الـزيــارة مـفـروضـــة
ت��رددت معلومات �أن رئي�س «تيار امل�ستقبل» �سعد احلريري هو
الذي فر�ض على الوزير �أ�شرف ريفي زيارة الوزير نهاد امل�شنوق؛ مبا
ي�شبه االعتذار ،خ�صو�صاً بعد ال�شعارات التي رُفعت يف املناطق التي
حم�ضرة �سلفاً ،وا�ستهدفت امل�شنوق واحلريري.
َّ
�شهدت حتركات
و�أك��دت م�صادر «م�ستقبلية» �أن ريفي هُ ��دِّد مب�صري خالد ال�ضاهر،
ف�سارع �إىل ال�صنائع ،حماو ًال تربير فعلته ،لكن تغطية «ال�سموات
بالقبوات» مل تُفلح ،خ�صو�صاً جلهة اتهامه «ح��زب اهلل» بت�سريب
مقاطع الفيديوهات.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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تسريب أشرطة رومية وردة الفعل المنظمة:

عرب البترودوالر..
وبوصلة االتجاهات
رمبا لو �أنعم رب العاملني على عرب البرتودوالر
بالقليل من العقل واحلكم���ة ،وحجب عنهم النذر
الي�سري م���ن الذهب الأ�سود ،لوفّ���ر العامل العربي
والإ�سالم���ي بع�ض الدم���اء املراق���ة على مذبح
احلروب العبثية.
وميول الإرهاب
�ألي�سوا هم من ي�شع���ل احلروب ّ
حفاظ ًا على كرا�سيه���م البالية ،مع علمهم اليقني
ب�أنها �سائرة ب�رسع���ة قيا�سية �إىل الزوال ،يف ظل
غب���اء �سيا�سي وقيادي يتح ّك���م بامل�سارات على
قاع���دة �رشاء الدماء وال�ضمائر وتوظيفها ل�رشذمة
البالد العربية التي ال ت�ؤم���ن بالأنظمة القمعية،
والوهابية القائمة على مب���د�أ الر�ضوخ والزحف،
و�إال �إىل املوت غري الرحيم؟
نظرة �شامل���ة �إىل االو�ض���اع يف دول املنطقة
املمتدة من �سورية �إىل اليمن مروراً بالعراق ،ت�ؤكد
�أن الإ��س�راف يف التدخل ال�سع���ودي الوهابي يف
�ش�ؤون هذه الدول رفع من�سوب القلق لدى الغرب،
خ�صو�ص ًا �أن الأمور ب���د�أت تخرج من دائرة �ضبط
الإيقاع ،يف ظل ا�ستمرار احلوار الأمريكي  -الإيراين
من جهة ،وانزع���اج اململكة العجوز من تداعياته
املفرت�ضة من جهة �أخرى.
غ�ي�ر �أن بو�صلة التط���ورات املت�سارعة تنبىء
ب�سق���وط خليجي و�شي���ك ،فاحلقيق���ة �أن املحور
الأمريك���ي ال يقيم وزن ًا �إال مل�صاحل���ه ،بعيداً عن
م�صالح من يعتربونه حليفهم وحا�ضنهم ،كما �أنه
يعرف جيداً �أن املرحلة هي لإعادة ر�سم الأحجام
والأوزان الدولية والإقليمية ،وتالي ًا ف�إن ح�سابات
احلقل ال�سعودي قد ال تنطبق باملطلق على ح�ساب
البيدر الأمريك���ي « -الإ�رسائيلي» ،بدليل امل�شهد
امللتب�س داخل بيت املحور ال�سعودي الوهابي الذي
ف�شل حتى الآن يف حتقي���ق �أي هدف ا�سرتاتيجي
ي�سمح ل���ه ب�إعادة التوازن املفقود ،كما يحفظ له
احل���ق املطلق باجللو�س �إىل طاول���ة املفاو�ضات
الت���ي قد تلتئم يف الأ�شه���ر القليلة املقبلة ،وهي
�ست�شكل امتداداً طبيعي ًا لالتفاق النووي الذي �أعلن
�أ�صحاب ال�ش�أن عن اقرتاب ح�سمه.
من جهة ثانية ،ال بد من التوقف عند �سيناريو
يتح���دث عن���ه دبلوما�سي غرب���ي يتمحور حول
�إمكانية جل���وء «�أن�صار اهلل» واجلي�ش اليمني �إىل
�سيا�سة ال���رد املبا�رش على االعتداءات ال�سعودية،
من خالل توجيه �صليات من ال�صواريخ �إىل الداخل
ال�سع���ودي ،بحيث يرتفع معها ال�صوت ال�سعودي،
وترف���ع معه الئحة �أ�سعار النف���ط ،ويع ّطل الكالم
املع�س���ول� ..أال يعن���ي حينه���ا �أن اللعبة انطلقت
بعك�س ما ت�شتهيه ممالك النفط؟

حركة لعودة الفوضى والفلتان
لي�س���ت بريئ���ة بتات��� ًا عملي���ة ت�رسيب
التعذي���ب يف �سج���ن رومية ،لأنه���ا ترافقت
م���ع �سل�سلة �أح���داث ووقائ���ع كان يراد لها
نتائج حم���ددة ،ر�أينا مالحمها يف التحركات
املفاجئة التي اندلعت يف العديد من املناطق
ب�ش���كل واحد ،بدءاً من ب�ي�روت وامتداداً حتى
طرابل�س وع���كار ،و�صيدا والبق���اع ،وما رُفع
فيها من �شعارات.
ووف���ق م�صادر متابعة له���ذا امللف ،ف�إن
اجلهة الت���ي �رسّبت �أ�رشط���ة التعذيب كانت
تعرف م�سبق ًا �أن ردة فع���ل وا�سعة �ستح�صل
على هذه امل�شاه���د� ،إن مل تكن م�شاركة فع ًال
يف التنظي���م ،م���ا يعني �أن هن���اك تخطيط ًا
و�إ��ص�راراً عل���ى خط���وات ردات الفع���ل ،جلرّ
ال�شارع �إىل االنفجار يف وجه الدولة ،وحتديداً
يف وجه وزارة الداخلية ،حلرق وزير الداخلية
الذي �أثبت �أنه رجل م�س�ؤول ،وعاقل ،وال ي�ؤخذ
بال�شعارات الطنانة والغرائزية.
وهن���ا يُطرح ال�س�ؤال :م���ن هو الذي يريد
ا�ستهداف وزي���ر الداخلية على م�ستوى «تيار
امل�ستقبل» ..والوطن؟ هل هو �أبو قادة املحاور
يف طرابل�س؛ وزير العدل؟
م�صادر من «تي���ار امل�ستقبل» ت�ؤكد هنا
�أن الوزي���ر ريفي مل يكن يعمل على دفع هذه
الق�ضية بكل غرائزه���ا وع�صبيتها لو مل يكن
هن���اك من يقف خلفه ،وهن���ا تو�ضع عالمات
ا�ستفه���ام حول دور الرئي�س ف����ؤاد ال�سنيورة،

الذي ت�ؤك���د املعلومات �أن عالقته مع ال�سيدة
بهية احلري���ري مترّ بفرتة حرج���ة ،ي�سودها
التوتر.
ولوحظ هنا �أن وزير العدل انتظم يف حركة
لقاءات وات�صاالت مع بع�ض العلماء املعروفني
بتطرفهم� ،سواء من هيئة العلماء امل�سلمني �أو

تسريب أشرطة التعذيب
هدفه االنقالب على آل
الحريري ..وإقصاء أي شخصية
«مستقبلية» قادرة على
الحوار مع اآلخر

غريهم ،والذي���ن حتركوا يف �شكل واحد ومنظّم
يف طرابل�س وعكار و�صيدا والبقاع؛ يف حركات
احتجاجي���ة �أجمعت عل���ى التهجّ م على وزير
الداخلية واملطالب���ة با�ستقالته ،والأخطر يف
هذه التحركات كان يف طرابل�س ،حيث ا�ستفاق

انطوان احلايك
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

�شباب يف �صيدا يعت�صمون احتجاجاً على تعذيب ال�سجناء يف روميه

امل�ستفيدون من الفو�ض���ى ،وحاولوا ا�ستدارج
اجلي�ش والقوى الأمنية �إىل �أكرث من مواجهة.
�أما يف البقاع فقد كانت خطرية ال�شعارات
التي رُفعت يف �سعد نايل ،وقطع الطريق.
بينم���ا يف �صيدا كان وا�ضح��� ًا �أن حتالف ًا
وا�سع ًا ي�ض���م «جماعات �إ�سالمي���ة» و�أطياف ًا
وتالوين خمتلفة م���ن لبنانيني وفل�سطينيني،
يف وقت رف����ض «امل�ستقب���ل» والنائبة بهية
احلريري االنخراط يف حركة الهيجان املفتعل
ال���ذي �ستك���ون نتائجه البعيدة ل���و ُقيِّ�ض له
النجاح واال�ستمرار ا�ستهداف «تيار امل�ستقبل»
بحد ذاته.
�أم���ا من حيث ظ���روف وتوقي���ت ت�رسيب
ال�ص���ور ،فيالحَ ���ظ �أنها تالزمت م���ع �إجها�ض
حم���اوالت ت�سلل جمموعات �إرهابية يف جرود
القلمون وج���رود عر�سال ور�أ����س بعلبك نحو
مواق���ع للمقاوم���ة واجلي�ش اللبن���اين ،حيث
ووجهت بقوة نارية مل تك���ن تتوقعها ،وبقوة
وا�ستعداد كبريين� ،سواء من جماهدي املقاومة،
�أو م���ن اجلي�ش اللبن���اين ،فح�ص���دت اخليبة
والعديد من القتلى واجلرحى.
كما ترافق���ت عملية الت�رسيب مع احلديث
الوا�سع م���ن قبل جماع���ة «� 14آذار» والقوى
التكفريي���ة عن معركة دم�شق ،و�أنها باتت قاب
قو�س�ي�ن �أو �أدن���ى ،والتي تالزم���ت مع حركة
جنبالطي���ة الفتة بوا�سطة وزي���ره وائل وهبي
�أبو فاع���ور نحو تركي���ا والأردن ،بعد جمزرة
قلب لوزة ،وحماولة فتح معركة جنوب �سورية
وحتييد ال�سويداء؛ مبا ي�شبه ا�ست�سالمها ،فكانت
معرك���ة مط���ار الثعلة ثم ح�رض ث���م حماولة
احلرب على ال�سوي���داء ،وفيها وُجّ هت �رضبات
قاتل���ة وحا�سم���ة من قب���ل اجلي����ش ال�سوري
واملقاوم���ة ال�شعبية للمجموع���ات الإرهابية،
التي توحدت حتت ا�سم «جي�ش الفتح» ،وفيها
ات�ضح �أي�ض ًا مدى دور العدو «الإ�رسائيلي» يف
دعم ا لتطرف والإرهاب.
باخت�ص���ار ،وف���ق م�صادر متابع���ة لهذا
املل���ف ،ف����إن الت�رسي���ب والتح���رك املفاجئ
واملنظ���م يف ال�ش���ارع مل يك���ن بريئ���اً ،وله
�أه���داف قريب���ة وبعيدة املدى؛ عل���ى م�ستوى
«تي���ار امل�ستقبل» من جهة؛ بتكري�س نوع من
االنقالب على �آل احلريري ،ليحتل الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة واجهة الأح���داث املقبلة ،و�إبعاد �أي
�شخ�صي���ة «م�ستقبلية» معتدل���ة� ،أو �أظهرت
كفاءة ومقدرة عالية يف احلوار مع الآخر ،ويف
�إدارة الأزمات كنهاد امل�شنوق ،الذي تعامل مع
امل�ستجدات �أي�ض ًا بكف���اءة عالية� ،أ�سقطت من
�أيدي «ال�صقور» �إن جازت الت�سمية ،اال�صطياد
يف املياه العكرة من جهة ثانية.
ب�أي حال ،ف�إن امل�صادر دعت من يقف وراء
هيج���ان ال�شارع املفتعَ ���ل �إىل قراءة الهتافات
الت���ي �أُطلق���ت ب�شكل عمي���ق ،خ�صو�ص ًا جلهة
ت�أييد «داع�ش» و«الن��ص�رة» ،وا�ستباحة دم
النا�س ،وبينهم م�س�ؤول ..فهل يعتربون؟
حبذا �أي�ض ًا لو يتابع م���ن �رسّب الأ�رشطة
و�أ�سه���م يف حتري�ض ال�ش���ارع ال�شعارات التي
رُفعت �ض���د امل�شن���وق من مث���ل «اخلائن»،
و«املرتد» ،و«اقتل���وا جالد رومية» ،وغريها،
وكلهاعب���ارات له���ا دالالتها عن���د جمموعات
الإرهاب والتطرف..

�سعيد عيتاين

موضوع الغالف

www.athabat.net
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همسات

ويكيليكس ورومية ..مأزق للسعودية وحلفائها

¡ تن�صيف الوالء

قبل يوم واحد من ن�رش ف�ضائح «ويكيليك�س ال�سعودية»،
طلبت �سف���ارة الأخرية من مرجعية دينية لبنانية تقدمي
دعم معن���وي وتغطية لأعمال هيئ���ة علمائية ،على �أثر
تع ّهد «�ش ّهال ال�شم���ال» لل�سعودية بتن�صيف الوالء بني
الريا�ض والدوحة.

¡ عواقب وخيمة

امل�رسب��ة
ر�أت م�ص��ادر مطلع��ة يف لعب��ة «الفيديوه��ات» ّ
�أن �أهدافه��ا كان��ت �أبعد بكثري مما جرى حت��ى الآن ،ومن
غايته��ا �أهدافٌ �سيا�س��ية و�أمني��ة ،لكن تب� نّّين �أن عواقبها
�ستك��ون وخيم��ة ،وه��ذا م��ا دف��ع ل�رسع��ة �ضب�ضبته��ا،
املح��َّضسمة م�سبق ًا من
خ�صو�ص�� ًا بع��د �أن تب�ين �أن اخلطة
رَّ
تظاهرات وبيانات و�صور ُمعدة مل ت�أتِ �أُ ُكلها.

¡ ما هو �رسّ الغياب؟

لوح���ظ �أن رئي�س كتلة امل�ستقب���ل النيابية الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة مل يتف ّوه ب�أي ت�رصي���ح �أو كلمة ب�ش�أن �أ�رشطة
«رومي���ة» امل� َّرسبة ،حتى �أنه مل يعق���د م�ؤمتراً �صحفي ًا
بح�ض���ور �ضيوفه وزواره يف مكتبه يف �صيدا؛ كعادته كل
�أ�سبوع.

¡ حماولة ل�رصف الأنظار

ر�أى بع���ض املتابعني يف ق�ض��ية ت�رسيب �أ�رشطة «�س��جن
رومي��ة» ،حماول��ة �س��عودية خللق �أزم��ة داخلية وا�س��عة،
تلهب ال�شارع اللبناين ،وتغطي على ما نُ�رش من «ف�ضائح»
بوا�سطة ويكليك�س.

