خوف فلسطيني
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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تخوّفت ق��ي��ادات فل�سطينية م��ن افتعال �أزم���ات وت��وت��رات �شديدة يف
�أماكن تهجري الفل�سطينيني يف خميمات ال�شتات ،بعد �أن �أ�ضاف م�س�ؤول
تنظيم فل�سطيني كبري ،ال�سعودية �إىل قائمة والءات���ه ،وم��ن ب��اب عودة
الوئام وال�سالم بني الريا�ض و«الإخوان امل�سلمني» .وحذرت هذه القيادات
من تنفيذ هذا الف�صيل طلب الريا�ض �إر�سال بع�ض خربائه �إىل اليمن
لتدريب جماعة «القاعدة» على حفر اخلنادق و�أعمال التفجري ،بعد جناح
«جتربته» يف �سورية.
السنة الثامنة  -الجمعة  15 -شوال 1436هـ  31 /تموز  2015م.
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أحــداث

االفتتاحية

وسيط الجمهورية «»ombudsman
من أهم إنجازات عهد لحود
م����ا ه����و و�س����يط اجلمهوري����ة �أو «»ombudsman؟ كلمة
« »ombudsmanهي كلمة ا�س����وجية ترجع �إىل �س����نة ،1809
ومعناها ال�شخ�ص الذي ي�ستمع �إىل املواطنني ،وال�شخ�ص الذي يدافع
عن املواطنني من مزاجية موظفي الدولة يف كافة الإدارات الر�سمية.
احلاج����ة �إىل و�سيط اجلمهورية اليوم ما�سة مل����ا يعانيه املواطن
م����ن مزاجية املوظف��ي�ن يف الدولة م����ن الف�ساد املنت���ش�ر يف كافة
الإدارات .فال�صالحي����ات املعطاة يف بع�����ض الإدارات ملوظفي الدولة
يف التخمينات والقيمة الت�أجريي����ة فتحت الأبواب للموظفني لو�ضع
تكالي����ف �رضيبية غ��ي�ر منطقية وال قانونية عل����ى كاهل املواطنني،
واملواطن لي�س �أمامه من يدافع عنه �أمام هذه �أو تلك الإدارة �سوى �أن
ي�أتي بوا�سطة �سيا�سية �أو مذهبية �إذا تو ّفرت له� ،أو �أن يدفع الر�شاوى
للفا�سدين.
هناك جلان �شكاوى يف بع�ض ال����وزارات لكن هذه ال�شكاوى تكون
عادة �شكلية؛ حتمي املوظف �أكرث مما حتمي املواطن املكلّف.
كما �أن هناك مزاجية يف ق����وى ال�سري ومزاجيتهم ،وهناك مزاجية
وعدم اكرتاث يف بع�ض البلديات ،خ�صو�ص ًا يف بلدية العا�صمة.
فماذا يفعل املواطن للح�صول على حقه �ضمن هذه الأجواء املفعمة
بالف�س����اد واملزاجية؟ هنا ي�أتي دور و�سيط اجلمهورية ،الذي �سيتلقّى
مكتبه �شكاوي املواطنني من ظلم �أو عدم تلبية �ش�ؤونه يف الدولة.
و�سي����ط اجلمهوري����ة �سيعمل عل����ى ت�صحي����ح �أداء �إدارات الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،وهو العني ال�ساهرة على عدم االفتئات عن حق املواطن
يف العي�ش احلر ،كي تكون الإدارة يف خدمة املواطن ولي�س العك�س.
لق����د �أ�شار حينها فخامة الرئي�س حل����ود �إىل �أن و�سيط اجلمهورية
�سيكون له دور �أ�سا�سي يف رعاية �ش�ؤون املواطنني وحاجاتهم ،ويرفع
كل ظالمة عنهم.
وبجهود الرئي�س حلود �صدر قانون رقم  664يف � 4شباط  2005يف
جمل�س النواب ب�إن�ش����اء «و�سيط اجلمهورية» ،وقد حدد ذاك القانون
كيفية تعيني و�إدارة �أعمال و�سيط اجلمهورية وجهازه ،على �أن يكون
ويعي و�سي����ط اجلمهورية ملدة �أربع �سنوات
ه����و وجهازه م�ستقلَّني ،نَّ
غري قابلة للتجديد.
كما بينّ القانون كيفية مراجعة املواطن للو�سيط من �أجل احل�صول
عل����ى حقه من الإدارة ،وكيفية عمل الو�سي����ط لتقريب وجهات النظر
ب��ي�ن الإدارة واملواطن ،لكن مع الأ�سف �صدر قانون و�سيط اجلمهورية
لكن مل ت�صدر املرا�سيم التطبيقية له ،عن ق�صد �أو غري ق�صد ،وبالتايل
ي�صب����ح القانون ح��ب�راً على ورق ،م����ن دون تنفي����ذ وتعيني و�سيط
اجلمهورية للدفاع عن املواط����ن ،ولت�صبح الدولة يف خدمة املواطن
ولي�س العك�س.
نطالب حني ت�ستق����ر الأمور ال�سيا�سية و ُينتخب رئي�س للجمهورية
مبني على الن�سبية،
وي�صدر قانون انتخاب ع���ص�ري ملجل�س النواب ّ
ويعي و�سيط اجلمهورية
�أن تو�ضع املرا�سيم التنفيذية لهذا القانون ،نَّ
امل�ستقل ،للدفاع عن حقوق املواطن جتاه الدولة.
هنال����ك �أكرث م����ن  110دول يف الع����امل �أن�ش�����أت م�ؤ�س�سة و�سيط
اجلمهوري����ة يف العامل ،ومن بينها تون�س؛ الدولة العربية الرائدة يف
هذا املجال.
فعلينا نحن كمواطنني املطالبة بتنفيذ هذا القانون ،وعدم ال�سكوت
عن عدم �إ�صدار املرا�سيم التطبيقية له ،كي يبد�أ العمل به.
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النفايات ..حرب األحقاد المطمورة
يف ربيع الع���ام � 2014أط ّل رئي�س جلنة
الأ�شغ���ال النيابي���ة حممد قب���اين ليطالب
بت�شكي���ل جلن���ة ط���وارىء مائي���ة ،بهدف
التعوي�ض عن ت���دين م�ست���وى مت�ساقطات
الأمط���ار ومواجه���ة ال�ش ّح باملي���اه ..حممد
قباين نف�سه الذي كان يُهاجم م�شاريع �إن�شاء
ال�سدود الت���ي كان ي�سعى �إليه���ا املهند�س
جربان با�سيل عندما كان وزيراً للطاقة.
كالع���ادة ،مل تت�شكَّل اللجن���ة العتيدة،
واج�ت�رح النائب قباين «املعج���زة» ،وقرر
ا�سترياد املياه من تركيا عرب البواخر ،فكان
من ح���ق اللبنانيني يوم���ذاك الت�سا�ؤل عن
�سبب تخّ لف الدول���ة يف البحث عن م�صادر
بديلة ،عرب بن���اء معامل حتلية مياه البحر
�أ�سوة بكل الدول الت���ي تعاين من �شح دائم
باملت�ساقطات املائي���ة ،فكيف حري بلبنان
الغن���ي باملياه اجلوفية من جهة ،ومن جهة
�أخرى توفر �إمكانية بن���اء معامل حتلية �إال
�إذا بات �شاطىء البحر حكراً على حيتان الرب
و�سالطني املال وبُناة املنتجعات والفنادق
وم�صادرة امل�سابح ال�شعبية؟
حممد قب���اين ،البريوتي العريق ،ال فرق
عنده �أين تُطمر نفايات بريوت ،لأن املهم �أن
تبقى العا�صمة نظيفة ولو ملأت النفايات كل
لبنان ،ووقوفه �إىل جانب �رشكة «�سوكلني»
لي�س من منطلق �أنها �رشكة رائدة يف عمليات
جمع ومعاجلة النفايات ،بل لأنها �إرث مايل
و�سيا�سي من «املعلّم الراحل» �إىل «املعلّم
احلايل» ،و«الدّيك» مطلوب �أن ي�صيح حتى
م���ن على «مزبلة» �أو مطمر زبالة ،ولو كان
املطمر يف جهة ب�شام���ون �أو عرمون ،حيث
ت�سكن غالبية �أبناء بريوت من الناخبني!
هنيئ ًا لبريوت بالنائ���ب قباين املدافع
عن حقوقها ،وليغرق �أبناء عكار بـ«النفايات
احلريرية»� ،سيما �أن عكار موعودة بخم�سني
مليون دوالر للإمناء منذ العام  ،2005و�أُعيد
مت التمديد للمجل�س
ت�أكيد الوعد عام  ،2009و ّ
النيابي ع���ام  2013وعام  2014حتى ،2017
مت ت�رصيفه
فيكون «الأخ��ض�ر» املوعود قد ّ
وحتويله �إىل نفاي���ات تق�ضي على ما تبقى
من �أخ�رض يف عكار ،ومن كرامة لأهلها.

ث���م م���ن ق���ال �إن الثنائ���ي التكفريي �إنقاذ بريوت من نفاياتها ،فقدّم موقع ك�سارة
خالد ال�ضاهر ومع�ي�ن املرعبي �سي�سمحان ميلكه���ا يف �سبلني ،و�أطلق ي���د «�سوكلني»
لطليقهما �سعد احلريري برمي النفايات يف يف الطم���ر ،مما ا�ستفز �أبن���اء �إقليم اخلروب،
عكار ،واحلريري يعرف �أن �سهل عكار مل يعد فلج�أوا �إىل قطع الطرقات.
مرتع��� ًا له ،و�إذا كانت بريوت ما زالت جزئي ًا
و�إذا كان ملف النفايات  -على خطورته
حتفظ له بع�ض ًا من �شعبي���ة ،وله «مَ ونَة» � -سالح ًا بيَد من ال يرغبون حتديد �آلية عمل
عليه���ا ،فهي حتدي���داً يف ب�ي�روت الثالثة ،ملجل����س الوزراء تتوافق م���ع الد�ستور ،و�إذا
والنا�س بعد غيبته الطويلة مل يعُ د ير�ضيها كان جتاهل مطال���ب «التيار الوطني احلر»
تخلي�صها م���ن النفايات ،لأن وعود احلريري يُعت�ب�ر وك�أن اخلل���ل احلا�ص���ل يف ال�سلطة
كانت «املن وال�سلوى» لكافة منا�رصيه يف التنفيذية يه���م فقط العم���اد مي�شال عون،
كافة املناطق ،و�أثبت �أنه �أعجز من �أن يكون ف����إن الواقع م�ؤمل �أكرث مم���ا يتوقع الرئي�س
نائب��� ًا عنهم ،فكيف برئي����س كتلة برملانية متام �س�ل�ام وفريقه مم���ن �أرادوا اخل�صومة
�أع�ضا�ؤه���ا لي�سوا �أكرث م���ن �أبواق خائبة لن م���ع اجل�ن�رال ،لأن لبن���ان نتيج���ة ال�شحن
تُعيد له العزّ الذي كان؟
املذهبي وال�سيا�سي وال�سلطوي عند كل �أزمة
النائب وليد جنب�ل�اط «باعهم �إياها» �أمنية �أو اجتماعي���ة �أو اقت�صادية �أو بيئية،
يتجاهل م�س�ؤولوه هموم النا�س وتطفو على
ال�سط���ح خالفات و�أحقاد؛ متام��� ًا كما تطفو
نفايات املطامر ،وتتظه���ر الف�ضائح املالية
وال�سيا�سي���ة واملناق�صات امل�شبوهة ،والهدر
الفا�ضح يف املال العام.
قضايا لبنان الوطنية ال تعالَ ج
خمطئ من يعتق���د �أن �أزم���ة النفايات
عبر طمر المخالفات والرؤوس ولعبة املطامر �ستجذب االهتمام عن اجلرائم
الكربى يف طمر احلقوق امل�سيحية بال�رشاكة
المريضة بالسلطة خلف
احلقيقي���ة ،وها هو الأم�ي�ن العام حلزب اهلل
مطامر النفايات
ال�سيد ح�س���ن ن�رصاهلل يُ�سم���ي يف �إطاللته
الأخرية «تيار امل�ستقبل» ،ويدعوه �رصاحة
للنزول من برجه العاجي وحماورة «التيار
الوطني احلر» ،وخالف ذلك هو هدر للوقت،
وكفى �إغراق��� ًا البلد يف مو�ضوعات مب�ستوى
جلماعته ،و�أعلن ع���دم املوافقة على الطمر معاجلة النفايات ،لأن م���ن كانت النفايات
يف املنطق���ة الت���ي ميلكه���ا يف �سبلني ،وال «مقل���ع ذه���ب» بالن�سبة �إلي���ه على مدى
َقبِ���ل التمديد ملطم���ر الناعم���ةَ « ،و َلبَط» نح ٍو م���ن ربع قرن ،هو امل�س�ؤول الوحيد عن
املعت�صم���ون �أرجلهم يف الأر�ض على مدخل معاجلتها وطمرها عل���ى م�س�ؤوليته ،وكفى
املطم���ر ،و�أ�شادوا مب�صداقي���ة وليد بك ،و�أنه طم���راً لالرتكاب���ات بحق ال�شع���ب اللبناين
كما وعد وفى ،وباتت حتى النفايات �سيا�سة يف هموم���ه اليومية ،وكفى طم���ر ارتكابات
و«تبيي����ض وجه» م���ع الناخبني وحتقيق الفظائ���ع بحق �رشكاء الوط���ن ،لأن لبنان ال
�أماين املواطنني ،وب���ات حلم كل لبناين �أال تُعالج ق�ضاياه الوطنية عرب طمر املخالفات
تطم���ره الزبال���ة ،لكن رج���ل الأعمال جهاد وطم���ر الر�ؤو����س املري�ض���ة بال�سلطة خلف
العرب ال���ذي قطف مع �أبن���اء عائلته كافة مطامر النفايات .
التعهدات م���ن الدولة يف زم���ن احلكومات
�أمني �أبو را�شد
احلريري���ة ،ح���اول ر ّد «اجلمي���ل» لهم عرب

خالد الداعوق
�أمني عام منرب الوحدة الوطنية
www.athabat.net

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

اللبنانيون ي�س�ألون :من يدير لبنان�« ..سوكلني» �أم احلكومة؟
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همسات

أوهام «آذارية» حول تحوالت ضد سورية والمقاومة

¡ «خدّام» ..اللبناين

ُج ّن جنون مر�شح رئا�س���ي كان ا�سمه المع ًا للموقع منذ
�سن���ة ،عندما قر�أ خرباً مفاده �أن ال �أحد ميكن �أن يقبل ب�أن
يكون «عبد احلليم خدام اللبناين» يف ق�رص بعبدا.

¡ رئي�س احلكومة ..واحللفاء

�أكد م�ص��در حكومي �أن رئي�س احلكومة متام �سالم ،م�ستاء
من الفريق ال�سيا�سي الذي يعترب حليف ًا طبيعي ًا له ،لأن هذا
الفريق يفت�ش عن مكا�سب �شعبية ،وجدها �أنها توفرت يف
«الزبال��ة» ،فحركوا الرف�ض ال�شعب��ي من �صيدا �إىل االقليم
�إىل ال�شمال ،فرتاجعوا عن وعود قطعوها لبيك امل�صيطبة،
التح��رك ،وهو
وحر�ض��وا النا���س م��ن خلف ال�ست��ارة على
ّ
ّ
م��ا جعل الرئي�س �س�لام يفكر بالإقدام عل��ى خطوة حترج
اجلمي��ع؛ احللفاء قب��ل اخل�صوم ،وهذا م��ا ا�ستدعى حترك ًا
عاج ًال من ال�سفري ال�سعودي لإبالغه �أن ال عالقة للريا�ض
مبا يجري ،و�أنها ت�ؤيد ا�ستمرار حكومته مبهامها.

¡ ا�ستهداف البن البيت العريق

اعت�ب�ر �سيا�سي بريوت���ي مق ّرب من رئي����س احلكومة� ،أن
م���ا يتع ّر�ض ل���ه الرئي�س �سالم من �ضغ���وط يف م�س�أله
النفاي���ات� ،أ�شد ق�سوة مما يتعر�ض ل���ه من فريقي تكتل
التغي�ي�ر والإ�صالح وحزب اهلل ،فيم���ا يخ�ص التعيينات
وال�صالحيات احلكومية ،لأن من يقف وراء �أزمة النفايات
حتال���ف معروف ،ي�ستهدف قبل �أي �ش���يء �آخر حرق ابن
بريوت والبيت ال�سيا�سي العريق.

