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حلفاء سورية: نحو القرار الحاسم 
بالمواجهة الشاملة

السعودية - اليمن.. 
نحو العداء وثأر الدماء؟

من التطورات العرسالية إلى لقاء الرابية.. 
لبنان في دوامة االنتظارات

FRIDAY 5 JUNE - 2015 
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م عن ُبعد لدى امل�شلحني يف  ك�شفت جهات اأمنية اأن طائرتي حتكُّ

اجلرود اأ�شيبتا باأعطال، فقام تيار �شيا�شي نافذ يف عر�شال باإر�شال 

مهند�شني الإ�شالحهما على جناح ال�شرعة، حتت مزاعم احتياجات 

اإن�شانية للمخيمات املوجودة خارج البلدة.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 360

مساعدة لوجستية للمسلحين

لمصلحة َمن يثير »المستقبل« الفتنة في عرسال؟

فادي عبود: منطق هضم حقوق المسيحيين 
بحجة »الوطنية« ذهب إلى غير رجعة

سقوط الرمادي.. 
»داعش« والدعم األميركي لـ

إميل لحود يتذكر.. 
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هل بات تقسيم الوطن 
العربي قضاء وقدرًا؟
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باص الفصل العنصري يشق 
طريقه في وحول االنقسام 

الفلسطيني 
 خرب قرار وزي���ر دفاع الع���دو ال�صهيوين 

ّ
م���ر

مو�ص���ي يعال���ون ع���دم ال�صم���اح للفل�صطينيني 

�ض 
ّ
بارتياد با�صات النق���ل العام، »خوفًا من تعر

هوؤالء للراكب ال�صهيوين«، مروراً �صل�صًا، ولو جرى 

العودة عنه �رسيعًا، ب�صبب ردود الفعل اخلارجية.

يف الواق���ع، هذا القرار - املعلَّق التنفيذ راهنًا 

- هو خط���وة من اخلط���وات التنفيذي���ة لقانون 

الدولة القومية لل�صعب اليهودي، وعدم قيام دولة 

فل�صطينية مادامت يف حك���م ال�صعار الذي اأطلقه 

رئي�ض حكومة العدو ال�صهي���وين، واأعيد انتخابه 

دة  بناًء عليه، واإعالن القد�ض ال�رسيف مدينة موحَّ

ع�صية اإحياء العدو ال�صهيوين الذكرى 67 الغت�صاب 

فل�صط���ني، وج���دار الف�صل العن����رسي التي اأمرت 

حمكمة العدل الدولي���ة بقرارها رقم 131 بتاريخ 

2004/7/9، بوقف ت�صيي���ده، واأن يفكك على الفور 
الهي���كل االإن�صائي، ي�صاف اإىل ما تقدم العديد من 

القوانني واالأنظمة االإدارية العن�رسية التي تف�صح 

عميقًا مزاعم الع���دو ال�صهيوين عن »دميقراطيته 

االإن�صاني���ة« و»واح���ة ال�صالم« الت���ي حتميها. 

اإال ان���ه اإذا كان اآخر نظ���ام للف�صل العن�رسي يف 

جنوب اإفريقيا قد اأ�صقطه اإىل غري ما رجعة ن�صال 

ال�صعب االأفريقي، والدول وال�صعوب املنا�رسة له، 

فاإنه مما ال �صك فيه اأن اإحياءه بن�صخة �صهيونية 

اأمامه الكثري من العقب���ات اجل�صام على ال�صعيد 

العرب���ي والدويل واملوؤ�ص�ص���ات االأهلية والدولية، 

ومنظم���ة االأمم املتحدة، وحت���ّول العامل اإىل قرية 

كونية كا�صف���ة وفا�صحة وراف�ص���ة الأي �صكل من 

اأ�صكال االنغ���الق والعن�رسية والفئوية والع�صبية 

باملطلق. 

لكن هذه البانوراما من العقبات، اإىل جانب ما 

يقوم به �صعبن���ا يف فل�صطني، ال يحجبا احلقيقة 

ة واملحزنة من اإمكاني���ة انهيارها وتال�صيها 
ّ
امُلر

يف ح���ال ا�صتمرار االنق�صام الفل�صطيني مبعنى اأن 

وحدة ال�صف الفل�صطيني على االأ�صعدة كافة، هي 

الرافع���ة االأوىل والرئي�صة ملواجهة واإ�صقاط نظام 

الف�صل العن����رسي ال�صهيوين مب���وؤازرة العقبات 

املذك���ورة، ذل���ك اأنه من املوؤ�ص���ف اأن ي�صق با�ض 

الف�ص���ل العن����رسي طريقه يف وح���ول االنق�صام 

الفل�صطيني.

�ملحامي عدنان �أحمد بدر

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

اأث���ار فريق 14 اآذار �صجة مفتَعلة بعد 

االإجناز الكبري الذي حققه اجلي�ض ال�صوري 

وحزب اهلل بال�صيط���رة على تالل القلمون 

وجرودها، ما ا�صطر املجموعات التكفريية 

اإىل االن�صح���اب اإىل ج���رود عر�صال، بعد 

اأن اأُغلق���ت اأمامها جمي���ع املنافذ ما عدا 

عر�ص���ال، التي ما ت���زال حت���ى اللحظة 

احلديق���ة اخللفية التي متّده���م بال�صالح 

والرجال واملواد الغذائية، رغم حت�صينات 

اجلي�ض عند مداخلها.

ح���ّذر »تياُر امل�صتقبل« حزَب اهلل من 

التدهور االأمن���ي اإذا ما ا�صتمر يف معركته 

يف جرود عر�صال، وحّمله م�صوؤولية دخول 

التكفرييني اإىل لبن���ان، واأغفل خطورة ما 

يخطط له »داع�ض«، بالرغم من اأنه ُيدرك 

اأن »داع����ض« واأخوات���ه ال يحتاجون اإىل 

االأعذار كي يعلن���وا »دولتهم« وميار�صوا 

القتل باأب�ص���ع �صوره، لك���ن م�صكلته اأنه 

يجيد املراوغ���ة اأمام احلقائ���ق، ويتذرع 

وفريقه ال�صيا�صي يف »14 اآذار« ب�»الناأي 

بالنف����ض«، ويتنا�ص���ون اأنهم ه���م الذين 

احت�صن���وا التكفريي���ني يف ال�صمال، ويف 

عر�صال.

ب���ث »امل�صتقب���ل« اأكاذيب���ه الت���ي 

تتحدث عن دخ���ول حزب اهلل اإىل عر�صال، 

على الرغم م���ن كالم االأمني العام حلزب 

اهلل باأن اأهل عر�ص���ال اإخواننا، وم�صكلتنا 

هي مع التكفرييني يف جرود عر�صال.

حزب اهلل طال���ب احلكومة باأن تتخذ 

قراره���ا ال�صيا�ص���ي حلماي���ة لبن���ان من 

التكفرييني الذين احتلوا عر�صال، وهذا ما 

اأعلن عنه وزير الداخلي���ة منذ فرتة، لكن 

ج���واب »14 اآذار« كان باأنه ال خوف على 

الو�صع يف عر�ص���ال، واجلي�ض لديه القرار 

للدفاع عنها.. وهن���ا ن�صاأل: اإذا كان هناك 

قرار �صيا�صي يغط���ي اجلي�ض يف معركته 

�صد التكفرييني، فلماذا يتم طرح املو�صوع 

على احلكوم���ة؟ ومل���اذا مت تاأجيله عدة 

مرات؟ مَل ه���ذه اال�صتهانة مبخاطر دخول 

التكفرييني اإىل عر�صال؟ وملاذا يتعمد فريق 

»14 اآذار« اإث���ارة املخاطر م���ن الناحية 

املذهبية؟ اأال يدرك���ون خطورة االأمر على 

اأمن لبنان وا�صتقراره؟

عندما يتم احلديث عن �رسورة اتخاذ 

قرار �صيا�ص���ي يدعو اإىل تدّخل اجلي�ض يف 

عر�ص���ال وجرودها، ياأتي اجلواب باأن قرار 

الدف���اع عن احلدود موج���ود، لكن ال�صوؤال 

ال���ذي يط���رح نف�ص���ه: هل ل���دى اجلي�ض 

االإمكانيات التي ت�صاعده على خو�ض هذه 

املعركة؟ واإذا كان���ت االإمكانيات متوفرة 

لديه، فهل هناك خطة متكاملة بحجم هذا 

القرار ال�صيا�ص���ي؟ وهل هذه اخلطة كفيلة 

مبنع تق���دُّم التكفرييني باجت���اه عر�صال؟ 

وم���ن قال اإن الدفاع عن عر�صال ال يتطلب 

من اجلي�ض التقدم باجتاه اجلرود للق�صاء 

عليهم؟

النا����ض،  باأم���ن  ا�صتخف���اف  اإن���ه 

اأنف�صهم، فه���ل يريد »تيار  وبالعرا�صل���ة 

امل�صتقب���ل« اأن تبقى عر�ص���ال وجرودها 

ورقة �صغ���ط بيده؟ وه���ل يتوّهم اأن هذه 

ال�صيا�صة �صت�صاعده يف اإ�صعاف حزب اهلل؟ 

وهل يظن اأنه �صيك���ون وفريقه ال�صيا�صي 

مبناأى عن خطر التكفرييني الذين يهدرون 

دم كل من لي�ض منهم؟

التعاط���ي مع مل���ف عر�ص���ال بهذه 

الطريقة الغام�صة �صياأخذ اجلي�ض واأهايل 

املنطق���ة اإىل م�صتنقع من الدماء، و�صيندم 

اجلميع اإذا وقع ما ُيخ�صى منه.

امل�صكلة االأ�صا�ض مع »تيار امل�صتقبل« 

اأن���ه ال يريد اأن ي�صتوع���ب اأن املعركة مع 

التكفريي���ني ه���ي معركة لبن���ان ولي�صت 

نة �صد ال�صيعة اأو امل�صيحيني،  معركة ال�صُّ

وه���و يتعّمد اأال ينظر اإىل ه���ذا املاأزق من 

منظار وطن���ي، بل من منظار طائفي، وهو 

بذلك يك���ون قد اأدخل مكون���ات املجتمع 

اللبناين يف اأتون الفتنة املذهبية، و�صاهم 

م���ن حيث يدري اأو ال ي���دري يف امل�رسوع 

لتق�صي���م  »االإ�رسائيل���ي«   - االأمريك���ي 

املنطقة، ومن �صمنها لبنان.

هاين قا�سم

المشكلة األساس مع »تيار 
المستقبل« عدم إدراكه 

أن المعركة مع التكفيريين 
هي معركة لبنان وليست 
نة ضد الشيعة  معركة السُّ

أو المسيحيين

أحــداثأحــداث2

�سيا�سة »14 اآذار« الغام�سة جتاه ملف عر�سال قد ياأخذ اجلي�ش واأهايل املنطقة اإىل م�ستنقع من الدماء

لمصلحة َمن يثير »المستقبل« الفتنة في عرسال؟



همسات

¡ ملاذا �صمت ال�صنيورة؟
توّق���ف كثريون عند حديث تلفزيوين لل�صف���ري عبد اهلل بو حبيب، 

ق���ال فيه اإنه �صاأل الرئي�ض ال�صنيورة عما اإذا كان ير�صى بانتخاب 

�صمري جعجع رئي�صًا للجمهورية، فكان جوابه »ما عندكن غريو«، 

وحني �صاأله عن مي�ص���ال عون: الذ ال�صنيورة بال�صمت.. مما اعُترب 

اأن املوقف احلقيقي ملا ميثل���ه ال�صنيورة هو عدم انتخاب رئي�ض 

جمهورية يف وقت قريب.

¡ احلكومة م�صتمرة
راأت م�سادر �سيا�سي��ة اأن احلكومة »ال�سالمية« م�ستمرة يف عملها، 

 
ّ
م��ادام الق��رار الإقليم��ي - ال��دويل با�ستمراره��ا موج��وداً، و�سيتم

تفكي��ك الألغام والقنابل م��ن طريقها برباعة لبناني��ة فائقة، رغم 

ما يظهر يف اأحيان كثرية من عراقيل تبدو وكاأنها تهدد م�سريها.

¡ توبة جنبالطية جديدة
ي���ردد مقربون م���ن النائب وليد جنبالط اأنه عل���ى اأبواب »توبة 

جديدة« بعد اأن وقع بني �صندان قطر ومطرقة ال�صعودية بالتملّق 

اإىل »جبه���ة الن����رسة«، خ�صو�ص���ًا بعدما مل�ض اق���رتاب معركة 

حا�صمة يف جرود عر�صال.

¡ م�صائب قوم عند قوم فوائد
يف حدي��ث جانب��ي اأثن��اء خل��وة »�سيدة اجلب��ل«، قال اأح��د الرموز 

لزميل��ه العلم��اين ال�سابق، اأهم ما يف جعج��ع يكمن يف عدم وجود 

وري��ث عائل��ي له، واإل ل�سار ال��دم �سالًل بع��د اأن ي�ستعيد »�ساحب 

الأمانة اأمانته«.

¡ عر�صال.. لبنانية
اعت���رب اأحد وجهاء عر�صال اأن »تي���ار امل�صتقبل« �صّجل �صبقًا يف 

التخل���ي عن اأر�ض لبنانية عائدة الأه���ايل عر�صال، بالت�صكيك يف 

لبنانيتها، رغم اأن لالأهايل ب�صات���ني فيها، وقال: �صككوا بلبنانية 

مزارع �صبعا كي تكون هدية ل�»اإ�رسائيل« برف�ض حتريرها، واليوم 

ي�صككون بلبناني���ة اجلرود لتكون م���اأوى للم�صلحني وجتارتهم، 

ومينع���ون اجلي�ض من امل�صاركة يف حتريرها كي يحرموه من هذا 

ال�رسف.

¡ ملاذا تفرّد اأ�رسف ريفي؟
لوح��ظ اأن وفداً من »تي��ار امل�ستقبل« يف ال�سم��ال و�سع اإكلياًل من 

الزه��ر على �رضيح الرئي�س ال�سهيد كرامي، والتقى بالوزير ال�سابق 

في�سل كرامي، وكان وزير العدل اأ�رضف ريفي قد �سبق الوفد بزيارة 

املهند���س معن كرامي؛ �سقيق الر�سيد، واأثنى على جهوده بالتم�سك 

بنهج ال�سهيد، ممتنعًا عن زيارة في�سل كرامي اأو الت�سال به، على 

عك�س ما فعله �سعد احلريري وفوؤاد ال�سنيورة ونادر احلريري الذين 

ات�سلوا بفي�سل معزين وم�سيدين بنهج ال�سهيد الكبري.

¡ مطلوب للتحقيق
ك�صفت معلومات اأن ق���راراً اتخذ با�صتدعاء طبيب جتميل م�صهور، 

بع���د اأن تبنّي اأنه اأجرى عدة عملي���ات جتميل لالإرهابي املوقوف 

خال���د حبل�ض، مما مّكن���ه من التجّول ب�صكل ع���ادي يف اأكرث من 

م���كان، وبالتايل االإفالت من العقاب لف���رتة طويلة، رغم اأنه كان 

مطلوبًا للعدالة.

¡ انتفا�صة اأم »نف�صة«؟
ناق�س��ت اأو�ساط قيادية ومن جي��ل التاأ�سي�س يف حزب الكتائب، اإذا 

كان��ت الظروف قد توافرت فع��اًل لنتفا�سة منتج��ة داخل احلزب، 

ل�سيم��ا اأن »تيار امل�ستقبل« بعينه بداأ ي�سهد حراكًا، ولو متوا�سعًا، 

ي »حركة ت�سحيحية«.
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¡ توبيخ
وّبخ �صفري غربي اأحد ق���ادة قوى 14 اآذار، معترباً اأن خطابهم �صد 

ح���زب اهلل غري متما�صك، بل يظهر للوهلة االأوىل تواطوؤ هذه القوى 

مع م�صلحي اجلرود من »داع�ض« و»الن�رسة«.

¡ مقايي�ض »املحاكم الدولية«
رف�ست املحكمة الدولية اخلا�سة باغتيال الرئي�س رفيق احلريري، 

الأخ��ذ بوثائ��ق »وكيلك���س« التي اأحرج��ت الرئي�س ف��وؤاد ال�سنيورة 

والنائ��ب ولي��د جنبالط وغريهما اأثن��اء اإدلئه��م ب�سهاداتهم حتت 

قو���س املحكمة، لكن حمامي الدف��اع اأحرجوا هذه املحكمة حينما 

بّين��وا اأن حمكم��ة دولية اأخرى تتب��ع »ال�رضعي��ة« الدولية اعرتفت 

يف حماكم��ة رئي�س ليبرييا ال�سابق ت�سارل��ز تايلور باإحدى وثائق 

»وكيلك�س«، واعتربتها من �سلب  مو�سوع املحاكمة.

ثم���ة اأم���ور عديدة �صغل���ت بال 

اللبناني���ني يف االأ�صب���وع االأخري من 

�صه���ر اأي���ار واالأي���ام االأوىل من �صهر 

حزيران، ال تبداأ بالتطورات املت�صارعة 

التي ت�صهدها جرود ال�صل�صلة ال�رسقية 

جلبال لبنان، حيث يخو�ض جماهدو 

املقاومة معرك���ة حترير هذه اجلرود 

م���ن الق���وى الظالمي���ة والتكفريية، 

والت���ي مت حترير م�صاح���ات وا�صعة 

منها، لتبقى جرود بلدة عر�صال، التي 

تعج باالإرهابي���ني من كل فج عميق، 

باالإ�صاف���ة اإىل خميم النزوح ال�صوري 

يف عر�ص���ال، الذي مل يت�صنَّ للدولة اأو 

مل ُي�صمح له���ا بالدخول اإليه ملعرفة 

ما يدور داخلة.

املفارقة هنا، تل���ك ال�صجة التي 

يقوده���ا »تي���ار امل�صتقب���ل« و»14 

اآذار« حت���ت عنوان الدف���اع عن بلدة 

عر�صال، مب���ا يعيد اإىل االأذهان �صلوك 

ه���ذه القوى م���ع بداي���ات االأزمة يف 

لبنان؛ حينم���ا عملوا ب�صتى الو�صائل 

وال�صبل ال�صتغالل عر�صال واأهلها يف 

م�رسوعه���م ال�صيا�صي، فكانت »وفود 

احلجي���ج« من كل ق���وى »14 اآذار« 

اإىل البل���دة، لتحري�صه���ا ودفعها اإىل 

معاداة حميطها، ومعاداة �صورية، مع 

العلم اأن معظم اأع�ص���اء هذه الوفود 

مل يعرفوا عر�صال م���ن قبل، وبالكاد 

يعرف���ون موقعه���ا عل���ى اخلريط���ة 

اللبنانية.

وهنا يج���ب االعرتاف ب���اأن هذه 

القوى جنحت اإعالميًا يف ت�صوير بلدة 

عر�صال واأهله���ا وكاأنهم على معاداة 

مع اخل���ط الوطني والقوم���ي، بينما 

احلقيقة هي غري ذلك متامًا، ومّلا تزل.

ومع احت���دام املعركة يف جرود 

القلمون امتداداً اإىل امل�صاحة ال�صورية 

وامل�صاح���ات العربي���ة، تع���ود مرة 

جديدة عر�صال اإىل الواجهة؛ با�صتغالل 

ب�ص���ع لو�صع ه���ذه البل���دة الوطنية 

والعروبية يف غري موقعها ال�صحيح، 

وهم ل���و زاروا مقابرها لوجدوا على 

�صواهده���ا اآالف ال�صهداء يف مواجهة 

واالنعزاليني،  »االإ�رسائيل���ي«  العدو 

ويف الن�ص���ال االجتماعي �صد النهب 

الراأ�صم���ايل واالحت���كاري، ولع���ل ما 

يلفت حت���ت عنوان »وف���د عر�صايل 

يزور املواقع الر�صمية«، اأن هذا الوفد 

برئا�ص���ة النائب جم���ال اجلراح؛ عم 

زياد اجلراح اأحد عنا����رس 11 اأيلول، 

والنائب زياد الق���ادري، يف ا�صتغالل 

ب�صع لواقع عر�صال الراهن.

والتطورات اللبنانية اأي�صًا ال متر 

فقط عل���ى انتهاء العق���د الت�رسيعي 

الع���ادي ملجل����ض الن���واب، دون اأن 

يعقد املجل����ض النيابي جل�صة عامة 

واحدة الإقرار م�صاري���ع قوانني هامة 

تفيد لبنان واللبنانيني، وبالتايل مل 

ُتقرّ �صل�صلة الرتب والرواتب، ومل يتّم 

البح���ث يف م�رسوع قان���ون انتخاب 

جديد، وال���ذي كان اأحد اأ�صباب اإطالة 

عم���ر املجل�ض احل���ايل لوالية ثانية 

كامل���ة، كم���ا مل يتّم اإق���رار م�صاريع 

لقرو�ض دولية بفوائد مي�رّسة وزهيدة، 

وهبات، مما يجع���ل ال�صوؤال �رسوريًا 

عن احلاجة لبق���اء »اأم املوؤ�ص�صات« 

وم�صدر الت�رسي���ع، وعن معنى ف�صل 

ال�صلطات وتكاملها.

وه���ي اأي�ص���ًا ال متر عل���ى �صري 

عمل »احلكوم���ة ال�صالمية« املعّطل 

بفع���ل ق�رس النظر عن »دور احلكومة 

جمتمعة« يف ظ���ل الفراغ يف رئا�صة 

اجلمهوري���ة، فتحّول الوزراء امليامني 

اإىل 24 راأ�ص���ًا، مم���ا رّه���ل ج�صد هذه 

احلكوم���ة التي مل يع���د فيها نخاع 

�صوك���ي واحد ي�صرّيه���ا، فعجزت عن 

اإجراء تعيينات اأمنية، ومل ت�صتطع اأن 

تعالج م�صكلة عر�صال، ومل ت�صتطع اأن 

تنهي مناق�صة املوازنة العامة للدولة، 

و�صار املطلوب دائم���ًا اإقرار مواد من 

ج���دول اأعمال »ال ميي���ت الذئب وال 

يغني الغن���م«، و�صار الناأي بالنف�ض 

ناأيًا اأي�صًا عن ق�صايا النا�ض وحقوقهم 

واإن كان ي�صتمر  ومطالبهم احلياتية، 

يف الواجهة حركة الوزير وائل وهبي 

اأبو فاعور �صد الف�صاد الغذائي، علمًا 

اأن الف�ص���اد يطال كل �ص���يء، واأينما 

�رسبت يدك �صتكت�صف الف�صاد، ويكفي 

اأن ن�صاأل عن م�صري ال�11 مليار دوالر 

التي يجهد ال�صنيورة وفريقه لت�صفري 

احل�صابات، باالإ�صافة طبعًا اإىل م�صري 

اأربعة مليارات م���ن الدوالرات هبات 

و�صلت اإىل لبنان يف حرب متوز 2006، 

مل تدخل يف ح�صابات خزينة الدولة.

اللبناني���ة  التط���ورات  كث���رية 

الت���ي ال تنته���ي عند زي���ارة رئي�ض 

والتي  لل�صعودية،  ال�رسيعة  احلكومة 

ناأم���ل اأال تك���ون على غ���رار الزيارة 

»ال�صليمانية«.

التط���ورات اللبناني���ة العدي���دة 

واملت�صارع���ة لن تنته���ي عند احلدث 

الب���ارز م�صيحيًا باللق���اء الذي طال 

انتظاره ب���ني رئي�ض تكت���ل التغيري 

واالإ�صالح العماد مي�صال عون ورئي�ض 

ح���زب »الق���وات اللبناني���ة« �صمري 

جعجع، وال���ذي ياأتي بعد اجتماعات 

اإىل بيان  متهيدي���ة طويلة خل�ص���ت 

»اإعالن نوايا« عم���ل عليه اأمني �رس 

»التكت���ل«؛ النائ���ب اإبراهيم كنعان، 

وم�صوؤول االإعالم يف »القوات« ملحم 

ريا�صي، فج���اء هذا البي���ان معتمداً 

توازنات دقيقة، جتد فيه نف�ض التيار 

الوطني احلر ونف����ض »القوات«، مبا 

ي�صمح لكل طرف اأن يخرج عن الن�ض 

�صاع���ة ي�صاء ويف����رسّ ح�صب اللحظة 

املنا�صبة، لكن امله���م فيه اأنه توافق 

على رف�ض ا�صتمرار الثنائية ال�صدامية 

بني التيارين امل�صيحيني االأقوى على 

االأر�ض.

فهل �صيك���ون هذا اللق���اء فر�صة 

لتوافق م�صيحي على كثري من االأمور 

والتفا�صيل؟

�صتجيب،  املقبل���ة وحدها  االأيام 

دون اأن نغفل لق���اءات الت�صاور التي 

يقودها مي�صال �صليمان واأمني اجلميل، 

فاالأول يفت�ض عن مكان له حتت �صم�ض 

ال�صيا�صة اللبناني���ة، والثاين يحاول 

اأن ينق���ل ال�صلطة الكتائبية اإىل جنله 

�صامي، دون معار�صات و�صجيج.

عبد �هلل نا�سر

صياغة بيان »إعالن النوايا« 
تسمح لكل طرف أن يخرج عن 
النص ساعة يشاء.. ويفّسر 

المضمون حسب اللحظة 
المناسبة
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العماد مي�سال ع�ن و�سمري جعجع خالل م�ؤمتر �سحفي م�سرتك يف الرابية

من التطورات العرسالية إلى لقاء الرابية.. 
لبنان في دوامة االنتظارات
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تبل���ورت اأكر ف�أك���ر ال�صيغة التي 

�ص���يتم فيه���� التع�مل م���ع املجموع�ت 

التكفريية امل�ص���لحة يف جرود عر�ص����ل، 

بعدم���� لوحظ جت����وب كبري م���ن اأبن�ء 

البق�ع ال�صم�يل لنداء الأمني الع�م حلزب 

اهلل ال�صيد ح�ص���ن ن�رص اهلل، والداعي اإىل 

تطهري ال�صل�ص���لة ال�رصقية من الإره�بيني 

التكفرييني الذي���ن ع�ثوا يف قرى البق�ع 

قتًل وخطف���ً� وا�صتهدافً� للآمنني، اإ�ص�فة 

وال�صي����رات  النتح�ري���ني  اإر�ص����ل  اإىل 

املفخخ���ة اإىل ال�ص�حي���ة اجلنوبية، فل 

ع���ودة عن ق���رار تطهري »اجل���رود« من 

الإره�ب وعدته، مهم� علت اأ�صوات اأبن�ء 

بيئته���م احل��صنة، ورع�ته���م املحليني 

املراهن���ني منذ نحو خم�ص���ة اأعوام على 

تطورات اإقليمية قد تنعك�س على الو�صع 

الداخل���ي اللبن�ين مل�صلحتهم، ح�صب م� 

توؤكد م�ص�در معنية.

وجتزم امل�ص�در اأن قرار اأبن�ء ع�ص�ئر 

تطه���ري اجلرود اآيل اإىل التنفيذ على وجه 

ال�رصع���ة، ول���ن ينتظر طوي���ًل الجم�ع 

احلكوم���ي على حتري���ر ك�م���ل اأرا�صي 

عر�ص����ل من خ�طفيه����، لأن دقة الو�صع 

ل���ن تتحمل اأي تلكوؤ من احلكومة يف هذا 

ال�ص����أن، موؤك���دًة اأن كل حم�ولت بع�س 

اجله����ت ال�صي��صية تغطي���ة امل�صلحني 

التكفريي���ني وت�أمني ملذ اآمن لهم يف اي 

بقع���ة جغرافية من البق�ع مل تعد جتدي 

نفعً�، مهم� غلت الت�صحي�ت، ومهم� علت 

اأبواق الفتنة.

ورجحت امل�ص����در اأن تنطلق بداية 

»العملي����ت« يف اجل���رود يف الأي����م 

املقبلة، راف�صة الغو�س يف التف��صيل، اأو 

الإف�ص�ح عن الطريقة التي �صُتعتمد.

وم���ع انط���لق عملي����ت املق�ومة 

والع�ص�ئ���ر �ص���د مواق���ع الره�بيني قد 

ي�صط���رون اإىل الن�صح�ب نحو خميم�ت 

الن�زح���ني ال�صوريني يف بل���دة عر�ص�ل، 

ب�صب���ب نف����ذ الذخرية منه���م، و�صيطرة 

حزب اهلل واجلي�س ال�صوري على مواقعه� 

ب�لن�ر، بعد تطهريهم���� م�ص�ح�ت كبرية 

م���ن ال�صل�صلة ال�رصقية. ويف ح�ل متّكنت 

املق�وم���ة م���ن ال�صيطرة عل���ى اجلرود 

املذك���ورة، يك���ون بذلك ق���د جنحت يف 

حم��رصة امل�صلحني يف عر�ص�ل، وب�لت�يل 

رفع اخلطر عن قرى البق�ع املنت�رصة على 

»اجلب����ل ال�رصقية«، اإ�ص�فة اإىل الإ�صه�م 

يف ت�أمني حم�ية طريق بريوت - دم�صق 

الدويل.

ويف �صي�ق حم�ول���ة تعطيل اأي حل 

للو�صع الأمني املرتدي يف اجلرود، ت�أتي 

زي����رة وفد اأه�يل عر�ص�ل اإىل وزير العدل 

اأ����رصف ريف���ي، وب�إيح�ء من���ه، وتندرج 

اأي�ص���ً� يف �صي����ق ����رصاع الأجنحة يف 

»تي�ر امل�صتقبل«، وتهدف اإىل »فرملة« 

احللول التي يقرتحه� وزير الداخلية نه�د 

امل�صنوق، والتي يف�صي اأحده� اإىل انت�ص�ر 

اجلي�س وق���وى الأمن الداخلي يف البلدة، 

ويحظ���ى بر�صى حزب اهلل و»العرا�صلة« 

يف اآن، بح�ص���ب م�ص����در ت���رى اأن ريفي 

يح�ول اإجه��س اأي حل يقّدمه امل�صنوق، 

معت���رة اأن الأح���داث التي م���رّت على 

لبن�ن، خ�صو�صً� على طرابل�س، اأثبتت اأن 

وزير العدل يعزز ح�ص���وره ال�صعبي يف 

الأج���واء املذهبية املت�صنجة، ومن خلل 

اخلطب التعبوية، واأنه يح�ول ب��صتمرار 

الإم�ص�ك ب�لورقة الأمنية.

يف املق�ب���ل، يكر »تي�ر العرا�صلة« 

الراف�س للوجود التكفريي يف بلدته يوم� 

يومً�، ويبدي مت�صكه بب�صط �صلطة الدولة 

فيه�، واحلر�س على ح�صن اجلوار، ل�صيم� 

اأن القت����ل ب���داأ ي�أخذ منح���ى ع�ص�ئريً�، 

بح�صب م�ص�در اأهلية. 

ح�ص�ن احل�صن

ريفي – المشنوق.. و»منصة عرسال«

ه���ل بداأ حلف�ء �صورية ُيعّدون لفتح 

معركة �ص�ملة مع حلف الأعداء الذي ب�ت 

له من تركي���� وال�صعودية  وا�صح���ً� ت�صكُّ

وقطر والأردن وخلفهم الولي�ت املتحدة 

الأمريكية، والكي�ن ال�صهيوين، فب�در هذا 

احللف اجلهنم���ي اإىل توحيد ال�ص�ح�ت 

العراقي���ة وال�صورية م���ن الأنب�ر حتى 

تخوم البق�ع، م���روراً ب�لرقة ودير الزور 

وتدمر..

وجت�ّصد توحي���د ال�ص�ح�ت من قبل 

حلف اأع���داء �صورية ب�أ�ص���ك�ل خمتلفة 

اأبرزه�:

الإره�بي���ة  املجموع����ت  توحي���د 

الن����رصة«  م���ن »جبه���ة  امل�صلح���ة؛ 

الت�صمي�ت، م���ن »اإخوان  اإىل خمتل���ف 

م�صلم���ني«، و»جي�س الإ�صلم«، و»جند 

ال�صي�ص�ني���ني  وامل�صلح���ني  ال�ص����م«، 

و»اليغ���ور«،  »داع����س«  خ����رج 

الرتك�صت����ين«  الإ�صلم���ي  و»احل���زب 

ا�صم  الأق�ص���ى«، وغريهم حتت  و»جند 

»جي�س الفتح«، يف وق���ت وفرت اأنقرة 

ل�»داع����س« كل اأ�صب����ب الدعم امل�دي 

واللوج�صتي وخط���وط الإمداد، من اأجل 

التقّدم والتو�ّصع والتوا�صل يف ال�ص�ح�ت 

ال�صورية – العراقية.

اأم���� الولي�ت املتح���دة ف�صي��صته� 

يف العدوان على �صورية ت�صّكل النموذج 

احلي على ثن�ئيته� يف احلروب البديلة 

التي تخو�صه� بعد خروجه� من العراق، 

فوا�صنط���ن تزعم اأنه� ترف����س الإره�ب 

ملح��رصته  القوانني  وت�ص���در  وتق�تله، 

من جه���ة، لكنه� توّفر كل الغط�ء للدول 

الداعمة واملمولة لهذا الإره�ب من جهة 

ث�نية، كم���� تفعل مع ال�صعودية وتركي� 

وقط���ر، وتغ�س الطرف ع���ن التحويلت 

الإره�بية،  امل�لية املذهلة للمجموع�ت 

وتتغ��صى اأي�صً� ع���ن امل�في�ت الرتكية 

التي له� غط�ء ك�م���ل من راأ�س ال�صلطة 

رج���ب طيب اأردوغ����ن يف جت�رة النفط 

املنهوب من �صورية والعراق عر موانئ 

اأردوغ�ن.

بيد اأن الأمريكي���ني اأخذوا يرّوجون 

لأكذوبة احل���ل ال�صي��ص���ي يف �صورية، 

الت���ي �رصع�ن م���� تبني زيفه����، لأنهم 

يريدون حتقيق م� عج���زوا عن حتقيقه 

يف احلروب ال�ص�ملة على بلد الأمويني 

منذ اأكر من خم�صني �صهراً.

ولعل اأهداف �صي��ص���ة وا�صنطن يف 

املنطقة ب�تت وا�صحة مت�مً�، وهي ت�صّب 

يف عدة اجت�ه�ت، اأبرزه�:

الإره�بي���ة  املجموع����ت  بق����ء 

امل�صلّح���ة حت���ت اإرادته���� و�صيطرته�، 

مبختلف الأ�ص���ك�ل والو�ص�ئل، واأداة بيد 

احلل���ف الأطل�صي، الذي تب���نّي جن�عته 

من���ذ بدء م� ي�صم���ى »الربيع العربي« 

ع����م 2011، حي���ث ب�ت���ت »الق�عدة« 

وم�صتق�ته� جزءاً من القوة ال�ص�ربة لهذا 

احلل���ف الذي اأتى اأكل���ه يف ليبي� وامتد 

اإىل �صورية والع���راق، واإىل حد كبري يف 

م�رص، ويتجلى ه���ذا التح�لف الإره�بي 

ب�صكل���ه املنظ���م واملن�ص���ق يف اليمن، 

بحيث يتك�مل التح�ل���ف ال�صعودي مع 

من  امل�صلمني«  و»الإخوان  »الق�عدة«، 

خلل »حزب الإ�صلح«، ب�صكله الف��صح 

الذي مل يعد يخفى على اأي ذي ب�صرية.

وكم� هو وا�صح، ف�إن »ال�صلط�ن« 

اجلدي���د يف تركي���� �ص�ئ���ع بني �صحر 

الت�ري���خ واإغ���راء املج���د والهيمن���ة، 

و�صحر مفهوم »احلرملك«، ولهذا �ص�ر 

م�رصوعه اخلي����يل يتلقى مع املفهوم 

ال�صهي���وين التلمودي بخ���راب دم�صق 

ودم����ر م����رص، وتل�صي ب���لد م� بني 

النهرين، ويتك�مل مع امل�رصوع الوه�بي 

ال�صعودي بتفتيت الدول حوله�، بحيث 

اإن كل دول جمل�س التع�ون اخلليجي، 

واإن مل ترتفع �صوته���� �صد اآل �صعود، 

بحكم هيمنتهم وجروتهم، لهم م�ص�كل 

حدودي���ة مع ال�صعودية، وه� هي تدّمر 

اليمن حجراً حجراً، دون وازع من دين 

اأو �صمري اأو اأخلق..

يف النتيج���ة، كل �صلوك حلف اأعداء 

�صورية يف املنطقة ي�صب يف امل�صتنقع 

الأمريكي، الذي يبقى جوهر �صي��صته هو 

احتواء  »اإ�رصائي���ل«، وحم�ولة  حم�ية 

اإيران، وتدمري �صورية، وا�صتنزاف العراق 

وم����رص، والوطن العرب���ي ب�أكمله، عر 

وح����س الإره�ب والتكف���ري، بحيث نرى 

بلدن� العربية غ�رق���ة يف بحر الدم�ء، 

التوح�س  بف�ص���ل  واخل���راب،  والدم����ر 

اجلديد،  بغ���داد«  و»حلف  ال�صع���ودي، 

لتوفري الأمن وال�صتقرار للدولة العرية، 

وحم�ية امل�ص�لح ال�صتعم�رية، وحتديداً 

الأمريكية.

اأم����م هذا الواقع، ه���ل �صيبداأ حلف 

املق�ومة واملم�نعة هجومه ال�ص�مل؟ 

»تي����ر  حرك���ة  بدق���ة  فلنت�ب���ع 

امل�صتقب���ل« ب�ص����أن عر�ص����ل، ولنتذكر 

جي���داً حمل���ة التحري�س الت���ي ق�ده� 

»التي����ر« و»14 اآذار« من���ذ اأك���ر من 

خم�س �صن���وات لتحري�س اأه�يل عر�ص�ل 

عل���ى حميطهم، لك���ن اأغلبيتهم رف�صت 

الفتن���ة، ف�صّه���ل »التي����ر«  م����رصوع 

امل�صلح���ني نحو  اندف�ع���ة  وحلف����وؤه 

اجلرود، واإن�ص����ء املخيم�ت الع�صوائية، 

وقد يك���ون �رصوريً� لف���ت النظر اإىل اأن 

املجموعة العر�ص�لية التي حترّكت نحو 

وزارة الداخلية ورئ��صة احلكومة وك�نت 

برئ��صة عم زي�د اجل���راح، الذي رمب� ل 

يع���رف طريق عر�ص�ل، هي ل متّثل �صيئً� 

من واقع عر�ص�ل الوطني والقومي.

لرناق���ب التط���ورات امليداني���ة من 

منطق���ة القلم���ون حتى ب�دي���ة حم�س 

وتدم���ر واإدلب وج�رص ال�صغ���ور، وحتى 

الأنب����ر والرم����دي.. يب���دون اأن ترابط 

اأراد  كم����  »التكفريي���ة«  ال�ص�ح����ت 

�صيواَجه برتابط  والرتك���ي،  ال�صع���ودي 

اإرادات املق�ومة واملم�نعة، لبدء الهجوم 

امل�ص�د.. واإن غداً لن�ظره قريب.

اأحمد زين الدين

مدفعية �جلي�ش �ل�سوري تدّك �أوكار �مل�سلحني يف �سهل �لزبد�ين                                                )�أ.ف.ب.(

ترابط الساحات 
»التكفيرية« سيواَجه 

بترابط إرادات المقاومة 
والممانعة.. لبدء 
الهجوم المضاد
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¡ تدّخل اأمني – ع�صكري تركي مب��رص
ذك���رت �صحيفة »وا�صنطن بو�ص���ت« اأن هن�ك بنود 

تف�ه���م بني ال�صعودية وقطر وتركي���� من اأجل فتح 

الأج���واء الرتكي���ة اأم�م ج�رص جوي �صع���ودي واآخر 

قط���ري لنق���ل الأ�صلحة اإىل امل�صلح���ني يف ال�صم�ل 

ال�صوري، بتغطية اأمريكي���ة - بريط�نية - فرن�صية، 

ك��صف���ة اأن املخ�ب���رات الرتكية ت����رصف على اإدارة 

العملي�ت الع�صكري���ة يف مواجهة اجلي�س ال�صوري، 

وتتوّغل يف كثري من احل����لت مع امل�صلحني داخل 

الأرا�صي ال�صورية، كم���� اأن بع�س الفرق الع�صكرية 

الرتكية تق�تل جنبً� اإىل جنب معهم.

¡ الأردن.. وال�صين�ريوه�ت »ال�صوداوية«
ر الأو�ضاع 

ّ
ح��ّذرت دوائر اأمنية اأوروبية م��ن تفج

الأمنية يف ال�ض��احة الأردنية، وناق�ض��ت الأجهزة 

ال�ضتخباري��ة يف عوا�ضم اأوروبي��ة تقارير واردة 

املحيط��ة  ال�ضاح��ات  يف  القت��ال  مناط��ق  م��ن 

ب��الأردن، بع��د اأن متّك��ن تنظي��م »داع���ش« م��ن 

ال�ضيط��رة عل��ى مناط��ق حدودي��ة يف الأردن، مع 

�ضوري��ة والع��راق. وراأت م�ض��ادر دبلوما�ضي��ة اأن 

هذا التو�ضع ل�»داع�ش« يف العراق و�ضورية يفر�ش 

عل��ى النظ��ام الأردين ال�ضتع��داد ل�ضيناريوه��ات 

»�ضوداوية« هناك قلق م��ن ترجمتها �رسيعًا على 

اأر���ش الواق��ع، وب�ض��كل يه��دد ا�ضتق��رار اململكة، 

اأن هن��اك دوًل داعم��ة للمجموع��ات  خ�ضو�ض��ًا 

الإرهابي��ة ل ي��روق له��ا حال��ة ال�ضتق��رار الت��ي 

تعي�ضها ال�ضاحة الأردنية.

¡ الزي�رات »الإخوانية« لل�صعودية م�صتمرة
لوح���ظ ا�صتمرار وفود جم�عة »الإخوان امل�صلمني« 

للمملكة العربية ال�صعودية، حيث جتري حم�دث�ت 

مع قي����دات �صي��صية وا�صتخب�ري���ة، لفتح �صفحة 

جديدة م���ن الع�لق�ت بني »اجلم�ع���ة« واململكة. 

يقول املت�بع���ون اإن زي�رات الوف���ود »الإخوانية« 

للري�����س ت�أتي يف اإط����ر بوادر ح�ص���ن النية التي 

تقّدمه� »اجلم�عة« لل�صعودية، وتتن�ول املح�دث�ت 

ب���ني اجل�نب���ني الأو�ص����ع يف �ص�ح����ت فل�صطني 

و�صورية وم�رص واليمن، وب�درة ح�صن النية اجلديدة 

هي للتمهيد لبن�ء علق�ت طيبة، ودعم »اجلم�عة« 

ل�»التح�لف العربي« �صد اليمن، معلنة وقوفه� اإىل 

ج�نب هذا »التح�لف«.

¡ »داع�س«.. والتهرُّب الإلكرتوين
ن���رست �ضحيفة »الديلي تلغ��راف« مقاًل لروث 

�ضريلوك بعنوان »تنظيم الدولة الإ�ضالمية يوفر 

خدم��ات اإر�ضادي��ة عل��ى الإنرتن��ت ملجاهدي��ه 

اجل��دد«، قالت فيه اإن »تنظيم الدولة الإ�ضالمية 

والقاع��دة �ض��ّكال خدم��ة عل��ى �ضبك��ة الإنرتنت 

تعّل��م املجاهدي��ن كيفية جتن��ب مراقبتهم على 

الإنرتنت«، وذلك بح�ضب درا�ضة قام بها »مركز 

املتح��دة«،  الولي��ات  يف  الإره��اب  مكافح��ة 

اجلماع��ات  »ه��ذه  اأن  �ضريل��وك  واأ�ضاف��ت 

الإرهابي��ة ومنا�رسيها ي�ضتخدم��ون الإنرتنت 

لتنظيم حركة املقاتل��ن الأجانب حول العامل، 

وكذلك لتعليمهم تقنيات جتنيد عنا�رس جديدة 

يف التنظي��م«، م�ضرية اإىل اأنه��م »يعملون حاليًا 

على تطوير خدم��ة اخل�ضو�ضية اخلا�ضة بهم«. 

واأو�ضحت كاتبة املقال اأن فاعلية هذه التقنية 

�ضتكون حمدودة، اإل اأنها �ضتزيد من قلق اأجهزة 

املخاب��رات وال�ضلط��ات الق�ضائي��ة، لأنها متثل 

اخلطوة الأوىل لتطوير �ضالح اإلكرتوين.. وختمت 

اإن »القاع��دة وع��دداً م��ن املنظم��ات  بالق��ول 

اجلهادية الأخرى ا�ضتخدمت منتديات تفاعلية 

عل��ى الإنرتن��ت من��ذ الت�ضعيني��ات«، مو�ضح��ة 

اأن تنظي��م »الدول��ة الإ�ضالمي��ة« ي�ضتخدم اليوم 

وو�ضائ��ل  »التوت��ري«،  مث��ل  اأخ��رى،  و�ضائ��ل 

التوا�ضل الجتماعي.

من هنا   وهناك
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هل بات تقسيم الوطن العربي قضاء وقدرًا؟

كم� ك�ن متوقعً�، مل يتمّخ�س 

لق����ء ب�ري�س ال���ذي عقدته »دول 

التح�ل���ف �ص���د داع����س« اإل عن 

بع�س الإن�ص�ئي����ت وتهرّب الغرب 

من م�صوؤوليته يف العرتاف ب�إيج�د 

»داع����س« اأوًل، وم�صوؤوليت���ه يف 

كبحه� والتخل�س منه� منه� ث�نيً�، 

وم�صوؤوليت���ه يف جتفيف من�بعه� 

ث�لثً�.

ولعل املراقبة ل�صي��صة الغرب 

يف املنطقة ت�صي ب����أن »داع�س« 

كو�صيل���ة لن�رص الفو�ص���ى والقتل 

املنطقة  لتق�صيم  متهي���داً  والدم�ر 

مل تنت���ِه �صلحيته� بع���د، فلأول 

م���رة من���ذ احت���لل الأمريكي���ني 

للع���راق ومنذ احلرب على �صورية، 

يك���ون حديث علن���ي و�رصيح عن 

والعراق،  �صوري���ة  تق�صيم  �رصورة 

واأن اخلرائ���ط ال�ص�بقة لتلك الدول 

مل تعد تفي ب�لغر�س، واأنه� �صبب 

ال�صطراب�ت!

املوؤ�صف اأن بع�س ال�صي��صيني 

العرب، ومعهم بع�س الأك�دمييني، 

يعترون التق�صيم ح��صل ل حم�لة 

م�دام الغ���رب طرحه، وط�مل� لّوح 

الأمريكي���ون و�ص���ّوق له وزير  به 

اخل�رجية الفرن�صي لوران ف�بيو�س، 

وح�ل العرب يف هذا كح�ل امل�صلّم 

لق���دره، واملوؤمن ب����أن م� يخططه 

الغرب اإمن� هو ق�ص�ء وقدر ل ميكن 

رّده، ولعلن���� اإن دخلن� اىل اأعم�ق 

ي���رددون  لوجدن�ه���م  نفو�صه���م، 

»اللهم اإين ل اأ�ص�أل���ك رّد الق�ص�ء، 

اإمن� اأ�ص�ألك اللطف فيه«!

اأم����م ه���ذا احلدي���ث الغربي 

املتوا�ص���ل عن تق�صي���م املنطقة، 

ميكن لفت النظر اإىل م� يلي:

ن���ة  ال�صُّ بع����س  ق���ول  اأوًل: 

الع���راق  تق�صي���م  اإن  العراقي���ني 

يفيده���م ويعطيهم دول���ة ويرفع 

الذي حلق  التهمي�س والغنب  عنهم 

بهم بعد احتلل العراق والإط�حة 

ب�ص���دام ح�ص���ني، يب���دو نوعً� من 

الأوه����م. كل م�ص�ري���ع التق�صي���م 

الأمريكية تتحدث عن ن�صب مئوية 

لأعداد العراقيني بح�صب طوائفهم، 

اأي اإن ن�صب���ة الأكراد 17٪، وال�صّنة 

20٪، وال�صيع���ة 60٪، وهذا يعني 
- منطقي���ً� - اأن التق�صيم الع�دل 

ل���روات العراق �صيك���ون بح�صب 

قَبل  املق���ّدرة من  ال�ص���ك�ن  ن�صب 

نة  الأمريكي���ني، مع العل���م اأن ال�صُّ

اإنه مّت التلعب  العراقيون يقولون 

ب�لرق�م، واإن اأعدادهم اأكر من ذلك 

بكثري.

نة  ث�ني���ً�: لك�ص���ب دع���م ال�صُّ

العراقيني للتق�صيم، ت�رصي اأنب�ء اأن 

الأنب�ر لي�ص���ت �صحراء ق�حلة كم� 

ي�ص����ر اإليه�، بل فيه���� »م� ُيعتر 

اأك���ر من احتي�ط���ي رو�صي� للغ�ز 

احتي�طي  م���ن  وفيه�  الطبيعي«، 

النف���ط »م���� ُيعت���ر اأك���ر م���ن 

وال�صعودية«،  فنزوي���ل  احتي�طي 

ب�لإ�ص�ف���ة اإىل احتي�طي فو�صف�ت 

»ي���وازي احتي�طي م�رص«، ن�هيك 

عن كمي����ت ه�ئلة م���ن املع�دن 

الطبيعية الأخرى.

نحن ل نق���ول اإن الأنب�ر قد ل 

حتت���وي ثروات نفطي���ة ومعدنية، 

لكن ت�رصيب ه���ذه الإح�ص�ءات يف 

ه���ذا الوق���ت ب�ل���ذات، وب�لتزامن 

مع طرح خرائ���ط تق�صيم املنطقة، 

ق���د ل يكون �صدفة، ب���ل قد يكون 

نة ب�أن دويلتهم  هدفه طم�أن���ة ال�صُّ

املفرت�صة لن تكون �صحراء ق�حلة، 

بل �صتحتوي عل���ى النفط والغ�ز؛ 

وال�صيعة  الأك���راد  كدويلتي  مت�مً� 

يف العراق.

ث�لثً�: احل���رب النف�صية التي 

ت�صّنه���� بع����س و�ص�ئ���ل الإعلم 

ال�ص���وري،  للنظ����م  املع�دي���ة 

ال�صوري  الرئي�س  اأن  واحلديث عن 

ب�ص�ر الأ�صد »ًقِبل ب�لتق�صيم مق�بل 

احلف����ظ على نظ�م���ه«، وه� هو 

ين�صح���ب ل�»داع�س« يف من�طق 

تدمر وغريه���� لُتكمل »الدويلة« 

نية اقتط����ع جم�له� احليوي  ال�صُّ

ولت�صب���ح اأمراً واقع���ً�، ب�لإ�ص�فة 

اإىل ن����رص الإعلم الغربي نقًل عن 

ال�صوري  النظ����م  اأن  »ن�صط����ء« 

�ص�عد »داع����س« يف قت�له� �صد 

ومّهد  الأخرى،  امل�صلحة  الف�ص�ئل 

له� الطري���ق لل�صيطرة على ريف 

اأن ه���ذه الأخب�ر  حل���ب، علم���ً� 

تتن�ق�س مع م� يعلنه هذا الإعلم 

نف�صه عن �صق���وط و�صيك للنظ�م 

ال�صوري، واأن اإيران ورو�صي� تخلت� 

عنه، ولذلك ب����ت ي�صّجل تراجعً� 

كب���رياً يف �صيطرته على املن�طق 

ال�صورية، وه���و م� ب�رّص به الوزير 

اأ����رصف ريف���ي يف جل�صة جمل�س 

الوزراء الأ�صبوع امل��صي.

رابعً�: تق�صيم العراق و�صورية 

لن يبقي ح���دود اململكة العربية 

ال�صعودي���ة كم� ه���ي عليه، بل اإن 

خرائ���ط التق�صي���م ت�صمله� ب�صكل 

وا�صح، ول���ن ُيبقي تركي���� اأي�صً�، 

فقي����م دول���ة كردي���ة ل���ن يكون 

بدون ا�صرتج����ع اأرا�صي كرد�صت�ن 

الت�ريخي���ة، والتي ي�ص���ّكل الق�صم 

الرتكي منه� اجل���زء الأكر، ثم م� 

الذي مينع العلويني يف تركي� من 

املط�لبة ب�لن�صم����م اىل الدويلة 

العلوية يف �صورية، لل�صعور مبزيد 

من الطمئن����ن على وجودهم، يف 

ظ���ل منطقة تف�صل ب���ني دويلته� 

خطوط مذهبي���ة ملتهبة ب�حلديد 

والن�ر؟

اأن العرب  يف املح�صلة، يبدو 

مل يتعلم���وا �صيئً� م���ن ت�ريخهم، 

ب�لرغم من اأنهم من اأكر ال�صعوب 

حديثً� عن���ه وا�صرتج�ع���ً� له يف 

كل خط����ب ومق����ل وحديث.. لهذا 

ق���د ي�أت���ي ي���وم يتب�ك���ى هوؤلء 

والواثقني  التق�صي���م  اإىل  ال�ص�عني 

بنواي� الغ���رب، لأن الغرب خذلهم 

»وموؤام���رات«  �صفق����ت  وم���رّر 

عل���ى ح�ص�بهم؛ مت�م���ً� كم� فعل 

ح�صني  ب�ل�رصي���ف  الريط�ني���ون 

يف بداية الق���رن الع�رصين، بعدم� 

وع���دوه ب�ل�صتق���لل واأخفوا عنه 

خريطة »�ص�يك�س - بيكو«، ووعد 

بلف���ور ال�صه���ري.. لك���ن، ب�لت�أكيد، 

التق�صي���م لي����س ق���در املنطق���ة، 

واملعركة مل تنتِه بعد.

 د. ليلى نقول الرحب�ين

التقسيم لن يستثني 
تركيا.. فقيام الدولة 

الكردية لن يكون 
دون استرجاع أراضي 

كردستان التاريخية

موضوع الغالف

وزر�ء خارجية �لتحالف �لدويل �سد »د�ع�ش« يف �سورة تذكارية يف باري�ش                                                                                        )�أ.ف.ب.(
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مفاوضات جديدة.. 
لماذا؟

قّدم ال�سفري الفل�سطيني يف الأمم املتحدة؛ 

ريا����ض من�س����ر، خ���ال جل�س���ات امل�ؤمتر 

العاملي لاإعام بعن�ان »ال�سام يف ال�رشق 

الأو�س���ط« يف اأ�ستانا عا�سم���ة كازاخ�ستان، 

مطالعة ط�يل���ة ح�ل جمم�عة من اخليارات 

ح�ل ا�سرتاتيجي���ة ال�سلطة يف جمل�ض الأمن 

الدويل، تتعلق يف كيفية اعتماد قرار اأممي من 

اأجل اإنهاء الحتال، والتي تتمح�ر ترجماته 

يف ح���ل الدولت���ن، والقد����ض عا�سمة لهما 

)�رشقية وغربي���ة(، و»احلل العادل« مل�سكلة 

الاجئن، وذل���ك بالعتماد على املفاو�سات 

اجلماعي���ة بدل الثنائية؛ من ال���دول الدائمة 

الع�س�ي���ة والدول العربية املعنية، وال�سلطة 

و»اإ�رشائيل«.

هذه املطالع���ة التي تقدم به���ا ال�سفري 

من�س����ر تتاقى مع حم���ددات كان قد �رشح 

به���ا رئي����ض ال�سلطة ال�سيد حمم����د عبا�ض 

يف الذك���رى ال����67 لغت�س���اب فل�سطن، من 

خ���ال اعتم���اد ذات النقاط الت���ي اأتى على 

ذكره���ا ال�سفري يف م�ؤمتر الإعام العاملي يف 

كازاخ�ستان. لي�ض هذا ما لفت انتباهي، ك�ن 

اأن يتحدث الثنان من ذات املنط�ق ال�سيا�سي 

اأمر طبيعي، ودون ذلك ه� امل�ستغرب، لكن اأن 

ُيعاد احلديث عن مفاو�سات وُمهل تفاو�سية، 

بغ����ض النظر عن الآليات وال�سق�ف، فاإن ذلك 

ميّث���ل اإمعانًا من قَب���ل ال�سلطة يف ال�ستمرار 

بالرهان���ات على العبث، م���ع كرثة احلديث 

عن نية رئي�ض ال�سلطة اإع���ادة ت�سكيل طاقم 

املفاو�سن الفل�سطينين، وبناء على طلب اأو 

ن�سيحة اأمريكية، التي طلبت يف من اجلانب 

الفرن�س���ي تاأجيل تق���دمي مبادرتها ملجل�ض 

الأمن.

ما امل�ستجد الذي مُيلي على رئي�ض ال�سلطة 

تاأكيده ال�ستعداد ملعاودة املفاو�سات؟ بغ�ض 

النظ���ر عن م�اقف نتنياه�، الذي اأعلن رغبته 

النخراط جم���دداً باملفاو�س���ات على اأ�س�ض 

الع���رتاف ب�»يه�دية الدولة«، اأم اأن احلديث 

املت�ساعد ع���ن �سفقة يج���ري العمل عليها 

بخ�س��ض غزة، بن تركيا وقطر و»اإ�رشائيل« 

قد ح���ذا برئي�ض ال�سلط���ة اإب���داء ا�ستعداده 

ملفاو�سات جديدة قطعًا يف الطريق على هذه 

ال�سفقة، التي بح�س���ب اعتقاده وم�ست�ساريه 

�ستعّ�م حركة »حما�ض« كبديل ل�سلطته!

رامز م�سطفى

6

�سقطت الرم���ادي باأيدي »داع�ض« 

فجاأة، بعدما اأ�سقط الأتراك مدينة اإدلب 

»الن�رشة«؛  باأي���دي  ال�سغ����ر  وج�رش 

ل�ستكم���ال اإلغاء احل���دود بن العراق 

دول���ة  ل����لدة  ت�سهي���ًا  و�س�ري���ة، 

م���ن »داع�ض«  واأبنائها  »القاع���دة« 

التكفريي���ة  والأ�سم���اء  و»الن����رشة« 

الأخرى.

امل�ق���ف ال�سلبي لأمريكا �سد ق�ات 

الق�ى  ال�سعبي �ساه���م ب�رشب  احل�سد 

املقاوم���ة للم����رشوع الأمريكي، وذلك 

لإبقاء ح���رب ال�ستنزاف الط�يلة داخل 

الدول للق�ساء على املقدرات الع�سكرية 

)جي����ض وق�ى اأمنية( وق����ى املقاومة 

ال�سعبية، وتفتي���ت اجلغرافيا لتحطيم 

الدولة والتق�سي���م الدميغرايف الق�رشي 

)التهجري( و�س�ًل اإىل التق�سيم.

لقد جنحت اأمريكا يف العراق ب�سلخ 

العن�رش الكردي عن ال�طن الأم، والدولة 

الكردية اأ�سبح���ت واقعًا ل نقا�ض فيه، 

ب���ل الأ�س����اأ اأنه���ا دول���ة م�ستقلة من 

ل للدولة العراقية،  جهة، و�رشي���ك معطِّ

فاأ�سبح الأك���راد يحتل�ن من�سب نائب 

رئي�ض جمه�رية العراق، ورئي�ض اإقليم 

)الدولة الكردي���ة(، وتعمل  كرد�ست���ان 

اأمريكا على اإلغ���اء ال�حدة اجلغرافية 

بن ال�سيعة وال�سنة، وتعزيز النق�سام 

املذهب���ي، فاأقنع���ت ال�سن���ة )ع�سائر 

و�سخ�سيات �سيا�سي���ة( باأن »داع�ض« 

ه���ي بديل �س���دام ح�س���ن ل�سرتجاع 

مقالي���د احلكم يف الع���راق، ويف اأ�س�اأ 

الأح�ال فاإن »داع�ض« هي ج�رش العب�ر 

نية« املفرت�سة، ولإثبات  ل�»الدولة ال�سُّ

اإمكاني���ة حتقي���ق ذلك دفع���ت اأمريكا 

بجماعة »داع����ض« لل�سيطرة على كل 

نة  املحافظات واملدن التي يقطنها ال�سُّ

يف الع���راق، وتعه���دت بدع���م الأكراد 

نة مبا�رشة بال�ساح وكل ما يلزم  وال�سُّ

الدولة  متجاوزين  »الدويل���ة«،  لبناء 

املركزي���ة التي يت�س���ارك فيها اجلميع 

)�سيعة و�ُسنة واأك���راد(، ومنعت احل�سد 

ال�سعب���ي من دع���م اجلي����ض العراقي 

الذي يع���اين من النق�سامات والثغرات 

والف�ساد  املذهب���ي  والتل�ث  الأمني���ة 

امل���ايل، وع���دم وج�د عقي���دة قتالية 

وا�سحة، وال���ذي ل يزال بع�ض �سباطه 

وعنا����رشه ي�ال�ن النظ���ام ال�سدامي 

ال�سابق.

نية  لقد ب���داأ تك�ين »الدول���ة ال�سُّ

الك���رى« حت���ت اإ����رشاف »القاعدة« 

والدول���ة الكردية )كرد�ست���ان الكرى( 

نية« يف  حي���ث تك����ن »الدول���ة ال�سُّ

�س�ري���ة والعراق عل���ى الأرا�سي التي 

ت�سيطر عليها »القاعدة« و»الن�رشة« 

و»داع�ض«، وتتمثل يف حمافظات الرقة 

الزور واحل�سكة، والأنبار ونين�ى  ودير 

وامل��س���ل وكرك�ك.. وماي���زال يعي�ض 

فيها ح����اىل ملي�نن حت���ت �سيطرة 

التنظيم الذي ي�سيط���ر على ح�ايل 30 

مدينة من اأ�س���ل 200 مدينة وحا�رشة 

اأ�سا�سي���ة يف البلدي���ن، وم���ا ُيحك���ى 

عن �سيط���رة »داع����ض« و»الن�رشة« 

على قلب الع���راق ون�سف �س�رية ُيعّد 

مناطق �سحراوي���ة خالية من ال�سكان، 

ول اأهمي���ة ا�سرتاتيجية كبرية لها، بل 

اإنها ت�ستت الق�ى امل�سلحة ل�»داع�ض« 

و»الن����رشة«، ويح���اول البع����ض من 

خال احلرب النف�سية الق�ل اإن النظام 

ي�سيط���ر عل���ى 25٪ م���ن اجلغرافي���ا 

ال�س�ري���ة، لكنه ن�س���ي اأن هذه الن�سبة 

حتت����ي عل���ى العا�سم���ة واملرافىء 

واملط���ارات املدني���ة، ون�سبة 70٪ من 

ال�سعب ال�س�ري، اأي اإن الدولة ال�س�رية 

هي التي تقب�ض على الأم�ر يف �س�رية 

اأم���ام حرب عاملي���ة، وبع�ض اخل�سائر 

ل  امليدانية الأخرية كانت ب�سبب التدخُّ

الرتك���ي املبا�رش، ووف���ق ا�سرتاتيجية 

حل���ف املقاومة، لحت����اء الندفاعات 

الكرى للم�سلحن، وامت�سا�ض الهج�م، 

وللتقليل م���ن اخل�سائر الع�سكرية ومن 

ثم الهج�م امل�ساد وف���ق ا�سرتاتيجية 

ت�ازن ب���ن الت�قيت واأول�ية اجلبهات، 

وعدم اخل�س����ع خلطة اخل�سم بتحديد 

اجلبهات وفق م�ساحله، وعدم النهزام 

اأمام الأهداف التي يحرزها اخل�سم اآنيًا.

ما يج���ري يف العراق ه� امل�رشوع 

التمهيدي ملا �سي�سيب العامل العربي، 

خ�س��س���ًا �س�رية وال�سع�دية واليمن.. 

اإذا جن���ح امل�رشوع الأمريك���ي بتق�سيم 

العراق، ومبطلب من مك�نن اإثنن هما 

ن���ة، للتخل�ض من الهيمنة  الأكراد وال�سُّ

ال�سيعية املفرت�سة، التي مل مي�ِض على 

ت�سلمها احلكم الفرتا�سي اأكرث من ثاث 

ني  �سن�ات مقيدة بالفيت� الكردي وال�سُّ

وال�سيارات  الأمريكي  والتهديد  والإماء 

املفخخة وغزوة امل��سل.

اإذا جن���ح امل����رشوع الأمريكي يف 

الع���راق، ف�ستك����ن الدول���ة الكردي���ة 

الأو�سط اجلديد،  لل����رشق  اأول امل�اليد 

الرتكي���ة،  اجلغرافي���ة  و�ستتناق����ض 

خ�س��س���ًا اأن 18 ملي����ن كردي تركي 

الك���رى،  بكرد�ست���ان  �سيلتحق����ن 

و�سيلحق بهم العل�ي����ن )16 ملي�نًا(، 

وتبقى تركي���ا ال�سغرى ال�سعيفة على 

انتهت وظيفتها  اأوروبا، والت���ي  اأب�اب 

بتفجري العامل العرب���ي معها بعملية 

ث���م تق�سيم  انتح���ار »اأردوغاني���ة«، 

ال�سع�دية التي اعرتفت باأن »داع�ض« 

ق�ّسمته���ا اإىل خم�ض مناط���ق عمليات 

ع�سكرية لت�سبح اإمارات م�ستقلة.

امل�رشوع  و�سنهزم  �سنقاوم ون�سر، 

الأمريكي.. و�سننت�رش باإذن اهلل تعاىل.

د. ن�سيب حطيط

»داعش« سقوط الرمادي.. والدعم األميركي لـ

عربي 

ك���رّم �سفري ال�سام يف جمه�رية العراق؛ 

د. ال�سي���د وع���د اآل عاب���د احل�سيني، جتمع 

العلم���اء امل�سلمن، من خال رئي�ض الهيئة 

الإدارية ال�سيخ د. ح�س���ان عبد اهلل، بتقدمي 

ق���ادة ال�س���ام العاملي الذهبي���ة، تثمينًا 

لدورهم يف ت�حيد ال�سف ومّل ال�سمل.

احل�سيني لفت اإىل »اأننا اعتدنا اأن مننح 

قادات ال�سام العاملي ل�سخ�سيات متار�ض 

الكثري م���ن الأعمال التي ت�سب يف م�سلحة 

الإن�سانية، ابتداأنا بامللف الأمني، ثم مبلف 

النازحن، ث���م ب�رشيحة م���ن املثقفن يف 

العامل، لكن الي�م ه���ذه الحتفالية حقيقة 

اأن���ا اأرى يف نف�سي فرحًا ج���داً اأن اأقلد من 

يحمل����ن األ�ان ال�س���ام، لأن خطابهم على 

املناب���ر خطابهم الجتماع���ي اعتقد يك�ن 

هناك قب�ل ع���ايل يف املجتمع، باعتبارهم 

�سمام اآمان، والكلمة ال�سادقة للمجتمع«.

م���ن جانبه، اأكد ال�سيخ عب���د اهلل »اأننا 

عندما ن�سعى من اأجل ال�حدة بن امل�سلمن 

ون����رش ال�س���ام بينهم، وبينه���م والط�ائف 

الأخ���رى فاإمنا نق����م ب�اجبن���ا وتكليفنا 

ال�رشعي، ونبتغي الأج���ر من اهلل عز وجل، 

ول نريد اأي جزاء اأو اأي �سكر«، مبديًا فخره 

»باأنك���م لحظتم هذا العمل به���ذا التقدير، 

وه� لي�ض تقديراً �سخ�سيًا يل اإمنا ه� تقدير 

لدور جتمع العلم���اء امل�سلمن الذي مار�ض 

الدع�ة لل�حدة الإ�سامية ط�ال 34 عامًا«، 

م�سدداً على اأنه »ل حل مل�ساكل الأمة �س�ى 

باحل�ار واحلل�ل ال�سيا�سية، ول عدو لأمتنا 

�س�ى من احتل اأر�سنا وهتك اأعرا�سنا«.

�أمريكا جنحت يف �لعر�ق يف �صلخ �لعن�صر �لكردي عن �لوطن �لأم                                                      )�أ.ف.ب.(

�ل�صفري �حل�صيني مكرماً �ل�صيخ د. ح�صان عبد �هلل

إذا نجح المشروع األميركي 
في العراق فستكون 

الدولة الكردية أول مواليد 
»الشرق األوسط الجديد«

تكريم تجمع العلماء المسلمين بقالدة السالم الذهبية
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ت�ستمر اللقاءات التي جتريها جلنة احل�ار اللبناين 

- الفل�سطيني بح�س�ر ممثلي الكتل النيابية بعيداً عن 

الأنظار، بهدف عدم الت�س�ي�ض الإعامي وال�سيا�سي، اأو 

ا�ستخ���دام ال�رقة الفل�سطينية يف اأي �سجال، وبالتايل 

اإف�س���ال حماولت ف���ك بع����ض القي�د ع���ن احلق�ق 

الإن�ساني���ة لاجئ���ن الفل�سطينين، وه���ذا امل��س�ع 

متّيز به الرئي�ض احل���ايل للجنة ال�زير ال�سابق ح�سن 

منيمن���ة، الذي يحر����ض على تت�يج تل���ك اجلل�سات 

بالإجنازات على خمتلف الأ�سعدة.

لكن التقاطع ال�حيد دائم���ًا يف عمل هذه اللجنة 

واإدارتها التي تتغري مع كل حك�مة جديدة ه� تغييب 

العن����رش الفل�سطيني عن اأعمالها اإل يف ما ندر، وعدم 

ال�ستفادة من اخلرات الفل�سطينية يف هذا املجال. 

الإ����رشار على اأن ُتعقد هذه اجلل�سات ب�رشّية ي�ؤكد 

على عدد من الق�سايا، ومنها:

اأن معظم الق�ى ال�سيا�سية يف لبنان م�ؤمنة ب�رشورة 

ت�ف���ري احلق�ق الإن�سانية لاجئ���ن الفل�سطينين يف 

لبنان، خ�س��س���ًا اأن ذلك �سيرتك اأ�سداء اإيجابية على 

م�قع لبن���ان يف املجتمع الدويل، ل�سيما يف جمل�ض 

حق�ق الإن�سان.

اأن احلر�ض على ال�رشية ي�ؤكد الدور ال�سلبي ملعظم 

و�سائل الإعام يف م���ا يخ�ض ال�ج�د الفل�سطيني يف 

لبن���ان، والإ�ساءة عليه من منطل���ق اأمني فقط، حيث 

م���ن النادر اأن جند اإ�ساءة اإن�سانية على ال�اقع امل�ؤمل 

للفل�سطينين، خ�س��سًا يف خميمات الب�ؤ�ض؛ من عن 

احلل����ة جن�بًا اإىل نهر البارد �سم���اًل، مروراً ب�ساتيا 

وبرج الراجنة.. وغريها، وهذه احلالة ل يعرفها معظم 

اللبناني���ن، فقد تفاَج���اأ مثًا احل�س����ر اللبناين يف 

حلقة نقا�ض اأقامته���ا منظمات اإن�سانية ح�ل احلق�ق 

الإن�سانية للفل�سطيني���ن يف بعلبك منذ ي�من، باأن 

الفل�سطينين ل ي�ستطيع�ن اأن يتملك�ا يف لبنان دونًا 

عن باقي اجلن�سيات. ففي الع���ام 2001، قام الرملان 

اللبن���اين بخط�ة تعتر برمزيتها اأك���رث اإيامًا من اأي 

خط�ة قان�ني���ة �سبقتها متّثلت مبن���ع الفل�سطينين 

م���ن التملّ���ك يف لبنان بحجة مقاوم���ة الت�طن، مع 

اأن الت�طن يفرت����ض نظريًا م�افقة البلد امل�سيف، ثم 

م�افقة الاجئن، وهذا ما رف�سه الطرفان ط�ال عق�د.

لذل���ك فاإن جلن���ة احل�ار اللبن���اين - الفل�سطيني 

مطاَلبة بالعمل على عدد من اخلط�ات، ومنها:

اإ����رشاك الفل�سطيني���ن ب�سكل فاع���ل يف اأعمالها، 

ل�سيم���ا احل�ار احلايل م���ع ممثلي الكت���ل النيابية، 

باعتبار اأن هناك الكثري من الق�سايا والتفا�سيل ي�مية 

حتتاج اإىل خ���راء ومتابعن من اجلانب الفل�سطيني، 

والتع���اون ب�سكل اأك���رث فعالية مع منظم���ة التحرير 

الفل�سطينية.

النفتاح على الق�سايا امُللّحة للفل�سطينين، ويف 

مقدمته���ا اإعادة اإعم���ار خميم نهر الب���ارد، وحت�سن 

البنية التحتية يف املخيمات.

لعب دور يف ال�سغط على وكالة الغ�ث – الأونروا 

ل�قف ال�ستهتار احلا�سل جتاه الفل�سطينين، والرتاجع 

الكارثي باخلدمات التعليمية وال�سحية والإغاثية.

طرح م��س����ع اأزمة الفل�سطيني���ن الاجئن من 

�س�ري���ة، و����رشورة اإيجاد خمارج ت�سم���ن لهم حياة 

كرمية اإىل حن النتهاء من الأزمة يف �س�رية.

حّث الإعام على طرح امل��س�ع الإن�ساين لاجئن 

الفل�سطينين يف لبنان بال�سكل املنا�سب.

بعد نح���� �سبعة عق�د على النكب���ة، حان ال�قت 

لتنظيم العاقات الفل�سطينية - اللبنانية، مبا ي�سمن 

حري���ة وكرام���ة الفل�سطينين، حتت مظل���ة ال�سيادة 

اللبناني���ة و�سمان حق الع�دة واحلق����ق الإن�سانية 

التي اأو�سل حجبها املجتمع الفل�سطيني يف لبنان اإىل 

درجات دنيا من الفقر واجلهل واملر�ض.

 

�سامر ال�سياوي

»داعش« سقوط الرمادي.. والدعم األميركي لـ

العالقات الفلسطينية - اللبنانية.. أولوية استبدال المقاربة األمنية باإلنسانية

السعودية - اليمن.. نحو العداء وثأر الدماء؟
اختلفت الت�سميات بن »عا�سفة 

احلزم« و»اإعادة الأمل« و»ال�سي�ف 

القاطعة«، يف حرب التحالف بقيادة 

ال�سع�دية على اليمن، وهي ت�سميات 

كبرية تب���دو حت���ى الآن فارغة من 

امل�سم�ن، مادامت الأهداف غري قابلة 

للتحقي���ق، ل الآن ول يف امل�ستقبل، 

ومادام���ت اللغة يف احلمات الثاث 

هي الق�س���ف والتدمري والتهجري، يف 

ردود اأفع���ال �سع�دية متتالية على 

�سق�ط مب���ادرة احل����ار اخلليجية، 

واجتي���اح احل�ثي���ن م���ع اجلي�ض 

امل�ايل لعلي عبداهلل �سالح والقبائل 

غالبي���ة املحافظات؛ من �سنعاء اإىل 

عدن، با�ستثناء ح�رشم�ت واملناطق 

التي يت�اجد فيها تنظيم »القاعدة«.

اليمنية  الأر����ض  عل���ى  ال�قائع 

اأثبت���ت حتى الآن اأن »العا�سفة« مل 

حتزم اأمر اأي من الأه���داف املعَلنة، 

و»اإع���ادة الأم���ل« مل تع���د اأّي اأمل 

ل للمهاجم���ن بتحقي���ق هدف، ول 

لليمني���ن املدني���ن بالبقاء �سمن 

احل���ّد الأدنى من مق�م���ات العي�ض، 

وامت�ساق »ال�سي����ف القاطعة« يف 

عملية برّية واإن كانت حّققت تغيرياً 

جزئيًا يف حمافظتّي ال�سالع وماأرب، 

لكن اله���دف الأ�سا�ض لإعادة الرئي�ض 

امل�ستقيل - املنفي عبد رّبه من�س�ر 

هادي - على حّد ال�سيف - كان مقرراً 

ع���ن طريق عدن ولي����ض ح�رشم�ت، 

وحتى ل� ُقّدر ل���ه ومّت »اإنزاله« يف 

ح�رشم�ت، فه� �سي�اجه اأوًل الطعن 

بالظه���ر م���ن جماع���ة »القاعدة«، 

وثاني���ًا عدم قدرت���ه ت�رشيع �سدره 

نح���� ت�حيد اليمن بعد الذي ح�سل، 

لأن���ه بات يف نظر القبائل والع�سائر 

اليمنية رمز العدوان ال�سع�دي على 

اليمن، وتعين رئي�ض احلك�مة خالد 

بّح���اح نائب���ًا لرئي����ض اجلمه�رية 

جاء عل���ى خلفية عدم تقّبل ال�سعب 

اليمني للرئي�ض كمحاور نزيه.

املبادرة الت���ي و�سعها منذ اأيام 

احل���زب النا�رشي اليمن���ي، وت�افق 

فيها مع احل���زب ال�سرتاكي وبع�ض 

مل  ال�سغ���رية،  اليمني���ة  الأح���زاب 

تل���َق اأّي ترحيب م���ن »اأن�سار اهلل« 

وجماعة �سالح، لأن بن�دها م�سابهة 

مل�ؤمتر الريا����ض، وتلحظ دوراً لدول 

التحال���ف التي تق�س���ف اليمن من 

جهة، ومن جهة اأخرى هي مرف��سة 

على م�ست�ى القبائل وعامة ال�سعب، 

وامل�سكل���ة الك���رى الت���ي ت�اج���ه 

كل املب���ادرات الف�قي���ة اأن الق�اعد 

ال�سعبية باتت لديه���ا هم�م ترميم 

حياته���ا الي�مية يف غي���اب مرافق 

الدولة، وتبدو وكاأنها غري قادرة على 

التفاعل م���ع اأي طرح �سيا�سي وهي 

طريحة العراء.

مبادرة احلزب النا�رشي »هزمتها« 

مع  بالت�س����اور  العماني����ة  املب����ادرة 

»اأن�سار اهلل«، لأنها تبدو اأكرث واقعية، 

التحالف لأعماله  ولأنها ت�سرتط وقف 

الإغاثة  اأعم����ال  وتفعيل  الع�سكري����ة، 

العاجلة برعاية الأمم املتحدة، تزامنًا 

مع مللم����ة �سم����ل الق�����ى ال�سيا�سية 

والع�سائرية اليمنية على طاولة ح�ار 

مين����ي - مين����ي، وه� ما ق����د ل يك�ن 

مقب�ًل من ال�سع�دية يف ال�قت الراهن، 

لك����ن عامل ال�قت �سُيل����زم ال�سع�دية 

ومعه����ا دول التحال����ف عل����ى قب�له 

برعاي����ة املبع�ث الأمم����ي اإىل اليمن 

اإ�سماعيل ولد ال�سيخ اأحمد اأو �س�اه، لأن 

من م�ؤ�رشات تراجع الدورال�سع�دي بعد 

ف�سل م�ؤمتر الريا�����ض، ه� اللقاء الذي 

مّت يف العا�سم����ة العمانية م�سقط منذ 

اأمريكين وممّثلن  اأيام بن م�س�ؤولن 

ع����ن احل�ثين، الذين نقلتهم من مطار 

�سنعاء طائ����رة ا�ستاأجرتها اأمريكا، يف 

ما يبدو اأنه �سحب الب�ساط اليمني من 

حتت اأقدام ال�سع�دية، ورمبا بطلب من 

هذه الأخرية، لأنها اأدركت اأنها مل تكن 

ولن تك�ن و�سيطًا مقب�ًل من اليمنين، 

ول حتى �رشي����كًا يف اأي����ة حمادثات 

مينية - مينية ت�ؤدي اإىل نتيجة.

الأم���ر الأكرث خط�رة، ه� يف بروز 

�س���اروخ »زل���زال« اليمني املحلّي 

ال�سنع، والذي بداأت الق�ات احل�ثية 

واملتحالف���ن معه���ا با�ستخدام���ه 

اململكة،  لق�س���ف جن����ب  م�ؤخ���راً 

وب�ج�د حدود بط�ل 2000 كيل�مرت 

بن البلدين، منها 450 كلم من اجلبال 

ال�ساهقة واملغاور وامل�سالك ال�عرة 

من اجلهة اليمنية، فا �سيء �سي�قف 

ردود الفع���ل الثاأري���ة م���ن القبائل 

ال�سع�دي،  اجلن����ب  عل���ى  اليمنية 

حتى ل� مّت الت�افق اليمني على حّل 

�سيا�س���ي داخلي، ويبدو ه���ذا تطّ�راً 

ميني���ًا ن�عيًا يف ت�سني���ع �س�اريخ 

ق���د تك�ن بدائية، لك���ن قّ�تها تكمن 

يف اإفق���اد ال�سع�دين عن�رش الأمان 

الذي اعت���ادوه، ول ُي�ستبعد اأن يفرَّغ 

اجلن�ب ال�سع�دي من �سكانه نهائيًا، 

ويبقى منطقة عازل���ة لفرتة ط�يلة 

على مدى امتداد ال�س�اريخ.

اأعلن���ه  م���ا  ذل���ك  اإىل  ي�س���اف 

متح���ّدث ميني من اأن كل امل�ساورات 

واملب���ادرات على م�ست����ى الأحزاب 

اليمني���ة لن ت�رشي على  ال�سيا�سية 

عامة ال�سعب وزعماء بع�ض القبائل 

الذي���ن يت�ّل�ن حاليًا دور الدولة يف 

اإدارة �س����ؤون النا����ض، وبالتايل فاإن 

اأ�سكالها �ست�ستمر �سد  احلرب بكافة 

ال�سع�دي���ة، �س�اء عر احلدود اأو من 

اليمنين البالغ عددهم ملي�ن ن�سمة 

داخل ال�سع�دية، وقد تك�ن التجربة 

الأفغانية عر م���ا يعرف بال�»ل�يا 

جرغ���ا« اأو جمل����ض الأعي���ان الذي 

ي�سّم كاف���ة القبائ���ل والع�سائر ه� 

احل���ّل ال�حيد لتاأ�سي����ض �سلم ميني 

من جه���ة، واإع���ادة ترتي���ب اأج�اء 

�سف���ح وم�ساحم���ة �سعبي���ة مينية، 

اإعمار م���ا تهّدم  م�رشوطة باإع���ادة 

على نفقة ال�سع�دية، واإل فاإن حرب 

الثاأر اليمني �س���د اململكة �ست�ستمر 

ل�سن�ات.

اأمن اأب� را�سد

�إلقاء �لنظرة �لأخرية على �صهد�ء مينيني �صقطو� جر�ء �لق�صف على �لعا�صمة �صنعاء                                            )�أ.ف.ب.(

بعد بروز »زلزال« اليمني لم 
يعد مستبَعدًا جعل الجنوب 

السعودي منطقة عازلة 
لفترة طويلة.. على مدى 

امتداد الصواريخ
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مقابلة8

رغم �سح���ب املقاومة فتيل 

الإرهاب عن لبنان بعملياتها 

الق�س���ر  يف  ال�ستباقي���ة 

والقلم���ون، ل ي���زال لبن���ان 

بنموذجه الفري���د واملتاأرجح 

هادئًا وه�س���ًا بانتظار قرارات 

الغ���رف الإقليمي���ة والدولية، 

و�سبب ذلك تبعية »احلريرية 

وملحقاته���ا  ال�سيا�سي���ة« 

للخ���ارج، ورهاناته���ا عل���ى 

يف  دراماتيكي���ة  تغي���رات 

املنطقة..

الق���ادة  تعيين���ات  ع���ن 

»الن�رصة«  واحتالل  الأمنيني 

و»داع����ش« جل���رود عر�سال، 

واإمكاني���ة �سق���وط حكوم���ة 

الرئي�ش مت���ام �سالم، حاورت 

جري���دة »الثب���ات« الوزي���ر 

واإليكم  عب���ود،  فادي  ال�سابق 

اأبرز ما قال:

حال����ة املراوحة الت����ي ي�سهدها 

لبنان على م�ستوى انتظام القوانني، 

براأي الوزي����ر ال�سابق ف����ادي عبود 

م�سَطنع����ة وفّج����ة؛ يربطه����ا عبود 

بالتمديد للمجل�����ش النيابي مرتني 

متتاليت����ني، يق����ول: هن����اك فري����ق 

يريد  �سعبيت����ه  تاآكل����ت  �سيا�س����ي 

التعوي�ش عن خ�سائره مبّد يده اإىل 

ال�سلطة وحق����وق �رصيكه يف الوطن 

لال�ستم����رار بب�سط نف����وذه، ي�سيف 

عبود: التلطي بالذرائع الأمنية حجة 

ميك����ن ت�سويقها، لكنها ذُبلت وباتت 

وقحة، نيابيًا، ُمّدد للنواب غ�سبًا عن 

اإرادة ال�سعب، ورغم انتهاء �سالحية 

الوكال����ة املنوط����ة به����م وانته����اء 

ي�سعى  واليوم   ،»EXPIRY DATE«�ال

التمديد لقائد اجلي�ش  الفريق نف�سه 

جان قهوجي والقادة الأمنيني لإبقاء 

ال�ساحة امل�سيحية  الت�سّنجات على 

م�ستعلة، وجلعل ال�ساحة امل�سيحية 

م�ستنَزف����ة عل����ى ال����دوام من خالل 

و�سع موقع قي����ادة اجلي�ش ورئا�سة 

اجلمهورية يف موج����ة القوة الأبرز 

بهدف  امل�سيحي����ة،  ال�ساح����ة  على 

قلب املعادل����ة الداخلية باجتاهات 

معادية للمقاومة والبيئة امل�سيحية 

الوطنية.

يعترب عبود اأن وقوف العماد عون 

الأمنيني،  التمديد للقادة  بحزم �سد 

ال�سيا�سي����ة«  »احلريري����ة  فاج����اأ 

املعتادة على هذا النهج، وحمى ما 

تبّقى من هيبة للموؤ�س�سات الع�سكرية 

يف لبنان، ويقول: ع�رص التعدي على 

القوانني انتهى، وع�رص ه�سم حقوق 

امل�سيحي����ني بحج����ة الوطنية ذهب 

اإىل غ����ر رجعة، ه����ذا املنطق الذي 

كان �سائداً اأي����ام الو�ساية ال�سورية 

من����ذ ع����ام 1991 وامل�ستم����ر من����ذ 

اإيقافه، والأقاويل  العام 2005 يجب 

والأعذار يف هذا املجال مل تعد تقنع 

طفاًل �سغراً، له����ذا ال�سبب نطالبهم 

اللبنانيني، والتوقف  باحرتام عقول 

عن اإعطاء اأمثلة غر واقعية لتربير 

نهج ا�ستئثاري اإلغائي.

ن�س����األ عب����ود عن تعي����ني قادة 

اأمني����ني من طوائف غ����ر م�سيحية، 

ورف�سهم تعيني قادة من امل�سيحيني، 

يق����ول: يف الأ�سا�ش، هن����اك قرارات 

تنفيذية واإجرائي����ة واإدارية لتعيني 

قائ����د جي�ش جدي����د يف حال �سغور 

املواقع القيادي����ة، بغ�ش النظر عن 

تعيني احلكومة، ل بل اأكرث منذ ذلك؛ 

هناك تداب����ر حت����ول دون التمديد 

لقائد اجلي�����ش، والقانون الع�سكري 

وا�س����ح به����ذا اخل�سو�����ش، وي�رصح 

بالتف�سي����ل انتظام عم����ل املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

ال�سناعي����ني  جمعي����ة  رئي�����ش 

اللبناني����ني ال�ساب����ق ف����ادي عبود 

يطال����ب الق����وى ال�سيا�سي����ة بوقف 

اعتم����اد منط����ق التمدي����د، �س����واء 

كان متعلق����ًا بالق����ادة الأمنيني اأو 

بامل����دراء العام����ني.. براأيه، يف بلد 

كلبنان،  ال�سبابية  بالطاق����ات  غني 

م����ن املعي����ب التمدي����د لأ�سخا�ش 

بلغوا �سن التقاعد، ورداً على �سوؤال 

�سع����ور امل�سيحي����ني بالغنب، يقول 

عب����ود: رف�س����ي للمنط����ق الطائفي 

يفر�ش علي اإزال����ة الغنب ال�سيا�سي 

الذي يط����ال امل�سيحيني يف ال�رصق، 

ولبنان باخل�سو�����ش، لأنه اأمر واقع 

ميكن معاينته وم�ساهدته.. ا�سطهاد 

امل�سيحي����ني املمنه����ج وا�سح منذ 

اتفاق الطائف على الأقل، وهو يوحي 

باأن امل�سيحي يف لبنان �سار بذمة 

املكون����ات الطائفية الأخ����رى، واإذا 

عدنا اإىل ال�سن����وات الع�رص الأخرة، 

مت ال�س����ر بقانون غازي كنعان رغم 

عدم اإرادة البطريرك �سفر يف العام 

2005، ومّت ت�سكي����ل حكومة من دون 
العماد ع����ون وحلفائه، رغم متثيله 

70٪ م����ن امل�سيحي����ني، ولي�ش اآخراً 
رف�س����ت »احلريري����ة ال�سيا�سي����ة« 

يعيد  ال����ذي  الأرثوذك�سي  القان����ون 

تزخيم وجوده����م.. اأ�ساألهم: اإىل متى 

ال�ستم����رار به����ذا النه����ج الإلغائي 

للوج����ود امل�سيح����ي، يف ظ����ل هذا 

اإىل الآحادية؟ يتابع  ال�رصق املتجه 

امل�سيحي  عب����ود حديث����ه: »قه����ر 

تتجاوز  مو�سة  اأ�سب����ح  وا�سطهاده 

القت�سادي؛  ال�ساأن  لتطال  ال�سيا�سة 

يف املالية واملرافق الأخرى، كمطار 

ب����روت ومرف����اأ ب����روت و�سوكلني 

والأ�س����واق احل����رة و�سوليدير.. ومع 

الأ�سف ه����ذه املو�سة يتلطى وراءها 

العديد م����ن الق����وى �سيا�سية، وراء 

�سعارات وطنية، كاأن ُيطلب ا�ست�سارة 

فالن يف هذا املوقع و»علتان« يف 

موقع اآخر.. ملاذا ل تطبَّق ال�سعارات 

الوطنية اإل عل����ى امل�سيحي، وعلى 

موق����ع رئا�سة اجلمهوري����ة وقيادة 

اجلي�ش، فيما املواق����ع الأخرى يتم 

اختيار القادة والروؤ�ساء من الفرقاء 

الأك����رث متثياًل لدى الطوائف الأخرى، 

�سواء فيما يتعلق بالدروز اأو ال�سنة 

اأو ال�سيعة؟

يوؤك����د عب����ود اأن اإلغ����اء الإرادة 

امل�سيحية احلرة هذه املرة �ست�رصب 

وجوده����م نهائيًا يف ه����ذا ال�رصق، 

وخ�سارتهم له����ذه املعركة �ستجعل 

مبتناول  ذم����ة«  »اأهل  امل�سيح����ي 

الآخري����ن، واأي م�سيحي لديه احرتام 

لذات����ه ولوجوده علي����ه رف�ش ذلك 

بق����وة، فامل�سيحي اإما اأن يكون ملح 

ه����ذه الأر�ش وخمرة ه����ذا امل�رصق 

العظي����م، واإما ل م����ربر لوجوده يف 

الأ�سا�ش، يقول: ل يجرّبن اأحد العماد 

مي�سال عون يف هذه امل�ساألة، كالمه 

مب�ساألة  ال�ست�سالم  وممنوع  وا�سح، 

احلفاظ عل����ى الوج����ود امل�سيحي.. 

وموقف العم����اد عون التاريخي هذا 

ل يط����ال لبنان وح�س����ب، بل يطال 

الوجود امل�سيحي يف امل�رصق، ولهذا 

ال�سبب اأدع����و الطوائف الأخرى التي 

تقول اإنه ل معن����ى للبنان من دون 

م�سيحيني اأن ترتج����م كالمها داخل 

ال�سالون����ات عل����ى اأر�����ش الواقع، 

ولهذا ال�سبب اأطالب امل�سلمني برتك 

اإرادتهم  امل�سيحيني الت�����رصف وفق 

ل اإرادة غره����م، اإن كانوا �سادقني 

بكالمه����م، اأم����ا اإذا كان����ون يريدون 

وجوداً م�سيحي����ًا تبعيًا يعمل على 

خدمته����م، فاأطمئنه����م باأنه بوجود 

قام����ة كالعماد ع����ون فلن ينجحوا، 

وبالت����ايل اخلي����ار الي����وم هو عند 

امل�سل����م، لأن امل�سيحي لن يبقى يف 

ال�رصق ليكون بذمة اأحد.

عر�سال

ق�سم  بق�سي����ة  يتعل����ق  فيم����ا 

وا�سعة  ملناطق  التكفري����ة  القوى 

اللبنانية يف جرود  الأرا�س����ي  من 

عر�سال، ي�سر عبود اإىل اأن احلروب 

ال�ستباقية التي خا�سها حزب اهلل 

حمت مكّون����ات لبن����ان بالعموم، 

والتن����وع ل����دى الطائف����ة ال�سنية 

باخل�سو�ش، يق����ول: »الإيحاء باأن 

عر�سال خط اأحمر وقول اإن حدودها 

هي حدود طرابل�ش و�سيدا وطريق 

اجلدي����دة تت�سمن خبث����ًا �سيا�سيًا 

مقيتًا، لأن حدود عر�سال اأي�سًا بكفيا 

وجونية وزغرتا.. فالقوى التكفرية 

ه����ي التي هاجم����ت عر�سال، وهي 

التي اختطف����ت اعتدى على جي�سه 

واختطف����ت العديد م����ن عنا�رصه، 

واليوم عملية حترير جرود عر�سال 

م�سوؤولية وطني����ة تقع على عاتق 

اجلي�ش اللبناين اأوًل، وكافة القوى 

ال�سيا�سي����ة، ولتطبي����ق ذلك يجب 

وبالقرار  بالعت����اد  للجي�����ش  دعم 

ال�سيا�س����ي على اأر�ش الواقع بقوة، 

وب�رصعة م����ن دون وجود �سما�رصة 

ماليني و�سيا�سيني، لأن الكالم عن 

�رصاء 40 �ساروخًا واأمور لوج�ستية 

اأخرى م�ساألة باتت م�سحكة.

الهجرة

يلفت عب���ود جريدة »الثبات« 

اإىل الأرق���ام اخلط���رة بخ�سو�ش 

هجرة ال�سباب اللبناين اإىل اخلارج، 

يقول: جامعاتن���ا ت�سّدر الكفاءات 

اأ�سقاع الدنيا،  اإىل جميع  العلمية 

يف ظل �سمت مريب لدى الهيئات 

القت�سادية، وهنا ل بد من ا�ستذكار 

مطالباته���م بالإ����رصاب يف ظ���ل 

حكومة جني���ب ميقاتي، لن�ستفهم 

ع���ن حميته���م الي���وم والظ���رف 

اأ�سواأ بكث���ر.. لبنان  القت�س���ادي 

مع���زول نهائيًا جلهة الت�سدير براً 

مع �سيطرة »داع�ش« على املعرب 

احلدودي يف الأردن، وكلفة ال�سحن 

البحري من اأغلى تكلفة يف العامل. 

يتابع عب���ود كالمه: كما اأن لبنان 

بحاجة اإىل حتري���ر جرود عر�سال 

بحاجة  اقت�سادنا  التكفريني،  من 

اإىل حتريره من الكتبة والفري�سيني 

الأ�سواق..  بوقف الحتكارات وفتح 

ت�س���ّوروا اأنه رغم ت���دين م�ستوى 

واإقفال  اإىل حد كب���ر،  الت�سدي���ر 

مع���رب الأردن، ل موقف �سارمًا من 

قبل الهيئات القت�سادية، يعملون 

على تخلي�ش »عب���ارة« من هنا 

واأخ���رى م���ن هناك ب���دل اجرتاح 

حلول جذري���ة، ومن ال�سهل �سحن 

عدة طائرات يوميًا باجتاه اخلليج 

للتعوي����ش ع���ن اخل�سائ���ر التي 

يتكبدها القت�ساد اللبناين.

وي�س���ر عب���ود اإىل ا�ستغ���الل 

البع����ش للمراوح���ة ال�سيا�سي���ة 

لتمري���ر غايات م�سبوه���ة، ي�ساأل 

عن جدوى ا�ستبدال احتكار �رصكة 

امليكانيك باأخ���رى، حتويل �رصكة 

»�سوكل���ني« اإىل ع���دة ����رصكات 

احتكاري���ة �سغرة.. يقول: نتحدث 

ونك�سف احلقائق واحللول معروفة 

و�سهلة.. لكن امل�ستمر فقط مغادرة 

ال�سباب للبن���ان باملئات والآلف 

�سنوي���ًا، وكذل���ك ت�سيي���ع فر�ش 

ال�ستثمارات يف جمالت قطاعات 

النفط والغاز والكهرباء..

اأجرى احلوار: بول با�سيل

عبود: يجب اإلسراع 
في دعم الجيش 

اللبناني بالعتاد والقرار 
السياسي.. ومن دون 
السماسرة الماليين 

والسياسيين

سأل عن دور الهيئات االقتصادية

عبود: منطق هضم حقوق المسيحيين بحجة »الوطنية« ذهب إلى غير رجعة
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ي�سدد الرئي�ش اإميل حلود يف ق�سية 

اغتيال الرئي�ش رفيق احلريري اأن الأقمار 

ال�سناعية الأمركي���ة و»الإ�رصائيلية« 

تعم���ل طوال الوق���ت، فكيف توقفت يف 

حلظة الغتي���ال؟ وملاذا رف�ش الطرفان 

الأمركي و»الإ�رصائيلي« اأن يعطيا اأي 

�سورة اأو معلومة؟ لأن هدفهم احلقيقي 

ه���و قلب احلكم، وتغي���ر الأو�ساع مبا 

يتجاوز لبنان وفقًا مل�ساحلهم.

يف 4 اآذار 2005 اأعلن الرئي�ش ال�سوري 
ب�س���ار الأ�سد اأمام جمل����ش ال�سعب اأنه 

عازم على �سحب جميع القوات ال�سورية 

من لبنان، ويوؤكد الرئي�ش حلود هنا اأنه 

عل���م باأمر الن�سحاب قب���ل اأ�سبوع من 

الإعالن، وذلك من اأجل اأن يتخذ اجلي�ش 

واللوج�ستية  العملية  التدابر  اللبناين 

لي�ستلم مكان القوات املن�سحبة.

ويعود الرئي�ش حلود هنا اإىل اإنعا�ش 

الذاك���رة بتاأكيده اأن م���ن طلب دخول 

اجلي�ش ال�سوري اإىل لبنان هم »اجلبهة 

اللبناني���ة«، وحتديداً كمي���ل �سمعون 

وبي���ار اجلميل و�سارل مالك، فهم الذين 

توجهوا اإىل دم�سق طالبني منها الإنقاذ، 

وو�س���ل الأمر ب�سمع���ون واجلميل عام 

1976 اإىل حد طلب الوحدة مع �سورية، 
علم���ًا اأن عديد الق���وات ال�سورية كان 

يف الع���ام 2005 و�سل اإىل حده الأدنى، 

بحيث مل يتجاوز ال�12 األف جندي.

ول يرى الرئي�ش حلود اأي ا�ستعجال 

يف ان�سح���اب م���ا تبق���ى م���ن القوات 

ال�سوري���ة، لفت���ًا اإىل اأن ذلك نزع فتيل 

ال�ستغالل من املجموعات التي عملت 

على ا�ستغالل دم الرئي�ش رفيق احلريري 

مل�ساري���ع واأه���داف �سيا�سي���ة خا�سة 

تتع���دى امل�سالح الوطني���ة اللبنانية، 

وبالتايل فاإن خط���وة ان�سحاب القوات 

ال�سورية جاءت يف وقتها ال�سحيح.

يتاب���ع الرئي�ش حل���ود: حينما قام 

»احللف الرباعي«، اأر�سلت جنلي اإميل 

م���ع الوزير كرمي بق���رادوين اإىل العماد 

مي�س���ال ع���ون يف باري����ش ليدع���واه 

للعودة اإىل لبنان، علمًا اأنه كانت هناك 

اإ�سكالت اإدارية كانوا ي�ستغلونها لعدم 

عودته، فكان تاأكيد اأن التطورات تعدت 

كل هذه الأم���ور، خ�سو�سًا بعد خروج 

�سمر جعجع وحمكومي ال�سنية، ويف 

ظل قيام حلف رباعي.

وفعاًل، ع���اد العم���اد مي�سال عون، 

وبالتايل �سار هناك ن���وع من التوازن 

ال�سيا�سي يف البالد.

اأما ب�ساأن املحكمة الدولية اخلا�سة 

بجرمية اغتيال الرئي�ش رفيق احلريري، 

فيوؤك���د الرئي�ش حلود اأنه هو من طالب 

بالتحقي���ق الدويل، عل���ى نحو ما جاء 

يف حلق���ة �سابقة، لكن عل���ى اأن يكون 

للق�ساء اللبناين املتابعة، فنحن لدينا 

اأهم واف�سل الق�ساة.

وبعدها كانت اأكذوبة و»همروجة« 

توقيف ال�سباط الأربعة، م�سراً اإىل اأنه 

طلب م���ن وزير الع���دل تو�سيحًا حول 

هذه التطورات، فاأكد اأنه يف اليوم التايل 

�سياأتيه باخلرب اليقني، لكنه حتى الآن 

مل ياأت باأي جواب اأو حقائق.

بعدها كانت ق�سي���ة ال�سهود الزور، 

التي ُتعترب بح���د ذاتها ف�سيحة كربى، 

وفيها كم من الأخبار الكاذبة، م�سراً اإىل 

ف�سيح���ة ال�ساهد الذي �سموه »امللك«؛ 

حممد زه���ر ال�سديق، ال���ذي تبني اأنه 

مقيم يف باري�ش، مت�سائاًل: كيف اأمكنه 

الو�سول اإىل هناك؟ ومن قدم له الأموال 

وامل�ساعدات؟

ويف هذا ال�س����اأن �ساأل الرئي�ش حلود 

وزي����ر العدل عن الأ�سب����اب التي حتول 

دون ت�سلي����م ال�سديق للق�ساء اللبناين، 

فكان رده اأنهم يخافون عليه من حكمه 

بالإع����دام، وانت ترف�����ش اأن تقوم باأي 

إميل لحود يتذكر.. 
لغم شارل رزق.. واعتراف مسؤول المحكمة الدولية بصوابية موقفنا

عفو خا�����ش، لكنني هن����ا ح�سمتها 

باأنني �ساأخرج عن هذا العرف، واأين 

م�ستع����د لأن اأعمل عف����واً، و�ساأعمل 

له هذا الأمر بالعربي����ة والفرن�سية، 

فاأكد وزير الع����دل اأنهم بهذه احلالة 

اإياه، وفعاًل �سطرت عفواً  �سي�سلمونا 

م�سدقًا بالعربية والفرن�سية و�سلمته 

اإىل �س����ارل رزق، لكن ذه����ب اأ�سبوع، 

واإثنان، وثالثة، وكن����ت كلما �ساألت 

عنه، يق����ول: خالل هذي����ن اليومني، 

ويف تل����ك الأثن����اء عرف����ت بوا�سطة 

الإعالم اأنه و�سل����ت امل�سودة الأوىل 

والثانية اخلا�سة باملحكمة الدولية، 

واأن جمل�ش ال����وزراء �سيدر�سها دون 

اأن يعل����م به����ا رئي�����ش اجلمهورية، 

فطلبت من وزير العدل ن�سخًا عنها، 

فك����ذب علّي ومل ياأت به����ا، فكان اأن 

طلبت من اأح����د موظفي �سفارتنا يف 

الأمم املتحدة ن�سخًا عن امل�سودتني، 

فلبى طلب����ي على الفور، حيث عكف 

القا�سي �سليم جري�ساتي، وهو خبر 

يف القان����ون الدويل، عل����ى درا�ستها 

واإع����داد رد عليها، مفنداً كل بنودها، 

واأر�سلنا كتب����ًا بذلك، فلم ي����اأِت اأي 

رد، اإىل اأن ج����اء اإىل لبن����ان م�سوؤول 

ه����ذه املحكم����ة والتق����ى بالقا�سي 

امل�سوؤول  ه����ذا  فاعرتف  جري�ساتي، 

اأن موقفنا �سليم و�سحيح، واأن احلق 

معنا، لكنه من جه����ة اأخرى قال اإن 

ح�سب  متاأخ����رة،  و�سلت  ر�سالتن����ا 

زعمه.

وحينما ن�ساأل الرئي�ش حلود عن 

����رص انقالب �سارل رزق، يوؤكد اأنه مل 

يكن يقبل اأن يعنّي وزيراً قريبًا منه، 

وبالتايل فه���و مل يكن يعرف �سارل 

رزق، ال���ذي كان �سديق���ًا ل�سقيق���ه 

القا�س���ي ن����رصي حلود من���ذ اأيام 

اجلامعة، ويف حكومة الرئي�ش جنيب 

ميقات���ي كان يريد وزي���راً لالإعالم، 

فر�سح���ه له ن�رصي، مفي���داً اأن كان 

مديراً عامًا ناجح���ًا لوزارة الإعالم 

يف زمن الرئي�ش ف���وؤاد �سهاب، كما 

كان رئي�س���ًا ملجل�ش اإدارة تلفزيون 

لبن���ان يف زم���ن الرئي����ش اليا�ش 

�رصكي�ش، وهو مقيم يف باري�ش منذ 

زمن بعيد، ول اأح���د يفكر فيه، فتّم 

تعيينه، حيث فوجئ رزق �سخ�سيًا 

به���ذا التعي���ني، واأكدت ل���ه يومها 

اأين اأريد وزي���راً لالإعالم ل يتكلم اإل 

ب�سدق و�رصاحة، وبعدها عنّي وزيراً 

للعدل يف حكومة ف���وؤاد ال�سنيورة، 

فلعبوا يف راأ�س���ه ووعدوه برئا�سة 

اجلمهوري���ة، خ�سو�س���ًا اأن���ه على 

عالق���ة منذ زم���ن الرئي�ش �رصكي�ش 

بجوين عبده، وباأهل الرئي�ش رفيق 

اأن  اإىل  وبالفرن�سي���ني،  احلري���ري، 

اكت�سفت اأن���ه يكذب علي، خ�سو�سًا 

يف �س���اأن �ساهد ال���زور حممد زهر 

ال�سديق، واأخذ العفو الذي اأ�سدرته، 

ومل ياأت بجواب ول من يحزنون.

اأم���ا كي���ف �س���ارت املحكم���ة 

الدولي���ة، وكي���ف ُم���رّرت، فيق���ول 

الرئي�ش حلود اإن���ه ح�سب الد�ستور، 

وح�س���ب القوانني الدولي���ة، رئي�ش 

اجلمهورية هو من يجري مفاو�سات 

التفاقيات الدولي���ة ويوقعها، لكن 

فوؤاد ال�سنيورة، ات�سل بي �سباح يوم 

�سبت، ليقول يل اأنه �سيعقد جمل�ش 

وزراء يوم الإثن���ني لإقرار املحكمة 

الدولية، لأنه م�سطر لل�سفر الثالثاء 

اإىل ال����رصق الأدنى، ويف ذلك اليوم، 

كان هناك جل�سة يف جمل�ش النواب، 

وعلم مبا يخطط له ال�سنيورة، فقدم 

ال�سيعة والوزي���ر يعقوب  ال���وزراء 

�سوئها  وعلى  ا�ستقالتهم،  ال�رصاف 

اعتربت احلكومة غر ميثاقية وغر 

�رصعية.. لنكون اأمام مرحلة جديدة 

من التطورات.

واإىل مزيد من التفا�سيل

اأحمد زين الدين

حكومة �ل�سنيورة يف عهد �لرئي�س �إميل حلود

م�سوؤول �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني - �لقيادة �لعامة يف لبنان �أبو عماد ر�مز يلقي كلمته
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ملنا�سب���ة يوم �سهيد اجلبه���ة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - 

القيادة العامة، وعملية اجلليل لتحرير الأ�رصى، والذكرى ال�13 

ل�ست�سه���اد جهاد جربيل، اأقام���ت »اجلبهة« مهرجانًا ح�رصه 

ال�سف���ر الفل�سطيني يف لبنان اأ�رصف دب���ور، وع�سو املجل�ش 

ال�سيا�س���ي يف حزب اهلل؛ احلاج ح�سن حب اهلل، وع�سو املكتب 

ال�سيا�سي يف حركة اأمل؛ احلاج حممد جباوي، وح�سد كبر من 

الأحزاب والقوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية واللبنانية. 

كلم���ة اجلبهة ال�سعبي���ة - القيادة العام���ة األقاها ع�سو 

املكت���ب ال�سيا�سي اأبو عماد رامز، الذي اأك���د اأن ال�سهيد جهاد 

جربيل كان���ت له ب�سمات جهادية يف جن���وب لبنان، وداخل 

فل�سطني، م�سراً اإىل اأنه كان ينوي حتويل النتفا�سة يف الداخل 

من انتفا�سة حجارة و�سكاك���ني اإىل انتفا�سة م�سلحة، وداعيًا 

اإىل اإع���ادة العتبار للم�رصوع الوطن���ي الفل�سطيني، من خالل 

وقف حالة الندحار يف النق�سام الذي يوّظفه الكيان يف مترير 

م�رصوعه.

واأو�سح رام���ز اأن »وقوف اجلبهة مع �سورية لي�ش من باب 

الرتف ال�سيا�سي، لأننا ندرك بوعينا اأن الهدف من اإ�سقاطها هو 

ت�سهيل ومترير امل�رصوع ال�سهيو-اأمركي يف املنطقة«.

الجبهة الشعبية – القيادة العامة تحيي ذكرى استشهاد جبريل
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كل بنت يقرتب موع���د زفافها حتتاج 

اإىل جمموع���ة من الن�صائ���ح املفيدة لها، 

والت���ي ت�صاعدها يف اإقام���ة ع�ش زوجية 

وحي���اة مليئة باحلب واحلنان واال�صتقرار 

مع �رشيك حياتها، لذلك حتر�ش »الثبات« 

اأن تقدم لِك بع�صًا منها:

اأحبي زوجك، فاحلب لي�ش كلمة بل هو . 1

فعل.. احلب لي�ش اأخذاً، بل هو عطاء.

اأطيعي زوجك دائم���ًا فيما ير�صى اهلل . 2

عز وج���ل، وال تع�صيه اإال فيما ُيغ�صب 

اهلل.

احفظي اأ�رشار زوجك واأ�رشار بيتك حتى . 3

عن اأقرب النا�ش اإليك.

ال تدعي اأحداً، مهم���ا كان قريبًا منك، . 4

يتدّخ���ل يف حيات���ك، فحياتكما ملك 

لكما فقط.

كوين دائم���ًا جميلة لزوجك؛ له وحده . 5

ولي�ش للنا�ش.

اأحب���ي اأهل زوج���ك واحرتميهم يحبك . 6

زوجك.

حلّي كل م�صاكلك يف غرفه النوم واأنت . 7

يف اأح�صان���ه، وتعّودا عل���ى اأحاديث 

الو�ص���ادة التي تف�صف�ص���ان فيها كل 

�صيء.

عي�صي مع زوجك على قدر دخله؛ مهما . 8

كان هذا الدخل.

ال تكذبي على زوج���ك اأبداً، وال تخفي . 9

عنه �صيئًا.

الزوج���ة الذكية هي التي ال تقف اأمام . 10

زوجها وهو غ�صبان.. دعيه حتى يهداأ 

متامًا، ثم ابدئي »لعبتك« معه.

الرجل ال يح���ب امل���راأه العنيدة، فال . 11

تت�صبثي براأيك، مهما كان راأيك �صائبًا.

احذري اأن ت�صتك���ي زوجك الأحد، مهما . 12

كان هذا ال�صخ�ش قريبًا منكما.

ال ت�صادق���ي اإال م���ن يحبه���م زوجك . 13

ويرتاح لهم.

ال تتحدثي على الهاتف طوياًل، فف�صاًل . 14

عن الفاتورة فاإن الكالم الكثري م�صيعة 

للوقت، ويجلب اخلطاأ.

نام���ي مبّكراً وقومي مبك���راً، فالربكة . 15

فى البكور، والنوم الكايف اأعظم عالج 

ل�صحه اجل�صم ون�صارة الوجه.

اجعل���ي اآيات اهلل ع���ز وجل ترتدد فى . 16

بيت���ك يف اأغلب االأوقات، فالبيت الذي 

يعمر بالقراآن الكرمي تغ�صاه املالئكة، 

وال يدخله ال�صيطان.

احرتمي زوجك واأعطه مقامه، وافتخري . 17

به، وحافظي دائما على »بر�صتيجه« 

اأمام كل النا�ش.

احر�صي على اأال تخرجي من البيت اإال . 18

باإذن زوجك، حتى لو كان اخلروج من 

اأجل العمل.

احر�ص���ي على اأن يح���ب زوجك اأهلك . 19

ويحرتمهم.

ال ُتخفي �صيئًا عنه مهما كان �صغرياً، . 20

فال�رشاح���ة وال�صفافية هم���ا العملة 

التى يجب اأن ت�صود بينكما.

كوين لزوجك اأّمًا ف���ى البيت بحنانك، . 21

وحبيبه له بدفئك وعواطفك.

انته���ي من �صغل البي���ت قبل اأن ي�صل . 22

زوجك.

التى . 23 ال�صغ���رية  بالتفا�صيل  اهتم���ي 

ت�صنع احلياة، كقولك له: ت�صبح على 

خري.. اأو م�صاء اخلري.. اأو حمداً هلل على 

�صالمتك..

ك���وين ب�صو�صة بق���در م���ا ا�صتطعِت، . 24

فالرجل ال يحب الزوجة النكدية مهما 

كانت.

وّدعي زوجك بقبلة وا�صتقبليه بقبلة، . 25

ولتكن هذه عادة جميلة بينكما.

زوري اأهلك واأهل زوجك مرة كل اأ�صبوع . 26

على االأق���ل، بحيث تكون عادة جميلة 

تنتظرها االأ�رشتان.

ال تنام���ا اأن���ت وزوجك ف���ى مكانني . 27

واأنتم���ا  حت���ى  اأب���داً،  متباعدي���ن 

متخا�صمان، فالتالم�ش ي�صنع الدفء، 

والدفء ي�صنع احلب.

اإذا اختلف���ت م���ع زوج���ك ف���ى �صيء . 28

م���ا، فالراأي النهائى يك���ون له، اإال اإذا 

اأقنعتيه.

ادخ���ري من دخلكما مبلغ���ًا كل �صهر، . 29

حتى لو كان �صغ���رياً، الأن املال الذي 

ال يزيد ينق�ش.

ال تب���دي اإعجابك ال�صدي���د باأ�صياء ال . 30

ي�صتطي���ع زوج���ك حتقيقه���ا، حتى ال 

ي�صع���ر -  ولو بطري���ق غري مبا�رش - 

بعجزه عن طلبية مطالبك.

ال ت�رشيف فى تدلي���ل زوجك، حتى لو . 31

كنت غارقة فى حبه، الأن ال�صيء اإذا زاد 

عن حده انقلب اإىل �صده.

ا�صرتكي م���ع زوجك يف بع�ش االأ�صياء . 32

ال�صغ���رية واحلميمة جداً، كاأن تخرجا 

مث���اًل وبينكم���ا ����رّش خا����ش �صديد 

اخل�صو�صية ال يعرفه اإال اأنت وهو.

احر�ص���ي عل���ى اأن ي���اأكل زوجك فى . 33

البيت، واأن ياأكل من �صنع يديك.

ح���اويل اأن تقومي من الن���وم قبل اأن . 34

ي�صتيقظ زوجك، حتى لو اقت�صى االأمر 

اأن توا�صلي النوم بعد خروجه.

حاويل اأن تفهمي كل ما يريده زوجك، . 35

ولو مبجرد النظر.

رمي اخلياط

مقبلة على الزواج؟ إليك بعض النصائح

الق���راءة مع الطفل: م�صارك���ة الطفل والقراءة 

معه هي نوع من احلميمية بني االآباء واأطفالهم، 

وفيه���ا ت�صجيع للطف���ل على موا�صل���ة القراءة 

واال�صتمتاع بها، وللق���راءة مع الطفل عدة طرق 

منه���ا: القراءة اجلماعية ب�صوت ع���اٍل، والقراءة 

املتبادل���ة؛ يقراأ الطفل بع�ش اجلمل، ثم تقراأ اأنت 

بعده اأو العك�ش..

مكتبة الطفل: املكتب���ة اأداة مهمة يف تعويد 

الطفل على القراءة، وملكتبة الطفل �رشوط، منها 

اأن تو�ص���ع يف م���كان وا�صع ومري���ح ي�صتوعب 

جمموعة من االأطف���ال، واأن ت�صمم ب�صكل جذاب 

وحمبب للطفل، واأن يتم جتديد الكتب اأواًل باأول، 

ويتطلب ذلك زيارات دوري���ة للمكتبات، وتوفري 

اأقالم وو�صائل واأوراق ومرا�صم وكروت وبطاقات، 

وطاولة وكرا�ص���ي، و�صماعات لالأذن، وغريها من 

التجهي���زات، اإ�صافة اإىل م�صاركة الطفل �صواء يف 

اأخذ راأيه يف التاأثيث، اأو الت�صميم.

جعل القراءة متعة ال التزامًا: يجب اأن يتذكر 

الوالدان دائمًا اأن القراءة ينبغي اأن تكون جتربة 

ممتعة بالن�صبة للطفل، ولي�صت فر�صًا اأو التزامًا 

روتينّيًا.

القدوة يف القراءة: من املهم اأن يكون الوالدان 

قدوة جي���دة لطفلهما، حيث �صي���درك الطفل اأن 

الق���راءة �صيء مهم يف حياة االإن�صان عندما يرى 

اأباه واأمه يقراآن ب�صكل م�صتمر يف املنزل، وعلى 

الوالدين اأن يقرتحا القراءة كن�صاط ميكن اأن يقوم 

به الطفل اأثناء وقت فراغه.

اإن�صاء جمموعة القراءة لل�صغار: ميكن اأن يقوم 

املربي باختيار جمموعة من االأطفال املتقاربني 

�صن���ًا من اأبناء حّيه، ويخت���ار لهم كتبًا م�صورة 

م�صّوقة، ويقوم بتوزيعه���ا عليهم، ولي�ش �رشطًا 

اأن يقوم���وا بقراءة الكت���اب بتعّمق، بل يكفي اأن 

يت�صفَّحوه بقراءة �رشيعة، ثم يكون اللقاء بعدها 

حيث يت���وىل مدير اجلل�صة ����رشد الق�صة ب�صكل 

عام، ومناق�صة ال�صغار حول �صخ�صياتها، وحول 

املواقف املختلفة فيها ودالالتها، و�صوؤالهم عما 

اأعجبه���م وما مل يعجبهم، وعن كيفية اال�صتفادة 

من الق�صة يف حياتهم ال�صخ�صية.

•  االإتيكيت ال يقبل اخلطاأ
حّتى يف اأ�صعب املواقف واأكرثها اإحراجًا لك، 

يتدّخل االإتيكيت ملّدك بالن�صائح التي تهدف اإىل 

جتميل املوقف واإخراجه باأبه���ى �صورة، بغ�ّش 

النظر عن التفا�صيل الفظيعة املتعلّقة به.

- ال�صحك: نعالج وجه���ة نظر االإتيكيت من 

ال�صح���ك يف املواق���ف املحرجة م���ن ناحيتني 

خمتلفتني؛ االأوىل ال�صحك حني يتعرّ�ش االآخرون 

ملوق���ف حم���رج، والثانية رّدة فعلن���ا على من 

ي�صحك حني نكون نحن يف موقف �صعب. يعترب 

االإتيكي���ت اأّن ال�صح���ك على االآخري���ن بداًل من 

م�صاعدتهم يعك����ش نوعًا من الت�صّفي باالآخرين، 

فيما التعاطف م���ع االآخر وال�صعور معه هو اأحد 

اأهم االأعمدة التي تنطل���ق منها اأ�صول االإتيكيت 

وقواعدها. فلو �صحكت يف موقف ماثل، االعتذار 

ُيعت���رب من واجب���ك، اأّما يف ح���ال كنت �صحية 

املوق���ف وردات الفعل ال�صاحك���ة يف اآن، يطلب 

منك االإتيكيت اأن مت�صكي نف�صك قلياًل يف التفاعل 

اأو اإظه���ار الغ�صب اأو النبث بكلمات غري الئقة، اإذ 

ميكنك بنظرة اأن تبّيني عدم ر�صاك عّما ح�صل، اأو 

اأن تتجاهلي االأمر كليًا من دون اأن تزّجي نف�صك 

يف مواقف تكون تبعاتها غالية الثمن عليك.

م���ن  االإتيكي���ت  يح���ّذرك  اال�صتخف���اف:   -

اال�صتخفاف يف ال�رشر الذي قد ت�صبّبينه لالآخرين 

اأو اأن ت�صتخّف���ي مب���ا يح�صل لهم م���ن وقوع اأو 

ت�صتت باالأفكار، اأو اأي نوع من املواقف املحرجة 

وال�صعب���ة التي ميكن الأي �صخ����ش اأن يتعرّ�ش 

لها. حني تك�رشي���ن قطعة للعر�ش اأو للزينة يف 

منزل امل�صيفني، ال تت�رشيف وكاأن �صيئًا مل يكن، 

وال تنه���اري كليًا وتت����رشيف وكاأّنهم �صددوا لك 

�صفعة.. خذي رّدة فعلهم بعني االعتبار، واعتذري 

ب�صّدة، وا�صكريهم عل���ى التخفيف عنك، وابحثي 

يف اإم���كان التعوي�ش م���ن دون اإحراج االآخر، اأي 

م���ن دون عر�ش امل���ال على �صبيل املث���ال، اأو 

اال�رشار على ت�صليح غر�ش ما اأو اأخذه معك اإىل 

امل�صبغة.

- اللوم: يلفت نظرك االإتيكيت اإىل اأّن حتميل 

امل�صوؤولي���ة بانفعال كامل مل���ن يت�صّبب لك يف 

موقف حم���رج، اأو حني يكون ه���و ال�صحية يف 

موق���ف يطاولك اأي�صًا، ال يفي���د ب�صيء �صوى اأّنه 

يوقع���ك يف االأخطاء التي يح���ّذر منها االإتيكيت 

وينهاك عنها. حني تري ا�صتخفافًا يف من ي�صبب 

ل���ك �رشراً مادي���ًا اأو معنويًا ميكن���ك لفت نظره 

بلطف ب�صكل اأن حتافظي على الروابط االإن�صانية 

التي تدوم بعك�ش كّل االأمور االأخرى.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

أساليب لتشجيع الطفل على القراءة
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وفق���ًا للبحوث الطبية فاإن اتباع نظام 

غذائي �صح���ي يحتوي على هذه االأطعمة 

ي�صاع���د على التحك���م مب�صتويات ال�صكر 

يف الدم، اأو حت���ى عك�ش اأعرا�ش املرحلة 

املبكرة من ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم.

ويف م���ا يلي نقدم لك���م جمموعة من 

االأطعمة املف�صلة �صحيًا ملر�صى ال�صكر:

ال�صوفان على  ال�صوفان: يحتوي  دقيق 

ن�صبة عالية من االألياف القابلة للذوبان، 

كما اأنه اأبطاأ يف اله�صم من الكربوهيدرات 

االأخرى، لذلك فاإن تناول ال�صوفان ي�صبب 

اإفراز الغلوكوز يف جمرى الدم ببطء اأكرث، 

مما مين���ع ارتفاع يف م�صتوي���ات ال�صكر 

يف ال���دم، وقد ج���د الباحث���ون اأن تناول 

اأربع ح�ص�ش م���ن احلبوب الكاملة يوميًا 

يخف�ش خطر تطوير مقدمات مر�ش ال�صكر 

بن�صبة ٪30.
القرفة: حتتوي القرفة على مرّكبات لها 

القدرة عل���ى حتفيز م�صتقبالت االأن�صولني 

عل���ى اخلالي���ا، وبالتايل حت�ص���ني قدرة 

اجل�ص���م على امت�صا����ش ال�صكر يف الدم، 

وقد جد باحثون م���ن جامعة كاليفورنيا 

اأن تناول حوايل ن�صف ملعقة �صغرية من 

القرفة يوميًا يخف�ش م�صتويات ال�صكر يف 

الدم مبعدل ت�صع نقاط يف مر�صى ال�صكر.

العنب: تناول الفاكهة، وال �صيما العنب 

والت���وت والتفاح يرتب���ط ب�صكل كبري مع 

انخفا�ش خطر االإ�صابة مبر�ش ال�صكر من 

النوع الثاين، ووفق���ًا لدرا�صة من جامعة 

هارف���ارد ف���اإن النا�ش الذي���ن يتناولون 

ح�صتني من الفاكهة كل اأ�صبوع، ينخف�ش 

لديهم خطر االإ�صابة بال�صكر بن�صبة ت�صل 

اإىل 23 يف املئة باملقارنة مع اأولئك الذين 

تناولوا اأقل م���ن ح�صة واحدة يف ال�صهر. 

تن���اول الفاكهة بكاملها يبدو اأن املفتاح، 

عل���ى الرغم م���ن اأن الباحث���ني يفيدون 

باأن �رشب ع�ص���ري الفاكهة يزيد من خطر 

االإ�صابة مبر�ش ال�صكر.

زيت الزيتون: هو غن���ي بالدهون غري 

امل�صبع���ة االأحادي���ة، والتي ق���د حت�ّصن 

ح�صا�صية االأن�صولني وحتّفز عمله.

خ�صو�ص���ًا  البقولي���ات،  البقولي���ات: 

كربوهيدرات  عل���ى  الفا�صولي���ا، حتتوي 

عالي���ة اجل���ودة، والربوت���ني اخلايل من 

الدهون، واالألياف القابلة للذوبان، والتي 

ت�صاعد على ا�صتقرار م�صتويات ال�صكر يف 

الدم يف اجل�صم، وتعطي اإح�صا�صًا بال�صبع 

لفرتات طويلة.

البي�ش: يوّفر جرعة كبرية من الربوتني 

امل�صبع، وي�ص���كل خياراً �صحيًا باملقارنة 

مع العدي���د من اللحوم. لالأ�صخا�ش الذين 

يعانون من مر����ش ال�صكر، يو�صي خرباء 

التغذية اأال يزيد تناول ال�صفار عن 3 مرات 

يف االأ�صب���وع، لكن ميكن تن���اول البيا�ش 

اأكرث من ذلك. بيا�ش بي�صة كبرية يحتوي 

عل���ى 16 �صع���رة حراري���ة، و4 غرامات 

من الربوت���ني، لذلك فهو الغ���ذاء املثايل 

لل�صيط���رة عل���ى ن�صبة ال�صك���ر يف الدم، 

ناهيك عن فقدان الوزن.

الكال�صي���وم،  االألب���ان:  منتج���ات 

يف   »D« وفيتام���ني  واملغني�صي���وم، 

والل���ن، كلها منتجات  احلليب، واجلن، 

جتعل ج�صم���ك اأكرث ح�صا�صية لالأن�صولني، 

وقد وجد الباحث���ون اأن تناول وجبة من 

االألب���ان يومي���ًا يقلل من خط���ر مقاومة 

اجل�صم لالأن�صول���ني بن�صبة تزيد على 20 

يف املئ���ة، وتناول وجبتني م���ن االألبان 

يوميًا يقلل خطر التعر�ش لتطوير م�صاكل 

ارتفاع ال�صكر يف الدم بن�صبة ٪26.

ال�صمك: ُتظهر العدي���د من االأبحاث اأن 

االأ�صخا�ش الذين ميتلكون اأعلى م�صتويات 

من اأحما�ش »اأوميغا 3« الدهنية )تتوفر 

يف االأ�صماك( يف ال���دم لديهم التهاب اأقل 

على نطاق اجل�صم. هذا االلتهاب هو االأمر 

الذي يوؤدي اإىل تفاقم مر�ش ال�صكر وزيادة 

���ل ا�صتب���دال اللحوم  ال���وزن، لذلك يف�صَّ

احلمراء باالأ�صماك، للحفاظ على م�صتوى 

ال�صكر يف الدم.

6 - مزارع الفالحني / من دولة خليجية.
7 - اأ�ص���در اأزي���زا / �صح���ايف يف موؤ�ص�صة 

اإخبارية ي�صافر كثريا

8 - اإذا تعدى اثنني �صاع )معكو�صة( / وحدة 
وزن

9 - ال�رشك�ص���ي �صلط���ان الدي���ار امل�رشية 
يف ع�رش املماليك بن���ى قلعة م�صهورة يف 

اال�صكندرية.

10 - قائد نادي الهالل واملنتخب ال�صعودي 
�صابقًا

ع��م���ودي

1 - العب جزائ���ري فاز بدوري اأبطال اأوروبا 
مع فريق بورتو الربتغايل

2 - دالله���ي عل���ى االأحرار دي���ون ال بد من 
�صدادها / من مهنته ال�صقاية.

3 - البلد التي ا�صت�صافت كاأ�ش العامل 2006 
/ حتت اأقدامها اجلنة.

4 - تكلم �ص���وءا عن �صخ�ش ما يف غيابه / 
ح�صل على / مت�صابهان

5 - مراقب وموجه اأداء العمل / جيب التمام 
يف الريا�صيات

6 - ح�ص���ارة عريق���ة يف اأم���ريكا الو�صطى 
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كاريكاتير

يقّدم مطعم يف ج���زر الكناري جتربة 

فريدة لزواره، لتذّوق امل�شاوي والأطعمة 

املطه���وة عل���ى ن���ار اأح���د الرباكني يف 

املنطقة.

وبخالف معظم املطاعم التي ت�شتخدم 

الأف���ران واملواقد التقليدية للطبخ، ينفرد 

مطع���م »اإل ديابل���و« بتق���دمي وجبات 

الطعام املطهّوة على حرارة بركان خامد 

ت�شل اإىل 500 درج���ة مئوية، يف حديقة 

تيمانفايا الوطنية بجزيرة لنزاروت.

فاإن  اأ�شح���اب املطعم،  وحُل�شن حظ 

فر�شة انفجار ب���ركان حديقة تيمانفايا 

�شئيلة للغاية، واآخ���ر مرة اأطلق حممه 

الربكانية فيه���ا على اجلزيرة كانت عام 

1824، وم���ن اأجل ال�شتف���ادة من حرارة 
الربكان عل���ى اأف�شل وج���ه، مّت ت�شميم 

نظ���ام الطهي املث���ر للجدل م���ن قَبل 

9 طبقات  ا�شتخدما  مهند�شني معماريني 

من ال�شخور الربكانية البازلتية لت�شكيل 

الف���رن، وذل���ك بع���د ا�شت�ش���ارة علماء 

اجليولوجيا فيما اإذا كانت هذه الطريقة 

يف الطهي اآمنة.

وبع����د احل�ش����ول عل����ى املوافقة 

الر�شمية لإن�ش����اء املطعم، مت ابتكار 

العديد م����ن الأطباق ال�شهية اخلا�شة 

باملطع����م، والتي حتّول����ت اإىل عامل 

ج����ذب لل�شياح م����ن جمي����ع اأنحاء 

العامل.

التي  ال�شهية  الأطباق  واإىل جانب 

يقدمه����ا املطعم على ن����ار الربكان، 

يوفر لزواره اأي�شًا جولة حول الربكان 

والف����رن للتع����رف اإىل طريقة الطهي 

الغريبة التي ي�شتخدمها املطعم.

لكل مهنة عامله���ا اخلا�ص الذي غالبًا ما يوؤث���ر على اأهلها، 

وي�شع مل�شاته على �شخ�شياتهم وحياتهم وطريقة تفاعلهم حتى 

مع خليله���م، ومهنة ال�شحافة واحدة من اأه���م املهن التي توؤثر 

ب�شكل كبر على اأ�شحابها.

�شادم���ة: لن تخاف م���ن اأن تقول لك احلقيق���ة كما هي، هذه . 1

مهنته���ا، ال�شدق ه���و ال�شمة الأوىل ل�شخ�شي���ة كاتب موهوب 

وناجح.

اب���َق بعيداً عن طريقه���ا: ل حتاول اأب���داً اأن توقفها عن القيام . 2

ب�ش���يء، لأنها �شترتكك بدون اأي ن���دم، فهي توؤمن اأنها ميكن اأن 

تغر العامل مبا تفعله.

خمل���وق اجتماعي: �شتق���وم بالدرد�شة مع اأي ف���رد ياأتي يف . 3

طريقها، لأن كل �شخ�ص مهم بالن�شبة اإليها، مهما كان غريبًا.

العمل م�شتمر: يومها ل ينتهي، و�شبكات اأعمالها م�شتمرة، لذلك . 4

ل ُتفاجاأ اإن األغت خطط الع�شاء، لأن ال�شحافة ل تنام.

لي�شت غبية: لديه���ا راأى عميق يف كل مو�شوع �شتطرحه، كما . 5

�شتكون لديها جمموعة كبرة من الأمثلة يف ردها عليك.

�شت�شور كل �ش���يء: هي خبرة بعامل ال�شب���كات الجتماعية، . 6

و�شتكون متعط�شة لأخبار جمهورها ومتابعيها بكل ما يحدث 

حولها.

�شتتذكر كلماتك: اخرت كلماتك بعناية، لأنها لن تن�شى كلماتك . 7

اأبداً، بغ�ص النظر عن عدد مرات اعتذارك بعدها.

�شتكت���ب عنك: هذا لي�ص تهديداً، لكن ل ميكن اأن ن�شمن اأن كل 

م���ا �شتكتبه �شيكون اإيجابيًا، وهذا يعنى اأنك يف كل الأحوال مثر 

لالهتمام.

طهو الطعام على نار البركان

انتبه.. قبل االرتباط بصحافية


