ّ
تــوتـر وغـضـب
نقل مقربون ل�صيقون مبرجع رئا�سي �سابق �أن��ه يف غاية التوتر
والغ�ضب لأن الرئي�س نبيه بري جتاهله متاماً ومل يدعه �إىل احلوار،
ويردد خالل جل�ساته اال�ستعرا�ضية :للر�ؤ�ساء ال�سابقني وزن وخربة،
وهم قادة يف املوارنة ،ويجب �أن تكون لهم كلمة.

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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 الصين ..والنظام «االشترا  -سمالي»
 أهمية الدور اإليراني بعد االتفاق النووي
ّ
«الـصبـاح» بـال كهـربــاء
وطـن

 2موضوع الغالف
االفتتاحية

في ذكرى رحيلك:
سورية ّ
بأمس الحاجة إليك
مت���ر يف هذه الأي���ام الذكرى احلادي���ة ع�رشة لرحيل
ّ
كر�س حياته
�سماح���ة ال�شيخ املج ّدد �أحمد كفتارو ،الذي ّ
خلدمة الإخاء الإن�ساين والدعوة �إىل اهلل عز وجل.
ق���د يكون احلدث عادي��� ًا ،فالعلم���اء والفقهاء ك�سائر
النا�س؛ يعي�ش���ون وميوتون ولهم �أقداره���م و�آجالهم ،ال
ي�ست�أخرون �ساع���ة وال ي�ستقدمون ،لكن الذي دفعني �إىل
الكتاب���ة اليوم ،هو حاجة �سورية له���ذا الرجل يف هذه
الأيام الع�صيبة.
رمبا كان ال�شيخ �أحمد كفتارو من القالئل الذين ميكنهم
�أن ُيحدث���وا فرق ًا ل���و �أدركوا هذه الأي���ام الع�صيبة .فقد
�أعلن الرج���ل منذ بداية دعوته �أن الإن�سان �أخو الإن�سان؛
�أح���ب �أم كره ،وعمل حياته ليكرّ����س عقيدة �أن «اخللق
كله���م عيال اهلل و�أحب اخلل���ق �إىل اهلل �أنفعهم لعياله»،
و�أن «الأدي���ان كلها م���ن اهلل» ،و�أن «الأديان واحدة يف
مقا�صدها ومبادئه���ا ومبانيها» ،و�أن «على الإن�سان �أن
يكت�ش���ف �أخاه الإن�سان يف �سعيه �إىل اهلل ،و�أن يبحث يف
كل �إن�سان عن مكان الفطرة التي �أودعها اهلل فيه قبل �أن
ينتظم يف �أي دين من الأديان».
ك�أمن���ا كان ال�شيخ ي�شاه���د �أيامنا الكئيب���ة هذه ،فكان
يرف�ض �أي �شقاق بني امل�سلمني ،مهما كانت مذاهبهم ،ولأجل
ال�سنة
ذل���ك فقد كان دوم ًا على ر�أ����س ن�شاطات الإخاء بني ُّ
وال�شيعة ،وكان ر�أ�س��� ًا يف كل املبادرات التي دعت للإخاء
الإ�سالم���ي  -امل�سيحي ،بل �إن���ه انطلق �إىل ما هو �أبعد من
الأديان ال�سماوية ،وحقق �صالت هامة مع البوذيني وال�سيخ
وديان���ات ال�شنت���و والأموتو يف الياب���ان ،وكان يف �سعيه
كل���ه يح ّدثهم عن اهلل اخلالق رب حمم���د ومو�سى وعي�سى
و�إبراهيم (عليهم ال�صالة وال�سالم)} ،ور�س ًال قد ق�ص�صناهم
عليك ور�س ًال مل نق�ص�صهم عليك{.
املتع�صبني
لقد كانت �أفكاره دوم ًا جتا َبه بال�صد من ق َبل
ّ
الذين �أظهروا اليوم حقيقة م���ا يعتقدونه جتاه الإن�سانية،
لكن عل���ى الرغم مما كانوا يتهمونه ب���ه من افرتاءات ،ظ ّل
ال�شيخ �شاخم ًا ي�ؤدي ر�سالته وال يتزحزح عن ر�سالة الإخاء
الإن�ساين.
حترك ال�شيخ
فقد
إ�سالمية،
ل
ا
الطوائ���ف
م�ستوى
وعلى
ّ
(رحم���ه اهلل) �ص���وب كل املذاه���ب والطوائف ،ويف جبل
الع���رب كان يعزز يف بني مع���روف روابط الإ�سالم التي
جمعت بني �أهل التوحيد على اختالف مذاهبهم.
ح�ي�ن رح���ل كان يف عزائ���ه م�سلم���ون وم�سيحيون،
و�أ�صوليون وعلمانيون ،وا�شرتاكيون وليرباليون ،وكانت
كلماته ت�س���ع اجلميع بلحن الإخ���اء ،و�أقيمت له �صالة
الغائب يف مئات امل�ساج���د وع�رشات الكنائ�س ،و�أقيمت
حفالت الت�أبني والقدا�س���ات يف �صوامع وب َيع و�صلوات
وم�ساجد يذكر فيها ا�س���م اهلل كثرياً ،وكانت �أيام ًا فريدة
للإخاء واملحبة بني �أبناء البلد الواحد..
لقد رحل الرجل وبقيت ذكراه و�أيامه الطيبة..
وما من كاتب �إال �سيفنى ..ويبقى الدهر ما كتبت يداه
فال تكتب بخطك غري �شيء ...ي�رسك يف القيامة �أن تراه
املحامي في�صل حممود كفتارو
www.athabat.net
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الحوار ..بين الواقع المفروض والنتائج الوهمية

معت�صمون يف �ساحة ال�شهداء حلظة انعقاد جل�سة احلوار

ت�أخّ ���ر الرئي����س نبيه ب���ري يف الدعوة
�إىل احل���وار ،حتى م ّل اجلمي���ع من جل�سات
الأربعاء النيابي���ة ،والنا�س يعريون نوابهم
الذين يداومون على «احل�ضور الأربعائي»،
�أنهم لوال لقاءات عني التينة ،ملا كانت هناك
كام�ي�را تلتقط نائباً ،وال هن���اك ميكروفون
�إعالم���ي يالحق �آخر؛ لأع�ضاء جمل�س نيابي
معطّ���ل ،ال يف التمثي���ل وال يف الت�رشيع وال
يف م�رشوعية وجود نواب يتقا�ضون الرواتب
من �أموال ال�شعب ..و«طبخ البح�ص» ما�شي.
يجب �أن يع�ت�رف اجلميع �أن اخلوف من
الفتنة ال�سُّ نية  -ال�شيعية بد أ� يف العام ،2005
ومتّت مواجهته بـ«التحالف الرباعي» ،و�أن
نتائ���ج انتخابات  2009كلّف «�إنتاجها» ما
ال يقل عن ملياري دوالر ،حتت �ضغط اخلوف
نف�سه ،ثم دخل لبن���ان ومعه كل م�ؤ�س�ساته
يف ح���رب مذهبية باردة بع���د العام ،2011
حالت حكمة البع�ض يف لبنان دون حتويلها
�إىل �ساخنة ،بل حارقة حتى درجات الرماد.
ويج���ب �أن يعرتف كل من �سيلبّي دعوة
احل���وار� ،أن امل�سائ���ل مت�شابك���ة �إىل درجة
التعقي���د ،متام ًا كما ه���ي يف ال�شارع ،ويف
حني ال يدري البع����ض من املتظاهرين ماذا
يريدون لك�ث�رة مطالبهم ،كذل���ك لن يتمكن
املتحاورون من حتديد من �أين يبد�أون ،مادام
العماد عون الذي «�صوّت �أن�صاره ب�أقدامهم
يف ال�ش���ارع» ،ق���د حدّد ما يعت�ب�ره مطلب ًا
حمقاً :انتخ���اب رئي�س من ال�شعب� ،أو و�ضع
قانون انتخابي ع���ادل ينتج جمل�س ًا نيابي ًا
يتوىل انتخاب الرئي�س ،وحزب اهلل هو حتم ًا
م���ع توجُّ ه و�ضع قانون انتخابي عادل على
قاعدة الن�سبية ولبنان دائرة واحدة ،وهذا ما
يرف�ض���ه النائب وليد جنبالط ومعه جماعة
«� 14آذار».
قد يك���ون اعتذار «الق���وات اللبنانية»
ع���ن احل�ضور هو ا�ستب���اق للنتائج التي قد
تن�سح���ب منذ حوارات بعب���دا على �أي حوار
�آخر مادامت الظ���روف مل تتبدل ،وقد يكون
�رشط انتخاب رئي�س للجمهورية يف الثالثني
من �أيل���ول واقعي��� ًا ميكن لـ«الق���وات» �أن

ت�ضع���ه تعجيزي ًا للعزوف ع���ن احلوار ،لكن
�رشط ان�سحاب حزب اهلل من �سورية يف زمن
«رماد الربيع العرب���ي» يبدو ك�أنه مبالغة
يف ت�سخ�ي�ن ال�ساحة ال�سيا�سي���ة اللبنانية،
م���ن منطلق نقطة قوة متتلكه���ا «� 14آذار»؛
�أن الأم���ر الواقع ال���ذي يعي�شه لبنان يكرّ�س
ما لقي�رص لقي�رص م���ن عدد النواب والوزراء
حتى الع���ام  ،2017ولي�س لدى «قي�رص» ما
يخ��س�ره �إذا تخلف عن جل�سات احلوار بقرار
فردي� ،أو ب�إيعاز من احللفاء «امل�ستقبليني»
الذين ميتلك���ون «كوتا» غ�ي�ر واقعية من
الن���واب امل�سيحي�ي�ن ولي�س���وا م�ستعدي���ن
للغو�ص حالي ًا يف قان���ون انتخابات مي�س
بهذه «الكوتا».

المرتقبة لحوار
َ
النتائج
األقطاب اللبنانيين سيكون
على أحسن تقدير مشابهًا
لحوار حزب اهلل « -تيار
المستقبل»

و�إذا كان���ت الأمور ق���د بلغت حداً يدفع
بالنائب بهي���ة احلريري لأن ت�سافر ملقابلة
ابن �شقيقها يف باري����س ،وبحث االنعكا�س
ال�شعبي ال�سلبي لت�رسيح الع�رشات من �أبناء
�صيدا� ،سواء العامل�ي�ن منهم يف «�سعودي
�أوجيه» �أو امل�ؤ�س�سات احلريرية يف لبنان،
على خلفي���ة الأو�ضاع املادي���ة املتدهورة
له���ذه امل�ؤ�س�س���ات ،ف�إن �أي بح���ث بقانون
انتخاب���ي على طاول���ة احل���وار لي�س من
م�صلحة «تي���ار امل�ستقبل» ،لأن ا�ستعرا�ض

و�ضع���ه على الأر����ض� ،سواء يف ع���كار �أو
طرابل�س �أو بريوت �أو زحلة والبقاع و�صو ًال
�إىل �صي���دا ،ال ي�شج���ع ه���ذا «التيار» على
البح���ث يف قانون انتخاب يحكم عليه منذ
الآن بالتقهقر.
يج���ب �أن نعرتف ب�أن الأقط���اب الذين
لبّوا دعوة ب���ري �أو �أولئك ال���ذي رف�ضوها،
لي�سوا م�ستعدّين يف الوقت احلا�رض لتبادل
التن���ازالت من �أجل حل���ول و�سطية تر�ضي
اجلمي���ع ،لأن الأخطر م���ن اقت�سام «جبنة
الدول���ة» ،ه���و الواق���ع الوطن���ي واخلطر
الوجودي على الكي���ان اللبناين ،والذي ما
زال البع�ض ينكر فيه على املقاومة ف�ضلها
يف هذا ال�ش�أن ،ال ب���ل يطالبها باالن�سحاب
من �سورية ،وك�أن اجلوار ال�سوري ب�ألف خري
و�أمان ولي�س هناك �إرهاب يقرع الأبواب من
ال�رشق ،بل حتى من اجلنوب ال�رشقي.
لن نذهب بعي���داً يف ا�ستنتاج النتائج
الوهمي���ة لهذا احل���وار ال���ذي فر�ضه واقع
ال�ش���ارع ،لأنه �سيك���ون على �أبع���د تقدير
م�شابه��� ًا حل���وار ح���زب اهلل « -تي���ار
امل�ستقبل» :حوار من �أجل احلوار ،مع بحث
�إمكانية تفعيل دور احلكومة والتوافق على
ت�رشيع ال�رضورة� ،رشط البدء مبناق�شة بنود
قان���ون انتخابي ن�سبي �سيطول البحث فيه
�أكرث مما نتوق���ع ،ونعتذر عن البوح مبا هو
خاف على �أحد :مادام الرئي�س احلريري
غري ٍ
مُ �رصّاً عل���ى «�إدارة الظهر» ،كما قال ال�سيد
ن�رصاهلل ،وم���ادام ميار�س ال�سيا�سة من باب
التحدي والت�شفي مم���ا يح�صل يف �سورية،
ومادام �ضمن لعبة �ش���د احلبال ال�سعودية
مع �إيران ،وقادراً على تعطيل �أي �إ�صالح عرب
م�صادرة النواب وفر����ض قوته يف التمثيل
احلكوم���ي ،ف�ل�ا حل ع�ب�ر �أي ح���وار �سوى
بـ«لبننة» �أداء �سع���د احلريري ،وحزب اهلل
والرئي�س بري �أدرى بكيفية «اللبننة» لوال
ا�ستم���رار اخلوف من بعبع الفتنة ال�سُّ نية -
ال�شيعية.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

ليلة حاول «المستقبل» التشويش على الحوار
عُ قدت �أوىل جل�سات احلوار بني قادة
الكت���ل النيابية ،يف املجل����س النيابي،
ولوحظ �أن االجتم���اع التمهيدي ا�ستُبق
بحملة �شعواء لكتلة امل�ستقبل النيابية
قبل �أقل م���ن ع�رشين �ساعة على التئام
طاولة احلوار ،مبا يذكّر مبا كان الرئي�س
نبي���ه بري قد حذّر منه قب���ل � 72ساعة
من املوعد ،حي���ث قال �إن احلوار ال يبد�أ
بـ«�صباح اخلري يا �أقرع».
كتل���ة «امل�ستقب���ل» النيابية �شنّت
هجوم��� ًا عنيف ًا ع�شي���ة جل�سات احلوار
ب�ل�ا �أي مربّر على ح���زب اهلل ،م�ستعملة
تعابري ت�صل �إىل الق���دح والذم ،كتعبري
«م�سيلم���ة» ،واتهامات �ساقتها يف غري
وقائعها ،وفيه���ا ك ّم كبري من التحري�ض
املذهبي الذي ينتظ���ر رداً وا�سعاً� ،سواء
من حزب اهلل �أو التيار الوطني احلر ،وهو
ي�شف غليل من
الأمر الذي مل يح�صل ،ومل ِ
�صاغ «البيان الأزرق» الذي بدا وا�ضح ًا
عليه طريق���ة ونهج و�أ�سل���وب الرئي�س
ف����ؤاد ال�سنيورة ،الذي ح�رض على طاولة
احلوار ب�صفته رئي�س ًا لكتلة «امل�ستقبل»
النيابية ،وه���و ما يعيد ال�ضوء �إىل ن�ص
الدعوة الت���ي كان قد وجّ هه���ا الرئي�س
نبيه بري من �أجل احلوار املن�شود ،حيث
�أ�شار �إىل «قادة الكتل» ولي�س «ر�ؤ�ساء
الكت���ل» ،وك�أن���ه كان ي�ست�رشف بع�ض
املواقف التي ميكنه يف حلظة ما ،وعلى
طريقته و�أ�سلوبه املميزين �أن ي�ضع حداً
له ،ب�صفته «غري ذي �صفة».
املهم ،احلوار �أقل���ع ،و�إدارته تعرف
كي���ف ال جتعل���ه يتج���ه يف اجتاهات
مت�شعبة �أو خاطئة ،مع العلم �أن م�صادر
وا�سع���ة االطالع ك�شفت �أن���ه مع �صدور
«البي���ان الأزرق» ،ع���رف راعي احلوار
و�أكرث م���ن طرف� ،أن �صاح���ب ال�صياغة
والأ�سل���وب الت�صعيدي يح���اول �أن يوتر
الأج���واء« ،لي�شو����ش» عل���ى احل���وار

