ّ
تحوالت في الميدان السوري
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يتوقع اخل�براء الع�سكريون �أن ي�شهد امليدان ال�سوري تطورات نوعية
هامة ،ترتك ت�أثريات على جمرى التطورات واحللول ال�سيا�سية ،الفتني
�إىل �أن حلفاء �سورية �سيدخلون يف املعركة بقوة ،يف ظل ارتباك وا�ضح لدى
حلف �أعداء دم�شق؛ فال�سعودية غارقة يف �أزماتها املالية ويف الوحول اليمنية
والليبية ،ويف رمال �سيناء ،وتركيا ت�شهد تنديداً من �أوروبا بـ«دميقراطية»
انتخاباتها ،ووا�شنطن بد�أت معاركها االنتخابية ..و�أول الغيث حترير �أرياف
حلب بدعم مبا�شرة من الرو�س ،بد�أ بفك احل�صار عن مطار كوير�س ،بينما
�ستتوىل إ�ي���ران واملقاومة دع��م اجلي�ش ال�سوري يف �أري���اف �إدل���ب ،والأك���راد
�سيتولون بدورهم �ضبط احلدود مع تركيا.
السنة الثامنة  -الجمعة  1 -صفر 1437هـ  13 /تشرين الثاني  2015م.
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االفتتاحية

قضية «الميادين» :سيوف اإلرهاب ..وأقالم الحق

لبنان ..هو األهم
اخرتاع���ات واكت�شاف���ات ال�سا�سة اللبناني�ي�ن الد�ستورية مل
ي�سبقه���م �إليها �أحد من جهابذة وفقه���اء القانون الد�ستوري يف
العامل؛ فه���م انتخبوا الرئي�س اال�ستق�ل�ايل الثاين ع�رش ،وهو ما
ً
فحكم
زال
عام�ل�ا يف قي���ادة اجلي�ش ،دون �أي تعدي���ل د�ستوريَ ،
�ست �سنوات بالتمام والكمال �آمن ًا �سعيداً ،وغادر الق�رص الرئا�سي
ب�أعجوبت���ه «الفذة»؛ «�إع�ل�ان بعبداً» الذي يق���ول �إنه �أر�سله
مير على
كوثيق���ة �إىل الأمم املتحدة واجلامع���ة العربية دون �أن ّ
جمل�س الوزراء وعلى جمل����س النواب ،وما زال هناك من ي�صفّق
له ،ويطل���ق غزلياته يف هذا الإعالن « -الن����أي بالنف�س» عن
�سورية و�أزمة �سورية ،ويف هذا ق ّمة «التغفل» ،وال نقول �أكرث من
ذلك ،والدليل خذوا واقع عر�سال ،وواقع وجود نحو مليوين نازح
يف بلد تعداده  4ماليني ن�سمة.
�سيا�سي���و لبنان طلعوا على �شعبهم و�أهلهم ببدعة «ت�رشيع
ال�رضورة» ،تعالوا وت�صفّحوا الد�ستور بكل ن�سخاته وتعديالته
من���ذ العام  1926وحتى الي���وم� ،إذا كان هناك ن�ص ي�أتي على
ذلك.
املفارق���ة �أن ال�سا�سة اللبنانيني الذي���ن يدافعون ويتغ ّزلون
بالنظ���ام االقت�صادي احلر ،وبالليربالي���ة االقت�صادية ،هم �أول
م���ن يطعنه���ا يف ال�صميم ،لأن���ه يربطون ت�رشي���ع �رضوراتهم
بق�ضاي���ا �أخرى ،كقانون االنتخاب الذي يوجد منه  17م�رشوع ًا،
وا�ستعادة اجلن�سية لأحفاد �أحفاد لبنانيني ال يعرفون �أين يقع
وطن �آبائهم و�أجدادهم على خريطة العامل.
نح���ن بب�ساطة �ض���د الليربالية االقت�صادي���ة ،و�ضد �سيا�سة
ونهج البنك و�صندوق النقد الدوليني ،لأننا جند فيهما �أداة ب َيد
الأمريكيني وال�صهاينة لفر�ض �سيطرتهم على الدول وال�شعوب،
لك���ن ال بد من قول احلقيقة� ،إذ �إن هناك قرو�ض ًا مي�سرّ ة وهبات
وم�ساعدات مالي���ة� ،إذا مل يتم ت�رشيعها خالل هذه املدة فذلك
يعني حرمان لبنان منها.
وهناك قان���ون ملكافحة غ�س���ل الأموال �إذا مل يت���م �إقراره،
يعن���ي فر�ض احلظر املايل على البل���د ال�صغري ،ما يعني وقف
التحويالت من و�إىل لبنان ،ووقف اال�سترياد والت�صدير ،وتدهور
�أ�سعار العملة الوطنية..
من يتح ّمل ذلك؟
��ص�ر على انتخاب
«فتى الكتائ���ب» الأغر �سامي اجلميل ُم ّ
الرئي�س �أو ًال� ..إ�س�أل �أباك ماذا فعل بالرئا�سة؟ و�إىل �أين �أو�صلها؟
�سمري جعجع يريد قانون االنتخاب ..و�أي قانون؟ ذاك الذي مت
و�ضعه باالتفاق بني «قوات���ه» و«امل�ستقبل» ووليد جنبالط،
ال���ذي يجعل الن�سبية فقط يف دوائر انتخابية ال قوة لهم فيها،
بينما يجعل النظام الأكرثي يف دوائر نفوذهم؟
�أما اجلرنال مي�شال عون ،ال���ذي ال ن�شك يف نواياه احلقيقية
وال�صادق���ة ،نرجوك اطلع من الدوامة ،فهن���اك من يلعب على
توت�ي�ر الأجواء بينك وبني الرئي�س نبيه بري الذي �سمعنا منه:
«ال نن�سى موقفك العظيم وامل�رشّف �إبان عدوان متوز  ،2006و�إنك
�أيها اجلرنال احلليف املوثوق الذي يرف�ض الألوان الرمادية »..ال
تدع البع�ض يغ�شّ ك �أيها النقي ،لأن لبنان يبقى يف قلبك.
رمب���ا هنا مفيدة العودة �إىل عام 1988؛ حينما منع �أمني اجلميل
و�سم�ي�ر جعجع والعماد ع���ون انتخاب الرئي����س ،ك ّل حل�ساباته،
فكانت النتيج���ة بالنظام الأعجوبة يف طائف ال�سعودية ..رجاء ال
تكرروا التجربة.

عبد اهلل نا�صر
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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

رئي�س جمل�س �إدارة قناة «امليادين» متحدثاً خالل امل�ؤمتر ال�صحفي يف «الكورال بيت�ش»

ا�ستق���ال الإعالمي غ�سان ب���ن جدو من
قناة «اجلزيرة» الف�ضائية يف ني�سان� /أبريل
من العام  ،2011وبعده ب�أ�سابيع غادرت منها
خم�س مذيع���ات ،وتزامن���ت اال�ستقاالت مع
حملة من بع�ض ال�صحف الربيطانية ،و�صفت
فيها «اجلزي���رة» ب�أنها �صانعة احلروب يف
ال�رشق الأو�سط.
ب��ص�رف النظر عن �أ�سب���اب اال�ستقاالت،
ف����إن الزميل ب���ن جدو ال يوح���ي لأحد ب�أنه
�إعالم���ي ي�سعى خلف وظيفة هن���ا �أو هناك
على ح�س���اب القناعات ،بل نق���ر�أ فيه قلم ًا
نبي ًال لديه ثوابته القومية و�إميانه بالن�ضال
يف ميادين الكلم���ة احلرة من قبل �أن تنطلق
«امليادي���ن»� ،إ�ضافة �إىل م���ا يتحلى به من
�أدبي���ات الإعالم الراقي والأخ�ل�اق الرفيعة،
وااللتزام بالق�ضايا العادل���ة ،ما ي�ؤهّله لأن
يكون م���ن �أب���رز الإعالميني الذي���ن عرفهم
تاريخنا املعا�رص.
وعندم���ا انطلق���ت قن���اة «امليادين»
يف حزي���ران /يونيو من الع���ام  ،2012كانت
ر�سالتها الأوىل �أنه���ا اعتمدت حتت ال�شم�س
توقي���ت «القد�س ال�رشيف» ،وب���دت وك�أنها
نزلت �إىل �ساحات الن�ضال القومي لت�صحيح
امل�س���ار الإعالم���ي اخلاط���ئ ،والبو�صل���ة
العربي���ة التائهة عن فل�سطني وعن االحتالل
«الإ�رسائيل���ي» الراب����ض عل���ى �ص���دور
املنا�ضلني الفل�سطينيني ،وال�ساكن يف قلوب
من ينعتون �أنف�سهم بـ«عرب الإعتدال».
وم���ذ ذاك التاريخ ،ق���ادت «امليادين»
ومعها و�سائل �إعالم عربية ملتزمة مبقارعة
االحت�ل�ال ون��ص�رة فل�سطني ،ثقاف���ة الوعي
ال�شعب���ي� ،إىل �أن تو�سّ عت رقع���ة التحديات
بانت�شار وباء ما اتُّفق على ت�سميته «الربيع
العرب���ي» ،وب���دء تنفيذ م��ش�روع «ال�رشق
الأو�س���ط اجلديد» بن�سخته الأمريكية ،وبد�أت
اخلرائ���ط املر�سّ مة ترت�سم على الأر�ض بدماء
العرب ،فا�ستبيحت احل���دود ،وبدت �سايك�س
 بيك���و  1916وك�أنها �ستحتفل مبئويتها يفالع���ام املقبل وقد ا�ستولدت برعاية العرو�ش
العربية والعثمانية البالية �سايك�س  -بيكو

بن�سخ���ة  ،2016ويغدو العراق ثالث دويالت،
و�سوري���ة �أربعاً ،واليم���ن �أقالي���م ،و�إرهاب
«القاعدة» و«داع�ش» و�أخواتهما يزرع الأمة
العربية من املحي���ط �إىل اخلليج ،مبا �أنزله
كتاب «�إدارة التوح����ش» على الوحو�ش من
موجبات التدمري والتهجري والنحر والتنكيل
وال�سبي واالغت�ص���اب ،وكل انتهاكات حقوق
الإن�س���ان؛ يف �أ�شن���ع و�أو�سع ح���رب بربرية
عرفها التاريخ املعا�رص.

«نواطير النفط» واهمون
لو اعتقدوا أن ترسانات
أسلحتهم األميركية قادرة
على وأد الحريات في تقرير
المصير

لي�ست «امليادي���ن» يف ميدان التحدي
ملواجه���ة «عرب�س���ات» ك�رشك���ة ناقلة ،بل
هي مبواجه���ة القنوات العميل���ة امل�أجورة،
لأن الإع�ل�ام املقاوم لدي���ه و�سائله املرئية
واملكتوب���ة وامل�سموعة التي جتد �صدى لدى
اجلماهري ال�شعبية امل�ؤمنة باحلرية والكرامة
وح���ق الوج���ود ،و�إذا كان���ت ال�سعودية قد
حجبت «امليادين» ع���ن ال�شعب ال�سعودي،
فه���ي اعت���ادت �أن حتجب عن ه���ذا ال�شعب
ه���واء احلري���ة ،وم���ا حمل���ة الت�ضامن مع
«امليادي���ن» �س���واء يف فل�سط�ي�ن املحتلة
ولبنان و�سائر ال���دول العربية على م�ستوى
ال�شعوب وامل�ؤ�س�س���ات الإعالمية والثقافية
والنخبوية� ،س���وى ت�ضامن مع الذات و�إميان
بالوج���ود الكرمي �ضمن �أمة عربية لن تنه�ض

من كبوته���ا ،ال بوعي حكامها وال باجلامعة
العربية املحنّطة ،بل ب�شباب م�ؤمن بق�ضيته،
وقد تكون «االنتفا�ض���ة الثالثة» التي يقوم
بها ال�شب���اب الفل�سطيني بداي���ة لت�صحيح
امل�سارات اجلماهريية.
م���ا يح�ص���ل يف فل�سط�ي�ن املحتلة يف
مواجهة امل�ستوطن�ي�ن ال�صهاينة ،هو �أ�ضمن
الو�سائ���ل لزعزعة ا�ستق���رار الكيان املحتل
ب�أب�س���ط الو�سائ���ل ،ودون �أي دع���م مادي �أو
لوج�ست���ي �أو ع�سك���ري ،واملقاومة يف لبنان
الت���ي �أعط���ت غزة درو�س��� ًا يف �إتق���ان لغة
ال�صواري���خ لرتهيب العدو مبثل �إرهابه ونقل
الن���ار �إىل داخ���ل املجتم���ع «الإ�رسائيلي»،
ه���ي نف�سها هذه املقاومة الي���وم ت�ؤيد على
ل�سان قائدها يف «امل�ؤمتر العلمائي لن�رصة
فل�سط�ي�ن»؛ اال�ستمرار يف اجله���اد والن�ضال
ب���الأدوات الب�سيط���ة �سواء كان���ت حجراً �أو
�سكين��� ًا �أو مقالعاً ،لأنه���ا جعلت املواطنني
«الإ�رسائيليني» ،خ�صو�ص ًا يف امل�ستوطنات
املتداخلة مع الوجود الفل�سطيني ،يح�سبون
�أل���ف ح�س���اب عن���د التوجُّ ���ه �إىل �أعمالهم،
والتواج���د يف بع�ض الأ�س���واق و�أماكن مرور
احلافالت ،وباتت بع�ض املناطق جبهات يركد
حتتها جمر املقاومة وت�ستعد للمواجهة.
�إن «نواط�ي�ر النفط» الداعمني للإرهاب،
واهمون لو اعتق���دوا �أن عرو�شه���م �ستنجوا
من هذا الإره���اب ،و�أن تر�سان���ات �أ�سلحتهم
الأمريكي���ة قادرة على و�أد احلريات يف تقرير
امل�صري ،وه���م �أعجز م���ن �أن يواجهوا �أيادي
راجم���ي احلج���ارة يف فل�سطني ،وك��� ّم �أفواه
الإع�ل�ام املقاوم ،لأن زمام الأمور بات ب�أيدي
اجلماه�ي�ر ال�شعبية ولي�س ب�أي���دي احلُكام،
وح�س���ب «امليادي���ن» ومعه���ا كل و�سائل
الإع�ل�ام ال�رشيفة �أن تق���ود معركة ا�ستعادة
احلريات والكرامات ،وال�سي���وف ال�صدئة لن
ترفعها ع���ن �أعناق املقهورين �سوى �سكاكني
االنتفا�ضات و�أقالم الن�ضال القاطعة كما حد
ال�سيف.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

داعيًا البعض لئال يكون شركاء أوباما ونتنياهو

السيد نصر الله :لبناء وطن الئق بمستوى تضحيات الشهداء

¡ بري مرتاح

زوار رئي�س جمل�س النواب نبيه بري نقلوا عنه ارتياحه يف ما
خ�ص اجلل�سة الت�رشيعية ،و�أن �ضم�ي�ره مرتاح ،لأن امل�صلحة
الوطنية وحدها هي التي تُعترب امليثاقية احلقيقية.

¡ ح�صتي �أو ًال

تت��داول جهات �سيا�سية كانت �أب��رز املت�سببني مبلف النفايات،
�أن ح��ل امل�شكل��ة يكون بت�أجيله��ا ،ومن خ�لال التغيريات التي
تتط��ر�أ على اللجنة ذات ال�صلة� ،إىل �أن يتم االتفاق النهائي على
الن�سب يف احل�ص�ص ،وت�ست��دل على ذلك بكالم رئي�س احلكومة:
�سنوا�صل البحث عن حل لأزمة النفايات.

¡ رقابة �صارمة

�أبلغ زعيم حزب ن�ش����أ كـ«ميلي�شيا» ،نواب ًا يف حزبه �رضورة
االمتن���اع عن الت�رصي���ح ،كما �أبلغ نواب��� ًا �آخرين االعتذار عن
الت�رصي���ح املبا�رش حتى يعودوا �إليه يف كل �شاردة وواردة� ،أو
�إىل مكتبه الإعالم���ي لال�سرت�شاد ،لأن «الو�ضع دقيق والرقابة
من الأ�صدقاء �صارمة».

¡ خائب الأمل

ُج ّن جنون �صاحب �صحيفة لبنانية معروف ب�أن لديه من يكتب
بتوقيع��ه ،لأن م�س�ؤو ًال رفيع�� ًا مل يتجاوب مع مطلب كي يرافقه
�إىل بلد عربي كان ي�أمل بـ«غلة جيدة» من امل�س�ؤولني هناك.

¡ �أول ال�ساقطني

ال�سيد ن�صر اهلل متحدثاً يف جممع �سيد ال�شهداء يف ال�ضاحية اجلنوبية

لف���ت الأمني الع���ام حل���زب اهلل؛ ال�سيد
ح�س���ن ن�رص اهلل� ،إىل �أن���ه عندما نتحدث عن
زم���ن االنت�ص���ارات ،يجب �أن نذك���ر �أنها متّت
بربك���ة الدماء الزكية ،وهم �شه���داء املقاومة
واجلي����ش اللبن���اين وال�س���وري ،والف�صائ���ل
الفل�سطينية� ،أولئك ال�شه���داء الذين قدّموا كل
�شيء ،و«�أق�صى ما ميك���ن �أن يقدّمه الإن�سان
هو ما قدّمه ال�شهداء ،فه���ذه انت�صاراتهم هم،
و�إجنازاتهم ،ونحن نعي�ش يف ظلها» ،ال�سيما
عندما نتطلع �إىل الوقائع اخلارجية ،والنتائج
املح�سو�سة؛ فـ«�أر�ضنا عادت �إلينا دون قيد �أو
�رشط ،بعد �سنوات االحتالل الطويلة ،و�أ�رسانا
الذين �أُخرجوا من ال�سجون ،والأمن ،خ�صو�ص ًا
يف اجلنوب ،ب�سبب معادل���ة الردع ومواجهة
التكفري�ي�ن ،ولبنان مبن�أى ع���ن اخلطر بربكة
هذه الت�ضحيات وال�شهداء.»..
و�أ�شار �سماحته يف ذكرى «يوم ال�شهيد»،
�إىل �أن حكومة الع���دو «الإ�رسائيلي» حتا�رص
ال�شع���ب الفل�سطيني ،وتف�صل غزة عن ال�ضفة،
وال�ضف���ة عن �أرا�ض���ي الـ ،48ومتن���ع و�صول
الأ�سلحة والذخرية ،وت�ستطيع من خالل عمل
�أمني �أن تراق���ب الف�صائل وتف���كك ال�شبكات
اجلهادية ،لكنها ال ت�ستطيع �أن حتا�رص الأفراد
ومتنع و�صول �سكني �إىل يد رجل �أو امر�أة� ،أو �أن
توقف ه���ذه املواجهة ،وقال :ما �شاهدناه قبل
�أيام يعتز به اجلمي���ع ،فال�شابة الفل�سطينية
ب���كل ه���دوء وثبات ،وه���ي تعل���م م�صريها،
�أخرج���ت �سكّينه���ا م���ن حقيبته���ا وطعنت
العدو ..هذه ال���روح اجلهادية هي م�س�ؤوليتنا
للمحافظة عليها ،لأنه منذ عقود يعملون على
ك�رس ه���ذه الروح وجتميده���ا ،وهناك حروب
تُ�ش��� ّن وينفَق عليها ماليني الدوالرات من �أجل
الت�شكي���ك والت�سفيه وت�شوي���ه هذه املقاومة،
وكل املجاهدي���ن ..داعي��� ًا �إىل مواجه���ة هذا
النوع من ه���ذه احلروب التي تعمل ليل نهار،
وردع العدوان ،و�أن نكون جزءاً من الأمة التي
ت�ستعيد مقد�ساتها ،كما يجب �أن نحافظ على
هذه الروح.
وبالن�سبة �إىل زيارة رئي�س وزراء العدو
بنيامني نتنياهو لوا�شنطن ،ولقائه الرئي�س

الأمريك���ي ب���اراك �أوبام���ا ،ر�أى ال�سيد ن�رص وتبيي�ض الأم���وال ،وال�ضغط االقت�صادي على
اهلل �أن املوقف الأمريك���ي ال�صلب �إىل جانب كل من يعتق���دون �أو ي�شتبهون يف �أنه ي�ساعد
«�إ�رسائيل» وااللتزام مب�صاحلها ظاهر ،وهم بالبنية املالي���ة للحزب ..وه���ذا يدعونا �إىل
ال ي�س�ألون ع���ن �أحد من حلف���اء و�أ�صدقاء ،الوعي واليقظة ،ويدعو من هم يف لبنان وغري
و»�شاهدنا التغطية الأمريكية للقتل والقمع لبنان �أال يكونوا �رشكاء �أوباما ونتاتياهو يف
والت�أيي���د حلق �إ�رسائيل بالدفاع عن نف�سها ..ا�ستهدافهم للمقاومة.
نق���ول للمراهنني على �أم�ي�ركا :يف مو�ضع
و�أ�سف �سماحته على الأو�ضاع التي و�صلنا
�إ�رسائيل ال خ�صومات �شخ�صية».
�إليها يف لبنان ،وحالة التهرّب من امل�س�ؤولية
ويف �سورية واليمن ،اعترب ال�سيد �أن �أمريكا و�إلقاء التهم وتقاذفه���ا« ،لكن الأخطر هو �أن
البل���د والدولة واملجتمع اللبن���اين ه�شّ �إىل
درجة �أنه عندما نختلف على مو�ضوع واحد،
ت�شع���ر �أن البل���د �سينهار ،وكذل���ك الرتكيبة
املجتمعية ،لذلك يخ���رج املحللون ويقولون
�إن التحالف���ات انهارت ،ويف الد�ستور كل �أحد
السيد نصر اهلل :فك الحصار يف�سرّ الأمور على مزاجه».
وتوقّع ال�سيد �أن الفرج قريب ،وقال :بناء
عن مطار كويرس رسالة ألميركا على التجربة والأو�ضاع الت���ي و�صلنا �إليها،
يب���دو �أن املعاجلة على «احلبّ���ة» ال تنفع،
إلسقاط الخيار العسكري
وعل���ى اجلميع �أن يق���ف دون تب���ادل التهم
ونعرتف نح���ن اللبنانيني؛ حكوم���ة و�شعب ًا
و�أحزاب���اً� ،أننا عجزنا ع���ن م�شكلة النفايات،
وكذل���ك هن���اك �سل�سل���ة الرت���ب ،ومو�ضوع
الع�سكري�ي�ن ،والهج���رة ،والبطال���ة ،والفراغ
الرئا�س���ي ،واحلكومة معطلة ،وجمل�س النواب
تت�أكد يوم ًا بعد يوم �أنها غري قادرة على ح�سم معطل..
واعترب �سماحت���ه �أن قاون االنتخاب هو
املعركة ،والواقع املي���داين وال�صمود ي�ؤكدان
هذا الأمر ،وما ح�ص���ل يف حلب على م�ستوى العامل الأ�سا�سي يف �إع���ادة تكوين ال�سلطة،
الري���ف اجلنوب���ي ،وف���ك احل�صار ع���ن مطار وهذا املو�ض���وع لي�س ب�سيطاً ،بل بحاجة �إىل
كوير����س� ،أمر بالغ الداللة عل���ى �إرادة القتال نقا�ش حقيقي ،و«نحن جاهزون لو�ضع الأمور
وال�صم���ود والثبات ،ور ٌّد عل���ى الذين يقولون الأ�سا�سي���ة يف �سلة واحدة ،و�أن نعمل ت�سوية
�إن اجلي����ش ال�سوري منهار ،فالعملية النوعية من �أجل م�صلحة البل���د ،و�أال ننتظر اخلارج،
الت���ي ُنفِّذت ع�ب�ر امل�شي بالألغ���ام ع�رشات و�أال ننتظ���ر حدث��� ًا داخلياً ،لأن ه���ذا التفكري
الكيلوم�ت�رات ،ت�ؤكد على الع���زم والت�صميم ،خط�أ».
ويف اخلت���ام دع���ا ال�سيد ن��ص�ر اهلل �إىل
ور�سالة لأم�ي�ركا لإ�سقاط اخلي���ار الع�سكري
والتوجّ ه �إىل حل �سيا�سي وواقعي دون �رشوط الدخول يف حوار للبحث عن ت�سوية �سيا�سية
حقيق���ة ،و«نحن يف ح���زب اهلل �سن�ستمر يف
ا�ستعالئية.
وبالن�سب���ة �إىل لبن���ان ق���ال :احل���رب حتمُّل م�س�ؤولياتنا �إىل جانب اجلي�ش وال�شعب،
الع�سكري���ة عل���ى لبنان قائم���ة يف �أي وقت ،يف اجلنوب ويف احلدود ال�رشقية ،ويف الداخل
لكنن���ا ن�ستبعده���ا� ،سي�ستم���رون باحل���رب ن�سعى جه���داً �إىل التعاون لبن���اء وطن الئق
الناعم���ة واالتهام���ات ومو�ض���وع املخدرات وجدير مب�ستوى ت�ضحيات ال�شهداء».

ي�ؤكد م�س�ؤولون يف هيئة رقابية هامة �أن م�س�ؤو ًال فا�سداً لي�س
عل���ى امل�ستوى املايل والإداري وح�س���ب� ،سيكون �أول الر�ؤو�س
املتا�سقطة عند ت�شكيل �أول حكومة لبنانية.

¡ �شعبية مت�آكلة

جزمت �شخ�صي��ات �شمالية �أن انق�سام قي��ادات «امل�ستقبل» يف
الرتبح من النازحني ال�سوريني،
املنطقة على ق�ضايا كثرية ،من ّ
�أدى �إىل ت�آكل �شعبية «امل�ستقبليني» ،يف �ضوء تراجع اخلدمات
الر�شوية ،وانعدام اخلدمات املطلبية ،رغم الوعود مبعاجلتها.

¡ �رسقة طائفية

جم���ع حفل خريي نحو ملي���وين دوالر ،حتت عنوان امل�ساهمة
يف تعليم �أبناء الفقراء من طائفة لبنانية� ،إال �أنه ات�ضح ملدقق
متربع �أن ما �صرُ ف مل يتجاوز الـ 7باملئة ،ما دفعه �إىل التفكري
يف ا�ستع���ادة املبلغ الذي تربّع به ،وقال« :كان من الأف�ضل �أن
�أ�رصف ذلك مبا�رشة ،وهو ما �سيح�صل الحق ًا».

¡ نف�س الأهداف

�أكد خبري �أمني �أن �أهداف العدو «الإ�رسائيلي» �آخذة يف التطابق
�أك�ثر ف�أكرث مع �أهداف الإرهاب التكف�يري ،فمنذ اندالع الأزمة
ال�سوري��ة وو�صوله��ا �إىل اجلن��وب ال�س��وري ،لق��ي امل�سلح��ون
كل عناي��ة واهتم��ام م��ن الع��دو ،وم�ؤخ��راً مت اعتق��ال �شبكتني
�إرهابيت�ين يف �صيدا وجوارها ،واحدة تتبع لـ«داع�ش» ،و�أخرى
تتب��ع املو�ساد ،وتبني �أن لهما نف�س اال�ستهدافات ،ويف املقدمة
الني��ل من :ال�شيخ ماهر حمود ،و�أ�سامة �سع��د ،وعبا�س �إبراهيم،
وغريهم..

�إعــــالن
التزام ًا بالنظام الداخلي لنقابة الفنيني ال�سينمائيني
يف لبنان ،وبعد م�ض���ي �سنتني على املجل�س احلايل،
تق���رر �إجراء انتخاب���ات لأع�ضاء املجل����س التنفيذي،
بعد ا�ستقالة �أكرث من ثلث���ي الأع�ضاء ،وذلك يف مركز
النقابة يف بريوت (�شارع احلمرا بناية البافيون طابق
الأول) يوم الأحد بتاريخ  2015-12-6ال�ساعة العا�رشة
والن�صف �صباح��� ًا ،على �أن ي�سبق ذل���ك عقد جمعية
عمومية يف نف�س الوقت ،ويف حال مل يكتمل الن�صاب
قانون ًا ي� َّؤجل املوعد املذكور �إىل �صباح يوم الأحد يف
 2015-12-20مبن ح�رض.
علم��� ًا �أنه ال يحق للع�ضو االقرتاع �أو الرت�شح لع�ضوية
املجل����س �إال �إذا كان م�سدداً كام���ل الر�سوم امل�ستحقة
عليه للنقابة ،وذلك يف موعد �أق�صاه ال�ساعة اخلام�سة
من يوم اخلمي�س يف .2015-12-3
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الميدان السوري يهزم دبلوماسية «الشيكات» وشياطين اإلرهاب
ارتفعت وترية احلديث عن لقاء يجمع
الدولة الوطني���ة ال�سوري���ة واملعار�ضة
يف مو�سك���و ،لك���ن �أي م���ن املعار�ضات؛
املتعددة الأ�شكال والألوان؟ و�إذا كان لي�س
غريب ًا �أن يكون هناك معار�ضات ،فال �شك
�أنه يفرت�ض التمييز بني �ألوانها و�أطيافها،
و�أي منه���ا يحمل �صف���ة الوطنية �أو غري
الوطنية ،وميزانه���ا يقوم على قاعدة �إذا
واجه بلد �أو وطن ما خطراً داهم ًا ،كحالة
ع���دوان خارجي �أو �إره���اب فظيع مد ّمر،
يحتم الأمر عل���ى املعار�ضني الوطنيني
�أن يزيحوا خالفاتهم ،ويتوحدوا ملواجهة
اخلطر الداه���م ،وعدم �إعط���اء �أي فر�صة
للعدو لأن ي�ستغل اخلالفات مل�صلحته.
هذه قاع���دة عامة يف �سرية ال�شعوب
والدول ،ومن ي�شذ عن هذه القاعدة ي�صري
خائن ًا ومعادي ًا لوطنه و�شعبه..
يف �سورية ،رغ���م و�ضوح الأمور ،يربز
على ال�شا�ش���ات �أ�صناف من املعار�ضات
يرددون م�صطلح���ات ومواقف بلهاء� ،أقل
ما يقال فيها �إنها ت�صب يف خدمة العدو
والإرهاب التكفريي.
واملفارق���ات هن���ا� ،أن مواق���ف هذه
املعار�ض���ات يف معظمه���ا ت�ص���ب يف
جمرى املواقف الأمريكي���ة وال�صهيونية
والرجعية العربية ،وال�سلجوقية الرتكية،
التي ال تري���د �إال «رحيل الأ�سد» ،بحيث
باتت هذه املعار�ضات غط���اء ال�ستمرار
الإرهاب والع���دوان على �سورية ،والأنكى
من هذا �أن هذه املعار�ضات التي تخ�ضع
لـ«دبلوما�سي���ة ال�شي���كات» ال�سعودية
�أو القطري���ة ،ال ن�سم���ع منه���ا كلمة عن
دميقراطية دول الكاز والغاز العربي..
هذه املعار�ضات تذكّرنا بـ«وطنية»
املعار�ض���ة امل�رصي���ة يف عه���د جمال
عب���د النا��ص�ر� ،إب���ان الع���دوان الثالثي
على م�رص ع���ام  ،1956حيث كانت قوى
معادية للنظام النا�رصي ت�ستعد ال�ستالم
احلكم بعد جناح الع���دوان ال�صهيوين -
الربيطاين  -الفرن�س���ي ،علم ًا �أن جماعة
«الإخ���وان» يف تل���ك املرحل���ة هلّل���وا
لو�صول «املنق���ذ الأجنبي» ،ويف عدوان
حزي���ران  1967و�صلت الأم���ور بالبع�ض

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يتجولون يف �أحد الأحياء املحيطة بقلعة حلب

لأن «ي�صلي �شكراً هلل» لهزمية «نا�رص»،
وهنا تذكروا موقف غليون و�صربا وال�سيدا
والأتا�س���ي وغريهم من الأ�سم���اء� ،سواء
لناحي���ة الإرهاب «الداع�شي» �أو «جبهة
الن��ص�رة» ،واعتبار ه���ذا الإرهاب عمال
حترري ًا»!
ال ميك���ن �أن ن�أم���ن ملعار����ض �سوري
يقي���م يف فندق « 5جن���وم» يف باري�س،
وتلق���ى ع���دداً م���ن اجلوائز م���ن «جلان
حق���وق ان�س���ان» �أمريكي���ة� ،أن يكون مع
�سوري���ة الدولة العروبي���ة املقاومة ،و�إن
كان ه���ذه املعار�ض يحت���ل م�ساحة من
�شا�ش���ات حم�سوبة على جبهة «املقاومة
واملمانعة».
املعار�ض���ة الوطني���ة احلقيقي���ة
عل���ى حد تعب�ي�ر �أ��ش�رف بيومي هي
�أنه «عندما تقع الدول���ة وم�ؤ�س�ساتها
وم�ستقبله���ا حت���ت تهدي���د مبا�رش من
�أعدائها ،ي�صطف املعار�ضون الوطنيون

وراء النظ���ام ،وت� ّؤج���ل اخلالفات دون
تنا�سيها حلماية الوط���ن»� ..أعرف �أحد
ه�ؤالء املعار�ض�ي�ن ال�سوريني الذي قال
«�أعار�ض النظام ب�شدة ،ولكني م�ستعد
للت�ضحية بحياتي حلمايته»� ..إن مثل
هذه ال�شخ�صيات هي التي ت�شكل حماية
قوي���ة للوط���ن كما �أنها متث���ل عن�رصاً
�أ�سا�سي ًا لل�صمود ،وبعد ذلك االنت�صار..
يذكّرين هذا املوقف مل�ساجني �سيا�سيني
حب�سهم عبد النا�رص عندما بكوا بحرقة
عند علمهم بوفاته».
ب����أي ح���ال ،فاللق���اء املحتم���ل بني
احلكومة ال�سورية واملعار�ضة يف مو�سكو،
�سي�سبقه لقاء «فيينا  »2 -خالل ال�ساعات
املقبل���ة ،وهذه اللقاءات ما كانت لتح�صل
لوال مي���زان الق���وى الذي رجح���ت كفته
م�ؤخراً ل�صال���ح الرئي�س ب�شار الأ�سد ،على
ح���د تعبري م�س�ؤول �أطل�سي كبري ،وبالتايل
هي نتيجة جهد رو�سي � -إيراين � -سوري

ّ
هل مازالت عرسال تشكل تهديدًا لالستقرار؟
بعد الإجنازات امليدانية التي حققها اجلي�ش
ال�سوري واملقاومة اللبنانية يف جرود �سل�سلة
اجلبال ال�رشقية ال�صيف الفائت ،والتي �أف�ضت
�إىل تقطي���ع �أو�ص���ال املجموع���ات التكفريية
امل�سلحة يف اجلرود ،كذلك بينها وبني املناطق
اللبنانية وال�سوري���ة املحاذية لها ،با�ستثناء
بلدة عر�س���ال ،العتب���ارات مذهبي���ة� ،إ�ضافة
�إىل مت ّك���ن ح���زب اهلل من �ش ّل ي���د التكفرييني،
حتركهم ،الذي بات حم�صوراً
وت�ضييق هام����ش ّ
ب�ي�ن عر�سال وجردها ،وج���رد ر�أ�س بعلبك يف
الأرا�ض���ي اللبنانية ،بالتايل ق���د تتم معاجلة
احلالة الأمني���ة ال�شاذة يف عر�سال يف مرحلة
الحق���ة� ،إن من خ�ل�ال مفاو�ض���ات تف�ضي �إىل
ان�سحابهم خارج املنطقة ،على غرار ما ح�صل
يف حم�ص القدمية باجتاه ريف حم�ص ال�شمايل
العام الفائت� ،أو من خالل عملية ع�سكرية يف
وق���ت الحق ،مادامت النق���اط اال�سرتاجتية يف

«ال�سل�سة» حت���ت �سيطرة املقاومة ،والأولوية
لديها راهن ًا ،ح�سم جبهات قتال يف مناطق �أ�شد
خطورة وت�أث�ي�ر على �سري املعارك يف �سورية،
بر�أي مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي.
ورغم جن���اح املقاومة من �إح���كام الطوق
عل���ى معاقل التكفرييني يف ال�سل�سة ال�رشقية،
غ�ي�ر �أن بع�ضهم مايزال يح���اول من حني �إىل
�آخ���ر ،الت�سلل �إىل داخل عر�س���ال� ،أو االقرتاب
م���ن املواقع الع�سكري���ة املنت�رشة يف حميط
منتطقتي ر�أ�س بعلب���ك والقاع ،عندها يقعون
يف نط���اق الدفاعات الربي���ة التابعة للجي�ش
اللبناين واملقاومة ،التي تت�صدى للتكفرييني،
وجتربهم عل���ى الرتاجع �إىل اجل���رود �أحيان ًا،
ح�سب ما ت�ؤك���د م�صادر ميدانية مواكبة ل�سري
العمليات.
ويف ال�سياق ،ت�شري امل�صادر �إىل �أن عر�سال
مات���زال خارج���ة عن �سلط���ة الدول���ة ،و�أنها

(�أ.ف.ب).

مبا�رش ،و�آخز االجن���ازات النوعية �سيطرة
اجلي�ش ال�سوري عل���ى معاقل للإرهابيني
يف ري���ف حل���ب وفك احل�ص���ار عن مطار
كوير�س.
ه���ل يعني ذل���ك �أن وا�شنط���ن �ستغري
موقفها ب�شكل جذري؟
ح�سب دبلوما�سي رو�سي ،ف�إن الواليات
املتحدة باقية عل���ى موقفها الذي يعرقل
التقدم نح���و ت�صفية الإرهاب ،الذي تتوىل
بالنيابة عن وا�شنطن ،ال�سعودية وتركيا،
عرقلته بالتموي���ل وتهريب املرتزقة نحو
الداخل ال�سوري ،بهدف ّ
يل الذراع ال�سورية
واحلد من ا�ستقالل الدولة الوطنية وفر�ض
�رشوط �سيا�سية واقت�صادية.
م���ا تعانيه �سورية ،الدول���ة العميقة،
من ح���روب وم�ؤامرات� ،سيمت��� ّد عاج ًال �أو
� ً
آج�ل�ا �إىل الآخرين ،يف ظل انقالب موازين
الق���وى الذي ب���د�أ ينقلب ل�صال���ح الدولة
الوطني���ة التقدمية ،ما يعن���ي �أن ع�رشات

مبنزلة قاعدة �إمداد لوج�ستي للم�سلحني ،فهم
بحرية ،وي�أتون
يتنقلون بينها وبني جرده���ا ُ
وللتزود مبختلف امل�ساعدات
�إليها للمعاجلة،
ّ
اللوج�ستية والطبية والع�سكرية ،كذلك لزيارة
عائالته���م يف خمي���م النازحني عن���د �أطراف
عر�سال.
الريب �أن هناك ق���راراً �إقليمي ًا ب�إبقاء على
ه���ذا الو�ضع ال�شاذ يف عر�س���ال ،مادام احللم
ال�سع���ودي بالإطباق على دم�ش���ق من اجلهة
الغربي���ة قائم ًا ،لكنه تبدد ،ال�سيما بعد دخول
اجلي����ش ال�سوري وحزب اهلل �إىل الزبداين ،ود ّك
معاق���ل امل�سلحني يف م�ضاي���ا ووادي بردى
م�ؤخ���راً ،ما �أ�سه���م يف تعزيز ط���وق حماية
العا�صمة ال�سورية من خطر الإرهاب.
ويف �سبيل تعزي���ز حماية دم�ش���ق �أي�ض ًا،
�سبقت «عملي���ة الزبداين» ،الإجن���ازات التي
حققتها املقاوم���ة يف ال�سل�سة ال�رشقية ،بعد

�آالف الإرهابي�ي�ن �سيهرب���ون �إىل �أماك���ن
�أخرى ،طالئعها بد�أت بتهريب �أكرث من 500
«داع�ش���ي» من �سوري���ة �إىل اليمن ،لدعم
العدوان ال�سعودي وحلفائه.
«دبلوما�سية ال�شيكات» ال�سعودية مل
تعد قادرة على مواجهة الأعباء املتزايدة
جراء حروبها� ،سواء تلك التي مت ّولها ،كما
هو احلال مع ع�صاب���ات املرتزقة يف كل
م���ن ليبيا و�سورية والعراق وال�صومال� ،أو
يف انخراطها املبا�رش يف احلروب ،كما هو
احل���ال يف اليمن� ،أو يف الدفاع عن �أنظمة
كرتوني���ة؛ كما هو ح���ال «درع اجلزيرة»
يف البحرين ،يف ظل العج���ز الكبري الذي
�أخذت تعاين منه ج���راء تالعبها ب�أ�سعار
النفط ،فانطبق عليها «طابخ ال�سم �آكله»،
وانعك�س الأمر على الداخل ال�سعودي ،كما
عربت جريدة «نيوي���ورك تاميز» م�ؤخراً
ب����أن االنق�سام���ات الداخلي���ة ال�سعودية
املكبوتة ب���د�أت تظهر من حتت الرماد ،ما
يعن���ي �أن مملكة الذه���ب الأ�سود لن تبقى
كما هي.
ب����أي ح���ال ،ثم���ة العب���ون بارعون
يف الأزم���ة ال�سوري���ة ،وكذل���ك العب���ون
حمقى ،لكن الطرفني ل���ن ي�ستطيعا بتات ًا
اجتياز حلقات الن���ار ،لأنه على حد قول
الدبلوما�س���ي الرو�سي املع���روف الراحل
يفغين���ي برمياكون« :ح�ي�ن تهتز �سورية
�ست�سقطون جميع ًا».
تابع���وا الزي���ارة ال�رسيع���ة التي قام
به���ا الرئي����س امل�رصي قب���ل �ساعات �إىل
ال�سعودي���ة ،بذريعة ح�ضور قمة العرب -
�أمريكا الالتينية ،حي���ث تفيد املعلومات
الأولي���ة �أن ال�سي�س���ي طل���ب م���ن مل���ك
ال�سعودي���ة الإيفاء بتعهداتها املالية نحو
القاهرة ،لكن الأخري مل ُيب ِد حما�س ًا ،ب�سبب
الأو�ض���اع املالي���ة واالقت�صادية ال�صعبة
لب�ل�اده ،ما يعن���ي �أن الرئي����س امل�رصي
�سيكون قريب��� ًا يف حل من عالقاته مع �آل
�سعود ،الذين من حيث يدرون �أو ال يدرون
ي�ضيقون اخلناق على �أر�ض الكنانة جراء
حربهم املجنونة يف باب املندب.

�أحمد زين الدين

�سيطرتها على فليط���ا واجلراجري يف �سل�سلة
جبال القلمون ،وجرود نحلة املحاذية للجرود
ال�سورية من اجلهة اجلنوبية جلرودعر�سال.
�إذاً ،بع���د ه���ذا العر�ض املوج���ز لإجنازات
اجلي�ش ال�سوري واملقاومة يف اجلبال ال�رشقية،
مل تع���د جرود عر�سال والق���اع ،ت�شكل م�صدر
تهديد حقيقي وفاع���ل لال�ستقرار يف املناطق
اللبناني���ة وال�سورية املحيطة ،فقد �شلت هذه
الإجنازات الق���درات الهجومية ل���دى تكفريي
اجلرود  ،و�أفقدتهم املب���ادرة يف امليدان ،ومل
يعد بو�سعهم �سوى الت�سلل �إىل الداخل اللبناين،
�ضم���ن جمموعات �صغرية بق�ص���د اال�ست�شفاء
وما �إىل ذلك ،ت�ستهدفها نريان اجلي�ش اللبناين
وحزب اهلل ،كما حدث يف الأيام القليلة الفائتة
يف عر�سال ور�أ�س بعلبك.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

¡ �أ�سلحة رو�سية جديدة ل�سورية

�أعلن���ت رو�سيا عن �إر�س���ال �أنظمة دفاع جوي
و�صاروخ���ي �إىل �سوري���ة ،حلماي���ة قواته���ا
و�سالحها اجلوي ال���ذي ي�ستهدف املجموعات
امل�سلحة .وقال رئي�س القوات اجلوية الف�ضائية
الرو�سية؛ فيكت���ور بوندري���ف« :مل نر�سل �إىل
�سوري���ا فقط الطائ���رات الهجومي���ة وقاذفات
القنابل واحل ّوامات� ،إمنا �أر�سلنا �أنظمة �صواريخ
م�ضادة للطائرات �أي�ض ًا ،ال�ستعمالها يف حاالت
الق���وة القاهرة ،عل���ى �سبيل املث���ال �إمكانية
اختطاف طائ���رة ع�سكرية والقي���ام ب�رضبات
جوية �ضدنا».

¡  ..ومل�رص ن�صيبها �أي�ض ًا

ت�سريب «الورقة الرو�سية» زاد التحليالت حول دور الرئي�س الأ�سد و�صالحياته

تراف���ق االنت�ص���ار ال���ذي حققه
اجلي����ش ال�سوري بقدرت���ه على ف ّك
احل�ص���ار ع���ن مط���ار كوير����س يف
ري���ف حل���ب ،مع ت�رسيب م���ا �سمي
«ورق���ة رو�سية» للح���ل يف �سورية
تت�ضم���ن نقاط ًا �سبعة ،ت�شمل النقاط
اخلم����س الأوىل ،االتفاقَ على حتديد
املجموع���ات الإرهابي���ة ،وحماربة
تنظي���م «داع����ش» الإرهابي ،ووقف
التمويل وتطبيق قرارات جمل�س الأمن
املرتبط���ة ،خ�صو�ص��� ًا قرار جمل�س
الأم���ن رق���م 2199؛ جله���ة جتفيف
منابع الإرهاب ،ومن���ع �رشاء النفط
من «داع�ش» وغريها� ،أما النقطتان
الأخريتان فتتحدثان ع���ن الت�سوية
ال�سلمي���ة كما تراه���ا مو�سكو ،وهي
الأهم يف م�سار فيينا لغاية الآن.
تتحدث الت�سوية ال�سلمية  -كما
ت�رسّبت من «ورق���ة» مو�سكو  -عن
عملية �إ�صالح د�ستوري ميتد � 18شهراً،
وعن �آلي���ة ت�شكيل جلن���ة د�ستورية
تراع���ي كاف���ة �أطي���اف املجتم���ع
ال�س���وري ،مب���ا يف ذل���ك املعار�ضة
الداخلية واخلارجي���ة ،ويتم االتفاق
على مر�شح لرئا�ستها مقبول من قبل
جميع امل�شارك�ي�ن .وارتباط ًا بكل ما
�رصّحت���ه مو�سك���و يف ال�سابق حول
حموري���ة حق ال�شع���ب ال�سوري يف
تقرير م�صريه ،ت�شري الورقة الرو�سية
�إىل �أن���ه يع���ود لل�شع���ب ال�س���وري
قب���ول �أو رف�ض الد�ست���ور ،حيث يتم
االنتق���ال بعد اال�ستفتاء ال�شعبي �إىل
تنظيم انتخاب���ات رئا�سية ونيابية
مبكّرة عل���ى �أ�سا�س الد�ستور اجلديد.
ويت�ضم���ن البند الأخ�ي�ر من الوثيقة
ت�شكي���ل احلكوم���ة ال�سوري���ة على
�أ�سا�س ح���زب /كتلة انتخابية ،على
�أن ي�سيطر على احلكومة من يح�صل
على �أعلى ن�سب���ة �أ�صوات ،و�سيكون

الرئي����س املنتخ���ب �شعبي��� ًا القائد
الأعلى للق���وات امل�سلحة ،وم�س�ؤو ًال
عن ال�سيا�سة اخلارجية.
م���ن البديهي �أ ّن ت�رسيب «الورقة

مسار الحل السوري بدأ
لكنه بحاجة إلى تغيير
موازين القوى على
األرض ..خصوصًا في
الجبهة الشمالية

الرو�سية» �سيدف���ع بع�ض الأ�صوات
املوالية واملعار�ضة للنظام ال�سوري
�إىل االنتق���اد ،و�ستك�ث�ر التحليالت
والت�أوي�ل�ات ،خ�صو�ص��� ًا ح���ول دور
الرئي�س ال�سوري و�صالحياته ،وحول
حق الرئي�س ب�شار اال�سد بالرت�شح �أو
عدم���ه ،لكن  -بغ�ض النظر عن كرثة
الت�أويالت ح���ول «الورقة»  -ميكن
لفت النظر �إىل ما يلي:
� -1أي مبادرة �أو اتفاق �أو ت�سوية
يج���ب �أن تلح���ظ يف نهاية املطاف
وجود ق���وى عدة على الأر�ض ،وعلى
طاولة املفاو�ضات ،ويجب يف نهاية
املطاف �إعط���اء كل ط���رف �إمكانية
ا ّدع���اء حتقيق انت�صار م���ا ،و�إال لن
حت�صل الت�سوية مطلق��� ًا ،و�سي�ستمر
القتال �إىل ما ال نهاية.

 -2تبا ُين الت�رصيحات الرو�سية
والإيراني���ة ح���ول الر�ؤية للحل يف
�سوري���ة ،ال يب���دو ُم��ض�راً بالدولة
ال�سوري���ة ،بالعك�س؛ ف����إن الت�ص ُّلب
الإيراين ورفع ال�سقف يفيد املفاو�ض
الرو�س���ي لتحقي���ق مكا�س���ب �أكرب
لل�سوريني ،يف املقابل ف�إن املرونة
الرو�سية تبدو �رضوري���ة و�أ�سا�سية
للو�ص���ول �إىل حل و�إنه���اء م�أ�ساة
ال�سوري�ي�ن امل�ستمرة من���ذ �سنوات
خم�س.
� -3إن م�سارع���ة الإعالم العربي
املعادي للنظ���ام ال�سوري لالحتفاء
بهذه املب���ادرة و�إع�ل�ان �أنها تخ ٍّل
عن الأ�سد ،انطالق ًا من عدم رئا�سته
للجن���ة الد�ستورية يب���دو �سخيف ًا،
فرئي�س اللجن���ة الد�ستورية املكلَّفة
و�ض���ع الد�ست���ور اجلدي���د ال ير�أ�س
الب�ل�اد ،ومهمته تنح��ص�ر يف �إدارة
العملية التقنية لكتاب���ة الد�ستور،
وال يفرت����ض �أن يك���ون مر�شح��� ًا
مت تكليف
لالنتخاب���ات يف ح���ال ّ
اللجن���ة الد�ستوري���ة الإ�رشاف على
االنتخاب���ات الرئا�سي���ة والنيابية،
وهذا �أ�سا�سي يف �أي بلد دميقراطي،
لئال يت ّم ا�ستخدام املن�صب لتحقيق
غايات انتخابية.
 -4يبدو م���ن خالل الت�رصيحات
الرتكية �أن الأتراك لن يقبلوا بالذهاب
�إىل ت�سوي���ة  -مهما كانت التنازالت
ال�سوري���ة فيها � -إال بع���د تكبيدهم
هزمية ك�ب�رى يف حلب ،وك�رس ميزان
الق���وى يف اجلبه���ة املمت���دة على
احلدود ال�شمالية بني �سورية وتركيا،
وما ع���ودة حدي���ث �أردوغ���ان عن
املنطق���ة الآمنة �إال جزءاً من ال�رصاخ
لإعالن �أنه م�ستع ّد لقلب الطاولة �إن
مل يلحظ االتفاق يف فيينا م�صاحله
يف �سورية.

(�أ.ف.ب).

مت ت�رسيبه من
� -5إن �صح م���ا ّ
�أن «دول���ة عربي���ة م�شتبه بقيامها
ب�إ�ص���دار الأم���ر بتنفي���ذ العملي���ة
الإرهابية �ضد الطائرة الرو�سية يف
�سين���اء ،لإرباك الرو�س ،ومنعهم من
امل�ضي قدم ًا يف عمليتهم ال�سورية،
وتدفيعه���م الثم���ن مق ّدم��� ًا» ،ف�إن
تلك الدولة � -س���واء كان املق�صود
ال�سعودي���ة �أو قط���ر � -ستدفع ثمن ًا
باهظ ًا يف �سورية وخارجها ،لكن يف
كل الأحوال ق���د يكون هذا الت�رسيب
متع َّم���داً لإخفاء تورط «�إ�رسائيلي»
يف العملي���ة ،فالت�رصيح���ات
«الإ�رسائيلي���ة» املب��ّش رّ ة بف�ش���ل
«عا�صف���ة ال�سوخ���وي» ،وب����أن
للت���ورط
االنتق���ادات الداخلي���ة
ّ
الع�سك���ري الرو�س���ي يف �سوري���ة
�ست���زداد ح�ي�ن يقتن���ع الرو�س �أن
احلادث الإرهاب���ي ما هو �إال نتيجة
لتورطه���م يف �سوري���ة ،ت�ش���ي ب�أن
لـ«�إ�رسائي���ل» م�صلح���ة �أكيدة يف
ا�ستمرار و�إطالة �أمد احلرب ال�سورية،
ويف دعم املجموعات الإرهابية يف
�سورية ،و�إف�شال احلملة الرو�سية.
انطالق��� ًا مما تق��� ّدم ،ومن خالل
النظ���ر �إىل بنود املب���ادرة الرو�سية،
وم�سارع���ة الأمريكي�ي�ن �إىل تكذيب
�أردوغ���ان حول «املنطق���ة الآمنة»،
يبدو �أن م�سار احل���ل ال�سوري قد بد أ�
فع ًال ،لكنه م���ا زال يحتاج �إىل وقت
طويل ،خ�صو�ص ًا يف ظل موازين القوى
احلالية على الأر�ض ،ولن يكون حل
�إال بتعديل كب�ي�ر يف موازين القوى،
خ�صو�ص ًا يف اجلبهة ال�شمالية ،وهو
م���ا يدرك���ه الرو�س جي���داً ..واىل �أن
يحني الأوان ،علين���ا مراقبة احلرب
يف ال�شمال ال�سوري.

د .ليلى نقوال

تدر���س رو�سي��ا تزوي��د م��صر ب�أنظم��ة دف��اع
جوي ،ح�س��بما ُنق��ل عن رئي�س �إح��دى �رشكات
الأ�س��لحة الرو�س��ية .وكانت احلكومة الرو�س��ية
�أعلن��ت �أنه��ا ب�ص��دد �إر�س��ال ث�لاث جمموعات
م��ن خرباء الط�يران والأمن �إىل م��صر «لتقومي
الو�ض��ع الأمن��ي يف املط��ارات امل�رصية» .كما
�أن تقاري��ر كانت ق��د �أ�شارت يف وقت �سابق �إىل
وج��ود اتفاقات ب�ش���أن �صفقات �س�لاح رو�سية
مل��صر ،غ�ير �أنه مل ي�صدر ت�أكي��د ر�سمي من �أي
وت��ري مو�سكو
م��ن البلدي��ن يف ه��ذا ال�ش���أن .جُ
والقاه��رة حالي�� ًا مباحث��ات لتزوي��د م��صر
بنظام��ي « »antey-2500و« »bukللدف��اع
اجلوي ،وف��ق ما ُنقل عن �سريغ��ي ت�شيميزوف؛
الرئي���س التنفيذي مل�ؤ�س�سة «رو�ستيك» الرو�سية
احلكومية لتن�صيع ال�سالح ،خالل م�شاركته يف
معر�ض دبي اجلوي.

¡ �أزمة �صامتة بني الريا�ض وعمّان

ك�شفت تقرير �أمني �أن هن���اك «�أزمة �صامتة»
بني الأردن واململك���ة العربية ال�سعودية ،بعد
تلقي القيادة الأردنية تقارير ا�ستخبارية ت�ؤكد
�أن النظ���ام ال�سعودي يتحرك داخ���ل ال�ساحة
الأردنية دون عل���م الدوائ���ر الر�سمية ،ويقوم
بتحنيد عنا�رص �أردنية ل�ضخّ هم داخل الأرا�ضي
ال�سورية ،بعد ف���رار �أعداد من امل�سلحني حتت
�رضبات اجلي�ش ال�سوري.
وكان���ت تقاري���ر �أمني���ة يف الأردن ُرفعت �إىل
امل�ستوى ال�سيا�سي حتذر م���ن تدخّ ل الريا�ض
يف ال�ش����أن الداخل���ي الأردين ،حيث بات �شبه
م�ستباح لل�سعوديني الذين يحاولون ا�ستغالل
الو�ض���ع االقت�صادي ال�صعب يف الأردن ،يف ظل
قل���ق القيادة الأردنية م���ن التحرك ال�سعودي،
وخ�شيته �أن يقدم على خطوات مت�س اال�ستقرار
وال�سيادة الأردن َّيني ،ف�أبلغت القيادة يف ع ّمان،
امل�س�ؤول�ي�ن يف الريا�ض ب����أن هناك حتوالت
وتطورات يف املنطقة ،تفر�ض على ع ّمان �إعادة
النظر يف �سيا�ستها جتاه �سورية ،واحلد من فتح
�أبواب و�أرا�ض���ي الأردن للمجموعات امل�سلحة
جتنيداً وتدريب��� ًا ،خ�شية من ارتدادات �إرهابية،
وبالت���ايل ف����إن الأردن م�ضطر لفت���ح قنوات
ات�صال مع رو�سيا و�سورية ل�رضب املجموعات
الإرهابية التي تخطط لعبور الأرا�ضي الأردنية
هرب ًا من مالحقة اجلي����ش ال�سوري والطائرات
ال�سورية والرو�سية.

¡ �س�ؤا ٌل وجيه

�س���أل بع���ض املتابع�ين لتط��ورات الأح��داث
يف ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة� ،إذا كان��ت ال�سلط��ة
جت��ري مفاو�ض��ات وات�ص��االت �رسي��ة وعلنية
م��ع «�إ�رسائي��ل» من��ذ �سن��وات طويل��ة ،وحركة
«حما���س» هي الأخرى ،وبجهود قطرية تركية،
توا�صل ات�صاالتها مع «�إ�رسائيل» لتحقيق هدنة
طويل��ة الأم��د ،فلم��اذا ال يلتقي طرف��ا ال�رصاع
(ال�سلطة وحما�س) لإجناز امل�صاحلة؟
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عربي

الطيبي يرفع «الكرت»
للسلطة الفلسطينية
ما كان قبل �أيام على �أنه ت�رسيب
�إعالمي ال يخلو م���ن الفربكة ،و�صب
الزي���ت على الن���ار ،الي���وم �أ�ضحى
حقيق���ة واقعة حول تدخّ ���ل ال�سلطة
الفل�سطينية ل���دى جموع �شعبنا يف
الأرا�ض���ي الفل�سطينية ع���ام ،1948
�أو م���ا ب���ات يُطلق عليه���ا املناطق
املحتل���ة خلف اخلط الأخ�رض ،بهدف
الت�أثري على حراكه���م �ضد �سيا�سات
حكومة نتنياه���و يف مدينة القد�س،
وما يتعر����ض له امل�سج���د الأق�صى
من اقتحامات وحماوالت و�ضع اليد
عليه بعد تق�سيم���ه زماني ًا ومكانياً..
هذا احلراك الذي ي�أتي مك ّم ًال امل�شهد
االنتفا�ضي يف القد�س وال�ضفة وقطاع
غزة.
الدكتور �أحمد الطيبي ،ويف مقابلة
�أجرتها جري���دة القد�س العربي «بقَّ
البح�صة» حني �أق َّر �أن هناك ات�صاالت
�أجراها ع���دد من م�س����ؤويل ال�سلطة
ليلة مظاهرة �سخنني ،رافع ًا ال�صوت
يف وجه ال�سلطة وم�س�ؤوليها بطريقة
مهذبة ،معت�ب�راً �أن هذه االت�صاالت ال
م�ب�رّ ر لها ،حت���ى و�إن كانت نواياها
�سليم���ة ،ومطالب ًا �إياه���م الكف عما
�سمّاه «التدخّ ل يف ال�ش�ؤون الداخلية
يف الأرا�ض���ي الفل�سطينية عام ،1948
لأن لدينا قياداتنا وم�ؤ�س�ساتنا ،ونحن
�أدرى مبا يجري ،ونت�رصف مب�س�ؤولية
و�شم���وخ وطنيني» ،متمني��� ًا �إعادة
النظر يف هذه االت�صاالت والتدخالت،
لأنها ا�ستُغلّت �إعالمي ًا ب�شكل �سلبي.
عندما يُق���رّ الدكتور الطيبي بهذه
االت�صاالت ،وهو الذي جتمعه عالقات
طيب���ة م���ع رئي�س ال�سلط���ة حممود
عبا�س ،ومن قبل���ه الراحل �أبو عمار،
الذي يحتفظ له داخل مكتبه بالعديد
من ال�صور� ،إمنا هذا الإقرار جاء ليُدلل
�أن هناك من تعمّد الإ�ساءة وعمل على
خط تهدئة هبّة �شعبنا هناك ل�صالح
االحتالل وحكومة نتنياهو ،حتى ولو
كانت نواياه���م �سليمة ،ح�سب تعبري
الدكتور الطيبي.
هذه االت�صاالت والتدخالت مل ت�أتِ
عن عبث ،ب���ل �أتت من موق���ع �أن هذا
البع�ض الذي مل ي�سمّيه الدكتور الطيبي
�أراد �أن ي�س���يء لرئي����س ال�سلط���ة من
خلفية �إحراجه� ،أو و�ضعه يف مواجهة
مع القيادات واملرجعيات الفل�سطينية
يف مناطقن���ا الفل�سطيني���ة عام ،1948
وعل���ى رئي�س ال�سلطة �أن يكون قد �أخذ
علم ًا به���ذه االت�صاالت غ�ي�ر املربرة،
ويتخذ م���ا يلزم من �إج���راءات توقف
العبث العابثني و�إ�ساءات امل�سيئني.

رامز م�صطفى
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هل تريد أميركا «التسوية» في سورية؟
يوحي احل���راك ال�سيا�سي يف منطقة
ال��ش�رق الأو�س���ط يف هذه الف�ت�رة ،ب�أن
الدول الرئي�سية املعنية بال�رصاع فيها،
ت�سع���ى �إىل ت�سوية الأزم���ة يف �سورية،
خ�صو�ص ًا بعد التدخّ ل الع�سكري املبا�رش
لرو�سيا ،والذي �ساهم يف تعديل موازين
الق���وى عل���ى الأر����ض ال�سوري���ة ،بعد
الغ���ارات اجلوي���ة التي بد�أته���ا رو�سيا
منذ �شهر وني���ف تقريباً ،والتي �أدت �إىل
�إ�ضعاف �سيط���رة «داع�ش» يف �سورية،
وتقدُّم اجلي�ش ال�س���وري يف العديد من
املح���اور ال�شمالية واجلنوبية ،و�أف�سدت
على تركيا ومعه���ا «داع�ش» و�أخواتها
من التكفرييني م��ش�روع ال�سيطرة على
ال�شمال ال�سوري و�إن�شاء املنطقة العازلة
والتمدد باجتاه لبنان.
رو�سي���ا ال تريد �أن تُظهر �أن معركتها
يف �سوري���ة هي من �أجل حتقيق انت�صار
ع�سكري ،واملحافظة على �أمنها القومي،
و�إثب���ات ح�ضورها الفاع���ل فيها ،لذلك
�أعلن���ت ان وظيف���ة ه���ذا التدخ���ل هو
الق�ضاء على الإرهاب ،وتوظيفه حل�ساب
الت�سوية.
من جهتها� ،أم�ي�ركا ال تريد �أن تُظهر
نف�سه���ا �أمام الع���امل ب�أنه���ا تعار�ض
الت�سوي���ة يف هذه املرحلة ،لذلك وافقت
على اجتماع فيينا املو�سع ،وهنا ن�س�أل:
(�أ.ف.ب).
اجلي�ش ال�سوري يوا�صل تقدمه يف املحور اجلنوبي ملدينة حلب
هل �أم�ي�ركا جادة يف �إنه���اء الأزمة يف
�سورية؟ وهل لديه���ا م�رشوع يهدف �إىل
حلها؟
تفاهَ ��� َم اجلمي���ع عل���ى ��ض�رورة
�أم�ي�ركا ومعها التكفريي�ي�ن يف امليدان �إىل �أن �أمريكا لي�ست جاهزة للت�سوية يف
اال�ستمرار يف اللق���اءات ،على الرغم من
مواق���ف كال احلزب�ي�ن اجلمه���وري الع�سكري ،هذه الأم���ور جمتمعة ت�ؤ�رش هذه املرحلة.
والدميقراط���ي يف الكونغر�س الأمريكي
اجتم���اع فيينا ال���ذي �ضم  17دولة ،االختالف الكبري يف وجه���ات النظر ،ما
فيما خ����ص الأزمة يف �سوري���ة ،والتي
�إ�ضاف���ة �إىل الأمم املتح���دة واالحت���اد خ�ل�ا تقبُّل البع����ض بق���اء الأ�سد خالل
تظهر التباين يف نظرة كل منهما �إليها،
الأوروب���ي ،وال���ذي خل����ص يف بيان���ه املرحلة االنتقالية ،وتقلي�ص �صالحياته
واالرتب���اك يف طريق���ة التعاطي معها،
اخلتام���ي �إىل جمموع���ة م���ن املبادئ ،الرئا�سية ،والتي مل تناقَ�ش يف االجتماع
وال�ت�ردد يف بع�ض املواق���ف ال�سيا�سية
كوح���دة �سورية وا�ستقالله���ا وهويتها نظراً �إىل ح�سا�سيته���ا ،لكنهم يف الوقت
للإدارة الأمريكية ،واالرتباك يف بع�ضها أميركا ستبقي سورية
العلماني���ة ،واحلفاظ عل���ى م�ؤ�س�سات ذاته �سي�ستمرون يف معركتهم يف �سورية،
الآخر� ،إ�ضافة �إىل �صمود النظام �أكرث من
الدولة ،وت�شكيل حكومة ذات م�صداقية ،و�ستعمل �أمريكا عل���ى �إبقاء �سورية يف
في حالة استنزاف..
�أربع �سنوات ،رغم املراهنة على �سقوطه
وو�ضع د�ستور جديد ،و�إجراء انتخابات حالة ا�ستن���زاف ،لأن ظروف احلل لي�ست
وستوظف التغيرات
خالل �أ�شهر ،ما فر�ض بقاء الرئي�س ب�شار
جديدة ،وتنفيذ وقف �إطالق النار يف كل نا�ضجة ،و�ستنتظ���ر الأحداث والتغريات
شروطها
لفرض
الميدانية
مقبلة،
الأ�سد كجزء �أ�سا�س يف �أية ت�سوية
�أنح���اء البالد ،اكتفى بط���رح العناوين امليداني���ة يف ال�ساح���ة ال�سورية ،وترى
التي
اخلليج
خالف ًا لر�أي �أم�ي�ركا ودول
العامة التي ال تثري حفيظة �أي طرف من كي���ف ميك���ن �أن ت�ستفيد منه���ا لفر�ض
في أية تسوية جديدة
تريد ا�ستبعاده ،وكذلك الو�ضع الع�سكري
الأطراف املت�صارعة ،ومل ي�أت على ذكر �رشوطها يف �أية ت�سوية جديدة.
الذي بد�أ ميي���ل مل�صلحة النظام ،والذي
املوا�ضيع اخلالفية ،لأن طرحها �سين�سف
�سيقوّي موقعه التفاو�ضي ،مقابل تراجع
هاين قا�سم
االجتماع.

ّ
تقديرات صهيونية تؤكد تمدد العمليات الفلسطينية
ت�شهد ال�ساحة الفل�سطينية حالة من
احلراك الن�ض���ايل وال�سيا�سي والوطني،
دفعت نتنياه���و �إىل ا�ستجداء امل�ساعدة
الطارئة من الواليات املتحدة الأمريكية،
بع���د تقدي���رات ع�سكري���ة و�سيا�سي���ة
و�إعالمي���ة �صهيوني���ة ت�ؤك���د ا�ستمرار
وت�صاع���د االنتفا�ض���ة الفل�سطيني���ة
املتوا�صلة بزخم وقوة منذ �ستة �أ�سابيع،
كان���ت نتيجته���ا  70عملي���ة طعن ،و7
عمليات �إطالق ن���ار ،و 9عمليات ده�س،
قتل فيها ال�شباب الفل�سطيني املنتف�ض
�أكرث م���ن � 14صهيوني���اً ،و�أ�صابوا نحو
 ،200بح�سب الإعالم ال�صهيوين .وتهدف
اجلهود الفل�سطينية �إىل دعم االنتفا�ضة

وتنظيم وتوحيد املواقف حولها ،وو�ضع
خطة عمل ل���كل التجمعات الفل�سطينية
لإ�سنادها و�ضم���ان ا�ستمرارها ،وحتقيق
�أهدافه���ا الوطني���ة ال�سامي���ة ،يف ظل
الوحدة امليدانية ب�ي�ن جميع مكونات
ال�شعب الفل�سطيني ،والإرادة الفل�سطينية
ال�صلبة وامل�ؤمنة بق�ضيتها الوطنية.
حال���ة االرتب���اك ال�صهي���وين تظهر
جلي���ة يف زيارة بنيام�ي�ن نتنياهو �إىل
الواليات املتح���دة الأمريكي���ة ولقائه
باراك �أوباما ،بعد قطيعة وخالف ا�ستمر
عدة �شهور حول امللف النووي الإيراين،
وقد وعد �أوبام���ا بدعم الكيان الغا�صب
على خمتل���ف امل�ستوي���ات الع�سكرية

وال�سيا�سي���ة واالقت�صادية ،جمدِّداً بذلك
«بيعته» للوب���ي ال�صهيوين يف �أمريكا
على ح�ساب حقوق ال�شعب الفل�سطيني
وق�ضيته العادلة ،ال�سيما �أن احلديث عن
الدعم جاء يف �سياق يوحي ب�أن الكيان
ال�صهيوين يواجه جي�ش ًا ج���رّاراً ولي�س
�شعب ًا �أعزل يقاوم باحلجر وال�سكني �آلة
احلرب ال�صهيونية املتطورة ،وهذا م�ؤ�رش
جدي���د �إىل �أن االنتفا�ض���ة مت�شي على
ال�سكة ال�صحيحة.
ال يختلف اثن���ان على �أن الإجنازات
التي حتققها االنتفا�ضة كبرية� ،إذا �أخذنا
بعني االعتب���ار الأو�ض���اع االقت�صادية
ال�سيئ���ة يف الكي���ان ال�صهيوين ،وحالة

ال�شل���ل يف ال���دورة االقت�صادي���ة التي
�أدت لغاية الي���وم �إىل خ�سائر جتاوزت
الع��ش�رة ملي���ارات دوالر ،ناهي���ك عن
اال�ستنزاف الع�سك���ري وال�سيا�سي التي
م���ن ممكن �أن ي�ؤدي قريب��� ًا �إىل الإطاحة
بنتنياه���و وفريق���ه ،وفر����ض حتقي���ق
املطالب الفل�سطيني���ة ب�إنهاء االحتالل
واال�ستيط���ان ،و�إط�ل�اق ��س�راح الأ�رسى
واملعتقَل�ي�ن الفل�سطينيني يف ال�سجون
ال�صهيوني���ة ،ال�سيم���ا �أن االنتفا�ض���ة
اجلماهريية تت�سع يوم ًا بعد �آخر ،ومتتد
لتط���ال كل املدن والق���رى واملخيمات
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية والقد�س،
وعل���ى املعابر مع قط���اع غزة ،وتتخذ
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المستعربون الجدد

اليمن ضحية الصراع على باب المندب
يتعر����ض اليم���ن لعملي���ة قر�صنة
مو�صوفة لثورة �شعبه املطالبة باحلرية
وا�ستع���ادة ال�سي���ادة؛ كم���ا ح�صل مع
الث���ورات ال�شعبية العربي���ة التي متّت
م�صادرته���ا غربي��� ًا وخليجي��� ًا ل�صالح
احل���ركات التكفريي���ة ،وتنفي���ذ خمطط
«ال�رشق الأو�سط الكبري» اجلديد.
لك���ن الو�ض���ع اليمني يع���اين من
��ص�راع دويل و�إقليمي حول باب املندب
وال�سواح���ل اليمنية عل���ى بحر العرب
واملحيط الهندي والبح���ر الأحمر الذي
ي�ؤمّ���ن عب���ور  ٪6من النف���ط و ٪28من
التجارة العاملية ،وي�ش���كّل املمر الآمن
للعدو «الإ�رسائيلي» لفك احل�صار عليه
يف حال ال�سيطرة علي���ه من «الناتو»
وال�سعودي���ة و«�إ�رسائي���ل» ..وق���د قال
رئي�س الكيان ال�صهيوين بن غوريون عام
� :1948سيطرة «�إ�رسائيل» على نقاط يف
البحر الأحمر هي ذات �أهمية ق�صوى ،لأن
هذه النق���اط �ست�ساعد «�إ�رسائيل» على
الف���كاك من �أية حم���اوالت ملحا�رصتها
وتطويقها ،كما �ست�ش���كل قاعدة انطالق
ع�سكري ملهاجمة �أعدائنا يف عقر دارهم،
قب���ل �أن يب���ادروا �إىل مهاجمتنا ،وذلك
لتحقيق ثالثة �أهداف:
 -1اعتم���اد البح���ر الأحم���ر منفذاً
«�إ�رسائيلي���اً» للقارة الأفريقية وال�رشق
�آ�سيوية.
� -2إلغاء قناة ال�سوي�س وا�ستبدالها
بقناة البحرين.
 -3تفكيك الرواب���ط القومية للعامل
العربي.
لقد ا�ستطاع الع���دو «الإ�رسائيلي»
حتقيق �إجن���ازات هامة لتنفي���ذ �أحالم
بن غوريون ،فقد �سيط���رت «�إ�رسائيل»
عل���ى جزي���رة «دهل���ك» الأثيوبية يف
البحر الأحم���ر �سنة ( 1975قبل ا�ستقالل
اريتريي���ا) ،وبنت �أول قاع���دة ع�سكرية
له���ا ،وا�ست�أج���رت جزيرت���ي «حالب»
و«فاطمة» يف اجلن���وب الغربي للبحر
الأحم���ر ،ث���م جزيرت���ي «�سن�شي���ان»
و«دم�ي�را»؛ �أقرب اجل���زر الإريرتية �إىل
باب املندب ،ويف ح���رب حزيران العام
 1967احتل���ت «�إ�رسائي���ل» جزيرت���ي
«�صنافر» و«تريان» ال�سعوديتني قرب
�أ�شكا ًال و�أ�ساليب جديدة ت�شل طرق
املواجه���ة التي يعتمده���ا جنود
االحت�ل�ال ،وت�ضعه���م يف حال���ة
�ضياع و�إرباك وتراجع يف الأو�ضاع
ال�صحي���ة والنف�سي���ة ،وه���ذا ميهّد
الطري���ق لالنتفا�ض���ة الفل�سطينية
الكربى �ضد االحت�ل�ال واال�ستيطان
ال�صهي���وين امل�سعور لق�ضم الأر�ض،
والق�ض���اء عل���ى الهوي���ة الثقافية
لل�شع���ب الفل�سطين���ي يف القد�س
و�ضواحيها و�أرا�ضي .48
املحافظ���ة عل���ى الإجن���ازات
الفل�سطينية وتطويرها يحتاج �إىل
م�سان���دة اجلميع داخ���ل فل�سطني
وخارجه���ا ،وتق���دمي كل �أ�ش���كال
الدعم والوح���دة الوطنية ،وتعزيز
الثق���ة ب�ي�ن كل مكون���ات احلالة

و ّ
مت تكلي���ف ال�سعودي���ة ب�ش���ن احلرب
نيابة عن هذا املح���ور ،لكن مب�ساعدته
وتخطيط���ه وت�أمني الغط���اء الدويل له
بعناوي���ن مذهبية �أو بحج���ة حماربة
املد الإي���راين ،وحماولة االنت�صار حتى
ل���و كان بالتحال���ف �أو ت�سخ�ي�ر القوى
التكفريية من «القاعدة» و»داع�ش»� ،أو
عرب تق�سيم اليمن �إىل جنوب و�شمال �إذا
مل تتحقق ال�سيطرة الكاملة على اليمن،
وحتويله �إىل حمافظ���ة من املحافظات
ال�سعودي���ة ،والق�ضاء على حركة �أن�صار
اهلل (احلوثيني) والقوى الوطنية اليمنية،
ويف مقدمتها اجلي�ش اليمني.
اليم���ن جبهة من جبه���ات املقاومة
للم�رشوع الأمريكي والأطماع ال�صهيونية،
ولي�س جبه���ة �رصاع مذهب���ي �أو قبلي
كم���ا يحاول الإع�ل�ام امل�شبوه ت�صويره
للجمه���ور الع���ام ،والغري���ب �أن بع�ض
القوى الفل�سطينية ت�أخذ موقف ًا ملتب�س ًا
وم�شبوه ًا بت�أييدها لل�رشعية املزعومة
يف اليمن ،وت�شارك �سواء عن ق�صد �أو غري
ق�ص���د يف ح�صار نف�سها يف غزة ،و�إمداد
العدو ال�صهي���وين بالأوك�سجني الأمني
واالقت�صادي ب�سبب التع�صب �أو امل�صالح
والطموحات ال�شخ�صي���ة ،فتتحالف مع
ركائ���ز امل�رشوع الأمريك���ي يف املنطقة
(تركي���ا وال�سعودي���ة وقط���ر) ،وتعادي
حمور املقاومة ال���ذي احت�ضنها ومدّها
بال�س�ل�اح والتمويل والتدري���ب ..حتى
�إذا ما احرتف���ت الرماية والت�سديد رمته
وغدرت به بحجة «احلياد ال�سلبي» �أو
«دعم الدميقراطية» ،وهي التي ال تقدّم
وال ت�ؤخ���ر يف جمريات الأحداث بل هي
�ضحية �سيا�سات من تتحالف معهم الآن.

امل�سعرب���ون اجل���دد ه���م وحدات
�أمني���ة �رسي���ة تُ�سم���ى بالعربية
«امل�ستعرفي���م»� .شُ كِّل���ت يف
الع���ام  ،1930حي���ث عملت �ضمن
الع�صابات ال�صهيونية العاملة يف
فل�سطني �إبان االحتالل الربيطاين،
والي���وم تتبع ل�رشط���ة االحتالل،
وتطلَق عليه���ا �ألقاب كثرية ،منها
«وح���دات امل���وت» �أو «القتل»،
ويُ���زرع �أع�ضا�ؤه���ا مبالمح ت�شبه
املالم���ح العربي���ة و�س���ط �شباب
االنتفا�ض���ة ،ويلب�س���ون لبا�سهم،
ويتقنّع���ون بكوفيتهم ،ويتحدثون
باللهج���ة الفل�سطيني���ة املحلية،
وو�ص���ل بهم الأم���ر �إىل حد الزواج
م���ن فل�سطيني���ات ،ويف اللحظة
املنا�سب���ة يتحول���ون �إىل ف���رق
اعتق���ال ت�ساند جن���ود االحتالل.
من���ذ الع���ام � ،2000أي بعد حترير
�أجزاء وا�سعة من الأرا�ضي اللبنانية،
وبع���د االن�سحاب م���ن قطاع غزة،
وجدت هذه التجربة «الناجحة»
طريقها �إىل بع�ض الأنظمة العربية،
وبد�أت با�ستن�ساخها يف بالد ال�شام
و�أفريقيا ،و�أبرزها م�رص.
بعد الغ���زو الأمريك���ي للعراق
وتدم�ي�ره يف الع���ام  ،2003ب���د�أ
امل�ستعرب���ون الع���رب التوغّل يف
املجتم���ع العراقي ،لدع���م و�إن�شاء
بع�ض املجموع���ات حتت عناوين
قومي���ة وطائفي���ة ومذهبي���ة،
و�شعارات ا�ستقطابية تثري الغرائز
والع�صبي���ات �ض���د �أ�شقائه���م يف
املواطنية والدين ،وه���ذا �أي�ض ًا ما
ح�صل يف ليبي���ا واليمن و�سورية،
مع اخت�ل�اف طفي���ف يف «عدّة»
التحري����ض وال�شع���ارات الت���ي
تعار�ضت فيما بينه���ا ،ولهذا جند
�أن ال��ص�راع ال�سع���ودي  -القطري
انعك����س ب�ش���كل كب�ي�ر يف ليبيا
و�أدى �إىل ح���رب �أهلي���ة ،بينما يف
�سورية �أدى �إىل قتال عنيف ودموي
ب�ي�ن الف�صائل املتناح���رة فكرياً،
�أودى بحي���اة ح���وايل  3000قتيل.
يف م�رص ،ف�شلت لغاية اليوم جميع
املح���اوالت القطرية وم���ن معها
ال�ستدراج ال�شعب امل�رصي للتقاتل،
وت�شتيت جي�شها الذي ح�سم الكثري
من املعارك ل�صاحله ،وهنا جاءت
ال�رضب���ة القا�سية ب�إ�سقاط الطائرة
الرو�سية ف���وق حمافظة �سيناء ،ما
�أدى �إىل �رضب���ة �أق�س���ى لالقت�صاد
امل�رصي �أوالً ،وللأمن القومي تالياً،
والأي���ام القليل���ة املقبلة �ستحمل
الكث�ي�ر من املفاج����آت وال�صدمات
التي ق���د تنقل املنطق���ة العربية
والأفريقية �إىل خما�ضات �أخطر من
التي مرّت بها ،ومنها حترُّك اجلي�ش
امل�رصي للق�ضاء على «داع�ش» يف
�سيناء ،واالنتقال بعدها �إىل ليبيا،
والتن�سيق ب�شكل مبا�رش وقوي مع
اجلي�ش ال�س���وري ،ملا متثّل �سورية
من �أمن قوم���ي ا�سرتاتيجي مل�رص.
حمى اهلل م�رص و�أهلها ،لتعود م�رص
العروب���ة �إىل �سورية قلب العروبة
الناب�ض.

د .ن�سيب حطيط

جعفر �سليم

اليمن جبهة مقاومة للم�شروع الأمريكي والأطماع ال�صهيونية ولي�س جبهة �صراع مذهبي �أو قبلي

خليج العقب���ة ،والت���ي تتحكم بحركة
املرور �إىل مين���اء «�إ�رسائيل» اجلنوبي

المحور األميركي -
الصهيوني يسعى
للسيطرة على المضائق
ُّ
للتحكم بمصالح
األربعة
روسيا والصين وإيران

الفل�سطيني���ة ،م���ن خ�ل�ال �إنه���اء
اخلالفات ،و�إعطاء الأولوية مل�س�ألة
الوحدة الوطنية وتطوير االنتفا�ضة،
وا�ستخ���دام الأدوات الدولية لإدانة
وتعري���ة الكيان ال�صهي���وين �أمام
املجتمع ال���دويل ،وتفعيل الآليات
الدولي���ة ملحا�سب���ة ال�صهاين���ة
عل���ى قتله���م الأطف���ال والن�س���اء
والعائ�ل�ات الفل�سطيني���ة ،والبناء
عل���ى اال�ستعداد اجلماهريي لتقدمي
الت�ضحيات وحتقيق �أهداف ال�شعب
الفل�سطين���ي يف �إنه���اء االحت�ل�ال
ال�صهيوين وم�شاريعه اال�ستيطانية
والتهويدي���ة ،و�ص���و ًال �إىل حتقيق
احلرية واال�ستقالل.

�سامر ال�سيالوي

من �إيالت ،وحركة املالحة التي متر يف
البحر الأحم���ر ..ويف العام � 1980أعلنت
«�إ�رسائيل» الب���دء بتنفيذ م�رشوع قناة
البحرين ،الت���ي تو�صل البح���ر الأحمر
بالبحر املي���ت ،والتي تعود فكرتها �إىل
م�ؤ�س�س احلرك���ة ال�صهيوني���ة؛ تيودور
هرت���زل ،ال���ذي عر����ض امل��ش�روع يف
كتاب���ه «الأر�ض القدمي���ة  -اجلديدة»،
ال�صادر ع���ام  ،1902وذلك بالتعاون مع
الأردن وال�سلط���ة الفل�سطينية؛ ك�رشكاء
مغفلني لت�أمني الغطاء ال�رشعي العربي
بذريع���ة �إنقاذ البحر امليت من اجلفاف،
مم���ا ي�ساهم يف خن���ق وحما�رصة قناة
ال�سوي�س امل�رصي���ة ،وا�ستكما ًال مل�رشوع
ال�سيط���رة عل���ى البحر الأحم���ر وباب
املن���دب ،وبحج���ة مكافح���ة القرا�صنة
ال�صوماليني فقد قدّمت احلكومة اليمنية
يف العام  2009جزي���رة ميون «برمي»
اال�سرتاتيجي���ة ،والتي ت�شط���ر امل�ضيق
�إىل ن�صفني ،لت�صب���ح يف خدمة القوات
الدولية،حي���ث متكّ���ن الفرن�سي���ون من
الإطباق على امل�ضيق من ناحية �سواحل
جيبوتي ،وم���ن جهة تعزي���ز وجودهم
يف اجلزي���رة اليمنية ،الت���ي �ستُ�ستخدم
كقاعدة لقوات «الناتو» التي تعمل يف
مكافحة القر�صنة ،وبالتعاون والتكامل
مع العدو «الإ�رسائيلي».
ال�رصاع عل���ى باب املندب هو حلقة
من حلق���ات ال��ص�راع عل���ى امل�ضائق
الأربعة الت���ي تتحكم مبنطق���ة ال�رشق
الأو�سط (م�ضائق هرمز والبو�سفور وجبل
ط���ارق وباب املن���دب) والت���ي يحاول
املحور الأمريكي  -ال�صهيوين ال�سيطرة
عليها للتحكُّم مب�صالح خ�صومه (�إيران
ورو�سي���ا وال�صني وغريه���ا) وال�سيطرة
عل���ى مناب���ع النفط وطرق���ه العاملية،
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ليبيا ..بين الحكومة الموعودة والتمدد اإلرهابي
م���ا يزال امل�شهد الليبي مطبوع ًا بالدم
املهدور يومي��� ًا على مذبح التدخل الدويل
ال���ذي انطل���ق �أ�سا�س ًا من ع���دوان احللف
الأطل�سي حتت راية الوعد بامل ّن وال�سلوى
بواح���ات وا�سع���ة م���ن «الدميقراطية»
ال�سيال���ة يف �صح���راء ليبي���ا ،واحلري���ة
املوع���ودة ك��س�راب تلك ال�صح���راء التي
يتدفق �إليها خرباء الإرهاب.
و�س���ط الأجواء امللفوحة ب�ضباب رمال
ال�صح���راء ،مل تهت ِد وع���ود الأمم املتحدة
�إىل ح���ل للأزمة الليبية� ،سوى عرب كلمات
قالها املبعوث الدويل املتنحي برنار دينو
ليون ،خال�صتها :حكومة «وحدة وطنية»،
�أو ليكن الطوفان.
تب�ّي� �أن املوفد املذك���ور الذي
نّ
لق���د
تراكمت وعوده كوعود «�إبلي�س يف اجلنة»،
كان هدف���ه املركزي البحث عن وظيفة يف
دولة الإمارات العربية ،وهي �أحد الأطراف
الأ�سا�سي���ة املتورطة يف الأزم���ة الليبية،
والوظيف���ة  -الف�ضيحة الت���ي �سعى �إليها
على ح�ساب دماء الليبي�ي�ن« ،مدير عام
الأكادميي���ة الدبلوما�سي���ة يف الإمارات»،
عل���ى �أن يت�سلم املن�صب ال�شهر املقبل ،ما
دفع بالأمني العام للأمم املتحدة بان كي
م���ون لتعيني بديل ب�ص���ورة �رسيعة ،علّه
يخف���ف من وقع الف�ضيح���ة ،وهو الأملاين
مارتن كوبلر.
لقد جتل���ت ال�شبهة مراراً ب����أداء ليون
خالل �إدارته العملي���ة التفاو�ضية ،خالف ًا
للمهم���ة التي �أنيطت ب���ه كو�سيط حمايد
ونزي���ه ،وجتلّت م���راراً يف و�ضعه �رشوط ًا
�أمام التوافق ،تبدّت بت�أليب �أطراف ترتبط
ع�ضوي��� ًا مع دول���ة �أقحم���ت نف�سها طرف ًا
رئي�سي ًا يف الن���زاع القائم ،بعد �شبهة غري
م�سبوق���ة لدور يج���ب �أن يك���ون حيادياً،
كم���ا اتهم �أي�ض ًا رئي����س امل�ؤمتر العام يف
طرابل�س �أبو �سهمني.

من املحتم���ل �أن ي�شهد الو�ضع الليبي
بع�ض التح�سُّ ن الداخل���ي �إذا عقد جمل�س
الن���واب الليب���ي جل�سته امل�ؤجل���ة �أ�صالً،
ملناق�شة اتفاق ال�سالم الذي جرى التو�صل
�إليه يف ال�صخ�ي�رات املغربية ،وللبتّ فيه
بهدف �إنهاء ال�رصاع على ال�سلطة.
م���ن املتفائلني باالنف���راج ال�سيا�سي،
ودون ح���ذر ،رئي�س احلكومة حممد الثني،
ال���ذي �أطلق ت�رصيح ًا من دول���ة الإمارات،
وال���ذي ر�أى �أن كل الأطي���اف ال�سيا�سي���ة

استقدام عشرات المقاتلين
التونسيين إلى ليبيا ينذر
بفتح جبهة جديدة لـ«داعش»
في شمال أفريقيا
�أهايل مدينة م�صراتة يطالبون حكماء ليبيا بوقف العنف واالقتتال

تو�صل���ت �إىل اتفاق ح���ول احلل ال�سيا�سي
والتهدئ���ة الأمني���ة بعد «تدخُّ ���ل عقالء
ليبيا».
كما يب���دو �أن اخلط���وة الأوىل تكمن
يف ت�شكي���ل حكوم���ة وح���دة وطني���ة،
يعتق���د البع�ض ،ومنهم قي���ادات ليبية،
�أن ت�شكيله���ا �سيكون و�شي���كاً� ،إال �أن هذا
الأم���ر ال ميكن �أن يك���ون خامتة امل�أ�ساة
الليبي���ة يف �ضوء املع���ارك الدموية يف
�أنحاء متع���ددة من ليبيا مع التنظيمات
الإرهابي���ة املختلفة ،والتي تتخوف دول
اجلوار من امتداده���ا �إليها على ال�صورة
الليبي���ة ،بعد �أن �رضب���ت فيها �رضبات

�أ�شبه بنذر العا�صفة ،خ�صو�ص ًا تون�س.
املعاراك الدائرة يتواط�أ الكثريون ملنع
تغطيته���ا ،ولو �إعالمياً ،وك�أن ليبيا لي�ست
على قائمة االهتمام الدويل بعد �أن تو�صّ ل
امل�رشوع الفتنوي �إىل غايته ال�سامة.
عمليات القت���ل والتخريب ت�سري بزخم
�أكرب من احلرك���ة ال�سيا�سية ،بحيث �سقط
الأ�سبوع املا�ضي �أك�ث�ر من مئة قتيل ،يف
ق�ص���ف �صاروخي على تظاهرة مدنية �ضد
الق���وى املتحكمة يف بنغ���ازي ،التي كان
الل���واء خليف���ة حفرت وع���د بتنظيفها من
الإرهابي�ي�ن ،فيما بات���ت منطقة م�رصاتة
بكاملها يف قب�ضة القوى املتمردة ،وت�شكل

ظهرياً وامت���داداً للإرهابي�ي�ن يف بنغازي
وقار يون�س.
�إال �أن الو�ض���ع الأ�شد خطورة يبقى يف
�رست ،حيث تتمو�ض���ع «داع�ش» وتتلقى
م�ساع���دات ع�سكرية من اجلو� ،آخرها قيام
«طائ���رات جمهولة»يرجح ب�أنها �أمريكية
برم���ي �أ�سلح���ة وذخائ���ر ق���رب مع�سكر
لـ«داع����ش» ،يبعد  17كلم عن مطار �رست
وقاعدة القر�ضابية ،اللذين ا�ستوىل عليهما
التنظيم الإرهابي قبل �سبعة �أ�شهر.
لي�س هذا وح�سب ،ف����إن تقارير دقيقة
�أفادت ب����أن طائرات ا�ستقدم���ت مقاتلني
من �شم���ال �أفريقي���ا ،بينه���م تون�سيون،

تلق���وا تعليم���ات بالرج���وع �إىل بلدانهم
منذ بداي���ة الهجوم الرو�سي على الإرهاب،
وا�ستخل�ص���ت �أن الهدف هو �رضب ا�ستقرار
تون�س ،وفتح جبهة جديدة لـ«داع�ش» يف
�شمال �أفريقيا.
هذا التح���رك زاد الهواج�س التون�سية،
حيث �إن الرئي�س التون�س���ي الباجي قائد
ال�سب�س���ي قال �إن «داع����ش» على بعد 70
كلم من احل���دود التون�سية ،معترباً �أنه يف
ظ���ل غياب الدولة يف ليبي���ا� ،أو بالأحرى
تفكّكها ،ف�إن اخلطر حمدق باملنطقة ككل.

يون�س عودة

حروب السعودية المتعددة تضع مصر أمام التحدي

قطاع ال�سياحة امل�صري بات مهدداً يف حال توقف التدفق الرو�سي �إىل �أر�ض الكنانة (�أ.ف.ب).

حتدي���ات كث�ي�رة تواجهها م��ص�ر قبل وبعد
حادث���ة الطائ���رة الرو�سية املنكوب���ة يف �رشم
ال�شي���خ� ،أوىل ه���ذه التحديات� ،إع�ل�ان عدد من
�رشكات الط�ي�ران العاملية ،ع���دم الطريان فوق
�سيناء ،وبالتايل عدم الهبوط والإقالع من مطاري
�رشم ال�شيخ والعري�ش ،ما يعني حرمان م�رص من
ع��ش�رات �آالف ال�سياح الذين كانوا يتوافدون �إىل
الغردقة و�رشم ال�شي���خ ،و ُقدِّرت اخل�سائر الأولية
لهذه املقاطعة ب�أكرث من مليون دوالر يومياً.
ومهما كانت �أ�سباب حتطّم الطائرة الرو�سية
ومقتل جميع ركابها ،ف�إن م�ستقبل ال�سياحة يف
م�رص مهدد بقوة ،فبعد �أن تراجعت ن�سبة ال�سياح
الأوروبيني بعد ثورة  2011والأحداث التي تلتها،
�ساهم ال�سياح الرو����س يف �إنعا�ش حقيقي لهذا
القطاع احليوي ،لك���ن بعد احلادثة �سيرتاجع �إذا
مل يت ّم وقف تدفق الرو�س.
ال�س�ؤال الذي �أخذ يطرح نف�سه �أمام هذا الواقع:
ما هو التوجه الر�سمي امل��ص�ري �أمام اخل�سائر
الت���ي �سترتتب على االقت�ص���اد امل�رصي ،يف ظل
موج���ة الإرهاب التي ت��ض�رب يف �شمال �سيناء،
خ�صو�ص��� ًا �أمام تراج���ع دول اخللي���ج ،حتديداً

خيارات مصر باتت مفتوحة
للصمود اقتصاديًا وتنمويًا..
وإلعادة التوازن إلى األمن
القومي المصري

ال�سعودية ،عن وعودها باملزيد من الدعم املايل
مل�رص ،ورفع عوامل اال�ستثمار اخلليجي ،يف ظل
الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية التي بد�أت تدق
عوا�ص���م جمل�س التعاون اخلليج���ي؟ فالريا�ض
بد�أت ت�سحب من ا�ستثماراتها اخلارجية لتمويل
الداخل ،يف ظل ارتف���اع كبري يف عجز املوازنة،
والدوح���ة ت�شهد موازنتها اجلدي���دة عجزاً كبرياً
وه���ي على و�شك طرح ا�سهم �سندات دين داخلية
وخارجية ،وهكذا احلال مع الكويت والإمارات.

وثال���ث الأثايف ،هن���ا� ،أن ال�سعودية فتحت
معركة ب���اب املندب مع اليمن ،م���ا يهدد فع ًال
املالحة يف قناة ال�سوي�س بفعل هذا «الهيجان»
ال�سعودي ،الذي يجد نف�سه �أمام اال�ستمرار حربه
يف اليمن بحاج���ة �أكرث ف�أكرث �إىل االعتماد على
الإره���اب «الداع�شي» و»القاع���دي» ،وبالتايل
متويل���ه ب�أ�ش���كال خمتلفة� ،س���واء يف منطقة
�سين���اء �أو اليمن �أو �سوري���ة �أو ليبيا ،ما يعني
�أن م��ص�ر �ص���ارت مفتوحة خياراته���ا لل�صمود
اقت�صادي��� ًا وتنموي ًا من جه���ة ،ولإعادة التوازن
�إىل الأم���ن القومي العربي من جهة ثانية ،وهذا
ال يتوافر �إال عرب معرك���ة االنخراط يف مواجهة
الإرهاب ب�ل�ا لفّ وال دوران ،والإقالع عن «حمل
الع�ص���ا من الو�س���ط» ،وهنا �ستك���ون القاهرة
حمكومة مبواجهة الر�ؤو�س ال�سعودية احلامية،
التي �أ�صبحت �أم���ام معركة حياة �أو موت ،ويف
احلالتني خا�رسة ..ما يعن���ي مزيداً من ال�رشور
�ستلحق بال���دول العربية ،حتى يق�ضي اهلل �أمراً
كان مفعوالً.

�سعيد عيتاين
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وفد علمائي أفريقي يزور تجمع العلماء المسلمين
ا�ستقب���ل رئي�س الهيئ���ة الإدارية يف جتم���ع العلماء
امل�سلم�ي�ن ال�شي���خ د .ح�سان عب���د اهلل ،و�أع�ضاء الهيئة
الإداري���ة ،وفداً من هيئة الأمن���اء يف �سرياليون ،برئا�سة
الأمني الع���ام ال�شيخ �أحم���د تيجان �سي�ل�ا ،يرافقه وفد
علمائي م���ن ليبريي���ا برئا�سة ال�شيخ ع�سك���ري مو�سى
كروم���ا .ور�أى املجتمع���ون �أن هبّة ال�شع���ب الفل�سطيني
الأعزل ت�شكّل �إدانة ل�صمت حكام العامل العربي وت�آمرهم
على الق�ضية الفل�سطينية ،وه���ذا و�إن كان معروف ًا �إال �أن
�صمت ال�شع���وب وعدم مباالتها مبا يح�صل هو الأمر غري
املقبول وغري املربر.
و�أكد املجتمع���ون �رضورة الدفاع عن الإ�سالم الأ�صيل
ال���ذي يتعر�ض اليوم حلملة ت�شوي���ه خطرية وكبرية من
خ�ل�ال الدعوات التكفريية الإرهابية ،وهذا ما يوجب على
علماء الدين الت�صدي له و�إبداء ر�أي الإ�سالم به ،فما يقوم
به ه�ؤالء ال عالقة له بالإ�سالم وال ميت له ب�صلة.
كما �أطلع الوف ُد التجمعَ على ما يعاين منه امل�سلمون
يف �أفريقي���ا ،خ�صو�ص ًا الهجم���ة الوهابية اخلطرية التي
تعم���ل على تكف�ي�ر كل من عداه���ا ،ومت التوافق على �أن
مواجه���ة ه���ذه احلالة يك���ون بف�ضح �أهدافه���ا ،وتبيان
انحرافه���ا ب�أ�سلوب علم���ي وفقهي ومو�ضوع���ي ،واتفق
الطرف���ان على تبادل الزيارات واخلربات ملا فيه م�صلحة
الإ�سالم وامل�سلمني.

الوفد الإفريقي يف �صورة تذكارية مع رئي�س و�أع�ضاء الهيئة الإدارية يف مقر جتمع العلماء امل�سلمني

بــريـد الـقــراء

مـــا بــــين الـمــاضــــي والـــحـــاضـــــر
املا�ضي هو عب���ارة عن �أيام م�ضت
و�صفح���ات طُ وي���ت وم�ش���اكل حُ لَّت..
واحلا��ض�ر عبارة عن ي���وم جديد؛ فكر
�أعمق وتخطيط �أدق..
وما بني املا�ضي واحلا�رض بالدي يف
خطر ،كم���ا لو �أنه وُ�ضعت مر�آة لتعك�س
�أيام ًا ولّت وم�ضت لتعيد وحتيي ذكرى
وم�آ�سي ما مرّ..
عليه من قبل ،وب���ات �أ�سا�س البنى
يدمّر قبل �أن يعمّر ،و ما زال لبنان على
هذه احل���ال منذ زمن و�أجي���ال ..وكلمة
«تعوّدنا» وجمل���ة «لبنان طول عمرو
هي���ك» �أ�صبحتا عادة عن���د اللبنانيني
ّها
ليتغا�ضوا عن م�شاكل عجزوا عن حل
«لبنان طول عمرو هيك» ..جملة اعتادها اللبنانيون للتغا�ضي عن م�شاكل عجزوا عن حلها �أو فهمها
�أو فهمها..
لبنان على احلياد من يريد �أن يعمّر،
ومن ي�سع���ى لأن يدمّر ،ومازالت بالدنا واحلا��ض�ر ما زال قي���د التنفيذ بف�صله،
نكذب ون�ص����دّق الكذبة ،ونوهم
حاوي���ة نا�س ًا من الفئت�ي�ن ،وكل منهما وج���دار امل�ستقبل مل ي َ
ُ�ب�ن بعد ،فبنا�ؤه �أنف�سنا �أننا عادلون ومن�صفون� ..أهذا
يتطلب قلوب ًا موحَّ ���دة وعقو ًال متفهمة ،هو التطور والتقدم الذي ندّعيه؟
يظن �أنه على حق!
ب�ي�ن هنا وهن���اك �ضاع���ت البالد ،وروح ًا وطنية� ..أما طال�ؤه فيتطلب دماء
�أتى اليوم الذي كنا نخ�شاه� ..أتى
و�أ�صبح���ت حتم���ل وتتحمّ���ل �أكرث من �صافية و�أنفا�س ًا نقي���ة خ�رضاء ،ليرُ �سم اليوم الذي باتوا يلقبوننا فيه� ..أيها
طاقتها ..هوا�ؤه���ا �أ�صبح عفناً ،وريحها علم لبنان على جداره.
الأن�سان �أنت من كوّن هذا املجتمع
�أمة �ضحكت من جهلها الأمم
الذي نعي�شه ..و�أن����ت الذي اختلقت
�أ�صبحت تراباً ،و�أمطارها �أ�صبحت كارثة،
هذا النم����وذج وتدّع����ي �أننا �شعب
وعي�شتها �أ�صبحت �ضنكاً ،ومالها �أ�صبح
الدي���ن �أ�صبح ع���ادة ولي�س عبادة! متخلّف ولن نتقدم..
�ضائعاً ،و�شعبها كاد �أن ي�ست�سلم..
ما ب�ي�ن املا�ضي واحلا��ض�ر قوا�سم هكذا بتنا ن�ستخ���دم الدين والأحاديث
مل ال تب����د�أ بنف�سك وترينا معنى
َ
م�شرتك���ة كثرية ،لكن يكمن الأمل يف ما كقناع لنخفي حقيقتنا!
�صدقك وكلمة ال�رشف التي تتحدث
مبكارم
ت�شتهر
كانت
عجب ًا م���ن �أمة
عنها؟
يخبّئه امل�ستقبل املوعود من قبَل اجليل
موجودة
تكن
مل
ا
ً
قيم
ال�صاعد ،الذي يوم ًا بعد يوم تظهر عليه الأخالق �أن تختلق
كفانا تفاخراً بالكالم والأقاويل..
عوار�ض التع���ب وال�شقاء م���ن �إ�صالح من قبل ،لغايات �ضائعة و�أنانية..
ال تُ�سمعني كالم���� ًا منقوالً ،بل �أرين
عجب ًا من �أمة كانت من �أعظم الأمم ،عم ًال مرغوب����اً ..وكفانا جه ًال يا �أمة
م���ا تركه �أجدادنا وتاريخن���ا� ،آملني �أن
يقدّموا لبالدهم والأجيال املقبلة ما مل وباتت من �أ�سو�أ الأمم يف زمننا هذا..
�ضحكت من جهلها الأمم..
عجب ًا من �أم���ة تقتل القتيل ومت�شي
حت�صل عليه بالدنا من ع�رشات ال�سنني..
اجلدار ال���ذي يف�صل ب�ي�ن املا�ضي يف جنازته!
يا�سمني الناطور

■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان� أعلنت
ت�ضامنها مع قناة «امليادين» الف�ضائية،
واعت�ب�رت �أن ق���رار من���ع بثها م���ن قبل
«عرب�سات» هو ق���رار �سيا�سي جائر ،أل ّن
تلك القناة الرائ���دة تتبنى خيار املقاومة
وخيار ال�شع���وب احلُ���رة ،وتتبنى ق�ضية
فل�سط�ي�ن املحقّة يف مواجه���ة االحتالل
ال�صهي���وين الغا�ش���م ،ويف مواجهة قوى
التفتي���ت والتق�سي���م والتجزئ���ة ،وقوى
الإرهاب التكف�ي�ري امل�سلح ال���ذي يمُ عن
فتك ًا وقت ًال ودماراً يف جمتمعاتنا العربية
واال�سالمي���ة؛ بالتناغ���م مع م���ا يقوم به
الع���دو ال�صهي���وين الغا�ص���ب وع�صابات
امل�ستوطن�ي�ن م���ن قتل وهت���ك وتدني�س
للحرمات واملقد�سات يف القد�س ال�رشيف
وامل�سجد الأق�صى املب���ارك و�أرا�ضي الـ48
داخل فل�سطني املحتلة.
■ النائ��ب ال�سابق في�صل ال��داوود؛ الأمني
الع��ام حلرك��ة الن�ض��ال اللبن��اين العرب��ي،
�أ�ش��اد ب�إجن��ازات الأم��ن الع��ام يف حتقيق
�صيدي��ن ثمينني باعتق��ال �شبكتي تخريب
ي�سجل��ه املدير العام
منوه ًا مب��ا ّ
وتفج�يرّ ،
للأم��ن الع��ام الل��واء عبا���س �إبراهي��م من
انت�ص��ارات �أمنية ت�ضاف �إىل �أدائه الوطني
يف حترير خمطوفني ،ويف �إم�ساكه مبلفات
�أمنية دقيقة.
■ حرك���ة الأم���ة ه ّن�أت املديري���ة العامة
للأمن العام على �إجنازها النوعي بك�شف
وتوقي���ف �شبك���ة جت�س�س تعم���ل ل�صالح
العدو ال�صهيوين ،داعية اجلميع لاللتفاف
ح���ول الأجه���زة الأمني���ة يف مالحق���ة
ومواجهة االخرتاقات الأمنية ال�صهيونية،
وكذلك اخرتاق���ات املجموعات الإجرامية.
ودعت «احلركة» جميع النواب للم�شاركة
يف اجلل�س���ات الت�رشيعية ،فلبنان معرّ�ض
خلطر اقت�صادي ومايل �إذا مل تق َّر القوانني

املالية والقرو�ض يف اجلل�سات.
توج��ه بال�شك��ر
■ ال�شي��خ �صهي��ب حبل��ي ّ
والتقدير �إىل مكت��ب الأمن العام يف مدينة
�صي��دا ،بع��د الإجن��از الأمني الكب�ير الذي
حقق��ه مكت��ب املعلوم��ات التاب��ع للأم��ن
الع��ام ،معترباً �أن الك�شف ع��ن هذه ال�شبكة
ي�ؤك��د مب��ا ال ي��دع جم��ا ًال لل�ش��ك �أن العدو
ما���ض يف خمططات��ه التي
«الإ�رسائيل��ي» ٍ
ترتب�ص بلبنان واملقاومة �رشاً.
■ لق���اء اجلمعي���ات وال�شخ�صي���ات
الإ�سالمية يف لبنان ه ّن أ� املديرية العامة
للأمن العام قياد ًة و�ضباط ًا و�أفراداً على
ك�شفهم و�إلقائهم القب�ض �شبكة جت�س�سية
مهمتهم ر�ص���د املقاوم���ة و�شخ�صيات
حليفة له���ا ،بالإ�ضاف���ة �إىل م�ؤ�س�سات
ع�سكرية و�أمنية لبنانية .وحذر «اللقاء»
من �إع���ادة تفجري الأو�ض���اع يف منطقة
عر�سال بعد االنفجار ا�ستهدف اجتماع ًا
لـ«هيئ���ة علماء القلم���ون» ،واالعتداء
على دورية للجي�ش اللبناين يف البلدة،
داعي ًا احلكومة اللبنانية �إىل �إعالن حالة
الطوارئ حفاظ ًا على عر�سال و�أهلها.
■ ال�شي��خ د .حممود �سليم اللبابيدي؛ قائم
مقام مفت��ي فل�سطني يف لبن��ان وال�شتات،
انتقد الت�رصيحات العلنية لبع�ض الف�صائل
الفل�سطيني��ة التي تناول��ت منظمة التحرير
ووجه��ت �إليه��ا اتهام��ات
الفل�سطيني��ةّ ،
وجتاوزات م��ن �ش�أنها التقلي��ل من دورها
القي��ادي والب��ارز يف االنتفا�ضة والق�ضية
الفل�سطيني��ة ،م�ؤك��داً عل��ى مكان��ة منظمة
التحرير الفل�سطيني��ة ،و�أنها �ستبقى املظلة
احلقيقي��ة وال�شامل��ة لفل�سط�ين و�أبنائه��ا.
كم��ا ا�ستهجن ف�ضيلت��ه ا�ستم��رار الفتاوى
امل�ضلّل��ة التي م��ن �ش�أنه��ا زرع الفنت بني
�أبن��اء الأم��ة ،م�ؤكداً �أن الوح��دة الإ�سالمية
هي الطريق الوحيد لن�رصة فل�سطني.
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أسباب توجب عليك التعرف إلى ماضي زوجك
تع���رُّف الزوجة �إىل �أ��س�رار زوجها
عب���ارة لدى البع����ض عن مرور يف
حق���ل �ألغ���ام ،لأن ه���ذا البع�ض ال
ي�ستطي���ع التمييز ب�ي�ن ال�رصاحة
واخل�صو�صي���ة وال�رسية يف بع�ض
الأحيان ،والبع�ض الآخر قد ال يتقبل
مو�ض���وع ال�رصاحة كم���ا هي ،لكن
ب�شكل ع���ام ،ال�رصاحة من الناحية
النف�سية واالجتماعية �رضورة بني
الطرف�ي�ن ،وهي �أ�سا�س ،لأن ما بني
على احلقيقة وعلى الثقة ،وعلى �أال
يكون هناك �شيء خمب�أً بني الطرفني
ميكن اعتباره بنيان ًا متيناً ،وعندها
�ستعرب �سفينة احلياة الزوجية يف
بحر هادئ.
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل ال�رصاحة خالل
احلي���اة الزوجية ،فم���ن املفرت�ض
�أن تب���د أ� قبل احلي���اة الزوجية� ،أي
يف مرحلة التع���ارف ،ففي مرحلة
اخلطب���ة يجب �أن يع���رف ال�رشيك
الآخ���ر مَ ن هو ه���ذا ال�شخ�ص الذي
�سيُعطي���ه عمره وحياته ،و�سيتابع
مع���ه م�س�ي�رة حيات���ه ،ولي�س من
العي���ب �أن يبحث ع���ن ال�رصاحة،
مع احلفاظ على ال�سلوكيات ،وهنا
يج���ب �أن نحرتم �سلوكية كل امرئ،
وه���ذه ال�سلوكية وه���ذه امل�ساحة
اخلا�صة داخ���ل كل �إن�سان ال تقدّم
وال ت�ؤخر للطرف الآخر.
دائم ًا نعت�ب�ر �أن املا�ضي هو �شيء
�أو تاري���خ م�ضى عل ّي �أن �أحكم الآن
مبا يح�صل ،لكن هنا يجب االنتباه
�إىل �ش���يء ما ،وهو �أن هذا ال�شخ�ص
الذي �أري���د �أن �أرتبط ب���ه تاريخه
من ناحي���ة ال�سلوكيات مث�ل�اً ؛ �إذا
كان قد ارتك���ب (ال�سمح اهلل) �أعمال
احتيال �أو �رسق���ات ،بالطبع يجب
�أن يُع���رف هذا الأمر قب���ل الزواج،
لأن���ه من ال��ض�روري �أن �أعرف مبَن

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

زراعة حب القرآن الكريم ()5/4
�سجّ ل���ي �صوته وه���و يقر�أ الق���ر�آن الك���رمي ،فهذا
الت�سجيل يحث���ه وي�شجعه على متابعة طريقه يف
احلفظ ،ب���ل حتى اذا ما ن�سي �شيئ��� ًا من الآيات �أو
ال�س���ور ف�إن �سماعه ل�صوته ي�شع���ره �أنه قادر على
حفظها مرة �أخرى� .أ�ضيفي �إىل ذلك �أنك ت�ستطيعني
�إدراك م�ستوى الطفل ،ومدى تطور قراءته وتالوته.
�شجعيه عل���ى امل�شارك���ة يف الإذاع���ة املدر�سية
واالحتف���االت الأخرى :م�شاركة طفل���ك يف الإذاعة
املدر�سي���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف ت�ل�اوة الق���ر�آن الكرمي،
ت�شجّ ع الطفل لي�سع���ى �سعي ًا حثيث ًا على �أن يكون
مميزاً ومبدع ًا يف ه���ذه التالوة ،خ�صو�ص ًا �إذا �سمع
كلمات الثناء من املعلم ومن زمالئه ،وينبغي على
الوالدي���ن �أن يكونا على ات�صال باملعلم وامل�س�ؤول
عن الإذاعة املدر�سي���ة ،لت�صحيح الأخطاء التي قد
يقع فيها الطفل ،ولي�شعر الطفل �أنه مهم ،فيت�شجع
للتميز �أكرث.
ا�ستمع���ي �إليه وه���و ّ
يق�ص ق�ص�ص الق���ر�آن الكرمي:

من الأخط���اء التي يقع فيها بع����ض املربني ،عدم
االكرتاث بالطفل وهو يكلّمه���م ،بينما نطلب منهم
الإن�صات حني نكون نحن املتحدثني .فينبغي حني
يق�ص الطفل �شيئ ًا من ق�ص����ص القر�آن الكرمي مثالً،
ّ
�أن نُن�ص���ت �إليه ونتفاعل معه ،ون�صحح ما قد يقع
من���ه يف �رسد الق�صة ب�سبب �س���وء فهمه للمفردات
�أو املع���اين العامة .كما �أن الطف���ل يتفاعل بنف�سه
�أكرث ح�ي�ن يق�ص هو الق�صة مما ل���و كان م�ستمع ًا
ق����ص ق�صة تتحدث عن الهدى وال�ضالل،
�إليها ،ف�إنْ ّ
�أو بني اخل�ي�ر وال�رش ،ف�إنه يتفاع���ل معها؛ فيحب
الهدى واخلري ،ويكره ال�ضالل وال�رش ،كما �أن حكايته
للق�صة تنمّي عنده مهارة الإلق���اء والق�ص� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن اال�ستماع منه ينقله من مرحلة احلفظ
�إىل مرحلة الفهم ونقل الفكرة ،ولذلك فهو �سيحاول
فهم الق�صة �أكرث لي�رشحها لغريه ،كما �أن هذه الفكرة
تُك�سب���ه ثق���ة بنف�سه ،فعليك بالإن�ص���ات له وعدم
�إهماله �أو التغافل عنه.

�س�أرتبط ،وكيف ميكن �أن �أعالج هذه
امل�شكلة؟ وهل �أ�ستطي���ع �أن �أتابع
م�سرية حياتي مع���ه� ،أم �س�أتوقف
عند هذا احلد فق���ط؟ من ال�رضوري
�أن �أعرف مَ ���ن هو هذا ال�شخ�ص من
الناحيتني ال�سلوكي���ة والإجرامية،
لأن هات�ي�ن النقطت�ي�ن تُعت�ب�ران
الأ�سا����س يف �سلوكيات الزوج لدى
امل���ر�أة ،ويف الكثري م���ن الأحيان
حتى لو �أن هذا الفرد تاب ،لكن تظل
هنالك جرثومة العنف يف مكان ما
موجودة عند هذا ال�شخ�ص.
بالن�سبة �إىل العالق���ات العاطفية،
يعتق���د الكث�ي�رون �أن النب����ش يف
املا�ض���ي والتحدث ع���ن العالقات
ال�سابقة �أمر مدمّر للحياة الزوجية،
وعل���ى الرغم من �أن ه���ذا االعتقاد
يحمل الكثري من ال�صواب� ،إال �أن ذلك
ال يعن���ي �أن يجهل كل من الزوجني
كل �ش���يء عن ما�ض���ي الآخر ،فمن
ال�رضوري �أن تُبنى العالقة الزوجية
على ال�ص���دق وامل�صارحة ،لأن �أية
مفاج�آت ق���د تدمّر هذه العالقة يف
امل�ستقبل ،وال تتعار�ض خ�صو�صية
الإن�سان مع املكا�شفة واحلديث مع
ال�رشيك عن املا�ضي بخريه و�رشه.
من جهته���م ،يط���رح اخت�صا�صيو
الأ��س�رة واالجتم���اع جمموعة من
الأ�سباب التي تدفع الزوجة للتعرف
�إىل ما�ضي زوجها ،منها:
الأ�رسار تدمر العالقة الزوجية :من
املعروف �أن الأ��س�رار التي يخفيها
�أح���د الزوجني ع���ن الآخر ،هي من
�أهم �أ�سب���اب ف�شل العالقة الزوجية
ودمار الأ��س�رة ،والتعرف �إىل �أ�رسار
�رشيك حياتك يف املا�ضي واحلا�رض
ي�ساع���د يف احلف���اظ عل���ى كيان
الأ�رسة.
ا�ستك�ش���اف طبيعة م���ن حتب :لن

تتمكني من معرف���ة العوامل التي
كوّنت �شخ�صية �رشيك حياتك� ،إال �إذا
تعرفت �إىل ما�ضيه والتجارب التي
مر بها منذ الطفولة ،فهذا ي�ساعدك
عل���ى �س�ب�ر �أعم���اق �شخ�صيت���ه،
والتعامل معه بال�شكل املنا�سب.
الغمو����ض مطل���وب لوق���ت معني:
يحب البع����ض االرتباط ب�أ�شخا�ص
يتمتع���ون ب�شخ�صية غام�ضة ،لكن
الأم���ور تتغ�ي�ر مع الوق���ت ،فبعد
ال���زواج ي�شع���ر كل م���ن الزوجني
برغبة جاحم���ة ملعرفة كل كبرية
و�صغرية عن الطرف الآخر.
املا�ضي يطاردنا دائم���اً :غالب ًا ما
يك���ون للأحادث الت���ي وقعت يف
املا�ض���ي تبعات متتد �إىل حا�رضنا
وم�ستقبلنا ،وال ميك���ن لأي �إن�سان
االن�س�ل�اخ عن ما�ضي���ه ،و�إذا كنت
على علم ب����أي م�شكلة تعرّ�ض لها
�رشي���ك حيات���ك يف املا�ضي ،فلن
ت�شع���ري بال�صدمة �إذا حدث �أمر ما
له عالقة بهذه امل�شكلة.
الف�ض���ول :مهم���ا كن���ت واثقة من
ت�رصف���ات و�سلوك �رشي���ك حياتك،
فعل���ى الأغلب �سيدفع���ك الف�ضول
للتع���رف �إىل ما�ضيه ،وكلما رف�ض
احلديث عن هذا الأم���ر ،ازداد لديك
الف�ضول للنب�ش يف املا�ضي.
احلب ُك ّل ال يتج���ز�أ :عندما حتبني
�شخ�ص��� ًا م���ا ،يج���ب �أن ميتد هذا
احل���ب �إىل كل �صغ�ي�رة وكبرية يف
حياته ،ف�أنت حتب�ي�ن �أن ت�ستمعي
�إىل ق�ص�صه يف املا�ضي ،وحتبني �أن
تعي�شي يف خميلتك الأحداث التي
ما�ض وحا�رض
مرّ بها ،فالإن�س���ان ٍ
وم�ستقب���ل ،وال يج���وز �أن حتب���ي
�شخ�ص ًا كما هو الآن فقط.

رمي اخلياط
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اإلتيكيت

قواعد استخدام أدوات المائدة
جتتمع على املوائد الر�سمية ع�رشات الأدوات
حول الأطباق الأ�سا�سي���ة� ،إ�ضافة �إىل ال�شوك
وال�سكاك�ي�ن واملالعق ،والأك���واب والأطباق
الثانوي���ة التي قد ت�ضعك يف احلرية والإرباك
لناحي���ة م���اذا ت�ستخدم�ي�ن ،كي���ف ومتى؟
الإتيكيت ميلك الإجابة:
ال�شكل :ح�ي�ن تنظرين �إىل ال�شوك وال�سكاكني،
�ستالحظ�ي�ن �أن �إىل جان���ب الطب���ق� ،شوكة
ب�أربع���ة �أ�سنان ،و�شوكة �أخ���رى بثالثة فقط،
وال�سكاك�ي�ن منها التي حتم���ل �شفرة كاملة
حتى الو�سط ،ومنه���ا ب�شفرة �صغرية ،والفرق
بينهم���ا �أ ّن ال�شوكة بثالث���ة �أ�سنان وال�سكني
خا�صان بال�سمك ،أ�مّا ال�شوكة
ب�شفرة �صغرية ّ
وال�سكني الآخران فللحم والدجاج.
اخلا�صة
ّ
ملعقة احللويات :امللعقة �أو ال�شوكة
باحللوى تعرفينها من مكانها وموقعها ،فهي
ع���ادة تو�ضع قبالة الطبق �أي يف �شكل متوا ٍز

له .ال ت�ستخدميها �أب���داً لل�سلطة �أو للأطباق
املوجودة على املائدة.
الأطباق :على املوائد غري الر�سمية ،ميكنك �أن
ترف�ضي تغيري طبقك ،لكن يف املوائد الر�سمية
هذا غ�ي�ر الئق بح�سب الإتيكي���ت .الزبدية �أو
الكا�سة ال�صغرية الت���ي تكون موجودة عاد ًة
خا�ص���ة بال�سلطات �أو
ف���وق الأطباق ،ه���ي ّ
املقب�ل�ات من ح�ساء �أو خلط���ات خا�صة .أ�مّا
للخب���ز ،فال ت�ستخدم���ي �أي طبق من �أطباقك،
لأنّ���ك �إذا نظ���رت قلي ًال �إىل جان���ب ال�صحون
�سرتين طبق ًا �صغرياً ،وهو اخلا�ص باخلبز.
الف���وَط :على املائدة الر�سمية� ،ستالحظني أ� ّن
ال�شوكة وال�سك�ي�ن �سيكونان ملفوفني بفوطة
ال�سف���رة امل�صنوعة من القما�ش .عند جلو�سك
�أمام الطبق ،انزعي الفوطة ،انف�ضيها و�ضعيها
عل���ى ركبتيك ،مت�سحني به���ا فمك كلّما دعت
احلاجة.
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لتجنب الخمول بعد الغداء ..عليك باآلتي

امل�شكل����ة ال�شائعة بع����د ا�سرتاحة
الغ����داء يف ي����وم عم����ل ه����ي ال�شعور
بالنعا�س ،واحلل لي�س دائم ًا يف القهوة،
�إليك بع�����ض الن�صائح التي حتافظ على
الرتكي����ز ويقظة الذه����ن ،وميكنك عملها
خالل ا�سرتاحة الغداء:
ين�صحك خرباء التغذية بعدم تناول
القه����وة قبل م����رور �ساعتني على وجبة
الغداء الأطعمة املنا�سبة .يلعب اختيار
الأطعمة املنا�سبة دوراً هام ًا يف احلفاظ
على الرتكيز ،وجت ُّن����ب ال�شعور بالك�سل
والنعا�����س .عن����د ارتفاع ث����م انخفا�ض
م�ستوى ال�سكر يف الدم ،تت�أثر الإنتاجية،
ويحدث عدم الرتكيز.
يف ال�صباح ،الأف�ضل اختيار الأطعمة
ذات امل�ستوى املنخف�����ض بالن�سبة �إىل
م�ؤ���ش�ر ال�سكر ،والتي تطلق «الكلوكوز»
بب����طء ،ف��ل�ا تت�سبب يف ارتف����اع ن�سبة
ال�سكر يف الدم ب�شكل مفاجئ .لعمل ذلك
تناول وجبة خفيفة �صحية ،مثل التفاح
�أو الع�ص��ي�ر الطبيع����ي ،وجتن����ب رقائق
الب�سكويت واحللويات ،لأنها حتتوي عل
ال�سكر والدهون ،وميكن �أن متنحك ن�شاط ًا
�رسيع ًا يعقبه �شعور باخلمول.
يف الغ����داء ،اجعل الأولوي����ة للأرز
الأ�سم����ر ب����د ًال من الأبي�����ض ،وحتكّم يف
كميته ،وتن����اول اخل���ض�روات امل�شوية
ولي�س املقلي����ة ،وكذلك ال�سمك والدجاج
امل�شوي بد ًال من املقلي� .أف�ضل احللويات
بعد الغ����داء هي ال�شوكوال الداكنة ،لأنها
تزيد الرتكيز.
غادر مكتبك ،وال ت�أكل مقابل �شا�شة
الكومبيوت����ر عل����ى مكتب����ك .اذهب �إىل
«املق�صف» �أو �إىل �أي م����كان ،والأف�ضل
�أن تتناول الغداء ب�صحبة زميل ،لتتبادال
احلديث �أثن����اء الطع����ام ،فتحافظ على
م�ستوى تركيزك.
تنف�س من بطنك بعد الغداء ،وقبل �أن
تع����ود �إىل مكتبك املأ رئتيك بالهواء �إىل

�أق�صى حد ،عن طريق التنف�س من البطن.
امنح ج�سمك مزيداً من الأوك�سجني لتقلّل
ال�شعور بالتعب واخلمول بعد الأكل.
الغف����وة� :إذا ا�ستطع����ت ،حاول �أخذ
غف����وة م����دة  10دقائق �أو �أك��ث�ر لتجدد
ن�شاطك� ،أو �أغلق عينيك بع�ض دقائق.
التن����زّه :ح����اول �أن توف����ر 15 - 10
دقيقة من �ساعة الغداء لتذهب يف نزهة،
والأف�ضل �أن مت�ش����ي يف مكان به زهور.
حرْق بع�ض ال�سعرات احلرارية عن طريق

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

امل�شي يجدد الن�شاط واليقظة.
جتنب الكثري من الكافيني :ين�صحك
خرباء التغذي����ة بعدم تناول القهوة قبل
مرور �ساعتني عل����ى وجبة الغداء .لذلك
ال تت�رسع وت�رشب القهوة �أو ال�شاي بعد
الأكل ،لتمنح ج�سم����ك فر�صة امت�صا�ص
احلديد املوج����ود يف الطع����ام� .إذا كان
�أمام����ك � 4ساعات من العمل �أو �أكرث بعد
الغداء ،ال تلج���� أ� للقهوة بعد الأكل على
الفور ،و�إال �ستحت����اج �إىل �رشب �أكرث من
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 - 1تلقب فنيا ب�شم�س الغنية (لبنان)  /ن�صف �أحمد
 - 2وحدة قيا�س �رسعة االت�صاالت الال�سلكية � /آلة
�أو طريقة لتحقيق الن�رص (معكو�سة)..
 - 3يعر�ض عليه���م �شيءا لر�ؤيته  /طبق �شهي يف
بع�ض البلدان العربية.

فنجان قهوة ،و�ستزيد اجلرعة الزائدة من
الكافيني من التوتر ،خ�صو�ص ًا �إذا كنت قد
تناولت القهوة مرة �أو اثنتني قبل الغداء.
ممار�س����ة ريا�ضة امل�ش����ي ملدة ربع
�ساع����ة بعد الأكل ت�ساع����د على تن�شيط
الدورة الدموية وتدفق الدم ب�شكل �أف�ضل،
كما �أنه����ا تخف�ض من م�ستوى ال�سكر يف
ال����دم ،وم�ستوى الأن�سولني ،مما يزيد من
ن�شاط الفرد.
م�ضغ العلكة :عند ال�شعور بالك�سل

 - 4م�ستدي���رة املوا�صالت اليومية يف
املركبات  /زعيم تركي اثبت �أن احلق
�أقوى من امل�صالح.
� - 5شهر عربي  /فيه عيبا.
� - 6شهد  /قف���ز  /حملول خمفف من
حم�ض ي�ستخدم يف الأكل وله مع زيت
الزيتون فوائد عالجية
 - 7ي�صل �شيئني معا  /جعل الأ�شياء
املنف�صلة يف كل واحد بعد تفرقة.
� - 8سيج���ارة  /اعط���اه ي���دا بي���د
(معكو�سة).
 - 9فرقة عظيمة من اجلي�ش  /ال�شيء
 - 10بنات ذوات طرفة وخفة دم

واحلاج����ة �إىل النوم بع����د االنتهاء من
تناول وجبة الغذاء ،يُن�صح مب�ضغ قطعة
من العلك����ة لتذهب عن����ك حالة الك�سل
وعدم الرغبة يف القيام ب�أي �شيء.
غ�س���ل الوج���ه :عن���د ال�شع���ور
باحلاج���ة �إىل النوم بعد االنتهاء من
تن���اول وجبة الغ���ذاء ،يُن�صح بغ�سل
الوجه باملاء البارد ،و�ست�شعر بحالة
من االنتعا����ش والرغب���ة يف القيام
باملهام الطلوبة منك.
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عــمـــودي
 - 1بلبل اخلليج (من الكويت).
� - 2سلطان الطرب (من �سوريا).
 - 3مط���رب لبنان وعم�ل�اق الأغنية
اللبنانية
 - 4جتمع م���ن الأ�شخا�ص ممن يعرف
بع�ضهم بع�ضا

� - 5صنعا كومة من اال�شياء � /أداة (معكو�سة).
 - 6كان فيه نتيجة (معكو�سة)  /ثلثا وقت.
 - 7فنان العرب (من ال�سعودية).
� - 8أتكلم  /عاقد النية فيما يعمل ومنفذه
 - 9ملك الراي اجلزائري خالد حاج ابراهيم.
 - 10الفنان احل�سا�س (من االمارات).
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كاريكاتير

ً
سياسي يبحث عن شبيه له ..لحضور االجتماعات بدال عنه
�أطلق �سيا�س���ي مك�سيكي م�سابقة فري���دة من نوعها
على موقع التوا�ص���ل االجتماع���ي «فاي�سبوك» ،تهدف
�إىل البحث عن �شبيه له ق���ادر على ح�ضور االجتماعات
واملنا�سبات الر�سمية بالنيابة عنه عندما يكون من�شغ ًال
ب�أعمال �أخرى.
وبح�سب حتقيق �صحفي فقد دخل حتى الآن � 4أ�شخا�ص
يف م�سابقة ال�سي����د ريناتو ترونكو غوميز ،التي يقدّم فيها
للفائز جائزة مالية قدرها  2700دوالر.
ووع����د غوميز ،وهو نائب م�ستقل ع����ن والية فرياكروز؛
�رشق����ي املك�سيك ،بتق����دمي التدريب املنا�س����ب للمت�سابق
الناجح على كيفية التحدث والت�رصف مثله.
�إال �أن غوميز يف الوق����ت نف�سه �أكد �أن بع�ض الن�شاطات
اخلا�ص����ة التي تتعلق بالعناية بزوجته و�أبنائه� ،أو ح�ضور

االجتماع����ات الربملانية ،ممنوعة منع���� ًا بات ًا على ال�شبيه
املحتمَل.
وعن ���ش�روط امل�سابقة قال غوميز« :لن يتمكن �شبيهي
من ح�ضور االجتماعات الر�سمية يف الربملان ،لأن الت�صويت
يفر�ض عل����ى الأع�ضاء ا�ستخدام ب�صم����ة اليد ،ول�ستُ على
ا�ستعداد �أن �أقطع �إ�صبعي لأعطيه لل�شبيه لي�صوت به».
و�أ�ضاف غوميز�« :سيت ّم توقع االتفاق مع ال�شبيه يحظر
عليه االق��ت�راب من زوجتي� ،أو الت���ص�رف ك�أب لأبنائي� ،أو
العي�ش يف منزيل».
ويف الوقت الذي يعتقد مراقبون �أن ال�سيد غوميز يريد من
خالل هذه امل�سابقة جذب االنتباه �إىل م�سريته ال�سيا�سية،
ي�ؤك����د النائب الربملاين �أن وج����ود �شبيه له �سي�ساعد على
تقدمي خدمات �أف�ضل للناخبني.

ماء الشرب بـ«الصراف اآللي»
�رشعت احلكومة الت�شادية م�ؤخ����راً يف توفري ماكينات
تل ّب����ي احتياجات الأحياء الفق��ي�رة يف العا�صمة من املاء
النظيف ب�أ�سعار رمزية.
و�شبّه ال�سكان املحليون ماكنيات املاء بـ«ماكينات
ال��ص�راف الآيل« اخلا�ص���ة بالبن���وك ،حي���ث يتم ملء
حاويات باملاء عرب ا�ستعمال بطاقات «ذكية» مدفوعة
مقدّماً.
ومن �ش�أن هذه املاكينات احلكومية �أن تنهى ا�ستغالل
�رشكات خا�صة حلاجة ال�سكان ملياه �رشب نظيفة ،حيث
يبلغ �سعر حاوية امل���اء �سعة  20لرتاً ،ن�صف دوالر يف
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

املاكين���ة احلكومية ،يف حني ي�صل �سعر نف�س احلاوية
�إىل �أكرث من  5دوالرات لدى ال�رشكات اخلا�صة.
وتعاونت احلكومة الت�شادية يف هذا امل�رشوع مع �رشكة
كندي����ة قدّمت  4ماكينات يف ثاين �أفق����ر �أحياء العا�صمة،
كخط����وة �أوىل من امل���ش�روع الذي ي�شمل جمي����ع الأحياء
الفقرية يف املدينة م�ستقبالً.
ووفق����ا لأرقام الأمم املتحدة ،ف�����إن �أكرث من  700مليون
�شخ�ص يف  43دول����ة حول العامل يعانون من ندرة املياه
النظيفة ،وتُعترب منطقة جنوب ال�صحراء الكربى يف �إفريقيا
الأكرث حاجة �إىل املاء يف العامل.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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