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� مبادرة دي ميستورا.. والوقت الضائع
� التكفيريون.. من عرسال إلى شبعا

»التيار األزرق« إلى مزيد 
من المواقف الرمادية 
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تخّوفت قيادات يف خميم عني احللوة من اخلطة التي يتّم تنفيذها 

من قَبل بع�س اجلهات التكفريية، لتحويل املخيم اإىل ملذ للجماعات 

والعنا�شر االإرهابية، اإذ اإنه بعد املعلومات عن وجود الفار اأحمد االأ�شري 

حمــاوالت  عــن  معلومات  ثمة  املــولــوي،  و�ــشــادي  �شاكر،  ف�شل  ومطربه 

الإدخال خالد حبل�س، ما يعني حتويل املخيم اإىل بوؤرة توتر دائمة على 

اجلي�س  ومع  حميطه  مواجهة  يف  وي�شعه  للمخيم،  الداخلي  امل�شتوى 

اللبناين.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ف في »عين الحلوة« تخوُّ

3 المحكمة الخاصة بلبنان.. دواء لكل داء؟

المصالحة الخليجية 
نتاج المصيبة المشتركة

سورية والمقاومة وروسيا وإيران.. 
ومعادالت القوة الجديدة

إميل لحود يتذكر هل من مساندة دولية ضد التصعيد 
العنصري الصهيوني؟

8
إيران تنتصر.. 
نوويًا وسياسيًا



المقاومة أواًل.. 
حقيقة ال شعار

 

يتفق اللبنانيون على اختالف توجهاتهم، اأن بنية النظام ال�سيا�سي 

الطائف���ي ه�ٌسة ومهرتئة، وال ت�سّكل اأ�سا�سًا �ساحلًا لبناء دولة متما�سكة 

هًا، بعد  تتمتع باال�ستقاللية والكمال، الأن هذا النظام ُولد ك�سيحًا وم�سوَّ

جراحة قي�رشية مب�رشط ا�ستعماري.

 واقع احلال اأن ا�ستقالل لبنان مل ياأِت ناجزاً، فاملحتل االأجنبي الذي 

جال عن لبنان ع�سكريًا، اأبق���ى على »موروثه« من خالل نظام طائفي 

ورث ثقاف���ة اال�ستعمار وقوانينه و�سلوكياته، حتى اأن اتفاق الطائف مل 

ينجح يف قط���ع �سلة لبنان مبوروث اال�ستعم���ار، رغم اأن الطائف نقل 

لبنان م���ن دوامة احلرب االأهلية اإىل رحاب ال�سل���م االأهلي، وح�سم يف 

حتديد هوية لبنان وخياراته وانتمائه، وو�سع ا�ستهدافات اإ�سالحية مل 

يتحقق منها �سيء، ال �سيما تلك املتعلقة باإلغاء الطائفية.

اإذن، لبنان ما يزال اأ�سري �سيغة طائفية فر�سها االأجنبي، واللبنانيون 

اأ����رشى هذه ال�سيغ���ة، فهي اإىل جانب اأنه���ا والّدة ال�رشاعات الطائفية 

واملذهبي���ة، فاإنها تنتج الت�سويات الداخلي���ة على اأ�سا�س طائفي، لكن 

بعد »خراب الب�رشة«.

من���ذ العام 1943 مل يحدث اأن ح�سل ف���راغ يف لبنان، الأن املعادلة 

الطائفي���ة واملذهبية حا�رشة، وهي ت�س���ّكل اأ�سا�س بنية النظام القائم، 

وبح�سب الرتكيبة الطائفية وموازينها لي�س »فراغًا« اإذا بقي لبنان بال 

رئي�س للجمهورية اأو ب���ال حكومة الأ�سهر اأو �سنوات، ومل ُيحت�سب فراغًا 

حني ا�ستمر املجل�س النيابي طيلة �سنوات احلرب االأهلية.

ف���راغ كر�سي رئا�سة اجلمهورية مل يغ���رّي يف واقع احلال �سيئًا، واأي 

ف���راغ اآخ���ر يف املوؤ�س�سات لن يوؤث���ر يف امل�سهد الع���ام، الأن املعادلة 

الطائفية هي التي حتكم، ولي�س هناك من خ�سية على فراغ ي�سيب هذا 

النظام الك�سيح اأ�ساًل.

اإن اأخط���ر فراغ وحتدٍّ يواجه لبنان موقع���ًا ودوراً، حني يفقد لبنان 

عنا����رش قوته ومنعته، وبع����س اللبنانيني تاآم���ر يف املا�سي ويتاآمر 

راهن���ًا على املقاومة بو�سفها ت�سكل العمود الفقري لقوة لبنان، واأثناء 

حرب متوز 2006 العدوانية على لبنان ُطرح على املقاومة �سعار »�سلّم 

ت�سل���م«، ولو اأن هذا االأمر ح�سل لكان لبنان الكيان واملوقع والدور يف 

خرب كان، وم�سطوبًا من معادلة اجلغرافيا.

لقد بات معلومًا اأن رهان البع�س على ت�سفية املقاومة رهان فا�سل 

وخا����رش، فاملقاومة هزمت »اإ�رشائيل«، و�سّكل���ت بوجهها قوة رادعة.. 

واملقاومة مع اجلي�س اللبناين حتمي لبنان من خطر االإرهاب والتطرف، 

ومتنع متددهما يف لبنان، واملقاومة عن�رش قوة يهدد امل�ساريع االأخرى 

واملعادية.

يف ظ���ل النظام الطائفي، لبنان دولة فا�سل���ة، والفراغ يف الف�سل ال 

يعني �سيئًا..

يف ظل املقاومة، لبنان اأ�سا�سي يف املعادالت ويف خريطة املواجهة، 

وتفريغه من عنا�رش قوته يعني �سطبه من معادلة اجلغرافيا والوجود..

احلدي���ث يجري ع���ن حوار بني ط���رف ميّثل املقاوم���ة، واآخر ميثل 

املن�سوي���ن يف جبهة ت�سفية املقاومة.. اإن ال�رشوع يف هذا احلوار يوؤكد 

اأنه ال مفر من الت�سويات، لكن اأي ت�سوية جديدة �ستح�سل ف�ستكون على 

قاعدة الت�سليم بواقعية »املقاومة اأواًل«، حتى واإن مل يعلن ذلك للمالأ.

املقاومة اأواًل.. حقيقة ال �سعار.. �سمة املرحلة املقبلة.

معن حمية

عميد / مدير الدائرة االإعالمية 

يف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي

االفتتاحية
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المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

مادمنا  وداخلي���ًا  اإقليمي���ًا  اأقفل���ت 

البيت  كلبناني���ني نراه���ن يف ترتي���ب 

الداخلي على توافق �سع���ودي - اإيراين، 

والرئي�س �سع���د احلريري ُمرج اأكرث من 

اأي وق���ت م�س���ى بعد مطالب���ة املندوب 

ال�سع���ودي يف االأمم املتح���دة بت�سنيف 

حزب اهلل �سمن اجلماعات االإرهابية التي 

ه وزير اخلارجية  تقاتل يف �سورية، وتوجُّ

ال�سع���ودي �سعود الفي�س���ل م�ساء االأحد 

اإىل فيينا لالجتم���اع بنظريه  املا�س���ي 

االأمريك���ي جون ك���ريي، يف ماولة من 

ال�سعودية ملن���ع ح�سول اتفاق مع اإيران 

ب�ساأن برناجمها النووي.. 

اأوىل االرت���دادات عل���ى لبن���ان اأنه 

ل���ن يكون مبق���دور احلري���ري يف املدى 

املنظ���ور املجاه���رة باالنفت���اح عل���ى 

»احل���زب« والدخول مع���ه يف اأي حوار، 

وكاأن اخلط���وات ال�سعودية جاءت - ولو 

بطريقة غ���ري مبا�رشة - لتعرقل املعرَقل 

يف لبنان، اإىل اأجل غري م�سمى.

م�ساأل���ة احلوار مع حزب اهلل مرتبطة 

�سخ�سيًا بالرئي����س احلريري، وال عالقة 

ني يف لبنان،  له���ا مب�سيئة ال�س���ارع ال�سُّ

الأن له���ذا ال�سارع نب�س���ه اخلا�س، وهو 

قومي بتاريخ���ه، لكنه انق�سم على نف�سه 

منذ بدايات »الربي���ع ال�سوري«، فانكفاأ 

العروبيون مرحليًا مع االنكفاء االإقليمي 

نة  اأمام ري���اح التكفري، ورف�س بع�س ال�سُّ

يف لبن���ان و�ساي���ة ال�سعودي���ة عليهم 

ب�سفتها اأح���د وكالء اأمريكا يف املنطقة، 

اإ�سافة اإىل الفراغ عل���ى م�ستوى القيادة 

نية التي حتّولت  الرئي�سية لل�ساح���ة ال�سُّ

اإىل �ساحات، بعد اأن هجر احلريري لبنان 

وا�ستوطن يف بلده الثاين ال�سعودية.

اأي�س����ًا ب�»تيار  امل�ساأل����ة ال ترتب����ط 

امل�ستقبل«، ب����ل بالو�سع اخلا�س للرئي�س 

احلري����ري، الأن ال عودة للرج����ل اإىل لبنان 

يف املدى املنظور، خ�سو�سًا بعد اأن جاءه 

التمديد للمجل�����س النياب����ي ترياقًا ُيبعد 

عنه اأواًل ا�ستحق����اق مواجهة جمهور تياره 

العاتب، ويبعد عنه ثاني����ًا اأعباء ا�ستمالة 

»املتمردي����ن« عليه يف ع����كار وطرابل�س 

والبق����اع، ويبعد عنه ثالث����ًا الت�سادم مع 

ن����ة، املوؤيدين خلط  العروبي����ني م����ن ال�سُّ

املقاومة، والراف�س����ني ملواقفه من النظام 

ال�سوري.

ق���َدر الرئي����س احلري���ري اأن تك���ون 

ال�سعودي���ة وطنه الث���اين، وال خيار اآخر 

اأمامه يف هذا ال�س���اأن، لي�س الأنه مرتبط 

بها �سيا�سي���ًا يف الوقت احلا�رش، بل الأن 

جزءاً كب���رياً من اإرثه املايل واال�ستثماري 

ال�سخ�سي ترك���ه الرئي�س رفيق احلريري 

يف ال�سعودية، اإ�سافة اإىل اأن وجوده فيها 

كمقي���م �سبه دائم »اأرح���م« له، يف نظر 

من ال يغفرون له غيبته عن لبنان، الأنها 

اأف�س���ل من فرن�سا عل���ى م�ستوى احلفاظ 

نية، وك�سب ر�سى  ال�سكلي على هويته ال�سُّ

من يغفرون له غيابه الأ�سباب اأمنية.

نحن ال نحّم���ل ال�سعودي���ة وحدها 

م�سوؤولية رمادي���ة املواقف داخل »تيار 

امل�ستقب���ل«، الأنه منذ معارك نهر البارد، 

واأحداث طرابل����س، وبعدها عربا ومن ثم 

عر�س���ال، مل ي�سدر ع���ن نائب من »تيار 

امل�ستقبل« بي���ان اإال وناق�سه اآخر، وقد 

تك���ون امل�ساأل���ة تب���ادل اأدوار لو كانت 

االأر�س ثابتة حتت اأق���دام هذا »التيار«، 

لك���ن امل�سكل���ة اأن االأداء ب���ات مكومًا 

بالتط���ورات االإقليمي���ة، خ�سو�س���ًا يف 

�سوري���ة، وترّددات الكر والفر يف ال�سوارع 

اللبناني���ة احلامي���ة، فكي���ف اإذا اأقدمت 

اململكة علن���ًا على ت�سني���ف حزب اهلل 

التي تقاتل  االإرهابي���ة  �سمن اجلماعات 

يف �سورية، و»امل�ستقبل« اأول املطالبني 

بان�سحاب احلزب من هناك؟!

االأمور تتجه اإىل مزيد من التعقيد على 

م�ست����وى احلوار، وبالت����ايل على م�ستوى 

انتخ����اب رئي�����س للجمهوري����ة، واإذا كان 

التمديد للمجل�س النيابي قد اأبعد ال�سقوط 

االنتخاب����ي ل�»امل�ستقبل« وحلفائه مدة 

اأربع �سن����وات، بدءاً من التمديد االأول عام 

2013، فاإن »احل����وار املمنوع« مع حزب 
اهلل بات يه����دد الرئي�س احلريري باالإبعاد 

ال�سيا�سي لف����رتة طويل����ة، الأن احتفاظه 

بقوت����ه النيابية م����ع حلفائه ال يعني اأن 

»مالئكته حا�����رشة« يف غيابه، و»تيار 

امل�ستقب����ل« الذي ن�ساأ على وهج الرئي�س 

رفي����ق احلري����ري، وا�ستمر خ����الل الفرتة 

املا�سية من منطلق الوفاء له، ي�ستمر مع 

اآل احلري����ري اأو ينتهي، ب�رشف النظر عن 

مدى متدده ال�سعبي حاليًا اأو انح�ساره.

االإقامة »اجلربية« للرئي�س احلريري 

يف ال�سعودي���ة ال تعن���ي فق���ط ال�سه���ر 

عل���ى ا�ستثمارات���ه من جه���ة، واحلفاظ 

على مواقفه ال�سيا�سي���ة املتجان�سة مع 

توجه���ات اململكة يف لبن���ان من جهة 

اأخ���رى، بل تعني ا�ستثم���ار قوته املمدَّد 

لها يف التحكم عن ُبعد، وال�سغط �ساعة 

اللزوم عل���ى االأزرار باملوافقة اأو الرف�س، 

واتخاذ املواق���ف الرمادية املعرقلة من 

خالل توازن قوى نيابي ي�ستخدمه مادام 

هو غائبًا عن الوط���ن، ومادامت اإمكانية 

الع���ودة اإىل ال�رشاي غائب���ة حتى اإ�سعار 

اآخر، ولبنان داخ���ل ال مالة يف ثالجة 

االنتظار، بانتظار الفرج البعيد.

اأمني اأبو را�شد

»الحوار الممنوع« مع حزب 
اهلل بات يهدد الرئيس 
الحريري بتمديد اإلبعاد 
السياسي لفترة طويلة

أحــداثأحــداث2

قادة »�مل�صتقبل« يف لبنان ل ميلكون �لبت بق�صية �حلو�ر مع حزب �هلل كون �لأمر مرتبط �صخ�صياً بالرئي�س �حلريري                               )�أ.ف.ب.(
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همسات

¡ الع�سفور.. وخيطه
اأب���دى مقرّب���ون م���ن مرجع رئا�س���ي �سابق 

ا�ستياءهم من رف����س موؤ�س�سات اإعالمية مرافقة 

املرج���ع اإىل الفاتي���كان، حيث ت�سلّ���م و�سامًا، 

بعد اأن طلب���وا اأن تكون امل�ساريف على ح�ساب 

الع�سفور  املوؤ�س�س���ات، فكان اجل���واب: »ب���ّدو 

وخيط���ه«، فيم���ا ق���ال اأحدهم: »ي����رشف �سي 

م���رة من املخزون.. الأميت���ني رح ي�سل ال�»دك« 

بالق�سبة �سغال«؟

¡ ف�سيحة
ت�س��اءل خبري م��ايل عن الهب��ة »القّيمة« التي 

اأعلنها حاكم م���رف لبنان للم�سارف واإعالنه 

م�ؤخ��راً ع��ن قر���ض له��ا بقيم��ة ملي��اري دوالر 

بفائ��دة واح��د باملئ��ة، لت�ظيفه��ا يف القرو���ض 

ال�سكنية واجلامعية، واعت��ر ذلك ف�سيحة كبرية 

م��ّرت به��دوء، حيث �ستجن��ي امل�س��ارف اأرباحًا 

مبئات املاليني من امل�اطنني اللبنانيني.

¡ حرية �سفري خليجي؟
لوح���ظ اأن �سف���ري دولة خليجي���ة كربى يف 

بريوت، حاول اأن يخف���ف من وقع طلب �سلطات 

بالده م���ن االأمم املتح���دة ت�سني���ف حزب اهلل 

»اإرهابيًا«، واإمكان تاأث���ري ذلك على احلوار يف 

لبنان، فهرب من االإجابة على ال�سوؤال بتاأكيده اأن 

»مواقف ب���الده ال�سيادية ال عالقة لها بتاتًا يف 

ال�ساأن اللبناين الداخلي«!

ل ¡ الف�ساد املتاأ�سِّ
ت�س��اءل قي��ادي بريوت��ي م��ا اإذا كان الف�ساد 

م�ج���داً يف الغ��ذاء فق��ط، معت��راً اأن ذل��ك على 

اأهميت��ه ق��د يك���ن جم��رد »همروج��ة« الأ�سب��اب 

اأخرى، مت�سائاًل عما اإذا كان وزير ال�سحة يعرف 

ن�سب��ة التل�ُّث اخلط��ري يف منطقة اإقلي��م اخلروب 

ج��راء غب��ار ودخان معم��ل �س��بلني. واأ�س��ار هذا 

القيادي اإىل اأن الف�س��اد اأ�س��بح نهج��ًا معتَمداً يف 

النظام الفا�س��د، داعيًا اإىل اإع��ادة االأمالك العامة 

عل��ى ال�س��اطئ اللبناين وعلى املج��اري النهرية، 

ويف و�س��ط ب��ريوت، ويف م�س��اعات العدي��د م��ن 

البلدات اللبنانية.

¡ اال�ستغالليون
ي���دور نقا�س �ساخ���ب يف اإح���دى النقابات 

احلرة على خلفية ا�ستغالل م�سوؤول فيها الإحدى 

الطام���ات للظهور برعاية حف���ل تكرميي لها 

تكّفلت هي بدفع املرتتبات املالية، بعدما ف�سلت 

يف اأن جت���د من يكرّمها اأو يرع���ى حفل التكرمي 

الذي اأعّدته �سخ�سيًا.

¡ ا�ستدراج
زّل ل�س��ان اأح��د املخري��ن ال�س��حافيني اأمام 

�سخ�س��ية م��ن 8 اآذار عندم��ا اع��رف اأن بع���ض 

ال�س��خ��ض يف اأمانة 14 اآذار طلب منه ومن غريه 

ا�س��تدراج تعليقات على كالم مروان حمادة اأمام 

املحكمة الدولية، بهدف اإثارة زوبعة، ال�ستغاللها 

الحقًا اأمام املحكمة املذك�رة.

¡ غياب غري مفهوم
ا�ستف����رش نائب من زميل يف كتلته عن غياب 

زميل ثالث من الكتل���ة نف�سها عن ال�ساحة، رغم 

اأنه مل يكن ي���رتك �سانحة اإال وي�ستغلها اإعالميًا، 

فرّد عليه ب�سيء من االمتعا�س: »هيدا متل احلية 

حتت التنب«، فلم يفهم ال�سائل املعنى املق�سود!

¡ املغرَّر بهم
اأكدت جه��ات مطلعة وج�د مفاو�س��ات على 

درج��ة عالي��ة م��ن االأهمي��ة تخ���ض بل��داً عربيًا 

�س��قيقًا، ج��رت يف اأحد فنادق ب��ريوت، يرّجح اأن 

يع�د مب�جبها بع�ض املعار�سني الذين ُغرِّر بهم 

اإىل ال�طن، بعد اأن تيّقن�ا اأنهم كان�ا جمرد اأدوات 

مل�روع خطري.

المحكمة الخاصة بلبنان.. دواء لكل داء؟
مل ت�س���ف �سه���ادة الوزي���ر 

م���روان حم���ادة يف املحكم���ة 

اخلا�س���ة بلبنان �سيئ���ًا اإىل ما 

االتهام  اللبناني���ون عن  يعرفه 

ال���ذي وّجهته ق���وى 14 اآذار اإىل 

�سوري���ة ثم ح���زب اهلل باغتيال 

الرئي����س رفيق احلريري، وال اإىل 

ما مّت تداوله ل�سنوات يف حماأة 

احلدي���ث عن ����رشورة تاأ�سي�س 

املحكم���ة والوجهة التي �سرتّكز 

عليه���ا اتهاماته���ا، خ�سو�س���ًا 

هة  االتهامات موجَّ حينما كانت 

اإىل النظ���ام ال�س���وري اآنذاك، اأي 

يف الف���رتة املمتدة م���ن 2005 

ولغاية اأيار 2009، قبل اأن ينتقل 

اللبناين  الداخ���ل  اإىل  االته���ام 

باته���ام عنا�رش م���ن حزب اهلل 

ت�رشيب  ع���رب  االغتيال،  بذل���ك 

»دير �سبيغل«، ثم يف القرارات 

االتهامي���ة الت���ي �س���درت عن 

االإدعاء العام يف املحكمة.

اأن  يخ�س���ى البع����س م���ن 

تعيد �سه���ادات املحكمة عقارب 

ال�ساع���ة اإىل ال���وراء يف لبنان؛ 

وع���ودة التوت���ر املذهبي، لكن 

م���ن الوا�سح من خ���الل �سهادة 

مروان حم���ادة وم���ا يقال عن 

�سهادات اأخرى �ستليها، فاإن كل 

ما يقال كان قد مّت ن�رشه �سابقًا 

يف ال�سحف وقي���ل عرب و�سائل 

االإعالم املختلفة، ومل ت�سف اأي 

جدي���د اأو تق���دِّم اأي دليل ح�ّسي 

وملمو�س ُيثبت االتهام وي�سيف 

اإىل االأدل���ة الظرفية التي ي�ستند 

اإليه���ا مدع���ي ع���ام املحكمة، 

وعليه فاإن بن���اء الق�سية على 

اأ�سا�س التوتر ال���ذي كان �سائداً 

احلريري  الرئي����س  عالق���ة  يف 

بالنظام ال�سوري ال يعني اإثبات 

اأنه���ا ان�سحب���ت عل���ى عالقته 

بح���زب اهلل، ال���ذي �سهد لقاءات 

عّدة بني ال�سي���د ح�سن ن�رشاهلل 

بع�سها  امتد  احلريري  والرئي�س 

اأن التوتر  �ساعات ع���ّدة، كم���ا 

بال�رشورة  يعن���ي  ال  ال�سيا�سي 

الو�سول اإىل درجة االغتيال.

ويبقى ما مُيكن اأن ي�سار اإليه 

اخلا�سة  املحكم���ة  مو�سوع  يف 

بلبن���ان، ه���و التقري���ر ال�سنوي 

اخلام�س للمحكمة ل�سنة 2013 - 

2014 الذي رفعه رئي�س املحكمة 
اأن  باراغوانث، معت���رباً  دايفي���د 

»املحكم���ة �سُت�سه���م يف تعزيز 

�سيادة القانون يف لبنان.. ولديها 

مهم���ة م�ساعدة حكوم���ة لبنان 

و�سعب���ه يف جهودهم���ا احلثيثة 

الإر�ساء �سيادة القانون.. وم�ساعدة 

�سع���ب لبن���ان وموؤ�س�سات���ه يف 

جهودهم الرامية اإىل اإعادة اإر�ساء 

ال�سالم وب�سط االأمن«.

بداية، من امله���م لفت نظر 

املحكمة ورئي�سها اإىل اأن تو�سيع 

مهام العدال���ة اجلنائية، لت�سّم 

باالإ�ساف���ة اإىل حتقي���ق العدالة 

واإن�ساف ال�سحايا مهامًا اأخرى، 

كاإر�س���اء ال�س���الم وب�سط االأمن، 

وم�ساع���دة احلكومة على ب�سط 

انطباعًا  يعطي  القانون،  �سيادة 

اجلنائي���ة  »العدال���ة  وكاأن 

الدولية« هي الو�سفة ال�سحرية 

الت���ي ُتعط���ى كدواء ل���كل داء 

يف املجتمع���ات اخلارج���ة من 

ال����رشاع، اأو اأنه���ا ترياق �ساٍف 

مين���ع الع���ودة اإىل النزاع���ات، 

ويب�سط ال�س���الم واالأمن ويوؤدي 

اإىل امل�ساحلة، وهذا غري �سحيح 

وغري �سحي على االإطالق.

�سيادة  اإىل  بالن�سب���ة  اأم���ا 

القان���ون، فبالرغم من م�ساهمة 

املحاكم اجلنائي���ة الدولية يف 

احرتام حكم القان���ون، باعتبار 

اأن »ال اأحد ف���وق القانون مهما 

علت مرتبته«، واأن عهد االفالت 

م���ن العقاب من خ���الل التذرع 

باحل�سانة ق���د وىّل، لكن يبقى 

اأن �سي���ادة حكم القانون يف بلد 

م���ا ال تكفيه ماكم���ة واحدة 

ليتحقق.

اإن �سي���ادة حكم القانون يف 

لبنان تعني اأنه ال يجب التمييز 

ب���ني ال�سحاي���ا، ب���ل م�ساواة 

تام���ة لل�سحايا اأم���ام القانون 

واإن�سافهم بالت�ساوي، وذلك عرب 

ما�سبة جمرمي احلرب االأهلية 

ارتكبوها،  الت���ي  اجلرائ���م  عن 

ومعرف���ة م�س���ري 17000 مفقود 

ما زال���ت عائالتها مرومة من 

اأب�س���ط حق���وق ال�سحايا، وهي 

احلق يف معرفة احلقيقة.

اإن �سي���ادة حكم القانون يف 

لبن���ان تعني م�س���اواة اجلميع 

اأم���ام القان���ون، ويف القان���ون 

اأن���ه بات باإمكان  ذاته، وتعني 

نوابهم  ما�سب���ة  اللبناني���ني 

ال���ذي  باالإره���اب  املتورط���ني 

تقا�سي���ه املحكم���ة اخلا�س���ة 

بلبن���ان، وتعني اأن���ه باالإمكان 

طه، �سواء 
ّ
اعتقال م���ن يثبت تور

يف التحري����س اأو التموي���ل اأو 

الدع���م اأو امل�سارك���ة يف اأعمال 

املواطنني  �س���واء �سد  اإرهابية، 

االأبرياء اأو �سد اجلي�س اللبناين 

اأو �س���د امل�سوؤولني ال�سيا�سيني 

الذي���ن يتعر�س���ون لالغتي���ال 

ب�سبب مواقفهم ال�سيا�سية.

اإن �سي���ادة حكم القانون يف 

لبنان، لي�س �سع���راً ُيكتب على 

ورق، بل ممار�س���ة عملية متتد 

من اأعلى الهرم حتى اأ�سفله.. هو 

اإط���ار �سامل ميتد لي�سمل ما هو 

اأبعد م���ن املوؤ�س�سات والقوانني 

واملحاك���م، لي�س���ل اإىل مقاربة 

وهذا  �ساملة..  ومواطنية  ثقافية 

اأبعد بكثري مما ت�ستطيع ماكمة 

اأن تقوم به، مهما عظمت اأهمية 

ال�سحّية، ومهما تو�ّسعت عاملية 

التحقيق واملقا�ساة.

د. ليلى نقوال الرحباين

سيادة حكم القانون 
في لبنان تعني أيضًا 

محاسبة النواب 
المتورطين باإلرهاب.. 

واعتقال من يثبت 
توّرطه تحريضًا أو تمويالً
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مبادرة دي ميستورا.. والوقت الضائع
جاءت مبادرة دي مي�ستورا بتجميد 

القت���ال يف حلب يف الوقت الذي جتري 

في���ه املحادثات حول املل���ف النووي 

املتفائل���ة  والت�رصيح���ات  الإي���راين، 

���ل اإىل اتف���اق كامل  باإمكاني���ة التو�سُّ

حوله، واأي�سًا يف وقت يقوم فيه اجلي�ش 

ال�سوري بتحقيق تقدُّم ميداين يف العديد 

من املناطق ال�سورية، حتديداً يف مدينة 

حلب، بع���د اأن طّوقه���ا باأغلبها، وهي 

الناحية  ا�سرتاتيجية من  ُتعترب منطقة 

الع�سكرية، كونها تقع على احلدود مع 

تركيا، ولأنها املعرب الرئي�ش للتكفرييني 

الذي يدخلون من���ه اإىل �سورية للقتال 

�سد النظام، وم���ا يزال اأردوغان ي�سعى 

لفر�ش املنطقة احلدودية منطقة عازلة 

م���ن اأجل حماي���ة املعار�س���ة، وملنع 

الأكراد من اإقامة دولتهم، ومن الناحية 

ال�سيا�سي���ة لي�ستفيد منه���ا كورقة من 

اأج���ل تعزي���ر دوره الإقليمي يف الأزمة 

ال�سورية.

اإن طرح املب���ادرة يف الوقت الذي 

وت�سعف،  املعار�س���ة  في���ه  ترتاج���ع 

يدفعن���ا اإىل ط���رح عالم���ات ا�ستفهام 

عديدة حولها: فهل جاءت هذه املبادرة 

بدافع ذاتي من قَبل ممثل الأمم املتحدة 

دي مي�ستورا، اأم مّت تن�سيقها مع اأمريكا 

وحلفائها يف املنطقة؟ وهل جاءت يف 

�سياق حتريك ملف الأزمة ال�سورية، من 

التفاو�سي، وعلى طريقة  خالل امل�سار 

»جني���ف - 1« و»جني���ف - 2«، بعد 

اأن اقتنعت اأمريكا باأن اخليار الع�سكري 

مل يح���ل الأزمة يف �سوري���ة بل زادها 

تعقيداً، خ�سو�س���ًا بعد الإجنازات التي 

حققه���ا اجلي�ش ال�س���وري يف امليدان، 

وبع���د الهزائم املتالحق���ة التي منيت 

بها املعار�سة يف العديد من املناطق، 

و�سيط���رة تنظيم »داع�ش« على الكثري 

من مناطق نفوذها، واإعالنه »الإمارة« 

فيها؟ وهل اللقاءات التي اأجرتها رو�سيا 

مع بع�ش اأط���راف املعار�سة، واحلديث 

ع���ن »جني���ف - 3« ياأتيان يف �سياق 

حل �سيا�س���ي مرتقب؟ وهل اللقاء الذي 

عق���ده الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني 

مع وزير اخلارجي���ة ال�سعودي، وكذلك 

اللقاء الذي �سيعقده مع الرئي�ش ب�سار 

الأ�سد هو يف هذا الجتاه؟ وهل ت�ستطيع 

اأم���ريكا اأن ُتلزم اأطراف املعار�سة باأية 

ت�سوي���ة يتم التو�سل اإليه���ا، خ�سو�سًا 

بعد �سيطرة »داع����ش« على كثري من 

مناط���ق نف���وذ املعار�س���ة، اأم اأن هذا 

احلراك من خمتلف الأطراف هو للتاأكيد 

عل���ى اأن الت�سوية يف �سوري���ة ل تتّم 

باحل�س���م الع�سكري، رغ���م اأن اأوانها مل 

يحن بعد؟

من يطل���ع على تف�س���ري م�سطلح 

»جتميد القت���ال« يف املفهوم الدويل، 

وال���ذي يعني اأنه عل���ى جميع اأطراف 

الن���زاع اأن توق���ف اإطالق الن���ار، واأن 

حتاف���ظ عل���ى و�سعها املي���داين كما 

هو، يتاأّك���د اأن هذه املبادرة هي لإنقاذ 

املعار�س���ة يف مدينة حلب، خ�سية من 

الن�سحاب منها، وملنع اجلي�ش ال�سوري 

من اأن ي�سيطر عليها وعلى ريفها، نظراً 

اإىل الأهمية الع�سكرية للمحافظة.

تاأت���ي ه���ذه املب���ادرة يف الوقت 

ال�سائ���ع، ويف وق���ت ما ت���زال اأمريكا 

متخبط���ة يف تعاطيها مع ملف الأزمة 

ال�سوري���ة، وذلك ب�سب���ب الختالف يف 

وجهات النظ���ر داخل الإدارة الأمريكية، 

وبالرغ���م من ذلك فاإنها تق���دِّم اأولوية 

اإ�سقاط  اأولوية  حماربة »داع�ش« على 

نظام ب�س���ار الأ�سد، لكنه���ا يف الوقت 

ذات���ه تخ�سى م���ن تزايد ق���وة النظام، 

ال���ذي اأ�سبح يف و�س���ع متقّدم ي�سعب 

عل���ى اأم���ريكا واملعار�س���ة امل�سلحة 

و»املعتدل���ة« اأن ت�سقط���ه، ل���ذا فهي 

حتاول اتخاذ الإج���راءات التي ت�ساعد 

- ح�س���ب راأيها - على اإ�سعاف النظام 

ال�س���وري، واإبقائه يف حال���ة ا�ستنزاف 

م�ستمر، اإىل اأن ياتي الوقت الذي تن�سج 

في���ه ظروف الت�سوية يف منطقة ال�رصق 

الأو�س���ط، ويت���م التفاق ح���ول امللف 

النووي الإيراين.

هاين قا�سم

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري يالحقون فلول الإرهابيني يف اأحد اأحياء حلب القدمية

المطالبة بهدنة في 
حلب أتت بعد الخشية من 

م  انسحاب المسلحين وتسلُّ
النظام زمام األمور 

فيها.. نظرًا إلى األهمية 
العسكرية للمحافظة

ف�س���ل م�سلح���و »القلم���ون« يف ح�ساباتهم 

ومراهناته���م التي بنوه���ا على مل���ف اختطاف 

الع�سكري���ني يف ج���رود »عر�س���ال«، والت���ي قد 

تعيد البل���دة املذكورة اإىل ما قب���ل 2 اآب الفائت، 

وفقًا حل�ساب���ات امل�سلحني؛ اأي م����رصح عمليات 

لالإرهابيني، و»اأر�ش ن�رصة« للتكفريني يف املقلب 

الثاين م���ن احلدود، وفقًا للمهم���ة الإقليمية التي 

اأنيطت بها. غري اأن الإجراءات التي يتخذها اجلي�ش 

اللبن���اين يف »عر�سال« وحميطه���ا �سّيقت رقعة 

حترك املجموعات التكفريي���ة امل�سلحة، وبالتايل 

عّطل���ت هذه املهمة، وبات اإرهابيو »اجلرود« بني 

»فك���ي كما�سة« بفعل هذه الإج���راءات، والق�سف 

املدفع���ي واجلوي ال���ذي ت�سنه الق���وات ال�سورية 

عل���ى مواقع هذه املجموعات، فل���م يعد بو�سعها 

البقاء طوي���اًل يف مواقعها الراهنة مع قدوم ف�سل 

ال�ست���اء والعوا�س���ف، رغ���م و�س���ول امل�ساعدات 

الغذائي���ة واملحروقات اإليها، لك���ن حتت مراقبة 

اجلي�ش، بح�س���ب م�سادر ميداني���ة متابعة تعزو 

�سبب غ�ّش طرف الأجهزة املخت�سة عن مرور هذه 

امل�ساع���دات با�ستمرار عملي���ة التفاو�ش من اأجل 

اإطالق الع�سكريني املختطف���ني، والتي مل توؤدِّ اإىل 

نتائج ملمو�سة حت���ى الآن، موؤكدة اأن جناح هذه 

العملية �سيفقد امل�سلحني اأكرب ورقة �سغط حتاول 

من خاللها ابتزاز الدولة اللبنانية.

لري���ب اأن الظروف املعي�سي���ة ال�سعبة التي 

يع���اين منها امل�سلحون يف ج���رود عر�سال حتمًا 

�ستدفعهم اإىل النتق���ال اإىل مناطق اأخرى تتح�سن 

فيها ظروفهم، فبعد اإ�سقاط اجلي�ش ل�»حلم الإمارة 

الوهابية« يف لبن���ان ال�سم���ايل، اأ�سحت منطقة 

�سبعا - العرقوب وجهة امل�سلحني، لل�سغط على 

احلكومة واملقاومة من اجلن���وب، ح�سب ما توؤكد 

امل�سادر.

وتلف���ت اإىل اأن هناك تن�سيقًا بني م�سلحي 

عر�س���ال والقنيطرة ال�سوري���ة، الذين حترّكوا 

موؤخراً باجتاه »جب���ل ال�سيخ«، يف حماولة 

للو�سول اإىل متا�ش مع املقاومة يف لبنان.

وما ي�سهم اأي�سًا يف دف���ع التكفرييني اإىل 

النتق���ال اإىل �سبع���ا، هو بث بع����ش الإعالم 

معلومات تتح���دث عن اإم���كان اإقامة �رصيط 

»اإ�رصائيلي« ح���دودي يف »القنيطرة« مماثل 

للذي اأقامته يف لبن���ان، لكن باإدارة تكفريية، 

بدًل من »اللحدية« هذه املرة.

بالتاأكي���د اأن »الوع���د« باإقامة »منطقة 

عازل���ة« على احلدود اللبناني���ة - ال�سورية، 

تكون م�رصحًا لعملي���ات التكفرييني، ومنطلقًا 

ل�ستهدافه���م للمقاومة، حتم���ًا �سيحفزهم اإىل 

النتقال اإىل »�سبع���ا - العرقوب«، والتح�ّسد 

فيه���ا، يف انتظار ما ت���وؤول اإلي���ه التطورات 

امليداني���ة يف اجلنوب ال�س���وري، ل�سيما يف 

»القنيطرة«.

ويف ال�سياق، ل ت�ستبع���د م�سادر اإ�سالمية اأن 

ي�سعى العدو »الإ�رصائيل���ي« اإىل توتري الأو�ساع 

الأمني���ة م���ع لبنان، ع���رب ا�ستخ���دام التكفرييني 

لهذه املهة، يف �سوء تق���دُّم املفاو�سات الإيرانية 

- الغربية، الأمر الذي يقل���ق »اإ�رصائيل« وبع�ش 

الأطراف الإقليمي���ة، كاململكة ال�سعودية و�سواها، 

لل�سغ���ط على حم���ور املقاومة، عل���ى اعتبار اأن 

بع�ش الأرا�س���ي اللبنانية مات���زال ت�سّكل مقرات 

للمجموع���ات الإرهابي���ة، على حّد ق���ول م�سادر 

توؤكد اأن املقاومة عل���ى اأمّت اجلهوزية يف امليدان 

وال�سيا�سة ملواجه���ة اأّي تطور قد يطراأ، وما جناح 

اإطالق الأ�سري عماد لبنان عياد اإل دليل على ذلك.

ح�سان احل�سن

التكفيريون.. من عرسال إلى شبعا - العرقوب
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¡ »داع�ش« وال�سالح امل�رصوق
ُعلم اأن جمموعة مقاتلني من كتيبة »عز الدين 

الق�س���ام« ال�سوري���ة، والتي كان���ت تقاتل مع 

اإحدى كتائب حرك���ة »�سام الإ�سالم«، ان�سمت 

اإىل تنظيم »داع����ش« يف الرقة �سمال �سورية، 

بع���د اأن ا�ستولت على اأ�سلحة الكتيبة الثقيلة، 

ومن بينه���ا ر�سا�سات عي���ار 14.5، بالإ�سافة 

اإىل �سي���ارة �ساحنة كبرية مثبت عليها ر�سا�ش 

عيار23، بالإ�سافة اإىل ثمن دبابة )T55( قامت 
ببيعها يف فرتة �سابقة.

ويف التفا�سي���ل فاإن ه���ذه املج���موعة قالت 

للكتيب���ة اإن هناك معرك���ة يف ريف حماة �سد 

النظام، وطلبت �سالحًا ثقياًل ومتو�سطًا، ليتبنّي 

فيما بع���د اأنها �رصقت ال�س���الح وان�سمت اإىل 

تنظيم »داع�ش«.

¡ .. ب�سهادة فرن�سية
�سيير  علييى  مطلييع  فرن�سييي  دبلوما�سييي  ر�أى 

�الت�سيياالت بيين �إييير�ن و�لييدول �لغربييية، �أن 

هناك بع�ض �الأمييور »�الإيجابية« �لتي حتققت، 

منها ما يتعلق بامل�سييتوى �لعييايل من �لتعاون 

و�لتن�سيييق يف �ملو�قف حييول �لربنامج �لنووي 

�الإييير�ين بيين �لنظييام �ل�سييعودي و»�إ�رس�ئيل«، 

معترب�ً �أن هناك �أهمية ال�سييتغالل هذ� �لتعاون 

�لالفت و��ستن�ساخه يف �ساحات متاأزمة، ميكن 

للبلدييين »�لتعيياون« حلييل �مل�سيياكل فيها، ويف 

مقدميية هييذه �الأزمييات و�ل�رس�عييات، �ل�رس�ع 

�لفل�سييطيني - »�الإ�رس�ئيلييي«، وهييو مييا تبحث 

عنييه »�إ�رس�ئيل« يف هذه �ملرحلة �لتي ي�سييفها 

�لدبلوما�سييي �لفرن�سي باأنها من �أخطر �ملر�حل 

�لتي متر بها منطقة �ل�رسق �الأو�سط.

¡ م�سري القذايف جمهول
قالت م�سادر ق�سائية ليبية اإن الغمو�ش يحيط 

مب�سري �سي���ف الق���ذايف، املحتجز يف حمكمة 

الزنت���ان املغلقة منذ اأن غادر ق�ساتها املدينة 

اإثر اندلع املواجه���ات امل�سلحة بني كتائبها 

وقوات »فجر ليبيا« يف املناطق املحيطة بها.

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن الت�سالت املكثفة مع 

م�سوؤولني يف الزنتان مل ُتف�ِش اإىل �سيء يطمئن 

على �سالمة جنل القذايف، الذي كان اآخر ظهور 

ل���ه يف 27 ني�سان/ ابري���ل املا�سي عرب دائرة 

تلفزيونية مغلقة من بلدة الزنتان خالل جل�سة 

حماكمته.

¡ رو�سيا ت�ستعّد للحرب؟
�أثييارت �لتغير�ت �لهيكلية �لتييي �أجرتها وز�رة 

�لدفاع �لرو�سييية �لت�سيياوؤالت حول �ملدى �لذي 

نز�عاتهييا  �إليييه يف  للو�سييول  ت�سييتعد رو�سيييا 

مييع �لغييرب، وعلييى ر�أ�سييه �لواليييات �ملتحييدة 

�الأمركية؛ من �لقرم �إىل �سييورية، ومن �أوكر�نيا 

�إىل �أمييركا �جلنوبية.. فوز�رة �لدفاع �لرو�سييية 

�سييّكلت قيادة ��سيير�تيجية جديدة ت�سيياف �إىل 

�لقياد�ت �لي4 للقو�ت �مل�سلحة يف �أنحاء �لبالد، 

وتو��سل �لعمل لت�سكيل جمموعة من �لقو�ت يف 

�سييبه جزيرة �لقييرم، علمًا �أن �لغييرب مل يعرف 

بعد بان�سمام �لقرم �إىل رو�سيا.

وكان �لرئي�ييض �لرو�سييي فالدمييير بوتن �أعلن 

دة �جلديدة �لتي 
َّ

�أن �لقيادة �ال�سر�تيجية �ملوح

مّت ت�سييكيلها لتطوييير �لتنظيم �لهيكلييي للقو�ت 

�مل�سييلحة �لرو�سييية، �سييتبا�رس �لعمل يف منطقة 

�لقطب �ل�سمايل يف 1 كانون �الأول 2014.

ذكيير �أن �سييحفًا عديدة حتدثت عيين مو�جهات 
ُ
ي

خطرة بيين �لطر�ن �لرو�سييي و�الأمركي، و�أن 

�لطر�ن �حلربي �لرو�سي �خرق �ملجال �جلوي 

�الأمركي �أكرث من مرة على �إثر هذه �ملو�جهات.

من هنا   وهناك
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سورية والمقاومة وروسيا وإيران.. ومعادالت القوة الجديدة
يف  �سورية  اأعداء  حلف  حم�سور 

�سهراً   44 نحو  بعد  ال�سيقة  الزوايا 

التي  الوا�سعة  احل��رب  م��ن  ونيف 

ال�سورية،  الوطنية  الدولة  على  �ُسنِّت 

املذهلة؛  الإمكانيات  لها  وُر�سدت 

واإعالمًا،  وعتاداً،  ومرتزقة،  ماليًا، 

امل�ساريع  ك��ل  فيها  وا�سُتح�رصت 

ال�ستعمارية التي كانت ُتعّدها دوائر 

والأمريكية  الغربية  ال�ستخبارات 

قرنني،  من  اأك��ر  منذ  وال�سهيونية 

املبداأ  كان  فيها  امل�سرتك  والقا�سم 

امل�سهور:  الإنكليزي  ال�ستعماري 

»فرّق ت�سد«، وبهذا طفت على �سطح 

التكفريي،  الإرهاب  التطورات موجات 

تك�سف  ال��ت��ط��ورات  اأخ����ذت  ال��ت��ي 

والأمريكيني  الغرب  ان��خ��راط  م��دى 

الأ�سوليات  ي�سمى  وما  و»الإخ��وان« 

»�سلفية«  وب���دع  »وه��اب��ي��ة«  م��ن 

الدين  اإىل  مت��ت  ل  وق��دمي��ة  حديثة 

ون�رصها،  ُخُلقها  يف  ب�سلة،  احلنيف 

من اأجل ت�سّظي املنطقة، لكن ال�سمود 

ال�سورية  الوطنية  للدولة  الأ�سطوري 

معها،  حلفائها  وموقف  وجي�سها، 

بداأ ي�سيب امل�رصوع اجلهنمي مبقتل، 

احل�سابات،  مراجعة  مرحلة  وب��داأت 

الكاز  وبائع  الرتكي  اأن  يبدو  التي 

العربي مل يبداآ با�ستيعابها بعد.

اأخ��ذ  ال��ت��ي  للوقائع  ووف��ق��ًا 

ف��اإن  ال�����س��وري،  امل��ي��دان  يفر�سها 

مرحلة  با�رصا  وال��غ��رب  وا�سنطن 

ح�رص الأولويات، فبداأ هّمهم يتحول 

و�سقوط  الإره��اب،  على  احلرب  اإىل 

وقد  الأ���س��د«،  »اإ�سقاط  �سعارهم 

ما  وهذا  وا�سحة،  الأمريكي  اأعلنها 

جعل ال�سعودية يف حالة من فقدان 

بيكار  فو�ّسعت  والعقالنية،  التزان 

منرب  من  مندوبها  بطلب  عداواتها 

حزب  اإدراج  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ش 

اهلل كمنظمة »اإرهابية«، مرتافقًا مع 

اإعالمية خليجية و�سهيونية  حملة 

ج لهذا الطرح. تروِّ

ال�سعودي  الهجوم  ه��ذا  لكن 

الغرب،  دول  من  اهتمامًا  يلَق  مل 

املوجات  من  تتخوف  اأخ��ذت  التي 

على  التكفريي  لالإرهاب  الرتدادية 

كل  مع  اأن��ه  خ�سو�سًا  عوا�سمها، 

�سورية  يف  لالإرهاب  ه  توجَّ �رصبة 

ع��ودة  هناك  اأن  يعني  وال��ع��راق 

انطلقوا  الذي  املكان  اإىل  لتكفرييني 

وق��ائ��ع  تتك�سف  وق���ت  يف  م��ن��ه، 

�رصيحة ومدّوية عن حجم النخراط 

احت�سان  يف  واخلليجي  ال�سعودي 

جتنيد  وا�ستمرار  ومتويله،  الإرهاب 

الناقمني يف مملكة الرمال يف تنظيم 

»داع�����ش« و»ج��ب��ه��ة ال��ن�����رصة«، 

ت�سري  املواجهات  وقائع  اإن  بحيث 

فرار  اأو  اعتقال  اأو  مقتل  اإىل  يوميًا 

�سعوديني، ويف ظل ات�ساع قلق اآلف 

�سبابها  على  اخلليجية  العائالت 

الذين غرّر بهم �سيوخ فتاوى »غب 

اأن  بعد  »الديلفري«،  اأو  الطلب« 

والكليات  املعاهد  م��ن  تخرجوا 

فيهم  غر�ست  التي  »الوهابية«، 

بذور وعقائد التكفري ورف�ش الآخر.

ما  ه��ي  اخليبة  ك��ان��ت  واإذا 

تو�سف به حملة التهييج ال�سعودي 

واملقاومة يف  والعراق  �سورية  �سد 

لبنان واإيران، فاإن الآخرين من حلف 

اأعداء �سورية لي�سوا اأف�سل حاًل.

فرتكيا تتحرك يف كل الجتاهات 

وتوجيه  الأخ���رية  ال��ت��ط��ورات  بعد 

ال�سفعة؛  ي�سبه  ما  لأنقرة  وا�سنطن 

عازلة  منطقة  اإقامة  الأوىل  برف�ش 

�سورية،  مع  الرتكية  احل��دود  على 

اأحمد  الأع��ظ��م«  »ال�سدر  فتحرّك 

وكرد�ستان،  العراق  نحو  اأوغلو  داود 

م�سعود  من  نف�سًا  اأخذ  قد  كان  واإذا 

طهران،  من  و�سله  اأنه  اإل  ال��ربازاين، 

و�سمع يف بغداد، كما و�سل اإىل اأذنه 

اأنه لن ي�سل  مبا�رصة من جو بايدن 

مع  بلغه  كما  مرتنيخ،  ركبة  اإىل 

�سيده رجب طيب اأردوغان اأن الرجل 

وهو  �سليماين،  اجل��رال  الغام�ش 

خم�سني  مع  ا�ستطاع  مدين،  بلبا�ش 

رجاًل من رجاله اأن يهزموا »داع�ش«، 

اإذا  احلال  فكيف  بالتقهقر،  تبداأ  واأن 

اأن  خ�سو�سًا  امليدان؟  ثياب  لب�ش 

واأوغلو  اأردوغ���ان  وجماعة  اتباع 

يتلقون  بداأوا  »الإخ��وان«  من  وقطر 

قبل  الهزائم يف كل مكان؛ من م�رص 

اأيام، وما  اأ�سهر، اإىل تون�ش قبل  عدة 

وا�سح يف  ب�سكل  وعرّب عنه  بينهما، 

اجلاري  الثاين  ت�رصين  من  ال�ساد�ش 

ال�سقفه  ري��ا���ش  ق��ي��ادة  ب��اإط��اح��ة 

الطب�ش،  وح���امت  طيفور  وف����اروق 

جديدة  »اإخوانية«  قيادة  وانتخاب 

ي�سمى  ما  فحتى  وبالتايل  ل�سورية، 

الليربالية«  ال�سورية  »املعار�سة 

ومي�سال  غليون  برهان  �ساكلة  على 

بغرق  غرقوا  لّفهما  لّف  ومن  كيلو 

»الإخوان«، واهتزاز ال�سورة القطرية 

التي اأطاحت �سابقًا بحمَدي الدوحة، 

وجعلت متيمًا مرتبكًا وتائهًا، فتم�ّسك 

ل  حتى  الكويتية  الو�ساطة  بق�سة 

تزداد عزلته اخلليجة والعربية.

والأ���رص  العائالت  كانت  واإذا 

عن  ت�ساوؤلتها  تتزايد  اخلليجية 

ال�سباب  اأبنائها  من  الآلف  م�سري 

»الوهابية«  فتاوى  دفعتهم  الذين 

�سورية  يف  جم��ه��ول  م�سري  اإىل 

والعراق، فاإن ثمة ملف ح�سا�ش بداأ 

يطل براأ�سه عندنا يف لبنان، وبداأت 

و»�سلفية«  »م�ستقبلية«  قيادات 

واإث��ارت��ه،  عنه  احل��دي��ث  تتجنب 

و�سيدا  ال�سمال  يف  خ�سو�سًا 

نحو  م�سري  حول  الغربي،  والبقاع 

�سيء،  عنهم  ُيعرف  ل  �ساب  األ��ف 

و�سبق لهم اأن ُغرِّر بهم واأُر�سلوا اإىل 

داخل �سورية للقتال مع اجلماعات 

اإىل  املعلومات  وت�سري  التكفريية، 

غربية  اإح�سائية  اأن  علمًا  مقتلهم، 

اأ�سهر  ع��دة  قبل  اأ���س��ارت  قد  كانت 

يف  لبنانيًا   830 نحو  مقتل  اإىل 

�سوى  جثثهم  من  ي�سل  مل  �سورية، 

ال�سمال..  من  معظمهم   ،75 نحو 

حيزاً  الأم��ر  هذا  يحتل  اأن  ويتوقع 

التي  العائالت  اهتمام  من  وا�سعًا 

اأولدها،  م�سري  عن  تت�ساءل  اأخذت 

ل  والتي  الثلج  ككرة  تتدحرج  وقد 

ُيعرف اأين �ست�ستقر، علمًا اأن بع�ش 

من  الديلفري«  »فتاوى  اأ�سحاب 

اللبنانيني �سار خارج البالد!

حلف  ي��ب��داأ  ه��ل  باخت�سار، 

واأعراب  لبنانيني  �سورية من  اأعداء 

اأولئك  مبراجعة احل�سابات، ل�سيما 

حينما  املعنويات  بارتفاع  �سعروا 

ب�رصب  يهدد  اأوب��ام��ا  ب��اراك  ك��ان 

بالد الأمويني خالل �ساعات، لكنهم 

الأمل،  بخيبة  اأُ�سيبوا  ما  �رصعان 

لن  اأوب��ام��ا  اأن  لهم  تبني  اأن  بعد 

الآن  حتّول  اإذا  فكيف  بذلك،  يقوم 

اإىل »بطة عرجاء«، خ�سو�سًا بعد 

ورو�سيا،  واإي��ران  اهلل  حزب  بداأ  اأن 

�سورية،  بالطبع  اأ�سا�سًا  ومعهم 

ي�سكلون حمور القوة والت�سدي لأي 

عدوان؟

مفاو�سات  م�سل�سل  تابعوا 

النووي الإيراين يف حلقات جديدة.

ان��ت��ب��ه��وا ج���ي���داً ل��ن��ت��ائ��ج 

النتخابات التون�سية.

ت���اب���ع���وا ح����رك����ة ده�����ش 

الفل�سطينيني للم�ستوطنني.

الأم��ل  خليبة  ج��ي��داً  ان��ظ��روا 

فرن�سا  خارجية  وزي��ر  وج��ه  على 

الذي حتّول  فابيو�ش،  اآلن  اليهودي 

اأن يكون  اأمل  الكاثوليكية على  اإىل 

نيكول  املجري  كاليهودي  حظ  له 

�ساركوزي.

اأردوغ��ان؛  حركة  جيداً  تابعوا 

بع�ش  تت�سح  رمبا  الرجاء..  خائب 

من ال�سورة.

اأحمد زين الدين

أردوغان وأوغلو تبلغا: سليماني تمّكن مع 
خمسين من رجاله من هزيمة »داعش« وهو 
بلباس مدني.. فماذا لو لبس ثيابًا الميدان؟

»M600« تقاطع »اإ�سرائيلي« – اأمريكي حول �سناعة �ساروخ فاحت 110 يف �سورية حتت ا�سم
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»الجبهة  تحية لـ
الشعبية لتحرير 

فلسطين«

يا�سني  دير  كانت   1948 عام 

التي  امل��ج��زرة  مع  موعد  على 

»بيغن«  الإرهابي  عليها  اأق��دم 

وع�سابات »الأرغون وال�سترين« 

ب��ح��ق اأب��ن��ائ��ه��ا، وال��ت��ي ذه��ب 

الأط��ف��ال  م��ن   250 �سحيتها 

والن�ساء والرجال وال�سيوخ. 

الكيان  ق��ادة  حينها  يكن  مل 

�ستة  م���رور  بعد  اأن���ه  ي��درك��ون 

الذاكرة  �ستبقى  الزمن،  عقود من 

الفل�سطينية تختزن تلك املجزرة 

بحق  املرتَكبة  وغريها  الب�سعة، 

مت�سلحني  الفل�سطيني،  ال�سعب 

�سيموتون،  »ك��ب��اره��م  مبقولة 

مقولة  �سين�سون«..  و�سغارهم 

انطالقة  مع  الفل�سطيني  اأ�سقطها 

املعا�رصة  الفل�سطينية  الثورة 

العام 1965.

تلك الذاكرة الفل�سطينية، وبعد 

دير  على جمزرة  عامًا   66 مرور 

على  بدورها  هي  كانت  يا�سني، 

الثامن ع�رص  يوم  �سبيحة  موعد 

من اجلاري مع العملية البطولية 

القد�س  مدينة  يف  واجل��ري��ئ��ة 

ال�سهيدان  نّفذها  والتي  املحتلة، 

جمل  اأبو  وغ�سان  عدي  البطالن 

»كتائب  ومن  املكرب،  جبل  من 

م�سطفى«؛  علي  اأب��و  ال�سهيد 

ل�»اجلبهة  الع�سكري  اجل��ن��اح 

الكني�س  ���س��د  ال�����س��ع��ب��ي��ة«، 

الواقعة  »ت�سيفا«،  ال�سهيوين 

يا�سني،  دي��ر  قرية  اأر����س  على 

اإن  القول  اأرادا  ال�سهيدين  وكاأن 

عقاب ال�سهاينة على ما ارتكبوه 

مع  ي�سقط  لن  بحقنا  جرائم  من 

ردٌّ  هي  وبالتايل  الزمن،  تقادم 

على جرائم الحتالل وممار�ساته 

العدوانية بحق اأهلنا املقد�سيني، 

على  �سقطوا  الذين  وال�سهداء 

واإعدامًا  حرقًا  امل�ستوطنني؛  يد 

و�سنقًا »حممد اأبو خ�سري، وخري 

حمدان، ويو�سف الرموين«. 

يف  تعيدنا  القد�س  عملية 

وزير  اغتيال  عملية  اإىل  الذاكرة 

�سياحة الكيان الغا�سب؛ رحبعام 

زئيفي، ويف مدينة القد�س اأي�سًا، 

العام  الأم��ني  اغتيال  على  رداً 

اأبو  ال�سهيد  ال�سعبية  للجبهة 

علي م�سطفى. 

ل�»اجلبهة  التحية  ن��وّج��ه 

�رصف  لها  كان  التي  ال�سعبية«، 

املداميك  و�سع  يف  امل�ساهمة 

وهي  املعا�رصة،  لثورتنا  الأوىل 

انطالقتها  اأع��وام  م�سرية  خالل 

ق��ادت��ه��ا  خ���رية  ق��ّدم��ت  ال�48 

اأو  �سهداء  اإما  الكبار،  ورموزها 

اأ�رصى على درب حترير فل�سطني 

كل فل�سطني.

رامز م�سطفى

أحــداث
6

في يوم التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني:

هل من مساندة دولية ضد التصعيد العنصري الصهيوني؟

ونح���ن على م�س���ارف نهاية العام 

2014 ميك���ن الق���ول اإن الفل�سطيني���ني 
ا�ستطاعوا اأن يكّون���وا راأيًا عامًا م�سانداً 

لق�سيته���م وت�سعباتها، خ�سو�سًا بعد اأن 

اأقرّ جمل�س العم���وم الربيطاين باأغلبية 

الأ�سوات على مذّك���رة تطالب احلكومة 

الفل�سطينية، وموقف  بالعرتاف بالدولة 

وزارة اخلارجي���ة البلجيكي���ة احل���ازم 

يف احتجاجه���ا عل���ى تدم���ري �سلطات 

لنقل  �سبكة  »الإ�رصائيل���ي«  الحت���الل 

التيار الكهربائي، وقرار حكومة اململكة 

ال�سويدي���ة الع���رتاف بدول���ة فل�سطني، 

بالإ�سافة اإىل املواقف املتقدمة لالحتاد 

القرار »الإ�رصائيلي«  اإدانة  الأوروبي يف 

باإقام���ة وح���دات ا�ستيطانية جديدة يف 

القد�س.

كم���ا ل ب���د م���ن الإ�س���ادة وتقدير 

املواقف الإن�سانية والأممية لكل من كوبا 

وفنزويال والأرجنتني والربازيل وبوليفيا، 

والكوادور واأورغواي ونيكاراغوا، والراأي 

الع���ام يف القارة الأمريكي���ة اجلنوبية 

باأحزابها وُنخبه���ا وموؤ�س�ساتها املدنية 

و�سعوبه���ا بدعم احل���ق الفل�سطيني يف 

مقاومة الحتالل، خ�سو�سًا بعد الهجمة 

واملقد�سيني،  القد����س  على  ال�سهيونية 

واإق���رار احلكومة ال�سهيوني���ة بغالبية 

الثلثني م�رصوع »قانون القومية«، الذي 

يكرّ�س التمييز �سد فل�سطينيي ال�48.

تتكث���ف يف هذه الف���رتة الن�ساطات 

والتح���ركات املرتبط���ة باليوم العاملي 

للت�سام���ن مع ال�سع���ب الفل�سطيني )29 

ت�رصين الث���اين( الذي حت���ّول من ذكرى 

األيم���ة وقع���ت فل�سطني فيه���ا �سحية 

التواط���وؤ الدويل عل���ى تق�سيمها بالقرار 

181، واإعطاء الع���دو ال�سهيوين دون اأي 
وج���ه حق فر�س���ة متكينه م���ن احتالل 

اأجزاء وا�سعة من اأر�س فل�سطني، اإىل يوم 

عاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، 

الفل�سطيني  ال�سع���ب  من خالل ن�س���ال 

وت�سحيات���ه التي اأدت اإىل اإعادة �سياغة 

هذه املنا�سبة. 

ه���ذا العام تتزام���ن املنا�سبة مع 

اإع���الن الأمم املتح���دة الع���ام املقبل 

�سن���ة دولي���ة للت�سامن م���ع ال�سعب 

الفل�سطيني، وهي م�ساألة هامة لتذكري 

الع���امل بالظلم الذي م���ا زال ال�سعب 

الفل�سطيني يتعرّ�س له.

اأ�س���درت المم املتح���دة يف  لق���د 

العام 1977 قراراً باعتب���ار يوم التا�سع 

والع�رصين من ت�رصين الثاين من كل عام 

يومًا عامليًا للت�سامن مع حقوق ال�سعب 

الفل�سطين���ي، وهي حمط���ة دولية هامة 

متثِّل اعرتافًا بالظل���م التاريخي الالحق 

بال�سع���ب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية، 

ومنا�سبة اأي�سًا لتذكري العامل باأن هناك 

حقوقًا وطنية ما زال���ت اأ�سرية الحتالل 

وال�ستعمار..

يحتدم ال����رصاع الواقعي هذا العام 

ب���ني املعطي���ات احلا�سل���ة يف منطقة 

ال����رصق الأو�س���ط وبني احلقائ���ق التي 

تكرّ����س مب���داأ احلق���وق الفل�سطيني���ة، 

حي���ث ي�ستم���ر الحت���الل ال�سهي���وين 

يف العت���داء عل���ى حق���وق ال�سع���ب 

الفل�سطين���ي، من خالل تهوي���د القد�س 

والتنكي���ل باملقد�سيني وفل�سطينيي 48، 

وق�سم املزيد م���ن الأرا�سي بال�ستيطان 

وم�ساري���ع ال�ستيالء عل���ى مدن وقرى 

باأكمله���ا، و�س���ط �سم���ت مري���ب م���ن 

الع���امل باأجمعه عل���ى خمتلف اجلرائم 

ال�سهيونية؛ من احل�سار الربي والبحري 

واجلوي لقط���اع غزة والتنكيل بالأ�رصى 

الذي���ن يتعر�س���ون للتعذي���ب اجل�سدي 

والنف�س���ي والإع���دام البط���يء، كذل���ك 

احل�سار القت�سادي والأمني على ال�سفة 

الغربية، غ���ري اأن ال�سع���ب الفل�سطيني 

رف����س العرتاف بامل����رصوع ال�سهيوين 

القائم عل���ى الحتالل وال�ستعمار، وهو 

قّدم ويق���ّدم الآلف من ال�سهداء من اأجل 

حقوقه الوطنية، واأي�سًا �سامد يف اأر�سه 

وخارجها ي�سّج���ل يف �سفحات تاريخه 

الن�س���ايل املزيد م���ن الت�سحيات على 

درب م�سرية الكفاح املتوا�سل.

لذل���ك، ل ب���د من جتمي���ع عنا�رص 

مقدمته���ا  ويف  الفل�سطيني���ة،  الق���وة 

الوح���دة الوطني���ة، واملحافظ���ة على 

ما حتق���ق من اإجن���ازات، واإطالق حوار 

وطن���ي وا�سع من اأج���ل ت�سكيل حكومة 

وحدة وطنية تتحم���ل م�سوؤولياتها يف 

اإدارة كل العملي���ة الوطني���ة، ملواجهة 

ال�ستيط���ان الزاح���ف وعملي���ة تهويد 

القد����س املتم���ادي، ووق���ف التالع���ب 

مب�س���ري ال�سع���ب الفل�سطيني يف قطاع 

غزة وباق���ي الأرا�سي الفل�سطينية، وكل 

ه���ذا يف اإطار التاأ�سي����س ل�سرتاتيجية 

فل�سطيني���ة ببناء جبه���ة مقاومة يف 

غ���زة امل�سي ُقُدمًا يف خي���ار املقاومة 

�س���د الحتالل ال�سهي���وين حتى دحره 

عن كام���ل الأر�س الفل�سطينية املحتلة، 

وتوحي���د كاف���ة الأجنح���ة الع�سكرية، 

اإىل الإ����رصاع يف ت�سكيل غرفة عمليات 

م�سرتك���ة مبرجعية �سيا�سي���ة موحدة 

لتدار����س �سبل ال���رد عل���ى اأي عدوان 

�سهي���وين حمتَمل، والعم���ل على دعم 

مقّومات قي���ام انتفا�سة �سعبية �ساملة 

يف ال�سفة، وتو�سي���ع دائرة فعل حركة 

الالجئني، وموا�سلة املعركة ال�سيا�سية 

يف الأمم املتحدة، واأي�سًا الن�سمام اإىل 

املحكمة اجلنائية الدولية..

�سامر ال�سيالوي 

عربي 

تتزامن المناسبة هذا 
العام مع إعالن األمم 

المتحدة العام المقبل 
سنة دولية للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني

�سنة بعد اأخرى تتزايد الن�ساطات والتحركات املرتبطة باليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني
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األزمة الليبية تؤّمن األرض الخصبة لإلرهاب
ُتعّد الأزمة الليبية م���ن امل�ساكل امل�ستع�سية 

وال�سع���ب حله���ا يف منطقة املغ���رب العربي، اإذ 

بعد �سقوط نظام الق���ذايف تطّورت الأحداث ب�سكل 

مت�س���ارع، ليتزاي���د القتتال و�سالل ال���دم بن�سبة 

كبرية، الأمر الذي اأّدى اىل ازدياد التوتر يف املنطقة 

باأ�رصها، فمن ال�سعب اإن���كار مدى تعدد العنا�رص 

والأ�سب���اب الت���ي قد ت���وؤدي اىل انفج���ار الو�سع 

بالكامل يف املنطقة.

ه���ذه اخلطورة ل تقت�رص عل���ى ليبيا فقط، اإذ 

اإن التخبط���ات احلالية ترخي ظالله���ا على دول 

اجلوار، ما يجع���ل الو�سع الأمني اأك���ر ه�سا�سة؛ 

فمناف���ذ احلدود وعدم �سبطه���ا بال�سكل املطلوب، 

وانخفا�س فاعلية الأجه���زة الأمنية، فتحوا اأبوابًا 

لعبور التنظيمات الإرهابية، التي ا�ستغلت الو�سع 

وب�سط���ت يدها على اأج���زاء كبرية م���ن املناطق 

الليبية، حتت رايات و�سع���ارات متنوعة. فتنظيما 

»داع����س« »والقاعدة« - عل���ى �سبيل املثال ل 

احل�رص - ي�سعيان ب�سكل متالزم اإىل تفكيك اأوا�رص 

التق���ارب بني القبائل الليبية، واإبقاء العداء قائمًا، 

ومت�سعب���ًا، خدمة مل�ساحلهم���ا وم�سالح اجلهات 

امل�سّغلة لهما، التزامًا مبقولة »فرّق ت�سد«، ل�سيما 

اأن ال�رصب امل�ستمر على الوتر القبلي من �ساأنه اأن 

يعّمق الأزمة اأكر، ويطيل اأمدها. 

ه���ذا الو�سع املرتّدي ل���ن يقت�رص على الداخل 

الليبي، ب���ل �سيزيد تاأزم احلال يف م�رص، و�سيوؤدي 

اىل ازدي���اد الت�سدد والتطرف يف اجلزائر واملغرب، 

ويوتر الو�س���ع يف تون�س، ما يعن���ي اأن املنطقة 

باأكملها �ستدخل ثانية يف النفق املجهول، و�ستنتج 

ع���ن ذلك م�سائ���ب لل�سعوب العريي���ة يف منطقة 

املغرب، ل حتمد عقباه���ا. فعلى امل�ستوى الأمني 

والع�سكري، �ست�ساهم �سيطرة الإرهاب يف ليبيا يف 

ازدي���اد تهريب ال�سالح الثقيل اإىل الدول املجاورة، 

فليبيا اأر����س خ�سبة للجماع���ات امل�سلحة التي 

حتاول جتيي�س وجتني���د ال�سباب املغربي، واإقامة 

دورات ع�سكري���ة مكثفة لهم، متهي���داً لزرعهم يف 

الدول املجاورة، اإم���ا للقتال وتفجري الو�سع اأكر، 

اأو لتكون خاليا نائم���ة وجاهزة للقيام بعمليات 

اإرهابية عند الطلب. 

اإن �سمولية التفكري لدى تنظيم »داع�س« جتعل 

الروؤية اأو�س���ح للمتابع، فهي ت�سع���ى لال�ستفادة 

من »اجلهاديني« عرب نقله���م اإىل �سورية والعراق 

للم�سارك���ة يف احلرب، وهذا ما ينذر بازدياد اأعداد 

املقاتل���ني الإرهابي���ني املت�سددي���ن يف املنطقة 

باأكمله���ا، اأي اإنَّ دول امل����رصق العربي واخلليجي 

�ستتاأث���ر ب�س���كل �سلبي اأي�سًا، فالأح���داث الأخرية 

يف م�رص، وازدي���اد التفجريات مرتب���ط بليبيا، اإذ 

تعترب ه���ي نقطة البداي���ة للعملي���ات الإرهابية، 

فاحل���رب مل تعد جم���رد ع�ساب���ات ومقاتلني، بل 

تعّدت اإىل اأكر من ذلك، اإذ اأ�سبحت تفكرياً ممنهجًا 

ذا روؤية وا�سحة للم�ستقبل، فالتنظيمات املت�سددة 

ت�سعى لإقام���ة اإمارة لها يف ال�سح���راء، وعندها 

�ست�ست�سع���ر ال���دول الأوروبية باخلط���ر احلقيقي، 

خ�سو�سًا فرن�س���ا واإ�سبانيا، اإذ تتخوف هذه الدول 

من انتقال »وباء الإره���اب والتطرف« اإىل دولها، 

وروبية العجوز. متهيداً لتف�ّسيه يف ج�سد القارة الأ

النزاع احلا�س���ل يف ليييا �سي���وؤدي اإىل تاأزم 

الأو�س���اع القت�سادية م���ن �سيئ اإىل اأ�س���واأ، لأن 

النزوح الليب���ّي اإىل دول اجلوار يف ازدياد م�ستمر، 

مم���ا �سيثقل العبئ على تلك ال���دول، وهذا �سيزيد 

البطالة املتف�سية لديه���ا اأ�ساًل، ما قد يولد موجة 

من الال�ستقرار، ج���راء ارتفاع اأ�سعار ال�سلع، والذي 

من �ساأنه اإعادة الو�سع اإىل نقطة البداية، لكن هذه 

املرة لن تك���ون النتائج ذاته���ا، اإذ اإن التنظيمات 

الإرهابي���ة �ستكون لقتنا�س الفر�س���ة وال�سيطرة 

عل���ى مقاليد احلكم، كي ت�سق���ط املنطقة باأ�رصها 

بني يديهم.

ح�سني غازي

املوؤ�س�س���ات  يف  العامل���ون  ي���رّوج 

البحثي���ة والإعالمي���ة اخلليجي���ة مقولة 

فحواه���ا اإن ال�سفحة ال�س���وداء بني دول 

»جمل�س التع���اون اخلليجي« قد ُطويت، 

واإن �سفح���ة جديدة بداأ الق���ادة يكتبون 

عليه���ا وكاأن ما فات قد م���ات، واإن احلقد 

املتبادل املغ���َرق يف ال�سنني قد تبدد اإىل 

غ���ري رجع���ة، واإن هذه النتيج���ة انبثقت 

من »حكمة« مل���ك ال�سعودية عبداهلل بن 

عبد العزيز اآل �سع���ود، انطالقًا من مفهوم 

»حماي���ة الأمن القوم���ي العربي«، وكاأن 

مثل تلك املفاهيم املطاطة تنزل باملظالت 

غب الطلب.

يف الواقع النظري، ح�سلت امل�ساحلة 

وا�ستتباع���ًا  القطري���ة،   - ال�سعودي���ة 

امل�ساحلة الإماراتية والبحرينية مع قطر، 

بعد �سحب ال�سف���راء من الدول الثالت من 

امل�سيخة القطري���ة الغنية والطاحمة اإىل 

دور اأكرب من اأن يتحّمله الإخوة - الأعداء، 

لكن على اأي اأ�س�س حّل العقل مكان احلقد 

حلل الأزمة املتفاقمة بني الدول النفطية، 

وهم ال�رصكاء عن �ساب���ق اإ�رصار وت�سميم 

يف الغو�س يف ع�سك���رة الأزمة ال�سورية، 

وهم الذين مّولوا ورعوا واأر�سلوا الإرهابيني 

م���ن كل اأقطار العامل، حي���ث مُيكن جتنيد 

مرتزقة، وحت���ت �سعارات متعددة ومزيفة، 

لبّث الفنت والأحقاد؟

اأ�سا����س امل�سكل���ة يف الواق���ع ه���و 

الت�سنيف املتناق�س لأدوار ارت�سوا جميعًا 

اأن يلعبوه���ا باإدارة من املخرج الأمريكي، 

م���ع اإطالق وح�س الأزم���ة ال�سورية، حيث 

�سع���رت ال�سعودي���ة اأن دوره���ا، ورغ���م 

اأنه���ا اأول الداعني اإىل ت�سلي���ح ما �سّمته 

ب�»املعار�س���ة«، تاآكل كث���رياً قيا�سًا اإىل 

ال���دور القطري، وه���و ما ظه���ر جليًا يف 

حمطات متعددة، لعل انعكا�ساتها الأقوى 

كانت يف تعيينات ما ي�سمى ب�»الئتالف« 

ال�سوري املعار����س، الذي تتبدل �سخو�سه 

والتي  املتقدمة وفقًا للموازين املتحركة، 

تاآكلت اأي�سًا وفق اخلطة ل�سالح املنظمات 

الأكر تطرّفًا يف الإرهاب.

يف الواقع، امل�ساحلة وعودة ال�سفراء 

اإىل مواقعه���م ل يع���دو كون���ه م�ساحلة 

عاطفي���ة من اأ�سخا����س تكلّ�ست عواطفهم 

ووهنت هممهم، م�سحوب���ة بكيل املدائح 

لالأك���رب �سنًا؛ على طريق���ة ال�سحراء التي 

ت�سّحرت فيها الرجولة العربية كما وردت 

يف كتب التاريخ وق�سائد ال�سعراء.

تظه���ر  مل  امل�ست�رصي���ة  اخلالف���ات 

معاجلته���ا يف البيان ال�س���ادر عن القمة 

الت�ساوري���ة يف ال�سعودي���ة، والتي انتهت 

بتقبيل اأمري قط���ر ال�سيخ متيم اأنف امللك 

ال�سعودي، ما يعني فت���ح �سفحة جديدة 

متهي���داً للقم���ة املق���ررة يف الدوحة يف 

التا�س���ع م���ن كان���ون الأول؛ اأي بعد اأيام 

قليلة.

بع�س الواقعي���ني من �سمن الإدارتنينْ 

ال�سعودي���ة والقطربة له���م مقاربة توؤكد 

اأن اخلالف���ات مل تنته باإع���الن بيان، ولن 

تنته���ي بتبوي����س حل���ى ول اأن���وف، لأن 

اجلروح عميقة، وم���ا ح�سل خطوة يراهن 

البع�س عل���ى اأن تكون خطوة يف الجتاه 

ال���ذي �سيتمخ�س عنه م�ساحلة اإذا �سدقت 

النوايا، والتي تدور حول م�ساألتني هامتني 

تتعلقان مب�رص و�سورية.

عل���ى ال�سعي���د امل����رصي، جامل���ت 

القاهرة ال�سعودية باأن رّحبت - واإن بحذر 

- امل�ساحلة املدع���وة لالنخرط فيها مع 

قطر، حي���ث امللف الأد�س���م على م�ستوى 

احل�سانة القطرية ل�»الإخوان امل�سلمني« 

عموم���ًا، واإخ���وان م����رص، ومتويلهم على 

وجه اخل�سو����س، وهذا بدوره ي�ستلزم من 

الدوحة ترحيل نحو مئة �سخ�سية قيادية 

من اإخ���وان م�رص عل���ى الأق���ل، اإذا قبلت 

م����رص بتخفي�س م�ستوى اإح���راج الدوحة 

لت�سليمه���م كمطلوب���ني للعدالة، ويف هذا 

ال�سي���اق �سيعم���ل البع�س عل���ى اإحراج 

الرئي����س عبد الفتاح ال�سي�س���ي �سغطًا اأو 

اإغ���راء حل�سور قمة جمل����س التعاون يف 

قطر، على طريقة تبوي�س اللحى، والف�سل 

ب���ني العالق���ات امل�رصي���ة - القطري���ة، 

وامل�رصي���ة - الرتكية التي مت���رّ باأزمة ل 

ي�ستهان بها بعد اإ�سقاط حكم »الإخوان« 

و�سجن الرئي�س حممد مر�سي.

اأما عل���ى م�ستوى امللف ال�سوري فاإن 

ال�سعودية وقطر ف�سلتا معًا، وكل مبفردها، 

يف احل�سول على النتائج التي مّنوا النف�س 

به���ا، اإن على �سعيد اإ�سقاط الرئي�س ب�سار 

الأ�سد، اأو تدمري بنية الدولة ال�سورية حتت 

م�سمى »اإ�سقاط النظام«، ومل حت�سدا �سوى 

اخليبات، با�ستثناء تدم���ري املباين وقتل 

النا�س وبث الفنت ب���ني الأهل، ولذلك فاإن 

الهدف الأ�سا�سي خ���اب حتقيقه، ومبعنى 

من املعاين فاإن اخليبة اأو امل�سيبة جتمع 

اخلائبني، ف�ساًل ع���ن اأن الدول الأعظم من 

امل�سيختني اأقرّت بالف�سل يف �سورية، وقد 

بداأت اإع���ادة تقييم مل�ساريعها، والتعاطي 

مع الواق���ع، واإن بتو�سيع ال�ستدارة، ولعل 

ا�ستقالة وزير الدفاع الأمريكي ت�ساك هاغل 

ا�سرتاتيجية مكافحة  ب�سبب اخلالف حول 

»داع�س« اأحد املقّدمات يف اإعادة التقييم، 

وكذلك زيارة �سعود الفي�سل - الأ�سد عداء 

ل�سوري���ة م���ن �سمن العائل���ة احلاكمة - 

موؤ�رص، نظراً اإىل املواقف املعلنة بعد لقاء 

وزير اخلارجية الرو�سية �سريغي لفرورف.

يون�س عودة

المصالحة الخليجية نتاج المصيبة المشتركة

اخلالفات ال تنتهي باإعالن بيان اأو تبوي�س حلى.. وال حتى اأنوف                                                  )اأ.ف.ب.(

أساس المشكلة 
بين اإلخوة - األعداء 

الخليجيين هو التصنيف 
المتناقض ألدوار ارتضوا 
أن يلعبوها بإدارة الُمخرج 

األميركي
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إيران تنتصر.. نوويًا وسياسيًا
قب���ل 11 �ضنة ب���داأت املفاو�ضات 

الأمريكي���ة الغربية م���ع اإيران ب�ضاأن 

العقوبات  ورف���ع  الن���ووي،  ملفه���ا 

واحل�ض���ار املفرو�ض��� نْ عل���ى اإيران 

منذ انت�ضار الث���ورة يف العام 1979. 

مل تتن���ازل اجلمهوري���ة الإ�ضالمي���ة 

عن حقوقه���ا باإنتاج الطاقة النووية 

اأم���ام  ت�ضت�ضل���م  ومل  ال�ضلمي���ة، 

العقوب���ات واحل�ضار، ب���ل ا�ضتغلته 

لتفجري طاقاته���ا وكفاءاتها العلمية 

نادي  اإي���ران  لتدخل  واملتخ�ض�ض���ة 

الدول ال�ضناعية والنووية و�ضوًل اإىل 

العلوم الف�ضائي���ة، والكتفاء الذاتي 

عل���ى �ضعي���د الت�ضني���ع الع�ضكري 

واحلاجات الدفاعية.

الن����ووي الإيراين عنوان عام يختزل 

عناوين كثرية من الختالف والت�ضادم 

ب  اإي����ران والغرب، اأهمه����ا الختالف 

ال�ضيا�ضي، ومفهوم ال�ضتقالل والتبعية 

املغلَّفة بالتحالف وامل�ضالح امل�ضرتكة، 

و�رصاع ب����  العدال����ة وامل�ضاواة ب  

ال�ضعوب.. ومنظومة ع����امل اأول وبلدان 

العامل الثالث ب����  الدفاع عن النف�س 

)املقاومة( والإرهاب )الحتالل والغزو( 

ب  ح����ق ال�ضعوب برثواته����ا والنهب 

����م ال����ذي تتعرّ�����س له م����ن قَبل  املنظَّ

الغرب.. لكن: ملاذا تريد اأمريكا والغرب 

توقيع اتف����اق مع اإي����ران؟ وملاذا ذلك 

الرع����ب ال�ضعودي - »الإ�رصائيلي« من 

العرتاف بحق اإيران النووي؟

مل����اذا ل تقب����ل اإي����ران بالعر�����س 

الغربي؟ وملاذا ل تتنازل، وهي املرهقة 

بالعقوبات، ويتحمل �ضعبها كل عذابات 

احل�ضار؟ وما هي مقّومات اأوراق القوة 

التي متلكها للثبات على موقفها؟

اإي����ران تعتمد ا�ضرتاتيجي����ة ال�ضرب 

الطويل انطالقًا من حديث النبي )عليه 

ال�ض����الة وال�ضالم(: »اإمن����ا الن�رص �ضرب 

�ضاع����ة«، بالت����الزم مع بن����اء عنا�رص 

قوتها املتعددة، وعدم الإنفاق من دفرت 

التوفري الوطني.

ويف ق����راءة اأولية ملحادثات فيينا، 

نرى اأن اإيران حققت املكت�ضبات الآتية:

اع����رتاف دويل بحق اإي����ران بامللف 

النووي ال�ضلمي ولي�س الع�ضكري، بينما 

كان املوق����ف الغرب����ي راف�ض����ًا للملف 

مبجمله.. واع����رتاف اأمريكا وال�»1+5« 

بالت����زام اإيران بكل بنود اتفاقية جنيف 

عام 2013، مم����ا اأظهر الغ����رب مبوقف 

املعرقل ولي�س اإيران.

ا�ضرتداد ما يقارب ع�رصة مليار دولر 

دة يف الغرب،  من الأمول الإيرانية املجمَّ

وعلى دفعت���� ؛ الأوىل قبل مفاو�ضات 

فيينا، والثانية بعد املفاو�ضات.

اأثبت����ت اإيران اأن هزمي����ة الغطر�ضة 

الأمريكية لي�ض����ت م�ضتحيلة، ولو بعد 

ثالث����  عامًا من احل�ض����ار والعقوبات 

واحلرب العراقية.

ا�ضت����درج املل����ف الن����ووي الإيراين 

الإدارة الأمريكي����ة ب����ذكاء اإىل منظومة 

)الن����ووي واملل����ف  ال�ضل����ة الواح����دة 

ال�ضيا�ض����ي(، فاإيران حم����ت واحتفظت 

اأن تقاي�س  النووية، وب����دل  بقدراته����ا 

ملفها بالتن����ازل ال�ضيا�ضي يف املنطقة 

عملت عك�ضيًا؛ وّظفت ملفها النووي يف 

م�ضتندة  ال�ضيا�ضية،  املفاو�ضات  خدمة 

اإىل امليدان ال�ضوري الذي فر�س نتائجه 

املقاومة،  النظ����ام وحم����ور  ل�ضال����ح 

وكذل����ك النتائج امليداني����ة يف العراق 

واليمن، لتثبيت حلفائها يف �ضاحاتهم، 

وهذا ما ظه����ر بعد دقائق م����ن انتهاء 

اإقالة وزير  مفاو�ضات فيين����ا، فتّم����ت 

الدف����اع الأمريكي ت�ض����اك هيغل، الذي 

يعار�����س احلل ال�ضيا�ض����ي يف �ضورية، 

وبق����ي الرئي�س الأ�ض����د والنظام، وهذه 

اأوىل نتائج التفاهم ال�ضيا�ضي. 

اع����رتف وزير اخلارجي����ة الأمريكي 

جون كريي باأن املطلوب اتفاق �ضيا�ضي 

يحفظ التفاق التقني النووي، ما يعني 

اأن التف����اق النووي قد اأُجن����ز، والأ�ضهر 

املقبل����ة هي فرتة اختب����ار للتفاهمات 

ال�ضيا�ضية غري املعلنة، واختيار طريقة 

للح����ل ال�ضيا�ضي يف ملف����ات املنطقة، 

لكن ه����ل �ضيكون هذا الأمر »باجلملة« 

كما يريد الإيرانيون، اأم »باملفرق« كما 

يريد الأمريكيون؟

املقاومة  �ضورية وحم����ور  �ضم����ود 

يف ال�ضن����وات الأربع ب����داأ يوؤتي ثماره، 

والف�ض����ل الأمريكي وهزمي����ة امل�رصوع 

����ر املي����داين،  التكف����ريي ب����داأ بالت�ضحُّ

ومب����ادرة الأمريكي  - كعادتهم - من 

الت�ضحية بالآخرين من حلفاء  �ضمنها 

واأدوات، لالإبقاء عل����ى م�ضاحلهم، وقد 

ب����داأ ظاه����راً بالتخلي ع����ن »داع�س« 

ال����دويل، والتخلى عن  عرب التحال����ف 

»الإخوان امل�ضلم « يف م�رص وتون�س 

وقطر، وقريبًا يف تركيا، وبعدها �ضيلجاأ 

للتخلي عن العائلة املالكة ال�ضعودية 

ب�»ربي����ع �ضع����ودي« ب����داأت عالماته 

بت�رصيحات ج����و بايدن؛ نائب الرئي�س 

الأمريكي، وتبعته����ا ت�رصيحات الوليد 

بن ط����الل، ال����ذي �ضيعززه����ا بافتتاح 

هة اإىل الداخل  »قناة الع����رب«، واملوجَّ

ال�ضعودي.

انت�رصت اإي���ران يف ملفها النووي، 

وانت�رص حمور املقاوم���ة يف امليدان، 

الأو�ضط  ال����رصق  ومت دف���ن م����رصوع 

الأمريكي للمرة الثانية بعد متوز 2006.

د. ن�سيب حطيط

كْشف كيري أن المطلوب 
اتفاق سياسي يحفظ 

االتفاق التقني النووي 
يعني أن االتفاق النووي 

قد ُأنجز

■ النائب ال�ص��ابق في�صل الداود؛ الأمني العام 
حلركة الن�ص��ال اللبناين العرب��ي، متنى على 

احلكوم��ة اللبناني��ة اأن تتب��ع اأ�ص��لوب ح��زب 

اهلل يف حتري��ر الع�ص��كريني املخطوف��ني، واأن 

تلج��اأ اإىل اأوراق القوة التي لديها، والتي كان 

اآخره��ا توقي��ف عقيد يف ما ي�ص��مى »اجلي�ش 

ال�ص��وري احلر«، والذي اأطلق �رساحه قا�ص��ي 

التحقيق الع�ص��كري، وكان ميك��ن لو فعلت اأن 

يكون ورقة قوة بيدها للإفراج عن ع�صكريينا 

مع الإرهابيني.

■ جتم��ع العلماء امل�ص��لمني هّن��اأ اجلمهورية 
قق 

ُ
الإ�ص��لمية الإيرانية على الإجناز الذي ح

ك اجلمهورية 
ُّ
يف املفاو�ص��ات الأخرية، ومت�ص

بكامل حقوقها، وع��دم التنازل عن اأي اإجناز 

حا�ص��ل. كما ا�ص��تنكر التجمع اإقدام �ص��لطات 

البحري��ن عل��ى انته��اك حرمة من��زل اآية اهلل 

ال�ص��يخ عي�ص��ى قا�ص��م، يف دلل��ة عل��ى حجم 

الطغيان الذي و�ص��لت اإليه هذه ال�ص��لطة. من 

جه��ة اأخرى، ا�ص��تنكر التجمع ا�ص��تغلل منرب 

املحكمة الدولية للهجوم على حمور املقاومة 

انطلقًا من وجهة نظر جماعة وطرف يف اأمر 

هو اأبعد ما يكون عن ال�صهادة.

■ كمال �صاتيل؛ رئي�ش املوؤمتر ال�صعبي اللبناين 
راأى اأن تعطيل دور املوؤ�ص�صات الرقابية �صاهم 

يف تف�صي الف�صاد و�رسب الأمن الغذائي، مذّكراً 

بطمر النفايات ال�ص��امة يف جبال لبنان خلل 

احل��رب، وداعي��ًا اإىل اإع��ادة فت��ح ه��ذا املل��ف 

وحماكمة امل�صوؤولني عنه.

■ لق��اء اجلمعي��ات وال�صخ�ص��يات الإ�ص��لمية يف 
لبنان طالب القيادات ال�صيا�ص��ية يف البلد بتقدمي 

امل�صالح الوطنية على امل�صالح احلزبية ال�صيقة، 

 الو�ص��ع على هذه احل��ال فالبلد 
ّ
»ف��اإذا ما ا�ص��تمر

ذاه��ب اإىل املجهول، لذلك يجب العودة اإىل مبادئ 

الوح��دة الوطني��ة والعي�ش امل�ص��رك والت�ص��امن، 

للحف��اظ على لبن��ان ال��ذي يطم��ح كل اللبنانيني 

للعي�ش فيه بكرامة وطماأنينة وا�صتقرار«.

■ ع�ص��و جمل���ش اأمن��اء حرك��ة التوحيد؛ ال�ص��يخ 
�رسيف توتي��و لفت اإىل اأّن م�ص��ادقة حكومة العدو 

ال�ص��هيوين على م�رسوع حتويل الكيان الغا�ص��ب 

اإىل دول��ة يهودي��ة هو قم��ة العدواني��ة والتطرف، 

وقم��ة الع�ص��بية والإلغائي��ة يف العم��ل على حمو 

تاريخ �صعب عربي عريق اأ�صيل وتدمري مقد�صاته

■ عم��ر زين؛ الأمني الع��ام لحتاد املحامني 
الع��رب، لفت اإىل اأن املواق��ف الأممية بحاجة 

اإىل ترجم��ة عملي��ة ت�ص��ع ح��داً ل��كل اأ�ص��كال 

العنف والنتهاكات الت��ي مت�ش كيان املراأة؛ 

من اإيذاء ج�صدي اأو نف�صي اأو تهديد اأو حرمان 

تع�ص��في م��ن حرياته��ا، اأو ت�رسي��د اأو قتل اأو 

اغت�ص��اب، وم��ن ث��م العم��ل اجل��دي لإلغ��اء 

كل الت�رسيع��ات املجحف��ة بحقه��ا، وفر���ش 

عقوبات �صارمة رادعة حلمايتها.

) العدد 335(  اجلمعة - 28 ت�شـرين الثاين - 2014
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ي�ض���دد العم���اد اإميل حل���ود اأن 

بع�س معاونيه كانوا يعرفون خفايا 

الأم���ور، لك���ن اأح���داً مل يكلّمه باأمر 

انتخاب���ه رئي�ضًا للجمهورية، اإل قبل 

اأيام من املوعد املحدد لالنتخابات 

الرئا�ضية، حيث »علمُت بذلك، وبعد 

اأن جرت النتخابات الرئا�ضية، بقي 

يل نحو ع�رصين يومًا لت�ضلُّم مهامي 

الرئا�ضية يف 1998/11/24«.

يقول الرئي�س حل���ود: كانت لدي 

اأطر  اأفكار ُيفرت�س بلورته���ا وو�ضع 

لها وبرجمتها ب�رصع���ة. يف البداية 

اجتمع���ت بامل�ضت�ضاري���ن وهم من 

ق���ادة الألوية، لأنه مل تكن يل عالقة 

اأحداً  اأعرف  اأك���ن  بال�ضيا�ضي ، ومل 

منه���م با�ضتثن���اء الوزي���ر والنائب 

ال�ضاب���ق األبري من�ض���ور، بحكم اأنه 

�ضقيق اللواء ادوار من�ضور، الذي كنت 

واإياه يف البحري���ة، وهو من اأح�ضن 

ال�ضباط.

يف الع�رصين يوم���ًا التي ف�ضلت 

عن موعد ت�ضلُّم مهامي ر�ضميًا، بداأنا 

يف و�ضع خطة عمل.

الرئي����س حل���ود: بعد   يتاب���ع 

ات�ضال هاتفي  اأول  النتخابات كان 

من الرئي�س رفي���ق احلريري، اإذ بعد 

اإجراء العملي���ة النتخابية وخروج 

النواب من املجل�س، طلبني بوا�ضطة 

الهاتف، واأكد يل باحلرف الواحد اأنه 

يريد اأن يكون اأول �ضخ�س يلتقي بي، 

فقلُت ل���ه: ل توؤاخذين، اليوم اأح�رّص 

اأ�ضي���اء واأموراً كث���رية، وبالتايل ل 

ميكنني اأن اأحت���ّدث معك بتفا�ضيل 

معّينة قب���ل اأن تتك���ّون لدي فكرة 

�ضاملة ملا يحدث، ل�ضيما اأنك تريد 

اأن حتدثني بق�ضايا القت�ضاد واملال 

)وهو كان يع���رف نهجي ال�ضيا�ضي 

من  للمقاومة،  ودعم���ي  وتاأيي���دي 

خالل قيادتي للجي����س(، فقال: اإذن 

مت���ى اأراك؟ فقلت له: غ���داً، فاأجاب: 

اأري���د اأن اأك���ون اأول �ضخ����س يراك.. 

فقل���ت: اإذاً، نلتق���ي عن���د ال�ضابعة 

والن�ضف �ضباح���ًا، لأنني يف قيادة 

اجلي�س كنت اأبداً يومي من اخلام�ضة 

�ضباحًا.

وحينما تعّجب الرئي�س احلريري 

من هذا املوعد الباكر، قال: األ ميكن 

اأن نلتقي عند التا�ضعة؟ فوافقت معه 

على هذا املوعد، علمًا اأنني وجدتها 

فر�ض���ة اأي�ض���ًا لأحتدث م���ع بع�س 

والقت�ضادي ،  املالي���   اخل���رباء 

لأ�ضتمع اإىل راأيه���م عن واقع احلال 

املايل والقت�ضادي يف البالد.

وي�ض���ري الرئي�س حل���ود اإىل اأنه 

»يف ذاك الت�ض���ال الهاتفي قال يل 

الرئي�س رفي���ق احلريري اإن الرئي�س 

الفرن�ض���ي ج���اك �ضرياك يري���د اأن 

يتحدث مع���ي، فعلى اأي رقم ميكنه 

ذلك، فاأعطيته الرق���م.. وبعد �ضاعة 

من ذلك، تكلّ���م الرئي�س �ضرياك فعاًل 

معي، واأّكد يل عن �رصوره بانتخابي 

رئي�ضًا، ودعاين لزيارة فرن�ضا زيارة 

دول���ة لدولة، ولي�س زي���ارة ر�ضمية 

وح�ضب، واأن ه���ذه الزيارة ت�ضتغرق 

�ضبع���ة اأي���ام، و�ضاأك���ون معك كل 

هذا الوقت، و�ض���اأدور معك على كل 

املعامل الهامة يف فرن�ضا«.

فوجئت  الرئي�س حل���ود:  يق���ول 

حقيقة بهذه الدعوة، لكني قلت له: 

ل توؤاخ���ذين، فاأنا لن اأ�ضتلم مهامي 

قب���ل 24 ت�رصي���ن الث���اين، وبعدها 

اأمامنا ور�ض���ة عمل كربى، ونريد اأن 

نبا�رص العمل، ثم �ضندخل بعد فرتة 

ق�ض���رية يف مرحلة عي���دي امليالد 

�ضاأكون  ال�ضن���ة، وبعده���ا  وراأ����س 

مرتبطًا بجولة على الدول العربية، 

وبعدها �ضاأكون بالتاأكيد يف فرن�ضا، 

لكن���ه رد قائاًل: ل ميكن النتظار كل 

هذا الوقت، �ضاأر�ضل لك ال�ضفري لنجد 

ترتيبًا للزيارة قبل راأ�س ال�ضنة.. 

وهنا تنته���ي املكاملة الهاتفية، 

لريّن الهاتف بعدها بخم�س دقائق، 

الرئي����س احلريري،  املتكل���م  وكان 

فقال يل: ملاذا مل توافق مع الرئي�س 

�ضرياك عل���ى زيارة فرن�ضا؟ فاأجبته: 

ولو دول���ة الرئي����س، لننتظر حتى 

اأ�ضتل���م مهامي ر�ضمي���ًا يف املوعد 

الد�ضتوري، ولنب���داأ بعدها بالعمل، 

فاأنا انتخبُت رئي�ضًا للجمهورية من 

اأجل اأن اأعمل، واأعدُت عليه ما قلته 

للرئي�س �ضرياك.

فق���ال: م���ا كان يج���ب اأن تقول 

ل���ه ذلك، على كل ح���ال �ضاأراك غداً 

�ضباحًا ونتكلم..

يعود الرئي�س حلود اإىل اللحظات 

انتخابه ويق���ول: كنا  الأوىل بع���د 

نع���رف م���اذا نري���د، لك���ن ما هي 

الأولويات؟ ومن اأين نبداأ؟

بالتاأكي���د، كان���ت املهمة الأوىل 

ه���ي و�ض���ع خط���اب الق�ض���م عند 

ا�ضت���الم مهامي الد�ضت���وري، والذي 

يفرت����س اأن يحوي م���ا نريده وما 

نبغ���ى حتقيقه، وبه���ذا كان خطاب 

الق�ض���م كام���اًل، وال���ذي �ضاهم فيه 

اللواء جمي���ل ال�ضيد، لأنه كان على 

متا�س مع احلياة ال�ضيا�ضية، ويعرف 

عقلية ال�ضيا�ضي���  وق�ضايا كثرية.. 

فتطرقنا اإىل كل الق�ضايا؛ من الكبرية 

اإىل ال�ضغ���رية.. تطرقن���ا اإىل الإدارة 

ال�رصيبي  والإ�ض���الح  وتطويره���ا، 

ال�ضيا�ضية،  احلياة  وتطوير  واملايل، 

اأو  �ض���اردة  ن���رتك  والعدال���ة، ومل 

واردة مب���ا فيها البيئ���ة وال�رصقات 

والوا�ضط���ة اإل وقررناها يف خطاب 

الق�ضم، ونقول ذلك من اأجل اأن تعرف 

الأجيال الطالعة احلقيقة ماذا حدث، 

لتتعلم م���ن اأغالط املا�ضي حتى ل 

تق���ع يف ذات الأغالط يف امل�ضتقبل، 

وم���ن اأج���ل اأن ي�ضتنتج���وا الع���رب 

والدرو����س، لأننا مع الأ�ضف ال�ضديد، 

ومع احرتامي للجميع، فاإن من يقراأ 

ال�ضحف وي�ضتم���ع وي�ضاهد و�ضائل 

الإعالم ل يرى ول ي�ضمع اإل �ضيا�ضة، 

ول يتم احلدي���ث عن الواقع اجلاري 

على الأر�س.

يتابع الرئي�س حلود: من جتربتنا 

إميل لحود يتذكر.. 
وقائع اللقاء األول مع رفيق الحريري قبل القسم

الفعل ولي�س  يف اجلي�س تعلمنا 

ال���كالم، لأن اجلي�س هو ال�ضامت 

نفعل  فنح���ن  وبالتايل  الأك���رب، 

ونعمل، ولهذا اأكدُت منذ اأول يوم 

اأنن���ي ل اأريد اإعالم���ًا ول تهاين، 

نريد اأن نبا�رص فوراً بالعمل، فاأنا 

مل اأعمل رئي�ضًا للجمهورية لأكون 

يف املركز الأول وكفى، اأنا جئت 

لأعمل لبلدي ووطني و�ضعبي.

وعن اأ�ضب���اب اختياره القيام 

ولي����س  اأوًل  عربي���ة  بجول���ة 

فرن�ض���ا يق���ول الرئي����س حلود: 

بالن�ضب���ة اإيل، الأف�ضلي���ة الأوىل 

هي لل���دول العربي���ة، لأن ق�ضة 

»اإمن���ا احلنون���ة« دفعنا ثمنها 

كث���رياً، يعن���ي نرّج���ع اإىل اأيام 

كنت  منذ  فاأن���ا  »ال�ضليبي���ة«، 

�ضاب���ًا �ضغرياً كن���ت اأ�ضمع مثل 

ذلك، وتعلمُت من الوالد اأننا نحن 

دولة عربية، ومن الدول العربية 

الأق���رب اإلينا ه���ي �ضورية، ومن 

اأجل ذلك بداأُت زياراتي اخلارجية 

من اجلمهورية العربية ال�ضورية، 

وبعده���ا زرُت ع���دة دول عربية، 

وبالتايل مل يك���ن هناك اأي �ضوء 

نية بعدم ا�ضتجابتي لدعوة جاك 

�ضرياك يف البداية.

ويع���ود الرئي����س حل���ود اإىل 

احلدي���ث ع���ن لقائ���ه الأول مع 

الرئي����س رفي���ق احلري���ري بعد 

انتخاب���ه فيق���ول: يف احلقيقة، 

عامًا لالأمن  عندما اخرتُت مديراً 

العام، اخرتت من اأعرفه، اأي اللواء 

جمي���ل ال�ضيد، لأنن���ي ل اأعرف 

�ضيا�ضي ، وكنُت قد اختربُته يف 

اجلي�س، فهو �ضاب���ط اأمني لكنه 

اأي�ضًا، وعلى  ميلك عقاًل �ضيا�ضيًا 

هذا الأ�ضا�س كان يعرف النا�س.

ي�ضي���ف الرئي�س حل���ود هنا 

اأنه قال لل���واء ال�ضيد: اأريد اأف�ضل 

نا�س يفهم���ون باملال والقت�ضاد 

ال�ضابع���ة �ضباحًا، لأن  غداً عند 

الرئي�س رفي���ق احلريري �ضياأتي 

عند التا�ضع���ة، فاأكد يل اأن هناك 

ثالث���ة هم: جورج ك���رم، و�رصبل 

نحا�س، ومكرم �ضادر.

وعليه طلب���ت منه اأن يكونوا 

عندي يف »احلّم���ام الع�ضكري« 

ال�ضابعة �ضباح���ًا، وفعاًل  عن���د 

منهم  وا�ضتف�رصُت  به���م،  التقيُت 

عن كثري م���ن الأمور القت�ضادية 

واإن ب�ض���كل �رصي���ع  واملالي���ة، 

وخمت�رَص، فاأكدوا يل اأن احلريري 

�ضيق���ول لك لي�س هن���اك ثقة ل 

فلبنان  بالزراعة،  ول  بال�ضناعة 

بلد �ضياحي، نعمل فيه م�ضاريع 

�ضياحي���ة، وميكنه اأن يلعب دوراً 

ماليًا يف املنطقة.. كما تكلمنا يف 

موا�ضيع اأخ���رى، مثل املديونية 

العام���ة، واأين �ض���ارت اأرقامها، 

وكيف ميكن توقيف الدين، وعجز 

املوازنة، وغريها..

رفيق  الرئي�س  و�ض���ل  يتابع: 

فليحان،  با�ض���ل  ومعه  احلريري 

وكان الثالث���ة )ق���رم ونحا����س 

و�ض���ادر( يجل�ض���ون يف �ضالون 

�ضغري عند مدخل ال�ضالون الذي 

احلريري،  الرئي����س  ب���ه  التقيُت 

ف�ضاهدهم وه���و يدخل اإيّل، وفور 

ماذا  بالقول:  جلو�ضه خاطبن���ي 

يفعل هوؤلء ال�ضيوعيون عندك؟

فقل���ت له: �ضاأل���ُت عّمن يفهم 

واملال،  القت�ض���اد  باأم���ور  اأكرث 

وكيف ميكن اأن نوقف الدولة على 

ن، فاأكدوا يل  ينْ قدميها، ونوقف الدَّ

على هوؤلء الثالثة.

اأن  ويوؤك���د الرئي����س حل���ود 

الرئي����س احلري���ري قال ل���ه: اإن 

ه���وؤلء �ضيحدثون���ك بالزراع���ة 

وال�ضناعة، وه���ذا �ضيهلك لبنان، 

نح���ن نريد اأن ي�ض���ري بلدنا مثل 

هونغ كونغ و�ضنغافورا..

فقل���ُت ل���ه: الدَّي���ن كبري، ول 

يوجد مدخول، والنا�س ل تعمل، 

فف���ي الزراع���ة وال�ضناعة تتوفر 

ونوقف  للمواطن ،  العمل  فر�س 

الهجرة من الريف اإىل املدينة، ثم 

لي�س �رصوريًا اأن ياأتي النا�س اإىل 

بريوت ليعمل���وا، ونخلق اأحزمة 

بوؤ�س حول بريوت.

فرّد الرئي����س احلريري: دعهم 

يعط���وك م���اذا تق���دم الزراع���ة 

وال�ضناعة. 

فقل���ت ل���ه: اإذا مل يكن هناك 

ت�ضجي���ع وحوافز، فمن املوؤكد اأن 

هذين القطاع  لن يعطونا �ضيئًا.

فقال يل: اإذا كنت �ضت�ضمع من 

ه���وؤلء �ضتكون عل���ى خطاأ، فهذا 

فليحان(  با�ض���ل  )يق�ض���د  خبري 

ميكن اأن يف�رص لك هذه الق�ضايا، 

ثم اإنك تعرف بالع�ضكر اأكرث.

فاأكدت له اأنني اأريد اأن اأعرف 

فاأنا رئي����س لبنان،  كل �ض���يء، 

 معرفة 
ّ
تفر�س علي وم�ضوؤوليتي 

كل القطاعات.

احلري���ري  الرئي����س  ي�ض���األ 

الرئي����س حل���ود هنا: ه���ل تفكر 

باحلكومة؟

فريّد حلود: اأجل..

احلريري: هل ميكن اأن نتحدث 

بالأ�ضماء.

حل���ود: الوقت م���ا زال مبكراً، 

الد�ضتورية  مهامي  اأ�ضتلم  فحتى 

وجنري امل�ض���اورات، وخالل هذه 

الفرتة اأكّون فك���رة عن امل�ضاكل 

الت���ي نعاين منها، وعلى �ضوئها 

نحدد من ي�ضلح لهذا.

هنا  الرئي�س حل���ود  وي�ض���ري 

اإىل اأن اللق���اء الأول مع الرئي�س 

احلري���ري انتهى على هذا النحو، 

الذي اأك���د الأخري يف ختامه: كما 

تريد.. و�ضنبقى اأ�ضحابًا.

اأحمد زين الدين
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الإ�ش���ارات املحددة  هناك بع�ض 

التي ت�ش���ر اإىل وج���ود خيانة من 

ناحية ال���زوج، كرائحة عطر ن�شائي 

عل���ى ثياب���ه، واجتماع���ات العمل 

املفاجئ���ة اأيام الإج���ازات.. وهناك 

وال�شفات  الإ�ش���ارات  بع����ض  اأي�شًا 

الأقل و�شوح���ًا، والتي يت�شارك فيها 

تقريبًا كل الرجال اخلائنني، لكن هل 

بال�رضورة اأن ت���دل �شفة اأو �شفتني 

من ال�شف���ات التالية على اأن الرجل 

زير ن�شاء؟ لي�ض بال�رضورة، لكن اإذا 

كان���ت ال�شفات التالي���ة تتوافر يف 

زوج���ك، وحد�شك وغريزت���ك كامراأة 

يخربانك باأن هناك �شيء يثر الريبة، 

فرمبا عليك التحقق.

عندما ي�شبح كتوم���ًا، خ�شو�شًا 

يف ما يخ�ض هاتفه املحمول: عندما 

جتدين زوج���ك يتحدث على الهاتف 

اأو ير�شل ر�شائ���ل ب�شكل مبالغ فيه، 

ودائمًا يفعل ذلك خارج املكان الذي 

تكونني فيه، ويب���داأ بتجاهل بع�ض 

املكاملات واأنت بجواره، ويغررّ كلمة 

ال����رض اخلا�شة بالتلف���ون املحمول 

كثراً، وجتدين���ه اأ�شبح فجاأه يرتك 

هاتفه يف العم���ل اأو ال�شيارة، ويبداأ 

يف حماول���ة اإخراج���ك م���ن حياته 

باملعني احل���ريف واملجازي، عندها 

ثقي بحد�شك وواجهيه.

لي�ض ابن والدت���ه املدلل: احذري 

جيداً من الرجل الغا�شب من والدته، 

ف���اإذا كان يكذب اأو يتحدث باأ�شلوب 

غر لئق م���ع والدت���ه، فاعلمي اأن 

عالقتهما خمتل���ة وظيفيًا، فالرجال 

الذي���ن ل يحرتمون والداتهم مييلون 

اإىل ع���دم اإحرتام زوجاتهم اأي�شًا، لذا 

�شعي يف اعتبارك اأن باإمكانه الكذب 

عليك اأنت اأي�شًا بنف�ض ال�شهولة.

عندم���ا يكون الرج���ل غر واثق 

من نف�شه: �شواء كان ذلك بخ�شو�ض 

مظه���ره اأو ب�شبب عمل���ه، ف�شعوره 

بالتهديد ميكن اأن يزيد ثقته بنف�شه 

من خ���الل اإقامته عالقة غرامية مع 

امراأة اأخرى، وذلك لأن اخليانه ميكن 

اأن جتعله ي�شعر باأنه رجل جمدداً.

عندم���ا ين�ش���ى كث���راً: يتظاهر 

اخلائنون يف الغال���ب باأنهم ين�شون 

اأ�شياء هم يعلموها جيداً، فبدًل من اأن 

يخطئ ويخلط بني بع�ض التفا�شيل 

بين���ك وبينها، يج���د اأن م���ن الأمن 

اأن يتظاه���ر باأنه ق���د ن�شي مطعمك 

املف�شل اأو عيد ميالدك، فعندما يبداأ 

ال���زوج يكرث من الأ�شئلة التي ينبغي 

اأن يك���ون عل���ى دراي���ة باإجاباتها، 

فعليك الب���دء يف البحث عن اإ�شارات 

تدل على خيانته لك.

عندم����ا ي�شبح ال����زوج اأقل حنانًا: 

كثراً م����ا يتخلى الرج����ال اخلائنون 

عن م�شك الأيدي، اأو قر�ض اخلد برفق، 

اأو حتى �شم����ك اإليه على الأريكه، يف 

الوق����ت ال����ذي يظل ميار�����ض العالقة 

احلميمة مع����ك، فالعالق����ة اجلن�شية 

ميك����ن اأن تكون جمرد �ش����يء ج�شدي 

فق����ط، بينم����ا م����ن ال�شع����ب تزييف 

احلميمية احلقيقية، فهنا عليك احلذر 

ب�شكل جدي، لك����ن اإذا كان زوجك يف 

الأ�ش����ل من النوع احل�شا�ض اأو اإذا كان 

مرهق����ًا فال ت�شعي تل����ك الإ�شارة يف 

احل�شبان، اأما اإذا كان من النوع امُلحبرّ 

الذي يعربرّ ع����ن م�شاعره، ول تعلمني 

ه وما الذي يجعله قلقًا،  ما الذي غ����ررّ

اأخربيه باأنك تفتقدين مل�شته، وا�شاأليه 

ما َخطبه، ف����اإذا نفى وجود اأي تغير 

فيه، فعليك القلق كثراً.

الرجل ال�شاح���ر: هو الذي يجعل 

كل من حوله يحبه، ول ي�شعب عليه 

اأن يجذب اأي ام���راأة اأخرى.. اأعلميه 

اأنك منتبهة جيداً له عندما ترين اأنه 

يبالغ يف ذل���ك، واأن الأمر بداأ ياأخذ 

منحنى اآخر.

الرج���ل القوي: اأظه���رت الأبحاث 

اأن الرج���ال الذي���ن ُيدرك���ون اأنهم 

اأقوياء يكونون اأكرث مياًل لأن يكونوا 

خائنني، فالقوة ميكن اأن تكون مثل 

العقاقر املث���رة لل�شهوة اجلن�شية، 

وجتعل الرجال ي�شع���رون باأنهم ل 

حتافظني  و�شيلة  واأف�ش���ل  ُيقهرون، 

فيها على زوجك حتى ل ي�رضد بعيداً 

هي اأن تبق���ي على ات�ش���ال ب�شكل 

ج�شدي به، اأخربيه كم اأنت منجذبة 

اإليه، وتذمري باأق���ل قدر ممكن، واإذا 

ظنن���ت اأن جمهودات���ك ق���د ف�شلت، 

فواجهيه مبا لديك م���ن اأدلة، �شواء 

كانت مادية اأو ظرفية، واطلبي منه 

اأن يكون اأمينًا معك.

الرج���ل الب���ارع يف النق���د: اإنها 

التالعب بالطرف  طريقة اخلائن يف 

ك���ني فيم���ا  الآخ���ر؛ ليجعل���ك ت�شكرّ

تعتقدين فيه.. فما هي اأف�شل طريقة 

ليجعل���ك الرج���ل ل تتهميه ب�شيء 

يدعو للريب���ة اإل من خالل الت�شكيك 

فيك اأنت؟ لذا عليك ال�شك يف الرجل 

الناقد لك، خ�شو�شًا اإذا كان ل يبايل 

بوزنك، اأو تنظيفك ملنزلك اأو عملك.

رمي اخلياط

تعرفي إلى صفات األزواج الخائنين

»املراهقة« اأخطر منعطف ميررّ به ال�شباب، واأكرب منزلق 

ميك���ن اأن تزلرّ فيه قدمه.. اإنها طاق���ة متفجرة، وقدرات �شبه 

مكتملة، ون�ش���اط يفر�ض نف�شه على الأ�رضة واملجتمع، فاإن 

���ه وُي�شتثمر ب�ش���ورة مثالية، �شاع���ت تلك الطاقة  مل يوجَّ

وان�شلت هذه القدرات، وبات الن�شاط عجزاً؛ ب�شبب الإفراط اأو 

التفريط يف الطرق الرتبوية لهذه املرحلة الهامة.

ثم���ة فرق كبر ب���ني البل���وغ واملراهق���ة، فالبلوغ هو 

بداي���ة »اإره�شات املراهقة«، اإل اأنه ل يعني �شوى الن�شوج 

اجلن�شي والقدرة على الإجناب، اأما املراهقة فهي ثورة ن�شج 

ج�شمي وعقلي ونف�شي واجتماعي يف رحلة طويلة متدرجة 

ت�شتغرق قرابة الع�رض �شنوات قب���ل اكتمالها وو�شولها اإىل 

الر�شد والن�شج التام.

م�شكالت وحتديات

نزع���ة التم���رد: املراهق يكاد يك���ون يف تباين دائم مع 

املحيط���ني، خ�شو�شًا الآب���اء واملعلم���ني وكل من له دور 

توجيهي يف حياته، كل هذا حت���ت دعوى اأنهم ل يفهمونه، 

واأنهم من جيل وهو من جيل مغاير متامًا، ويف حقيقة الأمر 

اأنه���ا حماولة للتمرد على �شلطة النظم ال�شائدة، ورغبة يف 

اإثبات الذات ولو باملخالفة واملكابرة غر املنطقية.

امليل اإىل العزلة: الأمناط الأ�رضي���ة الفا�شلة )التدليل اأو 

الق�شوة الزائدة( من �شاأنها اأن تخلق �شابًا عاجزاً عن مواجهة 

ل العتماد على الآخرين يف حلها، غر اأن  م�شكالت���ه، ويف�شرّ

طبيعة مرحلة املراهقة تتطل���ب منه اأن ي�شتقل عن الأ�رضة 

ويعتم���د على نف�شه، وم���ن هنا تزداد ح���دة ال�رضاع لديه، 

وق���د مييل اإىل الن�شحاب من الع���امل الجتماعي والنطواء 

واخلجل املفرط.

ال�شلوك املزعج: حيث ي�شاب املراهق بنوع من الأنانية 

الذاتية »ال�شتعظام الذاتي«، والتمحور حول متطلباته فقط 

دون مراع���اة ظروف الآخرين، فنج���ده �شاحب �شلوك ن�شاز 

)املجادلة بداعي وبدون داعي، حدة الطبع، العند والع�شبية 

الزائدة، رفع ال�شوت، العنف والعراك الدائم مع اإخوته(.

وق���د يتفاقم الأم���ر، خ�شو�شًا مع غياب اجل���و الديني، 

والتق�شر يف اإحاطة املراه���ق مبزيد من احلنان والهتمام 

والتوجيه والعناية، فنجد النحرافات واجلنوح القاتل..

• القواعد التي حتدد لباقة املراأة
تكمن اللباقة يف التفكر والت�رضفات.. 

فما هي قواعد الإتيكيت التي حتدرّد كونك 

امراأة؟

ب���ة: م���ن اأهمرّ  - الأحادي���ث املقت�شَ

قواعد الإتيكي���ت التي حتدرّد لباقة املراأة 

هي قدرتها عل���ى اإي�شال فكرتها بطريقة 

ه،  ب���ة �رضيعة، بكالم قلي���ل موجرّ مقت�شَ

ي�شيب عمق الق�شية مبا�رضة.

- الح���رتام: كونك تطمح���ني ل �شكرّ 

باجت���ذاب اح���رتام الآخري���ن، يجدر بك 

اإذاً اأن ُتظه���ري له���م احرتام���ك لنف�ش���ك 

وله���م. انظري يف العني ح���ني تتحدرّثي 

، وقف���ي حني تلقني  اإىل �شخ����ض مع���نيرّ

ال�ش���الم، ول تفررّغي غ�شبك يف الآخرين، 

واحرتمي املقامات ومن يكربك �شنًا، ومن 

وحي ه���ذه الأيام تخلرّي عن هاتفك حني 

تتحدرّثني مع الآخرين. 

- انتبه���ي اإىل لبا�شك؛ ل نتحدرّث عن 

املالب�ض غالية الثم���ن، بل عن املالب�ض 

املرتبة النظيفة، الت���ي تليق باملنا�شبة 

وبج�شمك، وميكنك التح���ررّك بها بحريرّة، 

ول ت�شبرّ���ب ل���ك الإح���راج، ونعني بذلك 

مالب����ض املنا�شب���ات وتقاليد امل�شيفني 

ة.  اخلا�شرّ

ة جداً، وقد  - اقتن���اء املال: نقطة هامرّ

يث���ار اجل���دل حولها اأحيان���ًا، ول يحدرّد 

الغنى واملال الطائل لباقة املراأة، بل اأن 

تخرجي ويف حقيبتك املال الكايف الذي 

يكفي���ك كي تدفعي كلرّ م���ا تنفقينه وما 

حتتاجني اإليه، منعًا لل�شعور بالإحراج. 

- تهذي���ب الل�ش���ان: و�شعن���ا لهذه 

النقط���ة يف النهاي���ة ل يعني اأب���داً اأنها 

تقلرّ قيمة عن النقاط الأخريات، بل تكاد 

تفوقها اأهمية. امل���راأة املحرتمة واللبقة 

تبتعد كلرّ البع���د عن الإهانات وال�شتائم 

���ه اإليها..  والكالم ال���ذي ل حتبرّ اأن يوجَّ

حت���ى يف قمة غ�شبك ميكنك التعبر عن 

نف�شك بكالم مدرو�ض قالبه الحرتام.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

اإلمبراطور الصغير
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1 - �رضبته���ا اأم���ركا بالقنبلة 
النووية

2 - ناق�ض بحدة / خوف �شديد
3 - م�شباح / جود

4 - اطرح واقذف / مت�شابهان / 
حرف عطف

5 - يف القمح وما �شابه / عميق 
ل �شيء حتته )معكو�شة(

6 - �شم���ر املتكلمني / جبل يف 
�شوريا

7 - يعي�ض / اأ�شف على ما فات
8 - من الق���ارات / مت�شابهان / 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ع�شو متعدد الوظائف يف الراأ�ض

9 - �شخ�شي���ة قاتلة يف الأدب امل�رضي / من 
اليونان

10 - عا�شم���ة بلد اأوربي حمايد / ي�شتدل به 
على املكان

ر الحمل
ُّ
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ين�شح الأطب���اء عادة املتزوجني 

حديث���ًا بالنتظ���ار من �شت���ة اأ�شهر 

ر  اإىل عام حت���ى يبداأوا مبتابعة تاأخُّ

احلمل، لكن هناك عدة عوامل جتعلك 

تقلقني مبكراً .

ي�شر اخت�شا�شيو اأمرا�ض الن�شاء 

والتولي���د اإىل اأن���ه اإذا كان���ت لديِك 

اأحد الأعرا�ض الآتي���ة وتاأخر حملك 

فعلي���ِك ا�شت�شارة طبيبك، فكلما كان 

ت�شخي����ض امل�شكلة وعالجها اأ�رضع، 

كانت فر�شتك يف حمل ناجح اأكرب.

عدم  اأ�شب���اب  الأطباء  ويعر����ض 

حدوث احلمل، ومنها :

الوزن: اإذا كن����ت تعانني من نق�ض 

يف الوزن )موؤ�رض كتلة اجل�شم اأقل من 

19( اأو زيادة يف ال����وزن )موؤ�رض كتلة 
اجل�ش����م يزيد ع����ن 29(، ف����اإن كالهما 

يوؤثران على اإنت����اج البوي�شات ب�شكل 

�شليم.

اإذا كن���ِت يف منت�ش���ف  ال�ش���ن: 

الثالثين���ات من العمر ومل ي�شبق لك 

اأن حملِت، فعليك التوجه اإىل الطبيب 

باأ�رضع وقت ممك���ن، لأن البوي�شات 

ال�شاحلة للتلقيح ب�شكل طبيعي قد 

تكون يف نق�شان.

الأدوي���ة: هن���اك بع�ض  تن���اول 

اللته���اب  كامل�ش���ادات  الأدوي���ة 

وم�ش���ادات الكتئاب وبع�ض الأدوية 

اخلا�ش���ة بال�رضطان ق���د يكون لها 

اأي�شًا تاأثر على خ�شوبتك.

على  التدخني  يوؤث���ر  التدخ���ني: 

ال�شح���ة ب�شف���ة عامة، ول���ه نف�ض 

التاأث���ر على خ�شوبت���ك، فهو يقلل 

الإ�شرتوجني يف  هرم���ون  م�شت���وى 

ج�شمك، فاإن كنت تفكرين يف احلمل 

اأو حتاول���ني منذ ف���رتة، فعليك اأوًل 

الإقالع عن التدخني.

اإذا كنتم���ا  التوقي���ت اخلاط���ئ: 

زوج���ني عاملني فقد يك���ون توقيت 

ح���دوث العالقة ل يتنا�شب مع فرتة 

الإخ�شاب املثلي اخلا�شة بك.

ال�شغ���ط الع�شبي: انتظار حدوث 

حم���ل ب�شكل مبالغ في���ه اأو �شغوط 

العم���ل اأو حتى امل�شاكل الأ�رضية قد 

توؤثر على حدوث احلمل.

واإذا كان لديك تاريخ مر�شي مع 

اأحد ه���ذه الأمرا�ض فق���د يكون لها 

تاأثر:

ع���دم انتظ���ام ال���دورة ال�شهرية: 

متو�شط حدوث الدورة يكون 28 يومًا، 

وُيعترب اأي�شًا م���ن الطبيعي حدوثها 

ب���ني 23 يومًا اإىل 32 يومًا، وهذه هي 

املدة الت���ي حتتاج اإليه���ا البوي�شة 

حت���ى تنتقل م���ن قناة فال���وب اإىل 

الرحم، ثم تنتهي دورتها ببدء دورتك 

ال�شهرية، فاإذا كان���ت مدتها اأكرث من 

ذلك، اأو ل تاأتيك يف بع�ض ال�شهور، اأو 

تاأتي على فرتات خمتلفة يف كل مرة، 

راً. فعليك ا�شت�شارة الطبيب مبكرّ

الليفي���ة، حت���ى  الأورام  الأورام: 

احلمي���دة منها، قد توؤثر على حدوث 

احلمل، وكذلك الورم يف بطانة الرحم 

قد يعورّق الت�شاق البوي�شة يف جدار 

الرحم، فيوؤثر على حدوث احلمل.

الدم  ك�شغط  املزمن���ة:  الأمرا�ض 

والربو  القل���ب  واأمرا����ض  وال�شك���ر 

والأمرا����ض املت�شلة بالغ���دد، كلها 

يجب معاجلته���ا اأو اإخ�شاعها حتت 

ال�شيط���رة بالأنظم���ة الغذائية مثاًل، 

اأو بع����ض الأودية التي ل توؤثر على 

اخل�شوبة حتت اإ�رضاف الطبيب.

الأمرا����ض املنقول���ة جن�شيًا: من 

اأكرثه���ا �شيوع���ًا الته���اب احلو�ض 

الناجت عن الع���دوى املنقولة ب�شبب 

الكالميديا  وكذلك  احلميمة،  العالقة 

اأو ال�شي���الن، وكله���ا اأمرا����ض حني 

تعاَلج ي�شبح ح���دوث احلمل ممكنًا 

ب�شورة اأكرب.

م�شاكل جراحية: بع�ض العمليات 

اجلراحية يف احلو�ض اأو البطن توؤثر 

ب�شكل غر مبا�رض، مثل عملية الزائدة 

املباي�ض،  ����ض  تكيُّ وعملية  الدودية 

الذي هو يف حد ذاته قد يكون �شببًا 

لتاأخر احلمل.

احلم���ل: احلمل خ���ارج الرحم اأو 

الإجها����ض املتكرر ُين���ذر باأن هناك 

م�شكل���ة متنع ا�شتق���رار احلمل، وقد 

حتت���اج اإىل ح���ل قب���ل التفكر يف 

حدوث حمل جديد.
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

غــري طبيعي  فــريــدة ت�شبب منـــواً  يف حــالــة مــر�ــشــيــة 

فم  من  االأ�شنان  من   202 هنود  اأطباء  اقتلع  للأ�شنان، 

طــفــلــة هــنــديــة، وذلــــك يف ثـــاين حــالــة يــتــم اكــتــ�ــشــافــهــا يف 

البلد يف غ�شون اأ�شهر قليلة.

وكــانــت الــطــفــلــة الــهــنــديــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر �شبعة 

اأعوام تعاين من اآالم مربحة وتورمات يف فمها، فاأخذتها 

والدتها اإىل طبيب االأ�شنان، ليكت�شف املفاجاأة.

ويعود �شبب منو هذا العدد الكبري من االأ�شنان يف فم 

هذه الطفلة اإىل مر�س »اأودونتوم« النادر، والذي ي�شبب 

ف�شًل يف بناء االأ�شنان، حيث ُتنتج لثة واحدة عدداً كبرياً 

من االأ�شنان، ويو�شف هذا املر�س باأنه نوع من ال�شرطان 

غري اخلبيث.

الــطــفــلــة الــهــنــديــة كــانــت قــريــبــة مــن حتــطــيــم الــرقــم 

مواطن  با�شم  ل  وامل�شجَّ بالفم،  اأ�شنان  حمل  يف  القيا�شي 

هــنــدي اآخـــر هــو »اأ�ــشــيــك كـــافـــاي«، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 17 

عاماً، والذي اكُت�شفت حالته قبل اأربعة اأ�شهر؛ حني اقتلع 

232 �شناً من فمه خلل عملية جراحية  االأطباء الهنود 

ا�شتغرقت �شبع �شاعات.

مل يكن يعلم »اأندروا اإيفاني�شكي« حني فقد وتيّقن اأنه 

فرا�شه  و�شيلزم  غرفته،  حبي�س  طويلة  ل�شاعات  �شيبقى 

ملزمته  مقابل  اأجــــراً  �شيتقا�شى  اأنـــه  اأطــــول،  ل�شاعات 

الفرا�س، ففي اليوم التايل مبا�شرة لت�شريحه من عمله، 

تلّقى من وكالة اأبحاث الف�شاء االأمريكية »نا�شا« عر�شاً 

الوكالة،  جتريها  التي  الدرا�شات  اإحــدى  اإىل  للن�شمام 

دوالر  األــف   18 مبلغ  للم�شارك  خللها  من  م  تقدَّ والتي 

اأمريكي مقابل املكوث يف الفرا�س الذي جتّهزه مبا يلزم 

الإجراءات الفح�س والبحث ملدة 70 يوماً متوا�شلة.

الــدرا�ــشــة الــتــي جتــريــهــا وكــالــة اأبــحــاث الــفــ�ــشــاء ُتــعــّد 

3 �شنوات، وتهدف  الزمني  اأكــرب مداها  جــزءاً من درا�شة 

العظام  اإىل �شمور  تــوؤدي  التي  االأ�شباب  اإىل  التعرف  اإىل 

والع�شلت يف الف�شاء. 

يقول اأندروا: »كنت قد تقدمت يف العام املا�شي بطلب 

جمرد  يل  بالن�شبة  االأمـــر  وكــان  الــدرا�ــشــة،  يف  للم�شاركة 

مزحة، ومل اأتوّقع اأن يقع علّي االختيار من بني 25 األف 

متقدم، كما اأنني كنت اأعلم اأنني لن اأطيق اأن تتوقف كل 

اأن  يبدو  لكن  كاملة،  اأ�شبوعاً   15 ملدة  احلياتية  اأن�شطتي 

كنت  حيث  املنا�شبة،  اللحظة  اختيار  يف  دوره  لعب  القدر 

بل عمل، وكان العر�س بالن�شبة يل فر�شة جيدة ال ميكن 

اإهدارها«.

اقتالع نحو 200 سن من فم طفلة هندية

به 18 ألف دوالر.. ووظيفته النوم على السرير
ّ
مرت