املوعود ،علم��� ًا �أنه مل يتخ��� َّل عن هذا
الأ�سلوب �أي�ض ًا يف م�سرية احلوار القائمة
ب�ي�ن حزب اهلل و«تي���ار امل�ستقبل» يف
عني التينة.
اجلل�س���ة الأوىل م���ن احل���وار رغم
الأج���واء الت���ي �أث�ي�رت بالتزام���ن مع
العا�صف���ة الرملية الت���ي ت�رضب لبنان،
�أر�س���ت ج���دول الأعم���ال ال���ذي طرحه
الرئي����س ب���ري ،و�أوج���دت املناخ���ات
ال�ستكم���ال احلوار ،بالرغ���م من �ضجيج
و��ص�راخ التح���ركات ال�صاخب���ة التي
كانت جتري على بع���د �أمتار من مبنى
جمل����س النواب ،مل���ا ي�سمى «املجتمع
املدين» وف���ق امل�صطلح الأمريكي ،الذي

المطلوب محاسبة مالية
منذ الطائف ..تكشف
المستفيد من اللعب بصرف
الليرة وسندات الخزينة ذات
الفائدة العالية

يحاول �أن ي�أخذ املجتمعات �إىل فو�ضى
متع���ددة الأ�شكال والوج���وه ،وك�أنه يف
�أي بلد يج���ري احلديث فيه عن جمتمع
مدين وحقوق �إن�س���ان ،عدة جمتمعات،
وهو الأمر ال���ذي مل يفهمه كثريون ممن
يت�صدرون احل���راك ال�شعبي ،و�إذا جنحوا
يف مهمته���م التي اعرتف بها ديفيد هيل

نف�سه �أمام الرئي����س بري� ،سيكون وبا ًال
على البلد.
املهم �أن احلوار بد�أ ،وقد ال يح�سم �أي
تف�صيل من جدول الأعمال ،لكن �سيُ�سهم
يف تربي���د الأجواء املت�شنجة ،وقد يُ�سفر
عن بع����ض احللول ال�رضوري���ة ،ك�أزمة
النفايات الت���ي ي�ضعها رئي�س احلكومة
متام �سالم ك�أولوية ،ال�سيما �أن «ال ناقة
وال جمل» ل���ه يف هذه الق�ضية املعقّدة
الت���ي ورثها من احلكوم���ات املتعاقبة،
خ�صو�ص ًا احلكومات التي كان فيها ف�ؤاد
ال�سنيورة وزير دول���ة لل�ش�ؤون املالية،
ووزي���ر مالي���ة ورئي�س حكوم���ة ..حبذا
لو يتذكر ال�سني���ورة حمرقة برج حمود
وتفا�صيله���ا ( ،)2000 – 1998وكي���ف
تغريت الأحوال ..ف�سبحان مغيرّ الأحوال.
انتهت اجلل�سة احلوارية الأوىل على
وقع التظاهرات التي �أحاطت باملجل�س
النياب���ي ،ورفع���ت �شع���ارات خمتلفة
ملواجهة الف�ساد..
لكن� ،أين الفا�سدون؟ ومن هم؟ وكيف
تراكم ال َّديْن العام وعجز املوازنة؟ فذلك
ال ج���واب له ،ولن ي�ؤت���ى على ذكره يف
احلوار ،وكل الأمل �أن ال ينتهوا على طريقة
مان�شيت جري���دة «امل�ستقبل» �صبيحة
ي���وم احلوار ،والذي جاء فيه «امل�ستقبل
حتيي احلراك امل���دين :ملحا�سبة مالية
منذ الطائف».
حبذا ل���و يح�صل ذلك ،فم���ن ا�ستفاد
م���ن اللعب ب�رصف الل�ي�رة ،ومن �سندات
اخلزينة ذات الفائدة العالية؟ وكيف جرت
التلزمي���ات بالرتا�ضي؟ و�أي���ن  4مليارات
لرية هبات �إبان حرب متوز؟ وكيف �سرُ قت
بريوت ل�صالح �رشكة خا�صة؟ ووو ..وماذا
عن م�صري الـ 11مليار دوالر ال�ضائعة من
املوازنات منذ 2005؟

عبد اهلل نا�صر

¡ مل�صلحة الع�سكر؟

ت���دور يف �أروق���ة �سيا�سي���ة ج���داالت هام�سة حول
�سقوط حظ���وظ �أي ع�سكري حايل �أو �سابق يف رئا�سة
اجلمهوري���ة ،بع���د م�شهد ال�شارع الداع���ي �إىل �إ�سقاط
الطبق���ة ال�سيا�سي���ة عن بك���رة �أبيه���ا ،بينما اعترب
خمت�ص���ون مبيزان الر�أي الع���ام �أن ما يجري حتم ًا ال
ي�صب �إال يف م�صلحة الع�سكر.
ّ

¡ حبل الكذب ق�صري

قال �أحد م�شايخ الطائفة الدرزية �إن اتهام وليد
جنبالط للنظام ال�سوري باغتيال ال�شيغ بلعو�س �سببه
انتظار «دية» يقب�ضها من رعاة وممويل «جبهة
الن�رصة» ،وهو ي�شبه موقفه بعد مذبحة «قلب لوزة»
بينوا له
على �أيدي �أ�صدقائه يف «الن�رصة» ،الذين ّ
فع ًال �أن حبل الكذب ق�صري.

¡ �صفقة غازية

جتري يف الكوالي�س الإعداد ل�صفقة قوارير غاز فارغة
ي�ستفي���د منها م�س�ؤول معني ب�ستة ماليني دوالر على
الأقل؛ كربح ٍ
�صاف من دون �أدنى تكلفة.

¡ لأ ..ما بتمون

ك�ش��فت حمامي��ة م��ن منطقة �ص��يدا �أن جهة �سيا�س��ية
ناف��ذة و�ض��عت قائم��ة با�س��ماء حمامني للدف��اع عن
جرائم �أحمد الأ�س�ير ،ورف�ض��ت املحامية �إدراج ا�سمها
يف القائمة ،ما �أثار غ�ض��ب اجلهة املذكورة التي كانت
تعتق��د �أنه��ا «بتم��ون» ،خ�صو�ص�� ًا �أن له��ا �س��ابقة يف
حاالت مماثلة.

¡ حذر

لوح���ظ �أن ع���دداً ال ي�ستهان به من ال���وزراء والنواب
�صمتوا عن الت�رصيح املت�شنج ،وكذلك �أوقفوا جوالتهم
الإعالمية مع تنامي احلراكات ال�شعبية.

¡ نحو انقالب كبري

م�ؤ�س�س��ة دينية ك�برى جت��ري اال�س��تعدادات لتحوالت
كب�يرة يف هيكليتها الإدارية على م�س��توى لبنان ،مبا
ي�ش��به االنقالب على الدور ال��ذي طُ بعت به منذ حتولها
ع��ام � 1932إىل م�ؤ�س�س��ة وطني��ة هام��ة وك�برى لعب��ت
دوراً يف التاري��خ الوطني اللبن��اين ،والهيكلية اجلديدة
ت�صب يف م�صلحة «تيار» من الطائفة،
كما ر�ش��ح عنها ّ
وحتديداً �شخ�ص واحد من هذا التيار.

¡ �آالف ال�شباب خارج عر�سال

�آالف ال�شباب م���ن عر�سال باتوا خارج بلدتهم ،ب�سبب
رف�ضه���م �أخذ البل���دة و�أهلها �إىل التط���رف والإرهاب،
ومع���اداة حميطها ،وه���ي التي عرف���ت يف تاريخها
مبوقعه���ا الوطن���ي والقوم���ي والقي���ادي يف البقاع
ال�شم���ايل .وكما ُعل���م ف�إن �أطراف ًا كان���ت يف الأ�سا�س
ال وزن له���ا وال دور ،ومعروف���ة بتل ّونه���ا� ،أ�صبح���ت
بف�ضل «تيار امل�ستقبل» حتت���ل مكان ًا بارزاً ،وتلعب
�آالن الأدوار اخلطرية مل�صلح���ة املجموعات ال�سورية
الإرهابية والتكفريية.

¡ ال�سفارة ..ولي�س الإدارة

كان الفت�� ًا م��ا �أعلن��ه الرئي���س نبي��ه ب��ري �أن ال�س��فري
الأمريكي يف لبنان دايفي��د هيل اعرتف �أمامه بعالقة
�س��فارته مع العديد من الذين يقودون احلراك ال�ش��عبي
يف و�س��ط بريوت ،و�إن نف��ى �أن يكون لإدارة بالده دور
يف ذلك� ..إذن ،ال�سفارة ولي�س الإدارة يا عم �سام.

¡ ق�ضاء غري نزيه

«كتلة امل�ستقبل» النيابية خالل اجتماع لها يف بيت الو�سط

خالل حفل اجتماعي ،جزم دبلوما�سي �أن قرار الق�ضاة
الفرن�سي�ي�ن يف جرمية اغتي���ال يا�رس عرفات هو قرار
�سيا�سي بامتياز� ،سيما �أن الإثبات الطبي مبوته جراء
مادة بولوني���وم ،غريم�شكوك فيه على الإطالق ،قائالً:
الق�ضاء الفرن�سي بهذه احلال لي�س �أف�ضل من �أي ق�ضاء
يف دول���ة متخلفة يحكمها طغ���اة ،والهدف هو تربئة
«�إ�رسائيل» من اجلرمية املو�صوفة.

4

( العدد  )373اجلمعة � 11 -أيلول 2015 -

واشنطن تحشد عربانها لمزيد من استنزاف سورية
ريت�شارد هولربوك؛ الدبلوما�سي
الأم�يرك��ي ال��ذي ت��ويف �أواخ���ر عام
 ،2010وهو عينه ب��اراك �أوباما يف
ال��ع��ام  ،2009مبعوث ًا خا�ص ًا �إىل
�أفغان�ستان وباك�ستان ،وكان قبلها
قد عُ نِّي مندوب ًا خا�ص ًا �إىل يوغ�سالفيا
ال�سابقة ،لإنهاء ال�رصاع بني البو�سنة
وتو�صل �إىل اتفاقية دايتون
ّ
والهر�سك،
عام  ،1995والتي �أنهت هذا ال�رصاع،
ه��و م��ن حت���دّث ع��ن دبلوما�سية
«احلقيبة والدبابة».
ويبدو �أن «العقول» اخلليجية
«ال��ن�ّي�رّ ة» ق��د ا�ستفادت م��ن هذه
«النظرية» الأمريكية ،لتقدم لل�سيد
الأم�يرك��ي خدماتها «اجلليلة»،
خ�صو�ص ًا �أن هناك كثرياً من العيون
الأمريكية احلمراء على تلك الدول
الغازية يف ال�صحراء العربية ،التي ال
تقبل ل�شعوبها �أن يُدخلوا «احلداثة»،
فريت�شارد بريل؛ الذي كان يطلق عليه
«�أمري الظالم» ،وعمل م�ست�شاراً يف
البنتاغون الأمريكي �أيام جورج بو�ش
االبن ،كان ينظّر وي�أتي بالباحثني
الأمريكيني ليحا�رضوا �أمام جرناالت
الواليات املتحدة ،وينظّروا «ل�رضورة
التغيري يف ال�سعودية ،و�إال �سينفجر
الو�ضع يف وجهنا».
ورمبا لهذا �سارعت مملكة الرمال،
وامل�شيخات اخلليجية ،ملبايعة
كل امل�شاريع الأمريكية للمحافظني
اجل���دد يف الهجوم على املنطقة
وتفكيكها ،وعليه قدّمت ال�سعودية
وقطر والبحرين كل �شيء؛ القواعد
الع�سكرية ،والأم�����وال ،والأر�����ض،
لالنطالق لغزو العراق عام .2003
قبلها كانت اململكة «الوهابية»
قد قدّمت كل الإمكانيات لن�شوء وتطور
وارتقاء «القاعدة» التي ع�شع�شت
يف �أفغان�ستان ،ون�صّ بت عليها قائداً
و�أمرياً وزعيماً؛ جنل �أحد �أبرز و�أكرب
رجال الأعمال ال�سعوديني ،و�رشيك
العديد من �أم��راء الأ��سرة احلاكمة،
�إ�ضافة �إىل كونه �أ�صله من ح�رضموت

اليمنية ،التي ي�ضع �آل �سعود عينهم
عليها منذ ع�رش �سنوات..
�إىل �أن كانت �أح��داث � 11أيلول
تبي �أن من �أ�صل 19
 ،2001التي نَّ
مهاجم ًا من «القاعدة» ،بينهم 16
�سعودياً ،فكانت بداية هيَجان الثور
الأمريكي ،الذي تو�سّ ع بقواعده يف دول
اخلليج ،وبد�أت مرحلة جديدة توالها
كاتب �سيناريو بارع ،ال يقتل �أبطاله،
لكنه يوزّع عليهم االبت�سامات ،وهكذا
�أمكنه �أن يجعل الدولة العربية خارج
�أي خيال عربي ..ال بل �إن هذا اخليال
كان قد ب��د�أ ميوت منذ �أن جرّ �أنور
ال�سادات �إىل اتفاقية كامب دايفيد،
وحوّل م�رص �إىل دولة يع�شع�ش فيها
الف�ساد والقطط ال�سمان ،ول�صو�ص
املال احلرام ،ليتبعها باتفاقيتي وادي
عربة مع الأردن و�أو�سلو مع منظمة
التحرير الفل�سطينية ،بينما كانت
معظم الدول باعة الكاز ال�صحراوية
تطبّع �رساً وعلن ًا مع العدو ،وتدافع
عنه ،ونذكر على �سبيل املثال ال
احل�رص ،املوقف الر�سمي ال�سعودي يف
قمة العدوان «الإ�رسائيلي» يف حرب
متوز  ،2006ال��ذي �صدر عن جمل�س
ال��وزراء الذي اجتمع برئا�سة امللك
وو�صف املقاومني بـ«املغامرين».
ك��ان انت�صار املقاومة العظيم
ك��امل��اء ال�ساخن ال��ذي �سقط على
ر�ؤو�س باعة الكاز ،لهذا فر�ض ال�سيد
الأمريكي �أن تتحول «�إ�رسائيل» فع ًال
خارج اخليال العربي الذي مات ،وال
بد بر�أيهم �أن ميوت من هو قادر على
�إع��ادة �شحنه يف حلظة ما ،فاندفع
بائع الكاز بكل قوته من �أجل هذه
املهمة.
خرجت حاملة الغاز القطرية من
اللبا�س الذي ارتدته ،كدولة ت�سعى
للحداثة وال��ت��وازن ،وب��د�أت بتمويل
�أكذوبة «الربيع العربي» ،واندفعت
مملكة الرمال تهول وتهدد ،و�سخّ روا
له مئات املليارات من الدوالرات..
ووفق ًا للمعلومات ،ف�إن قطر تدفع

�أم تبكي على ابنتها التي ا�ستهدفتها املجموعات امل�سلحة يف حلب

�شهري ًا لـ«جبهة الن�رصة» وحدها،
التي تُعترب ذراع «ال��ق��اع��دة» يف
ب�لاد ال�شام ،ع�رشين مليون دوالر
�شهرياً ،وال�سعودية هي التي �أ�سهمت
يف والدة «داع�ش» لت�سبق قطر يف
تطرفها �ضد الدولة الوطنية ال�سورية،
م��ن خ�لال رب��ط ال��ع��راق ب�سورية
يف الفو�ضى العارمة ،التي تنتهي

(�أ.ف.ب).

ب�إعادة ت�شكيل املنطقة وفق ر�ؤية
�صهيونية� ،إ�ضافة �إىل متويلها الكبري
للعديد من التنظيمات الإرهابية،
كـ«جي�ش الإ�سالم» بقيادة زهران
علو�ش ،و«�أحرار ال�شام» ،ناهيك عن
امل�شاركة الفاعلة يف غرفة «موك»
التي تعمل خللق دويلة حلد جديدة
على احلدود مع اجلوالن املحتل ومع

الأردن ،الذي يتميز بالتن�سيق الأمني
ال�شديد مع املخابرات ال�صهيونية
والأمريكية.
ثمة خال�صة وا�ضحة لكل لهذا
الواقع ،عبرّ ت عنه درا�سة �صدرت عن
«معهد �سرتاتفور» املميز ب�صلته
الوثيقة بـ« ،»CIAوهي �أن الإجناز
الثمني املحقق بنتيجة احلرب على
�سورية ه��و �شل ال��ق��وة الإقليمية
ال�����س��وري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت املناف�س
الرئي�سي لـ«�إ�رسائيل» قبل عام ،2011
و�إ�شغالها ب�أولويات الت�صدي للتهديد
ال��داخ��ل��ي ال���ذي متثله اجلماعات
امل�سلحة املتعددة ،خ�صو�ص ًا تنظيمي
«داع�ش» و«الن�رصة» ،ويقدم التقرير
�صورة خلال�صة امل�شهد الإقليمي
ال��ذي يجعل من «�إ�رسائيل» القوة
التقليدية الأك�بر يف املنطقة بفعل
�إ�شغال اجلي�شني ال�سوري وامل�رصي
بتحدي مواجهة التهديد الإرهابي يف
الداخل.
بيد �أن التقرير ي�سجل �أي�ضاً ،قدرة
الدولة الوطنية ال�سورية بقيادة الأ�سد
على ال�صمود ومواجهة املجموعات
الإرهابية من جهة ،واحلفاظ على
قدرات الردع بوجه الكيان العربي من
جهة ثانية ،ومتا�سك اجلي�ش ال�سوري
وظهور قيادات و�أجيال جديدة �شابة
من القادة الع�سكريني الذين �صاروا
ميلكون �أعظم املهارات احلربية من
جهة ثالثة..
هل �سنكون �أمام مرحلة جديدة
من املواجهات الكربى؟
لنتابع تطورات امليدان ال�سوري
بدقة ،و�إىل �أي��ن �ستتجه اليمن يف
امل��واج��ه��ات ال��ت��ي ت��دخ��ل �شهرها
ال�����س��اب��ع ،و���س��ط �إج����رام �سعودي
وخليجي قل نظريه ،و�صفه �صحايف
ميني �أن هدفه التغطية على الإجرام
ال�صهيوين ،لإظهار العربي كم�صا�ص
دماء..؟

�أحمد زين الدين

محاولة إثارة الفتنة في السويداء :الهدف درعا
ت�ؤكد م�صادر �سورية وا�سعة االطالع� ،أن الهدف
من عملية اغتيال ال�شيخ وحيد البلعو�س ،الذي
ا�شتهر ب�إطالق مواقف معار�ضة للدولة ال�سورية ،كذلك
تفجري عبوة نا�سفة �أمام م�شفى ال�سويداء ،بتكليف
من «اجلي�ش احلر» وغرفة «موك» يف الأردن ،هو
�إ�شعال فتنة يف ال�سويداء ،وقلب الر�أي العام الدرزي
�ضد الدولة ،علّها ت�سهم يف �إ�سقاط درعا املجاورة
يف �أي��دي املجموعات امل�سلحة� ،إذ ال ميكن لهذه
املجموعات ال�سيطرة على الأخرية� ،إال عرب ا�ستهداف
�صمود ال�سويداء.
كذلك ،يحاول العدو «الإ�رسائيلي» بدوره «�إعطاء
�سمة» للموحدين يف �سورية؛ �أنهم كبع�ض دروز
فل�سطني املحتلة� ،أو �أن�صار النائب وليد جنبالط� ،أي
يعقدون «حتالفات ال�رضورة» مع �أي كان ،يف �سبيل
البقاء يف الأر�ض ،كما فعل «بيك املختارة».
ففي ب��داي��ة احل���رب ك��ان ج���زءاً م��ن اجلبهة

«التقدمية» ،ثم حني ا�ست�شهد وال��ده انتقم من
امل�سيحيني يف املنطقة ،بالرغم من �أنه كان يدرك
متام ًا �أنهم �أبرياء من دم �أبيه ،وقد اعرتف بهذا فيما
بعد ،ثم ما لبث �أن حتالف وقدم الت�سهيالت للجي�ش
«الإ��سرائ��ي��ل��ي» حني احتل الأخ�ير اجلبل ،وحني
ان�سحب «الإ�رسائيليون» تاركني املنطقة لي�سودها
اخل��راب واالقتتال حتالف مع �سورية ،التي ثبّتت
وجوده يف «حرب اجلبل» ،يوم �ص ّد اجلي�ش ال�سوري
وحلفا�ؤه هجوم «القوات اللبنانية» على معاقل
احلزب التقدمي اال�شرتاكي يف منطقتي عاليه وال�شوف
يف العام  ،1983ثم عززت دم�شق احل�ضور اجلنبالطي
يف م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية ،خ�صو�ص ًا يف املجل�س
النيابي ،من خالل �إق��رار قانون انتخابي يف العام
 ،1992ق�سّ مت مبوجبه حمافظة جبل لبنان مبفردها
�إىل �أق�ضية ،ثم ع��اد بعدها وحتالف مع «�أع��داء
الأم�س» ،و�أعلن العداء على �سورية وقيادتها غداة

ان�سحاب جي�شها من لبنان ،كل ذلك يف �سبيل ت�أمني
م�صاحله ال�سيا�سية واالنتخابية ،واملالية �أي�ضاً.
الري��ب �أن واق��ع م�ؤيدي جنبالط وبع�ض دروز
فل�سطني املحتلة ال��ذي��ن انخرطوا يف «اجلي�ش
الإ�رسائيلي» ،ال ينطبق على املوحّ دين يف اجلارة
الأق��رب ،فهم مكوّن رئي�سي من املجتمع ،وعن�رص
�سيادي يف ر�سم الكيان ال�سوري الراهن ،ولهم باع
طويل يف حماربة الغزاة والدخالء ،فهم من قادوا
الثورة ال�سورية على اال�ستعمار ،وقد �أُ�سندت قيادتها
�إىل �سلطان با�شا الأطر�ش يف العام .1925
وا�ستمرت ت�ضحيات املوحّ دين ،حيث �شاركوا
بفاعلية يف حرب ت�رشين �ضد العدو «الإ�رسائيلي» يف
العام  ،1973وقدّموا �آنذاك كوكبة كبرية من ال�شهداء يف
�سبيل حترير �أر�ضهم ،وهاهم يقفون �إىل جانب جي�شهم
يف مواجهة الإره��اب والتكفري ،وجتلّت م�ؤخراً �أبرز
حمطاتهم البطولية يف الدفاع عن مطار «الثعلة» يف

جبل العرب ،حيث �صدوا �إىل جانب القوات امل�سلحة
الهجوم التكفريي على القاعدة اجلوية ،فكان مبنزلة
الرد الأول على دعوة «�إ�رسائيل» االحتوائية ملوحّ دي
�سورية.
يذكر �أي�ض ًا �أن دروز اجل��والن يرف�ضون حمل
اجلن�سية «الإ�رسائيلية» ،رغم معاناتهم على امتداد
نحو ن�صف قرن ،وي�ؤكدون يف كل منا�سبة اعتزازهم
بوطنهم وقياتهم.
بناء على ما تقدّم ،ميكن القول �إن حماولة �إثارة
الفتنة التي ي�ستمر البع�ض يف حماولة �إ�شعالها بني
الدروز و�أبناء وطنهم لن مترّ ،فالدروز يدركون  -قبل
�سواهم � -أن الرابح من تلك الفتنة �سيكون املنظمات
الإرهابية التي تكفّر الدروز وحتلل دمهم ون�ساءهم،
وجناح الفتنة اليوم �سيجعل من ال�سويداء رقة ثانية.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

إنسانية أوروبية تجاه السوريين ..ولكن

( العدد  )373اجلمعة � 11 -أيلول 2015 -

5

من هنا وهناك

¡ انقالب دبلوما�سي

ر�أت �صحيفة «فاينان�شال تاميز» �أن دعم جمل�س
التع���اون اخلليج���ي االتفاق املربم ب�ي�ن �إيران
والغرب ،ميثّل انقالب ًا دبلوما�سي ًا ل�صالح الواليات
املتحدة ،بعدم���ا وعد �أوبام���ا دول اخلليج ب�أن
توفّر لهم وا�شنطن املزيد من املعدات الع�سكرية،
ومن بينه���ا نظام دفاعي �صاروخ���ي .و�أو�ضحت
ال�صحيف���ة �أن زيارة املل���ك ال�سعودي �سلمان بن
عبد العزيز لرو�سيا ت�أت���ي يف �إطار ا�سرتاتيجية
ذات حموري���ن جتاه الأزم���ة ال�سورية ،فقد رفعت
ال�سعودية من م�ستوى توا�صلها الدبلوما�سي مع
رو�سيا ،الفتة �إىل �أن الأمري حممد بن �سلمان يعمل
منذ فرتة على ا�ستئناف احلوار مع رو�سيا.

¡ تعاون ا�ستخباراتي بني م�رص و�سورية

�سوريون متوجهون من تركيا �إىل �أوروبا

يوم ًا بعد �آخر تزداد الأزمة الإن�سانية
ال�سورية �صعوبة ،ويتقاطر ال�سوريون
�أفواج ًا للقرع على �أبواب االحتاد الأوروبي؛
يف م�شهد كارثي �إن�ساين مل ي�شهد التاريخ
احلديث مثله.
ومع تكاثر قوارب املوت يف املتو�سط،
ومع انت�شار �صور الذ ّل على طرقات الهجرة
�إىل الأم��ان واال�ستقرار ،وت�صاعد اخلطاب
اليميني املتطرف يف �أنحاء �أوروبا ،مقابل
تعاطف �شعبي فجّ رته �صورة الطفل �إيالن
الكردي «النائم» على �ضفاف املتو�سط،
يبدو م�شهد اللجوء ال�سوري بهذه الطريقة
يف �أج��زاء منه متوقَّع ،ويف �أج��زاء �أخرى
م�ستغرَب ،وذلك للأ�سباب الآتية:
من الطبيعي �أن يفرّ ال�سوريون من
املوت والدمار يف مناطقهم �إىل مناطق �أكرث
�أمناً ،و�إن كانوا اليوم بد�أوا بتو�سيع مروحة
خياراتهم �إىل البلدان الأبعد من جوارهم
الإقليمي ،ف�ل�أن دول اجل��وار قد ا�ستقبلت
املاليني منهم� ،إىل حد جعلها تنوء حتت
�ضغط اللجوء ال�سوري ،ومل تعد ت�ستطيع
ا�ستيعاب عدد �أكرب من الالجئني.
حملة الت�ضامن الإن�سانية العاملية
طبيعية ،كما من املنطقي �أن يت�ضامن
املجتمع امل���دين ال��ع��امل��ي م��ع م�آ�سي
ال�سوريني ،ويدعو دول �أوروبا ودول العامل
كافة �إىل ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني ،بعد
ال�صور التي هزّت �ضمري العامل ،وحرّكت
�أ�شياء ومواجع يف �أكرث القلوب حتجّ راً.
ولكن!
من امل�ستغرَب �أن ت�صدح �أ�صوات بع�ض
الر�ؤ�ساء يف االحت��اد االوروب��ي  -ومنهم
مريكل  -بالإن�سانية والتعاطف و�رضورة
ا�ستقبال الالجئني ،وهي يف وقت قريب جداً
كانت قد ظهرت يف فيلم فيديو وهي قا�سية
القلب متحجّ رة ،تقول لطفلة فل�سطينية
الجئة« :عليكم بالرحيل ،ف�إنْ قبلنا بكم،
�سي�أتي كل الالجئني الفل�سطينيني من
لبنان ،و�سي�أتينا الجئون من �أفريقيا»!

فما الذي حوّل املر�أة احلديدية ذات القلب الع�سكري ،وال�ضغط من �أجل توقّف الدول
املتحجّ ر ،التي �سلخت جلد اليونانيني الإقليمية مب ّد الإرهابيني باملال والرجال
و�أذلّتهم ورمتهم يف املجهول� ،إىل «ماما والعتاد ،وال�سعي احلثيث �إىل حل �سيا�سي
�أجنيال» التي يبتهل الالجئون ال�سوريون يجل�س فيه اجلميع �إىل ط��اول��ة احل��وار
ال�سوري ،بدون �رشوط م�سبقة معروف �سلف ًا
بالدعاء لها ليل نهار؟
من امل�ستغرَب �أي�ض ًا هذه املفاج�أة �أنها �ستن�سف �أي دعوة للحل.
الأوروب��ي��ة بح�شود الالجئني ال�سوريني،
ولعل �أك�ثر وج��وه الغرابة يف احلرب
علم ًا �أن بع�ض دول االحت��اد الأوروب���ي ال�سورية ال��دائ��رة منذ �سنوات خم�س،
م�ساهمة باحلرب الع�سكرية واالقت�صادية الت�شجيع على النزوح والهجرة ،وعندما
على ال�شعب ال�سوري ،وكان من الطبيعي نقول ت�شجيع ف�إننا ال نبالغ ،فاملنظمات
الإن�سانية كانت قد مار�ست و�سائل الرتغيب
والت�شجيع لل�سوريني للنزوح �إىل لبنان،
وذلك مثبت بالدالئل والأرق��ام ،واملتقدّم
خالل هذه ال�سنوات بطلب فيزا �إىل الدول
االوروبية ُي��درك متام ًا �أن بع�ض �سفارات
تحول المرأة
ما هو السر في ّ
ال��دول الأوروبية كانت ت�شجّ ع ال�سوريني
الحديدية ذات القلب المتحجّ ر على التقدم بطلب جلوء ،ال بل �إن بع�ض تلك
إلى «ماما أنجيال» التي يبتهل ال�سفارات كانت تف�ضّ ل طالب اللجوء على
طالب الفيزا ال�سياحية ،علم ًا �أن التقارير
الالجئون السوريون بالدعاء لها؟ املن�شورة منذ �صيف عام  ،2011ومنذ الأ�شهر
الأوىل للقتال ،تفيد �أن ال�سويد  -على
�سبيل املثال ال احل�رص � -أعدّت مراكز �إيواء
وجلوء ل�ستني �ألف �سوري ،لكنهم ت�أخّ روا يف
املجيء!
التوقُّع �أن موجات ب�رشية من الفارين من
يف املح�صلة ،تدفعنا الكارثة الإن�سانية
املجهول واملوت �ستقتحم �أوروبا ..ثم ،كيف ال�سورية ،وهذه ال�صور املفجعة� ،سواء من
هبطت الإن�سانية فج�أة على ه�ؤالء ،وهم احل��رب ال��دائ��رة �أو من قطع ال��ر�ؤو���س يف
�أنف�سهم من دمّر العراق وليبيا ودفعها نحو مناطق «داع�ش»� ،أو من �صور املوت والذ ّل
�أتون احلرب والإره��اب الذي �أدمى الب�رش يف الرحلة �إىل �أوروب��ا� ،إىل التفكري عميق ًا
واحلجر؟
يف ما ينتظر ه��ذه املنطقة بعد �سنوات
ومن امل�ستغرَب كيف �أن دول االحتاد من احل��رب ،وم��ا هي نتائج ه��ذا التغيري
الأوروب���ي ودول العامل تبحث عن حلول الدميغرايف على كل من منطقة ال�رشق
مل�شكلة الالجئني املتفاقمة ،من خالل الأو�سط و�أوروبا على حد �سواء ،و�إن كانت
ت�أمني م��أوى لهم� ،أو مدّهم بامل�ساعدات الده�شة الأوروب��ي��ة من جحافل الالجئني
الإن�سانية ،بينما احل ّل �سهل ج��داً ،و�أمام �صحيحة ولي�ست م�صطنعة ،فماذا يُنتظر من
�أعني اجلميع :امل�ساهمة يف �إيقاف احلرب �شخ�ص يقوم باحلفر حتت رجليه ،ويتوقع
يف �سورية ي�سمح له�ؤالء بالبقاء يف بيوتهم �أنه مب�أمن عن ال�سقوط؟
بكرامتهم ..وامل�ساهمة الأوروبية تتجلى يف
د .ليلى نقوال الرحباين
توقُّف الأوروبيني �أنف�سهم عن دعم اخليار

ُعق��د يف القاه��رة نهاي��ة الأ�سب��وع املا�ضي لقاء
�س��وري  -م��صري؛ يف خط��وة ه��ي الأوىل من��ذ
ان��دالع الأزمة ال�سورية ،حيث و�صل �إىل العا�صمة
امل�رصي��ة وف��د �س��وري ي�ض��م اثن�ين� ،أحدهم��ا
دبلوما�سي من وزارة اخلارجية ،والآخر من جهاز
�أمني �سوري .اللقاء ُعقد يف مبنى وزارة اخلارجية
امل�رصية ،وح�رضه من اجلانب امل�رصي م�ست�شار
رفي��ع امل�س��توى لوزي��ر اخلارجي��ة ،وم�س���ؤولون
وعل��م �أن الوفدي��ن امل��صري وال�س��وري
�أمني��ونُ .
بحث��ا ا�س��تئناف العالق��ات الدبلوما�س��ية ب�ين
القاه��رة ودم�ش��ق ،والتن�س��يق ب�ين الدولت�ين يف
مي��دان مكافح��ة الإره��اب ،وتب��ادل املعلوم��ات
اال�س��تخبارية وت�س��ليم مطلوبني و�س��يعك�س �آثاراً
�إيجابية على م�س�يرة البلدين .وقالت امل�صادر �إن
ق��رار القيادة امل�رصية دعوة الوفد ال�س��وري القى
تذم��راً وا�س��تنكاراً وا�س��عني من ال�س��عودية وقطر
وتركيا.

¡ تذمّر �سعودي � -إماراتي

الحظ���ت �أو�س���اط متابع���ة تذم���راً متزايداً يف
ال�شارع�ْي�ننْ ال�سعودي والإمارات���ي ،بعد اخل�سائر
الكب�ي�رة املت�صاعدة يف �صفوف ق���وات البلدين
الت���ي ت�شارك يف التحال���ف العربي باليمن ،وقد
عم���د بع�ض النا�شط�ي�ن �إىل توزيع من�شورات يف
الإم���ارات وبع����ض املناطق ال�سعودي���ة ،تطالب
بوق���ف الق�صف على اليمن ،و�سح���ب القوات من
هناك .وتوقّعت الأو�س���اط ه ّبات �شعبية وا�سعة،
و�أعم���ال عنف وا�سعة يف ال�سعودي���ة والإمارات
رداً على م�شاركتهم���ا يف العدوان ،حيث ت�ساقُط
القتلى يتزاي���د ،وت�ستقبل عائالتهم جثث اجلنود
ب�شكل يومي ،كا�شفة �أن �أجهزة الأمن يف البلدين
اعتقلت �أع���داداً من �أبناء عائالت ال�ضحايا ،ملنع
انفجار املوقف.

¡ بحث ًا عن قيادة فل�سطينية جديدة

ُعق��د يف العا�ص��مة الأردني��ة منت�ص��ف الأ�س��بوع
املا�ضي لقاء �ضم عدداً من القيادات الفل�سطينية،
وغالبيتهم م��ن حركة «فتح» ،م��ن داخل وخارج
الوطن ،جرى فيه بحث جوانب امل�ش��هد ال�سيا�س��ي
الفل�س��طيني ،وموا�صلة العمل لالتفاق على خليفة
للرئي�س حممودعبا�س ،حتى لو مل يقدم ا�ستقالته.
وك�شفت �شخ�ص��ية �شاركت يف االجتماع املذكور،
�أن املجتمع�ين اتفقوا على تهيئ��ة الأجواء لتمرير
خططه��م بالو�س��ائل الت��ي �أجمع��وا عل��ى اتباعها
«ت�أث�يراً» داخل ال�س��احة الفل�س��طينية وخارجها،
وم��ا تتطلب��ه م��ن دع��م �إعالم��ي وم��ايل ،وه��ذه
املجموع��ة امل�ش��اركة عل��ى يقني ب���أن حظوظها
بالفوز يف جل�س��ة الوطني قليل��ة ،وبالتايل ،مهما
كانت اجلل�س��ة وما يرتتب عليها م��ن نتائج ،ف�إن
حتركاته��م نحو �ص��ياغة م�ش��هد �سيا�س��ي جديد،
�ستتوا�ص��ل ،خ�صو�ص�� ًا �أن العدي��د م��ن العوا�ص��م
�أغلق��ت �أبوابها يف وجه قيادة امل�ش��هد ال�سيا�س��ي
احلايل.
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بعد تهويد المدينة ..الكيان
ُ«ي ْأسرل» التعليم في القدس
فيما يعبث البع�ض بامل�ؤ�س�سات الوطنية،
بع���د �أن عب���ث بعناوين ق�ضيتن���ا الوطنية،
وفيما يرتدد البع�ض الآخر يف ح�سم �أمره يف
اخلروج من حال���ة اال�ستقطاب التي تعي�شها
ال�ساح���ة الفل�سطينية ،ليُعيد تنظيم �صفوفه،
للرد على هذا العبث ،قادة الكيان ال�صهيوين
ال ي�ضيع���ون �أو يهدرون وقته���م بالعبث �أو
الرتدد يف فر�ض وقائعهم امليدانية على كل
جبهات احلرب املفتوحة على الفل�سطينيني.
فبع���د �أن خط���ى الكي���ان مب�ؤ�س�سات���ه
وم�ستوطنيه بعي���داً يف تهويد مدينة القد�س
وامل�سج���د الأق�ص���ى ،ها هو الي���وم ميار�س
تهوي���داً ال يق���ل خط���ورة يف ا�ستيالئه على
املدينة و�أحيائه���ا ،من خالل فر�ض الن�سيان
عل���ى �أطفالنا املقد�سيني ،كم���ا متنّت غولدا
مائري عندما قال���ت جملتها ال�شهرية« :كبار
الفل�سطينيني ميوتون ،و�صغارهم ين�سون»..
ه���ذا الن�سيان الذي يريدون���ه لنا يتمثل يف
«�أ�رسل���ة» التعليم يف املدار����س املقد�سية،
من خ�ل�ال الإجراءات الت���ي �أ�صدرتها بلدية
الع���دو ،يف عدم �رشاء الكت���ب املدر�سية من
�أي���ة جهة غري الكت���ب التي توفره���ا بلدية
القد����س املحتلة ،م���ا يعني فر����ض درا�سة
الرواية ال�صهيوني���ة القائمة على �أن القد�س
ه���ي العا�صمة املوح���دة لـ«�إ�رسائيل» ،و�أن
حرب ع���ام  1948ه���ي ح���رب ا�ستقالل وال
�صلة لها بنكبة ال�شع���ب الفل�سطيني ،حيث
�شطبت البلدية من املناهج الأق�سام املت�صلة
بالتاريخ واجلغرافية ،و�أي�ض ًا كل ما من �ش�أنه
تعزيز الثقافة والتم�سك بالهوية الوطنية.
هذه لي�س���ت املحاول���ة الأوىل ،بل ومنذ
احت�ل�ال املدينة ع���ام  ،1967تعمل �سلطات
االحتالل على فر�ض املناهج «الإ�رسائيلية»،
الت���ي منعت بناء املدار�س يف القد�س ،والتي
يف �أغلبه���ا م�ست�أجَ رة ،الأمر ال���ذي �أدى �إىل
التناق����ص يف ع���دد ال�صف���وف ،و�أثّ���ر على
موا�صفاته���ا الفنية ،ب�سبب من���ع �إ�صالحها
�أو ترميمه���ا ..كل تلك الإج���راءات تهدف �إىل
م�سح الذاكرة الفل�سطينية ،على طريق طم�س
الهوية الوطنية ،وح�سم املعركة الدميغرافية
والثقافي���ة والديني���ة والتاريخي���ة ل�صالح
الرواية «الإ�رسائيلية».

رامز م�صطفى
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التغريبة العربية ..بعد الفلسطينية

مهاجرون �سوريون عام 2015

مهاجرون فل�سطينيون عام 1948

يف العام  1936انطلق���ت ثورة فل�سطينية �ضد
االحت�ل�ال الربيط���اين والع�صاب���ات ال�صهيونيه
التابعة له ،وخا�ض الفل�سطيني���ون �أ�شهَر �إ�رضاب
على الإطالق يف العامل حينها ،وا�ستمر مدة �ستة
�أ�شهر ،تخلّلت���ه ا�شتباكات بالأ�سلحة املتوفرة مع
جنود االحتالل وع�صاباته يف الكثري من املناطق
الفل�سطينية التي كان���ت بقيادة ال�شيخ عز الدين
الق�سام (من �سورية) والقائد عبد القادر احل�سيني،
وغريهما من الوطنيني الفل�سطينيني والعرب..
ونتيجة تخاذل ملوك و�أمراء عرب مع احللفاء
الغربي�ي�ن ،ووقوفه���م �ض���د الدول���ة العثمانية
والق�ض���اء عليه���ا يف ب�ل�اد الع���رب ،ويف تركيا،
وبعد تعهّده���م ب�إن�شاء كيان يهودي يف فل�سطني،
والقبول بقرار تق�سي���م فل�سطني ال�صادر عن الأمم
املتح���ده ،كان ال ب���د من مكاف�أة ه���والء ب�إن�شاء
ممال���ك و�إمارات وتعيينهم عليها ،والنتيجة كانت
تهج�ي�ر الفل�سطينيني من م���دن الو�سط وال�شمال
باجت���اه البالد املجاورة وال�ضف���ة الغربية وغزة
و�رشق القد�س ،حيث �ستق���ام الدولة الفل�سطينية
املوعودة ،وبد�أ ما ي�سمى «جي�ش الإنقاذ العربي»
باالن�سح���اب من املدن الرئي�سي���ة ،يف وقت بثّت

أال تكفي األموال العربية التي
ُتصرف على أسلحة «الثوار»
إلطالق ثورة صناعية شبيهة
بالثورة الصناعية في أوروربا؟

الإذاعات العربية �أخب���ار املجازر ال�صهيونية يف
القرى واملدن ،وعلى ر�أ�سها جمزرة دير يا�سني ،ما
�ساهم وب�شكل كبري �إىل توجّ ه املدنيني يف ال�ساحل
�إىل املراف���ىء القريبة ،وركوب �سفن كانت جاهزة
لتنقلهم �إىل املرافىء العربية القريبة� ،أما املدنيون
م���ن ق���رى ال�شمال فتوجّ ه���وا �سرياً عل���ى الأقدام
�أو الدواب �إىل لبنان.
الي���وم ،ترتك���ب ع�صاب���ات ترف���ع �شعارات

«�إ�سالمية» ،ومدعومة م���ن �أنظمة عربية ،جمازر
جديدة بح���ق املدني�ي�ن ،ون�شهد هج���رة عربية
و�إ�سالمي���ة جديدة م���ن �سورية والع���راق وليبيا
وال�صوم���ال� ،إ�ضاف���ة �إىل افغان�ست���ان� ،إىل الدول
الأوروبي���ة ،بع���د جلوئه���م �إىل دول جماورة مل
تب���ذل احلد الأدنى من اجلهد لتوفري الأمن والأمان
والعي����ش الكرمي له���م ،ما ا�ضطره���م للمخاطرة
بحياتهم يف قوارب امل���وت ،للو�صول �إىل �أوروبا،
التي و�صفت ما يج���ري بـ«الهجرة الثانية» منذ
«الهج���رة الأوىل» بع���د احل���رب العاملية الأوىل
والثانية ،ونحن ن�صفها بالهجرة العربية الثانية
بعد الهجرة الفل�سطينية.
ال�س����ؤال الذي يطرح نف�س���ه� :أال تكفي الأموال
العربية التي تُ�رصف على �رشاء الأ�سلحة وتخزينها
�أو �إر�سالها �إىل ما �سموهم «الثوار» ،لإطالق ثورة
�صناعية �شبيهة بالث���ورة ال�صناعية يف �أوروربا،
والت���ي �أو�صلتها �إىل ما و�صلت �إليه اليوم من قوة
اقت�صادية ،وملج أ� للم�ضطهدين والباحثني عن حق
من حقوق الإن�سان ،وهو حق احلياة.

جعفر �سليم

تأجيل جلسة المجلس الوطني ..وفرصة إعادة االعتبار لقضية الالجئين
جنحت ال�ضغوط واجله���ود التي قام بها عدد من
الف�صائل الفل�سطينية ،كاجلبهتني ال�شعبية والدميقراطية
وحركة حما�س ،يف ت�أجيل انعقاد املجل�س الوطني عدة
�شهور ،و�س���ط �إ�رصار معظم القي���ادات الفتحاوية على
عقده���ا منت�صف �أيلول احل���ايل ،ويف مقدمتهم الرئي�س
«�أبو مازن» ،و�ستعقد اللجن���ة التح�ضريية اجتماعات
متهيدي���ة للدورة املقبلة ،يتم خالله���ا ترتيب امللفات
بال�شكل املنا�س���ب ،والبحث بكل الأو�ضاع الفل�سطينية،
وبل���ورة احلل���ول اجلماعي���ة للأزم���ات الفل�سطينية،
وعل���ى ر�أ�سها �إنهاء االنق�س���ام ،وت�شكيل حكومة وحدة
وطنية ،و�ص���و ًال �إىل انتخابات جمل�س وطني يف الوطن
وال�شت���ات ،وفق التمثي���ل الن�سبي الكام���ل ،وانتخاب
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،ويعيد االعتبار
�إىل مو�ض���وع الالجئني الذي كان �شبه مغيّب عن جدول
�أعم���ال خمتلف الهيئات الفل�سطيني���ة التابعة ملنظمة
التحرير وال�سلطة الفل�سطينية.

وكانت �آخر جل�سة عادية للمجل�س الوطني عُ قدت
من���ذ ع�رشين عاماً ،تخللتها العديد من التحديات التي
ع�صفت بالق�ضية الفل�سطينية ،ال�سيما مو�ضوع االنق�سام
واالنتفا�ض���ة الثانية ،ناهيك عن تداعيات اتفاق �أو�سلو،
وكذلك خماطر ت�صعيد االحت�ل�ال ال�صهيوين ،خ�صو�ص ًا
حماوالت التهوي���د الكامل ملدينة القد����س ،واالرتفاع
اخلطري يف وترية اال�ستيط���ان ،و�أي�ض ًا �أو�ضاع الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن يف لبن���ان ،وم�ؤخ���راً �أزم���ة الالجئني
الفل�سطينيني من �سورية.
ويُعترب ملف الالجئني من الق�ضايا التي تراجعت
ب�شكل حاد عن �أجندة املنظمة ،ال�سيما فل�سطينيي لبنان
و�سورية ،الذي���ن يعانون من �أو�ض���اع �صعبة يف �أطار
اخل�صو�صية ال�سيا�سي���ة والطائفية التي «يتمتع» بها
لبنان� ،أ�ضف �إىل ذلك الأزمة الطاحنة التي تعم املنطقة،
وتداعياتها الت���ي تنعك�س بكل تفا�صيلها على خمتلف
مناحي وجوده���م وحياتهم ،وعلى خمتلف امل�ستويات

ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة والأمني���ة والقانونية ،على
الرغ���م من ال�سيا�سة احليادية الت���ي اتخذتها التيارات
والف�صائل الفل�سطيني���ة املختلفة باخلروج نهائي ًا من
دائرة ال�رصاعات اللبنانية منذ �أن �أ�سدلت احلرب الأهلية
�ستارها واتف���اق الطائف ،الذي ترك احلالة الفل�سطينية
�أ�س�ي�رة ال�سيا�س���ات الأمنية اللبنانية كم���ا كان عليه
الو�ض���ع قبل العام  ،1969وتركت العالقات الفل�سطينية
 اللبنانية وتداعيات �آثار احلرب على حياة الالجئنيدون �أي���ة معاجل���ات ،يف الوقت الذي رفع���ت �سيا�سة
احلرم���ان يف وجوههم ب���كل ما لذلك م���ن انعكا�سات
�سلبية طالت جميع الفل�سطينيني.
وبالن�سبة �إىل الالجئني الفل�سطينيني من �سورية،
ومن���ذ بداية جلوئهم �إىل لبنان ،كان �أفق امل�ستقبل �شبه
م�سدود بالن�سب���ة ملعظمهم بخيارات حم���دودة؛ ف�إما
مواجهة اخلطر بالعودة �إىل �سورية� ،أو البقاء يف لبنان
لف�ت�رة �أطول ،مع �ضمان ت�أمني احلد الأدنى من مقوّمات

العي����ش املتمثلة بالإيواء والغ���ذاء واال�ست�شفاء ..لكن،
ومع �ضعف تقدميات وكال���ة الغوث  -الأونروا ،و�إدراك
الكثريي���ن �أن الأزمة طويلة ،ب���د�أ مو�ضوع الهجرة ي�أخذ
منحىً جماعياً ،ترافق ذلك مع ظهور عدد من ال�سما�رسة
لت�سهيل عمليات الهجرة غري ال�رشعية ،وبطرق و�أ�ساليب
خمتلفة ،كان �أبرزها عن طريق م�رص وتركيا �إىل �إيطاليا
�أو اليون���ان ،وبني عامي  2015-2013وقع عدد كبري من
كوارث غرق العبّ���ارات وال�سفن يف البحار واملحيطات،
التي حتمل �آالف املهاجرين.
حان وقت �إع���ادة االعتب���ار �إىل ق�ضية الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن ،وو�ضعها على جدول اجتماعات اللجنة
التح�ضريية ،متهيداً لتعزي���ز مكانتها يف جدول �أعمال
املجل�س الوطني ،والعم���ل على متثيل الالجئني ب�شكل
�أكرث فعالية يف كافة هيئات املنظمة.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net

( العدد  )373اجلمعة � 11 -أيلول 2015 -

7

الغاز المصري ..والهلع «اإلسرائيلي»
مع �إع�ل�ان ال�رشك���ة الإيطالية
املنقّبة يف م�رص ،اكت�شاف حقل غاز
هو الأكرب يف ال��ش�رق الأو�سط على
ال�شاطئ امل�رصي ،ك�شفت «�إ�رسائيل»
عن عمق الكراهي���ة للدولة العربية
الأوىل الت���ي �أقام���ت معها معاهدة
«�سالم»؛ يف �صفقة هي الأق�سى على
الأمن القومي العربي ،والتي ب�سببها
و�صلت حال العرب �إىل ما هي عليه
الآن.
ث�ل�اث عب���ارات «�إ�رسائيلية»
تك�ش���ف مدى احلق���د ال�صهيوين من
االكت�شاف الغازي الذي قد ي�صبح من
�أكرب االكت�شافات الغازية يف العامل،
ويجعل من م�رص �إحدى �أع�ضاء نادي
ال���دول الع�رش الأك�ث�ر �إنتاج ًا للغاز
امل�سال يف الع���امل ،وتلك العبارات
جاءت على الوجه الآتي :
«�إنها حرب غفران اقت�صادية»،
�أي �أن مفاعيله���ا �ستك���ون عل���ى
امل�ست���وى االقت�ص���ادي مثلما كانت
مفاعيل ح���رب ت�رشين ع���ام 1973
الت���ي ت�سميه���ا «�إ�رسائي���ل» حرب
«ي���وم الغفران» عل���ى امل�ستويني
الع�سك���ري وال�سيا�س���ي .مدير عام
�رشكة الغ���از «الإ�رسائيلية»؛ الداد
تامري ،قال �إن الأنباء �سيئة لالقت�صاد
«الإ�رسائيلي» ،م�ش�ي�راً �إىل ال�ضغط
لدفع �أ�سعار الغاز �إىل الهبوط.
الهل���ع
احلقيق���ة،
يف
«الإ�رسائيلي» على املحفظة املالية
انعك����س فور الإعالن ع���ن اكت�شاف
حق���ل «�ضه���ر» ،بحي���ث هبط���ت
�أ�سهم ال��ش�ركات الغازية بن�سبة 13
و 13.7باملئ���ة ،وذلك مبوازاة ارتفاع
املخاوف م���ن وقف ت�صدي���ر الغاز
«الإ�رسائيلي» م���ن حقلي «متار»

حقول الغاز امل�صرية �ست�ؤمّن فر�ص عمل هائلة ..وتنمية داخلية متنوعة

«وليفثان» �إىل كل من م�رص والأردن.
واعترب وزي���ر الطاقة «الإ�رسائيلي»
�أن اكت�شاف احلق���ل «تذكري م�ؤمل»،
و�ستظهر عقب���ات �أم���ام احتماالت
ت�صدير الغاز.
العبارة الثانية كانت «وقاحة
م�رص» ،وهو عن���وان املقالة ملحلل
ال�ش����ؤون العربي���ة يف «ه�آرت�س»
ت�سفي برئي���ل ،ب�سب���ب االكت�شاف،
الأمر الذي حوّل نظ���رة «�إ�رسائيل»
�إىل م�رص وك�أنها �أقدمت على «عمل

كمية الغاز الموعودة بها
مصر قد تحررها من قبضة
األوصياء الماليين إذا
انتقلت إلى التصدير

وقح» يج���ب ا�ستنكاره ،وقال �إن �أي
زعيم «�إ�رسائيل���ي» مل يكلّف نف�سه
عن���اء االت�ص���ال بالرئي�س امل�رصي
عبد الفت���اح ال�سي�سي لتهنئته على
اكت�ش���اف حق���ل الغ���از ،ال���ذي من
�ش�أنه �إنق���اذ بالده م���ن م�شكالتها
االقت�صادية».
�أما العب���ارة الثالثة فهي اتهام
م�رص بالتدخ���ل يف ال�ش�أن الداخلي
«الإ�رسائيل���ي»« ،ع�ب�ر ا�ستغ�ل�ال
�أزمة الغ���از للزج باملل���ف النووي

■ ال�شي���خ د .ح�س���ام قراقرية؛ رئي�س
جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية،
متن���ى عل���ى الرئي����س نبي���ه بري
م�صارحة ودعوة القيادات ال�سيا�سية
�إىل التنب���ه ملخاطر املرحلة ،والعمل
بجدية لإنق���اذ الب�ل�اد والعباد قبل
ا�ستفح���ال الأم���ور ،والت�أكي���د على
الثواب���ت الوطنية والهوي���ة العربية
والعي����ش احل�س���ن ب�ي�ن املواطنني،
وتو�سيع م�ساحة االلتقاء بني جميع
الأطراف ،حلفظ لبن���ان القابع و�سط
النريان امل�شتعلة يف كل ما حوله.
■ كم��ال �ش��اتيال؛ رئي���س امل�ؤمت��ر
ال�ش��عبي اللبن��اين ،ح�� ّذر م��ن جت��دد
الو�ص��اية الدولية على لبنان ،م�ش��دداً
على �أنها ت�س��تهدف حماية الفو�ض��ى
املدم��رة وخدم��ة م��شروع الأو�س��ط
الكبري.
■ احل���اج عمر غن���دور؛ رئي�س اللقاء
الإ�سالمي الوحدوي ،قال �إنه كان على
الأنظم���ة العربية الت���ي ت�ستقدم ما
يزيد عن ع�رشين مليون وافد من غري

الع���رب �إىل بالد الع���رب لال�ستخدام
والتوظي���ف� ،أن ت�ست�ضي���ف الأ��س�ر
العربية املحتاجة الهاربة ،وتغنيها
عن رك���وب البحر ومهال���ك اللجوء
وحتفظ لها كرامتها.
■ ال�ش��يخ ماهر حمود �أجرى ات�ص��ا ًال
هاتفي��ا برئي���س تكت��ل الإ�ص�لاح
والتغيري النائب العماد مي�ش��ال عون،
حيث اطلع منه على �أبعاد حراك الذي
نظّ م��ه التي��ار ،و�أهداف��ه ،و�رضورت��ه
جله��ة الرتكيز على ��ضرورة انتخاب
رئي���س للجمهوري��ة يف �أ��سرع وق��ت
ممكن.
■ اجتمع عدد من اجلمعيات والروابط
والفعالي���ات يف ب�ي�روت ،باملرك���ز
الرئي�سي لالحت���اد البريوتي ،وتداول
املجتمعون امل�ستج���دات املطروحة
على ال�ساح���ة ،خ�صو�ص��� ًا املطالب
املعي�شي���ة واملعانات التي مت�س كل
مواطن ،ومت تقييم ما مت من حتركات
م�ؤخراً ،والبح���ث يف �سبل امل�شاركة
يف اللق���اءات املقبلة ،وتفعيل العمل

الإ�رسائيلي الحق ًا �ضمن �إخالء منطقة
ال�رشق الأو�سط من ال�سالح النووي».
لي�س من الغريب �أن تثور ثائرة
«الإ�رسائيليني» ،رغم �أن االكت�شاف
مل يرْقَ بع���د �إال �إىل تقدير وجود 30
تريلي���ون مرت مكعب تكفي م�رص ،لو
�صحّ ت ه���ذه التقديرات� ،إىل خم�سني
�سن���ة عل���ى الأقل ،م���ع فر�ص عمل
هائلة ،وحتوي���ل فاتورة املدفوعات
اخلارجية ل��ش�راء الغاز �إىل التنمية
يف جماالت داخلية خمتلفة ،ومن هذا
الباب ميكن مل�رص �أن تتحرر بن�سبة
ال ب�أ�س به���ا من قب�ض���ة الأو�صياء
املاليني� ،إذا انتقل���ت �إىل الت�صدير،
خ�صو�ص ًا �أن هناك �آما ًال باكت�شافات
جدي���دة يف �أماك���ن �سينتق���ل �إليها
التنقيب يف �سيناء وخليج ال�سوي�س
والدلتا ،والبحر املتو�سط �أي�ضاً ،وهي
مناطق واعدة� ،سيم���ا �أن املكت�شَ ف
يُعترب عائم ًا ن�سبياً� ،إذ �إنه على عمق
 1450مرتاً فقط ،وهذا يخف�ض الكلفة
يف الإنتاج ،لأن املكت�شفات الأخرى
ال يقل عمقها عن  4131مرتاً.
يف واقع الأمر ،تف�صل م�رص عن
عملي���ة الإنتاج � 4سن���وات ،وعندها
�ستكون احلقيقة التي �ستحكم �أي�ض ًا
الواقع ال�سيا�سي؛ من حيث �إمكانية
اال�ستقرار املوعود ،وتوجّ هات النظام
ال�سيا�س���ي الت���ي مل تتبل���ور بعد
ب�صورة قاطعة.
امل�رصيون اعت���ادوا على وعود
كثرية ،والآن تراودهم �شكوك كثرية،
ويخ�شى �أن ت�صطدم ب�أحالم و�آمال ال
تتحقق ،خ�صو�ص��� ًا جلهة اال�ستقالل
بالقرار ال�سيا�سي.

يون�س عودة

والتن�سيق مع باقي الهيئات ،وكيفية
امل�شاركة يف � 9أيلول.
■ ال�ش��يخ ح�س��ام العي�لاين ر�أى �أن
العملي��ة البطولي��ة الت��ي نفذته��ا
املقاوم��ة الإ�س�لامية �ض��د جمموعة
م��ن الكوموندو���س ال�ص��هيونية يف
بل��دة �أن�ص��ارية يف �أيلول ع��ام 1997
�أثبت��ت م��دى جهوزي��ة املقاوم��ة
وقدرته��ا عل��ى �إف�ش��ال خمطط��ات
الع��دو ال�ص��هيوين ،و�أنه��ا الع�ين
ال�س��هرة �إىل جان��ب اجلي���ش اللبناين
وال�ش��عب اللبناين للدف��اع عن لبنان،
م��ا يعن��ي �أن التفري��ط باملقاوم��ة
و�س�لاحها غري جائ��ز ،ب��ل املطلوب
التم�س��ك بـ»الثالثية الذهبية» ،لأنها
ال�ض��مانة حلماي��ة لبنان .م��ن جهة
�أخ��رىّ � ،أي��د ال�ش��يخ العي�لاين احلوار
بني اللبنانيني ،لأنه ال�س��بيل الوحيد
لإخ��راج البلد م��ن �أزمته ،كم��ا �أعلن
دعم��ه للمب��ادرة الت��ي أُ�طلقت خالل
امل�ؤمتر ال�شعبي الفل�سطيني الذي ُعقد
يف خميم عني احللوة.
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الصين ..والنظام «االشترا  -سمالي»
حت���اول ال�ص�ي�ن بن���اء منوذجه���ا
ال�سيا�س���ي واالقت�ص���ادي اخلا����ص وفق
احلاج���ات والوقائع ال�صيني���ة ،بعدما
�أطّ���ر ماوت�س���ي تونغ (م�ؤ�س����س ال�صني
ال�شعبية) التجربة «املاوية» بالتوازي
مع املارك�سية – اللينينية ،وبرر عندها
البع�ض �أن مارك����س رجل �أملاين ينتمي
�إىل الثقاف���ة الغربي���ة ،وعا�ش يف القرن
التا�سع ع�رش ..فكيف ميكنه تقدمي احللول
لن���ا يف الق���رن الع�رشين ونح���ن دولة
�رشقية؟
ا�ستف���اد ال�صينيون من جتربة انهيار
الإحتاد ال�سوفيات���ي والكتلة اال�شرتاكية
يف �أوروبا ال�رشقية ،فعمدوا �إىل ما ي�سمى
االنتق���ال التدريج���ي وتعدي���ل الأنظمة
احلاكم���ة بقي���ادة «احل���زب ال�شيوعي
ال�صين���ي» المت�صا����ص التح���ركات
ال�شعبية املطالبة بالإ�ص�ل�اح والت�أقلم
مع التغيريات العاملي���ة ،وك�رس العزلة
التي كانت تعي�شها ال�صني ،للعمل على
رفع امل�ستوى املعي�شي لل�شعب ال�صيني،
الذي كان ي���رزح حتت �أعب���اء معي�شية
�صعبة يكاد دخ���ل الفرد فيها عام 1985
اليتج���اوز الع��ش�ر دوالرات ( 50ي���وان
�صيني).
كان���ت ال�صني �أم���ام خياري���ن� :إما
االن���زالق �إىل م���ا و�ص���ل �إلي���ه االحتاد
ال�سوفياتي ،وتفككه���ا ،وهي التي ت�ضم
ح���وايل  56قومي���ة ،وم�ساحتها �أكرث من
 8.5مالي�ي�ن كلم مرب���ع م���ن الأرا�ضي
وال�شط����آن البحرية الطويل���ة ،واحلدود
املرتامية الأط���راف املفتوحة على الهند
وباك�ستان و�أفغان�ستان وفيتنام وغريها،
�أو الت�أقلم مع الأو�ضاع العاملية اجلديد،
فرفع ال�صينيون �شع���ار «�إن مل ن�ستطع
تغي�ي�ر الآخرين �أو مل يتغريوا ..فالبد لنا
�أن نتغري نحن».
كم���ا ا�ستغلّ���ت القي���ادة ال�صيني���ة
هج���رة ال�صناعة الغربي���ة �إليها ،ب�سبب
رخ����ص الأي���دي العامل���ة ال�صيني���ة،
فانتع�ش االقت�ص���اد ال�صيني وحقق منواً

ال�صينيون رفعوا �شعار «�إن مل ن�ستطع تغيري الآخرين ..فالبد لنا �أن نتغري نحن»

غ�ي�ر م�سبوق ،حت���ى و�صل خ�ل�ال �أقل
من ع�رشي���ن عام ًا �إىل املرتب���ة الثانية
بعد �أم�ي�ركا ،متج���اوزاً اليابان ورو�سيا
و�أملانيا وفرن�سا وغريها ،ورفعت ال�صني
�شعار «الإ�صالح واالنفتاح» ،مما �ألزمها،
بحك���م الوقائ���ع االقت�صادي���ة واملالية
اجلديدة ،تعدي���ل �سيا�ساتها االقت�صادية
واالجتماعية ،ومنها قانون الولد الواحد؛
مبا يلبي حاجات ال��ش�ركات املهاجرة،
والت�أقلم مع الأنظمة املالية وامل�رصفية
العاملية ،مم���ا جذبها ببطء �إىل ممار�سة
النظ���ام الر�أ�سمايل بر�أ����س ا�شرتاكي يف
حالة فريدة عاملي��� ًا ،فاحلزب ال�شيوعي
ال�صيني يقود اقت�ص���اد ال�سوق ،وي�سمح
بالقطاع اخلا�ص ،وحت���ى على م�ستوى
التعليم ،دون التنازل ر�سمي ًا عن منظومة

الصين تؤسس لـ«الطريق
الثالث» معتمدة على
َد ْينها ألميركا وصداقتها
مع روسيا ..دون الوصول
إلى مستوى التحالف

احلزب احلاك���م والقائ���د واملر�شد ،لكن
ال�صيني�ي�ن ،وعطف��� ًا عل���ى موقفهم من
مارك�س �سابق ًا ،ال ينقلون النظم الغربية

(�أ.ف.ب).

وغريه���ا ب�شكل �أعمى ،ب���ل يعدلون هذه
الأنظمة مبا يتالءم مع الوقائع ال�صينية،
وعادات وتقاليد وتق ُّبل املجتمع ال�صيني
لهذه النظم ،مبعن���ى �أنهم يعملون على
�إعادة ت�صني���ع الأنظمة وف���ق الطريقة
ال�صيني���ة ،لي�صبح النظام اجلديد نظام ًا
�صيني ًا غري منقول ،والطبعة اجلديدة من
هذا النظام ال�سيا�سية واالقت�صادية بعد
انهيار املع�سكر اال�شرتاكي ،و�إحراز العامل
الر�أ�سمايل بقيادة �أمريكا ،الربح بالنقاط
وتف���رده بال�سيا�سة االعاملي���ة ،وبذلك
تبني ال�صني النظام اخلليط بني النظام
اال�شرتاك���ي والنظ���ام الر�أ�سم���ايل على
الطريقة ال�صيني���ة ،ليكون نظام ًا جديداً
ا�سم���ه النظام اال�شرتاك���ي  -الر�أ�سمايل،
والذي ُيخت�رص بالنظام «اال�شرتا�سمايل».

لقد م ّهدت ال�صني لهذه الرباغماتية
والواقعية ال�سيا�سي���ة وتطبيق ًا ل�شعار
«فلنتغري �إن مل يتغري الآخرون» ،حيث
ا�سترُ جع���ت �شنغهاي م���ن اال�ستعمار
الربيطاين ع���ام  ،1997ولكي حتفظ ما
�أحرزته �شنغهاي م���ن موقع اقت�صادي
وجتاري متق���دم وحت���ى ال تخ�رسها،
بادرت ال�صني لالحتفاظ ب�سيادتها على
�شنغهاي وع���دم خنقها �أو حما�رصتها،
ف�أطلق���ت �شع���ار «دول���ة واح���دة
ونظامان» ،وهذا م���ا هو قائم بالفعل،
فال�سيادة عل���ى �شنغهاي من ال�سيا�سة
اخلارجية والدفاع والعلم هي لل�صني،
�أما النظام الإداري واالقت�صادي فيديره
حاك���م تع ّينه ال�صني وفق �آلية �إنتخاب
حملي���ة ،وهذه التجرب���ة متقدمة على
منوذج احلكم الذاتي ،وكذلك عن منوذج
االنف�ص���ال �أو اال�ستق�ل�ال� ..إنه منوذج
�صيني بامتياز.
اعتماداً عل���ى هذه ال�سيا�سة ال�صينية
اجلديدة ،كان العر�ض الع�سكري مبنا�سبة
االنت�ص���ار ال�صيني على الغ���زو الياباين
ممي���زاً وا�ستثنائي ًا ،حي���ث كان الرئي�س
الرو�سي بوتني ،و�أ�رشك���ت ال�صني العديد
من الدول بالعر����ض الع�سكري مب�شاركة
رمزية لقواتها امل�سلحة ،للداللة على متدد
�صداقاتها �إىل الق���ارات ،بعيداً عن جتربة
حلف���ي «النات���و» و«وار�س���و» ،وكذلك
ا�ستعرا�ض الق���درات الع�سكرية ،خ�صو�ص ًا
النووي���ة التي تزامنت م���ع �إطالق �شعار
«احلزام والطريق»� ،أي احلزام االقت�صادي
العابر للقارات انطالق ًا من ال�صني وطريق
احلريرالربي البحري اجلديد.
ويبق���ى ال�س�ؤال :ه���ل ت�ؤ�س�س ال�صني
للطري���ق الثال���ث «النظ���ام اال�ش�ت�را -
�سمايل» ب�ي�ن رو�سيا و�أم�ي�ركا ،معتمدة
على �أنها الدائن الأكرب لأمريكا ،وال�صديق
لرو�سي���ا ،دون الو�ص���ول �إىل م�ست���وى
التحالف؟

د .ن�سيب حطيط

أهمية الدور اإليراني في المنطقة بعد االتفاق النووي
اعت�ب�رت جمموعة ال���دول (� )5+1أن
توقي���ع االتفاق النووي م���ع �إيران ُيع ّد
�إجنازاً تاريخي��� ًا ،و�أن اجلميع رابح فيه
ما ع���دا «�إ�رسائيل» وال�سعودية ،اللتان
حذرتا من خماطر هذا االتفاق على دول
املنطقة ،وبد�أ الكالم عند بع�ض الأو�ساط
الدولي���ة والو�سائ���ل الإعالمية ومراكز
الدرا�س���ات اال�سرتاتيجي���ة �أن �سيا�سة
�إي���ران اخلارجية �ستتغري ،و�أنها ما بعد
االتفاق غري ما قبل���ه ،و�أنها �ستتعاون
مع �أمريكا لت�سوية الأزمات يف املنطقة
على قاعدة تقاط���ع امل�صالح ،ولو كان
ذلك على ح�س���اب حلفائها ،وهي بذلك
تكون قد تخلّت عنهم.
�أمام هذا الكالم حول �سيا�سات �إيران
التي �ستتغري بعد االتفاق ،قامت طهران،
وعرب طاق���م وزارة اخلارجية ،مبجموعة
م���ن الزيارات للع���راق ولبنان و�سورية

وقط���ر والكويت ،وبع����ض دول املغرب
العربي ،لرف���ع االلتبا�سات التي رافقت
توقيع االتفاق ،والت�أكيد على �أن:
االتفاق النووي فيه م�صلحة جلميع
ال���دول ،وميكن �أن يلعب دوراً يف تقريب
امل�سافات بينه���ا ،ويفتح الباب للحوار
يف الأزم���ات التي تع�ص���ف باملنطقة،
والتعاون ملحارب���ة الإرهاب التكفريي،
�إذا م���ا كانت لديه���ا النية ال�صادقة يف
ذلك.
االتفاق �سيفتح �آف���اق التعاون بني
�إيران والدول التي ترغب بعالقة �صادقة
معه���ا يف املج���االت كاف���ة؛ العلمية
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ا�ستع���داد �إيران للتع���اون مع دول
اجلوار ،وت�أكيد �أن لي�س لديها �أية �أطماع
يف املنطقة.
الت�أكيد على �أن �سيا�سة �إيران ما بعد

االتفاق لن تتغ�ي�ر ،و�أن االتفاق كان له
هدف حمدد ر�سمه الإمام اخلامنئي ،وقد
عبرّ عنه �أثناء اجتماعه مبجل�س اخلرباء
ب�أن���ه «فقط لرف���ع العقوب���ات ورفع
احلظر ،و�إال ما الداعي من ح�ضورنا هذه
املفاو�ضات».
عدم و�ضع االتف���اق النووي الإيراين
مع �أمريكا يف خانة االنفتاح عليها ،وهو
م���ا تلم�سناه من ت�رصيحات امل�س�ؤولني
الإيراني�ي�ن ،كرئي�س جمل�س اخلرباء �آية
اهلل ي���زدي ،الذي اعت�ب�ر «�أمريكا العدو
رقم واحد» لبالده« ،بالرغم من االتفاق
الن���ووي ال���ذي ُو ِّق���ع م�ؤخ���راً معها»،
و�أن �شع���ار «املوت لأم�ي�ركا» ما يزال
�شعار املرحلة يف �إيران ،واملق�صود هو
«املوت ل�سيا�سة �أمريكا اجلائرة ،ولي�س
لل�شعب الأمريك���ي» ،لأن االنفتاح على
�شعوب العامل �أمر ت�ؤك���د عليه تعاليم

الإ�سالم الذي تلتزم به �إيران ،وتتعاطي
مع الإن�سان يف العامل انطالق ًا من هذه
الروحية.
ت�أكي���د اجلمهورية الإيرانية عالقتها
اال�سرتاتيجي���ة م���ع دول املمانع���ة
وف�صائل املقاومة وحزب اهلل يف لبنان
وفل�سط�ي�ن و�سورية والعراق ،مع قناعة
احللفاء ب�أن هذه العالقة اال�سرتاتيجية
لن تتغ�ي�ر ،وهذا ما �أعلنت���ه �إيران بعد
لقاء وزير اخلارجية حممد جواد ظريف
مع وزي���ر اخلارجية الرو�س���ي ،اللذين
تباحثا يف مو�ض���ع الأزمة يف �سورية،
واملب���ادرات املطروحة حللها ،وقولهما
�إنه ال �إمالءات خارجية �أو �رشوط م�سبقة
قب���ل املفاو�ضات حوله���ا ،وكذلك كالم
م�ساعد وزير اخلارجي���ة الإيرانية عبد
اللهيان ب����أن �أية مبادرة يجب �أن ت�أخذ
يف االعتبار دور رئي�س الدولة ال�سورية،

وه���و م���ا ج���اء رداً على مب���ادرة دي
قرت يف جمل�س الأمن.
مي�ستورا التي �أُ ّ
هذه هي �سيا�سة �إيران التي حتافظ
فيها على �أ�صدقائها ،و�سيا�ستها �أي�ض ًا يف
احلر�ص على االنفتاح على دول العامل
العربي والإ�سالمي ،من �أجل الو�صول �إىل
قوا�سم م�شرتكة ،كي ت�ستطيع من خاللها
مواجه���ة التحديات وم�ؤم���رات تفتيت
املنطق���ة ومواجهة الكي���ان ال�صهيوين،
وتلك هي �سيا�س���ة �أمريكا املبنية على
امل�صالح ،فال �صداق���ة دائمة لديها وال
عداوة دائم���ة ،فهل ي���درك زعماء هذه
الدول �أنه ال م���كان لهم عند �أمريكا ،بل
هم جم���رد �أدوات عندها؟ وهل ميلكون
اجلر�أة للتخلي عن �أمريكا ،والتعاون مع
�إيران ملا فيه خري �شعوبهم؟

هاين قا�سم
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ّ
وطـن «الـصبـاح» بـال كهـربــاء
عب���ارة رافقتن���ا يف حياتن���ا املدر�سية،
واجلامعية ..وحتى العملية ،ف�أب�سط ما يطلبه
املواطن ه���و العي�ش ب�أم���ان ،وا�ستقرار مادي
ومعن���وي ،و�أن يتمتع بحقوق���ه ك�إن�سان؛ له
كرام���ة وقيمة يف املجتمع ،لك���ن �إذا �أردنا �أن
نتنف�س يف لبنان ندفع ثم���ن �أنفا�سنا �أموا ًال..
فكيف �إن �أردنا �أن ُنب�رص النور؟
غ�ل�اء معي�شي يقتل املواطن� ،أو يدفعه �إىل
هجرة بالده بحث ًا عن مكان �أكرث �أمن ًا وا�ستقراراً
وراح���ة ،والأدهى �سم���اع امل�س�ؤولني ي�س�ألون
با�ستغ���راب :ملاذا يهاجر ال�شب���اب واملواطن
اللبناين؟ �أين �أ�صح���اب الأدمغة؟ وك�أن �أولئك
امل�س�ؤولني ال يعرفون م���ا هي الأ�سباب� ،أو ال
يدرك���ون �أن �سيا�ساته���م املتعاقبة هي التي
�أو�صلتنا �إىل هذه املرحلة من الي�أ�س!
الأدمغ���ة املهاجرة �أنتم �سب���ب خ�سارتها؛
�سيطرتك���م وا�ستغاللك���م وتفرقتك���م ت�س ّببوا
بهروبه���م �إىل خمتلف البلدان الأجنبية ،حيث
الأم���ان والراحة ،حيث حق املواطن هو الأهم،
و�صوته ور�أيه ي�ؤخ���ذان بعني االعتبار ..حيث
الهواء نقي ،وحرك���ة ال�سري من ّظمة ،والقوانني
ت�رسي على اجلميع دون متييز.
�أم���ا يف لبن���ان ،فق���د ُح���رم ال�شعب من
�أب�س���ط حقوقه ،و�أ�صبح البل���د  -مع الأ�سف
 م�رضب مث���ل لل�رسقات والنه���ب والف�سادوالهدر ،واملناف�سة ال�سيا�سية والفلتان الأمني
والطائف���ي ،واحل���روب واجل�ش���ع التجاري..
ُحرمن���ا من املي���اه والكهرباء ،ف�ل�ا يراهما
ال�شع���ب �س���وى ب�ض���ع �ساع���ات يف اليوم،

�إىل متى �ستبقى الكهرباء مت�صدرة ملفات الهدر والف�ساد يف لبنان؟

والنفايات تتبعرث عل���ى الطرقات ،وفيها ما
فيها من ال�سموم القاتل���ة ،دون ن�سيان �أزمة
النازح�ي�ن ال�سوريني ،التي ت�ش��� ّكل امل�شكلة
الكربى يف بالدنا ،ف�أين املفر؟
هل املواطن اللبناين م�ضطر لدفع فاتورتي
كهرب���اء؟ وما هي احلل���ول الكافية ملعاجلة
هذه الأزمة؟

ّ
أبو حسنة يوقع مؤلفه الجديد «عسل المرايا»

بدع���وة م���ن «االحت���اد
الع���ام للكت���اب وال�صحافي�ي�ن
الفل�سطيني�ي�ن ـ ف���رع لبن���ان»
و«من�ش���ورات �ضف���اف» ،وقّ���ع
الزمي���ل نافذ �أب���و ح�سنة روايته
«ع�س���ل املراي���ا» ،يف ق��ص�ر
اليوني�سكو يف بريوت ،وتتخللت
التوقي���ع كلمات ل���كل من بالل
��ش�رارة ،وعبد الق���ادر احل�صني،
وم���روان عب���د الع���ال ،بح�ضور
�شخ�صي���ات �إعالمي���ة وثقافي���ة
و�سيا�سية فل�سطينية ولبنانية.
من يذكر ملج أ� العامرية؟ يف العامرية
كان����ت الأرواح معلق����ة عل����ى اجلدران.
حاولت الفرار من جحي����م النار ،ولكنها
ا�صطدمت باجل����دران وعلقت هناك ،ومن
موقعها كانت ترى �أج�سادها التي ينزف
منه����ا الدم فت�رصخ من جديد ،ت�ستمر يف
ال�رصاخ ..مل تكن تلك لعبة �ضوء و�صوت..
كانت حقيقة ماثلة.
تلك كلمات كتبه����ا الزميل نافذ �أبو
ح�سن����ة يف الع����ام  2012ع����ن روايته
جت�سد تاريخ ًا
«ع�س����ل املرايا» ،الت����ي ّ
�إن�ساني ًا من بغداد وبريوت وغزة ،مل�ست
ه����ذه الرواية م�شاع����ر عط�شى يف زمن
غابت في����ه الإن�سانية ع����ن حا�رضنا،
وبتنا بحاجة �إىل جرعات وجرعات من
�إن�سانيتنا وعنفواننا العربي الذي يجب
�أن ال ين�ض����ب ،والذي يج����ب �أن ي�ستمر
لنح����دد عدونا احلقيقي يف زمن اختلط
فيه الأبي�ض بالأ�سود.

نافذ �أبو ح�سنة يف �سطور
نافذ �أبو ح�سنة �صحفي وكاتب وباحث
فل�سطيني من مواليد غ���زة  ،1961متزوج
وله �أربعة من الأبناء ،حائز على �إجازة يف
الآداب من جامعة دم�شق.
ل���ه م�ساهم���ات تزي���د ع���ن الثالث���ة
�آالف م�ساهم���ة يف العديد م���ن الدوريات
الفل�سطيني���ة والعربية ،ول���ه العديد من
امل�ؤلفات �أهمها :جغرافية اال�ستيطان ووهم
الدولة ،الأحزاب ال�صهيونية يف مائة عام،
املتدينون والعلماني���ون يف «�إ�رسائيل»،
وروايت���ه «مق���ام الب���كاء» ،وغريها من
ع��ش�رات امل�ؤلفات واملق���االت ،وهو حائز
عل���ى اجلائ���زة الذهبي���ة يف «مهرجان
الإبداع» عن فيلم «مياه لبنان» ،وجائزة
تقدي���ر م���ن «م�ؤ�س�سة القد����س الدولية»
عن جممل الأعمال ع���ن القد�س يف م�ؤمتر
القد�س ب�صنعاء  ،2005وغريها من اجلوائز
الأخرى.

الظلمة يف بريوت كامل���وت ق�ضا ًء وقدراً،
يرتحمون
م���ا يجعل كث�ي�راً من اللبناني�ي�ن ّ
على زمن احل���رب ،ففي ال�سابق ،وبالرغم من
احلرب يف لبنان ،كانت �أزمة املياه والكهرباء
من ّظمة� ،أما اليوم ،ومع التطور والتكنولوجيا،
وا�ستخ���دام الآالت واملع���دات احلديث���ة،
فالكهرباء ت�أتي ب�ضع �ساعات.

منذ ثالث �سنوات ،وع���د وزير الطاقة واملياه
ال�ساب���ق جربان با�سيل بتوف�ي�ر الكهرباء 24/24
�ساعة يف اليوم ،لكن وعوده ذهبت �أدراج الرياح،
لري ّد وزير الطاق���ة واملياه احلايل �أرتور نظاريان
ب�أ ّن م�ستقبل الكهرب���اء يف لبنان مرتبط بتنفيذ
اخلطة التي �أُقرت �سابق��� ًا مبجل�س الوزراء ،وهي
بانتظار التطبيق قائ ًال« :من وين بجيب الكهربا؟
من بيت بيي»؟!
يف ال�صي���ف ،تُقطع الكهرب���اء بحجة ال�ضغط
على ال�شب���كات ..ويف ال�شتاء بذريعة العوا�صف..
ويف اخلريف رمبا ب�سبب ت�ساقط �أوراق الأ�شجار..
و�أحيان��� ًا ب�سب���ب بع����ض احل���وادث الأمنية ،ما
يجعل املحالت التجاري���ة و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
ال�صناعي���ة ي�رصخون من ارتف���اع كلفة الإنفاق
الإ�ضايف على فواتري الكهرباء.
هل �سيبقى ه���ذا امللف مت�ص��� ّدراً من ناحية
الف�س���اد واله���در يف لبنان ،وم�ستنزف��� ًا خلزينة
الدولة؟
ما ن�شهده يف هذه الأيام مل يح�صل يف �أي بلد
م���ن العامل ،فهذه الأزم���ة املتفاقمة �ستظل مت�س
بحياة املواطنني.
على الدولة احرتام وعودها ،ولو ملرة واحدة،
وتطبي���ق خط���ة مدرو�س���ة ،وت�أم�ي�ن اال�ستقرار
ال�سيا�س���ي والأمني ،واالن�سج���ام والتكامل على
ال�صعي���د احلكومي ،لنتمكن من �إع���ادة �أ�صحاب
الأدمغة والعقول وكل اللبنانيني �إىل بلدهم الأم،
بعد �إخراج ملف الكهرباء �إىل النور.

دينا حمودة

«شخصيتنا الوطنية ومخاطر التطرف والتكفير»
كتاب جديد لبالل حسن التل
����ص���در م������ؤخ�����راً ك��ت��اب
«�شخ�صيتنا الوطنية وخماطر
التطرف والتكفري» من ت�أليف
بالل ح�سن التل .يقع الكتاب يف
تف�صل
مقدمة وثمانية ف�صولّ ،
احل��دي��ث ع��ن االخ��ت�لاالت التي
وق��ع��ت على ب��ن��اء ال�شخ�صية
الوطنية الأردن��ي��ة ،ودوره���ا يف
�إ�ضعاف مناعة املجتمع الأردين
�أم��ام �أفكار التطرف والتع�صب
والتكفري.
الف�صل الأول م��ن الكتاب
حمل عنوان «حت ّوالت جمتمع»،
وتناول �أهم التحوالت التي طر�أت
على املجتمع الأردين خالل
ال�سنوات املا�ضية ،و�أ ّث��رت يف منظومته القيمية،
وبنائه االجتماعي ،و�أ�سباب هذه التحوالت ،ويف
طليعتها �سل�سلة الهجرات اجلماعية التي تع ّر�ض لها
املجتمع الأردين بفعل �أزمات املنطقة.
كما ت��ن��اول الف�صل حالة اخل���واء الثقايف يف
املجتمع ،والناجم عن تراجع االهتمام بالثقافة ،وهو
خواء �ساهمت يف تر�سيخه امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية
والأهلية ،ما �ساهم يف فتح الباب على م�رصاعيه �أمام
حركات التطرف والتكفري .وتناول الف�صل الدور الذي
لعبته املتغريات االقت�صادية يف �إحداث التحوالت يف
املنظومة القيمية للمجتمع ،مبا تركته من ت�أثريات
�سلبية على ال�شخ�صية الوطنية.
الف�صل الثاين تتبع تراجع عملية الت�أ�سي�س
لل�شخ�صية الوطنية ،خ�صو�ص ًا يف م�ؤ�س�سة الزواج
و�أ�س�سه وتقاليده ،ويف امل�ؤ�س�سة الثقافية والإعالمية

وال�ت�رب���وي���ة ،ويف منظومة
التقاليد االج��ت��م��اع��ي��ة ،ويف
الفنون واملنا�سبات االجتماعية.
الف�صل الثالث ر�صد �صور
تق�صري خمتلف امل�ؤ�س�سات يف
بناء ال�شخ�صية الوطنية.
الف�صل الرابع تناول حجم
التخريب الذي حلق ببناء العقل
الوطني من خ�لال تق�صري كل
امل�ؤ�س�سات بالقيام بواجبها يف
بناء هذا العقل.
الف�صل اخلام�س تتبع مظاهر
غياب ال�شخ�صية الوطنية يف
ال��ذوق العام ،فـ»مل تعد تُعرب
عن �شخ�صيتنا الوطنية بكل
�أبعادها كما كان عليه الأمر �سابق ًا».
الف�صل ال�ساد�س تناول جوانب اخللل يف املنظومة
القيمية ال�سائدة يف املجتمع ،كانت�شار مظاهر الرياء
االجتماعي والبذخ والإ��س�راف ،ومظاهر اخللل يف
ال�سلوك.
الف�صل ال�سابع تناول الرتاجع الذي �أ�صاب جممل
الأداء الفردي واجلماعي يف املجتمع الأردين ،بكل
مكوناته وقطاعاته ،كما تابع الكاتب الرتاجع يف
مرتكزات ال�شخ�صية الوطنية ،و�أهمها :احرتام اللغة،
واح�ترام ال��رم��وز ،ويف التعامل مع الوثائق ،ويف
عالقتنا بتاريخنا ،ويف عالقتنا بالأر�ض.
وينهي امل�ؤلف كتابه بالدعوة �إىل «حتويل بلدنا
�إىل ور�شة بناء فكري وثقايف كربى ،ت�ضع خريطة
طريق لإعادة بناء �شخ�صيتنا الوطنية القادرة على �أن
ت�ست�أنف رحلة البناء».
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تغييب الخطاب الديني في التعامل مع المرأة
ب��ي�ن موجة م����ن الإحل����اد و�أخرى من
التط����رف الديني ،ب����ات املجتمع العربي
يف حالة َتيْه ،فت����ارة يواجه هجوم ًا �ضد
احلج����اب واملحجب����ات وعن�رصي����ة �ضد
املنقّب����ات ،وطوراً تُل�ص����ق بالدين �أحكام
تعتمد على موروثات اجتماعية م�شوَّهة؛
تلك القيود اخلاطئة التى يفر�ضها املجتمع
على املر�أة حتت م�سميات خمتلفة ،وك�أن
الإ�سالم مل ين�صف املر�أة ،والدين بريء من
كل ذلك.
وبالرغم م����ن الزعم ب�����أن «املجتمع
العربي متديّن بطبع����ه»� ،إال �أن ال�شواهد
تكاد ت�ش����ي بعك�س ذل����ك ،ومفهوم الدين
الإ�سالم����ي غ����اب �ش����ك ًال ومو�ضوع ًا عن
ال�شارع ،فلم يعد هناك �أخالق ،وال و�سطية،
وباتت املوروث����ات والأع����راف �أقوى من
�أحكام الدي����ن ال�صحيحة ،و�أ�صبح اخلوف
من كالم النا�س هو الرادع للخط أ� �أو حتى
لل�صواب.
هناك �أح����كام جمتمعية نتعامل معها
ونل�صقها بالدين ،و�أخرى ن�ضع لها اعتباراً
�أق����وى من الدين ،بحك����م العُرف ،ويف كل
الأح����وال تُظلم امل����ر�أة يف وج����ود تديّن
مزي����ف ،خ�صو�ص ًا يف تلك الأمور املتعلقة
بالزواج والطالق ،ومفهوم العيب والعادات
اخلاطئة ،واملرياث والعمل وغريها.
هناك بع�ض الأ�ص����وات تنادي بتجديد
اخلطاب الديني ،لكن من يقوم بذلك؟ ومن
يح����دد يف ظل �رصاع حاد ب��ي�ن العلماء؟
كيف يخرج الإن�سان الباحث عن احلقيقة
م����ن كل هذا اللغط؟ وه����ل نن�شئ �أطفالنا
على مفهوم الدي����ن �أم العيب؟ وهل املر�أة
«مك�س����ورة اجلن����اح»� ،أم �أن الديان����ات
عموم����اً ،والإ�سالم خ�صو�صاً ،حافظوا على
كرامتها و�إن�سانيتها؟

ِ
أنـت

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

أهمية تعليم «العقيدة» للناشئة ()2/1
حر����ص النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
على تعلي���م الأطفال العقي���دة ال�صحيحة،
وغر�سها يف قلوبهم ،وتعليمها لهم ب�أ�سلوب
وا�ضح ومنا�سب ،وكذلك �سار �أ�صحابه ر�ضي
اهلل عنهم من بعده ،بل اهتم النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ب�أم���ر العقيدة يف مرحلة
متقدم���ة جداً م���ن مراح���ل الطفولة ،وهي
مرحلة الوالدة ،كم���ا يف حديث الت�أذين يف
�أُذن املولود« ،و��س�رّ الت�أذين� ،أن يكون �أول
م���ا يقرع �سمع الإن�س���ان كلماته املت�ضمنة
لكربياء ال���رب وعظمته ،وال�شهادة التي �أول
ما يدخل بها يف الإ�سالم ،فكان ذلك كالتلقني
له �شعار الإ�سالم عند دخوله �إىل الدنيا كما
يلقّن كلمة التوحيد عند خروجه منها ..وفيه
معنى �آخر ،وهو �أن تكون دعوته �إىل اهلل و�إىل
دينه الإ�سالم و�إىل عبادته �سابقة على دعوة
وغواية ال�شيطان».
�إذاً ،م���ن الواجب على الآب���اء والأمهات
واملعلم�ي�ن� ،أن ي�سعوا بج ّد لتقريب العقيدة
للنا�شئة ،وذلك للأ�سباب الآتية:
�أن االهتم���ام بتعلي���م العقي���دة للنا�س

مع الأ�سف ،اخلط����اب الديني و�أعرافنا
مايزال����ون يحمل����ون قدراً م����ن الذكورية،
وي����رى االخت�صا�صيون الأ�رسي����ون ،ومن
خالل امل�ش����كالت الت����ي واجهتهم �ضمن
جمال عملهم� ،أنه ال يوج����د �آراء و�سطية،
واملر�أة ممزقة ب��ي�ن الناحيتني ،ومن هنا
يطالبون بوجوب طرح خطاب ديني جديد
يوجَّ ه �إىل الرجل ،من وحي الآيات القر�آنية
والأحاديث ال�صحيحة.
ويلفت االخت�صا�صيون �إىل �أن اخلطاب
الدين����ي لي�س جم����رد كالم وحديث ،لكن
الدين معاملة و�سل����وك ،و�إذا كان ال�سلوك
منافي ًا للخطاب فلي�س هناك داعٍ لكلمات
وخطاب����ات رنانة ،بالإ�ضاف����ة �إىل �أهمية
وجود القدوة يف حياتنا.
وعن����د معاجلة بع�����ض امل�شاكل التي
تواجه املر�أة ،ي�ش��ي�ر االخت�صا�صيون �إىل
�أنه يف حال����ة رغبتها يف الط��ل�اق مثالً،
يتب��ّي�نّ �أن اخلطاب الديني يت�شكّل بح�سب
امل����كان ،فف����ي التليفزي����ون يختلف عن
املجتم����ع ،ويختل����ف يف امل�ؤمت����رات يف
حال����ة تواجد اجلمعي����ات الن�سائية ،رغم
�أن احلالة واحدة ،لذلك هناك ظلم للرجل،
لع����دم وجود �أي كلمة توجّ هه يف اخلطاب
الديني ،ودائم ًا كل الكالم موجَّ ه �إىل املر�أة،
�سواء �شاكي����ة �أو م�شتكى منها ..خطابات
توجَّ ����ه �إليها طوال الوقت ،وحتمل عبارات
تو�صيها بال�صرب والتو�صية على الآخرين،
�س����واء زوجها �أو �أوالده����ا ،ومطلوب منها
الت�ضحي����ة ط����وال الوقت ،وم����ن الناحية
الأخرى هناك �أ�صوات تنادي با�ستقالليتها
بعيداً عن الرج����ل ،واملر�أة يف احلقيقة ال
تبحث عن ه����ذا �أو ذاك ،هي تريد العي�ش
حي����اة طبيعية يف كنف الرج����ل ،لكن ال
يوج����د يف اخلطاب الدين����ي املطروح يف

هذه الأي����ام ما ين�صفه����ا ،بالرغم من �أن
�أحكام وت�رشيع الإ�سالم هي �أكرث من �أن�صف
املر�أة وكرّمها وعززها ..فما هو �سبب هذه
االزدواجية يف التعاطي مع املر�أة؟
لعل ال�سب���ب الأبرز يكمن يف جتاهل
علماء الدين للآباء والأزواج ،باال�ضافة
�إىل احلقائ���ق املنقو�صة التى توجَّ ه �إىل
امل���ر�أة؛ مث���ل «الن�س���اء ناق�صات عقل
ودي���ن» ،و»ا�رضبوه���ن» ،و»التعدد»،
و»الطاعة» ،و»القوامة» ،بدون اخلو�ض
والنقا�ش يف املع���اين احلقيقة وال�رشح
ال���كايف للمعن���ى متام���اً ،مث���ل قولنا
{والتقربوا ال�صالة} ،لكن �أين نحن من
قوله تعاىل {وعا�رشوهن باملعروف}
التي ذُك���رت يف حاالت الزواج والطالق
�أك�ث�ر م���ن  6م���رات؟! مل���اذا احلقائق
الناق�صة؟
من ح����ق الرج����ل �أن يع����رف حقوقه
وواجبات����ه ،فكي����ف نحا�سب����ه واخلطاب
املوجّ ����ه �إليه عن حقوق����ه فقط؟ لو ركزنا
يف �أي خطاب يتعلق باملجتمع �أو الأ�رسة،
�سنج����د �أن �أكرث من ثالث����ة �أرباع احلديث
موجّ ����ه �إىل املر�أة ،وكلمت��ي�ن للرجل ،وال
يوجد م����ن يوجّ ����ه الرجل جت����اه �إ�ساءة
ا�ستخدام بع�ض الرخ�ص التى مينحها اهلل
عز وجل له ،مثل التعدد.،
ويخل�ص االخت�صا�صي����ون �إىل الت�أكيد
على �أهمية دور علم����اء الدين يف الت�أثري
على قط����اع كبري من النا�����س ،ولفت نظر
الرجال �إىل واجباته����م يف الإ�سالم ،حتى
ولو عن طريق در�س �أو موعظة �شهرية� ،أو
حتى خالل خطبة اجلمعة ،تف�صّ ل احلديث
عن حقوق الزوجة والزوج يف الإ�سالم.

ودعوتهم لها ،وال�سيم���ا ال�صغار ،هو منهج
الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم ،وامل�صلحني
من بعدهم ،وم���ن ذلك قوله تعاىل عن نوح
يف دعوت���ه لولده وحتذيره م���ن م�صاحبة
�أهل ال�ضالل }يَا َبنِ���يَّ اركب معنا وال تكن
مع الكافرين{ ،وهذا نبينا حممد �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يو�ص���ي ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهم���ا فيق���ول }يا غ�ل�ام �إين �أعلمك
كلم���ات؛ احفظ اهلل يحفظك ،احفظ اهلل جتده
جتاهك ،و�إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل ،و�إذا ا�ستعنت
فا�ستعن باهلل.{..
�إهمال بع�ض الآب���اء تعليم �أوالدهم �أمور
دينهم ،و�أهمه���ا �أمر العقي���دة ،بحجة �أنهم
مازالوا �صغ���اراً ،ف�إذا ك�ب�روا مل ي�ستطيعوا
تعليمه���م ،ي�ؤدي �إىل ما قاله العلماء« :فمن
�أهم���ل تعليم ولده ما ينفع���ه ،وتركه �سدا،
فقد �أ�ساء غاية الإ�س���اءة ،و�أكرث الأوالد �إمنا
جاء ف�سادهم من قبَل الآباء ،و�إهمالهم وترك
تعليمهم فرائ�ض الدين و�سننه ،ف�أ�ضاعوهم
�صغاراً ،فلم ينتفع���وا ب�أنف�سهم ،ومل ينفعوا
�آباءهم كباراً».

تناول «الكيك» حسب األصول
مع تربّع «الكي���ك» ب�أ�شكاله و�ألوانه على
عر����ش املنا�سب���ات العائلي���ة واالجتماعية
الر�سمي���ة ،ال ب ّد من تدخّ ���ل للإتيكيت ليزوّدك
من ب�أهم الطرق والقواعد التي جتعلك ت�أكلني
هذه القطع املغلّفة ب���الأوراق املل�صقة عليها
واملكلّلة بالكرميا وال�سكاكر بكل �أناقة ودقّة.
على طريق���ة «الربغر» :يف هذه الطريقة
يخرج الإتيكيت قلي ًال من عباءة الكال�سيكية
التي يتّ�صف بها ،ويح���اول جماراة الع�رص،
م���زوّداً �إيانا بطريقة مرح���ة يتبنّاها� ،رشط
تنفيذه���ا بكل دق���ة وترتي���ب .فلنح�سب �أ ّن
�أمامكِ قطعة «كيك» تزيّنها طبقات الكرميا
وما يلحقها م���ن ت�صاميم وزرك�شات ،جتعل
تناولها مبا�رشة خطراً يعرّ�ض وجهك بالأكمل
�إىل االتّ�ساخ .احل ّل هنا ،ويجب �أن ت�ستعيني
فيه بطب���ق� ،أن ت�ضعي الكب كيك يف الطبق،
تنزع���ي عنه الورقة بوا�سط���ة ا�صبعيك بكل
�إتقان ورويّة ،ثم قطّعي «الكيك» يف الن�صف
يف �ش���كل �أفق���ي ،وبعده���ا �ضع���ي القطعة
ال�سفلي���ة ف���وق الكرميا ،وتن���اويل احللوى
عل���ى طريقة «الربغر» ..طريقة ذكية ال �شك،

ميكنك اال�ستعانة بها دائم ًا �إالّ يف املنا�سبات
الر�سمية جداً.
عل���ى الطريقة الكال�سيكية :ه���ذه الطريقة
لها ج���زءان ،وتعترب منا�سبة ج���داً للع�شوات
الر�سمي���ة التي تلبينه���ا ،خ�صو�ص ًا حني تقدَّم
ل���ك قطع «الكي���ك» على املائ���دة� ،أي �أمامك
كل الأدوات الت���ي ت�سهّل عليك املهمّة .فيمكنك
�إمّ���ا �أن ت�أكلي «الكي���ك» بامللعقة بعد نزع
الورق عن �أطرافه���ا وتو�سيعها� ،رشط �أن تكون
طبقات الكرمي���ا غري مرتفعة ج���داً� ،أو ميكنك
تقطي���ع «الكيك» بوا�سط���ة ال�شوكة وال�سكني
املخ�صّ �صني للحلوى ،وبعدها بوا�سطة امللعقة
ال�صغرية ميكنك تناول «الفتافيت»� ،أو جمعها
على طريف الطبق.
على طريقة ال�شوكة وامللعقة :كما تتناولني
احللوي���ات القا�سية ،ككي���ك الآي�س كرمي مثالً،
ين�صح���ك االتيكيت ب�أن ت�ستعين���ي بال�شوكة
وامللعقة معاً ،وبحركة ر�شيقة ثبّتي «الكيك»،
خ�صو�ص ًا بالكرميا القا�سي���ة �أو بال�شوكوالته
بوا�سطة ال�شوكة ،وبامللعقة احفري يف القطعة،
وتناويل منها مبا�رشةً.
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الهيل ..بين الفوائد والمضار
املوطن الأ�صل���ي لبذور الهيل هي
الغاب���ات اخل��ض�راء يف الهند ،حيث
يت���م ا�ستخدام���ه كنوع م���ن التوابل
املوج���ودة يف املطب���خ الهندي .كما
مت ا�ستخدامه يف الطب القدمي كعالج
لقرح الفم وم�شاكل اجلهاز اله�ضمي،
وحتى االكتئاب.

التهاب���ات الف���م واحلل���ق والربد
والن���زالت الإنفلون���زا :الهي���ل م���ن
التواب���ل الالذعة ،فه���و ي�ساع���د
على من���ع وتخفي���ف �أعرا�ض الربد
والإنفلونزا ،كم���ا يُ�ستخدم �أي�ضا يف
عالج ال�شُّ عَ ب الهوائية.

�أ�رضاره

فوائده
للهي���ل فوائد متع���ددة فى عالج
كثري من الأمرا�ض ،و�إىل جانب رائحته
الذكية وطعم���ه اجلميل �إال �أنه يعمل
على:
الوقاي���ة م���ن ال�رسط���ان� :أ�شارت
بع�ض الدرا�سات احلديثة �إىل �أن تناول
الهي���ل عن طريق الف���م له دور فعال
يف تثبي���ط منو اخلالي���ا ال�رسطانية
وانت�شاره���ا ،خ�صو�ص��� ًا �رسط���ان
القول���ون ،ويرجع ذل���ك �إىل �أن الهيل
م�صدر غن���ي بالليمونني ،وهي مادة
م�ض���ادة للأك�سدة تعمل على معادلة
ال�شقوق احلرة امل�سببة لل�رسطان.
خف�ض �ضغط ال����دم وتعزيز الدورة
الدموية :ا�ستهالك  3غرامات من الهيل
ع����ن طريق الفم م����ن يف اليوم الواحد،
ملدة � 12أ�سب����وع� ،أدت �إىل عالج �ضغط
ال����دم املرتفع ،وهذه نتائ����ج مُ �شجعة
ال�ستخ����دام الهي����ل للحد م����ن خماطر
الإ�صاب����ة ب�أمرا�����ض القل����ب والأوعية
الدموية.
مينع ح���دوث اجللط���ات الدموية:
الهيل يحتوي على العديد من املكونات
التي متنع تراكم ال�صفائح الدموية يف
جمرى ال���دم ،والذي يُ����ؤدي يف نهاية
املطاف �إىل حدوث جتلط الدم.
م���در للبول :ا�سته�ل�اك الهيل ذات
فائدة كبرية كمد ّر للبول ،فهو يُزيد من
�إنتاج الب���ول والإخراج من الكليتني،

من �أجل تخلي�ص اجل�سم من ال�سوائل
الزائدة وال�سموم غري املرغوب فيها،
بالإ�ضاف���ة �إىل �أنه يقي من التهابات
امل�سالك البولية.
�صحة املعدة واجله���از اله�ضمي:
يُ�ساع���د الهيل علي تنظي���م ع�صارة
املعدة ،وبالتايل منع احلمو�ضة ،كما
�أنه فاحت لل�شهي���ة ويعمل على طرد
الغازات.
منع ه�شا�ش���ة العظ���ام :يحتوي
الهي���ل عل���ى املنجني���ز والفيتامني

طــريـقـة اللعـب

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

« ،»Cال�رضوريني ل�صحة العظام ،لذا
ف�إن تن���اول الهيل �رضوري ،خ�صو�ص ًا
للن�س���اء بعد انقط���اع الطمث ،حيث
ي�ساعد على منع ترقق العظام.
تخفي���ف الأمل :يحت���وي الهي���ل
على مركبات تعم���ل كم�سكن للآالم،
خ�صو�ص ًا �أمل الع�ضالت ،بالإ�ضافة �إىل
منع التهابات املفا�صل.
خ�صائ����ص م�ض���ادة للبكتريي���ا:
يلعب الهي���ل دوراً فعا ًال يف مكافحة
البكترييا وم�سببات الأمرا�ض الأخرى،
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�أفــقــي
 - 1قائم يف الليل  /حب �شديد
 - 2تتكون من ا�سكتلندا واجنلرتا وويلز
� - 3سكني  /القمر وقت اكتماله
 - 4طري خرايف  /بني جبلني (مبعرثة) � /صفار
 - 5عا�صمة رومانيا
 - 6عك�س حزن  /تدفع لأهل امليت

ومنع تكاثرها ،وبالتايل يقي اجل�سم
من العديد م���ن الأمرا�ض التي يمُ كن
للبكترييا املمر�ضة �أن تُ�سببها.
التخل�ص من رائحة الفم الكريهة:
عند م�ضغه بعد وجبات الطعام ،يعمل
الهيل عل���ى �إنعا�ش النف����س ،و�إزالة
الروائح الكريهة اخلارجة من الفم.
�صحة الف���م والأ�سنان :بالإ�ضافة
�إىل �أن���ه ي�ساعد عل���ى التخل�ص من
رائحة الفم الكريهةـ فهو يُ�ستخدم يف
عالج قرحة الفم.

 - 7فاكهة �صفراء  /وعاء
� - 8أتباع
 - 9يهبط به اجلن���دي من الطائرة
� /رض�س
 - 10جب���ل را�س���خ  /لب�سه النا�س
�أيام الأتراك خ�صو�صا
عــمـــودي
 - 1ق���ذف بالكلم���ات � /صاح���ب
�شيء وم�س�ؤول عنه  /معنوياته يف
احل�ضي�ض
� - 2أك�ب�ر �أهرامات م��ص�ر  /حرف
عطف
 - 3يغطي الطي���ور  /يف القالدة /
جواب
 - 4تو�ضع فيها ال�صور  /تقال عند
ال�شعور بالربد  /مت�شابهان
 - 5حار����س  /يتعاط���اه بع����ض
الريا�ضيني لتحقيق الفوز
 - 6حيوان منقر�ض
 - 7جترب وتكرب وظلم  /ا�سم مبد�أ يف

من جهة ثانية ،اال�ستهالك املفرط
للهيل قد ي�ؤدي �إىل تكوين احل�صوات
يف املرارة ،نتيجة تر�سّ ب بذوره داخل
�أج�سامنا ،كما ق���د ي�ؤدي �إىل العدوى
والنزيف.
ولك���ون الهيل م���ن التوابل التي
ت�سب���ب احل�سا�سية ،فقد تكون له �آثار
جانبية خط�ي�رة ت�شمل �صعوبات يف
التنف����س ،وعدم الراحة يف ال�صدر� ،أو
تورم اجللد.
يج����ب ا�ستهالك الهي����ل بحر�ص،
لأنه قد يتفاعل م����ع بع�ض الأدوية
ب�صورة �سلبية ،وي�����ؤدي �إىل عواقب
�صحية خطرية ،ل����ذا يُن�صح بتجنُّب
تن����اول الأنواع التالي����ة من الأدوية
عند تن����اول الهيل� :أدوي����ة فريو�س
نق�ص املناع����ة الب�رشية ،وم�ضادات
التخ��ث�ر ،و�أدوية الكب����د ،وم�ضادات
االكتئ����اب ،والأ�سربي����ن ،والأدوي����ة
امل�ض����ادة لل�صفيح����ات ،والأدوي����ة
ح�ص����وة ،و�رسيع االنفع����ال الأدوية
متالزمة القولون.
لذل���ك� ،أكدت الدرا�س���ات احلديثة
عل���ى �أهمية عدم الإف���راط يف تناول
الهيل ،وعليك با�ست�شارة الطبيب عند
ح���دوث �أي من الآثار اجلانبية ناجتة
ع���ن تناول الهيل ،كما ينبغي حتقيق
التوازن يف تن���اول الهيل لال�ستفادة
من���ه ،ولتجن���ب الآث���ار اجلانبي���ة؛
للمحافظة على �صحة جيدة.
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الريا�ضيات (للقوة)  /قال كالما �رصيحا
 - 8مو�سيقى امريكي���ة لل�سود  /تلف يف
دائرة
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غري عاقل للأ�شياء حوله
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كاريكاتير

أعشاب تساعد على حماية جهاز التنفس
يف ظل تراكم النفايات يف �شوارع لبنان ،والأمرا�ض
الناجتة عنه���ا ،والعا�صفة الرملية التي جتتاح البالد،
تكرث الأمرا�ض ل���دى العديد م���ن الأ�شخا�ص ،و�أكرثها
تكون مرتبطة باجلهاز التنف�سي.
ومب���ا �أن الأع�ش���اب الطبيعية تخف���ف من احتقان
ال�ص���در ،وت�ساهم يف ا�سرتخ���اء الع�ضالت القريبة من
اجلهاز التنف�سي� ،إليكم بع�ض هذه الأع�شاب املفيدة:
1.1الكينا :هي مك���وّن �أ�سا�سي يف �أدوية ال�سعال ،وذلك
لأنها تخفف ال�سع���ال ،وتخفف من احتقان اجليوب
الأنفية.
2.2الأوريجانو :على الرغم م���ن �أن الأوريجانو يحتوي

عل���ى الفيتامين���ات وامل���واد املغذي���ة املطلوبة
للمحافظ���ة على مناعة ج�سم الإن�سان� ،إال �أن فوائده
الأ�سا�سية مرتبطة بجهاز التنف�س.
3.3الطيون :له فوائ���د كثرية� ،أبرزها العمل على ترخية
ع�ضالت الق�صبة الهوائية.
4.4ع�شبة اللوبيليا :تُعترب هذه الع�شبة من �أهم الأع�شاب
التي ت�ساع���د على حماية اجله���از التنف�سي ،فهذه
الع�شبة حتفز عمل الغدد بهدف ت�سهيل التنف�س.
5.5النعناع :يحتوي النعناع وزيت النعناع على املنثول
الذي ي�ساع���د على ترخية ع�ضالت اجلهاز التنف�سي،
ويح�سن عملية التنف�س.

فرص نجاح االبنة البكر ..أكبر
�أثبتت �إح�ص���اءات �أُجريت م�ؤخ���راً �أن فر�ص حتقيق
االبن���ة البك���ر جناحاً� ،أكرب م���ن �إخوتها ،نظ���راً �إىل �أن
طموحها غالب ًا ما يكون �أكرب.
و�أج���رى باحثون درا�س���ة �أظهرت �أن طم���وح االبن
البك���ر �أقل بن�سبة  ٪13من االبن���ة البكر ،كما ات�ضح �أن
الأوالد البكر مييلون بن�سبة � ٪16أكرث �إىل حتقيق جناح
�أكادميي مقارنة مع �إخوتهم ،والأمر ينطبق ب�شكل �أف�ضل
تبي �أن احتمال بلوغها مراحل
عل���ى االبنة البكر التي نّ
الدرا�سة اجلامعية �أعلى من الأبناء البكر بن�سبة .٪4
وذكر الباحثون �أنه عن���د التدقيق يف الأدوار الهامة
التي لعبها الأبن���اء يف احلياة ،تظهر قوة االبنة البكر،
ولفتوا �إىل �أن ك ًال من وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

كلينتون ،وامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل ،ومقدمة
الربامج �أوب���را وينفري ،واملغينة بيون�س���ي ،وامل�ؤلفة
جاي كاي راولينغ ،بنات بكر جميعاً ،متام ًا كالعديد من
الن�ساء القويات اللواتي يتمتع���ن بت�أثري ونفوذ قويني
يف جم���االت عدة ،و�ش���ددوا على �أن م���ا يجمع بينهن
طموحهن الكبري ونزعتهن �إىل حتقيق �أهدافهن.
وذكر الباحث���ون �أن �أحد �أ�سباب مي���ل الأوالد البكر
�إىل حتقيق الإجنازات الهامة ،هو الوقت والطاقة اللذان
يخ�ص�صهما الأهل له���م ،مو�ضحني �أنه بغ�ض النظر عن
و�ضع الأهل املهن���ي ،مييل املواليد البك���ر بن�سبة ٪7
�أكرث �إىل �إكمال درا�ساتهم مقارنة مع �إخوتهم و�أخواتهم
الأ�صغر �سن ًا منهم.
هاتف01/666314 :
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