
3
6 2

االنتخابات البلدية.. أزمة األحزاب 
بين الواقعية والمثالية

هل يشهد الغرب حركة احتجاجية 
واسعة ضد الحرب على سورية؟

نتائج البلديات.. 
حقائق بعيدًا عن األرقام

FRIDAY 13 MAY - 2016 
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مدينة  يف  البلدية  االنتخابات  معركة  نحو  االأنــظــار  تتطلع 

جــداً، خ�شو�شاً  تكون حامية  اأن  املراقبون  يتوقع  التي  طرابل�س، 

�شعبية رئي�س  الــرتاجــع يف  اأكــدت مــدى  بــريوت  بلدية  اأن معركة 

من  بة  مقرَّ اأو�شاط  اأملت  وبهذا  احلريري،  �شعد  امل�شتقبل«  »تيار 

احلريري اأن يكون قد فهم الدر�س جيداً، ويتخلى عما كان يعتربه 

»فائ�س القوة ال�شعبية«، وينطلق لالتفاق مع االأطراف االأخرى، 

ويعطيها مبا يتنا�شب مع اأحجامها، واإال �شيتلقّى »در�شاً كبرياً«.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 402

هل يتواضع الحريري في طرابلس؟

لبنان مجددًا في عين العاصفة السعودية - »اإلسرائيلية« 

سقوط النموذج األردوغاني 
في الحكم 

الشيخ جبري من جاكرتا: لمزيد من الجهود 
لوقف الحروب في العالم اإلسالمي

م ملتقى 
ّ
اتحاد علماء المقاومة نظ

»مقاومة تحرر.. إرهاب يدمر«
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معارك حلب.. 
تقاعس أم تكتيك روسي؟
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قوانين البلديات ضد الفصل 
بين السلطات 

ت�س����كل االنتخابات التمثيلية على اأنواعها، حمطة رئي�سة يف حياة 

ال�س����عوب، اإذ اإنها ت����وؤدي اإىل تطبيق قاعدة التداول يف ال�س����لطة. يف 

هذا ال�س����ياق، كان من املمكن، بل كان يتوجب اأن ت�س����ّكل االنتخابات 

البلدي����ة واالختيارية عندنا يف لبنان، يف دورتها ال�ساد�س����ة، حمطة 

جدية وحقيقية للتداول يف اإدارة ال�سلطة املحلية على م�ستوى املدن 

والبلدات والق����رى، �سيما بعد ف�سيحة اأزمة النفاي����ات وتفاقم اأحوال 

البيئ����ة والتعدي على االأمالك البلدي����ة والعمومية، وف�سيحة عقارات 

امل�سب����ح ال�سعبي يف منطقة الرملة البي�س����اء يف بريوت، اإ�سافة اإىل 

الف�ساد امل�ست�رشي يف املوؤ�س�سات العامة، ويف مقدمها الدوائر البلدية، 

لكن اإ�رشار الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة على تعطيل دور االإرادة الوطنية 

الناخبة اأجه�س ه����ذه الفر�سة بالتمديد للمجال�����س البلدية، باإجراء 

انتخابات �سكلية، بدليل تدين ن�سبة املقرتعني يف العا�سمة بريوت. 

لقد �سهد لبنان منذ نيله اال�ستقالل عام 1943 وحتى العام اجلاري، 

�ستَّ دورات انتخابية يف ال�سنوات 1952 و1963 و1998 و2004 و2010، 

وراهنًا يف 2016، ودائمًا كانت جتري االنتخابات باال�ستناد اإىل قانون 

�س����ادر مبوجب مر�سوم ا�سرتاعي ولي�س ع����ن املجل�س النيابي، اأي اأن 

الذي كان يقرر وي�س����در املرا�سيم اال�سرتاعية ه����م الطبقة ال�سيا�سية 

احلاكمة ولي�س ال�سلطة الت�رشيعية. 

اإن����ه اأم����ر م�ستهَجن وغ����ري ماألوف؛ كي����ف كانت ومل ت����زل الطبقة 

ال�سيا�سية القاب�س����ة على رقاب ال�سلطة التنفيذي����ة )جمل�س الوزراء 

ورئا�س����ة اجلمهورية( تعم����ل على جتاوز مبداأ الف�س����ل بني ال�سلطات 

بتعطي����ل دور املجل�س النيابي يف درا�سته واإ�س����دار القانون اخلا�س 

بالبلديات؟ 

يفي����د هذا الواقع ب����اأن قوانني البلديات �س����درت مبعظمها مبوجب 

مرا�سي����م ا�سرتاعي����ة، با�ستثن����اء قانون����ني: االأول ال�س����ادر بتاريخ 

1947/11/27، وق����د تاأّلف من 141 مادة، والثاين حمل الرقم 29/1963، 
اأ�سدره املجل�س النيابي بتاريخ 27/5/1963، ون�رشه رئي�س اجلمهورية 

فوؤاد �سهاب بتاريخ 1963/5/29.

من املوؤ�س����ف اأن املجل�س النيابي اأقرّ ه����ذا القانون مبادة وحيدة، 

وفاق����ًا ملا انتهت اإليه درا�سته يف جلنة االإدارة والعدلية، ومل يناق�سه 

م����ادة مادة وف����ق اأ�سول درا�س����ة م�ساريع القوان����ني، وتاألف من 121 

مادة: بقي هذا القان����ون نافذاً حتى تاريخ �سدور املر�سوم اال�سرتاعي 

رقم 118/1977، بتاري����خ 1977/6/30، الذي جرت االنتخابات البلدية 

باال�ستن����اد اإليه عام 1998 و2004 و2010، وراهنًا عام 2016، وذلك بعد 

اأن اأُدخل عليه القانون رقم 665/96 بتاريخ 1997/12/29، والذي يتعلق 

بتعدي����الت على بع�س الن�سو�س يف قان����ون انتخاب اأع�ساء جمل�س 

الن����واب وقانون البلديات وقانون املختاري����ن، اإذ اأُدخلت عليه جملة 

تعديالت ق�ست باإلغاء املواد )3 و4 و5 و9 و11 و12 و15 و18 و19 و68 

و71(، وذل����ك اأن قانون البلدي����ات يت�سمن مواداً حتدد نظام االنتخاب، 

اإذا اإن����ه باإلغاء هذه املواد اأحال التعديل اإىل قانون االنتخاب النيابي، 

مبعنى اأن هذا االأخري يطّبق على االنتخابات البلدية واالختيارية.

خال�سة الق����ول: الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة ه����ي من ي�سدر قانون 

البلدي����ات ونظامه����ا االنتخاب����ي، وهي اأي�س����ًا من ينّظ����م انتخابات 

جمال�سها، خالفًا لكل القوانني واالأعراف ال�سائدة بهذا اخل�سو�س، على 

اأ�سا�س قهر املبداأ الد�ستوري: الف�سل بني ال�سلطات. 

�ملحامي د. عدنان �أحمد بدر

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

ف���وز »الئح���ة البيارتة«، لي����س موؤ�رشاً 

النت�سار الرئي�س احلريري يف العا�سمة، الأنه 

احت���اج يف املنازلة اإىل حلف���اء، اإ�سافة اإىل 

نية والعائالت  ا�ستمرار انكفاء القي���ادات ال�سُّ

البريوتي���ة العريقة ع���ن املواجهة. وب�رشف 

النظر عن الن�سب���ة الهزيلة للم�ساركة، والتي 

ك�سفت عدم »مون���ة« احلريري على القواعد 

ال�سعبي���ة امل�سابة بالياأ����س واالإحباط، فاإن 

نتائج ب���ريوت جاءت بال ل���ون، وبال موؤ�رش 

اإيجابي على اأنها �ستن�سحب انت�ساراً حريريًا 

يف طرابل����س و�سي���دا، خ�سو�س���ًا اأن الن�رش 

البريوت���ي لن ميح���و ال�سفع���ة العر�سالية؛ 

ب�سقوط »الئحة احل���زم« التي اختار ا�سمها 

علي احلج���ريي تيمن���ًا ب�»عا�سفة احلزم«، 

ما يعن���ي ر�سالة وا�سح���ة للحريري وخلفه 

ال�سعودي���ة اأن عر�سال ورمب���ا مناطق �ُسنية 

اأخ���رى الحق���ًا، ترغ���ب باخلروج م���ن ربيع 

االنتحار العربي، ومن مغامرات �سعد احلريري 

االإقليمية.

انت����رش احلري���ري فق���ط عل���ى احللفاء 

امل�سيحيني يف ب���ريوت، و�سحبهم اإىل حتالف 

ي�سم���ن له���م املنا�سفة، وح���اول »تهذيب« 

عبارة »زي م���ا هيي«؛ اأنه���ا تعني احلر�س 

على ح�سة امل�سيحيني، علمًا اأن اأ�سل العبارة 

يرج���ع اإىل والده، لكن باتت يف »عهد« �سعد 

مقززة جلماهري بريوتي���ة غادرت بريوت، ومل 

تعد تكلف نف�سه���ا عناء احل�سور من الناعمة 

وب�سامون وعرمون من اأجل احلريري اأو �سواه، 

خ�سو�س���ًا بوج���ود �سّح مادي، فتم���رّدوا عن 

احل�سور، وبالت���ايل ال يحق للحريري ت�سجيل 

العتب على حلفائ���ه اأمام و�سائل االإعالم من 

»بيت الو�سط«؛ يف ما ي�سبه االتهام باخليانة، 

نتيجة ت�سويت 9000 ناخب يف الدائرة االأوىل 

و6000 يف الدائ���رة الثاني���ة لالئحة »بريوت 

مدينت���ي«، و»متن���ني« احلريري له���م باأنه 

حامي املنا�سف���ة وراعي امليث���اق، علمًا اأن 

قائد »الق���وات« كان جريئًا جداً خالل النهار 

االنتخابي، وق���ال يف اإ�سارة لقطف املنا�سفة 

من »تي���ار امل�ستقب���ل«: »لنجربه���م للمرة 

االأخرية«.

انت�س���ار احلري���ري عل���ى امل�سيحيني يف 

ب���ريوت جاء كما الفوقية الت���ي تعاطى فيها 

حليف���ه امل�سيح���ي االأب���رز بريوتي���ًا النائب 

مي�س���ال فرعون، الذي »تفرع���ن« يف معركة 

اختيار املخاتري، وقامت القيامة خالل النهار 

االنتخابي، وبلغت حدود املواجهة بني النائب 

ندمي اجلميل مع احللفاء عرب معركة الت�سطيب، 

وتط���ّورت االأمور اإىل م�سادات بني اأبناء البيت 

الواح���د يف التي���ار الوطن���ي احل���ر؛ جماعة 

زي���اد عب�س مبواجهة جماع���ة الوزير ال�سابق 

نقوال ال�سحناوي، وتدّخ���ل �سباب »القوات« 

للف�سل ب���ني املتعاركني، واإن�ساء حاجز ف�سل 

بني خيمة عب����س وخيمة ال�سحن���اوي، فبدا 

امل�سيحي���ون يف بريوت وكاأنه���م اأ�سعف من 

اأن يواجه���وا احلري���ري؛ حر�س���ًا على ح�سة 

املنا�سف���ة، ولي�سوا اأقوي���اء اإال على بع�سهم 

يف االأ�رشفية، وح�سن���ًا فعلت الرابية بتكليف 

املجل����س التحكيمي يف »التي���ار« للتحقيق 

مبمار�سات غوغائية ال تليق بالعونيني.

واإذا كان���ت معرك���ة عر�سال ه���ي معركة 

�سخ�سي���ة للحري���ري وخ�رشها، ف���اإن يده مل 

تتدّخل مبا�رشة يف زحلة، خ�سو�سًا اأن زيارة 

احلريري لزحلة منذ فرتة، والرتحيب احلار به 

من قبل ال�سيدة مريي���ام �سكاف، اأحرقاها يف 

ال�سناديق.

ال�سي���دة مريي���ام �س���كاف يف  خ����رشت 

زحلة، وجاءت اخل�س���ارة فادحة ل�»الكر�سي 

الباكاوات���ي« لي����س اأمام االأح���زاب فقط، بل 

اأمام اأبن���اء زحلة الراف�س���ني لفوقية الزعيم 

املتوارث، وب����رشف النظر عن االأرقام العالية 

يف �سنادي���ق الكاثوليك التي حققتها �سكاف، 

ف���اإن االإح�ساءات تثب���ت اأن املوارن���ة باتوا 

يقارب���ون الكاثوليك عددي���ًا يف زحلة، واأنهم 

بطبيع���ة احلال لن يرت�س���وا اأن يكونوا حتت 

جن���اح الزعامة »ال�سكافي���ة«، اإ�سافة اإىل اأن 

معركة العائالت واالأحزاب كانت لك�رش اآحادية 

اآل �س���كاف يف زحلة اأكرث م���ن مبارزة فتو�س، 

والف�س���ل يف العمل املي���داين خلدمة »الئحة 

اإمن���اء زحلة« يع���ود اإىل الن�ساط اال�ستثنائي 

الذي قامت به ماكين���ة »القوات اللبنانية«، 

التي خا�س���ت املعركة �سد �سكاف ب�»تكليف 

�رشع���ي« من النائ���ب �سرتي���دا جعجع، ومل 

تنكر ال�سي���دة �س���كاف قبل انهي���ار التوافق 

وت�سكيل اللوائح اأنه���ا خالل زيارتها ملعراب 

اأ�سوًة بالرابي���ة طلبًا للدعم، اأ�سمعتها ال�سيدة 

جعجع ما ال ُيحتمل من الكالم غري الرتحيبي 

بها، واأن املعركة ب���ني ابنتي العم، والأ�سباب 

جذورها يف ب�رشي، بلغ���ت ذروتها يف زحلة، 

وكان القرار »القواتي« مبعركة ك�رش عظم مع 

مرييام �سكاف.

والالف���ت اأن معركة زحلة والبقاع الغربي 

اأظه���رت »الق���وات اللبناني���ة« ق���وًة الفتة؛ 

تر�سيح���ًا وتنظيمًا وانتخابًا وعم���اًل ميدانيًا 

عل���ى االأر����س، واأنتجت اإ�ساف���ة اإىل املك�سب 

البلدي، فوزاً للعديد من املخاتري »القواتيني« 

يف زحل���ة، ونتائج جي���دة يف البقاع الغربي 

والقاع ودير االأحمر، وبدا للمراقبني وكاأن قائد 

»الق���وات« باع العماد ع���ون تزكية لرئا�سة 

اجلمهورية خالل م�ساحل���ة معراب، لكن هذه 

التزكية »ال ُت����رشف« يف اأي مكان، وما هي 

���ل« بانتظار توافر الر�سيد  �سوى »�سيك موؤجَّ

االإقليم���ي والداخل���ي، وقطفه���ا ال�سيد �سمري 

جعجع م�سيحي���ًا، وغدا كم���ا النا�سك الزاهد 

برئا�سة اجلمهورية.

الن����رش الكبري كان لتحال���ف حزب اهلل - 

»اأمل«، وفوز الالئح���ة املدعومة من عائالت 

�سهداء بريت���ال، والتي اأق�س���ت الطفيلي عن 

امل�سه���د البعلبك���ي.. هذا الفوز ج���اء مدّويًا، 

الأنه اقرتن برحيل عل���ي احلجريي عن بلدية 

عر�سال، وارت���اح ق�ساء بعلبك من جار مزعج 

كاد بارتهان���ه اأن يت�سبب مبجازر بني عر�سال 

والقرى ال�سيعية املحيطة بها.

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن فوز اللوائح املدعومة 

من حزب اهلل و»اأمل« مبواجهة لوائح العائالت 

يف كافة مناطق بعلبك - الهرمل، اأظهر مت�سك 

الناخب���ني بوج���ود املقاوم���ة يف قراهم عرب 

ال�سلطات املحلي���ة، الأن و�سع احلدود يتطلب 

ذلك، عك�س اجلنوب اللبناين الذي تدفعه حالة 

االأمن بوجود املقاومة، اإىل نوع من االنتفا�سة 

الودية للعائالت على ال�سيعية احلزبية، لكن 

ح���زب اهلل وكما دوم���ًا، يتح�س�س واقع »اأهله 

ونا�س���ه«، وجّند ع����رشة اآالف متطوع الإدارة 

عمليات انتخابية يف ثمانني قرية بني البقاع 

وبعلبك - الهرم���ل، واأعلن نائب االأمني العام 

ال�سيخ نعيم قا�سم اأن البلديات لن تكون بعد 

اليوم جتمعات حزبية، بل جمموعات حملية 

تعمل فقط يف حق���ل االإمناء، واحلزب �سيكون 

خلفه���ا لدعمها يف هذا املجال، وهذه اخلطوة 

اأرادها حزب اهلل الحت���واء العائالت اجلنوبية 

التي تواج���ه اللوائح احلزبي���ة، وبدا احلزب 

وكاأنه يحت�سن جماهريه مدنيًا كما يحت�سنهم 

اأمني���ًا، فكان املنت����رش االأول يف االنتخابات 

حتى االآن.

�أمني �أبو ر��شد

أحــداثأحــداث2

�لن�سر �لبريوتي �ملتو��سع بلدياً لن ميحو »�ل�سفعة �لعر�سالية«               )�أ.ف.ب.(

نتائج البلديات.. حقائق بعيدًا عن األرقام
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همسات
¡ انتخابيات

• كث���ريون م���ن مندوبي »الئح���ة البيارتة« 
�سعروا بنوع م���ن االإذالل، الأنه جرى اإهمالهم 

اأثناء وجوده���م يف اأقالم االق���رتاع، فلم يتم 

تزويدهم باملاء وال بالطعام.

• اأك���د متابع���ون للمعرك���ة االنتخابية على 
بلدية بريوت، وخرباء، اأن ن�سبة املقرتعني دون 

ال�20 باملئة، ولي�س ع�رشين مع بع�س الك�رش، 
واأن بع����س من فاز بالئح���ة »البيارتة« فاز 

باأ�سوات تنظي���م خا�س املعركة منفرداً بعدد 

قليل من املر�سحني دون اأ�سابع اليد الواحدة 

وحم�سوب على »8 اآذار«.

• اأح���د الفائزين على »الئح���ة البيارتة« ال 
ُيح�سب عل���ى »تيار امل�ستقب���ل«، الأنه يتبع 

فوؤاد ال�سنيورة يف كل �سغرية وكبرية.

• بداأت الهم�سات تعل���و وتتحول اإىل �سكاوى 
من قب���ل العديد من الناخب���ني الذين �سّوتوا 

نة،  لالئحة احلريرية، الأنهم ُوعدوا مببالغ معيَّ

وحني الت�سديد وّقعوا على املبالغ التي ُوعدوا 

بها، لكنهم ا�ستلموا ن�سفها!

راأى خ���رباء يف امل�سائل االنتخابية، اأنه لو مت 

ت�سكي���ل الئحة واحدة م���ن اللوائح املر�سحة 

يف ب���ريوت بوجه الالئح���ة احلريرية، لكانت 

النتائج خمتلفة متامًا.

• اعترب متابع���ون لل�ساأن الزحلي اأن »الكتلة 
ال�سعبية« يف زحلة ما زالت القوة االنتخابية 

االأوىل يف عا�سم���ة الكثلكة، ول���و مّت التوافق 

مع الئحة فتو����س لكانت النتيجة مل�سلحتها 

متامًا.

• لوحظ اأن اإعالمي���ني ون�سطاء يف قوى »14 
اآذار« و«تيار امل�ستقبل«، وبع�سهم يعمل يف 

و�سائل اإعالمية حم�سوبة على الطرفني، اأبدوا 

حما�سة �سديدة لالئحة »بريوت مدينتي«.

¡ نائب واحد فعلي
اعت��ر قانونيون ود�س��توريون اأن��ه بعد انتهاء 

جزي��ن،  يف  الفرعي��ة  النيابي��ة  االنتخاب��ات 

عتر الفائ��ز النائب الوحي��د الفعلي، بينما 
ُ
�س��ي

داً له��م، لي�س اإال،  االآخ��رون �س��يبقون نوابًا ممدَّ

علم��ًا اأن االنتخاب��ات البلدي��ة �س��تطرح جديًا 

م�س��ر جمل���س الن��واب عل��ى ب�س��اط البح��ث، 

الن االأ�سب��اب الت��ي دع��ت اإىل التمدي��د األغتها 

االنتخابات البلدية.

¡ ف�ساد مرتاكم
جزم دبلوما�سي فرن�سي يف بريوت اأن ما ذكرته 

ال�سحافة يف باري����س عن تورُّط احلريري يف 

ق�سايا ف�ساد وعموالت لي�س اخرتاعًا فرن�سيًا، 

اإمنا هو عبارة عن جمموعة معلومات تراكمت 

وتقاطعت،واإن نفي احلريري ال يقّدم وال يوؤّخر.

¡ كالم ال اأكرث
احل��زب  يف  �س��ابق  �س��بابي  م�س��وؤول  تهّك��م 

التقدم��ي اال�س��راكي عل��ى كالم رئي�س احلزب 

النائب ولي��د جنبالط اأنه »اآن اأوان التغير«يف 

ب��كل  �س��معناه  ال��كالم  احلزب،وقال:»نف���س 

موؤمترات احلزب اللي ا�س��تلم رئا�س��ته وليد بك 

م��ن 40 �س��نة، وكلن��ا منتذك��ر كالم��و مبوؤمت��ر 

البوريفاج حتت رعاية العميد ر�ستم غزايل«.

¡ ال تعاُون
رف����س نقيب مهن ح���رة التع���اون مع خبري 

حما�سبة موفد من حمكمة االأمور امل�ستعجلة 

للك�سف على امللفات املالية والنفقات.

هة ¡ تفاهة موجَّ
 ناق��د ج��دي للرام��ج التلفزيونية،عل��ى 

ّ
اأ���ر

اأن يف لبن��ان برجمة ل�»تتفيه«كل �س��يء، واأن 

ال�س��خافات مل تعد حمتمل��ة، وكاأن هنا كاإدارة 

دة توزع االأدوار التافهة وال�سخيفة.
َّ

موح

انته����ت اجلول����ة االأوىل م����ن االنتخابات 

ل اأي خ����رق اأمني اأو  البلدي����ة، دون اأن ي�سجَّ

ا�سته����داف ملراك����ز االقرتاع، م����ا ُي�سقط كل 

الذرائ����ع التي تذّرعت بها ال�سلطة ال�سيا�سية 

لت�س����ادر ق����رار ال�سع����ب خالف����ًا للد�ستور 

والقوانني، ومتار�����س ال�سلطة مبجل�س نواب 

ممدِّد لنف�سه خارج اإطار ال�رشعية الد�ستورية 

وال�سعبية.

لعل����ه من املفي����د، وبع����د انته����اء فرز 

ال�سنادي����ق وظه����ور النتائ����ج الر�سمية يف 

كل م����ن بريوت والبق����اع، اأن يعمد كل طرف 

�سيا�س����ي م�سارك فيه����ا اإىل مراجعة نقدية، 

وللواق����ع ال�سيا�سي الذي عك�ست����ه النتائج، 

لال�ستفادة من الع����رَب، وميكن لفت النظر اإىل 

ما يلي:

اأثبت����ت معرك����ة زحل����ة اأن التفاهم بني 

التيار الوطني احلر و»الق����وات اللبنانية«، 

وكما كان مقدَّر له من����ذ ح�سوله، قادر على 

حتقيق تغي����ري �سو�سيولوج����ي �سيا�سي يف 

املجتمع امل�سيح����ي؛ متامًا كما فعل حتالف 

»اأم����ل« - ح����زب اهلل يف املجتمع ال�سيعي، 

وكما فعلت »احلريرية ال�سيا�سية« مع رفيق 

ن����ي اللبناين؛ اأي  احلري����ري يف املجتمع ال�سُّ

خلخلة البني����ة االإقطاعي����ة التقليدية التي 

حتّكمت باملجتمع واأقفلت على املجتمع اأي 

االإقطاعية،  الطبقة  اإمكانية للتغيري خ����ارج 

وحرمت اأبناء العائالت املتو�سطة وخريجي 

اجلامعات واأ�سحاب الكفاءات من اأي اإمكانية 

الخ����رتاق ما يف جدار �سمي����ك مقفل وممهور 

با�سم البيوت ال�سيا�سية.

اأما بالن�سبة لبريوت، ومبا لها من رمزية 

�سيا�سية تف����وق رمزية املناطق االأخرى، فقد 

اأظهرت االنتخابات البلدية فيها اأزمة جميع 

االأحزاب والقوى ال�سيا�سية بدون ا�ستثناء.

ال�سيا�سية« تعاين  واإذا كانت »احلريرية 

ل بعد االأزم����ات املتالحقة  من �سع����ف وترهُّ

الت����ي عانى منه����ا »تي����ار امل�ستقبل«؛ من 

اأزم����ات مالية طاول����ت موؤ�س�سات����ه، وغياب 

رئي�سه، وانق�سامه اإىل تي����ارات تتناف�س بني 

بع�سها البع�س، م�سحوبة مبحاولة �سعودية 

لتحجي����م احلريري �سخ�سيًا، فاإن الالفت كان 

ظهور االأحزاب امل�سيحية ماأزومة على خطني: 

خط ال�سعب الذي مار�س حريته يف الت�سويت 

والت�سطي����ب، وخط امللتزم����ني الذين اأظهروا 

مترُّداً علنيًا قّل اأن ظهر بهذه احلّدة وال�رشاحة 

من قبل.

و»الق����وات  »الكتائ����ب«  اأزم����ة  ولع����ل 

اللبناني����ة« ال تقّل حراجة ع����ن اأزمة التيار 

الوطني احلر مع منا�رشيه يف الدائرة االأوىل 

م����ن بريوت، والتي يتناقله����ا االإعالم وكاأنها 

االأزمة امل�سيحية الوحيدة املوجودة، وذلك الأن 

ال�سفافية التي اعتاد عليها »التيار«، وحرية 

الت�رشيح واإمكانية الت�رشيب وامل�سادر التي 

متّيز بها، جتعل من اأي م�سكلة داخلية تتحول 

اإىل مادة د�سمة على �سفحات اجلرائد، بينما 

ال تتوافر هذه العنا�رش لدى االأحزاب االأخرى.

واحلقيق����ة اأن امل�سكل����ة التي يعاين منها 

التيار الوطني احلر لي�ست م�سكلة انتماء بقدر 

ما ه����ي اإ�سكالية مطروحة يف �سميم وجوهر 

ال�سيا�سة، ببعدها االأكادميي والنظري، وتتمثل 

يف اجلدال التاريخي ب����ني املدر�سة املثالية 

واملدر�س����ة الواقعية، وال����ذي مل ي�ستطع اأن 

يح�سمه اأهم مفكري العلوم ال�سيا�سية لغاية 

االآن.

واالإ�سكالية تتجل����ى يف املقاربة الفكرية 

التي ينطلق منها كل من منّظري املدر�ستني: 

ه����ل املب����ادئ واالأخالقيات يج����ب اأن تكون 

ح�����رشاً هي املحرك للعم����ل ال�سيا�سي، ويف 

جوه����ره واأهداف����ه، اأم يج����ب اأن نحكم على 

الظاه����رة ال�سيا�سية بنتائجها، اأي مبا حتققه 

من نتائج �سيا�سية، بغ�س النظر عن الو�سيلة 

امل�ستخدمة لذلك؟

واقعيًا، يعاين العديد من االأحزاب اللبنانية 

من هذه االإ�سكالية ال�سيا�سية التقليدية، وقد 

يك����ون التيار الوطني احلر من اأكرث املتاأثرين 

به����ا - ب�سكل اأكرث عالنية على االأقل - وذلك 

لكثافة املخزون املثايل واملبدئي يف اأدبيات 

التي����ار الوطني احلر، باالإ�ساف����ة اإىل جتربة 

�سيا�سي����ة عمرها 20 �سنة، قام خاللها العماد 

ع����ون بتن�سئة جي����ل بكامله عل����ى قيم فكر 

ليربايل، مفعم بالكثري من املفردات املعيارية 

والقيمي����ة املثالي����ة، �رشعان م����ا ا�سطدم - 

هذا اجليل - بتجرب����ة ال�سلطة واحلاجة اإىل 

ممار�سة براغماتي����ة واقعية، مل يعرفوا كيف 

يتعاملون معها ب�سهولة.

قد يكون هذا اجلدال بني املثالية والواقعية 

بال�سب����ط، ه����و ال����ذي اأّدى اإىل انهي����ار »14 

كها نهائي����ًا، وهو ما جعل »تيار  اآذار« وتفكُّ

امل�ستقب����ل« يتحّول اإىل اأجنحة �سمن احلزب 

الواحد، واأوج����د فجوة بني القيادة واجلمهور 

الذي اأغرقته قيادته بدعوات ملعرفة احلقيقة 

واإحق����اق العدالة، وحماي����ة الوجود والكيان 

من حزب اهلل، ثم ع����ادت لتمار�س براغماتية 

واقعي����ة، فتحاوره وجتل�����س اإىل جانبه على 

طاولة جمل�س الوزراء.

م����ن هنا، تبدو انتخاب����ات بريوت مبنزلة 

اإن����ذار جلميع القوى ال�سيا�سي����ة الأخذ العرب، 

فالتج����ارب لي�����س درو�سًا بحد ذاته����ا، اإمنا 

التقيي����م ال����ذي يج����ري وا�ستخال�����س العرب 

والدرو�س منها هو املعلّم االأكرب.

د. ليلى نقوال

w w w . a t h a b a t . n e t3

معركة زحلة �أثبتت �أن �لتفاهم »�لعوين« - »�لقو�تي« قادر على حتقيق تغيري �سو�سيولوجي �سيا�سي يف �ملجتمع �مل�سيحي

االنتخابات البلدية.. أزمة األحزاب بين الواقعية والمثالية

الجولة االنتخابية األولى 
أظهرت أن أزمة »الكتائب« 

و»القوات« ال تقّل حراجة 
عن أزمة التيار الوطني الحر 

مع مناصريه
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لبنان مجددًا في عين العاصفة السعودية - »اإلسرائيلية« 
تتك���رر التحذيرات م���ن »�صيف 

ملتهب« �صيلفح املنطقة وال يتجنب 

تعترب  �صيا�صي���ة  اأو�ص���اط  لبن���ان. 

اأن عنا����ر التهدئ���ة القائمة التي 

�صمح���ت باإجراء انتخاب���ات بلدية 

مريحة، قابلة للتغيري ب�صكل �ريع، 

خ�صو�صًا عندما ننظر اإىل التطورات 

القائم���ة يف املنطق���ة، والتي تنفي 

ا�صتطراداً حاالت التفاوؤل التي �صبقت 

مراحل مفاو�ص���ات جنيف ال�صورية، 

والكويت اليمنية.

اأن »اله���دوء  االأو�ص���اط  وت���رى 

اللبناين« القائم لي�س مع�صومًا عن 

االألغ���ام، �صواء الكامنة، اأو تلك التي 

يجري حت�صريها م���ن قَبل اأ�صحاب 

العربية،  م�روع تدم���ري املنطق���ة 

خدمة للم�روع ال�صهيوين، ولتاأمني 

ا�صتمراره.

وتلفت االأو�ص���اط اإىل اأن ما �صبق 

اأن حتّدث عنه االأمريكيون عن وجود 

»خطة ب« يف ح���ال ف�صلت جهود 

الرو�س للو�صول اإىل حل �صيا�صي يف 

�صورية، هو حقيقة قائمة وم�صتمرة 

اأذهان املراهن���ني على انخراط  يف 

االأمريكي���ني مبا����رة يف احل���رب 

على �صوري���ة، ولذلك تعمل اململكة 

العربي���ة ال�صعودي���ة عل���ى اإف�صال 

املفاو�صات اجلارية على مراحل يف 

الكويت ب���ني اليمنيني، ويف جنيف 

بني ال�صوري���ني، وما جرى من عودة 

جلن���ود »املارين���ز« اإىل اليمن، هو 

حلم �صعودي باأن يح�صل يف �صورية.

وت�ص���ري االأو�صاط نف�صه���ا اإىل اأن 

مرور الوقت يك�صف �صيئًا ف�صيئًا عن 

اأ�رار املوؤامرة القائمة على املنطقة، 

واآخره���ا اعرتاف رئي�س حزب العمل 

ال�صهيوين والنائب يف »الكني�صت« 

اإ�صحاق هرتزوغ باأن امللك ال�صعودي 

�صلمان بن عب���د العزيز قام بتمويل 

احلمل���ة االنتخابية االأخرية لرئي�س 

ال���وزراء »االإ�رائيل���ي« بنيام���ني 

نتنياه���و، يف اآذار 2015، بثمان���ني 

مليون دوالر، وهي م�صاهمة �صعودية 

ال ميك���ن ترباأتها م���ن امل�صاركة يف 

�صفك الدم الفل�صطيني.

هنا، تذّكر جهات اأبحاث ودرا�صات، 

بكالم �صب���ق اأن قاله موؤ�ص�س الكيان 

ال�صهيوين بن غوري���ون، يف موؤمتر 

لندن عام 1938: »اآل �صعود وحدهم 

املوؤهلون للعمل على م�روع تطبيع 

العالقات العربية - »االإ�رائيلية«، 

وتك�ص���ف اأن اأبناء امللك عبد العزيز، 

االأمري من�ص���ور؛ وزير الدفاع حينها، 

واالأمري فهد، املل���ك فيما بعد، تلّقيا 

العالج يف اأربعينيات القرن املا�صي، 

خالل احلرب العاملي���ة الثانية، يف 

م�صت�صف���ى »هدا�ص���ا«، ولع���ل هذا 

يك�صف خلفية مبادرة فهد عام 1981 

لالعرتاف ب�»اإ�رائيل«.

وتنطلق اجلهات املذكورة لتنفي ما 

يقال عن تراجع اأمريكي عن املنطقة، اإذ 

اإن املخطط االأ�صا�س كان ت�صليم املنطقة 

العربي���ة للكيان ال�صهي���وين، والأتباع 

اأمريكا كال�صعودي���ة وتركيا، لكن ف�صل 

ه���ذا امل�روع اأربك التاب���ع واملتبوع، 

وبات احلديث عن عودة االأمريكيني عرب 

»اخلطة ب« اأم���راً متداَواًل، وحتى ذلك 

الوقت �صيقوم حكام ال�صعودية وتركيا 

بتاأجي���ج الن���ريان يف �صورية والعراق 

واليم���ن، يف ظ���ل ما ه���و معروف من 

ل اأمريكي ملنع العراقيني من قتال  تدخُّ

»داع�س« باالأ�صلوب الذي يكفل الق�صاء 

عليها ولي�س م�صاغلتها. 

اأي���ن يق���ع اخلطر عل���ى لبنان؟ 

الالفت يف هذا الوقت بالذات، خروج 

اجلرنال االأمريك���ي املتقاعد وي�صلي 

كالرك، ال���ذي كان القائ���د االأعل���ى 

لقوات حل���ف االطل�ص���ي بني 1997 

و2000، بت�ريح يكرر فيه اعرتافات 
م�صوؤولني اأمريكي���ني اآخرين، ويقول 

اإن »وا�صنط���ن وحلفاءها هم الذين 

اأن�ص���اأوا جماعة داع����س االإرهابية، 

اللبن���اين  اهلل  ح���زب  ملواجه���ة 

وتدم���ريه«، واإن ذل���ك »مّت بتمويل 

خليجي، ترافق م���ع متويل اأمريكي، 

لت�صويه �صورة احلزب«.

هذا االأمر يعي����د الُكرة اإىل امللعب 

اللبن����اين، عل����ى الرغم م����ن وجود 

جمل����ة اأ�صب����اب ت�صاع����د اللبنانيني 

����ع باالأمن حالي����ًا، اأولها،  على التمتُّ

بالطبع، ما يقوم به اجلي�س اللبناين 

للم�صلحني  ت�ص����دٍّ  م����ن  واملقاوم����ة 

املتجّمع����ني يف جرود  التكفريي����ني 

عر�ص����ال، وعلى احل����دود اللبنانية - 

ال�صورية، وا�صتنزاف هوؤالء امل�صلحني 

ب�رب����ات متتالية متنعهم من تنفيذ 

امل�صالح  تلع����ب  كما  خمططاته����م، 

والرغبات االأوروبية التي و�صلت اإىل 

حد زيارة الرئي�����س الفرن�صي هوالند 

للبن����ان، دوراً هام����ًا يف تربيد تهدئة 

خمططات التفج����ري يف لبنان، خوفًا 

م����ن ت�صببها من تهج����ري مئات اآالف 

النازحني ال�صوري����ني باجتاه اأوروبا، 

كم����ا ي�صاه����م الف�ص����ل ال�صعودي يف 

اإ�صع����ال حرب داخلي����ة لبنانية �صد 

املقاوم����ة، ع����ن طري����ق اأتباعها يف 

قوى »14 اآذار«، ال����ذي ُو�صع حد له 

ب�صاعت����ني يف ال�صابع من اأيار 2008، 

اإال اأن امل�صاعي ال�صعودية ال تكّل يف 

هذا املجال، اإذ تك�صف بع�س االأو�صاط 

ع����ن عم����ل �صع����ودي دوؤوب ل�����راء 

بع�����س الق����وى املن�صّقة ع����ن حركة 

»فتح« داخل املخيمات الفل�صطينية 

يف لبن����ان، وتركي����زاً عل����ى خمي����م 

عني احلل����وة، بغي����ة ا�صتخدامها يف 

احلرب ال�صعودي����ة - »االإ�رائيلية« 

امل�صتمرة �ص����د املقاومة، يف الوقت 

الذي تنقل جه����ات خليجية تهديدات 

»اإ�رائيلي����ة« جدي����دة اإىل لبن����ان 

و«ح����زب اهلل«؛ باأنه����ا �صت�صته����دف 

الدول����ة اللبناني����ة وموؤ�ص�صاتها هذه 

املرة اإذا مل تقف اإىل جانبها يف وجه 

املقاومة.

فهل �صيج���روؤ العدو على عدوانه 

ل �صعوديًا،  مدعومًا بعمل داخلي مموَّ

اأم �صتك���ون ه���ذه التهدي���دات مثل 

�صابقاتها؛ انعكا�ص���ًا للف�صل الذريع 

يف حتقيق الرغبات العدوانية؟ 

عدنان ال�صاحلي

»هرتزوغ«: امللك �سلمان مّول احلملة االنتخابية االأخرية لنتنياهو بثمانني مليون دوالر

نية طرابلس تحدد أحجام المرجعيات السُّ
مل يع���د باإم���كان الرئي�س �صع���د احلريري 

ني اإىل حيث  وراعي���ه االإقليمي اأخذ ال�صارع ال�صُّ

يريدان، كذلك مل يعد بو�صع االأول احتكار متثيل 

ه���ذا ال�صارع، فاإذا كانت عودت���ه وبقاوؤه راهنًا 

يف البلد، وم�صاركت���ه يف االنتخابات البلدية 

واالختياري���ة، واإدارتها، تنفي���ذاً الأمر �صعودي، 

يف حماولة الإعادة طرح���ه ك�»رُجل اأول« يف 

ني���ة«، متهي���داً ملرحلة الحقًة  »ال�صاح���ة ال�صُّ

ن���ة �صد املقاومة،  يت���وىل فيها تاأليب اأهل ال�صُّ

خ�صو�صًا يف �ص���وء ا�صتمرار التعنُّت ال�صعودي 

يف التعاط���ي م���ع خمتلف امللف���ات العالقة 

يف املنطقة، يف انتظار جم���يء اإدارة اأمريكية 

جديدة، قد تلّبي رغبات »اململكة«، ال�صيما يف 

�صاأين الت�صعيد �صد �صورية وحزب اهلل، فحتمًا 

لن ُيكتب ملهمة احلري���ري النجاح، بح�صب ما 

توؤكد م�صادر اإ�صالمية طرابل�صية تعترب اأنه يف 

حال جن���ح زعيم »التي���ار االأزرق« يف مللمة 

بيته الداخلي، يكون حق���ق »اإجنازاً عظيمًا«، 

على حد تعبريها.

واأبرز م���ا يوؤ�ر اإىل نهاية زم���ن اال�صتئثار 

نية، هو والدة الثنائي الطرابل�صي:  بالطائفة ال�صُّ

الرئي����س جنيب ميقاتي والوزير ال�صابق في�صل 

كرامي، وقد ين�صم اإليهما النائب حممد ال�صفدي، 

الذي بداأ يتبلور عمليًا مع انطالق التح�صريات 

لالنتخابات البلدية.

ويف ال�صي���اق ترّج���ح م�ص���ادر �صيا�صي���ة 

طرابل�صي���ة اأال يدخ���ل التحال���ف املذكور يف 

مواجه���ة مع »تيار امل�صتقب���ل«، اإال اإذا ا�صتمر 

زعيمه بانته���اج �صيا�صيًة اال�صتعالء، وبالتايل 

ني، لكن فات االأوان. حماولة م�صادرة القرار ال�صُّ

وتوؤك���د امل�ص���ادر اأنه يف ح���ال كان لدى 

ني،  احلريري حر����س على وحدة ال�ص���ف ال�صُّ

فيظهر ذلك من خ���الل حماولته اإيجاد جوامع 

م�صرتك���ة مع باقي مكونات ه���ذا ال�صف، تكفل 

احلف���اظ على وحدت���ه، خ�صو�ص���ًا يف م�صاألة 

نة، وت�صكل االنتخابات  احكتار متثي���ل اأهل ال�صُّ

الراهن���ة فر�صة ليثبت العك�س، واإذا كان عازمًا 

ني���ة اإىل مواجهة مع  عل���ى دفع الطائف���ة ال�صُّ

املقاوم���ة يف مرحلة الحق���ة، ف�صيلقى رف�صًا 

لنه���ج كهذا، من التحال���ف الطرابل�صي و�صواه، 

كالوزي���ر ال�صابق عبد الرحيم م���راد، والنائب 

ال�صابق اأ�صام���ة �صعد، الذين لديهم كل احلر�س 

على العالقات مع الدول العربية، ويف مقدمها 

اململكة العربي���ة ال�صعودية، ويف الوقت عينه 

عدم ن�صب الع���داء لل�ركاء يف الوطن وللدول 

ال�صديقة كافة.

ويف ه����ذا ال�صدد، تاأمل امل�ص����ادر من اجلهات 

اللبنانية الت����ي توّرطت يف االأزم����ة ال�صورية اأن 

تعيد ح�صاباتها، وتعمل على االنخراط يف ت�صوية 

مع فريق املقاوم����ة يف �صبيل حماية لبنان، بعد 

ف�صل مراهنات هذه اجله����ات على تغيري الو�صع 

االإقليمي وانعكا�صه على الو�صع الداخلي.

يف املح�صلة، يب���دو اأن االنتخابات البلدية 

�صتك���ون �صيا�صي���ة يف امتياز، رغ���م طابعها 

ني، و�صيبذل  االإمنائي، خ�صو�صًا يف ال�صارع ال�صُّ

الالعبون االأ�صا�صيون فيه ق�صارى جهدهم للفوز 

يف معركة تثبت االأحج���ام �صمن هذا ال�صارع، 

من خالل هذه االنتخابات، ال�صيما يف عا�صمة 

نة طرابل����س«، وبالتاأكيد �صيتاأهل  »اأه���ل ال�صُّ

الفائز اإىل تاأدية دور اأ�صا�صي يف املرحلة التي 

تليها، خ�صو�ص���ًا يف م�صاألة اإثب���ات احل�صور 

نية. ال�صعبي لدى كل من املرجعيات ال�صُّ

ح�صان احل�صن

الخوف من تهجير مئات آالف 
النازحين السوريين باتجاه 

أوروبا قد يساهم في إبعاد 
شبح الحرب عن لبنان
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م����ع بدايات ال�صن����ة ال�صاد�صة 

للحرب عل����ى �صورية، وحماوالت 

قيام حل �صيا�صي عرب املفاو�صات 

ال�صورية - ال�صورية، باإ�راف دويل 

ورعاية ثنائية اأمريكية - رو�صية، 

املتنقلة  الهدن����ة  ع����رب جترب����ة 

واملوؤقت����ة بني الدول����ة ال�صورية 

والدول االإقليمي����ة والغربية، عرب 

جماعات املعار�صة امل�صلحة، فاإن 

حلب ت�صكل قطب الرحى وبو�صلة 

احل����ل يف �صوري����ة واجتاهات����ه، 

ونتائج االأزمة ال�صورية وم�صتقبل 

امل�صلحة،  واجلماع����ات  النظ����ام 

والرديفة، يف ظل  التكفريية منها 

غياب معار�ص����ة �صورية م�صتقلة 

خ�صو�ص����ًا  االإقلي����م،  دول  ع����ن 

والع����دو  وال�صعودي����ة  تركي����ا 

م�صتقبل  اأن  حتى  »االإ�رائيلي«، 

الرو�صية   - االأمريكي����ة  العالق����ة 

يف الرعاي����ة الثنائي����ة للحل����ول 

يف منطقة ال�����رق االأو�صط، متثل 

الرو�صي يف  للوج����ود  تر�صيخ����ًا 

�صورية واملنطقة.

اإذا متّكن����ت الدول����ة ال�صورية 

وحلفاوؤه����ا م����ن ا�صرتجاع حلب 

وريفها، فاإن ذلك ميثل نقلة نوعية 

لتقرير م�صتقبل �صورية ال�صيا�صي 

واجلغ����رايف، ويوؤكد وحدة �صورية 

ال�صيا�صية واجلغرافية دون تق�صيم 

اأو فيدرالية، و�صيعيد النظام وقواه 

االأمنية ال�صيط����رة على العا�صمة 

ومي�ص����ك  )حل����ب(،  االقت�صادي����ة 

بالعا�صمت����ني ال�صيا�صية )دم�صق( 

واالقت�صادية )حلب(، وما بينهما، 

ويخرج من نفق االأحداث منت�راً، 

حتى لو بقي����ت بادية الرقة ودير 

الزور بيد »الن�رة« و»داع�س«.

اجلماعات  ا�صتطاع����ت  اإذا  اأما 

التكفريي����ة، بدع����م م����ن تركي����ا 

ال�صيطرة على حلب،  وال�صعودية، 

للدولة  ن����داً  منهم����ا  ف�صتجع����ل 

ال�صورية يف املفاو�صات، وتهديداً 

للكي����ان ال�صيا�ص����ي ل�صورية، مع 

الرغب����ة واالإحل����اح الرتك����ي عرب 

حلب،  على  بال�صيط����رة  اأردوغان 

مهم����ا كان الثمن، لك����ن االأحداث 

االأ�صبوعني  خ����الل  وقع����ت  التي 

ت�صاوؤالت  ع����دة  اأثارت  املا�صيني 

الرو�صي،  املوقف  وحتليالت حول 

والتباين ب����ني املوقف ال�صوري - 

والذي  الرو�صي،  واملوقف  االإيراين 

ظهر يف م�صاألة حتديد االأولويات، 

حيث ي�ر الرئي�����س ب�صار االأ�صد 

عل����ى ا�صرتجاع حل����ب قبل الرقة 

ودير الزور، ويدعمه االإيرانيون يف 

ه  ذلك، فيما ي�صغط الرو�س للتوجُّ

نحو الرقة ودير الزور، وترك حلب 

�صمن اتفاقية الهدنة التي ترعاها 

ال�صغط  ويتجلى  واأمريكا،  رو�صيا 

الرو�صي بع����دم الدعم اجلوي يف 

معركة خان طوم����ان، التي خرق 

وقبلها  الهدنة،  فيه����ا  امل�صلحون 

الهجوم على حلب، لتثبيت واقع 

جديد قبل ع����ودة املفاو�صات يف 

جنيف، ولالإم�صاك مبدينة حلب، اأو 

التو�صع فيها وح�صار النظام بداًل 

من حما�رة النظام للم�صلحني.

وال�صوؤال: ه���ل اإن خالفًا حقيقيًا 

ظهر بني املوقفني ال�صوري واالإيراين 

والرو�ص���ي، اأم اأن���ه جم���رد تكتيك 

ومناورة رو�صيَّني؟

ال بد م���ن االنطالق م���ن ثابتة 

اأ�صا�صية وهي اأن���ه ال جمال لتفكك 

الرو�صي -  ال�ص���وري -  التحال���ف 

االإي���راين، خ�صو�ص���ًا يف االأع���وام 

املقبل���ة، ب�صبب تقاط���ع امل�صالح 

لالأطراف الثالث���ة، التي تدرك جيداً 

اأن هذا التحال���ف يحمي م�صاحلها 

بالتنا�صب، واأنها �صتخ�ر جمتمعة 

اأو منف���ردة يف ح���ال ك����ر ه���ذا 

اإىل  بحاجة  فاجلمي���ع  التحال���ف، 

اجلميع، ولذا فاإن تفتُّت هذا التحالف 

م�صتحي���ل يف الظ���روف احلالي���ة، 

لكن ميكن له���ذه االأطراف االختالف 

والتباي���ن يف وجه���ات النظر حول 

اخلطط امليداني���ة وال�صيا�صية وفق 

اأولوياتها.

اإن اخللل يف االتفاق الرو�صي - 

االأمريكي هو تنفيذ الرو�س لتعهداتهم 

باالمتناع عن تاأمني الغطاء اجلوي 

للجي�س ال�ص���وري يف اندفاعه نحو 

وال�صغ���ط  امل�صلح���ني،  جبه���ات 

ال�صيا�ص���ي علي���ه، والت�ريب باأن 

الرئي�س االأ�صد لي�س حليفًا لهم كما 

االأتراك م���ع حلف »الناتو«، مقابل 

ع���دم تنفيذ االأمريكي���ني تعهداتهم 

بال�صغ���ط على تركي���ا ملنع ت�صلل 

امل�صلحني والعت���اد اإىل �صورية، اأو 

ال�صغط عل���ى ال�صعودية وحلفائها 

للمعار�صة  امل�صاع���دات  لتجمي���د 

التكفريية، وهذا م���ا عرّ�س �صورية 

وحلفاءه���ا للغ���در ع���رب ا�صتغالل 

»الهدن���ة« لتح�صي���د املعار�ص���ة 

والهجوم على حلب وريفها، وميكن 

اأن يتكرر يف درعا اأو غوطة دم�صق، 

لك���ن ال بد م���ن لفت االنتب���اه اإىل 

اأن اأي هزمي���ة ل�صوري���ة وحلفائها 

يف املي���دان نتيج���ة التقاع����س اأو 

التكتيك الرو�صي �صريتد على رو�صيا 

مبا�رة، الأنها تدي���ن يف ا�صتعادة 

دورها الدويل اإىل �صورية وحلفائها 

بعد التحاقها بهذا املحور بعد اأربع 

�صنوات من بدء االأزمة، وقد ح�صدت 

الغنائ���م ال�صيا�صي���ة والع�صكري���ة 

واال�صرتاتيجية الك���ربى، واإذا كانت 

رو�صيا حتاول التوازن بني »ال�صيعة 

نة« باملعطى ال�صيا�صي خوفًا  وال�صُّ

م���ن تفجري اجلمهوري���ات الرو�صية 

االإ�صالمية، فال بد م���ن التذكري باأن 

اأح���داث ال�صي�ص���ان �صبق���ت االأزمة 

ال�صورية، وكذلك جورجيا، ولذا فاإن 

اليد االأمريكية امل�صماة »داع�س« اأو 

»القاعدة« وغريهما لن تكّف �رّها 

ع���ن رو�صيا، �ص���واء نا�رت حمور 

املقاومة اأو خذلته.

د. ن�صيب حطيط

رو�سيا ح�سدت الغنائم ال�سيا�سية والع�سكرية واال�سرتاتيجية الكربى يف ظل وقوفها مع �سورية يف اأزمتها                                                                            )اأ.ف.ب.(

¡ »دولتان اإ�صالميتان« يف �صورية معارك حلب.. تقاعس أم تكتيك روسي؟
ن�رت �صحيفة الديلي تلغراف مقااًل بعنوان 

»القاع���دة تاأم���ر بتاأ�صي�س دول���ة اإ�صالمية 

ثاني���ة يف �صوري���ة«. وذك���رت ال�صحيفة اإن 

زعيم تنظيم القاعدة اأم���ر فرعها يف �صورية 

بتاأ�صي�س »اإمارة« لتحدي الغرب؛ فيما يبدو 

اأنه تناف�س م���ع تنظيم »الدولة االإ�صالمية«، 

م�صيفة اأن اأمي���ن الظواهري؛ خليفة بن الدن، 

اأر�صل كبار م�صاعديه اإىل �صمال غرب �صورية، 

واأعطى دعمه خلطة »جبهة الن�رة« الإقامة 

اأول »اإم���ارة« تابع���ة للتنظي���م، ال�صيما اأن 

الظواهري يواج���ه �صغوطًا الإثبات نفوذه مع 

االإ�صالمية«،  تو�صع نف���وذ تنظيم »الدول���ة 

واحتالله���ا �صدارة »اجله���اد الدويل«. وترى 

ال�صحيفة اأن���ه اإذا مت تنفيذ اخلطة، فاإنها قد 

توؤدي اإىل تناف�س »دولتني اإ�صالميتني« على 

االأر����س والنفوذ داخل �صوري���ة التي مزقتها 

احلروب.

¡ �صغوط �صعودية للتوطني
ُعلم اأن ات�ص��االت ولقاءات متوا�ص��لة تقودها 

ال�ص��عودية،  العربي��ة  واململك��ة  »اإ�رسائي��ل« 

بتن�ص��يق م��ع قطر وتركي��ا، ل�ص��ياغة مبادرة 

حتت �صعار »مبادرة ال�صالم العربية«، تفر�ض 

 
ّ

و�صاي��ة عل��ى الفل�صطينيني، وبارتب��اط قوي

م��ع االأردن، وال ذكر فيها لقطاع غزة، وهناك 

املب��ادرة  ومتري��ر  بفر���ض  �صع��ودي  تعّه��د 

داخ��ل ال�صاح��ة الفل�صطينية، علم��ًا اأن ال�صلطة 

الفل�صطيني��ة ال معلوم��ات لديه��ا عم��ا يجري 

م��ن ات�ص��االت ولق��اءات. امل�ص��ادر توؤكد اأن 

قط��اع غزة هو الذي �صيطَل��ق عليه ا�صم الدولة 

الغربي��ة  ال�صف��ة  اأن  ح��ني  يف  الفل�صطيني��ة، 

اأة« عل��ى �صكل كانتون��ات �صيكون لها  »املجزَّ

ارتباط ب��االأردن، حتت م�صم��ى الكونفدرالية، 

كم��ا اأن هن��اك تعّه��د �صع��ودي ل�»اإ�رسائي��ل« 

الالجئ��ني  تهج��ر  مبوا�صل��ة  واأم��ركا 

الفل�صطين��ني يف �صوري��ة ولبن��ان، وتوطينهم 

يف دول اأبدت موافقتها على ا�صتقبالهم، لذلك 

ُيعتق��د اأن متار�ض الريا���ض يف الفرتة املقبلة 

�صغوط��ًا كب��رة عل��ى القي��ادة الفل�صطيني��ة، 

مهددة باإغالق الباب ال�صعودي اأمامها.

¡ الهدنة.. مل�صلحة الطرفني
راأت م�ص����ادر فل�صطينية متابعة اأن االإعالن 

ع����ن هدنة طويل����ة االأمد ب����ني »حما�س« 

نتيج����ة جهود  »االإ�رائيل����ي«،  والع����دو 

اأنقرة والدوحة، بحاجة اإىل اأجواء لفر�صها 

ولغطاء ق����ادر على حتّمله����ا، فالطرفان ال 

يري����دان حالي����ًا مواجهة وا�صع����ة اأو حربًا 

جديدة، ولكل اأ�صباب����ه؛ يف ظروف واأحداث 

خط����رية جتري يف املنطق����ة، خ�صو�صًا يف 

�صوري����ة، وكل ط����رف له اأطماع����ه وخططه 

يف تنفي����ذ الربامج، واحلرب اجلديدة ت�صّكل 

عائقًا يق����ف اأم����ام عملية التنفي����ذ، ومع 

اإعالن الهدنة طويل����ة االأمد ُتعرف االأثمان، 

يف ظ����ل اأجواء الهدوء التي �صتكون ل�صالح 

اجلانبني، ف�»حما�س« �صتخّف�س وتقلل من 

 ، من�صوب التذمر يف ال�صارع الغزي املحا�رَ

ثم تنطل����ق لال�صطالع بدور ُي�صند اإليها من 

التحالف اخلليجي - »االإخواين« - الرتكي، 

و�صاحاته عدي����دة، من بينها �صاحة ال�صفة 

الغربية، اأما »اإ�رائيل« فهي ت�صمن بهذه 

التهدئة طويلة االأمد، االلتفات اإىل االأحداث 

على اجلبه����ة ال�صمالي����ة، وتهديدات حزب 

اهلل. وح�صب امل�صادر ذاتها، فاإن ما ت�صهده 

جبهة قطاع غزة هو الإثارة اأجواء من حتتها 

ي�صار اإىل االإعالن ع����ن تهدئة طويلة االأمد، 

رمبا ُتغ�صب م�����ر، اإال اإذا جنحت تل اأبيب 

يف امت�صا�س ذلك، بت�صيق مع تركيا وقطر.

موضوع الغالف

أي هزيمة لسورية 
وحلفائها في الميدان 

سيرتّد مباشرة على 
روسيا.. فاليد األميركية 

لن تكّف شّرها عن موسكو

) �لعدد 402(  �جلمعة -13 �أيار - 2016



عـربـي - دولي 6

عائلة الهندي.. وظلم 
ذوي القربى أشّد 

مضاضة

اأطفال ثالثة من عائلة الهندي 

يف خميم ال�شاطئ، بعمر الورود، 

اختطفهم املوت من دون �شابق 

اإن���ذار، اأو لفت اأنظ���ار ذويهم اأن 

موتهم كان بثمن �شمعة تهاوت 

فاأحرقت كل �شيء ومل ينُج منها 

اإالّ طفل حالت���ه حرجة، �شتبقى 

ح���روق ج�شده الط���ري وحروق 

جثام���ن اأ�شقائه الثالثة ح�رسة 

اأطفالها من  الأهله على فق���دان 

اأن  ارتكبوه، �ش���وى  دون ذن���ب 

نعمة  تعوي�شهم  اأرادت  والدتهم 

الكهرب���اء الت���ي ُحرم���وا منها 

ك�شائر اأطفال القطاع وعائالتهم 

ب�شب���ب احل�شار الظامل، وتناحر 

االإخوة االأعداء، الذين ج�ّشدوا يف 

انق�شامهم املقيت؛ كاإخوة �شيدنا 

يو�ش���ف عندما التقت م�شاحلهم 

واأنانّيتهم عل���ى التخل�ص منه، 

فاألقوه يف اجلب.

ما زاد يف اأمل ووجع العائلة 

املفجوعة باأبنائها، اأنهم حتّولوا 

اإىل م���ادة م�شاف���ة يف احلروب 

واإعالميًا  �شيا�شي���ًا  امل�شتعل���ة 

واتهامات متبادلة بن �شلطتن؛ 

واحدة يف القط���اع بحكم االأمر 

الواقع، وثانية يف ال�شفة بحكم 

اتفاقات اأو�شلو. فقد �شهدت االأيام 

�شياًل م���ن ت�رسيحات  املا�شية 

الطرفن ال�شاجبة واملتهمة بحق 

بع�شهما بع�شًا بامل�شوؤولية عما 

حلَّ من كارث���ة بعائلة الهندي.. 

بالفوائد  اأت���ت  م�شيبتهم  وكاأّن 

عند قومي االنق�شام. 

جمرد قراءة تلك الت�رسيحات 

وم�شابط االتهام بن احلركتن، 

ت�شيب���ك بالغثي���ان، وتدع���وك 

اإىل الياأ����ص واالإحباط وال�شخط 

مما و�شلت اإلي���ه حال ال�شاحة 

تراقبه���ا  الت���ي  الفل�شطيني���ة، 

وتتابعها حكوم���ة نتنياهو عن 

فًة حالة الرتدي التي  كثب، موظِّ

وحكومتها  ال�شلط���ة  تعي�شه���ا 

ووزاراتها، واملنظمة وموؤ�ش�شاتها 

اإىل  ل و�شع���ف، ُت�شاف  من ترهُّ

حالة االنق�شام امل�شتفحل، الذي 

ال �شفاء منه يف ظل تقدمي الذات 

الف�شائلية على العام وال�شالح 

الوطني. 

الغريب اأن االحتالل وح�شاره 

للقطاع منذ �شنوات قد ُغيِّب عن 

االته����ام يف اعتب����اره املت�شبب 

الرئي�شي اإن مل يكن االأوحد، لي�ص 

ع����ن ماأ�شاة عائل����ة الهندي، بل 

ع����ن كل ما حل����ق يف قطاع غزة 

م����ن م�شائب وك����وارث، ت�شببت 

وبح�ش����ب تقرير ملرك����ز امليزان 

حلق����وق االن�ش����ان، يف مقتل 29 

�شخ�شًا ق�شوا ج����راء اأزمة نق�ص 

اإمدادات الكهرباء يف قطاع غزة، 

من بينهم 24 طفاًل منذ عام 2010. 

رامز م�شطفى

يف لقاء جمع عدداً من الي�شارين 

واإ�شالمين  وليربالي����ن  والقومين، 

عرب، بع�شهم يعي�����ص يف بلدانهم، 

واالآخر يعي�����ص يف بالد املهجر منذ 

عقود، كان بح����ث معمق يف الواقع 

العرب����ي، وما تتعر�ص ل����ه البلدان 

العربية و�شعوبها، خ�شو�شًا �شورية، 

من موؤامرات وحروب كونية، حيث اإن 

ن�شبة الدول التي �شاركت يف احلرب 

على �شوري����ة فاقت عدد الدول التي 

انخرط����ت يف احلرب����ن العامليتن 

اإليه����ا  ت�ش����اف  والثاني����ة،  االأوىل 

ا�شتح�شار كل مراح����ل الظالم التي 

مرّت على ال�شع����وب يف العامل، من 

حروب الردة واخلوارج والتكفري يف 

اأمتنا االإ�شالمية، اإىل اأ�شاليب االإبادة 

بع����ت يف القارة  الب�رسي����ة الت����ي اتُّ

االأمريكية بح����ق �شكانها االأ�شلين، 

من قَب����ل امل�شتعمري����ن االأوروبين، 

امل�شتعمري����ن  ه����وؤالء  خط����ف  اإىل 

الزنوج م����ن اأفريقيا وا�شرتقاقهم يف 

القارة اجلديدة، اإىل حروب املافيات 

وع�شاب����ات املخ����درات الت����ي كان 

بع�شها ترعاه الدوائر اال�شتخباراتية 

االأمريكية والغربية.

ل�شوري����ة حلفاء ظلوا  واإذا كان 

على مدى احلرب الظاملة اأوفياء لها 

وخمل�شن، كحال املقاومة البا�شلة 

يف لبنان، واجلمهوري����ة االإ�شالمية، 

واالحت����اد الرو�ش����ي، اإال اأن مواجهة 

ه����ذه العدوانية الهمجية التي لي�ص 

له����ا حدود، مل جتِر مواجهتها ب�شكل 

�شحيح على امل�شتوى العاملي، ومل 

يتم ف�شح قوى الظالم الرجعية التي 

واملذهبية  ال�شيا�شي����ة  الفنت  تغذي 

والطائفية عل����ى ال�شاحة العاملية، 

كم����ا مل يت����م حت����ى ف�ش����ح الدور 

وال�شهيوين على  والغربي  االأمريكي 

هذه ال�شاحة.

ال�شمود  ف����اإن  ه����وؤالء  وب����راأي 

احلكومات  االأ�شطوري جعل  ال�شوري 

الداخل،  الداعمة للعدوان تتاآكل من 

وتتزاي����د فيها ال�رساع����ات، وف�شح 

كثرياً من االأدوار الغربية التي دعمت 

االإرهاب و�شّكل����ت رافعة له، بعد اأن 

بداأت مرحلة ع����ودة االإرهابين من 

حيث اأتوا.

االأزمات  اأ�شكااًل من  وعّدد هوؤالء 

ال����دول امل�شاركة يف  التي تعانيها 

العدوانية على �شورية، ففي  احلرب 

ه اإىل  تركيا باتت اأب�ش����ط تهمة توجَّ

رجب طيب اأردوغان هي �شفة الغدر، 

بع����د اأن اأ�شقط عبداهلل غول، وحاول 

اأن يقت����ل فتح اهلل غول����ن، وها هو 

ُي�شقط بال�رسبة القا�شية َمن حاول 

اأن ير�شم حلاله هالة باأنه »ك�شينجر 

تركيا«، وعنينا به اأحمد داود اأوغلو، 

فبع����د اأن كان العق����ل االأيديولوجي 

الأردوغان، ها ه����و اأردوغان يدع�شه 

ل�شالح �شهره اأو �شديقه.. باالإ�شافة 

اإىل قمع����ه لكل اأ�ش����وات املعار�شة 

الرتكية.

االأتراك،  املعلق����ون  ي�شف  وهنا 

اأردوغان ب�»جنون العظمة«، لدرجة 

اأن����ه يحت����ار يف اأن يك����ون خليفة 

»داع�ص«، خ�شو�ش����ًا اأن اأحد اأوالده 

يو�ش����ف ب�»وزير نف����ط داع�ص«، اأو 

خليفة من زمن عتيق، حينما كانوا 

اأو يقتلونهم  اأبنائهم  ي�شملون عيون 

الأنهم يحب����ون اأبناء اإحدى الزوجات 

اأو اجل����واري اأك����ر م����ن االأخريات.. 

ويف النتيج����ة كان����ت اأن �شاع����ت 

االإمرباطورية.

تتزاي����د  ال�شعودي����ة،  ويف 

ال�رساعات بن وليي العهد، يف ظل 

كما  املتفاقمة،  االقت�شادي����ة  االأزمة 

اأن ما بقي م����ن اأبناء عبد العزيز مل 

يعودوا يحتمل����ون التهور ال�شعودي 

ال����ذي اندفع يف كل اجت����اه، وو�شع 

م�شاح����ات الع����داء ململك����ة اأبيهم، 

فاأخ����ذت االأ�شوات تتع����اىل باأ�شكال 

خمتلفة، حمذرة من م�شري »الدولة 

الوهابية«.

اأم����ا يف االأردن فحّدث وال حرج 

عن االأزمات الت����ي تعي�شها اململكة 

الها�شمي����ة، الت����ي مل تع����د حتتمل 

�شغوطات خ�شمها التاريخي اللدود 

يف احلج����از وجند، يف ظل �رساعات 

داخلية متفاقمة يوؤججها »االإخوان« 

املدعمون تركيًا و�شعوديًا وقطريًا.

ه����ذا يف املحي����ط االأق����رب اإىل 

�شورية، اأما االأبعد، فالغرب االأوروبي 

بداأ اخلوف يدب يف ركابه من عودة 

موج����ات االإرهابين، والتي ُترجمت 

ب�شكلها الدموي يف باري�ص وبروك�شل 

وغريهما.. يف وقت اأخذت احلرب على 

�شورية ت�شتهل����ك روؤ�شاء جمهوريات 

وحكوم����ات ووزراء غربي����ن، فبعد 

النهاي����ة املدوية ل�شاركوزي، ها هي 

�شعبية هوالن����د، املقبل بعد ع�رسة 

انتخاب����ات رئا�شية، يف  اأ�شهر على 

احل�شي�ص، وال تتجاوز ال�15 باملئة، 

ويف بريطاني����ا بداأت روائج ف�شائح 

رئي�ص احلكومة تزكم االأنوف.

اأما يف الواليات املتحدة، ومهما 

كان الرئي�����ص املقب����ل، فاإنه مل يعد 

قادراً على ن�����رس مالين اجلنود يف 

اخلارج، يكفيه اخل�شائر يف كثري من 

االأمكن����ة، وكل املر�شحن يتمنون لو 

اأن اأوباما يوفر احلل لهم مع بوتن، 

لريتاح����وا من هذا اله����م، خ�شو�شًا 

التهمتها  الت����ي  هي����الري كلينتون، 

احل����رب عل����ى �شوري����ة م����ن وزارة 

اخلارجية.

ه����ذه ال�ش����ور ال�رسيع����ة التي 

ر�شمه����ا الواق����ع العرب����ي والدويل، 

طرح����ت اأمامهم مهمة: ماذا ميكن اأن 

يفعلوا ملواجهة هذا الواقع؟

راأي ع���ام  اخلال�ش���ة، هن���اك 

عاملي وا�شع ميكنه اأن ي�شّكل اأكرب 

اأدوات ال�شغط على الغرب، مل يجِر 

ا�شتغالله والتاأث���ري به كما يجب، 

وهو املتمث���ل يف القوى الي�شارية 

وق���وى وا�شعة جداً �ش���د العوملة، 

التي ُيفرت�ص ا�شتنها�شها، وجعلها 

تنخ���رط يف حترك وا�ش���ع لف�شح 

اأدوار �شلطاته���م يف دعم االإرهاب 

التكف���ريي، وتوفري الدعم له ب�شتى 

االأ�ش���كال، من الدع���م الب�رسي، من 

خالل ال�شماح ملوجات من التكفري 

بالتوج���ه للقت���ال يف �شورية عرب 

تركيا واالأردن، ويف خمتلف اأ�شكال 

الت�شلل اإىل الداخل ال�شوري، اأو من 

خالل الدعم اللوج�شتي واالإعالمي، 

حيث اإن بع����ص الفيديوهات التي 

توزعها »داع�ص« و»الن�رسة« تدل 

على تقنية هوليودية بالغة.

فاالإره����اب ب����راأي ه����وؤالء الذي 

جمعتهم ال�شدفة، يدق اأبواب الغرب 

بقوة، وه����ذا وحده داف����ع الأن تبداأ 

حركة وا�شعة عل����ى االأر�ص، ي�شارك 

فيه����ا ع�����رسات االآالف اإن مل يك����ن 

مئ����ات االآالف يف كل مكان من اأجل 

مواجهة اأعداء �شورية يف كل مكان، 

الغ����رب املنحازة  وك�شف حكومات 

اإىل االإره����اب يف �شوري����ة.. علمًا اأن 

هن����اك طاقات �شوري����ة وعربية يف 

دني����ا االغ����رتاب ميك����ن اأن تتحرك 

م����ن اأجل ق�شية وطنه����ا االأم، �شواء 

عرب االنخ����راط يف حترك جماهريي 

وا�شع، اأو ع����رب رفع دعاوى جنائية 

يف املحاكم الوطني����ة التي تنت�رس 

فيه����ا، ع����ن ق����ادة ووزراء يف دول 

اأيديه����م ملطخة بدم����اء ال�شورين، 

الغاني����ة  اأن  كي����ف  ويذك����رون 

املو�شادي����ة ت�شيب����ي ليفني وقبلها 

معلمها اريئيل �شارون، امتنعوا عن 

زيارة بع�ص الدول االأوروبية حينما 

تقّدمت دع����اوي �شدهما بتهمة قتل 

الفل�شطينين.. فهل �شرنى مثل هذه 

احلركة الوا�شعة يف كل العامل؟

اأحمد زين الدين

هل يشهد الغرب حركة احتجاجية واسعة ضد الحرب على سورية؟

لماذا ال تنّظم الطاقات 
السورية والعربية في دنيا 
االغتراب تحركات جماهيرية 

واسعة.. وترفع دعاوى 
جنائية؟

�ضوريون يف النم�ضا يتظاهرون تاأييداً للدولة الوطنية.. حقناً للدماء ومنعاً للفو�ضى
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■ جتم���ع العلماء امل�شلمن اأ�شدر بيانًا ق���ال فيه: يف خ�شم ت�شاعد 
احلروب يف املنطقة، يقوم الكيان ال�شهيوين باإرتكاب جمازر ويق�شف 

ب���ال رحمة قطاع غ���زة، وال من حراك من قبل اأي م�ش���وؤول عربي، بل 

اإنن���ا نرى على �شا�شات التلفزة اأن تركي الفي�شل يجتمع مع م�شت�شار 

االأمن القومي ال�شهيوين ال�شابق يعقوب عميدور، وي�شتجديه اأن يقبل 

املب���ادرة ال�شعودية لل�شالم، والتي ه���ي يف الواقع ا�شت�شالم حقيقي 

للعدو ال�شهيوين.

■ النائب ال�شابق في�شل الداوود؛ االأمن العام حلركة الن�شال اللبناين 
العربي، اأمل من اللجان النيابية امل�شرتكة اأن تكّثف اجتماعاتها، ولو 

ب�شكل يومي، م���ن اأجل اإجناز قانون لالنتخابات النيابية، ال يكون اإال 

عل���ى قيا�ص التمثيل احلقيقي لل�شعب اللبناين، واأال يتم ابتداع قانون 

ال يع���رّب عن راأي اللبنانين وطموحاتهم، فالن�شبية هي النموذج الذي 

ي�شمح مب�شاركة االأحزاب والتي���ارات والفعاليات؛ كل وفق حجمه يف 

جمل����ص النواب، مع توزيع عادل للدوائر، تكون املحافظة اأ�شا�شه كما 

ورد يف اتفاق الطائف.

■ حركة االأمة هن���اأت االأجه���زة االأمني���ة والق�شائية اللبنانية على 

جناح اجلولة االأوىل من االنتخاب���ات البلدية واالختيارية يف بريوت 

والبق���اع، متمني���ًة لكل الناجح���ن التوفيق وال�ش���داد خلدمة الوطن 

واملواط���ن. واأ�ش���ارت »احلرك���ة« اإىل اأن االإقبال الهزي���ل للناخبن، 

خ�شو�ش���ًا يف بريوت، ي�شتوج���ب من جميع الكت���ل ال�شيا�شية العمل 

على مراجعة دقيقة حل�شاباته���م، فاللبنانيون و�شلوا اإىل مرحلة من 

الياأ�ص، ال�شيما بعد الف�شائح وال�شفقات امل�شبوهة و�شواًل اإىل جرمية 

النفايات. واعتربت »احلركة« اأن اجلولة االأوىل من االنتخابات البلدية 

واالختياري���ة اأ�شقطت الذرائع بعدم مالءم���ة االأو�شاع االأمنية الإجراء 

االنتخابات النيابية.

■ ال�شيخ ماهر حمود اعترب اأن���ه ينبغي التاأكيد على فكرة رئي�شية 
وردت يف �ش���ورة »االإ�رساء«، وه���ي اأن هذه ال�شورة التي نزلت بعد 

معج���زة االإ�رساء واملعراج، ربطت اأواًل بن امل�شجد احلرام وامل�شجد 

االأق�ش���ى ارتباطًا اأبديًا ي�شتند اإىل العقي���دة؛ مبا ال ميكن اأن يف�شله 

اأح���د اإىل يوم القيامة، ثم الربط الالفت بن االأق�شى وبني اإ�رسائيل، 

حي���ث مل يكن هنال���ك يهود يف امل�شجد االأق�ش���ى، ويف ذلك الوقت 

كان نبوخ���ذ ن�رس اأخرجهم منها قبل.. فلم���اذا هذا الربط العجيب؟ 

اآية واحدة تكلمت ع���ن االإ�رساء، ثم انتقلت مبا�رسة اإىل احلديث عن 

بني اإ�رسائيل، واأكدت اأن بني اإ�رسائيل �شيعلون ويف�شدون مرتن يف 

االأر�ص؛ االأوىل قبل نزول االآيات بحوايل 500 عام، والثانية هي التي 

نحن ب�شددها اليوم. 

■ جبهة العم���ل االإ�شالمي اعت���ربت اأّن ح�شول االنتخاب���ات البلدية 
واالختياري���ة يف مرحلته���ا االأوىل اأم���ر اإيجابي ودلي���ل عافية على 

تفعيل احلياة ال�شيا�شية يف البالد، خ�شو�شًا بن االأحزاب املت�شارعة 

�شيا�شيًا، والت���ي حتالف البع�ص منها مع البع�ص االآخر، رغم التباين 

واالختالف ال�شيا�شي خدماتيًا يف االنتخابات البلدية واالختيارية، ما 

يطرح ت�شاوؤالت عدة ع���ن ماهية وغاية هذا الت�شنج احلا�شل مادامت 

هناك اإمكانية للتفاهم والتحالف؟

■ ع�شام حمية؛ رئي�ص الئحة »اأمة حزب اهلل«، التي تخو�ص االنتخابات 
البلدية يف بلدة طاريا، طالب بااللتزام بخيار املقاومة، وبال�شعي اإىل 

اإمن���اء غري تقليدي، الفتًا اإىل اأن خي���ار البلدة هو خيار املقاومة، بكّل 

اأحزابه���ا املقاومة، وهي قّدمت كوكبة م���ن اأبنائها �شهداء يف ميادين 

مواجهة العدو اليهودي وعمالئه ويف مواجهة قوى االإرهاب.

قّدم »حزب العدالة والتنمية« نف�شه 

منوذجًا ناجحًا يف اإدارت���ه للحكم، وكان 

يتغنى مبقولة »م�ش���كالت �شفر« لو�شف 

عالقاته مع االآخرين، حم���اواًل اال�شتفادة 

من هذا االدعاء من اأج���ل اإحكام ال�شيطرة 

على الدولة والتحكم ب�شيا�شتها اخلارجية، 

ولري���ادة العامل االإ�شالم���ي بعد »الربيع 

العربي« وخ���الل فرتة ت�شلُّ���م »االإخوان 

امل�شلم���ن« احلكم يف م����رس، والذي مل 

ُيكت���ب له اال�شتم���رار ب�شب���ب ال�شيا�شات 

اخلاطئة التي اأقدم عليها »االإخوان«.

ه���ذا النم���وذج الرتك���ي االأردوغاين 

بداأت تنك�ش���ف اأوراقه بع���د دخول تركيا 

يف االأزم���ة ال�شورية، وقد عانى من العديد 

من امل�ش���اكل واالأزمات عل���ى ال�شعيدين 

الداخلي واخلارجي.

اأما امل�ش���كل الداخلية فه���ي عديدة، 

منها:

العدال���ة  »ح���زب  ب���ن  ال����رساع 

والتنمية« واالأحزاب االأخرى )حزب ال�شعب 

اجلمهوري، وحزب احلركة القومية، وحزب 

االأحزاب  ال�شع���وب الدميقراطي���ة، وه���ي 

االأربعة التي يتك���ّون منها الربملان( على 

التعديالت البنيوية يف الد�شتور، وحماولة 

»العدالة« اإجراء تعديالت د�شتورية جلعل 

النظام رئا�شي���ًا، واإن كانت هذه املحاولة 

لي�ش���ت االأوىل، لك���ن حظوظه���ا اأ�شبحت 

كب���رية، الأن التعدي���ل يحت���اج اإم���ا اإىل 

ثلثي اأ�شوات الن���واب البالغ عددهم 550 

نائب���ًا )وهو اأمر متع���ّذر(، اأو لعر�شه على 

اال�شتفتاء بع���د موافق���ة 330 نائبًا )317 

نواب »العدالة«( وهو اأمر ممكن مع اإعادة 

االنتخاب���ات، والعمل عل���ى اإقرار م�رسوع 

قانون يرفع به احل�شان���ة عن النواب، ما 

ي�شمح مبالحقتهم ق�شائيًا بهدف النيل من 

املعار�شة، واإعادة النظر مبفهوم علمانية 

الدولة؛ اأن تكون علمانية ليربالية ولي�شت 

�شلطوية، جوهر هذا املفهوم التاأكيد على 

احرتام الدولة حلرية املعتقدات.

�شع���ي اأردوغ���ان لتو�شي���ع مفه���وم 

االإرهاب، لي�شم���ل ال�شحافين والنا�شطن 

واالأح���زاب املعار�شة، وقمع���ه للحريات، 

واإغالق ال�شحف الت���ي تعار�ص �شيا�شته، 

انتقدوا دعم  الذي���ن  ال�شحافين  واعتقال 

التكفريين يف �شوري���ة ون�رسهم الوثائق 

التي تدينه. 

امل�شكلة الكردية التي كادت اأن ت�شل 

اإىل خواتيمه���ا، ل���وال م�شتج���دات االأزمة 

ال�شورية، وت�شنيف اأكراد �شورية يف خانة 

االإره���اب، واعتبارهم ج���زءاً من »احلزب 

العمال الكرد�شتاين« االإرهابي.

تعرُّ����ص تركيا الهت���زاز اأمني ب�شبب 

التفج���ريات يف العا�شم���ة ا�شطنبول ويف 

مناط���ق اأخ���رى، والتي اأعل���ن »داع�ص« 

م�شوؤوليت���ه عنه���ا، والتي يحّم���ل النظام 

امل�شوؤولي���ة يف بع����ص منه���ا ل�»حزب 

العمال الكرد�شتاين«، كي ي�شتفيد اأردوغان 

منها يف �شد الع�ش���ب الرتكي؛ كما ح�شل 

يف االنتخاب���ات االأخ���رية، ولتمرير بع�ص 

التعديالت الد�شتورية االأ�شا�شية.

الركود االقت�ش���ادي بعد دخول تركيا 

يف احل���رب �ش���د �شورية، وال���ذي اأدى اإىل 

ارتفاع ن�شبة الت�شخم 8٪ يف العام 2015، 

وهبوط �شعر العملة الرتكية.

ال����رساع داخ���ل احل���زب الواحد بن 

اأردوغان وداوود اأوغل���و، الذي كان يعتمد 

علي���ه اأردوغان يف جمي���ع مراحل حكمه، 

وم���ع ذلك قام بتقلي����ص دوره يف احلزب 

وح�ش���وره جل�شات احلكوم���ة، االأمر الذي 

ح لرئا�شة  اأدى اإىل اإعالن عزوفه عن الرت�شُّ

احلزب يف حزيران املقبل، و�شعي اأردوغان 

يف املقابل الإعطائها ل�شهره ووزير الطاقة.

اأما امل�شاكل اخلارجية، والتي تتعلق 

بال�شيا�ش���ة اخلارجي���ة وعالقته���ا بدول 

اجلوار وال���دول االإقليمي���ة والدولية فهي 

اأي�شًا كثرية، ومنها:

دخ���ول تركيا احل���رب �ش���د �شورية 

اأوجد له���ا العديد من امل�ش���كالت االأمنية 

واالقت�شادي���ة وال�شيا�شي���ة، وذلك ب�شبب 

�شوء تقديرها لطبيع���ة املعركة، والرهان 

اخلاطئ باأن النظ���ام يف �شورية �شي�شقط، 

وكذلك الرئي�ص االأ�شد. 

فتح جبه���ة ثانية م���ع رو�شيا، بعد 

تعر�شها لطائ���رة »ال�شوخوي« الرو�شية، 

ودعمها للتكفريي���ن الذين ي�شّكلون خطراً 

كب���رياً عل���ى رو�شيا، بح�ش���ب ت�رسيحات 

م�شوؤوليها. 

م�شكلته���ا م���ع م�رس ب�شب���ب دعمها 

ال�شعودية  امل�شلم���ن«، ومع  ل�»االإخوان 

ملناف�شتها على قيادة العامل االإ�شالمي.

ه���ذا غي�ص من في����ص امل�شاكل التي 

ال يت�ش���ع املجال لذكرها، فه���ل يتوا�شع 

اأردوغ���ان ويعرتف بهذه امل�ش���اكل؟ وهل 

لدي���ه اجلراأة ليع���رتف اأم���ام �شعبه باأن 

�شيا�شات���ه كانت خاطئة، وال بد من اإعادة 

النظ���ر بها، اأم اأن حبه لل�شلطة وحلمه يف 

االإمرباطوري���ة االأردوغاني���ة �شيمنعه من 

ذلك؟ 

اأردوغان  لننتظر ونَر كي���ف �شيعالج 

ه���ذه امل�ش���كالت؛ بالنف����ص ال�شلطوي اأم 

بالرعاي���ة االأبوية التي تفر����ص عليه اأن 

يكون حري�شًا على م�شالح �شعبه؟

هاين قا�شم

سقوط النموذج األردوغاني في الحكم 

أردوغان بات مطاَلبًا بجرأة 
االعتراف أمام شعبه بأن 

سياساته كانت خاطئة.. وال بد 
من إعادة النظر فيها

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان ورئي�س وزرائه اأحمد داود اأوغلو                                                                        )اأ.ف.ب.(

) �لعدد 402(  �جلمعة -13 �أيار - 2016



نشاطات8

�ش���ارك الأمني الع���ام ل�»حركة الأم���ة«؛ ال�شيخ د. 

عب���د النا�رص جربي، يف اأعمال القم���ة الدولية لعلماء 

امل�شلم���ني »املعتدل���ني«، والذي ُعق���د يف العا�شمة 

الأندوني�شية جاكرتا، ونظمته »جمعية نه�شة العلماء 

الأندوني�شي���ة«، بح�ش���ور نائ���ب رئي����س اجلمهورية 

الأندوني�شية حممد يو�شف كال، وعلماء من اأكرث من 33 

دولة عربية واإ�شالمية.

نائب الرئي�س كال اأ�شار يف كلمته اإىل ما حتمله القمة 

من اأهمية كبرية ب�شاأن مكافحة الإرهاب والتطرّف، لفتًا 

اإىل اأن الأفكار اجلديدة الت���ي �شُتطرح من قَبل مندوبي 

ال���دول امل�شاركة، �شت�شاه���م يف التغلُّب على حتديات 

مكافحة الإرهاب.

اأما رئي�س جمعي���ة نه�شة علماء اأندوني�شيا؛ ال�شيخ 

�شعيد �رصاج، فق���د دعا اإىل �رصورة احتاد امل�شلمني يف 

مكافحة الإرهاب.

م���ن جانبه، اأ�ش���ار ال�شيخ ج���ربي اإىل اأن ما يحدث 

يف منطقة ال�رصق الأو�ش���ط، ويف بع�س البالد العربية 

والإ�شالمي���ة من حرب اإجرامية دّمرت كل �شيء ون�رصت 

الفو�ش���ى والف�شاد، اإمنا هو �شم���ن املخطط ال�شهيو-

اأمريك���ي، الذي ي�شعى اأي�ش���ًا اإىل �رصب وحدة ال�شعوب 

لتق�شيم الأوطان ونهب الرثوات.

كما دع���ا �شماحته احلكوم���ة الأندوني�شية اإىل بذل 

املزي���د من اجلهود للتقريب وجه���ات النظر بني الدول 

الإ�شالمية، لوقف احل���روب والدمار يف �شورية والعراق 

وليبيا واليمن وغريها.

الشيخ جبري من جاكرتا: أدعو الحكومة األندونيسية لمزيد من الجهود
لوقف الحروب في سورية والعراق وليبيا واليمن

الوفد العلمائي املاليزي وال�شيخ بالل �شعبان يقروؤون الفاحتة اأمام �شريح ال�شيخ �شعيد �شعبان
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ا�شت�شاف الأمني العام حلرك���ة التوحيد الإ�شالمي؛ 

ال�شيخ ب���الل �شعيد �شعبان، وفداً م���ن علماء ماليزيا، 

�شم رئي����س الحت���اد العاملي لعلم���اء امل�شلمني يف 

ماليزيا؛ ال�شيخ عبد الغني �شم�س الدين، وال�شيخ اأحمد 

اأوجن؛ ممث���ل الحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني وجممع 

التقريب يف ماليزيا، بح�شور اأع�شاء يف جمل�س الأمناء، 

وعلماء يف مكتب الدعوة والإر�شاد يف »احلركة«.

تن���اول اللقاء اأهمية التوا�شل بني القوى واحلركات 

الإ�شالمية احلّي���ة ملا فيه م�شلحة امل�شلمني وم�شلحة 

الإن�شاني���ة، م�شددي���ن عل���ى اأن هن���اك م�رصوعني يف 

املنطقة؛ م����رصوع ي�شعى اإىل القطيع���ة والقتتال بني 

النا�س، وم����رصوع اآخ���ر ي�شعى للتالقي م���ع النا�س، 

والبحث عن النقاط امل�شرتك���ة بني خمتلف املكونات 

الإن�شانية، و�شمة ال�شالم ه���ي البحث عن امل�شرتكات 

من اأجل تا�شي�س جمتمع اإن�شاين ل يجوع فيه اأحد، ول 

ُيظلم فيه اإن�شان.

ودع���ا املجتمع���ون اإىل ت�شكيل وف���ود تطوف دول 

العامل العربي والإ�شالمي لإعادة اإحياء م�رصوع الإ�شالم 

الذي ج���اء به حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم؛ اإ�شالم 

الرحم���ة الذي يعرّب ع���ن م�رصوع ال�رصاك���ة الإن�شانية 

ال���ذي يواجه امل�شتكربين والظامل���ني، موؤكدين اأن لكل 

م�شت�شعف على وجه الكرة الأر�شية حق العي�س بكرامة 

واحلياة الكرمية، كما له حق العتقاد. 

وجال الوف���د املاليزي ب�شحبة ال�شيخ بالل �شعبان 

على م�شاج���د الطرابل�س واأ�شواقها، حي���ث تعرفوا اإىل 

تاريخ تلك امل�شاجد الذي يعود اإىل مئات ال�شنني.

علماء ماليزيا قاموا بزيارة �رصيح العالمة ال�شيخ 

�شعيد �شعبان )رحمه اهلل تعاىل(، حيث قروؤوا الفاحتة، 

كما زاروا �شامل يكن؛ رئي�س »حركة ال�شباب والتغيري« 

يف جامع���ة اجلنان، وحتدثوا ع���ن العالقة املميزة مع 

الراحَل���نينْ املرحومني د. الداعي���ة فتحي يكن ود. منى 

حداد.

وفد علمائي ماليزي في ضيافة الشيخ شعبان
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الأ�شب���وع املا�شي يف بريوت  ُعقد 

امللتقى الت�شاوري ل�»الحتاد العاملي 

اأكرث  بح�ش���ور  املقاوم���ة«،  لعلم���اء 

من مئ���ة وخم�شني �شخ�شي���ة عربية 

واإ�شالمي���ة، يتقدمهم علي اأكرب وليتي؛ 

م�شت�شار مر�ش���د اجلمهورية الإ�شالمية 

الإيرانية، وال�شي���خ نعيم قا�شم؛ نائب 

الأم���ني العام حلزب اهلل، وال�شيخ ماهر 

حم���ود؛ اأمني عام »الحت���اد«، ووفود 

علمائية من العراق وم�رص واأفغان�شتان 

واأندوني�شيا وماليزيا وتركيا وفل�شطني 

و�شورية.

امللتقى اأعل���ن رف�شه لكل القرارات 

التي ت�شف ح���زب اهلل بالإرهاب، ودعا 

لدعم النتفا�شة الفل�شطينية ال�شعبية، 

مندداً  ال�شهيوين،  الحت���الل  ومواجهة 

والأمريكية  ال�شعودي���ة  بال�شيا�ش���ات 

تعم���ل  والت���ي  و»الإ�رصائيلي���ة«، 

لبن���ان  يف  املقاوم���ة  ملحا����رصة 

وفل�شطني.

ا�شُته���ّل امللتق���ى بكلم���ة الدكتور 

حممد ح�شن تبارئي���ان، الذي اأ�شار اإىل 

»اأننا نعق���د موؤمترات كهذه يف بريوت 

لتخاذ الق���رارات املنا�شب���ة جتاه ما 

يعيق اأمتنا م���ن اأخطار من الإرهابيني 

والتكفرييني واملوؤامرات امُلحاكة«.

ال�شي���خ حمود  من جانب���ه توّجه 

عل���ى  الفل�شطيني���ني  اإىل  بالتحي���ة 

�شمودهم وانتفا�شتهم، موؤكداً اأن »هذه 

الهّبة ل يّدعي اأحد اأنه اتخذ قرارها، اإمنا 

هو قرار اتخذه هذا ال�شعب اجلبار«.

اأما امل�شت�ش���ار الأعلى لالإمام ال�شيد 

عل���ي اخلامنئي؛ علي اأكرب وليتي، فقال 

اإن »منطقتن���ا حاليًا، وب�شبب املوؤامرات 

التي حُتاك من الأع���داء، والذين يريدون 

اإحل���اق الأذى بالإ�ش���الم، مت���رّ باأ�شعب 

مرحلة بتاريخها«، لفتًا اإىل اأننا اليوم 

بدل اأن نقوم مبواجه���ة العدو امل�شرتك 

للمقاوم���ة، ن�شهد قي���ام بع�س احلروب 

بالنيابة، واأحيانا املبا�رصة، والتي توؤدي 

بالنتيجة اإىل اإ�شعاف الأمة الإ�شالمية«.

ال�شي���خ نعيم قا�شم ق���ال: »تتجه 

اإ�رصائي���ل اأكرث فاأكرث لتوؤك���د اأنها قوة 

الحت���الل«، م�ش���رياً اإىل اأن اإعالن �شم 

اإ�رصائيل،  تاأكيد على تو�شعية  اجلولن 

وكذلك م�شاعيها ل�شم ال�شفة الغربية، 

واإن الدول الكربى ترعى احتالل اإ�رصائيل 

ا�شتعماريًا  لفل�شطني، وه���ي تتدخ���ل 

بحج���ج واهية يف الدول الأخرى، وهذا 

هو منهجها التو�شعي �شيا�شيًا وثقافيًا 

اأفغان�شتان  والنم���وذج:  واقت�شادي���ًا، 

والع���راق واليمن و�شوري���ة والبحرين 

وغريه���ا، واإن رعاية اأم���ريكا لأي حل 

نتيجته تثبي���ت الحتالل �شيا�شيًا بعد 

ان�شداد الآفاق ع�شكريًا، لذا فاإن كل حل 

يتحدث عن الدولتني، اإمنا مراده تر�شيم 

حدود اإ�رصائيل، والتحكم يف فل�شطني.

واأكد قا�ش���م اأن املقاومة هي احلل، 

واأن »ت�شحياته���ا اأق���ل م���ن خ�شائر 

واأرباحها  والذل،  واخل�شوع  ال�شت�شالم 

والكرامة،  الأر����س  تعيد  امل�شتقبلي���ة 

ولن ي�شتطيع الحتالل اأن ي�شتقر اأو اأن 

ي�شتثمر ما دام نب�س املقاومة يخفق.. 

اإن ال�شع���ب الفل�شطيني �شعب جماهد، 

يرتبى اأطفاله على اجلهاد، هذا ال�شعب 

ل ُيهزم، وال�شهاينة جبناء، ي�شتخدمون 

الأر�س  اأ�شح���اب  الع���امل..  اإمكان���ات 

الفل�شطيني���ون زرٌع ينب���ت يف اأر����س 

�شلبة، اأم���ا ال�شهاينة فتجميع منقطع 

اجلذور ل يثبت يف الأر�س«.

واعترب قا�ش���م اأن امل�رصوع املعادي 

لل�شع���وب ل���ه اأرب���ع دعائ���م: اأمريكا 

والإرهاب  وال�شعودي���ة  و»اإ�رصائي���ل« 

لأم���ريكا  القي���ادة  لك���ن  التكف���ريي، 

و»اإ�رصائيل«. اإن ال�شعودية اليوم اأكملت 

التحاقه���ا بكامب دايفي���د، وم�رصوعها 

امل����رصوع »الإ�رصائيلي«،  متماه م���ع 

وه���ي مل تدع���م مقاوم���ة ال�شعب، وقد 

ك�شفت م�رصوعه���ا يف التطبيع وت�شليم 

الدفة ل�«اإ�رصائيل«، واإن خيار املقاومة 

العدواين  وخياره���م  اإجن���ازات،  يحقق 

ينتقم بالتدمري واإراقة الدماء، »اإننا ما 

دمنا ن�شتعد ونعمل �شننجح ونحن على 

اأعلى اجلهوزية فال تهددونا بالتدمري«.

كلمة فل�شط���ني األقاها ممثل اجلبهة 

ال�شعبي���ة - القي���ادة العامة؛ اأبو عماد 

رام���ز، الذي دع���ا اإىل »دع���م املقاومة 

من���دداً  فل�شط���ني«،  يف  والنتفا�ش���ة 

بال�شيا�ش���ات ال�شعودي���ة، وحمذراً من 

اإمكاني���ة اأن يق���وم الع���دو ال�شهيوين 

بعدوان جديد على قطاع غزة«.

بدوره، ق���ال الأمني الع���ام ملجمع 

التقريب؛ اآية اهلل ال�شيخ حم�شن الأراكي: 

»»جنتم���ع معًا يف عا�شم���ة املقاومة 

الإ�شالمية يف بريوت، لنعلن هنا ولءنا 

اهلل  ال�شاطع حزب  للمقاومة، وجنمه���ا 

د من اهلل، ولقائد حزب اهلل«، موؤكداً  املوؤيَّ

»اأننا معهم، واأننا جنود لهذه املقاومة، 

واأن عنا�رص ه���ذه املقاوم���ة واأركانها 

الأ�شا�شي���ة النابعة م���ن مفاهيم القراآن 

الك���رمي ون�شو�ش���ه وتعالي���م الر�شول 

)�شل���ى اهلل علي���ه و�شلم( تق���وم على 

اأ�شا�س ال�شدق باهلل ور�شوله اأوًل«.

األقاها  كلمة احت���اد علماء ال�ش���ام 

ال�شيخ د. حممد توفيق رم�شان البوطي، 

فقال: »ل يخف���ى اأن الأمة مترّ يف هذه 

الفرتة باأخطر مرحلة، فقد تكالبت الأمم 

عليها، ومتزق���ت حتى غدت اأ�شالء ينال 

منها كل طام���ع، وامل�شكلة لي�شت فقط 

بوج���ود مرتب�ش���ني بالأم���ة، فال�رصاع 

بني احلق والباطل ����رصاع قدمي، بل اإن 

امل�شكل���ة الرئي�س هي ب�شياع الأمة عن 

حقه���ا، واأن الكثريين منا مل يعد لديهم 

م���ن ق�شية، بل غدوا جم���رد اأدوات بيد 

غريهم«.

اأما رئي�س املجل�س الأعلى للتقريب 

بني املذاه���ب الإ�شالمية؛ اآية اهلل حممد 

عل���ي الت�شخ���ريي، فاعت���رب اأن »ه���ذا 

الجتماع يعرّب ب�شكل وا�شح اأن العلماء 

امل�شلم���ني اإىل جانب املقاومة يدعمون 

خط املقاومة الإ�شالمية ال�رصيفة«.

البيان اخلتامي

وبع����د جل�شة اأخرى بع����د الظهر، 

حتدث فيها عدد من العلماء من لبنان 

والع����راق واأفغان�شتان وم�رص وتركيا 

وباك�شت����ان والعراق، ج����رت مناق�شة 

واإقرار البيان اخلتامي الآتي:

لبى لفيٌف من علماء الأمة الإ�شالمية 

و�شخ�شي����ات �شيا�شية وثقافية دعوة 

املقاومة«  لعلماء  العاملي  »الحتاد 

يف العا�شم����ة اللبنانية بريوت، لعقد 

لقاء ت�شاوري بعنوان »مقاومة حترر.. 

واإرهاٌب يدمر«، وذلك يف ظل الأحداث 

الأليمة التي ت�شهدها الأمة الإ�شالمية، 

والتطورات املتالحقة التي تطراأ على 

العامل الإ�شالم����ي، والقرارات اخلطرية 

الت����ي اأقدمت عليه����ا منظمة التعاون 

الإ�شالمي، ومن قبله����ا جمل�س وزراء 

الداخلي����ة يف جامعة الدول العربية، 

الذي����ن اعت����ربوا املقاوم����ة اإرهاب����ًا، 

وا�شفني ح����زب اهلل، وهو الذي يرتبع 

عل����ى قمة ه����رم املقاوم����ة العربية 

والإ�شالمية، باأنه حزٌب اإرهابي.

وق����د ا�شتنك����ر املجتمع����ون هذه 

افتئاتًا  واعتربوها  اخلطرية،  القرارات 

على الأمة، وظلم����ًا لقواها املقاومة، 

وتاآم����راً عل����ى ثوابته����ا ومنطلقاتها 

القرارات  الأ�شيل����ة، وو�شف����وا ه����ذه 

بالظل����م واأنها تن�شجم واأماين واأحالم 

الع����دو ال�شهيوين وق����وى ال�شتكبار 

العاملي.

ودع����ا املجتمع����ون اإىل احت�شان 

والإ�شالمي����ة  العربي����ة  املقاوم����ة 

بعمومها، وعلى وجه اخل�شو�س منها 

مقاومة حزب اهلل، التي تتعر�س ل�شيل 

من التاآمر وال�شته����داف، واأكدوا على 

�رصورة العمل على حت�شينها والدفاع 

عنها.

واأجم����ع امللتقون على اأن احلروب 

الداخلية الت����ي ت�شهدها بع�س دولنا 

العربية، وعل����ى الراأ�س منها �شورية، 

ورعتها،  املقاوم����ة  احت�شن����ت  التي 

ووقفت اإىل جانبها و�شحت من اأجلها، 

اإمنا هي ح����روب مفتَعل����ة، ومعارك 

ال�شتكبار  ق����وى  تديرها  بالوكال����ة، 

العامل����ي وت�شتخ����دم فيه����ا اأدواتها 

الأمة  ا�شتن����زاف  به����دف  املاأج����ورة 

و�شغلها عن الق�شية الأ�شا�س..

الت�شاوري  اللق����اء  اختت����م  وق����د 

يف ب����ريوت اأعمال����ه مبجموع����ة من 

املالحظات والتو�شيات الآتية:

اأوًل: ا�شتهداف ح����زب اهلل وو�شفه 

بالإرهاب، اإمنا هو ا�شتهداف للمقاومة 

كلها، وتاآم����ر عليها، وهو عمل تاآمري 

ي�شتهدف الق�شية الفل�شطينية، ويخدم 

امل�شال����ح »الإ�رصائيلية«، الأمر الذي 

يوجب عل����ى الأمة رف�س ه����ذا القرار 

واأمثال����ه، والت�شدي له وعدم ال�شمت 

جتاه����ه، واإل فاإن على الأمة اأن تنتظر 

املزيد وتتوقع الأ�شواأ.

ثاني����ًا: اأك����د املجتمع����ون عل����ى 

دع����م الأم����ة الإ�شالمي����ة لالنتفا�شة 

الفل�شطيني����ة الثالث����ة، واعتربوا اأنها 

اأن�ش����ع �شور املقاوم����ة، واأف�شل  من 

وجه يعرب عن ال�شعب الفل�شطيني يف 

املرحلة الراهنة، واأنها اأحد اأهم اأ�شكال 

املقاومة التي تتطلب من الأمة دعمها 

وم�شاندتها والوقوف معها واإىل جانب 

�شلبية  املجتمعون  وا�شتنك����ر  اأهلها، 

احلكومات العربية والإ�شالمية، وعدم 

رها عن  تاأييده����ا لالنتفا�ش����ة، وتاأخُّ

م�شاندة اأهلها ون�رصة ق�شاياهم.

ثالث����ًا: اأك����د املجتمع����ون عل����ى 

�����رصورة دع����م املقاوم����ة الإ�شالمية 

يف الع����راق، ودعوا ال�شع����ب العراقي 

املوؤم����ن اإىل امل�شاهم����ة يف احل�ش����د 

ال�شعب����ي يف مقاومته لقوى الإرهاب 

وال�شتكب����ار، وت����رى اأن اجلماع����ات 

الإرهابية يف بالدنا الإ�شالمية، وعلى 

راأ�شها تنظي����م »داع�س«، موؤامرة من 

قب����ل دول ال�شتكب����ار وال�شهيوني����ة 

العاملي����ة، لإ�شعاف الأم����ة وت�شتيت 

�شملها واإ�شغالها بنف�شها عن الق�شية 

املركزي����ة لأمتنا العربية والإ�شالمية، 

وهي الق�شي����ة الفل�شطينية والأق�شى 

ال�رصيف.

املجتمع����ون  توق����ف  رابع����ًا: 

امل�شارك����ون يف اللق����اء الت�ش����اوري 

مب�شوؤولية كب����ريٍة اأمام املوؤامرة التي 

تتعر�س لها مدينة القد�س، والأخطار 

املحدقة بامل�شج����د الأق�شى املبارك، 

ودع����وا الأمة اإىل �����رصورة التنبه اإىل 

امل�شاع����ي ال�شهيوني����ة املحموم����ة 

لل�شيط����رة عل����ى امل�شج����د الأق�شى، 

وانتزاع����ه كليًا م����ن امل�شلمني، الذين 

يحت����ل يف عقيدة امل�شلم����ني موقعًا 

ممي����زاً كون����ه القبل����ة الأوىل وثالث 

احلرم����ني ال�رصيف����ني، واأك����دوا على 

وجوب ب����ذل اجله����ود وتوحيدها من 

اأجل القد�س وللدفاع عن م�شجدها.

اإىل  امللتق����ون  دع����ا  خام�ش����ًا: 

املت�شددة  الأف����كار  مواجه����ة  وجوب 

والجته����ادات املتطرفة، وراأوا اأن هذه 

تتقاطع  املتطرفة  الفكرية  التوجهات 

مع الإرهاب، وتخدم توجهاته وت�شب 

يف م�رصوع����ه، الأمر الذي يوجب على 

الأمة مواجهة ه����ذه الأفكار والت�شدي 

حلملتها ومن����ع ترويجها وانت�شارها، 

متهيداً لوحدة الأمة واتفاقها، و�شعيًا 

حلل م�شاكلها واإنهاء انق�شامها.

اتحاد علماء المقاومة ينظم ملتقى »مقاومة تحرر.. إرهاب يدمر«

د. علي اأكرب واليتي يلقي كلمته
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تختلف نظ���رة الرجل اإىل احلب عن 

نظرة املراأة، فف���ي الوقت الذي تعي�ش 

املراأة يف ح�لة من العواطف املت�أججة 

واالنفع����الت، ي���رى الرج���ل ال���زواج 

اأخرى، فب�الإ�ض�فة  واالرتب�ط من زاوية 

اإىل احلب، تلع���ب �ضخ�ضية املراأة دوراً 

ه�مً� يف اختي�ر الرجل ل�رشيكة حي�ته، 

واإذا تزّوج امراأة من اللواتي �ضنذكرهّن 

يف م� يلي، ف�ضتتعدد زوج�ته ال حم�لة.

املراأة ال�ض�ذجة: يحب الرجل املراأة 

اللطيفة واخلجول���ة واملهذبة، لكنه ال 

يحب املراأة ال�ض�ئج���ة اإطالقً�، ونق�ضد 

ب�ل�ض�ذج���ة هن� امل���راأة الت���ي تفتقر 

للحنكة والذك�ء.. ول���و تزّوجه� �ضيمّل 

منه� ع�جاًل اأم اآجاًل، و�ضيتزوج عليه�.

املراأة املت�ضلط���ة: هي غري مرغوب 

به����، اإذ بطبيعة الرجل الذكورية يحّب 

اأن يكون ه���و �ض�حب القرار؛ يدافع عن 

ع�ئلته ويحميه�. امل���راأة املت�ضلطة ال 

ت�ضتطي���ع تغيري نف�ضه����، والرغبة يف 

ال�ضيطرة موجودة يف جين�ته�، لذا نرى 

زوج هذه املراأة يبحث عن غريه�.

املراأة غري املب�لي���ة: يبحث الرجل 

عن املراأة التي تهت���م به وب�أطف�لهم�، 

والت���ي تكرتث ل���كل م� يح���دث معه، 

وت�ض�نده يف اأوق�ته ال�ضعبة، لذا زواجه 

ب�ملراأة غري املب�لية لن يكون ن�جحً�، 

م� يجعله يبحث عن زوجة ث�نية متالأ 

له هذا الفراغ.

املراأة الت���ي ال ت�ض�ركه م� يحب: ال 

يفكر الرجل عندم� يتزوج ب�الإقالع عن 

الهواي�ت التي يع�ضقه���� واالأمور التي 

ت�ضتهويه، الأنه ال يحب اأن ي�ضعر وك�أنه 

يف �ضجن، ويف ح�ل مل ت�ض�ركه زوجته 

هذه االأمور ف�ضيبحث عن اأخرى يع�ضيه� 

معه�.

املراأة التي ال حتب االأطف�ل: االأطف�ل 

هم ركيزة الع�ئلة الن�جحة واجلميلة، 

واملراأة التي ال حت���ّب االأطف�ل، ونعني 

هن���� التي ال حتب اأن تنجب، اأو التي ال 

تهتم ب�أطف�له�، ه���ي معرَّ�ضة اأكرث من 

غريه� من الن�ض����ء الأن يتزوج زوجه� 

عليه�.

امل���راأة »البيزين����ش«: وهي املراأة 

التي جتد نف�ضه� ابنة رجل غني. غ�لبً� 

ال تكون لديه� خ���رة يف التع�مل مع 

الن�����ش، وغ�لبً� م�تك���ون ف��ضلة على 

ال�ضعيد عمله� وبيته�

امل���راأة ال�ضفيه���ة: مب���ّذرة فى كل 

م� هو حوله����، وال يعنيه� كثرياً مدى 

تع���ب زوجه� فى اإح�ض����ر امل�ل، فهي 

»تتف���ن« يف كيفي���ة اإنف�ق���ة.. حتب 

املظ�هر اإىل اأبع���د حد، وعقله� يك�د ال 

يعم���ل تقريبً�.. ترهق زوجه� بطلب�ته�، 

وال حت���ب اأن يف�ج�ه� زوجه� بهدية اإال 

اإذا اخت�رته� ه���ي، واإذا فعل فال ت�ضكر 

اإال عل���ى م�ض�ش.. عنده� كّم من الفراغ 

ميلء بل���د، وغ�لبً� م� تك���ون متكّرة 

وتنظر اإىل غريه� نظرة دونية.

املراأة املتجّرة: ال تتمتع اإال بتنفيذ 

م� تراه فق���ط، ف�إذا م� ح����ول زوجه� 

االعرتا�ش عليه� فى ق���ول اأو فعل م�، 

جتده� تتكلّ���م ب�لل���وم والعت�ب ليل 

نه����ر، اإىل اأن ير�ضخ لراأيه� »ال�ضديد«. 

تبكي بح�ض�ب، وت�ضحك بح�ض�ب؛ تبكي 

لو مل ينف���ذ زوجه� م���� اأرادت، اإىل اأن 

يت���م تنفيذه، وت�ضحك اإذا م� حتقق له� 

م�تريد.. فهى متج���رة، لكن فى �ضور 

متعددة؛ تبعً� لق���وة اأو �ضعف الطرف 

االآخ���ر، واالأهم ب�لن�ضبة له� اأن تنّفذ م� 

يف ب�له� ب�أية و�ضيلة.

امل���راأة املتكرة: هي الت���ي تتمّتع 

بجم����ل اأّخ����ذ اأو م�ل كث���ري اأو و�ضع 

اجتم�عي كبري، اأو جميع هذه ال�ضف�ت.. 

هي ترى الن��ش من حوله� اأقزامً�، واأول 

من تتكر عليه هو زوجه�، اإال اإذا ك�نت 

متل���ك اجلم�ل وهو ميلك امل�ل، فحينه� 

تتكر عليه بجم�له� من اأجل احل�ضول 

على مراده�. غ�لبً� ال ُيعجب هذه املراأة 

�ضيء، وجتده� غري را�ضية عن اأي �ضيء، 

اإال اإذا ك�ن عن طريقه� فقط، فهي ال ترى 

اإال نف�ضه�، والت�ضمع اإال نف�ضه�.

املراأة النكدية: التي ال متّل وال تكّل 

من ال�ضكوى من اأي �ضيء.. كثرية اللوم 

والعت�ب، تع�ضق قلب احلق�ئق، وتتفن 

ف���ى طرق النكد، واإن مل جتد �ضببً� فهي 

ت�ضعى بكل الطرق ليكون النكد موجوداً 

ب�ضت���ى الط���رق والو�ض�ئ���ل يف حي�ة 

زوجه����، فغ�لبً� م� يطلقه�، وتظل مدى 

حي�ته���� تتعجب من الرجل “اخل�ئن” 

الذي تركه� وذه���ب لغريه�، والتعرف 

لذلك �ضببً�.

رمي اخلي�ط

أنواع النساء اللواتي يتزوج عليهّن الرجل

يعم���د العديد من االأ�ضخ�����ش اإىل ابتك�ر 

بط�ق�ت تعريف عن �ضخ�ضي�تهم، بهدف ترك 

انطب����ع جيد ومهم ل���دى االآخرين، خ�ضو�ضً� 

على ال�ضعيد املهني.

اإالّ اأن لهذه البط�ق�ت لب�ق�ت معينة يجب 

احرتامه� والتقّيد به�، منه�، عدم تقدمي بط�قة 

عملك على كل مدي���ر تنفيذي تلتقني به، بل 

انتظري حتى يطلب منك اإعط�ءه بط�قتك.

البط�ق�ت  االإتيكيت بحمل  وين�ضح خراء 

يف حمفظت���ك، اأو يف علبة خ��ضة للبط�ق�ت؛ 

للحف�ظ عليه� مرتبة ونظيفة.

وع���ن كيفية تقدميه�، اأ�ض����روا اإىل اأن يف 

دول اآ�ضي���� واأفريقي� وال�رشق االأو�ضط، ينبغي 

تقدمي البط�ق�ت ال�ضخ�ضية ب�ليد اليمنى، اأم� 

يف اآ�ضي���� والي�ب�ن، فيح�ضل تب�دل البط�ق�ت 

ب�ليدين، وعليك قراءته� ب�لك�مل.

ولفتوا اإىل اأن يف ح����ل كنت تعملني يف 

اخل����رج اأو يف بلد اأجنبي، فم���ن االأف�ضل اأن 

تك���ون البط�قة بلغَتني، لغ���ة واحدة من كّل 

جهة، م�ضّددين على �رشورة عدم الكت�بة على 

بط�قة ال�ضخ�ش االآخر بح�ضوره.

اأم� عن ت�ضميم بط�قة التعريف ال�ضخ�ضية، 

ف�أ�ض�روا اإىل اأنه ينبغي عدم كت�بة املوؤّهالت 

عل���ى بط�قة التعري���ف ال�ضخ�ضية، بل ُيكتب 

اال�ضم يف و�ضط البط�قة، والعنوان يف اأ�ضفله� 

اإىل جه���ة اليمني، مع رقم اله�تف، كم� ُيف�ّضل 

جتّن���ب تزويد البط�قة ب����أي زخ�رف خ��ّضة، 

موؤكدين عل���ى اأنه ُيفرت�ش عل���ى االآن�ضة اأن 

تكت���ب ا�ضمه� وا�ض���م ع�ئلته�، م���ن دون اأن 

ي�ضبقهم� »االآن�ضة«، ومن دون عنوان منزله�، 

م�ضّددين عل���ى �رشورة ع���دم التوقيع على 

بط�قة التعريف ال�ضخ�ضية، كم� يجب احرتام 

مبداأ بط�ق�ت التعري���ف اخل��ضة ب�ل�رشك�ت، 

التي تفر�ش �ضكاًل معينً� ملن يعملون لديه�.

وين�ضح االخت�ض��ضيون ب�أنه يجب اختي�ر 

نوعية ال���ورق ولون���ه بدّقة، الأنه ي���دّل اإىل 

���ل دائمً� اأن تكتفي  �ضخ�ضيتك وذوقك، ويف�ضَّ

مب� هو ب�ضيط وتقليدي، لكونه اأكرث اأن�قة.

َفن%اإلتيكيت
لباقات بطاقات التعريف الشخصية

الطفل العنيد

العني���د يكون �ض�ح���ب مواقف جدي���ة ونه�ئية، 

وروؤيته - يف نظره - دائمً� �ضواب وقطعية.

كرثة القي���ود على الطفل، اإىل ج�ن���ب اإهم�له، 

ت���وؤدي اإىل رفع درج���ة التوّتر لدي���ه، ومع التوتر 

الع����يل ي�أتي العن����د وحم�ولة ا�ض���رتداد الذات 

املنتَهكة.

اأحي�نً� ي�أتي العن�د م���ن �ضعور الطفل ب�ل�ضعف 

ال�ضديد، ب�ضبب �ضعوره ب�أنه مظلوم وممتَهن من قَبل 

اأح���د الذين يعي�ش معهم، كم� يك���ون العن�د نتيجة 

للتوجيه�ت املث�لي���ة واملط�لب التعجيزية من قبل 

االأبوين، حي���ث ترتفع درج���ة التوتر لدي���ه، ويبداأ 

بتفريغ���ه من خ���الل ال�ضلوك الع���دواين ومن خالل 

املع�ندة ال�ضديدة.

عدم تلبي���ة االحتي�ج�ت امُللّح���ة للطفل حتّوله 

اإىل �ضخ����ش عنيد، الأن ال�ضعور ب�لع���َوز ال�ضديد اإىل 

�ضيء يخّل ب�التزان النف�ضي، م� يوؤدي يف العديد من 

احل�الت اإىل العن�د.

الطل���ب بلطف ال يثري روح العن�د واملق�ومة لدى 

الطفل، لكن حني نطلب منه اأن يفعل �ضيئً� م� اأو يكّف 

عن �ضيء م���� بق�ضوة، ف�إن اآلي����ت الدف�ع عن الذات 

ت�ضتغل بطريقة ال �ضعورية، ويبداأ الرف�ش والعن�د.

اإهم�ل مع�جلة العن�د قد يجعل من الطفل عدوانًيّ� 

اأو م�ضطرًب� نف�ضًيّ� حتى بعد اأن يتج�وز الع�رشين.

اخلجل

يواجه الطف���ل اخلجول �ضعوبة يف طرح االأ�ضئلة 

على معلمي���ه، ويجد �ضعوبة اأخ���رى يف امل�ض�ركة 

واالإج�بة على اأ�ضئلة اأ�ض�تذته.

للوراثة اأثر وا�ضح يف م�ضكلة اخلجل لدى االأطف�ل.

اإهم�ل الوالدين وان�ضغ�لهم� عن طفلهم� قد يوؤدي 

اإىل اإح�ض��ضه ب�خلجل.

نبذ الطفل ب�الألق�ب والنقد ال�ضديد له اأم�م الن��ش 

وال�ضخرية منه، من االأم���ور التي تدفعه اإىل اخلجل، 

ب�ضب���ب م� يوِلّ���د لديه ذلك من اإحب����ط وا�ضتخف�ف 

ب�لذات.

اخلجل ال ي�ضّكل اأزمة اأو مع�ضلة كرى اإذا تع�ملن� 

معه ب�هتم�م، ومن خالل ثق�فة تربوية جيدة.

أنـِت وطــفـــــلك

تشخيص ومعالجة أهم مشاكل األطفال )5/5(
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البقلة تقّوي القلب.. وتقي من السرطان

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

ن�ض�أ نب�ت البقل���ة يف منطقة البحر 

االأبي����ش املتو�ضط، لكنه ا�ضُتخدمت منذ 

ع�ضور م� قبل الت�ريخ على نط�ق وا�ضع 

يف الطب ال�ضين���ي القدمي، ويف الطهي، 

حيث يتم ا�ضتخدامه� ع�دة يف ال�ضلط�ت 

واليخن�ت، وت�ض����ف اإىل اأطب�ق اللحوم 

كعن����رش لذيذ، ويتم خلطه���� اأي�ضً� مع 

العجني ل�ضنع اأ�ضن�ف من اخلبز اللذيذ.

البقل���ة من االأع�ض�ب غ���ري الع�دية، 

والت���ي اأ�ضبح���ت مو�ض���وع للدرا�ض�ت 

العلمية، حيث حتت���وي على م�ضتوي�ت 

ع�لية للغ�ية من اأحم��ش »اأوميغ� 3« 

الدهني���ة، وكمي�ت كبرية م���ن االألي�ف، 

 ،»B«و  »C«و  »A« وفيت�مين����ت 

واملنغني���ز  واملغني�ضي���وم  واحلدي���د 

والبوت��ضي���وم والك�ل�ضي���وم والنح��ش، 

اأ�ضب����غ البيت�لني )مركب�ت  اإىل  اإ�ض�فة 

قوية م�ض�دة لالأك�ض���دة( والك�روتين�ت، 

والت���ي تعتر من املركب����ت الع�ضوية 

املفيدة.

الفوائد ال�ضحية يف البقلة

1- �ضح���ة القلب: البقل���ة ميكن اأن 
ت�ض�عد يف تعزيز ق���وة القلب واالأوعية 

الدموية، وذلك الحتوائه� على م�ضتوي�ت 

ع�لي���ة جداً من اأحم�����ش »اأوميغ� 3« 

الدهنية؛ اأعلى من امل�ضتوي�ت املوجودة 

يف زي���وت االأ�ضم����ك، وب�لت����يل ُتعتر 

اأف�ضل امل�ض���در لهذه االأحم��ش الدهنية 

املفيدة.

2- »اأوميغ� 3« ت�ض�عد على تقليل 
يف  »ال�ض����ر«  الكولي�ض���رتول  كمي���ة 

اجل�ضم، وتعزز ت���وازن الكولي�ضرتول يف 

جمرى ال���دم، لتح�فظ على اجل�ضم اأكرث 

�ضحة، وقد تب���نّي اأن ا�ضتهالك االأطعمة 

الت���ي حتتوي عل���ى ن�ضب���ة ع�لية من 

اأحم�����ش »اأوميغ� 3« تقلل ب�ضكل كبري 

من االأمرا�ش القلبي���ة الوع�ئية، وكذلك 

ت�ضلّب ال�رشايني، وب�لت�يل منع النوب�ت 

القلبي���ة وال�ضكت����ت الدم�غية، وكذلك 

البوت��ضي���وم ميك���ن اأن يقلل من �ضغط 

ال���دم عن طري���ق عمله عل���ى انب�ض�ط 

االأوعي���ة الدموية، والتقليل من ال�ضغط 

على القلب.

3- ي�ض�عد على خ�ض�رة الوزن: البقلة 
منخف�ض���ة جداً يف ال�ضع���رات احلرارية، 

الغذائية،  واالألي����ف  ب�ملغذي�ت  وغنية 

وهذا ُي�ضع���ر ب�ل�ضبع الك�مل بعد وجبة 

م���ن البقلة، مع احل�ض���ول على �ضعرات 

حراري���ة قليلة، وب�لت����يل ت�ض�عد على 

اإنق�����ش ال���وزن، واحلف�ظ عل���ى الوزن 

املث�يل.

4- تنمية الطف���ل: اأظهرت الدرا�ض�ت 
املبّك���رة اأن امل�ضتوي����ت الع�لي���ة من 

املوج���ودة   »3 »اأوميغ����  اأحم�����ش 

يف البقل���ة ت�ض�ع���د عل���ى التقليل من 

ا�ضطراب����ت النمو، مب���� يف ذلك مر�ش 

م���ن  التوح���د »ADHD«، وغريه���� 

الق�ض�ي���� التي توؤثر عل���ى املاليني من 

االأطف�ل يف جميع اأنح�ء الع�مل.

5- عالج االأمرا�ش املعوية: يف الطب 
البقلة على  ُت�ضتخدم  التقليدي  ال�ضيني 

نط����ق وا�ضع لعالج االإ�ضه����ل والنزيف 

املع���وي والبوا�ضري، يف ح���ني اأن الطب 

الغرب���ي مل يوؤكد هذه النت�ئج، وم� تزال 

ُت�ضتخ���دم البقلة حتى يومن� هذا لعالج 

فئ����ت وا�ضع���ة من االأمرا����ش املعوية، 

وذلك نتيجة احتوائه���� على عدد كبري 

م���ن املركب�ت الع�ضوي���ة املفيدة، مثل 

الدوب�م���ني، وحم�ش امل�لي���ك وحم�ش 

الليم���ون، واأالن���ني، والغلوكوز، وغريه� 

الكثري.

6- عالج م�ض�كل اجللد: البقلة ميكن 
ان تع�لج جمموعة وا�ضعة من االأمرا�ش 

اجللدي���ة، الحتوائه���� عل���ى م�ضتوي�ت 

ع�لية م���ن فيت�مني »A«، و مزيج من 

املركب����ت املوج���ودة يف البقلة ميكن 

اأن ت�ض�عد على تقلي���ل االلته�ب الن�جت 

ع���ن ل�ضع�ت النحل ولدغ����ت الثع�بني 

عندم� ُت�ضتخدم مو�ضعيً�، وتعمل كمطّهر 

للجل���د، وتقلل التج�عي���د، وتعمل على 

اإزالة الندوب والبقع من اجللد.

7- الوق�ي���ة من ال�رشط����ن: من اأكرث 
االأمرا�ش انت�ض����راً وم�أ�ض�وية يف الع�مل 

اليوم هو ال�رشط�ن، ومن املواد الغذائية 

امل�ض�دة لل�رشط�ن هي البقلة، الحتوائه� 

عل���ى م�ضتوي����ت ع�لية م���ن فيت�مني 

وكالهم����   ،»A« وفيت�م���ني   »C«

يعمالن كم�ض�دات لالأك�ضدة، ملنع بع�ش 

اأنواع ال�رشط�ن، حتدي���داً �رشط�ن الرئة 

والفم. مع ذلك، حتتوي البقلة اأي�ضً� على 

اأ�ضب�غ البيت�ل���ني، التي تعطي للنب�ت 

اللون االأ�ضفر واالأحمر املميزين.

8- �ضح���ة الع���ني: البقل���ة غني���ة 
اللذين  بفيت�مني »اأ« وبيت���� ك�روتني، 

لهم� فوائد كبرية للمح�فظة على �ضحة 

العني والروؤية �ضنوات عديدة، كم� ميكن 

اأن ت�ض�ع���د على منع ال�ضم���ور البقعي 

واإعت�م عد�ضة العني، عن طريق الق�ض�ء 

على اجلذور احل���رة التي ته�جم خالي� 

العني وت�ضب���ب هذه االأمرا�ش التي تزيد 

من حدوثه� ب�لتقدم يف العمر.

9- احلف�ظ على عظ�م قوية: جمموعة 
م���ن املع����دن املوج���ودة يف البقل���ة 

الذين  جتعله� خي�راً �ضحيً� لالأ�ضخ��ش 

يرغبون يف حم�ية عظ�مهم. الك�ل�ضيوم 

واملغني�ضيوم واحلديد، واملنجنيز، كله� 

اأن�ضجة العظ�م  عن��رش مطلوبة لتطوير 

وت�رشيع عملية �ضف�ء العظ�م.

10- حت�ضني الدورة الدموية: حتتوي 
البقلة عل���ى ن�ضبة ع�لي���ة من احلديد 

والنح��ش اللذي���ن يحفزان اإنت�ج خالي� 

الدم احلمراء. كل هذه املع�دن �رشورية 

لتعزيز الدورة الدموية، م� يعني و�ضول 

املزيد من االأوك�ضجني اإىل اأجزاء اأ�ض��ضية 

من اجل�ضم، وزي�دة �رشعة �ضف�ء اخلالي� 

ن  واالأع�ض�ء، وزي����دة منو ال�ضعر، وحت�ضُّ

ع�م لعملي�ت التمثيل الغذائي.

4 - من ج�ضمك ويتحكم يف ب�قي االأع�ض�ء / 
العب كرة برازيلي �ضنف االأح�ضن يف الع�مل

5 - بيت / ثمن مع�ملة
6 - ن�ض���ف مبنى / من اأ�ضم�ء القرد / وجه 

)ب�لع�مية(

7 - اأداة ن�ضب / ي� للده�ضة
8 - مم�ر�ض����ت جت�ري���ة يتن�ف����ش فيه���� 

امل�ضرتون / خوف �ضديد

9 - كت���ب وبعث وا�ضتقبل م� كتبه االآخرون 
/ معنى

10 - م���� ي�ضنع منه لب قل���م الر�ض��ش / 
متث�ل للعب�دة اأي�م اجل�هلية

ع��م���ودي

1 - ممث���ل بلجيكي من ممثلي اأفالم االآك�ضن 
/ اأر�ش فيه� جن�ئن خ�رشاء ي�نعة

2 - حديث / �ضوق كبري تب�ع فيه املنتج�ت 
املتنوعة والرتويج له�

3 - ت�ضيد / وك�لة ف�ض�ء
4 - ن�ضف كلمة قروي / مغ�رة / اأقدم ودخل

5 - ثلث� كلمة قرن / �ضدة اخلوف والفو�ضى 
النف�ضية
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كاريكاتير

�نقلبت حياة »�ألربت« ر�أ�صًا على عقب، فقد �أ�صيب 

مبر�ض �ل�رشط���ان ب�صبب �ملن�صط���ات وم�رشوبات 

�لطاقة �لتي جلاأ �إليه���ا ليح�صل على ج�صم مثايل 

وع�ص���ات �صخم���ة تلفت نظر كل م���ن حوله. �أر�د 

»�ألربت« �أن يقّدم نف�صه كنموذج لل�صباب �ملرتددين 

على �لن���و�دي �لريا�صية، و�لذين يتناولون �حلبوب 

و�مل���و�د �لتي تق���دَّم يف �ل�صاالت به���دف ت�صخيم 

�لع�ص���ات، لكن �نتهت �أ�صط���ورة بطولة م�صابقات 

كمال �الأج�صام �لتى خا�صها �ل�صاب بنهاية ماأ�صوية.

�صنو�ت من �لتمرينات و�تباع �أنظمة خا�صة و�حلقن 

مبو�د كيميائية لت�صخيم �لع�صات وتنحيف بع�ض 

�ملناطق �جل�صم، ق�صي عليها بعد �إ�صابته ب�رشطان 

�لكبد، كنتيج���ة طبيعية لكم �ملن�صط���ات و�ملو�د 

�الأخرى �لتى كان يتبعها. �أفرط »�ألربت« يف تناول 

�أكرث م���ن 10000 �صعرة حر�ري���ة يف �ليوم �لو�حد، 

وكان ي�رشب ثماين علب من م�رشوب �لطاقة، حتى 

تويف نحيًا �صعيفًا، بع���د �أن �أفقده �ملر�ض كل ما 

ك�صبه ب�صبب هذه �ملو�د.

يحب كثريون �ل�»كات�صاب«، وذلك لطعمه �للذيذ، 

لكن هل تعلمون ما هي �ملكّونات �لتي ُي�صنع منها 

هذ� �ل�رش�ب؟

عندما يرغب �أحد ب�ص�����ر�ء »�لكات�صاب«، عليه �أن 

يتذك����ر هذه �الأ�صباب �لثاثة �لت����ي تدفعه لابتعاد 

عنه:

يحت����وي �ل�»كات�صاب« على تركيز عاٍل من �رش�ب 

»فركتوز �لذُّرة«: هذ� �ل�رش�ب م�صنَّع من ُذرة معدَّلة 

ور�ثي����ًا ب�صكل ُم�����رشّ، وفيه ن�صبة �صم����وم، كما �أنك 

مبج����رد تناوله فاإنه يت�صب����ب يف �رتفاع �صكر �لدم 

بن�صبة كبرية، ورمب����ا يتلف ن�صبة من �أن�صجة �لكبد. 

و�أثبتت در��ص����ات عديدة �أن تناول كميات كبرية من 

�����رش�ب »�لفركتوز« �ملعدَّل ي����وؤدي �إىل زيادة ن�صبة 

�الإ�صابة باأمر��ض �لقل����ب و�ل�صمنة و�لبول �ل�صكري، 

باالإ�صافة �إىل ت�صببه يف �إ�صعاف جهاز �ملناعة.

ويف حتليل حديث لهذ� �ل�رش�ب، مت �كت�صاف �حتو�ئه 

على ن�صبة من �لزئبق، وه���و �صديد �ل�صمية للج�صم، 

لذل���ك ين�صح �الأطباء يف �أم���ريكا هذه �الأيام بتجنُّب 

تناول �أي �أغذية حتتوي على �رش�ب »فركتوز �لذُّرة«.

����ر و�صكر:  يحت����وي �ل�»كات�ص����اب« على خّل مقطَّ

����ع من ُذرة  ر �أي�صًا غ����ري �صحي، وُي�صنَّ �خل����ل �ملقطَّ

ل����ة ور�ثيًا، باالإ�صاف����ة �إىل �أن ملعقة و�حدة من  معدَّ

�ل�»كات�ص����اب« حتتوي على 4 غر�م����ات من �ل�صكر، 

وهي كمية غري �صحية مطلقًا.

�ل�»كات�ص����اب« لي�ص����ت له �أية قيم����ة غذ�ئية: يف 

�لنهاي����ة، يجب �أن نع����رف �أن �ل�»كات�صاب« لي�صت 

ل����ه قيمة غذ�ئي����ة؛ ال �ألي����اف وال بروتينات مفيدة، 

كل م����ا يحتويه هو معجون �لبن����دورة م�صافًا �إليه 

�ل�صابق  �لكيماوي����ات و�ل�صكريات �ملعدَّلة ور�ثي����ًا 

ذكرها.

إلى محّبي »الكاتشاب«: احذروا

أدَمَن على مشروبات الطاقة.. فأصيب بالسرطان


