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حزب الله في الجوالن.. 
من أجل بقاء لبنان

لبنان.. حوار هادىء 
بانتظار اآلتي 
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الو�شع  اأكـــاذيـــب عــن  »�ـــشـــّرة«  لبنانية  اإعــــام  و�ــشــائــل  رّوجــــت 

»جمموعة  نفذتها  الــتــي  النوعية  العملية  بعد  لبنان  جــنــوب  يف 

�شعبي  نــزوح  عن  تكراراحلديث  على  واأ�شّرت  القنيطرة«،  �شهداء 

مــن اجلـــنـــوب، خــافــاً الأي واقــــع، ومل تــــاأِت عــلــى حــالــة الــهــلــع يف 

اأنف�شهم؛  »االإ�شرائيليني«  ل�شان  على  تواترت  والتي  امل�شتوطنات، 

قادة وم�شتوطنني.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 343

ما هو السبب؟

عملية نوعية ضد العدو
فـي مــزارع شبـعـــا

تركيا - »داعش«.. عالقة 
التخريب والخراب

حكومة نتنياهو: تجاوزات وزارية »شرعية«.. 
دعمًا لالستيطان

إميل لحود يتذكر � هل يدخل اليمن محور المقاومة؟
� القومية الروسية في وجه العاصفة االقتصادية

5 مؤتمر موسكو: انتهاء 
صالحية »االئتالف السوري«
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من اليونان إلى أوروبا.. فلبنان
فاز الي�سار يف اليونان..

ثم���ة ما ي���وؤّرق اأوروبا، خ�سو�س���ًا اأن هذا الفوز ف���اق التوقعات 

واال�ستطالعات التي �سبق���ت فتح �سناديق االقرتاع، وكانت ال تعطي 

»�سريي���زا« اأكرث من 2 اأو 3 باملئة عن حزب »الدميقراطية اجلديدة« 

اليميني، فاإذا بهذه ال�سناديق تعطي االأول 36.6 باملئة، و149 مقعداً، 

وتعطي الثاين 27.8 باملئة، اأي 76 مقعداً.

واإذا كان ع���دد اأع�ساء الربملان اليون���اين 300 مقعد، فاإنه ينق�ص 

»�سريي���زا« فقط مقعدين ليحكم مبفرده، وهو اأم���ر ب�سيط قد يوّفره 

م���ن احلزب ال�سيوعي اليون���اين الذي فاز ب�15 مقع���داً، اأو من حزب 

»اليونانيون امل�ستقلون« م���ن اليمني الو�سط، الذي فاز ب�13 مقعداً، 

وق���د يكون التحالف مع الثاين هو االأرجح، ليخفف الذعر الذي انتاب 

اأوروبا بعد هذا الفوز املبني.

هذا تو�سيف �رسيع لواقع حال النتائج اليونانية، لكن ال�سعارات 

والربام���ج التي خا�ص بها هذا احل���زب االنتخابات، هي �سبب القلق 

احلقيقي لدى اأوروبا املتعجرفة، خ�سو�سًا يف برلني وفرن�سا.

الراأ�سمالية املتوح�سة يف ب���الد االإغريق اأكلت االأخ�رس والياب�ص، 

واندفعت تخ�سخ�ص كل �سيء، اأفل�ست البالد، وراكمت الديون باأرقامها 

املخيفة، وب�رسعة مذهلة..

كان احلل عند الوح�ص الراأ�سمايل هو الو�سفة اجلاهزة، كما يف كل 

، التق�سف الذي  مكان؛ يخ�سع وي�سمع ل�سندوق النقد والبنك الدولينينْ

يزي���د الفقراء فقراً، ويدمر الطبقة الو�سط���ى، واخل�سوع التام الآليات 

اقت�ساد ال�سوق.

»�سرييزا« - ح�سب برناجمه االنتخابي - �سيقول وداعًا للتق�سف، 

ال لدفع الدَّين الذي ا�ستويف اأ�سله، لكنه يتزايد بحكم ا�ستمرار الفوائد.

على اأوروبا املتوح�سة، وعلى ال�سنادي���ق الراأ�سمالية الدائنة اأن 

ت�سطب اأكرث من ن�سف الدَّين، اإن مل يكن كله..

اليونان اأمام مرحل���ة م�ستقبلية هامة، �سيكون من اأولها التخلي 

عن اليورو والعودة اإىل »الدراخما«، ما قد ي�سّكل اإ�سفينًا حقيقيًا يف 

م�سرية »االحتاد االأوروبي«.. فعلى �س���وء جناح املرحلة اليونانية 

اجلديدة ثمة خطوات اأوروبية قد تكون على نف�ص الطريق.

لة  اإ�سبانيا، املنهكة بالديون، والعج���ز والتق�سف.. الربتغال املكبَّ

باأرقام الدَّين اخلطرية، وغريهما على نف�ص الطريق؟

فماذا �ستفعل باري�ص؟

وماذا �ستعمل اأملانيا التي ُتعترب الدول االأوىل الدائنة يف اأوروبا؟

الراأ�سمالي���ة اأم���ام اأزماتهاأ، فكيف �ستجدد نف�سه���ا؟ وهل �ست�سل 

االنتفا�س���ة �سد الوح�ص ال���ذي يبتلع كل �سيء م���ن اأجل ال�رسكات 

الكربى العابرة للقارات.. اإىل عندنا.

عندن���ا يف لبنان، ثمة حلف وثيق بني امل���ال وال�سلطة والف�ساد، 

ل النا�ص اإىل جمرد اأرق���ام ورعايا لي�ص اإال، فيموت  واملذهبي���ة.. حتوَّ

ح�ص املواطنية واالنتماء.

ثمة نهج »اأ�سيل« ومتاأ�سل يف الف�ساد..

لنتاب���ع امل�سل�س���الت الفا�سدة، من الغ���ذاء اإىل كل التفا�سيل يف 

حياتن���ا اليومية، واإن مل ت�سّدقوا، فا�ساأل���وا �رسبل نحا�ص، اأو جورج 

قرم، وعودوا اإىل اأر�سيف اإميل البيطار.. ا�ساألوا حنا غريب..

�أحمد �شحادة

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

مل يعد بذات اأهمية اأن يكون حلوار 

ح���زب اهلل و»تي���ار امل�ستقبل« جدول 

اأعم���ال، والعجلة مل تعد مطلوبة حلوار 

ب���ني التي���ار الوطني احل���ر و»القوات 

اللبناني���ة«، الأن ج���دول اأعمال احلوار 

االأول ق���د و�سع���ت بن���وده التطورات 

االإقليمي���ة الكربى، وعملي���ة القنيطرة 

يف طليعتها، واحل���وار الثاين ال يحمل 

�سف���ة املعّجل، الأن ترتيب���ات �سيا�سة 

االنتخاب  بقان���ون  املرتبطة  الداخ���ل 

اأو حتى بانتخ���اب رئي�ص ال ت�ستوجب 

اال�ستعجال، و�س���ط الهجمات االإرهابية 

الت���ي ي�سّدها اجلي����ص ومعه املقاومة 

يف معاركهما م���ع العدوان الزاحف من 

اخلارج.

وعل���ى وق���ع احل���وار االأول ب���ني 

»احل���زب« و»امل�ستقب���ل« �سينطل���ق 

احلوار الثاين، لي�ص من منطلق التبعية 

على االإطالق، بل الأن االأول يبدو وكاأنه 

ح���وار بالنياب���ة ع���ن االإقلي���م، وبني 

نة« و»ال�سيع���ة« حتديداً، بينما  »ال�سُّ

الثاين يبح���ث يف التمو�سع امل�سيحي 

ال�سحيح، بدءاً م���ن لبنان وو�سواًل اإىل 

االإقلي���م، علم���ًا اأن اأي ح���وار لبناين - 

لبناين حمكوم باله���دوء التام، اإىل حد 

بًا وتهيوؤاً لالإرها�سات  امللل والرتدد، تهيُّ

الهادرة التي قد ينتجها �رساع ما وراء 

احلدود، وعلى احلدود نف�سها.

ولي����ص م���ا يح�س���ل اأو �سيح�سل ما 

وراء احلدود ينح����رس برد حزب اهلل على 

النوعية  القنيط���رة، من حي���ث  عملي���ة 

والزمان واملكان والتداعيات، بل باحلجم 

االإقليم���ي للمقاومة ودورها امل�ستدام يف 

ال�رساع م���ع »اإ�رسائيل«، والذي اخت�رسه 

بعد عدوان القنيطرة اخلبري اال�سرتاتيجي 

»فاي���ز دعنا«، وهو اأ�ست���اذ حما�رس يف 

اإح���دى اجلامعات االأمريكية قائاًل: »اأخطر 

موؤ�رسات القنيطرة اأن اإ�رسائيل باتت تعترب 

اأن املقاوم���ة يف لبنان ق���د نقلت عدوى 

العمل املقاوم من اجلن���وب اللبناين اإىل 

قطاع غزة واالآن اإىل اجلوالن، واأن اإ�رسائيل 

ق���ة بجبه���ات مقاومة، وجتد  بات���ت مطوَّ

نف�سها يف موق���ع الدفاع عن النف�ص على 

اجلبهات الثالث«.

واأ�ساف »دعنا« مبا معناه اإن ال�سيد 

ح�سن ن�رساهلل مل يعد يف نظر »اإ�رسائيل« 

قائ���د مقاوم���ة يف لبنان، ب���ل هو العب 

اإقليمي كبري يخي���ف »اإ�رسائيل« اأكرث من 

اأي العب اإقليمي اآخر.

ولعل اأبلغ ما قال���ه اخلبري »دعنا« 

وجاراه الراأي فيه حم���اورون اآخرون عن 

نوعية العملية التي �سيقوم بها حزب اهلل 

رداً على ع���دوان القنيطرة: »اإن املقاومة 

يف لبنان ال جتازف باالأمور اال�سرتاتيجية 

من اأجل ن����رس اآين اأو تكتيكي«، و�ستكون 

لديها ح�ساباته���ا الدقيقة قبل اتخاذ اأية 

خطوة.

م���ن ه���ذه اجلزئي���ة ع���ن ال�سيا�سة 

االإقليمي���ة للمقاوم���ة، نتب���ني ال�سيا�سة 

الداخلي���ة التي يعتمدها ح���زب اهلل مع 

احللفاء واخل�سوم على حد �سواء، ليتبني 

اال�سرتاتيجية تتقدم  الوطنية  اأن امل�سائل 

عل���ى االآنية والتكتيكية، مم���ا �سينعك�ص 

مراوحة يف احلوار الداخلي على امل�ستوى 

ال�سيا�سي مادام الو�س���ع االإقليمي ي�سهد 

متغريات كبرية ومت�سارعة، بينما التوافق 

على امل�ستوى االأمني هو يف ذروة التفاهم.

جن���ح ح���زب اهلل، وارت�س���ى »تيار 

امل�ستقبل« - �سمنيًا - بالف�سل بني دور 

املقاومة �سم���ن »املعادلة الثالثية« يف 

الداخل وعلى احلدود، وبني ت�سوية االأمور 

الفكرية بينهم���ا، وب�سكل خا�ص املذهبية 

املحتقن���ة، م���ا يثبت عدم ج���دوى طرح 

ال�س���الح واال�سرتاتيجي���ة الدفاعية التي 

اأراده���ا الرئي�ص االأ�سب���ق مي�سال �سليمان 

الطبق الرئي����ص على ماأدبة احلوار اإجنازاً 

»تاريخيًا« لعهده، وخرج مو�سوع �سالح 

املقاوم���ة، �س���واء يف الداخ���ل اأو خارج 

احلدود، م���ن التداول نهائي���ًا، وانت�رست 

»املعادلة«.

الهدوء  اأر�س���ى  الذي  االأب���رز  التحوُّل 

ال�سيا�سي الن�سبي يف لبنان هو القرار الذي 

�سار في���ه وزير الداخلي���ة »امل�ستقبلي« 

نه���اد امل�سن���وق؛ بالق�ساء عل���ى دويلة 

املبن���ى »ب« يف �سج���ن رومي���ة، بعد 

ات�ساح دور غرف���ة العمليات التي كانت 

قائمة فيه مبا ح�سل ويح�سل من عمليات 

اإرهابي���ة، ثم االنتقال اإىل »عني احللوة«؛ 

حيث التمرُّد املزمن الإرهابيني جعلوا منه 

وكراً لهم، وال يبدو اأن املهلة التي اأعطاها 

الفل�سطينية  والف�سائ���ل  للقوى  امل�سنوق 

الإنه���اء الو�س���ع �سيا�سي���ًا »بالتي هي 

االإرهابيني  اأح�سن« �ستط���ول، الأن ن�ساط 

بل���غ اخلطوط احلمر وباتت اأحالم اقتطاع 

م�ساحات لدويالت اأمراً واقعًا، وما ح�سل 

يف راأ�ص بعلب���ك واحتواه اجلي�ص ب�سدور 

�سهدائه اإثبات جديد على خماطر االإرهاب 

على جغرافي���ة الكيان اللبن���اين، وعلى 

احليثية ال�سيادية لهذا الكيان.

واحلكيمة  الهادئة  االإطاللة  وبانتظار 

ل�سماحة ال�سيد ح�س���ن ن�رساهلل للحديث 

عن مرتتبات ع���دوان القنيطرة وترتيبات 

املقاوم���ة يف ه���ذا ال�س���اأن، ف���ال داعي 

للتكهن والتج���ارة االإعالمية والتحليالت 

غري امل�سوؤولة وتخوي���ف اللبنانيني، الأن 

املقاومة ال جتازف باالأمور اال�سرتاتيجية 

والتكتي���ك  االآني���ة  االأم���ور  مل�سلح���ة 

اال�ستعرا�سي..

�أمني �أبو ر��شد

حزب اهلل نجح خالل حواره 
مع »المستقبل« في إخراج 

سالح المقاومة من التداول 
نهائيًا.. وانتصار »المعادلة 

الثالثية«

أحــداثأحــداث2
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همسات

¡ الرئي�ص
علّق اأحد املرافقني اخلبث���اء اأثناء وجوده 

على الطائرة التي اأقلّت قيادات من »14 اآذار«، 

وبح�سور مرج���ع رئا�سي �سابق اإىل ال�سعودية 

للتعزية، باأنه بات من امُللّح ا�ستحداث من�سب 

جديد ه���و من�سب »رئي����ص االأمانة العامة«، 

وعمل هوالء اإ�سدار »حك���ي« يف املنا�سبات، 

وعندما ُيطلب منهم االجتماع.

¡ رفقاء ال�سابق
لوح��ظ خ��ال االحتف���ل الت�أبين��ي للراح��ل 

اإيل��ي حبيقة ال��ذي اغتيل قب��ل 13 ع�مً�، وجود 

قي���دات من »القوات اللبن�ني��ة« ك�نت اختلفت 

يف االآونة االأخرية مع �سمري جعجع.

¡ »�سريك« التغيري
تهّك���م م�سوؤولون يف »تي���ار« فاعل داخل 

14 اآذار مم���ا ُو�س���ف مبخا����ص حت���ّوالت يف 
احل���زب التقدمي اال�سرتاكي، وقال���وا: يبدو اأن 

كوادر تقدمية ب���داأت البحث عن مواقع لها يف 

»�سريك« التغيري بعد بروز زعامة جديدة.

¡ هل يطال التحقيق »�سوليدير«؟
اأح���ل وزي��ر امل���ل عل��ي ح�سن خلي��ل اأكرث 

م��ن 55 موظف��ً� يف الدوائر العق�ري��ة وم�سوؤويل 

امل�س�ح��ة اإىل التحقي��ق، م�س��رياً اإىل اأن��ه »لدين� 

ع���رات املايني من االأمت�ر التي ندقق فيه�«، 

وملف�ته� �ُسلمت اإىل املدعي الع�م امل�يل.

�سط��و  ك�ن  اإذا  م���  ُيعل��م  مل  ح���ل،  ب���أي 

»�سوليدير« على اأرا�ٍض، اأو اال�ستياء على اأق�س�م 

وا�سعة من ال�س�طئ البريوتي �سمنه�.

¡ ا�ستعانة خاطئة
ا�ستعان »تيار« يع�سق ال�سلطة بنائب �سابق 

من حلمه ومن دم غريه للدفاع عن وجهة نظره 

يف ق�سية لها اأبع���اد وطنية، فجاءت النتائج 

عك�سي���ة، وكذل���ك ردود فعل بع����ص م�سوؤويل 

»التيار«، �سيما اأن النائب ال�سابق اإياه له باع 

يف الف�ساد االإداري وال�سيا�سي.

¡ كفى!
دع��� بيريوتي خم���رم الرئي�ض مت�م �سام 

اإىل اأن يتذك��ر ا�سم��ه فق��ط، وه��و مت���م �س�ئب 

�سلي��م �سام، وب�لت�يل علي��ه اأن يخبط قدمه يف 

االأر�ض ويقول لكل حلف�ئه االأقربني واالأبعدين: 

كف��ى، الوطن اأهم من اجلميع، �س��واء االأحي�ء اأو 

االأموات.

¡ منعًا لاللتبا�ص
عر����ص بع�ص �سف���راء دول هامة ع�سالتهم 

ل  اأم���ام م�سوؤول���ني لبنانيني باأنه ل���وال تدخُّ

بالده���م لكان الت�سعي���د »االإ�رسائيلي« و�سل 

اإىل الذروة على اجلبهة اللبنانية، فرّد م�سوؤول 

يحرتم نف�س���ه بالقول: اإذاً، ملاذا كل هذا الرعب 

»اال�رسائيل���ي« من رد املقاومة على االعتداء؟ 

واإذا اأردمت اأن تبيعون���ا من كي�سنا، فاالأف�سل اأن 

تخيطوا بغ���ري م�سلّة.. ثم ج���رى تف�سري كامل 

للكالم، كي ال يكون هناك التبا�ص.

¡ اإيران.. الُعقدة
مل يك��ن اأم���م مل��ك ال�سعودي��ة اجلدي��د وهو 

يتح��دث مع ب���راك اأوب�م��� �س��وى الت�أكيد على 

�سي��د البي��ت االأبي���ض اأن��ه »ال ينبغ��ي ال�سم���ح 

الإي��ران ب�إنت�ج اأ�سلحة نووي��ة«، لكنه مل يتطرق 

البتة اإىل »اإ�رائيل« وقن�بله� الذرية.

¡ هل ُدفنت معه؟
تخ���وف م�س���در مطلع من اأن تك���ون الهبة 

ال�سعودي���ة للجي�ص قد دفنت مع امللك عبداهلل 

بن عبد العزيز.

مل ُتفلح الر�سائ���ل التي اأُطلقت عرب 

بع����ص االإع���الم العربي من���ذ اأكرث من 

اأ�سبوع، وفيه���ا تهديد »اإ�رسائيلي« �سد 

لبن���ان، باأن���ه اإذا رّدت املقاوم���ة على 

عمليتها يف القنيطرة ال�سورية، �سُي�رسب 

لبنان بعن���ف، وذهب البع����ص اإىل حد 

هت عرب  القول اإن ر�سائ���ل �سهيونية ُوجِّ

ال�سفري االأمريكي يف لبنان دايفيد وول�ص 

يف ه���ذا ال�سبيل، واأُبلغت اإىل امل�سوؤولني 

يف لبنان يف الوقت الذي كان فيه قادة 

الع���دو ال�سهيوين يجوب���ون العامل من 

ل ملن���ع ردة فعل من حزب  اأج���ل التدخُّ

اهلل ت���وؤذي الكيان ال�سهي���وين، حتى اأن 

وزير خارجية الع���دو افيغدور ليربمان 

زار رو�سيا عل���ى عجل، من اأجل تو�سيط 

القيادة الرو�سي���ة مع حزب اهلل ودم�سق 

وطهران لعدم الرد على جنونهم.

ال���رد يف كل احل���االت كان ق���د بداأ 

�س���د الع���دو وحلفائ���ه االإرهابيني منذ 

حلظ���ة تنفيذ جرمية القنيط���رة، فكانت 

الن�رسة«  النوعية �سد »جبهة  العملية 

يف اجلوالن على خ���ط االحتالل، والتي 

بدقتها  الع�سكري���ني  املراقبني  اأذهل���ت 

وقوته���ا، والتي ق�ست عل���ى نحو مئة 

اإرهابي دفعة واحدة.

ج الرّد لي�سل مع العدد اجلديد 
ّ
وت���در

من »الثب���ات« وهو قي���د الطباعة، اإىل 

تنفيذ عملي���ة نوعية كبرية ودقيقة �سد 

�ست 
ّ
العدو يف مزارع �سبع���ا، حيث تعر

قافل���ة تابعة جلي�ص الع���دو ال�سهيوين 

لكمني حُمكم، و�سفها اإعالم العدو باأنها 

اأذهلت جنود  عملية كب���رية ومعّق���دة، 

العدو واأ�سابتهم بتوتر �سديد.

وح�سب تاأكيدات و�سائل اإعالم العدو، 

ف���اإن هذه العملي���ة اأّدت اإىل تدمري �سبه 

ت���ام للقافلة، و�سقوط العديد من القتلى 

واجلرح���ى، ووفق���ًا للمعلوم���ات التي 

توافرت فاإن من �سم���ن االإ�سابات التي 

وقع���ت يف �سفوف العدو، اإ�سابة �سابط 

»اإ�رسائيلي« رفيع امل�ستوى.

لقد اأ�سيب العدو بحالة هلع وارتباك 

�سديدين، حيث مّت اإغالق مطاري »رو�ص 

فينا« و«حيف���ا«، وُطلب من ال�سهاينة 

يف �سم���ال الكيان املحت���ل النزول اإىل 

املالج���ئ، وتعّطل���ت احلرك���ة واأُغلقت 

املدار�ص واملوؤ�س�سات.

ب�س���كل عام، ب���دا الع���دو اأمام هذه 

العملية النوعية مربكًا، وجتلى ذلك يف 

موق���ف رئي�ص وزراء الكي���ان ال�سهيوين 

يف اأول تعلي���ق له: »اأقرتح عليكم اأن ال 

متتحنونا، فاجلي�ص جاهز للعمل بقوة«.

الهلع ال�سهيوين انعك�ص يف و�سائل 

اإعالم العدو، حيث اأ�سارت القناة العربية 

العا����رسة بعد هذه العملي���ة اإىل وجود 

ح���دث اأمني جديد يف �سم���ال فل�سطني 

املحتلة، واأو�سحت يف اأعقابه اأن جي�ص 

االحتالل اأغل���ق �سارع 99 يف االجتاهني 

خوف���ًا من ت�سل���ل رج���ال املقاومة اإىل 

�سم���ال فل�سطني املحتلة، وهو ما اأ�ساب 

ال�سهاينة بهلع �سديد، وبداأ العديد منهم 

بالهروب نحو و�سط الكيان املحتل.

من جه���ة اأخرى فق���د التحق رئي�ص 

الع���دو »االإ�رسائيل���ي« بنيامني  وزراء 

االأركان  لهيئ���ة  باجتم���اع  نتنياه���و 

املو�سوع،  يف  للبح���ث  »االإ�رسائيلية« 

وكما اأ�س���ارت قناة العا�رسة ال�سهيونية 

فاإن العدو يّتج���ه اإىل تربيد االأجواء يف 

هذه الظروف.

وح�سب التعليقات االأولية للمحللني 

ال�سهاين���ة ف���اإن نتنياه���و ميي���ل اإىل 

التهدئة، الأنه اإذا م���ا ذهبت االأمور نحو 

حرب وا�سعة فقد تنعك�ص عليه �سخ�سيًا 

يف انتخابات الكني�ست، ويحل به ما حل 

باإيهود اأومل���رت، وبالتايل تكون نهايته 

ال�سيا�سية، وهو م���ا �سيحاول خ�سومه 

ا�ستغالل���ه، وبداأت تطل���ق عليه �سفات 

التقدير،  وع���دمي  واملتعجرف  املهوو�ص 

خ�سو�سًا اأن حل���ف املقاومة من لبنان 

مروراً ب�سورية وانتهاء بطهران يف اأعلى 

جهوزيت���ه للرد على اأي ع���دوان بعنف 

وق�س���وة ال يتوقعه العدو، ما قد يت�سبب 

يف قلب االأمور راأ�سًا على عقب.

ويف هذا اخل�سو�ص اأعلنت املقاومة 

االإ�سالمي���ة تبّنيه���ا له���ذه العملية يف 

بي���ان له���ا حمل الرق���م 1، اأن���ه »عند 

ال�ساعة 11:35 �سباح اليوم )اأم�ص( قامت 

جمموع���ة �سهداء القنيط���رة با�ستهداف 

موكب ع�سك���ري للع���دو«، واأعلنت عن 

»تدمري عدد م���ن االآليات، و�سقوط قتلى 

وجرحى يف �سفوف العدو«.

�شعيد عيتاين

تصعيد األمور نحو حرب 
واسعة قد ينعكس سلبًا 
على نتنياهو.. فيحّل به 

ما حل بإيهود أولمرت
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حزب الله في الجوالن.. من أجل بقاء لبنان
اآذار«   14« جماع���ة  فت���ىء  م���ا 

وكثريون من »تيار امل�ستقبل« يتم�سكون 

ب�سعاراتهم ومواقفهم من الأزمة ال�سورية، 

وم���ن م�س���اركة ح���زب اهلل يف القتال يف 

�س���ورية، واآخرهم كان ال���رد »النفي�س« 

لوزير عدل لبنان اأ�رشف ريفي على خطاب 

لنائب اأمني عام حزب اهلل ال�س���يخ نعيم 

قا�س���م يف ذكرى اأ�س���بوع ال�س���هيد جهاد 

عماد مغنية، فراأى اأن »املعادلة اخل�سبية 

»ا�ستعادتها  معترباً  احلكومة«،  اأ�سقطتها 

حماولة للتذاكي«، وموؤكداً اأنه »ل يحمي 

املواطن والوطن اإل اجلي�س والقوى الأمنية 

ال�رشعية«.

ورغم �سحة تاأكيده الأخري، اإل  اأنه قد 

يكون �رشوريًا تذكريه مب�سل�سل العتداءات 

ال�سهيوني���ة على لبنان من���ذ عام 1947 

ولي�س 1948 فقط حتى ما بعد عام 2000، 

لعله ياأخذ الع���ربة ويعترب.. اأمام ذلك قد 

ه حزب  ي�سبح ال�سوؤال �رشوريًا: ملاذا توجَّ

اهلل اإىل اجل���ولن؟ وملاذا قاتل يف الق�سري 

والقلمون؟ وملاذا يراب�س يف جرود �سل�سلة 

جبال لبنان ال�رشقية؟

قب���ل التفا�سيل، قد يك���ون �رشوريًا 

اإعالم وزي���ر »عدل لبنان« وغريه ببع�س 

الوقائع واحلقائق ومنها:

موؤمتر بكركي ع���ام 1941، الذي �سدد 

على ����رشورة اأن يكون لبنان على اأح�سن 

وئام مع جاره ال�رشقي.. ومن هذا املوؤمتر 

ولد روح »امليثاق الوطني« غري املكتوب.

التي  الأوىل  ال�ستقاللي���ة  احلكوم���ة 

ترجم���ت »امليث���اق الوطن���ي« بن����س 

البيان ال���وزاري: »لبنان ل���ن يكون ممراً 

اأو مقراً لال�ستعم���ار« �سد اأ�سقائه العرب، 

وخ�سو�سًا �سورية.

ل نريد اأن نخو����س بوثائق الطائف 

وم���ا بعده���ا، فلوزي���ر الع���دل وحلفائه 

ترجماتهم اخلا�سة التي مل ي�سبقهم اإليها 

كبار امل�رشعني واحلقوقيني.

لنتابع التذكري:

الثعل���ب الأمريك���ي العج���وز هرني 

ك�سينجر يوؤكد يف مطلع �سبعينيات القرن 

املا�سي )اأي قبل 1975( اأن »لبنان فائ�س 

جغرايف«، فكان���ت بعدها احلرب الأهلية 

الق���ذرة ع���ام 1975، التي عر����س فيها 

املبع���وث الأمريكي »دين ب���راون« على 

الراحل �سليم���ان فرجنية مطلع  الرئي�س 

عام 1976 نق���ل امل�سيحيني م���ن لبنان 

بالبواخر اإىل اأي مكان يريدونه يف العامل.

ارييل �سارون يوؤكد يف العام 1981 اأن 

»لبنان خطاأ تاريخ���ي«، فكان الجتياح 

ال�سهيوين للبلد ال�سغري يف حزيران 1982.

توؤّكد  القرن املا�سي،  يف خم�سينيات 

غولدا مائري؛ �سديقة امللك الأردين عبداهلل 

الأول، والت���ي قيل رغ���م »قباحتها« اإن 

»عالقة حب« كان���ت تربط بني الطرفني، 

اأن »فرقة مو�سيقية من اجلي�س ال�سهيوين 

حتتل لبنان«.

ن�س���وق ه���ذه الأدلة، وهن���اك الكثري 

الكثري غريه���ا، وذلك لي�س لل���رد ل على 

»وزير عدلنا«، ول على اأحد من حلفائه، 

اإمنا لن�سل اإىل ل���ّب املو�سوع، وهو: ملاذا 

ذهب حزب اهلل اإىل اجلولن؟

لق���د اأك���دت الوقائ���ع امليدانية يف 

تط���ورات الأزمة ال�سورية عل���ى مدى 46 

�سهراً وني���ف، اأن هناك تن�سيق���ًا وتكاماًل 

بني الإرهاب الذي ت�سهده �سورية، والكيان 

ال�سهيوين، وتركيا، برعاية اأمريكية كاملة، 

واحت�س���ان عربي مل ي�سب���ق له مثيل يف 

التاريخ.

ووفقًا ملا ب���داأ يتك�س���ف، فهناك يف 

اجلنوب ال�س���وري تن�سيق تام وكامل بني 

»جبهة الن�رشة« امل�سنفة اأمريكيًا وغربيًا 

باأنها اإرهابي���ة، والدولة العربية، والغاية 

من ذلك هو تنفيذ عملي���ة خطرية ُت�سعل 

احلرائق يف لبنان بدءاً من جنوب جنوبه، 

ومتتد اإىل اأماكن وا�سعة، بحيث ل تقت�رش 

الأمور على انفجار اأمن���ي وا�سع وخطري، 

اإمنا تف�سي يف النتيجة اإىل اإلغائه.

وله���ذا، فالتحال���ف والتكام���ل بني 

»جبه���ة الن�رشة« وتل اأبي���ب يقوم على 

الثانية ل���الأوىل، لل�سيطرة على  م�ساعدة 

خط املواجهة يف اجلولن، مروراً بالبقاع 

العرقوب  اإىل منطق���ة  الغربي، وامت���داداً 

و�سبع���ا، ما ي���وؤدي اإىل ����رشب املقاومة 

من خا�رشته���ا، وتق�سي بالتم���دد �سماًل 

و�سوًل حتى بريوت والبقاع وال�سمال.. مع 

حت�سري من قبل اتباع اجلماعات الإرهابية 

يف املخيمات الفل�سطينية، لإ�سعال معارك 

م���ع حميطها، م���ن خالل اإيق���اظ اخلاليا 

النائمة، ومن هنا ����رش القلق الفل�سطيني 

والرتب���اك اللذين ل يعرفا كيف يواجهان 

ه���ذه احل���الت، ويخافان م���ن الفو�سى 

العارمة التي قد ت�رشب هذه املخيمات.

ب���ني تركيا  تن�سي���ق وتكامل  ثم���ة 

ال�سم���ال  يف  و»داع����س«  اأردوغ���ان   -

ال�س���وري، بحيث توّفر اأنق���رة ل�»داع�س« 

كل اأ�سب���اب البقاء وال�ستم���رار، من اأجل 

التوغل اأك���ر يف �سورية، متهيداً لتفتتيها 

ومتزيقه���ا، ومن اأجل ت�سظ���ي العراق، لأن 

املخطط ال�سهيوين وا�سح، تبعًا لأدبيات 

»املوؤ�س�سة اليهودية«، التي تريد لالإرهاب 

والإجرام، اأن مي�سي يف املنطقة، لي�س من 

اأجل ر�سم بلدان ودويالت جديدة، اإمنا من 

اأجل حتقيق »النبوءة« التوراتية، »اأر�سك 

يا اإ�رشائيل من النيل اإىل الفرات«..

وله���ذا ثم���ة ره���ان �سهي���وين على 

ا�ستمرار احل���روب والأزم���ات اإىل ما بعد 

الأمريكية، فلرمبا جاء رئي�س  النتخابات 

امريك���ي جدي���د »تورات���ي« م���ن عتاة 

املحافظني اجلدد.

هل لحظ اأح���د ا�ستم���رار العمليات 

الإرهابي���ة والإجرامي���ة يف �سبه جزيرة 

؟ لأن  �سيناء �سد اجلي�س والأمن امل�رشينينْ

الأم���ر بب�ساطة اأن »اأر�س امليعاد« ح�سب 

الت���وراة متتد من �سين���اء ومتر بفل�سطني 

و�سوري���ة ولبنان، وتنته���ي على جمرى 

الفرات ال���ذي ينبع من تركي���ا، وبالتايل 

هنا يتجل���ى التن�سيق والتكامل العميقني 

ب���ني اأنقرة وت���ل اأبيب، م���ا يعني تكامل 

بني »املق���ولت« التلمودية و»الأحالم« 

الإمرباطوري���ة الطوراني���ة، ل���ذاك الرجل 

العجيب رجب طيب اأردوغان.

اأخرياً، ثمة حقيقة جلية ووا�سحة اأن 

ح���زب اهلل ذهب اإىل اجل���ولن من اأجل اأن 

يبقى لبنان.. و�سيبقى.

اأحمد زين الدين

دبابة �شورية عند م�شارف غوطة دم�شق ال�شرقية

بعد �سيط���رة املجموعات التكفريية 

امل�سلحة على نحو 4 باملئة من م�ساحة 

لبنان، ويف �س���وء حماولتها التمدد يف 

املتكررة  واعتداءاتها  ال�سم���ايل،  البقاع 

على مراكز اجلي����س اللبناين، وبالتايل 

تعري�س ال�ستقرار اللبناين لالهتزاز، ثمة 

تخوُّف لدى اللبنانيني من اإمكان ت�سظي 

»ا�ستباكات جرود راأ�س بعلبك« و�سواها 

اإىل مناط���ق اآمنة، اأو قي���ام التكفرييني 

ب���رود اأفعال انتقامي���ة ت�ستهدف ال�سلم 

الأهلي يف البل���د، كالعملية النتحارية 

الأخ���رية يف »جبل حم�س���ن«، ل�سيما 

بعد تكبُّدهم اخل�سائر يف لبنان و�سورية 

والعراق يف الآونة الأخرية.. فهل تتو�سع 

رقعة ال�ستباكات، اأو ي�سعى التكفرييون 

اإىل اإله���اء اجلي����س خ���ارج »عر�سال« 

وجروده���ا، خ�سو�س���ًا بع���د التطورات 

الدراماتيك���ة على احل���دود ال�سورية - 

واإمكان  »القنيط���رة«،  يف  الفل�سطينية 

�سعي املجموع���ات امل�سلحة اإىل التقدُّم 

باجت���اه »جب���ل ال�سي���خ« و»�سبعا« 

جم���دداً، لإ�سغال املقاوم���ة يف جنوب 

لبنان، وحماول���ة ثنيها عن قتال العدو 

»الإ�رشائيلي« يف اجل���ولن بعد اإعادة 

فتح جبهته؟

يرى مرج���ع اإ�سالمي اأن »اإ�رشائيل« 

ق���د تدف���ع بالتكفريي���ني اإىل ت�سخ���ني 

جبه���ات القت���ال م���ع املقاوم���ة على 

الأرا�سي اللبنانية، لإنهاكها يف الداخل، 

وللتخفيف من ق���درة حزب اهلل القتالية 

يف القنيطرة، خ�سو�سًا اإذا اجّته الو�سع 

الأمني اإىل مزيد من الت�سعيد يف اجلنوب 

ال�سوري، معترباً اأن هناك اأطرافًا اإقليمية 

�ستت�رشر م�ساحله���ا من جناح الت�سوية 

وانعكا�ساتها  الإيراني���ة،   - الأمريكي���ة 

عل���ى املنطقة، لذلك ت�سع���ى اإىل »قلب 

الطاولة«، من خالل تقوي�س ال�ستقرار.

ويلفت املرجع اإىل اأن هناك تقاطعًا 

»اإ�رشائيلي���ًا - تكفريي���ًا« يف تخريب 

الو�سع الأمني يف لبن���ان، ل�سيما بعد 

التفاهمات الداخلية، حتديداً بني »تيار 

امل�ستقب���ل« وح���زب اهلل، والتي �سّيقت 

هام�س حت���رُّك التكفرييني، واأ�سهمت يف 

ت�سافر جهود الأجه���زة الأمنية، وتاأمني 

الغط���اء ال�سيا�س���ي للقي���ام بدوره���ا 

املطل���وب يف املرحلة الراهن���ة، بدليل 

جناحها يف اإحباط عملية تخريبة، منها 

على �سبيل املث���ال: توقيف �سوريني يف 

حوزتهم ح���زام نا�س���ف ومتفجرات يف 

زغرتا.

ويف ه���ذا ال�س���دد، يوؤك���د املرجع 

انتهاء مهمة »هيئة العلماء امل�سلمني« 

و�سواه���ا على اأر�س الواق���ع، واأن الدور 

الأهم للمت�سددي���ن يف املرحلة املقبلة 

�سيك���ون مل���ا ي�سم���ى »باجلهاديني«، 

زي���ن للقيام بعمليات اأمنية، على  املجهَّ

غ���رار جرمية جبل حم�س���ن، كا�سفًا عن 

ورود معلومات تتحدث عن قيام الأجهزة 

املخت�سة بالبحث عن ثالثة انتحاريني 

يف طرابل�س.

يف املقابل، توؤك���د م�سادر متابعة 

اأن الو�س���ع الأمن���ي يف لبنان يدعو اإىل 

احل���ذر، ل اإىل القل���ق، خ�سو�سًا اأن لدى 

القوات امل�سلحة وحزب اهلل يقظة عالية 

للتعامل مع اأي ط���ارىء، وبالتايل فاإن 

الو�س���ع الأمن���ي مم�سوك، م�س���رية اإىل 

جناح اجلي����س يف �سد تقدم التكفرييني 

يف البق���اع، ويف الوق���ت عينه ل تنفي 

احتمال و�سول النار اإىل الداخل، مادامت 

م�ستعرة على احلدود، لكن ب�سكل طفيف.

وعن اإمكان تنفي���ذ اجلي�س اللبناين 

عملي���ة ع�سكرية لتطهري ج���رود عر�سال 

م���ن الإرهابيني، جتزم امل�س���ادر اأن هذا 

الأمر يتطلب قراراً اإقليميًا معاك�سًا للذي 

�س للمجموعات  اإىل متنفَّ حّول عر�س���ال 

امل�سلحة، واأن »امل�ستقبل« منفرداً حتى 

ال�ساع���ة غري ق���ادر على اتخ���اذ موقف 

بالتخل����س منها، خ�سو�س���ًا اأن عملية 

كه���ذه حتت���اج اإىل تن�سيق م���ع اجلي�س 

ال�سوري، معتربة اأن الق���رار الأول ليزال 

�ساري املفعول، يف انتظار ما �ستوؤول اإليه 

التوجهات ال�سيا�سية ال�سعودية اجلديدة 

يف املنطقة يف عهد امللك �سلمان.

ح�سان احل�سن

رهان صهيوني على 
استمرار الحروب إلى ما 

بعد االنتخابات األميركية.. 
بانتظار رئيس »توراتي« من 

عتاة »المحافظين الجدد«

كيف يتجه الوضع الداخلي بعد فتح »جبهة الجوالن«؟
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¡ ال�»فاي�سبوك« يرعب »الإ�رشائيليني«
ح���ذرت قي���ادة اجلي����س »الإ�رشائيلي« م���ن حماولت 

منتحلي �سخ�سيات وهمي���ة، وبهويات ن�سائية يف كثري 

م���ن الأحيان، ا�ست���دراج اجلنود ال�سهاين���ة، خلطفهم اأو 

قتلهم.

ه���ذه الظاهرة اخلط���رية باتت هاج�سًا يقل���ق املوؤ�س�سة 

الع�سكري���ة »الإ�رشائيلي���ة«، بع���د اأن ك���رت �س���كاوى 

مفاده���ا اأن »فتيات« عرب �سبك���ة التوا�سل الجتماعي 

يقم���ن مبحاولت للمبادرة معه���م بافتعال حمادثة عرب 

ال�سب���كات الجتماعية، وحماولت لنق���ل املحادثة من 

»درد�سات« جماعية اإىل درد�سات فردية، ما يقلق العدو 

من ناحية الأم���ن ال�سخ�سي للجنود، واأي�سًا اخلوف على 

اأمن املعلومات. ما يثري قيادة اجلي�س »الإ�رشائيلي« اأن 

حماولت ال�ستدراج ازدادت وتعاظمت يف الآونة الأخرية، 

ما دف���ع اإىل اإ�سعال الأ�سواء احلمراء ل���دى اجلهات ذات 

العالقة واملعنية، خ�سو�سًا اأن اأ�سحاب بع�س احل�سابات 

املزّيف���ة يدي���رون ع����رشات الت�سالت واحل���وارات مع 

ع�رشات اجلنود، ويتحدثون باأ�سلوب واحد، ولهدف واحد، 

ه���و ا�ستدراج هوؤلء اجلنود، ما دف���ع قيادة جي�س العدو 

للتوا�سل اأحيان���ًا مع اإدارة ال�»في�سب���وك« لإغالق هذه 

احل�سابات الوهمية.

¡ »اإ�رشائيل« م�سغولة
قال م�ش��در يف وزارة حرب العدو اإن »اإ�رسائيل« من�ش��غلة 

يف الأي��ام الأخرية يف حتليل وق��راءة ت�رسيحات قيادات 

حزب اهلل، وم��ا ُين�رس يف الإعالم التابع للحزب اأو املقرب 

منه، علها ت�ش��تطيع اأن تر�شم �ش��يناريوهات حمتَملة للرد 

املقب��ل على غارته��ا يف القنيط��رة. واأ�شاف��ت الدوائر اأن 

القي��ادات الع�شكري��ة »الإ�رسائيلي��ة« وال�شيا�شي��ة، وحتى 

املواط��ن الع��ادي يف »اإ�رسائي��ل« يرتقب��ون الإع��الن عن 

اأي خط��اب �شيطّل به الأمني العام حل��زب اهلل ال�شيد ح�شن 

ن���رساهلل، و�شين�شغ��ل امل�شتوى الع�شك��ري ودوائر التحليل 

يف اأجهزة ال�شتخبارات »الإ�رسائيلية« يف درا�شة وحتليل 

كل كلمة وعبارة تخرج من �شفتي »زعيم« حزب اهلل، »اأماًل 

يف اإ�شاءات ميكن اأن تنري جزءاً من حالة الظالم والرتقب 

الت��ي باتت ت�شيطر وت�شغط بق��وة على امل�شتوى الع�شكري 

وال�شيا�شي يف اإ�رسائيل«.

¡ اأمريكا واأوروبا حتّذران
اأك���دت م�س���ادر دبلوما�سي���ة غربية اأن التوت���ر املتزايد 

على حدود »اإ�رشائيل« ال�سمالي���ة، والقلق املخيِّم على 

»الإ�رشائيليني« جراء الغ���ارة العدوانية على القنيطرة، 

دفعا بالوليات املتحدة وعدد م���ن الدول الأوروبية اإىل 

ن�س���ح رعاياها بعدم الذه���اب اإىل »اإ�رشائيل«، يف حني 

اتخذت هذه ال���دول اإجراءات اأمني���ة ا�ستثنائية حلماية 

م�سالح »اإ�رشائيل« وبعثاتها الدبلوما�سية فوق اأرا�سيها. 

وقالت امل�سادر اإن التقارير الأمنية الغربية جتمع على اأن 

الأو�س���اع قد تنفجر يف اأية حلظة على احلدود ال�سمالية، 

واإن حزب اهلل �سريّد ب�سكل موؤمل. 

¡ تفتيت �سورية
ق��ال م�ش��وؤول رفي��ع يف وزارة اخلارجي��ة »الإ�رسائيلي��ة« 

اإن حكومت��ه تعم��ل م��ن اأجل اإطال��ة اأمد الأزم��ة ال�شورية، 

وت�شع��ى لعرقل��ة اأي حل، �شواء كان يف املي��دان الع�شكري 

اأو ال�شيا�ش��ي، بهدف ا�شتنزاف الدولة ال�شورية اأكرث فاأكرث، 

واإ�شعافها، والدفع باجتاه تفتيتها.

كالم امل�ش��وؤول »الإ�رسائيل��ي« جاء خ��الل تعليله اجلهود 

الكبرية املبذولة يف دعم املجموعات امل�شلحة التي تقاتل 

اجلي���ش ال�شوري يف منطقة احلدود مع القنيطرة، نافيًا اأن 

ل املبا���رس يف بع�ش  يك��ون الدع��م »الإ�رسائيل��ي« والتدخُّ

الأحي��ان ل�شال��ح امل�شلح��ني مرتبط��ًا بالنتخاب��ات يف 

ل »اإ�رسائيل«  »اإ�رسائيل«، قائاًل: يخطىء من يعتقد اأن تدخُّ

العلني والوا�شح من خالل الغارة الأخرية قد جاء بدوافع 

انتخابي��ة، ف�»اإ�رسائيل« لديه��ا ا�شرتاتيجية وا�شحة تقوم 

عل��ى �رسورة اإطالة اأمد ال���رساع يف �شورية بهدف واحد، 

وه��و اأن ي�شتمر تاآكل هيكل الدول��ة ال�شورية، وهي الدولة 

الت��ي رف�شت على امتداد ال�شن��وات الطويلة املا�شية )منذ 

1973( توقيع معاهدات ال�شالم مع »اإ�رسائيل«.

من هنا   وهناك
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مؤتمر موسكو: 
انتهاء صالحية »االئتالف السوري«

بانعق���اد املوؤمت���ر الت�ساوري ب���ني وفود من 

املعار�سة وممثل���ني عن النظام ال�س���وري، يكون 

الرو����س قد �ساهم���وا م�ساهمة حقيقي���ة يف بدء 

م�سرية الألف مي���ل يف احلل ال�سيا�س���ي ال�سوري 

د لت�سوية ُتخ���رج �سورية من حمنتها، علّها  املمهِّ

تبداأ بلملمة اجلراح واإعادة الإعمار.

يدرك الرو����س متامًا اأن مفاتيح احلل ال�سوري 

لي�ست بيدهم وحده���م، ول بَيد الوليات املتحدة 

الأمريكية والغربيني مبفرده���م، بل هي جمموعة 

من املفاتي���ح، ميلك كل طرف من الأطراف الدولية 

والإقليمي���ة، واملحلي���ة ال�سورية، بع�س���ًا منها. 

وبغ����س النظر عن نتائج هذا املوؤمتر، ومدى قدرة 

املعار�س���ة وال�سلط���ة على الو�س���ول اإىل وثيقة 

ختامية تكون نواة حقيقية لالنطالق منها لإيجاد 

ح���ل - ت�سوية لل�رشاع الذي دخ���ل عامه الرابع، 

فاإنه ب�سدور وثيق���ة اأ�سا�سية جامعة للمعار�سة، 

يكون اللقاء قد حقق جناحًا مقبوًل.

بعك�س املعَل���ن؛ قد يكون اله���دف من اللقاء 

الت�ساوري لي�س الت�س���اور بني النظام واملعار�سة 

والو�س���ول اإىل نقاط تالٍق م�سرتك���ة، بل الت�ساور 

ل اإىل معار�سة  بني املعار�سني اأنف�سه���م، والتو�سُّ

فاعلة بديلة ل�»الئتالف« املتهالك، وهو ما جعل 

الأمريكيني يدفعون »الئتالف« اإىل عدم امل�ساركة 

فيه، لي�س لإف�ساله، بل ب�سبب انتهاء �سالحيته.

 يق���ف الغربي���ون، والأمريكي���ون بالتحديد، 

اأمام مع�سلة »وج���ود معار�سة �سورية« مقبولة، 

ولها احرتام لدى ال�سع���ب ال�سوري، ويقبل النظام 

مبفاو�سته���ا، وقادرة على فر����س نف�سها كندٍّ يف 

املفاو�سات. 

لقد ظهر جلي���ًا اأن الأمريكيني �سئموا خالفات 

وبطالة جمموع���ات »الئتالف ال�س���وري«، لذلك 

بارك���وا قي���ام القاهرة مبحاول���ة ت�سكيل هيكلية 

معار�س���ة جديدة، يكون »الئت���الف« ممثاًل فيها 

كط���رف ولي�س كج���زء اأ�سا�سي، م���ع اإعطاء زخم 

اإ�س���ايف و�سيط���رة للمجموع���ات الداخلية وتلك 

املعروفة مبعار�ستها للنظام ومعار�ستها للتدخل 

الع�سكري وتق�سيم �سورية. 

وبعدم���ا ف�سل���ت كل من تركي���ا وال�سعودية 

يف القيام باملهمة املوكل���ة اإليهم بالق�ساء على 

النظ���ام ال�سوري، ب���ات اجلميع ينظ���ر اليوم اإىل 

م�رش، باعتبارها دولة حمورية يف العامل العربي، 

وميك���ن للحكم اجلدي���د فيها اأن يلع���ب دوراً يف 

تقري���ب وجه���ات النظر بني املعار�س���ة ال�سورية 

والنظام ال�سوري، ال���ذي لن يقبل و�ساطة اأي دولة 

عربية �ساهمت يف تقوي�س ا�ستقرار �سورية و�سفك 

دماء ال�سعب ال�سوري.

لذا، يعّول اجلمي���ع يف ال�رشق والغرب على 

جناح املعار�سة يف مو�سكو والقاهرة يف تاأ�سي�س 

ن���واة متما�سكة، والتفاق عل���ى برنامج وا�سح، 

لالنطالق من���ه اإىل املفاو�سات يف امل�ستقبل. اإن 

ه���ذا النجاح �سيدفع الغ���رب اإىل التعاون وبناء 

�رشاكة مع تي���ارات �سورية معار�سة تختلف عن 

تلك الت���ي جنت الأموال الطائلة من خالل ابتزاز 

الغ���رب، ومل ت�ستطع اأن ت�سبط حي���ًا اأو �سارعًا 

�سيطرت عليه جمموعاته���ا امل�سلحة، اأو تك�سب 

ثقة املجتمع ال�سوري، وقد قام الرئي�س ال�سوري 

ب�س���ار الأ�سد بال�رشب على وت���ر هذه املع�سلة 

الغربية بالذات، عندما قال يف حواره مع جملة 

»فوري���ن افريز« اإنه »لن يح���اور الدمى«، وهو 

ي���درك اأن الغ���رب حمَرج باأم���ر املعار�سة التي 

اأ�ّس�سه���ا وجعل منه���ا »ممثاًل وحي���داً لل�سعب 

ال�س���وري«، والتي مل ت�ستطع اخلروج من ذهنية 

»العاط���ل عن العمل«، والذي ميار�س املعار�سة 

كمهنة ط���ال انتظاره���ا، ل ب���ل اإن التجهيزات 

الع�سكري���ة وال�سالح الذي ت�سلَّم���ه هوؤلء، بات 

اإم���ا باأيدي املجموعات الإرهابي���ة، اأو يباع يف 

ال�سوق ال�سوداء لتج���ارة ال�سالح املنت�رشة على 

الرا�سي ال�سورية والعراقي���ة، وحتى اللبنانية، 

وامل�سح���ك املبك���ي اأن جمموع���ات »الئتالف 

ال�سوري« م���ا انفكت تردد يف الغ���رب اأن احلل 

للتخل�س من »داع�س« ل���ن يكون ع�سكريًا، واأن 

وجود »داع����س« هو نتيجة للظل���م التاريخي 

والتهمي����س، وا�ستئ�ساله يك���ون فكريًا واإمنائيًا، 

وبالتخل�س من م�سبباته، اأي بتدخل »ع�سكري« 

يوؤدي اإىل احتالل �سورية واقتالع النظام.

ح�سنًا فعلت املعار�س���ة ال�سورية املوجودة 

���ل اإىل م�س���ودة اتفاق تقوم  يف مو�سك���و بالتو�سُّ

على جتزئة احل���ل ال�سوري، بعدما تع���ّذر التقدُّم 

من خ���الل ال����رشوط التعجيزية والأوه���ام التي 

اأدخله���ا »الئتالفي���ون« بروؤو����س الغربي���ني اأو 

العك�س، ومن الآن ف�ساع���داً �سيتعامل الأمريكيون 

مع ه���ذه املعار�سة )اإن ا�ستطاعت �سمان وحدتها 

وفعاليتها( ب�سفتها جزءاً من احلّل القادم، ولو بعد 

حني، ولي�س املطلوب منه���ا اأن تكون لها �سيطرة 

على املجموعات امل�سلح���ة، وهي التي ما انفكت 

ترف����س الع�سكرة، لأن اأم���ر املجموعات امل�سلحة 

مل يك���ن يومًا بَيد �سورية، ب���ل كان دائمًا مرهونًا 

باخلارج الذي ميّولها وي�ستفيد منها، مع العلم اأن 

دة ودعوتها اجلميع  وجود معار�سة وطني���ة موحَّ

اإىل اإلق���اء ال�سالح وح�رشه بيد اجلي�س ال�سوري قد 

يدفع العديد من امل�سلح���ني ال�سوريني اإىل اإلقائه 

والدخول يف ت�سوية مع ال�سلطات ال�سورية. 

د. ليلى نقول الرحباين

الجميع يعّول على نجاح 
المعارضة في االتفاق على 

برنامج واضح لالنطالق 
منه إلى المفاوضات في 

المستقبل

ل اإىل »معار�شة« فاعلة بديلة عن »االئتالف« املتهالك                                                                                  )اأ.ف.ب.( اللقاءات الت�شاورية هدفها التو�شُّ
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»عين الحلوة« 
من جديد

�إىل  �لفل�سطينية  �ملخيمات 

�لو�جه���ة �لإعالمية من جديد، 

وكما درج���ت �لعادة من بو�بة 

خميم عني �حللوة، �لذي دخله 

�لفاّر  �ملول���وي؛  �سادي  �ملدعو 

من وج���ه �لعد�لة �لتي �أفرجت 

عنه بع���د �أن كان يف قب�ستها، 

يومه���ا �لإع���الم �للبناين ذ�ته 

طريقة  ح���ول  �لق�س����ص  �أورد 

�لإفر�ج عنه.

�ملولوي ت�سل���ل من مدينة 

طر�بل����ص �إىل ع���ني �حلل���وة، 

قاطعًا م�سافة طويلة دومنا �أن 

يلحظه �أحد قبل �أن يحّط رحاله 

يف �ملخي���م، ح�س���ب و�سائ���ل 

�مل�سوؤولني  وبح�س���ب  �لإعالم، 

�للبناني���ني �لذي���ن �لتقى بهم 

�لوفد �لفل�سطيني بح�سور �لأخ 

عز�م �لأحمد.

ت�ساوؤلت كثرية ُتطرح حول 

�لكيفية �لت���ي و�سل بو��سطتها 

�ملولوي �إىل عني �حللوة، وكيف 

قط���ع كل هذه �مل�سافة من دون 

عل���م �أحد، و�لبع����ص و�سل به 

�لأمر لي�س���ري م�سككًا حول قدرة 

�ملول���وي عل���ى �لو�س���ول من 

دون م�ساع���دة �إىل �ملخيم، لكن 

كل ذلك ل يغ���رّي من حقيقة �أن 

�ملدعو �س���ادي �ملولوي موجود 

يف �أح���د �أحي���اء �ملخيم، ولبد 

من معاجلة �لأمر، بحيث ُيغادر 

ب به كما  هذ� �ل�سيف غري �ملرحَّ

دخل، وهو �جلاثم على �سدر مئة 

�ل�سيخ  �ألف فل�سطين���ي، طالبه 

�أبو �رشي���ف عق���ل �أن يفتديهم 

وُيغادر �إىل �أي مكان �آخر.

�لوف���د �لفل�سطيني ولقاوؤه 

�مل�سوؤول���ني �للبناني���ني حقق 

ر�سال���ة تطمني متبادل���ة �أوًل، 

توؤك���د �أن �لفل�سطيني���ني على 

مو�قفهم، و�ملخيمات لن تكون 

لالإره���اب،  حا�سن���ة  بيئ���ات 

�لدولة  م���ن  تطمني  ور�سال���ة 

�للبنانية ب���اأن معاجلاتها لن 

�سيا�سية،  ب���ل  تكون ع�سكرية، 

وبالو�سائ���ل �ملتَفق عليها مع 

�إىل  وثانيه���ا  �لفل�سطيني���ني، 

�ملخيمات باأن �لف�سائل �ستبذل 

كل جهدها ملن���ع تكر�ر جتربة 

نهر �لب���ارد، �أم���ا ثالثها فاإىل 

�ملرتب�س���ني باملخيمات �ل�رش؛ 

�أن �لرهان على �سعف �ملوقف 

د لن يجد له  �لفل�سطيني �ملوحَّ

طريقًا ي�سلكه.

�إىل ح���ني �لتاأك���د م���ن �أن 

مار�سته���ا  �لت���ي  �ل�سغ���وط 

و�لإ�سالمية  عموم���ًا  �لف�سائل 

�أثم���رت خروج  قد  خ�سو�س���ًا 

�ملولوي من عني �حللوة، يجب 

�لتنبه م���ن حماولت �للتفاف 

على وحدة �ملوقف �لفل�سطيني، 

وحت�سينه  علي���ه،  و�ملحافظة 

مبوقف �سعب���ي يف �ملخيمات، 

وعني �حللوة حتديد�ً. 

ر�مز م�سطفى

6

�لكي���ان �ل�سهيوين  �إعالن قيام  منذ 

عل���ى �أر����ص فل�سطني �ملحتل���ة، عمدت 

قي���اد�ت �حلركة �ل�سهيوني���ة �إىل و�سع 

ب، بعد  �أ�سا����ص ديني لكيانه���م �ملغت�سِ

�أن ��ستخدم���و� �لدين �ليه���ودي وحرّفوه 

بطريقة جتذب يهود �لعامل �إىل ما �سّموه 

»�أر����ص �مليعاد«، بينما �س���ّكل �لعامل 

�لدميغ���ر�يف �لفل�سطين���ي د�خل وخارج 

فل�سطني �سد�ً منيعًا ملنع تلك �ملحاولت 

لغاية �لآن.

و�ليوم، تتكرر �ملحاولت �ل�سهيونية 

م���ن خالل �لقو�نني �لعن�رشية �لتي تهدد 

غري �ليهود، ل�سيما فل�سطينيي 48، �أو من 

خالل تفعيل خمططات �ل�ستيطان، حيث 

ك�سفت �سحيفة »هاآرت�ص« موؤخر�ً �أن ثلث 

�لوحد�ت �ل�سكنية �لتي دعمتها �حلكومة 

�ل�سهيوني���ة خ���الل �ل�سن���و�ت �لأرب���ع 

�لأخ���رية ُبنيت يف م�ستوطن���ات �ل�سفة 

�لفل�سطينية، وياأتي ذل���ك تطبيقًا خلطة 

�أقرّتها حكوم���ة �ليمني �ملتطرف برئا�سة 

بنيام���ني نتنياه���و يف كان���ون �لثاين 

و�أو�سح���ت »هاآرت�ص«   .2012 �لعام  من 

�أن �خلط���ة �سملت 650 بل���دة مب�سوؤولية 

مديرية �لبناء �لقروي، منها 76 م�ستوطنة 

و�مل�ساعدة �لتي ُمنحت للوحدة �ل�سكنية 

�لو�حدة تر�وحت بني 27 �ألف �سيكل و150 

�ألف �سيكل، �أي م���ا يعادل 40 �ألف دولر، 

و�أن �لوحد�ت �ل�ستيطانية �لتي ُبنيت يف 

�ملناط���ق �لفل�سطينية �ملحتلة هي �لتي 

فازت بامل�ساع���د�ت �لأعلى، بحيث نالت 

28 يف �ملئة من �مل�ساعد�ت.
و�أو�سح���ت �ل�سحيف���ة �أن �حلكومة 

»�لإ�رش�ئيلي���ة« �ساع���دت نح���و 9000 

وح���دة �سكنية، ربعه���ا يف �مل�ستعمر�ت 

�ل�ستيطانية، و�أن �لكلفة �لجمالية لدعم 

�لبن���اء يف �مل�ستوطن���ات بلغت يف تلك 

�ل�سنو�ت 184 مليون �سيكل، ما ي�ساوي 5 

مالي���ني دولر، �أي ما يعادل ثلث �أجمايل 

�مل�ساعد�ت �ملمنوحة للبناء �ملدعوم يف 

عموم �لكيان �ل�سهيوين.

وك�سف���ت �ل�سحيف���ة �أن���ه منذ �أن 

ت�سلُّم �لوزير �ملتطرف �أوري �رئيل وز�رة 

�لبن���اء يف �آذ�ر 2013، مت���ادت �لوز�رة 

يف خرق �لقو�نني مل�سلحة �ملخططات 

�ل�ستيطانية، بدعم من �ليمني �ملتطرف. 

ففي �لوقت �ل���ذي مل تكن �مل�ستوطنات 

�لبناء  تخ�س���ع لالأولوي���ات يف وز�رة 

يف �لع���ام 2011، مّول���ت �حلكومة يف 

�لعام 2012 ح���و�يل 353 وحدة �سكنية 

مقابل  �ل�ستيطانية،  �مل�ستعم���ر�ت  يف 

1133 وح���دة خلف م���ا ي�سمى باخلط 
�لأخ�رش، كما �أ�سار عدد من �لتقارير �إىل 

�أن �ل�سهاين���ة ي�رشقون 85٪ من �ملو�رد 

�ملائي���ة �لفل�سطينية ويقومون ب�سخها 

للم�ستوطنات �ل�سهيونية �ملتنامية. 

م���ا ك�سفته �سحيف���ة »هاآرت�ص« 

ي�س���ّكل دلي���اًل د�مغ���ًا عل���ى حقيقة 

حكومة  م�ساري���ع  وخمطط���ات  نو�يا 

نتنياه���و يف تو�سيع �ل�ستيطان بدعم 

�ل�ستيطان  ويق���ع  و��س���ح.  �أمريك���ي 

�سم���ن �سالحيات �ملحكم���ة �جلنائية 

�لدولية باعتباره جرمية حرب بح�سب 

معاي���ري حمكم���ة �جلناي���ات �لدولية 

�لدولي���ة وقر�ر�ت  �لقو�نني  ومعاي���ري 

�ل�رشعية �لدولية، ناهيك عن م�سادرة 

�جلد�ر  و�إقامة  �لفل�سطيني���ة،  �لأر��سي 

�لع���ازل، و�سيا�س���ة �لتطه���ري �لعرقي 

ع���ر من���ع �قام���ة �لفل�سطينيني يف 

�أر��سيه���م وبيوته���م من خ���الل قر�ر 

�لقام���ة، و�س���ل حرك���ة �لفل�سطينيني 

و�لدخول،  للخ���روج  �لت�ساري���ح  عر 

ومن���ع بن���اء م�ساكن جدي���دة، وهدم 

خ�سو�سًا  �لعربي���ة،  و�لأحياء  �لبيوت 

�لإد�ري���ة  و�لعتق���الت  �لقد����ص،  يف 

لأكرث م���ن ن�سف مليون فل�سطيني عر 

�ل�سنو�ت �ملا�سية، منهم ما يخ�سع ملا 

�لإد�ري، دون �تهامات  ي�سمى �لعتقال 

�إ�سافة  �أو حماكم���ات علنية،  و��سحة 

�إىل تعذي���ب �لأ�رشى و�ملعتقلني، حتى 

�ل���ولد�ت باتت تتحك���م بها عر منع 

�لن�ساء �حلو�مل من عبور �حلو�جز �إىل 

�مل�ست�سفيات.

�سامر �ل�سيالوي

عـربـي ــ دولي

حكومة نتنياهو: تجاوزات وزارية »شرعية«.. 
دعمًا لالستيطان

ز�ر �لأمني �لعام حلركة �لأمة؛ �ل�سيخ د. عبد �لنا�رش جري، رئي�َص �ملجل�ص 

�مل���اروين �لعام؛ �لوزير �ل�سابق وديع �خلازن، ومّت �لبحث يف �لأو�ساع �لعامة 

و�لتطور�ت على �ل�ساحتني �ملحلية و�لدولية.

بع���د �للق���اء �أ�سار  �لطرف���ان �إىل �أن �لوحدة �لوطنية ه���ي �أم�سى �سالح 

حلماية �ل�سلم �لأهلي، �آمل���ني �أن ينعك�ص �حلو�ر �لقائم بني حزب �هلل و»تيار 

�مل�ستقبل«، و�ملرتقب بني �لعماد مي�سال عون و�سمري جعجع ��ستقر�ر�ً د�خليًا، 

و�أن ي���وؤدي �إىل �نتخاب رئي�ص جديد للجمهورية �للبنانية باأ�رشع وقت ممكن، 

بتو�فق كل �لقوى �ملوؤثرة يف هذ� �ملجال، نظر�ً �إىل �أهمية �ملن�سب ورمزيته.

الشيخ جبري زائرًا الوزير الخازن:

الوحدة الوطنية هي أمضى سالح 
لحماية السلم األهلي

وزارة البناء ال�سهيونية تخرق القوانني مل�سلحة املخططات اال�ستيطانية.. بدعم من اليمني املتطرف

الوزير ال�سابق وديع اخلازن م�ستقباًل يف مكتبه ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي

العدو يسرق %85 
من الموارد المائية 

الفلسطينية ويضّخها 
للمستوطنات 

الصهيونية المتنامية
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ولدة  �إرها�س���ات  �ليم���ن  يعي����ص 

جدي���دة، بعد �أرب���ع �سنو�ت م���ن ثورة 

فر�ي���ر 2011 �لتي �أ�سقطت �لرئي�ص علي 

عب���د �هلل �سال���ح ومل ُت�سق���ط �لنظام، 

وحاول���ت �ل�سعودية و�أم���ريكا ��ستبد�ل 

�سالح بالرئي�ص عبد ربه من�سور لإبقاء 

�ل�سيطرة �ل�سعودية على �ليمن كحديقة 

خلفي���ة للمملك���ة، ولل�سيطرة على باب 

�ملندب �ملم���ر �لإلز�مي للنفط �ل�سعودي 

�إىل �لعامل، بعد م�سيق هرمز، حيث تبلغ 

ن�سبة �ل�سادر�ت �لنفطية عر م�سيق باب 

�ملندب حو�يل %30 م���ن جتارة �لنفط، 

وح���و�يل 21000 باخرة �سنويًا، ما يعني 

�أن �ل�سيطرة على ب���اب �ملندب �ستحّقق 

هدفني ��سرت�تيجيني على م�ستوى �ل�رشق 

�لأو�سط و�لعامل، وهما:

��ستخ���د�م ب���اب �ملن���دب ملو�جهة 

معركة تخفي����ص �أ�سعار �لنفط �ملفتعلة 

و�إير�ن، وميكن  �أمريكيًا، لإخ�ساع رو�سيا 

�ل���رد عليها باإغالق م�سيقي هرمز وباب 

�ملندب، مما يقّيد جت���ارة �لنفط، ويلوي 

�لذر�ع �ل�سعودي���ة �لوحيدة �لتي تعطي 

�ل�سعودية دور�ً يف �مل�سهد �ل�سيا�سي.

دور م�سيق ب���اب �ملندب يف �إغالق 

�لبح���ر �لأحمر وحما����رشة ميناء �إيالت 

»�لإ�رش�ئيلي« �سمن حمور �ملقاومة، ما 

يعني �أن جبهات �ملقاومة ربحت جبهة 

جديدة من لبن���ان �إىل �سورية وفل�سطني 

�إىل �ليمن، ما يجعل �لعدو »�لإ�رش�ئيلي« 

يعاين �ل�ستنز�ف و�لإنهاك على م�ستوى 

�حلفاظ على �أمنه �لقوم���ي، و�ل�ستنفار 

و��سع���ة، وهو  على جبه���ة جغر�في���ة 

�لعاجز �أ�س���اًل عن حفظ �لت���و�زن على 

جبهة �جلن���وب �للبناين وقطاع غزة، ما 

�سيحدث �نقالب���ًا ��سرت�تيجيًا يف تو�زن 

�لق���وى بني حم���ور �ملقاوم���ة و�ملحور 

�ل�سهيوين - �خلليجي.

�أما عل���ى �ل�سعيد �ل�سع���ودي، فاإن 

خ�سارة �ل�سعودي���ة لليمن ي�سّكل �رشبة 

قا�سم���ة للمملكة �لتي تعي�ص �إرها�سات 

�سيخوخته���ا و�ل����رش�ع ب���ني تي���ار�ت 

�لعائلة، و�لت���ي �ستتبلور �أكرث بعد وفاة 

�مللك عب���د�هلل، فاليمن ي�س���ّكل �حلديقة 

�خللفي���ة للمملكة، �لتي �س���ادرت جزء�ً 

كبري�ً من �أر��سيه بعد تنازل �لرئي�ص علي 

�سالح ع���ن �لأر��سي �ليمنية، وحو�رشت 

�ل�سعودية من جهة �لعر�ق )د�ع�ص( ومن 

جهة �ليمن )�لقاعدة(، وحتالف �حلوثيني 

وعلي �سالح، ما �سيجعلها رهينة �لتوتر 

و�لتهديد �لد�ئم.

�ليم���ن �أم���ام منعط���ف مف�سل���ي، 

�ليمن  �سيبقى  و�لأ�سئلة متع���ددة: ه���ل 

���م �إىل �أقالي���م متعددة  ���د�ً �أو يق�سَّ موحَّ

بعن���و�ن �لفيدير�لية؟ ه���ل ينق�سم �ليمن 

�إىل �سم���ايل وجنوبي؟ ه���ل بد�أت �حلرب 

�لأهلية يف �ليمن �أو �لفو�سى �لهد�مة كما 

يف ليبيا و�سورية و�لع���ر�ق؟ هل يتمّكن 

)�أن�س���ار �هلل( وحتالفاته���م  �حلوثي���ون 

�ل�سيا�سية من حف���ظ وحدة �ليمن وبناء 

دول���ة �ملوؤ�س�س���ات، و�إنق���اذ �ليم���ن �أم 

�سي�سيطر �حلوثيون على �حلكم منفردين؟

�مل�سكل���ة �أن �لأح���د�ث يف �ليمن ل 

تنح����رش بالأطر�ف �لد�خلي���ة فقط، بل 

بالتدخل �خلارجي بعنو�ن �لأمم �ملتحدة 

و�ملبادرة �خلليجي���ة، م�سافًا �إىل �لدور 

�لأمريكي عر �لتي���ار�ت �لتكفريية، ويف 

مقدمته���ا »�لقاع���دة«.. ودور »�لإخو�ن 

�مل�سلمني« �لذي �نكفاأ يف �ليمن لكنه مل 

يغب عن �لأحد�ث، وما يز�ل موؤثر�ً.

لقد دخل �ليم���ن يف �سبكة �مللفات 

�ل����رشق �أو�سطية، و�حل���ل يف �ليمن لن 

يك���ون معزوًل ع���ن �حل���ل �ل�سامل يف 

�لع���امل �لعرب���ي، �سمن �سل���ة تو�زنات 

�لدولي���ني، خ�سو�سًا  حتف���ظ للفرق���اء 

�لإقليمية  ولالأط���ر�ف  و�أم���ريكا،  رو�سيا 

)�إير�ن وم�رش و�ل�سعودية( ح�س�سهم على 

م�ستوى �لأنظمة و�جلغر�فيا، وفق عملية 

مقاي�س���ة �أو تو�زن عام عل���ى م�ستوى 

�حل���كام و�ل�سيط���رة، �س���و�ء كان ذل���ك 

وفق �لكيانات �ملوح���دة كما كانت قبل 

»�لربيع �لعربي«، �أو وفق خر�ئط جديدة 

خادعة مغلَّف���ة ب�سعار وح���دة �لكيان، 

لكنه���ا يف �حلقيق���ة فيدير�ليات مقنَّعة 

تك���ون مبنزلة مرحل���ة �نتقالية تختتم 

بالتق�سيم �لو�قعي للكيانات و�لدول.

�هلل  �أن�س���ار  حرك���ة  تب���ادر  ه���ل 

)�حلوثي���ون( لتق���دمي من���وذج �سيا�سي 

مغاير لتجربة »�لإخو�ن �مل�سلمني« يف 

م�رش، و�لتي �حتكرت �ل�سلطة، �أو جتربة 

�حلزب �حلاك���م، �أم تفتح باب �مل�ساركة 

على �مل�ستوي���ات �ل�سيا�سية و�ملذهبية 

و�ملناطقية )�سمال وجنوب( لبناء �سلطة 

وحدة وطنية لتثبيت �ل�ستقر�ر يف �ليمن 

وعدم �إخافة �ل����رشكاء من فائ�ص �لقوى 

�ملفرت�سة عندها.

�رشورة  �ليمنية  �لد�خلي���ة  �لوحدة 

وطنية ملو�جهة �لتدخل �خلارجي و�لتيار 

�لتكفريي، حلفظ ث���ورة �سبتمر ووحدة 

�ليم���ن وموقعه �لقوم���ي و�لإ�سالمي يف 

ق�سية �ل�رش�ع �لعربي - »�لإ�رش�ئيلي«، 

ومنع �لفتنة �ملذهبية، و�إحباط �مل�رشوع 

�لأمريكي لبناء �ل�رشق �لأو�سط �جلديد.

ل ب���د لالإخوة �ليمنيني من �قتنا�ص 

�لفر�س���ة �ملنا�سب���ة لإنق���اذ �ليمن يف 

ذروة �لن�سغ���ال �ل�سع���ودي و�خلليجي، 

و�لإرتباك �لأمريكي يف �ملنطقة، و�سمود 

حم���ور �ملقاومة و�رش�كت���ه يف �سناعة 

�ل����رشق �لأو�سط �جلديد ب���دل �أن يكون 

�سحية �مل�رشوع.

د. ن�سيب حطيط

 هل يدخل اليمن محور المقاومة؟

على اليمنيني اقتنا�ص الفر�سة الإنقاذ بلدهم يف ذروة االن�سغال ال�سعودي واالرتباك االأمريكي  )اأ.ف.ب(

اليمن دخل في شبكة 
ملفات الشرق أوسطية.. 
والحل لن يكون معزوالً عن 
الحل الشامل المنتَظر في 

العالم العربي
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تو�جه رو�سي���ا �لأزمة �ملالي���ة �لأخرية، 

و�لأعنف من���ذ 17 �سن���ة، باإيجاد حلول 

بديل���ة لتغطية �لعجز، مم���ا ميّكنها من 

�ل�سم���ود يف وج���ه �لتحدي���ات �لر�هنة، 

يف حماول���ة لعدم خ�س���ارة مكانتها يف 

�ل�ساح���ة �لدولية، فقامت بخطوة �رشيعة 

للحف���اظ على �ل�سيول���ة �لنقدية للعملة 

�لرو�سي���ة »�لروبل«، ع���ر خطة بيع ما 

يق���ارب 90 ملي���ار دولر م���ن �حتياطها 

�ملايل بالعملة �ل�سعبة، و�سخ »�لروبل« 

يف �ل�سوق و�لبنوك، للحفاظ على قيمته 

ومكانته.

ه���ذه �خلط���وة ُتعت���ر ح���اًل �حتياطيًا 

ملو�جه���ة �حلالة �لطارئ���ة �لتي تعي�سها 

مو�سك���و، وهي لي�ست �مل���رة �لأوىل �لتي 

يتعر�ص فيها »�لروبل« للهبوط �ل�رشيع 

�أمام �ل���دولر، لك���ن �لقومي���ة �لرو�سية 

�لبلد  �ملتاأ�ّسل���ة و�ملنغر�س���ة يف ه���ذ� 

�ملوؤمن بال�رش�ع »�لقد�سي« مع �لوليات 

�أقوى  �لأمريكية �ملتحدة، يجع���ل رو�سيا 

و�أكرث �إ�رش�ر�ً على �ل�سمود، خ�سو�سًا يف 

ظل م���ا قامت به منظم���ة »�أوبك« �لتي 

خّف�ست �سع���ر �لنفط، ظن���ًا منها �أن هذ� 

�لأمر �سيدفع رو�سي���ا �إىل �ملجهول، كون 

�لقت�ساد �لرو�سي يعتمد ب�سكل كبري على 

�لطبيعي، فنتج  و�لغ���از  �لنفط  �سادر�ت 

عن هذه �خلطوة �نعكا�سات خطرية، منها 

�نخفا�ص �ل���و�رد�ت �ملالي���ة �إىل رو�سيا 

بح���و�ىل 20 يف �ملئة، �أو م���ا يعادل 45 

مليار دولر �أمريكي.

يرى كثريون �أن حربا باردة جديدة ترت�سم 

خارطتها ب�سكل مت�س���ارع، فرو�سيا وبعد 

��ستعادته���ا �لقرم و�سّمه���ا �إىل �أر��سيها 

تعرّ�س���ت لعقوبات من �لغ���رب، فالدب 

�لرو�سي يح���اول يف �ل�سن���و�ت �لأخرية 

فر�ص نف�سه جم���دد�ً يف �للعبة �لدولية، 

يف ظ���ل جناحه �لقت�س���ادي و�لع�سكري، 

ما رفع ن�سبة توقعات �نق�سام �لعامل �إىل 

، لكن �مل�سهد �لعاملي  ن متنازعنينْ مع�سكرينْ

مل يعد و��سح �ملعامل، فالأزمة �لأوكر�نية 

�أرخت بظاللها ب�سكل �سلبي على �لقت�ساد 

�لرو�سي، و�مل�سكلة �لتي تو�جهها مو�سكو 

هنا لي�ست فقط عل���ى �ل�سعيد �لد�خلي، 

فاحللم يف ت�سكي���ل �حتاد يو�زي �لحتاد 

�لأوروبي ب���د�أ بال�سمحالل، خ�سو�سًا �أن 

�لدول �لإقليمي���ة �مل�ساندة لرو�سيا �أبدت 

تخوفها، وبد�أت �لن�سحاب �لتدريجي من 

�مل�رشوع �مل�سم���ى »�لحتاد �لأور��سي«، 

فالكرميلن �لرو�س���ي كان يطمح للعودة 

�أجماد  �لع���امل، و��ستع���ادة  �إىل ري���ادة 

�لحتاد �ل�سوفياتي �بتد�ء من �لعام 2015، 

لكن �أزمة �لنفط كانت �رشبة موجعة يف 

�ل�سميم.

�إ�ساف���ة �إىل م���ا �سبق، قد ي���وؤدي تر�جع 

�لقت�س���اد �لرو�س���ي �إىل �إ�سعاف نفوذها 

و�سخ�سيته���ا �أمام حليفته���ا �ل�سني، ما 

ق���د ي�ساهم يف خلق خل���ل يف �لعالقات 

بينهما، لت�سبح �ل�سني هي �لطرف �لأقوى 

و�مل�سيطر، ويف ح���ال تنفيذ كالم بع�ص 

�مل�سوؤول���ني �ل�سيني���ني ح���ول »عملية 

�إنق���اذ« للحلي���ف �لرو�سي م���ن ورطته 

�لقت�سادي���ة، �سي���وؤدي ذل���ك �إىل تغيري 

�ملع���امل �لدولية �حلالي���ة، مما يعيد �إىل 

�لأذه���ان هزمية �حلرب �لباردة �لتي ُمني 

�ل�سوفيات���ي، و�لتي قامت  بها �لحت���اد 

رو�سيا على �أنقا�سه.

��ستعادة  و�سعوب���ة  مو�سك���و  �سقوط 

ن�ساطه���ا �رشيع���ًا �سيخل���ق نوعًا من 

عدم �لتو�زن بني رو�سيا وحلفائها من 

جه���ة، و�لوليات �ملتح���دة �لأمريكية 

من جه���ة �أخرى، لكن �حل���ل قد يكون 

د�خليًا، وعر �لعام���ل �لقومي، وقدرة 

ل �لأزمات  �ل�سعب �لرو�سي عل���ى حتمُّ

و�لرو�ص  �لقت�سادي���ة،  و�ل�سغوط���ات 

�عتادو� عل���ى �لتعامل م���ع �لأحد�ث 

�لطارئة، و�لأهم ثق���ة �ل�سعب �ملطلقة 

بقادتهم وزعمائهم، وهذه �لقدرة نابعة 

من �لتعل���ق �لقومي �لرو�س���ي بالأمة 

�لوحدة، فهل ي�سكل هذ� �لعامل �ل�سالح 

�لأهم يف معرك���ة �ل�سمود، و�لنت�سار 

�ل�سا�سي���ة و�لقت�سادية  �لأزمات  على 

�لت���ي ت����رشب �لب���الد، �أم �أن رو�سيا 

�ستع���ود وترت�جع عن �ل�ساحة �لدولية 

مرة �أخرى؟

ح�سني غازي

إيمان المواطنين الروس 
بـ»األمة الواحدة« عامل 

قوي وأساسي في إنقاذ 
موسكو من أزماتها 

االقتصادية

القومية الروسية في وجه العاصفة االقتصادية
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كان ال�س�ؤال الأكرث تداوًل والأكرث 

التبا�سًا لف����رة ط�يلة، رغم و�س�ح 

النتائ����ج: ما ه� ن�����ع العالقة بني 

تركيا و«داع�����ش«؟ وهل هي عالقة 

من الن�����ع احل����الل، اأو اأنها عالقة 

حّتمته����ا امل�سلحة احلرام، و�سياأتي 

ي�����م النف�س����ال الطبيع����ي، جراء 

احلدود  العالق����ة وجتاوزها  ازدواج 

املر�س�م����ة من �ساح����ب امل�سلحة 

الأ�سا�ش يف م�رشوع اخلراب العربي؟

مل يك����ن ال�س�ؤال مرة واحدة، ول� 

من ب����اب الت�سكي����ك للح�س�ل على 

اليق����ني ب����اأن ل عالقة، ب����ل واأي�سًا 

اإىل اأي م����دى �سيتمادى الأتراك على 

امل�ست�����ى الر�سمي يف تلك العالقة؟ 

وهل ي�ستفيق رج����ب طيب اأردوغان 

وي����درك ع�اقب افعال����ه، اأم اأن تلك 

الأفعال ج����زء م����ن املنظ�مة التي 

يعتقد رئي�ش الدولة الركية ورئي�ش 

وزرائه اأن بها وحدها تتحقق اأحالم 

الإمرباط�رية امل�ه�مة؟

 بداأت العالقة الغام�سة باجلالء 

اأردوغان �رشح مالب�سات  بعد رف�ش 

اإط����الق الدبل�ما�سيني ال�����49 الذين 

كان����ت »داع�����ش« اختطفته����م يف 

الع����راق، وزاد الغم������ش املت��سح 

اإع����الن اأردوغ����ان اأن تركيا مل ُتربم 

اأي اتفاق لإطالقهم، متزامنًا ذلك مع 

اإع����الن �رشيح ب����اأن عملية الإطالق 

جاءت باأوام����ر مبا�رشة من اأبي بكر 

البغدادي، دون اأن مي�ّس�ا اأحداً باأذى، 

لينك�س����ف لحق����ًا اأن ات�سالت �سبه 

ي�مية كانت بني اخلارجية الركية 

و«داع�����ش«، ل ب����ل اإن الطمئن����ان 

كان �سب����ه ي�م����ي بالت�ا�س����ل مع 

الدبل�ما�سيني املحتجزين، بالت�ازي 

م����ع ت�سفية ج�سدي����ة للرهائن من 

جن�سيات خمتلف����ة، بينها من دول 

حلفاء مقربني لركيا، مثل ال�ليات 

املتحدة وبريطانيا واليابان..

يف املقابل، فاإن تركيا - اأردوغان 

اجتياح  »داع�ش«  �سّهلت جلحافل 

املناطق الكردي���ة ال�س�رية يف تل 

اأبي�ش و�س�ًل اإىل عني عرب، حيث 

بداأ يتحّطم حل���م احلليف الركي؛ 

»داع����ش«، وق���د لف���ت يف غمرة 

الهج�م وقبل���ه وبعده اأن م�سلحي 

»داع����ش« عاث�ا ف�س���اداً وتدمرياً 

وعلمائهم  امل�سلم���ني  اأ�رشحة  يف 

واأوليائهم، اإن كان يف العراق اأو يف 

على  بالت�ازي  وحافظ����ا  �س�رية، 

مع���امل تركية م�ج�دة يف �س�رية، 

وبقي جن�د اأتراك ل يتجاوز عددهم 

الع�رشين لتاأمني احلرا�سة عليها.

لق���د �سع���ت تركيا من���ذ بداية 

الأزمة ال�س�ري���ة اإىل تاأجيجها عرب 

ا�ستخدام الق����ى التكفريية، وحتت 

م�سميات خمتلف���ة؛ ح�سب احلاجة، 

بهدف اإ�سق���اط �س�رية مع ا�ستخدام 

يف  وامل�سطلح���ات  الأدوات  اأق���ذر 

التحري�ش، وحماولة تاأليب كل دول 

العامل للنيل من �س�رية، وحماولة 

فر�ش منطقة حظر ج�ي يف املنطقة 

القريبة من احلدود الركية، لت�سهيل 

وتاأمني خط�ط  الإرهابي���ني  حركة 

اإمداده���م م���ن الرا�س���ي الركية، 

خ�س��س���ًا بعد ف�سيح���ة انك�ساف 

وبكميات  اأ�سلح���ة،  �سحن���ات  نقل 

كبرية، من تركيا اإىل امل�سلحني، من 

�سمن التن�سي���ق الفا�سح مع الق�ى 

الإرهابية.

لق���د اأّمن���ت ال�سلط���ات الركية 

البداية املمر واملاأوى لغالبية  منذ 

تقاط���روا من  الذي���ن  الإرهابي���ني 

خمتلف اأ�سق���اع الأر�ش للم�ساهمة 

يف تخري���ب �س�ري���ة، كم���ا اأّمنت 

للجرح���ى م���ن بينه���م ال�ست�سفاء 

والطباب���ة والنقاه���ة، والي����م بداأ 

الإرهاب يطرق اأب�اب الدولة الركية 

بق����ة� بع���د اأن و�سل���ت �سغ����ط 

اأ�سدقائه���ا عليها مرحل���ة الإحراج 

مل�ا�سلتها احت�سان الإرهاب بحنان 

غ���ري مطل�ب، ف�قعت ب���ني مطرقة 

اللتزام بتاأمني العالقة مع احللفاء، 

وبني �سن���دان م�ساحلها التي تراها 

ع���رب م�ا�سلة دع���م الإرهاب كي ل 

يناله���ا ق�سط منه، فق���ام اأردوغان 

الم���ام،  اإىل  اله���روب  مبح���اولت 

ع���رب البحث ع���ن ا�ستثم���ارات يف 

ال�س�مال، علّه���ا تنجيه من غ�سب 

املعار�سة التي تعاظمت انتقاداتها 

ل�سيا�سة حزب »العدالة والتنمية«، 

و�س����ًل اإىل اتهامه بتنمية الإرهاب 

يف الداخل مع اع���راف املخابرات 

الركية ب�ج����د 3 اآلف تركي بني 

عنا�رش »داع�ش«.

املعار�سة الركية حتّمل اأردوغان 

اأول يف الأزمة  امل�س�ؤولية كمت�سّبب 

النا�سئة جراء احت�سانه الالإرهابيني، 

وحت�يل الأرا�س���ي الركية اإىل مقر 

ومم���ر لهم، واإنه ت����رّشف من وحي 

اأحالم���ه الإمرباط�ري���ة، وه� بذلك 

يدفع املنطق���ة اإىل حروب متداخلة 

تهدد م�ستقبل تركيا.

يون�س عودة

�سع����رت اأوروبا باخلط����ر الكبري 

من »داع�ش« بعد حادثة »ت�ساريل 

ايبدو«، الت����ي �سّبهها البع�ش ب�11 

اأيل�ل الفرن�س����ي، كما اأدركت اأوروبا 

اأنه����ا اأم����ام و�سع جدي����د ل بد من 

العم����ل عل����ى م�اجهت����ه من خالل 

تن�سي����ق اجله����د ب����ني دول الحتاد 

الأوروب����ي، خماف����ة اأن ينت�����رش يف 

املجتمع الغربي في�سكل خطراً على 

اأمنه وا�ستقراره.

ت�ّجه����ت الأنظ����ار جم����دداً نح� 

تركيا، لأنها املتهم الرئي�ش يف دعم 

ن�ساأته،  »داع�ش« واحت�سان����ه منذ 

بل هي نقطة الرت����كاز ل�»داع�ش« 

واجلماعات التكفريية الأخرى، وهي 

م����ن اأن�ساأ مع�سك����رات التدريب لهم، 

اإىل  و�سّهلت مرورهم ع����رب حدودها 

�س�رية، وهي من ا�سرى النفط منهم 

من اأجل مت�يلهم ومدهم بال�سالح.

اته����م الغ����رب تركي����ا باأنها ل 

تتع����اون معهم مبا يكف����ي للق�ساء 

عل����ى الإره����اب، وقد اأ�س����ار »واين 

واي����ت«؛ اخلبري الأمريكي يف �س�ؤون 

الت����ي ت�سيط����ر عليه����ا  املناط����ق 

»داع�ش«، اإىل ذل����ك وقال اإن تركيا 

ل تتع����اون بتاتًا م����ع حلفائها، بل 

تعر�ش اجله�����د الرامية اإىل هزمية 

»داع�ش«، ويف حال عك�ست وجهتها 

فاإن تنظيم »داع�ش« �سينتهي، وهي 

ل تتقي����د بالتزام����ات ع�س�يتها يف 

حلف �سمال الأطل�سي »النات�«.

كرثت ال�سغ�ط على تركيا لتك�ن 

اأك����رث تعاونًا يف م�اجهة »داع�ش«، 

اأن ت�سارك  فت�ّقع م�سدر دبل�ما�سي 

تركيا يف اجتم����اع التحالف الدويل 

ال����ذي �سُيعق����د يف لن����دن، وت�ّقف 

املراقب�����ن عند ه����ذه امل�ساركة اإن 

ح�سلت، و�ساأل�ا: هل هذه امل�ساركة 

التغي����ري يف امل�قف  ه����ي بداي����ة 

الركي الذي كان داعمًا ل�»داع�ش«؟ 

وه����ل الأعم����ال الأمني����ة التي قام 

بها التكفريي�����ن يف تركيا جعلتها 

تتلم�ش خطرهم عليها؟ وهل اقتنعت 

بجدية اأمريكا والتحالف الدويل يف 

�رشب الإرهاب التكفريي؟ 

قامت احلك�م����ة الركية بجملة 

من الإجراءات التي ت�ساعد يف �رشب 

الإره����اب، فاأعلن����ت اأن »داع�����ش« 

اأجهزة  اإرهابي����ة، وحذرت  جمم�عة 

ال�ستخب����ارات الركي����ة م�ؤخراً من 

اإرهابي����ة حمتَمل����ة �سد  هجم����ات 

م�سالح غربية، واأكد وزير الداخلية 

قي����ام تركي����ا برحيل اأك����رث 1056 

اأجنبيًا، ومنع اأكرث من 7833 اآخرين 

من دخ�ل اأرا�سيها.

ما قامت به تركيا ل يتعدى ك�نه 

الب�سيطة،  الإج����راءات  جمم�عة من 

فالأم�ر ل تزال عل����ى حالها، حيث 

ُيلم�ش ذلك من ت�رشيحات امل�س�ؤولني 

الذي����ن يحتج�ن بط�����ل احلدود مع 

�س�ري����ة )510 اأميال(، وعدم اإمكانية 

اأردوغان  وكالم  و�سبطه����ا،  اإغالقها 

عن عدم جدي����ة اأمريكا يف م�اجهة 

الإرهاب.

اأن »داع�ش«  اأردوغ����ان  يعت����رب 

ورق����ة رئي�سة ي�ستطي����ع من خاللها 

فر�����ش نف�سه كالع����ب اإقليمي م�ؤثر 

وفاع����ل يف الأزمة ال�س�رية، واأنه اإذا 

تخلى ع����ن »داع�ش« ف�سيخ�رش هذا 

الدور الإقليمي، الذي �سيجعل تركيا 

املرجعية الأوىل للعامل الإ�سالمي.

طم�����ح تركي����ا لقي����ادة العامل 

الإ�سالم����ي اأم����ر م�����رشوع، لك����ن ل 

ب����د اأن ي�ستن����د اإىل اأ�س�����ش �سليمة 

واأهداف نبيلة ت��سل الأمة العربية 

اإىل �ساط����ئ الأم����ان،  والإ�سالمي����ة 

وعل����ى راأ�����ش قائمة ه����ذه الأهداف 

م�اجهة الكيان ال�سهي�ين الغا�سب، 

وحتري����ر فل�سطني، وت�حي����د المة، 

وعدم اأخذه����ا اإىل ال�سحن املذهبي 

الذي ل يبقي  والطائفي والعرق����ي، 

مكان����ة ل����دول املنطق����ة، كم����ا لن 

ت�سلم من����ه تركيا وغريها من الدول 

العربية.. فهل �سي�سري اأردوغان �سمن 

هذا امل�����رشوع الت�حيدي الذي يعيد 

اإىل الأمة كرامتها وعزتها، لي�ستحق 

اأن يك�ن املرجعية ال�ساحلة لها، اأم 

�سرياهن على املجم�عات التكفريية 

من اأج����ل حتقيق اأطماعه ال�سخ�سية 

واإحياء الإرث بال�سيطرة على العامل 

الإ�سالمي، ول����� اأدى ذلك اإىل تق�سيم 

الأمة و�سياعها و�سق�ط ثرواتها بيد 

اأمريكا و»اإ�رشائيل«؟

هاين قا�سم 

تركيا - »داعش«.. عالقة التخريب والخراب

تركيا بين مطرقة 
االلتزام بتأمين العالقة 

مع الحلفاء وسندان 
مصالحها بدعم اإلرهاب 
كي ال ينالها قسط منه
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خوف أوروبي متعاظم من »داعش« وداعميه

�حتفاالت �سعبية عقب طرد م�سلحي »د�ع�ش« من منطقة عني عرب �ل�سورية                                   )�أ.ف.ب.(
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يتح���ّدث الرئي�ش اإمي���ل حل�د عن 

خط���ة الإ�س���الح ال�سيا�س���ي التي مل 

تطبَّق يف عهده، في�سدد على اأنه احللم 

الذي كان يراوده منذ �سباه، فه� كان 

يري���د اإ�سالحًا اجتماعي���ًا واقت�ساديًا 

و�سيا�سيًا �ساماًل، لفت���ًا اإىل اأن »اأهم 

�سيء واأول �س���يء يف لبنان - الدولة 

ه���� اأن تك�ن هناك خطة، وقد تناولُت 

عناوينها يف خطاب الق�سم.

ب����زارة  العه���د  بداأن���ا  هك���ذا 

برئا�سة الدكت����ر �سليم احل�ش؛ فيها 

اأم���ا  واإ�سالحي����ن،  اخت�سا�سي����ن 

ب�س���اأن املديرين العام���ني، وم�ظفي 

الفئة الأوىل، فكان هدفنا وم�رشوعنا 

والأكرث  والأق���در  بالأكّفاء  ناأت���ي  اأن 

ج���دارة، وعملن���ا كي نع���زز اأجهزة 

الرقابة والتفتي�ش، وجنحنا يف كثري 

من تفا�سيل ه���ذه الأم�ر، ومتكّنا من 

تعيني جمم�ع���ة هامة من املديرين 

العام���ني الأكّف���اء، وكث���ريون منهم 

يزال�ن م�ستمري���ن يف منا�سبهم  ما 

لأنهم مل يجدوا اأكفاأ منهم، ومن اأدين 

من امل�ظف���ني ثم اأعي���د اإىل الدولة 

ل غازي كنع���ان، واإر�ساله  كان بتدخُّ

اأخذوا  الذي���ن  اللبنانيني  امل�فدي���ن 

يحمل�ن الر�سائ���ل اإىل الق�ساة، على 

نح� ما اأ�سلفنا يف حلقة ما�سية«.

يتحدث الرئي����ش حل�د عن حجم 

الهج����م عل���ى اأي اإ�س���الح �سيا�سي 

حمتَمل، ف���ريى اأنه اأكرب مما يت�س�ره 

املرء، م�ؤكداً اأن خطاب الق�سم احت�ى 

على ن�ع من برنامج لالإ�سالح، لكن 

ن�عًا من النق���الب ال�سيا�سي ح�سل 

يف الع���ام 2000، نتيجة النتخابات 

النيابي���ة التي حتالف���ت فيها ق�ى 

من النظ���ام يف �س�ري���ة، تبنّي فيما 

بع���د اأنه���ا من رم����ز التاآم���ر على 

�س�ري���ة، مع ق�ى داخلي���ة مدع�مة 

عربيًا واأمريكي���ًا، فكانت النتخابات 

لة يف تلك  بقان�نه���ا ونتائجها مف�سَّ

املرحل���ة، مما فر�ش نتائج انتخابية 

�سّكل���ت انقالبًا على نه���ج اإ�سالحي 

وتنم�ي كن���ا نريده ونتمن���اه، وقد 

حتدثن���ا يف حلقة �سابق���ة كيف مّت 

اإق���رار قان�ن 2000، حت���ى اأن بع�ش 

حلفائنا انخرط����ا يف املح�ر الآخر 

اآنئذ، فاأجه�س�ا م�رشوع الإ�سالح الذي 

كن���ا نن�سده حت���ى يف اأب�سط الأم�ر، 

ك�سم���ان ال�سيخ�خة الذي كان حلمًا 

ق���رّ، لكنهم اختلف�ا با�سم من تك�ن 
واأُ

الأم�ال، ومن يديرها.. لفتًا اإىل متكنه 

من اإجن���از بع�ش اخلط����ات الهامة، 

كا�س���رداد اخلل�ي ال���ذي كان يحرم 

الدول���ة من اأكرث ملي���ار دولر �سن�يًا 

عل���ى مدى ع�رشة اأع�ام، كانت تذهب 

اإىل �رشكتني خا�ست���ني، فيما ح�سة 

الدولة مل تتجاوز ال�300 ملي�ن دولر 

�سن�يًا، فت�س�روا ل� اأن املليار دولر، 

التي كانت تذهب اإىل �رشكتني، جاءت 

اإىل خزينة الدول���ة على مدى ع�رشة 

اأع�ام، كيف كان و�سع املالية؟!

وتن���اول الرئي�ش اإمي���ل حل�د ما 

يتعر�ش له اجلي�ش هذه الأيام، فاأبدى 

خ�سيت���ه م���ن الت�رشف���ات اخلطرية 

الت���ي اأطلّ���ت عل���ى اللبنانيني منذ 

ف���رة، با�ستهداف اجلي����ش اللبناين 

راً،  ال�طني، بحيث يبدو كل �سيء مدبَّ

اإذ م���ا معن���ى قطع طري���ق ال�ساحل 

يف فرة معينة ج���راء تخلف جندي 

ع���ن اللتحاق ب�حدت���ه؟ وما معنى 

م���ا �سهدت���ه العا�سم���ة الثانية من 

تظاه���رات وح���رق دوالي���ب واإطالق 

�سعارات ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة ال�طنية 

إميل لحود يتذكر.. 
نعم.. انقالب عام 2000 كان على نهج إصالحي أردناه

»رابطة أبناء بيروت« تطالب بتأمين لقمة عيش كريمة للمواطنين

الأوىل يف الب���الد؟ فيم���ا م�سى، 

جراء �س����ؤال اأو م�ساءلة �سخ�ش، 

اأيًا كان هذا ال�سخ�ش، عن الغاية 

م���ن حتري�س���ه �س���د امل�ؤ�س�سة 

الع�سكرية، وم���ا معنى ا�ستهداف 

يف  الأوىل  ال�طني���ة  امل�ؤ�س�س���ة 

الب���الد م���ن �سيا�سي���ني ون�اب 

معّينني؟

ويع�د الرئي�ش حل�د بالذاكرة 

الأهلي���ة  احل���رب  بداي���ات  اإىل 

ا�ستهداف  ب���داأ  حينما  اللبنانية، 

من  اأوًل،  الع�سكري���ة  امل�ؤ�س�س���ة 

خ���الل ا�ست�سه���اد قائدها العماد 

جان جنيم يف ظ���روف غام�سة، 

جراء حتطم املروحية التي كانت 

تقله، فمن ه� ال�سابط الذي كان 

يرافق���ه؟ وملاذا ق���رر يف اللحظة 

وعدم  بال�سيارة،  الع�دة  الأخرية 

مرافقة العماد جنيم..؟ ومن بعدها 

كان النق�سام، من خالل مظاهرات 

تاأييد هنا، ورف����ش هناك، ب�سكل 

فر����ش انق�سامًا ح�ل دور اجلي�ش 

وعاجزاً  م�سل�ًل  وجعله  ال�طني، 

اأم���ام التط����رات الت���ي �سهدها 

لبن���ان، وما فعل���ت فيه من فنت 

وم�ساكل وحروب ط�يلة.

ويلف���ت الرئي����ش حل����د اإىل 

اأن اجلي����ش اللبن���اين ال�طن���ي 

كان م�ستهدفًا من���ذ حلظة اإعادة 

اإىل  بنائه يف العام 1990، معيداً 

الذاكرة حماول���ة زجه يف 1993 

يف اجلن�ب يف م�اجهة املقاومة، 

وكي���ف ت�سدى له���ا، وملحاولت 

حرمانه م���ن العت���اد والتجهيز 

والع���دد والإع���داد، اإ�ساف���ة اإىل 

اللعبة  حماولت زجه يف وح�ل 

ال�سيا�سي���ة الداخلي���ة، وكلها مل 

تفلح يف ثني امل�ؤ�س�سة ال�طنية 

عن لعب دوره���ا يف حفظ الأمن 

ال�طني وال�سل���م الأهلي، باللحم 

احل���ي والعقي���دة ال�طنية، التي 

اأر�سيت يف امل�ؤ�س�سة بتحديد من 

ه� ال�سديق ومن ه� العدو.

حل����د  الرئي����ش  يعي���د  واإذ 

التذكري ب���اأن ا�ستن���زاف اجلي�ش 

اللبناين بال�سكل الذي ح�سل يف 

النا�سفة  جرود عر�سال بالعب�ات 

والكمائن امل�سلح���ة مل يعد اأمراً 

م�سم�ح���ًا اأو مقب����ًل وطنيًا، اإذ 

ي�سق���ط جن�دن���ا الأبط���ال غدراً 

على ي���د اإرهاب تكفريي ل يعرف 

اإل الغ���در والقتل، فيم���ا ل يزال 

م�ستمراً  الع�سكري���ني  اختط���اف 

اإرباك.  اإرباك م���ا بعده  ويح�طه 

اإن الجن���ازات الن�عية ملخابرات 

اجلي����ش واملداهمات والت�قيفات 

يج���ب اأن تتكل���ل انت�سارات يف 

املي���دان على ه���ذا الإرهاب، كما 

يجب حتري���ر الع�سكريني بجميع 

منطلق  م���ن  املتاحة  ال��سائ���ل 

اأوراق الق����ة التي منل���ك. لذلك، 

عل���ى احلك�م���ة اأن حت�سم اأمرها 

يف هذا املل���ف على جبهة جرود 

عر�سال، كي يت�ق���ف نزيف الدم 

الغ���ايل ويتح���رر الع�سكري����ن. 

اجلي����ش ُي�ست���درج اإىل كمائ���ن، 

بيانات  وت�سّطر  تتف���رج  والدولة 

ال�ستن���كار والرّح���م، بغياب اأي 

ق���رار م�ّح���د ومتما�س���ك يق�سي 

على الآفة م���ن جذورها باإعطاء 

اجلي�ش اللبناين اأمراً ل لب�ش فيه 

اأوكار  ول يحتمل التاأويل ب�رشب 

الإرهاب يف جرود عر�سال، حيث 

كن���ا نبادر يف املا�س���ي اإىل الرد 

احلا�س���م عند تعرّ�ش اجلي�ش لأي 

ع���دوان، اإل اأن ال�سيا�س���ة يف ظل 

التجاذب���ات احلادة والنق�سامات 

الي����م تبدو عاجزة عل���ى الأقل 

ع���ن م�اكبة احل���دث، فكيف عن 

�سناعته وفر����ش اأمر واقع جديد 

على ه���ذا الإره���اب، يف�سي اإىل 

الق�ساء عليه ويل ذراعه يف ملف 

اختط���اف الع�سكري���ني. اإىل متى 

يحتمل وط���ن الأرز �سق�ط �سهداء 

اجلي�ش وجرحاه كاأوراق اخلريف، 

والدول���ة �سائح���ة وتائه���ة عن 

م�سلحة لبنان العليا؟ بلغ ال�سيل 

الزبى، وكل غد ل���ن يك�ن اأف�سل 

م���ن البارحة، والي�م اإن مل نبادر 

جميعًا اإىل اللتفاف ح�ل جي�سنا 

ال�طني البا�سل، دون م�اربة، كي 

يق���دم وينت����رش.. �سهداوؤنا الي�م 

يف دنيا احلق واأحياوؤنا م�ؤمَتن�ن 

على ال�سهادة.

اأحمد زين الدين

�لرئي�ش حلود متذكر�ً مع �لزميل �أحمد زين �لدين
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اأقامت »رابطة اأبن���اء بريوت« ندوة لالأ�ستاذ عماد حممد 

عيتاين، بح�س�ر رئي�ش الرابطة؛ حممد الفيل، وروؤ�ساء اللجان 

يف الأحي���اء ال�سعبي���ة يف بريوت، وذل���ك يف قاعة التنمية 

الب�رشية امل�ستدامة مبنطقة الطريق اجلديدة.

»الفيل« دعا كل النقابات واملهن احلرة وامل�س�ؤولني لأن 

يتحمل�ن م�س�ؤولياته���م يف الق�سايا املعي�سية والقت�سادية 

والجتماعية، ولعتماد ال�سلم املتح���رك لالأج�ر، وربط اأجر 

العامل وامل�ظف بالت�سخم، ملنعهم من �رشقة اللبنانيني.

من جهته، ق���ال عيت���اين اإن الطبقة العامل���ة اللبنانية 

ترنح عل���ى خمططات التاآمر، حمذراً م���ن �سيا�سة التج�يع 

والتفقري، وبناء امل�سال���ح ال�سخ�سية لأ�سحاب ال�سلطة على 

ح�ساب اأج�ر العم���ال وحق�قهم امل�رشوعة من دون تقدميات 

اجتماعية اأو �سحية من اأرباب العمل واأ�سحاب القرار.
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�إذ� ق���ّدر �هلل �أال يرزق���ك باأطفال، 

فهذ� ق�ض���اء �هلل، وعليِك �لر�ضا به 

و�لتعاي�ش معه، رغم �الفتقاد �لذي 

�ضيك���ون يف حيات���ك دون �أطفال، 

�ل�ضعور  فعدم �الإجناب حال���ة من 

�ملمزوج باخلوف و�حلزن. 

من �ملمكن �أن جت���دي م�ضاعدة 

و�أن تتعلمي  ملو�جهة تلك �حلالة، 

كيفي���ة �لتعام���ل و�لتعاي����ش يف 

حياتك دون �أطفال و�إجناب باتباع 

هذه �ملبادئ �لتوجيهية:

�لتعبري عن م�ضاع���رك: تختلف 

بع�ضها،  عن  وعو�طفن���ا  م�ضاعرنا 

لكن ما ميكنك �أن تفعليه حيال هذ� 

�الأمر هو �لتعبري عن هذه �مل�ضاعر، 

�لعو�طف،  هذه  بامتالك  و�العرت�ف 

فاأهم نقطة ملو�جهة �خلوف و�لقلق 

ه���و �لتعبري عما يقلق���ك ويخيفك، 

ويك���ون �لتعبري ظاهريًا ير�ه غريك 

ولي�ش د�خ���ل نف�ضك فقط، وينطوي 

�لتعبري عن �مل�ضاع���ر على �أ�ضكال 

عدي���دة، مث���ل �لب���كاء، و�ل�رص�خ، 

و�ل�ضحك، و�لغناء، و�لكتابة..

تقييم و�قعك كما هو: من �ملهم 

�أن تك���وين و�قعي���ة جت���اه ظروف 

حيات���ك؛ فاإذ� عرف���ِت �أنه لن يكون 

لديك �أطف���ال، الأي �ضبب كان، عليك 

���ل هذه �حلقيقة، ك���ي تتمكني  تقبُّ

من مو��ضلة �حلياة، و�مل�ضّي قدمًا 

نحو �مل�ضتقبل، فب���داًل من �لتفكري 

يف ما ينبغي �أن يك���ون �أوما كان 

ميكن �أن يكون، عليِك �لرتكيز يف ما 

هو ممكن، وماذ� ميكن �أن يكون يف 

�مل�ضتقبل، كذلك �أزيلي �أي �ضي ُيذّكر 

باالأطفال، فقد تك���ون هذه �الأ�ضياء 

موؤملة لعينيك.

�الأم���ور يف منظوره���ا  و�ض���ع 

�ل�ضحي���ح: تذّك���ري �أن كل �ضخ�ش 

يجب �أن يتعامل مع ظروف �حلياة 

ويتاأقلم معه���ا، حتى �لظروف غري 

�ملرغوب بها يف بع����ش �الأحيان، 

�ضو�ء كان ذلك يتمثل يف �ملوت �أو 

�ملر�ش �أو عدم �الإجناب �خلارج عن 

�الإر�دة، و�لتق���رب من �الأفر�د �لذين 

يعانون مثل حالتك قد ي�ضاعدك يف 

بالوحدة، وم�ضاركة  �ل�ضعور  تقليل 

�خلوف و�الأمل معِك، ففي �مل�ضاركة 

�أحيانًا يكون �حلل.

�حلفاظ عل���ى �ضحتك: يجب �أن 

�إهمال �ضحتك �جل�ضدية  �أن  تعلمي 

من �ملمكن �أن يعّقد فكرة قبول عدم 

�الإجناب ويجعلك ت�ضعرين بالتوتر 

عملية  ويعرقل   ، �لد�ئم����نْ و�لقلق 

�لتغلب و�لتعاي�ش مع �مل�ضكلة، لذ� 

�لكايف  �لوقت  عليِك �حل�ضول على 

للن���وم، وتناول �لطع���ام �ل�ضحي، 

و�الهتمام ب�ضحتك.

تعريف �إىل مر�حل �حلزن: قبول 

فكرة عدم وجود �أطفال يف حياتك 

ُيعترب نوعًا من �خل�ضائر �لفادحة، 

والب���د �أن تدركي �أن���ك �ضتو�جه� 

�حلزن يف �أ�ض���كال عديدة وكثرية، 

لذ� علي���ِك فهم مر�حل �حلزن جيد�ً 

كي تك���وين قادرة عل���ى �لتعامل 

معها.

�لنف�ضي: �حل�ضول  �لدع���م  طلب 

على م�ضاعدة خارجية �ضيء غاية 

يف �الأهمية ك���ي تتغلبي وتتكيفي 

مع فكرة ع���دم وج���ود �أطفال يف 

حياتك؛ هن���اك �لعديد من �الأماكن 

�لتي ميكن �أن تذهبي �إليها لتالقي 

هذ� �لنوع من �لدعم، منها �لعاملون 

يف جمال �ل�ضحة �لعقلية، و�لبحث 

ع���ن معال���ج نف�ض���ي �أو م�ضت�ضار 

و�لنف�ضية من  �لزوجي���ة  �لعالقات 

�ملمك���ن �أن ُي�ضع���ر بالر�حة.. كما 

ميك���ن �لتعبري ع���ن م�ضاعرك وما 

مترّين به م���ع �الأ�ضخا����ش �لذين 

ت�ضعري���ن منهم �حل���ب و�لرعاية، 

فهذه �لطريقة ُتعترب و�ضيلة �ضحية 

للتعامل م���ع �حلزن و�لتغلب على 

�مل�ضكلة.

معاجلة �ملوق���ف: عليِك معرفة 

كيفي���ة �لتعام���ل مع �أزم���ة عدم 

�الإجناب �خلارج���ة عن �إرد�تك، كي 

تتمّكني من �لتاأقلم مع حياة بدون 

�أطفال. فاإذ� كن���ِت تريدين �الأطفال 

لكن زوجك ال يري���د ذلك، فاإن قر�ر 

عدم وج���ود �أطف���ال، و�إلغاء فكرة 

�الإجناب ميكن �أن ي�ضعا قدر�ً كبري�ً 

م���ن �لتوتر على �لعالق���ة بينكما، 

وق���د يكون م���ن �ل�ضع���ب جتنب 

�إظهار  �أو  �ال�ضتياء جت���اه زوج���ك 

م�ضاع���ر عدم �لر�ض���ى عن �لو�ضع 

�حل���ايل، مما ي�ضع���ره باإهانة منك 

وقته���ا، وهذ� يجعل���ك يف حاجة 

�إع���ادة بناء �لعالق���ة بينكما  �إىل 

و�لتعاي�ش  �لتعامل  ملعرفة طريقة 

يف حياتكم���ا �ضوي���ًا دون وج���ود 

�أطف���ال، ويف هذ� �لوقت من �ملمكن 

�أن تلجئ���ي �إىل �ملعال���ج �لنف�ضي 

�خلا�ش باال�ضت�ضار�ت �لزوجية. يف 

حال كان �لعق���م �ضببًا من �أ�ضباب 

عدم وجود �الأطف���ال يف حياتكما، 

�ضيك���ون �لو�ض���ع خمتلف���ًا بع�ش 

�ل�ضيء، فمن �ملهم �أال ت�ضعي �للوم 

على نف�ضك �أوعلى �لطرف �الآخر يف 

هذه �حلالة، فهذ� قدر، وقد ي�ضتغرق 

�لتعايف ج�ضدي���ًا ونف�ضيًا من هذ� 

�لو�ض���ع وقت���ًا طوي���اًل، و�ضتمر�ن 

مبر�ح���ل نف�ضية جمه���دة ومتعبة، 

�أن تتعرق���ل عملية  ومن �ملمك���ن 

�لتغل���ب عل���ى فكرة ع���دم وجود 

�أطفال، لكن عليك �ل�ضرب وم�ضاركة 

�لطرف �الآخر م�ضاعرك.

رمي �خلياط

خطوات للتغلب على مشاعر عدم اإلنجاب

�لطفل �ملبدع هو �لذي لديه �لقدرة على �لتعبري �حلر �لذي 

ميّكنه من �كت�ضاف �مل�ض���كالت و�ملو�قف �لغام�ضة، وذلك من 

خ���الل تقدمي �أكرب عدد من �ال�ضتجابات غ���ري �ملاألوفة، و�لتي 

تتميز باملرون���ة و�حلد�ثة للطفل نف�ضه، فل���و قابل �لو�لدين 

�أفكار �لطفل غري �ملاألوفة باال�ضتنكار و�الإهمال، فاإن هذ� يجعل 

�أطفالنا يتم�ضكون بالطرق �لتقليدية يف �لتفكري، ويخافون من 

�لتعبري عنها.

�إن من �أهم معوقات �البتكار �لتي ينبغي �أن تتجنبها �الأ�رصه 

هو �خلالف���ات �الأ�رصية، ملا لها من �آث���ار �ضلبية على �لطفل، 

كذل���ك �الن�ضغال عن �لطفل وتركه �أم���ام �لتلفاز، و�الجتاهات 

�لو�لدية �خلاطئ���ة تربويًا ونف�ضيًا، مث���ل �لتفرقة ب� �الأبناء 

و�لتدليل �لز�ئد و�الإهمال.

�أي�ض���ًا، �لنق���د �مل�ضتمر �لذي يجعل �لطف���ل يخ�ضى �لف�ضل 

ويوؤث���ر على ثقته بنف�ضه، عدم �لتو��ضل ب� �الأ�رصة و�لرو�ضة، 

ونوعية �الألعاب �ملقدَّمة للطفل، فمثاًل: كيف ميكن للم�ضد�ش �أن 

ينّمي �جلانب �البتكاري عند �لطفل؟

ومن �الأمور �لهامة �لتي يجب �النتباه �إليها:

�الحتياجات �لنف�ضية للطفل؛ من حب وحنان وتقدير �لذ�ت، 

و�ل�ضعور باالأمان، لنجعله يتمتع بقدر كاٍف من �لثقه بالنف�ش.

ينبغي على �الأم عدم ن�ضيان �أو جتاهل �لفروق �لفردية ب� 

�الأطفال، فلكل طفل �إمكاناته وقدر�ته.

تق���دمي �الألع���اب �لت���ي ت�ضاعد �لطف���ل عل���ى �لتجريب 

و�الكت�ضاف، وتنّمي مهار�ت �لتفكري، مثل �لعاب �حلل و�لرتكيب 

)�لبازل(، و�لق�ش و�لل�ضق.. وهكذ�.

ال نق���ّدم للطفل حلواًل مل�ضكلته، حتى ننمي عنده مهارة حل 

�مل�ضكالت، فمثاًل، يريد �للعبه من مكان مرتفع يف حجرته، ندعه 

يفكر كيف ي�ضل �إليها بداًل من �أن حتمله �الأم للح�ضول عليها.

�أعطي للطفل فر�ضة الختيار مالب�ضه عند �ل�رص�ء، �أو �ختيار 

مكان للتنزه فيه، حتى ننّمي عنده مهارة �تخاذ �لقر�ر.

��ضتغ���الل �ملو�ق���ف �ليومي���ة، لننمي ق���درة �لطفل على 

�ملالحظ���ة و�ال�ضتك�ضاف، مث���اًل: مُت�ض���ك �الأم بلعبة وترتكها، 

وت�ضاأل���ه: ملاذ� �ضقطت عل���ى �الأر�ش؟ �أين ذه���ب �ل�ضكر �لذي 

و�ضعناه يف كوب �ل�ضاي؟

�حلو�ر مع �لطفل، و�ال�ضتماع �إليه، و�ال�ضتمتاع بخياله.

لنجع���ل للطفل مكتبة �ضغريه يف غرفت���ه، فيها �لق�ض�ش، 

حتى نغر�ش حب �لقر�ءة و�حرت�م �لكتاب منذ �ل�ضغر.

•  تلق� خطابًا؟ فاإليك �أ�رص�ره
�إذ� ر�ض���ت عليك، وال مفرّ من تقدمي �حلف���ل، �أو �فتتاح ندوة يف عملك، �أو 

تعريف حفل زفاف �ضديقتك، �أو �أي وجه من �أوجه �إلقاء خطاب ما، فاعلمي 

بد�ية �أّنك �ضتعي�ض� �ختبار�ً، ورغم �ضيق وقته، �إالّ �أن كثري�ت يتمن� عي�ضه. 

��ضتعيني بجرعات �لثقة بالّنف�ش، و�حفظي �لقو�عد �الآتية و�نطلقي:

- فيما يخ�ّش مظهرك �خلارجي، �عتمدي ثيابًا كال�ضيكية حتكمها �الأناقة، 

وح���اويل �أالّ تبتعدي كثري�ً عن �الأل���و�ن �لهادئة. ُي�ضتح�ضن �أن تنتعلي حذ�ء 

متو�ّضط �لكعب، على �أن يكون مريحًا، وتتنّقل� فيه ب�ضهولة.

- ن�ض���ل �إىل �خلطاب نف�ض���ه، �كتبيه باللهجة �ملحكي���ة �إذ� كان �حلفل 

يقت����رص على �ملعارف و�الأ�ضدقاء، �أّما �إذ� كان يف �إطار مهني ر�ضمي فيجدر 

بك كتابته باللغة �لف�ضحى.

- رّحب���ي باملوجودي���ن بالرتتيب، من حيث �ملكان���ة، �ل�ضّن �أو �لعالقة 

باحلفل.. و�إذ� قررت �أن ترّحبي باأحد من �حل�ضور غري معنّي باحلفل، توّجب 

عليك �لرتحيب باجلميع، ال تقرتيف هذ� �خلطاأ.

- �بتع���دي عن �لتك���ر�ر، و�كتبي ن�ّضك باأ�ضل���وب �ضهل لكن متما�ضك يف 

�لوقت عينه، وخاٍل قدر �الإمكان من �الأخطاء �للغوية و�لقو�عدية، و��ضتعيني 

بخبري للم�ضاعدة �إذ� ��ضطرّك �الأمر.

- تاأّكدي من �مد�د�ت �ل�ضوت قبل �عتالء �ملن�ضة، وعند �ملبا�رصة �رفعي 

�ضوتك و�ن�ضجي عالقة �رصيعة جد�ً مع �أع� �ملوجودين، الأّن يف هذه �لنقطة 

يف �لتحديد ُيحكم عليك بالنجاح �أو �لف�ضل.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

تنمية اإلبداع
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - دول���ة �فريقي���ة فيها منبع �لني���ل �لعظيم / ما يرتكه 
�ل�ضابقون ملا يليهم )معكو�ضة(

2 - �أعرف / مت�ضابهان / نوع من �خل�ضار
3 - من �ضفن �خلليج �لقدمية / مربح

4 - �أحد )مبعرثة( / ��ضم حلم م�ضوي معلق �أ�ضله تركي

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع �الأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 
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�لتمام يف �لريا�ضيات

6 - ح�ض���ارة عريق���ة يف �أم���ريكا �لو�ضط���ى 
و�جلنوبية.

7 - لقب �ملنتخب �لتون�ضي لكرة �لقدم
8 - جزيرة بريطانية.

9 - طري ��ضطوري / �ضهر بد�ية �لربيع.
10 - �إمار�ت���ي حاز على جائزة �أف�ضل العب يف 

كاأ�ش �لعامل لل�ضباب عام 2003.

أدوية البرد.. دواء أم داء؟

w w w . a t h a b a t . n e t11

من �ل�ضهل �لذه����اب �إىل �ل�ضيدلية 

للح�ضول على �أدوية عالج �لربد �لتي 

ال حتت����اج �إىل و�ضفة من �لطبيب، لكن 

بع�ش مكونات هذه �الأدوية قد ت�ضبب 

نتائج عك�ضية. 

�الأطب����اء �ملخت�ضون باأمر��ش �لربد 

ين�ضحون بل يرّكزون على قر�ءة قائمة 

�ملكونات �لفّعال����ة الأي عالج ي�رصف 

من دون و�ضفة قبل تناوله، و�لتحدث 

مع �ل�ضيدالين �أو �لطبيب يف حال عدم 

د من كيفية تاأثري هذ� �لعالج. �لتاأكُّ

- مزيالت �الحتق����ان: �الأدوية �لتي 

يبحث عنها �ملر�ضى هي: �ضودو�إفدرين 

)�ضوديفيد   pseudoephedrine
phe n أو فنيل �إفرين� )sudafed
ylephrine )مزي����ل �حتق����ان نيو 
 ،neo n synephrine �ضينفري����ن 

مزيل �حتقان �الأن����ف �ضوديفيد بي �إي 

sudafed pe nasal deconn

.)gestant
توؤدي مزيالت �الحتقان �إىل ت�ضييق 

�الأوعية �لدموية، ما ي�ضاعد على �حلد 

م����ن �اللته����اب يف �ملج����اري �الأنفية 

ويبعث على �لر�حة.

�خلط����ورة تكمن يف �أنه����ا قد ترفع 

�ضغط �ل����دم، كما �أنها حمف����زة �أي�ضًا، 

�أي ميك����ن �أن تزيد نب�ض����ات �لقلب، �أو 

ت�ضبب �لقل����ق �أو �الأرق، وال يو�ضى بها 

ملن يعان����ون من �أمر������ش يف �لقلب 

�أو �رتف����اع يف �ضغط �ل����دم �أو مر�ش 

�أو �لذبح����ة �ل�ضدرية، وميكن  �ل�ضكري 

�أن ي����وؤدي ��ضتخد�م ر�ضا�ض����ات �الأنف 

�ملزيل����ة لالحتق����ان م����ن دون و�ضفة 

�لطبي����ب لفرت�ت طويل����ة، �إىل �حتقان 

�أكرب م����ن �ملوج����ود يف �لبد�ية، لذلك 

يجب ��ضت�ض����ارة �لطبيب �أو �ل�ضيدالين 

قبل تناول �ل����دو�ء، حيث �إن �لبالغ� 

�الأكرب �ضنًا ق����د يكونون �أكرث ح�ضا�ضية 

لتاأثري هذه �لعقاقري.

ي�ضّكن  دو�ء »��ضيتامينوف�����«:   -

�خلط����ورة  �حل����ر�رة،  �الأمل ويخف�����ش 

تكمن يف �أنه قد يوؤدي تناول كثري من 

»��ضيتامينوف�����« �إىل ت�ضم����م �لكبد، 

وميك����ن �أن يزي����د تن����اول �لكحوليات 

من ن�ضبة �لت�ضم����م، ونعني ب�»كثري« 

 4 �إىل  �آالف   3 عموم����ًا، تن����اول م����ن 

وُيع����ّد  �لي����وم.  يف  مليغ����ر�م  �آالف 

يف  معتاد�ً  مكون����ًا  »��ضيتامينوف�« 

كثري من م�ضكنات �الآالم وعقاقري �لربد، 

ويعني تناول����ك الأكرث من عقار لعالج 

�لربد �أن����ك تتناول كث����ري�ً للغاية من 

�ال�ضيتامينوف�.

لذلك يجب ع���دم �لتناول �أكرث من 

�جلرعة �ملو�ضى بها على �ملنتج؛ على 

�ضبي���ل �ملثال، �إذ� كن���ت تتناول دو�ء 

للربد جرعت���ه 325 مليغر�ما للقر�ش، 

ال يجب �أن تتناول �أكرث من 10 �أقر��ش 

يف �لي���وم، وال تتناول جرعات كبرية 

على مد�ر �أيام كث���رية، فقد �ت�ضح �أن 

هذ� ميثل خط���ر� على �لكبد، و�إذ� كنت 

تتناول عقار�ً مركبًا، فر�جع �ملكونات 

و�إذ�  ��ضيتامينوف�،  لتتاأكد من وجود 

كان م���ن �ضمن �ملكون���ات ال تتناول 

منف�ضل���ة  ��ضيتامينوف����  �أقر�����ش 

لت�ضك���� �الأمل، ومن بينه���ا م�ضكنات 

�الأمل �ملو�ضى بها.

م�ضاد�ت �لهي�ضتام�: �الأدوية �لتي 

ديفنهيدر�م�  �ملر�ض����ى:  عنها  يبحث 

diphenhydramine )بنادري����ل 

benadryl، و»ج����ل« يوني�ض����وم 
 )unisom sleep gels للن����وم 

chlorph n  ككلورفينري�م�����

ترمييت����ون(   - )كل����ور   niramine
 doxylamine ودوك�ضيالم����� 

.)unisom يوني�ضوم(

�لهي�ضتام�  م�ض����اد�ت  تخف�����ش   

�إنتاج مادة �لهي�ضتام� �لتي توؤدي �إىل 

�ضيالن �الأنف و�إدماع �لعن� و�لعط�ش، 

كم����ا �أن لها تاأث����ري�ً مهدئ����ًا، وتوجد 

با�ضتمر�ر يف �أدوي����ة عالج �لربد �لتي 

يتم تناولها ليال لت�ضاعد على �لنوم.

ال متت�ش �أج�ضام كب����ار �ل�ضن هذه 

�لعقاقري جيد�، فاإذ� تناولت هذ� �لعقار 

لياًل، رمبا ت�ضع����ر بالدوخة و�الرتباك 

يف �ل�ضب����اح، ما ميكن �أن ي����وؤدي �إىل 

�ل�ضقوط �أو �الإ�ضابة، و�إذ� تناولت كثري�ً 

من �لدو�ء، يح����دث تر�كم قد يزيد من 

حالة �الرتب����اك و�ملهدئ �ضوء�ً، وميكن 

�أن ت�ضب����ب م�ضاد�ت �لهي�ضتام� �أي�ضًا 

�حتبا�����ش �لب����ول يف �ملثان����ة، ما قد 

يوؤدي �إىل �الإ�ضابة بالتهابات �مل�ضالك 

�لبولية.

يجب جتّن����ب �الأدوية �لتي حتتوي 

على م�ضاد�ت �لهي�ضتام�، �إال �إذ� و�فق 

�لطبيب على تناول����ك �إياها«. حتتوي 

معظم �أدوية �لربد �أو �مل�ضكنات �لليلية 

على م�ض����اد�ت �لهي�ضتام�، لذ� تاأكد 

من قائمة �ملكونات.

- �لعقاقري �ملركب����ة: �الأدوية �لتي 

يبحث عنه����ا �ملر�ضى ه����ي: د�يكويل 

 ،nyquil نايكوي����ل   ،dayquil
 tylenol و�الأنفلونز�  للربد  تيلنول 

لل����ربد  �أدفي����ل   ،cold and flu
 advil cold �الأنفي����ة  و�جلي����وب 

and sinus، �أي عق����ار �آخ����ر لعالج 
�ل����ربد، �أو �أدوية �لربد �لتي تعالج �أكرث 

من عر�ش.

تتك����ون هذه �لرتكيب����ات من 2 �إىل 

4 مكونات دو�ئي����ة يف جرعة و�حدة، 
مث����ل م�ضكن����ات �الأمل )��ضيتامينوف� 

و�إيبوبروف�   acetaminophen
لل�ضع����ال  ومه����دئ   ،)ibuprofen
dextr n  دديك�ضرتوميتورف����ان

�الحتقان  ومزيل   ،)methorphan
.)phenylephrine فنيل �إفرين(

�ل����ذي يجب �أن تفعله هو �لنظر �إىل 

قائمة مكونات �أدوية عالج �لربد �لتي 

ت�رصف م����ن دون و�ضف����ة، وتاأكد من 

�ختيارك ل����دو�ء يعالج فقط �الأعر��ش 

�لتي تعاين منه����ا ويحتوي فقط على 

�ملكونات �الآمنة لك. �إذ� كنت غري متاأكد 

م����ا �إذ� كان �لدو�ء �ملركب منا�ضبا لك، 

��ضت�رص �ل�ضيدالين �أو �لطبيب.
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5 - ذبح �أ�ضحية / ير�ع مبعرثة
6 - مز�رع �لفالح� / من دولة خليجية.

7 - �أ�ضدر �أزي���ز� / �ضحايف يف موؤ�ض�ضة 
�إخبارية ي�ضافر كثري�

8 - �إذ� تع���دى �ثن� �ض���اع )معكو�ضة( / 
وحدة وزن

9 - �ل�رصك�ضي �ضلط���ان �لديار �مل�رصية 
يف ع�رص �ملماليك بنى قلعة م�ضهورة يف 

�ال�ضكندرية.

10 - قائ���د ن���ادي �له���الل و�ملنتخ���ب 
�ل�ضعودي �ضابقًا

ع��م���ودي

1 - الع���ب جز�ئ���ري فاز ب���دوري �أبطال 
�أوروبا مع فريق بورتو �لربتغايل

2 - دالله���ي على �الأحر�ر ديون ال بد من 
�ضد�دها / من مهنته �ل�ضقاية.

3 - �لبلد �لت���ي ��ضت�ضافت كاأ�ش �لعامل 
2006 / حتت �أقد�مها �جلنة.

4 - تكلم �ضوء� عن �ضخ�ش ما يف غيابه 
/ ح�ضل على / مت�ضابهان

5 - مر�ق���ب وموج���ه �أد�ء �لعمل / جيب 
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كاريكاتير

قب���ل حلول عيد احلب يف 14 �شب���اط/ فرباير، تقّدم »حديقة 

حيوان �شان فران�شي�شكو« فر�شة جديدة وغريبة للمعذبني باحلب 

مة ل�شد الفراغ واالحتف���ال بهذا اليوم  واأ�شح���اب القل���وب املحطَّ

العاملي، بتبّن���ي عقرب عمالق اأو �رص�ش���ور يحمل ا�شم احلبيب 

ال�شابق.

وقال���ت اإدارة احلديق���ة يف عر�ض ترويجي عل���ى �شفحتها: 

»عندما ت�شرتجع حب���ك الذي انهار يف عيد احلب هذا العام، فّكر 

يف تبني �رص�شور مدغ�شقر عو�شًا عن احلبيب ال�شابق«، وتو�شي 

احلديقة َمن لدغهم رف�ُض احلبيب، بتبّني عقرب �شخم.

وقال���ت اإدارة احلديقة: »اأنتم تعلم���ون عمن نتحدث.. عندما 

تلوح اأمامه �شحية منا�شبة يحكم العقرب �شيطرته على الفري�شة، 

وي�شّمه���ا ثم يلدغه���ا«.. وللذين ي�شعرون اأنه���م مظلومون توّفر 

احلديقة اإمكانية توجيه ر�شالة ملن ت�شبب يف حتطيم قلوبهم.

وقال���ت احلديقة اإن حق���وق اإطالق االأ�شماء عل���ى الزواحف 

املتبن���اة تبداأ م���ن 25 دوالراً، واإن اأموال النكاية هذه �شتذهب اإىل 

�ض التربعات لدعم جهود البحث واحلفاظ  اأهداف خريية، و�شُتخ�شَّ

على احليوانات.

وج���اء يف �شفحة التربعات: »ال ن�شتطي���ع اأن نقطع وعوداً، 

لكن االأ�شطورة تقول اإن تبّني عقرب هو حماية دائمة من اللدغات 

العاطفية م�شتقباًل، ولتبداأ عملية طّي اجلراح«.

تع��ددت اأ�سب��اب منع ت�سمي��ة اأ�سماء املوالي��د يف عدد من دول 

الع��امل، و�سم��ل املن��ع اأ�سم��اء �سخ�سي��ات مث��ل »�س��دام ح�س��ن« 

و»اأ�سامة بن الدن«، واأ�سماء اأفالم مثل »�سوبرمان« و»روبوكوب«، 

بل �سمل املنع حتى ا�سم معروف يف الغرب مثل »توم«.

فف��ي فرن�سا، منعت ال�سلط��ات موؤخراً اأ�رسة م��ن ت�سمية ابنتها 

على ا�سم املاركة العاملية امل�سهورة لل�سكوالتة »نوتيال«، باعتباره 

ا�سما �سائعًا ومتداواًل بكرثة، بو�سفه ماركة جتارية.

كذل��ك منع��ت اأ���رسة ثانية م��ن ت�سمي��ة ابنتها با�س��م »ميغان 

رينو«، بالنظر للت�ساب��ه الكبري مع ا�سم �سيارة تنتجها �رسكة رينو، 

ه��ي �سي��ارة »ميغان«، رغ��م اأن طريقة كتابة »رين��و« يف اال�سمن 

خمتلفة، لكن لفظهما هو نف�سه.

اأما يف الربتغال فيعترب ا�سم »توم« بن اأكرث االأ�سماء منعًا يف 

�سجالت الوالدة، لكن ال�سبب يظل جمهواًل.

ويف فنزوي��ال، منعت ال�سلط��ات املخت�سة ت�سجيل ا�سم »الرجل 

اخلارق« اأو »�سوبرمان« باعتباره ا�سمًا مثرياً لل�سخرية.

ويف الربازي��ل، ثمة قائمة باالأ�سماء ل��دى ال�سلطات املخت�سة، 

وم��ن بن هذه االأ�سم��اء يظهر ا�سم الزعيم العراق��ي الراحل »�سدام 

ح�سن«.

�سون��ورا  والي��ة  يف  ال�سلط��ات  رف�س��ت  املك�سي��ك،  ويف 

ت�سجي��ل اأ�سم��اء مث��ل »روبوك��وب« و»بريغ��ر كين��غ« و»فريجن« 

و»تريمينيت��ور« باعتباره��ا اأ�سماء مث��رية لل�سخري��ة لالأ�سخا�ص، 

والأنه��ا كذلك اأ�سماء اأفالم و�رسكات، كما حتظر الوالية ا�سم الزعيم 

النازي االأملاين »هتلر«.

اأما يف تركيا، فقد منعت ال�سلطات يف العام 2002 ت�سجيل ا�سم 

اأ�سام��ة بن الدن، وذل��ك عندما حاول والدا الطف��ل، وهما اأملانيان 

من اأ�سول تركية.

حديقة حيوان السترجاع الحب المنهار

ر قبل أن تسّجل اسم طفلك
ّ
أسماء ممنوعة.. فك


