تحذير من سياسة التطبيع
ح���ذّر �سيا�سي خم�����ض��رم ،خ�لال جل�سة م��ع م��رج��ع يف «� 14آذار» ،من
ال�ضجّ ة املفتعَلة حول موقف وزير اخلارجية اللبناين يف اجلامعة العربية
ويف منظمة امل���ؤمت��ر الإ���س�لام��ي ،لأن ال��وزي��ر مل يخالف املوقف اللبناين
الذي درج منذ اال�ستقالل وحتى اليوم ،وخال�صته �أن لبنان لن يكون ممراً
وال مقراً لال�ستعمار �ضد �شقيقاته العربيات ،واملمر العربي هو �سورية،
�إال �إذا ك��ان العرب وبع�ض اللبنانيني يجدون املمر اجلنوبي (�أي الكيان
ال�صهيوين) �أ�صبح �أمراً عادياً يف ظل �سيا�سة التطبيع العلنية وال�سرية مع
العدو ،فكيف �إذا كان العرب يريدون �إ�ضافة معاداة فريق لبناين �أ�سا�سي؟!

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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أحــداث

االفتتاحية

كم أنت واضح أيها السيد
وا�ضح��� ًا كان �أمني ع���ام ح���زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن��ص�راهلل يف كلمت���ه التلفزيونية الأخ�ي�رة ،فقد فنّد
كل تل���ك التحلي�ل�ات واملق���االت الت���ي حت ّدثت عن
�سيناريوه���ات خمتلفة ومتنوعة عن «قم�صان �سود»
و«� 7أي���ار» ،و«فتن���ة» ،وهل ّم جرا م���ن ا�ستنتاجات
بع�ضها من خيال كُتابها ،وبع�ضها من ن�سيج متخ َّيل
موح���ى به من ما وراء احلدود ..ورمبا من وراء البحار
واملحيطات..
�إذاً ،ال�سيد قطع ال�شك ،و�أكد باليقني عدم امل�س�ؤولية
عن االنفع���االت التي ح�صل���ت يف ال�ش���ارع م�ؤخَّ راً،
لأن كل ه���دف املقاومة حت�صني بيئ���ة جمهورها من
االخرتاقات واالنفع���االت املته ّورة ،والتي ال تخدم �إال
خمططات الأعداء با�ستهداف ال�ساحة املحلية و�إثارة
وح�سمها ب�أن���ه ال ب ّد من حماي���ة اال�ستقرار
الفتن���ةَ ،
الأمن���ي والوطني ..و�إذا كان ال�سي���د قد حدد بو�ضوح
ال لب�س فيه ،ف�إن���ه رف�ض ب�شدة املغامرات االنفعالية
والع�صبي���ة التي تتجل���ى يف �أ�ش���كال خمتلفة ،بدءاً
م���ن ال�ش���ارع ،و�إن كان من باب االحتج���اج ال�سلمي
واحل�ضاري ،م���روراً بالإعالم ،ولي����س انتهاء مبواقع
التوا�صل االجتماعي.
يف مواقفه الهادئة� ،سع���ى ال�سيد ن�رصاهلل لطم�أنة
النا�س من الو�ض���ع الأمني ،و�إن كان قد أ�كّد على عهد
جدي���د من �أداء حزب اهلل �إعالمي��� ًا باجتاه ال�سعودية،
التي ت�ش��� ّن حربها الظاملة على اليم���ن ،ومنذ ثالثة
�أعوام كانت تطلق ال�سيارات املفخخة من «القلمون»
نحو البق���اع وال�ضاحي���ة ،كا�شف ًا �أنه ميل���ك «�أرقام
الهواتف» التي كانت تديرها من الريا�ض.
ال�سي���د ال���ذي �أب���دى كل احلر�ص عل���ى اال�ستقرار
الداخل���ي� ،أكد على موا�صلة احلوار الثنائي مع «تيار
امل�ستقبل» ،لكن من غري ا�ستجداء.
يف مواقف���ه اجلديدة ،كان ال�سي���د �شديد الو�ضوح،
لكن هل الآخرون ،خ�صو�ص��� ًا الأطراف الإقليمية ،تريد
لن���ا اال�ستقرار؟ قد يك���ون هنا �رضوري��� ًا الإ�شارة �إىل
�سل�سلة من التحديات:
م���اذا عن باخرة ال�سالح الت���ي �صادرتها ال�سلطات
متوجهة من مين���اء �أزمري الرتكي
اليوناني���ة ،وكانت ّ
�إىل لبن���ان ،بالتزامن التام مع احلملة ال�سعودية على
لبن���ان؟ وملن كانت؟ و�إىل �أي ط���رف؟ وا�ستطراداً هنا:
ماذا حل بالتحقيقات حول باخرة «لطف اهلل  »2قبل
�سنتني؟
ما �رسّ ومل���اذا ق���رار ال�سعودية �إع���ادة النظر يف
عالقاتها مع لبن���ان ،ووقف الدع���م للجي�ش والقوى
الأمنية ،و�ضغطها وتهديدها للدول اخلليجية التخاذ
نف�س خطواتها؟
هل حقيقة �أن الأمريكي والرتكي وال�سعودي وحلفهم
يريد حماربة «داع�ش» و«الن�رصة» والإرهاب ب�شكل
عام؟
ن�ش�ي�ر �إىل ما ك�شفته �صحيفة «ت���رود» البلغارية
م�ؤخ���راً ،ومفاده �أن النفط امل�رسوق من قبل «داع�ش»
من �سورية والعراق ُينقل عرب املرافئ الرتكية ،ويباع
يف حمطات البنزين البلغارية.
�سعيد عيتاين
www.athabat.net
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زعيم «المستقبل» يبحث عن مستقبله السياسي

ال الرئي�س �سعد احلريري يف عني التينة
الرئي�س نبيه بري م�ستقب ً

�أكرث من حملل �سيا�سي ق���ارن بني خيبة �أمل
�أم�ي�ركا بالدور ال�سع���ودي الهزي���ل يف املنطقة
مبواجهة �إي���ران ،وخيبة �أم���ل ال�سعودية بالدور
ال���ذي ف�شل الرئي�س �سع���د احلريري يف القيام به
يف لبنان ،وحتديداً يف احت�ض���ان ال�شارع ال�سُّ ني
وتعزيزه لدعم «املعار�ض���ة ال�سورية» ومواجهة
ح���زب اهلل ،وذهب بع�ض املحلل�ي�ن �إىل االجتهاد
ب����أن جتميد «الهبة» ال�سعودية للبنان جاء على
خلفية «تقييم اجلدوى» م���ن اال�ستثمار اخلا�رس
بالرئي�س احلريري ،و�أن هذه الهبة ّمت حتويلها �إىل
ال�س���ودان تقديراً لدور املقاتل�ي�ن ال�سودانيني يف
حرب التحالف على اليمن.
يف الواق���ع« ،تقيي���م ج���دوى اال�ستثم���ار»
بالرئي����س احلريري ا�ستدعى م���ن ال�سعودية �أكرث
من مرة ،وعلى م���دى ال�سنتني املا�ضيتني ،تقييم
جدوى بقائ���ه خارج لبنان� ،س���واء يف فرن�سا �أو
ال�سعودية� ،سيم���ا �أن غيابه �شكّل فر�صة للبع�ض
للتم���رّد عليه يف عكار ،كم���ا ح�صل مع النائبني
خال���د ال�ضاه���ر ومعني املرعب���ي� ،أو من كرب يف
غيابه وانتف����ض من حتت جناحه كالوزير �أ�رشف
ريفي ،ورغم عدم بروز �شخ�صية �سُ نية حتل مكان
زعامة �آل احلريري ،ف�إن ت�شتت الزعامة على �أكرث
من �شخ�صي���ة مناطقية ،يجعل احلريري تائه ًا يف
البح���ث عن موقع ينطلق من���ه ال�سرتداد املكانة
وامل�ستقبل ال�سيا�س���ي ،خ�صو�ص ًا �أن نواب ووزراء
«تي���ار امل�ستقبل» لي����س ب�إمكانه���م �أن يكونوا
نواط�ي�ر الإرث ،لأن ال�شع���ب اللبن���اين ،وال�سُّ ني
حتديداً ،لي�س جزءاً من هذا الإرث.
�أم���ام م�شاكل���ه املادية اخلا�ص���ة ،و�رصخات
� 56أل���ف موظف م���ن �رشكة «�سع���ودي �أوجيه»
املرتنحة والعاجزة عن دف���ع الرواتب منذ �أ�شهر،
وع���دم �إمكانية التعومي نتيجة الركود االقت�صادي
و�سيا�سة التقنني التي تنتهجها اململكة ملواجهة
النك�سات االقت�صادية ج���راء انهيار �أ�سعار النفط
والت���ورط يف احلروب ،ف����إن الرئي����س احلريري
يعاين من �شبه �إفال�س مادي �سيعيقه عن ا�سرتداد
التفلي�س���ة ال�شعبي���ة وال�سيا�سي���ة الت���ي يعاين
منها ،خ�صو�ص ًا �أن نب���ع املليارات ال�سعودية يف
االنتخابات ق���د ن�ضب ،و�إن مل ين�ض���ب بعد ف�إن
اال�ستثمار بكتلة ن���واب �أو ر�ؤ�ساء بلديات مل يعد
جُمدياً ،لأن لعبة «ق�صق�ص ورق� ..ساويهم نا�س»
ع�ب�ر الأموال ،مل تعد �صاحل���ة يف ال�شارع ال�سُّ ني
املنق�سم �سيا�سي ًا ومناطقي ًا بامتياز.

يف ال�شمال ،حيث عكار باتت عهدة باملنا�صفة مع «عروبة» احلريري ،وتعك�س االنق�سام ال�سُّ ني
ب�أي���دي ال�ضاهر واملرعبي ،ومل يعد فيها احلريري املبدئي بني �سُ ن���ة القومية العربي���ة املنا�رصة
�س���وى �رشيك بالرتا�ضي يف ح���ال دفع املتوجب للق�ضي���ة الفل�سطينية واملقاوم���ة اللبنانية يف
عليه كم�ستحقات من الع���ام  ،2005ف�إن ا�ستقالة مواجهة العدوان «الإ�رسائيلي» ،و�سُ نية احلريري
الوزير �أ��ش�رف ريفي «طوّبت» طرابل�س له ،وبات ذات النكه���ة ال�سعودية ،والتي حتي���ا فقط على
زعيم��� ًا لي�س لطرابل�س فح�سب ب���ل نودي به من ا�ستع���داء حزب اهلل و�شحن ال�سُّ ن���ة مذهبي ًا �ضده،
طرابل����س «الزعي���م الأوحد لل�سُّ ن���ة يف لبنان» ،وه���ذا ما جن���ح فيه كث�ي�رون من رج���ال الدين
و�سواء مت�سّ ك ريفي با�ستقالته �أو عاد عنها بطلب وال�سيا�سة ب���دون «م�ساعدة» احلريري ،وبالتايل
ف�إن بوابة اجلن���وب �صيدا  -ذات النائبني  -بات
�أحد مفاتيحها ومنذ �سنوات يف جيب �أ�سامة �سعد.
وبالعودة �إىل بريوت ،ف�إن �إطالق الرئي�س �سعد
احلري���ري من «بيت الو�س���ط» وثيقة «الت�ضامن
م���ع الإجماع العرب���ي ،والوفاء لل���دول العربية
ال�شقيقة» ،واحل�ض���ور «البورجوازي» من الوزراء
زيارات الحريري المناطقية تُ ظهر والنواب وال�شخ�صي���ات االقت�صادية واالجتماعية
آت بكلمات خشبية ..ال تبني والإعالمي���ة ،و�أ�صحاب امل�صالح م���ع ال�سعودية
أنه ٍ
ودول اخلليج ،مل يكن حافزاً كي تنتقل هذه الوثيقة
دولة وال تستعيد الجماهير
اىل ال�شعب بحما�س���ة ،ومهلة الأيام الع�رشة التي
�أُعطيت ملن�سقيات املناطق يف «تيار امل�ستقبل»
حل�ش���و هذه الوثيقة بالتواقيع ال�شعبية لي�ست �إال
عرا�ض���ة ا�سرت�ضاء للمملكة؛ لن تقدم �أو ت�ؤخر يف
قرارات و�سيا�سات غري �شعبية.
�سعودي ،ف�إن على الرئي����س احلريري �أن يبد�أ من
ولعل زيارة احلريري ملنطقة الطريق اجلديدة
ال�صفر يف املدينة ،وي�سعى �إىل حماورة قياداتها� ،شكّل���ت �أعظم اخليبات جله���ة «احل�شود»� ،أو يف
�س���واء الرئي�س ميقات���ي �أو النائ���ب ال�صفدي �أو ما قاله احلريري� ،س���واء من كالم عروبي مل يعد
�آل كرام���ي� ،إ�ضاف���ة �إىل ا�ست�سم���اح ريفي ،ملا له يحاكي النا����س املنهَكني� ،أو من خالل الت�أكيد �أن
م���ن �سلطة قد تكون «ميلي�شوي���ة» على ال�شارع «هدفنا الدولة ورفي���ق احلريري» ،وهنا ال بد له
الطرابل�سي.
من �إعادة ت�شغيل فيدي���و الزيارة ،ليدرك �أنه بعد
و�ضع البق���اع لي�س �أف�ضل ،حيث �شكّلت زيارة طول غي���اب ،كان �أبناء الطريق اجلديدة ينتظرون
النائب ال�ساب���ق عبد الرحي���م لـ»بيت الو�سط» منه «املعجزات» ،لكن���ه �أتى بكلمات خ�شبية ال
مفاج�أة ،وب�رصف النظر عن الت�رصيحات التي تلت تبني دولة وال ت�ستعيد جماهري!
الزيارة والت�أكيد عل���ى عروبة لبنان ،ف�إن عروبة
بداية م���ن ال�صفر لزعيم «امل�ستقبل» ،بعد �أن
مراد ه���ي يف �إرث عبد النا�رص ،ويف جوهر عدالة حطّ���م كل الأرقام القيا�سية يف كل �شيء ،وبعد �أن
الق�ضية الفل�سطينية ،وعروبة احلريري هي ح�رصاً �أح���رق كل الأوراق ،و�إذا كانت االنتخابات البلدية
يف ما تراه اململكة ال�سعودية �أنه عروبي ،وبالتايل املقبلة �ستك�ش���ف الأحجام وتعط���ي ترجيحات
اقت�رصت زيارة مراد على التوافق يف االنتخابات االنتخاب���ات النيابي���ة �إن ح�صل���ت يوم���اً ،ف�إن
البلدية املقبلة ،وترك اخليارات للناخبني ،مع ما احلريري وحتى الع���ام � 2017سيبقى رئي�س �أكرب
مل���راد من قوة جتيريي���ة يف البقاع �أقوى من تلك كتلة برملانية ،وهي الفر�صة الأخرية له ال�سرتداد
التي كان ميتلكها يف انتخابات  2010وهزم فيها الدور عل���ى ال�ساح���ة ال�سيا�سي���ة ب�صفته �سعد
احلريري بلدياً.
احلريري ،دون االعتماد على مكرمات اململكة ،وال
ويف �صي���دا ،حيث عروب���ة �أ�سامة �سعد جتلّت على �إرث �سيا�سي  -مايل قامر به حتى الإفال�س.
كم���ا العادة من���ذ �أيام و�سط احل�ش���ود يف ذكرى
�أمني �أبو را�شد
اغتيال وال���ده ال�شهيد معروف �سعد ،تتنافى كلي ًا
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ّ
السعودية «تطوع» أتباعها في لبنان
بي� ،إذ
اململكة ال�سعودية غا�ضبة ..هو �أمر نِّ
�إنها تدمّر اليمن على ر�ؤو�س �شعبه ،و�إن كانت
تعج����ز ع����ن �إخ�ضاعه ،وترتب����ك يف مواقفها
يف �سورية ،بع����د �أن �شارك����ت يف تخريبها،
وحتاول ابت��ل�اع الهزمية يف العراق ،وت�سعى
لال�ستح����واذ على املوقف امل���ص�ري ب�رشائه
باملال ..لكن ما هي م�شكلتها مع لبنان حتى
تطلب منه تنفيذ الئحة من ال�رشوط املذِلة؟
يعترب كث��ي�رون �أن غ�ضب اململكة وحجب
هبته����ا الت�سليحية عن لبن����ان ،هو للتغطية
على تدهور و�ضعها االقت�صادي ،ومنع لبنان
م����ن اال�ستفادة من هب����ة بديلة م����ن �إيران،
و�إيج����اد ق�ضية حللفائه����ا يف لبنان يرممّ ون
بها انهياره����م ال�سيا�سي وال�شعبي ،ثم ح�رش
�أخ�صامه����ا و�إرباكهم للتخفي����ف من هزائمها
على م�ستوى الإقليم.
بيد �أن فه����م املوقف ال�سع����ودي يقت�ضي
ا�سرتجاع م�شهدين مل مترّ عليهما �سوى �أيام
قليل����ة؛ وزير احل����رب «الإ�رسائيلي» مو�شي
يعال����ون ،ي�صاف����ح الأم��ي�ر ترك����ي الفي�صل؛
رئي�����س املخابرات ال�سع����ودي الأ�سبق ،خالل
م�شاركتهم����ا يف امل�ؤمتر ال����دويل للأمن يف
ميوني����خ ،وه����ي م�صافح����ة لي�س����ت الأوىل
ب��ي�ن م�س�ؤولني �سعودي��ي�ن و»�إ�رسائيليَّني»،
وت�أت����ي يف �سياق دع����وات �سعودية متكررة
لإقام����ة حتالف ب��ي�ن ال�سعودي����ة ومن يدور
يف فلكه����ا من الدول العربي����ة ،وكيان العدو
«الإ�رسائيل����ي» ،للتخل�ص من �أعباء ال�رصاع
العرب����ي « -الإ�رسائيل����ي» ،و�شطب الق�ضية
الفل�سطينية من ح�س����اب العرب وامل�سلمني،
ومواجهة ح����زب اهلل و�إيران ،وقد ا�شتدت هذه
الدع����وات وظه����رت اللق����اءات �إىل العلن يف
�أعقاب البيان الرباعي امل�شهور الذي �أ�صدرته
اململكة وعدد من الدول العربية ،والذي غطّت
فيه الع����دوان «الإ�رسائيلي» على لبنان عام
 ..2006و�آخ����ر ما حملته الأخبار نب�أ قيام وفد
رفيع «�إ�رسائيلي» بزيارة الريا�ض ،منذ �أيام.
�أما امل�شه����د الثاين ،النقي�����ض ،فكان يف
طه����ران؛ جمع قيادات م����ن خمتلف الف�صائل
الفل�سطيني����ة وم�س�ؤولني �إيراني��ي�ن ،و�أعقبه

لق����اء يف ب��ي�روت ،وكان �أب����رز م����ا �ص����در
عنهم����ا دعم «انتفا�ضة القد�����س» امل�ستمرة
واملمت����دة �إىل خمتل����ف املناط����ق املحتلة،
ودفع م�ساعدات مالي����ة �إيرانية ل�صاحب كل
من����زل يهدمه الع����دو «الإ�رسائيلي» ،ولذوي
كل �شهيد يقتل����ه هذه العدو .وه����ذا امل�شهد
ينطلق من �شعار اجلمهوري����ة الإ�سالمية يف
�إيران منذ انت�ص����ار ثورتها ،حيث اعتربت �أن
«�إ�رسائيل كيان �رسطاين يجب ا�ستئ�صاله»،
و�أن فل�سط��ي�ن يجب �أن تع����ود �إىل �أ�صحابها
احلقيقيني ،ويُرتجم هذا املوقف بدعم ال�شعب
الفل�سطيني ،وم�ساعدة كل من يقاوم الهيمنة
الأمريكية واالحتالل «الإ�رسائيلي» ،ويتم�سك
مببد�أ حترير فل�سطني.

قرار السعودية االعتراف
بالكيان الصهيوني وبيع
قضية فلسطين سابق للثورة
اإلسالمية ولوجود حزب اهلل

ولأن ب��ي�روت مُ �رصّة عل����ى �أن تبقى �صلة
و�صل مع فل�سط��ي�ن ،ومنطلق مقاومة حقّقت
ما عجزت عن����ه �أنظمة يف وجه «�إ�رسائيل»،
ولأن بريوت كذلك موطن قوى �سيا�سية تلقّت
ملي����ارات ال����دوالرات من اململك����ة لتحقيق
مطلبها يف التخل�����ص من املقاومة ،وف�شلت،
ف�إن اململكة غا�ضبة على لبنان.
تريد ال�سعودي���ة �سوق العرب �إىل االعرتاف
بالكي���ان ال�صهيوين ،و»بيع» ق�ضية فل�سطني،
وهذا �سابق لوجود حزب اهلل ،وقبل التغيري يف
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همسات

¡ ملاذا؟

�إيران؛ لنتذك���ر مبادرتها يف «قمة فا�س» عام
 1981و( 1982الأر����ض مقاب���ل ال�سالم) ،وقبلها
حماربتها جلمال عبد النا�رص ،ولكل من ت�صدى
للهيمنة الأمريكية والغزو «الإ�رسائيلي» ،وهي
رفع���ت «راية الإ�سالم» يف وج���ه عروبة عبد
النا��ص�ر ،وترفع اليوم كذب��� ًا «راية العروبة»
يف وج���ه �إ�سالم �إيران ،وال نن�س���ى �أن وهابية
�آل �سع���ود تكفّر كل �إ�سالم يخالفها ،وال تعرتف
صال بالقومية ،وال بالعروبة.
�أ� ً
م�شكلة اململكة �أن الأمريكي قرر بعد غزوه
العراق ،وكذلك «الإ�رسائيلي» بعد هزميته يف
عدوان  2006عل����ى لبنان� ،أال يقاتال مبا�رشة،
و�أن عل����ى حلفائهما الع����رب �أن يقاتلوا بد ًال
عنهم ،لك����ن ه�ؤالء الأتب����اع جنحوا فقط يف
تدم��ي�ر الأقط����ار العربية الت����ي ا�ستهدفوها؛
�إن كان يف الع����راق� ،أو ليبي����ا� ،أو �سورية� ،أو
اليم����ن ،وهي للمنا�سب����ة دول جبهة ال�صمود
والت�صدي ،ومل ي�ستطيع����وا اال�ستحواذ عليها
و�ضمّها �إىل القطي����ع الأمريكي ،فكان قرارهم
ا�ستن�ساخ الق����رار الأمريكي « -الإ�رسائيلي»
بتطوي����ع �أتباعهم ليقاتلوا عنهم يف بلدانهم،
مثلما يفعل عبد ربه من�صور هادي يف اليمن،
ومثلما تفعل املعار�ض����ة ال�سورية امل�سلَّحة،
وتنظي����م «داع�ش» يف الع����راق ..هكذا تريد
ال�سعودية من حلفائه����ا قوى «� 14آذار» يف
لبن����ان؛ �أن ي�صبح����وا «مطوّع��ي�ن» يقاتلون
ويخل�صّ ونها م����ن حزب اهلل بناء على الأوامر
الأمريكي����ة « -الإ�رسائيلي����ة» ،لك����ن ه�ؤالء
الأتب����اع لي�سوا جبناء فقط ،بل ل�صو�ص ،كان
جُ ّل همّهم خالل العقدين املا�ضيني �رسقة ما
تُقدّمه لهم ال�سعودي����ة من �أموال ،و�شتم دول
وقوى حمور املقاومة.
غ�ضب����ت ال�سعودية ،ف�س����ارع الأتباع �إىل
الزحف �إىل �سفارتها وتقبيل الأيادي والأرجل
لني����ل الر�ضا ،لكن اخلانع��ي�ن ال ي�ستطيعون
�إقناع اللبنانيني بتقليدهم يف ا�ستجداء ر�ضى
«ط����ول العمر» ،ولذلك ف�����إن غ�ضب اململكة
مر�شّ ح لأن يت�صاعد.

عدنان ال�ساحلي

مرجع غ�ي�ر زمني ،يحت ّل موقع ًا قيادي ًا هام ًا ،ات�صل
متو�سط��� ًا من �أجل
مبرجع بل���دي جنوبي معروف،
ّ
«مطرب ف���ار» من وجه العدالة ،للتنازل عن دعواه
الت���ي رفعها �ضده ويطالبه فيها بتعوي�ضات كبرية،
مبدي ًا ا�ستعداد الفار للتنازل عن «فيلته».

¡ «زعل»

ر�أت م�ص��ادر متابعة بدقة للتطورات� ،أن هناك نوع ًا
من «الزعل» ال�س��عودي من مرجعية حكومية �سابقة
وزعي��م تي��ار �سيا�س��ي ب��ارز ،وفُ�� رِِّّس ر ذل��ك م��ن عدم
اهتم��ام عدة و�س��ائل �إعالمية �س��عودية ب�أخبار هذه
املرجعية ال�سابقة ،وتغطيتها مب�ساحة �صغرية جداً.

¡ ا�ستعرا�ضات ..وردود

اعت�ب�ر قيادي يف «تيار امل�ستقب���ل» �أن الرئي�س �سعد
احلريري ر ّد االعتبار لنف�سه بعد «التحدي اجلماهريي»
الذي و�ضعه فيه الوزير �أ��ش�رف ريفي الذي ا�ستعر�ض
يف طرابل�س ،فر ّد عليه احلريري يف الطريق اجلديدة!

¡ َذرّة خجل

ا�س��تهجن ر�ؤ�س��اء بلدي��ات يف مناط��ق خمتلف��ة قيام
وزراة ال�ص��حة بت�س��طري خمالفات بحق البلديات التي
تتخلّ�ص من النفايات عن طريق احلرق ،بدل �أن ت�شارك
الوزارة يف ح��ل الأزمة املتعاظمة مر�ضي َا جراء تراكم
النفاي��ات يف ال�ش��وارع ..وطلبت البلدي��ات من الوزارة
«ذرة خجل» �ضمن كل هذا الفجور.
كما احلكومة ّ

¡ الهدف احلقيقي

ر�أى �سيا�س���ي بريوتي �أن الهدف احلقيقي مما �شهده
الأوتو�س�ت�راد نحو اجلن���وب ،وحتدي���داً يف منطقة
ال�سعدي���ات ،من توتري �أمني ،وم���ا جرى يف بع�ض
مناطق العا�صمة ،خ�صو�ص ًا يف «ق�صق�ص» واملدينة
الريا�ضية ،ه���و �إيجاد املربر لت�أجي���ل االنتخابات
البلدي���ة ،التي يرى الطرف الأبرز يف «� 14آذار» �أنها
لن تكون مل�صلحته.

¡ التوافق خري احللول

عق��دت قوى �سيا�سية يف العديد من البلدات اجلنوبية
والبقاعية اجتماعات متوا�صل��ة للتوافق على لوائح
تزكي��ة يف االنتخاب��ات ،جتنب ًا ملع��ارك «لي�س لأحد
م�صلحة يف خو�ضها».

¡ حتذير

ح ّذر مرج���ع قانوين ود�ستوري من �أن لبنان �سيبقى
مع كل ا�ستحق���اق رئا�سي �أمام الواقع احلايل �إذا مل
يعاد النظ���ر يف طريقة االنتخ���اب ،و�أن ي�صبح عن
طريق ال�شعب.

¡ بهدف الإثارة

ارتفع��ت داخ��ل �أروق��ة مرجعي��ة روحي��ة �أ�ص��وات
تن��ادي مبعاقب��ة �أح��د الرهب��ان املوتوري��ن بعد �أن
تبي �أنها غ�ير عادلة ،رغم
ورط طائفت��ه يف ق�ضي��ة نَّ
ّ
الرتويج الإعالمي ال�ضخم ،وعلى م�ستويات خمتلفة،
للني��ل من بع�ض امل�س�ؤول�ين ،واعتباره ارتكب جرم ًا
فتبي �أنها جمرد حملة هدفها الإثارة
بحق الطائفة ..نّ
املذهبية.

¡ روح ملي�شياوية

مل يفاج����أ احل�ض���ور يف احتفال �أقامت���ه «القوات
اللبنانية» يف منطقة جبلية بارتداء حملة الأكاليل
«الهن���دام الع�سكري»؛ لبا�س امليدان بكامله ،وعلّق
�أح���د املراقبني بالقول« :بال �ش���ك ،القوات مل تتخ َّل
عن ال���روح والتفا�صيل امليلي�شياوي���ة ..لكن ملاذا
املحا�رضة بالعفة»؟

¡ «العنرتيات» ال تفيد

ال�سفري ال�سعودي م�ستقب ًال وفداً من «تيار امل�ستقبل» يف ال�سفارة بـبريوت

تل ّق��ى طرف حملي فاعل �أطل��ق وما يزال ت�رصيحات
توتريي��ة ،تنبيه�� ًا م��ن ممث��ل دول��ة ك�برى ب�رضوة
االنتب��اه �إىل �أن احلكوم��ة احلالي��ة باقي��ة ويجب �أن
ت�ستمر ،والتطاول على اجلي���ش اللبناين وامل�ؤ�س�سات
التابعة له غري م�سموح ..و«العنرتيات» ال تفيد.
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ّ
السعودية تحمل حزب الله أوزار المنطقة ..لماذا؟
�ص ّع���دت ال�سعودي���ة حربه���ا
�ضد ح���زب اهلل ،فاعتربت���ه م�س�ؤو ًال
ع���ن امل�شاكل التي مي���رّ بها العامل
الإ�سالمي ،وع���ن الأو�ضاع يف اليمن
والع���راق و�سوري���ة ولبن���ان ،و�أنه
ي�ساهم يف خرق �سيادة هذه الدول،
ويقوم ب�أعم���ال عدائية وحتري�ضية
�ض���د ال�سعودي���ة يف لبن���ان ،ويف
مناطق نفوذه���ا ،كما اعتربت موقف
وزير اخلارجي���ة اللبناين يف رف�ضه
�إدان���ة ح���زب اهلل يف بي���ان وزراء
خارجية اجلامع���ة العربية الأخري،
جزءاً م���ن هذه احلرب على اململكة،
ف�أوقفت هبة الأربعة مليارات دوالر
لت�سليح اجلي����ش اللبناين ،وطالبت
الدولة باالعت���ذار ،وحزب اهلل كذلك،
وه ّددت بطرد اللبنانيني على ل�سان
�سفريه���ا عل���ي عوا����ض الع�سريي،
الذي متن���ى �أال ت�صل الأمور �إىل هذه
املرحلة (الطرد) ،و�أن تتخذ احلكومة
اللبناني���ة �إج���را ًء ُير�ض���ي اململكة
ويحل امل�شكلة ..وهن���ا ن�س�أل :ماذا
حم���ل �أوزار
فعل ح���زب اهلل ك���ي ُي َّ
املنطقة برمتها؟
احتل���ت «�إ�رسائي���ل» لبنان يف
العام  1982ومل تك���ن الدولة قادرة
على �صد االحتالل ،ومل حترّك الأنظمة
العربية �ساكن ًا كعادتها للدفاع عن
لبنان ،فيم���ا �إيران �سارعت �إىل دعم
املقاومني ،ف�أر�سلت احلر�س الثوري
�إىل البقاع لتدريبهم وت�سليحهم ،ثم
ت�ش ّكل���ت املقاوم���ة الإ�سالمية التي
�أخرجت «�إ�رسائي���ل» من لبنان يف
العام .2000
�أقدم����ت «�إ�رسائي����ل» على عدوان
متوز عام  2006بحجة خطف حزب اهلل
للجنديني و�أ�رسهما ،واجلميع يعرف �أن
«�إ�رسائيل» ال حتتاج �إىل مربر حلربها،

هدف ال�سعودية الأ�سا�سي زج حزب اهلل يف اتون الفتنة الداخلية ..وحرفه عن ال�صراع الأ�سا�س �ضد «�إ�سرائيل»

و�أن هذا الع����دوان كان مقرراً يف �شهر
�أيلول ،للق�ضاء على حزب اهلل.
حمل���ت ال�سعودي���ة املقاوم���ة
ّ
امل�س�ؤولي���ة ،واعت�ب�رت خط���ف
تاريخ المقاومة طويل
اجلنديني «مغامرة غري
حم�سوبة» ،مع االنتصارات ..أما اآلخرون
وطلب العرب حينها من «�إ�رسائيل»
فسجلّ هم زاخر بالهزيمة
اال�ستم���رار يف هذا الع���دوان حتى
الق�ضاء على حزب اهلل ،والذي قالت والخضوع ألميركا و«إسرائيل»
عنه وزي���رة اخلارجي���ة الأمريكية
وقتها كونداليزا راي�س �إنه «من رحم
هذه احلرب �سيول���د ال�رشق الأو�سط
اجلديد» ،وملّا ف�شل���ت «�إ�رسائيل»
يف عدوانه���ا و�أرادت وقفه ،حاولت لالن�سح���اب من اجلن���وب وت�سليم
�أدواتها يف لبن���ان ،وممن كانوا يف �أ�سلحت���ه للجي�ش ،بذريعة �أنه �رشط
ال�سلط���ة ،ال�ضغط عل���ى حزب اهلل «�إ�رسائيل���ي» ،و�أنه���ا ل���ن توقف

الع���دوان قب���ل قبول���ه ،وهو �رشط
ابتدعه «تي���ار امل�ستقبل» ومل يكن
�ضمن ال�رشوط «الإ�رسائيلية».
حمل���ت ال�سعودي���ة وفريقه���ا
ّ
ال�سيا�س���ي يف لبن���ان حزب اهلل دم
الرئي�س رفيق احلريري ،وا�ستخدمته
لزجه
لإثارة الفتن���ة املذهبية فيهّ ،
يف ات���ون هذه الفتن���ة ،وحلرفه عن
ال�رصاع الأ�سا�س �ضد «�إ�رسائيل».
دعمت ال�سعودي���ة املجموعات
التكفريي���ة يف ال�شم���ال اللبن���اين،
وتبن���ى «تيار امل�ستقب���ل» ظاهرة
الأ�سري ،والتي كادت �أن تاخذ لبنان
�إىل فتنة ُ�سنية � -شيعية.
�أعلنت �أن احلرب يف �سورية هي

ال�سنة ومواجهة املد
لـ«الدفاع عن ُّ
ال�شعيي والعلوي» ،و�أنها مل�ساعدة
ال�سوريني يف حريتهم ونيل حقوقهم،
ودعم���ت التكفرييني فيها كـ»جي�ش
الإ�س�ل�ام ،»..وكذل���ك الأمر يف حرب
اليمن ،وهي التي مل تتحمل التحرك
ال�سلم���ي لل�شيخ منر النم���ر ،الذي
طال���ب ب�إعطاء احلق���وق ،ف�أعدمته،
ومل تتحمل انتفا�ضة �أهل اليمن على
�سلط���ة هادي املوالي���ة لها ،فقامت
بتدمري اليمن وقتل �شعبه الآمن.
ملاذا ه���ذه الأعم���ال العدوانية
التي تقوم بها ال�سعودية �ضد �شعوب
الع���امل الإ�سالمي؟ وكي���ف تقبل �أن
تت�صالح مع «�إ�رسائيل» وترف�ض �أن
تتعاون مع �إيران ،التي مت ّد لها يدها
من �أجل ا�ستقرار املنطقة؟
ق ّدمت �إيران هدية رمزية لعوائل
�شهداء القد����س ،كم�ساهمة منها يف
دعم انتفا�ضتهم (� 7آالف دوالر لعائلة
ال�شهيد ،و� 30ألف دوالر للبيت امله َّدم،
مع رعاية عوائ���ل ال�شهداء من خالل
م�ؤ�س�سة ال�شهيد) ..فم���ا الذي ق ّدمته
ال�سعودية للق�ضية الفل�سطينية؟
نقول لل�سعودية وحلفائها :اتقوا
اهلل يف �ش�ؤون العب���اد ،وتوقفوا عن
�إثارة الفتنة التي �ست�أكل �صانعيها،
والت���ي لن جتدي نفع��� ًا يف تعطيل
م�رشوع املقاومة �ض���د «�إ�رسائيل»
وامل��ش�روع الأمريك���ي لتفتي���ت
املنطقة واال�ستيالء عل���ى ثرواتها،
والتي �أثبت���ت ح�ضورها ،وكانت لها
حكايات طويلة مع االنت�صارات� ..أما
�أنت���م فحكاياتكم كثرية مع الهزمية
واخل�ض���وع لأم�ي�ركا و«�إ�رسائيل»..
فاعتربوا �أيها الزعماء.

هاين قا�سم

هذا ما يعزز مخاوف تدهور الوضع األمني
يرتف���ع من�سوب املخاوف م���ن �أن تتحول
منطقة وادي خالد احلدودية وحميطها و�صو ًال
�إىل املنطق���ة ال�ساحلية يف حمافظة عكار� ،إىل
ب����ؤرة �أمنية مماثلة لعر�س���ال وجرودها� ،أكرث
من �أي وقت م�ضى ،ال�سيما يف �ضوء التطورات
الأخ�ي�رة يف �سورية� ،أي �رسي���ان اتفاق وقف
الأعم���ال العدائية ،م���ن دون �أن ي�شمل بع�ض
التنظيم���ات الإرهابية ،وعلى ر�أ�سها «داع�ش»
و«جبهة الن��ص�رة» يف تنظي���م «القاعدة»،
وحاجة الأخريين �إىل قواع���د �إمداد لوج�ستية
بري���ة وبحرية ،حتظى بغط���اء مذهبي حملي
و�إقليم���ي ،م���ادام ت�أثري اململك���ة ال�سعودية
وحلفائه���ا قائم ًا يف املناط���ق اللبنانية ذات
ال�سنة ،خ�صو�ص ًا يف حم�أة
غالبية املواطن�ي�ن ُّ
ال�رصاع ال�سعودي  -الإيراين ،وحاجة الريا�ض
لل�ضغ���ط على احلك���م ال�سوري حلي���ف �إيران
من اجله���ة ال�شمالية  -ال�رشقي���ة� ،إ�ضافة �إىل
حماول���ة بع�ض اجله���ات امل�شبوه���ه ت�سعري
املكون���ات اللبنانية،
الفتن���ة املذهبية ب�ي�ن
ّ
والذي حذر منه الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد
ح�س���ن ن�رص اهلل يف كلمته الأخرية ،فال �شك �أن

التوتري املذهبي ي�سهم يف ت�أمني بيئة خا�ضنة
للإرهاب.
الو�ض���ع املرتدي يف ع���كار لي����س وليد
ال�ساع���ة ،فقد بد أ� االنفالت الأمني واالجتماعي
�شجعت
في���ه غداة اندالع الأزمة ال�سورية؛ يوم ّ
بع�ض الق���وى املحلي���ة ،ويف مقدمه���ا تيار
«امل�ستقب���ل» ،عل���ى ن���زوح ال�سوري�ي�ن �إىل
ع���كار ،برعاية النائبني معني املرعبي وخالد
ال�ضاه���ر ،الأمر الذي حم���ل انعكا�سات �سلبية
كبرية على حياة العكاريني.
ويف ه���ذا ال�صدد ،ت�ؤكد م�ص���ادر �أهلية �أن
غالبية التيارات ال�سيا�سية واجلمعيات اخلريية
�أوقفت خمتلف �أنواع امل�ساعدات عن النازحني
يف عكار ،وتركوا لأبنائها �أن يتدبروا �أمرهم ،ما
�أدى �إىل فو�ضى �أمنية واجتماعية يف املنطقة،
ج���راء االكتظاظ ال�س���كاين واملدر�سي� ،إ�ضافة
�إىل عدم قدرة البن���ى التحتية وامل�ستو�صفات
و�سواها من امل�ؤ�س�سات اخلدماتية على تلبية
حاجة هذا االكتظاظ غري امل�سبوق.
لكن الكارث���ة احلقيقية التي حلّت ببع�ض
املناطق العكارية ،بفعل النزوح ال�سوري �إليها،

تف�شي ع���ادات اجتماعية و�أف���كار لدى بع�ض
�أبنائ���ه ،بعيدة كل البعد ع���ن تاريخه وقيمه
الوطنية ،ال�سيما انت�ش���ار «�آفة التكفري» بني
بع�ضهم ،حتديداً الذين يتب�ؤون منا�صب قيادية
يف التنظيم���ات التكفريية النا�شطة يف �سورية
والعراق ،بر�أي امل�صادر.
وما يثري املخاوف اجلدية لدى العكاريني،
حتول جزء من منطقتهم ،حتديداً وادي
احتمال ّ
خالد� ،إىل مقر للم�سلح�ي�ن الهاربني من ريف
حم�ص ال�شمايل ،بعدما �أطبق اجلي�ش ال�سوري
اخلناق على املجموعات امل�سلحة يف مناطق
وعر حم�ص ،وتلبي�سة ،والر�سنت ،والدار الكبرية.
وتنا�شد امل�صادر املذكورة الأجهزة املعنية
يف الدول���ة اللبنانية العمل على جتنيب البلد
هذه الكارث���ة ،على حد و�صفها ،وبالتايل عدم
الإف�س���اح يف املجال لتكرار جترب���ة عر�سال
ثانية على �أرا�ضي ع���كار ،وعدم خ�ضوع هذه
الأجهزة لأي قرار �إقليمي يق�ضي بذلك.
ويف ال�سي���اق عينه ،ت�ؤكد م�صادر يف قوى
الثامن من �آذار �أن���ه يف حال �أقدم التكفرييون
على «مغامرة �أمنية» ب�إيحاء �سعودي ،تهدف

�إىل �رضب اال�ستقرار اللبناين ،ال�سيما حماولة
ا�ستهداف املناطق امل�ؤيدة للمقاومة ،يف �سياق
�سيا�س���ة جنون اململك���ة يف التعاطي مع كل
ملف���ات املنطقة ،ف�إن ذلك �سي����ؤدي حتم ًا �إىل
مواجهة عنيف���ة مع املقاوم���ة يف لبنان ،قد
ت�ؤدي يف نهاية املط���اف �إىل �إبعاد ال�سعودية
�إىل خارج احلياة ال�سيا�سية اللبنانية.
وم���ا يعزز املخاوف من تده���ور الأو�ضاع
االمني���ة يف لبنان ال�شم���ايل ،ب�أوامر عمليات
�إقليمي���ة ،هو احتج���از ال�سلط���ات اليونانية
املحملة بال�س�ل�اح ،واملتجهة من
لل�سفين���ة
َّ
تركيا �إىل طرابل�س ،ح�سب املعلومات املتوافرة،
فهل تبادر الأجهزة املعنية �إىل تطويق الأخطار
احلدق���ة مبنطقة ال�شم���ال قبل ف���وات الأوان،
وجتنيب لبنان جتربة عر�سال ثانية الكارثية،
لأن الرتاخ���ي حتما �سي�ضع لبنان �أمام جتارب
مماثلة لظاهرة �أحمد الأ�س�ي�ر و»�أبو طاقية»
و�سواهما ،ق���د يدفع ثمنها اجلي����ش اللبناين
جمدداً؟
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«الصحوات» في سورية ..والمشروع األميركي الخبيث
بعد الإخفاق والف�شل الأمريكي
يف م��ش�روع «ال��ش�رق الأو�س���ط
اجلدي���د» وانك�س���اره يف �سوري���ة،
تعود �أم�ي�ركا لدفاتره���ا وخططها
القدمية التي جرّبتها يف العراق بعد
ان�سحابها �أم���ام املقاومة العراقية
مب���ا ُع���رف مب��ش�روع «ال�صحوات
ال�سني���ة امل�سلحة» الت���ي �أ�س�ستها
ُّ
حت���ت �شع���ار مقاتل���ة اجلماعات
التكفريية الإرهابي���ة التي انت�رشت
ال�سن���ي ،بالتحالف مع
يف الو�سط ُّ
ال�سنة
فل���ول �ص���دام ،ولـ«حماي���ة ُّ
من التهدي���د ال�شيع���ي» من جهة،
وتهديدات «داع����ش» و«القاعدة»
و�أخواتها يف العراق من جهة �أخرى،
لكن الهدف احلقيقي للأمريكيني كان
الت�أ�سي�س للحرب الأهلية املذهبية
كبديل عن الغزو الأمريكي املبا�رش،
و�صو ًال �إىل تق�سي���م العراق و�إلغائه
كدولة م�ستقل���ة وم�ستقرة ،ولت�أمني
القدرة للعبث ب�أمنه حتى ي�ستنجد
العراقي���ون باجلي����ش الأمريك���ي
والعودة �إلي���ه كـ«خملّ�صني» غري
حمتلني ،وقد جنح���وا بن�سبة كبرية
ال�سنة وال�شيعة
يف م�رشوعهم ،وكان ُّ
وكل املكون���ات العراقي���ة �ضحايا
امل�رشوع الأمريكي اخلبيث.
قام الأمريكيون بتعديل الت�سمية
لـ«�صحواته���م» يف �سورية و�أطلقوا
عليها ا�س���م «املعار�ضة املعتدلة»
بقي���ادة «معار�ض���ة الريا����ض»
التابعة للأوامر ال�سعودية مبا�رشة،
ومت الت�أكي���د على نقاوتها املذهبية
و�إقف���ال �أبوابه���ا �أم���ام املعار�ضة
ال�سني���ة التي ال تتب���ع ال�سعودية،
ُّ

فه���ي تفتقر �إىل املك��� ّون الكردي �أو وتقويتها �سيا�سي ًا و�شعبي ًا وتكري�س
العل���وي �أو ال�شيع���ي وغريهم ،لأن وجودها ،واعرتاف النظام بها مادام
�شعاره���ا الأ�سا�س���ي �إ�سقاط النظام �أنه اعرتف بالهدنة معها.
لدواع مذهبية ،حيث �أثبتت
تقوم الإ�سرتاتيجي���ة الأمريكية
ال�سوري ٍ
جترب���ة الهدنة امل�ؤقت���ة يف �سورية لل�رشق الأو�سط على منظومة �إلغاء
موحد للمعار�ضة ،اجليو����ش النظامي���ة كق���وة حتفظ
عدم وجود تنظيم َّ
الكيان والدولة ،و�صناعة ميلي�شيات
مذهبي���ة وطائفي���ة وقومي���ة تقوم
ا�سرتاتيجيتها عل���ى مفاهيم دينية
وقومية حلماي���ة الذات والدفاع عن
الطائفة �أو املذهب بدي ًال عن الوطن،
وا�ستنزاف اجلميع بحروب م�ستدامة
مخطط
«الصحوات» َّ
والتهج�ي�ر املتبا َدل واملمنهج داخل
إللغاء الجيوش النظامية الوط���ن الواحد لتكري����س التق�سيم
واستنزاف الجميع بحروب الدميغ���رايف ك�أمر واقع طلب ًا للأمان
واحلماية ،وهرب ًا من املجازر والقتل،
مستدامة ..لتكريس
مما ي�ستول���د منظومة جديدة ترتكز
التقسيم الديمغرافي عل���ى الر�ؤو�س املتع���ددة احلاكمة
وال�ضعيف���ة الت���ي ميك���ن ال�سيطرة
عليه���ا وم�ص���ادرة قراره���ا ،لأنها
�ستعي����ش وف���اق احلاج���ة الدائمة
للحماي���ة �أو ت�أمني مقومات العي�ش
االقت�صادي���ة ،فت�صب���ح امل�ساعدات
بل اعرتف���ت املعار�ض���ة والراعيان والإعان���ات الدولي���ة �أو املنف���ردة
وتوجه
الرو�س���ي والأمريك���ي وكذلك الأمم بدي ًال ع���ن االقت�صاد الوطني ُّ
ً
املتحدة ب����أن 97
ف�صي�ل�ا م�سلح ًا ال�شب���اب �إىل العم���ل امل�سلّح الدائم
وافق���وا عل���ى الهدن���ة� ،أي �أن  97لتوف�ي�ر الأمن الذاتي ،م���ا �سيعطّل
جماعة م�سلحة م���ن «ال�صحوات» احلي���اة امل�ستدام���ة القائم���ة على
�أو الع�شائ���ر ال�سيا�سي���ة هي التي التعليم والإنتاج واملعرفة لتعميم
�ستواجه �أو تفاو����ض النظام يف �أي اجله���ل وفق���دان و�سائ���ل احلي���اة
ت�سوي���ة �سيا�سية ،م���ع الإبقاء على املريح���ة ،فتُمح���ى امل�ست�شفي���ات
�أوراق الق���وة االحتياطية والفاعلة ل�صالح امل�شايف امليدانية ،واملدر�سة
املتمثل���ة بـ«جبه���ة الن��ص�رة» املتنقّلة والهجين���ة والطارئة بدي ًال
وتنظيم «داع�ش» ،ال�ستنزاف الدولة ع���ن املدر�سة املنهجي���ة واجلامعة
ال�سورية ،وحلماي���ة هذه ال�صحوات املنتجة ،وهذا ما يح�صل يف �سورية

يف مناط���ق املعار�ضة ،ويف العراق
وليبي���ا وغريها ،مما �سيجعلنا �أمام
�أجي���ال �ضائع���ة ومه َّم�شة وجاهلة
ال تفت���ح �أمامها �س���وى مع�سكرات
التدريب وثقاف���ة القتل واالغت�صاب
والنه���ب والتدمري للمن�ش����آت التي
ع ّمرتها الدولة ال�سابقة.
ال�صح���وات املذهبي���ة مت ّث���ل
ا�سرتاتيجية �أم�ي�ركا احلديثة مقابل
ق���وات املقاومة واحل�ش���د ال�شعبي
والدفاع الوطني واللجان ال�شعبية،
ل�ضمان ا�ستمرار القتال الدموي بني
امل�سلم�ي�ن و�إنهاكه���م و�إ�ضعافهم،
والإطاح���ة بالأقليات عرب تهجريها
�أو �إبادتها ،لت�ستم ّر احلروب الدينية
يف العاملني العربي والإ�سالمي كما
ح���دث يف �أوروبا الت���ي عانت من
احلروب الدينية ب�ي�ن الربوت�ستانت
والكاثوليك ح���وايل  200عام حتى
خ�رست �أملاني���ا ثلث �سكانها و�أبيح
تع���دد الزوجات كن�سي��� ًا لتعوي�ض
اخل�سائر ولنق�ص الرجال.
�إنه ع�رص ال�صح���وات املذهبية
والطائفي���ة وتدم�ي�ر اجليو�ش حتى
تبقى «�إ�رسائي���ل» �آمنة وامل�صالح
الأمريكية حمفوظ���ة دون خ�سارات،
ويبقى على قوى املقاومة �أن تقاوم
عل���ى خط�ي�ن متالزم�ي�ن :الت�صدي
للم��ش�روع الأمريك���ي ع�سكري��� ًا
و�سيا�سي ًا ،والت�صدي للفتنة املذهبية
والطائفية عقائدي ًا وثقافي ًا وفقهي ًا،
ل�ضمان وحدة الأمة وبقائها وحماية
الإ�سالم من التكفرييني وامل�ضللني.

د .ن�سيب حطيط

من هنا وهناك

¡ حت�ضريات لهجوم على اجلنوب ال�سوري

التقى رئي�س جهاز اال�ستخبارات ال�سعودي ،الأ�سبوع
املا�ض���ي ،يف الأرا�ض���ي الأردني���ة ،قي���ادات رفيعة
من تنظي���م «جي�ش الإ�سالم» ،وبح���ث معها الدعم
ال�سع���ودي يف املنطقة اجلنوبية م���ن �سورية ،كما
�أطلعه���ا عل���ى خط���وات �سعودية مرتقب���ة يف تلك
املنطق���ة ،حيث هن���اك وحدات ع�سكري���ة �سعودية،
و�أخ���رى من جن�سي���ات ودول خمتلف���ة و�صلت �إىل
الأرا�ضي الأردنية ،تتح�ضرّ ل�ش ّن هجوم ع�سكري على
الأرا�ض���ي ال�سورية �إذا اقت�ضت الأح���داث املت�سارعة
ذل���ك .وبالتزام���ن ك�شف م�صدر مطل���ع يف ع ّمان �أن
عنا�رص من �أجهزة اال�ستخبارات املختلفة املوجودين
يف ال�ساحة الأردني���ة لإ�سناد امل�سلحني يف اجلنوب
ال�س���وري واملناطق ال�رشقي���ة ،ب���د�أت باالن�سحاب
باجت���اه مناطق �آمنة ،خوف ًا من انقطاع ات�صالهم مع
�أجهزتهم ودولهم ،يف �ض���وء التطورات على جانبي
احل���دود ،واحلديث عن هجوم وا�سع للجي�ش ال�سوري
وحلفائه على املجموعات امل�سلحة يف تلك املنطقة.

¡ دول �إ�سالمية �إىل احللف العربي« -الإ�رسائيلي»

ذكرت م�صادر دبلوما�سية غربية �أن الإدارة الأمريكية
ن�صح��ت «�إ�رسائي��ل» بتو�سي��ع احلل��ف اليون��اين -
القرب�ص��ي « -الإ�رسائيل��ي» لي�شم��ل تركي��ا والأردن
ويتح��ول �إىل حل��ف �إقليمي يف
وم��صر وال�سعودي��ة،
ّ
مواجه��ة رو�سي��ا و�إيران و�سورية وح��زب اهلل .وقالت
امل�ص��ادر �إن الوالي��ات املتح��دة وع��دت بدع��م ه��ذا
امللف الإقليمي يف حال ت�شكيله ،م�شرية �إىل �أن تركيا
و»�إ�رسائي��ل» �س ُتنهيان قريب ًا كل امللفات العالقة بني
البلدين ،توطئة لإقامة احللف املذكور.

¡ «داع�ش» يعذّب الن�سوة بـ«الع�ضا�ضة
احلديدة»

ن�رشت �صحيف���ة «الإندبندنت» تقري���راً ذكرت فيه
�أن «تنظي���م الدولة الإ�سالمي���ة يف مدينة املو�صل
العراقية بد أ� موجة جدي���دة من الوح�شية �ضد �أبناء
ً
قائ�ل�ا �إنه يف الوقت الذي يواجه «تنظيم
املدينة»،
الدول���ة الإ�سالمية تراجع ًا يف �أر����ض املعركة ،ف�إنه
يعامل من بقي يف املدن التي ي�سيطر عليها بدرجة
عالية م���ن الرببري���ة» ،و�أردف �أن «الن�ساء اللواتي
يرتكنب خمالفات ب�سيطة يف الزي املفرو�ض عليهن،
ف�إنهن يتعر�ض���ن ل�شتى �أن���واع التعذيب ال�سادي»،
وتاب���ع �أن تنظي���م الدولة الإ�سالمي���ة ي�ستخدم �أداة
جديدة ُيطل���ق عليها ا�س���م «االع�ضا�ضة احلديدة»
لعق���اب الن�سوة اللواتي ال يتقي���دن بالكامل بالزي
املفرو�ض عليهن» .مديرة مدر�سة �سابقة يف املو�صل،
ا�ستطاع���ت اله���رب من املدينة ،و�صف���ت هذه الأداة
احلديدي���ة التي ي�ستخدمها التنظيم لعقاب ال�سيدات
ب�أنه���ا ت�سبب �أمل ًا ال يو�ص���ف عندما يتم �ضغطها �أو
كب�سها على اجل�سم ،قائلة �إن الندوب والكدمات على
ج�سم �شقيقتها ب�سبب معاقبتها بالع�ضا�ضة احلديدة
بقيت ملدة �شهر ظاهرة على يدها ،و�إن «الع�ضا�ضة
احلديدة �أ�ضحت م�ص���در قلق ورعب جلميع ال�سيدات
يف املو�ص���ل» ،وو�صف �شهود عي���ان «الع�ضا�ضة»
ب�أنها �شبيهه مب�صائد احليوانات� ،أو �أداة ذات �أ�سنان
حادة تخرتق اجللد.

¡ جهود �سعودية لتوطني الفل�سطينيني

«ال�صحوات» املذهبية �ضمان ال�ستمرار التقاتل بني امل�سلمني

(�أ.ف.ب).
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ك�شف��ت م�ص��ادر خليجي��ة مطلع��ة �أن هن��اك طواق��م
خا�ص��ة تعمل ب�إ�رشاف جهاز اال�ستخبارات ال�سعودي
لدف��ع الالجئني يف لبن��ان �إىل مغادرة املخيمات �إىل
خ��ارج لبنان ،حتت �إغراءات مالي��ة .وقالت امل�صادر
�إن ه��ذا التح��رك ال�سع��ودي ه��و امت��داد لتح��رك �آخر
يف خميم��ات الالجئ�ين الفل�سطيني�ين يف �سوري��ة،
بالتهدي��د والإغ��راء لدفعه��م �إىل ت��رك املخيم��ات
والأرا�ض��ي ال�سورية ومغادرتها �إىل دول ا�سكندنافية
وكن��دا وا�سرتالي��ا ..و�صو ًال �إىل حل ت�صف��وي للق�ضية
الفل�سطيني��ة ،علم�� ًا �أن الريا���ض خ�ص�ص��ت �صندوق ًا
مالي ًا لتمويل هذا املخطط.
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عــربــي

مبررات الغضب من
القرار اإليراني
ن��ع��م ،م��ن ح��ق ق���ادة الكيان
ال�����ص��ه��ي��وين �أن ي�����س��ت��ن��ك��روا
الت�رصيحات التي �أطلقها ال�سفري
الإيراين حممد فتحعلي يف بريوت،
وال��ت��ي �أع��ل��ن فيها �أن القيادة
الإيرانية قررت ،ومن موقع احلازم
واحل��ا���س��م ،ال��وق��وف �إىل جانب
ال�شعب الفل�سطيني يف انتفا�ضته
�ضد العدو ال�صهيوين .هذا الإ�سناد
ج��اء م��ن خ�لال تبني �شهدائها
الذين ي�سقطون يف املواجهات مع
االحتالل وامل�ستوطنني ،ودفع مبلغ
� 7آالف دوالر لكل �أ�رسة �شهيد ..مل
يقف الأمر عند هذا احلد ،بل ا�ستُكمل
القرار بدفع � 30ألف دوالر لكل عائلة
فل�سطينية يعمد االحتالل �إىل هدم
منزلها كـ«عقاب» على تنفيذ �أحد
�أفرادها عملية فدائية.
كيف ال تغ�ضب «�إ��سرائ��ي��ل»
وهي التي بذلت اجلهود احلثيثة
لال�ستفراد بالق�ضية الفل�سطينية
وعناوينها الوطنية ،عرب فر�ض
وقائعها امليدانية عليها ،م�ستغلة
الأو�ضاع امل�شتعلة يف العديد من
دول املنطقة ،وبالتايل جناحها يف
مد ج�سور عالقاتها مع العديد من
دولها ،من خالل التطبيع التجاري
والتعاون الع�سكري واال�ستخباراتي،
بعد �أن ا�ستبدلت تلك الدول �أولويات
�رصاعها مع الكيان «الإ�رسائيلي»
�إىل حت�شيد قواها وتوظيف و�أدواتها
و�إمكانياتها نحو ال�رصاع مع �إيران،
و�شن حربها ال�سيا�سية والإعالمية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ���ض��د امل��ق��اوم��ة
الإ�سالمية يف لبنان.
ما زاد من حنق وغ�ضب قادة
الكيان� ،أن القرار الإيراين جاء يف
حلظة تخلي ميار�سه النظام الر�سمي
العربي والإ���س�لام��ي وم�ؤ�س�سات
اجلامعة العربية ومنظمة التعاون
الإ���س�لام��ي ،ع��ن ق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني وانتفا�ضته التي دخلت
�شهرها ال�ساد�س ،وعدد �شهدائها
وجرحاها و�أ�رساها بلغ الآالف من
�شبابها ،وبالتايل �أيقن قادة الكيان
�أن القرار جاء ليُعطي االنتفا�ضة
دف��ع��ة ق��وي��ة ب��اجت��اه ت�صعيدها
و�شموليتها.
ما �أزع��ج الكيان وقادته ذلك
امل�شهد الذي جمع قيادات ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية وال�سفري
الإي��راين يف لبنان وهو يعلن عن
قرار القيادة الإيرانية؛ يف م�شهد
اعتربته حكومة نتنياهو جتديداً
خل���ي���ارات ق���وى امل��ق��اوم��ة ،من
�أج��ل العمل على اجتثاث الكيان
ال�صهيوين بكل الو�سائل املتاحة،
فال �أحد يوجّ ه اللوم للكيان على
غ�ضبه من ال��ق��رار الإي���راين الذي
جاء ليك�شف عورات دعاة العروبة
اجل��دد ،والذين يتنا�سون عن عمد
�أن ال معنى لعروبتهم الزائفة من
دون فل�سطني ودعم �أهلها وحماية
مقد�ساتها.

رامز م�صطفى

( العدد  )393اجلمعة � 4-آذار 2016 -

غزوة «طريق الحرير» في المأزق ..األميركي ينزل كل االحتياط في حربه
ك�أن الواليات املتحدة تعيد اكت�شاف
العامل عل���ى نحو ما فعل���ه املكت�شفون
الأول؛ حينم���ا بد�أ كري�ست���وف كوملبو�س
يف القرن اخلام����س ع�رش اكت�شاف القارة
اجلديدة ،حيث كان���ت �أفظع املجازر يف
تاريخ تك���وُّن الب�رشية ،ف�أب���اد الأوروبي
الأبيَ�ض �شعوب ًا �أو ما �أطلق عليه «الهنود
احلمر» بالكامل ،وهم الذين عا�شوا هناك
منذ � 8آالف �سنة قبل امليالد.
ه���ي ت�ستح��ض�ر كل قيَ���م احل���روب
الهمجية والإبادة اجلماعية يف التاريخ،
وتعي���د اكت�شاف وتكوي���ن العامل ح�سب
املزاجي���ة التلمودي���ة للرج���ل الأبي�ض
اجلدي���د ،ت�ستح��ض�ر احل���روب الدينية،
وحروب القبائ���ل ،وح���روب الفتوحات،
وح���روب اال�ستعمار ،وترم���ي كل �أوراقها
يف وجه التاريخ ،وعلى واقع اجلغرافيا،
وهدفها �أو ًال و�أخرياً ا�ستعباد الب�رش.
منذ �سقوط غرناطة يف الأندل�س ب�أيدي
الإ�سبان ع���ام  ،1492وو�صول كوملبو�س
�إىل جزر بهاما�س واكت�شاف �أمريكا ،كانت
الأحالم ب�أن تُلق���ى القب�ضة على العامل،
وكان���ت منطقة م���ا ب�ي�ن النهرين وبالد
ال�شام وامتداداً حتى �أر�ض الكنانة الهدف
والغاية.
ب�ي�ن  1291 - 1096كان���ت احل���روب
ال�صليبي���ة وهدفها املعلَن ال�سيطرة على
الأرا�ضي املقد�س���ة� ،أما هدفها الأبعد فهو
ذو �شقني� :شق هدف���ه تغريب امل�سيحية
ع���ن روحه���ا الأ�سا�سي���ة وع���ن منبعها
امل�رشقي ،ما بني فل�سطني و�سورية ،وعن
�سماحتها امل�رشقي���ة و�أرا�ضيها ،والهدف
الأهم والأبع���د كان اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
و�سيا�سياً ،بع���د �أن احتدم ال�رصاع داخل
املمالك الأوروبية يف التو�سع يف �أوروبا
نف�سها ،ويف العامل.
وله���ذا �شه���دت �أوروبا ب�ي�ن القرنني
ال�ساد����س ع�رش وال�سابع ع�رش ،بعد ظهور
احلركة الربوت�ستنية ،حروب ًا دينية مريرة،
فم���ا ب�ي�ن عام���ي  1517و� 1648شهدت
�أوروبا �أفظع احلروب و�أمرّها حتت عنوان
«احل���روب الديني���ة» ،فكان���ت م�ساحة
هذه احل���روب متتد �إىل �سوي�رسا ،وفرن�سا،
و�أملانيا ،والنم�س���ا ،وبوهيميا ،وهولندا،
�إنكلرتا ،و�سكوتلندا ،و�إيرلندا ،والدامنارك،
يف ه���ذه احل���روب خ��س�رت �أوروبا نحو
ثلت �سكانها ،حتى �أن الكني�سة الأملانية
�أباحت يف فرتات تع���دد الزوجات ،وحلل
الأزم���ات كان التطلع دوم��� ًا �إىل اخلارج
�إىل الع���دوان وال�سيطرة عل���ى ال�شعوب

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يف قرية فاح بريف حلب ال�شرقي حلظة حتريرها من «داع�ش»

الأخرى ..فكان التطلع نحو طريق احلرير،
ب�سب���ب ت�أثريه الكبري عل���ى ازدهار كثري
م���ن احل�ض���ارات القدمية مث���ل ال�صينية
واحل�ضارة امل�رصية والهندية والرومانية،
حتى �أنها �أر�ست القواعد للع�رص احلديث.
ميت���د «طريق احلرير» م���ن املراكز
التجارية يف �شمال ال�صني ،حيث ينق�سم
�إىل فرعني �شم���ايل وجنوبي .ميرّ الفرع
ال�شمايل من منطق���ة بلغار-كيبت�شاك،
وعرب �رشق �أوروب���ا و�شبه جزيرة القرم
وحت���ى البح���ر الأ�سود وبح���ر مرمرة
والبلقان وو�صو ًال �إىل البندقية .أ�مّا الفرع
اجلنوبي فيم���رّ من ترك�ستان وخرا�سان،
وعرب بالد ما ب�ي�ن النهرين وكرد�ستان
والأنا�ضول و�سورية ،عرب تدمر و�أنطاكية
�إىل البح���ر الأبي����ض املتو�س���ط �أو عرب
دم�ش���ق وبالد ال�ش���ام �إىل م�رص و�شمال
�أفريقيا.
وقد انتظمت م�سارات طريق احلرير منذ
القرن اخلام�س قبل امليالد ،وظلّت منتظم ًة

■ ال�شي���خ ماهر حمود؛ رئي����س االحتاد العاملي
لعلماء املقاوم���ة� ،أ�سف لقيام �شباب متحم�سني
حل���زب اهلل وبطوالته ،وتعبرياً ع���ن غ�ضبهم من
توجيه الإهان���ات �إىل رمز املقاومة ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل ،ب�شتم ال�صحاب���ة الكرام ،والإ�ساءة �إىل
�أبط���ال الإ�سالم ،وعلى ر�أ�سه���م عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه .و�س�أل �سماحته :ملاذا يعجز جمهور
املقاومة� ،أو بع�ضه ،عن فهم تاريخ الإ�سالم ،كما
يعجز عن فهم دور ح���زب اهلل واملقاومة؟ م�ؤكداً
لل�سنة احلري�صني على املقاومة ووحدة
�أنه يحق ُّ

لأل���ف وخم�سمائة �سنة تالية ،كان طريق
احلرير خاللها معرباً ثقافي ًا واجتماعي ًا ذا
�أثر عميق يف املناط���ق التي مير بها .مل
يتوقف �ش�أن «طريق احلرير» على كونه
�سبيل جتارة بني الأمم وال�شعوب القدمية،
�إمنا جت���اوز (االقت�صاد العاملي) �إىل �آفاق
�إن�سانية �أخ���رى ،فانتقلت عربه الديانات
فعرف العامل البوذية وامل�سيحية وعرفت
�آ�سي���ا الإ�س�ل�ام ،وانتقل ع�ب�ره البارود،
فعرف���ت الأمم احلروب املحتدمة املدمرة،
وانتقل عربها الورق ،فحدثت طفرة كربى
يف تراث الإن�سانية مع الن�شاط التدويني
الوا�سع الذي �سَ َهّ���ل الورقُ �أمره ،وانتقلت
عربه �أمناط من (النظم االجتماعية) التي
كانت �ستظل ،ل���واله ،مدفونة يف حوا�رض
و�سط �آ�سيا.
وب�سب���ب ه���ذا الواقع كان���ت حروب
خمتلفة كانت ح���رب الأفيون الذي فر�ض
فيه���ا التحالف الأوروب���ي بالتعاون مع
الأمريكي جت���ارة الأفيون عل���ى ال�صني،

الأمة �أن ي�رصخوا ب�أعل���ى ال�صوت� :أيها ال�شيعة
�أخرج���وا م���ن التاريخ �أو من بع�ض���ه �إىل رحاب
الإ�سالم ،ومن حق ال�شيعي الذي قدم للأمة العزة
ال�سنة افهموا احلا�رض
واالنت�صار �أن ي�رصخ� :أيها ُّ
وتعامل���وا معه بواقعية وعقالني���ة ..وهكذا يبد أ�
الإ�صالح.
■ النائ����ب ال�ساب����ق في�صل ال����داوود؛ الأمني العام
حلرك����ة الن�ض����ال اللبن����اين العربي ،هن���� أ� ال�شعب
الإيراين عل����ى املمار�سة الدميقراطية يف انتخابات
جمل�����س ال�شورى ،حي����ث �أثبت عن رقي���� ًا وتطوراً،

وكان���ت احل���روب اال�ستعماري���ة وكانت
احلربني العامليت�ي�ن وكان تق�سيم ورثة
«الرج���ل املري����ض» وتق�سي���م منطقتنا
واغت�ص���اب فل�سط�ي�ن واحت�ل�ال جن���د
واحلج���از ،و�إقامة ال�سلطة املتطرفة التي
دم���رت كل الآثار الإ�سالمي���ة ومل تبقِ �إال
على احلرم املكي ال�رشي���ف الذي يحاط
الآن ب�شواه���ق الأبنية عل���ى طريقة ال�س
فيغا�س.
يف حروب العقدين الأولني من القرن
احلادي والع�رشين ،ا�ستكمال لكل قيم هذه
احلروب ،وا�ستحا�رض لكل مفاهيم التلمود،
بد�أت منذ غ���زو افغان�ستان بذريعة برج
التج���ارة العامل���ي ،تذك���روا كيف قامت
احلرب العاملي���ة الأوىل ،ومن اغتال ويل
عه���د النم�س���ا؟ ..وتدرجت نح���و العراق
ويومه���ا �أطلق كولن باول تهديده ال�شهري
لب�ش���ار الأ�سد ،الواليات املتحدة ا�صبحت
على احلدود ال�سوري���ة ومثله وجهه �إىل
امي���ل حلود ب�رضورة �إنهاء املقاومة التي
هزمت يف ع���ام  2000روح هذا امل�رشوع
اال�ستعماري الكيان ال�صهيوين ودحرته.
تدرج���ت احل���روب وف���ق املفاهي���م
اال�ستعماري���ة القدمي���ة الدموي���ة ،لكن
بالأ�سلح���ة الأفت���ك والأك�ث�ر دموي���ة،
وا�ستُح�رضت كل احلروب الدينية ..تذكروا
التتار واملغول وح���روب �أوروبا الدينية
وحرب الإبادة االمريكية وحروب الأفيون،
�أيقظ���وا كل الفنت ،قام «الرجل املري�ض»
من �سباته ،حرك���ت وا�شنطن ولندن وتل
�أبي���ب كل الأوراق امل�ست���ورة ،وبا��ش�رت
حربه���ا الوا�سعة ،بدءاً م���ن روح «طريق
احلرير» بالد ما بني النهرين وبالد ال�شام،
بعد �أن جنحت التجربة يف ليبيا ،الهدف
وا�ضح حتقي���ق «نبوءة» التلمود تال�شي
العراق خراب دم�ش���ق وتدمري م�رص� ..إىل
تدمري �أعرق احل�ضارات الب�رشية عودوا �إىل
ر�سالة امللك في�صل �آل �سعود �إىل ليندون
جون�س���ون يف كان���ون الأول  ،1966قبل
�ستة �أ�شهر من ح���رب حزيران  ،1967فقد
حققت احلرب �أه���داف الر�سالة بالكامل..
ه���ذه املرة ،و�أم���ام ال�صم���ود الأ�سطوري
لكل ق���وى املقاوم���ة واملمانع���ة ،ينزل
كل االحتي���اط دفعة واح���دة يف احلرب
الكربى« ،ال�سعودي���ة» ت�شن حروبها يف
كل االجتاه���ات ،وهي غ�ي�ر م�ؤهلة لذلك،
فتك�شف الأوراق بالكامل ،تن�سيق تام مع
تل �أبيب ووا�شنطن والغرب..

�أحمد زين الدين

وو�ضع اجلمهوري����ة الإ�سالمية الإيرانية يف م�صاف
الدول املتقدمة دميقراطي ًا.
■ جبهة العم���ل الإ�سالمي يف لبن���ان �أ�سفت ملا �آلت
�إلي���ه الأمور م�ؤخراً ،خ�صو�ص��� ًا بعد التعر�ض ال�ساخر
للمرجعي���ات الديني���ة واملقامات ورم���وز املقاومة
املرفو����ض ،وكذلك م���ا �صدر م���ن ردود فعل مفجعة
وخارجة عن الدي���ن والقي���م من التعر����ض للرموز
الدينية والتاريخية الإ�سالمية م���ن ال�صحابة الكرام
ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ،وم���ن ت�صعيد وحتركات
متبادلة يف ال�شارع.

موضوع الغالف
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السعودية تتجهز لمهاجمة دمشق عبر الجوالن
بعدم���ا طفت م�ؤخ���راً العالقة الوثيقة
ب�ي�ن «�إ�رسائيل» وال�سعودي���ة �إىل العلن،
عق���ب عقود م���ن التن�سيق ال��س�ري ،ويف
وقت توقّف مراقبون دولي���ون �أمام ك�شف
و�سائل الإعالم العربية لـ«امل�ستور» بني
امل�س�ؤول�ي�ن ال�سعوديني و«الإ�رسائيليني»
يف ه���ذا التوقي���ت بالذات� ،أم���اط موقع
«بلوم�ب�رغ» الأمريك���ي اللثام عن خيوط
الزي���ارة ال�رسي���ة الت���ي ق���ام به���ا وفد
«�إ�رسائيل���ي» للريا�ض م�ؤخراً ،حيث لفت
�إىل �إجن���از خطة ع�سكري���ة م�شرتكة حيال
�سوري���ة ،بالتن�سيق م���ع الأردن وتركيا -
ت�ساع���د «�إ�رسائي���ل» برتجمتها ،من دون
تدخُّ ���ل مبا�رش  -م���ع جتنُّ���ب املواجهة
املبا�رشة مع رو�سيا ،تزامن ًا مع تقرير هام
لإذاعة «�سوبر �ستاي�ش���ن  »95الأمريكية،
ك�شفت فيه �أن ال�سعودية وحلفاءها با�رشوا
بتنفيذ �أوىل خيوط اخلطة «ب» ،والهادفة
�إىل تطويق دم�ش���ق و�إ�سقاط الرئي�س ب�شار
الأ�سد ،ع�ب�ر �إدخال مقاتلني �رساً �إىل لبنان
والأردن حت���ت عنوان «�سُ ياح» ،كا�شفة �أن
�سف���ن �شحن حممَّلة بالأ�سلحة عربت قناة
ال�سوي�س باجتاه لبن���ان لإفراغ حمولتها،
لتتزامن تلك املعلومات مع توقيف �سفينة
�شحن على متنها حاويات مليئة بالذخرية
والعتاد الع�سكري قبال���ة �سواحل جزيرة
تكريت ،قادمة م���ن تركيا �إىل لبنان �أي�ضاً،
ح�سب ما ك�شفت حمطة «خرب تورك» ،التي
�أملح���ت �إىل �أن �أ�صابع االته���ام اليونانية
تتجه �إىل ال�سعودية يف �إر�سالها �إىل �أنقرة.
ووفق ما ك�شفت عنه الإذاعة املذكورة،
ف����إن «�إ�رسائي���ل» ،التي تعم���ل �رساً مع
ال�سعودي���ة ،تتح��ض�ر ال�ستقبال عدد كبري
م���ن «القوات الع�سكري���ة العربية» ،على
�أن ت�سهّل ا�ستخدامه���ا ملرتفعات اجلوالن
املحت���ل ،به���دف الو�ص���ول �إىل الداخ���ل
ال�س���وري ،وفق خطة محُ دثة تلتفّ على �أي
ر ّد ع�سكري رو�سي فوري ،عرب تنفيذ هجوم
يت�سم بال�رسعة واملباغتة ،وبالتايل فر�ض
�أمر واق���ع يف دم�شق ،ي����ؤدي بالتايل �إىل
�إ�سقاط الرئي�س ال�سوري بالقوة .و�إذ �أ�شارت
�إىل �أن �أك�ث�ر من � 30ألف عن��ص�ر هم الآن
متخفّون يف لبنان حتت عنوان «�سُ ياح»،
و�أكرث من � 50ألف ًا مماثلني موجدون حالي َا
يف عمّان ،وينت�رشون يف الفنادق وال�شقق
الأردني���ة� ،أكدت الإذاع���ة الأمريكية وجود

�إعادة ت�أهيل امل�سلحني فر�صة تنتهزها ال�سعودية خالل الهدنة يف �سورية

في لبنان أكثر من  30ألف
متخفين تحت عنوان
عنصر ّ
«سيّ اح» ..وفي عمّ ان أكثر من
ُ
 50ألفًا مماثلين

حوايل � 150ألف مقاتل جهّزتهم ال�سعودية
ويتدربون يف مع�سكرات ا�ستحدثتها �شمايل
اململك���ة ،كا�شفة �أن اخلطة املوعودة التي

مت االتفاق عليها ب�ي�ن الوفدين ال�سعودي
و«الإ�رسائيل���ي» يف ت���ل �أبي���ب ،تق�ضي
ب�أن تقوم تركي���ا بنقل قواتها عرب احلدود
ال�سوري���ة قرب �أع���زاز ،وتوجي���ه الأنظار
ح�رصاً نحو هذه املنطقة.
وربط��� ًا بالأم���ر ،ك�ش���ف العمي���ل يف
جه���از «�أم اي  »6الربيط���اين �آال�س�ت�ر
ك���روك لقناة «رو�سيا الي���وم»� ،أن الهدف
من فر����ض الهدنة يف �سورية ه���و �إعادة
ت�أهي���ل اجلماعات امل�سلح���ة التي مُنيت
بانتكا�سات خطرية يف الأ�سابيع الأخرية،
الفت���ا �إىل �أن ال�سعودي���ة وتركي���ا وجدتا
يف الهدن���ة فر�صة لتحقيق ه���ذا الهدف،
لفرمل���ة التقدّم ال�رسي���ع للجي�ش ال�سوري
وحلفائ���ه« ،للتمكُّن م���ن احلفاظ على ما
تفاو�ض علي���ه يف النهاي���ة» ،وك�شف �أن

ّ
ُّ
ّ
تجمع العلماء المسلمين يحرم التعرض للصحابة

علماء دين �سُ نة و�شيعة يف مقر «التجمع» ي�ؤكدون وحدتهم ملواجهة الفتنة

(�أ.ف.ب).

النظامني ال�سعودي والرتكي يعمالن بقوة
على منع حترير الرقة ،والذي �سيمثّل بعد
تطهري حلب �رضبة قا�ضية مل�رشوعهما يف
�سورية ،ون�رصاً �ساحق ًا للأ�سد.
يف املقاب���ل ،نق���ل مرا�س���ل �صحيف���ة
«فرانكفورت���ر الغيماني���ه» الأملاني���ة؛
ماركو����س فيرن ،عن خ�ب�راء ع�سكريني يف
جه���از الأمن الأملاين� ،أن انت�صارات اجلي�ش
ال�سوري ال ميكن وقفها ،وبات بحكم امل�ؤكد
انت�صار الرئي�س ب�شار الأ�سد .ووفق تقرير له،
ف�إن املعار�ض���ة ال�سورية امل�سلّحة تتقهقر
وتنهار �إىل غري رجعة ،كا�شف ًا  -ا�ستناداً �إىل
معلومات ا�ستخباري���ة �أملانية � -أن الأ�سد
�سيُعي���د �سيطرته على حل���ب خالل فرتة
ق�ص�ي�رة ،رغم احل���راك ال�سعودي  -الرتكي
لإعادة �إحياء «ع�صب» جماميع امل�سلحني،

�أقام جتمع العلماء امل�سلمني احتفا ًال ت�أبيني ًا لتكرمي
�شي���خ القراء ال�شيخ �سلمان اخللي���ل ،بح�ضور ح�شد من
العلم���اء وال�سيا�سيني ،وممثلي الف�صائ���ل الفل�سطينية
والق���وى الوطني���ة اللبنانية ،و�شخ�صي���ات روحية من
خمتلف الطوائف اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل عائلة الفقيد.
بعد �آي���ات من الذك���ر احلكيم �ألق���ى رئي�س الهيئة
الإدارية ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل بيان ًا جاء فيه:
نحن العلم���اء من �أهل ال�سُّ ن���ة واجلماعة ،وال�شيعة
الإمامي���ة ،املجتمعني يف رحاب ه���ذا ال�رصح املبارك،
�رصح الوحدة الإ�سالمية ،نعلن ما يلي:
�أوالً :يح���رم �رشع��� ًا امل�سّ مبقد�س���ات �أي مذهب من
املذاه���ب الإ�سالمي���ة ،والتعر�ض ل�صحاب���ة ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سل���م) ،و�أزواج النبي ر�ضوان اهلل
عليهن ،وكل من يفعل ذلك يكون خارج ًا عن وحدة الأمة

بغية ا�سرتجاع زمام املبادرة على الأر�ض.
و�إذ لفت �إىل �أن الرئي�س ال�سوري �أ�صدر قراراً
حا�سم ًا بوجوب الت�رسيع بعمليات احل�سم
الع�سكري على اجلبه���ات كافة ،م�شرياً �إىل
�أنه ي�رشف �شخ�صي ًا مع كبار �ضباط قيادته
الع�سكرية على اخلطط املو�ضوعة وتواجده
معهم يف بع�ض اجلبهات احل�سا�سة ،اعترب
«فيرن» �أن الق�ضاء على جميع امليلي�شيات
امل�سلحة يف �سورية �سيتم يف �أقل من �سنة،
«وعندها لن نرى �س���وى عمليات ب�سيطة
من بع�ض فلولها �ض���د اجلي�ش ال�سوري»،
ح�سب تعبريه ،كا�شف ًا �أن رفع مو�سكو لعدد
مقاتالته���ا الأحدث بالعامل يف �سورية ،من
� 40إىل  120يف ف�ت�رة ق�صرية ،و�إنزال �أحدث
معداته���ا الع�سكرية �إىل املي���دان ال�سوري
مُتوَّج���ة بدباب���ات «ت���ي  »90التي �آزرت
ب�شكل كبري تقدُّم وح���دات اجلي�ش ،تتزامن
م���ع ح�شد ب�رشي وت�سليح���ي �إيراين الفت،
خ�صو�ص��� ًا يف حلب واجلبهة اجلنوبية ،من
دون �إغف���ال �إ�شارت���ه �إىل �أن فرَق ًا ع�سكرية
�سورية � -إيرانية مدعومة بنخبة مقاتلني
م���ن حزب اهلل ،باتت حا�رضة بقوة يف تلك
اجلبهة ،لي�س فق���ط ل�صد �أي هجوم مُرتقب
لأي قوات �سعودية و�أردنية وعربية م�ؤازرة
لها باجتاه دم�ش���ق� ،إمنا جُ هّزت فرَق �إنزال
�رسيعة و»�ضفادع ب�رشي���ة» برية م�ؤازرة
ل�سح���ق املجموعات املهاجمة ،ربط ًا بقرار
�إيراين �أعقب ات�صا ًال «هاما» منذ �أيام بني
الرئي�س ال�س���وري وقائد احلر����س الثوري
الإيراين� ،شدد على عدم ال�سماح بعودة �أي
مقاتل �سعودي �أو تركي �إىل قواعده من دون
«�صندوق خ�شبي».
وعل���ى وقع تقري���ر ملوق���ع «والال»
العربي ك�شف في���ه �أن ال�سعودية «ذاهبة
�إىل النهاي���ة» يف حربه���ا �ض���د الرئي�س
ال�س���وري ،مقاب���ل �إ�ش���ارة التقدي���رات
اال�ستخباري���ة «الإ�رسائيلي���ة» �إىل ني���ة
«النظام ال�سوري» امل�ضي يف القتال حتى
ال�سيطرة على البالد ب�شكل كامل« ،يُتوقَّع
�أن يتلو الرئي�س الأ�س���د خطابا هام ًا �أمام
ال�شعب ال�سوري بعد �شهرين من الآن ،ربط ًا
مبفاج�أة ع�سكرية مدوّية مل تعُد بعيدة»،
ح�سب ما �سرُ ِّب عن �سفري دولة �إقليمية يف
بريوت.

ماجدة احلاج

الإ�سالمية ،وهذا ما عليه �إجماع فقهاء امل�سلمني.
ثانياً :نعلن مت�سكنا بنهج املقاومة وخطها من �أجل
حترير فل�سطني ،وملتزمون بالدفاع عنها.
ثالث���اً :نعل���ن �أن ال خالف ب�ي�ن امل�سلمني باملعنى
املذهبي ،و�أن اخلالفات يف الر�أي املوجودة بني املذاهب
من جه���ة ،ويف نف�س املذهب من جه���ة �أخرى �إمنا هي
اجته���ادات ال تعن���ي الو�صول �إىل �ص���دام واخلالف يف
حقيقت���ه خالف �سيا�س���ي بني زعامات وق���وى وحكام
ي�ستغلون الدين واملذهب للتح�شيد واال�ستقطاب ،والدين
واملذهب منهم براء.
رابع���اً :ندعو وم�ستعدون للم�شاركة يف لقاء علمائي
كب�ي�ر بدعوة من القيادات الروحي���ة الإ�سالمية ،للت�أكيد
على ميثاق �إ�سالم���ي يتعهد به جميع العلماء باحلفاظ
على الوحدة الإ�سالمية وتكاتف امل�سلمني.
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قانون العفو السوري ...قوة أم ضعف للنظام؟
�أعل���ن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �أن
احلكومة ال�سورية �ستمنح العفو التام لكل
م�سلّح يعلن عن تخليه عن القتال وي�سلّم
�سالحه للدولة ال�سورية ،يف خطوة تُعترب
م�سهِّل���ة لأي مفاو�ض���ات م�ستقبلية للحل
ال�سيا�سي الذي �سينطلق قطاره  -ب�صورة
مبدئية  -يف التا�سع من �شهر �آذار احلايل؛
كما �أعلن دي مي�ستورا.
وبالرغم من �أن انط�ل�اق املفاو�ضات
بني ال�سلطة واملعار�ضة ال�سورية ال يعني
�أن احلل ال�سيا�سي ب���ات قريباً ،خ�صو�ص ًا
يف ظل ت�صاعُ ���د مواقف الأطراف الإقليمية
الداعم���ة للمجموعات امل�سلح���ة ،وعدم
تن���ازل ال�سعودي���ة وتركيا ع���ن ال�سقوف
املرتفعة التي و�ضعتها لال�شرتاك يف احللّ،
ف�إن العفو املعلَن عنه يُع ّد خطوة �أ�سا�سية
يف �أي حل �سيا�سي �سي�أتي عاج ًال �أم �آجالً.
ويثري ه���ذا العفو املمن���وح �إ�شكالية
كبرية عل���ى ال�صعيد ال�سيا�سي والقانوين،
فالبع�ض ق���د يعتربه �رضوري��� ًا و�أ�سا�سي ًا
لل�سالم ،وميكن الت�ضحية بحقوق ال�ضحايا
وحق الدولة يف م�ساءلة من حمل ال�سالح
من �أجل حتقيق امل�صاحلة الوطنية ،بينما
قد يجده البع�ض الآخر «و�صفة» للإفالت

من العقاب وعدم م�ساءلة جمرمي احلرب،
ويف هذا م�سّ ب�أ�س����س العدالة والإن�صاف،
و�إبقاء للج���روح املفتوحة بني ال�سوريني،
ب�سب���ب العفو ع���ن قتلة حمل���وا ال�سالح
ودمّروا الدولة وقتلوا مواطنيهم.
باملب���د�أ ،يُع��� ّد العف���و م���ن الأعمال
ال�شائعة التي تقوم بها ال�سلطات على �أثر
حرب �أهلية مدم���رة ،وترتاوح �أنواع العفو
ال�شائعة وتختلف ومنها:
 -1العفو الذات���ي «»self-accorded
املمن���وح م���ن قبَ���ل الق���ادة ال�سيا�سيني
لأنف�سه���م� ،أو للق���وى الأمني���ة املوالي���ة
لهم ،عل���ى اعتبار �أن موظفي الدولة كانوا
ي����أدّون «واجبهم الوطني» عندما ارتكبوا
تلك اجلرائم.
 -2العف���و الواقع���ي « ،»de factoوهو
عفو غري معلَن ،وحني تكون هناك �سيا�سة
ر�سمي���ة �أو غري ر�سمية بـ«ع���دم فعل �أي
�شيء».
 -3العفو ال�شامل « ،»blanketومتنحه
ال�سلطة ملجموعة كبرية من الأ�شخا�ص عن
جمموعة من اجلرائم ،وي�صدر هذا بقانون
عفو عام عادة ما ي�صدر عن الربملان.
 -4العف���و املحدود « ،»limitedوه���و

العف���و املمنوح من ال�سلط���ة ملجموعات
حمددة �أو بع�ض الأ�شخا�ص املحددين عن
فئة خا�صة من اجلرائم املرتكبة.
 -5العف���و امل��ش�روط «conditio n
 ،»alوهو العف���و الذي متنح���ه ال�سلطة
ل�شخ�ص مقابل القيام ب�أعمال حمددة.

رسائل الروس واألميركيين
واضحة بأن الحل السياسي
ضرورة في سورية ..والتلويح
بالفدرالية أو التقسيم
رسالة لتركيا

وهذا النوع الأخري� ،أي العفو امل�رشوط،
هو بالتحديد ما منح���ه الرئي�س ال�سوري
للمقاتل�ي�ن ال�سوري�ي�ن ،وربَط���ه بت�سليم
�سالحهم للجي�ش ال�سوري.

عملي���اً ،حتقق ال�سلط���ة ال�سورية من
خالل العفو املعلن عنه �أهداف عدّة� ،أهمها:
 -1ت�ستب���ق احلكوم���ة ال�سوري���ة ما
ميك���ن �أن ينتج ع���ن مفاو�ض���ات ال�سالم
بينه���ا وبني املعار�ضة؛ فع���ادة ،عمليات
االنتق���ال من احلرب �إىل ال�سالم ترتافق مع
جمموعة م���ن �آليات العدال���ة االنتقالية،
التي تت�ضمن عادة �إلقاء ال�سالح وت�رسيح
املقاتلني و�إعادة �إدماجهم ،متهيداً لإحالل
اال�ستق���رار ،وجرت الع���ادة يف كل �أنحاء
العامل �أن ي�صدر قانون عفو عن املقاتلني
مقابل التزامه���م ب�إلقاء ال�سالح ،مما ميهد
للم�صاحلة وي�ؤ�س�س لل�سالم.
� -2أن يُظه���ر احلك���م ال�س���وري �أنه ملتزم
باحلل ال�سيا�س���ي ،و�أنه يفعل كل ما ميكن
فعل���ه لإجناح املبادرة ال�سيا�سية التي قد
تنقذ بالده من احلرب.
 -3العم���ل على خرق �صف���وف املقاتلني
و�إرباكهم ،فقد ي�ؤدي الإحباط الذي تعي�شه
جمموع���ات املعار�ضة ال�سورية اليوم� ،إىل
رغبة بع�ض امل�سلح�ي�ن بت�سليم �سالحهم
والتخلي عن القتال ،وهكذا يكون الرئي�س
ال�سوري ق���د فتح لهم باب��� ًا للدخول منه
جمدداً �إىل الدولة.

� -4إح���راج بع�ض املجموع���ات امل�سلحة
ال�سوري���ة وداعميه���ا الإقليميني بالقول
�إن النظ���ام قد قدّم الكث�ي�ر لت�سهيل احل ّل
ال�سيا�سي ولكنهم رف�ضوا ،لأنهم ال يريدون
ح ًال �سيا�سي ًا بالأ�سا�س.
بالنتيج���ة ،ق���د تك���ون نتائ���ج هذا
العفو املمنوح من قب���ل الرئي�س ال�سوري
متوا�ضعة يف هذه الف�ت�رة بالذات ،ب�سبب
تعنُّت كل من ال�سعودية وتركيا ،ومراهنتهم
عل���ى اال�ستم���رار باخلي���ارات الع�سكرية،
لكن ر�سائ���ل الرو�س والأمريكيني وا�ضحة
ب����أن احلل ال�سيا�سي ��ض�رورة يف �سورية،
وال خي���ارات ع�سكرية ،وق���د يكون �آخرها
التلويح بالفدرالية �أو التق�سيم ،التي تبدو
ر�سالة لرتكيا قبل غريه���ا؛ ب�أنه يف حال
مل ينخرط الأت���راك يف احلل ال�سيا�سي يف
�سورية ،ف����إن اخلي���ارات املتاحة الأخرى
واخلط���ط البديلة قد تكون مدمِّرة للأتراك،
فقد ي�ؤدي تعنت �أردوغان �إىل خيارات ُمرّة،
منها ن�شوء كيان كردي ذي حكم ذاتي على
احل���دود ال�شمالية ل�سورية ،ما �سي�ؤدي يف
النهاية �إىل تق�سيم تركيا نف�سها.

د .ليلى نقوال

االنتخابات اإليرانية :الجميع تحت عباءة الثورة ..والمرشد
انتهت املرحلة الأوىل من االنتخابات
الإيرانية ،وفيه���ا تك�شّ فت حيوية الثورة
الإ�سالمي���ة التي فجّ ره���ا وقادها الإمام
اخلمين���ي ،وجتدُّدها بعمقها الدميقراطي
والإن�ساين والإ�سالمي.
ثمة جترب���ة رائ���دة قدمته���ا هذه
االنتخاب���ات يف حمي���ط خليج���ي مل
يعرف بع���د تلمّ����س الإ�ش���ارات حلُرية
ال���ر�أي واملعتق���د الدين���ي ،وال �أي �شكل
من �أ�ش���كال ت���داول ال�سلط���ة ،رغم كل
ال�ضجيج وال�رصاخ الذي يطلقه ه�ؤالء يف
اندفاعاته���م يف دعم ما ي�سمى «الربيع
العربي»؛ الأكذوب���ة الكربى املموَّلة من
�أكرث �أنظم���ة كوكبنا ديكتاتورية وتخلف ًا
ووراثة لل�سلطة ،وبُعداً عن �أب�سط �أ�شكال
ال�شورى.
�أكرث م���ن  62باملئة م���ن الناخبني
الإيراني�ي�ن �شارك���وا يف االنتخاب���ات
الأخرية ،ووفق��� ًا للإعالن الر�سمي لوزارة
الداخلي���ة الإيراني���ة� ،أ�سف���رت عن عدم
ح�ص���ول �أي طرف على ح�ص���ة حا�سمة
تمُ كّنه من ت�شكيل احلكومة ،توزّعت على
املحافظني والإ�صالحي�ي�ن وامل�ستقلني.
وفيما �أ�شارت وكالة الطلبة الإيرانية على
موقعه���ا يف «تويرت» �إىل �أن املحافظني
نال���وا  34باملئ���ة ،والإ�صالحي�ي�ن 31
باملئة ،وامل�ستقل�ي�ن  30باملئة� ،أ�شارت
وكاالت �أخ���رى �إىل ن�س���ب خمتلفة ،و�إن
كان���ت متقاربة� ،إذ ح�ص���ل املحافظون
عل���ى  105مقاع���د ،والإ�صالحيون على
 95مقعداً ،وامل�ستقل���ون على  25مقعداً،
ليبقى نحو  65مقع���داً �ستخ�ضع لدورة
انتخابي���ة ثاني���ة ..والالف���ت يف هذه
االنتخابات م�شارك���ة الن�ساء الإيرانيات

الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين عقب �إدالئه ب�صوته

تر�شيح��� ًا واقرتاعاً ،وف���وز نحو ع�رشين
�سيدة يف ه���ذه االنتخابات ،وهذا العدد
مر�شّ ح للزيادة بعد الدورة الثانية.
ويف حيوي���ة الث���ورة الإيراني���ة،
وممار�سته���ا للدميقراطي���ة ،ك�شف���ت هذه
االنتخاب���ات عن جت���دُّد يف م�سريتها ،من
خالل النتائ���ج� ،إذ حافظ  32باملئة فقط
من جمل�س ال�شورى احلايل على مقاعدهم..
ب�أي حال ،ووف���ق هذه النتائج ،ف�إن
مناف�سة حادة �ست�شهدها الدورة اجلديدة
من االنتخابات على  65مقعداً املتبقية،

�إذ �إن املحافظني يلزمهم  40نائب ًا لتكون
الأكرثية املطلق���ة� ،أي «الن�صف+واحد»،
�إىل جانبهم ،فيم���ا الإ�صالحيون بحاجة
�إىل خم�سني نائباً ،ما يعني �أن املناف�سة
�ست�شت���د على ك�س���ب امل�ستقلني ،الذين
تفي���د املعلومات �أن ق�سم��� ًا كبرياً منهم
مييل �إىل املحافظني.
ب�شكل عام ،ف����إن النتيجة العملية
له���ذه االنتخابات ت�ؤكّد حقيقة هامة لن
يفهم���ا على ما يبدو �أع���داء اجلمهورية
الإ�سالمي���ة يف �إيران ،وه���ي �أن اجلميع

(�أ.ف.ب).

حت���ت عب���اءة الث���ورة وقائده���ا ،و�أن
«االتفاق النووي» الذي هند�سته طهران
ع�ب�ر �سنوات �سيم�ضي قدماً ،ما يعني �أن
العامل �سيزداد انفتاح ًا على اجلمهورية
الإ�سالمي���ة م���ن جه���ة ،و�أن اجلمهورية
�ستتو�سع عالقاته���ا مع العامل من جهة
�أخ���رى ،خ�صو�ص ًا يف املجاالت التنموية
واالقت�صادي���ة والعلمية ،ما يعني تالي ًا
�أن الث���ورة الإ�سالمية �ستكون �أمام حالة
تقدّم نوعي علمي��� ًا واقت�صادي ًا وتطوراً..
خ�صو�ص ًا �أ ّن من يحمل روح العداء لها من

دول خليجية ،وعل���ى ر�أ�سها ال�سعودية،
�ستك���ون يف حالة ح���رج �شديد يف ظل
تده���ور �أو�ضاعها االقت�صادي���ة ،ووقف
برامج امل�ساعدات والتنمية جراء تهوّرها
يف توتري �أج���واء املنطقة عرب انخراطها
يف ح���روب مبا�رشة ،كما هو حال غرقها
يف امل�ستنق���ع اليمني ،ال���ذي ي�ستنزف
قدراته���ا االقت�صادي���ة والع�سكري���ة� ،أو
انغما�سها يف حروب غري مبا�رشة ،جراء
دعمها للمجموعات امل�سلحة والإرهابية
مبختلف الأ�ش���كال والو�سائ���ل املادية
والت�سليحي���ة ،وتوف�ي�ر عنا�رص اجلذب
للإرهابيني ،كما ه���و حالها يف �سورية
والعراق ،وه���ذا يعني �أي�ض��� ًا ا�ستنزاف
�إ�ض���ايف وتخ��� ٍّل ع���ن الأدوار ال�سابق���ة
الت���ي كانت الريا����ض تُظهره���ا� ،سواء
على م�ست���وى الدبلوما�سي���ة ال�صامتة،
�أو عل���ى م�ستوى �إظه���ار نف�سها كرافعة
للت�ضام���ن العرب���ي و�إطفائ���ي �أزمات،
وبالتايل التخلّي ع���ن �أدوارها ال�سابقة،
واالندفاع يف م�سرية التطبيع مع العدو
«الإ�رسائيل���ي» ،وال���ذي دخ���ل مرحلة
جديدة تت�سم بالعلنية وال�رصاحة.
يف اخلال�ص����ة ،املمار�س����ة
الدميقراطي����ة يف اجلمهورية الإ�سالمية
املتج����ددة �أك����دت �أن اجلمي����ع ه����م
حت����ت عباءة الثورة ،حت����ى مبن فيهم
الإ�صالحيون الذين قاطعوا االنتخابات
عام  ،2012و�شاركوا هذه املرة بن�شاط،
وبب�ساطة :الث����ورة الإ�سالمية يف �إيران
تتقدم مبفاهيمها وقيمها ..الثورة فيها
ال ت�أكل �أبناءها.

عبد اهلل نا�صر
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رامز مصطفى يوقع كتابه «ألق الصمود وقلق المبادرات»
وقّ���ع الزميل رام���ز م�صطفى كتابه
«�أل���ق ال�صمود وقلق املبادرات ..احلرب
عل���ى غزة  ،»2014خ�ل�ال احتفال �أقيم
بدع���وة م���ن االحت���اد الع���ام للكتاب
وال�صحافي�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن  -ف���رع
لبن���ان ،برعاي���ة الوزي���ر ال�سابق عبد
الرحي���م م���راد ،يف ق��ص�ر الأوني�سكو،
بح�ض���ور مفتي اجلمهوري���ة اللبنانية
ال�شيخ عبداللطيف دريان ممثال بال�شيخ
ح�سن مرعب ،و�سف���راء فل�سطني �أ�رشف
دب���ور ،و�إي���ران ممث ًال مبحم���د ماجدي،
و�سورية ممث�ل�اً بال�سكرتري الثاين عبد
الرزاق �إ�سماعي���ل ،واملدير العام للأمن
الع���ام ممث�ل�اً باملقدم حمم���د ال�سبع،
ومهتمني.
بع����د الن�شيدين الوطن����ي اللبناين
والفل�سطين����ي ،ق����ال م����راد :فل�سطني
بالن�سبة �إلينا كانت وما زالت و�ستبقى
الق�ضي����ة العربي����ة الأوىل ،والق�ضي����ة
الأم الت����ي ال ميكن الره����ان على غري
حتريره����ا كامل����ة غ��ي�ر منقو�صة من
الكي����ان ال�صهي����وين اال�ستيطاين ،الذي
يبقى كيان���� ًا م�ؤقت ًا مهما ط����ال �أمده،
ومهما ت أ�مّنت ل����ه احلماية من الغرب،
ومهما عقدت معه اتفاقيات اال�ست�سالم
واخل�ضوع ،ومهما كانت قنوات االت�صال
عميقة بينه وبع�����ض القوى والأنظمة،
وكل م����ن ال ي�ؤم����ن بذلك فه����و ناق�ص
العروبة واالنتماء.
وتابع :الق�ضي����ة الفل�سطينية هي
ق�ضي����ة مقاومة ،وق�ضي����ة وجود ،لذلك
ال جمال فيه����ا للم�ساوم����ة و�أن�صاف
احللول ،وحل الدولتني ،واتفاقيات من
هنا ،وتن����ازالت من هناك ،مادمنا نرى
كل يوم ه����ذه البط����والت الفل�سطينية

الت����ي تُربك الع����دو وتخيف����ه ب�أب�سط
و�سائل القتال واملقاومة.
و�أ�ش����ار م����راد �إىل �أن فل�سط��ي�ن
العربي����ة لي�ست ملزَمة ب�����أي �شيء مت
با�سمه����ا ،وعلى ح�ساب �أر�ضها ووحدة
ترابها ،وح����ق مواطنيها املهجَّ رين يف
�أر�ض ال�شتات ب�أن يع����ودوا �إليها ،و�أن
ي�ستعي����دوا كل م����ا له����م عليها ،فهي
�أر�ضهم ،وه����ي وطنهم ،وهي انتما�ؤهم،
وال قيم����ة جوهري����ة لكل م����ا مت من
اتفاقيات ،لأنها كلها انحراف بالق�ضية
عن م�سارها ال�صحي����ح ،وت�سليم ب�أمر
واقع على قاعدة الباطل.

ثم �ألقيت كلم���ة لع�ضو املكتب
ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني م���روان عبد العال ،والأمني
العام امل�ساع���د للجبهة ال�شعبية -
القيادة العامة ط�ل�ال ناجي� ،أ�شادا
فيه���ا بالكات���ب واجله���د املبذول
لتوثيق احلرب على غزة عام ،2014
م�ؤكدَين �أن «ه���ذا الكتاب هو مادة
توثيقية جلرائ���م العدو الإ�رسائيلي،
وق���درة ال�شع���ب الفل�سطين���ي على
ال�صمود».
بدوره ق���ال م�صطف���ى :عناوين
حاول���تُ من خاللها ت�سليط الأ�ضواء

على اجلرائ���م ال�صهيونية املتمادية
�ضد �شعبنا يف قطاع غزة (�إ�شارة �إىل
ال�ضفة وعموم الأر�ض الفل�سطينية)،
وه���و عدوان متوا�صل منذ ذاك الوعد
امل�ش�ؤوم يف العام  .1917من جانب
�آخ���ر ،الت�أكي���د عل���ى �أن ال�صم���ود
والبطول���ة الأ�سطورَيني يف م�شهدية
تالحم ال�شع���ب واملقاومة قد هزما
العدو وجحافل جي�شه �رشّ هزمية.
وتابع :يف هذه احلرب كان م�شهد
التخلّي وا�ضحاً ،و�أكرث ما �آمل وي�ؤمل،
تل���ك الأ�صوات احلاق���دة التي دعت
لنتنياهو �أن ينت�رص على قطاع غزة؛

تل���ك الأ�صوات دُعم���ت ب�إعالم حوّل
نف�سه منرباً لتربير احلرب والعدوان،
قابله م�شهد لطامل���ا عرب عن نف�سه
يف وقوف���ه احلازم �إىل جانب �شعبنا
ومقاومتنا.
و�أ�ضاف :قادة الكيان ال�صهيوين،
وقب���ل �أن ت�ضع حربه���م العدوانية
�أوزارها ،خل�صوا �إىل قناعة ب�أن احلرب
عل���ى املقاومة يف قط���اع غزة لن
تو�صلهم �إىل مبتغاهم يف ق�صم ظهر
املقاومة و�إحل���اق الهزمية بها ،و�أقرّ
معظمهم با�ستحالة جناح �أية عملية
ع�سكرية ،لذلك انهال���ت التو�صيات
من قبَل خمتلف القيادات الع�سكرية
والأمنية ب�رضورة البحث عن و�سائل
بديل���ة ت�ؤمّن للكي���ان وم�ستوطنيه
الأمن والأم���ان ،وه���ذه التو�صيات
متح���ورت حول فتح قن���وات ات�صال
م���ع حركة «حما�س» ع�ب�ر و�سطاء
دوليني و�إقليميني ،بهدف البحث يف
�إمكانية
التو�صل �إىل تهدئة م�ستدامة
ُّ
مقابل �سلة م���ن املغريات واحلوافز
االقت�صادية والتنموية ،و�إعادة اعمار
القطاع ورفع احل�صار عنه ،ما يتيح
للكيان �إع���ادة �سيناري���و ا�ستدراج
منظمة التحري���ر �إىل مربّع الت�سوية
ال�سيا�سية الت���ي انتهت �إىل اتفاقات
�أو�سلو.
وختم :ومب���ا ت�ضمنه الكتاب من
معلومات كمادة توثيقية� ،أ�ضعه بني
يدي املهتمني من كُ ت���اب وباحثني
و�أ�صح���اب الر�أي ،على �أمل �أن ين�ضم
كتاب���ي الأول �إىل �أ��س�رة مكتبتن���ا
الفل�سطينية والعربية ،وهذا �رشف يل
لطاملا حلمت به ،وقد حتقق.

بــريـد الـقــراء

حـقــوق اإلنـســـان فـي بـلـدي
حقوق الإن�سان حق جلميع الب�رش،
مهم����ا كان����ت جن�سيته����م� ،أو م����كان
�إقامتهم� ،أو لونهم� ،أو دينهم� ،أو لغتهم..
لنا احلق يف احل�ص����ول على حقوقنا
الإن�سانية على قدم امل�ساواة ،وبدون
متييز ،وجميع ه����ذه احلقوق مرتابطة
ومت�آزرة ،وغري قابلة للتجزئة.
كثرياً ما يت����م التعبري عن حقوق
الإن�س����ان بـ»العاملي����ة» ،وتُ�ضم����ن
بوا�سطة القان����ون ،وب�شكل معاهدات،
والقانون ال����دويل الع����ريف ،ومبادئ
عام����ة� ،أو مب�ص����ادر القان����ون الدويل
الأخ����رى ..وير�س����ي القان����ون الدويل
حلق����وق الإن�س����ان التزام����ات عل����ى
احلكوم����ات بالعم����ل بط����رق معينة
�أو االمتن����اع عن �أعم����ال معينة ،من
�أجل تعزيز وحماي����ة حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية اخلا�صة بالأفراد
�أو اجلماع����ات ..وال�س�ؤال :هل يعتربين
بلدي من الب�رش؟
ما ينق�صه لبنان بالفعل هو �إعادة

الق����راءة حلق����وق الب���ش�ر ،و�أن ن�س�أل
�أنف�سن����ا :هل نحن م�صنَّفون من الب�رش
يف بل����د مليء بالعقب����ات واملطبات
الطائفي����ة والعرقي����ة والإن�ساني����ة
وال�سيا�سية؟
من املفرت�ض �أن يعي�ش االن�سان يف
بيئة متنحه حق الإن�سانية واالحرتام
والتقدير ،كونه فرداً من �أبناء ال�شعب،
لك����ن يب����دو �أن ال�سيا�سيني يف لبنان
مل مت����ر عليهم هذه الكلمة من قبل� ،أو
رمبا مرّت على الآذان التي يُ�سمع فيها
ما يحلو لهم ،وكتب����وا حقوق ًا جديدة
تخ�ص مطالبهم على ح�ساب الب�رش.

حقوق املواطن ..وواجباته
احلقوق املدني���ة :هي جمموعة
احلقوق التي تتمثل يف حق املواطن
يف احلياة وعدم �إخ�ضاعه للتعذيب،
وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية ،واالع�ت�راف بحُ رية كل

مواطن مادامت ممار�سة هذه احلرية
ال تخالف القوانني ،وال تتعار�ض مع
حرية الآخرين ،وحق كل مواطن يف
الأمان عل���ى �شخ�صه وعدم اعتقاله
�أو توقيفه تع�سفياً ،وحقه يف امللكية
اخلا�ص���ة ،وحقه يف حري���ة التنقل
وحرية اختيار م���كان �إقامته داخل
حدود الدول���ة ،ومغادرتها والعودة
�إليها ،وحق كل مواطن يف امل�ساواة
�أم���ام القان���ون ،وع���دم التدخل يف
خ�صو�صي���ة املواط���ن �أو يف �ش�ؤون
�أ�رسته �أو بيت���ه �أو مرا�سالته ،وعدم
تعر�ض���ه لأي حمالت غ�ي�ر قانونية
مت�س �رشف���ه �أو �سمعت���ه ،وحق كل
ّ
مواطن يف حماية القانون له ،وحقه
يف حرية الفكر والوج���دان والدين،
واعتن���اق الآراء وحرية التعبري وفق
النظ���ام والقان���ون ،وكذلك حق كل
مولود يف اكت�ساب جن�سية.
احلق���وق ال�سيا�سي���ة :تتمث���ل
ه���ذه احلق���وق بح���ق االنتخابات،

�أي امل�شارك���ة يف تكوي���ن ال�سلطة
الت�رشيعي���ة وال�سلط���ات املحلي���ة
والبلديات ت�صويت ًا وتر�شيحاً ،وحق
كل مواط���ن بالع�ضوية يف الأحزاب
وتنظيم حركات وجمعيات ،وحماولة
الت�أثري على القرار ال�سيا�سي و�شكل
اتخ���اذه ،من خ�ل�ال احل�صول على
املعلوم���ات �ضم���ن القانون ،واحلق
يف تقلّد الوظائف العامة يف الدولة
واحلق يف التجمع ال�سلمي.
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافي���ة :تتمث���ل ه���ذه احلقوق
�أ�سا�س ًا بح���ق كل مواطن يف العمل،
وبظروف من�صفة ،واحلق يف ت�شكيل
النقابات واالن�ضم���ام �إليها ،وكذلك
احلق يف الإ��ض�راب .وتتمثل احلقوق
االجتماعي���ة بح���ق كل مواط���ن
بحد �أدن���ى من الرف���اه االجتماعي
واالقت�ص���ادي ،وتوف�ي�ر احلماي���ة
االجتماعي���ة ،واحل���ق يف الرعاية
ال�صحية ،واحل���ق يف الغذاء الكايف،

واحل���ق يف الت�أم�ي�ن االجتماع���ي،
واحلق يف امل�سك���ن ويف امل�ساعدة
ويف التنمية ،واحلق يف بيئة نظيفة
واخلدمات الكافية ..وتتمثل احلقوق
الثقافية بح���ق كل مواطن بالتعليم
والثقافة.
ت�ستغ���رب عندما ت���رى قوانني
ومن�شورات تخ�ص حق���وق الإن�سان،
وت�أتي لتق���ر�أ لتجد نف�سك بعيداً هذا
البع���د العجيب عن م���ا يحق لك..
فه���ل �أ�صبحنا يف زمن يهتم بحقوق
احلي���وان �أكرث من الإن�سان ،ويف زمن
ال يحق لنا املطالب���ة ،لأن �أ�صواتنا
لي�ست كفيلة بحل �أزمات ميكن حلها
يف ليل���ة واحدة؟ يحق لن���ا �أن نقر�أ
لنعرف ونتحرك للمطالبة بحقوقنا،
فهذه الن�صو�ص عاملية تعتمد عليها
بالد الغرب ،لك���ن ين�سونها يف بالد
ال�رشق.
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غضبك ..فتمالكي نفسك
تصرفات تثير ِ

هن���اك �أ�شي���اء يفعله���ا الرج���ل مع
زوجت���ه ،وتكون ال�سب���ب الأ�سا�سي يف
كرهها ل���ه ،وقت���ل �أحا�سي�سها ناحيته،
وبالتايل فقدان الرغبه يف العي�ش معه،
�إال �أنها ت�ستمر يف عالقتها الزوجيه معه
من �أج���ل الأطفال فقط ،وم���ن �أهم هذه
الت�رصفات:
�صيغة الأمر :م���ن الأ�شياء التي تثري
غ�ض���ب الزوج���ة وتُ�شعره���ا بالإهانة،
جتاهُ ل الكلمات الرقيقة وكلمات ال�شكر
عند الطلب.
�إف�ش���اء �أ�رسار الفرا����ش� :إف�شاء �أ�رسار
بيت الزوجي���ة ،ونقل كل ما يحدث بني
الرجل وزوجته �إىل بيت �أ�رسته ،في�صبح
وال���ده ووالدته و�إخوت���ه على علم بكل
ما يح���دث ،ما يثري غ�ضب���ك ،ويجعلك
ت�شعرين بانعدام الأمان ،وك�أنك ت�سكنني
يف بي���ت بال جدران ،وي�شعرك �أن زوجك
ال يحرتم خ�صو�صياتك ..فعلى الزوج �أن
يتجنب هذه الع���اده ال�سيئة ،لأنه لي�س
لأح���د احلق يف معرفة م���ا يحدث بني
الزوج وزوجته.
البخ���ل واال�ستخ�ص���ار :تع�شق املر�أة
الرج���ل الك���رمي وتنفر وتك���ره الرجل
البخي���ل ،خ�صو�ص��� ًا �إذا كان البخ���ل
واال�ستخ�ص���ار معها هي فق���ط ،والكرم
وال�سخاء مع �أهله ،ما يجعلها ترى �أنه
ال ي�ستحقه���ا ،وال ي�ستحق ماتفعله من
�أجله.
جتاهُ ���ل الأ�شياء الت���ي حتبها :تفرح
الزوج���ة فرح��� ًا �شديداً عندم���ا جتد �أن
زوجه���ا يهت��� ّم بالأ�شياء الت���ي حتبها
وتُف���رح قلبها ،ف�ل�ا داع���ي للتجاهل،
واهت ّم مبا حتبه لتنعم بحبها ورعايتها
وعطائه���ا ،واعل���م �أن امل���ر�أة بحر من
العط���اء؛ �إن قدّمتَ له���ا وردة قدمتْ لك
حياتها لتكون لك فداء.
تكرار الت�رصف���ات التي تثري غ�ضبها:

ِ
أنـت

عندم���ا ي�صدر عن ال���زوج ت�رصّف يثري
غ�ض���ب زوجت���ه ،تغ�ضب م���رة واثنني
وثالث���ة ،لك���ن �إذا ا�ستمر تك���رار نف�س
الت�رصف ،رغم علم���ه ب�أن هذا الت�رصف
ي�سبب له���ا ال�ضيق ،ت�شعر امل���ر�أة �أنها
حتمّلت ف���وق طاقته���ا ومل يعد عندها
طاقة للتحمُّ���ل �أكرث ،وجت���د �أن امللج�أ
الوحيد هو الكره ،وعندما تكره الزوجة
زوجها ب�سب���ب الت�رصف���ات التي تثري
غ�ضبها ،ال تهتم مب���ا يجعله �سعيداً �أو
يُ�شعره باالرتياح.

�إهماله���ا يف حالة املر����ض :تتفانى
الزوج���ة يف خدمة زوجه���ا و�أطفالها،
وت�سه���ر على راحتهم دائم���اً ،خ�صو�ص ًا
عن���د املر�ض ،لكن ما يثري حزن وغ�ضب
الزوج���ة �أنه���ا عندما متر����ض ال يهتم
به���ا زوجها ،وال يب���دو عليه احلزن من
�أجله���ا ،بل يغ�ضب لأن���ه ي�شعر بنق�ص
يف تلبي���ة احتياجات���ه ،فرييد �أن يبقى
احلال كم���ا هو ،وكل �ش���يء يف املنزل
يكون على مايرام وال ينق�صه �أى �شيء،
وك�أنها لي�ست �إن�سانه لها حقوق عليه..

اإلتيكيت

كيف تكسبين ولدك في الزمن الصعب؟
القرب اجل�سدي والعاطفي هام
ج���داً للأطفال ،فالطف���ل �أحيان ًا
�إذا مل يح�ص���ل على مل�سات عن
طريق احلب ،من املمكن �أن يلج�أ
�إىل امل�شاغب���ة ليح�ص���ل على
مل�سات عن طريق ال�رضب.
احلر����ص عل���ى اال�ستق���رار
النف�سي للولد ،واحرتامه ،ونهي
الإخ���وان عن تب���ادل العبارات
والتنقي�ص م���ن بع�ضهم بع�ضاً،
فالبد من االحرتام.
الفت���ي انتباه���ه �إىل اجلانب
اجلمي���ل يف �شخ�صيت���ه ،حتى
ترتفع الثقة لديه.
املكاف�آت الدائمة ،بال �إ�رساف.
اتركي �رضب الأوالد وال�رصاخ
عليهم ،و�ستتفتق لديك �أ�ساليب
�أخرى �أف�ضل.
الهدوء عند احلديث مع الطفل،

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

ف�إذا �رصخ���ت �سيعتاد ال�رصاخ
عليك وعلى غريك.
اغر�س���ي يف �أوالدك حب اهلل
وخ�شيته ،ورددي دائم ًا �أن «اهلل
يراك».
الت�أكيد ل�ل��أوالد �أنك حري�صة
عليهم وحتبينهم..
احلر�ص عل���ى جل�سة عائلية
يومية تتبادلون فيها الأحاديث
بعيداً عن املحا�سب���ة ،وجل�سة
�أخرى �أ�سبوعية ،فالر�سول عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام كان من �أ�شد
النا����س ان�شغاالً ،ورغم ذلك كان
يخ�ص����ص يومي ًا بع���د الع�شاء
جل�سة لعائلته.
ال ب���د �أن يفهم الأبن���اء �أنهم
«رقم واح���د» يف امل�س�ؤوليات،
ومن املمك���ن �أن تعت���ذري عن
الأعم���ال الأخ���رى �إذا كن���ت قد

ف����إذا مر�ضتْ زوجت���ك اجل�س بجوارها،
وامل����س �شعره���ا ،و»طبط���ب» عل���ى
كتفيها ،و�أعطها جرعة عاطفية جتعلها
تتغلب على املر����ض ،فعندها �ست�شعر
بال�سع���ادة ،وت�شعر بقيمته���ا ك�إن�سانة
يف نظرك ،وهذا �سيجعلها تقدّرك وتراك
�إن�سان ًا رائع ًا ال مثيل له.
اال�سته���زاء بها :من �أكرث الأ�شياء التي
تثري غ�ض���ب الزوجة ،ويولّد الكره جتاه
زوجها ه���و اال�ستهزاء به���ا وال�سخرية
منه���ا ،وانتقاده���ا وانتق���اد ت�رصفاتها

�أم���ام الأه���ل والغرب���اء ،و�أي�ض��� ًا �أمام
�أطفاله���ا ،فهي بالن�سب���ة �إليهم املربية
واملعلمة ،لأن تلك الت�رصفات �ستجعلهم
ي�ستهز�ؤون بها وي�سخرون منها.
عدم حمايتها :ت�شك����و بع�ض الن�ساء
املتزوج����ات م����ن عدم حماي����ة الرجل
لزوجته ،وعدم اهتمامه باحلفاظ على
كرامتها وكربيائها ب��ي�ن �أهله و�أ�رسته،
فنجد الرج����ل يُجرب زوجته على خدمة
والدته ،ونرى �أي�ض ًا �أن الرجل �إذا تخطّت
�شقيقته ح����دود الأدب يف التعامل مع
زوجته ال يهتم ب����ر ّد اعتبارها و�إيقاف
�شقيقته عن����د حدّها ،مم����ا يولّد الكره
ال�شدي����د داخل الزوجة جت����اه زوجها،
لأنه����ا ت�شعر �أن����ه ال يب����ايل بكرامتها
وكربيائها.
انع���دام �شخ�صية ال���زوج :من الأمور
الت���ي تث�ي�ر غ�ض���ب الزوج���ة وكرهها
لزوجها� ،أن ت�شعر �أنه بال عقل� ،أو عقله
كالكرة يف يد �أ�رسته يتالعبون به كيفما
ي�ش���ا�ؤون ووقتما يري���دون؛ يحركونه
ب�أفكاره���م ويتدخل���ون يف كل �صغرية
وكب�ي�رة يف حياتهم اخلا�ص���ه ..انعدام
ال�شخ�صية والتابعية العقلية والفكرية
لل���زوج تُ�شعر الزوج���ة �أنها تعي�ش مع
ببغاء يردد ما لقّنته له �أ�رسته ،وك�أنهم
��ش�ركاء حياتها ولي�س ه���و ،وبالتايل
ي�سقط من نظرها ويفقد احرتامها له.
احلماقة يف التعام���ل مع رومان�سية
الزوجة :ت�شع���ر الزوجات الرومان�سيات
بخيبة الأمل والإحباط والإحراج ال�شديد
عندما تبادر بلم�س���ة رقيقة مع زوجها
فتجد منه رد فعل غبي و�أحمق ،فال تفكّر
بعدها مطلق��� ًا يف توفري جو رومان�سي
مع زوجه���ا ،ف�أكرث �ش���يء ي�سبب الكره
والنفور هو احلماقة والغباء.

وعدتهم ب�أمر.
ا�صنع���ي �صداق���ات �أبنائ���ك
من خالل تقريبه���م ممن تثقني
بوالديه���م ،فاملراه���ق يف�ضّ ���ل
ق�ض���اء الوقت مع الأ�صدقاء �أكرث
من الأهل.
��ض�رورة الثقاف���ة اجلن�سية،
فنتائ���ج البح���ث يف «غوغل»
خمجل���ة ،لذلك ال ب���د �أن يتكفّل
الوالدان بتو�صي���ل تلك الثقافة
ب�أ�سلوب منا�سب.
زوديه باملعلومات الثقافية،
�أو حف���ظ ،فذل���ك يق���وّي ثقته
بنف�سه.
�إذا �أردت �أن تعلميه لغة ثانية،
ال بد �أن يكون بعد ت�أ�سي�س اللغة
الأم ،وهي العربية.
احر�صي على �أال تن�سي الدعاء
لهم.

األلعاب الزوجية
م���ن اجلمي���ل �أن ي�ض���ع الزوج���ان يف
جدولهما الأ�سبوعي بع�ض الألعاب الزوجية
التي تُدخل �إىل القلب ال�رسور والفرح ،ف�إليك
بع�ض ًا من هذه الألعاب:
لعبة الكلمات والعب���ارات :يتناف�س فيها
الزوج���ان يف ت�أليف قامو����س يحمل �أجمل
و�أرقّ العب���ارات ،بحيث ت�سجَّ ���ل كل عبارة
جدي���دة وممي���زة ،وتحُ �سب نقط���ة لقاءها،
وتو�ض���ع «عقوب���ة» ملن مت���رّ عليه فرتة
طويلة دون قول �شيء.
م�سابق���ة معرفة ما هو ال�ش���يء :غمّ�ضي
عيني زوج���ك ،و�ضعي يف فم���ه �أو يف يده
�شيئ���اً ،وعليه خالل ث���وانٍ �أن يعرف ما هو
ال�شيء .لإ�ضفاء جو م���ن املرح اختاري من
امل�أكوالت ما هو غريب.
م�سابقات ثقافية و�ألعاب الذكاء؛ من �ألغاز
وم�ساجالت �شعرية ور�سائل نرثية.
م�سابق���ة التزيّن والتجمُّ���ل ،وفيها يتفق
الزوجان على بنود امل�سابقة ملدة حمدودة،

بحيث ي�ضعان بنود ممنوعات وم�سموحات،
وكل طرف ي�ضع ما ي�شاء من البنود للطرف
الآخ���ر .بنود امل���ر�أة للرجل :ممن���وع لب�س
الثوب ،م�سم���وح لب�س البيجام���ة ..ممنوع
مزي�ل�ات العرق العادي���ة ..م�سموح لأطياب
زهور الريف..
بن���ود الرجل للم���ر�أة :ممن���وع القمي�ص
والثوب ،م�سموح لالجن���ري الفاتن ..ممنوع
امل�شط والفر�شاة ،م�سم���وح ال�س�شوار مثالً..
وهكذا.
لعبة بنك احلب :لعبة م�سلية وناجحة يف
تنمية احلب بني الزوجني ،وهي ت�شبه البنك
امل�رصيف من ناحية الإيداعات وال�سحوبات،
فالهدف منها م�ساعدة الزوجني يف مالحظة
�سلوكهما ،وجتنّب ال�صفات ال�سلبية� .سطّري
جدول في���ه التاريخ وح�س���اب الزوج (مثل
�إيداع م�شاركة هموم – �إيداع هدية) وح�ساب
الزوجة (مثل �إيداع قبلة – ا�ستقبال) ،و�ضعي
تاريخ ًا النك�شاف الر�صيد.

منوعات

www.athabat.net
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عناصر غذائية لمداواة األمراض األكثر شيوعًا
قد ي�أكل بع����ض الأ�شخا�ص ما يجب
وما ال يج���ب تناوله ،وق���د تغيب عن
ذاكرته���م كثري من العنا��ص�ر الغذائية
التي تُعترب رمبا مرادفة لبع�ض الأدوية،
حيث ت ؤ�مّن احلماي���ة للج�سم من �أبرز
الأمرا����ض ،لذل���ك حتر����ص «الثبات»
على التذكري ب�أهمي���ة بع�ض العنا�رص
الغذائية وفوائدها ال�صحية:
الزبي���ب عالج الرتف���اع �ضغط الدم:
�ستون حبة م���ن الزبيب� ،أي ما ي�ساوي
حفنة منه ،حتتوي على غرام واحد من
الألياف ،و 212ملغرام ًا من البوتا�سيوم
املو�ص���ى به���ا يف الأنظم���ة الغذائية
لوقف ارتفاع �ضغ���ط الدم «،»DASH
وتُظه���ر العديد م���ن الدرا�سات �أن مادة
البوليفينول يف العنب وم�شتقاته ،مثل
الزبي���ب ،والع�ص�ي�ر ،فعّالة يف احلفاظ
على �صحة القل���ب والأوعية الدموية،
مبا يف ذلك خف�ض �ضغط الدم.
الإجا����ص ع�ل�اج للكولي�س�ت�رول
املرتف���ع :حب���ة متو�سط���ة احلجم من
الإجا����ص حتتوي عل���ى  5غرامات من
الألياف الغذائية ،وكثري منها يف هيئة
البكتني ،م���ا ي�ساعد على التخل�ص من
الكولي�سرتول ال�سيئ ،وكما هو معروف
ب�أنه عام���ل خطر ي����ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب.
اللنب عالج للإم�ساك والغازات :كوب
ون�صف من اللنب ،الغني �أ�ص ًال بالبكترييا
ال�صديق���ة للأمعاء ،يحرّك الغذاء ب�شكل
�أكرث كفاءة يف اجله���از اله�ضمي ،وفق ًا
لدرا�س���ة تعود �إىل ع���ام  2002يف علم
ال�صيدلة والتداوي الغذائي ،فالبكترييا
املفيدة �أي�ض ًا حت�سّ ن قدرة الأمعاء على
ه�ضم الفا�صوليا ومنتجات الألبان التي
حتتوي الالكتوز ،الذي ميكن �أن يت�سبب
بالغازات.
امل�شم�ش ع�ل�اج ملنع تكون احل�صى
يف الكلى :ثمانية �أ�صناف من امل�شم�ش

املجف���ف حتت���وي عل���ى  2غ���رام من
الألي���اف ،و 3ملغرامات من ال�صوديوم،
و 325ملغرام��� ًا م���ن البوتا�سي���وم،
وجميعه���ا ت�ساع���د على من���ع تراكم
املع���ادن يف البول وت�ش���كُّل ح�صوات
�أك�ساالت الكال�سيوم ،وهي النوع االكرث
�شيوع ًا من ح�صى الكلى.
ع�سل احلنطة ال�سوداء عالج لل�سعال:
يف درا�س���ة حديثة ت�أك���د �أن ملعقتني
�صغريت�ي�ن م���ن الع�سل البنّ���ي الداكن
الكثيف� ،أكرث فعالية من �أدوية ال�سعال
املتوف���رة يف ال�صيدلي���ات ،يف احل���د

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام 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

من �شدة وتواتر ال�سع���ال لدى الأطفال
خ�صو�صاً ،فاملواد امل�ض���ادة للأك�سدة
يف الع�س���ل واخل�صائ����ص امل�ض���ادة
للميكروبات تعمل على تهدئة الأن�سجة
امللتهبة للحلق.
امللف���وف ع�ل�اج للقرح���ة :وجدت
درا�سة طبي���ة �أن «ال�سلفورافني» ،وهو
مركّب قوي يف امللف���وف ،يق�ضي على
البكترييا التي ت�سبب القرحة اله�ضمية
يف املعدة ،وميكن �أن ي�ساعد على منع
منو �أورام املعدة.
كوب من امللف���وف ال يحتوي �إال 34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1قائل العبارة« :البحر من ورائكم والعدو �أمامكم»
� - 2أعطى ر�أيا خبريا � /إعادة تدوير املواد الطبيعية
 - 3البل���د الوحيد يف الع���امل الذي ال ي�ضع ا�سمه على
طوابع الربيد  /حرف نفي.
 - 4ن�صف قارب  /ن�صف �أر�سل

�سع���رة حرارية ،ويوف���ر  3غرامات من
الألي���اف ،و ٪75من كمي���ة الفيتامني
«�سي» املو�صى بتناوله يف اليوم.
الثوم عالج لاللتهاب الفطري :يحتوي
الثوم على الزيوت الأ�سا�سية التي متنع
منو فطري���ات املهبل ،وهي امل�سبب يف
للأمل ،واحلك���ة ،والإف���رازات املهبلية.
وت�شري الدرا�سات احلديثة �إىل �أن الزعرت
والقرنفل ،وحت���ى الزيوت العطرية من
الربتقال �أي�ض ًا فعالة �ضد الفطريات.
التني ع�ل�اج للبوا�س�ي�ر 3 :غرامات
من الألياف يف �أرب���ع حبات من التني

 - 5م�رسحية �سيا�سية قدمها دريد حلام
 - 6هوادة  /ن�صف نا�شط
 - 7مدينة �أ�سبانية يف �أفريقيا حماطة ب�أرا�ض
مغربية  /يقرتب كثريا يف القيمة �أو العدد
 - 8خل���ف (بالعامية)  /منا�سبة تعود ب�شكل
م�ستمر  /ن�صف راجع
 - 9رئي����س �أميكي �سابق ا�شته���ر بف�ضيحة
لون�سكي
 - 10مدين���ة ترفيهية امريكي���ة كبرية منها
ن�سخة يف فرن�سا
عــمـــودي
 - 1ق���ارن يف احلجم لريى م���دى التطابق /
�سقوط
 - 2جعل الآخر �رشيكا  /نظام نقل الر�سائل
 - 3م�شاركة يف الأف���كار حول مو�ضوع ما /
ما بعده.
 - 4جمم���وع احتياجات املكت���ب من الورق
والأقالم وغري ذلك  /حرفان من كلمة (كزبرة).
 - 5ن�ص���ف مركز  /و�ضع ال�ش���يء يف الركن
ومبعنى اعتمد عليه

املجفف كفيل���ة بتطرية ال�ب�راز ومنع
البوا�سري ،كم���ا يوفر التني نحو  ٪5من
البوتا�سيوم الذي يحت���اج �إليه اجل�سم
يف اليوم ،و ٪10من املنغنيز.
الكيوي عالج للتع���ب :حتتوي حبة
الكي���وي عل���ى � ٪10سكري���ات ،و٪1
بروت�ي�ن ،وعلى �أم�ل�اح معدنية ،منها
البوتا�سيوم والكال�سيوم واملغني�سيوم
والفو�سفور ،و ٪80من وزن احلبة ماء.
كما حتتوي عل���ى نحو  150ملغرام ًا
م���ن الفيتامني «�سي» ،وه���ذه الن�سبة
تع���ادل �أربعة �أ�ضعاف ما حتتويه ثمار
احلم�ضي���ات .وت�شري بع����ض الدرا�سات
�إىل �أن ق���درة الفيتام�ي�ن «�سي» على
مكافحة االك�س���دة التي ت�سببها اجلذور
احلرة قد توفر الطاقة ،والفيتامني يلعب
دوراً �أ�سا�سي��� ًا يف �إا�ستق�ل�اب احلدي���د،
مما ي�ساعد عل���ى تن�شيط ج�سمك ونقل
الأوك�سيجني من خالل جمرى الدم.
�شاي الباب���وجن عالج للحرقة :ميكن
للباب���وجن �أن يخفف من التهاب اجلهاز
اله�ضمي ،والت�شنج���ات والغازات ،كما
ي�ؤكد اخت�صا�صيو الطب البديل.
قومي بنقع ملعقتني �صغريتني منه
يف ك���وب من امل���اء ال�ساخن جداً ملدة
 20دقيق���ة ،وغطي الك�أ�س للحفاظ على
الزي���وت الأ�سا�سي���ة يف املاء .نن�صحك
ب�رشب ه���ذا ال�شاي عدة مرات يف اليوم
لراحة تامة.
�شاي الزجنبيل عالج للغثيان :ك�شفت
ع��ش�رات الدرا�س���ات �أن الزجنبيل (1/4
ملعق���ة �صغرية منه يف �شكل م�سحوق،
 1/2اىل ملعقة �صغ�ي�رة من الزجنبيل
املف���روم� ،أو كوب من �ش���اي الزجنبيل)
ميكن �أن يخفف الغثيان من دوار احلركة
واحلم���ل .الباحثون غ�ي�ر مت�أكدين من
ماهي���ة الزيوت واملركّبات التي تق�ضي
على الغثي���ان يف الزجنبيل ،لكنه �آمِ ن،
وبال �آثار جانبية.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 6كريه الرائحة  /مت�شابهات
 - 7طي���ب الطع���م وارائح���ة  /عا�صم���ة اروبية
(معكو�سة)
 - 8ن�ص���ف يرجو  /حمام بخ���ار حديث  /ن�صف
تايل.
 - 9املر�أة التي ال زوج لها �أو الرجل الذي ال زوجة
له  /خالون من النجا�سة.
 - 10فاكهة كاخلوخ  /زناد (مبعرثة).
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امرأة لم تستقبل مولوديها الجدد إال في  29شباط
رمبا تكون هذه الأ�رسة الرنويجية هي الوحيدة يف العامل
التي اعتادت �أن ت�ستقبل مولوداً فى التا�سع والع�رشين من
�شهر �شباط (ال�سنة الكبي�سة) ،حيث �أجنبت امر�أة نرويجية
ثالثة �أ�شقاء ،الأول عام  ،1960ثم  ،1964والأخري عام ،1968
ويحتفل ه�ؤالء الأ�شقاء بعيد ميالدهم مرة كل �أربع �سنوات.
وذك����ر موقع �إخباري �أن والدتهم كارين تعتقد �أنها املر�أة
الوحيدة الت����ي تُنجب يف ثالثة �أيام كبي�س����ة ،وغالب ًا ما
حتتفي و�س����ائل الإع��ل�ام العاملية كل �أربع����ة �أعوام بهذه
الطرفة التي جعلت من الأ�ش����قاء يف عائلة «هرنيك�س����ن»
م�شاهري  ،ال �سيما بعد �أن دخلت �أمهم مو�سوعة «غين�س»
العاملية للأرقام القيا�س����ية بالن�سبة للتوقيت اال�ستثنائي
لوالدة الأطفال.

ويتقا�سم الأ�شقاء «هايدي ،و�أوالف ،واليف مارتن»
يف �أ�رسة «هرنيك�سن» من قرية «�أندين�س» الواقعة
على جزيرة «�أندوي» مبقاطعة «نورد الند» ،يوم
ميالدهم يف هذا اليوم ،فقد ولدت «هايدي» يف 29
�ش���باط عام  ،1960وجاء «�أوالف» يف نف�س اليوم
لكن بعد �أربع �س���نوات ،بينم���ا جاء ميالد «اليف
مارتن» يف ذات اليوم �أي�ض ًا لكن بعد �أربع �سنوات
من والدة «�أوالف» ،والغريب �أن ه�ؤالء الإخوة لهم
ابن �شقيق وُلد يف � 29شباط عام  ،2008لكنه تويف
بال�رسطان.
يق���دَّر �أنه يوجد خم�سة ماليني �شخ�ص يف �أنحاء
العامل وُلدوا يوم � 29شباط.

لهذا السبب ّ
نرد بـ«ألو» على الهاتف
هل تعلم معنى كلمة «�ألو» �أو « »Helloباللغة
الإنكليزية التي نتلفّظ بها جميعنا لدى تلقّينا �أو
قيامنا ب�أي مكاملة هاتفية؟
«مارجري���ت هيل���و» هي املر�أة الت���ي �أ�صبحت
على ك ّل ل�سان ،فه���ي زوجة خمرتع جهاز الهاتف
«�ألك�سن���در جراهام بيل» ال���ذي نطق ا�سمها لدى
�أوّل جترب���ة لهذا االخرتاع ،وظ��� ّل احلال �إىل يومنا
هذا ،فظ��� ّل ا�سمها مرتبط ًا بال���ر ّد على املكاملات،
وبذلك خلّ���د ا�سم «هيلو» ون�س���ي امل�ستخدمون
ا�سم «بيل» ،علم ًا �أنه يقال �إن «جراهام بيل» قد
اقتب�س فكرة اخ�ت�راع الهاتف من فكرة وجدها يف
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

منوذج من مناذج املخرتع �أنطونيو ميو�شي.
«جراه���ام بيل» ،املخ�ت�رع العبقري ،هو منوذع
عن الرج���ل املحبّ الذي �أح���بّ زوجته بال حدود،
وكرّمه���ا من خالل جع���ل ا�سمها ي�ت�ردّد على ك ّل
ل�س���ان عرب الزم���ن ،وقد �ضحّ ى �أي�ض��� ًا با�سمه من
�أجل املر�أة التي ر�أى فيه���ا م�ستقبله وما�ضيه .قد
ال يتذكر الكثريون ا�سم هذا املخرتع العظيم ،الذي
لوال اخرتاعه للهاتف ما كانت احلياة على ما هي
عليه اليوم� ،إمنا ما هو �أكيد أ� ّن ما من �أحد �سين�سى
حبيبته «هيلو» ،التي �أ�صبحت كلمة يت ّم تناقلها
على ك ّل ل�سان.

«جـيـمـس»

للـشـقـق الـفـنــدقـيــــة

تفخر جمموعة «�سنجابة» بافتتاح
«جيم�س» لل�شقق الفندقية املفرو�شة
¡ أكـــــثـــــــر مـــــــن  100غــــــــــرفـــــــــة وجــنـــــــــــاح مـفــــــروش
للســـيـــــاح ورجــــــال األعـمـــــال وطــــالب الجـــــــامــــعـــــــــــــات.
¡ مــحـــــــالت لإليـجــــــــــار تـصـــــلـــح للـمـطــــــاعــــم والمقــاهــي.
¡ تــــــــراســـــــات ومــــطــــابـــــــخ بـمـســــــاحــــــــات مـخـتـلـفــــــة.

لبــــنان  -بـــــيروت  -الــحـــمـرا شــــارع المــقـدســــي
لـــالســتـعــــــالم009613100182 :
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:

