرار» بأحمر الشهادة ..والخطوط الحمر
�إذا كان املواطن متوقّف ًا يف �سيارته
على الإ�ش���ارة احلم���راء ،يج���د �أنه من
الطبيع���ي �أن تتخط���ى �س���يارة �إطفاء
�أو �آلي���ة ع�س���كرية هذه الإ�ش���ارة ،ونقل
مواطن واحد ب�س���يارة �إ�س���عاف يدفعنا
ال �ش���عوري ًا لإف�س���اح املجال باملرور،
بينما وط���ن بكامله عل���ى حافة جرود
اخلطر ،وال�سيا�س���يون الكيديون ي�ضعون
اخلطوط احلمراء ،وي�ض���يئون الإ�شارات
احلمر بوجه اجلي�ش واملقاومة ،و�س���ط
ت���ردد حكومي فا�ض���ح ،بحيث بات من
حق ال�ش���عب اللبناين عموماً ،ومواطني
قرى الأطراف خ�صو�صاً ،توجيه �س�ؤال �إىل
هذه احلكومة :هل قرار مواجهة الإرهاب
التكفريي الزاحف ،م�س���موح �أن يقف عند
خط���وط حمراء وهمي���ة يف عقول من ال
ميتلكون التمثيل ال�شعبي احلقيقي؟ وهل
الإرهاب على ا�س���تعداد النتظارنا لن�أخذ
الق���رار� ،أم �أن كارث���ة الإرهاب �ش���بيهة
ب�إقامة عالقات دبلوما�سية مع دولة ما،
وتنتظر قراراً حكومياً� ،أو قانون انتخاب
غ�ي�ر معجل وغري مكرر ين���ام يف �أدراج
جمل�س النواب؟
مهزل���ة الغطاء ال�سيا�س���ي للجي�ش
اللبناين من احلكوم���ة تخطاها اجلي�ش
من���ذ زمن ،وترك الأمور ل�ض���باط امليدان
يقيّمون الأم���ور ويقوّم���ون االنحرافات
اخلط�ي�رة؛ متام��� ًا كما ح�ص���ل يف عربا
وطرابل����س ،ونح���ن ل�س���نا خ�ب�راء يف
العلوم الع�سكرية لنملي على اجلي�ش �أو
املقاومة كيفية القيام بالواجب �أو نحدد
لهما �ساعة ال�ص���فر ..قبل انعقاد جل�سة
جمل�س ال���وزراء الأخ�ي�رة ،كان اجلي�ش
يق�ص���ف الإرهابيني يف �أعايل عر�س���ال،
واملقاوم���ة حتقق التق���دم املذهل على
الأر�ض يف اجل���رود ،والقابعون يف �أمان
ق�ص���ورهم ومنازلهم ي�ض���عون اخلطوط
احلمراء ع�ب�ر الإعالم امل�س���موم ،لهدف
واحد فق���ط :املتاجرة بالنا�س ،وك�س���ب
الود الزائف الزائل ،علم ًا �أن اجلي�ش �سبق
�أن حمل معه غطاء �سيا�سي ًا منذ توجّ هه
�إىل عر�س���ال ،ولي�س من اجلائز �أن تطلب
غرفة عملياته يف الريزة الغطاء �أو الإذن
عن���د كل خط���وة� ،أو �أن يتنطح نائب من
هنا �أو من هن���اك ويقول للجي�ش :اقتحم
هنا وحذار االقرتاب من هناك!

ال�ش���ارع اللبناين يغل���ي ،ومواطنو
قرى وبل���دات الأطراف ي�ش���كّلون �ألوية
متطوعني مب�ساندة �أهلية ،ول�سنا نختلف
على الت�س���مية �إذا كانت �أن�صار اجلي�ش
�أم �أن�ص���ار املقاومة ،لأننا ما زلنا �ضمن
املعادل���ة الثالثي���ة ال�ض���امنة للبقاء،
والت���ي مل يعرفها تاريخ لبنان من قبل،
ولي�س من حق �أي نائب مدد لنف�سه ،وال
من حق �أي وزير فاقد للتمثيل ال�ش���عبي
�أن يق���ف يف وج���ه �أب يعي����ش دقائق
اخلوف على �أوالده املحللني للذبح ،وال
بوجه عائالت لبنانية مهددة بن�س���ائها
وعجائزها و�أطفالها بالتنكيل والت�رشيد
وانتهاك الأعرا�ض ،ل�س���بب واحد �أحد؛ �أن

سيبقى الحوار بين حزب
اهلل و«المستقبل» ضابط
اإليقاع ..بانتظار الحسم
العسكري وفرض واقع
سياسي جديد

ال�ش���عب اللبناين منذ العام  2000باتت
لدي���ه ثقافة املقاومة ،وهي �أعظم من �أن
ينتهكها عمالء كل املوا�سم وكل العهود
من عبدة بالط ال�س�ل�اطني و«دواع�ش»
الداخ���ل ،يف وقت باتت �أعن���اق النا�س
على حد �سكاكني النحر.
ل�س���نا نحا��ض�ر وال نكتب ق�ص���ائد
وطني���ة ،لأن الواق���ع ينب���ىء منذ فرتة
بن�ش���وء �أن�ص���ار للجي�ش واملقاومة يف
كاف���ة قرى الأطراف املحاذية ل�سل�س���لة
القلمون عموماً ،ومناطق بعلبك الهرمل
خ�صو�صاً ،بالتوازي مع تعزيزات اجلي�ش
يف منطق���ة البق���اع ال�ش���مايل ،و�إعادة
التمو�ض���ع وتدعيم الألوية املنت�رشة يف
عر�س���ال واجلوار؛ من الل���واء الثامن اىل

فوج التدخ���ل اخلام�س وف���وج احلدود
الربية� ،إ�ضافة �إىل املجوقل املتمركز يف
بلدة اللبوة ،مع حر�ص القوة الع�سكرية
املتمركزة يف املنطقة بالأهمية نف�س���ها
على �رضورة حماي���ة البلدات اللبنانية
كافة من امل�س���لحني يف جرود ال�سل�سلة
ال�رشقية ،ومراعاة خ�صو�ص���ية الو�ض���ع
يف عر�س���ال ومعها �أعايل جرود الفاكهة
ور�أ����س بعلب���ك والقاع ،وه���ي مناطق
التما����س املبا�رش م���ع �أماكن انت�ش���ار
امل�سلحني ،والتي �شهدت وت�شهد عمليات
ر�ص���د لتحركاتهم يف اجلرود ال�شمالية
لعر�س���ال؛ من خربة يونني باجتاه وادي
العجرم فخرب���ة داوود وطواحني الهوا،
�إىل �رسج الدب�س يف جرود ر�أ�س بعلبك.
وحي���ث �إن عر�س���ال  -البل���دة هي
ح�رصاً بحماية اجلي����ش اللبنانية ،كما
�أكد ال�سيد ن�رصاهلل �أكرث من مرة ،وبالتايل
هي خارج البازار ال�سيا�س���ي الذي ت�رصّ
على فتحه بع�ض اجلماعات ،ف�إن تدعيم
مراكز اجلي����ش من حول عر�س���ال ميهّد
الحق��� ًا لأن تغ���دو مواق���ع املقاومة يف
اجلرود مقابلة ملراكز اجلي�ش على معابر
عر�س���ال من اجلرد و�إليه ،وهذا ما ح�صل
فعلي ًا بعد ال�س���يطرة على وادي الرعيان
ووادي �ص���ورة ووادي �س���ويد ميداني��� ًا
وبالنريان ،وا�س���تكمل ب�سيطرة املقاومة
على تلة ال�رشق و�س���هل الرهوة ،وباتت
املناط���ق الواقعة بينه���ا وبني اجلي�ش
مك�ش���وفة وحتت ال�س���يطرة النارية ،وال
عودة للجي�ش واملقاومة عن قرار تطهري
حدود لبنان ،دون ال�س���ماح ب�إرها�صات
ترتد على الداخل.
وبانتظ���ار التط���ورات واملعرك���ة
الك�ب�رى عن���د ح�ص���ول التما����س م���ع
«داع�ش» بعد اندحار «الن�رصة» ،لي�س
�أمام الفريق ال�سيا�س���ي الذي اعتاد على
الرهان حتى على الإرهاب �سوى التحلي
بجر�أة ف�ض���يلة الع���ودة �إىل الوطن ،لكن
�أمام هذا الأمر عقب���ة كربى ،لذلك يبقى
احلوار بني حزب اهلل و«امل�س���تقبل» -
ولو يف و�ض���عية «مكانك راوح»  -هو
�ض���ابط الإيقاع ،بانتظار احل�سم وفر�ض
واقع جديد.

�أمني �أبو را�شد

رميا فرح
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همسات

أهـل عـرسـال :محيطنـا ليس عدونــا..
بل التكفيرية والمذهبية والرأسمالية الطفيلية

¡ �سباق وزاري

لوحظ �أن وزيراً �س���يادي ًا قام يف الآون���ة الأخرية بزيارات
متوا�ص���لة �ش���ملت عدة دول �أوروبية وعربية ،ب�شكل دعا
�أحد زمالئه الوزراء لأن ي�ص���ف الأمر ب�أنه �س���باق مع وزير
اخلارجية على زيارات خارجية.

¡ زمن التحوّل

يقدم نف�سه عل��ى �أنه قوة
تنظي��م �إ�سالم��ي كان يف ال�ساب��ق ّ
«معتدل��ة» ،امت�شق م�ؤخراً �سيف التط��رف ،بعد �أن فتحت له
ال�سعودي��ة �أبوابها ،وكان من باكورة ه��ذا التحول انتخاب
معمم منه رئي�س ًا لهيئة علمائية ُعرفت مبواقفها املتطرفة.
َّ

¡ حتذير م�شبوه

توقف كث�ي�رون عند حتذير �ص���حايف لبن���اين من «تيار
امل�س���تقبل» ،و� ّأمه من �أ�ص���ول مغربي���ة ،اجلي�ش اللبناين
بت�أكيده �أن عر�س���ال �أكرب من حكومة ومن ا�س���تقرار وهمي
يتغنى به البع�ض ،و�س����أل بع�ضهم :هل يعرف هذا الرجل
موقع عر�سال؟

¡ هدف «داع�ش» كان ر�أ�س بعلبك واجلي�ش
تقارير �أمنية ت�ؤكد هروب م�سلحي اجلرود �إىل خميمات النازحني ال�سوريني يف عر�سال

يت�س���ابق «تي���ار امل�س���تقبل» ومعه
جمموع���ة «� 14آذار» عل���ى الإع�ل�ان عن
ت�ض���امنهم مع عر�س���ال و�أهلها ،ويهددون
بالويل والثبور وعظائم الأمور �إن م�سّ �أحد
بـ«بح�صة» عر�سالية.
يذكّر هذا ال�ضجيج الآن مبا ح�صل يف
ال�س���ابق؛ قبيل اندالع الأحداث ال�س���ورية،
حيث ب���د�أ «ح���جّ» � 14آذار �إىل عر�س���ال،
وبع�ض «احلجيج» الذي ق�ص���دها بالكاد
كان يعرف �أين تقع ه���ذه البلدة البقاعية
ال�شمالية على اخلريطة اللبنانية.
كان وا�ض���ح ًا يومه���ا �أن ه���دف هذا
«احل���ج» غري املقدّ�س �إىل عر�س���ال هدفه
الفتن���ة ،لأن م���ن مهام���ه كان ا�س���تعداء
عر�س���ال على حميطها ،ال���ذي متيّز على
مرّ الأزمنة بالوئام والوحدة واالن�س���جام
التام ،ناهيك عن دور عر�سال و�أهاليها يف
التاريخ الوطني والقوم���ي ،فهم كانوا يف
طليعة من انخرط يف الن�ض���ال �ضد حلف
بع���داد وم�رشوع ايزنه���اور ،ويف املقاومة
�ض���د العدو «الإ�رسائيل���ي» ،كما كان لهم
دورهم يف الن�ضال االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�س���ي �ض���د النه���ب واالحت���كار
الر�أ�سماليني ،والإقطاع ال�سيا�سي.
من���ذ العام  2005مل ترتك و�س���يلة �أو
�أ�سلوب ال�ستعداء عر�س���ال على حميطها،
وجلعلها تن�سى �أدوارها يف الن�ضال الوطني
واالجتماع���ي والقومي ،واخرتعت كثري من
امل�شاكل الوهمية لزوم الفتنة التي ارتفعت
وتريتها بعد حرب متوز .2006
وهنا ي�شبّه عر�سايل كان مقات ًال على
خطوط التما�س زمن احل���رب الأهلية ،ثم
كان �أح���د املقاوم�ي�ن يف مواجهة العدو
ال�ص���هيوين« ،حج» جماع���ة الليربالية
املتوح�ش���ة �إىل بلدت���ه ،ب�أن���ه ث����أر من
ن�ضال �أهايل البلدة �ض���د �سيطرة الطبقة
االحتكارية والر�أ�س���مالية الطفيلية التي
ال يع���رف كيف ومن �أي���ن جمعت ثرواتها
وملياراتها ،وب�أي �شكل وو�سيلة و�أ�سلوب،
فريى �أن �آالف ال�ش���باب العر�س���ايل الذي
انخ���رط يف مواجهة م���ا كان يطلق عليه
زمن احلرب الأهلية القوى االنعزالية ،كان
من �أج���ل قيام نظ���ام دميقراطي حقيقي،
يط���وّر احلياة ال�سيا�س���ية واالقت�ص���ادية

واالجتماعية ،وينمي الزراعي وال�صناعة،
وي�ض���ع حداً لهجرة املزارعني والفالحني
من القرى �إىل املدن ،خ�صو�ص ًا �إىل بريوت،
ومن �أج���ل العدالة االجتماعي���ة وتكاف�ؤ
الفر����ص ،و«العرا�س���لة» ه���م مث���ل كل
اللبنانيني يف عكار وال�ضنية ،والعرقوب،
والبق���اع واجلن���وب واجلبل؛ ينا�ض���لون
ويفت�شون عن التنمية احلقيقية واملتوازنة
التي تط���ال كل النا�س وكل املناطق ،و�أن
يكون له���م دورهم وح�صّ ���تهم يف الرثوة
الوطني���ة والقومية التي تحُ �رص اليوم يف
يد � 2أو  3باملئة.

