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بعد التآمر على سورية.. 
»االعتدال العربي« يطعن غزة

من يحمي أجراسكم 
لو سقطت عرسال؟
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ا�شتغربوا  اآذار  موؤيدون ومنا�شرون حلزب م�شيحي يف قوى 14 

موقف »زعيمهم« من تطورات عر�شال، واإ�شراره مع حلفائه على 

اتهام حزب اهلل باأنه اأحد اأ�شباب الهجمة »الداع�شية« على عر�شال، 

النظر  عــن  الغائب  االأطــفــال  وحليب  حفا�شات  مـــوّزع  متذّكرين 

وال�شمع، وقائده املهاجر.. ما جعلهم يوؤكدون اأنهم �شيقاتلون اإىل 

جانب »حزب اهلل« اإذا فر�شت التطورات ذلك.

ألمـــــــة واحـــــــدة

320A T H A B A T

ه
ّ
استغراب في محل

2 لمصلحة َمن يقاتل الجيش اللبناني في عرسال؟

رية: 
ّ
النائب وليد سك

»إمارة إسالمية« في لبنان 
تضّر بمصالح الغرب 

ال »حزب الله«

التحالف التكفيري - الصهيوني 
و»الربيع العربي«: ال للمقاومة

ع فلسطين على معاهدة روما 
ّ
هل توق

لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه؟

3

خبراء عسكريون: 
»داعش« سيغرق 

في »مستنقع« عرسال



هل ُيزهر »ربيع العرب« 
الحقيقي من غزة؟

احل����رب »الإ�رسائيلية« على غزة �رسق����ت الأ�شواء خالل ال�شهر 

املن�����رسم عن الأحداث اجل�شام الت����ي ي�شهدها الوطن العربي، بدءاً 

بتون�����س مروراً بليبيا وم�رس، اإىل لبن����ان و�شورية والعراق، ذلك اأن 

»الربي����ع العربي« ما ي����زال ينزف دمًا ودموع����ًا وخرابًا يف هذه 

مد عقباه يف ج�شد هذه الأمة من  البلدان، وينبىء مب�شتقب����ل ل تحُ

حميطها اإىل اخلليج.

ولأن����ه ل ميكن الف�شل بني »ربيع الع����رب« وما جرى ويجري 

يف غ����زة، حيث العدو »الإ�رسائيلي« هو امل�شتفيد الأول ومن بعده 

الغرب ال�شتعماري ب����كل �شاحاته، فاإنه ل ميكن احت�شاب املعركة 

مع »اإ�رسائيل« ف�شاًل من ه����ذا »الربيع«، ف�شّتان بني الن�شال من 

اأج����ل فل�شطني ومقارعة الحت����الل »الإ�رسائيلي«، وبني »الثورات 

العربي����ة« التي اأنتجت حالة من الفو�ش����ى يف العامل العربي مل 

ي�شبق لها مثيل.

عّد من اأ�شواأ  لع����ل ما يجري اليوم يف �شورية والع����راق وليبيا يحُ

الك����وارث التي دهم����ت هذه الأم����ة، حيث البل����دان الثالثة مهددة 

بالتق�شي����م والتفتت، يف ظل »احل����ركات الإ�شالمية« التي اأنتجها 

»تنظيم القاعدة«، فج����اءت اأ�شد ق�شوة وعنفًا من احلركة الأم، مبا 

يهدد بن�شوء ثقافة جديدة مل يعرفها »الإ�شالم ال�شيا�شي« حتى يف 

عرف با�شم »الدولة  اأحل����ك مراحل تاريخه، ولعل اأكرثها ظالمًا ما يحُ

الإ�شالمية يف العراق وال�شام« )داع�س(.

امل�شكل����ة اأن بع�س الأنظمة العربي����ة وتوابعها، على الرغم من 

البيانات الكالمية التي تندد بالإرهاب، ما زال يتعامل با�شتخفاف 

مع تنظيم »داع�س« الذي ب����ات ي�شيطر على م�شاحات وا�شعة من 

�شوري����ة والعراق، ظنًا منه اأن النار لن متتد اإىل حيا�شه، اأو لأن هذا 

التنظيم يناه�س خ�شومه يف البلدين املعنيني، وكاأن امل�شكلة هي 

م����ع ب�شار الأ�شد ونوري املالكي و»حزب اهلل«، ثم يلملم »داع�س« 

اأوراقه وكفى املوؤمنني �رس القتال.

وامل�شكل����ة الأك����ر يف الوق����ت نف�ش����ه، اأن ه����ذا البع�س يفلت 

الزم����ام ل�»اإ�رسائيل« لتنزل تقتي����اًل وتدمرياً بقطاع غزة، على اأمل 

اأن تخلّ�ش����ه من ه����ذه »املقاومة املزعجة« الت����ي متنع الت�شوية 

الأمريكية للق�شية الفل�شطيني����ة، اعتقاداً منه اأن »اإ�رسائيل« تفتح 

ذراعيها لهذه الت�شوية الواعدة بدولة فل�شطينية م�شتقلة، متنا�شيًا 

يف الوق����ت نف�ش����ه اأن فل�شطني هي الق�شية املركزي����ة، واأن الكيان 

ال�شهيوين الذي زرعه الغرب يف بالدنا هو اأ�شا�س البالء لهذه الأمة 

.

وغن����ي عن البيان اأن احتالل فل�شطني وت�رسيد �شعبها �شيبقيان 

العامل الرئي�شي يف عدم ا�شتقرار هذه املنطقة بكل دولها و�شعوبها 

واأعراقها، واأن »الربيع العربي« الذي ل ي�شع فل�شطني يف اأولوياته، 

نتج اإل اخلراب والدمار والتفتيت..  هو وْهم و�رساب وربيع ذابل؛ ل يحُ

م����ن هنا، فاإن معركة املقاومة يف غزة الي����وم هي الربيع العربي 

نتج م�شتقباًل زاهراً لهذه الأمة، متامًا كما  احلقيق����ي الذي ميكن اأن يحُ

اأزه����ر ربيع لبنان يف متوز العام 2006.. ف����ال ربيع للعرب يف ظل 

الكيان ال�شهيوين الغا�شب.. وال�شالم على من اتبع الهدى.

وا�ضف عوا�ضة

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

لمصلحة َمن يقاتل الجيش اللبناني في عرسال؟

كم���ا يف كل مرة؛ تق���وم على عاتق 

اجلي�س اللبناين واأبطال���ه ال�شهداء مهّمة 

تنظي���ف الأو�ش���اخ الت���ي يت�شّب���ب بها 

�شيا�شّي���و لبن���ان ممن امتهن���وا التالعب 

مب�شري الوطن، واللع���ب على وتر الغرائز 

املذهبي���ة، وحماولة ا�شتج���الب اخلارج 

لفر�س موازين ق���وى خمتلفة يف الداخل، 

ف�شيا�شة ا�شتج���الب امل�شلحني ال�شوريني 

اإىل لبن���ان، واإيوائه���م وتركهم ي�رسحون 

وميرحون با�شم »الناأي بالنف�س«، اأنتجت 

بيئة اإرهابية ع�شع�ش���ت يف مناطق عّدة 

يف لبن���ان، منها عر�ش���ال التي انفجرت، 

وطرابل�س وعكار واملخيمات الفل�شطينية 

املر�ّشح���ة لالنفج���ار يف اأي وق���ت م���ن 

الأوقات.

لتحرير  اللبن���اين  اجلي����س  يقات���ل 

عر�شال من خاطفيها الإرهابيني اليوم، يف 

ظل التفاف �شعبي غ���ري م�شبوق ان�شحب 

على جميع الطوائف والأحزاب اللبنانية، 

اللهم با�شتثن���اء بع�س اأ�ش���وات الن�شاز 

التي ل متّث���ل اأي بيئة لبنانية ول طائفة 

ول مذهب، اإمنا متث���ل م�شالح اأ�شحابها 

ال�شيقة، وحماول���ة بع�س ال�شيا�شيني اأن 

يقتات���وا عل���ى دماء ال�شهداء م���ن اأبطال 

اجلي����س واأهل عر�ش���ال الفق���راء، الذين 

اتخذهم امل�شلحون دروعًا ب�رسية.

ق���د ل يكون م�شتغَرب���ًا هذا اللتفاف 

ال�شعبي حول اجلي����س اللبناين، اإذ يعي 

اللبناني���ون اأن اجلي����س يقات���ل الي���وم 

مل�شلح���ة لبنانية مثلثة الأ�شالع تتجلى 

يف ما يلي:

اأوًل: يقاتل اجلي�س اللبناين التكفرييني 

يف عر�ش���ال حلماية لبنان التعددي، الذي 

لّحة يف هذا ال�رسق  بات اأكرث من حاجة محُ

الذي يتجه ب�رسعة جنونية نحو التطرف 

ه حمموم لتفتيت  والأحادية، ويف ظل توجُّ

َوله على اأ�شا�س مذهبي. دحُ

لذا، فاملعرك���ة امل�شريية التي يقوم 

به���ا اجلي����س اللبناين الي���وم اإمنا يقوم 

به���ا نيابة ع���ن لبنان بالدرج���ة الأوىل، 

و�شت�شتفيد منها �شورية والأردن والعراق 

بالدرج���ة الثاني���ة، ف�شق���وط »داع�س« 

و»الن����رسة« يف لبن���ان �شيحُ�شعف هذه 

اجلماع���ات الإرهابي���ة يف كل امل����رسق 

العرب���ي، وجناحها يف لبن���ان �شيغريها 

���ع نحو دول جم���اورة لديها فيها  للتو�شُّ

بيئات حا�شن���ة، فتطمح اإىل بناء دولتها 

الفا�شية فيها.

ثاني���ًا: يحارب اجلي����س اللبناين من 

نة« بالدرج���ة الأوىل، ثم من  اأج���ل »ال�شُّ

اأج���ل باقي الطوائ���ف اللبنانية بالدرجة 

الثانية، فلق���د ا�شتغل الإرهابيون تعاطف 

اأهل عكار وعر�شال وطرابل�س والبقاع مع 

النازح���ني ال�شوري���ني، فحاولوا ا�شتغالل 

ه���ذه ال�شيافة لفر�س واق���ع جديد بقوة 

نية  احلدي���د والنار خمتلف عن البيئة ال�شُّ

العروبي  بانتمائها  املعروف���ة  اللبنانية 

وانفتاحها على  ل�»اإا�رسائي���ل«،  املقاوم 

البيئات اللبنانية الأخرى، وتفاعلها معها 

�شن جرية واأخّوة حقيقية.  بححُ

فعليًا، اخلطر التكفريي الإرهابي يطال 

نة املعتدلني قبل غريهم من البيئات  ال�شُّ

الأخرى، فالتكفريي �شيحاول فر�س روؤيته 

نة  الديني���ة امل�شوِّهة لالإ�ش���الم على ال�شُّ

م���ن اللبنانيني، قبل اأن يحاول التمدد اإىل 

البيئات الأخرى.

لق���د اأظه���ر من���وذج حك���م التكفري 

ن���ة مل  »الداع�ش���ي« يف الع���راق اأن ال�شُّ

ي�شلموا من تكف���ري داع�س، واأن اجلماعات 

وقت���ل  بتهج���ري  تكت���ِف  الإرهابي���ة مل 

بامل�شيحيني والأكراد واليزيديني وغريهم، 

ل ب�شّنة الع���راق الذين  ب���ل انتقلت لتن���كِّ

اعتقدوا - للوهلة الأوىل - اأن املجموعات 

امل�شلحة اإمن���ا اأتت لتخلِّ�شهم من �شنوات 

م���ن الظلم والتهمي�س، يف ظل دولة قامت 

الأمريكيني  على املحا�ش�شة بعد احتالل 

للعراق، فاإذا به���م يتعر�شون لأ�شواأ اأنواع 

الهمجية اجلاهلية الت���ي مل توفر �شيخًا 

ول ام���راأة ول طفاًل، ول حت���ى اأعرا�شهم 

وبناتهم واأبناءهم.

ثالثًا: يقاتل اجلي����س اللبناين اليوم 

من اأجل الأقلي���ات من الطوائف اللبنانية 

بالدرج���ة الأوىل، والأقلي���ات يف امل�رسق 

بالدرج���ة الثانية، فانت�ش���ار الإرهابيني 

وا�شتخدامه���م القتل والإجرام با�شم الدين 

يعن���ي حمو كل اأث���ر لالأقلي���ات يف هذا 

امل�رسق، وتهجريهم اإىل بالد اهلل الوا�شعة، 

وطم����س كل مع���امل ح�ش���ارات ال�شكان 

الأ�شلي���ني يف الب���الد العربي���ة، وهو ما 

ح�ش���ل يف املو�شل ونين���وى، حيث قام 

الإرهابيون بطرد �شكان العراق الأ�شليني 

وطم�س تاري���خ ميتّد ملدة �شتة اآلف �شنة 

من احل�شارة الإن�شانية.

ر�س على اجلي�س اللبناين  وهكذا اإذاً، فحُ

خو�س معركة احلفاظ على الوطن اللبناين 

برّمته، وه���ي معركة وجودية تتطلب من 

اللبناني���ني كافة التوّح���د خلف اجلي�س، 

ومن ال�شيا�شيني وامل�شوؤولني اإقران القول 

والكّف عن حما����رسة اجلي�س  بالفع���ل، 

الت�شكيكي ب�شحة  اللبناين، تارة بالكالم 

البيانات التي يطلقه���ا، وطوراً با�شتثارة 

احل�شا�شيات املذهبية بوجهه، ويف معظم 

الأحيان بالفرتاء عليه، وتعري�س �شباطه 

وجنوده للخط���ر.. فلنتوحد خلف اجلي�س 

اللبناين الذي يقاتل م���ن اأجل بقائنا يف 

ه���ذا ال�رسق، ومن اأج���ل حقنا يف احلياة، 

والعي����س بكرامة، وم���ن اأجل حق �شعوب 

رّية ال�شم���ري والوجدان  هذا امل����رسق بححُ

والدين.

د. ليلى نقوال الرحباين

الخطر التكفيري اإلرهابي 
نة المعتدلين  يطال السُّ
قبل غيرهم من البيئات 

األخرى

اأهايل بريوت ي�شّيعون العقيد ال�شهيد نور الدين اجلمل
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همسات

n من باب التوفري
ذكرت اأو�ش���اط جبيلي���ة اأن الرئي�س 

ال�شاب���ق مي�شال �شليم���ان مل ينجح يف 

اجت���ذاب متويل لإن�شاء ح���زب �شيا�شي، 

وقال���ت اإن قوى 14 اآذار ل ينق�شها زيادة 

م�شاري���ف بال فائ���دة، ل �شيما يف �شوء 

التج���ارب ال�شابقة، خ�شو�ش���ًا اأن هناك 

م���ن تلّقى تعوي�ش���ات »نهاية اخلدمة« 

اأ�شعاف ما ي�شتحق.

n يف لرنكا
نواب��ًا  اأن  ر�س��مية  جه��ات  الحظ��ت 

وم�سوؤولني م��ن »تيار امل�ستقبل« ق�سدوا 

املن�رصم��ة  االأي��ام  يف  الف��ت  ب�س��كل 

مدين��ة الرن��كا القرب�س��ية لي���س بق�س��د 

اال�س��تجمام، ومنهم النواب اأحمد فتفت، 

ونبي��ل دو فري��ج، وزياد الق��ادري.. كما 

ت��ردد اأن البع���س ق��ام ب���رصاء منزل يف 

اجلزيرة.

n الرهانات اخلاطئة
فوجئ اأحد قيادي���ي »التيار الوطني 

احل���ر« بات�ش���ال من قي���ادي »قواتي« 

ي�شاأله عن الأو�ش���اع يف �شورية، وقدرة 

الدول���ة الوطنية ال�شورية على ال�شتمرار 

يف تقيق النت�شارات على املجموعات 

الإرهابي���ة امل�شلح���ة.. وح���ني �شاأل���ه 

القيادي »العوين« عن �رس هذا الهتمام 

»القوات���ي« املفاج���ئ رّد الأخ���ري: بعد 

موقع���ة املو�شل تب���نّي اأن كل الرهانات 

كان���ت خاطئة.. وعن���د �شوؤاله عن �شعار 

الإخوان  »ليحك���م  الق���وات  »حكي���م« 

يف �شوري���ة«، وزي���ارات ن���واب القوات 

لعر�شال..  والتحري�شية  »الت�شامني���ة« 

رد »القوات���ي«: اأمل اأقل اإن كل الرهانات 

كانت خاطئة.

n قريبًا جداً
يح��ذو  اأن  �سيا�سي��ة  اأو�س��اط  توّقع��ت 

اللبناني��ني،  ال�سيا�سي��ني  م��ن  الكث��ر 

خ�سو�س��ًا املح�سوب��ني عل��ى م��ا ي�سم��ى 

»التيار الو�سطي« و»14 اآذار«، حذو رئي�س 

اللقاء الدميقراط��ي النائب وليد جنبالط؛ 

��ل حزب اهلل يف  جله��ة نفيه اأن يكون تدخُّ

�سورية ه��و ال��ذي ا�ستجلب »داع���س« اإىل 

لبن��ان. وذكرت هذه االأو�ساط مبا كان قد 

ذك��ره ال�سيد ن�رصاهلل من اأن��ه �سياأتي يوم 

ل، احلزَب على  �سي�سكر فيه معار�سو التدخُّ

عمله واإجنازاته.

n عدم التزام
بعد دعوة اإعالم »امل�شتقبل« الو�شائل 

الإعالمي���ة لالجتم���اع للت�شام���ن م���ع 

اجلي�س، ورف�س اأي موقف مي�ّس املوؤ�ش�شة 

الع�شكري���ة، لوح���ظ اأن برنامج �شاحب 

�شعار »يا �شب���اب ويا �شبايا ياهلل ياهلل 

عال�رساي���ا« مل يكن يف هذا الوارد، حيث 

توّعد يف نف�شه الليلة مبحا�شبة اجلي�س 

بعد انتهائ���ه من معركة عر�شال على ما 

و�شفه ب�»تن�شيقه مع حزب اهلل«.

n خرائط لي�شت دقيقة
فوجئ��ت قي��ادة الع��دو الع�سكرية باأن 

اأغلب خرائ��ط اأنفاق غزة الت��ي بحوزتها، 

ا�ستخباري��ة،  معلوم��ات  اإىل  وامل�ستن��دة 

لي�س��ت دقيقة، م��ا اأّث��ر �سلبًا عل��ى نف�سية 

الوح��دات »االإ�رصائيلية«، واأدى اإىل وقوع 

خ�سائر فادح��ة، �ست��وؤدي يف النهاية اإىل 

ت�سكيل جلان حتقيق.

خبراء عسكريون: »داعش« سيغرق في »مستنقع« عرسال
مل تكد مت���رّ اأيام على و�شول 

ب�»الهامة  �شف���ت  وحُ اأمنية  وثيقة 

ج���داً« اإىل اأحد الأجه���زة الأمنية 

اللبناني���ة، ومفاده���ا اأن هجومًا 

كبرياً �شي�شّنه م�شلحون من تنظيم 

»داع����س« على وح���دات ومراكز 

وثكنات تابعة للجي�س اللبناين يف 

عر�شال وحميطها بعد عيد الفطر، 

حتى وق���ع املحظ���ور متدحرجًا 

ب�ش���كل دراماتيكي خط���ري، على 

خلفية اعتقال املدعو عماد جمعة 

املن�ش���ّق عن »جبه���ة الن�رسة«، 

والذي ي�شغل حاليًا من�شب »اأمري 

الدولة الإ�شالمية - ولية لبنان«، 

ح�ش���ب م���ا ك�شف���ت التحقيقات 

الأمني���ة اجلاري���ة مع���ه. وو�شط 

املعارك العنيف���ة التي يخو�شها 

اجلي�س �ش���د مقاتلي التنظيم يف 

البلدة البقاعية وحميطها، اأ�شارت 

م�ش���ادر اأمني���ة تقاطع���ت معها 

اإقليمية  معلوم���ات ا�شتخباري���ة 

اإىل اأن م���ا يح�ش���ل يف عر�ش���ال 

من���ذ ال�شبت املا�ش���ي يندرج يف 

خمط���ط »داع����س« الرام���ي اإىل 

اإقامة »دولة اخلالفة« يف لبنان؛ 

العاب���رة  ب�»اإمارات���ه«  اإحلاق���ًا 

للحدود، باكورته �رسب املوؤ�ش�شة 

الع�شكري���ة اللبناني���ة، كا�شف���ة 

اأن الن���ريان العر�شالي���ة �شتنت�رس 

باجت���اه  اله�شي���م  يف  كالن���ار 

طرابل����س  خ�شو�ش���ًا  ال�شم���ال، 

وبلدات يف البقاع الغربي، مبوازاة 

ترُّك خالي���ا نائمة يف خميمات 

وجمدل  بريوت،  يف  الفل�شطينيني 

عنجر واإقليم اخل���روب والناعمة 

و�ش���وًل اإىل �شبع���ا، وم�شرية اإىل 

م�شيحية  مناطق  �شته���دد  اأخطار 

خمتلف���ة ممتّدة من دي���ر الأحمر 

اإىل زغرتا، فيما لو جنح م�ش�روع 

اأهدافه يف  »داع����س« بتحقي���ق 

عر�شال.

ويف وق����ت يواج����ه اجلي�����س 

6000 م�شلّح  م����ن  اأك����رث  اللبناين 

م����ن تنظيم »داع�����س« يف البلدة 

البقاعية وجروده����ا، بينهم 3000 

يتبعون لالإرهاب����ي املعتقل عماد 

جمعة، توّق����ف حمللون ع�شكريون 

اأم����ام كمي����ات ال�ش����الح ال�شخمة 

ونوعيتها التي ح�شل عليها هوؤلء، 

من �شمنه����ا اآليات ع�شكرية تمل 

للطائرات  م�شادة  ثقيلة  ر�شا�شات 

من عي����ار 14.5، ور�شا�شات دو�شكا 

ومناظري ليلية، اإ�شافة اإىل و�شائل 

اأن  اإىل  ات�شال متط����ورة، لفت����ني 

غالبي����ة خميم����ات النازحني يف 

عر�ش����ال انتف�شت ب�ش����كل متزامن 

امل�شلحني  مبئ����ات  واحدة  ودفعة 

الذي����ن كان����وا يتغلغل����ون و�شط 

املدنيني. 

وربطًا بالأمر، ك�شفت معلومات 

�شحافية نقاًل ع����ن تقارير غربية، 

عن دور خطري تق����وم به »هيئات 

الإغاثة« التابع����ة لالأمم املتحدة 

يتمثل  ال�شوريني،  النازحني  حيال 

قة  بعمليات جتنيد متوا�شلة ومن�شَّ

تط����ال اأعداداً كبرية م����ن �شبابهم، 

عل����ى اأيدي موظفي تل����ك الهيئات 

»املخروق����ة اإ�رسائيلي����ًا« - وفق 

الأردن  يف  تدي����داً   - اإ�شارته����ا 

اأوروبية  جوازات  يحملون  ولبنان، 

مزّورة، وان�شحاب عمليات التجنيد 

تل����ك اإىل تركي����ا، حي����ث ين�ّش����ق 

�شباط من ال�شتخب����ارات الرتكية 

العمليات يف  ه����ذه  و»املو�شاد« 

خميم����ات النازحني على الأرا�شي 

الرتكية.

ويف ظل ان�شغال مراكز القرار 

ال���دويل مبتابعة م���ا يح�شل يف 

عر�شال وجرودها، واإجماعها على 

اأن هجوم م�شلحي »داع�س« على 

اجلي�س اللبناين يف تلك املنطقة 

ط له من���ذ اأ�شهر على الأقل،  خمطَّ

وي�ش���ّب يف خان���ة اإقامة »دولة 

دَرج اأ�شاًل  اخلالفة« يف لبنان، املحُ

املت�شدد  التنظيم  �شمن خريط���ة 

العابرة للحدود، خرقت معلومات 

�رسّبه���ا م�ش���وؤول اأمن���ي رو�شي 

اإقليمي���ة يف عّمان،  ل�شفري دولة 

مفاده���ا اأن خمط���ط »داع����س« 

زمع ترجمت���ه يف لبنان، رغم  املحُ

خطورته، �شي�شطدم بوجود حزب 

اهلل يف هذا البلد، »الذي لن يرتك 

اجلي�س وحيداً يف املعركة«، وفق 

تو�شيفه.. معلومات تقاطعت مع 

كالم خراء ع�شكريني، نقل اأحدهم 

»تاأكي���دات« �شاب���ط رفي���ع يف 

ال�شتخب���ارات الأملانية ت�شري اإىل 

اأن مقاتل���ي »داع�س« �شيغرقون 

يف »م�شتنق���ع« عر�شال، ح�شب 

تو�شيف���ه، كا�شفًا ع���ن �شيناريو 

َكم حَبَك���ه احلزب مع اجلي�س  حمحُ

املواجه���ات  حي���ال  ال�ش���وري 

املقبل���ة عل���ى ط���ول ال�شل�شلة 

ال�رسقية للبن���ان، �شيحمل الكثري 

من املفاج���اآت القا�شية ملقاتلي 

اأن  اأّكد  واإذ  التنظي���م املتط���رف. 

ما يج���ري يف البل���دة البقاعية 

فيما لو  وجروده���ا خطري ج���داً 

جن���ح م�شلح���و »داع����س« يف 

والت�شبب  اللبناين  اجلي�س  �رسب 

���ع  توقُّ وبالت���ايل  بانهي���اره، 

»ال�شيناري���و املخي���ف« ال���ذي 

ينتظ���ر لبن���ان، رّج���ح ال�شابط 

الأملاين �شدور �ش���وء اأخ�رس من 

ب���الده وعدد من ال���دول املوؤثرة، 

دون تديده���ا، يق�ش���ي باإطالق 

يد اجلي�س ال�ش���وري - بالتعاون 

اللبناين  اجلي����س  مع  والتن�شيق 

وح���زب اهلل - ل�ش����رب مقاتلي 

»داع�س« املتمركزين يف ال�شل�شلة 

ال�رسقي���ة، م���ن دون ا�شتبع���اده 

�رسبات ع�شكري���ة �شورية مقبلة 

املت�شددين  امل�شلحني  لتجمعات 

يف ال�شم���ال، فيما ل���و تدحرجت 

املواجهات التي يخو�شها اجلي�س 

�ش���د مقاتل���ي التنظي���م باجتاه 

تقيق الأهداف التكفريية.

اجلي�ش���نْي  �شن���دان  وب���ني 

ومطرق���ة  وال�ش���وري  اللبن���اين 

حزب اهلل �شيك���ون على مقاتلي 

»داع����س« يف عر�شال وحميطها 

وجروده���ا مواجه���ة �شيناري���و 

م�شاد يت�شم���ن عمليات خا�شة 

وممنَهجة وكمائ���ن نوعية كانت 

باكورتها بت�شفي���ة املدعو »اأبو 

احل�شن الفل�شطيني«؛ اأمري الدولة 

ط  الإ�شالمية يف القلمون، واملخطِّ

الأب���رز للهج���وم عل���ى عر�شال، 

يف عملي���ة نوعي���ة نّفذتها فرقة 

خا�ش���ة يف اجلي����س ال�ش���وري، 

ح�ش���ب ما اأكدت م�ش���ادر اأمنية، 

وتاأتي ك�»ملحق« لن�شف رتل من 

مقاتلي »داع�س« كانوا يحاولون 

عب���ور جرود عر�ش���ال لاللتحاق 

اجلي����س  �ش���د  باملواجه���ات 

ا�شتهدافهم بغارات  اللبناين، عر 

نفذها الط���ريان احلربي ال�شوري، 

يف ظل معلوم���ات �رسّبها معهد 

 »intelligence online«

الفرن�شي تقاطعت  ال�شتخب���اري 

مع تقرير ك�شفته �شحيفة »وورلد 

تريبي���ون« الأمريكية، مفادها اأن 

بانتظار مقاتلي التنظيم املت�شدد 

�رسب���ات ك���رى �شم���ال و�رسق 

�شوري���ة، تعقبها عملية ع�شكرية 

هام���ة »لي�شت بعي���دة زمنيًا« 

اأجنزت خطتها القيادة الع�شكرية 

ال�شورية.

ماجدة احلاج

دور خطير تقوم به 
»هيئات اإلغاثة« 

التابعة لألمم المتحدة 
حيال النازحين السوريين

م�شّلحو »داع�ش« قبيل اإعالن �شاعة ال�شفر لالعتداء على اجلي�ش اللبناين يف عر�شال
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من يحمي أجراسكم لو سقطت عرسال؟
اأيها املغامرون املقامرون، يا دواع�ش 

زمن االنحطاط امل�سيح���ي امل�رشقي.. يا 

حلفاء »االإخوان« و»الن�رشة« و�سياطني 

التكفري اأجيبونا لو كان امل�سيح ي�سكنكم 

اإىل اأين اأنتم ذاهبون؟

يا اأتباع »املطران اأحمد االأ�سري«، ويا 

رعايا »البطريرك عمر بكري ف�ستق«، ويا 

اأبناء »كني�سة االإخوان والن�رشة«، لعنة 

اأبناء الكني�سة امل�سيحية امل�رشقية عليكم 

عند كل جر�ش مل يع���د يقرع يف �سورية 

والع���راق، وعند كل ذبيح���ة اأمام مذبح 

م الأّمنا  ر، وبح�رشة كل متث���ال حمطَّ مدمَّ

مرمي العذراء يف هذا ال�رشق، واأمام دموع 

االأمه���ات امل�سيحيات املوؤمن���ات االأطهر 

من »املريون«، والفتي���ات الهاربات من 

»جه���اد النكاح« م���ع حيوانات الع�رش 

يف املو�س���ل والرق���ة واحل�سكة.. ويف كل 

موطىء حللفائكم من �سياطني التكفري.

اأيه���ا املراهنون اخلائبون، يا مهّجري 

اأبن���اء �رشق �سي���دا واجلبل، م���ا وطئت 

اأقدامك���م منطقة م�سيحية وتركتم خلفكم 

جر�ش كني�سة ُيق���رع، وال م�سيحيًا يتجراأ 

على ح�سور قدا�ش.

تاأملون حماية خبز القربان من اأكلة 

القل���وب واالأكباد، وتن�س���دون االأمان يف 

كنائ�سكم مم���ن يعتربونكم كفاراً، وتبنون 

اأحالم وط���ن بحجم دويل���ة على مقا�ش 

مر�ش »الكنتنة« الذي ي�سكنكم، وتالقت 

م�ساحلك���م ال�سخ�سي���ة الرخي�س���ة مع 

م�سالح »االإم���ارات« املذهبية، وذهبتم 

بعيداً يف الرهان���ات ومل حت�سدوا �سوى 

اخليبات التي بكم تليق، واآن االأوان لنقول 

لكم كفى ..

كفى يا جتار الهيكل، ويا اأتباع يهوذا 

�سلبًا حلملة �سلب���ان احلق يف امل�رشق 

عموم���ًا، ويف لبن���ان خ�سو�س���ًا.. كفى 

حتالف���ات م�سبوهة مع اأع���داء احل�سارة 

امل�رشقي���ة الت���ي كان امل�سيحيون وما 

يزالون رّوادها.. كف���ى تبعية ذليلة ملن 

لن يو�سلكم اإىل نب���ع ماء نقية، وكفاكم 

تكون���ون اأذيااًل على ح�س���اب الكرامات، 

واإذا كانت م�سيحيتكم اخلا�سة ملكًا لكم، 

فاإن الديان���ة امل�سيحية ملك من يحرتم 

و�سايا اهلل الع����رش، واأنتم خالفتم منها 

الكثري، وه���ي ملك من يح�س���ن احلفاظ 

واإرثًا  عليها ر�سالة ح�ساري���ة م�رشقية، 

من رهب���ان ا�ستوطن���وا مغ���اوراً ليبنوا 

وطنًا، وهي مل���ك اأ�سياد النه�سة الفكرية 

والثقافي���ة واالأدبي���ة والفني���ة من رواد 

م�سيحيني لوالهم مل���ا نطق هذا ال�رشق 

بالعربية.

اأم���ا بعد يا دواع����ش زمن االنحطاط 

امل�سيحي، اأفيدون���ا اأفادكم اهلل، ماذا لو 

انت����رش حلفاوؤكم يف عر�س���ال؟ وماذا لو 

مل يك���ن خلف تالل عر�س���ال من ناحية 

بعلبك اأ�سود لبنانيون مقاومون مينعون 

ال�سياطني من تخّطي االأحمر املمنوع؟

�سعبن���ا  بق���درات  موؤمن���ون  نح���ن 

امل�سيح���ي يف كل منطق���ة م���ن لبنان، 

وت�سّبثه بالرتاب الذي هو منه، وا�ستعداده 

للموت اأمام باب كل دير وكني�سة، لكن ما 

ه���و حجم قدرات اأبناء البقاع اأمام حجم 

متويل هوؤالء ال�سياطني وقدراتهم، واأمام 

حجم تورطك���م يف العمالة عرب الذهاب 

اإىل اأبع���د من البعيد يف االرتهان الأ�سياد 

قد تك���ون »دولة اخلالف���ة« قريبة من 

فكرهم الديني واأحالمهم ال�سيا�سية؟

م���اذا ميكن اأن يكون حجمكم ودوركم 

يف قراك���م متى وقع املحظ���ور، مادمتم 

اللبنانية  املقاوم���ة  �س���الح  ت�س���اوون 

ال�رشيف���ة التي حمت لك���م وطنًا ب�سالح 

�سياط���ني ال وطن لهم، ول���ن يرتكوا لكم 

وطنًا لو ال قّدر اهلل �سقطت عر�سال.

ال نطالبك���م بالع���ودة ع���ن طري���ق 

ال�س���الل يف ال�سيا�س���ة، وال عن ال�سالل 

يف الدين، بل نحن نطالبكم بدعم علني 

غري م�سب���وه للجي�ش اللبناين، يغفر لكم 

ما ارتكبتم م���ن اأخطاء بحق هذا اجلي�ش 

خالل تاريخكم، ليحمي لكم وطنًا ال بديل 

لكم عنه.

نطالبكم باحلذر من املخاطر املحدقة 

مب�سيحيي لبن���ان الأنهم م�ستهدفون اأكرث 

بكثري من باق���ي م�سيحيي ال�رشق، الأنهم 

رمز لقوة الوج���ود امل�سيحي يف ال�رشق، 

والأنهم عل���ى راأ�ش ال�سلط���ة يف لبنان، 

والأنه���م م�ساركون يف ق���راره ال�سيا�سي، 

والأنهم حماة م�سيحيي امل�رشق املهجرين 

من دويالت ال�سياطني. 

كلمة اأخرية يا كل اأبناء مدر�سة يهوذا: 

م�سيحيتنا لن تبقى على طاولة املقامرة 

بع���د اليوم، و�رشاكتنا م���ع االأخ امل�سلم 

يف الوط���ن ندية باحلقوق والكرامة، لكن 

هذا االنغالق الفكري عن �رشاكة حقيقية 

مع اأخوة لنا يف املواطنة مل يعد اإطالقًا 

ال�رشق  مل�سلح���ة امل�سيحيني يف ه���ذا 

امللتهب، واالنفتاح الندي باحلق واإن كان 

�سياأتي على ح�ساب م�ساحلكم ال�سيا�سية 

ال�سيق���ة، فال�سيا�سة هي يف ح�سن اإدارة 

�س���وؤون النا�ش لو كنت���م متلكون ح�سن 

النوايا وال�سالم..

اأمني اأبو را�سد

نّظ���م جتم���ع العلم���اء امل�سلم���ني 

يف لبن���ان حف���اًل ت�سامنيًا م���ع غزة، 

األقى خالله رئي����ش الهيئة االإدارية يف 

التجمع؛ ال�سيخ ح�س���ان عبد اهلل، كلمة 

انتقد خالله���ا ال�سيا�سة امل�رشية، »فال 

���ه �سيا�س���ي لدولة ثار  نع���رف اأي توجُّ

فيه���ا ال�سعب من اأج���ل فل�سطني، وهي 

الي���وم تقفل املعاب���ر وال تفتحها حتى 

للق�سايا االإن�سانية، ب���ل واأكرث من ذلك 

االأنف���اق، وه���ي املنفذ  تق���وم بتدمري 

الوحي���د ل�س���كان غزة للح�س���ول على 

طعامهم ودوائهم«، الفتًا اإىل اأن الكيان 

الواليات  ال�سهي���وين بالتع���اون م���ع 

املتحدة االأمريكية ودول اأوروبا الغربية 

ا�ستط���اع اأن يق�سي على دول مهمة يف 

ال�رشق االأو�س���ط، ودّمر اجلي�ش العراقي، 

واألهى اجلي�ش ال�س���وري، وعّطل اجلي�ش 

امل�رشي، واأوقع الفتنة بني اأبناء االأمة.. 

و�سدد �سماحته على اأنه من املخزي اأن 

ينربي كلٌّ م���ن �سمعون برييز ونتنياهو 

ليعلنا اأن االإجناز الكبري حلرب غزة هو 

اأنهما للم���رِة االأوىل يف تاريِخ ال�رشاع 

يذهب���ان اإىل ح���رب م���ع الفل�سطينيني 

ومعهم ه���ذا العدد من ال���دوِل العربية 

املوؤيدة لهم! و«نح���ن نقول ت�سحيحًا: 

هذه هي امل���رُة االأوىل التي يخلع فيها 

هوؤالء قناع احلياء ويجاهرون بعمالتهم 

للكياِن ال�سهيوين«.

ثم كانت كلمة ممث���ل حركة اجلهاد 

االإ�سالم���ي؛ احلاج اأبو عم���اد الرفاعي، 

الذي ك�سف اأن العدو ال�سهيوين ا�ستجدى 

عل���ى م���دى اأ�سبوع���ني كامل���ني وقفًا 

الإط���الق النار، ف���كان ج���واب الف�سائل 

الفل�سطينية جمتمع���ة اأن ك�رش احل�سار 

ب���ات م�ساألة غري قابل���ة للنقا�ش، ونزع 

�سالح املقاومة اأ�سغ���اث اأحالم، وما مل 

ي�ستطع الع���دو اأن يحققه خالل ثالثني 

يومًا من القتل واالإجرام لن ي�ستطيع اأن 

ياأخذه باملفاو�سات، وهو يرى الكوابي�ش 

واالأ�سباح تط���ارد اأفراد وحداته اخلا�سة 

ويرف�ش العدي���د منهم العودة اإىل قطاع 

غزة مرة اأخرى.

بعدها كانت كلمة حركة »حما�ش« 

األقاها ممثلها يف لبنان علي بركة، الذي 

اأ�س���ار اإىل اأن املعركة يف غزة اليوم هي 

من���اورة للحرب القادم���ة، التي �ستكون 

حا�سم���ة يف املعرك���ة الفا�سلة املقبلة 

الت���ي وعدنا به���ا اهلل يف كتابه العزيز، 

واأ�سلحتنا  »وق���د جرّبن���ا �سناعاتن���ا 

وقدراتن���ا ا�ستعداداً للح���رب املقبلة«، 

موؤكداً اأن ال�سعب الفل�سطيني موحد اأكرث 

م���ن اأي وقت، وال تهدئة م���ن دون وقف 

احلرب وفك احل�سار عن غزة.

كلمة اخلتام كانت لل�سفري الفل�سطيني 

يف لبن���ان اأ�رشف دبور، ال���ذي لفت اإىل اأن 

االأه���داف االأ�سا�سي���ة من الع���دوان على 

ال�سعب الفل�سطيني ه���ي حكومة الوحدة 

التي اأزعجة العدو ف���اأراد �رشبها، اإ�سافة 

اإىل �رشب امل�رشوع الوطن���ي الفل�سطيني 

وتقطيع اأو�س���ال الوطن، متهيداً ال�ستكمال 

االأق�سى، فالعدو  ال�سيطرة على امل�سج���د 

يعترب اأن الفر�سة �سانح���ة، لذلك »علينا 

اأن ندّق ناقو����ش اخلطر، ونحذر وننبه ملا 

يحدق به«.

تجّمع العلماء المسلمين يتضامن مع غزة
الشيخ عبد الله: بعض القادة العرب خلعوا قناع الحياء ويجاهرون بعمالتهم

اجتماع »14 اآذار« يف بيت الو�سط.. مل يتعلموا من التجارب
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اأ�سئل����ة كث����رية ُطرح����ت يف 

�سوري����ة بع����د خط����اب الق�س����م 

الذي األقاه الرئي�����ش ب�سار االأ�سد 

للمقاومة  املطل����ق  تاأييده  حول 

والعدوان اجلديد  الفل�سطينين����ة، 

على غزة مل يكن قد بداأ يومها.

جواب �س����اٍف جاء يف خطاب 

اأم����ني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن 

ن�����رشاهلل يف ي����وم القد�ش، حيث 

اأن  والداين  للقا�سي  كان وا�سحًا 

 ينطلقان م����ن قاعدة 
نْ

اخلطاب����ني

اأ�سا�سي����ة ه����ي اأن ال�����رشاع يف 

املنطق����ة هو بني حمور املقاومة 

واحللف اال�ستعم����اري الغربي – 

االأمريكي – ال�سهيوين – الرجعي 

والتكفريي.

واإذا كان وا�سحًا منذ اأمد بعيد 

االأمريكية  الواليات املتح����دة  اأن 

ال توّفر و�سيل����ة اأو اأ�سلوبًا لتربّر 

للعدو  املطلق  ودعمها  انحيازها 

م����ع اأتباعه����ا الغربي����ني، الذين 

ح�سم اأمرهم كولن باول بعد غزو 

ب�»القارة  اأوروبا  بو�سفه  العراق 

العج����وز«، مبعن����ى اأنه����ا باتت 

ُملَحق����ًا لبالده، ف����اإن الالفت هو 

العربيات  الرجعي����ات  انخ����راط 

والتي����ارات التكفريي����ة يف حفلة 

اإط����الق االأمريكي����ني ل�»الفَيل����ة 

العمياء« يف غرف زجاج ال�رشق 

االأو�س����ط، )واملق�سود هنا بغرف 

الزجاج الدول العربية(.

ثمة كثري من التفا�سيل بداأت 

تربز اأمام كل َمن يف وجهه عيون 

اآذان ت�سم����ع.. لنالحظ  اأو  ت����رى 

�سل�سلة م����ن الوقائع التي بداأت 

تتك�س����ف، فناظ����رة اخلارجي����ة 

هي����الري  ال�سابق����ة  االأمريكي����ة 

مذكراتها  تتح����دث يف  كلينتون 

عن ال�سنوات االأربع التي ق�ستها 

يف اخلارجي����ة ع����ن »الربي����ع 

دخلنا  لق����د  فتقول:  العرب����ي«، 

احل����رب �س����د الع����راق و�سورية 

وليبي����ا وكان كل �سيء على ما 

يرام وجيد جداً، وكنا على اتفاق 

مع »اإخ����وان« م�رش على اإعالن 

�سيناء،  االإ�سالمية« يف  »الدولة 

وفت����ح احلدود م����ع ليبيا، و�سم 

حاليب و�سالتني اإىل ال�سودان.

وح����ددت كلينت����ون املوع����د 

املق����رر الإعالن ه����ذه »الدولة«، 

وال����ذي كان مق����رراً يف اخلام�ش 

من مت����وز 2013، عل����ى اأن يليها 

ف����وراً اع����رتاف االأوروبيني، ُمقرَّة 

اأنها زارت 112 دولة ل�رشح الدور 

����م كل  االأمريك����ي.. وفج����اأة حتطَّ

�سيء.

وتعرتف كلينت����ون اأن اخلطة 

يف مداه����ا التنفيذي كانت تهدف 

اإىل تق�سيم املنطقة العربية ودول 

املغرب، وبالتايل ت�سبح ال�سيطرة 

منابع  على  لالأمريكيني  بالكامل 

النفط واملنافذ البحرية.

رئي�����ش وكال����ة املخاب����رات 

 »C.I.A« االأمريكي����ة  املركزي����ة 

جيم�ش وول�سي يعرتف بقوله يف 

عام 2006: »�سن�سنع لهم اإ�سالمًا 

ينا�سبن����ا، ثم جنعله����م يقومون 

بالثورات، فيت����ّم انق�سامهم على 

بع�����ش لنع����رات تع�سبية، ومن 

بعدها قادم����ون للزحف، و�سوف 

ننت�رش«.

اإطالق  اإذاً، االأمريكي����ون قرروا 

»الفَيل����ة العمي����اء« يف غ����رف 

الزجاج العربية.

فهل الأحد اأن مييز مبا يختلف 

»ويّل داع�ش«  اأبو بكر البغدد – 

– عن مو�سي يعالون وزير حرب 
الكيان ال�سهي����وين؟ الثاين يقتل 

يقوم  واالأول  بالقاذفات،  االأطفال 

بنف�ش املهمة، اإمنا بال�سواطري.

الرقة  »وايل  فت����اوى  الحظوا 

فت����اوى  كاأنه����ا  واملو�س����ل«؛ 

احلاخامات التلموديني ال�سهاينة 

ع����ن »املالئكة املدّم����رة« التي 

متحق العرب كما ت�سحق الديدان.

االإدارة  اأن  تعلم����ون  ه����ل 

بع�ش  م����ن  طلب����ت  االأمريكي����ة 

اجلي�ش  تزوي����د  العربية  ال����دول 

»االإ�رشائيلي« باأنواع معّينة من 

القذائ����ف والقنابل املوجودة يف 

م�ستودعاتها على �سبيل االإعارة، 

من اأجل �رشب اأطفال ون�ساء غزة! 

رمبا كان �رشوريًا اأن يعلم بذلك 

بع�ش �سكان النجوم اخلم�سة يف 

الدوح����ة.. يف الوق����ت الذي كان 

املقاوم����ون االأبط����ال يف القطاع 

ي����رّدون على العدو ب�سواريخ من 

نع �سورية واإيران. �سُ

كم ه����و بائ�����ش ذل����ك الفكر 

البدوي ال�سحراوي الذي ذهب يف 

م�رشوع تدمري �سورية حتى الرمق 

االأخري، فك�سف عن وجهه القبيح، 

وذهب يف التن�سيق والتكامل مع 

الع����دو، وراح ينظر اإىل التطورات 

وانغم�ش  �سدئة،  حديدية  بعيون 

مع اأتباع����ه عندنا يف لبنان يف 

الطريق اإىل جهنم.

جماعات  زيارات  تذكرون  هل 

»الق����وات«  ون����واب  اآذار«   14«

للت�سامن مع عر�سال، و�سيحات 

اأب����و عبد الطرابل�س����ي والعكاري 

املب�����رشَّ به يف احلل����م، ومن لّف 

لّفهما؟

ه����وؤالء كلهم �سيبق����ون على 

قارعة التاريخ والتطورات، الأنهم 

بب�ساط����ة ال يعلمون وال يدركون 

وال يفقه����ون اأن����ه من����ذ اأن اأعلن 

القي�رش الكبري فالدميري بوتني اأن 

»قواعد النظام العاملي« اجلديد 

تنطلق م����ن �سوري����ة.. معناه اأن 

واأنها  �ستبق����ى وت�ستمر..  �سورية 

روح وقلب العامل اجلديد.

بع�����ش  يعل����م  ل����و  حب����ذا 

اللبنانيني اأن عر�سال كلمة اآرامية 

ومعناه����ا يف العربي����ة »عر�ش 

اهلل«، وبالتايل لن تكون اأبدا كما 

ي�ستهون »عر�ش ال�سيطان«.

اأحمد زين الدين

• لقاءات القاهرة.. مل�سلحة من؟بعد التآمر على سورية.. »االعتدال العربي« يطعن غزة
ك�سف م�س���در دبلوما�سي اأوروبي اأن »اإ�رشائيل« ترى 

يف لق���اءات القاه���رة وحتركات ال�سعودي���ة واأمريكا 

فر�س���ة لتحقيق انت�سارات عجزت ع���ن اإجنازها يف 

العدوان االإرهابي على قطاع غ���زة. وقال امل�سدر اإن 

مفاو�سات وق���ف النار التي جت���ري يف القاهرة هي 

يف واق���ع االأمر مفاو�س���ات حول �س���كل امل�سهد يف 

القطاع يف املرحلة املقبلة، وتوؤ�س�ش النطالقة جديدة 

مدعومة مبظلة عربية - اإقليمية ملفاو�سات �سيا�سية 

جديدة بني »اإ�رشائي���ل« والفل�سطينيني، ت�ستند على 

مبادرات واأفكار قائمة.

• تاآمر عربي
ك�سف املتحدث با�سم اخلارجية »الإ�رسائيلية«؛ بارول 

هري�س��ن، اأن حكوم��ات عربي��ة جت��ري ات�سالت غري 

معلنة م��ع »اإ�رسائيل«، تطرح خالله��ا مواقف مغايرة 

ملا يقال علنًا.

• ال�سعودية توؤّمن حدودها
ذكرت �سحيفة »التاميز« الربيطانية اأن »ال�سعودية 

ن�رشت اآالف القوات امل�رشية والباك�ستانية على طول 

حدوده���ا مع العراق، و�سط خم���اوف من غزو تنظيم 

داع����ش ال���ذي ان�سّق ع���ن تنظيم القاع���دة«. ونقلت 

ال�سحيف���ة عن م�سادر اأمني���ة يف اخلليج قولها »اإن 

الريا����ش اتخذت خطوات جذري���ة يف دعوة حلفائها 

املقربني لدعمها ع�سكريًا بغر�ش تاأمني حدودها التي 

متت���د لنحو 500 كيلومرت مع العراق، خوفًا من امتداد 

خطر داع�ش اإىل اأرا�سيها«.

• حلم العدو يحققه بع�ش العرب
ذك��ر تقرير »اإ�رسائيلي« اأن حكوم��ة تل اأبيب مل تتوقع 

اأو حتى حتلم يومًا باأن يقوم الإعالم العربي مبهاجمة 

املقاوم��ة والق��وى املناه�س��ة ل�»اإ�رسائي��ل«، واأن هذا 

الأمر مل يحدث منذ قيام الدولة العربية. ولفت التقرير 

ل �سعوديًا هو الأكرث و�سوحًا يف 
َّ
اإىل اأن الإع��الم املمو

انتقاده للمقاومة الفل�سطينية، خ�سو�سًا »حما�س«.

• دور مرتَقب لليفني
ذكرت دوائر �سيا�سية »اإ�رشائيلية« اأن وزيرة »العدل« 

يف حكومة العدو؛ ت�سيفي ليفني، �ستلعب يف املرحلة 

املقبل���ة دوراً هام���ًا يف التق���ارب »االإ�رشائيلي« - 

العرب���ي، خ�سو�سًا اخلليجي، بالتع���اون مع رئي�ش 

جهاز املو�ساد؛ تامري باردو.

• بريطانيا ت�سلّح »اإ�رشائيل«
ك�سف��ت �سحيف��ة »الإندبندن��ت« الربيطاني��ة موؤخ��راً 

ع��ن وثائ��ق ت�سم تفا�سيل جديدة ح��ول دور لندن يف 

ت�سلي��ح تل اأبيب، مو�سح��ة اأن ثمة اأدلة قوية ت�سري اإىل 

اأن العدي��د من املكونات التي تدخل يف ت�سنيع اأ�سلحة 

الرت�سان��ة »الإ�رسائيلية« �سد �س��كان قطاع غزة قد مّت 

دِّرت اإىل تل اأبيب. ت�سنيعها يف بريطانيا، و�سُ

• ن�سخة عربية للعربية
بعد ن�رش �سحيف���ة »القد�ش العربي« - التي ا�سرتت 

اإحدى امل�سيخ���ات اخلليجية امتيازه���ا - �سيناريو 

يتجاوز اخليال اال�ستخباراتي الهوليودي عن خالفات 

بني حزب اهلل و�سوري���ة، اعترب قيادي من فل�سطينيي 

1948 اأن �سحيف���ة »جريوزالي���م بو�س���ت« بات لها 
ن�سخة باللغة العربية، وبتمويل من الغازات العربية.

• اأوروبا متّول »القاعدة«
ق��ال الكات��ب »ديفيكا ب��ات« يف �سحيف��ة »التاميز« 

اإن بع�س ال��دول الأوروبية �ساعدت يف متويل تنظيم 

»القاع��دة« بنح��و 120 ملي��ون دولر، وه��ي املبال��غ 

الت��ي دفعتها تلك الدول لالإفراج ع��ن رهائنها الذين 

اختطفه��م التنظي��م. واأ�ساف »ب��ات« اأن رغبة بع�س 

البل��دان، مث��ل فرن�س��ا واإ�سباني��ا و�سوي���رسا، يف دفع 

مبال��غ ب�سكل �رسي لالإفراج ع��ن مواطنيها وّفر عماًل 

رائجًا للم�سلحن الذين ي�سعب ال�سيطرة عليهم حاليًا.

من هنا   وهناك

واشنطن طلبت من 
بعض الدول العربية 
تزويد جيش العدو 

بالقذائف والقنابل 
على سبيل اإلعارة

الق�سف الإ�سرائيلي ي�ستهدف م�سجد الأمني حممد )عليه ال�سالة وال�سالم( يف مدينة غزة
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التحالف التكفيري - الصهيوني و»الربيع العربي«: ال للمقاومة
العربية«  »ال��ث��ورات  ا�شتعلت 

واإ�شقاط  والإ���ش��اح«  ل�»التغيري 

مع  واملتحالفة  العميلة  الأنظمة 

للعدو  واملهادنة  الأمريكية،  الإدارة 

ال�شام  اتفاقيات  عرب  ال�شهيوين، 

عوا�شم  يف  املفتوحة  وال�شفارات 

العرب، لكن املفاجاأة اأن »الثورات« 

باتفاقيات  اع��رف��ت  وق��ي��ادات��ه��ا 

ال�شفارات  على  واأب��ق��ت  ال�����ش��ام 

»الإ�رسائيلية«، بل وحتالف بع�شها 

مع العدو.

الإ�شام  با�شم  التكفرييون  جاء 

يعلنون »دولة اخلافة الإ�شامية«، 

دوره��م  اأن  �رساحة  اأعلنوا  لكنهم 

»اإ�رسائيل«،  قتال  لي�س  ووظيفتهم 

ياأمرنا  مل  »اهلل  باأن  �رسحوا  حيث 

الكرمي«!  القراآن  يف  اإ�رسائيل  بقتال 

�شبحانه  اهلل  اأمركم  هل  ون�شاألهم: 

وتعاىل بقتل امل�شلمني وامل�شيحيني 

وبقية النا�س بناًء على تعليمات اأبو 

حتت  »ال�شهيوين«،  البغدادي  بكر 

عنوان الفتاوى التي ب�رسرّ بها رئي�س 

املخابرات الأمريكية جيم�س وول�شي 

يف العام 2006، حيث قال: »�شن�شنع 

خال  م��ن  ينا�شبنا  اإ���ش��ام��ًا  لهم 

الثورات، ومن ثم يتمرّ انق�شامهم على 

ثم  ومن  التع�شبية،  النعرات  بع�س 

م الدول اإىل دويات، ومن بعدها  نق�شرّ

قادمون للزحف، و�شوف ننت�رس«؟!

الهجني  املولود  هم  التكفرييون 

 - الأمريكية  املخابرات  لتحالف 

لطعن  واخلليجية،  ال�شهيونية 

ومهادنة  ال��دول،  وتفتيت  الإ�شام 

افتعال  عرب  وحمايتها،  »اإ�رسائيل« 

امل���ع���ارك ���ش��د حم���ور امل��ق��اوم��ة 

والنتحار  للقتل  ال�شباب  وج��ذب 

واإبعادهم  الإ�شامية،  ال�شاحات  يف 

الغزاة  �شد  احلقيقي  اجل��ه��اد  ع��ن 

امل�شاهد  ولتفجري  ال�شهاينة، 

امل��ق��د���ش��ة يف ���ش��وري��ة وال��ع��راق، 

امل�شجد  لتدمري  لل�شهاينة  توطئة 

الأق�شى وكني�شة القيامة.. ويف ذروة 

الفل�شطينية  املقاومة  بني  احل��رب 

ظل  ويف  ال��ع��دو،  �شد  نية«  »ال�شُّ

يرتكبها  التي  الوح�شية  املجازر 

ال�شهاينة، مل يحرِّك التكفرييون من 

»داع�س« و»القاعدة« و»الن�رسة«، 

وكل الأ�شماء امل�شبوهة، اأي مقاتل اأو 

عبوة اأو �شاروخ �شد العدو. 

اإن »م�شايخ الوهابية« وقادتها 

العامل  ح�شدوا  الذين  ال�شيا�شيون 

ال�شوري  ال�شعب  حلماية  وم��ورّل��وا 

م��وا 
رّ
ح��ر وم��ن��اف��ق،  خ���ادع  ب�شكل 

العدو  �شد  »العبثية«  التظاهرات 

الفي�شل  تركي  وب���ادر  وج��رائ��م��ه، 

منزله  اإىل  »الإ�رسائيليني«  لدعوة 

مل�شافحة اأيديهم امللوثة بالدماء.

الأع��راب  عورة  غزة  ك�شفت  لقد 

واخل��ل��ي��ج��ي��ني و»ال�����ث�����ورات« 

زوراً  املنادين  وك��ل  والتكفرييني، 

هي  فها  نة«،  ال�شُّ اأه��ل  ب�»ُن�رسة 

كل  ُتغت�شب  م�شتفَردة  وحيدة  غزة 

يوم بالق�شف واحل�شار، ويحا�رسها 

ويتاآمر  ��ن��ة«،  ال�����شُّ »اأه���ل  بع�س 

اأمر  يتولرّون  الذين  احلكام  عليها 

املقاومة  ويحاربون  نة«،  ال�شُّ »اأهل 

نية«.. اإنهم كذابون خمادعون؛  »ال�شُّ

مطلقًا،  نة«  ل�»ال�شُّ يعملون  ل 

اإنهم  ب��راء..  منهم  النبوية  نة  وال�شُّ

اأو  �شنية  �شواء كانت  املقاومة،  �شد 

�شيعية.. هم مع اأمريكا و»اإ�رسائيل« 

�شد �شعوبهم.

�شوى  ون�رستها  لغزة  يبَق  مل 

وامل��ال  بال�شاح  املقاومة  حم��ور 

»الهال  والدبلوما�شية  والإع���ام 

وه يومًا »الهال  املقاوم«، والذي �شمرّ

الإ���ش��ام��ي  ال��ه��ال  ه��و  ال�شيعي« 

املقاوم الذي يحمي غزة، وي�شتوعب 

»العاقرّني« من اأبنائها الذين التحقوا 

وقطر،  وتركيا  »الإخ����وان«  بركب 

والأم��وال، بل  الو�شاطات  ومل حتمهم 

والعزة  واملقاومة  بال�رسف  نوا  حت�شرّ

ب�شواريخ املقاومة من �شورية واإيران، 

املقاومون  املجاهدون  والتي حملها 

من لبنان اإىل غزة عرب ال�شحراء وعرب 

مبارك  �شجون  يف  و�ُشجنوا  البحر، 

وُطعنوا من رفاق ال�شاح املفَر�شني، 

اأن  يجب  كان  الذي  بال�شاح  وُقتلوا 

ُي�شتخدم يف فل�شطني.

التكفرييون  يحررها  لن  فل�شطني 

»الإخ��وان  ول  فون،  املزيَّ الثوار  ول 

تركيا...  ول  قطر  ول  امل�شلمون« 

ي�شانده  اأوًل  الفل�شطيني  ال�شعب 

اإنه  الأمة..  هذه  من  ال�رسفاء  الأحرار 

التم�شاح  مينع  الذي  املقاوم  الهال 

وهو  املنطقة،  ابتاع  من  الأمريكي 

ال�شوء الوحيد وقارب النجاة الأوحد 

لإنقاذ الأمة و�شعوبها.

م�شلمني  و�شيعة..  �ُشنة  فلنترّحد 

لإن��ق��اذ  وعلمانيني..  وم�شيحيني 

الع�شبية  ع��ن  ب��ع��ي��داً  اأوط��ان��ن��ا 

واملذهبية.. لنبقى يف اأوطاننا.

د. ن�شيب حطيط

���ل ال�شع���ب الليبي خ���رياً من  تاأمرّ

املوؤمت���ر الوطني الع���ام اجلديد الذي 

انُتخب بتاري���خ 23 متوز املا�شي، علرّه 

ي�شتطيع اإخراج ليبيا من دوامة العنف 

الت���ي اأغرقته بالدم���اء وزادت ال�رسخ 

ب���ني اأبنائه. ه���ذا الأم���ل بددته جتدد 

ال�شتب���اكات يف حميط مطار طرابل�س، 

يف حماول���ة لل�شيطرة علي���ه من قبل 

واملجموع���ات  ال�رسيع���ة«  »اأن�ش���ار 

ل�«الإخ���وان  املوالي���ة  الع�شكري���ة 

امل�شلم���ني«، وكذلك يف بنغازي، حيث 

دارت ا�شتباكات عنيفة لل�شيطرة عليها، 

ومل حُت�ش���م املعركة فيه���ا لأحد، على 

الرغم مم���ا اأ�شيع م���ن اأن اللواء حفر 

ق���د غادرها، الأمر ال���ذي نفاه املتحث 

الر�شمي با�شمه؛ العقيد حجازي. 

ه���ذه ال�شتب���اكات ه���ي الأعن���ف 

بع���د نتائ���ج النتخابات الت���ي اعترب 

»الإ�شامي���ون« اأنها لي�شت مل�شلحتهم، 

والأو�شاع الأمنية اإىل مزيد من التدهور، 

خ�شو�ش���ًا بعد دخول جموعات م�شلَّحة 

من »داع����س« عرب دول اجل���وار، الأمر 

الذي اأكدت���ه م�شادر مطلع���ة، والو�شع 

الع�شكري مييل اإىل م�شلحة املجموعات 

»الأ�شولي���ة«، اأما الو�ش���ع الجتماعي 

فيترّج���ه اإىل كارثة ته���دد طرابل�س بعد 

ا�شتعال خزان الوقود يف حميط املطار، 

وبعد نق�س ع���دد العاملني يف املجال 

الطب���ي، ل�شيم���ا بعد اإع���ان عدة دول 

ترحي���ل مواطنيها، مبن فيهم ثاثة اآلف 

طبيب وممر�شة.

اخلارجي���ة  وزراء  م���ن  العدي���د 

الأوروبيني اأعربوا عن بالغ قلقهم جتاه 

ما اآلت اإليه الأو�شاع يف ليبيا، وا�شتمرار 

النفات الأمني، حتدي���داً يف العا�شمة 

طرابل�س، وفق���دان احلكومة يف طرابل�س 

غزة كشفت عورة األعراب 
والخليجيين و»الثورات« 

والتكفيريين.. وكل 
المنادين زورًا بـ»ُنصرة 

نة« أهل السُّ

مل يبَق لن�سرة غزة �سوى »�لهالل �ملقاوم« بال�سالح و�ملال و�لإعالم و�لدبلوما�سية                                                                 )�أ.ف.ب.(

قو�ت بريطانية تقوم باإجالء رعاياها عرب مالطا �إثر �حتد�م �ملعارك يف ليبيا                                                                    )�أ.ف.ب.(
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العامة  اأن اعتمدت اجلمعية  منذ 

ل���اأمم املتح���دة ال�شلط���ة الوطنية 

فل�شطيني���ة  كدول���ة  الفل�شطيني���ة 

حتمل �شفة »دول���ة مراقب يف الأمم 

���ع  املتح���دة« يف الع���ام 2012، توقرّ

اجلميع اأن يتقدم املعنيون يف ال�شلطة 

للتوقي���ع والن�شم���ام اإىل معاه���دة 

روم���ا للع���ام 2002، والتي مبوجبها 

اإن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية،  مترّ 

ومن خالها ميكن ماحقة وحما�شبة 

ال�شهاين���ة عن جرائمهم  امل�شوؤولني 

وجلمهم عن تكرار العتداءات.

النته���اكات  وتوثي���ق  حتدي���د 

ال�شهيوني���ة للقانون ال���دويل عامة 

ب�شكل  ال���دويل  الن�شاين  والقان���ون 

خا�س يحتاج اإىل جملدات، حيث مترّ 

خرق جميع املعاه���دات والتفاقات 

الدولي���ة واتفاقي���ات جني���ف التي 

ال���دويل جميع  القانون  ُيلزم فيه���ا 

ال���دول باللت���زام ببنوده���ا، فنجد 

- ونح���ن يف مطلع الق���رن احلادي 

والع�رسي���ن يف ظ���ل من���اخ قانوين 

دويل يرتكز عل���ى معاقبة املجرمني 

ومنعهم من اله���روب من املحا�شبة 

الع�شوائي لاأطفال والن�شاء  القتل   -

وامل�شنرّ���ني وامل�شعفني واإبادة عوائل 

باأكملها، وه���ذا م�شهد يتكرر من دير 

يا�ش���ني )1948( والنكب���ة، اإىل اإعدام 

الأ�رسى امل�رسي���ني )1967(، فمجزرة 

�ش���ربا و�شاتي���ا )1982(، وجمزرتي 

يف  وكذل���ك  و2006(،   1996( قان���ا 

جنني )2002(، لتت�شع ال�شورة وتكرب 

املاأ�شاة يف غزة 2008 - 2009 و2012 

و2014، حيث ا�شت�شه���د لغاية اليوم 

اأكرث من األف وت�شع مئة، معظمهم من 

الأطفال والن�شاء.

ولأن���ه ل ميك���ن �شم���ان تنفيذ 

اأي���ة قرارات ُتدي���ن وحتا�شب جمرمي 

احل���رب ال�شهاين���ة ب�شب���ب املواقف 

والهيمن���ة،  ال�شيا�شي���ة  الغربي���ة 

وا�شتخ���دام “الأدوات” الدولية للحد 

من معاقبتهم، كالفيتو الذي ُي�شتخدم 

يف جمل�س الأمن ال���دويل وُي�شقط اأي 

قرار مهما كانت ق���وة الإجماع عليه، 

وغريها، جن���د اأنف�شنا امام فر�شة يف 

الن�شم���ام اإىل معاهدة روما، والتقدُّم 

بدعوى ملعاقبة امل�شوؤولني ال�شهاينة، 

واإن بعد خ�شارة الكثري من الوقت، فاأن 

تن�شمرّ متاأخراً خري من األ تن�شم.

هذا الأمر يحت���اج اإىل العمل على 

ب�شكل  ال�شهيونية  النته���اكات  توثيق 

���ل من قت���ل املدني���ني، وب�شكل  مف�شرّ

خا����س الأطف���ال والن�ش���اء، واإب���ادة 

عائ���ات باأكمله���ا، وا�شته���داف الفَرق 

الطبية واملدار�س املاأهولة واملوظفيني 

الدولي���ني وال�شحافي���ني، وق�شف دور 

املقابر بق�شف  وا�شتباح���ة  العب���ادة، 

املحررّمة  الأ�شلحة  وا�شتخ���دام  مبا�رس، 

دولي���ًا، وغري ذلك، م���ا يوؤ�رسرّ طبعًا اإىل 

عجزهم ع���ن حتقيق اأي م���ن اأهدافهم 

ال�شيا�شية لإخ�شاع ال�شعب الفل�شطيني 

ومقاومت���ه، وعندما جن���ح الإعام يف 

نقل �شورة ا�شته���داف الأطفال والن�شاء 

الفل�شطيني���ة،  املدني���ة  واملن�ش���اآت 

باعتباره���ا بن���ك الأه���داف الفعل���ي 

الإعام  ال�شهي���وين، كان هذا  للعدوان 

د. مو�شع ا�شتهداف متعمَّ

كذلك يجب و�ش���ع قائمة باأ�شماء 

امل�شوؤول���ني ال�شهاين���ة ال�شيا�شي���ني 

والع�شكريني، وباملقاب���ل و�شع قائمة 

املدنيني،  واجلرحى  ال�شه���داء  باأ�شماء 

واخل�شائر الب�رسي���ة واملادية، وتدعيم 

ذلك ب�شه���ادات حيرّة لل�شحايا اجلرحى 

الجان���ب  اأو  الغزاوي���ني  والأطب���اء 

وال�شحافي���ني، و�شهادات للعاملني يف 

املوؤ�ش�ش���ات الدولية، كال�شليب الأحمر 

الدويل، ك�شه���ادة املدير العام لاأونروا 

يف قطاع غ���زة، واإ�شافة اأكرب كمرّ ممكن 

من ال�ش���ور والفيديوه���ات التي متثرّل 

فظاعة اآلة القتل ال�شهيونية.

كم���ا يتطل���ب ذلك النط���اق من 

الإدان���ات الدولي���ة والتقاري���ر الت���ي 

اأ�شدرتها املنظم���ات الدولية، كمجل�س 

حق���وق الإن�ش���ان ومنظم���ة »هيومان 

رايت�س ووت�س«، ومنظمة العفو والأونروا 

واملنظمات  ال���دويل،  الأحمر  وال�شليب 

الأخ���رى، باعتبار  الدولي���ة واملحلية 

اأن م���ا يقوم به الكي���ان ال�شهيوين هو 

جرمية دولية تعاق���ب عليها املحكمة 

اجلنائية الدولي���ة يف املادة اخلام�شة 

من النظام الأ�شا�ش���ي، واإبادة جماعية 

لأكرث من ملي���ون ون�شف مليون اإن�شان 

واملعنوي  امل���ادي  للقتل  يتعر�ش���ون 

والجتماع���ي،  النف�ش���ي  والنهي���ار 

وحماولة اإبادة جمتمع باأكمله بوا�شطة 

اأدوات ع�شكرية واقت�شادية واجتماعية، 

كذلك حثرّ الدول الأع�شاء يف املحكمة 

العربية،  الدولي���ة، خ�شو�شًا  اجلنائية 

عل���ى تقدمي �شك���وى �ش���د امل�شوؤولني 

ال�شهاين���ة، اأو حتى ال���دول الأجنبية 

املت�شامن���ة �شد العدوان، والعمل على 

اإن�شاء حمكمة خا�شة ملحاكمة جمرمي 

احل���رب ال�شهاينة عل���ى ن�َشق حماكم 

نورمربغ.

�شامر ال�شياوي

ع فلسطين على معاهدة روما 
ّ

هل توق
لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه؟

غزة.. وخطاب »السيد«
يف اإطالت���ه مبنا�شب���ة ي���وم 

ال�شيد  تخ�شي�س  العاملي،  القد�س 

ن����رس اهلل كلمت���ه بالكام���ل عن 

قطاع غزة واملقاومة يف فل�شطني، 

ه���و يف حد ذاته تك���رمي للق�شية 

وت�شحياته،  و�شعبها  الفل�شطينية 

فكيف اإذا كانت اإطالته باحل�شور 

ال�شا�ش���ة،  ع���رب  ل  ال�شخ�ش���ي 

وم�شارك���ة جمهوره ه���ذه الوقفة، 

والتي هي اأبع���د بكثري عن كونها 

ت�شامنية، متجاوزاً كل العتبارات 

الأمنية واملخاطر التي حتيط بهذه 

الإطالة، فهذا يعني اأن ال�شيد ن�رس 

اأراد اأن يو�ش���ل ر�شائل عدة، اأولها 

اإىل ال�شعب الفل�شطيني ومقاومته 

يف عم���وم اأماكن تواج���د �شعبنا، 

خ�شو�ش���ًا يف قط���اع غ���زة الذي 

همجي؛  بربري  لع���دوان  يتعر�س 

اأن حزب اهلل يقف ب�شكل حازم اإىل 

جانبكم، و�شيقوم بكل ما يلزم يف 

هذا ال�شياق. 

اأم���ا ثانيه���ا فه���ي للكي���ان 

»الإ�رسائيل���ي« الذي كان قادته - 

وعلى عادتهم - يتابعون باهتمام 

بال���غ كلمة ال�شي���د، لأن املجتمع 

ال�شهي���وين ياأخذ كام ال�شيد على 

حممل اجل���د، والر�شالة مفادها اأن 

حزب اهلل يتاب���ع ويراقب عن كثب 

وتطوراته  العدوان  وقرب جمريات 

على غ���زة، واملقاوم���ة يف لبنان 

وفل�شطني تواأمان يف م�رسوع ميتدرّ 

م���ن طهران اإىل دم�ش���ق، اإىل لبنان 

وفل�شطني، ومن غ���ري امل�شموح اأن 

ُتك�رس املقاومة وجمهورها يف غزة. 

كلمة ال�شيد ن�رس اهلل مل تخُل 

- ويف حلظ���ة تاريخي���ة - م���ن 

اإ�شارات هامة، ح���ني اأكد اأن متوز 

واحد؛  الفل�شطيني  اللبناين ومتوز 

بدللته ومعانيه ودرو�شه.. مبعنى 

اأن املقاومة من لبنان اإىل فل�شطني 

واحدة موحدة، وهي التي ت�شاهم 

يف ر�شم ا�شراتيجيات جديدة يف 

اإدام���ة ال�رساع م���ع الكيان، حيث 

علينا اأن نراكم انت�شاراتنا كمحور 

فه���ا يف �شال���ح  مقاوم���ة، ونوظرّ

تطلع���ات واأهداف اأمتنا، من خال 

تاأكي���ده على اأن خي���ار املقاومة 

ل املفاو�ش���ات العقيمة هو اأق�رس 

الط���رق نح���و حتري���ر فل�شطني.. 

يتم�شكوا  اأن  الفل�شطينيني  وطالب 

برفع احل�شار ع���ن القطاع ب�شكل 

كامل، واأكد اأن فل�شطني بح�شورها 

الأمة  القوي كق�شية مركزية لهذه 

هي ما جتمعنا، لذلك طالب بو�شع 

كل اخلاف���ات والختافات جانبًا 

م���ن اأج���ل التف���رغ ملواجهة هذا 

العدو وعدوانه الهمجي.

الو�شوح،  بالغ���ة  اإ�شارة  ويف 

اأعلن �شماحته اأن املقاومة يف غزة 

انت�رست يف معركته���ا مع العدو 

ال�شهيوين، ال���ذي فقد كل عنا�رس 

قوته من اأجل حتقيق اإجناز نوعي 

املقاوم���ة، خامتًا كامه  ما على 

بدع���وة الفل�شطينيني اإىل التم�شك 

بالوحدة بني جميع الف�شائل. 

رامز م�شطفى

�أب يحمل طفله �لذي ��ست�سهد جر�ء �لعتد�ء �ل�سهيوين غزة.. ومل يتجاوز �ل�سهر من عمره      )�أ.ف.ب.(
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ال�شيطرة على معظ���م مناطق الدولة 

الواقعة يف �شم���ال اأفريقيا، ومناطق 

الطاقة.

من�ش���اأ ه���ذا القلق ه���و حر�س 

الغرب - وعل���ى راأ�شه اأمريكا - على 

الرثوة النفطية يف ليبيا، واخلوف من 

�شيطرة املجموعات التكفريية عليها، 

وهي الت���ي يبلغ خمزونها حوايل 65 

مليار برميل كحد اأدنى، وتقدَّر قيمته 

اجلارية 6.5 تريليون دولر، اإ�شافة اإىل 

متَيُّزه���ا باجلودة وقربها من الأ�شواق 

الأوروبي���ة والغربية، واإمكانية زيادة 

الإنتاج يومي���ًا اإىل 10 مليون برميل، 

وال���ذي كان بحدود 1.4 مليون برميل 

قب���ل »الثورة«، بينما ل يتجاوز الآن 

300 األف برمي���ل، وقد ُقدِّرت اخل�شارة 
ب����30 ملي���ار دولر، ب�شب���ب �شيطرة 

املتمردين على عوائد النفط.

الأجواء دفع���ت بالعديد من  هذه 

ال���دول الغربي���ة اإىل �شح���ب رعاياها 

وفرن�شا  كاأم���ريكا  �شفاراتها،  واإقف���ال 

وبريطانيا وبلجيكا، وكذلك العديد من 

ب  الدول العربي���ة، وُرفعت حالة التاأهُّ

حلماية حدود الباد املا�شقة لليبيا، 

اإىل حدود اإغاقه���ا لبع�س الوقت، كما 

فعلت تون�س، ودفع���ت دول »الناتو« 

لطل���ب اجتماع يف اأق���رب وقت لإنهاء 

ال�رساع يف ليبي���ا، عرب خارطة طريق 

تنق���ل الليبي���ني اإىل نتائ���ج ناجحة، 

كما دفع���ت اأم���ريكا اإىل حتريك قوات 

»املارينز« للتدخل املبا�رس يف الوقت 

املنا�شب، م���ن اأجل »احل���د من خطر 

التكفرييني عل���ى املنطقة«، ومن اأجل 

و�شع اليد على ال���رثوة النفطية التي 

كان���ت و�شتبقى حمط اأطم���اع الغرب، 

���ل »الناتو«  ودافع���ًا اأ�شا�شي���ًا لتدخُّ

مبوجب قرار جمل�س الأمن 1973، بحجة 

»دعم الربيع العربي« يف ليبيا.

�شحي���ح اأن »الربي���ع العربي« 

ه���و نتاج �شحوة ال�شع���وب العربية 

والإ�شامية، وهو ما اأكده بيل دايلي؛ 

كب���ري موظفي البيت، لك���ن ال�شحيح 

اأم���ريكا ا�شتغلرّ���ت ه���ذه  اأن  اأي�ش���ًا 

ال�شحوة، فادع���ت اأنها موؤيدة لها ثم 

بداأت حترفه���ا عن م�شارها ال�شحيح، 

الب���اد يف  اأن ُتدخ���ل  وا�شتطاع���ت 

�رساع���ات مذهبي���ة واثنية من خال 

دعمها للمجموع���ات التكفريية التي 

اأوغل���ت يف دماء امل�شلم���ني �شيعة 

و�شنة، وكذلك اأه���ل الكتاب، واأدخلت 

املنطقة يف نفق مظلم.

طريق اخلا�س يحتاج اإىل تعاون 

املخل�ش���ني، لنب���ذ اخلاف���ات و�شد 

احلركات التكفريية امل�شوِّهة لتعاليم 

الإ�شام الذي يدعو اإىل حفظ الإن�شان 

ورعاية �شوؤونه، من اأجل اإنقاذ الباد 

من تاآمر الغرب قبل فوات الأوان.

هاين قا�شم

القلق الغربي مما يحصل 
في ليبيا مرّده إلى 

الخوف من خسارة النفط 
في حال وقوعه بأيدي 
المجموعات التكفيرية 

حة المسلَّ



مقابلة 8

أكد أنه يجب استئصال دولة »داعش« نهائيًا من العراق

سّكرية: »إمارة إسالمية« في لبنان تضّر بمصالح الغرب ال »حزب الله«

ي�س���ف النائب ولي���د �سكرية قرار 

اأح���داث عر�سال  الوزراء حول  جمل�س 

الدامية و�سيطرة »داع�س« على البلدة 

باجلّيد، وي�سري اإىل اأّن القرار ال�سيا�سي 

الذي اتخذ ب�رضب اجلماعات الإرهابية 

يتطل���ب اأمري���ن: اأوًل تنفي���ذ ذلك من 

قب���ل اجلي�س اللبن���اين، وثانيًا تاأمني 

الإمكانيات الالزمة لت�سهيل مهامه.

براأي �سكرية اأحداث عر�سال تتطلب 

ق���راراً وطنيًا جامع���ًا بالقول والفعل، 

»الع���رة بالتنفي���ذ، لأّن املماط���الت 

وامل�ساومات م���ن �ساأنها متديد حالة 

الفو�س���ى يف البقاع وحت���ى ال�سمال 

وبع����س املناط���ق، واملطل���وب دحر 

اأو  الإرهابي���ني م���ن داخ���ل البل���دة 

ان�سحابهم منه���ا«.. وماذا عن حميط 

عر�سال؟ ي���رّد �سكري���ة: »الأمور ُترتك 

الع�سكرية  القي���ادة  عادة ملعطي���ات 

وتقديراته���ا، وبراأينا يج���ب اقتالعهم 

اللبنانية �سمن  من كاف���ة املناط���ق 

خط���ة مدرو�سة، وذل���ك بالتن�سيق مع 

اجلي�س ال�س���وري، ال���ذي يعمل �سمن 

قطاع احل���دود امل�سرتكة بني البلدين، 

�س���واء يف البق���اع الأو�س���ط اأو �سمال 

لبنان، لتكون العمليات الأمنية اأجدى 

واأفعل«.

�ساألنا �سكرية عن موقف حزب اهلل 

بدع���م اجلي�س اللبن���اين اإن كان دفع 

جمل�س الوزراء لتخاذ هذا القرار الداعم 

للموؤ�س�سة الع�سكرية، يقول: »حزب اهلل 

يحارب التكفرييني من���ذ فرتة طويلة، 

كّل الق���وى ال�سيا�سية عليها الت�سامن 

م���ع اجلي����س، لك���ن دع���م املقاومة 

للجي����س ل يعني دخ���ول احلزب اإىل 

عر�س���ال، وكّل ال�سع���ب اللبناين عليه 

تقدمي الإمكانيات جلي�سنا الوطني يف 

معركته �سّد الإرهاب«.

اأعداد الإرهابيني

وعن اأع���داد الإرهابيني يف عر�سال 

وحميطه���ا، يق���ول �سكري���ة اإّن هناك 

ت�سخيم���ًا اإعالمي���ًا لأعداده���م، »كل 

الذين كانوا يف منطقة القلمون مل يكن 

يتجاوز عددهم خم����س اأو �ستة اآلف، 

ما بقي منهم على قيد احلياة يقدَّرون 

بثالثة اآلف، وهوؤلء لي�سوا جميعًا يف 

منطق���ة عر�س���ال، لأّن بع�سهم ما زال 

موجوداً يف منطقتي رنكو�س والزبداين 

وغريهما«.

وه���ل �ستعمد »داع�س« اإىل حتريك 

جبه���ات اأخ���رى ل�سع�سع���ة اجلي�س 

اللبناين؟ يق���ول النائب �سكرية: »لدى 

داع�س واحلركات الإرهابية التي تدور 

يف فل���ك القاعدة خاليا نائمة يف اأكرث 

من منطق���ة، وباإمكانهم توتري الأجواء 

الأمنية يف عدة �ساحات؛ بزرع عبوات 

نا�سف���ة للجي����س اأو العت���داء عل���ى 

حواج���زه.. لكن اأن حت���رّك هذه القوى 

اإىل جانبها  ال�سيا�سية مناطق �سعبية 

فاأظّن اأن قرار جمل�س الوزراء ال�رضيح 

ب�رضب ه���ذه التنظيم���ات يقطع دابر 

اجتاه هكذا، ويحمي الوطن من احتمال 

�سقوط مناطق بيد داع�س«.

»داع�ش« العراق

اإن�س���اء  اأّن  �سكري���ة  يعت���ر 

»داع����س« لدولته���ا يف الع���راق 

و�سورية قطّع���ت اأو�سال التوا�سل 

بني اإيران و�سوري���ة، وعليه، على 

دول املمانع���ة الرّد بق���وة، يقول: 

»اإنها انتكا�سة لدول املواجهة، هم 

اأعادوا الع���راق اإىل مرحلة ما كان 

عليه اأي���ام الرئي�س �سدام ح�سني، 

وهذا الأمر غري مقب���ول اأن ي�ستمر 

املواجهة  وق���وى  الإط���الق،  على 

ان تت�رضّف لتغي���ري املعادلة يف 

العراق باأ�رضع وقت ممكن«.

الغرب

وعما اإذا كان متدُّد »داع�س« يف 

لبن���ان ين�سجم يف �سي���اق متددها 

اأّن تنظيم  يف الع���راق، خ�سو�س���ًا 

»دولة اخلالفة« يحظى خمابراتيًا 

ولوج�ستيًا بدعم اأكرث من جهاز اأمني 

عربي وغربي، يقول �سكرية: »الدول 

الغربية حّي���دت لبنان عن ال�رضاع 

الإقليمي، وهي التي طلبت من فريق 

14 اآذار الدخ���ول بحكوم���ة الرئي�س 
متام �سالم التي بداخلها حزب اهلل، 

ومن دون ان�سحابه من �سورية.. وهي 

التي رعت قي���ام اخلطة الأمنية يف 

طرابل�س مع دخول اجلي�س اللبناين 

اإىل ب���اب التبانة. الغ���رب لي�س له 

م�سلحة باإقامة »اإمارة« يف لبنان، 

لأنها ت�رضّ مب�ساحله و�ستهّدد وجود 

الكيان اللبناين، وبالتايل لن ت�سمح 

الدول الغربي���ة باإن�ساء حالة كهذه 

يف لبن���ان، لعلمه���م ع���دم وجود 

اإمكانيات ت�سليحية للجي�س، وعدم 

وج���ود قوة عربية رادع���ة، فهم لن 

ي�سمحوا بانت�سار الظواهر التكفريية 

من الأ�سا�س«.. لكن األ ي�سّكل اإن�ساء 

اإم���ارة اإ�سالمية حرج���ًا حلزب اهلل 

واملقاومة؟ ي���رّد �سكرية باأّن اإن�ساء 

»دول���ة اإ�سالمية« يف لبنان ي�سّكل 

اإرباكًا للبنان بكاف���ة تالوينه اأكرث 

مم���ا ي�سّكل اإرب���اكًا حلزب اهلل، هذه 

الإم���ارة ل ميكنه���ا اأن تن�ساأ اإلّ يف 

ال�سمال، وهي لن تكون يف اجلنوب 

ول البق���اع، له���ذا ال�سب���ب ل اأظّن 

بوجود اإمكانية لذلك«.

ننتظر.. ونراقب

النواب  وع���ن ا�ستمرار بع����س 

اجلي�س  وتهديد  الفتنوي  باحلديث 

بعظائ���م الأم���ور، يلف���ت �سكرية 

اإىل وج���ود ازدواجية ل���دى »تيار 

امل�ستقب���ل«؛ ويطالب باإ�سكات اأي 

�سوت ن�ساز، رحمة بالبلد وموؤ�س�سة 

اجلي����س اللبن���اين ال�سنينة على 

البل���د.. و»رمبا ه���وؤلء النواب قد 

ت�رضّعوا يف اإطالق ت�ساريح تر�سي 

جمهوراً معّينًا، وهم معتادون على 

النفخ يف بوق الفتنة، على اعتبار 

نة  اأن ا�سطوان���ة اخلطر عل���ى ال�سُّ

من حزب اهلل وم���ا �ساكل هي من 

مفردات خطابهم الثابتة.. �سننتظر 

اأي موق���ف �سي�س���ري علي���ه تيار 

اإذا كان �سي�سري  امل�ستقبل، وعم���ا 

بخطاب ازدواجي«.

وماذا عن امللفات الداخلية؟ هل 

والنيابي  الرئا�سي  ال�ستحقاق���ني 

اأجل غ���ري حمدود؟  اإىل  مرّحل���نينْ 

يق���ول �سكري���ة: »اللبنانيون غري 

مّتفقني عل���ى مو�سوع ال�ستحقاق 

الرئا�سي، ودولي���ًا ما يهمهم فقط 

كلبنانيني  فعلينا  الأمني،  اجلانب 

جت���اوز ه���ذه املطب���ات للحفاظ 

على البلد ودميومته، �سواء باإقرار 

�سل�سلة الرتب والرواتب اأو لناحية 

ال�ستحقاقات الد�ستورية«.

اأجرى احلوار بول با�سيل

زار ال�سيخ د. عبد النا�رض جري؛ اأمني عام حركة 

الأمة، ع�سَو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية 

لتحري����ر فل�سط����ني يف لبنان؛ عل����ي في�سل. وبعد 

اللقاء اأكد الطرف����ان اأنه من واجب املجتمع الدويل 

واملت�سدق����ني بحق����وق الإن�سان �س����وق املجرمني 

ال�سهاينة اإىل العدالة الدولية، لفتني اإىل اأن ت�سكيل 

الوف����د الفل�سطيني املوّحد لإدراة ال�رضاع ال�سيا�سي 

يفت����ح الطريق لت�سكيل موقف فل�سطيني موّحد، مبا 

قة على  يق����ود اإىل تثبيت الإجن����ازات الكبرية املحقَّ

يد ف�سائل املقاومة و�سم����ود ال�سعب الفل�سطيني.. 

وكان����ت دع����وة اإىل جميع اأح����رار الأم����ة لتوجيه 

البو�سلة نح����و فل�سطني، ونبذ كل اأ�سكال الختالف 

والنق�س����ام، والتوح����د خلف فل�سط����ني، مبا يعيد 

العتبار اإىل جوهر ال�رضاع مع العدو ال�سهيوين.

من جهة اأخرى، نّظم����ت حركة الأمة يف م�سجد 

وجمّمع كلية الدعوة الإ�سالمية اعت�سامًا ت�سامنيًا 

مع القطاع املحا�رض، بح�سور امل�ست�سار ال�سيا�سي 

ح�سني تو�ّسلي؛ ممثل �سف����ري اجلمهورية الإ�سالمية 

الإيراني����ة، وم�ساركة فعالي����ات �سيا�سية وحزبية 

لبناني����ة وفل�سطيني����ة وح�سد م����ن امل�سلني، وقد 

اأ�س����ار ال�سيخ جري اإىل اأن م�����رضوع مقاومة العدو 

ال�سهيوين هو امل�رضوع الوحيد الذي ي�سلح لإنقاذ 

الأم����ة، موجهًا اللوم حلكام بع�����س الدول العربية 

الت����ي تقف متفرجًة على الإج����رام ال�سهيوين بحق 

اأهل غزة.

م����ن جانبه اأكد ممثل حرك����ة حما�س يف لبنان؛ 

علي بركة، اأن العدو ال�سهيوين، ورغم تفّوقه الهائل 

�سالحًا وعت����اداً ودعمًا دوليًا، �س����ريى نف�سه ينهار 

اأمام عزمية املقاومني يف غزة، م�سّدداً على اأن غزة 

التي هزمت اأوملرت و�سارون �ستهزم نتانياهو.

سكرية: الدول الغربية 
حّيدت لبنان عن الصراع 
اإلقليمي.. وهي التي 

رعت قيام الخطة األمنية 
في طرابلس مع دخول 

الجيش اللبناني إلى باب 
التبانة

متدُّد »داع�س« اآخذ يف 

ازدياد، فبعد �سورية والعراق، 

اليوم بلدة عر�سال تقع فري�سة 

»دولة البغدادي« - امل�سخ.. 

بيانات ال�سجب والت�ساريح 

ال�سحفية، القوية اأو اخلجولة، 

بحاجة اإىل اأعمال ملمو�سة 

بدعم اجلي�س بالأ�سلحة 

اأوًل، ووقف اإعطاء التريرات 

للجماعات الإرهابية ثانيًا. 

عن اأحداث عر�سال واملنطقة 

حتدثت جريدة »الثبات« مع 

ع�سو »كتلة الوفاء للمقاومة«؛ 

النائب الوليد �سكرية، واإليكم 

اأبرز ما جاء:

الشيخ جبري زائرًا فيصل: لزّج الطاقات في معركة الدفاع عن األمة وثوابتها

ع�شو املكتب ال�شيا�شي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�شطني علي في�شل م�شتقباًل ال�شيخ جربي
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اإبان معرك���ة ال�ستقالل عام 1943، 

مل يك���ن عمر الرئي�س امي���ل حلود قد 

جتاوز ال�سن���وات ال�سبع، حينما �ساهد 

جنديًا �سنغالي���ًا يرتدي بنطاًل ق�سرياً 

)�س���ورت( يقف على ب���اب منزلهم يف 

زقاق البالط، حام���اًل بندقية، وهو يف 

و�سعية ا�ستعداد.

مل يعرف اإمي���ل جميل حلود �سبب 

ذلك، فتبني له فيما بعد اأن قراراً اتخذته 

�سلط���ات النتداب الفرن�س���ي باعتقال 

والده، اأما ال�سبب فكان اأن فوج القنا�سة 

الأول ال���ذي يقوده، رفع العلم اللبناين 

ال�ستقاليل يف موقع عني ال�سحة بعد 

اأن اأنزل العم���ل الفرن�سي، فقرروا اإلقاء 

القب�س عليه، وبذلك ا�ستدعاه املندوب 

ال�سامي الفرن�سي اإىل ال�رضاي، لكنه فهم 

اللعبة ومل يلبِّ الدعوة، فكان اأن ُو�سع 

املنزل حتت احلرا�سة، لكن حماولتهم 

باءت بالف�سل.

ووفقًا ملعلومات اأر�سيف املخابرات 

الفرن�سي���ة الت���ي ك�سف عنه���ا كتاب 

للعميد ريحانا، ف���اإن مذكرات اخلدمة 

التي و�سعتها املخابرات الفرن�سية يف 

تلك الفرتة كانت تق�سي باإر�سال فرقة 

ع�سكري���ة للقب�س عل���ى جميل حلود 

وحماكمت���ه، ونفي���ه اإىل املغرب لأنه 

�سار »مزعجًا كبرياً«، ويعتقد نف�سه - 

كما ج���اء يف اإحدى مذكرات اخلدمة - 

»جرناًل يحارب الحتالل الفرن�سي«.

وي�ستدرك الرئي�س حلود هنا في�سري 

اإىل اأن���ه بع���د اأن تع���رّف اإىل الرئي�س 

اأخره  الأ�سد،  الراحل حاف���ظ  ال�سوري 

وه���و م���ا زال تلمي���ذاً يف املدر�س���ة 

احلربية اأنه قراأ يف كتاب ل�سخ�س من 

اآل العظم، وهو موؤل���ف كتاب عن اأيام 

الفرن�سي، عن �سابط ماروين  النتداب 

ا�سمه جميل حلود كان من بني ال�سباط 

اللبناني���ني اخلم�س���ة الأوائ���ل الذين 

التحقوا بالكلي���ة احلربية يف �سورية 

اأي���ام النت���داب، كان كلم���ا تكلم اأحد 

عن الع���رب اأو �سورية باخلطاأ يت�سدى 

واأحيانًا يدع���وه للمبارزة، وفيما  له، 

بعد حت���ّول اإىل اأحد اأب���رز املطالبني 

با�ستقالل لبنان.

يتاب���ع الرئي�س حل���ود هنا متذكراً 

اأنه بعد اأن اعتقل���ت �سلطات النتداب 

الفرن�سي عام 1943، رئي�س اجلمهورية 

ب�س���ارة اخل���وري، ورئي����س احلكومة 

ريا�س ال�سل���ح، ووزراء، بالإ�سافة اإىل 

النائب عبد احلمي���د كرامي، و�سوقهم 

اإىل قلع���ة را�سيا، ا�ستم���ر نائب رئي�س 

احلكوم���ة حبي���ب اأبو �سه���ال، ووزير 

الدف���اع الأمري جميد اأر�س���الن، مبهام 

احلكومة، وانتق���ال مع رئي�س املجل�س 

النياب���ي �سري حم���ادة اإىل ب�سامون 

لي�سرّيا احلكم من هناك.

احلرك���ة  كان���ت  املقاب���ل،  يف 

الحتجاجي���ة اللبناني���ة �سد �سلطات 

النتداب تعم لبن���ان، وكان قائد فوج 

القنا�سة اللبنانية اجلرنال جميل حلود 

يعق���د الجتماع اخلطري م���ع اإخوانه 

على  ويتعاهدون  اللبنانيني،  ال�سباط 

ن�رضة بالدهم وتاأييد مطالبها املحقة 

اخل�سوع  ورف�س  وال�ستقالل،  باحلرية 

لأوامر ال�سلطات املنتدبة.

اجته���ت الأنظار اإىل اأفواج القنا�سة 

اللبنانية واإىل جمي���ل حلود واإخوانه 

ال�سباط اللبنانية يف اجلي�س املختلط، 

فامل�س���ري اأ�سبح يف يدهم يف املعركة 

الفا�سلة.

واأ�سدر غ���الة النتداب امل�سيطرون 

يف لبن���ان اأمره���م اإىل ال�سابط جميل 

حلود قائ���د فوج القنا�س���ة اللبنانية 

الأول مبهاجمة حكومة الثورة واحتالل 

ب�سام���ون، فاإذا ب���ه ينت�سب يف وجه 

امل�ستعمرين ويقولها بجراأة وحزم: ل.. 

ل..

وبدًل م���ن اأن يزح���ف بفرقته اإىل 

للحكومة  تاأيي���ده  اأعل���ن  ب�سام���ون، 

اللبنانية ال�رضعي���ة، واأمر برفع العلم 

اجلدي���د؛ عل���م ال�ستق���الل، يف ع���ني 

ال�سحة يف فالوغا، واأق�سم اجلنود على 

افتدائه.

ح���اول غ���الة النت���داب الفرن�سي 

يف لبن���ان احت���الل ب�سام���ون وقمع 

النتفا�س���ة اللبناني���ة باملتطوع���ني 

الراأي  اللبناني���ني ليتف���ادوا غ�س���ب 

العام العامل���ي، وخمالفة خطة جلنة 

التح���رر الوطني الفرن�سي���ة التي كان 

مركزها يف اجلزائر، واأرادوا اأن يتذرعوا 

باأن املتطوع���ني اللبنانيني يف جي�س 

ال����رضق هم الذي���ن قمع���وا انتفا�سة 

ال�ستق���الل، كما ق���رروا خطف اجلرنال 

كات���رو واغتياله عندما قدم لبنان من 

قبل جلنة التح���رر الفرن�سية فيما اإذا 

قرر اط���الق �رضاح رئي����س اجلمهورية 

اللبناني���ة واأركان حكومته والعرتاف 

بحق اللبناني���ني بال�ستقالل، وحاكوا 

موؤام���رات كثرية من ه���ذا النوع، منها 

الل���واء جميل حلود  حماولة لغتيال 

نف�سه، وقد اأطلعه على خططها �سابط 

فرن�سي �سديق واع فتالفاها واأحبطها.

موق���ف جمي���ل حل���ود وال�سباط 

اللبناني���ني اأف�سد عل���ى امل�ستعمرين 

جمي���ع موؤامراته���م وخططه���م، فكان 

املوق���ف اجل���ريء برف����س اأوامر تلك 

ال�سلط���ات قدوة لبقي���ة الأفواج التي 

و�سوريني،  لبناني���ني  متطوعني  ت�سم 

فتوق���ف حت���ى الذي���ن كان���وا منهم 

م�ستع���دون لتلبية الأوام���ر خوفًا من 

الأ�ستب���اك امل�سل���ح ب���ني املتطوعني 

ال�سمري  فيه���م  وا�ستيق���ظ  اأنف�سه���م، 

الوطني.

وهن���ا �سع���رت الفئة الت���ي اأرادت 

الق�ساء على ا�ستق���الل لبنان من كبار 

موظف���ي �سلط���ات النت���داب باملوقف 

املح���رج ودقت���ه، واأ�سيب���ت باخليبة 

والف�سل، فرتاجع���ت وف�سح يف املجال 

اأمام اجلرنال كاترو للتحرر من �سغطتهم 

و الت�سلي���م بح���ق اللبنانيني ال�رضيح 

واإط���الق الرئي�س ال�سيخ ب�سارة اخلوري 

واأركان حكومته وجميع املعتقلني.

ال�ستقالل  انتفا�س���ة  اأ����رضار  ومن 

اأن الفئ���ة التي حاول���ت الق�ساء على 

ا�ستق���الل لبن���ان من غ���الة النتداب، 

و�سع���ت عندم���ا �سع���رت مبوقفه���ا 

املحرج خطة خلط���ف الرئي�س ال�سيخ 

ب�سارة وجمي���ع املعتقلني يف را�سيا، 

ن الوعي الوطني إميل لحود يتذكر.. بداية تكوُّ

ال�رضعية  للق�ساء عل���ى  واغتياله���م 

وعرقل���ة ال�ستق���الل والنتقام منهم، 

وقد ع���رف جميل حلود بهذه املوؤامرة 

اخلطرية من اأح���د اأ�سدقائه ال�رضفاء، 

فبادر فوراً اإىل اأخذ الحتياطات القوية 

حلماية املعتقل���ني واإحباط املوؤامرة 

الإجرامية، وات�س���ل باإخوانه ال�سباط 

وو�سع  الأف���واج،  وق���ادة  اللبنانيني 

بال�س���رتاك معه���م خط���ة ملهاجمة 

الرئي�س وجميع  واإنق���اذ  را�سيا  قلعة 

�رضاحهم،  واإط���الق  بالقوة  املعتقلني 

لكن ت�ساُرع الأحداث وجناح حمادثات 

اجلرنال كات���رو ب�رضعة واإطالق �رضاح 

املعتقلني قبل موعد الهجوم لإنقاذهم 

من �سجون قلع���ة را�سيا �سبق اللجوء 

اإىل تنفيذ هذه اخلطة اجلريئة.

اأن  انتفا�سة ال�ستقالل  اأ�رضار  ومن 

جميل حلود عندم���ا كان مع�سكراً مع 

فرقت���ه يف مرجعيون اأثن���اء اعتقال 

رئي�س اجلمهوي���ة واحلكومة ال�رضعية 

يف را�سي���ا، كان ياأتي �رضاً اإىل بريوت، 

ورمبا م���راراً يف اليوم الواحد مدججًا 

ب�سالحه احلرب���ي، م�سطحبًا عدداً من 

احلرا�س الفدائي���ني، ويجتمع ب�سقيقه 

الوطني الكب���رية املرحوم اإميل حلود 

بب���ريوت،  اأ�سدقائ���ه  اأح���د  دارة  يف 

ويحّمله ر�سالة الع�سكريني اللبنانيني 

اإىل حكومة ب�سامون وتاأييدهم املطلق 

وا�ستعداده���م لكل ت�سحية مهما غلت 

يف �سبيل دعم ال�ستقالل وعدم الرتاجع 

حت���ى اإحراز الن����رض النهائي، في�سدد 

عزائ���م حكومة ب�سام���ون وي�سجعها 

على الثب���ات واملقاومة، فكان جلراأته 

هذه اأقوى حافز ملتابعة الثورة وخري 

�سند لها يف الن�سال الوطني.

فم���ن الإن�ساف والع���دل اأن ن�سري 

اإىل هذا ال���دور اله���ام واخلطري الذي 

لعبه اإميل حلود؛ )عّم الرئي�س حلود(، 

ال�ستقالل،  لدع���م  وتوا�سع  ب�سم���ت 

واإح���راز الن�رض، ف���كان دائم���ًا �سلة 

الع�سكريني  ب���ني  املبا�رض  الت�س���ال 

اللبنانيني امل�سلح���ني، وعلى راأ�سهم 

�سقيقه جمي���ل، امل�ستعد لكل مغامرة 

وطنية يف �سبيل ال�ستقالل.

وعندما اكت�سفت ال�سلطات املنتدبة 

دور املرحوم اإميل حلود لدعم الثورة 

تاأثريه  ومل�ست  اللبناني���ة،  التحررية 

يف حم���ل الثائرين عل���ى العناد يف 

طلب احل���ق كاماًل وال�ستق���الل تامًا 

غري منقو����س، وال�ستب�سال يف �ساحة 

الن�س���ال، هّمت لعتقال���ه، لكنها مل 

تتخذ هذا التدبري حذراً من م�ساعفاته 

لدى القوات الوطني���ة امل�سلحة التي 

يقوده���ا �سقيق���ه، ومالف���اة لعواقب 

ا�س���رتاك القوات اللبناني���ة النظامية 

عمليًا يف انتفا�سة ال�ستقالل.

يف ظ���ل ه���ذه الأج���واء الوطنية 

ترع���رع اإميل جميل حلود، التي غذتها 

تربي���ة عائلية بعيدة كل البعد عن اأي 

اأجواء مذهبي���ة اأو طائفية، بحيث اإنه 

مل يكن ميّيز بني م�سيحي وم�سلم، ومل 

يكن يعني له ذلك �سيئًا، خ�سو�سًا اأن 

منزل جميل حلود يف زقاق البالط كان 

مق�سداً لكل اللبنانيني من كل املناطق.

وهن���ا ي�س���ري اإىل اأن الوال���د �ساأل 

مرة �سقيق الرئي�س حلود، ن�رضي، عن 

زمالئه يف مدر�سة احلكمة التي كانت 

قريب���ة من منزله���م يف زقاق البالط، 

وتعلّ���م بها جمي���ع اأبن���اء عمومته، 

فاأج���اب اأن هناك تلميذي���ن اأحدهما 

درزي، وهو اب���ن الأمري جميد اأر�سالن، 

واآخر اأرثوذك�سي م���ن بيت اأبي رميا، 

واأن الط���الب ي�سريون اإىل اأن ابن املري 

جميد اأنه درزي.

كان ق���د م�سى 3 �سن���وات درا�سية 

عل���ى التح���اق اإميل حل���ود مبدر�سة 

�سقيق���ه ن�رضي،  احلكمة، طبع���ًا مع 

ويلفت هنا اإىل اأن اأكرث طالب املدر�سة 

كانوا من املوارن���ة، وي�سري ب�رضاحة 

اإىل اأنه مل يكن يعرف اآئنذ ماذا يعني 

ماروين اأو اأرثوذك�سي اأو كاثوليكي.

يتابع: يف تلك الفرتة كان الإنكليز 

يتظاهرون اأنهم مع العروبة، يف وقت 

كان اخل���الف ي�ستعر حتت الرماد بني 

الإنكليز والفرن�سيني؛ وفق ح�سابات كل 

من الطرف���ني ال�ستعمارية، وبهذا قرر 

جمي���ل حلود نقل ولديه اإميل ون�رضي 

اإىل مدر�سة داخلية فيها مدّر�سون من 

بريطانيا ل يتعاطون بال�سيا�سة، هي 

مدر�سة برمانا الوطنية.

تاأثر اإميل جمي���ل حلود كثرياً يف 

هذه املدر�سة التي كان فيها تالميذ من 

كل الدول العربية، وعلى �سبيل املثال 

ل احل�رض كان فيه���ا ابن رئي�س وزراء 

�سوري���ة، وابن رئي����س وزراء العراق، 

وغريهم���ا.. وبالت���ايل مل يكن هناك 

تفرقة بني الطالب، مهما كان بلدهم اأو 

انتماءهم الديني اأو املذهبي، كما اأنه 

مل يكن هن���اك اأي مكان للو�ساطة يف 

هذه املدر�سة، وكان���ت كفاءة الطالب 

وتفّوقه هما املعيار الوحيد.

اأحمد زين الدين
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ن�شري واإميل حلود يتو�شطان والديهما

ُجرأة جميل لحود كانت 
حافزًا لمتابعة ثورة 
االستقالل.. وسندًا 

للنضال الوطني
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يوم زفاف����ك من اأكرث الأي����ام توتراً 

يف حيات����ك، لذا هن����اك اأ�شياء ل بد اأن 

تتجّنبيها يف هذا اليوم، حتى ل ت�شبب 

لِك الإزعاج:

املدعوي����ن  قائم����ة  القائم����ة: 

والتح�ش����رات.. كل ه����ذا ل حتتاجني 

للنظ����ر اإلي����ه يف يوم زفاف����ك، فاليوم 

لي�س الي����وم املنا�ش����ب لالطالع على 

اخلطط، فال بد اأن تكوين قد انتهيت من 

ه����ذه القوائم قبل يوم الزفاف، فعندما 

تنظري اإىل قائم����ة الدعوين �شتجدين 

�شخ�ش����ًا م����ا ق����د ن�شي����ت اأن حتدثيه 

بنف�شك، ما ي�شبب لِك التوتر والقلق، لذا 

م����ن املمكن اأن تكلفي اإحدى �شديقاتك 

اأو اأح����داً م����ن اأقارب����ك مبتابعة هذه 

القائم����ة والت�شال بباق����ي املدعوين، 

وترتكي قائم����ة التح�شرات اأي�شًا لهم 

النواق�س، ل  اإليه����ا ويكمل����وا  ينظروا 

ت�شغلي بالك يف هذا اليوم ب�شيء اآخر 

غر جمالك واأناقت����ك كعرو�س، فال بد 

اأن ت�شرتخي قدر الإمكان وتبتعدي عن 

التوتر والقلق..

الهات����ف املحم����ول: ل داعي له يف 

يوم كهذا، ف����كل من تريدين حمادثتهم 

�شتجدينه����م اأمام����ك ومع����ك يف حفل 

الزفاف، ول����ن يكون احلفل ممّل لدرجة 

اأنك تت�شفحني موق����ع »الفي�س بوك« 

اأو تلعب����ني اللعبة ال�شه����رة »كاندي 

كرا�س« على �شبي����ل املثال، فال وقت 

لديِك لأي �شيء، فوج����وده من املمكن 

اأن يزيد من توترك، خ�شو�شًا اإذا جاءِك 

هاتف من اأحد ل ترغبني مبحادثته، اأو 

�شديقة تعتذر عن ح�شور احلفل.. وّفري 

عل����ى نف�شك الإزع����اج والقلق واتركي 

هاتفك بعيداً عنك يف هذا اليوم.

قد  املت�شائمة:  ال�شلبي����ة  ال�شديقة 

يكون ال�شخ�س ال�شلبي يوم زفافك هي 

اإحدى و�شيفات ال�رشف اخلا�س بك، اأو 

اإحدى قريباتك املقرَّب����ات.. ل تعرفني 

م����ن �شيك����ون ال�شخ�س ال����ذي يحمل 

الطاق����ة ال�شلبية يف ي����وم زفافك، لكن 

اأيًا كان هذا ال�شخ�س ابتعدي عنه قدر 

الإمكان، فال�شخ�س ال�شلبي �شيكون له 

الن�شيب الأكرب جلعل����ك متوترة طوال 

الوقت، و�شتجدين منه نظرة ت�شاوؤمية 

يف كل �شيء.

الأم����وال النقدية: جتنبي اأن حتملي 

اأي اأم����وال نقدية مع����ك يف هذا اليوم، 

فاأن����ِت ل ترتدين ف�شتان����ًا فيه جيوب 

اإىل  ول����ن حتتاجي  لتحتفظي باملال، 

امل����ال ب�شيء يف هذا الي����وم، فال اأحد 

�شيطلب منك اأن تدفعي ثمن امل�رشوبات 

اأو الطعام.

ال�شه����ر: يج����ب األ يك����ون وجهك 

جمه����داً ي����وم عر�شك، فح����اويل قدر 

الإم����كان جتّنب ال�شه����ر والقهوة قبل 

حفل الزف����اف باأ�شبوع عل����ى الأقل، 

ومتتع����ي بنوم ه����ادئ وجيد يف هذا 

الأ�شبوع، حت����ى ل تتفاجئي بوجود 

بق����ع داكنة يف وجهك ي����وم الزفاف، 

ورغم اأنه من املمكن اإخفاوؤه باأدوات 

التجميل لكن هذا �شيوؤثر ب�شكل �شلبي 

وكبر على نف�شيت����ك وثقتك بجمالك 

يف هذا اليوم، وحاويل األ ت�شتخدمي 

اأدوات جتمي����ل جديدة وماركات لأول 

مرة قب����ل الزفاف مبا�����رشة، حتى ل 

تتفاجئي بالنتائج.

حتدي����د مواعيد نوم����ك: ل بد قبل 

الزف����اف بوقت كاٍف اأن تنّظمي مواعيد 

نوم����ك ومواعي����د ال�شتيق����اظ، فه����ذا 

الأهمية؛ فعندما  املو�شوع غاي����ة يف 

تعتادين على موعد معنّي لال�شتيقاظ 

وموعد معنّي للنوم �شيوّفر هذا الراحة 

جل�شم����ك، و�شيكون له تاأث����ر اإيجابي 

على نف�شيتك اأي�ش����ًا، فالنظام ي�شاعد 

على تخفيف التوتر، لذا احر�شي عليه.

الت�شوير: رمب����ا يكون هذا اأمر تافه 

بالن�شب����ة اإىل الأم����ور الأكرث اأهمية يف 

يوم فرحك، لكن يف ع�رشنا تبدو ال�شور 

وكاأنها اأهم م����ا يف حفل الزفاف، فاإذا 

كنِت ل تريدين اأن ي����راك اأحد بف�شتان 

العر�س فور احلف����ل مبا�رشة، عليِك اأن 

تنّبه����ي �شديقات بعدم ن�����رش ال�شور 

عل����ى مواق����ع التوا�ش����ل الجتماعي، 

فرمب����ا جتدين تعليق����ًا يعّكر من �شفو 

فرحتك يف هذا اليوم، لذا اح�شمي هذا 

املو�شوع قبل يوم الزفاف.

الطق�س ال�ش����يء: ل ميكنك التحكم 

بالطق�����س، لك����ن هذا ل يعن����ي اأنك ل 

اأن تخططي له����ذا الأمر،  ت�شتطيع����ني 

فعليِك ال�شتم����اع اإىل الن�رشة اجلوية، 

وقد ل يكون����ون دقيقني بالن�شبة التي 

تر�شيك، لك����ن �شتكونني عل����ى دراية 

بطبيعة اجلو يف ي����وم الزفاف، فكوين 

حري�شة على األ تبقي يف املكان الذي 

يكون فيه اجل����و حاراً، خ�شو�شًا اإذا ما 

ا�شتخدمت اأدوات التجميل على وجهك.

ويبق����ى اأن عبادات����ك هلل �شبحانه 

وتعاىل و�شلوات����ك اخلم�س هي فر�س 

ولي�شت عادة، لذلك، ومهما كان الوقت 

تاأدية �شلواتك  �شيقًا، احر�شي عل����ى 

يف هذا اليوم خ�شو�شًا، وادعي اهلل عز 

وجل اأن يوفق����ك وزوجك يف حياتكما، 

واأن يرزقكما الذرية ال�شاحلة التي تقرّ 

بها عيونكما.

رمي اخلياط

بي هذه العادات يوم زفافك
ّ
تجن

مثلما هناك اأطفال يرتبطون باأنواع من احليوانات 

الأليف���ة، كالقطط والطيور، لعتيادهم على روؤيتها اأو 

اللعب معها و�شماع حكايات وق�ش�س حولها، فهناك 

بع�س الأطفال الذين ي�شعرون بخوف زائد منها ي�شل 

بع����س الأحيان ح���د الرعب، والذي ق���د يت�شبب لهم 

مب�شاكل نف�شي���ة. وقد يكون �شبب خ���وف الطفل من 

احليوانات نتيجة تعر�شه ملوقف معني كان مفاجئًا 

بالن�شبة اإليه مع هذا احليوان، اأو نتيجة تخويف من 

الأهل.

لتخلي����س الطفل م���ن هذا ال�شع���ور، ي�شر اأطباء 

النف����س اإىل ����رشورة تعوي���د الطف���ل تدريجيًا على 

احليوان الذي يخاف منه، �شواء بعر�س �شوره اأمامه، 

اأو عر�س �رشيط فيدي���و، اأو من خالل �رشد احلكايات 

اللطيفة، ليب���داأ الطفل بتقبُّل ه���ذا احليوان تدريجيًا 

والعتياد عليه.

وهن���اك طريقة اأخ���رى لعالج خ���وف الطفل من 

احليوان���ات، تتمثل يف املواجه���ة، حيث يجمع الأب 

ب���ني الطفل واحليوان يف م���كان واحد ويبداأ مبالعبة 

ذلك احليوان ومالطفته بطريقة توحي للطفل بالأمان، 

ويجب اأن يعتم���د اإجناح هذه الطريق���ة ليتمّكن من 

احتواء خوفه وت�شجيعه على املواجهة.

ومن الطرق ال�شهلة والب�شيطة لنزع خوف الأطفال 

من احليوانات، هي اإقناع الطفل باأن احليوانات حتّبه، 

وهذا يعتمد على درجة اإقناع الأم والأب بذلك، وعلى 

اأ�شلوبهم اللطيف باإي�شال هذه املعلومات للطفل.

يف املح�ّشل���ة، حالة اخلوف ُتعت���رب اأمراً طبيعيًا 

مي���رّ به معظم الأطفال، لكن يج���ب األّ يتم املجاهرة 

بهذا اخل���وف اأمام الطفل نف�شه، حت���ى ل ير�شخ يف 

ذهنه هذا ال�شعور كحقيقة، كما اأنه من ال�رشوري عدم 

ال�شتهزاء مب�شاعره، حتى واإن بدا الأمر �شخيفًا، فهذا 

ال�شعور �شيقلّل م���ن ثقة الطفل بنف�شه، ويقف حاجزاً 

اأمام معاجلة امل�شكلة وتخّطيها.

• لباقات �شالونات ال�شعر والتجميل
- اح���رتام املواعيد: ك���وين على يقني 

اأن اأبغ����س ما تتمّناه �شاحبات �شالونات 

ال�شع���ر والتجميل هو و�شول���ك متاأّخرة 

عن موعدك، علم���ًا اأن التاأخر قد يح�شل 

اأحيانًا من اجلهتني، لك���ن تخلّف الزبائن 

ع���ن املواعيد املح���ددة �شُربك العاملني 

ر املواعيد  يف ال�شال���ون، ويت�شبب يف تاأخُّ

الأخ���رى، واأنت اأعلم ب���اآراء الن�شاء ورّدات 

اأفعالهّن يف حال مّت تاأجيل الهتمام بهّن 

لأّن زبونة تاأّخرت على موعدها.

- البق�شي����س: اأن تعط���ي البق�شي����س 

لكّل موّظفة يف ال�شال���ون غ�ّشلت �شعرك، 

جففته، با�رشت بالت�رشيحة، اأو لكّل عاملة 

اهتّم���ت باأظاف���رك ُيعترباً اأم���ر من �شلب 

قواع���د الإتيكيت، ولك���ّن املبلغ والتوزيع 

ب���ني املوّظفني هنا لك الختي���ار والقرار، 

عل���ى األ يكون اأقّل م���ن 10٪ من التعرفة 

التي �شتدفعينها ككّل.

- الهاتف: طبعًا، اأنِت ل�شِت يف املدر�شة 

كي مُتنعي م���ن ا�شتعمال هاتفك، لكن من 

الأف�ش���ل اأن يقت�رش الأمر عل���ى ان�شغالك 

اإر�شالك الت�شجيالت ال�شوتية،  اإّما  بهاتفك 

اأو ح���ني تكونني يف انتظ���ار دورك، لأنك 

ال�شعر وخبرة  �شتعيقني حترّك م�شفف���ة 

التجمي���ل يف التح���رّك ب�شب���ب اإم�شاكك 

بهاتف���ك، ولن ت�شتطيعي تلبي���ة اأوامرهم 

بتحرّكات راأ�شك ويديك ورجليك.

- ُح�ش���ن الت�رشّف: طبع���ًا، ل ن�شّجعك 

اأبداً اأن ت�شكتي عن حّقك، لكن اأي حّق ميكن 

اأن يوؤخذ باله���دوء والرتّوي، وبالبت�شامة 

بكّل  وبالتح���ّدث  وال�شتئذان،  العري�ش���ة 

لباق���ة وتهذي���ب.. اع���ريف دائم���ًا اأّن يف 

ال�شال���ون مرجع���ًا واحداً ه���ي �شاحبة 

ال�شال���ون ميكنك اللج���وء اإليها والتحّدث 

معها يف اأي���ة م�شكلة تطراأ عليك.. انتبهي 

واحذري  املالحظ���ات،  توجيهك  لطريق���ة 

التمييز العلني بني املوّظفني لئال تت�شببي 

يف بلبلة بينهم.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

خوف الطفل من الحيوانات.. كيف تتم معالجته؟
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كي حتافظ على �شحة قلبك، وتكون 

اتبع  الأمرا����س،  حماي���ة ووقاية م���ن 

الإر�شادات الآتية:

- تناُول قطعة م���ن اللحم امل�شوي: 

يعتق���د البع����س اأنه���ا �ش���ارة ب�شحة 

القلب، لك���ن على العك����س متامًا؛ فهي 

مفيدة للقلب، وتعمل على رفع ح�شانة 

ال�شيليني���وم والفيتامين���ات، وخف����س 

احلم�س الأمين���ي »B«، وحتتوي على 

50٪ من الدهون الأحادية غر امل�شبعة، 
وُيعترب هذا التنوُّع �شحيًا ومفيداً ل�شحة 

القلب.

- م�شاهدة اأفالم الرعب ُتعطي القلب 

�شحة، واأي�شًا قراءة الكتب تقّوي القلب.

- اجلري يف الأيام ال�شبابية: اأثبتت 

الدرا�ش���ات اأن اخل���روج للم�شي واجلري 

يف الأيام ال�شاخن���ه �شديدة احلرارة من 

املمكن اأن ت�رشّ ب�شحة القلب، فيكون يف 

اجلو ن�شبة من تل���ّوث الهواء، مما يقلّل 

اإم���دادات الأوك�شجني يف الدم، ويجعلها 

اأكرث عر�شة للتجلط.

- وج���د الباحث���ون يف اليونان اأن 

الأفراد الذي���ن تعر�شوا لدخان ال�شجائر 

مل���دة 30 دقيق���ة فقط ث���الث مرات يف 
الأ�شبوع، لديهم خماطر اأكرب بن�شبة ٪26 

من اأمرا����س القلب النامية، وينطبق هذا 

على التدخني ال�شلب���ي اأي�شًا، فاإذا كنت 

ل تخاف على �شحت���ك عليك اأن تخاف 

على �شحتة زوجتك واأطفالك ول ت�رشب 

ال�شجائر يف املنزل.

- الغو�س يف حو�س ال�شباحة: وجد 

باحث���ون بريطاني���ون اأن الرجال الذين 

يحرقون فقط 50 �شعر حراري يوميًا يف 

اأن�شطة مثل ال�شباحة وامل�شي مل�شافات 

طويل���ة، يكون اأقل عر�شة للوفاة نتيجة 

اأمرا�س القلب بن�شب���ة 62٪، فال�شباحة 

اأن�شطة ت�شاعدك على  وامل�شي والغولف 

حرق الكثر من ال�شعرات احلرارية يوميًا.

- اأثبت���ت الدرا�شات اأن الرجال الذين 

اأك���رث احتمالية  يعانون م���ن الكتئاب 

للتعر����س لأمرا����س القل���ب وتطويرها 

بن�شب���ة ال�شعف عن الرج���ال الذين ل 

الكتئ���اب، فاحل�شول على  يعانون من 

ال�شع���ادة والراحة هي احلل الأ�شهل كي 

تتفادى اأمرا�س القلب.

���ل مل���دة 20 دقيق���ة يوميًا:  - التاأمُّ

وفق���ًا لباحثني من جامع���ة »توما�س 

ل يقلل من القلق  جيفر�ش���ون« فاإن التاأمُّ

والكتئ���اب بن�شبة 25٪، وه���ذا اأمر مهم 

ل ميكنن���ا اأن نغفل عن���ه، فقد اأو�شحت 

»فلوريدا«  جامع���ة  اأجرته���ا  درا�ش���ة 

اأن املر�ش���ى الذين يعان���ون من مر�س 

ال�رشيان التاجي يكونون عر�شة للوفاة 

ثالث مرات اأكرث م���ن الذين ي�شتخدمون 

ل والتفكر العقلي. التاأمُّ

- التمرُّن على كي����س اللَُّكم: وجدت 

درا�شة جلامعة »هارف���ارد« اأن الرجال 

الذين يع���رّبون عن غ�شبهم يكونون اأقل 

تعر�شًا لأمرا����س القلب بن�شبة 50٪ من 

الذين يكتمون غ�شبهم.

- تناُول الأ�شربي���ن: وجد الباحثون 

يف جامعة »ولية كارولينا ال�شمالية« 

���م لالأ�شربين يقلّل  املنتظَّ ال�شتهالك  اأن 

من خط���ر الإ�شابة باأمرا����س القلب - 

خ�شو�ش���ًا ال�رشيان التاج���ي - بن�شبة 

28٪، وهذا يك���ون لدى ال�شخا�س الذين 
مل ي�شبق له���م التعرُّ�س لنوبة قلبية اأو 

�شكتة دماغية.

- �رشب ع�شر التوت الربي: وجدت 

اأبحاث يف جامعة »�شكرانتون« اأن من 

ي�رشب ثالثة اأك����واب من ع�شر التوت 

الربي يف اليوم ملدة �شهر واحد يعمل 

على زي����ادة م�شتوي����ات الكول�شرتول 

»HDL« بن�شب����ة 10 يف املئ����ة، وهو 

مايكفي خلف�س خطر الإ�شابة باأمرا�س 

القلب بن�شبة تقارب ٪40.

- تن����اول الكمي����ة املنا�شب����ة من 

حم�س الفوليك: وجدت درا�شة ُن�رشت 

يف املجل����ة الطبي����ة الربيطاني����ة اأن 

ال�شخا�س الذي����ن ي�شتهلكون الكمية 

الفلوليك  املو�شى به����ا من حم�����س 

يكونون اأقل بن�شبة 16٪ من التعرُّ�س 

القلب، ومن امل�شادر اجليدة  لأمرا�س 

للفوليك الهليون والقرنبيط.

- تناول ال�شلط����ة اخل�رش الورقية 

و�شف����ار البي�س، فه����ي حتتوي على 

امل����واد امل�ش����ادة لالأك�ش����دة، والتي 

ت�شاعد على الوقاية من اأمرا�س القلب.

- �شع����ود ال�شالمل: وفق����ًا لدرا�شة 

�شغ����رة اأُجري����ت يف جامع����ة ولية 

تيني�ش����ي، فاإن املزيد م����ن اخلطوات 

ي�شاع����د على خف�����س معدلت �شغط 

الدم.

- تفيد درا�ش����ة ُن�رشت يف املجلة 

اأن  الأمركي����ة للتغذي����ة ال�رشيري����ة 

وجبتنينْ من احلبوب واحلبوب الكاملة 

يوميًا ميكنها اأن تقلل من خطر اإ�شابة 

الرج����ل باأمرا�س القل����ب بن�شبة ٪20 

تقريبًا.

- �����رشب املزيد من ال�شاي: وجدت 

درا�شة قامت به����ا اجلمعية الأمركية 

للقل����ب اأن الرج����ال الذي����ن ي�رشبون 

كوبنينْ من ال�شاي يف اليوم كانوا اأقل 

عر�شة للوفاة باأمرا�س القلب بن�شبة 

%25 من الذي����ن ل يتناولون ال�شاي 
اأثن����اء يومهم، ويرجع ال�شبب يف ذلك 

اإىل اأن ال�ش����اي يحت����وي عل����ى مادة 

الفالفونوي����د التي تعمل على حت�شني 

قدرة الأوعي����ة الدموية، وت�شاعد على 

ال�شرتخاء.
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ذكرت �صحيف���ة »يديعوت �حرن���وت« �أن مكاملة هاتفية 

و�صلت �إىل مركز �ال�ص���تعالمات �لهاتفية �لتابع لل�رشطة �أدت 

�إىل ��صتنفار كبري يف �أو�صاط �رشطة �الحتالل وخمتلف �الأجهزة 

�الأمنية »�الإ�رش�ئيلية«.

ويف �لتفا�ص���يل �أن جمه���واًل »ذ� لكنة عربية« - ح�ص���ب 

�ل�ص���حيفة - �ت�ص���ل بالرقم 100 و�أخرب �ملتحدث على �لطرف 

�الآخر �أنه مبعوث لتنفيذ عملية يف تل �أبيب ولكنه تر�جع عن 

ذلك بعد �أن �ت�صل مع و�لدته وطلبت منه عدم �لقيام بذلك.

بعد ��ص���تالم �ملكاملة مّت حتويلها �إىل م�ص���تويات عليا يف 

�رشطة �الحتالل يف ما ُي�صمى »لو�ء تل �أبيب«، حيث تعاملت 

ه���ذه �جلهات بكل جدية مع �ملكاملة، و�أ�ص���در قائد �رشطة تل 

�أبيب �أو�مره فور�ً لق���و�ت �ل�رشطة بالتحرك وفر�ض طوق على 

�ملدينة، ون����رش �حلو�جز على جميع مد�خل وخمارج �ملدينة، 

وتفتي�ض جميع �لد�خلني �إليها و�خلارجني منها.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

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

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

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

ت تل أبيب
ّ
المكالمة التي هز

�نهال���ت �الأم���و�ل عل���ى ح�ص���اب 

�صعودي م�صّن )م���ا يقارب 1.4 مليون 

ري���ال( بعد �أن ق���ام بن����رش معاناة 

عائلته م���ع �صور �أبنائ���ه �ملعاقني، 

باالإ�صافة �إىل رقم ح�صابه، حيث �تهم 

وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية يف �ململكة 

�ل�صعودية بالتق�صري بحقهم،  �لعربية 

م���ا دف���ع �لعديد م���ن �ملح�صّنني �إىل 

�إيد�ع �الأمو�ل يف ح�صابه �مل�رشيف.

م���ن جهت���ه ك�صف �لبن���ك �أنه قام 

بتجميد ح�صابه، لوجود حو�الت يجب 

�ال�صتف�صار عن نوعيتها ونظاميتها.

مسّن يجمع ثروة 
بعد تغريدة

تصميم حذاء 
من أسنان البشر

ن����ف����ذت �مل�����ص��م��م��ت��ان 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ت��ان »م��اري��ن��ان��ا 

يونغ«  و»دومينيك  فانتي�ض« 

ت�صميم حذ�ء كال�صيكي جاء نعله مع�ّصقًا باالأ�صنان �لب�رشية، و�لتي بلغ 

عددها 1050 �صنًا.

وبح�صب ما �أكدت �مل�صممتان �أن �الأ�صنان �مل�صتخَدمة على �حلذ�ء 

�للون  على  �الأ�صنان  تقت�رش  ومل  بال�صتيكية،  �إمنا  حقيقية،  لي�صت 

�الأبي�ض فقط، فقد ظهر بينها �أ�صنان ذهبية، لتجذب �إليها �الأنظار.

�حلذ�ء »Barker« مل يلَق �إعجاب �لكثريين، �إمنا �آثار �لكثري 

من �جلدل، حيث ترك �أ�صخا�ض عديدون ر�صائل تعليق للم�صممتنينْ 

يعرّبون فيها عن ��صمئز�زهم، حتى و�إن كانت �الأ�صنان �لتي تغّطي 

�حلذ�ء لي�صت حقيقية.


