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واشنطن تحشد عربانها 
لمزيد من استنزاف سورية

الغاز المصري.. والهلع »اإلسرائيلي«

ليلة حاول »المستقبل« 
التشويش على الحوار

FRIDAY 11 SEPTEMBRE - 2015 
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التوتر  اأنــه يف غاية  �شابق  رئا�شي  ل�شيقون مبرجع  نقل مقربون 

والغ�شب الأن الرئي�س نبيه بري جتاهله متاماً ومل يدعه اإىل احلوار، 

ويردد خالل جل�شاته اال�شتعرا�شية: للروؤ�شاء ال�شابقني وزن وخربة، 

وهم قادة يف املوارنة، ويجب اأن تكون لهم كلمة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ـر وغـضـب
ّ
تــوت

إنسانية أوروبية تجاه السوريين.. ولكن

 � الصين.. والنظام »االشترا - سمالي«
� أهمية الدور اإليراني بعد االتفاق النووي

التغريبة العربية.. بعد الفلسطينية

وطـن »الـصّبـاح« بـال كهـربــاء
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الـحــوار.. 
بين الواقع المفروض 

والنتائج الوهمية
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في ذكرى رحيلك: 
سورية بأمّس الحاجة إليك

مت���رّ يف هذه الأي���ام الذكرى احلادي���ة ع�رشة لرحيل 

�شماح���ة ال�شيخ املجّدد اأحمد كفتارو، الذي كرّ�س حياته 

خلدمة الإخاء الإن�شاين والدعوة اإىل اهلل عز وجل.

ق���د يكون احلدث عادي���ًا، فالعلم���اء والفقهاء ك�شائر 

النا�س؛ يعي�ش���ون وميوتون ولهم اأقداره���م واآجالهم، ل 

ي�شتاأخرون �شاع���ة ول ي�شتقدمون، لكن الذي دفعني اإىل 

الكتاب���ة اليوم، هو حاجة �شورية له���ذا الرجل يف هذه 

الأيام الع�شيبة.

رمبا كان ال�شيخ اأحمد كفتارو من القالئل الذين ميكنهم 

اأن ُيحدث���وا فرقًا ل���و اأدركوا هذه الأي���ام الع�شيبة. فقد 

اأعلن الرج���ل منذ بداية دعوته اأن الإن�شان اأخو الإن�شان؛ 

اأح���ب اأم كره، وعمل حياته ليكرّ����س عقيدة اأن »اخللق 

كله���م عيال اهلل واأحب اخلل���ق اإىل اهلل اأنفعهم لعياله«، 

واأن »الأدي���ان كلها م���ن اهلل«، واأن »الأديان واحدة يف 

مقا�شدها ومبادئه���ا ومبانيها«، واأن »على الإن�شان اأن 

يكت�ش���ف اأخاه الإن�شان يف �شعيه اإىل اهلل، واأن يبحث يف 

كل اإن�شان عن مكان الفطرة التي اأودعها اهلل فيه قبل اأن 

ينتظم يف اأي دين من الأديان«.

كاأمن���ا كان ال�شيخ ي�شاه���د اأيامنا الكئيب���ة هذه، فكان 

يرف�س اأي �شقاق بني امل�شلمني، مهما كانت مذاهبهم، ولأجل 

نة  ذل���ك فقد كان دومًا على راأ����س ن�شاطات الإخاء بني ال�شُّ

وال�شيعة، وكان راأ�ش���ًا يف كل املبادرات التي دعت لالإخاء 

الإ�شالم���ي - امل�شيحي، بل اإن���ه انطلق اإىل ما هو اأبعد من 

الأديان ال�شماوية، وحقق �شالت هامة مع البوذيني وال�شيخ 

وديان���ات ال�شنت���و والأموتو يف الياب���ان، وكان يف �شعيه 

كل���ه يحّدثهم عن اهلل اخلالق رب حمم���د ومو�شى وعي�شى 

واإبراهيم )عليهم ال�شالة وال�شالم(، {ور�شاًل قد ق�ش�شناهم 

عليك ور�شاًل مل نق�ش�شهم عليك}.

لقد كانت اأفكاره دومًا جتاَبه بال�شد من قَبل املتع�ّشبني 

الذين اأظهروا اليوم حقيقة م���ا يعتقدونه جتاه الإن�شانية، 

لكن عل���ى الرغم مما كانوا يتهمونه ب���ه من افرتاءات، ظّل 

ال�شيخ �شاخمًا يوؤدي ر�شالته ول يتزحزح عن ر�شالة الإخاء 

الإن�شاين.

وعلى م�شتوى الطوائ���ف الإ�شالمية، فقد حترّك ال�شيخ 

)رحم���ه اهلل( �ش���وب كل املذاه���ب والطوائف، ويف جبل 

الع���رب كان يعزز يف بني مع���روف روابط الإ�شالم التي 

جمعت بني اأهل التوحيد على اختالف مذاهبهم.

ح���ني رح���ل كان يف عزائ���ه م�شلم���ون وم�شيحيون، 

واأ�شوليون وعلمانيون، وا�شرتاكيون وليرباليون، وكانت 

كلماته ت�ش���ع اجلميع بلحن الإخ���اء، واأقيمت له �شالة 

الغائب يف مئات امل�شاج���د وع�رشات الكنائ�س، واأقيمت 

حفالت التاأبني والقدا�ش���ات يف �شوامع وبَيع و�شلوات 

وم�شاجد يذكر فيها ا�ش���م اهلل كثرياً، وكانت اأيامًا فريدة 

لالإخاء واملحبة بني اأبناء البلد الواحد..

لقد رحل الرجل وبقيت ذكراه واأيامه الطيبة..

وما من كاتب اإل �شيفنى.. ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فال تكتب بخطك غري �شيء... ي�رشك يف القيامة اأن تراه

املحامي في�صل حممود كفتارو

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

تاأّخ���ر الرئي����س نبيه ب���ري يف الدعوة 

اإىل احل���وار، حتى مّل اجلمي���ع من جل�شات 

الأربعاء النيابي���ة، والنا�س يعريون نوابهم 

الذين يداومون على »احل�شور الأربعائي«، 

اأنهم لول لقاءات عني التينة، ملا كانت هناك 

كام���ريا تلتقط نائبًا، ول هن���اك ميكروفون 

اإعالم���ي يالحق اآخر؛ لأع�شاء جمل�س نيابي 

معّط���ل، ل يف التمثي���ل ول يف الت�رشيع ول 

يف م�رشوعية وجود نواب يتقا�شون الرواتب 

من اأموال ال�شعب.. و»طبخ البح�س« ما�شي.

يجب اأن يع���رتف اجلميع اأن اخلوف من 

نية - ال�شيعية بداأ يف العام 2005،  الفتنة ال�شُّ

ومّتت مواجهته ب�»التحالف الرباعي«، واأن 

نتائ���ج انتخابات 2009 كلّف »اإنتاجها« ما 

ل يقل عن ملياري دولر، حتت �شغط اخلوف 

نف�شه، ثم دخل لبن���ان ومعه كل موؤ�ش�شاته 

يف ح���رب مذهبية باردة بع���د العام 2011، 

حالت حكمة البع�س يف لبنان دون حتويلها 

اإىل �شاخنة، بل حارقة حتى درجات الرماد.

ويج���ب اأن يعرتف كل من �شيلّبي دعوة 

احل���وار، اأن امل�شائ���ل مت�شابك���ة اإىل درجة 

التعقي���د، متامًا كما ه���ي يف ال�شارع، ويف 

حني ل يدري البع����س من املتظاهرين ماذا 

يريدون لك���رة مطالبهم، كذل���ك لن يتمكن 

املتحاورون من حتديد من اأين يبداأون، مادام 

العماد عون الذي »�شّوت اأن�شاره باأقدامهم 

يف ال�ش���ارع«، ق���د حّدد ما يعت���ربه مطلبًا 

حمقًا: انتخ���اب رئي�س من ال�شعب، اأو و�شع 

قانون انتخابي ع���ادل ينتج جمل�شًا نيابيًا 

يتوىل انتخاب الرئي�س، وحزب اهلل هو حتمًا 

ه و�شع قانون انتخابي عادل على  م���ع توجُّ

قاعدة الن�شبية ولبنان دائرة واحدة، وهذا ما 

يرف�ش���ه النائب وليد جنبالط ومعه جماعة 

»14 اآذار«.

قد يك���ون اعتذار »الق���وات اللبنانية« 

ع���ن احل�شور هو ا�شتب���اق للنتائج التي قد 

تن�شح���ب منذ حوارات بعب���دا على اأي حوار 

اآخر مادامت الظ���روف مل تتبدل، وقد يكون 

�رشط انتخاب رئي�س للجمهورية يف الثالثني 

من اأيل���ول واقعي���ًا ميكن ل�»الق���وات« اأن 

ت�شع���ه تعجيزيًا للعزوف ع���ن احلوار، لكن 

�رشط ان�شحاب حزب اهلل من �شورية يف زمن 

»رماد الربيع العرب���ي« يبدو كاأنه مبالغة 

يف ت�شخ���ني ال�شاحة ال�شيا�شي���ة اللبنانية، 

م���ن منطلق نقطة قوة متتلكه���ا »14 اآذار«؛ 

اأن الأم���ر الواقع ال���ذي يعي�شه لبنان يكرّ�س 

ما لقي�رش لقي�رش م���ن عدد النواب والوزراء 

حتى الع���ام 2017، ولي�س لدى »قي�رش« ما 

يخ����رشه اإذا تخلف عن جل�شات احلوار بقرار 

فردي، اأو باإيعاز من احللفاء »امل�شتقبليني« 

الذين ميتلك���ون »كوتا« غ���ري واقعية من 

الن���واب امل�شيحي���ني ولي�ش���وا م�شتعدي���ن 

للغو�س حاليًا يف قان���ون انتخابات مي�س 

بهذه »الكوتا«.

واإذا كان���ت الأمور ق���د بلغت حداً يدفع 

بالنائب بهي���ة احلريري لأن ت�شافر ملقابلة 

ابن �شقيقها يف باري����س، وبحث النعكا�س 

ال�شعبي ال�شلبي لت�رشيح الع�رشات من اأبناء 

�شيدا، �شواء العامل���ني منهم يف »�شعودي 

اأوجيه« اأو املوؤ�ش�شات احلريرية يف لبنان، 

على خلفي���ة الأو�شاع املادي���ة املتدهورة 

له���ذه املوؤ�ش�ش���ات، فاإن اأي بح���ث بقانون 

انتخاب���ي على طاول���ة احل���وار لي�س من 

م�شلحة »تي���ار امل�شتقبل«، لأن ا�شتعرا�س 

و�شع���ه على الأر����س، �شواء يف ع���كار اأو 

طرابل�س اأو بريوت اأو زحلة والبقاع و�شوًل 

اإىل �شي���دا، ل ي�شج���ع ه���ذا »التيار« على 

البح���ث يف قانون انتخاب يحكم عليه منذ 

الآن بالتقهقر.

يج���ب اأن نعرتف باأن الأقط���اب الذين 

لّبوا دعوة ب���ري اأو اأولئك ال���ذي رف�شوها، 

لي�شوا م�شتعّدين يف الوقت احلا�رش لتبادل 

التن���ازلت من اأجل حل���ول و�شطية تر�شي 

اجلمي���ع، لأن الأخطر م���ن اقت�شام »جبنة 

الدول���ة«، ه���و الواق���ع الوطن���ي واخلطر 

الوجودي على الكي���ان اللبناين، والذي ما 

زال البع�س ينكر فيه على املقاومة ف�شلها 

يف هذا ال�شاأن، ل ب���ل يطالبها بالن�شحاب 

من �شورية، وكاأن اجلوار ال�شوري باألف خري 

واأمان ولي�س هناك اإرهاب يقرع الأبواب من 

ال�رشق، بل حتى من اجلنوب ال�رشقي.

لن نذهب بعي���داً يف ا�شتنتاج النتائج 

الوهمي���ة لهذا احل���وار ال���ذي فر�شه واقع 

ال�ش���ارع، لأنه �شيك���ون على اأبع���د تقدير 

»تي���ار   - اهلل  ح���زب  حل���وار  م�شابه���ًا 

امل�شتقبل«: حوار من اأجل احلوار، مع بحث 

اإمكانية تفعيل دور احلكومة والتوافق على 

ت�رشيع ال�رشورة، �رشط البدء مبناق�شة بنود 

قان���ون انتخابي ن�شبي �شيطول البحث فيه 

اأكر مما نتوق���ع، ونعتذر عن البوح مبا هو 

غري خاٍف على اأحد: مادام الرئي�س احلريري 

ُم�رشّاً عل���ى »اإدارة الظهر«، كما قال ال�شيد 

ن�رشاهلل، وم���ادام ميار�س ال�شيا�شة من باب 

التحدي والت�شفي مم���ا يح�شل يف �شورية، 

ومادام �شمن لعبة �ش���د احلبال ال�شعودية 

مع اإيران، وقادراً على تعطيل اأي اإ�شالح عرب 

م�شادرة النواب وفر����س قوته يف التمثيل 

احلكوم���ي، ف���ال حل ع���رب اأي ح���وار �شوى 

ب�»لبننة« اأداء �شع���د احلريري، وحزب اهلل 

والرئي�س بري اأدرى بكيفية »اللبننة« لول 

نية -  ا�شتم���رار اخلوف من بعبع الفتنة ال�شُّ

ال�شيعية. 

اأمني اأبو را�صد

النتائج المرتَقبة لحوار 
األقطاب اللبنانيين سيكون 
على أحسن تقدير مشابهًا 

لحوار حزب اهلل - »تيار 
المستقبل«

موضوع الغالف2

معت�سمون يف �ساحة ال�سهداء حلظة انعقاد جل�سة احلوار

الحوار.. بين الواقع المفروض والنتائج الوهمية
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همسات

¡ مل�شلحة الع�شكر؟
ت���دور يف اأروق���ة �شيا�شي���ة ج���دالت هام�شة حول 

�شقوط حظ���وظ اأي ع�شكري حايل اأو �شابق يف رئا�شة 

اجلمهوري���ة، بع���د م�شهد ال�شارع الداع���ي اإىل اإ�شقاط 

الطبق���ة ال�شيا�شي���ة عن بك���رة اأبيه���ا، بينما اعترب 

خمت�ش���ون مبيزان الراأي الع���ام اأن ما يجري حتمًا ل 

ي�شّب اإل يف م�شلحة الع�شكر.

¡ حبل الكذب ق�شري

قال اأحد م�شايخ الطائفة الدرزية اإن اتهام وليد 

جنبالط للنظام ال�شوري باغتيال ال�شيغ بلعو�س �شببه 

انتظار »دية« يقب�شها من رعاة وممويل »جبهة 

الن�رصة«، وهو ي�شبه موقفه بعد مذبحة »قلب لوزة« 

نوا له 
ّ
على اأيدي اأ�شدقائه يف »الن�رصة«، الذين بي

فعاًل اأن حبل الكذب ق�شري.

¡ �شفقة غازية
جتري يف الكوالي�س الإعداد ل�شفقة قوارير غاز فارغة 

ي�شتفي���د منها م�شوؤول معني ب�شتة ماليني دولر على 

الأقل؛ كربح �شاٍف من دون اأدنى تكلفة. 

¡ لأ.. ما بتمون
ك�ش��فت حمامي��ة م��ن منطقة �ش��يدا اأن جهة �شيا�ش��ية 

ناف��ذة و�ش��عت قائم��ة با�ش��ماء حمامني للدف��اع عن 

جرائم اأحمد الأ�ش��ري، ورف�ش��ت املحامية اإدراج ا�شمها 

يف القائمة، ما اأثار غ�ش��ب اجلهة املذكورة التي كانت 

تعتق��د اأنه��ا »بتم��ون«، خ�شو�ش��ًا اأن له��ا �ش��ابقة يف 

حالت مماثلة.

¡ حذر
لوح���ظ اأن ع���دداً ل ي�شتهان به من ال���وزراء والنواب 

�شمتوا عن الت�رشيح املت�شنج، وكذلك اأوقفوا جولتهم 

الإعالمية مع تنامي احلراكات ال�شعبية.

¡ نحو انقالب كبري
موؤ�ش�ش��ة دينية ك��رى جت��ري ال�ش��تعدادات لتحولت 

كب��رية يف هيكليتها الإدارية على م�ش��توى لبنان، مبا 

ي�ش��به النقالب على الدور ال��ذي ُطبعت به منذ حتولها 

ع��ام 1932 اإىل موؤ�ش�ش��ة وطني��ة هام��ة وك��رى لعب��ت 

دوراً يف التاري��خ الوطني اللبن��اين، والهيكلية اجلديدة 

 يف م�شلحة »تيار« من الطائفة، 
ّ
كما ر�ش��ح عنها ت�شب

وحتديداً �شخ�س واحد من هذا التيار.

