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ل الروسي.. والحمالت أزمة الحوار: األصيل يحاور الوكيل
ّ
التدخ

الغربية االستباقية

من الحرب الباردة إلى العولمة.. 
هل أصبح لبنان قاباًل للتغيير؟

FRIDAY 16 OCTOBER - 2015 
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حتّل على االأمة العربية واالإ�شالمية ذكرى راأ�س ال�شنة الهجرية 

للعام 1437.

»الثبات« تغتنم هذه املنا�شبة املباركة لتتوّجه اإىل امل�شلمني عموماً 

اآملة من اهلل عز وجل  باأحر التهاين واملباركة،  واللبنانيني خ�شو�شاً 

اأن يحل العام املقبل واالأمة ترفل بكل اأ�شباب الوحدة واملنعة والقوة.. 

وكل عام واجلميع بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 377

كل عام والجميع بخير

التدخل الروسي.. واآلثار االقتصادية على دول دعم اإلرهاب

بشائر االنتفاضة الثالثة انطلقت:
جيل التحرير والعودة يرعب الصهاينة

الجيش السوري و»السوخوي« الروسية 
يعيدون رسم مشهد المنطقة

� »سويسرا الشرق« بين الثقافة و»المعمعة« البيئية
� الدستور اللبناني.. لنا أم علينا؟
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بعد الدخول الروسي.. 
كيف سيكون شكل الُحكم اللبناني؟
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سقوط االستثمار على اإلرهاب
اأما وقد فعلها الرئي�س بوتني واأثبت عمليًا �سقوط الأحادية 

القطبية، واأن رو�سيا قد عادت اإىل ال�ساحة الدولية من البوابة 

الع�سكرية، واأن احلرب على الإرهاب جدية الأهداف.

قد يختلف املراقبون واملحللون حول تقدير مدى التن�سيق 

الرو�س���ي - الأمريكي بخ�سو�س ال�رضب���ات القا�سمة جلميع 

اأطي���اف الإرهاب على الأر�س ال�سورية، وحول من�سوب الر�سى 

الأمريكي على الغرفة الأمنية الرو�سية - الإيرانية - العراقية 

- ال�سوري���ة وم�ستتبعاته���ا، لك���ن بالإ�ستن���اد اإىل الوقائع 

والجتماع���ات ب���ني الرئي�سني بوتني واأوبام���ا، وبني وزيري 

اخلارجي���ة لكال البلدي���ن، والتي �سبقت ال�رضب���ات الرو�سية 

لالإرهاب، وما اأف�ست اإليه من ت�رضيحات ومتريرات بني اأ�سطر 

اخلطاب���ات، فاإن الراجح وج���ود احلد الأدنى م���ن التن�سيق، 

بالرغم من الهام�س العرتا�س���ي الذي ت�سّجله اأمريكا من حني 

اإىل اآخ���ر مع باق���ي حلفائها الغربي���ني. اإل اأن مواقف الكيان 

»الإ�رضائيلي« وتركيا وال�سعودية، وطبيعة رد الفعل على ما 

يجري من متغريات، تبقى معياراً اأ�سا�سيًا لتقدير امل�سار الذي 

�س���توؤول اإليه الأمور تباعًا، وت�س���ري اإىل اأن »اإ�رضائيل« تلّقت 

م« وا�س���ح عّب عنه بنيامني نتنياهو ُبعيد  الر�س���ائل ب�»تفهُّ

زيارته املفاجئة اإىل مو�س���كو؛ عن قواعد ال�س���تباك اجلديدة 

التي متنع ح�س���ول ت�س���ادم ع�سكري، خ�سو�س���ًا جويًا، فوق 

الأرا�سي ال�سورية.

لع���ل ت�رضيحات اأوباما املتكررة باأن »اأمريكا �س���تدافع 

عن حلفائها يف حال تعرّ�س���هم لأي خطر« ت�س���ّب جديًا 

يف تهدئة اخلواطر، والتطمني جلهة �س���مان قواعد اللعبة 

املر�س���ومة. كذلك، حت���ى تاريخه فاإن تركي���ا ُتبدي تفّهمًا 

للمخاطر املحتَملة، من خالل القراءة امل�ستفي�سة للر�سائل 

الرو�سية من اجلو والبحار، خ�سو�سًا من بحر قزوين، ومبا 

حتمله من اإي�س���اح لعتبار اأن هذه احلرب اأ�س���بحت حربًا 

رو�سية وطنية بامتياز.

وتبقى ال�سعودية يف مواقفها غري الوا�سحة، فهي م�سدومة 

مم���ا يجري على الأر�س ال�س���ورية من قلب �رضي���ع لالأوراق، 

وكذلك ما هو م�س���تتَبع دراماتيكيًا يف العراق، مما ُيف�سي اإىل 

خ�س���ارة فادحة لنظرية ال�ستثمار على الإرهاب، واأن اخلروج 

من ال�س���احات بات قريبًا، اإ�سافة اإىل اأن ال�ساحة اليمنية يف 

املنظور الع�سكري ال�س���عودي باتت اأي�سًا ت�سّكل ا�ستنزافًا من 

غري اأفق اإيجابية اأقله يف املدى القريب، ناهيك عن اأن الطرف 

الآخر �سي�س���تفيد من انت�سار �س���ورية والعراق على الإرهاب، 

ويعت���ب اأن فر�س النطالق من جديد باتت متوفرة ل�س���ناعة 

ن����رض موؤزر، واأن عا�س���فة الردع الثلجية ق���د ُتلغي مفاعيل 

عا�سفة احلزم ال�س���حراوية.. كل هذا قد يدفع باأويل الأمر يف 

اململكة ال�س���عودية اإىل اإعادة ترتيب الأوراق، وقراءة جديدة 

قد ُتف�سي اإىل احلد من اخل�سائر، والدخول يف احلل ال�سيا�سي 

وفق���ًا للموازين امل�س���تجدة، ولعل ات�س���ال الرئي�س امل�رضي 

عبد الفتاح ال�سي�س���ي بالرئي�س بوتني، والذي متّنى فيه على 

الأخري ال�س���تمرار بدفع عملية الت�سوية ال�سيا�سية يف �سورية 

واملنطقة، بالرغم من تزايد من�س���وب المتعا�س ال�س���عودي 

من م�رض ب�سبب املوقف من �س���ورية، �سّكل موؤ�رضاً جيداً على 

و�س���اطة مرتَقبة قد يق���وم بها الرئي�س ال�سي�س���ي حلفظ ماء 

الوجه ال�سعودي قبل فوات الأوان.

 املهند�س حكمت �سحرور

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

رمبا هي �س����خرية القدر اأن ُت�س����بح 

مطال����ب اللبنانيني بع����د 40 عامًا على 

بداية احلرب الأهلية حم�سورة يف مطلب 

واحد: اأبقونا على قيد احلياة!

حرك����ة �س����عبية ل ت�س����تند اإىل فكر 

�سيا�س����ي حمّدد اأخذت على عاتقها طرح 

هموم املواطن؛ من اأزم����ة النفايات، اإىل 

الكهرباء واملياه والف�ساد، واملحا�س�سة 

العلني����ة الوقحة، وهي حتمًا �س����تطرق 

اأب����واب ال�سا�س����ة، كونه����م امل�س����وؤولني 

عن العبث احلا�س����ل يف م�س����ري الوطن 

وم�سالح املواطن، وهذا التدّرج يف طرح 

املطالب ال�س����عبية �سيجعلها بال�رضورة 

حركة �سيا�س����ية تفر�س نف�سها يف وقع 

الأحداث، بوجود كافة الأحزاب يف خليط 

غريب عجيب �س����ّموه حكومات »وحدة 

وطنية«، وهي يف احلقيقة تتقا�س����م كل 

�سيء، حتى القرو�س والهبات، لتح�سني 

كانتوناتها. 

مطالب احلركة ال�س����عبية يف �ساحة 

ريا�س ال�س����لح اليوم؛ من عالج النفايات 

للمواط����ن  وامل����اء  الكهرب����اء  وتاأم����ني 

نة وُتعتب من  اللبناين، كانت �س����به موؤمَّ

بديهي����ات احلياة ما قب����ل 1975، لذا اأتت 

مطالب احلرك����ة الوطنية اآن����ذاك مبنزلة 

وثيقة لتطوير النظام ال�سيا�سي اللبناين، 

متج����اوزة املطالب احلياتية اليومية اإىل 

ما هو اأبعد واأ�سمل، فهي طرحت برناجمًا 

بدي����اًل لنظام المتي����ازات الطائفية، لكن 

م����ا هي اأوجه ال�س����به والخت����الف؟ وما 

هي فر�س النجاح لهذا احلراك ال�س����عبي، 

يف ظل املعطي����ات الداخلية وال�رضاعات 

الإقليمي����ة، وع����امل م����ا بع����د املنظومة 

ال�سرتاكية؟

مما ل �سك فيه اأن حرب 1975 مل تكن 

�سناعة حملية، اإمنا جاءت رداً على اإرادة 

التغيري التي جتاوزت املناطق والطوائف، 

فارتفع من�سوب الوعي ال�سعبي، خ�سو�سًا 

يف اجلامعات، مقارنة مع الدول املجاورة، 

فجاءت مطالب النخبة اللبنانية للخروج 

من نظام املحا�س�سة الطائفية نحو دولة 

مدنّية دميقراطية، متناق�س����ة مع م�سالح 

اأنظمة ع�س����كرية وملكية جم����اورة قبل 

اأن تكون نقي�س����ًا لالإقطاع ال�سيا�سي يف 

الداخل، فكانت املواجهة غري املتكافئة.

لقد طرح البنامج املرحلي للحركة 

الوطني����ة اللبنانية خط����ة بديلة للنظام 

الطائف����ي؛ نظام المتيازات القت�س����ادية 

والجتماعية والثقافي����ة املهيمنة، وهي 

ترم����ي اإىل حتدي����ث النظام ال�سيا�س����ي 

وجت����اُوز �س����يغته الطائفي����ة املتخلّفة 

نحو نظ����ام دميقراطي ع�رضي يف مرحلة 

لحقة، فبداية الإ�سالح يف جمال التمثيل 

ال�سعبي النيابي يجب اأن تقوم على اأ�س�س، 

اأولها اإلغاء الطائفية ال�سيا�س����ية، وجعل 

لبن����ان كله دائرة انتخابي����ة واحدة، مع 

الأخذ بنظام التمثيل الن�س����بي، وتخفي�س 

�سن القرتاع لثمانية ع�رض عامًا، واإخ�ساع 

النائب ملراقبة ديوان املحا�سبة، وملحكمة 

الإثراء غري امل�رضوع، واأخرياً و�س����ع �سن 

لتقاعد النواب يف الرابعة وال�س����تني، كما 

دعا اإىل ف�سل �س����فة الوزارة عن النيابة، 

واإ�سقاط �سفة النيابة حكمًا عن كل وزير.. 

فهل ما زالت هذه املطالب ع�رضية؟ وهل 

طرحها الي����وم واللتفاف حولها ميكن اأن 

يوؤديا اإىل تطوير نظامنا ال�سيا�سي؟ 

نع����م، بو�س����لة التغيري اأ�س����ارت اإىل 

مكام����ن اخلل����ل الأ�سا�س����ية يف النظ����ام 

اللبناين يف الع����ام 1975، وما زالت هذه 

البو�س����لة ت�س����ري - رغم ق�س����اوة احلرب 

وهول التكفرييني و�سطوة ال�سالح وجمال 

»ال�س����وليدير« ولطافة حيت����ان املال - 

اإىل نف�����س مكامن اخللل؛ نظ����ام طائفي 

اأفرز نظامًا مذهبيًا اأكرث �رضا�س����ة وف�ساداً 

واحتقاراً مل�سالح النا�س..

الوطنية  اإدان����ة احلرك����ة  مّت����ت  لقد 

بغت بالوطن البديل لإجها�س  �سابقًا، و�سُ

حراكها وتاألي����ب الداخل واخلارج عليها، 

فرتاهم مباذا �سي�سبغون هذا التحرك؟ لقد 

�سبغوه بال�سيء ونقي�سه، بحزب اهلل يف 

اليوم الأول، وبحركة اأمل يف اليوم الثاين، 

وب�»اجلرنال« يف اليوم الثالث، وبعد هذا 

وذاك عادت لغ����ة التخوين، وهي موروثة 

من زمن الغتيالت: �سيدنا.. �سّب الرئي�س. 

لقد �س����اقوا اجلميع اإىل الطائف بقرار 

دويل، اأما اليوم فلي�����س للبنانيني مكان 

ل يف الطائ����ف ول يف الدوحة، فاململكة 

ال�س����عودية غارق����ة يف عدن و�س����نعاء، 

واجلمهورية الإ�س����المية م����ا بعد التفاق 

الن����ووي تخو�س �رضاعًا اإىل اأن يق�س����ي 

اهلل اأمراً كان مفع����وًل، واإن كان هناك من 

موؤمتر تاأ�سي�س����ي للبنان جديد فهو حتمًا 

�س����ُيعقد يف �سان كلو، على �سبيل املثال، 

اإليه  و�س����ُيدعى  اأمني����ة«،  »ل�����رضورات 

ممثلون عن »حمكمة ال�س����عب« و»بدنا 

نحا�سب« و»طلعت ريحتكم«، بالإ�سافة 

اإىل القي����ادات ال�سيا�س����ية، وذل����ك بهدف 

اإن�س����اء دولة مدنية تكون مث����اًل ُيقتدى 

لهذا »ال�رضق اجلاثم يف �سال�س����ل اجلهل 

والعبودي����ة«، ولطاملا لع����ب لبنان هذا 

الدور بُحكم التاريخ واجلغرافيا. 

املتظاهرون يف ال�س����احات اليوم هم 

على حق، �س����عاراتهم تن�س����ج واأهدافهم 

اأ�سبحت اأكرث واقعية، رغم كل املالحظات.

احلراك هو على حق، اإمنا »ال�سيا�سة 

ل تعرتف بحقٍّ ل حتميه قوة«.

د. مرو�ن �أبي قائدبيه

أحــداثأحــداث2

ولو كان احلراك حمقاً.. لكن ال�سيا�سة ال تعرتف بحق ال حتميه قوة
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بوصلة التغيير عام 1975 
أشارت إلى مكامن الخلل 

األساسية في النظام 
اللبناني.. وما زالت تشير إلى 
نفس مكامن الخلل في أيامنا



همسات

¡ دعوة لل�سمود وال�سب
قطب لبناين كبري تلقى ات�س���اًل مبا����رضاً من رئي�س عربي 

ُتواج���ه بالده اأزمة، حيث دعا الأخ���ري القطَب اللبناين اإىل 

مزيد من التحّمل وال�س���ب حتى نهاية العام، لأن تغيريات 

كبى �ستح�سل، و�ست�سّب يف م�سلحته.

¡ مفاجاأة
كعادت��ه يف كل مواقف��ه، فاج��اأ العم��اد مي�ش��ال ع��ون يف 

خطابه بذكرى 13 ت�رشي��ن الأول، املراقبني بخطابه املتني 

واله��ادئ، بعك�س ما كان��وا يتوقعون ب��اأن يت�شمن مواقف 

ت�شعيدي��ة كربى.. وتوقعوا اأن حتم��ل الأيام املقبلة مواقف 

من نوع خمتل��ف، على �شوء التطورات الإقليمية التي ت�شري 

اإىل تغيريات كربى على اأر�س امليدان.

¡ ال�سمري النائم
خالل لقاء قال م�س���وؤول �س���ابق: »اأنا �سمريي مرتاح جداً 

جداً، والتاريخ اأن�س���فني«، فتاب���ع اأحد احلا�رضين يف اإذن 

جاره: »�سحيح اأن �س���مريه مرتاح، فهو نائم منذ �سنوات، 

ومنذ اأن اأ�سبعته ال�سعودية نام عميقًا«.

¡ ع�سي على التقاعد
لوح��ظ اأن العدي��د من مفت��ي املناطق ُيحال��ون اإىل التقاعد 

ح��ني بلوغهم ال�شن القانونية، ويت��م تعيني بدائل عنهم، ما 

ع��دا مفٍت واحد ملحافظة كربى، جتاوز ال�شاد�شة والثمانني 

م��ن عمره، وما ي��زال يف مهامه.. واأي�ش��ًا مواقفه ال�شيا�شية 

الفتنوية.

¡ ل اتفاق نهائي
توقف دبلوما�سيون غربيون يف بريوت اأمام ت�رضيح لوزير 

اخلارجية الرو�سية �سريغي لفروف، اأعلن فيه اأن مو�سكو مل 

تتفق متامًا مع وا�سنطن وحلفائها ب�ساأن �سورية، لكن هناك 

تقدم يف هذا ال�سدد.

¡ خالف »فتحاوي« اأم لبناين؟
ب��رز تناق�س حاّد بني وزيرين من جهة �شيا�شية واحدة خالل 

اجتم��اع حزب��ي، م��ا دفع زمي��ال لهم��ا يف الإط��ار التنظيمي 

للق��ول: »نح��ن م���س تي��ار �شيا�شي واح��د، نحن كل واح��د اإلو 

مربط��و، واهلل يرحم اأب��و عمار كان يقول »اأنا ما عندي�س جلنة 

تنفيذي��ة، اإمنا ممثلون للجامع��ة العربية«.. فرّد عليه اأحدهما: 

»الهياأة كنت بفتح«! فكان اجلواب: »ما حدا �شبقك َع فتح«.

¡ خمطط »اإ�رضائيلي«؟!
ا�ستغرب قيادي يف تيار �سيا�س���ي يدور يف الفلك الغربي، 

كي���ف اأن زمالءه يجاهرون بالكذب، ل �س���يما يف تف�س���ري 

العملية الع�سكرية الرو�سية على اأنها خمطط »اإ�رضائيلي«.

¡ تخ�س�س دقيق
م��رر دبلوما�شي اأوروب��ي ي�شتهر بروح الدعاب��ة خالل زيارته 

م�ش��وؤول نياب��ي يف راأ���س ب��ريوت دبو�ش��ًا ن�ش��ه: »ه��ل كان 

�شك��م الأكادمي��ي ت�شيي��ع الفر���س املتاح��ة يف ح��ل  تخ�شُّ

الأزمات«؟

¡ �سباق لبناين نحو اأردوغان
لوحظ ت�س���اُبق من بع�س القيادات ال�سيا�سية يف »14 اآذار« 

والقيادات الدينية باإر�سال البقيات اإىل رجب طيب اأردوغان 

معزين، بحادثة تفجري اأنقرة التي ا�ستهدفت تظاهرة ي�سارية 

معار�س���ة ل�»حزب العدالة والتنمية« احلاكم، والذي حاول 

يف البداية اأن يرمي التهمة على الي�س���اريني بالتفجري، لكن 

ه لأردوغان وخمابراته  اأمام اأ�س���ابع التهام التي اأخذت توجَّ

وحزب���ه، بداأ التلميح اإىل اإمكانية اأن يكون »داع�س« هو وراء 

التفجري.

¡ ت�ساوؤلت
ت�ش��اءل متابع��ون للح��راك ال�شعبي الذي ت�شه��ده بريوت، عن 

معن��ى ال�شتمرار يف ا�شتعمال نف�س ال�شعارات التي ا�شُتعملت 

يف تطورات تون�س، ويف بداية الأزمة ال�شورية، مثل: »ال�شعب 

يريد اإ�شقاط النظام« و»�شلمية �شلمية«، بينما نقلت العديد من 

حمطات التلفزة �شور فتيان وهم عراة الأج�شاد، وي�شتعملون 

قنابل املولوتوف، وتطورت الأمور يف بع�س التظاهرات اإىل 

حتطيم اأبواب فندق و�رشاف اآيل.

رئي����س  انتخ���اب  مو�س���وع  كان  اإذا 

للجمهوري���ة ب���ات م���ادة ال�س���جال الأوىل، 

و»ال�س���ّماعة« التي يعلّق عليها كل م�سوؤول 

تق�سريه، فاملو�سوع حم�سوم باأن ق�رض بعبدا 

�س���يبقى فارغًا مادام »ق�رض املهاجرين« مل 

ي�ستقر و�سعه بعد.. واإذا كان التاريخ احلديث 

للبنان ي�س���ري وفق وحدة امل�س���ار وامل�سري 

مع �س���ورية، فاإن النظام ال�سيا�سي اللبناين 

باأكمله، منذ بداي���ة »الربيع العربي«، بات 

ينتظر جالء الو�سع ال�سوري.

ال���كل يف لبنان ي���درك ه���ذه احلقيقة، 

واحل���وارات الدائرة حاليًا، �س���واء بني حزب 

اهلل و»تيار امل�ستقبل«، اأو بني اأفرقاء احلوار 

الوطني، هي �سكلية بقدر ما هي عقيمة وغري 

جمدي���ة، ولن ت���وؤدي اإىل اأي���ة نتيجة، حتى 

ولو كان تنفي�س الأحتقان م�س���األة حممودة، 

واجلل�س���ات تنقذ لبنان جزئيًا من اأي قطوع 

مرتَقب قد يكون ال�س���ارع م�س���دره، و�س���ط 

انفالت هذا ال�س���ارع على كل اأنواع احلراكات 

التي ات�س���م معظمها بالغوغائية واجلعجعة 

من غري طحني.

لي�س وج���ود البع�س على طاولة احلوار 

اأرفع متثياًل من »قادة احلراكات ال�س���عبية« 

م���ن ال�س���باب املغموري���ن، واإذا كان حزب 

اهلل، و»اأم���ل«، و»التي���ار الوطن���ي احلر«، 

و»ال�سرتاكي«، و»القومي«، و»الطا�سناق«، 

و»الكتائب«، و»املردة«، ممثلني بالأ�سيلني، 

فاإن م�س���األة متثيل »تيار امل�س���تقبل« الذي 

»يحوي« 36 نائبًا كان ي�س���توجب ح�س���ور 

القطب الأ�س���يل يف هذا »التيار«، ورمبا كان 

ميكن اأن ينوب عنه الوكيل لو مل يكن الأ�سيل 

بح���د ذاته وكياًل غري مطلق ال�س���الحية عن 

قوى اإقليمية هي اأي�س���ًا وكيلة عن الأ�س���يل 

الأمريكي.

مبعنى اأو�س����ح، فاإن ال�س����عودية كقوة 

اإقليمية، ل تتمتع بال�سخ�سية ال�ستقاللية 

عن الإمالءات الأمريكية، واأي تخّبط اأمريكي 

بات »يه����ز عر�س اململكة«، ويربك النظام 

املرب����ك بكل ما تورطت به ال�س����عودية من 

مغام����رات اإقليمية كوكيل عن اأمريكا، وهذا 

النظام مربك اأ�س����اًل ب�رضاعات داخلية بني 

الأجنحة العائلية املتناحرة، وبالتايل فاإن 

اأي وكيل عن ال�س����عودية يف لبنان ممنوع 

عليه اتخ����اذ مواقف حواري����ة مبعزل عن 

»زواج املتع����ة« بني ال�س����عودية واأمريكا 

م����ن جهة، ومن جهة اأخ����رى عن �رضاعات 

ال�س����عودية م����ع اإي����ران، والكيدي����ة التي 

حتاربها بها، خ�سو�س����ًا يف لبنان، اإ�سافة 

اإىل ماأزق ال�سعودية يف حربها على اليمن، 

وتوّرطها يف العراق و�سورية، وعجزها عن 

القيادة ال�سيا�س����ية لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي، وانح�س����ار ثقله����ا الإقليمي بعد 

التف����اق الن����ووي الإيراين ال����ذي حاولت 

عرقلته بالأ�سنان.

واإذا كان جلو����س اأي م���ن ن���واب »تيار 

امل�س���تقبل« للحوار مع حزب اهلل ل يتعدى 

تنفي�س الحتقان املذهبي مبجرد اللقاء، فاإن 

اخلطاب ال�سيا�س���ي املتطرف اإىل حد التهور 

جلماعة »امل�س���تقبل« ولواحقهم على وقع 

التط���ورات الإقليمية، مل يعد راف���داً اإيجابيًا 

لطاولة احلوار الوطني، خ�سو�س���ًا اأن وجود 

»امل�س���تقبل« على الطاولة هو دائمًا يتمثل 

بوكي���ل عن وكيل عن وكيل، وو�س���عه متامًا 

كما �سيك بال ر�سيد جرّيته اأمريكا لل�سعودية، 

وجرّيته ال�س���عودية ل�سعد احلريري ب�رضوط، 

وج���رّيه احلريري اإىل من ميّثل���ه، مع عبارة 

غ���ري قابل لل�رضف، بانتظ���ار نتائج الرهان 

الإقليم���ي ال���ذي رب���ط احلريري م�س���تقبله 

���ني« به، وهو حكمًا  ال�سيا�سي و»وزنه ال�سُّ

»ل بال�سام عّيد، ول بدّمر حّلق العيد«.

كما اأن التمثيل الكاثوليكي الذي انح�رض 

بالنائ���ب مي�س���ال فرعون، نتيجة الو�س���ع 

ال�س���حي الذي مرّ به النائب ال�سابق اليا�س 

�س���كاف )رحمة اهلل عليه(، فاإن اأزمة التمثيل 

الطائفي على م�س���توى الكاثوليك قد تراجع 

من م�س���توى زعيم عا�س���مة الكثلك���ة، اإىل 

كاثوليكي بريوتي حم�سوب على اآل احلريري 

اأكرث منه على طائفته.

وتاأت���ي الطام���ة الك���بى يف احلج���م 

التمثيلي للنائب بطر�س حرب وال�سفة التي 

يحملها، لتنتهي عند التمثيل الأرثوذك�س���ي 

الذي يدخل فيه نائ���ب رئي�س املجل�س فريد 

امل���كاري ك�رضيك مع الرئي����س املر، علمًا اأن 

املكاري خ�رض باأ�سوات اأرثوذك�س الكورة يف 

اآخر انتخاب���ات، ووجوده على الطاولة لي�س 

اأكرث م���ن رجل اأعمال مدين لآل احلريري بكل 

�سيء.

يف اخلال�س���ة، تع���ود الك���رة اإىل ملعب 

الرئي����س بري، ال���ذي »يج���ود باملوجود«، 

ويراهن على احلل القادم من الإقليم، والأ�سبه 

بالرهان على اجلياد يف ميدان �س���بق اخليل، 

لأن ل انتخابات رئا�س���ية ول قانون انتخاب 

ول انتخابات نيابية يف الوقت احلا�رض.

واإذا كان الد�س���تور ل يجي���ز ا�س���تفتاء 

ال�سعب، فلينتظر الرئي�س بري نتائج احلروب 

الإقليمي���ة على وق���ع هدير »ال�س���وخوي« 

لتح�س���م الغلبة على ال�ساحة اللبنانية، لكن 

باإمكانه على الأقل ال�س���تفادة من وقته مبا 

هو جُمٍد، عب التح�س���ري ملوؤمتر تاأ�سي�سي ل 

بد من���ه، ودعوة النقابات والنخب اجلامعية 

والأكادميي���ة ورج���ال الأعم���ال واجلمعيات 

الأهلي���ة وحتى ممثلي احلراكات ال�س���بابية 

للوقوف على اآرائها وت�سّوراتها واقرتاحاتها، 

لأنه���ا خ���ري للوط���ن م���ن ا�س���تقبال نواب 

»حمنَّطني« يف لقاءات باتت ت�سم »متاثيل 

من �سمع يف متحف من املا�سي«.

�أمني �أبو ر��شد

خطاب »المستقبل« السياسي 
والمتطرف على وقع التطورات 
اإلقليمية لم يعد رافدًا إيجابيًا 

لطاولة الحوار الوطني
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بعد الدخول الروسي.. كيف سيكون شكل الُحكم اللبناني؟
ال ي�س���ّذ لبنان و�سيا�س���يوه ع���ن العامل الذي 

ينظر مرتقبًا وم�س���دوهًا، بانتظار اأن يتبلور م�سري 

احلملة الرو�سية على االإرهابيني يف �سورية، والتي 

ترتافق مع هجوم برّي يتقدم فيه اجلي�ش ال�سوري 

على حماور عّدة، بينم���ا اكتفى االأمريكيون بالرّد 

- لغاية االآن - بق�س���ف حمطت���ني للكهرباء يف 

حلب، بذريعة ا�س���تهداف عنا�رص »داع�ش« الذين 

ي�سيطرون على املحطة منذ اأكرث من عامني، والذي 

اأّدى اإىل تدمري املحط���ات بالكامل، وحرمان حلب 

من الكهرباء.

ويف لبنان، ي�س���تمر م�س���هد املراوحة وتقطيع 

الوق���ت، وانتظ���ار تبلور نتائج احلرب ال�س���ورية، 

والتي كلما دخلت منعطفًا خمتلفًا وتبّدلت موازين 

الق���وى فيها، تبّدل امل�س���هد ال�سيا�س���ي اللبناين، 

وتبّدلت مواقف بع�ش االأطراف اللبنانية، للتناغم 

معها، وانتظار فر�س���ة موؤاتية لق�س���م املزيد من 

حقوق االآخرين، اأو من حقوق املواطنني.

مع بداي���ة احلرب يف �س���ورية، حل���م »تيار 

امل�ستقبل« وباقي املجموعات التي تدور يف فلكه، 

ب�سقوط و�سيك ل�سورية، واأن قيامهم بدعم »الثورة 

ال�سورية« �س���يتيح لهم حكم لبنان و�سورية معًا، 

واأن الق�س���اء على النظام ال�سوري �سيكون مقدمة 

للق�س���اء على املقاومة يف لبن���ان، والثاأر حلرب 

متوز 2006 وما بعدها، لكن ح�ساب احلقل ال�سوري 
مل يطاب���ق بيدر »تي���ار امل�س���تقبل« ومن ورائه 

ال�س���عودية وقطر وتركيا واحللف الغربي، ف�سمد 

ال�س���وريون، ووعت املقاومة خطورة ما يتهددها، 

فانخرطت يف احلرب ال�سورية يف اأوائل عام 2013، 

وبّدلت موازين القوى على االأر�ش.. و�ساهم �سقوط 

امل����رصوع »االإخواين« بحلحل���ة الُعقد اللبنانية 

وت�س���كيل حكومة وحدة وطنية م���ا زالت ترتنح 

لغاية اليوم، وال ت�سقط.

ا�س���تمرت حال التهدئة، ودخل الرئي�ش �س���عد 

احلري���ري يف ح���وار مع العم���اد مي�س���ال عون، 

ومّت االتفاق عل���ى تفاهمات داخلي���ة �رصعان ما 

اأتى �س���قوط ج�رص ال�س���غور وتق���دُّم املجموعات 

امل�سلحة ال�سورية على ح�س���اب اجلي�ش ال�سوري 

لي�س���قط التفاهمات اللبنانية بال�رصبة القا�سية، 

ويوؤدي اإىل �س���يادة منطق وفكر اإلغائيَّني مار�سهما 

»امل�ستقبل« وانخرطت فيهما بع�ش املجموعات 

ال�سيا�سية االأخرى، وعاد البع�ش اإىل املنطق الذي 

�ساهم مع عوامل عّدة يف اإ�سعال احلرب اللبنانية 

يف 1975، وه���و منط���ق العزل والك����رص لفئة من 
اللبنانيني.

ومع دخول الرو�ش اليوم، ي�سود منطق االنتظار 

الجنالء غب���ار املعارك، وعّل الت�س���وية يف لبنان 

تاأتي مكّملة للت�س���وية يف �سورية، ويف هذا االإطار 

ميكن احلديث عن اجتاهات عّدة للحل:

1. اأن يوؤدي االنت�سار امليداين الرو�سي - ال�سوري 
لالتيان برئي�ش ينتمي اإىل املحور املنت�رص.

2. اأن يدخ���ل الرو����ش يف ت�س���وية �س���املة يف 
املنطق���ة، بعد تغي���ري موازين الق���وى التي تدفع 

الغرب وحلفائهم االإقليميني بالقبول بالذهاب اإىل 

احلل ال�سيا�س���ي، ويبقى ال�سوؤال هنا: هل �ست�سمح 

موازين القوى للرو�ش بالو�س���ول اإىل ت�سوية تاأتي 

بالرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد ومعه رئي�ش لبناين 

ينتمي اإىل املح���ور الذي ميّثلونه، اأم اأن عليهم اأن 

يتخلوا عن اأحدهما؟

3. اأن ينه���زم الرو�ش يف �س���ورية، فتتّم االإطاحة 
بالرئي�ش ال�س���وري ب�سار االأ�سد، ومعه ياأتي رئي�ش 

لبناين ي�سبه مي�سال �سليمان.

االأكي���د اأن الرو�ش لن ُيهزموا يف �س���ورية، واأن 

املحور املت�س���ّكل من حدود لبنان اإىل �س���يبرييا 

مروراً ب�س���ورية والعراق واإي���ران ميتلك الكثري من 

مقومات القوة التي جتعله ع�س���يًا على االنهزام، 

بينما يعاين احللف املقابل من ت�س���دعات داخله، 

ومت���رّ اأذرعه االإقليمية بفرتات من عدم اال�س���تقرار 

والتوت���ر، ما قد يجعل من ال�س���عب ج���داً عليهم 

االنت�سار اأو اإغراق الرو�ش يف امل�ستنقع ال�سوري.

واالأكيد، بح�سب ما �رصّح الرو�ش، اأنهم يريدون 

توظي���ف اأي انت�س���ار ميداين يف خدمة ت�س���وية 

�ساملة مع االأمريكيني يف املنطقة، فما الذي ميكن 

اأن يكون عليه �سكل احلكم القادم يف لبنان؟

يف البداية، م���ن ال�رصوري التاأكي���د اأن الدول 

لي�س���ت جمعي���ة خريي���ة، ولي�س���ت ذات مبادئ 

عقائدي���ة، واأن الرو�ش �س���ياأخذون بعني االعتبار 

م�ساحلهم بالدرجة االأوىل، لكن، �سواء كان الرو�ش 

اأو االأمريكيون اأو �سواهم، فاإن قرارات الدول الكربى 

مل تعد بالن�سبة اإىل �سعوب املنطقة قدراً حمتومًا، 

ومن يراهن على اأن الرو�ش ي�س���تطيعون ح�سم كل 

�س���يء يف املنطقة م���ع االأمريكيني يب���دو واهمًا، 

ولنتذكر يف هذا املجال الت�رصيحات التي اأطلقها 

بوغدانوف خالل عامي 2012 و2013 حول م�س���ري 

الرئي�ش ال�س���وري، واإبدائه اآراًء حول روؤية مو�سكو 

باأن على االأ�س���د اأال يرت�ّس���ح للرئا�سة عام 2014.. 

فها هي مو�سكو اليوم تعيد النظر وتعترب الرئي�ش 

ال�سوري من �سلب ا�سرتاتيجيتها يف املنطقة.

وقيا�س���ًا على ذلك، فاإن موازين القوى املحلية 

اللبنانية ميكن اأن تلعب عاماًل حا�سمًا يف حتديد 

هوية و�سورة و�سكل احلكم اللبناين بعد الت�سوية 

وقبلها، ����رصط اأن يتحل���ى اللبنانيون بال�س���رب 

والقوة و�س���البة االإرادة لفر����ش ما يريدونه على 

القوى الكربى، وللقول للعامل: انتهى ع�رص االأوامر 

اخلارجية، وجاء ع�رص القرار اللبناين احلر.

د. ليلى نقوال الرحباين
لة للت�سوية يف �سورية           )�أ.ف.ب.( مع �لدخول �لرو�سي ي�سود منطق �النتظ�ر..عّل �لت�سوية يف لبن�ن ت�أتي مكمِّ
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■ ال�سيخ ماهر حمود لفت اإىل اأنه رغم اأن بع�ش حكام باعوا الدين 
وال�����رصف واملواثيق للعدو ب�س����كل مبا�رص اأو غ����ري مبا�رص، واالأمة 

الهي����ة بني الطرب والغناء والبحث عن الرثوات، لكن اجلهاد ما�ٍش 

اإىل يوم القيامة كما اأخرب النبي عليه ال�سالة وال�سالم، فاالنتفا�سة 

الفل�س����طينية االأوىل كان����ت باحلجارة، والثاني����ة باخلطف، واالآن 

الثالثة انتفا�س����ة ال�سكاكني؛ �سالح جديد ا�س����تنبطه ال�سباب يف 

فل�سطني ملواجهة عدو االأمة، دون اأن نن�سى املرابطني يف امل�سجد 

االأق�سى، الذين مينعون العدو من تق�سيم هذا املكان الطاهر، والذين 

ال حتبطهم حالة االأمة وفجورها.

■ »حرك��ة الأم��ة« دان��ت التفجريي��ن اللذي��ن �رضب��ا العا�صمة 
الرتكي��ة اأنقرة، معت��رة اأن هذه الأعم��ال الإجرامية تهدف اإىل 

زعزعة الأمن وال�صتقرار يف العامل الإ�صالمي والعربي، وطالبت 

احلكوم��ة الرتكي��ة بالتن�صي��ق مع ال��دول التي تواج��ه الإرهاب 

ملواجهة التحديات التي تواجه دول املنطقة.

■ جتمع العلماء امل�س���لمني زار �س���فارة اجلمهورية االإ�سالمية 
االإيراني���ة يف ب���ريوت، حيث التق���ى الوفد ال�س���فري د. حممد 

فتحعل���ي، وقّدم له التعازي ب�س���حايا حادثة منى، معترباً اأن 

ما ح�س���ل قد ي�سّكل اإهانة لالأمة االإ�سالمية يف امل�ّش بركن من 

نة. اأركان احلج، وما حدث من كوارث هذه ال�سَّ

■ املحام��ي عم��ر زي��ن، ويف ذكرى ي��وم املحام��ي يف لبنان، 
وال��ذي �ص��ادف 10 ت�رضي��ن الأول، اأك��د اأن »فل�صط��ن �صتبق��ى 

ق�صيتنا املركزية حت��ى حتريرها، عاملن على حتقيق الوحدة 

الوطني��ة الفل�صطينية، ووحدة البندقية املقاومة، وتعميم ثقافة 

املقاومة مهما كلفنا ذلك من ت�صحيات«.

■ لقاء اجلمعيات وال�سخ�س���يات االإ�سالمية يف لبنان راأى اأن احلوار 
�رصورة وطنية ينبغي على جميع القوى التم�س���ك به النت�سال البلد 

م���ن الفراغ، داعيًا اجلميع لتاأييد احلوار وتفعيله، الأنه احلل الوحيد 

يف ظ���ل الظروف الراهنة التي متر بها الب���الد. من جهة اأخرى، دان 

اللقاء اجلرائم ال�س���هيونية املدعومة من قَبل اإدارة ال�رصّ االأمريكية 

�سد ال�سعب الفل�سطيني واملقد�س���ات يف فل�سطني املحتلة، ال�سيما 

اأن املجتمع الدويل والدول العربية واالإ�س���المية يلتزمون ال�س���مت 

حيال قتل االأطفال واالآمنني وتدني�ش املقد�سات، يف حني اأن ال�سعب 

الفل�سطيني االأعزل يواجه اآلة القتل ال�سهيونية باأج�ساده العارية.
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ناظ���رة اخلارجية االأمريكية ال�س���ابقة كونداليزا 

راي����ش الت���ي اأعلنت من بني ي���دي الرئي����ش فوؤاد 

ال�سنيورة يف ال�رصاي احلكومي يف حرب متوز 2006، 

اأنه من رحم تلك احلرب �س���يولد »ال�رصق االأو�س���ط 

اجلدي���د«، تع���رتف اأنه���ا تبّنت نظرية »الفو�س���ى 

اخلالقة« من���ذ الع���ام 2005، واأن بالدها جلاأت اإىل 

ن�رص »الفو�سى اخلالقة« يف ال�رصق االأو�سط من اأجل 

»اإ�ساعة الدميقراطية«.

وب���راأي هذه امل�س���وؤولة االأمريكية ال�س���ابقة، اأن 

و�سول املجتمع اإىل اأق�سى درجات الفو�سى املتمثلة 

بالرع���ب واخلوف والقتل والدم، يوّلد اإمكانية اإعادة 

بنائه بهوّية جديدة.

وترى امل�سوؤولة ال�س���ابقة »ال�سوداء« اأن عملية 

تنفيذ املخطط ال�س���يطاين بداأت من���ذ العام 2011، 

وحققت جناح���ًا باهراً يف ليبيا والع���راق واليمن، 

لكنها واجهت مقاومة مذهلة يف �سورية، وا�سطدامًا 

بتحالف متني �سّكلت رو�سيا اأحد اأركانه.

وبراأي امل�سوؤولة ال�سوداء )ال�سوداء هنا باملعنى 

ال�سيا�س���ي( التي وّجه���ت انتقادات الذع���ة الإدارة 

الرئي����ش باراك اأوباما، فاإن عل���ى بوتني كي يحقق 

اال�ستقرار يف �سورية اأن يدافع عن م�سالح وا�سنطن.

هكذا اإذاً، الدفاع عن م�سالح وا�سنطن؟!

وهنا تكرّ االأ�س���ئلة مع دخول االأزمة ال�س���ورية 

�سهرها ال�ساد�ش اخلم�سني:

ماذا فعل االأمريكيون؟

وماذا فعل االأوروبيون؟

وم���اذا فعل الع���رب، وماذا فعل االأت���راك؟ وماذا 

�سيفعل هوؤالء جميعًا؟

دعونا ندخل لعبة االأرقام:

وا�سنطن اأعلنت مطلع العام )هذا العام فقط( اأنها 

خ�س�س���ت ن�س���ف مليون دوالر لتدريب »املعار�سة 

املعتدلة«.. ثم���ة حديث كان يف البداية عن تدريب 

املئات من هوؤالء املعار�س���ني، وبع�سهم و�سع رقم 

1500 مقاتل؟
اأما النتيجة التي اأعلنتها وا�س���نطن نف�سها، فاإنه 

بعد م�س���ي اأقل من عام مل يبَق من هوؤالء املتدربني 

على يد املخابرات االأمريكية �س���وى 4 اأو 5 مقاتلني 

فقط.

اإذاً، اأين هم املئات؟

راح���وا اإىل »داع�ش« و«الن����رصة« وتنظيمات 

اإرهابية اأخرى!

اأما االأ�سلحة النوعية التي �ُسلِّمت وفق االعرتاف 

االأمريكي، فقد ذهبت اإىل »الن�رصة«؟

هل هذا الواقع هو �سوء تقدير اأمريكي؟

ال، بالطبع، فالوقائع توؤكد اأن الواليات لي�س���ت 

جدية مطلق���ًا يف مواجهة االإرهاب، بل هي توفر كل 

اأ�سباب البيئة احلا�سنة، وكل اأ�سكال الدعم والتمويل، 

فما معنى ق�سف الطائرات االأمريكية حلفالت الزفاف، 

وامل�ست�سفيات؟

ثم ها هو م�سوؤول اأمريكي يك�سف ل�»CNN«، اأن 

طائرات تابعة ل�سالح اجلو االأمريكي قبل 4 اأيام فقط، 

قامت باإ�سقاط خم�سني طنًا من الذخرية ملقاتلني يف 

»املعار�سة« يف حمافظة احل�سكة ال�سورية.

االأوروبيون، املاأزمون اقت�ساديًا، ُيراوغون من اأجل 

م�س���احلهم، ولهذا كل ما يهّم هو عقد �سفقات �سالح 

وا�س���تثمارات مع بائعة الكاز الكربى؛ ال�س���عودية، 

واخلليج، وو�سل اال�ستثمار اخلليجي »النوعي« حد 

اإنقاذ فرق كرة القدم االأوروبية، وحدائق احليوانات، 

و�رصكات مفل�سة اأو متعرثة.

ماذا فعل االأعراب؟

وفق���ًا ملعلومات توافرت للمخابرات الرو�س���ية، 

فاإن حاملة الغاز الكربى )قطر( فقط، ر�س���دت لن�رص 

الدميقراطي���ة يف �س���ورية )الحظ���وا التعب���ري ن�رص 

الدميقراطي���ة( 11 ملي���ار دوالر، ذهب���ت منها اأربعة 

مليارات اإىل رجب طيب اأردوغان وخمابراته، واأربعة 

مليارات ل����رصاء االأ�س���لحة االأمريكي���ة واالأوروبية 

ل�س���الح اجلماعات امل�س���لّحة، اأما الثالثة االأخرى 

ف�رصقها »قادة الثورة«.

اأما ال�سعودية، فكم �رصفت من اأجل تدمري �سورية؟

ال ح�سيلة نهائية للمبالغ الكربى التي �رصفتها 

مملكة النفط االأ�سود، التي و�ّسعت بيكار حربها اإىل 

اأنحاء خمتلفة من اآ�سيا واأفريقيا.

م���ن بوكو حرام يف نيجرييا، اإىل ال�س���ني، اإىل 

القوق���از، وه���ي االآن تركز على م����رص، التي وفق 

العقي���دة التلمودي���ة يج���ب اأن ال ترت���اح، وثمة 

معلوم���ات تتجمع لدى املخاب���رات امل�رصية عن 

دور املال ال�س���عودي يف متويل االإرهاب يف اأر�ش 

الكنان���ة، بالرغم من كل املح���اوالت التي تبذلها 

الريا�ش الإظهار الوجه احل�سن نحو القاهرة.

وماذا عن اليمن؟

الوح���ول اليمنية يب���دو اأنها ُتغ���رق العائلة 

احلاكم���ة يف جن���د واحلج���از، ولهذا ب���داأت مع 

االأمريكي���ني وال�س���هاينة جتعل م���ن اأر�ش منبت 

العروبة، حقل جتارب لالأ�س���لحة الفتاكة، فق�سفت 

�س���نعاء بقناب���ل نيوترونية، وجبل نقم ق�س���ف 

بقذائف ذكية، وفوق كل ذلك وّفرت الطرق وال�س���بل 

لدخول عنا�رص »القاعدة« و»داع�ش« اإىل جنوب 

اليمن..

ثمة حقيقة واحدة تريد ال�سعودية اأن ُتظهرها، 

وهي اأن الكيان ال�س���هيوين اأكرث رحمة واأخالقًا من 

االأعراب، فمجزرة واحدة ترتكبها ال�سعودية حاليًا 

يف اليم���ن، كانت كفيلة لو ارتكبها العدو اأن توقف 

احلرب الهمجية.

اإذن، حتاُل���ف االإره���اب وا�س���ح، وهو ميتد من 

وا�سنطن اإىل اوروبا اإىل اخلليج، واإىل كل جماعات 

االإرهاب والتكفري.

م���اذا فعلت امللي���ارات اخلليجية �س���وى اأنها 

دّمرت �سورية والعراق واليمن وليبيا، وهي ت�سعى 

االآن لتدمري م�رص.. نرجو من الرئي�ش ال�سي�س���ي اأن 

ُين�ست جيداً لن�س���يحة حممد ح�سنني هيكل؛ باأن 

يركب طائراته ويحّط يف دم�س���ق، دعمًا ل�سورية، 

وم���ن اأجل متت���ني العالقة بني االإقليم ال�س���مايل 

واجلنوبي، الذي �س���نع عرب التاريخ االنت�س���ارات 

الكربى.

بب�س���اطة، »ال�س���وخوي« الرو�س���ية واجلي�ش 

العربي ال�سوري ُيعيدون ر�سم امل�سهد يف املنطقة.. 

وغداً لناظره قريب.

اأحمد زين الدين

ماذا فعلت المليارات الخليجية 
سوى تدمير سورية والعراق 
واليمن وليبيا..؟ وهي تسعى 

حاليًا لتدمير مصر

�جلي�ش �لعربي �ل�سوري يت�بع تقدمه يف �سهل �لغ�ب

¡ �سدمة �سعوديةالجيش السوري و»السوخوي« الروسية يعيدون رسم مشهد المنطقة
قال �سحايف لبناين زار اململكة العربية 

ال�سعودية االأ�س���بوع املا�سي: ال ميكن 

ل���زوار الريا�ش اإال اأن يكت�س���فوا حجم 

الغ�س���ب يف اململكة ال�س���عودية اإزاء 

ال�رصبة الرو�س���ية يف �سورية، باعتبار 

ما ح�سل مبنزلة »انقالب �سامل« بكّل 

والع�س���كرية،  الدبلوما�س���ية  املعايري 

بح�سب ما يعترب ال�سعوديون، الذين ال 

يوفرون الواليات املتحدة »التي �سلمت 

املنطقة للفو�سى«.. واأ�ساف ال�سحايف 

اللبناين: فج���ر االأول من ت�رصين االأول 

اجلاري �س���ّكل �س���دمة كب���رية وقوية 

لل�سعودية، خ�سو�سًا بعدما تبلغت اأّن 

الغارات �س���ملت لوائح و�سعها النظام 

ال�سوري جتاوزت اللوائح التي و�سعها 

»احللف«، والتي ت�س���ّنف املجموعات 

املعار�س���ة بني حليف���ة وغري حليفة؛ 

يف حماول���ة لت�س���هيل العملية الربّية 

التي كانت قد و�س���عت لها اخلطط يف 

دم�سق من اأجل ا�ستعادة ال�سيطرة على 

م���ا فقده النظام اإب���ان الفرتة االأخرية. 

وك�س���ف الزائ���ر اللبناين اأّن ال�س���دمة 

ل�س���اعات، العتقاد  ال�س���عودية بقيت 

قادتها اأّن العملية جتريبية وحمدودة، 

بانتظار ترتيبات ال بّد منها مع قيادات 

احللف الدويل ووا�س���نطن، لكن الواقع 

كان خميبًا لالآمال ال�سعودية.

¡ تغاُفل عربي جتاه الق�سية
خليج��ي  دبلوما�ص��ي  م�ص��در  اأب��دى 

ا�صتغرابه من ���رضاخ النظام ال�صعودي 

لبحث��ه ع��ن حتال��ف ملحارب��ة رو�صيا 

الإره��اب  اجتث��اث  ت�ص��ارك يف  الت��ي 

وموا�صل��ة  ال�صوري��ة،  ال�صاح��ات  يف 

�صع��ودي -  ترك��ي -  بتن�صي��ق  قط��ر، 

امل��ايل  الدع��م  تق��دمي  »اإ�رضائيل��ي«، 

اأخ��رى  للمجموع��ات امل�صلح��ة، ودول 

لتح��ركات  اأرا�صيه��ا  تفت��ح  »ذيلي��ة« 

مع�صك��رات  له��م  وتقي��م  الإرهابي��ن، 

جماع��ة  اأذرع  وبع���ض  التدري��ب، 

اأعلن��ت  الت��ي  امل�صلم��ن«  »الإخ��وان 

»النف��ري« ملحارب��ة رو�صي��ا، يف وق��ت 

ي�صك��ت اجلمي��ع ويج��ن اأم��ام واج��ب 

الدفاع عن القد���ض واملقد�صات و�صعب 

فل�صطن، وق��ال الدبلوما�صي: مل ن�صمع 

اأن اأي��ًا من تل��ك الدول ح�ص��دت لتحرير 

حت��ى  ول  القد���ض،  واإنق��اذ  فل�صط��ن 

كلم��ة تهديد واح��دة �ص��د »اإ�رضائيل«.. 

مواجه��ة  يف  وحده��م  الفل�صطيني��ون 

الحتالل، والُبعد العربي املفقود.. لكن 

واهلل ل��ن ترحمه��م الأي��ام، و�صُي�صاألون 

عن الدماء«.

¡ اإغراق االأنفاق م�ستمر!
اأن ال�سلطات امل�رصية م�ستمرة  لوحظ 

اإغ���راق املنطق���ة احلدودي���ة مع  يف 

قط���اع غزة باملي���اه، بع���د اأن كانت 

ق���د اأغرقتها عدة مرات يف االأ�س���ابيع 

االأخ���رية. وتدفقت املياه  قبالة مقربة 

تل ال�س���لطان غرب مدين���ة رفح، فيما 

ح���ّذرت بلدي���ة املدينة م���ن اإمكانية 

و�س���ول املياه اإىل املق���ربة، وبالتايل 

حدوث كارثة كبرية. من جهتها، قالت 

ال�س���لطات امل�رصية اإن الهدف من هذه 

اخلط���وة اإن�س���اء بركة مي���اه لتدمري 

االأنف���اق، ومنع بن���اء بديل لها بهدف 

احلفاظ على �سيادة واأمن م�رص.
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بعد التدخل الع�سكري الرو�سي القوي 

واملفاجئ يف �سورية، يرّكز اجلميع حول 

اآثاره ال�سيا�سية والع�سكرية يف ال�ساحة 

اآثاره  ويتنا�س���ون  واجل���وار،  ال�س���ورية 

االقت�س���ادية ال�س���لبية اإقليميًا وعامليًا، 

خ�سو�س���ًا على الدول الداعمة للإرهاب، 

ويف مقدمتها تركيا وال�سعودية، وتقابلها 

االآثار االإيجابية على دول حمور املقاومة 

وحلفائه���ا الرو�ض وال�س���ينيني وبع�ض 

دول اأمريكا اللتينية وفق املحاور االآتية:

1. حمور النفط والغاز الذي ي�سّكل املحور 
االأ�سا�س���ي يف ال�رصاع العاملي م�ستقبًل، 

�س���واء على م�س���توى ميزانيات الدول، اأو 

على م�س���توى توفري احتياجاتها للطاقة؛ 

من النفط والغاز، من خلل ال�سيطرة على 

منابع النف���ط وطرق امللحة البحرية، اأو 

متويل احلروب امل�س���تعلة وتاأمني الدعم 

الكام���ل لقوى االإره���اب التكفريي لتنفيذ 

وزعزعة  بالوكال���ة،  االأمريكية  احل���روب 

اأنظمة احلكم املقاومة للم�رصوع االأمريكي، 

فالتدخل الرو�س���ي �س���يمنع قوافل النفط 

التابعة ل�»داع�ض« من الو�سول اإىل تركيا 

والعدو »االإ�رصائيل���ي« من حقول النفط 

العراقية وال�سورية، ما �سيوؤدي اإىل زيادة 

اأ�سعار النفط جزئيًا، باالإ�سافة اإىل التوتر 

يف املنطقة امللتهبة بال�رصبات الع�سكرية 

الدويل  التحالف  الرو�سية، وكذلك  اجلوية 

االأمريك���ي الذي ميكن اأن ي�س���تعل عند اأي 

احتكاك باخلط���اأ اأو بالق�س���د، ما يجعل 

ال�س���وق النفط���ي متوتراً وح���ذراً، ويدفع 

ال���دول امل�س���تهلكة للم�س���ارعة المتلك 

احلد االأق�س���ى من كميات النفط حت�س���بًا 

الأي ط���ارئ، ما رفع اأ�س���عار النفط خلل 

االأ�س���بوعني املا�س���يني اإىل 52.6 دوالراً، 

اأي بزيادة 9٪ عن �س���هر متوز املا�س���ي. 

اأما بالن�س���بة للغاز، وال���ذي تعتمد عليه 

اأوروب���ا، فاإنه قابل للرتف���اع، مع انعدام 

حظوظ املخطط القطري بال�س���يطرة على 

ال�ساحة ال�سورية لتمديد خطوط الغاز اإىل 

اأوروبا وتركيا و»اإ�رصائيل«، وفتح املجال 

اأمام الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا عرب �سورية، 

مع احتفاظ رو�سيا و�سورية بكميات الغاز 

والنفط الهائلة على ال�ساحل ال�سوري.

2. ارتفاع اأ�سعار النفط �سيعزّز ميزانيات 
وبعده���ا  والع���راق،  واإي���ران  رو�س���يا 

�س���ورية؛ بعد ا�سرتجاع حقولها النفطية 

قريبًا، ما يريحه���ا يف متويل عملياتها 

الع�س���كرية، ويخفف من اآثار احل�س���ار 

املفرو����ض عليها عرب احل���رب النفطية 

التي �س���نتها ال�س���عودية على رو�س���يا 

واإيران حتديداً، و�س���حيح اأن ال�سعودية 

وحلفائها �سيتفيدون من ذلك، لكن حمور 

املقاومة ورو�س���يا هم اأكرث حاجة لذلك، 

وقد انعك�ض ذلك بارتفاع �س���عر الروبل 

الرو�سي مقابل الدوالر.

3. احتفاظ اجلي�ض اليمني و»اأن�سار اهلل« 
مب�س���يق باب املن���دب، و�س���يطرة اإيران 

على م�سيق هرمز، والتمو�سع الع�سكري 

الرو�سي على البحر املتو�سط، �سُيتيحون 

ملحور املقاومة التحّكم بحركة امللحة 

العاملي���ة البحري���ة وقواف���ل النفط، ما 

�سيدفع ال�سني للتحالف معهم، اأو دعمهم 

يف احلرب على االإرهاب.

4. التدّخ���ل الرو�س���ي اأثقل ال�س���عودية 
باأعب���اء جديدة مالي���ًا؛ لتاأمني متويل 

التحالف ال���دويل واجلماعات التكفريية 

يف �سورية والعراق، باالإ�سافة اإىل متويل 

التحالف العربي �س���د اليم���ن، ما دفع 

اأر�سدة  ال�سعودية ال�س���تخدام  احلكومة 

امل�س���اريع  وجتميد  املايل،  االحتياطي 

الريال  اال�س���تثمارية الكربى، واهت���زاز 

ال�س���عودي الأول مرة من���ذ اأكرث من 12 

عامًا، نتيجة اال�س���تنزاف امل�ستمر عرب 

دعمها ل�»الربي���ع العربي« املتوح�ض، 

وا�س���تنزاف خمزونه���ا النفطي ب�س���كل 

ا�س���رتاتيجي، م���ا دفع  جنوين وغ���ري 

ال�س���عودية للبدء باإجراء ات التق�س���ف؛ 

كما فعل امللك في�س���ل يف اخلم�سينات، 

وقد انعك����ض ذلك على لبن���ان، وتعرّث 

»امل�س���تقبل« و�رصكة »اأوجيه لبنان« 

مالي���ًا، وُحرم���ت ق���وى »14 اآذار« من 

العائ���لت  اآالف  وُه���ّدِّدت  التموي���ل، 

ال�س���يداوية والبريوتية بالَعَوز، نتيجة 

عدم قب�ض رواتب اأبنائها منذ 4 اأ�س���هر، 

»امل�س���تقبل«،  موؤ�س�س���ات  وتفكك���ت 

وانعدمت تقدمياتها االجتماعية.

5. تاأثر االقت�س���اد الرتك���ي نتيجة نق�ض 
امل�رصوق���ات النفطي���ة الت���ي ي�س���رتيها، 

وتهددت ال�س���ياحة يف تركيا، مما اأ�سعف 

اللرية الرتكي���ة 24٪ من قدرتها ال�رصائية، 

وزاد من الت�س���خم يف االقت�س���اد الرتكي، 

ودفع امل�ستثمرين للهروب اإىل اأ�سواق اآمنة.

6. اإن تهديد تركيا باال�س���تغناء عن الغاز 
الرو�سي اأو الرتاجع عن متديد خط الغاز 

الرو�س���ي، وجتميد اال�ستثمارات الرو�سية 

تهديدات غري مو�س���وعية، لع���دم توّفر 

البديل الواقعي.

7. اال�ستعرا�ض الرو�سي للأ�سلحة اجلديدة 
�س���يفتح االأ�س���واق العاملية اأمام ال�سلح 

الرو�س���ي الفّعال، ويهدد �رصكات االأ�سلحة 

االأمريكية واالأوروبية يف امل�ستقبل؛ متامًا 

كما األغت حرب متوز 2006 �سفقات دبابات 

املريكافا »االإ�رصائيلية« بعد جمزرة وادي 

احلجري.

8. لق���د اأقف���ل التدخ���ل الرو�س���ي فر�ض 
اال�س���تثمار يف اإعادة اإعمار �سورية اأمام 

التي خ�رصت  اأوروبا، خ�سو�سًا فرن�س���ا، 

ال�س���وق االإيرانية نتيجة موقفها ال�سلبي 

م���ن االتفاق الن���ووي، وه���ي تكرره يف 

�س���ورية طمعًا بال�سفقات مع ال�سعودية 

وقطر، والتي تهدد امل�س���الح االأمريكية، 

وهذا ما لن ت�سمح به اأمريكا بعد تقل�ض 

نفوذها يف املنطقة.

للتدخ���ل الرو�س���ي يف �س���ورية اأهداف 

مرحلي���ة، واأخرى ا�س���رتاتيجية تت�س���ل 

باالأمن القومي الرو�س���ي واإعادة ر�س���م 

مناطق النفوذ يف العامل، وتر�سيخ عامل 

جديد تق���وده عدة اأقطاب ت���رث القطب 

االأمريكي الواح���د الذي حكم ثلثة عقود 

بعد تف���كك االحت���اد ال�س���وفياتي، ولذا 

���دة، وعلينا  فاإن احلرب امل�س���تعلة معقَّ

الت�رصف ب�سرب، وانتهاج ثقافة املقاومة 

امل�ستدامة.. حتى الن�رص.

د. ن�سيب حطيط

فاجاأ التدخل الع�س���كري الرو�س���ي اأمريكا، 

ما ا�س���طر الكونغر����ض اإىل اإج���راء حتقيقات 

اأجهزة اال�س���تخبارات، ب�سبب  ب�س���اأن فعالية 

ف�س���لها يف التحذير من ن�س���اطات رو�سيا يف 

�س���ورية، يف وقت كانت قراءة اال�س���تخبارات 

الرو�سية للو�س���ع امليداين يف �سورية دقيقة، 

وقد جاءت بعد التعاون االأمني مع اإيران فيما 

خ�ض القدرات الت�س���ليحية للجي�ض والو�س���ع 

امليداين، بعد تعرّ�س���ه للعدي���د من الهجمات 

يف البادية ال�س���ورية، ويف ال�س���مال ال�سوري 

وجنوبه، وان�سحابه من بع�سها، والتي اأُدخلها 

حتت عنوان »االن�سحاب التكتيكي«؛ كجزء من 

اخلطة الع�سكرية.

جاء هذا التدخل بعد معرفة رو�سيا بخطة 

لل�س���يطرة  وال�س���عودية  اأمريكا ومعها تركيا 

على ال�سمال ال�س���وري، فاأدركت رو�سيا واإيران 

خط���ورة هذه اخلط���وة، التي اإذا م���ا ُقدِّر لها 

النجاح �س���تقلب االأمور يف �سورية، وت�ستبعد 

االأ�سد من اأي ت�س���وية مقبلة، ما دفع برو�سيا، 

وبعد التفاهم والتن�سيق مع اإيران، اإىل االإ�رصاع 

يف اتخاذ قرار التدخل الع�س���كري املبا�رص يف 

�سورية.

هذا القرار اجلريء بدخول املعركة ا�س���تند 

اإىل جمموعة م���ن املعطيات التي رّجحت هذا 

القرار، وقّدمته على املخاطر التي قد تن�ساأ:

قلب موازين القوى يف �سورية اأمر �سعب من 

دون دع���م خارجي ومبا�رص من اأطراف ال�رصاع 

يف �س���ورية، وهذا ما مل�س���ناه من خلل قرار 

اجلي�ض ال�س���وري بالدخول يف عملية ع�سكرية 

برية وا�سعة يف ال�س���مال ال�سوري على حمور 

التدخل الروسي.. واآلثار االقتصادية على دول دعم اإلرهاب

الـتـدخـل الروسي.. بــين قـلب الـمـوازيـــن والتـسـويـة السياسية

عربي - دولي  

التدخل الروسي سيمنع 
قوافل نفط »داعش« 

المسروق من الوصول إلى 
تركيا والعدو »اإلسرائيلي«

�لتهديد�ت �لرتكية باال�ستغناء عن �لنفط �لرو�سي غري قابلة للتنفيذ.. لعدم توفر �لبديل                                     )�أ.ف.ب.(

قلب �ملو�زين يف �سورية ي�سعب من دون دعم خارجي ومبا�سر من �أطر�ف �ل�سر�ع                                         )�أ.ف.ب.(
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الـتـدخـل الروسي.. بــين قـلب الـمـوازيـــن والتـسـويـة السياسية

ل الروسي.. والحمالت الغربية االستباقية
ّ

التدخ
على طريقة »بنات ال�س���وء« يتعامل 

الغرب، وال �س���يما الواليات املتحدة، مع 

العملية الع�س���كرية الرو�سية يف �سورية، 

الت���ي �ست�س���تمر، وانتهاوؤها مرتبط فقط 

بانته���اء تقّدم اجلي�ض العربي ال�س���وري 

على االأر�ض.

الغارات  االأوىل م���ن  من���ذ املوج���ة 

الرو�س���ية، الت���ي اأثبتت فعالي���ة اأذهلت 

االأمنيني  الغربيني، خ�سو�س���ًا خرباءهم 

والع�س���كريني، وكل اأجهزة ا�ستخباراتهم، 

اأطلقت غالبي���ة االإدارات الغربية، وعلى 

راأ�س���ها االأمريكية، حملة ت�س���ويه هدفت 

اإىل النيل من العملية الع�س���كرية فائقة 

النجاح، ما عك�ض حالة ا�س���تغراب لدى 

ال�سفات  الدرا�س���ات والبحث ذات  مراكز 

اجلادة واجلدية؛ بالت�س���اوؤل عن ال�س���ند 

ال���ذي يتكئ علي���ه الغربيون يف احلملة 

قبل اأن يح�س���ل اأي حتّقق م���ن النتائج، 

والت���ي ب���دون �س���ك اأعطت ثم���اراً فوق 

ع، وقد متظهر ذلك الحقًا ب�سل�س���لة  املتوقَّ

موؤ����رصات، دّونته���ا العديد م���ن املراكز 

البحثية والدرا�س���ية، ف�س���ًل عن اأجهزة 

اال�ستخبارات، ومن تلك النتائج: 

1. تدم���ري العدي���د من غ���رف العمليات 
واالإدارة والتحّكم الأكرث من ف�سيل اإرهابي، 

ويف املقدم���ة »داع����ض«، ف�س���ًل ع���ن 

مقتل اأعداد كبرية م���ن االإرهابيني، ومن 

جن�سيات خمتلفة.

2. فرار امل�س���لحني باالآالف، ال�س���يما اإىل 
تركيا التي كان خطابها االأ�س���واأ، مبوازاة 

حماولة ابتزاز جتاري لرو�س���يا، مل يعلّق 

عليه امل�س���وؤولون الرو�ض، الأن العمليات 

ت�سري وفق املر�سوم.

3. فرار موجات من امل�سلحني اإىل االردن، 
حيث غرفة عمليات »موك« �سّخت مئات 

االإرهابيني ع�س���ية العملية الرو�سية اإىل 

اجلبه���ة اجلنوبية، وقد الق���ى الع�رصات 

حتفهم يف عملية مرّكبة، وبدا اأمر الفرار 

كالهجرة املعاك�س���ة، و�سط �سمت اأردين، 

وكاأن النظ���ام ورم���وزه اأ�س���يبوا بتهّتك 

ج�سدي كبري جعل الطري على رووؤ�سهم.

4. ت�س���ليم نحو 1500 م�سلّح اأنف�سهم يف 
درعا، و�س���ط تظاهرات تنا�س���د اجلي�ض 

ال�سوري االإ�رصاع يف عملية حترير البلدات 

من االإرهابيني وجورهم.

���َد ل���كل املتورط���ني يف احلرب  5. تاأكَّ
الع�س���كرية  العملي���ة  اأن  ال�س���ورية 

الرو�سية لي�س���ت كتلك العملية االأ�سبه 

بالكاريكاتوري���ة الت���ي اأعل���ن عنه���ا 

»التحال���ف ال���دويل« بقي���ادة اأمريكا، 

والذي ال تعدو عمليات ق�سف »ق�رصية«، 

وكاأنها لرفع العتب، ورمبا للتخل�ض من 

ذخائر بات���ت قدمي���ة »ُمَفْوَتَرة« على 

الدول النفطية والغازية.

لقد �سعى الغربيون، ومعهم اأنظمة 

البوؤ�ض العربي يف اخلليج حتديداً، ويف 

املقدمة ال�س����عودية كمتورط رئي�س����ي 

يف الدم ال�س����وري، وكذل����ك تركيا، اإىل 

الع�س����كرية  العملية  تفريغ  حماوالت 

الرو�س����ية من اأهميته����ا املحورية يف 

مكافحة االإرهاب، خ�سو�سًا اأن اجلميع 

اأدرك جدي����ة رو�س����يا يف املكافح����ة 

االإرهابية،  التنظيم����ات  احلقيقية لكل 

وهذا بحد ذاته اأ�س����عر الدول الداعمة 

للإرهاب وامل�س����تخدمة له اأن الف�س����ل 

النهائ����ي اق����رتب، ومل يعد هن����اك اإال 

اإعلن موت امل�رصوع برمته بعد انتهاء 

العملية املتدحرجة.

ال �س���ك اأن العجز الغربي مع التاآمر 

ات�س���حا كعني ال�س���م�ض، ال ب���ل ظهرت 

الف�س���يحة الكربى بالهجوم اال�ستباقي، 

واالدعاء اأن الغارات الرو�س���ية ت�ستهدف 

ت�س���تهدف  وال  ال�س���ورية  املعار�س���ة 

»داع����ض«، ثم اإنها ت�س���تهدف املدنيني، 

ومن ثم القول اإن ال�سواريخ التي اأُطلقت 

م���ن بحر قزوين �س���قطت اأربعة منها يف 

االأرا�س���ي االإيراني���ة، ليتب���نّي اأن كل ما 

اورده الغربي���ون واإعلمهم ال يعدو كونه 

االأكاذي���ب املعتّمدة عادة  �سل�س���لة من 

�سمن حملت الت�سويه واحلرب النف�سية، 

و»الت�س���اطر« يف قلب احلقائق، و�سواًل 

مة  اإىل ا�س���تخل�ض نتيجة غربي���ة معمَّ

على كل »�س���حافة احلرية«؛ من فرن�سا 

اإىل بريطانيا، وحتمًا اأمريكا؛ اأن العملية 

الرو�س���ية �ستف�س���ل، ولن تك���ون لها اأي 

لة. فائدة، من خلل �سيناريوهات متخيَّ

افت�س���اح االأكاذي���ب االآنف���ة الذك���ر 

ا�ستدعى خماطرة كاذبة م�ستقاة اأي�سًا من 

مدر�سة »غوبلز«، مع تطوير لزوم احلال، 

بحيث حاول الغربيون ت�س���وير العملية 

نة«، و�ساندهم  الرو�سية اأنها �س���د »ال�سُّ

بذل���ك 55 من دع���اة التحري���ف الديني 

ودعاة »جهاد النكاح« يف ال�س���عودية؛ 

بالدعوة اإىل اجلهاد �سد القوات الرو�سية، 

وفيها ح�سو مل�سامني هوليودية ناجمة 

عن ت�سّوهات جمتمعية.

مل يكن الأي من الدول املعادية لرو�سيا، 

و�س���ورية، اأن ترف�ض بالعلن و�سع نهاية 

لتنظيم »داع�ض« االإرهابي، اإال اأن املخاوف 

من املتغي���ريات التي �س���تنتج حتمًا عن 

العملية �س���تكون لها تداعي���ات على كل 

املتورط���ني يف تدمري البنيان ال�س���وري، 

ولذا �س���نوا احلملة اال�ستباقية لعلها تفيد 

يف م���كان ما يف حماية املجموعات التي 

تتحرك باأموالهم.

اإن اجلدي���ة الرو�س���ية وال�رصامة يف 

ترجم���ة القرارات، جعلت الغلواء ترتاجع 

بن�س���بة، ولو اأقل م���ن املقب���ول، اإال اأن 

م�س���ارعة الويل الثاين لعر�ض اآل �سعود؛ 

وزير الدفاع حممد بن �سلمان، اإىل زيارة 

الرئي����ض الرو�س���ي فلدمي���ري بوتني يف 

�سوت�س���ي، تعك�ض ال�سعور العام باقرتاب 

ال�سكني من الرقبة، رغم جزئية املكابرة، 

�س���يما اأن التحلي���لت »العاقل���ة« يف 

الغرب، مب���وازاة قراءات الروؤو�ض الباردة، 

جتم���ع اأن بوتني يف خطوته ال�س���ورية 

وّجه �س���فعة موؤملة للغ���رب، مبا ميّثل 

مع ملحقات���ه، وما خل�س���ة كلم وزير 

خارجية ال�سعودية املرافق لوزير الدفاع 

ب�»اأننا �س���نزيد التعاون مع رو�س���يا يف 

اإق���رار بالتوّجه  اإال  االإره���اب«  مكافحة 

الرو�سي، الذي �سياأتي يوم يبحث الغرب 

عن خمرج لنف�س���ه، ول���و دون حفظ ماء 

الوجه.

يون�ض عودة

الجميع أدرك جدية روسيا 
في مكافحة اإلرهاب وأن 
الفشل النهائي لتطويع 

اإلرهابيين اقترب

زيارة حممد بن �سلمان لرو�سيا تعك�س �ل�سعور باقرت�ب �ل�سكني من �لرقبة.. رغم جزئية �ملكابرة                                 )�أ.ف.ب.(

ريف حماة ال�س���مايل، لف�س���له عن ريف اإدلب 

اجلنوبي، و�سعى اجلي�ض ال�سوري لتاأمني طريق 

دم�س���ق الدويل الذي مير عرب حم���اه، واملغلق 

حاليًا ب�سبب العمليات الع�سكرية، وهذا الهجوم 

مل يكن ليح�سل لوال الغطاء الناري ل�سلح اجلو 

الرو�سي، وال�س���واريخ ذات املدى البعيد )1500 

كلم( من بحر قزوين.

اخلوف من خط���ر املجموع���ات التكفريية 

بعد عودتها اإىل بلدها، خ�سو�س���ًا اإىل رو�سيا، 

واحت�ساب كلفة مواجهتها يف �سورية باأنها اأقل 

من كلفة مواجهتها يف رو�سيا.

ف�سح اأمريكا يف اأنها غري جادة يف حماربة 

االإرهاب التكفريي، من خلل جمموعة الغارات 

املح���دودة الت���ي قامت بها رو�س���يا وكان لها 

تاأث���ري مبا�رص عل���ى املجموع���ات التكفريية، 

وخ�سارتهم ملقراتهم االأ�سا�سية ومراكز التدريب 

وم�س���تودعات الذخرية، وان�سحابهم من بع�ض 

املواقع الرئي�سة يف املناطق، مقابل 3500 غارة 

جوية للتحالف الدويل عل���ى »داع�ض« خلل 

�سنة ون�سف، من دون اأن يوؤدي ذلك اإىل اإ�سعافه.

منع تركيا من اإيج���اد منطقة عازلة تكون 

قاعدة خلفية للمجموعات التكفريية، وت�س���ّكل 

غط���اء جويًا له���م ملحاربة اجلي�ض ال�س���وري، 

ومنع���ه من ق�س���فها عرب اجلو، وه���ذا االإجراء 

�سيقوي املعار�سة وي�سعف النظام.

التدخ���ل الع�س���كري الرو�س���ي ل���ه اأهداف 

حم���ددة، ولي����ض �س���من ح�س���اباته الدخول 

يف ح���رب برية، اإمن���ا ح�رصها ب�س���لح اجلو 

وال�س���ورايخ بعيدة املدى، وال�س���لح النوعي، 

م���ن اأجل حتقي���ق اإجنازات �رصيعة مل�س���لحة 

�س���ورية يف هذه املعركة، كي ت�ستفيد منها يف 

اإيقاف هذا النزف، وبع���د جتاوز مرحلة اخلطر 

يف �س���ورية مل�سلحة النظام كما عرّب اأمني عام 

حزب اهلل، والعمل على اإيجاد ت�س���وية ت�سارك 

فيها املعار�س���ة »املعتدلة« والنظام على حد 

�س���واء، واإن كانت مقدمات هذه الت�س���وية غري 

نا�سجة، وقد ي�س���تمر النزف الأن اأمريكا، وعلى 

�س���وء م�س���تجدات التدخل الرو�س���ي وتعديل 

موازين القوى مل�س���لحة االأ�سد، ال م�سلحة لها 

يف اأي حل له���ذه االأزمة االآن، وقد تذهب االأمور 

اإىل حرب ا�س���تنزاف طويلة االأمد، كما قد تدفع 

اأمريكا اإىل اإعادة النظر يف ح�س���اباتها باجتاه 

الت�سوية.

هاين قا�سم
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االنتفاضة الثالثة انطلقت:
جيل التحرير والعودة يرعب الصهاينة

�نطلقت يف �أيار 2011 م�سرية من لبنان و�سورية 

�أُطل���ق عليها »م�س���رية �لعودة«، وما �أن و�س���لت 

�مل�س���رية �إىل �حلدود مع فل�س���طني �ملحتلة، حتى 

قام مئات �ل�س���باب باخرت�ق �ل�سياج �لفا�سل نحو 

فل�س���طني عند بلدة مارون �لر��س يف لبنان، وبلدة 

جمدل �س���م�س يف �جلوالن �ملحت���ل، فاأطلق جنود 

�الحت���ال �ل�س���هيوين �لنار باجتاههم، و��ست�س���هد 

يومها �أكرث من 12 �س���هيد�، تر�وح���ت �أعمارهم بني 

�ل�17 و�ل�25. 

يومها، ��ستعر�س �الإعام �ل�سهيوين و�ل�سيا�سيون 

و�ملحلل���ون يف �لكيان �لغا�س���ب �ملو�س���وع من 

ز�وي���ة تفنيد توّقعات قياد�ت �س���هيونية �س���ابقة 

كغول���د� مائري ود�يفد بن غوريون و�س���امري وبيغن 

وغريهم حول م�ستقبل كيانهم �مل�سَطنع، و�لن�سال 

�لفل�س���طيني ب���اأن »�لكبار �س���يموتون و�ل�س���غار 

�سين�سون«..

�ليوم، �أعاد �ل�س���باب �لفل�سطيني �مل�سهد، وهذه 

�ملرة من �لد�خل، حيث زّجو� بال�سهاينة؛ �سيا�سيني 

وع�س���كريني وم�س���توطنني، يف د�ئ���رة من �خلوف، 

عج���زت عنه حكوم���ات ودول وممال���ك و�إمكانات 

جت���اوزت ملي���ار�ت �لدوالر�ت، باأ�س���لحة بي�س���اء 

وحجارة، ير�س���مون من خالها ملحمة بطولية يف 

�ل�سفة و�لقد�س و�ملناطق �ملحتلة عام 1948 وقطاع 

غ���زّة، مب�ّشين بانطاق �النتفا�س���ة �لفل�س���طينية 

�لثالثة، لتوؤكد للعامل �إ�ش�ر �ل�س���عب �لفل�س���طيني 

على مو��س���لة �ملقاومة بجميع �أ�س���كالها لتحرير 

كامل �لرت�ب �لفل�سطيني، و�أن �ل�ش�ع مع �مل�شوع 

�ل�سهيوين هو �ش�ع وجود ال �ش�ع حدود، كما �أكدت 

ف�سل �حللول �ل�سيا�س���ية مع هذ� �لكيان �لعن�شي 

�ال�س���تيطاين �ملجرم، خ�سو�س���ًا خيار �ملفاو�سات 

�لعبثية، و25 عامًا من �لكذب و�الحتيال و�ملماطلة..

�أ�س���دقاء ورفاق حممد �لدرة وحممد �أبو خ�سري 

وفار�س عودة �أخذو� زم���ام �ملبادرة وبد�أو� ثورتهم 

�نتقام���ًا لعائل���ة �لدو�ب�س���ة يف �ل�س���فة �لغربية، 

وعائلة �لدلو يف قطاع غزة، ومئات �لعائات �لتي 

قتلتها �آلة �حلقد �ل�سهيونية طو�ل عقود من �لزمن، 

و�نتقامًا ل�67 عامًا من �للجوء و�غت�س���اب �الأر�س 

�لفل�س���طينية بحفنة من �مل�س���توطنني �لعن�شيني 

�حلاقدي���ن، و�نتقامًا لاعتد�ء�ت �ملتو��س���لة على 

�لقد�س و�مل�س���جد �الأق�س���ى و�ملقد�س���ات �لدينية 

�الإ�سامية و�مل�سيحية.

�لرهان �ليوم على �لفتيان و�ل�سباب �لفل�سطيني 

�لذين يدفعون بالدم ثمن �لكر�مة �لعربية �ملبعرثة 

حروب���ًا د�خلي���ة و�قتت���ااًل عربيًا وحق���د�ً طائفيًا 

ومذهبيًا عقيمًا كادو� ي�سّيعون يف زور�يبها �لق�سية 

�لفل�سطينية، لوال ب�سائر �النتفا�سة �لثالثة و�سمود 

�ل�س���عب �لفل�س���طيني و��ش�ره على �خذ �ملبادرة 

و�حر�ج من يتاجرون بالق�س���ية �لفل�سطينية على 

مو�ئد ت�سويات دولية ال تخدم �ال �لواليات �ملتحدة 

و�لكيان �ل�سهيوين.

حالة من �ل�س���لل �لكامل يف �لكيان �ل�سهيوين، 

وخ�سائر �قت�س���ادية تقدَّر مبئات �ملايني وع�ش�ت 

�لقتلى و�جلرحى من �مل�ستوطنني وجنود �الحتال، 

ح�س���يلة �أولية النتفا�س���ة �ل�س���كاكني و�ملقاليع 

و�حلجارة �لتي قّدمت لغاية �الآن �أكرث من 20 �سهيد�ً 

ومئ���ات �جلرحى يف �لقد�س و�ل�س���فة وقطاع غزة، 

و�س���ط �س���مت عربي ودويل �س���افر، و��ستمر�ر غري 

مفهوم للتن�س���يق �الأمني بني �ل�سلطة �لفل�سطينية 

و�لكيان �ل�سهيوين.

لذلك يجب �لعمل عل���ى �إز�لة كل �لعو�ئق �لتي 

تقف �أمام ��س���تمر�ر وت�س���اعد �النتفا�س���ة، ووقف 

�لتن�س���يق �الأمني مع �الحتال ب�سكل فوري، و�إنهاء 

�تفاق �أو�س���لو وما ترتب عنه من نتائج و�لتز�مات 

وتن�س���يق، ودع���وة �الأجهزة �المنية وق���و�ت �المن 

�لوطن���ي �لفل�س���طيني لانخ���ر�ط يف �النتفا�س���ة 

و�لدف���اع عن �ل�س���عب �لفل�س���طيني وحمايته من 

�العت���د�ءت �ملتكررة لقطعان �مل�س���توطنني وجنود 

�الحتال، و�ل�س���غط على �ملجتم���ع �لدويل الإجبار 

لكيان �ل�س���هيوين على وقف �رهابه بحق �ل�س���عب 

�لفل�س���طيني، و�أي�س���ًا حتقيق �لوحدة �لفل�سطينية، 

و�إنهاء �النق�س���ام و�التفاق على برنامج �سيا�س���ي 

���دة، و�إيجاد �آلية  وقي���ادة وطنية فل�س���طينية موحَّ

ال����ش�ك �لاجئني �لفل�س���طينيني يف �النتفا�س���ة، 

ودعم �سعبهم يف �لد�خل مبختلف �لو�سائل و�لطرق، 

وتوحي���د كل �جله���ود و�لطاقات ملو�جه���ة �لعدو 

�ل�سهيوين وهجمته �الإرهابية �لدموية. 

�سامر ال�سيالوي

اأ�ضدقاء حممد الدرة وحممد اأبو خ�ضري وفار�س عودة اأخذوا زمام املبادرة وبداأوا ثورتهم

• �ل�سهاد�ت معتَمدة وم�سّدقة من قَبل وز�ر�ت �لتعليم �ملخت�سة وباقي 
�لدول �ملعتمدة ل�سهادة هذه �لوز�ر�ت.

• ي�س���تطيع �لطالب �حلا�سل على �س���هادة �لثانوية �ل�شعية �اللتحاق 
بكافة �جلامعات �سمن هذه �لدول )باالخت�سا�سات �الأدبية و�ل�شعية(

• يحق لكافة �لطاب �النت�ساب ومن خمتلف �جلن�سيات �لعربية. 
• يحق للطاب �النت�ساب �سمن �ملر�حل �النتقالية بعد ��ستيفاء �الأور�ق 

�ملطلوبة. 

• يبد�أ �لت�س���جيل للعام �لدر��سي 2015 - 2016 �عتبار�ً من يوم �لثاثاء 
2015/10/6

• يبد�أ �لعام �لدر��سي يف 2015/10/19.
• لا�س���تعام مر�جعة جمّمع كلية �لدعوة �ال�سامية )بريوت - جانب 
�ل�س���فارة �لكويتية(. هاتف: 01854069 / حتويل 218 �أو �الت�س���ال على 

�لرقم: 71907224 

• �لر�سوم �ل�سنوية 450،000 ل.ل.
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حماية »الهّبة 
الشعبية« مسؤولية 

وطنية 
تكّثفت �الت�ساالت �ل�سيا�سية 

�لدولي���ة  م�س���توياتها  يف 

�لطرف���ني  م���ع  و�الإقليمي���ة 

و»�الإ�ش�ئيلي«،  �لفل�س���طيني 

و�إن بن�س���بة �أعل���ى مع �لطرف 

�لفل�س���طيني، عل���ى �عتبار �أن 

نتنياهو هو »�ملح�س���ور« من 

و�ت�س���اع  »�لهّب���ة«  ت�س���اعد 

�لقد�س  تع���ّم  �لت���ي  رقعته���ا 

�إىل قطاع  و�ل�س���فة �لغربي���ة، 

فل�س���طني  مناطق  و�إىل  غ���زة، 

�لعام 1948.

يف عر�س �أ�سباب عدم حتميل 

»�لهّب���ة �ل�س���عبية« �أكرث مما 

حتتمل، ميكن تلخي�س �الآتي:

�لف�سائل حتى �الآن مل تتفق 

دة ملا  عل���ى وجهة عم���ل موحَّ

تري���ده من »�لهّب���ة« فيما لو 

ت�ساعدت و�ت�سعت رقعتها نحو 

�نتفا�س���ة ثالثة.. حتى منظمة 

�لتحري���ر بف�س���ائلها مل حُتدد 

دة يف هذ� �خل�سو�س. روؤية موحَّ

�إىل �الآن مل تتبل���ور، ولو يف 

�حلدود �لدني���ا، هيئات وجلان 

حملي���ة يف �مل���دن و�لبل���د�ت 

و�لقرى �لتي تاأخذ على عاتقها 

تنظيم �أعمال »�لهّبة �ل�سعبية«.

د قطاع و��سع من �سعبنا  تردُّ

يف �النخر�ط حتى �الآن، ب�سبب 

ع���دم تبلور موقف فل�س���طيني 

���د �أواًل، وم���ا ُين�س���ب من  موحَّ

ت�شيب���ات لرئي����س �ل�س���لطة 

تعليماته  �أعط���ى  �أن���ه  ثانيًا؛ 

لاأجهزة �الأمنية �أن تعمل على 

�لتهدئ���ة م���ن خ���ال �حلد من 

ح���ر�كات »�لهبة �ل�س���عبية«، 

�ل�سيا�س���ي  �لتوظيف  وثالث���ًا، 

له���ا، وتثمريه���ا يف �أي �جتاه، 

و�خل�س���ية من �أن تكون �لوجهة 

معاودة �ملفاو�سات.

»�لهّب���ة  �حت���و�ء  ويف 

ت�س���ارع  ف���اإن  �ل�س���عبية«، 

م���ع  �ل�سيا�س���ية  �الت�س���االت 

رئي�س �ل�س���لطة، توؤك���د �أن ثمة 

جهود تبذله���ا دول نافذة، يف 

�إىل  ته���دف  �أمريكا،  مقدمته���ا 

�ملت�س���ارعة  �الأحد�ث  تطوي���ق 

يف �الأر��س���ي �لفل�سطينية، قبل 

�أن تخرج عن �ل�س���يطرة، ب�سبب 

وممار�ساته  �الحتال  �سيا�سات 

�الإجر�مية. 

�لعمل  �الإ�ش�ع يف  �ملطلوب 

من قَبل �لف�سائل لقطع �لطريق 

على تلك �جلهود �لتي �ست�سّكل 

طوق �لنجاة لنتنياهو وقطعان 

م�س���توطنيه من تدفيعهم ثمن 

�إجر�مه���م و�سيا�س���ات �لتهويد 

و��س���تباحة �مل�س���جد �الأق�سى، 

و�لتنكيل  ��س���تيطانهم،  وتوّغل 

باأ�ش�نا، وح�سار غزة..

رامز م�صطفى

يف خطوة �أوىل من نوعها على �الأر��سي �للبنانية

يعلن جممع كلية �لدعوة �ال�سامية يف بريوت بالتعاون مع مديرية �لتعليم �ل�شعي يف وز�رة �الأوقاف �ل�سورية 

ع��ن �ف�ت�ت�����اح 

�إع��د�دي�����ة وث��ان��وي���ة )�س���رع�ي���ة �أدب�ي������ة( 

ت���س�مل منه�ج��ًا �أدب��يًا و�س���رع���ي�����ًا 
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بد�أ ف�س����ل �ل�ستاء و�أزمة �لنفايات 

تتفاق����م يوم����ًا بعد �آخ����ر دون حل، 

بينما خطة وزير �لزر�عة �أكرم �سهيب 

وجلنته ترو�ح مكانها، و�س����ط �ش�خ 

�س����يتمكن  فهل  �ل�س����عبي..  �حل����ر�ك 

�مل�س����وؤولون من تنفيذ خطة جديدة 

تري����ح �لبال و�ل�س����حة؟ وت�س����تويف 

�ل�شوط �ملطلوبة؟

 

مطمر الناعمة

خمب����اأ  �لناعم����ة  مك����ب  كان   

للنفايات، رغم �أن عمره حني �إن�سائه 

على ي����د �لوزير �س����هّيب كان لع�ش 

�سنو�ت، فانق�سى 20 عامًا دون توفري 

حل وبد�ئل، خ�سو�سًا �أن »�سوكلني« 

مل تعالج �لنفايات كما كان يتوجب، 

وح�سب �لعقد.

فمك����ب �لناعم����ة كان ي�س����تقبل 

حو�يل 2800 طن من �لنفايات يوميًا، 

ُمنعت �ساحنات »�سوكلني«  وعندما 

م����ن تفري����غ حمولتها، تكّد�س����ت يف 

�ل�س����و�رع وماأت �الأر�س����فة، لكّن هذ� 

�ملكب لي�س �مل�س����كلة �لوحيدة �لتي 

ُيعاين منها لبنان، فهناك �أي�سًا ثاثة 

مكّب����ات قانونية، و�أكرث من 700 مكب 

غري قانوين وغري منّظم.

ن�س����األ كام����ل م����كاوي، وهو من 

�س����كان �لناعمة، عن �س����بب رف�سهم 

لفتح �ملطم����ر من جدي����د، فيجيبنا: 

يري����دون �إحي����اء ه����ذ� �ملي����ت �لذي 

��س����تقبل »زبالة« �ل�سيا�س����يني وكل 

�للبنانيني 17 عامًا لكي يبقى لبنان 

خاليًا من �لنفايات ومن كل �الأمر��س 

�ملميتة، وكل ذلك على ح�ساب �سحة 

�أبناء �لناعمة، فهكذ� يرّدون �جلميل؟! 

�سن�س����تمر باحلر�ك و�س����نمنعهم من 

حتقيق حلمهم بفتحه من جديد..

خطوات �صهّيب

وزير �لزر�عة �أكرم �س���هّيب كرّر يف 

�لعديد م���ن موؤمتر�ت���ه مطالبة رئي�س 

�حلكوم���ة مت���ام �س���ام مب���وؤ�زرة من 

�جلي����س وقوى �الأمن م���ن �أجل تطبيق 

خطة معاجلة �لنفاي���ات �ملرت�كمة يف 

�ل�س���و�رع و�لطرق���ات، و�إي�س���الها �إىل 

�ملطامر �ملخ�س�س���ة، �إن كان يف مطمر 

�لناعمة �أو �ش�ر �أو �مل�س���نع، ويف حال 

عدم �ال�ستجابة لهذ� �لطلب، فاإن �سهّيب 

�سيتخلى عن هذ� �مللف ويرتك �ملعاجلة 

لغريه من �لوزر�ء، علمًا �أنه يلقى تاأييد 

وتعاون���ًا من قَبل حزب �هلل �مل�س���ّجع 

خلطته، بعك�س »تيار �مل�ستقبل«، �لذي 

مل ُيبِد �أي تعاون معه يف عكار. 

�لتح�س���ري�ت الختي���ار �ملو�قع يف 

�ش�ر )عكار( ويف �مل�سنع تاأخذ جمر�ها 

�لطبيعي مبو�س���وع �لنفايات، وبح�سب 

�لوزير �سهّيب فاإن �ملو�سوع ي�سري على 

م�سارين مت�سارعني �الأول: على �الأر�س، 

حيث �أنه���ى �جلي�س �مل�س���ح �مليد�ين 

للموقع، ثانيًا: �خل���ر�ء �جليولوجيون 

در�س���و� �الأثر �لبيئي الختي���ار �ملوقع 

على �ملياه، وبعد هذه �لدر��س���ة تبنّي 

�أن �ملوق���ع بعي���د عن م�س���ادر �ملياه 

�جلوفية وعن �لينابيع يف �ملنطقة، ومل 

يعد هناك غري �س���ق �لطرقات، موؤكد�ً �أن 

�حلل لن يكون �إال بيئيًا علميًا بامتياز، 

ولي�س له �أي بعد �سيا�سي �أو طائفي �أو 

مناطقي..

احلراك املدين.. واحللول

ال نن�س����ى �أن �لف�سل �الأول و�الأخري 

يف �لتو�ّسل �إىل �حللول يعود للحر�ك 

�ل�س����عبي؛ فل����وال �عت�س����اماتهم يف 

�ساحة �ل�سهد�ء و�لعديد من �ملناطق، 

ملا تو�سل �ل�سيا�سيون �إىل �لبحث عن 

بد�ئل، وو�سع خطط لتفادي حتركات 

�ل�سعب.

فاحل���ل لي����س فقط بفت���ح مطمر 

�لناعم���ة يومًا و�إقفال���ه �أيامًا، ولي�س 

�عتماد �حلرق وحتوي���ل �لنفايات �إىل 

رم���اد و�لدخول يف م�س���كلة �أكر، �أال 

وهي �الأمر��س �لتي �ستنتج عن حرق 

�لنفايات، ففي ع���كار، نرى �ملو�طنني 

يعرت�س���ون على مب���د�أ فت���ح مطمر 

�ش�ر خلوفهم على �س���حة عائاتهم 

وتعر�سهم للعديد من �الأمر��س. �أما يف 

جونية، فرنى مطمر�ً كبري�ً يف �ملنطقة، 

حتت �جل����ش، حيث هو حلّهم �لوحيد 

للتخل�س من �لنفايات �ملرت�كمة.

يف كل �حل����االت، ف����اإن �حلقيق����ة 

�لوحيدة هي �أن �حلل �جلدي مل�سكلة 

�لنفاي����ات مل يتوف����ر بع����د، وال �أحد 

يدري يف �لنهاية كيف �س����يكون �حلل 

�حلا�سم. 

دنيا حممد حمودة

د�س���تور لبنان، هو �لقان���ون �الأعلى 

�لذي يحدد �س���كل �لدولة يف لبنان. �سدر 

يف ع���ام 23 �أي���ار 1926، �إب���ان �النتد�ب 

�لفرن�س���ي، بع���د �إق���ر�ره م���ن جمل����س 

�ملمثل���ني، ومت باإقر�ر �لد�س���تور �الإعان 

ع���ن قيام �جلمهوري���ة �للبنانية، بعد �أن 

كانت ت�سمى منذ بد�أ �النتد�ب دولة لبنان 

�لكبري..

يتكّون �لد�س���تور �للبناين من �س���تة 

�أبو�ب، يق�س���م �لباب �الأول �إىل ف�س���لني، 

باالإ�سافة �إىل مقدمة، بينما يق�سم �لباب 

�لثاين �إىل �أربعة ف�سول، وقد ُعّدل �لد�ستور 

بعد �لتوقيع على �تفاق �لطائف يف عام 

1989، و�لذي و�س���ع حد�ً للحرب �الأهلية 
�للبناني���ة، وم���ن �أهم �لتعدي���ات �لتي 

�أدخلت عليه �ملنا�س���فة ب���ني �لديانتني 

�الإ�سامية و�مل�سيحية، بعد �أن كان هناك 

متّيز للم�سيحيني.

يف مقدمة �لد�س���تور يقال �إن »لبنان 

وطن حر م�س���تقل«، لكن عل���ى ما يبدو 

فاإن �لد�س���تور �للبناين م���از�ل حمافظًا 

على مبادئ قدمية مكتوبة، لكن لي�س���ت 

مرغوب���ة! قد يق���ال �إنه ح���ر، ولكن فقد 

��س���تقاليته من زمن.. �أين وكيف ومتى؟ 

منذ تدّخل بل���د�ن من كافة �أنحاء �لعامل 

حتت ��س���م �أو �سعار »نريد �أن نعّمر ال �أن 

ندّمر« و�حلال يت�ساعد من �أ�سو�أ �إىل �أ�سو�أ؛ 

من لبنان �مل�س���تقل �إىل لبنان �مل�س���تبه 

با�ستقاله..

»وطن لبناين جلميع �أبنائه«.. �لوطن 

ه���و عندما ي�س���عر �الإن�س���ان بانتمائه، 

ومعظ���م �للبنانيني تلقاه���م على �أبو�ب 

�للجوء  �أو  �ل�س���فار�ت طالبني للهج���رة 

لباد تقّدر كر�مته���م وحريتهم وفكرهم، 

وي�س���عرون بقيمتهم كاإن�س���ان ال ككائن 

يعي����س ويتنف�س فقط.. لذل���ك، عند �أول 

فر�س���ة ت�س���ّح لهم يحج���زون على �أول 

طائرة بعد �ملو�فق���ة بتذكرة ذهاب دون 

�إياب، و�إن مل ت�سنح لهم �لفر�سة بذهابهم 

بطريقة قانونية يلجاأون �إىل طرق خطرة، 

كالتهري���ب ع���ر �لبحر.. عل���ى ما يبدو 

فاإن لبن���ان مل يعد جلمي���ع �للبنانيني، 

»و�حد �أر�س���ًا و�س���عبًا وموؤ�س�س���ات يف 

حدوده �ملن�سو�س عنها يف هذ� �لد�ستور، 

�لد�س���تور ين�س  و�ملعرتف بها دوليًا«.. 

عن �لوحدة �لتي جتمع �أر�س���ًا و�س���عبًا 

وموؤ�س�س���ات، لك���ن كم���ا يق���ول �ملثل 

»�ل�سم�س طالعة و�لعني قا�سعة«؛ لبنان 

ال �أر�سه و�حدة وال �سعبه و�حد، وال حتى 

موؤ�س�س���اته و�حدة، فكلها موؤخوذة حتت 

عناوين و�س���عار�ت ال ميكن م�ّسها، حتت 

طائلة �مل�سوؤولية! 

»لبنان جمهورية دميقر�طية برملانية 

تقوم عل���ى �حرت�م �حلريات �لعامة، ويف 

طليعته���ا حرية �ل���ر�أي و�ملعتقد، وعلى 

�لعد�ل���ة �الجتماعي���ة، و�مل�س���او�ة يف 

�حلقوق و�لو�جبات بني جميع �ملو�طنني، 

دون متاي���ز �أو تف�س���يل«.. مع �الأ�س���ف، 

لبنان �أ�س���و�أ مثال عندما نريد �أن نتكلم 

عن �حرت�م �حلريات و�ملعتقد، خ�سو�سًا 

�لعد�لة �الجتماعية و�حلقوق �لتي يجب 

�أن يتمتع فيه���ا كل مو�طن لبناين مقيم 

على �أر��سيه..

�إلغ���اء �لطائفي���ة �ل�سيا�س���ية هدف 

وطن���ي �أ�سا�س���ي يقت�س���ي �لعمل على 

حتقيقه وفق خط���ة مرحلية، هذ� كل ما 

ياأمله �ل�س���عب �للبناين؛ �لعي�س يف بلد 

بعي���د عن �لطائفي���ة، و�لعي�س يف وطن 

جتمعه جملة و�حدة: �لعي�س يف �س���ام 

ت���ام، كما تن����س عليه �الأدي���ان قبل �أن 

ُيكتب ذلك يف �لد�ستور. 

�أر�س لبنان و�ح���دة لكل �للبنانيني، 

فلكل لبناين �حل���ق يف �الإقامة على �أي 

ج���زء منه، و�لتمتع ب���ه.. يبدو �أن لبنان 

�أر����س جلمي���ع من لي����س لبناني���ًا، �أو 

للبنانيني ذي �ل�س���لطة �لقوية �لقادرين 

على بناء و�ش�ء و��ستماك ما يحلو لهم 

من �أر��ٍس، ومبجرد ما يتم ��ستماك �أر��س 

تابعة لل�س���لطة، يتم �إعم���ار مقر خا�س 

بهم، وكاأننا يف دولة �أخرى د�خل لبنان 

�لكبري.

ما ورد هو فقط مقدمة من �لد�س���تور 

�للبن���اين، وما يليه م���ن قو�نينب �أخرى 

ه���ي فقط قو�ن���ني عليها غب���ار ال �أكرث، 

فد�س���تورنا ح���ر على ورق، و�ل�س���عب 

ال ميك���ن ��س���تخد�مه �س���د �حلاكم���ني، 

و�حلاكمون ي�س���تخدمونه بكل ثقة وقوة 

�سد �ل�سعب!

يف كل بل���د�ن �لع���امل يت���م تغيري 

�لد�س���تور م���ن ح���ني �إىل �آخر؛ ح�س���ب 

�الأو�س���اع �لت���ي تنا�س���ب �لب���اد، �أما 

د�ستورنا فما ز�ل حمافظًا على حره منذ 

زمن �أجد�دنا، و�ل�سيء �لوحيد �لذي �سدق 

ب���ه �لد�س���تور �أن �لعلم �للبن���اين �أحمر 

فاأبي�س فاأحمر �أق�س���امًا �أفقية تتو�س���ط 

�الأرزة �لق�س���م �لبي�س بل���ون �أخ�ش، �أما 

حج���م �لق�س���م �لبي�س في�س���اوي حجم 

�لق�س���مني �الأحمَرين معًا، �أما �الأرزة فهي 

يف �لو�سط، يلم�س ر�أ�س���ها �لق�سم �حلمر 

�لعلوي، وتلم�س قاعدتها �لق�س���م �حلمر 

�ل�س���فلي، ويك���ون حج���م �الأرزة مو�زيًا 

لثلث حجم �لق�سم �لبي�س.. ع�ستم وعا�س 

لبنان..

يا�صمني الناطور

»سويسرا الشرق« بين الثقافة و»المعمعة« البيئية

الدستور اللبناني.. لنا أم علينا؟

الحل الجدي لمشكلة 
النفايات لم يتوفر بعد.. وال 
أحد يدري كيف سيكون الحل 

الحاسم في النهاية 

بــريـد الـقــراء

جبل من النفايات حتت ج�ضر جونيه - غزير �ضرق العا�ضمة بريوت
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احلب ت�ض���حية وعط���اء، احلب لي�س 

جمرد غ���زل وادعاء، احلب بني الزوجني 

رابط���ه �رشعي �ض���ماوي رب���اين.. نعم، 

حب الزوج لزوجت���ه قربة وطاعة، وهو 

حب نافع حت�ض���ل به املقا�ضد النافعة 

التي من اأجله���ا �رشع اهلل النكاح لغ�س 

الب�رش عن التطلّع اإىل الغري، فاإن مل يكن 

احلب متاأ�ّض���ًا بينكما اأيه���ا الزوجان، 

فتحّببا لبع�ضكما، فاإن »التحبب داعية 

احلب« كم���ا ُيقال.. واإليكم بع�ض���ًا من 

تلك الأ�ض���باب التي تورث امل�ضكات يف 

احلياة الزوجية:

1. اإن قلّبن���ا نظرن���ا، واأمعّنا بب�رشنا 
يف اأح���وال كثري من جمتمعاتنا العامة، 

وعلى ح�ض���ب امل�ض���تويات، فاإذا بن�َضب 

الطاق تفوق املئني واملئات، بل الآلف، 

نع���م، ن�ض���بة الط���اق يف جمتمعاتنا 

كثرية، وب�ض���كل كبري ولفت للنظر، مما 

والهتمام  اخلا�ض���ة  العناية  ي�ضتوجب 

الكبري مبعرفة اأ�ض���باب الطاق، ودوافع 

ذلك، وال�ض���عي احلثي���ث اإىل عاج تلك 

الأ�ضباب وا�ضتئ�ضالها.

2. ق���د يح���اول كث���ري م���ن الأزواج � 
رجاًل كانوا اأو ن�ضاء � الهرب من جحيم 

الزوجية ودوام���ة اخلافات  امل�ض���اكل 

امل�ض���تمرة بني الزوجني، وال�ض���طراب 

وتوت���ر احلالة النف�ض���ية املرتتب على 

تلك اخلافات وامل�ض���اكل ب�ضبب غياب 

ذلك احلب وفتوره، مما يوؤدي اإىل الفتور 

وامللل يف احلياة الزوجية، اإىل اأن يكون 

اأحد الأزواج فري�ض���ة لاأهواء وال�ضياع، 

وكم �ض���معنا واهلل من زوجة ت�ضكو من 

زوجها لوقوعه يف براثن العهر واأح�ضان 

املخ���درات، فهذا واقع كث���ري من بيوت 

الهاربني من عذاب امل�ضاكل واملعاناة، 

متنا�ضني واقعهم الأليم، في�ضبحوا بعد 

ذلك فري�ض���ة الإدم���ان واحلرمان، ثم ل 

ت�ضل بعد ذلك عن �ضياع الأولد وانت�ضار 

اجلرائم الأخاقية، باحثني بزعمهم عن 

ال�ض���عادة املوهومة واملتعة املزعومة، 

وهم يف الواقع كامل�ضتجري من الرم�ضاء 

بالنار.

3. م���ن املعل���وم ب���ل املعق���ول اأن 
اخلافات الزوجية وامل�ض���اكل العائلية 

توؤثر �ض���لبيًا على نف�ضية الزوجني معًا، 

وبالتايل يقل اإنتاجهما يف هذه احلياة، 

وتت�ضاءل قدرتهما على البذل والعطاء، 

مل���ا فيه م�ض���لحة دينهما ونف�ض���يهما 

وجمتمعه���ا واأمتهما، ب���ل ينعك�س ذلك 

عل���ى احلياة الزوجي���ة كلها، بل وعلى 

البي���ت والأولد، اأ�ض���ف اإىل ذلك اأن تلك 

امل�ض���اكل واخلاف���ات له���ا تاأثري كبري 

و�ض���لبي على الأبناء، فكم �ض���ببت لهم 

عق���داً نف�ض���ية، ور�ض���خت يف اأذهانهم 

اأف���كاراً مغلوط���ة، ومفاهيم معكو�ض���ة 

جت���اه والديهم واأقاربه���م وجمتمعهم، 

مما اأثرّ حقيقة على م�ضتقبلهم، وطريقة 

تفكريهم يف حياتهم واأ�ضلوب تعاملهم 

مع الآخرين، فكم م���ن ولد ُحرم املوّدة 

يف  والإح�ض���ان،  وال�ض���فقة  واحلن���ان 

طفولته ويف رعيان �ض���بابه، فاأ�ضبحنا 

بني ع�ض���ية و�ض���حاها ن���رى جيًا من 

�ضبابنا وفتياتنا يخرجون للمجتمعات 

ويتطلع���ون للع���امل وه���م ل يعرفون 

حقوقهم الزوجية جتاه بع�ضهم بع�ضًا، 

ول حتى التعامل ال�ض���وّي يف حياتهم 

العائلي���ة، م���ا اأدى اإىل الوقوع يف مثل 

هذه امل�ضاكل واخلافات.

4. ونح���ن يف ع���امل اأ�ض���بح البعيد 
فيه قريب���ًا، والغريب حبيب���ًا، يف زمن 

وع���امل ي�رّش اهلل لأبناء ه���ذا الع�رش ما 

ي�رّشه م���ن اكت�ض���افات واخرتاعات يف 

و�ض���ائل الت�ض���الت والتقنية و�ضبكات 

الب���ث وغريها  وقن���وات  املعلوم���ات، 

والإع���ام، من  الت�ض���ال  من و�ض���ائل 

م�ض���موعها ومقروئها وم�ض���اهدها، ما 

اأدى اإىل انت�ضار الغزو الإعامي العجيب 

الهائل للف�ض���ائيات،  ال�رشيع والمتداد 

حتى اأ�ض���بحنا نعي�س يف عامل �ضّجت 

والع�ض���ق  والغرام  باحلب  ف�ض���ائياته 

والهي���ام الت���ي امتاأت به���ا الروايات 

وامل�رشحيات  وامل�ضل�ض���ات  العاطفية 

والأفام، فاأخ���ذت تغزونا من كل جهة، 

فتفتحت الأب�ضار، وتفتقت الآذان، ما اأدى 

بكثري من الأزواج والزوجات اإىل مقارنة 

واقعهما املرير بتلك ال�ض���ور العاطفية 

الرقيقة املرهفة، وهنا يرتدد يف نف�ضية 

كل زوج جتاه زوجته، وكل زوجة جتاه 

زوجها باأن ي�ض���األ اأحدهما الآخر: ملاذا 

زوج���ي ل يعاملن���ي كتل���ك املعاملة 

الرقيقة؟ ومل���اذا ل تعاملن���ي زوجتي 

كتلك املعاملة املهّذبة؟ والتي �ُضوهدت 

عرب و�ض���ائل الإعام اإما يف ق�ض���ة حب 

وغرام، اأو يف م�ضل�ضل يف من املبالغات 

م���ا فيه، ما �ض���بب بعد ذلك م���ن اإلقاء 

التهامات املتبادلة بني الزوجني، فكٌل 

يحّمل الآخر م�ض���وؤولية الو�ضع املزري 

واملرتدي الذي و�ض���لت اإلي���ه حياتهما 

الأ�رشية، فالزوجة ترى نف�ضها مظلومة 

مه�ض���ومة احلقوق، وال���زوج يرى تلك 

الروؤية.. واهلل امل�ضتعان.

5. اجلف���اف العاطفي ب���ني كثري من 
الأزواج، وعدم التعبري عن م�ضاعر احلب 

وامل���ودة جت���اه كل منهم���ا، واإن ُوجد 

هذا احلب وتلك امل�ض���اعر اإل اأنها تبقى 

مكتومة يثق���ل على الل�ض���ان اإخراجها 

وبثه���ا، وين���ُدر التكُل���م به���ا والتعبري 

عنها، فالقليل منا من ي�ض���مع �ضيئا من 

العواط���ف واملحّبة بني اأبويه، بل ورمبا 

انتقل ه���ذا اإلين���ا نح���ن الأزواج، واإىل 

اأولدنا، اأ�ض���ف اإىل ذل���ك بع�س العادات 

والتقاليد وطبيعة املعي�ضة والبيئة التي 

لها الأثر الكبري، خ�ضو�ضًا جن�س الرجال، 

حيث الق���وة والرجولة و�ض���دة الطباع، 

ورمبا اجلافة والف�ضا�ض���ة عند البع�س، 

فقد ن�ض���وا اأن اهلل ع���ز وجل جعل احلب 

يف النفو����س لأهداف �ض���امية، وغايات 

عظيم���ة، وجعل لهذا احلب اآدابًا ليعي�س 

الزوج والزوجة بعد ذلك يف جنة الدنيا 

وال�ضعادة احلقيقة واحلب ال�ضادق..

رمي اخلياط

خطوات للتغلب على المشكالت الزوجية الخافتة

1. من ال�ض���ائع جداً تب���ادل اأط���راف احلديث على 
املائ���دة، لكن احر�ض���ي على اأن تبلع���ي الأطعمة 

متامًا قبل اأن تبا�رشي بالكام. ل حتاويل اأن ت�ضعي 

حمتوي فمك جانبًا، يف زاوية خدك مثًا، بل انتهي 

منه متامًا.

2. جتّنبي اإحداث اأي اأ�ضوات على املائدة، كال�ضوت 
الناجت عن ����رشب ال�ض���وائل اأو الهمهمة كدليل اإىل 

ال�ض���تمتاع مبا تتذّوقني، اأو نفخ الأنف على �ضبيل 

املثال. لو كنت تعانني من الزكام، وعليك اأن تقّحي 

اأو اأن تنّظف���ي جيوب���ك الأنفية، اترك���ي املائدة ثّم 

عودي بعد النتهاء.

3. ل ت�ض���تخدمي الأدوات اخلا�ضة بك كاملجرفة، اأو 
كاأّنك تطعنني الأطعم���ة التي تاأتني لتناولها. ومن 

امله���ّم اأن تلتزمي اأي�ض���ًا اأدوات���ك لطبقك فقط، فا 

حتاويل تغمي�ضها يف الأطباق الأخرى.

4. ل تنّظفي اأ�ض���نانك على املائدة، ول ت�ضعي يدك 
يف فمك، لأي �ضبب كان.

5. ل تن�ض���ي ا�ض���تخدام فوطة ال�ض���فرة اأو الفوطة 
الورقية بني احلني والآخ���ر لتنظيف فمك، حتى لو 

كنت غري متاأكدة اأنه مت�ضخ.

6. انتظ���ري حتى النتهاء من بل���ع الطعام قبل اأن 
حتت�ضي ال�رشاب.

7. بالن�ضبة لاأطعمة املقدَّمة لك بقطع كبرية، على 
غرار الدجاج اأو ال�ض���تيك، اقطعي القليل منها كلّما 

اأردت تناولها، ول تقطعيها كلها مرة واحدة.

8. حتا�ض���ي الرتاخي خال اجللو����س على املائدة، 
وامتنعي كليًا عن و�ضع منطقة الكوع على املائدة، 

اأو اإعادة الكر�ضي اإىل الوراء وكاأنك تاأخذين قيلولة.

9. بدًل من حماولتك الو�ضول اإىل الطبق البعيد عنك 
قلي���ًا على املائدة، وكل ما ق���د ينتج عن ذلك من 

اإزع���اج للموجودين اأو من اإيق���اع الأطباق الأخرى، 

اطلبي من اأحد متريره لك.

10. كلّما اأردت مغادرة املائدة ل تن�ض���ي ال�ضتئذان، 
ول ترتكيها اإلّ للحالت الق�ضوى.

َفن%اإلتيكيت
قواعد تجعلك سفيرة لباقات المائدة

ا�ض����تمعي للقراآن وهو جنني:   .1
اجلنني يتاأثر نف�ضيًا وروحيًا بحالة الأم 

وما يحيط بها اأثناء احلمل، فاإذا داومت 

الكرمي  للقراآن  ال�ض����تماع  احلامل على 

فاإنها �ض����تح�ّس براحة نف�ضية، ول �ضك 

يف اأن ه����ذه الراحة �ض����تنعك�س اإيجابًا 

على حالة اجلنني. 

راحتك النف�ضية اأثناء �ضماعك للقراآن 

= راحة اجلنني نف�ضه.

2. ا�ض����تمعي للق����راآن وهو ر�ض����يع: من 
الثاب����ت علمي����ًا اأن الر�ض����يع يتاأثر بل 

وي�ض����توعب م����ا يحي����ط به، فحا�ض����ة 

ال�ض����مع تكون قد ب����داأت بالعمل، اإل اأن 

هذه احلا�ض����ة عند الكبار ميكن التحّكم 

بها با�ض����تعادة ما خزّن م����ن مفردات، 

اأما الر�ض����يع فاإنه يخ����زّن املعلومات 

واملفردات، لكنه ل ي�ضتطيع ا�ضتعادتها 

اأو ا�ض����تخدامها يف فرتة الر�ضاعة، غري 

اأن����ه ي�ض����تطيع القيام بذلك بعد �ض����ن 

الر�ض����اعة، لذلك فاإن ا�ضتماع الر�ضيع 

للقراآن الكرمي يوميًا مدة 10-5 دقائق، 

يزيد من مفرداته املخزّنة، مما ي�ض����ّهل 

عليه ا�ض����رتجاعها، بل وحف����ظ القراآن 

الكرمي فيما بعد.

3. اقرئ����ي القراآن اأمامه )غريزة التقليد(: 
ه����ذه الفك����رة تنّمي عن����د الطفل حب 

التقلي����د التي فطر اهلل تعاىل الإن�ض����ان 

عليها، ف�»كل مولود يولد على الفطرة، 

اأمامه  الكرمي  للقراآن  فاأبواه...«. قراءتك 

اأو معه يحّف����ز بل يحّبب القراآن للطفل، 

بخاف ما لو اأمرتيه بذلك وهو ل يراك 

تفعلني ذلك، ويك����ون الأمر اأكمل اإذا ما 

اجتمع الأم والأب م����ع الأبناء للقراءة، 

ولو لفرتة ق�ضرية.

أنـِت وطــفـــــلك

زراعة حب القرآن الكريم )5/1(
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العدي���د من الط���رق ُين�ض���ح بها 

لتنظيف اجل�ضم من ال�ضموم، كال�ضونا، 

والنوم الكايف، و�رشب ال�ضاي الأخ�رش، 

والتخل�س من ال�ضكر.. اإذا كنتم ترغبون 

يف تنظيف ج�ض���مكم ب�ضهولة، وب�ضكل 

طبيعي، عليكم باتباع اخلطوات الآتية:

التوق���ف ع���ن التدخني: ق���د يكون 

الإقاع عن التدخني هو اخلطوة الأكرث 

�ض���عوبة، لكنه طريقة تنظيف اجل�ضم 

من ال�ض���موم الأكرث اأهمية. اخلرب ال�ضار 

هنا هو اأن الدرا�ضات احلديثة اأكدت اأن 

كل �ضخ�س ميكنه الإقاع عن التدخني 

خال ثاثة اإىل اأربعة اأ�ضابيع.

وجبات الألياف الغذائية: هي هامة 

جداً، خ�ضو�ضًا يف املرحلة التي يكون 

فيها اجل�ض���م يف مرحلة التخل�س من 

ال�ض���موم »detox«، وذل���ك لإبقاء 

اجل�ضم يف امل�ضار ال�ضحيح والتخل�س 

من ال�ضموم. تناولوا مزيجًا من الألياف 

القابل���ة للذوب���ان، مثل الفا�ض���وليا 

وال�ض���وفان، والألي���اف غ���ري القابلة 

للذوبان، مثل الكايل- kyle، واجلزر 

الطازج، وغري ذلك.

الع�ضائر: ت�ض���اعد يف اإدخال مواد 

مغذية اأكرث اإىل نظامن���ا الغذائي، من 

اأف�ض���ل  الطازجة.  والفاكهة  اخل�ض���ار 

مكونات الع�ضائر هي: اجلزر، والتفاح، 

والزجنبي���ل  وال�ض���مندر،  والكرف����س، 

الطازج، والبقدون�س وال�ضبانخ. ا�رشبوا 

الكث���ري من امل���اء بني الع�ض���ائر، ول 

تعتمدوا فقط على ال�ضوائل املوجودة 

يف الع�ضري.

دلل���وا اأنف�ض���كم يف املن���زل م���ع 

العطرية، وحتى  وال�ض���موع  الكرميات 

البخور، اإذا كنتم ت�ضتمتعون به. توفري 

لة ومغذية نف�ضيًا يف املنزل  بيئة مدلَّ

اأو املكت���ب �ضت�ض���اعدكم على احلفاظ 

عل���ى احلياة ال�ض���حية الت���ي بداأمت 

باتباعها. عليك���م اأن ُتدركوا اأن هناك 

العديد من الطرق لإ�ض���عاد حوا�ض���كم 

بطريق���ة �ض���حية، م���ن دون تن���اول 

الوجبات ال�رشيعة.

للم�ضاعدة:  الأ�ض���دقاء  اأحد  جتنيد 

طريقة جتنيد ال�ض���ديق ممتازة خلطة 

العمل الطموحة لإح���داث تغيري كبري 

يف احلياة، فهي ت�ض���اعد ب�ضكل خا�س 

اإذا ا�ض���تطعتم اأن يت���كاأ اأحدك���م على 

الآخ���ر، ك�»حمل���ة« �ض���د: القهوة اأو 

ال�ض���كر اأو امل�رشوبات املحاة، ناهيك 

عن ال�ض���جائر.. عندما ي�ض���عر اأحدكم 

بال�ضعف، فالآخر ميكنه جلب م�رشوب 

بدي���ل رائ���ع مث���ًا، اأو اخل���روج معا 

للجري.. تبادلوا الأفكار و�ض���تاحظون 

الأطعم���ة  لتن���اول  الرغب���ات  كل  اأن 

ال�ضارة �ضتزول.

ف���رك اجلل���د: يو�ض���ي العديد من 

الطبيعية بفرك اجللد  اأطباء املعاجلة 

بالفر�ض���اة مرت���ني يف الي���وم خال 

عملية تنظيف ال�ض���موم من اجل�ض���م، 

وم���رة واحدة عل���ى الأق���ل يف اليوم 

على اأ�ضا�س منتظم. ا�ضرتوا فر�ضاة مع 

مقب�س الذي ميكن اإزالته، حتى تتمكنوا 

من ف���رك ظهركم جيداً. افركوا ب�ض���كل 

دائ���ري كل اجل�ض���م، والوجه، والأذنني 

والرقب���ة، و�ض���وًل اإىل القدم���ني. فرك 

اجللد بالفر�ض���اة ي�ضاعد على تنظيف 

اجللد، وي�ض���جع منو اخلايا اجلديدة. 

اأبقوا هذه الفر�ض���اة جافة وبعيدة عن 

كل الفرا�ضي الأخرى التي ت�ضتخدمونها 

يف احلمام.

الإكث���ار م���ن �رشب امل���اء: �رشب 

املياه هام جداً للتخلّ�س من ال�ضموم. 

بالرغم من جمي���ع الألياف الغذائية 

التي حت�ض���لون عليها م���ن الفواكه 

واخل�رشوات واحلبوب الكاملة، اإل اأن 

ج�ض���مكم يحتاج اإىل املاء مل�ضاعدته 

على التخل�س من ال�ض���موم، والتاأكد 

م���ن اأن اأع�ض���اءكم الداخلي���ة تعمل 

ب�ض���كل �ض���حيح. اأبقوا قنينة كبرية 

من املياه عل���ى طاولة املكتب، واإىل 

جانبكم يف املنزل، وا�رشبوا منها كل 

الوقت.

حتدي���د موعد لن�ض���اط ممت���ع: اإذا 

كنتم ُت�ض���فقون على اأنف�ضكم، اأو لديكم 

وقت اأكرث لأنك���م توقفتم عن التدخني 

وبع����س الع���ادات الأخرى ال�ض���يئة، 

فيمكنك���م تعيني موعد ل�ض���يء ممتع 

كل اأ�ضبوع، اإذا كنتم قادرين على فعل 

ذلك من الناحية املادية؛ اح�ضلوا على 

تدليك جيد، اأو حم���ام تركي، اأو عاج 

للوج���ه، اأو اأي ع���اج اآخر الذي طاملا 

اأردمت جتريب���ه، مثل العاج بالأحجار 

ال�ضاخنة.

ت�ض���جيل يوميات عملية التخل�س 

الت�ض���جيل مفتاح هام  ال�ض���موم:  من 

التي تعتادون  الف���رتة  للنجاح خال 

فيه���ا على احلياة اليومي���ة اجلديدة، 

وهو ما �ضي�ض���اعدكم على ال�ض���تمرار 

يف الطريق اجلديدة املليئة بالعادات 

كل  اكتب���وا  اجلدي���دة.  والأطععم���ة 

�ض���يء؛ بدءاً مما تاأكلونه اأو ت�رشبونه، 

والتدريب���ات والتماري���ن، مبا يف ذلك 

فرك اجللد بالفر�ض���اة وما �ضابه ذلك، 

وقّيموا م�ض���توى الطاقة اليومي لديكم 

بوا�ض���طة موؤ����رش من 10-1، �ض���تكون 

ه���ذه طريقة رائعة لفه���م ما هو جيد 

بالن�ض���بة اإليكم لاأكل، وال�رشاب، وما 

هي الريا�ض���ة التي تنا�ضبكم، وتذكروا 

اأنكم �ضت�ضغرقون وقتًا طويًا لتعتادوا 

عل���ى الأطعمة والتماري���ن املختلفة، 

و�ض���تمتلكون دلي���ًا رائع���ًا لتنظروا 

اإليه بعد عدة اأ�ض���هر وحتددوا ما الذي 

جعلكم ت�ض���عرون بالر�ضا عن اأنف�ضكم 

وما الذي جعلكم �ضعداء.

4 - يح���رك الطري جناحي���ه / جبل يف 
املدينة �ض���ميت به معرك���ة يف التاريخ 

ال�ضامي )معكو�ضة(

5 - خط ي�ضتوي عنده الليل والنهار
6 - اأ�رشة )بالعامية( / خذ واح�ضل على 

ال�ضيء

7 - النق���اط الداكنة عل���ى اجللد / تقال 
لاأعلى رتبة

8 - م���ن برعاه���م امللك )معكو�ض���ة( / 
ح�ضام

9 - م���ن اآله���ة الفراعنة / م���ن األعاب 
الت�ض���لية على الطاولة / يحدد بالكلمة 

والن�س

10 - حال���ة ال�ض���خ�س النف�ض���ية / اأم 
الب�رشية

ع��م���ودي

1 - مذاق حمبب / وقع وعقد �ضفقة
2 - مدينة اأثرية يف موريتانيا / قل وغا
3 - ح�ضارتهم كان فيها ال�ضبوع ع�رشة 

ايام

4 - خمرتع البن�ضلني
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كاريكاتير

ُنقل���ت جمموعة من بذور قبو »ي���وم القيامة« يف 

الدائرة القطبية ال�ش���مالية، اإىل قبو يف بلدة تربل يف 

البقاع، وُخزِّنت يف حرارة 20 درجة مئوية حتت ال�شفر، 

وذلك للمرة الأوىل، حت�شبًا لكارثة غذائية يف �شورية.

واأدت احلرب يف �شورية، وللمرة الأوىل، اإىل ال�شطرار 

ل�شحب بذور من قبو »يوم القيامة«، اأو »�شفينة نوح 

مملكة النبات���ات« كما يطَلق عليه���ا، والذي اأقيم يف 

كهف اأ�ش���فل جبل ناء يف الدائرة القطبية ال�ش���مالية، 

لتخزين تقاوي املحا�ش���يل الزراعية العاملية، وتاأمني 

بًا لوقوع كارثة. الإمدادات الغذائية، حت�شُّ

وطل���ب باحثون يف ال�رشق الأو�ش���ط ه���ذه البذور، 

ومنها عّينات من القمح وال�شعري واملحا�شيل الأخرى 

ال�ش���احلة للزراعة يف املناطق القاحلة، لتعوي�ض ما 

ُفق���د من »بنك اجلينات« قرب مدينة حلب ال�ش���ورية 

ر اأثناء احلرب. الذي ُدمِّ

وقال الناطق با�ش���م �شندوق املحا�ش���يل؛ برايان 

لينوف، الذي يدير »قبو �شفالبارد للتخزين«، والواقع 

على جزيرة نروجية على م�ش���افة 1300 كيلومرت من 

القطب ال�ش���مايل: »اإن حماية التنوع احليوي العاملي 

على هذا النحو هو بال�ش���بط الهدف من قبو �شفالبارد 

العاملي للبذور«.

والهدف من هذا القبو ال���ذي افتتح عام 2008 على 

اأرخبيل �شفالبارد، حماية تقاوي املحا�شيل، مثل الفول 

بًا لأ�شواأ الكوارث؛ على غرار احلرب  والأرز والقمح حت�شُّ

النووية اأو الأوبئة.

ويحتف���ظ القبو باأكرث من 860 األف عّينة من جميع 

دول الع���امل تقريبًا، وحتى يف حال���ة انقطاع التيار 

الكهربائ���ي من القبو تظل العينات حمفوظة يف درجة 

حرارة التجمد 200 عام على الأقل.

وعن هذا القبو، قالت مديرة بنك اجلينات يف تربل؛ 

عًا اأن يفتح قبل 150 اأو 200  مارينا يزبك: »مل يكن متوقَّ

�ش���نة.. �ش���ُيفتح فقط يف حالة الأزمات الكبرية، لكننا 

لحقًا اكت�شفنا اأنه مع هذه الزمة على م�شتوى البالد، 

يجب اأن نفتحه«.

َثّمة قواعد اأ�شا�ش����ية يجب مراعاتها يف حالة انفجار 

اأحد الإطارات، تفاديًا لوقوع اأخطار ج�شيمة، وهذه القواعد 

هي:

اأوًل: املحافظة على الهدوء قدر امل�شتطاع، فرّدة الفعل 

ال�رشيعة قد توؤدي اإىل ما ل ُيحمد عقباه.

ثانيًا: الإم�ش����اك باملق����ود جيداً، وحماولة ال�ش����يطرة 

على ال�ش����يارة، ففي هذه احلالة قد تنحرف العجلة ميينًا 

و�ش����ماًل بقوة، لذلك ينبغي اأن ل ت�ش����د املقود يف عك�ض 

الجتاه، فتنقلب ال�شيارة.

ثالثًا: ل ت�ش����غط على دوا�ش����ة الفرامل نهائيًا، وبدًل 

من ذلك ا�شتخدم الغيار العك�ش����ي الأقل فالأقل، اأو فرامل 

اليد للتخفيف من ال�رشعة حت����ى تتوقف نهائيًا، وحاول 

عدم الجتاه نحو ط����رف الطريق الرملي، لتتجنب انقالب 

ال�شيارة.

نة في لبنان
َّ
بذور »يوم القيامة« مخز

ماذا تفعل إذا انفجر إطار سيارتك وأنت ُمسرع؟