«العراسلة» الوطنيون
الذين قاوموا العدو
«اإلسرائيلي» يرفضون
متاجرة «المستقبل» و«14
آذار» السياسية بحقهم

وي�ؤكد العر�س���ايل �أن عر�سال كان لها
دورها يف مواجهة الع���دو «الإ�رسائيلي»،
ال���ذي يبقى هو الع���دو الأ�سا�س���ي للأمة،
وبزيارة �إىل مقابر عر�س���ال �س�ت�رى على
�شواهد قبورها ما يعلمك عن دور عر�سال.
�إنه الث�أر الذي تريده هذه الر�أ�س���مالية
الطفيلية املتوح�ش���ة من �أهايل عر�س���ال
وعكار والعرقوب ،جراء ن�ض���الهم الطويل
�ض���دها ،ولهذا يحاولون �أخذنا �إىل زواريب
املذهبية البغي�ض���ة ،التي لن جتلب �سوى
�ضعاف النفو�س والو�صوليني واالنتهازيني،
الت���ي جعلت ع���ام  2010واح���د كـ«�أبي
عجينة» ي�ص���بح رئي�س��� ًا لبلدية عر�سال،
وجعلت واح���داً كـ«�أبي طاقية» �ش���يخ ًا

وعامل���اً ،وغريهما من الأ�ش���خا�ص الذين
يبقون كالطحالب تنمو يف امل�س���تنقعات
ال�ض���حلة �أو الو�س���خة ،وهكذا هتف «�أبو
عجينة» يوم ًا قبل نحو �سنتني �أنه «حاكم
جمهورية عر�سال»؛ مهدداً بالويل والثبور
�أهلن���ا وحميطنا ،يف حماولة مف�ض���وحة
ورخي�ص���ة جلرّ عر�س���ال و�أهلها �إىل فتنة
�شيطانية..
وي�س�أل «العر�سايل» :ماذا قدّم «تيار
امل�س���تقبل» و«� 14آذار» و«القوات» ،وكل
الذين �صاروا ي�س���بّحون ويحمّدون بف�ضل
الليربالية املتوح�ش���ة م���ن مدعي الثقافة
والإمي���ان..؟ الزراع���ة هُ دم���ت وتدهورت،
وال�ص���ناعة انته���ت ،وعر�س���ال �أهم بلدة
لبنانية يف جمال الزراعة ومقالع احلجر..
�إنهم باخت�ص���ار يري���دون النا����س وقوداً
ملعاركه���م ال�سيا�س���ية الرخي�ص���ة ،ولهذا
ا�س���تقوى «�أبو عجين���ة» و«�أبو طاقية»
واجل���راح والقادري و�أحم���د احلريري على
�أه���ل عر�س���ال ،بالنازح�ي�ن واملجموعات
امل�سلحة ال�سورية ،التي حتاول �أن تفر�ض
قيمها ومعتقداته���ا التكفريية على النا�س
الذين �سيجدون بالت�أكيد اللحظة املنا�سبة
لريفعوا بوجه ه���ذه الطغمة رمبا �أكرث من
البطاقة احلمراء.
ع���ودة عل���ى ب���دء ،يب���دو �أن النظام
اللبن���اين و�ص���ل يف �أزمت���ه �إىل مرحل���ة
االحت�ض���ار ،لأنه مل يعد قادراً على جتديد
نف�سه ،وتغطية مفا�س���ده ،والنهب املنظّم
وغ�ي�ر املنظ���م ال���ذي مور�س عل���ى مدى
ال�سنوات الع�رشين املا�ض���ية ،والذي راكم
على الب�ل�اد دَين��� ًا يفوق ال�س���تني مليار
دوالر ،فهو عاجز حتى ع���ن �إجناز موازنة
عامة للدولة على م���دى  11عاماً ،لأن من
الأه���داف وراء ذلك تغطي���ة نهب  11مليار
دوالر ال يُع���رف كي���ف و�أي���ن �صرُ فت ،و�أي
طريق �س���لكت ،وماذا عن م�صري هبات يف
حرب مت���وز بقيمة  4مليارات دوالر؟ وماذا
عن �أر�ض النورماندي التي يبلغ �س���عرها
�أكرث من  30مليار دوالر..؟ احلل وا�ضح عند
ليرباليي لبنان املتوح�شني :الفتنة لتغطية
«ال�سموات بالقبوات».

�سعيد عيتاين

تب� نّّي� �أن ه��دف الهجوم ال��ذي �ش ّنه تنظيم «داع���ش» ب�شكل
مفاج��ئ على ج��رود عر�سال ،وا�سته��داف مواقع املقاومة،
كان الو�ص��ول �إىل بل��دة ر�أ���س بعلب��ك وا�سته��داف مواق��ع
اجلي���ش ،لكن تيق��ظ املقاومة جع��ل املغام��رة «الداع�شية»
وبا ًال عل��ى التنظيم الإرهابي ،ب�سبب م��ا تكبده من خ�سائر
ب�رشية ،بينهم �أمراء وقادة ميدانيون كبار.

¡ احلريري ..ومعايدات رم�ضان

ب ّك���ر رئي�س «تيار امل�س���تقبل»؛ الرئي�س �س���عد احلريري،
بتوجيه ر�س���ائل معايدة بحلول �ش���هر رم�ض���ان املبارك،
حيث و�ص���لت بطاقات معايدته �إىل ر�ؤو�ساء ووزراء ونواب
والعديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية.

¡ ح�صانات

بد�أت بع�ض هيئات املجتمع املدين تت�ساءل عن احل�صانات
التي يتمتع بها ال�سيا�سيون من وزراء ونواب ونقابات املهن
احلرة ،وحتدي��داً نقابات املحامني والأطب��اء واملهند�سني،
بالإ�ضاف��ة �إىل ع�سكري�ين ،ب�ش��كل يجعل املواط��ن العادي
وح��ده ب�لا ح�صان��ة م��ن �أي �ضمان��ة ،مب��ا فيه��ا ال�ضمان
ال�صحي.

¡ ن�صب تذكاري للأ�سري �سكاف

�أنهت جلنة �أ�ص���دقاء الأ�س�ي�ر يحيى �س���كاف؛ املعتقل يف
ال�س���جون «الإ�رسائيلي���ة» ،وبعد خما�ض ع�س�ي�ر �أدى �إىل
تو ّقف العمل مرات عدة ،معظم الأعمال املتعلقة ب�إن�ش���اء
ن�ص���ب تذكاري للأ�سري عند املدخل اجلنوبي لبلدة املنية،
كتعبري رمزي للت�ض���امن مع ق�ض���يته وق�ضية الأ�رسى يف
ال�س���جون ال�ص���هيونية ،وت�أكيداً على البق���اء على طريق
املقاومة التي اختارها الأ�س�ي�ر يحيى �سكاف منذ  37عام ًا
من �أجل حترير فل�سطني.

¡ غياب �سفري

لوح��ظ غي��اب �سف�ير دول��ة عربية كربى ع��ن �أي ن�ش��اط �أو
حركة يف الأ�سبوعني الأخريين ،بعد �أن ن�شط كثرياً مع بداية
الع��دوان على اليم��ن ،ومل ُيع��رف �إن كان يف لبنان �أو على
�سفر.

¡ رعب معكو�س

ا�ستهجن �س���عوديون يف بريوت انعكا�س حالة الرعب يف
ال�ش���ارع ال�س���عودي على لبنانيني كان وال�ؤهم لآل �سعود
كونه���م يعملون يف ال�س���عودية ،ب�س���بب تنام���ي الوالء
لـ«داع�ش» يف جند والريا�ض ب�ش���كل خا�ص ،ال�س���يما �أن
«�شمع اخليط».
بع�ضهم
ّ

¡ هجرة �سعودية

ق��ال دبلوما�س��ي خليج��ي �إن مناطق وا�سع��ة يف ال�سعودية
ب��د�أت ت�شهد هجرة كثيفة جراء احلرب على اليمن ،وبع�ضها
تو�سعت حمالت
باجت��اه دول خليجية جم��اورة ،يف ح�ين ّ
االعتق��ال لتطال �أي مواط��ن يديل بر�أيه ح��ول احلرب على
اليمن.
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«لعنة» سورية واألسد تتواصل ..وأردوغان آخر ضحايها
هي «لعنة» �س���ورية وب�ش���ار الأ�سد
ت�صبّ يف كل اجتاه..
نيكوال �ساركوزي كان �أول من �سقطت
�أحالمه ب�أن يرى الرئي�س ال�س���وري خارج
احلكم.
قبله كانت �سيا�سة �سلفه جاك �شرياك
بالت�آمر على �س���ورية ولبنان و�إميل حلود
ق���د �أدت �إىل ف�ش���ل ذريع ،فرحل �ش�ي�راك
وبقيت �سورية واقفة على قدميها.
بعد �س���اركوزي ،جاء فرن�سوا هوالند،
لكن هذا الرجل ذو البنية ال�ضعيفة وا�صل
�سيا�س���ة �س���ل َفيْه الغبية ،خ�صو�ص��� ًا �أن
الهدايا اخلليجي���ة �أعمته ،وها هو يرتنح،
وت�ص���ل �ش���عبيته �إىل احل�ض���ي�ض ،و�إىل
م�س���توى متد ٍّن مل ي�صل �إليه �أي رئي�س مرّ
يف تاريخ فرن�سا.
هي «لعنة» �س���ورية وب�ش���ار الأ�سد
ت�ص���يب من ه���دّد وتوعّد ب�ل�اد الأمويني،
فهيالري كلينتون قائدة حملة ما ي�س���مى
«�أ�ص���دقاء �س���ورية» ،ترحل ع���ن مبنى
الكابيت���ول الأمريكي ،بعد �س���قوطها على
درج مكتبها و�إ�صابتها بارجتاج دماغي.
حم���دا قط���ر يف ذمة التاري���خ ،بعد
�أن تب�ّي�ننّ لهما �أن ناقلة الغاز �أ�ص���غر من
�أن يك���ون لها دور يف تغي�ي�ر املعادالت
والوقائ���ع ،و�إن كان متي���م جنل حمد بن
خليفة قد رفع لواء اال�ست�سالم �أمام بائعة
الكاز الكربى؛ ال�سعودية ،م�سلّم ًا لها بزمام
الأمرة والقيادة ،لكن حاملة النفط الدولية
الكربى ها هي ترتنّ���ح ..مات ملك وعا�ش
ملك ،ورحل �س���عود الفي�ص���ل وحل مكانه
رجل وا�ش���نطن بال من���ازع؛ عادل اجلبري،
دون �أن نن�س���ى اختفاء بندر بن �س���لطان
وتفجرياته الإرهابية املتوزعة يف �أكرث من
مكان ،خ�صو�ص ًا عندنا يف لبنان..
ه���ا هي ال�س���عودية ترتنح بالوحول
اليمني���ة ،وباخلالفات امل�ستع�ص���ية بني
�أبناء امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز ،وذريتهم
م���ن الأوالد والأحف���اد ..كل يريد حقه يف
احلكم والعر�ش..
«لعنة» �س���ورية وب�ش���ار الأ�س���د مل
تنته ،ف�أين هو �ص���ديق «�سلطان» تركيا؛
حممد مر�س���ي ،الذي يقبع يف ال�سجن مع

جنود اجلي�ش ال�سوري مي�شّ طون �أوكار الإرهابيني يف حي الزبدية بريف حلب

األتراك اكتشفوا أن
أردوغان كان يخدعهم
بتوفير سبل القتل
والتفظيع لـ«داعش»
في العراق وسورية

«جماعته» من قيادات «الإخوان»؟
وم���اذا ع���ن املن�ص���ف املرزوقي يف
تون�س ،والذي �أ�س���قطه ال�شعب التون�سي،
فا�ستوعب مر�شد النه�ضة مر�شد الغنو�شي
الدر�س ،ويحاول الآن �أن مييز نف�س���ه عن
جماع���ة «الإخ���وان امل�س���لمني» ،و�أنه
دميقراطي ويفهم بالأ�صول الدميقراطية؟
�آخر من طالته «اللعنة» ال�سورية
كان الـ«نيو» �سلطان يف تركيا رجب
طي���ب �أردوغان ،الذي يجد نف�س���ه الآن
م�ض���طراً للرتجّ ل رغم ًا ع���ن �أنفه عن
�صهوة ح�صانه اخل�شبي ،وهو يعرف �أن
حلمه اندثر.
لقد اكت�ش���ف الأت���راك �أن الرجل كان
يخدعهم ،فهو يريد �أن يعيد «االنك�شارية»
�إىل عزه���ا ،م���ن خ�ل�ال خط���ف الغلمان

والأوالد وتربيته���م عل���ى �أن يكون���وا بال
رحمة ،و�أن يكون احلرب والقتل وال�س���بي
وارت���كاب الفظاع���ات والتوح�ش مهمتهم
ومهنتهم ،فموّل «داع�ش» ووفّر لها ال�سبل
لأن تقتل وتفظع يف العراق و�سورية ،و�أراد
�أن يتفوّق على ال�سعودية وقطر والواليات
املتحدة والغرب الذين �أوجدوا «القاعدة»
ومتفرعاتها من «جبهة ن�رصة» و«بوكو
ح���رام» وغريهما م���ن الأوالد ال�رشعيني
وغري ال�رشعيني مل�شوّهي الإ�سالم احلنيف.
مل يع���د «ني���و» �س���لطان يحتم���ل
الآخرين ،فظ ّن نف�سه �أنه على نهج �أ�سالفه
من ال�س�ل�اطني الذين كان ي�سملون عيون
�أ�ش���قائهم ،وحت���ى �أبنائه���م� ،أو يقطعون
الر�ؤو����س والأرج���ل �أو الأي���دي ،حتى ال
ينازعونهم على ال�سلطة.

هكذا� ،أبع���د بفظاظة عب���داهلل غول،
وانقلب على معلمه و�سيده فتح اهلل غولن،
مع �أن الأخري هو من علّمه و�صنعه و�سوّقه
�أمريكياً ،كم���ا �أطاح مبعظم قيادات حزبه،
ليكون احلاكم املطلق.
الأكراد اكت�ش���فوا خداع���ه ،وتبينّ �أن
فيه الكث�ي�ر م���ن مفاهيم رئي����س تركيا
الأ�س���بق الراحل كنعان �أفرين ،الذي رف�ض
وجود �ش���عب كردي ،و�إن كان قد ن�س���بح
عالقة خا�صة مع الكردي الباهت و�صديق
املو�ساد م�سعود الربزاين.
املهم �أن «لعنة» �س���ورية والأ�س���د
�أ�ص���ابت «نيو» �س���لطان بلعنتها ،و�صار
عاجزاً عن ت�ش���كيل حتى حكومة مبفرده،
فهو بحاج���ة �إىل �أي حزب م���ن الأحزاب
الثالث���ة الأخ���رى الفائ���زة باالنتخابات،
والتي ت�ض���ع ثالث���ة ��ش�روط �أمامه هي:
التخلي ع���ن �أفكاره املجنونة ب�س���لطات
مطلق���ة ،وحماربة الف�س���اد امل�س���ت�رشي
و�أبطال���ه جنل���ه ومقربون من���ه ،ووقف
التدخل يف �ش����ؤون �سورية وفك التحالف
م���ع «داع�ش» ..بب�س���اطة ،م�س���اء الأحد
الفائ���ت كان الإعالن عن بداي���ة النهاية
لـ«نيو» �سلطان.
�أم���ا عندن���ا يف لبن���ان ،فهل يعترب
�أ�ص���دقاء وحلفاء بائعي ال���كاز العربي
و�أحفاد ال�س�ل�اجقة ،خ�صو�ص ًا �أنه بح�سم
معرك���ة القلمون وجرود عر�س���ال ،تكون
�أحد �أه���م �أهداف التنظيم���ات الإرهابية
بالتمدد نحو البقاع ال�ش���مايل وال�شمال
اللبناين و�ص���و ًال �إىل ال�ساحل ،قد �سقطت
بال�رضبة القا�ض���ية ،واللعب على �أوتار
«ق�ض���ية عر�س���ال» مل يع���د ينفعه���م،
خ�صو�ص��� ًا �أن ه���ذه البل���دة النائية لها
تاريخ ن�ض���ايل ووطني طويل يف ق�ضايا
العروبة ،والق�ضايا االجتماعية واملطلبية
واحلياتية ،وهي بل���دة زراعية وبالتايل
ه���ي ككل البل���دات اللبناني���ة؛ تطالب
باالهتم���ام ب�أحوال املزارعني والفالحني
والفق���راء ،ومبواجهة النهب واالحتكارات
والر�أ�سمالية املتوح�شة..؟

�أحمد زين الدين

ما هو الهدف الحقيقي من الهجوم «الداعشي» على جرود القاع ورأس بعلبك؟
بعدم���ا متكّن اجلي�ش ال�س���وري
وحزب اهلل من تطهري نحو م�س���احة
 64باملئ���ة من ج���رود ال�سل�س���لة
ال�رشقية م���ن املجموعات التكفريية
امل�س���لحة ،ال�س���يما بع���د جن���اح
املقاومة من ال�س���يطرة على غالبية
مواقع «جبهة الن��ص�رة» ،ودحرها
وحما�رصته���ا يف بقع���ة جغرافية
حمددة من جرود عر�سال ،ما �أفقدها
قدرتها الع�سكرية واللوج�ستية على
املبادرة يف املي���دان ،مل يبقَ �أمام
عنا�رصها �إال الهروب ب�ش���كل �إفرادي
يف �إجت���اه االرا�ض���ي ال�س���ورية� ،أو
التوجُّ ه نحو عر�س���ال� ،أو ترحيلهم
�إىل الداخل ال�س���وري ،مبوجب اتفاق
م���ع احلكومة ال�س���ورية ،على غرار

ما ح���دث يف حم����ص القدمية ،يوم
ان�س���حب نحو  1000م�س���لح منها
اىل منطقة تلبي�س���ة يف �أول �أيار من
العام الفائت.
بع���د ه���ذا الو�ض���ع ال���رديء
الذي و�ص���لت �إلي���ه «الن�رصة» يف
«ال�سل�سلة» ،وجد تنظيم «داع�ش»
الفر�ص���ة �س���انحة للتخل����ص من
«اجلبه���ة» و�إزاحتها ع���ن واجهة
الأح���داث ،والتفرد بال�س���يطرة على
اجل���رود ،من خ�ل�ال التق���دم نحو
عر�س���ال ،والإجه���از عل���ى مواقع
«الن�رصة» فيها ،وكان �س���بقت ذلك
�سل�سلة ا�شتباكات وت�صفيات دموية
بني الفريقني.
ولتحقي���ق ه���ذا اله���دف

«الداع�ش���ي» ،ح���اول م�س���لحو
التنظي���م التقدم من جرود اجلراجري
وقارة يف ال�ش���طر الثاين من احلدود
باجتاه جرود ر�أ����س بعلبك والقاع
وم�شاريع القاع ،للو�صول �إىل جرود
عر�س���ال ،ومباغتة حزب اهلل بهجوم
ا�س���تباقي مفاج���ىء ،لك���ن انقلب
ال�سحر على ال�س���احر ،فقد �سبقتهم
وح���دات املقاومة ون�ص���بت كمين ًا
لـ«الدواع�ش» وا�س���تدرجتهم �إليه،
بح�س���ب ما ت�ؤكد م�ص���ادر ميدانية
تلف���ت �إىل �أن م�س���لحي «تنظي���م
الدولة» حاولوا التقدم من �ش���مايل
�رشق جرود عر�سال باجتاه املناطق
الثالث املذكورة �آنف���اً ،على اعتبار
�أنها خا�رصة رخوة يف منطقة البقاع

ال�شمايل ،وفق ًا حل�س���ابات التنظيم،
كونه���ا مناط���ق م�س���يحية ،علّهم
يحقق���ون خرق ًا جغرافي ًا ميكّنهم من
الو�صول �إىل عر�س���ال ،غري �أن حزب
اهلل كان متيقّظ ًا لتحركات «داع�ش»،
وم�س���تعداً ملواجهت���ه ،فتمكّ���ن
جماهدو املقاومة من �ص��� ّد الهجوم
«الداع�ش���ي» ،موقعني يف �صفوفهم
ع�رشات القتلى واجلرحي� ،إ�ضافة �إىل
تدمري �آلياتهم ،كذلك توغلو ع�رشات
الكليومرتات داخ���ل مناطق التما�س
التقليدية؛ �إىل ما بعد مواقع اجلي�ش
اللبن���اين املحاذية لبقعة انت�ش���ار
امل�سلحني يف املناطق الثالثة.
وت�ش�ي�ر امل�ص���ادر �إىل �أن قتلى
«التنظي���م» الذي���ن �س���قطوا يف

الهجوم الفا�ش���ل هم من جن�س���يات
خمتلفة ،بينهم لبنانيون و�سوريون
وخليجيون و�أفارقة ،وبع�ض���هم من
قادة «ال�صف الأول».
ويف ال�س���ياق ،ترى امل�صادر �أن
املقاومة من خ�ل�ال الكمني املتقدّم
الذي �أوقعت فيه امل�س���لحني ،حمت
من خالل���ه مناطق عر�س���ال ور�أ�س
بعلبك والق���اع من اخلطر التكفريي،
�إ�ض���افة �إىل مواقع اجلي�ش اللبناين
يف املنطق���ة ،م���ا ي�ؤك���د ��ض�رورة
التم�سُّ ك مبعادلة «ال�شعب واجلي�ش
واملقاوم���ة» يف الوقت الراهن �أكرث
من �أي وقت م�ضى.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

الدور األميركي في الخسارة األردوغانية

¡ وعود �سعودية لـ«�إ�رسائيل»

ذكر م�س�ؤولون يف وزارة خارجية العدو �أن العالقات
بني الريا�ض وتل �أبي���ب «حميمية وحتالفية» ،و�أن
اللق���اءات بني قيادات من البلدين �سيا�س���ية و�أمنية
مل تتوقف ،وجتري يف فل�سطني املحتلة وال�سعودية،
وعلى هام�ش امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية .وو�صف
امل�س����ؤولون «الإ�رسائيليون» لق���اء دوري غولد مع
�أنور ع�شقي ال ي�ضيف �شيئ ًا جديداً يف م�سار العالقات
ال�سعودية «الإ�رسائيلية» ،فالطرفان بانتظار تهيئة
الظروف املالئمة لإعالن تبادل التمثيل الدبلوما�سي.
وك�شف امل�س����ؤولون ال�صهاينة عن امتيازات منحتها
الريا�ض للقوات «الإ�رسائيلي���ة» والطريان احلربي،
وع���ن وج���ود ا�ست�ش���اري �أمن���ي «�إ�رسائيلي» يف
م�ؤ�س�س���ات احلكم ال�سعودي� ،إ�ضافة �إىل وعد �سعودي
بتمرير حل للق�ضية الفل�سطينية ،ي�أخذ يف احل�سبان
حتقيق امل�صالح الأمنية «الإ�رسائيلية».

¡ وفد قطري يف تل �أبيب

الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يديل ب�صوته يف �إحدى مدار�س ا�سطنبول

م���ن���ذ �����ص����دور ن��ت��ائ��ج
االنتخابات الرتكية ،حت��اول
معظم ال�صحف وال�سيا�سيني
املن�ضوين يف امل�رشوع الغربي
�ضد �سورية التقليل من �أهمية
اخل�سارة ،والتعتيم على دور
ال�سيا�سة اخلارجية الأردوغانية
فيها ،م��ر ّك��زي��ن على عوامل
داخلية بحت ،وبع�ضهم ذهب
�إىل ح��د «التب�شري» بعودة
«حزب العدالة والتنمية» يف
�أي انتخابات مبكرة ،ب�سبب
ما اعترب �أنه خوف الأتراك من
عدم اال�ستقرار االقت�صادي الذي
كانت ت�شهده تركيا قبل و�صول
«حزب العدالة والتنمية» �إىل
احل��ك��م ،وت�شكيل احلكومات
الرتكية ب�صورة منفردة ملدة ما
يزيد على  12عاماً.
بالطبع ،قد يكون للطابع
االي���دي���ول���وج���ي وال��ق��وم��ي
و«ال��ه��وي��ات��ي» ت���أث�ير كبري
يف االن��ت��خ��اب��ات ال�ترك��ي��ة،
كما ال�سلطوية التي �أظهرها
�أردوغ��ان ،وك ّم الأفواه وترهيب
ال�صحافيني ،وال�سيطرة على
الق�ضاء لتربئة ابنه و�أع�ضاء
ح��زب��ه املتهمني بالف�ساد،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل خ��ط��اب��ات��ه
اال�ستفزازية �ضد الن�ساء ،والأهم
تلك التي تتهم كل معار�ض
ل��ه ب��ـ«ال��ك��ف��ر»؛ يف موقف
ي��ذ ّك��ر بخطابات «الن�رصة»
و«داع�ش» التي تتهم كل من
ال ي�ؤمن بعقيدتها بالكفر ..لكن،
م��اذا عن ال�سيا�سة اخلارجية
الأردوغانية وقيادته للحرب يف
�سورية؟
بالت�أكيد ،ال ميكن للأكراد
يف تركيا ومعهم �أكراد �سورية
�أن ين�سوا م�شاركة احلكم الرتكي

يف ح�صار كوباين وال�سماح
ملقاتلي «داع�����ش» بالتقدم
ن��ح��وه��ا ،وم��ن��ع امل��ق��ات��ل�ين
الأك���راد من دع��م �إخوانهم يف
�سورية ،واملناورات التي قام
بها �أردوغ���ان قبل �أن ي�سمح
ملجموعة من مقاتلي الب�شمركة
بامل�ساعدة يف دحر «داع�ش».
والأكيد �أي�ض ًا �أن �سيا�سة
�أردوغان اخلارجية جتاه �سورية
كان لها ت�أثري على الت�صويت
الرتكي يف االنتخابات ،خ�صو�ص ًا
بعدما برز يف املجتمع الرتكي
حنق تركي على ما ي�سمونه
«غزو» �سوري ملدنهم الكربى،
خ�صو�ص ًا ا�سطنبول التي غزت
اليد العاملة ال�سورية �أ�سواقها،
وحرمت العديد من ال�شباب
الرتكي و�أبناء الطبقات الفقرية
فر�ص عملهم.
ويتبدى احلنق الرتكي يف
الكالم الذي يدور حول �إرهابيني
يتجوّلون بحُ رّية يف العديد من
املناطق الرتكية ،بغ�ض نظر
 بل بت�شجيع  -من حكومة«العدالة والتنمية» ،وبتن�سيق
مع القوى الأمنية .و�إذا كان
اجلميع ي���درك م��دى تع�صب
الأت���راك لقوميتهم وهويتهم
ولغتهم على م��دى التاريخ،
وكرههم للعرب ،فيمكن لأي زائر
لأ�سطنبول و�أنقرة �أن يرى �أن
بع�ض الأحياء والأ�سواق الرتكية
العريقة حتوّلت �إىل ما ي�شبه
الأ�سواق العربية ،حيث البائع
وال�شاري واملتجوّل واليافطات
جميعها تتحدث اللغة العربية،
وتخاطب عرب ًا ولي�س �أتراكاً.
ه��ذا م��ا ميكن �أن ي�ضاف
�إىل الأ���س��ب��اب� ،أم��ا يف نتائج
الت�صويت الرتكي فيمكن القول

(�أ.ف.ب).

�إنه بغ�ض النظر عن �أي �سيناريو الأمريكيني قد يكونوا م�ستفيدين
�سيُعتمد لت�شكيل احلكومة � -إن مل يكونوا هم امل�سبب -
الرتكية ،و�سواء ّ
مت اللجوء �إىل من هذا ال�ضعف الن�سبي ،فقد
انتخابات مبكّرة �أم ال ،ف�إن �شهدت ال�سنوات املن�رصمة نوع ًا
النتائج الأولية لهذه اخل�سارة من التمرد ال�سعودي والرتكي
و«الإ�رسائيلي» على الإدارة
الأمريكية ،وجت��ر�أ ال�سعوديون
والأتراك على انتقاد الأمريكيني
علناً ،وبع�ضهم ذهب �إىل التجر�ؤ
على التعبري عن رغبته بالقيام
رغبة أميركية بتطويع بخطوات فردية يف املعركة
ال�����س��وري��ة ،ول��و ب���دون ر�ضى
السعودية وتركيا
الأمريكيني.
و«إسرائيل» ..بالتخلص
وان��ط�لا ًق��ا م��ن ال�سيا�سة
الأمريكية املعروفة ،وهي �إبقاء
من نتنياهو والحد
احلليف «يف منت�صف البئر»،
من الغرور األردوغاني �أي �أال يكون مبقدوره اال�ستقرار
وإعادة الخليجيين إلى على �أر���ض �صلبة فيتمرّد ،وال
ت��رك��ه ي��غ��رق فينتهي ،ميكن
«حجمهم»
ت�صوّر رغبة �أمريكية بتطويع
ك��ل م��ن ال�����س��ع��ودي��ة وتركيا
و«�إ�رسائيل» ،جتلّت يف الرغبة
بالتخل�ص من نتنياهو ،واحلد
من الغرور الأردوغ��اين ،و�إعادة
الأردوغانية ت�شي مبا يلي:
امل�����ش��اي��خ اخل��ل��ي��ج��ي�ين �إىل
��� -1ض��ع��ف احل��ل��ف��اء حجمهم الطبيعي.
الإقليميني لأمريكا� :إن التطورات
مت احلديث
 -2ومتام ًا كما ّ
ال��ت��ي ح�صلت ب��ع��د احل��رب عن �أن العرب بعد «ثوراتهم»
ال�سعودية على اليمن ،ونتائج ك�رسوا حاجز اخلوف �أو االقتناع
االنتخابات الرتكية ،تُظهر �أن بعدم القدرة على التغيري ،ف�إن
كل من ال�سعودية وتركيا باتتا التطورات التي ح�صلت منذ �آذار
�أ�ضعف من قبل ،فال�سعودية ولغاية اليوم تفيد ب�أن الأتراك
غارقة يف حرب ال تعرف كيف ك�رسوا احتكار «حزب العدالة
تنهيها وال كيفية االنت�صار والتنمية» امل�ستمر منذ 12
فيها ،والرئي�س الرتكي امل�صاب عاماً ،وتخطوا كل بروباغندا
بجنون العظمة ،والتي تفاقمت الي�أ�س من التغيري؛ متام ًا كما
بعد احلرب ال�سورية� ،سيكون اليمنيني الذي باتوا يبادرون �إىل
منذ الآن ف�صاعداً �أ�ضعف من ذي الهجوم ،وتخطوا عتبة اخلوف
قبل.
من الأخ االكرب غري ال�شقيق.
وبهذا الإط��ار ،هناك الكثري
من امل�ؤ�رشات التي تفيد ب�أن د .ليلى نقوال الرحباين

�أج��رى وف��د قط��ري ا�ستخب��اري الأ�سب��وع املا�ض��ي
حمادث��ات م��ع م�س�ؤول�ين «�إ�رسائيلي�ين» ،تناول��ت
العالق��ات بني البلدين يف كاف��ة املجاالت ،وم�ستوى
التن�سي��ق بني تل �أبيب والدوح��ة �إزاء ملفات املنطقة،
و�س��بل زي��ادة حج��م اال�س��تثمارات امل�ش�تركة داخل
«�إ�رسائي��ل» وخارجه��ا .م�ص��ادر دبلوما�سي��ة قطرية
ذك��رت �أن الوف��د ال��ذي تر�أ�س��ه مدي��ر اال�ستخب��ارات
القطري��ة� ،سلّ��م امل�س�ؤول�ين «الإ�رسائليي�ين» ر�سال��ة
م��ن ال�شيخ متيم ب��ن حم��د لرئي���س وزراء «�إ�رسائيل»
بنيامني نتنياهو ،كا�شفة �أن وفداً «�إ�رسائيلياً» �سيقوم
بداية الأ�سبوع املقبل بزيارة �إىل قطر ،ي�ضم م�س�ؤولني
�أمنيني ،حام ًال معه الرد على ر�سالة الأمري متيم.

¡ الفتنة يف فل�سطني على قدم و�ساق

ن ّبهت م�صادر فل�سطينية �إىل ما حذّرت منه «الثبات»
�سابق ًا من �رصاعات حماور يف ال�ساحة الفل�سطينية،
تغذيه���ا «�إ�رسائي���ل» ودول عربي���ة وعوا�ص���م يف
ال�س���احة الدولي���ة� ،رصاعات حم���اور تتناف�س فيما
بينه���ا لالرمتاء يف �أح�ض���ان الأعداء واملرتب�ص�ي�ن،
والبحث من خ�ل�ال �أجهزة الدول اال�س���تخبارية عن
موقع ومن�ص���ب يف قيادة جديدة ،وبع�ض���هم طامع
يف التب ؤ� على قمة الهرم ال�سيا�س���ي ،وعلى ا�ستعداد
لدفع الأثمان ال�سيا�سية والأخالفية ،الأمر الذي تدركه
«�إ�رسائيل» وغريها ،وعلى علم بتفا�صيله وحيثياته،
لذلك دخلت على خطوط التمحور؛ توجيه ًا وم�شاركة
ور�سم �سيا�سات وقطع وعود ،وراحت هذه الدول مت ّهد
الأر�ض���ية وتهيئ الأجواء للمعارك «الفا�صلة» التي
�ست�س���بقها فو�ضى وترا�شق اتهامات ون�رش �شائعات..
و�أكدت امل�صادر �أن الهدف الأول هو املزيد من ال�ضغط
على القيادة احلالية ورئي�سها ،لإثارة الفنت و�إ�شعال
العنف والفو�ضى يف فل�سطني.

¡ الع����دو يت����درب ملواجه����ة كوماندو�����س
«حما�س»

يف �إطار اال�ستفادة من درو�س العدوان «الإ�رسائيلي»
على قطاع غزة� ،أجرى �س�لاح البحرية «الإ�رسائيلي»
الأ�سب��وع املا�ضي مناورات �أمام �شواطىء غزة ،حيث
اعرتف العدو بنجاح عنا�رص «كوماندو�س» من حركة
«حما�س» يف الت�سلل عرب البحر �إىل �شاطىء م�ستوطنة
«زكي��م» خالل الع��دوان الأخري على قط��اع غزة ،و�أن
اجلي���ش مل يتمكن من اكت�شافه��م �إال بعد و�صولهم �إىل
ال�شاط��ىء ،لذل��ك يعم��ل جي���ش العدو ال�صهي��وين منذ
وقف العدوان على التعامل مع �سيناريوهات �شبيهة،
ملن��ع تكرار مثل هذا اخلرق يف �أي��ة مواجهة ع�سكرية
مقبلة .وتقول دوائ��ر ع�سكرية «�إ�رسائيلية» �إن اجلي�ش
يدرك �أن «حما�س» هي الأخرى تعمل على تطوير �أداء
«الكوماندو���س» التاب��ع لها ،كما ي��درك �أن «احلركة»
لديه��ا قدرات قتالية حت��ت املاء ،وقام��ت بتطويرها
منذ �سنوات ،وهي توا�صل ذلك.
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تبرئة «حماس»..
ومعبر رفح

العراق بين ناري «داعش» واألميركيين

خط���وة �إ�سق���اط الق�ض���اء امل�رصي
تهم���ة الإره���اب عن حرك���ة «حما�س»
هامة ومرحَّ ���ب بها ،ويا حبذا لو �أن هذه
اخلطوة ج���اءت مرتافقة مع مبادرة فتح
معرب رفح من قبَل احلكومة امل�رصية ،لأن
ا�ستمرار الإغالق �إمعان يف امل�شاركة يف
ح�ص���ار غزة ومعاناة �أهله وجتويعهم،
وم�ساهمة جمانية يف خدمة ال�سيا�سات
«الإ�رسائيلية» الهادفة �إىل خنق القطاع،
وه���ذا ما ال نتمناه مل��ص�ر؛ �أن تكون يف
نظر الفل�سطينيني �رشيكة يف احل�صار.
على �أهمية خطوة الق�ضاء امل�رصي،
لكن ما قيمة هذه اخلطوة ،و�إبقاء املعرب
مغلق��� ًا يف وجه �ش���عبنا يف غزة ،حيث
املر�ضى والطلبة واملعتمرين بالآالف؟
اتهام حركة «حما����س» بالإرهاب
ا�س���تندت يف الأ�ص���ل �إىل روايات بع�ض
الإع�ل�ام والأقالم املغر�ض���ة يف م�رص،
والتي ادعت �أنها (حما�س) ت�ستغل املعرب
والأنف���اق من �أجل ت�ص���دير الإرهاب من
قطاع غزة  -ح�سب زعمها � -إىل الداخل
امل�رصي ،وهذا �أمر نرف�ضه فيما لو ثبُتت
الإدان���ة بالدوام���غ ،لكن ما �أن �أ�س���قط
الق�ضاء امل�رصي التهمة عن «حما�س»،
فيج���ب �أن تكون الرباءة �أي�ض��� ًا للقطاع
و�أهل���ه ،على اعتب���ار �أن «حما�س» هي
الآم���ر الناهي يف القط���اع ،رغم وجود
حكومة التوافق الوطني برئا�سة الدكتور
رامي احلمد اهلل.
�إذاً ،ما هو م�ب�رر الإبقاء على املعرب
مغلق ًا بعد �أن �أُ�سقطت تهمة الإرهاب عن
حركة «حما�س» ،املفرت�ض �أنها مار�سته
بحق م�رص و�أ�شقائنا امل�رصيني؟ فعندما
تتهم دولة ما مبمار�سة الإرهاب �أو �شبهة
الإرهاب ،يُفر�ض عليها احل�ص���ار وتتخذ
بحقه���ا العقوبات ،وبالتايل ينعك�س هذا
احل�ص���ار وهذه العقوبات يف تداعياتها
على النا�س و�أهل ه���ذه الدولة ،وعندما
ت�س���قط ه���ذه التهم عنها يُفك احل�ص���ار
وتُرفع العقوبات ،وهذا ما نُطالب به ،ولو
�س���لمنا جد ًال بر�أيهم �أن «حما�س» تقيم
دولتها يف غزة ،فالتُّهم أ�ُ�سقطت عن تلك
الدول���ة� ،أم �أن املعرب مرتب���ط بتطورات
مقبلة؟

تقفز الأحداث يف الع���راق كل يوم
قف���زة جدي���دة ،ال �س���يما يف امليدان
الع�س���كري ،فيما احلركة ال�سيا�سية ما
ت���زال بغالبيتها حمكوم���ة مبا حتاول
وا�ش���نطن �إم�ل�اءه ،حت���ى يف امليدان،
مثلما ح�ص���ل يف الرم���ادي ،حيث ّمت
االن�سحاب بناء على �إ�شارة من اخلرباء
الأمريكي�ي�ن املوجودين هن���اك ،الأمر
الذي فاج�أ القيادة العراقية.
من الوا�ض���ح �أن الثقة بالأمريكيني
بات���ت �ش���به معدوم���ة� ،إن مل تك���ن
معدومة ب�شكل كامل ،بغ�ض النظر عن
ال�ش���كليات يف اال�س���تقباالت� ،أو قيام
الرئي����س الأمريكي بلقاء رئي�س الوزراء
حي���در العبادي على هام�ش قمة الدول
ال�س���بع يف �أملانيا� ،ض���من حماوالت
ترمي���م الثقة� ،أو ج�رس الهوة يف الثقة،
يف �ض���وء عدم تردّد العب���ادي ب�إعالن
�أن وا�ش���نطن لي�ست جدية يف مكافحة
«داع�ش» ،مع الإ�شارة �إىل �أن ال�رضبات
اجلوي���ة التي يقوم به���ا «التحالف»
ال تق���دّم وال ت�ؤخّ ر يف م�س���ار املعركة
التي قرر العراقيون خو�ضها ب�أنف�سهم،
بغ�ض النظر ع���ن اخلطابات الأمريكية
والإر�شادات من خلف البحار.
م���ا قاله �أوباما بالتزامن مع لقائه
العبادي يف �أملانيا ي�ؤ�رش �إىل ا�ستمرار
النهج الأمريكي غري امل�س���تقر واملربك
جتاه التنظيمات الإرهابية ذات املن�ش�أ
«القاع���دي» مث���ل «داع����ش»� ،إذ �إن
�أوباما قال كالم ًا عام ًا فحواه �أنه واثق
من طرد التنظي���م الإرهابي من العراق
و�سيُهزم ،مع توقعه بحدوث انتكا�سات
�إىل �أن يتحقق ذل���ك ،معترباً ما حققته
«داع����ش» يف الرم���ادي هي جناحات
ق�ص�ي�رة الأج���ل ،وبالطبع م���ع �إعادة
املعزوف���ة ب�أن بالده �س���تدر�س كيفية
ت�سليح الذين يقاتلون «داع�ش» ،وذلك
بع���د �أيام من �إع�ل�ان الإدارة الأمريكية
�أنها �س���تعيد النظر يف ا�س�ت�راتيجيتها
املعتمدة منذ �أ�ش���هر �ضد «داع�ش» ،ال
�سيما بعد ال�سيطرة على الرمادي.
كالم �أوباما معطوف ًا على كالم وزير
دفاعه ال�س���ابق روبرت غيت�س ي�ؤكد �أن
وا�شنطن ما تزال تراوغ ،لعدم امتالكها
ر�ؤي���ة �ش���املة� ،إذ �إن غيت����س قال مبا

رامز م�صطفى

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ورئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي على هام�ش قمة الدول ال�سبع يف �أملانيا

ي�ش���به التكذيب للإدارة الأمريكية« :مل
تكن لدينا ا�س�ت�راتيجية على الإطالق
يف الع���راق ،نحن نق���وم باملهمة كل

ثقة بغداد بواشنطن
باتت شبه معدومة..
والعراقيون مصممون
على خوض الحرب ضد
«داعش» بأنفسهم

يوم بيومه» ،الأمر الذي يعني ت�سجيل
طلعات جوية مقبو�ض���ة الثمن م�سبقاً،
بالت���وازي م���ع د�أب الواليات املتحدة
على �إيجاد ميلي�ش���يات تت�س���لح منها
مبا�رشة من الع�ش���ائر ال�سُّ نية والأكراد،
لتكون �ألغام ًا م�ستقبلية بدل �أن ت�شجع
توحي���د اجله���ود العراقي���ة ملحاربة
«داع����ش» ،وهو ما ينف���ذه العراقيون
دون رغب���ة وا�ش���نطن ،بالت���وازي مع
متنُّع الوالي���ات املتحدة ع���ن الوفاء
بالتزاماته���ا يف �إعطاء العراق طائرات
الـ«اف  »16التي دف���ع ثمنها العراق
وماتزال راب�ضة يف املهاجع الأمريكية،
بالتزام���ن مع ابتزاز فا�ض���ح ب�أنها لن
تدرب �أي طيار «�ش���يعي» على العمل
على �أي طائ���رة ،و�أنها هي التي حتدد

«حركة األمة» تجول في معلم مليتا الجهادي  -السياحي
ملنا�سبة عيد املقاومة والتحرير ،وبدعوة
من ح���زب اهلل  -قيادة ب�ي�روت ،قام وفد من
«حركة الأمة» ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�س�ل�امية يف لبن���ان مع عدد م���ن الأحزاب
والقوى الوطنية بزيارة معلم مليتا اجلهادي
 ال�س���ياحي ،وكان يف ا�س���تقبالهم عدد منم�س�ؤويل املعلم.
ا�س���ته ّل الوف���د جولت���ه بح�ض���ور فيلم
�سينمائي عن مراحل حترير اجلنوب اللبناين
واندح���ار العدو ،بعدها جال الوفد يف منطقة
الهاوية ،التي ت�ض���م دبابات و�آليات ع�سكرية
«�إ�رسائيلية» دمرتها املقاومة يف مواجهاتها
مع العدو ،ثم دخلوا النفق الذي ميتد نحو 300
مرت يف تلة مليتا ،والذي كان ح�صن ًا للمقاومني

يف وجه الغارات اجلوية «الإ�رسائيلية» التي
كانت ت�ستهدف التلة ،و�صو ًال �إىل د�شمة �سجد،
وكانت هناك حمطة يف املعر�ض احلربي الذي
يحوي �أ�س���لحة ومعدات «�إ�رسائيلية» غنمها
املقاومون يف حرب متوز .2006
حممد زين؛ ممثل �أمني عام «حركة الأمة»؛
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي� ،أعرب عن تقديره
لبط���والت املجاهدي���ن الذين قدم���وا الغايل
والنفي�س من �أج���ل عزّة وكرامة الوطن ،مبدي ًا
�إعجابه مبا �شاهده ،وبالإرداة والعزمية اللتني
يتمتع بهما رجال املقاومة يف مواجهة العدو
«الإ�رسائيلي» ،واللتني �أثمرتا االنت�صارات.
وبع���د انتهاء اجلولة �أومل حزب اهلل م�أدبة
غداء على �رشف الوفود امل�شاركة.

�صورة جماعية عند مدخل معلم مليتا

(�أ.ف.ب).

الطيارين الذين �س���يقودون الطائرات؛
من �ض���من �سيا�س���ة زرع ال�شكوك بني
رفاق ال�س�ل�اح من جهة ،وتو�سيع رقعة
ال�شقاق يف املجتمع العراقي.
يف املقابل� ،أبدت رو�سيا ا�ستعدادها
لتلبي���ة طلب���ات العراق ب�أق�ص���ى قدر
ممك���ن ،ل�ض���مان القدرات عل���ى طرد
«داع����ش» وغ�ي�ره م���ن الإرهابيني،
ح�سبما �أبلغ الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ووزير اخلارجية �سريغي الفروف
رئي����س الوزراء العراق���ي خالل زيارته
الأخرية ملو�س���كو ،التي �س���لّمت بغداد
العام املا�ض���ي طائرات «�س���وخوي»
مطوّرة ،ف�ض ًال عن مروحيات هجومية.
يف الواق���ع ،يحقق اجلي�ش العراقي
واحل�ش���د ال�ش���عبي �إجنازات هامة منذ
حترير تكريت ،من دون معونة �أمريكية،
و�سط �شكوك ب�إلقاء الطائرات الأمريكية
عت���اداً وم�س���اعدات لـ«داع�ش» ،لذلك
ف�إن امل�سار العام ينبئ بالتقدم ،بغ�ض
النظ���ر عما �س���تفعله وا�ش���نطن التي
طالبها العبادي وبقية الذين ي�س���هّلون
متوي���ل «داع�ش» بعدم ت�س���هيل �رشاء
النفط من التنظيم الإرهابي.
�إال �أن الق�ض���ية امل�س���تجدة ه���ي
ا�س���تخدام «داع����ش» املياه ك�س�ل�اح
لتعطي�ش البلدات والقرى التي تتغذى
من �سدود الفرات ،حيث ي�سيطر التنظيم
على � 3س���دود (الرم���ادي ،والفلوجة،
وناظم الورار) ،وبد�أت عملية التعطي�ش
يف منطقة اه���وار النا�رصية ،حيث بد�أ
اجلف���اف ي�رضب تدريجي���اً ،الأمر الذي
يتجاهله اجلميع.

يون�س عودة

موضوع الغالف
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السعودية ..ومحاولة شراء الموقف الروسي
تكم���ن م�ش���كلة العق���ل اخلليجي يف
ارت���كازه عل���ى امل���ال ومنظوم���ة بي���ع
النفط و�رشاء ال���ذمم والأقالم واحلكومات
والأح���زاب وامل�ش���ايخ ،وبع���د غرقه يف
امل�ستنقع اليمني حاول امللك �سلمان من
خالل العدوان حجز مقعد يف مرتبة الدول
الإقليمية القوية ،حيث خا�ض جتربة تو�أمة
املال والقوة الع�سكرية ،عرب �رشاء اجلنود
امل�رصي�ي�ن والباك�س���تانيني ،لكنه �أخفق
يف ذلك ،وبقي وحيداً معلَّق ًا يف الف�ض���اء
يق�صف عن بُعد الن�ساء والأطفال واملوروث
احل�ض���اري اليمني ،وال يجر�ؤ على النزول
�إىل الرب ،بل مل ي�صمد داخل احلدود امل�ؤقتة
مع اليمن ،وهرب جنوده من مواقعهم عند
احلدود ال�سعودية  -اليمنية املحتلة عرب
اتفاقية الطائف التي نكلها ال�سعوديون.
يتجرّع امللك �س���لمان ك�أ����س الذهاب
�إىل رو�س���يا؛ وري���ث االحتاد ال�س���وفياتي
الذي قاتله ال�س���عوديون والأمريكيون عرب
«القاع���دة» و«الأفغان الع���رب» ..يذهب
خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني �إىل ال�س���احة
احلمراء التي وُلدت منها ال�ش���يوعية التي
حاربها ال�سعوديون �سيا�سي ًا بقرار �أمريكي،
والدلي���ل �أنه ذاهب للق���اء الرئي�س بوتني
(ممثّ���ل الكي جي ب���ي) يف �أملاني���ا �أيام
االحتاد ال�سوفياتي.
ي���زور امللك �س���لمان رو�س���يا وفق ما
ت�رسب من �أنباء هذا ال�ش���هر ،و�أر�س���ل قبل
ذلك الرئي�س �س���عد احلري���ري جل�سّ نب�ض
الرو�س ،وعندما و�ص���ل التنازل الرو�س���ي
�إىل لقاء الرئي�س بوتني للحريري ،ب�صفته
رئي�س وزراء �سابق ورئي�س ًا حلزب لبناين،
�أكمل ال�س���عوديون رحلته���م وتهي أ� امللك
�س���لمان للح���ج ال�سيا�س���ي �إىل رو�س���يا
للأهداف الآتية:
 يظن امللك �س���لمان �أن با�ستطاعتهتهدي���د الأمريكيني بالتخل���ي عن حتالفه
الأ�سا�س���ي معه���م وبن���اء التحالفات مع
فرن�س���ا ورو�سيا� ،أو من ت�ش���اء ال�سعودية
�أن ترتبط معه ،وهذه �س���ذاجة �س���عودية
ي�ستغلها الأمريكيون لل�ضغط على الرو�س
بـ«الإغراءات» و�إيهامه���م ب�إمكانية بناء

عالق���ات وطيدة م���ع �أتب���اع �أمريكا يف
املنطق���ة ،وبالتايل ف�إن الزي���ارة من هذا
الباب فا�شلة و�سطحية.
يراه���ن ال�س���عوديون عل���ى جتربتهم
مع رو�س���يا �أثن���اء غزو �ص���دام للكويت؛
عندما ر�ش���وا الرو����س ب�أربع���ة مليارات
دوالر (ملي���اران نق���داً ،وملي���اران ل�رشاء
معدات ل�ص���ناعة النفط الرو�س���ية) وفق
م���ا ك�ش���فه رئي����س امل��ص�رف املركزي
الرو�س���ي يف حمكمة رو�س���يا اليوم ()RT
ال�س���يد غريات�ش���ينكو ،بقرار م���ن الرئي�س
غوربات�ش���وف ،وذلك مقابل تخلي الرو�س
عن دعمهم ل�صدام ح�س�ي�ن ،وتركه وحيداً
�أم���ام �أمريكا والتحالف ال���دويل ،وهذا ما
ح�صل فعالً.
لقد جنح ال�س���عوديون ب�إغراء الرو�س
برفع �أ�س���عار النفط قليالً ،مقابل ت�صويت
رو�س���يا على الق���رار  2116حتت الف�ص���ل

ما هو دور اللوبي
اليهودي  -الروسي في
تقريب وجهات النظر
السعودية  -الروسية؟
الرئي�س فالدميري بوتني م�ستقب ًال امللك �سلمان بن عبد العزيز يف مو�سكو عام 2006

ال�س���ابع �ض���د «�أن�ص���ار اهلل» وعلي عبد
اهلل �ص���الح واجلي�ش اليمن���ي ،ومل يرتكوا
للرو�س قلي�ل�اً من ماء الوجه الإن�س���اين،
فرف�ضوا اقرتاحهم بهدنة �إن�سانية لإي�صال
امل�س���اعدات الغذائية والطبية لل�ش���عب
اليمني املحا صرَ� .
الرو�س يف
لق���د خدعت �أمريكا والغرب َ
ليبي���ا ،ف�أخرجوهم من الق���ارة الأفريقية،

ويحاول���ون �إبق���اء بع����ض التواج���د يف
اجلزائ���ر ،لك���ن ال �ض���مانات يف الأف���ق،
ف�أحداث الع�رشية ال�سوداء يف الت�سعينات
ما زالت حتت الرماد ،وقد ت�شتعل اجلزائر
بنار التكفرييني مرة �أخرى.
يحاول ال�س���عوديون بتخطيط �أمريكي
مقاي�ضة رو�سيا مبا�رشة لف�ض حتالفها مع
�إيران ،وبالتايل وتفكي���ك القوة املوحّ دة،

(�أ.ف.ب).

وحماول���ة التفاو����ض مع رو�س���يا حلفظ
م�ص���احلها يف �س���ورية واليم���ن وم�رص
وغريها ،ع�ب�ر البوابة ال�س���عودية ولي�س
عرب البوابة الإيرانية ،للو�ص���ول �إىل موقف
رو�سي يتخلى عن الرئي�س الأ�سد والنظام
يف �س���ورية ،ويتخلى عن «�أن�ص���ار اهلل»
يف اليم���ن ،وميتنع عن تزوي���د احلكومة
العراقية بال�سالح ،مقابل رفع احل�صار عن

رو�سيا ،ورفع �أ�سعار النفط ،وفتح اخلليج
لال�ستثمارات الرو�سية ،والعك�س بالعك�س.
هذا ما يفكّر فيه امللك �سلمان بت�شجيع
�أمريكي ،ف�إذا ربحت ال�سعودية كان الربح
يف اجليب الأمريكي ،و�إن ف�شلت ال�سعودية
خ��س�رت لوحدها ..لكن ه���ل ينجح امللك
�س���لمان وي�ش�ت�ري املوقف الرو�سي؟ وهل
تت�رصف رو�سيا كقوة عظمى �أم كدولة من
دول الع���امل الثالث الذي ي�ش�ت�رى باملال
واملكرمات؟
ما هو دور اللوبي اليهودي  -الرو�سي
الذي ي�س���اعد ال�س���عوديني يف م�سعاهم
وف���ق التحالف العلني ب�ي�ن «�إ�رسائيل»
وال�سعودية؟
هل �س���قط الرو�س بتجارة «ال�ش���نطة
ال�سيا�سية» مرة ثانية بعد ما �سقطوا فيها
بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي؟
م���ا ال���ذي ي�ض���من للرو����س ع���دم
نق���ل اجلماع���ات التكفريية �إىل رو�س���يا
واجلمهوريات ال�س���وفياتية ال�سابقة؛ كما
ح�ص���ل �إبان �أحداث ال�شي�شان وجورجيا،
وكما يج���ري يف جزي���رة الق���رم و�رشق
�أوكرانيا؟
لقد عاد الرو�س �إىل امل�ش���هد ال�سيا�سي
ال���دويل نتيجة �ص���مود �إيران و�س���ورية
واملقاومة يف لبن���ان والعراق ،ومل يدفع
الرو�س �شيئاً ،وها هي �سورية تدفع الثمن
نيابة عن حمور املقاومة ورو�س���يا ..فهل
يخط���ئ الرو����س يف مواقفه���م� ،أم يحموا
�أنف�س���هم بالبقاء مع حلف املقاومة الذي
ل���ن ينهزم ب�إذن اهلل؟ �إذا تخلى الرو�س عن
حلفائهم ،فهم الأكرث خ�س���ارة ،و�ستق�سَّ ���م
رو�سيا كما قُ�سِّ م االحتاد ال�سوفياتي �سابقاً.
�أعتقد �أن املحاولة ال�س���عودية فا�شلة
و�س���اذجة ،فرو�س���يا متلك من املليارات
�أكرث مم���ا متلك ال�س���عودية ،ولن نناق�ش
القوى والإمكانيات الع�س���كرية ،والظاهر
�أن عدوى الت�ضخم اخلادع والوهمي انتقل
من قطر الغازية �إىل ال�سعودية ..و�سيذوب
الزبد وتبقى اجلبال.

د .ن�سيب حطيط

التقليص الحاد في خدمات األونروا ..مقدمات للتوطين وشطب حق العودة؟
اعتاد الالجئون الفل�سطينيون طوال  67عام ًا على
التقلي�صات امل�ستمرة يف خدمات الأونروا ،ومل يحدث
يوم��� ًا �أن كان هن���اك فائ�ض �أو اكتف���اء بالتمويل يف
�صندوق هذه امل�ؤ�س�سة العجوز التي تتالعب بها رياح
ال�سيا�س���ة ،ويتم ا�س���تخدامها كورقة يف �أي �سيناريو
ل�ش���طب حق العودة ،باعتبارها �ش���اهدة على ق�ضية
الالجئني ،ال�سيما يف لبنان ،وغدا هذا الهاج�س يطغى
على الكثري م���ن القرارات التي م���ن املمكن �أن ت�ؤدي
�إىل ت�س���هيالت �إن�س���انية يف حي���اة الالجئني ،بحجة
اخل���وف من التوطني ،وكل عدة �س���نوات يت ّم التلويح
من قبل بع�ض الدول الداعمة بخف�ض التمويل اخلا�ص
بها ،ال�س���يما تلك الت���ي تتمتع بعالق���ات جيدة مع
الكيان ال�ص���هيوين؛ كما فعلت كندا على �سبيل املثال
منذ �س���نوات ،بعد �أن �أوقفت امل�ساعدات عن امل�ؤ�س�سة
الدولية حني و�صلت حكومة ميينية �إىل احلكم ،تربطها
عالق���ات قوية بالكيان ال�ص���هيوين ،لكن :متى وكيف
ت�أ�س�س���ت الأونروا؟ وما هي هيكليته���ا؟ وكيف تزاول
عملها؟ وما هي �أبرز م�شاريع حلّها؟

ت�أ�س�س���ت الأونروا بقرار من اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف  8كانون الأول/دي�س���مرب  ،1949بناء على
القرار  ،194الذي يق�ضي بعودة الالجئني الفل�سطينيني
�إىل ديارهم الت���ي هُ جِّ روا منها ،و ُكلّفت مبوجب الفقرة
الرابعة بتنفيذ برامج �إغاثة وت�شغيل الجئي فل�سطني،
وب���د�أت عملياتها يف الأول من �أي���ار  ،1950وقد تكرر
تفوي�ض���ها مراراً منذ ذلك التاري���خ ،و�آخرها كان يف
العام .2014
ير�أ����س الأون���روا مفوّ�ض ع���ام م�س����ؤول عن كل
ن�ش���اطاتها ،وحتا�سبه اجلمعية العامة التي يقدّم لها
تقريراً دوري ًا ب�ش���كل م�س���تقل عن الأمني العام للأمم
املتحدة .تت�ش���كل اللجنة اال�ست�ش���ارية من  24ع�ضواً
هم كالآت���ي 3 :ممثلني للدول امل�ض���يفة 18 ،دولة3 ،
هيئات غري دولي���ة هي ال�س���وق الأوروبية ،وجامعة
الدول العربية ومنظمة التحريرالفل�سطينية .وبح�سب
الأهداف التي وُ�ض���عت ف�إن الأونروا ت�س���عى ليتمتع
الالجئون الفل�س���طينيون بحياة مديدة و�صحية ،و�أن
يكت�س���بوا املعرف���ة وامله���ارات املنا�س���بة ،والتمتع

مب�ستوى معي�شي الئق ،بالإ�ض���افة �إىل حماية حقوق
الإن�س���ان �إىل �أق�ص���ى حد ممكن� .أي�ض���اً ،جميع برامج
الوكالة مق�سَّ ���مة �إىل ثالثة م�ص���ادر متويل :ال�صندوق
الع���ام الذي يغط���ي طاقم املوظف�ي�ن احلاليني وغري
املوظفني ،التكاليف لن�شاطات اال�سا�سية ومديرياتها،
متويل يغطى التكاليف غري اجلارية مل�شاريع حمددة،
ومتوي���ل الطوارئ الت���ي يغطي الن�ش���اطات الإغاثية
والإن�س���انية يف مناطق نزاع ا�س���تثنائياً ،وهو الأمر
الذي ركّ���ز عليه املفوّ�ض العام الأ�س���بوع املا�ض���ي
يف خطاب���ه الأخري ،والذي ل���وّح فيه بوقف الكثري من
اخلدمات ،وخماطر تهدد م�س���تقبل الأونروا التي ميثّل
وجودها اعرتاف ًا والتزام ًا من املجتمع الدويل بق�ض���ية
الالجئني الفل�س���طينيني �إىل ح�ي�ن عودتهم ،وبالتايل
تُعت�ب�ر حماوالت حلّها مقدمة ل�ش���طب ح���ق العودة
ب�شكل نهائي..
يذكّ���ر ذل���ك بالطروح���ات الت���ي طالت م�س����ألة
الالجئني ،حيث يح�رض بقوة الي���وم م�رشوع الرئي�س
الأمريكي الأ�س���بق بيل كلنتون ،والذي ت�ض���من :عودة

ق�س���م من الالجئني �إىل الدولة الفل�س���طينية ،وتوطني
ق�س���م منهم حيث هم يف الدول التي يقيمون فيها� ،إذا
وافقت على ذلك ،و�إيجاد بلد ثالث يقبل توطني الجئي
�أي���ة دولة ال تقبل توطينهم فيها (مث ًال لبنان) ،و�إعادة
ق�س���م من الالجئني ب�أعداد حمدودة ،و�ضمن ال�سيادة
«الإ�رسائيلية» يف �ص���يغة ّمل �ش���مل العائالت ،ونقل
أرا�ض مقرتح �أن ت�ض���م للدولة
ع���دد من الالجئني �إىل � ٍ
الفل�س���طينية ،ثم �إقامة �صندوق دويل لدفع تعوي�ضات
ت�ساعد على ت�أهيل الالجئني يف و�ضعهم اجلديد بدي ًال
عن الأونروا ،وهذا طبع ًا لي����س تنفيذاً للقرار  ،194بل
�إنهاء للق�ضية الفل�سطينية واحلقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني خدمة للكيان ال�صهيوين.
لذلك ،هن���اك �رضورة مُلحّ ة الي���وم لتطوير حركة
الالجئني ،وو�ض���ع ا�سرتاتيجية فل�س���طينية ملواجهة
كل خمططات التوطني والتهجري ،وا�س���تعادة احلقوق
الوطنية ،ويف مقدمتها حق العودة.

�سامر ال�سيالوي
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آفاق التمدد «الداعشي» بين سورية والعراق
تط���وّرت الأح���داث يف �س���ورية
يف الفرتة الأخرية ب�ش���كل مت�س���ارع،
ف�أحدث���ت بع����ض املتغ�ّي�ررّ ات يف
اجلغرافي���ة الع�س���كرية ،وذل���ك بعد
احت�ل�ال «داع�ش» لتدم���ر ،و�إحكام
�س���يطرتها عل���ى �أغل���ب املناف���ذ
احلدودي���ة بني الع���راق و�س���ورية،
و�س���يطرة «جبه���ة الن��ص�رة» على
معظم حمافظة �إدلب والتقدم باجتاه
احل�سكة ،والتي قابلتها �سيطرة �شبه
كامل���ة للجي�ش ال�س���وري وحزب اهلل
عل���ى جرود القلمون وجزء من جرود
عر�سال.
ان�س���حب اجلي�ش ال�س���وري من
تدم���ر ،ودخلتها «داع����ش» دون �أية
مقاوم���ة تُذك���ر ،وف�� رّّس�ر البع�ض هذا
االن�س���حاب ب�أ�س���باب خمتلفة ،وبد�أ
ال�ضخ الإعالمي ب�أن اجلي�ش ال�سوري
�أ�صبح عاجزاً عن مواجهة التكفرييني
يف �أغل���ب املحافظ���ات ،وحتديداً يف
ال�رشق ال�س���وري و�ش���ماله ،كما بد أ�
الرتويج لأن ما ح�صل مقدمة النهيار
يف جبه���ة اجلي����ش ال�س���وري ميكّن
امل�س���لحني من الفوز ،وهي ادعاءات
�إعالمية ال ت�ؤيدها الوقائع ،فما ح�صل
يف تدمر واحدة من املعارك القائمة.
من الوا�ض���ح �أن هذه احلرب �ضد
�س���ورية هي ح���رب كوني���ة اجتمع
حوله���ا غالبي���ة دول اال�س���تكبار
العاملي ،ومعها دول اخلليج العربي،

التي �أعطت لنف�سها فر�صة �أ�شهر عدة
لإ�س���قاط النظام ،ولك���ن هذه احلرب
دخلت عامها اخلام����س والنظام يف
�سورية مل ي�سقط.
من الطبيعي �أن يُ�ستنزف اجلي�ش
ال�سوري يف هذه احلرب الطويلة ،لأنه
مل يك���ن مهي أً� لهذا النوع من احلروب
التي قامت عل���ى التكفيري والتعبئة
املذهبي���ة ،و�إيهام العامل الإ�س�ل�امي
ب�أن «النظام العل���وي» ومعه �إيران
وح���زب اهلل يقاتلون ال�سُّ ���نة ،وقلب
احلقيقة التي ت�شري �إىل �أن التكفرييني
هم القتلة ،بل ميار�سون القتل ب�أب�شع
ال�ص���ور ،وبطريق���ة ال �إن�س���انية ،مع
ال�سُّ ���نة وال�ش���يعة وكل من ال يعلن
الوالء لهم.
تو�س���ع «داع�ش» يف �س���يطرته
عل���ى ال�رشق ال�س���وري واحل�س���كة،
و«جبه���ة الن�رصة» يف �ش���ماله يف
حلب و�إدلب ،ال يرجّ حان غلبة فريق،
ذل���ك �أن النظ���ام مم�س���ك يف املدن
الرئي�سة حيث الكثافة ال�سكانية ،وله
دفاعات �أ�سا�س���ية يف تلك املناطق،
�إ�ضافة �إىل �أنه يحاول حت�سني موقعه
يف بع�ض مناطق �سيطرة امل�سلحني،
ل���ذا تُعترب هذه التط���ورات جزءاً من
حت�سني املوقع التفاو�ضي لكل منهما،
�إذا حان وقت الت�سوية.
�إن تخل���ي النظ���ام ع���ن بع�ض
املناطق من دون مواجهة ،كما حدث

يف تدم���ر ،مرتب���ط بق���درة وظروف
اجلي�ش الذي يعطي الأولوية للمناطق
الآهلة بال�س���كان ،والت���ي لها �أهمية
ع�سكرية و�سيا�سية.
قد ال ي�س���تطيع اجلي�ش ال�سوري
وحده �أن يق�ض���ي عل���ى التكفرييني
املدعوم�ي�ن م���ن ال���دول الغربي���ة
والدول العربي���ة وتركيا التي فتحت
حدودها ل�ل��آالف منه���م ،وهي التي
تريد ال�س���يطرة على ال�شمال ال�سوري
ليكون لها دور �أ�سا�س يف ملف الأزمة
ال�س���ورية ،وامل�س���اهمة يف �إ�س���قاط
النظام ،ومع ذلك فقد �ص���مد اجلي�ش
ال�سوري ب�ش���كل كبري ،وواجههم ،وما
يزال يحافظ عل���ى مناطق هامة يف
تلك البقعة اجلرافية احل�سا�سة.
�أ�ص���بح وا�ض���ح ًا �أن الظ���روف
امليدانية وال�سيا�سية يف املنطقة مل
تن�ض���ج بعد لطالئع حل �سيا�سي يف
�سورية ،و�أن القتال الدائر هو لتح�سني
املواق���ع يف مرحلة اال�س���تنزاف ،من
دون �أن تكون هن���اك مفاج�آت هامة،
كما ي�سعى كل طرف لتح�سني و�ضعه
املي���داين ب�ض���خ �إمكانات �إ�ض���افية
و�أع���داد ب�رشية متزاي���دة ،وهذا الأمر
�سيطول لفرتة من الزمن ،ويبدو باحلد
الأدنى �أنه مرتبط بتطورات احلل يف
العراق.

