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حقيقة المشروع األميركي - الخليجي - 
التركي لمواجهة »داعش« في سورية

محنة الجيش اللبناني.. بين 
خطف الجنود وخطف الوطن
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حّذرت م�شادر اأمنية رفيعة امل�شتوى من االإقدام على �شفقة خطرية 

مقابل  رومية،  �شجن  املتطرفني من  املوقوفني  �شبيل  اإخــاء  اإىل  ُتف�شي 

الع�شكريني املختَطفني يف عر�شال، الأن ذلك لن تكون له تاأثريات �شلبية 

له  �شتكون  بــل  ال�شفقة،  هــذه  اأ�ــشــحــاب  يتوّهم  كما  وح�شب  �شورية  على 

هــوؤالء  بانتظار  نائمة  خايا  هناك  الأن  لبنان،  على  اخلطرية  تداعياته 

ــر الأعـــمـــال خــطــرية، ويــنــتــظــرون �ــشــاعــة الــ�ــشــفــر التي  املــوقــوفــني، حتــ�ــشِّ

�شتقّدمها �شفقة االإفراج اإن ح�شلت.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تحذير أمني من صفقة خطيرة

5 هجوم القنيطرة: »النُّصرة« بقيادة »أمان« اإلسرائيلية

نبيل نقوال: على قيادة الجيش 
وضع خطة لمواجهة المخاطر

� انتصار غزة.. وتوازن الرعب
� حقوق شهداء غزة

الشعب اليمني بين الحرية 
والتكفيريين وأميركا

إميل لحود يتذكر

2

أبعد وأخطر 
من عرسال



حتى ال ننسى
يف غمرة االحتفاالت ب�صمود غزة وانت�صار مقاومتها على 

العدوان ال�صهيوين االأخري، وم����ا يرتتب عن ذلك من مهمات 

د  االإغاثة واالإيواء واالإعمار واالإعداد الحتماالت امل�صتقبل امللبَّ

بتهديدات تل اأبيب وحلفائها، ويف ظل التعبئة العامة التي 

ترتدد اأ�صداوؤها يف اأكرث من عا�صمة عربية، داعية املواطنني 

اإىل االنخراط الفعلي يف معركة الدفاع عن الوحدة الوطنية 

واحلرية االإن�صانية يف وج����ه كل اأ�صكال االإرهاب واال�صتبداد 

التي تهّدد اإرثنا احل�صاري ووجودنا القومي وكياننا الوطني، 

ويف اإط����ار امل�صاعي امل�صتمرّة ل�»عقلنة« الو�صع ال�صيا�صي 

يف لبنان، واالرتقاء به من االأطر املذهبية القاتلة اإىل دوائر 

التوا�ص����ل واحل����وار و�صواًل اإىل انتخاب رئي�����س جديد، ودرء 

املخاطر، والت�صدي لالنهيار احلا�صل، واإعادة الطماأنينة اإىل 

املواطنني، وتطبيع العالقات ال�صيا�صية بني القوى اللبنانية، 

وحت�صني الو�ص����ع االقت�صادي، وترميم البن����ى التحتية، وال 

�صيما قطاع الكهرباء الذي ي�صهد على ف�صاد وتخاذل الطبقة 

احلاكم����ة.. يف ظل ه����ذه العناوين امللتهب����ة وامل�صوؤوليات 

التاريخية التي تفر�صها واملهام التي تتطلبها، ال يجوز لنا 

باأي حال من االأحوال تنا�ص����ي م�صاألة هامة تخ�ّس اأجيالنا 

ال�صاعدة، و�صمعة البالد الرتبوية الر�صمية، والنظام الرتبوي 

نف�صه، و�ص����ط ال مباالة حكومية الفت����ة، وكاأّن املطلوب يف 

هذه املرحل����ة االإجهاز على ما تبّقى م����ن موؤ�ص�صات ثمينة 

اجته����د اللبنانيون، خ�صو�صًا املعلم����ون واالإداريون، طوياًل 

لبنائها عل����ى اأ�ص�س علمية حديثة، فرفع����ت من مكانة هذا 

البلد ال�صغري، وحج����زت له موقعًا مهمًا بني البلدان الراقية 

املهتمة بالتعليم والثقافة.

وكم����ا تتحّمل احلكومة اللبناني����ة م�صوؤولية التخلّي عن 

ال�صهادة الر�صمية وا�صتبدالها باالإفادة الهزيلة، التي ت�رسبل 

الطال����ب وحتّط من قيم����ة التعليم الر�صمي، ف����اإن املجل�س 

النيابي يتحّمل ب����دوره م�صوؤولية التق�صري يف اإقرار �صل�صلة 

الرت����ب والروات����ب، وحتويل مو�ص����وع متويله����ا اإىل ذريعة 

ل من م�صوؤولياته جتاه املعلمني واملوظفني  مك�صوفة للتن�صُّ

الذين يخدمون الط����الب واملواطنني مقابل رواتب �صئيلة ال 

ُت�صم����ن وال ُتغني من جوع.. مع العلم اأن����ه كان ميكن اإقرار 

ال�صل�صل����ة وربط �رسفه����ا بربنامج زمن����ي مدرو�س، لتمكني 

االقت�ص����اد الوطني م����ن امت�صا�س تداعياته����ا، خ�صو�صًا اأن 

امل�صتفيدين منها �صُيعيدون �صّخ الزيادات التي �صيح�صلون 

م  عليها يف القطاع����ات املحلية، ما يوؤدي اإىل تفادي الت�صخُّ

من جهة، وتن�صيط الدورة االقت�صادية من جهة اأخرى.

اإن ف�ص����ل احلكوم����ة واملجل�س النيابي مع����ًا يف حماية 

التعلي����م الر�صمي واإن�صاف جم����وع املعلمني واملوظفني ال 

ميكن فهمه اإال من باب الف�صل الذريع يف اإدارة �صوؤون الدولة، 

والعجز عن اإن�صاف املحروم����ني من اأبنائها، واالإ�رسار على 

م�صايرة الطبقة امل�رسفية املالية، التي ترف�س بدورها امل�ّس 

باأرباحه����ا الطائلة امل�صتخرّجة من اقت�ص����اد يرتنح، وُتنكر 

حاجة املعلم واملوظف اإىل زيادة حمدودة يف الراتب تقيهما 

�رسّ العوز، ومتّكنهما م����ن القيام بواجباتهما الوظيفية على 

اأف�صل نحو.

ب�شارة مرهج

االفتتاحية

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

www.athabat.net

أبعد وأخطر من عرسال

الطري���ق من  �ص���واء كان���ت 

ج���رد عر�ص���ال مفتوح���ة »م���ن 

هون للع���راق« كما ق���ال رئي�س 

البلدي���ة علي احلج���ريي موؤخراً، 

اأم كان���ت مقفلة بوجه االإرهابيني 

اجل���رود،  يف  »املع�ص�ص���ني« 

واالإقامة يف  واح���دة  فالنتيج���ة 

لبن���ان �صتط���ول، واإذا ذهبنا اىل 

االحتم���ال االأول ف���اإن االإره���اب 

�صيعتمد عل���ى ا�صترياد املزيد من 

العنا�رس والعدة والعتاد، ويتحرك 

 - ال�صوري���ة  التط���ورات  وف���ق 

العراقية، واإذا ذهبنا اإىل االحتمال 

العودة  الث���اين وكان���ت طري���ق 

مقفلة، فاالإقام���ة لن تقت�رس على 

جرود عر�صال.

عر�ص���ال يف  اأبن���اء  ن���زوح 

املعارك االأخ���رية قد يكون موؤّقتًا، 

وق���د تق�رس مدت���ه اأو تطول تبعًا 

الأن  فق���ط،  امليدانية  للتط���ورات 

»اجل���و« امل�صح���ون م���ع هدوء 

ن�صبي ق���د اعتادوا علي���ه، ولعل 

احلجريي خالل  عل���ي  ابت�صامات 

ت�رسيحه املتلف���ز االأخري توؤكد اأن 

عر�ص���ال معتادة على م���ا ياأتيها 

م���ن اجلرد، �ص���واء ب�صائع مهرَّبة 

اإرهابية خمرِّبة، فكيف  اأو عنا�رس 

ن لها التمويل امليداين  عندما يتاأمَّ

ليعّو�س عليه���ا اخل�صائر الناجتة 

ع���ن اإقف���ال معاب���ر التهريب من 

�صورية؟

الالجئ���ني  بع����س  ن���زوح 

ال�صوريني من عر�صال هو االأخطر، 

وهو ال���ذي �صيخطف لبن���ان اإىل 

االأبعد، واإذا كن���ا تابعنا انتقالهم 

من عر�صال اإىل �صهل البقاع، فاإىل 

اأي منطقة من هذا ال�صهل نزحوا؟

االأو�ص���ط  البق���اع  �صه���ل 

املرتام���ي م���ن اأط���راف زحل���ة 

و�صواًل اإىل جم���دل عنجر �صيجد 

في���ه النازحون بيئ���ة حا�صنة، 

خ�صو�صًا بني �صعدنايل وتعلبايا 

وبر اليا����س، و�صواًل اإىل عا�صمة 

البقاع���ي« جم���دل  »احل�ص���ن 

عنج���ر، وهنا ميكنن���ا اجلزم اأال 

بيئة حا�صن���ة لالإرهابيني �صمن 

نية من املنظور  هذه املناطق ال�صُّ

ال�صعب���ي، لكن يكف���ي اأنه داخل 

كل قرية من التي ذكرناها خلية 

واحدة م���ن املتطرفني لي�رسعوا 

واحلق���ول  وال�صه���ول  االأب���واب 

لالإرهاب ل�»يبداأ ال�صغل«!

نعم، هذا ه���و الواقع، داخل 

�ُصني���ة هناك  بل���دة بقاعية  كل 

خلي���ة اأو خاليا مناه�صة للنظام 

ال�ص���وري اأواًل، وموالي���ة لتنظيم 

اأو »الن����رسة« ثانيًا،  »داع�س« 

واإذا كان���ت حادث���ة ع���ني عطا 

لي�ص���ت بذات اأهمي���ة الأن احلدود 

م�رسع���ة مع �صوري���ة، فاإن املهم 

واخلطر هو ما يح�صل �صمن بلدة 

كالقرع���ون على �صبي���ل املثال، 

املختلطة  البقاعية  البيئ���ة  تلك 

مذهبيًا، والتي كانت خالل احلرب 

االأهلية يف لبنان منوذجًا الإدارة 

التعاي�س، لي����س داخلها فح�صب؛ 

بل على م�صتوى منطقة البقاعنينْ 

الغرب���ي واالأو�صط، وه���ي اليوم 

حتت�ص���ن مت�صددي���ن يحت�صنون 

نازحني.

يف  النازح���ني  خميم���ات 

القرعون باتت على اإحدى تاللها 

من اأحج���ار الباط���ون، ما يوؤ�رس 

« ب���اأن االإقامة طويلة، 
ّ

و»يب����رس

وهناك مناذج كث���رية يف البقاع 

ع���ن جتّمعات ملقيم���ني دائمني، 

واإذا كان البق���اع بحاجة اإىل اأن 

ينتظ���ر »�صقوط ب�ص���ار« ليعود 

هوؤالء النازحون اإىل مناطقهم يف 

�صورية، ف���اإن ال�صيوف باتوا منذ 

االآن »اأهل البيت«.

النازح���ون ي�صكون من اأعباء 

امل�صاعدات  كل  تتخطى  معي�صية 

التي تقّدمه���ا املنظمات الدولية، 

املجتمع  االقت�صادي يف  والركود 

الزراعي البقاع���ي حاليًا نتيجة 

�صورية  الت�صدي���ر عرب  �صعوبات 

ال يوؤّمن فر����س العمل الطبيعية 

القاطنة يف  ال�صوري���ة  للعائالت 

هذه املخيم���ات، التي ال ي�صاعد 

اأطراف  على  الع�صوائي  انت�صارها 

البلدات ويف ال�صهول والتالل على 

�صبطه���ا ومراقبتها، م���ا حّولها 

و�صيحّوله���ا اإىل بوؤرة اأمنية، ومن 

املمنوعات  كل  دخ���ول  ال�صه���ل 

اإليها، ول���و عرب �صناديق الفاكهة 

واخل�صار.

هذا ه���و »ال�صغل« املطلوب 

ال�صوريني  النازحني  م�صتقباًل من 

يف البقاع، مادام ال�صالح اخلفيف 

االإدخ���ال،  �صه���َل  واملتو�ص���ط 

ن بنف�س  والتمويل املي���داين موؤمَّ

���ت يف عر�صال،  الطريقة التي متَّ

امل�رسعة  جرودها  لعر�صال  وكما 

فللبقاعنينْ  ال�صوري،  الداخل  على 

االأو�صط والغرب���ي حدودهما مع 

�صورية اأي�صًا، مع ما يخرتقها من 

معابر غ���ري �رسعية جتعل حرية 

نة. التنقُّل �صبه موؤمَّ

املوؤ�ص���ف يف االأمر اأن البقاع 

ه���و البقع���ة االأمث���ل ملماحكة 

النظام ال�صوري، لي�س الأنه �صعبيًا 

را����سٍ اأن يلعب هذا ال���دور، بل 

الأن عر�ص���ال و�صواها من مناطق 

بقاعي���ة ق���د تدخل �صم���ن بوؤر 

التوت���ري، ه���ي موالي���ة ل�»تيار 

امل�صتقب���ل«، واآخ���ر خرطو�ص���ة 

�صيا�صية للعودة عرب مطار دم�صق 

واإىل ال�صاحة اللبنانية ملن يحلم 

بالع���ودة على طريق���ة »الفاحت 

املنت�رس«.

اأق�صى درجات احلذر مطلوبة 

من الدول���ة اللبنانية وال�صلطات 

بالبلديات  املتمثل���ة  املحلي���ة 

واالأندي���ة والهيئ���ات، الأن و�صع 

اأقرب  والغربي  االأو�صط  البقاعنينْ 

للفتنة الداخلية من عر�صال، واإذا 

ببلدات  قة«  »مطوَّ عر�صال  كانت 

بة باالإرهابيني وقادرة  لي�صت مرحِّ

على �صبط الطوق، ف���اإن التنوُّع 

املذهب���ي يف باقي بلدات البقاع 

مت�صاب���ك ومتق���ارب جغرافي���ًا، 

والتن���وُّع ال���ذي كان يف ال�صابق 

نعمة ُيخ�صى اأن يتحّول اإىل نقمة، 

ومب�صاركة اأق���رب املقرّبني، وبدل 

اأه���ل البقاع ب�صهلهم  اأن ي�صتغل 

»االأخ�رس  �صي�صتغ���ل  االأخ����رس، 

االأمريكي«، ونقطف عندها الفتنة 

الكربى. 

اأمني اأبو را�شد

الوضع في البقاعْين 
األوسط والغربي 

قابل للفتنة الداخلية 
أكثر من عرسال

موضوع الغالف2
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همسات

n م�صاءلة
ُعلم اأن الرئي�س نبيه بري اأمر باإحالة 

عدد كبري من اأع�ص���اء »حركة اأمل« اإىل 

امل�صاءلة احلزبية، وذلك لقيامهم باإطالق 

الر�صا�س يف بريوت اأثناء اإلقاء كلمته يف 

ذكرى غياب ال�صيد مو�صى ال�صدر.

n خطاب مغامر
ر�أى رئي���س حكوم��ة �ساب��ق �أن خطاب 

�لرئي�س فوؤ�د �ل�سني��ورة �أمام �جتماع »لو 

غربي��ال« ه��و �أ�سب��ه ب�»خط��اب مغامر ال 

يح�س��ب للدهر ح�ساب��ًا«، خالفًا ملا عهدنا 

به باأن��ه يقّر�س كل �س��يء. ورّجح �ملرجع 

مو�ق��ف  تك��ون  �أن  �ل�ساب��ق  �حلكوم��ي 

�أور�ق  جتدي��د  طل��ب  �سم��ن  �ل�سني��ورة 

�العتم��اد لدى من �عتربوه يومًا جزء�ً من 

�الأمن �لقومي �الأمريكي. 

n ر�صالة �صديق
اأر�صل �صيا�صي �صدي���ق للرئي�س �صعد 

احلريري ر�صالة عرب �صديق م�صرتك طامح 

لكن���ه ال يرمي حرامًا، ع���رّب له فيها عن 

عتبه ال�صدي���د، ومف���اده اأن »الوقت من 

ذه���ب، اإذا مل تدرك���ه ذه���ب«.. وما زال 

املر�صل ينتظر جوابًا.

ل العقالء n تدخُّ
�لعم��ل  لبن��اين  �أمن��ي  جه��از  ح��اول 

على حتري���س بع�س �ل�سب��اب يف بريوت 

عل��ى  و�العرت����س  �ل�س��ارع  �إىل  للن��زول 

قطع �لكهرب��اء، وو�سعهم يف مو�جهة مع 

�ملياوم��ن، كونهم حم�سوب��ن على جهة 

�سيا�سي��ة، فتدّخل بع���س �لعقالء من قوى 

8 �آذ�ر، م��ا ح��ال دون نزولهم �إىل مناطق 
وكورني���س  وق�سق���س  �خل��وري  ب�س��ارة 

�ملزرعة.

n من اجلي�س اإىل االأمن العام
ُعل���م اأن���ه مّت نقل ثالث���ة �صباط من 

اجلي�س اللبناين اإىل مالك املديرية العامة 

لالأمن العام اللبن���اين، اأحدهم حم�صوب 

عل���ى الرئي�س نبيه ب���ري، والثاين على 

الرئي����س متام �ص���الم، والثالث ابن اخت 

املدير العام لقوى االأمن الداخلي؛ اللواء 

اإبراهيم ب�صبو�س. 

n زيارة غالية
ُعل��م �أن��ه �أثن��اء زي��ارة �لرئي���س �سع��د 

�حلري��ري للبن��ان موؤخ��ر�ً مّت دف��ع فو�تري 

ومطاب��ع  مطاع��م  الأ�سح��اب  �سابق��ة 

وم�ساري��ف �أخ��رى فاقت قيمته��ا �لع�رشة 

مالي��ن دوالر �أمريكي، كم��ا مّت دفع مبلغ 

مليون ون�سف لكل خمت��ار خارج بريوت. 

