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للمرة الثالثة.. »الجامعة« تحشد 
عسكريًا ضد العرب

رهانات وطن.. 
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بــداأوا  لبنان،  �شمال  يف  الفر�س  مقتن�شي  بع�س  اأن  ُعلم 

يرّوجون لعملية »التطّوع« يف »القوة العربية امل�شرتكة« التي 

القوة  هــذه  اأن  موؤكدين  اليمن،  على  االعــتــداء  يف  �شت�شارك 

وواعدين  املتطوعني،  ومن  العربية،  اجليو�س  من  �شتتكّون 

مبرّتب �شهري ال يقل عن ثالثة اآالف دوالر اأمريكي �شهرياً 

لغري املتدربني، واأربعة اآالف دوالر لذوي اخلربة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تجنيد الشباب اللبناني في »القوة العربية المشتركة«

بعد عملية الزبداني.. عرسال على خطى طرابلس

معركة تكريت توّحد أطياف
 المجتمع العراقي

السعودية.. وخطيئة العدوان على اليمن

إميل لحود يتذكر � العربي يقتل أخاه.. لالنتقام من الجيران 
ون األحمر؟

ّ
� المشهد الليبي يحتاج أكثر لل

3

»إسرائيل«نّسقت 
الهجوم السعودي.. 

ز الحوثيون؟
ّ

فماذا جه

4



االعتداء على اليمن
حرب أميركية.. بأدوات عربية

خمطئ م���ن يظن اأن احلرب التي ي�س���نها النظام ال�س���عودي 

�حلف���ا�ؤه على اليمن هي تدبري منف�س���ل عما يجري يف العراق 

��سورية �م�رص �تون�س �ليبيا.. �مهما اجتهدت ال�سعودية لتربير 

عد�انه���ا، فاحلرب على اليمن هي نتاج خلطة اأمريكية �سهيونية 

بعيدة املدى، غايتها توجيه طاقات �سعوب الد�ل العربية لالقتتال 

فيما بينها، ��س���واًل اإىل نظام اإقليمي يدخ���ل الكيان ال�سهيوين 

العن�رصي التو�سعي كاأحد اأطراف���ه االأ�سا�سية �مرتبط بالواليات 

املتحدة، �لذلك هّبت جميع »د�ل« اخلليج - با�ستثناء �سلطنة 

عمان - لت�سارك ال�سعودي���ة يف عد�انها، العتقادها اأن الواليات 

املتحدة تبقى املخل�س �احلامي لكياناتها اله�سة.

�اإذا كانت حد�د طموحات االأنظمة العربية الغنية ال تتجا�ز 

رغب���ة حمايتها فق���ط من قبل اجلانب االأمريك���ي، فاإن طموحات 

االأمريكان تكاد ال ترى هذه االأنظمة البالغة ال�سغر، بل يتطلعون 

اإىل اأهم م�س���ادر الطاقة يف القارات اخلم����س، �املوجود اأكرثها 

يف الب���الد العربية؛ احلا�سنة ملخز�ن هائل يف البحر �الياب�سة، 

�قد ارتف���ع عام 1950 من 48 ملي���ار اإىل 592.6 عام 1990، لذلك 

ي�سح الق���ول اإن احلرب ال�سعودية عل���ى اليمن هي حرب نفطية 

بالدرج���ة االأ�سا�س، �تفتح ملف النفط اخلليجي يف عالقات د�له 

م���ع بع�سها البع�س، م���ا يفر�س عليها التالح���م �سد عد� قد ال 

يتوفر االنت�سار عليه يف امل�ستقبل.

لذلك، ت�سع���ى �ا�سنطن لرعاي���ة الد�ل النفطي���ة �حمايتها، 

�اإخ�س���اع من يخرج عن طاعتها، �اإيج���اد نظام لالأمن االقليمي 

ال�سام���ل، يعتمد على القوة الع�سكرية االأمريكية املتمركزة ب�سكل 

مبا�رص اأ� غ���ري مبا�رص، �على الكيان ال�سهي���وين الذي ترى فيه 

قاعدة متقدمة لها، �جزءاً من اأمنها القومي.

الع���امل العربي الذي يحرتق بربيعه املزع���وم ال ميكن اإال اأن 

يك���ون يف دائرة اال�ستهداف الدائم، مادام يختزن الرقم االأعلى من 

املخ���ز�ن النفطي العاملي، �كل ما يج���ري يف منطقتنا العربية 

لي����س عفويًا اأ� طارئًا اأ� م�ستحدث���ًا اأ� ردات فعل، بل هو ترجمة 

ملكائد ين�سجها الغرب، ل�سمان تدفق النفط يف �رصايني اقت�ساده.

ال�سعودية اأ�ل من اندفع اإىل حرب �سد اليمن، �لطاملا اأ�ج�ست 

خوفًا منه، خ�سو�سًا جنوبه، فا�ستبكت معه يف حرب عام 1969، 

�مع اليمن ال�سمايل يف عاميي 1974 �1976؛ على خلفية املوقع 

اجلغرايف املتميز �املم�سك لباب املندب، حيث ي�ستطيع اأن يقفله 

مت���ى ي�ساء، �من هنا �سارعت م�رص - ال�سي�سي اإىل تاأييد احلملة 

ال�سعودية على اليمن، خ�سية اأن يوؤدي اإقفال ممر باب املندب اإىل 

تعطيل املالحة الد�لية يف قناة ال�سوي�س.

 اأما النظام ال�سع���ودي املتحالف مع الواليات املتحدة حتى 

النخ���اع، ف���ال يتحّمل �ج���ود »حوثيني« يف مدين���ة احلديدة، 

�اإيرانيني ينت�رص�ن على ط���ول 1200 كلم على ال�ساحل ال�رصقي 

للخلي���ج، اإىل م�سيق هرمز، �كالهما خ���ارج جمال املغناطي�س 

االأمريكي ال�سهيوين الغربي.

لذلك، علينا اأن ال نفاجاأ ب�رصا�سة احلرب االأمريكية - ال�سعودية 

على اليمن ال�سعيد.

احلاج عمر غند�ر

رئي�س اللقاء االإ�سالمي الوحد�ي

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

مل تك���د اأ�ل طائرة تقل���ع يف »عا�سفة 

احل���زم« حتى انهم���ر عليه���ا الرئي�س �سعد 

ف االأم���ر ب�»القرار  احلريري بالثن���اء، ���سْ

احلكيم �ال�سج���اع«، �مل يكد يتفوه الرئي�س 

احلري���ري بثنائ���ه حت���ى ُفتح���ت احلناجر 

�االأ�سداق يف لبنان تاأييداً للمملكة ال�سعودية، 

لي�س حبًا باليم���ن، �ال ع�سقًا لكاريزما عبد 

ربه من�سور هادي، �ال حر�سًا على ال�رصعية 

التي يتمتع به���ا رئي�س غري منتخب، بل الأن 

لل�سعودية،  تاريخي���ًا  انتم���اء  البع�س  لدى 

�ل���كل منبع نفط ل���ه �سح���ره »الربيعي« 

مع نفح���ات »خ�رصاء« قادم���ة من �سحراء 

»اأ�لياء االأمر«.

ال تاري���خ اململكة العربي���ة ال�سعودية 

مع اجلار اليمني هو الهام لدى بع�س هوؤالء 

اللبنانيني، �ال »عا�سفة حزم« من ع�رص د�ل 

جاءت كما الربق قبل القمة العربية يعرفون 

اأ�سباب هبوبها، �ال طبيع���ة املعركة قيا�سًا 

مع طبيعة االأر����س اليمنية �ال�سعب اليمني 

األهمت هذا البع�س من قيادات لبنان بالرتيُّث 

يف الرهانات اخلائبة، مادامت هذه القيادات 

اعتادت على الرهان اإىل حد املقامرة لتحقيق 

ن�رص �اهم على ال�رصيك يف الوطن، حتى �لو 

ج���اء هذا الن�رص من �سق���وط »�ايل ال�سام« 

اأ� ع���ودة رئي�س اليمن على منت اأنقا�س اأفقر 

جمتمع عرب���ي لن تزيده غ���ارات »عا�سفة 

احلزم« �س���وى البوؤ�س �الفق���ر، علمًا اأن كل 

الغارات لن تغرّي م���ن �اقع احلال، الأن ر�ؤية 

اليمن م���ن فوق �الق�سف من فوق ال يحققان 

الن�رص على من هم حتت، �االآتي قريب، �سواء 

ل،  �ُسكل���ت القوة العربية امل�سرتكة اأم مل ت�سكَّ

�االأف�سل عدم ت�سكيله���ا، حتديداً لليمن، الأن 

نهايتها يف بلد يحمل �سعبه 60 مليون قطعة 

�سالح لن تك���ون اأف�سل من نهاية االأمريكيني 

يف فيتنام �العراق، �نهاي���ة ال�سوفيات يف 

اأفغان�ستان.

ث���م ما ه���و ه���ذا الن�رص اليمن���ي الذي 

ق���د ُيرتجم لبناني���ًا لو حتق���ق الن�رص على 

احلوثي���ني، مادام���ت جماع���ة كانت بحجم 

حمافظة »�سع���دة« تطالب بحقوق اإن�سانية 

�انتف�ست، �معها ال�سعب اليمني، �سد الظلم؟ 

�مع ذلك، فاإن احلوثيني ال حمالة منت�رص�ن 

حت���ى لو ُدمرت كافة قواعدهم الدفاعية، الأن 

اأية مفا��س���ات بعد انته���اء احلرب �تدمري 

اليم���ن �تهجري �سعبه �ستمنحهم ن�سف البلد 

املدمر باحل���زم العربي، �ل���ن تخ�رص اإيران. 

�اإذا كان تهلي���ل بع����س اللبنانيني لعا�سفة 

احل���زم تهيوؤات لهزمية اإيراني���ة، فليطمئنوا، 

فاإن احل�سم يف »عا�سفة احلزم« ممنوع قبل 

اأن يغرق م�سيق هرمز �باب املندب باجلثث، 

اإ�سافة اإىل احتمال انتق���ال النار اإىل الداخل 

ال�سعودي، ��سط ح�سود برية للحوثيني على 

احلد�د اجلنوبية للمملكة.

بالنف����س« �سوري���ًا عند  هذا »الن���اأي 

البع����س من اللبنانيني، ك�س���ف اجلنوح اإىل 

الرهان���ات االإقليمي���ة املطلوب���ة حتى يف 

اليمن، لدرج���ة اأن احلكومة اهتزت على �قع 

لعا�سفة  �املعار�سة  املوؤي���دة  التمو�سعات 

احل���زم، �ا�ستبك الن���واب اللبنانيون اإعالميًا 

يف خالف على نف�س املو�سوع، �كان اأ�سبوع 

ختام لت�سنج���ات �سب���ق اأن ح�سلت نتيجة 

»االأطر�حات« التي قّدمها الرئي�س ال�سنيورة 

ب�سف���ة �ساهد اأم���ام املحكم���ة الد�لية يف 

الهاي، �اتهامات���ه املبا�رصة ل�سورية �حزب 

اهلل بجرمي���ة اغتيال الرئي����س احلريري، مع 

ما ا�ستلزم ذلك من ت�سديدات �سيا�سية نارية 

باجتاه احلزب، �س���ارع الرئي�س احلريري اإىل 

التقلي���ل من اأهميتها، �����رص�رة ف�سلها عن 

م�ساألة احلوار بني »التي���ار االأزرق« �حزب 

اهلل.

�مع ت�رصيح مفتي اجلمهورية اللبنانية 

ال�سي���خ عبد اللطيف دريان ب�رص�رة ا�ستمرار 

هذا احل���وار، رغم التح���والت االإقليمية، عاد 

مفت���ي اإحدى املناطق اإىل ب���ّخ ال�سموم على 

حزب اهلل �اأمينه العام، ما يعني اأن هذا احلوار 

مهما كانت حتمية ا�ستكماله �اجبة لتنفي�س 

االحتق���ان املذهب���ي، فاإن بع����س االأ�سوات 

التكفريية يجب اإ�سكاتها، �ب�سكل نهائي، الأن 

ني - ال�سيعي بعد اأ�سبوع حمموم  احلوار ال�سُّ

م���ن الت�رصيحات »العد�اني���ة« بحق حزب 

اهلل قد خرج عن اإطاره اللبناين، �بات حواراً 

اإقليميًا يف الداخل اللبناين بالنيابة عن كل 

املت�سارعني االإقليمي���ني، ال بل بات مطلوبًا 

من اللبنانيني اأن ي�ستجلبوا اإىل طا�لة احلوار 

اللبناني���ة كل اإف���رازات ��سم���وم ال�رصاعات 

املذهبية يف ال�رصق االأ��سط.

مل نعد بحاجة اإىل انتظار ما يح�سل يف 

ال�سام لنعرف م���اذا �سيح�سل للبنان، مادام 

البع�س بلغ عدن �جنوبي اليمن يف رهاناته 

لهزمية قوة اإقليمية بحج���م اإيران، لتحقيق 

ن�رص �اهم يف الداخل اللبناين �على الداخل 

اللبناين، �لنعرتف �للمرة االأ�ىل منذ اندالع 

»ربيع العرب« اأن الناأي بالنف�س بات الكذبة 

اللبنانية الكربى، �اأننا بتنا عمالء حمرتفني 

يف ا�ستج���الب ال�رصاع���ات، �اأنن���ا نعي����س 

يف �طن خائ���ب ال توافق في���ه على رئي�س 

للجمهورية، �ال حتى على اأ�سغر �ظيفة يف 

»د�لة املزرعة«، �بع�س اللبنانيني م�ستنفر 

تاأيي���داً لويل االأمر االإقليمي، الإعادة ال�رصعية 

اإىل اليم���ن �عودة عبد ربه من�سور هادي اإىل 

ق�رص الرئا�سة اليمني !

اأمني اأبو را�شد

ما هو ذاك النصر اليمني 
الذي قد ُيترجم لبنانيًا 

لو تحقق النصر 
على »الحوثيين«؟

أحــداثأحــداث2

بع�ض �للبنانيني �عتاد على �لرهان �إىل حد �ملقامرة لتحقيق ن�شر و�هم على �ل�شريك يف �لوطن                                                    )�أ.ف.ب.(
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همسات

¡ معاليه يهّدد
ه« باإر�سال مفت�س���ني اإىل موؤ�س�سة اإعالمية  لّوح �زي���ر »مفوَّ

للتدقي���ق يف ��سع موظفيه���ا اإذا مل تن����رص مو�سوعًا يهّمه 

�سخ�سيًا، مع اأن الو�سيلة االإعالمية مل تاأِت على »�سرية« اأي 

ق�سية مت�ّس معاليه. 

¡ موقف م�ستعجل.. ال�ستعادة الر�سا
رّحب مرجع حكومي �س��ابق با�ستعجال النائب وليد جنبالط 

تاأيي��ده الع��دوان عل��ى اليم��ن، موؤكداً ل��ه اأن »اململك��ة اأخذت 

موقف��ه ب��كل اعتب��ار، والعمل ج��اٍر لإزالة غ�سبه��ا منه«. يف 

املقاب��ل، اعترب اأحد م�س��وؤويل »ال�س��راكي« اأن جنبالط خرج 

ه��ة ب��اأوراق اعتماد متج��ددة، رغم  م��ن اأ���ر و�س��طّيته املموَّ

ن�سائحه وحما�راته حول »حفظ الراأ�س« اأثناء �راع كبار.

¡ »قومية« ال�سنيورة
علّق »قومي عربي« قدمي، على اإعالن الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة 

اأنه كان ع�سواً يف »حركة القوميني العرب التي كانت حركة 

�سلمية«؛ ح�سب �سهادته اأمام املحكمة الد�لية، باأنه ال يفقه 

�سيئًا من تاريخ �مب���ادئ احلركة التي اأ�س�سها جورج حب�س 

��دي���ع حداد، �تاأكيدها على اأ�لويته���ا اأن العمل الع�سكري 

�الكفاح امل�سلح �اإبراز مكامن قوة االأمة هو ال�سبيل لتحرير 

فل�سطني �قهر الرجعية �اال�ستعمار.

¡ من عرّف ال�سنيورة على احلريري؟
توؤك��د �سخ�سية بريوتي��ة مرموقة اأن الرئي�س ف��وؤاد ال�سنيورة 

مل يك��ن يع��رف الرئي���س رفي��ق احلري��ري، ول يوج��د عالقة 

ف 
ّ
بينهم��ا قب��ل مطل��ع ثمانين��ات الق��رن املا�سي، وق��د عر

الأول بالث��اين، الرئي�س �سليم احل�س، واأن ل �سحة اإطالقًا اأن 

ال�سنيورة كان رفيق �سبا للحريري، وزميل ن�سال يف حركة 

القومي��ن العرب، لأنه يف الفرة التي كان الرجالن ع�سوين 

يف احلرك��ة، كان ال�سني��ورة يف خلي��ة »اجلامعة المريكية«، 

والآخ��ر يف جامع��ة ب��ريوت العربي��ة، ومن املع��روف اأنه ل 

ميك��ن لأي خلية يف تلك احلركة اأن تع��رف خلية اأخرى ومن 

هم اأع�ساوؤها!

قة ¡ �سهادة غري موفَّ
فوجئ بع�س اأركان القوى امل�ستنجدة باملحكمة الد�لية يف 

جرمي���ة اغتيال الرئي�س رفيق احلري���ري، عندما قال الدفاع 

مل�ست�سار الرئي�س �سعد احلري���ري؛ با�سم ال�سبع: اأجوبتك ال 

ت�سدَّق، متامًا كما فوج���ئ النائب ال�سابق، لكن اأحدهم لفت 

ل رئي�س املحك���ة الإنقاذ ال�سبع، لكنه هذه املرة مل  اإىل تدخُّ

ينجح يف ال�سيطرة عل���ى ع�سالت �جهه يف عدم اإظهار اأي 

انطباع.

¡ حرب خفية
ُتظه��ر حماكم��ات قادة املحاور يف طرابل���س، اإ�سافة اإىل ما 

تك�ّس��ف عن دور ع�سو »تي��ار امل�ستقبل« عمي��د حمود، حربًا 

خفية بني رئي���س احلكومة ال�سابق جنيب ميقاتي و»التيار«، 

حي��ث يح��اول كل طرف اإل�س��اق تهمة الت�سلي��ح والتحري�س 

على الطرف الآخر.

¡ فقدان الثقة
باح �سيا�س���ي لبناين ملت�سق بال�سيا�سة االأمريكية، �مهمته 

ر�سد االآراء جتاهها، مل�س���وؤ�ل اأمريكي زار لبنان موؤخراً باأن 

»االأ�سدقاء فق���د�ا الثقة باأداء الوالي���ات املتحدة اإىل احلد 

الذي ي�سّخ�سه اأعداء اأمريكا«.

¡ الغل.. �االنتقام
عّل��ق خ��رباء يف القانون عل��ى التو�سيح��ات امل�ستقطعة من 

�سه��ود »امل�ستقب��ل« اأم��ام املحكم��ة، ل�سيما تكراره��م اأنهم 

ل يري��دون اأن يدل��وا بتحلي��الت اأو مواق��ف �سيا�سي��ة، اإمن��ا 

معلومات هامة، باأن غالبية الأقوال جمرد مواقف تخلط بني 

الغل ال�سيا�سي واملوروث النتقامي.

¡ مقاطعة اإعالمية
�س���در اأمر م���ن »اأ�لياء االأم���ر« يف ال�سعودي���ة خ�سو�سًا، 

�اخللي���ج عمومًا، للُكّت���اب �الباحث���ني �االإعالميني بعدم 

امل�سارك���ة يف اأي برنامج �سيا�سي ميك���ن اأن ينتقد العد�ان 

عل���ى اليم���ن، الأنهم لن يتمّكن���وا من تربي���ر اجلرائم التي 

يرتكبها حكام اخلليج.

اأمام اأخطر تداعيات الهجوم ال�سعودي على 

اليمن، �املتمث���ل بتقدمي انت�سار كبري لتنظيَمي 

»داع�س« �»القاع���دة«، �فق تو�سيف �سحيفة 

»اإندبندنت« الربيطانية، يف �قت تنهار دفاعات 

مقاتليهم ب�سكل كبري يف امليدان العراقي، ُتوِّجت 

بهزميتهم يف تكريت اأم���ام زحف قوات اجلي�س 

العراق���ي �احل�سد ال�سعبي، بعي���داً عن م�ساركة 

طائرات التحالف، رغم االإ�رصار االأمريكي امل�سبوه 

عل���ى الدخول يف »نهائي���ات« حترير املدينة، 

يف توقيت ب���دا الفتًا مع بدء الهجوم ال�سعودي، 

توّق���ف مراقبون د�ليون اأم���ام »�سابقة« تكتُّل 

ال���د�ل اخلليجية �العربية �راء ال�سعودية ل�سن 

حرب �رص�����س �سد بلد عرب���ي، ُمرَفقة بتهليل 

»اإ�رصائيل���ي« ال يقت�رص ح����رصاً على امل�ساندة 

االإعالمية العربية ال�رص�سة للمملكة حتت عنوان 

»كل ع���د� الإيران ه���و �سديق لن���ا«، بل بدعم 

ا�ستخب���اري �لوج�ستي ��س���ل اإىل حد م�ساركة 

الطائرات »االإ�رصائيلية« مع نظرياتها ال�سعودية 

�امُللحقة به���ا، يف الهجوم على اليمن، ح�سبما 

اأ�سار اأكرث من تقرير اأمني غربي.

�بالتزام���ن، اأكدت معلوم���ات �سحافية - 

ُ��سف���ت باملوثوقة - »تو�سي���ع« مهام غرفة 

عملي���ات »م���وك« يف االأردن، ملواكبة الهجوم 

ال�سعودي على احلوثيني، فتم اإيالء اال�ستخبارات 

الرتكية قي���ادة اجلماع���ات امل�سلح���ة، �على 

الن����رصة« �»حركة  راأ�سه���ا مقاتلو »جبه���ة 

اأحرار ال�سام«، بعملي���ة مباغتة باجتاه مدينة 

اإدلب ال�سوري���ة �سمااًل، جتا�ز ع���دد عنا�رصها 

املهاجمة 4000، م�سل���ح، �رفع م�ستوى االإ�سناد 

»االإ�رصائيلي« لتل���ك اجلماعات جنوبًا، حتديداً 

يف ب�رصى ال�سام، ��س���وال اإىل »تطويق« حزب 

اهلل يف لبن���ان ب�سل�سلة اأحداث اأمنية ذات طابع 

مذهبي، ��سط تواتر معلومات اأمنية اأ�سارت اإىل 

اجتماع جمع �سباطا من »املو�ساد االإ�رصائيلي« 

�ا�ستخباريني �سعودي���ني يف ال�ساد�س من �سهر 

اآذار الفائ���ت يف »اإي���الت«، مّت خالل���ه تعيني 

�سابط ارتباط بني اجلهاز »االإ�رصائيلي« �اإحدى 

اجلماع���ات اللبنانية املعادي���ة للمقا�مة، يف 

داللة على اأن املحور ال�سعودي - »االإ�رصائيلي« 

�ملحقاته ق���رر الذه���اب اإىل النهاية، �يف كل 

ميادين املواجهة جمتمعة يف املنطقة، ملواجهة 

حمور دم�سق - طهران - حزب اهلل.

�يف ظل معلومات �رصّبه���ا اأحد معا�ين 

اليا����س اأ�ماخان���وف؛ نائ���ب رئي�س جمل�س 

االحتاد الر��س���ي، مفاده���ا اأن احلوثيني يف 

اليمن جهز�ا �رصبات غري متوقعة �سد اأهداف 

�سعودي���ة ح�سا�س���ة، يف توقي���ت �سيفاجئ 

اململك���ة �املح���ور اخلليجي العرب���ي الذي 

اجتمع خلفها، �يف حني بادرت ال�سعودية منذ 

بداي���ة الهجوم اإىل اإعالن اأن ن�رص اآالف اجلنود 

ال�سعودي���ني على حد�ده���ا �سيكونون مبوقع 

دفاعي فق���ط �لي�س هجوم���ي، قابله عر�س 

تقرير عرب حمط���ة »CNN« االأمريكية، ك�سف 

اأن الق���وات ال�سعودية، مدعومة بقوات عربية، 

تخطط الإنزال ح���وايل 15 األف جندي يف عدن 

�تعز كتتويج لهجوم بري على اليمن، ك�سفت 

�سحيف���ة »لو����س اأجنلو�س تامي���ز« ��كالة 

»ر�ي���رتز« اأن قوات احلوثي���ني ا�ستولوا على 

�ثائق �رصية من مق���ر املكتب الوطني لالأمن 

يف �سنع���اء، تت�سّمن خارط���ة حترّك ع�سكري 

�سعودي مرتقب �س���د قواعدهم، �اأنهم �سحبوا 

معداته���م الثقيلة من االأه���داف امل�سار اإليها 

يف الوثائ���ق قبيل بدء الهجوم، باجتاه مواقع 

اأخرى اأُ�سقطت من ج���د�ل �رصبات املقاتالت 

ال�سعودية �حليفاتها. كما اأكدت ال�سحيفة اأن 

االأقمار ال�سناعي���ة االأمريكية ر�سدت متو�سع 

�سواريخ �سكود طويلة املدى بحوزة احلوثيني، 

ي���رتا�ح مداه���ا ب���ني250  �650 كيلوم���رتاً، 

��سواري���خ اأر����س - بح���ر تنتظر ب���دء العد 

العك�س���ي، �توقيت مفاج���ئ در�سه احلوثيون 

بعناية، الإعطاء اإ�سارة االنطالق نحو اأهدافها.

حملل���ون �خ���رباء ع�سكريون لفت���وا اإىل 

اأن النظ���ام ال�سعودي �قع يف ف���خ ن�سبته له 

االإدارة االأمريكية، �اأدخلته يف م�ستنقع بات من 

ال�سعب جداً عليه اخل���ر�ج منه د�ن ارتدادت 

خطرية عل���ى العائلة احلاكمة، �ذهب بع�سهم 

اإىل اعتب���ار اأن ه���ذا النظام �سيك���ون من االآن 

��ساعداً قابعًا على فوهة بركان �ستوؤجج حممه 

التط���ورات الع�سكرية الدراماتيكية املقبلة، من 

د�ن اإغفالهم االإ�س���ارة اإىل اأن غالبية االأهداف 

الت���ي ق�سفتها املقات���الت ال�سعودية منذ بدء 

الهجوم تعود ملرافق حيوية �مدنية �حمطات 

نفط �غ���از، اإ�سافة اإىل اأن اأغل���ب �سحايا هذا 

الق�سف هم مدنيون �اأطفال. 

�يف ال�سياق، اأك���دت تقارير �سحافية على 

الد�ر القطري يف دع���م اجلماعات املتطرفة يف 

اليمن، �اأ�س���ارت اإىل لق���اءات متتابعة جمعت 

�سباطًا من اال�ستخبارات القطرية مع م�سوؤ�لني 

يف »املو�س���اد« يف تركي���ا، �اإىل رحالت جوية 

تركية الفتة يف الفرتة االأخرية من اأنقرة اإىل عدن 

�ح�رصموت، مبواكبة �سخ �سحنات من االأ�سلحة 

اأّمنتها الريا�س ملقاتل���ي التنظيمات املت�سددة 

املرتبطني ب�»القاعدة« يف املحافظات اليمنية 

اجلنوبية.

ال �س���ك اأن ال�سعودي���ة �سقط���ت يف ف���خ 

ا�ستدراجه���ا اإىل امل�ستنقع اليمن���ي، العتبارات 

اأمريكية عديدة، لكن م���اذا بعد ا�ستنفاذها بنك 

ل الربّي يف  اأهدافه���ا؟ �هل هي قادرة على التدخُّ

بلد ت���درك حجم تعقيدات���ه اجلغرافية، �خربت 

جي���داً نتائ���ج الغو�س الع�سك���ري يف �حوله؟ 

�حيث بات احلوثيون بعد كل هذه ال�سنوات اأكرث 

ت�سلحًا �خربة، لع���ل هاج�سها االأكرب االآن: كيف 

�سريد هوؤالء؟ �متى؟ �ه���ل �سيتم الرّد من داخل 

اليمن، اأ� من خارج حد�ده؟ فالإيران اأذرع اأخرى 

يف ميادين �ساخنة متعددة، ت�ستطيع من خاللها 

اإيالم اأعدائه���ا، على �قع ت�رصيب���ات �سحافية 

رّجحت ح�سول مفاجاآت غ���ري م�سبوقة جّهزها 

حمور املقا�م���ة يف كل ميادين املواجهات يف 

املنطقة.

ماجدة احلاج

ما هو مضمون الوثائق 
السّرية التي استولى عليها 

الحوثيون من مقر المكتب 
الوطني األمن في صنعاء؟

w w w . a t h a b a t . n e t3 موضوع الغالف

ل �لرّبي يف بلد تدرك حجم تعقيد�ته �جلغر�فية؟                                                                   )�أ.ف.ب.( هل �ل�شعودية قادرة على �لتدُخّ

ز الحوثيون؟
ّ

»إسرائيل« نّسقت الهجوم السعودي.. فماذا جه
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للمرة الثالثة.. »الجامعة« تحشد عسكريًا ضد العرب

»اجلامع���ة  تاري���خ  يف  ���ل  ي�سجَّ

العربي���ة« اأنه���ا ثالث م���رة تعلن عن 

ت�سكيل »قوة عربية م�سرتكة«. 

كانت املرة الأوىل يف عام 1947؛ بعد 

�س���دور قرار التق�سيم، حي���ث تقرر اإن�ساء 

جي����ش التحري���ر بقيادة املل���ك عبداهلل 

الأول؛ مل���ك الأردن، فتّمت يف دهاليز هذه 

اجلامعة وموؤ�س�ساتها م�ساورات وم�سادات 

حول قادة هذا اجلي�ش وعدده وعدته، ومن 

املعلومات عن هذه امل�س���اورات، اأن اأول 

مل���ك اأردين وربيب الإنكليز اأ�رصّ اأن يكون 

هذا اجلي�ش بقيادته، فكان اأن �رصخ رئي�ش 

اأركان اجلي����ش العربي ال�سوري يف حينه 

باأنه يرف����ش اأن يكون قائ���داً على ق�سم 

من جنوده جا�سو����ش اأ�سهم يف اغت�ساب 

فل�سط���ن، فتح���ّول الأم���ر م���ن »جي�ش 

حترير« اإىل »جي�ش اإنقاذ«. 

كان احلما����ش يف بداية الأمر �سديداً، 

وهو اأهّم ما مّيز وحدات »جي�ش الإنقاذ« 

الذي ت�سكل م���ن 3830 متطّوعًا، لكن هذا 

احلما����ش �رصعان ما خفت م���ع ا�سطدام 

اأحالم ه���وؤلء املتطوعن باأر�سية الواقع 

املرير ال���ذي واجههم ف���ور عبورهم نهر 

الأردن غربًا نحو فل�سطن، فمن �سعوبات 

لوج�ستي���ة هائل���ة )نق�س���ان كب���ر يف 

الذخرة والتموين( اإىل تعليمات �سبابية 

وف�سفا�سة وظروف قت���ال مل يح�رّص لها 

املتطوعون البتة.

اإىل   ق���ادت كل ه���ذه ال�سعوب���ات 

هبوط ح���اد يف املعنويات، واإىل ع�سبية 

يف ال�سل���وك والت�رصف، بحي���ث كان اأول 

املعانن من ذلك املواطنون الفل�سطينيون 

الذين ُفر�ش عليهم باإمكانياتهم ال�سئيلة 

وال�سحيحة �سّد ما نق�ش على هذا اجلي�ش 

من موؤن ومعدات لوج�ستية اأخرى.. فكان 

اأن تف���كك ه���ذا اجلي�ش يف نهاي���ة الأمر، 

واغُت�سبت فل�سطن.

بعدها كان قرار »اجلامعة العربية« 

الدفاع  ع���ام 1950 بتاأ�سي����ش جمل����ش 

العربي امل�س���رتك ل�»اجلامعة العربية«، 

ال���ذي مل يو�س���ع مو�سع التنفي���ذ بعد.. 

واعت���ره »اأعراب« اليوم، مبن فيهم اأمن 

عام »اجلامعة«، اأن���ه يو�سع قيد العمل 

يف احلرب على اليمن.

ل العربي يح�رص ذاك  ويف ماآثر التدخُّ

���ذ �سد ال�سودان  التدخ���ل املريب الذي ُنفِّ

يف 19 مت���وز 1971؛ حينما ق���ام انقالب 
بقي���ادة الرائد ها�سم العطا، وحظي بدعم 

�سعب���ي �س���وداين منقطع النظ���ر، فكان 

ل الع�سكري الوا�سع الذي قاده اأنور  التدخُّ

ال�سادات والعقيد معمر القذايف، ما اأ�سهم 

يف اإحباط هذه احلرك���ة التي قامت �سد 

جعفر النمري.

���ل يف تاري���خ هذه  واإذا كان مل ي�سجَّ

اجلامعة من���ذ �سبعينيات القرن املا�سي 

اأي موق���ف حا�س���م يف جم���رى ال�رصاع 

العرب���ي - »الإ�رصائيل���ي«، اإل اأنه كان 

���ل له���ا دائمًا مواق���ف �سوتية بعد  ي�سجَّ

انتهاء كل عدوان »اإ�رصائيلي«.

ح�سل ذلك عام 1978؛ حينما اجتاح 

الع���دو جن���وب لبن���ان يف 14 اآذار حتت 

م�سم���ى »عملية الليط���اين« وح�سل يف 

حزيران من الع���ام 1982؛ حينما اجتاح 

العدو لبنان حتى عا�سمته.. وح�سل دائمًا 

مع كل اعتداء »اإ�رصائيلي« اأن عقدت هذه 

»اجلامعة« اجتماعًا بعد انتهاء العدوان، 

ونذّكر هنا باجتم���اع اجلامعة يف مطلع 

�سهر اآب 2006؛ اإبان ح���رب متوز، حينما 

�سن �سعود الفي�سل هجومه على املقاومة 

يف لبنان، والتي ت�سّدت للعدوان، فت�سدى 

ل���ه �سي���د الدبلوما�سي���ة ال�سورية وليد 

املعلم.

ماذا بعد؟

القري���ب لهذه  التاري���خ  اإىل  لنُع���د 

»اجلامع���ة«، التي حتّولت م���ع الأ�سف 

ال�سديد اإىل اأداة �س���د الأوطان وال�سعوب 

العربية. فف���ي �سهر اآذار م���ن عام 2011 

جّمدت هذه اجلامعة ع�سوية ليبيا، ودعت 

جمل�ش الأمن الدويل اإىل فر�ش حظر جوي، 

فرف�ش هذا الق���رار كل من �سورية واليمن 

واجلزائ���ر، لأنه���ا اعت���رت ذل���ك مقّدمة 

للتدخل الع�سكري الأجنبي و�رصب وحدة 

���ل الأطل�سي الوا�سع،  ليبي���ا.. فكان التدخُّ

وها هي ليبيا الآن يف و�سعها املاأ�ساوي.

ومع اندلع احلرب على �سورية، كانت 

جامعة نبيل العربي يف مقدمة العدوان، 

وقادت ال�سعودية وقطر احلرب على بالد 

ال�سام، فاتخ���ذت يف �سهر ت�رصين الثاين 

من ع���ام 2011 ق���راراً بتعلي���ق ع�سوية 

�سورية يف ه���ذه اجلامع���ة، وهي اإحدى 

الدول الأ�سا�سية من الدول ال�سبع اللواتي 

�سّكلن ه���ذه اجلامعة عام 1946، ل بل اإن 

رئي�سه���ا �سكري القوتلي يف حينه هو من 

رّتب األقاب »الق���ادة« الذين ح�رصوا هذا 

الجتماع، فكانت األقاب اأ�سحاب »اجلاللة 

وال�سيادة والفخامة وال�سمو«..

والي���وم، اليمن الت���ي اعرت�ست على 

قرار اجلامعة امل�سب���وه الذي قادته قطر 

وال�سعودية عام 2011 �سد ليبيا و�سورية، 

تتعر�ش ملحنة عربية جامعة..

ماذا بعد؟

حم���ى اهلل اجلزائر الت���ي رف�ست مع 

�سوري���ة واليم���ن الق���رار الأطل�سي الذي 

قادته الدوحة والريا�ش �سد ليبيا، وحذار 

م���ن مغامرة ي�سرتك فيه���ا �سي�سي م�رص، 

فليتذكر اأن ع�رصات الآلف من جنود م�رص 

ق�سوا بن 1963 و1967 يف حماية اليمن 

م���ن الع���دوان ال�سعودي على ب���الد �سباأ 

وبلقي�ش.

رمبا هن���ا يجب علين���ا التذكر باأن 

الريا����ش تنفذ قراراً اأمركي���ًا اأف�سح عنه 

وزير الدفاع الأمركي ا�ستون كارتر حينما 

قال اإن قادت���ه الع�سكري���ن يف الكويت 

اأعربوا عن وج���وب ت�سجيع دول املنطقة 

الأع�س���اء يف التحالف ال���دويل ملحاربة 

»داع����ش« لال�سطالع مبه���ام ما يخ�ش 

اليمن، م�س���راً اإىل اأن »ذلك �سيغدو �سيئًا 

جيداً من اأجل ا�ستقرار ال�رصق الأو�سط«.

اأحمد زين الدين

�لقادة �لعرب �مل�صاركون يف قمة �صرم �ل�صيخ خالل �أخذ �ل�صورة �لتذكارية                                                                                                                                                          )�أ.ف.ب.(

بع���د �سيطرة اجلي����ش ال�سوري على 

ال�سل�سل���ة الغربية من جب���ال الزبداين، 

تتجه الأنظار نحو قلب املدينة املذكورة، 

والتي قد تقتحمه���ا القوات ال�سورية يف 

غ�س���ون اأيام، بح�سب م���ا يرجح مرجع 

ا�سرتاتيج���ي وا�س���ع الط���الع، موؤكداً اأن 

ا�ستعادة الزبداين تعزز حماية العا�سمة 

دم�سق من جهة الغ���رب، وت�سكل مقدمة 

ل�ستع���ادة كام���ل منطق���ة القلمون من 

املجموع���ات امل�سلح���ة، ما يب���دد كل 

كانت  التي  و«الروباغن���دا«  الأ�ساعات 

ته���ّول باق���رتاب اخلطر التكف���ري على 

العا�سمة، خ�سو�سًا بع���د �سقوط مدينة 

ب����رصى ال�س���ام يف حمافظ���ة درعا بيد 

امل�سلح���ن، وبالت���ايل اإط���الق بع����ش 

»الفقعات الإعالمية« التي ت�سي باإمكان 

و�س���ل امل�سلح���ن للجن���وب ال�س���وري 

بالغوط���ة ال�رصقية، حتدي���داً بن درعا 

وداريا وع���درا العمالية، ولفت���ًا اإىل اأن 

اجلي�ش ال�سوري مايزال مم�سلكًا باملناطق 

ال�سرتاتيجي���ة يف اجلنوب، بعدما متّكن 

من تقطيع اأو�س���ال مقار امل�سلحن بن 

مثلث القنطرة - جبل العرب - درعا.

اجلي����ش  اأن  اإىل  املرج���ع  وي�س���ر 

اأي  ال�س���وري ا�ستكمل ا�ستعدادت���ه لدرء 

خطر حم���دق يتهدد عا�سمت���ه، ل�سيما 

بعد اقرتاب »جبهة الن�رصة« من منطقة 

الو�سط، بعد ا�ستيالئها على اأجزاء كبرة 

من مدينة اأدل���ب يف ال�سمال، ويف �سوء 

توافر بع����ش املعلوم���ات الأمنية التي 

تتحدث عن اإمكان �سن »اجلبهة« هجومًا 

و�سيكًا على مدينة »حماه« يف الو�سط، 

ملحاولة فر�ش خريطة واقعية ل�»منطقة 

�ُسني���ة« متتد ب���ن ال�سم���ال والو�سط، 

ق���د تتو�س���ع لحق���ًا، وفق���ًا حل�سابات 

»الن����رصة«، الأمر ال���ذي يّحفز م�سلحي 

»داع�ش« و�سواهم يف اجلنوب والغوطة 

عل���ى مبايعة »اأب���و بكر البغ���دادي«، 

ل�سيما يف �سوء ال�رصاعات بن الف�سائل 

الإرهابية امل�سلحة، وبالتايل الدخول يف 

مغامرة مهاجمة »ال�سام« جمدداً.

ويف �سياق مت�س���ل، يرى املرجع اأن 

التو�سل اإىل اتفاق مبدئي يف �ساأن النووي 

الإيراين �ستكون ل���ه انعكا�سات اإيجابية 

على الأو�ساع يف املنطق���ة ب�سكل عام، 

ل�سيما على الو�سع امليداين ال�سوري.

وبالعودة اإىل عملي���ة الزبداين، يوؤكد 

املرجع اأن حلظة دخ���ول اجلي�ش ال�سوري 

اإىل الزبداين يعن���ي �سقوط القلمون، وقطع 

طرق اإمداد امل�سلحن بن عنجر اللبنانية 

والزبداين، كذلك ت�سهم ا�ستعادتها يف تعزيز 

حماية الطريق الدويل بروت - دم�سق.

و�سط هذه التطورات امليدانية، يطرح 

ال�سوؤال: ماذا عن دور عر�سال م�ستقباًل؟ 

يعت���ر املرجع اأن���ه يف حال جنح 

اجلي����ش ال�سوري يف ا�ستع���ادة الزبداين 

ي�سب���ح و�س���ع عر�سال مماث���اًل لو�سع 

طرابل����ش بعد ا�ستع���ادة الق�سر وقلعة 

احل�س���ن وتلكل���خ م���ن امل�سلح���ن؛ اأي 

تنتهي وظيف���ة عر�سال ال�سرتاتيجية، ما 

ُي�سه���م يف رفع الغط���اء الإقليمي عنها، 

الأمر ال���ذي قد يدفع اجلي�ش اللبناين اإىل 

القيام بعملية ع�سكرية حلماية ا�ستقراره 

الداخل���ي، خ�سو�سًا م���ع احتمال هروب 

م�سلحي القلمون اإىل الرا�سي اللبنانية، 

يف حال اأقدم اجلي�ش ال�سوري على تطهر 

اأرا�سي���ه احلدودية من الإره���اب، يختم 

املرجع.

ح�سان احل�سن

بعد عملية الزبداني.. عرسال على خطى طرابلس
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وال�سطف���اف  »اإ�رصائي���ل«..   ¡
اجلديد

راأى �سيا�سي���ون متابع���ون اأن ال�سطف���اف 

الإقليم���ي اجلديد ل���ن يتوّقف عن���د اليمن 

وح�سب، بل �سيتدخ���ل يف اأكرث من �ساحة، 

و�سيت�س���ارك م���ع »اإ�رصائي���ل« يف عدائها 

لإي���ران و�سورية وح���زب اهلل، و�سيكون له 

- م�ستقب���اًل - دور اأمن���ي وع�سكري يف اأية 

اتفاقيات قد يت���ّم التو�سل اإليها بن العدو 

اأن هناك  ال�سهيوين والفل�سطينين، ل�سيما 

رغبة ل���دى الدوائر »الإ�رصائيلية« ب�رصورة 

تطوي���ر العالقة مع هذا املح���ور النا�سىء، 

حتى ل���و مل تكن تل اأبي���ب يف �سدارة هذا 

التحالف.

¡ حرب لأكرث من 10 �سنوات
اعت��ر م�س��در ع�سك��ري مين��ي اأن الدخ��ول 

يف ح��رب �سد ب��اده لي�س كاخل��روج منها، 

واإمكاني��ات الت�سعيد واال�ستع��ال واردة يف 

اأية حلظة، خ�سو�س��ًا مع وجود ع�رشات بوؤر 

ل 
ّ
التفج��ر الت��ي تنتظ��ر ع��ود ثق��اب لتتحو

املنطق��ة اإىل كتلة ملتهبة من النران. ولفت 

امل�س��در اإىل اأن ادع��اءات النظ��ام ال�سعودي 

بتقوي��ة احلكومة يف اليم��ن، ودعم ال�رشعية 

والق�ساء على »احلوثيني« وقوتهم الع�سكرية 

ه��ي باطل��ة، فق��د حتت��اج لتحقيق ذل��ك اإىل 

ع�رش �سنوات على االأقل، وهي لن تنتهي بعد 

ال�سن��وات الع�رش بنتائج حم�سومة، خ�سو�سًا 

اأن احلدي��ث عن �سل قدرة »احلوثيني« وجمع 

اأ�سلحته��م اأمر خيايل ال ميك��ن اأن يحققه اأي 

حتال��ف، اإال اإذا احت��ل كل كيلومرت مربع يف 

املناط��ق ال�سمالية من اليمن، وال اأحد يدري 

من �سيك��ون �ساحب الر�سا�س��ة االأخرة اأو 

ال�س��اروخ االأخر اإذا ما توا�سل العدوان يف 

 التدخل �رشيعًا الإعادة اإحياء 
ّ
اليمن، ومل يتم

اخليار ال�سيا�سي.

¡ �سغوط عربية على عبا�ش
ب من الرئي����ش حممود 

ّ
ذكر م�س���در مق���ر

عبا����ش اأن القادة الع���رب يف �رصم ال�سيخ، 

ويف مقدمته���م املل���ك �سلم���ان ب���ن عبد 

العزي���ز، مار�سوا �سغوطًا على »اأبو مازن« 

وطالب���وه بالرتيُّث يف التح���رك ال�سيا�سي 

باجتاه املحافل الدولية اإىل ما بعد ت�سكيل 

احلكومة »الإ�رصائيلية«. واأو�سح امل�سدر اأن 

هوؤلء القادة ذكروا �رصاحة خالل اللقاءات 

املغلقة مع وفد القيادة الفل�سطينية باأنهم 

ل ي�سّجعون الذهاب اإىل موؤ�س�سات ومنظمات 

الهيئة الدولية، كا�سفن عن حتركات تقوم 

به���ا عدة جه���ات عربية به���دف ا�ستئناف 

املفاو�س���ات ب���ن اجلانب���ن الفل�سطيني 

و»الإ�رصائيلي« يف مرحل���ة قريبة مقبلة. 

اإىل ال�سغوط الإقليمية والدولية  وبالن�سبة 

املماَر�س���ة عل���ى الفل�سطيني���ن، فاأو�سح 

القادة لعبا�ش اأنه الثم���ن الأمركي املقدَّم 

ل�»اإ�رصائيل«، لوقف م�ساغبتها على اتفاق 

اإيراين مع الدول الغربية بات و�سيكًا.

¡ هل تولد »دولة« ل�»الن�رصة« 
يف اإدلب؟

ذك��ر م�سدر �سوري معار���س ل�»الثبات« اأن 

»جبه��ة الن���رشة« ت�سع��ى اإىل اإقام��ة كيان 

خا�س به��ا م��واٍز ل�»اخلافة« الت��ي اأعلنها 

تنظيم »الدولة االإ�سامية يف العراق وال�سام 

- داع�س« يف مناطق اأخرى يف �سمال و�رشق 

�سورية، و�سمال وغرب العراق، معلًا ت�سفية 

�ست عائ��ات بكاملها يف مدينة اإدلب باأنها 

تدين بالوالء ل�»الدولة االإ�سامية«.

من هنا   وهناك

w w w . a t h a b a t . n e t5

السعودية.. وخطيئة العدوان على اليمن
اأ�رصج���ت ال�سعودية خي���ول طائراتها مع 

حلفائه���ا يف املح���ور الأمرك���ي واأ�سح���اب 

معاه���دات ال�س���الم مع الع���دو »الإ�رصائيلي« 

ل�»تاأديب« اليم���ن واإخ�ساعه اإىل بيت الطاعة 

ال�سعودي، بحجة حماي���ة ال�رصعية امل�ستقيلة 

ومنتهي���ة الولية املتمثل���ة بالرئي�ش عبد ربه 

من�سور هادي.

اإن حماكم���ة العدوان ال�سع���ودي واملتعدد 

اجلن�سي���ات وف���ق القانون ال���دويل والإ�سالمي 

والإن�ساين جتعله مدانًا بعدوانه على الأبرياء، 

فال�سعودية مل تاأخذ تفوي�سًا اأو اإذنًا من جمل�ش 

الأمن الدويل وجامعة الدول العربية امل�سلولة 

والغائبة وامل�ستتة.. اأما وفق الأحكام الإ�سالمية، 

فاإن خادم احلرمن ال�رصيفن مل يلتزم باأحكام 

الإ�س���الم وقوانينه، واأولها {فمن اعتدى عليكم 

فاعتدوا عليه مبثل م���ا اعتدى عليكم}، وهنا 

ن�س���األ: هل اعت���دى ال�سعب اليمن���ي وجي�سه 

عل���ى الأرا�س���ي ال�سعودية، اأو قتل���وا اأحداً من 

ال�سعودي���ن حتى ت�سن ال�سعودية عليهم حربًا 

جوية و�ساروخية دون مرر؟

وهل يجي���ز الإ�سالم قتل الأبرياء بغر حق 

{من قتل نف�سًا بغر نف�ش اأو ف�ساد يف الأر�ش 

فكاأمنا قتل النا�ش جميعًا}، فهل يجيز الإ�سالم 

قتل الأطفال والن�ساء وال�سيوخ غر املحاربن، 

اإذا افرت�سنا اأن اليمنين اأعداء اهلل؟

هذه النخوة العربية حلفظ »الأمن القومي 

العرب���ي« �سد فقراء اليمن، والتي مل تظهر �سد 

العدو »الإ�رصائيل���ي« والأمركي يف فل�سطن 

ول يف ال�سوم���ال ول الع���راق اأو لبن���ان، ول 

حتى يف ليبيا الت���ي �رصعت اجلامعة العربية 

بقي���ادة ال�سعودية وقطر اأبوابها لكي يغت�سبها 

»الناتو« والتكفريون.

ملاذا ل حترر ال�سعودية جزرها املحتلة من 

قبل العدو »الإ�رصائيلي« )تران و�سنافر..( منذ 

العام 1967، والتي رف����ش ال�سادات �سّمها اإىل 

اتفاقية »كامب دايفيد« لأنها اأرا�ش �سعودية؟ 

فهل »اإ�رصائي���ل« حليف لل�سعودي���ة ولي�ست 

عدواً؟

املغام���رة ال�سعودي���ة يف اليم���ن خط���اأ 

���ل الفرقاء يف  ا�سرتاتيج���ي ف���وق طاق���ة حتمُّ

ال�سعودية، لتداعياته عل���ى الداخل ال�سعودي، 

وعل���ى م�ستوى املنطقة اأي�س���ًا. فال�سعودية ل 

متلك الق���درات الب�رصية الت���ي توؤّهلها خلو�ش 

حرب ا�ستنزاف طويلة مع ال�سعب اليمني على 

امل�ستوى الع�سكري والقت�سادي، خ�سو�سًا اأنها 

طعن���ت نف�سها بتخفي�ش اأ�سع���ار النفط نكاية 

باإيران ورو�سيا.

اإن الف�سل ال�سعودي يف اليمن بداأ مع بداية 

الع���دوان يف اأيام���ه الأوىل، فباك�ستان مرتددة 

ب�سبب وقوعها على فالق زلزايل يف اأفغان�ستان 

م���ع »طالبان«، وعلى فال���ق الفتنة املذهبية 

يف الداخ���ل الباك�ست���اين، والإم���ارات مرتددة، 

و�ساركت بخجل يف القم���ة العربية عر حاكم 

الفجرة، اأم���ا امللك الأردين فالتزم ال�سمت ومل 

يل���ِق كلمته يف القمة، وغ���ادر امللك ال�سعودي 

�ساحب »الق�سية« قبل انتهاء القمة مع �رصيكه 

الرئي�ش اليمني.

بداأت القم���ة بطرح م����رصي لإن�ساء قوات 

عربية م�سرتك���ة، وحتّفظت اجلزائ���ر والعراق، 

ودون حما�س���ة �سعودي���ة، فبق���ي حتت عنوان 

»احتف���اظ اجلامع���ة بحق اإن�ساء ق���وة عربية 

م�سرتكة«.. فم���ن ين�سئها؟ ومتى؟ وهل �ستب�رص 

الن���ور؟ وهل تهدف حلماي���ة الأنظمة مبواجهة 

ال�سعوب؟

ال�سعودي���ة تريد ا�ستع���ادة ملك �سائع يف 

اليم���ن، والت�سوي�ش على املفاو�سات بن اإيران 

والعامل ب�ساأن ملفها النووي، والذي �ستكون له 

تداعياته على املنطق���ة و»اإ�رصائيل« يف حال 

توقيعه، لك���ن الأمركين �سمح���وا لل�سعودية 

باللع���ب يف اليمن، للتف���رغ للمفاو�سات دون 

اإزعاج.

ف�سل���ت ال�سعودية يف �سورية التي �سمدت، 

ومل ت�ستطع اإ�سقاط الرئي�ش ب�سار الأ�سد، وف�سلت 

يف الع���راق حت���ت �رصب���ات احل�س���د ال�سعبي 

واجلي����ش العراقي املدع���وم بالع�سائر ال�سنية 

كبداي���ة حل�سار الفتنة املذهبي���ة، وف�سلت يف 

لبنان، ومل تنجح يف فل�سطن، وت�سرتي املوقف 

امل�رصي بو�سع املال يف »ع���دادات« املوقف 

امل����رصي، وا�ست�سافت زي���ن العابدين بن علي 

ومل ترب���ح يف تون�ش، ول تاأث���ر لها يف ليبيا 

التي تدير نارها قطر.. فماذا بقي لل�سعودية؟

يحاول ال�سعوديون نقل �رصاع الأجنحة يف 

العائل���ة املالكة اإىل خارج احلدود، لكن ما هي 

ال�سمان���ة التي ي�ستندون عليه���ا بعدم انتقال 

احلريق اليمني اإىل اأرا�سيهم ودخول اململكة يف 

اآتون ما �سمي »الربي���ع العربي«، الذي توقده 

ال�سعودية باأولدها من التكفرين ومتويلهم؟ 

ن���ي«  »ال�سُّ الإ�سالم���ي  الع���امل  زعام���ة 

�سيح�سمه���ا ال�رصاع ال�سع���ودي - الرتكي، واإذا 

اأ�سقط ال�سعوديون »امل����رصوع الفار�سي« كما 

يدعون، فهل �سيقبلون عودة اخلالفة العثمانية 

الت���ي قاتلها ابن �سعود وحمم���د عبد الوهاب 

يف جند واحلج���از، وي�سلمون »عقال« اململكة 

للخليفة اأردوغان، نكاية باإيران؟

ع�سى اأن ت�ستدرك ال�سعودية نف�سها للنجاة 

قبل اأن تغرق يف الرمال اليمنية.

د. ن�سيب حطيِط

إذا أسقط السعوديون 
»المشروع الفارسي« 
فهل سيقبلون عودة 
العثمانية ويسّلمون 

»عقال« المملكة للخليفة 
أردوغان.. نكاية بإيران؟

�عت�صام يف �لعا�صمة �صنعاء رف�صاً لالعتد�ء �ل�صعودي على �ليمن                                                                                            )�أ.ف.ب.(
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»إخوة يوسف«.. 
وأعداء سورية

دخ��ل الع��دوان العامل��ي عل��ى �سورية 

عامه اخلام�س، م�ستخدمًا كل اأنواع الأ�سلحة 

الفتاك��ة؛ املادية منه��ا واملعنوية، لتدمري 

احلج��ر واملا�س��ي واحلا���ر وامل�ستقب��ل، 

واملحاولت احلثيثة املدعومة من اأ�سحاب 

البرتو دولر يف املحافل الدولية واملحلية، 

لتدم��ري الإن�سانية يف املواط��ن ال�سوري، ل 

ب��ل يف املواط��ن ال�سامي، وم��ا زالت تعمل 

بجهود م�ساعفة لتثبي��ت ال�سفة امللت�سقة 

به��م الت��ي لأطلقه��ا عليه��م الرئي���س ب�سار 

الأ�سد وهي: اأن�ساف الرجال.

يف ه��ذه الأي��ام تذّك��رُت ق�س��ه �سيدنا 

اأبي��ه  ح��ب  م��ع  ال�س��ام(،  )علي��ه  يو�س��ف 

الفائ�س، وجماله الرباين، وهما هبتان من 

اهلل عز وجل، ولحقًا دفع ثمن غرية اإخوته، 

والت��ي حتّولت فيما بع��د اإىل حقد من اأنواع 

حقد البداوة، فكان التاآمر عليه وا�ستدراجه 

ورميه يف البئ��ر، وكانت الألط��اف الإلهيه 

حتي��ط ب��ه وتنقذه لينتق��ل بع��د ال�سرتقاق 

والبي��ع يف �سوق النخا�سة من عبد يف باط 

ملوك م�ر اإىل عزيز م�ر نف�سها، واحلاكم 

الأول والأخري فيها.

هن��ا يح�رين بع�س ال�سب��ه بني ق�سة 

�سيدن��ا يو�س��ف واإخوت��ه وق�س��ة �سوري��ة، 

وما ي�سم��ى الأ�سقاء الع��رب، حيث اجتمعوا 

للق�س��اء عل��ى �سوري��ة بب�ره��ا وحجره��ا 

لأنه��ا جتراأت وقال��ت ل ملو�سة ال�ست�سام 

جمان��ًا للع��دو واملوافق��ة عل��ى الع��رتاف 

املجاين بكيان العدو الغا�سب، ويف املقابل 

املقاوم��ة  ح��ركات  دع��م  يف  ال�ستم��رار 

واحلفاظ عل��ى اتخاذ القرارات با�ستقالية، 

وبعيداً عن اخل�سوع والإرادة امل�سلوبة.

بع��د �سنوات م��ن العذاب ب��داأت مامح 

روؤي��ة �سيدن��ا يو�س��ف تتحق��ق {اإين راأي��ت 

اأح��د ع�ر كوكب��ًا وال�سم�س والقم��ر راأيتهم 

يل �ساجدين}، وحتققت بالفعل، وخّروا له 

�ساجدين.. واليوم، وبعد خم�س �سنوات بداأت 

مامح روؤية حم��ور املقاومة اأن الن�ر اآت 

ب��اإذن اهلل والوحو�س الت��ي ا�سُتجلبت لنه�س 

اجل�س��د ال�س��وري وال�سامي �سرتت��ّد على من 

اأوجده��ا ورعاه��ا، وتنطب��ق عليه��م الآي��ة 

الكرمية {يخربون بيوتهم باأيديهم}..

جعفر �سليم

عـربي6

العربي يقتل أخاه.. لالنتقام من الجيران
قب���ل اأن ندخل يف نوايا واأه���داف الدول العربية 

الت���ي اأعلنت عن اإن�ساء »الق���وة العربية امل�سرتكة«، 

واحلديث عن امل�ستهَدف فيها، وهل هو حمور املقاومة 

يف �سورية ولبنان كما تقول بع�ض التحليالت، اأو اأنها 

ليبيا؛ كما يريد امل�رصيون، والتي يعتربون اأنها تهدد 

الأمن القومي امل�رصي ب�س���كل كبري، اأو مواجهة اإيران 

وتخويفها، كم���ا يقول البع�ض الآخر، من املهم مبكان 

اأن نحدد م���دى جناح اأو ف�سل قيام هذه »القوة« قبل 

احلديث عن امل�ستهدف بها.

عند قراءة الق���رار الذي �سدر باإن�ساء هذه »القوة 

العربية امل�سرتكة« يتبينّ لنا ما يلي:

اأوًل: ح���دد الق���رار مهم���ة هذه الق���وة مبواجهة 

»التحدي���ات التي ته���دد اأمن و�سالم���ة اأي من الدول 

الأع�ساء و�سيادتها الوطني���ة، وت�سكنّل تهديداً مبا�رصاً 

لالأمن القومي العرب���ي، مبا فيها تهديدات التنظيمات 

الإرهابية، وذلك بناء على طلب من الدولة املعنية«. 

وعلي���ه، فاإن ه���ذه العبارة التي ح���ددت مهام القوة 

املنتظرة زرعت لها اأفخاخًا قد ي�سكل اأي منهما �سببًا 

لإف�سال اأي مهمة م�ستقبلية قد ت�سطلع بها القوة، هذا 

يف حال ت�سكيلها من الأ�سا�ض.

الف���خ الأول يتجل���ى يف الإ�س���ارة اإىل تهديدات 

التنظيمات الإرهابية، فهل تتفق جميع الدول الأع�ساء 

املوافق���ة على ت�سكيل هذه الق���وة، على مفهوم واحد 

لالإرهاب؟ وه���ل ت�سنيف املجموع���ات الإرهابية هو 

نف�سه بي م�رص وال�سعودية وقطر والإمارات الخ..؟ اإن 

ه���ذا الختالف يف النظر اإىل اخلطر الإرهابي وحتديده 

�سيجعل من ال�سعب ل بل من امل�ستحيل اتفاق الدول 

العربية امل�ساركة على تو�سيف واحد للعدو الإرهابي 

الذي �ستقاتله »القوة«.

ثانيًا: اجلميع يع���رف اأن قوى اجليو�ض النظامية 

التقليدي���ة لي�س���ت الأ�سلح لقتال غ���ري تقليدي، ويف 

حروب ل متماثل���ة مع التنظيم���ات امل�سلحة، �سواء 

كانت اإرهابية اأو غري اإرهابية، لذا فاإن الإعالن عن قوة 

التدخ���ل الع�سكري التي �ستقوم بقتال تقليدي وق�سف 

جوي وح���روب برية، ت�س���ري اإىل اأن الع���رب ما زالوا 

قا�رصين ع���ن اإدراك التطونّر، وال���ذي يفرت�ض تاأ�سي�ض 

قوات خا�سة تتدرب على حروب ال�سوارع والع�سابات 

لالنت�سار يف حروب مع املجموعات امل�سلحة. 

الفخ الثاين، وال���ذي يبدو مق�س���وداً بالتاأكيد - 

باعتب���ار اأن الغمو����ض البننّ���اء يف ه���ذا الأمر يخدم 

م�سالح واأهداف الدول الطاحم���ة لت�سكيل تلك القوة 

- هو عبارة »بن���اء على طلب الدولة املعنية«، فهل 

هناك اتف���اق بي العرب املوافقي عل���ى اإن�ساء هذه 

»القوة«، على من هو املمثل ال�رصعي لدولة ليبيا اأو 

للدولة ال�سورية على �سبيل املثال ل احل�رص؟

قد يق���ول ح�سنو النية من العرب اإن هذه العبارة 

هدفها حفظ �سيادة الدول العربية، وهو اأمر مكفول يف 

ميثاق اجلامعة العربية، لكن ماذا لو قامت »حكومة 

الئتالف ال�سوري« بالطلب من القوة العربية التدخل 

الع�سك���ري يف �سوري���ة؛ فه���ل �سيكون هن���اك توافق 

بي جميع ال���دول العربية على التدخ���ل، خ�سو�سًا 

اأن احلكوم���ة ال�سوري���ة �ستعت���رب اأن التدخل هو عمل 

ع���دواين، و�ستعترب »القوة العربية« هي قوة احتالل، 

و�سُتعاملها على هذا الأ�سا�ض؟

يف النتيجة، لطاملا اأثبت التاريخ اأن قرارات القمم 

العربية ع���ادة ما تبقى حرباً على ورق، وهو ما يبدو 

اأنه �سيح�سل لقرار ت�سكيل »القوة العربية امل�سرتكة«، 

لك���ن يف حال �ُسكنّلت هذه »الق���وة« ف�ستكون عن�رصاً 

اإ�سافي���ًا يف الت�س����رذم العربي والت�سب���ب مبزيد من 

املاآ�سي وال�سحاي���ا، فال�سعودية تريد من العرب دعم 

رغبته���ا يف الهيمن���ة على الدول العربي���ة الأ�سعف، 

وم����رص تريدها ل���دور قيادي تطمح ل���ه، ويخفف من 

التحدي���ات والأخطار الت���ي تتهدده���ا، بينما الدول 

العربي���ة الأخرى �ستنظر اإىل م�ستقبل هذه القوة نظرة 

�سكنّ وريب���ة، خ�سو�سًا اأن يف الذاك���رة جتربة »قوات 

الردع العربي���ة« التي دخلت لبن���ان، والتي اأ�سافت 

انق�سامًا اإىل النق�سامات اللبنانية املوجودة.

فلناأم���ل اأن يكون ت�سكيل ه���ذه القوة زوبعة يف 

فنجان، ولناأم���ل اأن تتعظ ال�سعودي���ة من التجارب 

العربي���ة ال�سابقة يف العمل العربي امل�سرتك، فتنهي 

ال���دول العربية ه���ذه املهزلة امل�ستم���رة منذ عقود 

ومفادها: العربي يقتل اأخاه لالنتقام من اجلريان!

د. ليلى نقول الرحباين
يف حال �ُضّكلت »�لقوة �لعربية« �مل�ضرتكة ف�ضتكون عن�ضر�ً �إ�ضافياً يف �لت�ضرذم �لعربي.. و�ضبباً ملزيد من �ملاآ�ضي و�ل�ضحايا     )�أ.ف.ب.(
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م���ع ازدياد امل�سهد الليبي تعقيداً على 

ع الحرتاب  امل�ستوى الداخلي، ج���راء تو�سُّ

والقتتال املغ���ذَّى خارجيًا، مل تكن اأعمال 

اجتماع ����رصم ال�سيخ حت���ت م�سمى القمة 

العربي���ة لتالحظ ما يجري هناك �سوى من 

قبيل رفع العتب، ما يوؤ�رص اإىل تورنّط العديد 

من امل�ساركي يف تل���ك الأعمال يف الأزمة 

الليبية عن �سابق ت�سميم.

اخلارط���ة ال�سيا�سي���ة يف ليبيا حاليًا 

متداخلة من حيث امل�ساركي يف القتتال، 

اإل اأن الطرف���ي الأبرزي���ن هم���ا م���ا اأمكن 

جتميعه م���ن اجلي�ض الليبي وتعيي اللواء 

املتقاعد خليفة حفرت وزيراً للدفاع، لقدرته 

على ا�ستقط���اب الع�سكريي املتوارين بي 

امليلي�سي���ات، وكذلك العدي���د من ال�سباط 

املمك���ن اإع���ادة ا�ستدعائه���م اإىل اخلدمة، 

ويغط���ي ه���ذا الط���رف املجل����ض النيابي 

املنتَخب وامل�سمى »جمل�ض طربق«.

اأما الطرف الثاين فتت�سدره ميلي�سيات 

»قوات فج���ر ليبيا«، التي تدعمها ف�سائل 

ميلي�سياوي���ة ت�س���ل اإىل ح���دود تنظي���م 

»القاع���دة«، وه���ذه لها غط���اء �سيا�سي 

من الربمل���ان ال�سابق، ال���ذي رف�ض الإقرار 

وهو  لالنتخاب���ات،  اجلدي���دة  بالنتائ���ج 

املجل����ض الذي يطغ���ى علي���ه »الإخوان 

امل�سلمون«.

ومبوازاة القتتال تتوا�سل يف منتجع 

ال�سخريات املغربي، وبرعاية الأمم املتحدة، 

مفاو�س���ات عقيم���ة، يف اإط���ار حماولت 

البحث ع���ن ح���ل �سيا�سي ممن���وع اأ�ساًل 

ل اإليه، بدليل اأن الأطراف املوجودة  التو�سُّ

يف املنتج���ع ل تلتقي مبا����رصة، وكل همنّ 

امل�سارك���ي من الطرفي )كما يقول م�سارك 

يعترب نف�س���ه نزيها(: هو اخلروج من ليبيا 

واحل�سول على م�رصوفات ال�سفر، والإقامة 

ر بقوى كانت حت�سب  يف فندق فخم.. ما يذكنّ

نف�سها على املعار�سة ال�سورية، ول همنّ لها 

�سوى ا�ستغالل فر�س���ة جلمع بع�ض املال، 

والتمتنّ���ع مبباهج غري متواف���رة يف ليبيا، 

بانتظ���ار حل خارج���ي ل ميكن اأن يتحقق 

اإل بع���د التوافق على م�ساألة النفط واإعادة 

الإعمار، وتقا�سم »قالب احللوى« امل�سبع 

بدم ال�سعب الليبي، وهذا املراد ل يبدو اأنه 

اقرتب.

ما يلف���ت النتب���اه، دع���وة ع�رصات 

املجال�ض املحلية )البلدية( من جانب الأمم 

املتح���دة اإىل بروك�سيل، لعله���ا ت�ستقطب 

هوؤلء اأو ق�سمًا منه���م لإن�ساء اإدارات ذاتية 

ترعاه���ا الأمم املتح���دة، ما ين���ذر بنوايا 

تق�سيمية خطرية.

اإل اأن التط���ونّر الأه���م والأغرب مبوازاة 

عملي���ة حترير العا�سم���ة طرابل�ض، والتي 

توقفت فج���اأة من دون معرف���ة الأ�سباب، 

رغم اإ����رصار حفرت على التنفي���ذ واإ�ساعة 

مناخ اأن امل�ساألة راأ�سمالها اأيام قليلة، هو 

الن�سحاب املفاج���ئ لقوات »فجر ليبيا« 

من منطقتي بن جواد وال�سدرة يف »الهالل 

النفط���ي« مو�س���ع ال�رصاع والع���ودة اإىل 

التمو�س���ع يف م�رصاتة، الأم���ر الذي جرى 

تف�س���ريه اأن اتفاقًا ح�س���ل يق�سي باإخالء 

املنطقة م���ن الت�سكيالت امل�سلحة وت�سليم 

الوطنية  اإىل املوؤ�س�سة  النفطي���ة  املن�ساآت 

للنفط، وي�سم���ل التفاق ت�سكيل قوة لتويل 

اأم���ن املن�س���اآت، واأن ذل���ك مت يف اجتماع 

واأن  البلدي���ة يف بروك�سي���ل،  املجال����ض 

القوة املن�سحبة التي و�سلت اإىل مق�سدها 

���داً بعدم مالحقتها، اإل  امليداين طلبت تعهنّ

اأن الناطق با�سم حر�ض من�ساآت النفط اأعلن 

اأن اجلي�ض رف����ض تقدمي اأي تعهدات وطلب 

الن�سحاب بدون �رصوط م�سبقة، ما مل تعربنّ 

ع���ن المتثال ل�»�رصعية الدولة« املتمثلة 

النواب )طربق( واحلكومة املوؤقتة  مبجل�ض 

املنبثقة عنه، والتي يعترب الطرف الآخر اأن 

بع�ض ال�سخ�سيات من عهد القذايف عادت 

عربهما.

وي�رصنّ املجل�ض النيابي يف طربق، وهو 

املعرتف به دوليًا، على اأن اأي حكومة ميكن 

اأن ُينتجها اأي حوار حتت راية الأمم املتحدة 

يجب اأن تعمل حتت �رصعيته، واأن اأي حوار 

لن يوؤدي اإىل تن���ازل املجل�ض عن �رصعيته 

امل�ستم���دة من �سناديق الق���رتاع، ويعترب 

اأن التن���ازل الوحيد الذي ميك���ن اأن يقدمه 

هو القب���ول باحلوار، وهذا م���ا ح�سل، مع 

ال�ستعداد ملحاورة كل من يلقي ال�سالح.

اخلال�سة اأن ل حوار مع حملة ال�سالح، 

وحاملو ال�سالح يعتربون اأنهم من يجب اأن 

يكرم، ل اأن يحاك���م، وبالتايل فاإن امل�سهد 

مل يكتمل وينق�سه الكثري من اللون الأحمر.

يون�ض عودة

ون األحمر؟
ّ
المشهد الليبي يحتاج أكثر لل
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ت�سارع���ت الأحداث يف منطقة ال�رصق 

عت اأمريكا من  الأو�سط ب�سكل �رصي���ع؛ و�سنّ

ال�رصاعات  القائ���م على  خالل م�رصوعها 

املذهبية والعرقية والطائفية يف �سورية 

واليم���ن والعراق لإعادة ر�سم املنطقة من 

جديد.

ا�ستفادت اإي���ران من هذا املناخ الذي 

اأوجدت���ه اأم���ريكا يف الع���راق، خ�سو�سًا 

لإي���ران باقرتابه  بعد تهدي���د »داع�ض« 

من منطق���ة خانقان املال�سق���ة للحدود 

الإيراني���ة، فب���ادرت اإىل التن�سي���ق م���ع 

احلكوم���ة العراقي���ة، ودعمته���ا باملال 

وال�سالح ملواجه���ة اخلطر التكفريي الذي 

يهدد اأمن الع���راق واإيران، ودعمت الأكراد 

ل�س���د هجم���ات »داع�ض« ع���ن كركوك 

واملو�سل، ودعم���ت احل�سد ال�سعبي الذي 

تبننّته احلكوم���ة العراقية، وقدنّمت له كل 

ما يلزم من اأعتدة وتدريب، فكانت معركة 

احل�سد ال�سعبي يف حمافظة �سالح الدين، 

والت���ي �سارك فيه���ا اجلي����ض والع�سائر 

ني���ة، وقد اأدت اإىل ا�ستع���ادة العديد  ال�سُّ

من الق���رى، وو�سل اإىل م�س���ارف تكريت، 

���ث لالإعداد خلطة حترير  فحا�رصها وترينّ

تكريت، اإل اأنه بي فرتة ال�ستعداد والبدء 

اأمور يح�سن  بالتحرير حدثت جمموع���ة 

الوقوف عندها:

منذ بدء املعرك���ة يف منطقة �سالح 

الدي���ن حترنّك���ت و�سائل الإع���الم والدول 

املعادي���ة خل���ط املمانعة الت���ي ت�سري 

يف ركاب اأم���ريكا �سمن خط���ة مدرو�سة، 

لإظهار املعركة يف تكريت وكاأنها معركة 

ال�سيعة �س���د ال�سن���ة، وت�سويرها باأنها 

والأطفال  الن�س���اء  تطهري مذهب���ي بقتل 

وتدمري البيوت، من اأجل ا�ستثارة م�ساعر 

امل�سلم���ي ودفعه���م اإىل املواجه���ة �سد 

ال�سيع���ة وم���ن تاأثريات ه���ذا ال�سيناريو 

اخلطري انعطافة اخلطاب الأزهري ال�رصيف 

يف م�رص، والذي اتخذ منحى مذهبيًا �سد 

ال�سيع���ة يف الع���راق قب���ل اأن يتبي من 

حقيقة ما ح�سل يف �سالح الدين.

مل يقبل احل�سد ال�سعبي ول احلكومة 

العراقي���ة اأي م�ساعدة ع�سكرية من اأمريكا 

يف حتري���ر تكريت، ليقول له���ا اإننا ل�سنا 

بحاجة اإليك يف حماربة الإرهاب.

طل����ب امل�ساع����دة م����ن اإي����ران، 

لأنه����ا �سادقة يف مواجه����ة الإرهاب 

التكفريي، بينما اأمريكا كانت حا�سنة 

له، ولتريد الق�ساء عليه. 

كانت معركة �سالح الدين منوذجية، 

���ت احل�سد ال�سعب���ي واجلي�ض  لأنه���ا �سمنّ

نية، وعلى راأ�سهم  العراقي والع�سائ���ر ال�سنّ

ع�س���رية اجلب���ور، التي ت���وازي 65٪ من 

ع�سائر �سالح الدين، وهي تكت�سب اأهمية 

ا�سرتاتيجي���ة لأنه���ا �ستك���ون النم���وذج 

لتحرير باق���ي العراق، ولأنه���ا �ست�سقط 

مقولة القتتال املذهبي.

اأ�رصنّت قوات التحالف على امل�ساركة 

يف معرك���ة تكريت بع���د حما�رصتها، من 

اأج���ل تغيي���ب الإجنازات الت���ي ح�سدها 

احل�سد ال�سعبي، ول�رصقة النت�سار منه.

اإيهام املجتم���ع الدويل والعربي باأن 

اأمريكا هي الدول���ة الوحيدة القادرة على 

حمارب���ة الإره���اب، ومن دونه���ا �سيبقى 

الإره���اب التكف���ريي �سيف���ًا م�سلَّطًا على 

روؤو�ض اجلميع. 

ا�ستدرج���ت اأمريكا رئي����ض احلكومة 

حيدر العبادي ليطلب امل�ساعدة الع�سكرية 

منها، فكان لها ما اأرادت، وبداأت معركتها 

اجلوية، وب�سكل كثيف، وهنا وقع الإ�سكال 

ب���ي ف�سائل احل�سد ال�سعب���ي واحلكومة 

لأنها طلبت امل�ساعدة من التحالف، فانكفاأ 

احل�سد ال�سعب���ي عن الت�سدي املبا�رص يف 

املعركة، واتخذ مواق���ع خلفية له، وترك 

اأمر دخول تكري���ت للجي�ض العراقي، فهل 

ي�ستطي���ع اجلي�ض وحده حتري���ر تكريت، 

مكتفي���ًا بالدعم اجل���وي للتحالف؟ وهل 

�سيبق���ى احل�س���د ال�سعب���ي يف خطوطه 

اخللفية م���ن دون م�ساركة فاعلة يف هذه 

املعركة التي ُتعترب حمورية؟ 

قد تاأخذ الأمور بع�سًا من الوقت بناء 

على ح�سابات كل طرف من الأطراف، لكن 

احل�سد ال�سعبي لن يبقى على ترينّثه، واإن 

�س���ارك التحالف يف ه���ذه املعركة، لأنه 

هو �ساح���ب النت�س���ار واملعني بتقدمي 

النموذج يف التعاون بي اأطياف املجتمع 

العراق���ي، لتفويت الفر�سة عل���ى اأمريكا 

واأتباعها م���ن اأن تاأخذ العراق مرة اأخرى 

اإىل �رصاع مذهبي مقي���ت، يعمي القلوب 

ويغينّب م�سالح العراقيي ويودي بهم اإىل 

�رص م�ستطري. 

هاين قا�سم

معركة تكريت توّحد أطياف المجتمع العراقي العربي يقتل أخاه.. لالنتقام من الجيران

الحشد الشعبي هو 
المعني بتفويت الفرصة 

على أميركا من أخذ العراق 
إلى صراع مذهبي مقيت

مقاتلون يقومون بتحميل �ضاروخ حملي �ل�ضنع خالل عملية ع�ضكرية ال�ضتعادة �ل�ضيطرة على مدينة تكريت                              )�أ.ف.ب.(

) العدد 351(  اجلمعة - 3 ني�سان - 2015

ا�ست�ساف املركز ال�ست�ساري للدرا�سات 

والتوثيق يف مركزه امل���وؤرخ الفل�سطيني 

د. ر�سي���د اخلالدي، حما����رصاً �سمن حلقة 

نقا�ض حملت عن���وان: »اأوباما واملنطقة.. 

قراءة يف حت���ونّلت املوقف الأمريكي جتاه 

الق�سايا املحورية«. 

كلمة تقدمي كانت من مدير املركز د. 

عبد احلليم ف�سل اهلل، الذي ت�ساءل: كيف 

الأولويات يف  ا�ستق�ساء ترتي���ب  ميكن 

العقل الأمريكي؟ واإذا كانت هناك ت�سوية 

فورية، فما ه���و تاأثريها على املنطقة، 

وعلى »اإ�رصائيل« ودول املنطقة؟ وهل 

امللف ال�سوري حا�رص يف اأمريكا؟

زاً  ث����م حت����دنّث د. اخلال����دي مركنّ

على ثالث نق����اط، اأوله����ا مع امللف 

النووي الإي����راين، والقيود الد�ستورية 

الأمريكي����ة املتعلقة ب����اأي اتفاق مع 

اإي����ران، وثانيها التاأث����ريات والنتائج 

لالتفاق املرتَقب بي اإيران والوليات 

املتحدة الأمريكية، وما هي التحولت 

التي �سرناها على ال�سعيد ال�سعودي، 

ل �سيم����ا اأن اأقدم حم����ور اأمريكي يف 

املنطقة جرى مع ال�سعودية، وغريها 

م����ن ال����دول، وثالتها نتائ����ج عودة 

نتنياهو يف النتخابات الأخرية.

وتط���رق اإىل اإمكانية و�س���ول اأمريكا 

واإي���ران اإىل اتف���اق فوري، وق���ال: »هناك 

حتليالت كث���رية تقول اإنه ل ميكن ح�سول 

ذلك من دون �سفقة كاملة على ال�ساحات 

العراقي���ة وال�سوري���ة واللبنانية، لكن ل 

اأرى اأي اإمكاني���ة حل�س���ول �سفقة �ساملة 

بينهم���ا، مع قناعتي اأن ما يتعلق بامللف 

النووي ب���ات حم�سومًا، و�سيت���م التفاق 

ن العالقات مع اإيران فيما  حوله، اأما حت�سنّ

يتعلق بالعراق فهو اأمر �رصوري بالن�سبة 

للح���زب الدميقراطي ورئي�سه اأوباما، وهذا 

ل���ن يح�سل من دون تفاه���م مع اإيران يف 

العراق«.

واأ�ساف اخلالدي: »على املدى البعيد 

فوز نتنياه���و �سيوؤدي تدريجيًا اإىل حتويل 

اإ�رصائيل اإىل عبء ا�سرتاتيجي على اأمريكا، 

م�س���رياً اإىل اأن اأجهزة املخاب���رات ووزارة 

اخلارجية واأجهزة الأم���ن الأمريكية بداأت 

تظه���ر عندهم ه���ذه الروؤي���ة، بالرغم من 

ا�ستمرار تاأييدهم لإ�رصائيل«.

واأمل���ح اإىل اأن���ه »يف ح���ال ح�سول 

اتفاقي���ة نووي���ة اإيراني���ة - اأمريكية فاإن 

نتنياهو يحتاج اإىل تخويف اإ�رصائيل، لأن 

هذه ال�سيا�سة قام���ت اإ�رصائيل عليها منذ 

الهولوكو�ست وغريها«، خامتًا حما�رصته 

بالإ�س���ارة اإىل اأن »اأه���م م�س���در للخوف 

الإ�رصائيل���ي �سيختفي يف ح���ال ح�سول 

اتفاق بي اإيران واأم���ريكا، لذا فاإن التوتر 

�سيزيد يف ال�سفة وغزة، و�سي�سخن الو�سع 

يف اجلولن وجنوب لبنان«.

م محاضرة تحت عنوان:
ّ
المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ينظ

قراءة في تحوالت الموقف األميركي تجاه القضايا المحورية 

د. ر�ضيد �خلالدي متحدثاً خالل �لندوة
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عربي عواد.. 
سنديانة باقية

عرب���ي ع���واد اب���ن بل���دة 

�سلفي���ت يف نابل����س، ُولد بعد 

اأحد ع����ر عامًا عل���ى �سدور 

»وع���د بلفور« امل�س���وؤوم عام 

1917، ون���ال �سه���ادة الثانوية 
العامة يف مدين���ة القد�س عام 

ال���ذي  الع���ام  ذات  يف   ،1947
اأ�سدرت فيه الأمم املتحدة قرار 

التق�سيم، ولع���ل ذلك قد اأ�سهم، 

املعروفة  املواق���ف  جانب  اإىل 

عن عائلت���ه، يف تنامي وعيه 

الوطني، فالتحق مبكراً بالعمل 

ال�سيا�سي.

عربي ع���واد عرفته ميادين 

العم���ل الوطن���ي قب���ل انطالق 

وبعدها..   ،1965 الع���ام  الثورة 

ا�سم جت���اوز ح���دود فل�سطني، 

لأن���ه يف غياب تبل���ور حركة 

باملعنى  فل�سطيني���ة  وطني���ة 

احلزب���ي والتنظيمي مل يجد ما 

ي�سقل وعيه وفك���ره اإل احلزب 

لعب  الذي  الأردين،  ال�سيوع���ي 

من خالل���ه دوراً م�سه���وداً يف 

الدفاع ع���ن الق�سية وعناوينها 

الوطني���ة، عندما ت�سلّم �سكرتري 

حزبه يف ال�سف���ة الغربية بعد 

العام 1967.

عربي ع����واد عرفته ال�ساحة 

الثورة  انطالق  بعد  الفل�سطينية 

منا�س����اًل يحم����ل اإرث����ًا غني����ًا 

بالتجرب����ة الثوري����ة والثقافية 

والفكرية.. هو الزاهد يف حياته 

لفل�سطني  وحبه  واإميان����ًا،  نقاًء 

ل ي�سع����ه �سيء.. اأغن����ى الثورة 

ومل ُتغنه، فهو �ساحب التجربة 

الحتالل  مقارع����ة  يف  الطويلة 

الغا�سب، الذي طرده وجمموعة 

من منا�سل����ي »اجلبهة الوطنية 

اأمثال   ،1973 عام  الفل�سطينية« 

جري�س قوا�س )اأبو القا�سم( وعبد 

املح�سن )اأبو ميزر( وعبد اجلواد 

�سالح ولبيب القمحاوي. 

عربي عواد مهما خّطينا من 

�سط����ور املقالت، ف����ال اأحد منا 

يفي ه����ذه ال�سنديان����ة الوطنية 

حقها، والتي غادرتنا يف حلظة 

هي الأكرث حراجة وخطورة على 

ق�سيتنا واأمتنا، وفيما تبّقى من 

كلمات، التحي����ة لك يف بدايات 

كفاح����ك،  وخواتي����م  ن�سال����ك، 

والتحية لروح����ك املوؤمنة التي 

بقيت على التزامها من دون ُتنكر 

تاريخه����ا؛ كما فع����ل الكثريون، 

والتحي����ة لك واأنت والد ال�سهيد، 

وقبلها املبَعد واملعتَقل.. التحية 

ل����ك واأن����ت ال�ساه����د ال�سهي����د، 

والتحية لتاريخك الذي مل تلّوثه 

املغريات، ووعدن����ا للعزيزة اأم 

الفه����د �ريكة العم����ر والكفاح، 

ورفاق حزب����ك، اأننا على نهجك 

واإميانك باقون.

رامز م�صطفى

عربي

يحي���ي الفل�سطيني���ون يف الثالثني من اآذار 

كل ع���ام ذكرى »ي���وم الأر����س« الفل�سطيني، 

وال���ذي تعود اأحداث���ه اإىل الع���ام 1976، حني 

قام���ت �سلطات الحت���الل ال�سهيوين مب�ساردة 

الفل�سطينية،  الأرا�س���ي  اآلف الدومن���ات م���ن 

خ�سو�س���ًا يف منطقة اجللي���ل الأو�سط، ومنها 

عرّاب���ة و�سخنني ودير حنا، وغريها، حيث مّتت 

م�سادرة نحو 21 األف دومن، فانتف�س فل�سطينيو 

الداخل باإع���الن الإ�راب العام، ورّد ال�سهاينة 

بدخول عدد من الق���رى الف�سطينية بالدبابات، 

ما اأدى اإىل ا�ست�سهاد وجرح املئات من املدنيني 

الُعزّل.

يوؤكد الفل�سطينيون يف اإحياء هذا اليوم على 

التم�س���ك بالأر�س الفل�سطيني���ة، وحق العودة، 

ومقاومة م�ساريع التوطني والتهجري.

وخ���الل ع�س����رات ال�سن���وات غ���رّي الكيان 

ال�سهي���وين ال�سف���ة بكامله���ا، فامل�ستوطنات 

متو�ّسع���ة با�ستم���رار، وت�ستقط���ع لها جماًل 

حيويًا م���ن الأرا�سي الفل�سطينية، وكذلك تفعل 

الط���رق اللتفافية واحلواج���ز الأمنية الكثيفة 

يف خمتلف الق���رى واملناطق، واأبرزها واأكربها 

اجل���دار ال�ستيط���اين الذي يف�س���ل التجّمعات 

ال�سكني���ة الفل�سطيني���ة، ناهيك ع���ن ا�ستمرار 

الحتالل ال�سعي لتهوي���د القد�س، والعتقالت، 

وغريها.

وت�سع ه���ذه املخاطر احلال���ة الفل�سطينية 

اأم���ام جمموعة من التحدي���ات الطارئة، اأهمها 

العم���ل ب�سكل ج���دي عل���ى اإنه���اء النق�سام، 

ومواجه���ة  الوطني���ة،  الوح���دة  وا�ستع���ادة 

املخطط���ات ال�ستيطانية عرب اإنها�س املقاومة 

ال�سعبية يف مواجهة العدو ال�سهيوين واأهدافه 

التو�ّسعية.

ومن���ذ احت���الل الع�ساب���ات ال�سهيوني���ة 

لفل�سط���ني يف الع���ام 1948، وخ���الل �سنوات 

اللج���وء، تكرّ�ست املعان���اة الفل�سطينية داخل 

وخارج الوطن املحت���ل، ومل يكن ذلك لي�ستمر 

لول دع���م اللوبي ال�سهي���وين يف العامل الذي 

اأ�ّس�س ل�سبكة كبرية م���ن العالقات مع �ركات 

دولي���ة اقت�سادية وهيئات ثقافي���ة و�سيا�سية 

واجتماعي���ة واأكادميية متنوعة، وتوغله داخل 

اأك���رب املوؤ�س�س���ات يف الع���امل. ه���ذه ال�سبكة 

املرتابط���ة امل�سالح تدعم اقت�ساد »اإ�رائيل«، 

وتدعم ا�ستمرار وجوده���ا على ح�ساب معاناة 

ال�سعب الفل�سطيني، ويواجه الالجئون ذلك بعدد 

من الآليات، ومنه���ا مقاطعة ب�سائع ال�ركات 

الداعمة للكيان ال�سهي���وين، وقد ظهرت موؤخراً 

يف املخيمات حركة »املخيمات تقاطع«.

ربيع �سالح؛ اأحد القائمني على احلركة يقول: 

»املخمي���ات تقاطع« هي حرك���ة جماهريية 

�سعبي���ة ت�سّكلت من لق���اء نا�سطني من جميع 

املخيم���ات، ومن اأج���ل الق�سي���ة الفل�سطينية. 

عن���ا م�سّكل من اأفراد فاعلة يف اأطر �سعبية  جتمُّ

واحتادي���ة وحزبية وموؤ�س�ساتي���ة خدماتية - 

تنموي���ة وم�ستقل���ني نا�سط���ني ومتخ�س�سني، 

من لبنان، موؤمن���ون باملقاومة لدحر الحتالل 

ع���ن كام���ل الأرا�س���ي العربي���ة املحتلة منذ 

1948«. وي�سي���ف: »ه���دف املقاطع���ة ب�سكل 
رئي�سي هو ع���زل الكيان ال�سهيوين دوليًا على 

ال�سعيد ال�سيا�س���ي، والقت�سادي، والجتماعي 

والثقايف«.

ويوؤكد �سالح اأن احلملة �ست�سعى اإىل تطبيق 

اأهدافه���ا من خ���الل اإعالن وتطبي���ق املقاطعة 

الداعمة للكيان  املوؤ�س�س���ات  الكاملة ملختلف 

ال�سهيوين يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان، 

من خالل ت�سكيل الأطر املحركة للمقاطعة داخل 

اإطار تن�سيقي  املخيمات والتجمعات، وت�سكيل 

يف م���ا بينها يف العمل املي���داين املبا�ر مع 

النا�س، واحلمالت الإعالمية، والرتبية ال�سعبية، 

بالإ�سافة اإىل تفعيل دور الأطر ال�سعبية الفاعلة 

عل���ى اأ�سكاله���ا )الأندية الريا�سي���ة، والأندية 

ال�سعبية،  واللج���ان  والحت���ادات،  الثقافي���ة، 

والرواب���ط الأهلية، واملوؤ�س�س���ات، والحتادات، 

واملوؤ�س�سات الرتبوي���ة..(، والت�سبيك والتن�سيق 

مع حم���الت املقاطعة املحلية والدولية. كذلك 

ّد م�ساح���ات مقاطعة من املن���زل اإىل الأطر  ولَّ

العام���ة واخلا�سة، وعك�س اإجن���ازات املقاطعة 

املحلي���ة والدولي���ة، كانت�سار ل���كل حركات 

املقاطعة يف العامل، وم���ن �سمنها املخيمات، 

وتزوي���د العام���ة )ب�س���كل دوري( باملعلومات 

العلمية املوؤكدة ح���ول املوؤ�س�سات التي يجب 

مقاطعتها، وربط املقاطع���ة بالن�سال الوطني 

الفل�سطيني لتحقيق احلرية والعدالة.

�صامر ال�صيالوي

»يوم األرض« في الذكرى الـ39 لـ

»المخيمات تقاطع«: نؤمن بقدرات ووعي الشعب الفلسطيني

) العدد 351(  اجلمعة - 3 ني�سان - 2015

قيادة اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة ت�سّلم ال�سفرية �سعاد كرماً درعاً تذكارياً

نّظمت قي���ادة اجلبهة ال�سعبية 

لتحري���ر فل�سطني - القيادة العامة 

- اإقلي���م لبن���ان، لق���اًء تكرميي���ًا 

للرئي�س الفنزويل���ي هوغو ت�سافيز 

الثانية، وت�سامنًا  يف ذكرى رحيله 

مع ال�سع���ب الفنزويلي يف مواجهة 

التهديدات الأمريكية، بح�سور �سفرية 

اجلمهوري���ة البلفاري���ة الفنزويلية 

�سعاد كرم، وح�سد �سيا�سي كبري من 

قيادات الأحزاب اللبنانية والف�سائل 

الفل�سطيني���ة، وممثل �سفري فل�سطني 

ال�سعبي���ة  واللج���ان  لبن���ان،  يف 

ومنظمات  والهيئ���ات  واملوؤ�س�سات 

والحت���ادات  امل���دين،  املجتم���ع 

واملنظمات ال�سعبية.

وق���د األقيت يف اللق���اء كلمات 

ل���كل من اأمني الهيئ���ة القيادية يف 

حركة املرابط���ون؛ العميد م�سطفى 

حمدان، وع�س���و املجل�س ال�سيا�سي 

يف ح���زب اهلل؛ احلاج حممد �سالح، 

للجبهة  ال�سيا�سي  املكت���ب  وع�سو 

وم�سوؤولها يف لبنان؛ اأبو عماد رامز، 

وال�سفرية �سعاد كرم. 

وقد قّدم اأبو عم���اد رامز هدية 

تذكارية لل�سفرية ك���رم، كما قّدمت 

له���ا جمموعة من اأطف���ال »رو�سة 

زهرة املدائن« باقة من الورود، مع 

هدية تذكارية با�سم اإدارة الرو�سة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تكّرم هوغو تشافيز
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يتناول الرئي�س اميل حلود القمة 

العربية يف ب���ريوت التي عقدت يف 

�سه���ر اآذار م���ن الع���ام 2002، حيث 

طرح���ت فيه���ا مب���ادرة ويل العهد 

الأمري عب���داهلل بن عبد  ال�سع���ودي 

العزي���ز اآل �سع���ود لل�س���الم، وكان 

قبل اأ�سب���وع قد جاء وزير اخلارجية 

الفي�سل  �سع���ود  الأمري  ال�سعودي���ة 

لي�سلمني املب���ادرة، ب�سفتي رئي�سًا 

للقم���ة، ويف النظ���رة  الأولي���ة يف 

املبادرة �ساألت الوزير ال�سعودي اأين 

حق العودة للفل�سطينيني، فاأجابني: 

اأن ه���ذا املو�سوع مل يعد اأحد يتكلم 

به.

فقلت له: اأن م���ن اأوائل القرارات 

يف الأمم املتحدة، هو القرار رقم 194 

الذي يحفظ حق عودة الفل�سطينيني، 

ف���اإذا كنتم تريدون ال�س���الم، عليكم 

و�سع هذا املبداأ،  يف �سلم الأولويات، 

وه���و اأمر ل يج���وز ب���اأي حال من 

الأحوال التفريط به.

يجيب الوزي���ر ال�سعودي بالقول: 

اأحكي م���ع اأ�سحاب���ك، ويق�سد هنا 

ال�سوريني.

فرددت عليه بالقول: اأنا ل اأحتدث 

مع اأحد يف هذا ال�س���اأن، فد�ستورنا 

وا�س���ح يف هذا املج���ال لأنه يوؤكد: 

»اأن ل للتوط���ني« وعر�س���ت عليه 

الن�س كما هو وارد يف د�ستور البالد.

فقال الأمري �سعود الفي�سل: يعني 

اأنك ل تري���د اأن تتكلم مع اأحد، لكن 

كل القادة العرب موؤيدين لذلك.

اأن���ا رئي�س  يرد الرئي����س حلود: 

القمة العربية يف ه���ذه الدورة، ول 

ميكنني اأن اأقبل بذلك.

فاأعل���ن اأنه �سيذه���ب اإىل بالده 

و�سيقول لالأمري عب���داهلل لياأتي قبل 

القم���ة من اأج���ل اأن يحدث���ك باأمر 

مبادرته.

وعن���د توافد الق���ادة العرب اإىل 

بريوت، كنت ا�ستقب���ل كل واحد من 

الزعم���اء يف املط���ار مل���دة خم�س 

دقائق ح�سب الربوتوكول، ثم ينتقل 

اإىل مقر اإقامت���ه، والوحيد الذي بقي 

يف قاع���ة كبار ال���زوار يف �سالون 

ال����رف يف املطار لأكرث من اأربعني 

دقيقة هو الأمري عبداهلل، فطلبت منه 

اأن ي�سي���ف اإىل مبادرته ق�سية حق 

العودة.

ف���رد ويل العهد ال�سع���ودي باأنه 

يحب لبنان كث���رياً، وهو منذ �سباه 

كان ياأتي اإليه ليق�سي ال�سيف فيه، 

اأو اأي فر�سة ت�سنح له كان ي�ستغلها 

لياأتي اإىل لبنان، ولكنه قال اأن هذه 

م�ساألة دولي���ة، ويف النتيجة خل�س 

اإىل التاأكيد اأنها من م�سوؤولية الأمري 

�سع���ود الفي�سل ال���ذي �سياأتي اإليك 

م�ساء ليحدثك بالأمر.

وخالل هذه الف���رتة ي�سلني خرب 

م���ن املخاب���رات اأن كلم���ة ليا�ر 

عرف���ات �ستكون خ���الل القمة حيث 

�سيلق���ى خطابًا ع���رب »اللينك« من 

رام اهلل، يوؤكد فيه���ا اأنه مع مبادرة 

ال�س���الم لالأمري عب���داهلل.. مما يعني 

وبالطبع  را�س���ي«،  »القا�س���ي  اأن 

�سي�سفق���ون له، مم���ا يعني و�سعنا 

يف م���كان ح���رج وياأخذون ق���راراً 

بالإجماع، وعلى الفور اأعلنت رف�سي 

لالمر ب�سكل قاطع.

وهكذا اأثناء القمة العربية، جاءين 

اآخر زعيم���ني عربيني وهما الرئي�س 

ب�سار الأ�سد والأمري عبداهلل ووراءهما 

كان مدير املخابرات ال�سعودية وهو 

من الأ�رة املالك���ة، فخاطبني هذا 

الأخ���ري وهو يرفع ا�سبع���ه: اأن اأبي 

عمار �سيتحدث مبا�رة.

وهنا رددت عليه ب�رعة: من اأنت 

وما هو مكانك يف العراب...

كما حتدث معي اأي�سًا العديد من 

القادة العرب ب�ساأن املبادرة، ولكني 

كنت حا�سم���ًا باأن املب���ادرة اإذا مل 

تت�سمن حق العودة لن متر.

وخالل القمة، لحظت اأثناء القاء 

رئي�س احلكومة الأردنية كلمة بالده 

اأن الرئي�س رفي���ق احلريري يتحدث 

حم���ادة،  م���روان  الوزي���ر  اأذن  يف 

ال���ذي يتوجه على اإثره���ا اإىل الوفد 

الفل�سطيني ويتحدث يف اأذن رئي�سه، 

فيق���وم بعده���ا اأحد اأع�س���اء الوفد 

ويتوجه نحو الرئي����س ب�سار الأ�سد، 

ويتحدث معه.

بعد هذا، ي�س���األ وزير اخلارجية 

ال�سورية ولي���د املعلم قائد احلر�س 

اجلمه���وري العميد م�سطفى حمدان، 

عن �سبب منع الرئي�س حلود لعرفات 

من احلديث، فيجيبه حمدان لأ اأعرف 

كيف وملاذا، فبالإمكان �سوؤاله.

وي�ست���درك الرئي����س حل���ود هنا 

بالق���ول اأنه مل يتح���دث بالأمر مع 

اأي كان، واأن كل م���ن كان ي�ساألن���ي 

عن عدم ظه���ور عرفات كان يجيبه، 

رمب���ا ظهرت عرب »اللنك، جنمة داود 

و�سع���ارات �سيهونية، فه���ذا اأمر لن 

ن�سمح بتمريره.

وي�ساألن���ي الوزي���ر املعل���م، ما 

ه���و املانع الذي يح���ول دون ظهور 

عرف���ات، فاأدعوه اإىل قراءة املبادرة، 

واأ�ساأله اأين حق العودة؟

احلكومة  رئي����س  انته���اء  وبعد 

الأردنية من كلمت���ه، اأعطيت الكلمة 

لرئي�س ال�سودان بدًل من عرفات فكان 

اأن خرج من املوؤمتر خم�سة وفود هم: 

الإماراتي،  الفل�سطين���ي،  ال�سعودي، 

والأردين وامل����ري، واأكملت وقائع 

اليوم الأول م���ن املوؤمتر وكاأن �سيئًا 

مل يح�س���ل.. وعل���ى حف���ل الع�ساء 

الر�سم���ي مل يح����ر روؤ�س���اء وفود 

الدول الأربعة املن�سحبة.

ويف اليوم الثاين، كما هي عادتي 

قمت بريا�ستي ال�سباحية، وتوجهت 

اإىل فندق الفين�سيا حيث تعقد القمة 

فكن���ت هناك عند الثامن���ة �سباحًا، 

علم���ًا ان اعم���ال القمة تب���داأ عند 

العا�رة.

وعند و�سويل وجدت يف مكتبي 

كل من: اأمني عام اجلامعة العربية 

الفي�سل، وزير  عمرو مو�سى، �سعود 

خارجي����ة م�ر اأحمد اأب����و الغيط، 

وزير خارجية الأردن، وزير خارجية 

لبن����ان حممود حم����ود، حيث كان 

معهم املبادرة، وفيها تعديل باحلرب، 

ين�س مبا مبعناه: اإذا كان هناك من 

اأمور اأخرى تبحث فيما بعد، اأي اأنهم 

يريدون ان ي�سحكوا علينا، فرف�ست 

إميل لحود يتذكر.. 
وقائع القمة العربية في بيروت.. رئيس لبنان ال يفرط بحق العودة

الأمر ب�سكل مطلق.

وهن���ا يخ���رج الأم���ري �سعود 

الفي�سل اإىل غرفة ثانية، ويت�سل 

منها بوزي���ر اخلارجية الأمريكي 

كولن ب���اول، الذي اأجابه اأنه بعد 

ربع �ساعة �سيعطيه اجلواب...

العا�رة  ال�ساعة  وهكذا، مرت 

موعد بدء القمة، وال�ساعة احلادية 

اأعم���ال املوؤمتر،  ع�رة ومل تبداأ 

حيث رف�س���ت خاللها كل ما كان 

ي���رد م���ن مقرتحات ب�س���اأن حق 

العودة، فقال���وا يل: �سيقولون اأن 

اميل حلود ف�سل، فرددت حا�سمًا: 

�ستك���ون النتيجة ف�س���ل مبادرة 

الأمري عبداهلل، واأنا ل يهمني هذا 

الأمر.

اأن���ه تلقى دعمًا  وي�سدد هنا، 

قوي���ًا يف موقف���ه م���ن الرئي�س 

ال�سوري ب�سار الأ�سد.

يتاب���ع الرئي�س حلود: اأنه بعد 

مداولت فيما بينه���م، جاءوا اإيّل 

ب���رد: اأنهم ي�سع���ون م�ساألة حق 

الع���ودة يف باب املالحظات لكن 

اأجب���ت بالرف�س املطل���ق، موؤكداً 

لهم، اأنه لو كان عندكم نوايا طيبة، 

ت�سعونه���ا يف �سل���ب املبادرة، 

لأنه ل قيم���ة للمالحظات، وهكذا 

ا�سط���روا اأن ي�سعوها فقرة رابعة 

يف املبادرة، اأي اأنها اأ�سبحت يف 

�سلب املبادرة.

واعتق���د  القم���ة  اإىل  دخلن���ا 

يف جم���ال التحلي���ل اأن الع���دو 

ال�رائيل���ي، هنا، جلاأ اإىل ح�سار 

يا�ر عرف���ات، وبق���ي على هذا 

احل�سار حتى مغادرته اإىل فرن�سا 

للعالج ثم وفاته.

وي�سري الرئي�س حلود اإىل اأنه 

بعد �ساعات م����ن اإقرار املبادرة 

العربي����ة، ويف �سع����ي فا�س����ح 

الع����رب، قامت  لإ�سته����داف كل 

ق����وات الإحت����الل الإ�رائيل����ي 

الغربي����ة،  ال�سف����ة  باجتي����اح 

مت�سبب����ة مبج����ازر جماعية، ل 

�سيما يف خميم جنني، من دون 

اأن يتمك����ن جمل�����س الأم����ن من 

تنفي����ذ قراره القا�س����ي باإر�سال 

جلنة لتق�سي احلقائق.

وي�ستدرك الرئي�س حلود هنا: 

اأنه اأثناء و�س����ول القادة العرب 

اإىل مط����ار بريوت ال����دويل، كان 

بالطب����ع بينه����م الرئي�س ب�سار 

الأوىل  اأنه����ا املرة  الأ�سد، حيث 

التي ياأتي يها رئي�س �سوري اإىل 

املطار، فكان اأن ا�ستقبل ا�ستقباًل 

ر�سمي����ًا، وكان ع����زف للن�سي����د 

الوطني اللبناين وال�سوري.

يومه����ا زارين الرئي�س الأ�سد 

يف الق�����ر واأخ����ربين ان هناك 

اأ�سبحت  اأن  تفكرياً جديًا، بع����د 

معظم ق����وات اجلي�����س ال�سوري 

يف البق����اع، اأن نن�سح����ب رويداً 

رويداً من لبنان، ولكننا الآن لن 

نعلن عن ذل����ك، حتى ل يقوموا 

بح�سابات خاطئة.

ويعلمن����ي يف هذا اللقاء اأنه 

ل����ن يعود اإىل �سوري����ة بوا�سطة 

الطائرة، بل عن طريق الرب.

وهن����ا اق����ول ل����ه: واأنت يف 

اذن  اإىل �سورية، نتغدى  طريقك، 

�سوي����ة يف الق�����ر اجلمهوري، 

فقال يل �سيكون معي اأبو جمال 

وغازي كنع����ان، فقلت له بهذه 

الرئي�س بري  �ساأدع����و  احلال����ة 

والرئي�س احلريري.

وفعاًل جاء اجلميع، حيث لفت 

نظري اأن الرئي�س رفيق احلريري 

ينظر اإىل الأر����س، فخاطبه عبد 

احللي���م خدام: »اأبو بهاء ما بك، 

هل لدي���ك كالم تريد اأن تقوله«: 

فيتوج���ه احلري���ري اإىل الرئي�س 

ب�سار الأ�سد قائاًل: �سيادة الرئي�س 

ل ميكنن���ي اأن اأكم���ل على هذا 

الذي  الرئي����س حلود  النحو مع 

يعاملني وكاأين ما زلت �سغرياً.

وهن���ا يتدخ���ل الرئي�س حلود 

بح�سم: �سيادة الرئي�س، هذا �ساأن 

لبناين.

وتوجهت اإىل احلريري بالقول: 

دولة الرئي�س اإذا كان لديك �سيء 

تتحدث به معي اأنا، ولي�س مع اأي 

�سخ�س اآخر.

ب�سار  الرئي����س  ي���رد  وهن���ا 

بالقول: احلق مع الرئي�س حلود.

وعل���ى مائدة الغ���ذاء لفتني 

الرئي�س نبيه بري اإىل اأن الرئي�س 

احلريري مل ي�سع لقمة يف فمه.

اأحمد زين الدين

من القمة العربية يف بريوت                                                                                   )اأ.ف.ب(

»يوم األرض« في الذكرى الـ39 لـ

»المخيمات تقاطع«: نؤمن بقدرات ووعي الشعب الفلسطيني
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من ال�صعب احلفاظ على عالقة 

زوجي���ة ناجحة يف ظ���ل �صغوط 

احلياة اليومي���ة، لكن هناك بع�ض 

ميكن  الت���ي  ال�صغ���رة  الأفع���ال 

تنفيذه���ا لتجعلي زوج���ك �صعيداً 

واأكرث حبًا لك.

اإلي���ك طرقًا ب�صيط���ة لتحافظي 

عل���ى حياتك الزوجي���ة يف حالة 

دافئة و�صعيدة م�صتمرة:

الرومان�صية  رومان�صي���ة:  كوين 

جتعل احلياة اأكرث جماًل وانتعا�صًا، 

حتى بعد مرور كثر من ال�صنوات، 

لذلك كوين حري�صة على تخ�صي�ض 

بع�ض الوقت لفع���ل بع�ض الأمور، 

مثل الع�صاء الرومان�صي على �صوء 

ال�صم���وع، وامل�صي عل���ى ال�صاطئ 

عند غروب ال�صم�ض، وم�صاهدة فيلم 

ترغبان به كليكما.

حددي موعداً م����ع زوجك لق�صاء 

وقت ممتع: ميكنكم����ا ا�صتئجار بيت 

يف منطقة جبلية ملدة يوم اأو اثنني، 

تتوف����ر فيه مدفئة احلط����ب، وت�صويا 

الك�صتن����اء �صويًا، ل�صيما يف ظل هذا 

الطق�����ض، اأو الذهاب م����ع زوجك اإىل 

نزهة يف ف�ص����ل ال�صيف اإىل ال�صاطئ 

لق�ص����اء بع�ض الوق����ت مبفردكما، اأو 

حتديد موعد مل�صاهدة فيلم رومان�صي 

�صويًا وال�صتمتاع بالع�صاء معًا.

را�صليه بر�صائل احلب على مدار 

اليوم: جمرد كلمة »اأنا اأحبك« يف 

ر�صال���ة ن�صي���ة اأو �صوتيه ت�صفي 

اإثارة فى عالقتك بزوجك، وجتعله 

يتعل���ق اأكرث ب���ك، لك���ن عليك اأن 

تنتبه���ي لأن تر�صليه���ا يف وقت ل 

يكون م�صغوًل فيه.

ميكنك اأي�صًا و�صع فيديو ملقطع 

ل لديكما  من عر�ض كومي���دي مف�صَّ

على �صفحته على ال�»في�صبوك«.

اظهري باملالب�ض التي يحبك اأن 

ترتديها: عليك اأن تهتمي مبالب�صك 

اخلا�ص���ة يف املنزل، وميكنك اأي�صًا 

ارتداء الكعب العايل فى املنزل يف 

بع�ض الأحيان، ليجعلك اأكرث تاألقًا 

عل���ى اأي مالب�ض ترتدينها، اإذا كان 

زوجك يحّب الكعب العايل.

ت����ريف مب���ا يج���ذب زوجك: 

ابت�صم���ي دائمًا يف وج���ه زوجك، 

تدع���ي  ول  العبو����ض،  وجتنب���ي 

ظ���روف احلي���اة ئوؤثر علي���ك، بل 

كوين متفائلة دائم���ًا، مهما حدث، 

وا�صتقبل���ي زوجك بح���رارة ولهفة 

عند عودته من العم���ل، وتعاملي 

معه بنعومة وحنّية حتى ينجذب 

اإليك اأكرث.

الريا�صية:  التماري���ن  مار�ص���ي 

ممار�صة الريا�ص���ة مثل »اليوجا« 

اأو متارين حمل الطاقة ت�صاعد على 

احل���د من الإجهاد، كما اأن الريا�صة 

تزيد كثراً م���ن الرغبة يف العالقة 

اخلا�صة.

كوين عفوي���ة: اذهبي مع زوجك 

اإىل حفلة مو�صيقي���ة لروؤية الفرقة 

املف�صلة لديكم���ا، اأو تناول ع�صاء 

ليلي���ًا مع���ًا يف اخل���ارج لتوليد 

م�صاع���ر جدي���دة، فه���ذه اأوقات ل 

ُتن�ص���ى بينكما، خ�صو�ص���ًا عندما 

تق�صيا وقتًا حتت النجوم لياًل معًا.

ر�صائل حب �صغ���رة يف اأنحاء 

املن���زل: ت���رك ر�صائ���ل احلب يف 

جميع اأنحاء املنزل، اأو و�صع ورقة 

مكتوب عليها كلم���ة »اإنا اأحبك« 

يف جي���وب مالب�ض زوج���ك.. هذه 

الأفعال ال�صغرة تقوي احلب بينك 

وبني زوجك على مدار اليوم.

والطع���ام  احلل���وى  ا�صنع���ي 

���ل ل���ه: ميكن عم���ل وجبة  املف�صَّ

مطبوخ���ة يف البيت ُتظه���ر مقدار 

حب���ك لزوجك.. اجعليه���ا مفاجاأة 

ملزيد من الرومان�صية.

»�ص���ي دي« الأغ���اين املف�ّصلة 

لكما: قد يتطلب من���ك وقتًا طوياًل 

لك���ي ت�صع���ي عل���ى »�ص���ي د« 

جمموعة من الأغ���اين اأو الأنا�صيد 

الت���ي حتمل  املف�صل���ة  الديني���ة 

اأو يف�ّصلها زوجك،  ذكريات بينكما 

وميكنك اإهداوؤها لزوجك كهدية فى 

عي���د زواجكم���ا اأو يف اأي منا�صبة 

خا�صة، وميكنك اأي�صًا و�صع »ال�صي 

دي« يف ال�صيارة، �صتجدينه يبت�صم 

وهو ي�صع »حزام الأمان«.

دعوة عائلته اإىل الع�صاء معكما 

يف املنزل: حني تدعني عائلته اإىل 

ق�ص���اء يوم اأو الع�ص���اء معكما يف 

املنزل وتقدمني لهم خدمة ممتازة، 

�صيقّدر لك زوجك ذلك جداً، وي�صعر 

اأنك حتبينه اأكرث.

اأن  حت�صني املنزل �صويًا: ميكنك 

ت�صتغل���ي عطلة الأ�صب���وع لتغير 

�ص���يء يف ديكور املنزل مع زوجك، 

ك�صن���ع لوح���ة منزلي���ة اأو دهان 

حائط وغ���ره، فامل�صاركة معًا يف 

حت�صني املنزل يعزز عالقتكما.

كوين �صادقة معه: الت�صال هو 

مفتاح اأى عالق���ة زوجية ناجحة، 

اأن يخ���ر الزوجان  فم���ن امله���م 

بع�صهم���ا البع�ض م���اذا ي�صعرون، 

حت���ى لو كان �صع���وراً غر مريح.. 

اإذا كنت ت�صعرين وكاأنك قد تبذلني 

جه���داً كبراً جلعل زوج���ك �صعيداً، 

وه���ذا ل يع���ود بفائ���دة، عليك اأن 

تخري���ه بذلك، وت�صعي���ان لتغير 

حياتكما لالأف�صل.

رمي اخلياط

لزواج مكلل بالحب.. عليك بهذه الخطوات

عل����ى  ال�صغ����ار  الأطف����ال  اإجب����ار 

العبادات بالقوة وال�ص����دة ي�صبب ُكرهًا 

للدي����ن ونف����وراً من العب����ادات، وهناك 

بع�ض الآباء من ي�رب ابنه البالغ من 

العم����ر �صت �صنوات اإذا مل يقم اإىل �صالة 

الفج����ر، ف�ص����ار هذا الول����د ي�صلي اأمام 

والديه فقط، وكاأن هذا الأ�صلوب الرتبوي 

يرّب����ي الأطفال على النف����اق، فتحبيب 

الأبن����اء بالدين فن ومه����ارة، وكما قال 

عليه ال�صالة وال�ص����الم: »اإن هذا الدين 

متني، فاأوغلوا فيه برفق«.

كثراً م����ا نّته����م اأبناءن����ا باأخطاء 

ارتكبوه����ا، معتمدي����ن يف ذل����ك على 

اأحا�صي�صنا وم�صاعرنا، من غر اأن نتاأكد 

اأو نتثب����ت من �صح����ة ارتكابهم للخطاأ، 

فن�صتعج����ل يف الته����ام والعقوبة، ثم 

نكت�ص����ف اأننا خمطئون، وه����ذا ال�صلوك 

يهدد الثق����ة يف العالقة الوالدية، ويزيد 

م����ن كراهيتهم لن����ا، ويف حالة وقوعنا 

يف هذا اخلطاأ ل بد م����ن العتذار منهم 

م����ن اخلطاأ ال����ذي وقعنا في����ه، فتكون 

فر�صة لنعلمهم العت����ذار من اخلطاأ اأو 

ال�صتعجال يف احلكم.

كب����ت رغب����ة اأبنائن����ا يف التجربة 

والكت�صاف: م����ن املفرو�ض نتحاور مع  

اأولدنا ون�صجعهم وندعم جتربتهم، فكل 

والكت�صاف،  التجرب����ة  يحبون  الأطفال 

وعلين����ا اأن ن�صتثم����ر ذل����ك يف تنمية 

مواهبهم وت�صجيع اإبداعاتهم.

بع�����ض الآب����اء يري����دون اأن يحققوا 

يف اأبنائهم ما عج����زوا عن حتقيقه يف 

�صغرهم، ول����و كان ذلك خالف رغبتهم 

وقدراتهم، وهذا خطاأ فادح.

 احلماي����ة الزائ����دة لالأبن����اء تنتج 

عنه����ا �صخ�صية خائف����ة ومرتددة وغر 

نا�صجة، ولي�����ض لديها طموح، وترف�ض 

ل امل�صوؤولية، بل ويكون من ال�صهل  حتمُّ

ال�صيئ، وال�صواب  ال�صلوك  اإىل  انحرافها 

اأن نكون متوازنني مع اأبنائنا، من خالل 

اإظه����ار احلماية واإخفائه����ا بني احلني 

والآخر، فالأ�صا�����ض يف الرتبية اأن يقف 

الطفل على قدميه بعد زمن، ل اأن يكون 

حتت حماية والديه طوال عمره.

الأبن����اء  مالب�����ض  يف  التفتي�����ض 

والتج�ص�ض يف هواتفهم واأجهزتهم، فاإن 

ذلك يدّمر العالقة الوالدية، ويعدم الثقة، 

وال�صواب اأن ن�صتاأذنهم قبل التفتي�ض، اأو 

اأن نتفق معهم على نظام للتفتي�ض.

ال�صتهتار مب�صاعر الأبناء، كالتحدث 

اأم����ام الأهل اأو الأ�صدق����اء، مثل: »ابني 

يتبّول بفرا�ص����ه«، اأو »ابني لديه تاأتاأة 

يف النط����ق«.. هذا يرتك اأثراً �صلبيًا على 

نف�صي����ة الطف����ل، وقد ت����زداد حالته، اأو 

يعاند والديه منتقمًا من الف�صيحة.

•  اأ�صول التقاط ال�صور
م���ع الزم���ن ل يبق���ى اإل ال�صورة 

املو�صوعة يف اإطار، اأو املحفوظة على 

احلا�صوب، لكن على اأر�ض الواقع وعند 

وتفا�صيل  رافقته���ا ت�رفات  التقاطها 

لالإتيكي���ت ماآخذ عليها وقواعد حولها، 

منها:

الإذن: قبل اأن حتملي الكامرا وتبداأي 

بالتقاط ال�ص���ور للم���اّرة يف ال�صارع 

تاأكدي اأنهم ل ميانعون، فلبع�ض النا�ض 

اأ�صبابه���م الكافية ك���ي ل يقبلون باأن 

ُتلتقط له���م ال�صور، حت���ى ولو كانوا 

يخجلون فقط من الكامرا، ل تعار�صي 

رغبتهم. حتى يف الجتماعات العائلية 

وجمعة ال�صديقات ل جتري �صخ�صًا ل 

يري���د اأن يت�صّور على الأم���ر، واإّياك اأن 

تلتقط���ي له عندها �ص���وراً من دون اأن 

ي���دري، فهذا ت�رّف غر اأخالقي.. وقبل 

اأن تبا����ري بتحميلها عل���ى و�صائل 

التوا�صل، ل تن�صي طلب الإذن اأي�صًا. 

الأطفال: يف بع�ض البلدان الأوروبية 

ال�صور لالأطفال  التق���اط  قوانني جترّم 

م���ن دون اإذن اأولي���اء اأمره���م، فبع�ض 

الأهايل يخافون من فكرة انت�صار �صور 

اأطفالهم اأو من فك���رة اأن يلتقط غريبًا 

لهم �صوراً ع�صوائية.. احرتمي خماوفهم 

ول ت�صتعملي اأ�صلوب الحراج يف ذلك.

الوجود الدائ���م: لي�ض ت�رّفًا مرحًا 

�ص���ورة  كّل  نف�ص���ك يف  اأن حت����ري 

ُتلتق���ط ل�صخ�صني خ���الل املنا�صبة ل 

رمّبا يري���دان �ص���ورة لنف�صيهما فقط، 

فاإي���اك والوقوع يف التطّفل على حرية 

الآخرين. 

املنا�صب���ات  يف  املوق���ع:  اإدارة 

واجلل�صات العائلي���ة، املهّم هو تاأريخ 

اللحظة ولي����ض التقاط �صورة ت�صتحّق 

الدخول يف م�صابق���ة عاملية. اإن كنت 

اأن���ت خلف الكام���را اأو يف ال�صورة، ل 

تلعبي كثراً دور املخرج ومدير موقع 

الت�صوير وتاأخذي 10 دقائق لكّل لقطة، 

عدا عن اإ�صدار الأوامر املرمة.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

أخطر األخطاء التربوية.. فاحذريها )2/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - َولد / انهار فانتهت ح�صارة
2 - تعّوٌد غر حممود / م�صي

3 - موؤ�ص�ض علم الكيمياء
4 - فيها اأعلى قمة يف العامل

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
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8
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8 - م���ن الق���ارات / مت�صابهان / ع�صو 
متعدد الوظائف يف الراأ�ض

9 - �صخ�صية قاتلة يف الأدب امل�ري / 
من اليونان

10 - عا�صمة بلد اأوربي حمايد / ي�صتدل 
به على املكان

ي الدم
ّ

ط الكلى وينق
ّ

اللفت.. ينش

w w w . a t h a b a t . n e t11

اأغلبن���ا يع���رف نب���ات اللفت، 

ونحب اأن ن�صنع منه اأنواعًا كثرة 

من املخل���الت، لكن دون اأن نعرف 

فوائده املتعددة، والتي منها: 

- ي���در الب���ول، ويفت���ت احل�صى، 

انحبا�ض امل���اء يف اجل�صم  ومينع 

والنتفاخ.

- من�صط للكبد، ويعالج الرقان.

- يعالج اأمرا�ض الفقرات واحلو�ض.

- يعالج �صعف الب�ر، ملا فيه من 

فيتامني »اأ« وم�صتقاته.

الرئة،  اأمرا����ض  - مق�ص���ع يعالج 

.Bronchitis خا�صة

- ينفع لآلم النقر�ض.

- ين�صط الدورة الدموية يف الكلى، 

مم���ا ي�صاع���د عل���ى التخل�ض من 

»اليوريك ا�صيد«.

- من�صط قوي للطاقة اجلن�صية.

- ُين�ص���ح بطه���ي اللف���ت قلياًل، 

م���ن اأجل �صهول���ة اله�صم، وجتنُّب 

الناجمة عن  بالنفخ���ة  الإ�صاب���ة 

تناوله نيئًا.

اأوراق  م���ن  ال�صتف���ادة  - ميك���ن 

اللفت يف احل�ص���اء، اأو ال�صل�صات، 

لال�صتفادة من حمت���واه من اليود، 

الإ�صابة با�صطرابات  وللوقاية من 

الغدة الدرقية.

- تناول اللفت يق���ي من الإ�صابة 

بال���زكام، وله���ذا ُين�ص���ح به يف 

الف���رتات النتقالية ب���ني الف�صول، 

خ�صو�صًا يف ف�ص���ل ال�صتاء، حيث 

تكرث الإ�صاب���ة باأمرا�ض الرد، وهو 

حم�صول �صتوي.

- ينّقي ال���دم، وي�صاعد فى اإنتاج 

مكّونات الدم الأ�صا�صية.

- ذك���ر الأطباء الع���رب قدميًا يف 

كتبهم اأن ف���روع اللفت الدقيقة اإذا 

ما �ُصحق���ت وُمزجت بالع�صل تنفع 

كغذاء مفيد ملر�صى الطحال.

- ع�ص���ر اللفت يعتن���ي بالب�رة 

وينّعمها، ومينع الكلف.

- ع�صراللف���ت املخف���ف ل���ه اأثر 

عندما نده���ن منطقة حتت الإبطني 

به عقب ال�صتحمام مبا�رة، فاإنه 

يقاوم حدوث رائحة كريهة يف هذه 

املنطقة . 

اأن اللفت غني بالكال�صيوم  كما 

والف�صف���ور والبوتا�صي���م واملغنيز 

اأن  خ�صو�صًا  والي���ود،  والكري���ت 

يف اأوراق���ه احلديد والنحا�ض، ومن 

خ�صائ�صه اأنه جمدد لن�صاط اجل�صم، 

ومهّدئ  لل�ص���در،  وناف���ع  ومرّطب 

ل�صعال ونافع لل�رع وملنّي ومزيل 

للتعب والوه���ن النف�صي والعقلي، 

والنزلت ال�صدرية، والكزميا، وحب 

ال�صباب، و�ص���د ال�صمنة، وُي�صتعمل 

خارجي���ًا �صد اخلن���اق، وملعاجلة 

ت�صق���ق الأيدي والأرج���ل، وُين�صح 

البدني���ون  الأ�صخا����ض  بتناول���ه 

والأ�صخا����ض املعرّ�صون لالأمرا�ض 

بالكريت،  غن���اه  ب�صبب  اجللدية، 

ومين���ع عن مر�ص���ى ال�صكر، لكرثه 

املواد ال�صكرية فيه، وكذلك �صعاف 

الكبد واملعدة والأمعاء.

ل  اللف���ت  فوائ���د  اأن  ويب���دو 

تقت����ر على ه���ذا املج���ال، لأن 

الوكيل الأمل���اين ل�ركة »بوركون 

� بيوتكنيك« الكندية يف فانكوفر، 

ل علماء ال�ركة اإىل  اأعلن عن تو�صُّ

انت���اج الروتني من اللفت بكميات 

الروتني  اإن  اأي�صًا، حي���ث  جتارية 

امل�صتخل����ض م���ن جري����ض اللفت 

مياثل الروتني احليواين من ناحية 

اخل�صائ����ض، وميكن اأن يكون بدياًل 

الروتني احليواين  م�صتقبليًا ع���ن 

وال�صوي���ا، كون���ه ل يق���ل فائدة 

�صحي���ة و�صناعية ع���ن الروتني 

احلي���واين، اإل اأن اإنتاج���ه اأ�صه���ل 

على  اجلانبية  وتاأثراته  واأرخ�ض، 

�صحة الإن�صان اأقل بكثر.

كما اأن هن���اك موؤ�رات جديدة 

على فوائ���د �صحية لروتني اللفت 

يف مقارع���ة اأمرا�ض القلب والدورة 

الدموي���ة، وتاأمل ال�ركة اأن ينجح 

بروت���ني اللفت يف انت���زاع جزء ل 

باأ�ض به من �صوق الروتني.

زيت اللفت

اإذا اأح�ص�ص���ت بالك�صل واخلمول، 

خ���ذي زيت اللف���ت، فه���و من�ّصط 

للج�صد ومقوٍّ للب�ر.

زيت بذور نب���ات اللفت ُيتناول 

للوقاية من اأمرا�ض ع�صبية نادرة، 

فقد اأثبت باحثون اأن 89 طفاًل ممن 

يوؤدي  الذي  الوراثي،  العطب  لديهم 

اإىل ظه���ور مر����ض »اأدرينو ليوكو 

دي�ص���رتويف«، وهو اأح���د الأمرا�ض 

الوراثي���ة الع�صبية الن���ادرة التي 

ت�صي���ب الأطفال يف �ص���ن مبكرة، 

ويوؤدي اإىل تدهور ع�صبي تدريجي 

ينتهي بوف���اة الطفل خالل �صنوات 

معدودة، ميكن لزي���ت بذور اللفت 

اأن يلعب دوراً وقائيًا وعالجيًا �صد 

هذا املر�ض، وُيعّد ه���ذا اأول اإثبات 

علمي على جدوى زيت بذور اللفت، 

اأو »زيت لورنزو« يف تثبيط مر�ض 
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5 - خلل اأو مر�ض )معكو�صة(
6 - خمرتعو احلروف البجدية 

قبل 4000 �صنة

7 - لعب كرة قدم عاملي
8 - 24 �صاعة / �صغر احلجم 

/ مت�صابهان

9 - تقال لبدء حديث عن بعد 
/ غ�صن

10 - وا�صع اأ�ص�ض علم اجلر
ع��م���ودي

1 - �ربته���ا اأمركا بالقنبلة 
النووية

2 - ناق�ض بحدة / خوف �صديد
3 - م�صباح / جود

4 - اطرح واقذف / مت�صابهان 
/ حرف عطف

5 - يف القم���ح وم���ا �صابه / 
عميق ل �صيء حتته )معكو�صة(

6 - �صم���ر املتكلمني / جبل 
يف �صوريا

7 - يعي����ض / اأ�ص���ف على ما 
فات
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كاريكاتير

اخت���ار رجل اأمريكي اأن يخلع �س���ن ابنه البالغ 

من العمر 8 �سنوات بطريقة غريبة، فربطه ب�سيارته، 

وانطلق بها اإىل الأمام حتى انخلع ال�سن.

وكان الأب، وه���و م���ن فلوري���دا ويدعى روبرت 

اأبريكرومب���ي، قد ربط �سن طفل���ه بخيط من جهة، 

وب�سيارت���ه )من طراز �سيفرولي���ه كامارو( من جهة 

اأخرى، قبل اأن ينطلق م�رسعًا، فاهتز راأ�س الطفل مع 

خروج ال�سن من فكه، وهت���ف قائاًل: »اأبي.. توقف.. 

توقف.. لقد انخلع«.

الوال���د قال اإنه كان متاأكداً م���ن اأن ذلك �سيوؤدي 

اإىل خل���ع ال�سن دون اأن ي���وؤذي ابنه، لكنه كان قلقًا 

من اأن ي�س���اب وجه الطفل بحجارة نتيجة انطالقه 

بال�سيارة ب�رسعة!

سألته الجثة: أين أنا؟ اختار سيارته لخلع سن طفله
غمي عليه

ُ
فأ

قال���ت ال�رسطة يف كوريا اجلنوبية اإن رجاًل ق�سى 

عقوبة ال�سجن عن جرمي���ة �رسقة قبل ع�رس �سنوات، 

اأجرى جراح���ة جتميل لإخفاء مالحم���ه، و�رسع يف 

عملي���ات �رسق���ة ملدة ت�سع���ة اأ�سهر بداأه���ا يف اآذار 

املا�سي وظفر خاللها باأموال وب�سائع باأكرث من 479 

األف دولر.

وقال �سابط �رسطة يف مدينة اإن�سون عرب الهاتف 

اإنه مت اإلق���اء القب�س على الرجل يف 23 اآذار/ مار�س 

على ذمة 87 ق�سية �رسقة يف اأنحاء البالد.

واأ�ساف �سابط ال�رسطة اإن امل�ستبه به الذي اأودع 

ال�سج���ن بتهمة ال�رسقة يف عام 2005 خ�سع جلراحة 

جتميل لتغي���ري هيكل فك���ه، وكذلك عملي���ات ل�سد 

اأطراف���ه، لي�سبح اأكرث ط���وًل، مو�سحًا اأن امل�ستبه به 

اعرتف بال�رسق���ات بينما قال اإنه اأجرى اجلراحة لأن 

�سكله مل يعجبه، وكا�سفًا اأن امل�ستبه به طّور اأدواته 

لتعطيل الأقفال الإلكرتونية للمنازل، من اأجل ال�سطو 

عليها بطرق اأكرث �سهولة.

يذك���ر اأن هن���اك اأكرث م���ن 4000 مركز جتميل يف 

كوريا اجلنوبية فيها اأعلى معدل يف العامل جلراحات 

التجميل.

اأ�سيب اأحد متعهدي الدفن يف اأملانيا بالرعب و�سقط 

فاقداً للوعي، بعد اأن فتحت عجوز، ُيفرت�س اأنها ميتة، 

غطاء التابوت وفتحت عينيها ثم �ساألته: اأين اأنا؟

وبع���د اأن ا�ستجم���ع الرجل ق���واه، ات�س���ل برجال 

بالإ�سع���اف، الذي���ن ج���اوؤوا اإىل امل���كان وقاموا بنقل 

العج���وز اإىل امل�ست�سفى، بينم���ا مت اإبالغ اأ�رستها على 

الفور باأنها مازالت على قيد احلياة.

ومت اإبالغ ال�رسط���ة التي ح����رست اإىل امل�ست�سفى 

ل�ستج���واب املمر�س���ن والطبي���ب الذي اأعل���ن وفاة 

العجوز، حيث اأكدت تقارير ال�سهود اأن الطبيب امل�سوؤول 

عن عالجها هو من اأعلن وفاتها، بعدما ظن اأنها توّقفت 

عن التنف�س.

خضع لعملية تجميل.. ليعاود نشاط السرقة