¡ «دبلوما�سية» املخربين

وزير العدل �أ�شرف ريفي م�ستقب ًال وفد «هيئة العلماء امل�سلمني» بدارته يف طرابل�س

تغل���ي ال�ساحة الداخلي���ة اللبنانية على
وقع الت�رسيب���ات املزدوجة لكل من ويكليك�س
ح���ول وثائق اخلارجية ال�سعودي���ة ،والفيديو
امل�رسَّب ح���ول تعذيب امل�ساج�ي�ن يف �سجن
روميه ،والذي �أثار �إدانات وا�سعة على ال�صعيد
الداخلي.
و�أي ًا يكن من ��س�رّ ب �رشيط �سجن رومية،
ف�إن���ه  -من حيث يدري �أو ال ي���دري � -أ�صاب
«تي���ار امل�ستقب���ل» بر�صا�صة قاتل���ة� ،إذ �إن
املزاي���دات الطائفية واملذهبي���ة التي امتهنها
بع�ض نواب «تيار امل�ستقبل» �سابقاً ،وادعاءات
املظلومي���ة الت���ي متّت تغذيتها من���ذ اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،وجدت متنف�س ًا لها يف
ال�شارع ال�سُّ ني مواالة لـ«داع�ش» و«الن�رصة»
واحل���ركات التكفريية ،على اعتب���ار �أن «تيار
امل�ستقبل» واعتداله و«�شعبة معلوماته» مل
يعد «يحمي ال�سُّ نة» كما يجب.
وبنف����س الإط���ار ،ف����إن الت�صوي���ب على
الوزير نهاد امل�شنوق بالذات ي�صبّ يف �صالح
احل���ركات التكفريية التي ق���ام وزير الداخلية
�سابق ًا بحرمانها من غرفة عمليات مركزية يف
�سجن رومية ،كان���ت ت�ستخدمها لزرع الرعب
والتفجريات ،وت�شغي���ل االنتحاريني يف لبنان
وخارجه .ولع���ل الت�صويب املبا�رش على وزير
الداخلية من باب م�س�ؤوليته عن احلادث ،ي�أتي
لأنه طهّر ال�سجن م���ن «�إمارة رومية» ،ولي�س
م���ن باب نظرية م�س�ؤولية الرئي�س عن الأفعال
التي يق���وم به���ا مر�ؤو�س���وه ،واملعروفة يف
القانون ال���دويل ويف معظم دول العامل ،حيث
ي�ستقي���ل الوزير الذي حت�صل كارثة �أو ف�ضيحة
يف نط���اق م�س�ؤوليت���ه� ،إذ �إن لبنان مل ي�شهد
هذه الظاهرة (�أي م�س�ؤولية الرئي�س عن �أخطاء
مر�ؤو�سي���ه) ،فالعديد من الف�ضائح ح�صلت يف
وزارات ع���دّة ،والعدي���د من الأخط���اء ح�صلت
�سابق ًا يف نط���اق الأ�شغال والطرقات واملالية
وغريها ،ومل يح�صل �أن ّمت احلديث عن �رضورة

ا�ستقالة الوزير املعني بهذه الف�ضيحة ،ولو �أن
كل وزير كان مطالب ًا باال�ستقالة بعد ف�ضيحة
بهذا احلج���م ،لكان من الأوىل �أن ي�ستقيل وزير
الدفاع اللبناين ومعه وزير الداخلية منذ زمن،
ح�ي�ن ّمت التنكي���ل بالع�سكريني م���ن اجلي�ش
اللبن���اين وقطع �أع�ضائه���م يف مبنى البلدية
يف عر�سال ،وغريه���ا من اجلرائم التي ارتُكبت
ظلم��� ًا بحق اجلي�ش ،والت���ي مل تهز �ضمري �أي
م�س�ؤول م���ن امل�س�ؤولني املعنيني مبا�رشة عن
املو�ض���وع ،ومل يتربعوا حتى بتقدمي اعتذار �أو
تو�ضيح �أو �إدانة جدية.
خ�ص التعذيب املدان ل�سجناء
هذا يف ما ّ
�سجن رومي���ة� ،أما بخ�صو�ص وثائق اخلارجية
ال�سعودية ،في�ستوقفنا فيها �أمران:

ادعاءات المظلومية منذ
اغتيال الحريري وجدت
السني
متنفسها في الشارع ُّ
مواالة لـ«داعش» و«النصرة»

الأم���ر الأول ،وهو �أمر مع���روف وال ي�شكّل
�س���وى ت�أكي���د ملا ه���و مت���داول يف الأو�ساط
اللبنانية ،وه���و �أن ذمم م�س�ؤولني و�صحافيني
لبنانيني معرو�ضة للبيع ،واجلديد �أن عرو�ض
بي���ع �أنف�سهم ومواقفهم يف ال�سفارة ال�سعودية
تنت�رش على �صفحات اجلرائد.
�أم���ا الأمر الث���اين والأهم ،فه���و تقارير
اال�ستخب���ارات ال�سعودية؛ فالالفت للنظر يف

تل���ك التقارير �أن تقارير مقرن بن عبد العزيز
اال�ستخباراتية ،مليئ���ة بالأوهام والإ�شاعات
الت���ي ال �صحة له���ا ،واخ�ت�راع �أخطار غري
منطقية ،كمثل التقرير الذي ي�شري �إىل تكليف
عن�رص من حزب اهلل ب�إن�ش���اء قواعد للحزب
واحلر�س الثوري الإي���راين يف منطقة ب�رشي،
وه���ي منطق���ة م�سيحي���ة ��ص�رف ،معروفة
تاريخي��� ًا ب�أنها متي���ل �سيا�سي��� ًا لـ»القوات
اللبنانية» ،زد �إىل ذلك �أنها م�سقط ر�أ�س �سمري
جعجع ،وال يكتفي امل�صدر اال�ستخباري بهذه
الف�ضيحة ،بل ي�ضي���ف �إليها �أن هذا العن�رص
كلّ���ف وجهاء عكار يف فنيدق وعكار العتيقة
بت�أم�ي�ن احلماية لتلك القواع���د ،علم ًا �أنه ال
توا�صل جغ���رايف بني املنطقت�ي�ن ،واختيار
فنيدق بالذات يعك����س جه ًال مطبقاً ،فالبلدة
معروفة مبيلها �إىل «تيار امل�ستقبل» ،وتورّط
العديد من �أبنائها مع الإرهابيني يف �سورية،
كم���ا اعتُقل العدي���د منهم حليازت���ه �أحزمة
نا�سفة.
كل م���ا تقدم يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن مدى
قدرة القيادة ال�سعودي���ة على اتخاذ قرارات
�صائبة ،يف ظل معطيات ا�ستخبارية مغلوطة
وخمتلقة ،ومن هنا ميكن معرفة كيفية تورّط
ال�سعوديني يف اليمن ،والتي بدت منذ البداية
ب�أنه���ا قد تكون رما ًال متحركة تُغرق اململكة
بكاملها ،وميكن معرفة كيف �أ�شاد ال�سعوديون
بـ»داع�ش» خالل غزوته���ا للمو�صل ،وكيف
اكت�شف���وا فيما بعد �أنها تهدي���د لهم قبل �أن
تك���ون تهديداً لإيران وحلفائه���ا ،وال �ش ّك �أن
ما ح�ص���ل يف الأيام املن�رصمة ،ومهما كانت
�أ�سباب���ه ومن قام به ،ي�ؤ��ش�ر �إىل م�أزق جدّي
حللفاء ال�سعودية يف لبنان ،ومن الأف�ضل �أن
يتم االعرتاف باخلط�أ والت�صحيح بدل الهروب
�إىل الأمام وطم�س الف�ضيحة بف�ضيحة �أخرى.

د .ليلى نقوال الرحباين

دبلوما�سي���ون عاملون يف لبن���ان ،فوجئ���وا بالتقارير
ال�سطحي���ة املوجهة م���ن �سف���ارة ال�سعودية يف بريوت
�إىل اخلارجي���ة يف الريا����ض ،وت�ساءلت ع���ن «احلنكة»
الدبلوما�سي���ة ل�سفري العائلة املالك���ة ال�سعودية ،حيث
تبينّ �أن كثرياً من الر�سائل التي ن�رشها «ويكليك�س» هي
فربك���ة جمموعة من خمربين يب���دوا �أنهم يقب�ضون على
«اخلربية» ..مع العلم �أن ر�أ����س الدبلوما�سية ال�سعودية
يف بريوت هو رجل اخت�صا�صي يف «الأمن الدبلوما�سي».

¡ موقف الفاتيكان الر�سمي

م�ص��ادر دبلوما�سية ك�ش��فت �أن �سيا�س��ة الفاتيكان ب�ش�أن
امللف الرئا�س��ي اللبناين ت�ش��دد على �رضورة عدم التدخل
يف لعبة الأ�سماء ،وعدم تف�ضيل مر�شح على �آخر.

¡ مقاطعة

يتداول قيمون عل���ى و�سائل �إعالم مقاطعة ج ّدية لنقابة
الأطباء ،بع���د التدقيق والتمحي����ص يف اخلطاب الأخري
لنقيب الأطباء ،وبع���د �أن تبني �أنه كالم غري م�س�ؤول ،بل
مهني بحق املهنة� ،سيم���ا �أنه جاء يف �سياق الدفاع عن
طبيب رهن الق�ض���اء ولي�س و�سائل الإع�ل�ام التي نقلت
االرتكاب.

¡ موازنات مت�أخرة

يتعر�ض تيار �سيا�س��ي مالكه يعي�ش يف اخلارخ منذ زمن،
ّ
�إىل �ض��غط هائل من املنت�س��بني �إليه وامل�ؤيدين له ،ب�سبب
املطالب��ة مبوازان��ات مت� ّأخ��رة ،ف�ض�ل ًا ع��ن امل�س��تحقات
الطبيعي��ة ،وق��د ه�� ّددت قي��ادات مناطقي��ة باالنتقال �إىل
تيارات �أخرى ال تدور يف نف�س الفلك.

¡ حتقيق

حتقق دائرة حكومية يف بيانات ووثائق وزارة خدماتية
ذات طاب���ع �إن�س���اين بعد ورود �شكاوى موثق���ة تُظهر �أن
امل�ساع���دات التي و�صل���ت مل تظهر كيفي���ة �رصفها ،وال
امل�ستفيد بال�ضبط.

¡ دوّار يا زمن

يرف���ض وزي��ر حايل ا�س��تقبال �س��لفه يف ال��وزارة ،بحجة
االن�ش��غال الدائ��م ،وعدم قدرته على توفري ن�ص��ف �س��اعة
لال�س��تماع �إليه ،علم ًا �أنه كان يزور ال�سلف �شبه �أ�سبوعي ًا،
ب�س��بب قلة الأ�ش��غال �أ�ص�ل ًا يف الوزارة ،فكي��ف يف الوقت
احلايل!
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ُ
 ..ومن صمود سورية سيصاغ العالم الجديد
ك ��أن احلقد ،واحلقد فقط ،هو الذي
ي�سيرّ قبائل الكاز والغاز يف اخلليج،
وحتديداً يف مملكة الرمال.
ه��ذا على الأق��ل ما تك�شفه وثائق
«ويكليك�س» التي اعرتفت وزارة اخلارجية
ال�سعودية ب�صحتها ،و�إن كانت حتت
عنوان «ت�أكيد ثبات ال�سيا�سة اخلارجية
ال�سعودية» ..يا لهول هذا الثبات القاتل
الذي تر�سّ خ عرب م�سرية �سعودية متتد على
مدى نحو ت�سعني عاماً.
لنالحظ هذه الوثيقة امل�أخوذة من
«�صقر اجلزيرة عبد العزيز �آل �سعود
 اجل��زء الثاين» ،هو كتاب طُ بع علىنفقة �آل �سعود ،مل�ؤلفه الباك�ستاين �أحمد
عبد الغفور عطار ،وفيه متجيد وتفخيم
بامل�ؤ�س�س« :القوة الوهابية ال�ضاربة
يف جي�ش عبد العزيز �آل �سعود ،وقد
ا�شتهر �أفرادها با�سم الإخوان ،تدفقوا �إىل
داخل الطائف ،كما تدفق �إليها الأعراب
الطفيليون معهم ،وهم يهتفون هتافات
عالية قوية ي�شقها �أزي��ز الر�صا�س من
البنادق والر�شا�شات يف الف�ضاء وقتلوا كل
من وجدوه بها ،واحتلوا املراكز احلكومية
والأبراج والقلعة ونهبوا ما بها ،واختلط
القاتل بالفاجر ،وانتهز الذئاب الآدميون
فر�صة فقدان ال�سلطة من البلدة ،وانت�شار
اال�ضطراب فيها ،فراحوا يق�ضون الليل يف
ال�سلب والنهب والقتل وهتك الأعرا�ض..
وق��د وج��د ال��ب��دو مم��ن لهم ث���ارات عند
الأهايل فر�صة نادرة لالنتقام ،فزحفوا �إىل
بيوتهم ،واقتحموها عليهم ،وقتلوهم �رش
قتلة ت�شفي ًا منهم ،وهتكوا �أعرا�ضهم،»..
ويتابع �أحمد عبد الغفور عطار �شهادته
عن موقف عبد العزيز مما ارتكبه جي�شه
يف الطائف ،فيقول« :يقول يل عبد العزيز
�آل �سعود :لقد و�صلني و�أنا يف الريا�ض
خرب املذبحة يف الطائف ،فبكيت حتى
تبللت حليتي ،واعرتتني الك�آبة ،وغامت
على وجهي �سحابة من احل��زن البالغ
العميق ،ومتنيت لو مل ينت�رص �سلطان
بن بجاد (القائد العام جلي�ش ابن �سعود
الذي احتل احلجاز) بهذا الثمن ،وبعثت
ر�سويل �إىل �سلطان بن بجاد ،وخالد (بن

طائرة ع�سكرية �سورية حتط رحالها يف مطار الثعلة الع�سكري بعد تطهري حميطه من امل�سلحني

من�صور بن ل�ؤي �أمري احلملة ال�سعودية
لغزو احلجاز) مهدداً ،وطلبت منهما الكف
عن القتال ،وملا قدمت مكة عزمت �أولياء
القتلى و�أهاليهم على وليمة ،و�ألفت
جلنة للتعوي�ضات على منكوبي الطائف،
و�أعطيت كل واحد ع�رشة رياالت فرن�سية،
و�صاع ًا من القمح»( .ال�صاع من القمح
عبارة عن  3كلغ من القمح ،وع�رشة
رياالت فرن�سية ت�ساوي جنيه ًا ا�سرتليني ًا
واحداً) ..يا للكرم!
اذاً ،احلقد ،فقط هو الذي ي�سري قبائل
الغاز العربي ،واالنتقام من بالد ال�شام،
وروحها �سورية ،وهو ما �أخذ ينعك�س
على حالة القلق يف املجتمع ال�سوري،
بحيث بات وا�ضح ًا للقا�صي والداين �أن
ن�سبة انخراط ال�سوريني يف التنظيمات
الإرهابية �آخذ بالتقل�ص ،وبات النزوح
�إىل مناطق �سيطرة الدولة الوطنية

ال�سورية هو املرادف ل�سقوط �أي منطقة
يف �أي��دي املجموعات الإرهابية ،مبا
فيها تلك التي كان يقال عنها �أن فيها
«بيئة حا�ضنة».

بوتين للوفد السعودي:
أي معارضة ستتسلم
السلطة في سورية إذا
ما أزحنا رأس النظام؟

احلقد وامل���ال الطائل هما اللذان
يتحكمان بقبيلة احلكم يف ال�سعودية،
التي تعتقد �أنها بالر�شوة وامل��ال تغري
الكون�« ..أي معار�ضة �ستت�سلم ال�سلطة يف
�سورية �إذا ما �أزحنا ر�أ�س النظام» ..عبارة
�سمعها بو�ضوح ويل ويل عهد مملكة الرمل
من فالدميري بوتني يف مو�سكو.
ومثل ه��ذا ال��ك�لام ك��ان ق��د �سمعه
م�����س ��ؤول��ون ���س��ع��ودي��ون �آخ�����رون يف
وا�شنطن ،و�آخ��ره��م وزي���ر اخلارجية
اجلديد ،الذي �أ�سمع مثل هذا الكالم وهو
يودّع امل�س�ؤولني الأمريكيني ك�سفري يف
وا�شنطن ،الحتالل ر�أ�س الدبلوما�سية يف
الريا�ض.
ثمة حقيقة �سمعها ال�سعوديون جيداً
من باراك �أوباما :حماربة الإره��اب تتم
بتحديث الر�ؤى واملفاهيم ..والعدالة هي
التي حتمي �أنظمة اخلليج.

قال ذلك �أوباما ،وهو الذي يعرف
�أدق التفا�صيل عن �أح��وال و�أه��وال
العرب ،وحتديداً بائعي الكاز العربي،
لهذا تطرق �إىل االحتماالت التي
تنظرهم ،و�أن الإرهاب حتم ًا �سيدقّ
ممالكهم وم�شيخاتهم بقوة وقريباً..
لكن بني ن�صيحة �أوباما ون�صيحة
ال��ط��وراين رج��ب طيب �أردوغ����ان،
يبدو �أن بائعي الكاز ما�ضون يف
�أيديولوجيا �أردوغان الذي دعا ل�شق
طريق «داع�ش» و»الن�رصة» باملال
والإيديولوجيا لتدمري و�إنهاء �سورية
والعراق ..وك�أنها تطبيق للتلمود.
اخلليجيون بالت�أكيد اكت�شفوا يف
قمة كامب دايفيد مع �سيدهم �أوباما� ،أن
الواليات املتحدة تغيرّ ت ،دون �أن يعني
ذل��ك �أنها �ستتخلى يف �أي حلظة عن
م�صاحلها ،لكنها �أدركت �أن «يالطا» مل
تعد قائمة ،و�أن نظرية جورج بو�ش االبن
الغبية والغيبية حول القطب الكوين
الأوحد اندثرت.
بب�ساطة ،الأمريكيون يعرفون جيداً
�أنهم �صاروا بحاجة �إىل �إع��ادة هيكلة
عالقاتهم مع الدول واخلارج ،بعيداً عن
مفهوم البالط والع�شرية والقبيلة..
ثمة حقيقة ���س��وري��ة واح��دة
تبقى هي الثابتة ،ال�صمود املده�ش
للدولة الوطنية ال�سورية وجي�شها
يحا�رص النفاق ال���دويل ،ويف�ضح
حقيقة وواقع حلف العدوان ،بدءاً
من تل �أبيب ،مروراً بعوا�صم الأعراب
واخلليج ،وتركيا والدولة العربية،
ولي�س انتهاء بباري�س التي �سي�أتي
يوم يحال فيه رئي�سها الدمية �إىل
املحاكمة بتهمة تلقي ر�شاوى الكاز
العربي ،وانتهاء بوا�شنطن التي
�ستجد نف�سها م�ضطرة للب�صم على
املوقف ال�سوري ب�رضورة واهمية
جتفيف منابع الإره����اب وقطع
خطوط االمداء والتمويل والتموين
عن الع�صابات الإرهابية.

�أحمد زين الدين

خالف المشنوق  -ريفي تحقيق لرغبة محمد بن نايف؟
الريب �أن الو�ضع الأمني يف طرابل�س بعد
عملية تطهري ال�سل�سلة ال�رشقية لي�س كما قبله،
فقد ا�ستغ ّل كل من وزير العدل �أ�رشف ريفي،
ورع��اة املجموعات التكفريية يف الفيحاء
وال�شمال ،عملية �إن��ه��اء «حركة التمرّد»
الأخ�يرة يف املبنى «د» يف �سجن رومية،
واعتداء بع�ض رجال الأم��ن على ال�سجناء،
لالنق�ضا�ض على وزير الداخلية ،وحماولة
عزله ،من خالل ت�أمني ا�صطفاف نيابي �شمايل
�ضده ،و�صو ًال �إىل حد تخوينه ب�شكل غري
مبا�رش لدى �رشيحة كبرية من �أبناء الطائفة
ال�سُّ نية ،وللتغطية على �إجنازات املقاومة يف
«ال�سل�سلة ال�رشقية» يف �آن معاً ،بح�سب ما
ت�ؤكد م�صادر �سيا�سية طرابل�سية.
ولهذه الغاية ،حرّ�ض ريفي يف الكوالي�س
«هيئة العلماء امل�سلمني» و�أهايل «ال�سجناء

الإ�سالميني» واملجموعات املت�شددة على
امل�شنوق ،الذين طالبوا ب�إقالته ،بعد النجاحات
التي حققها يف ال�ش�أن الأمني ،لأنها مغايرة
لـ«تطلعات وزير العدل».
يُذكر �أن امل�شنوق حقق جناحات يف �إدارة
امللف الأمني ،بدءاً من تطبيق اخلطة الأمنية
يف طرابل�س ،ثم يف بعلبك  -الهرمل ،و�أخرياً
يف ال�ضاحية اجلنوبية ،بالإ�ضافة �إزالة احلالة
ال�شاذة يف املبنى (ب) يف �سجن رمية ،وبعدها
احلالة املماثلة يف املبنى «د».
امل�صادر تلفت �إىل �أن وزي��ر الداخلية
�أبدى مرونة بالتعاطي مع خمتلف الأفرقاء
اللبنانيني ،يف طليعتهم حزب اهلل ،والعماد
مي�شال عون �أي�ضاً؛ عك�س ما ي�شتهيه وزير
العدل.
وتعقيب ًا على ما ورد �آنفاً ،البد من ال�س�ؤال:

ما الهدف من �إ�شعال ال�ساحة الطرابل�سية؟
امل�����ص��ادر ت ��ؤك��د ت�ل�ازم امل�����س��ارات بني
املجموعات امل�سلحة يف ال�سل�سلة ال�رشقية،
واخل�لاي��ا التكفريية النائمة يف طرابل�س،
مرجّ ح ًة �إمكان ت�صاعد حركة االحتجاح على
�رضب ال�سجناء �إىل حد الفو�ضى يف عا�صمة
ال�شمال و�سواها من املناطق ذات الغالبية
ال�سّ نية ،ال�سيما �إذا قررت قيادة اجلي�ش دخول
عر�سال ،بق�صد �إرباكه ،وتخفيف ال�ضغط عن
امل�سلحني يف البقاع.
وت��ن� ّب��ه امل�����ص��ادر �إىل خ��ط��ورة تغلغل
التكفرييني غ�ير اللبنانيني ،كال�سوريني
والفل�سطنيني ،يف �أحياء الفيحاء.
وتلفت امل�صادر �إىل �أن املناطق الأ�شد
خطورة يف طرابل�س راهناً ،هي البداوي وباب
التبانة و�أبي �سمراء ،حيث تن�شط املجموعات

التكفريية التي جنحت بع�ض ال�شيء يف
حتري�ض املواطنني �ضد اجلي�ش ،و�إر�سال بع�ض
ال�شباب �إىل �سورية والعراق للقتال يف �صفوف
الإرهابيني.
يف النهاية ،قد ال تتجاوب طرابل�س مع دعوات
الفتنة ،فلي�س من �صالح «تيار امل�ستقبل» ومن
ورائه ال�سعودية �أن يربز خالف �سُ ني � -سُ ني
�إىل ال�سطح ،مع العلم �أن خالف ريفي وامل�شنوق
قد يكون غطاء خلالف �أكرب وق�ضية �أكرب ،وهي
رغبة حممد بن نايف بتحجيم احلريري ،وما
اتهام ريفي حلزب اهلل بت�رسيب �أ�رشطة الفيديو
�إال تعمية على دور له يف ذلك ،ويف حتري�ض
ال�شارع ،وهو يف هذه الق�ضية يبدو كمثل «كاد
املريب �أن يقول خذوين».

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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¡ اخلطوة الإيرانية الأخرية

ذك����ر م�صدر دبلوما�سي �إي����راين لـ«الثبات» �أن
�أركان القي����ادة يف اجلمهورية الإ�سالمية عقدت
لقاء هام ًا قبل ع�رشة �أيام يف طهران ،بحثت فيه
تطورات امللف����ات اليمنية وال�سورية والعراقية،
كا�شف ًا �أن الأيام املقبلة �ست�شهد تطورات كبرية
تفرزها اخلطط الت����ي اتُّفق ب�ش�أنها يف اجتماع
القي����ادة الإيرانية ،و�أن هن����اك ات�صاالت أُ�جريت
عق����ب اللقاء بني طه����ران والقي����ادة العمانية،
ويبدو وفق امل�صدر �أن ه����ذه االت�صاالت ر�سالة
حتذي����ر حتملها القيادة العماني����ة �إىل اجلهات
ذات العالق����ة ،مبعنى �أنه����ا اخلطوة الأخرية ما
قبل خط����وات عملية م�ؤث����رة �ستتخذها طهران
يف الأي����ام املقبل����ة� ،سيك����ون له����ا ت�أثرياتها
وانعكا�ساته����ا على موازين القوى والأحداث يف
املنطقة.

¡ اخلطر يداهم الأردن

العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين م�ستقب ًال النائب وليد جنبالط

كثرية ه���ي الأقليات التي نُ���كِّل بها خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية ،فقد هُ جِّ ر مئات الآالف
م���ن امل�سيحيني والأيزيديني وال�شبك ومل يحرّك
العامل �ساكناً ،وقد يت�ساءل البع�ض عن �رس قوة
الطائفة الدرزية التي جيّ�شت العامل بعد جمزرة
«قلب لوزة»؛ من «�إ�رسائيل» �إىل �أوروبا و�صو ًال
�إىل �أمريكا ،وانهالت ال�ضغوط على «الن�رصة»،
وهرول �أب���و حممد اجل���والين و�أر�س���ل اعتذاراً
لدروز  48يف فل�سطني املحتلة ،و�أعطيت الأوامر
بع���دم تكرار االعتداء على املكونات الدرزية يف
�سورية ،وب�شكل خا����ص يف حمافظة ال�سويداء،
رغم �أنها بوابة العبور لـ«الن�رصة» �إىل دم�شق،
وال��س�ر يكم���ن يف دروز  ،48الذي���ن رغ���م كل
ال�ضغوطات «الإ�رسائيلية» لتدجينهم احتفظوا
بخ�صو�صيته���م ،ورف�ضوا �إمالءات االحتالل لي�س
لأنه���م من طائفة املوحدين ،بل لأنهم موحدون،
و�أي اعت���داء على ف���رد منهم ه���و اعتداء على
اجلماع���ة ،واجلماع���ة عندهم ه���ي «دولتهم» زيارات جنبالط إلى األردن
االفرتا�ضية التي جتمع �شملهم ولو فرّقت
بينهم ليست سوى بروباغندا تؤذي
تق�سيمات الكيان���ات ال�سيا�سية ،وهنا ال بد من
التنوي���ه بح�سن تدبري ال�شيخ �أمني طريف ،الذي الدروز أكثر مما تفيدهم
كان املرجعي���ة الأعلى ل���دروز  48يف فل�سطني،
و�أورث من خلفوه م���ن «الأجاويد» نهج حياة
اجلماعة الدرزية حتت االحتالل «الإ�رسائيلي»
بعد رحيله عام .1993
وللباحث عن �رس الدولة االفرتا�ضية للدروز،
وقدرة �أركانها على عبور احل���دود وا�ستنها�ض م���ادام تغيري واق���ع االحت�ل�ال «الإ�رسائيلي»
ال���دول الغربية عن���د كل مفرتق ط���رقٍ خطري ،م�ستحي���ل يف ظ���ل ال�ضعف العرب���ي ،وانتفاء
فليبحث عن قوة دروز  48ومدر�سة الراحل ال�شيخ الرغب���ة العربي���ة يف مقارعة ه���ذا االحتالل،
�أمني طريف يف �إدارة �ش�ؤونهم ك�أقليات ،و�إذا كان و�ضي���اع ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف �رصاع���ات
دروز لبنان يفاخرون بلبنانيتهم ودروز �سورية ومه���ازل بع����ض «القوى والف�صائ���ل» التي ال
ب�إرث �سلطان با�ش���ا الأطر�ش ودوره القومي يف تنا�ضل �س���وى بالكالم املمج���وج منذ ع�رشات
مقارع���ة االحتالل واالنتداب ،ف�إن دروز فل�سطني ال�سنوات ،وما زالت.
املحتلة يُطلق���ون على �أنف�سهم ت�سمية «الدروز
و�سواء بقي دروز جبل ال�سماق ب�أمان حتت
العرب» ،لأنهم جمتمع متجان�س موحد ،ولأنهم و�صاية «الن��ص�رة»� ،أم مت تهجريهم دون �إهدار
مل يتلوّث���وا بالدخ�ل�اء من �أ�صح���اب النزعات
والنزاعات ال�سيا�سي���ة واحلزبية ،ومل يندجموا
�ضمن «القوى والف�صائل الفل�سطينية» ،بل بقي
جمتمعهم الآمن جزءاً م���ن الن�سيج االجتماعي
ال���ذي يعط���ي لـ«�إ�رسائيل» اليهودي���ة �صورة
«�إيجابية» �أم���ام العامل عن التن���وع العرقي
والديني �ضم���ن كيانها ،وهذا ه���و ال�رس الكبري
لقوة املوحدين ال���دروز ،كونهم �ضمانة ل�سمعة
«�إ�رسائي���ل» وجمتمعها «الع���ادل» يف قبول
الآخر� ،إىل جانب احلزام الأمني امل�سامل لها يف
اجلوالن ،لي�س من منطلق �ضعف الدروز ،بل من
منطلق حكمتهم يف احلفاظ على �أمن جمتمعهم،

نقطة دم لاللتحاق ب�أخوتهم يف ال�سويداء� ،ضمن
ما يُر�س���م ل�سورية من تق�سيم���ات ،و�سواء بقي
دروز ال�سويداء يف حمافظته���م �أم جل أ� بع�ضهم
�إىل اجلوالن ،ف�إن «الدولة الدرزية» �ستكون خط ًا
�أحمر ممنوع امل�سا�س ب�سالمة �أهلها ،لكن ب�رشط؛
�أن ينكف���ىء النائب وليد جنب�ل�اط عن الدفاع
عنها ،لأن ح�ساباته ال�شخ�صية ال�ضيقة كمدافع
ع���ن حقوق الدروز ال ت���وازي �شيئ ًا �أمام تعاليم
ال�شيخ �أمني طريف ،وزيارات جنبالط �إىل الأردن
و�سواها لي�ست �أكرث من بروباغندا ت�ؤذي الدروز
�أكرث مما تفيدهم.
م�شكلة النائب وليد جنبالط منذ زمن بعيد
هي يف حلمه الدائم بـ«الكنتنة» ،و�إقامة دولة
درزية يف ال�سويداء �أو �سواها �سيمهد له الطريق
لإعالن الكانتون الدرزي يف اجلبل اللبناين ،لكن
دروز لبن���ان ال يعنون �شيئ ًا للأم���ن الإقليمي،
و�أم���ن «�إ�رسائي���ل» بالذات ،ليك���ون كانتونهم
مو�ضع ترحيب ،ثم �إن الكانتون الدرزي مرفو�ض
وممن���وع يف لبنان ،لأن تق�سي���م لبنان هو من
املحظ���ورات ،وال بد من تذك�ي�ر النائب جنبالط
با�ستحالة قيام كانت���ون درزي يف لبنان ،لأنه
عندما توت���رت عالقته ببع�ض ��ش�ركاء الوطن
على خلفية تقلباته ال�سيا�سية ،مل يعد ب�إمكان
ال�شب���اب اجلامعي�ي�ن م���ن الدروز الن���زول �إىل
جممع الكفاءات ،واجلبل الدرزي مطوّق بجريان
من التنوع الطائفي الراف����ض للتق�سيم ولبدعة
الكانتون���ات ،ث���م �إن ميل ال�سي���د جنبالط اىل
�إقامة كانت���ون درزي مرفو�ض درزي ًا من منطلق
ا�ستحال���ة العي�ش في���ه ،ونذكر بق���ول للراحل
�أن���ور الفطايري يف نهاية ال�سبعينات حني قال:
تتهموننا مبحاول���ة �إقامة كانتون درزي ،فكيف
لن���ا �أن نفعل ذلك ونحن لدينا طبيب بنج واحد
من �أبناء الطائفة؟!

�أمني �أبو را�شد

ح ّذر تقرير ا�س��تخباري �أردين م��ن اقرتاب اخلطر
الإرهابي من ال�س��احة الأردنية ،فحالة ال�ض��غط
التي تعي�ش��ها املجموعات امل�س��لحة �ستدفع بها
نحو احلدود الأردنية من عدة جهات ،خ�صو�ص�� ًا
�أن هناك ن�سبة كبرية من الأردنيني بني �صفوف
ه��ذه املجموعات ،ومن ع�ش��ائر انقطع حبل الو ّد
منبه ًا مما �س��ماه
بينها وبني النظام يف الأردنّ ،
«لعب��ة الع�ش��ائر» على جانب احل��دود يف العراق
و�سورية .ويف ال�سياق ذاته ،وا�ست�شعاراً بالأخطار
التي تهدد ال�ساحة الأردنية ،يف حال مل يقم نظام
عمان بوقف �أ�ش��كال الدعم املختلفة للم�سلحني،
ّ
قام��ت «�إ�رسائي��ل» بتح�ص�ين الو�ض��ع الأمن��ي
عل��ى احل��دود م��ع الأردن ،بالأ�س�لاك واملعدات
الإلكرتونية والع�سكرية ،وجرت ات�صاالت بني تل
وعمان بهذا ال�ش�أن ،تدار�س ًا للو�ضع املقلق،
�أبيب ّ
وم��ن هن��ا ج��اءت زي��ارة رئي���س �أركان اجلي�ش
الأردين �إىل «�إ�رسائي��ل» قبل �أيام ،يف ظل �أخطار
داهم��ة ومعادالت جديدة بد�أت معاملها تت�ض��ح
يف �ساحات القتال ال�سورية.

¡ ال�سعودية منعت الإمداد عن غزة

�أظهرت وثيق����ة جديدة م�رسّبة �ضمن الت�رسيبات
الت����ي ك�ش����ف عنه����ا موق����ع «ويكيليك�����س»،
حماربة اململكة العربي����ة ال�سعودية للمقاومة
الفل�سطيني����ة يف قطاع غزة ،ومنع و�صول الدعم
الع�سكري �إليها املق َّدم من �إيران ،من خالل فر�ض
حظر جوي على الطائ����رات الإيرانية التي تعرب
املجال ال�سعودي متجهة �إىل ال�سودان.

¡ �أموال «الثوار» ..وثروة �أردوغان

ذكر م�صدر دبلوما�سي غربي �أن الرئي�س الرتكي
رج��ب �أردوغ��ان وعائلته جمعوا �أم��وا ًال طائلة
م��ن وراء �أ�ش��كال الدع��م املختلفة الت��ي قدمها
وم��ا ي��زال للمجموع��ات امل�س��لحة ،وذل��ك من
خالل �ص��فقات بيع الأ�سلحة وجتنيد املقاتلني
واالجتار بالأع�ض��اء الب�رشية ،وم��ا يتلقاه من
�أم��وال خليجي��ة كبدل ع��ن مع�س��كرات لتدريب
امل�س��لحني ،وت�ش��كيل قي��ادات له��م ،ون��زول
«املعار�ض��ات ال�س��ورية» يف املنازل والفنادق
ال�ض��خمة يف الأرا�ض��ي الرتكية .وقال امل�صدر
�إن هناك ع��دداً من كبار رجال نظام �أردوغان،
وم��ن بينه��م �أحم��د داود �أوغلو ،م�ش��اركون يف
ه��ذا الك�س��ب امل��ايل ،كا�ش��ف ًا �أن ��شركات عدة
�أقيم��ت للتغطي��ة عل��ى ه��ذا الف�س��اد ،تتحك��م
فيه��ا عائل��ة �أردوغ��ان ،وحت��ت حماي��ة جهاز
اال�س��تخبارات الرتكي ،وهذه ال�رشكات مرتبطة
يف ميادي��ن العمل مع ��شركات يف «�إ�رسائيل»
وال��دول الغربي��ة� ،إ�ض��افة �إىل ��شركات ��شراء
النف��ط ال�س��وري والعراق��ي ،الفت�� ًا �إىل �أن بالل
(جنل �أردوغان) ميتلك �أ�س��طو ًال من ال�ش��احنات
وال�ص��هاريح التي تنقل الب�ض��ائع �إىل الأ�سواق
العربية عرب املوانىء «الإ�رسائيلية».
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«الحرية  »3نحو بحر
غزة لكسر الحصار
�أيام قليلة� ،أو تزامن ًا مع ن�رش املقالة
يك���ون «�أ�سطول احلرية ثالثة» قد �ش ّق
عب���اب البحار يف طريقه �إىل بحر غزة،
من �أجل ك�رس احل�صار الظامل عنها .هذا
الأ�سطول الذي يت�صدّر مهمة ك�رس �أ�سوار
ال�سج���ن الكبري الذي �شيّ���ده االحتالل
«الإ�رسائيلي» يف ح�صاره على �شعبنا
الطامح �إىل حريته وانعتاقه وا�ستقالله
الوطن���ي يف كنف دولت���ه الفل�سطينية
امل�ستقل���ة ،ذات ال�سي���ادة على كامل
�أر�ض���ه ومقد�ساته .وكان الربوف�سور يف
التنمي���ة العاملية م���ن جامعة كوينز
الكندي���ة لوفالي�س ،ق���د كتب وهو يف
طريقه �إىل اليونان لالنطالق نحو غزة:
«هن���اك ق�ضايا هام���ة علينا االلتفات
�إليها يف الع���امل ..علينا ك�رس احل�صار
عن غزة الت���ي تتعر�ض للظلم من قبل
القوات اال�ستعمارية».
يدرك القيّمون على ت�سيري الأ�سطول
�أن التهدي���دات «الإ�رسائيلي���ة» يف
طريقه���ا العرتا�ض �أ�سطوله���م ،ولرمبا
«�سفينة مرم���رة» �ستك���ون النموذج
لالعتداء ال�صهي���وين الوح�شي عليها،
و�سقوط ال�شهداء واجلرحى من بني من
كان على متنه���ا ،وهو ما ينتظر ركّاب
الأ�سطول ،وهم من دول متعددة؛ رجال
�سيا�سي���ة ونا�شطون ،و�أ�صح���اب ر�أي
ومفكرون و ُكتّاب و�صحافيون وفنانون،
ورجال دين.
يرتب���ط ع���دد وا�س���ع م���ن دول
امل�شارك�ي�ن يف الأ�سط���ول بعالق���ات
دبلوما�سي���ة وم���ا �شاب���ه ،ورغم ذلك
يذه���ب ركّاب الأ�سط���ول �إىل مهمته���م
يف رفع الظلم ع���ن �شعبنا ،واالنت�صار
لق�ضيته العادلة ،وقد يكون من بينهم
ال�شه���داء واجلرحى والأ��س�رى� ،إذا ما
ارتكب املحتل الغا�صب وقواته حماقة
االعتداء عل���ى الأ�سطول و�أهله ،و�أغلب
الظ���ن ،و�إن كن���ا ال نتمن���ى ذلك ،لكن
الطبيع���ة العدواني���ة والإجرامية لهذا
الكيان وقادته ت�شري �إىل ذلك.
كلمة �أخ�ي�رة ،ال بد م���ن القول �إن
جميع من �شارك و�سي�شارك يف �أ�ساطيل
احلري���ة ،والتي ل���ن تقف عن���د الرقم
ثالث���ة ،نحفظ لهم ومل���ن �سقط �شهيداً
�أو جريح���اً� ،أنكم يف زمن التخلي كنتم
الأوفى لق�ضي���ة فل�سطني ..ق�ضية �أحرار
العامل ومنا�ضليه.

رامز م�صطفى
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فضيحة األمم المتحدة في «جنيف السعودي»

املبعوث الأممي �إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد يدير �إحدى جل�سات احلوار اليمني يف جنيف

دع���ت الأمم املتحد لعق���د م�ؤمتر
للح���وار يف جني���ف لبح���ث الأزم���ة
اليمنية ووقف الع���دوان ،والبحث عن
حل �سيا�سي بع���د مباحثات متهيدية
يف م�سقط بح�ض���ور �أمريكي ومواكبة
�سعودي���ة ،وبعد الو�ص���ول �إىل مبادئ
�أولية لالتفاق ،و�إب�ل�اغ الأمم املتحدة
بذل���ك ،والت���ي �سارعت للدع���وة �إىل
جنيف لإعط���اء االتف���اق والتفاهمات
�صفة دولية.
فوج���ئ ال���ر�أي العام ب����أن م�ؤمتر
جنيف مل يكن مينياً ،بل كان �سعودياً،
وهدف���ه حل امل�أزق ال�سع���ودي ولي�س
امل�شكلة اليمنية ،الإن�سانية منها على
الأق���ل ،و�أن الأمم املتحدة كانت ممث ًال
لل�سعودية و�ضمن وف���د الريا�ض ،ومل
تكن حمايدة ،ب���ل �إن املبعوث الدويل
كان رئي�س ًا لوفد الريا�ض ،مع ما يحمل
ه���ذا اال�سم من داللة ب����أن الوفد ميثل
ال�سعودية وال ميثل اليمنيني ،وي�ضم يف
عداده �أحد مم���ويل «القاعدة»؛ املدعو
عبد الوه���اب احلميقاين ،الذي �أدرجته
وزارة اخلزان���ة الأمريكية على قائمتها
ال�سوداء عام  ،2013على خلفية اتهامه
بتموي���ل تنظيم «القاع���دة يف جزيرة
الع���رب» بوا�سط���ة �أم���وال «جمعي ٍة

خريية» يتزعّمه���ا نف�سه ،و�أ�صبح وفد
الريا����ض م�ؤلف ًا م���ن املبعوث الدويل
وممويل «القاع���دة» ،والدمى اليمنية
اخلائنة ل�شعبها و�أخالقياتها الوطنية
والقبلية.
لقد �أ�صيبت الأمم املتحدة بف�ضيحة
مدوّية ومركّب���ة يف جنيف ال�سعودي،
وانك�ش���ف زي���ف ادعائه���ا بااللت���زام
بالقوانني الدولية والوقائع ال�سيا�سية،
حيث تريد �إرغام ال�شعب اليمني القبول
بتن�صي���ب دمية �سعودية ال ت�سيطر عل
�شرب م���ن الأرا�ضي اليمنية ،وال يتواجد

بالرغم من أنها تهيم
في األرض عارضة األموال
لشراء المواقف..
السعودية أضافت
خسارتها في جنيف
إلى خيباتها

داخ���ل اليم���ن ،وامل�ستقي���ل والهارب
واخلائ���ن لوطنه و�شعب���ه ،ويف نف�س
الوقت حت���اول عدم االعرتاف بالرئي�س
ب�شار الأ�سد املنتخب �رشعياً ،وامل�سيطر
يف �سوري���ة ،ومازالت القوات امل�سلحة
وكل الدولة و�أكرثية ال�شعب م�ؤيدة له،
وذل���ك للت�أكيد على ازدواجية املعايري
وارتكاب املوبقات ال�سيا�سية.
لقد ف�ضح���ت الأمم املتحدة نف�سها
وانقلبت عل���ى موقفها الذي كتبته يف
ر�سال���ة لوزير اخلارجي���ة العماين من
قبل املبعوث الدويل ولد ال�شيخ �أحمد،
با�سم الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة،
بالطل���ب م���ن حكومة �سلطن���ة عمان
املوقرة:
التدخ���ل ل���دى الإخ���وة اليمنيني،
خ�صو�ص ًا الإخ���وة «�أن�صار اهلل» ويف
امل�ؤمتر ال�شعبي الع���ام ،بقبول الن�ص
الت���ايل« :ت�ؤك���د الأمم املتحدة ممثلة
ب�سعادة املبعوث اخلا�ص للأمني العام،
�أن امل�ش���اورات ال�شامل���ة الأولية التي
تعت���زم رعايتها يف مقر الأمم املتحدة
يف جنيف ي���وم  15يونيو 2015م هي
من بني املكون���ات ال�سيا�سية اليمنية
امل�شارك���ة يف العملي���ة ال�سيا�سي���ة
االنتقالية التي مير به���ا اليمن ،وهي
امل�ؤمت���ر ال�شعب���ي الع���ام وحلفا�ؤه،
و�أن�ص���ار اهلل وحلفا�ؤه���م ،وامل�ش�ت�رك
و�رشكا�ؤه ،واحل���راك اجلنوبي ،وتغتنم
الأمم املتحدة هذه الفر�صة لتهيب بهذه
املكونات ال�سيا�سية امل�شاركة بح�سن
نية ،وبدون ��ش�روط م�سبقة ،ويف جو
من الثقة واالح�ت�رام املتبادل ،للعمل
مع ًا على �إيجاد �سب���ل �إحياء العملية
ال�سيا�سية والتو�صل �إىل حل ينقذ اليمن
و�شعبه من الأزمة احلالية اخلطرية».
توف�ي�ر طائرة عمانية لكي تقل غداً
�صباح ًا من �صنعاء امل�شاركني مبا�رشة
�إىل جنيف.
وبناء علي���ه لبّت القوى ال�سيا�سية
اليمني���ة املعروفة بـ«وف���د �صنعاء»
الدع���وة ،ف�صدم���ت ال�سعودي���ة التي
راهن���ت على رف����ض «�أن�ص���ار اهلل»

(�أ.ف.ب).

وامل�ؤمت���ر ال�شعبي الدع���وة ،وارتبكت
م���ع الأمم املتحدة ،مم���ا ف�ضحها �أمام
ال�شع���ب اليمني ،بعدما حاولت عرقلة
و�صول الوفد قبل مغادرة الأمني العام
جنيف ،ثم حاولت �إذالل الوفد بالتواط�ؤ
مع املبعوث ال���دويل؛ بحجز اجلوازات
ومنعهم من دخول مبنى الأمم املتحدة،
والتهوي���ل عليهم و�إرهابه���م ،كمقدمة
لإجبارهم على تق���دمي التنازالت التي
تنق���ذ ال�سعودية وقيادته���ا املرتبكة
واخلائف���ة ،والت���ي تهي���م يف الأر�ض
عار�ض���ة الأموال ل��ش�راء املواقف؛ من
رو�سي���ا �إىل باك�ست���ان �إىل م��ص�ر �إىل
لبنان ،وتعود بكفّ���ي حنني ،مما يزيد
من توترها.
حاول���ت ال�سعودية يف جنيف ربح
م���ا مل ت�ستط���ع ربح���ه يف العدوان،
وتتعام���ل ب�سذاج���ة وفوقي���ة م���ع
اليمنيني ،وتري���د فر�ض ان�سحابهم من
امل���دن اليمنية وك�أنه م���دن �سعودية،
وفر�ض «القاعدة» كجزء من املكوّنات
اليمنية ،وتريد حكم اليمن من الريا�ض،
وتري���د من اليمنيني ن�سيان �ضحاياهم
و�شهدائه���م وم���ا خ��س�روه م���ن بنى
حتتية ومراف���ق وم�صانع وتراث هدمه
الع���دوان ال�سع���ودي مقاب���ل «دية»
تدفعه���ا ال�سعودية لأه���ل القتلى؛ يف
عملية �رشاء وح�شية وهمجية مل�شاعر
اليمني�ي�ن ،ومعاملته���م كفقراء وعبيد
ت�شرتي �أطفاله���م و�شبابهم ون�ساءهم
ب�أم���وال النفط كما ت�ش�ت�ري ال�سيارات
والفنادق� ..إنها عقلي���ة البدوي الفقري
الذي حت���وّل �إىل غني بال�صدفة ،ويظن
�أنه �سي�ستمر على �أحواله املي�سورة.
خ��س�رت ال�سعودي���ة يف جني���ف
كما تخ��س�ر يف «عا�صف���ة الهزمية»،
و�ستغرق يف الرمال اليمنية �أكرث �إن مل
تعد �إىل ر�شدها� ،أو ت�ستمر حتت رحمة
حكم ال�صبيان والزهامي���ر ال�سيا�سي..
و�سينت�رص امل�سلم���ون يف اليمن على
«الوهابية» ،و�إن طال الزمن.

د .ن�سيب حطيط

www.athabat.net
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ويكيليكس
فلسطيني

ماذا يجري في المخيمات الفلسطينية؟

�شهد الأ�سبوع الأول من رم�ضان
العديد م����ن الأح����داث الأمنية يف
املخيم����ات الفل�سطينية يف لبنان،
ال�سيم����ا يف خميمي ع��ي�ن احللوة
والب����داوي ،وكاد الو�ضع الأمني �أن
يتفج����ر ،لوال وعي وق����درة ال�شعب
الفل�سطيني على مواجهة الفتنة.
لطامل����ا اع ُت��ب�رت املخيم����ات
الفل�سطيني����ة رمزاً حلال����ة اللجوء
وال�صمود ،ومن����ذ النكبة عام 1948
كان التخل�����ص منها �أح����د الأهداف
اال�سرتاتيجية للكيان ال�صهيوين ،من
خالل ق�صفه����ا وحماوالت تدمريها؛
كم����ا ح�ص����ل يف خمي����م النبطية،
والحق ًا مع عدد من خميمات قطاع
غزة ،كذلك على امل�ستوى ال�سيا�سي
عرب ط����رح م�شاري����ع و�سناريوهات
لإلغ����اء وكالة الغ����وث  -الأونروا؛
متهي����داً لإلغ����اء املخيم����ات التي
متثّل هوية اللج����وء ،وما ف�شل فيه
ال�صهاينة خ��ل�ال عقود جنحت فيه
بع�����ض اجلماع����ات املتطرفة التي
تتقاط����ع م�صاحله����ا م����ع الكيان
ال�صهيوين ،ف����كان ال�ضحية خميم
نهر الب����ارد عام  ،2007كذلك خميم
الريم����وك الي����وم ،وحال����ة الدمار
الهائل ال����ذي �أ�صابه ،وتهجري �أهله،
وبالأم�س حماولة تفجري الو�ضع يف

خميم عني احللوة؛ عا�صمة ال�شتات
الفل�سطيني ،ول����وال ت�صدي و�صمود
ووعي ال�شعب الفل�سطيني ومت�سّ كه
مبخيمات����ه لكان م�ص��ي�ر معظمها
الزوال..
وبالرغم من امل�آ�سي واملعاناة
الت����ي يعي�شها �أه����ايل املخيمات؛
من فق����ر وعدم توف����ر �أدنى �رشوط
احلياة الكرمي����ة� ،شكّلت املخيمات
خزان �شهداء الث����ورة الفل�سطينية،
كمخيم����ات �شاتي��ل�ا والر�شيدي����ة
وب����رج الرباجن����ة وع��ي�ن احللوة
وجنني وخميمات غ����زة ..وغريها،
وغدا املخي����م رمزاً للهوية الوطنية
وعنوان���� ًا للت�ضحي����ة والن�ضال يف
�سبي����ل حتقيق التحري����ر والعودة،
لذل����ك يُعترب ا�سته����داف املخيمات
الفل�سطيني����ة ا�ستهداف���� ًا لق�ضي����ة
الالجئ��ي�ن ،به����دف التخل�����ص من
الأ�سا�����س الوطن����ي والقانوين حلق
العودة ،و�إفراغ املخيمات من �أهلها،
خ�صو�ص���� ًا خميم����ات قط����اع غزة
ولبنان و�سورية التي تعي�ش ظروف ًا
�سيا�سية واقت�صادي����ة واجتماعية
و�أمنية �صعب����ة قابلة للتفجري يف
�أي حلظة.
ال �ش����ك �أن توقيت الأحداث التي
ت�شهده����ا املخيمات الي����وم يطرح

■ احلاج عب���د اهلل الرتياقي؛ رئي�س تيار الفجر� ،أ�شاد بالعملية البطولية يف القد�س
ال�رشي���ف ،والتي جاءت دفاع ًا ع���ن الأق�صى ،ورداً عمليا عل���ى انتهاكات االحتالل
وجرائمه بحق �أهلنا يف القد�س ال�رشيف والأق�صى املبارك.
■ ال�ش��يخ ماهر حمود دان «الأحكام اجلائرة التي �ص��درت من البحرين بحق ال�ش��يخ
علي �س��لمان ،والأحكام التي �ص��درت يف م�رص على الإخوان امل�س��لمني» ،م�س��تغرب ًا
«�أنن��ا مل ن�س��مع �أبداً خالل الأح��كام �أي �إدانة لالت�ص��االت التي �أجراه��ا الإخوان مع
�أمريكا ور�س��الة العار التي �أر�س��لها مر�سي ل�شمعون برييز ،بل �إن الأحكام ت�ستند على
ات�صاالت مفرت�ضة قام بها مر�سي مع حركة حما�س».
■ النائ���ب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي ،دعا
�إىل حتقي���ق �شفاف يف تع ُّر�ض �سجناء رومي���ه لل�رضب ب�أ�ساليب وح�شية م�ستنكرة،
الفت ًا �إىل �أن عنا�رص من قوى الأمن الداخلي كان يحتجزهم �سجناء يف �سجن رومية
�أقاموا �إمارتهم وحماكمهم فيه ،وقتلوا �أكرث من �سجني تعذيب ًا داخل ال�سجن ،ومل يقم
�أحد ب�إدانة هذه الأفعال الإجرامية.
■ جتم��ع العلم��اء امل�س��لمني ح�� ّذر م��ن ا�س��تخدام م��ا تداولت��ه و�س��ائل التوا�ص��ل
تعر�ض له �س��جناء رومية ،ك�أداة للفتن��ة ،الفت ًا �إىل �أن من
االجتماع��ي عن تعذيب ّ

الكثري من عالم����ات اال�ستفهام ،يف
ظل تفعيل املقاوم����ة ال�شعبية يف
ال�ضف����ة الغربية م����ن جهة ،وحالة
احلِ راك ال�شعبي الفل�سطيني ب�شكل
موحَّ د دفاع���� ًا عن حقه يف العودة،
من خالل مواجهة تخفي�ض خدمات

توقيت األحداث التي
تشهدها المخيمات
يطرح الكثير من عالمات
االستفهام ..السيما
في ظل تخفيض خدمات
األونروا

وكالة غ����وث وت�شغي����ل الالجئني
الفل�سطيني��ي�ن ،والتهدي����د امل�ستمر
بح ّل ه����ذه الوكال����ة الدولية التي
تُعت��ب�ر ال�شاهد على م�أ�ساة ال�شعب
الفل�سطيني ،ودليل اعرتاف املجتمع
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الدويل بحقوق����ه الوطنية ،ال�سيما
حق العودة متمث ًال بالقرار .194
لق����د جن����ح الفل�سطيني����ون يف
لبن����ان بتحيي����د املخيم����ات عن
خمتل����ف التجاذب����ات وال�رصاعات
الت����ي �شهدتها ال�ساح����ة اللبنانية
خالل العقدين ال�سابقني ،وت�رصفوا
مب�س�ؤولي����ة كب��ي�رة عل����ى قاعدة
م�صلح����ة ال�شع����ب الفل�سطين����ي
وق�ضيت����ه العادلة ،لذل����ك فقد بات
مُ لح���� ًا التوافق ب��ي�ن جميع القوى
الفل�سطيني����ة على ه����دف حت�صني
املخيمات ،من خالل تدعيم الو�ضع
الأمني ،و�صيانة العالقات الأخوية
م����ع اجل����وار اللبناين ،م����ن خالل
تفعي����ل دور الف�صائ����ل واللج����ان
ال�شعبية وجلنة املتابعة بعيداً عن
التجاذب����ات ال�سيا�سية والتحري�ض
ال�سيا�س����ي والإعالم����ي ،وتعزي����ز
مكان����ة الق����وة الأمني����ة امل�شرتكة
يف عني احلل����وة ،وتعزي����ز دورها
وعدده����ا وعتيدها ،ورف����ع الغطاء
ع����ن �أي عاب����ث ب�أم����ن املخيمات،
وتعزيز املوقف الفل�سطيني الداعي
�إىل الن�أي بالنف�����س عن ال�رصاعات
املحلية والإقليمية.

�سامر ال�سّ يالوي

قام بهذا العمل اجلبان هم موظفون يف الدولة اللبنانية ،يتبعون جهازاً حم�س��وب ًا
على جماعة معينة ،وبالتايل ف�إن هذه الأ�رشطة ال ت�صلح �أن تكون �أداة يف الفتنة
املذهبية.
تعر�ض له ال�سجناء يف رومية من انتهاكات و�إهانة
■ حركة الأمة ا�ستنكرت م���ا ّ
للكرام���ات والقيم الإن�سانية والدينية على �أيدي بع�ض العنا�رص الأمنية ،مطالبة
بوجوب الإ�رساع يف �إمتام حماكم���ات املوقوفني الإ�سالميني ،للتخفيف من ح ّدة
االحتقان ،فالت�أخري يف املحاكمات ي�ش ّكل خمالفة للد�ستور والقوانني التي حتمي
حقوق املوقوفني.
■ ال�شيخ �رشيف توتيو اعترب �أنه ال يجوز يف �أي حال من الأحوال تعذيب ال�سجناء
�أو التعر�ض لهم بق�صد �إيذائهم ،مطالب ًا الدولة واحلكومة ،باالقت�صا�ص العادل من
الفاعلني ،و�إنزال العقوبة الالزمة بحقهم.
■ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية اعت�ب�ر �أن ما تعر�ض له ال�سجناء من
��ض�رب وتعذيب و�إهانة للكرامات وللدين الإ�سالمي احلنيف ،يناه�ض متام ًا القيم
ن�ص عليها الد�ستور اللبناين ،والإعالن
الإن�سانية والدينية ،وحقوق الإن�سان التي ّ
العاملي حلقوق الإن�سان.

يف �ش��هر �آب م��ن الع��ام 1976
�س��قط خمي��م ت��ل الزع�تر عل��ى �أيدي
ميلي�ش��يا ح��زب “الكتائ��ب” وحزب
“الأح��رار” وح��زب “حرا���س الأرز”
املن�ض��وين حت��ت عن��وان “اجلبه��ة
اللبناني��ة” ،ودخل��ت عنا��صر ه��ذه
الأح��زاب �إىل �ش��وارع و�أزقة املخيم،
وارتكب��ت �أب�ش��ع املج��ازر بح��ق
الالجئ�ين الفل�س��طينني واملواطن�ين
اللبناني�ين م��ن �س��كان املخي��م .
هذه املجزرة جاءت بعد االتفاق الذي
مت ب�ين “اجلبه��ة اللبناني��ة” وقوى
املقاوم��ة الفيل�س��طينية و”احلرك��ة
الوطني��ة اللبناني��ة” ،برعاي��ة ق��وة
ال��ردع العربي��ة الت��ي �أُر�س��لت لوقف
احل��رب الأهلي��ة ،ويق�ض��ي االتف��اق
بخ��روج املدني�ين ،وتتكف��ل الق��وة
العربية و”ال�ص��ليب الأحمر” بت�أمني
و�س��ائل النق��ل الالزم��ة ،وهن��ا ال بد
م��ن الإ�ش��ارة �إىل الكتيبة ال�س��عودية
املدرّع��ة الت��ي كان��ت منت��شرة
ب�ين �ش��طري العا�ص��مة يف منطق��ة
املتح��ف �إ�ض��افة �إىل مناطق �أخرى .
ت�أت��ي الي��وم ذكرى بدء احل�ص��ار مع
الك�ش��ف ع��ن الوثائ��ق واملرا�س�لات
ال�رسي��ة للخارجي��ة ال�س��عودية م��ع
بعثاته��ا ،واملكائد ،و��شراء النفو�س
الت��ي حتمله��ا يف طياته��ا لتف�ض��ح
�شخ�ص��يات لبناني��ة وعربي��ة تدّعي
ال�س��يادة واحلري��ة واال�س��تقالل..
يف ذاكرة الجئ فل�س��طيني من خميم
تل الزعرت الكثري من الوثائق النظرية
طبعتها امل�آ�س��ي يف �صفحات النكبه
منذ الع��ام  1948على �أيدي الأعراب .
يق��ول �أب��و عبد الفران؛ �ص��احب فرن
احلطب الواقع على طرف املخيم من
اجلهة الغربية قرب م�صبنة �أبو خالد،
�إنه �أثناء احل�صار يف عام � 1976سمع
عرب املذياع قائداً �سيا�سي ًا كبرياً من
ح��زب “الكتائ��ب اللبناني��ة” ي��روي
كيف ا�س��تطاع �إقناع وزير اخلارجية
ال�س��عودي ال�س��ابق �س��عود الفي�ص��ل
بدع��م “اجلبه��ة اللبنانية” ع�س��كري ًا
للوق��وف بوجه م�رشوع و�أهداف املد
الي�س��اري املتحال��ف م��ع املقاوم��ة
الفل�س��طينية ،ال�س��تبدال النظ��ام
اللبن��اين العلم��اين بنظ��ام �ش��يوعي،
وه��ذا م��ا حتق��ق بالفع��ل ،وب��د�أت
�س��فن الأ�س��لحة ت�ص��ل �إىل مراف��ئ
مناط��ق ��شرق العا�ص��مة ب�يروت
وت�س��لّم �إىل �أحزاب اجلبه��ة اللبنانية.
�أب��و �س��ليم اللح��ام؛ �ص��احب ملحمة
قرب مقه��ى العيوطي يق��ول�“ :أثناء
احل�ص��ار كن��ا ن�ض��ع ال�ش��معة داخل
ق�س��طل ،وال �أن�س��ى �أن القذائ��ف
الت��ي كان��ت تنهم��ر علين��ا مطب��وع
عليه��ا �ش��عار النخلة ،وكُ تب �أ�س��فلها
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية».
الي��وم� ،ض��جة و�س��ائل الإع�لام
بالوثائ��ق واللق��اءات العلني��ة م��ع
الكي��ان ال�ص��هيوين يف وا�ش��نطن
وغريها ،والعامل العربي يعي�ش حالة
خما�ض ع�س�ير� ،أ�ش��د املتفائلني فيه
يقول �إنه نكبة �أو نك�سة جديدة.

جعفر �سليم
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أميركا ..وإرهاصات التفكك واالنهيار

ما �شهدته كني�سة عمانوئيل امليثودية ي�ؤكد جتذر ثقافة القتل بدم بارد عند الأمريكيني (�أ.ف.ب).