¡ اآلف ال�شباب خارج عر�شال
اآلف ال�شباب م���ن عر�شال باتوا خارج بلدتهم، ب�شبب 

رف�شه���م اأخذ البل���دة واأهلها اإىل التط���رف والإرهاب، 

ومع���اداة حميطها، وه���ي التي عرف���ت يف تاريخها 

مبوقعه���ا الوطن���ي والقوم���ي والقي���ادي يف البقاع 

ال�شم���ايل. وكما ُعل���م فاإن اأطرافًا كان���ت يف الأ�شا�س 

ل وزن له���ا ول دور، ومعروف���ة بتلّونه���ا، اأ�شبح���ت 

بف�شل »تيار امل�شتقبل« حتت���ل مكانًا بارزاً، وتلعب 

اآلن الأدوار اخلطرية مل�شلح���ة املجموعات ال�شورية 

الإرهابية والتكفريية.

¡ ال�شفارة.. ولي�س الإدارة
كان لفت��ًا م��ا اأعلن��ه الرئي���س نبي��ه ب��ري اأن ال�ش��فري 

الأمريكي يف لبنان دايفي��د هيل اعرتف اأمامه بعالقة 

�ش��فارته مع العديد من الذين يقودون احلراك ال�ش��عبي 

يف و�ش��ط بريوت، واإن نف��ى اأن يكون لإدارة بالده دور 

يف ذلك.. اإذن، ال�شفارة ولي�س الإدارة يا عم �شام.

¡ ق�شاء غري نزيه
خالل حفل اجتماعي، جزم دبلوما�شي اأن قرار الق�شاة 

الفرن�شي���ني يف جرمية اغتي���ال يا�رش عرفات هو قرار 

�شيا�شي بامتياز، �شيما اأن الإثبات الطبي مبوته جراء 

مادة بولوني���وم، غريم�شكوك فيه على الإطالق، قائاًل: 

الق�شاء الفرن�شي بهذه احلال لي�س اأف�شل من اأي ق�شاء 

يف دول���ة متخلفة يحكمها طغ���اة، والهدف هو تربئة 

»اإ�رشائيل« من اجلرمية املو�شوفة.

ُعقدت اأوىل جل�شات احلوار بني قادة 

الكت���ل النيابية، يف املجل����س النيابي، 

ولوحظ اأن الجتم���اع التمهيدي ا�شُتبق 

بحملة �شعواء لكتلة امل�شتقبل النيابية 

قبل اأقل م���ن ع�رشين �شاعة على التئام 

طاولة احلوار، مبا يذّكر مبا كان الرئي�س 

نبي���ه بري قد حّذر منه قب���ل 72 �شاعة 

من املوعد، حي���ث قال اإن احلوار ل يبداأ 

ب�»�شباح اخلري يا اأقرع«.

كتل���ة »امل�شتقب���ل« النيابية �شّنت 

هجوم���ًا عنيفًا ع�شي���ة جل�شات احلوار 

ب���ال اأي مربّر على ح���زب اهلل، م�شتعملة 

تعابري ت�شل اإىل الق���دح والذم، كتعبري 

»م�شيلم���ة«، واتهامات �شاقتها يف غري 

وقائعها، وفيه���ا كّم كبري من التحري�س 

املذهبي الذي ينتظ���ر رداً وا�شعًا، �شواء 

من حزب اهلل اأو التيار الوطني احلر، وهو 

الأمر الذي مل يح�شل، ومل ي�شِف غليل من 

�شاغ »البيان الأزرق« الذي بدا وا�شحًا 

عليه طريق���ة ونهج واأ�شل���وب الرئي�س 

ف���وؤاد ال�شنيورة، الذي ح�رش على طاولة 

احلوار ب�شفته رئي�شًا لكتلة »امل�شتقبل« 

النيابية، وه���و ما يعيد ال�شوء اإىل ن�س 

الدعوة الت���ي كان قد وّجهه���ا الرئي�س 

نبيه بري من اأجل احلوار املن�شود، حيث 

اأ�شار اإىل »قادة الكتل« ولي�س »روؤ�شاء 

الكت���ل«، وكاأن���ه كان ي�شت�رشف بع�س 

املواقف التي ميكنه يف حلظة ما، وعلى 

طريقته واأ�شلوبه املميزين اأن ي�شع حداً 

له، ب�شفته »غري ذي �شفة«.

واإدارته تعرف  اأقل���ع،  املهم، احلوار 

كي���ف ل جتعل���ه يتج���ه يف اجتاهات 

مت�شعبة اأو خاطئة، مع العلم اأن م�شادر 

وا�شع���ة الطالع ك�شفت اأن���ه مع �شدور 

»البي���ان الأزرق«، ع���رف راعي احلوار 

واأكر م���ن طرف، اأن �شاح���ب ال�شياغة 

والأ�شل���وب الت�شعيدي يح���اول اأن يوتر 

الأج���واء، »لي�شو����س« عل���ى احل���وار 

املوعود، علم���ًا اأنه مل يتخ���لَّ عن هذا 

الأ�شلوب اأي�شًا يف م�شرية احلوار القائمة 

ب���ني حزب اهلل و»تي���ار امل�شتقبل« يف 

عني التينة.

اجلل�ش���ة الأوىل م���ن احل���وار رغم 

الأج���واء الت���ي اأث���ريت بالتزام���ن مع 

العا�شف���ة الرملية الت���ي ت�رشب لبنان، 

اأر�ش���ت ج���دول الأعم���ال ال���ذي طرحه 

الرئي����س ب���ري، واأوج���دت املناخ���ات 

ل�شتكم���ال احلوار، بالرغ���م من �شجيج 

التي  ال�شاخب���ة  التح���ركات  و����رشاخ 

كانت جتري على بع���د اأمتار من مبنى 

جمل����س النواب، مل���ا ي�شمى »املجتمع 

املدين« وف���ق امل�شطلح الأمريكي، الذي 

يحاول اأن ياأخذ املجتمعات اإىل فو�شى 

متع���ددة الأ�شكال والوج���وه، وكاأنه يف 

اأي بلد يج���ري احلديث فيه عن جمتمع 

اإن�ش���ان، عدة جمتمعات،  مدين وحقوق 

وهو الأمر ال���ذي مل يفهمه كثريون ممن 

يت�شدرون احل���راك ال�شعبي، واإذا جنحوا 

يف مهمته���م التي اعرتف بها ديفيد هيل 

نف�شه اأمام الرئي����س بري، �شيكون وباًل 

على البلد.

املهم اأن احلوار بداأ، وقد ل يح�شم اأي 

تف�شيل من جدول الأعمال، لكن �شُي�شهم 

يف تربي���د الأجواء املت�شنجة، وقد ُي�شفر 

عن بع����س احللول ال�رشوري���ة، كاأزمة 

النفايات الت���ي ي�شعها رئي�س احلكومة 

متام �شالم كاأولوية، ل�شيما اأن »ل ناقة 

ول جمل« ل���ه يف هذه الق�شية املعّقدة 

الت���ي ورثها من احلكوم���ات املتعاقبة، 

خ�شو�شًا احلكومات التي كان فيها فوؤاد 

ال�شنيورة وزير دول���ة لل�شوؤون املالية، 

ووزي���ر مالي���ة ورئي�س حكوم���ة.. حبذا 

لو يتذكر ال�شني���ورة حمرقة برج حمود 

وكي���ف   ،)2000  –  1998( وتفا�شيله���ا 

تغريت الأحوال.. ف�شبحان مغرّي الأحوال.

انتهت اجلل�شة احلوارية الأوىل على 

اأحاطت باملجل�س  التي  التظاهرات  وقع 

�شع���ارات خمتلفة  النياب���ي، ورفع���ت 

ملواجهة الف�شاد..

لكن، اأين الفا�شدون؟ ومن هم؟ وكيف 

ْين العام وعجز املوازنة؟ فذلك  تراكم الدَّ

ل ج���واب له، ولن يوؤت���ى على ذكره يف 

احلوار، وكل الأمل اأن ل ينتهوا على طريقة 

مان�شيت جري���دة »امل�شتقبل« �شبيحة 

ي���وم احلوار، والذي جاء فيه »امل�شتقبل 

حتيي احلراك امل���دين: ملحا�شبة مالية 

منذ الطائف«.

حبذا ل���و يح�شل ذلك، فم���ن ا�شتفاد 

م���ن اللعب ب�رشف الل���رية، ومن �شندات 

اخلزينة ذات الفائدة العالية؟ وكيف جرت 

التلزمي���ات بالرتا�شي؟ واأي���ن 4 مليارات 

لرية هبات اإبان حرب متوز؟ وكيف �رُشقت 

بريوت ل�شالح �رشكة خا�شة؟ ووو.. وماذا 

عن م�شري ال�11 مليار دولر ال�شائعة من 

املوازنات منذ 2005؟

عبد اهلل نا�صر

المطلوب محاسبة مالية 
منذ الطائف.. تكشف 

المستفيد من اللعب بصرف 
الليرة وسندات الخزينة ذات 

الفائدة العالية
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واشنطن تحشد عربانها لمزيد من استنزاف سورية

محاولة إثارة الفتنة في السويداء: الهدف درعا

الدبلوما�سي  هولربوك؛  ريت�سارد 

الأم��رك��ي ال��ذي ت��ويف اأواخ���ر عام 

يف  اأوباما  ب��اراك  عينه  وهو   ،2010
اإىل  خا�سًا  مبعوثًا   ،2009 ال��ع��ام 

قبلها  وكان  وباك�ستان،  اأفغان�ستان 

قد ُعينِّ مندوبًا خا�سًا اإىل يوغ�سالفيا 

ال�سابقة، لإنهاء ال�رصاع بي البو�سنة 

والهر�سك، وتو�ّسل اإىل اتفاقية دايتون 

اأنهت هذا ال�رصاع،  1995، والتي  عام 

دبلوما�سية  ع��ن  حت���ّدث  م��ن  ه��و 

»احلقيبة والدبابة«.

اخلليجية  »العقول«  اأن  ويبدو 

هذه  م��ن  ا�ستفادت  ق��د  »ال��ن��ّرة« 

لل�سيد  لتقدم  الأمركية،  »النظرية« 

»اجلليلة«،  خدماتها  الأم��رك��ي 

العيون  من  كثراً  هناك  اأن  خ�سو�سًا 

الدول  تلك  على  احلمراء  الأمركية 

الغازية يف ال�سحراء العربية، التي ل 

تقبل ل�سعوبها اأن ُيدخلوا »احلداثة«، 

فريت�سارد برل؛ الذي كان يطلق عليه 

يف  م�ست�ساراً  وعمل  الظالم«،  »اأمر 

البنتاغون الأمركي اأيام جورج بو�ش 

بالباحثي  وياأتي  ينّظر  كان  البن، 

جرنالت  اأمام  ليحا�رصوا  الأمركيي 

الوليات املتحدة، وينّظروا »ل�رصورة 

�سينفجر  واإل  ال�سعودية،  يف  التغير 

الو�سع يف وجهنا«.

ورمبا لهذا �سارعت مملكة الرمال، 

ملبايعة  اخلليجية،  وامل�سيخات 

للمحافظي  الأمركية  امل�ساريع  كل 

املنطقة  على  الهجوم  يف  اجل���دد 

ال�سعودية  قّدمت  وعليه  وتفكيكها، 

القواعد  �سيء؛  كل  والبحرين  وقطر 

والأر�����ش،  والأم�����وال،  الع�سكرية، 

لالنطالق لغزو العراق عام 2003.

قبلها كانت اململكة »الوهابية« 

قد قّدمت كل الإمكانيات لن�سوء وتطور 

ع�سع�ست  التي  »القاعدة«  وارتقاء  

اأفغان�ستان، ون�ّسبت عليها قائداً  يف 

واأكرب  اأبرز  اأحد  جنل  وزعيمًا؛  واأمراً 

و�رصيك  ال�سعوديي،  الأعمال  رجال 

احلاكمة،  الأ���رصة  اأم��راء  من  العديد 

اإ�سافة اإىل كونه اأ�سله من ح�رصموت 

اليمنية، التي ي�سع اآل �سعود عينهم 

عليها منذ ع�رص �سنوات..

اأيلول   11 اأح��داث  كانت  اأن  اإىل 

 19 اأ�سل  من  اأن  تبينَّ  التي   ،2001
 16 بينهم  »القاعدة«،  من  مهاجمًا 

الثور  هَيجان  بداية  فكانت  �سعوديًا، 

الأمركي، الذي تو�ّسع بقواعده يف دول 

اخلليج، وبداأت مرحلة جديدة تولها 

كاتب �سيناريو بارع، ل يقتل اأبطاله، 

لكنه يوّزع عليهم البت�سامات، وهكذا 

اأمكنه اأن يجعل الدولة العربية خارج 

اأي خيال عربي.. ل بل اإن هذا اخليال 

اأنور  جرّ  اأن  منذ  ميوت  ب��داأ  قد  كان 

دايفيد،  كامب  اتفاقية  اإىل  ال�سادات 

اإىل دولة يع�سع�ش فيها  وحّول م�رص 

ول�سو�ش  ال�سمان،  والقطط  الف�ساد 

املال احلرام، ليتبعها باتفاقيتي وادي 

منظمة  مع  واأو�سلو  الأردن  مع  عربة 

كانت  بينما  الفل�سطينية،  التحرير 

ال�سحراوية  الكاز  باعة  الدول  معظم 

وتدافع  العدو،  مع  وعلنًا  �رصاً  تطّبع 

ل  املثال  �سبيل  على  ونذكر  عنه، 

احل�رص، املوقف الر�سمي ال�سعودي يف 

قمة العدوان »الإ�رصائيلي« يف حرب 

جمل�ش  عن  �سدر  ال��ذي   ،2006 متوز 

امللك  برئا�سة  اجتمع  الذي  ال��وزراء 

وو�سف املقاومي ب�»املغامرين«.

العظيم  املقاومة  انت�سار  ك��ان 

على  �سقط  ال��ذي  ال�ساخن  ك��امل��اء 

روؤو�ش باعة الكاز، لهذا فر�ش ال�سيد 

الأمركي اأن تتحول »اإ�رصائيل« فعاًل 

خارج اخليال العربي الذي مات، ول 

بد براأيهم اأن ميوت من هو قادر على 

فاندفع  ما،  حلظة  يف  �سحنه  اإع��ادة 

هذه  اأجل  من  قوته  بكل  الكاز  بائع 

املهمة.

خرجت حاملة الغاز القطرية من 

ت�سعى  كدولة  ارتدته،  الذي  اللبا�ش 

بتمويل  وب��داأت  وال��ت��وازن،  للحداثة 

واندفعت  العربي«،  »الربيع  اأكذوبة 

و�سّخروا  وتهدد،  تهول  الرمال  مملكة 

له مئات املليارات من الدولرات..

ووفقًا للمعلومات، فاإن قطر تدفع 

وحدها،  الن�رصة«  ل�»جبهة  �سهريًا 

يف  »ال��ق��اع��دة«  ذراع  ُتعترب  التي 

دولر  مليون  ع�رصين  ال�سام،  ب��الد 

�سهريًا، وال�سعودية هي التي اأ�سهمت 

قطر يف  لت�سبق  »داع�ش«  ولدة  يف 

تطرفها �سد الدولة الوطنية ال�سورية، 

ب�سورية  ال��ع��راق  رب��ط  خ��الل  م��ن 

تنتهي  التي  العارمة،  الفو�سى  يف 

روؤية  وفق  املنطقة  ت�سكيل  باإعادة 

�سهيونية، اإ�سافة اإىل متويلها الكبر 

الإرهابية،  التنظيمات  من  للعديد 

زهران  بقيادة  الإ�سالم«  ك�»جي�ش 

علو�ش، و»اأحرار ال�سام«، ناهيك عن 

»موك«  غرفة  الفاعلة يف  امل�ساركة 

دويلة حلد جديدة  تعمل خللق  التي 

على احلدود مع اجلولن املحتل ومع 

الأردن، الذي يتميز بالتن�سيق الأمني 

ال�سهيونية  املخابرات  مع  ال�سديد 

والأمركية.

لهذا  لكل  وا�سحة  خال�سة  ثمة 

الواقع، عرّبت عنه درا�سة �سدرت عن 

ب�سلته  املميز  �سرتاتفور«  »معهد 

الإجناز  اأن  وهي   ،»CIA«�ب الوثيقة 

على  احلرب  بنتيجة  املحقق  الثمي 

الإقليمية  ال��ق��وة  �سل  ه��و  �سورية 

املناف�ش  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����س��وري��ة 

الرئي�سي ل�»اإ�رصائيل« قبل عام 2011، 

واإ�سغالها باأولويات الت�سدي للتهديد 

اجلماعات  متثله  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي 

امل�سلحة املتعددة، خ�سو�سًا تنظيمي 

»داع�ش« و»الن�رصة«، ويقدم التقرير 

الإقليمي  امل�سهد  خلال�سة  �سورة 

القوة  »اإ�رصائيل«  من  يجعل  ال��ذي 

بفعل  املنطقة  يف  الأك��رب  التقليدية 

وامل�رصي  ال�سوري  اجلي�سي  اإ�سغال 

بتحدي مواجهة التهديد الإرهابي يف 

الداخل.

بيد اأن التقرير ي�سجل اأي�سًا، قدرة 

الدولة الوطنية ال�سورية بقيادة الأ�سد 

املجموعات  ومواجهة  ال�سمود  على 

على  واحلفاظ  جهة،  من  الإرهابية 

قدرات الردع بوجه الكيان العربي من 

جهة ثانية، ومتا�سك اجلي�ش ال�سوري 

�سابة  واأجيال جديدة  وظهور قيادات 

�ساروا  الذين  الع�سكريي  القادة  من 

من  احلربية  املهارات  اأعظم  ميلكون 

جهة ثالثة..

جديدة  مرحلة  اأمام  �سنكون  هل 

من املواجهات الكربى؟

ال�سوري  امليدان  تطورات  لنتابع 

يف  اليمن  �ستتجه  اأي��ن  واإىل  بدقة، 

�سهرها  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات 

�سعودي  اإج����رام  و���س��ط  ال�����س��اب��ع، 

قل نظره، و�سفه �سحايف  وخليجي 

ميني اأن هدفه التغطية على الإجرام 

كم�سا�ش  العربي  لإظهار  ال�سهيوين، 

دماء..؟

اأحمد زين الدين

الهدف  اأن  الطالع،  وا�سعة  �سورية  م�سادر  توؤكد 

الذي  البلعو�ش،  وحيد  ال�سيخ  اغتيال  عملية  من 

ا�ستهر باإطالق مواقف معار�سة للدولة ال�سورية، كذلك 

بتكليف  ال�سويداء،  م�سفى  اأمام  نا�سفة  عبوة  تفجر 

هو  الأردن،  يف  »موك«  وغرفة  احلر«  »اجلي�ش  من 

الدرزي  العام  الراأي  ال�سويداء، وقلب  اإ�سعال فتنة يف 

املجاورة  درعا  اإ�سقاط  يف  ت�سهم  علّها  الدولة،  �سد 

لهذه  ميكن  ل  اإذ  امل�سلحة،  املجموعات  اأي��دي  يف 

املجموعات ال�سيطرة على الأخرة، اإل عرب ا�ستهداف 

�سمود ال�سويداء.

كذلك، يحاول العدو »الإ�رصائيلي« بدوره »اإعطاء 

دروز  كبع�ش  اأنهم  �سورية؛  يف  للموحدين  �سمة« 

فل�سطي املحتلة، اأو اأن�سار النائب وليد جنبالط، اأي 

يعقدون »حتالفات ال�رصورة« مع اأي كان، يف �سبيل 

البقاء يف الأر�ش، كما فعل »بيك املختارة«.

اجلبهة  م��ن  ج���زءاً  ك��ان  احل���رب  ب��داي��ة  ففي 

من  انتقم  وال��ده  ا�ست�سهد  حي  ثم  »التقدمية«، 

يدرك  كان  اأنه  من  بالرغم  املنطقة،  يف  امل�سيحيي 

متامًا اأنهم اأبرياء من دم اأبيه، وقد اعرتف بهذا فيما 

بعد، ثم ما لبث اأن حتالف وقدم الت�سهيالت للجي�ش 

وحي  اجلبل،  الأخ��ر  احتل  حي  »الإ���رصائ��ي��ل��ي« 

لي�سودها  املنطقة  تاركي  »الإ�رصائيليون«  ان�سحب 

ثّبتت  التي  �سورية،  مع  حتالف  والقتتال  اخل��راب 

وجوده يف »حرب اجلبل«، يوم �سّد اجلي�ش ال�سوري 

معاقل  على  اللبنانية«  »القوات  هجوم  وحلفاوؤه 

احلزب التقدمي ال�سرتاكي يف منطقتي عاليه وال�سوف 

يف العام 1983، ثم عززت دم�سق احل�سور اجلنبالطي 

يف موؤ�س�سات الدولة اللبنانية، خ�سو�سًا يف املجل�ش 

العام  يف  انتخابي  قانون  اإق��رار  خالل  من  النيابي، 

لبنان مبفردها  جبل  ق�ّسمت مبوجبه حمافظة   ،1992
»اأع��داء  مع  وحتالف  بعدها  ع��اد  ثم  اأق�سية،  اإىل 

غداة  وقيادتها  �سورية  على  العداء  واأعلن  الأم�ش«، 

ان�سحاب جي�سها من لبنان، كل ذلك يف �سبيل تاأمي 

م�ساحله ال�سيا�سية والنتخابية، واملالية اأي�سًا.

دروز  وبع�ش  جنبالط  موؤيدي  واق��ع  اأن  لري��ب 

»اجلي�ش  يف  انخرطوا  ال��ذي��ن  املحتلة  فل�سطي 

اجلارة  يف  املوّحدين  على  ينطبق  ل  الإ�رصائيلي«، 

وعن�رص  املجتمع،  من  رئي�سي  مكّون  فهم  الأق��رب، 

باع  ولهم  الراهن،  ال�سوري  الكيان  ر�سم  يف  �سيادي 

قادوا  من  فهم  والدخالء،  الغزاة  حماربة  يف  طويل 

الثورة ال�سورية على ال�ستعمار، وقد اأُ�سندت قيادتها 

اإىل �سلطان با�سا الأطر�ش يف العام 1925.

�ساركوا  حيث  املوّحدين،  ت�سحيات  وا�ستمرت 

بفاعلية يف حرب ت�رصين �سد العدو »الإ�رصائيلي« يف 

العام 1973، وقّدموا اآنذاك كوكبة كبرة من ال�سهداء يف 

�سبيل حترير اأر�سهم، وهاهم يقفون اإىل جانب جي�سهم 

اأبرز  موؤخراً  وجتلّت  والتكفر،  الإره��اب  مواجهة  يف 

حمطاتهم البطولية يف الدفاع عن مطار »الثعلة« يف 

جبل العرب، حيث �سدوا اإىل جانب القوات امل�سلحة 

الهجوم التكفري على القاعدة اجلوية، فكان مبنزلة 

الرد الأول على دعوة »اإ�رصائيل« الحتوائية ملوّحدي 

�سورية.

حمل  يرف�سون  اجل��ولن  دروز  اأن  اأي�سًا  يذكر 

امتداد  رغم معاناتهم على  اجلن�سية »الإ�رصائيلية«، 

اعتزازهم  ويوؤكدون يف كل منا�سبة  قرن،  نحو ن�سف 

بوطنهم وقياتهم.

بناء على ما تقّدم، ميكن القول اإن حماولة اإثارة 

الفتنة التي ي�ستمر البع�ش يف حماولة اإ�سعالها بي 

الدروز واأبناء وطنهم لن مترّ، فالدروز يدركون - قبل 

�سواهم - اأن الرابح من تلك الفتنة �سيكون املنظمات 

ون�ساءهم،  دمهم  وحتلل  الدروز  تكّفر  التي  الإرهابية 

وجناح الفتنة اليوم �سيجعل من ال�سويداء رقة ثانية.

ح�سان احل�سن

�أم تبكي على �بنتها �لتي ��ستهدفتها �ملجموعات �مل�سلحة يف حلب               )�أ.ف.ب.(
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الإن�سانية  الأزمة  تزداد  اآخر  بعد  يومًا 

ال�سوريون  ويتقاطر  �سعوبة،  ال�سورية 

اأفواجًا للقرع على اأبواب الحتاد الأوروبي؛ 

التاريخ  اإن�ساين مل ي�سهد  يف م�سهد كارثي 

احلديث مثله.

ومع تكاثر قوارب املوت يف املتو�سط، 

ومع انت�سار �سور الذّل على طرقات الهجرة 

اخلطاب  وت�ساعد  وال�ستقرار،  الأم��ان  اإىل 

اأوروبا، مقابل  اأنحاء  املتطرف يف  اليميني 

اإيالن  الطفل  �سورة  فّجرته  �سعبي  تعاطف 

املتو�سط،  �سفاف  على  »النائم«  الكردي 

الطريقة  بهذه  ال�سوري  اللجوء  م�سهد  يبدو 

اأخرى  اأج��زاء  ويف  ع،  متوقنَّ منه  اأج��زاء  يف 

م�ستغَرب، وذلك لالأ�سباب الآتية:

من  ال�سوريون  يفرّ  اأن  الطبيعي  من 

املوت والدمار يف مناطقهم اإىل مناطق اأكرث 

اأمنًا، واإن كانوا اليوم بداأوا بتو�سيع مروحة 

جوارهم  من  الأبعد  البلدان  اإىل  خياراتهم 

ا�ستقبلت  قد  اجل��وار  دول  ف��الأن  الإقليمي، 

حتت  تنوء  جعلها  حد  اإىل  منهم،  املاليي 

ت�ستطيع  تعد  ومل  ال�سوري،  اللجوء  �سغط 

ا�ستيعاب عدد اأكرب من الالجئي.

العاملية  الإن�سانية  الت�سامن  حملة 

يت�سامن  اأن  املنطقي  من  كما  طبيعية، 

ماآ�سي  م��ع  ال��ع��امل��ي  امل���دين  املجتمع 

العامل  اأوروبا ودول  ال�سوريي، ويدعو دول 

كافة اإىل ا�ستقبال الالجئي ال�سوريي، بعد 

وحرّكت  العامل،  �سمر  هزّت  التي  ال�سور 

اأ�سياء ومواجع يف اأكرث القلوب حتّجراً.

ولكن!

من امل�ستغَرب اأن ت�سدح اأ�سوات بع�ش 

ومنهم   - الوروب��ي  الحت��اد  يف  الروؤ�ساء 

و�رصورة  والتعاطف  بالإن�سانية   - مركل 

ا�ستقبال الالجئي، وهي يف وقت قريب جداً 

كانت قد ظهرت يف فيلم فيديو وهي قا�سية 

فل�سطينية  لطفلة  تقول  متحّجرة،  القلب 

بكم،  قبلنا  فاإْن  بالرحيل،  »عليكم  لجئة: 

من  الفل�سطينيي  الالجئي  كل  �سياأتي 

اأفريقيا«!  من  لجئون  و�سياأتينا  لبنان، 

القلب  ذات  احلديدية  املراأة  الذي حّول  فما 

اليونانيي  جلد  �سلخت  التي  املتحّجر، 

»ماما  اإىل  املجهول،  يف  ورمتهم  واأذّلتهم 

ال�سوريون  الالجئون  يبتهل  التي  اأجنيال« 

بالدعاء لها ليل نهار؟

املفاجاأة  هذه  اأي�سًا  امل�ستغَرب  من 

ال�سوريي،  الالجئي  بح�سود  الأوروب��ي��ة 

الأوروب���ي  الحت��اد  دول  بع�ش  اأن  علمًا 

والقت�سادية  الع�سكرية  باحلرب  م�ساهمة 

الطبيعي  من  وكان  ال�سوري،  ال�سعب  على 

الفارين من  اأن موجات ب�رصية من  ع  التوقُّ

املجهول واملوت �ستقتحم اأوروبا.. ثم، كيف 

وهم  هوؤلء،  على  فجاأة  الإن�سانية  هبطت 

اأنف�سهم من دّمر العراق وليبيا ودفعها نحو 

الب�رص  اأدمى  الذي  والإره��اب  احلرب  اأتون 

واحلجر؟

الحتاد  دول  اأن  كيف  امل�ستغَرب  ومن 

حلول  عن  تبحث  العامل  ودول  الأوروب���ي 

خالل  من  املتفاقمة،  الالجئي  مل�سكلة 

بامل�ساعدات  مّدهم  اأو  لهم،  م��اأوى  تاأمي 

واأمام  ج��داً،  �سهل  احلّل  بينما  الإن�سانية، 

احلرب  اإيقاف  يف  امل�ساهمة  اجلميع:  اأعي 

يف �سورية ي�سمح لهوؤلء بالبقاء يف بيوتهم 

بكرامتهم.. وامل�ساهمة الأوروبية تتجلى يف 

اخليار  دعم  عن  اأنف�سهم  الأوروبيي  ف  توقُّ

الدول  توّقف  اأجل  من  وال�سغط  الع�سكري، 

والرجال  باملال  الإرهابيي  مبّد  الإقليمية 

�سيا�سي  اإىل حل  وال�سعي احلثيث  والعتاد، 

احل��وار  ط��اول��ة  اإىل  اجلميع  فيه  يجل�ش 

ال�سوري، بدون �رصوط م�سبقة معروف �سلفًا 

اأنها �ستن�سف اأي دعوة للحل.

احلرب  يف  الغرابة  وج��وه  اأك��رث  ولعل 

خم�ش،  �سنوات  منذ  ال��دائ��رة  ال�سورية 

وعندما  والهجرة،  النزوح  على  الت�سجيع 

فاملنظمات  نبالغ،  ل  فاإننا  ت�سجيع  نقول 

الإن�سانية كانت قد مار�ست و�سائل الرتغيب 

لبنان،  اإىل  للنزوح  لل�سوريي  والت�سجيع 

واملتقّدم  والأرق��ام،  بالدلئل  مثبت  وذلك 

الدول  اإىل  فيزا  بطلب  ال�سنوات  هذه  خالل 

�سفارات  بع�ش  اأن  متامًا  ُي��درك  الوروبية 

ال�سوريي  ت�سّجع  كانت  الأوروبية  ال��دول 

على التقدم بطلب جلوء، ل بل اإن بع�ش تلك 

على  اللجوء  طالب  تف�ّسل  كانت  ال�سفارات 

التقارير  اأن  علمًا  ال�سياحية،  الفيزا  طالب 

املن�سورة منذ �سيف عام 2011، ومنذ الأ�سهر 

على   - ال�سويد  اأن  تفيد  للقتال،  الأوىل 

�سبيل املثال ل احل�رص - اأعّدت مراكز اإيواء 

وجلوء ل�ستي األف �سوري، لكنهم تاأّخروا يف 

املجيء!

يف املح�سلة، تدفعنا الكارثة الإن�سانية 

من  �سواء  املفجعة،  ال�سور  وهذه  ال�سورية، 

ال��روؤو���ش يف  اأو من قطع  ال��دائ��رة  احل��رب 

مناطق »داع�ش«، اأو من �سور املوت والذّل 

عميقًا  التفكر  اإىل  اأوروب��ا،  اإىل  الرحلة  يف 

�سنوات  بعد  املنطقة  ه��ذه  ينتظر  ما  يف 

التغير  ه��ذا  نتائج  هي  وم��ا  احل��رب،  من 

ال�رصق  منطقة  من  كل  على  الدميغرايف 

واإن كانت  واأوروبا على حد �سواء،  الأو�سط 

الالجئي  جحافل  من  الأوروب��ي��ة  الده�سة 

�سحيحة ولي�ست م�سطنعة، فماذا ُينتظر من 

ويتوقع  يقوم باحلفر حتت رجليه،  �سخ�ش 

اأنه مباأمن عن ال�سقوط؟

د. ليلى نقول الرحباين

ما هو السر في تحّول المرأة 
الحديدية ذات القلب المتحّجر 
إلى »ماما أنجيال« التي يبتهل 

الالجئون السوريون بالدعاء لها؟

�سوريون متوجهون من تركيا �إىل �أوروبا

¡ انقالب دبلوما�سيإنسانية أوروبية تجاه السوريين.. ولكن
راأت �سحيفة »فاينان�سال تاميز« اأن دعم جمل�ش 

التع���اون اخلليج���ي التفاق املربم ب���ي اإيران 

والغرب، ميّثل انقالبًا دبلوما�سيًا ل�سالح الوليات 

املتحدة، بعدم���ا وعد اأوبام���ا دول اخلليج باأن 

توّفر لهم وا�سنطن املزيد من املعدات الع�سكرية، 

ومن بينه���ا نظام دفاعي �ساروخ���ي. واأو�سحت 

ال�سحيف���ة اأن زيارة املل���ك ال�سعودي �سلمان بن 

عبد العزيز لرو�سيا تاأت���ي يف اإطار ا�سرتاتيجية 

ذات حموري���ن جتاه الأزم���ة ال�سورية، فقد رفعت 

ال�سعودية من م�ستوى توا�سلها الدبلوما�سي مع 

رو�سيا، لفتة اإىل اأن الأمر حممد بن �سلمان يعمل 

منذ فرتة على ا�ستئناف احلوار مع رو�سيا.

¡ تعاون ا�ستخباراتي بي م�رص و�سورية
ُعق��د يف القاه��رة نهاي��ة الأ�ضب��وع املا�ضي لقاء 

�ض��وري - م���ري؛ يف خط��وة ه��ي الأوىل من��ذ 

ان��دلع الأزمة ال�ضورية، حيث و�ضل اإىل العا�ضمة 

اأحدهم��ا  اثن��ن،  ي�ض��م  �ض��وري  وف��د  امل�ري��ة 

دبلوما�ضي من وزارة اخلارجية، والآخر من جهاز 

اأمني �ضوري. اللقاء ُعقد يف مبنى وزارة اخلارجية 

امل�رية، وح�ره من اجلانب امل�ري م�ضت�ضار 

رفي��ع امل�ض��توى لوزي��ر اخلارجي��ة، وم�ض��وؤولون 

اأمني��ون. وُعل��م اأن الوفدي��ن امل���ري وال�ض��وري 

ب��ن  الدبلوما�ض��ية  العالق��ات  ا�ض��تئناف  بحث��ا 

القاه��رة ودم�ض��ق، والتن�ض��يق ب��ن الدولت��ن يف 

مي��دان مكافح��ة الإره��اب، وتب��ادل املعلوم��ات 

ال�ض��تخبارية وت�ض��ليم مطلوبن و�ض��يعك�س اآثاراً 

اإيجابية على م�ض��رة البلدين. وقالت امل�ضادر اإن 

ق��رار القيادة امل�رية دعوة الوفد ال�ض��وري لقى 

تذم��راً وا�ض��تنكاراً وا�ض��عن من ال�ض��عودية وقطر 

وتركيا.

¡ تذّمر �سعودي - اإماراتي
لحظ���ت اأو�س���اط متابع���ة تذم���راً متزايداً يف 

ال�سارع���ْي ال�سعودي والإمارات���ي، بعد اخل�سائر 

الكب���رة املت�ساعدة يف �سفوف ق���وات البلدين 

الت���ي ت�سارك يف التحال���ف العربي باليمن، وقد 

عم���د بع�ش النا�سط���ي اإىل توزيع من�سورات يف 

الإم���ارات وبع����ش املناطق ال�سعودي���ة، تطالب 

بوق���ف الق�سف على اليمن، و�سح���ب القوات من 

هناك. وتوّقعت الأو�س���اط هّبات �سعبية وا�سعة، 

واأعم���ال عنف وا�سعة يف ال�سعودي���ة والإمارات 

رداً على م�ساركتهم���ا يف العدوان، حيث ت�ساُقط 

القتلى يتزاي���د، وت�ستقبل عائالتهم جثث اجلنود 

ب�سكل يومي، كا�سفة اأن اأجهزة الأمن يف البلدين 

اعتقلت اأع���داداً من اأبناء عائالت ال�سحايا، ملنع 

انفجار املوقف.

¡ بحثًا عن قيادة فل�سطينية جديدة
ُعق��د يف العا�ض��مة الأردني��ة منت�ض��ف الأ�ض��بوع 

املا�ضي لقاء �ضم عدداً من القيادات الفل�ضطينية، 

وغالبيتهم م��ن حركة »فتح«، م��ن داخل وخارج 

الوطن، جرى فيه بحث جوانب امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي 

الفل�ض��طيني، وموا�ضلة العمل لالتفاق على خليفة 

للرئي�س حممودعبا�س، حتى لو مل يقدم ا�ضتقالته. 

وك�ضفت �ضخ�ض��ية �ضاركت يف الجتماع املذكور، 

اأن املجتمع��ن اتفقوا على تهيئ��ة الأجواء لتمرير 

خططه��م بالو�ض��ائل الت��ي اأجمع��وا عل��ى اتباعها 

»تاأث��راً« داخل ال�ض��احة الفل�ض��طينية وخارجها، 

وم��ا تتطلب��ه م��ن دع��م اإعالم��ي وم��ايل، وه��ذه 

املجموع��ة امل�ض��اركة عل��ى يقن ب��اأن حظوظها 

بالفوز يف جل�ض��ة الوطني قليل��ة، وبالتايل، مهما 

كانت اجلل�ض��ة وما يرتتب عليها م��ن نتائج، فاإن 

حتركاته��م نحو �ض��ياغة م�ض��هد �ضيا�ض��ي جديد، 

�ضتتوا�ض��ل، خ�ضو�ض��ًا اأن العدي��د م��ن العوا�ض��م 

اأغلق��ت اأبوابها يف وجه قيادة امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي 

احلايل.
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يف العام 1936 انطلق���ت ثورة فل�ضطينية �ضد 

االحت���ال الربيط���اين والع�ضاب���ات ال�ضهيونيه 

التابعة له، وخا�ض الفل�ضطيني���ون اأ�ضَهر اإ�رضاب 

على االإطاق يف العامل حينها، وا�ضتمر مدة �ضتة 

اأ�ضهر، تخلّلت���ه ا�ضتباكات باالأ�ضلحة املتوفرة مع 

جنود االحتال وع�ضاباته يف الكثري من املناطق 

الفل�ضطينية التي كان���ت بقيادة ال�ضيخ عز الدين 

الق�ضام )من �ضورية( والقائد عبد القادر احل�ضيني، 

وغريهما من الوطنيني الفل�ضطينيني والعرب.. 

ونتيجة تخاذل ملوك واأمراء عرب مع احللفاء 

الغربي���ني، ووقوفه���م �ض���د الدول���ة العثمانية 

والق�ض���اء عليه���ا يف ب���اد الع���رب، ويف تركيا، 

وبعد تعّهده���م باإن�ضاء كيان يهودي يف فل�ضطني، 

والقبول بقرار تق�ضي���م فل�ضطني ال�ضادر عن االأمم 

املتح���ده، كان ال ب���د من مكافاأة ه���والء باإن�ضاء 

ممال���ك واإمارات وتعيينهم عليها، والنتيجة كانت 

تهج���ري الفل�ضطينيني من م���دن الو�ضط وال�ضمال 

باجت���اه الباد املجاورة وال�ضف���ة الغربية وغزة 

و�رضق القد�ض، حيث �ضتق���ام الدولة الفل�ضطينية 

املوعودة، وبداأ ما ي�ضمى »جي�ض االإنقاذ العربي« 

باالن�ضح���اب من املدن الرئي�ضي���ة، يف وقت بّثت 

االإذاعات العربية اأخب���ار املجازر ال�ضهيونية يف 

القرى واملدن، وعلى راأ�ضها جمزرة دير يا�ضني، ما 

�ضاهم وب�ضكل كبري اإىل توّجه املدنيني يف ال�ضاحل 

اإىل املراف���ىء القريبة، وركوب �ضفن كانت جاهزة 

لتنقلهم اإىل املرافىء العربية القريبة، اأما املدنيون 

 م���ن ق���رى ال�ضمال فتوّجه���وا �ضرياً عل���ى االأقدام 

اأو الدواب اإىل لبنان.

الي���وم، ترتك���ب ع�ضاب���ات ترف���ع �ضعارات 

»اإ�ضامية«، ومدعومة م���ن اأنظمة عربية، جمازر 

جديدة بح���ق املدني���ني، ون�ضهد هج���رة عربية 

واإ�ضامي���ة جديدة م���ن �ضورية والع���راق وليبيا 

وال�ضوم���ال، اإ�ضاف���ة اإىل افغان�ضت���ان، اإىل الدول 

االأوروبي���ة، بع���د جلوئه���م اإىل دول جماورة مل 

تب���ذل احلد االأدنى من اجلهد لتوفري االأمن واالأمان 

والعي����ض الكرمي له���م، ما ا�ضطره���م للمخاطرة 

بحياتهم يف قوارب امل���وت، للو�ضول اإىل اأوروبا، 

التي و�ضفت ما يج���ري ب�»الهجرة الثانية« منذ 

»الهج���رة االأوىل« بع���د احل���رب العاملية االأوىل 

والثانية، ونحن ن�ضفها بالهجرة العربية الثانية 

بعد الهجرة الفل�ضطينية.

ال�ض���وؤال الذي يطرح نف�ض���ه: اأال تكفي االأموال 

العربية التي ُت�رضف على �رضاء االأ�ضلحة وتخزينها 

اأو اإر�ضالها اإىل ما �ضموهم »الثوار«، الإطاق ثورة 

�ضناعية �ضبيهة بالث���ورة ال�ضناعية يف اأوروربا، 

والت���ي اأو�ضلتها اإىل ما و�ضلت اإليه اليوم من قوة 

اقت�ضادية، وملجاأ للم�ضطهدين والباحثني عن حق 

من حقوق االإن�ضان، وهو حق احلياة. 

جعفر �ضليم

جنحت ال�ضغوط واجله���ود التي قام بها عدد من 

الف�ضائل الفل�ضطينية، كاجلبهتني ال�ضعبية والدميقراطية 

وحركة حما�ض، يف تاأجيل انعقاد املجل�ض الوطني عدة 

�ضهور، و�ض���ط اإ�رضار معظم القي���ادات الفتحاوية على 

عقده���ا منت�ضف اأيلول احل���ايل، ويف مقدمتهم الرئي�ض 

»اأبو مازن«، و�ضتعقد اللجن���ة التح�ضريية اجتماعات 

متهيدي���ة للدورة املقبلة، يتم خاله���ا ترتيب امللفات 

بال�ضكل املنا�ض���ب، والبحث بكل االأو�ضاع الفل�ضطينية، 

وبل���ورة احلل���ول اجلماعي���ة لاأزم���ات الفل�ضطينية، 

وعل���ى راأ�ضها اإنهاء االنق�ض���ام، وت�ضكيل حكومة وحدة 

وطنية، و�ض���واًل اإىل انتخابات جمل�ض وطني يف الوطن 

وال�ضت���ات، وفق التمثي���ل الن�ضبي الكام���ل، وانتخاب 

موؤ�ض�ضات منظمة التحرير الفل�ضطينية، ويعيد االعتبار 

اإىل مو�ض���وع الاجئني الذي كان �ضبه مغّيب عن جدول 

اأعم���ال خمتلف الهيئات الفل�ضطيني���ة التابعة ملنظمة 

التحرير وال�ضلطة الفل�ضطينية. 

وكانت اآخر جل�ضة عادية للمجل�ض الوطني ُعقدت 

من���ذ ع�رضين عامًا، تخللتها العديد من التحديات التي 

ع�ضفت بالق�ضية الفل�ضطينية، ال�ضيما مو�ضوع االنق�ضام 

واالنتفا�ض���ة الثانية، ناهيك عن تداعيات اتفاق اأو�ضلو، 

وكذلك خماطر ت�ضعيد االحت���ال ال�ضهيوين، خ�ضو�ضًا 

حماوالت التهوي���د الكامل ملدينة القد����ض، واالرتفاع 

اخلطري يف وترية اال�ضتيط���ان، واأي�ضًا اأو�ضاع الاجئني 

الفل�ضطيني���ني يف لبن���ان، وموؤخ���راً اأزم���ة الاجئني 

الفل�ضطينيني من �ضورية.

وُيعترب ملف الاجئني من الق�ضايا التي تراجعت 

ب�ضكل حاد عن اأجندة املنظمة، ال�ضيما فل�ضطينيي لبنان 

و�ضورية، الذي���ن يعانون من اأو�ض���اع �ضعبة يف اأطار 

اخل�ضو�ضية ال�ضيا�ضي���ة والطائفية التي »يتمتع« بها 

لبنان، اأ�ضف اإىل ذلك االأزمة الطاحنة التي تعم املنطقة، 

وتداعياتها الت���ي تنعك�ض بكل تفا�ضيلها على خمتلف 

مناحي وجوده���م وحياتهم، وعلى خمتلف امل�ضتويات 

ال�ضيا�ضي���ة واالقت�ضادي���ة واالأمني���ة والقانونية، على 

الرغ���م من ال�ضيا�ضة احليادية الت���ي اتخذتها التيارات 

والف�ضائل الفل�ضطيني���ة املختلفة باخلروج نهائيًا من 

دائرة ال�رضاعات اللبنانية منذ اأن اأ�ضدلت احلرب االأهلية 

�ضتارها واتف���اق الطائف، الذي ترك احلالة الفل�ضطينية 

اأ�ض���رية ال�ضيا�ض���ات االأمنية اللبنانية كم���ا كان عليه 

الو�ض���ع قبل العام 1969، وتركت العاقات الفل�ضطينية 

- اللبنانية وتداعيات اآثار احلرب على حياة الاجئني 

دون اأي���ة معاجل���ات، يف الوقت الذي رفع���ت �ضيا�ضة 

احلرم���ان يف وجوههم ب���كل ما لذلك م���ن انعكا�ضات 

�ضلبية طالت جميع الفل�ضطينيني.

وبالن�ضبة اإىل الاجئني الفل�ضطينيني من �ضورية، 

ومن���ذ بداية جلوئهم اإىل لبنان، كان اأفق امل�ضتقبل �ضبه 

م�ضدود بالن�ضب���ة ملعظمهم بخيارات حم���دودة؛ فاإما 

مواجهة اخلطر بالعودة اإىل �ضورية، اأو البقاء يف لبنان 

لف���رة اأطول، مع �ضمان تاأمني احلد االأدنى من مقّومات 

العي����ض املتمثلة باالإيواء والغ���ذاء واال�ضت�ضفاء.. لكن، 

ومع �ضعف تقدميات وكال���ة الغوث - االأونروا، واإدراك 

الكثريي���ن اأن االأزمة طويلة، ب���داأ مو�ضوع الهجرة ياأخذ 

منحًى جماعيًا، ترافق ذلك مع ظهور عدد من ال�ضما�رضة 

لت�ضهيل عمليات الهجرة غري ال�رضعية، وبطرق واأ�ضاليب 

خمتلفة، كان اأبرزها عن طريق م�رض وتركيا اإىل اإيطاليا 

اأو اليون���ان، وبني عامي 2013-2015 وقع عدد كبري من 

كوارث غرق العّب���ارات وال�ضفن يف البحار واملحيطات، 

التي حتمل اآالف املهاجرين.

حان وقت اإع���ادة االعتب���ار اإىل ق�ضية الاجئني 

الفل�ضطيني���ني، وو�ضعها على جدول اجتماعات اللجنة 

التح�ضريية، متهيداً لتعزي���ز مكانتها يف جدول اأعمال 

املجل�ض الوطني، والعم���ل على متثيل الاجئني ب�ضكل 

اأكرث فعالية يف كافة هيئات املنظمة.

�ضامر ال�ضياوي

التغريبة العربية.. بعد الفلسطينية

تأجيل جلسة المجلس الوطني.. وفرصة إعادة االعتبار لقضية الالجئين

عربي  

أال تكفي األموال العربية التي 
ُتصرف على أسلحة »الثوار« 

إلطالق ثورة صناعية شبيهة 
بالثورة الصناعية في أوروربا؟

مهاجرون �سوريون عام 2015 مهاجرون فل�سطينيون عام 1948
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بعد تهويد المدينة.. الكيان 
»ُيأْسرل« التعليم في القدس

فيما يعبث البع�ض باملوؤ�ض�ضات الوطنية، 

بع���د اأن عب���ث بعناوين ق�ضيتن���ا الوطنية، 

وفيما يردد البع�ض االآخر يف ح�ضم اأمره يف 

اخلروج من حال���ة اال�ضتقطاب التي تعي�ضها 

ال�ضاح���ة الفل�ضطينية، لُيعيد تنظيم �ضفوفه، 

للرد على هذا العبث، قادة الكيان ال�ضهيوين 

ال ي�ضيع���ون اأو يهدرون وقته���م بالعبث اأو 

الردد يف فر�ض وقائعهم امليدانية على كل 

جبهات احلرب املفتوحة على الفل�ضطينيني.

فبع���د اأن خط���ى الكي���ان مبوؤ�ض�ضات���ه 

وم�ضتوطنيه بعي���داً يف تهويد مدينة القد�ض 

وامل�ضج���د االأق�ض���ى، ها هو الي���وم ميار�ض 

تهوي���داً ال يق���ل خط���ورة يف ا�ضتيائه على 

املدينة واأحيائه���ا، من خال فر�ض الن�ضيان 

عل���ى اأطفالنا املقد�ضيني، كم���ا متّنت غولدا 

مائري عندما قال���ت جملتها ال�ضهرية: »كبار 

ين�ضون«..  و�ضغارهم  ميوتون،  الفل�ضطينيني 

ه���ذا الن�ضيان الذي يريدون���ه لنا يتمثل يف 

»اأ�رضل���ة« التعليم يف املدار����ض املقد�ضية، 

من خ���ال االإجراءات الت���ي اأ�ضدرتها بلدية 

الع���دو، يف عدم �رضاء الكت���ب املدر�ضية من 

اأي���ة جهة غري الكت���ب التي توفره���ا بلدية 

القد����ض املحتلة، م���ا يعني فر����ض درا�ضة 

الرواية ال�ضهيوني���ة القائمة على اأن القد�ض 

ه���ي العا�ضمة املوح���دة ل�»اإ�رضائيل«، واأن 

حرب ع���ام 1948 ه���ي ح���رب ا�ضتقال وال 

�ضلة لها بنكبة ال�ضع���ب الفل�ضطيني، حيث 

�ضطبت البلدية من املناهج االأق�ضام املت�ضلة 

بالتاريخ واجلغرافية، واأي�ضًا كل ما من �ضاأنه 

تعزيز الثقافة والتم�ضك بالهوية الوطنية.

هذه لي�ض���ت املحاول���ة االأوىل، بل ومنذ 

احت���ال املدينة ع���ام 1967، تعمل �ضلطات 

االحتال على فر�ض املناهج »االإ�رضائيلية«، 

الت���ي منعت بناء املدار�ض يف القد�ض، والتي 

يف اأغلبه���ا م�ضتاأَجرة، االأمر ال���ذي اأدى اإىل 

التناق����ض يف ع���دد ال�ضف���وف، واأّث���ر على 

موا�ضفاته���ا الفنية، ب�ضبب من���ع اإ�ضاحها 

اأو ترميمه���ا.. كل تلك االإج���راءات تهدف اإىل 

م�ضح الذاكرة الفل�ضطينية، على طريق طم�ض 

الهوية الوطنية، وح�ضم املعركة الدميغرافية 

والثقافي���ة والديني���ة والتاريخي���ة ل�ضالح 

الرواية »االإ�رضائيلية«.

رامز م�ضطفى
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الغاز المصري.. والهلع »اإلسرائيلي«
مع اإع���ان ال�رضك���ة االإيطالية 

املنّقبة يف م�رض، اكت�ضاف حقل غاز 

هو االأكرب يف ال����رضق االأو�ضط على 

ال�ضاطئ امل�رضي، ك�ضفت »اإ�رضائيل« 

عن عمق الكراهي���ة للدولة العربية 

االأوىل الت���ي اأقام���ت معها معاهدة 

»�ضام«؛ يف �ضفقة هي االأق�ضى على 

االأمن القومي العربي، والتي ب�ضببها 

و�ضلت حال العرب اإىل ما هي عليه 

االآن.

»اإ�رضائيلية«  عب���ارات  ث���اث 

تك�ض���ف مدى احلق���د ال�ضهيوين من 

االكت�ضاف الغازي الذي قد ي�ضبح من 

اأكرب االكت�ضافات الغازية يف العامل، 

ويجعل من م�رض اإحدى اأع�ضاء نادي 

ال���دول الع�رض االأك���رث اإنتاجًا للغاز 

امل�ضال يف الع���امل، وتلك العبارات 

جاءت على الوجه االآتي :

»اإنها حرب غفران اقت�ضادية«، 

عل���ى  �ضتك���ون  مفاعيله���ا  اأن  اأي 

امل�ضت���وى االقت�ض���ادي مثلما كانت 

مفاعيل ح���رب ت�رضين ع���ام 1973 

الت���ي ت�ضميه���ا »اإ�رضائي���ل« حرب 

»ي���وم الغفران« عل���ى امل�ضتويني 

عام  مدير  وال�ضيا�ض���ي.  الع�ضك���ري 

الداد  »االإ�رضائيلية«؛  الغ���از  �رضكة 

تامري، قال اإن االأنباء �ضيئة لاقت�ضاد 

اإىل ال�ضغط  »االإ�رضائيلي«، م�ض���رياً 

لدفع اأ�ضعار الغاز اإىل الهبوط.

الهل���ع  احلقيق���ة،  يف 

»االإ�رضائيلي« على املحفظة املالية 

انعك����ض فور االإعان ع���ن اكت�ضاف 

حق���ل »�ضه���ر«، بحي���ث هبط���ت 

اأ�ضهم ال����رضكات الغازية بن�ضبة 13 

و13.7 باملئ���ة، وذلك مبوازاة ارتفاع 
املخاوف م���ن وقف ت�ضدي���ر الغاز 

م���ن حقلي »متار«  »االإ�رضائيلي« 

»وليفثان« اإىل كل من م�رض واالأردن.

واعترب وزي���ر الطاقة »االإ�رضائيلي« 

اأن اكت�ضاف احلق���ل »تذكري موؤمل«، 

احتماالت  اأم���ام  عقب���ات  و�ضتظهر 

ت�ضدير الغاز.

كانت »وقاحة  الثانية  العبارة 

م�رض«، وهو عن���وان املقالة ملحلل 

العربي���ة يف »هاآرت�ض«  ال�ض���وؤون 

االكت�ضاف،  ب�ضب���ب  برئي���ل،  ت�ضفي 

االأمر الذي حّول نظ���رة »اإ�رضائيل« 

اإىل م�رض وكاأنها اأقدمت على »عمل 

وقح« يج���ب ا�ضتنكاره، وقال اإن اأي 

زعيم »اإ�رضائيل���ي« مل يكلّف نف�ضه 

عن���اء االت�ض���ال بالرئي�ض امل�رضي 

عبد الفت���اح ال�ضي�ضي لتهنئته على 

اكت�ض���اف حق���ل الغ���از، ال���ذي من 

اإنق���اذ باده م���ن م�ضكاتها  �ضاأنه 

االقت�ضادية«.

اأما العب���ارة الثالثة فهي اتهام 

م�رض بالتدخ���ل يف ال�ضاأن الداخلي 

»االإ�رضائيل���ي«، »ع���رب ا�ضتغ���ال 

اأزمة الغ���از للزج باملل���ف النووي 

االإ�رضائيلي الحقًا �ضمن اإخاء منطقة 

ال�رضق االأو�ضط من ال�ضاح النووي«.

لي�ض من الغريب اأن تثور ثائرة 

االكت�ضاف  اأن  رغم  »االإ�رضائيليني«، 

مل يْرَق بع���د اإال اإىل تقدير وجود 30 

تريلي���ون مر مكعب تكفي م�رض، لو 

�ضّحت ه���ذه التقديرات، اإىل خم�ضني 

�ضن���ة عل���ى االأقل، م���ع فر�ض عمل 

هائلة، وحتوي���ل فاتورة املدفوعات 

اخلارجية ل����رضاء الغاز اإىل التنمية 

يف جماالت داخلية خمتلفة، ومن هذا 

الباب ميكن مل�رض اأن تتحرر بن�ضبة 

ال باأ�ض به���ا من قب�ض���ة االأو�ضياء 

الت�ضدير،  اإىل  انتقل���ت  اإذا  املاليني، 

خ�ضو�ضًا اأن هناك اآمااًل باكت�ضافات 

جدي���دة يف اأماك���ن �ضينتق���ل اإليها 

التنقيب يف �ضيناء وخليج ال�ضوي�ض 

والدلتا، والبحر املتو�ضط اأي�ضًا، وهي 

اأن املكت�َضف  مناطق واعدة، �ضيم���ا 

ُيعترب عائمًا ن�ضبيًا، اإذ اإنه على عمق 

1450 مراً فقط، وهذا يخف�ض الكلفة 
االأخرى  االإنتاج، الأن املكت�ضفات  يف 

ال يقل عمقها عن 4131 مراً.

يف واقع االأمر، تف�ضل م�رض عن 

عملي���ة االإنتاج 4 �ضن���وات، وعندها 

�ضتكون احلقيقة التي �ضتحكم اأي�ضًا 

اإمكانية  ال�ضيا�ضي؛ من حيث  الواقع 

اال�ضتقرار املوعود، وتوّجهات النظام 

ال�ضيا�ض���ي الت���ي مل تتبل���ور بعد 

ب�ضورة قاطعة.

امل�رضيون اعت���ادوا على وعود 

كثرية، واالآن تراودهم �ضكوك كثرية، 

ويخ�ضى اأن ت�ضطدم باأحام واآمال ال 

تتحقق، خ�ضو�ض���ًا جلهة اال�ضتقال 

بالقرار ال�ضيا�ضي.

يون�ض عودة

كمية الغاز الموعودة بها 
مصر قد تحررها من قبضة 

األوصياء الماليين إذا 
انتقلت إلى التصدير

حقول الغاز امل�سرية �ستوؤّمن فر�ص عمل هائلة.. وتنمية داخلية متنوعة

■ ال�ضي���خ د. ح�ض���ام قراقرية؛ رئي�ض 
جمعية امل�ضاريع اخلريية االإ�ضامية، 

متن���ى عل���ى الرئي����ض نبي���ه بري 

م�ضارحة ودعوة القيادات ال�ضيا�ضية 

اإىل التنب���ه ملخاطر املرحلة، والعمل 

بجدية الإنق���اذ الب���اد والعباد قبل 

ا�ضتفح���ال االأم���ور، والتاأكي���د على 

الثواب���ت الوطنية والهوي���ة العربية 

والعي����ض احل�ض���ن ب���ني املواطنني، 

وتو�ضيع م�ضاحة االلتقاء بني جميع 

االأطراف، حلفظ لبن���ان القابع و�ضط 

النريان امل�ضتعلة يف كل ما حوله.

امل�ؤمت��ر  رئي���س  �ش��اتيال؛  كم��ال   ■
اللبن��اين، ح��ّذر م��ن جت��دد  ال�ش��عبي 

ال��ش��اية الدولية على لبنان، م�ش��دداً 

على اأنها ت�ش��تهدف حماية الف��ش��ى 

الأو�ش��ط  م���روع  وخدم��ة  املدم��رة 

الكبري.

■ احل���اج عمر غن���دور؛ رئي�ض اللقاء 
االإ�ضامي الوحدوي، قال اإنه كان على 

االأنظم���ة العربية الت���ي ت�ضتقدم ما 

يزيد عن ع�رضين مليون وافد من غري 

الع���رب اإىل باد الع���رب لا�ضتخدام 

االأ����رض  ت�ضت�ضي���ف  اأن  والتوظي���ف، 

وتغنيها  الهاربة،  املحتاجة  العربية 

اللجوء  البحر ومهال���ك  عن رك���وب 

وحتفظ لها كرامتها.

■ ال�ش��يخ ماهر حم�د اأجرى ات�ش��اًل 
الإ�ش��الح  تكت��ل  برئي���س  هاتفي��ا 

والتغيري النائب العماد مي�ش��ال ع�ن، 

حيث اطلع منه على اأبعاد حراك الذي 

نّظم��ه التي��ار، واأهداف��ه، و�رورت��ه 

جله��ة الرتكيز على ���رورة انتخاب 

رئي���س للجمه�ري��ة يف اأ���رع وق��ت 

ممكن.

■ اجتمع عدد من اجلمعيات والروابط 
والفعالي���ات يف ب���ريوت، باملرك���ز 

الرئي�ضي لاحت���اد البريوتي، وتداول 

املطروحة  امل�ضتج���دات  املجتمعون 

ال�ضاح���ة، خ�ضو�ض���ًا املطالب  على 

املعي�ضي���ة واملعانات التي مت�ض كل 

مواطن، ومت تقييم ما مت من حتركات 

موؤخراً، والبح���ث يف �ضبل امل�ضاركة 

يف اللق���اءات املقبلة، وتفعيل العمل 

والتن�ضيق مع باقي الهيئات، وكيفية 

امل�ضاركة يف 9 اأيلول.

اأن  راأى  العي��الين  ح�ش��ام  ال�ش��يخ   ■
نفذته��ا  الت��ي  البط�لي��ة  العملي��ة 

املقاوم��ة الإ�ش��المية �ش��د جمم�عة 

يف  ال�ش��هي�نية  الك�م�ندو���س  م��ن 

بل��دة اأن�ش��ارية يف اأيل�ل ع��ام 1997 

املقاوم��ة  جه�زي��ة  م��دى  اأثبت��ت 

خمطط��ات  اإف�ش��ال  عل��ى  وقدرته��ا 

الع��ن  واأنه��ا  ال�ش��هي�ين،  الع��دو 

ال�ش��هرة اإىل جان��ب اجلي���س اللبناين 

وال�ش��عب اللبناين للدف��اع عن لبنان، 

باملقاوم��ة  التفري��ط  اأن  يعن��ي  م��ا 

و�ش��الحها غري جائ��ز، ب��ل املطل�ب 

التم�ش��ك ب�«الثالثية الذهبية«، لأنها 

ال�ش��مانة حلماي��ة لبنان. م��ن جهة 

��د ال�ش��يخ العي��الين احل�ار 
ّ
اأخ��رى، اأي

بن اللبنانين، لأنه ال�ش��بيل ال�حيد 

لإخ��راج البلد م��ن اأزمته، كم��ا اأعلن 

دعم��ه للمب��ادرة الت��ي اأُطلقت خالل 

امل�ؤمتر ال�شعبي الفل�شطيني الذي ُعقد 

يف خميم عن احلل�ة.
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بن���اء منوذجه���ا  ال�ص���ن  حت���اول 

ال�صيا�ص���ي واالقت�ص���ادي اخلا����ص وفق 

بعدما  ال�صيني���ة،  والوقائع  احلاج���ات 

اأّط���ر ماوت�ص���ي تونغ )موؤ�ص����ص ال�صن 

بالتوازي  »املاوية«  التجربة  ال�صعبية( 

مع املارك�صية – اللينينية، وبرر عندها 

البع�ص اأن مارك����ص رجل اأملاين ينتمي 

اإىل الثقاف���ة الغربي���ة، وعا�ص يف القرن 

التا�صع ع�رش.. فكيف ميكنه تقدمي احللول 

لن���ا يف الق���رن الع�رشين ونح���ن دولة 

�رشقية؟

ا�صتف���اد ال�صينيون من جتربة انهيار 

االإحتاد ال�صوفيات���ي والكتلة اال�صرتاكية 

يف اأوروبا ال�رشقية، فعمدوا اإىل ما ي�صمى 

االنتق���ال التدريج���ي وتعدي���ل االأنظمة 

احلاكم���ة بقي���ادة »احل���زب ال�صيوعي 

التح���ركات  المت�صا����ص  ال�صين���ي« 

والتاأقلم  باالإ�ص���اح  املطالبة  ال�صعبية 

العزلة  العاملي���ة، وك�رش  التغيريات  مع 

التي كانت تعي�صها ال�صن، للعمل على 

رفع امل�صتوى املعي�صي لل�صعب ال�صيني، 

الذي كان ي���رزح حتت اأعب���اء معي�صية 

�صعبة يكاد دخ���ل الفرد فيها عام 1985 

اليتج���اوز الع����رش دوالرات )50 ي���وان 

�صيني(.

كان���ت ال�صن اأم���ام خياري���ن: اإما 

االن���زالق اإىل م���ا و�ص���ل اإلي���ه االحتاد 

ال�صوفياتي، وتفككه���ا، وهي التي ت�صم 

ح���وايل 56 قومي���ة، وم�صاحتها اأكرث من 

8.5 ماي���ن كلم مرب���ع م���ن االأرا�صي 
وال�صط���اآن البحرية الطويل���ة، واحلدود 

املرتامية االأط���راف املفتوحة على الهند 

وباك�صتان واأفغان�صتان وفيتنام وغريها، 

اأو التاأقلم مع االأو�صاع العاملية اجلديد، 

فرفع ال�صينيون �صع���ار »اإن مل ن�صتطع 

تغي���ري االآخرين اأو مل يتغريوا.. فابد لنا 

اأن نتغري نحن«.

كم���ا ا�صتغلّ���ت القي���ادة ال�صيني���ة 

هج���رة ال�صناعة الغربي���ة اإليها، ب�صبب 

ال�صيني���ة،  العامل���ة  االأي���دي  رخ����ص 

فانتع�ص االقت�ص���اد ال�صيني وحقق منواً 

غ���ري م�صبوق، حت���ى و�صل خ���ال اأقل 

من ع�رشي���ن عامًا اإىل املرتب���ة الثانية 

بعد اأم���ريكا، متج���اوزاً اليابان ورو�صيا 

واأملانيا وفرن�صا وغريها، ورفعت ال�صن 

�صعار »االإ�صاح واالنفتاح«، مما األزمها، 

بحك���م الوقائ���ع االقت�صادي���ة واملالية 

اجلديدة، تعدي���ل �صيا�صاتها االقت�صادية 

واالجتماعية، ومنها قانون الولد الواحد؛ 

مبا يلبي حاجات ال����رشكات املهاجرة، 

والتاأقلم مع االأنظمة املالية وامل�رشفية 

العاملية، مم���ا جذبها ببطء اإىل ممار�صة 

النظ���ام الراأ�صمايل براأ����ص ا�صرتاكي يف 

حالة فريدة عاملي���ًا، فاحلزب ال�صيوعي 

ال�صيني يقود اقت�ص���اد ال�صوق، وي�صمح 

بالقطاع اخلا�ص، وحت���ى على م�صتوى 

التعليم، دون التنازل ر�صميًا عن منظومة 

احلزب احلاك���م والقائ���د واملر�صد، لكن 

ال�صيني���ن، وعطف���ًا عل���ى موقفهم من 

مارك�ص �صابقًا، ال ينقلون النظم الغربية 

وغريه���ا ب�صكل اأعمى، ب���ل يعدلون هذه 

االأنظمة مبا يتاءم مع الوقائع ال�صينية، 

وعادات وتقاليد وتقبُّل املجتمع ال�صيني 

لهذه النظم، مبعن���ى اأنهم يعملون على 

الطريقة  االأنظمة وف���ق  اإعادة ت�صني���ع 

ال�صيني���ة، لي�صبح النظام اجلديد نظامًا 

�صينيًا غري منقول، والطبعة اجلديدة من 

ال�صيا�صية واالقت�صادية بعد  النظام  هذا 

انهيار املع�صكر اال�صرتاكي، واإحراز العامل 

الراأ�صمايل بقيادة اأمريكا، الربح بالنقاط 

وبذلك  االعاملي���ة،  بال�صيا�صة  وتف���رده 

تبني ال�صن النظام اخلليط بن النظام 

اال�صرتاك���ي والنظ���ام الراأ�صم���ايل على 

الطريقة ال�صيني���ة، ليكون نظامًا جديداً 

ا�صم���ه النظام اال�صرتاك���ي - الراأ�صمايل، 

والذي ُيخت�رش بالنظام »اال�صرتا�صمايل«.

لقد مّهدت ال�صن لهذه الرباغماتية 

والواقعية ال�صيا�صي���ة وتطبيقًا ل�صعار 

»فلنتغري اإن مل يتغري االآخرون«، حيث 

اال�صتعمار  م���ن  �صنغهاي  ا�صرُتجع���ت 

الربيطاين ع���ام 1997، ولكي حتفظ ما 

اأحرزته �صنغهاي م���ن موقع اقت�صادي 

وجتاري متق���دم وحت���ى ال تخ�رشها، 

بادرت ال�صن لاحتفاظ ب�صيادتها على 

�صنغهاي وع���دم خنقها اأو حما�رشتها، 

واح���دة  »دول���ة  �صع���ار  فاأطلق���ت 

ونظامان«، وهذا م���ا هو قائم بالفعل، 

فال�صيادة عل���ى �صنغهاي من ال�صيا�صة 

اخلارجية والدفاع والعلم هي لل�صن، 

اأما النظام االإداري واالقت�صادي فيديره 

حاك���م تعّينه ال�صن وفق اآلية اإنتخاب 

حملي���ة، وهذه التجرب���ة متقدمة على 

منوذج احلكم الذاتي، وكذلك عن منوذج 

االنف�ص���ال اأو اال�صتق���ال.. اإنه منوذج 

�صيني بامتياز.

اعتماداً عل���ى هذه ال�صيا�صة ال�صينية 

اجلديدة، كان العر�ص الع�صكري مبنا�صبة 

االنت�ص���ار ال�صيني على الغ���زو الياباين 

الرئي�ص  وا�صتثنائيًا، حي���ث كان  ممي���زاً 

الرو�صي بوتن، واأ�رشك���ت ال�صن العديد 

من الدول بالعر����ص الع�صكري مب�صاركة 

رمزية لقواتها امل�صلحة، للداللة على متدد 

�صداقاتها اإىل الق���ارات، بعيداً عن جتربة 

حلف���ي »النات���و« و»وار�ص���و«، وكذلك 

ا�صتعرا�ص الق���درات الع�صكرية، خ�صو�صًا 

النووي���ة التي تزامنت م���ع اإطاق �صعار 

»احلزام والطريق«، اأي احلزام االقت�صادي 

العابر للقارات انطاقًا من ال�صن وطريق 

احلريرالربي البحري اجلديد.

ويبق���ى ال�صوؤال: ه���ل توؤ�ص�ص ال�صن 

للطري���ق الثال���ث »النظ���ام اال�ص���رتا - 

�صمايل« ب���ن رو�صيا واأم���ريكا، معتمدة 

على اأنها الدائن االأكرب الأمريكا، وال�صديق 

م�صت���وى  اإىل  الو�ص���ول  دون  لرو�صي���ا، 

التحالف؟

د. ن�سيب حطيط

الصين.. والنظام »االشترا - سمالي«

اعت���ربت جمموعة ال���دول )1+5( اأن 

توقي���ع االتفاق النووي م���ع اإيران ُيعّد 

اإجنازاً تاريخي���ًا، واأن اجلميع رابح فيه 

ما ع���دا »اإ�رشائيل« وال�صعودية، اللتان 

حذرتا من خماطر هذا االتفاق على دول 

املنطقة، وبداأ الكام عند بع�ص االأو�صاط 

الدولي���ة والو�صائ���ل االإعامية ومراكز 

�صيا�صة  اأن  اال�صرتاتيجي���ة  الدرا�ص���ات 

اإي���ران اخلارجية �صتتغري، واأنها ما بعد 

االتفاق غري ما قبل���ه، واأنها �صتتعاون 

مع اأمريكا لت�صوية االأزمات يف املنطقة 

على قاعدة تقاط���ع امل�صالح، ولو كان 

ذلك على ح�ص���اب حلفائها، وهي بذلك 

تكون قد تخلّت عنهم.

اأمام هذا الكام حول �صيا�صات اإيران 

التي �صتتغري بعد االتفاق، قامت طهران، 

وعرب طاق���م وزارة اخلارجية، مبجموعة 

م���ن الزيارات للع���راق ولبنان و�صورية 

وقط���ر والكويت، وبع����ص دول املغرب 

العربي، لرف���ع االلتبا�صات التي رافقت 

توقيع االتفاق، والتاأكيد على اأن:

االتفاق النووي فيه م�صلحة جلميع 

ال���دول، وميكن اأن يلعب دوراً يف تقريب 

امل�صافات بينه���ا، ويفتح الباب للحوار 

يف االأزم���ات التي تع�ص���ف باملنطقة، 

والتعاون ملحارب���ة االإرهاب التكفريي، 

اإذا م���ا كانت لديه���ا النية ال�صادقة يف 

ذلك.

االتفاق �صيفتح اآف���اق التعاون بني 

اإيران والدول التي ترغب بعاقة �صادقة 

معه���ا يف املج���االت كاف���ة؛ العلمية 

االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية.

ا�صتع���داد اإيران للتع���اون مع دول 

اجلوار، وتاأكيد اأن لي�ص لديها اأية اأطماع 

يف املنطقة. 

التاأكيد على اأن �صيا�صة اإيران ما بعد 

االتفاق لن تتغ���ري، واأن االتفاق كان له 

هدف حمدد ر�صمه االإمام اخلامنئي، وقد 

عرّب عنه اأثناء اجتماعه مبجل�ص اخلرباء 

باأن���ه »فقط لرف���ع العقوب���ات ورفع 

احلظر، واإال ما الداعي من ح�صورنا هذه 

املفاو�صات«.

عدم و�صع االتف���اق النووي االإيراين 

مع اأمريكا يف خانة االنفتاح عليها، وهو 

م���ا تلم�صناه من ت�رشيحات امل�صوؤولن 

االإيراني���ن، كرئي�ص جمل�ص اخلرباء اآية 

اهلل ي���زدي، الذي اعت���رب »اأمريكا العدو 

رقم واحد« لباده، »بالرغم من االتفاق 

���ع موؤخ���راً معها«،  الن���ووي ال���ذي ُوقِّ

واأن �صع���ار »املوت الأم���ريكا« ما يزال 

�صعار املرحلة يف اإيران، واملق�صود هو 

»املوت ل�صيا�صة اأمريكا اجلائرة، ولي�ص 

لل�صعب االأمريك���ي«، الأن االنفتاح على 

�صعوب العامل اأمر توؤك���د عليه تعاليم 

االإ�صام الذي تلتزم به اإيران، وتتعاطي 

مع االإن�صان يف العامل انطاقًا من هذه 

الروحية.

تاأكي���د اجلمهورية االإيرانية عاقتها 

املمانع���ة  دول  م���ع  اال�صرتاتيجي���ة 

وف�صائل املقاومة وحزب اهلل يف لبنان 

وفل�صط���ن و�صورية والعراق، مع قناعة 

احللفاء باأن هذه العاقة اال�صرتاتيجية 

لن تتغ���ري، وهذا ما اأعلنت���ه اإيران بعد 

لقاء وزير اخلارجية حممد جواد ظريف 

مع وزي���ر اخلارجية الرو�ص���ي، اللذين 

تباحثا يف مو�ص���ع االأزمة يف �صورية، 

واملب���ادرات املطروحة حللها، وقولهما 

اإنه ال اإماءات خارجية اأو �رشوط م�صبقة 

قب���ل املفاو�صات حوله���ا، وكذلك كام 

االإيرانية عبد  م�صاعد وزير اخلارجي���ة 

اللهيان ب���اأن اأية مبادرة يجب اأن تاأخذ 

يف االعتبار دور رئي�ص الدولة ال�صورية، 

وه���و م���ا ج���اء رداً على مب���ادرة دي 

مي�صتورا التي اأُقرّت يف جمل�ص االأمن. 

هذه هي �صيا�صة اإيران التي حتافظ 

فيها على اأ�صدقائها، و�صيا�صتها اأي�صًا يف 

احلر�ص على االنفتاح على دول العامل 

العربي واالإ�صامي، من اأجل الو�صول اإىل 

قوا�صم م�صرتكة، كي ت�صتطيع من خالها 

مواجه���ة التحديات وموؤم���رات تفتيت 

املنطق���ة ومواجهة الكي���ان ال�صهيوين، 

وتلك هي �صيا�ص���ة اأمريكا املبنية على 

امل�صالح، فا �صداق���ة دائمة لديها وال 

عداوة دائم���ة، فهل ي���درك زعماء هذه 

الدول اأنه ال م���كان لهم عند اأمريكا، بل 

هم جم���رد اأدوات عندها؟ وهل ميلكون 

اجلراأة للتخلي عن اأمريكا، والتعاون مع 

اإيران ملا فيه خري �صعوبهم؟ 

هاين قا�سم

الصين تؤسس لـ»الطريق 
الثالث« معتمدة على 

َدْينها ألميركا وصداقتها 
مع روسيا.. دون الوصول 

إلى مستوى التحالف
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أهمية الدور اإليراني في المنطقة بعد االتفاق النووي

�ل�سينيون رفعو� �سعار »�إن مل ن�ستطع تغيري �لآخرين.. فالبد لنا �أن نتغري نحن«                                 )�أ.ف.ب.(
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رافقتن���ا يف حياتن���ا املدر�صية،  عب���ارة 

واجلامعية.. وحتى العملية، فاأب�صط ما يطلبه 

املواطن ه���و العي�ص باأم���ان، وا�صتقرار مادي 

ومعن���وي، واأن يتمتع بحقوق���ه كاإن�صان؛ له 

كرام���ة وقيمة يف املجتمع، لك���ن اإذا اأردنا اأن 

نتنف�ص يف لبنان ندفع ثم���ن اأنفا�صنا اأموااًل.. 

فكيف اإن اأردنا اأن ُنب�رش النور؟

غ���اء معي�صي يقتل املواطن، اأو يدفعه اإىل 

هجرة باده بحثًا عن مكان اأكرث اأمنًا وا�صتقراراً 

وراح���ة، واالأدهى �صم���اع امل�صوؤولن ي�صاألون 

با�صتغ���راب: ملاذا يهاجر ال�صب���اب واملواطن 

اللبناين؟ اأين اأ�صح���اب االأدمغة؟ وكاأن اأولئك 

امل�صوؤولن ال يعرفون م���ا هي االأ�صباب، اأو ال 

يدرك���ون اأن �صيا�صاته���م املتعاقبة هي التي 

اأو�صلتنا اإىل هذه املرحلة من الياأ�ص!

االأدمغ���ة املهاجرة اأنتم �صب���ب خ�صارتها؛ 

�صيطرتك���م وا�صتغالك���م وتفرقتك���م ت�صّببوا 

بهروبه���م اإىل خمتلف البلدان االأجنبية، حيث 

االأم���ان والراحة، حيث حق املواطن هو االأهم، 

و�صوته وراأيه يوؤخ���ذان بعن االعتبار.. حيث 

الهواء نقي، وحرك���ة ال�صري منّظمة، والقوانن 

ت�رشي على اجلميع دون متييز.

اأم���ا يف لبن���ان، فق���د ُح���رم ال�صعب من 

اأب�ص���ط حقوقه، واأ�صبح البل���د - مع االأ�صف 

- م�رشب مث���ل لل�رشقات والنه���ب والف�صاد 

والهدر، واملناف�صة ال�صيا�صية والفلتان االأمني 

والطائف���ي، واحل���روب واجل�ص���ع التجاري.. 

ُحرمن���ا من املي���اه والكهرباء، ف���ا يراهما 

ال�صع���ب �ص���وى ب�ص���ع �صاع���ات يف اليوم، 

والنفايات تتبعرث عل���ى الطرقات، وفيها ما 

فيها من ال�صموم القاتل���ة، دون ن�صيان اأزمة 

النازح���ن ال�صورين، التي ت�ص���ّكل امل�صكلة 

الكربى يف بادنا، فاأين املفر؟

هل املواطن اللبناين م�صطر لدفع فاتورتي 

كهرب���اء؟ وما هي احلل���ول الكافية ملعاجلة 

هذه االأزمة؟

الظلمة يف بريوت كامل���وت ق�صاًء وقدراً، 

م���ا يجعل كث���رياً من اللبناني���ن يرتّحمون 

على زمن احل���رب، ففي ال�صابق، وبالرغم من 

احلرب يف لبنان، كانت اأزمة املياه والكهرباء 

منّظمة، اأما اليوم، ومع التطور والتكنولوجيا، 

احلديث���ة،  واملع���دات  االآالت  وا�صتخ���دام 

فالكهرباء تاأتي ب�صع �صاعات.

منذ ثاث �صنوات، وع���د وزير الطاقة واملياه 

ال�صاب���ق جربان با�صيل بتوف���ري الكهرباء 24/24 

�صاعة يف اليوم، لكن وعوده ذهبت اأدراج الرياح، 

لريّد وزير الطاق���ة واملياه احلايل اأرتور نظاريان 

باأّن م�صتقبل الكهرب���اء يف لبنان مرتبط بتنفيذ 

اخلطة التي اأُقرت �صابق���ًا مبجل�ص الوزراء، وهي 

بانتظار التطبيق قائًا: »من وين بجيب الكهربا؟ 

من بيت بيي«؟! 

يف ال�صي���ف، ُتقطع الكهرب���اء بحجة ال�صغط 

على ال�صب���كات.. ويف ال�صتاء بذريعة العوا�صف.. 

ويف اخلريف رمبا ب�صبب ت�صاقط اأوراق االأ�صجار.. 

واأحيان���ًا ب�صب���ب بع����ص احل���وادث االأمنية، ما 

يجعل املحات التجاري���ة واأ�صحاب املوؤ�ص�صات 

ال�صناعي���ة ي�رشخون من ارتف���اع كلفة االإنفاق 

االإ�صايف على فواتري الكهرباء.

هل �صيبقى ه���ذا امللف مت�ص���ّدراً من ناحية 

الف�ص���اد واله���در يف لبنان، وم�صتنزف���ًا خلزينة 

الدولة؟

ما ن�صهده يف هذه االأيام مل يح�صل يف اأي بلد 

م���ن العامل، فهذه االأزم���ة املتفاقمة �صتظل مت�ص 

بحياة املواطنن. 

على الدولة احرتام وعودها، ولو ملرة واحدة، 

وتطبي���ق خط���ة مدرو�ص���ة، وتاأم���ن اال�صتقرار 

ال�صيا�ص���ي واالأمني، واالن�صج���ام والتكامل على 

ال�صعي���د احلكومي، لنتمكن من اإع���ادة اأ�صحاب 

االأدمغة والعقول وكل اللبنانين اإىل بلدهم االأم، 

بعد اإخراج ملف الكهرباء اإىل النور.

دينا حمودة

وطـن »الـصّبـاح« بـال كهـربــاء

�إىل متى �ستبقى �لكهرباء مت�سدرة ملفات �لهدر و�لف�ساد يف لبنان؟

) �لعدد 373(  �جلمعة - 11 �أيلول - 2015 بــريـد الـقــراء

»االحت���اد  م���ن  بدع���وة 

وال�صحافي���ن  للكت���اب  الع���ام 

الفل�صطيني���ن � ف���رع لبن���ان« 

وّق���ع  و»من�ص���ورات �صف���اف«، 

الزمي���ل نافذ اأب���و ح�صنة روايته 

ق����رش  يف  املراي���ا«،  »ع�ص���ل 

وتتخللت  بريوت،  اليوني�صكو يف 

التوقي���ع كلمات ل���كل من بال 

����رشارة، وعبد الق���ادر احل�صني، 

وم���روان عب���د الع���ال، بح�صور 

�صخ�صي���ات اإعامي���ة وثقافي���ة 

و�صيا�صية فل�صطينية ولبنانية.

من يذكر ملجاأ العامرية؟ يف العامرية 

كان����ت االأرواح معلق����ة عل����ى اجلدران. 

حاولت الفرار من جحي����م النار، ولكنها 

ا�صطدمت باجل����دران وعلقت هناك، ومن 

موقعها كانت ترى اأج�صادها التي ينزف 

منه����ا الدم فت�رشخ من جديد، ت�صتمر يف 

ال�رشاخ.. مل تكن تلك لعبة �صوء و�صوت.. 

كانت حقيقة ماثلة.

تلك كلمات كتبه����ا الزميل نافذ اأبو 

ح�صن����ة يف الع����ام 2012 ع����ن روايته 

»ع�ص����ل املرايا«، الت����ي جت�ّصد تاريخًا 

اإن�صانيًا من بغداد وبريوت وغزة، مل�صت 

ه����ذه الرواية م�صاع����ر عط�صى يف زمن 

االإن�صانية ع����ن حا�رشنا،  غابت في����ه 

وبتنا بحاجة اإىل جرعات وجرعات من 

اإن�صانيتنا وعنفواننا العربي الذي يجب 

اأن ال ين�ص����ب، والذي يج����ب اأن ي�صتمر 

لنح����دد عدونا احلقيقي يف زمن اختلط 

فيه االأبي�ص باالأ�صود.

نافذ �أبو ح�سنة يف �سطور

نافذ اأبو ح�صنة �صحفي وكاتب وباحث 

فل�صطيني من مواليد غ���زة 1961، متزوج 

وله اأربعة من االأبناء، حائز على اإجازة يف 

االآداب من جامعة دم�صق.

ل���ه م�صاهم���ات تزي���د ع���ن الثاث���ة 

اآالف م�صاهم���ة يف العديد م���ن الدوريات 

الفل�صطيني���ة والعربية، ول���ه العديد من 

املوؤلفات اأهمها: جغرافية اال�صتيطان ووهم 

الدولة، االأحزاب ال�صهيونية يف مائة عام، 

املتدينون والعلماني���ون يف »اإ�رشائيل«، 

وروايت���ه »مق���ام الب���كاء«، وغريها من 

ع����رشات املوؤلفات واملق���االت، وهو حائز 

عل���ى اجلائ���زة الذهبي���ة يف »مهرجان 

االإبداع« عن فيلم »مياه لبنان«، وجائزة 

تقدي���ر م���ن »موؤ�ص�صة القد����ص الدولية« 

عن جممل االأعمال ع���ن القد�ص يف موؤمتر 

القد�ص ب�صنعاء 2005، وغريها من اجلوائز 

االأخرى.

ع مؤلفه الجديد »عسل المرايا«
ّ

أبو حسنة يوق

����ص���در م�����وؤخ�����راً ك��ت��اب 

وخماطر  الوطنية  »�صخ�صيتنا 

تاأليف  من  والتكفري«  التطرف 

الكتاب يف  التل. يقع  بال ح�صن 

تف�ّصل  ف�صول،  وثمانية  مقدمة 

التي  احل��دي��ث ع��ن االخ��ت��االت 

ال�صخ�صية  ب��ن��اء  على  وق��ع��ت 

يف  ودوره���ا  االأردن��ي��ة،  الوطنية 

االأردين  املجتمع  مناعة  اإ�صعاف 

والتع�صب  التطرف  اأفكار  اأم��ام 

والتكفري.

الكتاب  م��ن  االأول  الف�صل 

»حتّوالت جمتمع«،  عنوان  حمل 

وتناول اأهم التحوالت التي طراأت 

خال  االأردين  املجتمع  على 

القيمية،  منظومته  يف  واأّث��رت  املا�صية،  ال�صنوات 

ويف  التحوالت،  هذه  واأ�صباب  االجتماعي،  وبنائه 

طليعتها �صل�صلة الهجرات اجلماعية التي تعرّ�ص لها 

املجتمع االأردين بفعل اأزمات املنطقة.

يف  الثقايف  اخل���واء  حالة  الف�صل  ت��ن��اول  كما 

املجتمع، والناجم عن تراجع االهتمام بالثقافة، وهو 

خواء �صاهمت يف تر�صيخه املوؤ�ص�صة الدينية الر�صمية 

واالأهلية، ما �صاهم يف فتح الباب على م�رشاعيه اأمام 

الذي  الدور  الف�صل  وتناول  والتكفري.  التطرف  حركات 

لعبته املتغريات االقت�صادية يف اإحداث التحوالت يف 

تاأثريات  من  تركته  مبا  للمجتمع،  القيمية  املنظومة 

�صلبية على ال�صخ�صية الوطنية.

التاأ�صي�ص  عملية  تراجع  تتبع  الثاين  الف�صل 

الزواج  موؤ�ص�صة  يف  خ�صو�صًا  الوطنية،  لل�صخ�صية 

واأ�ص�صه وتقاليده، ويف املوؤ�ص�صة الثقافية واالإعامية 

منظومة  ويف  وال���رتب���وي���ة، 

ويف  االج��ت��م��اع��ي��ة،  التقاليد 

الفنون واملنا�صبات االجتماعية.

�صور  ر�صد  الثالث  الف�صل 

يف  املوؤ�ص�صات  خمتلف  تق�صري 

بناء ال�صخ�صية الوطنية.

حجم  تناول  الرابع  الف�صل 

التخريب الذي حلق ببناء العقل 

كل  تق�صري  خ��ال  من  الوطني 

املوؤ�ص�صات بالقيام بواجبها يف 

بناء هذا العقل.

الف�صل اخلام�ص تتبع مظاهر 

يف  الوطنية  ال�صخ�صية  غياب 

ُتعرب  تعد  ف�«مل  العام،  ال��ذوق 

بكل  الوطنية  �صخ�صيتنا  عن 

اأبعادها كما كان عليه االأمر �صابقًا«.

الف�صل ال�صاد�ص تناول جوانب اخللل يف املنظومة 

القيمية ال�صائدة يف املجتمع، كانت�صار مظاهر الرياء 

يف  اخللل  ومظاهر  واالإ����رشاف،  والبذخ  االجتماعي 

ال�صلوك.

الف�صل ال�صابع تناول الرتاجع الذي اأ�صاب جممل 

بكل  االأردين،  املجتمع  يف  واجلماعي  الفردي  االأداء 

يف  الرتاجع  الكاتب  تابع  كما  وقطاعاته،  مكوناته 

اللغة،  احرتام  واأهمها:  الوطنية،  ال�صخ�صية  مرتكزات 

ويف  الوثائق،  مع  التعامل  ويف  ال��رم��وز،  واح��رتام 

عاقتنا بتاريخنا، ويف عاقتنا باالأر�ص.

وينهي املوؤلف كتابه بالدعوة اإىل »حتويل بلدنا 

خريطة  ت�صع  كربى،  وثقايف  فكري  بناء  ور�صة  اإىل 

طريق الإعادة بناء �صخ�صيتنا الوطنية القادرة على اأن 

ت�صتاأنف رحلة البناء«.

»شخصيتنا الوطنية ومخاطر التطرف والتكفير« 
كتاب جديد لبالل حسن التل
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ب����ن موجة م����ن �لإحل����اد و�أخرى من 

�لتط����رف �لديني، ب����ات �ملجتمع �لعربي 

يف حالة َتْيه، فت����ارة يو�جه هجومًا �ضد 

�حلج����اب و�ملحجب����ات وعن�رصي����ة �ضد 

�ملنّقب����ات، وطور�ً ُتل�ض����ق بالدين �أحكام 

تعتمد على موروثات �جتماعية م�ضوَّهة؛ 

تلك �لقيود �خلاطئة �لتى يفر�ضها �ملجتمع 

على �ملر�أة حتت م�ضميات خمتلفة، وكاأن 

�لإ�ضالم مل ين�ضف �ملر�أة، و�لدين بريء من 

كل ذلك.

وبالرغم م����ن �لزعم ب����اأن »�ملجتمع 

�لعربي متدّين بطبع����ه«، �إل �أن �ل�ضو�هد 

تكاد ت�ض����ي بعك�س ذل����ك، ومفهوم �لدين 

�لإ�ضالم����ي غ����اب �ض����كاًل ومو�ضوعًا عن 

�ل�ضارع، فلم يعد هناك �أخالق، ول و�ضطية، 

�أقوى من  و�لأع����ر�ف  �ملوروث����ات  وباتت 

�أحكام �لدي����ن �ل�ضحيحة، و�أ�ضبح �خلوف 

من كالم �لنا�س هو �لر�دع للخطاأ �أو حتى 

لل�ضو�ب.

هناك �أح����كام جمتمعية نتعامل معها 

ونل�ضقها بالدين، و�أخرى ن�ضع لها �عتبار�ً 

�أق����وى من �لدين، بحك����م �لُعرف، ويف كل 

�لأح����و�ل ُتظلم �مل����ر�أة يف وج����ود تدّين 

مزي����ف، خ�ضو�ضًا يف تلك �لأمور �ملتعلقة 

بالزو�ج و�لطالق، ومفهوم �لعيب و�لعاد�ت 

�خلاطئة، و�ملري�ث و�لعمل وغريها.

هناك بع�س �لأ�ض����و�ت تنادي بتجديد 

�خلطاب �لديني، لكن من يقوم بذلك؟ ومن 

يح����دد يف ظل �رص�ع حاد ب����ن �لعلماء؟ 

كيف يخرج �لإن�ضان �لباحث عن �حلقيقة 

م����ن كل هذ� �للغط؟ وه����ل نن�ضئ �أطفالنا 

على مفهوم �لدي����ن �أم �لعيب؟ وهل �ملر�أة 

»مك�ض����ورة �جلن����اح«، �أم �أن �لديان����ات 

عموم����ًا، و�لإ�ضالم خ�ضو�ضًا، حافظو� على 

كر�متها و�إن�ضانيتها؟

مع �لأ�ضف، �خلط����اب �لديني و�أعر�فنا 

مايز�ل����ون يحمل����ون قدر�ً م����ن �لذكورية، 

ومن  �لأ�رصي����ون،  �لخت�ضا�ضيون  وي����رى 

�لت����ي و�جهتهم �ضمن  خالل �مل�ض����كالت 

جمال عملهم، �أنه ل يوج����د �آر�ء و�ضطية، 

و�ملر�أة ممزقة ب����ن �لناحيتن، ومن هنا 

يطالبون بوجوب طرح خطاب ديني جديد 

ه �إىل �لرجل، من وحي �لآيات �لقر�آنية  يوجَّ

و�لأحاديث �ل�ضحيحة.

ويلفت �لخت�ضا�ضيون �إىل �أن �خلطاب 

�لدين����ي لي�س جم����رد كالم وحديث، لكن 

�لدين معاملة و�ضل����وك، و�إذ� كان �ل�ضلوك 

منافيًا للخطاب فلي�س هناك د�ٍع لكلمات 

وخطاب����ات رنانة، بالإ�ضاف����ة �إىل �أهمية 

وجود �لقدوة يف حياتنا.

وعن����د معاجلة بع�����س �مل�ضاكل �لتي 

�إىل  تو�جه �ملر�أة، ي�ض����ري �لخت�ضا�ضيون 

�أنه يف حال����ة رغبتها يف �لط����الق مثاًل، 

يتب����ّن �أن �خلطاب �لديني يت�ضّكل بح�ضب 

�مل����كان، فف����ي �لتليفزي����ون يختلف عن 

�ملجتم����ع، ويختل����ف يف �ملوؤمت����ر�ت يف 

حال����ة تو�جد �جلمعي����ات �لن�ضائية، رغم 

�أن �حلالة و�حدة، لذلك هناك ظلم للرجل، 

لع����دم وجود �أي كلمة توّجهه يف �خلطاب 

ه �إىل �ملر�أة،  �لديني، ود�ئمًا كل �لكالم موجَّ

�ضو�ء �ضاكي����ة �أو م�ضتكى منها.. خطابات 

����ه �إليها طو�ل �لوقت، وحتمل عبار�ت  توجَّ

تو�ضيها بال�ضرب و�لتو�ضية على �لآخرين، 

�ض����و�ء زوجها �أو �أولده����ا، ومطلوب منها 

�لت�ضحي����ة ط����و�ل �لوقت، وم����ن �لناحية 

�لأخرى هناك �أ�ضو�ت تنادي با�ضتقالليتها 

بعيد�ً عن �لرج����ل، و�ملر�أة يف �حلقيقة ل 

تبحث عن ه����ذ� �أو ذ�ك، هي تريد �لعي�س 

حي����اة طبيعية يف كنف �لرج����ل، لكن ل 

يوج����د يف �خلطاب �لدين����ي �ملطروح يف 

هذه �لأي����ام ما ين�ضفه����ا، بالرغم من �أن 

�أحكام وت�رصيع �لإ�ضالم هي �أكرث من �أن�ضف 

�ملر�أة وكرّمها وعززها.. فما هو �ضبب هذه 

�لزدو�جية يف �لتعاطي مع �ملر�أة؟

لعل �ل�ضب���ب �لأبرز يكمن يف جتاهل 

علماء �لدين لالآباء و�لأزو�ج، بال�ضافة 

ه �إىل  �إىل �حلقائ���ق �ملنقو�ضة �لتى توجَّ

�مل���ر�أة؛ مث���ل »�لن�ض���اء ناق�ضات عقل 

ودي���ن«، و«��رصبوه���ن«، و«�لتعدد«، 

و«�لطاعة«، و«�لقو�مة«، بدون �خلو�س 

و�لنقا�س يف �ملع���اين �حلقيقة و�ل�رصح 

�ل���كايف للمعن���ى متام���ًا، مث���ل قولنا 

}ولتقربو� �ل�ضالة{، لكن �أين نحن من 

قوله تعاىل }وعا�رصوهن باملعروف{ 

�لتي ُذك���رت يف حالت �لزو�ج و�لطالق 

�أك���رث م���ن 6 م���ر�ت؟! مل���اذ� �حلقائق 

�لناق�ضة؟

من ح����ق �لرج����ل �أن يع����رف حقوقه 

وو�جبات����ه، فكي����ف نحا�ضب����ه و�خلطاب 

�ملوّج����ه �إليه عن حقوق����ه فقط؟ لو ركزنا 

يف �أي خطاب يتعلق باملجتمع �أو �لأ�رصة، 

�ضنج����د �أن �أكرث من ثالث����ة �أرباع �حلديث 

موّج����ه �إىل �ملر�أة، وكلمت����ن للرجل، ول 

يوجد م����ن يوّج����ه �لرجل جت����اه �إ�ضاءة 

��ضتخد�م بع�س �لرخ�س �لتى مينحها �هلل 

عز وجل له، مثل �لتعدد،.

ويخل�س �لخت�ضا�ضي����ون �إىل �لتاأكيد 

على �أهمية دور علم����اء �لدين يف �لتاأثري 

على قط����اع كبري من �لنا�����س، ولفت نظر 

�لرجال �إىل و�جباته����م يف �لإ�ضالم، حتى 

ولو عن طريق در�س �أو موعظة �ضهرية، �أو 

حتى خالل خطبة �جلمعة، تف�ّضل �حلديث 

عن حقوق �لزوجة و�لزوج يف �لإ�ضالم.

رمي �خلياط

تغييب الخطاب الديني في التعامل مع المرأة

مع ترّبع »�لكي���ك« باأ�ضكاله و�ألو�نه على 

و�لجتماعية  �لعائلي���ة  �ملنا�ضب���ات  عر����س 

�لر�ضمي���ة، ل بّد من تدّخ���ل لالإتيكيت ليزّودك 

من باأهم �لطرق و�لقو�عد �لتي جتعلك تاأكلن 

هذه �لقطع �ملغلّفة ب���الأور�ق �ملل�ضقة عليها 

و�ملكلّلة بالكرميا و�ل�ضكاكر بكل �أناقة ودّقة.

على طريق���ة »�لربغر«: يف هذه �لطريقة 

يخرج �لإتيكيت قلياًل من عباءة �لكال�ضيكية 

�لتي يّت�ضف بها، ويح���اول جمار�ة �لع�رص، 

م���زّود�ً �إيانا بطريقة مرح���ة يتبّناها، �رصط 

تنفيذه���ا بكل دق���ة وترتي���ب. فلنح�ضب �أّن 

�أمامِك قطعة »كيك« تزّينها طبقات �لكرميا 

وما يلحقها م���ن ت�ضاميم وزرك�ضات، جتعل 

تناولها مبا�رصة خطر�ً يعرّ�س وجهك بالأكمل 

�إىل �لّت�ضاخ. �حلّل هنا، ويجب �أن ت�ضتعيني 

فيه بطب���ق، �أن ت�ضعي �لكب كيك يف �لطبق، 

تنزع���ي عنه �لورقة بو��ضط���ة ��ضبعيك بكل 

�إتقان وروّية، ثم قّطعي »�لكيك« يف �لن�ضف 

يف �ض���كل �أفق���ي، وبعده���ا �ضع���ي �لقطعة 

�ل�ضفلي���ة ف���وق �لكرميا، وتن���اويل �حللوى 

عل���ى طريقة »�لربغر«.. طريقة ذكية ل �ضك، 

ميكنك �ل�ضتعانة بها د�ئمًا �إلّ يف �ملنا�ضبات 

�لر�ضمية جد�ً.

عل���ى �لطريقة �لكال�ضيكية: ه���ذه �لطريقة 

لها ج���زء�ن، وتعترب منا�ضبة ج���د�ً للع�ضو�ت 

�لر�ضمي���ة �لتي تلبينه���ا، خ�ضو�ضًا حن تقدَّم 

ل���ك قطع »�لكي���ك« على �ملائ���دة، �أي �أمامك 

كل �لأدو�ت �لت���ي ت�ضّهل عليك �ملهّمة. فيمكنك 

�إّم���ا �أن تاأكلي »�لكي���ك« بامللعقة بعد نزع 

�لورق عن �أطر�فه���ا وتو�ضيعها، �رصط �أن تكون 

طبقات �لكرمي���ا غري مرتفعة ج���د�ً، �أو ميكنك 

تقطي���ع »�لكيك« بو��ضط���ة �ل�ضوكة و�ل�ضكن 

�ملخ�ّض�ضن للحلوى، وبعدها بو��ضطة �مللعقة 

�ل�ضغرية ميكنك تناول »�لفتافيت«، �أو جمعها 

على طريف �لطبق.

على طريقة �ل�ضوكة و�مللعقة: كما تتناولن 

�حللوي���ات �لقا�ضية، ككي���ك �لآي�س كرمي مثاًل، 

ين�ضح���ك �لتيكيت باأن ت�ضتعين���ي بال�ضوكة 

و�مللعقة معًا، وبحركة ر�ضيقة ثّبتي »�لكيك«، 

�أو بال�ضوكولته  �لقا�ضي���ة  خ�ضو�ضًا بالكرميا 

بو��ضطة �ل�ضوكة، وبامللعقة �حفري يف �لقطعة، 

وتناويل منها مبا�رصًة.

َفن%اإلتيكيت

تناول »الكيك« حسب األصول
حر����س �لنبي �ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم 

على تعلي���م �لأطفال �لعقي���دة �ل�ضحيحة، 

وغر�ضها يف قلوبهم، وتعليمها لهم باأ�ضلوب 

و��ضح ومنا�ضب، وكذلك �ضار �أ�ضحابه ر�ضي 

�هلل عنهم من بعده، بل �هتم �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�آله و�ضلم باأم���ر �لعقيدة يف مرحلة 

متقدم���ة جد�ً م���ن مر�ح���ل �لطفولة، وهي 

مرحلة �لولدة، كم���ا يف حديث �لتاأذين يف 

�أُذن �ملولود، »و����رّص �لتاأذين، �أن يكون �أول 

م���ا يقرع �ضمع �لإن�ض���ان كلماته �ملت�ضمنة 

لكربياء �ل���رب وعظمته، و�ل�ضهادة �لتي �أول 

ما يدخل بها يف �لإ�ضالم، فكان ذلك كالتلقن 

له �ضعار �لإ�ضالم عند دخوله �إىل �لدنيا كما 

يلّقن كلمة �لتوحيد عند خروجه منها.. وفيه 

معنى �آخر، وهو �أن تكون دعوته �إىل �هلل و�إىل 

دينه �لإ�ضالم و�إىل عبادته �ضابقة على دعوة 

وغو�ية �ل�ضيطان«.

�إذ�ً، م���ن �لو�جب على �لآب���اء و�لأمهات 

و�ملعلم���ن، �أن ي�ضعو� بجّد لتقريب �لعقيدة 

للنا�ضئة، وذلك لالأ�ضباب �لآتية:

�أن �لهتم���ام بتعلي���م �لعقي���دة للنا�س 

ودعوتهم لها، ول�ضيم���ا �ل�ضغار، هو منهج 

�لأنبياء عليهم �ل�ضالة و�ل�ضالم، و�مل�ضلحن 

من بعدهم، وم���ن ذلك قوله تعاىل عن نوح 

يف دعوت���ه لولده وحتذيره م���ن م�ضاحبة 

�أهل �ل�ضالل {َيا َبِن���يَّ �ركب معنا ول تكن 

مع �لكافرين}، وهذ� نبينا حممد �ضلى �هلل 

عليه و�آله و�ضلم يو�ض���ي �بن عبا�س ر�ضي 

�هلل عنهم���ا فيق���ول {يا غ���الم �إين �أعلمك 

كلم���ات؛ �حفظ �هلل يحفظك، �حفظ �هلل جتده 

جتاهك، و�إذ� �ضاألت فا�ضاأل �هلل، و�إذ� ��ضتعنت 

فا�ضتعن باهلل..}.

�إهمال بع�س �لآب���اء تعليم �أولدهم �أمور 

دينهم، و�أهمه���ا �أمر �لعقي���دة، بحجة �أنهم 

ماز�لو� �ضغ���ار�ً، فاإذ� ك���ربو� مل ي�ضتطيعو� 

تعليمه���م، يوؤدي �إىل ما قاله �لعلماء: »فمن 

�أهم���ل تعليم ولده ما ينفع���ه، وتركه �ضد�، 

فقد �أ�ضاء غاية �لإ�ض���اءة، و�أكرث �لأولد �إمنا 

جاء ف�ضادهم من قَبل �لآباء، و�إهمالهم وترك 

�لدين و�ضننه، فاأ�ضاعوهم  تعليمهم فر�ئ�س 

�ضغار�ً، فلم ينتفع���و� باأنف�ضهم، ومل ينفعو� 

�آباءهم كبار�ً«.

أنـِت وطــفـــــلك
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - قائم يف �لليل / حب �ضديد
2 - تتكون من ��ضكتلند� و�جنلرت� وويلز

3 - �ضكن / �لقمر وقت �كتماله
4 - طري خر�يف / بن جبلن )مبعرثة( / �ضفار

5 - عا�ضمة رومانيا
6 - عك�س حزن / تدفع لأهل �مليت

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع �لأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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�لريا�ضيات )للقوة( / قال كالما �رصيحا

8 - مو�ضيقى �مريكي���ة لل�ضود / تلف يف 
د�ئرة

9 - �ضائل حي �أحمر �للون / عملة �ليابان 
/ ن�ضف �ضو�ضي

10 - ق�ض���ة ممثلة �أمام �جلمهور / �أ�ضبح 
غري عاقل لالأ�ضياء حوله

الهيل.. بين الفوائد والمضار
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�ملوطن �لأ�ضل���ي لبذور �لهيل هي 

�لغاب���ات �خل����رص�ء يف �لهند، حيث 

يت���م ��ضتخد�م���ه كنوع م���ن �لتو�بل  

�ملوج���ودة يف �ملطب���خ �لهندي. كما 

مت ��ضتخد�مه يف �لطب �لقدمي كعالج 

لقرح �لفم وم�ضاكل �جلهاز �له�ضمي، 

وحتى �لكتئاب.

فو�ئده

للهي���ل فو�ئد متع���ددة فى عالج 

كثري من �لأمر��س، و�إىل جانب ر�ئحته 

�لذكية وطعم���ه �جلميل �إل �أنه يعمل 

على:

�لوقاي���ة م���ن �ل�رصط���ان: �أ�ضارت 

بع�س �لدر��ضات �حلديثة �إىل �أن تناول 

�لهي���ل عن طريق �لف���م له دور فعال 

يف تثبي���ط منو �خلالي���ا �ل�رصطانية 

�رصط���ان  خ�ضو�ض���ًا  و�نت�ضاره���ا، 

�لقول���ون، ويرجع ذل���ك �إىل �أن �لهيل 

م�ضدر غن���ي بالليمونن، وهي مادة 

م�ض���ادة لالأك�ضدة تعمل على معادلة 

�ل�ضقوق �حلرة �مل�ضببة لل�رصطان.

خف�س �ضغط �ل����دم وتعزيز �لدورة 

�لدموية: ��ضتهالك 3 غر�مات من �لهيل 

ع����ن طريق �لفم م����ن يف �ليوم �لو�حد، 

ملدة 12 �أ�ضب����وع، �أدت �إىل عالج �ضغط 

�ل����دم �ملرتفع، وهذه نتائ����ج ُم�ضجعة 

ل�ضتخ����د�م �لهي����ل للحد م����ن خماطر 

�لإ�ضاب����ة باأمر������س �لقل����ب و�لأوعية 

�لدموية.

مينع ح���دوث �جللط���ات �لدموية: 

�لهيل يحتوي على �لعديد من �ملكونات 

�لتي متنع تر�كم �ل�ضفائح �لدموية يف 

جمرى �ل���دم، و�لذي ُي���وؤدي يف نهاية 

�ملطاف �إىل حدوث جتلط �لدم.

م���در للبول: ��ضته���الك �لهيل ذ�ت 

فائدة كبرية كمدّر للبول، فهو ُيزيد من 

�إنتاج �لب���ول و�لإخر�ج من �لكليتن، 

من �أجل تخلي�س �جل�ضم من �ل�ضو�ئل 

و�ل�ضموم غري �ملرغوب فيها،  �لز�ئدة 

بالإ�ضاف���ة �إىل �أنه يقي من �لتهابات 

�مل�ضالك �لبولية.

�ضحة �ملعدة و�جله���از �له�ضمي: 

ُي�ضاع���د �لهيل علي تنظي���م ع�ضارة 

�ملعدة، وبالتايل منع �حلمو�ضة، كما 

�أنه فاحت لل�ضهي���ة ويعمل على طرد 

�لغاز�ت.

يحتوي  �لعظ���ام:  ه�ضا�ض���ة  منع 

�لهي���ل عل���ى �ملنجني���ز و�لفيتامن 

»C«، �ل�رصورين ل�ضحة �لعظام، لذ� 

فاإن تن���اول �لهيل �رصوري، خ�ضو�ضًا 

للن�ض���اء بعد �نقط���اع �لطمث، حيث 

ي�ضاعد على منع ترقق �لعظام.

�لهي���ل  يحت���وي  �لأمل:  تخفي���ف 

على مركبات تعم���ل كم�ضكن لالآلم، 

خ�ضو�ضًا �أمل �لع�ضالت، بالإ�ضافة �إىل 

منع �لتهابات �ملفا�ضل.

خ�ضائ����س م�ض���ادة للبكتريي���ا: 

يلعب �لهي���ل دور�ً فعاًل يف مكافحة 

�لبكترييا وم�ضببات �لأمر��س �لأخرى، 

ومنع تكاثرها، وبالتايل يقي �جل�ضم 

من �لعديد م���ن �لأمر��س �لتي مُيكن 

للبكترييا �ملمر�ضة �أن ُت�ضببها.

�لتخل�س من ر�ئحة �لفم �لكريهة: 

عند م�ضغه بعد وجبات �لطعام، يعمل 

�لهيل عل���ى �إنعا�س �لنف����س، و�إز�لة 

�لرو�ئح �لكريهة �خلارجة من �لفم. 

و�لأ�ضنان: بالإ�ضافة  �لف���م  �ضحة 

�إىل �أن���ه ي�ضاعد عل���ى �لتخل�س من 

ر�ئحة �لفم �لكريهة� فهو ُي�ضتخدم يف 

عالج قرحة �لفم.

�لتهاب���ات �لف���م و�حلل���ق و�لربد 

و�لن���زلت �لإنفلون���ز�: �لهي���ل م���ن 

ي�ضاع���د  �لالذعة، فه���و  �لتو�ب���ل 

�أعر��س �لربد  وتخفي���ف  من���ع  على 

�أي�ضا يف  و�لإنفلونز�، كم���ا ُي�ضتخدم 

َعب �لهو�ئية. عالج  �ل�ضُّ

�أ�رص�ره

من جهة ثانية، �ل�ضتهالك �ملفرط 

للهيل قد يوؤدي �إىل تكوين �حل�ضو�ت 

يف �ملر�رة، نتيجة تر�ّضب بذوره د�خل 

�أج�ضامنا، كما ق���د يوؤدي �إىل �لعدوى 

و�لنزيف.

ولك���ون �لهيل م���ن �لتو�بل �لتي 

ت�ضب���ب �حل�ضا�ضية، فقد تكون له �آثار 

جانبية خط���رية ت�ضمل �ضعوبات يف 

�لتنف����س، وعدم �لر�حة يف �ل�ضدر، �أو 

تورم �جللد.

يج����ب ��ضتهالك �لهي����ل بحر�س، 

لأنه قد يتفاعل م����ع بع�س �لأدوية 

ب�ضورة �ضلبية، وي����وؤدي �إىل عو�قب 

�ضحية خطرية، ل����ذ� ُين�ضح بتجنُّب 

تن����اول �لأنو�ع �لتالي����ة من �لأدوية 

عند تن����اول �لهيل: �أدوي����ة فريو�س 

نق�س �ملناع����ة �لب�رصية، وم�ضاد�ت 

�لتخ����رث، و�أدوية �لكب����د، وم�ضاد�ت 

�لكتئ����اب، و�لأ�ضربي����ن، و�لأدوي����ة 

�مل�ض����ادة لل�ضفيح����ات، و�لأدوي����ة 

ح�ض����وة، و�رصيع �لنفع����ال �لأدوية 

متالزمة �لقولون.

لذل���ك، �أكدت �لدر��ض���ات �حلديثة 

عل���ى �أهمية عدم �لإف���ر�ط يف تناول 

�لهيل، وعليك با�ضت�ضارة �لطبيب عند 

ح���دوث �أي من �لآثار �جلانبية ناجتة 

ع���ن تناول �لهيل، كما ينبغي حتقيق 

�لتو�زن يف تن���اول �لهيل لال�ضتفادة 

من���ه، ولتجن���ب �لآث���ار �جلانبي���ة؛ 

للمحافظة على �ضحة جيدة.

7 - فاكهة �ضفر�ء / وعاء
8 - �أتباع

9 - يهبط به �جلن���دي من �لطائرة 
/ �رص�س

10 - جب���ل ر��ض���خ / لب�ضه �لنا�س 
�أيام �لأتر�ك خ�ضو�ضا

ع��م���ودي

1 - ق���ذف بالكلم���ات / �ضاح���ب 
�ضيء وم�ضوؤول عنه / معنوياته يف 

�حل�ضي�س

2 - �أك���رب �أهر�مات م����رص / حرف 
عطف

3 - يغطي �لطي���ور / يف �لقالدة / 
جو�ب

4 - تو�ضع فيها �ل�ضور / تقال عند 
�ل�ضعور بالربد / مت�ضابهان

5 - حار����س / يتعاط���اه بع����س 
�لريا�ضين لتحقيق �لفوز

6 - حيو�ن منقر�س
7 - جترب وتكرب وظلم / ��ضم مبد�أ يف 
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كاريكاتير

�أثبتت �إح�ص���اء�ت �أُجريت م�ؤخ���ر�ً �أن فر�ص حتقيق 

�البن���ة �لبك���ر جناحًا، �أكرب م���ن �إخ�تها، نظ���ر�ً �إىل �أن 

طم�حها غالبًا ما يك�ن �أكرب.

و�أج���رى باحث�ن در��ص���ة �أظهرت �أن طم����ح �البن 

�لبك���ر �أقل بن�صبة 13٪ من �البن���ة �لبكر، كما �ت�صح �أن 

�الأوالد �لبكر مييل�ن بن�صبة 16٪ �أكرث �إىل حتقيق جناح 

�أكادميي مقارنة مع �إخ�تهم، و�الأمر ينطبق ب�صكل �أف�صل 

عل���ى �البنة �لبكر �لتي تبينّ �أن �حتمال بل�غها مر�حل 

�لدر��صة �جلامعية �أعلى من �الأبناء �لبكر بن�صبة ٪4.

وذكر �لباحث�ن �أنه عن���د �لتدقيق يف �الأدو�ر �لهامة 

�لتي لعبها �الأبن���اء يف �حلياة، تظهر ق�ة �البنة �لبكر، 

ولفت�� �إىل �أن كاًل من وزيرة �خلارجية �الأمريكية هيالري 

كلينت�ن، و�مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل، ومقدمة 

�لرب�مج �أوب���ر� وينفري، و�ملغينة بي�ن�ص���ي، و�مل�ؤلفة 

جاي كاي ر�ولينغ، بنات بكر جميعًا، متامًا كالعديد من 

�لن�صاء �لق�يات �لل��تي يتمتع���ن بتاأثري ونف�ذ ق�يي 

يف جم���االت عدة، و�ص���ددو� على �أن م���ا يجمع بينهن 

طم�حهن �لكبري ونزعتهن �إىل حتقيق �أهد�فهن.

وذكر �لباحث����ن �أن �أحد �أ�صباب مي���ل �الأوالد �لبكر 

�إىل حتقيق �الإجناز�ت �لهامة، ه� �ل�قت و�لطاقة �للذ�ن 

يخ�ص�صهما �الأهل له���م، م��صحي �أنه بغ�ص �لنظر عن 

و�صع �الأهل �ملهن���ي، مييل �مل��ليد �لبك���ر بن�صبة ٪7 

�أكرث �إىل �إكمال در��صاتهم مقارنة مع �إخ�تهم و�أخ��تهم 

�الأ�صغر �صنًا منهم.

يف ظل تر�كم �لنفايات يف �ص��رع لبنان، و�الأمر��ص 

�لناجتة عنه���ا، و�لعا�صفة �لرملية �لتي جتتاح �لبالد، 

تكرث �الأمر��ص ل���دى �لعديد م���ن �الأ�صخا�ص، و�أكرثها 

تك�ن مرتبطة باجلهاز �لتنف�صي.

ومب���ا �أن �الأع�ص���اب �لطبيعية تخف���ف من �حتقان 

�ل�ص���در، وت�صاهم يف ��صرتخ���اء �لع�صالت �لقريبة من 

�جلهاز �لتنف�صي، �إليكم بع�ص هذه �الأع�صاب �ملفيدة:

�لكينا: هي مك����نّن �أ�صا�صي يف �أدوية �ل�صعال، وذلك . 1

الأنها تخفف �ل�صع���ال، وتخفف من �حتقان �جلي�ب 

�الأنفية.

�الأوريجان�: على �لرغم م���ن �أن �الأوريجان� يحت�ي . 2

عل���ى �لفيتامين���ات و�مل�����د �ملغذي���ة �ملطل�بة 

للمحافظ���ة على مناعة ج�صم �الإن�صان، �إال �أن ف��ئده 

�الأ�صا�صية مرتبطة بجهاز �لتنف�ص.

�لطي�ن: له ف��ئ���د كثرية، �أبرزها �لعمل على ترخية . 3

ع�صالت �لق�صبة �له��ئية. 

ع�صبة �لل�بيليا: ُتعترب هذه �لع�صبة من �أهم �الأع�صاب . 4

�لتي ت�صاع���د على حماية �جله���از �لتنف�صي، فهذه 

�لع�صبة حتفز عمل �لغدد بهدف ت�صهيل �لتنف�ص.

�لنعناع: يحت�ي �لنعناع وزيت �لنعناع على �ملنث�ل . 5

�لذي ي�صاع���د على ترخية ع�صالت �جلهاز �لتنف�صي، 

ويح�صن عملية �لتنف�ص.

فرص نجاح االبنة البكر.. أكبر

أعشاب تساعد على حماية جهاز التنفس