هاين قا�سم

م�سلح من «كتائب نور الدين الزنكي» ينقل �صاروخاً خالل احتدام املعارك مع «داع�ش» يف ريف حلب (�أ.ف.ب).

سقطت ورقة التوت
«و�س���قطت ورقة التوت» ..كثرياً ما �س���معنا
هذه اجلملة عن���د الإ�ش���ارة �إىل التواطوء العربي
مع الكيان ال�ص���هيوين ،من خالل ال�صمت املطبق
ع���ن االعتداءات وقت���ل املدنيني ،وه���دم املنازل
عل���ى قاطنيه���ا ،بل يف كث�ي�ر من الأحي���ان يت ّم
حتميل م�س����ؤولية العدوان ال�ص���هيوين لف�ص���ائل
املقاومة الفل�س���طينية واللبنانية ،و�إطالق �صفتي
«املقامرين» و«املغامرين» عليها.
الي���وم� ،أوراق �ش���جرة التوت �س���قطت جمدداً،
ودفعة واحدة ،بعد ما ك�شفته �صحيفة «بلومربغ»
الأمريكية بال�ص���وت وال�صورة مل�ش���اركة العميد
املتقاعد وم�ست�ش���ار رئي�س جهاز اال�س���تخبارات
ال�س���عودي ال�سابق؛ �أنور ع�ش���قي ،يف ندوه مغلقة
ا�ست�ض���افها جمل����س العالق���ات اخلارجي���ة يف
وا�شنطن ،مع مندوب الكيان ال�صهيوين ال�سابق لدى
الأمم املتحدة؛ دوري غولد ،و�أحد اكرب م�ست�ش���اري
رئي�س حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،وبت�شجيع
ومباركة �أمريكيتني.
وعر�ض احلدث على
نعم ،بال�ص���وت وال�صورةُ ،
�أغلب حمطات الع���امل التلفزيوني���ة كحدث هام
له دالالته ال�سيا�س���ية والأمنية يف منطقة ال�رشق
االو�س���ط ،و�ش���اهد النا����س م���دى احلميمية بني
«الرجل�ي�ن»؛ م���ا ي�ؤ��ش�ر �إىل �أن ت�رسيبات العام
املا�ض���ي حول لقاءات �س���عودية � -صهيونية يف
الهند و�إيطاليا والت�ش���يك كانت �صحيحة ،وح�ضور
«ع�ش���قي» نف�س���ه يعزز نظرية التكليف الر�سمي
لهذه املهمة.
ت�ض���اف �إىل ذلك لق���اءات علنية �س���ابقة مع
ال�ص���هاينة� ،ش���ارك فيها تركي الفي�ص���ل؛ رئي�س

اجلرنال ال�سعودي املتقاعد �أنور ع�شقي مع دوري غولد كبري م�ساعدي بنيامني نتنياهو

اال�ستخبارت ال�سعودية الأ�سبق ،والتي كان �آخرها
مع وزيرة الق�ضاء ال�سابقة ت�سيبي ليفني.
تق���ول ال�ص���حيفة �إن احلديث يف الن���دوة دار
حول العدو امل�شرتك (�إيران) ،وخطرها على النظام
ال�س���عودي والنظام ال�صهيوين ،و�س���بل املواجهة
والتن�سيق امل�ش�ت�رك ،ملحا�رصة �إيران التي ت�ص ّدر
الإرهاب ..وذكرت ال�ص���حيفة �أن غولد تفاج�أ بطرح
«ع�ش���قي» ،الذي «بال���غ» ،كما قال���ت ،وطالب
بالق�ض���اء على النظام يف �إيران ،مطالب ًا بتكثيف
العم���ل امل�ش�ت�رك للو�ص���ول �إىل ه���ذه الأهداف،

وباالعرتاف مبب���ادرة امللك عب���داهلل التي �أُطلقت
خالل انعقاد قمة عام  2002يف بريوت.
ملواجهة ك�شف حقيقة اللقاءات واالجتماعات
م���ع العدو ال�ص���هيوين ،كانت ال�س���عودية يف كل
مرة تلج����أ �إىل الع�ص���بيات القبلي���ة واملذهبية،
وتقوم بدعم النزاع���ات واحلروب والتحري�ض؛ من
�أفغان�ستان �إىل فل�سطني ولبنان ،و�صو ًال �إىل �سورية
م�ؤخراً ،مب ّددة �أموال العرب وامل�س���لمني يف القتال
فيم���ا بينه���م� ،أو تثبت حاكم هن���ا �أو هناك على
مقعده الرئا�سي..

لقد فتحت ال�س���عودية مئ���ات مراكز التطوع
لل�ش���باب العرب وغريهم من الراغبني بالذهاب
�إىل افغان�س���تان ملحارب���ة العدو ال�س���وفياتي
ال�شيوعي ،وتكلفت بجميع امل�صاريف ،بينما مل
نر مركزاً واحداً للتطوع والدفاع عن فل�سطني -
َ
كما يح�صل الآن من دعم بالأ�سلحة وال�صواريخ
مل���ا ي�س���مى «الث���وار» يف العراق و�س���ورية
 �أو �أي عم���ل ميداين ع�س���كري �أو �أمني �ض���دالعدو ال�ص���هيوين منذ ت�أ�سي�س���ه ،رغم كل �أنواع
اال�ستغاثات التي �أُطلقت.
هناك مفاو�ض����ات �إيرانية مع الغرب ،وعلى
ر�أ�سه الواليات املتحدة الأمريكية ،والتي �أفقدت
البع�ض �صوابهم ،وكثريون يقولون �إن خواتيمها
�ستكون «�س����عيدة» ،و�سيوقَّع االتفاق� ،شاء من
�شاء و�أبى من �أبى ،لأ�سباب كثرية ،ولهذا يبدو �أن
املت�رضر ْين التقيا على فعل �أي �شيء للت�شوي�ش
َ
�أو التعطيل ،و�أي�ض���� ًا �إنهاء الق�ض����ية الأ�س����ا�س
فل�سطني.
لع����ل الطامة الك��ب�رى �أن حملل��ي�ن عندما
�س����ئلوا عن لقاء بع�ض ال�سعوديني بال�صهاينة
�أجاب :الإيراين التقى بال�شيطان الأكرب �أمريكا،
و�أنا التقيت بالطفل املدل����ل للأمريكي ،لطلب
احلماي����ة التي مل �أنتزعها م����ن الرئي�س باراك
�أوباما يف القمة الأخرية ملواجهة العدو الأول
�إيران!..
وهكذا يثبت االلتزام باملثل القائل« :نكاية
بالطهاره.»..

جعفر �سليم

رئاسيات

www.athabat.net
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إميل لحود يتذكر..

ُ
لحود :رفضت طلب واشنطن البقاء رئيسًا غير شرعي ..كحال رئيس الحكومة
بعد ا�ستقالة الوزراء ال�شيعة اخلم�سة
والوزي���ر يعقوب ال��ص�راف من حكومة
الرئي����س ف�ؤاد ال�س���نيورة الأوىل ،اعترب
الرئي����س حلود �أن ه���ذه احلكومة باتت
غري ميثاقية وغري �رشعية ،ويقول :ذات
جمعة يت�صل بي ف�ؤاد ال�سنيورة ،معلن ًا
عقد جل�س���ة ملجل�س ال���وزراء ،لتعيني
الهيئة الناظمة لالت�صاالت.
يتابع :كانوا م�ستعجلني لهذا الأمر،
لأنهم ووزير االت�ص���االت مروان حمادة
كان���وا يري���دون �أن يبيع���وا اخلل���وي،
فرف�ضت ذلك ب�ش���دة ،لأنه �أ�صبح ُيدخل
على خزين���ة الدولة نحو ملياري دوالر
�س���نوي ًا بد ًال من  300مليون دوالر التي
كانت �س���ابق ًا ،وهنا طرح الوزير حمادة
تعيني الهيئ���ة الناظمة ،لأنها هي التي
تقرر.
وحينها �س�ألت :من هي هذه الهيئة؟
ومن هي الأ�س���ماء التي تقدمت؟ �أريد �أن
�أعرفها كلها ،ولي�س من فاز فقط.
يومها �أعل���ن حمادة �أنه يلزمه وقت
لذل���ك ،ف�أكدت لهم �أنه قبل �أن �أعرف كل
�شيء ال جمال لذلك ..حينها علمت �أنهم
يريدون �أن يبيعوا اخللوي بثالثة مليار
دوالر ،بينما يعطي �سنوي ًا ملياري دوالر.
ي�ض���يف� :أمام �إ�رصاري� ،أر�س���لوا يل
الئحة بالأ�سماء ،ف�أكدت �رضورة در�سها،
وهو ما يفرت�ض نحو �أ�سبوع ،لكن �صباح
ال�س���بت يطلب ال�س���نيورة عقد جل�سة
ملجل����س الوزراء االثن�ي�ن ،لأن هناك ما
هو �أهم من الهيئ���ة الناظمة ،وهو �إقرار
املحكمة الدولية ،لأنه �سي�سافر الثالثاء.
وي�ش���دد الرئي����س حل���ود هنا على
�أن���ه �أكد له���م �أن م�س��� ّودة االتفاقية مل
ت�صله ،وهذا الأمر من اخت�صا�ص رئي�س
اجلمهورية ،لأن الد�س���تور �أناط به بحث
وتوقيع االتفاقيات الدولية ،ولهذا ف�إنه

حلود :ال �أحد يفر�ض على رئي�س لبنان ماذا يفعل

لن يح�رض اجلل�س���ة ،و«ممن���وع اتخاذ
القرار خاللها قبل �أن �أطلع عليها و�أعرف
تفا�صيلها وبنودها».
ي���وم ال�س���بت كان هناك جل�س���ة يف
جمل�س الن���واب ،وعلم ما ين���وي رئي�س
احلكومة عليه ب�ش����أن املحكمة الدولية،
فح�ص���ل اخلالف الكبري ،وعلى �أثرها قدم
الوزراء ال�ستة ا�ستقاالتهم.
وعل���ى الأث���ر �أعلن���ت �أن احلكوم���ة

بات���ت غري ميثاقية وغ�ي�ر �رشعية وغري
د�ستورية؛ عم ًال بالفقرة «ي» من مقدمة
الد�س���تور التي ت�ؤكد �أن «ال �رشعية لأي
�س���لطة تناق�ض ميثاق العي�ش امل�شرتك»
مع الأ�سباب املوجبة.
كان ذل���ك يف �أواخ���ر الع���ام ،2006
وبعد م�ضي نحو ع�رشين يوم ًا من ال�سنة
اجلديدة� ،أعلمت احللفاء �أن احلكومة غري
ميثاقية وغري �رشعية ،مما يفر�ض ت�شكيل

ّ
«االتحاد البيروتي» ينظم محاضرة حول واقع ومتغيرات األمن القومي العربي

د .ح�سن نافعة متحدثاً خالل املحا�ضرة

دعا رئي�س االحتاد البريوتي ورئي�س رابطة العروبة والتقدم؛ د� .س���مري �ص���باغ� ،إىل حما�رضة حول «الأمن القومي العربي..
الواقع واملتغريات» للدكتور ح�سن نافعه ،الذي �رشح مفهوم الأمن القومي العربي ،مميزاً �إياه عن الأمن الوطني والأمن اجلماعي،
ثم حدد م�صادر تهديد الأمن القومي العربي ،وهي :امل�شاريع اال�ستعمارية ،وامل�رشوع ال�صهيوين ،والتجزئة العربية ،الفت ًا �إىل �أن
م�صطلح «الأمن القومي العربي» ُيعد من �أكرث امل�صطلحات �شيوع ًا وا�ستخدام ًا يف العامل العربي� ،سواء من جانب الباحثني �أو
من ُ�صنّاع القرار العرب ،ومع ذلك فما يزال امل�صطلح �أقرب ما يكون �إىل ال�شعار �أو املفهوم النظري ،ونادراً ما ُيرتجم �إىل �سيا�سات
�أو برامج عمل تط َّبق على �أر�ض الواقع.

حكوم���ة جديدة تعقد اجتماعاتها يف
الق�رص اجلمهوري ،من �أجل ت�سيري �أمور
الدولة حتى انته���اء واليتي كرئي�س
للجمهورية.
وي�ش�ي�ر حلود �إىل �أن املعار�ض���ة
كلها وافقت با�ستثناء رئي�س املجل�س
النيابي ،الذي طلب عدم اال�س���تعجال،
لأن هناك مت�س���ع ًا م���ن الوقت حتى
انته���اء الوالي���ة ،فكان جواب���ي� :إننا
يف بداية ال�س���نة ،وميكنن���ا �أن نعمل
الكثري ،لك���ن �إذا ت�أخرمت ف�أنا لن �أكون
�أمني اجلميل الذي انتظر حتى اللحظة
الأخرية من نهاية واليته ،و�أقدم على
ت�ش���كيل حكومة ،و�أكدت لهم �أنه قبل
الأول من �شهر �آب  2007ميكن ت�شكيل
حكومة جديدة ،وبعدها لن �أ�س�ي�ر يف
الأمر.
ي�ضيف :فع ًال ،م ّر هذا التاريخ ومل
فاعتربت �أنهم
يراجعني �أح���د بالأمر،
ُ
ال يريدون ذلك ،وقبل �أن �أغادر الق�رص
اجلمهوري ،جاءت املعار�ضة كلها �إ ّ
يل
يف الأول من ت�رشي���ن الثاين ،ليعلنوا
�أنه���م كانوا خمطئ�ي�ن ،وكان يفرت�ض
�إعالن حكومة جديدة منذ �أول ال�سنة،
ف�أكدت لهم �أن الأمر خمتلف الآن ،ولن
�أقدم على هذه اخلطوة.
وذه���ب البع����ض من املعار�ض���ة
ليقول يل �إنه من الأف�ض���ل �أن ت�ش���كّل
حكومة جدي���دة ،حتى ال يطلبها منك
ال�س���وريون ،لكنني �أكدت لهم رف�ضي
الأمر ،ولن �أكون �أمني اجلميل �آخر.
ً
فع�ل�ا �إىل الرئي�س
يتاب���ع :ذهبوا
ب�ش���ار الأ�س���د ،وفاحتوه بالأمر ،حيث
علمت فيم���ا بعد �أنه قال لهم� :آن لكم
ُ
�أن تفهموا الرئي�س حلود ،الذي ال ين ّفذ
�إال م���ا ميليه عليه �ض���مريه وواجبه
الوطن���ي ،و�إذا ق���ال �إن���ه لن ي�ش���كّل
حكومة ،فمعناه �أنه لن ي�شكلها.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود �إىل �أنه يف
تل���ك الفرتة عق���دت قم���ة عربية يف
العا�صمة ال�سعودية الريا�ض ،وحتديداً
يف  28و� 29آذار  ،2007وكان���ت �آخ���ر
قم���ة �أح�رضها ،ففوجئ���ت ب�أن البيان
اخلتامي للقمة حم�ضرّ �سلف ًا ،ف�أُر�سلت
�إيل م�س َّودة عنه ،وفيها �إقرار بالنقاط
ال�س���بعة التي طرحها ف�ؤاد ال�سنيورة
يف م�ؤمت���ر روما يف �ش���هر �آب 2006
�إبان احتدام الع���دوان «الإ�رسائيلي»
على لبنان ،ف�أعلمت �أمني عام جامعة
ال���دول العربية عمرو مو�س���ى ووزير
اخلارجية ال�س���عودي �سعود الفي�صل،
اللذي���ن ح��ض�را �إىل مق���ر �إقامت���ي،
و�أبلغتهم���ا رف����ض لبنان ت�ض���مني
املوافقة على النقاط ال�س���بعة ،ف�أكدا
�أن لبنان و�س���ورية وافقا عليها خالل
م�ؤمتر وزراء اخلارجية ،لكنني رف�ضت
ذل���ك ،و�أك���دت له���م �أن «�إ�رسائيل»
و�أم�ي�ركا ،ويف ذروة الع���دوان عل���ى
لبن���ان ،مل ي�س���تطيعا �أن مي���ررا هذه
النقاط ،وبالتايل ف�إن لبنان الذي هزم
«�إ�رسائيل» لن ي�س���مح بتمريرها يف
مقررات القمة العربية.
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وحينم���ا
التقيت بالرئي�س ب�ش���ار
ُ
الأ�س���د ،وكان���ت �إقامت���ه جم���اورة
لإقامتي ،فاحتت���ه بالأمر ،ف�أكد يل �أن
هذه املوافقة جاءت حينما مل يعار�ض
وزير خارجيتك���م ذلك ،وحينما ب ّينت
له الأمر وقف �إىل جانبي بقوة.
ي�ض���يف :ح���اول عمرو مو�س���ى
و�س���عود الفي�ص���ل ب�ش���تى الو�سائل
�إقناع���ي ،لكنهم���ا مل ُيفلح���ا ،فجرى
تغيري م�س َّودة املقررات ،وحذفت منها
النقاط ال�سبعة.
وي�ش�ي�ر حل���ود �إىل �أن ال�س���فري
ال�س���عودي ال�س���ابق يف بريوت عبد
العزيز خوجة كان حا�رضاً االجتماع،
فقال للرئي�س حل���ود« :رجاء �أن مترر
الأمر ،وخادم احلرمني ال�رشيفني امللك
عبداهلل لن ين�سى لك ذلك لولد الولد»،
لكنن���ي رف�ض���ت ذلك ب�إ��ص�رار ،فكان
�أن ّمت �إلغاء �أي ذكر للنقاط ال�س���بعة
يف م�س��� َّودة البيان اخلتامي ..لكنني
فوجئت قبي���ل الدخول �إىل اجلل�س���ة
اخلتامي���ة بتمري���ر ذكر ه���ذه البنود
أعلنت
يف �إحدى فق���رات البيان ،وهنا � ُ
رف�ض���ي جمدداً ،وب�شدة ،وخوف ًا من �أن
تنتهي قمة الريا�ض بالف�شل� ،سارعوا
�إىل حذفها.
ويذكر الرئي�س حلود باملنا�س���بة
�أن الأمريكي�ي�ن �أر�س���لوا ل���ه «قبيل
نهاية العهد �أن �أ�س���تمرّ يف ممار�س���ة
رئا�سة اجلمهورية ،بعد انتهاء الوالية،
بذريعة �أن ف�ؤاد ال�س���نيورة م�ستمر يف
رئا�س���ة احلكومة ،وهو غ�ي�ر �رشعي،
وبالت���ايل ال ب�أ�س �أن ي�س���تمر رئي�س
اجلمهورية يف مهمت���ه ،ولو كان غري
�رشعي ،فكان ردي احلا�س���م �أن ال �أحد
يفر�ض عل���ى رئي�س لبنان ماذا يفعل،
عندها �س�ألوين ماذا �ستفعل يف نهاية
واليتك؟ فقل���ت �أن قراري تعرفونه يف
�آخر حلظ���ة من واليت���ي ،وهكذا عند
منت�صف ليل  2007/11/24مل يكن �أحد
يعرف ماذا �س�أفعل.
وهك���ذا ،وقبيل انتهاء واليتي يف
رئا�س���ة اجلمهورية ،وعند منت�ص���ف
لي���ل  ،2007/11/24كان القرار الذي
�أ�ص���درته كن���وع من �إع�ل�ان حالة
الط���وارئ وت�س���ليم اجلي�ش ،حتى ال
ي�ص�ي�ر م�ش���اكل� ،إذ جاء يف القرار:
«توافر اخطار حال الطوارئ وحتققها
يف جمي���ع �أرا�ض���ي اجلمهوري���ة
اللبناني���ة اعتب���اراً م���ن تاريخ 24
ت�رشين الثاين  ،2007وتكليف اجلي�ش
�ص�ل�احية حف���ظ الأم���ن يف جميع
الأرا�ض���ي اللبنانية ،وو�ض���ع جميع
القوى امل�سلحة حتت ت�رصفه وعر�ض
التدابري التي يفر�ض���ها اجلي�ش على
جمل�س الوزراء فور ت�ش���كيل حكومة
تتواف���ر فيه���ا ال�رشعي���ة امليثاقية
والد�س���تورية ،.لكن مي�شال �سليمان
دب اخل���وف يف ركاب���ه ،و�أعلم ف�ؤاد
ّ
ال�سنيورة �أنه لن ين ّفذ الطلب.

�أحمد زين الدين
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أمور ينبغي أال تفعليها بعد الخالف مع زوجك
الت�شاجر مع �رشيك احلياة �أمر
طبيعي و�صحي ،ف�أنتما �شخ�صان
خمتلفان ،و�س���تكون لديكما �آراء
خمتلفة يف بع�ض الأحيان ،لكن
ما ال تدركينه هو �أن ما تفعلينه
بعد ذلك ميكن �أن يكون ذا �أهمية
كبرية لعالقتك ،كم���ا هو احلال
بالن�س���بة ملا تقولينه يف حلظة
الت�شاحن.
1 .1ال حتتفظ���ي بكلمات���ه
يف ذاكرت���ك :مهما ق���ال لك زوجك
خالل ال�ش���جار ،ينبغي �أن ترتكيه
يف تل���ك املرحلة ،فالن�س���اء التي
تق���وم بعمل قوائ���م لتلك الكلمات
يف ذاكرتهن ال تخرب �أزواجهن عما
ي�ضايقهن يف تلك اللحظة .لذا� ،إذا
قال لك زوجك �ش���يئ ًا �ضايقك �أثناء
�ش���جاركما� ،أخربيه �أن كلماته قد
خيّبت �آمالك ،و�إذا �ضايقتك كلماته
الت���ي قالها اثن���اء ال�ش���جار يف
اليوم التايل� ،أعطي لنف�س���ك فر�صة
اللتقاط الأنفا�س بد ًال من الأقرتاب
منه م���رة �أخرى للتح���دث بالأمر
يف تلك ال�رسع���ة ،ف�إعادة التحدث
حول مو�ضوع ال�شجار ب�شكل متكرر
ميك���ن �أن ي����ؤدي �إىل اخلو�ض يف
دوائ���ر ال نهاية لها من اجلدال بد ًال
من البحث عن حل.
2 .2ال تخلقي �أعذاراً عن �سبب
�ش���جارك معه :هن���اك املاليني من
الأ�س���باب التي ميكنك �إلقاء اللوم
عليها حلدوث ال�ش���جار ،مثل :يوم
عمل �س���يئ� ،صداع� ،أو النوم ب�شكل
غ�ي�ر مري���ح .يف احلقيق���ة ،تقول

ِ
أنـت

العالق���ة اجلن�س���ية �إذا كن���ت ال
ترغبني يف ذلك :لقد قال كل منكما
�إنه �آ�سف ،وقد عنى ذلك ،لكنه الآن
يح���اول �أن يقي���م عالق���ة حميمة
معك ،فمعظ���م الرجال يرغبون يف
�إقامة العالقة احلميمة لي�ش���عروا
بالقرب من زوجاتهم ،ف�إذا كان ذلك
�آخر ما يجول يف خاطرك ،فارف�ضي
ذلك بلط���ف وقويل�« :ش���كراً لأنك
ت�ش���عر �أنك تريد �أن تكون بالقرب
مني ،لكني ل�ست باحلالة املزاجية
املنا�س���بة الآن» ..وقومي ب�ض���مه
�إليك واحت�ضانه ،و�أخربيه �أنه رمبا
ميكنكم���ا �إقامة تل���ك العالقة غداً،
لكن ال تلتفت���ي �إليه وتخربيه �أنك
ال تريدي���ن ذلك بدون �س���بب ،فهذا
�سيجرح م�شاعره.

�إحدى الدرا�سات �إن الأزواج الذين ال
ينالون ق�سط ًا كافي ًا من النوم �أكرث
عر�ض���ه للت�ش���اجر ،ومع ذلك ،ف�إن
مترير اللوم لي�س بالأمر العادل لك
�أو لزوجك ،فامل�ش���اجرات تتمحور
حول املعلومات ،ف�إذا كنت غا�ضبة
�أو جمروحة ،فهذه معلومة يحتاج
زوج���ك �إىل �أن يعرفه���ا ،وامل���رة
التالية التي يكون فيها يومك �سيئ ًا
يف العمل ،حذري زوجك قبل عودتك
�إىل املنزل ،وبتلك الطريقة �س���يعلم

زوجك �أنك رمبا تكونني �أكرث توتراً.
3 .3ال ت�س�ي�ري بعيداً �إذا حاول
زوجك �إعادة التحدث يف املو�ضوع� :إذا
كان قد مرّ فقط ب�ضع دقائق عن نهاية
امل�شاجرة� ،أخربي زوجك �أنك م�ستعدة
ل�سماع �أي �س�ؤال �أو �أي �إحباطات عالقة
بعدما يح�صل علي وقت للتفكري ،ف�إذا
�أراد �أن يعيد فتح مو�ض���وع امل�شكلة
بعد عدة �أيام ،ال تديري ظهرك له ،بل
عودي وا�ستمعي �إليه.

5ال تت�ص���احلا م���ن خالل

رمي اخلياط

.5

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات غرف تبديل املالب�س

آالم أوالدنـــا في آمــالـنـــــا
حتر�ص «الثبات» على �أن تقدّم بع�ض الو�ص���ايا ،حتى ال
نكون �سبب ًا يف �آالم �أبنائنا ونكدر حياتهم ون�ضيّع م�ستقبلهم:
 -1اعلم يقين ًا �أن لول���دك رزق لن ي�أخذ غريه ،ولن ي�ؤخذ
من رزقه �ش���يء؛ ج���اء يف احلديث« :لن مت���وت نف�س حتى
ت�ستكمل رزقها و�أجلها».
ب�ِّي� له وح���ذّره �أن كل �أمل يغ�ض���ب اهلل �إمنا هو يف
 -2نِّ
احلقيقة غاية الأمل ،ور�أ�س اخل�رسان.
 -3ليكن �أملك مل�س���تقبل ابنك منطقي���اً؛ فال ترهق من ال
يحب القراءة والكتابة وال يحقق النجاح �إال ب�أ�شق الطرق ب�أن
تعلّق عليه �أم ًال علمي ًا �أو �أكادميياً.
 -4ال تفر�ض عليه م�س���تقب ًال �أنت تريده وهو ال يحبه وال
يريده ،و�إن كان م�ستواه العلمي ي�ؤهله لذلك؛ فال تكرث احلديث
له عن الطب والأطباء لت�ؤثر على قراره يف حتديد م�س���تقبله
وهو ال يحب امل�ست�ش���فيات ،وي�ض���يق �رضع ًا بر�ؤية املر�ضى
وامل�صابني.
 -5ال حتر����ص على �أن يكون ابنك �ص���ورة طبق الأ�ص���ل
عنك،فبين���ك وبين���ه اختالف كب�ي�ر ،ف�أنت �إن�س���ان مبميزات
وقدرات ،وابنك �إن�سان مبميزات وقدرات �أخرى ،و�إ�رصارك على
�أن يك���ون مثلك ما هو �إال فتك مب�س���تقبله وحتطيم لأمنياته،
وفر�ض حظر على �أحالمه وطموحاته� ..أما �إن كان ذلك برغبة

4 .4توقف���ي ع���ن التذمر :هل
مازلت غا�ضبة من امل�شاجرة؟ هذا
ال يعطيك احلق يف التمتمة والتذمر،
فهذا لي�س بال�شيء اجليد ..ال ت�سبي
�أحد �أبداً ،لأنه من ال�صعب عليه �أن
يتجاوز ذلك ،فال�س���باب �سيجعله
يع���ود وهو ي�ش���عر بالإهانة ..بدل
م���ن ذلك ،اطلبي منه التحدث فيما
يزعجك مبجرد �أن تهدئي.

6 .6ال تق���ويل« :مل �أك���ن
�أق�ص���د» ..قولك ذلك يعني وك�أنك
حتاولني ا�س���تخدام ممحاه ملحي
عالمه دائمة ،فهذا �سيزيد من حدة
املوقف ،لأن زوجك �سيقول« :بلى،
كنت تق�صدين»! فالتفكري والتحدث
فيم���ا قلته وفيم���ا مل تقوليه ،ما
عنيتيه وما مل تعنيه� ،س���يجعلك
تركزي���ن عل���ي املا�ض���ي بدال من
التفكري يف حل للم�س���تقبل ،والذي
هو ه���دف �أي خالف� .أم���ا �إذا قال
زوجك�« :أنا مل �أق�صد ذلك» ،فقويل
ل���ه�« :أنت مل تق�ص���د ذل���ك ،ولكن
النتيجة كانت �أنني �أح�س�ست ب�أنك
كنت تق�ص���د ذلك ،لذا يف امل�ستقبل
�أرجو �أن تقوم بـ.»...

منه فال حرج وال �رضر.
 -6ال تق���ارن بينه وبني غريه م���ن �أبناء عمه �أو خاله �أو
�أ�صدقائه؛ فلكل رزق معلوم ون�صيب مق�سوم.
 -7ال حترمه من �أمل يريده وي�س���عى لتحقيقه ،و�إن كنت
ت���رى ذلك �ص���عب ًا �أو خميفاً ،فمن يكره رك���وب الطائرة قد ال
ي�ست�س���يغ وال ي�ستطيع �أن يت�ص���ور �أن ب�إمكان ولده �أن يكون
طياراً.
 -8ال�س���عادة ال تكمن يف نوع الوظيفة بقدر ما تكمن يف
حب املوظف لوظيفته ،فال تتوقف على حجم الإجناز بقدر ما
يكون ذلك الإجناز حمبب ًا للمنجز.
 -9انطلق من �أفكار ابنك وقدراته لت�س���اعده يف االختيار
ال�صحيح للم�ستقبل الأ�سعد.
 -10م���ن الأمور الهامة التي ينبغ���ي عليك االهتمام بها
وتعليمها لولدك :اال�س���تخارة ،فقد كان النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يعلمها �أ�ص���حابه كما يعلمهم ال�سورة من القر�آن
الكرمي ،والفت نظره �إىل االهتمام باال�ست�ش���ارة ،و�أن ي�ست�شري
من يثق يف دينه و�أمانته من معلمني ومربني وم�ست�شارين.
 -11ال تغفل عن الدعاء له ،فبه وبف�ضل اهلل حتقق الآمال
وتُ��ص�رف الآالم؛ وبدعوة واحدة منك قد يكتب اهلل ال�س���عادة
الدائمة لولدك.

رغ���م الزحمة التي عادة ما تتّ�ص���ف بها
ه���ذه الأماكن ،وحال ال�رسع���ة التي تكونني
فيها حلجز مكان بينها لنف�سك واخلروج منها
ب�أ�رسع وقت ممكن� ،إال �أن الإتيكيت ي�رصّ على
تزويدك ب�أهم القواعد والأ�ص���ول التي يجب
�أن تكلّل ت�رصفاتك يف غرف تبديل املالب�س.
ال تتج���وّيل بنظرك :رغ���م االخرتاق الذي
قد يح�ص���ل �ص���دفة للخ�صو�ص���ية يف غرف
املالب����س ،خ�صو�ص��� ًا يف فرتات ال���ذروة �أو
التنزيالت� ،إالّ �أنك وبح�س���ب الإتيكيت يجب
�أن حت���دّي نظرك م���ن التج���وال يف الغرف
املج���اورة ملكان وج���ودك� .إن كنت تبحثني
عن �صديقتك ناديها بد ًال من البحث عنها يف
عينيك ،لأنّ التحديق يُعترب ت�رصّفاً غري الئق
البتة ،خ�صو�صاً يف هذا املوقف.
لي�س���ت غرف���ة يف منزل���ك :غرف���ة
تبديل املالب�س م�ص���ممة لإر�ض���اء الزبائن
وم�س���اعدتهم ،لكنّه���ا لي�س���ت حمج���وزة
ب�أ�سمائهم؛ عليك �أن تف�سحي يف املجال �أمام
الزبائن الأخريات ،فال تقومي بحجز الغرفة
بغر�ض من �أغرا�ضك و�أنت تتجوّلني يف �أرجاء

املتجر ،لأ ّن الإتيكيت يعترب �أن حلظة اخلروج
م���ن الغرفة ه���ي �إذن معل���ن للأخريات يف
الدخول.
ال تبع�ث�ري �أغرا�ض���ك :من ب���اب احل�سّ
بامل�س�ؤولية االجتماعية واللباقة ال�شخ�صية،
يطلب منك الإتيكي���ت االلتزام برتتيب غرفة
املالب����س التي تدخلينها؛ برفع املالب�س عن
الأر����ض ،ون���زع كل املالب����س املعلّقة التي
جرّبته���ا ومل تنا�س���بك ،وي�ش�ي�ر �إىل وجوب
�إعادة املالب�س ل�ش���كلها الطبيعي؛ من باب
احرتام النف�س والعاملني يف املحل.
التزم���ي القواعد العامّة� :إن كان من باب
عدد القطع امل�سموحة� ،أو من ناحية االمتناع
عن الت�ص���وير وغريها من القواعد اخلا�صّ ���ة
الت���ي للمتج���ر حرية فر�ض���ها وو�ض���عها،
علي���ك االلتزام الكام���ل واالبتعاد عن اجلدل
واملناق�شة.
ال ترتكي �أغرا�ض���ك اخلا�صّ���ة :م���ن �أه ّم
القواعد العامة �أي�ض ًا املتعلّقة ب�إتيكيت غرف
املالب�س ،االلت���زام ب�إغالق الباب ،وعدم ترك
الأغرا�ض اخلا�صّ ���ة واخلروج من الغرفة� ،أو
عدم ترك �أي قطعة مالب�س والعودة لل�س����ؤال
عنها.
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أطعمة تخفض ضغط الدم
عندما يرتفع �ض���غط الدم ،يكون
عام ًال رئي�س���ي ًا يف �إ�ص���ابة الإن�سان
بالأزمة القلبية وال�س���كتة الدماغية
اللت�ي�ن يُع���دان �أكرث �أ�س���باب وفاة
الأ�ش���خا�ص حول العامل ،لهذا ،يجب
عل���ى كل �إن�س���ان �أن يحاف���ظ على
معدل �ضغط دمه.
هناك عدة �أ�ساليب ميكن �أن يقوم
الإن�س���ان باتباعها للمحافظة على
معدل �ضغط دمه ،منها �سيطرته على
وزن ج�سمه ،واالبتعاد عن التدخني،
كم���ا �أنه يج���ب انتق���اء امل�أكوالت
والأطعمة التي يتناولها ،لأنها عامل
رئي�سي يف الت�أثري على �ضغط الدم،
والأطعم���ة التي �س�ي�رد ذكرها هنا
يُن�صح بو�ضعها يف النظام الغذائي،
فم���ن �ش����أنها احلف���اظ عل���ى وزن
اجل�س���م ،واحلفاظ على معدل �ضغط
الدم الطبيعي ،كما �أن �صحة اجل�سم
ب�شكل كلي �ستكون �أف�ضل.
 اجلزر :يتمي���ز باحتوائه علىن�س���بة عالية من مادة البوتا�سيوم،
التي تعمل ب�ش���كل فع���ال يف منع
ارتفاع �ضغط الدم ،الذي قد يت�سبب
يف �إ�ص���ابة الإن�سان ب�أمرا�ض القلب،
كم���ا �أن �رشب ع�ص�ي�ر اجلزر يجعل
�ض���غط الدم يف معدل���ه الطبيعي؛
لتنظيمه �رضب���ات القلب ،واحلفاظ
على وظائف الكلى.
 الكيوي :ن�سمع باملثل الإنكليزيالقائ���ل «تناول تفاحة كل يوم حت ِم
نف�سك من املر�ض» ،لكن ثمة فائدة
ا�س���تثنائية تكمن يف فاكهة الكيوي
جتعلها تتفوق عل���ى التفاح� ،إذ �إن
تن���اول  3ثمرات منها يومي ًا يخف�ض
�ض���غط ال���دم ،وذلك ح�س���ب نتائج
درا�سة طبية حديثة.
 امل���وز :يق���وم بتعزي���ز طاقةاجل�س���م ،كما �أنه ي�س���اهم يف منع

�أمرا����ض القلب ،وقد �أف���ادت بع�ض
البح���وث الطبية ب�أن تن���اول موزة
واحدة يومي ًا ي�ساهم يف منع �ضغط
الدم من االرتفاع.
 الكرف�س :مت ا�س���تخدامه كثرياًمن خالل الأطباء ال�رشقيني من �أجل
تخفي�ض �ض���غط الدم ،كما �أنه بناء
على العديد من البحوث التجريبية

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

تبني �أنه ي�س���اهم ب�ش���دة يف خف�ض
�ض���غط الدم �إذا ارتفع ع���ن معدله
الطبيع���ي ،وقد قالت بع�ض البحوث
الأخرى �إن تناول �أربع �س���يقان من
الكرف�س يف الي���وم الواحد قد يقلل
من ارتفاع �ضغط الدم ،كما �أنه �أي�ض ًا
يحتوي عل���ى مركبات ال�ص���وديوم
التي ت�ؤثر �إيجابي ًا يف �صحة الإن�سان

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1الف�أل اخلري واخلرب ال�سار � /أف�ضل
 - 2بلون اللنب  /ت�سبب �أملا �إما ب�سبب نحلة �أو بالنار
 - 3يقيم فيه اجلن  /قبل حلظة

حتتوي على ن�س���بة ت�صل �إىل �ستني
�أو �س���بعني باملائة من الكاكاو ،لأن
بع�ض انواع ال�ش���يكوالته قد تت�سبب
يف �أ�رضار كثرية على اجل�سم.
 الثوم والقرنفل :مفيدان ب�شكلكبري يف م�ساعدة اجل�سم يف �سيطرته
على ارتفاع �ضغط الدم ،وقد �أظهرت
�أبح���اث طبية ب�أن تن���اول ف�ص من
الثوم وحب���ة قرنفل ملدة اثني ع�رش
�أ�س���بوع ًا ب�ش���كل يومي ي�ساهم يف
خف�ض �ض���غط الدم ،كما �أنه ي�ساهم
يف خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول.
 البطاط�س :تُعد م�ص����دراً طبيعي ًاللألياف والبوتا�س����يوم ،وق����د �أثبتت
بع�����ض الدرا�س����ات �أن البوتا�س����يوم
ي�ساهم يف خف�ض �ضغط الدم ،لكن مع
الأ�سف يتم تقدمي البطاط�س يف �صورة
غري �صحية يفقدها فوائدها مثل قليها
�أو تقدميها على هيئة �رشائح.
وختام��� ًا ك�ش���فت درا�س���ة طبية
حديثة �أن الأ�شخا�ص الذين يعتادون
عل���ى تناول الطعام خ���ارج املنزل
غالب ًا ما ي�صابون بارتفاع فى �ضغط
الدم .وك�ش���فت نتائج الدرا�سة التى
�ش���ملت  501طالب جامعي ،ترتاوح
�أعمارهم بني  18و 40عام ًا �أن تناول
الوجبات ال�رسيعة �أو تناول الطعام
باملطاعم مرة واحدة �أ�سبوعي ًا يرفع
فر�ص الإ�ص���ابة بفرط �ض���غط الدم
بن�سبة  ،6%وكلما زادت املرات التي
يتناول فيها ال�شخ�ص الطعام خارج
املنزل ،ارتفعت فر�ص هذه املخاطر.
و�أ�ض���اف الباحث���ون �أن تن���اول
الطعام خارج املنزل يرتبط �أي�ض��� ًا
بزي���ادة ال�س���عرات احلراري���ة التى
يح�ص���ل عليها الإن�س���ان ،ويزيد من
م�س���تويات الدهون امل�شبعة ،وكمية
امللح التي يح�ص���ل عليها الإن�سان،
وهو ما يُع ّد �أمراً خطرياً للغاية.

العامة �إذا تناوله كثرياً.
 ال�ش���وكوالته الداكن���ة� :أظهرتبع�ض البح���وث �أن تناولها بكميات
قليل���ة ي�س���اعد يف خف�ض �ض���غط
الدم ،واحلفاظ على �ص���حة الإن�سان
ب�شكل كلي ،لأنها حتتوي على مادة
الفالفان���ول ،ويج���ب احلر�ص على
اختي���ار ال�ش���يكوالته الداكنة التي
 - 4ما ينزل من الأعني من �سائل
 /ما يقتل الأحياء
 - 5نقدم لك ال�ش���كر  /جمع �أبي
(من الإباء)
 - 6و�س���يلة الرتا�سل التقليدي /
�صديق مقرب من امللك قدميا
 - 7ن�ص���ف م�رصيون � /رسعته
� 300ألف كيلومرت يف الثانية
 - 8عملة عربية
 - 9بناه���ا يف �ش���مال �أفريقية
عقبة بن نافع
 - 10م���ن حاالت البح���ر � /أول
رائد ف�ضاء (رو�سي)
عــمـــودي
� - 1أ�ش���عر �ش���عراء العرب  /قل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 - 2خل���ط يف الأم���ور  /غياب
الذهن والرتكيز
 - 3م�رصف  /عا�صمتها نريوبي
 - 4فرقة دينية مت�صوفة ت�رضب
الدفوف  /ندخل
 - 5نحطم  /ن�صف �إقامات

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6يف اجلوار (معكو�سة)
 - 7متاثل وت�ساوي  /ن�صف رابع
 - 8عك����س مر � /أوعية �أجن���ة الطيور  /ثلثا
�سور
 - 9مت�شابهان  /حمارب ياباين
 - 10لها �أكرب بي�ضة بني الطيور  /مت�شابهان
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كاريكاتير

هـل اقتربت نهــايـة الـبـشــريـــة؟
امت�ل��أ العديد من املواقع واملدوّنات
م�ؤخراً بنظرية جديدة حتدّد �شهر �أيلول
كموع���د «م�ؤكد» لنهاي���ة احلياة على
�سطح الكرة الأر�ضية .النهاية هذه املرة
�ستكون من الف�ضاء �أي�ضاً ،نتيجة «نيزك
عمالق» �سي�صطدم بالأر�ض بني  22و28
�أيل���ول املقبل ،ح�س���ب املروّجني لهذه
النظرية.
ه���ذا التكهّ���ن يج���ري بالرغ���م من
ت�أكي���دات العلماء املتكررة ب�أن احتمال
ا�صطدام كويكب �أو نيزك عمالق بالأر�ض
ب�شكل يهدد الب�رشية خالل ب�ضعة مئات
من ال�س���نني املقبلة ،ه���و احتمال غري
وارد ،فقد �أو�ض���ح متحدث با�سم وكالة
الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» �أن «احتمال
ا�ص���طدام ج�سم ف�ض���ائي كبري بالأر�ض
�ض���ئيل جداً» ،وتعمل وكاالت الف�ض���اء
على تطوير �أنظمة ر�صد النيازك حلماية
الكوكب من �أي خطر خارجي.
لكن تطمين���ات العلماء مل تلقَ �آذان ًا
�صاغية لدى ع�شاق نظرية نهاية العامل،
حيث ذكرت املواقع املروّجة للخرب ب�أن
�أ�ص���حاب ال�س���لطة يف الدول على علم
بالأمر ،لكنهم يخفونه عن العامة.
بع�ض املجموعات الدينية ال�صغرية
تبنّ���ت النظري���ة ،لتح���ذر رعاياها من
النهاية املقبل���ة ،بينما توقّع �آخرون �أن
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

م�صادم الهيدرونات الكبري �سيكون �سبب
فناء الب�رشية ،بعد �أن ت�ض���اعفت قدرته
م�ؤخراً.
ول�س���بب ما ،ف����إن نظري���ات نهاية
الع���امل باتت تظه���ر كل ع���ام تقريباً،
و�أحيان��� ًا �أكرث م���ن مرة خ�ل�ال العام
الواحد ،ولعل �أ�ش���هرها تعود �إىل تاريخ
 ،2012/12/12والت���ي �أنتجت هوليوود
حوله���ا فيلم ًا طُ رح يف ال�س���ينما بذات
التاريخ ،ويف عام  2011روّجت جمموعة
دينية لنظري���ة النهاية املنتظرة يف 21
�أيار من ذات العام.
وبعيداً ع���ن التخمينات والنظريات
الت���ي ال ت�س���تند �إىل �أي حقائق علمية،
هناك �أ�سباب و�س���يناريوهات قد ت�ؤدي
فع�ل�اً �إىل نهاي���ة احلياة عل���ى كوكب
الأر����ض ،لكنها حتم ًا غ�ي�ر واردة على
املدى القريب� ،أو على الأقل لي�س خالل
� 3أ�شهر ،كما تذكر النظرية الأخرية.
يف املح�ص���لة ،يبق���ى الف�ص���ل يف
قوله تعاىل} :يَ�سْ ����أَلُونَكَ عَ نِ ال�سَّ ���اعَ ِة
�أَيَّ���انَ مُ رْ�سَ ���اهَ ا ۖ قُ��� ْل �إ مَِّنَ���ا عِ ْل ُمهَا عِ ْن َد
َربِّ���ي ۖ اَل يُجَ لِّيهَا ِل َو ْق ِتهَ���ا �إِلاَّ هُ وََ ,ث ُقلَتْ
ْ����ض ,اَل َت أْ�تِي ُك ْم إ�ِلاَّ
َالر ِ
فيِ ال�سَّ ���مَاوَاتِ و ْ أَ
بَغْ َتةً ,يَ�سْ ��� أَ�لُونَكَ َك�أَنَّ���كَ حَ ِف ٌّي عَ ْنهَا ۖ ُق ْل
َّا�س اَل
الل َو َل ِك َّن �أَكْ ثرَ َ الن ِ
�إ مَِّنَا عِ ْل ُمهَا عِ ْن َد هَّ ِ
يَعْ َلمُونَ {.

صفـار البيض
أخـطــــر
من التدخين!
�أف���ادت درا�س���ة طبية
حديثة ب�أن �صفار البي�ض
يرفع من ن�س���بة الإ�صابة
بت�ص���لّب ال�رشاي�ي�ن ،لأ ّن
روا�س���به الدهنية تتجمّع
حول القلب ،وهذا املكوّن
م���ن البي����ض بالتحديد
م�س�ؤول ب�شكل رئي�سي عن
�أمرا�ض خط�ي�رة ومميتة،
�أهمّها ال�سكتات الدماغية
واجللطات.
ويف درا�س���ة طبي���ة
حديثة ،تب�ّي�نّ �أن تناول
�ص���فار البي����ض ب�ش���كل
مف���رط� ،أي �أك�ث�ر م���ن 4
حبات �أ�س���بوعياً ،يعرّ�ض
القلب �إىل اخلطر ،ويعرّ�ض
الكب���د والكليت�ي�ن �إىل
خطر احل�سا�س���ية ،وذلك
ب�سبب كمية الكولي�سرتول
الكب�ي�رة املوج���ودة يف
�ص���فار البي����ض ،فيم���ا
الفوائد ال�صحية مرتاكمة
يف البيا�ض.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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