¡ ا�ستثمار

كيف متكّن منظرو «� 14آذار» من الربط بني �أزمة النفايات املفتعلة والنووي الإيراين؟

يف حم����أة �أزم���ة النفاي���ات ،يف ب�ي�روت
وال�ضواحي واجلبل ،وم���ا تخلّلها من مناورات
تُط���رح �أمامها ع��ش�رات عالم���ات اال�ستفهام،
خ�صو�ص ًا �أن هذه املناورات ُتوِّجت بـ«الذخرية
احلية» حلراك �شعبي حت���ت عنوان «منع نقل
النفايات �إىل �إقليم اخلروب» ،فت ّم ب�رسعة قطع
�أوتو�سرتاد اجلنوب ،مب���ا فيه الطريق ال�ساحلي
القدمي ،عند منت�صف ليل ال�سبت  -الأحد الفائت
ملدة جت���اوزت الـ� 48ساع���ة ،وبالتايل جنحت
«ذخرية الزبالة» يف ما عجزت عنه جماعات
م�سلح���ة وتكفريية يف ال�ساب���ق يف منا�سبات
خمتلفة على مدى ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
لي�ست بريئ���ة �أزمة النفاي���ات وافتعالها
يف هذه الظ���روف الدقيقة ،الت���ي ذهب بع�ض
«ايديولوجيي» و«منظّري» � 14آذار �إىل ربطها
بالتطورات النووية الإيرانية ،وبالأزمة ال�سورية،
وح���رب ال�سعودية على اليم���ن ،دون �أن ين�سى
بالطب���ع التط���وّر الرتكي ،وحت���وّل رجب طيب
�أردوغان ،و�إعالنه «اخل�صام» مع «داع�ش».
يذه���ب ال�سيا�سي «املنظّ���ر» يف جماعة
� 14آذار �إىل ��س�رد معلوماته (يق���ول عنها �إنها
معلوم���ات ولي�ست حتليالً) ،في�ؤك���د �أن اللوبي
اليهودي يف الوالي���ات املتحدة الأمريكية يدير
حم���ركات �ضغط���ه ب�أق�صى �رسعته���ا ،وبقوة
�صدمها التي ي�صفها بغري ال�سهلة ،للت�أثري على
الكونغر����س ،لعدم مترير االتف���اق النووي بني
طهران والدول ال�ست الكربى.
وي�شطح به الوه���م �أو اخليال �إىل الت�شديد
عل���ى �أن العمل ج���ا ٍر ليفر�ض عل���ى وا�شنطن
تغطية عمليات ع�سكري���ة �صهيونية �ضد �إيران
واملقاومة يف لبنان و�سورية ،ورمبا �أكرث.
ويدخ���ل هذا املنظّر ب��س�رد معلوماته عن
التح�ضريات امليدانية يف هذا املجال ،ب�أن قيادة
الأركان يف جي����ش االحتالل «الإ�رسائيلي» يف
حالة ا�ستنفار ق�صوى ،وه���ي جتري املناورات
املتالحقة حلرب �أو عملي���ات ع�سكرية وا�سعة
�ضد املقاومة ،لأن الظروف ح�سب ر�أيه منا�سبة
متاماً؛ داخلي ًا وعربي ًا ودولياً.
فداخلياً ،الظروف م�ؤاتية بر�أيه للعدو �أكرث
من عام  ،1982حيث كان يومها طرف واحد مع

الع���دو� ،أما اليوم ف�إن ن�سب���ة العداء للمقاومة
و�سورية وا�سعة ج���داً ،ومن الأمثلة التي قدّمها
على ذلك ،قطع �أوتو�س�ت�راد اجلنوب بـ«ذخرية
النفايات» م�ؤخ���راً ،وبالقتلى اللبنانيني الذين
ي�سقطون يف �سورية والعراق وهم يحاربون يف
�صفوف اجلماعات الإرهابية امل�سلحة.
ويذهب «الأيديولوجي» الآذاري �إىل الأبعد،
لي�ؤك���د �أن هن���اك ح�شداً عربي ًا �ض���د املقاومة،
مل ي�ستط���ع �أن يعبرّ عن نف�س���ه يف ال�سابق ،ال
يف ح���رب مت���وز  2006وال يف �أي منا�سبة ،كما
هو حا�ص���ل الآن ،حيث ي�سخَّ ���ر املال والإعالم
والدعم مبختلف الأ�شكال �ضد املقاومة و�سورية

«ذخيرة النفايات» نجحت
في ما عجزت عنه جماعات
مسلحة وتكفيرية على مدى
السنوات الخمس األخيرة

ومعهما �إيران ،يف نف�س الوقت الذي نرى تن�سيق ًا
عربي ًا �« -إ�رسائيلياً» مبا�رشاً وعملياً ،يتجلى
يف �أ�شكال خمتلفة ،وعلى عدة م�ستويات� ،سواء
بلقاء م�س�ؤول�ي�ن ا�ستخباراتيني علن ًا و�رساً� ،أو
بغ���رف العمليات امل�شرتكة ،كغرفة «موك»� ،أو
بتقدمي ال�صور اجلوية واملعلومات اللوج�ستية
للجماعة الإرهابي���ة امل�سلحة ،ومعاجلتهم يف
م�شايف الدولة العربي���ة ،ورعايتهم على �أعلى
امل�ستوي���ات ،مذكّراً كي���ف �أن بنيامني نتنياهو
عاد مرة جرحى «جبه���ة الن�رصة» ،بالإ�ضافة
�إىل تفقّدهم من قبَل �ضباط �صهاينة كبار.
هذا «املنظّر» امل�سك���ون بالوهم وبظاهر
الأ�شياء ،ال يرى التحوالت الهامة على م�ستوى
الزحف الأوروبي نح���و طهران لتوقيع اتفاقات

وعق���ود معها؛ جتاري ًا ونفطي��� ًا واقت�صادياً ،وال
يرى تط���ورات الوقائع امليداني���ة يف القلمون
والزب���داين ،وال يف اجلن���وب ال�س���وري �أو يف
ال�شم���ال ،حي���ث االنت�ص���ارات النوعي���ة التي
تتحقق على جمموع���ات الإرهاب التكفريي ،ما
يراه فق���ط هو ماي�صفه بالتح���وّل الرتكي �ضد
«داع�ش» ،و�إعالن �أنق���رة ح�سب قوله «احلرب
على «داع�ش» ،ليخل�ص به الوهم واخليال �إىل
�أن���ه «لن نرى يف ق��ص�ر املهاجرين» بعد هذا
التحوّل «�أبو بكر البغدادي» بل تابع ًا لل�سلطان
الرتكي� ،أو تابع ًا لبائع الكاز العربي الكبري يف
اخللي���ج ،ويف كل احلاالت بر�أي���ه ف�إن عالقات
وا�سعة مفتوح���ة �ستمت ّد من الريا�ض �إىل عمّان
�إىل القد�س املحتل���ة ،و�صو ًال �إىل بغداد و�أنقرة،
مع احتماالت وا�سعة جلغرافيا �سيا�سية جديدة
تت�شكل ،لكنه ال يرى بتات ًا امل�أزق الرتكي وعجز
«حزب العدال���ة والتنمية» عن ت�شكيل حكومة
جدي���دة ،و�ش���دة االنق�س���ام الداخل���ي ،وعودة
املواجهات مع الأك���راد ،كما �أنه ال يرى امل�أزق
ال�سع���ودي الكبري يف حربه م���ع اليمن ،والتي
تدخل �شهره���ا اخلام����س ،وكل الإجنازات هي
مزيد من الدمار واخلراب وقتل الأطفال ،وحتويل
اليم���ن �إىل حقل جت���ارب للأ�سلح���ة املحرّمة
دولياً ،والت���ي لـ«�إ�رسائيل» ح�صة بارزة فيها،
كح���ال ق�صف جب���ل نقم فوق مدين���ة �صنعاء
بقنبلة نيوترونية.
وح�ي�ن يقال له���ذا املنظّ���ر �إن معلوماتك
�سطحية ،وهي مقاربات ت�ستند �إىل �أحالم ووهم
وخي���ال ،لأنك ال ترى بتات��� ًا االنعكا�سات التي
يفر�ضها االتفاق النووي على خارطة املعادالت
والوقائ���ع يف املنطقة ،ورمبا م���ا هو �أبعد ،وال
ترى الوقائ���ع امليدانية يف �سوري���ة والعراق،
وحت���ى يف اليمن ،و�إن خما�ض ًا هام ًا يتطور يف
م�رص �سيتّجه نحو �إعادة االعتبار �إىل �أن اجلي�ش
الأول الذي هو اجلي�ش ال�سوري ،من �أهم ا�سباب
حف���ظ الأمن القومي امل�رصي ،ي�سكت �أو يخر�س
ال ف���رق ويح�سمها بجملة عامة :غ���داً �ستت�أكد
«�صحة �أوهامه املري�ضة».

�أحمد زين الدين

ذكرت معلومات �أن م�س�ؤو ًال حزبي ًا من �آل احلريري ا�شرتى
م��ع �شقيق نائب عكاري �سابق �أر�ض�� ًا يف عكار م�ساحتها
نح��و ملي��وين مرت ب�سع��ر بخ�س ،م��ن �أج��ل ا�ستثمارها يف
ق�ضية �ساخنة.

¡ معقول؟

ا�ستغرب مرجع قان���وين ما نُ�رش عن ل�سان وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية ر�شيد دربا�س �أن���ه �إذا مل ي�أخذ الق�ضاء حقه
من طارق امل�ل�اح الذي رمى �سيارت���ه ب�أكيا�س القمامة،
�سي�أخذه بيده ،م�ش���كك ًا �أن يكون نقيب �سابق للمحامني
ً
فع�ل�ا قد دخلنا �رشيعة
قال مث���ل هذا الكالم ،و�إال نكون
الغاب.

¡ قلة ثقة؟

علّ��ق نائب «م�ستقبلي» عل��ى كالم الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
ب���أن ال�سي��د ح�س��ن ن��صراهلل ي�ص��ادر ح��ق اال�ستقالة من
موجهة �إىل
الرئي���س متام �سالم بالقول« :يبدو �أن الر�سالة َّ
�سالم ،لقلة ثقة ال�سنيورة ب�شخ�صه ،وحماولة �إظهار �سالم
ب�أنه �شخ�صية �ضعيفة»!

¡ حتذير فل�سطيني

حذّرت قيادات فل�سطينية مما يخطَّ ط ملخيم عني احللوة،
بفعل تنامي احلركات التكفريي���ة وت�سلل عنا�رص غريبة
�إىل داخل���ه ،حيث جتد املالذات ال�رسي���ة الآمنة ،حمذرة
من جر املخيم �إىل اقتتال داخلي بد�أت مالحمه بالظهور
يف حركة االغتي���االت و�أعمال التفجري التي تطال بع�ض
القيادات من جهة ،و�إىل ا�ستعداء حميط املخيم من جهة
ثاني���ة ..ون ّبهت هذه القيادات م���ن تكرار جتربة خميمي
الريموك ،ونهر البارد.

مـبــارك..
الزميل���ة عال جربي �أه���دت زوجها الزميل
�سعيد عيتاين مولوداً ذكراً �أطلقا عليه ا�سم
�أحمد ،لي�ش ّكل م���ع �شقيقته حنان ،فردو�س
عائلة «عيتانية» �صغرية..
فاحلمدهلل على �سالمة الزميلة عال ،وجعل
اهلل �أحمد وحنان قرة عني والديهما ،ومبارك
للزمي���ل �أبو �أحم���د ،وجل ّد حن���ان و�أحمد
�سماحة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي.
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السيناريو األخطر تجاه دمشق ..انتهت اللعبة
على وقع امل�ستجدات امليدانية التي
لفتت اجلبهات ال�ساخنة يف املنطقة عقب
توقيع االتفاق النووي بني �إيران والغرب،
متوَّجة بالتحرّك الع�سكري الرتكي املفاجئ
عرب البدء بت�سديد �رضبات لـ«احلليف
الداع�شي» داخل الأرا�ضي ال�سورية ،تلقّفت
دوائر ا�ستخبارية حليفة لدم�شق ر�سائل
�أمنية تك�شف عن �سيناريوهات خطرية
متّت درا�ستها بني ال�سعودية و«�إ�رسائيل»
حيال �سورية للمرحلة القريبة املقبلة،
رداً على االتفاق «الأ�سو�أ» و«الأخطر»،
وفق تو�صيف م�س�ؤويل اجلانبني ،وك�شفت
ع��ن خطط وُ�ضعت على ط��اول��ة كبار
الأمنيني ال�سعوديني و«الإ�رسائيليني»،
بعد ل��ق��اءات «ا�ستثنائية» متالحقة،
كان �آخرها اجتماع وُ�صف بـ«الهام»
بني وفد ا�ستخباري �سعودي رافق وزير
خارجية اململكة عادل اجلبري �إىل عمّان
منت�صف ال�شهر اجلاري ،ورئي�س «املو�ساد
الإ�رسائيلي»؛ تامري ب��اردو ،و�أف�ضى �إىل
الإي��ع��از بتدخُّ ل ق��وات ع�سكرية �أردنية
ب�شكل مبا�رش يف اجلنوب ال�سوري ،وفر�ض
معادالت ميدانية جديدة تقود بـ«�رضبة
ا�سرتاتيجية كربى» هذه املرة �إىل اخرتاق
�أ�سوار دم�شق ،كورقة «تر�ضية» �أمريكية
لل�سعودية و«�إ�رسائيل» ،مقابل �إجناز
توقيع االتفاق النووي مع �إيران.
وتزامن ًا مع بدء املقاتالت الرتكية
تنفيذ ��ضرب��ات �ضد �أه����داف لتنظيم
«داع�ش» يف الداخل ال�سوري ،و�سط جملة
من الت�سا�ؤالت حيال الأه��داف املبيَّتة
لتحرُّك �أنقرة الع�سكري جتاه «حليفها
الداع�شي» يف هذا التوقيت بالذات ،وما
�إذا كان �أردوغ���ان انتزع �أخ�يراً موافقة
وا�شنطن على �إقامة «املنطقة العازلة»
التي تريدها تركيا يف ال�شمال ال�سوري،
مقابل �سماحها لطائرات التحالف بقيادة
�أمريكا با�ستخدام قاعدة «اجنرليك»
الرتكية ،مررت �أجهزة ا�ستخبارية حليفة
لدم�شق معلومات �إىل القيادة الع�سكرية
ال�سورية ،ت�شري �إىل �أن �ضباط ًا ا�ستخباريني
�سعوديني رافقوا وزير اخلارجية ال�سعودي
عادل اجلبري �إىل العا�صمة الأردنية عمّان
يف الثاين ع�رش من اجلاري ،للقاء رئي�س
«املو�ساد الإ�رسائيلي» تامري ب��اردو،
�أعقبتها �رسيع ًا زي��ارة لرئي�س هيئة

مدفعية اجلي�ش ال�سوري ت�ستهدف �أوكار امل�سلحني عند تخوم درعا

�أرك��ان اجلي�ش الأردين م�شعل الزبن �إىل
ال�سعودية ،بطلب �أمريكي ،بهدف �إمتام
خطة تتيح ل��ق��وات ع�سكرية �أردن��ي��ة
التدخل الع�سكري يف اجلنوب ال�سوري.
ورغم الهجوم اال�ستباقي ال�ضخم الذي
قادته غرفة عمليات «م��وك» الأ�سبوع
املا�ضي على درعا حتت عنوان «�إع�صار
 ،»5بتعداد م�سلّح و�صل �إىل  2000عن�رص،
�إال �أنه التحق بف�شل الهجمات ال�سابقة،
وا�ستطاع اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه
ت�صفية قادته امليدانيني ،مُرفقة ب�رضبة
ا�ستخبارية نوعية �أعقبت �صد الهجوم،
و�أف�ضت �إىل �أ�رس جمموعة م�سلحة تتبع
للمدعو خالد ن�صار؛ العميل يف وحدة
« »504اال�ستخبارية «الإ�رسائيلية»،
وفق �إ�شارة �أحد مرا�سلي حمطة «�سكاي
نيوز» ،الذي �أكد وم�صادر �أمنية �أخرى
ا�ستنفاراً «�إ�رسائيلياً» ق�ضى �رسيع ًا برفد
اجلماعات امل�سلحة بكميات �ضخمة
من �صواريخ «ت��او»� ،أو�صلها �ضباط
«�إ�رسائيليون» �إىل الأردن ومنه �إىل
م�سلحي اجلبهة اجلنوبية.
ويف ال�سياق ،ك�شف �أح��د م�ساعدي
ال�سفري الرو�سي يف دم�شق الك�سندر
كين�شاك� ،أن طهران �أر�سلت عرب دبلوما�سي

من �سلطنة عُ مان ،ر�سالة �إىل من «يهمّهم
الأمر» ،تفيد ب�أن منطقة اجلنوب ال�سوري
 حتديداً  -خط �أحمر لي�س فقط لدم�شق،�إمنا لطهران �أي�ضاً ،ونبّهت من �أن �أي تدخّ ل

االجتماع السعودي -
عمان
«اإلسرائيلي» في ّ
أوعز بتدخُّ ل عسكري
أردني مباشر في
الجنوب السوري

ع�سكري لأي جي�ش عربي جماور يف تلك
قا�س� ،سيتخلله
املنطقة� ،سيُجابه بر ٍّد ٍ
دخول �صواريخ �إيرانية نوعية على خط
املواجهات املقبلة ،جمددة التحذير ب�أن

(�أ.ف.ب).