مل تع���د االعت���داءات ذات الطابع
العن�رصي الت���ي ت�شهده���ا الواليات
املتحدة قابلة لل���ردم بغطاء �شفاف،
وال ب�أهال���ة ال�ت�راب عل���ى امل�شاهد
الدموي���ة الت���ي ت�شب���ه �إىل حد كبري
ارتكابات �إرهابي���ي «داع�ش» ،كي ال
ي�شاهدها �أح���د يف العامل� ،أو ملنع �أن
ي�شهد �أح���د على ا�ستفاق���ة مت� ّأججة
للعن�رصي���ة غ�ي�ر اخلام���دة �أ�ص ًال يف
نفو�س الغربيني.
احلدث الدموي الذي �شهدته كني�سة
«عمانوئي���ل امليثودية» للأمريكيني
من �أ�صل �أفريقي لي�س يندى له جبني
الإن�سانية وح�سب ،ب���ل يك�شف جتذّر
ثقافة القت���ل بدم ب���ارد لأوالد ال�رش
الأمريك���ي ،حتى داخل الكنائ�س حيث
النا�س يتعب���دون ..وال يكفرون ،بغ�ض
النظر عن الدين والعرق.
لقد �أق���دم ال�ش���اب الأبي�ض ديالن
روف ،ال���ذي ينتمي �إىل فرقة عن�رصية
تعلن كراهيتها العميقة عالنية للعرق
الأ�سود ،وا�سمها «البي�ض الفوقيون»،
على ارتكاب مذبح���ة داخل الكني�سة
ب�إط�ل�اق النار على ع��ش�رة �أ�شخا�ص،
فقتل ت�سعة م�صلني ،بينهم  4ق�ساو�سة،
مبن فيهم ع�ضو راعي الكني�سة والع�ضو
الدميقراطي يف جمل�س ال�شيوخ بوالية
كاروالينا؛ كليمنتا بينكني ،وتع ّمد �أال
يطلق الن���ار على �أحد احل�ضور ليكون
�شاهداً ويخرب.
بالطبع ،لي�ست هي اجلرمية الأوىل
من نوعها هذا العام ،بل �إن ما د ّونته
ال�سلطات الأمريكية نف�سها من ال�صيف
املا�ض���ي �إىل اليوم ب���ات مقلق ًا لتلك
ال�سلطات التي اعتادت على ن�رش بذور

الف�ت�ن على �أنواعها عل���ى مدار الكرة
الأر�ضية ،فقد كان القتل املتع َّمد ل�شاب
�أ�س���ود العام املا�ض���ي يف فرغي�سون
على يد ال�رشط���ة حادث ًا اعتُرب لطخة
عار كربى يف �سجل امل�ؤ�س�سة الأمنية
الأمريكية التي تتباهى بح�سن ال�سلوك
واالن�ضب���اط داخ���ل �أجهزته���ا ،وهي
الأجهزة املنخورة حتى العظم بف�ساد
ال عالج له .هذه امل�ؤ�س�سة الأمنية هي
نتاج ثقاف���ة الفو�ضى والقتل والدمار
التي ترعرعت عليها الإدارات الأمريكية
منذ تكوينها وم�سار ن�ش�أتها ،و�أهدافها

تقارير مكتب التحقيق
الفدرالي تؤكد
ارتفاع معدل الحوادث
العنصرية في أميركا
 ٪16خالل األعوام
الخمسة األخيرة

اال�ستعمارية القاتل���ة حتت �شعارات
الت�ضليل باحلرية والدميقراطية.
لق���د �أح�ص���ت التقاري���ر ال�صادرة
عن مكتب التحقيق الف���درايل ارتفاع
معدل احل���وادث العن�رصية  16باملئة
خالل الأعوام اخلم�سة الأخرية ،وجاء

تك���رار الأحداث على �أيدي ال�رشطة يف
ال�شهور الأخرية؛ م���ن فريغي�سون �إىل
بالتيم���ور ،والتي ترافقت مع م�سريات
غا�ضب���ة تخلله���ا عن���ف و�شغب يف
والي���ات عدة ،ليعي���د م�س�ألة التمييز
العن�رصي والكراهي���ة �إىل الأمريكيني
من �أ�صل �أفريقي �إىل �صدارة االهتمام،
بع���د خم�سني عام ًا عل���ى بدء العمل
بقانون احلق���وق املدنية ،والذي مينع
العن�رصية و�أي نوع من �أنواع التمييز.
لقد �أجربت اجلرائ���م التي حتاول
ال�سلطات تلطيف وقعه���ا باعتبارها
جمرد «ح���وادث» ،الرئي�س الأمريكي
ب���اراك �أوبام���ا على االع�ت�راف ب�أن
امل�س�ألة لي�ست عابرة« ،وتثري �أ�سئلة
حول ال�صفحة القامتة من تاريخنا»،
بعد �أن و�صف اجلرمية بـ«�أعمال قتل
عبثي���ة» ،قائ ًال« :م���ن اخلط ًا �أن نظن
�أن هذا النوع م���ن العنف اجلماعي ال
يحدث يف دول متطورة �أخرى».
لق���د ف���ات الرئي����س �أوبام���ا �أن
الدول الأخرى ،ول���و كانت من طبيعة
ا�ستعماري���ة ،لكن تكوينه���ا ال يقا َرن
بن�ش�أة الوالي���ات املتحدة التي قامت
على �إبادة ال�شعوب الأ�صلية للأر�ض،
ومن ثم اغت�صابها.
الوالي���ات املتح���دة حتم���ل بذور
تفكّكها ،وما ت�صاعد الروح العن�رصية
واجلرائ���م املرافقة له���ا وا�ستناداً �إىل
الإح�صاءات الأمريكية نف�سها �إال دليل
وم�ؤ�رشات على الت�ص���ادم ،فاالنهيار
والتف���كك ،و�إن احت���اج احلدث الكبري
ملزيد من الوقت.

يون�س عودة

األزمة األوكرانية ..وانسداد آفاق الحلول
ما ت���زال الأزم���ة يف �أوكرانيا �آخذة
يف االت�ساع ،على الرغم من املحادثات
الأخ�ي�رة الرباعي���ة يف النورمان���دي
(�أوكراني���ا ورو�سيا وفرن�س���ا و�أملانيا)،
والتي حققت تقدم��� ًا بطيئ ًا على �صعيد
التهدئ���ة ،واجتماعه���ا املقب���ل يف 23
حزي���ران اجل���اري للتخفي���ف من حدة
التوت���ر الأمن���ي ب�ي�ن «االنف�صاليني»
وحكومة كييف.
ا�ستخدمت �أم�ي�ركا هذه الأزمة ك�أداة
متكّنها م���ن ال�ضغط على رو�سيا لتقدمي
التن���ازالت يف مل���ف الأزم���ة ال�سورية،
فالواليات املتحدة ومعها �أوروبا اتخذت
العقوب���ات االقت�صادي���ة �ض���د رو�سيا
كورقة �ضغط عليها (وتبنى قادة الدول
ال�صناعي���ة ال�سبع مع افتت���اح قمتهم
ال�سنوي���ة موقف ًا موحداً م�ؤي���داً للإبقاء
عليه���ا مع افتت���اح قمته���م ال�سنوية)،
والتي �أدت �إىل انكما�ش اقت�صادها بن�سبة
 3.2باملئة ،ح�س���ب كالم وزير االقت�صاد
الرو�س���ي ،علم��� ًا �أن البنك ال���دويل قدّر
و�ص���ول االنكما�ش يف االقت�صاد الرو�سي
يف هذا العام �إىل  3.8باملئة.

ا�ستفزت �أمريكا رو�سيا بالعمل على
ن�رش ال���درع ال�صاروخي يف دول �أوروبا
ال�رشقية ،وزادت م���ن من�سوب مناورات
احلل���ف الأطل�س���ي يف املنطق���ة ،ومن
الرجال والعت���اد يف مع�سكراتها ب�أعداد
كبرية ،و�أعلنت �أنها �ستدخل طائرة «�أف
� »22إىل �أوروب���ا ،وهي طائرة من اجليل
اخلام�س وله���ا امتيازات عديدة ،وت�شكل
قفزة نوعية يف عامل �سالح اجلو� ،إ�ضافة
�إىل امل�ساعدات الع�سكرية ،والتي تت�ضمن
�أ�سلحة فتاكة للحكومة الأوكرانية بقيمة
 612ملي���ار دوالر ،والت���ي مل ي�ستعمل
�أوباما حق النق�ض فيها.
تعك�س هذه االجراءات التي اتخذتها
�أم�ي�ركا حالة م���ن اجلهوزي���ة العالية،
وحتمل يف طياته���ا م�ؤ�رشات اال�ستعداد
حلرب جديدة.
�شع���رت رو�سيا باخلط���ر الذي يهدد
�أمنه���ا بع���د ت�صاعد وت�ي�رة الإجراءات
الع�سكري���ة للحل���ف الأطل�س���ي ،ف�أعلن
بوتني �أنه على ا�ستعداد لو�ضع الأ�سلحة
النووية بحالة ت�أهّب �أثناء التوترات يف
الأزمة يف �أوكرانيا.

�أدرك���ت رو�سيا �أن خط���ر العقوبات
االقت�صادي���ة واحل�صار عليه���ا ال يقل
خط���راً عن انت�شار ال���درع ال�صاروخي،
فعم���د الرئي����س بوت�ي�ن �إىل جملة من
الإج���راءات االقت�صادية الت���ي ت�ساهم
يف تقلي����ص االنكما�ش وال�سيطرة على
الت�ضخم ومنها:
 -1انتهاج �سيا�سة اقت�صادية تعتمد
على االنفتاح واحلرية االقت�صادية.
 -2تهدي���د مو�سك���و ال���دول التي
«�ستغامر» بتجمي���د الأموال الرو�سية
يف اخلارج ،بتدابري انتقامية.
 -3ا�ستم���رار احلظر عل���ى الواردات
الغربية� ،إذا ما �صادق االحتاد االوروبي
عل���ى متديد العقوب���ات ل�ست���ة �أ�شهر
�إ�ضافي���ة ،وال���ذي �أدى �إىل �أ�رضار كبرية
يف االقت�ص���اد االوروب���ي ،وح�س���ب ما
�أفاد خرباء اقت�صاديون من�ساويون ف�إن
�إيرادات االحتاد الأوروبي �ستتقل�ص �إىل
نح���و  100مليار ي���ورو ،بالإ�ضافة �إىل
فقدانه م���ا يزيد على ملي���وين فر�صة
عمل.
 -4انتهاج �سيا�سة الإنتاج املحلي،

 -7واحل���دث الأب���رز ه���و التفاهم
الرو�س���ي ال�صين���ي عل���ى ال�رشاك���ة
اال�سرتاتيجية ،والذي مت التداول فيه مع
الرئي�س ال�صيني على هام�ش م�شاركته
واشنطن وموسكو
يف عر����ض ي���وم الن��ص�ر يف � 9أي���ار
تستخدمان نفوذهما في املا�ض���ي يف العا�صمة الرو�سية ،والذي
مناطق وجودهما كوسيلة �سيكون مبنزل���ة الزلزال االقت�صادي يف
مواجهة االقت�صاد الأمريكي والأوروبي
للضغط ..وكالهما تشعران �إذا م���ا متت ترجمت���ه �إىل اتفاقيات يف
أن أوراقهما ما تزال قوية امل�ستقبل القريب.
الأزم���ة الأوكراني���ة �أدخلت ك ًال من
�أم�ي�ركا ورو�سيا يف ح���رب باردة ،وما
ن���راه حتى هذه اللحظ���ة هو ا�ستخدام
كل منهما لنف���وذه يف مناطق وجوده
كو�سيل���ة لل�ضغ���ط م���ن �أج���ل تقدمي
وزراعة و�صناعة م���ا كان يتم ا�سترياده التن���ازالت ،وكالهما ي�شع���ر �أن �أوراقه
ما ت���زال قوية حت���ى ه���ذه اللحظة،
من اخلارج.
 -5الرتكي���ز على �صناع���ة ال�سالح ،وه���ذا م�ؤ�رش �إىل ان�س���داد �آفاق احللول
لتعوي�ض النق�ص يف املجاالت الأخرى ،بينهما ،والذهاب �إىل مزيد من التوترات
م���ع احلفاظ عل���ى النوعي���ة ،وااللتزام والأزم���ات التي قد ت�أخ���ذ املنطقة �إىل
الت�صعيد.
باالتفاقات املربمة.
� -6صفقة الغاز بني رو�سيا وال�صني
هاين قا�سم
بقيمة  400مليار دوالر.
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إميل لحود يتذكر..

51

كيف أشهر فؤاد السنيورة عداءه للمقاومة قبل حرب تموز 2006؟

ي�ؤكد الرئي�س حلود �أنه يف الثاين من
�آذار ع���ام  2006انطلق احلوار يف جمل�س
النواب ،لكن م���ع الأ�سف ال�شديد جتاهلوا
�أن هن���اك رئي�س ًا للجمهوري���ة ،وهو ر�أ�س
الدولة ،لكن لك ٍّل ح�ساباته.
وي�ش�ي�ر هنا �إىل �أن���ه مل «يزعل» مع
�أح���د على ال�صعي���د ال�شخ�ص���ي ،فـ»�أنا
ال �أت��ص�رف �إال وفق قناعات���ي و�ضمريي
وواجب���ي الوطني» ،وهو فيما و�صل �إليه
يف حيات���ه ال�سيا�سية و�صل �إىل ا�ستنتاج
هام ق���د يكون مفيداً للأجي���ال الطالعة،
وه���و �أن الإن�سان الذي ميلك احلق ،ويقف
يف �سبيل���ه ب�صالبة ،ال ب���د �أن يربح و�أن
ين�صف���ه التاريخ والزم���ن ،و�أن من يكون
وفي ًا ال ميكن �أن ي�ؤذيه اهلل.
م�س�ألة «الوفاء» يقول الرئي�س حلود
اكت�شفها يف مرحل���ة مت�أخرة ،خ�صو�ص ًا
بعد اغتيال الرئي����س احلريري ،الفت ًا �إىل
�أن من يكُن وفي ًا يوفقه اهلل ويعينه ،ومن
يخُ ���ن وال يكون وفي ًا ي�رضبه اهلل ،ويهزمه
يف �أكرث من حادثة وموقع».
كان الفت��� ًا �أن الرئي����س �إميل حلود
بعد تط���ورات الع���ام  ،2005اتخذ قراراً
بامل�شاركة يف �أعم���ال اجلمعية العامة
ل�ل��أمم املتح���دة للم���رة الأوىل ،ويقول
ع���ن ذلك �إنه يف ه���ذه الأثن���اء �صاروا
يفربكون الأخب���ار وير ّوجون ال�شائعات
عن �أن رئي�س اجلمهورية �سيغادر ويرتك
الرئا�س���ة والب�ل�اد ،و�أنه���م �سيت�سلمون
احلك���م ،و�سيدخلون الق��ص�ر اجلمهوري،
وقبل �أن �أ�سافر �إىل نيويورك ُير�سلون �أن
املحققني الدوليني يري���دون �أن ي�س�ألوا
قائد احلر�س اجلمه���وري �س�ؤا ًال ،وحددوا

الرئي�سان �إميل حلود وف�ؤاد ال�سنيورة قبيل الدخول �إىل �إحدى جل�سات جمل�س الوزراء عام  2005يف ق�صر بعبدا

املوع���د قب���ل يومني من موع���د ال�سفر،
فوافقت ،لكنه���م طلبوا من���ه �أال ي�سافر
مع���ي ،لأن هناك �أ�سئلة �إ�ضافية يف �إطار
التحقي���ق ،وبالت���ايل طلب���وا منه عدم
ال�سف���ر؛ يف حماولة للت�أثري على قراري،
لكني �أ�رصيت على ال�سفر ،و�ألقيت كلمة
لبنان يف الأمم املتحدة ،و�أكدت فيها �أن
�أ�سا�س البالء يف املنطقة عموم ًا ولبنان
خ�صو�ص��� ًا ه���و «�إ�رسائي���ل» ،ثم عدت

و�ساف���رت �إىل الأمم املتحدة بعد عدوان
ألقي���ت كلمة با�سم
مت���وز – �آب  ،2006و�
ُ
بلدي يف اجلمعية العامة للأمم التحدة.
ويلف���ت الرئي�س حلود �إىل �أنه يف تلك
الف�ت�رة كان م���ع كل اجتماع يف جمل�س
الأمن �أو الأمم التح���دة ،لبحث ما يخ�ص
«املحكم���ة الدولية» �أو «لبنان» ،كانت
حت�ص���ل عملي���ة اغتيال ،لأن م���ن يقتل
هو م���ن ي�أخذ القرار ،م�ش�ي�راً �إىل �أنه يف

«مركز بيروت» يستقرئ تكتيك «داعش» واستراتيجيتها العسكرية

�أق���ام «مركز ب�ي�روت لدرا�سات ال��ش�رق الأو�سط» ندوة
بعن���وان «تفكك الدول و�صعود داع����ش» ،مب�شاركة د� .أدهم
�صويل؛ �أ�ستاذ العالقات الدولي���ة يف جامعة «�سان �أندرو»
يف ا�سكوتلندا ،والذي حتدث يف ورقته عن امل�سار التاريخي
ال�سيا�سي لتفكك ال���دول العربية ب�سبب غياب الدميوقراطية
وهيمن���ة الطائفية ،و�صو ًال �إىل «ثورات الربيع العربي» ،مع
الرتكي���ز على تفكك العراق ،وعن احلال���ة يف �سورية ع�شية
ظهور تنظيم «داع�ش».

كما �شارك العميد املتقاع���د �إليا�س فرحات بورقة حول
اال�سرتاتيجي���ة الع�سكرية والتكتيك ال���ذي ا�ستخدمه تنظيم
«داع�ش» يف عمليات���ه الإرهابية .كما ق ّدم الإعالمي توفيق
�شومان ورقة يف الت�أ�صي���ل الفكري وال�سيا�سي لفكر و�أفعال
«داع����ش» الإرهابية ،من خالل قراءة يف الرتاث العربي منذ
اجلاهلية و�صو ًال �إىل الع�رص احلدي���ث ،واختتم الندوة مدير
«مرك���ز بريوت لدرا�سات ال�رشق الأو�س���ط»؛ د .هيثم مزاحم
بورقة حتت عنوان« :داع�ش ..وعقيدة التكفري».

(�أ.ف.ب).

جمل�س ال���وزراء بعد كل جرمية كانت
تطل���ع الأ�ص���وات من �أج���ل �أخذ قرار
بتدويل هذا االغتي���ال �أو ذاك ،وربطه
باملحكم���ة الدولية� ،إ�ضاف���ة �إىل ما
ي�سببه ه���ذا االغتيال م���ن توتري يف
ال�ش���ارع ..وكان���ت التهدي���دات تطلع
�ضدن���ا من كل فج عميق ،ثمة حقيقة،
وهي �أن هناك ما ه���و �أكرب بكثري من
كل ال�ضجيج الذي �أثري ،فـ«�إ�رسائيل»
وحدها هي �صاحبة امل�صلحة يف كل
هذه التطورات.
يف هذه الف�ت�رة ،وحتديداً يف قمة
اخلرط���وم يف � 28آذار  ،2006يق���ول
الرئي�س حلود �إنه بعد �أن تلقّى الدعوة
حل�ض���ور هذه القمة ،ي�ش���كّل وفداً من
الوزيري���ن ف���وزي �صل���وخ ويعقوب
ال�رصاف ،و�سفرينا يف اخلرطوم ،وهنا
تكون املفاج�أة �أن رئي�س احلكومة ف�ؤاد
ال�سني���ورة �شكّل وف���داً �أي�ض ًا للذهاب
�إىل اخلرطوم ،علم��� ًا �أن له �سابقة يف
ه���ذا املجال ،حينما ح���اول يف الأمم
املتح���دة ع���ام  ،2005وكان موجود
يف نيويورك �سعد احلريري� ،أن ي�شكل
وفداً ليمثل لبنان ،لكن مع الأمريكيني
ال مترّ ه���ذه الألعاب ،ف ُمنع من دخول
القاعة الرئي�سية.
يف اخلرط���وم ،اعتق���د ال�سنيورة
�أنه قد ينج���ح فيما ف�شل به يف الأمم
املتح���دة ،علم ًا �أن هن���اك من ن�صح
بذهاب رئي�س احلكومة لتمثيل لبنان
يف تل���ك القمة ،لأنه ح�سب تعبري �أحد
ال���وزراء� ،أف�ضل من �أن يك���ون لبنان
فرف�ضت الأمر.
ممثل بوفدين،
ُ
يف القمة ،يطل���ب �أن تعقد جل�سة
مغلقة ،يتحدث خاللها رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية كيف �أن �سلطات االحتالل
«الإ�رسائيلي» متنعه من نقل الأموال،
أ�رشت عليه يومها �أن يفعل كلبنان،
ف� ُ

و�أن يعيد للمقاومة دورها وفاعليتها،
فت�صري �أنت من مينع العدو.
ي�ضيف :ال �أن�سى يومها �أن الرئي�س
ب�ش���ار الأ�سد ح��ض�ر االفتتاح و�أعطى
علم��� ًا �أن لديه �أعما ًال ومواعيد م�سبقة
يف دم�شق ،وم�ضطر ملغادرة اخلرطوم،
فرتك اجلل�سة.
م���ن بعدها طلب ال�سنيورة الكالم،
علم ًا �أن هذه اجلل�سة لر�ؤ�ساء الوفود،
ويومه���ا كان �أمني عام جامعة الدول
العربية عمرو مو�سى قد طلب منى �أن
�أ�سمح بح�ضور ال�سنيورة هذه اجلل�سة،
و�أن يقعد يف اخلل���ف ،دون �أن يتكلم
بتات��� ًا ،فل���م �أمانع ،لأنه ل���ن يتكلم،
لكن ال�سنيورة طل���ب الكالم وقال :لن
نقبل بع���د الآن �أن ُيذك���ر يف البيان
دعم املقاومة ،لأن���ه يف كل البيانات
اخلتامي���ة ال�سابقة يف القمم العربية
كان ُيذك���ر دعم املقاوم���ة يف لبنان،
وطلب �أن تكون العبارة البديلة «دعم
ال�شع���ب اللبناين» ،وي�ش�ي�ر الرئي�س
حل���ود هن���ا �إىل �أنه عرف م���ا يرمي
�إليه ال�سنيورة� ،أي �أنه «مل يعد هناك
مقاومة» ،وبالتايل« :ادعموا ال�شعب
ورئي�س احلكومة».
وهنا ر ّد الرئي�س حلود بعنف على
ال�سنيورة ،م�شرياً �إىل �أنه لي�س له حق
ال���كالم« ،ف�أنا رئي����س لبنان ورئي�س
وفده ،و�أن���ت ال يحق لك الكالم ،وهذه
العبارة ال ميكن حذفها»..
ه���ت �إىل رئي����س القمة ،وهو
توج ُ
ّ
بالطبع الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن
أكدت له �أنني رئي�س لبنان،
الب�شري ،ف� ُ
وهذه قمة لقادة الدولة العربية ،و�أنا
�أري���د ان تبقى العبارة كم���ا هي� ،أي
«دع���م املقاومة يف لبن���ان» ،فوافق
الرئي����س ب�ش�ي�ر عل���ى ذل���ك ،معلن ًا
لل�سنيورة �أنه لي�س لك كلمة وال عالقة
لك ،وهذه قمة للر�ؤ�ساء فقط».
يف  12مت���وز ع���ام  2006وعن���د
التا�سع���ة و 50دقيقة من يوم �أربعاء،
كان لبنان على موعد مع حدث زلزايل
كب�ي�ر ،حينما متكّن رج���ال املقاومة
م���ن عملية نوعي���ة متقنة م���ن �أ�رس
جنود لالحت�ل�ال «الإ�رسائيلي» ،الذي
�ش ّن بعد �ساع���ات عدوان ًا وا�سع ًا على
لبنان .عل���ى مدى  33يوم ًا من احلرب
على لبن���ان ،متكّنت خاللها املقاومة
م���ن ال�صم���ود واملواجه���ة وت�سديد
�رضباتها �إىل قلب كيان العدو ،وق ّدمت
خالله���ا املفاج����آت املتتالية ،وفيها
ي�سجل للجي����ش اللبناين �أنه كان �إىل
َّ
جانب مقاومة �شعبه ،كما كان رئي�س
لبنان؛ يخو�ض معركة الدفاع عن هذه
املقاومة ،فيم���ا كان رئي�س احلكومة
ووزراء يف حكومت���ه يت�آم���رون على
املقاوم���ة ،ويحاولون �صياغة قرارات
حكومية ودولية �ضدها..
ف����إىل مزي���د م���ن التفا�صيل كما
يرويها الرئي�س �إميل حلود

�أحمد زين الدين
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كيف يرتقي الزوجان باألسرة في رمضان؟
�إنها �أيام الربح ل����كل زوجني ،فهي
فر�صتهم����ا؛ لأنهم����ا الوحي����دان على
التع����اون اليومي يف االغرتاف من هذه
الغنيمة ،فم����ن مل يربح يف هذا ال�شهر
فمتى يربح؟ فما �أروع �أن يقدّم الزوجان
ال�صيام على �شهوتهم����ا؛ احت�ساب ًا ملا
عن����د اهلل من �أجر ،فق����د اخت�ص اهلل عز
وج����ل ال�صيام من بني �أعمال يت�ضاعف
�أجره����ا �إىل �سبعمائة �أل����ف ،فما بالك
بالقيمة الأجرية لل�صيام الذي اخت�صه
اهلل لنف�س����ه ،فه����و ���س�رّ ال يكت�شف����ه
�أح����د؛ ليتدرب الزوجان عل����ى االلتقاء
حول احلق ،فيتحق����ق بينهما التفاهم
والتقارب والتكامل احلقيقي يف م�سرية
احلياة.
ما �أح�س����ن �أن يتدرب الزوجان على
ال�ص��ب�ر يف ه����ذا ال�شهر ،ليك����ون ذلك
دربهما ط����وال الع����ام ،فيلتقيان على
الطاع����ة بال�صرب عل����ى �أداء الفري�ضة،
ويتح����دان على مواجه����ة الأزمات من
�صربهم����ا عل����ى �أمل اجل����وع وال�ضعف
والعط�����ش ،وميتزجان عل����ى االنت�صار
عل����ى املعا�صي بال�صرب عن كل حمرم،
كم����ا تدربا علي����ه يف البعد عن الرفث
والف�سوق وال�سباب والهجر.
وم����ا �أجم����ل الزوج��ي�ن وهم����ا يف
حفل �أجمل من حف����ل الزواج؛ �إنه حفل
الأجور من رب العاملني ،من تطوع فيه
بخ�صلة م����ن خ�صال اخل��ي�ر كان كمن
�أدى فري�ضة فيما �سواه ،وخ�صال اخلري
كثرية ،وميدانها الأول بني الزوجني ،يف
التقدير واالح��ت�رام واحلماية والرعاية
واخلدمة واملودة.
وما �أ�سع����د الزوجني وهما ي�سبّحان
مع ًا يف ح����ب اهلل ،ليتعلما كيف يدوم
حبهما ،وي�ستم����ر ان�سجامهم����ا ،فلذة

ِ
أنـت

الزوج��ي�ن يف ر�ض����ا اهلل ،و�إن خال����ف
هواهم����ا ،ول����وال هذا ال�شهر م����ا تدرّب
الزوجان على ذلك ،فقد �أتت فر�صة العمر
يف التدرب على ترك �شهوة النف�س ،مثل
الغ�ضب والع�صبية والت�شاحن والهجر..
وق����د حانت حلظة احل����ب احلقيقية هلل
تع����اىل يف االبتعاد عما يكرهه اهلل من

الك�سب احلرام والر�شوة والظلم والغ�ش
والربا ،ف����كل ذلك كفي����ل بن�سف �أ�س�س
ال�سعادة الزوجية والأ�رسية.
�إنه لقاء الفرحة اليومي }قل بف�ضل
اهلل وبرحمت���ه فبذلك فليفرحوا هو خري
مما يجمعون{ ،وهذا ف�ضل اهلل ورحمته
على كل زوج�ي�ن يف رم�ضان� ،أن جعل

وطــفـــــلك

رمضان ..والطفل ()2/1
كما يحتاج هذا ال�شهر العظيم منا نحن الكبار �إىل ا�ستعداد
�إمي���اين خا�ص ،حتى ن�ستطيع �أن ن�ستغل �أيامه املعدودة يف
فعل اخلريات ،كذلك احلال مع ال�صغار ،بل �إنهم يحتاجون �إىل
ا�ستعداد مكثف ،ليدركوا �أن هذا ال�شهر غري عادي.
هو فر�ص���ة لزرع كل خري فيه���م ،و�إبعادهم عن كل ما
ه���و �سيئ ،وفر�صة عمل َيّة وواقعي���ة لتقوية �إرادة الأطفال
وزرع الثق���ة يف �أنف�سه���م واالعتماد عليه���ا ،فهي و�سيلة
فعالة وعملي���ة للرتبية ،لكن ي�سبق هذا املاراثون العمل ّي
ا�ستعدادات ميكن �أن تزي���د من �إيجابية وتفاعل الطفل مع
ذلك ال�شهر الكرمي.
ميكن للوالدين �أن يعقدا «ندوة �أ�رسية» ب�سيطة تعرّف
�أطفالهم برم�ض���ان وف�ضله ،مع الوع���د بحوافز ومكاف�آت
مل���ن ي�صوم ويقوم ال�شهر م���ع الوالدين ،وميكن كذلك عقد
م�سابق���ة ب�سيطة حول �شهر رم�ض���ان ،بحيث يت�شجع هذا
الطفل على البحث بنف�سه والتعرف �إىل ف�ضل �شهر رم�ضان.
وكذل���ك على الوالدين تعليق الزينات يف �أرجاء البيت،
و�إ�رشاك ال�صغار يف تعليق تل���ك الزينات ،مما لها من �أثر
نف�سي مبهج و�سعيد على ال�صغار ،ويجعل قدوم هذا ال�شهر
الكرمي يرتبط معهم بذكريات �سعيدة ومبهجة.

اال�ستع���داد النف�سي لل�صي���ام مهم بالن�سب���ة للطفل،
خ�صو�ص��� ًا �صغ���ار ال�سن منه���م ،فيب���د�أ الأب يمُ ِهّد للطفل
بكالمه �سائالً :هل �ست�صوم ه���ذه ال�سنة؟ وهل لك �أ�صدقاء
�سي�صوم���ون معك؟ م���ع �رضورة الت���درج يف عدد �ساعات
ال�ص���وم ،و�رضورة �إلهاء الأطف���ال �أثناء ال�صوم مبا يُحبون
من الألعاب ونحوه؛ وذلك اقتداء مبا كان يفعله ال�صحابة
(ر�ضوان اهلل عليهم) مع �صغارهم.
وكذل���ك ��ض�روري �أال تتم «معاي���رة» الوالدين �أو �أحد
�أفراد الأ��س�رة لإفطار الطفل قبل موع���د الإفطار ،بل يكون
هناك حتفيز ،وي�ؤكدون له �أن���ه لو �أمت �صيامه لآخر اليوم
ف�ستكون هناك مفاج����أة كبرية له ،وعندما يتم الطفل �أول
�صيام كامل له ،يكون الإفطار عبارة عن حفلة حتتفل فيها
الأ�رسة ب�أكملها ب�إمتام الطفل ال�صيام لآخر اليوم.
كذلك ميكن ا�ستخدام الق�صة املفيدة والنافعة لتو�صيل
�إيحاء �إيجابي للطفل حول ال�صيام ،وال�صرب على ما نحبه
هو الطريق للفالح يف احلياة امل�ستقبلية للطفل ،مع عدم
�إظهار ال�شفقة الزائدة عن احل���د �أمام الطفل ب�سبب جوعه
�أو عط�شه ،ب���ل حتفيزه ودفعه �إىل ذلك ب�أنه رجل ويتحمل
امل�شاق.

اهلل لق���اء الإفطار م���ع الزوجة والأ�رسة
لق���ا ًء للفرحة يومي���اً ،فهو تدريب على
ممار�سة �سل���وك الفرحة ط���وال العام،
فيتعل���م الزوجان التعبري عن فرحتهما
معاً ،ب���كل الو�سائ���ل� ،س���واء املادية
�أو املعنوي���ة ،ووداع ًا للحظ���ات النكد
و�أوقات التوتر واالنفجارات.
يف ه����ذا اللق����اء اليوم����ي يتذك����ر
الزوج����ان �أنهم����ا زوج����ان يف اجلنة،
والداع����ي �إىل اجلن����ة ه����و اهلل تعاىل،
فكما �أبلغن����ا حبيب قلوبنا النبي�« :إن
يف اجلنة باب ًا يق����ال له الريان ،يدخل
منه ال�صائمون ال يدخل منه غريهم»..
فهنيئ ًا لكل زوج��ي�ن حبيبني ،يدخالن
و�أيديهم����ا مت�شابك����ة ،واحل����ب ي�رسي
بلم�س����ة اليدين ،وي�سبقهم����ا �شوق �إىل
لقاء احلبيب ،فمن لقاء الفرحة اليومي
تهيج الأماين الغاليات ،ف�أماكن احلجز
م����ن الآن ،وامل����كان عند ب����اب الريان،
فعالم االفرتاق يف الدنيا؟ ومل الأحزان
ت�أكل من الزوجني �أجمل �أيامهما؟
ويف ه���ذا اللقاء اليوم���ي تزوِّج كل
زوج���ة زوجها م���ن حوري���ات اجلنة،
ف�ساعدي���ه �أيتها الزوجة م���ن �أجل �أن
يت���زوج حورية ،من �أجل���ك ومن �أجله؛
ففي احلدي���ث�« :إن احلور العني تنادي
يف �شه���ر رم�ضان :هل م���ن خاطب �إىل
اهلل فيزوجه»؟ يق���ول احل�سن الب�رصي
(ر�ضي اهلل عنه)� :إن احلور تقول لل�صائم
يف اجلنة عن ي���وم �صيامه� :إن اهلل قال
ملالئكته :انظروا �إىل عبدي ترك زوجته
و�شهوت���ه ولذّته وطعام���ه و�رشابه من
�أجلي ،رغبة فيما عندي ،ا�شهدوا �أين قد
غفرت له ،فغفر لك يومئذ وزوجنيك.
�ساعديه بالقي���ام والتهجّ د يف ليل

رم�ضان ،فمهر احلور العني طول التهجد،
وهو حا�صل يف ليل هذا ال�شهر الكرمي.
ويف ه���ذا اللق���اء اليوم���ي ينع���م
الزوجان بالقل���وب ال�صائمة الطاهرة،
ف�ص���وم القل���وب يتحق���ق يف �سالمة
ال�صدور من الغل واحل�سد والإثم والبغي،
ويف القلب ال���ذي لي�س فيه �شيء لأحد،
فحقيق���ة التقوى لي�ست بك�ث�رة �صيام
وال �ص�ل�اة� ،إمنا بلغ م���ن بلغ ب�سخاوة
الأنف����س ،و�سالم���ة ال�ص���دور ،والن�صح
للأم���ة ،فيتعلمان طوال الع���ام ،نظرة
القلب النقي���ة التي تقع على املحا�سن
ال العيوب ،وهم�سة القلب احلانية التي
تدفع وال تعوق ،ومل�سة القلب ال�ساحرة
التي تن��ش�ر احلب ،وت�صن���ع الذكريات
امللهمة.
ويف ه���ذا اللق���اء اليوم���ي ميتلك
الزوجان �أجمل ق�رص للتمليك باملجان،
وين���ادي منادٍ :يا باغي اخلري �أقبل ،ويا
باغي ال�رش �أق�رص ،فك�أن اخلري ق�رص ،وقد
وقف املنادي يعلن :يا باغي اخلري �أقبل،
يا باغ���ي الق�رص �أقبل ،تع���ال وامتلكه
فوراً جماناً� ،أين امل�شرتون؟ و�أعظم حوار
زوجي حينما يكون عن بيت امل�ستقبل،
وحت�سني الغ���د ،وبناء حي���اة �سعيدة
هانئة ،وها هو الوقت قد حان.
�إنها �أي���ام متعة الزوجني ،فبالقر�آن
الكرمي تتمتع حي���اة الأ�رسة امل�سلمة
ب�أ�ص���دق الأ�صدقاء؛ ال�صي���ام والقر�آن
ي�شفعان للعب���د يوم القيام���ة ،يقول
ال�صي���ام� :أي رب ،منعتُ���ه الطع���ام
وال�رشاب بالنهار ،ف�شفّعني فيه ،ويقول
الق���ر�آن :منعتُه النوم بالليل ،ف�شفّعني
فيه ،في�شفعان.
�أر�أي���تَ �صديق��� ًا بالنه���ار ينفعك،
و�صديق��� ًا بالليل يرفع���ك ،وال يتخليا
عنك يوم يفر املرء من بنيه و�صاحبته
و�أخي���ه؟ بل ي�شفعان ل���ك ،وذلك حتى
يتعل���م الزوجان م���ن ال�صديق الويف
لهم���ا ،وم���ن خري م���ا يتو�س���د عليه
الزوجان عن���د �إيوائهم���ا للفرا�ش هو
القر�آن الكرمي.
يتمتعان ب�أحلى العطور ..ما �أجمل
الزوجني وم���ا �أطي���ب الزوجني وهما
يتعلمان �أن ما ه���و حمبوب عند اهلل،
فه���و املحبوب لديهم���ا ،بل هو الكرمي
والطيب ،يف قوله« :خللوف فم ال�صائم
�أطي���ب عند اهلل م���ن ري���ح امل�سك»،
فيتمتع���ان يف يومهما بعطر هو �أطيب
عند اهلل من ريح امل�سك.
يتمتعان ب�أجم���ل الأوقات ،فعنوان
الزوجني موائد الرحمن وميدان اجلود،
وكان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أج���ود ما يك���ون يف رم�ض���ان ،وكان
�أجود من الري���ح املر�سلة ..وال يخ�شى
الزوجان قلة املال ،فهو �شهر يزاد فيه
رزق امل�ؤمن ،وهو �شه���ر املوا�ساة ،من
فطّر فيه �صائم��� ًا كان مغفرة لذنوبه،
في���ا لها من �أوق���ات يق�ضيها الزوجان
يف �أحل���ى عمل اجتماع���ي ،فالتقوى
رابطتهم���ا ،وتزيد �ألفتهم���ا ،وتتح�سن
�أحوالهما ،ويتمتعان ب�أجمل الأوقات.

رمي اخلياط

منوعات
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خطوات تساعدك في التغلب على الصداع أثناء الصيام
كثري من النا����س الذين ي�صومون
خالل �شهر رم�ضان يعانون من �صداع
خفي���ف �أو معت���دل ،نتيج���ة عوامل
خمتلفة ،مث���ل نق�ص ال�سكر يف الدم،
او ان�سحاب مادة الكافيني ،وتغري يف
�أمناط النوم والإجهاد من ال�صيام يف
حد ذاته.
بداي���ة ،غالب ًا ما يح���دث ال�صداع
يف فرتة ما بعد الظهر� ،أو يف امل�ساء
فقط ،قب���ل �أن يت��� ّم الإفط���ار .تردُّد
ال�صداع يزيد ع���ادة على مدى فرتة
ال�صيام ،و�أولئك الذين لديهم عر�ضة
لل�صداع يف �أوقات �أخرى من ال�سنة،
هم الأكرث عر�ض���ة للإ�صابة ب�صداع
رم�ض���ان ،لكن هناك �أي�ض ًا من ي�صاب
ب�ص���داع طفيف يف رم�ض���ان ،ولي�س
لديهم �أي تاريخ من متالزمة ال�صداع
او ال�صداع الن�صفي.
ال�سب���ب الأك�ث�ر �شيوع��� ًا حلدوث
ال�ص���داع يف رم�ض���ان ه���و نق����ص
الكافي�ي�ن ،وغالب ًا مايك���ون ب�سبب
ا�ستهالك كمية كب�ي�رة من الكافيني
خالل الأ�سابيع التي ت�سبق رم�ضان،
له���ذا ف�إن ��ش�رب كوب م���ن القهوة
فق���ط قبل بدء ال�صوم لليوم الأول قد
يف�ضل
متن���ع حدوث ال�ص���داع ،لذلك َّ
التقليل من هذه امل�رشوبات املنبّهة
والكافيني قبل الدخ���ول يف ال�صوم
مبدة تق���در ب�أ�سبوعني عل���ى الأقل،
وا�ستبدالها ب�شاي الأع�شاب وال�شاي
الأخ�رض.
كما �أن نق�ص �سكر الدم (انخفا�ض
ن�سب���ة ال�سكر يف ال���دم) هو من �أكرث
و�أ�شهر الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل حدوث
ال�ص���داع لدى كثري م���ن النا�س ،ف�إذا
تن���اول الإن�سان وجبة ذات املحتوى
الع���ايل م���ن ال�سك���ر قب���ل �أن يبد�أ
ال�صيام بي���وم واحد ،فقد ي�سبب ذلك
ارتفاع ًا �رسيع ًا يف م�ستويات ال�سكر

يف الدم ،يتبع���ه انخفا�ض �رسيع قد
ت�ؤدي �إىل ال�صداع ،لذلك ف�إن احلر�ص
على تناول وجبة ذات حمتوى �سكر
منخف�ض قبل ال�صوم ،قد مينع ظهور
ال�صداع �أثناء النهار.
نق�صان امل���اء وال�سوائل له �أي�ض ًا
�أث���ر يف الت�سبُّب بال�صداع ،لذلك البد
من �رشب كمية كافي���ة من ال�سوائل
(املاء واحل�ساء والع�صائر) قبل بداية
ال�صي���ام يف ال�سحور ،ووقت الإفطار،
كونه���ا �ست�ساعد يف من���ع ال�صداع
وبع�ض الآثار الأخرى مثل الإغماء.
وق���ف التدخني يف ف�ت�رة النهار
ي����ؤدي �إىل ح���دوث ال�صداع يف فرتة
ال�صيام.
الذين يعانون من ال�صداع ينبغي
عليه���م جتنُّ���ب �أي حمف���زات �أخرى
لل�ص���داع يف �شه���ر رم�ض���ان ،مثل
احتبا�س ال�سوائل ،والإجهاد ،والتعب
وقلة النوم ،فالراحة والنوم يف كثري
من الأحيان يكون���ان م�ساعدَين جداً
ملنع ال�صداع خالل الأيام الأوىل من
رم�ضان.
اجلوع عليك احلفاظ على تناول
وجبة ال�سح���ور ،وتن���اول الأطعمة
الغذائي���ة املفيدة طويل���ة الأمد� ،أي
بطيئة اله�ض���م ،والت���ي ت�ستمر يف
ه�ضمها ملدة � 8ساعات �أو �أكرث ،والتي
جتنّبك اجلوع �إن �شاء اهلل تعاىل.
�أ�سباب حدوث �صداع بعد الإفطار..
وكيفية مواجهة هذه احلالة:
�ص���داع ما بع���د الإفط���ار يحدث
ب�سبب تناول كمية كبرية من الأطعمة
عند الإفطار ،تعمل على �ضخ كميات
كبرية م���ن الدم �إىل اجلهاز اله�ضمي،
وعلي���ه تنق�ص كمية ال���دم املتجهة
�إىل خاليا امل���خ ،مما ي�سبّب ال�صداع
مرة �أخرى ،ونتيجة الختالف مواعيد
تناولك للوجبة.

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

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6يف وق���ت مت�أخر من ه���ذا امل�ساء /
ع�ضو يف الوجه
� - 7ش���يء ترميه يف البحر كلما احتجت
�إليه (كلمتان)  /ن�صف �ساهر
� - 8إجاب���ة  /مهم �أو �سار على غري هدى
 /ن�صف مبني
 - 9يو�صلك من بيتك �إىل عملك وبالعك�س
دون �أن يتحرك  /غلى املاء
 - 10ن�ص���ف فرقة � - /أ�شرتيه مبايل و ال
�أدخله داري

عــمـــودي
 - 1ميزان  /توهج ونور يف ال�صباح
 - 2في����ض امل���اء  /اللبا����س التقليدي
الغربي
 - 3ظالم (معكو�سة) � /أبو االمراء
�أفــقــي
 - 4كلم���ة من  6حروف ولكنها جتمع كل
 - 1ميني  /اجلزء الذي ي�ؤكل من نبات ق�صب ال�سكر (معكو�سة) احلروف  /ن�صف را�شد
 - 5للتمن���ي  /ال�ص���وت ال���ذي ي�صدره
 - 2بيت لي�س فيه نوافذ �أو �أبواب (كلمتان)
احل�صان
� - 3ألغاها اال�سالم وحرمها قبل  14قرنا
 - 6ق�شط���ة  /توزيع م���اء ال�رشب على
 - 4حرفان من �شاة � /سقاية الزرع
احلجاج (معكو�سة).
� - 5رشكة نفط اماراتية (معكو�سة)  /خ�صم

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 7علية القوم � /سائل فيه �رس احلياة
 - 8نقطة ارتباط وانف�صال الأم عن وليدها /
الة مو�سيقية جلدية  /يف ال�سلم املو�سيقي
� - 9ش���يء ال ي�س�ي�ر �إال �إذا �رضبته على ر�أ�سه
عدة مرات
� - 10إذا �سخنت���ه كثريا جتم���د  - /لها عني
واحدة ولكنها ال ترى
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كاريكاتير

ّ
طريقة تمكنك من النوم خالل دقيقة واحدة
هناك من ال ي�ستطيع النوم �إال بعد حماوالت قد متتد عدة
�س���اعات ..وهناك من ينام خالل دقائق معدودة ،وهذه تُع ّد
من �أكرب النعم� .إليكم الآن طريقة لتنام يف دقيقة واحدة.
�رشح الطريقة:
 -1ق���م ب�أخذ نف�س عميق على �أربع عدات� ،أي قم بالع ّد من
واحد �إىل �أربعة بهدوء و�أنت تقوم ب�أخذ نف�س عميق.
 -2ق���م بكتم النف�س (توقّف النف�س) ملدة  7عدات ،قم بالعد
من  7 - 1و�أنت ال تتنف�س.

 -3قم ب�إخ���راج النف�س (زفري) عل���ى  8عدّات� ،أي قم
بتق�سيم خروج النف�س بالعد من .8 - 1
 -4ا�سرتخِ قليالً..
دورة واحدة من هذه التمرينات �س���تجعلك ت�شعر
فوراً باال�س�ت�رخاء .ق���م بتكرار هذه ال���دورة ،ب�رشط
احلفاظ على الرتتيب  ،8-7-4لكن ال تزيد عن  4مرات..
�أ�شخا�ص كثريون ا�ستطاعوا النوم من �أول جتربة.

عادات قد ّ
تدمر كليتك
 ع���دم �رشب م���ا يكفي م���ن املياه:وظيف���ة الكلى الأكرث �أهمية هي ت�صفية
الدم ،والتخل�ص من ال�سموم والنفايات،
فعندم���ا ال ت�رشب املاء بكميات كافية،
ف�إن ال�سموم والنفايات تبد�أ يف الرتاكم.
 �إ�ضاف���ة الكث�ي�ر من املل���ح :معظمالنا�س ي�ستهلكون الكثري من امللح الذي
قد يرفع �ضغ���ط الدم وي�ضع الكثري من
ال�ضغط على الكل���ى ،و�صحي ًا يجب �أال
يزي���د احتواء الطعام عن  5غرامات من
امللح يومياً.
 الت�أخّ ���ر عن دورة املي���اة :االحتفاظبالبول يزيد من �ضغط البول وميكن �أن
ي�ؤدي �إىل الف�شل الكلوي ،وح�صى الكلى،
و�سل�س البول.

 تن���اول الكثري من امل���واد ال�سكرية:ا�سته�ل�اك � 2أو �أك�ث�ر م���ن امل�رشوبات
ال�سكرية يومي ًا عر�ضة لظهور الربوتني
يف الب���ول ،وذلك عالمة مبكرة على �أن
الكليتني ال تقومان بعملهما كما يجب.
 نق�ص الفيتامينات واملعادن :النق�صاحلاد من فيتامني « »B6واملغني�سيوم
يزيد من خماطر ح�صى الكلى �أو الف�شل
الكلوي ،لأن لهما �أهمية فائقة للحد من
خماطر ح�صى الكلى.
 اال�ستهالك الزائد للربوتني احليواين:خ�صو�ص ًا اللحوم احلمراء ،يزيد العبء
على الكلى يف التمثيل الغذائي.
 احلرمان م���ن النوم :تق���وم �أن�سجةالكل���ى �أثن���اء الليل ب�إ�ص�ل�اح خاليا

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

اجل�س���م التالفة ،حت���ى تعطي للج�سم
الوقت لل�شف���اء و�إ�صالح نف�سه ،لذلك ال
بد من النوم الكايف.
 االعتي���اد عل���ى تن���اول القه���وة:الكافي�ي�ن كامللح؛ قد يرفع �ضغط الدم
وي�ضع �ضغط ًا �إ�ضافي��� ًا على الكليتني،
فاال�سته�ل�اك املفرط للقه���وة ميكن �أن
ي�سبب ال�رضر للكلى مع مرور الوقت.
 �إ�س���اءة ا�ستخ���دام م�سكن���ات الأمل:اال�ستخ���دام املف���رط �أو تعاطي م�سكن
للأمل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تلف �شديد يف
الكبد والكلى.
 ��ش�رب الكحول :يف الواقع ،هي ال�سمالقانوين الذي ي�ضع الكثري من ال�ضغط
على الكلى والكبد.
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:

