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ذك���رت �صحيفة «دي��ل��ي بي�ست» الأم�يرك��ي��ة �أن «تنظيم داع�����ش ال��ذي
يُعترب كارثة على ال�شرق الأو���س��ط ،ي�شكّل منجم ذهب ل�شركات ال�سالح
الأم�يرك��ي��ة ،لأن الإدارة الأم�يرك��ي��ة حتقق مكا�سب م��ادي��ة ك�برى ب�سبب
ازدياد طلبات ال�سالح من الدول العربية ،خ�صو�صاً اخلليجية» ،ما يطرح
عالمات ا�ستفهام ك�برى ح��ول ما �إذا كانت وا�شنطن والغرب جادّين يف
مكافحة الإرهاب.
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االفتتاحية

أزمات لبنان«َ ..ع الوعد يا كمون»
يف «�آب اللهاب» ..تبلغ �أزمات لبنان �أوجها:
ال ع��ل�اج متوافر لأكوام «الزبال����ة» ،وال�سيا�سيون ال حلول لديهم،
فقد �صار لـ«الزبالة» انتماء �سيا�سي ومذهبي ومناطقي.
حلول ترقيعية عاجلت جزئي ًا تراكم النفايات يف بريوت وال�ضواحي،
والرتقي����ع كان �أ�ش ّد خطراً و�أدهى ،فطمر للنفايات قرب مدارج املطار،
وقرب مطاح����ن القمح يف الكرنتينا ،ويف املقال����ع والك�سارات ،ويف
مطام����ر ع�شوائية ..ورغم ذلك مل يرتاج����ع جلوء بع�ض املواطنني �إىل
حرق تالل النفايات ،وفيها ما فيها من اخلطر.
باخت�صار �شديد ،حكومة لبنان ،و�سيا�سيو لبنان ،عاجزون عن حل
�أزمة النفايات التي فيها وبينها بالطبع «زبالتهم».
يف معمع����ة احلرب الأهلي����ة ( )1990 - 1975مل يع�ش لبنان �أزمة
«زبالة» ،فبلدية بريوت كانت بالرغم من الواقع املر ،تقوم باملهمة،
وترمي النفايات يف مكب النورماندي �أو الكرنتينا..
ويف عه����د الليربالية املتوح�شة منذ نهاي����ة العام  ،1992اندفعت
م�شاري����ع اخل�صخ�ص����ة ،ومنها «زبال����ة» البلد ،فكان����ت بقدرة قادر
«�سوكل��ي�ن» التي ورث����ت بلدية ب��ي�روت ،فا�ستولت عل����ى �آلياتها
وجتهيزاتها ،وعلى املال الع����ام ،وعلى مدى �أكرث من  17عام ًا كانت
ه����ذه ال�رشكة جتن����ي يف ال�ساع����ة الواحدة �أكرث م����ن � 19ألف دوالر،
فتابعوا كيف ت�ستمر ،وم����ن ي�ستفيد ،وماذا عن امل�ستقبل «امل�رشق»
لهذه ال�رشكة..
وقبل وبعد ،ماذا عن مكب النورماندي ،وكيف طمر البحر ،و ُو�ضعت
الي����د عليه من ق َب����ل «�سوليدير» ،وطارت الـ 30ملي����ار دوالر ثمنها
ب�سحر �ساحر.
ماذا بعد؟
ال ح ّل يف الأف����ق القريب ،فامل�س�ألة �سرتاوح زمن���� ًا ،لأن ح�سابات
امل�صال����ح ال�سيا�سية فوق �أي اعتبار ،مهما طُ رح من حلول جدية ،من
بينها اال�ستفادة من «زبالتنا» بتوليد الغاز والكهرباء.
الكهرب����اء ،من �سيئ �إىل �أ�سو�أ ،وهذه امل����رة «دقّت» بقوة ببريوت
الإداري����ة ،التي كان����ت تنعم بثالث �ساعات تقن��ي�ن يومي ًا ،فت�ضاعف
اخت�صار النور �أربع����ة �أ�ضعاف ،و�صار �سكان العا�صمة يح�سدون �أهل
ال�ضواح����ي ،الذي ينعمون بهواء امل����راوح على مدى � 24ساعة ،لأنهم
متح�سبون ل����رداءة كهرباء لبنان ،من خ��ل�ال اال�شرتاكات باملولدات
ّ
اخلا�صة.
ماذا عن احللول؟
ثمة �أ�صوات ب����د�أت تطلع من �سيا�سيني ك��ث�ر :احلل باخل�صخ�صة،
وبالطبع ب�أرخ�ص الأ�سعار!
كان����ت �إيران قد عر�ضت على لبنان قب����ل نحو �سنتني ح ّل م�شكلة
الكهرب����اء خالل �أق����ل من عام ،وتوف��ي�ر الطاقة على م����دار ال�ساعة،
وب�أ�سع����ار زهيدة ،بع�ضهم قال �إنها �أقل من مليار دوالر ،لكنها ُرف�ضت
على طريقة رف�ض ت�سلي����ح اجلي�ش اللبناين ،الذي ُعر�ض عليه توفري
حاجات القوات امل�سلحة بال مقابل ،لكن الأف�ضل كان عندهم �أن ننتظر
تنفيذ الهبة ال�سعودية ،التي �إذا كانت م�ستمرة ،مت�شي بالقطارة.
ماذا بعد؟
لبنان بال موازنات عامة للدولة منذ العام ..2005
رواتب املوظفني قد ال تُدفع ،و�سل�سلة الرتب يف خرب كان.
غاز لبنان ونفطه يف البحر ،واحلكومة واملجل�س النيابي م�شغوالن
بالفراغ و�أم����ور �أخرى ،لأن احلل عندهم قد يكون على طريقة اخللوي
عام 1994؛ �رشكتان �أو �شخ�صان ينهبان املال العام.
�أزمات� ..أزمات� ..أزمات ..واحللول َع «الوعد يا كمون».

«ال غالب وال مغلوب» ..والمهزلة اللبنانية
ال نهدف �إىل تذكري الرئي�س متّام �سالم
ب�شعار «ال غالب وال مغلوب» الذي �أطلقه
املرحوم والده منذ عقود ،لأن �صاحب هذه
املقولة كان ابن امليثاق التوافقي اللبناين،
�سيم���ا �أن الكثريين من بعد الرئي�س �صائب
�س�ل�ام تغنّوا بلبن���ان ال�رشك���ة وال�رشاكة
والعي�ش امل�شرتك والر�سالة ،وما �سواها من
م�سمّيات �أق ّل ما يق���ال فيها �إنها نحر غري
مق�صود وغري مبا�رش للدميقراطية املطلقة
حت���ت �ست���ار «الدميقراطي���ة التوافقية»،
بحيث خرج لبنان عن امل�سار الدميقراطي
ال�شعبي �إىل الت�سويات على م�ستوى القمّة،
يف ما يق���ارب املحا�ص�ص���ات الفا�ضحة،
وانتف���ى بذلك دور القواع���د ال�شعبية منذ
الت�سعينات.
وخ��ل�ال �إطاللت����ه مبنا�سب����ة «يوم
ال�شهيد» ،دعا الأم��ي�ن العام حلزب اهلل؛
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل« ،تيار امل�ستقبل»
�إىل النزول ع����ن برجه العاجي وحماورة
«التي����ار الوطني احل����رّ»� ،إذ مل يعد من
اجلائ����ز �أن يرحتل الرئي�س �سعد احلريري
ع����ن لبنان من����ذ �أكرث من ث��ل�اث �سنوات
ويرب����ط �أك��ب�ر كتل����ة نيابي����ة مب�صريه
ال�شخ�صي.
م�شكلة الرئي�����س احلريري �أنه عندما
�أُخ����رج من ال�رساي ،مل تقم قيامة ال�شارع
ال�سُّ ني من �أجله ،وغادر لبنان �ضعيفاً� ،إال

من كتلة نيابية مفرو�ضة على اللبنانني
عموماً ،وال�سُّ نة خ�صو�صاً ،بفعل التمديد
عام����ي  2013و 2014وو�ص����و ًال �إىل العام
 ،2017والتمدي����د مل يكن ليح�صل لو كان
ال�ش����ارع ال�سُّ ني �آمن ًا و�سال����ك ًا للحريري
�أو �س����واه ملواجه����ة النا�����س يف ع����كار
وطرابل�س والكورة وبريوت و�صيدا وزحلة
والبق����اع الغربي ،والرج����ل قرر االرحتال
�إىل ال�سعودية ال�ستع����ادة وهج الزعامة
ال�سُّ ني����ة على ال�ش����ارع اللبناين ،فجاءت
النتائ����ج خميّبة للآم����ال ال بل مفاجئة،
فخ���س�ر �شارع����ه اللبن����اين ،وخ�رس ثقة
النظ����ام ال�سعودي ب�أنه الزعي����م ال�سُّ ني
الأقوى يف لبنان.

مصادرة حقوق المسيحيين
تعوض ما خسره الحريري
لن ّ
نتيجة «الطاووسية» في
التعامل مع شركاء الوطن

�أحمد �شحادة
www.athabat.net

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

الرئي�س احلريري رحل �إىل ال�سعودية ال�ستعادة وهج الزعامة ال�سنية ..لكن النتائج فاج�أته وخيبت �أماله

(�أ.ف.ب).

الرئي�س احلريري قد يرى نف�سه يف برج
عاجي كونه يمُ �سك ب�أكرب كتلة برملانية لن
تبقى بحجمها عند �أول ا�ستحقاق انتخابي،
مهم���ا كان قان���ون االنتخ���اب ،وه���ا هي
طرابل�س حممد كبارة قد تناغمت منذ �أيام
مع عكار معني املرعب���ي وخالد ال�ضاهر،
ووجّ هت للحري���ري ر�سال���ة وا�ضحة ،ولو
عرب «�سوكلني»؛ برف����ض ا�ستقبال نفايات
بريوت.
وم�شكلة الربج العاجي الذي ي�سكنه
الرئي�����س احلري����ري� ،أن �ساك����ن الربج ال
ميلك مفتاح����ه وال ق����رار مغادرته ،لأن
املفت����اح والقرار بي����د العر�ش ال�سعودي
جملة وتف�صي��ل�اً ،واحلري����ري الذي جل�أ
�إىل ال�سعودية م����ن �أجل ترياق ا�ستعادة
الزعام����ة يف ال�شارع ال�سُّ ن����ي اللبناين
خ�رس غالبية ال�ش����ارع ال�سُّ ني مل�صلحة
املت�شددي����ن يف عكار وطرابل�س والبقاع،
وت���ش�رذم ما تب ّق����ى من ال�سُّ ن����ة بغياب
مرجعيات �سُ نية بديلة ،واملوت ال�رسيري
للقومي����ة العربي����ة منذ هب����وب «ربيع
العرب» ،ولو مل ي�شعر الرئي�س احلريري
باخل�سارة عل����ى امل�ستوي��ي�ن الإقليمي
والداخلي ملا دخ����ل يف حوار مع حزب
اهلل ودون ���ش�روط ،فتكرّ�ست منذ بدء هذا
احلوار النهاية احلتمية ملقولة «ال غالب
وال مغلوب» ،لأن دخ����ول «امل�ستقبل»
يف حوار مع «الغال����ب» الذي يتوا�ضع
وال يرغب بن�رص عل����ى �أي فريق داخلي
يف لبن����ان ،ولو على اجلبهة ال�سورية ،ال
ينفي احلقيقة ال�ساطعة؛ �أن حزب اهلل قد
انت�رص و»امل�ستقبل» قد انك�رس.
بع����د الهزمية الإقليمي����ة لل�سعودية
يف اليم����ن والع����راق و�سوري����ة ،وبع����د
الن�رص النووي الإي����راين ،وب�رصف النظر
عن م�ص��ي�ر الأ�سد يف �سورية املوحّ دة �أو
املق�سَّ م����ة ،ف�إن ع����ودة الرئي�س احلريري
�إىل لبنان ع����ن طريق مطار دم�شق باتت
ممنوع����ة ،والعودة عرب �سُ نة لبنان باتت
غري م�ضمونة ،لذلك كان حر ّي ًا بالرئي�س
احلريري �أن ي����درك �أن م�صادرته لبع�ض
الو�صولي��ي�ن م����ن الن����واب امل�سيحيني
ال�ساكن��ي�ن حت����ت جناحه ق����د �أمّنت له
االحتف����اظ ب�أكرب كتل����ة برملانية لفرتة
طويلة حتت ذريعة متديد ال�رضورة ،منع ًا
النتخابات حمكوم����ة باخلوف من فتنة
�سنّي����ة � -شيعية ،لك����ن م�صادرة حقوق
امل�سيحيني يف جمل�س النواب واحلكومة
ومراكز الفئتني الأوىل والثانية يف الدولة
لن تعوّ�ض ما خ���س�ره الرئي�س احلريري
نتيجة «الطاوو�سي����ة» يف التعامل مع
�رشكاء الوطن ،و�سيجد نف�سه بعد الإفراج
عنه من الربج العاجي ال�سعودي نتيجة
تفاه����م �سع����ودي � -إي����راين ملرحلة ما
بع����د الن�رص النووي الإي����راين� ،أنه لي�س
�أهم من اململك����ة التي ارت�ضت االعرتاف
بالغلبة الإيرانية ،و�أنه لن يدخل احلوار
مع «التي����ار الوطني احلر» �أو �سواه من
باب «ال غالب وال مغلوب» ،لأن الغالب
بات معروفاً ،واملغل����وب كذلك ،ومن مل
ي�سمع ن�صائح ال�سيد ن�رصاهلل يف الأم�س
ويتجاهلها الي����وم �سيعمل بها غداً ،و�إن
الغد لناظره قريب..

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

سيناريوهات الحل على ضوء التفاؤل النووي

غا�ضبون

حال���ة م���ن الغ�ضب ت�س���ود �صفوف ع���دد من الق�ض���اة ب�سبب
الت�شكي�ل�ات التي جرى تعديلها �أك�ث�ر من ثالث مرات ومل تب�رص
النور بعد ،لأن ذلك يرتد �سلب ًا على �أدائهم.

نقد الذع

يوجه النقد الالذع للحليف الكتائبي
ب��ات الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ّ
ال�ساب��ق ،لأن الأخ�ير «ال يب��دي احرتام ًا» لأداء «تي��ار امل�ستقبل»
وم�صاحل��ه حت��ى يف الزبال��ة ،بالرغم م��ن �رشاكتهم��ا ال�سيا�سية
والوزارية.

ال موازنة عامة

اعترب م�صدر �سيا�سي �أال �إمكانية ل�صدور �أي موازنة عامة جديدة،
م���ا دامت قوى «� 14آذار» تتحكم بالأكرثية النيابية واحلكومية،
لأن املطل���وب عندهم بب�ساطة ت�صفري احل�سابات ،وعدم املطالبة
باملال ال�ضائع ،خ�صو�ص ًا مبالغ الـ 11مليار دوالر من املوازنات
ال�سابق���ة ،و 4مليارات دوالر جاءت كهبات �إبان حرب متوز � -آب
 2006ومل تدخل يف ح�ساب املالية العام.

اخل�صخ�صة ب�أرخ�ص الأ�سعار

توقّع خبري اقت�صادي� ،أن الكهرباء نحو مزيد من االهرتاء ،لأنه ال
ني��ة لدى امل�س�ؤولني ملعاجلتها ،واملطلوب الو�صول �إىل ح ّل واحد
هو خ�صخ�صتها وبيعها ب�أرخ���ص الأ�سعار� ،إ�ضافة �إىل الغمو�ض
ب�ش���أن الرثوة النفطية ،ومت ُّهل احلكومة واملجل�س النيابي املعطّ ل
عن العم��ل يف �إقرار مرا�سيم املزاي��دات واملناق�صات والبلوكات،
لأن اله��دف النهائ��ي ح�رصها ب�رشكتني فقط ،عل��ى طريقة تنفيذ
م��شروع اخلل��وي ع��ام  ،1994ما يعن��ي خ�صخ�صة كل م��ا يتعلق
بالطاقة ،وحرمان الدولة من مدخول كبري يطفئ ال َّدين العام.

ربح ماليني الدوالرات

وزيرا اخلارجية القطري خالد العطية والرو�سي �سريغي الفروف قبيل امل�ؤمتر ال�صحفي امل�شرتك يف الدوحة

تزامن ًا م���ع توقيع االتف���اق النووي مع
�إيران�� ،س�رت موجة من التف���ا�ؤل بان�سحاب
التفاه���م على ملفات املنطق���ة ،ما ي�ؤدي �إىل
ت�سويات �إقليمية تُخ���رج �سورية من حمنتها
املتمادية من���ذ �سنوات خم����س ،ولقد ارتدت
موجة التف���ا�ؤل هذه طابع ًا �أك�ث�ر جديّة بعد
اللقاءات التي ح�صلت يف الدوحة بني وزيري
اخلارجي���ة الأمريك���ي جون ك�ي�ري والرو�سي
�سريغي الفروف ،والت�رصيح���ات التي �أطلقت
بعد اللقاءات املنف�صلة التي عقدها كل منهما،
�سواء مع وزراء جمل�س التعاون اخلليجي� ،أو
مع �أقطاب املعار�ضة ال�سورية.
ومع ت�أكي���د �أن االتفاق النووي بني �إيران
والدول ال�ست �سين�سحب �إيجاب ًا على املنطقة،
ول�صالح �شعوبها على املدى الطويل ،لكن ما
هو واقع ه���ذه ال�سيناريوهات املفرتَ�ضة التي
ميكن �أن تُنتج ح ًال للأزمة يف �سورية؟
ال�سيناري���و الأول� :أن يك���ون هناك اجتاه
لت�سوي���ة �إقليمية ما ،تب���د�أ باليمن ومتتد �إىل
�سورية ولبنان ،ثم باقي امللفات يف املنطقة،
ويكون هذا ال�سيناريو على ال�شكل الآتي:
تحُ ق���ق ال�سعودية وحلفا�ؤه���ا يف اليمن
مكا�س���ب ميداني���ة ،ت�سم���ح بقبوله���ا بحل
�سيا�سي ت�شرتك فيه جمي���ع الأطراف الفاعلة
يف الق�ضي���ة اليمنية ،ويكون اعرتاف مب�صالح
ال�سعودي���ة اال�سرتاتيجية ونفوذها يف اليمن.
يف املقاب���ل ،يحقق اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه
مكا�سب ميدانية هامة على ال�ساحة ال�سورية،
ت�ؤدي �إىل فر�ض موازي���ن قوى جديدة تفر�ض
نف�سه���ا على طاول���ة املفاو�ض���ات املقبلة.
ويف هذا ال�سيناري���و االفرتا�ضي ،يكون �شعار
املرحل���ة «الق�ضاء على الإره���اب» ،باعتبار
�أن جمي���ع الدول باتت مت�رضرة منه ،فتعرتف
�إيران لل�سعودية بنفوذها الإقليمي يف مناطق
لها فيها نفوذ تقليدي ،بينما ت�سلّم ال�سعودية

بخ�سارتها يف كل من �سورية والعراق ل�صالح
�إيران ،ويكون تقا�سم نفوذ م�شرتك بني االثنني
يف ال���دول التي للدولتني نف���وذ هام؛ كلبنان
على �سبيل املثال� .أما تركيا ف�ستحقق لنف�سها
الق���درة على �رضب حزب العمال الكرد�ستاين،
وعدم ال�سماح للأكراد بت�شكيل كيان ذي حكم
ذاتي يف �سوري���ة ،وحتتفظ لنف�سها بنفوذ يف
�شمال العراق ،وال���ذي اكت�سبته بتحالفها مع
اجلماعات ال�سُّ نية ،ومع �أكراد الربزاين.

السيناريو الذي يأمل الجميع
تحققه مرهون بعامل الوقت
وبتداخل المصالح وتشابكها
وتناقضها ..كما بكثرة
الالعبين في الساحات

ق���د يكون هذا ال�سيناريو ه���و الأقرب �إىل
الت�ص���ور الذي حتدّث عن���ه الرئي�س فالدميري
بوت�ي�ن ،والذي قال عنه الوزي���ر وليد املعلم
�إنه «يحتاج �إىل معج���زة» ،لكن �أمام حتقق
هذا ال�سيناري���و الذي �سي����ؤدي �إىل اال�ستقرار
والت�سويات يف املنطق���ة طريق طويل و�شاق
من املفاو�ضات ،ومن املعارك الع�سكرية ،ومن
عدم الت�سلي���م والرف����ض� ،إىل �أن ي�صبح �أمراً
واقع ًا يف نهاية املطاف.
ال�سيناري���و الث���اين :ا�ستم���رار املعارك

(�أ.ف.ب).

عل���ى جميع اجلبهات ،مع م���ا يعنيه هذا من
ا�ستنزاف جلميع الق���وى الإقليمية املوجودة
يف املنطقة ،و�رصف طاقاته���ا و�أموالها على
�سباق الت�سلح وجتيي����ش املنابر والتحري�ض
املذهبي .ويف هذا ال�سيناريو ت�ستفيد الواليات
املتحدة م���ن اللعب عل���ى التناق�ضات ،ومن
بيع الأ�سلحة لدول اخلليج ،ويكون انتهاء هذا
ال�سيناريو مرهون بتع���ب الالعبني� ،أو بقدرة
�أحدهم على هزم الآخر هزمية كربى ،وهذا �أمر
م�شكوك باحتمال ح�صوله.
ال�سيناريو الثال���ث :ت�سويات مو�ضعية ال
ت�ؤدي �إىل ت�سويات �شاملة؛ تبد�أ باليمن ،كونها
الأك�ث�ر �إحلاح ًا بالنظ���ر �إىل الو�ضع الإن�ساين
املرتدّي ،خ�صو�ص ًا بعدما ا�ستطاعت ال�سعودية
حتقيق بع�ض املكا�س���ب امليدانية ،ما يجعل
نزولها عن ال�شجرة �أكرث �إمكانية.
يبدو ال�سيناريو الثالث هو الأكرث ترجيح ًا
يف حال ا�ستمرت مرحلة التفا�ؤل يف املنطقة،
ويف ح���ال اقتنع ال�سعوديون مبد اليد ملالقاة
اليد الإيرانية املمدودة ،والتي عبرّ عنها الوزير
حمم���د جواد ظريف يف مقالت���ه يف �صحيفة
ال�سفري «اجلار ثم الدار»� ،أما يف حال ا�ستمرار
احلكم ال�سع���ودي برف�ض الت�سويات ،وا�شرتاط
انك�سار الآخر �ضمن مقولة «قاتل �أو مقتول»،
ف����إن املنطقة �ستكون حمكوم���ة بال�سيناريو
الثاين �إىل ما �شاء اهلل.
ويبق���ى �أن ال�سيناري���و الأول ،وه���و
ال�سيناري���و الذي ي�أمل اجلميع حتققه ،مرهون
بعامل الوقت ،وبتداخ���ل امل�صالح وت�شابكها
وتناق�ضها ،كما بكرثة الالعبني يف ال�ساحات،
لذا ف����إن التفا�ؤل املبني على �أ�سا�س ت�سويات
�شامل���ة يف املنطقة ما زال مبكراً ،وهو تفا�ؤل
حممود ولكنه �سابق لأوانه.

د .ليلى نقوال الرحباين

فوج���ئ مرجع �سابق كب�ي�ر ب�سم�سار عقارات التق���اه بال�صدفة،
يعر����ض عليه �رشاء عق���ار يف منطقة جبلي���ة ،ميكنه �أن يك�سب
منه ماليني ال���دوالرات يف مدة ق�صرية ،لأن م�رشوع ًا هام ًا �سيم ّر
بقربه ،الفت ًا �إىل �أن خلفه ربح ع�رشات املاليني ب�صفقة د ّبرها له
ال�سم�سار نف�سه.

«الكتائب» ..وجتارب «� 14آذار»

جت��ري مناق�ش��ات ج��ادة ب�ين قي��ادات «كتائبية» قب��ل عر�ضها
النهائي على املكت��ب ال�سيا�سي اجلديد ،حول جدوى البقاء �ضمن
قوى � 14آذار بعد «جتارب مريرة» عدة� ،سيما �أن «اال�سرتاتيجية»
وهميتها ،وبالتايل مل تعد ذي فائدة.
�أثبتت ّ

خالفات حول «اجلبنة»

الح���ظ مراقبون من داخ���ل ق���وى «� 14آذار» �أن خالفات وا�سعة
تع�صف بني مكونات املجل�س الوطن���ي امل�ستحدث لتلك القوى،
خ�صو�ص ًا بني «الطقم الق���دمي»� ،أي الأمانة العامة التي ير�أ�سها
املو�سع برئا�سة �سمري
فار�س �سعيد ،الذي يعترب «الطقم اجلديد» ّ
فرجني���ة حالة انتهازي���ة وو�صولية ،فيما ي���ر ّد بع�ض املراقبني
�سبب ال�رصاع �إىل املوازنة العامة.

«يا زمان الوفا»

�أكد م�ست�شار ملرج��ع رئا�سي �سابق� ،أن م�ست�شارين زمالءه حققوا
ث��روات خيالي��ة م��ع املرج��ع ال��ذي مل يكن وفي�� ًا ملن عم��ل معه
بحب املال غري
ب�إخال���ص و�شفافية ،واهتم فقط بالذين ي�شبهونه ّ
امل�رشوع ،واملخالف للقوانني.

الغرب دفع «كفارة» لإيران؟

قال رئي�س حكومة �سابق مو�صوف بع�شقه للمال احلرام �أكرث من
احل�ل�ال ،يف جمل�س م�شرتك �سيا�سي  -اقت�ص���ادي� :إن �إيران هي
الدول���ة الوحيدة التي قب�ضت ثمن �س�ل�اح باعته ومل تكن تفكّر
يوم ًا حتى يف �إنتاجه ،ومل يكن موجوداً على الإطالق لديها ،و�إن
الواليات املتحدة والغرب كله دفع لها «كفارة».

الزمن ال�صعب

ادع��ى �صاحب م�ؤ�س�سة �إعالمية ك�برى يف لبنان� ،أن رئي�س �إقليم
كرد�ست��ان الع��راق م�سع��ود ب��رازاين «�أكل علي��ه ع��شرات ماليني
ال��دوالرات مقاب��ل م�شاري��ع متعددة امله��ام ،على م��دى �سنوات،
ومل ِ
ي��ف ب��رازاين ب�أي م��ن االلتزامات» ،رغم معرفت��ه �أن �صاحب
ً
رجل
وهو
مير يف �ضائقة لي�ست عادية،
أعمال،
�
ا
أي�ض
�
ؤ�س�سات،
امل�
ّ
ويعي�ش يف الزمن ال�صعب.
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الحليف الروسي ..والوقاحة األميركية – السعودية  -التركية
مكابرة ال حدود لها يُظهرها الأمريكي
وال�سعودي والقطري والرتكي للنيل من
الدولة الوطنية ال�سورية وقائدها ب�شار
الأ�سد.
ج��ان��ب م��ن ه���ذه امل��ك��اب��رة ب��رزت
بو�ضوح يف املواقف والت�رصيحات التي
خرجت من الدوحة م�ؤخراً ،خ�صو�ص ًا على
ل�سان وزي��ر اخلارجية الأمريكية جون
كريي ونظريه القطري؛ حول عدم �رشعية
الرئي�س الأ���س��د ..رغ��م �أن كل التقارير
واملعلومات التي وردت يف ال�صحف
ومراكز الدرا�سات الأمريكية والغربية �أقرّت
بالعجز عن النيل من �أ�سد �سورية ،م�سلّمة
بدوره ومكانته القيادية د�ستوري ًا ووطني ًا
و�شعبياً ..يف ظل التطورات امليدانية �سواء
يف �سورية �أو العراق ،والتي �أكدت �أال خيار
ثالث بني الأ�سد والتنظيمات الإرهابية
متعددة اجلن�سيات.
ف�أمام ال�رضبات التي �أخذت توجَّ ه
لهذه التنظيمات الإرهابية ،بد أ� الكثري
من �أفرادها مرحلة العودة من حيث �أتى،
وبالتايل ف�إن قب�ضة الإره��اب التكفريي
�أخ���ذت ت��د ّق يف كثري م��ن الأمكنة يف
العامل ،و�إن كان ثمة دولتان ت�شعران
بحراجة �شديدة من و�ضعهما الداخلي،
وهما ال�سعودية وتركيا ،اللتان وفّرتا
كل الدعم جلماعات الإره��اب التكفريي،
فال�سعودية الآن يف مرحلة حتالف علني
مع «القاعدة» يف اليمن ،وهي توفّر لها
كل الدعم اجلوي واللوج�ستي لعنا�رصها
يف مقاتلة اجلي�ش واللجان ال�شعبية
ال��ث��وري��ة ،لكن ال��وا���ض��ح �أن جماعات
الإره���اب ت�ضع عينها بقوة على بالد
احلجاز ،وبهذا بد�أت �أعمالها الإرهابية
هناك ،وما الإعالن ال�سعودي م�ؤخراً عن
اعتقال �أكرث من « 500داع�شي» �إال بداية
ملا قد يكون �أ�شد و�أده��ى ،ومن هنا قد
نفهم معنى الو�ساطة الرو�سية لتوا�صل
�أمني �سوري � -سعودي جتلّى بزيارة
اللواء علي اململوك للريا�ض ،ولقائه ويل
ويل العهد ال�سعودي.
�أما يف تركيا ،ف�إن التعديل الذي طر أ�
على ال�سيا�سة الرتكية بالقرب من املنطقة
احلدودية مع �سورية كان حمطة اهتمام

رتل من الدبابات الع�سكرية ال�سورية يف ريف الالذقية ال�شمايل

مراكز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية،
معتربة �أنه «نتاج توافق تركي � -أمريكي
تزامن مع ا�ضطرابات �سيا�سية داخلية،
وخ�سارة «ح��زب العدالة والتنمية»
�أغلبيته الربملانية ،مو�ضّ حة �أنه يف ظل
حكومة ت�رصيف الأعمال ،وت�ضا�ؤل فر�ص
التو�صل حلكومة �رشاكة ،ف��إن القرارات
املطلوب اتخاذها بقيت يف حتكّم �أردوغان،
ومل ت�ستبعد �أن الإجراءات الأخرية «كانت
ترمي لبلورة مناخ �سيا�سي يالئم حزب
العدالة ،وي�ؤهلّه ال�ستعادة ال�سيطرة
املطلقة يف االنتخابات املبكرة املقبلة
يف �شهر ت�رشين الثاين املقبل».
�سارعت احلكومة الرتكية للإعالن عن
و�صولها �إىل اتفاق مع اجلانب الأمريكي
لإقامة «منطقة خالية من قوات داع�ش»

(�أ.ف.ب).

يف ال�شمال ال�����س��وري ،مطلقة العنان ل�سيا�ستها املطالبة ب�إن�شاء مناطق حظر
لتف�سرياتها مبا يعني �أن��ه «انت�صار» للطريان ال�سوري ،لكن الإدارة الأمريكية،
وعلى ل�سان جملة من كبار امل�س�ؤولني،
التزمت التف�سري ب�أن املق�صود هو �إزاحة
«داع�ش» وتهديداتها من تلك املنطقة،
لي�س �إال.
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�ترك��ي م��ول��ود
جاوو�ش �أوغلو ذهب �إىل تف�سري االتفاق
صمود سورية وأزمات
أنقرة المتجددة دفعا تركيا الثنائي بالقول« :بعد تطهري املنطقة
من قوات داع�ش� ،ستُفر�ض املناطق الآمنة
لتقديم مزيد من التنازالت تلقائياً»� .أردوغان �أي�ض ًا �أو�ضح «التزام
تركيا ب�ضمان �أمن تلك املناطق» ..دون
للجانب األميركي
اخلو�ض يف التفا�صيل التي ال تتعدى
نطاق «معاونة ق��وى املعار�ضة ب�شن
غ��ارات جوية ،ورمب��ا القيام بعمليات
تت�صدرها القوات اخلا�صة».

يف املح�صلة ،جاءت اندفاعة �أردوغان
للدخول يف مرحلة غري حمددة الآفاق من
�ش�أنها ا�ستنزاف طاقات �أجهزته الع�سكرية
واال�ستخباراتية جمدداً ،الأمر الذي يجعله
رهينة دعم وت�أييد الواليات املتحدة.
ب�إيجاز �شديد ،تتمحور ال�سيا�سة
الرتكية ح��ول عمودي الأك���راد و�صمود
الدولة ال�سورية ال��ذي �أف�شل خمططات
تركيا وحلفائها من ال��دول اخلليجية
املموِّلة ،ودول حلف «الناتو» �أي�ضاً،
و�أزمة �أنقرة املتجددة دفعت بها لتقدمي
مزيد من التنازالت للجانب الأمريكي،
�أبرزها التخلي عن �رشط عدم ال�سماح
لوا�شنطن ا�ستخدام قاعدة «اجنريليك»،
وامتداداً قواعد و�إن�شاءات ع�سكرية �أخرى
على �أرا�ضيها.
ب�أي حال ،ثمة حقائق ال بد من قولها
بال�صوت العايل ،خ�صو�ص ًا حلليف �سورية
الكبري ،وعنينا به الرو�سي« :جنيف-
 »1مل يعد �صاحل ًا للتعامل مع الو�ضع
ال�سوري ،وهذا ما يجعل الت�سا�ؤل م�رشوع ًا
عن معنى اجتماع �سريغي الف��روف مع
�أحمد معاذ اخلطيب ،ال��ذي بات عبارة
عن جثة �سيا�سية لي�س �إال ،وعن معنى
اجتماعه مع خالد م�شعل ،املتجوّل بني
ال�سيا�سات القطرية والرتكية وال�سعودية.
بب�ساطة ،رمبا بات مطلوب ًا �أن تعي
مو�سكو �أن ال�صمود الأ�سطوري للقلعة
ال�سورية �أع��اده��ا كقطب �إىل املعادلة
الدولية ،مبا يذكّرنا باحلقبة ال�سوفياتية،
حيث كانت مو�سكو الن ّد الكبري لوا�شنطن..
رمبا كان �رضوري ًا تنبيهها �إىل �أن التب�شري
بتحوّالت �سعودية  -قطرية  -تركية لن
يحدث.
قد يكون �رضوري ًا لفت انتباه الرو�سي
�إىل �أن الأمريكي ب��د�أ يعي �أن �أردوغ��ان
ذاهب �إىل حتفه ،ولهذا بد�أت التالعب به
و�سط �أزماته ال�صعبة ،كما بد�أت التالعب
بال�سعودي ،الذي مل يعد يرى �أمامه �سوى
«القاعدة» ال�ستمرار حربه على اليمن،
وهذا ما ي�سجّ له الأمريكي جيداً� ،أما قطر
فتذكّروا متام ًا ما ح ّل بوالد الأمري احلايل.

�أحمد زين الدين

آت
سورية ..عصر «المعجزات» ٍ
ب��د�أ حمور املقاومة يجني ثمار الثبات يف
املوقف وال�صمود يف امليدان ،ال�سيما �أن اخلط
البياين للعمليات الع�سكرية يف �سورية �صاعد
�أكرث مما كان متوقَّعاً ،خ�صو�ص ًا يف ج�رس ال�شغور
و�سهل الغاب ،واحل�سكة وال��زب��داين ،ما �أدى �إىل
البحث اجلدي عن حلول للأزمة الراهنة يف املحافل
الدولية ،بعد ف�شل حمور العدوان على �سورية يف
�إ�سقاط احلكم فيها.
ويف التفا�صيل امليدانية ،يوا�صل اجلي�ش
ال�سوري عملياته �ضد امل�سلحني يف ريف �إدلب
الغربي و�سهل الغاب ،و�أف�شل الهجوم الذي �شنه
«جي�ش الفتح» على «الغاب»؛ يف حماولة لو�صله
بريف �إدلب اجلنوبي ،لتت�سع بذلك مناطق نفوذه من
ال�شمال �إىل حماة يف الو�سط ،كذلك حاول «الفتح»
التقدم �إىل قرية جورين يف الغاب ،حيث ي�ؤدي

الطريق منها �إىل �صلنفة ،فال�ساحل ال�سوري.
ويف ال��ري��ف الأدل��ب��ي �أي�����ض�اً ،باتت القوات
امل�سلحة على م�شارف القرى املفتوحة على تركيا،
ال�سيما قرية فريكة ،التي باتت يف حكم ال�ساقطة
ع�سكري ًا بعد �سيطرة اجلي�ش عليها بالنار ،ما ي�سهم
يف قطع طرق �إمداد املجموعات امل�سلحة من تركية،
ح�سب م�صادر ميدانية.
كذلك ا�ستعاد اجلي�ش غالبية املناطق التي
كان قد �سيطر عليها «جي�ش الفتح» يف ريف
�إدلب الغربي ،ويكون بذلك ا�ستعاد زمام املبادرة
على الأر����ض ،وب��ات «الفتح» و»الن�رصة» يف
و�ضع الدفاع بد ًال من الهجوم ،وبالتايل التقهقر
واالن�سحاب حتت تاثري �رضبات القوات امل�سلحة.
ويف منطقة الزبداين يف ريف دم�شق ،يوا�صل
اجلي�ش ال�سوري وحزب اهلل تقدمهما يف املدينة،

حمققني املزيد من ال�سيطرة على عدد من كتل
الأبنية ،وفق ًا ال�سلوب «الق�ضم التدريجي» ،جتنب ًا
للخ�سائر الب�رشية واملادية ،كما ت�ؤكد امل�صادر.
ويف �سياق مت�صل ،وباالنتقال �إىل جردي
اجلراجري وال�سل�سلة ال�رشقية يف لبنان ،ترجّ ح
امل�صادر انتقال العمليات �إىل الأوىل بعد االنتهاء
من الزبداين� .أما يف �ش�أن ما تبقى من ب�ؤر �إرهابية
يف جبال لبنان ال�رشقية ،فقد باتت حم�صورة يف
بقع جغرافية متاخمة لعر�سال ،واملقاومة لي�ست
يف �صدد االحتكاك مع «العرا�سلة» ،وهذا الأمر
بر�سم الدولة اللبنانية و�أهايل عر�سال معاً ،على
حد قول امل�صادر.
من امليدان �إىل ال�سيا�سة؛ ت�أتي اجتماعات
ال��دوح��ة ب�ين وزراء خارجية �أم�يرك��ا ورو�سيا
وال�سعودية لتعيد �إىل الواجهة مبادرة الرئي�س

الرو�سي فالدميري بوتني ب�ش�أن ت�شكيل حتالف
�إقليمي ملكافحة الإرهاب املتمثل بالدرجة الأوىل
بتنظيم «داع�ش».
ويبدو �أن الوقت قد حان لإن�ضاج حل دويل
ينهي م�آ�ساة طال �أمدها ،وبعنوان عري�ض هو
مبادرة الرئي�س الرو�سي ،لكن كما قال الوزير
املعلم �إن «هذا الأمر يحتاج �إىل معجزة» ،فقد
يكون ع�رص «املعجزات» �آت ،ولكن يحتاج �إىل
وقت و�صرب وثبات ،ويف �سورية بالذات ،متام ًا كما
�صرب الإيرانيون وثبتوا يف مواقفهم فتحقق لهم ما
يريدون من تفاهم �أخرج طهران من عزلة دولية،
وجعلها يف م�صايف ال��دول الكربى التي تتقن
املعرفة النووية.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

ّ
األردن يفتتح نهجًا جديدًا« ..إسرائيل» تسلح العرب
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من هنا وهناك

¡ قريباً ..معارك حمتدمة يف درعا

�أكدت م�صادر ع�سكرية مطلع���ة �أن اجلي�ش ال�سوري
وح���زب اهلل يتح�رضان لعملي���ة ع�سكرية كربى يف
حمافظ���ة درع���ا ال�سورية ،خ�ل�ال الف�ت�رة القريبة
املقبلة ،كا�شفة �أنه بد أ� منذ نحو �أ�سبوع نقل مقاتلني
مدربني من قوات النخب���ة التابعة لـ«احلزب» �إىل
جن���وب حمافظة درعا ،للتح�ض�ي�ر لهجوم ع�سكري
كبري ي����ؤدي �إىل ال�سيط���رة على م�ساح���ات كبرية
�إ�ضافي���ة من املحافظة ،وتالي ًا زي���ادة طوق الأمان
ح���ول العا�صمة ال�سورية دم�شق ،التي �أ�صبح تنظيم
«داع�ش» يهددها من جبهة البادية.

¡ هل ت�سع ّد تركيا للت�سوية؟

اعت�بر م�ص��در يف خارجي��ة االحت��اد الأوروب��ي �أن
التحركات الأخرية لأردوغان ،بدءاً من �إقفال احلدود
ّ
واحل�� ّد م��ن تدفّ��ق املقاتل�ين الأجان��ب �إىل «داع�ش»
عرب احلدود التي متت��د مل�سافة  900كلم ،مروراً بفتح
قاع��دة «اجنرلي��ك» اجلوية �أم��ام طائ��رات التحالف
ال��دويل ،و�ص��و ًال �إىل دعم ق��وات التحالف الدويل يف
مكافح��ة تنظي��م «داع���ش» ،ه��ي ب��وادر انفت��اح يف
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الرتكي��ة جت��اه ت�سوي��ة الأزمة
ال�سوري��ة ،يف ظ��ل امل���أزق ال��ذي يعاين من��ه الغرب،
وق��ال امل�صدر :لذل��ك« ،من احلكمة �إع��ادة فتح قناة
ات�ص��ال م��ع النظ��ام ال�س��وري ،ملكافحة خط��ر هذه
التنظيم��ات ،وباخت�ص��ار �شدي��د ،اليوم وبع��د كل ما
ج��رى يف املنطق��ة م��ن تط��ورات عا�صف��ة� ،ستكون
الف�ترة املقبلة حبل��ى مبفاج���آت �سيا�سية وتدخالت
كب�يرة ،و�ستظه��ر حتالف��ات جدي��دة وموازي��ن قوى
�أخ��رى تفر�ض نوع ًا جديداً م��ن العملية ال�سيا�سية قد
ال يح�سب البع�ض لها ح�ساباً.

¡ الإرهاب يتدفّق �إىل �سيناء

العالقات العربية  -ال�صهيونية ..من ال�سرية �إىل �ساحة ال�ضوء امل�ستحدَث

ما هي اخلطوة املقبلة التي �ستُقدم عليها
اململكة الأردنية وغريها من الأنظمة العربية
ال�سائرة يف طريق تنمية عالقاتها مع الكيان
ال�صهيوين ،وبنقل هذه العالقات من اجلانب
ال�رسي القدمي� ،إىل �ساحة ال�ضوء امل�ستحدَث؟
�س�ؤال فر�ض نف�سه ب�شدة على كل من تعنيه
فل�سطني و�شعبها ،بعد �أن تلقّى العرب؛ �أنظمة
و�شعوباً ،ب�صمت ي�شبه �صمت القبور ،خرب
تقدمي «�إ�رسائيل» م�ساعدة ع�سكرية للأردن هي
 16طائرة قتالية من نوع «كوبرا» ،من �أجل
ما �سّ مته «م�ساعدتها يف الت�صدي لتهديدات
امل�سلحني على احلدود مع �سورية والعراق».
و�سائل الإعالم نقلت عن م�س�ؤول �أمريكي
مطّلع على ال�صفقة قوله :وا�شنطن وافقت على
عملية ت�سليم «�إ��سرائ��ي��ل» ل�ل�أردن طائرات
«كوبرا» كانت وا�شنطن �سلّمتها لـ«�إ�رسائيل»
يف وق��ت �سابق ،وا�ستغنت «�إ�رسائيل» عن
ا�ستخدامها.
الآن وب��ع��د �أن ف��ت��ح��ت «امل��ع��ار���ض��ة
ال�سورية» امل�سلحة باب اال�ستعانة بال�سالح
«الإ�رسائيلي» ،واال�ست�شفاء يف م�شافيه ،ها
هو الأردن يفتح هذا الباب على م�رصاعيه �أمام
�أنظمة عربية طاملا كانت تابعة لل�سيا�سات
الأمريكية.
الق�ضية الآن �أ�صبحت أ� ّن ال��ع��دو بات
علن ًا هو من ي�سلّح بع�ض العرب ،ليتحاربوا،
وه��ذا البع�ض يرت�ضي لنف�سه حمل ال�سالح
«الإ�رسائيلي» ،الذي لطاملا قتله ومزّق حلمه،
و�أنه يرت�ضي ت�سلّم �سالح «�إ�رسائيلي» درجة
ثانية ،وا�ستغنت عنه «�إ�رسائيل» ،وبات قدمي ًا
بالن�سبة �إليها ،وبالتايل ف�إن �أي �أمل �أو رغبة ،او
حتى حاجة ،لال�شتباك مع «�إ�رسائيل» مل يعد
وارداً وال ممكن ًا بني «ه�ؤالء العرب» وعدونا
التاريخي ،والأخطر من كل ذلك �أن الأمريكي

ال��ذي �أعلن �أك�ثر من م��رة �أن��ه يريد مغادرة
منطقتنا ،والرتكيز على حماية م�صاحله يف
ال�رشق الأق�صى ،ك�شف يف هذه العملية �أنه �سلّم
قيادة �أتباعه مع احلكام العرب �إىل «�إ�رسائيل»؛
ت�سلّحهم وحتميهم وتقاتل بهم كل من يعاديها
من العرب و�أهل اجلوار.
والبارز يف هذه اخلطوة� ،أن الدور الأردين،
منذ �أن �أن�شئت اململكة ،هو دور ملتب�س يف
عالقته بالكيان ال�صهيوين ،ويف املهمة التي
ي�ؤديها خدمة لهذا الكيان ،خ�صو�ص ًا يف فتحه
�أب���واب تعامل معه ال يجر ؤ� الآخ���رون على
ريادتها ،وينتظرون حمل ًال ي�سبقه يف �سلوكها؛

الدور األردني منذ نشأة
المملكة ملتبس في عالقته
بالكيان الصهيوني ..وفتحه
أبواب تعامل معه ال يجرؤ
اآلخرون على ريادتها

هكذا كان دور امل�ؤ�سّ �س عبداهلل االول ،الذي �ضلل
والده ال�رشيف ح�سني ،ونفى له �صحة وجود
«وعد بلفور» ،وبعده امللك ح�سني ،الذي ك�شف
«الإ�رسائيليون» �أن وقوفه �إىل جانب جمال عبد

النا�رص يف حرب حزيران � 1967إمنا كان خدعة،
و�أنه قام عام  1973بك�شف �رس التح�ضري حلرب
العبور ،لغولدا مائري؛ رئي�سة وزراء العدو يف ذلك
الوقت ،وها هو عبداهلل الثاين يفتتح �أمام العرب
طريق اال�ستعانة بخردة ال�سالح «الإ�رسائيلي»،
لقتال متطرفني م�شبوهني ،طاملا حتالفت معهم
هذه الأنظمة وغذّتهم للت�ضييق على معار�ضيها
ال�سيا�سيني.
مل يكن متوقع ًا �أن ي�صل االنحدار العربي
�إىل هذا الدرك من الغو�ص يف وحول التفريط
بال�شعارات واخلطوط احلمر ،التي �سبق للنظام
الر�سمي العربي نف�سه �أن رفعها يف ال�رصاع
الدائر مع العدو ال�صهيوين .هذا االنحدار الذي
بد أ� علني ًا منذ �أن و�ضع �أنور ال�سادات  99يف
املئة من �أوراق �أزم��ة املنطقة ب�أيدي �أمريكا،
بعدها تتالت «مبادرات ال�سالم» ال�سعودية
ال��ت��ي مت��ح��ورت ع��ل��ى االع��ت��راف بالكيان
ال�صهيوين ،و�إعطائه كل مايريد وفق ال�صيغة
التي يريدها «ال�سالم مقابل ال�سالم» ،مما �أوجد
حالة من الت�سابق الر�سمي العربي على �إر�ضاء
االمريكي ،وبالتايل «الإ�رسائيلي» .وعلى وقع
هواج�س خوف الأنظمة املتبادَل� ،سارع الأردن،
الذي يحكمه عداء قدمي مع اململكة ال�سعودية،
�إىل عقد اتفاقية وادي عربة ،مقلداً اتفاقيتي
«كامب ديفيد» و«�أو�سلو» ،و�سارعت قطر ،التي
حتكمها ذات الهواج�س جتاه �أطماع ال�سعودية
بها� ،إىل فتح �سفارة «�إ�رسائيلية» يف الدوحة،
والآن ،وبعد اخلطوة الأردنية� ،سي�صبح العدو
ال�صهيوين «حاكم �صلح» بني عربان هذا
الزمان ،يحدد لهم ما يفيدهم وما ي�رض بهم،
والأخطر �أنه �سيحدد لهم من هو �صديقهم ومن
هو عدوهم.

عدنان ال�ساحلي

قال م�س�ؤول ع�سكري م�رصي �إن هناك تدفق ًا غري عادي
للإرهابيني من جن�سيات خمتلفة �إىل �صحراء �سيناء،
مز َّودين بو�سائل قتالية متطورة ،كا�شف ًا �أنه يف الوقت
ال���ذي توا�صل القيادة امل�رصي���ة �إجراءاتها الجتثاث
هذه املجموعات االرهابية ،قام العدو «الإ�رسائيلي»
بتكثيف �إجراءاته الأمنية على احلدود .وا�ستنادا �إىل
تقارير «�إ�رسائيلية» ف�إن اال�ستقرار لن يعود �إىل هذه
املنطقة يف املدى املنظور ،ويخ�شى العدو من انزالق
القت���ال باجتاه �أرا�ضيه في�ضط���ر للرد على هجمات
دموية قد ترتكبها املجموعات امل�سلحة �ضد �أهداف
داخل فل�سط�ي�ن املحتلة؛ يف حماولة خللط الأوراق،
وه���ذا ما ي�سع���ى العدو ال�صهي���وين للحيلولة دون
وقوعه .وت�شري املعلومات �إىل �أن الأعداد الكبرية من
منف���ذي العملياتى الإرهابية تدل على وجود جهات
ودول تقوم بالتمويل ،وتفيد م�صادر عليمة �أن هناك
ب�صم���ات وا�ضح���ة وا�ستن�ساخ كبري خل�ب�رات كانت
وا�ضحة يف ال�ساحتني العراقية وال�سورية.

¡ الفو�ضى م�ستمرة لغاية الـ2030

ر�أى بع���ض املتابع�ين �أن اله��دوء اله���ش يف �شب��ه
اجلزي��رة العربي��ة ل��ن ي�ستم��ر طوي�لاً ،والع��ام 2016
�سي�شه��د حتطّ م هذا اله��دوء وانهي��اره ،ليكون عنوان
العام املقب��ل «تبدالت وتغ�يرات يف �ساحات ممالك
و�إم��ارات اخللي��ج» ،م�شريي��ن �إىل �أن��ه كان ُيفرت�ض
حدوث ذلك قبل �سنوات؛ مع هبوب ما ي�سمى «الربيع
العربي» ،لك��ن ت�أجيل ذلك كان ب�سبب ت�صاعد اللهب
يف �ساح��ات �أخ��رى ،م��ا حج��ب الر�ؤيا ع��ن ال�ساحة
يهتم
اخلليجي��ة .ويعترب املتابع��ون �أن الغرب مل يعد ّ
الي��وم مل�ص�ير العائ�لات احلاكم��ة يف دول اخلليج،
فهن��اك مناطق �أخرى ي�سعى لال�ستثم��ار فيها ،وهذا
التطل��ع والتط��ور �سيزداد بع��د التو�ص��ل �إىل االتفاق
الن��ووي الإي��راين ،وت�صاع��د �أدوار ق��وى �أخ��رى يف
املنطق��ة ،متو ّقع�ين �أن ت�ستم��ر حال��ة الفو�ض��ى يف
الع��امل العرب��ي ،بني انتكا�س��ة �أمنية هن��ا ،وا�ستقرار
�أمن��ي هن��اك ،حت��ى الع��ام  ،2030ولن يع��ود ال�رشق
الأو�سط كما كان قبل «الربيع العربي».
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عربي ـ دولي

جريمة حرق الرضيع دوابشة..
المالحظات والمطلوب
بف����ارق �أيام بعد عام عل����ى ا�ست�شهاد الفتى املقد�سي
حمم����د �أبو خ�ضري حرق���� ًا على يد عدد م����ن امل�ستوطنني،
�أحرقت جمموعة م����ن امل�ستوطنني الر�ضي����ع الفل�سطيني
عل����ي دواب�شة ،فق�ضى متفحّ ماً ،فيم����ا بقية ذويه و�شقيقه
ي�صارع����ون يف �سبيل البقاء �أحياء ،بع����د �أن نالهم احلرق
كر�ضيعهم علي.
فاجعة ح����رق الر�ضيع لي�س����ت الأوىل مادامت الردود
حتت �سق����وف الإدانة واال�ستنكار ،م����ن دون �أن ترتقي يف
ردها �إىل م�ستوى ر ّد ال�صاع �صاعني على امل�سل�سل الطويل
من اجلرائم التي يرتكبه����ا ال�صهاينة من «ع�صابة تدفيع
الثمن» ..وعليه ،ن�سجّ ل املالحظات واملطلوب حول جرمية
�إحراق الر�ضيع ال�شهيد علي دواب�شة:
 -1ت�أت����ي يف �سي����اق احلرب املفتوحة الت����ي ي�شنّها
و�صف
ال�صهاين����ة جمتمع ًا وحكوم����ة على �شعبن����ا ،وما ْ
وزي����رة «العدل» ال�صهيونية؛ �أييليت �شاكيد ،جرمية حرق
الر�ضيع دواب�شة ب�أنه «قتل للثعالب الفل�سطينية ال�صغرية
قبل �أن تكرب»� ،إالّ ت�أكيد على الطبيعة الإجرامية للمجتمع
ال�صهيوين ،وبالت����ايل �إدانات نتنياه����و ويعالون جلرمية
احلرق ما هي �إالّ دموع متا�سيح.
 -2ه����ي رد وا�ض����ح على من ال ي����زال يراهن على �أية
�إمكانية حلل �أو �سالم مع الكيان الغا�صب.
 -3جاءت لتُعرّي املجتمع الدويل وم�ؤ�س�ساته ،والذي
ما ي����زال يتعاطى مبعايري مزدوجة ،م����ا ي�ؤكد �أال �إمكانية
للركون على الإدانات الدولي����ة ،حتى ولو علت نربتها� ،أو
اتخذت بحقها قرارات ،لأن الفيتو الأمريكي حا�رض من �أجل
حماية الكيان.
 -4وق����ف التن�سي����ق الأمني مع االحت��ل�ال الذي يوفّر
له حري����ة احلركة يف مالحق����ة �أبناء �شعبن����ا واعتقالهم
واغتيالهم ،ويف ارتكاب امل�ستوطنني اجلرمية تلو اجلرمية.
 -5ت�ؤكد احلاجة �إىل وقف امل�سار ال�سيا�سي التفاو�ضي،
انت�صاراً للم�صالح الوطنية العليا ل�شعبنا وق�ضيتنا ،حيث
يقف �إنه����اء االنق�س����ام و�إجناز امل�صاحل����ة يف �أولوياتها،
خطوة نحو ت�صعيد كل �أ�شكال املقاومة ،حتى يُدرك الكيان
�أن ا�ستمراره يف احتالل �أر�ضنا مكلف للغاية.
� -6إط��ل�اق االنتفا�ض����ة ال�شعبي����ة الثالث����ة ،من �أجل
مواجهة ال�سيا�سات الت����ي تنتهجها حكومة نتنياهو على
ح�ساب �أر�ضنا ومقد�ساتنا وحقوقنا.

رامز م�صطفى
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استشهاد دوابشة ..وخيار االنتفاضة الفلسطينية الثالثة
تنوّع���ت ردات الفعل ال�شعبي���ة وال�سيا�سية
عل���ى اجلرمية الب�شعة التي ارتكبتها جمموعات
امل�ستوطن�ي�ن املتطرف�ي�ن يف بل���دة دوم���ا
الفل�سطيني���ة ،بعد �إقدامهم على �إحراق منزل ،ما
�أدى �إىل ا�ست�شه���اد الر�ضيع عل���ي دواب�شة (عام
ون�صف)� ،إ�ضافة �إىل �إ�صابة عدد من �أفراد �أ�رسته
بحروق ،حتت �إ�رشاف احلكومة اليمينية املتطرفة
التي قتلت قواتها خالل الأيام املا�ضية مواطنَينْ
فل�سطينيَينْ �أعزلَينْ رمي ًا بالر�صا�ص �أي�ضاً ،و�سط
حترّك ت�رشيعي �صهيوين خط�ي�ر لإجازة �أحكام
�إعدام خمتلفة �ضد الفل�سطينيني ،وت�رشيع قانون
لفر�ض �أحكام م�شدّدة على ال�شباب الفل�سطينيني
الذين يلقون احلجارة.
ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة  -كالعادة  -مل تكن
عل���ى م�ستوى احلدث ،فاقت��ص�رت مواقفها على
الإدانة وال�شج���ب والتهديد باالن�ضمام �إىل مزيد
من الهيئ���ات وامل�ؤ�س�سات الدولية� ،أما الف�صائل
الفل�سطيني���ة فقد تفاوت���ت مواقفها بني الداعي
�إىل الت�سليح ال�شعب���ي ،وامل�ؤيد ملواقف ال�سلطة
الوطني���ة با�ستخ���دام ال�س�ل�اح الدبلوما�س���ي
وال�سيا�سي الذي مل يلقَ �أي نتيجة لغاية الآن� ،أقله
لناحية جلم الكي���ان ال�صهيوين عن التمادي يف
عمليات التهوي���د واال�ستيطان وتو�سيعها ب�شكل
ه�ستريي ،حيث �أ�ص���در «املكتب الوطني للدفاع
عن الأر�ض ومقاومة اال�ستيطان» تقريراً �أبرز فيه
معظم االنتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل
وقطع���ان امل�ستوطنني ،ال�سيما يف القد�س ،حيث
�صادقت جلنة التخطيط املحلية التابعة لبلدية
القد����س املحلية على �إن�شاء م�سار جديد للقطار
الذي �سريبط امل�ستوطنات ب�أحياء ا�ستوىل عليها
اليه���ود ،والذي �سيمرّ كذل���ك ب�أحياء عربية يف
ال�شط���ر ال�رشقي املحتل من املدينة ،وعلى طول
 20كيلوم�ت�راً ،و�سيمتد امل�س���ار اجلديد ليتقاطع
مع امل�س���ار القائم حالياً ،والذي بد�أ تنفيذه قبل
�أربع �سنوات ،وميرّ �أي�ض ًا ب�أحياء يهودية وعربية،
بحيث ي�سع���ى ملحو احلدود بني �شطري القد�س،
فيم���ا تدفع بلدية االحت�ل�ال بالقد�س �إجراءاتها
لتنفيذ م�رشوع بن���اء تهويدي �ضخم فوق مقربة
�إ�سالمية تاريخي���ة ،يعود تاريخه���ا �إىل الفرتة
اململوكية ،وغريها م���ن االنتهاكات ،و�صو ًال �إىل

جرمية حرق الطفل دواب�شة ،والتي �أتت يف �سياق
الهجمة اال�ستيطاني���ة الهمجية �ضد االطفال يف
ال�ضف���ة الغربية ،كالطفل حممد �أبو خ�ضري ،الذي
�أحرقه قطعان امل�ستوطن�ي�ن حتت حماية قوات
االحتالل ،التي تقدّم الدعم الكامل للم�ستوطنني
لتنفي���ذ اعتداءاتهم بح���ق الفل�سطينيني ال ُعزّل،
باالتف���اق مع احلكوم���ة ال�صهيوني���ة اليمينية
املتطرف���ة ،و�سط �صمت املجتم���ع الدويل الذي
يحجم عن اتخاذ �أي موقف جدي لإنهاء االحتالل
ووقف عمليات القت���ل والتخريب التي يقوم بها
جي�ش االحت�ل�ال وم�ستوطنوه ،وحماكمتهم على
هذه اجلرائم الب�شعة.
مواق���ف العديد م���ن الأط���راف الفل�سطينية
والعربية والدولي���ة متحورت يف الفرتة الأخرية

على اخليارات الدبلوما�سية وال�سيا�سية ،والعمل
على االن�ضم���ام �إىل الهيئ���ات الدولية ،و�آخرها
منظمة «االنرتب���ول» ،دون الأخذ بعني االعتبار
تطلع���ات ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف املقاوم���ة
واالنتفا�ض على املحتل الغا�صب.
لقد حان الوق���ت لتوحيد اجله���ود و�إ�سقاط
جميع اخليارات الدبلوما�سية البالية ،والإطاحة
باالحتالل وقطع���ان امل�ستوطنني وخمططاتهم
التهويدية ،من خالل �إطالق انتفا�ضة فل�سطينية
ثالث���ة ،ي�شرتك فيه���ا خمتلف �أطي���اف ال�شعب
الفل�سطين���ي يف الداخل واخل���ارج ،و�صو ًال �إىل
التحرير والعودة.

�سامر ال�سيالوي

ّ
ً
«حركة األمة» ولقاء الجميات اإلسالمية نظما لقاء تضامنيًا مع «الشهيد الرضيع»
رداً عل���ى جرمي���ة ح���رق الر�ضيع علي
دواب�شة عل���ى يد امل�ستوطن�ي�ن ال�صهاينة،
واالعتداءات املتك���ررة على القد�س ال�رشيف
واملقد�س���ات من قبَ���ل الع���دو ال�صهيوين،
دع���ت «حركة الأم���ة» ولق���اء اجلمعيات
وال�شخ�صي���ات الإ�سالمية يف لبنان �إىل لقاء
لن�رصة فل�سط�ي�ن والطفل ال�شهي���د ،ودعم ًا
خليار املقاومة واجلهاد.
�أمني عام احتاد علماء املقاومة؛ ال�شيخ
ماه���ر حمود� ،ألقى كلمة �أك���د فيها �إن حرق
الطف���ل الر�ضيع علي دواب�شة هي من �أخالق
ال�صهاين���ة وتعاليمهم ،معت�ب�راً �أن الرد هو
باملقاوم���ة ووحدتها ،وت�ضامن جهودها يف
مواجهة هذا احلقد التلمودي الإجرامي.
�أما علي في�صل فاعترب �أن ما يثري الده�شة
ه���و ا�ستنكار كب�ي�ر �إرهابي���ي «�إ�رسائيل»
بنيام�ي�ن نتنياهو للعملية ،م�ؤكداً �أن �إحراق
بيت الدواب�شة هو تعبري عن عقيدة الع�صابة
احلاكم���ة يف فل�سط�ي�ن ،مطالب��� ًا مبحاكمة
دولية للمجرمني.

م���ن جهت���ه ،لفت عل���ي برك���ة �إىل �أن
املفاو�ض���ات واحلوار ال ينفع���ان مع العدو
ال���ذي ال يفيد معه �إال لغة الق���وة ،م�ؤكداً �أن
املقاومة هي احلل ،وهي التي حتمي �أطفال
فل�سطني ون�ساءها والقد�س والأق�صى.
ال�شي���خ د .ح�سان عب���د اهلل ت�ساءل :هل
ال�صهاين���ة هم الذين قتلوا علي دواب�شة� ،أم
نح���ن القتلة عندما تهاون���ا يف املواجهة؟
لقد قتلناه عندم���ا تلهينا بفنت متنقلة يف
كل بالدن���ا ،قائ�ل�اً  :اخللل فين���ا يف ترتيب
الأولويات ،علينا �أن نخطط ونعمل ،متوجه ًا
�إىل الف�صائ���ل الفل�سطيني���ة� :أي���ن الرد يا
ف�صائ���ل املقاومة؟ ماذا �ستفعلون؟ يجب �أن
ت�شتعل كل با�صات وعائالت ال�صهاينة ،و�إال
فلننتظر الع�رشات من �أمث���ال ال�شهيد علي
الدواب�شة.
ممثل حرك���ة اجلهاد الإ�سالمي �أبو و�سام
اعترب �أن امل�شكلة ب���د�أت عندما غيّبت الأمة
نف�سه���ا عن ال��ص�راع مع الع���دو ،وبالتايل
�شجّ عته على الع���دوان ،فقتل الأطفال وهدم

�أمني عام احتاد علماء املقاومة ال�شيخ ماهر حمود يلقي كلمته

امل�ساجد وحا�رصها ،وال من نا�رص �أو معني،
م�ؤكداً �أال ح ّل �إالّ بوحدتنا فع ًال وقوالً.
ال�شي���خ د .عبد النا�رص جربي قال :يجب
�أن يكون لنا موقف قوي �إىل جانب «ال�شهيد
الر�ضي���ع» ال���ذي �أراه يق���ول يف ال�سم���اء:
عليك���م �أن تقف���وا مع فل�سط�ي�ن و�شهدائها،
�أين �أنت���م ياعرب؟ فاجتمع���وا واحتدوا ،فال

علي بركة ممثل حما�س يف لبنان :الوحدة الفل�سطينية �أقوى رد على جرائم ال�صهاينة

ن��ص�ر على هذا العدو �إال بوحدتكم واجتماع
كلمتكم يف مواجهة هذا العدو.
م���ن جانبه ،ق���ال �أبو الع���ردات :علينا
كف�صائ���ل فل�سطينية �أن تعم���ل على الث�أر
لل�شهداء ،لأن هذا العدو يعربد يف كل مكان
من �أر�ضنا دون �أن يواجهه �أحد ،فامل�س�ؤولية
والأولوية للمقاومة واملواجهة ،وعلينا بناء

ا�سرتاتيجية املواجهة ب�رسعة ملواجهة هذا
االحتالل.
كما حتدث عبد النا��ص�ر قروانة؛ الأ�سري
املح���رّر من �سج���ون االحت�ل�ال ال�صهيوين،
وكان���ت عدة مداخ�ل�ات لعدد م���ن ممثلي
الأح���زاب والق���وى الوطني���ة اللبناني���ة
والإ�سالمية والف�صائل الفل�سطينية.

www.athabat.net
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الصين ..و«طريق الحرير» الحاكمة
ارتبط���ت ال�ص�ي�ن مب�صطل���ح «طريق
احلرير»؛ كتعبري رم���زي عن التجارة بني
املنطقة العربية القدمية وال�رشق الأو�سط
وال�صني .مل تقت�رص «طريق احلرير» على
االقت�ص���اد والتج���ارة واملال ،ب���ل تعدّت
وظيفته���ا وحتوّل���ت �إىل التالقح الثقايف
والديني ،ما �ساهم يف و�صول الإ�سالم �إىل
ال�صني عن طري���ق التجار ،حتى بلغ عدد
امل�سلمني يف ال�صني ح���واىل  120مليون
م�سلم� ،أي ما يوازي ثلث العامل العربي.
انكم�ش���ت ال�ص�ي�ن عل���ى نف�سها بعد
غ���زو الربيطاني�ي�ن له���ا وتخريبها مبا
ع���رف بح���رب الأفي���ون الت���ي افتعلها
الربيطانيون لي�سرتجع���وا ثمن الب�ضاعة
الت���ي ي�ستوردونها من ال�ص�ي�ن بوا�سطة
بيعهم الأفيون ب�أ�سعار غالية ،وا�شرتاطهم
�أن يكون الثمن ذهب��� ًا �أو ف�ضة ،ثم جاءت
الثورة ال�شيوعي���ة و�أغلقت ال�صني �أبوابها
ع���ن العامل ،لكنه���ا عملت عل���ى تطوير
�صناعتها واقت�صاده���ا وقواها الع�سكرية
يف مرحل���ة احل���رب الباردة ب�ي�ن �أمريكا
واالحت���اد ال�سوفيات���ي ،وانطلق���ت بقوة
مت�سارعة بع���د انهيار االحتاد ال�سوفياتي
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حتى عُ رفت
بدولة «القطع���ة الواحدة» ،حيث ت�شرتي
�أي منت���ج �أو جه���از «بن�سخ���ة واحدة»،
وتقوم بعمليات اال�ستن�ساخ ال�رسيع.
�سقط���ت ال�صناع���ة الأوروبي���ة يف
امل�صي���دة ال�صيني���ة ،حي���ث مت �إغ���راء
امل�صان���ع الغربية بالإنت���اج يف ال�صني
ب�أ�سع���ار زهي���دة وخيالي���ة ،ث���م تُدمغ
الب�ضاعة باملاركات الفرن�سية والأملانية
وغريها ،وتباع ب�أعل���ى الأ�سعار ،و�أقفلت
امل�صانع �أبوابها لتنتقل �إىل ال�صني ،حيث
اليد العاملة الرخي�ص���ة ،وحتوّلت ال�صني
�إىل م�ل�اذ ل�شعوب الع���امل الثالث والدول
الفق�ي�رة ،حيث تبيع منتجاته���ا بربع �أو

وطاجك�ستان وقرغيزيا) ،وت�أ�سي�س م�رصف
موا ٍز ل�صندوق النقد الدويل.
فمنظم���ة الربيك����س (ال�ص�ي�ن والهند
ورو�سيا والربازي���ل وجنوب �أفريقيا) تمُ ثّل
ح���واىل ن�صف الع���امل �سكاني���اً ،وتتميز
برثواته���ا الطبيعية ال�ضخم���ة ،وبقدراتها
الع�سكرية العمالقة ،وبد�أت ال�صني ت�ستثمر
ديونها اخلارجية �سيا�سياً ،وظهرت ال�صني
املنفتحة ،وما زالت ا�شرتاكية.
قلبت ال�صني املعادلة التاريخية التي
تقول �إن احلروب ت�شتع���ل لل�سيطرة على

الصين قلبت معادلة
إشعال الحروب للسيطرة
على االقتصاد العالمي..
فقد اكتسحت األسواق
باختيار اآلخرين دون إكراه
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ ي�أمل �أن تتجاوز قيمة جتارة بالده  2.5تريليون دوالر خالل ع�شرة �أعوام

ثلث الأ�سعار الغربية ،ولكل زبون حاجته
والثمن الذي يريده من ب�ضاعة �شعبية �إىل
متو�سطة �إىل مرتفعة ،ولكل �صنف �سعره،
وال حمدودي���ة �أو ح�رصي���ة للإنتاج ،فكل
احلاجات الإنتاجية موجودة.
كان الذكاء ال�صيني ظاهراً ،فجذب �إليه
كل التجار ،حتى جتار �شبه «املفرّق» يف
القرى ،ف�صارت ال�صني لهم كمن يذهب �إىل

العا�صم���ة يف بلده مع ط���ول امل�سافات،
و�صارت ال�صني قريب���ة ومل تدخل ال�صني
حت���ى اللحظ���ة ثقافته���ا و�سيا�ستها يف
التجارة ،وما زالت تاجراً حمايداً و�صامتاً،
وبع���د ع�رشين عام ًا م���ن انفتاح الأ�سواق
بد�أت ال�صني تب���ثّ ركائزها ال�سيا�سية يف
منظمة الربيك�س ( )2009ومنظمة �شنغهاي
(( ،)1999ال�ص�ي�ن ورو�سي���ا و�أوزباك�ستان

ّ
هل تخلت تركيا عن «داعش»؟

دخل����ت تركي����ا يف عم����ل ع�سكري
مبا���ش�ر م����ع التحال����ف ال����دويل �ضد
«داع�����ش» ،بع����د �أن كان����ت راف�ض����ة
له ،وعق����دت اتفاق ًا �أمني���� ًا مع �أمريكا،
يت�ضمن جمموعة نقاط مل يعلَن عنها،
لكن م����ا ظهر منها ه����و موافقة تركيا
على ا�ستخدام �أمريكا لقاعدة اجنرليك
اجلوية لقتال «داع�ش».
لقد ربطت تركيا حماربة «داع�ش»
ب�رضب حزب العم����ال الكرد�ستاين يف
�سورية والعراق ،علم ًا �أن حزب العمال
الكرد�ستاين واملجموعات الكردية يف
�سوري����ة هم حلفاء لأم��ي�ركا ،التي من
غ��ي�ر املعلوم �أنها وافق����ت تركيا على
�رضبهم ،وهي الت����ي قدّمت لهم الدعم
يف ع��ي�ن عرب ،ويف الرق����ة واحل�سكة،
الأمر ال����ذي �أدى �إىل تراجع «داع�ش»
وتقطيع �أو�صاله يف ال�شمال ال�سوري.
�أم����ا يف م����ا خ�� ّ���ص «املنطق����ة
العازل����ة» ،فلم ت�ستط����ع تركيا �إقناع
�أمريكا ب�رضورة �إقامته����ا ،و�إن بادرت
تركيا يف والية غازي عنتاب �إىل اتخاذ

قرار ب�إعالن منطقتني على احلدود مع
�سوري����ة كمناطق �أمني����ة خا�صة ملدة
ع�رشة �أيام.
وجّ ه����ت تركي����ا �رضباته����ا �ض����د
«داع�ش» ،و�أعلن����ت احلرب �ضد حزب
العمال الكرد�ستاين ،بعد هدنة طويلة
كادت �أن تف�ض����ي �إىل اتف����اق �سيا�سي
معه ،وهن����ا ن�س�أل :ما ه����ي الأ�سباب
التي دفع����ت ب�أردوغ����ان �إىل حماربة
«داع�ش»؟ هل اقتنع ب�����أن «داع�ش»
�أ�صبح ي�شكّل خطراً على الأمن الرتكي
بع����د التفجري االنتح����اري الذي �أ�سقط
� 32شخ�ص ًا يف جت ّم����ع لل�شباب امل�ؤيد
للأكراد� ،أم �أنه بات حمرَج ًا �أمام �أمريكا
ودول التحالف التي قررت حتجيم دور
«داع�����ش» لأنه جتاوز حدوده؟ �أم �أنها
وافقت على حماربت����ه ولي�س الق�ضاء
عليه ،ولها �أ�سبابها ،ومنها:
تقدير تركيا �أنها ت�ستطيع ال�سيطرة
على «داع�ش» يف ال�شم����ال ال�سوري،
لأنها احت�ضنته ،ففتحت له مع�سكرات
التدري����ب واملكات����ب وامل�ست�شفي����ات

و�رشاء النفط ،و�أنها ت�ستطيع اال�ستفادة
منه لت�أكي����د دورها كالعب �إقليمي يف
�سورية واملنطقة.
�إيهام املجتم����ع الرتكي ب�أن البالد
يف حالة ح����رب وحتت����اج �إىل قيادة
قوي����ة ،ولي�س حكوم����ة ائتالفية ،كما
�أن �أردوغ����ان مل يع����د ي����رى �أي �سبب
ال�سرت�ضاء الأكراد.
ا�ستخ���دام �أردوغان «داع�ش» يف
بع�ض التفجريات �ضد الأكراد( ،ح�سب
اته���ام �صالح الدين دمريطا�ش؛ زعيم
حزب ال�شع���وب الدميقراطي) جلرّهم
�إىل القيام ب�أعمال ال�شغب ،التهامهم
باالخ�ل�ال بالأم���ن ث���م اعتقاله���م
وحتويله���م �إىل الق�ض���اء ،بهدف �ش ّل
حركته���م ال�سيا�سي���ة حت���ت عنوان
�ضبط الأمن وحماربة الإرهاب ،وذلك
من �أجل التمهي���د النتخابات مبكّرة
تك���ون م�شارك���ة الأك���راد فيها غري
فاعلة ،ومتنع م���ن حت�صيلهم ن�سبة
الـ ٪10من �أ�صوات الناخبني ،وجتيري
هذه الن�سبة (ح�سب القانون الرتكي)

االقت�صاد وت�أمني الأ�سواق و�رسقة الرثوات،
فقد اكت�سحت بكني الأ�سواق و�سيطرت على
االقت�ص���اد باختيار الآخري���ن دون �إكراه،
لكنها تتح�رض ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا حلماية
اقت�صاده���ا ال���ذي �سيتعر����ض للم�ضايقة
واملنع م�ستقب ًال حلماية اقت�صاديات الدول
الغربية واالقت�صاد الأمريكي.
لق���د �أجن���زت ال�صني املرحل���ة الأوىل

تركيا مازالت غير
مقتنعة بمحاربة «داعش»..
وأولويتها القضاء على
النظام السوري وعلى
مشروع األكراد

للكتل���ة الأكرب ،وهي ح���زب العدالة
والتنمي���ة ،الذي ي�سع���ى للعودة �إىل
الربمل���ان بالغالبية املطلقة ،لفر�ض
حلم �أردوغان الرتكي.
م���ا ت���زال تركي���ا غ�ي�ر مقتنع���ة
مبحارب���ة «داع����ش» ،و�إن �أطلقت عليه
�صف���ة الإرهاب وقام���ت بتوجيه بع�ض
ال�رضبات �إليه ،لأنها ت�ستفيد منه لت�أكيد
دورها الإقليم���ي يف �سورية واملنطقة،
و�أولويتها الق�ضاء على النظام ال�سوري،

يف بن���اء اقت�صادها الوطن���ي و�صناعتها
املتطورة ،ثم انتقلت �إىل املرحلة الثانية؛
بت�أم�ي�ن الأ�س���واق لب�ضائعه���ا وت�سويق
منتجاتها ،وحجز مقعده���ا يف االقت�صاد
العاملي ،وهي على �أبواب املرحلة الثالثة؛
ت�أمني احلماي���ة ال�سيا�سي���ة والع�سكرية
القت�صادها و�أ�سواقها.
لقد �أعطى ال�صمود يف حلف املقاومة،
خ�صو�ص��� ًا يف �سوري���ة ،الفر�ص���ة لل�صني
ورو�سي���ا للظهور على م��س�رح ال�سيا�سة
العاملية ،ال�سيما يف ال�رشق الأو�سط ،وبد�أ
الرو����س با�ستعادة دوره���م ور�سم ثنائية
�سيا�سية وع�سكرية م���ع �أمريكا ،مب�ساندة
ال�ص�ي�ن الت���ي تنتظر اللحظ���ة املنا�سبة
لإعالن نف�سها قطب��� ًا عاملي ًا جديداً ير�سّ خ
منظوم���ة الأقط���اب املتع���ددة ،خ�صو�ص ًا
�أنها متتل���ك كل موا�صفات ومميزات القوة
العظمى العاملية ،بل تتجاوز بع�ض القوى
امل�صنَّفة دو ًال ك�ب�رى يف منظومة جمل�س
الأمن ،مثل فرن�س���ا وبريطانيا ،وت�ستطيع
�أن ت�ساه���م من موقعها ب�إح���داث التوازن
ال�سيا�سي والع�سك���ري وحتى االقت�صادي
يف العامل.
�إن تثبي���ت ال�ص�ي�ن لدوره���ا يف
امل�شه���د ال�سا�سي العامل���ي كقوة �رشقية
له���ا منظومته���ا الأخالقي���ة والعقائدية
املتناق�ض���ة �إىل ح���د ما م���ع الر�أ�سمالية
الغربية و�سيا�ستها اال�ستعمارية� ،سرييح
حلف املقاوم���ة لي�ستفيد من توازن القوى
العاملية ،وقد بد�أت �إيران بالدخول �إىل هذا
امل�شهد بامل�شاركة مع منظمة «�شنغهاي»
ودول «الربيك�س» كع�ضو مراقب ،و�سيكون
لـ»الربيك����س» دوره ال�سيا�س���ي كوريث
ملنظمة دول ع���دم االنحياز ،لكن كمنظمة
لها ذراعها الع�سكري.

د .ن�سيب حطيط

وعلى م�رشوع الأكراد يف �سورية ،لأنهما
ي�شكّالن خط���راً حقيقي ًا عل���ى م�رشوع
�أردوغ���ان الرتكي ،ح�س���ب زعمه ،والتي
ال تتواف���ق يف �أولوياتها هذه مع �أولوية
�أم�ي�ركا يف حماربة الإره���اب التكفريي
الذي احت�ضنته ،حيث ر�أت �أن م�صلحتها
تقت�ضي العمل على �إخراجه من ال�شمال
ال�سوري.
ف�إىل مت���ى ت�ستطي���ع تركيا تغليب
�أولوياتها على �أولويات �أمريكا ،خ�صو�ص ًا
بع���د التفاه���م الإي���راين  -الأمريك���ي،
وتنامي خطر «داع����ش» واملجموعات
التكفريية؟ وهل ت�ضمن تركيا عدم متدد
ه���ذا الإره���اب التكف�ي�ري �إىل املجتمع
الرتك���ي؟ وهل له���ا �أن تتعظ من جتربة
«القاع���دة» التي مترّدت عل���ى �أولياء
�أمرها م���ن دول اخللي���ج؟ �أال تتوقع �أن
ينقلب ال�سح���ر «الداع�شي» عليها؟ و�أال
يتطلب هذا الأم���ر منها �إعادة النظر يف
�سيا�ساتها اخلاطئة؟

هاين قا�سم
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يعقوب الصراف :مجلس اإلنماء واإلعمار
ّ
يتحمل مسؤولية أزمة النفايات
مل���ف النفاي���ات ك�ش���ف هزالة
النظام ال�سيا�سي وال�صفقات والهدر
التي تط���ال املال الع���ام من ق َبل
طبقة �سيا�سي���ة وقحة� ،أما ال�شعب
اللبناين املغلوب على �أمره فعملية
تخديره وا�ضحة من خالل �إم�ساكه
م���ن اليد التي توجع���ه ،فم�شاكله
ال�صحية والتعليمية واالجتماعية
كفيل���ة بت�شتّت مطالبه �أو احلد من
نقمت���ه� ،إ�ضافة �إىل وج���ود طبقة
م�ستفيدة هدفه���ا تعمية احلقائق
من جهة ،وركوب املوجة ال�شعبية
من جهة ثانية.
النفاي���ات وم���ا وراءه���ا وما
حولها ..موا�ضي���ع �شائكة ولكنها
�سهل���ة املعاجل���ة �إن تو ّف���رت
النواي���ا والإرادة ال�سيا�سي���ة .عن
خلفيات �أزمة «الزبالة»� ،صحيفة
«الثب���ات» حاورت وزي���ر البيئة
ال�سابق يعق���وب ال�رصاف ،وك�شفت
بع�ض ًا من حلقاته املخ َّب�أة ،ف�إليكم
التفا�صيل..
ي�ضع الوزير ال�سابق يعقوب ال�رصاف
م�س�ؤولية تفاقم �أزمة النفايات باملبا�رش
على جمل����س الإمن���اء والإعمار املولج
متابع���ة امللف من���ذ  17عام��� ًا ،وعدم
�إجرائ���ه املناق�صات ،رغ���م انق�ضاء كل
تلك ال�سنوات ،لأن هذا املو�ضوع تتداخل
موا�ضيع تبديد االم���وال مع ال�سم�رسات
وال�صفقات واملنتفع�ي�ن ..يقول :تكليف
احلكومة جمل����س الإمناء والإعمار �إدارة
مل���ف «�سوكل�ي�ن» ،وط���رح مناق�صة
عمومي���ة ،يح ّم���ل امل�س�ؤولي���ة كاملة
للمجل�س ولي�س لـ«�سوكلني» باملبا�رش،
وللحكوم���ة ،وحتدي���داً لرئا�سة جمل�س
الوزراء ثاني ًا..
ورداً عل���ى �س�ؤال عن امل�س�ؤولية غري
املبا�رشة ،ي�س�أل ال�رصاف عن �سبب �إقفال
مطمر الناعمة يف هذا الوقت بالتحديد،
بر�أي���ه ،هن���اك ت�ضخي���م يف مو�ض���وع
الناعم���ة� ،إن كانت ال�رشوط البيئية هي
ال�سب���ب ،فهي منذ  17عام ًا ،فمن يتح ّمل
 17عام��� ًا من طمر النفاي���ات ميكنه �أن
يتح ّمل عدة �أ�شهر ،وبالتايل هناك �أطراف
�سيا�سية تري���د لأزمة النفايات �أن تطفو
على ال�ساحة املحلي���ة ،لتحقيق م�آرب
�سيا�سية ومالية معينة ،وهذا ما يك�شف
ا�ستعار ال���كالم ال�سيا�سي للفرقاء على
ال�ساحة اللبنانية.
�أم���ا بخ�صو�ص �رشك���ة «�سوكلني»،
فيعت�ب�ر ال��ص�راف �أن خدم���ة ال�رشكة
بالأ�سع���ار الباهظ���ة م���ن م�س�ؤولي���ة
احلكوم���ات املتعاقبة ،وفيم���ا يتعلق
بانت�ش���ار النفاي���ات يف ال�شوارع ب�شكل
ع�شوائ���ي ،ي�شري الوزير ال�سابق ال�رصاف
�إىل �أن دور �رشك���ة «�سوكلني» م�شبوه،
لأنها ترك���ت الأمور تتفاقم ومل تت�رصف
للحد من النفايات ،ويقول« :كانت �أ�شبه
باملتف���رج ..ومل تعمل عل���ى ا�ستيعاب
الأزمة ،فرتكت النفايات يف ال�شوارع من
دون تهيئة الأجواء».

احل�ص�ص
بالإ�ضافة �إىل الأ�سب���اب ال�سيا�سية،
ي�ضيف ال�رصاف عامل «اقت�سام اجلبنة»
من �أرب���اح �إدارة النفايات ،ويقول� :ضمن
الفريق الواحد ،اختالف ال�سيا�سيني على
احل�ص�ص عامل م�ؤجج لهذه ال�رصاعات،
م�شكل النفاي���ات فيه الكثري من الأموال
واملنتفع�ي�ن ،واجلمي���ع يري���د امتالك
ح�ص����ص ،وهذا امللف الي���وم مع انتهاء
عق���د «�سوكل�ي�ن» يطال كاف���ة �أرا�ضي
لبن���ان ،و�سيط���ال املنتفع�ي�ن من كل
املناطق اللبنانية..
يع���ود ال��ص�راف �إىل اخلط���ة التي
و�ضعته���ا وزارة البيئ���ة يف عهده؛ يف
الع���ام  ،2006وي�س����أل ع���ن املانع من
تطبيقها بعد م�ضي كل هذه الفرتة� ،سيما
�أنهم اليوم يتحدثون عن جدواها ،م�ؤكدا
�أن� :أزم���ة النفايات ميك���ن حلها ،وهي
مت حتدي���د الأرا�ضي التي
مفتعلة ،لأنه ّ
ميكن ا�ستمالكها ،وال�رشوط البيئية..

املَخرج
بر�أي ال��ص�راف ،هناك خمرج ملهزلة
القمامة التي و�ضعه���ا ال�سيا�سيون يف
وج���ه اللبنانيني �أو ج���زء منهم ..بداية،
احلل يتطلب �إجراءات ثوريةعلى �شاكلة
ما قامت به الدولة يف قطاع االت�صاالت؛
«و�ضع يدها على القطاع جدي ًا و�إعطاء

ي�شري ال���ص�راف �إىل �أن امل�س�ألة ال
تطال �سائقي �شاحنات «�سوكلني»،
وال عم����ال التنظيف����ات يف ال�شوارع،
«الق�ضي����ة تتعل����ق ب�����إدارة القطاع
الفا�شل ،وعدم �شفافي����ة املراقبة»..
وعند �س�ؤاله عن �إمكانية حتويل �أزمة
النفاي����ات �إىل فر�ص����ة لتحويلها �إىل
طاقة �إنتاجية ،كم����ا طرح املهند�س
زياد �أبي �شاكر ،ير ّد ال�رصاف :ت�صوير
�سيدر
الأم����ر وك�أن قطاع النفاي����ات
ّ
�أرباح ًا طائلة �أمر مبالغ فيه ،ف�إعطاء
«الزبال����ة» يتطلب فرزاً من امل�صدر،
وم����ن املنازل بداي����ة ،ويتطلب �أي�ض ًا
�رصف �أموال� ،س����واء لل ّمها �أو لنقلها
و�إدارتها ..نعم ،دولة ال�سويد ت�ستورد
النفايات من الدول املجاورة ،لكنها
ال ت�شرتيه ..هن����اك فرق بني الأمرين،
الدول تدفع لل�رشكات ال�سويدية لأخذ
نفاياتها ،وبالفعل معاملها ت�ستخرج
طاقة كهربائية..
يتمنى ال��ص�راف على املواطنني
عدم ت�صدي���ق الكالم الذي ُيرمى يف
الإع�ل�ام عن جنة ميك���ن اال�ستفادة
منه���ا يف قطاع النفاي���ات ،ويقول:
هن���اك حت�سينات ميك���ن البدء بها،
ب���دءاً من الفرز ،و�إيج���اد مراقبة يف
العم���ل ،وح�س���ن و�إدارة املو�ضوع،
و�إعط���اء دور للبلديات ،والتخفي�ض
م���ن تكلف���ة الكن�س ،وم���ا �إىل ذلك،
وميك���ن احلد من اخل�سائ���ر و�إيجاد
معام���ل �صحية بعدم طم���ر املواد
الع�ضوية م���ع املواد غري الع�ضوية،
�إدارت���ه ل�رشكات خا�ص���ة ،والدليل على لأنه �ساعتئ ٍذ ميكن تخفي�ض عمليات
ذل���ك قطاع الإت�ص���االت املرت ّهل ،والذي الطمر ب�شكل كبري..
يطالب ال�رصاف البدء باملناق�صات،
كان ي���راد بيع���ه ب�أبخ����س الأ�سع���ار،
فا�ستطاع���ت الدولة حتويل���ه من قطاع م����ع و�ضع دفرت ال�رشوط ،يقول :الغلط
يئ���ن ويرزح حتت �أعب���اء وتكاليف� ،إىل يب����د�أ م����ع ال�سعي حل����ل منطقة دون
غريه����ا ..بيئي ًا ،مطم����ر الناعمة رغم
�أ���ض�راره� ،أنظ����ف مك����ب ع�شوائي يف
لبنان ،ومن املونتيفردي اليوم ،ولهذا
ال�سبب على البلديات م�س�ؤولية كبرية
يف م����ا و�صلت �إليه احل����ال من �أزمة
النفاي����ات ،لك����ن رغم ه����ذا التقاع�س
ميكنه����ا �أخذ دفرت ال�رشوط من جمل�س
الصراف :يجب حل أزمة
النفايات على طريقة قطاع الإمناء والإعمار ،و�إج����راء املناق�صة،
وا�ستدراج العرو�ض����ات من ال�رشكات،
االتصاالت الذي بات ُيدخل وحل هذه الأزمة التي يراد ت�ضخيمها
لتربير ال�صفقات..
األموال لخزينة الدولة

احلل

قطاع يدر على لبن���ان الأرباح املالية..
ي�ضيف ال�رصاف :يف قط���اع االت�صاالت،
ا�سرت ّدت الدول���ة القطاع و»الهوائيات»
(الأنطين���ات) وال�شبك���ة ،وجلبنا �رشكة
للإدارته���ا ..والي���وم ،ما دام���ت مكنات
�رشكة «�سوكلني» متلكه���ا الدولة ،كما
املعدات والأرا�ضي ،ميكنها �إذا املبا�رشة
ب�إيجاد حلول منطقية و�رسيعة..

ب����ر�أي ال�رصاف ،تع����اون البلديات
ميك����ن �أن يح ّل م�س�أل����ة النفايات يف
ال�شوارع :الفجائية تتحمل م�س�ؤوليتها
احلكومة والنظام ال�سيا�سي املرت ّهل،
لكن املواطن �أي�ض ًا م�س�ؤول ،لأن عليه
�أن يحا�سب املجل�س البلدي ،فال�ساكت
ع����ن حقوقه م�شارك يف هذه العملية،
خ�صو�ص���� ًا �أن البلدي����ات تع����رف �أن
«الزبال����ة» تكل����ف ميزانيتها ب�شكل
ا�ستنزايف ،فهي تدفع �ضعف املطلوب..
ملاذا كل هذا التقاع�س؟

ي�ش��ي�ر ال���ص�راف �إىل �أن �آلية طمر
النفاي����ات لي�س����ت �شفاف����ة ،بع�����ض
البلديات تدفع الأموال� ،أو ت�ؤخذ منها
الأموال ،وبع�ضها الآخر ال ُيقتطع منها
الأموال ..يوج����د بلديات تحُ �سب منها
�أوزان النفاي����ات
م�ضاعف����ة ،وبع�ضها
َ
الآخ����ر ُيح�س����م م����ن �أوزان نفاياتها..
الإ���ش�راف على مل����ف النفايات �شبه
معدوم ،وي�شوب����ه الكثري من الأ�سئلة،
وعل����ى �سبي����ل املثال :م����ن كان يع ّد
ال�شاحن����ات التي تطم����ر ،ومن يراقب
حج����م الأطن����ان الت����ي ت�ؤخ����ذ من
البلديات املختلفة؟ امل�س�ألة «فالتة»
من دون رقيب وح�سيب ،لأنه ال رقابة
على عدد الأطنان من بلدية معينة �إن
كانت نفاياتها ت����زن � 5أطنان �أو � 3أو
طن ًا واحداً.

�أهمية الفرز
ولأن الزبال����ة ال ا�س����م له����ا ،فمن
يع����رف �إن كان����ت النفاي����ات تل ّم من
بلدي����ة برج حمود �أو م����ن اجلديدة �أو
الدكوانة ..يقول ال�رصاف :احلل متوفر،
دفرت ال�رشوط موجود ..ومادامت �رشكة
«�سوكلني» مل ت� ِ
���ف بتع ّهداتها ميكن
للدولة �إدارته ب�شكل �أف�ضل.
ن�س�أله عن عمليات الطمر ،يجيبنا:
ميك����ن طم����ر النفاي����ات بالناعمة� ،أو
العمرو�سية �أو �أي مكان ،وميكن �إعادة
ت�شغيل معامل الفرز �إن مل نبد أ� بالفرز
من املنازل ،حتى املعامل النظيفة ال
ميكنها ا�ستالم النفايات مع البندورة
والب�صل والأطعمة ،لأنه ال ميكن تبخري
املاء او حرق امل����واد الرطبة لأنها ال
تعود لهم بالفائدة..
ومع عمليات الفرز ميكن اال�ستفادة
بوجود الزج����اج والأملنيوم واخل�شب
والأوراق ،ومع تخمري املواد الع�ضوية
�ستت�ض����اءل عملي����ات الطم����ر كثرياً،
وميكن للبلديات الب����دء باملو�ضوع..
ومع الأ�س����ف ،اليوم يج����ري احلديث
يف الكوالي�س عن طم����ر النفايات يف
الأرياف ،مع �إعطاء تلك البلديات $30
مقابل طن النفايات ،يعني حوايل 30
�ألف دوالر يومي ًا ،وه����ذا الأمر يك�شف
ا�ستمرار منطق الهدر واالبتزاز والطمر
غري البيئي..
يلف����ت ال���ص�راف �إىل �أن قط����اع
االت�ص����االت كان ح�سا�س���� ًا �أك��ث�ر من
مل����ف النفايات ،ومت جت����اوزه ب�شكل
�سلي����م ،يق����ول :ميكن للدول����ة ت�أمني
اخلدمة با�ستع����ادة مطالبة البلديات
بح�ص�صه����ا ..ويق����ول :نظ����ام فا�س����د
وقح؛ يريد نهب امل����ال العام النعدام
�آلي����ات املحا�سبة ،ي�ؤكدون على خطة
قرت يف العام ،2006
النفايات الت����ي �أُ ّ
يحرك����وا �ساكن ًا ..هل ه����ذا الأمر
ومل ّ
م�سم����وح يف ال�سيا�سة لو كانت هناك
حما�سبة؟

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..

ً
أهم ميزات عهدي أن هناك رجاال مستعدون للتضحية من أجل تراب وطنهم ..فكان النصر

ي�ؤك���د الرئي�س �إميل حل���ود �أنه كان
يري���د �إ�ص���دار مرا�سيم اعتب���ار حكومة
ف�ؤاد ال�سنيورة م�ستقيلة ،لأنها �أ�صبحت
غ�ي�ر ميثاقية وغري د�ستوري���ة ،و�إ�صدار
مرا�سي���م ت�شكيل حكوم���ة جديدة قبل
 ،1/7/2007لأن���ه وفق��� ًا للد�ست���ور ف�إن
احلكومة يف حال �شغور من�صب رئا�سة
اجلمهوري���ة تتوىل ال�سلط���ة التنفيذية
حتى انتخاب رئي�س جديد ،ولأن احللفاء
انتظروا حتى اللحظة الأخرية لي�أتوا �إ ّ
يل
ويوكدوا �أن احل���ق كان معي ،وبالتايل
ف ّوت���وا على الب�ل�اد �إمكاني���ة �أن تقوم
ه���ذه احلكومة لو �شُ كِّلت ب�أعمال كثرية،
(راج���ع احللقت�ي�ن  52و ،)53وهكذا قبل
طلبت مطالعة
�شهر من نهاي���ة الواليةُ ،
قانوني���ة ود�ستوري���ة مل���ا ميكن عمله
مع اللحظ���ة الأخرية لواليتي ،لأنه بعد
الطائف مل يعد متاح��� ًا �أن �أ�صدر ،على
�سبيل املثال ال احل�رص ،مرا�سيم حكومة
جدي���دة برئا�سة قائد اجلي�ش ،كما جرى
م���ع الرئي�س ب�شارة اخل���وري يف �أيلول
1952؛ حينما كل���ف قائد اجلي�ش اللواء
ف�ؤاد �شهاب ،ال���ذي �أ ّمن مرحلة انتقالية
ق�صرية انتخب على �أثرها الرئي�س كميل
�شمعون.
�أ�ضاف حلود :ولأنني د�ستوري ًا ال ميكن
�أن �أغادر الرئا�سة دون �أن �أ�سلّم �أحداً ،يف
ظل اعتبار حكومة ف����ؤاد ال�سنيورة غري
ميقاقية وغ�ي�ر د�ستورية ،وهكذا عملت
علي؛ ب�إ�ص���دار قرار وفق ما
ما يتوجب ّ
ت�ضمنت���ه املطالع���ة الد�ستورية التي
�أع ّدها ع�ضو املجل�س الد�ستوري القا�ضي
�سليم جري�صاتي بتكليف اجلي�ش مبهام
حفظ البالد ،لكن قائد اجلي�ش �أعلم ف�ؤاد
ال�سنيورة �أنه ميتثل لأوامره ،وهذا بح ّد
ذاته خط أ� فانوين ود�ستوري ،لأن ال�سلطة
يف حال �شغ���ور مرك���ز الرئا�سة ت�ؤول
�إىل جمل�س ال���وزراء جمتمع ًا ولي�س �إىل
رئي����س احلكومة ،مع العلم �أنني حينما

رجال اهلل م�ستعدون لل�شهادة من �أجل وطنهم

أعلمت به
�أ�ص���درت هذا القرار مل �أكن قد � ُ
قائد اجلي�ش.
ويعيد الرئي�س حلود هنا التذكري مبا
كان و�صله م���ن ال�سفري الأمريكي جيفري
فيلتم���ان قب���ل �شهر من نهاي���ة واليته؛
مب���ا �أن رئي����س احلكومة غ�ي�ر �رشعي،
فليب���قَ يف رئا�سة اجلمهوري���ة بد ًال من
أعلمت
�أن تفلت الأم���ور ،وبالطبع فق���د � ُ
فيلتم���ان ب�أنه لي�س هو من يقول لرئي�س
جمهوري���ة لبن���ان ماذا يفع���ل (وفق ما
ج���اء يف حلقة �سابقة) ،م�ؤك���داً لو �أنني
ا�ستمريت يوم ًا واح���داً �إ�ضافي ًا يف موقع
ُ

■ الهيئ���ة الإ�سالمي���ة العاملي���ة للمحام�ي�ن بد�أت
بات�صاالت مع خمتلف املنظم���ات الدولية الغربية
والإ�سالمي���ة لت�شكي���ل هيئة دفاع دولي���ة لتحريك
دع���اوى جنائية �ضد امل�ستوطن�ي�ن ال�صهاينة ،بعد
منعه���م املتك���رر للم�صل�ي�ن يف امل�سج���د الأق�صى
من الو�ص���ول �إليه ،وللجرائم الت���ي يرتكبونها �ضد
الفل�سطينيني؛ من ه���دم امل�ساكن واحتالل الأرا�ضي
واالعتداء عليه���م ،ولي�س �آخرها جرمية حرق الطفل
علي دواب�شة.
■ جتم��ع العلماء امل�سلمني ر�أى �أن اجلي�شني العربيني
ال�س��وري واللبن��اين حتكمهما وح��دة امل�صري ووحدة
العدو ووحدة اجلغرافيا ووحدة الت�أ�سي�س ،ما يفر�ض
التعاون الدائم بني القيادتني ملا فيه م�صلحة لبنان
و�سورية.
■ ال�شيخ ماهر حمود دعا لأن يكون اجلي�ش اللبناين
خ���ارج اخل�صوم���ة ال�سيا�سي���ة ،وخ���ارج التناف�س

رئا�سة اجلمهورية ،لكانوا قد ملأوا الدنيا
�ضجيج��� ًا ب�أن حلود «عط�شان» لل�سلطة،
مع العلم �أن ال�سيا�سيني هم الذين طلبوا
مني �أن أُ�نتخب رئي�س��� ًا للجمهورية ،و�أن
ميددوا واليتي ،بينما �أنا مل �أطلب ذلك ال
من قريب وال من بعيد ،وقد ذكرت ذلك يف
حلقات �سابقة.
وي�شدد هنا �أن���ه حتى �آخر حلظة من
واليته ،مل يكن �أح���د يعرف ماذا �سيفعل
وكي���ف يت��ص�رف ،حتى عائلت���ه و�أقرب
املقربني منه.
وي�ضيف :ال�سيا�سي���ون لهم عادة يف

ال�سيا�س���ي ،مطالب ًا ب�أن يك���ون دعم اجلي�ش من ق َبل
جمي���ع الق���وى ال�سيا�سية اللبناني���ة على اختالف
�أنواعها وانتماءاتها� ،أن يكون دعم ًا حقيقي ًا؛ باملوقف
العلني وال�رسي ،ولي�س فق���ط دعم ًا �إعالمي ًا ثم يتم
نق�ض���ه بالت�شكيك باجلي����ش وب���دوره وب�إجنازاته
الع�سكرية والأمنية.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة
الن�ض��ال اللبناين العربي� ،س�أل� :أي��ن �أ�صبح مو�ضوع
الع�سكري�ين املختطف�ين من قب��ل «جبه��ة الن�رصة»
وتنظي��م «داع���ش» ،م��ع ثنائن��ا عل��ى جه��ود املدير
الع��ام لأم��ن الع��ام اللواء عبا���س �إبراهي��م ،وكل من
حترك ب�ش�أن �إطالقهم من خاطفيهم؟ مطالب ًا ب�إعالن
احلقائ��ق لل��ر�أي الع��ام ،وحما�سب��ة كل م��ن هدر دم
اجلي�ش اللبناين.
■ احل���اج عم���ر غندور؛ رئي����س اللق���اء الإ�سالمي
الوح���دوي ،ر�أى �أن التخويف الأمريكي لدول اخلليج

ويرحبون مبن
لبنان �أنه���م يهلّل���ون ّ
ي�أتي �إىل ال�سلط���ة حديث ًا ،ويقاطعون
ويهاجمون وي�شنون احلمالت على من
تق�ت�رب نهاية واليته ،هك���ذا هو حال
ال�سل���وك ال�سيا�سي اللبناين على مدى
تاريخ اجلمهورية ،ولهذا على من يتوىل
امل�س�ؤولي���ة يف الب�ل�اد �أن يعمل وفق
�ضمريه وواجبه الوطني ،و�أال ي�س�أل عن
ال�سيا�سيني الذين ال يتحركون �إال وفق
�أهوائهم وم�صاحله���م ،م�شدداً على �أن
املطلوب تغيري هذه العقلية الزبائنية
وفق مفاهيم وم�صالح وطنية بحته.

العربي من �إيران النووية هدفه ال�سطو على العائدات
املالي���ة ال�ضخمة للنفط العرب���ي ،عن طريق توريد
ال�سالح والطائرات ،و�إن�شاء قواعد حديثة لل�صواريخ
البال�ستية.
■ �سم�ير �رشك���س؛ �أم�ين ع��ام التنظي��م القوم��ي
وجه برقي��ة �إىل قائد اجلي�ش
النا��صري يف لبن��انّ ،
العم��اد ج��ان قهوجي ،يف الذك��رى ال��ـ 70لت�أ�سي�س
اجلي���ش اللبن��اين ،هن���أه فيه��ا على وقوف��ه مع مع
ال�شع��ب اللبن��اين واملقاوم��ة يف مواجه��ة الع��دو
ال�صهيوين والتكفريي.
■ ال�شيخ ح�سام العيالين �أثنى على اجلي�ش اللبناين
الذي يتحمل امل�س�ؤولية ويحف���ظ الأمن واال�ستقرار،
ويواجه العدو ال�صهيوين وخطر اجلماعات الإرهابية،
معترباً �أن تلك الإجنازات ملا كان لها �أن تتحقق لوال
الثالثية الذهبية (جي�ش و�شعب ومقاومة) ،ما يعني
التم�سك بها ،لأنها ال�ضمانة للبنان.
�رضورة
ّ
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وي�ؤكد الرئي�س حلود �أنه يف اليوم
الأخري م���ن واليته ا�ستقب���ل �صباح ًا
جميع من يعمل يف الق�رص اجلمهوري،
و�صافحه���م واحداً واحداً ،و�ألقى كلمة
فيهم ،كم���ا كانت كلم���ة مل�ست�شاره
الإعالمي رفيق �ش�ل�اال ،وم�ساء التقى
عائلته وتع�شّ وا مع ًا ،وحوايل ال�ساعة
الثانية ع��ش�ر لي ًال دخ���ل �إليه مدير
الربتوك���ول يف الق��ص�ر اجلمه���وري
ليعلمه �أنها �صارت ال�ساعة .24
ينظ���ر الرئي�س حل���ود �إىل �ساعته
ويعلم مدير الربوتوكول �أنها ال�ساعة
و»كنت بذلك �أق�صد �أن
� 24إال دقيقتني،
ُ
امل�س�ؤول يبقى م�س�ؤو ًال حتى اللحظة
الأخرية».
وي�شدد الرئي�س حلود على �أنه قام
يف كل مهمة �أوكلت �إليه ،ومكان عمل
فيه واجباته وقناعاته الوطنية ،وهو
مل يقم ب�أي عمل خارق ،بيد �أن اخلارق
يف عه���دي كان �أن���ه التق���ى برجال
م�ستعدون للت�ضحية واملوت من �أجل
�أر�ضه���م ووطنهم ،ولو مل يوجد ه�ؤالء
الرجال ،مهما فعل وعمل وحتدث عن
الوطن والوطنية واملقاومة ملا ح�صل
الإجن���از الأعظم املتمث���ل بالتحرير
يف �أي���ار  2000وهزمي���ة الع���دو يف
« :2006بب�ساطة� ،أنا مار�ست وعملت
قناعت���ي وواجبي الوطني�ي�ن ،ولهذا
�ضمري مرتاح متام��� ًا ،ف�أنا لي�س على
يدي نقطة دم ،ومل يدخل جيبي قر�ش
حرام واحد»..
كنت �أعترب
ي�ضيف الرئي�س حلودُ :
الق��ص�ر اجلمه���وري مكتب��� ًا يل ،كما
حينما كنت قائداً للجي�ش يف الريزة،
�أو مدي���راً للأف���راد ،فالق��ص�ر مكتب
للعطاء ،فهو مكان دائم للعمل ،ولهذا
يف كل حلظة ت�سنح يل كنت �أذهب �إىل
بيتي اخلا�ص.
وي�ش���دد الرئي����س �إمي���ل جميل
جرج�س حلود �أن �أجمل يوم عنده كان
يف اللحظ���ة التي غ���ادر فيها الق�رص
اجلمهوري ،لأنه خ���رج منه و�ضمريه
مرتاح متام ًا ،وقام بواجبه.
ويتن���اول الرئي�س حل���ود م�ؤمتر
الدوح���ة ،فريى �أن���ه مل يح�صل مثيل
ل���ه يف عملي���ات البي���ع وال��ش�راء،
خ�صو�ص ًا تلك القرارات التي �أ�صدرتها
حكوم���ة الرئي����س ف����ؤاد ال�سنيورة،
والت���ي اعتربته���ا املعار�ض���ة غ�ي�ر
�رشعية وغ�ي�ر د�ستورية ،ومع ذلك مل
ي�أتوا عل���ى ذكرها يف الدوحة ،معيداً
التذكري بال�سابقة التي �شهدها لبنان
ع���ام  1988بع���د نهاي���ة والية �أمني
اجلميل ،حي���ث كان هناك حكومتان،
فاتخذ قرار يف الطائف ب�إعادة النظر
مبقررات احلكومت�ي�ن ،وهذا مل ي�صدر
يف اتفاق الدوحة مع الأ�سف ال�شديد..
فماذا هناك من عبرَ �إ�ضافية يف جتربة
الرئي�س �إميل حلود؟
�إىل تفا�صيل احللقة املقبلة

�أحمد زين الدين
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طالب أكراد ُيمتحنون في كلية الدعوة الجامعية للدراسات اإلسالمية:

ّ
نتطلع إلى مستقبل باهر بين لبنان والعراق وكردستان ..وباقي أبناء األمة
الكُ���رد �أو الأكراد (بالكردية :كورد)
هم �شع���وب تعي�ش يف غ���رب �آ�سيا
�شمالَ ال�رشق الأو�سط؛ مبحاذاة جبال
زاكرو�س وجبال طورو�س يف املنطقة
الت���ي ي�سميه���ا الأك���راد كرد�ست���ان
الك�ب�رى ،وهي اليوم عبارة عن �أجزاء
من �شمال �رشق العراق ،و�شمال غرب
�إي���ران ،و�شمال �رشق �سورية ،وجنوب
�رشق تركي���ا .يعترب الكُرد  -كعرقٍ -
جزءاً م���ن العرقيات الإيرانية .ينت�رش
الأك���راد  -بالإ�ضاف���ة �إىل املناط���ق
املذك���ورة �آنف ًا  -ب�أع���داد قليلة يف
جنوب غرب �أرمينيا ،وبع�ض مناطق
�أذربيجان ،ولبنان.
يُعترب الأكراد �إحدى �أكرب القوميات
التي ال متلك دولة م�ستقلة �أو كيان ًا
�سيا�سي ًا موحّ ����داً معرتف ًا به عاملياً،
وهن����اك الكث��ي�ر من اجل����دل حول
ال�شع����ب الكردي ابتدا ًء من من�ش�أهم،
وامت����داداً �إىل تاريخه����م ،وحت����ى
م�ستقبلهم ال�سيا�سي ،وقد ازداد هذا
اجل����دل التاريخي حدة يف ال�سنوات
الأخ��ي�رة ،خ�صو�ص ًا بع����د التغيرّ ات
التي ط����ر�أت على واق����ع الأكراد يف
العراق عق����ب حرب اخلليج الثانية،
وت�شكي����ل الواليات املتحدة ملنطقة
حظ����ر الطريان الت����ي �أدّت �إىل ن�ش�أة
كيان �إقلي����م كرد�ست����ان يف �شمال
العراق.
ينق�سم الأكراد �إىل �أربع جمموعات:
الكرماجن���ي ،والكله���ود ،والك���وران،
والل���ور ،وكل جمموع���ة له���ا لهجة
خا�صة.
تاريخي���اً ،م�صطلح الأك���راد كان
يطلَق على القبائل البدوية يف �إيران؛
على اخت�ل�اف �أعراقهم ولغاتهم ،مبا
يف ذل���ك البلو����ش والفر����س واللور،
وعل���ى م���رّ التاريخ هن���اك عالقات
وطي���دة ،وتداخُ ل ثق���ايف بني العرب
والأكراد ،وذلك بحكم اجلرية والديانة
امل�شرتكة.
من���ذ �أربع �سن���وات ،ق���ام عميد
كلي���ة الدعوة اجلامعي���ة للدرا�سات
الإ�سالمي���ة؛ ال�شيخ د .عب���د النا�رص
جربي ،بخط���وة هامة عل���ى �صعيد
مل
توحيد جه���ود الأم���ة ور�ؤيتها ،و ّ
�شمله���ا ،حيث افتت���ح يف كرد�ستان
العراق مكت���ب ت�سجيل لكلية الدعوة
اجلامعي���ة ،بهدف تعزي���ز العالقات
بينهم ولبنان ،وتعلُّم اللغة العربية،
فالقى امل�رشوع ترحيب ًا كبرياً ،و�شهد
الفرع �إقبا ًال كثيف ًا على �صعيد مرحلة
اللي�سان����س ،وي�ستقب���ل جممّع كلية
الدع���وة الإ�سالمي���ة يف لبنان خالل
هذه الأي���ام ع�رشات الطالب الوافدين
من كرد�ستان العراق ،حيث يخ�ضعون
المتحانات ال�سنة الرابعة.
«الثبات» التق���ت م�س�ؤول مكتب
الت�سجي���ل يف كرد�ست���ان الع���راق،
واملرافق للطالب الوافدين �إىل لبنان؛
الأ�ست���اذ علي عادل ح�س�ي�ن ،وكان
احلوار الآتي:

علمي���ة ذو فائدة كب�ي�رة ،جتمع بني
الأكراد والعرب يف هذا الزمن ال�صعب،
كما �أن ه���ذا امل�رشوع ي�ساعد وي�ساهم
يف تطوير الذات وم�ستوى الطالب على
ال�صعيد اجلامعي واملعنوي ،حيث �إن
بع�ضه���م يفكر يف متابع���ة الدرا�سات
العلي���ا يف الكلية بع���د التخرج ب�إذن
اهلل تعاىل.

طالب ال�سنة الرابعة يف فرع كلية الدعوة اجلامعية بكرد�ستان يف �صورة تذكارية عند مدخل الكلية يف بريوت

الأ�ستاذ علي عادل ح�سني ي�رشف على الطالب يف قاعة االمتحانات يف بريوت

¡ م���ا ال���ذي �شجّ ع الط�ل�اب على
الت�سجيل يف كلية الدعوة؟
ه����دف �سماحة ال�شي����خ د .عبد
النا�رص جربي من افتتاح فرع للكلية
يف كرد�ست����ان العراق ه����و تعزيز
مل ال�شمل ،والتعاون يف
العالقات و ّ
هذه الأمور هو �شيء �أ�سا�سي ،وينتج
عنه الكث��ي�ر م����ن الإيجابيات بني
الدول ،وجمع طالب العلم ال�رشعي
ذوي الأعراق املتعددة يف الظروف
ال�صعبة كالت����ي ن�شهدها اليوم هو
�أمر ���ض�روري وهام ،ف�أمتنا بحاجة
�إىل من يجمع الطالب املنتمني �إىل
بلدان خمتلفة؛ يف حماولة لتوحيد
ال����ر�ؤى بني م����ن يُفرت�����ض بهم �أن
يكونوا ق����ادة للم�ستقبل ،فكيف �إذا
كانوا ينتم����ون �إىل مدر�سة ال�شيخ
د .عب����د النا���ص�ر ج��ب�ري الفكرية؛
املتمي����زة بالت�ص����وّف واملعروفة
باالعتدال؟

الط��ل�اب كان����وا متحم�س��ي�ن ملا
ينتظره����م يف لبنان م����ن جو الألفة
واجلمعة الطيّبة ،والأهم من ذلك كله،
درا�س����ة اللغه العربي����ة؛ لغة القر�آن
الطالب شيرزاد محمد رضا :الكرمي التي جتمع الأمم ،كما �أن �أهل
سعي الشيخ جبري للجمع كرد�ستان الطيب��ي�ن حري�صون على
ما ي�ض���� ّم الدول ويجعله����ا تتعاون
بين الطالب األكراد والعرب يف م����ا بينها ملا في����ه اخلري للأمة،
إنجاز كبير ..خصوصًا في فكرد�ست����ان اليوم حتت�ضن بني  3و4
ملي����ون نازح من خمتل����ف البلدان،
هذا الزمن الصعب
يعي�شون يف �أمان وتعاون وا�ستقرار
بعي����داً عن التط����رف واحلزبية ،كما
�أنها حتاول جمع الأمة ونبذ االقتتال
الطائفي..
¡ كي���ف وجد الط�ل�اب الوافدون
الأج���واء يف لبن���ان؟ وم���ا ه���ي
انطباعاتهم؟

كم���ا ح���اورت «الثب���ات» بع�ض
الطلب���ة الذي���ن عبرّ وا ع���ن �سعادتهم
خلو�ض هذه التجربة التي �سعى �إليها
ال�شيخ عبد النا�رص ،جلمع الطالب من
ذوي الأعم���ار املختلف���ة ،فهي جتربة

توجّ هنا بال�س����ؤال �إىل الطالب
�شريزاد حمم���د ر�ضا :كيف يتعامل
ط�ل�اب العلم ال�رشعي مع الأحداث
الدائ���رة الي���وم؟ وما ه���و دورهم
م�ستقبالً؟
بالرغ���م مما يح���دث اليوم يف
الب�ل�اد العربي���ة ،نح���ن ك�شعب
وكطالب �رشيعة علين���ا �أن نلتزم
ونعتني بالأمة الإ�سالمية ،وندعو
للتوا�ضع بني امل�سلمني ،وااللتزام
باخلطاب���ات الت���ي توحّ ���د الأمة
الإ�سالمي���ة ،واالبتع���اد عن كل ما
ي�رضّ وي�شوّه �صورة �أمتنا ،كي يع ّم
الأمن واال�ستق���رار يف بالدنا ،ويف
جميع الدول الإ�سالمية.
¡ بر�أيك ،كي���ف يجب �أن يكون
اخلط���اب الإ�سالم���ي الفعّال الذي
ي�ؤثر ويُثمر يف الأمة اليوم؟
هناك مركز الثق���ايف للت�صوُّف
يجم���ع �سنوي ًا مئ���ات العلماء من
�إقلي���م كرد�ستان والع���رب ،بهدف
توحي���د الكلم���ة واخلطابات التي
يج���ب �أن تكون معتدل���ة ولي�ست
لها �صل���ة بالطائفية �أو املذهبية،
ب���ل بال�سلفية املعتدلة وال�صوفية
ال�صافي���ة� ،أما عن ال�شعوب فيجب
�أن تكون متفقة وال تفتح �أي جمال
للذي���ن يريدون لن���ا التفرقة .هذا
املركز ال���ذي �أحدّثك عن���ه ير�أ�سه
ال�شيخ ح�سني ب�ي�ر خ�رضي ،الذي
له دور كبري يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمي���ة املهتم���ة بالتعلي���م
الديني يف كل من �إيران وكرد�ستان.
وعند حديثنا مع الطالب نوري
حممود ع���ن التقارب والعمل الذي
جمع ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي
وال�شيخ ح�سني بري خ�رضي ،و�صف
العم���ل ب�أنه يجم���ع ويطمح لأمة
�إ�سالمية واحدة ،و�شعب واحد.
من جهته ،ع�ّب�رّ الطالب �شريكو
حمم���د ع���ن �أهمية العم���ل على
تقريب وجهات النظر بني املذاهب
الإ�سالمي���ة ،فاختالفن���ا يجب �أن
يكون رحمة ونعمة ،وهو مطلوب،
�أما املح���رّم واملنبوذ فهو اخلالف،
خامت ًا بالقول�« :إننا يف كرد�ستان
ننظر �إىل م�ستقبل باهر بني لبنان
والعراق وكرد�ست���ان ،وباقي �أبناء
و�أطياف الأمة».

يا�سمني الناطور
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أطعمة وتمارين تقي من شيخوخة الدماغ
خ���رف ال�شيخوخة ه���و مر�ض
ناجت ع���ن التق���دّم يف ال�سن ،وهو
لي����س مر�ض ًا حم���دداً� ،إمنا هو يف
الغال���ب جمموعة م���ن الأعرا�ض
التي ت�ؤثر على الق���درات الفكرية
واالجتماعية ب�شدة كافية للتدخل
يف العمل اليومي لكبار ال�سن.
هذا املر�ض له �أ�سباب و�أعرا�ض
كث�ي�رة ،ويعترب مر����ض الزهامير
ه���و العر�ض الأك�ث�ر �شيوعاً ،ومن
الأ�سب���اب املعروف���ة �أي�ض ًا حدوث
م�ش���اكل يف وظائ���ف الدم���اغ �أو
م�ش���اكل يف التغذية ب�سبب نق�ص
فيتامين���ات معيّن���ة� ،أو ب�سبب رد
فعل اجل�سم عند تناول دواء معني،
و�أي�ض ًا ب�سبب م�شاكل القلب والرئة
وحاالت نق�ص الأوك�سجني.
وترجع الأبحاث زي���ادة ظهور
املر�ض يف الآون���ة الأخرية �إىل �أن
النا����س �أ�صبح���وا يعي�شون فرتات
�أطول مع التق���دم املعريف الطبي،
وي�صل عدد حاالت هذا املر�ض يف
بلد مثل بريطانيا وحدها �إىل 800
�ألف حالة ،ويتوقع �أن ي�صل العدد
يف �سنة � 2021إىل مليون.
طبعاً ،التغذية ال�سليمة مفتاح
لت�أخ�ي�ر مظاهر التق���دم يف العمر
ب�شكل ع���ام ،لكن هناك  7مغذيات
ميكنه���ا حماية دماغك م���ن �آثار
ال�شيخوخة ،هي:
 -1فالفون���ول ال���كاكاو:
الفالفونول مادة م�ضادة للأك�سدة،
ت�ساعد على حتييد اجلذور احلرة،
وبالت���ايل احلف���اظ عل���ى �سالمة
اخلالي���ا .حت�سّ ���ن ه���ذه امل���ادة
وظائف الدماغ املرتبطة بالذاكرة،
وللح�صول على الفالفونول تناول
ال�شوكوال.
� -2أحما����ض «�أوميغ���ا »3

الدهني���ة :م���ن املع���روف ع���ن
�أحما����ض «�أوميغ���ا� »3أهميته���ا
للقل���ب� ،إىل جانب ذلك حتمي هذه
الأحما����ض الدهني���ة الدماغ من
�آثار ال�شيخوخ���ة ،وحت�سّ ن الذاكرة
املكاني���ة .للح�ص���ول عل���ى هذه
الأحما����ض تناول ال�سلمون ،وبذور
الكتان ،وبذور ال�شيا.
 -3الف�سفاتيدي���ل :ت�ش���كّل هذه
امل���ادة الكيميائي���ة ج���زءاً م���ن
غ�ش���اء اخللي���ة ووظائفها خا�صة
يف الدم���اغ .حت�سّ ن ه���ذه املادة
الوظائ���ف املعرفي���ة للدماغ عند
التقدم يف العم���ر .للح�صول على
م���ادة الف�سفاتيديل تناول الكرنب
وفول ال�صويا.

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
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 -4الكول�ي�ن :ه���و منبّه نف�سي
ي�ستخدم لعالج الأمرا�ض املرتبطة
بالتق���دم يف العم���ر ،كاخل���رف
والزهامي���ر ،ويح�سّ ���ن الوظائ���ف
املعرفي���ة .يوج���د الكول�ي�ن يف
البي�ض.
 -5املغني�سي���وم :يرتب���ط هذا
املعدن ب�صحة العظام ،ويُ�ستخدم
لعالج ا�ضط���راب نق����ص االنتباه
وفرط الن�ش���اط .للح�ص���ول على
املغني�سيوم تن���اول الأفوكا وفول
ال�صويا واملوز وال�شوكوال الداكنة.
� -6أطعمة تعزّز قدرات الدماغ:
هن���اك جمموع���ة م���ن الأطعم���ة
حت�سّ ���ن وظائف الدم���اغ وحتمي
من الإ�صاب���ة بالزهامير واخلرف،

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1أول من بدع مبد أ� الطاولة امل�ستديرة
 - 2قطع من مكان �إىل �آخر  /عملة عربية
 - 3قاتل  /ن�صف حويط
 - 4مو�سيقى �أمريكية (مبعرثة)  /قَفل  /من البرتول
 - 5هزم ال�صليبيني يف حطني

مث���ل التوت واجل���وز ،الحتوائهما
على م�ضادات الأك�سدة ،وفيتامني
«�إي» ،ال���ذي يوجد يف املك�رسات
والفول ال�سوداين ،وحم�ض الفوليك.

متارين ملنع ال�شيخوخة
لق���د �أثبت���ت الأبح���اث الطبية
احلديث���ة �أن ممار�س���ة التمرينات
الريا�ضي���ة حت�سّ ���ن الق���درة لدى
املر�ض���ى على مواجه���ة مثل هذا
املر�ض ،كم���ا ت�ساعدهم يف القيام
بالعدي���د م���ن الأن�شط���ة اليومية
بنج���اح ،وترتفع لديه���م القدرات
املعرفية والإدراكية.
ملن���ع املخ م���ن التدهور ،وجد
 - 6للت�أكي���د واملخالف���ة يف الر�أي /
للتمني � /صحيح
 - 7نبال���غ يف االنف���اق �أو الت�رصف /
�سالم
� - 8أهال (مبعرثة)  /تابع الأر�ض
 - 9كوميدي م�رصي
� - 10أماكن الدرا�سة  /تعلق للإنارة
عــمـــودي
 - 1يرى �صديقه وعدوه بعني واحدة /
من �أ�شهر العبي الكرة االجنليز
 - 2عقل  /فاكه���ة مف�ضلة عند قدماء
االرومان
 - 3يحمل الر�سائل  /وكالة ف�ضاء
 - 4رق�صة بدوي���ة يف جنوب فل�سطني
ت�شبه الدبكة
 - 5تعب و�سعى  /وجبة ما قبل ال�صوم
 /يا�سني
 - 6قاله���ا �أرخميد����س عندما تو�صل
لقانون الإزاحة  /حالة ان�سانية قاتلها
اهلل
 - 7الع���دد ع�رشة فما فوق  /حرامي /

العلماء �أن التحفيز الذهني يح�سّ ن
وظائف امل���خ ،ويحميه فعلي ًا من
التدهور املعريف والإدراكي؛ متام ًا
كت�أثري ممار�س���ة الريا�ضة البدنية
على اجل�سم.
يق���ول ا�ست�شاري���و الأمرا����ض
الوراثية وط���ب العائلة �إن الدماغ
الب��ش�ري ق���ادر عل���ى التكيّ���ف
با�ستم���رار ،وق���ادر عل���ى جتديد
الو�ص�ل�ات الع�صبية حتى يف �سن
ال�شيخوخة ،وميكن �أن تنمو خاليا
ع�صبية جديدة.
هن���اك نوعان من تدهور القدرة
الدماغي���ة (اخل���رف) ،الأول ،وهو
ال�شديد ،وينتج ع���ادة من �أمرا�ض
ت�صيب امل���خ ،كالزهامير ،والنوع
الث���اين ،وهو الأخ���ف ،وله عالقة
بالتق���دم يف العم���ر ،ويظه���ر يف
�صورة �ضعف يف الذاكرة �أو �ضعف
يف املهارات احلركية ،وهذا النوع
ينتج من اخلم���ول وعدم ممار�سة
الريا�ضة العقلية والتحفيز.
يوج���د الكث�ي�ر م���ن التمارين
املحفّزة للدماغ على �سبيل املثال:
 -1ح���رك ف����أرة الكمبيوتر -
بع�ض الأحيان  -بيدك الي�رسى (�إن
كنت �أمين).
 -2نظّف �أ�سنانك باليد الأخرى؛
من باب تغيري العادة فقط ،ولي�س
دائماً.
 -3ا�سل���ك طريق��� ًا خمتلف ًا عند
ذهابك �إىل العمل.
 -4ا�ستح���م و�أن���ت مغم����ض
العينني.
 -4تناول وجبت���ك مع العائلة
يف �صمت.
� -4أعد ترتيب مكتبك �أو غرفتك.
بعبارة �أخرى� :إن مل ت�ستخدمه
دماغك� ..ستخ�رسه.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مو�سيقى (معكو�سة)
 - 8ح���رف عط���ف للرتتيب والرتاخ���ي � /أ�ضف
و�أكرث  /م�صباح
 - 9م���ن �أ�سماء ال�سيف وم���ن يف�صل بني احلق
والباطل  /ثلثا �أنف
� - 10سيدة ال�شا�شة العربية
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كاريكاتير

َ ُّ
اكتمال تشكل ظاهرة «النينيو» مسؤولة عن الحرارة المرتفعة
�أعلن���ت هيئ���ة الأر�ص���اد اجلوية
العاملية �أن ظاهرة النينيو ت�ش���كلت
بالكامل وتوا�ص���ل ا�ش���تدادها ،فيما
ت�ش�ي�ر مناذج الطق�س �إىل �أن انحراف ًا
يف درج���ات ح���رارة �س���طح مي���اه
املناطق الو�سطى باملحيط الهادي قد
يتزايد لي�صل �إىل �أعلى ذروة له خالل
 19عاماً.

مناذج تنب����ؤات الطق����س تتوقّع
ا�ستمرار ارتفاع احلرارة لتبلغ �أق�صى
معدل بواقع  2.7درج���ة مئوية فوق
املع���دالت الطبيعية بحل���ول كانون
الأول املقب���ل ،ويف حال حتقيق هذه
التوقعات ف�س���يمثل ذلك �أكرب �شذوذ
يف مناذج الطق�س منذ  1997يتجاوز
�أعل���ى مع���دالت م�س���جلة مرتبطة

لهذه األسباب ال َت ُ
ثبت رائحة عطرك
عندما ن�ضع العطر لأول مرة �أو ن�شمّه يف املتجر
جن���ده جمي ًال جداً وقوياً ،وبع���د فرتة من ا�ستخدامه
تختف���ي الرائحة ،فما ال�سبب؟ وكيف ميكن �أن نعالج
هذه امل�شكلة؟
تفّز حا�س����ة ال�ش ّم وتتط����وّر با�ستم����رار ،وترتبط
حُ َ
بالذاك����رة ب�شكل ما تزال حا�سّ ة ال�ش����م تبلغنا برائحة
العط����ر امل�ألوفة ل�شخ�ص ما ،كما تبلغنا برائحة اخلبز
ال�ساخن عن����د مرورنا بالقرب من املخب����ز� ،أو برائحة
الأكل ال�شهي����ة عند اقرتابنا من �أحد املطاعم ،لذلك ،من
الطبيعي ن�سيان الرائحة خارج هذه احلاالت .مع الوقت،
يُ�صب����ح من ال�صعب على الأن����ف اال�ستمرار يف التقاط
ر�ش العطر،
الإ�ش����ارات الت����ي تبلغنا ب�أيّ تغيري .عن����د ّ
يختار الأنف الرائح����ة يف البداية ،ث ّم يُر�سل �إ�شارة �إىل
اجله����از املوجود يف الدماغ ،وي�سجّ ل على �أنه «رائحة
جدي����دة» ،لكن بعد مرور حواىل ع���ش�ر دقائق ،ي�صبح
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

بالنينيو بني عامي  2002و.2009
والنيني���و ظاهرة مناخية تت�س���م
ب���دفء �س���طح املي���اه يف املحيط
اله���ادي ،وحتدث كل م���ا يرتاوح بني
�أربعة و 12عاماً ،ما قد يتمخ�ض عنها
موج���ات جفاف وحر الف���ح يف �آ�سيا
و��ش�رق �إفريقيا ،وهطول �أمطار غزيرة
وفي�ضانات يف �أمريكا اجلنوبية.

اجلديد بالن�سب����ة �إىل الدماغ قدمياً ،ويُعترب �آمناً ،ويبد أ�
الأنف من جديد ب�إع����ادة تنظيم نف�سه اللتقاط �إ�شارات
جديدة .يف كثري م����ن الأحيان ،يكون ه����ذا هو ال�سبب
الرئي�سي يف اختفاء رائحة العطر على �أج�سادنا.
هن���اك �أي�ض ًا عامل �آخر ،قد يكون �سبب ًا يف اختفاء
الرائح���ة ،وهو ا�ستخ���دام اجلزئي���ات الطبيعية يف
تكوين العطور التي تفوح منها رائحة البنف�سج .هذه
اجلزئيات ت�ضاف يف العديد من العطور لتعزيز رائحة
الأزهار ب�سال�س���ة ،كما لديها الق���درة على اكت�شاف
الرائح���ة لفرتة م�ؤقتة ،وهذا قد يكون نتيجة اخللفية
الوراثية التي ت�ستقبل الرائحة وحتفظها يف الذاكرة.
احل���ل� :أول م���ا يجب القي���ام به ه���و اال�ستغناء
لب�ضعة �أ�سابيع عن عطرك املف�ضّ ل ،عن طريق اختيار
عطر �آخر ،واالكتفاء بكرمي اجل�سم من جمموعة العطر
اخلا�ص بك ،بعدها� ،ضع من عطرك و�ستجد الفرق.
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