خطة جديدة للتخريب
ألمـــــــة واحـــــــدة
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لوحظ �أن الأمريكي بد�أ عرب �أدوات��ه املتنوعة يف املنطقة ،وبينها
الأدوات الإعالمية بالدرجة الأوىل ،ال�تروي��ج والفربكة ملا �أطلقوا
عليه «مظلومية �أهل ال�سُّ نة» ،لت�أليب ال��ر�أي العام العاملي على �إيران
وح��زب اهلل ،وق��د لوحظ �أن ه��ذه اخلطة اجلديدة ت�أتي بعد �أن �أخذ
ال��ع��امل يكت�شف حقيقة الإره�����اب والإره���اب���ي�ي�ن وم���ن ي��ق��ف وراءه���م
وميوّلهم ،وبعد الف�شل يف �إ�سقاط النظام يف �سورية.

السنة العاشرة  -الجمعة  10 -رجب 1438هـ  7 /نيسان  2017م.
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عون  -نصرالله ..تحالف أكبر من كل التفاصيل

االفتتاحية

قمة باهتة
كانت القم���ة العربية الثامن���ة والع�رشون
باهت���ة ب���كل املقايي����س؛ باهت���ة بحركتها
وحيويتها ..باهتة بنتائجها ومقرراتها ..باهتة
حتى بكلماتها ..ولوال تلك ال�رصخة الوجدانية
التي �أطلقها رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد
مي�ش���ال عون يف وجه الزعم���اء العرب ،حل ّق
القول �إن هذه القمة ت�شبه املكان الذي انعقدت
فيه ،ول���كان البح���ر امليت مبياه���ه الراكدة
وملوحته املدقعة �أكرث حيوية من هذه القمة.
حتى �أن كلمة الرئي�س عون �ستبقى �رصخة
واد ،فالق���ادة الع���رب يف ٍ
يف ٍ
واد �آخر ،ولي�س
يف مقدورهم القيام ب�أي خطوة عملية ،لأنهم
لي�س���وا يف موقع الفعل ..حتى �أنهم مل يجدوا
ما يختلف���ون عليه ،ولو من ب���اب املناكفة
الت���ي كانت ت�ش ّكل يف القم���م العربية عامل
ت�سلية وتن ّدر للمواطنني العرب ..ولعل �أ�صدق
كالم قي���ل يف هذه القمة ما ُنقل عن م�ضيفها
العاهل الأردين امللك عب���د اهلل الثاين من �أن
«القادة العرب ال ميون���ون على �أي ملف من
ملفاتها ،فلماذا يختلفون وهم غري م�ؤثرين يف
هذا املجال»؟ وعليه كانت القمة الأقل توتراً
يف تاري���خ القمم العربية ،لأن التوتر يف هذه
احلال يكون لزوم ما ال يلزم.
لقد كانت قمة البحر امليت الأكرث ان�سجام ًا
م���ع الواقع العربي املع َّل���ق �إىل ما �شاء اهلل،
على �شماعة ال���دول الك�ب�رى ،بعدما ف�شلت
كل اخلطط املكلف���ة لتغيري الواقع يف بع�ض
البلدان العربية ،خ�صو�ص ًا يف �سورية والعراق
واليم���ن ..ويعل���م اهلل �إىل �أي م���دى �سي�ستمر
هذا الواقع يف ظل �إ��ص�رار بع�ض الدول على
مواقفها التي مل ت�ؤ ِّد �إىل النتائج املتوخاة.
قبل «الربيع العربي» كانت القمم العربية
تتك���ئ �إىل «�سيب���ة» ثالثية ،ت�ش���كل م�رص
و�سوري���ة وال�سعودية ركيزتها الأ�سا�سية ،وقد
�سقطت ه���ذه «ال�سيب���ة» يف بحر اخلالفات
امل�ستحكمة والقرارات غري املدرو�سة ،ف�سورية
مغيبة عن القمم بقرار عربي ال يخلو من النكد،
َّ
وم�رص حا�رضة غائبة بفعل �أزماتها وهمومها
الداخلي���ة ،وال�سعودية وحدها ال ت�ستطيع �أن
تدير دفة الأمة ،بعدما فقدت دورها التوفيقي
جلة احل���روب امل�ستع�صية على
وغرق���ت يف ّ
احلل ،وعليه �أ�صبح���ت القمم بال ركائز ،ومن
الطبيعي �أن يكون م�آلها تلك ال�صورة الباهتة
التي كانت عليها قمة البحر امليت ،لدرجة مل
جتد ال�صحف العاملية ما ُيكتب عنها.

وا�صف عوا�ضة
www.athabat.net

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

كلمة الرئي�س مي�شال عون مثّلت حقيقة الوطن اللبناين املقاوم

عندما و�ص����ف ال�سيد ح�س����ن ن�رص اهلل
الرئي�س مي�شال عون بالقول «�ساكن بعبدا
َ
هو جبل» ،مل ي�أتِ يف �سياق الكالم احل�سن
الذي اعتدن����ا �سماعه يف �أدبي����ات �إطاللة
ال�سي����د ،لأن الوقائع على الأر�ض� ،سواء يف
ال�سيا�سة الداخلية �أو العالقات اخلارجية،
تُثبت �صالب����ة �أداء الرئي�س عون ،وت�ؤكد �أن
الرجل يبني دول����ة ت�شبهه ،ي�ستحقها وطن
ي�شب����ه ال�سيد ن���ص�ر اهلل ،والباقي تفا�صيل
ال قيم����ة لها ،م����ع �إ�رصارنا عل����ى عبارة
«تفا�صيل ال قيمة لها».
على م�ستوى ال�سيا�سة الداخلية للعهد،
ف�إن اخل�ص����وم ال�سيا�سي��ي�ن ،خ�صو�ص ًا من
بقاي����ا «� 14آذار» ،الذين يع�شقون  -كيدي ًا
 «حرتق����ة التفا�صي����ل» ،يدركون �أن هذهالت�شكيلة احلكومية الأوىل يف عهد الرئي�س
ع����ون ،حملت نفحة �شهابي����ة وخطة عمل
تغي��ي�ر م�ؤ�س�ساتي� ،سواء ع��ب�ر ا�ستحداث
وزارات تعمل يف هذا الإطار� ،أو جلهة الأداء
الراق����ي ملعظم ال����وزراء ،ول����و �أن الرئي�س
عون قد ورث وجوه ًا م����ن ع�رص الف�ساد ال
ي�ستطيع ا�ستبعاده����ا بفانو�س عالء الدين
نتيجة توازن����ات داخلي����ة معروفة ،لذلك،
وجب على الكيديني مم����ن يرغبون التلهّي
بفذلك����ة املوازنة ،تذكُّر �أنهم تركوا البلد 12
عام ًا ب��ل�ا موازنة ،وب����دل النكايات و�إنزال
�أزالم احلراك �إىل ال�شارع لل�ضغط مبو�ضوع
�سل�سلة الرت����ب والرواتب وم�صادر التمويل
ال�رضائبية ،عليه����م �أن يخجلوا من �سنوات
املماطلة يف �إعط����اء النا�س حقوقها خالل
�سنوات حكمهم ،الت����ي نه�شوا فيها �أج�ساد
النا�����س بال�رضائب وابتلعوه����ا مع �رشبة
م����اء ،لكن مرور الزمن ل����ن ي�رسي على من
يغ�سلون �أيديهم م����ن ارتكابات �سيدفعون
ثمنها يف �أية انتخابات مقبلة.
ويف مو�ضوع االنتخاب����ات ،وو�سط كل
هذا الهرج واملرج جلماعات ف�شلت يف �إقرار
قان����ون انتخابات ثابت من����ذ العام ،1992
ف�إن �أمر هذا القانون ح�سمه ال�سيد ن�رص اهلل
ب�أنه �سيكون �ضمن النظام الن�سبي العادل،
�س����واء عرب لبنان دائ����رة انتخابية واحدة،
�أو دوائ����ر مو�سعة �أو متو�سطة ،ال فرق ،وكل
الطروحات التي تع����دّت الع�رشين م�رشوع

قان����ون �سقطت ،لأن التواف����ق بني الرئي�س
عون وال�سيد ن���ص�ر اهلل على الن�سبية التي
حُتقِّق عدال����ة التمثيل حم�سوم ،مهما �صال
الباقون وجالوا ،ول����و �أن �إقرار الن�سبية قد
ي�ستل����زم متدي����داً تقني ًا ب�سيط���� ًا للمجل�س
احل����ايل ،لكنه على الأق����ل �أبعد عن الوطن
قان����ون ال�ستني ،الذي مل يك����ن يوم ًا �سوى
على قيا�����س قب�ضايات الزواريب املذهبية،
والزعامات الإقطاعي����ة والعائلية التي بد�أ
جنمها بالأفول ،نتيج����ة �سيا�سة النهم يف
ق�ضم حقوق الآخرين للحفاظ على م�صالح
�شخ�صية ،وبكل وقاحة.
امل�ؤ�سف يف الأمر لدى حاملي «قمي�ص
عثم����ان»� ،أنه����م يربط����ون املوافقة على
القانون الن�سبي ب�سالح املقاومة وخوفهم
من التفوّق العددي لبيئة حزب اهلل ،وال�سيد
ن���ص�ر اهلل �أكد منذ �سن����وات ويكرر« :نحن

إصرار حزب اهلل على النسبية
هدفه إنصاف اآلخرين ..وفي
طليعتهم البيئة التي ينتمي
إليها الرئيس عون

ن�ؤمن بوالي����ة الفقيه ون�سع����ى �إليها ،لكن
لبن����ان وطن الثم����اين ع���ش�رة طائفة ،من
امل�ستحيل في����ه تطبيق نظام والية الفقيه،
لأننا نحرتم هذا التن����وع ونن�سجم معه»،
و�إذا كان ح����زب اهلل فائ����زاً يف �أي قان����ون
انتخاب����ي يتم التوافق علي����ه ،ف�إن �إ�رصاره
على الن�سبية يه����دف اىل �إن�صاف الآخرين
لي�س �إال ،ويف طليعتهم البيئة التي ينتمي
�إليها الرئي�س عون.
و�إذا كان ختام النماذج �أعاله قد توّجته
التعيينات الأمنية التي عك�ست التوجهات

الوطني����ة للعهد ،لي�س فقط يف تعيني قائد
اجلي�ش العماد جوزف عون ،بل جاء التمديد
ملدير عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم،
وا�ستقالته من ال�سل����ك الع�سكري و�إعادته
مدني����اً ،لال�ستفادة �أطول ف��ت�رة ممكنة من
وجوده �ضمن �صفوف القادة الذين يحتاج
�إليه����م الوطن يف هذه الظروف ،وك�أن هناك
خارطة طري����ق قد وُ�ضعت لتتالءم وتتواءم
مع معادلة «اجلي�ش وال�شعب واملقاومة».
ه����ذه املعادل����ة املقدّ�سة ل����دى الغالبية
ال�ساحقة من اللبنان��ي�ن ،هي التي امتطى
�صهوة هيبتها الفار�����س الثمانيني مي�شال
عون� ،سواء خالل زيارته مل�رص؛ حني فُتحت
له �أب����واب اجلامعة العربية يف خطوة غري
م�سبوقة ،ليخطب بني املندوبني املعتمَدين
ل����دى اجلامعة� ،أو خ��ل�ال م�شاركة الرئي�س
ع����ون يف القمة العربي����ة يف عمّان ،والتي
تعمل����ق فيها ،لأن����ه ميثل حقيق����ة الوطن
اللبناين املقاوم �أمام عرب االنهزام والقمم
الكالمي����ة منذ ت�أ�سي�����س اجلامعة العربية
عام  1946وحتى اليوم ،وكان حري�ص ًا على
الق�ضية الفل�سطينية ومعاناة ليبيا واليمن
والعراق و�سورية �أكرث من قادة خم�رضمني
كان ن�صفهم نيام خالل جل�سات القمة.
الالف���ت يف م�شاركة الرئي�س عون يف القمة
العربي���ة� ،إ��ص�راره �أن يرافق���ه فيه���ا الرئي�س
�سع���د احلريري ،وعودة الأخ�ي�ر �إىل لبنان عرب
الريا����ض يف طائ���رة امللك ال�سع���ودي ،رمبا
لرتطي���ب الأجواء ،نتيجة كلم���ة الرئي�س عون
املتقدم���ة يف القمة على جماع���ة «االعتدال
العرب���ي» ،ول���و �أن هذه املرافق���ة جاءت يف
�سياق تفعيل جلان العمل لالتفاقات التي �سبق
و�أبرمها الرئي�س عون خالل زيارته لل�سعودية.
و�إذا كان البع����ض م�صاب��� ًا بالذه���ول نتيجة
االن�سج���ام ب�ي�ن «ع���ون الإي���راين» و«�سعد
ال�سعودي» ،فلأن الأمور يف الإقليم قد حُ �سمت
مبدئي���اً ،ولي�س �أمام اململكة بعد �صدمة اليمن
وخيبة �سورية �سوى �أن تبقى يف ال�ساحة حلفظ
م���اء الوجه ،و�أن تر�ضى عل���ى مواقف «لبنان
مي�شال عون وح�سن ن�رصاهلل» ،ولو من منطلق
«مُكره �أخوك ال بطل».

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net

( العدد  )436اجلمعة  -ـ  7ني�سان 2017 -

3

همسات

¡ �إىل الن�سبية الكاملة

هواجس «المختلط» ..وكوابيس «النسبية»

�أكدت م�ص����ادر �سيا�سية تلع����ب دوراً يف بلورة
م���ش�روع جديد لقانون االنتخاب����ات� ،أن قانون
ال�ست��ي�ن �أ�صبح يف «خرب كان» ،وكذلك حال ما
ي�سم����ى «القانون املختلط» ،م�ش����ددة على �أن
اعتماد الن�سبية الكاملة هو الذي يتقدم و�سيتم
متو�سطة ترتاوح بني  10و15
�إق����راره وفق دوائر
ّ
دائرة ،ووفق���� ًا ملا �أ ّكدت عليه هذه امل�صادر ف�إن
الفراغ ممنوع ،وهو مبنزلة خط �أحمر.

¡ ا�ستعدادات انتخابية ا�ست�شفائية

لوحظ �أن �سيا�سي ًا جديداً ا�شرتى قبل فرتة م�ست�شفى
نيت��ه خو���ض االنتخاب��ات
كب�يرة ،عل��ى خلفي��ة ّ
النيابي��ة املقبلة .وكما ُعلم ف���إن ال�سعر الذي ُدفع
له��ذه امل�ست�شف��ى يفوق ال��ـ 20ملي��ون دوالر ،وهو
ح�صل على متويل غري لبناين من �أجل هذه املهمة.

¡ �رشيك للخ�سارة فقط

جزم���ت �شخ�صي���ة �شمالي���ة �أن �شعبي���ة «تيار
امل�ستقبل» تراجعت �إىل م�ستويات دنيا مفاجئة،
ورداً على �س�ؤال حول �إمكانية التحالف االنتخابي
مع احلريري قالت« :حتم ًا لن نتحالف ..فمثل هذا
ال�رشيك بيخ�رس وبخ�سرّ ».

¡ خارج ال�رسب

�أكدت م�صادر وا�سعة الإطالع �أن من يزال يتحدث
يغ��رد خارج
بقان��ون انتخاب خمتل��ط ،بات كمن ّ
ال�رسب.

اللبنانيون باتوا يلحظون امل�سافة ال�شا�سعة بني خطابي الرئي�س مي�شال عون والوزير جربان با�سيل

ازدادت املالحظ���ات واالنتقادات
م�ؤخ���راً للخط���اب ال�سيا�س���ي الذي
يقدّم���ه رئي�س التي���ار الوطني احلر
وزير اخلارجية جربان با�سيل ،حتى
�أن البع�ض بات يتندّر بالقول امل�رصي
املتداول «جبن���اك يا معني لتعني،
لقين���اك يا معني تتع���ان» ،للداللة
عل���ى خيبة الآمال من املواقف التي
بات يطلقها الوزير با�سيل ،خ�صو�ص ًا
يف انعطافته «القواتية» التي بد�أت
�إثر اتف���اق معراب بني التيار وحزب
«القوات» ،وا�ستفحل���ت بعد �إجناز
اال�ستحقاق الرئا�سي.
فبد ًال م���ن �أن تتعمّ���ق وترت�سّ خ
طروحات با�سيل والتيار ،يف الدعوة
�إىل العلمن���ة واحلداث���ة والوح���دة
الوطنية اجلامع���ة ،بات اللبنانيون
يلحظ���ون ،ب�أق���ل عن���اء ،امل�سافة
الوا�سع���ة التي تف�صل خطاب رئي�س
اجلمهوري���ة العماد مي�ش���ال عون،
عن خطاب با�سي���ل ،فالرئي�س عون
�أعط���ى الع���رب �أجمع�ي�ن يف قمة
الأردن ،الأ�سب���وع املا�ض���ي ،خطاب ًا
وطني��� ًا وعربي��� ًا جامع��� ًا يذكّرنا
بخط���ب قلّة م���ن الر�ؤ�س���اء العرب
ممن قدّموا م�صالح �أوطانهم و�أمتهم
على الهواج�س الع�صبوية والفئوية
واالرتباط���ات اخلارجية وامل�صالح
ال�شخ�صية.
والرئي�س ع���ون مازال يكرر �أمام
زوّاره مت�سُّ ك���ه بح���ق اللبناني�ي�ن
بالعي����ش يف دول���ة حديث���ة ،يبد�أ
�إ�صالحه���ا باقرار قان���ون انتخاب
ع���ادل ،ي�ؤمّ���ن �صح���ة التمثي���ل،
ويعام���ل اللبناني�ي�ن كمواطنني ال
رعاي���ا طوائ���ف �أو �إقطاع���ات لهذا
الزعي���م �أو ذاك ،وه���و خطاب يبدو
�أن با�سي���ل ابتعد عن���ه م�سافة غري
قليلة ،حمكوم��� ًا بهواج�س �سيا�سية
وانتخابية ترتبط مب���ا يطرحه من

م�شاريع انتخابية خمتلطة ،تفرّغ �أي الكامل���ة ،الت���ي ت�ش���كّل كابو�س��� ًا
ط���رح للن�سبية من حمتواه ،وتعطّل لكثريي���ن يب���دو �أن با�سي���ل منهم،
الأهداف املرجوّة م���ن اعتماده يف لأنها ال ت�ضمن له���م معرفة نتائج
�إع���ادة تكوين ال�سلط���ة عن طريق االنتخابات قب���ل �إجرائها ،كما �أنها
�صناديق االقرتاع.
ال ت�ضبط �أعداد املقرتعني على غرار
وبح�س���ب املنتقدي���ن ،ف����إن القانون الأك�ث�ري ،وبالتايل ال ميكن
هواج����س با�سي���ل ،بع���د خط���وة االطمئنان �إليها.
وال يقت�رص �إبداء هذه املالحظات
التحال���ف مع جعج���ع ،ترتكز على
�أن قانون «ال�ست�ي�ن» يكفل للتيار على حلفاء و�أ�صدقاء التيار احلر ،بل
و«الق���وات» ال�سيط���رة املطلق���ة ي�صدر بع�ضها من داخله ،ممن يرون
على التمثي���ل امل�سيحي ،واكت�ساح �أن ت�شجيع بع�ض احللفاء والأ�صدقاء
للتي���ار عل���ى فت���ح �صفح���ة من
التعاون مع «الق���وات» كانت ذات
هدفني اثن�ي�ن ،الأول :تدعيم الو�ضع
امل�سيحي العام الآخذ بالرتاجع يف
ظل ما ت�شه���ده املنطقة من حروب
التكفري والإلغاء املدعومة من الدول
خطاب باسيل االنعزالي الغربية و�أتباعها ،والثاين :ا�ستمالة
ال يفيد المسيحيين إال �سم�ي�ر جعجع ،حتى ال تكون هزمية
امل��ش�روع التفتيت���ي الأمريك���ي -
بدفعهم لتبني دعوات الغرب���ي  -ال�سع���ودي يف �سوري���ة
«القوات» إلى الفيدرالية والعراق حجة له لاللتجاء �إىل العدو
«الإ�رسائيلي» ،بحج���ة �أنه معرّ�ض
والكونفيدرالية
لال�ستفراد واال�ستهداف؛ مثلما جرى
يف ال�ساب���ق عل���ى �أي���دي م�ؤ�س�سي
وقادة «القوات» ،ومنهم جعجع.
ويرى منتقدو با�سيل �أن هاج�سه
للو�صول �إىل �ساح���ة النجمة جعله
يراهن على التحالف مع «القوات»
كل املقاع���د النيابي���ة امل�سيحي���ة بالثمن ال���ذي تراه ،وه���و ما يف�سرّ
يف جميع املناطق ،ومب���ا �أن ورقة احتفاظ الأخرية بخطابها التقليدي
قانون «ال�ستني» احرتقت ومل تعد الذي ين�س���خ املواقف «الإ�رسائيلة»
�صاحلة لال�ستعم���ال ،يتولىّ با�سيل جت���اه املقاومة و�سوري���ة ،ويتبنى
ن�سج قوانني خمتلطة هي توائم غري ال�سيا�س���ات الأمريكي���ة وال�سعودية
�رشعية لذلك القانون ال�سيِّئ الذكر ،جتاه الق�ضاي���ا الإقليمية والدولية،
ويف ظنه �أن مثل هذه القوانني تفي مبا يتناق�ض مع الثوابت التي يتم�سك
باملطلوب من التحالف� ،أي اكت�ساح به���ا الرئي�س مي�شال عون ،وبد ًال من
ال�ساح���ة امل�سيحية ،والأهم� ،إي�صال �أن يحت���وي الطرف الأقوى� ،أي التيار
وزير اخلارجية �إىل مقاعد الربملان ،الع���وين لـ«الق���وات» ،باعتب���اره
وذل���ك على ح�ساب ط���رح الن�سبية «ت�سونام���ي» اجلمه���ور امل�سيحي،

ها هو با�سيل يتحدث بلغة طائفية
وعن�رصي���ة �إلغائي���ة ،ت�صدم كل من
أ�ُعج���ب باخلطاب الوطن���ي للعماد
ع���ون ،حتى و�ص���ل به املق���ام �إىل
و�صف الأط���راف امل�سيحية االخرى،
خ���ارج حتالف التي���ار و«القوات»،
ب�أنها «فراط���ة» ،وبات اللبنانيون،
ومن �ضمنه���م العوني���ون ،حائرين
بني خطاب وطن���ي يحمله الرئي�س
عون ،ويعتز به اللبنانيون ،وخطاب
انعزايل طائف���ي اقتُطع من خطابات
ب�شري اجلمي���ل ،الذي تولّت الدبابات
«الإ�رسائيلي���ة» حرا�س���ة انتخابه
رئي�س��� ًا يف ثكن���ة الفيا�ضية ،وهذا
اخلطاب ال ينفع �إال للفتنة ،وال يفيد
امل�سيحي�ي�ن ب�ش���يء� ،إال بتذكريهم
باحلرب الأهلية ودفعهم دفع ًا لتبني
دع���وات «الق���وات» �إىل الفيدرالية
والكونفيدرالي���ة ،الت���ي ت�ضعهم يف
خانة املهزومني يف الإقليم ،والذين
حملوا م�شاري���ع التق�سيم والتفتيت،
يف حني �أن خطاب الرئي�س عون ي�ضع
امل�سيحي�ي�ن يف طليعة املنت�رصين،
من خالل مت�سُّ ك���ه بالهوية العربية
وامل�رشقية ،و�إبقائ���ه �أبواب العالقة
مفتوحة مع �سورية وحلفائها ،وهذا
ينق�ض التهمة التي يل���وّح البع�ض
به���ا للتيار احل���رّ ب�أن���ه ي�ستن�سخ
جتربة «الإخوان امل�سلمني» ،فه�ؤالء
ويف مقدمه���م �شيخه���م القر�ضاوي،
كان���وا خارج ال�سلط���ة ويف طليعة
م�ؤيدي املقاوم���ة والداعني لدعمها،
وعندم���ا و�صل���وا �إىل احلك���م ظهر
وجههم احلقيقي؛ ب�أنهم جمرد �أدوات
للم��ش�روع الأمريكي  -ال�صهيوين -
ال�سع���ودي ،ف�أ�سقطتهم اجلماهري يف
م��ص�ر وتون�س وغريه���ا ..وهو ما ال
يقبله العونيون قبل غريهم.

عدنان ال�ساحلي

¡ وزراء رف�ضوا الت�رصيح

ك�شف����ت م�صادر معني����ة �أن بع�����ض الوزراء مل
يق ّدم الت�رصيح املطلوب عن �أمالكهم و�أموالهم،
رغ����م �إبالغهم بذل����ك ،و�أنه ال �أح����د يطلع على
املظروف الذي يحت����وي امل� َّرصح به ،وقال �أحد
الوزراء الذين مل ي�رصحوا حتى الآن« :ال �أريد �أن
�أك����ون �رشيك ًا بالكذب على النا�س وعلى نف�سي
وعلى الهيئات الرقابية ،والأف�ضل عدم ت�ضييع
الوقت».

¡ ُ�سمعة م�ش َّوهة

فق��د موظّ ��ف �سابق غالبي��ة �أ�صدقائه بع��د انتهاء
درت عليه �أم��وا ًال طائلة،
�صالحي��ة وظيفته الت��ي ّ
ب��رزت ب�رشائه عقارات مبنية وغ�ير مبنية ،ف�ض ًال
ع��ن ح�ساب��ات م�رصفي��ة جلمي��ع �أف��راد العائل��ة
مببالغ خيالي��ة ،وبع�ض �أولئك اال�صحاب يربرون
تواريهم عنه ب�أن «�سمعته لي�ست على ما يرام».

¡ تعوي�ض ًا للف�شل

يت�ش���اور �أ�شخا�ص يق ّدم���ون �أنف�سه���م كقيادات
�سابقة يف «� 14آذار» ،ب�ش�أن ت�شكيل جلنة تطالب
بتعوي�ضات جراء �أعم���ال كانوا يقومون بها قبل
البطالة يف احلركة ال�سيا�سية  -الأمنية البائدة،
معتربينه���ا حقوق ًا م�رشوع���ة ،لأن العمل تخطّى
فرتة االختبار ب�سنوات.

¡ قمة ع ّمان ..وحق العودة

تب� نّّي� �أنه يف القمة العربي��ة الأخرية يف العا�صمة
مت جتديد املوافقة على «املبادرة
عم��ان ّ
الأردنية ّ
ُ
�
الت��ي
ق��رت يف قمة بريوت ع��ام ،2002
أ
العربي��ة»
َّ
كر�سه
الذي
الع��ودة»
«حق
إىل
�
إ�ش��ارة
ل
ا
دون
لك��ن
ّ
الرئي�س العماد �إميل حلود ب�إ�رصاره وثبات موقفه.

¡ الأمريكيون ..والكانتونات ال�سورية

بعد �أن بد�أ التدخُّ ل الع�سكري الأمريكي ي�أخذ �شكله
العلني الفا�ض���ح يف �سورية ،تب�ّي نّ �أن اليانكي
يخط���ط للبقاء طوي ًال يف �سوري���ة ،وهم يعملون
لت�شكيل �إدارات حملية يف الأماكن التي يتواجدون
فيها ،ليقوموا بعدها بت�شكيل كانتونات جت ّهزها
من �أجل مفاو�ضات م�ستقبلية ،على غرار ما ح�صل
يف يوغو�سالفيا ال�سابقة.
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الكيميائي مجددًا ..الضرر أبعد من سورية
�ضجّ الإعالم بالهج����وم الكيميائي
الذي ح�صل يف خ����ان �شيخون ،والذي
راح �ضحيته الع���ش�رات من ال�ضحايا،
وبينه����م �أطفال ،بح�س����ب ال�صور التي
ن�رشتها و�سائل املعار�ض����ة ال�سورية.
تباين����ت ردود الفعل عل����ى املو�ضوع؛
فال����دول الغربي����ة ومعه����ا و�سائ����ل
املعار�ض����ة �سارع����ت الته����ام النظام
ال�سوري باجلرمية ،بينما قام �إعالميون
ونا�شطون بتفنيد ال�صور ون�رش «�أدلة»
على �أن ال�صور املن�شورة مفربَكة ،و�ساق
البع�ض اتهام����ات م�ضادة للمعار�ضة،
وحفل����ت مواقع التوا�ص����ل االجتماعي
ب�سيناريوه����ات تفي����د بـ«حقيقة» ما
ح�صل.
بغ�����ض النظ����ر ع����ن االتهام����ات
املتبادَلة ح����ول املو�ضوع ،لكن �سياق
وتط����وُّر الأمور امليداني����ة وال�سيا�سية
الدولية ت�شي بالكثري حول «طبيعة»
و»توقي����ت» الهج����وم الكيميائي يف
ه����ذا الظرف بالذات ،كم����ا ميكن تفنيد
اجله����ات الت����ي �ستت���ض�رر � -إعالمي ًا
و�سيا�سي ًا على الأقل  -من هذا الهجوم:
�إدارة الرئي�����س ترام����ب ،خ�صو�ص ًا
بعدما برزت ت�رصيحات عدّة مل�س�ؤولني
يف البيت الأبي�����ض ول�سفرية الواليات
املتح����دة الأمريكية يف الأمم املتحدة،
كم����ا لوزي����ر اخلارجي����ة الأمريك����ي
تيلر�س����ون من تركيا؛ ح����ول �أن هدف
�إ�سقاط الأ�س����د مل يعد �أولوية بالن�سبة
للواليات املتحدة .والي����وم ي�أتي هذا
الهج����وم الكيميائي و�ص����ور الأطفال
القتلى اختناق����اً ،لي�شكّال من�صة ميكن
�أن ي�ستغلها خ�صومه «الدميقراطيون»
للت�صوي����ب عل����ى الرئي�����س و�إدارته،
باعتب����ار �أن �سيا�سة البي����ت الأبي�ض
يف �سورية ،والتي تر ّك����ز على �أولوية
مكافح����ة الإره����اب و�إبق����اء الأ�سد يف
احلك����م ،باعتبارها خط�أ كب��ي�راً كون
«الأ�س����د يق�صف �شعب����ه بالكيميائي،
ويتخطى اخلطوط احلمر الدولية حول
حظر ا�ستخدام �أ�سلحة حمرَّمة».
رو�سيا ،التي دعمت وما زالت تدعم

�إعالميون غربيون ون�شطاء فندوا �صور الهجوم الكيماوي الأخري ون�شروا �أدلة فربكتها

الرئي�����س ال�س����وري ،ويعي�����ش الداخل
الرو�س����ي اليوم توتراً عل����ى م�سارين:
خ����روج الآالف م����ن املتظاهري����ن �إىل
�شوارع مو�سكو للتظاهر �ضد ما �أطلقوا
عليه «الف�س����اد املنت�رش» يف الطبقة
الرو�سي����ة ،بالإ�ضاف����ة �إىل التفج��ي�ر
الإرهابي الذي طال حمطات املرتو يف
�س����ان بيرت�سبورغ خالل زيارة الرئي�س
فالدميري بوتني �إىل املدينة.
ويف كال احلالتني ،حتاول املعار�ضة
الرو�سية وداعموها �أن يربكوا ال�سلطة
يف مو�سك����و ،من خالل املظاهرات �ضد
الف�س����اد بالدرج����ة الأوىل ،ومن خالل
الت�صوي����ب على �أن احل����ادث الإرهابي
يف �سان بيرت�سبورغ يعود �إىل التدخُّ ل
الرو�سي يف �سوري����ة لـ«حماية الأ�سد
ونظام����ه» ،و�أن ه����ذا التدخُّ ����ل �أجّ ج

من المستحيل قيام النظام
السوري بهجوم كيميائي
يضرّ به سياسيًا ودبلوماسيًا
وإعالميًا ..وال يحقق له نتائج
ميدانية عسكرية

الأحق����اد �ضد الرو�����س يف العامل ،كما
يحاول ه�ؤالء الت�صويب على �أن كل ما
يعاين منه الرو�س من �أزمات اقت�صاية

داخلياً ،كما التهدي����دات الأمنية يعود
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل التدخُّ الت اخلارجية،
�سواء يف �أوكرانيا �أو �سورية.
والي���وم ،وعل���ى م�ساف���ة �أيام من
تفجريات امل�ت�رو يف �سان بيرت�سبورغ،
يح�صل «الهجوم الكيميائي» يف خان
�شيخون ،وي�صوّب الإعالم الغربي على
م�س�ؤولي���ة الرئي�س ال�س���وري (حليف
الرو�س) عن الهجوم ،مبا يعني �إحراج ًا
متزاي���داً للحكومة الرو�سية يف الداخل
واخلارج.
النظ���ام ال�س���وري :يف ظ���ل حت�سُّ ن
ميداين وا�ضح ل�صالح اجلي�ش ال�سوري
وحلفائ���ه ،ويف ظ���ل انق�ل�اب موازين
القوى الدولية ل�صال���ح النظام� ،سواء
جله���ة �إق���رار الإدارة الأمريكي���ة ومن
ورائه���ا امل�س�ؤول�ي�ن الأوروبي�ي�ن ب�أن

الأولوية ه���ي ملكافحة الإرهاب ولي�س
للدخ���ول يف م�شاريع تغي�ي�ر النظام
و�إ�سق���اط الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد،
�أو جلهة اعرتاف الع���امل ب�شكل وا�ضح
مبا كانت تقوله �سورية؛ ب�أن هناك قوى
�إرهابية يجب التخلُّ�ص منها يف �سورية
قبل �أي �ش���يء� ..أمام كل هذه التطورات
التي تُع��� ّد ب�شكل �أكيد مل�صلحة النظام
ال�سوري ،ح�صل الهجوم الكيميائي يف
خان �شيخون.
�أي مراق���ب عاق���ل يري���د �أن يحلل
الأمر بطريق���ة علمية غري انفعالية وال
عاطفي���ة ،تكون فر�ضية قي���ام النظام
ال�سوري بهذه املجزرة كفر�ضية مقاتل
يطلق ر�صا�صة على رجله ،بعدما و�صل
على م�سافة قريبة من االنت�صار.
لطامل����ا عُ ����رف النظ����ام ال�سوري
منذ عه����د الأب �إىل االبن بـ«الدهاء»
ال�سيا�س����ي ،و�أنه ا�ستط����اع �أن ميار�س
�سيا�س����ة حاف����ة الهاوي����ة ب����دون �أن
ي�سقط فيها ،وحت����ى �أكرث املعار�ضني
للنظام ال�س����وري يعرتفون له بالقدرة
على اللعب عل����ى التناق�ضات ،وعلى
التخل�����ص من �ضغوط دولية و�إقليمية
وداخلية بذكاء ..لذل����ك ،وانطالقًا من
هذا التاري����خ ،يكون «هجوم النظام»
الكيميائي عل����ى �إدلب خارج ال�سياق
العام للتط����ورات الإقليمية والدولية
الت����ي باتت تلع����ب ل�صال����ح النظام
ولي�س �ضده.
بكل الأحوال ،وم���ع الأ�سف ال�شديد
على ال�ضحايا املدنيني الذين �سقطوا يف
�إدلب ،هذا الهجوم الكيمائي ي�أتي اليوم
ل�صالح املعار�ض���ة ال�سورية وداعميها
الإقليمي�ي�ن والدولي�ي�ن  -الأوروبيني،
وبالت�أكي���د النظام لي����س بحاجة لأن
يقوم به يف مطلق الأحوال ،فهو ال يحقق
له نتائ���ج ميدانية ع�سكرية ،وي�رضّ به
من الناحي���ة ال�سيا�سية والدبلوما�سية
والإعالمي���ة ،ويبقى املت�رضر الأكرب هو
احلل ال�سيا�سي يف �سورية.

د .ليلى نقوال

رسالة «رؤساء السفارة» ..ميقاتي أبرز الخاسرين
مل يك����ن للر�سال����ة الت����ي بعث به����ا الر�ؤ�ساء
ال�سابق����ون �أمني اجلميل ومي�ش����ال �سليمان وف�ؤاد
ال�سنيورة وجنيب ميقاتي ومتام �سالم� ،إىل رئي�س
القمة العربي����ة ،والتي ت�ضمّنت مواقف �سلبية من
ح����زب اهلل� ،أي مفاعيل على امل�ست����وى الإقليمي،
وع����اد الر�ؤ�س����اء بر�سالته����م ه����ذه �إىل «اللغ����ة
اخل�شبية» للرئي�س ال�ساب����ق للجمهورية مي�شال
�سليمان؛ جله����ة التذكري ببيان بعب����دا وب�سيا�سة
الن�أي بالنف�س.
كان الفت���� ًا يف تلك الر�سالة ع����دم ذكر البيان
للعدواني����ة «الإ�رسائيلي����ة» ،وال للمطام����ع
«الإ�رسائيلية» املعلَنة بالغاز والنفط اللبنانيَّني،
وال للخروقات «الإ�رسائيلية» لل�سيادة اللبنانية،
أرا�ض لبنانية.
وال لالحتالل «الإ�رسائيلي» ل ٍ
الأك��ث�ر ا�ستغراب ًا كان توقي����ت الر�سالة ،فقد
بُعث����ت يف وقت ت�شه����د القمة العربي����ة موقف ًا
لبناني���� ًا موحَّ ����داً للم����رة الأوىل من����ذ �سنوات،

جتلّى بح�ض����ور الرئي�سني مي�ش����ال عون و�سعد
احلري����ري يف اجتم����اع القم����ة يف الأردن؛ فهي
ا�ستهدف����ت وح����دة املوقف اللبن����اين ،خ�صو�ص ًا
جلهة «احلرتقة» عل����ى رئي�س اجلمهورية ،الذي
عبرّ يف كلمته يف القم����ة عن وجدان كل مواطن
لبن����اين ،وانحاز خاللها انحي����ازاً كام ًال للوطن؛
بكل مناطقه وطوائفه ومذاهبه ،و�أطلق فيها �أي�ض ًا
مواقف �سيا�سية محُ قّة من النزوح ال�سوري الذي
بات يوازي مع اللج����وء الفل�سطيني عدد �سكان
لبنان.
وما متي����زت به كلمة الرئي�س عون التي عبرّ ت
عن �شجاعة لبناني����ة ،دعوته لوقف احلروب بني
الإخوة العرب ،واجللو�س �إىل طاولة احلوار« ،و�إال
ذهبنا جميع���� ًا عمولة حل �سيُفر�ض علينا» ،على
حد قوله.
الري����ب �أن «ر�سال����ة الر�ؤ�س����اء» تالق����ي
االحتجاجات «الإ�رسائيلية» على موقف عون من

املقاومة ،والكتب الت����ي بعثت بها حكومة العدو
�إىل الأمم املتحدة.
ويف هذا ال�صدد� ،س�ألت م�صادر �سا�سية طرابل�سية:
هل جاء بيان «ر�ؤ�ساء ال�سفارة» بناء لأوامر �أمريكية
ودف���ع �سع���ودي ،وانعكا�س ًا لرغب���ة «�إ�رسائيلية»،
خ�صو�ص ًا �أنه يالقي االحتجاج���ات «الإ�رسائيلية»
على موقف رئي�س البالد من املقاومة؟
وت�ؤكد امل�ص����ادر �أن «الر�سال����ة» �ستكون لها
مفاعيل انتخابي����ة �سلبية ،خ�صو�ص ًا على الو�ضع
االنتخاب����ي للثنائي اجلم ّي����ل  -ميقاتي ،ال�سيما
على امل�ستقبل ال�سيا�سي للأخري ،الذي رفع �شعار
الو�سطية يف خيارات نهجه ال�سيا�سي.
وا�ستغربت امل�صادر ه����ذه «ال�سقطة» لرئي�س
احلكوم����ة الأ�سبق� ،سائلةً :كي����ف يدّعي الو�سطية
وهو يح����اول �أن يزايد على الوزي����ر �أ�رشف ريفي
يف املواقف الت�صعيدي����ة املذهبية ،لك�سب بع�ض
الأ�صوات يف معركته االنتخابية؟!

وتعترب امل�صادر �أن ميقات����ي �أ�ضاع من �أمامه
فر�صة العودة جمدداً �إىل ال�رسايا ،خ�صو�ص ًا بعدما
قرر حزب اهلل مقاطعة «الرئي�س الو�سطي» ،ال�سيما
�أن الرئي�س��ي�ن ال�سنيورة و�س��ل�ام هما ع�ضوان يف
«تيار امل�ستقبل» ،ولن يكونا يف موقع املناف�سة
مع الرئي�س �سع����د احلريري ،ويف الوقت نف�سه لن
يك�سب عط����ف م�ؤيدي ريفي ونهج����ه ،ال�سيما �أنه
تر�أ�س «حكومة ح����زب اهلل» ،وح ّل حمل احلريري
يف ال�رسايا الكبرية يف العام  ،2011وهذا التاريخ
مايزال عالق ًا يف �أذه����ان م�ؤيدي احلريري وريفي
معاً.
�إذاً ،م����ا �أقدم عليه الرئي�س ميقاتي لي�س �سوى
ت�سديد ك����رة يف مرماه ،ولن يثم����ر توقيعه على
الر�سال����ة املذك����ورة يف ال�سيا�س����ة الإقليمية ،وال
املحلية ،وال يف و�ضعه االنتخابي �أي�ضاً.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

¡ حترير الغوطة على الأبواب

ذك���ر تقرير �صادر ع���ن وزارة اخلارجية الأمريكية �أن
هناك اتفاق��� ًا مع اململكة العربي���ة ال�سعودية وقطر
وتركي���ا ،على �إع���ادة ّمل �شمل املجامي���ع امل�سلحة
املت�صارع���ة (جي�ش الإ�سالم وفيل���ق الرحمن وجي�ش
الف�سط���اط وغريها) حتت لواء يطلَ���ق عليه «جي�ش
الإنقاذ الوطني» .هذا االتفاق يتزامن مع مراقبة معظم
دوائ���ر �صنع الق���رار يف العامل ،واملعني���ة بتطورات
احل���رب على �سورية ،م�سار معرك���ة «حترير الغوطة
ال�رشقية» ،التي تُعترب يف توقيتها ونتائجها عنوان ًا
ملرحلة جديدة من عمر احلرب املفرو�ضة على الدولة
ال�سوري���ة ،وقد بد�أت ت�أثريات هذه املعركة تظهر على
�أر����ض الواقع خارج حدود �سوري���ة ،ويف ت�رصيحات
وحتليالت واهتمامات «�رشكاء احلرب على �سورية».
وي���رى املراقبون �أنه ال ميك���ن �إنكار حقيق���ة �أن ما
يجري مبحيط دم�شق ي�ساوي للدولة ال�سورية مك�سب ًا
كبرياً ،وورق���ة رابحة جديدة يف مفاو�ضاتها مع كبار
الالعب�ي�ن الدوليني ،ومن خالل ورق���ة حميط دم�شق
�ستفر�ض الدولة ال�سورية �رشوطها على اجلميع.

¡ قريباً ..لقاء �سعودي � -إماراتي -
«�إ�رسائيلي» يف الأردن

التقارير الأمنية �أكدت تهريب جماعات م�سلحة مواد كيماوية من تركيا �إىل �إدلب

ع���ادت �إدل���ب �إىل الواجهة من
جدي���د ،يف وق���ت تنهم���ك رو�سيا
مبالحقة تفا�صيل الهجوم الإرهابي
ال���ذي ا�ستهدف حمط���ة املرتو يف
بطر�س�ب�رغ ،وحتديد هوي���ة منفّذه
االنتح���اري .ال ي�ت�ردد اخل�ب�راء
واملحلل���ون الع�سكريني الرو�س يف
ت�أكيد �أن الهج���وم �سيحفّز من الآن
و�صاع���داً عم ًال ع�سكري��� ًا مت�صاعداً
باجت���اه «موط���ن» اجلماع���ات
الإرهابي���ة ال���ذي ا�ستحك���م على
الأر�ض ال�سوري���ة ،وبات يهدد الأمن
القوم���ي الرو�س���ي ب�ش���كل مبا�رش،
م���ن دون �إغفاله���م �أن �إدلب عادت
�رسيع ًا غداة الهجوم لتُتوَّج �أولوية
ع�سكري���ة على طاول���ة كبار القادة
الع�سكري�ي�ن الرو�س .وفيما انهمكت
دوائر التحقيق���ات الرو�سية بالعمل
على حتدي���د هوية م���ن يقف وراء
الهج���وم ،لتعلن بعده���ا امل�صادر
الأمنية الرو�سية �أن القرغيزي الأ�صل
والرو�سي الهوية �أكرب جون جليلوف
ه���و االنتح���اري املنف���ذ« ،وعلى
�صل���ة مبت�شددي���ن يف �سوري���ة»،
ُنفِّ���ذ هجوم «التف���ايف» يف �إدلب،
حتديداً من ب���اب «الكيماوي» مرة
�أخرى ،بتوقيت م�شبوه ،وكان جاهزا
كالعادة لإل�صاقه بدم�شق ..ومو�سكو
�أي�ضاً.
ال تُ�سقط مو�سكو من ح�ساباتها
ت���ورُّط �أنق���رة بالهجومني على حد
�سواء� ،سيم���ا �أن تقارير عدة ك�شفت
عن تهري���ب جماعات م�سلَّحة تتبع
لأنقرة ،م���واد تُ�ستخدم يف �صناعة
الأ�سلحة الكيماوي���ة ،من تركيا �إىل
�إدلب ،كم���ا �أن الهجوم على حمطة
املرتو يف بطر�س�ب�رغ الرو�سية� ،أتى
بعد ي���وم واحد من ر�سال���ة نارية
مررته���ا مو�سك���و �إىل �أنق���رة لي���ل
الأحد الفائت عل���ى احلدود الرتكية
مبا�رشة ،م�سبوقة ب�أهداف «ذهبية»

�سدّدها اجلي�ش ال�سوري واملقاتالت
الرو�سي���ة يف املرمى الرتكي ،خالل
معارك ريف حماه ال�شمايل الأخرية..
فما الذي ح�صل؟
لي���ل الأح���د املا�ض���ي مل يكن
ن�شاط املقات�ل�ات الرو�سية م�شابه ًا
لغ�ي�ره يف �سم���اء �شم���ال �إدل���ب،
حتديداً عل���ى احلدود الرتكية ،فرغم
التغطية اجلوي���ة الرو�سية املركَّزة
واملتوا�صل���ة الت���ي رافقت عمليات
اجلي�ش ال�س���وري يف �صد الهجمات
امل�سلحة ال�ضخمة على ريف حماه
ال�شم���ايل يف � 22آذار املا�ض���ي� ،إال
�أن الغ���ارات الرو�سي���ة التي طبعت
تلك اللية وُ�صف���ت بغري امل�سبوقة؛
�أكرث من ع�رش غ���ارات باجتاه هدف
«ثمني» ،ما لبث���ت �أن لفّت نريانها
بلدة باب�سق���ا احلدودية مع تركيا،
ليتب�ي�ن الحق ًا �أن الهدف هو خمازن
مكدّ�س���ة ب�صواريخ «تاو» امل�ضادة
للدروع ،لعبت الدور الكبري يف �إمداد
«غ���زوة» املجاميع امل�سلحة على
ريف حماه ،وليت��� ّم تدمريها ب�شكل
كامل.
الإ�سته���داف بالطب���ع �أتى بعد
عملي���ة ر�صد دقيق ،وغ���داة تعاون
الإ�ستخبارات ال�سوري���ة والرو�سية،
الت���ي �أف�ض���ت معلوماته���ا �إىل �أ ّن
الكميات ال�ضخمة من تلك ال�صواريخ
ب���د أ� جتهيزها وتو�ضيبه���ا من قبَل
اال�ستخب���ارات الرتكي���ة يف خمازن
البلدة احلدودية قبل �شهرين ونيف
من ب���دء الهجم���ات امل�سلَّحة على
ريف حم���اه ،وهو �أم���ر �أكّدته �أي�ض ًا
معلومات مرك���ز «فرييل» الأملاين
للدرا�سات.
وفيم���ا ا�ستوق���ف اخل�ب�را َء
واملحللني الع�سكري�ي�ن ر ُّد اجلي�ش
ال�سوري العنيف على تلك الهجمات،
ومبادرت���ه �إىل امت�صا�ص �ضخامتها
لي�سرتجع غالبي���ة القرى والبلدات

مت خرقه���ا ،بدا الفت��� ًا الدور
الت���ي ّ
الرو�سي يف التغطية اجلوية املكثفة
واملتوا�صلة ،ما يدل���ل على �أهمية
ا�ستثنائية �أولتها القيادة الع�سكرية
الرو�سي���ة ملعارك ري���ف حماه� ،إىل
ح ّد �إ�ش���ارة م�صادر �صحافية مقرَّبة
م���ن الكرمل�ي�ن� ،إىل م�شاركة كبار
�ضب���اط وزارة الدف���اع الرو�سية يف
متابع��� ٍة مبا�رشة للهجم���ات التي
كانت ت�شنّها جمامي���ع «النُّ�رصة»
وحليفاتها �رشق دم�شق ،وتلك التي
�أعقبتها مبا�رشة عل���ى ريف حماه
ال�شمايل من قبل ميلي�شيات م�سلَّحة
تتبع لرتكيا.
ثمة ما �أثار حنق القيادة الرو�سية،
التي كانت ترده���ا تقارير �أجهزتها
الأمنية واال�ستخبارية ،مُربزة �أعداداً
كبرية م���ن املرتزق���ة ال�شي�شانيني
والقوقازي�ي�ن والرتك�ست���ان يف
واجهة تلك الهجم���ات التي �أدارتها
�أنقرة ب�ش���كل مبا�رش ،ووجود ه�ؤالء
املرتزق���ة بتل���ك الأع���داد �أجمعت
عليها �أي�ض��� ًا تقارير ميدانية دُعمت
ب�شه���ادات �سكان الق���رى والبلدات
الت���ي متّ���ت مهاجمتها ،وه���و �أمر
مل�ست فيه مو�سك���و ا�ستفزازاً تركي ًا
غري م�سب���وق ،وداللة على �أن تركيا
مازالت تن�سّ ق معهم ،وهم امل�صنَّفون
يف خانة العداء التاريخي لرو�سيا،
ولع���ل هذا م���ا جرّ �رسيع��� ًا تدخل
املقاتالت الرو�سية التي بادرت فوراً
�إىل م�ؤازرة الفت���ة لوحدات اجلي�ش
ال�سوري ،واكبتها تعزيزات ع�سكرية
دعمت عمليات���ه ،فكانت احل�صيلة
مقتلة جماعية يف عداد املهاجمني،
جت���اوزت عتبة ثالث���ة �آالف قتيل..
الر ّد مل يقت�رص عل���ى ذلك ،بل ُتوِّج
ب�أ�رس �ضابطني تركيَّني كانا يديران
الهجمات� ،إ�ضاف���ة �إىل قائد ميداين
�شي�شاين ،وفق ما تداولته معلومات
�صحافي���ة ،ا�ستن���اداً �إىل مرا�سل���ي

وكاالت �أنباء رو�سية يف �سورية.
مل تكت���فِ املقات�ل�ات الرو�سية
به���ذه النتيجة ،بل �آث���رت تتويجها
بـ«جم���زرة» خم���ازن �صواري���خ
«الت���او» لي���ل الأح���د املا�ض���ي..
الر�سالة ال �شك �أث���ارت حنق �أنقرة،
التي كانت مات���زال ت�شفر حيثيات
ف�شل هجمات ميلي�شياتها امل�سلحة
يف ري���ف حم���اه ،رغ���م جتهيزها
م�سبق ًا بكل الإمكانيات اال�ستخبارية
واللوج�ستية النوعية ،و�رسيعاً ،ويف
توقيت ال يبدو حم����ض �صدفةُ ،نفِّذ
الهجوم الإرهابي على حمطة املرتو
يف بطر�س�ب�رغ ،تزامن ًا م���ع وجود
الرئي�س فالدميري بوتني يف املدينة،
لتمثل ر�سال���ة م�ضادة بالطبع� ،ضد
رو�سي���ا ،و�ضد بوتني بالذات ،ح�سب
ما �أعلن الكرملني.
وعَ ���د بوت�ي�ن غ���داة الهج���وم
قا����س ج���داً على
الإرهاب���ي ب���ر ٍّد ٍ
الإرهابي�ي�ن ،وي���درك القيمون على
مراك���ز الق���رار املعادي���ة� ،أن ثمة
ق���رارات هامة متخّ �ض���ت عنها قمة
بوتني  -روحاين اال�سرتاتيجية يف
مو�سكو .م�صدر ع�سكري رو�سي ك�شف
م�ساء الثالث���اء� ،أن بوتني عمّم �أمراً
على كبار �ضباطه ومعاونيه يق�ضي
بعدم ال�سماح لعودة �أي �إرهابي ذي
�أ�صول رو�سية من �سورية �إىل رو�سيا
مهما كلّف الأم���ر ،ولدى �س�ؤاله عما
�إذا كان الهجوم الكيماوي على بلدة
خ���ان �شيخون يف �إدلب �سيفرمل �أي
عملي���ات قادمة لتحريره���ا� ،سيما
�أن الدول املعادي���ة بادرت فوراً �إىل
الطل���ب من جمل�س الأم���ن االنعقاد
ال�ست�ص���دار ق���رار دويل ي�سته���دف
دم�ش���ق ،اكتفى امل�ص���در بالقول �إن
«الرئي����س يتجهّز حل���دث كبري يف
�سورية».

ماجدة احلاج

ك�شفت م�صادر �سعودية عن ترتيبات وا�ستعدادات لعقد
لق��اء خليجي �« -إ�رسائيلي» يف الأردن ،حيث �سيلتقي
قيادي��ون م��ن اململكة العربي��ة ال�سعودي��ة والإمارات
م��ع قي��ادات «�إ�رسائيلي��ة» م��ن امل�ستو َي�ين ال�سيا�سي
والأمن��ي ،وه��ذا اللق��اء هو م��ن اخلط��وات الأخرية ما
قب��ل �إ�شهار العالقات التي ترى فيه��ا الريا�ض خطوة
متقدم��ة ت�سب��ق ما ميكن و�صف��ه بال�صياغ��ة اجلديدة
ملبادرة ال�سالم العربية التي �ستحملها عوا�صم عربية
كـ«هدي��ة» للرئي�س الأمريكي دونال��د ترامب ،ومن ثم
ا�ستئن��اف املفاو�ضات ب�ين اجلانب�ين «الإ�رسائيلي»
والفل�سطين��ي ،ي�سبق��ه عق��د م�ؤمت��ر «�س�لام» �إقليم��ي،
برتتيب �أمريكي.

¡ عودة الأفارقة من �سورية تثري الرعب

يجتم���ع ع�رشات ال�ضباط من �أجهزة اال�ستخبارات يف
ثالثني دولة �أفريقية يف اخلرطوم ،لبحث ا�سرتاتيجية
مواجهة «مثلث الرعب» يف القارة ال�سمراء ،ال�سيما �أن
من � 20إىل  40باملئة من املقاتلني الإرهابيني الأفارقة
عادوا �إيل بلدانهم من �سورية والعراق ومناطق �أخرى،
بعد �أن �شاركوا يف القتال �إىل جانب «داع�ش» ،وعدد
كبري منهم يحم���ل جوازات �سفر غربي���ة ،ما ميكّنهم
م���ن التنقّل عرب الق���ارة الإفريقية ،وق���د �أكد التقارير
اال�ستخباراتي���ة �أن املقاتلني يتحركون باجتاه بع�ض
الدول ،مثل مايل والنيجر وت�شاد وبوركينا فا�سو ،مما
يزيد من حجم التهديدات.

¡ هل تدخل «حما�س» النادي العربي -
الدويل الر�سمي؟

ر�أى متابع��ون فل�سطينيون �أن عنوان املقاومة قد
�ضاع يف �صي��غ عامة يف وثيقة حركة «حما�س»،
وتراج��ع ل�صال��ح �أ�ش��كال الن�ض��ال والظ��روف
امللمو�س��ة القائم��ة م��ن حي��ث الزم��ان واملكان،
معتربين �أن هذا التغيري مل يرتبط بالر�ؤية ال�شاملة
لل�رصاع ،بل باملطل��ب العربي والدويل الذي يقوم
عل��ى �أ�سا�س حل الدولت�ين ،وبالرغم من العبارات
الف�ضفا�ض��ة ذات الطاب��ع الدين��ي ح��ول فل�سطني
والقد���س يف الوثيق��ة ،لك��ن يف اجلوه��ر ح�سم��ت
«حما�س» موقفها ب�ش��ان الر�ؤية للحل القائم على
�أ�سا���س ح��ل الدولتني وحدود الراب��ع من حزيران،
و�أدرج��ت �أن املقاومة امل�سلحة تدخ��ل يف الر�ؤية
اال�سرتاتيجي��ة له��ا ،وه��ي حت��دد توقي��ت ومكان
ممار�سته��ا ،وبذل��ك تك��ون قد «دخل��ت يف النادي
الر�سم��ي العرب��ي وال��دويل ،و�أخ��ذت مقعده��ا �إىل
جانب فتح ،و�سيكون التناف�س القادم بينهما على
مدى التنازالت التي �ستق َّدم».
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اغتيال الشهيد مازن
الفقها ..التوقيت
والخلفيات
تطوُّر الفت يف توقيته وخلفياته
طب���ع م�شه���د ال�رصاع م���ع العدو
ال�صهيوين خالل الأي���ام املا�ضية،
وقد ي�ؤ��ش�ر ب�شكل مبا��ش�ر �إىل ما
تعتزم حكومة الكي���ان ال�صهيوين
القيام به خ�ل�ال املرحلة املقبلة،
مدعوم���ة ب�شبك���ة �أم���ان توفرها
له���ا الإدارة الأمريكي���ة برئا�س���ة
دونالد ترامب ،الذي ال يُخفي ت�أييده
املطلق لـ«�إ�رسائي���ل» .هذا التطوُّر
الذي اعتُرب ك��س�راً للتفاهمات التي
رعتها القيادة امل�رصية خالل عدوان
متوز  ،2014متثّ���ل بعملية االغتيال
اجلبانة الت���ي طالت الأ�سري املحرر
القائد ال�شهي���د مازن فقها ،على يد
عمالء اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية»،
والتي �أتت مطابق���ة يف تفا�صيلها
لعملية اغتيال القائد يف حزب اهلل
ال�شهيد ح�س���ان اللقي�س يف كانون
الأول من العام  2013يف بريوت.
العملية يف توقيتها وخلفياتها
مل تك���ن جم���رد ت�صفي���ة حل�ساب
«�إ�رسائيل���ي» م���ع ال�شهي���د مازن
الفقها ،و�إن كانت ال تُخفي نواياها
يف ه���ذا ال�سي���اق ،وه���و املتهَ���م
ب�أن���ه وق���ف وراء عملي���ة �أدّت يف
الع���ام � 2002إىل مقت���ل ت�سعة من
«الإ�رسائيليني» .اجلدير �أن ال�شهيد
مت حتريره يف عملي���ة «وفاء
ق���د ّ
الأحرار» (�صفقة �شاليط) يف ت�رشين
الأول  .2011ففي التوقيت� ،أتت عملية
االغتيال بعد انتخاب القائد يحيى
ال�سنوار م�س�ؤو ًال حلركة «حما�س»
يف قطاع غزة ،وعل���ى م�سافة �أيام
من انعقاد القمة العربية يف الأردن،
وتالي ًا يف ظ���ل ان�شغال «حما�س»
بانتخاباتها الداخلية التي �ست�أتي
برئي�س جديد للمكت���ب ال�سيا�سي،
حيث امل�ؤ��ش�رات جميعها ت�ؤكد �أن
الرئي�س �إ�سماعيل هنية هو الرئي�س
القادم للحركة.
�أما يف اخللفي���ات ،ف�صحيح �أن
النوايا العدوانية مبيَّتة �ضد قطاع
غزة من قبَل القيادة «الإ�رسائيلية»،
لكن اخللفيات تنطوي على قدر كبري
مما تخطِّ ط له «�إ�رسائيل» ال�ساعية
�إىل اختبار ردود �أفعال «حما�س»،
مما يدفع الأو�ضاع نحو التفجُّ ر من
جدي���د معها؛ يف خط���وة تعتربها
«�إ�رسائيل» �رضورية من �أجل خلط
الأوراق على م�سار خط املفاو�ضات
مع ال�سلطة ،وهي ال تخفي توجّ هاتها
�إىل دف���ع الإدارة الأمريكية برئا�سة
ترامب �إىل تبنّي فك���رة عقد م�ؤمتر
�إقليمي للت�سوية مع الفل�سطينيني،
وبح�ضور عدد من ال���دول العربية
امل�ؤثّرة ،تكون املدخل �أمام عالقات
تطبيعي���ة عالنية ،ومن ث��� ّم نحو
عالق���ات طبيعية مع تل���ك الدول،
ال�سيما اخلليجية منها.

رامز م�صطفى
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استشعروا مرارة التغيير األميركي من سورية ..فاخترعوا الكيميائي
بعد م�ضي �س���ت �سنوات ونيّف على
احل���رب الكونية على �سوري���ة ودولتها
الوطني���ة ،ا�ستطاع���ت الدول���ة الوطنية
ال�سوري���ة �أن ت�صم���د وتواج���ه وتقاوم،
وحتطّم �سل�سل���ة احللق���ات املتوا�صلة
واملرتابط���ة م���ن امل�ؤام���رة الك�ب�رى،
ومتكنت مع حلفائه���ا �أن تو�سّ ع ،بف�ضل
جي�شه���ا وقواتها امل�سلح���ة� ،سيطرتها
على م�ساح���ات �شا�سعة م���ن اخلريطة
ال�سورية ،خ�صو�ص��� ًا يف املناطق الآهلة
بال�س���كان ،كحال حلب وريفها ،يف نف�س
الوقت ال���ذي متكنت الدول���ة من توفري
ا�ستم���رار �شبك���ة الأم���ان االجتماعية
والرتبوي���ة والتعليمي���ة ل�شعبها ،الأمر
الذي �أذهل اخلرباء الع�سكريني واملحللني
ال�سيا�سي�ي�ن يف العامل ،مما جعل مطلب
عودة الدول���ة �إىل املناطق التي ي�سيطر
عليه���ا الإره���اب مُلحّ ���اً ،وانعك�س ذلك
م���رات كث�ي�رة مبواجهات ب�ي�ن النا�س
واملجموع���ات التكفريي���ة الإرهابي���ة
التي ا�ستعملت و�سائ���ل القتل والإعدام
اجلماعي لـ«ت�أديب» النا�س وترويعهم،
دون �أن يرف جفن للعامل «املتمدن».
وكم���ا يف كل دورات امل�ؤامرة الكربى
على مدى ال�سن���وات العجاف ،كانت مع
كل تق���دّم نوعي للدول���ة الوطنية تربز
الفربكات الإعالمية ،وتركيب الأفالم �ضد
الدولة وجي�شها.
هذه امل���رة يبدو �أن حل���ف العدوان
على �سورية ،وم���ع تالويح بداية تغيري
حقيق���ي يف املواقف الأمريكية والدولية
من دم�شق� ،سارع حل���ف اخلا�رسين يف
املنطق���ة �إىل جتدي���د هجوم���ه با�شكال
خمتلفة �أبرزها:
العدو «الإ�رسائيلي» �ش ّن غارات على
مواقع �سوري���ة ،بذريعة ا�ستهداف قافلة
حلزب اهلل ،لكن الرد ال�سوري النوعي على
الغ���ارات �أذهل الع���دو ،وكانت نتيجته
�سقوط طائرة حربية و�أخرى ا�ستطالعية
للكيان ال�صهيوين.
وبه���ذا �شكّل���ت عملي���ة ال���ردع
ال�صاروخي���ة ال�سوري���ة وموقف مو�سكو
احل���ازم من ه���ذا الع���دوان ال�صهيوين،
عملية ردع حقيقية لأي تفكري م�ستقبلي
بالعدوان على �سورية.
هجمات �شاملة لـ«جبهة الن�رصة»
وحلفائه���ا و�أتباعها بغط���اء تركي -
خليج���ي ،حي���ث تفيد املعلوم���ات �أن
�أكرث من ع�رشة �آالف مرتزق من «نخبة

حافالت حمملة بامل�سلحني تتجه نحو �إدلب

املقاتلني» لديها ،مع نحو ع�رشين �ألف
م�سلح �إرهابي من امل�سلحني الهمجيني
والرعاع �شاركوا �أي�ض ًا يف هذه الهجمة
التي لقيت �ص ّداً �صاعقاً ،ومتكّن اجلي�ش
ال�س���وري وحلف���ا�ؤه ب�رسع���ة قيا�سية
من ا�س�ت�رداد وا�سرتج���اع كل ما متكّن
الإرهابيون من ال�سيطرة عليه ،والهجوم
املعاك����س ما يزال م�ستم���راً ،حيث يتم
تدمري الأنف���اق وحترير مناطق جديدة،
بالإ�ضاف���ة �إىل م��ص�رع �آالف املرتزقة،
وحتطيم �سالحه���م وعتادهم ،يف نف�س
الوق���ت ال���ذي كان اجلي�ش���ان ال�سوري
والعراق���ي يحققان انت�ص���ارات نوعية
على «داع����ش» ،ويح���رزان مزيداً من
التقدم.
يف ظل التطور امليداين الذي ترجح
كفّت���ه ب�ش���كل وا�ضح ل�صال���ح اجلي�ش
ال�س���وري ،ويف ظ���ل االرتب���اك الرتكي،
واخل�سائ���ر ال�سعودي���ة املت�صاعدة يف
اليم���ن ،وتلقّيه���ا املزيد م���ن اخليبات

¡ جتمع العلماء امل�سلمني ا�ستنكر التفجري الإجرامي الذي ح�صل يف �سان بطر�سبورغ،
ودعا القوى الدولية �أن ت�س���ارع للق�ضاء على الإرهاب يف �سورية والعراق ،فالت�أجيل
والت�سوي���ف �سي�ؤديان حتم ًا لقيام ه���ذه اجلماعات بالت�سل���ل �إىل بالدهم� ،أو تفعيل
خالياهم النائمة فيها ،والقيام بعمليات �إجرامية جديدة.
¡ احل���اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ر�أى �أن قرارات القمم العربية
مل توقف حرب ًا يف اليمن وال ليبيا وال العراق وال �سورية ،بل هي التي ت�رضم نار هذه
احل���روب ،يف حني تغيب ق�ضية العرب وامل�سلمني الأوىل وترقد يف قعر البحر امليت،
وم���رة جديدة ي�ؤكد العربان �أنهم م�صابون بـ«احلَ��� َولْ » ،ويرون �أن عدوهم وجالدهم
الذي يحتل فل�سطني لي�س «�إ�رسائيل» ،بل �إيران.
¡ جبه���ة العمل الإ�سالم���ي يف لبنان ا�ستنكرت جرمية التفج�ي�ر الإرهابية التي

واخل��س�ران يف �سورية ،ويف ظل التطوّر
الأمريك���ي ال���ذي ع�ّب�ررّ عن���ه الرئي�س
الأمريك���ي اجلدي���د دونال���د ترام���ب
با�ستع���داده للحدي���ث املبا��ش�ر م���ع
الرئي�س ب�شار الأ�س���د ،والتفاو�ض معه
والإع�ل�ان الأمريكي �أن بق���اء الأ�سد من
عدم���ه مل يعد من �أولوي���ات وا�شنطن،
و�أن ال�شع���ب ال�سوري هو من يقرر ذلك،
وهو ما �أخذ ينعك�س على مواقف �أتباع
وا�شنط���ن؛ الأوروبيني ،ج���اءت �أكذوبة
الكيم���اوي ،التي بد�أت ف���ور انت�شارها
تت�ضح مدى كذبها ،فاتُّهم فيها الطريان
الرو�س���ي بذريع���ة ر ّد مو�سك���و عل���ى
العملي���ة الإرهابية يف �سان بطر�سربغ،
لكن رو�سيا ردّت بحزم ،مفنِّدة الأكاذيب
ب�أن طريانها مل يُغِ ْر بتات ًا يف ذاك اليوم،
ف���كان االتهام جاه���زاً بتوجيه االتهام
�إىل اجلي�ش ال�سوري ،وب���دا وا�ضح ًا من
الإعالم اخلليج���ي ،خ�صو�ص ًا ال�سعودي
والقطري ،والإعالم ال�صهيوين� ،أن هناك

تن�سيق��� ًا تام ًا و�شام ًال وحم��ّضًرّ اً �سلف ًا
لتوجيه �أ�صابع االتهام.
ب�أي ح���ال ،فوا�شنط���ن التي فربكت
و�صنعت يف عام � 2013أكذوبة الكيميائي
ال�سوري ،تع���رف متام ًا ه���ذه املرة من
�صنع الأكذوبة املتجددة ،وغايتها ،ولهذا
�إذا كان���ت ق���د «ا�ستنكرت» م���ا �سمّته
«املجزرة» ،فهي لن ت�صل �إىل حد حتقيق
�أحالم حل���ف املت�آمري���ن �أو اخلا�رسين،
فه�ؤالء �سرتى وا�شنط���ن كيف �ستدفّعهم
الثمن ،وهي بالت�أكيد لن تخو�ض احلرب
مل�صلحتهم ،فوا�شنطن ت�ضعهم يف مرتبة
الأتب���اع لي�س �إال ،وعليه���م �أن يحافظوا
عل���ى هذه املكانة فق���ط ،لأن م�رشوعها
توظيفهم فقط يف �رصاعاتها املفتوحة..
و�أكذوب���ة الكيميائي ق���د ت�ؤخّ ر معركة
�إدلب لكن لن تلغيه���ا ،وكل االحتماالت
واردة.

�أحمد زين الدين

ا�ستهدفت �إح���دى القاطرات يف حمطة م�ت�رو �سان بطر�سبوغ الرو�سية ،م�ؤكدة �أن
الدي���ن الإ�سالمي براء من كل تلك اجلرائم .من ناحية �أخرى �شجبت اجلبهة جرمية
قتل �إم���ام وخطيب �أحد م�ساج���د اجلانب الأمين يف منطقة ح���اوي الكني�سة يف
املو�صل رمي��� ًا بالر�صا�ص �أمام الأهايل ،لرف�ضه �إ�صدار فتوى �إعدام بحق جمموعة
م���ن الأ�شخا�ص الذين رف�ضوا امل�ساهمة يف تنفي���ذ عمليات انتحارية �ضد القوات
الأمنية املوجودة هناك.
¡ ال�شيخ ماهر عبد ال���رزاق؛ رئي�س حركة الإ�صالح والوحدة ،طالب القوى ال�سيا�سية
بتح ُّم���ل امل�س�ؤولية واحلفاظ على وحدة ال�شع���ب اللبناين و�إخراجه من امل�ستنقعات
يج�سد الوحدة الوطنية ويكون على
الطائفي���ة واملذهبية ،من خالل قانون انتخاب���ي ّ
قيا�س الوطن ال على قيا�س الأحزاب والأ�شخا�ص.
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الغزو األميركي  -الغربي لسورية والعراق ..إنقاذًا لـ«داعش»
يتزاي���د �أع���داد اجلن���ود الأمريكي�ي�ن
يف الرق���ة وال�شم���ال ال�س���وري ،ويعل���ن
الربيطاني���ون ع���ن عملي���ات ع�سكري���ة
�ض���د «داع����ش» املحا��َصةرَ ة يف الرقة،
واملهزوم���ة يف املو�صل ..وت�ستثمر �أمريكا
وج���ود «داع�ش» و�أخواته���ا للتمركز يف
ال�شم���ال ال�سوري على احل���دود العراقية
 ال�سوري���ة ،لقطع الطري���ق الوا�صل بني�إي���ران ولبنان م���روراً ب�سوري���ة والعراق،
بعدم���ا ف�شل���ت «املعار�ض���ة ال�سورية»
امل�سلح���ة التكفريية يف �إ�سق���اط الرئي�س
ب�شار الأ�س���د والدولة ال�سوري���ة ،وتفكيك
اجلي�ش ال�سوري و�صو ًال �إىل تفكيك منظومة
حم���ور املقاوم���ة ،ويف مقدم���ة الأهداف
�إ�سقاط حزب اهلل ومقاومته ،وتفتيت بنيته
احلا�ضن���ة؛ املقيمة واملغرتب���ة ،الفكرية
منه���ا واالقت�صادية (تهديد رجال الأعمال)
واالجتماعية (ترويج املخدرات).
اله���دف الرئي����س لأم�ي�ركا يف الرقة
وال�شم���ال ال�سوري هو احت�ل�ال اجلغرافيا
الت���ي ت�سيطر عليه���ا «داع����ش» ،ملنع
اجلي����ش ال�سوري وحلفائ���ه من تطهريها
و�إعادته���ا �إىل ال�سيادة ال�سورية ،وبالتايل
جت���ري عملية ا�ستبدال الق���وى التكفريية
من «داع�ش» وغريها باملارينز الأمريكي
والقوة املتعددة اجلن�سيات التي �ست�سعى
�أمريكا �إىل �إ�ضفاء ال�رشعية الدولية عليها،
عرب ا�ست�صدار قرار من جمل�س الأمن الدويل
بت�شكيل قوة دولية لت�أ�سي�س منطقة �آمنة
 �أمنية بديلة عن املنطقة الآمنة الرتكية،لعدم �إث���ارة احل�سا�سية الوطنية ال�سورية،
ويف عملي���ة خداع وت�ضليل �أمريكي للر�أي
الع���ام ،بحيث يت ّم جتميع قوى املعار�ضة
امل�سلح���ة م���ن «داع����ش» و«الن�رصة»
و«اجلي����ش احل���ر» وبقية الأط���راف بعد
تبدي���ل مالب�سه���م و�شعاراته���م ،وو�صل

قريباً �ستبد�أ مرحلة وجود الأ�صيل الأمريكي بدل الوكالء الأتراك والقطريني وال�سعوديني

المرحلة المقبلة ستشهد
تنفيذ الخطة «ب» األميركية
 «اإلسرائيلية» ..وهي أكثرخطورة وخداعًا مما سبق

املنطقة الآمن���ة مبنطقة �إدل���ب ،لت�شكيل
م�ساحة التجميع الك�ب�رى للتكفري ،بهدف
بن���اء منظوم���ة ع�سكرية ب�إم���رة ورعاية
�أم�ي�ركا وخمابراته���ا مبا��ش�رة ،والب���دء
مبرحل���ة تواج���د الأ�صي���ل الأمريكي بدل
الوكالء الأتراك والقطري�ي�ن وال�سعوديني
وغريهم.
املنطق���ة الأمنية الأمريكي���ة �ستكون
ذات م�ساح���ة جغرافي���ة ك�ب�رى ،تالم�س
الع���راق وتف�صل���ه ع���ن �سوري���ة ،وكذلك

تالم����س احلدود الرتكي���ة ،و�ستكون �أقرب
نقطة يف اجلغرافيا احلليفة لإيران ،لت�ضع
املقاوم���ة يف لبن���ان بني فك���ي كما�شة؛
م���ن اجلنوب الع���دو «الإ�رسائيلي» ،ومن
ال�شمال الوج���ود الأمريكي والتكفريي ،مع
وجود ب�ؤر م�شاغبة وا�ستنزاف يف الداخل
اللبن���اين ع�ب�ر املخيم���ات الفل�سطينية
واخلاليا «اليقِظة» يف خميمات النازحني
ال�سوري�ي�ن وب�ي�ن العم���ال ال�سوريني يف
القرى واملناطق.

املرحلة املقبلة متثّل اخلطة «ب»
الأمريكي����ة « -الإ�رسائيلي����ة» بع����د
ف�شل اخلط����ة «�أ» املتمثلة بـ«الربيع
العرب����ي» و�إ�سق����اط �سوري����ة و�إعادة
احتالل الع����راق وتق�سيمه لنزع الأذرع
احلليف����ة لإيران م����ن املنطقة ،مقدمة
لالنق�ضا�����ض عل����ى �إيران م����رة ثانية
باحل�صار �أو العمل الع�سكري.
الأ�شه����ر املقبلة �أكرث مرارة وخداع ًا
وخطورة مما �سبق ،لأننا �سنكون �أمام
منظومة خمابراتية ت�ستعمل كل �أنواع
الأ�سلحة امل�رشوع����ة وغري امل�رشوعة؛
من اغتي����االت وحتريك لبع�ض هيئات
املجتم����ع امل����دين والإع��ل�ام الأ�صفر؛
يف عملية ا�ستغ��ل�ال «ذكية» لبع�ض
الثغ����رات و�سوء املعاجل����ة يف بيئتنا
املقاوم����ة؛ كم����ا ح����دث يف «الربيع
العرب����ي» ،حيث جنح����ت �أمريكا يف
ا�ستغالل املطال����ب املعي�شية وحاالت
التهمي�ش �أو القم����ع املزمن ،ف�أ�شعلت
ع����ود الثق����اب ،وا�ستطاع����ت ح����رف
اجلماه��ي�ر ع����ن م�ساره����ا ،و�سحقتهم
بخططه����ا ،فدفعوا الأثمان الغالية ومل
يربحوا حري����ة وال م�شاركة �سيا�سية،
ود ّم����روا بلدانهم ،وخ���س�روا كراماتهم
و�أرزاقهم.
�أمريكا تعود ثاني����ة �إىل ديارنا من
نافذة ���ض�رب «داع�ش» التي �صنعتها
كم����ا �صنع����ت «الأفغ����ان الع����رب»
و«القاع����دة» و�أخواته����ا ،ول����ن ترتك
�أم��ي�ركا �ساحاتن����ا و�شعوبنا ،واحلرب
طويلة ،و�إن طردناها من الباب �ستعود
من �ألف �شب����اك و�شباك ،مادمنا نفتقد
الوحدة والب�صرية والثقة بالنف�س..

د .ن�سيب حطيط

«الفكر العاملي» احتفل بوالدة السيدة فاطمة (رضي الله عنها)

ُ
ّ
فضل الله :لنبذ تجار السياسة والدين للنهوض بلبنان

جانب من احل�ضور يف ح�سينية عيناثا اجلنوبية

دعا رئي����س «لقاء الفكر العامل���ي» ال�سيد علي عبد
اللطيف ف�ض���ل اهلل �إىل «نبذ كل جتّ���ار ال�سيا�سة والدين،
للخروج من زنازين الطوائف واملذاهب �إىل الف�ضاء اللبناين
والوطني الرحب ،لأن من �ش�أن ذلك تعزيز الوحدة احلقيقية
ب�ي�ن �أبناء الوطن ،والوقاية من �رش الفنت التي يراد لها �أن
تنفجر يف لبنان؛ انعكا�س ًا ل�صورة اللهيب امل�شتعل حوله».
وطال���ب ال�سي���د ف�ض���ل اهلل بـ«ت�أ�سي�س حرك���ة �إن�سانية
ووطني���ة للعب���ور بالوط���ن �إىل م�ص���ايف الإن�س���ان،
ولنب���ذ الف�س���اد والتط���رف والتع�ص���ب ،وحماي���ة
الوح���دة واملقاوم���ة يف وج���ه التكف�ي�ر واالنق�س���ام».
كالم ال�سي���د ف�ض���ل اهلل جاء خ�ل�ال االحتف���ال ال�سنوي
الذي نظّم���ه «اللقاء» مبنا�سب���ة يومَ ي امل���ر�أة والطفل،
و�إحي���اء ليوم امل���ر�أة العاملي ،ويف �أج���واء والدة ال�سيد
الزه���راء (عليه���ا ال�سالم) ،وذل���ك يف الن���ادي احل�سيني
لبلدة عيناثا ،بح�ضور الأم�ي�ن العام حلركة الأمة ال�شيخ
عبد اهلل ج�ب�ري ،وكاهن رعاية النفاخي���ة و�صفد البطيخ
وبرع�شي���ت للروم امللكيني الكاثولي���ك الأب وليام نخلة،
وجمعيات �أهلية واجتماعية ون�سوية لبنانية وفل�سطينية.
و�ش���دد ف�ضل اهلل عل���ى «��ض�رورة �أن يرتق���ي امل�س�ؤول
يف �أي موق���ع �سيا�س���ي كان �إىل م�ست���وى ت�ضحي���ات
ال�شه���داء وجراح���ات اجلرح���ى وع���ذاب الأ��س�رى ،و�إىل

املعان���اة اليومية للنا����س ،و�أن يك���ون �صوتهم وعقلهم
و�ضمريه���م يف مكافحة الف�ساد والغالء واجلرمية والآفات
اخلطرية ،كاملخدرات التي بات���ت تهدد كل جمتمعاتنا».
من جهت���ه حيّا الأب نخل���ة «ن�ضاالت امل���ر�أة اللبنانية
واجلنوبية ،خ�صو�ص ًا �أمهات ال�شهداء اللواتي بذلن الغايل
والرخي����ص يف �سبيل حترير الأر�ض من رج�س االحتالل»،
ور�أى �أن «ت�ضحيات ال�شه���داء ارتقت باملقاومة لتكون �أم
الأمّة ونربا�س عزها وجمدها» .كما وجّ ه حتية �إىل فل�سطني
و�أمهاته���ا و�شهدائها ،متمني ًا �أن تك���ون ال�صالة يف العام
املقبل على �أر�ض فل�سطني املقدَّ�سة واملحرَّرة من االحتالل».
�أم���ا ال�شيخ ج�ب�ري فلف���ت �إىل «�أهمية حت�ص�ي�ن الواقع
اللبن���اين واال�ستق���رار احل���ايل بخط���ة اجتماعي���ة
واقت�صادي���ة ،و�إق���رار �سل�سل���ة الرت���ب والروات���ب،
و�إجن���از قان���ون انتخ���اب ع�رصي وع���ادل عل���ى �أ�سا�س
الن�سبي���ة الكامل���ة ،ميثّل خمتل���ف �رشائ���ح املجتمع».
وحيّا ف�ضيلته �أمهات ال�شه���داء اللواتي زرعن املجد على
درب الف���داء ،فـ»لوال املقاومة و�شهدا�ؤه���ا لكانت داع�ش
والف�صائ���ل التكفريية يف قل���ب بريوت ،وب���دل ذلك ف�إن
املقاومة �أ�صبحت يف قلب دم�ش���ق ،ولوال ال�شهداء لكانت
داع�ش والتكفرييون يف قلب اجلنوب ،لكن انظروا اليوم �إىل
املقاومة التي �أ�صبحت على حدود اجلوالن».

8

عربي  -دولي

( العدد  )436اجلمعة  -ـ  7ني�سان 2017 -

التفاهم الروسي  -األميركي حول سورية ..إلى أين؟
قي���ل الكثري ع���ن طبيع���ة العالقات
ب�ي�ن رو�سيا و�أمريكا ،وعُ ق���دت امل�ؤمترات
والن���دوات العملية حوله���ا ،ونوق�شت يف
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ،وعقدت جامعة
جورج تاون بوا�شنطن م�ؤمتراً ح�رضه ع�ضو
جمل�س االحتاد الرو�س���ي فالدميري لوكني
�سم���ع فيه كالم ًا من �شي���خ الدبلوما�سية
الأمريكي���ة هرني كي�سنجر يق���ول فيه �إن
«العالقة مع رو�سيا قد تدهورت �إىل �أدنى
م�ستوى خالل اخلم�س�ي�ن �سنة الأخرية»،
فيم���ا ر�أى ال�سفري الأمريك���ي ال�سابق يف
جورجيا؛ غوالد فورك�س هريالد� ،أن الأزمات
اجلديدة اليوم ق���د ظهرت يف ال�سابق وقد
ّمت جتاوُزها.
ويف الفرتة التي انتُخب ترامب رئي�س ًا
للوالي���ات املتحدة� ،أعلن املتحدث با�سم
البيت الأبي�ض يف � 24/01/2017أن �أمريكا
�ستتع���اون مع رو�سيا ولي����س مع نظام
الأ�سد يف ما يتعلق بقتال «داع�ش» ،مع
مفارق���ة �أن الطاقم ال���ذي جاء به ترامب
معا ٍد لرو�سيا؛ من وزي���ر الدفاع جيم�س
دين����س ،ال���ذي يعت�ب�ر رو�سي���ا وبوتني
«اخلطر اجليو �سيا�سي»� ،إىل مدير وكالة
اال�ستخبارات املركزية مايك بوبيو ،الذي
ا�ستنكر التدخُّ ل الرو�س���ي يف انتخابات
الرئا�سي���ة� ،إىل مدي���رة البي���ت الأبي�ض
ل�ش�ؤون �أوروبا؛ فيون���ا هيل ،التي كتبت
�أنه «يجب عل���ى الغرب تعزيز دفاعاته،
وتقلي�ص �ضعف���ه االقت�صادي وال�سيا�سي،
وو�ض���ع اخلطط ملواجه���ة الأزمات ،لكي
يتمكّ���ن م���ن مواجهة ح���رب بوتني يف
القرن احلادي والع�رشين» ،وكالم اجلرنال
جوزيف فوتيل ،الذي ي�رشف على القوات
الأمريكية يف املنطقة� ،أمام جلنة اخلدمات
امل�سلَّحة يف جمل����س ال�شيوخ� ،أنهم (�أي
الرو�سي) يحاولون زيادة نفوذهم يف هذا

قوات �أمريكية خا�صة تقوم بعملية م�ساندة ع�سكرية للأكراد �شمال �سورية

اجلزء اجلوهري يف العامل.
من جهته���ا ،رو�سي���ا تعت�ب�ر �أمريكا
ع���دواً له���ا ،لأنه���ا كان���ت وراء انهي���ار
االحت���اد ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق ،و�إبعاده
عن ال�ساحة الدولي���ة ،وا�ستاثرت بقيادة
الع���امل وت�رصفت بطريقة �أحادية ،فعملت
رو�سي���ا يف عه���د بوتني عل���ى ا�ستعادة
قوته���ا ومكانته���ا ،ودخل���ت يف ح���رب
الباردة مع �أمريكا ،م���ن خالل ال�رصاعات
يف جورجي���ا وكرواتيا ،ودخلت على خط
الأزمة يف �سورية ،لأنها قدّرت �أن امل�رشوع
الأمريكي فيها له خماطر كبرية على �أمنها
االقت�ص���ادي والأمن���ي وال�سيا�سي� ،إ�ضافة
�إىل خماطر الإرهاب التكفريي ،ما دفع بها
�إىل التدخُّ ل الع�سكري املبا�رش يف �سورية،
وبالتن�سيق مع النظام ال�سوري ،ومع �إيران

والقوى املقاومة ،وحتقيق انت�صارات هامة
أ�دّت �إىل اختالل قوى املعار�ضات امل�سلَّحة
ومن ورائها �أم�ي�ركا وحلفا�ؤها ،خ�صو�ص ًا
بعد ا�ستعادة حل���ب يف ال�شمال ال�سوري،
والت���ي كان���ت �سبب ًا يف �إف�ش���ال م�رشوع
تق�سيم �سورية.
�أمام هذا اجلو القائم ف�إن:
 -1رو�سي���ا و�أم�ي�ركا حتارب���ان الإرهاب
التكفريي ،مع فارق جوهري هو �أن رو�سيا
ج���ادة يف اقتالع���ه من ج���ذوره ،وتدعو
�أم�ي�ركا للتعاون معها يف ه���ذا املجال،
رغ���م قناعتها بعدم جديته���ا ،لأن �أمريكا
هي الت���ي احت�ضنت الإره���اب التكفريي،
وباعرتاف م�س�ؤوليها ،ودعمته وا�ستخدمته
يف العراق و�سورية وليبيا.
 -2رو�سيا و�أمريكا تعرتفان بـ«�إ�رسائيل»،

مع فارق هو جدية رو�سيا يف حل الدولتني،
فيم���ا الأمريكي ،خ�صو�ص ًا يف عهد ترامب،
ال يعري اهتمام ًا حلل الدولتني ،ويرتك �أمر
ت�سويت���ه للعالقة املبا��ش�رة بني ال�سلطة
الفل�سطينية و«�إ�رسئيل» ،من دون العودة
�إىل املرجعية الدولية ،الأمر الذي �سريخي
بظالل���ه على املنطق���ة ويبقيها يف حالة
�رصاع م�ستمر.
 -3التدخُّ ل الع�سكري الرو�سي يف �سورية
مل يكن به���دف ح�سم املعرك���ة مل�صلحة
النظ���ام ال�سوري وهزمية �أمريكا وحلفائها
العرب� ،إمنا للتعجيل مب�سار الت�سوية.
� -4سع���ي رو�سي���ا للحف���اظ على وحدة
�سورية و�سيادتها ،فيما امل�رشوع الأمريكي
ي�سع���ى لتق�سي���م املنطقة ،وم���ن �ضمنها
�سورية.

 -5تعم���ل �أم�ي�ركا على ا�ستم���رار الأزمة
ال�سوري���ة وا�ستنـزافه���ا ،ال�سيم���ا بع���د
االنت�صارات الت���ي حقّقها النظام ال�سوري،
وبالتعاون مع رو�سيا و�إيران ،وم�ؤخراً يف
حلب ،الت���ي كان لها ال���دور الأ�سا�س يف
تعطيل امل�رشوع التق�سيمي ل�سورية.
 -6ح�ض���ور رو�سيا الع�سك���ري القوي يف
�سوري���ة ،وو�ض���وح ر�ؤيتها للح���ل ،فيما
الوجود الع�سكري لأم�ي�ركا فيها �ضعيف،
وتعم���ل عل���ى تقويت���ه ،م�ستفي���دة من
الوقت ال�ضائ���ع لتحقيق مكا�سب �إ�ضافية
على الأر����ض ال�سورية ،لتقوي���ة موقعها
التفاو�ضي فيما بعد.
� -7أنزلت �أمريكا قوات �إ�ضافية يف الطبقة،
وتبنّ���ت «ق���وات �سوري���ة الدميقراطية»
(ق�سد) لتحرير الرقة من «داع�ش» ،و�أنزلت
جمموعة من ق���وات «ق�سد» ق���رب بلدة
الطبق���ة اخلا�ضع���ة ل�سيط���رة «داع�ش»،
وقطعت طريق حلب الرقة الدويل.
 -8مل متانع رو�سي���ا بدخول �أمريكا على
خط دعم قوات «ق�س���د» ،بل تناغمت مع
�أمريكا يف دع���م «ق�سد» ،ف�أدخلت رو�سيا
جمموع���ات ع�سكري���ة �إىل منطقة عفرين،
و�أقامت قاعدة ع�سكرية فيها ،ح�سب كالم
املتحدث با�سم «ق�سد»؛ ريدور خليل.
هذه الأمور وغريه���ا ت�ؤكد �أن التفاهم
الأمريك���ي  -الرو�س���ي لي����س كم���ا يقال
عن���ه؛ �إن �إدارة ترام���ب ال تريد الغرق يف
امل�ستنق���ع ال�سوري ،و�إنها �أوكلت الأمر اىل
رو�سي���ا ،وهما على تن�سيق كامل ،ف�أمريكا
ورو�سي���ا قد تكون���ان متفقتني يف العديد
م���ن العناوين ،لكنهما حتم��� ًا �ستختلفان
يف التفا�صي���ل ..وال�شياط�ي�ن تكم���ن يف
التفا�صيل.

هاين قا�سم

ثــقـــــافـــــة

«حقول الجسد» ..للسفير علي عجمي

«حقول اجل�سد» ..ديوان جديد لل�سفري
الدكت���ور علي عجمي� ،صدر عن دار الأمري،
وفيه تكت�ش���ف �شاعراً مرهف���اً ،عجن من
جتربة حياته التي تراوحت بني طفولة ك ّد
وجد وتعب ،و�صبا فيه التطلّع �إىل الأمام،
فكان علم ًا جنوبي��� ًا يف رحلة البحث عن
املتاع���ب ،يف مرحل���ة هامة م���ن تاريخ
الب�ل�اد ،خ�صو�ص ًا يف مرحل���ة االجتياح
«الإ�رسائيل���ي»� ،س���واء يف عملية ،1978
�أو يف م���ا بعد حزي���ران  ،1982كما عمل
مدرّ�س ًا يف وزارة الرتبية الوطنية والفنون
اجلميلة ( ،)1972-1986ويف وزارة الإعالم
( ،)1986-1992قب���ل �أن ينتق���ل �إىل ال�سلك
الدبلوما�سي منذ العام  ،1992ليتقلّب يف
�شتى املنا�ص���ب الدبلوما�سية ،كان �آخرها
�سفري لبنان يف ال�سويد.
الزميل واملربي والدبلوما�سي الدكتور
عل���ي عجمي يف ديوانه «حقول اجل�سد»،
لي�س طارئ ًا على الأدب وال�شعر ،فهو يحمل
درج���ة دكت���وراه يف الأدب ،وكان عنوان
ر�سالت���ه «بريوت الوج���ه االجتماعي يف
الق�صة اللبنانية  ،»1943-1988حلظ فيها

الواق���ع االجتماع���ي للعا�صمة من خالل
عدد م���ن الروائيني ،لأنه مل يتكفِ بروائي
�أو رواي���ة واحدة ،بل تناول عدداً هام ًا من
الروائيني ،مما ا�ستلزم منه جُ هداً ا�ستثنائي ًا
وبحث ًا معمّقاً ،وكان ميكنه �أن ي�أخذ رواية
�أو اثنت�ي�ن ،لكن���ه تناول ع���دداً كبرياً من
الروايات لإجناز �أطروحت���ه ،مما يجعلها
مرجع ًا هاماً ،مع العل���م �أنه يف �أطروحة
املاج�ستري ،يف العام  ،1982تناول جانب ًا
هام ًا من ب�ي�روت �إبان املحن���ة الأهلية،
فكان���ت حتت عنوان( :ب�ي�روت احلرب يف
الق�صة اللبنانية املعا�رصة .)1975-1982
كما �سبق له �أن �أ�صدر ثالث جمموعات
ق�ص�صية« :املجن���ون» ،عام  ،1982وفيها
لوح���ات من احل���رب اللبناني���ة ،و«رمبا
كان حلم���اً» ( ،)1982و»«حاالت» ..2006
ول���ه �أي�ض ًا �ست ق�ص����ص للأطفال بعنوان:
«مغامرات ثعلب وثعلوب» ،عام .1981
وه���و �إىل كل ذل���ك �أ�سّ ����س يف مطلع
ت�سعيني���ات الق���رن املا�ض���ي «املنتدى
الثقايف االجتماعي يف العبا�سية» ،ف�شكّل
ظاه���رة ثقافية هامة يف جبل عامل ،وهو

الآن �أحد �أبرز ال�رصوح الثقافية يف القرى
اجلنوبية.
يف «حق���ول اجل�س���د» نكت�ش���ف يف
ال�سف�ي�ر عجم���ي �شاع���راً مرهف���اً ،ير�سم
بالكلم���ات لوحات حب وجم���ال ،فتحتار
�أن كن���ت تقر�أ لوحة �أو ق�صيدة ،فعلى مدى
�س���ت وع�رشين ق�صيدة ،يُبحر فينا ال�شاعر
املرهف ك�إع�صار جميل ،لأنه يرى «الكون
تبا�شري فرح» ،و�أن «الزمن تغري».
م���ن «ن���دم» ال ينفع ،م���ع «دمع ال
ي�شف���ي وال الأح���زان والأمل»� ،إىل «ل���و
تعلم�ي�ن من �أك���ون» ،م�سافة م���ن ال�سفر
بني لوحات به���اء ،فيغريك �أن تقر�أ ال�ست
وع�رشين ق�صيدة بال ملل وال كلل..فـ:
«يف حقلك املزدان بالأ�صفر
قمح ًا كالذهب
ال يلعب ال�شيطان فيه
ال
وال ينم���و التع���ب» ،وهن���ا ك�أن ال�صورة
تكتم���ل فيما قب���ل بـ«ف����ؤادي يف حقول
الوجد تاها.
وهذا القلب يف ع�شق تباهى» الن:

«عرزالك املرفوع فوق ال�سنديان» يجعل
امل���رء يهفو لأجمل طلة يف الكون ولأجمل
ب�سمة يف الأفق.
ثم���ة بوح جميل ،يف حقول عجمي ،وغزل
لطيف كالن�سيم يطوف بك يف لوحات من
اجلمال:
«عيناك بر و�سيع واملدى زلق
هنا �أحط رحايل ثم انطلق
عيناك بحر مديد تاه �آخره
ك�أنه افق ما بعد افق
عيناك �سارية الأفراح م�رشعة
للريح حتنو وئيداً ثم ت�ستبق

عيناك عمري وما للعمر من �أمل
�إن مل يكن فيهما ا�سمو وان�سحق»
ورمبا يف ترحال الديبلوما�سي بني العديد
من عوا�صم ومدن الع���امل ،مكان ينعك�س
فيه ،الرتحال والوحدة:
«يجتاحني موج الأ�سى
ت�ضمني يف جانحيها وح�شة ال�سفر
�أدمن �أن �أبقي وحيداً....
�أدمنت �أن حتيط به هاالت هذا الليل»
لكنه دائم ًا دائم ًا كان ثمة �أمل ينتظره.
«وكنت وحدي
يف لهيب الغيم ارقب املطر»
يف رحل���ة «حقول اجل�سد» ي�سافر الزميل
واملرب���ي والدبلوما�س���ي د.عجمي معنا
يف لوح���ات م���ن اجلمال ع�ب�ر ديوان من
� 172صفح���ة من القط���ع املتو�سط ،لي�ؤكد
�أن هن���اك ما ي�ستح���ق احلي���اة والعمل
واملثابرة ..والأدب والكتابة وال�شعر ..وها
هو الآن على م�شارف اجناز عمل مو�سوعي
نوعي من خالل معجم �سي�صدر قريباً..
ف����إىل اللقاء مع �سف���ر علي عجمي
اجلديد �إن �شاء اهلل.
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حركة األمة ّ
كرمت أمهات شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين:

ّ
دماء أبنائكن قلبت المعادالت ..وأفشلت مخطط تقسيم المنطقة
تكرمي ًا لأمه���ات وزوجات �شهداء املقاومة
يف لبن���ان وفل�سط�ي�ن و�شه���داء الدفاع
ع���ن الأم���ة ،نظّمت حركة الأم���ة احتفا ًال
تقدي���راً لعطائه���ن ون�ضاله���ن ،وذلك يف
املرك���ز الرئي�سي حلركة الأم���ة ببريوت،
حي���ث ّمت تكرمي �أمهات وزوج���ات �شهداء
«املرابط���ون» ،واملقاوم���ة الإ�سالمي���ة
والفل�سطينية ،ووالدة ال�شهيد حممد خ�رض
الكب����ش ،بح�ضور ح�شد م���ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي���ة والفكري���ة والعلمائي���ة
والدبلوما�سي���ة والإعالمية ،وممثلني عن
الأح���زاب والقوى وال�شخ�صي���ات الوطنية
والإ�سالمية الفل�سطينية واللبنانية.
بداية االحتفال ق���راءة �سورة الفاحتة عن
�أرواح ال�شهداء ،وكلمة ترحيبية من عريفة
االحتفال االعالمية ال�سيدة �سمر املقهور.
كلمة «جتم���ع العلماء امل�سلمني» �ألقاها
رئي�س «الهيئة ال�سُّ نية لن�رصة املقاومة»
�سماحة ال�شي���خ ماهر مزه���ر ،الذي قال:
«عذراً �أمهات ال�شهداء� ،أقف خج ًال �أمامكن
ونحن نتحدث يف ي���وم الأم ،فكيف بالأم
املقاوم���ة التي ت���زف ابنه���ا �شهيداً ..لن
ن�ستطيع �إيف���اء الأم حقها ،فكيف ب�أمهات
ال�شهداء اللوات���ي �ضحّ ني بفلذات �أكباده ّن
لنحيا �أعزاء؟ وفا�ؤنا لل�شهداء يكون بعدم
التفري���ط مب���ا ا�ست�شهدوا م���ن �أجله ،و�أال
ن�ضيع البو�صلة باجتاه فل�سطني والقد�س
ال�رشيف».
ثم كان���ت كلمة الهيئة القيادية يف حركة
النا�رصي�ي�ن امل�ستقل�ي�ن – املرابط���ون،
�ألقاه���ا العمي���د م�صطفى حم���دان ،الذي
�س�أل :عن ماذا نتكلم؛ عن �شهداء ال�شام �أو
لبنان �أو فل�سط�ي�ن؟ وقال� :أمهات ال�شهداء
عل ْمنَنا ال�صرب والق���وة يف مواجهة العدو
التلم���ودي ..العامل الغرب���ي ال ي�ستطيع

فه���م االم الفل�سطيني���ة كمقاومة ومربية
للأجيال.
و�أك���د حم���دان �أن «�إ�رسائي���ل» تنكم�ش،
واملقاومة تت�ألق �صع���وداً يف ال�سماء يف
مواجهة العدو ،و�صواري���خ املقاومة هي
�سالح �أمتنا يف مواجهة العدو ال�صهيوين.
كلم���ة حتالف الق���وى الفل�سطينية �ألقاها
م�س�ؤول اجلبه���ة ال�شعبية القيادة العامة
يف لبن���ان؛ �أبو عماد رامز ،ال���ذي قال� :أم
ال�شهيد �أر�ضعت ابنها ليكون مقاوماً ،هذه
الأم زرع���ت بذرة يف �أوالده���ا كي يكونوا
مقاوم�ي�ن ،تاركني ت���رف الدني���ا ،وهذه
الرتبية لي�ست �أمراً ب�سيط ًا فالأم التي تدفع
ابنها لل�شهادة ه���ي �أم عظيمة ،وال�شواهد
كثرية يف لبنان وفل�سطني و�سوريا واليمن.
ف����أم ال�شه���داء �أم عماد مغني���ة اختارت
االجتاه ال�صحيح البنائها كي تبقى �أمتنا
عزيزة ،ويف فل�سطني لدين���ا �شهادة حيّة

وهي ن�ضال فرحات ،الت���ي ورّثت بندقية
من اب���ن اىل ابن �آخ���ر ،وورّث���ت �أبناءها
ن�رصة احلق الذي ل���ن ي�سقط مهما كربت
امل�ؤامرات.
�أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي،
توجّ ���ه �إىل �أمهات ال�شه���داء بالقول :لقد
جنحنا ،بف�ض���ل اهلل ،ومن ثَم ب�صربكن ،يف
�إف�شالِ امل�رشوع املر�سوم للمنطقة ،واقرتب
«داع�ش» الإجرامي،
َ
�أفو ُل ظاهر ِة تنظي��� ِم
فها هو التنظي ُم ينقلبُ على م�شغّليه ،بعد
ت�ضاربِ امل�صال���حِ بني اجلهتني ،فانقلبتِ
املع���ادالتُ ر�أ�س��� ًا على عق���ب ،حيث �إن
بـ»داع�ش» الحتالل
َ
املخطّطَ كان الإتيانُ
َ
البقاع اللبن���اين ،ف�أ�صبحت املقاوم ُة يف
«داع�ش» �إىل بريوتَ ،
َ
�سورية ،و�أرادوا جلبَ
ف�أ�صبحنا اليو َم يف اجلوالن ،وهكذا �أُ�سقطتْ
م�شاريعُه���م ،وب���دلَ �أن يغزوَن���ا الإرهابُ
ومَ ن خَ لفَه بعُق���ر دارِنا يف بريوت ،ذهبتِ

حركة األمة تزور «العمل التوحيدي»
و«تجمع العلماء ّ
الموحدين»

بركة يستقبل وفد
حركة األمة معزيًا:
الشهيد فقها
لن يزيدنا إال ُّ
تمسكًا
بنهج المقاومة..
وتحرير كل فلسطين
ا�ستقبل ممثل حركة املقاوم���ة الإ�سالمية حما�س
يف لبن���ان؛ علي بركة ،ال�شيخ عبد اهلل جربي؛ �أمني عام
حركة الأمة ،على ر�أ�س وفد من «احلركة» ،الذين قدموا
التهاين والتربيكات لقيادة حركة «حما�س» با�ست�شهاد
الأ�سري املحرَّر «الق�سّ امي» م���ازن فقها ،م�شددين على
�أن ارتق���اء ال�شهداء لن يزيد املقاومة �إال عزمية و�إ�رصاراً
ومت�سُّ ���ك ًا بنه���ج املقاومة حت���ى حتري���ر القد�س وكل
فل�سطني.
بدوره �أكد ممثل حرك���ة «حما�س� :أن القائد فقها
هو �أحد �أبطال كتائب الق�سام يف ال�ضفة الغربية ،و�أحد

املقاوم ُة �إليه ونَقلتِ املعرك َة �إىل اجلوالن،
«داع�ش»
َ
د�س
ما �أجرب من كان يقف خلف ِ ّ
يف لبنانَ  ،عل���ى الرتاجعِ تكتيكياً ،ما �أدى
�إىل ب���د ِء �أف���ولِ جنم التنظي���م الإجرامي،
بالإ�ضافة طبع ًا �إىل عوام َل �أخرى مرتبط ٍة
باالنت�صاراتِ التي حقّقها محِو ُر املقاوم ِة
يف �سورية والعراق.
وتابع �سماحته :احلقيق ُة وا�ضح ٌة ال لَب�س
فيها ،وعل���ى اجلميع �أن يعيَ �أهمي َة نعم ِة
الأمنِ التي م��� َ ّن ا ُ
هلل تعاىل بها علينا ع َرب
فل���ذاتِ �أكبا ِد ُكنّ ،و�أن ي�شك���روا اهلل تعاىل
على ه���ذه النعمة ،و�إال ف�إن كرث َة االنتقادِ،
وتوجي َه االتهاماتِ  ،والت�شكي َك امل�ستم َ ّر يف
جدوى �سالح املقاوم���ة ،قد يُزيلونَ نعم َة
الأمان ..وعندها لن ينفع الند ُم يف معرك ِة
عدو ال يعرفُ �إال لغ َة
الوجو ِد يف مواجه ِة ٍ ّ
البغيِ والعدوان ،وال ينف ُع معه �إال خطابَ
القوة ،خ�صو�ص��� ًا هناك حي���ث البو�صلة

واالجت���اه ال�صحيحُ يف فل�سطني ،علم ًا �أنه
ال يقا ِتلُن���ا فيها فقط ،بل ب���ات يحاربُنا
يف �سين���اء ،و�سوري���ة ،والع���راقِ وليبيا،
وب���كل الو�سائ��� ِل الإرهابية ،وِف���قَ منطقِ
�رشيع ِة الغ���اب ،عدا عن خطور ِة امل�رشوعِ
ال�صهيو�أمريكي ،املتمث ِل يف حماول ِة متري ِر
م��ش�روعِ التفتي���تِ والتق�سي���م للمنطقة،
و�إيجا ِد كياناتٍ طائفي ٍة ومذهبي ٍة يف �إطا ِر
تربي ِر وج���و ِد الدول ِة اليهودية ،مما يفر�ض
الوَحد َة بني مكوناتِ ك ِ ّل الأم ِة يف مواجه ِة
العدو ،والت�أكي َد عل���ى خِ يا ِر املقاوم ِة يف
أر�ض والإن�سان.
حتري ِر ال ِ
كلمة �أمهات ال�شهداء �ألقتها والدة ال�شهيد
ح�سن ملك ،والتي �ش���ددت على اعتزازها
الكبري لتقدميه���ا ابنه���ا الوحيد فداء هلل
والوطن ،وافتخاره���ا بتقدميها �شهيداً يف
درب املقاوم���ة الت���ي انت��ص�رت وهزمت
العدو ال�صهيوين ،داعي ًة الأمهات �إىل تعليم
�أبنائهم التم�سّ ���ك باملقاومة التي �صانت
�أر�ضهم وعر�ضهم.
ويف اخلت���ام قام���ت م�س�ؤول���ة اللجن���ة
الن�سائية يف حرك���ة الأمة بتوزيع الهدايا
التكرميي���ة والرمزي���ة لزوج���ة ال�شهي���د
�رشي���ف �أبو غليوم وزوج���ة ال�شهيد هيثم
عمر (املرابط���ون) ،ولوالدة ال�شهيد حممد
خ�رض الكب�ش ،ولوالدة ال�شهيد كمال الدين
كيكي ووالدة ال�شهيد ح�سن ملك (املقاومة
الإ�سالمية) ،وا�ستلم���ت احلاجة �أم �أ�رشف
م�س�ؤولة العالقات للهيئة الن�سائية حلركة
اجلهاد الإ�سالمي ،الهدي���ة الرمزية نيابة
عن احلاجة خالدية الأت���ب �أم ال�شهيدين
(حمم���ود ون�ضال املج���ذوب) ،و�إىل والدة
ال�شهي���د م�صطفى �أحمد العل���ي (اجلبهة
ال�شعبي���ة لتحري���ر فل�سط�ي�ن -القيادة
العامة).

جماه���دي �شعبن���ا الفل�سطيني الذي حت���رّر يف �صفقة
«وفاء الأحرار» ،م�ش���دداً على �أن دماء ال�شهيد فقها لن
تذهب هدراً ،وهذه اجلرمية لن تكون من دون ح�ساب.
و�ش���دد اجلانب���ان على �رضورة تعزي���ز العالقات
الأخوي���ة اللبنانية  -الفل�سطيني���ة ،مطالبني احلكومة
اللبنانية ب�إقرار احلق���وق املدنية والإن�سانية لالجئني
الفل�سطيني�ي�ن يف لبنان ،حمذرين م���ن خطورة �إدخال
املخيم���ات الفل�سطينية يف م�شاري���ع الفتنة الداخلية
واملذهبية ،وم�ؤكدي���ن حر�صهما على ال�سلم الأهلي يف
لبنان واملخيمات الفل�سطينية.

زار وف���د من حرك���ة الأمة تقدّم���ه الأمني
العام ال�شي���خ عبد اهلل جربي ،مقر «هيئة العمل
التوحيدي» يف اجلاهلية ،وكان يف ا�ستقباله عدد
من علماء و�شيوخ طائف���ة املوحدين «الدروز»
من «الهيئة» و«جتمّع العلماء املوحّ دين».
تناول البحث ال�ش�ؤون الوطنية والإ�سالمية،
والعالق���ات الأخوية التي جتمع بني امل�ؤ�س�سات،
واملخاط���ر الت���ي تع�ص���ف بالأم���ة العربي���ة
والإ�سالمي���ة ،يف ظ���ل تغوّل الوح����ش التكفريي
و�إرهاب���ه ،بدع���م وم�ساندة وتالقٍ م���ن معلمه
ال�صهيوين.

كما �شمل البحث الق�ضايا املتعلقة بالو�ضع
املعي�ش���ي ،و�سل�سلة الرتب والروات���ب ،وقانون
االنتخ���اب ،حي���ث طالب املجتمع���ون ب�رضورة
�إعط���اء كل ذي حق حقه فيم���ا يتعلق ب�سل�سلة
الرت���ب والروات���ب ،وبالإق���رار العاج���ل لقانون
انتخاب ع��ص�ري ي�ؤمّن �صحة وعدال���ة التمثيل
جلميع املكونات الوطنية.
و�شدد املجتمع���ون على القوا�سم امل�شرتكة
الالحمة ب�ي�ن مكون���ات الأمة ،وعل���ى �رضورة
االتفاق على امل�شرتكات ،و�إعادة تثبيتها ،وجتاوز
االختالف ،بحيث ال يكون �سبباً للخالف.
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مؤشرات تدل على أنك تعيشين حياة بال حب
تقوم احلياة الزوجية ال�سعيدة على
احلب املتب����ادل والتفاهم بني الزوجني،
ويف ح����ال غي����اب م�شاعر امل����ودّة عن
العالقة الزوجية ،تُفقد الدعامة الأ�سا�سية
التي بُنيت عليها ،مما يهدد هذه العالقة
بالف�ش����ل عند �أول م�شكل����ة يتعر�ض لها
الزوجان.
ويف الوقت الذي يعتقد فيه الكثريون
�أن اجتم����اع الزوجني حت����ت �سقف واحد
دلي����ل عل����ى عالقة حمب����ة قوية جتمع
بينهم����ا� ،إال �أن الكث��ي�ر م����ن العالق����ات
الزوجي����ة حتوّلت �إىل روتني حياة يومي
يغيب عنه دفء العاطفة بني الزوجني.
وفيما يل����ي جمموعة من امل�ؤ�رشات
التي تدل على �أنك تعي�شني حياة زوجية
يغيب عنها احلب:
 -1التفري����غ العاطف����ي� :إذا ب����د�أت
ت�شعري����ن باحلاج����ة �إىل احلدي����ث �إىل
�صديق����ة ،غري �رشي����ك حيات����ك ،لتفريغ
ال�شحنات العاطفية املكبوتة يف �صدرك،
فبالت�أكيد هناك جفاء عاطفي بينك وبني
ال�رشيك ،فالزوج����ان ال�سعيدان يلج�أ كل
منهما للآخ����ر للح�صول عل����ى ال�شحنة
العاطفية التي يحتاج �إليها.
 -2التوق����ف عن التذ ّم����ر :يف بع�ض
الأحيان ي�صل الزوجان �إىل درجة عالية
من التفاهم واالن�سجام ،يتوقف فيها كل
منهم����ا عن التذمر وال�شك����وى� ،إال �أن هذا
ميك����ن �أن يحدث �أي�ض ًا �إذا و�صل الزوجان
�إىل مرحلة م����ن الي�أ�س؛ فقدا معها الأمل
يف �إعادة �إيقاد جذوة احلب اخلامدة.
 -3عدم تلبي����ة حاجاتك العاطفية:
كل �إن�س����ان� ،س����واء كان رج��ل� ًا �أو امر�أة،
لديه حاجات ج�سدية وعاطفية ،يحتاج
�إىل التعبري عنها مع اجلن�س الآخر ،ويف
حال �شع����رت �أن حاجات����ك العاطفية ال
يتم تلبيتها على النحو الذي تريدين مع
ال�رشيك ،فهذا دليل على غياب احلب عن
العالقة الزوجية.

ِ
أنـت

 -4احلي����اة الزوجي����ة املنف�صل����ة:
يح����اول الزوج����ان ال�سعي����دان �أن يبنيا
حياة م�شرتكة فيم����ا بينهما؛ يت�شاركان
فيه����ا جمي����ع التفا�صي����ل ال�صغرية يف
جميع الأوقات� ،أما يف حال غياب احلب
واملودة بني الزوجني ،فيحاول كل منهما
بناء حياة خا�ص����ة به ،ال يكون لل�رشيك
ن�صيب وا�ضح فيها.
 -5االلت����زام مب�س�ؤوليات حمددة :ال
تقت���ص�ر م�س�ؤوليات ال����زوج على ت�أمني
املال للأ���س�رة ،وكذلك احل����ال بالن�سبة
للم����ر�أة التي ال يتوقف دورها عند تربية

الأطف����ال والقيام ب�أعم����ال املنزل ،ويف
حال التزام الزوجني بهذه الأعمال فقط،
دون االنتب����اه �إىل م�س�ؤولي����ة كل منهما
جت����اه الآخر ،فهذا يعني �أن الزواج حتوّل
�إىل عالقة روتينية تخلو من �أية عواطف.
 -6الل����وم املتب����ادَل� :سيك����ون من
ال�سهل على كل من الزوجني �إلقاء اللوم
عل����ى الآخ����ر ،دون �أن يك����ون �أي منهما
على ا�ستع����داد لالعرتاف بخطئه وحتمُّل
م�سو�ؤليات����ه جت����اه �أي م�شكل����ة حتدث
يف املن����زل ،يف ح��ي�ن يك����ون الزوجان
املتحاب����ان �أك��ث�ر قدرة عل����ى م�ساحمة

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

خطوات عملية لترويض أطفالنا ()3/3
اف�صل���ي بني الفعل والفاعل :ال تقويل
لطفل���ك �أبداً �إنه �سي���ئ ،فهذا �سي�ؤثر على
تقديره لذاته ،احر�ص���ي على �أن تو�صلي
البنك الر�سالة ال�صحيح���ة؛ �أنك حتبينه،
لكن ت�رصّفه ه���و ما يغ�ضبك ،حتى يحب
الطفل نف�سه ويثق بنف�سه ،يجب �أن ي�شعر
�أن���ه حمبوب بدون ��ش�روط ..ال ت�شجعي
طفلك على القيام ب�أمر عن طريق تهديده
بع���دم حمبته ..ا�س�أيل نف�س���ك دائماً :هل
طريقت���ي يف تهذي���ب طفل���ي تنمّي من
احرتامه لذاته؟
كوين لطيفة و�صارمة يف نف�س الوقت:
لنفرت�ض مث�ل�اً �أنك �أخ�ب�رت طفلتك ذات
اخلم�س �سنوات �أنها �إن مل ترتدي مالب�سها
خالل الوقت املحدد ف�إنك �ستحملينها �إىل
ال�سيارة ،وذلك لأنك قد �أخربتها �سابق ًا �أن
ترت���دي مالب�سها �إم���ا يف ال�سيارة �أو يف
املدر�سة ،ف�إذا انته���ى الوقت ومل تنتهي

بع�ضهما ون�سيان �أخطاء املا�ضي.
� -7إثارة الت�سا�ؤالت :حتوم ال�شكوك
ح����ول العالق����ات غ��ي�ر النا�ضج����ة :هل
يحبني؟ ه����ل �ست�ستم����ر عالقتن����ا؟ أ�مَّا
ال�رشي����كان النا�ضجان فال يحتاجان �إىل
�إثارة الكثري من الأ�سئلة ،فلديهم �إجابات
وا�ضح����ة ،ولي�س����وا بحاج����ة �إىل طم�أنة
بع�ضهما بع�ض ًا طوال الوقت بخ�صو�صها،
ي�شعران بالراحة والأمان بعد تخلُّ�صهما
من ال�شكوك ،لأنَّ احلب النا�ضج ال يعتمد
على الأ�سئلة ال�صغ��ي�رة ،بل على �إجابة
�صادقة على �س�ؤال واحد كبري.

 -8التغ����اء الفروق ب��ي�ن ال�رشيكني:
ال���ش�ركاء النا�ضج����ون يُبق����ون عل����ى
ا�ستقالليتهم يف �شخ�صياتهم ،جمتهدين
يف �أن يُح�سن����ا م����ن بع�ضهم����ا البع�ض،
فاحل����ب لي�س حماول����ة لتعوي�ض نق�ص
ما ل����دى ال�رشيكني ،بالعك�����س؛ يدعمان
بع�ضهما لتحقيق �أحالمهما.
 -9العالقات الزوجية غري النا�ضجة
تفقد بريقها� ،أمَّا الناجحة فتعطي دافع ًا
�أكرب للحياة .يقولون �إن احلب �أعمى ،لكن
ال���ش�ركاء النا�ضج��ي�ن ي�ستطيعون ر�ؤية
م�ستقبلهم �سوي����اً ،ويجتهدون يف بنائه،
�أمَّا غ��ي�ر النا�ضجني فال ي�صلون �إىل هذه
املرحلة.
 -10العالقات الزوجي����ة الروتينية
يُهددها اخل����روج �إىل النور ،أ�مَّا الناجحة
في�ستمتع �أ�صحاها مبقابلة النا�س :ميلك
كل �شخ�����ص ما�ض �أو �أم����ور يخفيها عن
اجلميع ،فال�رشكاء النا�ضجون ال يُهددهم
وج����ود الغرباء �أو العالقات ال�سابقة؛ هم
واثقون باحلب الذي يجمعهم ب�رشيكهم،
أ�مَّا غري النا�ضج��ي�ن في�شعرون بالتهديد
دائم���� ًا �إىل درج����ة ال�ش����ك املر�ضي ،لأن
عالقته����م ب�رشكائهم �سطحي����ة لي�س لها
�أ�سا�����س من الثقة واالح��ت�رام الذي يطرد
ال�شكوك.
 -11العالقات الزوجي����ة الروتينية
ت�س��ي�ر بخط����ة مُفرتَ�ضة ،أ� َّم����ا النا�ضجة
فت�سري بطبيعية ،فال يمُ كن لأحد �أن يحدد
اللحظة املثلى التخاذ قرار الإجناب مثالً،
ولي�س هناك من خطة حمددة حلياتكما.
حني تكون يف عالقة ح����ب دعي الأمور
ت�سري ب�شكل طبيعي واتبع����ي قلبك� ،أمَّا
غري النا�ضجني فال ميلكون احلد�س الذي
يمُ كِّنهم م����ن حتديد اللحظ����ة املنا�سبة،
فيخرتعون قواعد ويظن����ون �أنها حتافظ
على العالقة من االنهيار.

بعد ،نف���ذي ما قلته لها ،لك���ن احمليها
بلط���ف ،و�إذا �شكك���ت يف ت�رصفك ،ا�س�أيل
نف�سك :هل �شجعتها بحب �أم بتخويف؟
مار�س���ي الرتبية مع وج���ود الغاية:
معظم الأه���ل يفك���رون بعقلية حماولة
ال�سيط���رة عل���ى الأمور ب�أ��س�رع �صورة
ممكن���ة ،فنح���ن نبحث دائم��� ًا عن احلل
الأ��س�رع والأ�سهل ،الأمر ال���ذي ي�ؤثر على
الأطفال ل�شعورهم باالنهزام ،لكن لو فكرنا
يف امل�ستقب���ل ويف ما نريد �أن يغدو �إليه
�أبنا�ؤنا يف امل�ستقبل� ،سنت�رصف بطريقة
مغايرة ،ف�رضب الطفل مث ًال قد يحوّله �إىل
�شخ�ص عدواين عندما يكرب.
اثبتي عل���ى كلمتك :لو �أنك مث ًال قلت
لطفلك �إنك لن ت�سمحي له ب�رشاء احللوى،
فال ت�سمح���ي له حتى لو ��ص�رخ وبكى
وتو�سّ ���ل ،وهذا �سيجعل���ه يحرتمك �أكرث،
لأنك تعني ما تقولينه.

كيف تتصرفين عندما تتعرضين لموقف ُ
حرج؟
م
ِ

من الطبيعي �أن تتعر�ضي خالل حياتك اليومية
ملواقف حمرجة خارجة ع����ن ال�سيطرة ،لكن املهم
ه����و كيفية الت�رصف �أو التعاط����ي معها ،خ�صو�ص ًا
عندما تكون الأمور علنية؟
يف ه����ذا ال�سي����اق ،يك�شف خب��ي�رو الإتيكيت
�أن م����ن املو�ضوعات التي تثري الإح����راج بالن�سبة
�إىل مرتكبيه����ا ،واملرح بالن�سب����ة �إىل الآخرين هي
احلازوق����ة ،فال �ش���� ّك يف �أنّها حت����دث بطريقة غري
�إرادي����ة ،وال ميكن للإن�سان التح ّك����م بها ،وبالتايل
ال تتطلّ����ب االعت����ذار� ،إال أ� ّن على م����ن يعاين منها
الت�رصّف بحنكة وذكاء لتجنّب �إزعاج الآخرين.
وي�ش��ي�ر اخت�صا�صي����و اللباق����ات والأ�ص����ول
االجتماعي����ة �إىل �أنه يف حال ا�ستم����رّت احلازوقة
وقت���� ًا طويالً ،يكون من الأف�ض����ل لك االن�سحاب من
الغرفة والذهاب �إىل احلمام مثالً ،والقيام بو�صفات
منزلية ت�رسّع من �إيقافها ،كحب�س الأنفا�س مدّة من
الوقت� ،أو الوقوف على اليدين� ،أو ال�رشب من اجلهة
املعاك�سة للكوب.

عموم����اً ،علي����ك �أن تدرك����ي �أن ح����دوث الأمر
املفاجئ واملحرج هو �أمر طبيعي ،وميكن �أن يحدث
لأي �إن�سان ،ويف �أي زمان ومكان ،وبالتايل هو لي�س
من الأمور التي يخت�ص بها �إن�سان عن �إن�سان �آخر،
مع االعرتاف ب�أن هناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين �إما
�أنهم ي�سعون �إىل احلُفرة� ،أو �أن احلفرة ت�سعى �إليهم،
كما يظنون ،وله����ذا يفرت�ض �أن يعرتف الإن�سان �أنه
معرّ�ض حلدوث هذا الأم����ر املفاجئ والطبيعي يف
�أي وق����ت و�أي زمان ،عندها �أمام����ك خياران؛ الأول:
�أن ت�شجب����ي وت�رصخي وت�سب����ي وتلعني ،وي�صبح
وجهك ب�ألوان الطي����ف كله ،مع غلبة للون الأحمر،
�أو بكل ب�ساطة �أن تبت�سمي مع املبت�سمني ،ويعتقد
االخت�صا�صي����ون �أن احلل الثاين ه����و احلل الأ�سلم
والأكرث ح�ض����وراً ،وبالت����ايل �سيجنّب����ك مزيداً من
الإحراج �أمام الآخرين ،ويقيك من �أ�شعة �سخريتهم،
فلهذا� ،إن تعرّ�ضت لأي موقف يُعترب حمرج ًا ب�أي من
املقايي�س ،تخلَّي ع����ن �رصاخك ،وانتقلي �إىل �أب�سط
احللول ،وهو االبت�سام .
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أطعمة مسببة للسرطان
يبدو لن���ا يف �أيامنا هذه وك�أن
مع��� ّد ًال هام��� ًا من الأطعم���ة التي
نتناولها حتمل معها خطر الإ�صابة
بال�رسط���ان� ،أو عل���ى الأق���ل تزيد
خطر الإ�صابة ب���ه� ،إىل درجة بات
هذا املو�ضوع ي�شكّل هاج�س ًا لدينا،
فنحار حول الأطعم���ة التي ميكن
تناوله���ا من دون خطر ،وتلك التي
قد ت�شكّل خطراً علينا.
يف ه���ذا املو�ض���وع ،ي���رى
اخت�صا�صيو التغذية �أن «لي�س هناك
ما ي�سبب ال�رسطان بطريقة مبا�رشة،
فالأ�سا�س ه���و الكمية التي ت�ؤثر �إذا
كان الطعام املعني مُ �رضّاً ،فيتحوّل
�إىل �س��� ّم ي�ساهم يف زيادة اخلطر«،
ويبق���ى ،ح�سب قولهم� ،أن ثمة �أموراً
�أ�سا�سية ال بد من معرفتها:
 -1يج���ب عدم ل���فّ اللحم �أو
البطاط���ا �أو �أي طع���ام �آخر بورق
الألومينيوم ،ال���ذي تبينّ �أنه �سام
عندما يتعر�ض للحرارة.
 -2يج���ب احل��� ّد م���ن تناول
االطعمة امل�شوية على الفحم ،لأنه
تبينّ �أن الفح���م يُخرج موا ّد �سامة
ت�صب���ح يف املدى البعي���د م�سبّبة
لل�رسطان.
 -3يُعترب احلب�ش املدخّ ن مُ �رضاً،
ويُن�صح بتف�ضيل ذاك العادي ،لكن
مما ال �شك فيه �أن الكمية هي الأهم،
فم���ا من مان���ع لتناول���ه مرة يف
الأ�سبوع ،فلن ي�رضّ يف هذه احلالة،
وميكن تناوله ب�شكل ا�ستثنائي من
وقت �إىل �آخر.
 -4يجب عدم تعري�ض الأطعمة
حلرارة مرتفعة ،وجتنّب احرتاقها،
لي�صبح لونها �أ�س���ود ،والأف�ضل �أن
مييل لونها �إىل البني عند القلي �أو
ال�شي ..كل ما يتعر�ض للنار لوقت
�أطول ي�صبح م�رضاً.

 -5الف�ش���ار بامليكرووي���ف:
يُعترب من الأطعمة اخلطرة امل�سبِّبة
ل�رسطان الكبد واخل�صية ،و�رسطان
البنكريا�س ،الحتوائ���ه على مواد
كيميائي���ة تخل���ق نكه���ة الزبدة
ال�صناعية.

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

 -6الأطعم���ة غ�ي�ر الع�ضوية:
تت�سبب ه���ذه الأطعمة بال�رسطان،
ب�سبب املبيدات احل�رشية التي يتم
ا�ستخدامها �أثناء الزراعة.
 -7البن���دورة املعلب���ة :تفقد
البن���دورة فائدته���ا عندما تحُ فظ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1يق���ال لطعام االرز يف جمتمعات دول اخلليج  /وقت
الغروب
� - 2ساحر (معكو�سة)  /تلب�سه املر�أة والرجل
 - 3اول ملكة بريطانية ت�سكن ق�رص باكنجهام  /ثلثا �شام
 - 4ال�صخر الناجت عن الرباكني بعد �أن يربد

الكيميائية ،وق���د �أثبتت الدرا�سات
�أن  1م���ن �أ�ص���ل  17يلق���ى حتفه،
لتناوله ما ال يق���ل عن  160غرام ًا
من اللحوم امل�صنَّعة.
 -9ال�سلمون� :أظهر التحقيقات
�أن �سم���ك ال�سلم���ون املدخّ ���ن،
امل�صن���وع م���ن �سلم���ون املزارع،
يحتوي على دهون �أكرث من البيتزا،
كم���ا �أن �سم���ك �سلم���ون املزارع
يحوي ثالثة �أ�ضعاف كمية الدهون
املوج���ود يف �أ�سم���اك ال�سلم���ون
الطليق���ة التي تعي�ش يف الطبيعة.
ويحوي �سلمون املزارع على مواد
كيماوية وطريق���ة تغذية خاطئة،
مما ت�سبب ال�رسطان للإن�سان.
 -10رقائ���ق البطاط����س :هذه
الأطعم���ة الدهنية ت�سب���ب ارتفاع
�ضغ���ط ال���دم ،وكذل���ك النكه���ات
اال�صطناعي���ة وامل���واد احلافظ���ة
والأل���وان ،وهن���اك خط���ر �آخر هو
وج���ود  ،acrymalideوه���ي
مادة م�رسطنة معروفة وُجدت يف
ال�سجائر.
 -11الأطعم���ة اململَّح���ة :تتم
معاجل���ة العدي���د م���ن الأطعمة
املاحل���ة م���ع الن�ت�رات احلافظة،
والذي يتغري يف �أج�سامنا ملركبات
النرتوز ،والتي ت�سبب ال�رسطان.
 -12ال�سك���ر ال�صناع���ي (�سكر
الداي���ت) :تُنت���ج ه���ذه املحليات
جمموعة م���ن امل���واد الكيميائية
امل�سببة لل�رسطان ،خ�صو�ص ًا �أورام
الدماغ.
 -13امل�رشوب���ات الغازي���ة:
�أظهرت الدرا�س���ات �أن �رشب اثنني
فقط من امل�رشوب���ات الغازية يف
الأ�سب���وع ي�ضاع���ف م���ن خماطر
الإ�صابة ب�رسطان البنكريا�س.

بعلب معدنية حتت���وي على مواد
كيميائية تعطّ���ل العمل الهرموين
يف اجل�سم.
 -8اللح���وم امل�صنَّع���ة :ه���ي
م���ن �أ�سباب الإ�صاب���ة بال�رسطان،
الحتوائها على امللح الزائد واملواد

 - 5طوي وثني  /حرف عطف  /حديقة غناء
 - 6عامل ماهر يف حرفة ما  /طرد
 - 7عب���د هند الذي قتل �سيد ال�شهداء حمزة
 /تفوق وانت�رش
 - 8تراب حباته كبرية � /أداة حربية قدمية
 /توج�س
 - 9حب  /القارة ال�سمراء
 - 10خمل���وق ما قب���ل التاري���خ  /ن�شاط
ان�س���اين ي�شمل العديد من نت���اج املواهب
املختلفة

عــمـــودي

 - 1امل���ادة تطل���ى به���ا الأواين حتى ال
يلت�صق الطعام � /أنواع من الزهور
 - 2اال�س���م الذي ي�شري به املحامي لزبونه
 /ا�سم علم ب�صفة احلمد
 - 3ثمرة عمل �شخ����ص �أو دولة �أو عملية
ح�سابية  /عك�س جناح
 - 4ينت�س���ب �إىل منطق���ة يف �سوري���ا /
مت�شابهان
 - 5ال���ذ يحك���ي احلكاي���ات يف املقاهي
ال�شعبية قدميا  /تو�ضع فيه الع�صافري

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6الف�ضة ال�سائلة  /عملة اوروبا
 - 7مر�ض الع�رص  /م�شي
� - 8سكب � /شك
 - 9م�رشوب �ساخ���ن (معكو�سة)  /ق�شور �أو
طبقات جلدية تغطي بع�ض احليوانات
 - 10مت�ض���غ بالف���م مطوال  /حم���ل لبيع
الأ�شياء
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كاريكاتير

تجمع علماء المسلمين وحركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينظمون ً
لقاء تأبينيًا للشيخ الجبيلي:

ً
كان وطنيًا وحدويًا ..داال على البوصلة الحقيقية لألمة
تقديراً جلهوده وعطاءاته ومواقفه
الوحدوية املقاوِمة ،نظّمت حركة الأمة
لقا ًء ت�أبيني ًا تكرميي ًا لع�ضو الهيئة
العامة يف جتمع علماء امل�سلمني يف
لبنان ،ع�ضو الهيئة الإداري��ة يف لقاء
اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية
يف لبنان ،ع�ضو الهيئة القيادية يف
حركة الأمة ،ال�شيخ عبد الرحمن �شفيق
اجلبيلي (رحمه اهلل) ،بح�ضور عائلة
ال�شيخ الراحل وح�شد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والفكرية والعلمائية،
ومم��ث��ل�ين ع���ن الأح�������زاب وال��ق��وى
وال�شخ�صيات الوطنية والإ�سالمية
الفل�سطينية واللبنانية.
بداية االحتفال كانت مع تالوة
عطرة من القر�آن الكرمي ،وكلمة ترحيبية
من ف�ضيلة ال�شيخ ح�سام رحال.
ثم كانت كلمة �أم�ين ع��ام حركة
الأمة ال�شيخ عبداهلل جربي ،الذي قال :ما
كنتُ �أظ ُّن �أن �أقفَ يف هذا املوقفِ م�ؤ َبّن ًا
�شيخ ًا كبرياً وداعي ًا �إىل اهلل عز وجل،
ال�شيخ عبد الرحمن جبيلي ،الذي كان
من املتطلعني �إىل وطن يعتنقُ اخلياراتِ
ال�صحيحة؛ ب�أن يكون مقاوِماً ،معادي ًا
لل�صهاينة ،حُ ��راً �أبياً ،مناه�ض ًا للفنت
والتكفرييني..
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وتابع ف�ضيلته� :سنفتقدكَ يف ك ِّل
مت��و ٍز و�آب ،حيثُ كنا نرى انت�صا َر
املقاوم ِة من عي َنيْك ،وعندما كنا
ن�أتيك مرتدّدينَ باالنت�صار الإلهي،
كنتَ ت�رصُخُ وتقول :هل تظنونَ �أن
هلل تعاىل �سين�صرُ ُ ال�صهاين َة ويه ِز ُم
ا َ
مقاومَ تَنا؟ هل هذا هو ظنكم باهلل
تعاىل؟ اتقوا اهلل..
كلمة جتمع العلماء امل�سلمني
�ألقاها نائب رئي�س الهيئة الإدارية
ال�شيخ د .زهري اجلعيد ،ال��ذي قال:
ال�شيخ عبد الرحمن اجلبيلي مل
يبخل ي��وم � ًا بالعطاء وال�صحة
والعلم ..لقد كان رفيق ال��درب يف
كل املراحل ال�صعبة والدقيقة التي
عا�شتها �أمتنا ،وكان �صلب ًا و�شجاع ًا
ومقداماً ،كيف ال وهو الذي تخرّج من
م�ؤ�س�سة العالمة ال�شيخ عبد النا�رص
جربي؟ ال�شيخ عبد الرحمن كان حمب ًا
للوحدة الإ�سالمية ،وك��ان يعي�ش
الأمل بتفرقة امل�سلمني ،كان يت�أمل
حلال الأمة ،وال يُعرف الرجال �إال يف
الأوقات ال�صعبة.
ك���ل���م���ة ل����ق����اء اجل��م��ع��ي��ات
وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
�ألقاها د .رائ��د �شهاب الدين ،الذي

قال« :من امل�ؤمنني رجا ًال �صدقوا ما
عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�ضى
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
تبديالً» �صدق اهلل العظيم.
ه��ذه الآي��ة الكرمية متثل معادلة
مطلقة ي��ؤك��د م��ن خاللها اهلل تعاىل
�أن��ه �سيمرّ يف ت��اري��خ احل��ي��اة ،مهما
تبدلت العهود والع�صور ،جماعة من
النا�س ي�ؤمنون باحلق والعدل والعطاء

والف�ضيلة والرحمة ،وي�صدقون العهد
مع الإميان ،ويقدمون �أنف�سهم يف خدمة
الأمة ،مهما غرتهم املغريات و�أخافتهم
التهديدات.
لقد كان ال�شيخ عبد النا�رص جربي
رحمه اهلل واح��داً من ه ��ؤالء الرجال،
ولقد عمل بهذه املعادلة ما حيا حتى
وافته املنّية ،وا�ستطاع �أن يجمع حوله
بفكره وقلبه ع��دداً من نخبة الرجال

امل�ؤمنني العاملني ،الرجال املتوا�ضعني
الذين يعملون ب�صمت وهدوء ،الطيبني
ال�رشفاء حمبى الكرامة والنزاهة،
ف�أ�س�س لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان عندما با�رشت
قوى ال�رش العاملي م�رشوع التق�سيم
للأمة بطريقة جديدة ،وتبني �أن الهجوم
�سيكون �رش�س ًا وخطراً �ضد الأمة و�ضد
مقاومتها ،ونحن اليوم ن�ؤبن واحداً من
الكوكبة املنرية التي عملت باللقاء،
فال�شيخ عبد الرحمن جبيلي من الذين
�صربوا على حمى الدنيا وابتالء اهلل،
فبقي على العهد يف مواجهة امل�ؤامرات
التي حيكت من �أعداء الأمة على الأمة.
لقد كان رفيق درب يف م�سرية الكرامة،
وكان من الذيت متا�سكوا حني زعزعهم
الدهر� ،أي عندما جاءت الهجمة ال�رش�سة
�ضد املقاومة وقد لب�ست جميع انواع
املالب�س واملالب�سات وق��ف ال�شيخ
عبد الرحمن مع �إخوانه ورفاقه يف
جبهة ال��دف��اع ع��ن الأم���ة ،وبقي يف
�صفوف املقاومة �ضد ال�صهيونية و�ضد
اال�ستعمار ،وبقي مع فل�سطني البو�صلة
احلقيقية ومل ي�سقط يف فخ الطائفية
واملذهبية ،بل ك��ان �شيخ ًا وحدوي ًا
�إ�سالمياً طيباً وطنياً عربياً.
هاتف01/666314 :
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