
4
2

م الجيش السوري  دالالت تقدُّ
في الشمال والجنوب

هل يرجع الحريري إلى السعودية؟
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قريباً،  الـــدوري  اجتماعه  يعقد  لن  الـــوزراء  جمل�س  اأن  يبدو 

ي�شّر  حيث  احلكومة،  عمل  اآلية  حــول  داخله  يف  اخلــاف  ب�شبب 

»تكتل  ويقرتح  القرارات،  اتخاذ  االإجماع يف  الكتائب« على  »حزب 

اأن  والنتيجة  عـــام..  ب�شكل  والثلثني  الثلث  واالإ�ــشــاح«  التغيري 

جمل�س الوزراء يبقى »مكربجاً« با اإنتاج.. علماً اأن الد�شتور حدد 

عمل جمل�س الوزراء ب�شكل وا�شح ال لب�س فيه.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هل يتجاوز مجلس الوزراء العراقيل؟

لماذا العنصرية المفاجئة في التعامل مع السوريين؟

السيد جعفر العلوي: ثورة البحرين 
ستنتصر.. واإلنجازات كثيرة 

ل المصري في ليبيا.. 
ُّ
التدخ

فخ أو مهمة دولية؟

إميل لحود يتذكر اليمن يقاوم التكفير والوصاية الخارجية

5
رسائل الجنوب 

إلى الشمال ُدر.. 
المفاجأة التي جهزها األسد

3



أهل الكهف
   بع����ض لبن���ان، »املعتدل« اأو املعتّل ج���داً، ثابت يف 

مواقفه وروؤاه؛ ال يتغري وال يتبدل، وال ميل من تكرار طروحاته 

التي جتاوزتها االأحداث وخنى عليها الزمان. 

بع�ض لبنان ما زال يعتقد اأن العامل بحرية اأمريكية يتحكم 

به���ا »املارينز«، واأن القرن احلايل - كما يقول اأوباما - هو 

قرن اأمريكي بامتياز، ومن واجب »عقالء« العامل القبول بهذا 

القدر واخل�ضوع له. 

بع�ض لبنان ما زال يعتق���د اأن اخلطر الداهم عليه يتمّثل 

ه نحو العدو ال�ضهيوين ومن يقف  باملقاومة و�ضالحها املوجَّ

خلف���ه، وما زال هذا العدو يحتّل بع�ض اأرا�ضي لبنان ويطمع 

مبياه���ه.. هذا العدو الذي ا�ضتباح لبن���ان وهدم قراه وبع�ض 

خميمات اللجوء الفل�ضطيني فيه، وحا�رص بريوت الأ�ضهر عدة، 

ومنع عنها الغ���ذاء واملاء والكهرباء، واأبت الركوع، فاأمطرها 

بقنابل اأمريكية من الرب والبحر واجلو خالل يومني، مبا يوازي 

القوة التدمريية لقنبلتني من نوع قنبلة هريو�ضيما النووية، 

وا�ضتمرت يف �ضمودها.

بع����ض لبنان ما زال يعتق���د اأن قوة لبن���ان يف �ضعفه، 

ويرف�ض بناء جي�ض حديث التنظيم والت�ضليح ال تقرر اأمريكا 

و»اإ�رصائي���ل« نوعي���ة �ضالحه، ويعت���رب اأن ال�ضالح الرو�ضي 

يلّوث »القيم« اللبناني���ة، واأن �ضالح اإيران »حمرّم« �رصعًا، 

اأما ال�ضالح امل�ضموح به، فهو �ض���الح »املكرمة« ال�ضعودية 

وامُلجاز »اإ�رصائيليًا«، وغري املنتَظر و�ضوله حتى اإىل ما �ضاء 

اهلل. 

بع�ض لبنان ما زال يعتقد اأنه قادر على »حتييد« لبنان 

والن���اأي به عن حميطه، رغ���م درو�ض التاري���خ املديد الذي 

يدّل عل���ى عك�ض ذلك.. بع�ض لبنان يحل���م باإبعاد املقاومة 

عن مقاومتها، ويحل���م بتعطيل �ضالحه���ا، وباإجبارها على 

م  االن�ضح���اب من �ضورية، ومن جبهة اجلوالن، ويحلم بالتحكُّ

بقراراته���ا يف لبنان، وي�ضع ذلك �رصط���ًا ملحاورتها.. بع�ض 

لبنان ال يفهم ت�ضارع االأحداث يف العامل واملحيط والداخل.

اأهل الكهف م�ضغولون باجرتار �ضعاراتهم وتكرار مناوراتهم، 

وت���رداد »�ضلواتهم« الأ�ضيادهم االإقليمي���ني والدوليني.. هم 

ال يعلم���ون اأن عهد �ضيادة اأوروبا واأم���ريكا على هذا العامل 

ق���د وىّل، واأن املوازين الع�ضكري���ة واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية 

ال�ضابق���ة اآخذة يف التب���دُّل، واأن »اإ�رصائي���ل« مل تعد ع�ضا 

اأمريكا الغليظة؛ تن�رص الرع���ب واخلوف يف حميطها، وته�ّض 

به���ا اأمريكا الإدخ���ال �ضعوب العامل العرب���ي واالإ�ضالمي اإىل 

ح�ضريتها.. هم ال ي�ضّدقون اأن »اإ�رصائيل« اأ�ضحت »اأوهن من 

بيت العنكب���وت«، رغم �ضالحها النووي، واأن اأيامها اأ�ضبحت 

معدودة.

ال يدرك اأه���ل الكهف اأن »الفو�ض���ى اخلالقة« التي دعت 

اإليه���ا اأمريكا واأوق���دت نريانها يف الوط���ن العربي وحميطه 

االإ�ضالم���ي مل »تخلق« ما ا�ضتهته.. �ضحيح اأنها اأغرقت هذه 

االأر�ض بالدماء، لكنها اأيقظ���ت و�ضتوقظ املزيد من املقاومة 

والت�ضدي لكل اأنواع املوؤامرات، و�ضتبني م�ضتقباًل اآخر، حترر 

االأر�ض واالإن�ضان، وتطلق طاقات بناءة جديدة ل�ضالح �ضعوب 

املنطقة والعامل اأجمع.

غالب �أبو م�صلح

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 ت���اأِت اإطاللة الرئي����ض �ضعد احلريري 

بجديد يف الذكرى العا����رصة الغتيال والده، 

�ضوى اأنه ب���داأ »الب�ضملة واحلمدلة« لكلمته 

���م عل���ى املل���ك ال�ضع���ودي الراحل،  بالرتحُّ

وحمييًا امللك االآت���ي، وويل عهده، وويل ويل 

عه���ده، وبدا وكاأنه ق���ادم يف زيارة اإىل بلده 

الثاين، ولوال اخل�ضية م���ن اأن كل »14 اآذار« 

لن تعوِّ�ض غيابه عن اخل�ضبة، ملا ح�رص، ومل 

تنج���ح »ال�ضوبرانو« وال اأغاين »الراب« من 

اإعادة احلياة هنيهات من جمد م�ضى، الأن كل 

ما ح�ضل يف احتفالية البيال جمرد جماملة 

اجتماعية مل تعد تالم�ض الواقع الذي يعي�ضه 

ال�ضعب اللبناين طيلة غياب احلريري.

ب�ضع كلمات قاله���ا النائب اأحمد فتفت 

قبل �ضاعات من اإطالل���ة احلريري، اخت�رصت 

فحوى الكلمة، دون احلاجة اإىل كل االحتفالية: 

»لدينا ثالثة خيارات مع ح���زب اهلل: اإما اأن 

نواجهه بال�ضالح، اأو نتنحى جانبًا ونرتكه، اأو 

ندخل معه يف حوار لتنفي�ض االحتقان.. فكان 

اخليار الثالث«.

»�ضحوة« الرئي�ض �ضعد احلريري للحوار 

ني«  مع حزب اهلل �ضبيه���ة يف »ال�ضارع ال�ضُّ

اللبن���اين بحرك���ة »ال�ضح���وات« العراقية 

املنتف�ض���ة عل���ى التكفري ال���ذي زرع املوت 

ني���ة اأكرث من �ضواها؛  والدم���ار يف البيئة ال�ضُّ

نة ثمنه من جهات  هذا التكفري الذي دفع ال�ضُّ

ثالث:

ال�ضوداء  الرايات  االأوىل: عندما احُت�ضبت 

)دينيًا( عليهم، وحّملتهم م�ضوؤولية االإرهاب.

والثاني���ة« عندم���ا انح����رص »اإ�ض���الم 

االعت���دال« اأم���ام التط���رف االأعم���ى، و�ضاد 

ني« يف  التكفريي���ون عل���ى »ال�ض���ارع ال�ضُّ

املناط���ق الت���ي احتلوها، وحكم���وا بالذبح 

والرجم واحل���رق كافة املناطق التي �ضيطروا 

عليها.

والثالث���ة: عندما ب���دت »دول االعتدال 

ني���ة« وكاأنه���ا تنه���زم اأم���ام »اإي���ران  ال�ضُّ

االنت�ض���ارات  حتق���ق  الت���ي  ال�ضيعي���ة«، 

امل�رصوع���ة، �ضواء يف ملفه���ا النووي، اأو يف 

احلفاظ على بع�ض املناطق اآمنة يف العراق، 

اإ�ضافة اإىل االنت�ضارات ال�ضاحقة التي حققها 

احلوثيون يف اليمن، واالنتفا�ضة التي مل ولن 

تنطف���ىء جذوتها يف البحري���ن قبل ح�ضول 

املواط���ن البحريني على حقوق���ه البديهية، 

ي�ضاف اإليها ت�رصيح امل�ضوؤول االإيراين الرفيع 

قا�ض���م امل�ضلماين باأن نهاية »داع�ض« باتت 

قريبة، والت�رصي���ح العلني لقائد يف اجلي�ض 

ال�ضوري ب���اأن قوات اإيراني���ة ومن حزب اهلل 

ت�ضارك يف معارك الق�ض���اء على »الن�رصة« 

وبقايا »اجلي�ض احل���ر« يف مثلث دم�ضق - 

القنيطرة - درعا.

احلريري  للرئي�ض  اللبنانية  »ال�ضحوة« 

و»تيار امل�ضتقبل« لي�ض���ت بعيدة اأي�ضًا عن 

»�ضح���وة« م�رص وتون�ض ع���رب انتفا�ضتهما 

على »االإخ���وان امل�ضلمني«، وعن »�ضحوة« 

االأزه���ر ال�رصيف وثورته عل���ى رايات املوت، 

وعن املوقف الر�ضم���ي امل�رصي »املحرّ�ض« 

عل���ى اجلماعات املتطرفة الت���ي باتت تهدد 

نية، وال هي بعيدة  الكيانات ال�ضيا�ضي���ة ال�ضُّ

ع���ن الهلع ال�ضعودي من ارتدادات ما ارتكبته 

اململكة يف ما ي�ضمى »الربيع العربي«، مما 

دفع القيادة ال�ضعودية اجلدي���دة اإىل اإق�ضاء 

اأمثال بن���در بن �ضلطان عن احلكم، وكف اليد 

عن ملفات االإقليم.

لك���ن الرئي����ض احلريري لي����ض حراً يف 

ن���ي يف لبنان، وعندما  ممار�ض���ة اعتداله ال�ضُّ

ُطرحت م�ضاألة النائب املتطرف خالد ال�ضاهر 

عل���ى خلفي���ة ت�رصيحاته االأخ���رية، ح�ضل 

انق�ضام يف الراأي �ضمن »امل�ضتقبل«، حيث اإن 

بع�ض �ضق���ور الكتلة نبهوا من تداعيات قرار 

ف�ضل ال�ضاهر على ال�ضارع ال�ضني، فيما جاء 

رد اأع�ض���اء اآخرين باأنه »ال ميكن ال�ضري وراء 

ال�ضارع يف كل االأمور، واإال ملا كنا قد اتخذنا 

قراراً مبحاورة حزب اهلل«.

املوؤي���دون لل�ضاهر يف ع���كار انعك�ضت 

م�ضاألة اإق�ضائ���ه �ضلبًا عليهم، واأعلن بع�ضهم 

ان�ضقاقهم عن »تيار امل�ضتقبل«، الأن االأجواء 

»العكارية« لي�ضت متاأثرة فقط بوجود اآالف 

من ال�ضوريني املعار�ضني لنظ���ام االأ�ضد، بل 

هم اأي�ضًا ناقمون على الوعود »امل�ضتقبلية« 

باإمناء ع���كار، وتخ�ضي�ض مبل���غ 50 مليون 

دوالر له���ذه الغاية، والت���ي مل يتحقق منها 

�ضيء ُيذكر.

للرئي�ض احلري���ري ح�ضاباته الدقيقة يف 

خارطة طريق الع���ودة اإىل �ضارعه، وبالتايل 

اإىل لبن���ان، ومن م�ضلحت���ه اأن يطّهر اجلي�ُض 

هذا ال�ضارَع من التط���رف، �ضواء يف طرابل�ض 

اأو عكار اأو �ضي���دا، واأن ت�ضمد املقاومة على 

احل���دود ل�ضّد هجمات االإرهابيني، الأن البديل 

ع���ن القادة املتطرفني لدى بع�ض �ُضنة لبنان 

هم الحقًا اآل احلريري، نتيجة غياب زعامات 

�ُضنية اأخرى ع���ن توحيد جزئي لهذا ال�ضارع، 

ال�رصاع  ذل���ك، وبانتظار ج���الء  وبانتظ���ار 

االإقليمي ال بد للحريري مهما اأقام يف لبنان 

من العودة اإىل ال�ضعودية ل�ضببني:

اأواًل: الأن وج���وده مين���ح اململكة �رصف 

احت�ض���ان رمزي���ة �ُضني���ة، ومينحه���ا حرية 

ممار�ضة ال���دور يف مماحكة اإيران، وثانيًا الأن 

ه���ذا الوجود مينح احلري���ري القوة املذهبية 

ال�ضتعادة �ضارعه من براثن ال�ضاهر واملرعبي 

وم���ن ينت�ضب اإليهما يف ع���كار، ومن حلفاء 

االأم����ض يف طرابل�ض، ومن قب�ضة اأ�ضامة �ضعد 

يف �ضيدا، ويبقى البق���اع �ضهاًل ممتنعًا على 

احلريري، مادام النظام ال�ضوري مل ينك�رص ومل 

ينت����رص، ومادام احلوار مع حزب اهلل باٍق يف 

م�ضتوى تنفي�ض االحتقان ورفع العتب.

�أمني �أبو ر��صد

»صحوة« الحريري للحوار 
شبيهة بحركة »الصحوات« 

العراقية المنتفضة على 
التكفير

أحــداثأحــداث2

�لرئي�س �شعد �حلريري م�شاركاً يف �لذكرى �لعا�شرة الغتيال و�لده                      )�أ.ف.ب.(

هل يرجع الحريري إلى السعودية؟

) العدد 346(  اجلمعة - 20 �شباط - 2015



همسات

¡ هل �ضيغادر �رصيعًا؟
ت�ضاءل���ت م�ضادر من »14 اآذار« م���ا اإذا كان رئي�ض 

»تيار امل�ضتقبل« �ضعد احلريري �ضيغادر لبنان �رصيعًا 

اإىل مقره يف اململكة العربية ال�ضعودية، اأم اأنه �ضينتظر 

حتى 14 اآذار املقبل للم�ضارك���ة يف االإعالن الذي ُتعّده 

ق���وى 14 اآذار وتعقد من اأجله خل���وات مطّولة يف هذه 

االأيام.

¡ املرحلة ال حتتمل
ُعل��م �أن ن�ص��يحة دولي��ة و�إقليمي��ة تلّقاه��ا رئي���س 

�حلزب �لتقدمي �ال�ص��ر�كي �لنائ��ب وليد جنبالط، بعدم 

�عتز�له �لعمل �ل�صيا�ص��ي، الأن �ملرحلة ال حتتمل �لتدريب 

.»stage«�و�لتمرين و�ل

¡ حتيا اململكة
كان الفت���ًا يف احتف���ال الذكرى العا����رصة الغتيال 

الرئي����ض رفيق احلري���ري، اأن وريث���ه ال�ضيا�ضي ا�ضتهل 

خطابه املح�رصَّ �ضلفًا بتوجيه التحية والتقدير والوالء 

للمل���ك ال�ضعودي وويل عه���ده وويل ويل عهده، قبل اأن 

ياأتي على الذكرى واملنا�ضبة.

¡ رهن امليدان
ق��ال نائ��ب �صم��ايل �إن عودة زميل��ه خال��د �ل�صاهر 

ر �لو�صع  �إىل كتل��ة �مل�صتقبل »يف �لعلن« مرهون��ة بتطوُّ

�ملي��د�ين يف �ل�صل�صل��ة �ل�رشقي��ة، مذّك��ر�ً ب��اأن مرجعي��ة 

�ل�صاه��ر مل تكن يومًا �صعد �حلريري، و�لكل - يف �لكتلة 

وخارجها - يعرف ذلك.

¡ تبخري
رب���ط اأح���د منّظري »الق���وات اللبناني���ة« اغتيال 

الرئي�ض رفيق احلريري بوح���دة تيار وحمور املقاومة، 

ملّمح���ًا اإىل اأن احلريري كان عائق���ًا اأمام قتال املحتل 

»االإ�رصائيل���ي«.. بينما كتب اأحد املبّخرين اأن احلريري 

كان وراء اإن�ض���اء ومتويل اأوائ���ل املجموعات املقاومة 

يف الع���ام 1982، والتي كانت اأول من نّفذ عمليات �ضد 

املحتل انطالقًا من �ضيدا.

¡ يف االأحالم
��صتغ��رب قي��ادي »و�صط��ي« م��ا ُن�رش عل��ى �ل�صفحة 

�الأوىل الإحدى �ل�صحف من �أن تر�ُجع قطاع �لكهرباء يف 

لبن��ان و�لتغذية مع برنامج �لتقن��ن ح�صل بعد �غتيال 

�لرئي���س �حلري��ري، و�أن �لتي��ار �لكهربائ��ي كان 24/24 

عندم��ا كان يف �ل�صلطة.. وقال �لقيادي مب�صحة �صاخرة: 

من��ذ �أن وعي��ُت و�أنا �صغري مل تكن �لكهرباء 24 �صاعة يف 

لبن��ان �إال يف �الأحالم، وميكن كان عم يحكي عن �حللم، 

وبتمرق ع �لنا�س وع �جليل �جلديد«.

ثم���ة عن�رصية اأطلّت فجاأة يف لبنان، �ضد 

ال�ضوريني، وحتدي���داً »النازحني«، و�ضلت اإىل 

حّد اتباع النم���ط اخلليجي بالن�ضبة للعمالة 

االأجنبية؛ من حيث توفري »الكفيل«.

ومنذ بدايات االأزمة ال�ضورية، علت اأ�ضوات 

كان اأبرزها ل�»التيار الوطني احلر«، ب�رصورة 

تنظيم »النزوح ال�ضوري«، حتى ال يتحول اإىل 

»ك���رة ثلج« يعجز لبن���ان الر�ضمي عن وقف 

تدحرجها، لك���ن متع�ضبي »14 اآذار« وبع�ض 

»االإ�ضالمي���ني وبع�ض لبن���ان الر�ضمي رف�ض 

ذلك، واتهم َمن يطالب بهذا االأمر بالعن�رصية.

ي�ضاف اإىل كل ذلك، ن�ضوء جمعيات الإيواء 

وم�ضاع���دة »النازحني« كالفط���ر؛ مل ُيعرف 

كيف وملاذا ن�ضاأت، وما هي كمية االأموال التي 

و�ضلت اإليها، وكيف وزعت، اأو كيف ُنهبت؟

واإىل كل ذلك، كان ثمة جمعيات خليجية 

حتمل امل�ضاع���دات لتوزيعها يف كل املناطق، 

ومعظمه���ا كان ال يتّم بتن�ضي���ق مع اجلهات 

اللبناني���ة املعنية، وكانت حتظ���ى بتغطية 

اإعالمية كبرية من االإع���الم اخلليجي وبع�ض 

اللبن���اين، والوقائ���ع ت�ضري هن���ا اإىل اأن هذه 

املعونات يف معظمها كانت الأغرا�ض �ضيا�ضية 

ومذهبية لي�ض اإال.

واأك���رث م���ن ذلك، فق���د كان هن���اك غ�ّض 

طرف عن ن�ضاط���ات »املعار�ضات« يف و�ضط 

جتمع���ات »النازحني«، حي���ث حمل االإعالم 

على �ضبي���ل املثال ال احل����رص اأن »تن�ضيقية 

الالجئ���ني ال�ضوريني يف لبن���ان اأقامت دورة 

تدريبية الئتالف اجلمعي���ات اخلريية الإغاثة 

الالجئني«.. )الحظوا ه���ذا التعبري: تن�ضيقية، 

الالجئون، ولي�ض النازحني(.

باأي ح���ال، فاإن »النازح���ني« ال�ضوريني 

امل�ضجلني من قَبل املفو�ضية العليا لالجئني، 

والبال���غ عدده���م 600 األف الج���ئ على نحو 

1.200 نقط���ة يف جمي���ع املحافظ���ات، م���ع 
اأرجحية وا�ضحة يف البق���اع وال�ضمال، رفعوا 

عدد ال�ضكان يف العديد من البلدات والقرى اإىل 

اأكرث من ال�ضعف.

احلكومة اللبنانية تق���ّدر عددهم مبليون 

ون�ض���ف املليون »ن���ازح«، اأي ما يوازي ثلث 

ال�ضعب اللبن���اين، وهذا يعني اأنه���ا ماأ�ضاة.. 

اأواًل، الأهلنا ال�ضيوف ال�ضوريني، الذين خ�رصوا 

منازلهم وبع�ض اأف���راد عائالتهم، وجلاأوا اإىل 

لبن���ان الذي خ���رب اأهله لعق���ود طويلة هذه 

املعاناة، وثاني���ًا الأنهم يعي�ضون حاليًا معنا 

يف بل���د يعاين م���ن انق�ضام �ضيا�ض���ي واأزمة 

اقت�ضادي���ة اجتماعية واأمني���ة تنعك�ض على 

»النازح���ني« ال�ضوريني يف خمتلف اأبعادها، 

وم���ا ينطوي عل���ى ذلك من ارتف���اع م�ضتوى 

املخاطر عل���ى املعي�ضة و�ضوق العمل والبنى 

التحتية واخلدمات العامة.. 

فباالإ�ضافة اإىل الت�ضامن مع »النازحني« 

يف ماأ�ضاته���م، ال ب���د م���ن توجي���ه التحية 

اإىل ال�ضع���ب اللبناين واأهلن���ا يف املخيمات 

ا�ضتقب���ال »النازحني«  حُل�ضن  الفل�ضطيني���ة 

ال�ضوريني، والتي كان قد �ضلّفها �ضابقًا ال�ضعب 

ال�ض���وري للنازحني اللبناني���ني اإبان العدوان 

»االإ�رصائيلي« على لبن���ان عام 2006، حيث 

ا�ضت�ضاف���ت العائ���الت ال�ضوري���ة حوايل 260 

األف نازح لبناين، بادلتهم العائالت ال�ضورية 

والفل�ضطيني���ة اجلميل يف حمنته���م الراهنة، 

كذل���ك وجود حوايل 300 األف عامل �ضوري يف 

لبنان قبل املحنة، �ضاهم يف امت�ضا�ض عملية 

النزوح ن�ضبيًا.

لق���د �ضكل���ت التدابري الر�ضمي���ة االأخرية 

لتنظيم »النزوح« نوعًا من العن�رصية، فاأُخذ 

»ال�ضالح بعزا الطالح«، فهل هناك من يقنعنا 

كيف وملاذا مل يتمّك���ن الفنان املعروف اأمين 

ر�ضا من دخ���ول االأرا�ض���ي اللبنانية؟ وكيف 

مل يتمّك���ن الفن���ان ال�ضوري املع���روف ق�ضي 

خويل من املج���يء اإىل لبنان، بعد اأن اكت�ضف 

اأنه بحاجة اإىل كفي���ل اأو اإىل دعوة؟ وغريهما 

العديد من االأمثلة.

ثمة حقيق���ة ال بد من االعرتاف بها، وهي 

اأن النزوح ال�ضوري ال بد له من التنظيم، واأوىل 

�رصوطه اأن يت���م التن�ضيق مبوجب املعاهدات 

املربمة مع الدولة الوطنية ال�ضورية، واالمتناع 

عن االأ�ضل���وب العدائ���ي نحوه���ا، وحماولة 

اال�ضتقواء باملعار�ضات عليها.

وثانيه���ا: االط���الع على اأعم���ال ووثائق 

ون�ضاط مئات اجلمعي���ات االإغاثية؛ اللبنانية 

منه���ا واخلليجية، والتي يف معظمها ال ت�ضّب 

يف خدم���ة »النازحني« بقدر م���ا ت�ضّب يف 

اأهداف مذهبية اأو م�ضاعدة االإرهابيني.

اإنن���ا يف لبنان اأمام كارث���ة حقيقية بعد 

اأن ارتف���ع ع���دد املقيمني م���ن 4 ماليني اإىل 

5.5 ماليني ن�ضمة دفع���ة واحدة، وكارثة اأمام 
تخل���ي احلكومة ع���ن م�ضوؤولياته���ا اإزاء هذا 

الواق���ع، وعدم التن�ضيق مع منظمات املجتمع 

املدين اللبن���اين، وترك امل�ضوؤولية على عاتق 

املفو�ضية ال�ضامية لالجئني وبع�ض املنظمات 

الدولي���ة، واجلمعيات اللبنانية والفل�ضطينية، 

وجمعي���ات خليجي���ة م�ضبوه���ة يف تطرفها 

ودعمها لالإرهابيني، وع���دم توّفر امل�ضاعدات 

اخلارجية بال�ضكل املطلوب.

�صعيد عيتاين

هل تستحق العائالت 
السورية التي أحسنت 

استقبال اللبنانيين عام 
مة  2006 التدابيَر المنظِّ

لدخولهم إلى لبنان؟
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لماذا العنصرية المفاجئة في التعامل مع السوريين؟
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اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

اأحرّ التعازي لل�ضيخ جربي

تتق���دم اأ�رصة جريدة »الثب���ات« من اأمني عام 

حركة االأمة �ضماح���ة ال�ضيخ د. عبد النا�رص جربي 

باأح���رّ التعازي بوفاة »حمات���ه« ال�ضيدة انت�ضار 

�ضاحلاين - الفاكهاين، راجية من اهلل العلي القدير 

اأن ي�ضكنه���ا ف�ضيح جنان���ه، واأن ُيلهم اأهلها ال�ضرب 

وال�ضلوان.

اأحر التربيكات لل�ضيخ ح�ضان عبداهلل

تتقدم اأ�رصة جريدة »الثبات« من رئي�ض الهيئة 

االإدارية لتجمع العلماء امل�ضلمني يف لبنان؛ ال�ضيخ 

ح�ّض���ان عبداهلل، باأرفع التربي���كات با�ضت�ضهاد ابن 

عمه امل�ضّور التلفزيوين الزميل ح�ضن عبداهلل، اأثناء 

تغطيته وت�ضويره املعارك الدائرة يف حلب وريفها 

ال�ضمايل، اآملة من اهلل العلي القدير اأن يح�رصه مع 

االأولياء وال�ضاحل���ني، واأن يتغمده بوا�ضع رحمته، 

واأن ُيلهم اأهله ال�ضرب وال�ضلوان.
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م الجيش السوري في الشمال والجنوب دالالت تقدُّ
»م�ص���ر العامل الي���وم ُي�صنع يف 

املنطقة«.. قاله���ا ال�صيد ح�صن ن�رصاهلل 

يف خطابه الأخر.

اإذا كان العامل فع���ًا يريد مواجهة 

الإره���اب الذي بداأ يط���رق اأبواب الغرب 

والولي���ات املتح���دة، فعل���ى الغ���رب 

اأن  متام���ًا  يع���ي  اأن  و»اليانك���ي« 

التكفري«  با�ص���م »الإ�ص���ام  اللع���ب 

والأنظم���ة املعادية  ال���دول  ل�صتهداف 

للكي���ان ال�صهي���وين، وحتدي���داً �صورية 

والعراق، قد انته���ى، وعليه الإقاع عن 

ا�صتغال الإرهاب ال���ذي �صنعته اأجهزة 

ا�صتخباراتي���ة با�ص���م »الإ�صام« تارة، 

وبا�ص���م »املعار�ص���ة« املعتدلة طوراً، 

ف�صوري���ة لي�ص���ت نيكاراغ���وا، ومرتزقة 

الإره���اب )متطرفون اأو معتدلون( لي�صوا 

»كون���را«، ف�»الكون���را« ب���اأي حال 

�صاروا يف مزابل تاريخ اأمركا الاتينية.

اأما الآخرون من العرب، فا ُيعقل اأن 

يكون رّدهم على طريقة ملك الأردن الذي 

اأرغ���ى واأزبد بع���د اأن اأحرقت »داع�ش« 

الطي���ار الك�صا�صب���ة، ول عل���ى طريقة 

الرئي�ش امل����رصي عبد الفتاح ال�صي�صي، 

بع���د اأن نحر الإره���اب »الداع�صي« 21 

م�رصيًا يف ليبيا، حيث هّدد وتوّعد.

الأول يه���دد »داع����ش« يف وق���ت 

ين�ّصق في���ه مع الع���دو »الإ�رصائيلي« 

لدعم »الن����رصة« يف اجلنوب ال�صوري، 

ويقيم عل���ى اأرا�صيه مع�صكرات التدريب 

لاإرهابي���ن، من اأج���ل تخريب �صورية، 

الأمركية  املخاب���رات  م���ع  بالتن�صيق 

واملو�صاد، والث���اين مل يح�صم اأمره بعد 

خ�صو�صًا  اخلليجي���ة،  عاقات���ه  ب�صاأن 

اليديولوج���ي  امل�ص���در  ال�صعودي���ة؛ 

ويف  لاإرهاب،  الأ�صا�ص���ي  والتمويل���ي 

مواقف���ه العنيفة �صد اليم���ن، وحتديداً 

الق���وى الثورية فيه���ا، وذهابه اإىل حد 

اخلوف والتخوي���ف على قناة ال�صوي�ش، 

جراء التط���ورات اليمني���ة ل معنى له 

�صوى اإر�صاء مملكة الرمال..

»الداع�ص���ي«  الإره���اب  مواجه���ة 

و»القاعدي« ل تتّم على طريقة �صيوخ 

القبائ���ل، لأن ظاهرة الإرهاب حتت ا�صم 

»الإ�صام« تتداخل فيها عقائد واإغراءات 

مذهلة؛ ماًل وجن�صًا، وخمابرات ومو�صاد 

و�صلط���ة وخاف���ة، وحتريف���ًا مرّوع���ًا 

للعقي���دة والدي���ن، كان���ت اأر�صيته قد 

ن�ص���اأت يف التاريخ احلدي���ث مع ولدة 

امل�صتوَلدْين  و»الإخوان«،  »الوهابية« 

من الرحم والتمويل الإنكليزي.

باأي ح���ال، ثم���ة تط���ورات د�صمة 

���ل يف املي���دان ال�ص���وري يف كل  ت�صجَّ

امل�صهد  اقتح���ام  واآخرها  الجتاه���ات، 

املي���داين يف اجلبه���ة ال�صمالية، بفعل 

تق���دُّم اجلي����ش ال�صوري ب�ص���كل �رصيع 

وحا�ص���م يف حلب وريفه���ا، يف توقيت 

بالغ الدللة، وتزامنًا مع مثول املبعوث 

الأممي اإىل �صورية �صتيفان دي مي�صتورا 

اأمام جمل����ش الأمن ال���دويل، بعد نيله 

ال�صورية على  الوطني���ة  الدولة  موافقة 

خطته الرامية لتجميد القتال يف حلب، 

والذي رّدت عليه املجموعات الإرهابية 

بق�ص���ف الأبرياء يف املدين���ة، بتوجيه 

وا�صح م���ن احلكم ال�صتب���دادي لرجب 

طي���ب اأردوغ���ان يف تركيا، ف���كان الرد 

احلا�صم لدم�صق اأن خطة دي مي�صتورا لن 

تكّبل يد اجلي�ش يف ريف حلب ال�صمايل، 

الذي ل تخفي اأنق���رة اأنها تريده منطقة 

عازلة بقرار غرب���ي، وبالتايل فاإن هذه 

التطورات جاءت قبل �صاعات من تقدمي 

دي مي�صتورا تقريره، ما يعني اأن اجلي�ش 

ال�صوري يفر�ش معادلت جديدة و�صلت 

اإىل ح���د فك الطوق ع���ن املدينة، مروراً 

بفك احل�صار عن بلدت���ي ُنّبل والزهراء، 

والأهم قطع طريق الإمداد من تركيا.

ال�صوري  ن اجلي�ش  اإذاً، ب�صاعات متكَّ

م���ن تعزيز مواقعه �صم���اًل، فيما وا�صل 

تقدُّم���ه جنوب���ًا عن���د مثل���ث درعا - 

القنيط���رة - ري���ف دم�ص���ق، وفر����ش 

معادلت ميدانية جديدة، يف زمن تو�صع 

املخاطر الإرهابية يف كل اجتاه، ب�صكل 

بات ه���ّم وخوف الأوروبي���ن كبراً من 

تواجد »الدواع�ش« يف ليبيا، وتهديدهم 

روما التي اأعلنت عن ا�صتعدادها لقيادة 

حتالف دويل ملواجهة الإرهابين يف بلد 

عمر املخت���ار، بعد اأن �صعرت اأن مو�صى 

ما �صنعه املو�صاد والمركين والغرب 

و�صلت فعًا اإىل ذقنها.

باخت�ص���ار، اإن قرار ف���ك الطوق عن 

حلب وف���ك احل�صار عن نب���ل والزهراء 

وقطع طريق المداد م���ن تركيا، وقبلها 

ا�صتعادة اجلبه���ة اجلنوبية، قرار حا�صم 

اتخذته دم�صق، ول عودة عنه، لعتبارات 

منها م���ا يت�صل بالتط���ورات ال�صورية، 

خ�صو�صًا جلهة حماي���ة دم�صق، بعد اأن 

كان الأردن والدول���ة العربي���ة وبائعو 

ال���كاز العربي، بالإ�صاف���ة اإىل وا�صنطن 

بالطبع، ُيع���ّدون لهجوم من اأجل و�صع 

دم�صق حتت التهديد املبا�رص، ومنها ما 

يت�صل ببعد خارجي، اإن جاز التعبر، هو 

البع���د الإقليمي املرتبط مبوازين القوى 

بن حم���ور طهران - دم�صق - املقاومة 

من جهة، وحمور املجموعات الإرهابية 

و»املعار�ص���ات« املتع���ددة الأ�ص���كال 

والأولوان مع حلفائهم الأعراب والغرب 

والكيان ال�صهيوين من جهة ثانية.

واحلقيقة الوا�صح���ة هي اأن حمور 

ال�رص املع���ادي لدم�صق مل يعد ي�صتطيع 

فر����ش معادلت���ه كما يح���ب وي�صتهي، 

ولهذا رمبا تك���ون الن�صحية هنا واجبة 

الداخلين،  ل�صعد احلري���ري وحلفائ���ه 

واخلارجي���ن، ومعه���م بالطب���ع وليد 

جنباط، الذي اأعلن بالأم�ش اأنه مع اآخر 

»مقاتل« يحارب �ص���د الأ�صد، اأن يكّفوا 

ع���ن وت���رة عدائه���م وعدوانيتهم �صد 

الدول���ة الوطنية ال�صورية.. اإنها ن�صيحة 

نقّدمها لوجه اهلل تعاىل.

اأحمد زين الدين

تقدم اجلي�ش ال�سوري ال�سريع واحلا�سم يف حلب وريفها جاء يف توقيت بالغ الداللة

بع���د ورود معلوم���ات ون����رص وبّث 

تقاري���ر �صحافي���ة حول التح���اق بع�ش 

ال�صباب اللبن���اين بالتنظيمات التكفرية 

امل�صلحة املنت�رصة يف دول املنطقة، ولأن 

غالبية هوؤلء ال�صباب قادمون من طرابل�ش 

وال�صمال، ُيطرح ال�صوؤال: كيف ينتقلون من 

مناطقهم اإىل مقاّر املجموعات التكفرية؟ 

ومن ي�صّهل لهم ذلك؟

يوؤك���د م�ص���در اإ�صام���ي طرابل�ص���ي 

وا�صع الط���اع، عدم وجود غرفة عمليات 

خا�صة لتجنيد ال�صب���اب يف »املنظمات 

اجلهادي���ة« يف عا�صمة ال�صم���ال، لفتًا 

اإىل اأن معظ���م حالت اللتحاق بالتيارات 

املت�ص���ددة مّت���ت ع���رب مواق���ع التوا�صل 

الجتماعي، خ�صو�صًا »فاي�صبوك«، حيث 

يتوا�صل من خال���ه »�صما�رصة التكفر« 

مع الراغبن ب�»اجله���اد«، م�صراً اإىل اأن 

عر�ص���ال وجروده���ا هي املحط���ة الأوىل 

لل�صباب، حيث تتم ت�صكياتهم اإىل �صورية 

اأو الع���راق، اأو البقاء يف »اجلرود«؛ وفقًا 

ملا تدعو احلاجة.

وع���ن توزي���ع »اجلهادي���ن« ب���ن 

تنظيم���ي »داع�ش« و»جبه���ة الن�رصة« 

و�صواهما، يعترب امل�صدر اأن »املاي�صرو« 

واح���د، كا�صفًا عن دور كبر لا�صتخبارات 

الأردني���ة والركية يف هذا ال�صاأن، ل�صيما 

يف املرحلة الفائتة.

كذل���ك ي�صر امل�ص���در اإىل اأن عمليات 

انتق���اء »ال�صباب اجله���ادي« حت�صل يف 

امل�صاج���د، وحتدي���داً من خ���ال الدرو�ش 

الدينية، حي���ث يراقب »�صما�رصة التكفر« 

حما�ش ال�صباب واندفاعهم، وبالتايل اإمكان 

جتنيده���م مل�صلحة اجلماع���ات الأ�صولية 

املت�ص���ددة، يتبع ذلك التوا�صل مع ال�صباب 

الراغب���ن بالقتال عرب و�صائ���ل التوا�صل 

الأوق���ات، وتقدمي  الجتماع���ي يف معظم 

الت�صهيات لهم.

ويرّجح امل�صدر وجود خايا تكفرية 

نائمة »غ���ب الطل���ب« يف »طرابل�ش« 

وبع�ش مناط���ق ال�صم���ال، م�صتفيدة من 

وج���ود بيئ���ة حا�صنة له���ا، ل�صيما يف 

ال�صباب  ا�صتمرار �رصاع املحاور، و�صعور 

ن���ي بحالة من ال�صي���اع بعد اإخفاق  ال�صُّ

ال�صعودي���ة يف �صيا�صتها حيال  اململكة 

التطورات الت���ي حتدث يف املنطقة، الأمر 

التيارات  الذي يحّفزه���م لان�ص���واء يف 

»الوهابي���ة« التي تّدع���ي »ن�رصة اأهل 

ال�صنة«. 

ويف �صي���اق مت�صل، يوؤك���د امل�صدر 

ا�صتقرار الو�ص���ع الأمني يف »الفيحاء«، 

ل�صيم���ا بعد الإج���راءات المني���ة التي 

اللبن���اين، وماحقة  اجلي����ش  يتخذه���ا 

اإىل  اإ�صاف���ة  امل�صبوه���ن واملطلوب���ن، 

ا�صتم���رار احلوار بن »تي���ار مل�صتقبل« 

وحزب اهلل، وانطاق حراك �صيا�صي جديد 

يف املدينة، بعد متلمل ال�صارع الطرابل�صي 

الأزرق« وتناق�صاته  اأداء »التي���ار  م���ن 

يف التعاط���ي مع امل�صتج���دات الأخرة، 

كاحلوار مع حزب اهلل، ومكافحة الإرهاب، 

برز ذلك جلي���ًا بعد خطاب الرئي�ش �صعد 

احلريري الأخر يف »البيال«، فقد حاول 

ا�صتنها�ش جمهوره و�صد ع�صبه بح�صوره 

ال�صخ�صي يف ذكرى وال���ده، وانتقاد دور 

احل���زب يف حربه على الإرهاب، ومد اليد 

للحوار مع املقاومة يف اآن!

لري���ب اأن هذا التناق����ش، اإ�صافة اإىل 

اإهم���ال »احلريري���ن« لث���اين اأكرب املدن 

اللبنانية اإمنائي���ًا، اأ�صهما يف بداية بلورة 

حال���ة �صيا�صي���ة جديدة فيه���ا، كانطاق 

»حركة املحرومن« بقيادة توفيق �صلطان، 

و»انتفا�ص���ة« وزير ال�ص���وؤون الجتماعية 

ر�صيد دربا�ش، واإعانه المتناع عن توقيع 

اأي ق���رار اإل بعد تعي���ن احلكومة ملجل�ش 

اإدارة للمنطق���ة القت�صادي���ة اخلا�صة يف 

مرافاأ طرابل�ش،ما يعزز متلمل الطرابل�صين.

ومما يوؤ�رص اإىل اإمكان اإقبال »الفيحاء« 

على مرحلة �صيا�ص���ة جديدة خمتلفة عن 

الراهنة، املرتكزة عل���ى التحري�ش واملال 

ال�صيا�ص���ي، هو خف����ش ميزاني���ة »تيار 

الع���زم« بقيادة الرئي�ش جني���ب ميقاتي، 

يف  الجتماعي���ة  لل�ص���وؤون  املخ�ص�ص���ة 

املدينة اإىل الن�صف، بانتظار تبلور املرحلة 

املذكورة، على ما توؤكد م�صادر عليمة.

ح�صان احل�صن 

عمليات الجيش السوري 
الميدانية األخيرة نسفت 
خطط محور الشر المعادي 

لدمشق

د التكفيريون الشباب اللبناني؟
ّ
كيف يجن
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املعركة مفتوحة

اأكد م�ص���در يف وزارة الدف���اع امل�رصية، ل�صحيفة 

مة  »الثبات«، اأن القيادة الع�صكرية امل�رصية م�صمِّ

على حماربة الإرهاب، واملعركة والطلعات اجلوية 

والهجمات الربي���ة �صد معاق���ل الإرهاب مفتوحة 

وم�صتمرة حتى اقتاع الإرهاب من جذوره. واأو�صح 

امل�صدر اأن لدى م�رص وثائق توؤكد تلّقي املجموعات 

الإرهابية يف �صين���اء الدعم عرب احلدود مع ليبيا، 

وهن���اك مع�صكرات لتدريب املرتزق���ة ل�صّخهم اإىل 

�صين���اء، وما اأقدم���ت عليه »داع����ش« �صد عمال 

م�رصي���ن على اأرا�صي ليبي���ا اإل خطوة يف �صياق 

ت�صتيت جهد اجلي�ش امل�رصي واإ�صغاله، وا�صتنزافه 

وجرّه اإىل و�ص���ع ُيفر�ش عليه، بتخطيط من اأركان 

املوؤامرات الإرهابية عل���ى الأمة العربية يف م�رص 

و�صورية والعراق ب�صكل خا�ش.

¡ ا�صتهداف احلجر دون الب�رص
اأف��اد تقرير �صادر ع��ن »البنتاغون« اأن الطائرات 

الغربي��ة والرتكية والقطري��ة تتناوب يف عمليات 

اإن��زال لال�صلح��ة عل��ى مناطق قريبة م��ن مناطق 

�صيطرة »داع�س«، يف وقت كانت طائرات التج�ص�س 

بدون طي��ار الأمريكية جتوب �صماء تلك املناطق. 

وك�ص��ف التقري��ر اأن اأك��ر من %80 م��ن عمليات 

الق�ص��ف الت��ي ُنّف��ذت ح�ص��ب الآلي��ة الأمريكي��ة 

ملحاربة »داع�س« كانت ت�صتهدف احلجارة ولي�س 

عنا���ر »داع���س«، مبعن��ى اأن عملي��ات الق�صف 

كان��ت ت�صته��دف املق��ار التي كان��ت »داع�س« قد 

اأخلتها منذ بداأ التحالف عملياته.

¡ »اإ�رصائيل« تراقب
قال م�ص����در ع�صك����ري »اإ�رصائيل����ي« رفيع اإن 

نتائج املعركة املتوا�صلة بن اجلي�ش ال�صوري 

واملجموعات امل�صلح����ة  يف اجلنوب ال�صوري؛ 

من درعا حتى القنيط����رة، �صتكون لها تاأثرات 

عل����ى م�رصوع »اإ�رصائيل« يف اجلنوب ال�صوري، 

واأي ن�ص����اط ع�صكري ُتقدم عليه دم�صق يف تلك 

املنطقة احلدودية ميكن اعتب����اره اإجنازاً كبراً 

من الناحي����ة امليدانية، و�رصبًا مل�صاريع اأمنية 

و�صيا�صية للمنطقة احلدودية. ولفت امل�صدر اإىل 

اأن »اإ�رصائيل« تتاب����ع باهتمام كبر ما يجري 

يف املنطقة اجلنوبية ل�صورية، وا�صتداد املعارك، 

وتدرك جيداً اأنها تهدف اإىل اإنهاء حالة ال�صيطرة 

ال�صورية« امل�صلحة يف  املطلقة ل�«املعار�صة 

بع�ش املناطق اجلنوبي����ة؛ يف درعا والقنيطرة 

واأريافهما، م�صراً اإىل اأن الهتمام »الإ�رصائيلي« 

ل تقت�رص اأ�صبابه على و�صك انهيار حلم املنطقة 

الآمن����ة، فهذا النهيار �صتكون له تبعات عديدة، 

م����ن بينها ح�صور قوي حل����زب اهلل واإيران على 

طول احلدود من �صورية اإىل جنوب لبنان.

¡ خوف �صعودي
اعت��ر م�ص��در دبلوما�ص��ي مين��ي اأن التحري���س على 

ال�صعب اليمني، وحماولة �صل موؤ�ص�صاته، واإغالق بع�س 

ال��دول ل�صفاراته��ا يف �صنعاء، اله��دف منه خلق فراغ 

�صيا�ص��ي، واإحداث فو�صى عارم��ة يف �صاحته، لعرقلة 

جهوده يف تعزيز وحدته ونهو�صه وبناء اقت�صاده.

وق��ال امل�صدر اإن نظ��ام اآل �صعود يلعب دوراً كبرياً يف 

التاآم��ر عل��ى ال�صع��ب اليمني، وق��د كّثف م��ن عمليات 

اإر�صال الأ�صلحة اىل بع�س القبائل يف اليمن، خ�صو�صًا 

يف منطق��ة ماأرب، وهو يدف��ع م�صوؤويل املوؤ�ص�صات اإىل 

ت��رك اأعماله��م وال�صتقال��ة، للت�صوي���س عل��ى احل��راك 

النظ��ام  اأن  اإىل  م�ص��رياً  والناج��ح،  املتق��دم  ال�صعب��ي 

ال�صع��ودي اأقام حتالفًا مع »القاع��دة« لتنفيذ عمليات 

تفج��ري اإرهابية يف ال�صاحة اليمنية، وقد �صّخ للتنظيم 

الأم��وال والأ�صلح��ة، ك��ون الريا�س تخ�ص��ى كثرياً من 

تطورات الو�صع يف اليمن، لذلك توا�صل التحري�س اإىل 

درجة الطلبت من جمل�س الأمن اإ�صدار قرار حتت البند 

ال�صابع ل�رب اليمن واإجها�س ثورته.

من هنا   وهناك
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رسائل الجنوب إلى الشمال ُدر.. 
المفاجأة التي جهزها األسد

تزامنًا م���ع العمليات الع�صكري���ة امل�صتمرة 

الت���ي اأطلقها اجلي����ش ال�ص���وري يف ال�صابع من 

اجلاري يف املنطقة اجلنوبي���ة، مدعومًا مبقاتلن 

من ح���زب اهلل، وم�صاركة اإيراني���ة ميدانية لفتة، 

�رصب اجلي����ش ال�صوري �صماًل، ع���رب اإعاء وترة 

عملياته ب�صكل مباغت يف حلب وريفها ال�صمايل، 

م�صتعي���داً بلدات هام���ة هزّت �صب���اك اجلماعات 

امل�صلحة التي انهارت دفاعاتها ب�صكل دراماتيكي، 

وبات اجلي�ش وحلفاوؤه على مقربة من فك احل�صار 

عن بلدت���ي ُنّبل والزهراء، و�صط تقّدم �رصيع داخل 

ك  املدينة، يف وقت تراق���ب »اإ�رصائيل« بقلق تفكُّ

وت�صع�صع اجلماعات امل�صلحة يف ريفي القنيطرة 

ودرعا، وعمادها »جبهة الن�رصة«، اأو ما ا�صُطلح 

على ت�صميته���ا ب�»حلد �صوري���ة اجلديد«، و�صط 

ت�صاوؤلت عم���ا اإذا كانت تل اأبيب �صتبقى متفرجة 

على ا�صتكمال �رصب جماعاتها امل�صلحة »اأكيا�ش 

الرم���ل احلامية حلدودها«، وفق تو�صيف �صحيفة 

»اإ�رصائيل هيوم«، وبالتايل ال�صماح ب�»انفا�ش« 

مقاتلي ح���زب اهلل على تلك احل���دود، اأو �صتكون 

جُمربة عل���ى التدخل العلني واملبا�رص هذه املرة، 

خ�صو�ص���ًا اإذا ما توقفنا اأمام ما ك�صفته معلومات 

اأمنية ُو�صفت ب�»املوثوق���ة«، ومفادها اأن رئي�ش 

وزراء العدو بنيامن نتنياهو حّط يوم العا�رص من 

اجلاري ب�صكل �رصّي ومفاجئ يف العا�صمة الأردنية 

عّمان، مبواكبة عبور فرق ا�صتطاع »اإ�رصائيلية«، 

على راأ�صها �صب���اط »نخبويون«، باجتاه احلدود 

ال�صوري���ة، عن طري���ق بلدة »اأم قي����ش« الأردنية 

القريب���ة من ح���دود فل�صطن املحتل���ة، ب�صحبة 

�صباط م���ن ال�صتخبارات الأردني���ة، حيث عقدوا 

اجتماعًا اأمنيًا لر�صم خطط الرد.

ويف حن توقف خ���رباء ع�صكريون اأمام �صر 

العمليات الع�صكرية التي اأطلقها اجلي�ش ال�صوري 

وحلف���اوؤه ب�ص���كل متزام���ن يف اجلبه���ات الأكرث 

�صخونة، خ�صو�صًا لناحية توقيت انطاق عمليات 

اجلبهة اجلنوبية، الت���ي تعني »اإ�رصائيل« ب�صكل 

مبا�رص، اأ�ص���ارت م�صادر �صحافي���ة اإىل معلومات 

ا�صتخبارية كانت ح�صلت عليها القيادة ال�صورية 

يف الث���اين من �صباط اجلاري، ومفادها اأن هجومًا 

كبراً ُحددت اإ�صارة انطاقته يف التا�صع منه، ُتعّد 

له تل اأبيب والأردن - مبباركة اأمركية �صعودية - 

يف غرفة عمليات عّمان، ينطلق من حمورين: الأول 

تتوله »اإ�رصائيل« يف القنيطرة من خال مقاتلي 

»جبه���ة الن�رصة«، والثاين ُي���وَكل اإىل الأردن يف 

درعا، حيث يوعز اإىل م�صلحي »اجلبهة« بالتنازل 

ميدانيًا ل�»اجلي�ش احلر« واملجموعات الع�صائرية 

امل�صلحة، بهدف خلق منطقة عازلة متتّد من درعا 

م���روراً بالقنيطرة وت�صل اإىل م�ص���ارف ال�صويداء، 

توؤدي اإىل عزل وتهديد دم�صق.

وح�صب املعلومات التي لفتت يف ال�صياق اإىل 

اأن قي���ادة املجموعات امل�صلح���ة اأُنيطت بالعقيد 

الفار »منذر احلريري«، فاإن ال�صتخبارات ال�صورية 

ا�صتطاعت خرق غرفة العمليات امل�صركة عرب زرع 

خمربين لها يف �صف���وف قيادين بارزين يف تلك 

املجموعات، ور�صدت و�ص���ول كميات �صخمة من 

الأ�صلح���ة اإىل مع�صكرات التدري���ب يف الأردن، من 

دولة الإم���ارات العربية، ُمرفقة مبجموعة طائرات 

ع�صكري���ة متركزت يف قواعد جوي���ة اأردنية، ومن 

ال�صعودية التي اأر�صل���ت بدورها اإمدادات ع�صكرية 

�صخم���ة ُوّجهت فوراً اإىل �صمال الأردن، وفق اإ�صارة 

املعلومات. وبح�صب اأحد الدبلوما�صين الغربين 

يف برلن، فاإن ر�صائل »اأمني���ة« تلقفتها الدوائر 

ال�صتخبارية »الإ�رصائيلي���ة« والركية تباعًا يف 

الأيام الأخ���رة، مل تقت�رص ح����رصاً على احتمال 

�صيط���رة مقاتل���ي ح���زب اهلل عل���ى القنيطرة يف 

الق���ادم من الأيام - وفق م���ا اأعلنت القناة الأوىل 

العربية - بل ت�صّمنت اإ�صارات عن �صل�صلة عمليات 

لحقة اأُجنز الإعداد له���ا باجتاه ال�صمال ال�صوري، 

تزامن���ت مع و�صول جمموعات م���ن قوات ال�صدم 

والنخب���ة يف احلر����ش الثوري الإي���راين، مّت ن�رص 

بع�صها على اجلبهة اجلنوبية، فيما توّجهت اأخرى 

باجتاه ال�صمال مبواكبة خ���رباء ع�صكرين اأُحلقوا 

بغرف���ة عمليات م�صركة يف حل���ب، واأ�صارت اإىل 

عزم القي���ادة ال�صورية اإنهاء تطهر حلب بالكامل 

يف الفرة القريبة املقبل���ة، والو�صول اإىل احلدود 

الركية. ولعل اأخطر التقاري���ر التي توقفت عنده 

الدوائر الأمنية »الإ�رصائيلي���ة« والركية - وفق 

اإ�ص���ارة الدبلوما�ص���ي الغربي - متّث���ل مبفاجاأة 

ميداني���ة باتت يف حوزة الرئي����ش ال�صوري ب�صار 

الأ�صد، تتجاوز اإنهاء احل�ص���م الع�صكري يف حلب، 

ربط���ًا بقرار �صوري - اإي���راين - رو�صي م�صرك مت 

التفاق عليه، يق�صي بت�رصيع عمليات احل�صم يف 

�صورية، مهما كلّف الأمر.

واإذ لف���ت اإىل امل�صارك���ة امليدانية املبا�رصة 

لقائد فيلق القد�ش الإيراين؛ اللواء قا�صم �صليماين، 

يف جن���وب �صورية، والذي �صبك بامل���وازاة اأذرعًا 

اأمنية هامة يف جبهات ال�صمال كما مبحيط دم�صق، 

جنبًا اإىل جنب مع ق���ادة ع�صكرين ميدانين يف 

اجلي�ش ال�صوري وح���زب اهلل، مت انتقاوؤهم بعناية 

لقيادة عمليات املرحلة املقبلة، اأ�صار التقرير اإىل 

اأن �صقف اإنهاء العملي���ات الع�صكرية الاحقة يف 

�صورية قد ل يتجاوز الأ�صهر ال�صتة املقبلة.

يف املح�صلة، اأه���داف باجلملة �صّددها حلف 

دم�ص���ق - طهران - ح���زب اهلل حتى الآن يف وجه 

خ�صومه؛ جنوبًا يف �صباك »اإ�رصائيل« وحلفائها، 

و�صماًل يف �صب���اك تركيا، واأجه���زة ا�صتخباراتها 

حتديداً، وهنا ح���رّي التذكر باإ�صارة تقرير مرا�صل 

ميداين يف �صحيفة »دايلي بي�صت« الأمركية، اإىل 

ين  ع����رصات ال�صباط الأتراك الذي���ن باتوا حُما�رصَ

يف حلب مع جمموعاتهم امل�صلحة، وحيث خل�ش 

فيه اإىل اأن معارك ال�صهباء هي احلا�صمة يف اإنهاء 

الره���ان الأمركي على معار�ص���ة �صورية م�صلحة 

تقف يف وجه الدولة ال�صورية وجي�صها.

ماجدة احلاج

عشرات الضباط األتراك 
الُمحاَصرين في حلب 

يستغيثون قيادتهم بسرعة 
ك إلنقاذهم التحرُّ

دبابات اجلي�ش العربي ال�سوري عند م�سارف ريف درعا
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املتح���دة  الأمم  اأروق���ة  ت�ض���ّج 

وال�ضحافة العربية والدولية باحلديث 

ل الع�ضكري امل�رصي  عن اإمكانية التدخُّ

يف ليبيا، ودع���وة امل�ضري عبد الفتاح 

ال�ضي�ضي اإىل ا�ضت�ضدار قرار من جمل�س 

الأم���ن لت�ضكيل حتالف دويل ملحاربة 

الإرهاب يف ليبيا.

الإرهاب���ي  اخلط���ر  يتداخ���ل 

»القاع���دي« يف ليبي���ا م���ع اخلطر 

الذي ت�ضت�ضع���ره القاهرة من �ضيطرة 

»الإخوان امل�ضلمني« يف ليبيا على 

جزء كبري من الب���اد واقت�ضامها مع 

ق���وات حفرت، الذي يحظ���ى باعرتاف 

دويل. وبالرغم من ق���ول البع�س اإن 

الروايات التي حتدثت عن ت�ضكيل ما 

ي�ضمى »اجلي����س امل�رصي احلر« يف 

ن���ًا ب�«اجلي�س ال�ضوري  ليبي���ا - تيمُّ

احل���ر« ال���ذي قّو����س ال�ضتقرار يف 

�ضوري���ة - ه���ي جم���رد رواي���ات ل 

�ضح���ة لها، لك���ن قي���ام املقاتات 

امل�رصية بق�ضف درن���ة الليبية، كرّد 

انتقامي على قتل امل�رصيني على يد 

»داع�س« ي�ض���ري اإىل اأن م�رص تعترب 

درن���ة بالتحديد م�ضدراً لتهديد اأمنها 

القومي، �ضواء َم���ن يتواجد فيها من 

الإرهابيني هم »داع�س« اأو »اجلي�س 

امل�رصي احلر«.

بكل الأحوال، يبدو الطلب امل�رصي 

با�ضت�ض���دار ق���رار من جمل����س الأمن 

للتدخل يف ليبيا ق���راراً حكيمًا ي�ضري 

اإىل اأن م�رص ت���درك الأخطار الناجمة 

عن تدخل ع�ضك���ري منفرد يف الأتون 

الليب���ي امللتهب، كما ت���درك اأنها لن 

تكون يف نزهة يف تدخلها الع�ضكري، 

لأ�ضباب عّدة اأهمها:

اأوًل: قد يك���ون التوريط امل�رصي 

اأمريكي���ة ملعاقبة  يف ليبي���ا حاجة 

الرئي�س امل�رصي عل���ى انفتاحه على 

رو�ضيا، وميك���ن اأن يكون ذبح الأقباط 

رّد �رصي���ع عل���ى زي���ارة بوت���ني اإىل 

القاهرة، اأو يهدف اإىل تقوي�س ا�ضتقرار 

القت�ضادي  املوؤمت���ر  لإف�ضال  القاهرة 

ال���ذي �ضينعقد يف �رصم ال�ضيخ من 13 

حتى 15 اآذار املقبل.

الغ���رب  تخلّ���ي  ع���دم  ثاني���ًا: 

واأمريكا ب�ضكل نهائ���ي عن »الإخوان 

امل�ضلم���ني«، فع���دم ا�ضت�ض���دار قرار 

وا�ض���ح م���ن جمل�س الأم���ن بت�رصيع 

التدخل يف ليبيا يعن���ي اأن الوليات 

املتحدة تعترب التعامل مع »داع�س« 

يف ليبي���ا خمتلف عن���ه يف العراق، 

وهذا يج���ب اأن يكبح الرغبة امل�رصية 

بالتدخ���ل الع�ضكري، لئا يكون الذبح 

فخًا مل�رص للغرق يف ليبيا.

ثالثًا: لأول مرة منذ الثورة تواجه 

م�رص اأخط���اراً متزاي���دة، وحتيط بها 

التهديدات من حماور عّدة؛ منها ما هو 

ظاهر للعيان، والبع�س الآخر قد يظهر 

يف امل�ضتقبل القريب اأو املتو�ضط:

يواجه  �ضين���اء،  جبه���ة  عل���ى 

اجلي����س امل�رصي تهدي���دات اإرهابية 

متوا�ضل���ة، ومتّثل جماع���ة »اأن�ضار 

بي���ت املقد�س« الت���ي اأعلنت الولء 

لتنظيم »الدولة الإ�ضامية« )داع�س( 

تهديداً كبرياً للدولة امل�رصية.

على اجلبهة الداخلي���ة، اإن تبّني 

»الإخوان« للعن���ف كو�ضيلة للعودة 

اإىل ال�ضلط���ة، والت�ض���دي مل���ا �ضّموه 

»النقاب«، يدف���ع م�رص اإىل م�ضتوى 

غ���ري م�ضبوق م���ن الأخط���ار، وتف�ّضي 

الإره���اب، وال�ضغ���ط عل���ى ال�رصطة 

واجلي�س يف معركة داخلية لجتثاث 

الإرهاب.

فبالرغم  ال�ض���ودان،  ناحي���ة  من 

م���ن قيام الب�ض���ري بزي���ارة للقاهرة، 

الفتاح  عب���د  بامل�ض���ري  والجتم���اع 

ال�ضي�ضي، والتفاق على تهدئة الأجواء 

املت�ضنجة ب���ني البلدين منذ الإطاحة 

مبحمد مر�ضي »الإخواين«، وهي ذات 

مرجعية احلكم الإ�ضامي يف ال�ضودان، 

لكن تبقى احلدود ال�ضودانية عامل قلق 

التاريخي  الن���زاع  ب�ضبب  للم�رصيني، 

على منطقة حاي���ب الغنية بالنفط، 

والتدخل ال���ذي يقوم به البلدان بدعم 

املعار�ضة يف البل���د الآخر، ف�ضًا عن 

الأثيوبي،  النه�ض���ة  ليبيا و�ضد  ملفي 

الذي ا�ضتدرك ال�ضي�ضي تداعياته بعدما 

كان مر�ض���ي قد ه���دد بق�ضفه فيما لو 

ا�ضتمرت اأثيوبيا ببنائه.

من ناحي���ة البحر الأحم���ر، لقد 

ع���رّب امل�رصيون �رصاح���ة اأن �ضيطرة 

احلوثيني عل���ى باب املن���دب يعني 

القومي امل�رصي، وتهديد  الأمن  تهديد 

املاحة يف البحر، وه���ذا قد يدفعهم 

اإىل التدخل الع�ضكري املبا�رص.

عل���ى اجلبهة الليبي���ة، وبالرغم 

من اأن اخلط���ر الأمني قد ظهر وا�ضحًا 

للعي���ان بعد اجلرمي���ة الب�ضعة التي 

ارتكبه���ا »داع�س« بقت���ل 21 قبطيًا 

م�رصيًا، ف���اإن الأخط���ار املتاأتية من 

اجلان���ب الليبي لي�ض���ت جديدة، وما 

انف���ك ال�ض���اح يدخ���ل اإىل م�رص من 

احل���دود الليبية منذ ثورة يناير 2011 

ولغاية اليوم، كم���ا اأنها لي�ضت املرة 

الأوىل الت���ي يتّم فيها تهديد اأو خطف 

اأو قتل اأقباط يف ليبيا.

انطاقًا مم���ا تقّدم، هذه املحاذير 

يجب اأن تدفع �ضاحب القرار امل�رصي 

لل���رتّوي يف اتخ���اذ ق���رار التدخ���ل 

الع�ضكري اأو عدمه، فالتدخل امل�رصي 

يج���ب األ يت���ّم اإل كج���زء من حتالف 

دويل اأو�ض���ع ملكافح���ة الإره���اب يف 

ليبيا فق���ط. اإن التدخل امل�رصي بهذه 

اإقليميًا يف  ال�رصوط يعطي م�رص دوراً 

�ضم���ال اأفريقيا، ويعطيها نفوذاً اأو�ضع، 

خ�ضو�ضًا اأن م�رص تق���رتب من ت�ضّدر 

دور اإقليم���ي يف امل�رصق العربي، ويف 

الأخ�س، وقد  ال�ضورية عل���ى  الق�ضية 

يكون املعرّب عن���ه الر�ضالة الإيجابية 

الت���ي اأر�ضلها ال�ضي���د ح�ضن ن�رصاهلل 

اإىل م�رص و�ضعبها، م���ا يعني اأن دوراً 

م�رصي���ًا يف احل���ل ال�ضيا�ضي ال�ضوري 

�ضيك���ون م�ض���در ترحي���ب من حمور 

املقاومة.

د. ليلى نقول الرحباين

حنين زعبي 
أقوى من الشطب

»ما يزعجكم اأنني فل�ضطينية.. 

�ضاأبق���ى فل�ضطيني���ة، واأت����رصف 

كفل�ضطيني���ة، واأ�ضعر كفل�ضطينية، 

واأنا�ضل مع �ضعبي �ضد الحتال«.. 

كلمات حنني زعبي يف رّدها على 

لنتخابات  تر�ّضحه���ا  �ضطب  قرار 

»الكني�ضت« القادم. 

املع���روف عن حن���ني زعبي 

ال�ضيا�ضات  اإزاء  مواقفها ال�ضلب���ة 

متار�ضه���ا  الت���ي  العن�رصي���ة 

فهي  �ضعبن���ا،  �ضد  »اإ�رصائي���ل« 

واأثناء مرا�ضم اأداء اليمني لأع�ضاء 

»الكني�ض���ت« ال����18 يف �ضب���اط 

2009، غ���ادرت قاعة »الكني�ضت« 
قب���ل اإلقاء م���ا ي�ضم���ى بالن�ضيد 

مو�ّضحة  هتكف���ا«،  »الإ�رصائيلي 

اأن خط���وة ان�ضحابها جاءت على 

خلفية اأن ه���ذا الن�ضيد ل ميّثلها.. 

وه���ي التي كان���ت ق���د �ضاركت 

املتوجهة  مرم���رة«  »�ضفينة  يف 

يومه���ا  وتعرّ�ض���ت  غ���زة،  اإىل 

و�ضلت  وا�ضع���ة،  حلملة حتري�س 

اإىل ح���د املطالب���ة مبحاكمته���ا 

ومنعه���ا للرت�ضح يف الدورة ال�19 

ل�»الكني�ضت«.

ق���رار �ضطب الزعب���ي يف هذا 

التوقيت ياأت���ي يف �ضياق احلملة 

ُتق���دم عليه���ا  الت���ي  ال�رص�ض���ة 

»اإ�رصائي���ل« �ضد �ضعبن���ا وقواه 

واأحزاب���ه الت���ي تواج���ه بكفاءة 

وطنية عالية العن�رصية املتمادية 

وامل�ضتفحلة التي ميار�ضها الكيان 

ت�ضتهدف  واإج���راءات  قوانني  عرب 

الفل�ضطينيني  تهمي�س  الإيغال يف 

وحما�رصته���م، بع���د الف�ض���ل يف 

احتوائه���م وتذويبهم يف املجتمع 

ال�ضهي���وين، وحتويله���م اإىل اأداة 

طيعة يف مترير م�رصوع تهويد كل 

�ضيء يف مناط���ق ومدن فل�ضطني 

عام 1948.

وبغ����س النظر عن التباُين يف 

املواقف بني م���ن يوؤيد ويعرت�س 

���ح وامل�ضارك���ة يف  عل���ى الرت�ضُّ

انتخاب���ات »الكني�ض���ت«، لك���ن 

علينا األّ نختل���ف حول اأن القوى 

وال�ضع���ب  العربي���ة  والأح���زاب 

الفل�ضطين���ي م���ن خلفه���ا، تقف 

باملر�ضاد يف مواجهة »اإ�رصائيل« 

و�ضيا�ضاته���ا، وه���ي الت���ي تعرّب 

كه���ا بهويتها  با�ضتم���رار عن مت�ضُّ

الوطني���ة، و�ضّكل تراك���م ن�ضالها 

جزءاً من اأزمة الكيان الوجودية. 

�ضعبنا ورموزه الوطنية داخل 

فل�ضطني ال�48 �ضيبقى ع�ضيًا على 

الذوب���ان والن�ضهار الق�رصي الذي 

مار�ضت���ه حكوم���ات »اإ�رصائيل«، 

و�ضتبق���ى حنني زعب���ي والطيبي 

اأقوى  وبركة والزحالق���ة وغريهم 

من ال�ضطب.

رامز م�ضطفى

عـربـي - دولي6

ل المصري في ليبيا.. فخ أو مهمة دولية؟
ُّ

التدخ

ملنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية ل�ضت�ضهاد القائد اجلهادي 

عماد مغنية، زار وفد من »حركة الأمة« �رصيح ال�ضهيد، 

وقراأ الفاحتة عن روحه الطاهرة وعن روح جنله ال�ضهيد، 

ومت التاأكي���د عقب الزيارة اأن طريق اجلهاد واملقاومة هو 

الوحيد الذي ي�ضون لاأمة كرامتها، ويرّد لها ما اغت�ضبه 

املحتل، وهو الطريق الوحي���د اأي�ضًا للخروج مما تعاين 

منه الأمة م���ن ذبح وت�رصيد وتدمري، فل���و اأعاد اجلميع 

فل�ضطني اإىل الواجهة وتعاونوا لتحريرها، لنتهت املحن، 

ولأرحنا العامل كله من الغدة ال�رصطانية »اإ�رصائيل«.

وفد من »حركة األمة« 
زار ضريح مغنية

وفد من حركة الأمة ي�ضع اإكلياًل من الورد على �ضريح القائد عماد مغنية
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تعرّ�ضت اإيران بع���د انت�ضار الثورة الإ�ضامية 

يف 11 �ضباط 1979 واإعانها »الدولة الإ�ضامية«، 
وطرحها �ضعار »املوت لأمريكا.. املوت لإ�رصائيل«، 

للكثري من ال�ضغوط م���ن قبل الغرب و»اإ�رصائيل« 

والدول العربية والإ�ضامية، وذلك ب�ضبب ابتعادها 

عن الغرب، فكانت البداي���ة باحلرب العراقية �ضد 

اإيران من اأجل الق�ضاء على ثورتها الإ�ضامية، التي 

اأحدث���ت زلزاًل كب���رياً يف املنطقة؛ كم���ا عرّب قادة 

العدو ال�ضهيوين.

م�ضكل���ة اإيران م���ع اأم���ريكا واأتباعها لي�ضت يف 

تخ�ضي���ب اليوراني���وم، ول يف القمرال�ضناع���ي، ول 

يف تطوير الأ�ضلحة ال�ضرتاتيجي���ة والتقدُّم العلمي، 

ول يف تو�ضي���ع نفوذها ال�ضيا�ض���ي والقت�ضادي يف 

العامل���نينْ العرب���ي والإ�ضام���ي.. امل�ضكلة معهم يف 

تبنيها مل����رصوع املقاومة �ض���د »اإ�رصائيل«، والذي 

اأ�ض�ضه الإمام اخلميني )ق���ده( حتت �ضعار »اإ�رصائيل 

غدة �رصطانية يجب اأن تزول من الوجود«.

امل�ضكل���ة معها يف اإر�ضاله���ا احلر�س الثوري اإىل 

لبنان بعد الجتي���اح »الإ�رصائيلي«، فكان له الدور 

الأ�ضا�س يف تاأ�ضي�س املقاومة الإ�ضامية التي هزمت 

»اإ�رصائي���ل«، الت���ي و�ضفها ال�ضيد ن����رص اهلل باأنها 

»اأوهن من بيت العنكبوت«.

امل�ضكل���ة معها يف دعمها للنظ���ام يف �ضورية، 

والذي اآمن بخط املقاوم���ة، وكان له دور اأ�ضا�س يف 

حمايته���ا وت�ضكيل الغط���اء ال�ضيا�ضي لها يف لبنان 

خ���ال فرتة وج���وده فيه، ويف دعم���ه لها يف حرب 

»اإ�رصائيل« على لبنان يف �ضهر متوز عام 2006.

امل�ضكلة معها يف دعمه���ا حركات ال�ضت�ضعاف 

يف الع���امل، كالبو�ضن���ة والهر�ض���ك، ويف احت�ضانها 

وتاأم���ني الغطاء ال�ضيا�ضي للحركات الثورية، كحركة 

»اأن�ض���ار اهلل« يف اليمن، الت���ي ا�ضتطاعت الإم�ضاك 

بزمام الأمور، وبطريقة هادئ���ة، وذلك بالتعاون مع 

اأكرثية القبائل والأحزاب. 

امل�ضكل���ة معه���ا يف دعمها ف�ضائ���ل املقاومة 

الفل�ضطينية، التي حرمت »اإ�رصائيل« من نعمة الأمن 

وال�ضقرار، وجعلتها ت�ضعر باخلوف على م�ضريها.

�ضع���رت اأمريكا بخطر التمدُّد الإيراين يف دول 

املنطقة، فو�ضع���ت خطتها ملواجهت���ه والق�ضاء 

علي���ه، فقد حاول���ت الق�ضاء عل���ى املقاومة يف 

لبنان فلم ت�ضتطع، وعملت عل���ى اإ�ضقاط النظام 

يف �ضورية، فا�ضتعان���ت باملجموعات التكفريية 

الإرهابية، ولكنها اأخفقت.

�ضارعت اإىل تبديل اخلطة، فتقّدم الرئي�س اأوباما 

من الكونغر����س الأمريكي بطلب اإ�ض���دار قرار ي�ضمح 

له بالتدخ���ل الع�ضكري املبا�رص ال���ربي حيث تدعو 

احلاجة، بحجة حماربة »داع�س«، اإ�ضافة اإىل تدريب 

جمموعت يف الأردن لتدخل اإىل درعا وحميطها.

تهدف ه���ذه اخلطة اإىل ال�ضيط���رة الكاملة على 

املنطقة اجلنوبي���ة )درعا(، والتق���دُّم باجتاه الريف 

الدم�ضقي ربط���ًا باجلولن ال�ضوري، وهي خطة تهدف 

اإىل تغيري املعادل���ة يف �ضورية مل�ضلحة املعار�ضة، 

واإ�ضقاط النظ���ام، و�رصب املقاوم���ة.. اأدركت �ضورية 

خطورة بقاء ه���ذه املنطقة حتت �ضيطرة التكفرييني، 

وبحماي���ة اأردني���ة - »اإ�رصائيلية«، كم���ا عرّب وزير 

خارجيتها وليد املعلم، فبادرت اإىل معركة القنيطرة 

ودرعا قبل اأن تبداأه���ا »الن�رصة« و»اجلي�س احلر« 

برعاي���ة اأمريكي���ة - »اإ�رصائيلي���ة«، وحققت فيها 

انت�ض���ارات هام���ة، وا�ضتعادت العديد م���ن املواقع 

والت���ال ال�ضرتاتيجية، و�ضت�ضتم���ر هذه املعركة اإىل 

احلّد الذي ي�ضعر في���ه النظام اأن خط الإمداد باجتاه 

الريف الدم�ضقي اأ�ضبح مقطوعًا.

اإن تط���ّور الأحداث يف اليم���ن واجلولن ال�ضوري 

�ضريّتب اآثاراً �ضلبية عل���ى اأمرييكا واأتباعها، لكنه ل 

يعن���ي بال�رصورة اأن طبول احلرب بني اأمريكا واإيران 

ل  �ضتقرع حاليًا، ل�ضيما يف ظل الكام عن قرب التو�ضُّ

اإىل اتفاق �ضامل بينهما حول امللف النووي الإيراين.

هاين قا�ضم
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�ضبتم���رب   21 ث���ورة  مازال���ت 

اليمنية بقيادة حركة »اأن�ضار اهلل« 

وحلفائه���ا م���ن الق���وى ال�ضيا�ضية 

اليمني���ة توا�ضل م�ضريتها التحررية 

ل�ضرتداد ال�ضتقال اليمني احلقيقي، 

وا�ضتعادة القرار امل�ضتقل لبناء وطن 

وكيان يليقان بال�ضعب اليمني الذي 

عانى منذ ث���ورة ال�ضتني من القرن 

املا�ضي من عدم ال�ضتقرار واحلروب 

الداخلي���ة والنق�ض���ام بني اجلنوب 

وال�ضم���ال، ما جعل���ه فري�ضة الفقر 

والتهجري الق�رصي نحو دول اخلليج 

طلب���ًا للعمل والرزق، وقد دفع ثمنه 

غالي���ًا بالتنازل ع���ن اأرا�ضيه التي 

�ضادرتها اململكة ال�ضعودية بعنوان 

اتفاقية امل�ضاحلة بني البلدين.

لق���د مت اإر�ض���ال »القاعدة« اإىل 

اليمن للق�ضاء على احلركة احلوثية 

وال�ضيطرة اخلليجية والأمريكية على 

اليمن وموقعه ال�ضرتاتيجي، كما مت 

اأفغان�ضتان  اإر�ضال »القاع���دة« اإىل 

ملواجهة الحتاد ال�ضوفياتي، فكانت 

املغناطي����س ال���ذي ج���ذب القوات 

لتاأ�ضي�س  اأفغان�ضت���ان  اإىل  الأمريكة 

»قاع���دة« يف قلب املثلث ال�ضيني 

م يف  - الرو�ضي - الإي���راين للتحكُّ

ه���ذه املنطق���ة ال�ضرتاتيجية، وكل 

ذلك برعاي���ة ومتويل �ضعودي وفكر 

»وهابي«.

اليم���ن الآن يتحرر من الو�ضاية 

ال�ضعودية الكاملة دون الإعان عن 

معاداة جمل����س التعاون اخلليجي 

اأو ال���رد عليها باملث���ل، وهي التي 

الطلب  اليمن عرب  بادرت ل�ضتباحة 

من جمل����س الأمن ال���دويل و�ضعه 

حتت البند ال�ضابع الذي �ضيوؤدي اإىل 

حتالف »القاعدة« واخلليج والقوى 

الغربية مبواجهة ال�ضعب اليمني!

اأم���ريكا بالتع���اون مع  حتاول 

ال�ضعودي���ة لإ�ضق���اط اليمن لتاأمني 

وال�ضيطرة  »الإ�رصائيل���ي«  الأم���ن 

م بحركة  على ب���اب املندب، والتحكُّ

النق���ل البح���ري، مما يجع���ل قناة 

ال�ضوي�س امل�رصية حتت رحمة القرار 

»الإ�رصائيلي« والأمريكي، وهي اآخر 

اقت�ضاديًا مل�رص، وبالتايل  ما تبّقى 

فاأي نظام �ضيحكمها �ضيكون ملَزمًا 

ال�ضتعماري  التحال���ف  هذا  بطاعة 

والعدواين، بالإ�ضافة اإىل فتح الباب 

الإفريقي عل���ى م�رصاعيه، والتو�ضع 

يف اريرتيا وغريها.

الث���ورة اليمنية تعيد اليمن اإىل 

دوره العربي والإ�ضامي غري التابع 

اأو املباي���ع للم����رصوع الأمريك���ي، 

اليمني من  ال�ضع���ب  اإنقاذ  وحتاول 

معاناته وانق�ضاماته، وتعزير قدراته 

الذاتية عل���ى امل�ضتوى القت�ضادي، 

وانت�ضال���ه م���ن الفق���ر، وا�ضتعباد 

العمل  بوا�ضط���ة  ل���ه  اخلليجي���ني 

وامل�ضاعدات اخلارجية.

الثورية حلل  اللجان  اإن مبادرة 

جمل�س النواب وعدم تعليق الد�ضتور 

والهيئة  الوطني  املجل����س  واإن�ضاء 

الرئا�ضية ُتق���ّدم اأمنوذجًا مثاليًا يف 

عدم احتكار ال�ضلطة، وهذا ما ينفي 

�ضفة النق���اب عن الث���ورة، لأنها 

فتحت ب���اب امل�ضاركة للجميع دون 

ا�ضتثن���اء، و�ضحب���ت امل���ربرات من 

اأيدي الأخ���وة اليمنيني يف اجلنوب 

عندما طالب »اأن�ضار اهلل« بالعدالة 

للجنوب، واإن�ضافه ورفع املظلومية 

عن���ه، واإن اأبناء ال�ضم���ال واجلنوب 

يبقى  لك���ي  باملواطنة  مت�ض���اوون 

داً دون تق�ضيم بني �ضمال  اليمن موحَّ

وجن���وب اأو اأقالي���م �ضت���ة بعنوان 

فيدرايل توؤدي اإىل التق�ضيم الواقعي، 

وتوؤ�ض����س حل���روب ب���ني بع�ضه���ا 

البع�س.

حرك���ة »اأن�ض���ار اهلل« تت�رصف 

بحكم���ة وواقعي���ة دون غ���رور اأو 

�ضعور بالعجب وبفائ�س القوة التي 

متتلكها مع حلفائها ومازالت توؤمن 

الداخلي،  باحل���وار  وت�ضارك  وتدعو 

وحتت رعاي���ة الأمم املتحدة، حتى 

بع���د قيامها بالإع���ان الد�ضتوري، 

وم���ازال خطابه���ا هادئ���ًا باجتاه 

اخللي���ج، بالرغم من معاداتهم لها.. 

والث���ورة اليمني���ة مل تتنكر لثورة 

ال�ضب���اب يف 11 فرباي���ر 2011، بل 

وت�ضحيحها  الثورة  موا�ضلة  اأعلنت 

وتطهريها من �ضوائبها ومن م�ضادرة 

ال�ضعودي���ة للثورة ع���رب اآل الأحمر 

وخديعته���ا للرئي����س علي عبد اهلل 

�ضالح، والتي مل ت���ِف بوعودها له 

فانقلب عليها يف اللحظة املنا�ضبة 

والقاتلة.

21 �ضبتمرب  اأنق���ذت ث���ورة  لقد 

اليمن من الهاوية التي �ضقطت فيها 

ليبيا وم�رص و�ضورية ودول »الربيع 

العرب���ي« الأ�ض���ود ال���ذي اأ�ضعلته 

اأمريكا وحلفائه���ا بالتكفرييني؛ يف 

تكرار لتجرب���ة الأفغان العرب التي 

جنحت اأمريكي���ًا با�ضتخدامها كاأداة 

الآمن والراب���ح دون خ�ضائر  للغزو 

اليمن  اإ�ضق���اط  اأمريكي���ة، وحاولت 

بنف�س الطريق���ة، لكنها ف�ضلت حنى 

الآن ع���رب مقاومة ال�ضع���ب اليمني 

وثورت���ه ال�ضعبية احلكيمة ونتيجة 

�ضمود حم���ور املقاومة يف املنطقة 

وت�ضتت حم���ور التكف���ري والإرهاب 

الغرب���ي واخلليج���ي املتحالف مع 

الع���دو »الإ�رصائيل���ي«، وانت�ض���ار 

التي  لأوروب���ا  ومت���ّدده  الإره���اب 

�ضتتح���ول اإىل �ضاح���ة رعب وخوف 

مل ت�ضهده���ا منذ احل���رب العاملية 

الثانية وكل رعاة التكفري �ضيذوقون 

ما ذاقه الأبرياء يف �ضورية والعراق 

وغريها.. فلينتظروا!

د. ن�ضيب حطيط

اليمن يقاوم التكفير والوصاية الخارجية

الثورة اليمنية تعيد اليمن اإىل دوره العربي والإ�ضالمي غري التابع اأو املبايع للم�ضروع الأمريكي )اأ.ف.ب.(

السعودية تسعى 
إلسقاط اليمن للسيطرة 
على باب المندب.. وجعل 
قناة السويس تحت رحمة 

القرار »اإلسرائيلي« 
واألميركي

ر األحداث في الجوالن.. وقرع طبول الحرب بين أميركا وإيران تطوُّ
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بال�شعوب  اال�شتف���راد  يت���ّم 

ويت���ّم  �شغ���رة،  باإله���اءات 

كبرة..  ب�شع���ارات  ا�شطيادهم 

يت���م  الف�شفا����ض  بالقان���ون 

األف  وبثناياه  النا����ض،  تخدير 

القوي،  تهريبة حلماية م�شالح 

واأعظم قانون و�رشيعة ال تعلو 

باأهميته���ا كعب طف���ل يجوع 

وعائلة ُتظلم.. 

املن�شية  البحري���ن  ق�شي���ة 

الدولية  القوى  م�شالح  ل�شالح 

�رشعة حقوق  تطبيق  احلري�شة 

االإن�شان، دائمة االهتمام باإعطاء 

درو�ض جرعات تخدير ال�شعوب 

الإنعا����ض اأمواله���ا و�شلطته���ا 

والغرف  البن���وك  وج�شعها يف 

ك امل�شهد 
ّ
ال�ش���وداء التي حت���ر

االأو�شط  ال����رشق  ال�شيا�شي يف 

والعامل.

ع���ن ق�شي���ة »البحري���ن« 

التقت  و�شجونه���ا  و�شوؤونه���ا 

ال�شيد جعفر  جريدة »الثبات« 

العل���وي؛ املنف���ي بارادته يف 

لبنان، بعد م�شيه 18 عامًا يف 

ال�شجن، ولكم هذا اللقاء الهام..

م���رور اأرب���ع �شن���وات عل���ى 

انتفا�شة ال�شع���ب البحريني �شد 

الظل���م اأك�شب���ت ال�شع���ب جملة 

انت�ش���ارات هام���ة بح�شب ال�شيد 

جعف���ر العلوي، ال���ذي ي�شر اإىل 

اأن انطالقة الث���ورة يف 14 �شباط 

2011 مّكن���ت النا����ض من حتقيق 
3 اإجن���ازات، االأول متّثل باحلفاظ 
على وترة احل���راك امليداين يف 

ال�ش���وارع، رغم كل قم���ع النظام 

اأمركا  البحرين، وحم���اوالت  يف 

وال�شعودية  وفرن�ش���ا  وبريطانيا 

واالإم���ارات وقطر لواأده���ا، فياأتي 

�شم���ود ال�شعب والتح���رك ب�شكل 

ت�شاعدي اإجنازاً نوعيًا ال ي�شتهان 

به. 

ال�شيد  ب���راأي  الث���اين  االإجناز 

العل���وي يتمّث���ل يف تربية جيل 

تنظيميًا  التفاع���ل  عل���ى  ق���ادر 

ويتحرك ميدانيًا �شمن اأطر جديدة 

ابتكرها، وه���ذا التفاعل والرتابط 

التنظيم���ي ه���و بحّد ذات���ه قوة، 

�ش���واء انت�رشن���ا الي���وم اأم غداً.. 

الع���الوي: تنظيم  ال�شيد  وي�شيف 

اأعداد هائلة م���ن اأو�شاط ال�شعب 

وال�شباب اإجن���از ثوري وح�شاري 

�شينت���ج ثماره الحق���ًا.. واالإجناز 

الثالث يتمظهر يف اإف�شال حماولة 

ال�شعودية واأد الثورة يف البحرين 

الأ�شب���اب تتعلق بو�شعها االأمني، 

الأنها تخ�شى م���ن انتقال العدوى 

اإىل املنطق���ة ال�رشقي���ة، للرتابط 

املذهبي والدين���ي بني ال�شفتني 

ن�شميه  فيما  وال�رشقي���ة  الغربية 

نحن يف تيار »العمل االإ�شالمي« 

بالبحرين الك���رى تاريخيًا، لكن 

جاءت نتيج���ة تدخلهم الع�شكري 

وخيم���ة، الأن الث���ورة انتقلت اإىل 

املنطقة ال�رشقية اأواًل، ومل يتمّكنوا 

من اإيقافها يف البحرين ثانيًا.

يعتر ال�شيد العلوي اأن طبيعة 

العمل التح���رري الثوري تراكمي: 

»بح�ش���ب ب�شرتن���ا وقناعاتنا، 

تع���اىل  اهلل  عل���ى  وباالت���كال 

�شتنت����رش ث���ورة البحري���ن، واإن 

تاأخ���رت، الأن هوؤالء امل�شت�شعفني 

االأمل واملحنة  الذي���ن يعي�ش���ون 

�شياأتيه���م الن����رش االأكيد بتالقي 

تراكم اجلهود مع فر�شة تاريخية 

يف حلظة ما«.

ُيخرن���ا ال�شيد جعفر العالوي 

اأن الث���ورة البحريني���ة انطلق���ت 

ب�شواع���د ال�شباب البحريني فقط: 

»ال عالقة الإي���ران وال حلزب اهلل 

به���ا، ال من قري���ب وال من بعيد، 

قادة  وزعماء  ال�شيا�شي���ون  حتى 

املعار�شة مل يكونوا ب�شدد معرفة 

اأي من تفا�شيل هذه الثورة وهذه 

االنتفا�شة، وحت���ى بع�ض قادتنا 

الذي غ���ادروا البحرين متوجهني 

اإىل اإيران اأو لبنان كانوا يت�شاءلون 

عمن وراء هذه الثورة، لعدم وجود 

تنظيم حقيقي وا�شح ي�شتطيع اأن 

يق���ول اأنه وراء ه���ذا احلراك.. واإن 

تواجد فيها بع�ض الكوادر لبع�ض 

اجلمعيات«..

عقدة امللك التاريخية

يربط ال�شي���د العلوي انطالقة 

الثورة بوجود معاناة واأمل ومتييز 

يرافق���ه فقر وحرم���ان اقت�شادي 

ومعي�شي، يقول: التمييز ال�شيا�شي 

والطائف���ي ال�شديد، واإن �شعر فيه 

ال�شيعة اأكرث من غرهم، فهو يطال 

الأن حما�رشة  باأ����رشه،  ال�شع���ب 

االأغلبية ال�شيعية املكون الرئي�شي 

للبحري���ن اإعالمي���ًا وفكريًا بعدم 

ال�شماح لهم حتى الدرا�شة بح�شب 

التي تطال  مذهبهم، وامل�شايقات 

علمائهم ظهرت حقيقة املعاناة.. 

وك�شف���ت تالق���ي تعّن���ت قيادة 

البحري���ن املتمثلة ب���اآل خليفة، 

مع التعن���ت االإقليمي )ال�شعودية 

ذلك  و�شبب  واالإم���ارات(،  وقط���ر 

يعود تاريخي���ًا اإىل �شعور االإ�رشة 

احلاكم���ة اأنها لي�ش���ت من اأ�شول 

ال�شعب البحرين���ي، فرغم جميء 

االأ�رشة منذ 230 �شنة، مل ت�شتطع 

التاآخ���ي مع ال�شع���ب، ل�شعورها 

بعق���دة جتاه���ه، وهي ت���رى اأن 

اإعطاء اأي مك�شب لل�شعب �شُينهي 

وجودها، الأن���ه �شينتهي بطلبات 

اأكرث، وف���ق ما ينقل���وه اإلينا يف 

ال�شجون اأو احلوارات ال�شخ�شية..

عقدة  العلوي  ال�شي���د  ويف�شل 

االأ�رشة احلاكم���ة اأكرث: »يخافون 

ال�شع���ب باأ�رشه ولي����ض ال�شيعة 

عام  منذ  واالنتفا�ش���ات  فح�شب، 

1956 م���روراً بعام 1965 وما تاله 
من حراك �شيا�شي يف ال�شبعينات 

والت�شعين���ات واليوم كانت على 

ال���دوام ح���راكًا وطنيًا ت���ام، فال 

االإطالق«،  مطالبات طائفية على 

ي�شي���ف: االأولية الي���وم للحفاظ 

اإهانة  االإن�شان، وعدم  على كرامة 

�شخ�ض  كل  ليح�ش���ل  املواط���ن، 

على امل�ش���اواة فيما بينهم، وهذا 

التميي���ز ال يطال ال�شيعة فح�شب، 

ال�شعب،  ب���ل كاف���ة م�شتوي���ات 

واإن كن���ا اأك���رث النا�ض حمرومني، 

فالوظائ���ف الك���رى يف الدول���ة 

تعطى  والرئي�شي���ة  واملقام���ات 

العائل���ة احلاكمة  الأبن���اء  بداية 

اآل خليفة، ليه���م املقربون  م���ن 

م���ن احلا�شية، ليليه���م فيما بعد 

القبائ���ل العربي���ة الت���ي جاءت 

م���ع االأ����رشة احلاكم���ة منذ 230 

عامًا، ث���م بالدرجة الثالثة لبقية 

ن���ة، وباملرتبة االأخرة  اأه���ل ال�شُّ

لل�شيعة، فال�شع���ب باأ�رشه ي�شعر 

بالغنب من ت�رشف���ات اآل خليفة، 

ويريدون اإنهاء هذا التمييز الذي ال 

ُيطاق، وهذا هو �شعور كل بحريني 

�شادق. 

وعن رف�ض دعم االأمم املتحدة 

و�شناع القرار يف العامل للق�شية 

البحرينية حتى يف ال�شكل، يقول 

»امركا  ع���الوي:  ال�شي���د جعفر 

وبريطانيا ال يريدان اخلر ل�شعبنا 

يف البحرين، الأنه���م يعلمون اأنه 

يف  احلقيقي���ة  بالدميقراطي���ات 

ال�رشق االأو�شط �شتت�شكل حكومات 

حرة ولي�شت تابعة وعميلة لهم، 

فيما هم يري���دون برتواًل رخي�شًا 

لب�شاعتهم،  جماني���ة  واأ�شواق���ًا 

ودواًل ُتع���رف بعلم االقت�شاد دواًل 

تابعة للمركز«. 

خمطط التجني�س يف البحرين

العلوي  جعف���ر  ال�شيد  يك�شف 

حقيقة التجني����ض الظامل لتغير 

دميغرافية دول���ة البحرين، يقول: 

البحري���ن مواطنني  �ش���كان  عدد 

 1.600000 ر�شمي���ًا  يقدر  واأجانب 

�شخ�ض، ويقال اإن عدد املواطنني ال 

يتجاوز 700 األف �شخ�ض، وبراأينا 

هذا الرقم �شيا�ش���ي بامتياز، الأن 

عدد املواطن���ني البحرينيني وفق 

تقديراتن���ا هي ح���وايل 850 األف 

�شخ����ض. يف ال�شابق كان ال�شيعة 

ميثل���ون ن�شب���ة 100٪، لكنه مع 

وجم���يء  امل�شتم���ر  التجني����ض 

القبائل العربية تراجعت ن�شبتهم 

اإىل 70٪، وه���ذا التجني����ض بالغ 

اخلط���ورة الأنه خمط���ط له، ومن 

ف�شحه هو اأحد ال�شخ�شيات التي 

عملت عل���ى و�شعه، وهو الدكتور 

ذو  البندر«؛  »�ش���الح  الريطاين 

االأ�ش���ول ال�شودانية، وجميئه اإىل 

البحري���ن ج���اء لتطبيق خمطط 

احلكم  ديوان  ينف���ذه  ا�شرتاتيجي 

ال�شعب  لتغير هوية دميوغرافية 

البح���راين، وحتوي���ل ال�شيعة اإىل 

اأقلية..

وعن تفا�شيل عملية التجني�ض 

يق���ول ال�شيد العل���وي: ي�شت�شعر 

ال�شعب عل���ى االأر�ض هذا التغير 

الدميغ���رايف م���ن خ���الل ال�شخ 

املتزايد من غرباء على اخلدمات 

واملدار����ض،  وامل�شت�شفي���ات 

بحرينيني  الع���ني  ب���اأم  ف���رى 

العربي���ة،  اللغ���ة  يعرف���ون  ال 

وبع�شهم »ع���رب« من دير الزور 

يف �شوري���ة، وباملنا�شب���ة هم ال 

يجّن�ش���ون �شوري���ني ذوي كفاءة، 

بل يبحثون عن جتني�ض اأ�شخا�ض 

مبوا�شف���ات معينة، ه���م لي�شوا 

م���ن �شورية »املتح����رشة«، بل 

من فئة الع�شب���ة والقبلية، ليتم 

ال�شيطرة عليهم، وكذلك من قبائل 

)الدوا�رشة(  ال�شعودية  يف  معينة 

واليمن وال�ش���ودان، وعلى �شبيل 

املث���ال ال يتم جتني�ض امل�رشيني 

العتباره���م يومًا م���ا اأنهم كانوا 

اأن طبيعتهم  اأو العتب���ار  �شيعة، 

طيب���ة. ي�شي���ف ال�شي���د عالوي: 

االأرق���ام اليوم مهول���ة وخطرة، 

فيمك���ن احلدي���ث ع���ن جتني�ض 

ح���وايل 350 األف �شخ����ض، وهذا 

الرقم كبر ج���داً بالن�شبة لدولة 

البحري���ن ال�شغرة، وباملنا�شبة، 

مت جتني����ض فدائيي �شدام لهدف 

اأمني �شيا�ش���ي؛ ال�شتيعابهم اأواًل، 

وخلرتهم الع�شكرية واالأمنية يف 

مقاومة اال�شطهادات ثانيًا«. 

ويعلق ال�شيد العلوي على اإقرار 

دولة الباك�شتان بتجني�ض 30 األف 

�شخ�ض ر�شميًا يف البحرين قائاًل: 

اإذا اأ�شفن���ا اإليه���م جتني����ض دول 

عربية واأفريقية ميكن فهم خطورة 

التح���وُّل الدميغ���رايف اخلبي���ث، 

ويعقب العل���وي: يف النهاية، لن 

يكون التجني����ض ل�شالح النظام، 

الأن ه���وؤالء مل ياأت���وا ع���ن رغبة 

بالدفاع ع���ن النظ���ام، بل رغبة 

بال���رزق واال�شتفادة م���ن ميزات 

ت�شعيد  واأي  مواطن���ني،  كونه���م 

خطر �شيكونون اأول الهاربني«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

رأى أن هناك مخططًا خبيثًا لتغيير ديمغرافية الشعب

السيد جعفر العلوي: ثورة البحرين ستنتصر.. واإلنجازات كثيرة 

العلوي: التجنيس لن 
يكون لصالح النظام.. وأي 

تصعيد خطير سيكونون 
أول الهاربين

العلوي: رغم مجيء 
األسرة البحرينة الحاكمة 

منذ 230 سنة لم تستطع 
التآخي مع الشعب.. 

لشعورها بعقدة تجاهه
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يع����ود الرئي�����ض اإمي����ل حل����ود 

للحديث عن »و�شيط اجلمهورية« 

ال����ذي توّق����ف العم����ل يف تنفيذه 

بع����د عودة الرئي�����ض الراحل رفيق 

احلري����ري اإىل رئا�ش����ة احلكوم����ة، 

م�ش����راً اإىل اأنه �شع����ى منذ اليوم 

االأول لت�شلُّم����ه �شلطاته الد�شتورية 

اإىل تاأمني حال����ة توا�شل حقيقية 

الدول����ة واملواط����ن، ت�شتند  ب����ني 

اإىل مب����داأ ال�شفافي����ة يف التعاطي 

مع ال�ش����وؤون العام����ة، فا�شتحدث 

مكتبًا لل�ش����كاوى حقق خالل �شنة 

م����ن اإن�شائه اإجن����ازات كبرة على 

�شعي����د �شب����ط عم����ل االإدارة من 

جهة، واإي�شال كل �شاحب حق اإىل 

حقه )كم����ا يف احللق����ة ال�شابقة(، 

ثم دع����م فك����رة اإن�ش����اء موؤ�ش�شة 

اإىل ما  »و�شيط اجلمهورية«، نظراً 

حُتقق ه����ذه املوؤ�ش�شة من اإجنازات 

يف دول الع����امل، واأبرزه����ا حتديث 

وتاأمني حاجات املواطنني، وتوفر 

اخلدمات له����م، اإ�شافة اإىل تب�شيط 

املعام����الت، ومتك����ني املواطن من 

احل�ش����ول عل����ى حق����ه م����ن دون 

و�شاطات اأو رفع �شكاوى.

وعلى �شعيد االإ�شالح الق�شائي، 

كان للرئي�����ض اإميل حلود �رشخات 

مدّوي����ة، حيث حّث فيها املحامون 

على  القان����ون  ورجال  والق�ش����اة 

لعب دوره����م يف حتديث القوانني، 

من خالل اقرتاحات بناءة وعملية 

اكت�شبوه����ا م����ن خ����الل عمله����م 

وخرته����م وجتربته����م ودوره����م.. 

وب����راأي الرئي�ض حل����ود فاإن �شمعة 

اأي دول����ة ُتقا�ض بنزاه����ة ق�شائها، 

فالق�ش����اة واملحام����ون هم حرا�ض 

العدالة، ومهمتهم تطبيق القوانني، 

وحدد الرئي�ض للمحامني والق�شاة 

بانت�شار  م�شوؤولية ج�شيمة تتمثل 

القانون واحلق دائمًا، واأنه كرئي�ض 

للدول����ة �شي�شمن له����م ا�شتقاللية 

اأن  موؤك����داً  والق�ش����اء،  الت�رشي����ع 

الق�شائية يف  ال�شلط����ة  ا�شتق����الل 

لبنان بالن�شبة اإليه مل يكن عنوانًا 

اأو �شعاراً، اإمنا اإرادة حقيقته كرّ�شها 

الوطني  الوفاق  ووثيق����ة  الد�شتور 

اللبن����اين، وهي ترت�شخ باملمار�شة 

القان����ون  دول����ة  حتم����ي  الت����ي 

واملوؤ�ش�شات وحت�ّشنها.

وقد اأبل����غ الرئي�ض حلود رئي�َض 

القا�شي  االأعل����ى؛  الق�شاء  جمل�ض 

منر حن����ني، اأن ال�شلطة الق�شائية 

ملمار�ش����ة  با�شتم����رار  مدع����ّوة 

�شالحياتها ومهامه����ا كاملة وفقًا 

لالأ�ش����ول الد�شتوري����ة، الأن الدولة 

اإال بوح����دة موؤ�ش�شاتها  تق����وى  ال 

وتكامل �شلطاتها، ف�شاًل عن احرتام 

االأنظمة وتطبيق القوانني.

وكان الرئي�����ض حلود ي����رى اأن 

القان����ون يجب اأن يك����ون املرتكز 

لغ����ره،  اأولوي����ة  وال  واالأ�شا�����ض، 

فاالأحكام التي ت�شدر عن املحاكم 

با�ش����م ال�شعب اللبن����اين يجب اأن 

تكون عادلة ومن�شفة، وتعطي كل 

ذي حق حقه، فال تهاُون وال م�شايرة 

الأحد، وال ت�شاه����ل وال تراجع اأمام 

الباطل، فحق املتقا�شني اأمانة يف 

عن����ق القا�شي، وعلي����ه اأن يتحّمل 

هذه االأمانة مب�شوؤولية ومناقبية.

واأعرب دائمًا عن ثقته باجل�شم 

الق�شائي يف لبنان، م�شراً اإىل اأنه 

اأوىل حاجات الق�شاة ومطالبهم كل 

عناية، واأنه عمل مع احلكومة على 

حتقيقها.

واإذ ي�ش����ر الرئي�ض حلود اإىل اأن 

ف����رتة ال�شنت����ني االأوىل من حكمه 

كانت منتجة جداً، اإال اأنه مع االأ�شف 

املعاناة،  بعده����ا  كانت  ال�شدي����د 

وحماوالت عرقلة االإ�شالح، وتطوير 

الدولة، الأن الطاقم ال�شيا�شي انزعج 

من هذا النهج.

الرئي�ض رفيق احلريري  وبعودة 

اإىل رئا�ش����ة احلكومة اإثر انتخابات 

العام 2000، كما اأ�رشنا �شابقًا، »كنا 

اأمام مرحلة جديدة، وهي الت�شدي 

مل�شاريع حما�ش�شة الدولة«، الفتًا 

ن الرئي�ض احلريري  اإىل اأنه بعد متكُّ

م����ن اأخذ 24 األف مرت مربع ل�شالح 

»�شوليدير«، كما اأ�رشنا �شابقًا، مل 

يعد باإمكانه اأن ياأخذ �شيئًا، ومنها 

على �شبيل املثال ال احل�رش، ق�شية 

»الفي����ول«، وانقط����اع الكهرب����اء، 

الأنهم كانوا يلعبون بهذه امل�شاألة 

من اأجل اأرباح اإ�شافية لهم.

يومها:  الرئي�ض حل����ود  ويق����ول 

يعلمن����ي الرئي�ض رفيق احلريري اأن 

�رشكة رو�شي����ة �شتعطينا على مدى 

ع�رش �شنوات »فيول«، دون اأن ندفع 

لها اأي فوائد، وندفع لها م�شتحقاتها 

يف نهاية االأمر، فما راأيك؟

يرّد الرئي�ض حلود على الرئي�ض 

احلريري: ه���ذا اأح�شن خر، فدعني 

اأدر�شها:

يجي���ب الرئي�ض احلري���ري: ال، 

لي�ض هن���اك مّت�شع من الوقت، الأن 

ه���ذه ال�رشكة اأعطتن���ا مدة زمنية 

حم���ددة، وقد حتدث���ت باالأمر مع 

واملعنيني،  النواب،  رئي�ض جمل�ض 

وكلهم موافق���ون، الأنه لي�ض هناك 

من وقت ليطلع���وا عليها ومن ثم 

اإقرارها، واأريد يف اجتماع جمل�ض 

الوزراء غ���داً اأن تكون موجوداً من 

اأجل اأخذ القرار.

ف���رّد الرئي�ض حل���ود: من االآن 

اأبلغك اأين غر موافق قبل درا�شتها.

هنا يقول احلري���ري: اإذاً، نوؤّجل 

االأمر اأ�شبوعًا.

امل�رشوع،  حلود  الرئي�ض  فطلب 

ال���ذي اأر�شل اإليه، حي���ث تبنّي اأن 

راأ�شمال ال�رشك���ة هو خم�شني األف 

دوالر فق���ط، وهي با�ش���م �شخ�ض 

اأرمن���ي »كان وال���ده ي�شل���ح يل 

كان  حينم���ا  اجلاك���وار  �شي���ارة 

عم���ري ع�رشين عام���ًا، وكنت اأرى 

ابنه )�شاح���ب ال�رشكة(، وت�شاءلت 

كيف ميكن ل�رشكة اأن تاأتي بفيول 

باملليارات يف ح���ني اأن راأ�شمالها 

هو خم�شني األف دوالر«؟

واأثن���اء اجتماع جمل�ض الوزراء 

احلريري  رفيق  الرئي�ض  »�شارحُت 

بذل���ك، واأكدُت له اأن ه���ذه االأمور 

ال ميكن اأن حت�ش���ل، الأن راأ�ض مال 

األف دوالر  �رشكة بقيمة خم�ش���ني 

ال ميكنه���ا اأن تاأت���ي ب�»في���ول« 

مبليارات الدوالرات، فاملطلوب هو 

�رشك���ة حمرتم���ة، الأن هناك لعبة 

ال ميك���ن اأن مت���رّ، فتدّخ���ل وزراء 

حم�شوبون على الرئي�ض احلريري، 

وحاول���وا ت�شوير االأم���ور وكاأنها 

جيدة، ثم طلبوا الت�شويت، لكنني 

رف�ش���ت، واأكدت له���م اأال ت�شويت 

على ح���ق الدولة، وكانت النتيجة 

اأن هذه ال�شفقة وئدت يف مهدها«.

الرئي�ض حلود: بعد نحو  يتابع 

�شنتني من ه���ذه احلادثة ي�شلني 

خر من خمابرات اجلي�ض اأن هناك 

فرن�شيًا  بحري���ًا  ع�شكريًا  مركب���ًا 

يقطع املي���اه االإقليمية اللبنانية 

جيئة وذهاب���ًا، دون اأي اإذن.. على 

الفور ا�شتدعي���ُت ال�شفر الفرن�شي، 

علم���ًا اأنه مل نك���ن يف تلك الفرتة 

عل���ى عالق���ة طيبة م���ع الرئي�ض 

جاك �ش���راك، فياأتي اإيّل مع طاقم 

املركب.

ونقاطع���ه هن���ا: كي���ف عرف 

اأنك �شت�شاأله ع���ن ق�شية املركب؟ 

فيجي���ب: كن���ُت قد حتدث���ُت اأمام 

اأو�شلوا  اأنه���م  بع�شه���م، ويب���دو 

لل�شفر ما اأنوي عليه.

يتابع الرئي�ض حلود: فور و�شول 

ال�شف���ر الفرن�ش���ي وطاقم املركب 

إميل لحود يتذكر.. 
الـ »C.I.A« أرادت جلب »الفيول« من روسيا.. وأن تطلع على غازنا

طرحوا عل���ى الطاولة خرائط، 

ويقول ال�شفر هنا: قائد املركب 

�شي�رشح لك االأمور.

قبل  الرئي�ض حلود:  يقاطعه 

اأن ي�رشح اأري���د اأن اأ�شاأله باأي 

ح���ق ياأتي ليتحرك يف مياهنا 

االإقليمية، اأال يعرف اأنني رئي�ض 

اجلمهورية؟

فرّد ال�شفر بالقول: اأمل يقل 

لك الرئي����ض احلريري اإنه اتفق 

مع الرئي�ض �ش���راك كي ياأتي 

املركب ويكت�شف قاع البحر يف 

املياه االإقليمية؟

موّجهًا  الرئي�ض حلود  يقول 

كالمه لل�شف���ر الفرن�شي: كيف 

ميك���ن اأن يح�شل ذلك من دون 

علم جمل�ض الوزراء؟ اأنا رئي�ض 

اجلمهوري���ة، وال يحق يل ذلك 

دون موافقة جمل�ض الوزراء.

يجيب ال�شف���ر: اعتقدنا اأنه 

حدثك باالأمر، ثم طلب الرئي�ض 

حلود عر����ض اخلرائط، فوجْدُت 

عليه���ا عالم���ات غ���از، فقلُت 

اأعلمك���م  اأن  اأوّد  للفرن�شي���ني: 

اأين �شاب���ط ومهند����ض بحري، 

وبالتايل اأع���رف كل التفا�شيل 

البحري���ة، فما معن���ى عالمة 

الغ���از، فهل يوج���د يف بحرنا 

غاز؟ ف���كان اجلواب باالإيجاب، 

يف  املخ���زون  اأن  يل  وتب���نّي 

مياهن���ا االإقليمي���ة اأك���رث من 

�شورية، خ�شو�شًا اأنه باالإ�شافة 

اإىل حقنا يف مياهنا االإقليمية، 

لنا حق يف املياه االقت�شادية، 

اأم���ور در�شناه���ا عند  وه���ذه 

االأمركيني عن ما هي حقوقنا.

هنا قل���ت لل�شفر الفرن�شي: 

يكفي، وطلبُت منهم التوقف عن 

هذه املهمة ف���وراً، فا�شتدعيُت 

اإىل  الرئي����ض رفيق احلري���ري 

الرئي�ض  مكتبي، و�شاألته: دولة 

من اأين لك حق الت�رشف بهكذا 

ق�شية؟

فخام���ة  احلري���ري:  ف���رّد 

الرئي�ض اأطلب منك فرتة �شهرين 

فقط، الأن ل�»اإ�رشائيل« اأطماعًا 

يف حقوقن���ا، واأن���ا اأ�شتعم���ل 

الفرن�شي���ني حت���ى اأع���رف ما 

عندنا.

الرئي�ض حلود: دون  ويجيب 

اأن اأعرف واأنا رئي�ض اجلمهورية، 

ودون علم جمل�ض الوزراء، فرد 

اإن مكتب املحاماة  احلري���ري: 

نحافظ  القوان���ني حتى  يعمل 

اأال يعرف  على حقنا، ويج���ب 

ه���ذا  الأن  »االإ�رشائيلي���ون«، 

واالأمركيون  اأمرك���ي،  املكتب 

هم الذين ي�شيطرون على الغاز 

والنف���ط يف الع���امل، ولذلك ال 

نري���د اأن يعرف اأح���د باالأمر، 

وغداً �شباح���ًا �شياأتي لعندك، 

ولك���ن يجب اأال يعل���م ال�شعب 

باالأم���ر، ف�شاألته: ملاذا ال يعلم 

ال�شعب اللبن���اين، فهو اإذا علم 

بذل���ك تت�شاعف قيم���ة اللرة 

اللبناني���ة، وبالتايل تت�شاعف 

قدرته ال�رشائية.

فرد احلريري: ال يجوز ذلك، 

اأعلم بهذه الق�شايا، واأهم  فاأنا 

�ش���يء اأال يعل���م اأح���د باالأمر، 

اخت�شا�شي���ًا  ل���ك  و�شاأر�ش���ل 

لي�رشح االأمر.

وفع���اًل، ياأت���ي اإيّل يف ذات 

الذي  يو�ش���ف،  امل�شاء غ���ازي 

اأ�شب���ح نائب���ًا، وكان يومه���ا 

م�شوؤواًل ع���ن اخل�شخ�شة عند 

احلريري، وج���اءت معه �شيدة 

اأ�شبح���ت فيم���ا بع���د وزيرة 

مالي���ة، فاأخذ االإثنان ي�رشحان 

يل، ورّكزا على ال�رشّية.

يف الي���وم الت���ايل، ياأت���ي 

الواليات  وزير خارجي���ة  جنل 

ال�شابق جيم�ض بيكر،  املتحدة 

وه���و ميل���ك مكت���ب حماماة، 

ومعه كان من �شياأتي بالفيول 

من رو�شيا، كما اأ�شلفت، واأعرفه 

كم���ا ذك���رت من���ذ كان ول���داً 

ف�شاألته: ماذا تفع���ل هنا، فرد 

.»C.I.A« قائاًل: اأنا

وهنا يت�شاءل الرئي�ض حلود: 

كان   »C.I.A«����ال يف  ع�ش���و 

�شياأت���ي لن���ا ب�»الفيول« من 

رو�شيا، واالآن يريد اأن ي�شتخرج 

الغاز من بحرن���ا، فهل لنا من 

تف�ش���ر من الغاي���ة وراء ذلك؟ 

�شي�شتغلوننا  كان���وا  بب�شاطة، 

وفق م�شاحلهم!

اأحمد زين الدين

الرئي�س اإميل حلود والرئي�س الراحل رفيق احلريري
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للرج���ال اأ�رسار كث���رة جتهلها 

العديد م���ن الن�ساء، فمن املمكن اأن 

ي�ستغ���رق الرجل وقت���ًا طوياًل كي 

يقول ل���ك كلمة »اأحب���ك«، ورمبا 

يقوله���ا ويكررها فق���ط يف بداية 

العالقة، لكن امتناعه عن البوح بها 

ب�سكل مبا�رس ال يعني اأنه ال يحّبك 

اأو ُيغرم بك.

ي�سر خرباء عل���م النف�س اإىل اأن 

هناك بع�س العالمات املميزة التى 

حتم���ل مدلواًل للحب عن���د الرجل، 

واإليك بع�سها:

جتدينه دومًا يح���دق بِك: يحب 

الرجل دومًا اختال�س النظر، فالرجل 

عادة م���ا يحدق بكل م���ا ي�ستهيه 

ويري���ده دون اأن يلف���ت االنتب���اه، 

فه���و ينظر اإىل كل جمي���ل وكل ما 

يحلو له، ف���اإذا وجدتيه يحدق بك 

دون اأن يلفت انتب���اه، فاعلمي اأنه 

مغرم بِك اإىل حد اجلنون، فالتحديق 

والنظرات ال�رسية عالمات للع�سق.

ي�سرتي لك الطعام الذي حتبينه 

دون اأن تطلبي منه فهذا دليل علي 

حبه لِك؛ عندما تدخلني اإىل مطبخك 

وجتدين الطعمة التي حتبينها وقد 

ن�سي���ت اأن ت�سرتيه���م وجلبهم لِك 

زوج���ك فاعلمي اأنه يحب���ك كثراً، 

حت���ى واإن مرّ وق���ت طويل دون اأن 

يقول لِك اأحبك، فللرجل طرق عديدة 

يقول به���ا اأحب���ك دون اأن ينطقها. 

عندما يح�رّس ل���ِك ع�ساء يف مكان 

رومان�س���ي اأو مكان كن���ِت تريدين 

الذه���اب اإليه فاعلم���ي اأنه يحبك، 

واإذا ذهب من اأجلك يف رحلة ت�سوق 

وحده فاعلمي اأنه يع�سقك، وهكذا..

يحتفط بج���زء منك معه: عندما 

يخ�س����س لِك الرج���ل م�ساحة يف 

حمفظته ال�سخ�سية يف هيئة �سورة 

اأو يحتف���ظ ب�سورتك عل���ى �سا�سة 

حا�سبه اأو هاتف���ه فهذا دليل على 

احلب، فهو يريد اأن يراك دومًا معه، 

فوجودك داخ���ل حمفظته اأو هاتفه 

يدل على احتالل���ك جزءاً كبراً من 

حياته.

للرجل  امل�ستقبل:  ع���ن  يتحدث 

لعب���ة م���ن املمك���ن اأال تفهميه���ا 

�سيدتي، وهي احلديث عن امل�ستقبل 

بطريقته اخلا�س���ة، فمن املمكن اأن 

يتحدث معك عن امل�ستقبل ورحلة 

يرتبه���ا هو وتظنني وقتها اأنه يريد 

اأن ي�سافر وحده، ويف نهاية كالمه 

ي�ساألك عن راأي���ك، وماذا �ستفعلني 

معه هناك، فهذه هي طريقة بع�سهم 

كي يعرف هل �ستجدين نف�سك معه 

دون اأن يق���ول لِك، اأم حتتاجني اإىل 

تو�سي���ح و����رسح منه ك���ي تبداأي 

يف احلل���م معه، فعندم���ا يتحدث 

عن اخلط���ط امل�ستقبلية التي يفكر 

فيه���ا وُيدخلك فيه���ا فاعلمي اأنه 

يحب���ك، خ�سو�س���ًا اإذا حت���دث عن 

اخلطط طويلة املدى ولي�س مغامرة 

وح�سب.

يرت���دي ما اأهديت���ه اإياه: الرجل 

ال يث���ق ب�سهول���ة، وم���ن ال�سعب 

اإر�ساوؤه ع���ن مظهره الذي اخرتتيه 

ل���ه، فالرجل لدي���ه اإح�سا�س باالأنا 

املت�سخم، وال يحب اأن يفر�س اأحد 

علي���ه راأيه، ويعترب تنفيذ ما تريده 

االأنث���ى من���ه يف بع����س االأحيان 

�سعفًا، فهو ال ي�سمح الأحد اأن يبعث 

بهويته اخلا�سة، فاإذا حدث وارتدى 

القمي�س اأو البدلة التي اأهديتها له 

يف عيد مولده اأك���ر من مرة، فهذا 

دلي���ل على ثقته براأي���ك وحبه لِك، 

وه���ذا ت�رسيح منه ل���ك بال�سيطرة 

والتجديد يف حيات���ه، وهذا اأ�سمى 

بكثر من اأن يقول لِك كلمة اأحبك.

اإىل جانب���ك يف اأي مكان: تعترب 

االأ�سي���اء الب�سيطة التي من املمكن 

اأال تعنيك اأو ت�سعينها يف االعتبار 

من اأه���م عالمات احلب عند الرجل، 

فم���كان وجوده مع���ك يف احلفالت 

واأمام النا����س واملجتمع يدل على 

لِك، فعندم���ا يحافظ  مقدار حب���ه 

على وجودك بجانبه ومم�سك بيدك 

يف اأي م���كان فهذا دليل على احلب 

وتو�سيل االأمان والراحة لِك.

يرّد على هاتف���ه واأنِت بجواره: 

يق���ّدر الرجل حج���م الكارثة برتك 

ر�سائ���ل و�س���ور قدمي���ة لعالقاته 

ال�سابق���ة على هاتف���ه واأنِت معه، 

لذا هن���اك العديد من الرجال الذين 

ي�ساب���ون بالقل���ق ال�سديد والتوتر 

عندما حتاول زوجت���ه اأو خطيبته 

اأن تقلّ���ب يف هاتف���ه، وقتها يكون 

هناك �سيء م���ا يخيفه، ويعلم اأنك 

�ستنزعجني عندم���ا جتديه، اأما اإذا 

كان يجل����س بجوارك وي���رّد على 

هاتف���ه دون اأي قلق اأو توتر، ويرتك 

الهاتف اأمامك دون اأي احتياطيات، 

فهذا دليل على احل���ب، ولي�س هذا 

فق���ط، بل ه���ذا يعني اأن���ه يخطط 

الإقامة عالقة طويل���ة املدى معك، 

فهو قد حمى املا�سي ولن يفكر يف 

اإليه، ويفك���ر يف م�ستقبله  العودة 

معك فقط.

رمي اخلياط

عالمات تدل على حب زوجك

اأخت����ي الفا�سلة، ق����ويل الأبنائك: ناموا 

حتى ن�سحوا ل�سالة الفجر.. و�سيكون هّمهم 

دائم����ًا لالآخرة، وال تق����ويل: ناموا، غداً يوم 

مدر�سة، حتى ال ي�سبحوا وهّمهم الدنيا.

متّتع����ي باأبنائك وهم �سغ����ار، ف�ستمرّ 

االأي����ام ب�رسعة ولن يبق����ى لك من براءتهم 

وطفولته����م اإال جمرد ذكري����ات.. العبيهم، 

واخرجي  ومازحيه����م،  معه����م،  وا�سحكي 

معهم، وك����وين كالطفلة بينه����م، واجعلي 

التعليم واالأدب مع اللهو واللعب.

اتركي اجلوال قلياًل لو �سمحت، واأغلقي 

التلف����از اأي�سًا ل����و تكرم����ت، واعتذري من 

االأ�سدقاء لو تف�سلت: اإين م�سغولة باأطفايل 

اأيها االأحبة.. كل هذا ال يعني �سقوط الهيبة 

و�سياع ال�سخ�سية وترك التاأديب، فالعاقل 

يعرف كيف يوازن االأمور.

طفل����ك يكذب؟ احل����ل: اأعطي����ه االأمان، 

فالطفل ال يك����ذب اإال اإذا كان خائفًا وحتت 

�سغ����ط التهديد.. اأ�سعريه باالأمان ثم عززي 

لديه قيمة ال�سدق.

طفلك عني����د؟ احلل: ال تعاندي����ه اأثناء 

عناده، فهو يطّبق م����ا يرى.. امنحيه مزيداً 

من احلب واحل�سن.

طفل����ك كثر احلرك����ة؟ احل����ل: اأ�سغليه 

باأن�سط����ة حركي����ة، وليخفف م����ن تناول 

الأنه����ا تزيد م����ن حيويته،  ال�سوكوالت����ه، 

واأعطيه م�سوؤوليات.

طفلك ال ي����اأكل جيداً؟ احلل: ال تغ�سبيه 

اأبداً، ح����ّويل تناوله للطع����ام اإىل لعبة اأو 

مناف�سة، زّيني له الطعام بالفواكه امللّونة.

طفل����ك ي�رسب اإخوانه ال�سغار؟ احلل: ال 

تقارنيه باإخوانه االأ�سغر، وليكن حبك لهم 

بالعدل، وال تظهري ميالن قلبك الأحد منهم 

على االآخر.

طفلك مدمن االألعاب االإلكرتونية؟ احلل: 

تدرجي معه حتى يقلل من �ساعات اللعب، 

وال حترميه فجاأة فُيقبل عليها ب�سغف اأكر 

من قبل.

طفل����ك يتلفظ باألف����اظ بذيئة؟ احلل: ال 

ت�رسخي علي����ه، بل نّبهيه باللني واأخربيه 

اأن نظافة الل�سان من نظافة القلب، وحاويل 

معرفة امل�سدر.

طفلك ال ي�سل����ي؟ احلل: نحّببه يف اهلل، 

ون�سع����ره باأن كل النعم، مب����ا فيها النقود 

التي ي�سرتي بها االألعاب واحللوى، هي من 

اهلل �سبحانه وتعاىل.

طفلك مي�س اأ�سبع����ه اأو يق�سم اأظافره؟ 

احلل: طفلك يحتاج اإىل االأمان، فهو خائف 

من �سيء ما يهدده، اأو ي�سعر بدونية نتيجة 

مقارنته.

طفلك �رسي����ع الغ�سب؟ احلل: ال تعريه 

اهتمام����ًا، وال تردي علي����ه بغ�سب مماثل، 

وعلمي����ه اأن يتو�ساأ اإن غ�س����ب، وقويل له: 

اإهداأ، ثم نتفاهم.

•  ماذا �ستقّدمني ل�سديقتك يف عيدها؟
اأناقة وتكنولوجيا: اجمعي التكنولوجيا، التميز واالأناقة يف هدية واحدة، 

واخت����اري ل�سديقتك جهاز خلوي، »اأيب����اد«، اأو حّتى حقائب من بني اأحدث 

ابتكارات دور االأزياء العاملية التي انخرطت اأخراً يف ال�سناعة التكنولوجية 

على غرار »غوت�سي«، »لوي�س فيتون«، وغرها من املاركات العريقة.

هدي����ة لذي����ذة: درا�سات كث����رة ومتعاقبة اأثبت����ت اأّن كل ام����راأة تع�سق 

ال�سوكوالته، لذا لتقدم����ي ل�سديقتك هدية مل تخطر على بال �سديقة اأخرى، 

ابتاعي لها علبة من ال�سوكوالته الفاخرة ال�سوي�رسية، اأو البلجيكية املح�سوة  

بالكراميل والبندق، اأّما اإذا كنت تتبع حمية، فاختاري لها ال�سوكوالته املرّ.

اأف����كار كال�سيكية: كثرات هّن الن�ساء اللواتي يف�ّسلن الهدايا الكال�سيكية، 

فرغ����م تداولها تبقى مقتني����ات قّيمة مرتّبعة على عر�����س االأناقة. اإذا كانت 

�سديقت����ك كال�سيكية املزاج، قّدمي لها حقيب����ة جلدية من اأحدث الت�ساميم 

العاملية، اأو م�ستح�رسات جتميل تنا�سب لون ب�رستها ونوعها.

اك�س�سوارات وحلّي: م����ن منا ال حتلم باقتناء علبة مليئة باالأك�س�سوارات 

زاهي����ة االألوان؟ اأ�سيف����ي اإىل اك�س�سوارات �سديقتك عق����داً وحليًا م�سنوعنينْ 

يدويًا. ابتعدي عن الذهب كونها هدية غالبًا ما تتلّقاها الن�ساء من اأزواجهّن 

يف املنا�سبات.

ملحّبات الفنون هداياهّن: اإذا كانت �سديقتك من حمّبات الفنون، اختاري 

لها لوحة زيتية تنا�سب األوان غرفتها، اأو جمموعة من ال�»CD’s« املف�ّسلة 

لديها، واملنّوعة بني اأروع املقاطع املو�سيقية واالأفالم العاملية.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

نصائح تربوية )2/1(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - خمرتع الطباعة
2 - خمرتع الربا�سوت / ج�سم

3 - ن�سف رتبت / خمرتع املفاعل النووي.
4 - دكاكني �سناعة خفيفة / جوال

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 
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6 - يلب����س ثيابا جميلة ومريح���ة وطويلة / 
خمرتع �ساعة اليد )معكو�سة(

7 - من عنا�رس ماء البحر
8 - خمرتع ماكنة الت�سوير امللون

9 - مادة احلياة احلم���راء / خ�سوع وهدوء يف 
ال�سالة

10 - خمرتع �سماعة الطبيب

البصل يتقّدم على الشوكوال

w w w . a t h a b a t . n e t11

اأك���ر  ال�سيكوالت���ة  تع���د  مل 

املاأك���والت جلبًا لل�سع���ادة، فقد 

حتّولت تل���ك املقولة ال�سائعة اإىل 

اأ�سطورة، بعد اأن ك�سفت درا�سة عن 

قائمة غذائية ت�سم اأكر املاأكوالت 

التي جتل���ب ال�سع���ادة لالإن�سان، 

وت�سّدرها الب�سل.

اأن  ال�سوي�رسية  الدرا�سة  واأكدت 

الب�س���ل هو اأك���ر املاأكوالت التي 

جتل���ب ال�سعادة وال����رسور، يليه 

اجلزر والفول واملوز والبطاطا.

 100 اأُجريت على  الدرا�سة  هذه 

االأ�سا�سية  الغذائي���ة  ال�سل���ع  من 

ملعرفة مدى ال�سعادة التي جتلبها 

املاأكوالت، وباأ�سعار منخف�سة.

ومن الغري���ب اأن الب�سل ت�سّدر 

رغب���ات املبحوث���ني يف قائم���ة 

املاأك���والت اللذي���ذة التي جتلب 

ال�سيكوالت���ة  مث���ل  ال�سع���ادة، 

حي���ث  والكع���ك،  والبطاط����س 

تبددت هنا االأ�سط���ورة القائلة اإن 

ال�سيكوالتة هي �رسّ ال�سعادة.

الطب����ي عن  البح����ث  وك�س����ف 

ال  مرّك����ب طبيعي يف الب�س����ل فَعّ

يف تقوي����ة العظ����ام وتقليل خطر 

اإ�سابتها بالرتقق واله�سا�سة، حيث 

ق����ال الباحثون: »اإن ه����ذا املرّكب 

اأثبت فعاليت����ه يف تقليل اخل�سارة 

العظمية عند ا�ستخدامه على خاليا 

العظ����م امل�ستخل�سة م����ن الفئران 

املخربية، ما ي����دل على اأن تناول 

الب�س����ل با�ستمرار مين����ع ه�سا�سة 

العظ����ام، خ�سو�سًا عن����د ال�سيدات 

امل�سّنات االأكر عر�سة لالإ�سابة«.

ووج���د الباحث���ون بعد حتليل 

الن�سطة  الكيميائي���ة  املرّكب���ات 

االأبي�س،  الب�س���ل  املوج���ودة يف 

اأن اأكر مرّك���ب م�سوؤول عن تقليل 

اخل�سارة العظمية هو ال�«جي. بي. 

�سي. اإ�س«، والحظ الباحثون بعد 

العظم  عزل جمموعة م���ن خاليا 

وتعري�سها لهرمون »باراثايرويد« 

املن�ّس���ط خل�س���ارة العظ���ام، ثم 

تعري����س بع�سه���ا للمرّك���ب، اأن 

املرّكب قام مبن���ع فقدان املعادن 

العظمية ب�سورة كبرة، خ�سو�سًا 

مع  وذل���ك مبقارنتها  الكال�سيوم، 

اخلاليا التي مل تتعر�س له.

كما اأف���ادت الدرا�سة اأن تناول 

الب�س���ل االأخ�رس ُيعّد اأف�سل وقاية 

من خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب، 

خ�سو�سًا ال�سكت���ة القلبية، حيث 

يحتوي الب�سل االأخ�رس على مادة 

»البلوت���ني«، التي توج���د اأي�سًا 

يف ال�ساي مبختل���ف اأنواعه، ويف 

التف���اح، ولكن بن�سب اأقل عن تلك 

املوجودة يف الب�سل االأخ�رس.

واأو�سحت الدرا�سة اأن تناول كمية 

ترتاوح ب���ني 100 و200 ج���رام من 

الب�سل االأخ����رس مبعدل ثالث مرات 

يف االأ�سبوع لها فائدة �سحية كبرة.

من جه���ة اأخرى، ف���اإن علماء 

الطب القدمي اأ�سادوا بفوائد الب�سل، 

فقال���وا اإن اأكله نيئ���ًا اأو مطبوخًا 

ينفع م���ن �رسر املي���اه امللوثة، 

ويحم���ر الوج���ه ويدف���ع ����رسر 

ال�سم���وم، ويقوي املع���دة ويهيج 

الب���اه، ويلط���ف البلغ���م، ويفتح 

ال�سدد ويلني املع���دة وي�سفي من 

الثعلبة )دلكًا(، وامل�سوي منه  داء 

�سالح لل�سع���ال وخ�سونة ال�سدر، 

والورك،  الظه���ر  الأوج���اع  وينفع 

وم���اوؤه اإذا اكتحل ب���ه مع الع�سل 

نفع من �سعف الب�رس واملاء النازل 

يف العني، واإذا ُقطر يف االأذن نفع 

من ثقل ال�سم���ع والطنني و�سيالن 

القيح، وهو يفت���ح ال�سدد، ويقوي 

ال�سهوة، خ�سو�س���ًا املطبوخ منه 

مع اللح���م، وُيذهب الرقان، ويدّر 

البول واحلي�س ويفتت احل�سى. 

وقال عن���ه ال���رازي: »اإذا ُخلِّل 

الب�سل قلّت حرافته، وقّوى املعدة، 

ال�سهوة  والب�س���ل املخلل فات���ق 

جداً«. 

الدرا�س���ات  اأثبت���ت  وكذل���ك 

العلمي���ة اأن الب�سل يخفف ال�سكر 

ل���دى مر�سى ال�سك���ري، فقد وجد 

اأن الب�س���ل يحت���وي عل���ى مادة 

م���ادة  وه���ي  »اجللوكوزي���ن«، 

�سبيهة بهرم���ون االن�سولني، ولها 

مفعول مماثل اأو قريب من مفعول 

على  ت�ساعد  االن�سول���ني، حي���ث 

تخفيف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

كما اأثبتت الدرا�سات اأن الب�سل 

ُي�ستعمل يف ع���الج نوبات الربو، 

حي���ث ي�ستعم���ل ع�س���ر الب�سل 

مبق���دار ملعقة �سغ���رة ممزوجة 

م���ع ملعقة من الع�س���ل كل ثالث 

�ساعات، الأن للب�س���ل قدرة فائقة 

عل���ى ط���رد البلغم م���ن ال�سعب 

الهوائية، والتي ت�سبب �سيق هذه 

ال�سعب، مم���ا ينتج عنه ال�سعوبة 

يف التنف�س وحدوث اأزمات الربو.

اأما يف ما يتعل���ق بال�رسطان، 

فقد حقن الطبيب الفرن�سي جورج 

الكوف�سكي مب�سل الب�سل كثراً من 

ال�رسطان،  املر�سى، ال�سيما مر�س 

فح�س���ل على نتائج طيبة، وميكن 

عم���ل حقن���ة �رسجي���ة تعمل من 

ع�سر الب�سل امل�ستخَرج بال�سغط 

لتحقيق ذلك.
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5 - جتنح لل�سلم / مر�سد
6 - لعبة من لعبات الطاولة

7 - ع�س���ا يف االأر�س ت�سد بها اخليمة 
/ من ال�ساحل ال�رسقي للمتو�سط قدميا

8 - ادخرت / من احليوانات ذات اجللد 
املرتفع الثمن

9 - ا�س���م موؤنث )معكو�س���ة( / حرف 
عطف

املوج���ات  مكت�س���ف   -  10
الكهرومغناطي�سي���ة / خم���رتع قل���م 

الر�سا�س

ع��م���ودي

1 - ق���وة طاغية / حم���ب اإىل درجة 
الوله

2 - اأول من اخرتع ماكنة اخلياطة
3 - ن�س���ف تام���ر / خم���رتع احلرير 

اال�سطناعي

4 - مت�س�ابه���ان / مت�سابهان / ك�سب 
م�سابقة

5 - اظه���ر وجها مرحب���ا ومبت�سما / 
بيت الدجاج / ف�سل و�سنف
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كاريكاتير

قال علماء اإن اختب���اراً بداأ الثالثاء املا�ضي لأول 

نظ���ام للتحذير املبّك���ر للتنب�ؤ بال���زلزل، مع قيام 

����ركات وم�ضت�ضفيات بتجربة النظ���ام قبل اتاحته 

لال�ضتخدام العام.

واجتمعت جمم�ع���ة ت�ضم مدي���ري م�ضت�ضفيات 

�ضم���ال غ���رب  للط����ارىء يف  ومراف���ق وهيئ���ات 

املحيط اله���ادي، بالإ�ضافة اإىل �ركت���ي »ب�ينغ« 

و»مايكرو�ض�فت« يف ور�ضة عمل ح�ل تنفيذ واختبار 

النظام اجلديد.

وقال فريق بحثي من جامعة »وا�ضنطن« اإن نظام 

ال�ضبكة الزلزلية ل�ضمال غرب املحيط الهادي �ضري�ضل 

�ضفارات اإنذار وحتذيرات �ض�تية تق�ل »زلزال. زلزال. 

�ضتبداأ الزلزلة يف غ�ض�ن 15 ثانية«.

وقال البيان اإن التقنية �ضت�ضدر اإنذاراً لأي زلزل تتجاوز 

�ضّدتها 3 درجات، وه� ما يحدث بال�ضبط يف بع�ض الأماكن 
يف وا�ضنطن واأوريغ�ن كل اأ�ضب�عني اأو ثالثة.

وابتك���ر باحث����ن م���ن جامعت���ي »وا�ضنطن« 

و»اوريغ�ن« التقنية املبنية على اأداة مماثلة يجري 

ا�ضتخدامه���ا يف كاليف�رني���ا، وت����رف عليها هيئة 

امل�ضح اجلي�ل�جي الأمريكي.

و�ضرت�ض���ل املئ���ات من اأجه���زة قيا����ض الزلزل 

املنت����رة يف �ضم���ال غرب املحيط اله���ادي قراءات 

لالأجهزة الآلية يف جامعة »وا�ضنطن«، التي �ضتق�م 

بدورها بتحليل البيانات بدقة و�رعة فائقة، واإر�ضال 

اإنذار اآليًا بعد اأربع ث�ان فقط من ر�ضد ن�ضاط زلزايل.

ورجحت باحثة بريطانية يف وقت �ضابق امتالك 

ال�ضف���ادع القدرة على ال�ضع�ر بق���رب وق�ع الزلزل، 

دون اأن حت���دد ب�ض���كل قطعي الآلي���ة التي متكن تلك 

الكائنات من القيام بذلك.

وبح�ض���ب باحثة من »اجلامع���ة املفت�حة« يف 

بريطاني���ا، يرجح اأن تك�ن ذك�ر ال�ضفادع قادرة على 

ال�ضع�ر بقرب وق�ع الهزات الأر�ضية.

ك�ضفت فات�رة الكهرباء اخلا�ضة بالق�ر الرئا�ضي 

اجلدي���د يف تركيا ل�ضه���ر كان�ن الث���اين الفائت عن 

متاأخرات ُتنذر بقط���ع الكهرباء عن مقرّ رئي�ض البالد 

رجب طيب اأردوغان.

وبلغت فات�رة الكهرباء ح�ايل ملي�ن و149 األف و 208 

لرية تركية )نح� ن�ضف ملي�ن دولر اأمريكي(، يف حني بلغت 

املتاأخرات ملي�ن و100 األف لرية تركية عن ال�ضهر ال�ضابق.

ووفقًا لأنظمة ����ركات الكهرباء، ُيقط���ع التيار يف حال 

جت���اوزت مدة التاأخري اأكرث من �ضهر، ويبدو اأن املعار�ضة التي 

انتقدت ما �ضّمت���ه اإ�راف ال�ضلطة يف عملي���ة ت�ضييد الق�ر، 

تبح���ث عن م�ّظف ب�ركة الكهرباء يج���روؤ على »قطع التيار 

عن اأردوغان«.

ر من الزالزل
ّ
قريبًا.. أول نظام للتحذير المبك

قطع الكهرباء عن قصر أردوغان؟
ُ
هل ت