�أي �سيناريو حيال العا�صمة ال�سورية
�سريت ّد زل���زا ًال على منفذيه «يف عقر
دارهم».
وح�سب معلومات نقلتها وكالة
«نوفو�ستي» عن كين�شاك ،ف�إن مو�سكو
تدرك جيداً �إىل �أين ميكن �أن يقود احلنق
ال�سعودي « -الإ�رسائيلي» ال�شديد رداً
على توقيع االتفاق بني �إيران والغرب يف
امليدان ال�سوري حتديداً .وعليه ،ف�إن الدعم
الع�سكري الرو�سي لدم�شق ،خ�صو�ص ًا يف
كاف لرفع م�ستوى
هذه املرحلة بالذاتٍ ،
القدرات القتالية للجي�ش ال�سوري يف
مواجهة «اال�ستحقاقات» املقبلة ،مبواكبة
معلومات م�صدر ع�سكري رو�سي �أ�شارت
�إىل قرب و�صول �أ�سلحة نوعية رو�سية
�إىل دم�شق ،بينها تلك القادرة على تغيري
قواعد اللعبة متام ًا يف امليدان ال�سوري
للقادم من الأيام.
يف املح�صلة ،ومبواجهة ا�ستماتة
ال�صقور اجل��دد يف العائلة ال�سعودية
احل��اك��م��ة ل��ك�����س��ب �أوراق م��ي��دان��ي��ة
«ا�سرتاتيجية» يف املنطقة متكّنهم
من «�رصفها» على طاولة الت�سويات
املقبلة ،ي�شري تقرير �صدر عن موقع
«ديلي بي�ست» الأمريكي �إىل قرار هام

اتخذته حركة «�أن�صار اهلل» اليمنية ،لن
يخلو من مفاج�آت يف طيات الرد املقبل
على عمق الداخل ال�سعودي ،بالتزامن
مع تواتر معلومات ا�ستخبارية �إقليمية
لفتت �إىل �أن الأردن قادم على ا�ستحقاقات
�إرهابية و�صفتها بـ«اخلطرية جداً» ،ربط ًا
بتنامي اخلاليا «الداع�شية» النائمة يف
مناطق �أردنية عديدة ،وت�سلل املئات من
مقاتلي التنظيم من �سورية �إىل اململكة،
يف وق��ت تتجه تركيا �إىل ح��رب �أهلية
لأ�سباب داخلية عديدة؛ ح�سب �إ�شارة
الكاتب الفرن�سي تريي مي�سان ،وباتت
املراكزال�سياحية والأمنية يف الداخل
الرتكي �ضمن دائ��رة اخلطر ال�شديد ،من
دون ا�ستبعاد �رضبات «جهادية» قادمة
يف قلب �أنقره ،وفق ما ك�شف م�ؤخراً موقع
«انتيليجان�س �أون�لاي��ن» اال�ستخباري
الفرن�سي ،مُلحق ًا بكالم نُقل عن موقع
الرئي�س ب�شار الأ�سد ر ّد فيه على �س�ؤال وفد
�أمني غربي حيال �سيناريوهات احللف
املعادي ل�سورية للمرحلة املقبلة اقت�ضبه
بكلمتني :اللعبة انتهت ..راقبوا القادم من
الأيام.

ماجدة احلاج

مسلحو الزبداني طرحوا االستسالم ..لكن ال تسويات في الميدان
انهيار مت�صاعد ملختلف متفرعات تنظيم
«القاعدة» يف اجل��ارة الأق��رب ،ال�سيما بني تدمر
والزبداين ،حيث يتكبّد امل�سلحون التكفرييون خ�سائر
يف الأرواح والعتاد يومياً ،بح�سب م�صادر ميدانية
مواكبة ل�سري املعارك ،ت�ؤكد �أن اجلي�ش ال�سوري
جنح يف ا�سرتاجتيته التي �أف�ضت �إىل اعتماد خطة
«االن�سحاب التكتي» من بع�ض املناطق كتدمر
على �سبيل املثال ،وجتميع امل�سلحني فيها ،ثم
االنق�ضا�ض عليهم.
ولفتت امل�صادر �إىل �أن اال�سرتاجتية املذكورة
�ضاعفت �أعداد القتلى واجلرحى وعمليات الفرار يف
�صفوف امل�سلحني ،حتديداً يف املنطقتني املذكورتني
�آنفاً ،حيث يحاول التكفرييون الهروب ب�شكل �إفرادي

من الزبداين باجتاه القلمون الغربي ،ومن تدمر
باجتاه البادية وال�سخنة ،ثم الرقة ،كا�شفة �أن القوات
ال�سورية امل�سلحة �صارت على بعد مئات الأمتار من
مثلث تدمر ،ونحو ثالثة �إىل �أربعة كيلومرتات من
القلعة الأثرية.
ويف الزبداين ،ك�شف م�صدر ع�سكري �أن املجموعات
امل�سلحة طرحت على املعنيني اال�ست�سالم ،مقابل
ال�سماح لها باالنتقال ب�سالحها �إىل الرقة ،غري �أن
هذا الطرح القى رف�ض ًا قاطع ًا من الأجهزة املعنية
يف الدولة ،م�ؤكداً �أن لي�س �أمام امل�سلحني غري خيار
اال�ست�سالم� ،أو «احل�سم االجتثاثي» ،على حد قوله.
وهنا ي�ؤكد امل�صدر �أن تقطيع �أو�صال املجموعات
الإرهابية يف املدينة ،وال�سيطرة عليها بالنار،

�أ�سهما يف احلفاظ على حياة الع�سكريني ،كذلك دفعا
امل�سلحني �إىل خيار اال�ست�سالم.
وباالنتقال �إىل جبهتني مت�صلتني م�صريي ًا
بالزبداين ،وهما مدينتا كفريا والفوعة املحا�رصتان
يف ريف �إدلب ،واللتان ت�ستهدفهما «جبهة الن�رصة»
بالق�صف الع�شوائي ،حماولة التقدّم نحوهما ،يف
م�سعى لتحفيف ال�ضغط عن «ال��زب��داين» ،غري
�أن «الن�رصة» القت مقاوم ًة عنيفة من الأه��ايل
املحا�رصين ،فباءت كل حماوالتهم بالف�شل.
بالإ�ضافة �إىل التطورات يف املدينتني املذكورتني،
هناك حدث ال يقل �أهمي ًة عنها ،وهو الإجناز الذي
حققه اجلي�ش والقوى الرديفة يف ريف الالذقية ،حيث
متكنوا من �إحكام الطوق على بلدة �سلمى من ثالث

جهات ،و�أ�سهم ذلك يف احلد من متدد امل�سلحني �إىل
خارجها باجتاه املناطق الآمنة.
وتعترب هذه البلدة املعقل الرئي�سي للم�سلحني
التكفرييني يف حمافطة الالذقية ،ومنها ومن دورين
و�سواهما كانت تنطلق ال�صواريخ على مدينة
الالذقية ،كذلك عمليات ت�سلل امل�سلحني نحو نقاط
اجلي�ش والقوى الأمنية.
يف املح�صلة ،وبعد هذا العر�ض املوجز لأبرز
التطورات امليدانية يف اجلارة الأقرب ،ي�ؤكد مرجع
ا�سرتاتيجي �أن «ال ت�سويات يف امليدان من اليوم
و�صاعداً».

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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هل يزج أردوغان تركيا في حرب مثلثة األضالع؟
كما كان متوقَّعاً ،ا�ستغل الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغ��ان احلادثة الإرهابية التي
ح�صلت يف منطقة �سوروت�ش  -تركيا ،لينطلق
ب�سيا�سة هجومية لطاملا حاول اعتمادها منذ
بدء احلرب على �سورية ،بعد �أن منعته املحاذير
الدولية والإقليمية ،و�أعاقت قوة اخل�صم تقدّمه
نحو حتقيق حلم اقتطاع منطقة من �سورية،
لإقامة �رشيط حدودي على احلدود بني البلدين،
ي�شبه �إىل ح��د بعيد ال�رشيط ال��ذي �أقامته
«�إ�رسائيل» خالل احتاللها للبنان.
ولعل امل�سارعة الرتكية لال�ستفادة من
احلادثة الإرهابية ي�ضفي ظال ًال من ال�ش ّك حول
اجلهة التي قامت بالعملية الإرهابية ،خ�صو�ص ًا
�أن امل�ستهدَف بها هم �أعداء �أردوغان من الأكراد
وبع�ض النا�شطني الأتراك املتعاطفني معهم يف
الداخل الرتكي .وهكذا جند �أن الأتراك ،خ�صو�ص ًا
«حزب العدالة والتنمية» يحاول اال�ستفادة مما
�سمّاه «احلملة على الإرهاب» ،على عدة �صعد،
لتعومي نف�سه يف الداخل وتعومي �شعبيته من
خالل ما يلي:
الهروب �إىل الأم��ام يف الأزم��ة ال�سيا�سية
الداخلية ،وذل��ك من خ�لال العودة �إىل قتال
الأك������راد ،مت��ه��ي��داً ل��ع��زل «ح���زب ال�شعوب
الدميقراطية الكردي» يف الداخل ،وت�أليب الر�أي
العام �ضده ،وهو ما ظهر يف خطاب �أردوغان
الذي دعا �إىل رفع احل�صانة الدبلوما�سية عن
بع�ض الربملانيني الأت���راك ،بحجة «دعمهم
للإرهاب» ،يف �إ�شارة غري مبا�رشة �إىل بع�ض
برملانيي «حزب ال�شعوب الدميقراطية» .ويهدف
�أردوغان من هذه احلملة �إىل رفع �أ�سهم حزبه،
واال�ستناد �إىل تراجع �شعبية «حزب ال�شعوب
الدميقراطي» للدعوة �إىل انتخابات مبكّرة،
ي�ستطيع من خاللها النفاذ من النظام االنتخابي
الرتكي للعودة �إىل ال�سلطة ب�شكل منفرد ،وعدم
احلاجة �إىل عقد ائتالف حكومي.
التعمية على الرتاجع االقت�صادي الذي
ت�شهده تركيا نتيجة �سيا�سات «حزب العدالة
والتنمية» يف ال�سنوات الأخرية ،والذي �أعطى
م�ؤ�رشات �سلبية ،منها ما ورد يف تقرير البنك
الدويل حول تراجع قيمة الناجت املحلي الرتكي
عام  2014بن�سبة  ٪2.9عن نهاية عام ،2013
وتراجع معدّل النمو �إىل  ٪2.9خالل عام ،2014
وارتفاع م�ستوى البطالة �إىل  ٪11.2خالل الربع
الأول من عام  ،2015وارتفاع ن�سبة الت�ضخم
�إىل  ٪8.09خالل �شهر �أي��ار  ،2015ي�ضاف �إىل
ذلك تراجع قيمة اللرية الرتكية �إىل  2.73ن�سبة
للدوالر الأمريكي يف متوز .2015
الق�ضاء على �أي حلم كردي بو�صل املناطق
الكردية يف �سورية بع�ضها ببع�ض ،وت�شكيل
كيان كردي ذي حكم ذاتي ،ما يغري �أكراد تركيا
مبحاولة االنف�صال لت�أ�سي�س دولة كرد�ستان
التاريخية.
حماولة �إقامة منطقة عازلة �أو «�آمنة»
 كما ي�سميها الأتراك  -يف ال�شمال ال�سوري،لتكون منطلق ًا للعمليات الع�سكرية �ضد اجلي�ش
ال�سوري ،والتي �ستعطي �أردوغ���ان �أرجحية
تفاو�ضية لتحقيق املكا�سب يف �أي حل �سيا�سي
ميكن �أن يتّجه �إليه العامل حلل الأزمة ال�سورية،
�أو �ضمّها �إىل تركيا فيما لو طال �أمد احلرب على
�سورية.
لكن ،هل هذا يعني �أن الفر�صة قد حانت
لتحقيق هذا احللم الأردوغاين؟
�أمام حتقيق هذا الأمر موانع جوهرية عدّة،
�أهمها:
الرف�ض الأمريكي لقيام املناطق العازلة،
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من هنا وهناك

¡ دعم �أردوغان لـ«داع�ش» م�ستمر

�أكد م�صدر تركي ر�سمي رفيع ل�صحيفة «الثبات»،
�أن �سم ّي����ة �أردوغان ،ابنة الرئي�س الرتكي ،مازالت
تر�أ�س الهيئة الطبية املوكلة بعالج جرحى تنظيم
«الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام  -داع�ش»،
ال�سيم����ا يف مناطق �شانلي �أورف����ا (جنوب �رشق
تركيا) ،وقرب احلدود ال�سورية ،بالرغم من هجوم
الطائرات الع�سكرية الرتكية على مواقع «داع�ش»
يف الأرا�ضي ال�سورية .ور�أى امل�صدر �أن حزن رجب
مفتعل،
طيب �أردوغان عل����ى الالجئني ال�سوريني َ
خ�صو�ص ًا يف ظل نقل �سفن �رشكات ابنه بالل نفط
العراق و�سورية �إىل اليابان.

¡ قراءة �صهيونية لتطورات املنطقة

ك�ش��ف متح��دث با�سم وزارة حرب الع��دو ال�صهيوين،
عن لقاءات تعقدها الأجهزة الع�سكرية واال�ستخبارية
«الإ�رسائيلي��ة» ،ت�ش��ارك فيه��ا قي��ادات م��ن اجلبهة
ال�شمالية ،يف �إطار �إعادة قراءة التطورات املتالحقة
يف ال�ساحت�ين اللبناني��ة وال�سوري��ة ،وب�شكل خا�ص
ن�ش��اط ح��زب اهلل داخ��ل �سوري��ة ،ويف املنطق��ة
احلدودي��ة .و�أو�ض��ح املتح��دث الذي رف���ض الك�شف
ع��ن ا�سم��ه� ،إن «�إ�رسائي��ل» تق��وم بتفكي��ك و�إع��ادة
بن��اء وتركيب التحديات الت��ي تواجهها انطالق ًا من
احل��دود ال�شمالية ،يف �ضوء تطورات الأ�شهر الأخرية.
وت�ش�ير تقديرات الأجهزة الأمني��ة يف «�إ�رسائيل» �إىل
�أن اجلي���ش ،والقوات الربية حتدي��داً� ،ست�ضطر يف �أية
مواجه��ة مقبل��ة م��ع ح��زب اهلل �إىل خو���ض مواجهة
مبا�رشة م��ع مقاتلي احلزب داخل املناطق اللبنانية
والتجمعات «الإ�رسائيلية».

¡ «داع�ش» ..والأردن

ا�ستئناف املعارك مع الأكراد حماولة �أردوغانية للهروب من م�شاكله الداخلية

ملا حتتاجه من مقومات ع�سكرية غري متوفرة.
احللف الأمريكي  -الكردي اجلديد� ،إذ يُعترب
الأك��راد الآن جزءاً �أ�سا�سي ًا من اال�سرتاتيجية
الأمريكية ملكافحة «داع�ش».

حرب األتراك على «داعش»
واجهة إعالنية لخوض معارك
حقيقية ضد األكراد والجيش
السوري

قوة حلفاء �سورية ،وقدرتهم على الر ّد يف
تركيا فيما لو حاول الأت��راك القيام بق�صف
اجلي�ش ال�سوري.
عدم القدرة على فر�ض حظر طريان جوي،

(�أ.ف.ب).

وع��دم رغبة «الناتو» يف ال��دخ��ول يف هذا
املحظور الدويل.
يحتاج فر�ض منطقة �آمنة �إىل قوات
ع�سكرية برية ،بالإ�ضافة �إىل حظر الطريان
اجل��وي ،وم��ا من ق��وة ع�سكرية معار�ضة
على الأر���ض م�ؤهَّ لة للعب مثل هذا الدور
الع�سكري.
يف املح�صلة ،ال تبدو حرب الأتراك على
«داع�ش» �سوى «واجهة �إعالنية» يريد
�أردوغان �أن يتخفى وراءها خلو�ض معاركه
احلقيقية �ضد الأك��راد واجلي�ش ال�سوري،
فالتحالف مع «داع�ش» �أعطى �أردوغ��ان
مكا�سب حقيقية وهامة� ،سواء يف �سورية
�أو العراق ،وي�أمل �أردوغان من �إعالن احلرب
على «داع�ش» ب�أن يحقق مكا�سب �إ�ضافية
داخلية وخارجية ،تتجلى يف احتالل جزء
من الأرا�ضي ال�سورية ،لكن من ي�ضمن �أال
ينقلب ال�سحر على ال�ساحر ب�أن يزجّ اجلي�ش
الرتكي يف حرب مثلثة الأ�ضالع ،ويقاتل
على جبهات ث�لاث« :داع�����ش» ،والأك��راد،
واجلي�ش ال�سوري؟

د .ليلى نقوال الرحباين

�أك�ث�ر من جهة �أمني���ة �إقليمية ودولي���ة تن�شط يف
املنطق���ة ،تلقّت معلومات ت�شري �إىل حتركات خلاليا
�إرهابية تابعة لتنظيم «داع�ش» يف مناطق خمتلفة
من الأرا�ضي الأردنية .تل���ك الإ�شارات اطلعت عليها
�إ�ضافة �إىل الأجهزة الأمنية الأردنية ،دوائر املخابرات
يف «�إ�رسائي���ل» و�أم�ي�ركا وبريطانيا وفرن�سا ودول
خليجية ،وو�صفت دوائر �أمنية م�ستوى التهديد ب�أنه
ذات خطورة عالية جداً ،و�أن ال�سيناريوهات املتوقَّعة
عل���ى �أ�سا�س املعلوم���ات ت�شري �إىل وج���ود حالة
ارتداد وطرق متك���رر لأبواب اململكة من جمموعات
«داع�شية» ،و�أخرى كانت نائمة دفعت بها قطر �إىل
ال�ساح���ة الأردنية يف فرتات �سابق���ة ،بالإ�ضافة �إىل
جمموع���ات �أخرى تن�شط يف ال�ساحة ال�سورية بد�أت
بالت�سل���ل نحو املناطق الأردني���ة .هذه املعلومات
اال�ستخباري���ة دفعت �أم�ي�ركا وبريطانيا م�ؤخراً �إىل
تعزي���ز تواج���د طواقمها الع�سكري���ة املوجودة يف
الأردن يف �إطار التعاون الع�سكري والأمني امليداين
بني ع ّمان وكل من وا�شنطن ولندن.

¡ ات�صاالت لالنتخابات الفل�سطينية

ق��ال م�ص��در «حم�س��اوي» �إن «احلرك��ة» جت��ري
ات�ص��االت داخ��ل ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة وخارجه��ا
م��ع ف�صائل و�أح��زاب فل�سطينية ح��ول م�س�ألة �إجراء
انتخاب��ات ت�رشيعي��ة ورئا�سي��ة ،و�إمكاني��ة �إقام��ة
حتال��ف يخو�ض هذه االنتخابات ،يف ظل �ضمانات
�إقليمي��ة ودولية ب�أن تعرتف �أم�يركا ودول �أوروبية
بالنتائج التي �ستفرزه��ا �صناديق االقرتاع ،وت�أييد
اململك��ة العربي��ة ال�سعودية لهذه اخلط��وة املتقدمة.
وك�شف امل�صدر ع��ن «مفاج�أة» يف االت�صاالت التي
جتريه��ا «حما���س» ب�ش���أن االنتخاب��ات ،تتمثل يف
لق��اءات �رسية ُعقدت ب�ين م�س�ؤول�ين يف «احلركة»
وقيادات من ال�سلط��ة الفل�سطينية ،دون علم القيادة
الفل�سطيني��ة ،وه��ذه القيادات تتب��و أ� منا�صب رفيعة
يف ال�سلط��ة ،وقامت منذ فرتة بت�شكيل حماور ،وقام
لتول الرئا�سة ،والتقى
و�سطاء مبحاوالت لتوحيدها يّ
قادة هذه املح��اور م�س�ؤولني يف �أجهزة ا�ستخبارية
�إقليمية ودولية يف عوا�صم متعددة لهذا الغر�ض.
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«عين الحلوة»..
إلى أين؟
خميم عني احلل����وة �إىل الواجهة من جديد..
رمب����ا مكتوب عليه �أن يبق����ى يف عني العا�صفة
الت����ي تكرب ك����رة ثلجها مع كل جرمي����ة قتل �أو
اغتيال ي�شهدها �أكرب املخيمات الفل�سطينية يف
لبن����ان ،وعا�صمة ال�شت����ات الفل�سطيني بعد �أن
�سقط خميم الريموك.
االغتيال بطبعته اجلديدة ا�ستهدف �ضابط ًا
من حرك����ة فتح ،هو العقيد طالل بالونة امللقَّب
بـ«ط��ل�ال الأردين» وابن �شقيق����ه .هذا االغتيال
و�إن مل يكن الأول ،فلن يكون الأخري ما مل تبادر
القي����ادة الفل�سطينية �إىل اتخ����اذ خطوات جدية
يف اجتاه معاجلات تنعك�س �إيجاب ًا على الواقع
الأمني واحليات����ي واالجتماع����ي واالقت�صادي،
لكنه يف مدلوالت����ه وتداعياته الأخطر من حيث
التوقي����ت ،وال�شخ�صي����ة الت����ي مت اغتيالها يف
و�ضح النهار ،وعلى مر�آى اجلميع.
يف التوقيت ،وهنا لي�ست املق�صود الزمني،
لك����ن هذا يت�صل باالجتماع ال����ذي كانت تعقده
القيادة ال�سيا�سية للف�صائل الفل�سطينية الوطنية
والإ�سالمي����ة يف خمي����م ع��ي�ن احلل����وة ،والذي
خُ �صِّ �ص لبح����ث م�شاكل وهم����وم �أبناء املخيم
ب�سبب الأحداث ال����ذي �شهده املخيم خالل �شهر
رم�ضان ،والت����ي خلّفت وراءها �ضحايا وجرحى
ودماراً وخراب ًا وا�سع ًا يف املمتلكات ،بالإ�ضافة
�إىل الإعالن عن برنامج حترّك ملواجهة �سيا�سة
الأونروا..
جرمي����ة االغتيال هي ر�سال����ة للمجتمعني
مفادها «اجتمعوا واتخذوا ما ترونه من قرارات،
لك����ن الأر�ض والفع����ل لنا» ..وع����ن ال�شخ�صية
امل�ستهدفة ،اجلميع يع����رف �أنه ممن بينه وبني
بع�ض املجموعات من خارج الف�صائل ما �صنع
احلداد ،وهو على خ�صوم����ة باحلديد والنار مع
ه�ؤالء ،وهم لطاملا حتينوا الفر�صة لكي يقتلوه،
وهذا ما حتقق لهم ،الأمر الذي يُنبئ ب�أن م�سل�س ًال
لالغتياالت �سي�شهده املخيم ،وهذا على الدوام،
ما �ش����كّل اخل�شية لدى اجلميع م����ن �أن يتحول
املخيم م�رسح ًا لذلك.
الي����وم الف�صائل وقوته����ا الأمنية يف عني
احللوة �أم����ام التحدي الأكرث خط����ورة ،ف�إما �أن
يبقى املخيم عا�صمة لل�شتات والعودة ،و�إما �أن
يكون مقربة لهذا ال�شتات وحق العودة.

رامز م�صطفى
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بعد معالجة «النووي اإليراني»..
هل يخضع النووي «اإلسرائيلي» للمشرحة الدولية؟
مل ته���د�أ عا�صف���ة الإع�ل�ان
عن االتفاق الن���ووي بني القوى
العاملي���ة و�إي���ران ،ال �سيما يف
الكيان ال�صهي���وين ،الذي اعتاد
عل���ى الربوباغندا اخلبيثة ،ويف
ذهن���ه جمموعة �أه���داف يعمل
على حتقيقها �ضمن عملية ابتزاز
وا�سعة النطاق لكل دول العامل،
خ�صو�ص ًا تلك املعنية برعايته
عل���ى امل�ستوي���ات ال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة والأمنية �أ�سا�ساً،
والت���ي توا�صل رف���د تر�سانته
ب�أقذر الأ�سلحة ،خ�صو�ص ًا الذرية
منها ،وكذل���ك الكيماوية ،ف�ض ًال
ع���ن �أق���وى التقني���ات ،ليبقى
متفوّق��� ًا يف التهدي���د بعمليات
القتل والدمار.
جمموع���ة �أ�سئل���ة طرحه���ا
الق���ادة ال�صهاينة يف االجتماع
ال�سن���وي ملا ي�سم���ى «حكماء
�إ�رسائي���ل» يف هرت�سيليا ،بعد
�أن ح�سم���وا الأمر ب����أن االتفاق
الن���ووي �سائ���ر �إىل النهايات؛
وف���ق الإرادة والرغبة الدوليتني
م���ع �إي���ران ،ولذل���ك ف����إن �أهم
م���ا طُ ���رح عملي ًا لي�س���ت فقط
ال�ضمان���ات الت�سليحية والدور
املقبل للكيان الغا�صب ،ولي�س
كذلك كيفي���ة مواجهة املقاومة،
�إن يف لبن���ان �أو فل�سط�ي�ن �أو
عل���ى اجلبه���ة ال�سوري���ة ،بل
�إن ما ه���دف �إليه ه���و تكري�س
االحتالل له�ضب���ة اجلوالن ،من
خالل ت�رشي���ع االحت�ل�ال لها،
لت�صبح اله�ضب���ة ب�أمها و�أبيها
حتت ال�سي���ادة «الإ�رسائيلية»،
عل���ى قاع���دة �أن ال�سط���و على
فل�سطني �أمر حا�صل ،ويف اجليب
«الإ�رسائيل���ي» ،ولذلك ف�إن ما
ي�سعى �إليه ق���ادة االحتالل هو
احل�صول عل���ى الوعد الأمريكي
ب�ضم اجلوالن ،كوعد ي�شبه وعد

قدرات���ه ت�ش���كّل قلق��� ًا متزايداً
للكي���ان ال�صهيوين مع اكت�ساب
اجل�سم املقاوم حرفية عالية.
ونقطة يف غاية الأهمية تقوم
على م�صري املكانة اال�سرتاتيجية
لـ«�إ�رسائي����ل» ،وم����دى ت�رضرها
من االتف����اق الن����ووي ،وهنا يف
احلقيقة بي����ت الق�صي����د املقلق
كثرياً لـ«�إ�رسائيل» ،وهو املتعلق
مب�صري الن����ووي «الإ�رسائيلي»،
�سواء يف مفاعل دميونا �أو مناطق
�أخ����رى ،يف ظل معلومات مل تعد
خافي����ة ب�أنها متتلك ما بني 200
�إىل  400ر�أ�س نووي ،وهل يتجدد
الط����رح ب����ن �أن يك����ون ال���ش�رق
الأو�سط منطقة خالية من ال�سالح
الن����ووي� ،سيما �أن قادة االحتالل
م����ا زالوا حت����ت وط�����أة ت�رصيح
للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
�أطلق����ه العام املا�ض����ي ،وفحواه
�أن الن����ووي «الإ�رسائيل����ي»
�سيكون عل����ى امل�رشحة الدولية
بعد االنته����اء من معاجلة امللف
النووي الإيراين .
هنا تكم���ن الق�ضية الأ�سا�س،
ف����إذا متّ���ت معاجل���ة النووي
«الإ�رسائيل���ي» ب�إزالت���ه ،ف�أية
�أنياب �ستكون للكيان املغت�صب؟
يف الواق���ع ،ه���ذه املعاجلة
(�أ.ف.ب).
حماية ع�سكرية «�إ�سرائيلية» حول موقع دميونة النووي
حتتاج �إىل واقع عربي �آخر ،لكن
ميكن حتريك هذا املو�ضوع على
�إن�شاء الكيان املعروف بـ«وعد
طريق خل���و املنطقة من �سالح
بلفور» .
كادت «�إ�رسائيل» ت�ستخدمه يف
الوالي���ات املتحدة الأمريكية
حرب ت�رشين عام .1973
حتى
مل تعلن موقف ًا بهذا
�إن م���ا يك�ش���ف املبطّ���ن
تمت معالجة النووي
ال�صددوتقييم إذا ّ
الآن ،بانتظ���ار درا�س���ة
«الإ�رسائيل���ي» وكل الزعي���ق
ما �ست�ؤول �إلي���ه الأو�ضاع على «اإلسرائيلي» بإزالته..
حول النووي م���ا قاله الرئي�س
ال�ساحة ال�سورية ،لكنها وعدت
فأية أنياب ستكون
الأمريك���ي؛ ب�أنه مل ير من الذين
يف املقابل بحزم���ة تعوي�ضات
ينتقدون االتفاق ما هو جدي ،بل
للكيان المغتصب؟
�أمنية وع�سكري���ة ،وعلى ل�سان
انتقادات �سخيفة وحمزنة.
�أوبام���ا ،و�أهمه���ا التعاون يف
مواجهة ح���زب اهلل ،الذي باتت
يون�س عودة

االعتداءات متواصلة على القدس والمسجد األقصى ..والمواقف العربية واإلسالمية تكتفي بالشجب واإلدانة
و�س���ط غياب ت���ام لأي حترُّك عرب���ي �أو �إ�سالمي
ج���دي ،تُوا�صل قوات االحت�ل�ال ال�صهيوين معركتها
�ضد القد�س ال�رشي���ف ،بعد اقتحامه من قبَل ع�رشات
امل�ستوطنني ،مب�شاركة الوزير املتطرف �أوري ارئييل؛
يف م�شه���د �أعاد �إىل الأذهان تدني����س املجرم �أرييل
�ش���ارون لباح���ات الأق�صى يف � 28أيل���ول من العام
.2000
اليهود املتطرفون منذ فرتة وهم ي�ستغلون حالة
االنق�سام الفل�سطيني لتكرار االعتداءات واالقتحامات
للمدينة املقد�سة ،ب�إ��ش�راف وحماية قوات االحتالل
ال�صهيوين ،لكن حالة العبث ال�صهيوين باملقد�سات
الإ�سالمي���ة وامل�سيحية يف القد�س مل تلقَ �أي موقف
جدي على امل�ستويني العربي والإ�سالمي ،مع ت�سجيل
الإعالن عن بع����ض البيانات اخلجول���ة وال�شاجبة
لالعتداءات ،لذلك يجب العمل ب�شكل �رسيع على عدة
خطوات ،ويف مقدمتها:

ا�ستنها�ض حالة جماهريي���ة فل�سطينية لإطالق
انتفا�ض���ة ثالثة تكون يف �صل���ب معركة الدفاع عن
مدينة القد����س واملقد�سات الإ�سالمي���ة وامل�سيحية
فيه���ا ،وت�صعي���د املقاومة ال�شعبي���ة �ضد االحتالل
وقطع���ان امل�ستوطنني يف كافة مدن ال�ضفة الغربية
و�أرا�ض���ي  ،48و�إ�سقاط كاف���ة �سيناريوهات التهويد
للمدينة.
عق���د جل�سة طارئ���ة للجن���ة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطيني���ة ،واتخاذ قرارات حا�سمة لدعم
وتفعي���ل املقاوم���ة ال�شعبية ،عل���ى �أ�سا�س توحيد
املرجعي���ات ال�سيا�سي���ة الوطنية ملدين���ة القد�س،
والبدء بخطوات قانونية فعلية يف حمكمة اجلنايات
الدولية ،بهدف حما�سب���ة جمرمي احلرب ال�صهاينة
وزمرة الوزراء املتطرفني يف حكومة نتنياهو.
دعوة منظم���ة امل�ؤمتر الإ�سالمي وجامعة الدول
العربية �إىل عقد اجتماعات طارئة لبحث ما يجري يف

املدينة املقد�سة ،وو�ضع الآليات التنفيذية للقرارات
ال�سابقة ،ال�سيما دعم �صمود املقد�سيني يف معركتهم
�ض���د االحتالل ال�صهيوين ،ونقل الق�ضية �إىل املحافل
الدولي���ة ،خ�صو�ص ًا جمل�سي الأم���ن الدويل وحقوق
الإن�سان ،والإ�رصار على اخلروج بقرارات �صارمة �ضد
االحتالل ال�صهيوين وممار�ساته وخمططاته الهادفة
�إىل �إ�سقاط املكان���ة التي حتتلها املدينة يف نفو�س
وعقول امل�سلمني وامل�سيحني يف العامل.
تفعي���ل «�صن���دوق القد�س» ،من خ�ل�ال دعوة
املتمول�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن والع���رب وامل�سلمني �إىل
دعم���ه ،و�إيجاد �آلي���ة جديدة لتطوي���ره ،مبا ي�ضمن
حتويله �إىل �أداة لدعم جميع املخططات الهادفة �إىل
تنمي���ة وحت�صني مدينة القد����س �ضد التهويد ،ودعم
املقاومة ال�شعبية على خمتلف م�ستوياتها ،مبا فيها
الن�شاطات والتحركات اجلدية والفاعلة.
دعم التح���ركات امل�ساندة لق�ضي���ة القد�س بني

الالجئني ،وعل���ى امل�ستوى ال���دويل ،وتفعيل حالة
الت�ضامن العاملي مع فل�سطني والقد�س.
الدفاع عن مدين���ة القد�س هو واجب على جميع
امل�سلمني الذين عليهم �أن يتوحّ دوا حتت راية الدفاع
عن القد�س ،و�رضورة حتريرها وعودتها �إىل �أ�صحابها
ال�رشعيني ،خ�صو�ص ًا بعد ف�شل الو�صول �إىل حل عادل
لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.
�إن تعزيز �صمود املقد�سيني وثباتهم يف مواجهة
�إجراءات االحتالل وعمليات التهويد التي تتعر�ض لها
املدينة املقد�سة ب�أكملها يجب �أن يكون هدف ًا جلميع
احلري�صني على احلفاظ على املكانة والأهمية التي
حتتلها القد�س يف وجدان ونفو�س جميع الأحرار يف
الع���امل ،وطابعها الدين���ي اال�ستثنائي يف مواجهة
خطر التهويد و«الأ�رسلة».

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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العدوان السعودي على اليمن ..هل يقلب الموازين؟
اتخ���ذ الع���دوان ال�سع���ودي -
الأمريكي �ضد اليمن منح ًا ت�صعيدي ًا
مت الرتكيز فيه
مل ي�سب���ق له مثيل ،و ّ
على مدينة عدن من �أجل ا�ستعادتها،
نظراً �إىل �أهمي���ة موقعها اجلغرايف
جنوباً ،ولكونها تت�صل بباب املندب
الذي مت���رّ عربه  ٪35م���ن التجارة
العاملي���ة والنفط ،ع��� َّل ال�سعودية
تتمكّن بع���د ال�سيطرة على عدن من
�إع���ادة الرئي����س امل�ستقيل عبد ربه
هادي من�ص���ور �إليها بعد هروبه �إىل
ال�سعودية ،من �أجل تثبيت �رشعيته
وممار�س���ة �سلطت���ه وتقوية و�ضعه
الع�سك���ري ،لتمكينه م���ن مواجهة
احلوثيني انطالق ًا منها ،والعمل على
التمدد �إىل املحافظات الأخرى.
قامت ال�سعودية مبحاوالت عدة
من �أجل ا�ستعادة عدن من احلوثيني
فف�شلت ،لكنها يف املعركة الأخرية،
وبع���د �أن ح�ش���دت كل �إمكاناته���ا
الع�سكري���ة ،وبدع���م �أم�ي�ركا له���ا
ب�سالح متطوّر ،ومب�شاركة �إماراتية،
ا�ستطاعت �أن حتق���ق تقدّم ًا حمدوداً
يف جن���وب ع���دن ،وال���ذي ال يُع ّد

انت�صاراً كما �سوّق���ت له ال�سعودية
يف و�سائله���ا الإعالمية ،و�أن ت�سيطر
على املطار وبع����ض املديريات يف
املحافظة ،م���ع بقاء ما يقارب ٪50
من املدين���ة مع احلوثيني وا�ستمرار
املعارك فيه���ا� ،إ�ضافة �إىل الهجمات
الأخ���رى يف املحافظ���ات املحيطة
بعدن ،كلح���ج واب وتع���ز و�شبوة
وم����أرب ،لك���ن مل ي�ص���ل العدوان
ال�سع���ودي فيه���ا �إىل �أهدافه ،حيث
املع���ارك فيه���ا مات���زال م�ستمرة
بق�ساوة ،ومل يح���دث تغيري ميداين
يف �أر����ض املعركة يقل���ب املوازين
مل�صلحة ال�سعودي���ة ،وهذا ما �أ�شار
�إليه م�س����ؤول �أمريك���ي عندما قال
�إن نتائ���ج املعركة غري وا�ضحة من
ناحية ال�سيط���رة امليدانية للفريق
ال�سعودي فيها.
ال�س����ؤال ال���ذي يُط���رح �أمام هذا
امل�شه���د :ما هي الأه���داف املرجوة
من ه���ذه املعركة الت���ي تخو�ضها
ال�سعودي���ة بطريق���ة ال �إن�ساني���ة،
وبدع���م �أمريك���ي؟ هل له���ذا الأمر
عالقة باالتفاق الن���ووي الإيراين -

الأمريكي ،الذي يحتاج �إىل ا�شهر عدة امليداين والع�سكري ،م���ا ي�ساعدها
كي يبد أ� تنفيذه ،قبل �أن تعود الأمور يف املفاو�ض���ات ال�سيا�سي���ة التي
�إىل طبيعته���ا ب�ي�ن ال���دول الكربى تل���وح معاملها يف امل���دى القريب؟
و�إيران؟ وه���ل ميكن جلميع الأطراف وه���ل �ستك���ون الأزم���ة اليمنية يف
�سلّ���م الأولويات عند �أم�ي�ركا ،نظراً
لأهميته���ا االقت�صادية ،عند ال�رشوع
يف ه���ذه املفاو�ضات� ،أم �أنه اجلنون
ال�سع���ودي ،ال���ذي مل ي�ستط���ع �أن
ي�ستوعب ال�صدمة من جراء االتفاق
األجواء الدولية بعد االتفاق الأمريك���ي  -الإيراين عل���ى امللف
النووي ،فتفلت من عقال���ه� ،أم �أنها
مع إيران باتت جاهزة
ر�سالة �سعودي���ة تقول فيها لأمريكا
للشروع في البحث عن حلول �إنه���ا قادرة على خل���ط الأوراق يف
سياسية ألزمات المنطقة ..املنطق���ة ،وهي الع���ب �أ�سا�س فيها
لي�س مقب���و ًال �أن يتم جتاوزها فيها،
وفي مقدمتها اليمن
بل يج���ب �أن تراعى م�صاحلها فيها؟
�أم �أنها ح���رب ذات طبيعة انتقامية
وعل���ى الطريقة البدوي���ة ،ال جمال
للت�سوي���ات ال�سيا�سية فيها ،وكلمة
الف�صل فيها للميدان؟
املت�صارع���ة يف منطق���ة ال��ش�رق
يب���دو �أن الأج���واء الدولية بعد
الأو�سط �أن ت�سعى لرتتيب �أو�ضاعها االتفاق النووي الإيراين  -الأمريكي
م���ن جديد ،و�أن ت�ستفي���د من الوقت �أ�صبح���ت �أك�ث�ر مي�ل�اً لل�رشوع يف
ال�ضائع ،من �أج���ل حت�سني و�ضعها البحث عن حلول �سيا�سية للأزمات

القائم���ة يف املنطقة ،ويف مقدمتها
الأزم���ة اليمني���ة ،وي�أت���ي يف هذا
ال�سياق كالم الرئي�س الإيراين ح�سن
روحاين عن االتفاق ب�أن اجلميع فيه
رابح ،و�أن هذا االتفاق ي�ؤكد �أن العمل
الع�سك���ري ال ي�ستطي���ع �أن يعالج
الأمور ،و�أن املفاو�ضات هي الو�سيلة
الناجح���ة للدخ���ول يف الت�سويات،
وقناعة الرئي����س الأمريكي ب�رضورة
العمل على ت�سوية امللفات العالقة
يف املنطقة مع �أي���ران كونها العب
�إقليم���ي؛ له ح�ضوره الفاعل والقوي
يف املنطقة ،وهو ق���ادر على ال�سري
ب�أية ت�سوي���ة يتم االتفاق عليها مع
�أمريكا ،التي مل تعد واثقة بحلفائها
التقليديني ،وال بقدرتهم على تغيري
املعادل���ة يف املنطق���ة ،نظ���راً �إىل
م�شاكله���م الداخلية م���ع �شعوبهم،
ولع���دم قدرتهم عل���ى الق�ضاء على
املجموع���ات التكفريية التي ن�ش�أت
يف جمتمعاتهم التي ما تزال ت�شكّل
بيئة حا�ضنة لها.

هاين قا�سم

مؤتمر «متحدون من أجل فلسطين ..إسرائيل إلى زوال»:
لتمتين عقائدية القضية الفلسطينية والصراع مع العدو
نظّ���م «االحتاد العامل���ي لعلماء
املقاوم���ة» م�ؤمت���راً حت���ت عنوان
«متحدون من �أجل فل�سطني� ..إ�رسائيل
�إىل زوال» ،افتُت���ح بكلم���ة لرئي����س
«االحت���اد»؛ ال�شيخ ماهر حمود� ،أكّد
خالله���ا �أ ّن «القد����س جتمعنا لأنها
قبل���ة املجاهدي���ن» ،م�ش���دداً على
�أن «�إ�رسائي���ل» زائل���ة ،و�سائالً� :أين
امل�سلم���ون اليوم من ه���ذه احلتمية
القر�آنية والوعد الرباين؟
و�شدد �سماحته عل����ى �أنه «بدون
القد�����س وفل�سطني ت�ضي����ع البو�صلة
واالجتاه ال�سليم» ،معترباً �أ ّن «التخلّف
املذهب����ي ينت�رش كالوب����اء يف العامل
الإ�سالمي ،حيث يحاربون به املقاومة
و�إيران»� ،سائالً :ما قيمة العلم والقر�آن
الكرمي �إذا كانا يف ال�صدور وال يتحوّالن
�إىل قيمة هدارة يف وجه الظلم؟ وملاذا
ال نك����ون مع حم����ور املقاوم����ة الذي
يدع����و �إىل اخلري والإميان؟ قائالً :نعلم
حجم التخاذل العربي ،والتكامل بني
اخليانة العربية والت�آمر العاملي.
كلم���ة اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة
الإيرانية �ألقاها الأمني العام ملجمع
التقريب ب�ي�ن املذاه���ب الإ�سالمية؛
�آي���ة اهلل ال�شي���خ حم�س���ن الآراكي،
الذي قال :نح���ن هنا يف هذا امل�ؤمتر
لنج���دد امليثاق ب�أنن���ا ثابتون على
العه���د واملقاومة واجله���اد من �أجل
احل���ق والدف���اع ع���ن املظلوم�ي�ن
وامل�ست�ضعفني والقيم الإ�سالمية.
و�س�أل ال�شيخ الآراكي :ملاذا احتاد
علماء املقاومة؟ لأنه هو الذي يخلق
الهوية والع���زم واالنت�صار ..مو�ضح ًا

م�شاركون من بالد �إ�سالمية وعربية خالل جل�سة االفتتاح

�أن العلم���اء على ر�أ����س �أولئك الذين
�أخذ اهلل منهم امليثاق ليبينوا احلق.
ويف كلم���ة له ،أ�كّ���د الأمني العام
حل���زب اهلل؛ ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل� ،أن
الق�ضي���ة الفل�سطينية هي ق�ضية حق
ال لب�س في���ه ،الفت��� ًا �إىل �أن «هناك
الكث�ي�ر من املواجه���ات وال�رصاعات
وامل�شاريع املت�ضارب���ة ،ونحن �أمام
حق كامل يف الق�ضية الفل�سطينية».
و�أك���د �سماحت���ه �أن الأمة تواجه
م�رشوع ًا �صهيوني ًا يعمل على امتداد
الع���امل ،و�أ�صبحت له قاعدة و�أ�سا�س

وكي���ان ا�سمه «�إ�رسائيل» ،معترباً �أن
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق اجلميع
هي مواجهة الكي���ان «الإ�رسائيلي»
واحتالله لفل�سطني.
وتابع ال�سيد ن�رص اهلل :يف مقدمات
الإجن���ازات التي حققته���ا املقاومة،
�إ�سق���اط امل��ش�روع ال�صهيوين على
م�ستوى لبن���ان بتجلياته املختلفة،
م�ضيفاً :من الإجن���ازات املرتاكمة ما
�أجنزته حركات املقاومة الفل�سطينية
واالنتفا�ضات ال�شعبية بتحرير قطاع
غزة من االحتالل.

و�أردف �سماحته :م���ن الإجنازات
املرتاكمة �صمود املقاومة يف لبنان
وغزة يف وجه «�إ�رسائيل» يف حرب
متوز وحرب غزة الأوىل وحرب الـ51
يوماً.
ور�أى ال�سي���د �أن م���ا ح���دث من
تط���ورات يف الع���امل العرب���ي يف
ال�سنوات الأخرية �أ�رضّ كثرياً مب�رشوع
املقاوم���ة ،وعاد امل�رشوع ال�صهيوين
ليحق���ق الإجنازات ،داعي ًا لأن يجل�س
�أه���ل الق�ضي���ة الفل�سطينية لإح�صاء
اخل�سائ���ر والأ�رضار ج���راء تطورات

املنطق���ة ،فمن �أخطر اخل�سائر خروج
فل�سطني وال�رصاع م���ع «�إ�رسائيل»
من دائرة االهتمام الدويل والإ�سالمي،
والأ�سو�أ خروجها من اهتمام ال�شعوب،
م���ا �أدى �إىل �شب���ه عزل���ة لل�شع���ب
الفل�سطين���ي ،الفت ًا �إىل �أن «ما يجري
يف الأق�صى هذه الأيام خميف».
و�ش���دد �سماحت���ه عل���ى �أن
«الإ�رسائيل���ي» ي�ستفيد مما يح�صل
يف املنطق���ة لالنتق���ال �إىل مرحلة
التطبيع مع دولها ،داعي ًا �إىل الدرا�سة
بدقة على من نعتمد ون�ستند ومعرفة
من يدعمن���ا ويدعم ه���ذه الق�ضية،
م�ؤك���داً �أن «الإ�رسائيلي» يعرف �أنه
يواجه قوى حقيقية يف املنطقة.
ودعا ال�سيد ن��ص�ر اهلل �إىل متتني
عقائدي���ة الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة
وال�رصاع مع الع���دو ،وقال :يجب �أن
جنع���ل الق�ضية ما ف���وق ال�سيا�سي
والوطني واملذاه���ب والعرقيات ،لأن
م�ستواه���ا ف���وق كل الق�ضايا ،ومن
الثوابت الكربى للأمة ،و�أ�ضاف :نحن
نحتاج �إىل حملة �إعالمية و�سيا�سية
وتعبوي���ة وا�سع���ة لتذك�ي�ر �شعوب
املنطقة بحقيقة العدو «الإ�رسائيلي»
ووح�شيته.
وتاب���ع :لتتق���دم �أي دول عربية
و�إ�سالمية وتتحمل امل�س�ؤولية لتحرير
فل�سط�ي�ن ،ون�ضمن �أن �إي���ران ترجع
�إىل اخلطوط اخللفي���ة ،لأنها تتحمّل
�أعباء كبرية ،وتواجه تهديدات كربى،
وت�ضيّع عليها م�صالح كربى ،ونحن
كلن���ا مع �أي دولة عربية تتقدم لهذه
امل�س�ؤولية.
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االستراتيجية األميركية المقبلة :تسويات «ال غالب وال مغلوب»
بع���د ثالث�ي�ن عام��� ًا م���ن احل�ص���ار
والعقوب���ات واحلرب ال�رسي���ة والعلنية
عل���ى اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة يف �إيران،
أُ�رغمت �أم�ي�ركا وحلفا�ؤها الغربيون على
احلوار وتوقي���ع االتفاق الن���ووي معها،
وال���ذي يعرتف بحقوق دول���ة من العامل
الثالث بحي���ازة الطاقة النووية ال�سلمية
لال�ست�شف���اء والتنمية ،وعل���ى االعرتاف
بالك���ذب ال���دويل الفاجر عندم���ا ا ُّتهمت
�إيران �أنها متتلك برناجم ًا نووي ًا ع�سكري ًا،
ونال���ت �إيران �أخرياً �شه���ادة ميالد دولية
نووية.
ال�س�ؤال املطروح �أمريكي ًا ب�شكل خا�ص،
ومعها �أوروبا ورو�سيا :هل ميكن اال�ستفادة
من جتربة احل���وار الإيراين مع الـ«»1+5
وتعميم���ه حل���ل الأزم���ات ال�سيا�سي���ة
والع�سكري���ة يف العامل ،ول���و جزئي ًا ،يف
منطقة الفو�ضى ال�رشق �أو�سطية؟
هل ميكن الب���دء باحل���وار يف الدول
الت���ي يت�صارع فيها امل�رشوعان الأمريكي
واملق���اوم ،لإيج���اد ت�سوي���ات �سيا�سية
بعنوان «ال غالب و ال مغلوب»؟
االجتاه الأمريكي وت�شجيع بل متنيات
واملنا�ش���دة الأوروبي���ة يتجه���ون نحو
احل���وار واالتفاقي���ات ال�سيا�سية كحلول
نهائية �أو «م�ساكن���ة �سيا�سية» اللتقاط
الأنفا����س �أو تغيري اخلط���ط ،بعد خم�س
�سنوات من التجربة الدموية يف «الربيع
العربي» ال���كاذب ،وبعد الف�شل الأمريكي
يف تقي�سم الوط���ن العربي وبعده العامل
الإ�سالم���ي ،واخلوف الأوروب���ي من متدد
الإرهاب التكفريي �إىل مدنه و�شوارعه التي
ت�ستوعب ماليني املهاجرين الذين مي ّثلون
قنبل���ة موقوت���ة ،لأن �أكرثه���م يتبع���ون
احلركة الوهابية التي ت�سيطر على �أكرثية
امل�ساجد واملراك���ز الإ�سالمية والدعوية،
وت�ؤ ّم���ن التموي���ل املطل���وب والروات���ب
واملن�شورات.
تعاين �أمريكا م���ن �أدواتها و�أ�صدقائها
الفا�شلني والعاجزين الذين خ�رسوا م�رشوع

خا����ص يف معركة ع���دن ،لت�أمني موطئ
ق���دم �أو مرقد «�أت���ان» للرئا�سة الهاربة
واحلكومة الالجئة يف الريا�ض.
الأمريكيون مذهول���ون وغا�ضبون من
احللفاء  -الأدوات العاجزين والفا�شلني،
فعاقَبوهم عرب حمورين اثنني:
ا�ست���دراج ال�سعودي���ة وتركي���ا �إىل
املي���دان واحلرب املبا�رشة م���ع �أبنائهم
م���ن اجلماع���ات التكفريي���ة يف �سورية،
والتحالف معه���م يف اليمن ،حتى ظهرت
«القاع���دة» ك�أح���د �ألوي���ة امل�ش���اة يف
اجلي�ش ال�سعودي.
التع���اون مع �أعداء �أم�ي�ركا وخ�صوم
ال�سعودي���ة (�إي���ران) ،والإيح���اء بعج���ز
ال�سعودي���ة وقط���ر ع���ن تنفي���ذ املهمة
املوكول���ة �إليهم���ا ،فال بد م���ن م�صاحلة
الع���دو (�إيران) يف الت�سوي���ات ال�سيا�سية
لأزمة �سوري���ة واليمن والعراق والبحرين
ولبنان ،وحتى فل�سطني.
 -1امل�شه���د الدويل ُير�س���م من جديد
على القواعد الآتية:
 -2تعدد الأقطاب وانتهاء ع�رص القطب
الأمريكي الواحد.
� -3إن الق���رارات والرغب���ات واخلطط
(�أ.ف.ب).
الواليات املتحدة الأمريكية باتت ت�صرح بي�أ�سها من �أدواتها العاجزة يف املنطقة
الأمريكية لي�ست ق�ضاء ال ُير ّد وال ُيب ّدل.
� -4إن مقاومة ال�شع���وب قادرة على
ي�س����أل الأمريكيون حكومته���م :ماذا نووي���ة ،والتكفريي���ون يتم���ردون عل���ى
تق�سيم و�إحراق الأوطان و�إ�سقاط الأنظمة،
حتى الر�ؤ�ساء الذي���ن أُ��سقطوا �أو قُتلوا مل ربحتم م���ن «الفو�ضى اخلالق���ة» لن�رش �أ�سياده���م ورعاته���م ،والوح�ش التكفريي حماية �أوطانه وهويتها �إذا ارادت وقاومت
ت�ستطع �أم�ي�ركا ونواطريها املحليون من الدميقراطية الزائف���ة التي �أوكلتم بناءها يخ���رج من حلب���ة ال�سريك املح���ددة له �أعدائها.
� -5إن الإ�س�ل�ام الق���ر�آين ال ميثل���ه
�أردوغ���ان �إىل ال�سعودية وقطر و«الإخوان ون�رشها �إىل جماعة «الإخوان امل�سلمني» يف الع���راق و�سورية واليمن ،وي�رضب يف
تكفرييو الذب���ح واالغت�ص���اب ،بل مي ّثله
امل�سلم�ي�ن» واجلماع���ات التكفريية من و«داع�ش» و«الن��ص�رة» برعاية �أنظمة �أوروبا وال�سعودية وتركيا..
�أمريكا تزي���د خ�سائرها م���ن الأرباح �إ�سالمي���و العل���م والإن�ساني���ة والإبداع
بن���اء كيانات بديلة موالي���ة �أو م�سيطرة املمالك والإمارات التي تك ّفر م�صطلحات
عل���ى اجلغرافيا وال�ث�روات �أو الأمن حيث الدميقراطي���ة وت���دا ُول ال�سلط���ة ،ومل امل�ضافة ولي�س من ر�صيدها الأ�صلي الذي والتنوير ،و�شتان بني «م�سلمي النووي»
تقيم وت�سيط���ر ،ففي ليبي���ا قُتل القذايف تُع���ر االنتخاب���ات النقابي���ة �أو البلدية مايزال ثابت ًا حت���ى الآن ،لكن امل�ؤ�رشات و«م�سلمي املنوي وجهاد النكاح».
 -5احللول ال�سيا�سية عنوان املرحلة
ومل ُي َنب النظ���ام البدي���ل ،و�أربع �سنوات �أو الربملاني���ة ،وال حت���ى االنتخاب���ات تنب���ئ بالأ�سو�أ ،فمملكة خ���ادم احلرمني
من القتل والتخري���ب وثنائية احلكومات املح�صورة يف هيئة البيعة داخل العائلة تعق���د ال�صفقات م���ع رو�سي���ا امللحدة ،املقبلة بعد �صمود حلف املقاومة وف�شل
ومملك���ة العائلة ت�ست�ضي���ف «حما�س» امل�رشوع الأمريكي ،لكن البد من حت�صني
واجليو����ش و�سلطة القبائ���ل واجلماعات املالكة؟
الرو����س يع���ودون بع���د مغادرته���م وتتحال���ف معه���ا ال�ستثم���ار قدراته���ا امليدان للفوز باملفاو�ضات ،وما الن�رص �إال
التكفري ،وحت ّولت ليبيا �إىل بلد فا�شل وغري
�آمن ،و�إىل مين���اء لت�صدير املهاجرين غري املنطق���ة يف ت�سعينات الق���رن املا�ضي ،الع�سكرية يف حروب ال�سعودية ،خ�صو�ص ًا �صرب �ساعة.
ال�رشعيني �إىل �أوروبا اخلائفة على �أمنها ،وال�صينيون يجتاحون االقت�صاد العاملي ،يف اليم���ن ،وبع����ض امل�صادر تق���ول �إن
د .ن�سيب حطيط
وي�شاركون يف امللف���ات الدولية ،و�إيران الوج���ود «احلم�ساوي» مطل���وب ب�شكل
وكذلك تون�س وم�رص واليمن..

المؤتمر اإلعالمي الدولي لمواجهة اإلرهاب التكفيري:
إلقرار خطة عمل إعالمي تنشر ثقافة الوعي وتتصدى للفكر التكفيري
ا�ست�ضافت العا�صمة ال�سورية دم�شق
«امل�ؤمت���ر الإعالم���ي ال���دويل ملواجهة
الإره���اب التكف�ي�ري» ،وال���ذي �شاركت
فيه نح���و � 130شخ�صية �إعالمية حملية
وعربي���ة و�أجنبي���ة ،من لبن���ان ورو�سيا
و�إيران وكوب���ا و�إ�سبانيا وال�صني ،وتركيا
و�أفغان�ست���ان وباك�ستان ،وم�رص والعراق
واجلزائ���ر واملغرب والبحري���ن والأردن،
وال�سودان وال�سعودي���ة وتون�س وقرب�ص
وبريطانيا و�أملانيا والكويت.
وقد �أ�صدر املنظّمون بيان ًا يف ختام
�أعماله بعنوان «�إع�ل�ان دم�شق» ،لفتوا
فيه �إىل �أن «احلرب الإرهابية �ضد �سورية
ما زالت م�ستم���رة ،وكذلك انت�شار ظاهرة
الإره���اب التكف�ي�ري يف عدد م���ن الدول
العربي���ة والإ�سالمي���ة والغربية» .وجاء
يف البي���ان« :بات وا�ضح��� ًا �أن الإرهاب
التكف�ي�ري ق���د اتخ���ذ �أ�ش���كا ًال تنظيمية

عدي���دة ،تن�ض���وي جميعها حت���ت فكر
واحد و�أ�سلوب م�ش�ت�رك ومتويل وت�سليح
معروف امل�صادر والغايات ،وقد ا�ستدعى
ذلك �إعالن املواجه���ة ال�شاملة �ضد هذه
احلركات الإرهابية التكفريية� .إن ال�سالم
والأم���ن الدول َي نْي واحلي���اة الب�رشية يف
خط���ر داهم اليوم ،ويجب الت�صدي له من
خالل �إدراج املنظمات االرهابية كافة يف
لوائح الإرهاب على م�ستوي الدول والأمم
املتحدة ،والتعريف بها ،واعتبارها عدواً
م�شرتك ًا ل���كل دول العامل و�شعوبه ،وبدء
عم���ل �إقليم���ي ودويل منظّ���م بالتعاون
والتن�سي���ق بني جميع ال���دول؛ �سيا�سي ًا
و�أمني��� ًا وع�سكري ًا ،ملواجه���ة التنظيمات
الإرهابي���ة ،و�إدان���ة �أي دولة تُق��� ّدم �أي
م�ساعدة ع�سكرية �أو �أمنية �أو مالية لهذه
التنظيم���ات ،واعتباره���ا متار�س �إرهاب
دولة ي�ستوجب مواجهته».

خالل اجلل�سة الأوىل للم�ؤمتر

ودع���ا البي���ان �إىل «دع���م الدول
واحلكوم���ات التي تواج���ه الإرهاب ،ال

�سيم���ا العراق و�سوري���ة وليبيا وم�رص
واليمن و�أفغان�ست���ان وتون�س واجلزائر

وغريه���ا ،ودع���م احلل���ول ال�سيا�سية
لالزمات يف �سورية والعراق وليبيا عرب
التعاون مع حكوماتها ال�رشعية».
كم���ا دع���ا �إىل «الت�ص���دي لظاهرة
انت�ش���ار الفكر التكف�ي�ري ،و�إقرار خطة
عم���ل �إعالم���ي م�شرتكة لن��ش�ر ثقافة
الوعي لهذا الفك���ر الت�ضليلي ،وتطوير
التن�سي���ق الإعالمي ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الوطني���ة الر�سمية واخلا�صة
يف الدول التي تت�صدي للإرهاب ،لف�ضح
هذه التنظيمات ،وك�شف م�صادر متويلها
وت�سليحها ،ودعم جهود الإعالم ال�سوري
الر�سمي واخلا�ص ،ال���ذي يخو�ض هذه
املواجهة منذ �سنوات».
كذل���ك دع���ا �إىل «ت�شكي���ل جلن���ة
متابعة ملقررات امل�ؤمتر متهيداً لإطالق
جت ّمع �إعالمي دويل ملناه�ضة الإرهاب
بكل �أ�شكاله ،ومقرّه دم�شق».

رئاسيات

www.athabat.net

( العدد  )367اجلمعة  31 -متوز 2015 -

إميل لحود يتذكر..

النأي بالنفس عن األزمة السورية تآمر على دمشق ..واستهداف للبنان

يقول الرئي����س �إميل حلود �إن «بع�ض
احللف���اء الذين كانوا معن���ا لهم م�صالح
مع الغرب ،ولهذا مل يوافقوا على ت�شكيل
ً
بدي�ل�ا حلكومة ال�سنيورة
حكومة جديدة
التي اعتُربت غري ميثاقية وغري د�ستورية
بعد ا�ستقال���ة الوزراء ال�شيع���ة والوزير
يعقوف ال�رصاف» (راجع احللقة .)53
و�إذ يرف�ض الرئي�س حلود هنا الدخول
يف الأ�سم���اء والتفا�صيل ح���ول احلليف
�أو احللفاء الذي���ن رف�ضوا ت�شكيل حكومة
ً
بدي�ل�ا للحكوم���ة غ�ي�ر امليثاقية وغري
الد�ستورية ،ي�ش���دد على �أن الفر�صة التي
بحكم احل�سابات
كانت متاحة �ضاع���تُ ،
ال�ضيق���ة وال�صغ�ي�رة التي ثب���ت عقمها
وعدم���ا �صح���ة ودقة الرهان���ات عليها،
والتي كُ�شف الكثري منها يف م�ؤمتر القمة
العربية ال���ذي ُعق���د يف ال�سعودية عام
( 2007كما جاء يف حلق���ة �سابقة) ،لكنه
يعيد هنا رواية الوقائ���ع عن تلك القمة
بقوله:
قبل اجلل�سة بيوم واحد ،ير�سلون �إىل
كل الر�ؤ�ساء املق���ررات التي �ست�صدر عن
القم���ة ،حيث تبينّ يل �أن هناك متريراً يف
ثمانية بنود للنق���اط ال�سبع التي كانت
قد تق ّررت يف م�ؤمتر روما ،ورف�ضناها يف
حينه.
اعتق���دت يف البداية �أن الأمر ب�سيط،
ُ
لأن الرئي����س ال�سنيورة يحاول متريرها،
فات�صلت هاتفي ًا ب�أمني عام جامعة الدول
ُ
العربية �آنئذ عمرو مو�سى ،و�أعلمته �أين
�أنا رئي�س لبن���ان ،و�أنا غري موافق على
م���ا حتاولون متريره ،ف�أجابن���ي� :أنا يا
فخامة الرئي����س ال �أ�ستطيع �أن �أغيرّ يف
الأم���ر �شيئ ًا ،لأن وزراء اخلارجية اتخذوا
القرار بالإجماع ،مبن فيها وزيركم.
ف�أجبت���ه بح�س���م �أنني غ�ي�ر موافق،
ً
قائ�ل�ا :غداً نبحث يف الأمر عند
وبهذا ر ّد
و�صولك �إىل املطار عند ال�سابعة �صباحاً،
مع وزي���ر اخلارجية ال�سعودي���ة �سعود
الفي�ص���ل ،وفع ًال ،مترّ ال�ساع���ة ال�سابعة،

الرئي�س اميل حلود

هت �إىل
توج ُ
فلم ي����أتِ �أحد ،وعند الثامنة ّ
مقر �إقامتي ،وهناك �س�ألت عن مقر �إقامة
الرئي����س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،حيث تبينّ
ه���ت �إليه وحالة
فتوج ُ
�أنه يف ج���واريّ ،
علي ،لي�س�ألني على التو:
الغ�ض���ب بادية ّ
ما ب���ك؟ ف�أجبته ب�أين �أرف����ض املقررات
اخلتامي���ة للم�ؤمت���ر ،لأنه���ا تتحدث عن
املوافقة على النق���اط ال�سبع التي �سبق
لنا �أن رف�ضناها.
كان �إىل جان���ب الرئي����س الأ�س���د يف
حينه ،نائبه فاروق ال�رشع ،فقال له� :أنتم

■ حركة الأمة اعتربت �أن ما يجري يف القد�س ال�رشيف وامل�سجد
الأق�ص���ى ُيع ّد اعتدا ًء �سافراً عل���ى املقد�سات ،وعلى حق ال�شعب
الفل�سطين���ي يف ممار�سة �شعائره الديني���ةُ ،مدينة �صمت الدول
العربي���ة والإ�سالمية و�شعوبها واملجتمع���ات الدولية جتاه ما
يح�صل يف فل�سطني املحتلة.
■ النائ��ب ال�ساب��ق في�ص��ل الداوود؛ الأمني الع��ام حلركة الن�ضال
اللبن��اين العربي ،متنى على رئي�س احلكوم��ة متام �سالم �أال يقدم
عل��ى ا�ستقالة �أو اعتكاف �أو ت�رصيف �أعمال ،لأن الواجب الوطني
ال��ذي ال يتخل��ى عن��ه يفر���ض يف ه��ذا الظ��رف الدقي��ق احلفاظ
عل��ى احلكوم��ة كم�ؤ�س�س��ة د�ستورية متار���س �صالحي��ات رئي�س
املكونة
اجلمهوري��ة ل�شغ��ور موقعه ،عل��ى �أن تقوم كل الأط��راف ّ
للحكوم��ة ،بالدور الوطني املطلوب منها؛ ب���أن ت�سعى �إىل ت�أمني
ا�ستمراري��ة احلكوم��ة حتى انتخاب رئي���س اجلمهورية ،واالتفاق
على �صيغة �آلية د�ستورية حتفظ كل ال�صالحيات.
■ ال�شي���خ ماهر حمود ا�ستقبل يف مكتب���ه ال�سفري اال�سرتايل يف
لبن���ان غلني مايلز ،وجرى الت���داول يف تداعيات امللف النووي

قلتم يل �إن الرئي�س حلود موافق على هذه
املقررات ،كيف ذلك؟
ف�أجاب :هكذا قالوا يل.
ف���رددت مفنّداً تلك املق���ررات ،والتي
ُ
كان من �ضمنه���ا ،ت�ضمني ما طلبه كولن
باول عام  2003بانتزاع �سالح املقاومة.
وهنا ح�سمها الرئي�س الأ�سد ب�أنه مع
موقفي ،وطلب من ال�رشع �أن ُيعلم الوزير
وليد املعلم �أن �سورية مع موقف الرئي�س
حلود.
ً
وفع�ل�ا ،يت�صل ب���ي الوزي���ر املعلم

الإيراين ،و�إيجابياته على املنطقة ،خ�صو�ص ًا على لبنان.
■ د� .سم�ير �صب��اغ؛ رئي���س االحت��اد البريوت��ي ،ر�أى �أن �أزم��ة
تتحم��ل احلكومة م�س�ؤوليتها بجميع وزرائها ،وهي يف
النفايات ّ
احلقيقة تربر ف�شلها بقرارات غري منطقية.
■ احت���اد املحامني العرب دان اعتق���ال االحتالل «الإ�رسائيلي»
جمموعة من ال�شباب ال�سوري يف اجلوالن ،معلن ًا «ت�ضامنه مع
�أ�رسانا يف اجلوالن املحتل».
■ امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين يف البقاع رف�ض اقرتاح طمر النفايات
يف جرود بلدة عر�سال ،م�شدداً على �أنه اقرتاح غري مدرو�س ،كونه
يلوث مياه املنطقة و�أرا�ضيها الزراعية ويزيد الأزمة �أزمات.
ّ
■ لقاء اجلمعي���ات وال�شخ�صيات الإ�سالمي���ة يف لبنان ا�ستنكر
االعتداءات ال�صهيونية على امل�سج���د االق�صى ،م�ؤكداً �أنها تعبرّ
عن الطبيعة العدوانية لهذا العدو ،وحميي ًا �أبناء القد�س ال�رشيف
الذين وقفوا وت�صدوا لقطع���ان امل�ستوطينيني ،وداعي ًا ال�شعوب
العربية والإ�سالمية �إىل وقف االقتت���ال الداخلي و�إعادة توجية
البو�صلة نحو فل�سطني والقد�س ال�رشيف.

ويخ�ب�رين ب�أنه �سيج���ول على وزراء
اخلارجي���ة ويعلمهم بع���دم موافقتي
على ذلك.
وعن���د منت�ص���ف الليل ج���اء إ� ّ
يل
ليقول يل �إنه مل يرتك و�سيلة لإقناعهم
بعدم موافقة لبنان على هذه املقررات
فيما يخ�صه ،لكنهم م�رصّون عليها.
يتابع الرئي�س حلود هنا� :إذاً ،ومبا
�أن���ه لي�س يل كلم���ة يف حفل افتتاح
م�ؤمتر القمة� ،س�أبد�أ باحلديث وب�صوت
عالٍ �أن ه���ذه القمة تخال���ف ميثاق
اجلامعة العربية الذي �رضب به عر�ض
احلائط.
عند �صباح اليوم التايل ،ي�أتي �إ ّ
يل
عند احلادية ع��ش�رة وزير اخلارجية
ال�سعودي���ة �سع���ود الفي�ص���ل ،ومعه
عمرو مو�س���ى ،في�س�ألن���ي عن �سبب
أك���دت له �أن م���ا تت�ضمنه
رف�ض���ي ،ف� ُ
هذه املقررات معناه ا�ست�سالم لبنان،
ونحن قد �أحرزنا انت�صاراً غري م�سبوق،
فحاول الفي�ص���ل ان يقنعني بحذفها
من بع�ض البنود ،وبقائها يف بع�ضها
ح�سمت بالرف�ض ،من ّبه ًا
الآخر ،لكنني
ُ
�إىل �أن القرار الأممي  1701مل ي�أتِ على
ذكرها ،و�أنت���م تريدون فر�ضها علينا..
وهك���ذا مت االتفاق عل���ى حذفها من
جميع البنود.
كان ُيفرت����ض �أن ي�ص���در البي���ان
اخلتام���ي للقم���ة يف الي���وم التايل،
فاج�أ �أنه مت مترير النقاط ال�سبع يف
لأُ َ
أقمت القيامة» ،حيث
�أحد البنود ،فـ«� ُ
ّمت حذفها نهائي ًا.
وبر�أي الرئي�س حلود ،فهناك الكثري
مما يكتب ع���ن وقائع حرب متوز غري
دقيق ،لأن معظمها م�أخوذ عن حما�رض
جمل�س الوزراء التي كان يكتبها فريق
واحد تك���ون مقبولة من قبله ،لكن ما
هو غ�ي�ر مقبول عنده ،كان يخت�رصها
بطريقة م�ش ّوه���ة ،ولهذا كل املحا�رض
لدي بال�صوت وبتفا�صيلها الدقيقة.
ولفت الرئي����س حلود �إىل �أن حفظ
حما��ض�ر جل�س���ات جمل�س ال���وزراء
بال�ص���وت ،كان بن���اء عل���ى اقرتاح
الرئي����س رفيق احلري���ري بعد عودته
�إىل رئا�س���ة احلكومة يف العام ،2000
حي���ث �أكد يل يف حين���ه �أن كل وزير
ي�صري حينما تنته���ي واليته يتحدث
عن عمله و�إجنازات���ه ومواقفه الهامة
والكربى يف جمل�س الوزراء ،ولننتهي
م���ن ذلك ،يج���ب �أن نحف���ظ الوقائع
فوافقت عل���ى ذلك� ،رشط
بال�ص���وت،
ُ
�أن �أحتف���ظ بن�سخة م���ن كل جل�سة..
وهكذا لدي ن�سخ عن وقائع وجمريات
جمال�س الوزراء منذ العام  2000حتى
انتهاء واليتي عام .2007
وعلى هذا الأ�سا����س ،هناك الكثري
من التفا�صيل عن حرب الـ 33يوم ًا مل
ي�أتِ �أحد على وقائعها احلقيقية ،وقد
�أوردنا الكثري من وقائعها وتفا�صيلها
يف احللقات ال�سابقة ،خ�صو�ص ًا وقائع
اجلل�سة التي ُعقدت يف اليوم الأول من
العدوان.
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وي�ؤكد الرئي����س حلود باملنا�سبة،
�أن احلاجة اليوم للمقاومة و�سالحها
هي �أكرث م���ن ��ض�رورة ،لأن امل�ؤامرة
على ال���دول العربية ،مبا فيها لبنان،
كب�ي�رة ج���داً ،فاجلي����ش واملقاومة
يتكام�ل�ان ،وهن���اك �أمور يق���وم بها
اجلي�ش ال ت�ستطيع املقاومة �أن تقوم
بها ،وهناك �أمور تقوم بها املقاومة ال
ميكن اجلي�ش فعلها.
وي�ش���دد الرئي�س حل���ود هنا على
�أن���ه يف املرة الوحيدة التي ا�ستطعنا
فيها �أن نهزم العدو «الإ�رسائيلي» ،مل
ن�س�أل عن العواقب ،وما �إذا كان التيار
ال�سيا�س���ي الداخلي والعربي والدويل
معنا �أو �ضدنا ،لأن قرارنا هو حقنا يف
الدفاع عن �أر�ضنا ،وا�سرتجاع وحترير
ار�ضن���ا ،و�أن نق���ف يف وج���ه العدو
«الإ�رسائيل���ي» ،و�أن نرفع ر�أ�سنا ،لأن
الذلي���ل ال ميكن ل���ه �أن ي�شعر بالعزة
والكرامة واحلرية.
يتابع الرئي�س حلود :ك�أن التاريخ
يعي���د نف�س���ه ،فهناك من ي���رى �أن
تيار اال�ست�س�ل�ام وال�صلح مع العدو
«اال�رسائيلي» هو ال�سائد ،وبالتايل،
ال نف���ع بر�أيهم م���ن مواجهة العدو،
لكن احلق���وق ال تُنتزع بامل�ساومات
واخلوف ،بل بالق���وة والإرادة احلية
مار�س���ت قناعاتي،
املقاوم���ة ،ف�أنا
ُ
فف���ي عام  2006كن���ت الوحيد على
امل�ستوى الر�سمي مع هذه القناعة،
وكن���ت و�سي���د املقاوم���ة يف نف�س
ُ
القناعات ،وكذلك احل���ال مع القرار
 ،1701وم���ع مق���ررات م�ؤمت���ر روما
ونقاط���ه ال�سب���ع الت���ي �أتينا على
ذكرها �سابق ًا.
ويخل����ص هن���ا الرئي����س حلود
�إىل ت�أكيد �أن م���ا يواجهه لبنان يف
الظ���روف الراهنة هو ق�ضية حياة �أو
موت ،فمنذ بداية الأحداث يف �سورية
أك���دت �أنه كما عملن���ا يف مواجهة
� ُ
الإرهاب يف ج���رود ال�شمال وق�ضية
دع���م املقاومة ،وكما يف كل مواقفنا
يف وجه العدو «الإ�رسائيلي» ،يجب
�أخذ القرار بهزمية التكفري والإرهاب،
وهنا �أنا واملقاومة يف نف�س املوقع
والتوجه ،وذلك القرار الب�شع بالن�أي
ّ
ع���ن النف�س ه���و يف حقيقت���ه قرار
بالت�سلي���م مبمار�س���ة الإرهاب ،لأنه
كان م���ن املفرو����ض �أن نفع���ل كما
فعلن���ا يف مواجه���ة املتطرفني يف
جرود ال�شمال ،و�أن نغلق احلدود ،و�أن
منن���ع دخول �أي نازح �إال بعد معرفة
كيف وملاذا وم���ن �أين ومن �أي قرية،
فمن كان الجئ ًا حقيقي ًا �أه ًال به.
وهكذا كن���ا مننع موجات الإرهاب
والتفجري التي �شهدنا بع�ض ف�صولها،
فاليوم هناك نحو مليوين نازح ،دون
معرفة التفا�صيل الدقيقة عنهم ،وهو
ما �أو�صلنا �إىل هذا الواقع.
ف�إىل تفا�صيل �أخرى

�أحمد زين الدين
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زوجك فيها ..فاهتمي به
أوقات يحتاجك
ِ
تكاد املر�أة �أن متثّل ت�سعة �أع�شار
حي����اة الرج����ل ،وه����ي ال تعني له
الناحية العاطفي����ة فقط ،بل طريقة
معاملتها ل����ه يف الكلمة والت�رصف
والتفك��ي�ر لها �أثر كب��ي�ر يف حياته،
فهناك ن�ساء يدمّرن حياتهن وبيتهن
الزوجي باملعاملة ال�سيئة والطريقة

ِ
أنـت

الفو�ضوية التي يع�شن فيها ،وهناك
ن�ساء يع�شن �أعلى درجات ال�سعادة
بذكائه����ن ورقّتهن ونبلهن وحنانهن
ورعايته����ن ،ولو علمت املر�أة �أن هذا
ال يكلفها كثرياً �إمنا ينبعث من �صفاء
ذاتها و�إخال�صه����ا وقليل من التفكري
العميق مب�صلح����ة زوجها و�صحته،

ل�سارعت �إىل ذلك ،فف����ي يدها زمام
كل احلياة الأ�رسية.
العالقة الزوجية حتتاج �إىل وعي
متب����ادل من الطرفني لك����ي ت�ستمر،
وهذا الوعي يدفعهم����ا �إىل التعامل
النا�ض����ج م����ع بع�ضهم����ا ،ويعترب
الن�ضج هو حجر الأ�سا�س الذي تُبنى

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

علمي طفلك التفكير «خارج الصندوق»
حتر�ص الكثري م���ن الأمهات على �أن تربي
�أبناءه���ا عل���ى الأخالق والقي���م ال�صحيحة،
ومنه���ا تعليمه �أال يتدخل فيما ال يعنيه ،و�أن
ال ي�ستف�رس عن بع����ض الأمور كثرياً ،لكن مع
تغيرّ الزم���ن �أ�صبح الطفل يحيط به كثري من
الأم���ور والتكنولوجيات التي تذهب به دائم ًا
�إىل الت�سا�ؤل ،و�أحيان ًا �إىل االبتكار.
يقول الباحثون الرتبويون �إن «الإبداع هو
القدرة على االبتكار ،وهو اخلروج عن امل�ألوف،
وجميعنا منتلك القدرة على الإبداع واالبتكار
فهو جزء من طبيعتنا التي منحها لنا اهلل عز
وجل؛ لذلك علينا �أن ن�ستبدل احلفظ والتلقني
لأبنائن���ا بالنقد البناء ،و�أن نخرج عن ما هو
م�ألوف ،وال بد �أن ن�شجع �أبناءنا على ال�س�ؤال،
و�أن يُب���دي ر�أيه بكل اح�ت�رام ،وال بد �أي�ض ًا �أن
ننمي لديهم حمبة الفنون ،و�أن ننادي �أبناءنا
بالألق���اب الت�شجيعي���ة ،و�أن ندعهم يفكرون
دائم��� ًا خارج ال�صن���دوق ال�ضي���ق ،لكن دون
اخلروج عن الأ�س�س ال�صحيحة للحوار».
وي�ؤكدون االخت�صا�صيون �أن الطفل ميتلك

عليه دعائم الزواج الناجح،لي�ستمر
ويزدهر.
�أغل���ب الأزواج كان���ت تظل���ل
حياتهم �أيام اخلطبة عبارات ال�شوق
واللهف���ة والإعج���اب ،وم���ع مرور
الزمن وزيادة امل�شاغل وم�س�ؤوليات
احلياة اليومي���ة ،تقل تلك العبارات
بينهما ،ل���ذا ،من ال��ض�روري عودة
احلي���اة الزوجي���ة �إىل طبيعته���ا
املمتعة ،و�إىل الرومان�سية ال�سابقة،
وا�ستع���ادة الذكريات احلل���وة �أيام
اخلطبة وفرتة التعارف الأوىل ،ففي
تل���ك الفرتة كان���ت العاطفة متقدة
واللهف���ة طاغية ،وكان ل���كل كلمة
رقيق���ة معناها امل�ؤث���ر ،وكل مل�سة
ت�أثريه���ا العميق ،وم���ن ال�رضوري
�أي�ض ًا التعام���ل بالأ�ساليب الواعية
التي يج���ب �أن ت�سود بني الزوجني،
واالهتم���ام املتب���ادل ال���ذي يقوّي
حبهم���اوي�ساعدهم���ا على امل�ضي
قدم ًا بعالقتهم���ا بنجاح ،ومن ذلك
االهتمام:
عندما ي�ستيق����ظ يف ال�صباح:
يجب �أن تقوم الزوجة باالهتمام
بزوجها؛ عرب ا�ستقباله بابت�سامة
عري�ضة ،و�إع����داد الإفطار له ،وال
�ضري يف �أن تتن����اول معه الإفطار
عل����ى ال�رسي����ر ،فه����ذا يُ�شع����ره
باالهتم����ام من طرفه����ا ،ويجدد
احلب بينهما.
عندما يعود من العمل بعد يوم
�شاق :ميك���ن �أن ت�ستقب���ل الزوجة
زوجه���ا بالرتح���اب ل���دى عودته
مُ تعب ًا م���ن العمل ،وتع�ّب�رّ له عن
حبهاوتقديرها ملا يبذله من جهد،
فهذا �سيخفف عن���ه تعبه ويريحه

بعد يوم طويل م���ن العمل ال�شاق،
مايقوّي �أوا�رص احلب بينها وبينه.
يف يوم ميالده :يج����ب �أال تفوّت
الزوج����ة فر�صة يوم مي��ل�اد زوجها
دون �أن حتتف����ل معه بهذه املنا�سبة
بطريقة مميزة؛ ميكن �أن تهنئه بيوم
مي��ل�اده وحت�ضرّ له احتف����ا ًال مميزاً
تدعو في����ه الأق����ارب والأ�صدقاء� ،أو
حتتفل معه يف مكان خارج املنزل.
عندم����ا ي�ش����ارك يف فاعلي����ة
تناف�سي����ة :رمبا ي�ش����ارك الزوج يف
مناف�س����ة ريا�ض����ة ،كامل�شاركة يف
ماراث����ون �أو مبباراة بيب�سول ،لذا من
ال�رضوري للزوجة �أن تقدم الت�شجيع
والدعم ال��ل�ازم لزوجها ،م����ا يُ�شعر
الزوج باهتمام زوجت����ه به ،ويرفع
روحه املعنوية ،الأمر الذي ينعك�س
�إيجاب ًا على عالقتهما الزوجية.
عندما مير�����ض :ال �شيء ميكن �أن
يُ�شعر الزوج بالراح����ة �أثناء مر�ضه
�أك��ث�ر من وجود زوجت����ه �إىل جانبه،
فال بد من�أن تقوم الزوجة بالعناية
بزوجه����ا �أثناء مر�ضه ،فهذا �سيخفف
الكث��ي�ر عنه ،وقد ي�����ؤدي �إىل �شفائه
ب�شكل�أ�رسع.
عندم����ا يواج����ه امل�ش����اكل :من
ال���ض�روري مبكان �أن تق����ف الزوجة
�إىل جانب زوجه����ا وتوا�سيه ،وتقدّم
له الدعم والعون عند مواجهته لأي
م�شكلة ،ويج����ب �أن ت�صغي الزوجة
�إىل زوجها وهو يتحدث عن متاعبه
وم�شاكله ،وتُب����دي التعاطف الالزم
معه ،وتُ�سدي ل����ه الن�صح حلل هذه
امل�شاكل.

مهارة عقالنية ميكن �أن ي�ستوعب بها �إذا كان
الرد عن �أ�سئلته مقنعة و�صحيحة� ،أم خاطئة،
فيج���ب �أن حتر�ص كل �أم عل���ى �أن تفكر جيداً
ع���ن �إجابة ال�س�ؤال ال���ذي يطرحه عليها بكل
�رصاح���ة و�ص���دق ،وتنظيمها حت���ى تنا�سب
مرحلته العمرية.
«التفكري خارج ال�صندوق» يعني �أن تدع
كل جتاربك و�أف���كارك ومبادئك جانب ًا لت�أتي
بح���ل جديد ال يعتمد عل���ى �أي �شيء موجود
يف «ال�صن���دوق» ،و�أن ترتك لعقلك �أن يخترب
كل فك���رة ،مهما كانت �سخيفة �أو غريبة ،دون
تر�شي���ح �أو انتقاء ،وهي مه���ارة يف الأ�سا�س
ترتكز على قدرتك على الإبداع.
فكرة «خارج ال�صندوق» �أي التفكري ب�شكل
جديد ،و�أن ندرب �أوالدنا على الآتي:
 -1التقط ورقة.
 -2اكتب حتدي �أو م�شكلة.
 -3اكتب بال�ضبط كيف �ستقوم بحلها.
 -4دع م���ا كتبته جانب���اً ،واحر�ص على
�إيجاد حل بخالف ما كتبته.

أهم قواعد إتيكيت الطعام ..عالميًا
باخت�ل�اف ح�ضاراته���ا وعاداته���ا وتقاليدها،
تختلف يف البلدان بع�ضها ببع�ض قواعد الإتيكيت
التي �سنتناول منه���ا بروتوكول الطعام؛ ففي حني
�أنّها جتتمع ح���ول ال�شوكة يف اليمني وال�سكني يف
الي�س���ار ،وعدم التحدّث قبل بلع الطعام ،واالمتناع
عن مل�سة الأطباق يف اليدّ ،تتميّز عن بع�ضها بهذه
اخلا�صة:
ّ
القوانني
الربتغال :امتنعي عن ال�س�ؤال عن امللح والبهار
و�أنت عل���ى مائدة الطعام يف الربتغ���ال ،أل ّن ذلك
يُعترب �إهانة مبا�رشة للطاهي الذي ح�ضرّ امل�أكوالت،
�إذ يُفرت����ض �أنّه يعرف حتدي���داً ما هي الكمية التي
�سيحتاجها هذا الطبق من البهارات والتوابل.
فرن�سا :باري����س عا�صمة الأناق���ة واللباقة يف
الع���امل ،لذا ،ال ب��� ّد �أنّها تتميّز ع���ن �سواها ببع�ض
القواعد التي تقدّ�سه���ا وال تقبل املفاو�ضة ب�ش�أنها؛
عل���ى املائ���دة الفرن�سي���ة �إيّ���اك �أن تتحدّثي عن
املادي���ات �أو ع���ن تكلفة الوليم���ة� ،أو عن احتمال
تق�سيم الفاتورة ،فه���ذا غري وارد ،ويُعترب غري الئق.
من جه���ة �أخرى ،احر�صي دائم��� ًا على و�ضع يديك
على املائدة ولي�س حتتها ،ألنّك قد تتلقّني مالحظة

من باري�سية �أ�صيلة ،وتذكّري �أن تقتطعي من رغيف
اخلب���ز بيدك قبل تناوله ،لأ ّن الق�ضم املبا�رش يُعترب
ت�رصّفاً غري �أخالقي.
�أملانيا :ب�صورة عامّ���ة ،املائدة الأملانية تُعطي
القيم���ة الأكرب للم�ضيف ،عل���ى الرغم من اهتمامها
الكب�ي�ر ب�ضيوفها ،لكن� ،إن �صدفت وتناولت الع�شاء
يف من���زل �أملاين� ،إيّاك �أن جتل�سي من دون �أن ي�شري
�إلي���ك امل�ضيفون ،بذلك م���ع حتديدهم ملقعدك .من
جه���ة �أخرى ،حتّى حني جتل�سني ه���ذا ال يعني �أن
تبا�رشي بالأكل قبل �أن تتلقّي الإ�شارة �أي�ضاً.
�إثيوبي���ا :ال ت�ستغربي �أب���داً �إن مل تتلقّي طبق ًا
خا�ص��� ًا بك و�أن���ت تتناولني الطع���ام يف �إثيوبيا،
لأ ّن الإتيكي���ت اخلا�ص بهذا البل���د ي�سمح مب�شاركة
الأطباق والتن���اول منها مبا�رشةً ،كما �أ ّن كل �أطباق
اللحوم �ست�أتي يف النهاية.
املك�سي���ك :من املع���روف �أ ّن ال�شعب املك�سيكي
يتّ�صف بالو ّد واملرح ،فمن �أه ّم قواعد �إتيكيت الطعام
لديهم ،هو قول كلمة « »provechoحني تلتقي
عين��� ّي �شخ�صني على املائدة ببع�ضها ،وهي تعني
«�صحّ ة وهنا» كما نقولها باللغة العربية.
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خطوات بسيطة للحصول على أسنان ناصعة ..وقوية
�أ�سناننا �صلبة ،لكن هذا ال يعني
�أنها �ستبقى كذلك ،فالإهمال �سيرتك
�آثاراً �سلبية عليها ،لذلك« ،الثبات»
تذكر لكم بع�ض الطرق ال�سهلة جلعل
�أ�سنانكم قوية ،ونا�صعة البيا�ض:
1 .1ع���دم تنظي���ف الأ�سن���ان
بعد كل وجب���ة :الو�ضع املثايل هو
تنظي���ف الأ�سنان ث�ل�اث مرات يف
اليوم؛ بعد وجب���ة الإفطار ،والغداء
والع�ش���اء ،لك���ن �إذا فعلتم ذلك يف
�أوق���ات متقاربة ج���داً ،قد تلحقون
ال��ض�رر مبينا ال�س���ن (،)enamel
الذي يُ�صبح �أك�ث�ر ليونة يف البيئة
احلام�ضي���ة الت���ي تنت���ج يف الفم
عندم���ا ن���اكل ،ل���ذا ،احر�صوا على
االنتظ���ار � 30إىل  60دقيقة بعد كل
وجبة .مينا اال�سن���ان ،الذي ي�سمى
�أي�ضا املين���ا ،يحم���ي طبقة مادة
ال�سن من التل���ف ،وعلى الرغم من
�أن املينا �أك�ث�ر ن�سيج م�ضغوط يف
اجل�سم ،لكنها ما زالت قادرة على �أن
تت�رضر من جراء التعر�ض املتوا�صل
للأحما�ض املنتج���ة يف الفم �أثناء
تناول الطعام.
2 .2ا�ستخدام خي���ط الأ�سنان
وغ�س���ول الف���م :تنظي���ف الأ�سنان
بالفر�شاة �أمر ال جدال على �أهميته،
لك���ن وح���ده ال يكفي ،لأن���ه عند
التنظي���ف بفر�ش���اة الأ�سنان نحن
ن�ص���ل �إىل  ٪25فق���ط م���ن جتويف
الفم .ل�ضم���ان نظافة الفم بالكامل،
علينا ا�ستخدام غ�سول الفم املعقم
مرتني يومي ًا بعد كل مرة نقوم بها
بتنظيف �أ�سنانن���ا بالفر�شاة ،وذلك
ك���ون غ�سول الفم ي�ص���ل � ٪100إىل
جميع نواحي فم���ك ،ويق�ضي على
البكتريي���ا واجلراثيم� ،إ�ضافة �إىل �أن
غ�سول الف���م املعقّ���م ي�ساعد على
الوقاية من التهابات اللثة ،وينع�ش

رائحة الف���م .كما �أن ا�ستخدام خيط
الأ�سنان �أي�ض��� ًا ي�ساعد على رعاية
�صحة اللثة ،عن طريق التنظيف ما
بني الأ�سنان ،وحتت خط اللثة.
�3 .3إج���راء الفحو�ص���ات
الدوري���ة :عند احلدي���ث عن كيفية

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

العناية بالأ�سن���ان بال�شكل الأمثل،
ال ب���د م���ن احلدي���ث ع���ن تو�صية
�أطب���اء الأ�سنان ب�إج���راء فحو�صات
دوري���ة كل �ستة �أ�شه���ر ،لكن معظم
اال�شخا����ص ال يقوم���ون بذلك .عدم
�إج���راء الفحو�ص���ات الدورية ي�ؤدي

�إىل �إن�شاء طبقة البالك واجلري ،التي
جتذب املزي���د من اجلراثيم ،لتتطور
على �سط���ح الأ�سن���ان ،وحتى �إىل
�أعم���اق اللثة .اجلراثي���م املتطورة
عل���ى �سطح ال�س���ن ،الت���ي ت�سمى
بالك ،له���ا دور رئي����س يف ارتفاع

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1امورهم �أو للت�سلية وال�سمر (جمع)
 - 5الآن  /قدوم (معكو�سة)  /من �أجل
1
� - 6شع���ر ب�ي�ن الأن���ف والفم  /م���ن ي�أخذ
2
املا�شية لت�أكل الع�شب (جمع).
3
 - 7مكان مه���م للزيارةمكان مهم للزيارة /
معرب بيت حانون لدخول غزة من �شمالها
4
� - 8أ�شجار مورقات و�شديدة اخل�رضة  /ثالثة
5
حروف متتابعة من بي�سان
 - 9بني جبلني  /يف ال�سلم املو�سيقي
6
 - 10عرب���ون حمب���ة و�ص���داق تق���دم يف
7
املنا�سبات (معكو�سة)  /غري م�سموح
8
عــمـــودي
9
 - 1امل�ستعمرة اال�رسائيلية التي بنيت حمل
10
قرية اخلال�صة يف �شمال فل�سطني
 - 2ر�شح وزكام ب�سبب فريو�س له عدة �أنواع
�أفــقــي
 - 3مت�شابه���ان  /م�سح���وق متفجر �أول من
ا�ستخدمه ال�صينيون
 - 1الدار البي�ضاء
 - 2دق جر�س الهاتف  /خلقه اهلل من نار  /ماركة مفاتيح  - 4مقابل م���ادي للقيام بعمل ما  /العي�ش
يف نعمة وحال هانئة
وا�سم جامعة مهمة يف الواليات املتحدة
 - 5حبوب القهوة  /ثالثة حروف من دوار /
 - 3يغلي  /خم�سة حروف مت�شابهة
 - 4تق���ال على الهاتف  /م���كان جتمع الق���وم ومناق�شة حرفان من �أدب

الأحما����ض الت���ي تنت���ج يف الفم
نتيجة حتلي���ل الطع���ام .اجلراثيم
حتلل الكربوهيدرات ،وبالتايل ينتج
حم�ض اللبنيك ،ما ي�ؤدي �إىل تليني
�سطح الأ�سن���ان والت�سو�س يف وقت
الحق .كلما �أ�رسعتم يف العثور على
م�شاكل الأ�سن���ان� ،سيكون عالجهم
�أ�سهل و�أقل تكلفة.
4 .4عدم ا�ستخدام الأ�سنان مثل
�أدوات املطبخ :م�ضغ الثلج واحللوى
ال�صلب����ة ،ناهي����ك عن ف����ك �سدادة
القنينة وفتح �أكيا�س ال�شيب�س ،ميكن
�أن ت�صدع �أو تك�رس الأ�سنان ،لذا ،من
الأف�ضل العثور على فتاحة زجاجات
�أو مق�����ص ،واذا رغبتم القيام بحيل،
حاولوا ا�ستخدام �أيديكم.
5 .5واق����ي الأ�سن����ان :يو�صي
االخت�صا�صي����ون با�ستخ����دام واقي
الأ�سن����ان للأ�شخا�ص الذين يلعبون
مهنيا يف جمال ك����رة ال�سلة ،وكرة
القدم ،وكرة اليد ،واملالكمة والفنون
القتالية ،بالإ�ضافة �إىل �أولئك الذين
يق�ضون �ساعات عدي����دة يف ال�سفر
على لوح التزلج وركوب الدراجات،
عليه����م ارتداء واق����ي الأ�سنان �أثناء
امل�سابقات.
6 .6ع���دم ��ص�رّ الأ�سن���ان:
املق�ص���ود هنا ه���و ذاك الأمر الذي
نقوم ب���ه ال �إرادي���اً ،و�أحيان ًا دون
وع���ي ،يف بع�ض الأحيان ي�رصّ (من
�رصير الأ�سن���ان) بع�ض النا�س على
�أ�سنانهم عندما ي�شع���رون بامللل،
�أو عندم���ا يرفعون �شيئ��� ًا ثقيالً� ،أو
عندم���ا يكونون م�ضغوط�ي�ن ،وقد
يكون �رصير الأ�سن���ان نابع ًا �أي�ض ًا
من الغ�ض���ب املكب���وت� ،أو م�شاعر
الي�أ����س واحلزن� ،أوج���اع الأذن� ،أو
�رشب الكثري من الكافيني� ،أو تدخني
ال�سجائر.

الحل السابق
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 - 6ما يطلق على املواد التي تو�صل الكهرباء
 - 7ال�س���كان الأ�صليون لنيوزيلندا وجزر كوك /
�سائل احلياة الأحمر
 - 8يف الر�س���وم املتحركة �سمكة وجدها �أبوها
 /مقدم نقدي لربط الكالم يف معاملة جتارية
 - 9ا�سم اع�ص���ار ياباين انقذ اليابان من هجوم
مغ���ويل وي�ستخدم خارج الياب���ان للإ�شارة �إىل
الهجمات االنتحارية
 - 10املوت  /من احلوا�س اخلم�س
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كاريكاتير

مرطبات «الحاج زبالة» تحتفظ بجاذبيتها
ال يبدو ذل���ك املتجر ال�صغري
يف �ش���ارع الر�شي���د و�سط بغداد
ممي���زاً يف �ش���يء ،لك���ن متج���ر
مرطب���ات «احل���اج زبالة» ظل
يجت���ذب �أجيا ًال م���ن الزبائن من
العراقي�ي�ن والع���رب على مدى
ع�رشات ال�سنني.
ورغ���م ا�سمه الذي ق���د يكون
منفّ���راً للبع����ض ،ي�شتهر املتجر
ال�صغري املق���ام من �أكرث من مئة
عام بع�ص�ي�ر زبيب مميز يجتذب
الزائرين.
حمم���د عبد الغف���ور؛ �صاحب
املتج���ر ،قال �إن تاري���خ متجره
يرجع �إىل عام « ،1900عندما فكر
ج���دّي بفتح حمل لع�صري الزبيب
يف ب���اب ال�سي���ف ،ق���رب اجل�رس

اخل�شبي القدمي يف البداية ،ومنذ
 1908انتقلن���ا �إىل �شارع املتنبي
�أو �سوق ال�رساي بالأ�سا�س ..بقينا
� 4سنوات وانتقلنا �إىل هذا املكان
احلايل  1912ومازلنا �إىل ما �شاء
اهلل».
املواطنون العراقيون العاديون
لي�سوا فق���ط هم من يرتادون هذا
املتج���ر ال�صغري ،بل �أي�ض ًا زعماء
عرب كان���وا يتوقفون عنده على
مر ال�سنني لريووا ظم�أهم بع�صري
الزبيب.
وقد حكى عب���د الغفور واقعة
طريفة حدثت له قائالً« :يف زمن
�صدام ح�س�ي�ن ،قدم �إلينا الرئي�س
العراقي الأ�سب���ق برفقة الرئي�س
امل�رصي الأ�سب���ق ح�سني مبارك،

وب���دا �أن �ص���دام قد ع���زم على
ا�ست�ضافة مب���ارك باملحل قائ ًال
له� :أريد �أن �أ�رشبك من حمل قدمي
�إحن���ا كنا ن�رشب من عنده ..و�أول
ما نزل ح�سني مبارك قر�أ الالفتة..
فق���ال ل�صدام :ماه���ذا يابو عدي،
تريد �أن ت�رشبنا �رشبات زبالة؟ ثم
�ضحكا الرئي�سان ونزال حماطني
بقوات احلماية ،و�رشب كل واحد
ك�أ�سني من ع�صري الزبيب».
ا�سم املتج���ر قد يثري الده�شة،
لك���ن �صاحبه �سم���اه على ا�سم
ابنه املري����ض «زبالة» ،فح�سب
تقليد عراقي قدمي ،يعتقد النا�س
�أن ت�سمية االب���ن املري�ض با�سم
م�ستهج���ن يُبع���د عن���ه الأرواح
ال�رشيرة ،وينقذ حياته.

5:00

امرأة حامل بعد قبلة من قرد
قب���ل بدء ال���زوج «جامي���ي كالرك» بالت�صوير
بوا�سطة هاتفه ،قام قرد الغابة البالغ من العمر 47
عاماً ،والذي يدعى «راجان���غ» ،بالإ�شارة �إىل بطن
«مايزي نايت»؛ زوجة كالرك.
بعده����ا ،جاءت القبل����ة التي و�صفته����ا «مايزي»
بـ»الإح�سا�س اجلميل» ،فق����ام الزوج بعر�ض الفيديو
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،فانت�رش ب�رسعة غريبة.
ويف الفيلم ح���اول «جاميي» عر�ض بطنه ،لكن القرد
مل يكن مهتم���اً ،وقام بتحريك يده ،فامل���ر�أة احلامل هي
من لفتت نظره ،فقالت «مايزي» مبا�رشة« :عندها عرفتُ
�أنن���ي حامل ..ا�ستمرّ يف تقبيل بطني والإ�شارة �إليه ،لذلك
عدتُ للمنزل و�أجريت اختباراً ظهر بالإيجاب».
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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:

