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م�صدر يف احلزب الأبرز يف «� 8آذار» ر�أى �أن هناك عدة موانع حتول دون
التالقي مع رئي�س حزب «القوات اللبنانية»� ،أبرزها:
ق�ضية الدبلوما�سيني الإيرانيني الأربعة الذي اختُطقوا �إبان االجتياح
«الإ�سرائيلي» للبنان.
ملف اغيتال الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي.
جمرزة �صربا و�شاتيال.
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َ
سورية ..واإلرهاب المحتمل من شمال لبنان

االفتتاحية

بلد العجائب
بعيداً ع���ن التحديات الإرهابي���ة التي يواجهها
لبنان بوجهيها ال�صهيوين والتكفريي ،ف�إن جملة من
التحديات الداخلية البحتة تواجه اللبنانيني جراء
وترهله ،وعدم
ق�ص نظر النظام ال�سيا�سي ،وتخلُّفه ُّ
رَ
�أخذه بعني االعتبار الق�ضايا الوطنية واالجتماعية
الأ�سا�س���ية التي تهم املواطن اللبناين على �ش���تى
امل�س���تويات احلياتية واالقت�ص���ادية واالجتماعية
والرتبوية واال�ست�شفائية.
ً
ً
يف بل���د الـ 10452كيلومرتا مربع���ا ،والذي ال تكاد
م�ساحته تبلغ م�ساحة حمافظة من �سورية �أو اجلزائر
�أو م��ص�ر �أو �أي بلد �آخر من بالد ال�س���ند والهند �أو ما
وراء املحيط���ات ،تعجز حكومته وطبقته ال�سيا�س���ية
عن حل م�ش���كلة النفايات الت���ي ترتاكم وتتكد�س يف
�شتى املناطق والأحياء والقرى ب�شكل ع�شوائي ،مهددة
ب�أخط���ر العواقب البيئي���ة وال�ص���حية واالجتماعية
والإن�سانية..
بب�س���اطة هنا ،وب�ل�ا مزيد من التحلي�ل�ات و�رسد
الوقائع والتفا�ص���يل ،حكومة ب�أمها و�أبيها و�إداراتها
و�أدواته���ا �أجمعني ،بالإ�ض���افة طبع ًا �إىل جمال�س���ها
واملبجلة؛ من جمل�س الإمناء والإعمار مروراً
امليمونة
َّ
ب�ص���ندوق املهجري���ن ولي�س انتهاء بهيئ���ة الإغاثة،
تعجز ع���ن توفري حل مل�ش���كلة «الزبالة» ،كيف لنا
كلبناني�ي�ن �أن ن�ؤ ّمن لها على اتخ���اذ قرارات وطنية
كربى ،ك�أ�سطوانة «احلرب وال�سالم»..؟
احلكوم���ات اللبنانية والطبقة ال�سيا�س���ية بن ّوابها
و�أحزابها ون�شطائها ونقاباتها واحتاداتها و«جمتمعها
املدين» ،وفق��� ًا للطريقة الأمريكي���ة والغربية ،وك�أن
النا�س خارج هذه «الت�سمية الأعجوبة» لي�ست مدنية
ولي�س���ت من املجتمع ،كل ه�ؤالء بواقعهم امل�س����ؤول
وال�سيا�سي وال�شعبي عاجزون عن �إقرار موازنة عامة
للدولة منذ دزينة من ال�س���نوات ،فكيف يتم ال�رصف؟
وعلى �أي �أ�س����س؟ ومن يحا�س���ب؟ ومن يراقب..؟ �إنها
�أعجوبة الأعاجيب.
احلكومة «الأعجوبة» التي حتاول �أن تغطي ر�أ�سها
برمال ال�ت�ردد واحلياء واخلجل من عادل اجلبري ،قبل
�أولياء �أمره ،ت�س���تهني بوطنها و�أهله ومقاومته الذين
هزموا العدو «الإ�رسائيلي» ،وال ت�س���تطيع �أن تخبط
قدمها يف الأر����ض وتقول للجبري ومن فوقه �إن لبنان
هو من الدول الرئي�س���ية ال�س���ت الذين �أ�س�سوا جامعة
ال���دول العربية عام  ،1946و�إن رئي�س لبنان ب�ش���ارة
اخلوري ورئي�س �س���ورية �شكري القوتلي هما من و ّزع
الألقاب على القادة ال�س���تة ،مب���ا فيهم مملكة الوهم،
فكان �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو والفخامة وال�سيادة من
ُ�صنعهما.
حكوم���ة لبنان «املكربجة» بجبال «الزبالة» هل
ت�س���تطيع �أن تق���ول للجبري �إن املهند����س واملحامي
الرئي�س �أحمد الداعوق ذهب �إىل احلجاز ليفت�ش لأهلها
ع���ن املاء ،ف�أعلمه���م �أن لديهم ما ه���و �أغلى؛ الذهب
الأ�س���ود ،فبد�أت رحلة التح ُّول ال�س���عودي نحو الغنى
والرثوة الفاح�شة؟
حمى اهلل لبنان ومقاومته وجي�شه و�شعبه..

قد يرغب البع�ض يف تب�س����يط م�س�����ألة
ا�ستقالة الوزير �أ�رشف ريفي ،ويعتربها فورة
غ�ضب من «�إهانة» تلقّاها من الرئي�س �سعد
احلريري عندما تربّ�أ من خطابه ال�سيا�س����ي
و�أعلن �أنه ال ميثّله ،وقد يذهب البع�ض الآخر
�إىل �أن الكرامة ال�شخ�صية للوزير ريفي �أملت
عليه االن�س����حاب من املي����دان ،بعد هزميته
كوزير للعدل �أمام قرار املحكمة الع�س����كرية
�إطالق �رساح الوزير ال�سابق مي�شال �سماحة،
لكن يبدو �أن امل�س�����ألة �أك��ب�ر بكثري ،ولي�س
هناك وزير �سُ ����نّي يجر�ؤ عل����ى ترك مهامه
بدون قرار �سعودي.
عاد الرئي�س �س����عد احلريري �أم غادر �إىل
ال�سعودية لأ�سباب عائلية ،فهو مل يعد رجل
ال�سعودية الأول �أو الأوحد على ال�ساحة ،لأن
غيابه الطويل عن �شارعه مل يعوّ�ضه ح�ضور
«مالئكته»� ،س����واء �أكان الرئي�س ال�سنيورة،
�أو �س����واه من �ص����قور «تيار امل�س����تقبل»،
والزي����ارات اال�ستعرا�ض����ية التي ق����ام بها
�إىل معاقل����ه القدمية مل يقط����ف منها وهج
«عودة الغائب» ،لأن اجلماهري قد �ض����مرت
�أمام الوعود العرقوبي����ة واخلطاب املفل�س،
واللقاءات البورجوازية ال ت�ستعيد جماهري.
اال�س����تقبال اخلجول والباهت للحريري
�أمام جامع ال�ص����ديق يف طرابل�س ،ح�س����م
حجم الرجل طرابل�سي ًا و�شمالياً ،واال�ستقبال
املميَّز له من طرف ال�س����يدة مرييام �سكاف
يف زحلة لن يرقّع جفاء ال�ش����ارع ال�سُّ ����ني،
ومبخرة عا�ص����مة الكثلكة لن ترفع بركتها
من �أ�سهمه ،وامل�س�ألة اللبنانية ذهبت بعيداً
عن �أجواء االنتخابات الرئا�س����ية والنيابية
والبلدية ،والع��ي�ن اللبنانية يجب �أن تبقى
على ال�ش����مال ،لأن الع��ي�ن الإقليمية عليه
ك�آخ����ر نقطة انط��ل�اق لتحقي����ق الن�رص يف
�سورية ،وبانتظار �أن تتك�شف وجهة الباخرة
املوقوف����ة ،فهي مل تكن بعي����دة �إطالق ًا عن
وجهة الباخ����رة «لط����ف اهلل ،»2 -وال عن
التوجّ ه����ات اجلدي����دة لل����دور املطلوب من

الوزير �أ�رشف ريفي ،لي�س يف جبل حم�س����ن
هذه املرة ،بل نحو احلدود ال�سورية ،لتحقيق
الن���ص�ر على الهدنة ال�س����ورية املعلَنة ،لأن
غياب �إمكانية التوت��ي�ر من احلدود الرتكية
ب�ضغط جوي رو�سي �أقفل هذه احلدود ،وفتْح
حدود لبنان هو البديل الوحيد.
ال ت�س����تطيع ال�س����عودية �إعالن هزميتها
يف �س����ورية حالياً ،وممنوع للهيبة امللكية

شمال لبنان هو النافذة
الوحيدة حاليًا لتدخُّ ل سعودي
بمقاتلين متطرفين لبنانيين
وسوريين لـ«دعم الثورة
السورية»

�أن تنه����زم يف اليمن وتنكف����ىء يف العراق،
و�أن تدفع �أي�ض���� ًا ثمن هدنة فر�ضتها رو�سيا
ومعها �أمريكا على الأر�ض ال�س����ورية ،وحيث
�إن كل الأحالف الت����ي �أقامتها اململكة ،وكل
املناورات التي �أحرق����ت فيها املليارات من
ال����دوالرات ،وكل حم����اوالت التدخّ ل الربي
ال�سعودي املدعوم خليجي ًا لن ت�سمح بدخول
�أي قوات برية ب�ش����كل علني �إىل �سورية ،ف�إن
اجلبهات املموَّهة حتت �س����تار دعم «الثورة
ال�س����ورية» هي ال�س����بيل الأوحد ،وم�شكلة
لبنان �أن����ه الأوحد ومن النافذة ال�ش����مالية
لدخول �سعودي مبقاتلني متطرفني لبنانيني
و�سوريني �إىل �سورية.
ال�س����عودية كنظام تخو�ض معركة هيبة

النظام ،وهي مل تفتقر بانهيار �أ�سعار النفط
�إىل حد عدم القدرة على فر�ض هيبة العر�ش
لتحقي����ق ن�رص ولو ب�س����يط عرب ا�س����تمرار
�إ�شعال النار ال�سورية ،خ�صو�ص ًا �أنها ف�شلت
يف العراق ،و�ضمن منطقة الأنبار ،يف �إقناع
ال�سُّ ����نة بالذات �أنهم قادرون على ا�ستعادة
املناطق بدون م�س����اعدة احل�ش����د ال�شعبي
«الإيراين» ال����والء بنظرها ،وهي يف اليمن
«تنت�رص» لتت�س����لّم «داع�ش» و«القاعدة»
املناط����ق «املحرَّرة» ،وه����ذا التخبط يقود
القي����ادة ال�س����عودية �إىل مزيد م����ن التهوّر،
و�سيقود «املت�س����عودين» يف لبنان حتديداً
�إىل مه����وار املغامرة ،ومن ال�ش����مال ،وعلى
احلدود مع �سورية.
ال خماط����ر من �ص����دام حمتمَل يف لبنان
�ش����بيه بـ� 7أي����ار ،رمبا لع����دم توفّر مناطق
التما�س حالي ًا يف بريوت و�ص����يدا ،بف�ض����ل
جهوزية اجلي�ش ،لكن التقليل من خماطر ما
يتكرر يف منطقة ال�سعديات قد يكون الفتيل
ال����ذي ي�س����تجلب ردود الفعل الطرابل�س����ية
وال�ش����مالية ب�ش����كل عام ،وهذه هي املهمة
املطلوبة من بع�����ض اللبنانيني حالياً ،و�إذا
كان الإعالم اللبناين يتلهّى حالي ًا برتددات
ا�ستقالة ريفي ،وا�ستعادته حلريته من قيود
احلريري وا�ستالم الزعامة الطرابل�سية ،ف�إن
طرابل�س التي رق�صت فرح ًا منذ يومني لطفلة
لبناني����ة متفوّق����ة يف عامل الف����ن والإبداع
ور�سالة ال�سالم ،يراد لها قريب ًا �أن تعود ب�ؤرة
انطالق حرب االنت�صار ال�سعودي يف �سورية
من الأرا�ضي اللبنانية ال�شمالية ،و�إذا كانت
«�ش����قيقة لطف اهلل» قد حلقت ب�س����ابقتها،
ف�إن البحر مفت����وح لأدوات الإرهاب ،ولو �أن
حم�ص����ن حتى الآن بف�ض����ل اجلي�ش
َّ
لبن����ان
�شماالً ،وبف�ضل املقاومة �رشق ًا وجنوباً ،من
خماطر الريح ال�شمالية املتوقَّع هبوبها يف
�أية حلظة.

عبد اهلل نا�صر
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ال�ضغط اجلوي الرو�سي �أقفل احلدود الرتكية  -ال�سورية ..فهل تكون احلدود ال�شمالية اللبنانية البديل؟

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net
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همسات

آت
اإلرهاب الخليجي لن يهزم المقاومة ..والرد ٍ

¡ مالقاة لل�سعودية

ر�أت م�ص���ادر مطّلعة �أن �س���بب هج���وم النائب وليد
جنب�ل�اط على امل�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية هدف���ه مالقاة
ال�سعودية يف النيل من لبنان ،بعدما �أعلنت ا�ستعادة
امل�س���اعدات الع�س���كرية �إثر �إلزام فرن�سا لها بدفع كل
الأموال املذكور يف العقد املوقَّع.

¡ لغري الأ�سباب الأمنية

ق��ال رئي���س بلدي��ة م��ن «� 14آذار» تعليق�� ًا عل��ى كالم
الرئي�س �س��عد احلريري �إنه �إذا �س��افر فل��ن يكون غيابه
طوي�لاً« :يا حبيب��ي ..لي�ش من �أميتى بيع��رف �إنو الزم
يروح �أو الزم يرجع؟ املرة املا�ضية غاب خم�س �سنني،
وكل �أ�سب��وع كان يقول ج��اي قريباً ،ومل��ا قطع الأمل
حمل التهدي��د الأمني امل�س�ؤولية ..فهلأ
�ص��ار يربم وما ّ
يتذرع»؟
ب�شو بدو ّ

¡ تخ ٍّل عن بُعد

الحظت جهات كن�سية �أن دعوة مرييام �سكاف للرئي�س
�سعد احلريري على الغداء �أثارت �شخ�صية من مك ّونات
«تيار امل�س���تقبل» النيابية ،معتربة �أن ذلك ي�أتي يف
�سياق التخلي ،ولو عن ُبعد.

¡ بني النفوذ ..وال�سال�سة

ت�ؤكد �رشكات نا�شئة �أن وزيراً ي�ستخدم نفوذه الوظيفي
لطل��ب توظي��ف معارف��ه يف م�ؤ�س�سات ب�أ�سل��وب �سل�س
جداَ ،رغم معرفته بعدم حاجة امل�ؤ�س�سات �إىل موظفني.

¡ ال خوف على اال�ستقرار النقدي

�أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل خالل خطابه الأخري

تخو�ض ال�س����عودية بعباءتها اخلليجية
حرب ًا بالأ�ص����الة عن نف�س����ها وبالنيابة عن
العدو «الإ�رسائيلي» ،بعد ف�ش����لهما املتكرر
يف حرب متوز  2006والف�شل ال�سعودي يف ما
ي�سمى «الربيع العربي» ،وال�صفعة الكربى
يف اليم����ن ،والتي جرحت بني �س����عود يف
كربيائهم وغرورهم ،حيث ف�ش����لوا وانهزموا
ومل يتمكّنوا من حتقيق �أهدافهم �س����وى قتل
املدنيني واحل�صار وتدمري احل�ضارة اليمنية.
يعمل ال�سعوديون ليل نهار كخلية نحل
ال تهد�أ لـ«ت�أدي����ب» املقاومة وحما�رصتها،
عرب حتميلها م�س�����ؤولية ف�شلهم وانك�سارهم،
ويا ليتهم عملوا �ض����د العدو «الإ�رسائيلي»
عُ �رش ما يعملون الآن �ضد املقاومة وال�شعوب
العربية ،وك�أن القد�س يف �أيادٍ «�إ�رسائيلية»
�أمينة تتكامل مع الأيادي ال�س����عودية التي
تهيمن على مك����ة واملدينة ،حتى �ص����ارت
مقد�سات امل�س����لمني حتت �سيطرة التحالف
ال�س����عودي « -الإ�رسائيلي» على م�س����توى
املكان ،و�صار امل�سلمون حتت �سيطرة الفكر
الوهابي  -الإنكلي����زي والتحالف اخلليجي
 «الإ�رسائيل����ي» عل����ى م�س����توى العقيدةوال�سلوك واحلركات التكفريية املتوحّ �شة.
ما يُدمي القلب �أن ي�صبح ميزان العروبة
هو �إعالن احلرب عل����ى املقاومة والتحالف
مع العدو الإ�رسائيلي ،و�أن ت�ص����بح العروبة
اخلليجي����ة قناع���� ًا للم�ش����ـروع الأمريكي -
ال�صهيوين ،و�أن يدمر بع�ض اخلليجيني بالد
العرب بالتحال����ف مع العدو «الإ�رسائيلي»
وهم مل يطلقوا ر�صا�صة واحدة �ضده يف كل
معارك العرب منذ احتالل فل�سطني والأرا�ضي
العربية املحتلة!
لكن امل�أ�س����اة الأكرث �إيالم���� ًا هي املوقف
الفل�سطيني ،حيث �أيّدت ال�سلطة الفل�سطينية
قرار تو�صيف املقاومة بالإرهاب ،يف الوقت
الذي تفاو�ض ع�صابات الهاغاناه والتوحّ �ش
ال�ص����هيوين ،ومل تتقدم ال�سلطة الفل�سطينية
ومعها عرب اخلليج للأمم املتحدة �أو جمل�س

التع����اون اخلليج����ي �أو اجلامع����ة العربية
لت�ص����نيف «�إ�رسائيل» كدولة �إرهابية قتلت
خالل الأ�شهر املا�ضية حواىل مئتي �شهيد من
املحا�صة
رَ
ال�شباب وال�صبايا يف االنتفا�ضة
من ال�س����لطة وال�ص����هاينة وبع�����ض حركات
املقاومة ،و�صمتت «حما�س» فلم تعلّق ومل
ت�ستنكر ،وال�س����كوت عالمة الر�ضى ،فلتفهم
املقاومة وحمورها �أن بع�ض الفل�سطينيني ال
يريدون حترير فل�سطني �أو قتال «�إ�رسائيل»،
وك�أن املقاولة ال�سيا�س����ية �أك��ث�ر ربح ًا من
مت حترير فل�س����طني
املقاوم����ة الثورية ،و�إذا ّ

المقاومة قادرة على تثبيت
منظومة توازن الضرر المتبادَ ل
في حال تمادى الخليجيون
بحصار لبنان اقتصاديًا

انقطع����ت �أرزاق بع�����ض املقاول��ي�ن الذي����ن
يعي�شون على م�آ�س����ي ال�شعب الفل�سطيني..
فهنيئ ًا للمقاومة �أمثال ه�ؤالء احللفاء الذين
كلما �سنحت لهم الفر�صة نكثوا العهد وغدروا
وطعنوا يف الظهر..
حتاول ال�سعودية تقزمي هوية الأمة العربية
من العروبة �إىل «اخللجنة»� ،إىل «ال�سعودة»،
و�ص���و ًال �إىل �أن ت�ص���بح الأمة رعي���ة للعائلة
املالكة ،ويبدَّل ا�سمها لت�صبح الأمة ال�سعودية،
بالت�ل�ازم مع حماولة تغيري هوي���ة الأمة من
الأمة الإ�س�ل�امية �إىل الأمة «الوهابية» ،وهنا

البد م���ن االعرتاف ب�أنها حققت جناح ًا وتقدُّم ًا
يف ذلك ،فا�شرتت املواقف العربية بـ«املفرّق»
على �ص���عيد الدول ،و�ص���ادرت قرار اجلامعة،
وا�ش�ت�رت بع�ض الأحزاب وال�صحافة والوزراء،
وكل م���ا حتتاجه يف معركتها �ض���د املقاومة،
وانف�ض �أ�ص���حاب امل�ص���الح عن املقاومة ومل
ّ
املحا�صين
رَ
يبقَ معها �إال بع�ض ال�رشفاء العرب
بالفكر والقمع اخلليجي.
الإره����اب اخلليج����ي �سيت�ص����اعد بطلب
«�إ�رسائيلي» � -أمريكي ،ث�����أراً من املقاومة
عل����ى جناحها يف هزمية امل�رشوع الأمريكي
ب�أذرعه التكفريية ،لكن الأفعى اخلليجية لن
تتمكن من ابتالع «دبور» املقاومة ،و�سيزيد
ل�سعاته يف كل الأماكن ،فمادامت ال�سعودية
و�أهل اخللي����ج �أعلنوا حربه����م عليها ،ومن
منطل����ق «حق الدف����اع عن النف�����س» ،ف�إن
املقاومة �س��ت�ردّ ،و�سيعلو �رصاخ املهزومني
الأغبي����اء ،فاملقاوم����ة التي هزم����ت القوة
املتع����ددة اجلن�س����يات بقي����ادة �أمريكا يف
االجتي����اح «الإ�رسائيل����ي» لبريوت وهزمت
الع����دو «الإ�رسائيلي» مرت��ي�ن يف العامني
 2000و ،2006وهم �أ�سياد اخلليجيني ،قادرة
على هزمية الأذناب والأتباع ،فهم �أوهن من
بيت العنكبوت ،و�إن متادوا باحل�ص����ار وطرد
اللبناني��ي�ن وتعري�����ض االقت�ص����اد اللبناين
للخطر ،فاملقاومة ترى يف اقت�ص����ادهم بيت ًا
من زجاج ه�ش ،وقادرة على تثبيت منظومة
توازن ال�رضر املتبادَل �أو الردع املتبادل.
�سيبقى ال�رصاخ ال�س����عودي  -اخلليجي
دون جدوى يف بري����ة املقاومة ،ومن انف�ض
عنه����ا وباعها بثالثني من الف�ض����ة �س����يجد
نف�سه مرمي ًا على �أر�صفة امللوك وال�صهاينة
الجئ ًا غري مرحَّ ب ب����ه ،و�إذا هُ زمت املقاومة
وكانت ال�ض����حية الأوىل (ال قدّر اهلل) �سيكون
كل املتخاذل��ي�ن العبي����د �ض����حايا اخلطوة
التالية.

د .ن�سيب حطيط

خب�ي�ر اقت�ص���ادي مرموق رف�ض بح�س���م م���ا تر ّوجه
معلوم���ات م�ص���درها ق���وى � 14آذار ب�أن ال�س���عودية
واخلليج قادرة على الت�أثري على �س���عر �رصف اللرية
اللبنانية ،واال�س���تقرار النقدي ،لأن الودائع ال�سعودية
واخلليجية يف امل�صارف اللبنانية لي�ست ذات �أحجام
م�ؤثرة ،علم ًا �أن ما ا�س���تفاد منه ه�ؤالء ،خ�صو�ص��� ًا يف
الف�ت�رة بني �آخر عام  1992و 1996يتجاوز الـ 40مليار
دوالر ،نتيج���ة الفائدة الكبرية على �س���ندات اخلزينة
التي تراوحت بني  40و 45باملئة� ،إ�ض���افة �إىل �أن لدى
م�رصف لبنان تدابري هامة حتول دون �أي انهيار.

¡ بال رواتب

ذكرت �إذاع��ة «راديو فران�س انرتنا�سيونال» �أن � 56ألف
موظ��ف ،بينه��م لبناني��ون و�سعودي��ون وفرن�سيون ،مل
يتقا�ض��وا رواتبه��م من «�سع��ودي �أوجيه» من��ذ خم�سة
�أ�شهر.

¡ �إنرتنت ..وانتينات جمهولة

�أمام فو�ض���ى الأنتينات املجهولة يف جرود ال�ض���نية
والب�ت�رون ،وانت�ش���ار �ش���بكات الإنرتنت امل�ش���بوهة،
واحتمال اخرتاق �أمني «�إ�رسائيلي» ،ذكّر خبري معروف
يف االت�ص���االت بالفرتة التي امت ّدت ما قبل حرب متوز
 ،2006وما ح�ص���ل خاللها �إىل ما بعدها ،وموقف وزير
االت�ص���االت جربان با�س���يل بعد ت�س��� ُّلمه الوزارة ،وما
ك�شف ،خ�صو�ص ًا جلهة �شبكة الباروك وعالقتها بالعدو
«الإ�رسائيلي» ،ما يطرح عالمة ا�س���تفهام عديدة يف
هذه الظروف.

¡ «�أ�صدقاء» ..بال رحمة

ا�ستغربت هيئ��ة دولية مت ُّنع دول اخللي��ج عن ا�ستقبال
الجئني �سوريني ب�شكل قاطع ،رغم التو�ضيح للم�س�ؤولني
�أن كثريي��ن ميوت��ون غرق�� ًا م��ع �أطفاله��م ،ويعان��ون
أمري��ن يف ترحاله��م ،وق��د ق��ال �أح��د امل�شاركني يف
ال ّ
اجتم��اع دويل« :مل نك��ن ن��درك �أن ه�ؤالء ب�لا قلب وال
رحمة� ..أين ُت�رصف �صداقتهم لل�شعب ال�سوري»؟

¡ ال�سعودية ..وتون�س

ذكّر حملل �سيا�س���ي معروف مبا كان قد ن ّبه �إليه �أمني
عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل يف كلمته الأخرية؛
من �أن ال�س���عودية قد ال ت�س���امح تون�س على موقفها
جتاه رف�ضها ت�صنيف حزب اهلل ،م�شرياً �إىل �أنه بعد 24
�ساعة كانت العملية الإرهابية التي ا�ستهدفت تون�س،
ما ي�شري �إىل حماولة �س���عودية لـ«ت�أديبها» ،ولإثارة
القالقل يف البالد..
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ّ
السعودية تنفذ أوامر واشنطن وتل أبيب بحق المقاومة وسورية
املواق���ف ال�س���عودية م���ن لبن���ان
و�س���ورية جعلت اجلميع ،مبن فيهم بع�ض
�أ�ص���دقاء مملكة الوهم ،يتذكرون «امل�آثر»
ال�سعودية على مدى عقود من الزمن ،حيث
كانت م�صدراً �أ�سا�سي ًا لتمويل الإرهاب من
جهة ،وتنفيذ �أعمال �إرهابية كربى من جهة
ثانية ،ووفق ما ي�ؤكد ال�صحايف الأمريكي
ب���وب وودووز ،ف�إن وكالة اال�س���تخبارات
املركزية الأمريكية « »C.I.Aحازت على
دعم �س���عودي كبري يف متوي���ل عملياتها،
ومن هذه العملي���ات الإرهابية املجنونة
الت���ي نفذته���ا ال���ـ» ،»C.I.Aوبتمويل
مبالي�ي�ن الدوالرات من بندر بن �س���لطان،
التفجري الإرهابي الذي ح�صل يف بئر العبد
يف ال�ض���احية اجلنوبي���ة ،يف الثامن من
�آذار ع���ام  ،1985والتي كان هدفها اغتيال
العالمة الراحل ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل
اهلل ،وراح �ض���حيتها �أكرث من � 84ش���هيداً
ومئتي جريح.
ويف تط���ورات م���ا ي�س���مى «الربيع
العرب���ي» ،كان االعرتاف الوا�ض���ح لبندر
يف مو�س���كو ،وهو كان يحت���ل قمة الهرم
اال�ستخباري ال�س���عودي� ،أن بالده هي من
وي�سيها
مُي�س���ك باملجموعات الإرهابية
رّ
ومي ّولها ،حماوال ر�شوة مو�سكو ،للكف عن
مواقفها الداعمة ل�س���ورية ،لت�ص���ل الحق ًا
مبحمد بن �سلمان حد عر�ض مبالغ مالية
كربى على القي�رص الرو�س���ي من �أجل هذه
الغاي���ة ،و ّمل���ا مل تفلح ه���ذه املحاوالت
جل�أت الريا�ض �إىل لعبة النفط ،ف�ض���خّ ت
من خ���ارج اتفاقيات «�أوبك» نحو مليون
ون�ص���ف مليون برميل �إ�ض���ايف يومي ًا ،ما
جعل الأ�سعار تنهار ب�ص���ورة مريعة؛ يف
حماولة منها للت�أثري على حلفاء �سورية،
وحتدي���داً على رو�س���يا و�إي���ران وفنزويال
وغريهم ،لكن ال�س���م الذي طبخته الريا�ض
�أكلت���ه ،فكانت ه���ي اخلا��س�ر الأكرب يف
ه���ذه املغامرة املجنون���ة ،كونها املنتج
وامل�صدر الأول للنفط ،واقت�صادها وقوتها
املالية التي ت�ش�ت�ري بها الذمم وال�ضمائر
تقوم �أ�سا�س��� ًا على هذا اجلان���ب ،فكانت
خ�ساراتها كربى ومفجعة ،وبد�أت تنعك�س
على الداخل ال�س���عودي عجزاً يف املوازنة
العام���ة للدول���ة التي تقول وف���ق وزارة

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري عند م�شارف درعا

املالية ال�سعودية �أنه يبلغ  85مليار دوالر،
بينما يقدره اخلرباء ب�أكرث من  150مليار،
ناهيك عن رفع الأ�س���عار ب�ش���كل جنوين،
وتوقف الكثري من امل�شاريع والأعمال التي
�أخذت تنعك�س على ال�رشكات العاملة يف
مملكة الرمال ،وما تتعر�ض له جمموعات
«�سعودي �أوجيه» و»بن الدن» �أكرب دليل
على ذل���ك ،حيث تقف هاتان املجموعتان
وغريها الكثري على �شفري الإفال�س.
مل تقتن���ع �إدارة مملك���ة الرم���ال مبا
و�ص���لت �إليه �أمورها االقت�صادية وتوقف
كل براجمه���ا التنموي���ة و�ص���ناديقها
املالية ،بل اندفعت �أك�ث�ر يف مغامراتها؛
حت�ش���د وتهدد وت�ص���عد ،وتن�شئ الأحالف
الع�س���كرية وتو�س���ع حروبها التي تبقى
غري مهي����أة لها ،وهي يف الأ�س���ا�س دولة
ذات وظيفة حمددة مهمتها دعم امل�شاريع
اال�ستعمارية ومتويلها ولي�س ت�شكيلها �أو
قيادتها ،فانعم�ست �أكرث يف حربها اليمنية
ترتكب �أفظ���ع اجلرائم ،وتن�رش «القاعدة»

جهود اللوبي الصهيوني
في أميركا وأوروبا ضوعفت
مؤخرًا التخاذ تدابير ضد
حزب اهلل ومؤسساته

و»داع����ش» ،حيث حتقق ن��ص�راً ،كما هو
حا�ص���ل يف جن���وب اليمن ،حي���ث بات
وا�ض���ح ًا �أن هذي���ن التنظيمني املتغولني
يكونان حيث تكون ال�سعودية وتريد.
وها ه���ي الآن تبدي بع����ض م�آثرها
الك�ب�رى يف تون����س� ،إذ �إن���ه بعد املوقف

التون�سي الر�س���مي وال�شعبي من مقررات
جمل�س التع���اون وجمل�س وزراء الداخلية
العرب برف�ض اتهامات بائعي الكاز بو�صف
ح���زب اهلل بالإرهاب ،كان���ت «غزوة» بن
قردان التي نفذتها جمموعة داع�شية وراح
�ض���حيتها � 18ش���هيداً وع�رشات اجلرحى،
كم���ا �أن اجلي�ش اجلزائري متكّن يف معركة
ا�ستباقية من حتطيم خلية �إرهابية كانت
تنوي تنفيذ �أعم���ال �إجرامية ،بعد املوقف
اجلزائري الراف�ض لقرار بائعي الكاز.
ثم���ة حقيق���ة وا�ض���حة ،وه���ي �أن
الريا�ض وحكوم���ات خليجية متورطة يف
متويل ع�ص���ابات الإره���اب ودعمها ،وهي
من���ذ �س���نوات �أوفدت �ض���باط خمابراتها
وع�سكرها ليقيموا غرف عمليات وين�سقوا
عملي���ات الإره���اب يف �س���ورية ،علم ًا �أن
ا�س���تهداف �س���ورية قد كُ�ش���ف حتى قبل
اندالع احلرب على �سورية ،وهناك ك ّم كبري
من املعلومات ب�إم���كان �أي كان �أن يعود
�إىل وثائق و�أر�ش���يف ال�ص���حافة املحلية

والعربي���ة والأجنبي���ة ليكت�ش���ف الأدوار
ال�س���عودية واخلليجية منذ معارك جرود
ال�ضنية وخميم نهر البارد.
و�إذا كان���ت املقاوم���ة الإ�س�ل�امية
واجلي����ش اللبناين قد متكّن���وا من �إغالق
امل�س���ارب احلدودي���ة مع �س���ورية بقاع ًا
موجه�ي�ن بذلك �ص���فعة قوية
و�ش���ما ًالّ ،
للإره���اب وداعميه من جهة ،وحموا الأمن
الوطن���ي اللبناين من جه���ة ثانية ،ف�إنهم
بعرف ال�سعودية ي�ستحق كل من املقاومة
واجلي�ش اللبناين «الق�صا�ص» ال�سعودي،
فكان���ت «همروج���ة» وقف هب���ة الأربع
ملي���ارات دوالر ،وكان الق���رار الأمريكي -
«الإ�رسائيل���ي» حلزب اهلل بتهمة الإرهاب،
مع العلم �أن حكومات خليجية تورطت يف
ال�سنوات املا�ضية حتت ال�ضغط الأمريكي
يف العديد م���ن اخلطوات والعمليات التي
ت�س���تهدف املقاومة التي كابرت وتعالت
على اجلراح وخاطبت تلك احلكومات بلغة
الأخوة ،و�أف�سحت لها يف املجال ملراجعة
احل�سابات ،لكن اله�سترييا ال�سعودية تبدو
اليوم ق���وة جارفة يف جمل����س التعاون
اخلليجي والطلبات ال�صهيونية الأمريكية
�ص���ارت �أوام���ر ،وحتى ب�ض���عة حكومات
مت ّي���زت بالعقالني���ة تب���دو مك َرهة على
م�س���ايرة احلم�ل�ات العدائية �ض���د حزب
اهلل ،خوف ًا من الغ�ض���ب والتهديد والوعيد
ال�سعودي.
�أخ�ي�راً ،ال بد من ق���ول احلقيقة مهما
كانت ُمرة املذاق ،وه���ي �أن مملكة الوهم
تنفذ طلب ًا �أمريكي��� ًا �« -إ�رسائيلي ًا» بحق
املقاوم���ة وحزبها ،وبهذا ميكن لأي باحث
مو�ض���وعي �أن يالحظ الرتابط الع�ض���وي
بني احلم�ل�ات على حزب اهلل وم�ص���درها
هو الكي���ان ال�ص���هيوين ،كما ي�س���تطيع
�أن يتتب���ع احلرك���ة امل�س���عورة للوبيات
ال�صهيونية يف الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي التخاذ تدابري عدائية �ضد احلزب
وم�ؤ�س�س���اته الإعالمية وجمهوره ،وحيث
كانت الإج���راءات تنطل���ق ب�إيعاز من تل
�أبيب مبا�رشة بع���د كل جولة من ال�رصاع
بني الكيان ال�صهيوين واملقاومة.

�أحمد زين الدين

لهذا السبب عاد الحريري إلى بلده
بع���د �رسيان اتفاق وقف الأعم���ال القتالية يف
�س���ورية ،والذي �ش���كّل بداية «فك ا�ش���تباك» بني
رو�س���يا والواليات املتحدة ،وحظي برتحيب دويل،
ب���د�أت بع����ض ال���دول الإقليمية ،ال�س���يما اململكة
العربية ال�س���عودية ،تتلم�س خ�سارة م�رشوعها يف
املنطق���ة ككل ،ما دفعها �إىل الت�ص���عيد يف لبنان،
و�إط�ل�اق حملة �إعالمي���ة للنيل م���ن املقاومة يف
لبنان ،وحماولة �إثارة فتنة مذهبية جمدداً للإرباك
يف الداخ���ل ،وتطوي���ق دورها الإقليم���ي واحلد من
فعاليتها ،غري �أن املقاومة تداركت الأمر ،و�ض���بطت
�شارعها ،وف ّوتت الفر�ص���ة على «�أ�صحاب الفتنة»
ال�ساعني لأخذ البلد �إىل الهاوية.
مل يتوقف الت�صعيد املذكور �آنف ًا عند حد ا�ستخدام
اخلط���ب واحلمالت الإعالمية وال�سيا�س���ية ،بل كاد �أن
يتخطاها �إىل املواجهة امل�س���لحة ،وما ي�ؤ�رش �إىل ذلك
توقيف ال�س���لطات اليونانية �سفينة حمملة بال�سالح

متجه���ة من تركي���ة �إىل لبنان ،حتديداً �إىل ال�ش���مال،
بح�سب ما ترجح م�ص���ادر حزبية طرابل�سية ،م�ستندة
يف ذلك �إىل تقاطع معلومات لديها يف هذا ال�ش�أن.
ولفت���ت هذه امل�ص���ادر الإ�س�ل�امية �إىل �أن هناك
ات�ص���االت �أُجريت بني مقربني من «تيار امل�ستقبل»
من جهة ،وبع�ض اجلهات ال�سلفية و«�أمراء املحاور»
من جهة �أخرى ،للبحث يف العودة �إىل حمل ال�س�ل�اح
وا�س���تخدام ال�ش���ارع ،ا�س���تعداداً لأي مواجهة مرتقَبة
مع ح���زب اهلل ،غري �أن «ال�س���لفيني» وقادة املحاور
مل يتجاوبوا مع «امل�س���تقبليني» ،لتج ُّنب امل�ص�ي�ر
الذي حل بـ«الإ�سالميني» املوقوفني و�سواهم ،بعدما
ا�س���تخدمهم «التيار الأزرق» يف �رصاعاته الإقليمية
على �أر�ض عا�ص���مة ال�شمال ،ثم تخلى و�ألقى بهم يف
ال�سجون عند تفاهمه على ت�ش���كيل احلكومة الراهنة
م���ع حزب اهلل ،على حد قول امل�ص���ادر ،التي �أكدت �أن
«ال�س���لفيني» اكتفوا بالرد ب�أنه���م جاهزون للتفاهم

على ر�ؤى م�ش�ت�ركة ملواكبة التطورات التي حتدث يف
لبنان واملنطقة.
ً
�إذاً ،كل ما ت�ش���هده ال�ساحة اللبنانية راهنا هو
حماولة لل�ض���غط على �إيران وحزب اهلل من بع�ض
الدول الإقليمية� ،س���عي ًا منها لإيج���اد دور لها يف
�س���ورية اجلديدة قبيل التوافق الأمريكي  -الرو�سي
على اتفاق نهائي حلل الأزمة ال�سورية ،والذي بد�أت
ب�شائره تلوح يف الأفق بعد �رسيان الهدنة الراهنة،
وبالت�أكيد عند توافر الظروف امل�ؤاتية لإبرام االتفاق
املرجتى لي�س �أمام هذه الدول الإقليمية املذكورة �إال
ال�سري بركب التوافق الدويل ،ولن تتمكن من تقوي�ض
اال�س���تقرار اللبن���اين ،مادامت املقاومة متم�س���كة
باحلفاظ عليه ،خ�صو�ص��� ًا �أنها حتقق الإجنازات يف
ال�ش���طر الثاين من احلدود ،فمن البديهي �أن ت�صون
ال�س���لم الأهلي يف بلدها الأم ،وهذا ما �ش���دد عليه
ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل يف خطابه الأخري.

ويبقى الرئي�س �س���عد احلريري مت�صدراً موقعه
كخا�رس �أول يف ال�س���احة الداخلية ،جراء �سيا�س���ة
اململك���ة يف املنطقة ،خ�صو�ص��� ًا يف �س���ورية ،فقد
�أبعدت���ه هذه ال�سيا�س���ة �إىل اخلارج نحو خم�س���ة
�أعوام ،ما �أفقده �إم�س���اك زمام املبادرة يف ال�شارع
ال�سني ،وحتى «امل�ستقبلي» ،لذا قام بجوالت على
ُّ
ال�س���نية؛ يف حماولة مللمة هذا
خمتل���ف املناطق ُّ
ال�ش���ارع بعد بروز احللف الثالثي ميقاتي  -كرامي
 ال�صفدي يف ال�ش���مال� ،إ�ضافة �إىل ا�ستقالة الوزير�أ�رشف ريف ،كذلك تعزيز الوزير ال�سابق عبد الرحيم
مراد حل�ضوره ال�شعبي يف البقاع ،ومل يلقَ احلريري
يف املقابل ال�ص���دى ال�ش���عبي املطلوب� ،إىل جانب
خ�سارته املادية التي مني بها �أخرياً ،و�أجربته على
العودة �إىل اململكة.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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ّ
تقسيم سورية ..طرح جدي أم تهويل؟
كانت الزيارة التي قام بها رئي�س
الوزراء الرتكي �إىل �إيران منطقية ،بعد
الهل���ع الذي انتاب الأت���راك على �أثر
حديث ّمت تناقله �سيا�س���ي ًا و�إعالمي ًا
عما يبدو �أنه توافق �أمريكي رو�س���ي
على تق�س���يم �س���ورية ،وال���ذي ي�رضّ
بالأت���راك �أكرث من غريهم ،باعتبار �أن
�أي تق�سيم �س���ي�ؤدي �إىل �إعطاء الأكراد
حكم��� ًا ذاتي ًا ُيغري الأكراد يف الداخل
الرتك���ي ،ويجعل من تق�س���يم تركيا
بحكم املمكن جداً.
جل����أ الأت���راك �إىل االيرانيني� ،إذ
�إنهم �ش���عروا بحاجة �إىل من ينقذهم
من م�أزق �إقليمي كبري �أوقعوا �أنف�سهم
فيه ،باعتب���ار �أن العالقة بني الأتراك
والإيرانيني مل تنقط���ع يوم ًا ،بالرغم
م���ن التناحر ال���ذي عا�ش���ه ال َبلَدان،
خ�صو�ص ًا بعد تبا ُين م�صالح الطرفني
يف �س���ورية ،ولأن الإيراني�ي�ن راهنوا
دائم ًا على ا�ستطاعتهم على التفاهم
وعبوا ع���ن اقتناعهم
مع الأت���راك ،رّ
ب�إمكاني���ة �إقناع الأتراك بالدخول يف
ت�سوية حتفظ م�ص���الح االثنني مع ًا،
لك���ن �أردوغ���ان مل ي�س���تطع مواكبة
الإيرانيني يف رهانهم ،ومل ي�س���تطع
النزول عن ال�شجرة يف امللف ال�سوري،
فقد تعنّت �إىل �أق�ص���ى ح���د ،مدفوع ًا
برغبة عارمة با�ستعادة الإمرباطورية
العثماني���ة ،ومعترباً بقاء الأ�س���د يف
احلكم مبنزلة هزمية �شخ�صية له.
بالعودة �إىل مو�ض���وع تق�س���يم
�س���ورية ،فال �ش ّك �أن الأمريكيني كانوا
قد �أعلنوا منذ زمن �أن احل ّل يف العراق
واملنطقة  -يف نظرهم  -هو التق�سيم
الذي يحفظ م�ص���الح جميع الطوائف
بعد االنق�س���ام املذهبي الذي ح�صل،
�أما اجلديد اليوم فهو �أن الرو�س �أعلنوا
 ولأول مرة � -أنه من �ضمن احللولاملقبولة لديهم يف �سورية ،حل يقوم
على الفيدرالية� ،أو ما �س ّموه ت�أ�سي�س
«�سورية االحتادية».
ما هي �إمكانية جناح التق�س���يم
يف �س���ورية؟ وهل هو ط���رح ج ّدي �أو
جمرد تهويل يلج����أ �إليه الأمريكيون
والرو�س للتهويل على الأتراك ودفعهم
للدخول يف حل �سلمي يف �سورية؟
بداي���ة ،ميكن الق���ول �إن م�رشوع
التق�سيم يبدو م�رشوع ًا �أمريكي ًا جدي ًا،
فطروحات تق�س���يم العراق ما انفكت
تُط���رح يف مراكز التفك�ي�ر الأمريكي،
ت�ض���اف �إليه���ا حاج���ة الأمريكيني
�إىل الأك���راد كجي����ش ب���رّي ُيعتم���د
عليه يف قتال «داع�ش» بعد ف�ش���ل
برامج التدري���ب الأمريكي للمقاتلني
ال�سوريني ،زد على ذلك التقارير التي
تتحدث عن قيام الأمريكيني ب�إن�ش���اء
قواعد �أمريكية يف ال�ش���مال ال�سوري،
�أي يف منطقة �سيطرة مناطق الأكراد،
وه���ذا يعني فيم���ا يعني���ه �أنه بات
للأمريكيني موطئ قدم ع�س���كري يف
�س���ورية ،ولن يقبل���وا بالتنازل عنه
ب�س���هولة ،و�أي ح���ل �سيا�س���ي ُيبقي
الأ�سد يف احلكم بدون تق�سيم �سورية
ق���د ي�ؤدي �إىل الطل���ب من الأمريكيني
ب�إزالة القواعد الأمريكية من �س���ورية؛
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من هنا وهناك

