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أحــداث

االفتتاحية

في عيد المقاومة والتحرير:
إلى األجيال الصاعدة
الـرئيـ�س �إمـيل لـحـود

كنت �أتوىل
خربت لبنان و�ش���عب لبنان ،من موقع امل�س�ؤولية ،يوم ُ
ُ
قيادة اجلي�ش على مدى �س���نوات ت�سع ،ورئا�سة اجلمهورية على مدى
�س���نوات ت�سع �أي�ض��� ًا ،ما جعلني على متا�س مع �أحداث كربى ح�صلت
ور�س���خت لدي ،نتيجة االختبار ،اقتناعات ال يجدر
خالل هذه الفرتةّ ،
بي كما ب�أي م�س����ؤول �أن يحفظها لنف�س���ه ك�أنها ملك خا�ص ،يف حني
�أنها ملك الوطن وال�ش���عب ..اقتناعات���ي تلك تنطلق من ثابتة لدي؛ �أن
«�إ�رسائيل» ،هذا الكيان الغا�ص���ب الذي زُرع يف فل�سطني بقوة الغرب
وعنجهيته ،ف�س���لب �أر�ض ًا و�رشّد �ش���عب ًا وهدم دولة� ،إمنا هو علّة كل
العلل ،ومكم���ن كل الأخطار علينا ،وهو يجث���م على حدودنا وبع�ض
�أر�ض���نا ،كما �أن �أخطاره تن�سحب على �سائر �أقطار الأمة العربية ،التي
ال يبدو �أنها تعي حجمه و�آثاره..
«�إ�رسائي���ل» هي �أعتى دولة عدوانية يف العامل ،ذلك �أن من رعاتها
�أمريكا و�س���واها من دول الغرب ،وبع�ض �أ ّمة العرب مع الأ�س���ف ،ممن
خلع قناعه املزيف حديث ًا ،و»�إ�رسائيل» بالتايل ع�صية على امل�ساءلة
الدولية عن جرائم احلرب واجلرائم �ض���د الإن�سانية التي ارتُكبت وما
تزال تُرتكب ،بدءاً من احتالل فل�سطني بحجة �أنها �أر�ض ميعاد اليهود.
َ�ص��� ْهينوا دينهم ،و�أخذوا من التوراة مالح���م العنف القبلي القاتل،
ون�سوا التعاليم ال�س���ماوية ال�سمحة� ،أما فيما يخت�ص لبنان ،فعدوان
«�إ�رسائي���ل» متك���رر علي���ه ،وهي ت�س���عى �إىل ت�أبيد جلوء ال�ش���عب
الفل�س���طيني وتوطنيه يف لبنان ،بل حتى �إىل اقتالع فل�سطينيي 1948
من �أر�ض���هم ،بعد �أن �أ�ضحوا مواطنني «�إ�رسائيليني» ،وذلك من منطلق
عن�رصي وا�ستيطاين و�إلغائي ،متهيداً لإعالن «يهودية دولة �إ�رسائيل»،
وعا�صمتها القد�س.
خ���رج املحتل من لبنان بانك�س���ار ،وحتررت الأر����ض بالقوة عام
 ،2000وبانهزام بعد عدوان �ص���يف  ،2006فلم يغفر ،وهو ي�سعى اليوم
بكل و�سائله البغي�ض���ة �إىل �رضب لبنان من الداخل ،مب�ساعدة رعاته
الغربي�ي�ن واخلليجيني ،ع���ن طريق دعم الإره���اب والتكفري ،واغتيال
رج���االت لبن���ان ،و�إذكاء الروح املذهبية والف�س���اد ،و�إغ���داق املال
ال�سيا�سي ،وا�ستتباع �ضعفاء النفو�س.
ّ
ينق����ض العدو «الإ�رسائيلي» باملبا�رش وبالوا�س���طة املك�ش���وفة
عل���ى �س���ورية لتحطيم و�س���ط عقد املقاوم���ة واملمانعة ،وح�ص���ار
لبنان ،وجتفيف روافد قوته امل�س���تمدة من معادلة «ال�شعب واجلي�ش
واملقاوم���ة» ،ويدعم بالعل���ن وال�رس ما ي�س���مى «دميقراطية ال�رشق
الأو�س���ط اجلديد» و«الربيع العربي» ،اللذين ي�ستهدفان وحدة الأمة
العربية وق ّوتها قبل �أي �شيء �آخر ،فيبعرث قدراتها ويذكّي لدى �شعوبها
بذور الفتنة على �أنواعها.
�إن دول���ة تعجز عن معاجل���ة �أزمة القمامة لأ�ش���هر ،كما الكهرباء
واملاء ،وتعي�ش على متا�س دائم مع الال�ستقرار املايل والأمني ،وتتنكّر
ال�س���تهداف مك ّون مقاوم من مكوناتها ،وتن�أى بنف�س���ها عن نف�س���ها،
ما�ض كبري حتررت فيه �أر�ض���نا وحتقق فيه انت�ص���ارنا
وال تعترب من ٍ
على عدو غا�ش���م ،وا�س���تقر فيه �أمننا على �أعلى م�ستوى ،وفق تقارير
الإنرتبول ،وجوبهت فيه م�شاريع هدر املال العام بكل ما هو متاح يف
نظامنا ال�سيا�س���ي ،هي دولة ال ميكن �أن ت ّدعي يوم ًا القدرة على ردع
«�إ�رسائيل» عن انتهاك وحدتنا و�سيادتنا و�رشذمة روافد قوتنا و�رضب
ا�ستقرارنا بالإرهاب والتكفري والعدوان ،ما يجعل منا �سما�رسة ال�رشق
لدى هذه الدولة العدوة والتو�سعية.
ي���ا �أبناء وطني ..لبنان وديعة لديكم ،ف�أح�س���نوا املحافظة عليها،
وتثمريها وحت�ص���ينها ،مثل وزنات الأناجيل ،فتنالوا �رشف املواطنية
الكرمية.
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ْ
«التيار األزرق» إلى التقاعد ..و«البرتقالي» إلى العسكرة؟
انت��ص�ر �آل احلريري يف �ص���يدا ،ولأن عدة
ال�شغل يف الن�رص ال�صيداوي كانت م ؤ�لَّفة من
الرئي�س احلريري والعمّة بهية و�أحمد احلريري
والرئي�س ال�س���نيورة ،ب�ص���فته «ربيب» بيت
احلريري ،ف�إن هذا «الن�رص العائلي» ال ينفي
ت�أكيد امل ؤ�كَّد الذي ورد يف درا�سة �أجراهااخلبري
االنتخاب���ي عبدو �س���عد يف ت�رشين الأول من
الع���ام 2015؛عن �ض���مور يف ت�أث�ي�ر الأحزاب
على اجلماه�ي�ر ،و�أن احلزب اخلا�رس الأول يف
درا�سته هو»تيار امل�ستقبل».
«تيار امل�س���تقبل» الذي قام بالأ�س���ا�س
على ال�شخ�ص���انية العائلية ،مل يت�س��� َّن له
التجذر يف البيئة ال�سُّ ���نية ،لي�س فقط ب�سبب
الغي���اب املبك���ر مل�ؤ�س�س���ه الرئي����س رفيق
احلريري ،وع���دم �إمكانية جنله �س���عد على
�أن يكون البديل املقنع ال�س���تكمال ما يُعرف
بـ«م�رشوع رفيق احلريري» ،نتيجة �ض���عف
الأداء ال�سيا�سي وال�ش ّح املايل ،بل ب�سبب ميل
ال�شارع ال�سُّ ���ني تاريخي ًا للتنوُّع ال�سيا�سي،
خ�صو�ص ًا بعد م�سل�س���ل اخليبات يف الرهان
على «الربيع العربي» ،وت�رشذم هذا ال�شارع
ب�ي�ن االنتم���اء القوم���ي العربي �سيا�س���ياً،
واالنتماء الديني املعتدل ،وموجة «الإ�سالم
ال�سيا�سي» املعا�رص التي بلغت عند البع�ض
حدود تكفري �أي �آخر.
ويف تقييمه للو�ض���ع االنتخابي البلدي
لـ«تيار امل�س���تقبل» على امت���داد اخلارطة
اللبنانية ،يقول اخلبري �س���عد :مل يكن هناك
مف���رّ للرئي����س �س���عد احلريري م���ن خو�ض
االنتخاب���ات البلدي���ة يف بريوت و�ص���يدا،
بالنظ���ر �إىل رمزيتهما ،لك���ن نتائج بريوت
�أثبت���ت �أن احلريري كان ميك���ن �أن يُخرق �أو
يُهزم لو حتالفت الئح���ة «بريوت مدينتي»
مع الوزير ال�س���ابق �رشب���ل نحا�س وبع�ض
الرموز النا�ش���طة على امل�ستوى الإ�صالحي.
�أما يف �ص���يدا ف�إن تدنيّ ن�سبة االقرتاع فيها
ع���ن الع���ام  ،2010ه���ي نتيجة ع���دم توفُّر
امل���ال االنتخابي كم���ا كان يف االنتخابات
املا�ض���ية .ويتابع �سعد« :احلريري دخل يف
توافق���ات يف كاف���ة املناط���ق الأخرى ،ومن
�ض���منها طرابل����س ،ومعركت���ه يف طرابل�س
حتديداً مبواجهة ميقاتي وال�ص���فدي وكرامي،
�إ�ض���افة �إىل اخل�صومة مع ريفي ،كانت حكم ًا
�ستكون خا�رسة بالن�سبة �إليه» ،وعكار �أي�ض ًا
�ستثبت ،كما �أثبت البقاعان الأو�سط والغربي،
�أال وجود يُذكر لـ«تيار امل�س���تقبل» كحركة
�سيا�سية جماهريية بعد الآن.
«تيار امل�س���تقبل» من���ذ بداياته ما هو
�سوى م�ؤ�س�سة عائلية ،برداء �سيا�سي حزبي،
وانهي���اره اجلماه�ي�ري يف ع���كار وطرابل�س
وبريوت والبقاع جاء نتيجة العجز اخلدماتي
مل�ؤ�س�س���ات احلريري بالدرج���ة الأوىل ،و�إذا
كانت اخلدمات اليومية اخلا�صة التي ت�ؤديها
النائب ال�س���يدة بهية احلريري لأبناء �صيدا
واجلوار ،كانت العامل الأ�سا�س يف االنت�صار
على �أ�س���امة �س���عد ،ف�إن هذا الن�رص اليتيم
ه���و عائلي بامتي���از ،ولي�س كافي��� ًا لإعادة
�إحياء تيار �سيا�س���ي هو ذاهب على الأرجح
اىل التقاعد ،ومراكز «امل�س���تقبل» لن تكون
م�ستقب ًال �س���وى مكاتب لآل احلريري ،ومراكز
خدمات �شخ�صية �ضمن ما ت�سمح به الظروف،
لإقطاعي���ة عائلي���ة جديدة �س�ل�احها املال
لك�س���ب الفئات املحتاج���ة ،وانتهى الإقطاع
ال�سيا�س���ي على «� 14آذار» ،خ�صو�ص��� ًا على
املكونات امل�سيحية ،نتيجة عالقة عدم الثقة

العائلية التي حتكم على «امل�ستقبل» بالتقاعد هي نف�سها التي يعاين منها «التيار الوطني احلر» (�أ..ف.ب).

مع «القوات اللبنانية» ،وانح�س���ار ح�ص���ة
النواب امل�سيحيني م�ستقبالً ،والذين يحملهم
حالي ًا الرئي����س احلريري يف «جيبه» ،مهما
كان قانون االنتخاب العتيد.
العائلية التي حتكم على «امل�س���تقبل»
كتيار �سيا�س���ي بالتقاعد ،يعاين من بع�ضها
التيار الوطني احل���ر ،لأن نتائج االنتخابات
�أثبت���ت �أن العماد عون مل يخ�رس يف جونيه،

إذا كان ال بد للتيار الوطني
الحر أن ينمو ويتطور فإن
العميد شامل روكز هو
المنقذ دون سواه

لكنه مل ينت�رص كما ي�س���تحق يف عا�ص���مته
ال�سيا�سية ،وخ�س���ائره يف املنت لي�ست فقط
يف �أنه كان بحاجة �إىل التحالفات ملواجهة
«حمدلة» املُر ،بق���در ما �أن «التيار» عا�ش
�إرباكات الأداء ال�ضعيف وغري امللتزم لنوابه،
ولي�ست النتيجة ال�ساحقة املاحقة يف احلدت
ذاك امل�ؤ�رش على �أن «التيار» موجود �سيا�سي ًا
على الأر�ض ،بقدر ما �أن احلدت قلعة عونية؛
كما و�ص���فها املنا�ضل العوين الأقوى النائب
حكمت دي���ب ،والفوز يف جزين كان �أي�ض��� ًا
عوني���اً ،وكانت بلدة «املكنونية»؛ م�س���قط

ر�أ����س العماد عون ،عرو����س املهرجان طيلة
النهار ،ال�ستدرار التعاطف مع «ابن جزين»،
ونتائج جبل الريحان ل�صالح املر�شح الفائز
�أم���ل �أبو زيد �أثبتت �أن حزب اهلل كان ال�س���ند
الأول للفوز ،و�أن الرئي�س بري انكف�أ فع ًال عن
املنازلة يف انتخابات فرعية.
الأزمة العائلي���ة التي يعاين منها التيار
الوطني احلر لي�ست يف رئا�سة ال�صهر جربان
با�س���يل لـ«التي���ار» ،بل يف تزكية ال�ص���هر
لرئا�س���ة تيار يحم���ل لواء االحت���كام لر�أي
ال�ش���عب ،فكانت التزكية بداي���ة الأزمة ،مع
وجود مناكفة داخلي���ة� ،إىل �أن كانت معركة
جونية ،فنزل العميد �ش���امل روكز �إىل �ساحة
معركتها البلدية ،كقائد لبناين تطغى �صفاته
الوطنية ومناقبيته الع�س���كرية على �ص���فة
القرابة للعماد ع���ون ،وبدا وك�أنه لي�س فقط
اخلليفة املنتظر لرئا�سة التيار و�إعادة جمع
ال�شمل العوين امل�شتّت ،بل لت�أمني ا�ستمرارية
«العونية» كحالة �شعبية م�سيحية وطنية،
حتت���اج دائم��� ًا �إىل ترياق مدر�س���ة اجلي�ش
اللبناين ،لأنها يف الأ�س���ا�س وليدة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وراف�ض���ة للفكر امليلي�شيوي ،ولن
ت�س���تمر هذه احلالة النخبوية �س���وى حتت
مظلة اجلي�ش اللبناين و��ش�رف االنتماء �إىل
الع�س���كر ،و�إذا كان ال بد للتيار الوطني احلر
�أن ينم���و ويتطور ،ف�إن العميد �ش���امل روكز
هو املنقذ دون �س���واه ،وقدر ه���ذا التيار �أن
ا�ستمراريته هي رهن ارتباطه بقيادة ال�ضباط
املتقاعدي���ن ،ليبق���ى التيار اجل���ارف على
امتداد لبنان ،حام ًال لواء االنتماء للع�س���كر،
والتحال���ف م���ع املقاومة �ض���من املعادلة
الثالثية« :اجلي�ش وال�شعب واملقاومة».

�أمني �أبورا�شد
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همسات

«أهل النظام» يجددون مؤسساته ..بشروطهم

¡ تزاوج انتخابي

يحر�ص �أن�صار الرئي�سني �سعد الدين احلريري
وجني����ب ميقات����ي عل����ى ترويج الت����زا ُوج
االنتخاب����ي بينهما يف طرابل�س ،على قاعدة
العداء امل�ش��ت�رك لوزير الع����دل �أ�رشف ريفي،
ي�س����جل مر�ش����حوه للبلدية
وخوف���� ًا من �أن
ّ
�أرقام ًا عالية	 .

¡ لوال ريفي

ي��ردد �أن�ص��ار وزير الع��دل �أ�رشف ريف��ي �أنه
ل��وال وجوده على ر�أ���س م�ؤ�س�س��ة �أمنية �أثناء
تويل الرئي�س جني��ب ميقاتي احلكومة ،لكان
«احلريري��ون» و«امليقاتي��ون» يف طرابل���س
قابعني الآن يف ال�سجون ،وكل التهم وا�ضحة،
وال تقبل النقا�ش.

¡ الت�شطيب امل�شبوه

ت�ساءلت م�صادر يف التيار الوطني احلر عن
�رس لعبة الت�ش����طيب املق�ص����ودة يف الئحة
انتخاب����ات بلدي����ة جزي����ن ،املدعوم����ة من
«التي����ار» ،لأربعة من نا�ش����طي «التيار»،
بينهم رئي�س الالئحة ،ووجدت فيها حماولة
غري بريئ����ة �أبداً ،كان هدفها �إ�س����قاط رئي�س
الالئحة ،الذي بقي حت����ى ظهور نتائج �آخر
�صندوقني مه َّدداً بال�سقوط� ..إ�ضافة �إىل الهدف
امل�ش����بوه بجعل �أع�ض����اء مع ّينني يحتلون
املرتبة الأوىل بني الفائزين.

¡ ا�ستعداداً لالنتخابات النيابية

هل الهدف هو قطع الطريق على �إمكانية م�شاركة باقي القوى الفاعلة يف احلكم؟

لن يط���ول التهاء اللبناني�ي�ن باالنتخابات
البلدية واالختيارية ،ونتائجها ،التي �أُجنز ق�سم
كبري منه���ا بالتزكية ،كتعبري ع���ن رف�ض فكرة
االحتكام �إىل �أ�صوات ال�شعب من الأ�سا�س ،حتى
يتم �إدخالهم يف ملهاة جديدة ت�ضعهم يف دائرة
«جدل بيزنط���ي» ،حتيرّ هم بني القبول ب�أولوية
�إقرار قانون انتخاب حدي���ث ،وانتخاب جمل�س
نيابي جديد على �أ�سا�سه ،وبني �أولوية انتخاب
رئي�س للجمهوري���ة ،من قبَل جمل�س نيابي غري
منتخَ ���ب من ال�ش���عب ،مدَّد لنف�س���ه ،بغفلة عن
ال�ش���عب ،مرتني ،مبا ي�س���مح له بوالية كاملة
حتى  20حزيران .2017
�أو�ساط �سيا�سية لبنانية ترى �أن بع�ض الطبقة
ال�سيا�سية ا�ض���طر �إىل القبول ب�إجراء انتخابات
بلدي���ة واختيارية ،لإلهاء النا�س عن ف�ض���ائح
النفايات و�س���م�رساتها ،وف�ض���ائح «الإنرتنت»
واالت�ص���االت غري ال�رشعي���ة و�رسقاتها ،وكذلك
عن ف�ض���ائح الف�س���اد داخل م�ؤ�س�سة قوى الأمن
الداخلي ،التي كان الف�ض���ل واجل���ر�أة ملديرها
العام اللواء ب�ص���بو�ص يف �سحب الغطاء عنها،
حتى ا�ض���طر بع�ض الطبقة ال�سيا�سية ال�صانعة
لهذا الف�س���اد� ،إىل جماراة النا����س يف القول �إن
النظ���ام يف لبنان منه���ار ،وال دولة فعلية فيه،
بعد �أن �أكل الف�ساد الأخ�رض والياب�س من خرياته.
وتقول تلك الأو�س���اط �إن �إج���راء االنتخابات
البلدي���ة ،وكذلك االنتخاب���ات الفرعية النيابية
يف ق�ض���اء جزين ،ك�ش���ف كذب حجج و�أ�سباب
التمديد املعلَنة للمجل�س النيابي ،لأن ال�س���بب
الفعلي الذي بات معروف ًا من قبَل اللبنانيني� ،أن
بع�ض �أهل ال�س���لطة يرف�ضون �إجراء االنتخابات
النيابية يف ظل ال�شُ ّح يف ال�سيولة املالية التي
يعانون منها ،والتي ووجهت با�ستنكاف �رشائح
وا�س���عة من الناخبني ،ممن اعتادوا تلقّي املال
ال�سيا�سي واالنتخابي ،عن التوجُّ ه �إىل �صناديق
االقرتاع ،كما �أن هذا ال�ش���ح ،يف الوقت نف�س���ه،

�أ�ضعف املوقف التفاو�ضي للجهات التي تعوّدت
على ت�ش���كيل «حمادل نيابية» ،ولوائح بلدية
معلَّبة ،حتى بتنا نرى م�ش���هداً ال ت�صدّقه الأعينُ
يف انتخابات بلدية بريوت ،كمثال ،حيث حتالف
فيها الأ�ضاد ،فيما حتاربا يف �أماكن �أخرى ،بكل
قواهما!
وتلفت الأو�س���اط �إىل �آخر عرو�ضات امل�رسح
ال�سيا�س���ي املفت���وح ،واملرتاوحة ب�ي�ن مبادرة
رئي����س املجل����س النياب���ي املثلَّثة الأ�ض�ل�اع،

«قانون االنتخاب المختلط»
هو إعادة تفصيل ورتق لعورات
السيئ الذكر
قانون الستين
ِّ

والرامي���ة �إىل �إيجاد خمرج للأزمة ال�سيا�س���ية،
القائمة عل���ى عقم �إعادة تكوين ال�س���لطة ،من
خ�ل�ال التمدي���د ،وتعطيل الت�رشي���ع يف الوقت
نف�س���ه ،من خالل تعطيل عم���ل جمل�س النواب،
وحما��ص�رة عم���ل احلكومة ب��ش�روط و�رشوط
م�ض���ادة ،وبالتايل �إعدام النظ���ام ،الذي مل تبقَ
منه غري روائح الف�س���اد التي �أزكمت كل الأنوف،
وبني الت�رصيحات املتكررة لوزير الداخلية نهاد
واملعبة عن موقف «تيار امل�ستقبل»
رِّ
امل�شنوق،
وحلفائه ،والراف�ضة لإجراء االنتخابات النيابية
قب���ل انتخاب رئي����س للجمهوري���ة ،وك�أننا يف
خالف بني من يريد و�ض���ع احل�صان �أمام عربة

معطَّ لة ،وبني من يريد �أن جترّ العربة احل�صان.
لك���ن اخلطري ،ب���ر�أي الأو�س���اط ال�سيا�س���ية
ذاته���ا� ،أن �أركان الطبقة ال�سيا�س���ية املتحكِّمة
برق���اب الب�ل�اد والعب���اد ،يتّجه���ون �إىل مترير
حيلة لإطالة عمر احتكارهم لل�س���لطة واحلكم،
وجتدي���د نظامهم وفق �رشوطهم ،ومبا ينا�س���ب
م�صاحلهم ،وقطع الطريق على �إمكانية م�شاركة
باقي القوى الفاعل���ة يف احلكم ،والتي يتيحها
نظ���ام االنتخاب الن�س���بي ،فيما ل���و �أُقرّ ،وهذه
احليلة لي�ست �سوى الرتويج لـ»قانون االنتخاب
املختل���ط» ،الذي ه���و يف حقيقة الأم���ر �إعادة
تف�ص���يل ورتق لعورات قانون ال�س���تني ال�سيِّئ
الذك���ر ،الذي يوجد �ش���به �إجم���اع لبناين على
رف�ض���ه والتخلُّ�ص من���ه ،باجتاه �إق���رار قانون
حديث يعتمد الن�س���بية والدوائر الوا�س���عة ،لأن
قانون ال�س���تني و�ضع ال�سلطة ب�أيدي من يح�صل
عل���ى  51يف املئة من املقرتعني ،وهم القلة من
الناخبني ،وجعل �أكرثية اللبنانيني خارج دائرة
التمثيل ،لأن معظمهم ي�س���تنكف عن امل�شاركة
يف انتخاب���ات ال حتمل �أي �أم���ل يف التغيري �أو
يف حمارب���ة الف�س���اد والفا�س���دين ،وقد جاءت
االنتخاب���ات البلدي���ة واالختياري���ة ،وانتخاب
نائب جزين ،لتحمل ر�س���ائل بالغة الأهمية عن
حاجة النظام والطبقة ال�سيا�س���ية �إىل ال�رشعية
ال�ش���عبية لتعومي �أنف�س���هم ،ولإعادة الروح �إىل
م�ؤ�س�س���ات الدولة واحلكم ،ما يطرح ا�ستفهام ًا
كب�ي�راً عن املان���ع من �إعادة ال���روح �إىل موقع
رئا�س���ة اجلمهورية ،عرب االحت���كام �إىل النا�س،
وجعل اختياره ب�أيدي اللبنانيني ،فيو�ضع بذلك
حد لعار انتظ���ار املبادرات واحللول اخلارجية،
فرن�س���ية كانت �أم عربية ،وتعاد الكرامة لدولة
ونظام مل ي َر فيه �أربابه �س���وى �سوق لل�سم�رسة،
وباب لل�رسقة والإثراء ال�رسيع.

عدنان ال�ساحلي

ك�ش��فت م�ص��ادر �أك�ثر م��ن تي��ار �سياي�س��ي
لا اال�س��تعدادات لالنتخاب��ات
�أن��ه ب��د�أت فع� ً
النيابي��ة ،الت��ي مل يعد تف�ص��لنا عنها �س��وى
وعلم من هذه امل�ص��ادر �أن هذه
�س��نة واحدةُ .
التي��ارات والأحزاب ب��د�أت بالبحث جدي ًا يف
املحتمل�ين ،والبحث عن
�أ�س��ماء املر�ش��حني
َ
وجوه جديدة بد ًال من وجوه قدمية يف الندوة
النيابية.

¡ حزب اهلل كان الأكرث ح�ضوراً

ر�أى دبلوما�سي عربي يف بريوت �أن اخلطوات
ال�س����عودية يف لبن����ان حتمل من����ذ �أكرث من
�ش����هرين �أهداف ًا حمددة من موقفها املت�شنّج
من حزب اهلل ،وهي تقود حرب ًا دبلوما�س����ية
وا�سعة �ض����ده يف كل املحافل الدولية ..لكن
ما لفت هذا الدبلوما�س����ي� ،أن «احلزب» كان
احلا���ض�ر الأبرز والأهم والأكرث �س����طوع ًا يف
ع�ش����اء ال�س����فري علي عوا�ض الع�سريي ،رغم
ع����دم ح�ض����وره ،لأن ال�شخ�ص����يات احلليفة
للحزب لو مل تت ّم دعوتها للع�ش����اء املذكور،
لكان����ت اتّهم����ت ال�س����عودية ب�أك��ث�ر ما هي
متهمة ..وو�صف هذا الدبلوما�سي ذاك الع�شاء
بـ«ع�شاء عزل حزب اهلل» ،لكن ال�سحر انقلب
على ال�س����احر ،وكانت �سلة الع�سريي فارغة،
و�سقطة �سعودية مد ّوية.

¡ تهديد �سعودي بـ«قطع الرزق»

نقل��ت �أو�س��اط �س��عودية ع��ن م�س���ؤول
ا�س��تخباراتي يف اململكة ،توجيه �إنذار �أ�ش��به
بتهدي��د لوزير لبن��اين ولرجل �أعم��ال لديهما
��شركات عامل��ة م��ع ال�س��عودية ،ب�إنه��اء
�أعمالهم��ا وتفلي���س ال��شركات �إذا توا�ص�لا،
ملجرد التوا�صل ،مع جهة لبنانية فاعلة جداً.

¡ جتاهُ ل ..للعودة مرغم ًا

يج����زم مقرب����ون م����ن وزير ح����ايل �أن جهة
�سيا�س����ية تتعمد جتاهله ،من �أجل �أن يذهب
�إىل �أعتاب زعيمها «اجلاهل» وتقدمي الوالء
والطاعة ،ومن ثم �إطالق «ر�صا�صة الرحمة»
عليه �سيا�س����ي ًا ،وهذا لن يحدث ،لأن الغطاء
اخلا�����ص ب����ه ما ي����زال فاع ًال ،وعم����ا قريب
�سيندمون.
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يادلين يرسم لحلفائه األعراب خريطة استمرار العدوان على سورية
كان الفت��� ًا قبل �أ�س���ابيع مقال ملدير
مرك���ز الأبح���اث القوم���ي يف «الدول���ة
العربي���ة»؛ اجلرنال ال�ص���هيوين عامو�س
يادلني ،يف جريدة «يديعوت احرونوت»،
الذي �ش���دد فيه على �رضورة االنتقال �إىل
مرحلة جديدة من احلرب على �سورية ،من
خالل االنخراط املبا�رش جلي�ش العدو يف
احلرب العدوانية الكونية على �سورية.
يادل�ي�ن ،وه���و باملنا�س���بة كان
مديراً �س���ابق ًا لال�س���تخبارات الع�سكرية
ال�صهيونية ،يعود �إىل التجربة ال�صهيونية
مع لبنان ب�إحيائه فكرة ال�رشيط احلدودي
املحت���ل ال���ذي بد�أ م���ع الرائ���د العميل
امل�رسطن �س���عد ح���داد والل���واء اخلائن
انط���وان حل���د ،لكنه يط���وره �إىل �رضورة
انبثاق ه���ذا ال�رشيط بالتعاون مع الأردن
مبا��ش�رة ،وبتن�س���يق فعل���ي وعملي مع
اململكة العربية ال�س���عودية �سيا�سياً ،من
خالل مزيد من التوا�ص���ل ب�ي�ن الريا�ض
وتل �أبي���ب ،وهو ما بد�أ يُرتجم ب�أ�ش���كال
متنوع���ة ،من خالل اللق���اءات املختلفة،
وعلى �ش���تى امل�س���تويات الدبلوما�سية
وال�سيا�سية واال�ستخباراتيه ،وع�سكري ًا من
خالل ت�شجيع اململكة العربية ال�سعودية
على �ضخ املزيد من امل�سلحني وم�ساعدة
املجموعات امل�س���لحة مالي ًا وت�س���ليحاً،
ح����ض القي���ادة امل�رصية
بالإ�ض���افة �إىل ّ
بتقدمي �ش���تى و�سائل الرتغيب والرتهيب،
لدفعها نحو العداء مع دم�شق؛ على نحو
ما كان علي���ه زمن «الإخ���واين» حممد
مر�س���ي ،ويف كل احل���االت� ،إذا م���ا مانع
الرئي�س امل�رصي يف ذلك ،يكون دفع م�رص
نح���و مزيد من التوترات واخل�ض���ات ،لأن
لـ»مملكة الكاز» ت�أثري على املجموعات
الإرهابية التي تعمل يف �ش���مال �سيناء،
وه���و م���ا يالحظ ت�ص���اعده رغ���م منح
امللك �س���لمان الدكتوراه الفخرية ،و�إعالن
ال�سي�س���ي عن تنازله عن اجلزيرتني ،وكل
ذل���ك ترافق مع �إعالن الكيان ال�ص���هيوين
�ضم ه�ضبة اجلوالن.
الع���ودة �إىل امل�رشوع القدمي  -اجلديد
وطرحه م���ن قبل واحد يعت�ب�ر من كبار
وا�ض���عي ال�سيا�س���ات ال�ص���هيونية يف

هل ت�ستغرق ا�ستعادة الرقة وقتاً طويالً؟

املنطق���ة ،ج���اءت يف وقت ب���د�أ اجلي�ش
ال�س���وري وحلفا�ؤه يحققون انت�ص���ارات
نوعية �أحلقت �أفدح اخل�س���ائر بع�صابات
الإره���اب والتوحّ �ش والتكف�ي�ر ،املتعددة
اجلن�س���يات ،ويف وق���ت برز تع�ُّث�رُّ بائع
الكاز العربي الكبري يف �ش���تى املواجهات
وامل�شاريع� ،سواء على امل�ستوى الداخلي،
حيث ف�ض���حت تط���ورات الطبيعة حقيقة
الإن�شاءات والبنى التحتية ،فع�رش دقائق
م���ن الأمط���ار الغزيرة خرّب���ت كل البنى
التحتية يف ج���دة وغريها� ،إ�ض���افة �إىل
اخل�س���ائر الب�رشية ،واملادية التي ُقدِّرت
باملليارات ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل ال�رصاعات
الداخلي���ة بني �أجنحة الأ��س�رة احلاكمة،
ب�شكل بات �أوالد �سلمان ،وعلى ر�أ�سهم ويل
ويل عه���ده جنله حممد ،يخ�ش���ون من �أي
هدنة يف ال�رصاع���ات الداخلية املحتدمة
على النفوذ وال�س���لطة وال��ش�ركات ،وهذا
م���ا ينعك�س عل���ى امل�س���توى اخلارجي

السعودية مستمرة
في ضغطها على مصر كي
ال تلعب دورها القيادي
في المنطقة ..والذي
من شأنه قلب المقاييس

يف امليادين التي �أ�س���هموا يف �إ�ش���عالها،
وي�ش���اركون فيها براً وبحراً وجواً ب�شكل
مبا��ش�ر ،كحال اليم���ن� ،أو غ�ي�ر مبا�رش
كحالهم يف �س���ورية والع���راق ،من خالل

دعمهم الع�ص���ابات الإرهابية وت�سليحها
ومتويله���ا� ،أو كحالهم يف م�رص ،حيث ما
زالت املهمة الكربى �أمامه���م �إبقاء �أر�ض
الكنان���ة يف �رصاعات دائمة وم�س���تمرة،
وم���ن هنا ي�أت���ي متويله���م للإرهاب من
جهة ،وال�ض���غط على القي���ادة امل�رصية
من جهة ثانية ،م���ن �أجل �أال تلعب م�رص
دوره���ا القيادي يف املنطق���ة ،والذي من
�ش����أنه �أن يقلب مقايي�س املنطقة ..وهنا
يكمن بيت الق�ص���يد ،لأن انت�ص���ار �سورية
وا�ستمرار حتقيق اجلي�ش ال�سوري وحلفائه
االنت�ص���ارات ،يعني يف نتيجته احلتمية
احتم���ال تكي���ف القي���ادة امل�رصية مع
انت�صارات الأ�س���د امليدانية ،وف�شل �أهداف
الع���دوان ،خ�صو�ص��� ًا �أن «الإ�رسائيل���ي»
وبائع الكاز يكت�شفون بامللمو�س �أن قادة
غربيني وم�س����ؤولني عرب��� ًا الذين حتدثوا
طوي�ل�اً ومراراً ع���ن رحيل الأ�س���د ،باتوا
يف ع���داد املوتى� ،أو رحلوا عن ال�س���لطة،

وبقي الأ�س���د ،ومنهم على �سبيل املثل ال
احل��ص�ر :نيكوال �س���اركوي ،و�آالن جوبيه،
وامللك عب���داهلل �آل �س���عود واب���ن �أخيه
وزير اخلارجية �س���عود الفي�صل ،وقبلهما
الأمريان �سلطان ونايف ،وال�سجني حممد
مر�سي ،و�أحمد داود �أوغلو ،ونبيل العربي،
وحمدا قطر ..وهلم جرا.
ب����أي ح���ال ،فيادلني ي���رى �رضورة
لالنخراط الع�سكري ال�صهيوين يف احلرب
على �س���ورية وحلفائها ،و�رضورة انخراط
الأردن ودع���م ال�س���عودية له���ذا التوجُّ ه،
خ�صو�ص��� ًا �أن على اجلبهة الفل�س���طينية
ما ي�سمح بذلك ،من خالل ا�ستمرار �سلطة
رام اهلل بالتن�س���يق الأمني مع العدو من
جهة ،وعدم اتخ���اذ �أي موقف من جامعة
الأعراب باتهام املقاومة اللبنانية وحزب
اهلل بالإره���اب من جه���ة ثانية ،ويف ظل
الهدنة غري املعلَنة مع «حما�س» ،وعدم
اتخاذ الأخرية �أي موقف ب�ش����أن الأكاذيب
الأعرابية ،خ�صو�ص��� ًا ال�س���عودية� ،ض���د
املقاومة يف لبنان ،حتى �أنها مل ت�ص���در
كلم���ة ا�س���تنكار واحدة الغتي���ال عميد
الأ��س�رى املحرري���ن �س���مري القنطار ،وال
القائد اجلهادي م�صطفى بدر الدين� ،إكرام ًا
للدوحة والريا�ض من جهة ثالثة.
احلقيقة الوا�ض���حة الت���ي ينطق بها
يادل�ي�ن ،ه���ي �أن احل���رب على �س���ورية
تخ���دم الكي���ان ال�ص���هيوين ،ال���ذي جنّد
خلدمته وخدمة م�صاحله ،والتعوي�ض عن
هزائمه ،ب���دءاً من �أيار ع���ام  2001مروراً
بهزميت���ه يف مت���وز � -آب  2006وبحرب
غ���زة ،حكومات الع���دوان عل���ى الدولة
الوطنية ال�سورية ،بقياة الواليات املتحدة
الأمريكية ،وبالطبع بامل�ش���اركة العملية
لدول �إقليمية ،كال�سعودية وتركيا وقطر..
وبع�ض الداخل اللبناين.
ال�سيد ن�رصاهلل �أكد يف �إطاللته الأخرية
�أن ال�رصاع يف �سورية م�ستمر ،م�شدداً على
�أن «الآتي هو االنت�صار يف �سورية» ،وهو
ما �أعاد عليه الت�أكيد يف خطابه يف عيد
املقاومة والتحرير.

�أحمد زين الدين

هل العلويون جالية أجنبية في طرابلس؟
�ش���كّلت االنتخاب���ات املحلية فر�ص���ة لتظهري
امل�ش���هد ال�سيا�س���ي اجلديد يف البلد ،ال�سيما بعد
انف���راط عقد فري���ق «� 14آذار» ،ون�ش���وء نوع من
تكتالت مذهبية ،خا�ض���ت غمار البلديات �س���وياً؛
على غرار م���ا حدث يف زحلة وجزي���ن والنبطية،
�إ�ضافة �إىل التحالف بني الثنائي كرامي  -ميقاتي
مع «تيار امل�س���تقبل» و«اجلماعة الإ�س�ل�امية»
و«الأحبا�ش» ،و�س���واهم من الأطراف ال�سُّ نيني ،ما
ي�ؤ��ش�ر �إىل �إنتهاء الأحادية احلريرية يف ال�ش���ارع
ال�سُّ ���ني ،والتي ا�س���ت�أثرت بقراره منذ العام ،2005
وبالتايل بدء مرحلة جديدة ،قائمة على تفاهمات
بني املكونات ال�سُّ ���نية ،قد تكون غري معلَنة ،لكنها
مرتكزة على مبد�أ «قبول الر�أي الآخر» ،ال�سيما يف
�ش�أن التطورات يف املنطقة.
غ�ي�ر �أن الوزير �أ�رشف ريفي والنائب م�ص���باح
الأحدب مل يدخال يف «القائمة التوافقية» ،فالأول
مايزال يعي�ش �سيا�س���ي ًا على م���ا تبقّى من ذيول

االحتقان املذهبي وال�سيا�س���ي الآيل �إىل االنح�سار،
وبالتايل انته���اء دور ريفي عند انته���اج «التيار
الأزرق» �سيا�سية احلوار احلقيقي وقبول الآخر� ،أما
الثاين فلديه اعتبارات خا�ص���ة به ،ويعترب �أن لديه
ت�أييداً �شعبي ًا كبرياً قد ي ؤ�هّله للفوز يف االنتخابات
البلدية ،ح�سب م�صادر �أهلية طرابل�سية.
لكن يف الوقت عينه� ،ش���ابت ه���ذه التفاهمات
عيوب وم�ساوئ ،متثلت يف تهمي�ش متثيل الطائفة
الإ�س�ل�امية العلوية ،وتغيبه���ا ،ومعاملتها ك�أنها
جالية �أجنبي���ة يف طرابل����س ،وفر�ض «ممثلني»
عنه���ا يف «الالحت���ة التوافقي���ة»� ،أحده���م تابع
لـ«تيار احلريري» ،دون الوقوف على ر�أي املجل�س
الإ�سالمي العلوي؛ �أ�س���و ًة باملر�شحني امل�سيحيني
على القائمة نف�س���ها ،الذين نال���وا بركة مراجعهم
الروحي���ة يف الفيحاء ،وك�أن هناك ق���راراً خارجي ًا
للإمعان يف �سيا�س���ة عزل الطرابل�سيني العلويني
عن مدينتهم ،و�إق�ص���ائهم عن امل�شاركة يف �إمنائها،

ب���د ًال من ا�س���تغالل الفاعليات الطرابل�س���ية ظرف
االنتخاب���ات لل ّم ال�ش���مل الطرابل�س���ي ،على غرار
امل�صاحلة ال�ش���هرية التي �أقيمت بني الرئي�س �سعد
احلريري والزعيم الراحل علي عيد يف منزل املفتي
مالك ال�ش���عار يف الفيحاء ،لط���ي مرحلة ما كان
يُعرف بـ«جوالت اال�شتباكات».
ويف هذا ال�صدد ،ت�شري م�صادر �إ�سالمية طرابل�سية
�إىل �أن �أي ًا من الأطراف الفاعلة يف عا�صمة ال�شمال
مل يج���ر�ؤ على املب���ادرة لإمتام امل�ص���احلة بني
مكونات املدينة ،خوف ًا على �أو�ضاعهم االنتخابية،
كون بع�ض ذيول االقتتال ماتزال قائمة.
�أم���ا يف �ش����أن التمثي���ل امل�س���يحي يف الالئحة
املذك���ورة ،فتلفت امل�ص���ادر �إىل الثنائ���ي ميقاتي -
احلري���ري �آث���ر توزيع املقاع���د البلدية املخ�ص�ص���ة
للم�س���يحيني على «تيار املرده»� ،إ�ضافة �إىل النائب
روبري فا�ضل ،ملا له من قرب جغرايف وبُعد اجتماعي
بني طرابل�س وزغرتا ،ال�سيما بعد التقارب الراهن بني

احلريري والنائب فرجنية ،كذلك �أ�سهم دعم «املردة»
يف فوز نقيب الأطباء يف ال�شمال ،والقريب من ميقاتي،
الأمر الذي �شكّل حافزاً �إ�ضافي ًا للتم�سُّ ك بالتحالف بني
الثنائي والتيار املذكورين.
وت�ؤكد امل�صادر �أن القوى امل�سيحية املوجودة على
ال�ساحة الطرابل�سية مل تتو�صل �إىل تفاهم م�شرتك يف
ال�ش����أن التمثيل امل�س���يحي يف املجال�س املحلية يف
مدينتي طرابل�س وامليناء ،ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية
بينها ،رغم الطابع الإمنائي لالنتخابات الراهنة.
وتعترب امل�صادر �أن �إق�صاء مر�شحي التيار الوطني
احل���ر عن اللوائح التوافقية يف املدينتني املذكورتني،
ي�أتي يف �سياق الإ�س���هام يف حماولة تطويق ح�ضور
العماد مي�ش���ال عون يف لبنان ال�ش���مايل ،غري �أن هذا
الأمر غري جُمد يف ال�سيا�س���ة ،ال�س���يما بعد فوزه يف
كربى املناطق امل�سيحية.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

معركة الرقة القادمة..
بين تقاعس الحلفاء وحاجة واشنطن لالنتصار

¡ قريباً ..تطورات �إيجابية �سوري ًا

توا�صل
توقّع م�س����ؤول �أمني �س���وري لـ«الثبات»ُ ،
ال�رصاع الدم���وي بني املجموع���ات الإرهابية يف
الغوط���ة ،وامت���داده �إىل مناطق اخ���رى ،يف �إطار
ال�رصاع عل���ى النفوذ الذي يعك����س حجم ال�رصاع
املخفي بني رعاة الإرهاب .و�أكد امل�س�ؤول ال�سوري،
�أن ال�س���احة ال�س���ورية مقبلة قريب ًا على تطورات
�إيجابية ل�ص���الح �شعبها ،تفر�ض���ها �صالبة وقدرة
الدولة وجي�شها ،وم�س���اندة �أ�صدقائها يف مواجهة
الإره���اب التكفريي ،ما �س���ينعك�س �رصاعات كبرية
بني رعاة الإرهاب.

¡ تفجريات �أمريكية ملنع حترير الفلوجة

ذك��رت م�ص��ادر عراقي��ة مطلع��ة �أن �أي��ة خط��ط
وحت��ركات للجي���ش العراق��ي لتحري��ر الفلوج��ة
واملو�ص��ل من ع�ص��ابات الإره��اب ،تالقي رف�ض�� ًا
من جان��ب الواليات املتح��دة ،وكلما �س��عت الدولة
العراقي��ة للقي��ام به��ذه املهم��ة �ض��د «داع���ش»،
ت�آم��رت وا�ش��نطن بتنفي��ذ عمليات تفج�ير �إرهابية
يف العا�ص��مة العراقي��ة .و�أو�ض��حت امل�ص��ادر �أن
�أمريكا تدفع باجتاه �أن تبقى الفلوجة حتت �س��يطرة
«داع�ش» كح ّد ال�س��يف يف خا�رصة بغداد ،ليتوا�صل
تهديد احلزام الغربي لبغداد وكربالء.

¡ تدخُّ ل �أمريكي �سافر يف �أمريكا الالتينية

«داع�ش» تعر�ض �أحد �صواريخها خالل عر�ض ع�سكري يف حمافظة الرقة ال�سورية

بالرغم من ق�ساوة م�شاهد القتل والتفجريات
االنتحاري���ة الت���ي ح�ص���لت يف كل م���ن جبلة
وطرطو����س ،والت���ي راح �ض���حيتها املئات من
ال�ش���هداء واجلرحى� ،إال �أن م�ش���هد احلقد والدماء
امل�س���فوحة ظلم ًا ال���ذي تزرع���ه «داع�ش» يف
خمتلف �أنحاء املنطقة العربية؛ من �س���ورية �إىل
العراق ،فاليمن وليبيا وغريها ،مل يحجب الأنظار
عن املعرك���ة املفرتَ�ض �أن الأمريكيني يتح�ضرّ ون
لها لتحرير الرق���ة من «داع�ش» ،معتمدين على
«قوات �سورية الدميقراطية» ،وعمادها الأ�سا�سي
القوات الكردية.
وق���د تك���ون الأنب���اء ال���واردة من ال�ش���مال
ال�س���وري ،بعد زيارة قائد الق���وات الأمريكية يف
ال�رشق الأو�س���ط جوي فوتيل ،وقبلها زيارة بريت
ماكغ���ورك؛ املبعوث اخلا����ص للرئي�س الأمريكي
لدى التحالف الدويل �ضد «داع�ش» �إىل املنطقة،
ت�أتي لت�ؤكد �أن الأمريكي�ي�ن قرروا خو�ض معركة
حقيقية �ض���د «داع�ش» يف الرقة ،و�أن املنا�شري
التي �ألقيت على الرق���ة ودعت املدنيني للرحيل
لي�س���ت حرب ًا نف�سية كما ي�س���وّق بع�ض الإعالم
الداعم لـ«املعار�ضة ال�سورية».
م�شكلة الأمريكيني يف حترير الرقة ،وكما كانت
تطرح دائم ًا حني احلديث عن حتريراملو�صل ،هي
حلفا�ؤهم ،الذين يدفع���ون الأمريكيني �إىل اعتماد
خي���ارات �أخرى يف املي���دان ال�س���وري ،قد تبدل
«هند�س���ة» خريطة التحالف���ات امليدانية ،ولو
ب�شكل تكتيكي:
بالن�س���بة �إىل حلف «النات���و» ،والأوروبيني
بالتحدي���د ،والذي���ن يتعر�ض���ون البت���زاز تركي
غري م�س���بوق يف ق�ض���ية الالجئني ،امل�ؤ�س���ف �أن
الأوروبي�ي�ن ،دع���اة حق���وق الإن�س���ان والتنظري
بالإن�س���انية والدميقراطية ،ي�س���اعدون �أردوغان
على ابتزازهم ،وي�ش���جّ عونه عل���ى حتويل تركيا
�إىل دولة  -الفرد املتحكّم بكل مفا�ص���لها ،والذي
يحكم ك�س���لطان عثماين �أين منه �سالطني الدولة
العثمانية خالل �أق�س���ى عهودها ت�س���لُّطاً .مي�شي
الأوروبي���ون بح���ذر يف هذه اللحظة املف�ص���لية
يف حق���ل �ألغام ،فال هم ي�س���تطيعون التخلّي عن

�أم�ي�ركا يف حربها �ض���د «داع����ش» ،التي تهدد
�أمنه���م وتقتلهم يف عقر داره���م ،وال هم قادرون
على �إغ�ض���اب تركيا ،التي ترف�ض �أن يكون الأكراد
عماد القوة املقاتلة التي �س���تحرر الرقة .لكن يف
النهاي���ة ،يعرف الأوروبيون قب���ل غريهم �أال قدرة
لهم على رف�ض املطال���ب الأمريكية ،و�أن الوقوف
عل���ى اجلانب ال�ص���ح� ،س���يجعلهم مرغمني على
م�ساعدة حليفهم الأمريكي� ،شا�ؤوا �أم �أ َبوْا.
�أم���ا تركيا التي ترف�ض فت���ح جمالها اجلوّي
لط�ي�ران التحال���ف ال���دويل لق�ص���ف «داع�ش»،
وترف����ض ا�س���تخدام قاعدة اجنرلي���ك ،فقد تدفع
الأمريكي�ي�ن والتحال���ف الدويل �إىل اال�س���تعانة
بالطائرات الرو�سية للم�ساعدة يف الإ�سناد اجلوّي
للمقاتل�ي�ن املتقدمني على الأر����ض .هذا التعاون
الع�س���كري امليداين ،الذي �أعلن الرو�س مناق�شته

اإلدارة األميركيةال تملك وقتًا
للمناورة وممارسة مجرد حرب
نفسية إعالمية باإلعالن عن نيتها
تحرير الرقّ ة

مع الأمريكيني ،بينم���ا نفاه اجلانب الأمريكي ،قد
ي�ص���بح �أم���راً واقع ًا يف عملية حتري���ر الرقة من
«داع�ش» ،وقد ميهّد ال�سبيل �إىل مزيد من التن�سيق
بني اجلانبني ،علم ًا �أنه ق���د ال ي�ؤدي �إىل التفاهم
على �أ�س�س احلل ال�سيا�سي ب�شكل كامل.
ويبقى احللفاء الع���رب الذي ينادون ب�رضورة
حترير الرقة من قبَل ق���وات عربية ولي�س كردية،
في���درك الأمريكي���ون �أنه���م غ�ي�ر جادّي���ن وغري

(�أ.ف.ب).

حل�ض مقاتليهم على الأر�ض ملقاتلة
م�س���تعدين ّ
«داع�ش»� ،إذ �إن الأولوية بالن�س���بة لهم هي قتال
اجلي�ش ال�س���وري ،ولو كان ذلك بو�ساطة التحالف
مع ال�شيطان.
يف املح�ص���لة ،وبالرغ���م من كل ال�ض���غوط،
وتبيان م�ص���الح احللفاء ،وع���دم رغبتهم بفعل
�شيء �ض���د داع�ش ،ف�إن معركة حترير الرقة باتت
�رضورية بالن�سبة للأمريكيني ،لأ�سباب عدّة �أهمها:
الإدارة الأمريكية ،املتهمة ب�أنها مل حتقق �شيئ ًا
يف حملتها �ض���د «داع�ش» يف �س���ورية والعراق،
ال متل���ك ترف الوق���ت وال هام�ش املن���اورة لكي
متار�س جمرد حرب نف�س���ية �إعالمية بالإعالن عن
نيتها حترير الرقّة ،فترتاجع بعدها ،لي�ش ّن عليها
حلفا�ؤها وخ�ص���ومها يف الداخل  -قبل الأعداء -
حملة بالتق�ص�ي�ر والتقاع�س واالتهام بال�ض���عف
وال�ت�ردد ،ت�ش���به �إىل حد بعيد ما قام���وا به بعد
تراجع الرئي�س باراك �أوباما عن �ش��� ّن حرب على
النظام ال�سوري بُعيد �أزمة الكيميائي ال�سوري.
الوقت املتبقي للرئي�س باراك �أوباما يف البيت
الأبي�ض ،وحاجته النت�ص���ار م���ا يف احلرب على
الإرهاب ،تنفي عنه �صفة الف�شل فيها ،بعدما حقق
الرو�س يف مدة ق�صرية ما عجز عنه التحالف يف
�ش���هور عديدة ،يوجب عليه القيام بتحرير مدينة
ي�ض ّج بها الإعالم العاملي ،وهكذا ّ
مت اختيار الرقة،
باعتبار حتريرها �أ�س���هل و�أق���ل تعقيداً من حترير
املو�صل.
اكت�ساب مزيد من �أوراق القوة يف املفاو�ضات
حول م�س���تقبل �سورية ،بعدما ا�ستنفد الأمريكيون
ورقة «املعار�ض���ة ال�سورية» امل�سلّحة املدعومة
من ال�س���عوديني والقطري�ي�ن والأت���راك .يحتاج
االمريكي���ون �إىل �أوارق قوة تدين لهم بالوالء �أكرث،
بعدما �أظه���ر احللفاء الإقليمي���ون رغبة بالتمرد
عل���ى قرارات وا�ش���نطن ،ومَ ���ن �أكرث م���ن الأكراد
ا�ستعداداً للطاعة ،والذهاب �إىل معركة ال يريدونها
بالأ�س���ا�س ،يف ظل وع���ود لهم بت�أ�س���ي�س كيان
م�ستقبلي ي�أ�س�سون فيه دولتهم  -احللم؟

د .ليلى نقوال

اعترب م�س����ؤول دبلوما�س���ي �أوروبي �أن ما ت�شهده
�س���احات بع�ض دول �أمريكا اجلنوبية من انقالبات
مد َّبرة عل���ى �أنظمة وحكومات قائم���ة ،هو تدخُّ ل
�أمريكي �س���افر يف ال�ش����ؤون الداخلية لدول القارة،
وهناك �أكرث من م�ش���هد �سيا�س���ي ق���د تغيرّ بفعل
التدخ���ل الأمريكي .وق���ال الدبلوما�س���ي �إن هدف
الواليات املتح���دة من خمططها هو تغيري الأنظمة
الراف�ضة واملعادية ل�سيا�ستها يف �أمريكا اجلنوبية،
وهذا ما حدث يف الربازيل ،حيث �أُق�صيت «رو�سيف»
عن امل�شهد ال�سيا�س���ي ،ويف الأرجنني ،وما يجري
التخطيط له حالي ًا يف فنزويال ،عل �أيدي معار�ضة
م�أجورة ،تقف وارءه �أمريكا .و�أ�ضاف :وا�شنطن بفعل
�أدواتها تعمد �أو ًال �إىل �رضب وتخريب االقت�صاد يف
الدولة امل�س���ته َدفة للتغطية على عمليات التغيري
للم�شهد ال�سيا�سي ،و�رضب �أب�سط قواعد الدميقراطية،
م�ش�ي�راً �إىل �أن �إغراق البالد يف الفو�ض���ى من بني
�أ�س���اليب التدخُّ ل الأمريكي يف ال�ش�أن الداخلي ،غري
ِ
م�ستبعد �أنه يف حال ف�شل هذه ال�سيا�سة يف حتقيق
مع تريده �أمريكا� ،أن تُقدم على التدخُّ ل الع�سكري.

¡ م�رص ..وا�ستعادة ملف
امل�صاحلة الفل�سطينية

ر�أى م�س�ؤول رفيع يف وزارة اخلارجية امل�رصية� ،أن
امل�ص��احلة يف ال�س��احة الفل�س��طينية تراوح مكانها،
رغم تنقل حواراتها وم�س�ؤويل ملفاتها بني العوا�صم،
وتبددت الآمال ب�إجناز امل�ص��احلة و�إنهاء االنق�سام.
فرتكي��ا وقطر اجتهت��ا �إىل فتح قنوات االت�ص��ال مع
«�إ�رسائيل» لهدنة طويلة الأمد ،يتم االتفاق والتوقيع
عليه��ا يف ظل االنق�س��ام احلا�ص��ل ،يف ح�ين وقفت
رام اهلل تنظ��ر وتراقب وترتقب بقلق وحذر �ش��ديدين،
لذلك بع��د �أن وجدت القيادة امل�رصية نف�س��ها باتت
بعيدة عن امللف الفل�سطيني ،و�أن االجندات القطرية
الرتكية ي�صار �إىل تنفيذها قرب حدودها ،تتم درا�سة
والتوجه �إىل
التخ��ل عن �سيا�س��ة االنتظار والرتق��ب،
ُّ
التدخ��ل الرتكي  -القطري
البحث ع��ن �آليات توقُّف ُّ
يف قط��اع غ��زة ،خ�صو�ص�� ًا �أن الدوح��ة و�أنق��رة من
اجلهات الرئي�س��ة التي ت�س��عى ل�رضب اال�س��تقرار يف
ومت��والن املجموعات الإرهابية
ال�س��احة امل�رصيةّ ،
يف �س��يناء .من هنا ،جاءت دع��وة الرئي�س امل�رصي
للفل�س��طينيني و«الإ�رسائيلي�ين» ،ويف ح��ال واف��ق
الطرف��ان عل��ى الدع��وة امل�رصي��ة ،ونق��ل مل��ف
امل�صاحلة �إىل القاهرة ،ف�إن خفايا كثرية �ستتك�شف،
و�ستبد�أ عملية و�ضع النقاط على احلروف.
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عـربـي  -دولي

عام آخر على نكبة
نهر البارد
يف الع�رشين من �أيار ،تكون
نكبة خميم نهر البارد قد دخلت
�سنتها العا�رشة ،وما يزال �أهلنا
يرزحون حتت وط�أة ك ّم هائل من
الأزمات النف�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ،لت�أتي عملية
�إع���ادة الإع��م��ار مت�صدِّرة كل
تلك الأزم��ات ،وبعد م��رور تلك
الأعوام مل يُنجز منها �سوى �أقل
من الن�صف ،م�ضافة �إىل ذلك
ال�سيا�سة التي انتهجتها �إدارة
الأونروا يف التوقُّف عن ا�ستكمال
برنامج ال��ط��وارئ ،واملت�ضمن
ب���دالت الإي����واء واال�ست�شفاء
وال�سلل الغذائية.
و�إن كان����ت �إدارة الأون����روا
تتحم����ل م�س�����ؤولية الإعمار� ،إالّ
�أنها لي�س����ت الطرف الوحيد يف
هذه العملية ،فالدولة اللبنانية
ومنظم����ة التحري����ر طرف����ان
�رشي����كان ،وعليهم����ا ،وحتديداً
احلكومة اللبنانية ،م�س�����ؤولية
مطالبة ال����دول املانحة الإيفاء
بت�س����ديد التزاماته����ا املالي����ة،
وعليها وعلى املنظمة م�س�ؤولية
الرقاب����ة واملتابع����ة للأونروا،
وعدم �إلغ����اء دورهما من موقع
ال�رشي����ك ،خ�صو�ص���� ًا �أن ه����ذه
العملي����ة قد �ش����ابها الكثري من
عمليات ه����در الأموال ،و�صرُ فت
على مهام و�أبواب على ح�س����اب
الإعم����ار ،ناهين����ا ع����ن الزمن
والوقت املهدورَين اللذين تراكما
حت����ى بلغ����ا ال�س����نني ،لتخرج
علينا الأونروا ب�أن ما هو متوفر
�أو م����ا ميكن توفريه من �أموال ال
يفي بغر�ض ا�س����تكمال الإعمار،
وهي م�ضطرة للجوء �إىل خيارات
�أحالهما مرّ على �شعبنا.
ح�سن ًا ما �أبداه �أهلنا خميم
نهر البارد مبرجعياته ال�سيا�سية
وحراكاته وجلنته ال�شعبية من
حت �رّك��ات على م��دار املرحلة
ال�����س��اب��ق��ة ،ع��ل��ى ال��رغ��م مما
رافقها من مالحظات وثغرات،
حيث القتها القيادة ال�سيا�سية
وذراعها امليداين «خلية �أزمة
الأونروا» يف لبنان ،عندما قررت
التحرك يف مواجهة �سيا�سة
اال�ست�شفاء بداية العام احلايل،
لت�صبح امللفات ،مبا فيها ملف
«البارد»� ،سلة واحدة ،الأمر الذي
دفع �إدارة االن��روا لال�ستجابة
واملوافقة على ال�سلة الواحدة
لتلك امللفات ،والتي تخ�ضع
للحوار بني جل��ان فنية متثل
كال الطرفني ،وهي ت�سري نحو
الإيجابية ،وهنا �أدعو �إىل عدم
الإف��راط بها ،مع الإبقاء على
احلذر والتنبه ما دمنا ندرك �أن
خلفية توجهات الأونروا نابعة
من خلفية �سيا�سية تتناق�ض
جذري ًا مع حقنا يف العودة.

رامز م�صطفى

( العدد  )404اجلمعة � 27-أيار 2016 -

أين أصبحت التسوية في سورية؟
�أحرزت املفاو�ضات ال�سورية تقدُّم ًا
ملمو�ساً ،فقد �أدت �إىل �إعالن الهدنة يف
 26فرباير� /شباط املا�ضي ،يف العديد
من املناطق ال�س���ورية ،ووافق عليها
نحو  100ف�ص���يل معار�ض ،وتفاهمت
�أم�ي�ركا مع رو�س���يا عل���ى جمموعة
من النقاط ال�سيا�س���ية التي ا�ستندت
�إىل قرار جمل����س الأمن  2254بتاريخ
2012/ ،2015/وت�ض���منت وقف �إطالق
الن���ار ،والدعوة �إىل ت�ش���كيل حكومة
وحدة ،وانتخاب���ات برملانية ،و�إقرار
د�س���تور جديد للبالد خالل � 18شهراً،
ومن ثم �إجراء االنتخابات الرئا�سية.
عطّلت املعار�ض���ة وم���ن خلفها
ال�سعودية وتركيا و�أمريكا هذه الهدنة،
وه�ؤالء عملوا على تقوية املعار�ض���ة
امل�سلّحة من خالل دعمها باملزيد من
ال�سالح والرجال ،جلعلها قادرة على
مواجه���ة اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه،
بعد الهزائ���م التي مُ ني���ت بها خالل
ال�رضبات اجلوية الرو�سية ،بالتعاون
مع اجلي�ش ال�س���وري وحزب اهلل ،ومن
ثم قامت بخ���رق وقف �إط�ل�اق النار
يف حلب و�إدل���ب والالذقية وحم�ص،
بذريع���ة خ���رق الطرف الآخ���ر لوقف
�إطالق الن���ار ،علم ًا �أن قتال «داع�ش»
و«الن�رصة» ال يُع ّد خرق ًا لالتفاق.
علّقت الهيئة العليا املفاو�ض���ات
يف جني���ف ،بحجة «مت���ادي النظام
ال�سوري يف خرقه لوقف �إطالق النار»،
ولك���ن النظام ال�س���وري �أ��ص�رّ على
�رضورة ا�س���تمرارها مع املعار�ض���ات
الأخرى.
على �ض���وء ه���ذه املعطي���ات� :أين
�أ�ص���بحت الت�سوية يف �سورية؟ و�أين هي
االندفاعة الأمريكية اجتاها ،والتي كانت
قد جتاوزت احلديث عن م�شاركة الرئي�س
ب�شار الأ�س���د يف االنتخابات الرئا�سية،
وذلك بت�أجيل ح�سم املو�ضوع؟
يب���دو �أن هن���اك بع����ض الظ���روف
الإقليمية والدولية حالت دون اال�ستمرار
يف هذه املفاو�ض���ات ،والعمل جا ٍر على
ما ّمت االتفاق عليه من تفاهمات.
على امل�ستوى الدويل ،تقول م�صادر

مطلعة �إن �أمريكا ات�صلت بالرو�س و�أبدت
ا�س���تعدادها حلل الأزمة يف �سورية على
�ض���وء تفاهمات فيينا ،لكنها طلبت من
رو�س���يا تعهداً ب�إبعاد الرئي�س الأ�سد عن
ال�س���لطة يف املرحلة النهائية ،وهذا ما
مل يوافق عليه الرو�سي ،وقد عبرّ الرئي�س
بوتني ع���ن هذا املوق���ف يف الكثري من
البيانات الر�سمية واللقاءات التفاو�ضية،
بقول���ه �إن االنتخابات الرئا�س���ة �ش����أن
�سوري ال نتدخل به على الإطالق.

■ جمعي����ة امل�ش����اريع اخلريي����ة
الإ�س��ل�امية ،وحت����ت عنوان «�ش����كراً
لأحباب و�أن�صار امل�شاريع ..واحتفاء
بليلة الن�صف من �ش����عبان»� ،أقامت
احتفا ًال �ش����عبي ًا حا�ش����داً يف م�سجد
برج �أبي حيدر يف بريوت وال�ش����وارع
املحيطة به .بعد تالوة �آيات من الذكر
احلكيم ،قال ال�ش����يخ ح�سام قراقرية:
�شعارنا يف رم�ض����ان هذه ال�سنة هو
«رم�ضان �شهر ال�ص��ب�ر واملوا�ساة»،
ونريد هذا ال�ش����عار �أن يكون برنامج
عمل لكل واحد فينا ،يف بيته وعمله،
ويف عالقاته مع �أهله وجريانه ،ويف
التكاتف والتعاون .ثم �ألقى ال�ش����يخ
عبد الرحمن عما�����ش كلمة دعت �إىل
ح�سن االقتداء ب�سرية وتعاليم النبي

حممد �ص����لى اهلل عليه و�آله و�س����لم،
لأن فيه����ا الفالح وال�س����عادة للفرد
واملجتمع ،واخلروج للنا�س ودعوتهم
�إىل اخلري باحلكمة واملوعظة احل�سنة
وفق النهج الإ�سالمي املعتدل والنقي.
■ النائ��ب ال�س��ابق في�ص��ل ال��داود؛
الأم�ين العام حلرك��ة الن�ض��ال اللبناين
العرب��ي ،زار ال�س��فري الرو�س��ي يف
لبن��ان الك�س��ندر زا�س��بيكني ،معت�براً �أن
الزي��ارة التي قام بها وفد من ال�س��فارة
الأمريكي��ة يف ب�يروت �إىل منطق��ة
را�ش��يا� ،أثناء اج��راء االنتخابات البلدية
واالختياري��ة ،وجولته على بع�ض �أقالم
االقرتاع ،تدخ��ل �أمريك��ي يف �ش���ؤون
املنطق��ة ،الت��ي تعت�بر خ��ط متا���س مع
الع��دو ال�ص��هيوين م��ن جه��ة اجلن��وب،

م�شهد اللحظات الأوىل للتفجري الأخري الذي �ضرب حمافظة طرطو�س

«الديمقراطيون» يسعون
ألي إنجاز سياسي سوري
«شكلي» لتوظيفه في
انتخاباتهم الرئاسية ..كما
وظفوا اتفاقهم مع إيران
ّ

ويف تقدير هذه امل�صادر ،ف�إن �أمريكا
التي كانت جادة بهذه الت�سوية ،وتطمح
�أن تتم ،كانت ت�سعى لتوظيف هذا الإجناز
ال�سيا�سي على م�سار الت�سوية ال�سورية،
يف انتخاب���ات الرئا�س���ة الأمريكي���ة
مل�صلحة احلزب الدميقراطي يف مواجهة
احلزب اجلمهوري ،متام ًا كما عملت على
توظيف �إجنازه���ا التاريخي يف االتفاق
النووي مع �إيران.
ف�ش���لت هذه املحاولة مع رو�س���يا،
ومع ذلك �أ�رصّت �أم�ي�ركا على عقد لقاء
اجتم���اع دول دع���م �س���ورية الـ 17يف
جنيف ،م���ع علمها امل�س���بق بالعراقيل
التي وُ�ض���عت �أمام ا�ستمراراملفاو�ضات،
و�أنها لن ت�ص���ل �إىل النتائ���ج امل�أمولة
منها الآن ،وبظنها �أنها قادرة على جتيري
هذه اللقاءات ال�ص���ورية يف االنتخابات
الرئا�سية.
�أما عل���ى امل�س���توى الإقليمي فقد
حاول���ت كل م���ن تركي���ا وال�س���عودية
وحلفائه���ا تعطي���ل هذه املفاو�ض���ات،
من خالل ت�س���خني اجلبهة يف �س���ورية،
و�إ�شعالها ،لإطالة �أمد احلرب ،م�ستفيدين

واجلماع��ات الإرهابي��ة التكفريي��ة من
جهة ال�رشق.
■ امل�ؤمتر ال�ش���عبي اللبناين يف البقاع
ه ّن أ� ع�ض���و قيادته م�ص���طفى ال�ص���لح
ب�إنتخابه نائب��� ًا لرئي�س بلدية بعلبك،
م�شدداً على �أن عر�سال �أثبتت �أنها بيئة
للوحدة والعروبة ،ولي�س���ت للمغامرين
واملتطرف�ي�ن ،معت�ب�راً �أن التعددي���ة
ال�سيا�س���ية هن���اك هي الأب���رز ،حيث
انك��س�رت حال���ة االحتكار ال�سيا�س���ي،
خ�صو�ص ًا لدى «تيار امل�ستقبل» ،الذي
وهزم
تراجع نوعي ًا يف البقاع الغربيُ ،
يف بعلبك ،وخ�رس يف بلدة عر�سال.
■ ال�ش��يخ ماهر حمود ر�أى �أن الأمة ال
ت�س��تفيد من �أزماتها ،وتن�س��ى م�صادر

من الوقت ال�ض���ائع الذي مترّ به الإدارة
الأمريكية بني رئا�س���ة �أوباما الآن وعلى
�أب���واب نهايته���ا يف ت�رشي���ن الث���اين،
وانتخابات الرئا�سة اجلديدة وما حتتاج
�إليه من وقت لت�شكيل فريقها ال�سيا�سي،
وبني رغبته���ا يف فوز احلزب اجلمهوري
يف االنتخاب���ات الرئا�س���ية ،ال���ذي قد
تكون لديه �سيا�س���ة خارجية تتعار�ض
م���ع �سيا�س���ة �أوبام���ا يف �إدارة امللف
ال�س���وري ،والتي تتالءم م���ع �أهداف كل
من ال�س���عودية وتركيا يف تغيري النظام
و�إنهاء مرحلة الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وعلى الرغم م���ن الرغبة الأمريكية
يف الت�سوية امل�رشوطة ،والتي مل تنجح
فيها مع رو�س���يا ،متاهت م���ع حليفيها
الرتكي وال�س���عودي يف دعم التكفرييني،
علّه���ا تكون فر�ص���ة للأمريكي وحلفائه
يف تقوي���ة وجودهم الع�س���كري ،وزيادة
نفوذهم ،لال�ستفادة منه يف املفاو�ضات
يف مرحل���ة ما بعد انتخابات الرئا�س���ة
الأمريكية.

هاين قا�سم

اخل�ير فيه��ا ،وتزه��د يف االنت�ص��ارات
الت��ي متي��ز تاريخن��ا يف املا�ض��ي
واحلا��ضر ،قائالً :الي��وم يتحدثون عن
تق�س��يمات جدي��دة؛ دول��ة كردي��ة يف
�شمال العراق ،ودول متعددة يف �سورية
والعراق ،بل ويف ال�س��عودية ،ومنذ عام
ونيف وقف �إرهابيون با�س��م الإ�س�لام
على احل��دود ال�س��ورية العراقية وقالوا
نحن نزيل حدود �سايك�س  -بيكو ،وقد
فعل��وا ذل��ك جزئياً ،لك��ن نحو الأ�س��و�أ،
م��ع الأ�س��ف ال�ش��ديد� .أمام ه��ذا الواقع
املُ��ر ،ولوال وجود ج��ذوة املقاومة يف
لبنان وفل�س��طني ،وحيثم��ا ُوجد حمتل
�أو م�س��تكرب ،لقلن��ا �إن الأمة انتهت ،وال
�أم��ل يف نه�ض��تها وعودته��ا �إىل �أي��ام
عزها وقوتها.

www.athabat.net
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أميركا تكشف «المستور» ..وتهدد السعودية
بع����د خم�س ع�ش����ـرة �س����نة على
تفج��ي�رات �أيل����ول  ،2001وارتكازاً على
ما عُ ����رف بـ»ال�ص����فحات املخفية»،
�أقرّ الكونغر�س الأمريكي قراراً ي�س����مح
لعائالت ال�ضحايا الأمريكيني مبقا�ضاة
ال�سعودية ،مل�س�����ؤوليتها عن تفجريات
�أيلول .2001
هذا القرار يدين ال�سعودية ويهددها
على عدة م�سارات ،وفق الآتي:
 -1امل�س����ار امل����ايل ال����ذي ميكن
�أن ت�ص����ل في����ه التعوي�ض����ات املالية
التي �س����تحكم بها املحاكم الأمريكية،
ما ي����وازي الودائ����ع وال�س����ندات التي
متلكها ال�س����عودية يف �أمريكا ،وي�ضع
ال�س����عودية يف موقع الإفال�س املايل،
وبالتايل انهيار املنظومة االقت�صادية
ال�سعودية ،التي ميكن �أن تهدم بدورها
�أركان العائلة املالكة �سيا�سياً.
 -2امل�س����ار القان����وين ال����ذي
�سي�ضع ال�س����عودية يف مركز «الدولة
الإرهابي����ة» و«الداعم����ة للإرهاب»،
وي�ضعها وفق القانون الدويل يف دائرة
الدول اخلارجة عن القانون ،ويعرّ�ضها
للعقوبات ال�سيا�س����ية واالقت�ص����ادية
واملالي����ة ،واته����ام امل�س�����ؤولني فيها
بارت����كاب جرائ����م �ض����د الإن�س����انية،
وت�ض����عهم حتت املط����اردة القانونية،
ملحاكمته����م يف املحكم����ة اجلنائية
الدولية� ،أو حمكمة خا�صة.
لكن هذا الق����رار من حيث التوقيت
والأهداف يطرح عدة �أ�سئلة وفر�ضيات
متعددة ،خ�صو�ص���� ًا بعد رف�ض الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما تنفيذ هذا القرار،
حفظ���� ًا مل�ص����الح الوالي����ات املتحدة
الأمريكية.
وال�س�����ؤال البديهي :ملاذا �ص����متت
�أم��ي�ركا ع����ن املعلومات الت����ي تدين
م�س�ؤولني �س����عوديني طوال  15عاماً؟
وملاذا ك�ش����فت عنها الي����وم� ،أو هددت
بك�ش����فها؟ وهل �ستك�ش����فها حقيقة �أم
�أنها عملية ترهيب وتهديد لل�سعودية،
البتزازها �سيا�سي ًا وحتجيم طموحاتها
الإقليمية ،بعدما ف�شلت يف كل املهام
التي تكفّلت بتنفيذها يف اليمن و�سورية

■ املنظم���ة العربي���ة حلماي���ة
وم�ساندة ال�ص���حفيني و�سجناء
ال���ر�أي ،اعت�ب�رت �أن ما جاء يف
التقري���ر ال���ذي و�ض���عه املقرر
الأمم���ي فيليب ال�س���تون ٍ
مناف
للحقيقة والواقع ،ويحمل الكثري
من املغالطات واملزاعم ،والق�صد
منه تنفيذ املخطط ال�ص���هيوين
العامل لتفتي���ت الأمة العربية
وتق�س���يمها من خالل الطائفية
واملذهبي���ة الت���ي افتعلها يف
امل�رشق العربي ،داعية �إىل الكف
عن هذه املن���اورات التي يقوم
بها مقررو الأمم املتحدة ،وعلى
��ض�رورة �أن تك���ون تقاريره���م
متّ�صفة بامل�صداقية واحليادية.

امل�سار القانوين لأحداث «� 11أيلول» �سي�ضع ال�سعودية يف مركز «الدولة الإرهابية»

والعراق ،وجنحت جزئي ًا يف فل�سطني؛
باالنفتاح على الع����دو «الإ�رسائيلي»
وجلم ال�سلطة الفل�س����طينية ،وتدجني
م�ستوى
حركة «حما�س»� ،س����واء على
أميركا جرّ بت سياسية
حتالفها
املقاوم����ة� ،أو على م�س����توى
وانحيازها �إىل التهديد بـ«عصا المحاكمة» مع
مع حم����ور املقاوم����ة،
التحال����ف الرتك����ي  -ال�س����عودي  -الرئيس السوداني وحصدت
القطري؟
النتائج المبهرة ..فقررت
التهديد
�سيا�سية
أمريكا
�
ّبت
ر
ج
لقد
تكرارها مع السعودية
بـ«ع�ص���ا املحاكم���ة» م���ع الرئي�س
ال�سوداين ،وا�س���تطاعت ح�صد النتائج
املبهرة ،فقد وافق على تق�سيم ال�سودان،
وانخرط يف ال�سيا�سة ال�سعودية ،ومنع
جرّب���ت �أمريكا املحكم���ة الدولية
قوافل ال�س�ل�اح �إىل غ���زة ،وانحاز �إىل
«عا�ص���فة احلزم» ،وترك العالقات مع اخلا�ص���ة بلبن���ان ،وح�ص���دت بع�ض
�إيران ،وما يزال م�س���تع ّداً لدفع الأثمان ،النتائج ال�سيا�سية واملالية يف ح�صار
املقاومة ،و�إن مل ت�ستطع ربح احل�صار
للنجاة من �سيف املحاكمة.

(�أ.ف.ب).

الكبري بر�أ�س املقاومة و�سورية ،و�شنت
حربها التكفريي���ة عليهما ،و�أبقت على
املحكمة الدولية.
يريد الأمريكيون �أن تبقى ال�سعودية
كما كانت؛ تنفذ م���ا يريده الأمريكيون
م���ن متوي���ل للجماع���ات التكفريية،
ومعاداة الأنظم���ة الوطنية واملقاومة
من���ذ الرئي�س عبد النا��ص�ر حتى الآن،
وامل�صاحلة مع «�إ�رسائيل» ،لكن ب�رشط
عدم «االجتهاد» ال�سيا�سي والع�سكري
يف مغام���رات �أو تهدي���د باالنتقال �إىل
�أح�ض���ان الآخري���ن؛ باالنفت���اح على
رو�سيا �أو فرن�سا وغريها دون ا�ست�شارة
�أو موافق���ة الأمريكي�ي�ن ،وب�رشوطه���م،
والأكرث ق�س���اوة عدم التهديد بالودائع
ال�س���عودية ،التي تتعامل معها �أمريكا
على �أنها نظري ًا �أموال �س���عودية على

الورق وال�سندات ،لكنها يف احلقيقة هي
�أموال �أمريكية؛ لتمويل �صفقات ال�سالح
و�إحياء م�صانع ال�س�ل�اح� ،أو التجميد،
�أو التعوي�ض���ات املالي���ة لل�ض���حايا،
�أو اخرتاع �أ�س���باب �أخ���رى تهدف كلها
�إىل م�ص���ادرة امل���ال ال�س���عودي ،وقد
بره���ن العدوان على اليم���ن �أن �أمريكا
ه���ي امل�س���تفيد الأول بع�رشات ومئات
املليارات من الدوالرات.
�أمريكا لي����س لها حلفاء ،بل �أدوات
وعبي���د ،ودوام عالقته���ا معه���م وفق
م���ا تت�أمن م�ص���احلها و�أمنها القومي،
وهي ت�س���تبدل الأنظمة والر�ؤ�ساء كما
تب���دّل �إط���ارات �س���ياراتها؛ ال عاطفة
وال جمام�ل�ات وال وف���اء وال اع�ت�راف
باجلمي���ل ،وم���ن ال ي�ص���دّق فليقر�أ ما
فعلت���ه ب�ش���اه �إيران وح�س���ني مبارك
و�ص���دام ح�س�ي�ن ومعمر القذايف و�أمري
قطر وزين العابدي���ن ،وحتى بالرئي�س
علي عبد اهلل �صالح يف اليمن ..امل�شكلة
�أن البع�ض ال يقر�أ ،و�إن قر�أ فهو ال يتّعظ،
ويعي�ش يف �أح�ل�ام اليقظة وال يريد �أن
ي�صدّق ما �سي�ؤول �إليه م�صريه الأ�سود،
ويبقى يراهن ويق���دّم حتى يخ�رس كل
�ش���يء؛ �ش���عبه ووطنه ودينه و�أمواله،
وي�ص���بح منفي ًا �أو مقتوالً� ،أو يف قف�ص
املحاكمة الدولية.
ه���ل �سي�س���تيقظ ال�س���عوديون
واخلليج وبع����ض العرب فيعودون �إىل
�ش���عوبهم و�أمتهم التي �ستحت�ض���نهم
وحتميه���م ،بالرغم م���ن كل ما فعلوه،
بدل �أن يذلهم ويغت�ص���بهم الأمريكي �أو
يذبحهم ب�سيوف «داع�ش» واجلماعات
التكفريي���ة التي �ص���نعوها و�أطعموها
حتى بلغت «�س���ن التوح�ش» ..دمرت
الب�ل�اد و�أهلكت العباد ،وها هي ب�أوامر
�أمريكية تعود لل�سعودية ،بالتزامن مع
القرار الأمريكي مبقا�ض���اة ال�س���عودية
والتعوي����ض على ال�ض���حايا لو�ض���ع
ال�سعودية بني فكي كما�شة.
هل �ست�س���تيقظ ال�س���عودية وتنقذ
نف�سها والأمة؟

د .ن�سيب حطيط

الشيخ عبد الله من لندن :االستقالل والسيادة والعزة يتحققون ُّ
بتمسكنا بهويتنا
يتاب���ع وفد جتمع العلماء امل�س���لمني زيارته
�إىل لندن ،بدعوة من «منتدى الوحدة الإ�سالمية»،
للم�ش���اركة يف م�ؤمتر بعنوان «الدي���ن ..الهوية.
املواطنة» .وكان امل�ؤمتر فر�ص���ة للق���اء الوفود
امل�شاركة من خمتلف الدول الإ�سالمية ،حيث �ضم
امل�ؤمتر نخبة م���ن املفكرين من املغرب واجلزائر
وم�رص ولبنان والع���راق والكويت ،ومن مهاجرين
�إىل لندن وفرن�سا وبالد االغرتاب الأخرى.
رئي�س الهيئة الإدارية يف «التجمّع»؛ ال�شيخ د.
ح�سان عبد اهلل� ،أكد خالل حما�رضته على طبيعة
الهوية الإ�س�ل�امية ،ووجوب املحافظة عليها ،و�إن
ال�سبيل لال�س���تقالل وال�سيادة والعزة هو مت�سكنا
بهويتنا ،وعدم تقليدنا الغرب بالق�شور الظاهرية
وال�ش���كلية ملدنيّته ،بل ب�أخذ ما تو�ص���ل �إليه يف
جم���ال التكنولوجية والعلم واملعرفة ،ويف ديننا

ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل يلقي كلمته

م���ا يكفي يف املج���االت احل�ض���ارية والعالقات
االجتماعية.
واختتم كلمته بتحديد معامل الو�صول للهدف

الأ�س���مى ،وهو عزة وقوة الأمة الإ�س�ل�امية ،التي
لن تكون �إال من خالل وحدتنا ومت�س���كنا مببادئنا
الأخالقية والفكرية واالجتماعية.
من ناحيته �ألقى م�س�ؤول العالقات اخلارجية
يف «التجمع»؛ ال�ش���يخ ماه���ر مزهر ،حما�رضة
يف �إحدى حماور امل�ؤمتر ،رك���ز فيها على عنوان
«الوحدة الإ�سالمية» ك�س���بيل وحيد لرقيّ الأمة
الإ�سالمية ،و�أن هويتي هي الإ�سالم ولي�س االنتماء
لهذا املذهب �أو ذاك ،ودعا �أهل الر�أي والفكر للعمل
على ن�رش مفاهيم الوحدة الإ�س�ل�امية ،وال�س���عي
لإزالة االختالفات من ج�سم الأمة التي ال ي�ستفيد
منها �سوى العدو ال�صهيوين.
و�س���يتابع الوف���د زيارته حيث �س���يكون له
لق���اءات فكرية مع جمعي���ات خمتلفة ولقاء مع
اجلالية اللبنانية يف لندن.
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«قمة اسطنبول اإلنسانية» ..حفلة كذب في مسرح الجريمة
خرج املتابعون لـ«قمة الإن�س���انية
يف ا�س���طنبول» بانطباع���ات م�ؤمل���ة،
لأن الك���ذب الذي حفل���ت به مل يكن له
مثي���ل ،و�إن كان���ت احلقيق���ة الوحيدة
قد �ص���درت عن �أف�س���د رجل يف العامل،
وه���و الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة بان
ك���ي م���ون؛ ب�إعالنه �أن���ه «منذ احلرب
العاملية الثانية ،مل ن�ش���هد �إطالق ًا هذا
القدر من الأ�شخا�ص امل�ضطرين ملغادرة
دياره���م» ،ووفق الإح�ص���اءات الدولية
ف�إن هناك نح���و  60مليون نازح و125
مليون �ش���خ�ص بحاجة للم�ساعدة يف
العامل.
امل�شاركون من دول وهيئات �إن�سانية
وغ�ي�ر حكومية اكتفوا بو�ص���ف احلالة

الإن�س���انية لواق���ع النازحني ،لكنهم مل
يدخلوا �إىل لبّ امل�شكلة و�أ�سا�سها ،وهي
�أ�سباب النزاعات الدامية واحلروب التي
تقف دائم ًا الدول الكربى واال�ستعمارية،
�أي الناه���ب ال���دويل خلفها ،م���ن �أجل
التو�سّ ���ع وال�س���يطرة ونه���ب امل���وارد
الطبيعية ،ل�صالح ال�رشكات الر�أ�سمالية
الكربى العابرة للقارات ،بحيث ح�رصت
�أنابيب املوارد الب�رشية ب�أنبوبني تتحكم
بهم���ا الوالي���ات املتح���دة و�رشكاتها
العمالقة التي �أ�ضحت �أخطبوط ًا تتحكّم
ب���الإدارة الأمريكية وبحركة االقت�ص���اد
العاملي.
وهذان الأنبوبان هما� :أنبوب الدوالر،
حيث باتت امل�صارف الأمريكية وجلّها

�ص���هيوين اله���وا؛ تتحكم ببور�ص���ات
وم�ص���ارف الع���امل ،يف وق���ت تُعترب
الواليات املتحدة الدولة الوحيدة التي
ال يتوافر لدوالره���ا التغطية الذهبية،
بالإ�ض���افة �إىل حريته���ا يف طباع���ة
الدوالر يف �أي ثاني���ة تريدها ،و�أنبوب
النفط الذي ت�س���تغله طبق ًا مل�صاحلها،
فتتالعب بوا�سطة اتباعها من املنتجني
بالأ�س���عار العاملية ،كما هو احلال الآن
يف ظ���ل �ض���خ النفط ال�س���عودي بغري
ح�س���يب وال رقيب ،من خارج اتفاقيات
«�أوبك» ،حيث �إن املعلومات الآن تقول
�إن �آل �سعود ي�ض���خون �أكرث من مليون
و� 200ألف برميل يومي ًا فوق ح�ص���تهم
املقررة.

امله���م �أن قم���ة ا�س���طنبول حفلت
بالأكاذي���ب ،فديكتات���ور تركي���ا �أعلن
ع���ن  3ماليني نازح �س���وري يف تركيا،
بينما احلقائق تقول �إنهم ال يتجاوزون
املليونني ،فيما لبن���ان وحده ،وهو ذو
امل�ساحة ال�ص���غرية جداً ،ي�ستقبل على
�أرا�ض���يه �أكرث من مليون ون�صف مليون
نازح �أي �أكرث م���ن ثلث مواطنيه ،ورياء
الديكتاتور الرتكي مل ميرّ دون انتقادات،
خ�صو�ص ًا من امل�ست�شارة الأملانية التي
عبرّ ت عن قلقها عل���ى الدميقراطية يف
تركيا من خالل رفع الربملان الأردوغاين
احل�صانة عن نواب املعار�ضة..
«قم���ة �إن�س���انية» يف ا�س���طنبول
حتدّثت ع���ن الن���زوح ج���راء احلروب

واالحت�ل�ال ..لكنها مل ت�أتِ على النزوح
الفل�س���طيني ،حي���ث �ش���عب ب�أكرثيته
ال�ساحقة هُ جِّ ر ب�أفظع اجلرائم يف تاريخ
الب�رشية ،كما مل يذكر املذابح الأمريكية
بح���ق العراقيني منذ غزو بالد الرافدين
عام  ،2003حيث بلغت ن�س���بة الهجرة
يف ع���ام � 2004أك�ث�ر م���ن  4مالي�ي�ن
�إىل خارج احل���دود ،و�أكرث من  8ماليني
عراقي نزوح ًا داخل الأرا�ضي العراقية..
اجلدير بالذكر �أن هذه القمة �ش���ارك
فيها نحو �س���تة �آالف �ش���خ�ص ،بينهم
�أكرث من �س���تني رئي����س دولة وحكومة،
وا�ستمرت يومني.

�أحمد �شحادة

نـشــاطـــات

الشيخ جبري خالل االحتفال بذكرى المقاومة والتحرير:

صراعنا مع العدو وأدواته مستمر حتى تحرير المقدسات

نظم���ت «حركة الأمة» ولق���اء اجلمعيات
وال�شخ�ص���يات الإ�س�ل�امية يف لبنان احتفا ًال
مبنا�س���بة الذك���رى ال�ساد�س���ة ع��ش�رة لعيد
املقاومة والتحرير ،بح�ضور ممثلني عن �سفراء
عدد من الدول العربية والإ�س�ل�امية ،وممثلني
عن الأح���زاب والقوى وال�شخ�ص���يات الوطنية
والإ�سالمية الفل�سطينية واللبنانية.
بع���د تالوة عط���رة من الق���ر�آن الكرمي ،ثم
الن�ش���يد الوطني اللبناين ،كان���ت كلمة لأمني
عام حركة الن�ض���ال اللبناين العربي؛ النائب
ال�سابق في�ص���ل الداوود ،الذي قال �إن املقاومة
بكل �أ�ش���كالها؛ املدنية وامل�سلحة والع�سكرية،
ه���ي اخليار ال�ص���حيح والقرار ال�س���ليم لطرد
االحتالل ،وهذا ما ح�ص���ل يف لبنان ،وتكرر يف
غزة ،و�سيح�صل يف اجلوالن ،الذي بد�أت تتكون
فيه مقاومة �شعبية م�ستندة �إىل بيئة حا�ضنة
يف البلدات املحتلة؛ يف جمدل �ش���م�ش وعني
قنيا وبقعاتا وعني الثينة ،التي رف�ضت التهويد
باالمتن���اع عن حمل الهوي���ة «الإ�رسائيلية»،
واالحتفاظ باجلن�سية ال�سورية ،و�إبقاء التوا�صل
مع الدولة ال�سورية.
ثم كانت كلمة رئي����س الهيئة الإدارية يف
جتمع العلماء امل�سلمني ال�شيخ د .ح�سان عبد

اهلل� ،ألقاها ال�شيخ ح�سني غربي�س ،فقال :حدثان
هامّان �ش���هدهما لبنان يف �شهر واحد ،يف�صل
بينهما �أ�س���بوع ،الأول اتفاق الذل يف � 17أيار،
والثاين � 25أيار؛ يوم الن�رص ،مع الفارق الزمني
ب�سنوات بني �ص���فحة قامتة �سوداوية و�أخرى
نا�صعة بالعز� ،س���ائالً :ما الذي غيرّ املعادلة؟
�إنه���م �أمثال عماد املقاومة وكل املقاومني من
الأحزاب الوطنية والف�ص���ائل الفل�سطينية ..هم
الذين �أ�سقطوا كل املفاهيم اخلاطئة ،وال نن�سى
دور �س���ورية التي وقفت ومات���زال �إىل جانب
املقاومة.
م�س����ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
القي���ادة العامة يف لبنان؛ �أبو عماد رامز ،لفت
�إىل �أنه بعد  68عاماً ،يعي�ش ال�ص���هاينة مازق ًا
حقيقياً ،لأنهم مل ي�س���تطيعوا االنت�ص���ار على
ال�ش���عب الفل�س���طيني ،والأجيال الفل�سطينية
املتعاقبة حتمل ه ّم فل�سطني من جيل �إىل جيل،
م�ض���حّ ني باملال وال���دم والأرواح ،بالرغم من
حماربة املجتمع ال���دويل ،م�ؤكداً �أن املقاومة
لي�ست �إرهاباً ،وقوافل ال�شهداء �ستبقى موقودة.
من جهته �أم�ي�ن الهيئة القيادية يف حركة
النا�رصي�ي�ن امل�س���تقلني  -املرابطون؛ العميد
م�ص���طفى حمدان ،لفت �إىل �أن حزب اهلل لو مل

يتدخل يف �س���ورية ،ومل ي�ش���ارك مع اجلي�ش
اللبناين يف القت���ال حلماية احلدود اللبنانية
م���ن اجلماعات امل�س���لحة الإرهابية ،لكان كل
املعرت�ض�ي�ن على تدخُّ له خارج البالد يف خرب
كان ،فاللبنانيون مدين���ون حلزب اهلل ،فلواله
كان لبنان م�رسح ًا للعمليات التكفريية.
�أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص
جربي ،قال �إن «الوهابية ال�سيا�س���ية» و�أزالم
�أم�ي�ركا ال ميكنهم �إعطاء �ش���هادة للمقاومني،
فالعميل ال يعطي �شهادة للحر املقاوم.
و�أ�ضاف �س���ماحته :كم كنا نتمنى �أن يكون
الع�ش���اء ال���ذي دُع���ي �إليه يف بيت ال�س���فري
ال�س���عودي ،اجتماع خري ودعم للمقاومة ،لكن
مع الأ�سف خاب �أملنا.
وختم قائ�ل�اً � :رصاعنا مع العدو م�س���تمر
حتى حترير جميع املقد�سات ،و�سيبقى ما بقي
هذا العدو ،ونحن ن�س���تب�رش بالن�رص على هذا
العدو ،مهما بلغت الت�ضحيات.
امل�ست�ش���ار الثقايف الإي���راين �رشيعتمدار
حتدث عن م�ص���ادفة �أعي���اد التحرير يف �إيران
ولبنان ،معترباً �أن الأيام ال�صعبة التي نعي�شها
�س���تزهر غداً م�رشق���اً ،بالرغم م���ن االتهامات
املوجَّهة حلزب اهلل بالإرهاب.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته

جانب من احل�ضور

جان الحاج يعلن ترشحه لمركز نقيب أطباء

د .جان احلاج خالل امل�ؤمتر ال�صحفي يف بيت الطبيب

�أعلن ع�ض���و جمل�س نقابة الأطباء؛ د .جان احلاج ،تر�شّ ���حه ملركز
نقيب الأطباء ،خالل م�ؤمتر �صحايف عقده يف «بيت الطبيب» ،بح�ضور
نقيب الأطباء ال�س���ابق منري رحمه ،ونقي���ب املحررين اليا�س عون ،ود.
ادمون قزي ،وح�شد من الأطباء.
بعد الن�ش���يد الوطني ،حتدث رحم���ه فدعا الأطب���اء �إىل «انتخاب
نقيبهم ال �أن تفر�ض االحزاب النقيب علينا ،فعندما نلنا �ش���هادة الطب،
نلنا �شهادة احلرية ،ول�سنا موظفني عند �أحد».
ث���م كانت كلم���ة عون ،الذي متن���ى �أن يكون وزير ال�ص���حة طبيب ًا
واملدير العام �أي�ضاً ،لأن من يدير ال�صحة يف لبنان غارق يف ال�سيا�سة،
ويلعب دور الطبيب ،م�ش���دداً على الدور الذي يجب �أن ت�ضطلع به نقابة

الأطباء لناحية �أي م�شكلة تن�ش�أ بني املر�ضى والطبيب ،معلن ًا �أن نقابة
املحررين �ستقف دائم ًا �إىل جانب نقابة الأطباء.
ب���دوره ق���ال قزي :ال يجوز �أن نعطي من�ص���ب النقي���ب لغري نقابة
الأطباء ،ونحن ال يقال لنا خذوا هذه الالئحة و�ض���عوها يف ال�صندوق
لأن احل���زب الفالين يريد ذلك� ..إذا كانت لدين���ا كرامة فعلينا �أن ن�أتي
بنقيب نختاره نحن ،وال يُ�سقَط علينا من فوق.
و�ألقى احلاج كلمة قال فيها :نتوق �إىل نقابة تزدان باملنعة والرفعة،
فتزداد بريق ًا و�ألق ًا ووهجاً� ..أعلل النف�س بكوكبة من الزمالء �أرادتني �أن
�أ�س���تمر يف العطاءات النقابية عرب تر�شيحي جمدداً ملركزي ع�ضو ،ومن
ثم نقيب يف االنتخابات املرتقبة لنقابة �أطباء لبنان يف بريوت.

مقـابـلـة
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زين الدين عن «إميل لحود يتذكر» :وثيقة للوطن والتاريخ
الزميل �أحمد زين الدين ،امل�سكون
يف التاريخ دون �أن يجمد يف حقبة،
يلمل���م ويجم���ع وثائقه بق���در ما
ي�س���تطيع ،من �أج���ل �أن يرى الواقع،
ويتطلع �إىل امل�ستقبل.
زميلن���ا ،مهتم بجان���ب هام من
التاري���خ الإن�س���اين ال���ذي مل يوله
امل�ؤرخون والكُتاب االهتمام الكايف،
وهو «التاريخ ال�شفهي» الذي ي�رسده
النا�س ب�أل�س���نتهم ،فيتناولون ِحقَب ًا
�أو مراحل �أو جتارب مروا بها� ،س���واء
كانوا �ش���هوداً �أو من ُ�صنّاعها ،ولهذا
ففي وثائقه �س���تجد �أ�رشطة و�صوراً
لكثري م���ن الأ�ش���خا�ص ،من خمتلف
الأعمار؛ من معمِّرين بلغوا من العمر
عتي���اً� ،إىل �ش���باب يف مقتبل العمر،
ناهيك ع���ن مكتبته الغنية املتنوعة
املع���ارف ،م���ن الفل�س���فة �إىل علم
االجتم���اع �إىل التاريخ�( ،أ�شخا�ص���اً،
وحقباً ،ومدن ًا ودوالً) �إىل علم النف�س،
�إىل ال�شعر والأدب والفن واملو�سيقى
والرواي���ة ..بالإ�ض���افة �إىل �أر�ش���يفه
النوعي والنادر عن كل �شيء ،والذي
يتع���دى �ألف���ي ملف ..وب�ش���كل عام
ميكننا الق���ول �إن �أحم���د زين الدين
على حد و�صف زميلتنا �سو�سن �صفا:
«مو�سوعة تتحرك على قدمني».
نح���ن يف «الثبات» لنا جتربتنا
يف ف�ضاءات زميلنا الغنية ،من خالل
م�سل�س�ل�اته املتعددة التي علمنا �أن
الكثري من مراكز الدرا�سات والأبحاث
واجلامعات ق���د جمعتها ،ومن هذه
امل�سل�س�ل�ات القيّمة« :نادي ر�ؤ�ساء
احلكوم���ات يف لبنان» ،الذي تناول
كل ر�ؤ�س���اء واحلكومات الذين مروا
على تاريخ لبن���ان« ..تطور قوانني
االنتخ���اب يف لبن���ان»« ..املفتي
ال�شيخ حممد توفيق خالد �أول مفتٍ
للجمهورية اللبنانية»�« ،إميل حلود
يتذكر» ،وغريها ..وقريب ًا �سنكون مع
�س���فر مت�سل�س���ل جديد �إن �شاء اهلل،
حول الف�ساد املت� ِّأ�صل يف لبنان منذ
 1840حتى الآن.
«�إميل حلود يتذك���ر» ،الذي ورد
يف «الثب���ات» عل���ى مدى �س���تني
حلقة ،حتوّل بنف�س اال�سم �إىل كتاب
يتكوّن من � 336ص���فحة من احلجم
الكبري ،وت�ض���مَّن مقدم���ات لكل من:
الرئي�س �إميل حلود ،والرئي�س �سليم
احل����ص ،والوزي���ر كرمي بق���رادوين،
والوزير �س���ليم جري�صاتي ،والعميد
الدكتور �أمني حطيط ،بالإ�ض���افة �إىل
امل�ؤلف ..وعليه ،قررنا يف «الثبات»
�أن نح���اور زميلن���ا ،وه���و الذي من
عادته �أن يناق�ش ويحاور �ض���يوفنا،
فعك�س���نا الأمر هذه املرة ،وجعلناه
مادتنا احلوارية ،لن�س����أله عن كتابه
اجلديد وجتربته.
ملاذا «�إميل حلود يتذكر»؟
يق���ول �أحمد زين الدي���ن� :أنا يف
الأ�س���ا�س منذ نعومة �أظافري ،ومنذ
�أن كنت تلميذاً دون ال�ساد�س���ة ع�رش
من عمري ،ت�أثرتُ ب�شخ�ص���ية جميل
حل���ود ،وال���د الرئي�س حل���ود ،فقد
كان يف الع���ام  1966وزي���راً للعمل

وال�ش�ؤون االجتماعية؛ حينما �سمعتُ
وال���دي الذي كان م�ؤمن��� ًا نقياً ،وهو
يكاد �أن يكون مثا ًال للم�ؤمنني حوله،
بتقاه وورعه ،وكان مثا ًال للكادحني
الذي���ن يجهدون من �أجل توفري لقمة
العي����ش لعائلته ،وعل���ى ح ّد تعبري
الثوريني واملنا�ض���لني «الثوريني»،
الذين يتحدثون ع���ن حقوق العمال
والفالحني ،ف�أبي كان عام ًال �شتاء يف
ب�ي�روت ،ويف �أكرث من مدينة ،بحيث
ميكن القول �إن كل طرقات لبنان التي
�شُ ���قَّت قبل منت�صف �ستينيات القرن
املا�ضي ،قد عمل عليها وفيها ،وهو
�ص���يف ًا كان فالحاً ،يح�صد ما زرعه
يف موا�س���م الزرع ،من قمح وعد�س
و�ش���عري وهل ّم جرا� ..س���معتُ والدي
الذي عا����ش (رحم���ه اهلل) ما يفوق
 96عام��� ًا يقول�« :إنه���ا املرة الأوىل
يف تاريخ البلد ،ن���رى وزيراً يطالب
بحقوق العمال والنا�س ،دون �أن تقوم
حركة مطلبية و�شعبية لتنا�ضل من
�أجل حقها يف زيادة الأجور ،وتوفري
الطبابة وال�صحة والتعليم للفقراء،
و�ضمان ال�شيخوخة».
�أخذتن���ي خال�ص���ة الوال���د عن
«الوزير الأحم���ر» التي �أطلقت على
الل���واء جميل حلود ،و��ص�رت املُل ّم
�أخباره ،و�أجمعها ،وب���د�أتُ منذ ذاك
احلني �أهت ّم بال�ص���حف ،و�أ�شرتي من
م��ص�رويف املدر�س���ي كل جريدة �أو
جملة ت�أت���ي على ذكر جميل حلود..
وميكن القول �إن «الوزير الأحمر» غيرّ
اجتاهي ،لأنني يف حياتي املدر�سية
كنت جمته���داً يف امل���واد العلمية،
خ�صو�ص��� ًا يف م���ادة الريا�ض���يات،
وبد�أتُ �أنحو باجتاه مهنة البحث عن
املتاعب ،التي بد�أتُ �أمتهنها و�أنا ما
�أزال يف �صف البكالوريا الق�سم الأول.
يتابع زميلنا� :أ�صدقكم القول �إين

حينما قررتُ التعرُّف �إىل �إميل حلود،
كنت �أو ّد �أن �أرى �إذا كان فيه �شيء من
�صفات جميل حلود..
مل �أجن���ح يف مهمتي حينما كان
رئي�س���اً ،لأن امل���رة الوحيدة حينما
طلب���تُ زيارته م���ن �أج���ل �أن �أقدّم
له ديوان��� ًا البنتي ن���ور ،وكان لها
من العم���ر دون  13عام���اً ،فوجئتُ
باملخابرات ت�س���عى للتع���رف �إىل
الطفلة ووالدها ،فمرة ات�صال هاتفي،
و�أخرى ال�س����ؤال عنها يف مدر�ستها..
وي���ا ليتني يومها ا�ش���تكيتُ عليهم

زين الدين :إميل لحود لم
يرمِ سالحه ..ألن ميدانه هو
العمل الوطني العام

�إىل «غرفة ال�ش���كاوى» التي �أقامها،
حل�س���متُ الأمر ،بدل �أن �أ�رصف النظر
عن املو�ضوع.
بعد انته���اء والية الرئي�س حلود،
اغتنم���تُ فر�ص���ة لق���اء ل�س���ماحة
ال�شيخ د.عبد النا�رص جربي ،وذهبتُ
مبعيّت���ه ،وقدم���تُ للرئي����س حلود
كتابي «ر�ؤ�ساء لبنان كيف و�صلوا»؟
والآخر «مل���اذا احلرب يف لبنان كل
 15عاماً» ،ليكون بعدها يف �أقل من
�أ�سبوع ات�صال بي من الرئي�س نف�سه،

ي�ش���كرين على الكتاب�ي�ن ،ويدعوين
للقائ���ه ،فلبيتُ دعوته ،وفيها قدّمتُ
له بع�ض��� ًا من �أر�ش���يفي عن جميل
حل���ود ،وكتاب ًا ن���ادراً عن «اجلرنال
الأحمر» �ص���ادر يف الع���ام ..1964
لتب���د أ� منذ ذلك احلني رحلة املعرفة
وال�ص���داقة ،واللقاءات املتعددة مع
الرئي�س املنا�ضل واملقاوم واملقدام.
ن�س����أل الزميل ع���ن كيفية بلورة
فك���رة كتاب «�إميل حل���ود يتذكر»؟
فيقول� :سل�س���لة اللقاءات ،بع�ض���ها
كان طوي ًال وبع�ضها ال يتعدى الع�رش
دقائق ،و�أحيان��� ًا على الهاتف ،كنتُ
دائم��� ًا أ�ُترجمها ،وكان الرئي�س حلود
يفاج��� أ� بالطريق���ة ال�رسدي���ة لهذه
َ
اللقاءات ،خ�صو�ص��� ًا �أنن���ي نادراً ما
كن���تُ �أحمل �آلة ت�س���جيل ،مما وثّق
العالقة مع���ه ،ما جعلني أ�تّفق معه
على ن��ش�ر م�سل�س���ل�« :إميل حلود
يتذك���ر» يف «الثب���ات» على مدى
�س���تني حلقة ،لأكرث من عام وثالثة
�أ�شهر ،والزاخر بك ّم املعلومات� ،سواء
ع���ن حياته الع�س���كرية منذ �أن كان
تلميذ �ض���ابط� ،إىل تعدد م�س�ؤولياته
يف امل�ؤ�س�س���ة الوطني���ة الك�ب�رى،
التي ُتوِّج���ت بقيادته للجي�ش ،الذي
جمعه ودمج �ألويته ،وكر�س عقيدته
القتالية ،بتحديد من هو العدو ومن
هو ال�صديق ،و�أن املقاومة هي نتاج
هذا ال�ش���عب الذي احت�ض���نها ،و�أن
اجلي�ش �س���ياج الوطن وحامي ظهر
ه�ؤالء امليامني الذين يريدون حترير
�أر�ض���هم ،ومن رحم ه���ذه التجربة
الوطني���ة الك�ب�رى ول���دت معادلة:
«ال�ش���عب واجلي����ش واملقاومة»..
ال�ش���عب ال���ذي احت�ض���ن مقاوميه
وجي�شه ،واجلي�ش الذي �صار حقيقة
ابن ه���ذا ال�ش���عب ،واملقاومة التي
قدّم���ت �أج���ل و�أعظم الت�ض���حيات،
وحققت االنت�ص���ارات الكربى ،و�سواء
بع���د انتخابه رئي�س��� ًا للجمهورية،
حي���ث �إن �إجنازات���ه العظيم���ة يف
قيادة امل�ؤ�س�س���ة الوطني���ة الكربى،
جعلته املر�ش���ح الأبرز للرئا�س���ة،
ولديّ ا�ستطالع �أجرته م�ؤ�س�سة «ماء
داتا»� ،ش���اركتُ يف بع�ض تفا�صيله
يف الع���ام � ،1996أعطتْ���ه ت�أيي���داً
�شعبي ًا نحو �س���بعني باملئة ،بينما
ا�س���تطالعات �أخ���رى ،وبع�ض منها
مع���ادٍ للرئي�س حل���ود� ،أعطته فوق
 60باملئة ،ما جع���ل الرئي�س حافظ
الأ�س���د (رحمه اهلل) يق���ول للرئي�س
اليا�س الهراوي« :ال�ش���عب اللبناين
اختار رئي�سه».
وع���ن العناوي���ن الت���ي تناولها
الكتاب ،ي�ش�ي�ر �إىل �أنه مل ي�س���تطع
�أن يكت���ب عن الرئي����س �إميل حلود
دون �أن ي�أت���ي عل���ى �س�ي�رة والده
جميل حلود ،الذي �ش���كّل مدر�سة يف
الوطنية والدفاع عن حقوق الفقراء،
خ�صو�ص ًا �أنني «�أردت �أن �أكون �أمين ًا
لقناعات���ي ،فانطلقتُ م���ن جرج�س
حلود؛ ج���د الرئي�س ،م���روراً بوالده
وعمه و�أ�رسته ،»..و�أجزم هنا �أن �إميل
حلود كان وف ّي ًا و�أمين ًا على قناعات

ومبادئ جمي���ل حلود؛ ال�سيا�س���ية
والوطنية والقومية واالجتماعية..
يف رئا�س���ة اجلمهورية ،ميكن �أن
�أج���زم �أن الرئي�س حلود فعل �أكرث ما
كان ميكن���ه فعله ،لك���ن يبقى هام ًا
الإ�ش���ارة �إىل �أنه يف ظل عهده �أمكن
حتقي���ق �أعظم الإجن���ازات ،يكفي �أن
ن�ش�ي�ر �إىل االنت�ص���ار العظيم الذي
حتقق بدحر الع���دو «الإ�رسائيلي»
يف �أي���ار  ،2000واالنت�ص���ار املذهل
الذي حققته املقاومة يف حرب متوز
 ،2006وهما انت�ص���اران مل ي�س���جَّ ال
يف التاري���خ العرب���ي والإ�س�ل�امي
منذ �س���قوط غرناطة ع���ام 1492م،
ولي����س يف تاريخ ال�رصاع العربي -
«الإ�رسائيلي» وح�سب..
يتابع :لقد �ش���كّل خطاب الق�س���م
حني ت�س���لَّم �س���لطاته الد�ستورية،
منوذج ًا فريداً يف الإ�صالح ال�سيا�سي
واالقت�ص���ادي ،لكن �سل�سلة امل�صالح
ال�شخ�صية وال�سيا�سية ال�ضيقة التي
متتد من الداخ���ل �إىل اخلارج حالت
دون �أن نرى هذا الإ�صالح ،خ�صو�ص ًا
�أن نوع��� ًا من االنقالب ح�ص���ل على
الرئي����س حل���ود يف انتخابات عام
� ،2000أدى �إىل ع���دم اندف���اع
عملي���ة الإ�ص�ل�اح ،وهو م���ا يطرح
عالمات ا�ستفهام كربى حول حقيقة
هذه االنتخاب���ات قانون��� ًا ووقائع
وحتالفات ،ونتائج ،لأنه ال ميكن لأي
�ش���عب �أن ينتج ما يعاك�س �إجنازات
التحرير العظيمة..
�إميل حلود بر�أي امل�ؤلف ا�ستطاع
�أن مين���ع انهيار البالد وحتويلها �إىل
دولة فا�ش���لة؛ حينما ا�سرتد اخللوي
وب���ات يُدخ���ل ملي���اري دوالر �إىل
اخلزين���ة العامة ،كان���ت تذهب �إىل
�رشكتني فقط ،وكانت ح�ص���ة الدولة
 300ملي���ون دوالر ،بالإ�ض���افة �إىل
�رضيب���ة « »tvaالت���ي هند�س���ها
الوزير جورج قرم ،بعد �أن كان النهج
الر�سمي يقوم على ليربالية متوح�شة
تق�ضي ببيع ممتلكات الدولة وزيادة
املديوني���ة ،وعقد م�ؤمت���رات دولية
لزيادة الدَّين على طريقته «باري�س
 1و 2و ،»3وهلم جرا.
يف اخلال�ص���ة� ،إميل حل���ود بر�أي
الزمي���ل �أحم���د زين الدي���ن مل يرمِ
�س�ل�احه ،لأنه يرى ميدانه هو العمل
الوطن���ي الع���ام ال���ذي ترجمه يف
الكتاب بر�ؤيته للإ�صالح ال�سيا�سي،
م���ن خالل قان���ون انتخ���اب وطني
وع�رصي يوحّ ���د اللبنانيني ،ويقوم
على �أ�س���ا�س لبنان دائرة انتخابية
واحدة ،مع التمثيل الن�سبي ،وا�ضع ًا
كيفية و�أ�صول و�رشوط وتفا�صيل هذا
القانون.
ويختم :ل���و كان���ت لإميل حلود
بع�ض من �صالحيات الرئي�س ما قبل
الطائف ،وحتى لو كان له �صالحية
الرف�ض ،لي����س كرئي�س احلكومة بل
ك�أي وزي���ر ،لكن���ا ر�أين���ا الكثري من
التفا�صيل قد تغيرّت.

�أجرى احلوار� :سعيد عيتاين
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صفات تجذب العريس ..تعرفي إليها
كل رجل لديه موا�ص����فات حمددة
م����ن خاللها يختار �رشيك����ة حياته،
لك����ن �أغل����ب الرجال ي�ش��ت�ركون يف
البحث عن �صفات تُعترب من ال�صفات
الأ�سا�س����ية التي يج����ب �أن تتوفر يف
املر�أة التي يريدون االرتباط معها.
من جهتها ،ت�س����عى املر�أة جاهدة
�إىل جذب الرجل ولف����ت انتباهه من
خالل ارتداء �أجمل املالب�س ،والتحلي
باللباقة ..وقد تفعل �أي �ش����يء ممكن
لك�سب فار�س �أحالمها ،حتى لو كلّفها
ذلك االنتظار �س����نوات عدة قبل بلوغ
هدفها .فما هي ال�صفات التي ينجذب
�إليها الرجل فعالً ،وتدفعه �إىل التودد
�أكرث �إىل املر�أة؟
ال�ص����دق  :لعل من �أقوى الأ�سباب
التي جت����ذب الرجل يف امل����ر�أة هي
كونه����ا �ص����ادقة ،فاملر�أة ال�ص����ادقة
يتعام����ل الرجل معها ب����كل ارتياح،
وذلك ب�س����بب ثقته التامة يف جميع
م����ا تُخربه به ،وهذا ما يجعل الرجل
دائم الثقة بها ،وي�ستحيل �أن ي�شك بها
مهما حدث ،وذلك لأن املر�أة ال�صادقة
تكره الوقوع يف اخلط�أ ،وتف�ضّ ل دائم ًا
التعامل ب�شفافية يف كل الأمور التي
تقوم به����ا .وترتاوح ن�س����بة الرجال
الذين يف�ضّ لون وجود تلك ال�صفة يف
املر�أة بني � 45إىل  80يف املئة.
التد ّي����ن :من �أكرث ال�ص����فات التي
جت����ذب الرجل يف املر�أة ،خ�صو�ص���� ًا
�أن امل����ر�أة املتديّنة تُعت��ب�ر الزوجة
املثالية للكثري من الرجال ،ال�س����يما
�أنها تُعترب املر�أة الكاملة بالن�س����بة

ِ
أنـت

�إىل كثري من الرج����ال ،فدائم ًا يعتقد
الرجال �أن امل����ر�أة املتديّن����ة قليلة
الأخط����اء� ،إ�ض����افة �إىل االلتزام الذي
متتاز به.
الأنوث����ة :م����ن �أوائ����ل ال�ص����فات
التي يبحث عنه����ا الرجال ،فالرجل
بطبيعت����ه يبح����ث عن امل����ر�أة التي
جتعل����ه ال يفك����ر يف غريه����ا ،كون
الأنوثة حتتوي على �أغلب املميزات،
فتجد من متتلك تلك ال�ص����فة تبحث
دائم ًا عن االهتمام مبظهرها وطريقة
تعاملها مع الآخرين ،ودائم ًا جتدها

وطــفـــــلك

مدلَّل����ة ،و�ص����احبة �ص����وت ه����ادئ
وعذب ،كما �أنها مرحة �أي�ضاً ،وقليلة
الغ�ضب ..لذلك ترتاوح ن�سبة الرجال
الذين يبحثون عن توفّر تلك ال�ص����فة
يف املر�أة بني � 50إىل  90يف املئة.
احلنان� :أغلب الرجال يبحثون دائم ًا
عن املر�أة احلنونة ،التي تهوّن عليهم
م�ص���اعب احلياة ،خ�صو�ص ًا �أن احلنان
من ال�صفات الأ�سا�س���ية التي يح�صل
عليها الطفل من �أمه عند ن�ش�أته ،وهي
من الغرائز الطبيعية التي نن�ش�أ عليها،
ولذلك ف�إن حنان املر�أة من الأ�س���باب

التي ميكن �أن جتذب الكثري من الرجال
للمر�أة .وترتاوح ن�س���بة الرجال الذين
يف�ضّ ���لون توفُّر تلك ال�صفة يف املر�أة
بني � 80إىل  95يف املئة.
الذكاء واحلنك����ة :ينجذب الرجل
�إىل امل����ر�أة الذكي����ة الت����ي تعتم����د
ا�س��ت�راتيجيات �إغراء غ��ي�ر مبا�رشة
جل����ذب فار�����س �أحالمه����ا .فالرجل
ينجذب كثرياً �إىل املر�أة التي تعبرّ له
عن �إعجابها به ب�صورة غري مبا�رشة،
وحتاول ا�س����تمالته ب����ذكاء وحنكة؛
باعتماد التلميح����ات املبطّنة ،فهذه

الطريقة غري املبا���ش�رة للتعبري عن
الإعجاب دليل حا�س����م عل����ى ذكاء
امل����ر�أة ،وقدرتها عل����ى التعبري عن
م�شاعرها من دون �أي خوف �أو تردد.
�ص����حيح �أن الرج����ل يحب عموم ًا
البحث عن امل����ر�أة التي تتكبرّ عليه
نوع ًا م����ا ،وال تذعن ف����وراً لرغباته،
لكنه يعت��ب�ر امل����ر�أة الذكي����ة التي
تت�رصف بدهاء مبنزلة هدف �أ�سا�سي
يريد الو�صول �إليه.
املظهر اخلارجي الأنيق :ال �ش����ك
يف �أن الرجل ينجذب �إىل املر�أة التي
تهتم مبظهرها اخلارج����ي و�أناقتها،
لك����ن اح����ذري املبالغ����ة يف ارتداء
املالب�س املتكلّف����ة ،لأن الرجل يحب
عموم ًا الأ�سلوب الب�سيط ،بحيث تبدو
الطلة الإجمالية �أنيقة� ،إمنا طبيعية،
وبعي����دة كل البع����د ع����ن التكل����ف
والت�صنّع.
الإ���ص�رار واملثاب����رة :ق����د يعترب
الرجل زميلت����ه يف العمل �أو جارته
يف احل���� ّي جمرد �ص����ديقة عادية له،
من دون �أية م�شاعر �إ�ضافية جتاهها،
لك����ن �إذا كانت تلك امل����ر�أة منجذبة
فع��ل� ًا �إىل الرج����ل ،وبذل����ت كل م����ا
بو�سعها ال�ستمالته ،حتى لو ا�ضطرت
�أحيان ًا �إىل تعذيب نف�س����ها �أو حرمان
نف�س����ها من �أمور معيّن����ة ،ف�إن ذلك
�سي�ؤثر حتم ًا يف الرجل ،ويدفعه �إىل
االجنذاب �إىل �إ�رصار املر�أة ومثابرتها
على الفوز به.

رمي اخلياط

فَ ن%

اإلتيكيت

أطفالنا ..والقرآن الكريم

لباقات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

�إن مهمة الآباء قا�س���ية ،وكذلك مهمة الأمهات مهمة ثقيلة ،فلي�س الزواج
و�إجناب الأبناء ت�س���لية �أو متعة وقتية� ،إمنا عمل بالكلل وجُ هد م�ض���اعَ ف،
وا�س���تمرار يف البذل حتى املوت .نبد�أ بهذا الكالم لكي نقول �إن �أوجب �شيء
عل���ى الوالدين جتاه الأوالد ،ومنذ ال�ص���غر ،هو حفظ كالم اهلل ،وال فرق بني
الولد والبنت ،فهما �س���واء يف احلفظ والتعلم لكتاب اهلل عز وجل ،وحتى �إن
كان الغالم يتيم ًا فالبد من تعليمه ،فكم من يتيم فقري �سبق الأقران وقامت
بالنفقة عليه �أمه الأرملة ،فعليك �أيها املربي واملربية ما يلي:
�أن تعهد بالأبناء ل�شيخ حافظ مُتقن.
م�صحف طبعة جيدة ،وال يغريه الطفل �أثناء احلفظ ،هذا �إن كان يقر�أ� ،أما
�إذا كان ال يقر أ� فيتلقى القر�آن الكرمي من فم ال�شيخ م�شافهة ب�أحكام التجويد.
املتابعة منك با�ستمرار ملا حفظ ،وكم حفظ ،ويف �أي �سورة �أنت ،ودائم ًا
ا�س�أل عنه ال�شيخ ،و�أكرم ال�شيخ كي يعتني به �أ�شد العناية.
دائم ًا ح�ضرّ له جائزة بعد حفظ ال�سورة �أو اجلزء من القر�آن الكرمي.
ا�ستمع من طفلك �أو طفلتك و�شجعهما.
دائم ًا �أ�ش���عره ب����أن القر�آن الكرمي منهج ونعمة وف�ض���ل ،ويف حفظه كل
اخلري؛ يف العاجل والآجل.
حدّد لنف�سك مدة ينتهي ولدك فيها من حفظ القر�آن الكرمي.
احتفظ معك بن�سخة من القر�آن الكرمي امل�سجَّ ل ،ي�ستمع �إليها الأطفال يف
مت حفظه ،وما هم ب�صدد حفظه.
ال�سيارة والبيت ،خ�صو�ص ًا ما ّ
علّمهم دعاء اهلل دائم ًا ُدبُر ال�صلوات ،لتي�سري احلفظ و�إمتام احلفظ.
وبي له �إعجابك بهم،
�أ�س���معه الأ�صوات احل�سنة يف تالوة القر�آن الكرمي ،نِّ
حلفَظَ ة.
وقل له �إين �أمتناك مثل ه�ؤالء ا َ
وبي لولدك ف�ضلهم ،و�أنهم خري
ا�ص���حبه يف زيارة حفاظ القر�آن الكرمي ،نِّ
الأمة ،و�أنهم الأنبياء �إال �أنهم ال يوحى �إليهم.

غالب ًا ما يكون التعامل مع الأ�ش���خا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة �أمراً �ص���عباً ،وبالتايل من ال�رضوري االلتزام ب�أ�صول
وقواع���د طريقة التعامل معهم �ض���من ما يع���رف بـ»�إتيكيت
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة» ،ومنها:
ي�ش���دّد خبريو الإتيكيت على ��ض�رورة عدم عزل ه�ؤالء عن
املجتم���ع بحجة حمايتهم من العامل اخلارج���ي ،م�ؤكدين �أن
من غري الالئق عل���ى الإطالق نعتُهم ب�ص���فات ،كـ»املعاق»،
واال�ستعا�ض���ة عن هذه التعابري بكلمة «احتياجات خا�صة»،
نظراً �إىل مدى ح�سا�سية الأمر.
جتنّب القيام بردّة فعل قوية ،كاال�ستغراب �أو التحديق ،عند
ر�ؤية �شخ�ص يعاين من �إعاقة معينة ،جتنّب ًا لإحراجه ،بل يجب
تقدمي امل�س���اعدة بكل واقعية واحرتام ،بعي���داً عن �أي طريقة
حتمل يف طيّاتها �شيئ ًا من ال�شفقة �أو التعليقات اجلارحة.
التح���دّث �إليهم بنغمة ال�ص���وت الطبيعية ،وعدم رفع نربة
ال�ص���وت ،خ�صو�ص��� ًا عند الرتحيب بهم ،ومن الالئق عند لقاء
ال�ش���خ�ص الذي يعاين من �إعاقة ما م�صافحته باليد ،حتى �إن
كان ال�شخ�ص يركّب يداً �صناعية.
ويف ح���ال كون هذا ال�ش���خ�ص غري قادر على امل�ص���افحة
باليد ،فيجب مل����س كتفه �أو ذراعه للرتحي���ب به ،واالعرتاف
بوج���وده ،ويجب �أن تكوين �إيجابي���ة للغاية �أثناء حتدّثك مع
ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة ،وجتنّبي قدر امل�ستطاع التذمّر من
م�شكالتك اخلا�صة.
�رضورة جتنّب ا�س���تعمال امل�صطلحات �أو الأمثال ال�شائعة
التي قد تكون م�ؤذية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.

يف حال كان ال�ش���خ�ص يعاين من �إعاقة يف ال�سمع ،فربّتي
عل���ى كتفه للف���ت انتباه���ه ،وتكلّمي معه بطريقة وا�ض���حة
وبتمهّل.
يف حال كون ال�ش���خ�ص مُقعداً ،فعليك التحدث معه و�أنت
جال�سة ،لتكوين يف نف�س م�ستوى نظره.
يف حال كان ال�شخ�ص فاقداً ب�رصه ،امل�سي يده ليعرف �أنك
تتوجهني �إليه باحلديث ،وتعمّدي و�صف املكان ،واذكري �أ�سماء
املوجودين برفقتك.
يف حال كان ال�ش���خ�ص �أبكم���اً ،فعليك التحلّي بال�صّ �ب�ر،
واتركيه يكمل عبارته واكتفي بالإجابات املُقت�ضبة.
عدم فر�ض نف�س���ك على ال�شخ�ص �إذا وجدت �أنه بحاجة �إىل
م�ساعدة معينة ،بل حاويل اال�ستئذان منه قبل تقدمي امل�ساعدة،
ومن ثم م�ساعدته بالطريقة التي يطلبها هو وتنا�سبه.
يف حال �أراد ال�شخ�ص �أن يتحدّث عن حالته والظروف التي
مي���رّ بها فمن حقّ���ه هذا� ،إالّ �أنه يتوج���ب عليك جتنّب توجيه
الأ�سئلة التي تتعلّق بحالته ال�صحية.
االبتعاد عن توجيه �أ�سئلة �شخ�صية ،وترك املجال لل�شخ�ص
ليتحدّث عن نف�س���ه �إذا �أراد هو ذلك ،خ�صو�ص ًا خالل الزيارات
واجلل�س���ات العائلية ،ومراعاة �أالّ يكون ه���و �أو �إعاقته حمور
احلديث.
جتنّب الربت على الر�أ�س �أو كتف ال�ش���خ�ص الذي ي�ستخدم
كر�سي ًا متحركاً.
و�أخرياً ،ال تن�س���ي ر�سم الب�س���مة الدائمة على وجهك ،فهي
مفتاح القبول عند اجلميع.

منوعات
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أطعمة تساعد في التخلص من التدخين
النيكوت��ي�ن م����ادة كيميائية جتعل
الإقالع عن التدخني وال�سجائر �أمراً �صعب
للغاية ،وتُعترب �أكرث امل����واد الكيميائية
امل�س����بّبة للإدمان للإن�سان .فالنيكوتني
مادة من�ش����طة متنع اخلاليا الع�ص����بية
والع�ض��ل�ات من العمل ب�شكل جيد ،حيث
تُنتج نبتة التبغ هذه املادة الكيميائية
الت����ي يمُ كن �أن ت�ؤثر على �رضبات القلب،
فتزيدها ،ما يزيد من �ض����غط الدم وخطر
الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
لذل���ك ،عادة م���ا يج���د املدخنون
�صعوبة بالغة يف الإقالع عن التدخني،
ب�سبب زيادة تركيز مادة النيكوتني يف
اجل�سم ،لكن العديد من الدرا�سات ك�شفت
عن طرق �ص���حية يمُ كن عربها التخل�ص
من �آثار النيكوتني يف اجل�س���م للإقالع
ب�سهولة عن التدخني ،وذلك عرب تناول
�أطعمة خا�ص���ة قادرة عل���ى طرد هذه
املادة ال�سامة من اجل�سم.
تفي���د الدرا�س���ات ب����أن الفواك���ه
واخل��ض�روات ومنتج���ات الألب���ان،
خ�صو�ص��� ًا اللنب ،جتعل طعم ال�سجائر
�س���يئاً ،بينما جتعل اللح���وم والقهوة
مذاق ال�سجائر �أف�ضل ،لذلك احر�ص على
�أن يت�ض���من طعامك الكث�ي�ر من �أطعمة
املجموعة الأوىل.
عند الإق�ل�اع عن التدخني ،ي�ش���غل
الطع���ام حي���زاً �أكرب يف حيات���ك ،لذلك
عليك ا�ستبدال عادة ذهاب اليد باجتاه
الفم باللجوء �إىل م�ضغ احللوى ورقائق
البطاط�س واملك��س�رات والبذور والعنب
واجلزر والكرف�س ..ت�س���اعد هذه البدائل
على حتقيق ال�شعور بال�شبع.
تُعت�ب�ر العلكة اخلالية من ال�س���كر
بدي ًال جيداً لإبقاء الفم م�شغوالً ،وتقليل
الإفراط يف تناول الطعام.
ح���اول �أن ت����أكل وجبات �ص���غرية
متك���ررة ،واال�س���تمتاع بعودة حا�س���ة
الت���ذوق �إىل قوته���ا بع���د التوقف عن
التدخني.

�س���تواجه انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف
الدم بع���د الإقالع ع���ن التدخني ،لذلك
يُ�ستح�سن تناول وجبات �صغرية متكررة
بد ًال من  3وجبات كبرية .للحفاظ على
ن�س���بة ال�س���كر يف الدم تناول �رشائح
من اخلبز الأ�س���مر املحم�ص ،والإجا�ص
وامل�شم�ش واللنب.
من الأعرا�ض االن�سحابية للنيكوتني،
ال�ش���عور بالنعا�س ،لذلك تناول البي�ض
والأ�س���ماك والفا�ص���وليا البي�ض���اء،
والأطعم���ة الغنية بفيتامني «�س���ي»،
للحفاظ على الن�شاط.

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 �آثار الإقالع عن التدخني يف
بدايته ،نق�ص هرمون ال�سريوتونني،
الذي يقل���ل االكتئاب ،لذلك احر�ص
على �أكل الأطعمة التي حتفّز �إفراز
هذا الهرمون ،مثل ال�شوكوال والديك
الرومي والدجاج واملك�رسات.
ا�رشب الكثري من املاء على مدار
اليوم ،لطرد جميع ال�سموم ،وتناول
�شاي الأع�شاب ،والبابوجن واحلليب
الدافئ ،وجتنّب م�رشوبات الكافيني،
لأنه �سيزيد رغبتك يف التدخني.
الليمون �س��ل�اح ق����وي �آخر فعال

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1الأمريكي الذي ابتدع الكلمات املتقاطعة  /هدم
 - 2نزاالت ومواقع  /مت�شابهان
 - 3حب  /عا�صمة جمهورية ايرلندا
 - 4نواعري  /ا�سم علم م�ؤنث مبعنى نظر بحب و�شغف.
 - 5اله  /يرتاجع يف �أدائه �أو يف طموحه.

�ض����د حماربة التدخ��ي�ن ،فالتدخني
امل�ستمر مدة � 3أيام متوا�صلة يُ�سبب
تدمري خاليا اجللد وامل�سامات ،لكن
الليمون ق����ادر على تعزي����ز مناعة
اجللد ومكافحة �آثار التدخني ال�ضارة
بف�ض����ل فيتام��ي�ن « »Cوحام�ض
ال�سرتيك.
يحتوي ال�س����بانخ عل����ى حم�ض
الفوليك وفيتامني « ،»B9املعروف
ب�إزالته للنيكوتني من اجل�س����م .ومن
املع����روف �أن النيكوت��ي�ن ي�ؤثر على
�أمن����اط الن����وم الطبيعية للج�س����م،

 - 6اال�سم القدمي ملاليزيا
 - 7ت�س���بب يف تعطي���ل العم���ل ع���ن
اال�س���تمرار  /مهند�س �أملاين ا�شرتك يف
�صنع �سيارة مر�سيد�س
 - 8وحدة قيا�س متناهية ال�صغر تعادل
جزء من املليون من املليمت
� - 9أغنية لعبد احلليم حافظ
� - 10ش���اعر جاهل���ى م���ن �أ�ص���حاب
املعلقات.

عــمـــودي

 - 1ذرة من املادة م�ش���حونة ب�ش���حنة
�سالبة �أو موجبة  /نبات عطري ي�ستخدم
مع ال�شاي
 - 2بيوت  /حايل
 - 3ح���رف عطف  /احد الوالدين  /دعاء
�أثناء ال�صالة.
 - 4نزيف الأنف � /شاعر فرن�سي معا�رص
متيز �شعره بالتعقيد (بول .)....
 - 5ن�صف واحد  /ينق�ص  /رمز الكربيت
يف الكيمياء
� - 6س���قيا الزرع (معكو�س���ة)  /انتفاء

لذلك غالب���� ًا ما يع����اين املدخنون
من ا�ض����طراب الن����وم ونوبات النوم
املتقط����ع ب�س����بب النيكوت��ي�ن ،لكن
حلم�����ض الفوليك ق����درة كبرية على
مكافحة �أعرا�ض ان�سحاب النيكوتني
من اجل�سم ،لأنه يلعب دوراً هام ًا يف
ال�صحة النف�سية والعاطفية للج�سم.
من املعروف �أن امللفوف �أو الكرنب
م���ن اخل��ض�روات التابع���ة للف�ص���يلة
الكرنبي���ة ،وكلم���ا تناول امل���رء هذه
اخل��ض�راوات ،ق��� ّل احتم���ال �إ�ص���ابته
بال�رسطان.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ال�شيء ونفاده (معكو�سة).
 - 7حالة نف�س���ية فيه���ا من احلزن وال�ض���غط
والغ�ضب الكثري  /ي�صبح طريا.
� - 8سل�س���لة من الأح���داث للرتفي���ه �أو ك�أوامر
للكمبيوتر
� - 9أديبة �أمريكية كانت م�صابة بالعمى وال�صمم
والبكم
 - 10حيوان زاحف �ضخم منقر�ض  /حاجز مائي
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كاريكاتير

في ظل تكاثر الكوارث ..حقائق ال نعرفها عن عالم الطيران
بعد كل كارثة جوي���ة ،و�آخرها حادثة «م�رص
للط�ي�ران» ،تدور يف الأذهان �أ�س���ئلة كثرية عن
الطائرات و�إجراءات ال�سالمة فيها ،وملاذا ت�سقط
الطائرات؟ وكيف تتجنب ال�سقوط؟
فيما يلي �أبرز الإجابات التي قدّمها اخلرباء عن
عامل الطريان ،وحقائق قد ن�سمعها لأول مرة:
�أوالً :ال ت�س���قط الطائ���رة حت���ى ل���و تعطلت
املحركات :لأن الطائرة تدخل يف و�ضع االنزالق
«� ،»Glidingأي �أنها تهبط تدريجي ًا وال ت�سقط.
�رسعة واجتاه الرياح ت�ؤثر على امل�سافة الأر�ضية
املقطوعة ،ف�إذا كانت الرياح خلفية ف�إن امل�سافة
تزيد ،و�إذا كانت �أمامية ف�إنها تقل.
ثاني���اً :الوزن الثقي���ل يخدم الطائ���رة ولي�س
العك����س :على خ�ل�اف ما يعتق���ده كثريون من
�أن حمول���ة الطائ���رة الكبرية ميك���ن �أن تت�سبب
ب�سقوطها ،ي�ؤكد االخت�صا�صيون �أن وزن الطائرة
ال عالق���ة له بقدرة الطائرة على االنزالق .كمثال
�إذا �أتينا بطائرت�ي�ن 737؛ واحدة ب�أق�صى حمولة
والأخ���رى خالي���ة� ،ستقط���ع الطائرت���ان نف�س
امل�ساف���ة بال�ضب���ط ،لكن الأثق���ل �ستكون �أ�رسع
يف قط���ع امل�سافة؛ فكلما زاد وزن الطائرة ،زادت
�رسعة االنزالق املطلوبة لتحقيق ن�سبة االنزالق
.2.17/1
ثالثاً :قوة وط���ول اجلناح يلعب دوراً هام ًا يف
�إنقاذ الطائ���رة :تعتمد قدرة انزالق الطائرة على
ت�صميم اجلن���اح ،فكلما كان اجلناح �أطول كانت
الق���درة �أعلى ،لذل���ك ترى الطائ���رات الريا�ضية
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ال�صغرية اخلا�صة بريا�ضة الطريان االنزالقي ذات
جناح طويل جداً مقارنة بحجم الطائرة ال�صغري.
يتم حتديد امل�سافة التي ت�ستطيع الطائرة قطعها
�أثناء االنزالق بوا�سط���ة معادلة ن�سبة قوة رفع
اجلناح �إىل قوة ال�سحب ،Lift to Drag Ratio
حيث كل طائرة لها قيمة خا�صة بها.
رابعاً :ت�ستطيع الطائ���رات توليد الطاقة ذاتياً:
يبقى ال�س�ؤال :ه���ل ميكن التحكم بالطائرة حتى
بعد فق���دان الطاقة؟ نعم ،حيث يت���م ا�ستخدام
�رسعة الرياح لتوليد الكهرباء وطاقة هيدروليكية
بوا�سطة مروحة �صغرية ت�سمى «� »RATأ�سفل
ج�سم الطائرة.
خام�ساً :الطريان يف الأي���ام احلارة �أ�صعب من
الغائم���ة �أو املاطرة :بعك�س ما قد يظن البع�ض،
ف�إن �إق�ل�اع الطائرات يف الأماك���ن احلارة لي�س
بال�سه���ل �أبداً ،لأن عملية التحليق ت�صبح �صعبة
ج���داً يف الهواء اخلفيف ،نتيج���ة درجة احلرارة
املرتفعة.
�ساد�ساً :الطائرة تهبط ب�سالم حتى لو تعطلت
العجالت :تُعترب مه���ارة الرُّبان هي الفي�صل يف
جن���اة �أي طائ���رة من كارثة جوي���ة ،وقد �أثبتت
التحقيقات يف كارثة «فالي دبي» ،التي وقعت
يف �آذار � ،2016أن حتطُّ م الطائرة ناجم عن �أخطاء
كث�ي�رة ارتكبها كال الطياري���ن ،وكانا مذعورين،
كما ظه���ر يف حتليل ال�صن���دوق الأ�سود .فحتى
و�إن تعطلت جمي���ع طُ رق �إنزال عجالت الطائرة،
الطيار املاهر قادر على الهبوط بال عجالت.
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:

