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لماذا الضربات »الهوليودية« ضد 
»داعش« في الرقة السورية؟

االنتخابات النيابية في لبنان.. 
االستحقاق المستحيل 
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حيث  حلــود،  اإميل  الرئي�َس  اأوروبــيــة  دولــة  �شفري  املا�شي  االأ�شبوع  زار 

وقد  وجــرودهــا..  عر�شال  منطقة  يف  خ�شو�شاً  الــتــطــورات،  ا�شتعرا�س  مّت 

فوجئ الرئي�س حلود باعرتاف ال�شفري باأن الغرب عموماً كان ظاملاً بحقه، 

خ�شو�شاً يف اأيام قيادته للجي�س، وكذلك اإبان رئا�شته.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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 بعد فوات األوان
ٌ

أسف

2 جنبالط.. وبناء المساجد لحفظ »الموّحدين«

الدرس االسكتلندي.. 
وتّرهات أوروبا التحّررية

»األونروا« توقف خدماتها 
عن آالف العائالت الفلسطينية

كيف ستواجهة السعودية 
وحلفاؤها خسارتها اليمنية؟

إميل لحود يتذكر

4

هزيمة اإلرهاب 
في عرسال.. 

والتسوية 
اإلقليمية



جنبالط.. وبناء المساجد لحفظ »الموّحدين« االنتخابات النيابية 
محطة للتغيير.. أو شعب مستكين

جتري االنتخابات النيابية يف ال���دول، ال �سيما منها تلك التي 

تعتمد النظ���ام الرملاين، لتداُول ال�سلطة ع���ر عملية دميقراطية، 

ال�ستفتاء ال�سعب، الذي هو م�سدر ال�سلطات، واإليه يعود ممثلوه اأو 

احلكام يف جتديد الثقة اأو �سحبها.

اأم���ا يف لبن���ان الذي ميت���از باحلري���ة، فاإنه قلي���ل املمار�سة 

للدميقراطية، الأن بنيته ال�سيا�سية قائمة على الطائفية واالإقطاعية 

والراأ�سمالي���ة، وجلبت له الويالت واالأزمات واحلروب، الأن ال�سلطة 

فيه ال تتغري، وال�سعب ال يتغري، وعندما يحاول الواعون منه العمل 

باجتاه التغيري اأو التطوير يف النظام كحدٍّ اأدنى، يقوم اأركان النظام 

ال�سيا�س���ي الطائفي بتغيري البو�سلة نحو االقتتال االأهلي، مقّدمني 

خطابًا طائفيًا، لالإبقاء على اأنف�سهم يف ال�سلطة.

يف كل دورة انتخابي���ة هناك اأزمة مع قان���ون االنتخاب الذي 

عليه يتوق���ف تكوين ال�سلطة، فاإذا كان يعتم���د التوزيع الطائفي، 

فمجل�س النواب �سيك���ون طائفيًا، واأع�ساوؤه �سيجتمعون بطوائفهم 

ومذاهبهم ليقدم���وا م�ساحلها على م�سالح الوطن، فيقع التناق�س 

اأ الغرائز.. وتقع الكارثة  بني ممثلي الطوائف، لُت�سحن النفو�س وُتعبَّ

على الوطن.

جمل�س النواب مل يقم باالإ�سالحات ال�سيا�سية املطلوبة للنظام 

بعد اتفاق الطائف، واأولها قانون االنتخاب الذي ن�س على اأن يكون 

خارج القيد الطائفي بعد اأول انتخابات نيابية، وهو ما مل يح�سل، 

ب���ل مّت الرتاجع نحو قانون ال�ستني، الذي اأعيد العمل به يف اتفاق 

الدوح���ة يف اأيار 2008، والذي ُين�سب اإليه اأنه كان �سببًا من اأ�سباب 

التاأ�سي�س للحرب االأهلية عام 1975، واإذا بالعودة اإليه تدفع البع�س 

اإىل اأن ينزلق نحو طرح م�رشوع �سمي ب�»االأرثوذك�سي«، يقوم على 

انتخاب كل طائفة نوابها، وهو ما يكرّ�س الطائفية ال�سيا�سية.

اإذاً، االنتخاب���ات النيابي���ة هي حمطة �سيا�سي���ة عند ال�سعوب 

ة التي حترتم ممار�سة الدميقراطي���ة، وهو ما يجري يف 
ّ

املتح����رش

العدي���د من الدول، وتتم حما�سبة من ه���و يف ال�سلطة على اأدائه، 

فاأم���ا اأن جُتدَّد له الثقة والوكالة، اأو ت�سحب، اأما يف لبنان فاإن ما 

يح�س���ل هو مناق�س للدميقراطية، ومن���اٍف حلق ال�سعب يف تقرير 

م�سريه ال�سيا�س���ي والوطني، اإذ يقرر النواب التمديد لواليتهم دون 

مراجع���ة موّكليهم، وهو م���ا ح�سل يف الع���ام 2013 يف التمديد 

ل����17 �سهراً، و�سيتك���رر يف 2014، بالرغم من مظاه���ر الدعوة اإىل 
اإج���راء االنتخابات التي واإن ح�سل���ت فلن تكون نتائجها خمتلفة 

كث���رياً عن الدورات ال�سابقة، الأن الطبق���ة ال�سيا�سية نف�سها �ستفوز 

باملقاع���د، والتنا�سل العائلي نف�س���ه لي�ستمر موجوداً يف جمل�س 

النواب، و�سريث االبن والده، وال�سقيق �سقيقه، وهكذا دواليك، كما اأن 

االأحزاب �ست�ستنتخ االأ�سخا�س اأنف�سهم منذ اأكرث من عقدين.

لذل���ك، لي�ست االنتخاب���ات النيابية منا�سبة عن���د اللبنانيني 

للتغي���ري، فهم ال يتحم�س���ون لها، ون�سبة املقرتع���ني ترتاجع مع 

كل دورة، ويتناق�س عدد املر�سح���ني، الأن النتائج حم�سوبة �سلفًا 

ل على مقيا�س الزعماء، ولي�س كما يريد  عل���ى قانون انتخاب مف�سَّ

ال�سع���ب الذي مّل ممثلية، وينظر اإليه���م على اأنهم مفر�سون عليه، 

وه���و ال يكرتث اإن مددوا اأو مل ميددوا، وهي حالة ياأ�س لدى �سعب 

ق���رر اأن ي�ستكني، اإال م���ن بع�س حاالت مت���رّد ورف�س وتعبري عن 

�سخ���ط، لكنها عاجزة اأمام قوة الطائفية ونفوذ االإقطاع وا�ستخدام 

املال ال�سيا�سي.

كمال ذبيان

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

واأخرياً تنّبه النائ���ب وليد جنبالط 

اإىل اأن »الربي���ع العرب���ي« ال���ذي اأّيده 

�سخ�سيًا يه���دد االأقليات الدينية، ويهدد 

امل�سيحي���ني والعلماني���ني، والظاهر اأن 

زمن احلماية الدولي���ة لالأقليات انتهى، 

فال فرن�س���ا »االأم احلنون« للم�سيحيني 

باإعطائهم  للقت���ال، وتكتف���ي  م�ستعدة 

تاأ�س���ريات الهج���رة، واأم���ريكا عنده���ا 

واإ�رشائيل( كجزء من  )النف���ط  اأولوّيتان 

اأمنه���ا القومي، ول���ذا فل���ن تتدخل اإال 

حلمايتهما.

ي�سع���ر الزعيم الدرزي وليد جنبالط 

باخلط���ر الوج���ودي لل���دروز، وهو يرى 

االأقليات يف �سوري���ة والعراق تتهاوى، 

حت���ى االأكراد الذي���ن تتبّناه���م اأمريكا 

مل�ساحلها يف الع���راق واملنطقة ها هم 

يهجرون ويعرون ب���االآالف من �سورية 

اإىل »العدو اللدود« تركيا!

االأيزيدي���ون الذي���ن تربطهم عالقة 

ب���اآل جنبالط وال���دروز، والت���ي ظهرت 

بعد زيارة جنبالط ع���ام 2011 للعراق، 

واأعلن عن ج���ذوره الكردية، وبعالقة ما 

م���ع االأيزيديني، تعرّ�س���وا حلملة اإبادة 

منهجية، ول�سب���ي الن�ساء وقتل الرجال، 

ومل يحرك الع���امل �ساكنًا، بل اإن اأمريكا 

قال���ت اإنه ال حاجة الإلق���اء امل�ساعدات 

لالأيزيدي���ني يف جب���ل �سنج���ار.. يقراأ 

جنبالط ذلك ويعرف اأن عدد االأيزيديني 

يف الع���راق ميّث���ل ثالث���ة اأ�سعاف عدد 

الدروز يف لبنان )750 األف ن�سمة(.

����رشخ جنب���الط يف وادي التي���م؛ 

ال���دروز،  للموحدين  الرم���زي  املعق���ل 

قائ���اًل للم�سايخ والُعّق���ال: »عودوا اإىل 

االأ�س���ول، ع���ودوا اإىل الفرائ�س اخلم�س، 

ع���ودوا اإىل بن���اء اجلوامع، ع���ودوا اإىل 

االإ�سالم... اأ�سلن���ا م�سلمون، وال ميكن اأن 

ن�ستمر يف هذا اجله���ل، مهمتكم ومهمة 

الُعّق���ال بن���اء مدار�س خا�س���ة لتعليم 

الدي���ن احلقيقي.. يف املا�سي كان هناك 

م�سج���د يف املختارة، و�ساأع���ود الأبني 

اجلام���ع وجامعًا يف دير القمر؛ عا�سمة 

التنوخي���ني.. اأقول هذا ال���كالم حتى ال 

نكرر اخلطاأ«.

يث���ق بحماية  النائب جنب���الط ال 

اأحد، ويع���رف اأن م�سالح الدول اأهم من 

االأقلي���ات، خ�سو�سًا يف حروب  حماية 

التكفري والفو�سى الهدامة التي دعا اإليها 

جورج بو�س، الذي تفاخرت قوى 14 اآذار 

بالتحالف معه ومع �سعاراته..

»الربيع العربي« يبيد االأقليات، اإنه 

وال�سبي  الذبح  التكفرييني، وربيع  ربيع 

واالغت�ساب.. تظاهرت »14 اآذار« تاأييداً 

ل�»الثورة ال�سوري���ة«، ورفعت اأعالمها، 

لكنها  واملعار�سني،  املن�سّق���ني  وحمت 

االآن ترتع���د وتخ���اف عل���ى م�سريها، 

و»الثوار ال�سوريون« على م�سارف القرى 

والبل���دات، يحملون االأحزم���ة النا�سفة، 

ولي�سوا اأوفياء مل���ن اأّيدهم واآواهم، فهم 

يذبح���ون بع�سهم بع�سًا م���ع اأنهم من 

نف����س املذه���ب والعقي���دة التكفريية، 

ويتبعون نف�س املرجعيات التي متّولهم 

)قطر وال�سعودية وتركيا(.. فكيف �سياأمن 

جنب���الط و»14 اآذار« وه���م يرون ذبح 

الع�سكريني اللبنانيني، وذبح �ساب واأمه 

يف العبادية من قَبل �سوريني؟!

يعي�س الدروز على فيلق زلزايل على 

م�ستوى اجلغرافيا وال�سيا�سة والعقيدة؛ 

عل���ى م�ست���وى اجلغرافي���ا، و�سعتهم 

بيكو« على نقطة  خارطة »�سايك�س – 

االلتق���اء املتفّجر بني احلدود اللبنانية 

– ال�سوري���ة - االإ�رشائيلية )بعد احتالل 
فل�سطني(، وق�سم���ت عديدهم القليل اإىل 

ثالثة اأق�سام تف�س���ل بينهم احلدود، مع 

التواأمة ب���ني املواقف داخل  �سعوب���ة 

االحت���الل وخارج���ه.. وعل���ى م�ستوى 

العقي���دة فاإنهم ُيح�َسبون م�سلمني، لكّن 

التكفرييني ال يعتقدون ذلك، ويكفرونهم، 

ون.. اأما على امل�ستوى  ولذا فهم حما�رشَ

ال�سيا�سي فهم م�سطرون الإ�سدار املوقف 

ال�سيا�سي املي���اوم، مما يحفظ الطائفة 

وم�ساحلها، لعدم قدرتها على حمايتها 

بالق���وة، فتلجاأ اإىل املناورة ال�سيا�سية، 

وكان ه���ذا التكتيك ناجحًا عندما كانت 

املنطقة �سب���ه م�ستقرة واملواقف تتغري 

به���دوء، اأم���ا اليوم ف���اإن فو�سى بو�س 

الهدامة قلبت املوازين وحرقت املراحل، 

بحي���ث ال ي�ستطي���ع النائ���ب جنبالط 

اللحاق باحلدث واإعطاء املوقف املالئم، 

م���ا ا�سطره للتجوال عل���ى الدروز بيتًا 

بيتًا وقري���ة قرية وجتاُوز كل اخلالفات 

ال�سيا�سية، وحماول���ة ح�سد 8 و14 اآذار 

ملواجه���ة التكفرييني على جبهة �سبعا 

ورا�سيا وحا�سبيا.

املاآذن  �ستحم���ي  ه���ل  وال�س���وؤال: 

اجلدي���دة الوج���ود ال���درزي يف لبنان 

و�سوري���ة؟ وم���اذا ل���و زاد التكفرييون 

�رشوطهم ب���اأن يكون الدروز على النهج 

»الوهاب���ي« ولي����س عل���ى املذاه���ب 

االأربعة؟

ه���ل �سيواج���ه جنب���الط م�سكل���ة 

داخلي���ة مع امل�ساي���خ واأتباع املذهب 

ال���درزي باتهامهم باجلنوح عن االإ�سالم 

واجلهل؟ وهل �سيتقّبلون ذلك؟

املواق���ع  بع����س  اأ�س���اءت  لق���د 

االإلكرتوني���ة على العالق���ة بني الدروز 

الع���راق،  يف  االأيزيدي���ة  والطائف���ة 

وا�ستع���ادت ت�رشيحات النائب جنبالط 

ع���ام 2011 ولقاءه بزعي���م االأيزيديني 

حت�س���ني بك جنبوالد، ورّك���زت على اأن 

جنب���والد وجنبالط من ج���ذور عائلية 

نًا  واحدة.. فه���ل كان ذلك تهدي���داً مبطَّ

لل���دروز يف لبنان باأن م�سريهم �سيكون 

كم�س���ري االأيزيديني يف الع���راق؟ وهل 

�سيك���ون م�سريهم كم�س���ري االأكراد يف 

�سمال �سورية؟

التكفريي���ون ورعاته���م ال يوف���ون 

بالعهود، وميك���ن اأن ي�سّحوا بحلفائهم 

وف���ق م�ساحلهم، فال يراه���ن اأحد على 

حكمة هذا امللك اأو االأمري، بل يراهن على 

قوت���ه ووحدته مع مواطني���ه وجريانه، 

وااللتزام باملبادىء ودروب احلق ليبقى 

عل���ى قيد احلياة كرميًا اأو فليمت �سهيداً 

غري ذليل.

د. ن�سيب حطيط

ماذا لو اشترط التكفيريون 
أن يكون الدروز على النهج 

»الوهابي« وليس على 
المذاهب األربعة؟

أحــداثأحــداث2

هل �ستحمي املاآذن اجلديدة الوجود الدرزي يف لبنان و�سورية؟
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همسات
n امت�سا�س النقمة

ت جهات عكارية ع���دم م�ساركة بع�س  ف����رشّ

ن���واب ال�سم���ال »احلريري���ني«، ال �سيما نواب 

منطقة م�سقط جنود اجلي����س ال�سهداء، وانتقال 

م�سوؤول���ني من »تي���ار امل�ستقبل« م���ن �سيدا 

والبقاع للتعزية، هدفه امت�سا�س نقمة متعاظمة 

على جماعة احلريري، وهو ما مل�سه الوفد.

n الوزير يتحرّ�س
جل��اأت موظف��ة يف وز�رة خدماتي��ة �إىل زعيم 

�شيا�شي ت�شكو له بغ�شب ت�رصفات حتر�شية يقوم 

به��ا مع��ايل وزيره��ا، وتلميح��ه �إىل جّديت��ه يف 

نقله��ا �إىل مكان �آخر يف �ل��وز�رة �أقل �شاأنًا �إذ� مل 

ت�شتجب ل�»حمّبته �لكبرية«.

n غلطة الزمن
وّجه وزير يع�سق »التهندم« كالمًا قا�سيًا اإىل 

اأح���د املراجعني من متو�سط���ي احلال، الأنه كان 

يرتدي بنطال جينز، وق���ال له با�ستعالء: »اأنت 

يف ح�رشة وزير له قيمته، كيف خطر لك املجيء 

بهذا البونطالون«، ف���رّد املواطن: »الزمن وقت 

بيعمله���ا بيجيب متلك وزير، وه���ي مرة، ومرّة 

وما بتكرر«.

n و�سطاء اخلري
مل يتمك��ن و�شطاء م��ن �إ�ش��اح �مل�شكلة �لتي 

حدث��ت على �له��و�ء ب��ن فار�س �شعي��د وغطا�س 

�لتعاط��ي  ع��ن  منط��ًا  عك�ش��ت  و�لت��ي  خ��وري، 

�ملتناق���س يف �ل�شوؤون �ل�شيا�شية، يف وقت تقوم 

جماع��ة »قو�تية« بالدفاع عن �شعي��د بالقول �إن 

خوري طامل��ا كان »عونيًا«، بينما ترّد جمموعة 

موؤي��دة خل��وري ب��اأن »�شعي��د ت�شتهوي��ه كتاب��ة 

�لتقارير«.

n �سكوى قطرية
ا�ستكى دبلوما�سي قطري اأمام م�سوؤول لبناين 

ع دائرة النقد وق�سوة البع�س جتاه  رفيع من تو�سُّ

قطر ودورها يف بع����س و�سائل االإعالم، ال�سيما 

بعد حادثة خطف اجلنود اللبنانيني يف عر�سال، 

فابت�سم امل�سوؤول قائاًل: »ا�سم اهلل عليكم، واإنتو 

كمان م�س مق�رشين، وما بينخاف عليكن.. عندكم 

اأك���ر جمموعة اإعالمية، وما خلّت وال اأبقت اأدما 

بّقت، ب�س ميكن خف تاأثريها، ون�سبة امل�ساهدة 

تراجعت كتري«!

n خمور »االأمري«

ن�رص نا�شطون تابعون ل�»�جلبهة �لإ�شامية« 

مقطع فيديو مت ت�شويره من مقّر �أمري تنظيم 

»د�ع�س« يف جنوب دم�شق؛ »�أبو �شياح فر�مة«، 

يظهر فيه وجود خمور و�أفام جن�شية، وذلك 

بعد �قتحام مقره يف بلدة يلد�.

n »�سكراً اإ�رشائيل«
ذك���رت �سحيفة »معاريف« اأن م�سدراً رفيعًا 

يف املعار�سة ال�سورية �رشّح بعد اإ�سقاط الطائرة 

ال�سوري���ة يف اجلوالن قائاًل: »ن�سك���ر اإ�رشائيل، 

الأن قيامها به���ذا النوع من االأعم���ال ي�ساعدنا 

ب�سكل كبري يف تعزيز العالقات امل�ستقبلية بني 

اإ�رشائيل و�سورية اجلديدة«.

n.. و»ا�ستوت« العالقات
ر�أت دو�ئ��ر �أوروبي��ة و�أمريكي��ة �أن �لعاقات 

ب��ن بع�س �ل��دول �خلليجي��ة و»�إ�رص�ئيل« مل يعد 

ينق�شها �ش��وى فتح مقر�ت لل�شف��ار�ت �ملتبادلة 

ورفع �لأع��ام عليها، معتربة �أن �لتطبيع �لكامل 

و�لعلن��ي يف �لعاق��ات ل��ن يتحق��ق قب��ل �إخر�ج 

لل���رص�ع  �شيا�ش��ي  ح��ل  �إىل  »�لتو�ش��ل  ل�شع��ار 

�لفل�شطين��ي - �لإ�رص�ئيل��ي«، ك��ي يك��ون �لأم��ر 

مقب��وًل لدى بع���س �ل�شعوب �لت��ي ماز�لت تعترب 

»�إ�رص�ئيل« عدو�ً.

االنتخابات النيابية في لبنان.. االستحقاق المستحيل 
ن���واب  اأح���د  اخت�رشه���ا 

طرابل����س االأ�سبوع املا�سي يف 

حديث �سحف���ي وقال: »االأمور 

اأفلت���ت م���ن اأيدين���ا، ون�سعر 

اأن اأب���ا بكر البغ���دادي هو من 

اأن  يحكمن���ا، واخل���وف االأكر 

ح���رب التحالف عل���ى داع�س 

يف الع���راق و�سوري���ة �ستدفع 

ه اإىل  بالعنا�رش الهاربة للتوجُّ

لبنان«.. عزز كالم هذا النائب، 

التدفق غري امل�سبوق ل�سوريني 

»غريبي االأ�س���كال« قدموا من 

حمافظ���ة الرق���ة ال�سورية اإىل 

لبنان عن طريق امل�سنع، بعد 

انت�سارها  »داع�س«  اأعادت  اأن 

التحالف  ل�رشب���ات  ب���ًا  حت�سُّ

عة. املتوقَّ

العربية  اململك���ة  �سف���ري 

املتحدة  االأمم  ال�سعودي���ة يف 

التحالف  �رشب���ات  اأن  اأعل���ن 

مطلوبة ح�رشاً يف العراق دون 

�سوري���ة، ما يعني اأن العنا�رش 

املندحرة من و�سط العراق لن 

جتد ال�سمال الك���ردي مفتوحًا 

اأمامه���ا، وال اجلنوب ال�سيعي، 

ال�س���وري ه���و  الغ���رب  وكاأن 

�سُتح�رش  ال���ذي  »الدفر�سوار« 

في���ه دون مطاردته���ا �سم���ن 

االأرا�س���ي ال�سوري���ة، ما يعني 

»داع�س« يف  �سيط���رة  تعزيز 

�سورية، ملماحكة النظام، �سواء 

ت�سيطر  التي  املحافظ���ات  من 

عليها داخ���ل �سورية، اأو �سمن 

الب���وؤر اخلارجية الت���ي تاأتي 

عر�سال وطرابل�س يف طليعتها.

ومن تابع م���ا ح�سل اأمام 

م�سج���د التق���وى يف طرابل�س 

بعد �سالة اجلمع���ة املا�سية، 

ارتفع���ت  الت���ي  والن���داءات 

مطالبة ب�»الدولة االإ�سالمية«، 

والقب�س���ات الت���ي علت حتية 

لالإرهابي اأحمد االأ�سري، ي�سك اأن 

هذه احل�سود هي طرابل�سية، بل 

هي فعاًل من خ���ارج طرابل�س، 

كما اأكد النائب �سمري اجل�رش ثم 

تاله �سماح���ة املفتي ال�سعار، 

اأبناء طرابل�س  كرّر رف�س  الذي 

الت�رشفات  له���ذه  وفعالياتها 

الغريبة، التي ال متّت لطرابل�س 

الرهان  اأن  باأية �سلة، موؤك���داً 

الوحي���د ه���و عل���ى اجلي����س 

االأمني���ة  والق���وى  اللبن���اين 

ال�رشعية.

لك���ن طرابل�س تبقى اأ�سرية 

بجن�سيات  خمروق���ة  خالي���ا 

مناه�سة  �سوري���ة  غالبيته���ا 

لديها  وبجماع���ات  للنظ���ام، 

واأي  والتكفري،  التط���رف  نزعة 

تط���ور على االأر����س »يب�رّش« 

باقرتاب »داع�س« من االأرا�سي 

على  ترياقًا  ينعك�س  اللبنانية 

ال�س���ارع الطرابل�س���ي، ويحرّك 

اجلمر الراقد حتت الرماد.

ته����دد  اأج����واء  وو�س����ط 

الكي����ان اللبناين م����ن اخلارج، 

واالهت����زازات الداخلية الناجتة 

ع����ن هول ما حتدث����ه اإعدامات 

على  املختَطفني  الع�سكري����ني 

اأيدي اإرهابيي داع�س والن�رشة، 

جاء تهديد اآل حمية، واإعالنهم 

اأن بي����ت احلج����ريي ه����م فقط 

معلومات  لديهم  واأن  اأعداوؤهم، 

موثوق����ة اأن م�سطفى احلجريي 

هو قائد »الن�رشة« يف القلمون، 

واأن����ه من االآن و�ساع����داً باتت 

لكل ع�سرية دولتها، يف ما يبدو 

اأنه اأخطر و�سع يواجهه الداخل 

اللبن����اين من����ذ بداي����ة احلرب 

ال�سورية، ورغم ذلك ي�رشّ بع�س 

لبن����ان على  ال�سيا�سي����ني يف 

اإج����راء االنتخاب����ات النيابية؛ 

الد�ستورية..  للمه����ل  احرتام����ًا 

انتخابات كانت يف اأيام ال�سلم 

ت�ستلزم ح����وايل 20 األف عن�رش 

اأمني الإجرائها، مع حد اأدنى من 

ال�سل����م االأهلي غري املتوفر يف 

غالبية املناطق.

الذي  بالت�رشيح  واإحلاق���ًا 

اأدىل ب���ه النائ���ب الطرابل�سي 

»البغدادي«  فك���ر  هيمنة  عن 

يف طرابل�س، وحيث اإن النواب 

احلاليني 98٪ منهم مر�سحون، 

فاأية اآلية �سيعتمدون للتوا�سل 

االنتخابي���ة؛  قواعده���م  م���ع 

م���ن ع���كار اىل طرابل�س مروراً 

اإىل و�سطه  بالبقاع من �سماله 

اإىل غرب���ه و�رشق���ه، وانته���اء 

ب�سيدا؟

ال ع���كار مع���ني املرعبي 

وخالد ال�ساهر �سين�رشح �سهلها 

ال�ستقبال مر�سحني خارج اإطار 

نزع���ة »دولة اخلالف���ة«، وال 

فن���دق »الكواليت���ي اإن« اآمن 

الإقام���ة جرية  يف طرابل����س 

للرئي����س احلري���ري اأو حت���ى 

م���ن ميثله، وال فن���ادق �ستورا 

ال�سنيورة  للرئي����س  م�رشّع���ة 

الإدارة انتخابات زحلة والبقاع 

الغرب���ي، لي�س فق���ط الأ�سباب 

اأو  باملر�سحني  ترتب���ط  اأمنية 

زعماء الكتل، بل الأن ال زّوار وال 

مفاتي���ح انتخابية تتجراأ على 

الزيارة، ت�ساف اإىل ذلك دعوات 

مقاطعة االنتخابات من بع�س 

ني،  ال�سُّ ال�سارع  الطارئني على 

مم���ن ال يوؤمن���ون بدميقراطية 

االنتخاب���ات، الأنها يف »دولة 

اخلالفة« ممنوعة!

امل�سيحي���ون يف  الن���واب 

والك���ورة  وطرابل����س  ع���كار 

وال�س���وف  الثالث���ة  وب���ريوت 

وعاليه وزحله والبقاع الغربي 

والدروز،  نة  ال�سُّ باأ�سوات  فازوا 

�س���واء �سم���ن �سل���ة الرئي�س 

جنبالط،  النائب  اأو  احلري���ري 

كما �سب���ق واأظه���رت الدرا�سة 

للخبري  باالأرقام  امل�ستفي�س���ة 

عبدو �سع���د النتخابات 2009، 

احلالي���ون  ن���ة  ال�سُّ والن���واب 

غ���ري قادري���ن عل���ى اإر�س���اء 

؛  متناق�سنينْ �ُسنّي���نينْ  �سارعنينْ 

امل�ستقبل« من  �سارع »تي���ار 

جهة، و�س���ارع منتِظري و�سول 

البغ���دادي« عل���ى  »خالف���ة 

نا�سية ال�سارع!

ال احرتام للمهل الد�ستورية.. 

وال احرتام مل�سري كيان لبناين 

»يت�سل���ع« ويتفت���ت، و�س���ط 

�سعب بلغ ح���دود الكفر بواقع 

العي�س يف اأج���واء التهديدات، 

الدولة  ويف غياب موؤ�س�س���ات 

وفراغ  العم���ل،  ع���ن  بكاملها 

رئا�س���ي ال موؤ����رشات الإمالئه، 

وجمل����س نياب���ي م�سلول عن 

الت�رشي���ع م���ن جه���ة، وع���ن 

ال�سعبية  القواعد  مع  التوا�سل 

التي هي هيئته الناخبة طيلة 

من  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 

اأخرى، واأزمات اقت�سادية  جهة 

واجتماعي���ة خانقة، وقطاعات 

حيوية قد تتوق���ف عن العمل 

يف اأية حلظة، وبع�س الغائبني 

ع���ن الواقع وع���ن الوعي من 

الن���واب احلالي���ني يطالب���ون 

باإجراء انتخابات جتديد الثقة 

بهم، ولو على �سفيح من اجلمر 

واأنهار من الدماء..؟!

اأمني اأبو را�سد

ر »يبّشر«  أي تطوُّ
باقتراب »داعش« 

سينعكس ترياقًا على 
الشارع الطرابلسي.. 

ويحّرك الجمر الراقد تحت 
الرماد في لبنان
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هزيمة اإلرهاب في عرسال.. والتسوية اإلقليمية
وفج���اأة مّت���ت اإعادة خل���ط الأوراق 

الإقليمية، فالوليات املتحدة وبالرغم من 

التحذيرات الرو�سية ب�رضورة التن�سيق مع 

الدول���ة ال�سورية قبل �رضب مواقع تنظيم 

»داع����ش« يف �سورية، وا�س���راط موافقة 

جمل�ش الأم���ن، قامت وبع�ش »ال�رضكاء« 

يف احلل���ف الدويل �س���د الإرهاب بق�سف 

مواق���ع »داع�ش« يف الرق���ة والبوكمال، 

ال�سوري���ة املحاذية  املناط���ق  وبع����ش 

للعراق، علم���ًا اأن الدولة ال�سورية اأعلنت 

اأن���ه مّت اإبالغه���ا به���ذه ال�رضب���ات قبل 

ح�سولها.

الالفت اأنه منذ اإعالن احلرب الأمريكية 

الثاني���ة على الإره���اب، وت�سكيل حتالف 

الراغبني - القلقني م���ن اخلطر املتنامي 

»للدولة الإ�سالمية - داع�ش« على اأمنهم 

القومي، ولغاية الي���وم، تبّدلت معطيات 

عديدة يف املنطقة، اأهمها:

- ت�سوي���ة يف اأفغان�ست���ان: فبع���د 

م�سي اأ�سهر على اأزمة �سيا�سية مفتوحة 

نتجت ع���ن النتخابات الرئا�سية، كادت 

ت���ودي بالب���الد اإىل حرب اأهلي���ة، وّقع 

املر�سحان الل���ذان خا�سا الدورة الثانية 

لالنتخاب���ات الرئا�سية الأفغانية؛ اأ�رضف 

غاين وعبد اهلل عب���د اهلل، الأحد املا�سي 

اتفاق���ًا لت�سكيل حكومة وح���دة وطنية، 

على اأن يتوىل اأ�رضف غاين الرئا�سة، ويتّم 

تعيني عبداهلل رئي�سًا للوزراء ب�سالحيات 

عة. مو�سَّ

وبالتاأكيد، مل يكن للجانبني اأن يتفقا 

���ّل الأزمة ال�سيا�سي���ة يف البالد  واأن حتحُ

لول م�ساهمة اإيرانية وا�سحة دفعت اإىل 

ح�سم اخلالف والتو�سل اإىل ت�سوية كانت 

الوليات املتحدة الأمريكية حتتاج اإليها 

ب�س���ّدة قبل انتهاء الع���ام احلايل؛ موعد 

خروج قوات حلف »الناتو« من البالد.

- ت�سوي���ة يف اليم���ن: بالرغ���م من 

اعتق���اد العديد من املحلل���ني اأن نتائج 

واحتاللها،  ل�سنع���اء  احلوثيني  اجتياح 

ثم القب���ول بت�سوية �سيا�سي���ة لت�سارك 

ال�سلطة، ه���و �رضبة للمملك���ة العربية 

ال�سعودي���ة، اإل اأن العك�ش يبدو حا�ساًل 

يف اليمن، حيث اأظه���رت الت�سوية التي 

ح�سلت بع���د النت�سار احلوثي الكا�سح، 

اأن اأ�سدق���اء اإي���ران تعّففوا ع���ن ا�ستالم 

ني  ال�سلطة، وتبنّي اأن اخل�سارة الكربى محُ

بها فرع »الإخوان امل�سلمني« يف اليمن، 

وخ����رض هوؤلء م���ا ك�سبوه بع���د الثورة 

اليمنية التي اأطلقوها �سد علي عبد اهلل 

�سالح، ومّت تقا�س���م ال�سلطة بني حلفاء 

كل من ال�سعودية واإيران.

وهك���ذا يك���ون التفاه���م الإيراين - 

ال�سعودي قد اأط���اح بالت�سوية التي اأتت 

ب�»الإخ���وان امل�سلم���ني« اإىل ال�سلط���ة، 

ت����رضب  اأن  ال�سعودي���ة  وا�ستطاع���ت 

ع�سفورْين بحجر واحد، الأول هو ا�ستعادة 

اليمن من جديد، بعدما اأق�ست »الإخوان« 

عن احلك���م؛ كما فعلت يف م�رض يف وقت 

�سابق، وت�سكيل منطقة عازلة متنع متدُّد 

»القاعدة« نح���و اأرا�سيها م���ن البوابة 

اليمنية، عرب احلاجز الثقايف احلوثي. 

الت�سويات يف  لك���ن وبع���د ب���روز 

املنطق���ة، وبعد لقاءات ب���ني الإيرانيني 

وزي���ر  وت�رضيح���ات  وال�سعودي���ني، 

اخلارجي���ة ال�سعودية �سع���ود الفي�سل، 

والتي حتدثت عن فت���ح �سفحة جديدة 

م���ع الإيرانيني، وال�ستف���ادة من جتارب 

املا�سي وع���دم تكرارها، ه���ل ميكن اأن 

ال�سعودية  الإيرانية  التفاهمات  تن�سحب 

على الو�سع اللبناين؟

ما زال الو�س���ع يف لبنان - ولغاية 

الآن - �سبابيًا وغ���ري وا�سح، اإذ يبدو اأن 

الت�سوي���ات مل تن�سج يف الداخل اللبناين 

ليتبع لبنان كاًل م���ن اأفغان�ستان واليمن 

يف الت�سوية بني الطرفني الإقليمينْي، لكن 

بالتاأكيد اأي ت�سوي���ة مفَر�سة بني طريف 

الن���زاع القائم يف املنطق���ة، لن تن�سحب 

على الو�سع اللبناين قبل هزمية ميدانية 

للمجموعات امل�سلحة يف جرود عر�سال، 

�سهم يف  توؤدي اإىل تكري�ش واقع جديد، وتحُ

تكري�ش ت�سوية جديدة يكون طرفاها اإيران 

وال�سعودي���ة، ولكي تربز ه���ذه الت�سوية 

كنتيجة طبيعية، على »تيار امل�ستقبل« 

قيادة هذه احلرب الداخلية على الإرهاب، 

وفّك الرتباط املعنوي والعاطفي واملادي 

لبيئته مع املجموع���ات امل�سلحة، �سواء 

يف طرابل�ش اأو عكار اأو يف عر�سال، حتى 

ل يت���ّم ت�سوير الت�سوية اللبنانية وكاأنها 

انت�س���ار من طرف على اآخر، وتعيد �سحن 

النفو����ش كما ح�سل غداة ال�سابع من اأيار 

.2008

د. ليلى نقول الرحباين

عنا�سر من اجلي�ش اللبناين يداهمون اأماكن وجود امل�سلحني يف عر�سال

لري���ب اأن الو�سع الأمني يف طرابل�ش بعد »غزوة 

عر�سال« لي�ش كما قبله���ا، وبالتايل فاإن الهدنة التي 

�سهدتها الفيحاء بعد تطبيق اخلطة الأمنية يف ني�سان 

املن����رضم �سقطت، ل�سيما بعد العت���داءات على مقار 

اجلي����ش اللبناين واآليات���ه، وتنفيذ عملي���ات اغتيال 

مواطن���ني، كان اآخرها يف الأيام القليلة الفائتة، حيث 

ه���دف مركز للجي�ش يف حملة الأكومة يف البداوي،  ا�ستحُ

ما اأدى اإىل ا�ست�سهاد اأحد اجلنود، ثم قتل في�سل الأ�سود 

يف باب التبانة؛ املح�س���وب على الوزير اأ�رضف ريفي، 

بح�سب م�سادر حزبية طرابل�سية.

وتعقيبًا عل���ى اخلروقات الأمني���ة املذكورة اآنفًا 

ن�ساأل: ما الهدف من اإ�سعال ال�ساحة الطرابل�سية جمدداً 

بعد اندلع حوادث عر�سال الأخرية؟

م امل�س���ارات بني  توؤك���د م�س���ادر متابعة ت���الزحُ

املجموع���ات امل�سلحة يف ال�سل�سلة ال�رضقية، واخلاليا 

التكفريي���ة النائمة يف طرابل�ش، حمذرة من حترك هذه 

اخلاليا وقيامها باأعمال اإرهابية يف �سمال لبنان عند 

اتخاذ قيادة اجلي�ش قراراً بتطهري عر�سال وجرودها من 

البوؤر الإرهابية، بق�سد اإرباك���ه، وتخفيف ال�سغط عن 

امل�سلحني يف البقاع.

وتنّبه امل�س���ادر اإىل خطورة تغلغ���ل التكفرييني 

الغرباء م���ن جن�سيات خمتلفة، ل�سيما من التابعيات 

ال�سورية وامل�رضية والفل�سطيني���ة و�سواها يف اأحياء 

الفيح���اء، مبدي���ة خ�سيتها من تك���رار »�سيناريو نهر 

البارد 2007« يف عا�سمة ال�سمال، اإذا مل حتَظ املوؤ�س�سة 
الع�سكري���ة بالغطاءْين ال�سيا�س���ي والديني الالزمنْي 

لقتالع ظاهرة التكفري، على حد قول امل�سادر.

وتلف���ت امل�سادر اإىل اأن املنطقة الأ�سد خطورة يف 

طرابل����ش راهنًا، هي »الب���داوي - املنكوبني«، حيث 

ين�سط النائ���ب خالد ال�ساهر لتحري�ش املواطنني �سد 

اجلي�ش، وت�سليح بع�ش ال�سباب، واإر�سال بع�سهم الآخر 

اإىل �سورية والعراق لالن�سمام اإىل اجلماعات التكفريية 

فيهما، معتربة اأن حتري�ش الأخري قد يكون اأحد اأ�سباب 

العتداء على الع�سكريني يف »الأكومة«.

وتع���زو امل�س���ادر �سبب تخّوفها م���ن الو�سع يف 

»الب���داوي« اإىل اأنه���ا كانت ت�سّكل م�رضح���ًا لأن�سطة 

ال�ساه���ر وحده دون �سواه تقريبًا، معتربة اأن هذا الأمر 

قد ي�سهم يف تر�سيخ خطابه التحري�سي بني املواطنني، 

»طاملا اأن ال�ساحة خلت له«.

وتلفت امل�س���ادر اإىل اأن الو�سع يف »التبانة« 

اأقل خطراً م���ن جارتها »الب���داوي«، ب�سبب تنوع 

الجتاه���ات ب���ني تكفريي���ني و�سواه���م؛ ك�»تيار 

امل�ستقبل« واأتباع »قادة املحاور«، مرّجحة اإطالق 

زياد العلوكي و�سعد امل�رضي يف وقت قريب، ما قد 

ي�سهم يف ا�ستع���ادة بع�ش ال�سباب الذين انخرطوا 

يف التيارات التكفريية بعد غيابهما عن ال�ساحة.

ويف �سياق مت�سل بالو�سع يف طرابل�ش وعر�سال، 

ك�سف���ت م�سادر حزبي���ة اإ�سالمية اأن ح�س���ام ال�سباغ 

املوقوف ل���دى ال�سلطات اللبنانية عر����ش نف�سه لأن 

يك���ون و�سيط���ًا يف التفاو�ش مع »جبه���ة الن�رضة« 

لإط���الق الع�سكريني املختَطفني لديه���ا، كون ال�سباغ 

هو اأح���د املقربني من التنظيم���ات التي تدور يف فلك 

»القاعدة«، وبو�سعه التفاهم مع »الن�رضة« و�سواها 

من التي���ارات التكفريية، من اأجل ح���ل ق�سية اجلنود 

املختَطفني. 

فه���ل يتاأتي اإطالق العلوك���ي وامل�رضي املحتَمل، 

وب���روز دور ال�سباغ، �سمن خطة اأمني���ة للتعامل مع 

امل�ستجدات الأخرية يف طرابل�ش وعر�سال؟

ح�سان احل�سن

ما هي المنطقة األشد خطورة في طرابلس؟ ولماذا؟

على »تيار المستقبل« 
قيادة الحرب الداخلية على 

اإلرهاب.. وفّك ارتباط بيئته 
مع المجموعات المسلحة
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حيث ل ينفع الندم

ت�س���اءل �سيا�س���ي م���ن قوى 

14 اآذار م���ا اإذا كان���ت هذه القوى 
ه اإىل عر�سال،  ت�ستطيع الآن التوجُّ

واإع���ادة ا�ستعرا�ساتها ال�سيا�سية 

كم���ا كان يح�س���ل يف ال�ساب���ق؛ 

ت�سابق نواب »امل�ستقبل«  حينما 

امل�س���رك  والوف���د  و»الق���وات« 

لهذا الفري���ق للذهاب اإىل عر�سال، 

للت�سامن اأو التعبئ���ة اأو التاأييد.. 

اأن���ه �سار مطلوب���ًا بع�ش  موؤكداً 

التوا�سع، ومراجعة احل�سابات بدل 

املكابرة والعناد.

موضوع الغالف



• اأردوغان يطلب الثمن
مل ت�ستغ���رب م�سادر تتابع بدقة 

النظام  الركي���ة، موقف  ال�سوؤون 

الركي ال�سلب���ي من احللف الذي 

تريده الوليات املتحدة ملحاربة 

»داع�ش«، لأن راأ�ش النظام احلايل 

رج���ب طيب اأردوغان اعتاد قب�ش 

اأثمان مواقفه، واعتربت اأن موقفه 

يف ه���ذا ال�ساأن �سببه عدم حتديد 

ن�سيبه من الغنائم، خ�سو�سًا اأنه 

امل�ستفيد الأ�سا�سي من »داع�ش«، 

التي ت�س���ّوق النفط امل�رضوق من 

�سورية والعراق عرب تركيا، حيث 

علم اأن امل�س���وِّق الركي ي�سري 

برمي���ل النفط بنح���و 25 دولراً 

ويبيعه باأكرث من 75 دولراً.

وربط���ت ه���ذه امل�س���ادر ب���ني 

ا�ستهداف الأكراد من قَبل »داع�ش« 

يف منطق���ة حلب باأن���ه جزء من 

الركي، والذي  الذي يريده  الثمن 

قد تتو�سح اأهدافه اأكرث على �سوء 

التطورات املقبلة.

• خماوف �سعودية
لم اأن هناك خم���اوف �سعودية  عحُ

احتم���ال هجوم  م���ن  متزاي���دة 

بامل���واد الكيماوي���ة م���ن قَب���ل 

»داع����ش« خالل مو�س���م احلج، 

لأن التنظي���م الإرهابي يعترب اأن 

احلج هو عبادة حج���ر واأ�سنام! 

واأمام هذه املخاوف اأر�سلت م�رض 

لواءي���ن كامل���ني اإىل ال�سعودية، 

ل�ستهداف  اأي حماول���ة  لإحباط 

احلج واحلجيج.

كم���ا اأحُفيد اأي�س���ًا اأن قوة فرن�سية 

اإىل ال�سعودي���ة لنف�ش  ه���ت  توجَّ

الغاي���ة، علمًا اأن هذه القوة �سبق 

له���ا اأن �سارك���ت يف قمع حركة 

»جيهمان« قبل عدة �سنوات.

• »اإيجابيات داع�ش«
راأت مراج���ع اإ�سالمي���ة اأن م���ن 

»اإيجابي���ات داع����ش« نهجه���ا 

الدموي الذي وّحد دماء امل�سلمني 

و�سيع���ة، خ�سو�س���ًا يف  ن���ة  �سحُ

لبنان، و�س���ار اجلميع متاأكد من 

اأن »داع�ش« لي�س���ت اإل �سناعة 

اأمريكية، وبالتايل فاإن امل�سوؤولية 

الك���ربى عن اإهراق الدم على يدي 

ه���ذا التنظيم الإرهاب���ي تتحمل 

م�سوؤوليت���ه الولي���ات املتحدة، 

التي اأخ���ذ الكل ي���رى فيها قوة 

احت���الل واغت�س���اب، ل�سيما اأن 

البع����ش كان يف ال�ساب���ق ق���د 

غ���رّي راأيه وبداأ يغ���ازل وا�سنطن، 

التي تب���نيَّ اأن ل م���كان عندها 

العدو  وم�سال���ح  اإل م�ساحله���ا 

»الإ�رضائيلي«.

• تو�سيع امل�ساحات 
الأمنية امل�رضية

اأن الرئي�ش  اأمني���ة  اأكدت م�سادر 

امل����رضي عبد الفت���اح ال�سي�سي 

و�ّس���ع م���ن م�ساح���ات احلماية 

الأمنية ح���ول الق�سور الرئا�سية، 

بن���اء عل���ى طل���ب املخاب���رات 

العام���ة، الت���ي ك�سف���ت خيوطًا 

الرئي�ش  لغتي���ال  حماولت  عن 

كانت  لرمبا  وبالت���ايل  امل�رضي، 

هناك حماولت اأخرى.

من هنا   وهناك

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

لماذا الضربات »الهوليودية« ضد »داعش« في الرقة السورية؟
يف ع���ام 1996 اأنتج���ت هوليود 

 the long kiss فيلم���ًا بعن���وان

جينا  بطول���ة  م���ن   goodnight
جاك�س���ون  ل.  و�ساموئي���ل  ديفي���د 

يتحدث عن بطول���ة الأمريكي اخلارقة 

الذي يج���وب البحار والرباري والقفار، 

ويحقق النت�سار تل���و النت�سار، ويف 

هذا الفيلم كانت »تنبوؤات« هوليودية 

عن ا�ست���دراج الأع���داء اإىل عقر الدار 

ال�ساحق  الهج���وم  الأمريك���ي، لتربير 

واملاح���ق عل���ى »الع���دو«، حتى اأن 

���ر، حتّدث عن جرّ  الفيل���م، على ما اأْذكحُ

هذا العدو ل�سته���داف »برج التجارة 

العاملي« ليقتل 4 اآلف ان�سان، لتربير 

هجوم اأمريكي يق�سي على الأ�رضار.

�سيناريو ه���ذا الفيلم ينطبق على 

اأح���داث 11 اأيلول/ �سبتمرب 2001، وما 

تالها من تطورات باحتالل اأفغان�ستان 

ثم العراق، وتكاد وقائعه تتطابق مع 

»قيامة« تنظيم »داع�ش«، الذي بات 

وا�سحًا كي���ف قام ون�ساأ وتغّذى وكرب، 

وكي���ف تتّم الآن »عملقت���ه«، مع اأنه 

�سار معروفًا َمن مّوله واأن�ساأه، وكيف 

يج���ري الآن تغذيت���ه، وكيف تنقَّل من 

احلا�سن���ة ال�سعودية اإىل اأداة بيد قطر 

وتركيا.

وال�س���وؤال هن���ا: ه���ل يكف���ي اأن 

ت����رضب وا�سنطن بالطائ���رات مواقع 

»داع�ش«؛ كم���ا يح�سل يف العراق، اأو 

للقارات  العابرة  ال�سواري���خ  بوا�سطة 

»توماه���وك«، كما ح�س���ل يف الرقة 

ال�سورية؟

بالن�سبة للع���راق، فاإن ال�رضبات 

ت�ستهدف  ل  ل�»داع����ش«  الأمريكي���ة 

بتاتًا ����رضب البني���ة الأ�سا�سية لهذا 

التنظيم الإرهابي، بحيث يوؤكد كثري من 

اخل���رباء واملتابعني ملجرى التطورات 

العراقي���ة، اأن ال�رضب���ات الأمريكية ل 

ت�ستهدف �س���وى بع�ش اآلي���ات النقل 

التابع���ة لالإرهابيني، اأو نقطة تفتي�ش 

يحر�سها م�سل���ح اأو اثنان اأو ثالثة، اأو 

ح�سن الإرهابيون  دبابة مهج���ورة مل يحُ

ا�ستخدامها.

وبراأي ه���وؤلء اخلرباء واملتابعني 

فاإنه لي�ش هناك من ا�ستهداف اأمريكي 

»داع�ش«،  ومترك���ز  عات  لتجمُّ نوعي 

كما اأن نوعية الق�سف الأمريكي ل تدّل 

على اأن هناك خطة لإ�سعاف »داع�ش« 

عرب اجلو، خ�سو�سًا اأن خطة الإرهابيني 

ترّك���ز عل���ى ا�سراتيجي���ة ا�ستنزاف 

قدرات القوات العراقية امل�سلحة، لكن 

الدع���وات للتطوع وّف���رت ح�سداً هامًا 

للجي�ش العراقي يف العديد من حماور 

الإرهابيني،  القت���ال، وقلب���ت خط���ة 

وحتّول���ت اإىل ا�ستن���زاف ل�«داع�ش«، 

التي فق���دت مئ���ات املقاتلني العرب 

املقاتلني  ع����رضات  بينهم  الهاّم���ني، 

الأ�سا�سيني الذين ي�سكلون قادة مواقع 

وف�سائل وزمر م�سلحة.

اأما ب�ساأن �سورية، فكان ا�ستهداف 

مواقع »داع����ش« بوا�سطة ال�سواريخ 

البعيدة املدى، وهذا ح�سب اخلرباء قد 

تكون له عدة اأهداف:

اأوله���ا: اأن الولي���ات املتح���دة 

تعطي لنف�سها هيبة؛ حينما حاولت 

اأن ت�س���ور اأن ال�رضب���ة الأمريكي���ة 

ح�سلت من دون تن�سيق مع اجلانب 

ال�سوري، لكن �رضع���ان ما تبدد هذا 

الوهم، باإع���الن القيادة ال�سورية اأن 

الأمم املتحدة  ال�س���وري يف  ال�سفري 

ب�س���ارة اجلعف���ري اأحُبل���غ بالعملية 

م�سبق���ًا، ثم كان اإع���الن اخلارجية 

ال�سوري���ة ع���ن تلّقي الوزي���ر وليد 

املعلم برقّية م���ن نظريه الأمرييكي 

جون ك���ريي ع���رب وزارة اخلاريجة 

العراقي���ة، يبلغه فيها عن ا�ستهداف 

قواع���د ل�»داع����ش«، بع�سه���ا يف 

�سورية..

ويف هذا ال�سدد، حددت اخلارجية 

ال�سوري���ة اأن التن�سي���ق م�ستم���ر مع 

اأعلى امل�ستويات ل�رضب  العراق على 

الإرهاب، كم���ا اأن دم�سق مع اأي جهد 

الإرهاب،  دويل ي�س���ّب يف مكافح���ة 

مهما كان���ت م�سمياته؛ من »داع�ش« 

و»ن�رضة« وغريهما..

ثانيها: اأن �سوري���ة وحلفاءها ل 

ياأمن���ون للتوّجه���ات الأمريكية، لأن 

ال�سلوك الأمريك���ي على مدى تاريخه 

متّيز بالغدر، ومن هن���ا اأعاد الرئي�ش 

التاأكيد على  الرو�سي فالدميري بوتني 

اأن ال�رضبات اجلوي���ة �سد الإرهابيني 

عل���ى الأرا�س���ي ال�سوري���ة يجب األ 

حت�سل من دون موافقة دم�سق.

ثالثه���ا: اأن الولي���ات املتح���دة 

الت���ي مل تتح���رك ومل تتخ���ذ موقفًا 

من ال���دول الت���ي توف���ر املع�سكرات 

واأ�رضابها،  لداع����ش  الآمنة  واملالذات 

وتوفر لها املدخ���ول الكبري من خالل 

ت�سوي���ق النفط امل����رضوق من �سورية 

والع���راق، خ�سو�سًا ال�رضكات الركية 

املرتبط���ة برئي�ش تركي���ا رجب طيب 

اأردوغ���ان وعائلت���ه، بالإ�سافة طبعًا 

اإىل ال���دور القط���ري، علم���ًا اأنا تركيا 

وقط���ر ت�ست�سيف���ان عل���ى اأرا�سيهما 

اأك���رب قاعدت���ني جويت���ني للوليات 

املتح���دة يف الع���امل، وبالتايل فاإنه 

با�س���ارة اإ�سبع تهديدي���ة واحدة من 

وا�سنطن �سد اأنقرة والدوحة جتعلهما 

تراجع���ان عن دعمهم���ا الأعمى لكل 

التنظيمات الإرهابية.

ورابعه���ا: براأي ه���وؤلء املراقبني 

ال���ذي اتخذته  واخلرباء، ف���اإن القرار 

وا�سنطن ب�سن �رضبات �سد »داع�ش« 

فوق الأرا�سي ال�سورية قد يكون حلفظ 

م���اء وج���ه وا�سنطن عل���ى امل�ستوى 

املعن���وي، بعد اأن اأعلن���ت الكثري من 

الدول الأوروبية اأنه���ا لن ت�سارك يف 

احلرب، ما يعني اأن هذا التحالف الذي 

»ن�س���اأ �سد الإره���اب« غري متما�سك، 

وبالتايل فاإنه���ا وّجهت هذه ال�رضبة، 

وقد تكون هناك �رضبات اأخرى حفظًا 

ملاء وجه »اليانك���ي« اأمام �رضكائه 

الأوروبيني والأعراب.

باأي حال، فاإن الوليات املتحدة 

قد ته���دف من �رضبته���ا ل�»داع�ش« 

ا�سته���داف الدولة الوطني���ة ال�سورية 

لحق���ًا، وهو ما ب���دى يف التحذيرات 

ال�سورية والإيراني���ة والرو�سية، وغري 

ذلك ف���اإن ما ي�سم���ى احلملة الدولية 

ق���د يكون هدفها  ملحاربة »داع�ش« 

ترمي���م املكانة القيادي���ة املت�سدعة 

للولي���ات املتح���دة عل���ى ال�سعيد 

العاملي، بعدما اأخذت القوى املناه�سة 

للهيمنة الأمريكي���ة تتجه اأكرث فاأكرث 

لت�سليب مواقفها ومواجهتها يف وجه 

الغطر�س���ة الأمريكية، وكل ذلك بف�سل 

ال�سمود ال�سوري، وما اأحدثته من فرز 

للمواقف واخليارات، التي ظهرت فيها 

القوت���ان الكربيان رو�سي���ا وال�سني، 

والقوى الإقليمية العظمى اإيران..

اأحمد زين الدين

قد تهدف أميركا من 
ضربتها لـ»داعش« 
استهداف سورية 

الحقًا.. وهو ما حّذرت 
منه القيادات السورية 

واإليرانية والروسية

عات »داع�ش«.. ونوعية الق�سف ل تدّل على خطة جدية لإ�سعافها                  )اأ.ف.ب.( خرباء ع�سكريون: ل ا�ستهداف اأمريكيًا نوعيًا لتجُمّ
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الهجرة خارج 
قطاع غزة

احلياتي���ة  الأف���ق  ان�س���داد 

ا�ستمرار  عن  الناجمة  والقت�سادية 

احل�س���ار عل���ى غ���زة، اأو تنظيمه 

بالو�سائ���ل املختلف���ة، وبالت���ايل 

ر يف اإعادة اإعمار غزة، م�سافًا  التاأخُّ

اإىل ذلك تفاق���م اخلالفات الداخلية 

الفل�سطينية، حتديداً بني »حما�س« 

و»فتح«، دف���ع الكثريين من اأبناء 

قط���اع غ���زة اإىل التفك���ري اجلدي 

بالهجرة وترك غزة نحو املغرتبات، 

وب�ستى الطرق والو�سائل؛ امل�رشوعة 

وغ���ري امل�رشوع���ة، وم���ا اأظه���ره 

ا�ستطالع ال���راأي الذي اأعّده الدكتور 

نبيل كوكايل، وقام بن�رشه »املركز 

ال���راأي«،  ل�ستطالع  الفل�سطين���ي 

والذي كان �سوؤال���ه: »لو كان باب 

اأمامك، هل تفكر  الهجرة مفتوح���ًا 

يف مغادرة غ���زة اإىل بالد اأخرى«؟ 

فاأج���اب 25 يف املائ���ة ب�»نعم« 

و72.2 يف املائ���ة »ل«، و2.8 يف 

املائة »ل اأعرف«. 

�سحي���ح اأّن ن�سب���ة الراف�س���ني 

كانت الأعل���ى، لكن م���ع ا�ستمرار 

ان�سداد اأفق احلي���اة وفر�س العمل، 

وعدم اإع���ادة الإعمار، ف���اإّن ن�سبة 

ح�ساب  عل���ى  �ستزداد  املوافق���ني 

ن�سب���ة الراف�س���ني للهج���رة، وهذا 

م���ا مّت ك�سفه عن �سب���كات دولية 

م���ة تعمل على تهريب ال�سباب  منظَّ

الفل�سطيني من غ���زة نحو اإيطاليا 

واليونان، بهدف النيل من املجتمع 

للت�س���ّدع،  ودفع���ه  الفل�سطين���ي 

املتداَولة  الأخب���ار  اأن  واملوؤ�س���ف 

اأظه���رت اأن العديد من هوؤلء الذين 

ق�سدوا الهجرة ق�سوا غرقًا وهم يف 

طريقهم اإىل املغرتبات. 

ننتظ���ر  ال���ذي  الوق���ت  ويف 

البطويل  الت�س���دي  ونتيج���ة  فيه، 

للمقاومة ومتّكنها من ق�سف املدن 

الفل�سطينية املحتلة وامل�ستوطنات 

يتداف���ع  اأن  غ���زة،  غ���الف  يف 

امل�ستوطنون ال�سهاينة اإىل الهجرة 

املعاك�سة، جن���د اأنف�سنا اأمام خطر 

هجرة �سبابنا الفل�سطيني بحثًا عن 

مورد رزق وفر�س عمل غري متاحة 

يف غزة، التي ت�ساعفت فيها ن�سبة 

البطالة نتيجة احل�سار والعدوان..

ّتم  ه���ذه الق�سي���ة الداهم���ة حتحُ

عل���ى ق���وى ال�سع���ب الفل�سطيني 

العم���ل على مواجهته���ا والت�سدي 

لها مب�سوؤولية وطني���ة، تبداأ براأب 

الفل�سطينية،  ال�ساح���ة  ال�سدع يف 

ولد من جديد �سجال بني  حيث ا�ستحُ

»حما����س« و«فت���ح«، وناأمل اأن 

توفر لقاءات القاهرة بينهما فر�سة 

حقيقية نحو تثبيت النت�سار الذي 

حققه �سعبن���ا ومقاومته يف قطاع 

غزة بدماء اأبنائه ومقاوميه، ونحو 

الوطنية، لكي  اللحم���ة  املزيد من 

نتمّك���ن جميعًا من الت�سدي جلملة 

التحديات الت���ي تواجهها ق�سيتنا 

الوطنية. 
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أوضاع مأساوية لالجئين الفلسطينيين من سورية

»األونروا« توقف خدماتها عن آالف العائالت
ترك قرار »الأون����روا« تخفي�س 

ع����دد العائ����الت امل�ستفي����دة م����ن 

خدماتها من فل�سطينيي �سورية يف 

لبنان ا�ستي����اًء �سديداً بني الأو�ساط 

العدي����د  وطالب����ت  الفل�سطيني����ة، 

م����ن املوؤ�س�س����ات احلقوقي����ة اإدارة 

»الأون����روا« يف لبنان وقف تطبيق 

الق����رار، ملا ميّثل م����ن �رشر حقيقي 

على تلك العائالت، حيث اإن برنامج 

الإي����واء يتمث����ل مببل����غ 100 دولر 

اأمريكي فق����ط للعائلة �سهريًا، ف�ساًل 

عن 30 دولراً بدل طعام لكل فرد.

اأتى الق���رار بالرغم من تقارير 

»الأون���روا« الت���ي توؤك���د عل���ى 

معامل���ة الالجئ���ني الفل�سطينيني 

اأ�س���وة  �سوري���ة  م���ن  القادم���ني 

بالالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، 

الذي���ن ينا�سلون يومي���ًا مطالبني 

»الأونروا« بتاأمني احلد الأدنى من 

و�سط حالة  وال�ست�سف���اء،  العالج 

ال�سحية  الإمكان���ات  �سع���ف  من 

اأ�س���اًل يف عي���ادات »الأون���روا«، 

واقت�سارها على العالجات الأولية 

فق���ط، وا�سط���رار اآلف العائ���الت 

الفل�سطيني���ة من �سورية اإىل ت�سّول 

ال�ست�سفاء على اأبواب امل�ست�سفيات 

اخلا�سة والر�سمية.

واأغفل���ت »الأون���روا« اأو�ساع 

الالجئ���ني الفل�سطينيني يف لبنان 

وتداعي���ات الأزمة ال�سورية عليهم، 

حيث اإن عملية اللجوء الق�رشي من 

�سورية نتيج���ة ال�رشاعات الدائرة 

لغاية الي���وم، جعلت الق�سم الأكرب 

م���ن العائ���الت الفل�سطينية ياأوي 

اإىل بيوت اأقارب لها يف املخيمات 

والتجّمعات الفل�سطينية يف لبنان، 

والتي تعاين يف الأ�سا�س من ن�سبة 

كثافة �سكاني���ة مرتفعة جداً، كما 

يف خميم عني احللوة، حيث يعي�س 

اأكرث م���ن �سبعني األف �سخ�س على 

م�ساحة ل تتعدى الكيلومرت مربع. 

اأنتج  النازحة  العائالت  ازدياد 

والن�ساء  لالأطف���ال  �سحّية  م�ساكل 

وكبار ال�سن، و�س���ّكل عبئًا اإ�سافيًا 

على العائالت الفل�سطينية امل�سيفة، 

ب�سبب �سيق م�ساحة البيوت، وعدم 

الظروف  ع���ن  ناهيك  جهوزيته���ا، 

املعي�سّي���ة والأزم���ة القت�سادّي���ة 

الت���ي يعي�سه���ا الفل�سطينيون يف 

لبن���ان نتيجة احلرمان من احلقوق 

الإن�سانية الأ�سا�سية. 

وجاء جتاهل الأونروا للحاجات 

وعود  بع���د  لالجئ���ني،  الطارئ���ة 

الأ�سا�سية وفق  بتاأمني احلاج���ات 

خمطط وبرنامج �سامل مل يَر النور 

لغاية الي���وم، ما �ساعف الحتقان 

يف اأو�ساط الفل�سطينيني املهّجرين 

الذين بداأوا �سل�سلة من التحركات، 

خ�سو�سًا يف خمي���م عني احللوة، 

حي���ث تزامن ذل���ك م���ع ت�سييق 

اخلناق عليه���م يف عملية الدخول 

اإىل لبنان، حي���ث يتّم التعامل مع 

القادمني  الفل�سطينيني  الالجئ���ني 

من �سورية، رغم احلرب التي وّلدت 

ظروف���ًا ا�ستثنائية، وكاأنهم زائرون 

عادي���ون، اإل اأن جتدي���د الإقام���ة 

ملدة �سهر �س���ار روتينيًا، �رشط األ 

تتجاوز م���دة الإقامة �سنة واحدة، 

وب�سبب م�سي الوقت، وعدم القدرة 

على تاأمني مبالغ كافية، فقد �سار 

جتدي���د الإقامة لكل فرد يكلّف 200 

دولر، اآخذي���ن بع���ني العتبار اأن 

الأ����رشة عمومًا اأ�سيب���ت بان�سداد 

م�سادر دخله���ا، وقانون العمل يف 

لبن���ان يف الأ�سا�س ل يتيح لأبناء 

الالجئني الفل�سطينيني فيه العمل، 

مبا يح���ول دون توفري الدخل لدفع 

الر�س���وم وامل�ساريف. بع�س هوؤلء 

الالجئني بداأوا يعودون اإىل �سورية 

هرب���ًا مما عا�سوه م���ن حرمان مل 

يعه���دوه �سابقًا، وتراجع العدد اإىل 

ما يقرب ال����35.000، بعد اأن �سبق 

و�سول خم�سني األفًا، حتى جاء قرار 

والذي  التلقائية،  التاأ�س���رية  اإلغاء 

اأدى مبا����رشة اإىل تقطي���ع اأو�سال 

العائ���الت، فالالج���ئ ال���ذي نزح 

واأ�رشت���ه اإىل لبن���ان اإذا اأراد زيارة 

اأو ليتابع  نجز معامالت  �سورية ليحُ

اأو اأحب الطمئنان  موؤقتًا م�ساحله 

ر  مِّ اإىل منزله واإذا ما زال قائمًا اأو دحُ

ه���ب، اأو لأي �سبب اآخر، مل يعد  اأو نحُ

با�ستطاعته العودة اإىل اأ�رشته.

كذلك اأّثر ذلك �سلبًا على الطالب 

الذي���ن در�س���وا املنه���اج يف فرتة 

جلوئه���م وا�ستع���دوا لالمتحانات، 

ووقع���وا يف م���اأزق الختيار بني 

خ�سارة الع���ام الدرا�سي وال�سهادة 

الت���ي توؤّهلهم لدخ���ول اجلامعات 

اإىل  اأو املغام���رة بالذهاب  لحقًا، 

�سورية واجتياز المتحانات وعدم 

العودة، وذلك لع���دم وجود مراكز 

لإج���راء المتحان���ات يف لبن���ان 

املنا�سدات  ورغ���م  الطالب.  لهوؤلء 

���ل الأون���روا امل�سوؤولية، عرب  وحتمُّ

اق���رتاح هام ب���اأن توؤّم���ن با�سات 

لنقل الط���الب الثانويني واإعادتهم 

بع���د المتحان���ات، بالتن�سيق مع 

اجلواب  فاإن  اللبناني���ة،  ال�سلطات 

كان �سلب���ًا، وخ����رش اآلف الطالب 

عامه���م الدرا�س���ي، مب���ا اأ�سابهم 

بالإحباط يف جمتمعهم، الذي كان 

ياأم���ل اأن يكونوا قادرين على دعم 

اأ�رشهم والتخفيف من معاناتها.

�سامر ال�سيالوي

عربي 

�عت�سامات يف خميم عني �حللوة رف�ساً للحياة �ل�سعبة �لتي يعاين منها �لفل�سطينيون �لقادمون من �سورية �إىل لبنان
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اأعل����ن مركز الدف����اع عن احلرّي����ات واحلقوق 

املدنية »حريات« يف فل�سط����ني، اأن الأ�سري �سامر 

العي�ساوي يع����اين من اإعياء وتع����ب وا�سفرار يف 

وجه����ه، مع نق�س يف وزنه واآلم �سديدة يف كليته، 

بحيث ل ي�ستطيع تناول الطعام ب�سهولة. 

واأ�س����ار املركز اإىل اأن تده����ور احلالة ال�سحية 

لالأ�س����ري العي�س����اوي، ج����اءت نتيج����ة الإجراءات 

»الإ�رشائيلّي����ة التع�ّسفي����ة« الت����ي تنتهجها اإدارة 

م�سلح����ة ال�سجون؛ من اإهم����ال طبي متعّمد، وعدم 

تقدمي العالج الالزم له وللحالت املر�سّية ال�سعبة. 

ويقب����ع الأ�سري �سام����ر العي�س����اوي يف �سجن 

جلب����وع »الإ�رشائيل����ي«، وهو اأحد اأ�����رشى �سفقة 

»وفاء الأحرار«، املربم����ة يف عام 2011، وكان قد 

اأ�رشب عن الطعام يف ع����ام 2012 ملدة 272 يومًا، 

احتجاجًا على اإعادة اعتقاله بعد اأ�سهر من الإفراج 

عنه، يف اإط����ار »معركة الأمعاء اخلاوية«، اإىل اأنه 

اأج����رب الحتالل على اإط����الق �رشاحه يف 23 كانون 

الأول/ دي�سم����رب 2013، واأع����ادت �سلطات الحتالل 

اأ�رشه م����رة اأخرى يف احلمل����ة الع�سكرّية الأخرية. 

ويه����دد العي�ساوي اليوم بب����دء اإ�رشاب مفتوح عن 

الطعام، رف�سًا لالإجراءات »الإ�رشائيلية« التع�سفية 

بحقه.

األسير العيساوي يهدد بإضراب مفتوح عن الطعام 
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التكاذب الدولي لمحاربة »داعش« في العراق
ر الأحداث يف الع���راق ب�سكل  يدفع تط���وُّ

مت�سارع اإىل التدقيق بالذي يجري، ابتداء 

من اإعالن »داع�س« اإمارته الإ�سالمية يف 

الع���راق وال�سام، وال���ذي مل يكن لينجح 

لول الدع���م اخلارجي له، وتهياأة الظروف 

واملناخ���ات التي �ساعدت على متدده من 

ذكر، وارتكاب املجازر على  دون مقاومة تحُ

م���راأى من العامل،  ال���ذي مل يعرت�س ومل 

تتح���رك »اإن�سانيته« ثاراً لدماء الأبرياء، 

ولي�س انتهاًء باإعالن اأمريكا النفري الدويل 

التكفريي  الإره���اب  والإقليم���ي ملحاربة 

املتمث���ل ب�»داع����س«، لأن اأوبام���ا اأدرك 

خطر هذا التم���دد مع اقرتابه من اخلطوط 

الأمريكية احلمراء مبحاولته احتالل اربيل؛ 

منطقة النفوذ القت�سادي والأمني لأمريكا، 

معت���رباً اأن خط���ر »داع����س« �سيمتد يف 

منطقة ال�رشق الأو�سط وبعدها �سي�سل اإىل 

اأمريكا اإذا مل تتّم حماربته.

قرع���ت اأمريكا طبول احل���رب يف العراق، 

وح�س���دت له���ا احللف الأطل�س���ي، ودعت 

اإىل موؤمت���ر جدة ملحارب���ة الإرهاب، ومن 

بعده موؤمتر باري����س، الذي �سارك فيه ما 

يزيد عن 27 دولة، وال���ذي دعا يف بيانه 

اخلتامي الدول امل�سارك���ة اإىل امل�ساهمة 

يف ال�سرتاتيجية ال�ساملة ملواجهة تنظيم 

ق املقاتلني  »داع�س«، من خالل منع تدفُّ

الأجانب م���ن دول اجل���وار، ووقف تدفق 

الأم���وال لتنظيم »داع����س« واجلماعات 

اأيديولوجيات  الأخرى، ورف����س  املتطرفة 

الكراهية لدى تل���ك اجلماعات الإرهابية، 

ارت���كاب  ع���ن  امل�سوؤول���ني  وحما�سب���ة 

الفظائ���ع، وو�س���ع نهاي���ة لتهرُّبهم من 

القان���ون، وامل�ساهمة يف جه���ود الإغاثة 

الإن�سانية، وم�ساع���دة املناطق ال�سكانية 

التي تعر�ست لفظائ���ع »داع�س«، وحني 

يك���ون الأمر مالئم���ًا، امل�ساركة يف اأوجه 

ق �سد »داع�س«.. العمل الع�سكري املن�سَّ

مل ت�س���ارك اإيران يف هذا التحالف الدويل، 

مع اأنها تدرك ال���دور اخلطري الذي تلعبه 

»داع�س«، وتعرف م���دى احت�سان اأمريكا 

له ورعايتها له، لدرج���ة اأنه ل ينفك عن 

كون���ه �سنيعة اأمريكية، وتعل���م اإيران اأن 

اأم���ريكا ل تريد اإنهاء »داع�س« اأو الق�ساء 

عليه، بل �سبط اإيقاع���ه كي ليتفلت من 

العق���ال الأمريكية ثانية، بع���د اأن جتاوز 

الدور املر�سوم ل���ه يف العراق، ولأن لديه 

مهمة ثانية يف �سورية؛ تهدف اإىل اإ�سعاف 

النظام وتقوية املعار�سة، لتعديل موازين 

القوى عل���ى الأر�س وفر�س نظام �سيا�سي 

جديد، مظلت���ه اأمريكية - خليجية، وبعد 

اأمريكا  اإجناز »داع�س« ملهمته���ا، تدر�س 

جدوى اأن تبقى »داع�س« اأو ل.

رف�س���ت اإيران  الدخ���ول يف هذا التحالف 

ال���دويل كي ل تعطيه  الغط���اء ال�رشعي، 

رغم اأنه اأعلن حربه عل���ى الإرهاب، وهو 

ه���دف نبيل، لكن النية غ���ري �سادقة، فقد 

اأخفت اأم���ريكا هدفها احلقيقي الذي ترمي 

اإليه، وهو ال�سيط���رة الكاملة على البالد، 

وو�سع اليد على ال���رثوات النفطية فيها، 

لك���ن اإي���ران مل تق���ف على احلي���اد، بل 

اأعلنت اأنه���ا تريد الق�ساء على »داع�س«، 

ف�ساعدت العراقي���ني وعملت على تقريب 

وجهات النظر فيم���ا بينهم، و�ساهمت يف 

تذليل العقبات من اأج���ل ت�سكيل حكومة 

العب���ادي، ودعمته���ا بال�س���الح، وعملت 

العراقي  على جم���ع مكونات املجتم���ع 

حتت �سق���ف الوطن اجلام���ع، وقد تقاطع 

ه���ذا املناخ الإيجابي مع الأجواء الدولية 

والإقليمي���ة ملعاجلة الأزم���ة يف العراق، 

وللحد من متدد »داع�س« فيها.

ا�ستط���اع العراق نتيجة ه���ذه الإجراءات 

اأن يتقدم خط���وات باجتاه ال�ستقرار، واأن 

يقلّ�س من حج���م نفوذ »داع����س«، واأن 

ي�ستعيد بع�سًا من املناطق التي احتلها، 

عل���ى الرغم من بق���اء بع�س ال���وزارات 

�ساغ���رة، كالدف���اع والداخلي���ة، وهم���ا 

ني  حمّل خالف �سديد ب���ني املكوِّننينْ ال�سُّ

وال�سيع���ي، فل���كل منهم���ا ح�ساباته يف 

هذا التنازع، وال���ذي ي�ستد ويتاأّزم ح�سب 

التدخل اخلارجي.

واملكون���ات  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل  عل���ى 

اأن  العراقي���ة  والطائفي���ة  الجتماعي���ة 

تتجاوز العقب���ات، واأن ت�سري يف العملية 

الإ�سالحي���ة، واأن ت�ستفي���د م���ن تهدي���د 

»داع�س« للع���راق لتحّوله اإىل فر�سة من 

اأجل تفوي���ت الفر�سة عل���ى الأعداء، كي 

ل يق���ع الع���راق جمدداً يف ات���ون الفتنة 

بقيه معافًا ول �سليمًا.  املذهبية، التي لن تحُ

هاين قا�سم

الأزمة  ف�س���ول  انته���ت  ه���ل 

اليمنية، بع���د اأن متّكنت املوجات 

العا�سمة  اجتي���اح  الب�رشية م���ن 

م ودقيق  �سنعاء، وفق ح���راك منظَّ

وِّج بتوقيع  اإليه احلوثيون، وتحُ دعا 

»اتفاق ال�سلم وال�رشاكة الوطنية«؟

م���ن الوا�س���ح يف البداية اأن 

جزءاً هامًا من الأزمة اليمنية كان 

الدائر  اخلليج���ي  ال����رشاع  �سببه 

بني ال�سعودية من جهة، وم�سيخة 

قطر من جه���ة ثانية، وتركيز نفوذ 

لكل منهما عل���ى املدخل ال�سمايل 

العربي���ة، لكن احلوثيني  للجزيرة 

عرفوا كي���ف ينّظمون ح���راكًا بداأ 

ب�سكل موج���ات ب�رشية تتقدم نحو 

ذات  مقاوم���ة  اأي  دون  �سنع���اء، 

ثقل، ما يعن���ي اأن ال�سعارات التي 

رفعه���ا احلوثي���ون يف مواجه���ة 

ال�سلطة، جلهة الق�سايا الجتماعية 

الف�ساد،  ومكافح���ة  واملعي�سي���ة، 

�سكلت ورقة هامة، عرف احلوثيون 

كي���ف يحركونها برباع���ة، فاأ�سهم 

يف ك�سف الف�س���اد املتع�سع�س يف 

زوايا ال�سلط���ة، كما ك�سف الأطراف 

ال�سيا�سية الأخ���رى املناوئة، مثل 

»التجمع اليمني لالإ�سالح«، الذي 

حّول���ه ورث���ة عبداهلل ب���ن ح�سني 

الأحم���ر اإىل واجه���ة ل�»الإخ���وان 

امل�سلمني«، الذين بدورهم اندفعوا 

وراء الأموال التي تقّدمها ال�سعودية 

وقط���ر، وكاأنهم مل يتعلم���وا �سيئًا 

م���ن جتربة عب���داهلل ب���ن ح�سني 

الأحم���ر، الذي عرف كي���ف يوازي 

بني املع���ادلت منذ انطالق الثورة 

اليمني���ة يف 26 اأيلول 1962، ف�سار 

دولة بحد ذاته داخل الدولة؛ يلعب 

بذكاء لعب���ة التوازنات والتقلبات، 

وهو ما مل يجده ورثته الذين هزمهم 

- اإن جاز التعب���ري - ما ت�سوروه 

فائ�س القوة عندهم، خ�سو�سًا يف 

ظ���ل حتالفهم مع الرجل الثاين يف 

ال�سلطة؛ اللواء علي حم�سن الأحمر؛ 

امل�ست�س���ار الع�سك���ري للرئا�س���ة 

احلالية، واملعروف ب�سبكة عالقاته 

مع كل القوى املتطرف���ة، بدءاً من 

ب�«الإخوان«،  م���روراً  »القاعدة«، 

مت�سددة  اإ�سالمية  بتيارات  وانتهاء 

يف اليم���ن، كما اأن���ه معروف عنه 

خيانات���ه ل�سانعه وحليفه واأخيه 

اليمني  الرئي����س  ال�سقي���ق  غ���ري 

ال�ساب���ق علي عب���داهلل �سالح قبل 

عامني.

وه���و يف التط���ورات اليمنية 

رف عنه عداوؤه للحوثيني، و�سّنه  عحُ

�سل�سلة م���ن احل���روب عليهم يف 

�سعدة، لكنه يف التطورات الأخرية، 

واأم���ام املوجات الب�رشية املتدفقة 

عل���ى �سنع���اء، كان اأول الفارين، 

وت���رددت معلومات اأن���ه بات يف 

الدوحة.

ب�سكل ع���ام، ورغ���م التداعي 

ال�رشيع ال���ذي �سهدته �سنعاء اأمام 

املد ال�سعبي احلوث���ي، فاإن البارز 

كان تعفُّف احلوثيني عن ال�ستيالء 

على ال�سلطة، وما ح�سل يف اليمن 

عترب مك�سبًا ا�سرتاتيجيًا كبرياً لكل  يحُ

حمور املقاومة، فيما هو ي�سكل يف 

املقابل خ�سارة �سافية لل�سعودية، 

الت���ي حت���اول الآن ا�ستيعاب هذه 

الأكرب  اخلا����رش  فه���ي  ال�سدم���ة، 

عترب  تحُ وه���ي خ�سارة  ا�سرتاتيجيًا، 

ذروة للف�سل ال�سعودي يف التعامل 

�سواء جلهة العالقة اجلغرافية بني 

ال�سعودية واليمن، اأو جلهة العمالة 

اليمنية الكبرية جداً يف ال�سعودية، 

اأو جله���ة امللف���ات املفتوحة بني 

البلدين.

واإذا �س���اء البع����س اأن ي���رى 

���ل ع�سكري �سعودي  اإمكانية لتدخُّ

لتغي���ري الأو�س���اع يف اليمن، فاإن 

اأن ذلك خارج  املراقبني يوؤك���دون 

اإطار اأي بحث، لأنه ل ميكن ن�سيان 

اخلطري  ال�سعودي  الع�سكري  الف�سل 

قبل �سن���وات قليل���ة يف مواجهة 

الذين مل يكونوا بالقوة  احلوثيني، 

الت���ي هم عليه���ا الآن، حيث تبنّي 

اأنه���م متّكنوا من احت���الل ع�رشات 

القرى ال�سعودي���ة، واأ�رشوا اأكرث من 

300 جندي و�سابط �سعودي، واأفرح 
عنه���م بو�ساطة الرئي����س ال�سوري 

ب�سار الأ�سد، الذي تكافئه ال�سعودية 

الآن بحربه���ا املجنونة على بالد 

ال�سام.

اأداء  يف املح�ّسلة، لق���د �سّكل 

حركة »اأن�سار اهلل« على امل�ستوى 

ال�سيا�س���ي جناح���ًا اآخر ه���و اأكرث 

تاأثرياً من اأدائها الع�سكري، فهم رغم 

جناحه���م يف ال�سيطرة على معظم 

املن�س���اآت يف العا�سم���ة اليمنية، 

و�سيطرتهم على البلد ب�سكل عملي، 

ال�سلطة ب�سكل  اإىل ت�سلي���م  عمدوا 

�سيا�سيًا  اتفاق���ًا  وعق���دوا  �سلمي، 

مردوده احلقيق���ي لل�سعب اليمني 

ككل، ولي�س لفئة اأو لطائفة حمددة. 

حممد �سهاب

كيف ستواجهة السعودية وحلفاؤها خسارتها اليمنية؟

ما حصل في اليمن 
مكسب استراتيجي 

كبير لمحور 
المقاومة.. وذروة 
الفشل السعودي 
في التعاطي مع 

»الجارة«

م�سلحون حوثيون ي�سيطرون على مقر �لقيادة �لعليا للقو�ت �مل�سلحة �ليمنية و�سط �لعا�سمة �سنعاء     )�أ.ف.ب.(
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الدرس االسكتلندي.. 
وتّرهات أوروبا التحّررية

يف �سوء اال�ستفتاء الذي جرى للمرة 

االأوىل يف ا�سكتلن����دا حول االنف�سال عن 

اأركان الدول  اململكة املتح����دة، ب����داأت 

االأوروبي����ة تهت����زّ خوفًا م����ن التمزّقات 

التي ميك����ن اأن ت�رضب اأوروبا والواليات 

التعبريات  االأمريكية يف �سياق  املتحدة 

والتي حتاول  العا�سف����ة،  املجتمعي����ة 

الدول املذك����ورة اإخف����اء حركتها، على 

الرغ����م م����ن ا�ستطالع����ات راأي متعددة 

تعك�س رغبات جاحم����ة باال�ستقالل، ال 

�سيما يف الواليات االمريكية، حيث ك�سف 

ا�ستط����الع االأ�سبوع املا�س����ي بالتوازي 

مع ا�ستفت����اء ا�سكتلندا اأن 25 باملئة من 

االأمريكيني مل يع����ودوا يريدون االحتاد، 

ويف�ّسل����ون االنف�سال، م����ع مالحظة اأن 

احلركة االنف�سالية اإىل تزايد.

عا�س����ت بريطانيا التي كانت عظمى 

حتى احل����رب العاملية الثانية، اأكرث من 

اأ�سبوع يف حالة رعب حقيقي، خ�سو�سًا 

عندما اأظهر ا�ستط����الع ع�سية اال�ستفتاء 

يف ا�سكتلن����دا اأن االأكرثي����ة، ولو بفارق 

�سئي����ل، تري����د االنف�سال ع����ن اململكة 

املتحدة، بعد اأكرث م����ن ثالثة قرون من 

الوحدة.

لقد اأظه����ر اال�ستفتاء ال����ذي كافحت 

بريطانيا بكل م����ا اأوتيت كي ال ينحج، 

����ه ال�سعبي برف�����س البقاء حتت  التوجُّ

الهيمنة الربيطانية، ولذلك اأغلب القادة 

الربيطاني����ني املتناف�سني على كل �سيء 

توّحدوا على رف�����س ا�ستقالل ا�سكتلندا، 

الت����ي ت�س����ّكل م�ساحتها اأك����رث من ثلث 

اململكة املتحدة، ال بل اإن رئي�س الوزراء 

ديفي����د كامريون، وهو اأك����رث املرتعبني، 

ك اململكة  عك�����س املخاوف م����ن تف����كُّ

املتحدة بالقول: »كان قلبي �سيحزن لو 

راأى نهاية اململكة املتحدة«.

ال �س���ك اأن املخاوف مل تتبدد بعد، 

رغم عدم االنف�س���ال، وقد مّت التهويل 

باأن البلد الذي �سيفرزه اال�ستفتاء، اإذا 

كانت النتائ���ج ل�سالح اال�ستقالليني، 

ل���ن ُيقبل �سمن االحتاد االأوروبي، كما 

لن تقب���ل بريطاني���ا اأن تبقى عملته 

ُي�سمح  اجلنيه اال�سرتليني، وكذلك لن 

ل���ه باال�ستفادة الواجبة من النفط يف 

بحر ال�سمال، والذي ي�سّكل ن�سبة عالية 

من املوازنة، رغم اأن البحر يف املياه 

اال�سكتلندية، ف�س���اًل عن اأن ال�سحافة 

الربيطاني���ة �سّنت اأ�سبه بحرب نف�سية 

فحواها قطع العالقة مع الدولة التي 

كان ميك���ن اأن تولد، حتى اأن ال�سحف 

»االندبندنت«  مث���ل  ر�سان���ة  االأكرث 

كتب���ت اأن »م�سري امللكة على املحك، 

���ح اأ�سبح احتمااًل  وم���ا كان غري مرجَّ

ملمو�س���ًا، وهو اأن اجل���زر الربيطانية 

قد ت�ستيقظ لتج���د اأن ا�سكتلندا التي 

كانت ج���زءاً من احت���اد دام اأكرث من 

300 ع���ام ا�ستقلّ���ت بنف�سه���ا«، وهذا 
يعك����س اخلوف من تك���رار االنف�سال 

من املكّونات االأخرى، مثل ويلز، التي 

يكّن اأهلها ع���داًء تاريخيًا لربيطانيا، 

وكذلك  الربيطانية،  ال�سوفينية  ب�سبب 

ايرلن���دا ال�سمالية التي خا�س �سعبها 

حروبًا ع�سكري���ة للتحرر من القب�سة 

الربيطانية.

اال�ستق����الل مل ينج����ح ه����ذه املرة، 

االإجرائية  العملية  الدميقراطية يف  رغم 

املواكب����ة بح����رب نف�سي����ة وتهدي����دات 

اقت�سادية و�سيا�سية غري مبا�رضة، بهدف 

املحافظة على اأعتى الدول اال�ستعمارية 

يف التاريخ، �سيما اأنها لو انف�ست عنها 

ا�سكوتلندا �ستخ�����رض مقعدها الدائم يف 

جمل�����س االأم����ن، ولذل����ك كان الرتحيب 

وا�سع����ًا من احللفاء  اال�ستقالل  باإف�سال 

راأ�سه����م الواليات  االإمربيالي����ني، وعلى 

املتح����دة، الت����ي ق����ال رئي�سه����ا باراك 

اأوباما: »لي�س لدينا اأي حليف اأقرب من 

اململكة املتح����دة، ونتطلع اإىل موا�سلة 

عالقاتنا مع كل �سعب بريطانيا العظمى 

وايرلندا ال�سمالية«، اإال اأن اال�سكتلنديني 

فر�سوا حتّوالت جدي����دة على ال�سيا�سة 

اخل�س����وع  تتلّخ�����س يف  الربيطاني����ة، 

لتقدمي مزي����د من ال�سالحيات لل�سلطات 

املحلي����ة، كما اأنها حقق����ت الأقرانها يف 

ويلز واإيرلندا مكا�سب �ست�سطر ال�سلطات 

الربيطانية للتنازل عنها.

ري����اح اال�ستق����الل بداأت ته����ّب على 

االأقاليم امل�سطَهدة يف اأوروبا، و�ست�سهد 

اإ�سباني����ا اأوىل اال�ستف����اءات يف اإقلي����م 

كاتالونيا يف 4 ت�رضين الثاين، بعد اإقرار 

ذلك من برملان االإقليم عنوة عن الدولة 

املركزية يف مدري����د، وكذلك عاود اإقليم 

البا�س����ك للمناداة باال�ستق����الل، وكذلك 

يطال����ب الكور�سيكي����ون باالنف�سال عن 

االأوروبية  ال�سلط����ات  فرن�سا، ومل ُتخف 

كاف����ة خ����الل اجتماعه����ا يف بروك�سيل 

خوفها من انتق����ال عدوى اال�ستقالل اإىل 

كل املكّونات االأوروبية، ما يجعل ال�سهية 

مفتوحة يف اأنحاء اوروبا، التي حتا�رض 

اإىل  العفاف والدميقراطية والدعوات  يف 

اإليهه �سعوبها  اال�ستقالل الذي حتت����اج 

اأكرث من اأي جهة من العامل.

يون�س عودة

زار االأم����ني الع����ام حلركة االأم����ة ال�سيخ د. عبد 

النا�����رض ج����ربي مع وفد م����ن احلركة �سف����ري دولة 

ال�س����ودان يف لبن����ان؛ اأحمد ح�سن حمم����د يف مقر 

ال�سفارة يف بريوت، ومّت عر�س جممل االأو�ساع على 

ال�ساحة االإ�سالمية والعربية.

و�س����ّدد ال�سيخ ج����ربي اإثر اللق����اء على �رضورة 

الوح����دة والتعاون والوقوف بوجه ما يتلقاه العامل 

العربي واالإ�سالمي من هجمة �سهيونية �رض�سة، ومن 

قَب����ل اإدارة ال�رضّ االأمريكية، فكل ما يح�سل اليوم يف 

منطقتنا هو من  اأجل اإراحة »اإ�رضائيل« يف املنطقة.

ب����دوره اأ�سار ال�سفري حمم����د اإىل اأن االأمة حتتاج 

اإىل الوحدة والرب����اط، واإىل االلتقاء بع�سها بع�سًا، 

خ�سو�سًا يف ظل الت�����رضذم احلا�سل، والو�سع الذي 

تعي�س����ه اأمتنا مع االأ�سف يف هذه االأيام، وقال: نحن 

عازم����ون عل����ى اأن من�سي يف طري����ق الوحدة، ويف 

طري����ق االلتقاء ب����كل اإخوتنا من ع����رب وم�سلمني، 

حتى نقف يف وجه الهجمة ال�سهيونية االإمربيالية 

الغربية التي ت�ستمر مبوجات اإجرامها.

االستفتاء حقق 
لـ»اسكتلندا وويلز 

وإيرلندا« مكاسب ستضطر 
بريطانيا للتنازل عنها

دولي

■ كم��ال �شاتي��ا؛ رئي���س امل�ؤمت��ر ال�شعب��ي 
اللبن��اين، ا�شتقبل خمتار عر�ش��ال عبد احلميد 

ع��ز الدي��ن، واأجرى �شل�شل��ة اإت�ش��االت �شملت 

مفت��ي بعلب��ك الهرمل ال�شي��خ بك��ر الرفاعي، 

ووجه��اء عائ��ات بقاعي��ة �شني��ة و�شيعي��ة، 

تركزت على حماية البقاع من م�رشوع الفتنة 

الت��ي ت�شع��ى اإىل تفج��ر ���رشاع مذهب��ي يف 

البقاع وتعميمه على كل لبنان.

 التع��ازي من 
ّ
■ حرك��ة االأم��ة تقّدم��ت باأح��ر

عائلة ال�شهيد حممد حمية ومن قيادة اجلي�س 

هة مب�قف وال��د ال�شهيد، والذي 
ِّ
اللبن��اين، من�

 وطن��ي واإ�شام��ي، وداعي��ة 
ّ

ينب��ع م��ن ح���س

الق�ى ال�شيا�شية لل�ق�ف خلف الق�ى االأمنية 

واجلي���س اللبن��اين، ك�ن��ه ال�شمان��ة ال�حيدة 

لل�حدة ال�طنية.

■ ال�شيخ ماهر حم�د ا�شتقبل وفداً من م�شايخ 
اجلب��ل برئا�شة �شماحة القا�شي ال�شيخ مر�شل 

ن���رش، ومت احلدي��ث ع��ن االأو�ش��اع احلالية، 

وب��روز ظاه��رة التكف��ر يف الع��راق ولبنان، 

وا�شتنكر املجتمع�ن خطف اجلن�د اللبنانيني 

واأكدوا �رشورة حتريرهم دون مقاي�شة.

رّد  اأن  اعت��ر  امل�شلم��ني  العلم��اء  جتم��ع   ■

اإمن��ا  الدول��ة عل��ى ا�شت�شه��اد حمم��د حمي��ة 

يك���ن باحل�شار التام لعر�ش��ال، ومنع دخ�ل 

وخروج غر اللبنانيني منها، وجترمي كل من 

يعل��ن انتماءه اإىل ه��ذه جماع��ات االإرهابية 

االإجرامي��ة، واعتقاله��م وتقدميه��م للعدال��ة، 

اإ�شافة اإىل تفعيل اتفاقية التعاون بني لبنان 

و�ش�ري��ة والتن�شي��ق ب��ني اجلي�ش��ني اللبن��اين 

وال�ش���ري لتطه��ر منطق��ة ج��رد عر�شال من 

االإرهابيني، واإعطاء اجلي���س �شاحية اتخاذ 

لتحري��ر  ال�رشوري��ة  الع�شكري��ة  االإج��راءات 

عر�شال بالتن�شيق مع املقاومة.

■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات االإ�شامية يف 
لبن��ان دان االعت��داء الذي تعر���س له اجلي�س 

اللبناين يف عر�شال، واالعتداءات على ح�اجزه 

يف بع�س مناطق طرابل���س، معتراً اأن املدان 

االأكر ه��م اأ�شح��اب اخلطاب��ات التحري�شية 

الفتن�ية بحق امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية.

■ ال�شيخ ح�شام العياين راأى اأن »هيئة علماء 
امل�شلم��ني يف لبن��ان« تعم��ل عل��ى اأخ��ذ دور 

املديري��ة العام��ة لاأوق��اف االإ�شامي��ة، من 

خ��ال حتديد عن���ان خطبة اجلمع��ة واإعانه 

للخطب��اء، وكاأنه��ا �شاحب��ة الق��رار وال�شلطة 

على م�شاجد لبنان.

الشيخ جبري زائرًا السفير السوداني: التعاون والوحدة 
 بعالمنا اإلسالمي والعربي

ّ
سبيل وحيد لمواجهة ما يحل

ال�صفري ال�صوداين اأحمد ح�صن حممد م�صتقباًل ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي

) �لعدد 327(  �جلمعة - 26 �أيلول - 2014

ر  احتماالت حتُرّ

ا�صكتلندا ما زالت 

قائمة.. رغم 

نتائج اال�صتفتاء                        
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يف اللقاء ال���ذي جمع الرئي�س 

رفي���ق احلريري م���ع قائد اجلي�س 

العماد اإميل حلود يف قريطم، كما 

اأ�سلفنا يف احللقة ال�سابقة، يخاطب 

احلري���ري حل���ود بالق���ول: »م�س 

عاجبني« املجل�س الع�سكري.

كان ذلك يف العام 1993، وكان 

قد م�س���ى على عملي���ات الدمج 

نح���و �سنتني، م�س���رياً اإىل اأنه يف 

الع�سكري  اأول اجتم���اع للمجل�س 

»قل���ُت لل�سباط الذي���ن ح�رضوا، 

وبينهم �سابط من املجل�س القدمي: 

اأنا كنت مدي���ر اأفراد، واأريد اأح�سن 

ال�سباط يف اأهّم االأمكنة، فجاوبني 

اأح���د ال�سباط من اأع�ساء املجل�س 

القدمي: اأنَت م���ا زلت جديداً، فلكل 

�ساب���ط مرجعيت���ه الت���ي يذهب 

اإليه���ا«.. وعلى ه���ذا النحو اأرادوا 

اأن يت�رضف���وا، فح�سمتها بالتاأكيد 

اأن���ه مل يعد هناك م���ن ت�سكيالت، 

فذهبوا ي�ستكون اإىل غازي كنعان، 

الذي كان يل مع���ه �سابقًا م�سكلة 

م�سابه���ة، ذلك اأنه عن���د تعييني 

قائ���داً للجي����س و�سلتن���ي ورقة 

مكت���وب عليها اإن غ���ازي كنعان 

يتمن���ى عليك اأن تع���نينِّ »�سباطًا 

معيَّنني« يف اأمكنة حّددها، فكان 

ردي اأن ه���ذا ال�سابط يق�سيها يف 

الكباريه، وذاك �س���ارق قرميد من 

عنج���ر.. وهلّم ج���را، وبالتايل لن 

اأعنّي اأحداً ممن طلبهم، واأنا جال�س 

مبفردي يف »ال�سبن�س«.

حتى تلك الفرتة مل اأكن قد راأيُت 

ف���ُت اإىل اأحد من ال�سوريني، 
ّ
اأو تعر

بعده���ا بنحو اأ�سبوع جاء اإيل وفد 

ع�سك���ري �سوري كب���ري، وكنُت قد 

بداأُت عملي���ات الدمج يف ما كان 

ي�سمى »املنطق���ة الغربية«، الأنه 

كان يوجد لواء �ُسني واآخر �سيعي، 

فاأعطيُت االأمر باأن يذهب اأول فوج 

اإىل املدينة الك�سفية، فامتثل قائد 

اللواء ال�ساد�س اللواء عطوي لالأمر 

واأر�س���ل مئتي جن���دي، لكن اللواء 

يحي���ى رعد واإبراهي���م �ساهني مل 

ير�سال اأي جن���دي يف اليوم االأول، 

فاأر�سلت اإليهما كتابًا: اإذا مل تنّفذا 

غداً، لن تبقيا قائ���دي لواء.. فنّفذ 

رعد وامتنع �ساه���ني، الأنه معتاد 

اأال ياأخذ اأح���د ع�سكريًا من عنده، 

فاأعفيته من قيادة اللواء.

يتابع: املهم، حينما و�سل الوفد 

الع�سكري ال�س���وري برئا�سة اللواء 

بريق���دار وع�سوية غ���ازي كنعان، 

الع�سكريني  القادة  وكان ي�سم كل 

املوجودين يف لبنان، �ساألوين: اإن 

�ساء اهلل ت�سري االأمور على ما يرام، 

فكان ردي: من���ذ بداية الطريق، اإذا 

كنتم تريدون التخل�س مني فنفذوا 

فوراً، الأنه غداً �سي�سري االأمر �سعبًا 

عليكم، ف�ساهني اأعفيته من مهامه 

اإىل مكانه، وال�سابطان  ولن يعود 

الل���ذان طلبَتهما - وكن���ُت اأوّجه 

الكالم لغ���ازي كنعان - لن يكونا 

كما تريد، ف�سحكوا هنا، واأكدوا يل: 

نحن نعرف موقفك، وقد قالوا لنا 

اإن���ك مت�سلّب يف راأي���ك، فنحن مل 

ناأت لنطلب �سيئًا، اإمنا لنلتقي بك 

فقط، ونتعرف عليك.

ُعينِّن���ت قائداً  ي�سي���ف: حينما 

ال�سباط:  ل���كل  اأر�سلُت  للجي����س، 

لي����س لنا اأعداء يف اجلي�س، فنحن 

جي�س واحد، وعلينا اأن نكون معًا 

و�سورية.

وي�س���ري الرئي����س حل���ود هنا 

باملنا�سب���ة، اإىل اأنه بعد انتخابه 

رئي�سًا للجمهوري���ة، جاء لزيارته 

االأخ����رض االإبراهيمي، بعد احتالل 

الع���راق ع���ام 2003، وكان يومها 

اإىل  االأمم املتح���دة  م���ن  موف���داً 

هناك، وق���ال يل: لو مل تنّفذ القرار 

ال���ذي اأردت���ه بالن�سب���ة للجي�س 

اللبن���اين، لكان ح�س���ل يف لبنان 

كم���ا يح�سل يف العراق يف حينه، 

الأن االأمريكي���ني قال���وا اإن اجلي�س 

العراقي غري جي���د وحلّوه، لكنكم 

يف لبنان �سنعتم خرياً.

العماد  يتاب���ع: حينما �سع���د 

حل���ود اإىل اليزرة، بع���د اأحداث 13 

ت�رضي���ن االأول 1990، كان ال�سباط 

اللبناني���ون املوج���ودون هن���اك 

خائفني، وكان يومها موجوداً هناك 

ف���رح، ومنذ حلظة  العميد ج���ان 

و�س���ويل اأّكدُت اأن احل���رب انتهت، 

وطلب���ُت من العميد فرح اأن ي�ستلم 

املبن���ى، وع���دُت اإىل »ال�سبن�س«، 

بعد اأن طلبت اأن يعمروا يل مكتبي، 

الأنه كان قد تهّدم، كما طلبُت ثالثة 

من ال�سباط ليعملوا معي، دون اأن 

يعرفوا ملاذا اخرتتهم.

ويح���دد العماد حل���ود ال�سبب 

بقول���ه: لق���د بقي���ت م���دة �سهر 

اأراقبه���م، فاأحدهم ياأتي وين�رضف 

على الوقت متام���ًا دون اأن يتكلم 

بال�سيا�س���ة، وال ي���رى اإال عمل���ه 

كع�سك���ري، والث���اين يتكل���م مع 

ال�سحف، والثالث يعمل »بزن�س«.

بعد ال�سهر، طلبت العميد رعيدي، 

ف����رّدوا م�ستهجنني اأن هذا ال�سابط 

من جماعة عون، فح�سمتها اأنه مل 

يعد هن����اك �سوى جي�س واحد، وكل 

ال�سباط واجلنود هم �سباط وجنود 

اجلي�س اللبناين الواحد.

وي�س���دد الرئي�س حل���ود اأنه اإذا 

كان يذكر مثل ه���ذه االأمور ليعلنِّم 

االأجيال الطالعة من التجارب وعرب 

التاريخ، الأن ال�سيا�سيني عندنا مع 

االأ�سف ال�سديد م�ستعدون من اأجل 

يحرقوا  اأن  الكرمية  »�سخو�سهم« 

البلد، وال تفرق معهم اأي تفا�سيل 

وطني���ة، فاأنا اأحت���دث عن خربتي 

منذ اأيام الوالد حتى جتربتي.

ي�ست���درك هن���ا، كل مذهب يف 

اجلي����س كان عن���ده ل���واء، ومنذ 

ت�سلمي القي���ادة كان قراري دمج 

ه���ذه االألوي���ة، واإلغ���اء ال�سف���ة 

الطائفية واملذهبية عنها.

وي�س���ري اإىل اأن الرئي�س اليا�س 

الهراوي طلبه اآنئذ وقال له: اأنت يف 

خطتك �ستجعلهم يقتلون بع�سهم 

بع�س���ًا، ولي����س هن���اك اأي طرف 

را�ٍس عن خطت���ك، وكل ال�سلطات 

ال�سيا�سي���ة ال تريد ه���ذا االأمر، ثم 

اأنا القائد االأعلى للجي�س والقوات 

امل�سلحة.. ال اأريد هذه اخلطة.

له  موؤك����داً  يومه����ا  ح�سمُته����ا 

اإ�رضاري على تنفيذ عمليات الدمج، 

واإذا مل يعجب����ك االأم����ر فاإمبكانكم 

ا�ستبدايل، وبع����د يومني يت�سل بي 

الرئي�����س الهراوي هاتفي����ًا ويقول 

يل: نح����ن بانتظارك عن����د ال�ساعة 

إميل لحود يتذكر.. 
.. وصار للجيش عقيدته الوطنية والقتالية

الثاني����ة.. لكن قائ����د اجلي�س 

يومها ي����رد بالق����ول: فخامة 

الرئي�س اأن����ت تعرفني واأنا ال 

اآكل وال األّب����ي دع����وات االأكل.. 

اإليه،  اإ�رضاره ذهبت  اأمام  لكن 

مائدة  عل����ى  عنده  فوج����دت 

الغ����ذاء كل م����ن اأب����و جمال، 

واللواء �سهابي، وغازي كنعان، 

النيابي،  املجل�����س  ورئي�����س 

ورئي�س احلكومة ووزرائه.

يخاطبني  و�س����ويل  ف����ور 

الرئي�س اله����راوي: اأال تريد اأن 

ت����اأكل معنا؟ فاأجبت بب�ساطة: 

ال.. يتجه الرئي�س الهراوي اإىل 

احل�سور قائاًل: الحظتم، ال يريد 

اأن ي�سري بيننا خبز وملح.

الل���واء  يق���ول  وهن���ا، 

ال�سهاب���ي، وه���و رجل مهّذب 

كث���رياً، واأنا اأي�س���ًا ال اأريد اأن 

اآكل، اأري���د اأن اأجل�س قلياًل مع 

العماد حلود، حي���ث �ساألني: 

ما هي ق�سة الدمج؟ فالرئي�س 

اله���راوي هو القائ���د االأعلى 

للجي����س، ويطلب اأن تتم هذه 

العملية فيما بعد، الأنها غري 

�رضورية االآن.

وي�س���األ العم���اد حل���ود، 

ال�سهابي: وهل قال �سيئًا اآخر؟

يرّد ال�سهابي: ال، لكن ماذا 

اأرّد عليه.. فقلت له: قل له اأنك 

حدثتني باالأمر..

الرئي�س حلود: على  يتابع 

الفور ذهب���ُت اإىل الريزة، فاأنا 

كنُت ق���د اأعطيُتهم مهلة �سهر 

لينّف���ذوا اخلط���ط العمالنية 

لعملي���ة الدم���ج، فجمع���ُت 

باالأم���ر،  املوجل���ة  اللجن���ة 

وعل���ى راأ�سه���ا �ساب���ط من 

خ���رية االأوادم، مل ياأخ���ذ مع 

االأ�س���ف ال�سديد حق���ه كاماًل، 

وهو العمي���د اأديب اأبو غامن، 

اأن يبا�رضوا من  وطلبت منهم 

الغد بنقل الع�سكر، موؤكداً لهم 

�رضورة االإ�رضاع باملهمة، الأنه 

اإذا تاأخرن���ا بذلك ف�سيخربون 

اخلطة.

وفعاًل، هذا ما بو�رض به يف 

اليوم التايل، فو�سل اخلرب اإىل 

اعتقد  الذي  الهراوي،  الرئي�س 

اأن���ه ل���و مل يك���ن ال�سوريون 

اأ 
ّ
موافقون على اخلطة، ملا جتر

اإميل حلود على البدء بعملية 

الدم���ج، وعلى ه���ذا االأ�سا�س 

األقى بعد فرتة ق�سرية خطابًا، 

اأكد فيه تاأييدة لعملية الدمج.

الرئي�����س حل����ود:  ي�سي����ف 

هكذا بداأن����ا يف م�سرية جي�سنا 

الوطن����ي، الذي كان يف ال�سابق 

مكروه����ًا، وكل لواء يكره اللواء 

االآخر، وله����ذا كان القرار اأي�سًا 

باأن يتحرك كل لواء من مكانه 

اإىل م����كان اآخ����ر كل 6 اأ�سه����ر، 

كل  يف  يخدم����ون  وبالت����ايل 

لبن����ان، ويتعرفون اإىل �سعبهم، 

اإليه����م،  يتع����رف  و�سعبه����م 

باخت�سار: مل يع����د هناك لواء 

م����اروين، واآخر �ُسن����ي، وثالث 

�سعيي، ورابع درزي، وهلم جرا..

اإىل ذلك، طلب���ُت اأن يدخل 

اجلي����س اإىل كل االأحياء، تلك 

االأحياء الت���ي مل يكن يدخل 

اإليه���ا الع�سك���ري من���ذ اأيام 

واأن  والفرن�سي���ني،  االأت���راك 

يقّدموا امل�ساعدات واخلدمات 

لالأهايل.

وهك���ذا كنا جن���د اجلي�س 

اإ�ساف���ة اإىل اأدواره يف جمال 

اال�ستق���رار،  وحف���ظ  االأم���ن 

لالأه���ايل،  يق���دم اخلدم���ات 

فُي�سه���م يف اإ�سالح الكهرباء، 

وتنظيف االآث���ار، ومد �سبكات 

الري، وغريه���ا من اخلدمات، 

وبالتايل تنّقل جي�سنا يف كل 

املناطق وب���ني اأهله فعرفوه 

عن كثب، و�سار ال�سعب يحب 

اجلي�س.

يتابع: و�سار للجي�س اأي�سًا 

االأبي�س من  عقيدته، يع���رف 

االأ�س���ود، ومن هو العدو، الذي 

»االإ�رضائيلي«،  الع���دو  ه���و 

فف���ي ال�ساب���ق كان الع���دو 

يعطوه الل���ون االأ�سود، ونحن 

اللون اأبي����س، وعلى حدودنا 

اأزرق، فح�سمنا االأمر  ال�رضقية 

»اإ�رضائيل«  ب���اأن  بو�س���وح 

ه���ي الع���دو، واملقاومة هي 

مقاومتنا، ونحن داعمون لها، 

علمًا اأن كثرياً من ال�سيا�سيني 

مل يريدوا ذلك.

اأحمد زين الدين
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ال�شعادة لي�شت �شيئًا يولد معنا، لكنها 

ال�ش���يء الناجت عن �شل�شل���ة من اخلربات 

والتج���ارب والعادات التي من���رّ بها على 

م���دار حياتنا، وما نحن ب�ش���دده الآن هو 

لي����ص دليًا ملحاولة اإ�ش���اح الأ�شخا�ص 

املحَبط���ن، لكنها جمموعة م���ن الأ�شياء 

التي تعلّمناها يف حياتنا و�شّكلت النظرة 

التي ننظر بها اإىل العامل.

التجارب  التجربة، فكلم���ا زادت  وعن 

الإيجابي���ة التي تواجهينه���ا يف حياتك، 

كنت اأكرث �شعادة ور�شا عن نف�شك.

وب���دًل م���ن اإخباركم بالأ�شي���اء التي 

عليكّن فعله���ا لتحقيق ال�شعادة النف�شية، 

»الثب���ات« تعر�ص لكّن بع����ص العادات 

ال�شيئ���ة الت���ي عليكن العم���ل بجدٍّ على 

ت�شحيحه���ا، فه���ي ل���ن ت�شعرك���ّن فقط 

بال�شع���ادة، بل جتعل منك���ن �شخ�شيات 

اإيجابية تتمّتع بالأمل والتفاوؤل.

الذي  الوحيد  ال�شيء  ال�شكوى املزمنة: 

ل يفعل���ه الأ�شخا�ص ال�شعداء والناجحون 

هو ك���رثة ال�شكوى، ويف ح���ن اأنها تبدو 

خمَرجًا نف�شي���ًا جيداً، ل�شيما عند الوقوع 

حتت �شغط، اإل اأن هناك فرقًا بن ال�شكوى 

بن احلن والآخر، والأخرى املزمنة.

فالذي ي�شكو با�شتمرار لبد اأنه يواجه 

�شيئًا �شلبيًا يف حياته، وق�شيتهم هي اأهم 

م���ن اأي �شخ�ص اآخ���ر، وعندما يكون لديك 

�شيء تريدي���ن اإخبارهم به، فه���م لي�شوا 

عل���ى ا�شتعداد متام���ًا لا�شتم���اع اإليك.. 

ه���وؤلء املتذمرون مييلون اإىل ال�شكوى من 

وظائفهم، واأزواجه���م، وقلة املال، اأو عدم 

العدل وامل�شاواة.

ودعينا نخ���ربك اأن هناك املاين من 

النا�ص مم���ن لديهن الكثري ك���ي ي�شتكن 

منه، لكنهن يحاولن بكل جد الرتكيز على 

اجلوانب الإيجابي���ة يف حياتهن من اأجل 

حتقيق ال�شعادة وال�شتقرار النف�شي.

العزلة: تدور احلياة يف جمملها حول 

التجارب واخلربات، وبالرغم من ذلك يلجاأ 

الكثري من النا�ص اإىل العزلة و«البيتوتة«، 

نا�شن بذلك ما ُي�شعرهم بال�شعادة حقًا.

وم���ن ث���م فه���ذه دع���وة اإىل اخلروج 

واكت�ش���اف الع���امل م���ن حول���ك، واإن مل 

ت�شتطيع���ي، فكوين �شائح���ة يف مدينتك، 

ومار�شي ريا�شة القفز باملظات، والرك�ص، 

والذه���اب اإىل ال�شاط���ئ وح���دك، وقراءة 

الكتب، واخلروج مع ال�شديقات، فتلك هي 

الأ�شياء التي ت�شعرك بال�شعادة واملرح.

����رب الكحول: عندم���ا ت�شيق الدنيا 

به���م، يلجاأ هوؤلء م�رع���ن اإىل الكحول، 

ظنًا منهم اأن���ه �شي�شاعدهم يف اأن يكونوا 

اأف�ش���ل، لكن على العك����ص متامًا؛ يت�شبب 

يف م�شاع���ر الإحب���اط والكتئ���اب، ويف 

اليوم التايل يواجه���ون عواقبه الوخيمة، 

وي�شع���رون اأن يومًا �شاع من وقتهم هباء، 

ف�شًا ع���ن مع�شي���ة خالقهم ع���ز وجّل، 

ورف�شه���م الطع���ام، وع���دم قدرتهم على 

ممار�شة التمرينات الريا�شية.

القل���ق ب�شاأن امل�شتقب���ل: بغ�ص النظر 

عم���ا قمِت به، فم���ازال لدي���ك تاأثري عما 

يخبئ���ه امل�شتقبل لك، لكن���ك يف النهاية 

تتمتعن بالقليل من ال�شيطرة على حدوث 

تل���ك الأ�شياء، من ثم فعاَم تق�شن الكثري 

م���ن وقت���ك يف التفك���ري يف امل�شتقبل؟! 

فمادمت تتمتع���ن بتخطيط جديد وتركز 

مل���يٍّ على جمري���ات الأم���ور يف حياتك، 

فا داع���ي للقلق واخلوف وال�شطراب مما 

يخبئه امل�شتقبل، بل ك���وين واثقة باإرادة 

اهلل تع���اىل، وتو�ّشلي اإليه ليعينك على ما 

هو خري، واأل يكلك اإىل نف�شك طرفة عن.

انتظ���ار امل�شتقبل: ينت���ج عن التفكري 

الكث���ري يف امل�شتقبل، تركي���ز الأ�شخا�ص 

على الأح���داث امل�شتقبلية بدًل مما يجرى 

يف الوقت الراهن، وتب���داأ �شل�شلة التفكري 

كالآت���ي: عندما كن���ت يف التعليم الثاين، 

كنت تعتقدين اأنك �شت�شبحن �شعيدة عند 

التخرج، ومع التخرج اعتقدت اأنك �شتبقن 

�شعي���دة عن���د ح�شول���ك عل���ى الوظيفة 

املنا�شب���ة، ومبجرد تلقيك وظيفة الأحام، 

تري���ن اأن ال�شعادة يف ال���زواج، وتنظرين 

بع���د ذلك اإىل ال�شعادة يف اإجناب الأطفال، 

وعند وجودهم تعتقدي���ن اأن ال�شعادة يف 

خروجهم من املنزل..

الهواي���ات: تنظيف املنزل،  القليل من 

وم�شاهدة التلفاز، ل ُيعتربان من الهوايات، 

فالهواي���ات هي الأن�شط���ة التي ت�شبحن 

تفعلينها  والت���ي  مبمار�شته���ا،  مغرم���ة 

يف اأوق���ات فراغ���ك، فهي امله���ارات التي 

اأ�شبحت  اإذا  �شتجن���ي علي���ك بالأرب���اح 

ماهرة وحمرتفة يف القي���ام بها، واعلمي 

اأن الأ�شخا�ص ال�شعداء مييلون اإىل التمتع 

باأكرث من هواية.

���ئ: اتخاذ ق���رارات الطعام  الأكل ال�شيِّ

ال�شيئة اأو تن���اول الكثري من الطعام لي�ص 

فق���ط �شاراً ب�شحتك، لكن���ه ي�شعرك اأي�شًا 

بالذنب والكتئ���اب، ملا اكت�شبته من وزن 

هائ���ل نتيجة لذل���ك، ويف بع�ص الأحيان 

ي�شبح الطعام عادة �شيئة عندما يتناوله 

النا����ص ظنًا منه���م اأن���ه �شيفيدهم فيما 

ي�شعرون ب���ه من اكتئاب، فه���م ي�شعرون 

بال�شع���ادة لعدة دقائق، تليه���ا اأيام من 

ال�شعور بالذنب واحلزن.

التح���دث ع���ن الأم���ور ال�شلبي���ة يف 

الآخري���ن: الأ�شخا�ص غري ال�شعداء مييلون 

اإىل التحدث عن عي���وب الآخرين بدًل من 

الرتكي���ز على اأفكارهم اأو الأحداث الراهنة، 

اأي�ش���ًا ي�شعرون برغبة جمة يف انتقادهم، 

لذل���ك، اإذا وجدت نف�شك تنتقدين اأ�شخا�شًا 

ل تعلمينه���م، فاجلمي ل�شانك على الفور، 

واعلمي اأن انتق���اد الأ�شخا�ص با ذنب اأو 

�شبب هو حماولة منك للتقليل من �شاأنهم، 

اأو اأنك متار�شن نوعًا من الإ�شقاط، اأي ذكر 

عيوبك اأنت ولكن من خالهم.

ال�شعور باحلقد: �شعورك باحلقد جتاه 

�شخ�ص ما يبدو وكاأنك حتملن خلف ظهرك 

مزيداً من ال�شخور، لي�ص لديك م�شكلة يف 

حملها، لكنها تبق���ى حمًا عليك، لذا لبد 

حتمًا من التخلي عنها.

رمي اخلياط

بيها )2/1(
ّ
الزم التعيسات.. فتجن

ُ
عادات ت

غالب���ًا ما تقع الأم حتت تاأثري خم���اوف تهيئة طفلها ل�شنته الدرا�شية الأوىل، فهي تريد اإقناعه 

بالذهاب اإىل املدر�شة والختاط بالآخرين، وخو�ص جتربة التاأقلم مع بيئة خمتلفة عن تلك التي 

اعتاده���ا يف البيت �شحيًا ونف�شي���ًا، والتعامل مع اأحداث يومية متجددة م���ن اأ�شدقاء وواجبات 

وغريها.

قد يب���دو الطفل خجوًل وغري مرتاح من الناحية النف�شية يف ب���ادئ الأمر، ولكون هذه مرحلة 

انتقالية يف عمره، �شت�شكل له مامح �شخ�شيته واأ�شلوبه يف احلياة مع الآخرين فيما بعد، والأيام 

الأوىل التي �شيق�شيه���ا الطفل يف املدر�شة �شتكون اخلطوة الأهم لتخطي عائقة اخلوف والكراهية 

التي قد ترافقه للوهلة الأوىل، لذا على الأم اأن تهيئ طفلها بدنيًا و�شحيًا ونف�شيًا ل�شتقبال �شنته 

الدرا�شية الأوىل.

نقّدم لكل اأم جمموعة من الن�شائح لتهيئة الطفل لعامه الدرا�شي الأول:

- التح���دث الإيجابي عن املدر�شة: من املهم جداً التح���دث باإيجابية عن املدر�شة اأمام الطفل، 

وه���ذا يكون دور كا الوالدين، حي���ث يتحدثان مع طفلهم عن املدر�ش���ة واأجوائها اجلميلة، واأنها 

امل���كان الأن�شب اإذا اأراد الطف���ل اأن ي�شبح ذي �شاأن عندما يكرب، ولتحقي���ق اأحامه، وعليهم اأي�شًا 

م�شاركته اهتماماته، كالر�شم والكتابة وغريهما، فهما جزء من املدر�شة اأي�شًا.

- قواعد املدر�شة والزّي املدر�شي: على الوالدين اأن يتحدثا مع الطفل عن اأهمية قواعد املدر�شة 

والنظ���ام، كما يج���ب ترغيب الطفل فى ارتداء الزّي املدر�شي ال���ذى �شيازمه طوال اأ�شهر املدر�شة، 

والذي ي�شاعد على الن�شباط، وينعك�ص على حت�شيله العلمي.

• لباقات طلب اخلدمة
ه���ل ت�شعري���ن ب�شعوي���ة كربى 

متنعك من مفاحت���ة الآخرين بطلبك 

اأو حاجتك، حتى لو كان اأقرب النا�ص 

اإلي���ك؟ الإتيكيت ي���زّودك باأهّم قواعد 

واأ�شول طلب اخلدمة، لأّن احلاجة اإىل 

الآخر لي�شت عيبًا البّتة، بل العيب هو 

الإخفاق يف التقّدم من طلبها.

- كوين مهّذب���ة ووا�شحة: بعك�ص 

فالإتيكيت يتعار�ص  ُي�شاع بيننا،  ما 

متام���ًا م���ع الل���ّف وال���دوران حول 

مو�ش���وع طل���ب خدم���ة حتتاجينها 

لنف�ش���ك، لأّنك بذل���ك ُتظهرين �شعفك 

وقلّ���ة ثقت���ك بنف�ش���ك وخجلك مما 

تطلب���ن، اأو تظهرين وكاأّنك حتاولن 

ارتداء ثوب احلم���ل اأمام َمن تطلبن 

منه امل�شاعدة، لذا، ك���ي يفهم الآخر 

فعًا ماذا تريدين وحاجتك احلقيقية 

ل تلّمح���ي، ب���ل اطلبي ب���كّل لباقة 

وو�شوح. 

- عدم تخّطي احلدود: يتمّنى عليك 

الإتيكي���ت اأن ُتبقي دائمًا طلبك حتت 

�شقف املعق���ول والقانون.. واحر�شي 

بطلبك للخدم���ة األ حُترجي الآخر اأو 

تطلبي منه ما يفوق طاقته. 

- اأظه���ري امتنان���ك: ل �ش���ّك اأن 

الإتيكي���ت �شّد التملّق والتبّجل، لكّنه 

اأي�شًا يعار�ص متامًا من يطلب خدمة 

م���ن �شخ�ص وُيظه���ر ل���ه ا�شتهتاره 

مب�شاعدته له.. يتمّنى عليك الإتيكيت 

اأن تظهري احرتام���ك الكامل لكّل من 

ُي�شدي اإليك ما تطلبن.

- احلر����ص عل���ى املبادلة: يجّدد 

التيكي���ت تبّنيه لنظري���ة خري الأمور 

اأو�شطه���ا يف ه���ذه النقط���ة، اإذ فيما 

مينع���ك عن مبادلة اخلدم���ة باأخرى 

يف اللحظ���ة نف�شه���ا، يتمّن���ى عليك 

األ تقبلي اأبداً طل���ب اخلدمات ب�شكل 

متوا�شل من ال�شخ�ص نف�شه من دون 

اأن جتدي منا�شب���ة ملبادلته كعربون 

�شكر وامتنان.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

تهيأة الطفل لعامه الدراسي األول )2/1(
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ال�شع���ر تاج امل���راأة ال���ذي تعتز 

وتفاخر ب���ه، وعندما تاحظ ت�شاقطه 

للوهل���ة الأوىل ت�شعر بالقلق، وتتاأثر 

حالته���ا النف�شية خوف���ًا من ا�شتمرار 

مرحل���ة  اإىل  والو�ش���ول  الت�شاق���ط 

الاعودة، والنتهاء بال�شلع.

هنا تظهر ع����دة ت�ش����اوؤلت: ملاذا 

بداأ الت�شاقط مبك����راً؟ وملاذا ي�شاحب 

الت�شاقط فرتة الر�شاعة؟ وهل �شي�شتمر 

الت�شاقط ويزداد اإىل حد ال�شلع؟

بداية، من املهم لكل امراأة اأن حتدد 

بداي����ة امل�شكل����ة، واإذا اأمك����ن تتعرف 

ع����ة، فاإذا مّت  وحتدد الأ�شب����اب املتوقَّ

التع����رف اإىل ال�شب����ب، فق����د ن�شل يف 

الغال����ب للع����اج، وبالت����ايل يتوقف 

اإىل وجود  الت�شاقط، فالدرا�شات ت�شري 

ع����دة اأ�شباب داخلي����ة للت�شاقط، مثل 

الأمرا�ص الع�شوية املتمثلة يف مر�ص 

الغدة الدرقية، �شواء الن�شاط الزائد اأو 

ال�شنوبرية  الغ����دة  واأمرا�ص  اخلمول، 

وهناك  ال�شك����ري،  ومر�ص  بالدم����اغ، 

اأ�شباب اأخ����رى يرجعه����ا البع�ص اإىل 

الأدوية، مثل اأماح الثاليوم - هرمون 

الغدة الدرقي����ة - وم�شادات التجلط.. 

وقد يحدث الت�شاقط نتيجة ا�شتعمال 

ال�شعر  اأو تعرُّ�ص  الكيميائيات،  بع�ص 

للحرق با�شتعمال مواد فرد ال�شعر، اأو 

العميقة،  للحوادث واجلروح  التعر�ص 

اأو احل����روق الناجت عنها تلف ب�شيات 

ال�شعر نهائيًا، ومن ثم يحدث ت�شاقط 

ال�شعر نهائيًا.

• ن�شاء ورجال
م����ا الفرق يف ت�شاق����ط ال�شعر بن 

الن�ش����اء والرج����ال؟ �شوؤال ه����ام جداً 

ي�شغ����ل ب����ال كل مري�ش����ة ت�شكو من 

ت�شاق����ط ال�شعر، وهو: ه����ل الت�شاقط 

ي�شب����ه ت�شاق����ط ال�شعر عن����د الرجال 

)ال�شلع الرج����ايل(، اأم هو حمدَّد؛ مثل 

حالت الثعلبة؟ يجيب الخت�شا�شيون 

باأن هناك �شيئًا هاّمًا ل بد من حتديده 

اأوًل، وهو: هل الت�شاقط يكون م�شحوبًا 

اأم غري م�شحوب بتلف يف الب�شيات؟ 

ف����اإذا كان غ����ري م�شح����وب بتلف يف 

الب�شي����ات، يكون الأم����ل يف العاج 

sca r )ببرياً، وحالة ال�شلع ن�شميها 

ring alopecia non(، اأم����ا اإذا 
كان م�شحوب����ًا بتل����ف يف الب�شيات، 

ف����ا يوجد اأمل يف ال�شفاء، وهذا النوع 

.»)scaring alopecia( ي�شمى

يف الغالب يح����دث ال�شلع عندما 

يجتم����ع ال�شبب الوراث����ي مع اختال 

الهرمونات الذكري����ة، وقد يحدث فقط 

مع تقدُّم العم����ر، حيث يتحول ال�شعر 

ال�شمي����ك )anagen hair( ال����ذي 

يغط����ي معظم فروة الراأ�����ص اإىل �شعر 

 villous( الرقي����ق والرفيع  الزغب 

زاً. hair( وياأخذ �شكًا مميَّ
مما �شبق يت�شح اأن اأ�شباب ال�شلع 

تنح�ر يف العامل الوراثي، وينتقل اإما 

على اجلن ال�شائد )ad(، اأو عدة عوامل 

وراثية من اأحد الأبوين، ويعتمد �شكل 

ال�شل����ع على توزي����ع ب�شيات ال�شعر 

حتت تاأثري هرم����ون »ت�شتو�شتريون« 

امل�شتقبات  testosterone، مع 
اخلا�شة ب����ه واملوجودة على الغاف 

اخلارج����ي لل�شع����ر، وتك����ون غالب����ًا 

يف املنطقت����ننْ الأمامي����ة واجلانبية. 

واملث����ري اأن الب�شي����ات الأخرى التي 

تكون حتت تاأثري ه����ذا الهرمون نف�شه 

)ت�شتو�شتريون(، واملوجودة يف منطقة 

الذقن وال�ش����وارب ل تتاأثر ول يحدث 

لها �شلع.

 »dht« هرم����ون  اأن  ومع����روف 

ي�شبب زيادة من����و ال�شعر يف املناطق 

a r »ململعتادة على تاأث����ري هرمون 

drogen« مث����ل منطق����ة العان����ة، 
ويف الوق����ت نف�شه ي�شب����ب نق�ص منو 

ال�شعر يف املناطق غري املعتمدة على 

 ،androgen »اأندروجن«  هرمون 

مثل فروة الراأ�ص، ويختلف الو�شع يف 

الرجال عن الن�شاء، حيث ُيفرز هرمون 

»ت�شتو�شتريون« اأ�شا�شًا من اخل�شيتن 

عند الرج����ال، اأما بالن�شبة اإىل الن�شاء 

a r »�����اإن الهرمونات الذكرية وهي 

drostenedione & dehyr

 »droepiandrosterone
اإىل »dht« ببطء  يجري حتويله����ا 

�شديد، بتاأثري اإنزمي خا�ص.

وعلى اجلانب الآخ����ر، يوجد اأنزمي 

cyt r »آآخر ل����ه تاأثري هام وه����و 

chrom p450«، وهذا الهرمون يقوم 
بحماية ب�شي����ات ال�شعر يف املنطقة 

الأمامي����ة من الراأ�����ص يف الن�شاء ب�6 

م����رات اأكرث بكثري م����ن الرجال، وخط 

ال�شعر الأمام����ي ل يتاأثر عند الن�شاء، 

لأن املع����دل العايل له����ذا الإنزمي عند 

الن�ش����اء ينت����ج عن زي����ادة يف حتول 

 testosterone »ت�شتو�شتريون«

اأو   »estradiol« هرم����وين  اإىل 

»estrone« وهي هرمونات اأنثوية 

حتمي من ال�شلع عند الن�شاء.

والهام هنا اأنه ق����د يحدث ال�شلع 

عند الن�شاء على الرغم من اأن معدلت 

الهرمون����ات عندهن تكون عادية، لكن 

يبقى الأمر عند الن�ش����اء اأقل و�شوحا 

ع����ن الرج����ال، فال�شلع عن����د الرجال 

يحدث تدريجيًا، وقد يحدث يف مراحل 

عمرية �شغرية ج����داً، اأي الع�رينات، 

ويبداأ ال�شعر يف التخفف، ويبداأ الزحف 

 ،»m« من اجلانبن حتى ياأخذ �شكل

الداخ����ل حتى  اإىل  ويب����داأ بالزح����ف 

ي�شيب و�شط الراأ�����ص. اأما عند الن�شاء 

فيبداأ من اجلانبن ث����م و�شط الراأ�ص، 

حيث تبداأ ال�شعرة يف التحول فت�شري 

رقيقة وق�شرية يف القطر، ويف النهاية 

يتحول ال�شع����ر اإىل ما ي�شمى بالزغب 

)الوبر(، وت�شبح ف����روة الراأ�ص مل�شاء 

وناعمة.
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��شتغلت �شيدة �أعمال  تدعى »ميو�شي« 

يابانية رفاهية �ل�ش���عب �ل�ش���عودي بعدما 

عر�ش���ت �إح���دى �شمكاتها يف  لق���اء �لوفد 

�لياب���اين �ملكوَّن م���ن 39 �شخ�شية جتارية 

وبرملانية �أثناء لقائهم برجال �لأعمال منذ 

عدة �أيام يف غرف���ة �لريا�ض، وقررت بيعها 

مبلي���ون ريال، فيما تعّجب �أحد �حل�شور من 

عر�شها، و�أخربها ب���اأن هذ� �ملبلغ ميكن �أن 

ُي�شرتى به منزل يف �ل�شعودية، فرّدت: »�أنتم 

ت�شرتون �جلمال و�خلي���ول و�لطيور باأ�شعار 

�أعلى من ذلك بكثري، وباملاليني«.

وب���رّرت �ل�شي���دة �لياباني���ة �شبب غالء 

�أ�شع���ار �أ�شماكها باأنها تتميز عن غريها يف 

ظ���ل �لوفرة �ل�شمكية يف �ململكة، وبالن�شبة 

�إىل �شم���ك »�ل�شبوط �لياب���اين« �لذي تقوم 

برتبيت���ه يف هريو�شيم���ا ويبي����ض باألو�ن 

خمتلفة، فاإن���ه متميز عن �أ�شماك �ل�شعودية 

لأن �لأ�شم���اك يف �ململكة تك���ون غالبًا من 

�لبحر �لأحمر، �أما �شمك »�ل�شبوط �لياباين« 

فهو يتمي���ز باأنه يعي����ض يف �لأماكن �لأقل 

ملوحة، و�لفرق �لأكرب �أنه ل ُيعّد لالأكل، لكن 

للزينة!

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

سمكة بمليون ريال سعودي

أطول شهر عسل في العالم يستغرق 675 يومًا
قرّر �لزوجان �لأمريكيان »مايك« و»�آن 

هو�رد« �لدخول يف جتربة جديدة و�شّيقة 

ل�شه���ر �لع�شل، من خالل ت���رك وظائفهم 

ومدخر�تهم و�لذهاب �إىل رحلة �شهر ع�شل 

تكون �لأوىل من نوعها يف �لعامل.

قام �لزوجان برحل���ة �شياحية غّطت 

6 قار�ت و33 دول���ة و302 مدينة يف 675 
يوم���ًا، قطع خالله���ا �لزوج���ان م�شافة 

57.397 كيلومرت�ً، و�لتقطا 226.152 �شورة 
105 حافالت  فوتوغر�في���ة، و��شتخدم���ا 

للتنقل.

وقد و�شل ع���دد رحالت �ل�شفاري �لتي 

خا�شه���ا �لزوجان 41 رحل���ة و39 رحلة 

غو�ض مائي.

وع���رّب �لزوجان ع���ن �شعادتهما بهذه 

�لرحلة، و�أنهما ما ز�ل يف عمر �شغري، لذ� 

عليهم �ل�شتمتاع بكل حلظة من عمرهما.

ُيذكر �أّن �لزوجنينْ بد�آ �لرحلة من �أمريكا 

�جلنوبي���ة، ثم �نتق���ال �إىل �أفريقيا و�آ�شيا 

و�أوروبا، و�ش���اركا حمّبيهما ومتابعيهما 

على مو�قع �لتو��ش���ل �لجتماعي بكافة 

�ل�شور.

ارتداء الحجاب 
يقلل التوتر 

والقلق

ك�شفت در��شة بريطانية 

�لنق���اب ع���ن �أن �ل�شيد�ت 

�حلجاب  يرتدي���ن  �لالتي 

يف  �ملتمث���ل  �لإ�شالم���ي 

تغطي���ة �لر�أ����ض، يجع���ل 

�إيجابي���ة  �أك���ر  �جل�ش���م 

حينم���ا يتعر�ض للقلق �أو 

�لتوتر.

ولوحظ خالل فحو�شات 

ف�شيولوجي���ة �أُجريت على 

�شيد�ت بريطانيات يرتدين 

توتر�ً  �أق���ل  �أنهن  �حلجاب 

وقلق���ًا مم���ن ل يرتدي���ن 

�حلجاب.

و�أو�شح���ت �لدر��شة �أن 

�ل�شي���د�ت �ملحجبات �أكر 

�إقباًل عل���ى �حلياة، و�أقل 

و�أكر ر�ش���اء من  نقم���ة، 

غريهن �لالت���ي ل يرتدين 

�حلج���اب، كم���ا �أنه���ن ل 

كب���ري  ح���د  �إىل  يبال���ني 

بحر�شه���ن عل���ى �أن يكّن 

جميالت.


