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حوادث »عين الحلوة«.. 
إلنهاء »فتح« أو الستهداف المقاومة؟

تركيا.. ودوامة العنف 
واالنهيار السياسي

معارك الزبداني وسهل الغاب نحو الحسم 
النهائي.. ونزاعات اإلرهابيين تتوسع
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النواب  جمل�س  رئي�س  كلمة  حتمل  اأن  �شيا�شية  اأو�ــشــاط  توقعت 

رئي�س »حركة اأمل« نبيه بري يف مهرجان الذكرى ال�شابعة والثالثني 

ت�شّكل  هامة  مبادرة  ورفيقيه،  ال�شدر  مو�شى  ال�شيد  االإمــام  لتغييب 

خارطة طريق حلوار �شامل، يق�شي اإىل حلحلة كثري من الُعقد.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 371

عات إيجابية من كلمة بّري
ّ
توق

اشتباكات عين الحلوة: المؤامرة على المخيمات تتصاعد

مناورات الحلفاء العسكرية.. 
والرسائل المتبادلة

»عين الحلوة«.. 
ومشاريع التفجير والتهجير 

إميل لحود يتذكر
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»طلعت ريحتكم« 
بالغت في بناء األحالم.. 

بـت اآلمال فخيـّ
س.
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الطبقة السياسية 
الفاسدة 

»طلعت ريحتها«
يوم انقطعت العالقة امل�صلحية بني 

الطبق���ة احلاكمة وال�ص���عب اللبناين؛ 

عندما مّت �ص���طب تاأث���ره االنتخابي 

ال�ص���لطة م���ن خالل  الإع���ادة تكوين 

التمديد غر ال�رشعي للمجل�س النيابي، 

التي  الغطر�صة والفوقية  برزت �صفات 

واأقنعة  باأ�ص���باغ  كان���ت حمجوب���ة 

فر�صتها امل�صايرة والعالقة امل�صلحية 

ال�صتدراج االأ�صوات االنتخابية. 

وحي���ث اإن العم���ل م�ص���تمر لتاأبيد 

هذه ال�ص���لطة واإحكام الدائرة املقفلة 

من خالل اإق���رار قانون انتخابي عادل 

يعلم نواب االأمة املمدِّدون اأنه �ص���وف 

يطي���ح مبعظمه���م، اأقفلوا ح���ول هذه 

الدائ���رة دوائ���ر اأخرى قوية و�ص���لبة؛ 

طائفية ومناطقية وم�ص���احلية ونفوذ، 

وا�صت�رش�ص���وا يف �رشقاتهم وف�صادهم، 

حتى جعل���وا غاية اآم���ال اللبنانيني 

وطموحاتهم رفع النفايات من الطرقات 

واأمام املنازل.

وكان���ت اآخر حلقات االإذالل واالبتزاز 

واال�ص���تعباد خل���ق اأزم���ة نفاي���ات، 

للح�ص���ول على مزيد من االأموال، ولو 

على ح�ص���اب وجود النا�س و�صحتهم 

وبيئتهم واقت�صادهم.. وحياتهم. 

االأخط���ر يف كل ذل���ك اأن هذه االإدارة 

الفا�صدة والفا�ص���لة عملت منذ اإدارتها 

احلرب االأهلية على حرب اإغراق لبنان 

بالديون والف�ص���اد، وه���ي تعلم جيدا 

اأن ما يح�ص���ل هو مطلب »اإ�رشائيلي« 

يخدم امل�صالح التي اأدارها عبد احلليم 

خدام وخدمت���ه، ويحاول���ون التمديد 

امتطاء �ص���هوة  خلدمته���م، حماولني 

املرحلة املقبلة يف ت�ص���ويق م�رشوع 

حمارب���ة االإره���اب، وه���م اول رعاته 

وداعميه. 

اأعاد اهلل االإمام ال�ص���در واأخويه الذي 

ق���ال اإن »كل بيت للف�ص���اد هو خلية 

للعدو يف الداخل«.

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب

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

موؤ�ص���فة كانت التجربة القيادية وال�ص���عبية 

حلرك���ة »طلعت ريحتكم«، الأن املنظمني تخّبطوا 

يف عجزهم عن القراءة ال�صيا�صية حلجمهم، قيا�صًا 

اإىل املرتب�ص���ني بهم من اأباطرة ال�صلطة، ور�صبوا 

يف امتح���ان الثبات على االأه���داف املرجّوة من 

حتركاتهم، و�صّيعوا فر�ص���ة اال�صتفادة من الدفق 

ال�صعبي الذي تاأّمن لهم ع�صية يوم االأحد يف الثالث 

والع�رشين من اآب املا�صي، خ�صو�صًا اأن اآالف الذين 

�ص���اركوا يف االعت�ص���ام والتظاهر يف ذلك اليوم 

جاوؤوا على خلفية ما ح�صل من اعتداءات يف اليوم 

ال�ص���ابق، وغادروا خائبني لي����س فقط من اأعمال 

ال�صغب التي ارتكبها املند�صون، بل الأن املنظمني 

مل يق���راأوا هوية هوؤالء املند�ص���ني ومن اأر�ص���لهم 

 ليقّو�ص���وا اأح���الم النا�س املتنوع���ة واملتباعدة.

كان على املنظم���ني االنتباه اإىل اخلطة امُلحكمة 

الت���ي اأُعّدت له���م.. ليلة ال�ص���بت التي �ص���بقت 

املواجه���ات الكربى، اأعلن النائ���ب وليد جنبالط 

اأن االأمور �ص���تدخل يف الفو�ص���ى، واأمر منا�رشيه 

باالن�ص���حاب وعدم امل�ص���اركة يف اليوم التايل، 

ويف ال�صباح دخل املند�صون، وانتماوؤهم معروف، 

وبداأت عملية حتويل التحرُّك ال�ص���لمي اإىل اأعمال 

�ص���غب مق�ص���ودة، واكتفى املنظمون بالتربوؤ من 

الدخالء، وطلبوا من اجلماهر االنتقال اإىل �صاحة 

ال�صهداء، الأنهم عجزوا تنظيميًا عن �صبط الو�صع 

واحلفاظ على �صلمية التحرك، خ�صو�صًا اأن االإرباك 

يف و�ص���ع االأهداف ب���دا كالبور�ص���ة املتحركة؛ 

ا�ص���تقالة م�ص���نوق البيئة، ثم ا�ص���تقالة م�صنوق 

، ثم ا�ص���تقالة  الداخلية، فا�ص���تقالة امل�ص���نوَقنينْ

الرئي�س �ص���الم مع ا�ص���تقالة املجل����س النيابي، 

وكاأن امل�ص���األة »لعبة بيت بي���وت«، ولي�س بني 

اأع�ص���اء اللجنة من هو خبر د�صتوري اأو قانوين، 

اأو على االأقل منا�صل وطني خبر بالثورات واإدارة 

التح���ّوالت لي�رشح للنا�س كي���ف باإمكانهم كن�س 

ال�صيا�ص���يني واحلكوم���ة واملجل����س النيابي مع 

النفايات بدون طرح اآلية د�صتورية!

بالغت »طلع���ت ريحتكم« يف بناء االأحالم؛ 

اإ�ص���قاط جمل�ص���ي الوزراء والنواب؟ وكان القرار 

من ال�ص���لطة ومن املنتفعني من ملف النفايات، 

القابع���ني عل���ى مدى �ص���نوات خلف �ص���ندوق 

املهجري���ن وجمل����س اجلنوب وجمل����س االإمناء 

واالإعم���ار، وبات منظمو »طلع���ت ريحتكم« يف 

مواجهة خم�صة جمال�س، وهم ال ميتلكون حيثية 

�صعبية ملقارعة اأقطاب يلعبون بالدولة اللبنانية 

منذ عقود باالأ�صابع اخلم�صة! 

�ص���قطت اللجن���ة التنظيمي���ة يف املحظور 

االأعظ���م واالأخط���ر عندما اأعلن���ت يف اآخر بنوك 

اأهدافها رف�صها اإجراء املناق�صات وتلزمي ال�رشكات 

اخلا�ص���ة، واقرتح���ت ت���رك معاجل���ة النفايات 

للبلديات، ما يعني اأن 700 مكب اأو مطمر على االأقل 

�صينت�رشون بني املدن والقرى اللبنانية، وهذا ما 

جعل النا�س تتربّم من هذه الطروحات الغوغائية، 

الأن ال�صعب الب�صيط يريد اأن يرتاح من النفايات، 

واآخر همومه اأن »ياأكل« من جبنة حما�ص�صتها، 

 وال اأح���د ير�ص���ى اأن تغ���دو كل قري���ة مطم���راً.

ومت م�صاء االثنني االإعالن عن نتائج املناق�صات، 

وا�ص���ُتبدلت �ص���وكلني احلريري ب����»ال فاجيت« 

احلريري يف بروت، كما فاز اآل احلريري بنفايات 

البقاع، واقت�ص���م االأقط���اب املعروفون ال�رشكات 

االأخ���رى ع���رب ريا�س االأ�ص���عد و�رشي���ف وهبي 

و�ص���واهما، وانتهى املو�ص���وع، وقررت »طلعت 

ريحتكم« االكتفاء باإ�ص���اءة ال�ص���موع والتوّجه 

مب�صرة �صامتة اإىل �صاحة ريا�س ال�صلح، واأّجلت 

النزول اجلماهري اإىل ال�ص���بت املقبل، ع�صى اأن 

حتظى بجماهر، الأن االأحد يوم عطلة.

و�ص���قطت ه���ذه اللجن���ة اأدبيًا م���ن خالل 

م�ص���اواتها ب���ني االأح���زاب ال�رشيفة وال���وزراء 

النا�ص���طني والنواب االأوادم م���ع اأحزاب العمالة 

ووزراء ال�ص���فقات والنواب الذين مّددوا الأنف�صهم 

ومّددوا للف�ص���اد حتى العام 2017، و�ص���قطت من 

خ���الل الهجوم عل���ى من �ص���بقوها يف مكافحة 

هة اإىل  الف�صاد عرب اال�صتجوابات، واالأ�صئلة املوجَّ

احلكومة، وامللفات املحال���ة اإىل النيابة العامة 

املالية، وحكمت على كل حترّكاتها امل�ص���تقبلية 

بالف�صل الأنها تتبع اأ�صلوبًا مرتبكًا يف حتركاتها، 

عرب التهجم على اجلميع، الأن بع�س االأحزاب غر 

متورطة باأي من ملفات الف�ص���اد املايل وطالتها 

الهجومات اأ�صوًة مبن نهبوا البلد من العام 1990 

وحتى اليوم.

ها هي »�صوكلني« تعود عرب »ال فاجيت«، 

علمًا اأن �صوكلني مل تعد بحاجة للعمل يف لبنان، 

وباتت توؤّمن نف�س اخلدمات خلم�س وثالثني مدينة 

يف اخل���ارج، وباتت نفاي���ات بروت جمرد مقلع 

ذه���ب يف جيب احلريري، وعكار باتت بالن�ص���بة 

اإليه مطمراً الأنه قرر االرحتال عن لبنان، ويعر�س 

مع ال�ص���يدة نازك احلريري ق�رشي قريطم وفاريا 

للبيع، بع���د اأن باع عقارات اأخرى لتعومي �رشكة 

»�ص���عودي اأوجيه« الغارق���ة يف الديون نتيجة 

االختال�صات، وال�ص���الم على موؤ�ص�صات احلريري 

ال�صيا�ص���ية واخلري���ة يف لبن���ان، الأن لبنان ال 

ي�صاوي لدى احلريري اأكرث من �رشكة »�صوكلني« 

م���ادام ال اأم���ل له بالع���ودة اإىل ال����رشاي يومًا، 

ومادام اأنه �ص���ادر ع�رشات الن���واب الذين يحمل 

ثقلهم ال�صيا�صي يف طائرته ويتحكم بالبلد حتى 

العام 2017 ع���رب التمديد، وال حل يف لبنان لكل 

املجال�س واملوؤ�ص�صات واملنا�صب قبل اأن ُيح�صم 

الو�صع يف �ص���ورية، وكفى ال�ص���احات ا�صتقبال 

هواة »العرب�ص���ة« على اأكتاف امل�ص���اكني، الأن 

لل�ص���احات اأربابها وللميادين اأ�صيادها، و�صاحة 

ال�ص���هداء لي�ص���ت ل�»كركرة االأراكي���ل« والكالم 

االأجوف، وناأ�ص���ف على حركة »طلعت ريحتكم« 

خروجها املبكر من ال�ص���ارع ال�صيا�صي وال�صعبي 

الأنها خّيبت االآمال يف قراءة االأمور وكما »طلعت 

عاملنابر نزلت«، ومل حتقق �ص���وى اإجناز واحد، 

اأنه���ا قطعت على الوزير نهاد امل�ص���نوق اإجازته 

الرتفيهية وحفالت ال� »بيت�س بارتي«..

اأمني اأبو را�سد

لبنان بات ال يساوي لدى 
الحريري أكثر من شركة 

»سوكلين« مادام أمله مقطوعًا 
بالعودة إلى السراي يومًا

موضوع الغالف2

»طلعت ريحتكم«.. متل ما طلعت نزلت

 »طلعت ريحتكم« بالغت في بناء األحالم.. فخّيبت اآلمال

) العدد 371(  اجلمعة - 28 آب - 2015



همسات

¡ اختبار
ت�صاءلت اأو�صاط �صيا�صية ما اإذا كانت الرعاية الدولية 

لال�ص����تقرار يف لبنان قد نفدت، واإذا كان الذي ح�ص����ل 

م بال�ص����ارع، �ص����يما اأن  لي�س اإال اختباراً لقدرة التحكُّ

ال�صلطات ال�صيا�ص����ية توّفر كل م�صببات جناح »ثورة 

ملّونة«، بوجود مذاهب اأو من دونها.

¡ اجرتار �صعارات تون�س وليبيا
ًل، اأم��ام بع���ض الأ�سم��اء التي 

ّ
توق��ف مراقب��ون مط��و

انت���رت يف الإع��ام، يف حمل��ة »طلع��ت ريحتك��م«، 

وظهوره��ا يف ه��ذه املنا�سب��ة حتت اأ�سم��اء »نا�سط يف 

املجتم��ع امل��دين«، وكاأن املجتمع اللبن��اين غري مدين، 

اأو ع��دة جمتمعات، داعني اإىل حما�رة هذه الظاهرات 

»املجتمعي��ة« معروف��ة الأ�س��ول والتوجه��ات، وحتى 

التموي��ل، خ�سو�س��ًا بع��د اأن تبني اأن بع���ض هوؤلء هم 

وراء ال�سع��ارات الت��ي اأُطلق��ت، وكانت ق��د ا�سُتهرت يف 

تون�ض وم�ر وليبيا..

¡ »هيل« احلنون
وزي����ر معروف ب�ص����يافاته املميزة لل�ص����فر االأمركي 

ديفيد هيل، اأبدى ده�ص����ته من »انزعاج هيل للم�صاهد 

العنيفة« يف �ص����احة ريا�س ال�ص����لح، وقال: »مل اأعد 

اأع����رف اإذا كان االأمركي����ون اأ�ص����دقاءنا اأم ال، وهم ال 

يبدون ع����ادة انزعاجهم مما يجري يف الدول العربية، 

و�ص����ورية اأكرب مثال، وقبلها تون�����س وم�رش، والالئحة 

تطول حول العامل«.

¡ نهب البلديات
فوجئت بلدي��ات واحتادات بلدية باأرق��ام املناق�سات 

ملعاجل��ة م�سكل��ة النفاي��ات، حي��ث تبني له��ا اأن هناك 

نهج��ًا مق�س��وداً ل�سل��ب البلدي��ات الت��ي مل تدخل »جنة 

�سوكل��ني« لأنه��ا تق��وم باملعاجل��ة، حي��ث يكلفها طن 

»الزبالة« اأقل من 30 دولراً.

¡ ذهول
ذهل وزيران غربّيان زارا لبنان موؤخراً، حينما علما اأن 

املوؤ�ص�ص����ات الد�صتورية املعنية مل ُتنتج موازنة عامة 

للدولة اللبنانية منذ اأكرث من ع�رش �ص����نوات، وت�صاءال: 

هل حقًا هناك دولة؟

¡ ت�رشيح ال�صغائن
توقف��ت �سفارة غربية فاعلة عند زيارة الرئي�ض ال�سابق 

د اإطاق ت�ريح 
ُّ
مي�س��ال �سليمان لوزارة الدف��اع، وتعم

يحم��ل ال�سغائ��ن، موحي��ًا ب��ه اإىل فري��ق �سيا�سي كان 

�سليمان ميالئه قبل اأن ي�سبح رئي�سًا للجمهورية.

¡ »امل�صكني«
�ص����خر �ص����ديق من اإعالن مكتب النائب وليد جنبالط 

اأنه �صيّدعي على الوزير ال�ص����ابق وئام وهاب، لدعوة 

االأخر له وقف االنتقام من بهيج اأبو حمزة بالتق�صيط، 

وبُتهم غريبة هي التهويل على الق�صاء، باالإ�صافة اإىل 

�ص����ائر »اجلرائم« التي ارتكبها وهاب، وقال ال�صديق: 

»م�صكني جنبالط.. �صايع ومرّبط باأعمالو«.

¡ حماولة حترّ�س
ط��رد زعي��م �سيا�سي من منزل��ه نائبًا �سابق��ًا تربطه به 

عاقة وثيقة بعد �سهرة جاحمة كانت فيها زوجة الزعيم 

واأختها، لأن ال�سديق حاول التمادي مع ال�سقيقة.

¡ لو ُتك�صف احل�صابات
خبر اقت�ص����ادي مرموق راأى اأن ال�صيا�صيني اللبنانيني 

الر�ص����ميني )ح�ص����ب تعبره(، لو كانوا فع����اًل يريدون 

معاجل����ة عجز اخلزين����ة وتراكم الدَّين الع����ام، لكانوا 

طلبوا ك�ص����فًا بال�صيا�ص����يني واملنتفعني من �ص����ندات 

اخلزينة، وبقرو�س بني ت�رشي����ن الثاين 1992 وكانون 

االأول 1993 فقط، وكيف حتّولت الدوالرات خالل 3 اأ�صهر 

اإىل لرة لبنانية، فحّققوا اأرباحًا مذهلة برتاجع �ص����عر 

العمل����ة اخل�رشاء من 2800 لرة اإىل 1500 لرة، وكيف 

ا�صتفادوا من ال�صندات التي بلغت فائدتها بني 42 و45 

باملئة.

كان���ت االنتفا�ص���ة التي هّب���ت يف لبنان 

طبيعي���ة يف ظل الفقر والتهمي����س واملعاناة، 

وا�ص���تمرار قوى ال�ص���لطة احلاكمة امل�صتاأثرة 

بغّيه���ا وظلمها وف�ص���ادها، �ص���اربة بعر�س 

احلائط كل املطالبات واملنا�ص���دات بال�رشاكة، 

واال�ص���تماع اإىل �ص���وت ال�ص���عب، والكّف عن 

تخطي الد�صتور والقوانني..

لكن، م���ا اأن نزل اللبناني���ون باالآالف اإىل 

ال�ص���احات حتى ظهرت مفارق���ات عّدة جعلت 

الظاهرة املمتازة تختلط بالكثر من الت�صاوؤالت 

واالإ�صكاليات التي نذكر منها ما يلي:

حماولة ال�ص���لطة ترهيب املتظاهرين من 

خالل اإعط���اء االأوامر للق���وى االأمنية بالعنف 

رة، وذلك الأن  وال�ص���ّدة املفرط���ة وغ���ر امل���ربَّ

التظاهرة ال�ص���لمية �صّكلت م�صدر قلق لل�صلطة 

ال�صيا�ص���ية احلاكم���ة منذ عقد الت�ص���عينات، 

والت���ي انتبهت فج���اأة اإىل اأن ال�ص���عب بكافة 

طوائفة وفئاته بات قاب قو�ص���ني اأو اأدنى من 

االنفج���ار، ويف هذا تهديد لنفوذها وف�ص���ادها 

املتمادي منذ الطائف، والتي مل تعد تنفع معه 

االدعاءات املذهبية الت���ي ما انفكت تتهم باأن 

كل من يطالب مبحاكمة من �رشق اأموال الدولة 

اللبنانية منذ عام 1992، اإمنا هو مي�ّس بالرئي�س 

���نية، ويف  رفيق احلريري، ومي�ّس بالطائفة ال�صُّ

نة قبل غرهم من املدعى  هذا االدعاء ظلم لل�صُّ

عليهم بهذا االتهام املذهبي والطائفي.

واإذا كان عنف ال�ص���لطة معروفًا ومتوَقعًا، 

فما مل يكن متوقعًا - على االأقل من قَبل النا�س 

العاديني امل�صاركني بالتظاهرة - فهو ت�رشُّف 

اجلهة الداعية اإىل التظاهرة، اأي حركة »طلعت 

ريحتكم«، وفيه:

النزعة احلادة لالإلغاء واال�صتئثار ورف�س 

االآخ���ر، وقد ظهرت من خالل البيانات واخلطب 

والت�رشيح���ات ملنظمي التظاهرة االأ�صا�ص���ية، 

والتي ظهرت وكاأنها تريد اأن »تفح�س« اأهلية 

كل مواطن، واإن كان يحق له امل�ص���اركة اأم ال، 

وبدا حالهم كح���ال التكفريني املنت�رشين يف 

املنطق���ة؛ اإما اأن تكون مثلن���ا ومطابق لنا يف 

فكرك وتوجهات���ك، اأو ممنوع علي���ك اأن تكون 

باالأ�صا�س.

 النزع���ة الطبقي���ة املقيتة الت���ي ظهرت 

من خ���الل الكالم العن�رشي ال���ذي انت�رش على 

ال�ص���فحة الر�ص���مية ملنظمي التظاهرة، والذي 

ي�ص���ي باأن »كل فقر هو بال�ص���ليقة مند�س«، 

ثم ما لبثت اأن حتّول���ت الطبقية فيما بعد اإىل 

عن�رشية طائفية تتهم اأهل »اخلندق الغميق« 

باأنهم نزل���وا اإىل التظاه���رة لتخريبها! وكاأن 

الفق���راء ال مكان لهم يف تظاه���رة »املجتمع 

امل���دين امل���ودرن«، بل ب���ات ه���وؤالء بفقرهم 

وغ�صبهم املكبوت م�ص���در اإزعاج ، لذا ممنوع 

عليهم امل�ص���اركة يف تظاهرة حاكت اأوجاعهم 

واآالمهم وقهرهم امل�صتمر منذ عقود.

التعميم الال اأخالق���ي والال منطقي الذي 

مار�صه منظمو التظاهرة ومن يدور يف فلكهم؛ 

باأن و�ص���عوا »اجلمي���ع يف �ص���لة واحدة«؛ 

فالكل فا�صد والكل مرتَهن، وال فرق بني القوى 

ال�صيا�ص���ية، ونقطة عا ال�ص���طر وال نقا�س يف 

ذلك.

وق���د ظهر ه���ذا االأم���ر خ���الل التظاهرة 

وبعدها، خ�صو�ص���ًا من خالل بي���ان اجلمعية 

الذي طالب القوى االأمنية باعتقال »جميع من 

بقي يف ال�ص���احة بعد اإعالن اجلمعية عن فّك 

اعت�صامها«، وهو يعني اأن كل من ال ينتمي اإىل 

املجموعة اإياها، هو جمرم ي�ص���تحق االعتقال 

براأيها، بغ�س النظر عن الفعل الذي يقوم به.

الالفت اأن مطال���ب املتظاهرين كانت هي 

نف�صها املطالب التي طالب بها العماد عون يف 

وقت �صابق، وبالرغم من ذلك فاإن هذا مل يعفه، 

بنظرهم، من م�صوؤولية التمديد ملجل�س النواب 

- ال���ذي كان تكتل التغير واال�ص���الح الوحيد 

قد رف�ص���ه - ومل يعِف وزي���ر جديد يف احلياة 

ال�صيا�صية وم�صهود له بالكفاءة ونظافة الكف 

م���ن اأن يتعرّ�س لكالم حاق���د والتبجح بطرده 

من ال�ص���احة، وكاأن ال�صاحة باتت ملك منظمي 

التظاهرة ولي�صت ملك اأي مواطن لبناين طامح 

للتغير.

ال�ص���بهات الت���ي حت���وم ح���ول منظمات 

»املجتمع املدين« ب�ص���كل ع���ام، فاملواطنون 

كانوا قد لّبوا دع���وة حركة »طلعت ريحتكم« 

انطالقًا من �صعورهم ب�رشورة التغير، واأنه اآن 

االأوان للم�صاءلة واملحا�صبة واإ�صماع املعنيني 

�صوت ال�ص���عب، بدون اأن يعرفوا اأو ي�صتف�رشوا 

بال�صبط من هي اجلهة الداعية، ومن اأين تاأتي 

بتمويلها، اأو ما هو برناجمها ملا بعد املطالبة 

مبعاجلة م�صكلة النفايات املرتاكمة.

وفجاأة ظهرت اأمامهم �ص���يحات »ال�صعب 

يري���د..« يف حماولة تكرار مرعب ل�ص���يناريو 

ل�»الث���ورات العربي���ة«، فع���ادت اإىل االأذهان 

»و�ص���فات الث���ورات امللون���ة« امل�ص���نوعة 

يف اأم���ركا، والت���ي امت���دت من البلق���ان اإىل 

الع���امل العربي ث���م اإىل اأوكرانيا م���رة اأخرى.. 

وب���داأت االأنظ���ار تتجه اإىل منظم���ي التظاهرة 

وارتباطاته���م اخلارجي���ة، ومتويلهم اخلارجي 

املعروف.. وعندها ُعرف �صبب مهاجمة العماد 

عون، وبطل العجب.

بالنتيج���ة، ال ميك���ن الأي مواط���ن لبناين 

موؤم���ن بلبن���ان وطامح لدول���ة قانون حتفظ 

ل���ه مواطنيته وحترتم حقوق���ه وحتميه، اإال اأن 

يكون مع املطالب التي يتم رفعها يف �صاحات 

التظاهر يف ريا�س ال�ص���لح و�ص���احة النجمة.. 

لكن، لي�س كل ما يلمع ذهبًا، ولكي نقتنع حقًا 

ب���اأن ما ُيعر�س علينا ه���و ذهب خال�س، على 

منظمي التظاهرة اأن يتوا�صعوا، فيقوموا بتقومي 

التجرب���ة، وي�ص���ححوا امل�ص���ار، ويثبتوا عدم 

تلقيهم االإر�ص���ادات والتوجيهات من ال�صفارات 

كمعظم منظمات املجتمع املدين »امل�صبوهة« 

يف العامل.

د. ليلى نقوال الرحباين

على منظمي المظاهرات 
تقويم التجربة وتصحيح 

المسار وإثبات عدم تلقيهم 
اإلرشادات والتوجيهات من 

السفارات
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معارك الزبداني وسهل الغاب نحو الحسم النهائي.. ونزاعات اإلرهابيين تتوسع
تتجه معركة الزبداين نحو احل�سم 

واملقاومة،  ال�سوري  اجلي�ش  قَبل  من 

بعد اأن بات الإرهابيون حم�سورين يف 

املدينة، وهي  من  م�ساحة �سيقة جداً 

اأو  امل�سلحني  ا�ست�سالم  حتى  م�ستمرة 

قتلهم.

اأنه  الع�سكريون  اخلببراء  ويوؤكد 

رغم ال�سيطرة الكاملة للجي�ش ال�سوري 

اإل  املدينة،  معظم  على  واملقاومة 

بتاتًا،  �سهلة  لي�ست  املعركة  هذه  اأن 

فيها  ح�سدوا  قد  كانوا  الإرهابيني  لأن 

اإمكانيات �سخمة عديداً وعتاداً، ب�سبب 

الببذي  الببهببام  ال�سرتاتيجي  موقعها 

�سيجعل الإرهابيني يتم�سكون بها حتى 

رمقهم الأخري، كون الزبداين تقع على 

الدولية  الطريق  على  دم�سق  خا�رصة 

الدولية  الطريق  وهببي  ببببريوت،  مببع 

باخلارج،  �سورية  تربط  الآن  الوحيدة 

للمجموعات  تركيا  �سّهلت  اأن  بعد 

»داعبب�ببش«،  خ�سو�سًا  الإرهببابببيببة، 

ال�سيطرة على املعابر ال�سمالية، وبعد 

اأن وّفر الأردن والكيان ال�سهيوين بدعم 

لوج�ستية  وتغطية  �سعودي  مببادي 

ال�سيطرة  الن�رصة«  لب»جبهة  اأمريكية 

على املعابر اجلنوبية، خ�سو�سًا معر 

ن�سيب.. علمًا اأن املعارك يف الزبداين 

اإىل  اإىل بيت، بالإ�سافة  تدور من بيت 

قام  التي  الوا�سعة  التفخيخ  عمليات 

عند  تفر�ش  والتي  الإرهابيون،  بها 

واملقاومة  ال�سوري  اجلي�ش  �سيطرة 

حي،  على  اأو  الأبنية  من  كتل  على 

لتنظيفها  وهدوء  ببطء  فيها  التحرك 

ومعاودة  نهائي،  ب�سكل  الألغام  من 

التقّدم.

الياأ�ش  حالة  رغم  اخلراء،  وبراأي 

�سفوف  من  تبقى  ما  يف  ت�رصي  التي 

لن  اأنهم  اإل  الزبداين،  يف  الإرهابيني 

ي�ست�سلموا ب�سهولة، خ�سو�سًا اأن وعوداً 

باأ�سكال خمتلفة ُقدِّمت لهم عن اإمكانية 

ل ع�سكري �سهيوين، �سواء عر �سن  تدخُّ

مبا�رص  ل  تدخُّ حتى  اأو  مكثفة،  غارات 

من اجلنوب ال�سوري، مل�ساعدتهم، ولهذا 

لإطالق  وقف  عن  طويل  حديث  جرى 

ان�سحاب  واإمكانية  هدنة  وعن  النار، 

امل�سلحني، وراأينا اأنها ف�سلت ومل ُتدَّد، 

فمعركة الزبداين لي�ست �سهلة، فالقتال 

اإىل  �سارع  ومن  زاويببة،  اإىل  زاوية  من 

�سارع، ول خيار لدى امل�سلحني، فاإما 

القتال لأنهم حما�رصين، اأو ال�ست�سالم، 

يوّفر  اأن  اأمل  ي�ست�سلموا على  لن  وهم 

والدعم  �سورية  على  العدوان  حلف 

بات  وهببذا  املقايي�ش،  يقلب  مبا  لهم 

يف حكم امل�ستحيل، كما يوؤكد اخلراء 

اأخببرى  معركة  اإىل  ي�سريون  الببذيببن 

يخو�سها اجلي�ش ال�سوري ل تقل اأهمية 

وهي  والقلمون،  الزبداين  معركة  عن 

معركة �سهل الغاب، الذي يحتل موقعًا 

ا�سرتاتيجيًا هامًا، اإذ اإنه بعد اأن �سيطرت 

ي�سمى »جي�ش  وما  الن�رصة«  »جبهة 

بات  املنطقة،  معظم  على  الفتح« 

الإرهابيون يهددون الالذقية وال�ساحل 

ال�سوري، لذلك فهذه املنطقة هامة جداً 

كالزبداين، وبالتايل بداأ اجلي�ش تقدُّمًا 

يتقدم  وحينما  منتَظراً،  كان  نوعيًا 

اجلي�ش يف هذه املناطق ل ميكن له اأن 

يتخلى عنها مهما كلف الأمر.

ويلفت اخلراء اإىل اأنه مهما كانت 

على  ُتخا�ش  التي  احلببرب  �بببرصاوة 

للمجموعات  ميكن  ل  فاإنه  �سورية، 

يح�سموا  اأن  وداعميها  الإرهببابببيببة 

اإىل الأذهان  الأمور ل�ساحلهم، معيدين 

فيوؤكدون  التاريخ احلربي،  جتارب يف 

حربه  و�سل يف  بونابرت  نابليون  اأن 

لكن  مو�سكو،  اأبببواب  اإىل  رو�سيا  �سد 

اأمام ال�سمود الكبري للجي�ش واملقاومة 

الرو�سيني، ُدحر بونابرت وعاد اأدراجه 

القتلى  اآلف  اًل مبئات  فرن�سا حممَّ اإىل 

نهايته يف  بعدها  ولتكتب  واخل�سائر، 

هزمية واترلو.

يف  النازية  الببقببوات  فبباإن  كذلك 

اإىل  و�سلت  الثانية  العاملية  احلرب 

املعارك  فيها  دارت  التي  �ستالينغراد، 

اجلي�ش  لببكببن  بببيببت،  اإىل  بببيببت  مببن 

يحقق  وبداأ  ال�سبق  ق�سب  اأخذ  الأحمر 

وظل  هتلر،  جيو�ش  على  النت�سارات 

واحتل  اأملانيا  دخل  اأن  اإىل  يالحقه 

العا�سمة برلني.

اجلي�ش  فاإن  اخلراء،  هوؤلء  وبراأي 

ال�سورية،  املقاومة  وت�سكيالت  ال�سوري 

واملقاومة  الوطني،  الببدفبباع  كببقببوات 

من  وغببريهببا  وال�سعبية،  الوطنية 

الت�سكيالت الرديفة، بداأت حتقق �رصبات 

هامة يف �سفوف املجموعات الإرهابية، 

التي بداأت حروب الت�سفيات فيما بينها 

كل  �سفوف  يف  واخليانات  جهة،  من 

تنظيم اإرهابي من جهة ثانية، كحالت 

الهروب الوا�سعة التي بداأت بها قيادات 

وهبببي حببامببلببة ماليني  »داعبب�ببسببيببة« 

الدول  يقلق  بات  اأمر  وهو  الببدولرات، 

الداعمة للتنظيمات الإرهابية، وحتديداً 

تركيا وال�سعودية، ما بات يفر�ش على 

دم�سق  وحلفاء  املقاومة  اإعالم  و�سائل 

األ يركز على  العامل  والإعالم احلر يف 

للتنظيمات  واملرّوعة  الرهيبة  اجلرائم 

ي�سلّط  اأن  اأي�سًا  بل  وح�سب،  الإرهابية 

ال�سوء ب�سكل �ساطع على القوى والدول 

اللوج�ستية  الإمكانيات  وّفببرت  التي 

التنظيمات  لهذه  والإعالمية  واملالية 

بات �رصوريًا - ح�سب  لأنه  الإرهابية، 

راأي الكاتب الريطاين املعروف روبرت 

في�سك - اإجراء حتقيقات �سحفية حول 

العالقات التي جتمع التنظيم الإرهابي 

والأتبببراك،  والقطريني  بال�سعوديني 

واإثارة مزيد من الت�ساوؤلت حول الدور 

الذي تقوم به الأ�سلحة الأمريكية التي 

يتم تهريبها عر احلدود ال�سورية ب�سكل 

مبا�رص اإىل يد »داع�ش«.

وراء  ال�سبب  عن  في�سك  وت�ساءل 

عدم قيام تنظيم »داع�ش« ب�سن هجوم 

�سد »اإ�رصائيل«، وامتناع الأخرية عن 

غارات  ت�سن  الببذي  الوقت  يف  �رصبه 

ال�سورية، وعلى  على مواقع للحكومة 

املقاومة اللبنانية.

اأحمد زين الدين

معركة الزبداين لي�ضت �ضهلة فاإمكانيات املجموعات امل�ضلحة �ضخمة عديداً وعتاداً

وعود »إسرائيلية« 
للمجموعات المسلحة 

ل عسكري صهيوني  بتدخُّ
عبر شن غارات مكثفة 

على الزبداني أو الجنوب 
السوري

¡ �سعوديون من بني ممّويل »داع�ش«
قبببال متحبببدث يف وزارة اخلارجية الأمريكيبببة اإن اإدارة بالده 

اأطلعبببت النظام ال�سبببعودي على معلومات خطبببرية تفيد باأن 

معظم م�سبببادر تويل »تنظيم الدولة الإ�سبببالمية يف العراق 

وال�سبببام - داع�ش« هي مبببن الأغنياء ال�سبببعوديني، وعلى اآل 

�سعود حماربة هوؤلء قبل اأن ينتقلوا اإىل حماربة خ�سومهم يف 

املحيط العربي. واأ�سببباف املتحدث اأن املعلومات اأكدت وجود 

ت�سهيالت ر�سبببمية �سعودية مل�سبببادر التمويل، لإي�سال اأموال 

الترعات اإىل التظيم املذكور.

¡ تكّتم اإعالمي
الحظ��ت تقاري��ر اأمنية وا�س��تخبارية اأن النظام ال�س��عودي يتكّتم عن 

حج��م القتل��ى بني �س��فوف الوح��دات امل�س��اركة يف الهج��وم الربي 

ال�سعودي على ال�س��عب اليمني. وذكرت هذه التقارير اأن هناك رقابة 

�س��ارمة عل��ى االإعالم املحل��ي يف الدول امل�س��اركة يف القتال بعدم 

ن�رش اأية معلومات حول اخل�سائر الب�رشية، حيث هناك ع�رشات القتلى 

يف �سفوف القوات املتحالفة مع ال�سعودية.

¡ اأزمة �سامتة
ذكر م�سبببدر فل�سبببطيني اأن هناك اأزمة يف العالقات الفل�سطينية - 

الرتكيبببة، رغم عدم الإعالن عن ذلبببك، ويف الدوائر املغلقة برام اهلل 

هناك انتقادات �سبببد تركيا ودولة قطر. وك�سبببف امل�سدر اأن ال�سلطة 

الفل�سبببطينية حاولت من خالل بع�ش امل�سبببوؤولني الأتراك احل�سول 

على معلومات وتفا�سبببيل عن الت�سبببالت بني »حما�ش« والعدو 

»الإ�رصائيلبببي«، والتي تتبببم برعاية تركية، لكنهبببا مل حتقق ذلك، 

وجتاهل امل�سوؤولني الأتراك الطلب الفل�سطيني.

¡ املغرب ت�ست�سيف لقاءات فل�سطينية - »اإ�رصائيلية«
ذكرت م�س��ادر دبلوما�سية اأوروبية اأن »اإ�رشائيل« تعمل على �سياغة 

جدي��دة تعك�س موقفها من اإمكانية ا�ستئناف املفاو�سات مع اجلانب 

الفل�سطين��ي. وك�سف��ت امل�س��ادر اأن دواًل ا�ست�ساف��ت موؤخ��راً لق��اءات 

فل�سطينية - »اإ�رشائيلية«، من بينها املغرب، م�سرية اإىل اأن »اإ�رشائيل« 

تتم�س��ك يف كل هذه اللقاءات باأن ُت�ستاأن��ف املفاو�سات دون �رشوط 

م�سبق��ة، وبنوايا ح�سنة من الطرفني، ُترتج��م عمليا قبل ن�سب طاولة 

التفاو���س، حت��ى ال تت�سبب يف �سحن االأج��واء واإ�سعال التوتر. وقالت 

امل�سادر ذاتها اإن الواليات املتحدة على علم تام بكل هذه االت�ساالت 

ل من جانبها، وبالتايل فاإن وزير  »ال�رشية«، دون رعاية منها اأو تدخُّ

اخلارجية االأمريكية لن يحتاج اإىل جهود كبرية ليقوم بافتتاح قاعة 

املفاو�سات من جديد، يف غياب ال�رشوط امل�سبقة.

¡ العدو يكّثف دعمه للم�سلحني يف �سورية
ذكر م�سبببدر اأمني »اإ�رصائيلي« اأن حبببزب اهلل اأقام العديد من »قواعد 

العمل« يف مناطق �سبببورية خمتلفة، وب�سكل رئي�ش يف مناطق قريبة 

مبببن القنيطبببرة، واأن الأجهبببزة ال�سبببتخبارية »الإ�رصائيلية« تراقب 

ذلبببك وتتابع ما يقوم به احلزب يف تلك املنطقة. وك�سبببف امل�سبببدر 

اأن »اإ�رصائيبببل« تقوم بتكثيف دعمها باأ�سبببكال خمتلفة للمجموعات 

امل�سلحة جنوب �سورية، مقابل احل�سول على معلومات عن حتركات 

حزب اهلل داخل الأرا�سي ال�سبببورية، متوقعًا اأن ت�ساعف اإيران دعمها 

وتويلها حلبببزب اهلل، رغم التقارب بني طهبببران والغرب، فب»القيادة 

الإيرانيبببة ُتدرك جيبببداً �رصورة دعم حلفائها يف املنطقة، خ�سو�سبببًا 

�سبببورية وحزب اهلل، لذلبببك فاإن من املوؤكد األ يوقبببف التفاق النووي 

اليراين دعم طهران حللفائها، بل �سيزيد من هذا الدعم«.
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اأن حماولة التمدد التكفريي يف  من املوؤكد 

خميم عني احللوة لي�ش وليد ال�سدفة، بل مرتبط 

ل�سيما  يبدو،  ما  على  املنطقة  يف  بالأو�ساع 

باحلرب على حمور املقاومة، من خالل تغلغل 

احللوة،  عني  اأزقببة  يف  املت�سددة  املجموعات 

منه،  م�ساحة ممكنة  اأكر  على  ال�سيطرة  بهدف 

وحتويلها اإىل بوؤرة اأمنية، لتهديد اأمن املقاومة 

يف جنوب لبنان، على اأن ي�سبق ذلك اإنهاء دور 

»حركة فتح« وفقًا حل�سابات التكفرييني، وكذلك 

اغتيال  منذ  موؤخراً  الوقائع  توؤكد  ما  ح�سب 

وحماولة  الفائت،  ال�سهر  الأردين  طالل  العقيد 

�سيدا  يف  الفل�سطيني  الأمببن  م�سوؤول  اغتيال 

بذريعة  موؤخراً،  العرمو�سي  اأ�رصف  اأبو  العقيد 

وهو  التكفرييني«  »نفوذ  مناطق  اإىل  دخوله 

يف طريقه اإىل مكتبه، حلق ذلك �سيطرتهم على 

الوطني«  »الأمن  عنا�رص  وطرد  حي »حطني« 

اأن  اإىل  منه وفقًا مل�سادر وا�سعة الطالع ت�سري 

»فتح« ت�سعى ل�ستعادة احلي من املجموعات 

التكفريية، ومل تفلح حتى ال�ساعة.

اأن ال�سبب الأ�سا�سي لعجز  وتعتر امل�سادر 

املخيم،  التطرف يف  انت�سار  من  احلد  عن  فتح 

هو تعدد املرجعيات يف »احلركة« التي تلقي 

اإقدامها  عدم  يف  امل�سووؤلية  من  جزءاً  بدورها 

ظاهرة  ل�ستئ�سال  وا�سعة  عملية  �سن  على 

الأن�سار«،  »ع�سبة  على  املخيم،  من  التكفري 

التي ترف�ش اإقحامها يف ا�ستباك مع التكفرييني، 

دوراً  توؤدي  اأن  حتاول  »الع�سبة«  اأن  �سيما  ل 

توفيقيًا بني خمتلف الف�سائل الفل�سطينية، مبا 

فيها »التيار القاعدي«.

عي�سى  حممود  العميد  اأن  امل�سادر  وترى 

»عني  فتح يف  يف  الأقوى  الطرف  هو  )اللينو( 

على  بهجوم  الببقببيببام  وبو�سعه  احلببلببوة«، 

باآل  ارتباطه  نفوذه  يعزز  ومببا  املت�سددين، 

والتي  املخيم،  يف  العائالت  كرى  ال�سفوري؛ 

قرار  لكن  البب�ببرصورة،  عند  اأزره  ت�سّد  بدورها 

»اللينو« مرتبط مبوافقة القيادي يف »احلركة« 

حممد دحالن.

ويف ال�سياق، تبدي امل�سادر خ�سيتها من اأن 

لإنهاء  بداية  املخيم  يف  الإرهاب  تف�ّسي  يكون 

بعد  ذات  اآخر  بف�سيل  ل�ستبدالها  »فتح«  دور 

»اإخواين«؛ تنفيذاً لأمر عمليات اإقليمي.

يف املح�سلة، لريب اأن هناك تخوف من اإمكان 

حتويل »عني احللوة« اإىل »يرموك« اآخر، اأي بوؤرة 

ال�ستقرار  فيه  ُي�ستهدف  املت�سددة،  للمجموعات 

اللبناين وحزب اهلل، على غرار ما ح�سل يف دم�سق، 

العا�سمة  لتهديد  م�سدراً  »الريموك«  بات  حيث 

ال�سورية، ل�سيما يف ظل تعدد الف�سائل داخل اأكر 

املخيمات الفل�سطنيني يف لبنان، خ�سو�سًا اأن هناك 

جهات اإقليمية ودولية حتاول اإقحام املخيمات يف 

�سورية لبنان يف احلرب على حمور املقاومة.

ح�سان احل�سن

حوادث »عين الحلوة«.. إلنهاء »فتح« أو الستهداف المقاومة؟

منذ فرتة غري ق�سرية، ي�سهد خميم 

عني احللوة ا�ستباكات وتوترات اأمنية 

خمتلفة،  باأ�سكال  �سب�سبتها  يتّم 

الأمور خمتلفة،  تبدو  املرة  لكن هذه 

اأمام  وكاأننا  كبرية؛  خماطر  وحتمل 

قطعة »بازل« مفككة ل بد من اإعادة 

بو�سوح،  ال�سورة  لتكتمل  جمعها 

املعطيات  بني  الكبري  الرتابط  ب�سبب 

مببن جهة،  والببدولببيببة  الإقببلببيببمببيببة 

من  اللبنانية  املحلية  والتطورات 

جهة اأخرى.

لنحدد قطع »البازل« اأوًل:

»حركة  تبببببدو  ل  فل�سطينيًا: 

فتح« يف اأح�سن حالتها، حيث يبدو 

الرتباك يف اأي عمل تقوم به، مرتافقًا 

مببع واقبببع احلبببال املبببرتدي ملنظمة 

اجتمعت  التي  الفل�سطينية،  التحرير 

جلنتها التنفيذية على وقع معلومات 

رئي�ش  نية  وا�سع عن  ب�سكل  انت�رصت 

عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة 

م�سي  وبعد  رئا�ستها،  من  ال�ستقالة 

التي ن�رصتها  48 من هذه املعلومات 
كبري  نفى  العاملية،  الأنباء  وكببالت 

�سائب  الفل�سطينيني  املفاو�سني 

اأن  بعد  املعلومات،  هببذه  عريقات 

اأخذت مدى وا�سعًا.

ُتبذل  التي  التهدئة  م�ساعي 

فيها خميم عني  ي�سهد  مرة  كل  يف 

وا�ستباكات،  اأمنية  توترات  احللوة 

ما تكاد تنجح حتى تعود وتنفجر، 

من  هناك  اأن  وا�سحًا  بببات  بحيث 

بوا�سطة  تفجريها،  اإىل  ي�سعى 

وتبباأكببد  ثبت  م�سلحة  جمموعات 

التنظيمات  توجهات  ت�سّب يف  اأنها 

الإرهابية املتطرفة التي تن�سط على 

م�ستوى الإقليم.

الالفت يف جمرى هذه التطورات، 

اأمام  ُو�سعت  حمراء  خطوطًا  كبباأن 

اإنهاء نفوذ هذه اجلماعات املتطرفة 

الفل�سطينية،  املخيمات  داخبببل 

خ�سو�سًا يف خميم عني احللوة، رغم 

ما�سية  اأنها  اجلماعات  هذه  تاأكيد 

موؤكدة  لها،  املر�سوم  املخطط  يف 

اأنها لن ترتاجع عنه، والدليل الآخري 

كبري  برهان  املخيم  ا�ستباكات  يف 

ال�ستباكات  بعد  اإنه  اإذ  ذلك،  على 

اغتيال  اإثر  ح�سلت  التي  الوا�سعة 

قائد كتيبة »�سهداء �ساتيال«؛ العقيد 

اتفاق  اإىل  والو�سول  الأردين،  طالل 

اأقدمت  النار،  لإطالق  ووقف  تهدئة 

مفاجئ  وب�سكل  املجموعة  نف�ش 

لأحد  جديدة  اغتيال  حماولة  على 

مرتاحة  اأنها  يعني  ما  فتح،  قادة 

فعل  ردة  ح�سول  لعدم  ومطمئنة 

اجلماعات  لهذه  وحا�سمة  رادعببة 

الإرهابية املتطرفة، يف ظل املواقف 

لبع�ش  املفهومة  وغببري  امللتب�سة 

مما  املخيم  الإ�سالمية يف  الف�سائل 

مواقف  تتخذ  اإنها  بحيث  يجري، 

مع  اأنها  ظاهرها  يف  تبدو  رمادية 

ويف  املخيم،  وال�ستقرار يف  الهدوء 

باطنها ت�سّكل دعمًا، ولو غري مبا�رص، 

لهذه اجلماعات.

داخببل  الببتببطببورات  اأن  ويببالحببظ 

خمببيببم عببني احلببلببوة تببرافببقببت مع 

اجتاه  اأهمها  اإقليميًا،  بارزة  تطورات 

معركة الزبداين نحو احل�سم من قَبل 

بحيث  واملقاومة،  ال�سوري  اجلي�ش 

يف  باتت  الإرهابية  اجلماعات  اإن 

م�ساحة �سيقة جداً، ومل يعد اأمامها 

اإل ال�ست�سالم اأو املوت.

الفار  على  القب�ش  اإلقاء  اإعببالن 

اأحمد الأ�سري، الذي تبنّي اأنه وجماعته 

يف  اجلماعات  هذه  حمى  يف  كانوا 

اأن  تبنّي  قادر  وبقدرة  الوقت،  نف�ش 

�سورية  اإىل  ذهبت  لبناين  �سيدة 

فخطفها  الظروف،  هذه  يف  للعالج 

�رصيط  زعمت يف  كما  احلر،  اجلي�ش 

ن�رصه ابنها، واأن املطلوب الإفراج عن 

هذا  )تاأملوا  �رصاحها..  لُيطلق  الأ�سري 

ال�سيناريو الرديء(. 

لبنانيًا، جاء ال�ستباك الأول يف 

ما  اأو  ال�سام«  »جند  بني  املخيم 

ي�سمى »ال�سباب امل�سلم« على وقع 

م�سوؤول  لغتيال  الفا�سلة  املحاولة 

الأمن الوطني الفل�سطيني اأبو اأ�رصف 

العرمو�سي، يف نف�ش الوقت الذي كان 

ي�سهد و�سط بريوت مواجهات وا�سعة 

بني احل�سود املتظاهرة، تلبية لدعوة 

والقوى  ريحتكم«  »طلعت  حملة 

الأمنية التي �سكلت بتداعياتها خطراً 

ل  اللبناين،  ال�ستقرار  على  كبرياً 

ب�سكل  املواجهات  ع  تو�سُّ بعد  �سيما 

بالكامل  غّطى  والذي  م�سبوق،  غري 

على املواجهات اخلطرية يف املخيم.

احلببراك  اإىل  هنا  �رصيعة  عببودة 

يف  النفايات  اأزمة  بدء  مع  ال�سعبي 

�رصيعة  حركة  كانت  حيث  لبنان، 

لقطع  �سعبي  رف�ش  عببنببوان  حتببت 

النفايات  لدخول  اجلنوب،  اتو�سرتاد 

احلقيقة  لكن يف  اخلروب،  اإقليم  اإىل 

بذخرية  بب»مناورة  اأ�سبه  اأنها  تبني 

الزبالة احلية« لقطع طريق اجلنوب، 

ا�ستمرت اأكرث من 48 �ساعة.

ا�ستباكي  يف  لوحظ  املرة  هذه 

القن�ش طاول  اأن  خميم عني احللوة 

الببذي  ال�رصقي،  �سيدا  اأوتببو�ببسببرتاد 

ا�سطرت القوى الأمنية لقطعه، وامتد 

هذا القن�ش غري املفهوم وغري املرر 

و�سوًل  �سيدا  داخلية يف  اأحياء  اإىل 

اإىل �ساحة النجمة.

على  »البببببازل«  تركيب  لنعيد 

يت�سح جانب  قد  �سلف،  الذي  النحو 

الببذي  كبري مببن املبب�ببرصوع اخلببطببري 

ال�ستات  خميمات  تدمري  مع  يرتافق 

الفل�سطيني، بفعل انزلق املجموعات 

الداخلية،  ال�رصاعات  اإىل  الإرهابية 

�سواء يف �سورية اأو غريها، كما ح�سل 

يف خميم الريموك قرب دم�سق، وكما 

ح�سل �سابقًا يف خميم نهر البارد..

ونببتببابببع تببركببيببب »البببببببازل«: 

خدماتها  وقببف  عن  تعلن  الأونبببروا 

ول�سكانها،  الفل�سطينية  للمخيمات 

نكبة  ت�سبه  التي  الظروف  هذه  يف 

جديدة تهدد ال�سعب الفل�سطيني.

دول غربية وكندا تعطي ب�رصعة 

مذهلة وب�سكل وا�سع تاأ�سريات هجرة 

للفل�سطينيني.

قيادي كبري يف ف�سيل فل�سطيني 

مقاوم يتجّول بني الدوحة والريا�ش 

معلومات  تت�سح  وقت  يف  واأنقرة، 

الكيان  بني  عميقة  �رصية  حمادثات 

تهدئة  اأجل  من  وف�سيله  ال�سهيوين 

بني الطرفني ملدة ع�رص �سنوات..

نعتقد اأن تركيب »البازل« اكتمل، 

الفل�سطيني  ال�سعب  بالتاأكيد،  لكن 

مدى  على  احلي  باللحم  واجه  الذي 

جوهر  على  وحافظ  ونيف،  عامًا   67
ق�سيته، ما يزال فيه دم ينب�ش.

عبد اهلل نا�رص

أحداث »عين الحلوة« تتزامن 
مع تسهيالت مذهلة وغير 

مسبوقة من سفارات غربية 
لمنح الفلسطينيين تأشيرات 

هجرة

ملعرفة غايات معارك عني احللوة لبد من ربط املعطيات الأقليمية والدولية.. والتطورات املحلية اللبنانية

اشتباكات عين الحلوة: المؤامرة الكبرى على المخيمات تتصاعد

) �لعدد 371(  �جلمعة - 28 �آب - 2015



أبو مازن.. وأسباب 
استدعاء »المجلس« 

لالنعقاد
امل�ؤ�س����فة،  امل�س����اهد  م����ن 

الف��س����ى  وكتعب����ر عن حالة 

ال�سيا�سية الفل�سطينية، ا�ستدعاء 

املجل�س ال�طن����ي، بهدف عقده 

اال�ستقاالت  عرب ب�ابة جمم�عة 

ال�س����لطة  رئي�س  تقّدمها  الت����ي 

ب�سفته رئي�س اللجنة التنفيذية.

هن���ا م���ن املمك���ن طرح 

اأ�س���باب ثالثة، ال�س���بب االأول 

والثاين  الت�قي���ت،  يف  يتمثل 

يتمثل يف املكان، اأما ال�س���بب 

الثالث فيتعل���ق مبا يدور يف 

راأ�س ال�سيد اأب� مازن. 

يف االأول، ف���اإن الت�قي���ت 

وكاأن���ه عل���ى �س���لة مبا�رشة 

مفاو�س���ات  عن  ُيحك���ى  عما 

قي���ل اإنها جتري ب���ن حما�س 

ال��س���يط  عرب  و»اإ�رشائي���ل« 

الدويل ط����ين بلر، واأب� مازن 

يريد الق�ل مل���ن يعنيهم االأمر 

اإن ال�رشعي���ة هن���ا، وهي نح� 

التجديد لنف�س���ها مب�سيئه من 

خارج االإجماع ال�طني، وحتى 

من خارج الف�س���ائل ال�رشيكة 

معه يف اللجنة التنفيذية. من 

جهة ثانية، هن���اك ازدياد يف 

م�س���احة اخل�س����م املزعجن 

له، وه���� يري���د اإزاحتهم؛ مبا 

ُيّني النف�س، على اأنها اللعبة 

الديقراطية. 

ويف ال�سبب الثاين املتعلق 

بامل����كان، حي����ث رام اهلل مكان 

اأن  انعق����اد املجل�����س، مبعنى 

املجل�����س ال يك����ن اأن حت�رشه 

بع�س الف�س����ائل وال�سخ�سيات 

ال�طنية امل�س����تقلة من خلفية 

اأو�سل�«،  ل�»اتفاقات  رف�س����ها 

وعلى فر�س اأنها قررت احل�س�ر، 

فهي لن حت�����رش، الأنها مطل�بة 

لالحتالل، وبذلك ي�س����من عدم 

بالروؤى  ح�س�ر من يخا�س����مه 

والت�جه يف خياراته ال�سيا�سية 

الناح����رة للعناوي����ن واحلق�ق 

ال�طنية والتاريخية. 

واملت�س���ل  ثالثه���ا،  اأم���ا 

مب���ا يدور يف راأ����س اأب� مازن، 

فالتخل�س من ����رشكاء االأم�س 

دون  م���ن  الي����م،  خ�س����م 

االإم�ساك اجليد يف دفة ال�سلطة 

واملنظم���ة ال معن���ى له، وفق 

روؤي���ة ق���رر ل�حده و�س���عها 

ل�رشكائه اجلدد دومنا اعرتا�س، 

واإال م�سر �سالم فيا�س ويا�رش 

عبد ربه ينتظره.

نطق  ال�سلطة  رئي�س  ال�سيد 

ُمف�س����حًا عن اله����دف يف عقد 

التنفيذية  »اللجن����ة  املجل�س: 

هي حك�م����ة دولة فل�س����طن، 

ومتثل كل ال�س����عب الفل�سطيني 

يف الداخ����ل واخل����ارج، ونحن 

بحاج����ة اإىل تفعيلها«، اأي اأنه 

يريد جلن����ة تنفيذية مبعايره 

ومقا�ساته. 

رامز م�سطفى

6

تت�ساعد حّدة ال�رشاع يف خميم عن 

احلل����ة وحماوالت التفجر والتهجر من 

خالل جماعات »اإ�سالمية« متطرفة تّ�لت 

القيام باغتيال قيادات فل�س���طينية داخل 

املخيم، ال�س���يما من حركة »فتح«، جنح 

بع�س���ها؛ كما ح�س���ل مع طالل االأردين، 

وف�سل بع�سها االآخر كما ح�سل م�ؤخراً مع 

قائد االأمن ال�طني اأب� اأ�رشف الغرم��سي، 

اأما ال�س���حية االأوىل دائمًا فه� ال�س���عب 

الفل�سطيني.

حالة اخل�ف والهل���ع طالت خمتلف 

اأنح���اء املخي���م، واأدت اإىل ن���زوح مئات 

العائالت اإىل اجل�ار، بعد ف�س���ل و�سق�ط 

كل و�س���اطات التهدئ���ة الت���ي ت�ّلته���ا 

الفعاليات ال�سيا�سية، يف حماولة الإبقاء 

ال�سيا�س���ي واالأمني واالجتماعي  ال��سع 

يف املخي���م حتت ال�س���يطرة، لكن ما زاد 

من حّدة االأزمة، غي���اب اأية حل�ل جدية 

وفعلي���ة على االأر�س للت�ت���رات االأمنية 

واحل����ادث املتك���ررة، بحي���ث ي�س���يطر 

الهاج����س االأمن���ي على جمي���ع االأزمات 

وال�س���حية  والتعليمي���ة  االجتماعي���ة 

لالجئ���ن داخل املخيم الذي ي�ست�س���يف 

منذ �سنتن اأكرث من األف عائلة فل�سطينية 

نازحة من خميمات �س����رية، ما �ساعف 

م���ن االأزمات املعي�س���ية داخ���ل املخيم، 

ال�س���يما بع���د تقلي�س خدم���ات االأونروا 

ال�سحية والتعليمية، والتهديد ب�قفها.

الف�س���ائل الفل�سطينية تداعت اأكرث من 

م���رة لعقد اجتماعات يف ال�س���فارة، لكن 

دون جدوى، ما يدل على اأن ال�اقع املتاأزم 

على االأر�س خارج قدرة �س���بط القيادات 

الفل�سطينية لغاية الي�م، وذلك ُينذر باأم�ر 

ق���د ال حُتمد عقباها، خ�س��س���ًا اأن االأم�ر 

تتجه نح� الت�س���عيد تدريجيًا، بحيث ال 

يلبث االإعالن عن تهدئ���ة اأو وقف الإطالق 

الن���ار حتى يتفّجر ال��س���ع هنا اأو هناك، 

وتب���داأ ج�لة جديدة م���ن القتل والتدمر 

وحم���اوالت �س���ل احلي���اة االجتماعي���ة 

الي�مية الأهايل املخيم، باأ�سلحة مت��سطة 

بداأ مداه���ا يطاول ج�ار املخيم، واأدت اإىل 

ا�س���طرار الق�ى االأمني���ة اللبنانية لقطع 

الطريق واالأوت�سرتاد املجاور للمخيم.

ال يبدو االأمر حماولة لل�س���يطرة على 

الق���رار ال�سيا�س���ي بقدر م���ا ه� حماولة 

للتل�ي���ح بالق���درة على زعزع���ة االأمن 

داخل املخيم من قَب���ل بع�س اجلماعات 

املتطرف���ة، واإر�س���ال ر�س���الة مفادها اأن 

املخيم ورقة يكن ا�س���تخدامها لل�سغط 

يف ملف هنا اأو ق�س���ية هن���اك، لكن هذه 

املحاوالت اأثبتت ف�سلها لغاية االآن لعدة 

اأ�سباب، اأبرزها:

اإجم���اع القي���ادات الفل�س���طينية على 

رف�س زعزعة االأمن يف لبنان، خ�س��س���ًا 

من ب�ابة عن احلل����ة، ووعيها للمخطط 

الفل�س���طينية،  الق�س���ية  ي�س���تهدف  الذي 

وال�س���يما اجلزء املتعلق بالالجئن، وما 

يثل���ه عن احلل�ة باعتب���اره اأكرب خميم 

لالجئن الفل�س���طينين يف ال�ستات، ورمزاً 

لل�سم�د الفل�سطيني ط�ال �سبعة عق�د من 

عمر الق�سية.

�س���م�د االأهايل ورف�سهم جميع اأ�سكال 

التط���رف، والقدرة على ا�س���تئناف احلياة 

يف الي�م التايل داخل املخيم، مهما كانت 

حدة الت�ترات االأمنية، كما ح�س���ل مراراً، 

وانخراطهم باملبادرات ال�س���عبية الداعية 

اإىل و�س���ع حد لالنفالت االأمني والف��سى 

داخل املخيم.

لك���ن، ال يك���ن اأن ي�س���تمر ذلك دون 

حت�سن ال��س���ع ال�سيا�س���ي واالأمني يف 

عن احلل����ة، واإط���الق مبادرة �س���عبية 

�س���املة مل�اجهة امل�س���اريع الفتن�ية يف 

جميع املخيم���ات الفل�س���طينية، والعمل 

على ت�س���كيل هيئة قيادية عليا ت�س���ارك 

فيها خمتلف اأطياف ال�س���عب الفل�سطيني، 

وبالتايل ي�ساهم النا�س يف فر�س اأجندتهم 

ال�طنية وال�سيا�سية واالأمنية واالجتماعية 

التدمر  ع���ن م�س���اريع  اخلا�س���ة، بعيداً 

والتهجر التي تطال خميماتهم.

�سامر ال�سيالوي

»عين الحلوة«.. ومشاريع التفجير والتهجير

■ النائب ال�س���ابق في�س���ل الداوود؛ االأمن العام 
حلركة الن�س���ال اللبن���اين العرب���ي، حّيا احلراك 

املدين ال�س���عبي وال�س���بابي ال���ذي قادته حركة 

»طلعت ريحتكم« يف م�اجهة الف�ساد وال�سم�رشات 

وال�س���فقات، وعدم قيام ال�س���لطة ب�اجباتها مع 

م�اطنيها، مطالبًا باأن يبادر رئي�س جمل�س الن�اب 

نبيه بري اإىل دع�ة جمل����س الن�اب الإقرار قان�ن 

انتخاب خارج القيد الطائفي، ولبنان دائرة واحدة 

باأعتماد الن�سبية.

■ ال�شي��خ ماه��ر حمود لف��ت اإىل الدر�س الذي يجب 
اأن يتعلمه امل�شلمون من ظاهرة الأ�شري، الذي اتخذ 

الإ�ش��ام ذريعة لأهداف��ه، ورفع �شع��ارات مذهبية 

اأوه��ام وحتالي��ل  ع�شبي��ة متخلف��ة تنطل��ق م��ن 

قة، ثم عندما ف�شل بات يدعي البع�س  �شيا�شي��ة ملفَّ

قائ��ًا: »�رضبوا الإ�شام.. اأهانوا اأهل ال�شنة.. ظلموا 

اأه��ل الدين ال�شحيح..«، لكن احلقيقة اأنه ظلم نف�شه 

اه 
ّ
وظل��م من معه و�شلك واإياهم طريق الباطل و�شم

طريق احلق.

■ جتمع العلماء امل�سلمن ا�ستقبل وفداً من جمعية 
التعليم الديني االإ�سالمي، اأكد اأن اجلمعية حري�سة 

كل احلر�س على ن�رش االإ�س���الم ال��سطي املحمدي 

االأ�س���يل الذي يدع� لل�ح���دة واملحبة، وينكر كل 

دع�ات الفتنة والتقاتل ب���ن اأبناء ال�طن ال�احد 

على اختالف اأديانهم ومذاهبهم.

■ �شمري �رضك���س اأ�شف لا�شتباكات املتوا�شلة يف 
خميم ع��ن احللوة، ودعا جمي��ع الف�شائل والقوى 

التحل��ي باحلكم��ة وامل�شوؤولي��ة،  اإىل  الفل�شطيني��ة 

وع��دم الجن��رار اإىل الفتن��ة الداخلي��ة الت��ي ي�شعى 

 يف م�شلحة 
ّ
اإليها البع�س لأغرا�س م�شبوهة ت�شب

الع��دو ال�شهيوين الذي ل ياألو جه��داً لزرع ال�شقاق 

والف��ن بن مكونات ال�شعب الفل�شطيني يف الداخل 

واخلارج.

■ ال�س���يخ ح�سام العيالين ا�س���تنكر ما يجري يف 
خميم عن احلل�ة �س���ائاًل: م���اذا يعني اأن يطاول 

ر�س���ا�س القن�س االأطراف املحيطة باملخيم؟ ومن 

يطلق هذه القذائف؟ وما الهدف منها؟ هذه االأ�سئلة 

بر�سم قادة الق�ى والف�س���ائل واملرجعيات داخل 

خميم ع���ن احلل�ة، التي من املفرت�س ان تتحمل 

م�س����ؤوليتها ب�س���كل جدي، وت�قف م�سل�سل القتل 

والتدمر وترويع االآمنن ونزوح اأهلنا من املخيم 

ومنطقة تعمر عن احلل�ة.

عربي ـ دولي 

حالة اخلوف والهلع طالت خمتلف اأنحاء املخيم واأدت اإىل نزوح مئات العائالت
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أردوغان.. والخيارات الُمرة
اأخرج الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

م���ن جعبت���ه ال�رشاع م���ع »ح���زب العمال 

الكرد�س���تاين« جمدداً، معتق���داً اأن امل�اجهة 

الع�س���كرية �س���يف قد يك�ن له حّد ي�ستطيع 

االإفادة منه يف حال اإجراء انتخابات مبكرة.

من جهته، اأحمد داود اأوغل� الذي ا�ستنفذ 

كل املهلة الد�س���ت�رية يف من اأجل ت�س���كيل 

احلك�مة، اأعلن قبل خم�س���ة اأيام من انتهائها 

عن ف�سله، واأبلغ اأردوغان بهذا االأمر، علمًا اأن 

القان�ن الرتك���ي اأعطاه حق قرار االنتخابات 

املبك���رة بالت�س���اور م���ع رئي����س الربملان، 

ال���ذي بدوره يعت���رب من »اأقم���ار جمم�عته 

ال�سم�سية«.

فيما يبدو »حزب ال�س���عب اجلمه�ري« 

مقتنعًا بقدرته على ت�سكيل احلك�مة والقيام 

مبا عج���ز عنه ح���زب النظ���ام الرتكي، فه� 

�س���يتجه اأواًل نح� »حزب العدالة والتنمية« 

من اأجل االتفاق على �سلة املقاعد احلك�مية 

وت�زيعها بن اأكرب حزبن تركين، ويف حال 

ف�سل فاإنه �س���يت�جه نح� اأحزاب املعار�سة، 

وفيم���ا يبدو فاإنه واث���ق بقدرته على جتاوز 

اخلالفات بينها من اأجل تاأليف احلك�مة.

وح�سب املراقبن فاإن اأردوغان الذي كان 

حتى االأم�س القريب يعي�س ن�س����ة اأ�س���الفه 

دم من م�سهد دخ�ل االأكراد اإىل  ال�س���الطن، �سُ

مبنى الربملان الرتكي على ح�س���اب ح�سته، 

مع اإمكانية فقدانه االأغلبية املطلقة برملانيًا 

وحك�ميًا، اإال من خالل تقدمي تنازالت، م�سافًا 

اإليه���ا امل���اأزق الرتكي يف االأزمة ال�س����رية، 

والتي يبدو اأن اأردوغان بات ينتظر من يح�رّش 

له ال�سلم كي ينزل عن »ال�سجرة ال�س�رية«.

اأمام هذا ال�اقع اجلديد، وجد ال�س���لطان 

الرتكي نف�س���ه اأمام خيارات ُمرة يعمل على 

التخفيف من وطاأتها، وكانت االآلة الع�سكرية 

اإحدى خياراته، علمًا اأنها �س���الح ذو حدين، 

دون ن�س���يان احلد الثالث الذي برز من خالل 

اإعالن »داع�س« بدء حربها يف الداخل الرتكي، 

والت���ي قد تك����ن لعبة ا�س���تخبارات تركية، 

ح�س���ب ما يرى املحلل�ن، اإال اأن املعار�س���ة 

ال�طني���ة الرتكية قد تقلب االأمر ل�س���احلها، 

خ�س��سًا اأنها طّبقت يف االنتخابات االأخرة 

مبداأ عدو عدوي �سديقي، وا�ستفادت منه.

بع���د اعتذار اأوغل� وف�س���له يف التاأليف، 

وفيما العن على االنتخابات املبّكرة، اأ�سبح 

لزام���ًا تاألي���ف حك�مة ت�رشي���ف اأعمال يف 

واح���دة من طريقتن، فاإم���ا حك�مة ت�رشيف 

اأعمال ت�سم كل مك�نات الربملان، لكنها تك�ن 

م�سل�لة بحكم الت�ازنات داخل هذا الربملان، 

واإما تكليف احلزب املعار�س بت�سكيل حك�مة 

ت�رشيف االأعمال، الذي �سيجهد لعدم ال�سماح 

باالنتخابات املبكرة.

حقيق���ة االأم���ر اأن اأردوغان من���ذ اإعالن 

نتائج االنتخابات الربملانة وعى اأن م��س�ع 

االنتخابات الفرعية قد تك�ن اأي�س���ًا منا�سبة 

خل�س�مه لالجتماع واإبراز »العن احلمراء«، 

الأنه���م يعلم�ن اأنهم معني����ن باالإجابة عن 

اإبراز قدرتهم على و�س���ع حد لتفرد اأردوغان 

باحلكم، خ�س��سًا بعد امل�اجهات الع�سكرية 

االأخرة التي افتعله���ا اأردوغان بن اجلي�س 

الرتك���ي واجلانب الكردي، والتي من �س���اأنها 

اأن ت�س���د الع�س���بيات كل يف اجت���اه، وبعد 

الت�رشيحات التي �س���درت ع���ن اأركان حزبه 

ب���اأن اأطرافًا خارجية تعم���ل على وقف تقدُّم 

ه االإ�س���المي حلك�مته، وه���� اأمر غر  الت�جُّ

ال�سحيح. 

خالد املعلم
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تركيا.. ودوامة العنف واالنهيار السياسي
اأردوغان يرتنح بعد  ال�س���لطان 

عن  وعجزه  االنتخابات  خ�س���ارته 

تاألي���ف احلك�م���ات منف���رداً، فبداأ 

االأحزاب من املعار�سة  يج�ل على 

املعتدلة، وحتى املتطرفة، ي�ستجدي 

ال�رشاكة، اللتقاط االأنفا�س، والإ�رشاك 

عة،  االآخري���ن يف خ�س���ائره املت�قَّ

والتي ب���داأت تبا�س���رها تظهر يف 

اأعمال العن���ف والتفجرات، ومقتل 

وجرح  االأتراك،  الع�سكرين  ع�رشات 

اأ�سعاف اأعدادهم.

تته���اوى،  الرتكي���ة  الل���رة 

واالقت�س���اد يعي�س القل���ق والت�تر 

وعدم اال�ستقرار، خ�فًا من امل�ستقبل 

الدام�س الذي ي�س���نعه التكفري�ن 

اأبناء  من »داع�س« واأخ�اته���ا من 

تك���رار  يف  بالتبن���ي؛  اأردوغ���ان 

ال�سلطان  �سنعها  التي  لالنك�سارية 

الرتك���ي م���ن اللقط���اء واالأ����رشى 

واالأيت���ام جمه�يل االأه���ل، فرّباهم 

على ال����الء له والت�ح����س، لي�س 

من اأج���ل الدولة الرتكي���ة، بل من 

اأجل���ه فقط، فانقلب����ا عليه بعدما 

اأنف�سهم، فكان  ا�ست�سعروا الق�ة يف 

ال�س���دام القاتل بينهم���ا، وهذا ما 

�س���يك�ن عليه احلال مع »داع�س« 

اأوىل  كان���ت  وال���ذي  واأردوغ���ان، 

الأردوغان  »داع�س«  تهديد  ب�سائره 

بت�حري���ر تركيا منه ومن الف�س���اد 

والعلمانية ورّدها اإىل ديار االإ�سالم، 

وه���ذا اأول اته���ام م���ن التكفرين 

ل�»حزب العدالة« الرتكي باأنه غر 

اإ�سالمي، واإن تربقع بربقع »االإخ�ان 

امل�سلمن«، مما ي�سحب الب�ساط من 

حتته ويدح�س ادعاءاته باأنه حامي 

نة. امل�سلمن، خ�س��سًا اأهل ال�سُّ

اأ�سقط اأردوغان و»حزب العدالة 

والتنمية« اتفاق الهدنة مع »حزب 

العم���ال الكرد�س���تاين«، فانفج���ر 

ال��س���ع االأمني ب�جهه، وخ�رش كل 

ما تبّجح به عندما وّقع ذاك االتفاق 

ليخدع ال�سعب الرتكي باأنه �ساحب 

الكبرة ل�س���عبه ب�س���عار  املكرمة 

»�س���فر م�ساكل« مع اجلران، لكنه 

ق�س���د بذلك اإلغاء القرار امل�س���تقل 

والع���راق،  �س����رية  للج���ران يف 

عرب ت�س���لّمه للحكم عرب »االإخ�ان 

امل�سلمن« و»داع�س« و»الن�رشة« 

واأخ�اته���ا، اأي اإلغاء اجل���ار االآخر 

وتعين دمى تابعة له يف ال�سلطة 

كم���ا يعّن االئتالف���ات واملجال�س 

فنادق  ال�س����رية يف  واملعار�سات 

تركي���ا، اأو دميت���ه الك���ربى حممد 

مر�س���ي الذي لبى طل���ب اأردوغان 

فاع���رتف باتفاقية »كامب ديفيد« 

مع الع���دو »االإ�رشائيلي«، وحا�رش 

غزة و»حما�س«، ف�س���كرته االأخرة 

عل���ى »عطاءات���ه« بال�رشاكة مع 

قطر، وتنّكرت لدعم اإيران و�س����رية 

واملقاومة يف لبنان، و�سكرت بع�س 

الق�ى ال�سيا�س���ية م���ن »14 اآذار«، 

ومل ت�س���كر الذين قّدم�ا لها الدعم 

من »8 اآذار« وغرهم من ال�رشفاء.

فر�س���ت الالإدارة االأمركية على 

اأردوغان وحزبه وحك�مته  املغرور 

اإحت�سان التكفرين وكل املعار�سة 

ال�س�رية الإ�س���قاط الدولة والرئي�س 

والكيان ال�س����ري، ولفتح حدودها 

ومطاراته���ا ومدنها لكل التكفرين 

من العامل لغزو �س����رية والق�ساء 

على املقاومة، فقام اأردوغان بتنفيذ 

ما طلبه االأمركي�ن �س���اغراً ذلياًل 

دون نقا�س، وتباهى بذبح �س����رية 

العراق  وغ���زو  التكفر  ب�س���كاكن 

بجحافل »داع�س«، وتخريب م�رش 

ب�»االإخ�ان القطبين« و»دواع�س« 

�س���يناء، وملا وجدت اأم���ركا بعد 

�س����رية والعراق وت�قيع  �س���م�د 

االتف���اق الن�وي مع اإي���ران وتقدم 

الرو�س يف منطقة ال�رشق االأو�س���ط، 

�س���ارعت للطل���ب م���ن اأردوغان - 

ال�س���لطان اأن يعل���ن احل���رب على 

»داع�س«، فلبى دون نقا�س، وانقلب 

على عقبي���ه وقال ب�ج����ب قتال 

اأيهما  لكن  »الداع�س���ي«..  االإرهاب 

ن�س���دق؛ اأردوغان حليف »داع�س« 

اأم اأردوغان عدو »داع�س«؟

هل نثق باأق����ال واأفعال تركيا 

التي ت���دور وفق عقارب ال�س���اعة 

االأمركي���ة؟ وماذا ل� عاقبت اأمركا 

الدمية - ال�سلطان الإخفاقه باإ�سقاط 

الرئي�س االأ�س���د وف�س���له يف تق�سيم 

�س�رية؛ فا�ستغنت عن خدماته كما 

فعلت مع مبارك وبن علي و�س���اه 

اإيران و�سدام ح�سن؟

حاف���ة  عل���ى  تركي���ا 

وال�سيا�س���ية  االأمنية  الهاوي���ة 

واالقت�س���ادية، وبداي���ة النهاية 

للرق�س على احلب���ال املتعددة 

ال�قائع  تكذبها  التي  ال�سعارات 

العدالة«  ل�»حزب  واملمار�س���ة 

الرتكي بعد ف�سل م�رشوع حك�مة 

واملعار�س���ة،  ال�طني  االئتالف 

داوود  اأحم���د  اعت���ذار  وبع���د 

اأوغل� �رشيك اأردوغان بت�س���كيل 

احلك�م���ة، وبع���د رف�س »حزب 

امل�ساركة  املعار�س«  ال�س���عب 

يف احلك�مة امل�ؤقتة.. 

بعد تزايد االأعمال الع�سكرية 

جغرافي���ا  وت��س���ع  لالأك���راد، 

املعارك والتفجرات �سد اجلي�س 

الرتك���ي ن�س���األ: م���اذا بقي من 

خيارات حلك�مة اأردوغان وحزبه 

�س�ى االنتخابات املبكرة؟ لعله 

االأم�ر  بزم���ام  االإم�س���اك  يعيد 

ال��س���ائل امل�رشوعة وغر  بكل 

امل�رشوع���ة، اأو ت�س���عيد العنف 

�سد االأكراد و»داع�س« و�س�رية، 

لتحطي���م الهي���كل الرتكي على 

اجلمي���ع، والبق���اء عل���ى راأ�س 

املنهكة، و�سلطانًا على  ال�سلطة 

تركيا املحرتقة.

ه���ل يتدخل اجلي����س وينقذ 

اأردوغان  تركيا من بهل�اني���ات 

وحزب���ه، اأم ينتف����س ال�س���عب 

اأردوغان يف  فُي�س���قط  الرتك���ي 

االنتخابات املبكرة؟

د. ن�سيب حطيط

ع ألردوغان في االنتخابات  بعد الفشل المتوقَّ
رة ُينتَظر إقدام الجيش التركي على »انقالب  المبكَّ

أبيض« يقلب من خالله الموازين

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان ورئي�س الوزراء اأحمد داود اأوغلو                                           )اأ.ف.ب.(
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مناورات الحلفاء العسكرية.. والرسائل المتبادلة
اله���وة بني رو�س���يا  ات�س���اع  م���ع 

والولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة حول 

العديد م���ن امللفات الدولي���ة، ما تزال 

مناطق ال�س���تباك املبا�رش حول العامل 

حتافظ على �سخونتها، واإن مّت ت�سييجها 

من حني اإىل اآخ���ر مبواقف خطابية عن 

احلوار وبقية امل�سطلحات ذات ال�سلة.

م���ا يعك�س ال�س���خونة ه���و ارتفاع 

من�سوب املناورات الع�سكرية من جانب 

الطرفني، اإن كان على امل�ستوى الأحادي، 

اأو ثنائي م���ع حليف له���ذا اأو لذاك، اأو 

مناورات جماعية ت�سم اأو�سع ن�سبة من 

مكونات كل حلف بذاته.

اأن حج���م املناورات  من املالح���ظ 

الع�س���كرية يف ازدي���اد م�س���طرد، ويف 

اأماكن خمتلفة من العامل، لأن لكل ميدان 

خ�سو�س���ية بالغ���ة، من حي���ث املوقع 

امل�ساركة وحجم  والأ�س���لحة  اجلغرايف 

العديد الب�رشي، و�سوًل اإىل عدم ا�ستثناء 

الأ�س���لحة النووي���ة اأو تلك امل�س���نَّعة 

حلمل اأ�س���لحة نووية، الأمر الذي يعك�س 

عمق الهوة ال�سيا�س���ية بني املتنازعني 

وجوهره���ا القت�س���ادي، وال�رشاع على 

النفوذ يف العامل.

من دون اأدنى �س���ك ف���اإن املناورات 

حتمل يف طياتها ر�س���ائل بالغة الدللة 

اإىل اخل�سم اأو اخل�سوم، ول تقت�رش على 

موا�س���لة التدريب على اأحدث منتجات 

اأو  الأ�سلحة ل�ستيعابها ب�سكل جماعي، 

التن�سيق بني القوى والوحدات امل�ساركة 

لرفع م�ستوى الكفاءة ا�ستعداداً للطوارئ 

اأو احلاجة، فالوا�سح من اختيار امليدان 

اأن عنوان الأخري ي�سّكل الر�سالة الأو�سح 

ع���ادة، �س���يما اأنها تتزامن مع �س���جال 

كالم���ي حاد يخيَّل للمراق���ب اأن احلرب 

الباردة قد تتح���ول يف اأي حلظة، وكاأن 

احلرب بنريان م�ستعرة واقعة ل حمالة، 

اإن مل يكن اليوم فغداً.

لعل املن���اورات الأخط���ر تلك التي 

اأقامتها الولي���ات املتحدة قبل اأقل من 

�سهر، وح�س���دت لها مكونات من احللف 

الأطل�سي، م�سافة اإليها دول من البلطيق، 

واأخريات كانت يف �س���لب حلف وار�سو 

قبل تفككه مع انهيار الحتاد ال�سوفياتي 

ومنظومة الدول ال�سرتاكية، وعلى اأبواب 

رو�س���يا، حي���ث كان مي���دان املناورات 

غرب اأوكرانيا، وا�س���طحبها قائد القوات 

الأمريكية امل�ساركة اجلرنال الفرد رانزي 

باإعالنه اأن »الهدف م���ن املناورات هو 

اإبراز قدرة الوحدات املتعددة اجلن�سيات 

عل���ى العم���ل كفري���ق �سيا�س���ي واحد 

متجان�س متامًا«.

 - الأطل�س���ية  التح���ركات  ه���ذه 

املناورات ، التي اعتربت مو�سكو اأن من 

�س���اأنها تقوي�س التقدم الذي يتم اإحرازه 

يف مفاو�سات ال�سالم اله�س يف اأوكرانيا، 

لي�س���ت اإل واح���دة م���ن ال�س���تفزازات 

اخلطرية التي تدفع رو�س���يا الناه�س���ة 

م���ن كبوتها اإىل قبول التحدي، من خالل 

اإجراء مناورات يف ميناء �سيفا�ستوبول؛ 

رمز �سبه جزيرة القرم التي عادت اإليها 

قّدمها  الأوكرانية، والتي  ال�س���يطرة  من 

له���ا هدية الرئي�س ال�س���وفياتي نيكيتا 

خروت�سيف.

املن���اورات الرو�س���ية تالها اجتماع 

عق���ده الرئي����س الرو�س���ي م���ع كب���ار 

الع�س���كريني الرو�س لدرا�س���ة اخلطوات 

املقبل���ة جتاه الغ���رب، مب���وازاة قيام 

فنلن���دا الأطل�س���ية اله���وى واملجاورة 

لرو�سيا مب�س���اعفة تدابريها الع�سكرية 

»الدفاعية«، بحجة املخاوف من هجوم 

رو�سي مفاجىء، وواكب الإجراء الفنلندي 

ج فيه اأن  موقف للحل���ف الأطل�س���ي ُروِّ

جمي���ع حتركات���ه الع�س���كرية دفاعية، 

ومن غري العادل مقارنة حتركات قواته 

وتدريباتها ب�س���كل مت�س���اٍو مع رو�سيا 

التي اأعلن���ت عن اإج���راء 4000 مناورة 

هذا العام، وهو عدد اأكرث ع�رش مرات من 

مناورات الأطل�سي.

ومن املن���اورات البالغة الدللة تلك 

التي اأجرتها الوليات املتحدة واليابان 

بالتوازي مع احتدام ال�س���جال ال�سيني 

الياب���اين حول اجلزر يف بحر ال�س���ني، 

والتي منح���ت الوليات املتحدة طوكيو 

ال�س���يادة املوؤقتة عليها، ومل تِف بوعد 

اإعادتها اإىل ال�سني.

ولذل���ك، اأطلق���ت ال�س���ني من���اورة 

»قوة الله���ب« 2015 يف اإطار املناورة 

التعبوية للجي�س، �س���اركت فيها قوات 

جوي���ة وبري���ة، وال�س���تطالع والقيادة 

وال�س���يطرة، ومبواكبة مناورات �سينية 

م�سرتكة مع رو�س���يا يف اأيار وحزيران، 

اإنزال للقوات املجوقلة  ت�سمنت مناورة 

والقوات الربمائية، ف�س���اًل عن مناورات 

م�س���رتكة اأي�سًا يف الق�س���م ال�رشقي من 

البحر املتو�سط مقابل مناورات اأمريكية 

- »اإ�رشائيلية«.

الأحدث هو املن���اورات الأمريكية - 

الكوري���ة اجلنوبية التي ي�س���ارك فيها 

50 األ���ف جندي ك���وري، و30 األف جندي 

اأمريكي، و�س���ط توّتر متزايد بني �سطري 

�س���به اجلزيرة الكورية، و�س���ل اإىل حد 

اإعالن حال���ة احلرب، وه���ذه املناورات 

التي تب���دو خطرية جت���ري على مقربة 

منها مناورات رو�س���ية �سينية يف بحر 

اليابان، ت�س���ارك فيها مدمرات وطائرات 

من كل الأنواع.

الر�س���ائل املتبادل���ة م���ن خالل  اإن 

املناورات يف عز التوتر الإقليمي والدويل 

حتمل يف جوهرها ال�رشوط املتبادلة على 

ر�سم اخلرائط الدولية، واإذا كانت منطقتنا 

يف ال�سكل وامل�سمون هي العنوان الأ�سطع 

من خالل الو�س���عني ال�س���وري والعراقي، 

ف���اإن من���اورات املتو�س���ط هي ر�س���الة 

حا�سمة باأن ر�س���م اخلرائط على الأهواء 

الرتكية - »الإ�رشائيلي���ة« -  الأمريكية 

لي�س م�س���موحًا، ففي املتو�س���ط قاعدة 

رو�س���ية يف طرطو�س قد ت�س���بح اثنتني، 

اإظهار الوجود الع�س���كري الرو�س���ي  وما 

- ال�س���يني امل�سرتك ف�س���اًل عن الوجود 

الإيراين الأ�س���يل يف املنطقة، واملناورات 

اإيران بالتتاب���ع، وتواجد  التي جتريه���ا 

القوى الثالث يف الأماكن احل�سا�سة التي 

تفتعل فيها الولي���ات املتحدة واأتباعها 

اأزمات، لي�ست اإل اأدلة على الحتدام، جراء 

حماولت الوليات املتحدة تطويق رو�سيا 

وال�سني واإيران.

 يون�س عودة

مناورات المتوسط رسالة 
حاسمة بأن رسم الخرائط 

على األهواء التركية - 
»اإلسرائيلية« -  األميركية 

ليس مسموحًا

) العدد 371(  اجلمعة - 28 آب - 2015

عاد الأمني العام ل�»حركة الأمة«؛ ال�سيخ 

د. عبد النا�رش جربي من العا�س���مة الإيرانية 

طه���ران، بعد م�س���اركته يف املوؤمت���ر الثامن 

الإ�سالمية«  الإذاعات والتلفزيونات  ل�»احتاد 

الذي ُعقد حتت عنوان: »نبّي الرحمة.. ر�سالة 

الإعالم املقاوم«.

وقد اأجرى �سماحته ّعدة لقاءات ومداخالت 

اأ�س���ار فيها اإىل خطر املجموع���ات الإجرامية 

التي ته���دد اجلميع دون ا�س���تثناء، وت�رشب 

وحدتن���ا ومتزّق اأوطاننا حل�س���اب اإدارة ال�رشّ 

الأمريكي���ة والكيان ال�س���هيوين، وت�س���تنزف 

ثرواتنا حل�ساب الدول ال�ستكبارية، موؤكداً اأنه 

ل ميكننا الق�س���اء عليها اإل بوحدة �سعوبنا 

وبلداننا يف ظل تعدد مذاهبنا واأعراقنا.

كم���ا التقى ال�س���يخ ج���ربي واملوؤمترون 

الإ�سالمية  للثورة  الأعلى  املر�س���د  �س���ماحة 

ال�سيد علي اخلامنئي.

و�س���ارك ال�س���يخ جربي مع وفد من قناة 

»الثبات« الف�سائية يف افتتاح  �سوق الفيلم 

الإ�س���المي بدورته ال�ساد�سة، حيث مّت تكرمي 

عوائل ال�س���هداء الإعالميني الذين ارتقوا اأثناء 

تاأديتهم واجبهم املهني يف الدفاع عن الأمة، 

كما مّت تكرمي الأف�سل يف جمال الإعالم املقاوم 

واإنتاج الفيلم يف العامل الإ�س���المي، وح�سلت 

ف�سائية »الثبات« على جائزة اأف�سل برنامج 

حواري عن برنامج »املخادعون«.

ال�س���داقة  »جمعي���ة  اأقام���ت 

لبنان«  الإيرانية يف  الفل�س���طينية 

الذكرى  ت�س���امنيًا مبنا�س���بة  لقاء 

ال����46 جلرمي���ة اإح���راق امل�س���جد 
الأق�س���ى املبارك، بح�سور عدد من 

ال�سخ�س���يات الدينية وال�سيا�س���ية 

والفكرية اللبنانية والفل�سطينية.

بعد تالوة مباركة من اآيات الذكر 

احلكي���م، األقى اأمني ع���ام »حركة 

الأم���ة«؛ ال�س���يخ د. عب���د النا�رش 

جربي، كلمة لفت فيها اإىل اأن الكيان 

ال�سهيوين ما�ٍس يف تنفيذ خمططاته 

التهويدية للمدينة املقد�سة باإقامة 

ج���دار الف�س���ل العن����رشي ال���ذي 

يعزل القد����س ال�رشيف عن حميطه 

الفل�س���طيني، ومينع اأبناء ال�س���عب 

الفل�س���طيني م���ن الو�س���ول اإليها 

وال�س���الة يف م�س���جدها املب���ارك، 

املجاهد  الفل�س���طيني  ال�سعب  لكن 

يحمي املقد�س���ات بج�سده ويعتكف 

يف امل�سجد الأق�سى املبارك ليمنع 

ال�سهاينة من تدني�س���ه، وهو على 

ثقة ب���اأن خيار اجله���اد واملقاومة 

هو خياره ال�سائب ملواجهتهم، ول 

يعّول على املفاو�سات واملعاهدات 

التي اأ�س���اعت احلقوق الفل�سطينية، 

ومل ولن متنع ال�س���هاينة من تنفيذ 

خمططاتهم.

كم���ا اأُلقيت كلمات ت�س���امنية 

من قَبل العميد م�س���طفى حمدان؛ 

اأمني الهيئ���ة القيادية للمرابطون، 

وال�س���يخ عط���ااهلل حمود با�س���م 

حزب اهلل، ورامز م�س���طفى ع�س���و 

املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية 

القي���ادة العام���ة، وعلي في�س���ل 

للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�س���و 

الدميوقراطية، وح�س���ن زيدان اأمني 

�رش حركة فتح النتفا�سة، وحمزة 

ال�سداقة  رئي�س جمعية  الب�ستاوي 

لبنان. الإيرانية يف   الفل�س���طينية 

واأك���دت الكلم���ات عل���ى واج���ب 

القد�س  دعم املقاومة دفاع���ا عن 

واملقد�س���ات ملواجه���ة اجلرائ���م 

ال�س���هيونية امل�س���تمرة، والت���ي 

ت�ستن�س���خها اليوم ق���وى التطرف 

قوى  املتحدثون  ودع���ا  والتكفري، 

وف�سائلها  الفل�س���طينية  املقاومة 

اإىل الوحدة ونب���ذ اخلالفات التي 

فل�س���طني  اأعداء  منه���ا  ي�س���تفيد 

ووجه���وا  العادل���ة،  وق�س���يتها 

التحي���ة اإىل املرابطني واملدافعني 

وكل  القد����س  يف  وال�س���امدين 

���وا الأ����رشى  فل�س���طني، كم���ا حيَّ

ال�س���امدين، وق���وى املقاومة يف 

الأم���ة وداعميه���ا، ويف مقدمتهم 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.

الشيخ جبري عائدًا من طهران:

ق أوطاننا.. وتستنزف ثرواتنا
ّ
الدول االستكبارية تمز

الشيخ جبري مشاركًا في لقاء تضامني في ذكرى إحراق المسجد األقصى:

األمة ال تعّول على المفاوضات التي أضاعت الحقوق

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي متحدثاً يف مقر جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية

خالل جل�سة الفتتاح
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يوؤكد الرئي�س حل���ود اأنه يف اللحظة 

الأخرية من نهاي���ة وليته، كان عليه اأن 

يت�رشف مبا هو د�ستوري وقانوين، ولأن 

حكوم���ة فوؤاد ال�س���نيورة غ���ري ميثاقية 

وغري د�ستورية، فاإنه ل ميكن اأن ي�سلّمها 

احلكم، و»لأن هناك �سوابق قبل الطائف 

بت�س���ليم قائد اجلي�س رئا�س���ة احلكومة، 

كان���ت الأوىل يف اأيلول عام 1952، حيث 

�سلّم الرئي�س ب�سارة اخلوري احلكم لقائد 

اجلي�س الل���واء فوؤاد �س���هاب، على راأ�س 

حكوم���ة ثالثية، ويف نهاية عهد الرئي�س 

اأمني اجلميل ع���ام 1988؛ حينما �س���لّم 

احلكم حلكومة ع�س���كرية برئا�سة العماد 

مي�سال عون، ولأن الد�س���تور بعد اتفاق 

الطائف مل يعد ي�سمح لرئي�س اجلمهورية 

بذل���ك، فقد كان اخليار ال���ذي اأعلنُته يف 

اللحظة الأخرية م���ن وليتي«، كما جاء 

يف حلقة �س���ابقة، »لك���ن قائد اجلي�س 

بدًل م���ن اأن يكون حري�س���ًا على تنفيذ 

اأوام���ر القائد الأعلى للقوات امل�س���لحة، 

اأبلغ رئي�س احلكومة غري امليثاقية وغري 

الد�س���تورية اأنه يلتزم باأوامره وقراراته، 

واأنه مل يعلم بقرار الرئي�س اإميل حلود ل 

من قريب ول من بعيد، اإل حينما اأعلنت 

يف و�سائل الإعالم«.

وي�س���دد الرئي����س حل���ود عل���ى اأن 

ال�سيا�س���يني الذين وقفوا �س���د التمديد 

ل���ه، وال���ذي مل يطلب���ه هو اأ�س���اًل، هم 

اأنف�س���هم الذين م���ددوا للرئي�س الراحل 

اليا����س اله���راوي دون اأن يقول���وا كلمة 

�س���د هذا التمديد، لكن يف احلالتني كان 

التمدي���د بناء لتعديل د�س���توري، بينما 

انتخب هوؤلء مي�س���ال �س���ليمان دون اأي 

تعديل د�س���توري، رغم اأن���ه كان ما يزال 

يف الوظيفة، ومل ن�س���مع منهم اأي كلمة 

الد�س���تور وال�س���يادة  عن احلر�س على 

وال�ستقالل..!

وي�س���ري الرئي�س حلود اإىل اأنه حينما 

غ���ادر الق�رش اجلمه���وري بع���د انتهاء 

وليت���ه، كان اليوم الأحل���ى يف حياته، 

لأنه ترك الرئا�سة و�سمريه مرتاح متامًا، 

كونه قام بواجباته الوطنية ومبا يفر�سه 

الد�ستور وامليثاق.

واخلال�س���ة التي يخرج بها الرئي�س 

حلود من رئا�س���ة اجلمهورية، اأنه يف ظل 

الواقع ال�سيا�س���ي الذي حتّدث عنه كثرياً 

يف احللقات ال�سابقة، ويف ظل ما مينحه 

الد�ستور له من �سالحيات، اأكرث مما عمله 

مل يكن ي�س���تطيع اأن يعمل، واإن كان قد 

اهتم بالإعالم اأك���رث بعد اأن كان ل يعري 

هذه امل�س���األة يف ال�سابق الهتمام، كما 

اأن جتربته جعلته اأك���رث انتباهًا لبع�س 

من هم حوله، وُيعت���ربون مقربون منه؛ 

من ال�سيا�س���يني الذي يقفزون من واحد 

اإىل اآخر ح�س���ب املو�س���م، ومييلون كما 

الريح متيل.

كم���ا ك�س���ف اأن اأكرث م���ن 90 باملئة 

من ال�سيا�س���يني ل �سمري وطني عندهم، 

وينطبق عليهم م���ا كان الرئي�س الراحل 

فوؤاد �س���هاب ق���د اأطلقه عليه���م »اأكلة 

اجلبن���ة«، مع ف���ارق هن���ا؛ اأن الرئي�س 

�س���هاب كان لديه د�س���توريًا، �سالحيات 

وا�س���عة، فاأمكنه اأن ي�سع خططًا وبرامج 

اإ�سالحية، بينما هذا الأمر مل يعد متوافراً 

لرئي�س اجلمهورية بعد الطائف.

واحلل هنا ب���راأي الرئي�س حلود، هو 

بقانون انتخابي ع���ادل ونزيه ووطني، 

كما اأو�س���ح يف احللقة ال�س���ابقة، والذي 

من �س���اأنه اأن ي�سع حداً للمال ال�سيا�سي 

واملذهب���ي يف العملية الدميقراطية، لأن 

يتح���ول اإىل مال حرام، فمن ي�س���خ يف 

العملي���ة ال�سيا�س���ية اأو يف النتخابات 

املاليني، لن يخدم �س���عبه، بل �س���يكون 

خادمًا ملن وفرّ له الأموال، م�سرياً اإىل اأنه 

يعرف اأكرث من غ���ريه كيف تتم عمليات 

ال�رشاء والإغ���راء، فهو رف����س مثل هذه 

الإغراءات الكريهة، فق���د رف�س اأن ياأتيه 

�سهريًا ن�س���ف مليون دولر، وغريها من 

العرو�س، وبع�س���ها جاء على ذكرها يف 

حلقات �س���ابقة، ومن ير����سَ مبثل هذه 

الأم���وال يف كل �س���هر، ل ميكن���ه بتاتًا 

إميل لحود يتذكر.. 
هل يعمل القادة العرب من أجل كرامة شعوبهم؟

اأن يرف����س طلبًا ملن وهب���ه و»تكرّم 

عليه«.

وهن���ا يلف���ت اإىل اأن الإغ���راءات 

املالي���ة كان���ت تاأتي حت���ت عناوين 

للم�ساعدة، وتارة  خمتلفة، فهي طوراً 

للفق���راء، واأحيان���ًا لأعم���ال خريية، 

تاأتيه  وهلم جرا.. وبع�س���هم كان���ت 

�سيكات با�س���م املوؤ�س�سة، فكان يطلب 

تغيريها لتكون هذه ال�سيكات با�سمه، 

م���ن اأجل اأن ياأخذه���ا بعد رحيله من 

�سدة امل�سوؤولية، وهو يعرف كل هوؤلء 

بالأ�س���ماء وبال�سيكات واملبالغ التي 

»�سفطوها«.

ويوؤك���د هنا اأنه ع���رف الكثري من 

التفا�سيل بعد انتهاء وليته، ولو كان 

قد علم بذلك من قبل لكان قد حولهم 

اإىل املحا�سبة واملحاكمة..

ويق���ول الرئي�س حلود اإنه لي�س له 

على اأي كان من ال�سيا�س���يني ق�سايا 

�سخ�س���ية، وهو اأبداً مل ميار�س عمله 

م���ن باب الكيدي���ة، لأن م���ن ميار�س 

الكيدية هو ال�س���عيف، وكل همه كان 

م�سلحة بلده و�سعبه.

بب�س���اطة، يرى الرئي�س اإميل حلود 

اأن معظم الطبقة ال�سيا�سية ل ميكن اأن 

توؤمَتن على البلد، فانظروا اإىل املزابل 

والنفايات كيف تعاَلج، مت�سائاًل: كيف 

ناأمن لهوؤلء بحماي���ة البلد والنا�س؟ 

وكيف يوؤمتنون على قرارات كربى، اأو 

كما يقولون »قرارات احلرب وال�سلم«، 

وه���م عاج���زون ع���ن حل م�س���كلة 

»الزبالة«؟!

ويدل���ل الرئي�س حل���ود على مدى 

اجل�س���ع لدى ال�سيا�س���يني من م�سري 

اأقر،  ال���ذي  ال�س���يخوخة«  »�س���مان 

لكن���ه مل يَر طريق���ه اإىل النور، لأنهم 

اختلفوا على َمن الو�سي على الأموال 

ال�سيخوخة،  ل�سمان  �ستخ�س�س  التي 

فالبع����س كان يريده���ا ع���رب �رشكة 

تاأمني، لأن له عالقات خا�س���ة معها، 

والبع�س الآخر يريدها اأن تكون تابعة 

له���ذه الوزارة اأو تل���ك، اأو لهذا اجلهاز 

اأو ذاك.. وخال�س���تها اأنه���م يري���دون 

اأن ي�رشق���وا الأموال، فل���و كان هوؤلء 

ممثلون حقيقيون لل�سعب وفق قانون 

انتخاب وطني ه���ل كانوا يتجا�رشون 

على مثل هذه املواقف؟

وي�س���ري هن���ا اإىل كيفي���ة عم���ل 

اأهم اجناز  ال�سيا�س���يني على ن�س���ف 

وطني على م�س���توى ال�س���باب متثل 

باإلغ���اء خدم���ة العل���م، ال���ذي كان 

ال�سباب اللبناين من خالله يتوّحدون 

عرب جي�س���هم الوطني على املفاهيم 

الآخر،  ومعرف���ة  الوطنية،  والرتبي���ة 

موؤك���داً اأن ولدي���ه ق���د اأدوا خدمتهم 

التغيري  و�س���عر مب���دى  الع�س���كرية، 

والنفتاح الذي ح�سل معهما بعد هذه 

اخلدمة.

وهكذا كان ابن عكار �سيلتقي بابن 

البقاع باإبن بريوت وابن اجلنوب.. يف 

وحدة وطنية را�س���خة، كان ميكنها اأن 

تنتقل من اجلي�س اإىل املجمتع.

وعل���ى هذا النحو ميك���ن اأن نفهم 

مع���اداة البع�س للمقاومة، والتي هي 

يف النتيج���ة ت�س���ب يف خدمة العدو 

»الإ�رشائيلي«.

وي�س���ري الرئي����س حل���ود هنا اإىل 

مقابلة اأجريت مع���ه يف نهاية العام 

2000، حي���ث �س���ئل: لق���د جنحت يف 
بن���اء جي�س وطني ويف حترير الأر�س 

املحتلة، فماذا �ستقدم لوطنك؟ فاأجاب: 

مع الأ�سف ال�سديد، لن اأ�ستطيع اأن اأقّدم 

كل ما اأ�سبو واأطمح اإليه، لأن املطلوب 

هو قانون انتخاب وطني على اأ�سا�س 

لبنان دائ���رة انتخابي���ة واحدة، مع 

الن�سبية.

وهنا يقولون له: التحرير ح�س���ل، 

ومل يعد من م���رّبر للمقاومة، »ف�كان 

ردي: اإننا بحاجة اليوم وغداً اأكرث من 

املا�س���ي اإىل املقاوم���ة، لأن حقنا مل 

ي�س���ل اإلينا كاماًل، وهو حق العودة، 

خ�سو�س���ًا اأن د�س���تورنا يح�سم الأمر 

بهذا اخل�س���و�س، والتي يحاولون يف 

خمتلف القمم العربي���ة منذ 2002 اأن 

ميرروها عرب اجتماعات مغلقة«.

وي�س���دد الرئي����س حل���ود على اأن 

املطل���وب ه���و اإعادة كرام���ة العرب، 

لأنه ل ميكن ال�سكوت على العار الذي 

يح�س���ل منذ اأكرث من خم�س �س���نوات 

حتت ا�س���م »الدميقراطية« و»الربيع 

العرب���ي«، واللذين ل يجلبان اإل الدم 

ف�»اإ�رشائيل«  واخل���راب،  والوي���الت، 

من خالل الولي���ات املتحدة والغرب 

وبع�س الع���رب ومعهم الأ�س���وليون 

املتطرفون ي�س���فحون كل ه���ذا الدم، 

م���ن اأجل اأن تكون هي ال�س���يدة على 

املنطق���ة.. فهل ينتبه القادة من ملوك 

واأمراء وروؤ�ساء اإىل م�سالح �سعوبهم..؟ 

اإنه ال�سوؤال الذي يطرحه الرئي�س حلود 

ول يتوقع ح�سوله على جواب..

فاإىل احللقة املقبلة

اأحمد زين الدين

حلود: املطلوب اإعادة كرامة العرب.. واأن ينتبه قادة الأمة اإىل م�سالح �سعوبهم

اأ�سبال  »حركة الأم« عند  �سريح  القائد عماد مغنية

براعم »حركة األمة« زارت ضريح مغنية

) �لعدد 371(  �جلمعة - 28 �آب - 2015

ملنا�س���بة الذكرى التا�سعة 

الع���دو  عل���ى  لالنت�س���ار 

زارت جمموعة من  ال�سهيوين، 

براعم »حرك���ة الأمة« �رشيح 

ال�سهيد عماد مغنية، وو�سعت 

الورود على اأ�رشحة ال�سهداء.

وقد األقت الطفلة اآلء معطي 

كلم���ة با�س���م »الرباعم« جاء 

فيها: حتية م���ن اأطفال بريوت 

اإىل ال�س���هداء الذي���ن �س���ّحوا 

بدمائه���م م���ن اأج���ل العي�س 

بكرام���ة وع���زّ واأمان.. حتي���ة 

من براع���م »حركة الأمة« اإىل 

القائد ال�س���هيد عم���اد مغنية، 

ال���ذي غر����س يف الأفئ���دة اأن 

الن�رش اآت ل حمالة..
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م���ع تزاي���د م�ش���اغل احلي���اة 

وم�ش���اعبها، ق���د يهم���ل البع�ض 

يوّلد  الزوجي���ة، مم���ا  العالق���ات 

م�ش���اكل توؤدي يف بع�ض الأحيان 

اإىل اإنهاء ال���زواج. احلل غري معّقد، 

ويحت���اج منك دقيقت���ن فقط، هذا 

م���ا يوؤكده الخت�شا�ش���يون الذين 

الن�ش���ائح  العدي���د من  يقدم���ون 

مل�ش���اعدة الأزواج يف اإعادة تدفق 

احلب، وجلب الن�ش���ف الآخر، وحل 

امل�شاكل ب�رسعة.

ت�شتند هذه الن�شائح اإىل نظرية 

تقوم عل���ى اإجراء تعديل �ش���غري 

بالطريقة ال�شحيحة ميكن اأن توؤدي 

اإىل نتائج جذرية، واأف�ش���ل ما يف 

الأم���ر اأن هذه التغي���ريات التي قد 

تنقذ زواجكما، ول حتتاج وقتًا اأكرث 

من دقيقتن فقط.

يقدمها  الت���ي  الن�ش���ائح  ومن 

حول  للزوج���ن  الخت�شا�ش���يون 

كيفية العتذار بطريقة �شحيحة:

1 - العرتاف باخلطاأ.
2 - التعبري عن الندم.

3 - تو�ش���يح اأن هذا الأمر مل يكن 
مق�شوداً.

4 - �رسح الظروف.
5 - اإ�شالح الأ�رسار

6 - التعلُّم من اخلطاأ، وو�شع خطة 
ملنع هذه امل�شكلة يف امل�شتقبل.

اأما اإذا ارتفع ال�شوت يف اجلدال، اأو 

الطرفن وقحًا، فالعتذار  اأحد  كان 

يجب اأن يكون كالآتي:

1 - ينبغ���ي اأن ل اأحت���ّدث به���ذه 
الطريقة.

2 - اأنا مل اأق�شد اأن اأوؤذي م�شاعرك.
3 - اأنا حمبط حق���ًا، واأريد بع�ض 

الوقت.

4 - اأريد اأن تعلم اأنني اأحرتم راأيك، 
واأرغب يف ال�شتماع اإىل ما تقوله.

5 - يف املرة املقبلة �شاأتكد باأخذ 
وقتي يف الهدوء.

6 قوانن لربح اجلدال:
1 - اإبداآ اجلدال به���دوء، فالدقائق 
الثاللثة الأوىل حتدد كيف �شتتجه 

المور، ول ت�شتخدما لهجة الهجوم 

اأو التهام.

2 - وّجها الأ�ش���ئلة؛ بهذه الأ�شئلة 
ميكنكما اأن تفهما ال�شورة الكاملة، 

الآخر  ال�شخ�ض  احتياجات  وتعلما 

يف هذه العالقة.

3 - قل ما تعنية، �شيوفر قدراً كبرياً 
من الإحباط و�ش���وء التفاهم، بدًل 

من اأن تنتظر من ال�ش���خ�ض الأخر 

اأن يلتق���ط الإ�ش���ارات الغام�ش���ة، 

واملراأة ب�ش���كل خا�ض غالبًا تتكلم 

التفا�ش���يل،  ولي�ض  بالعمومي���ات 

وت�ش���عر بخيبة اأمل عندما ل يفهم 

زوجها ما تريد قوله.

4 - ك���وين اإيجابية، وا�ش���تخدمي 
الكلمات بعناية، فبدًل من ا�شتخدام 

»ل اأح���ب ه���ذا الأم���ر واأريد منك 

تغيريه« ميكن���ك القول: »اأنا اأحبه 

بهذا ال�شكل، �شاأكون �شعيدة اإن كان 

باإمكانك تغيريه«.

5 - ا�شتخدام ال�شمائر ال�شحيحة، 
بدًل من اأن تقويل: تاأخرَت على وقت 

الع�ش���اء جمدداً، ميكن���ك القول اأنا 

اأحزن عندما تتاأخر على الع�ش���اء، 

وبذك �شيكون رده اأقل عدوانية.

6 - دع���ي الأم���ر: وفقًا لدرا�ش���ة 
اأجري���ت على الأزواج، وجد اأن ٪69 

من ال�رساع���ات يف الزواج ل ميكن 

جتّنبه���ا، لأنها تتعل���ق باإختالف 

ال�شخ�ش���يات. اإذا كان هناك �شيء 

يزعجكم���ا م���راراً وتكراراً، ا�ش���األ 

نف�ش���يكما: هل اجلدال �شيغرّي الأمر 

اأو يفيد عالقتم���ا؟ اإذا كان اجلواب 

»ل«، فدعا الأمر.

الزواج بعد الثالثن يرفع 

ن�شبة الطالق

من جهة اأخرى، دح�ش���ت درا�شة 

جديدة العتقادات ال�ش���ائعة حول 

ارتفاع  الطالق مع  انخفا�ض ن�شبة 

اإىل  ال�ش���بب  راّدين  الأزواج،  عم���ر 

زيادة ن�ش���بة وع���ي الزوجن مع 

التقدم يف العمر.

وقد خل�ض علماء الجتماع اإىل 

اعتبار اأن خطر حدوث الطالق يبداأ 

يف الرتفاع كلما ارتفع �شن الزواج، 

بع���د حتلي���ل بيانات من امل�ش���ح 

القومي لنمو الأ�رسة من اأجل حتديد 

�شن الزواج الأمثل.

الطالق  اأن خطر  الدرا�شة  واعتربت 

ينخف�ض ب�شكل مطرد عند الزواج خالل 

الع�رسينات  �ش���ن  الأخري من  الن�شف 

واأوائل الثالثين���ات، لكنه يرتفع مرة 

اأخ���رى بن اأولئك الذين يتزوجون يف 

اأواخر الثالثينات من العمر.

وت�ش���ري الدرا�شة اإىل اأن النتظار 

حتى �ش���ن الأربعن لل���زواج لي�ض 

خياراً �ش���ائبًا، اإذ يزي���د من خطر 

ح���دوث الط���الق، ب�ش���بب اعتياد 

با�شتقاللية  العي�ض  على  ال�شخ�ض 

تام���ة؛ خالي���ة من امل�ش���وؤوليات 

الأ�رسي���ة الت���ي ت�ش���يب بالتوتر 

وال�شغط النف�شي واملايل.

رمي اخلياط

أنقذي حياتِك الزوجية.. السيما بعد الثالثين

اإن كان الإتيكي����ت يرافق����ك يف اختيار الهدية 

الالئقة، فه����ذا ل يعني اأبداً اأنه يكتفي بهذا القدر 

ول يطل����ب منك قواعد ت�����رسُّف لحقة بعد تلقي 

الهدية: 

اأظهريه����ا: اإن كانت قطع����ة مالب�ض، اأو قطعة 

لديكور املنزل، اأو حقيب����ة، اأو اأي هدية تلقيتها، 

يطلب من����ك الإتيكيت، ل بل ي�رسّ على األ تخفي 

الهدية، بل اأظهريها اأو الب�ش����يها اأو احمليها ولو 

ملرّة واحدة اأمام م����ن قّدمها لك )�رسط األ يكون 

يف اليوم التايل( كي ي�شعر بامتنانك الفعلي لها 

وفرحتك بها.

الت�رسّف خالل التبديل: من امل�رسوع طبعًا اأن 

تبديل هدية مل تعجبك اأو ل ينا�شبك مقا�شها، لكن، 

ولأّن الدنيا »�ش����غرية جداً«، اأح�ش����ني الت�رسّف 

خ����الل التبديل يف املتجر الذي �شتق�ش����دينه؛ ل 

تذّمري من الهدية، ول تبدي امتعا�شك منها، لئال 

تعرف من قدمتها لك عن طريق موظفي املتجر.

ل تهديها: تريدين التخلّ�ض من هدية و�شلتك؟ 

طريقة تقدميها كهدية، لي�ش����ت الطريقة املثلى، 

خ�شو�ش����ًا ل�ش����خ�ض يف دائرة معارف �شاحب 

الهدي����ة، لأن هذا الت�رسف �شي�ش����عك يف موقف 

حمرج حتمًا.

تذّكري �شاحبها: ن�شيحتنا هذه ل�شاحبات 

الذاك���رة ال�ش���عيفة؛ ب�رسورة تذّكر �ش���احب 

الهدايا لعتب���ارات كثرية، اأوًل، حن ي�ش���األك 

طرف ثالث من اأين ابتعت هذه القطعة؟ ثانيًا، 

حن توّجهن نقداً لأ�ش���لوب تق���دمي الهدايا اأو 

اختيارها.. ابقي متيّقظة كي ل تقعي يف موقف 

حمرج ل ميكن اإ�شالحه.

املبادل���ة: لأّن احلياة برّمته���ا عبارة عن 

تبادل بن النا�ض، نن�شحك اأن تباديل �شاحب 

الهدية بهدية الأخرى حن ت�شنح لك الفر�شة، 

اأي ح���ن جتدين الظرف املنا�ش���ب لذلك؛ عيد 

مولده، تخرّجه، جناحه، خطوبة، زفاف، ولدة.. 

ميكنك اأي�ش���ًا املبادلة بقيمة قريبة من قيمة 

الهدية التي �شبق وقدمها لك.

َفن%اإلتيكيت
ي الهدية

ّ
لباقات ما بعد تلق

إتيكيت التعامل مع الهدايا التي ال تعجبك

اربطي العمل باملتعة، لي�شبح وقعه على النف�ض 

اأف�ش����ل، وهذا ينطبق على الرتتي����ب والنظام، فاإذا ما 

�ش����عر الطفل باأهميته وباأنه عمل ممتع، فاإنه يتبناه 

اأي�ش����ًا، فاحر�ش����ي دائمًا على اأن ي����راك الطفل واأنت 

م�ش����تمتعن برتتيب اأغرا�شك يف منزلك، لكن اعلمي 

اأن ما قد يبدو لك غري منّظم، قد يعتربه الطفل منظمًا 

ومرتب����ًا، فال تنتقدي����ه دائمًا حت����ى ل تفقديه ثقته 

بنف�ش����ه، بل �ش����جعيه وعلميه، واأ�شعريه بالفخر مبا 

يق����وم به، فه����و كلما تقدم يف العم����ر متّكن من هذه 

املهارة.

حاويل اأن جتعل ابنك يح�ض ويتحّمل م�ش����وؤولية 

اخلط����اأ الذي قام به، بع����د اأن تتحدثي اإليه وتخربيه 

عن �ش����بب غ�ش����بك، وا�رسحي له ال�شبب الذي جعلك 

تطلبن منه �ش����يئًا معينًا، والعواقب احلقيقية التي 

ق����د تنجم عن اأي فعل يقوم ب����ه، بدًل من اأن تخربيه 

عن الطريقة التي �شتعاقبيه بها.. اأفهمه مثاًل باأنك لن 

تتمكني من اإزالة اآثار القلم، وكلما قّل عمر طفلك قلت 

معه الكلمات التي يتعن عليك ا�شتخدامها لتو�شحي 

له الأمر.. انزيل اإىل م�شتوى طفلك وانظري اإىل عينيه، 

ويجب اأن ي�ش����تمع اإىل اخلط����اأ الذي قام به، وما كان 

يتعن عليه فعله لإ�شالح خطئه، كاأن تقويل: ما كان 

عليك اأن تكتب عل����ى احلائط، كان باإمكانك اأن تاأخذ 

ورقة اإذا اأردت الكتابة، اأو ما كان يجب اأن تاأكل قطعة 

احللوى، ف�شيحن موعد الع�شاء بعد قليل..

وّجه����ي الطفل بعد قيامه بال�ش����لوك الفو�ش����وي 

مبا�رسة اإىل ممار�ش����ة ال�شلوك ال�ش����حيح املنا�شب، 

فاإذا كان هذا ال�شلوك متمثاًل بالتحّدث دون ا�شتئذان، 

فال�شلوك الذي ينبغي على الطفل تعلمه هو التحدث 

بطريقة منا�شبة.. وهكذا.

ا�ش����تخدام طريقة الباب مفت����وح اأو مغلق: ميكن 

ا�شتخدام هذه الطريقة مع طفل واحد اأو اأكرث ي�شرتكون 

يف غرفة نوم واحدة، حي����ث يتم تفّح�ض الغرفة يف 

وقت متف����ق عليه مع الأطف����ال، فاإذا كان و�ش����عها 

ُمر�شيًا، اأبقيِت الباب مفتوحًا، اأما اإذا مل يكن ُمر�شيًا، 

قومي باإغالق الباب، والباب املغلق يعني اأن الغرفة 

بحاج����ة اإىل ترتيب وعدم ال�ش����ماح للطفل باخلروج 

للع����ب اإل اإذا كان الباب مفتوحًا.. اإنها طريقة عملية 

ميكن ا�ش����تخدامها مع الأطفال.. اإذا كان الباب مغلقًا 

فعلى الأطفال تنظيف الغرفة قبل خروجهم للعب اأو 

م�ش����اهدة التلفزيون اأو ما اإىل ذل����ك، وهذا النوع من 

الرتتيب يوؤدي اإىل جتنب النقد اللفظي من قبل الأبوان 

واجلدال الدفاعي من قَبل الطفل.

أنـِت وطــفـــــلك

ابنك فوضوي؟ إليك الحل )3/2(
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التوت من الفواكه ال�شيفية اللذيذة، 

فهو فاكهة �ش���هلة الأكل، اإ�شافة اإىل اأن 

له نكهة مميزة عند عمل ع�شري التوت، 

وغالبًا ما يكون الفاكهة املف�شلة لدى 

الأطفال .

ُيعّد الت���وت بكل اأنواع���ه من اأهم 

���زة بالعنا�رس الغذائية،  الفاكهة املركَّ

فهو يحت���وي على ن�ش���بة عالية من 

الألياف التي ت�شاعد على احلفاظ على 

جهاز ه�ش���مي �شليم وجُتّنب الإم�شاك، 

كما اأن���ه غني جداً بالعنا�رس النباتية 

ال�ش���حية، واملواد امل�ش���ادة للتاأك�شد 

)خ�شو�ش���ًا الفيتام���ن c(، وقد اأفادت 

باأن هذه املكونات  العلمية  الدرا�شات 

الغذائية تلعب دوراً هامًا يف:

تعزي���ز وظائف الدم���اغ وترابطها 

معًا، وتن�شيط الذاكرة، لأنها تتمّكن من 

الو�شول اإىل خاليا دماغية، مما ي�شاهم 

يف حت�ش���ن ترابطها ببع�شها البع�ض. 

وبالإ�ش���افة اإىل ذلك، فه���ي قد تلعب 

دوراً يف رفع معدل حياة )اإطالة عمر( 

اخلاليا الدماغية.

تقوية جهاز املناعة، وامل�شاهمة يف 

خف�ض تاأثري املواد امل�شببة لل�رسطان 

على اجل�ش���م، وبالتايل امل�شاعدة يف 

جتنُّب حدوث اأمرا�ض ال�رسطان.

الأوعية  �ش���المة  املحافظ���ة على 

الدموية، مم���ا ي�ش���اهم يف انخفا�ض 

�ش���غط الدم، واأي�ش���ًا تلعب دوراً يف 

حت�شن ن�ش���بة الكول�شرتول اجليد يف 

الدم، وبذلك فهي مفيدة ل�شحة القلب.

لق���د برهن التوت ال���ربي اأنه مفيد 

يف ح���الت التهابات املثانة، اإذ ينتج 

 hippuric ال����  عن تناول���ه مادة 

acid يف البول، وهذا بدوره يقلل من 
الت�شاق الباكرتيا على جدار املثانة.

الت���وت الأ�ش���ود والت���وت الأحمر 

 ،lutein ����يحتوي���ان على مادة ال

وهي مادة طبيعية موجودة يف العن. 

هذه املادة هي التي حتمي من ت�رسّب 

الأ�ش���عة امل�رسة من ال�شم�ض، اأو حتى 

من ال�شوء داخل الغرفة، وبذلك ي�شاهم 

يف �شحة النظر.

التوت قد ي�ش���اعد يف خف�ض ن�شبة 

املواد التي ُت�شبب اللتهاب يف اجل�شم، 

وبذلك ق���د يكون مفي���داً يف حال اأمل 

املفا�شل.

ع�ش���ري التوت الأ�ش���ود ي�شاعد يف 

عالج بّحة ال�شوت .

الت���وت ُيعت���رب منجم���ًا للحدي���د 

واملغن�ش���يوم واملنغنيز، بحيث يكفي 

تن���اول 125 غرامًا منه ل�ش���د احتياج 

اليوم���ي م���ن املغن�ش���يوم  اجل�ش���م 

واملنغنيز، ذي الأهمية ل�شحة العظام 

والأن�ش���جة ال�ش���امة، عالوة على اأن 

املغن�ش���يوم يعمل على حتفيز وظائف 

الع�شالت والأع�شاب .

اأوراق الت���وت ُتعت���رب اإحدى طرق 

العالج الطبيعي منذ القدم، حيث كان 

مي�ش���غها الإغريقيون لع���الج التهاب 

اللثة مثاًل، كما اأنها تدخل يف توليفات 

�شاي الأع�شاب .

يتمي���ز الت���وت بالإجم���ال بغناه 

وحم�ض   »c«و  »a« بالفيتامين���ات 

الفولي���ك، واملع���ادن، كالبوتا�ش���يوم 

والكال�شيوم. لي�ض هذا فقط، بل يعترب 

منخف�ش���ًا بال�ش���عرات احلرارية، مما 

يجعله خياراً �شحيًا لوجبة خفيفة.

التحاليل املخربية اأ�ش���ارت اإىل اأن 

حمتوى الت���وت من املواد امل�ش���ادة 

للتاأك�ش���د هو اأكرث مبرت���ن اأو 3 مرات 

ع���ن الكمي���ة املوج���ودة يف التفاح 

والربوك���ويل وال�ش���بانخ والعديد، من 

الفاكهة واخل�شار الأخرى.

جتدر الإ�ش���ارة اإىل اأن البع�ض يظن 

اأن الفاكه���ة املثلّج���ة لي�ش���ت بنف�ض 

الطازجة،  للفواكه  الغذائي���ة  الأهمية 

وهذا غري �ش���حيح، لأن الفاكهة التي 

ُتثلّ���ج بع���د قطفها مبا����رسة حتافظ 

على الفيتامينات واملعادن، وبالتايل 

حتتوي على نف�ض كمية املغذيات، اأو 

حتى اأكرث م���ن الفاكهة الطازجة، ذلك 

لأنها تبداأ بفقدان قيمتها الغذائية مع 

مرور الأيام اإذا مل ناأكلها مبا�رسة، لكن 

ُين�ش���ح بالعناية بها جي���داً للحفاظ 

عل���ى قيمته���ا الغذائية، ف���ال تقومي 

بغ�ش���لها اإل قب���ل الأكل مبا�رسة، واإذا 

اأردت تخزينه���ا، �ش���عيها يف وع���اء 

ع���ازل للرطوبة يف الرباد ملدة يومن 

اأو 3 اأي���ام، ولغ�ش���لها مبا����رسة قبل 

الأكل، اغ�ش���ليها باملاء الب���ارد فركًا 

لطيفًا خفيفًا، واتركي العنق فيها ول 

تنزعينه.

5 - ا�ش���م رئي����ض حترير �ش���حيفة 
الأهرام �ش���ابقا / من �ش���فاته اأنه 

خنا�ض

6 - مي�شي متقارب اخلطوة / تعباأ
7 - نحب ونرغب / ت�شدير

8 - ال�شام / جمع �شدمي )معكو�شة(.
9 - �شاحب ال�ش���يء ومالكه / من 
اه���م اعم���ال نيكو����ض كازنتزاكي 

الأديب اليوناين املعا�رس.

10 - خمرتع التل�ش���كوب و�شاحب 
نظرية الأر�ض كروية يف الع�ش���ور 

الو�شطى / �شمري متكلم.

ع��م���ودي

1 - ن�شف جابر / جميل وفيه بهاء 
/ يو�شع على احل�شان.

2 - خمرتع الديناميت.
3 - هداأ / غاز يدخل يف تركيب ملح 

الطعام.

4 - خمرتع حمرك الديزل
5 - رج���ل )بالجنليزي���ة( / ثالثة 
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كاريكاتير

قامت جمموعة من الباحثني بدرا�س���ة على م�ستخل�ص 

بزر العنب، واكت�س���فت اأن م�س���تخل�ص بزر العنب يت�س���بب 

مبقتل 76٪ من خاليا اللوكيمي���ا )�رسطان الدم( وال�رسطان 

يف خالل 24 �س���اعة فقط، لأنه يحتوي الربوتيني »JNK«؛ 

امل�سوؤول عن تدمري ال�رسطان.

و�س���ددت الدرا�س���ة على اأن العالج الكيميائي غري نافع 

كليًا، لأن م�س���تخرج ب���زر العنب اأقوى بكث���ري من العالج 

الكيميائي، بالإ�س���افة اإىل اأنه ل يوؤذي اجل�سم مثله، موؤكدة 

اأن اأغلبية املر�سى امل�سابني بال�رسطان الذين تلقوا عالجًا 

كيميائيًا، ماتوا يف حالة اأمل مربح، ب�سبب م�ساعفات طبية، 

وب�رسعة اأكرب بكثري من املر�سى الذين تلقوا عالجات اأخرى.

ويف درا�س���ة اأخرى تلت الأوىل، تبنينّ اأن �رسكات الأدوية 

ت����رسنّ اأكرث على الع���الج كيميائيًا، كونه ي���درنّ لها الأموال، 

وتهمل اإرادة البع�ص ب���اأن يجدوا عالجًا طبيعيًا لل�رسطان، 

وتف�سل اأن تزيد ثرواتها ونفوذها، لأن »�سناعة ال�رسطان« 

ت�ساوي املليارات.

وقالت الدرا�س���ة اإن���ه يجب على امل�س���ابني اأن يوؤمنوا 

ويتقبلوا فكرة اأن ال�رسطان قابل لل�س���فاء، واأن هناك الكثري 

من العالجات الطبيعية والزهيدة الثمن، واأ�سافت: ي�سدمنا 

اأن نعرف كيف تلحنّ �سناعة ال�رسطان على اأن ال�رسطان غري 

قابل لل�س���فاء، وكيف يبقى العلم مت�سبثًا براأيه وهو ي�سف 

ال�رسطان باملر�ص الأكرث خطورة والأكرث ت�سببًا باملوت، هذا 

�سحيح فقط عندما نعالج ال�رسطان بعالجات موؤذية وغري 

فعالة، فعالج ال�رسطان يتطلب طرقًا طبيعية وفعالة، تبقى 

مع الأ�س���ف جمهولة من قَبل الأ�س���خا�ص الذين هم باأم�صنّ 

احلاجة اإليها.

قدنّم���ت »الأكادميي���ة الأمريكي���ة لط���ب النوم«، 

و»جمعية اأبحاث النوم«، تو�س���ية م�سرتكة ب�رسورة 

اأن ينام من ترتاوح اأعمارهم بني ال�18 و60 �سنة، مدة 

7 �س���اعات كل ليلة، بعد اأن تبني اأن الرقم ال�س���حري 
ل�س���اعات النوم التي يحتاج اإليها ج�سم الإن�سان يف 

كلنّ ليلة هو »7«.

مدير »الأكادمية«؛ الدكتور ناثانيال وات�سون، قال 

اإن »النوم اأ�سا�س���ي لل�س���حة، على اأن يقرتن بنظام 

غذائي �سحي وممار�سة الريا�سة ب�سكل دائم«.

واأ�سار وات�سون اإىل اأنه مت التفاق على اأن النوم ل�6 

�ساعات اأو اأقل يف كل ليلة غري منا�سب للحفاظ على 

�سحة الرا�سدين و�سالمتهم، وعلى اأن النوم 7 �ساعات 

اأو اأكرث هي املدة املو�سى بها.

ولف���ت وات�س���ون اإىل اأن النوم ل�س���اعات اأقل من 

احلاجة بات وباء �سحيًا عامًا، و�سببًا لتزايد امل�ساكل 

ال�س���حية، ومن بينها ارتفاع �س���غط الدم، واأمرا�ص 

القل���ب، وال�س���كري، واجللطات، والبدان���ة، والكتئاب 

وخطر املوت.

ُي�س���ار اإىل اأنه طوال �سنة كاملة، عمد فريق من 15 

خبرياً اإىل التدقي���ق يف اأكرث من 5 اآلف مقالة علمية، 

لدرا�س���ة العالقة بني مدة النوم وال�سحة، قبل اإ�سدار 

هذه التو�سية.

مشروع »سخيف« يدر 10 آالف دوالر شهريًا

7.. الرقم السحري للنوم


