
4
3

بعد المبنى »ب«.. 
متى سيأتي دور »جرود عرسال«؟

جبل محسن.. رسالة هزيلة 
إلى طاولة الحوار
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اأكدت م�شادر ا�شرتاكية اأن ما ُنقل عن دبلوما�شي اأوروبي �شرقي 

عن اجتاه رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي النائب وليد جنبالط 

لال�شتقالة من املجل�س النيابي، من اأجل اأن يحّل مكانه جنله تيمور 

نائباً عن ال�شوف، هو �شحيح وجّدي، وقد يكون قريباً جداً، الفتاً اإىل 

اأن العقبة االأ�شا�شية هي م�شكلة االنتخابات الفرعية يف جزين، الأنه 

ال ميكن اإجراء انتخابات فرعية يف ال�شوف وعدم اإجرائها يف جزين.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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استقالة جنبالط جدية

4 لبنان واإلرهاب.. االنتصار لم يعد ممنوعًا

اليمن.. والنفخ السعودي بالنار عملية »شارلي إيبدو«.. 
وتصنيع »النووي السوري«

أميركا.. والحرب النفطية »نتنياهو« يحّول أحداث فرنسا إلى 
مشاريع استيطانية

8
الوحش التكفيري 

يغدر بأهله



اإلرهاب صنيعة غربية
ال�رصاع ب���ن االأمة والغ���رب بقيادة الوالي���ات املتحدة 

االأمريكية واأذنابها من االأوروبين يتخذ اأ�سكاال وو�سائل فيها 

م���ن الدهاء واخلبث الإبقاء هيمنتهم �س���ائدة على االأمة دون 

اأي مقاوم���ة اأو مواجهة، وجعلها خانعة ذليلة الإرادتهم وفق 

ما ير�س���مونه يف دوائرهم اال�ستعمارية من خمططات لنهب 

ثرواتها وجعلها اأ�س���رية خياراتهم وم�ساحلهم، فما حدث يف 

باري����س - �س���اريل اإيبدو - مل يكن �س���وى ردود اأفعال على 

هذه ال�سيا�سات التي يتحّم�س لها بع�س ال�سباب امل�سلم دون 

اأن يعي خماطرها وما ترتكه من اآثار �س���لبية على االإ�س���ام 

واعتدال���ه، فاالإرهاب هو �س���نيعة غربي���ة حمبوك بعناوين 

اإ�سامية ال متّت لاإ�سام وروحه ال�سمحة ب�سلة، فالت�سكيات 

التي ن�س���اأت وترعرعت يف اأجهزة اال�س���تخبارات االأمريكية 

ال ميكن اأن تكون جماهدة يف �س���بيل ن�رصة الر�س���ول )عليه 

ال�س���اة وال�س���ام( ور�س���الته، وهي اأدوات حتاول ا�ستغال 

امل�ساعر االإ�سامية لدى ال�سباب امل�سطهد، وحتويلها اإىل بوؤر 

لت�سويه االإ�سام. 

االإرهاب املنّظم الذي يقف على راأ�س���ه يف منطقتنا الكيان 

ال�سهيوين ال ميكن اأن ي�سهم يف حتالف ملواجهة هذا االإرهاب، 

التظاهرة التي كان على راأ�س���ها االإرهابي بنيامن نتنياهو 

 على اأن االإرهاب املنظم يلقى الرعاية واالحت�سان 
ّ
دليل حي

من الدول الغربية، واأن �سعاراتها يف تقدي�س احلرية االإن�سانية 

واحلريات العامة ما هي اإال اأكاذيب حتاول من خالها خداع 

جمتمعاتنا العربية واالإ�س���امية، ففرن�سا هي التي حاكمت 

روجيه غارودي الأنه مل يع���رتف مبحرقة اليهود.. فاأي حرية 

واأي مواجهة لاإرهاب يتحدث عنها قادة فرن�سا؟ هم يحاولون 

االآن ع���ر اإبرازهم لدور لهم يف ال�رصاع مع االأمة ا�س���تعادة 

�س���عبيتهم املنهارة، وجمتمعهم م�سبع بثقافة غري اإن�سانية، 

فاأطفال فل�س���طن وغزة وانتهاك املقد�س���ات ونزع �سعب من 

اأر�س���ه وطم�س احلقوق الوطنية لل�سعب الفل�سطيني ال تلقى 

لديهم اآذانا �س���اغية اأو م�ساحات لراأفة اأو عطف اإن�ساين على 

القيم االإن�سانية التي ينتهجها بنيامن نتنياهو وقادة العدو؛ 

متامًا كما حدث �س���ابقًا مع �سعب اجلزائر الذي دفع اأكرث من 

مليون ون�سف املليون �سهيد يف �سبيل نيل ا�ستقاله.

اإنن���ا يف الوق���ت الذي ال نق���رّ فيه االأعم���ال العنفية يف 

مواجه���ة الراأي االآخر، نريد اأن ندّلل على اأن املجتمع الغربي 

هو الذي �س���نع االإرهاب، وُي�سقى من نف�س الكاأ�س التي اأذاقت 

جمتمعاتنا العربية مرارتها، فاالأطفال ال�سوريون الذين ق�سى 

منهم اأكرث من ع�رصين طفًا اأثناء موجة ال�سقيع يف لبنان هم 

بر�سم القوى التي ما زالت تدعم االإرهاب، ومتنع حًا �سيا�سيًا 

يف �س���ورية يقي ال�سعب ال�س���وري من ويات احلرب واآثارها 

املميت���ة، فالتظاهرة التي نّظمتها باري�س �س���د االإرهاب لن 

متحي عار ممار�سات اال�سطهاد والقمع بحق املنطقة و�سعبها، 

فاالأجدى بقادة فرن�س���ا اإذا كانوا جادين يف مواجهة االإرهاب 

وحماي���ة جمتمعاتهم من اآثاره اأن يوقف���وا دعمهم لاإرهاب 

املتمثل باملجموعات امل�سلحة والفكر التكفريي، واأن يجروا 

تغيرياً اأ�سا�س���يًا يف �سيا�س���اتهم جتاه املنطق���ة، ويقفوا يف 

خن���دق واحد مع القوى العربية الت���ي تواجه االإرهاب، ويف 

طليعتها القيادة ال�سورية.

�ملحامي �أحمد مرعي

نائب رئي�س حزب االحتاد

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

كان يفرت�س برتاُجع �سعر برميل 

النفط عامليًا اإىل اأكرث من 55 باملئة، 

وبالت���ايل تراجع �س���عره حمليًا، اأن 

ينعك����س تراجعًا يف االأ�س���عار على 

م�ستوى جميع ال�سلع واحلاجيات يف 

لبنان، ولي�س عل���ى النقل فقط، لكن 

�س���يئًا من هذا مل يح�س���ل، على اأن 

هناك ما هو اأدهى من ذلك؛ يتمثل يف 

بع�س االأ�سوات التي اأخذت تطّل على 

اإ�سافية  بو�س���ع �رصيبة  املواطنن، 

على املحروق���ات، علمًا اأن ال�رصيبة 

احلالية تبلغ اأك���رث من 12 األف لرية 

ل�سفيحة املحروقات، يف وقت �سّجل 

موؤ�رص االأ�سعار وفق االحتاد العمايل 

العام زيادة بن�س���بة 37 باملئة حتى 

نهاية عام 2014.

واإذا كان البع�س يتذرع بالنزوح 

ال�سوري اإىل لبنان، والذي فاق مليون 

ون�س���ف مليون نازح، معتراً اأن ذلك 

الق���ى على املجتم���ع اللبناين عبئًا 

كب���رياً، فاإن �س���ندوق النق���د الدويل 

اأ�س���ار اإىل اأن تاأثري النزوح ال�س���وري 

دراماتيكي على لبنان، مع بلوغ عدد 

النازحن ربع �س���كان لبنان تقريبًا، 

وي���وؤدي اإىل رف���ع خطري يف ن�س���بة 

البطالة والفقر بن اللبنانين.

الع���بء عل���ى لبنان ج���راء هذا 

الن���زوح متّث���ل يف ع���دة اجتاهات 

اأبرزها:

ا�س���تغال اأ�س���حاب العمل اليد 

العاملة ال�س���ورية باأجور زهيدة، ما 

�سّكل مناف�سة لليد العاملة اللبنانية.

ثم����ة ع�����رصات االآالف، اإن مل يكن 

مئ����ات االآالف، من ال�س����ورين الذين 

مل يقيم����وا يف خميم����ات النزوح، بل 

ا�ستاأجروا منازل واأقاموا فيها، ما حال 

دون تراجع اأ�سعار االإيجارات، كما اأن 

الكثري من املي�سورين ال�سورين اأقاموا 

يف فنادق، مما جعل ن�س����بة االأ�سغال 

فيه����ا مقبولة قيا�س����ًا م����ع تطورات 

االأو�ساع االأمنية يف املنطقة ولبنان.

ع���دم اهتمام م���ن قب���ل الدول 

الدولية  اللجوء  وموؤ�س�سات  املانحة 

وامل�س���اعدات  املعون���ات  بتق���دمي 

للبنان، ملواجه���ة هذه االأزمة، وعدم 

االهتمام العربي، خ�سو�سًا اخلليجي 

يف هذه الق�سية، على اأن االأنكى من 

ذلك دخول ال�سعودية وقطر واالإمارات 

يف جمال املناف�س���ة االإعامية حول 

للنازح���ن،  »االإعا�س���ات«  تق���دمي 

���ل مبا�رصة م���ن احلكومة  دون تدخُّ

اللبنانية، حيث تاأتي بعثات من هذه 

لة باأطنان من امل�ساعدات  الدول حممَّ

توّزعها دون اأي لوائح اأو اإح�س���اءات 

جتّمع���ات  بع����س  عل���ى  فعلي���ة 

النازحن، ودون اأي مواكبة ر�س���مية 

لبنانية، ويف اأكرث من منطقة ا�ستكى 

التوزيع،  النازحون من ع���دم عدالة 

حي���ث كان نافذون و«قب�س���ايات« 

لبنانيون ي�س���تحوذون على الق�س���م 

االأكر من هذه امل�ساعدات.

وب���راأي اخل���راء االقت�س���ادين، 

فاإن النزوح ال�س���وري �سّكل بالتاأكيد 

عبئ���ًا على االقت�س���اد الوطني، ويف 

اللبنانية  ه���ذا تتحّم���ل احلكوم���ة 

امل�س���وؤولية، الأنه���ا مل جتد التعامل 

مع الدول املانح���ة والدول العربية 

الغني���ة م���ن موقع قوة، خ�سو�س���ًا 

اأنها تعاملت مع بداي���ة النزوح اإىل 

لبنان بخفة غريبة، الأن بع�س���ًا من 

اللبناني���ن توهم باأن ه���ذا اللجوء 

مينحه الغبة يف التطورات الداخلية 

اللبنانية، حتى اإذا ما كرت امل�ساألة 

وجد نف�س���ه عاج���زاً ع���ن مواجهة 

التدابري  فكانت  تبعاتها ومعاجلتها، 

االأخرية اأقرب اإىل العن�رصية، ولي�ست 

ق�سية اإن�سانية واجتماعية.

ويرى هوؤالء اخلراء اأن عدم تراجع 

االأ�س���عار تعود اأ�سبابه الرئي�سية اإىل 

التي متنع املناف�سة يف  االحتكارات 

االأ�سواق، وهو ما يتعار�س مع طبيعة 

ال�سوق واالقت�ساد احلر.

االقت�س���اديون  اخلراء  وي�س���دد 

عل���ى اأن طريقة املعاجلة الر�س���مية 

لاأ�س���عار تتجلى باأبهى �سورها يف 

تلك الهمروجة املفتَعلة حول �س���عر 

ربطة اخلبز، فحينما طالب اأ�س���حاب 

االأفران برفع �سعر ربطة اخلبز، كانت 

اأ�س���عار املحروقات،  ارتفاع  بذريعة 

واالآن رغم تراجع �س���عر املحروقات 

فاإن ه���وؤالء برعاية رمب���ا من وزير 

االقت�ساد يّتجهون لرفع وزن الربطة 

50 غرامًا فقط ال غري.
عام���ل اآخ���ر ُيفرت�س اأن ُي�س���هم 

يف تراجع االأ�س���عار، ه���و انخفا�س 

قيمة الي���ورو من دوالر و35 �س���نتًا 

كان  ومّل���ا  �س���نتًا،  و18  دوالر  اإىل 

ق�س���م كبري م���ن م�س���توردات لبنان 

التجارية وال�س���ناعية والغذائية من 

دول منطقة الي���ورو، كان ينبغي اأن 

ترتاجع االأ�سعار، لكن ذلك مل يح�سل، 

ما يطرح ع�رصات عامات اال�ستفهام، 

فه���ل ما مياَر�س هو اقت�س���اد حر، اأم 

احتكارات حرة؟

الف�ساد  معركة  ف�س���ول  فلنتابع 

الغذائ���ي الت���ي ت�س���غل ب���ال وزير 

االقت�س���اد اآالن حكيم يف نقا�س���اته 

ومبارزاته احلامية مع وزير ال�سحة 

وائل وهبي اأبو فاعور.

�سعيد عيتاين

أحــداثأحــداث2

عدم تراجع الأ�سعار �سببه الحتكارات التي متنع املناف�سة يف الأ�سواق

النفط يتراجع.. واألسعار في لبنان ال تتأثر
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همسات

¡ النادم
ك�سف مقرّبون من مرجع �س���ابق اأنه نادم على بع�س 

مواقفه، ومنها اندفاعه اإىل رف�س التن�سيق مع �سورية، الأنه 

»مل يكن ُيدرك اأن النظام �سي�سمد«، مع اأن الذين غرّروا به 

ما يزالون ملتزمن متويله مبا ي�س���ل اإىل 4 ماين دوالر 

�سهريًا، ُي�رصف بع�سها على موظفن، كي ال ي�سعر اأنه بات 

نكرة �سيا�سية.

¡ ما ال�رص؟
لوح��ظ اأن حمط��ة تلفزيوني��ة تتمي��ز مبواقفها �ش��ديدة 

املعار�ش��ة، درجت اأخرياً على اإع��ادة بث مقابالت ملرجع 

�شابق ُيجريها مع حمطات غري لبنانية.

نة ¡ ر�سوة مبطَّ
اأثار ت�س���ديد ا�سرتاكات موؤ�س�س���ات من جهة �سيا�سية 

مرتبطة بدولة خليجية، مقابل انتخاب �سخ�س على راأ�س 

موؤ�س�س���ة عريقة، بلبلة يف �س���فوف اجلهة نف�سها، �سيما 

اأن ال�س���خ�س اإياه ال يتمتع باملوا�س���فات ال�رصورية، واأن 

املر�س���ح املناف�س هو من نف�س اجلهة ال�سيا�س���ية، لكنه 

يتميز ب�»توازنه«، وبالتايل هو اأف�س���ل من املطروح الذي 

قد يهدد م�سري املوؤ�س�سة العريقة.

¡ �رص االختفاء
لوح��ظ اأن نائبًا �ش��ماليًا زعم يومًا اأن��ه ُب�شرّ مبولده، ال 

ُي�ش��مع له �ش��وت وال ح���س، وال ُت��رى له حتى اأي �ش��ورة، 

وكذلك حال زميله يف نف�س الدائرة االنتخابية.

¡ »تكتيك«
مل يتمّكن بع�س نواب قوى 14 اآذار من ترير ا�س���تثناء 

»جبهة الن�رصة« من وقوفها وراء العمليات االإرهابية يف 

جبل حم�س���ن، وقال اأحدهم يف لقاء تنظيمي »اإنه تكتيك، 

كي ال تعرّينا جماعة 8 اآذار«.

¡ ل�سكوت االأ�سوات احلامية
اأكدت م�ش��ادر من »تيار امل�ش��تقبل«، اأن رئي�ش��ه �ش��عد 

احلري��ري �ش��دد عل��ى نواب��ه واإعالميي��ه ب���شورة احل��د 

والتخفيف من اللهجة العدائية حلزب اهلل، الأنه ال يجوز يف 

ظل اأجواء احلوار اجلارية اأن تبقى بع�س االأ�شوات احلامية 

يف وتريتها الت�شعيدية.

¡ ت�ساوؤل
ت�ساءل �سيا�سي معروف عن �رصّ تراجع »�سجة الف�ساد 

الغذائ���ي«، وتق���دُّم »�س���جة النفايات ومطم���ر الناعمة 

و�سوكلن«.

¡ على نار خفيفة
و�ش��ف م�ش��در م�ش��يحي التح�ش��ريات اجلاري��ة للق��اء 

رئي�س تكتل التغيري واالإ�شالح العماد مي�شال عون ورئي�س 

حزب »القوات اللبنانية« �شمري جعجع باأنها تتمرّ على »نار 

عًا  خفيف��ة«، الأن »النار القوية« قد حت��رق »الطبخة«، متوقرّ

اأن يكون اللقاء قبل عيد مار مارون يف 9 �شباط املقبل.

¡ العاقة اجليدة.. حاكمة
�س���دد �سيا�س���ي خم�رصم اأن بع�س �سيا�سيي اليوم يف 

لبن���ان ال يفهمون جيداً تاريخ لبن���ان وعائاته، واأن اأحد 

اأ�سباب بقاء بلد االأرز هو اأن ال يكون على عداء مع �سورية، 

واأن ال رئي����س ميكن اأن يكون فاعًا اإال اإذا كان على عاقة 

جيدة مع دم�سق، مهما مرّ بها من اأزمات.

¡ املعركة الدبلوما�سية ال ترّد احلقوق
��ع يف اأحد  ق��ال �ش��فري دولة خليجي��ة خالل لق��اء مو�شرّ

البيوت الطاحمة �شيا�شيًا، اإن احلقوق الفل�شطينية ال ُت�شتعاد 

بربح معركة دبلوما�ش��ية، حتى لو كانت يف االن�شمامل اإىل 

اجلنائية الدولية.

¡ توقعات
توّقع خمت�س���ون يف عامل النفط اأن يعود ال�س���عر اإىل 

االرتفاع، الأن احلاجة اإىل متويل احلروب امل�ستمرة ي�ستلزم 

ذل���ك، ولي�س مبقدور ال���دول التي توّرطت ب�س���ّن احلروب 

اال�ستمرار باالأ�سعار احلالية للنفط.

خال �س����اعات من اإ�س����دار الق�س����اء 

اللبناين مذك����رة توقي����ف غيابية بحق 

النائ����ب ال�س����ابق علي عيد يف ق�س����ية 

تفجري م�سجد التقوى يف طرابل�س، جاءت 

ردة الفع����ل �س����د جبل حم�س����ن بعملية 

اإرهابية من حي املنكوبن املجاور، قام 

بتنفيذها االنتحاريان طه �س����مري اخليال 

وب����ال حمم����د املرعيان، ع����ر حزامن 

نا�س����فن ق����ّدرت قيادة اجلي�����س زنتهما 

باأربع����ة كيلوغرامات من م����ادة ال�»تي 

اأن تي«؛ يف ما ُي�س����به ر�س����الة على قدر 

امُل�س����تطاع م����ن اإحدى اخلاي����ا النائمة 

على �سيم يف ال�س����مال اللبناين، بعد اأن 

اأم�س����ك اجلي�س بزمام االأمور يف طرابل�س 

وعكار، وبعد اأن �س����ار »تيار امل�ستقبل« 

اهلل. ح����زب  م����ع  احل����وار  م�س����األة   يف 

العبوة »املتوا�سعة« ال تعك�س اأن قدرة 

املنظم����ات االإرهابي����ة اخلارجي����ة على 

التخريب بات����ت بهذه الهزال����ة بقدر ما 

تعك�س القدرات اال�ستخبارية اللبنانية - 

وال�س����عب جزء منها - على �سبط حركة 

االإرهابين قدر االإمكان، خ�سو�سًا بعد اأن 

بات قادتهم املحليون اإما يف ال�س����جن اأو 

هاربن مطلوبن، وبع����د اأن هداأت منابر 

التحري�س املذهبي، والتي يعود الف�س����ل 

فيه����ا اإىل خطاب دار الفتوى وتوجيهاتها 

اأك����رث من����ه لل�سيا�س����ين.  واإجراءاته����ا 

بع����د جل�س����ة احل����وار االأوىل بن حزب 

اهلل و»تي����ار امل�س����تقبل«، ق����ال نائ����ب 

»م�ستقبلي« �س����ابق ونا�سط حايل: »لو 

مل نك����ن اأقوي����اء ملا حت����اور معنا حزب 

اهلل«، ويف هذا الق����ول بع�ٌس من مكابرة 

على الواقع، الأن هذا النا�س����ط نف�سه كان 

من القائلن ب�»ع����دم احلوار مع احلزب 

قبل ان�س����حابه من �س����ورية«، وم�س����األة 

»احل����ل والربط« ب�س����اأن احلوار وظروف 

املوافق����ة عليه هي اأكر م����ن اأن يقررها 

نا�س����ط اأو ي�س����ري به����ا »التي����ار« دون 

موؤ�����رصات خارجية تدفع »امل�س����تقبل« 

اإىل التخلي عن �رصوط����ه، الأن التغيريات 

االإقليمي����ة والتفاهم����ات على م�س����توى 

انكف����اء اأمريكي ل�س����الح رو�س����يا واالأمم 

املتح����دة، م����ع بع�ٍس م����ن تفاهم فوقي 

غري ُمعلن بن اإيران القوية وال�س����عودية 

امُلرهق����ة نتيجة »الو�س����ع ال�س����حي« 

احلدودي  والو�س����ع  ال�س����عودي،  للنظام 

م����ع اليمن حتت وط����اأة الزحف احلوثي، 

باالإ�س����افة اإىل م�ساألة البحرين و»الثورة 

ال�س����عبية« التي لن ته����داأ، يف ما يبدو 

وكاأنه طوق كم����ا الكابو�س حول اململكة 

الذاتي. العهد، وباأمنها   املن�سغلة بوالية 

ولعل املفارقة االأهم، اأن تفجري جبل حم�سن 

مهما بلغ عدد �سحاياه من االأبرياء، فهو 

ل����ن يق����ّدم اأو يوؤخر يف م�س����رية احلوار، 

الأن لبن����ان اعتاد تق����دمي القرابن، بينما 

عملية قام بها اثنان على جملة »�ساريل 

اإيبدو« يف باري�س هزّت فرن�س����ا والغرب 

ومعهما اأمريكا، ودعا الرئي�س الفرن�س����ي 

اإىل تظاهرات مب�س����اركة اأكرث من خم�سن 

دول����ة بتمثيل ر�س����مي، ت�س����تنكر عملية 

 �ُس����بِّهت ب�»احلادي ع�رص من �س����بتمر«.

اأمريكا والغ����رب واالإقليم يواجهون واقعًا 

جدي����داً �س����اهموا يف �س����ناعته، وبداأت 

ارتدادات����ه تقرع االأبواب بق�س����وة، ويبدو 

لبنان الطالع من معموديات الدم والنار 

مرتاح����ًا على امل�س����توى االأمني اأكرث من 

ا�س����تبعاد تفجريات  �س����واه، رغم ع����دم 

جديدة.. ورغم املواجهات التي تخو�سها 

املقاوم����ة على احل����دود م����ع القلمون، 

والتهدي����دات االإعامي����ة »االإ�رصائيلية«، 

واالأعباء االأمنية الت����ي يواجهها اجلي�س 

اللبناين، يبدو لبنان يف و�سع اأف�سل من 

جواره، ولو اأن احلوار بن املتخا�س����من 

ي�س����ري ببطء ودون برنام����ٍج يتطرق اإىل 

االأمور اخلافية الكرى، ومادامت بندقية 

حزب اهلل لن تنزل عن الكتف، والتهديدات 

ارت�سى  امل�س����تقبل«  م�س����تمرة، و»تيار 

باالأم����ر الواقع ومل يُع����د باإمكانه ترير 

التكفري، الأنه كان و�سيبقى من اأكرث دافعي 

اأثمانه يف �س����ارعه االآن اأو يف امل�ستقبل، 

 وبات التفاهم مع حزب اهلل خري �سمانة!

ب�رصف النظر عن بطء امل�سار يف احلوارات 

قد  الت����ي  و»املفرقع����ات«  اللبناني����ة، 

ترافقها بن حن واآخر، فا اأحد اأجدر من 

�س����ماحة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل يف طماأنة 

اللبنانين على الو�سع احلايل، خ�سو�سًا 

ما يت�س����ل باالعت����داءات االإرهابية التي 

تت�سدى لها املقاومة، وقد تكون اإطالته 

الواثقة مبنا�س����بة ذك����رى املولد النبوي 

ال�رصيف وطماأنته اللبنانين باأن الو�سع 

حتت ال�س����يطرة، ُيغني عن كل م�س����ادر 

الطماأنة اخلارجية، �س����واء كانت اإقليمية 

اأو دولي����ة، يف عامل جاء دوره لدفع ثمن 

االإره����اب، واأرعبته وهزّت كياناته عملية 

حمدودة على جملة »�ساريل اإيبدو«.

�أمني �أبو ر��سد

تفجيرا »جبل محسن« يؤكدان 
أن قدرة اإلرهابيين على 

التخريب في لبنان باتت هزيلة
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لبنان واإلرهاب.. االنتصار لم يعد ممنوعًا
يف الوقت الذي ينق�ّض فيه الإرهاب 

على اأوروبا، عائداً اإىل حيث مّت ت�صديره، 

يعي�ض اللبنانيون عل���ى اإيقاع �رضبات 

التي  الفتنة  اإرهابية، وحماولت احتواء 

كادت تطل براأ�ص���ها من جبل حم�ص���ن، 

لول وع���ي م�ص���تجّد لدى ال�صيا�ص���يني 

اللبنانيني، ولدى اأهل طرابل�ض ملا يحاك 

ملدينتهم واأبنائهم.

الالفت اأن نواب »تيار امل�ص���تقبل« 

الطرابل�ص���يني الذين اأمعنوا لفرتة طويلة 

يف تاأجي���ج ن���ار الفتن���ة يف طرابل�ض، 

لال�ص���تفادة منها �ص���د اجلي�ض اللبناين 

وح���زب اهلل، ودعمًا ملا �ص���ّموه »الثورة 

األ�ص���نتهم ومل يقوموا  ال�صورية«، بلعوا 

ب�صّب الزيت على النار، مما �صمح لأهايل 

منطقة املنكوبني - وهم منكوبون فعاًل 

- اأن يحاولوا مللم���ة اجلراح، ويتخطوا 

احلواج���ز النف�ص���ية وال�صيا�ص���ية التي 

لطامل���ا اأقيمت بينهم وب���ني اأبناء جبل 

حم�صن خالل فرتة طويلة من الزمن.

قد يكون م���ن حظ اللبنانيني اجليد 

نة ب�ص���كل خا�ض، اأن  ب�ص���كل عام، وال�صُّ

تتوافر عوامل عّدة �ص���توؤدي اىل احتواء 

الإرهاب املجرم، ال���ذي يريد اأن يخطف 

املعروفة  اللبنانية  ���نية  ال�صُّ ال�ص���احة 

ومقاومته���ا  وقوميته���ا  بعروبته���ا 

ل�»اإ�رضائي���ل« اإىل م���كان ت�ص���بح فيه 

واأهلها  غريبة عن نف�ص���ها وتاريخه���ا 

ووطنها، ولعل توافر هذه العوامل هو ما 

قد يوؤدي اإىل انفراج ال�ص���احة اللبنانية 

���ني اللبناين  بع���د حترير ال�ص���ارع ال�صُّ

من حماولت الختط���اف التي قام بها 

اإرهابي���ون زوراً با�ص���م الدي���ن، ورفعًا 

للتهمي�ض والغ���ن والظلم، ونذكر منها 

ما يلي:

تقهق���ر »جبهة الن����رضة« ميدانيًا 

يف �صورية، ب�ص���بب »املبايعات« التي 

ح�صلت يف �ص���فوفها لتنظيم »داع�ض«، 

بالإ�صافة اإىل اخل�ص���ائر التي ُمنيت بها 

يف القتال م���ع اجلي�ض ال�ص���وري، ومع 

الف�ص���ائل الإرهابية الأخرى، وما الدليل 

عل���ى تقهقر »اجلبه���ة« اإل ظهورها اإىل 

العل���ن مبظهر املزايد على »داع�ض« يف 

الإره���اب، وذلك من خ���الل تنفيذ عملية 

انتحاري���ة اإرهابي���ة يف جبل حم�ص���ن، 

ون�رض �ص���ور اإعدامات ميدانية تقوم بها 

»الن�رضة« لن�ص���اء يف مناطقها، بحجة 

»احلفاظ على الدين والأخالق«!

حماولة »جبهة الن�رضة« وداعميها 

الإقليمي���ني اإع���ادة فر�ض نف�ص���ها على 

ال�صاحة اللبنانية، بعد اأن كرثت التقارير 

ع���ن اأن اجلبهة على احلدود اللبنانية - 

ال�صورية قد تكون حم�صورة ب�»داع�ض« 

فقط، وهذا ما جع���ل »اجلبهة« حتاول 

اله���روب اإىل الأمام، م���ن خالل حماولة 

اخرتاق ال�صاحة اللبنانية من الداخل بدل 

حماولة اخرتاقها م���ن احلدود ال�رضقية. 

وهكذا، ارتّدت اخلطة على مقرريها عندما 

اأتى الرّد عرب »تيار امل�ص���تقبل« بالدفع 

اإىل الإمام وحتجيم اإ�صايف ل�»الن�رضة« 

م���ن خالل اخلط���ة الأمني���ة يف روميه، 

واحت���واء تداعيات التفجري الإرهابي يف 

جبل حم�صن.

مل يك���ن بالإمكان القي���ام باخلطة 

الأمني���ة يف �ص���جن رومي���ه، واإ�ص���كات 

الأ�ص���وات الت���ي حاول���ت الدف���ع نحو 

العلم���اء  الت�ص���عيد، ومنه���ا »هيئ���ة 

امل�صلمني«، لو مل يكن هناك �صوء اأخ�رض 

اإقليمي ودويل وا�صح، واقتناع مواٍز باأن 

ا�ص���تخدام الإره���اب و�ص���يلة لختطاف 

ال�صاحة اللبنانية وال�صغط على النظام 

ال�ص���وري م���ن خالله���ا مل تع���د توؤدي 

غاياته���ا، وقد يكون احل���وار القائم بني 

»تيار امل�صتقبل« وحزب اهلل قد اأجه�ض 

اأح���الم كثريي���ن يف الداخ���ل واخلارج، 

بالقدرة على ا�صتغالل ال�صاحة اللبنانية 

لتفجري الو�ص���ع، اأو للتاأثري على الو�صع 

يف الع���راق و�ص���ورية، حي���ث تتعر�ض 

املجموعات الإرهابية خل�صائر كبرية.

تزامن العملي���ة الإرهابية يف لبنان 

مع العملية الإرهابية يف فرن�صا، حيث مل 

يكن با�صتطاعة اأحد اأن يبالغ يف الإدانة 

يف فرن�ص���ا، ويغ�ض النظ���ر عن الإرهاب 

يف لبن���ان، يف ظل معرف���ة اجلميع اأنه 

�صواء عاجاًل اأم اآجاًل �صيعلن الأوروبيون 

تغيري �صيا�صاتهم يف �ص���ورية، واأولوية 

مكافحة الإرهاب على ما عداه، خ�صو�صًا 

اأن ما يتّم القي���ام به من قبل »داع�ض« 

من »توحي���د البندقية« املقاتلة يف كل 

من �ص���ورية والعراق، �ص���يجعل احلرب 

على الإره���اب تعني ح�رضاً احلرب على 

»داع�ض«، ما �ص���يخدم النظام ال�صوري، 

قبل  »املعتدلة«  باملعار�ص���ة  وي����رّض 

بروزها.

يف كل الأحوال، الوزير نهاد امل�صنوق 

نّفذ اخلطة الأمني���ة باإنهاء »مقر قيادة 

العمليات الإرهابية« يف �ص���جن روميه، 

ويبقى عليه اأن ي�صتكملها باإقفال املنابر 

الت���ي تقوم من داخل لبنان بالت�ص���ويق 

لالإره���اب، وحماولة اإره���اب اللبنانيني 

فكري���ًا، وال�ص���غط عليه���م م���ن خالل 

ممار�صة حرب نف�ص���ية ودعاية �صيا�صية 

لالإرهاب، �ص���واء ببث ال�صموم الإعالمية، 

اأو اعتمادها منرباً لتهديد اللبنانيني.

د. ليلى نقول الرحباين

نزلء املبنى »ب« يف �سجن رومية قبل اأيام من تنفيذ اخلطة الأمنية

النتحاري���ة  العملي���ة  اأن  لري���ب 

املزدوجة التي ا�ص���تهدفت منطقة »جبل 

حم�ص���ن« ُتعّد التطور الأخطر يف الأعمال 

الإرهابية وجولت القتتال التي �ص���هدتها 

مدين���ة طرابل����ض، ورغ���م خط���ورة هذه 

العملي���ة الإرهابية، الت���ي رمبا لن تكون 

الأخ���رية، م���ادام الإره���اب ق���ادراً على 

جتنيد ال�ص���باب الطرابل�صي، ل�صيما اأبناء 

املناطق املحرومة مث���ل »باب التبانة« 

و»املنكوبني« و�ص���واهما، حتت �صعارات 

���نة«، ي�ص���تغل  براقة، ك�»ن�رضة اأهل ال�صُّ

�ص���ما�رضة التكفري فق���ر هوؤلء ال�ص���باب 

وعوزهم، اإل اأن ه���ذه العملية توؤكد عجز 

التكفريي���ة امل�ص���لحة عن  املجموع���ات 

التحرك امليداين، بعد ال�رضبة القا�ص���مة 

التي وّجهها اجلي�ض اللبناين لها يف نهاية 

ال�صيف الفائت.

ومما ل�ص���ك في���ه اأي�ص���ًا، اأن الإعداد 

للعملي���ات  والأيديولوج���ي  النف�ص���ي 

النتحارية لي�ض وليد اأ�صهر، فالنتحاريان 

ذهبا اإىل »جرود عر�ص���ال« منذ ب�ص���عة 

اأ�ص���هر، ثم انتق���ال اإىل »القلمون«، حيث 

مت اإعدادهم���ا للتفجري، كما ورد يف بع�ض 

و�صائل الإعالم. 

اإن و�ص���ول احلقد لدى بع�ض ال�صباب 

اإىل حد تفجري اأنف�ص���هم لقتل الأبرياء، هو 

نتيجة التحري�ض املذهبي الذي مار�ص���ه 

وميار�صه بع�ض ال�صا�صة الر�صميني ورجال 

الدين وو�صائل الإعالم منذ اغتيال الرئي�ض 

رفيق احلري���ري، ثم بلغ ه���ذا التحري�ض 

اأوجه بعد بدء العدوان التكفريي - الغربي 

على �صورية.

امل�ص���تقبلي«  »الإعالم  من جهت���ه، 

م���ازال ميار����ض التحري����ض املذهبي من 

خالل تغطيته لالأحداث يف اجلارة الأقرب، 

وبالتاأكيد �ص���تكون لذلك ارتدادات �صلبية 

على الو�ص���عني الأمن���ي والجتماعي يف 

لبنان، منه���ا جتني���د النتحاريني، وبث 

الفنت املذهبية، لأن لبلد لي�ض معزوًل عن 

حميطه، وال�صوؤال هنا: كيف يتحاور »تيار 

امل�ص���تقبل« م���ع ح���زب اهلل، ويّدعي اأنه 

ي�ص���عى اإىل تخفيف الحتقان يف ال�صارع، 

ويف الوقت عينه ُي�صهم »الإعالم الأزرق« 

يف تاأجيج ال�رضاع املذهبي يف املنطفة؟! 

فاإذا كان »امل�ص���تقبل« ج���اداً يف احلوار، 

فاأب�ص���ط الأمور اأن ي�صاعد يف �صبط الأمن 

الجتماعي يف لبن���ان، وبالتايل وقف كل 

اأن���واع التحري�ض، ملنع تك���رار العمليات 

النتحارية.

بالعودة اإىل »جمزرة جبل حم�صن«، 

ووفق���ًا ملا ك�ص���فته غالبي���ة املعلومات 

املتداول���ة، فاإن النتحارَينينْ مّت جتهيزهما 

يف »القلمون« ال�ص���ورية، وكانا مرتبطنينْ 

بغرفة عمليات يف املبنى »ب« يف �صجن 

رومي���ة، وبناء عل���ى ذلك فّكك���ت القوى 

الأمني���ة ما كان ُيع���رف ب�»اإمارة رومية 

التكفريية«، الأمر الذي ترك ارتياحًا كبرياً 

لدى املواطنني، لكن يبقى ال�ص���وؤال الأهم: 

متى �ص���ياأتي دور »اإمارة جرود عر�صال«؛ 

امل�ص���در الرئي�ص���ي لتقوي�ض ال�ص���تقرار 

اللبناين، اأو عل���ى الأقل قطع طرق المداد 

بالكامل عن امل�صلحني؟

م���ن البديهي اأنه يف ح���ال مل يتوفر 

للجي�ض اللبناين الغطاء ال�صيا�صي الالزم 

لتفيذ عملية ع�ص���كرية لإنه���اء »المارة 

التكفريية« يف »اجلرود«، بالتن�صيق مع 

اجلي�ض ال�ص���وري، �صي�صهد لبنان مزيداً من 

العمليات النتحارية وقطع الطرق، مادام 

الإره���اب يتكئ عل���ى احرتافية عالية يف 

قراءة تناق�صات الو�صع اللبناين.

ح�صان احل�صن

محاوالت »داعش« توحيد 
البندقية في لبنان 

وسورية والعراق سيحصر 
محاربة اإلرهاب فيها

إذا كان »المستقبل« جادًا 
في الحوار فعلى إعالمه 

وقف التحريض.. لمنع 
تكرار العمليات االنتحارية

بعد المبنى »ب«.. متى سيأتي دور »جرود عرسال«؟
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¡ بيع قرنيات ال�صوريني
ك�ص���ف رئي�ض ق�ص���م الطب ال�رضعي يف جامعة 

دم�ص���ق ح�ص���ني نوفل اأن هناك »ع�صابات طبية 

�ص���ورية« تتعامل مع ع�ص���ابات عربية ودولية 

للمتاجرة بقرنية العني، م�صرياً اإىل اأن هناك اآلف 

احلالت، ول�ص���يما يف بع�ض املناطق احلدودية، 

ويف مراكز اللجوء. وقال نوفل اإن الق�صاء ال�صوري 

يتتبع هذه املافيات ب�ص���كل كبري، م�صرياً اإىل اأنها 

تبيعه���ا على اأ�ص���ا�ض اأنها ا�ص���توردتها من دول 

اأخرى غري �ص���ورية، وباأ�ص���عار كبرية ت�ص���ل اإىل 

املليون ون�صف املليون لرية �صورية.

¡ الأتراك يزيلون خيم الالجئني
قامت ق��وات الأمن الرتكية، ورغ��م الربد القار�س 

خميم��ات  واإزال��ة  به��دم  الثلجي��ة،  والعوا�ص��ف 

الالجئني ال�ص��وريني يف حي »حاجي بايرام« يف 

العا�صمة اأنقرة.

وكان وايل اأنق��رة ق��د زار املنطق��ة قبل يوم واحد 

بحج��ة اأن��ه يتفقدها م��ن اأجل تقدير امل�ص��اعدات 

الإن�ص��انية، غ��ر اأن��ه يف �ص��بيحة الي��وم الت��ايل 

فوجئ الالجئون بفرق ال�رضطة تنذرهم ب�رضورة 

اخل��روج من خيمهم ف��وراً، لتق��وم بعدها بهدمها 

وترحيل اأنقا�صها.

وقالت م�ص��ادر اإعالمية اأن الالجئني مت ترحيلهم 

اإىل خميم »اإ�صالحية« يف »غازي عنتاب«، جنوب 

البالد، والذي اكت�ص��ب موؤخراً �صمعة �صديدة ال�صوء 

توؤّهله ليكون �ص��بيهًا مبع�ص��كرات النازية، ب�ص��بب 

�ص��وء الأو�ص��اع فيه، وكرثة الف�ص��ائح الأخالقية 

الت��ي يتم التعتي��م عليها، وتهديد �ص��حاياها من 

ال�صوريني ب�رضورة ال�صمت.

¡ حتذيرات من اخلطر
حّذرت تقارير ا�ص���تخبارية يف اأكرث من عا�صمة 

اأوروبي���ة م���ن ان���زلق خط���ري قد يت�ص���بب يف 

اإ�صعال الفو�ص���ى وعدم ال�صتقرار يف ال�صاحتني 

ال�ص���عودية والأردنية، حيث ت�ص���تعد جمموعات 

اإرهابية له���ا امتداداته���ا يف اململكتني، لتنفيذ 

عملي���ات اإرهابي���ة، يف اإطار املخط���ط الدموي 

لتخري���ب ال�ص���احات العربية. ه���ذه التحذيرات 

دفع���ت باإج���راءات اأمنية ا�ص���تثنائية ملواجهة 

املوق���ف، غري اأن املتابع���ني يوؤكدون عدم كفاية 

هذه اخلط���وات، معتربين اأن ال�ص���الح الأف�ص���ل 

والأكرث تاأثرياً ملواجهة املخططات الإرهابية هو 

اإعادة احل�صابات وتغيري ال�صيا�صات التي اأدت اإىل 

و�صع اململكتني يف دائرة التحديات وال�صتهداف 

والأخط���ار، ومنها التوقف عن كل ما من �ص���اأنه 

دعم وت�صجيع واإيواء املجموعات الإرهابية.

¡ ا�صتعدادات �صعودية
ا�ص��تدعت احلالة ال�ص��حية للملك ال�صعودي موؤخراً 

ال�ص��تعداد والتاأهب يف �صفوف العائلة احلاكمة، 

ملواجهة اأي��ة مفاجاآت بعد رحيله، خ�صو�ص��ًا اأن 

الوج��ود ال�ص��عيف و�ص��به الرم��زي لراأ���س احلكم 

يف ال�ص��نوات الأخ��رة مل مين��ع انكب��اب املحاور 

ال�ص��عودية الداخلي��ة م��ن تعزي��ز تواجده��ا داخل 

مفا�ص��ل الدول��ة، والإم�ص��اك باخلي��وط املوؤث��رة، 

ليكون موقفه��ا اأكرث قوة من املحاور الأخرى يف 

ح��ال رحي��ل امللك املري���س، وب��دء الإجابة على 

الت�ص��اوؤلت ال�ص��عبة ح��ول طبيعة فري��ق الوراثة 

الذي �صرث امللك يف قمة الهرم ال�صعودي.

م�ص��ادر �ص��عودية خا�ص��ة اأك��دت ل�»الثب��ات« اأن 

هناك من يتحدث عن �صبه توافق بني الأمراء على 

اأن يت��وىل الأمر �ص��لمان ب��ن عبد العزي��ز مقاليد 

احلك��م ب�ص��كل انتق��ايل، لتمرير ترتيبات خا�ص��ة 

برحيل املل��ك، وملء الفراغ، وهذا ما بداأه بالفعل 

ويل العه��د خالل اخلط��اب الذي األق��اه نيابة عن 

�صقيقه امللك اأمام جمل�س ال�صورى ال�صعودي.

من هنا   وهناك
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عملية »شارلي إيبدو«.. وتصنيع »النووي السوري«
اأ�ص���ئلة كث���رية ُتطرح ح���ول اأ�ص���باب واأهداف 

وظروف العملية الإرهابية التي ا�ص���تهدفت �صحيفة 

»�صاريل اإيبدو«:

اأوًل: يف العملي���ة بحّد ذاتها؛ قد يكون �رضوريًا 

الإ�صارة اإىل اأن اأول امل�صتهدفني كان �رضطيًا فرن�صيًا، 

لكن حّبذا ل���و يعود اجلمي���ع اإىل »فيديو« مقتله، 

حيث اإن نقطة دم واحدة مل ت�ص���ل من ال�رضطي، رغم 

الر�صا�صات العديدة التي اخرتقت ج�صده.

ثانيًا: مع انت�صار خرب هذه العملية الباري�صية، 

انت�رضت ب�صكل وا�صع بوا�صطة مواقع الإرهابيني يف 

�ص���ورية، ويف تل اأبيب، ويف عا�صمتني خليجيتني، 

اأخبار عن موقع ح�ص���ني للدولة الوطنية ال�صورية، 

يف منطقة جبلية وعرة غربي �ص���ورية، وعلى بعد 

اأق���ل من كيلومرتين من احل���دود اللبنانية، بحماية 

مقاتل���ني م���ن ح���زب اهلل، وقالت و�ص���ائل الإعالم 

املعادية ل�صورية اإنه »موقع نووي �صوري«، وذهبت 

الأمور يف جملة »دير �ص���بيغل« الأملانية اإىل قول 

اإن الرئي�ض ب�ص���ار الأ�صد يعمل �رضاً على بناء جممع 

حتت الأر�ض، ميكنه ت�صنيع اأ�صلحة نووية.

من الوا�ص���ح هنا اأن هذه املجلة ل تطلق عادة 

»فربكات اإخباري���ة« اإل لغايات حم���ددة )تذكروا 

موقفها وت�رضيباتها ب�ص���اأن املحكم���ة الدولية يف 

ق�صية اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري(.

وهن���ا يرى حملل���ون ا�ص���رتاتيجيون اأن »دير 

�ص���بيغل« ُتطلق »�ص���فارات اإنذار« من اأجل تدبري 

عملية ع�صكرية ما، ل�صتباق اأي »اتفاق نووي اإيراين 

- اأمريكي«، والذي يدور حديث وا�صع يف العامل اأنه 

قد يح�صل يف غ�صون ثالثة اأو اأربعة اأ�صهر.

ثالث���ًا: فجاأة، ومع بدء اأعمال التحقيق يف هذه 

اجلرمية الإرهابية، تخرج الأنباء عن انتحار املحقق 

الفرن�صي اخلا�ض يف ق�صية »�صاريل اإيبدو«، دون اأن 

تقّدم اأي معلومات اأو تفا�ص���يل عن ظروف واأ�صباب 

هذا النتحار.

رابعًا: هنا ُتطرح اأمام كل من يتق�ص���ى ويتابع 

�صرية ال�صلطات الفرن�صية املتورطة يف العدوان على 

�صورية حتى النخاع، كيف وملاذا اأ�صهمت يف اإن�صاء 

�ص���بكات الإره���اب، وفعلت عمله���ا، ووفرت لها كل 

�صبل اخلروج والو�صول اإىل تركيا ومنها اإىل �صورية، 

بدءاً من الرئي�ض الأ�ص���بق جاك �صرياك، حينما تاآمر 

على الديغويل البارز جاك �صبان دملا�ض عام 1974، 

ل�صالح اليمني الأمريكي يف فرن�صا، املتمثل بفالريي 

جي�صكار دي�ص���تان، لتبداأ مذ ذاك العودة الباري�صية 

اإىل اأح�ص���ان الناتو، ولتبلغ ذروتها بعد العام 2002 

م���ع بدء الولية الثانية ل�ص���رياك ومن بعده نيكول 

�ص���اركوزي، ففرن�صوا هولند، حيث يع�صع�ض الف�صاد 

وال�صفقات والعمولت التي األغت الهام�ض الذي كان 

متاحًا لباري�ض، لتقوم بدور و�صاطات بني الوليات 

املتحدة وخ�ص���ومها، ف�ص���ارت ذياًل، يج���ري وراء 

ال�ص���فقات مع دولة مثل قطر، اأو �ص���فقة �صالح مع 

دولة مثل ال�صعودية.

خام�ص���ًا: اأثار مقتل 12 فرن�ص���يًا على اأيدي 

الإرهابيني الذين وّف���ر لهم الغرب والأعراب كل 

و�ص���ائل الدعم والتاأييد والتدريب والت�صهيالت، 

بينه���م  »الأمريكي���ني«،  الع���امل  »زعم���اء« 

بالطب���ع القات���ل نتينياه���و والقتي���ل حممود 

عبا�ض، فانتظموا يف مظاهرة باري�ص���ية رف�ص���ًا 

ل�»الإرهاب«، حتى اأن �صفري »واحة الدميقراطية 

العربية« علي عوا�ض الع�ص���ريي ت�صامن معهم 

ع يف �ص���احة �ص���مري ق�صري،  يف بريوت، يف جتمُّ

وا�ص���تنكر هذا الإرهاب كما ا�صتنكرته متامًا مي 

�ص���دياق، لكن اأحداً مل ي����رض اإىل ارهاب الدولة 

املنّظم ال���ذي نفذت���ه دول الغ���رب والأمريكي 

ال�صتعماريني �صد �صعوب العامل.

ولعل يف �رضد الأمثلة ما يكفي: فرن�ص���ا اأجرت 

اختبارات على الآثار املدمرة لبع�ض العقاقري على 

ال�صكان املدنيني، خ�صو�صًا يف اأفريقيا، بالإ�صافة اإىل 

دور اجلي�ض الفرن�صي يف جمازر رواندا، التي �صّورت 

للعامل اأنها حرب بني »التوتي« و»الهوت�صي«.

اأمريكا: ه���ل يكفي احلديث عن اإبادتها الفظيعة 

ل�ص���كان القارة الأ�صليني، دعونا ن�صري اإىل اآخر ماآثر 

ال�ص���رتاتيجيات الأمريكي���ة، حيث اإن قائ���د اأركان 

اجليو�ض الأمريكية طبق ا�صرتاتيجية »قتل الكالب«، 

التي تقوم على قتل افراد من طائفة ت�صكل الأغلبية، 

واأفراد من الأقليات، فيقتنع اجلميع باأنهم مهددون، 

هكذا اأ�ص���علت احل���رب يف يوغو�ص���الفيا، والآن يف 

اأوكرانيا.

هل نذّكر وا�ص���نطن بقتلها نحو مليوين عراقي 

يف غزوها لبالد الرافدين؟

وه���ل نذّكر بدعمها كل اأ�ص���اليب التاآمر والقتل 

والج���رام الذي توفره مع اأتباعها الأعراب والأغراب 

والأتراك �صد �صورية؟

وماذا عن نتنياهو و»اإ�رضائيل« وجمازر الكيان 

ال�ص���هيوين �صد الفل�ص���طينيني والعرب، وحتى �صد 

اليهود اأنف�ص���هم؟ فهل نذكر بجرمي���ة فندق داود، اأم 

باإغ���راق معلم���ة مناحيم بيغن �ص���فينة يف عر�ض 

لة باليهود القادمني ل�صتيطان فل�صطني  البحر حممَّ

املحتل���ة، وكل ذلك م���ن اأجل اإثارة ال�ص���فقة على 

ال�صعب »املعذَّب«؟!

هل نذّكر بريطانيا بحروبها الوح�صية؟ يكفي اأن 

ن�ص���ري اإىل »حرب الأفيون« حيث فر�صت بالتحالف 

مع اأمريكا وفرن�صا والغرب ال�صتعماري على ال�صعب 

ال�صيني يف القرن الثامن ع�رض تعاطي الأفيون.

باأي حال، فوا�صنطن كانت قد دعت يف 6 �صباط 

2014 وزراء داخلي���ة الولي���ات املتحدة، وفرن�ص���ا 
وبولونيا وبريطانيا وايطاليا واملانيا، لأن يجعلوا 

من عودة ما ي�صمى »اجلهاديني« ق�صية اأمن قومي، 

لأنه بب�ص���اطة املطلوب من هوؤلء اأن ي�ص���تمروا يف 

تخريب العراق و�صورية وليبيا، وم�رض ولبنان، واأن 

ميتدوا يف التخريب اإىل اأو�صع مدى يف املنطقة.. لكن 

»طابخ ال�صم اآكله«.

بالطب���ع، مل ين�َض كبري دبلوما�ص���يي الوليات 

املتح���دة جون كريي اأن يندد بالهجوم على »حرية 

التعبري« جراء العدوان على »�صاريل بيدو«، مع اأن 

وا�صنطن درجت منذ العام 1995 على ق�صف وتدمري 

مقرات التلفزة التي ك�ص���فت كذبها واأ�ص���اليلها يف 

يوغو�صالفيا واأفغان�صتان والعراق، ومن ثم يف ليبيا.

مل يخرج مثل هذا ال�ص���تنكار حينما ا�صتهدف 

نف�ض هوؤلء الإرهابيني املمولني واملدربني خليجيًا 

واأمريكيًا وغربيًا، »الإخبارية ال�ص���ورية«، وحينما 

قطع الأعراب الأقمار ال�صناعية عن التلفزة ال�صورية.

ون�ص���األ اأخرياً: ما هو م�صري امل�صور ال�صحايف 

اللبناين �صمري ك�صاب؟

وماذا عن املنا�صل جورج ابراهيم عبداهلل الذي 

انتهت مدة �صجنه، ويبقى ا�صرياً بناء لطلب اإ�رضائيل 

ووا�صنطن؟

اأحمد زين الدين

أسئلة عديدة تلّف عملية 
»شارلي إيبدو« ومنها سّر 

انتحار المحقق الخاص بالقضية.. 
دون أي تفاصيل عن األسباب!

الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هولند متفقداً مقر جملة »�ساريل اإيبدو«                                       )اأ.ف.ب.(
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اتخذ قرار قبول دولة فل�ضطني ع�ضواً 

يف حمكمة اجلنايات الدولية امل�ض���تقلة 

ابت���داء من اأول ني�ض���ان حي���زاً كبرياً يف 

و�ضائل الإعالم املرئي وامل�ضموع، واعترب 

اأبو مازن ان ما حققه هو انت�ضار للق�ضية 

الفل�ض���طينية، ومف�ض���لي يف املفاو�ضات 

مع »اإ�رسائيل« يف املرحلة املقبلة، واأنه 

�ضيخدم �ضيا�ضته القائمة على املفاو�ضات 

ال�ضيا�ضية كخيار وحيد من اأجل الو�ضول 

اإىل حل ع���ادل للق�ض���ية الفل�ض���طينية، 

واعتربت كل من اأم���ريكا و«اإ�رسائيل« اأن 

ما قام به اأبو مازن �ضيزيد من اأزمة الثقة 

الفل�ضطينية،  وال�ض���لطة  »اإ�رسائيل«  بني 

و�ضيوؤخر مفاو�ضات احلل النهائي.

لقبول  ا�ضتهجانها  اأمريكا عن  اأعربت 

ع�ضوية فل�ضطني يف املحكمة، لعتقادها 

اأن فل�ض���طني لي�ض���ت ذات �ض���يادة، وغري 

موؤهلة لهذه الع�ض���وية.. وكانت ردة فعل 

»اإ�رسائي���ل« جتمي���د عائ���دات ال�رسائب 

لل�ض���لطة الفل�ض���طينية، والتي تبلغ 127 

مليون دولر �ضهريًا، و�ضعت لل�ضغط على 

م�ض���اعداته  لإيقاف  الأمريكي  الكونغر�س 

لل�ضلطة، والبالغة 400 مليون دولر�ضنويًا.

م���ن يطلع على طبيعة هذه املحكمة 

الأ�ضا�س �ضيلحظ فيها جمموعة  وموادها 

من العوائق التي �ضيكون لها تاأثري �ضلبي 

على الق�ضية الفل�ضطينية، ومن ذلك:

اأن املحكم���ة ل ُتلزم اإل اأع�ض���اءها 

امل�ض���ادقة على املعاهدة، ح�ض���بما ورد 

يف املادة 12 من نظامها الأ�ض���ا�س، ومن 

املع���روف اأن اأم���ريكا و»اإ�رسائي���ل« مل 

توقعاعلى هذه التفاقية، واأن ل �ض���لطة 

للمحكمة عليهما. 

ح�رست املحكم���ة عملها يف جرائم 

الإبادة واجلرائم اجلماعية، وجرائم احلرب 

والع���دوان، وقد حددت تعريف���ًا للجرائم 

الثالثة، اأما الرابعة فلم حتدد تعريفًا لها، 

اإ�ض���افة اإىل اأن الإقرار بالعدوان، وبح�ضب 

نظام املحكمة، يحتاج اإىل قرار ي�ضدر عن 

جمل�س الأمن يحدد فيه الدولة املعتدية، 

واجلمي���ع يعرف اأن الفيت���و الأمريكي هو 

الذي �ضيمنع �ضدور اأي قرار من �ضاأنه اإدانة 

»اإ�رسائيل« باأي عمل عدواين.

الأخرى  القيود  العديد م���ن  وهناك 

الواردة يف مواد نظام املحكمة �ض���تقلل 

من فر�ضة ا�ضتفادة الق�ضية الفل�ضطينية 

بحتة،  »اإ�رسائيلي���ة«  مقاب���ل  منه���ا، 

كاإعط���اء احل���ق له���ا يف رف���ع دعوى 

ق�ض���ائية �ضد الن�ض���طاء الفل�ضطينيني، 

الع�ض���كريني منه���م وال�ضيا�ض���يني يف 

باعتباره���م  الفل�ض���طينية،  املقاوم���ة 

م�ض���وؤولني عن كافة العمليات الفدائية 

يف فل�ض���طني املحتلة، وا�ضتعداد دولة 

فل�ض���طني ت�ض���ليم املتهمني مهما كان 

موقعهم الع�ضكري وال�ضيا�ضي كمجرمي 

حرب اإىل املحكمة اجلنائية.

�ض���حيح اأن الراأي العام الدويل قد 

يتعاطف مع الق�ض���ية الفل�ضطينية من 

خالل النتائج التي �ضت�ضدر عن املحكمة، 

والت���ي قد تدين »اإ�رسائي���ل«، لكنه لن 

يقف مع فل�ض���طني �ضد »اإ�رسائيل«، لأن 

احلفاظ على كيانها واأمنها هو جزء من 

ال�ض���راتيجية الأمريكية والوروبية يف 

ال�رسق الأو�ض���ط، كما اأن اأمريكا ل تريد 

للق�ض���ية الفل�ض���طينية اأن ت�ضتفيد من 

املحكمة اجلنائية، واإن كانت ا�ضتفادتها 

منها ب�ضيطة، ول تريد ل�»اإ�رسائيل« اأن 

تتعر����س للم�ض���اءلة الدولية من خالل 

التحقيق���ات التي �ض���ُتظهر للعامل اأنها 

جمرم حرب، ول تريد اأمريكا اأن تت�ضبب 

ال�ض���ديقة  الغربية  لل���دول  املحكم���ة 

ل�»اإ�رسائيل« بالإحراج اإذا ما مّتت اإدانة 

قياداتها الع�ض���كرية وال�ضيا�ض���ية التي 

تقوم بزيارات اإىل تلك الدول.

ل ي�ض���ح العتماد على هذه اخلطوة 

وعل���ى مثيالته���ا، لأنها لن تغرّي �ض���يئًا 

يف مي���زان ال����رساع م���ع »اإ�رسائي���ل«، 

لكن���ه ل مانع من اأن ت�ض���تفيد ف�ض���ائل 

املقاومة الفل�ض���طينية منها، مع التاكيد 

على اأن املقاومة امل�ض���لحة �ضد اجلي�س 

»الإ�رسائيل���ي« ه���ي اخلي���ار الأ�ض���ا�س 

والوحي���د لتحري���ر كل فل�ض���طني، وقدوة 

املقاومني يف هذا املجال انت�ضار املقاومة 

الإ�ض���المية على العدو »الإ�رسائيلي« يف 

لبنان، وان�ضحابه مذلوًل منه.

هاين قا�ضم

عـربـي ــ دولي

العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية.. والصراع مع العدو

اأعاد ال�ض���تغالل ال�ضهيوين لأحداث 

فرن�ضا الزمن اإىل اأكرث من قرن اإىل الوراء؛ 

حني كان الق���ادة ال�ض���هاينة يفتعلون 

امل�ضاكل �ضد اليهود يف اأوروبا لإيهامهم 

باأنه���م م�ض���تهَدفون، وبالت���ايل دفعهم 

للمخططات  اإىل فل�ضطني تنفيذاً  للهجرة 

ال�ضتيطانية. 

حكوم���ة  اإىل  بالن�ض���بة  الي���وم، 

نتنياه���و، نفدت كل حم���اولت تغليب 

كف���ة »الدميغرافي���ة« اليهودي���ة على 

الفل�ض���طينية لإعالن »يهودية الدولة«، 

ويث���ري ذلك الكثري من الت�ض���اوؤلت حول 

توقي���ت العمليت���ني اللت���ني وقعتا يف 

فرن�ض���ا بداية العام احلايل، وا�ضتهدفت 

اأولها جملة الكاريكاتري الفرن�ضية، بينما 

ا�ض���تهدفت الأخ���رى متجر يه���ودي قتل 

فيه 4 من مواطني فرن�ض���ا اليهود، حيث 
جاءت العملية بعد عدة اأيام على تاأييد 

فرن�ض���ا للم�رسوع العربي - الفل�ضطيني 

يف جمل�س الأم���ن، والتفاعل ال�ض���عبي 

والر�ض���مي الفرن�ض���ي مع الفل�ضطينيني 

خالل العام 2014، ما يثري ال�ضكوك حول 

دور �ضهيوين حمتمل يف ذلك.

ت�ض���ّدر زعيم الإره���اب »نتنياهو« 

لالإرهاب،  املناه�ضة  الفرن�ضية  التظاهرة 

ومّت���ت املوافق���ة عل���ى طلب���ه بدف���ن 

املواطنني الفرن�ضيني اليهود يف »الكيان 

ال�ض���هيوين«، وزار ع���دد م���ن الُكن����س 

اليهودية، حيث عمل على ا�ضتثارة خوف 

يهود فرن�ض���ا للهجرة اإىل فل�ضطني؛ كما 

فعل اأج���داده، ودعاه���م �رساحة لتلبية 

حاجته ال�ضتيطانية. كل ذلك يف الوقت 

الذي تقوم حكومة الحتالل ال�ض���هيوين 

مبمار�ض���ات همجية، من خ���الل جتميد 

وتوا�ضل  الفل�ض���طينية،  ال�رسائب  عوائد 

العدوان ال�ض���تعماري ال�ض���تيطاين يف 

ال�ض���فة الفل�ضطينية، وو�ض���ع اليد على 

اأرا�ٍس فل�ض���طينية بحجة اأنه���ا »اأرا�ٍس 

ع�ض���كرية«، ونق���ل اأكرث م���ن 70 مليون 

�ض���يكل ل�ضالح ال�ضتيطان، خ�ضو�ضًا يف 

م�ض���تعمرة »بيت اآيل« قرب مدينة رام 

اهلل، حيث يتم العم���ل لبناء 300 وحدة 

�ضكنية ا�ضتيطانية جديدة.

لال�ض���تيطان  ال�ض���هيوين  التعط�س 

والعمل على تفعيل عمليات الهجرة اىل 

فل�ضطني لي�س جديداً، لكنه يرافق اليوم 

مع عدد من الأحداث التي ح�ضلت خالل 

ال�ضهور ال�ضت املا�ضية، ومنها:

ازدياد الهجرة اليهودية من فل�ضطني 

خالل الفرة ال�ض���ابقة، خ�ضو�ض���ًا بعد 

الع���دوان الأخ���ري عل���ى غزة و�ض���مود 

نه���ا من  املقاوم���ة الفل�ض���طينية، ومتكُّ

اإط���الق ع���دة اآلف من ال�ض���واريخ على 

امل�ضتوطنات يف خمتلف مناطق الحتالل 

ال�ضهيوين، بالإ�ض���افة اإىل اأحداث مدينة 

القد�س، والعمليات التي طالت الكثري من 

البوؤر ال�ضتيطانية، يف الوقت الذي كانت 

حكوم���ة نتنياهو تتح����رس لطرح املبداأ 

العن����رسي ب�»يهودي���ة الدولة« متهيداً 

لتطبيقة، ل�ض���يما بعد موافقة الكني�ضت 

ال�ض���هيوين على قان���ون القومية الذي 

يهّدد وجود فل�ضطينيي 48.

حملة الت�ضامن الدويل مع فل�ضطني، 

والعرافات الدولية املتتالية بفل�ضطني 

يف اأوروب���ا واأمريكا، نتيج���ة الراكمات 

الن�ض���الية الفل�ض���طينية، وكذلك ب�ضبب 

فظاظة احلكومات ال�ضهيونية واإ�رسارها 

على ارتكاب خمالف���ات القانون الدويل 

الإن�ضانية  والتفاقات، وحتطيم املعايري 

بحماية الوليات املتحدة الأمريكية، التي 

ف�ض���لت يف مقرح ك���ريي الأخري لتمديد 

التفاو�س مع الكيان ال�ضهيوين، ما دفع 

العديد م���ن الدول على ك����رس الحتكار 

الأمريكي، وكانت البداية باإعالن حكومة 

الفل�ضطينية  بالدولة  العراف  ال�ض���ويد 

يف اأكتوبر من العام املا�ض���ي، واأعقبها 

ت�ض���ارع ملحوظ قيام جمل����س العموم 

الربيطاين اأي�ض���ًا باإقرار العراف بدولة 

فل�ض���طني، والطلب من احلكومة تنفيذه، 

ويف اإيرلندا مل يتاأخ���ر املجل�س الأعلى 

يف الربملان عن اإ�ض���دار قراره اأي�ضًا، ثم 

كانت اإ�ض���بانيا وفرن�ض���ا، رغم حماولة 

احلركة ال�ض���هيونية تفعي���ل دور مراكز 

قواها يف اأوروبا قبي���ل الهجمات داخل 

فرن�ضا.

املوافقة على ان�ض���مام فل�ضطني اإىل 

الدولية،  نظام روما واملحكمة اجلنائية 

وبالت���ايل ق���درة الفل�ض���طينيني عل���ى 

رفع ق�ض���ايا تطال خمتلف امل�ض���وؤولني 

ال�ض���هاينة والكيان ال�ضهيوين واإدانتهم 

بارتكاب جرائم حرب. 

لذل���ك، تعت���رب حت���ركات نتنياهو 

حماولة خلل���ط الأوراق بتحويل املجرم 

والقاتل اإىل �ض���حية يف نظر العامل، ما 

يتطلّب ا�ضتثارة �ض���حوة عربية �رسيعة 

على امل�ضتوى ال�ضعبي والر�ضمي، والعمل 

على و�ض���ع ا�ض���راتيجية فل�ض���طينية 

���دة ملواجهة كل ه���ذه التحديات،  موحَّ

و�رسب املحاولت ال�ض���هيونية الهادفة 

اإىل ت�ضويه �ضورة الفل�ضطينيني والعرب 

وامل�ضلمني يف خمتلف اأنحاء العامل.

�ضامر ال�ضيالوي

نتنياهو يحّول أحداث فرنسا إلى مشاريع استيطانية

مت و�سط باري�س            )�أ.ف.ب.( �مللك �لأردين و�لرئي�س �لفرن�سي ورئي�س وزر�ء �لكيان �ل�سهيوين يت�سدرون �مل�سرية �لتي ُنظِّ

�لرئي�س حممود عبا�س ي�سلم بان كي مون ن�سخة عن طلب �ن�سمام فل�سطني �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية
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الرأي العام الدولي قد 
يتعاطف مع القضية 

الفلسطينية.. لكن هل 
سيقف مع فلسطين ضد 

»إسرائيل«؟
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نّظمت جلنة ال�ضوؤون الدينية يف »رابطة اأبناء بريوت« احتفاًل 

مبنا�ض���بة ذكرى املولد النبوي ال�رسي���ف، يف منطقة الطريق 

اجلديدة، بح�ض���ور �ضخ�ض���يات دينية و�ضيا�ض���ية واإعالمية 

وثقافية، وروؤ�ضاء جمعيات وح�ضد من الأهايل والفعاليات.

البداية كانت مع تالوة عطرة من القراآن الكرمي، ثم كلمة �ضعد 

الدين الوزان؛ رئي�س جمل�س اأمناء العا�ضمة، حتدث فيها حول 

اأهمية اإحياء ذكرى مولد الر�ضول ن�رسة لر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ض���لم، واأهمية دور املجتمع الإ�ضالمي بالتم�ضك بهذه 

املبادئ التي �ض���اعدت على انطالق الدعوة الإ�ضالمية لتكون 

نوراً يهدي القلوب اإىل الإميان والتقوى.

كلمة »الرابطة« األقاها ع�ض���و الهيئة الإدارية؛ احلاج طارق 

كل�س، الذي لفت اإىل اأن ذكرى ولدة النور �ض���يدنا حممد �ضلى 

اهلل عليه و�ض���لم هي رحمة للعاملني، و�ض���فاعة للم�ضلمني، 

معدداً ثوابت ومفاهيم �ض���فات واأخالق الر�ضول الأكرم عليه 

ال�ضالة وال�ضالم.

ويف اخلت���ام قّدمت فرقة »الدعاة« لالأنا�ض���يد الإ�ض���المية 

واملدائح النبوية باقة عطرة من املدائح النبوية والأنا�ض���يد 

الدينية.

يبدو اأن تدهور الأو�ض���اع يف اليمن 

اإىل ازدياد مع حماولت تهريب �ض���يغة 

د�ض���تورية من جهة، هدفها اإعادة اإنتاج 

�ض���لطة ت���وزِّع الب���الد اإىل اأقاليم تكون 

الأكرب، بحيث تكون  الرابح  ال�ض���عودية 

لها ال�ض���يطرة على النفط الباطني غري 

امل�ض���تخرج، واملوجود بكميات هائلة، 

الغنية حتت قب�ض���تها،  الأقاليم  واإبقاء 

وم���ن جه���ة اأخرى ف���اإن التوت���ر على 

كاف���ة امل�ض���تويات الأمنية و�ض���ل اإىل 

اإبق���اء حمافظة  الذروة مع حم���اولت 

ماآرب الغني���ة بالنفط بني اأيدي »حزب 

الإ�ض���الح«؛ املتحالف مع ال�ض���عودية، 

بذريع���ة اأن زعم���اء قبلّي���ني يوؤيدونه، 

وبالت���ايل اإبق���اء املحافظ���ة املذكورة 

خارج �ض���يطرة ال�ضلطة، اأو تنفيذ تهديداً 

بت�ضليم املحافظة ومقدراتها اإىل تنظيم 

الأحمر،  اآل  ���ن من  »القاعدة«؛ املحت�ضَ

الذين اأحلقوا اأنف�ضهم بال�ضعودية.

م���ن املوؤكد اأن امل�ض���كلتني الآنفتي 

الذكر هم���ا الآن حجر الرحى يف الأزمة 

اليمنية، مب���وازاة ا�ض���تمرار الغتيالت 

ال�ضغط  والت�ض���فيات كاإحدى و�ض���ائل 

الإدارة  ع���ن  تبتع���د  ول  املعتم���دة، 

خليجية،  ا�ضتخبارية  لأجهزة  املبا�رسة 

�ض���يما بعد الف�ض���ل يف اإبق���اء الهيمنة 

قائم���ة مع متدُّد »اأن�ض���ار اهلل« بقيادة 

ل اإىل �ضيغة  عبد امللك احلوثي، والتو�ضُّ

���ك  حلكم البالد ل تلغي اأحداً، مع التم�ضُّ

بعدم تق�ض���يم البالد اإىل �ض���تة اأقاليم، 

رغ���م الإغ���راءات املقّدمة له���م، لكن ل� 

)احلوثي���ني( مربرات متعددة لرف�ض���هم 

توقيع امل�ضّودة الأولية للد�ضتور، بعدما 

دّبجته���ا جلنة ال�ض���ياغة خالل جولت 

اأملاني���ا والوليات  خارجي���ة �ض���ملت 

املتحدة الأمريكية وال�ضعودية لأ�ضابيع 

طويلة، م���ع اإقامة مرّفهة يف فنادق ذي 

النجوم الأعلى، بحجة ال�ضتئنا�س باآراء 

خ���رباء يف الد�ض���اتري، والإ����رسار على 

ال�ض���فر اإىل البلدان املذكورة، مع رف�س 

ال�ض���ياغة ن�ضيحة  القّيمني على جلنة 

ا�ضت�ض���افة اخلرباء على الأر�س اليمنية، 

بحيث تكون ال�ضتف�ض���ارات اإذا ا�ضتدعت 

احلاج���ة اأ�ض���هل، بدل قبول الن�ض���ائح 

ك�»�رسة« غري قابل���ة للتفكيك، وكاأنها 

اأُنزل���ت من عٍل وما عل���ى الفرقاء اإل اأن 

يقبلوا بها، بغ����س النظر عن مواءمتها 

املجتمع اليمني اأو العك�س. 

اإن الإل���زام ال�ضيا�ض���ي الد�ض���توري 

ى ح�ض���ب الت�ض���ور ال�ض���عودي  املتوخَّ

ومن خلفه الولي���ات املتحدة الأمريكي 

يعت���ربان مترير ذل���ك لو جنح ي�ض���ّكل 

ن����رساً عل���ى اإي���ران؛ كظهري �ضيا�ض���ي 

ل�»احلوثي���ني« الذي���ن اكت�ض���بوا ثقة 

�ضعبية وا�ض���عة حتى بني القبائل التي 

كان يظ���ن »املت�ض���عودون« اأنها حتت 

رايتهم، الأمر الذي اأّهلهم التحدث با�ضم 

الغالبية ال�ض���عبية، انعك�س يف ت�ضكيل 

احلكومة اجلديدة والهيئة الرئا�ضية.

وعلى خ���ط م���واٍز يبق���ى احلراك 

ال�ضيا�ض���ي مقرونًا بال�ضغط الأمني يف 

حالة من الإرباك العايل املن�ضوب جراء 

املخاوف من قيام »احلوثيني« - الذين 

يوا�ض���لون ا�ض���تعداداتهم - بال�ضيطرة 

على حمافظ���ة ماأرب، لأن ذلك ي�ض���ّكل 

تهديداً حقيقًا للم�ضالح ال�ضعودية، فتلك 

املحافظة تقع مع البي�ضاء على احلدود 

ال�ض���عودية، الأمر الذي ميكن اأن ي�ض���ّكل 

حوافز للتمرُّد على حكم اآل �ضعود، �ضيما 

اأن القمع و�ضل اإىل الذروة من جهة، كما 

ت�ضّكل �ض���يطرة »احلوثيني« على ماأرب 

ح�ض���م املع���ارك الرئي�ض���ية يف اليمن، 

والت���ي عربها ميك���ن اأن تب���داأ انطالق 

عملية اإر�ضاء ال�ضتقرار.

اإل اأن ال�ض���عودية تعت���رب ذلك اأمراً 

كارثيًا، خ�ضو�ضًا يف هذه املرحلة التي 

تعاين فيها من اأزمة حكم متوقعة ب�ضبب 

احتمال غياب امللك عبداهلل عن امل�ضهد 

ال�ضيا�ض���ي، وكذلك ويل العهد، واأي�ض���ًا 

ع اأن  وزير اخلارجية، لذلك ف���اإن املتوقَّ

ُتدفع الأو�ض���اع يف اليم���ن اإىل القتتال 

حلرف العربة عن امل�ضار، اأو ال�ضتعانة 

ل  للتدخُّ املتحدة  بالولي���ات  املبا�رسة 

ب�ضورة وا�ضعة، لعلها توؤخر دورة الزمن.

يون�س عودة

»رابطة أبناء بيروت« تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

اليمن.. والنفخ السعودي بالنار

■ كمال �ض���اتيال؛ رئي�س املوؤمتر ال�ض���عبي 
الإرهابي املزدوج  اللبناين، ندد بالتفجري 

يف جبل حم�ضن، وو�ض���فه باأنه ي�ضتهدف 

اإع���ادة زرع الفتنة و�رسب ال�ض���تقرار يف 

لبنان، مثني���ًا على موقف اأه���ل طرابل�س 

يف تفويت الفر�ض���ة على ق���وى التطرف، 

وحر�ضهم على اأمن مدينتهم ووحدتها.

■ حركة الأمة دعت الدول العربية والغربية 
ل��ت املجموعات املتطرفة 

ّ
التي دعمت ومو

يف �س��ورية والع��راق وليبي��ا وغريه��ا اإىل 

اأخ��ذ العرب مم��ا ح�سل يف ال�سوي��د وفرن�سا، 

لأن الإج��رام �سيط��ول كل ال��دول احلا�سنة 

اإىل  الإجرامي��ة،  للمجموع��ات  والداعم��ة 

جانب ال��دول الأخرى. وطالب��ت »احلركة« 

تعقي��د  بع��دم  اللبناني��ن  امل�سوؤول��ن 

املواطن��ن  الإخ��وة  بح��ق  الإج��راءات 

ال�سوري��ن القادم��ن اإىل لبن��ان مذكري��ن 

ب��اأن �سورية مل تغلق حدودها اإبان العدوان 

ومل   ،2006 ع��ام  لبن��ان  عل��ى  ال�سهي��وين 

تفر�ض تاأ�سرية دخول.

■ جتمع العلماء امل�ض���لمني راأى اأن اجلهة 
الت���ي تق���ف وراء تفج���ري جبل حم�ض���ن 

الإرهابي �ض���اءتها حالة ال�ضتقرار الأمني 

التي �ض���هدتها منطق���ة طرابل�س، وخروج 

دعاة الفتنة منه���ا، فاأرادوا اأن تكون هناك 

ردة فع���ل ُتعيد الأم���ور اإىل ما كانت عليه 

�ض���ابقًا، اإل اأن الوع���ي ال���ذي حتل���ت به 

القيادات يف الطائفة العلوية الكرمية فوت 

الفر�ضة عليهم ومنعهم من حتقيق مرادهم.

■ لقاء اجلمعيات وال�سخ�س��يات الإ�سالمية 
دان الأعم��ال الإجرامي��ة التي ت�رضب عدداً 

من البلدان، ومنها الدول الأوروبية، معترباً 

العن�رضي��ة  الإجرامي��ة  الظاه��رة  اأن ه��ذه 

الإ�س��المي  الدي��ن  ع��ن  البع��د  كل  بعي��دة 

احلني��ف، واأن الدول الداعم��ة للمجموعات 

وليبي��ا  والع��راق  �س��ورية  يف  الإجرامي��ة 

ولبن��ان وغريها عليها اأن تعيد ح�س��اباتها 

وتعيد النظر بخطورة �سيا�ستها يف املنطقة.

■ ال�ض���يخ �رسي���ف توتيو؛ ع�ض���و حركة 
التوحيد الإ�ض���المي، اعترب اأن امل�ض���تهدف 

من جرمية التفج���ري النتحارية املزدوجة 

هو احل���وار القائم بني ح���زب اهلل و»تيار 

امل�ضتقبل« من اأجل اإف�ضاله، �ضمن خمطط 

بع�س املحاور الإقليمي���ة واملحلية التي 

هاجم���ت احلوار اأ�ض���اًل، واعتربت���ه حواراً 

عقيمًا لن يوؤدي اإىل نتائج، خ�ضو�ضًا يف ما 

يتعلق ب�ضالح املقاومة واملحكمة الدولية، 

ويف ما يجري من اأحداث يف �ضورية.

تخُوّف من �قتتال ميني د�خلي ي�ستدعي تدخاًل �أمريكياً مبا�سر�ً                                                )�أ.ف.ب.(

فرقة »�لدعاة« يف حفل �إن�سادي مبنا�سبة ولدة �لر�سول �لأكرم �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم
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سيطرة »الحوثيين« على 
مأرب - إن تّمت - ستشّكل 
حسمًا للمعارك في اليمن.. 
وكارثة حقيقية للسعودية
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بالهبوط  النفط  اأ�س���عار  ت�س���تمرّ 

ب�سكل مت�س���ارع وخميف، ما انعك�س 

اإيجابي���ًا لدى املواطنني وال�س���عوب 

يف خمتلف اأنحاء العامل، فال�س���نوات 

اأ�سعار النفط  ارتفاع  املا�سية �سهدت 

ب�س���كل جنوين، ما اأرخ���ى ظالل هذا 

الت�سحم على بلدان كثرية، ومنذ فرتة 

ق�سرية بداأنا ن�سهد ظاهرة االنخفا�س، 

فظ���ن كث���ريون اأن ذلك اأم���راً بديهّيًا 

وطبيعيًا، فبعد الو�س���ول اإىل االأعلى 

ال بد من النزول ثانية، لكن تداعيات 

هذا الهبوط لي�س���ت اقت�س���ادية فقط، 

بل هناك الع���ب يلب�س قبعة االإخفاء، 

وهو امل�س���تفيد االأول من تدهور �سعر 

اإىل ثماني���ة دوالرات، فهو  الربمي���ل 

يحف���ر ببطئ من اأجل الق�س���اء على 

حلف متمّك���ن ومتكاتف، فذاك احللف 

يهدد م�س���احله يف العامل، وقد يوؤدي 

ب���ه م�س���تقبليًا اإىل خ�س���ارة خيوط 

اللعبة الدولية.

رمبا يعترب البع�س هذا االأمر حدثًا 

اقت�س���اديًا، اإال اأنه يف احلقيقة حرب 

�سيا�سية بحتة على دول خم�سو�سة.

الواليات املتح���دة االأمريكية هي 

العن����ر االأول يف هذه العملية، عرب 

اأدواتها يف ال�رق االأو�س���ط، وحتديداً 

ال�س���عودية، الت���ي اأغرقت االأ�س���واق 

العاملية بفائ�س من النفط، ما جعل 

الطلب اأقّل من العر�س.

�س���هد العامل لوقت طوي���ل حربًا 

باردة بني اأمريكا واالحتاد ال�سوفياتي، 

�سقط على اأثره االأخري عام 1990، ومع 

حلول �سنة 2014 اأ�سبحت رو�سيا قوة 

اقت�سادية وع�س���كرية كبرية، وعادت 

لتلعب دوراً على ال�س���احة االإقليمية 

والدولية، فا�س���طدمت م�ساحلها مع 

وا�سنطن، فبداأت االأخرية بحرب نوعية 

عرب النفط هذه املرة، والتي ت�س���عى 

من خاللها لتدمري االقت�ساد الرو�سي، 

وجعل���ه يع���ود اإىل ال���وراء ثاني���ة، 

لتبق���ى اأمريكا الرقم واح���د، ولتعود 

املتحّكمة االأوىل يف العامل، وحتديداً 

يف منطقة ال�رق االأو�س���ط، فانك�سار 

رو�سيا �س���يوؤثر ب�سكل �سلبي ومبا�ر 

عل���ى حلفائها، كاإيران و�س���ورية، ما 

�س���يخدم امل�س���لحة »االإ�رائيلية« 

مبا�رة، فال�سغط �سيزيد على طهران 

يف ظل العقوبات املفرو�س���ة عليها، 

ما �س���ينعك�س على م�سار احلرب يف 

�سورية.

رو�س���يا �س���احبة املرك���ز الثاين 

يف منظمة »االأوب���ك«، تلك املنظمة 

امل�سوؤولة عن �س���خ النفط واأ�سعاره، 

�ستجد نف�س���ها يف زاوية �سيقة، وقد 

يك���ون اخل���روج من عن���ق الزجاجة 

�سعبًا يف حال ا�ستمر الو�سع على ما 

هو عليه، ف�رب االقت�س���اد الرو�سي 

ع���رب النفط �س���يكون كر�سا�س���ة يف 

ال�س���در، ما �س���يجرب مو�سكو وبوتني 

تخفي����س اإنت���اج ال�س���الح، ودع���م 

العمليات الع�سكرية، وجتهيز اجلي�س 

التمويل  م�س���در  وبخ�سارة  الرو�سي، 

النفطي �ستتوقف االأبحاث الع�سكرية. 

�س���حيح اأن االم���ر لي����س به���ذه 

ال�س���هولة، ول���ن يكون عل���ى املدى 

القري���ب، فاأمريكا ع���رب هذه املخطط 

�س���تعمل على زعزعة وتدمري رو�سيا 

على نار هادئة، لت�س���ل اإىل االأخرية 

بعد فرتة من الزمن اإىل طريق م�سدود، 

فتق���ف مكتوف���ة االأيدي وتع���ود اإىل 

مرحلة ال�سفر.

فكي���ف �س���يكون رد بوتني جتاه 

واالقت�س���ادية  ال�سيا�س���ية  احل���رب 

االأمريكية؟ هل �سيكون الرد بالطريقة 

الرو�س���ي«  »ال���دب  اأن  اأم  ذاته���ا، 

�سينتف�س ويك�ر عن اأنيابه ليح�سل 

على م���ا يريد، دون الدخ���ول يف اأي 

حرب عاملية، فرو�س���يا ب���كل تاأكيد 

قادرة على �رب امل�سالح االأمريكية 

يف كل بق���اع االأر����س، الأن قائم���ة 

حلفائها طويلة، ورمبا اأكرث اإخال�س���ًا 

من تلك التي لدى وا�سنطن.

االأيام واالأ�س���ابيع املقبلة �ستكون 

م�ستعلة، فهل �س���ُيطَفاأ فتيل ال�راع، 

اأم اأن االأمور �ست�سوء؟

ح�سني غازي

هل سينتفض »الدب 
الروسي« وحلفاؤه للرّد 

على الحرب النفطية 
المسعورة؟
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أميركا.. والحرب النفطية

يهوج الوح�س التكفريي ي�رب 

احللفاء واخل�س���وم، حتى نف�س���ه.. 

الوح�س التكف���ريي يهيم يف االأر�س 

متفلت���ًا م���ن كل قي���ود اأو اأحكام.. 

فوق���ع الوح����س التكف���ريي بالفخ 

الذي ن�س���بته اأمريكا وحلفاوؤها له 

ولل�سعوب واالأنظمة.

الوح����س  اأم���ريكا  ا�س���تولدت 

التكفريي �س���د ال�س���وفيات، ثم يف 

العراق، وقبل ذلك يف م�ر واجلزائر، 

فالقاتل  واالأنظمة،  الدول  الإ�س���قاط 

واملقت���ول من العرب وامل�س���لمني، 

والراب���ح ه���و اأم���ريكا وحلفاوؤها، 

وعندما ف�س���ل الوح�س يف اإ�س���قاط 

حمور املقاومة، بعدما مّت جتميعه 

من كل العامل، تفلّت الوح�س وانقلب 

عل���ى اآبائ���ه ورعات���ه، ف�رب يف 

اأ�سرتاليا وال�سعودية وباري�س.. 

لقد قالها ال�س���يخ �س���الح بن 

حمي���د؛ خطي���ب امل�س���جد احلرام: 

»م���ن امل���وؤمل اأن ترى ابن���ك الذي 

علّمته وربيته على املنهج ال�سلفي 

الوا�س���ح يرتّب����س ببل���ده ويغدر 

باأهل���ه«، وتاب���ع موّجه���ًا حديثه 

اإىل االإرهابي���ني واملتطرفني: »اأيها 

االأغرار املخدوع���ون: هل وجدمت اأن 

العنف حقق مك�سبًا اأو ك�سب مغنمًا؟ 

هل ن�ر دينًا؟ ه���ل حفظ بلداً؟ بل 

لقد وّلد اأ�سعاف االأ�سعاف من ال�ر 

وال�رر والفرقة واالنق�سام«..

ظه���ور  الفت���ًا  كان  لق���د 

دع���م  اإىل  �سيا�سية ت�س���ري  الفت���ة 

جمه���ور  رفعه���ا  قطر لالإره���اب 

 ، )PSG(»باري�س �س���ان جرم���ان«

رغ���م اأّن قطر نف�س���ها من املمولني 

االأ�سا�س���يني للفري���ق، فيما الفريق 

االإيطايل »با�ستيا« رفع الفتة ُكتب 

عليها »القوة لب�سار االأ�سد«.. وذلك 

يف مباراة كرة القدم بني الناديني.

يعتربون  دولة  و50  الفرن�سيون 

ه���وؤالء التكفريي���ني »ث���واراً« يف 

�سورية، ويجب دعمهم الأنهم يقتلون 

اأبرياء غري فرن�سيني.. لكنهم حتّولوا 

اإىل اإرهابيني الأنهم قتلوا فرن�سيني!

باري�س بداية اجلحيم التكفريي 

يف اأوروبا الذي اأطلقه »املحافظون 

اجلدد« و�سّموه »الفو�سى البناءة«، 

وال دور للق���ارة العجوز يف العامل 

اجلدي���د، فال�س���ني قادم���ة، واإيران 

وحمورها بديل لل�راكة االأوروبية.

لقد اأوعزت اأم���ريكا للتكفرييني 

ل�رب فرن�س���ا لتاأديبها لت�س���هيل 

الت�سوية مع اإيران واحلل ال�سيا�سي 

يف �س���ورية، فذّك���رت التكفريي���ني 

باالإ�س���اءة اإىل الر�س���ول )�سلى اهلل 

علي���ه واآله و�س���لم( االآن، واختارت 

الذاكرة  لنب�س  جزائري���ني،  منفذين 

واختارت  والفرن�سيني،  اجلزائر  بني 

حم���اًل لليه���ود لتفت���ح الناف���ذة 

ل�»اإ�رائيل«، ومل ت�سارك اأمريكا يف 

امل�سرية �سد االإرهاب!

دخلت اأوروب���ا مرحلة االإرهاب 

التكفريي، وميكن اأن ت�سعل املو�ساد 

و»ال�سي اآي اأي« احلرب الدينية بني 

عنوان  واالأوروبيني حتت  امل�سلمني 

ولتقييد  اأوروب���ا«،  اأ�س���لمة  »منع 

املهاجرين الإ�س���عافها، وقد ظهرت 

ه�سا�س���ة االإحت���اد االأوروب���ي عند 

اول عملية اإرهابية، بينما �س���مدت 

�س���ورية والرئي�س االأ�سد طوال اأربع 

اخلائب  و�س���ارع هوالند  �س���نوات، 

واخلائف مع حلفائه للدعوة اإىل:

- م�س���رية دولية لروؤ�س���اء وممثلي 

البا�س« ملواجهة  50 دولة »ركبوا 
االإرهاب، ومب�ساركة االإرهابي االأكرب 

نتنياهو.

- تعدي���ل نظام احلدود وتاأ�س���رية 

»�سنغن«، مع تداعياته اللوج�ستية 

واالقت�سادية، واإعادة احلدود اإىل ما 

ي�سبه و�سعها القدمي.

- اخل���وف واالرتباك الذي اأ�س���اب 

اأعم���ااًل  وانتظاره���م  املواطن���ني، 

اإرهابية اأخرى يف اأي حلظة.

اإ�س���عال »اجلم���ر« العن����ري   -

بني املواطن���ني واملهاجرين، ورفع 

الغرب«؛ يف  �س���عار »ال الأ�س���لمة 

اتهام مبا�ر للم�سلمني بال�سيطرة، 

وهذا ما يهّدد كل م�س���لم يف حياته 

واأرزاقه.

- اهت���زاز »الي���ورو« ومعانات���ه، 

اإفال����س اليون���ان،  اإىل  باالإ�س���افة 

اإ�س���بانيا  يف  امل���اأزوم  والو�س���ع 

واإيطاليا وغريها.

- تناق����س ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة 

للدول االأوروبية، وا�ستعال �ساحاتها 

اإم���ا دينيًا اأو عرقيًا، نتيجة ف�س���ل 

�سيا�سة »الدمج«، وتكاثر احلركات 

اليميني���ة يف فرن�س���ا  واالأح���زاب 

واأملانيا وال�سويد وبريطانيا، ونزول 

حرك���ة »بيغيدا« �س���د »اأ�س���لمة 

املحالت  والبدء مبهاجمة  الغرب«، 

واملراكز وامل�ساجد االإ�سالمية.

وال�س���وؤال: ما هو م�سري اأوروبا 

يف ح���ال ا�س���تمرت حال���ة الرعب 

اأ�سهراً اأو �سنوات؟

وب���اء القتل التكف���ريي خارج 

ال�رق االأو�س���ط يتو�سع، فاالإرهاب 

�س���ار واقعًا، بعدما رع���ت اأمريكا 

وحلفاوؤها عوملة التكفري، واعتقدت 

التكفريي  اأن وح�سها  بغباء وغرور 

ال يقت���ل اإال اإخوت���ه ومواطني���ه.. 

للدماء  املتعط����س  الوح����س  لكن 

واجلن�س وال�س���لطة.. وهو �س���حية 

الفكر التكفريي الوّهابي الذي تربى 

والتمييز  التهمي�س  و�سحية  عليه، 

العن�ري الذي يعي�سه يف الغرب.. 

فانتظروا اأيها االأغبياء.

د. ن�سيب حطيط

الوحش التكفيري يغدر بأهله

ما هو م�سري �أوروبا يف حال ��ستمرت حالة �لرعب �أ�سهر�ً �أو �سنو�ت؟          )�أ.ف.ب.(

باريس بداية الجحيم 
التكفيري في أوروبا.. 

والذي أطلقه »المحافظون 
الجدد« وسّموه »الفوضى 

البّناءة«
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يق���ول الرئي�س اإمي���ل حلود: كنُت 

اإنني �س���اأواجه  اأعرف من���ذ البداية 

امل�س���اكل م���ع الطبقة ال�سيا�س���ية، 

اأنني اختربت جانبًا كبرياً  خ�سو�سًا 

منه���ا يف مرحلة قيادت���ي للجي�س، 

فاأن���ا مل اأفكر كيف اأرب���ح اأو اأخ�ر، 

ب���ل كل همي كان اأن نتمّكن من بناء 

الدولة القائمة على اأ�س���ا�س الكفاءة 

والعدالة االجتماعية..

يتابع: من اأوىل املهام التي كانت 

تواجهنا، توف���ري قانون االنتخابات، 

ولهذا كان الطلب م���ن جميع القوى 

والهيئات باأن يقدموا ملجل�س الوزراء 

ما يرونه منا�س���بًا، وفعاًل و�س���لت 

العديد من امل�س���اريع التي مل يوؤخذ 

بواحد منها مع االأ�سف ال�سديد.

اأنا  ي�س���تدرك الرئي�س حلود هنا: 

ل�س���ُت خبرياً يف امل�سائل االنتخابية 

وال تق�س���يماتها، فمن���ذ اأي���ام الوالد 

حينم���ا كان يرت�س���ح لالنتخاب���ات 

النيابية، مل اأكن اأتعاطى بها، الأنني 

كنت �س���ابطًا يف اجلي�س، فكنت يف 

تلك الفرتة اأذهب واأ�س���تقر يف بناية 

واأخ���ي ن����ري كان يتابع  جدتي، 

التفا�سيل االنتخابية، فكان الكثريون 

يلومونني الأنني ال اأتدخل مل�س���لحة 

اأننا  اأح�س���مها  الوالد، لكنن���ي كنت 

باجلي�س ال نتعاطى يف هذه االأمور.

ي�س���يف: بع���د انتخابي رئي�س���ًا 

للجمهوري���ة، كان قراري ب���اأن اأكون 

ف���وق كل االأح���زاب، واأن اأبقى على 

م�س���افة واح���دة م���ن اجلمي���ع يف 

العمليات االنتخابية.

وحينم���ا تر�ّس���ح جنل���ي اإمي���ل 

النتخابات عام 2000، كان مي�س���ال 

املر يعمل على ت�س���كيل الئحته يف 

املنت ال�س���مايل، واأراد اأن يكون اإميل 

فيه���ا، لكنني اأكدت له اأنني اأف�ّس���ل 

اأال يرت�س���ح، فجاء اإميل اإيل وقال يل 

اإن ج���دي جميل قال ل���ك يف مطلع 

اإىل اجلي����س،  اأال تنت�س���ب  �س���بابك 

لكن���ك اأ�ريت على موقفك والتحقت 

باملدر�س���ة احلربية، وقلت له: اإذا مل 

نلتحق باجلي�س كيف �سنقوم بعملية 

التغيري، لذلك فاأنا ُم�رّ على خو�س 

املعركة االنتخابية.

اأمام ه���ذا االإ�رار اأك���د الرئي�س 

حل���ود لنجله، اأن ذل���ك يعني القيام 

بجوالت وزيارات ودعايات وات�ساالت 

انتخابية، ما يعني اأنك �س���تحرمني 

م���ن الذهاب اإىل بعب���دات، وفعاًل مل 

اأذهب اإليها طيلة اأربعة اأ�س���هر؛ حتى 

ومن  االنتخابية،  العملي���ات  انتهاء 

�س���األني عن هذه االنتخابات مل اأكن 

اأعطي���ه راأيًا، م�س���دداً عل���ى �رورة 

االنتخاب كما يريدون.

اأنه  الرئي�س حلود  بب�ساطة، يوؤكد 

يف عهده مل ي�س���نع اأحداً، ومل يطلب 

من كائن من كان اأن يكون له مر�سح 

يف اأي مكان، حتى يف م�ساألة و�سول 

اليا�س املر اإىل الوزارة، مل اأكن اأنا من 

جاء ب���ه، فهو جاء مكان والده، الذي 

كان���ت لديه كتلة نيابي���ة، واأنا كان 

موقفي وما زال بالطبع، اأن »االأوادم« 

يج���ب اأن يحلوا م���كان »الزعران«، 

�سواء يف النيابة اأو الوزارة.

ويلف���ت هن���ا اإىل احلمل���ة التي 

�ُس���نَّت على الوزير جورج قرم، الذي 

تعرّف اإلي���ه يف الي���وم الثاين بعد 

انتخابه رئي�سًا للجمهورية، فوجدته 

من خال�س���ة »االأوادم«، و�س���احب 

، ونف�س احلال  خربة وكفاءة عاليتنينْ

ينطبق عل���ى الدكتور �ربل نحا�س، 

وبالتايل كان هم���ي اأن يحل االأوادم 

واأ�س���حاب العلم والكفاءة يف مراكز 

امل�سوؤولية.

لنُعد اإىل قانون االنتخابات، يقول 

اإنه حينما ح�سلت تق�سيمات الدوائر 

االإعالم  �س���ّورها معظم  االنتخابية، 

اأنها �س���د الرئي�س رفي���ق احلريري، 

وهذا غري �سحيح على االإطالق.

يف تلك االأثناء اأر�سل يل البطريرك 

�س���فري ذات ليل م���ع العقيد جورج 

خوري ال���ذي كان مدي���راً ملخابرات 

جبل لبنان، واأنا كنت يف بيت الدين، 

اأنه���م مينعون مر�س���حني من التقدم 

لالنتخاب���ات يف ق�س���اء جبيل، الأن 

هناك الئحة ممنوع الرت�س���ح �سدها، 

وميار�س���ون م���ن اأجلها �س���غوطات 

كب���رية، وعل���ى الف���ور حتدثت مع 

م�سوؤولني يف اجلي�س، ونّبهت من اأي 

تدخل من قريب اأو بعيد يف مثل هذه 

االأم���ور، حمذراً م���ن اأي موقف يتخذ 

�س���د املر�س���حني من اأي لون كانوا، 

واملفارق���ة اأن ه���وؤالء الذين اتخذت 

ه���ذا املوقف من اأجله���م، وفازوا يف 

االنتخاب���ات، اأكرث من هاجمني فيما 

بعد، ومنهم فار�س �سعيد، الذي دخل 

يف الئحة املرحوم جورج افرام.

اأما ب�س���اأن قانون االنتخابات يف 

ع���ام 2000، فاأن���ا مل اأتدخل به، وال 

اأعرف يف هذه التفا�سيل كما اأ�سلفت، 

واأكدت لهم اأن اأي قانون تتفقون عليه 

اأنا اأوقعه.

اأ�ساف: ذاك القانون ُو�سع مبباركة 

الرئي����س رفيق احلريري، والذين كانوا 

ي�س���وقون الق�س���ايا ال�سيا�سية كانوا 

العميد غازي  يتحركون با�س���ارة من 

كنع���ان، الذي يوف���د ر�س���له اإىل كل 

اآراءهم، وكان يف  االأفرقاء لي�س���تطلع 

مقدمه���م الرئي�س احلريري، وعلى هذا 

االأ�س���ا�س كان���وا يتفق���ون، وما ميكن 

تاأكي���ده اأن الرئي�س �س���ليم احل�س مل 

يك���ن من ه���ذه االأط���راف، وعلى هذا 

االأ�س���ا�س و�سعت تق�س���يمات الدوائر 

الراف�س الوحيد  االنتخابية التي كان 

لها الرئي�س احل�س.

اأم���ا ب�س���اأن موقف���ه م���ن ه���ذه 

الرئي�س حلود  في�س���دد  التق�س���يمات، 

اأنه مل يك���ن ُملّمًا بها، موؤكداً اأنه اأعلم 

اجلمي���ع: اأي قان���ون تتفق���ون عليه، 

لي����س عن���دي اأي مان���ع اإزاءه، لكنه 

عندم���ا اأكت�س���فُت م�س���اوئه، وجهُت 

قبل انتخابات عام 2005 ر�س���الة اإىل 

جمل�س النواب، وهي املرة االأوىل التي 

حت�س���ل فيها مثل هذه امل�ساألة، اأكدت 

فيها ملجل�س النواب على م�ساوئ هذا 

القانون، لكن املجل����س مل ياأخذ بها، 

واأجروا االنتخابات وفق ذاك القانون.

ي�س���يف الرئي�س حل���ود هنا: عبد 

احللي���م خدام وغ���ازي كنعان ورفيق 

احلريري و�سيا�سيون لبنانيون اآخرون 

من اأمثال وليد جنبالط وغريه �سنعوا 

هذا القانون واالنتخابات.

يتابع: لقد اأدركت فعاًل اأن ال�سيا�سة 

غري اجلي�س، فال�سيا�سيون عندنا مع 

إميل لحود يتذكر.. 
من صنع قانون انتخابات 2000؟

االأ�سف منذ بداية الطريق يتقربون 

اإذا كانت لديهم م�سالح، وحينما 

تلّب���ي م�س���احلهم، يبا�رون  ال 

الطعن يف الظهر.

بعد هذه االنتخابات وت�سكيل 

الرئي�س رفيق احلريري للحكومة، 

يقول الرئي�س حل���ود: اأدركُت من 

معن���ى جميء  االأوىل  اجلل�س���ة 

اإنه قبل  اإذ  الرئي����س احلري���ري، 

اأن ننج���ز البيان ال���وزاري، يوؤكد 

احلريري اأنه يجب اأخذ قرار نائم 

منذ �س���نتني، حيث هناك 24 األف 

مرت مربع هي حق ل�»�سوليدير«، 

مل يعطهم الرئي�س �س���ليم احل�س 

لها، علم���ًا اأن قيمتهم تبلغ 107 

ماليني دوالر.

هنا يطلب الكالم نائب رئي�س 

احلكومة ع�س���ام فار�س الذي مل 

اأكن اأعرف���ه جيداً، فيوؤكد اأنه كان 

رئي�س���ًا للجنة االأ�سغال النيابية 

التي در�ست هذا االأمر، م�سدداً على 

اأن هذه امل�س���احة هي لل�س���عب 

اللبناين، ولي�ست ل�»�سوليدير«.

رفيق  الرئي����س  يرف���ع  وهنا 

احلريري �سوته قائاًل: هناك غالب 

ومغلوب، فقد ربحنا االنتخابات 

النيابية، ويجب اأن جنري عملية 

ت�سويت على هذا االأمر.

مل يتحّم���ل الرئي�س حلود هذا 

االأ�س���لوب من التعاط���ي الفوقي 

وال�س���وت الع���ايل، وطل���ب من 

اأم���ني ع���ام جمل�س ال���وزراء اأن 

ي�س���ّجل يف حم�ر االجتماع اأن 

ال اأح���د يرفع �س���وته يف وجود 

رئي����س اجلمهوري���ة، ومن يفعل 

ذلك يخرج من اجلل�س���ة.. علينا 

احلديث ح�س���ب القانون، وهناك 

من يق���ول اإن لديه اعرتا�س على 

هذا االأمر، وبالتايل علينا در�سها 

ب�س���كل معمق، وهذا ما يجب اأن 

يح�س���ل، ويف االجتم���اع املقبل 

نبحثها بعد اأن نكون در�سناها.

ويعرتف الرئي�س احلريري هنا 

باخلط���اأ، ويق���ول يل: »اأنا غلطت 

معك.. فال توؤاخذين«، ومن بعدها 

مل يعد يرفع �س���وته، وكذلك غريه 

من الوزراء.

وي�س���يف الرئي�س حلود: قبل 

اجلل�س���ة التالي���ة، وهي يف يوم 

االأربعاء، ات�سل بي العميد غازي 

كنعان االأحد، حيث كنت خارجًا 

للتو من احلمام الع�سكري باجتاه 

ال���ريزة، وعلى م���دى 30 دقيقة 

وهي املدة الفا�س���لة عن الق�ر 

اجلمه���وري كان يتحدث عن »اإن 

من رب���ح االنتخاب���ات له احلق 

باأخذ امل�س���احة، ف���رددُت عليه 

بح�س���م: اإنها لي�ست ملكي حتى 

اأهبه اإياها«، وعند و�س���ويل اإىل 

الق�ر اجلمهوري قطعت االت�سال 

مع العميد كنعان م�س���رياً له اأن 

لدي مواعيد.

الوزراء  جل�س���ة جمل�س  ويف 

يوم االأربعاء، كان جميع الوزراء 

با�ستثناء  ال�س���ديد  االأ�س���ف  مع 

اثن���ني منهم - اأحدهما ع�س���ام 

ل�س���الح  ي�س���ّوتون   - فار����س 

»�س���وليدير«، ومن يومها اأ�سبح 

ع�سام فار�س كاأخ يل.

هذه هي الروحية التي جاءت 

االأوىل يف  الوزارة احلريري���ة  بها 

عهدي، كما يق���ول الرئي�س حلود، 

ما يعني اأننا ق�سينا اأوقاتًا طويلة 

يف نقا�س���ات طويل���ة وعقيم���ة، 

ومنذ ق�س���ية ال�24 األف مرت مربع 

ح�س���متها باأن ال ت�س���ويت: فاإما 

هناك ح���ق اأو ال حق، اإما هذه لك، 

اأو لي�س���ت لك، فالدوائر العقارية 

تبنّي هذه االأر�س اأو تلك ملن.

وي�س���ري الرئي�س حلود اإىل اأنه 

مع حكومة الرئي�س �س���ليم احل�س 

مل يك���ن يح�ر جل�س���ات جمل�س 

الوزراء اإال ن���ادراً، الأن يديه كانت 

يف م���اء باردة باأن االأمور ت�س���ري 

ل�سالح ال�س���عب اللبناين، اأما مع 

حكوم���ة الرئي�س رفي���ق احلريري 

ف���كان يح�ر جميع اجلل�س���ات، 

حت���ى ال يتم متري���ر اأي قرار على 

ح�ساب الدولة والنا�س.

ويتناول الرئي�س حلود العالقة 

مع رئي�س جمل�س النواب في�سفها 

باأنه���ا كان���ت جيدة ج���داً، وكان 

بينهما،  اأ�س���بوعي  لقاء  يح�س���ل 

اإىل اأن مت اغتي���ال الرئي����س رفيق 

احلريري يف ع���ام 2005، فلم يعد 

ي�سعد اإىل الق�ر اجلمهوري.

فاإىل تفا�سيل اأخرى..

اأحمد زين الدين

�حلكومة »�حلريرية« �لأوىل يف عهد �لرئي�س حلود
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يلف���ت �خت�صا�صيو �لتجمي���ل �إىل �أّن 

�ملر�أة َتكتم���ل �أناقتها وجمالها باختيار 

�لعطر، مو�ّص���حني �أن �ل�ص���يد�ت َيتجهن 

للعط���ور �لناعم���ة، و�لرجال ُيف�ص���لون 

�حل���اّرة منها، و�أن �لعط���ور �لهادئة يتم 

��صتخد�مها د�ئمًا يف �لنهار، و�أن �لعطور 

�لتي تكون ر�ئحته���ا قوية غالبًا ما يتم 

��ص���تخد�مها لياًل، وحتدي���د�ً يف �حلفالت 

و�لأفر�ح، وم���ن �ملوؤكد �أن �لعطر َيختلف 

من �صخ�ص �إىل �آخر.

ومي�صي �أهل �لخت�صا�ص يف �رشحهم 

باأن �ملكان �لأف�صل لو�صع �لعطر هو يف 

منطقة �لرقبة وبطن �ليدين.

و�لآن، هل تريدين �أن تفاجئي خطيبك 

�أو زوج���ك بعطر �ص���تائي ر�ئع ور�ٍق، ول 

تعلمني �أي ن���وع تختاري���ن؟ ل تقلقي، 

فقد �أتينا لك باأف�ص���ل �لعطور �ل�صتائية 

�خلا�ص���ة بالرجال �لتي ميكنك �لختيار 

من بينها:

burberry london عطر

عطر burberry london �لذي 

ُيعترب �أحد �أف�ص���ل �لعطور �لرجالية يف 

ف�ص���ل �ل�ص���تاء، فهذ� �لعطر �ملميز �لذي 

يتخطي حدود �لزمن هو ما يحتاج �لرجل 

�لو�ثق من نف�صه، وتتكون تركيبة �لعطر 

من مزيج �ص���احر من رو�ئح �لربغموت، 

و�أور�ق �لقرفة، و�لفلفل �ل�صود، و�مليموز�، 

و�جللد، و�لتبغ و�لالفندر؛ لتكون �لنتيجة 

عطر �أنيق ومميز.

 encounter عطر

هذ� �لعطر �لذك���وري يقدمه »كالفني 

كالين«، وي�صتحق �أن يكون �صمن �أف�صل 

بالرجال،  �خلا�ص���ة  �ل�ص���تائية  �لعطور 

وهو يج�ّصد روح �لرجل �لجتماعي �لذي 

يحب ح�صور �حلفالت �ملو�صيقية. تتكون 

تركيبة ه���ذ� �لعطر من مزي���ج ر�ئع من 

رو�ئح �ليو�ص���في، ونبات �لهال، و�رش�ب 

�لرم، و�ليا�صمني، و�لبات�صويل و�لكونياك.

 acqua di parma’s كولونيا

colonia intensa oud من 
concentrée

هي كلونيا ر�ئعة جد�ً، وجت�ّص���د 

ر�ئحتها �لرجل �لكال�ص���يكي �لأنيق 

�لذي يعلم ما يريده. تتكون تركيبتها 

من رو�ئح �لكزبرة �لرو�صية، وخ�صب 

�أمريي�ص من هاو�ي، و�جللد و�مل�صك، 

وينت���ج عن ذلك �أف�ص���ل ر�ئحة من 

�أف�صل �لرو�ئح �لعطرية لهذ� �ل�صتاء.

عطر luna rossa من 

»بر�د�«

هل تفتقدين ن�ص���يم �ملحيط؟ �إذ� 

كنت كذلك، فيمكنك �ل�صتمتاع بهذ� 

�لعطر �لر�ئع على خطيبك �أو زوجك، 

وقد �ُص���ّمي �لعطر على ��ص���م فريق 

�لإبحار red moon �أو كما يطَلق 

 luna لإيطالية� علي���ه باللغ���ة 

م�صابقات  �مل�ص���ارك يف  rossa؛ 
كاأ�ص �أمريكا، وقد �ختارت �ص���انعة 

هذ� �لعطر؛ د�ني���ال �ندرير، �لرو�ئح 

�لأ�صا�صية لهذ� �لعطر، وهي �لالفندر 

خ�ص���خا�ص،  برو�ئ���ح  �ملمزوج���ة 

و�ملرميية، و�لنعناع �ل�صنبلي.

عطر eros من »فري�صات�صي«

ينبغي �أن يتم تر�صيح هذ� �لعطر 

ليكون �أف�صل عطر �صتائي للرجال، 

فه���ذ� �لعط���ر ل���ه عالق���ة وثيقة 

بالأ�صاطري �ليونانية، وقد مت �صنعه 

من قَبل �ص���انع �لعط���ور �أوريليان 

كي�صار، �لذي و�ص���ف ر�ئحة �لعطر 

باأنها منع�ص���ة وخ�صبية، فهو ميثل 

خليطًا لذيذ�ً من �لليمون �لإيطايل، 

�لنعناع،  و�لتفاح �لخ����رش، وزيت 

و�لمربوك�ص���ان �لفنزويل���ي وزهور 

�لغرنوق���ي، م���ا �ص���يجعل �رشيكك 

ي�صعر ب�صعور جيد.

dior homme عطر

�ألق���ي نظ���رة على �أحد �أف�ص���ل 

�لعطور �ل�صتائية �خلا�صة بالرجال، 

فق���د مّت �إطالق ه���ذ� �لعطر يف عام 

2005، م���ن قَب���ل م�ص���مم �لعطور 
�لعبق���ري �أوليف���ري بول���ج، وه���و 

عط���ر يحتوي على ر�ئح���ة �لأزهار 

و�لأخ�صاب. هذ� �لعطر يجعل �لرجل 

ي�صعر باأنه متميز، ويحيطه مبزيج 

فريد من نوعه من رو�ئح �ملرميية، 

و�لربغم���وت، و�لالفن���در، وزه���رة 

�ل�صو�ص���ن، و�لعمرب، و�لبات�ص���ويل، 

وجنيل �لهند �لتاهيتي.

tom ford noir عطر

هذ� �لعطر �أي�ص���ًا من �أحد �أف�صل 

�لعطور �لرجالية يف ف�ص���ل �ل�صتاء، 

م خ�صي�ص���ًا للرج���ل  وه���و م�ص���مَّ

�لغام�ص �لأني���ق، �لذي ل يخاف من 

و�حل�ص���ا�ص،  �لرجويل  جانبه  �إظهار 

و�ص���يقع �لرج���ل يف ح���ب �ملزيج 

�لر�ئع �ل���ذي يحتوي علي���ه �لعطر، 

و�لذي يتكون م���ن رو�ئح �لرغموت، 

وزهرة نبات ر�ع���ي �حلمام، و�لفلفل 

�لوردي، و�ملادة �ل�ص���مغية �خلا�صة 

وزهرة  �لتو�صكانية،  �ل�صو�صن  بزهرة 

�لغرنوقي و�لبات�صويل �لإندوني�صي.

 le beau male عطر

يقّدمه جان بول غوتييه، ور�ئحته 

�ملنع�ص���ة و�ملغرية �صتجعل حبيبك 

يتمي���ز عمن حول���ه، فه���ذ� �لعطر 

م�ص���نوع من مزيج ر�ئع من رو�ئح 

زهر �لربتق���ال، و�لنعن���اع �لطازج، 

و�ملرميي���ة و�مل�ص���ك، وه���ي رو�ئح 

جتع���ل من هذ� �لعطر منا�ص���بًا جد�ً 

لف�صل �ل�صتاء.

 hermes terre عطر

d’hermes

ز جد�ً للرجال، فمن  هو عط���ر مميَّ

�أجل �ص���نع تلك �لر�ئحة �لفريدة من 

نوعها قرر بيت �أزياء هريمي�ص �ملزج 

بني ر�ئحة �لربتقال، و�جلريب فروت، 

و�لفلفل،  �لبيليجريني���وم،  ونب���ات 

وخ�ص���ب �لأرز، و�لبنزوين، و�لنتيجة 

م خ�صي�صًا للرجل  عطر ر�ئع م�ص���مَّ

�لو�ثق من نف�صه ب�صدة.

رمي �خلياط

العطور.. بين »نعومية« النساء و»حرارة« الرجال

جت���رّ �لأم عربة �لت�ص���ّوق لت�ص���ري �حتياجاتها، فياأخذ 

�لطفل من �لب�ص���ائع �ملر�صو�صة على �لرفوف، ويوقع �لكثري 

من �لأ�ص���ياء، ويلم�ص �ملعرو�صات.. حتاول �لأم �إبعاده فيبد�أ 

بال�رش�خ، عندها ت�ص���عر �لأم بالإحر�ج �ل�ص���ديد، ول تعرف 

كيف تت�رشف!

طف���ل �آخر يوّد �رش�ء كل ما هو موجود من حلوى و�ألعاب، 

ويب���د�أ بال�رش�خ �إىل �أن تو�فق �أمه، بل قد ميرّغ نف�ص���ه على 

�لأر�ص، فُتحرج �لأم ول تعرف كيف تت�رشف!

تذهب �لأم لزيارة بع�ص �لأقارب، يقدمون لها �صيافة، �إما 

�أن يرف�ص �لطفل �لأكل ويعيب فيه، مما يحرج �لأم و�صاحبة 

�ملنزل، و�إما �أن ياأكل باإقبال �ص���ديد، وكاأنه حمروم يف بيته، 

ويف �حلالتني �إحر�ج لالأم!

يتلفظ �لطفل باألفاظ �صيئة، ويعلّق على �ملاّرة، وي�صتهزء 

بالنا����ص ويقلّد بع�ص���هم، ورمبا ي�ص���تم �أطف���اًل �آخرين �أو 

ي�رشبهم.. و�أي�صًا ُيحرج �لأم!

وغريها من �ملو�قف �لتي م���ن �لغريب �أن تكون هناك �أّم 

مل تتعر�ص لأحدها، ول���و مرة. تعالو� معنا �أوًل نعالج هذه 

�لت�رشفات:

لُتخّففي م���ن �حلرج، عليك �أن تتذك���ري جيد�ً �أن من يف 

�ل�صارع �إمنا هم �أنا و�أنِت.. �أي �إن �جلميع يفّكر مثلك وتعرّ�ص 

لنف�ص �ملو�قف، ويعرف جيد�ً �أن هذ� غري ناجت عن تق�ص���ريك 

يف �لربية. �أهمية ه���ذه �لنقطة هي �أنها تهدِّئ من �نفعالك، 

وت�ص���اعدك على �لت�رشف �ل�ص���ليم يف تربية طفلك، ولي�ص 

�لت�رشف �لذي ُير�صي �لنا�ص ويرفع �حلرج.

كثري من �لت�رشفات خ���ارج �ملنزل تكون غري مقبولة يف 

�أي م���كان، لكنك تتهاونني مع طفل���ك يف �ملنزل لأن ل �أحد 

ير�ه؛ ت�صمحني له بكلمات �صيئة وت�رشفات خاطئة، بل رمبا 

ت�صحكني، فاإذ� فعل نف�ص �ل�صيء خارج �ملنزل تنهريه.. هنا 

نقول ل���ك: هذه غلطتك.. فاإذ� ربيت طفلك على عدم �ل�ص���ب، 

وحفظ �لل�صان و�حر�م �لكبري طو�ل �لوقت، �صتقّل �لإحر�جات 

�لناجتة عن ذلك خارج �ملنزل، ومع �لوقت �صيعتاد، �ملهم �أل 

تعلّميه �لنفاق من بد�ية حياته.

•  �جل�صي كامللكة ببع�ص �خلطو�ت
لطريقة جلو�صك قو�عد يقرّها �لإتيكيت، يجدر بك كامر�أة 

تهتّم باأدق تفا�صيل ت�رشفاتها، �حر�مها:

- حني جتل�صني على �لكر�ص���ي �أو على �لكنبة، ��صندي 

ظهرك �إىل �لور�ء، وحاويل �أن تلم�ص ركبتاك حافة �ملقعد.

- مهما كانت قامتك ق�ص���رية، فاعمدي �أن تلم�ص رجالك 

�لأر�ص، و�لأف�صل �أن ت�صتقرّ� عليها.

- �ص���عي يديك على طريف �لكر�صي، �أو ��صبكيهما على 

جنبيك. ويف حال كنت جتل�صني على مائدة، فاأغلقي يديك 

ب�صكل قب�صة، و�صعيهما �أمامك على �لطاولة.

- �إذ� كن���ت ترتدين �رشو�ًل، فل�ص���ت م�ص���طرة �إىل كتف 

رجليك، بل �لأف�صل �أن تل�صقي �لركبتني ببع�صهما، وتبعدي 

�ل�صاقني عن بع�صهما قلياًل.

- �أّم���ا �إذ� كنت ترتدين ف�ص���تانًا �أو تنورة فلي�ص مثاليًا 

ل �ص���حيًا ول �جتماعيًا �أن تكتفي رجليك عند �لركبة كما 

هو �صائع، بل �أف�ص���ل و�صعية يف هذه �حلال تتمّثل يف �أن 

تكتفي �صاقيك ب�صبك �لكاحلني و�حد �أمام �لآخر، وتثبيتهما 

ب�صكل مائل على �لأر�ص.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيف تضبطين سلوك طفلك خارج المنزل؟ )2/1(
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يو�ص���ح ��صت�ص���اريو �لأمر�����ص 

�لروماتيزمية �إن �أكرث �لأمر��ص �لتي 

�لتهاب �ملفا�ص���ل �صيوعًا  ت�ص���بب 

هو خ�ص���ونة �ملفا�ص���ل �لناجت عن 

�لتقدم يف �لعمر، �أو لأ�صباب ور�ثية 

توؤثر على طبيعة تكوين �ملف�ص���ل، 

وجتعله عر�صة لالإ�صابة باخل�صونة 

و�للتهاب، حتى يف �صن مبكرة، كما 

تن���درج معظم م�ص���ببات �لتهابات 

�ملفا�ص���ل حتت ما يعرف باأمر��ص 

�ملناع���ة �لذ�تية، و�لت���ي تعني �أن 

هناك مكونات د�خل ج�صم �لإن�صان 

خ�صو�صًا  �جل�ص���م،  �أن�صجة  حتارب 

�ملفا�صل، وت�صيبها بالتلف. 

غالبًا ما ينتج �ل�ص���بب يف هذ� 

�ل�صلوك غري �ملعتاد للجهاز �ملناعي 

يف �جل�ص���م من عو�م���ل ور�ثية، �أو 

قد يحدث نتيج���ة �لتعر�ص لعدوى 

�أو �لتعرُّ�ص  �أو ميكروبية،  فريو�صية 

ل�صغوط نف�صية عالية، ت�صبب خلاًل 

يف �جلهاز �ملناعي.

ولدى �ل�صوؤ�ل عما �إذ� كان يتوجب 

عل���ى من يعاين من �آلم �ملفا�ص���ل 

�أن يتوج���ه �إىل �لطبيب �لعام �أم �إىل 

طبيب �لعظام، يجيب �لخت�صا�صيون 

باأنه وفقًا للنظام �ل�صحي �ل�صحيح، 

يجب على �ملري����ص �أن يتوجه �أوًل 

�إىل طبيب �لأ�رشة، �لذي ي�صتطيع �أن 

يقيم �حلالة، ومن ثم يوجه �ملري�ص 

ويحيل���ه بعد ذلك �إىل �لتخ�ص����ص 

�ملنا�ص���ب حلالته، فاآلم �ملفا�ص���ل 

ل تعني بال����رشورة وجود �لتهاب، 

فهناك م�صببات عدة لآلم �ملفا�صل، 

و�لتي قد تكون نتيجة حدوث �لتو�ء 

�أو �إ�ص���ابة �أو مت���زُّق، �أو �إجه���اد �أو 

�لتهاب.

وعن عالج �لتهابات �ملفا�ص���ل، 

�أمر�����ص  �خت�صا�ص���يو  يوؤك���د 

�لروماتي���زم �أن �لعالجات �حليوية 

�أحدثت  �حلديث���ة  �لبيولوجي���ة  �أو 

ث���ورة هائل���ة يف مفاهي���م عالج 

�لروماتيزمية،  �ملفا�ص���ل  �لتهابات 

كم���ا �أنها ت�ص���اعد �إىل حد كبري يف 

منع ت�ص���وهات �ملفا�صل، و�لتقليل 

من �لآثار �جلانبية و�مل�ص���اعفات، 

وهن���اك �أدوي���ة من فئة م�ص���اد�ت 

وحي���دة �ل�صتن�ص���اخ تعم���ل على 

م���و�د كيماوية يف �جل�ص���م، وتقوم 

بكب���ح �للتهاب، وه���ذه �لأدوية ل 

يتم تناولها �إل حتت �إ�رش�ف طبيب 

خمت�ص.

لتخفيف �لأمل

�أهمية  يوؤكد معظم �لطباء علي 

�لك�ص���ف �ملبّكر ع���ن �ملر�ص ور�ء 

�لإ�صابة بالتهاب �ملفا�صل، �أيًا كان 

نوع���ه، ويتفقون على جمموعة من 

�لتي يو�صون بها مري�ص  �لن�صائح 

�لتهاب �ملفا�ص���ل من �أجل تخفيف 

�لأمل ومقاومة �مل�صاعفات، ومنها:

• �تباع تعليمات �لطبيب �ملعالج، 
�للتز�م، خ�صو�ص����ًا يف ما  و�رشورة 

و�لأدوية  �لعالج����ات  بتناول  يتعلق 

�لطبية،  �لإر�صاد�ت  ح�صب  �ملو�صوفة 

وتناول �لأدوية وفقًا لالأوقات و�ملدد 

�ملحددة من قب����ل �لطبيب �ملعالج، 

و�ص����مان عدم ح����دوث تعار�ص مع 

�أدوية �أخرى يتناولها �ملري�ص لعالج 

�أمر��ص �أخرى.

ن  • حتى و�إن بد�أ �ملري�ص ي�صعر بتح�صُّ
يف حالته، فيجب �أل يوقف �لعالج حتى 

�لطبيب،  �لت���ي يحدده���ا  �مل���دة  نهاية 

فكثري�ً ما ت�صبب هذ� �لإهمال يف معاودة 

ن �حلالة. �لأعر��ص حتى بعد حت�صُّ

• ُين�ص����ح �ملري�����ص مبمار�ص����ة 

�لع����الج  متاري����ن  �أو  �لريا�ص����ة 

�لطبية،  �لتوجيهات  �لطبيعي ح�صب 

مع  للج�صم،  �ل�ص����ليمة  وبالو�صعية 

�لعمل على تقوية �لع�صالت، لتخفيف 

�لعبء على �ملفا�صل �مل�صابة.

• �أخ���ذ �لحتياط���ات �لالزم���ة 
عن���د �لتعر�ص لأي طارئ مر�ص���ي، 

ومر�جعة �لطبيب �ملعالج فور ذلك.

• م���ن �ل����رشوري �تب���اع نظام 
غذ�ئي �صحي، وجتنُّب زيادة �لوزن، 

ومر�عاة �لر�حة �لتامة عند ن�ص���اط 

�ملر�ص.
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كاريكاتير

يطالب اأن�صار حماية البيئة بفر�ض 

قي���ود على انبعاث���ات الزئبق الناجمة 

عن اإحراق جث���ث الب�رش، وذلك يف اإطار 

ال�صوابط اخلا�صة بالتلوُّث التي تعتزم 

ال�ص���لطات الأوروبي���ة مناق�ص���تها هذا 

ال�صهر.

واأظه���رت البيان���ات الت���ي جمعها 

باحث���ون اأمريكي���ون، اأن زيادة اأن�ص���طة 

اإحراق جثث الب�رش - النا�ص���ئة عن نق�ض 

الأرا�ص���ي املخ�ص�ص���ة للمقاب���ر، وغلو 

اأ�ص���عارها - تقرتن بزيادة يف انبعاثات 

عن�رش الزئبق ال�ص���ام، الناجمة عن حرق 

ح�صوات الأ�صنان.

واأ�ص���ارت البيان���ات اإىل اأن عملي���ة 

الإح���راق الواح���دة ينطل���ق منه���ا من 

اثنني اإىل اأربع���ة غرامات من الزئبق يف 

املتو�صط.

املكتب الأوروبي ل�ص���وؤون البيئة - 

الذي ين�ص���ق جهوده م���ع منظمات غري 

حكومي���ة يف بروك�ص���ل يف ج���دل يثري 

ا�ص���تقطابا متزايدا ب�صاأن جودة الهواء – 

ق���ال اإن اإحراق جثث املوت���ى يتعني اأن 

يخ�ص���ع ملعايري جديدة خا�صة باإحراق 

املخلفات.

وتتمث���ل اإحدى اخلي���ارات يف نزع 

اأ�ص���نان املتوفني قبل اإحراق اجلثث، رغم 

اأن اأن�صار حماية البيئة يعرتفون باأن هذا 

الإجراء قد يثري ق�صايا اأخالقية.

ويرتب���ط الزئبق مب�ص���كالت تتعلق 

بتاأخر النمو العقل���ي، وبعد انطالق هذا 

العن�رش ال�ص���ام يف اجلو و�ص���قوطه مع 

الأمط���ار يرتكز يف الأ�ص���ماك، ويف حالة 

و�ص���وله اإىل اأج�صام احلوامل، فقد ي�صبب 

اأ�رشارا لالأجّنة.

وتو�صل الباحثون يف جمال ال�صحة 

العام���ة اإىل اأن نح���و 200 األ���ف طف���ل 

يولدون يف دول الحتاد الأوروبي �صنويًا 

يعانون من وجود م�ص���تويات من الزئبق 

ّثل �رشراً على منوهم. باأج�صامهم، تمُ

اأطلق موقع »في�ص���بوك« مبادرة 

جدي���دة للم�ص���اعدة يف البح���ث عن 

الأطف���ال املفقودين، م���ن خالل اإبالغ 

م�صتخدمي ال�صبكة الجتماعية الأكرب 

يف العامل باحلالت املختلفة، بغر�ض 

تقدمي امل�صاعدة.

وكان »في�ص���بوك« ب���داأ منذ عام 

2011، التع���اون م���ع نظ���ام »اأمبري 
األرت����ض«، املعني بح���الت اختطاف 

الأطف���ال يف الولي���ات املتحدة، من 

خالل تخ�صي�ض �صفحات خا�صة لتلك 

احلالت، لكن مع النظام اجلديد �صيتم 

تلقائيا اإر�صال اأخبار يف �صورة ر�صائل 

املتواجدين  الأ�ص���خا�ض  اإىل  تنبيهية 

بالقرب من مكان البحث.

و�صتت�ص���من الر�ص���ائل التنبيهية 

معلومات ب�ص���اأن الأطفال املفقودين، 

و�صوراً خا�ص���ة بهم، وهي التنبيهات 

التي �صتظهر على الكمبيوتر ال�صخ�صي 

اأو الأجهزة املحمولة، ل�صمان الو�صول 

لأكرب عدد من امل�صتخدمني املتواجدين 

بالقرب من مواقع البحث.

وميكن ملن يتلقى هذه التنبيهات 

م���ن  املزي���د  ملعرف���ة  ي�ص���غط  اأن 

املعلومات ب�ص���اأن احلالة ب�صكل عام 

اأ�ص���دقائه، وهو ما  وم�ص���اركتها مع 

اأكدت���ه امل�ص���وؤولة يف »في�ص���بوك«؛ 

اإميلي فا�صري، بقولها: »اإذا ما ت�صلمت 

اأحد هذه الر�صائل، فاعلم اأنه مبقدورك 

تقدمي امل�صاعدة«.

مراعاة للبيئة.. قيود على حرق الجثث

»األطفال المفقودين« »فيسبوك« يقدم خدمة لـ


