ّ
واشنطن تكذب أنقرة
الحظ املتابعون أ�ن��ه ما ك��ادت وزارة اخلارجية الرتكية تعلن عن
اتفاق مع الواليات املتحدة الأمريكية لإقامة «منطقة �آمنة» يف �سورية
على احل��دود الرتكية ،حتى �سارعت وزارة اخلارجية الأمريكية �إىل
تكذيب أ�ن��ق��رة ،م���ؤك��دة �أن «مفهومنا لالتفاق م��ع تركيا ه��و تعزيز
التعاون لطرد داع�ش».

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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االفتتاحية

ُ
َ
لبنان ..الوطن المصان والدولة المغتصبة

نفايات ُ
الحكم..
ونفايات الشارع
حلكم
تت�شارك النفايات يف ال�شارع والنفايات يف ا ُ
بالإ�ساءة للبنان و�شعبه ،ولو ُخ رِّي اللبنانيون بني
نفاي���ات ال�ش���ارع ونفايات احلكم ،رغ���م �أ�رضارها
ومناظره���ا الب�شع���ة واملكد�سة يف ال�ش���وارع� ،أما
نفاي���ات احلكم ف�أ�رضارها �أك�ث�ر بكثري ،لأن من يف
احلكم ي�س���يء للبنان ،بدءاً م���ن خمالفة الد�ستور
وتقوي�ض امل�ؤ�س�سات ون�رش ثقافة الف�ساد والر�شوة،
ولي�س انتهاء بالإثراء غري امل�رشوع.
رمب���ا يكون علين���ا واجب «ال�شك���ر» للنفايات
املكد�سة يف امل���دن والبلدات والق���رى واملناطق،
وح���دت اللبنانيني م���ن الطوائف
فه���ذه الآف���ات ّ
واملذاه���ب والأحزاب الطائفية وعاب���رة الطوائف،
وجمي���ع النا�س ،وهو �أمر مل حتققه حتى اليوم كل
احلكوم���ات منذ عام  1943حت���ى اليوم ،لذلك ف�إن
حرك���ة االحتجاج هذه على النفاي���ات وم�سببيها
لي�ست كافية لرتجمة �شعور اجلماهري وطموحاتها
وم�صاحله���ا ،فحركة االحتج���اج التي تقوم بها -
م�شكورة  -جمعيات حتت �شعار «طلعت ريحتكن»
ال تكف���ي وحده���ا لت�ش ّكل قوة تغيريي���ة ،فينبغي
رفدها بتو�سعة االحتجاجات واملطالب وامل�صالح،
وم�شاركة اجلماه�ي�ر� ،أي جموع اللبنانيني ،ليكون
االحتج���اج عل���ى الإهم���ال يف كل نواحي احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صاية واالجتماعية عام ًا و�شامالً.
نح���ن يف هذا ال نن�شد الث���ورة ،بل نطالب بحق
ال�شعب اللبناين امل�رشوع يف نظام �سيا�سي يعمل
من �أجل لبن���ان ،فنن�شد جم���رد التغيري يف نظام
احلك���م الطائفي ،ونحن ال ندع���و ال�شعب �إىل ثورة
عن���ف ،لأننا ن���درك �أن لكل بلد ث���ورة ،ولكل ثورة
�أ�سلوب��� ًا و�أ�سباب ًا مبا�رشة وغ�ي�ر مبا�رشة .ينبغي
�أن تكون م�س�ألة النفاي���ات يف ال�شوارع �سبب ًا غري
مبا��ش�ر للثورة ال�سلمية يف لبن���ان ،والتي تهدف
�إىل كن�س نفايات احلكم الت���ي جثمت على �صدور
اللبنانيني منذ عام .1943
نطالب �أنف�سن���ا واجلماهري اللبنانية برفد حراك
«طلعت ريحتكن» ،و�أن ننزل �إىل ال�شارع للمطالبة
بحقوقنا امل�رشوعة ،لت�سقط هذه الطبقة ال�سيا�سية
التي تتنا�سل منذ اال�ستق�ل�ال ،معتمدة على نظام
يق�سم اللبنانيني ،فقد �سبق للبنان �أن �أعلن
طائفي ّ
ع�صيان ًا و�إ�رضاب ًا عام ًا عام  1952ملدة ثالثة �أيام،
فكان���ت ثورة �صامتة ،وبالتايل ثورة املوقف ،وهي
التي �أ�سقطت رئي�س اجلمهورية ب�شارة خوري �آنذاك،
رغ���م �أن���ه كان ي�ستند يف حكم���ه لأغلبية نيابية
كبرية.
موحدة تطال���ب نفايات يف
فلتك���ن ال�شع���ارات َّ
احلكم بالرحي���ل ،وبا�ستعم���ال الطناجر والطبول
وهتاف «ارحلوا ..ارحلوا ..ارحلوا».
د� .سمري �صباغ

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 ال�سابق مي�شال �سليمان يف �صورة تذكارية مع �ضيوفه يف حديقة منزله

وجد الرئي����س ال�سابق مي�شال �سليمان
نف�س���ه ملزَم��� ًا ب�إر�س���ال بي���ان تو�ضيحي
لو�سائ���ل الإعالم؛ �أن دعوة الغداء التي �أومل
فيها لقائ���د اجلي�ش  -بح�ضور وزير الدفاع
و�آخرين حم�سوب�ي�ن على �سليمان ،وال�سفري
ال�سع���ودي  -كانت موجَّ هة من���ذ �أكرث من
�شهر ،ومل ت����أتِ على خلفية التمديد الأخري
لقهوجي ب�شحطة قلم من �سمري مقبل.
الوزير مقبل حم�سوب �أكرث من �سواه على
دارة عم�شي���ت ،لي����س لأنه �أهم م���ن الوزيرة
�شبطيني ،ب���ل لأن موقعه ي�سمح له مبمار�سة
الكيدية التي يريدها الرئي�س �سليمان ،وي�ؤمّن
ل���ه خرق��� ًا للم�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة ب�شخ�ص
قهوجي ،الذي مل ي�سبق لقائد جي�ش �أن ح�رض
منا�سبات اجتماعية وحفالت تكرمي �أكرث منه،
والذي���ن علّقوا عل���ى ال�سيجار ال���ذي يحمله
قهوجي يف �صورة معتمري «برانيط» ال�شم�س
يف احلديق���ة اخللفية لدارة �سليم���ان� ،أغفلوا
�سب���ب وجود ال�سفري ال�سعودي ،وما مدى دوره
يف ح�ضور الغداء ،ويف «�إعداد الطبخة».
�أح���د �س���كان عم�شيت م���ن العارفني
بالرئي�س �سليمان قال �إن دعوة قائد اجلي�ش
ومع���ه وزراء الدف���اع والداخلية والعدل ال
تعطي ل�سليمان ثق�ل�اً �سيا�سي ًا و�شعبي ًا مل
يك���ن يتمتع بهما �أ�ص ًال ي���وم كان يف ق�رص
بعبدا ،لكنه���ا مت أل حميط دارت���ه العامرة
بعنا��ص�ر املواكبة من جي�ش وق���وى �أمن،
وهي عجقة ا�ستعرا�ضي���ة يحبّها �سليمان،
�سيما �أنه م���ا زال ميار�س حياته ال�سيا�سية
وك�أنه ما زال �ساك���ن بعبدا ،ودارة عم�شيت
هي املقر ال�صيفي.
ث���م �إن وج���ود ال�سف�ي�ر اخلليج���ي
ودوره� ،س���واء بح�ضور الغ���داء �أو بـ«�إعداد
الطبخ���ات» ،لي�س �أي�ض ًا بذات �أهمية كبرية،
مادام���ت كوالي�س لعب���ة الأدوار امل�شبوهة
على م�رسح الدولة اللبنانية باتت خارج �أي
ن�ص د�ست���وري �أو �سيناريو �أو �إخراج عندما

تبلغ �أمور اللعب يف الوقت ال�ضائع م�ستوى
و�صولها اىل �إقدام الوزير مقبل على �شحطة
قلم التمديد ،لأن ي���د مقبل غري قادرة على
الت�شحيط لوال املباركة اخلليجية ،عرب �أيا ٍد
داخلي���ة لبنانية ما زال���ت متار�س حجمها

يد ُمقبل غير قادرة على
«التشحيط» لوال المباركة
الخليجية عبر أيادٍ لبنانية
تدرك أن حجمها يتهالك
على المستوى الشعبي

املتهالك عل���ى امل�ست���وى ال�شعبي ،بفعل
ق���وة التمديد التي ت�سم���ح ل�سعد احلريري
باقتن���اء �أكرب كتلة برملاني���ة نتيجة لعنة
التمدي���د التي �أبقته و�ستبقيه على ال�ساحة
االفرتا�ضية اللبنانية حتى العام .2017
وبالع���ودة �إىل الرئي����س �سليمان ،فهو
ال�سابق�ْيا اليا�س
نْ
الرئي�س�ْي 
نْ
عل���ى عك�س
اله���راوي و�إميل حل���ود؛ غ���ادر بعبدا وهو
متم�س���ك ب�أه���داب الكر�س���ي ،وال يرغب �أن
ين�سى �أن التمديد الذي �رسى على الرئي�سني
الأ�سبقني ال ي�رسي عليه ،بل هو ممنوع عنه،
لأن �أداءه مل ين�سجم م���ع ظروف املواجهة
البطولية التي كانت املقاومة ومعها اجلي�ش
يخو�ضانه���ا يف مع���ارك البق���اء وامل�صري،
ف���كان �أن قرر �سليمان االنتق���ام ال�شخ�صي
عرب حماولة �إبقاء نف�س���ه يف «ال�ساحة»،

و«احلرتق���ة» التي ميار�سها ع�ب�ر وزرائه
�أو ع�ب�ر الوزراء املح�سوب�ي�ن على الرئي�س
احلري���ري هي خري دليل على �أن من �سقطوا
�إقليمي ًا ووطني��� ًا و�شعبي ًا يتخبطون لإثبات
مقول���ة نحن هنا ،لأنه من���ذ ت�رشين الأول/
�أكتوب���ر من الع���ام  2014ح�ص���ل االنقالب
احلريري عل���ى التفاهم���ات ،خ�صو�ص ًا مع
«التي���ار الوطني احلر» ،لأن احلريري تلقّى
التعليمات ال�سعودية بوجوب التملُّ�ص من
االتفاق���ات والتعه���دات الت���ي �أخذها على
نف�س���ه بال�رشاكة ،لأن الو�ض���ع الأمني يف
لبنان ال ي�سمح له بالعودة �إىل لبنان.
�أما بالن�سب���ة للعماد قهوج���ي ،ف�إننا
ل�سن���ا بدافع احل�رشية نت�س���اءل :ملاذا غرّد
ابنه على «تويرت» منذ ب�ضعة �أ�شهر؛ خالل
حم�أة �أح���داث عر�سال قائالً�« :آن الأوان لأن
تتكل���م يا والدي» ،لكن الوالد مل يتكلم ،وال
االب���ن �أملح يف تغريدته م���اذا يكتنز والده
م���ن �أ��س�رار يرف����ض الإف�صاح عنه���ا ،وقد
تنجلي الأ�رسار يوم ًا يف «ليبانون ليك�س»،
وقد ت�ص���در وت�رشح ماذا ح�ص���ل ويح�صل
و�سيح�صل يف عر�سال.
يف الواقع ،اجلي�ش اللبناين �إىل �إمكاناته
ميار����س فعلي ًا مه���ام «الأم���ن الداخلي»،
ولي�س حماية احل���دود املناطة م�س�ؤوليتها
ح�رصاً باملقاوم���ة ،هذه املقاومة التي منذ
العام  2000و 2006و�ص���و ًال �إىل يومنا هذا،
حتمي حدود الوط���ن الكبري ب�صدور رجالها
يف مواجهة ال�شياط�ي�ن الإرهابية الزاحفة،
مع تن�سيق متجان�س م���ع اجلي�ش اللبناين
يف الداخ���ل ،ل�ضب���ط خالي���ا «دواع����ش»
الداخ���ل ،وقدر لبن���ان �أن ينتظر ما �ست�ؤول
�إلي���ه الأو�ض���اع يف �سوري���ة ،ليعيد ترميم
دول���ة منهارة ،ويبقى وطن الأر�ض وال�شعب
وال�سيادة بعهدة الكبار.

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

لماذا يريد المحور السعودي «كسر» العماد عون؟

¡ ت�رشيع الر�شوة

اعترب مرجع قانوين �أن قرار وزير العمل تدفيع املكلّفني خم�سني
�ألف لرية لتنفيذ معامالتهم ب�رسعة هو ت�رشيع للر�شوة ،وعلن ًا،
بحيث يفتح املرت�شون الحق ًا باب الأ�رسع بالت�رسيع ،وبالتايل
ف�إن اخلطورة ازدادت ،واملحا�سبة جرى تهريبها.

¡ عون قد يفاجئهم

نبهت �أو�ساط �سيا�سية لبنانية من �أن ا�ستمرار ا�ستهداف «التيار
ّ
الوطن��ي احلر» قد يجعل زعيمه ُيقدم على خطوة كربى تفاجئ
التهرب منه منذ �أن
اجلميع وت�ضعهم �أم��ام �أمر واقع يحاولون ُّ
مت التمديد للمجل�س النيابي يف املرة الأوىل.
ّ

¡ ر�سالة غري مبا�رشة

تلقى رئي�س حزب م�سيحي �شاب ر�سالة بطريقة غري مبا�رشة من
�سفري دولة فاعلة ،فحواها «�إننا ننتطر هجومك على الرابية».

¡ ت�أييد لعون

م�صادر تعترب نف�سها مقرّبة من بكركي �أكدت �أن الأخرية ت�ؤيد
معظم مطالب رئي�س تكت���ل التغيري والإ�صالح العماد مي�شال
عون ،لكنها تخ�شى من اللجوء �إىل ال�شارع.

¡ احلل مل يحن

العماد مي�شال عون عقب اجتماع لكتلة التغيري والإ�صالح النيابية يف الرابية

تتدح���رج الأم���ور يف لبنان وتتجه
�إىل الت�صعيد ،يف ظل ا�صطفاف �سيا�سي
وا�ض���ح ،وانق�س���ام عام���ودي �أبعد من
اخت�ل�اف على تعيين���ات �أمني���ة هنا،
و�صالحيات مكرّ�سة لطائفة هناك ،بل �إن
الأمور بتعقيداتها وت�شعباتها الإقليمية
والدولية تعك�س «كبا�شاً» ي�شبه �إىل حد
بعي���د احلروب التي تخا����ض يف الدول
املجاورة.
وم���ن �سخري���ة الأق���دار اللبنانية،
�أن���ه عندما يح�ي�ن �أوان �إيجاد حلول �أو
ت�سوية �إقليمية معيّن���ة ،اجلميع يفتّ�ش
عن «كب����ش حمرقة» يحمّله���ا �أخطاء
وموبق���ات احلرب الدائ���رة بني الأطراف
املت�صارع���ة ،ع ّل م�شاكله���م وحروبهم
و�سف���ك الدم���اء املتنقل بينه���م ينتهي
بتق���دمي «كب����ش ف���داء» يحرقونه يف
م�شهدي���ة احتفالية ويرق�ص���ون حوله
مب�شرّ ين بعهد جديد من ال�سالم والوئام
بني �أعداء الأم�س.
ع�شية  13ت�رشين الأول  ،1990اجتمع
املتقاتل���ون الذين نه�ش���وا ج�سد الوطن
ملدة  15عاماً ،واتفقوا على التخلُّ�ص من
ظاه���رة  -كانت جديدة يومها  -ا�سمها
العماد مي�شال ع���ون ،وبتكليف �إقليمي
ودويل ،ت���ولىّ اجلي����ش ال�س���وري مهمة
التخلّ����ص من تلك الظاه���رة ،مُ نهي ًا 15
�سنة من االقتتال اللبناين ،وك أ� ّن اجلرنال
الواقف يف بعبدا �آنذاك كان هو امل�شعّل
لتل���ك احل���رب امل�ستمرة من���ذ �سنوات،
وب�إنهاء ظاهرته ينتهي كل �شيء ويعود
ال�س�ل�ام �إىل لبن���ان ..والي���وم ،يحاول
التاري���خ �أن يعيد نف�سه ،في�أتي الأ�ضداد
م���ن كل حدب و�ص���وب ،ويتكاتف �أمراء
امليلي�شيات ومافي���ات ر�ؤو�س الأموال،
وم�صا�ص���و الدماء من ه���واة التحري�ض
املذهبي ،للت�صويب على اجلرنال مي�شال
عون ول�س���ان حالهم يقول« :ا�صلبوه»..
وقد يخيَّ���ل للمراقب من بعيد �أن العماد
عون ه���و من �أ�شعل ال��ص�راع ال�سُّ ني -
ال�شيع���ي يف املنطقة ،وهو ال���ذي �ألّب
املذاهب للتقاتل على املنابر ،وهو الذي
موّل الإرهاب و�أ�شعل ال�ساحات وا�ستقدم
االنتحاري�ي�ن ،وب�سقوط���ه ت���زول كل
اخلالفات ،وت�سقط كل احلواجز ،فيجتمع

�صقور «امل�ستقبل» مع بع�ض خ�صومهم
فيتبادلون التهاين.
لك���ن ،وبالرغ���م م���ن كل حماوالت
ا�ستنت�س���اخ ال�سيناري���و ال�سابق ،تبقى
بع����ض املالحظات الت���ي ال ب ّد من لفت
النظر �إليها:
�أوالً� :إن حماول���ة ك�رس العماد عون
اليوم هي بال��ض�رورة من �ضمن احلرب
الدائ���رة يف املنطقة بني حمورين؛ فمع
حتقيق انت�صار �إي���راين بتوقيع االتفاق
الن���ووي ،ومع اجتاه للح���ل يف �سورية
يبقي الرئي�س الأ�سد من �ضمن املعادلة
ال�سوري���ة امل�ستقبلية ،مع ما يعني ذلك

السعوديون يدركون
استحالة كسر حزب اهلل
فيحاولون محاصرة «مسيحيي
المقاومة» لتحقيق هدف
في شباكها

م���ن انك�سار لكل الق���وى التي ا�شرتطت
رحيله ،ومع تق���دّم «احل�شد ال�شعبي»
يف العراق ،يه���دف ال�سعوديون لتحقيق
انت�صار يف �ساحة من ال�ساحات ال�رشق
�أو�سطي���ة ،فيق���ع اخليار عل���ى لبنان،
باعتب���ار �أن له���م نف���وذاً تاريخي ًا فيه،
بعك�س �سورية ،ومبا �أنه���م يدركون �أنه
م���ن امل�ستحيل ك�رس ح���زب اهلل ميداني ًا
يف الداخ���ل ،ي�ص���وّب ه����ؤالء بوا�سطة
حلفائهم يف لبنان على النقطة الأ�ضعف
يف املح���ور املع���ادي له���م ،فيقومون
بك�رسامل�سيحي�ي�ن املتحالف�ي�ن م���ع
املقاومة ،فيحققون هدف ًا يف �شباكها.
ثانياً :بالرغم من الأوهام التي تراود
البع�ض بتكرار التجربة التاريخية لعام

� ،1990إال �أن اخت��ل�اف الظروف الإقليمية
والدولية متنع بال�رضورة تكرار ال�سيناريو
الت�سعيني ،فقد �شه����د عام � 1990سقوط
االحت����اد ال�سوفياتي و�سيط����رة الواليات
املتح����دة على عر�����ش النظ����ام الدويل،
بالإ�ضافة �إىل حاجة الأمريكيني �إىل �ض ّم
العرب لتحالف دويل للتخل�ص من �صدام
ح�سني وا�ستقدام الق����وات الأمريكية �إىل
اخلليج بذريعة حترير الكويت ،فكان �أن
ح�صل����ت ت�سوية �إقليمي����ة جعلت لبنان
حمكوم ًا بتقا�سم نفوذ �سعودي � -سوري
انخرطت فيها جمي����ع قوى الأمر الواقع،
با�ستثناء العماد عون ،الذي بقي ال�صوت
الوحيد «الن�شاز» الراف�ض لتلك ال�صفقة،
مطالب ًا بال�سي����ادة واال�ستقالل ،فكان �أن
دفع امل�سيحيون ثم����ن «مترُّدهم» ،ب�أن
كانوا «كب�����ش الفداء» ال����ذي قدِّم على
مذب����ح الت�سوية ،فخرجوا م����ن ال�سلطة
مت تهمي�شهم.
والقرار ،و ّ
�أما الي���وم فالأم���ور تبدّل���ت ،وما
يعي�شه النظام الدويل الراهن هو مبنزلة
انق�ل�اب مرت ّد على الهيمن���ة والأحادية
الت���ي متتّعت بها الواليات املتحدة منذ
تلك احلقبة الت�سعيني���ة ،ومل يعد الأمر
الأمريكي هو «�أمر اليوم» الذي يجب �أن
ينفّذه الب�رش على امتداد الكرة الأر�ضية،
و�إال �شُ نّ���ت احل���رب عليه���م وحترك���ت
الأ�ساطيل لقمع متردهم.
�أما �أولئك املب��ش�رون بقرب ح�صول
ت�سوية �إقليمية جتع���ل لبنان حمكوم ًا
بتقا�س���م نف���وذ �سع���ودي � -إي���راين،
ويراهنون عل���ى �أن التخلّ�ص من العماد
عون و�إعادة تكري�س تهمي�ش امل�سيحيني
�سيك���ون نتيجتها ،فه����ؤالء بالت�أكيد مل
يدر�سوا ال�سلوك ال�سيا�سي املرتاكم حلزب
اهلل ،والذي يفيد ب�أن «حزب اهلل مل يتخ َّل
يوم ًا عن حلي���ف �إال �إذا قرر هذا احلليف
التخل���ي عن احلزب م���ن تلقاء نف�سه»،
كم���ا ح�صل مع حركة «حما�س» ،فكيف
�إذا كان ه���ذا احلليف ه���و العماد عون،
الذي �أعطى حركة املقاومة بُعداً لبناني ًا
ووطني���اً ،والذي يتعرّ����ض حلرب كونية
ب�سبب تفاهمه مع حزب اهلل؟!

د .ليلى نقوال الرحباين

اعت�بر خرباء بيئي��ون �أن ما يجري احلديث عن��ه ب�ش�أن ت�صدير
النفاي��ات ح��ل غري ج�� ّدي ،وه��و يعن��ي بب�ساط��ة �أن �أوان حل
م�شكلة النفايات ب�شكل جذري مل يحن بعد.

¡ متلمل

ثمة متلمل كبري �أخذ �أه���ايل �إقليم اخلروب يعبرّ ون عنه علن ًا
يف جمال�سه���م ،وبوا�سط���ة مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ،من
رئي����س اللقاء الدميقراطي النائ���ب وليد جنبالط ،الذي و�صف
انتفا�ضته���م �ض���د رمي النفاي���ات يف مناطقه���م بـ«عامية
النفاي���ات» ،والتململ واالنتقاد والالذع يط���ال �أي�ض ًا «تيار
امل�ستقبل» و«اجلماعة».

¡ �شهادات الغية

تو ّقع خمت�صون يف القانون الدويل �أن ت�شطب املحكمة الدولية
املزورة من �شهود ا�ستن��دت �إليهم ،لكن �أحكامها
كل الإف��ادات َّ
�ستك��ون يف جانب كبري منها م�ستن��دة �إىل تلك ال�شهادات التي
كانت مثار �سخرية من القانونيني واالخت�صا�صيني.

¡ ال �صلح

جتزم جهات �شمالية �أن ال�رصاع بني وزيرين من مدينة واحدة
لن ي�صل �إىل خواتيم �صلح بينهما ،بعد �أن ا�ستمع �أحدهما �إىل
ت�سجي���ل «�شتائم» بحقه لي�س م�سبوق��� ًا يف «العالقات بني
�أبناء ال�شوراع».

¡ الوزير املري�ض

يت��داول موظف��ون يف وزارة خدماتي��ة ترتق��ي �إىل م�ست��وى
�سي��ادي� ،أن الوزي��ر مري���ض نف�سي ًا لك�ثرة تب�� ّدل �آرائه ،بحيث
انعك�س ذلك على القرارات التي يتخذها� ،سيما �أن هناك قوانني
مرعية وحا�سمة.

¡ ت�سهي ًال للخدمات �أو لال�ستنفاع؟

قال���ت م�صادر يف دوائر مهمتها املحا�سب���ة� ،إن تقارير هامة
و�صل���ت �إىل دائرة و ّثق���ت �أ�سباب ا�ستحداث �إح���دى الوزارات
مكات���ب لها يف منطق���ة الوزير ،بعد �إن�ش���اء فريق لتخلي�ص
معامالت ر�سمي���ة مقابل بدالت ال ي�ستهان بها ،بينما ال�شعار
املرفوع «ت�سهيل اخلدمات».

¡ مل يلتقيا منذ فرتة طويلة

لوح��ظ �أن نائب�ين م��ن مدين��ة واحدة وتكت��ل واح��د مل يلتقيا
من��ذ فرتة بعيدة ،وكل واح��د منهما يتح��رك يف مدينته ب�شكل
منف�صل عن الآخر.

¡ املعار�ضات ال�سورية خائفة

م�صادر رفيعة يف املعار�ض���ات ال�سورية �أعربت عن �إحباطها
من تط ُّور الأمور على امل�ستويني امليداين وال�سيا�سي ،يف وقت
ب���د�أت الدول التي تدعمهم تعامله���م كمرتزقة ،وبقلة اكرتاث،
معتربة �أن امل�ساعي الدولية والإقليمية حلل �أزمات املنطقة ال
تدعو للتفا�ؤل واالطمئنان.
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ليس دفاعًا عن اإلعالم السوري

دمشق صنعت باللحم الحي «إعجازًا» في الزمن الصعب
تلفت ال��ن��ظ��ر ك�ث�رة االه��ت��م��ام من
�إعالميي حلفاء دم�شق ب�رضورة تطوير
الإع�لام يف �سورية ،ملواجهة التحديات
امل�صريية الكربى التي تواجهها ،ويذهب
البع�ض يف �أعمال البيان والتنظري �إىل
احلديث عن «ميديا» الغرب واخلليج،
و�سيطرة ال�صهيونية على و�سائل �إعالم
عاملية ك�برى ،و�رشكات الإنتاج الفني
�سينمائي ًا وتلفزيونياً ،وت�سخريها التميّز
ال�سينمائي والتميّز التلفزيوين والتميّز
الإذاع��ي والتميّز املو�سيقي� ..إىل �آخر ما
هنالك من �أعمال التميّز الفني والإبداعي
مل�صالح �أعداء العروبة والقومية والإ�سالم
وامل��ق��اوم��ة ،و��ض�رورة التقدم وامتالك
التكنولوجيا والتقنيات وو�سائل االت�صال
املتطورة ،واخل�ب�رات التي ت��ؤهِّ ��ل لهذا
التحدي وتلك املواجهة.
ق��د تكون ه��ذه اخلال�صات العامة
�صحيحة ،لكنها كلها ت�صب يف �إط��ار
العموميات التي مل تنفع ،و«لن ت�شيل
ال��زي��ر م��ن ال��ب�ير» ،وبع�ض امل ��ؤمت��رات
«الإع�لام��ي��ة» التي تُعقد هنا وهناك،
وبع�ضها �أو �أكرثها يف هذه الظروف يف
دم�شق ،وما حتفل به من كلمات ومداخالت
ومناق�شات وقرارات وتو�صيات ،تنتهي يف
النتيجة على طريقة امل�ؤمترات واللقاءات
العربية ،التي «ال تُغني وال تُ�سمن».
وما يثري الده�شة واالنتباه ،وحتى
اال�ستفزاز� ،أن بع�ض الذين يُعتربون كباراً
ويحتلون م�ساحات ال�ضوء على ال�شا�شات،
�أتوا بتجاربهم من نف�س مدر�سة الإعالم
الذي انتقدوه ،فبع�ضهم كان ميلك ممالك
�إعالمية انتهت وان��دث��رت نتيجة �سوء
الإدارة ،و�سوء فهمه لـ«امليديا» ،ورهط
م��ن ه��ذا الإع�ل�ام ج��اء م��ن جت��ارب��ه يف
حمطات الكاز العربي ،وفريق جاء من
جتارب مراراتنا وانك�ساراتنا ..وجمموعات
جاءت من جتاربها التي ما تركت ب�صمة
�إيجابية يف �صفحة الإعالم العربي� ،إما
ب�سبب �أمّيتها �أو انتهازيتها� ،أو لقرار جاء
من �أعلى فن�صّ بها يف مكان ال ت�ستحقه.

الإعالم ال�سوري كان وما زال على قدر كبري من التحدي وال�صمود ..والتطور �أي�ضاً

ال �شك �أن هناك �أوفياء وخمل�صني
و�أنقياء يحملون ه ّم الواقع الذي و�صلنا
�إل��ي��ه ،و���ض�رورة النهو�ض والتحديث
واملجابهة ،و�رضورة فعل امل�ستحيل ،وال
�شيء م�ستحي ًال �أم��ام الإرادة والعزمية
وامتالك نا�صية العلم واملعرفة ل�صنع
«املعجزة».
الإع�لام ال�سوري يف الأزم��ة الكربى
التي مترّ بها �سورية التي أ�ُطلق عليها يف
الأزمنة العتيقة «بي�ضة الزمان» التي �إذا
ما اختلت ت�شلّعت املنطقة التي تربط
�آ�سيا ب�أفريقيا ب�أوروبا ،و�أطلق عليها
القائد العربي الراحل جمال عبد النا�رص
«قلب العروبة الناب�ض» ،كان على قدر
كبري من التحدي وال�صمود ..والتطور
�أي�ضاً.
نه�ض الإع�ل�ام ال�����س��وري م��ن غبار

الواقع املرتاكم ،ور�صد �إعالم باعة الكاز
وكل «امليديا» املعادية التي �سخّ رت
�إمكانيات كربى ،ووظّفت ع�رشات املليارات
من العملة اخل����ضراء من �أج��ل �إ�سقاط
�سورية ودولتها الوطنية ،وفنّدها وف�ضحها
باحلقيقة الدامغة.
يف املقابل ،مل يقم الإع�لام احلليف
لدم�شق بدوره املطلوب يف هذه املهمة
على �أكمل وجه ،فلم ي�سهم يف عمليات
التعبئة والتحري�ض �ضد امل�ؤامرة العاملية
الكربى ،ومل يبلور حركة عاملية على
م�ستوى ال�شارع للتعبري والت�ضامن مع
هذا البلد الذي يواجه الإره��اب بوج َهيْه
التكفريي وال�صهيوين.
الإعالم ال�سوري متكّن باللحم احلي
�أن ير ّد ويواجه ،وهنا ال نقول �إنه و�صل
�إىل مرحلة الكمال والتميّز ،لكنه ا�ستطاع

(�أ.ف.ب).

�أن يكون على قدر كبري من رد التحدي،
وك�شف امل�ؤامرة الكربى التي ت�ستهدف
«بي�ضة الزمن» ،ولهذا ا�ستحق العقاب.
ك��ان��ت �أوىل خ��ط��وات حم��ارب��ة هذا
االعالم ،حرمانه من البث الف�ضائي على
الأقمار ال�صناعية العربية ،وعلى الأقمار
الأوروب��ي��ة ،فلم يي�أ�س ،و�أوج��د البدائل
ليك�رس �أ�سوار احل�صار ،مع العلم �أن ن�سبة
م�شاهدة حمطات التلفزة ال�سورية ارتفعت
بن�سبة ك��ب�يرة عند امل��واط��ن العربي،
و�صارت جزءاً �أ�سا�سي ًا من متابعة املواطن
العربي واهتماماته ،بحيث �إن الف�ضائية
والإخ��ب��اري��ة ال�����س��وري��ت�ين ،و«دن��ي��ا»
و«�سما» ،على ال�سبيل املثال ال احل�رص،
�صارت ثابتة يف �شا�شات املنازل.
ال��زم�لاء من الإعالميني ال�سوريني
ط �وّروا �أدواتهم ،وقبل كل �شيء �شحذوا

هممهم و�إراداتهم و�أعلنوا التحدي ،ونزلوا
ب��أق�لام��ه��م وك��ام�يرات��ه��م �إىل امليادين
واملحاور واملتاري�س مع اجلي�ش العربي
ال�سوري؛ يعملون وير�سمون ويكتبون
وي�صورون ،فا�ستحق هذا الإعالم العقاب
ب�أعمال تفجري �إرهابية ،كما ح�صل مع
الإخبارية ال�سورية ،ومبا يذكرنا بجرمية
العدو ال�صهيوين مع قناة «املنار» و�إذاعة
«النور» مع بداية العدوان ال�صهيوين
على لبنان يف متوز ..2006
زمالء �سوريون ارتقوا �شهداء ،فخطّوا
بدمهم الأحرف الأوىل للن�رص الآتي..
جرحى مل متنعم �آالمهم وجراحهم عن
موا�صلة الر�سالة املقدّ�سة ،ومازالوا على
الدرب �سائرون..
ال ندافع هنا عن الإع�لام ال�سوري،
كما ل�سنا يف وارد «التبخري» ل��وزارة
الإع�لام �أو وزي��ره��ا ،لكن فقط نريد �أن
نقول كلمة حق ،يف واق��ع نعاي�شه عن
بُعد منذ بدء العدوان الوا�سع على بالد
الأمويني ،لكن �أمام ما ن�شاهد ونقر أ� عن
م�ؤمترات وتو�صيات ومقررات ،كان ال بد
من كلمة من نوع خمتلف عما ر�أيناه على
ال�شا�شات ويف الإع�لام املكتوب ،فحبذا
لو �أن هذه امل�ؤمترات كانت �أ�صدرت قراراً
واحداً يبد�أ تنفيذه فور �صدوره ،وهو و�ضع
قمر �صناعي يف امل��دار الف�ضائي حللف
املقاومة واملمانعة ،يتمتّع بقدرات هائلة،
فال تتكرر جتارب قطع البث عن حمطات
هذا احللف كما ح�صل مع قناة «العامل»
قبل عدة �سنوات ،وكما يح�صل الآن مع
ف�ضائية «امل�سرية» وغريها الكثري.
�أخرياً ،ل�سنا �ضد امل�ؤمترات ،بل على
العك�س مت��ام�اً؛ ن�ؤيد ونحبّذ اللقاءات
وتبادل التجارب واخل�برات ،لكن بع�ض
الكالم قد يكون �رضوري ًا من �أجل احلقيقة،
واحلقيقة على حد تعبري �أديبنا الكبري
الراحل عمر فاخوريُ « :مرّة املذاق ،لأن
لها دائم ًا طعم احلقيقة».

�أحمد زين الدين

ظريف في المنطقة والجبير في موسكو ..المنطقة في مرحلة التسويات
بني احل��دث الإي���راين املتمثل بجولة وزير
اخلارجية حممد جواد ظريف يف املنطقة ،والتي
ا�ستهلّها بزيارة لبنان ،حيث التقى كبار امل�س�ؤولني
و�شخ�صيات �سيا�سية بارزة ،وزيارة وزير اخلارجية
ال�سعودية عادل اجلبري �إىل مو�سكو ،ولقائه وزير
اخلارجية الرو�سية �سريغي الفروف ،تبقى احلقيقة
الوا�ضحة فيهما ،وهي �أن تطورات املنطقة كانت
القا�سم امل�شرتك؛ ومادة البحث ،وكان لكل من
ظريف واجلبري موقفه املختلف عن الآخر.
يف زيارة ظريف اللبنانية التي �أتبعها بزيارة
دم�شقية� ،أجمعت خمتلف الأو�ساط ال�سيا�سية
اللبنانية رغم تناق�ضاتها؛ �أن زيارة الوزير الإيراين
�إىل بريوت تت�سم باجلدية والر�صانة ،وهي ب�شكل
عام حملت و�صفة �إىل اللبنانيني ب�رضورة احلفاظ
على اال�ستقرار ،والتي �شاء البع�ض �أن ي�شبّهها

مبقالته التي كان قد كتبها قبل �أيام «اجلار ثم
الدار» ،وهو ما ف�سرّ ه بع�ض املتابعني واملراقبني
ب�أن املنطقة دخلت مرحلة الت�سويات بعد املخا�ض
املدمّر على مدى �أكرث من خم�س �سنوات ،وبالتايل
فاملطلوب هو اال�ستقرار ،لأن ذلك ال يعني �أن احلل
ال�سحري جاهز يف لبنان� ،إمنا احللول �ستوزَّع
بداية على ال��دول ،وعلى �ضوئها �سيكون احلل
اللبناين الذي يفرت�ض بال�سيا�سيني اللبنانيني �أن
يكونوا �أكرث لبنانية ووطنية ،و�أن يتنبهوا �أن لهم
عدوَّين يتكامالن هما العدو ال�صهيوين والإرهاب
التكفريي.
�أم��ا ب�ش�أن احل��دث ال��ث��اين ،وزي���ارة الوزير
ال�سعودي �إىل مو�سكو ،فهي بر�أي اخلرباء يف ال�ش�أن
ال�سعودي ،ال ميكن التعويل عليها كثرياً ،لأن
اجلبري ال ي�شكل �أي وزن يف ال�سيا�سة ال�سعودية،

وهو ال ميلك �أي مفاتيح بيديه ،لأن ال�رصاع يف
ال�سعودية مل يُح�سم بعد بني �أجنحة العائلة
احلاكمة ،خ�صو�ص ًا �أن اجلبري ،و�إن كان �أمريكي
الهوى� ،إال �أنه �صنيعة بندر بن �سلطان ،وه ُّم �أ�رسة
امللك �سلمان التي ت�سلّمت وزارة الدفاع� ،إبعاد كل
�أثر لويل العهد الراحل الأمري �سلطان ،الذي احتكر
وزارة الدفاع عقوداً من الزمن ،وبهذا كان �إبعاد
نائب وزير الدفاع خالد بن �سلطان عن الوزارة،
وما تزال الأعمال جارية.
نف�س الأمر ينطبق على وزارة اخلارجية ال�سعودية
التي تُعترب من ح�صة �أ�رسة امللك الراحل في�صل ،الذي
كان وزيراً للخارجية زمن عبد العزيز ،وظ ّل مم�سك ًا
بها حتى �إبان ت�سلُّمه والية العهد ،وحني �أ�صبح ملك ًا
عُ نِّي وزيراً للخارجية عمر ال�سقاف ،الذي كان ال يقطع
خيط ًا �إال بعد العودة �إىل امللك ،وبعد وفاة في�صل

وو�صول امللك خالد ،ت�سلم �آل في�صل الوزارة مبا�رشة
عام  1975بوا�سطة �سعود الفي�صل.
وعلى ه��ذا النحو ،ي��رى اخل�ب�راء بال�ش�أن
ال�سعودي �أن ت�رصيحات اجلبري يف مو�سكو ال قيمة
لها ،لأنها �أو ًال خالية من اللباقة الدبلوما�سية،
ولأنها ثاني ًا ت�أتي خارج ما يجري احلديث عنه
من ت�سويات للمنطقة ،وبالتايل ف�إن ما يعوَّل عليه
من هذه الزيارة هو فقط الر�شاوى التي حاول �أن
يقدّمها الوزير ال�سعودي ملو�سكو ب�رشاء الأ�سلحة،
وزيادة ال�صادرات الرو�سية �إىل ال�سعودية ،وهو
�أمر �سبق الف�ضل فيه لبندر بن �سلطان ،وما يعوَّل
عليه هو انتظار زيارة امللك �سلمان �إىل مو�سكو يف
الن�صف الثاين من �أيلول املقبل.

�أحمد الطب�ش

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ «�إ�رسائيل» ترف�ض بيع �أ�سلحة لل�سعودية

رغ���م العالق���ة اجلي���دة ب�ي�ن اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة و»�إ�رسائي���ل» ،ت�ؤك���د الأخرية يف كل
لقاء مع امل�س�ؤولني الع�سكريني الأمريكيني رف�ضها
ح�صول النظام ال�سعودي على �سالح متطور ،ولهذا
ال�سبب جاءت بع����ض الت�رسيبات الأمريكية ب�ش�أن
رف�ض «�إ�رسائيل» عقد �أم�ي�ركا �صفقات �سالح مع
ال�سعودي���ة ،بحج���ة �أن هذه الأ�سلح���ة قد تت�سبب
بالإخالل يف التوازن القائ���م .من جهة �أخرى ،قال
م�صدر يف البنتاغ���ون �إن وا�شنطن غري را�ضية عن
حجم التن�سيق بني تل �أبيب والريا�ض بالن�سبة �إىل
االتفاق النووي الإيراين ،وهي ت�سعى بكل الو�سائل
�إىل زعزعة ه���ذه العالقة الت���ي و�صلت �إىل درجة
التحالف.

¡ االتفاق النووي ..حرب بني �أوباما
ونتنياهو

�إدخال �صاروخ «زلزال» على معارك يف الزبداين ي�ساهم يف �سرعة ح�سم املعارك

مب��واك��ب��ة معلومات نُقلت ع��ن م�صادر
دبلوما�سية متابعة يف �سلطنة عُ مان� ،أ�شارت �إىل
تطورات ع�سكرية «هامة» يف امليدان ال�سوري
بالأ�سابيع املقبلة على وقع احلركة الدبلوما�سية
اجلارية ،ك�شف خرباء ع�سكريون «�إ�رسائيليون»
ا�ستناداً �إىل تقارير ا�ستخبارية تقاطعت مع
م�ضمون تقرير نُ�رش الأ�سبوع املا�ضي� ،أن الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد �أمر بن�صب �صواريخ «نوعية»
وتوجيهها �ضد �أه��داف «�إ�رسائيلية» ح�سا�سة،
بناء على معلومات �أمنية حليفة لدم�شق ك�شفت
عن حت�ضّ يرُ «�إ�رسائيلي» ل�شن �رضبات �ضد مواقع
حزب اهلل واجلي�ش ال�سوري ،تزامن ًا مع حراك
ع�سكري تركي الفت �شمال �سورية ،يف وقت يراقب
ق��ادة تل �أبيب باهتمام �شديد �سري العمليات
الع�سكرية املتوا�صلة التي يقوم بها مقاتلو احلزب
واجلي�ش يف الزبداين ال�سورية ،و�أداءه��م الالفت
على الأر�ض مبواجهة اجلماعات امل�سلحة ،حدت
باملحلل الع�سكري الإ�رسائيلي «يارون لندن»
�إىل التحذير  -ا�ستناداً �إىل معلومات قال �إنه
ا�ستقاها من م�صادر �أمنية رفيعة امل�ستوى  -من
اال�ستخفاف ب�رشا�سة املواجهة املقبلة مع حزب
اهلل ،جازم ًا �أن حت�ضريات مقاتلي احلزب حيال
احلرب املقبلة مع «�إ�رسائيل باتت مرعبة ،و�سرنى
تعاد ًال جوي ًا نوعي ًا بني املقاتالت الإ�رسائيلية
وطائرات بدون طيار» ،من دون �إغفاله الت�صويب
على «�أخطر» الإ�شارات التي �أطلقها ن�رصُهلل يف
�إح��دى مقابالته الأخ�يرة ،وتكمن بـ«جهوزية»
حزبه لنقل املعركة �إىل �أر�ض العدو.
وربط ًا مبا نقله موقع «ديبكا فايلز» العربي
عن معلومات �أجهزة اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية»
التي تراقب باهتمام العمليات الع�سكرية التي
يقودها حزب اهلل واجلي�ش ال�سوري يف مدينة
الزبداين اال�سرتاتيجية ،متوقّفة عند «�إدخ��ال
�صاروخ زلزال الإيراين على خط املعارك ،ومناذج
�أخرى من �صواريخ نوعية» طوّرها احلزب ،وكان
لها الدور الكبري يف اخرتاق حت�صينات امل�سلحني
خالل العمليات التي �أجنزها يف جرود القلمون
املعقّدة جغرافياً� ،أ�شار املحلل يف القناة العا�رشة

(�أ.ف.ب).

العربية «�ألون بن دايفيد» �إىل «حتذيرات» �أجهزة
ويف ال�سياق ،لفت يعقوب عميدرور؛ الرئي�س
ا�ستخبارية حليفة لتل �أبيب مما بات ميتلكه حزب ال�سابق لوحدة الأب��ح��اث يف جهاز «�أم��ان»
اهلل � -إ�ضافة �إىل تر�سانته ال�صاروخية الهائلة اال�ستخباري «الإ�رسائيلي»� ،إىل �أن كل املن�ش�آت
 من طائرات بدون طيار �أدخلها عام ًال حا�سم ًا احليوية «الإ�رسائيلية» �ستكون هدف ًا ملئاتيف معاركه على الأر�ض ال�سورية ،كا�شف ًا �أن تلك ال�صواريخ يومياً ،جنمها «�سكود» و«ف��احت
الطائرات �ست�شكل مفاج�آت «من العيار الثقيل»  »110و«زلزال ،»3م�ضافا �إليها امتالكه �صواريخ
لقادة تل �أبيب يف احلرب املقبلة ،وحيث �ستلعب م�ضادة للطائرات ا�ستُن�سخت عن �صواريخ
دوراً هام ًا يف �أجواء «املدن الإ�رسائيلية».
«�سام »7الرو�سية .و�إذ �أ�شار �إىل �أن جهوزية
حت��ذي��رات أ�ُحل��ق��ت بتقرير ��سري �أر�سلته حزب اهلل البحرية و�صلت �إىل ذروتها بعدما بات
بحوزته �صاروخ «ياخونت» البحري املتطور،
القادر على �إ�صابة �أي هدف بحري «�إ�رسائيلي»
بدقة متملِّ�ص ًا من عيون الرادارات «الإ�رسائيلية»،
لفت «عميدرور» �إىل �أن احلزب ا�ستلم �صواريخ
بحرية �إي��ران��ي��ة م��ن ط��راز « ق���ادر» و«ن��ور»
تقرير أميركي :قدرات حزب
و«ن�رص» و«حم���راب» ،بالإ�ضافة �إىل زوارق
اهلل الجوية والبحرية ستشكل هجومية �رسيعة ،من دون �إغفاله الإ�شارة �إىل
�صاروخ «�سي »802الذي ا�ستخدمه �إبان حرب
المفاجآت لسكان المستوطنات متوز ب�رضب البارجة «�ساعر» ،ولي�صل �إىل ما
اعتربه «�أخطر» ما تلقّفته �أجهزة اال�ستخبارات
خالل الحرب المقبلة
«الإ�رسائيلية» ،والذي يكمن بـ«جهوزية» فرَق
خا�صة يف حزب اهلل للقيام بعمليات كوماندو�س
داخل «�إ�رسائيل».
بنمط و�سالح وجبهات خمتلفة جذرياً ،هكذا
�ستكون عليه احل��رب املقبلة بني «�إ�رسائيل»
وكالة اال�ستخبارات الأمريكية �إىل نظريتها وحزب اهلل ،والتي �ستتجاوز حكم ًا هذه املرة
«الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة» ،وف��ق �إ���ش��ارة �صحيفة «ذي �ساحتها التقليدية ،ربط ًا مبعادلة توحيد اجلبهات
نا�شونال انرت�ست» الأم�يرك��ي��ة ،ح���ذّرت فيه التي �أر�ساها �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن
«�إ�رسائيل» من التهاون بقدرات حزب اهلل اجلوية ن�رصاهلل ،يف وقت يدرك احلزب �أن «�إ�رسائيل»
التي راكمها منذ انتهاء حرب متوز  ،2006م�شرياً تخو�ض معه حرب ًا بالوكالة عرب «داع�ش»
�إىل جهوزية ع�رشات الطائرات بدون طيار ،والتي و�أخواتها ،ويكفي العودة �إىل اع�تراف اجلرنال
�سيكون لها الدور يف قلب دفة املعارك ل�صالح ال�سابق يف القوات الأمريكية؛ وي�سلي كالرك ،وقوله
مقاتلي احلزب ،خ�صو�ص ًا �أنها قادرة على �شن حرفي ًا خالل مقابلة له على �شا�شة «:»CNN
عمليات هجومية �ضد �أهداف ع�سكرية ح�سا�سة يف �أن�ش�أنا «داع�ش» وتنظيمات تكفريية �أخرى مع
حيفا وع�سقالن و�صو ًال �إىل تل �أبيب ،عرب حتميلها حلفائنا لقتال حزب اهلل نيابة عن «�إ�رسائيل»..
مبتفجرات ذات ق��درات تدمريية هائلة ،م�ضاف ًا ليعرف الكثريون يف ال�شارع العربي ملاذا انخرط
�إليها انخراط �آالف املقاتلني اجلُدد يف �صفوف هذا احلزب بقتال تلك التنظيمات يف �سورية.
حزب اهلل جراء تهديدات التنظيمات التكفريية،
ماجدة احلاج
وباتوا مزوَّدين ب�أحدث التقنيات الع�سكرية.

اعت�بر حملل��ون �صهاين��ة �أنه يف حال ف�ش��ل رئي�س
وزراء الع��دو بنيامني نتنياهو يف م�ساعيه الهادفة
�إىل عرقل��ة االتف��اق النووي الإيراين ،ف���إن املرحلة
املقبل��ة يف العالق��ة «الإ�رسائيلي��ة»  -الأمريكي��ة
�ستك��ون �صعبة للغاية ،لذلك ي�س��ارع نتنياهو لفتح
قنوات ات�ص��ال مبا�رش مع اجلانب الفل�سطيني ،ويف
ذات الوق��ت ي�ستخ��دم جميع الأ�سلح��ة الدبلوما�سية
م��ن �أج��ل االنت�ص��ار يف «معرك��ة الكونغر���س».
ويق��ول املحلل��ون �إن «�ش�� ّد احلب��ل» يف العالق��ات
«الإ�رسائيلي��ة» الأمريكية مل ن�شه��ده من قبل ،حتى
�أن نتنياه��و يعمل على جتني��د املنظمات اليهودية
�إىل جانب��ه ،ورداً عل��ى ذلك يقوم �أوبام��ا بااللتقاء
بزعم��اء اليه��ود ،والت�أكيد لهم عل��ى املخاطر التي
ق��د تتعر�ض له��ا «�إ�رسائيل» يف ح��ال مل يتم مترير
االتفاق النووي الإيراين.

¡ م�شوار م�شعل طويل

ر�أى م�ص����در فل�سطين����ي �أن عل����ى رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة «حما�����س»؛ خالد م�شعل ،قطْ ع
�ش����وط طويل يف تنفي����ذ ما طلبت من����ه اململكة
العربي����ة ال�سعودية ،قبل �أن تُفت����ح خزائن املال
ال�سع����ودي يف وجه «احلرك����ة» ،و«بالقطارة».
وقال امل�صدر �إن ذه����اب م�شعل �إىل الريا�ض جاء
بع����د �أن ُ�س ّدت يف طريقه كل الطرق باجتاه �إيران،
�إث����ر وقوفه �إىل جانب املجموع����ات امل�سلحة يف
�سوري����ة والع����راق ،كما ات�ض����ح يف �أحداث خميم
الريم����وك ق����رب دم�ش����ق ،م�ضيف���� ًا �أن التغريات
يف املنطق����ة ،وال�ضغ����وط املالي����ة القطرية على
«حما�����س» وقيادته����ا التي ج����اءت بعد توريط
الدوحة للحركة يف م�سائل عديدة ،منها ات�صاالت
م���ش�روع الهدنة طويلة الأم����د ،دفعت مب�شعل �إىل
اململكة العربية ال�سعودية.

¡ ن�سبة وفيات الرُّ�ضع يف غزة ترتفع لأعلى
م�ستوى

الر�ض��ع يف قطاع
ارتفع��ت ن�سب��ة وفيات الأطف��ال ُّ
غزة للمرة الأوىل منذ خم�سني عاماً ،ب�سبب احل�صار
«الإ�رسائيلي» املفرو�ض على القطاع منذ نحو ت�سع
�سن��وات ،بح�س��ب م��ا �أعلنت��ه وكالة غ��وث وت�شغيل
الالجئ�ين الفل�سطيني�ين الأون��روا ،الت��ي ك�ش��ف
�إح�صا�ؤه��ا �أن ن�سب��ة الوفي��ات ب�ين الر�ض��ع الذين
ميوت��ون قبل �أ�سبوعه��م الرابع ارتفع��ت من  12لكل
�أل��ف� ،إىل  20.3ل��كل �أل��ف .و�أكد «اكيه�يرو �سايتا»؛
مدير برنامج ال�صح��ة يف وكالة الأونروا �أن «ن�سبة
وفي��ات الر�ضع هي �أحد �أف�ض��ل امل�ؤ�رشات ال�صحية
لكل �شعب» ،قائالً� :إنه «من ال�صعب حتديد الأ�سباب
الدقيق��ة لوف��اة الر�ض��ع ،لكنني �أخ�ش��ي �أنها تندرج
يف �إط��ار ظاهرة �أو�سع» يف قط��اع غزة ،م�ضيف ًا �أن
الأونروا «قلقة جداً من الت�أثري البعيد الأمد للح�صار
الإ�رسائيلي عل��ى البنى التحتي��ة ال�صحية ،والتزود
بالأدوية واملعدات الطبية يف غزة».
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إجراءات األونروا تستهدف
الالجئين وحق العودة
لقاء جمع الف�ص����ائل مع ال�سيد ماتيا�س �شمايل
مدير الأونروا يف لبنان ،ك�شف فيه ماتيا�س الآتي:
 -1توجُّ ���ه املفوّ�ض العام نح���و ت�أجيل العام
الدرا�سي ،حتى كانون الث���اين  ،2016بذريعة عدم
توفّ���ر الأموال الالزمة ،وهي  100مليون دوالر ،وهو
ي�س�ي�ر �أمام م���ا ت�رصفه دول بعينه���ا على حروب
املنطق���ة ،م���ا يعن���ي جتميد عم���ل املوظفني يف
قط���اع التعليم ومن دون راتب ،وبالتايل ت أ�ثُّر بقية
اخلدمات من �صحة وطبابة و�إغاثة..
 -2يف ح����ال ت�أمني املبلغ بداي����ة العام ،2016
لي�ست هناك من �ضمانات� ،أال تتكرر امل�شكلة.
 -3الف�صائل بدورها كان ردها حا�سماً:
 -1التم�سُّ ����ك بالأونروا؛ ال�شاهد احلي على نكبة
ال�شعب الفل�سطيني.
 -2رف�����ض ت�أجيل الع����ام الدرا�س����ي حتت �أية
ذريعة ،الأمر ال����ذي �سي�ضع م�صري � 37ألف طالب يف
مهب الوقوع يف املبيقات وارتكاب الفواح�ش ،وحتى
الإره����اب ،ناهيك ع����ن م�صري الآالف م����ن املوظفني
وعائالتهم.
 -3الرف�ض املطلق ملا �أج����ازه لنف�سه املفوَّ�ض
الع����ام من منح موظفني �أو قط����اع التعليم الإجازة
من دون راتب ،حتت ذريعة م����ا تعاين منه الأونروا
من عجز مايل.
 -4الف�صائ����ل جمتمعة �ستتخذ كل ما من �ش�أنه
دفع الأونروا واملجتمع الدويل �إىل الرتاجع عن تنفيذ
تلك الإج����راءات يف الأقاليم اخلم�س����ة ،مبا يف ذلك
التوجُّ ه �إىل منطقة اجلن����وب اللبناين ،حيث احلدود
الفل�سطينية ،م����ن �أجل تنفيذ حق عودتنا ،وليتحمل
املجتم����ع الدويل م�س�ؤولياته جتاه ما �سيرتتّب على
هذه اخلطوة.
 -5اعتبار التوجُّ ����ه نحو تطبيق هذه الإجراءات
�إمن����ا ت�أت����ي يف �سي����اق جه����ود الدوائ����ر الغربية،
وبتحري�ض «�إ�رسائيل����ي» ،والهادفة �إىل �شطب ملف
الالجئني وحق العودة.
 -6قيم����ة العجز املايل ال ت�ساوي �شيء �أمام ما
ت�رصفه دول بعينها بهدف تدمري دول يف املنطقة.
�إنه����اء الأونروا دخ����ل مرحلة التنفي����ذ ،و�صو ًال
�إىل �شطب ق�ضيت����ي القد�س والالجئني ،بالتزامن مع
حلحلة ملفات املنطقة ال�سائرة نحو احلل ال�سيا�سي،
�إر�ضاء لـ«�إ�رسائيل» يف �سكوتها عن االتفاق النووي.

رامز م�صطفى
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بعد االتفاق النووي ..هل تختار إيران التسوية مع «إسرائيل»؟
اعتربت الأطراف الدولية �أن «االتفاق النووي
م���ع �إيران ه���و اتفاق تاريخ���ي ،واجلميع رابح
من���ه» ..كما �أن وزير اخلارجي���ة الإيراين حممد
جواد ظريف عبرّ عدة م���رات عن ذلك ،قائ ًال �إنه
�سي�ؤ�سّ �س ملرحلة جديدة من العالقات ال�سيا�سية
بني �أمريكا و�إيران ،ويفتح الباب ملناق�شة �أزمات
املنطق���ة كاف���ة ،والبحث عن ت�سوي���ات تُر�ضي
جميع الأطراف املتنازعة ،وهو اتفاق ال�رضورة،
لقناعة �إيران ب�رضورة ف��� ّك عزلتها االقت�صادية،
ولتقدي���ر �أمريكا �أن اال�ستم���رار يف ح�صارها لن
يحل امل�شكلة ،بل �سيعقّدها؛ من ناحية �صعوبة
منع �إي���ران من �إنت���اج القنبل���ة النووية ،ومن
ناحية �أخذ العامل �إىل خيار حرب جديدة �إذا ما
و�صل���ت املفاو�ضات �إىل طريق م�سدود ،ولقناعة
املجموع���ة الدولي���ة ( )1+5ب����أن اال�ستقرار يف
منطقة ال�رشق الأو�سط ومعاجلة �أزماته ي�صعب
حتقيقهما من دون التفاهم مع �إيران ،لأنها العب
�إقليمي م�ؤثر ،وقادر عل���ى االلتزام ب�أية ت�سوية
يت���م االتفاق عليها مع �أم�ي�ركا والدول احلليفة
لها ،وه���ذا ما �أ�شار �إليه وزي���ر خارجية �أمريكا
جون كريي بقوله �إن االتفاق النووي الإيراين بال
�شك �سيجعل منطق���ة ال�رشق الأو�سط �أكرث �أماناً،
وكذلك كالم رئي����س اجلمهورية الإيرانية ال�شيخ
ح�س���ن روحاين ب�أن االتفاق الن���ووي مع القوى
الكربى �سيولّد مناخ ًا لت�سوية الأزمات الإقليمية،
مثل اليم���ن و�سورية ،م�ؤكداً �أن احلل يف النهاية
يف كل من اليمن و�سورية �سيكون �سيا�سياً.
لك���ن ال�س�ؤال :البدء بح���وارات �إقليمية متهّد
للبحث يف �أزم���ات املنطقة ،هل �سي�شمل ملفات
املنطقة كافة ،ومنها امللف الفل�سطيني� ،أم �أنها
�ستقت�رص على معاجل���ة بع�ضها و�إبقاء بع�ضها
الآخر عالقاً ،ب�سب���ب تعقيداته ،الرتباطه ب�أمور
دينية (كتحرير فل�سطني واجب ديني) ال ي�ستوي
معه���ا مفهوم تب���ادل امل�صالح بني ال���دول� ،أو
املقاي�ضة عليها؟
مما ال �شك في���ه �أن الداف���ع الأ�سا�س لإجناز
االتف���اق الن���ووي لكل م���ن �أم�ي�ركا و�إيران مل
يكن �سبب���ه الأزمات العالق���ة يف املنطقة ،و�إن
كانت م�أخوذة بعني االعتب���ار ،لناحية الأجواء
الإيجابية الت���ي �ستنعك�س عل���ى اجلميع بعد
االتف���اق ،ومع ذلك فقد ذهبت بع�ض الآراء بعيداً
يف تقييمها لهذا االتف���اق ،معتربة �أنه �سيعالج

حترير فل�سطني واجب ديني ال ي�ستوي معه مفهوم تبادل امل�صالح بني الدول �أو املقاي�ضة عليه

�أزم���ات املنطقة كاف���ة ،ومن �ضمنه���ا الق�ضية
الفل�سطيني���ة ،و�أن �إي���ران �ستدخ���ل يف ت�سوية
م���ع «�إ�رسائيل» ،وتتخلى ع���ن دعمها حلركات
املقاومة يف فل�سطني ولبنان ،و�ستخيب �آمالهم!
�أ�صح���اب ه���ذا ال���ر�أي ال يعرف���ون اخللفية
الدينية التي انطلقت منه���ا �إيران يف معاداتها
لـ»�إ�رسائيل» ،و�أن �سيا�سة اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية مبنيّة عليها ،من دون �إغفال م�صاحلها
القومية ،على �أال تتعار�ض م���ع قيَمها الدينية،
تغ�ض الطرف عن ت�رصفات
ولذا ال ميكن لإيران �أن ّ
«�إ�رسائيل» العدوانية ،فتقف على احلياد� ،أو �أن
ت�شارك يف ت�سوية �إقليمي���ة تكون على ح�ساب
الق�ضية الفل�سطينية ،كم���ا فعلت غالبية الدول
العربية التي ت�آمرت على الق�ضية الفل�سطينية،
لتوفّر على نف�سها عداء الدول الكربى لها.
ق���د تتقاطع بع�ض م�صالح �إيران مع م�صالح

(�أ.ف.ب).

الغ���رب ،وقد يكون ذلك مدخ�ل�اً ملعاجلة بع�ض
�أزم���ات املنطق���ة يف اليمن و�سوري���ة ،كما عبرّ
الرئي����س روحاين ،لك���ن حالة التوت���ر �ستبقى
مالزم���ة له���ا ،ب�سب���ب احت�ل�ال «�إ�رسائي���ل»
لفل�سط�ي�ن ،لأن املواجه���ة �ست�ستم���ر ،و�ست�أخذ
�أ�شكا ًال متعددة ،ترتفع حدتها �أو تنخف�ض ح�سب
الظروف الإقليمي���ة ،لكنها يف نهاية الأمر حرب
مفتوح���ة يتحدد فيها م�ص�ي�ر «�إ�رسائيل» ،وقد
تنعك�س �أعما ًال حربي���ة حمدودة� ،أو �شن حروب
وا�سع���ة ..كل هذا الأمر مرتبط بتطورات املنطقة
من ناحي���ة ،وللقرار اجلهادي �ضد ال�صهاينة يف
داخل فل�سطني ،وكذلك التقدير ال�صهيوين لواقعه
املي���داين وال�سيا�سي مل�ستقبل كيانه من ناحية
�أخرى ،وهي الأهم.

هاين قا�سم

ما بعد األونروا ..التهجير أو التحرير

دعوات لتحويل مدارس الوكالة إلى معسكرات تدريب
تتج���ه الأنظار �إىل منت�صف �آب احلايل
للب���تّ يف م�صري �أكرث م���ن ن�صف مليون
طال���ب فل�سطيني يتلق���ون تعليمهم يف
مدار�س وكالة غ���وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان و�سورية والأردن
وغزة وال�ضفة ،وم�صري نحو � 23ألف مدرّ�س
ومدرِّ�سة ،و�أكرث م���ن  3ماليني فل�سطيني
يتلق���ون العالج يف عي���ادات الأونروا �أو
بدعم منها ،وغريهم.
الوكال���ة العجوز التي تعاين من �شح
مايل جتاوز الـ 100مليون دوالر� ،أ�صبحت
الي���وم غري قادرة على تلبية احلد الأدنى
من اخلدمات لالجئ�ي�ن الفل�سطينيني يف
مناطق عملياته���ا اخلم�سة .ت�أتي عملية
ت�صفية «الأونروا» يف �سياق �سل�سلة من

الأح���داث بد�أت مع هبوب رياح ما ي�سمى
«الربي���ع العربي» الت���ي طالت الق�ضية
الفل�سطينية وحموره���ا م�س�ألة الالجئني
مت تهج�ي�ر �سكان
الفل�سطيني�ي�ن ،حيث ّ
خميم الريموك؛ �أكرب جتمّع فل�سطيني يف
ال�شتات ،وكان ي�ضم نحو � 200ألف الجئ
فل�سطين���ي� ،أي ما ن�سبت���ه  10يف املئة
من جممل �أع���داد الالجئني الفل�سطينيني
عموم���اً ،ون�ص���ف الفل�سطيني�ي�ن يف
�سوري���ة ،وذل���ك بعد تدم�ي�ر خميم نهر
البارد ب�ستة �أع���وام ،ويف �سياق مت�شابه
ظاهري��� ًا وخمتلف زماني���اً ،وبتنفيذ من
الإره���اب الأ�ص���ويل الذي عب���ث مبجمل
الق�ضايا العربية ،وعل���ى ر�أ�سها الق�ضية
الفل�سطينية.

من جهة �أخرى ،ي�شن الإرهاب الأ�صويل
ال�صهي���وين هجوم��� ًا �رش�س ًا عل���ى �سكان
القد����س وال�ضفة الغربية ،ع�ب�ر عمليات
القتل املمنهج للفل�سطينيني واحلرق على
�أي���دي املتطرفني اليه���ود ،ب�إ�رشاف قوات
االحتالل.
حال���ة التده���ور ال���ذي يعي�ش���ه
الفل�سطيني���ون يف الداخ���ل واخل���ارج؛
تعليمي ًا و�صحي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا
و�سيا�سياً ،دفعت البع�ض �إىل الدعوة �إىل
حتويل مدار����س الأونروا يف ما �إذا توقّف
التدري����س فيه���ا �إىل مع�سك���رات تدريب
للنا�شئة ،و�إعادة تفعيل الكفاح امل�سلح
الفل�سطين���ي حت���ى حتقي���ق التحري���ر
والع���ودة ،ال�سيم���ا بعد ف�ش���ل و�إ�سقاط

كل اخليارات االنهزامي���ة ،ويف مقدمتها
خي���ار املفاو�ض���ات العقي���م ،خ�صو�ص ًا
م���ع رئي�س حكوم���ة االحت�ل�ال احلايل
بنيام�ي�ن نتنياهو ،الذي فت���ح بور�صة
املزاي���دات ال�سيا�سية ،م���ن خالل طرح
عط���اءات ا�ستيطان جدي���دة ،وم�صادرة
املزيد من الأرا�ض���ي الفل�سطينية ،وكان
�آخرها اال�ستيالء عل���ى نحو  2000دومن
م���ن �أرا�ضي قرية ال�شي���وخ �شمال �رشق
اخللي���ل ،واتخاذ ق���رارات متعلقة بنهب
مزيد من الأرا�ض���ي الزراعية لدعم �إقامة
م�ستوطنات جديدة ،وت�شجيع املتطرفني
على القت���ل وتهجري الفل�سطينيني بهدف
دعمه و�ضم���ان �أ�صواتهم يف االنتخابات
املقبلة ،وهذا املخطط اال�ستعماري يُثبت

�أن حكوم���ة االحتالل ال�صهيونية ما�ضية
يف �سيا�سته���ا اال�ستعماري���ة ،وتو�سيع
م�ستوطناتها ،وال�سيطرة على املزيد من
الأرا�ضي و�ضمّها �إىل املخطط ال�صهيوين.
لقد �آن �أوان اتخاذ عدة خطوات م�ؤجَّ لة
وم�صريية يف حي���اة ال�شعب الفل�سطيني،
ومنها :ح��� ّل ال�سلطة الفل�سطينية ،و�إ�سقاط
اتف���اق �أو�سلو و�إنه���اء االنق�سام وحتقيق
الوح���دة الوطنية على قاع���دة امل�شاركة،
وتفعيل دور ال�شباب الفل�سطيني ،من خالل
ت�أمني مقوّمات �إطالق انتفا�ضة فل�سطينية
ثالث���ة تطي���ح باملحت���ل ال�صهي���وين
وخمططاته اال�ستيطانية..

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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شبكات اإلرهاب تنخر الخليج العربي

الخليج..
والخيارات الصعبة

مع ع���ودة الإره���اب لل�رضب يف
ال�سعودي���ة ،باعتباره���ا ركيزة دول
اخللي���ج ،واملهيمن���ة عل���ى قرارت
جمل����س التع���اون اخلليج���ي ،الذي
حت���وّل �إىل جمل�س غب الطلب لتنفيذ
التعليم���ات ال�سعودية ،ول���و ورقياً،
تنت��ش�ر يف دول املجل����س املقول���ة
ال�شهرية «طابخ ال�سم �آكله» ،كحكمة
حتاكي واقع احلال اخلليجي عموماً،
وال�سعودي خ�صو�صاً.
�إال �أن خي���ار الإره���اب هذه املرة
جاء خالف ًا للتوقع���ات واملخططات
الأ�سا�سي���ة الت���ي ترعرع���ت عليها
اخلالي���ا الإرهابي���ة؛ فك���راً ورعاية
ومتوي�ل�اً  ،ال�سيما يف مملكة �آل �سعود
وامل�شيخات املت�أثرة بالفكر املحرّك
لتل���ك اخلاليا ،جلهة الت�أطري ،ومن ثم
«الن�ضوج» ال���ذي ي�ؤهّلها لالنتقال،
والختي���ار �أه���داف تمُ ليه���ا م�صالح
املم���وّل لكل احلرك���ة املطلوبة ،مبا
فيها الأحزمة النا�سفة.
اله���دف الأخ�ي�ر كان الأ�سب���وع
املا�ضي م�سجداً داخل مع�سكر لقوات
الط���وارئ ،وهي ق���وة خا�صة ترتقي
يف الت�سمية ،ولو جم���ازاً� ،إىل «قوة
نخب���ة» ،مهمتها مكافح���ة االرهاب،
�أي �إن االنتح���اري متكّ���ن من تخطّي
�إج���راءات م�ش���ددة للغاي���ة� ،أقلها 3
نقاط تفتي�ش �إلزامي� ،إذا كان �آتي ًا من
اخلارج ،ف�ض ًال عن �إج���راءات �أ�سباب
الدخ���ول ،و�إىل �أين ،وم���ن ال�شخ�ص
املطلوب مقابلت���ه ..و�إما �أنه من قوة
النخب���ة �إياها التي ت�شب���ه تن�شئتها
تن�شئ���ة املهاجم قب���ل االن�ضمام �إىل
تلك الوحدة ،وخالل االن�ضمام ،وكذلك
املهام التي �ستناط باجلميع.
�إن الهج���وم عل���ى موق���ع تابع
ل���وزارة الداخلي���ة الت���ي ر�أ�سها ويل
العهد حممد بن ناي���ف �أثار عالمات
ا�ستفهام� ،سيما م���ع احلركة الد�ؤوبة
التي يتواله���ا ويل ويل العهد حممد
بن �سلم���ان� ،إن كان عل���ى امل�ستوى
ال�سيا�س���ي «االنفتاحي» ،ولو بوجل
وتردد ،وكذلك بع���د �إعالن ال�سعودية
وم�شيخات �أخ���رى �إلقاء القب�ض على
خالي���ا �إرهابية قوامه���ا املئات من
«ال�شب���اب ال�ضال» ،وم���ن جن�سيات
خمتلف���ة كان���ت تن�شط علن��� ًا قبل
ال�ضغوط الدولية ب�رضورة التعامل مع
تنظيم «داع�ش» على �أنه �إرهابي مع
تعاظم خماطره بعد فقدان ال�سيطرة
الكلية عل���ى جمموعات كبرية داخل
التنظيم ،وكان ن�شاطها وا�ضح ًا حتت
�أعني ال�سلطات يف التجنيد والتمويل
لإر�سال االنتحاري�ي�ن مع الأموال �إىل
�سورية والعراق ،لقتل «الرواف�ض».
لقد �أعلنت ال�سعودية القب�ض على
نح���و � 500إرهابي بتُه���م عدة ،منها
الإعداد لعمليات �ضد النظام ومن�ش�آته
الأمني���ة ،ومنها الإعداد لعمليات �ضد
الأجانب ،وكذلك �ضد م�ساجد ملذاهب
�أخرى ،وه���ذه الأمور جمتمعة جعلت
بع�ض اخلاليا تظ���ن �أن ر�أ�سه �سيقدَّم
عل���ى مذب���ح ت�سوية م���ا ،والبع�ض
الآخر الذي مل تك���ن حتركاته علنية،

كث��ي�رة ه����ي الأح����داث املنتظَ ����ر
ح�صولها يف العامل العربي ،حتديداً يف
بالد اخلليج ،وم����ا التفجريات الأخرية
يف الكويت وال�سعودية �إال م�ؤ�رشاً على
م����دى نفوذ التكفريين ب��ي�ن املواطنني،
خ�صو�ص ًا املتديّنني وخرّيجي املعاهد
ال�رشعية.
يف ال�ساب����ق ح�صلت تفجريات بعد
عودة املتطوعني العرب من �أفغان�ستان،
و أ�ُطل����ق عليهم «الأفغان العرب» ،وهم
�أنف�سهم كانوا يتل ّق����ون الدعم املعنوي
والنف�سي وال�رشعي واملادي والع�سكري
لقت����ال املحت����ل الرو�س����ي دون غريه
من جيو�����ش االحت��ل�ال ،ال�سيما جي�ش
االحتالل ال�صهي����وين لفل�سطني ،و�أذكر
�أنه كان يف ال�سعودية وحدها  300مركز
تطوُّع ال�ستقب����ال املتطوعني و�إر�سالهم
�إىل �أفغان�ست����ان ،وهكذا يف �أكرث من بلد
خليجي ،وم����ن �أبرزهم �أ�سامة بن الدن،
�إ�ضافة �إىل عدد كبري من م�رص ،و�أبرزهم
�أمين الظواهري ،ومن ب��ل�اد ال�شام عبد
اهلل عزام؛ الفل�سطين����ي الذي كان على
بعد �أمتار م����ن فل�سطني املحتلة ،لكنه
ذه����ب �إىل �أفغان�ستان ليُقتل على �أيدي
رفاق ال�سالح ،وماي����زال الغمو�ض يلفّ
حادثة مقتله �إىل اليوم.
هناك حوار فكري عميق جرى قبل
� 35سنة ب��ي�ن ال�شهي����د الدكتور فتحي
ال�شقاقي والدكتور �أمين الظواهري حول
الق�ضية املركزية للم�سلمني يف العامل،
وانته����ى بعد �أ�شهر عل����ى فراق ،فالأول
يريد فل�سطني؛ الق�ضية املركزية ،وقتال
املحتل املبا�رش لها ،والثاين يريد قتال
ال����دول العربية والإ�سالمي����ة الداعمة،
واملدعومة من الغرب ،ومن ثم االنتقال
لتحرير فل�سطني.
الي����وم نرى �أن الفك����ر الذي ينتمي
�إىل مدر�س����ة قت����ال «الع����دو الأقرب»
ه����و ال�سائد ،ويعمل قت��ل� ًا وتدمرياً يف
بالد الع����رب وامل�سلم��ي�ن ،وال�صهاينة
يتفرّجون ،ويف بع�ض الأحيان يتدخّ لون
ع�سكري���� ًا وطبي���� ًا لن���ص�رة «جبه����ة
الن�رصة»؛ فرع «القاعدة» يف �سورية،
و«داع�ش» يف م�رص.
الأزم����ات يف اخلليج كب��ي�رة جداً،
وت�صديره����ا �إىل اخل����ارج منذ خم�سني
�سنة لن يُجدي نفع ًا اليوم ،عرب توجيه
االتهامات �إىل قوى خارجية ،و�أ�صبحت
ب�ضاع����ة بالي����ة مهرتئ����ة ،كالأنظم����ة
ال�سيا�سية التي حتكم اليوم.
بعد انفجار �أبه����ا ،تناف�س الإعالم
ال�سعودي يف تق����دمي التحليالت للقول
�إن �إي����ران هي الداعم����ة للإرهاب ،وهم
يعلمون �أنها بريئة ك��ب�راءة الذئب من
دم يو�سف ،وهم �أي�ض ًا يُدركون متام ًا �أنه
يف اليوم الذي يتخذون فيه القرار الذي
البد منه للتن�سي����ق مع �إيران ملواجهة
الإره����اب� ،سيواجهون مت����رّداً كبرياً ال
حدود ل����ه يف الداخل ،نتيج����ة الأفكار
التكفريي����ة الت����ي زرعوه����ا يف عقول
الأجي����ال ال�سابقة ،م����ن خالل املناهج
التعليمي����ة يف املعاه����د ال�رشعي����ة
وغريها.

خيار الإرهاب جاء خالفاً للتوقعات واملخططات الأ�سا�سية التي ترعرعت عليها اخلاليا الإرهابية

الأخ���رى ،وم���ا �إحال���ة ال�سطات يف
الإمارات الع�رشات �إىل املحاكمة بتُهم
ال�سعي للإطاحة باحلكومة والتوا�صل
مع منظم���ات �إرهابية �أجنبية بهدف

وما ت���زال احلماي���ة الر�سمية م ؤ�مَّنة
ل���ه يج���ري توظيف���ه يف ال�رصاعات
الداخلية ،مع ع���دم �إخفاء حممد بن
�سلمان نواياه بخالفة �أبيه �أمام قادة
دول كبار �شجعوه على ذلك ،وفق ما
تقول م�صادر دبلوما�سية �أوروبية.
ما ح�ص���ل يف ال�سعودية جزء ال
يتجز�أ من تداعيات خطاب الكراهية،
وه���و ما ت�أثّ���ر به املحي���ط ،بحيث
انت�رشت يف ال���دول املجاورة خاليا تفجيرات السعودية جزء ال
متعددة ،فق���د �أعلنت �سلطات الكويت يتجزأ من تداعيات خطاب
عن �إلق���اء القب�ض على الع�رشات ،مع الكراهية الذي ّ
تأثر به
اعرتافاتهم غ�ي�ر القابل���ة للدح�ض،
الخليج العربي عمومًا
باملحرك الر�سمي ،بعد وقبل التفجري
االنتحاري الذي ا�ستهدف م�سجد الإمام
ال�ص���ادق يف الكويت ،وال���ذي نفّذه
انتح���اري �سعودي ال�شه���ر املا�ضي،
مب�ساعدة �سعوديني وكويتتني ،وكذلك
�أعلنت ال�سلطات يف الإمارات العربية
املتح���دة ع���ن تفكيك خالي���ا ي�صل م�ساعدتهم على تنفي���ذ �أهدافهم� ،إال
تع���داد عنا�رصه���ا �إىل  431تكفريياً ،اع�ت�راف �ضمني ،رغ���م املكابرة ب�أن
وجوه���ر �أهداف اخلالي���ا كلها �إقامة ال���ذي �أدى �إىل كل ه���ذا اخل���راب يف
حكم «اخلالفة» على قاعدة التمييز �سوري���ة هي نف�سه���ا ال�شعارات التي
املذهب���ي والعن�رصية جتاه املذاهب رعته���ا ال���دول اخلليجي���ة ودعمت

(�أ.ف.ب).

الإرهابيني يف �سبيل �إ�سقاط النظام.
من الوا�ضح �أن دول اخلليج بد�أت
ت�ضي���ق ذرع��� ًا بتدحرج ك���رة النار
�إىل داخله���ا ،فخطي���ب «م�سجد زايد
الكبري» يف الإمارات اتهم علن ًا رجال
دين يف ال�سعودي���ة بن�رش «داع�ش»،
و�سمّ���ى ال�شيخ�ي�ن �سلم���ان العودة
وحمم���د العريفي والدكت���ور حممد
احل�ضيف ،م�ست�شهداً ب�أقوال وتغريدات
لهم ت�شي���د بـ«داع�ش» وزعيمها �أبي
بكر البغدادي.
يف املقاب���ل ف�إن «داع�ش  -والية
احلج���از» ه���ددت «طواغيت جزيرة
العرب مبا ي�سوءهم يف قابل الأيام.
لقد بات���ت دول اخلليج يف زاوية
�ضيق���ة جداً ،وم���ا عليه���ا �إال خيار
من اثن�ي�ن� ،إما البقاء عل���ى �سيا�سة
الت���كاذب ،وامل�ساهم���ة يف ن��ش�ر
الفو�ضى �ضمن امل��ش�روع الأمريكي،
فتح�ت�رق بناره ،و�إم���ا تلبية الدعوة
للت�ص���دي للإرهاب حقيقة ،بعد وقف
متويله ،وقبل فوات الأوان.
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«الربيع التركي» يشتعل بنيران الجيران
ا�شتعلت تركيا بال�سيارات املفخخة
والعمليات الع�سكري���ة التي يخو�ضها
«حزب العم���ال الكرد�ستاين» وحركات
الي�س���ار ،وب�ش���كل �إعالم���ي «داع�ش»،
كبداية لـ«الربيع الرتكي» الذي �أ�صاب
تركيا بعدوى «الربي���ع العربي» ،لكن
احلقيق���ة �أن تركي���ا انزلق���ت �إىل النار
الت���ي �أ�شعلتها يف �ساح���ات جريانها
يف �سورية والع���راق ،وحت ّولت من قائد
للمي���دان �إىل طرف يف النزاع الع�سكري،
ونقلت املعارك من خ���ارج احلدود �إىل
داخله���ا ،و�ص���و ًال �إىل العا�صمة ومراكز
«حزب العدالة» الأردوغاين.
ا�ستجابة لل�ضغوط الأمريكية ،فتحت
تركيا قاع���دة «�أجنرليك» الرتكية �أمام
الطائرات الأمريكية ملهاجمة «داع�ش»،
وخ�ضع �أردوغان للإعالن عن حماربته
«داع����ش» ،ول���و �إعالمي��� ًا ،والأهم من
ذلك القل���ق والفو�ضى واخلوف الذي بد�أ
ي�سيط���ر على ال�ش���ارع الرتكي ،وتهديد
حرك���ة ال�سياحة؛ كمقدم���ة لل�رضبات
االقت�صادية واللرية الرتكية.
و�سع �أردوغان حماور القتال ،ف�أنهى
ّ
العمال
«حزب
مع
الهدنة
الكرد�ستاين»،
ورفع �شعار قتال «داع�ش» لكنه يق�صف هل يبدأ تقسيم تركيا قبل
الأكراد يف �سوري���ة والعراق ،ملنع قيام تقسيم المنطقة فتتحول
للسنة واألكراد
كي���ان ك���ردي م�ستق���ل يف �سورية كما إلى دول ُّ
�إقليم كرد�ستان يف الع���راق ،ما يجعل
والعلويين..؟
الكيان الكردي يف تركي���ا م�س�ألة وقت
لن يطول ،وقيام دولة كرد�ستان الكربى
حلم يكاد يتحق���ق ..فبات �أردوغان يف
حالة جنون �سيا�سي ،حيث �أراد �إ�سقاط
الرئي�س الأ�سد فكان���ت النتيجة �صمود
�سوري���ة ،ونكاد ن�شهد �سق���وط �أردوغان
بع���د هزميته يف االنتخاب���ات النيابية �إىل �إمرباط���ور ي�ص���ارع ويتحدى القي�رص
الأخ�ي�رة الت���ي جعلته �رشي���ك ًا ولي�س يف ق��ص�ر الكرمل�ي�ن وال�سي���د الأمريكي
�إمربطوراً ..و�أراد تق�سيم �سورية ،فانعك�س يف البيت الأبي����ض الأمريكي ،لكنه �أمام
ذل���ك عليه ،حتى يكاد التق�سيم ي�صفعه م�ستقبل �أ�سود على امل�ستوى ال�شخ�صي،
م���رة من �أكراد �سورية وط���وراً من �أكراد وميكن �أن يح ّول تركيا �إىل حمرقة.
الع���راق ،و�أ�شعل الفتن���ة املذهبية بني
وال�سنة ،ويكاد يتجرع ك�أ�سها
العلويني ُّ
املُرّة يف تركيا..
�أردوغان يرتنح عل���ى �أزيز الر�صا�ص
الك���ردي وال�سيارات املفخخ���ة ،ويح ّمر
خج ًال �أم���ام �أم�ي�ركا الت���ي مل ي�ستطع
حماي���ة قن�صليتها من ر�صا����ص الي�سار
الرتك���ي ،و�أخف���ق يف عق���د املق���اوالت
ال�سيا�سية لإ�سقاط ال��ش�رق الأو�سط عرب
«الإخ���وان امل�سلمني» ،ول���ذا فهو يهرب
�إىل الأمام ويح���اول تو�سعة احلرب على
الأكراد والي�سار وداع�ش والنظام ال�سوري
والنظ���ام امل��ص�ري ،وتخري���ب العراق
وا�ستفزاز رو�سي���ا يف جزيرة القرم ودول
االحت���اد ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق ..يحاول
�أردوغان اللعب �سيا�سي ًا كمه ّرج يف �سريك
عاملي متل�ؤه احلروب واملعارك ،وظن �أن
�إقامته يف «الق��ص�ر الأبي�ض» �ستح ّوله

عنا�صر من ال�شرطة الرتكية �أمام القن�صلية الأمريكية بعد ا�ستهدافها يف ا�سطنبول (�أ.ف.ب).

تركي���ا حترتق بن�ي�ران اجلريان،
وال�سحر ينقلب على ال�ساحر «ل�ص
امل�صان���ع» ،ال���ذي يرتاق����ص على
وقع انهي���ار �أحالمه ..واملخادع ذو
الطبعة العلمانية يطالب بالإ�سالم

ومينع احلجاب حتى الآن ،ويطالب
بال�رشيع���ة ويدع���م «داع����ش»،
وي�سمح ب�رشب و��ش�راء اخلمر ليالً،
ومينع���ه يف النهار خوف��� ًا من اهلل
�سبحانه وتعاىل!

البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار النفط بعد رفع العقوبات عن إيران
هل وقعت كثري م���ن الدول املنتجة للنفط
يف الع���امل ،يف �رش العم���ل ال�سعودي ،حينما
�أقدمت قبل �أكرث من ع���ام على زيادة �إنتاجها
من النفط خارج اتفاقات «�أوبك» ،حيث �أقدمت
على زي���ادة الإنتاج اليومي نحو مليون ومئة
�ألف برميل ،ما �أدى �إىل تدهور الأ�سعار؟
التوقّعات الدولية ت�شري �إىل مزيد من تراجع
الأ�سع���ار �إذا �أقرّ الكونغر����س الأمريكي االتفاق
الإيراين م���ع الدول ال�ست الك�ب�رى ،لأن هناك
«كبا�ش��� ًا» حاداً بني الرئي����س الأمريكي باراك
�أوبام���ا والكونغر����س ذي الأغلبية اجلمهورية،
والذي تدخل فيه الدولة العربية بكل عالقاتها
مع قوى ال�ضغط ال�صهيونية من �أجل عدم مترير
هذا االتفاق ،بي���د �أن �أوباما يعمل بكل طاقاته
لتمري���ره ،و�سي�ستعمل كل �أوراقه ،مبا فيها حق
الفيت���و� ،ضد ق���رار الكونغر����س �إذا جاء خالف ًا
مل���ا يريده ،وبالتايل فاحتم���ال �سلوك االتفاق
الطري���ق الآمن وارد باحتمال كبري ،وبهذا ك�شف
«البنك الدويل» ع���ن توقّعاته ب�أن يكون لرفع
العقوبات عن �إيران ت�أث�ي�ر كبري على الأ�سواق

العاملي���ة للنف���ط ،و�أن ينخف����ض �سعر برميل
�صحت
النفط  10دوالرات عام  ،2016ويف حال ّ
هذه التوقع���ات فهذا يعن���ي �أن �سعر الربميل
�سينخف�ض بنحو  ٪21عما هو عليه اليوم.
و�أو�ض���ح البنك ال���دويل �أن رفع العقوبات
ع���ن �إيران «�سيحيي» االقت�صاد ،على �أن تبلغ
ن�سب���ة النم���و  ٪5عام  ،2016مقاب���ل  ٪3هذا
العام.
وتوق���ع التقرير �أن تزيد ال�صادرات النفطية
الإيراني���ة مبا قيمته  17مليار دوالر ،كما �أعلن
�أن املب���ادالت التجاري���ة مع �إي���ران �ستزيد،
خ�صو�ص ًا مع بريطانيا وال�صني والهند وتركيا
ورو�سيا.
يف ظل هذه التط���ورات� ،ستكون ال�سعودية
�أم���ام فج���وة كب�ي�رة يف ميزانيته���ا ،ال�سيما
�أنها الآن مدفوع���ة  -بانخفا�ض �أ�سعار النفط
وارتف���اع حج���م �إنفاقها الع�سك���ري  -للجوء
�إىل احتياطاتها م���ن العمالت الأجنبية ،حيث
ا�ستهلكت  62مليار دوالر� ،إىل جانب اقرتا�ضها
من البنوك املحلية �أربعة مليار دوالر يف �شهر

متوز الفائت ،يف الوق���ت الذي يتوقع �أن يبلغ
العجز ن�سب���ة  20باملئة م���ن الناجت املحلي
للب�ل�اد يف العام  ،2015وقب���ل �أن تعود �إيران
بقوة �إىل �أ�سواق النفط العاملية توقعت« «ca p
 »ital economicsتراج���ع موارد احلكومة
ال�سعودية بقيمة  82مليار دوالر يف � ،2015أي
ما ن�سبته  8باملئة من الناجت املحلي الإجمايل
للبالد ،بينما يتوقع �صندوق النقد الدويل عجزاً
يف امليزانية �سيتوا�صل �إىل العام .2020
اخل�ب�راء ي�ضع���ون اللوم عل���ى ال�سعودية
وقتاله���ا للحفاظ عل���ى ح�صت���ه امل�ضخمة
يف «�أوب���ك» ،وهو م���ا �أدى �إىل ا�شباع ال�سوق
الدولية ،وبالتايل هبوط برميل النفط من 107
دوالرات يف حزي���ران �إىل  44دوالراً يف الوقت
احلايل.
يف املح�صلة ،ال�سعودية �ستكون اخلا�رسة
الك�ب�رى اقت�صادي ًا ومالي ًا ،ورمبا ت�صل �إىل �أكرث
من ذلك بكثري.

حممد �شهاب

ه���ل �سينجو �أردوغان م���ن النار التي
�أ�شعلها؟
هل تبقى تركيا �شعب ًا واحداً� ،أم تتحول
�إىل ُ�سنة و�أكراد وعلويني ..وعلمانيني؟
هل يب���د�أ تق�سيم تركيا قب���ل تق�سيم
املنطق���ة ،وهو ما يتمن���اه الرو�س ب�شكل
م�ستعجل ،حتى ال تقلقهم تركيا املوحدة؟
امل�شكلة �أن �أردوغان يظن نف�سه «دولة
عظمى» ويلع���ب لعبة الكبار ب�إمكانيات
ال�صغار ،فغلبته اللعبة وخ�رس يف القمار
ال�سيا�سي الذي امتد على �أربع �سنوات من
«الربيع الرتكي» يف امليدان العربي.
م���اذا �سيفع���ل �أردوغان بع���د اللقاء
ال�سع���ودي  -ال�س���وري؟ وم���اذا �سيفعل
�أردوغ���ان بعد عودة تون����س �إىل دم�شق؟
وماذا �سيفعل �أردوغان بعد عودة الإمارات
وعمان؟
ُ
القنبلة النووية الإيرانية تفعل فعلها؛
تد ّمر الأح�ل�اف التي ته���دف �إىل تق�سيم
املنطقة و�إ�سقاط املقاومة وقلبها �سورية..
القنبلة النووية الإيراني���ة تعيد الق�ضية
الفل�سطيني���ة �إىل مكانه���ا الطبيع���ي يف
وجدان الأمة.
تنفج���ر القنبلة النووية لتح�سم حرب ًا
�أو لرتب���ح معركة ،لك���ن الأجمل �أن تربح
حرب ًا بقنبلة نووية مل تولد بعد!
حم���ى اهلل ال�شع���ب الرتكي امل�سلم
م���ن مغام���رات �أردوغ���ان وجرائم���ه
�ض���د الإن�ساني���ة وتبعيت���ه للع���دو
«الإ�رسائيلي» وحللف «الناتو» ..على
ال�شع���ب الرتكي �أن ُي�سقط �أردوغان يف
االنتخابات املبكرة التي ي�سفك لأجلها
دم���اء الأك���راد وال�سوري�ي�ن والأتراك،
ليكت���ب بدمهم ف���وزه يف االنتخابات
املقبل���ة ويعود �سلطان��� ًا ..فهل ير�ضى
الأت���راك �أن يكونوا قرابني للآت الرتكي
اجلديد� ..أردوغان؟

د .ن�سيب حطيط

«براعم حركة األمة» تشارك في االعتصام
التضامني مع «الشهيد الرضيع»

�أمام مبنى اال�سكوا و�سط بريوت

بدعوة من لقاء الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية
اللبناني���ة ،والف�صائ���ل الفل�سطينية يف لبن���ان� ،شاركت
جمموعة من «براعم الإمي���ان» التابعة لـ«حركة الأمة»
يف االعت�ص���ام �أمام مق���ر الأمم املتح���دة (الأ�سكوا) و�سط
ب�ي�روت ،ت�ضامن ًا م���ع ال�شهيد الفل�سطين���ي الر�ضيع علي
دواب�شة ،الذي قُتل حرق��� ًا على يد امل�ستوطنني ال�صهاينة.
وحم���ل الأطفال امل�شارك���ون الأع�ل�ام الفل�سطينية و�صور
الر�ضيع دواب�شة.

رئاسيات

www.athabat.net
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إميل لحود يتذكر..
أمران ندم عليهما رئيس لبنان ..فما هما؟
ي�ؤكد الرئي�س حل���ود �أن هناك �أمرين
ين���دم عليهم���ا يف م�سريت���ه الع�سكرية
وال�سيا�سية:
الأول :عدم اهتمامه بالإعالم« ،لأن
تربيتنا يف اجلي����ش تقوم على العمل
فق���ط ،واجلي����ش هو ال�صام���ت الأكرب؛
متام��� ًا كما تبينّ �أثن���اء قيادة اجلي�ش،
حيث هن���اك الكث�ي�ر م���ن التفا�صيل،
ذكرنا يف حلق���ات �سابق���ة بع�ض ما
قمن���ا ب���ه ،وهن���اك الكث�ي�ر �أي�ض ًا من
التفا�صي���ل الإ�ضافي���ة التي جعلتنا ال
نع�ي�ر اهتمام ًا للتفا�صي���ل ال�سيا�سية،
وطموحات ال�سيا�سي�ي�ن ،ف�أ�سهمنا يف
بناء جي�ش وطني ،يف وقت مل يكن �أحد
من ال�سيا�سيني و�أكلة اجلبنة يريد ذلك،
يل ال�ضابط ال�سوري
حتى �أنهم �أر�سلوا إ� ّ
لين�صحن���ي بناء على طل���ب الرئي�س
الهراوي بع���دم دمج �أولوي���ة اجلي�ش،
لكنني ذهبت بالأمر حتى نهايته».
يتاب���ع الرئي����س حل���ود� :أم���ا يف
ال�سيا�س���ة ،حينم���ا انتُخب���ت رئي�س ًا
للجمهورية� ،أكدت �أنني ال �أريد �إعالم ًا،
وال ت�صوي���راً ،و�إن كنت ق���د ع ّينت من
ي�أت���ي يل بالأخبار بني وق���ت و�آخر..
يف اخلال�ص���ة ،ف����إن ذل���ك كان خط�أً،
كب�ي�راً ،لأن من يعار�ض نهجنا الوطني
واالجتماع���ي كان بارع��� ًا �إعالمي ًا يف
قلب احلقائق.
ثاني ًا :يف اجلي�ش ،كنت �أقي�س الأمور
وفق قناعت���ي الوطنية؛ ب�أن �أكرثية من
ينتمون �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى،
انتموا �إليه���ا ب�سبب ح ّبه���م لوطنهم،
وهكذا حينما بد� ُأت العمل يف ال�سيا�سة
من بابه���ا الوا�سع كرئي�س للجمهورية،
اعتق���دت �أن م���ن يعم���ل يف ال�سيا�سة
ُ
م�أخوذ بالهم الوطني ،و�إن كان كل طرف
ي���رى الأمور ال�سيا�سية من وجهة نظره
الوطنية البحتة ،و�إن كانت خمتلفة عن
الآخر ،لكن تبينّ يل العك�س حتى بع�ض
من هم �أق���رب �إيلّ� ،سواء يف اجلي�ش �أو
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الرئي�سان �إميل حلود واليا�س الهراوي يف ق�صر بعبدا

يف ال�سيا�س���ة ،ه���م �أول م���ن طعن يف
الظهر ،ثم يف ال�صدر ،وه�ؤالء كان يجب
�أن �أنتبه لهم ،فالنوايا الظاهرة وحدها
ال تكف���ي ،لأن البع����ض يف �رسيرته���م
مييلون حيث الريح متيل ،وهناك �أمور
كث�ي�رة كانت تغيرّ ت ،ل���و كان لل�صدق
وال�رصاحة مع النا�س وال�شعب مكانه،
وهناك كثري م���ن التفا�صيل لن �أحتدث
عنه���ا يف املدى املنظ���ور ،لكن حتم ًا
�سي�أتي ي���وم ويك�شفه���ا التاريخ غداً،
ويحكى فيها وعنها.
ي�ضيف� :أريد من �أجيال لبنان الطالعة
�أن تتعل���م من جت���ارب ودرو�س املا�ضي
واحلا��ض�ر ،حتى يعرفوا ماذا يفعلون يف
امل�ستقب���ل ،و�أنا يف م�سريت���ي� ،سواء يف

■ احلاج عمر غندور ر�أى �أنه ال يجوز �أن يبقى
الق�س���م الأكرب من اللبناني�ي�ن �صامت ًا يكتفي
باحل�ضور املتوا�ضع للنا�شطني الغيارى الذين
يعبرّ ون عن وج���ع اللبناني�ي�ن ،فيما الوطن
وامل�ؤ�س�سات والكيان �إىل ا�ضمحالل وزوال ،وال
تخجل الطبق���ة ال�سيا�سية اجل�شعة والفا�سدة
من تك���رار ظهورها على �شا�ش���ات التلفزيون
حتا�رض يف النزاهة والعفة والوطنية وال متلك
من هذه العناوين �شيئاً.
■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود ق��ال �إنه م��ن ال�صعب
احلدي��ث ع��ن زوال «�إ�رسائي��ل» ووح��دة الأمة
والآمال الكبرية ،ونحن نغو�ص يف م�ستنقعات
امل�ش��كالت ال�صغ�يرة والكب�يرة الت��ي نعج��ز
ع��ن حله��ا ،والت��ي ت��دل ع��ن حج��م التخل��ف
والف�س��اد ال��ذي يعي���ش في��ه بلدنا ،م��روراً مبا

املجتم���ع �أو اجلي����ش �أو ال�سيا�سة� ،أريد
�أن يع���رف �أوالدنا و�أحفادن���ا حقيقتها،
و�أن يكون يكون له���م خياراتهم الوطنية
الوا�ضح���ة ،دون الت�أث���ر بالإع�ل�ام الذي
�أ�ضحى �صناعة ك�ب�رى وو�سيلة �أ�سا�سية
للمال ال�ضخم العابر للقارات ،ول�رشكات
ر�أ�سمالية كربى عاب���رة للدول والقارات،
تُخ�ض���ع كل �شيء لإرادته���ا وم�صالح ما
مت ّثل ،وت�ؤ ّثر يف ال�شع���وب والر�أي العام،
�أريد �أن يكون لأجيالنا الطالعة ح�ضورهم
ودوره���م وقناعاتهم الرا�سخ���ة دون �أن
يخ�ضعوا للخ���ارج و�أهوائ���ه بعيداً عن
م�صاحلهم الوطنية.
وق���ال :هن���اك الكثري م���ن التجارب
وال�صرب �أريد من الأجيال اجلديدة �أن تطلع

ك�شفته الفتن��ة يف �سورية ،و�ص��و ًال �إىل العراق
والف�س��اد الذي يغرق في��ه ،عدا القت��ل والدمار
امل�ستمرين ،و�ص��و ًال �إىل التفجريات الإجرامية
يف ال�سعودي��ة ،والتي �أراد املجرمون �أن يثبتوا
�أنهم �أعداء للجميع ولي�س لل�شيعة فقط ،و�صو ًال
�إىل تفجريات �سيناء ،والفنت يف ليبيا وتون�س..
لكن رغ��م كل التخل��ف الذي تعي���ش فيه الأمة
ن��رى اخل�ير قادم�� ًا ،ون��رى «�إ�رسائي��ل» زائلة
قريب ًا ب�إذن اهلل.
■ النائ���ب ال�ساب���ق في�ص���ل الداوود؛ الأمني
العام حلركة الن�ضال اللبن���اين العربي ،ح ّذر
من خط���ورة انزالق لبنان نح���و الفو�ضى يف
ال�شارع واالنفالت الأمني ،يف ظل االنق�سامات
ال�سيا�سي���ة الداخلي���ة التي يفرزه���ا النظام
الطائفي ،ولعبة املحا�ص�صة ،وك�سب املغامن،
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عليها ،وتعرف حقيقتها ،حتى ال جنرتّ
يف كل مرة املرارات ،لأن التاريخ كثرياً
ما يعيد جتاربه ،فاملهم هو �أن يعرفوا
ويع���وا جيداً كيف ميكن �أن نبني دولة
�سليمة ،على قواعد را�سخة ومتينة يف
لبنان.
ب�ش���كل عام ،يق���ول الرئي�س حلود
�إنه يف جتربة م�سريت���ه كانت عملية
البناء والتطوي���ر يف اجلي�ش اللبناين
�سهلة ،فـ«ب�صفتي قائداً للجي�ش ،كنت
�أتخذ الق���رار و�أعطي الأوامر ،والآخرون
ينف���ذون ،دون �أن �أ�سم���ع لأح���د م���ن
ال�سيا�سيني.
�أم���ا يف رئا�سة اجلمهورية فالأمر
خمتلف د�ستوري ًا ،وعليك �أن تتعامل

ونهب املال العام ،وتدمري امل�ؤ�س�سات ،وتغييب
القانون و�إلغاء الرقابة وامل�ساءلة واملحا�سبة.
■ امل�ؤمت��ر ال�شعبي اللبناين هن�� أ� م�رص؛ قيادة
و�شعب�� ًا وقواته��ا امل�سلح��ة ،مب��شروع قن��اة
ال�سوي���س ،م�ش�يراً �إىل �أن ه��ذا الإجن��از يفت��ح
�آف��اق امل�ستقب��ل �أمام نهو�ض م��صر وعودتها
ملمار�سة دورها عربي ًا وعاملي ًا.
■ ال�شيخ ح�س���ام العيالين ر�أى �أن لبنان حقق
م���ا مل حتقق���ه ال���دول العربية عل���ى العدو
ال�صهي���وين ،فه���و ال���ذي ا�ستط���اع �أن ُيف�شل
العدوان ال�صهيوين على لبنان يف متوز ،2006
و�أ�سق���ط كل املراهنات على ك��س�ر املقاومة
وقه���ر «اجلي�ش ال���ذي ال ُيقه���ر» ،وذلك من
خالل الثالثي���ة الذهبية «اجلي����ش وال�شعب
واملقاومة».

مع واق���ع �سيا�سي قائ���م ،قد تتمكّن
م���ن الت�أثري �أو التغي�ي�ر فيه ،وقد ال
تتمكن».
وم���ن العرب الت���ي ا�ستخل�صها يف
رئا�سة اجلمهورية ،قد يت�ساءل البع�ض:
ماذا كان ميكن للرئي�س حلود �أن يعمل؟
يق���ول :بب�ساط���ة �شدي���دة� ،أكرث
مم���ا عملته بحكم الواق���ع ال�سيا�سي
والد�ست���وري وتقلي����ص �صالحي���ات
رئي����س اجلمهوري���ة ،مل �أكن ا�ستطيع
�أن اعم���ل ،واحلقيقة �أنن���ي ا�ضطررت
�أن �أهت���م بالإع�ل�ام �أك�ث�ر ،لتو�ضيح
احلقائ���ق ،والت�ص���دي لنه���ب املال
الع���ام ،بالإ�ضاف���ة �إىل االنتباه ممن
كان ُيعترب مق ّرب ًا من���ي ،فمثل ه�ؤالء
جاهزون دائم ًا لتغيري جلودهم والقفز
من م���كان �إىل �آخر ،و�إىل ثالث ورابع،
وتبع��� ًا للموا�سم وهلّم ج���را ،وه�ؤالء
كث�ي�رون جداً يف الب�ل�اد ،ويتجاوزن
الـ 90باملئة من الطبق���ة ال�سيا�سية،
مع الأ�سف ال�شديد.
لعل ال�س�ؤال الأهم �أمام هذا الواقع
يق���ول الرئي�س حلود :كي���ف ميكن �أن
ن�صلح هذا الواقع؟ يجيب :ثمة طريقة
واحدة ال ثانية لها ،وهي �أن يتم انتخاب
ممثلي ال�شعب احلقيقيني ،ولي�س وفق
الواق���ع الراهن ال���ذي ي�ؤثر في���ه �أو ًال
و�أخرياً ،امل���ال ال�سيا�سي واالنتخابي،
والواقع الطائفي واملذهبي ،وبالتايل،
فممث���ل ال�شعب الذي ي�صل ،ال ميكن �أن
يخدم وطنه و�شعبه ،ب���ل هو �سيكون
بخدم���ة من �أو�صله ودف���ع له املبالغ
املالية الكربى ،وعلى هذا النحو ت�صري
ال�سيا�سة عندنا �سوق نخا�سة ،تخ�ضع
للبي���ع وال�رشاء ،ومن يدف���ع �أكرث ،مع
الأ�س���ف ال�شديد .هن���اك قالئل جداً من
ال�سيا�سيني وامل�س�ؤول�ي�ن اللبنانيني
يرف�ضون اخل�ضوع للإغراءات املالية،
فبع�ضه���م كان���ت له حقيب���ة �شهرية
علي
بن�صف مليون دوالر ،و�أنا ُعر�ضت ّ
علي
�إبان قي���ادة اجلي����شُ ،
وعر�ضت ّ
ماليني الدوالرات بعيد ت�سلّمي رئا�سة
اجلمهوري���ة ،من دول وم���ن متم ّولني
كبار ،لكنن���ي رف�ضتُها ،لأنها تتعار�ض
مع قناعتي ومفاهيمي الوطنية.
�إذاً ،ب���ر�أي الرئي�س حلود ،ال بد من
عالج له���ذا الواق���ع ال�سيا�سي املرير،
ال���ذي يجع���ل اللبناني�ي�ن على حد
الأزم���ات االقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة
واالجتماعي���ة ب�شكل دائ���م ،ويع ّر�ض
وحدتهم الوطني���ة كل فرتة زمنية �إىل
االهتزاز..
وي�ش���دد الرئي����س حل���ود على �أن
العالج هو وفق قانون انتخاب وطني
وع��ص�ري ،يف ّع���ل وح���دة اللبنانيني،
ويك���ون بتفا�صيله قادراً على احلد من
نفوذ املال ال�سيا�سي ،والوباء املذهبي،
فم���اذا يف تفا�صيل ه���ذا القانون كما
يراه الرئي�س حلود؟
�إىل احللقة املقبلة

�أحمد زين الدين
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ّ
أكاذيب الرجال كثيرة ..تعرفي إلى أشهرها
ل���كل رجل �أكاذيب���ه اخلا�صة ،لكن
وجدت الدرا�سات �أن الرجال ي�شرتكون
يف بع����ض الأكاذيب� ،سنعر�ضها عليكِ
لتتعريف �إليها حتى ال يخدعك الرجل.
ال �أن���ا ال �أبكي :ال يع�ت�رف الرجل
ب�سهول���ة �أن���ه يبكي �أم���ام االخرين،
حت���ى و�إن حدث ذلك فه���و يربر هذا

ِ
أنـت

الفعل ب�أي �شيء ،غري �أنه يبكي ويقول
هذا �رصاحة �أم���ام الآخرين ،خ�صو�ص ًا
زوجت���ه �أو خطيبت���ه ،فمعظم الرجال
يرون يف البكاء �ضعفاً.
بالطبع �أنا ال �آكل هذا :يكذب �أغلب
الرجال بخ�صو�ص الأكل �إذا ما �س�ألتهم
زوجاته���م عنه ،فعل���ى �سبيل املثال،

عندما يح�� رّّض�ر الزوج���ان بع�ض ًا من
الطعام كي ت�أخذهم الزوجة �إىل العمل
يف اليوم التايل ،وتعر�ض على زوجها
�إذا كان يري���د من ذاك الطعام ،فيجيب
بالنفي ،ويق���وم بالليل وال يجد �شيئ ًا
�أمامه غري طع���ام زوجته في�أكل منه،
وعندما ي�أتي ال�صباح وت�س�أل الزوجة:

وطــفـــــلك

تربية األبناء على حب الوطن
تربية الأبناء على حب الوطن من املعاين الهامة التي
يجب �أن يعتني بها الآباء واملربون؛ لأنه يولّد عند الأبناء
الوالء واالنتم����اء والعمل املتوا�صل لنه�ضة ورفعة وطنهم،
كم����ا �أنه يعلمهم �أن هناك هدف ًا �أكرب يعي�شون من �أجله يف
ه����ذه احلياة ،يتعدى هذا اله����دف امل�صلحة ال�شخ�صية �إىل
امل�صلحة العامة اجلماعية.
هناك العدي����د من الو�سائ����ل التي قد يتخذه����ا الآباء
واملرب����ون لرتبي����ة �أبنائهم عل����ى حب الوط����ن وتعميق
املواطنة ،منها:
الق����دوة العملية :عندما ي����رى الأبناء دائم���� ًا والديهم
يتابع����ون الأح����داث والق�ضايا الهام����ة املتعلقة بالوطن،
وعندما يجدونه����م م�شاركني بفاعلية يف ه����ذه الأحداث،
ف�إن ذلك هو خري و�سيل����ة لرتبية الأبناء على حب وطنهم
واالن�شغال بق�ضاياه.
حب الأوطان من الإميان :وذلك عن طريق �أن يق�صّ الآباء
والأمهات الق�ص�ص الت����ي تنمي روح الوطنية وحب الوطن
يف نفو�����س الأبناء ،والتي تربط حب الأوطان بالإميان؛ فها
هو النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�رضب �أف�ضل الأمثلة
يف حبه لوطنه عندما خرج من مكانه وبلده الذي وُلد فيه
(مك����ة املكرّمة) ،فكان يخاطبها وعين����اه ت�سكبان الدموع:
«واهلل يا مكة لأنت �أحب الب��ل�اد �إىل اهلل ،و�أحب البالد �إىل

قلبي ،ولوال �أن �أهل����ك �أخرجوين منك ما خرجت» ..وكذلك
�سعيه �صلى اهلل علي����ه و�آله و�سلم يف نه�ضة بلدته و�أمته
بن�رش قيم اخلري والعدل ،وحماربة قيم الظلم وال�رش.
تدري����ب الأطفال على �إظهار حبه����م لوطنهم ،وذلك عن
طريق:
 ا�صطح����اب الأطفال �إىل الأماكن التي ت��ب�رز فيها الروحالوطنية ،مما يعمّق حب الوطن لدى الطفل منذ ال�صغر.
 ���ش�راء الأعالم والرايات والتي تربز معنى الوطنية وحبالوطن.
 حف����ظ الأنا�شيد الوطنية ،مما لها �أك��ب�ر الأثر يف تنميةاحل�س الوطني.
 اال�ستعان����ة بالر�سوم����ات على الوج����ه يف املنا�سباتتعب عن حب الوطن.
الوطنية ،والتي رّ
 ت�شجيعهم على �إبراز حبه����م لوطنهم بالتعبري عن ذلكاحلب بالكالم والكتاب����ة وال�شعر واملناق�شات بينهم وبني
الوالدين.
 4تدري����ب الأبن����اء عل����ى املواطنة :وذل����ك من خاللتدريبهم على التعامل احل�سن مع �إخوانهم يف الوطن ممن
يحمل����ون دين ًا �آخر غري دينهم ،فنعلّمه����م كما �أمرنا ديننا
احلنيف ب�أن نح�سن �إليهم ونربّهم ،فهم �رشكاء معنا يف هذا
الوطن ،ولهم ما لنا وعليهم ما علينا.

م���ن �أكل من الطع���ام؟ يجيب بالنفي
ويقول� :أنا مل �آكل �شيئاً ،وال �أرغب هذا
النوع من الطعام �أ�صالً.
رمبا ي�سخر الرجل من �أحد الربامج
الت���ي ت�شاهدها زوجته ويقول لها :ما
هذا الهراء؟ وعل���ي الرغم من �أن هذه
الربامج ت�سبب له الإزعاج ،من املمكن
�أن جتديه يجل����س وحيداً وي�شاهدها،
فالرجل بطبعه متناق�ض.
نع���م ،ب�إم���كاين �إ�صالحه���ا :هذه
الكذبة ي�ش�ت�رك فيها �أغل���ب الرجال،
فن���ادراً ما جند رج ًال يق���ول ال �أعرف،
فالرجال دوم ًا يبالغ���ون يف قدرتهم
على �إ�صالح الأ�شياء.
هناك نوع م���ن الرج���ال يتفاخر
مبعرفته بالكثري م���ع الن�ساء ،و�إقامة
العالق���ات العاطفية معه���ن ،وهناك
�أن���واع من الرجال عندم���ا تقابلينهم
للم���رة الأوىل جتدينه من تلقاء نف�سه
يحكي لكِ ع���ن مغامراته مع اجلن�س
الآخر ،فاعلمي �أن ه���ذا الرجل كاذب،
وه���ذه لي�ست �إال كذبة م���ن الأكاذيب
الت���ي اعتاد عليها ،ورمب���ا يحاول �أن
يجعلكِ تغارين عليه� ،أو رمبا يريد �أن
يو�صل لكِ �أن���ه مرغوب من الكثري من
الن�ساء ،ولن تقف عليكِ  ،ف�إذا رف�ضتيه
�سيكون ه���ذا خ�سارة ل���كِ  ،فن�صحية:
ابتعدي عن ه���ذا الرجل ،ففي الغالب
يكون هذا الرجل �ضعيفاً ،وال ي�صلح �أن
يكون زوجك يف امل�ستقبل.
دوم ًا يقول �إنه ال يتذكر متى كانت
�آخر م���رة قام بهذا الأم���ر ،ويف �أغلب
الأحيان يكون متذكراً جيداً هذا الأمر،
ومت���ى �آخر م���رة قام ب���ه ،ومع من،
ويف �أي م���كان ،لكنه بحاول �أن يراوغ

ويتعمّد الن�سيان وعدم التذكّر ،وك�أنه
لي�س �شيئ��� ًا هاماً ،فه���ذه من عادات
الرج���ال ،وال تفهمني مل���اذا يفعل هو
ذلك ،فعندم���ا تقول ل���ه زوجته :هل
تتذك���ر �آخر مكان ذهبن���ا �إليه �سوياً؟
يقول له���ا على الف���ور :ال ،ويف كثري
م���ن الأحيان يع���رف الإجابة ومتذكّر
لكل �شيء ،لكن���ه ال يريد �أن ي�شاركها
هذه اللحظ���ة الرومان�سي���ة ،فبع�ض
الرجال ي�سع���ون �إىل قتل الرومان�سية
داخل زوجاته���م ،ويف نهاية املطاف
ي�شتكون من هذه الت�رصفات ،ويقولون
�إن زوجاته���م �أ�صبح���ن بع���د الزواج
ال يطاق���ون ،ولو نظ���روا �إىل �أنف�سهم
لوجدوا �أنهم هم من �أو�صلهم �إىل هذه
املرحلة ،فعزيزي الرجل ال تلُم املر�أة
على ت�رصفاتها قبل �أن حتا�سب نف�سك
يف البداي���ة؛ هل كنت �سبب ًا يف هذا �أم
ال؟
يف بع�ض الأحيان عندما يكون �أحد
زمالء العمل �أو اجلامع���ة «�صديقاً»
معك على مواقع التوا�صل االجتماعي،
وحدث �أن جل�ستِ مع زوجك تتحدثان،
وج���اء احلدي���ث ع���ن «الفي�سبوك»،
جتدي���ن زوج���ك يفاج أ� عندم���ا يعلم
�أن���ك يف قائمة �أ�صدق���اء زميلك على
«الفي�سب���وك» ،على الرغ���م من �أنه
يومي��� ًا يتابعك عل���ى «الفي�سبوك»،
ويق���ر�أ كل تعليقات���ك ،وي�شاه���د كل
�ص���ورك ،لكن عندما تواجهينه بهذا �أو
تتكلمني عن هذا ينك���ر متاماً ،فدوم ًا
يحب الرجل �أن يكون غام�ض ًا وال يُظهر
حبه للطرف الآخر ب�سهولة.

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

لباقات لم تعد موجودة مع الزمن
بفعل التقدّم احل���ض�ري والعمراين،
�أ�صبح����ت قواعد الإتيكيت من املكمّالت
ومن �سمات الثقافة املتقدّمة فقط ،فيما
كانت يف �أيامنا ال�سابقة ركيزة التعامل
االجتماعي ،وم����ن ال يتقنها يُعترب وقع
يف خط�����أ �أخالق����ي كبري ،ل����ذا ،نطلعك
ونذكرك ببع�����ض القواعد التي �أ�صبحت
من املا�ضي.
على الرج����ل �أن يفتح الباب للمر�أة:
ال �ش ّك يف �أن ث����ورة املر�أة خالل القرن
الع�رشين ومطالبتها الكبرية بامل�ساواة
بالرجل� ،أخرجتها قلي ًال من دائرة الدالل
االجتماعي التي كان ي�ضمنها الإتيكيت
لها ،لذا ،من �أبرز الت�رصّفات التي كانت
قواعد بالن�سب����ة للربوتوكول واختفت،
ه����ي انتظار امل����ر�أة للرج����ل �أكان من
معارفه����ا �أم مل يكن ،كي يفتح لها باب
ال�سيارة� ،أو املدخل� ،أو امل�صعد حتى.
االمتناع عن طلب الهدية :لو �س�ألتِ
خب��ي�رة �إتيكيت مرموق����ة وعريقة عن
ر�أيه����ا بلوائ����ح الهداي����ا يف الزفاف �أو

الوالدات ،لأبدت ا�ستيا ًء عارم ًا و�سخط ًا
كبرياً ،لأن الإتيكيت لطاملا رف�ض رف�ض ًا
قاطع���� ًا فكرة �أن يطل����ب �شخ�ص معينّ
هديت����ه �أو يح����دّد للمدعوي����ن من �أين
يريده����م �أن يختاروها له� ،إىل درجة �أن
الإتيكيت كان يرف�ض حتى عبارة «من
دون هدايا» ،لكونها تد ّل على �أن هناك
توقع ًا لتلقي هدية �أ�صالً.
التعام����ل بامل����ال :تب����دّل كبري طر أ�
على �إتيكيت التعام����ل باملال ،فبع�ض
القواعد تعدّلت وغريه����ا تبدّل و�أخرى
اختف����ت كلياً .على �سبي����ل املثال ،كان
من امل�ستحيل �أن يقرت�ض رجل ما ًال من
امر�أة� ،أو يرت�ض����ي �أن تدفع عنه ،حتى
ول����و مل يكن على عالق����ة رحم �أو قربة
�أو ح����ب بها ،من جه����ة �أخرى ،كان من
املعيب �أن يتحدّث �شخ�ص ما عمّا ميلك
وما يجني ،والتباه����ي ب�أخذ القرو�ض
�أو ���ش�راء �أي غر�����ض بالتق�سي����ط� ..أما
الي����وم فكثري من هذه الأمور باتت �شبه
طبيعية.

منوعات
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حرقة وحموضة المعدة ..أسبابها وطرق عالجها
حرق���ة املع���دة ه���ي حال���ة
ا�سرتج���اع امل���واد احلم�ضية التي
تفرزه���ا املعدة �أثن���اء اله�ضم من
خالل املريء (وهو الأنبوب الوا�صل
بني الفم واملعدة) ب�سبب �ضعف يف
ع�ضالت فتح���ة الف�ؤاد ،وامل�س�ؤولة
عن �إغ�ل�اق املعدة ،وق���د يت�سبب
ذلك يف حرقة باملع���دة وال�صدر،
�إىل جان���ب ال�شع���ور باالنتف���اخ
والرغبة بالقيء ،كما يطلق عليها
�أي�ض ًا االرت���داد املعدي املريئي� ،أو
احلمو�ضة ،كما هو �شائع.
حرق���ة املع���دة �أو احلمو�ض���ة
حت���دث نتيجة ع���دة �أ�سباب ،مثل
النظ���ام الغذائي املتَّب���ع ،وبع�ض
التغي�ي�رات التي حتدث يف �أ�سلوب
احلياة ،وم���ن العوامل امل�ؤدّية �إىل
حرقة املعدة:
ق���د ي����ؤدي الإكثار م���ن تناول
بع�ض الأطعم���ة �إىل حدوث حرقة
املعدة ،ومنها :ال�شوكوالتة والقهوة
وال�شاي ،واملواد التي حتتوي على
ن�سبة عالية من الكافيني.
تناول الفواكه احلم�ضية والثوم
والطماطم قد ي�ؤدي �إىل احلمو�ضة.
زيادة ال�ضغ���ط على املعدة قد
يت�سب���ب يف ا�سرتج���اع احلم����ض
املع���دي ،وقد يكون ه���ذا ال�ضغط
ن���اجت ع���ن احلم���ل �أو ال�سمنة �أو
الإجهاد� ،أو حت���ى ارتداء املالب�س
ال�ضيفة.
فت���اق احلج���اب احلاج���ز قد
يت�سب���ب يف ح���دوث اال�سرتجاع
احلم�ضي.
الإكثار من تناول الأطعمةاملقلية
وامل�سبكة واملتبَّلة ،وما �إىل ذلك.
التدخني �أي�ض ًا يت�سبب يف حرقة
املعدة ب�شكل كبري.
كم���ا �أن بع����ض الأدوي���ة ق���د

تت�سبب يف احلمو�ضة ،مثل الأدوية
امل�ستخدمة لعالج بع�ض الأمرا�ض
الع�صبي���ة ،مث���ل الأرق ،و�أي�ض��� ًا
الأ�سربين وغريهما.
احلم���ل ،حيث تع���اين احلوامل
من حرقة املع���دة يف الوقت الذي
ي�ضغ���ط فيه الرحم عل���ى اجلهاز
اله�ضمي مع منو اجلنني.

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الإجهاد من الأ�سباب الرئي�سية
للحمو�ضة.
هل احلمو�ضة خطرية؟
ع���ادة ما تكون حرق���ة املعدة
مزعج���ة للكثري م���ن النا�س ،ويف
بع�ض الأحي���ان تكون م�رضة ،ف�إن
الأحما�ض املعدية التي تفرز داخل
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�أفــقــي
� - 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 - 2مت�شابهان � /شخ�ص ثقيل الظل يتدخل فيما ال يعنيه
 - 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه ال�سائرون
 - 4تخ���زن عليه اال�شياء � /أبد�أ يف عمل �شيء  /م�ستقيم �أو
منحنى بالقلم

املعدة تكون �شديدة اخلطورة على
الغ�ش���اء املخاطي املبطن للمريء
يف حال���ة حدوث االرجت���اع ،و�إذا
ا�ستمرّ وجود هذه الأحما�ض داخل
املريء لفرتة ق���د تت�سبب التهاب
الغ�شاء املبطن للمريء ،مما يعرف
مبر�ض التهاب املريء(  (esop h
 ،)agitisويف حالة تطور املر�ض

 - 5من ايطاليا (معكو�سة) � /شاب قوي
 - 6يف الأف�ل�ام امل�رصي���ة �أ�صب���ح م���ن
البهوات ولعب الدور الراحل احمد زكي
 - 7فم  /اله ال�شم�س عند قدماء امل�رصيني
� /أراد وطلب
 - 8م���ن ا�سماء الأ�سد  /غ�صبه على قبول
�أو عمل �شيء
 - 9م���ن الأط���راف  /من ��ش�روط احلج
والعمرة
 - 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج
عــمـــودي
 - 1كوكب قريب من الأر�ض  /ظلم وهوان
� - 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
� - 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 - 4خفا����ش  /وح���دة قيا����س الطاق���ة
الكهربية (مبعرثة)
 - 5ليوناردو االيطايل ر�سام املوناليزا /
�أ�شكال �أو �إ�شارات معربة عن معان معينة
 - 6ت�ستخدم للتف�س�ي�ر وال�ستطراد �أثناء
الكالم  /مرتبة معينة يف العدد من  1اىل
 / 5مت�شابهان

قد يتحوّل �إىل قرحة املريء.
وم���ن بع�ض الن�صائ���ح لعالج
حرقة املعدة:
جتنُّب تناول الوجبات الد�سمة.
عدم الذه���اب �إىل الن���وم بعد
تناول الطعام مبا�رشة ،لكن عليك
االنتظار ملدة �ساعتني على الأقل.
يف�ضل
م�ضغ الطعام جيداً ،كما َّ
تناول خم�س وجبات خفيفة طوال
اليوم.
جتنب الأطعمة احلريفة واملتبّلة
واملقليات.
��ش�رب امل���اء بكمي���ات كبرية،
خ�صو�ص ًا بع���د تناول الطعام ،كي
يعمل على تخفيف تركيز �أحما�ض
املعدة ،و�إزالة �أثرها من املريء.
اجللو�س �أثناء تن���اول الطعام،
وع���دم القيام بحركات مفاجئة قد
تت�سبب يف ارجتاع �أحما�ض املعدة
�إىل املريء.
الإق�ل�اع ع���ن التدخ�ي�ن الذي
يت�سبب بالكثري من الأ�رضار ويعمل
على �ضع���ف ع�ضلة الف����ؤاد التي
تعمل على عدم ارجتاع ال�سائل من
املعدة للمريء.
م�ض���غ اللبان من �أه���م �أ�سباب
الوقاية من احلمو�ضة ،لأنها تعمل
على تغليف املريء ب�سائل اللعاب،
وحمايته من الأحما�ض املعدية.
حماولة رفع الر�أ�س با�ستخدام
و�سادة �إ�ضافية �أثناء النوم ،لتجنّب
االرجتاع �أثناء النوم ،و�أي�ض ًا جلذب
الأحما�ض املعدية للأ�سفل.
عدم تناول الفاكهة ،عدا البطيخ
وامل���وز ،وع���دم تن���اول البندورة
�أو الب�ص���ل ،لك���ن م���ع الإكثار من
اخل��ض�راوات الأخ���رى واحلب���وب
الكامل���ة ،وال�سم���ك �أو الدواج���ن
منزوعة اجللد.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 7يعك����س ال�ضوء في�ب�رق  /ي�ستخدم لت�أمني
املمتلكات �ضد ال�رسقة
 - 8ذكر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية
ويجيد الكر والفر
 - 9امتحان
� - 10أ�ضخ���م �رشي���ان يف قل���ب االن�سان  /من
ا�سماء الأ�سد

( العدد  )369اجلمعة � 14 -آب 2015 -

كاريكاتير

الكون يدخل في حالة من الموت البطيء؟

موجة ّ
الحر تذيب ّ
السيارات!

�أظه���رت �أبحاث �شارك فيها نح���و مئة عامل من ثالثني
جامع���ة �أ�سرتالي���ة و�أمريكي���ة و�أوروبي���ة ،ودامت نحو 8
�سن���وات� ،أن الك���ون دخ���ل يف حالة من امل���وت البطيء،
و�شبّه �أحد العلماء امل�شاركني يف الأبحاث ،الكون يف هذه
املرحلة برج���ل «ا�سرتخى على فرا�ش وق���د غطى نف�سه
برداء ا�ستعداداً لنوم �أبدي»� ،إذ �إن الطاقة املنبعثة من 200
مليار جم���رّة انخف�ضت �إىل الن�ص���ف مقارنة مع ما كانت
عليه قبل ملياري �سنة.

مل يتوقّع �سائ���ح بريط���اين يف �إيطاليا �أن
ي�شهد على �أغرب حادثة �أمام عينه؛ حني ت�سبّبت
موجة احل���رّ ب�إذابة �سيّارة .،وكان �سائق الأجرة
الربيطاين «جون وي�ستربوك» يق�ضي �إجازة يف
�شمال �إيطاليا مع عائلته حني ر�أى �سيّارة تذوب
�أمام���هب�سبب موجة احلرّ الت���ي رفعت درجات
مو�ضح ًا �أ ّن
احلرارة �إىل �أكرث من  37درجة مئويّةِّ ،
ال�سيّارة هي من نوع «رينو» الفرن�سيّة.

ِّ
صفقوا بعد قراءة هذا الخبر
يُعت�ب�ر الت�صفي���ق م���ن الأ�سالي���ب الت���ي ي�ستخدمها
الأ�شخا����ص ،كباراً و�صغاراً ،للتعبري ع���ن الفرح والإعجاب
معي ،فنحن ن�صف���ق للطالب املجتهد� ،أو
ب�ش���يء �أو �إجناز نّ
العامل الكفء� ،أو املوظف املميز� ،أو الأم املثالية� ،أو للطفل
ال���ذي يتمكّن من �إجناز �أو تعلُّ���م �شيء جديد ،لكن هل خطر
ببال �أحدكم �أن يعرف ما هي فوائد الت�صفيق؟ وهل تختلف
الفائدة باختالف نوع الت�صفيق؟
التّ�صفيق بجميع الأ�صابع وبكامل كف اليد يُعترب مفيداً
ج ّداً ل�صحّ ���ة الإن�سان ،ويق���وم بتح�سني ال���دّورة الدمويّة،
ويعالج الآالم الع�صبيّة.
التّ�صفي���ق ب�أطراف الأ�صابع فقط :مفي��� ٌد ل�ضعف النظر،
وللرّعاف املتكرّر ،واللتهاب الأنف التح�سّ �سي.
التّ�صفيق بكفّ اليد فقط ،وبهذه احلالة تكون �أ�صابع اليد
منب�سطة ومتباعدة :هذا الت�صفي���ق يعزّز وظائف الأع�ضاء،
خ�صو�ص ًا الأمعاء.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

التّ�صفيق بقب�ضة اليد� ،أي قب�ض اليد على ظهر الأ�صابع:
ا�ستخ���دام ه���ذا الت�صفيف يُ�شعر �صاحبه ب���الأمل يف عظام
الأ�صاب���ع واملفا�صل ،خ�صو�ص��� ًا يف البداية ،لكن بعد فرتة
قليلة ي�شع���ر ال�شخ�ص بالراحة ،ويختفي الأمل منه ،ويعمل
ه���ذا الت�صفيق عل���ى الوقاية والعالج م���ن ال�صداع والآالم
املختلفة يف منطقه الكتف.
الت�صفيق بالأ�صابع فقط :هذا التّ�صفيق يركّز على تنبيه
الأ�صاب���ع ،ويعمل على الوقاية والع�ل�اج من �أمرا�ض القلب
وال�شُّ عب الهوائية.
الت�صفيق عن طريق �رضب ك���فّ اليد بظهر اليد الأخرى:
هذا الت�صفيق يعزّز منطقتي الو�سط والعمود الفقري ،ويقوم
بتقويتهما.
الت�صفيق م���ن وراء العنق� ،أي م ّد اليدي���ن خلف الر�أ�س
والتّ�صفيق بهم���ا :هذا الت�صفيق يخفّ���ف التعب يف منطقة
الكتفني ،وي�ساعد على فقدان الدهون التي ترتاكم يف اليدين.
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الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