ب��ة بزيارة  كم��ا ُعل��م �أن �ليافط��ات �ملرحِّ

دول��ة �لرئي���س لب��ريوت وتوزي��ع �حلل��وى 

كانت كلفتها حو�يل 75 �ألف دوالر �أمريكي.

n ب�صهادة طاقم »اجلزيرة«
اأك���دت م�ص���ادر ا�صتخباري���ة اأردنية 

االأ�صبوع املا�ص���ي اأن تركيا وقطر تقفان 

وراء �ص���خ العنا�رس امل�صلّح���ة التابعة 

ل�»جبه���ة الن�رسة« الت���ي توّجهت قبل 

اأيام اإىل منطق���ة اجلوالن، واأن امل�صلحني 

دخل���وا اإىل املنطقة عرب املثلث احلدودي 

االأردين - »االإ�رسائيل���ي«،  ال�ص���وري - 

وم���ا عزّز تلك التقارير دخول طاقم لقناة 

»اجلزيرة« القطري���ة اإىل املنطقة برفقة 

امل�صلحني.

محنة الجيش اللبناني.. بين خطف الجنود وخطف الوطن
البواب����ة  م����ن  لبن����ان  دخ����ل 

العر�صالية �صل����ب امل�صهد االإقليمي 

»مكافح����ة  بعن����وان  املتفّج����ر 

االإرهاب«، وقد يك����ون هذا الدخول 

ح�صل منذ عام 2012، اإال اأن �صيا�صة 

النعامة ودف����ن الروؤو�س يف الرمال 

التي اعتمدته����ا ال�صلطة ال�صيا�صية 

اللبناني����ة اأّجل����ت اإع����الن الدخول 

اللبناين على خ����ط حمور االإرهاب 

يف  انفج����رت  اأن  اإىل  وحماربت����ه، 

عر�ص����ال اقتتااًل ب����ني املجموعات 

اللبن����اين،  واجلي�����س  االإرهابي����ة 

ال����ذي ُترك ل�صنوات ب����دون ت�صليح، 

وعانى م����ن حماوالت حتجيم ت�صل 

اإىل ح����د اخليانة الوطني����ة، برتكه 

عّدة  ت�صلي����ح وحم����اوالت  ب����دون 

لتغي����ري عقيدت����ه، ولتحجيم دوره 

وتقلي�����س موازنته، علم����ًا اأنه منذ 

عام 2005 ولغاي����ة يومنا هذا ُكلِّف 

اجلي�س اللبناين مبه����ام لي�صت من 

اإىل  فق����د مّت حتويله  اخت�صا�ص����ه، 

مهام االأمن الداخلي، وباتت مهمته 

احلدودية  املهم����ة  اإىل  باالإ�صاف����ة 

املفرت�ص����ة، التواج����د يف االأحي����اء 

واالأزق����ة، والف�صل ب����ني املواطنني، 

وتاأمني الطرق����ات ل�صباق ال�صيارات 

واحتفاالت ملكات اجلمال، وحفالت 

ال�صهر والط����رب، وحرا�صة الكنائ�س 

اأيام االآحاد، وامل�صاجد اأيام اجلمعة.

قد تك����ون املهام التي ُكلِّف بها 

اللبناين �صابق����ًا وتكوين  اجلي�����س 

ه����ذه املوؤ�ص�ص����ة العاب����ر للطوائف 

واملذاهب، �صاهم����وا ب�صكل اأو باآخر 

يف خل����ق ن����وع اإ�صايف م����ن الثقة 

بينه وبني اجلمهور اللبناين، اإال اأن 

املحنة التي مير بها اجلي�س اليوم، 

والتي ت�صبَّب بها ال�صيا�صيون، تبدو 

املحنة االأخطر عل����ى االإطالق التي 

يواجهه����ا الوطن منذ ما بعد انتهاء 

احلرب االأهلية ولغاية اليوم.

اأم����ام كل ه����ذا الواق����ع االأمني 

امل����رتدي، وال����ذي ازداد قتامة منذ 

املعرك����ة العر�صالية ولغاية اليوم، 

من ح����ق املواطن اللبناين احل�صول 

على االأجوبة عن الت�صاوؤالت االآتية:

- م����ا هي بن����ود ال�صفقة التي 

اأوقفت املعركة الدائرة  مّتت، والتي 

يف عر�ص����ال؟ وم����ا املوج����ب لهذه 

ال�صفق����ة التي ُو�صف����ت بالعار من 

قب����ل جميع املطلع����ني على بع�س 

بنودها، علم����ًا اأن التقارير جميعها 

ت�ص����ري اإىل اأن اجلي�����س كان يحقق 

انت�ص����ارات هاّم����ة، وموازين القوى 

امليدانية كانت ل�صاحله؟

- اإن �ص����ّح احلدي����ث القائل اإن 

اًل للجماعات  هناك اأمرياً خليجيًا مموِّ

االإرهابي����ة اعتقل����ه اجلي�����س، وهو 

العر�صالية  الذي ت�صّبب باملعرك����ة 

االأخ����رية، فلم����اذا مل تطالب قيادة 

اجلي�����س باالإفراج ع����ن املخطوفني 

االأمري  اإطالق  الع�صكريني مقابل  من 

اخلليجي املعتَقل؟

العمل  اإىل مت����ى �صي�صتم����ر   -

مب����ا ابتدعت����ه الو�صاي����ة ال�صورية 

عل����ى لبنان، باأن يت����ّم تعيني قائد 

اجلي�����س رئي�ص����ًا للجمهوري����ة؛ يف 

خرق وا�صح للد�صتور اللبناين، ويف 

د للجي�س يف الزواريب  اإدخال متعمَّ

ال�صيا�صية، وهو ما ي�صهم يف اإذكاء 

ال�صائعات الت����ي تنت�رس يف البالد، 

خ�صو�ص����ًا بعد ذك����ر الرئي�س �صعد 

احلريري ال�صم قائد اجلي�س كمر�ّصح 

مقب����ول للرئا�صة بع����د املعركة يف 

عر�صال؟

- واأخرياً، يف مو�صوع املقاي�صات 

التي يتم احلديث عنها بني خمطويف 

واالإرهابيني يف  اللبن���اين  اجلي����س 

�صجون روميه:

كي����ف ميكن لدول����ة اأن تخ�صع 

البت����زاز جمموعة م����ن االإرهابيني 

القتل����ة ال����ذي يه����ددون اأمنها من 

في�صبح  وداخل����ه،  ال�صج����ن  خارج 

�صجن روميه فندق����ًا بخم�س جنوم، 

فيه غرف����ة عمليات تتّم من داخلها 

اإدارة عمليات ع�صكرية واإرهابية يف 

لبنان و�صورية على حد �صواء؟

كيف ميك����ن لدول����ة اأن حتاول 

م����ن  رهائ����ن  ب�صع����ة  تخلي�����س 

الع�صكري����ني املخطوفي����ني، فرتهن 

يف املقاب����ل اأربع����ة ماليني لبناين 

باإطالق اإرهابيني خطرين على االأمن 

اللبناين على حد  الوطني واجلي�س 

�ص����واء؟ وم����ا الذي مين����ع بعد هذه 

ال�صابقة املّذلة اأن يقوم االإرهابيون 

بخطف جن����ود لبناني����ني - خالل 

ههم  اخلدم����ة اأو خارجها خالل توجُّ

اإىل منازلهم - كلما اأرادوا تخلي�س 

جمرم اإرهابي من االأ�رس؟

كل ه����ذه االأ�صئلة وغريها تبقى 

بال فائ����دة اإن مل يج����روؤ طرف من 

اأط����راف ال�صلط����ة ال�صيا�صي����ة على 

رفع ال�ص����وت للمطالب����ة مب�صاءلة 

وحما�صب����ة كل م����ن يثب����ت تورُّطه 

يف دع����م اأو غ�س النظ����ر اأو ت�صهيل 

مرور اأو متركز االإرهابيني يف لبنان، 

وحتويل����ه اإىل �صاحة ن�رسة وجهاد 

�صورية،  املقاتل����ني يف  لالإرهابيني 

كما م�صاءل����ة كل من ي�صاهم - عن 

ق�ص����د اأو غ����ري ق�ص����د - يف تغطية 

هوؤالء، �ص����واء بخط����اب مذهبي اأو 

�صيا�صي، اأو الأغرا�س انتخابية.

ال�صيا�صية  ال�صلط����ة  اأن  االأكيد، 

اللبنانية فقدت م�صداقيتها منذ زمن 

بعيد، وها هي اليوم حتاول تقوي�س 

الوحي����دة  املوؤ�ص�ص����ة  م�صداقي����ة 

اجلامعة التي ما زالت حتظى بثقة 

املوؤ�ص�صة  تنتف�����س  فهل  اللبنانني، 

وت�صع خطوطًا  لكرامتها  الع�صكرية 

حمراء لكل من يحاول التالعب بها 

وباأمن الوطن، اأم اأن هام�س حركتها 

يبقى اأقل من هام�س حركة اجلي�س 

باإطاحة  �صاه����م  ال����ذي  امل�����رسي 

 خ����الل �صنتنينْ م����ن عمر 
نْ

رئي�ص����ني

م�رس، وجّنب م�رس حربًا اأهلية كان 

»االإخوان امل�صلمون« م�صتعدين لها 

�صمن مقولة »لنا اأو للنار«؟!

د. ليلى نقوال الرحباين

هل تنتفض المؤسسة 
العسكرية لكرامتها 

وتضع خطوطًا حمراء لكل 
من يحاول التالعب بها 

وبأمن الوطن؟
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ما هي بنود �ل�سفقة �لتي مّتت و�أوقفت �ملعركة �لد�ئرة يف عر�سال؟ 
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حقيقة المشروع األميركي - الخليجي - التركي لمواجهة »داعش« في سورية
عّبّبّب�رّ امللك ال�سعودي عبداهلل بن عبد 

العزيز عن خوفّبّبّبه الو�سيك من »داع�ش« 

باإعالنّبّبّبه اأنهم �سي�سلون اإىل اأوروبا خالل 

�سهّبّبّبر، واإىل اأمريكا يف غ�سّبّبّبون �سهرين، 

وتزامن ذلك مع مواقّبّبّبف �سعودية دينية 

جديدة اأبرزها ملفتّبّبّبي ال�سعودية ال�سيخ 

عبد العزيز اآل ال�سيخ، الذي كفرّر »داع�ش« 

و»جبهّبّبّبة الن�رصة«، حمرِّمّبّبّبًا االلتحاق 

بهمّبّبّبا، ما يعني براأي املتابعني للمواقف 

الر�سميّبّبّبة ال�سعودية اأن خطّبّبّبراً داهمًا اأو 

و�سيكًا يهدد اململكة.

ال�سّبّبّبوؤال هنا: هّبّبّبل الريا�ّبّبّبش التي 

تدعّبّبّبو االآخرين ال�سرتاتيجية عاجلة �سد 

»داع�ش«، هي يف هّبّبّبذا الوارد، كونها ال 

حت�سّبّبّبد اأكرث من اخلطّبّبّباب، الأنها ال متلك 

فعّبّبّباًل اال�سرتاتيجيّبّبّبة الوا�سحة يف هذا 

املجّبّبّبال، واإن كان اخلوف مّبّبّبن االإرهاب 

بداأ يدق اأبوابهّبّبّبا، ال�سيما بعد التطورات 

العراقيّبّبّبة، ما دفعهّبّبّبا ال�ستقبال م�ساعد 

وزيّبّبّبر اخلارجية االإيرانيّبّبّبة ح�سني عبد 

لة مع  اللهيان، الذي اأجرى حمادثات مطوَّ

وزير اخلارجيّبّبّبة ال�سعودية االأمري �سعود 

الفي�سل، ثم توجه اإثرها اإىل دم�سق؟

واإذا كان مل ير�سّبّبّبح �سّبّبّبيء عن هذا 

االجتمّبّبّباع ونتائجه، فثمّبّبّبة اإجماع على 

اأن الريا�ّبّبّبش �سلرّمت باأنّبّبّبه ال جمال البته 

لزحزحّبّبّبة الرئي�ش ال�سّبّبّبوري ب�سار االأ�سد، 

لكنها طرحت قيام نوع من الكونفدرالية 

يف �سورية، ما لقي رف�سّبّبّبًا اإيرانيًا، لكنه 

اعُت� اأنه بدايّبّبّبة لرتاجع ال�سعودية التي 

بداأت حت�ش باخلطّبّبّبر مع تقدُّم »داع�ش« 

نحو حدودها من العراق..

�سّبّبّبة مّبّبّبن املواقف  الريا�ّبّبّبش املتوجرّ

والت�رصفات القطرية والرتكية، ا�ستعجلت 

اللقاء مع طهران، التي اأر�سلت اإليها اأكرث 

من ر�سالة تطمني، اأولها كانت زيارة عبد 

اللهيان، وثانيها كان االإعالن االإيراين عن 

اال�ستعداء ال�ستقبال �سعّبّبّبود الفي�سل، اأو 

زيارة لطريف اإىل الريا�ش.

اخلطاب ال�سعودي اإذاً، وبراأي اأو�ساط 

دبلوما�سية خبرية يف ال�سوؤون ال�سعودية، 

عبارة عن ر�سالّبّبّبة ا�ستغاثة اأكرث مما هو 

تعبري عن خطر و�سيك �سي�سل اإىل اأوروبا، 

ثّبّبّبم اإىل اأمّبّبّبريكا، ويعّبّبّب�رّ - واإن بالعقل 

الباطنّبّبّبي - عن اأن هجّبّبّبوم »داع�ش« مل 

يعّبّبّبد �سوى م�ساألّبّبّبة وقت، وهّبّبّبو ما ع�رّ 

عنه رئي�ش احلكومّبّبّبة ال�يطانية دايفيد 

كامريون، و�سبقّبّبّبه اإليه رئي�ش املخابرات 

االأمريكية ال�سابق مايكل هايدن.

هّبّبّبذه االحتمّبّبّباالت اخلطّبّبّبرية دعت 

وا�سنطن لتطلب مّبّبّبن الريا�ش والدوحة 

تعليّبّبّبق خالفاتهمّبّبّبا من اأجّبّبّبل ت�سكيل 

اآلية م�سرتكة ملحاربّبّبّبة »داع�ش«، وبداأ 

م�ست�سّبّبّبارون من جمل�ّبّبّبش االأمن القومي 

االأمريكّبّبّبي والبنتاغون جوالت على دول 

عربيّبّبّبة، يلتقّبّبّبون فيها قيّبّبّبادات اأمنية 

وع�سكريّبّبّبة و�سيا�سية للت�سّبّبّباور ع�سية 

طّبّبّبرح الواليات املتحّبّبّبدة ال�سرتاتيجية 

عملها �سد االإرهاب.

لكّبّبّبن اأكرث مّبّبّبا يثّبّبّبري اال�ستغراب هو 

اأن ال�سعوديّبّبّبة وقطّبّبّبر مل يرتاجعّبّبّبا عن 

م�رصوعهما بتدمري �سوريّبّبّبة، حيث يوؤكد 

دبلوما�سي اأمريكي علّبّبّبى �سلة باحلركة 

االأمريكيّبّبّبة، اأن الريا�ش والدوحة ومعهما 

عوا�سّبّبّبم اأخرى يف املنطقّبّبّبة ياأملون يف 

ا�ستغالل ظاهّبّبّبرة »داع�ّبّبّبش« ودمويرّتها 

للدفع باجتاه املزيّبّبّبد من تدمري �سورية، 

قبل حلول اأي ت�سوية.

وبراأي هّبّبّبذا الدبلوما�سي فاإن »عرب 

النفّبّبّبط« اندفعوا �سد �سوريّبّبّبة بحما�سة 

»االإ�رصائيليّبّبّبة«،  احلما�سّبّبّبة  ت�ساهّبّبّبي 

والتّبّبّبي ُبدئ بو�سعها منّبّبّبذ ع�سية زيارة 

اأنّبّبّبور ال�سادات للقد�ّبّبّبش املحتلة يف اآذار 

عّبّبّبام 1977، وقّبّبّبد ع� عن ذلّبّبّبك انتوين 

كورد�سمّبّبّبان، الّبّبّبذي تراأ�ش كر�سّبّبّبي اآلية 

بورك يف ال�سوؤون اال�سرتاتيجية يف مركز 

الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية، ويحمل 

ميدالية اخلدمة املتميزة من البنتاغون، 

كمّبّبّبا �سبّبّبّبق له اأن عمّبّبّبل مديّبّبّبراً لتقييم 

اال�ستخبّبّبّبارات يف البنتاعّبّبّبون، وتّبّبّبوىلرّ 

مراكّبّبّبز يف اخلارجيّبّبّبة االأمريكية وهيئة 

االأركان الدولية حللف »الناتو«، واأنيطت 

بّبّبّبه العديد مّبّبّبن التكليفّبّبّبات اخلارجية، 

خ�سو�سّبّبّبًا يف بريطانيا و�سورية ولبنان 

وم�رص واإيّبّبّبران.. ويقّبّبّبول كورد�سمان يف 

مقال له يومها حتت عنوان »ماذا نعني 

بالقدر الّبّبّبكايف«: »كان اهتمام اإ�رصائيل 

متجهًا كالعادة نحو توجيه �رصبة رادعة 

�سد �سورية، اأكرث مما هو حتقيق ال�سالم«.

وهّبّبّبو االآن، وكاأنه يتحدث عن خطني 

متوازيني، »يتمّبّبّبدد - داع�ش - وينكم�ش 

علّبّبّبى وقّبّبّبع ال�سيناريو الّبّبّبذي يدفع دول 

املنطقة، مبّبّبّبا فيها اإيّبّبّبران و�سورية، اإىل 

معمارية ا�سرتاتيجية حمددة، بعد اإعادة 

النظر بالبنى التّبّبّبي �ساخت اأو تخلخلت 

اأو تداعت«.. لكّبّبّبن ال�سوؤال: كيف �سيلتقي 

ان املتوازيان؟ اخلطرّ

بّبّبّباأي حال، ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 

ب�سدة هّبّبّبو: هل الواليّبّبّبات املتحدة تريد 

احل�سم مع »داع�ش«؟

رمبا بع�ش اجلواب يظهر يف املواقف 

الرتكية، حيث يوؤكد حممّبّبّبد بكار اأوغلو؛ 

القيادي يف حزب »ال�سعادة« االإ�سالمي، 

والنائّبّبّبب ال�سابق عن حزبّبّبّبي »الرفاه« 

و»الف�سيلّبّبّبة«، اللذيّبّبّبن كان يرتاأ�سهمّبّبّبا 

جنم الدين اأربكان، اأن الذهنية املوجودة 

لّبّبّبدى حّبّبّبزب »العدالّبّبّبة والتنمية« هي 

»نف�سها املوجودة لدى داع�ش، فالطرفان 

ال يختلفّبّبّبان اإال باالأ�سلّبّبّبوب« م�سيفّبّبّبًا: 

»اأردوغان و�سع تركيا على فالق الزالزل 

االإقليميّبّبّبة، فالذهنيّبّبّبة هّبّبّبي نف�سها بني 

العدالة والتنمية وداع�ش، وهي و�سع اليد 

على ال�سلطة والعمل بقوتها«، وبالتايل، 

لّبّبّبو كانّبّبّبت وا�سنطن جّبّبّبادة يف مواجهة 

»داع�ش«، لفر�ست اأو اأمرت رجلها الرتكي 

رجب طيب اأردوغّبّبّبان بوقف �رصاء النفط 

امل�رصوق مّبّبّبن �سورية والعّبّبّبراق من قبل 

»داع�ّبّبّبش« باأرخ�ش االأ�سعّبّبّبار وت�سويقه 

يف االأ�سواق العامليّبّبّبة، ولو ع� االأ�سواق 

ال�سوداء، ولفر�ست عليه اإغالق مع�سكرات 

االإرهابيني  وتهريّبّبّبب  واالإيّبّبّبواء  التدريب 

الوافدين من كل ريّبّبّباح االأر�ش نحو بالد 

االأمويني وبالد الرافدين؟

ثمة خّبّبّب�اء اقت�ساديون يعودون اإىل 

البدايات، فالنفط الّبّبّبذي كان ُيفرت�ش اأن 

يجعل مّبّبّبن منطقة ال�رصق االأو�سط جنات 

لالإن�سان، بدل الفقر واجلهل يف ال�سحراء، 

حتورّل اإىل نقمّبّبّبة ال حدود لها، يزيد الفقر 

وال�رصخ وياأخذ باالإن�سان العربي وامل�سلم 

نحو »جنون الفتاوى والتاريخ والع�سور 

احلجريّبّبّبة«، وُيغّبّبّبرق املنطقّبّبّبة يف اإطار 

اال�ستخبارات  اأجهّبّبّبزة  اأعدته  �سيناريوات 

الدوليّبّبّبة.. وحتى اإقليمية تابعة، من اأجل 

عدم ا�ستقرار املنطقة، واإعادة تركيبها يف 

كل مّبّبّبرة ح�سب االأهّبّبّبواء وامل�سالح على 

امل�ستوى ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي..

اأحمد زين الدين

�إنهاء �خلالفات �خلليجية - �خلليجية كاٍف للت�صدي خلطر »د�ع�ش«؟                                                               )�أ.ف.ب.(

حّبّبّباول الرئي�ش فوؤاد ال�سنيّبّبّبورة ت�سويق »مقاي�سة« عّبّبّب� وزيري الداخلية 

والعدل نهاد امل�سنوق واأ�رصف ريفي، ُتف�سي اإىل اإطالق ثالثمئة اإرهابي من عتاة 

املجرمني امُلعتدين على اجلي�ش وال�سيادة الوطنية، واملنتمني اإىل تنظيم »فتح 

اال�سالم« و�سواه من املجموعات التكفريية امل�سلَّحة التي عاثت اإرهابًا واإجرامًا 

يف البلّبّبّبد، مقابل االإفراج عن اثنني وثالثني ع�سكريّبّبّبًا خمتَطفًا لدى املجموعات 

االإرهابية امل�سلَّحة يف »جرود عر�سال«. 

م�سّبّبّبري بع�ش هّبّبّبوؤالء الع�سكريني مايّبّبّبزال جمهواًل حتّبّبّبى ال�ساعة، بح�سب 

م�سادر عليمة، غري اأن طّبّبّبرح ال�سنيورة القى رف�سًا قاطعًا من قوى 8 اآذار، و�سل 

اإىل حّبّبّبد التهديد باال�ستقالة من احلكومّبّبّبة، الأنها ت�سكرّل �سقوطّبّبّبًا لهيبة الدولة 

واملوؤ�س�سة الع�سكرية، فيما لو مترّت، االأمر الذي دفع فريق »امل�ستقبل« اإىل �سحب 

»املقاي�سة« املذكورة من التدوال، وبالتايل مل يبَق اأمام احلكومة للتعاطي مع 

الواقع امليداين اجلديد الذي فر�سه االإرهابيون يف املناطق احلدودية يف البقاع، 

اإال التعاون والتن�سيق مع اجلي�ش ال�سوري يف جمال مكافحة االإرهاب، ح�سب ما 

يوؤكد مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي.

الريّبّبّبب اأنه يف حال اعتمدت احلكومة اخليار املذكّبّبّبور، �سُتهزم ا�سرتاتيجية 

»امل�ستقبّبّبّبل« الذي راهّبّبّبن على �سقوط �سورية وجي�سهّبّبّبا، ال�سيما يف �سوء عدم 

و�سول القوى االإقليمية والدوليّبّبّبة اإىل ت�سوية �سيا�سية الإنهاء ال�رصاع الدائر يف 

املنطقّبّبّبة، لذا يرف�ش »الفريق االأزرق« هذا اخليار رف�سًا قاطعًا، بح�سب امل�سادر 

االآنفة الذكر.

ني«، والذي تراجع  ومن اأجل تعزيز احل�سور »امل�ستقبلي« يف »ال�سارع ال�سُّ

موؤخّبّبّبراً ب�سبب ف�سل مراهناته االإقليميّبّبّبة، خ�سو�سًا على هزمية حمور املقاومة، 

اإ�سافة اإىل غياب الرئي�ش �سعد احلريري عن ال�ساحة اللبنانية، اأُف�سح يف املجال 

ل�وز »قيّبّبّبادات م�ستقبلية« جديدة، تعدرّدت معها الّبّبّبوالءات والتوجهات داخل 

التيار الواحد، ووجّبّبّبد »احلريريون« من حوادث جّبّبّبرود عر�سال فر�سة �سانحة 

نة«،  ال�ستنها�ّبّبّبش هذا ال�سّبّبّبارع، واال�ستمرار ب�سعّبّبّبار »رفع الظلم عن اأهّبّبّبل ال�سُّ

وبالتايل حتري�سهم علّبّبّبى املقاومة، وحتميلها م�سوؤولية تبعات حوادث عر�سال 

نية، جراء  وقتل الرقيب يف اجلي�ش علي ال�سيد؛ ابن بلدة »فنيدق« العكارية ال�سُّ

م�ساركة املقاومة يف قتال التكفرييني يف �سورية.

اإذاً، ي�سعّبّبّبى »امل�ستقبل« اإىل جتيي�ّبّبّبش �سارعه �سد حزب اهلل، علرّ ذلك ميكرّن 

م  »الفريق االأزرق« مّبّبّبن حتقيق مكا�سب �سيا�سية داخلية تعزز ح�سوره، كالتحكُّ

باالنتخابّبّبّبات الرئا�سية، اأو حماولة ال�سغط على حزب اهلل لدفعه اإىل االن�سحاب 

من اجلارة االأقرب.

لكن ما يثري الريبة جراء ممار�سات »احلريريني« التحري�سية، وجود موؤيدين 

للتيارات التكفريية يف املنطقة، نتيجة اأجواء ال�سحن املذهبي منذ العام 2005، 

فقّبّبّبد ت�سهم اخلطب التحري�سية يف تر�سيخ »الفكر التكفريي«، وتعميق االنق�سام 

املذهبّبّبّبي، ما قد يدفع االأمور اإىل ما ال ُيحمد عقباه، ال�سيما اإذا اقت�ست امل�سالح 

االإقليمية تفجري الو�سّبّبّبع االأمني يف لبنان، يف �سوء ا�ستمرار الكبا�ش ال�سيا�سي 

والع�سكري يف املنطقة، وعندها يكون نهج »امل�ستقبل« قد و�سع باقي املكونات 

اللبنانية اأمام خياريني: اإما تلبية مطالبه، اأو ا�ستدراج املواجهة مع التنظيمات 

التكفريية. 

ح�سان احل�سن

خيار »المستقبل«: تلبية مطالب اإلرهابيين.. أو استدراج المواجهة معهم



• اأردوغان ي�سفرّي ح�ساباته
ُعلّبّبّبم اأن الع�رصات من عنا�ّبّبّبرص و�سباط ال�رصطة 

الرتكيّبّبّبة مترّ توقيفهم، من بينهّبّبّبم املدير ال�سابق 

للوحّبّبّبدة اخلا�سّبّبّبة املكلفّبّبّبة باجلرائّبّبّبم املالية؛ 

يعقوب �سيجيلّبّبّبي، الّبّبّبذي كان وراء التحقيق يف 

الف�ساد الذي طال نظام اأردوغان يف كانون االأول/ 

دي�سم� املا�سي، ويواجه املوقوفون تهمة ال�سعي 

لّب«االإطاحة باحلكومة«.

• جتربة ناجحة
تتزايد اأ�سوات القيّبّبّبادات ال�سيا�سية والع�سكرية يف 

»اإ�رصائيل« املطالبة بعّبّبّبدم االعتماد على احلليف 

اال�سرتاتيجّبّبّبي للكيّبّبّبان ال�سهيّبّبّبوين، اأي الواليّبّبّبات 

املتحّبّبّبدة االأمريكية فقط، ال�سيمّبّبّبا اأن هناك اأهمية 

كبرية لبنّبّبّباء حتالفّبّبّبات اإقليمية جديّبّبّبدة، يف ظل 

ت�سابك يف امل�سالّبّبّبح واالأهداف بني تل اأبيب ودول 

يف املنطقّبّبّبة، ويف مقدمتها ال�سعوديّبّبّبة، ما يحقق 

فوائد كبرية يف اأية معّبّبّبارك مقبلة، �سيا�سية كانت 

اأو ع�سكريّبّبّبة، خ�سو�سًا اأن العدوان االأخري على غزة 

اأثبّبّبّبت »جناحًا« يف التعاون امل�سرتك بني تل اأبيب 

والريا�ش.

• املبادرة امل�رصية
ك�سف وزير اخلارجية امل�رصي؛ �سامح �سكري، خالل 

ت�رصيحات �سحفية لو�سائّبّبّبل اإعالم �سعودية، قبيل 

جولة اأوروبية �ستقوده اإىل برلني وعدد من العوا�سم 

االأوروبيّبّبّبة، اأن م�رص مل تطرح مبادرة حمدَّدة ب�ساأن 

االأزمة ال�سورية، اإمنا ت�سعى جلمع االأطراف املتنازعة 

يف اإطّبّبّبار �سيا�سي؛ كما حّبّبّبدث يف جنيف، للتو�سل 

اإىل توافق يرفع املعاناة عن ال�سعب ال�سوري. ونورّه 

�سكّبّبّبري اإىل اأن القاهرة حر�سّبّبّبت على امل�ساركة يف 

اجتمّبّبّباع »اأ�سدقاء �سوريّبّبّبة« يف جدة للت�ساور يف 

ما يتعلق بتطورات الو�سع، والرتكيز على املخاطر 

لها االإرهاب.  التي ي�سكرّ

• ك�سبًا للودرّ
الحظ كبار جتار االأ�سلحة العامليني اأن قطر ت�سرتي 

اأ�سلحة من اأوروبا واأمريكا مبليارات الدوالرات، لكن 

تلك االأ�سلحة تبقى يف خمازن ال�رصكات الغربية وال 

ُت�سحن اإىل الدوحة. وتوؤكد م�سادر غربية اأن الهدف 

من عمليات ال�رصاء هذه، ودفع االثمان الباهظة، هو 

ك�سّبّبّبب ودرّ لوبي �سناعة االأ�سلحّبّبّبة، وهو قوة تاثري 

علّبّبّبى �سانعّبّبّبي ال�سيا�سة، يف ظّبّبّبل تناف�ش بني اآل 

�سعود واآل ثاين على اإر�ساء لوبي �سناعة اال�سلحة، 

خ�سو�سّبّبّبًا يف الواليات املتحّبّبّبدة االأمريكية، التي 

تعاين من اأزمة اقت�سادية خانقة.

• مطالبة بتوحيد اجلهود
ذكرت �سحيفة »نيويورك تاميز« يف اإحدى مقاالتها 

االفتتاحية، اأن »داع�ّبّبّبش« ح�سلت على متويل من 

»مت�عّبّبّبني« يف الكويت وقطر، كمّبّبّبا اأن ال�سعودية 

اأر�سلّبّبّبت االأ�سلحة اإىل املعار�سّبّبّبة ال�سورية من دون 

االكرتاث مبا اإذا كان بع�سها �سي�سل اإىل يد التنظيم 

االإرهابي، م�سرية اإىل دور تركيا يف ال�سماح للتنظيم 

بتمريّبّبّبر العنا�ّبّبّبرص واالأ�سلحة. و�سّبّبّبددت ال�سحيفة 

االأمريكيّبّبّبة علّبّبّبى اأن كل ذلك »يجّبّبّبب اأن يتوقف«، 

وراأت اأن »الّبّبّبرد ال�رصوري على داع�ش« ال ميكن اأن 

تخو�سه الواليات املتحدة مبفردها دون اإ�رصاك دول 

اإ�سالمية، م�سرية اإىل اأن الرد على االإرهاب ينبغي اأن 

يكون »بنطاق اأو�سع، ومبدى زمني اأطول«.

• االنتقاد خط اأحمر
اأبّبّبّبدت دولة االإمّبّبّبارات العربية املتحّبّبّبدة ا�ستياء 

�سديّبّبّبداً من ال�سيّبّبّبخ اأحمد الكبي�سّبّبّبي املقيم على 

اأرا�سيها الأنّبّبّبه انتقد »الوهابيّبّبّبة«، فحررّكت بناء 

على طلب اململكة العربية ال�سعودية رجال دينها 

لتاأنيب ال�سيخ الكبي�سي الّبّبّبذي اعتذر.. فلم تكتِف 

باالعتذار، بل طالبته باالإ�سّبّبّبادة بّب«الوهابيني«، 

وبكل من يوؤيرّدهم!

من هنا   وهناك
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صرة« بقيادة »أمان« اإلسرائيلية
ُّ
هجوم القنيطرة: »الن

مل مت�ِش اأيام قليلة على �سيطرة 

م�سلحي« الن�رصة« وبع�ش الف�سائل 

امل�سلحة االأخرى على مع� القنيطرة 

املا�سي،  االأربعّبّبّباء  يّبّبّبوم  احلدودي 

حتى فوجئت اأجهّبّبّبزة اال�ستخبارات 

اأمني و�سفته  »االإ�رصائيلية« بخرق 

ّبّبّبل  بّب»اخلطّبّبّبري« يف اجلّبّبّبوالن، متثَّ

بر�سد طائرة ا�ستطّبّبّبالع بدون طيار 

تابعة حلّبّبّبزب اهلل متكرّنت من التقاط 

�سور »ح�سا�سّبّبّبة« ملواقع االنت�سار 

»االإ�رصائيلية« يف تلك اجلبهة، ومترّ 

اإىل قيّبّبّبادة عمليات  اإر�سالها فّبّبّبوراً 

احلزب، ح�سب اإ�سّبّبّبارة موقع »دبكا 

ّبّبّبح »عماًل  رجرّ الذي  االإ�رصائيلّبّبّبي«، 

اأمنيًا خطرياً« �سيخرق به حزب اهلل 

واجلي�ش ال�سوري جدار جبهة اجلوالن 

بعد االنتهاء من تنظيف القلمون، ردا 

على رعاية »اإ�رصائيلية« لوج�ستية 

هامّبّبّبة مل�سلحّبّبّبي القنيطّبّبّبرة، و�سط 

اأنباء  تاأكيد تقارير اأمنيّبّبّبة لوكاالت 

دولية لدور »اإ�رصائيلي« بارز �سهرّل 

مل�سلحي »جبهة الن�رصة« اال�ستيالء 

على املعّبّبّب� احلدودي، عّبّبّب� اإ�سناد 

ّبّبّبز، مرفق  نّبّبّباري »اإ�رصائيلّبّبّبي« مركرّ

با�ستهّبّبّبداف مراكز اجلي�ّبّبّبش ال�سوري 

مّبّبّبن مواقعهم يف اجلوالن، وعمليات 

ات�ساالت  ت�سوي�ّبّبّبش تديرها �سبكّبّبّبة 

»اإ�رصائيليّبّبّبة« يف بلدة داعل بريف 

درعا.

 وح�سّبّبّبب تقارير اأمنيّبّبّبة اأكدتها 

االأملانية،  اال�ستخبّبّبّبارات  معلومات 

اال�ستخباري  »اأمّبّبّبان«  جهّبّبّباز  فاإن 

»االإ�رصائيلّبّبّبي« با�ّبّبّبرص يف الفّبّبّبرتة 

االأخرية بتكثيف مدرّ م�سلحي »جبهة 

الن�ّبّبّبرصة«، حتديّبّبّبداً يف القنيطّبّبّبرة 

و�سائر مراكزهّبّبّبم يف درعا، باأ�سلحة 

ت�سوي�ش  بعمليات  مدعومة  متطورة 

باجتّبّبّباه مواقّبّبّبع اجلي�ّبّبّبش ال�سوري، 

من حمطة ات�سّبّبّباالت يف بلدة داعل 

تعود ل�رصكة »اأوراجن« االإ�رصائيلية، 

وحيّبّبّبث يتمرّ ع�ها �سبّبّبّبك ات�ساالت 

لوج�ستيّبّبّبة مع امل�سلحّبّبّبني، وتاأمني 

عّبّبّبدم اخرتاقها مّبّبّبن قَبّبّبّبل االأجهزة 

اال�ستخبارية ال�سورية ومقاتلي حزب 

اهلل.. اإال اأن للجي�ّبّبّبش ال�سوري وقيادة 

التقارير،  اآخر؛ فوفّبّبّبق  راأيّبّبّبًا  احلزب 

متكرّنت فرقة خا�سّبّبّبة يف اجلي�ش - 

عقب �سيطرة امل�سلحني على املع� 

احلدودي - من االإيقاع مبجموعة من 

�سابط  يديرهم  »الن�رصة«،  قياديي 

»اإ�رصائيلّبّبّبي« من جهّبّبّباز »اأمان«، 

ا�ستدراجها  يف كمني حُمكّبّبّبم عّبّبّب� 

اإىل خّبّبّبراج »داعّبّبّبل«، واأف�سّبّبّبى اإىل 

اعتقّبّبّبال قياديّبّبّبنينْ اثننينْ مّبّبّبن اأفراد 

املجموعّبّبّبة وفرار االآخريّبّبّبن.. عملية 

نوعية هي الثانيّبّبّبة من نوعها بعد 

عملية »نوى« بريف درعا، اأعقبتها 

�رصبّبّبّبة قا�سمة اأخّبّبّبرى متثرّلت بقتل 

20 قياديّبّبّبًا ميدانيًا مّبّبّبن »اجلبهة«، 
عّبّبّب� ا�ستهدافهم من قَبل �سالح اجلو 

ال�سوري، اأثناء عقدهم اجتماعًا اأمنيًا 

ُو�سف بّب»رفيع امل�ستوى« يف مبنى 

ببلد »اأنخل«، بينهم القياديان »اأبو 

ال�اء« و»اأبو عمر«، اللذان كانا من 

بني قياديي اإدارة الهجوم على مع� 

القنيطرة، واملرتبطان ب�سكل مبا�رص 

مع جهاز »اأمان« االإ�رصائيلي.

 واإذ اأ�سّبّبّبارت معلومات �سحفية 

نهّبّبّبا عنا�رص  اإىل »اإحداثيّبّبّبات« توؤمرّ

زرعتها اأجهزة اال�ستخبارات ال�سورية 

يف �سفّبّبّبوف قياديّبّبّبي »الن�ّبّبّبرصة« 

و»داع�ّبّبّبش« علّبّبّبى ال�سّبّبّبواء، دفعت 

البغدادي«  التنظيم »اأبو بكر  باأمري 

اإىل طلّبّبّبب اإعّبّبّبدام 30 مّبّبّبن كّبّبّبوادره 

دفعة واحدة يّبّبّبوم ال�سبت املا�سي، 

بالنظام  واالت�سال  »العمالة  بتهمة 

ال�سّبّبّبوري«، اأكدت تقاريّبّبّبر اأمنية اأن 

جهاز »اأمّبّبّبان« االإ�رصائيلي جنرّد يف 

املقابل اأفواجًا كبرية من امل�سلحني 

واأحلقهّبّبّبم  اجلن�سيّبّبّبات،  متعّبّبّبددي 

الن�ّبّبّبرصة«  »جبهّبّبّبة  مبجموعّبّبّبات 

املوجّبّبّبودة يف القنيطّبّبّبرة واجلوالن 

و�سواًل اإىل اجلبهة اجلنوبية، كا�سفة 

املذكّبّبّبور  اجلهّبّبّباز  �سباطّبّبّبًا يف  اأن 

املبا�رص  توجيههّبّبّبم  و�سعوا حتّبّبّبت 

جمموعّبّبّبة من قياديّبّبّبي »اجلبهة«، 

حيث اأجنّبّبّبزوا تدريبهم على مهمات 

اأمنيّبّبّبة معقرّدة يف الداخّبّبّبل ال�سوري، 

اإحداهّبّبّبا عمليات اغتيّبّبّبال و�سفتها 

التقاريّبّبّبر بّب»الدقيقّبّبّبة« بحق قادة 

�سوريّبّبّبني  ا�ستخباريّبّبّبني  وحّبّبّبدات 

يعملون يف نقاط ح�سا�سة متاخمة 

للحدرّ الفا�سل مع »اإ�رصائيل«.

ويف وقت ك�سف موقع »والال« 

العّبّبّب�ي اأن اجلي�ّبّبّبش »االإ�رصائيلي« 

كان علّبّبّبى علّبّبّبم م�سبّبّبّبق باملعارك 

القادمة علّبّبّبى جبهة القنيطرة، اأ�سار 

املحلل الع�سكري يف القناة العا�رصة 

الع�ية؛ الون بن ديفيد، اإىل العالقات 

االإ�رصائيلية »املتطورة« مع »جبهة 

الن�ّبّبّبرصة«، وحتى مّبّبّبع التنظيمات 

�سوريّبّبّبة،  يف  االأخّبّبّبرى  املت�سّبّبّبددة 

و»الذين يقاتلون االأ�سد وال يعادون 

اإ�رصائيل«، وفق تعبريه، ويف املقابل 

ك�سفت �سحيفّبّبّبة »وورلد تريبيون« 

االأمريكية اأن قيادتي اجلي�ش ال�سوري 

وحّبّبّبزب اهلل با�رصتا عقّبّبّبب التغطية 

مل�سلحي  »االإ�رصائيلية«  الع�سكرية 

غراد  �سواريخ  بن�سّبّبّبب  القنيطّبّبّبرة، 

و�سكّبّبّبود واأر�ّبّبّبش - اأر�ش يف منطقة 

اجلّبّبّبوالن باجتاه من�سّبّبّباآت ع�سكرية 

وكيماوية هامة يف ع�سقالن وحيفا 

هها  وتل اأبيب، مبواكبة حتذيرات وجرّ

املحلل الع�سكري يف �سحيفة »تاميز 

الع�سكرية  للقيّبّبّبادة  اإ�رصائيل«  اأوف 

»االإ�رصائيلية«، مّبّبّبن مغبة االنزالق 

يف اتّبّبّبون مواجهّبّبّبة غّبّبّبري مدرو�سة 

العواقب يف جبهة اجلوالن، خ�سو�سًا 

بعد خّبّبّبرق طائرة ا�ستطّبّبّبالع بدون 

طيار تابعة حلزب اهلل فوق املنطقة، 

وحيّبّبّبث طيف مقاتليّبّبّبه ومفاجاآتهم 

اجلي�ش  يرافقون حتّبّبّبركات  القا�سية 

ال�سوري، الذي بات بّبّبّبدوره متمر�سًا 

يف اأداء حّبّبّبرب الع�سابّبّبّبات ون�سب 

الكمائن، كا�سفًا عن ر�سالة حتذيرية 

�سوريّبّبّبة و�سلت اإىل تّبّبّبل اأبيب، تفيد 

بّبّبّباأن قّبّبّبرار اإطّبّبّبالق ا�سّبّبّبارة انطالق 

املعركة يف اجلّبّبّبوالن �سي�سدر وفقًا 

ولي�ش  ال�سوريّبّبّبة  القيّبّبّبادة  لتوقيت 

»اإ�رصائيّبّبّبل«، واأن خطة املواجهة قد 

اأُجنزت بالتن�سيق اللوج�ستي العايل 

امل�ستوى مّبّبّبع احللفاء، وعلى راأ�سهم 

حزب اهلل.

وعلى وقع العمليات الع�سكرية 

الالفتّبّبّبة التّبّبّبي يقوم بهّبّبّبا اجلي�ش 

ال�سوري موؤخراً يف جوبر الدم�سقية 

وريفي حمّبّبّباه وحلب و�سّبّبّبواًل اإىل 

درعّبّبّبا، ُملحقة بت�رصيّبّبّبح »اأمني« 

الفت مل�سدر ع�سكري �سوري مفاده 

»ترقبوا عمليات نوعية قريبًا«، مترّت 

االإ�سارة اإىل معلومات اأمنية غربية 

تفيد بخّبّبّبرق ع�سكري »اإ�رصائيلي« 

قريّبّبّبب جلدار امل�سهّبّبّبد امليداين يف 

اجلنّبّبّبوب ال�سّبّبّبوري، ربطّبّبّبًا باإقامة 

�رصيط حّبّبّبدودي »اآمن« مع �سورية 

ي�سل اإىل ع�ّبّبّبرصة كيلومرتات، ميتد 

مّبّبّبن مرتفعات اجلّبّبّبوالن اإىل مزارع 

�سبعا.
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اإلحداثيات التي 
أّمنتها عناصر زرعتها 

االستخبارات السورية 
بين »النصرة« و»داعش« 

دفعت بـ»أبي بكر 
البغدادي« إلى إعدام 

30 من كوادره



رأفة بشعبنا: 
أوقفوا هذا السجال

يف الوقت الذي ُتعلن فيه اجلبهة 

اإغالق  الداخلي���ة »الإ�رسائيلي���ة« 

املالجئ، وع���ودة احلياة الطبيعية 

اإىل الكيان، عاد ال�سجال ال�سيا�سي 

والإعالمي بني »حما�س« و»فتح« 

م���ن جدي���د، يف وق���ت مل جت���ّف 

ال�سه���داء بع���د، ومل تتوقف  دماء 

والأبناء  والأمه���ات  الآب���اء  دموع 

ُحزنًا على م���ن فارقوا من الأحبة، 

ويف وق���ت ل يزال �سعبن���ا يلملم 

جراح���ه، ويعمل عل���ى ال�ستيقاظ 

الذي  والدم���ار  من هول املج���ازر 

ال�سهي���وين، ويف  الع���دوان  خلّفه 

وقت مل تنت���ِه مفاو�سات القاهرة، 

ويف وق���ت ل ي�سمن اأيٌّ منا نتائج 

هذه املفاو�سات، مبعنى اأن احلرب 

مل تنت���ِه وقد ُيع���اود العدو جتديد 

عدوانه، ويف الوقت الذي اأكدت فيه 

د اأن الوفد  الف�سائل والوف���د املوحَّ

»الإ�رسائيل���ي« كان يتعامل معنا 

عل���ى اأ�سا�س اأن وفدنا منق�سم على 

نف�سه، ما يعني ب�س���كل وا�سح اأن 

هذا الوفد كان يراهن على خالفات 

الوفد الفل�سطيني. 

املتباَدل���ة  التهام���ات  �سي���ل 

العالية النربة م���ن �ساأنها اأن توؤثر 

على متا�سك الوفد الفل�سطيني، حيث 

اأمام���ه مهام �ساقة، ومعركة ل تقّل 

�رساوة عن املعركة الع�سكرية التي 

انت����رس فيها ال�سع���ب الفل�سطيني 

هذا  ومقاومت���ه..  �سم���وده  بف�سل 

ويف  التهام���ات،  وه���ذه  ال�سجال 

ظروف بالغة الدق���ة واخلطورة، ل 

م���رّبر اأو معنى لها، وبالتايل جْعل 

ه���ذا ال�سجال املقي���ت عرب و�سائل 

الإع���الم وا�ستمراره م���ن �ساأنه اأن 

يفاقم يف تعقي���د امل�سهد الداخلي 

الفل�سطيني. 

نعم، قد تك���ون هناك مالحظات 

وممار�سات غ���ر اإيجابية، وت�سيء 

للجمي���ع، لكن م���ن امل�ستح�َسن اأن 

يتم البحث يف كل هذه املالحظات 

القي���ادي  الإط���ار  يف  واملواق���ف 

ن�س  الذي  املوؤّق���ت،  الفل�سطين���ي 

علي���ه �رساحة اتف���اق امل�ساحلة؛ 

اأن���ه من يت���وىل البحث يف جممل 

الأو�س���اع الفل�سطيني���ة، اإىل حني 

اإجراء النتخابات. الأخطر يف هذه 

ال�سجالت والتهامات توقيتها، فما 

هي الر�سالة الت���ي تلّقاها �سعبنا، 

وحتدي���داً يف قطاع غ���زة، من هذه 

بالتاأكيد  امل�ستج���دة؟  اخلالف���ات 

ر�سالة اأقل م���ا يقال فيها اإنها غر 

مريح���ة، بل �سادمة، وه���ذا اأمر ل 

يجوز على الإطالق. املطلوب، وراأفة 

ب�سعبن���ا، اأن يتوقف ه���ذا ال�سجال 

املدان ف���وراً، والذه���اب اإىل نقا�س 

هادئ، من خالل الدعوة اإىل اجتماع 

وبالتايل  املوؤقت،  القي���ادي  الإطار 

د  العودة م���رة جدي���دة اإىل التوحُّ

خلف �رسوط ومطالب �سعبنا. 
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حقوق شهداء غزة بين السياسة والقانون
منذ ان مت قبولة فل�سط���ني كع�سو مراقب يف الأمم 

املتح���دة، طالب���ت الكثر م���ن الهيئ���ات واملوؤ�س�سات 

احلقوقي���ة ب� قطف ثمار هذا الجناز الفل�سطيني الدويل، 

وال�ستجابة ال�رسيعة للموقف ال�سعبي الفل�سطيني الذي 

يطالب بالإ����رساع يف اجراءات الن�سم���ام اىل الهيئات 

الدولية املخت�س���ة ك� »ميثاق روم���ا«  لنيل ع�سوية 

حمكم���ة اجلناي���ات الدولية ملحاكم���ة جمرمي احلرب 

ال�سهاين���ة على جرائمه���م  وانتهاك القان���ون الدويل 

الإن�ساين واتفاقية جني���ف الرابعة. ويف املقابل ابتزت 

الوليات املتحدة المريكية والكيان ال�سهيوين املعنيني 

بال�سلط���ة الفل�سطيني���ة ملنعه���م من اللتح���اق بهذه 

املوؤ�س�س���ات وال�ستثمار وال�ستفادة من اآلياتها مهددين 

بعقوبات اقت�سادية، كما ا�سط���دم الطموح الفل�سطيني 

بخالف داخلي مع ال�سلطة الفل�سطينية التي ارتاأت عدم 

اجناز ذلك، رغم اأنه �سب���ق للجنة التنفيذية يف منظمة 

التحري���ر الفل�سطيني���ة اأن قررت انت�س���اب فل�سطني اىل 

»ميثاق روما« املوؤ�س�س لع�سوي���ة املحكمة اجلنائية 

الدولي���ة تنفيذا لقرار املجل�س املركزي يف 2014/4/26، 

لكن القيادة ال�سيا�سية مل  تقم بذلك بحجة اأنها تخ�سى 

ردود الفع���ل ال�سهيونية والأمركي���ة واجلهات املانحة 

مب���ا يوؤثر على م�سادر متويل ال�سلطة، ومبا يعيق حالة 

التنمية القت�سادية يف املناطق الفل�سطينية.

قبل ذلك طلبت ال�سلطة الفل�سطينية امل�ساركة يف 

خم�س ع�رسة هيئة واعالن عاملي من منط اعالن حقوق 

الطفل واملراأة، اتفاقي���ات جنيف الدولية حول احلرب، 

ع�سوية منظمة الأوني�سك���و، وبعد تعرقل املفاو�سات 

ورف����س الكيان ال�سهيوين اطالق �رساح الدفعة الرابعة 

من الأ�رسى، هدد القائمون عل���ى ال�سلطة الفل�سطينية 

بالن�سم���ام اىل ميث���اق روما، لكن توق���ف املو�سوع 

ب�سبب ال�سغوط المريكية مرة اخرى.

معظ���م القانونيني يرون اأن الكيان ال�سهيوين قام 

بالكثر م���ن اجلرائم التي ترتق���ي اىل جرائم احلرب، 

توجب مالحقته، والبع�س ي���رى اأن ذلك ي�ستتبع وقتا 

طويال تكون التفاع���الت ال�سيا�سية موؤثرة مبا يحتمل 

النتكا�س للطرف الأ�سعف اي الفل�سطيني مبعنى لي�س 

�سعيفا يف ق�ساياه ب���ل يف توفر تاأييد �سد اأخ�سامه 

ال�سهاينة والغربي���ني، ومبا يوؤدي اىل جتميد املطالب 

القانونية، رغم اأن معظم اجلرائم ال�رسائيلية ل تخ�سع 

ملرور الزمن للغ���اء مفاعيلها. والبع�س الآخر يرى اأن 

الرتكي���ز على عناوي���ن منف�سلة كفي���ل ببلوغ نتائج 

ل�سالح الن�سال الفل�سطيني ولعزل الكيان ال�سهيوين، 

اذا ما توافرت الرادة ال�سيا�سية باملتابعة واملثابرة.

خ���الل العدوان ال�سهيوين عل���ى قطاع غزة تقدم 

وزير الع���دل الفل�سطيني يف حكوم���ة الوفاق الوطني 

والنائب العام يف قطاع غزة ب�سكوى اىل املدعي العام 

يف املحكمة اجلنائية الدولية باتهام ا�رسائيل بارتكاب 

جرائم ح���رب. ومت تكليف املحام���ي الفرن�سي »جيل 

دوفر« باقامة الدع���وى اأمام املدعي العام للمحكمة 

اجلنائية الدولية وكذلك رفع ال�سكوى اىل املقرر الدويل 

يف الأمم املتح���دة الداخلة �سمن اخت�سا�ساته، وحتدد 

التقرير باث���ارة �سيا�سة ا�رسائي���ل الحتاللية، ح�سار 

غ���زة، وو�سع الأ�رسى، وما ارتك���ب من جمازر وعدوان 

خ���الل حملة اجل���رف ال�سامد 2014 �س���د قطاع غزة. 

لك���ن فيما بع���د كان ت�رسيح وزي���ر خارجية ال�سلطة 

اأم���ام املطالبة بطلب ع�سوي���ة فل�سطني اإىل املحكمة 

الدولي���ة، اأنها �سالح ذو حدين لأنه���ا تطال ال�سهاينة 

وميكن اأن تطال الفل�سطيني���ني اأي�سا، فبع�س الأطراف 

�سّنت »اإ�رسائيل« حربها »اجلرف 

ال�سام���د« عل���ى غ���زة وو�سعت لها 

اأهداف���ًا معلن���ة واأخرى غ���ر معلنة، 

ب���ًا لإخفاقه���ا يف اأهدافه���ا غر  حت�سُّ

املعلنة وك���ي ل تظهر مبظهر املهزوم 

يف حرب غ���ر متكافئة ب���ني ف�سائل 

املح���دودة،  واإمكانياته���ا  املقاوم���ة 

واجلي�س »الإ�رسائيلي« الذي ُيعترب من 

اأقوى جيو�س العامل، مّتخذة من خطف 

امل�ستوطنني الثالث���ة ذريعة ملواجهة 

عليه���م،  والت�سيي���ق  الفل�سطيني���ني 

لتتط���ّور الأمور اإىل ح���رب لها اأهداف 

�سعت »اإ�رسائيل« اإىل حتقيقها، ومنها:

حما�رسة ال�سفة الغربية، واعتقال 

كوادر ونا�سطي املقاوم���ة الفل�سطينية 

فيه���ا، مع الرتكيز عل���ى »حما�س«، اإذ 

ا�ستباقي���ة قد حتول  تعتربها خط���وة 

دون قيام انتفا�سة فل�سطينية ميكن اأن 

تتطور وتتخذ م�سار املقاومة امل�سلّحة، 

في�سب���ح اجلي����س »الإ�رسائيلي« هدفًا 

�سهاًل للمقاوم���ني يف مواجهة احتالله 

لل�سفة الغربية.

اإف�س���ال امل�ساحل���ة الفل�سطيني���ة 

- الفل�سطيني���ة بني حركت���ي »فتح« 

و»حما�س«، لإبقاء ال�ساحة الفل�سطينية 

ممزق���ة، فت�ستفيد »اإ�رسائي���ل« يف ما 

تخط���ط له م���ن تاآم���ر عل���ى الق�سية 

الفل�سطينية.

�رسب اأنفاق غ���زة، واإيقاف اإطالق 

ال�سواري���خ منه���ا، وت�سفي���ة ك���وادر 

املقاومة فيها. 

الأهداف غ���ر املعلنة، فمنها  اأما 

�رسب البنية التحتية للمقاومة، ونزع 

�سالحها. 

هل انت�رست »اإ�رسائيل« يف حربها 

على غ���زة، والتي ا�ستم���رت 51 يومًا؟ 

وما هي معاي���ر الربح واخل�سارة التي 

اعتمدته���ا يف هذه احلرب؟ فهل التدمر 

الع�سوائ���ي لبي���وت النا����س الُعزّل من 

ال�سالح و����رسب م�ساحلهم القت�سادية 

وم���وارد اأرزاقه���م وقت���ل املدنيني من 

الن�س���اء والرج���ال والأطف���ال، واإبادة 

عائالت باأكملها ه���ي من معايرالربح 

يف هذه احلرب؟

»اإ�رسائي���ل« �سواريخ  اأوقفت  هل 

املقاوم���ة اأو دّم���رت الأنفاق يف غزة؟ 

وهل ق�ست على ق���ادة املقاومة؟ وهل 

دّمرت البنية التحتية؟ وما الذي دفعها 

اإىل القب���ول بالهدن���ة امل�رسوط���ة مع 

باإجراء  واملتعلقة  املقاوم���ة،  ف�سائل 

املفاو�س���ات وربط وق���ف اإطالق النار 

مبجموعة من املطالب؟ 

»اإ�رسائي���ل« مل تنت�رس، ومل حتّقق 

ما تريد، ومل توقف اإط���الق ال�سواريخ، 

ومل تتمّكن من ا�ستغالل املجازر لل�سغط 

على املقاوم���ة، ومل تدّمر الأنفاق.. وقد 

اأ�سار املعلّ���ق الع�سكري يف »هاآرت�س« 

عامو����س هارئيال اإىل ذلك، موؤكداً جناح 

اإىل  الفل�سطيني���ة، وداعي���ًا  املقاوم���ة 

اإ�سالح الإخفاقات قبل اجلولة املقبلة.

انهزم���ت »اإ�رسائي���ل« عندم���ا 

ق�سف���ت �سواري���خ املقاوم���ة ت���ل 

اأبي���ب وحيفا وغرهم���ا، ومن خالل 

ا�سته���داف املرافق احليوية كاملطار، 

وكذلك باإمكاني���ة و�سول ال�سواريخ 

اإىل اأبعد نقطة يف فل�سطني املحتلة، 

كما انهزمت على امل�ستوى ال�سعبي، 

بحالة الرعب التي �سادت، والتهجر 

واخلوف م���ن القتل، كم���ا تراجعت 

ن�سبة تاأيي���د ال�سعب »الإ�رسائيلي« 

لنتنياهو م���ن 82٪ يف بداية احلرب 

اإىل ما ل يتجاوز 38٪ قبل يومني من 

اتفاق وقف النار. 

»اإ�رسائي���ل« انهزم���ت اأي�سًا على 

امل�ست���وى ال�سيا�س���ي، والنق�سام حاد 

ر،  الوزاري امل�سغَّ اأع�ساء املجل�س  بني 

انتصار غزة.. وتوازن الرعب

انتصار غزة يؤسس 
النتصار فلسطين 

وانسحاب العدو من 
األرض المحتلة

) �لعدد 324(  �جلمعة - 5 �أيلول - 2014عربي

فرحة �النت�سار على �لعدو �ل�سهيوين تعّم فل�سطني �ملحتلة                                                  )�أ.ف.ب.(
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 ج���اء مبارك عل���ي �سالح الكربي 

���ب ب�»اأب���ي ُجَلْيبي���ب« وح�سني  امللقَّ

امللقب  ال�سيعري  الدهيبات���ي  �سليمان 

ب�»اأب���ي حمجن ال����رسوري«، وعبداهلل 

الوهاب���ي امللقَّب ب�»اأبي  علي عبداهلل 

ال���رباء  و»اأب���و  ال�سع���ودي«،  �س���ارة 

ال�سعودي«، واآخرون من ال�سعودية اإىل 

لبنان عرب �سوري���ة، ودخلوا خل�سة عرب 

الن�سمام  ال�رسعية، بهدف  املعابر غر 

اإىل �سف���وف تنظي���م »فت���ح الإ�سالم« 

نة،  والقتال اإىل جانبه، و»ُن�رسة اأهل ال�سُّ

واإن�ساء »اإمارة« يف ال�سمال، وحماربة 

»الراف�سة«، والتخطي���ط لغتيال عدد 

م���ن ال�سخ�سيات ال�سيا�سي���ة والأمنية، 

و�رسب القوات الدولية »اليونيفيل« يف 

جنوب لبنان، وزعزعة الأمن، وا�ستهداف 

موؤ�س�سات اجلي����س، ومراكز قوى الأمن، 

ال�سياحية،  املراف���ق  بع����س  و����رسب 

والتخطيط لن�س���ف »فندق الفيني�سيا« 

يف بروت.

ياح« اإىل  فور و�سول ه���وؤلء »ال�سُّ

وادي خالد يف عكار، ا�ستلمهم ال�سوري 

طه اأحم���د حاجي �سليم���ان يف مدينة 

طرابل����س، ونقلهم اإىل خميم نهر البارد، 

فاإىل �سقة اأمنية �رسّية، فمزرعة اللبناين 

املجنَّ�س �سويديًا عب���د القادر م�سطفى 

�سنجق���دار امللق���ب ب�»اأبي حممد« يف 

بلدة عيات يف ق�ساء عكار، اإىل اأن ا�ستقر 

املقام بهم على يد »الأمر« طالل عبد 

الرحم���ن ر�سوان »اأب���ي العبا�س«، يف 

�سقة اأحم���د مرعي الكائن���ة يف �سارع 

املئت���ني بطرابل�س، حي���ث �ساركوا يف 

افتتاح الأعم���ال الع�سكرية �سد اجلي�س 

اللبناين.

�سنجقدار ه���و امل�رسف على خلية 

ت�ساطر »فت���ح الإ�سالم« الفكر ال�سلفي، 

وتاألفت من اأ�سخا�س �سبق ملعظمهم اأن 

قاتل اجلي�س اللبناين يف جرد ال�سنية، 

و�س���ارك يف تفج���رات املطاع���م التي 

حتمل اأ�سماء اأجنبية، ومّتت حماكمتهم، 

غر اأنه���م بعدما اأم�س���وا حمكوميتهم 

خلف الق�سبان يف زنازين �سجن رومية 

املركزي، ع���ادوا اإىل �سرتهم الأوىل يف 

الإخالل بالأمن، وه���م: �سنجقدار نف�سه، 

وعب���د النا����رس �سعيد �سنج���ر امللقب 

ب�»اأب���ي عم���ر«، و»اأبي زي���د«، الذي 

فر من �سج���ن رومية املرك���زي يف 13 

اآب م���ن الع���ام 2011، ونا�رس م�سطفى 

العمر، وعبد ال���رزاق حممد عبد الرزاق 

العلي، وتوّلت هذه اخللية مهمة تاأمني 

امل�سكن، ومكان تدري���ب الوافدين على 

�سنع املتفجرات.

وم���ن الأ�سخا����س الذي���ن حوتهم 

املزرع���ة اأي�س���ًا، التون�س���ي اإبراهي���م 

حمادي مبارك���ي امللقب ب�»اأبي حمزة 

التون�سي«، و»اأب���و عزمي ال�سعودي«، 

و»اأبو وقا�س ال�سعودي«، وقد اجتمعوا 

كله���م يف بقعة واح���دة لإن�ساء خلية 

م�ستع���داً  بع�سه���م  وكان  ع���كار،  يف 

لتنفي���ذ عمليات انتحاري���ة؛ على غرار 

ُجَليبيب«،  »اأب���ي  الكربي  ال�سع���ودي 

الذي �سارع اإىل ت�سجيل ا�سمه يف لئحة 

لتنظيم  التابع���ني  »ال�ست�سهادي���ني« 

»فتح الإ�سالم«.

وعندما اندلعت ال�ستباكات النارية 

بني القوى الأمنية الر�سمية وامل�سلحني 

املوجودي���ن يف �س���ارع املئتني، �سارك 

»الكرب���ي« بحما����س فيه���ا م�ستعماًل 

الأ�سلح���ة الر�سا�سة املختلفة، والقنابل 

اليدوية، ثم اأخذ احل���زام النا�سف الذي 

يالزم اللبناين �سدام ديب، وهّم بالنزول 

املطوقني  بالع�سكريني  نف�س���ه  لتفجر 

للم���كان، غر اأن غ���زارة النران حالت 

دون متّكنه من الفوز بالنتحار.

علي املو�سوي

يعي����س ال�سعب اليمن���ي ماأ�ساته 

امل�ستم���رة منذ عق���ود، ويكتب تاريخه 

الداخلي���ة واخلارجية؛ من  باحل���روب 

الوح���دة اإىل النف�س���ال، اإىل الوح���دة 

جم���دداً، لكنه���ا الوح���دة يف ال�س���كل 

والق�سمة يف امل�سم���ون.. ُينه�س اليمن 

باأني���اب الفق���ر واجلوع، وم���ن موقعه 

اجليو�سيا�س���ي ال���ذي يتحّك���م بخليج 

عدن ال�سرتاتيجي بوابة البحر الأحمر، 

وينوء حتت ع���بء املطالب ال�سعودية 

التاريخية؛ فبعد ال�ستيالء - املقاي�سة 

ب���ني القبائل اليمني���ة واآل �سعود على 

اأرا����سٍ مينية؛ م���ن ح���دود اليمن اإىل 

م�س���ارف الطائ���ف، مقاب���ل ت�سهيالت 

العم���ل وبع�س المتي���ازات لليمن، اإىل 

حماولة و�سع الي���د على اليمن اإر�ساء 

بقي���ام »اخلالفة  ال�سعودي  للطم���وح 

ال�سعودي���ة« احلا�سنة للفكر الوهابي، 

وال���ذي ت�ستعمله ال�سلط���ة ال�سعودية 

العربية  ال�سحراء  ك�»جمل ديني« يف 

والإ�سالمية. 

ابُتلي اليمن بالتمييز الطائفي �سد 

ال�سيعة الزيديني، ثم ابتلي بالع�سبية 

ب���ني ال�سم���ال واجلن���وب، ث���م ابُتلي 

)القاعدة(  التكفري���ني  ب���ني  بال�رساع 

والدولة التي متّث���ل حليفًا لل�سعودية، 

التي انقلب���ت عليها »القاعدة« بعدما 

رعته���ا، ف�»اختلط احلاب���ل بالنابل« 

اليمني، وعا�س اليمن على نار احلروب 

ب���ني حكوم���ة عل���ي عب���داهلل �سالح 

واحلوثي���ني يف ال�سم���ال، حتى احلرب 

ال�ساد�س���ة، وموؤخ���راً غ���رق اليمن مبا 

ُي�سم���ى »الربيع العرب���ي«، وما يزال 

الرئي�س ومل  البق���اء، و�سق���ط  ي�سارع 

ي�سقط النظام، وا�ستقل اليمن ومل ت�سقط 

الو�ساية ال�سعودي���ة.. تظاهر اليمنيون 

ومل تتغ���ر الأح���وال اإل اإىل الأ�س���واأ، 

وتنام���ت »القاع���دة« وتو�ّسع���ت يف 

اليمن... الدولة تتال�س���ى والفتنة تنمو 

وتتوالد، و�سبح التق�سيم بالفيدرالية اأو 

الكونفدرالية يق���رتب من قناعة النا�س 

للتخلُّ����س م���ن جحيم املع���ارك التي 

ل تنتهي، وف���راراً اإىل الأمن وال�ستقرار 

املوهوَمنْي.

وال�س���وؤال: هل ال����رساع يف اليمن 

هو داخلي اأو ����رساع بني قوى اإقليمية 

)اإيران - ال�سعودية(؟ وهل تدفع اأمركا 

بع�س القوى والنظام اإىل ال�سلبية وعدم 

تلبية املطالب ال�سعبية لزيادة التوتر، 

و�س���وًل اإىل التق�سيم اأو و�سع اليد على 

اليمن؟

هل ت�ستعمل اأم���ركا اليمن فزاعة 

اإىل فزاعة  ال�سعودية ت�س���اف  للعائلة 

قطر وفزاع���ة التكفر داخ���ل اململكة، 

حت���ى ت�سلّ���م العائل���ة املالك���ة كل 

اأوراقها واأموالها وثروات ال�سعودية اإىل 

اأم���ني وقادر على  الأمركيني كحار�س 

حماية اململكة؟

ل بد م���ن التنب���ه اإىل اأن ال�رساع 

اليمن���ي - اليمني لي�س �رساعًا مذهبيًا 

كما يحاول البع����س اإظهاره، فالتحرك 

احلوثي ل يقت����رس على »اأن�سار اهلل«، 

اإمن���ا على اأح���زاب قومي���ة ونا�رسية، 

بالإ�ساف���ة اإىل العدي���د م���ن القبائ���ل 

املوؤّي���دة، واأكرثي���ة احل���راك اجلنوبي 

ومطالب »اأن�سار اهلل« تتعلق بال�سعب 

اليمن���ي عامة، �س���واء بالن�سبة لإلغاء 

»اجلرع���ة« زي���ادة اأ�سع���ار النفط، اأو 

مكافح���ة الف�س���اد، اأو وح���دة اليم���ن 

وت�سكيل حكومة وحدة وطنية ومقاتلة 

لكّن احلوثيني  التكفري���ة،  »القاعدة« 

هم يف طليعة القوى ال�سعبية املنتف�سة 

لقدرتهم على حماي���ة احلراك ال�سعبي 

من القم���ع ال�سلطوي، وفق توازن القوى 

ال���ذي فر�س���ه احلوثيون م���ع ال�سلطة 

و«القاع���دة« اأو بع�س القبائل املوؤيدة 

لل�سعودية والنظام »اآل الأحمر«.

اليمن �سحية من �سحايا »الربيع 

العرب���ي«، واخل���وف م���ن اأن ينزلق 

كم���ا انزلقت ليبي���ا اإىل اآتون ال�رساع 

الطوي���ل الأم���د، واأن تتج���ذر معامل 

ال�سقاق واخلالف والثاأر بني مكوناته 

القبلي���ة واجلهوية واملذهبية، فيكون 

م���ن نتاجها تدمر اليم���ن واإ�سعاف 

وال�سعبي���ة،  ال�سيا�سي���ة  مكونات���ه 

لت�سهي���ل عملية ال�سيطرة عليه ودفع 

اليم���ن لال�ستنجاد بالع���دو )اأمركا(؛ 

واملنطقة،  ال�سع���وب  ب���الء  اأ�سا����س 

لي�سبح املنقذ واملخلّ�س، كما يح�سل 

الآن يف العراق واملنطقة.

اليمن منوذج من من���اذج املاأ�ساة 

التي تعي�سها الأمة التي يتكالب عليها 

واإن  ال�سالة،  التكفرية  والذئاب  الغزاة 

مل يتدارك علماء الأمة ومثقفوها لوقف 

هذا النتحار الذات���ي، فاإن امل�ستقبل ل 

الكيانات  و�ستتداع���ى  باخل���ر،  يب�رّس 

وال���دول واملقد�سات.. لك���ن الظاهر اأن 

التفاهم ال�سعودي - الإيراين بداأ يعطي 

ثماره ال�سيا�سي���ة والأمنية يف العراق، 

والتن���ازلت متباَدلة، وكذلك يف اليمن، 

عرب تلبية مطال���ب احلوثيني بت�سكيل 

حكومة الكف���اءات، واإلغاء »اجلرعة«، 

وقد يع���رّج عل���ى البحري���ن؛ باإجراء 

املعار�س���ة..  مب�سارك���ة  النتخاب���ات 

بانتظار و�سول قطار التفاهم اإىل لبنان 

و�سورية.

د. ن�سيب حطيط

الشعب اليمني بين الحرية والتكفيريين وأميركا

) �لعدد 324(  �جلمعة - 5 �أيلول - 2014

كل �خلوف من �أن ينزلق �ليمن كما �نزلقت ليبيا �إىل �أتون �ل�سر�ع �لطويل �الأمد       )�أ.ف.ب.(

كما يق���ول ارتكبت هي الأخرى ما ميكن 

اعتباره جرائم �س���د الن�سانية وجرائم 

ح���رب، وه���ذا موقف خط���ر يتخذ من 

�سلوكي���ات بع�س اأطراف املقاومة غطاء 

للتهرب م���ن م�سوؤولياته الوطنية، ف�سال 

عن تقدمي خدمة للع���دو باتهام اأطراف 

العدو  اأعمال  ب���ني  فل�سطينية وي�ساوي 

الدويل  للقان���ون  املنتهكة  العدواني���ة 

والقانون الن�ساين الدويل و�رسعة حقوق 

الن�س���ان واتفاقي���ات جني���ف الأربعة 

اأعم���ال املقاومة الت���ي ت�رسعها  وبني 

لل�سعب الفل�سطيني املواثيق الن�سانية. 

ولك���ن هل ميكن املقارن���ة بني العدوان 

ال�سهيوين وما خلف���ه من ع�رسات اآلف 

ال�سه���داء واجلرحى م���ن املدنيني ورد 

املقاومة ال���ذي ادى اىل �سقوط نحو 70 

قتياًل جميعهم من الع�سكريني.

�سامر ال�سيالوي

الذي مل يدع���ه نتنياهو لالجتماع من 

اأجل عر����س ال�سغي���ة النهائية لوقف 

الن���ار، خوفًا م���ن معار�ستهم،  اإطالق 

فالبع����س مل يكن موافق���ًا على وقف 

اط���الق الن���ار، وكذلك انهزم���ت على 

امل�ست���وى القت�سادي ج���راء اخل�سارة 

اليومية من تعطيل املرافق وال�سياحة 

يف ظل اأجواء احلرب.

انت����رست غ���زة بوح���دة �سعبها 

ومتا�س���ك القي���ادة ال�سيا�سي���ة فيها.. 

انت����رست لأنها حقق���ت باملقاومة ما 

مل ت�ستط���ع اأن حتقق���ه باملفاو�سات، 

فح�سلت عل���ى العديد من املكت�سبات، 

كفت���ح املعاب���ر ب���ني قط���اع غ���زة 

و»اإ�رسائي���ل«، مبا ُيحقق �رسعة اإدخال 

والإغاثي���ة  الإن�ساني���ة  امل�ساع���دات 

وم�ستلزمات اإع���ادة الإعمار، وا�ستمرار 

املفاو�سات غر املبا�رسة بني الطرفني 

ب�س���اأن املو�سوعات الأخ���رى العالقة، 

كامليناء واملطار والأ�رسى، وهي ملفات 

مّت التفاه���م عليه���ا يف »اأو�سلو« وقد 

ُو�سعت يف �سلّة املهمالت.

لي����س  الي���وم  غ���زة  انت�س���ار 

كالنت�س���ارات ال�سابق���ة، لأن���ه فر�س 

معادلة جدي���دة متعلّقة بتوازن الرعب 

وهو  و»اإ�رسائي���ل«،  املقاوم���ة  ب���ني 

يالم����س تفاهم ني�س���ان يف لبنان عام 

1996 يف بع����س نقاطه، وال���ذي اأ�ّس�س 
لالن�سح���اب »الإ�رسائيل���ي« املذل من 

لبن���ان الع���ام 2000، وه���ذا النت�سار 

�سيوؤ�س�س لنت�سارات اأخرى باإذن اهلل.

على ف�سائ���ل املقاومة ال�ستفادة 

من ه���ذه الفر�س���ة التاريخي���ة وعدم 

تفويتها، وعلى اجلميع م�سوؤولية وطنية 

تفر�س عليه���م و�سع خالفاتهم جانبًا، 

واأن يّتح���دوا ح���ول منه���ج املقاومة، 

لأنه ال�سبيل الوحي���د ل�سرتجاع احلق 

وهزمية »اإ�رسائيل«.

هاين قا�سم
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نقوال: على قيادة الجيش وضع خطة لمواجهة المخاطر.. 
ودعوة الشباب لالنخراط بها

املتفلّت  الأمن���ي  الو�ض���ع  عن 

وق�ضي���ة خمط���ويف الع�ضكري���ن 

اللبناني���ن م���ن قَب���ل اجلماعات 

جري���دة  ح���اورت  الإرهابي���ة، 

»الثب���ات« ع�ضو تكت���ل التغيري 

والإ�ض���اح النائ���ب نبي���ل نقول، 

واإليكم اأبرز ما جاء فيه:

يعت���ر ع�ض���و تكت���ل التغيري 

اأن  النائب نبي���ل نقول  والإ�ضاح 

الو�ض���ع الأمن���ي يف لبنان خطري 

ال�ضعبة  املرحل���ة  جداً، »ولع���ل 

الت���ي يعي�ضه���ا تتج���اوز مرحلة 

انطلقت  الت���ي  اللبنانية  احل���رب 

عام 1975؛ الفلت���ان الأمني يزداد 

والقيادات  املناط���ق،  بع����ض  يف 

ال�ضيا�ضي���ة ل تق���وم بواجبها ول 

وهن���اك  م�ضوؤولياته���ا،  تتحّم���ل 

قي���ادات اأمنية ف�ضل���ت يف �ضبط 

الأمن، وه���ذا الأمر يدفعنا لقول اإن 

ال�ضتمرار يف العجز دون املبادرة 

اإىل تنفيذ �ضيء اأو ال�ضتقالة يحّمل 

تبعات  امل�ضوؤول���ون  الأ�ضخا����ض 

ا�ضتم���رار الأزم���ة وتدحرجها نحو 

الأ�ضواأ«.

ب���راأي نق���ول، عل���ى القي���ادة 

ال�ضيا�ض���ة والع�ضكرية �ضبط الأمن 

اأو ال�ضتقال���ة: »الو�ضع ل يحتمل 

ت�ضويف اأو اأن�ضاف حلول، فليذهب 

اإىل بيت���ه كل م���ن يتف���رج على 

الأزمة.. فاأ�ضواأ ما ي�ضيء اإىل الدولة 

ل الدولة نف�ضها اأب�ضط  هو عدم حتمُّ

واجباتها«.

وماذا بعد ال�ضل���ل املوؤ�ض�ضاتي 

الذي يطال كل مرافق الدولة؟ ماذا 

ميكنه اأن يفع���ل ال�ضعب اللبناين؟ 

كات 
ّ
نق���ول: »املطل���وب حتر يرّد 

�ضعبية لإماء الفراغ املوؤ�ض�ضاتي.. 

ر اأنه حتى الآن لي�ض معروفًا  ت�ضوَّ

املخطوف���ن  الع�ضكري���ن  ع���دد 

م���ن قَبل تنظيمي جبه���ة الن�رصة 

وداع����ض.. وبه���ذا اخل�ضو����ض من 

يتحّم���ل م�ضوؤولية هذا ال�ضعف يف 

ويف  التوجي���ه  يف  املعلوم���ات 

املعاجل���ات، �ضواء كان���ت قيادات 

اأمني���ة ع�ضكري���ة اأم �ضيا�ضية؟ ما 

ح�ضل م���ع الع�ضكرين يف عر�ضال 

مرفو�ض ب���كل املعايري«، وي�ضيف 

نقول: »هن���اك م�ضوؤولون يجب اأن 

قراراً..  واأن يتخ���ذوا  �ضيئًا،  يقولوا 

اأي���ن وزير الدف���اع وقيادة اجلي�ض 

مما ح�ض���ل يف عر�ضال، لأن داع�ض 

هددت قبل �ضهر من�رصم اإن مل يتّم 

الإفراج ع���ن الإرهابين يف �ضجن 

رومية، ونّفذت وعيدها مع الأ�ضف، 

فيم���ا نحن نتفرج عليهم ول نقوم 

باإجراء يحمي ال�ضعب«.

لإعادة �لأمور �إىل ن�صابها

ع���ن �ضبل اخل���روج م���ن هذه 

اأن  اإىل  نق���ول  ي�ض���ري  الدوام���ة، 

امل�ضاألة بحاجة اإىل تغيري جذري: 

»حت���ى مع اإج���راء انتخابات يف 

ظل قان���ون انتخابي اأعرج و�ضيئ، 

ق���درة التغيري تنع���دم، لي�ض لأن 

ال�ضعب باأغلبه ل يعرف احلقائق، 

بل لوجود حمادل مالية واإعامية 

متتل���ك و�ضائل واإمكانيات ل ميكن 

تعطيله���ا، لهذا ال�ضب���ب املطلوب 

ال�ضري بقانون انتخابي جديد يعيد 

الت���وازن لل�رصاك���ة احلقيقية.. اأما 

النواب  الأوىل،  الرئا�ضة  بخ�ضو�ض 

ال����127 نائبًا، مع رحي���ل النائب 

لأنهم  احللو مطع���ون ب�رصعيتهم، 

م���ددوا وليته���م اأوًل، ولأنه يوجد 

ق�ضم منهم ياأمت���ر مبا ميليه عليه 

اخل���ارج، وبالت���ايل جمل�ض نواب 

مرتَهن للخارج ل���ن ياأتي برئي�ض 

للجمهورية لبناين، ومن هنا يجب 

اإع���ادة الأمور اإىل ن�ضابها، لنتمّكن 

من انتخاب رئي�ض للجمهورية من 

ال�ضعب«.

ومع ا�ضتمرار ق�ضية الع�ضكرين 

املخطوف���ن يف قب�ضة اجلماعات 

الإرهابي���ة، يعت���ر النائب املتني 

نبي���ل نق���ول اأن الو�ض���ع بحاجة 

ودقيق���ة:  اإىل معاجل���ة �رصيع���ة 

ب�رصورة  حم�ض���ورة  »اخلي���ارات 

لأهايل  الإن�ضاني���ة  الأزم���ة  اإنهاء 

املخطوف���ن، وحتت ه���ذا ال�ضعار 

كل �ضيء مقب���ول، �رصط املحافظة 

على م���ا تبّقى من هيب���ة الدولة. 

بخ�ضو�ض مفاو�ض���ات التنظيمات 

الإرهابي���ة، �ضخ�ضي���ًا، رغم كوين 

نائب���ًا يف الرمل���ان، ل نعرف من 

هي اجلهة الت���ي تفاو�ض »جبهة 

الن����رصة« و»داع����ض«، ووفق اأي 

اأ�ض�ض اأو معايري حت�ضل«، وي�ضيف 

نقول: »�ضابقًا؛ يف ق�ضية خمطويف 

اإعزاز، احلكوم���ة اللبنانية حاورت 

دوًل عديدة، من بينها تركيا وقطر، 

وكذل���ك الأمر يف ق�ضي���ة الإفراج 

ع���ن راهبات معل���ول رعت عملية 

الإف���راج عنهم دولة قط���ر، اليوم، 

بالن�ضب���ة ملخط���ويف العنا����رص 

الأمني���ة يف عر�ضال يجب التحدث 

مع ال���دول التي مت���ون على هذه 

اجلماعات، لأنه ل يجوز مفاو�ضة 

جمرمن وقتلة واإرهابين يذبحون 

مفاو�ض���ات  واأي���ة  الع�ضكري���ن، 

براأيي لإخراج بع�ضًا من م�ضاجن 

رومي���ة يج���ب اأن ترعاه���ا دولة 

عربي���ة حمددة، وقد يك���ون لقطر 

وال�ضعودية قدرة عل���ى اإنهاء هذا 

امللف الإن�ضاين ال�ضائك«.

�ل�صهادة من �صلب �لإميان �مل�صيحي

»داع����ض«  تهدي���د  وم���ع 

وملحقاته���ا للم�ضيحين بكتابات 

م�ضيئة اإليهم على جدران الكنائ�ض 

يف طرابل�ض، اأو الهجوم على راأ�ض 

بعلبك وتهديد »الدولة الإ�ضامية« 

م�ضيحية،  بقاعي���ة  قرى  باحتال 

�ضاألن���ا نق���ول عما ميك���ن فعله، 

يقول: »لي�ضت امل���رة الأوىل التي 

����ض فيه���ا امل�ضيحيون ملثل 
ّ
يتعر

هذه املخاطر، فتاريخ امل�ضيحين 

يف ال����رصق مل���يء بالت�ضحيات، 

وال�ضهادة �ضواء من اأجل الإميان اأو 

احلفاظ على الوجود هو من �ضلب 

ل  كم�ضيحين  نح���ن  معتقداتهم.. 

نخ���اف داع�ض ول القاعدة، واليوم 

ه���م ي�ضتخدمون احل���رب النف�ضية 

ببّث �ضور الذبح وغريها لإخافتهم، 

وه���م ل يدرون اأنهم بذلك ي�ضّبثون 

امل�ضيحي اأكرث فاأكرث باأر�ضه«.

�ل�صعب ي�صاند �جلي�ش

�ضاألنا نقول ع���ن �ضبل التم�ضك 

تهج���ري  وم�ضاه���د  بالأر����ض، 

امل�ضيحي���ن واليزيدين وال�ضيعة 

من �ضهل نينوى يف العراق �ضاخ�ضة 

اأمام اأعيننا، يرد نقول: »من واجب 

اجلي����ض اللبن���اين حماية ال�ضعب 

اللبناين ب���كل فئاته، ونحن نعتر 

اأن الق���وى الأمنية عل���ى اختاف 

تنّوعه���ا هي امل�ضوؤول���ة الوحيدة 

اللبنانية، ومع  الأرا�ض���ي  حلماية 

ازدياد املخاطر على لبنان باإمكان 

املواطن م�ضاعدة اجلي�ض، والإباغ 

ع���ن اأي ا�ضتب���اه، وله���ذا ال�ضبب 

املطلوب من القي���ادات الع�ضكرية 

����رصح �ضب���ل حماي���ة املواطنن، 

وميكن ذل���ك اأن يك���ون من خال 

عليهم،  والإ�رصاف  ال�ضباب  ت�ضليح 

اأو دعوته���م لانخراط يف �ضفوف 

اجلي����ض والق���وى الأمني���ة، ومع 

الأ�ضف حت���ى الآن هن���اك عملية 

تعتيم يف هذا اخل�ضو�ض، ونتمنى 

النتهاء منه، لأن امل�ضاألة هامة ول 

تتحمل التمييع«.

وي�ض���دد نق���ول عل���ى دع���وة 

اإىل  يكون���وا  لأن  امل�ضيحي���ن 

جانب جي�ضه���م يف كل حتركاته، 

»وباإمكانهم فع���ل الكثري، فاأهايل 

الق���رى اأدرى ب�ضوؤون بلداتهم، وهم 

ال�ضبب  لهذا  بالذود عنه���ا،  الأكفاأ 

عل���ى ال�ضباب امل�ضيح���ي تنظيم 

اأنف�ضهم لو�ضعه���ا بت�رصف قيادة 

اجلي�ض، وناأمل اأن ت�ضع لنا قيادته 

اأمنية ملواجه���ة امل�رصوع  خط���ة 

اجلهنمي الذي يفّتت كل املنطقة«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�صيل

نقوال: الخيارات محصورة 
بضرورة إنهاء أزمة أهالي 

المخطوفين اإلنسانية.. 
شرط المحافظة على ما 

تبّقى من هيبة الدولة

مقابلة

و�ضع لبنان يزداد �ضوءاً.. الوليات املتحدة 

الأمريكية قّدمت للجي�ض معونة لي�ض باإمكانها �ضد 

هجمات »داع�ض« و»الن�رصة«.. اإنها مرحلة انحطاط 

 بها لبنان، مع �ضلل �ضيا�ضي اأمني 
ّ
وعدم توازن مير

اأكيد.. قائد اجلي�ض جان قهوجي �ضبه غائب، ورئي�ض 

احلكومة متام �ضام ي�ضعى ل�«ت�ضكيج الو�ضع« 

كاميًا، ووزيرا الدفاع والداخلية �ضند بالبور واآخر يف 

اجة احلي« ملعرفة ما 
ّ
الفاحة، و»علينا اأن ن�ضاأل بر

ُيحكى يف الكوالي�ض عن تبادل اأدوار..

� �ضبايا »داع�ض«
ا�ستنك��رت منظم��ات حقوقية دولية ما اأقدم علي��ه تنظيم »داع�ش« خالل 

الأيام والأ�سابيع الفائتة، حيث وّزع على عنا�رصه يف �سورية نحو 300 فتاة 

م��ن اأتباع الديانة الأيزيدية ممن اخُتطفن يف العراق قبل عدة اأ�سابيع، وذلك 

عل��ى اأ�سا�ش اأنه��ن »�سبايا من غنائ��م احلرب مع الكف��ار«. ويف عدة حالت 

عم��د »املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان« توثيقها، قام عنا�رص التنظيم ببيع 

املختطف��ات لعنا���رص اآخري��ن م��ن التنظيم، مببل��غ مايل ق��دره 1000 دولر 

اأمريكي مقابل الأنثى الواحدة.

و�ضائل »داع�ض« الإعامية

ك�سفت م�س��ادر يف العا�سمة الربيطانية لندن اأن موؤ�س�ستي »العت�سام« 

و»الفرق��ان« هما الذراع الإعالمية ل�»داع�ش«، عل��ى غرار موؤ�س�سة »�سحاب« 

التابع��ة لتنظيم »القاعدة«، والتي بّث��ت الع�رصات من �رصائط اأ�سامة بن لدن 

وخلف��ه اأمين الظواه��ري، فيما اأ�س��درت موؤ�س�ستا »العت�س��ام« و»الفرقان« 

راً يظهر فيه للمرة الأوىل زعيم »داع�ش«  التابعت��ان ل�»داع�ش« ت�سجياًل م�سوَّ

اأب��و بكر البغدادي وهو يلقي خطب��ة اجلمعة يف اجلامع الكبري »احلدباء« يف 

مدين��ة املو�س��ل العراقي��ة، يف املقابل بّث موق��ع »الفرق��ان« الع�رصات من 

ال�رصائ��ط الت��ي تدعو اإىل ح�سد وجتني��د امل�سلحني، و���رصورة القتال واإقامة 

احل��دود، اإ�ساف��ة اإىل تفا�سيل دقيقة ح��ول العمليات الت��ي نّفذها »داع�ش« 

وعدد من املجموعات امل�سلحة.
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قائ���د اجلي�ض  اإن  الق���ول  ميك���ن 

العم���اد اإميل حل���ود كان اأول تعرُّفه 

اإىل املقاوم���ة يف الع���ام 1989؛ ُبعيد 

فرتة من ت�ضلُّمه القيادة، وذلك حينما 

اأعط���ى اأوامره بالنت�ض���ار يف منطقة 

�رصق �ضيدا.

يوؤك���د الرئي�ض حلود هن���ا اأنه مل 

يكن قد تعرّف على اأحد من املقاومة 

اأو قيادته���ا، لكنه كان يت�رصف بحكم 

انتمائ���ه وقناعاته الوطني���ة، اإذ قال 

للعمي���د قائد عملية النت�ض���ار اآنئذ: 

»علي���ك اأن حتمي موؤّخ���رة املقاومة 

حتى تتمكن من متابعة مهامها«.

اإيل  اأر�ض���ل  »يومه���ا  ويو�ّض���ح: 

رئي�ض اجلمهوري���ة �ضائًا: كيف تتخذ 

ق���راراً كهذا؟ غداً يق���وم الإ�رصائيليون 

بعملي���ات هجومية على املقاومة، اأو 

ي���رّدون على عملية تنّفذها، وبالتايل 

ي�ضتهدفون اجلي�ض والدولة«.

ويوؤكد هنا اأنه رّده كان حا�ضمًا؛ اإن 

»جي�ضنا هو جي�ض وطني، ولن يكون 

حاله كم���ا كان من قب���ل، ففي زمن 

الفل�ضطيني���ن الذين كان���وا يقومون 

بعملي���ة، ياأت���ي الإ�رصائيل���ي ل���ريّد 

عليهم من فوق اجلي�ض، كما يدخلون 

ويقومون باأعمال التم�ضيط ويعودون 

حتت اأنظ���ار اجلي�ض ال���ذي ل يحرّك 

�ضاكنًا.. لق���د انتهى دور اجلي�ض الذي 

يقف كاملتفرج فق���ط، ونحن �ضنقوم 

بواجبنا الوطني كامًا«.

ي�ضيف الرئي�ض حل���ود اأن مواقفه 

م���ن املقاومة كانت تنبع من قناعات 

وطني���ة را�ضخ���ة، دون اأن يتكلم مع 

اأحد من املقاوم���ن، و«اأول مرة كان 

فيها ال���كام مبا�رصاً م���ع املقاومة، 

حينم���ا ا�ضت�ضهد جنل اأمن عام حزب 

اهلل ال�ضيد ح�ض���ن ن�رصاهلل عام 1997، 

ف���كان يل لقاء مع���ه، وال�ضيد هو اأول 

زعيم عرب���ي يقّدم ابن���ه على مذبح 

الق�ضي���ة التي ينا�ض���ل ويجاهد من 

اأجله���ا، وله���ذا اأردت التع���رُّف اإليه، 

وفعًا تاأّثرُت برباطة جاأ�ضه ومتا�ضكه، 

ما يوؤ�رص اإىل قما�ض���ة قيادية رفيعة، 

كما تاأّث���رت بكامه حينما رثى جنله 

بقوله: احلمدهلل الذي �ضاواين بعائات 

ال�ضهداء.

مل نتكل���م بع���د ذلك م���ع بع�ض 

ب�ضكل مبا�رص، فاأنا اأكملُت عملي وفق 

قناعاتي، ووا�ضلُت نهجي بدعم العمل 

املق���اوم، وكل ما م���ررُت به يف هذا 

املجال مل اأن�ّضق به مرة مع املقاومة 

ول مع �ضورية، ول مع اأي اإن�ضان اآخر، 

فكنا نتخ���ذ القرارات مبا ميليه علينا 

�ضمرينا الوطن���ي، واعتقاد اأتها كانت 

دائمًا على �ضواب«.

بب�ضاطة هن���ا، الرئي�ض حلود عمل 

كقائ���د اجلي�ض كما يوؤك���د من خال 

قناعات���ه الوطني���ة، وبالت���ايل فاإنه 

موجود عل���ى اأر�ض يج���ب اأن يدافع 

عنها، ويحمي من يقات���ل من اأجلها، 

وبهذا تاق���ى مع املقاوم���ة دون اأن 

يطلب���ه منه اأحد ذلك، ودون اإيعاز من 

اأي كائن؛ �ضوريًا كان اأم لبنانيًا.

يف رئا�ض���ة اجلمهوري���ة مل يغرّي 

ومبادئه  قناعات���ه  حل���ود  الرئي�ض 

و�ضلوكه الوطن���ي، ويتذكر اأنه »مع 

بدء العدوان الإ�رصائيلي على لبنان 

يف مت���وز 2006 كان اجلميع خائفًا، 

هت اإىل ال�ضاحية  ومع اأول �رصبة ُوجِّ

اجلنوبي���ة طلب���ُت انعق���اد جمل�ض 

ال���وزراء. ُقبيل اجلل�ض���ة مررُت على 

ال�ضاحية - على طريقتي - وتابعُت 

حرك���ة النا�ض.. وحينم���ا دخلت اإىل 

جل�ضة جمل�ض ال���وزراء، كان رئي�ض 

احلكوم���ة ومعه بع����ض الوزراء يف 

غرف���ة يتداولون بالتط���ورات، ومنذ 

حلظة دخ���ويل خاطبني اأحد الوزراء 

بالقول: انظر.. هاهم اأ�ضحابك يدّمرون 

كل �ضيء، و�ضي�ضل الإ�رصائيليون اإىل 

بريوت و�ضيدّمرون كل �ضيء.

ب�رصعة وب�ضكل حا�ضم رددت على 

ذاك الوزي���ر: خمطئ كث���رياً، فالعدو 

لن ي�ض���ل بتات���ًا، فعندم���ا و�ضلوا 

إميل لحود يتذكر..
حينما تعّرف قائد الجيش إلى سيد المقاومة

يف ال�ضاب���ق مل يكن هن���اك مقاومة 

كمقاومتنا؛ تعرف كيف تواجه وتقاتل 

وت�رصب النقاط احل�ضا�ضة للعدو.

�ض���األ هذا الوزي���ر بده�ضة: وكيف 

ميكن اأن يح�ضل ذلك«؟

املقاوم���ة  »لأن  حل���ود:  فق���ال 

كالهواء؛ ي�ضعب التقاطه، وهذا ما مل 

يفهمه الع���دو، واأعتقد اأن بع�ض مّمن 

بيننا ل يفهمه، لكن ثمة من كان يرى 

يف جمل�ض ال���وزراء مع امتداداته اأنه 

ل ب���د من اإيجاد طريق���ة لنزع �ضاح 

املقاومة وت�ضليمه اإىل اجلي�ض، لكنني 

اعترُت جمرد طرح ه���ذه الفكرة يف 

مثل تلك الظ���روف خيانة وطنية، ثم 

اإن ه���ذا املطل���ب الإ�رصائيلي لن مير 

ب���اأي �ضكل م���ن الأ�ض���كال، فاجلي�ض 

�ضيبق���ى داعمًا للمقاوم���ة، ويف ظل 

ه���ذه املعادل���ة اأمك���ن التحرير يف 

العام 2000، فكل القرارات الدولية مل 

حتِم لبن���ان، والقرار 425 الذي اّتخذه 

ذ اإل  جمل�ض الأمن ع���ام 1978 مل ينفَّ

ال�ضعب  وثال���وث  املقاومة،  ب���اإرادة 

واجلي����ض واملقاومة، وال���ذي بف�ضله 

كان انت�ضار 2006«.

يتابع الرئي�ض حلود: »منذ البداية 

كنُت وحيداً ول اأح���د معي، وكان ما 

زال موقف���ي الدائم: ممنوع اأخذ �ضاح 

املقاومة واإعطاوؤه للجي�ض، لأنه بذلك 

�ضيت���ّم فعًا تدمري لبن���ان، ثم اإن من 

يتحدث بذلك من اأمريكا ودول الغرب 

اإىل الداخل العربي واللبناين ل يريد 

بتاتًا اإعطاء �ض���اح للجي�ض ملقاتلة 

اإ�رصائيل«.

يعود الرئي�ض حل���ود اإىل الفرتات 

الأوىل م���ن توّلي���ه قي���ادة اجلي�ض، 

فيوؤكد اأن القيادة ال�ضورية التي كانت 

موج���ودة يف لبنان كان���ت تتجاوب 

اإىل اأق�ضى احلدود مع رغبات الرئي�ض 

اأو  الرئي����ض احلري���ري  اأو  اله���راوي 

غريهما.. وي�ضري على �ضبيل املثال ل 

احل����رص، اإىل اأن »اجلي�ض كان ي�ضتعد 

للدخ���ول اإىل الأ�رصفي���ة، حيث كانت 

ال�ضتب���اكات تدور ب���ن العماد عون 

وملي�ضيا »القوات اللبنانية« بقيادة 

�ضمري جعجع يومها، طلبني الرئي�ض 

الهرواي و�ضاألني اإذا كنُت �ضاأدخل اإىل 

الأ�رصفي���ة، فح�ضمُت له الأمر بحقيقة 

ذل���ك، لأن جي�ضنا الوطن���ي �ضيدخل 

اإىل اأي بقع���ة واأي منطقة من الوطن، 

فتبّن يل اأن اللواء غازي كنعان ومعه 

�ضابط���ان �ضوري���ان و�ضابط لبناين 

موج���ودون يف اإحدى غ���رف الق�رص 

اجلمهوري، فدع���اين الرئي�ض الهراوي 

لبح���ث الأمر معهم، حي���ث �ضارعني 

الل���واء كنع���ان بالق���ول: اأن���ت غداً 

�ضتدخل اإىل الأ�رصفي���ة، و�ضتبقى يف 

منت�ضف الطري���ق بن الطرفن لأنكم 

�ضتكونون متَعبن.. وهنا كان جوابي 

حا�ضم���ًا: منذ اأن بداأنا خطة انت�ضارنا 

ونح���ن ندخل اإىل اأي مكان اأقوياء، ثم 

اعلم اأن اجلي�ض ل يتعب«.

�أحمد زين �لدين

�ل�صيد ح�صن ن�صر �هلل و�لرئي�س �إميل حلود
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■ جتمع العلماء امل�ضلم���ن راأى اأن امتداد الغدة ال�رصطانية 
»داع����ض« اإىل لبنان ي�ضتدعي وقفة وطنية �ضارمة مبواجهة 

انت�ضار اخلطر التكفريي على لبنان، لفتًا اإىل اأن هذه اجلماعة 

ل عاقة لها بالإ�ضام، وهي ت�ضيء اإليه واإىل امل�ضلمن اأكرث مما 

ت�ضيء اإىل بقية الأدي���ان، وهي �ضنيعة خمابراتية �ضهيونية 

هه. تهدف اإىل �رصب حمور املقاومة واإلهائه عن توجُّ

د على �رصورة 
ّ
■ لق��اء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية �سد

دعم اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية واللتفاف حولها، فخطر 

املجموعات الإجرامية يهدد كل لبنان، وي�ستدعي من اجلميع 

التنب��ه واليقظ��ة ووق��ف ال�سج��الت الإعالمي��ة واخلطاب��ات 

الفتنوية التي قد تدخل البالد يف املجهول.

■ املوؤمتر ال�ضعب���ي اللبناين جّدد مطالبت���ه بت�ضكيل جلنة 

لبنانية عربية اإ�ضامية تعمل على ك�ضف احلقيقة يف جرمية 

اإخفاء الإم���ام مو�ضى ال�ضدر، منّوهًا بخط���اب الرئي�ض نبيه 

ب���ري يف املنا�ضبة، مذّكراً باأن الإم���ام املغّيب �ضاند الفقراء 

واملظلومن، وطالب بالن�ضاف والعدالة الجتماعية، وكانت 

له مواقف هامة يف ال�رصاع العربي ال�ضهيوين.

■ حرك��ة الأمة هّناأت الع�سكري��ني الذين اأُطلق �رصاحهم، لفتًة 
اإىل اأن اإدخال ملف الع�سكريني يف البازار ال�سيا�سي والطائفي 

اأمر ين��ذر بتداعيات خطرية عل��ى ال�ساح��ة الداخلية، فالقوى 

الأمني��ة واجلي���ش اللبناين ه��م ال�سمان��ة جلمي��ع اللبنانيني 

مبختل��ف انتماءاته��م الطائفي��ة واملذهبي��ة، م�سي��دًة ب��دور 

اجلي���ش والقوى الأمنية يف حماي��ة لبنان من اعتداءات العدو 

ال�سهيوين وجرائم اجلماعات املتطرفة.

■ ال�ضيخ ماهر حمود اأ�ضار اإىل اأن انت�ضار غزة حارق للخطوط 
احلم���ر، خارق للمعادلت الع�ضكرية والدولية، مدّمر لاأوهام 

»الإ�رصائيلي���ة«، فاحت الباب على م�ضتقب���ل الآمال العربية 

والإ�ضامي���ة الكرى، وعلى راأ�ضها زوال »اإ�رصائيل«. من جهة 

اأخ���رى �ضاأل �ضماحُته: هل ي�ضتطي���ع »اأبو وليد« اأن يتحدث 

عن دور اإيران ودعمها املايل واللوج�ضتي الطويل املدى وهو 

يف قطر، وحوله التخلّف العربي ال�ضيا�ضي املتمثل بالتبعية 

الكامل���ة لل�ضيا�ضة الغربية؟ وه���ل ي�ضتطيع الرئي�ض حممود 

عبا����ض اأن ي�ضر على ال�ضغوط الغربي���ة والعربية الهائلة 

التي تريد اأن تق�ضي على املقاومة حتت عنوان »قرار احلرب 

وال�ضلم«، حتى ل���و مل ي�ضتطع اإر�ضاءهم اإل بكلمة اأو موقف 

متلَفز، وُيفرت�ض األ ذلك يكون مرتَجمًا على الواقع ال�ضيا�ضي 

واللوج�ضتي؟
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حتت���اج كلم���ة »ال« اإىل الرتّيث 

قلياًل قبل الرف�ض، الأنها قد حتمل يف 

طياتها اأحيانًا اإحراجًا يف العمل، اأو 

توؤّث���ر على �صداقة ما، والقبول بنعم 

اأف�صل واأ�صع بكثري يف اتخاذ قرارات 

تتطلب  الت���ي  واالعرتا�ض  الرف����ض 

�صجاع���ة وقدراً كب���رياً من املمار�صة 

قب���ل النطق به���ا دون نتائج �صلبية 

على ال�صخ�ض.

االختبار االآتي يحدد مدى قدرتك 

على فعل ذلك خالل املواقف احلياتية 

املختلفة، وه���ل تقولينها بلباقة اأم 

اأنك خجولة وت�صعرين باحلرج منها:

�صديقتك تنتق���ل اإىل منزل جديد 

يف مطل���ع ه���ذا االأ�صب���وع، وتطلب 

م�صاعدتك، فماذا جتاوبني؟

اأ: اأوافق خجاًل منها

ب: اأعطيها �صاعتني الن�صغايل

للراح���ة  حلاجت���ي  اأعت���ذر،  ج: 

والهدوء

د: �صديقتي اأ�صاعدها را�صية

يري���دك مدي���رك - فج���اأة - اأن 

تعمل���ي �صاع���ات اإ�صافي���ة، ولديك 

ارتباط عائلي، ما هو موقفك؟

اأ: ال اأ�صتطيع الرف�ض

ب: اأُجنز ما اأ�صتطيع

ج: اأعتذر، اأو اآخذ االأوراق اإىل البيت

د: اأعمل اأماًل يف الرتقية

اعتاد  كث���رية  اجتماعية  اأعب���اء 

اإلقاءها عليك، مث���ل زيارة  زوج���ك 

مري�ض، اإع���داد وليمة، هل ت�صاركينه 

تفا�صيل هذا العامل؟

اأ: اأوفق وقتي مل�صاركته

ب: اأرف�ض بع�صها

ج: »ال«، حاجة عملي وبيتي اأواًل

د: اأنتقي ما ينا�صبني منها

قريبة لك اعتادت م�صايقتك اأمام 

االآخرين، فما هو موقفك؟

اأ: اأخجل من االعرتا�ض عليها

ب: اأعرت�ض على ما تقول

ج: ال اأحّمل نف�صي فوق طاقتها

د: ال اأتواجد معها مبكان

اأ�صلوب تفك���ري �صديقاتك يختلف 

عن���ك لدرجة تتعار����ض مع مبادئك 

واأخالقياتك..

اأ: اأمتا�صى معهن بحذر

ب: اأعرت�ض على بع�ض املواقف

ج: اأعرت�ض اأو اأن�صحب كلية

د: معهن اق�صي معظم اأوقاتي

ت�صعرين بدوار لدرجة متنعك من 

ترك البيت، وطلبت اإحدى ال�صديقات 

منك خدمة، فماذا تفعلني؟

اأ: اأ�صغ���ط على نف�ص���ي حتى ال 

تغ�صب

ب: اأت���ردد كث���رياً ب���ني القب���ول 

والرف�ض

ج: اأرف�ض بال خجل

د: مل اأعتد التق�صري مع �صديقاتي

قريب لك يريد االرتباط ب�صديقتك، 

ويطل���ب راأيك فيها �رصاح���ة.. فماذا 

تقولني؟

اأ: اأخربه بجماليتها فقط

ب: اأخربه مبواقفي معها

ج: اأخ���ربه �رصاحة مب���ا اأراه وله 

اخليار

د: ال اأبال���غ حني اأ�ص���ف جمالها 

ولطفها

هل ت�رصّي���ن على التعامل بلطف 

على ح�صاب اأع�صابك؟

اأ: اإىل حّد كبري

ب: لي�ض دائمًا

ج: ال

د: اأ�صعى لهذا

وبع����ض  العم���ل  يف  مدي���رك 

الزمالء ي�صلك���ون طريقًا خاطئًا غري 

اآم���ن، ويطلبون من���ك م�صاركتهم اأو 

م�صايقتك، فما هو رّد فعلك؟

اأ: اأخاف منهم واآخذ حيطتي

ب: األتزم ال�صمت

ج: اأُعلن رف�صي �رصاحة

د: اأهّددهم باإف�صاء ال�رص

فر�صة للعم���ل يف اإحدى البلدان 

العربية براتب ُم���ٍز، والكل ي�صغط 

عليك للموافقة مل�صلحة ما، فما هو 

موقفك

اأ: توافقني على ح�صاب نف�صك

ب: تاأخذين وقتًا للتفكري

ج: تعتذرين لعدم حاجتك

د: توافقني ب�صبب املادة

النتائج

اإذا كان���ت معظ���م اإجاباتك »اأ«: 

اأ�صلوب���ك الدائ���م يف التعام���ل هو 

فاأنت  االأم���ر،  »نعم«، مهم���ا كلفك 

ت�صارع���ني لتقدمي امل�صاع���دة كلما 

م�صايقتهم  وتتفادي���ن  احتاج���وك، 

حت���ى لو اأث���اروا غ�صبك، وحتر�صني 

على االحتفاظ بلقب »لطيفة« حتى 

ال ُتغ�صب���ي اأح���داً، وال تقويل كلمة 

»ال«، رغ���م اإح�صا�صك بالغ�صب اأمام 

ما تعرت�صني علي���ه، وال يتوافق مع 

راأي���ك واأ�صلوب���ك، ويف النهاية اأنت 

وحدك التي �صتعانني من الوحدة اأو 

االأمل اأو عاقبة ما تفعلني وتنطقني.

معظ���م اإجابات���ك »ب«: اإ�صارات 

و»ال«  »نع���م«  اإن  تق���ول  قلم���ك 

تتاأرج���ح بداخلك، وال قانون وقواعد 

مرور  م���ع  و�صتكت�صفني  يربطهم���ا، 

الوق���ت اأن �صلوكيات���ك »انهزامية«؛ 

تتحملني ف���وق طاقتك منعًا الإحراج 

�صخ�ض عزيز لديك.

اأنت حادة  اإجاباتك »ج«:  معظم 

يف الرف�ض واإعالن اعرتا�صك على ما 

ال يتوافق مع قناعات���ك ال�صخ�صية؛ 

راحت���ك وحاجتك لال�صرتخاء وهدوء 

االأع�ص���اب اأف�ص���ل لديك م���ن زيارة 

�صديقة ال داعي لها.. ال تنطقني بكلمة 

»ال« ولكن���ك تفعلني �صلوك الرف�ض، 

ت�صعني حاجات بيتك وراحة اأ�رصتك 

يف املق���ام االأول.. باخت�صار، اأنت ال 

تقومني مبا الطاقة لك به.

معظ���م اإجاباتك »د«: اأنت قائدة 

نف�ص���ك؛ ت�صريين وف���ق منهج وا�صح 

يحق���ق ل���ك م�صلحت���ك ال�صخ�صية، 

ول�صانك يتكلم عن حالك، بعيداً عن 

مفاهيم ال�ص���واب واخلطاأ املتعاَرف 

عليها، فال مال للخدمات االإن�صانية 

بال مقابل..

رمي اخلياط

تعرفي إلى حقيقتك.. هل ترفضين بلباقة؟

االأطفال زينة احلي����اة الدنيا، فهم �صباب امل�صتقبل 

واجلي����ل الواعد ال����ذي تبني االأمة علي����ه اأمانيها يف 

التقدم والتطّور وحمل ر�صال����ة االإ�صالم العظيمة، وقد 

ن����ة النبوية على اأهمي����ة االأطفال،  اأك����د االإ�صالم وال�صُّ

وتربيتهم تربي����ة �صليمة مبنّية عل����ى قواعد واأ�ص�ض 

�صحيح����ة ت�صم����ن ن�صاأتهم على اأح�ص����ن وجه، وكان 

تعام����ل الر�صول )عليه ال�ص����الة وال�صالم( مع االأطفال 

خري مثال على ذلك.

لقد متثلت الرحمة واملحب����ة والعناية يف تعامل 

الر�ص����ول )عليه ال�صالة وال�صالم( م����ع االأطفال، وخري 

دليل عل����ى ذلك معاملته الأحف����اده احل�صن واحل�صني 

)ر�صي اهلل عنهما(، حي����ث كان الر�صول )عليه ال�صالة 

وال�ص����الم( ال يغ�صب وال ي�صجر وال مي����ّل منهما، فقد 

كان����وا اإذا م����ا �صجد اعتلوا ظهره، وح����ني يرفع راأ�صه 

ي�صعهما برفق على جانبه ك����ي ال يتاأّذيا، ويعاودان 

ذلك مراراً وتك����راراً دون اأن ينفر يف وجههما اأو يوؤذي 

م�صاعرهما.

لقد حر�ض النبي )عليه ال�صالة وال�صالم( على بيان 

اأهمية الرفق بالطفل، الأن����ه كائن �صعيف يختلف عن 

الكبار ج�صديًا وعقليًا، وقد ق�صت العناية االإلهية بعدم 

حما�صبت����ه اأو عقابه، كما اأك����د الر�صول )عليه ال�صالة 

وال�صالم( على اأهمية اإبراز العطف واحلنان للطفل، ملا 

ل����ه من اآثر اإيجابي على نف�صيت����ه، وحر�ض على دعم 

الطفل وتوف����ري الفر�صة له ليلع����ب ويلهو فذلك يوؤثر 

على منّوه وتكوين �صخ�صيته.

دائم����ًا ما كان الر�ص����ول )عليه ال�ص����الة وال�صالم( 

يو�صي باأهمية معاملة الطف����ل الإبراز هويته، فما مرّ 

مبجموع����ة من االأطفال اإال واألق����ى التحية عليهم، الأن 

يف جتاهلهم اأثراً �صلبيًا، كما كان يوؤكد على اأنهم ُبناة 

االأمة واملجتمع ال�صالح، لذا كان يحّث على تعليمهم 

منذ ال�صغر اأ�صول الدين واحلياة، ويحذرهم من الوقوع 

يف االأخطاء.

اإن تعامل الر�صول مع االأطف����ال كان نهجًا �صاحلًا 

لبناء اأمة �صاحلة، واإذا ما التزم املجتمع بهدي النبي 

�صم����ن جياًل �صليمًا قائم عل����ى تن�صئة �صحيحة، وقد 

قال )عليه ال�صالة وال�صالم(: »من ال َيرحم ال ُيرحم«.

• لباقات بطاقات االئتمان
هل خطر ببال���ِك يومًا اأّن االإتيكيت 

ببع�ض  االئتم���ان  بطاق���ات  ي�صم���ل 

اأهّمها  اكت�صف���ي  واالأ�صول؟  القواع���د 

واأبرزها: 

بطاق���ات  وا�صتع���ارة  تب���ادل   -

االئتم���ان خ���ّط اأحم���ر بالن�صبة اإىل 

االتيكيت، اإالّ لالأ�صخا�ض الذين ميلكون 

احل�ص���اب امل����رصيف نف�ص���ه. اإذاً، اإن 

كان���ت اال�صتدانة ب���ني ال�صقيقات اأو 

ال�صديق���ات اأمر متع���ارف عليه فهذا 

حكر فقط على النق���ود الورقية، الأنه 

لي����ض منطقي���ًا اأن تع���ريف كلمة �رصّ 

بطاقة ائتمان ال تخ�ّصك، اأو اأن تك�صفي 

كلمة �رصّ بطاقتك، لذا، اإّياك اأن تطلبي 

بطاقة ائتمان اأحد، ومن حّقك اأي�صًا اأن 

ترف�صي هذا الطلب من دون خجل. 

- كون العملية امل�رصفية املتعلّقة 

ببطاق���ات االئتم���ان �رصّي���ة للغاية، 

احر�ص���ي اأال تقفي خل���ف اأحد خالل 

ا�صتخ���دام بطاقته اأمام ال�رصاف االآيل، 

واتركي م�صافة بينك وبينه ال تقّل عن 

املرتين، وانتظري اأن ينتهي كليًا حتى 

تتقّدمي وتقرتبي منه.

- يه���ّم االتيكي���ت اأن يعلم���ك اأّن 

ت�صدي���دك الفواتري بوا�صط���ة بطاقات 

االئتمان يكلّف املتجر اأو ال�رصكة التي 

تتقا�صى منك مبلغًا معّينًا، لذا ا�صاأيل 

دائم���ًا ع���ن اإمكانية الدف���ع بوا�صطة 

البطاقة، وعن احلّد االأدنى كي ميكنك 

ا�صتخدامها.

- لتفادي املواقف املحرجة، تاأّكدي 

دائمًا م���ن وجود امل���ال يف ح�صابك 

امل�رصيف قبل ا�صتخدام البطاقة، كي ال 

ت�صّيعي وقتك ووقت الزبائن االآخرين، 

وكي ال تربكي موّظف ال�صندوق.

- يف ح���ال ع���رت عل���ى بطاقة 

ائتم���ان �صائع���ة، م���ن االأف�ص���ل اأن 

ت�صعيها يف مكتب اال�صتعالمات، ويف 

حال كانت مرمية على الطريق ميكنك 

اإيداعها يف اأي مركز لل�رصطة، اأو يف اأي 

م����رصف كان، اإن مل تكوين قريبة من 

فرع للم�رصف ال�صادرة عنه.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

تعامل الرسول مع األطفال
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اإذا كن���ت تخطط���ني ال�صتخ���دام 

بع�ض االأطعمة من اأجل جمالك، فال 

بد اأن الكيوي على راأ�ض تلك القائمة 

التي تفكرين بها.. اأال ت�صدقني ذلك؟ 

اإلي���ك بع�ض من اأك���ر املنافع التي 

ميكن���ك احل�ص���ول عليها م���ن تلك 

الفاكهة اجلميلة:

يج���دد الب����رصة: الكي���وي غني 

الغذائية  العنا����رص  بالكث���ري م���ن 

املفي���دة، وي�صتم���ل عل���ى كثري من 

 »C«و  »A« مث���ل  الفيتامين���ات، 

و»E«، وتو�صف تلك املواد امل�صادة 

لالأك�ص���دة بكونها �صديق���ة للن�صاء، 

وت�صتمل عليه���ا الكثري من منتجات 

العناية بالب�رصة، ويرجع ال�صبب يف 

ذلك اإىل حماربة تل���ك الفيتامينات 

الث���الث للجذور احل���رة، ما يحمي 

الب�رصة م���ن االأك�صدة التي قد تلحق 

ال�رصر بها.

تل���ك  تع���زز  جانبه���ا،  م���ن 

الفيتامين���ات اأي�ص���ًا م���ن جتدي���د 

اخلاليا واحلفاظ على �صباب الب�رصة 

وليونتها وبريقها.

عالم���ات  ظه���ور  م���ن  يقل���ل 

الفائدة  اإىل  ال�صيخوخة: باالإ�صاف���ة 

اآثار  ال�صابق���ة، ف���اإن م���ن اأف�ص���ل 

م�ص���ادات االأك�صدة ه���ي اأنها ت�رصّع 

من جتدي���د اخلالي���ا، وبالتايل فاإن 

الكيوي  لفاكه���ة  املنتظم  التن���اول 

تقلل من ظهور عالمات ال�صيخوخة، 

مثل بقع ال�صم�ض واخلطوط الدقيقة 

والتجاعيد.

اإزالة ال�صم���وم: ثمرة  يعزز م���ن 

الكي���وي هي اأي�ص���ًا م�صدر غني من 

االألي���اف الغذائية، م���ا ي�صاعد على 

اإزالة ال�صم���وم من القولون واجل�صم، 

موؤدي���ًا اإىل مموع���ة وا�صع���ة من 

االآثار، كث���رية منها مرئية، كالب�رصة 

االأكر �صحة ونقاًء.

يع���زز م���ن ال�صفاء: كون���ه غنيًا 

بفيتامني »C«، فاإن التناول املنتظم 

للكيوي يح���ارب االلتهابات، ويعزز 

من اإنتاج الكوالج���ني، الذي ي�صاعد 

يف التئام اجلروح ب�صكل اأ�رصع.

اأي�ص���ًا يحت���وي الكي���وي عل���ى 

اأحما�ض »اأوميغا 3« الدهنية، وهو 

مرّكب يحافظ على اأن تبقى اأغ�صية 

اخلالي���ا يف و�صع �صح���ي، ومينع 

الكثري من االأمرا�ض اجللدية.

يحارب ح���ب ال�صباب: لّب فاكهة 

اأحما�ض »األفا  الكيوي يحتوي على 

الطبيعية، وعندما  الهيدروك�صي���ل« 

يطب���ق مو�صعي���ًا، ف���اإن خ�صائ�صه 

امل�ص���ادة لاللتهاب���ات ت�صاعد على 

التي  حمارب���ة وا�صح���ة للبكترييا 

ت�صب���ب االلتهاب���ات، يف حني تعزز 

اأحما����ض »األف���ا هايدروك�صي« من 

التق�صري الب�صيط لتنظيف اجللد.

ُيفّت���ح ل���ون الب����رصة: اأحما�ض 

 »C« األفا هايدروك�صي« وفيتامني«

املوجودة يف لّب الكيوي قد ت�صاعد 

البقع اجللدية،  التخفيف م���ن  على 

وذلك م���ن خالل التق�ص���ري الب�صيط 

للطبقات املوجودة على الب�رصة، ما 

يوؤدي اإىل بريق اجللد وبيا�صه.

االآث���ار ال�صحي���ة االأخرى: ب�رصف 

النظر عن احل�صول على ب�رصة جميلة، 

التناول املنتظم لفاكهة الكيوي  فاإن 

يعزز وظائ���ف �صحي���ة يف اجل�صم، 

ويقلل من خطر اأمرا����ض، مثل الربو 

واأمرا�ض اجله���از التنف�صي، والتنك�ض 

الكولي�ص���رتول،  وارتف���اع  البقع���ي، 

واأمرا�ض القلب و�رصطان القولون، كما 

ميكن اأن ت�صاعد عل���ى اإدارة اأعرا�ض 

مر�ض ال�صكري.

اال�صتف���ادة الق�ص���وى م���ن ثمرة 

الكي���وي: فاكه���ة الكي���وي ميكن اأن 

ُت�صتخ���دم للو�صول اإىل ب�رصة جميلة 

بطريقتني، اإم���ا اأن تاأكليه اأو تطبيقه 

مو�صعيًا على اجللد.

واإذا قررت اأن تاأكليه فهناك بع�ض 

االأف���كار التي ميك���ن اأن ت�صاعدك يف 

ذلك:

- تناُول���ه على حالته الطبيعية، 

فه���و فاكه���ة لذي���ذة يف ح���د ذاته، 

وواحدة من اأف�صل الطرق لتناوله هو 

تربيده لفرتة ب�صيطة، ومن ثم تق�صريه 

واال�صتمتاع بطعمه الرائع.

اإ�صافة �رصائ���ح فاكهة الكيوي   -

اإىل ال�صلط���ة اخل����رصاء، ملزي���د من 

الفيتامينات واملعادن.

- تق���دمي �رصائ���ح الكي���وي مع 

الفراول���ة، فالنكهات تكّمل كل منهما 

االأخرى ب�صكل جيد عندما تقدَّم معًا.

- اإ�صافة �رصائح الكيوي اإىل اللنب.

تاأكدي من تن���اول الكيوي مبجرد 

تقطيع���ه، الأن االأحما����ض املوجودة 

فيه جتعل���ه اأكر ليون���ة كلما ُترك 

يف الهواء، كما تب���داأ الفاكهة بفقدان 

بع����ض العنا����رص الغذائي���ة الهامة 

واملواد امل�صادة لالأك�صدة يف اللحظة 

التي تتالم�ض مع االأك�صجني.

) �لعدد 324(  �جلمعة - 5 �أيلول - 2014



»الأندرو�ستادينون« هو اأحد م�س���تقات »الت�ستو�سرتون«، وموجود 

مبع���ّدل عاٍل يف عرق الرجال، ويف كافة الإف���رازات الذكورية، ورائحته 

ت�س���به رائحة امل�س���ك. وقد دعا الباحثان »وارث، و�س���وبل« 48 �سيدة 

ل�ستن�س���اق حمتوي قارورة من »الأندرو�ستادينون«، اأو قارورة حتتوي 

علي اخلمرية، وطلبا من الن�ساء املتطوعات اأن يقّدمن خم�س عّينات من 

لعابهن على مدى �س���اعتني، ثم قّيم »وارت، و�سويل« مرات عدة معّدل 

»الكورتيزول« يف عينات اللعاب. 

كم���ا مت اإخ�س���اع الن�ساء لختب���ارات عديدة، وقد تب���نّي اأن معّدل 

»الكورتيزول« يف لعاب الن�ساء اللوات���ي تن�ّسقن »الأندرو�ستادينون« 

اأعلى منه لدى الن�س���اء اللواتي تن�ّسقن اخلمرية، فبعد ا�ستن�ساق العرق 

ارتف���ع معدل »الكورتيزول« بعد 15 دقيق���ة، وبقي يف اللعاب اأكرث من 

نًا يف  �ساعة، كما لح���ظ الباحثون اإثارة اأكرب لدى هوؤلء الن�ساء، وحت�سُّ

املزاج، وجناحًا يف العالقة احلميمة.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

عرق الرجال يعدل مزاج النساء

اإلمـــارات.. األكثر استهــالكــًا للذهــب
تفّوق���ت الإم���ارات على دول 

عريق���ة مثل الهن���د يف متو�سط 

الذهب؛ يف  الفرد م���ن  ا�ستهالك 

موؤ�رش جديد عل���ى قوة اقت�ساد 

الدولة. 

اأمني �رش »جمموعة الذهب« 

يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة 

املرزوقي،  الواحد  عبد  املتحدة؛ 

اأن »متو�س���ط ا�ستهالك  ك�س���ف 

الف���رد يف الإم���ارات من الذهب 

بل���غ 30 غرامًا �سنوي���ًا، مقابل 

غرام واحد فقط للفرد يف الهند، 

على �سبي���ل املثال«، م�سرياً اإىل 

اأن »ذل���ك ُيعّد دلي���اًل على قوة 

القت�س���اد املتنامي���ة، وارتفاع 

م�ستويات املعي�سة يف الدولة«.

طالء األظافر وسيلة 
للوقاية من االغتصاب

متّك���ن ط���الب اأمريكي���ون م���ن حتويل 

طالء الأظافر اإىل و�سيل���ة لتنبيه الفتيات 

م���ن حماول���ة تخديره���ن حلمايتهن من 

الغت�ساب.

وتقوم فك���رة هذا البتكار على اأن تلّون 

املراأة اأظافرها بهذا الطالء قبل الذهاب اإىل 

د من �سالمة ال�رشاب  املوعد، واإذا اأرادت التاأكُّ

املقدَّم لها يتوجب عليه���ا و�سع اإ�سبعها 

يف ال�سائل املقدَّم لرتى ما اإذا كان يحتوي 

على م���ادة خم���ّدرة اأم ل، فوجود املخّدر 

�سيغرّي لون الطالء عل���ى الفور، ما ميّكنها 

من تفادي هذا الفخ قبل فوات الأوان.