¡ �أوروبيون بانتظار �سورية

ذكر م�صدر �س���وري رفيع لـ«الثبات»� ،أن قيادات
�أمني���ة م���ن دول �أوروبية �أحلّت خالل الأ�س���بوع
املا�ض���ي على موافق���ة الدولة ال�س���ورية لفتح
قنوات بغية احل�صول على معلومات من الأجهزة
الأمنية ال�سورية ،تتعلق ب�إرهابيني غادروا بلدان
�أوروبية لالن�ض���مام �إىل املجموعات امل�س���لحة،
وتخ�ش���ى عودة �أع���داد منهم اىل ه���ذه البلدان.
وقال امل�ص���در �إن دم�شق رف�ض���ت تلك الطلبات
الأمني���ة الأوروبية ،م�ؤكدة �أن ذلك يكون يف �إطار
االت�ص���االت ال�سيا�سية ولي�س فقط بالرتكيز على
القنوات الأمنية .ويك�ش���ف امل�ص���در لـ»الثبات»
�أن الأمن ال�س���وري يعتقل �أع���داداً غري قليلة من
الإرهابيني الذين ت�س���للوا عرب احل���دود الأردنية
والرتكية �إىل الأرا�ضي ال�س���ورية ،ومتتلك الدولة
ال�س���ورية معلومات هامة عن ه�ؤالء الإرهابيني،
وخمططاتهم ،والقيادات التي تقوم بتوجيههم.

¡ منا�شدة �سعودية

الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين م�ستقب ًال رئي�س الوزراء الرتكي �أحمد داود �أوغلو يف طهران

(�أ.ف.ب).

نا�شد النظام ال�سعودي امل�س�ؤولني «الإ�رسائيليني»
بع��دم ال�سم��اح لو�سائ��ل الإع�لام «الإ�رسائيلي��ة»
بك�ش��ف لقاءاته مع «الإ�رسائيلي�ين» ،وطالب ب�أن
طي الكتمان؛ «حفاظ ًا
تكون عالقاته مع تل �أبيب ّ
عل��ى م�شاعر الع��رب وامل�سلمني» .وكان��ت م�س�ألة
الك�ش��ف ع��ن اللق��اءات والزي��ارات ال�رسي��ة ب�ين
«�إ�رسائيل» والنظام ال�سعودي �أثارت ا�ستيا ًء كبرياً
ل��دى مكت��ب رئي���س احلكوم��ة والأجه��زة الأمنية
«الإ�رسائيلي��ة» .وتق��ول م�ص��ادر وا�سعة االطالع
�إن و�سائ��ل �إعالم عربية تلقت حتذيرات من جهاز
الرقاب��ة الع�سكري��ة ،لن�رشه��ا بع���ض التف�صيالت
ع��ن اللق��اءات والزي��ارات ال�رسي��ة ب�ين قي��ادات
«�إ�رسائيلية» و�سعودية.
�سباق��ة يف الك�شف عن
ُيذك��ر �أن «الثب��ات» كانت ّ
جزء كبري من اللقاءات ال�سعودية « -الإ�رسائيلية»،
خ�صو�ص ًا زيارة وزي��ر اخلارجية ال�سعودي عادل
اجلب�ير ورئي���س جه��از اال�ستخب��ارات ال�سعودي
ورئي�س الأركان م�ؤخراً �إىل فل�سطني املحتلة.

¡ تناف�س «املحمدَّين» �سي�شعل اململكة

حفاظ ًا على ال�س���يادة ال�سورية ،وهو
�أمر �صعب القبول به.
�أم���ا بالن�س���بة للرو����س ،فه���م
يدركون �أكرث م���ن غريهم �أن املنطقة
لن تك���ون مناطق نفوذ خا�ص���ة بهم
وحدهم ،ويدركون �أن �أي حل �سيا�سي

جميع دول المنطقة
تعيش هاجس التقسيم..
واألتراك واإليرانيون قد
يكونون المتضررين األكبر

يف �س���ورية �س���يكون بالتواف���ق مع
الأمريكيني ولي�س بالت�ص���ادم معهم،
وبعد �إ�سقاط الأتراك للطائرة الرو�سية
فوق �سورية وحماولتهم ح�رش الرو�س
يف الق���رم بتحري�ض التتار �ض���دهم،
ب���ات الرو�س مدفوع�ي�ن برغبة قوية

لالنتق���ام من الأتراك ،بالإ�ض���افة �إىل
رغبته���م يف �إ�ض���عاف �أحد �أع�ض���اء
حل���ف «النات���و» يف منطقة ال�رشق
الأو�س���ط ،و�أحد الدول املر�شَّ ���حة لأن
ي�س���تخدمها الأمريكيون يف تقوي�ض
النف���وذ الرو�س���ي يف منطقة �آ�س���يا
الو�س���طى ،كل هذه الأ�سباب وغريها
قد تدف���ع الرو����س �إىل املوافقة على
طرح فدرالية �سورية� ،أو احتاد �سوري
�شبيه باالحتاد الرو�سي ،لأن يف ذلك
ربح ا�سرتايتجي لهم بتقوي�ض الدولة
الرتكية نف�سها.
�أمام هذه اخليارات ،تعي�ش جميع
دول املنطقة هاج�س التق�س���يم ،لأنه
�سين�سحب على اجلميع ولن ت�سلم منه
حتى ال�سعودية نف�س���ها ،التي تكابر
يف امللف ال�س���وري لدرجة االنتحار،
�أما الأت���راك والإيرانيون فقد يكونون
من املت�رضرين الأكرب ،و�س���يحاولون
منع هذا التق�س���يم ،فرتكيا لن تتقبل
وجود كيان كردي على حدودها يغري
�أك���راد الداخل باالنف�ص���ال ،ما يعني
تهدي���د خطري للأم���ن القومي الرتكي
مل تواجه���ه تركي���ا منذ مئ���ة عام،
�أما �إيران التي لديه���ا �أقليات كردية
�أي�ض��� ًا ،فرتيد �أن حتافظ با�س���تمرار
عل���ى الرب���ط اجلغ���رايف املمتد من
حدودها الإقليمية �إىل العراق ف�سورية

ولبنان ،ملا لذلك من �أهمية اقت�صادية
وا�سرتاتيجية مرتبطة ب�إمدادات الغاز
الطبيع���ي الت���ي يطم���ح الإيرانيون
مب ّدها �إىل �ش���واطئ البحر املتو�س���ط
لت�ص���ديرها �إىل �أوروب���ا ،كما ترتبط
بالعم���ق اال�س�ت�راتيجي للمقاوم���ة
و�إمداد ال�س�ل�اح الذي حت�ص���ل عليه
املقاومة ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل احل�صار
الذي فر�ضه القرار 1701على �إمدادات
ال�سالح من البحر واجلو.
ويبق���ى ال�س���وريون الذين فقدوا
ال�س���يطرة عل���ى م�س���ار الأو�ض���اع
يف بالده���م ،فبالرغ���م م���ن رف����ض
ال�س���وريني مبعظمهم خليار التق�سيم
�أو الفيدرالي���ة ،وبالرغم م���ن التقاء
املعار�ضة وال�س���لطة على رف�ض هذا
اخليار ،وبالرغم من ت�ش���ديد القرارت
الدولية اخلا�صة ب�سورية على وحدة
الأرا�ض���ي ال�س���ورية ،لك���ن التعنّت
ورف�ض احللول املنطقية الرباغماتية
بتحري�ض من الدول الإقليمية� ،سيدفع
يف نهاي���ة املط���اف �إىل فر�ض حلول
خارجية قد ت�ش���به يف خطورتها ما
ح�ص���ل يف بداية القرن الع�رشين من
تغيريات جتلّت تداعياتها يف اتفاقية
�سايك�س  -بيكو ..والت �ساعة مندم.

د .ليلى نقوال

قال م�س����ؤول يف خارجية االحتاد الأوروبي ،نق ًال
عن تقارير و�صلت �إىل بالده� ،إن النظام يف اململكة
العربي���ة ال�س���عودية �أجنز ت�ش���كيل جهاز جديد
ملحق بوزارة الدفاع ال�س���عودية ،ي�ض���م عنا�رص
�س���عودية و�أخرى عربية ،لتنفيذ مهام خا�ص���ة
ل�ص���الح �سيا�سة وزير الدفاع حممد بن نايف بن
عبد العزيز .و�أ�ضاف امل�س����ؤول �أن من بني مهام
هذا اجلهاز اجلديد ،الذي ير�أ�سه �ضابط من جهاز
اال�ستخبارات ال�س���عودي ،تنفيذ عمليات اغتيال
داخ���ل اململك���ة ذاتها ،ويف �س���احات خارجية،
واجلهاز املذك���ور مرتبط بعالقات تن�س���يق مع
�أجهزة الأمن «الإ�رسائيلية» ،حتديداً جهاز املهام
اخلا�ص���ة ،و�أ�شار امل�س�ؤول �إىل �أن هدف ابن نايف
هو �إحراج حممد بن �سلمان ،الذي ي�سعى ال�ستالم
مقاليد احلكم يف اململكة ب�أ�رسع وقت ممكن.

¡ خ�شية غربية من انهيار االقت�صاد اخلليجي

ذك��رت م�ص��ادر دبلوما�سية غربي��ة �أن ال�رشكات
الأجنبي��ة الك�برى يف اململكة العربي��ة ال�سعودية
ودول اخلليج بد�أت بالبحث عن «�رشكاء حمليني»
لبيعه��م ح�ص�ص�� ًا و�أ�سهم�� ًا ،مو�ضح��ة �أن ه��ذه
ال��شركات تعمل يف ميادي��ن خمتلفة داخل الدول
املذك��ورة .وقال��ت امل�ص��ادر �إن �إق��دام ال�رشكات
الأجنبي��ة عل��ى طل��ب ��شركاء �سببه اخل��وف من
انهيار مقب��ل على االقت�ص��اد اخلليجي ،يف �ضوء
ال�سيا�س��ات الفا�شل��ة للأنظمة اخلليجي��ة� ،إ�ضافة
�إىل دعم بع�ضها للمجموع��ات الإرهابية ،والنهج
التدم�يري التخريب��ي ال��ذي ي�سته��دف تدم�ير
ال�ساحات العربية.
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عــربــي

حزب الله إرهابي:
كل الفلسطينيين
إرهابيون
ق����رار جم��ل�����س ال��ت��ع��اون
اخلليجي واع��ت��ب��ار «ح��زب
اهلل منظمة �إرهابية» ما هو
�إال مقدمة التهام كل حركات
املقاومة الفل�سطينية ب�أنها
«منظمات �إرهابية» ..عندها،
لن تقف امل�س�ألة عند هذا احلد،
فهناك وكما يُقال من ينتظر
عند �أول مفرق طرق �أو خلف
الأبواب ،وهي «�إ�رسائيل» التي
هلّلت وطبّلت لقرار التعاون
اخلليجي ،وما اعتربته تقارب ًا
يف امل��واق��ف ج � ّد ه��ام يحدث
لأول مرة بني «�إ�رسائيل» ودول
اخلليج.
يف �شباط من العام ،2015
ق�ضت حمكمة الأمور امل�ستعجلة
يف م�رص باعتبار حركة حما�س
«منظمة �إره��اب��ي��ة» ،على
خلفية اتهامها القيام ب�أعمال
�إره��اب��ي��ة ،وطالبت املحكمة
احلكومة امل�رصية ب�إدراج ا�سم
حركة «حما�س» �ضمن قائمة
املنظمات الإرهابية� .صحيح �أن
املحكمة فيما بعد قد �أ�سقطت
التُّهم وتراجعت عن قرارها،
لكن هذا الأمر قد يتجدد يف �أي
وقت ،فوزير الداخلية امل�رصي،
ويف ت�رصيح له قبل �أيام ،اتهم
حركة «حما�س» ب�أنها وراء
اغتيال النائب العام امل�ست�شار
ه�شام بركات ،وهذا معناه �أن
تهمة قيام «حما�س» ب�أعمال
�إرهابية قد تتجدد على خلفية
ق�ضية امل�ست�شار ه�شام بركات،
لتجد «حما�س» نف�سها جمدداً
�أم��ام مق�صلة التهمة اجلوّالة
التي تُ�ستخدم �ضد قوى املقاومة
عند احلاجة وال�رضورة ،بهدف
دفعها �إىل الرتاجع� ،أو الت�سليم
ب�سيا�سات �أول��ي��اء الأم���ر يف
الواقع الإقليمي ،واملتقاطعة
مع الر�ؤى الأمريكية ،ومن قبلها
«الإ�رسائيلية».
م��ن خلفية �أن «�أح�����س��ن
ح��االت الدفاع هو الهجوم»،
علينا كفل�سطينيني ،وحتديداً
حركتي «حما�س» و«فتح»،
�أن تقفا مدافعتني ب�صالبة
عن ح��زب اهلل كقوة مقاومة،
وت�شجبا ب�شدة قرار التعاون
اخلليجي.
نحن الفل�سطينيني �أ�سا�س
املقاومة يف ه��ذه الأم���ة ،وال
يجوز حتت �أي م�سوّغات �أو
مربرات �أو اعتبارات �أن نتقاع�س
يف الدفاع عن حزب اهلل ،وهذا
املطلب لي�س فقط م��ن �أج��ل
احلزب ،بل من �أجلنا �أوالً ،فمن
يُ�سلّم ب���أن ال�سيد ن�رص اهلل
�إرهابي ،فهو ي�سلّم ب�أن رموزنا
وقادتنا و�شهداءنا و�أ��سران��ا،
�إرهابيون.

رامز م�صطفى
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الفدرالية في سورية ..معوقات وموانع
بعد دخ���ول وقف �إطالق الن���ار حيّز
التنفيذ ا�س���تناداً �إىل القرار الدويل ،2268
ب���د�أ احلديث ع���ن الفدرالية يف �س���ورية
يف �إط���ار حمدود ،من خ�ل�ال جواب على
�س�ؤال مل�س���اعد وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي ريابكوف حول خيار «اجلمهورية
الفيدرالية» ،وربط���ه هذا اخليار ب�رشوط
عدي���دة ،و�أن يكون كنتيج���ة للمحادثات
والنقا�ش���ات املتعلقة ب�شكل نظام الدولة
امل�ستقبلية يف �سورية ،و�أن يحفظ وحدة
�س���ورية وعلمانيّتها وا�ستقاللها ،وت�أكيد
الرئي����س امل�ش�ت�رك لـ«جمل�س �س���ورية
الدميقراطي���ة»؛ هيث���م من���اع� ،أن نظام
الالمركزية يف احلكم هو الطريقة الوحيدة
التي �ستخلّ�ص �سورية من دوامة الفو�ضى،
و�س���عي زعي���م «االحت���اد الدميقراط���ي
الكردي» بزعامة �صالح م�سلم� ،إىل �إقامة
�إقلي���م كردي مكوَّن م���ن ثالث حمافظات
بحكم ذاتي ،يف �إطار نظام فيدرا ٍيل �سوري،
وه���ي ر�ؤية با�رش «االحت���اد الدميقراطي
الك���ردي» يف تنفيذها منذ �إعالنه «�إدارة
عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري وقوات حماية ال�شعب الكردي عند �إحدى النقاط املطلة على احلدود الرتكية  -ال�سورية
مدنية انتقالية يف غرب كرد�س���تان» يف
ثالث مناطق منف�ص���لة :احل�س���كة ،وعني
ولو فر�ض���نا �أن خي���ار الفيدرالية
العرب (كوباين بالكردية) ،وعفرين ،خالل
طبيعة الأقليات الدينية يف �سورية
ال�شهر الفائت.
هو من اخلي���ارات املطروح���ة ،فهناك قد ال ت�س����مح بفدرالي����ة عادلة ،لأنها
كم���ا ورد طرح الفدرالي���ة يف الوقت
جمموع���ة من العوامل ق���د تقف عائق ًا �سوف ت�ستثني بع�ضها ،كامل�سيحيني
الذي هدد وزير اخلارجية الأمريكي بقوله :مشروع الفدرالية في سورية �أمامه ومنها:
( )٪6الذي����ن ي�أت����ون يف املرتب����ة
كان
�سورية
يف
احلرب
رو�سيا
دخول
الرابعة بع����د ال�سُّ ����نة ( )٪70والأكراد
«رمبا فات الأوان» لإبقاء �سورية موحَّ دة محكوم بحجم السيطرة
يف حال ف�شلت العملية ال�سيا�سية ،ملوِّح ًا
عنوانه حماية الأمن القومي الرو�س���ي )٪9( ،وال�ش����يعة والعلويني (� ،)٪8أما
العسكرية للنظام والقوى
مبا و�صفها بـ«اخلطة البديلة».
وه���ذا الأم���ر يتطلب الدف���اع عن �أمن الدروز في�أتون يف املرتبة اخلام�س����ة
النظام يف �سورية ووحدتها.
طرح
جدية
وهن���ا ن�س����أل :ما م���دى
(� ،)٪3إ�ض����افة �إىل الأقلي����ات الأخرى،
الحليفة في الميدان
الفدرالي���ة يف الوق���ت ال���ذي يت���م وقف
م�رشوع الفيدرالية �س���وف يق�سّ ���م كاليزيدية والإ�س����ماعيلية ( ،)٪1ولأن
�إطالق النار ،والذي و�ص���فه دي مي�ستورا
�س���ورية �إىل جمموعة �أقاليم ،ويُ�ضعف ه����ذه الأقلي����ات متداخل����ة يف معظم
بـ»اله�ش» ،ويتعامل اجلميع معه كهدنة
ال�س���لطة املركزية فيه���ا ،ويفوّت على املحافظات.
اال�ستفادة
يف
اال�ستمرار
فر�ص���ة
رو�سيا
لال�ستفادة منها ،لأن الت�سوية حتتاج �إىل
احلكم الذاتي للأكراد و�إن كان حمل
حا�ص���ل
هو
كما
دة؛
املوحَّ
�س���ورية
من
وقت ،و�إن كان م�سارها قد بد�أ؟
توافق �إقليم����ي ودويل ،لكنه ال يعني
الأمم املتح���دة ت�أتي ال���دول االحتادية
هل هي جمرد فكرة طرحها الرو�س���ي يف م�صاف �أف�ض���ل  6دول يف الرتتيب الآن يف ك�رس الأحادية الدولية لأمريكا .بال�رضورة �أن النظام �سيكون فيدرالياً.
رف�ض �إيران لتق�سيم �سورية ،ودعمها
يف اخلال�ص���ة� ،أي م���ن اخلي���ارات
لغاية يف نف�س���ه� ،أم �أنه���ا مادة للنقا�ش ب�ي�ن  180دولة ه���ي� :أ�س�ت�راليا وكندا
يف �إطار البحث عن احللول ال�سيا�س���ية ،وبلجي���كا ،والواليات املتحدة ،وبعدها الق���وي كي تبقى موحَّ ���دة ،و�إيران قوة ال�سيا�س���ية ل���ه عالقة بحجم ال�س���يطرة
�أم �أنه���ا للتهويل على ال���دول املجاورة ،ت�أت���ي �س���وي�رسا و�أملاني���ا ،لكن���ه لن �إقليمي���ة ي�ص���عب جت���اوز ر�أيه���ا يف الع�س���كرية يف امليدان للنظ���ام والقوى
كرتكي���ا ،مب��ش�روع الإقلي���م الكردي يف ي�س���تخدم يف عاملنا الإ�سالمي لإر�ساء الت�سوية ال�سيا�سية.
احلليف���ة ،والت���ي �أبعدت خطر �إ�س���قاط
موقف الرئي�س ال�س���وري ب�شار الأ�سد النظام ،الذي ي�ؤمن بدوره �أن ال�ش���عب هو
�سورية ،حلملها على القبول بالت�سوية من نظرية التطوّر الب�رشي� ،إمنا �سيُ�ستخدم
�سوف
ال�سورية
الدولة
نظام
ألة
�
م�س���
من
دون �رشط �إ�سقاط الرئي�س الأ�سد؟
املرجعية يف حتديد طبيعة النظام.
لتمزيق املنطق���ة وتفتيتها ،كي تكون
نظام الفيدرالي���ة هو �أمر جيد على «�إ�رسائي���ل» الدولة الوحي���دة القادرة تحُ دَّد يف الد�س���تور الذي �سي�صوّت عليه
ال�شعب ال�سوري.
هاين قا�سم
م�ستوى العامل الغربي ،وبح�سب تقرير على فر�ض �سلطتها عليها.

«حركة األمة» نظمت لقاء الشكر والوفاء إليران ..لدعمها لبنان وفلسطين

العلماء وممثلو الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان ي�سلمون القائم بالأعمال الإيراين درع الوفاء للجمهورية الإ�سالمية

نظّمت «حرك����ة الأم����ة» ولق����اء
اجلمعيات وال�شخ�ص����يات الإ�سالمية
يف لبنان لقاء �شكر ووفاء للجمهورية
الإ�س��ل�امية الإيراني����ة عل����ى وقوفها
ودعمه����ا لبنان وفل�س����طني «�ش����عب ًا
ومقاوم����ة» ،بح�ض����ور ممثل��ي�ن عن
�س����فراء ع����دد م����ن ال����دول العربية
والإ�س��ل�امية ،وعن الأح����زاب والقوى
وال�شخ�ص����يات الوطنية والإ�س��ل�امية
الفل�سطينية واللبنانية.
�أمني عام االحتاد العاملي لعلماء
املقاومة؛ ال�ش����يخ ماهر حمود ،انتقد
م����ن يتزع����م الدفاع ع����ن مذهب �أهل
ال�سُّ ����نة بال�شعارات الفارغة ،الفت ًا �إىل

�أنه لن يكون على �ساحة هذا ال�رصاع
وج����ود �إال ملن يدع����م املقاومة ،ومن
يتبنى ق�ض����ايا الأمة ،وعلى ر�أ�س����ها
فل�س����طني ومواجه����ة الت�ش����ـرذم بني
امل�سلمني.
م����ن جهت����ه ،ممث����ل حرك����ة
اجله����اد الإ�س��ل�امي يف لبن����ان
�أبو عم����اد الرفاعي� ،ش����كر �إيران
عل����ى دعمها لفل�س����طني ،فـ«هي
الت����ي مل تبخل يوم ًا يف �س����بيل
ن���ص�رة امل�ست�ض����عفني» ،وطالب
العرب وامل�س����لمني بدعم ال�شعب
الفل�س����طيني يف مواجهة العدوان
ال�ص����هيوين ،و���ض�رورة تقدمي كل

www.athabat.net
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األطلسي يستعد لغزو ليبيا مجددًا
يف التا�س���ع ع��ش�ر م���ن �آذار
ي�س���تكمل الع���دوان الأطل�س���ي
(بغط���اء م���ن جمموع���ة جمل�س
التع���اون اخلليج���ي ودول تنتمي
�إىل جامع���ة ال���دول العربية ،هي
�أق���رب �إىل ملحق���ات خلفية للدول
النفطي���ة) عام���ه اخلام����س ،حتت
عن���وان «امل�س���اعدة يف التخل�ص
من الطاغية معمر القذايف و�إحالل
الدميقراطي���ة واحلري���ة» ،لين���ال
احللف امل�ش����ؤوم الحق���اً ،ويف ظل
هوان رو�س���ي �آنذاك ،غطاء مبفعول
رجعي م���ن الأمم املتحدة ،ما يزال
ال�شعب الليبي يدفع الثمن الأغلى
من حياته وب�ل�اده وبناه الفوقية
والتحتية وثروات���ه الوطنية ،و�إىل
�أجل غري م�سمّى ،ولي�س مبقدور �أحد
�أن ي�س���ميه� ،أو �أن يقدّر ولو نظري ًا
الأمد املتوقَّ���ع لهذا العدوان ،بفعل
تعدد العوام���ل الطارئة التي حلّت
بليبيا ،ولي�س �أقلها ب�ش���اعة �إعادة
جتديد احللف التدمريي نيّته و�ضع
اليد عل���ى البالد الت���ي زرع فيها
الفنت الع�شائرية واملناطقية.
اليوم ،وبع���د خم�س �س���نوات،
ما ت���زال ليبيا غارق���ة �أكرث ف�أكرث
يف حم���ام ال���دم «الدميقراطي»،
ويف م�س���تنقع «حري���ة» الإرهاب
واالقتت���ال ب�أ�ش���كاله املتع���ددة
كاجلن�س���يات الت���ي �ش���اركت يف
العدوان وموّلته ،بحيث �أ�صبح لكل
من تلك الدول �أذرع �أخطبوط يلتفّ
اال�ستعدادات الأمريكية والأوروبية للتدخل الع�سكري تتم مبعزل عن اجلي�ش الليبي
على عنق الليبي�ي�ن الذين فرّقتهم
«عدالة احلرب الناعمة وفو�ض���اها
اخلالقة» ،والت���ي كانت «داع�ش»
بلورتها ،جلمع الليبيني حتت �سلطة الفريق خليفة حف�ت�ر ،الذي يواجه
�إح���دى �إبداعاته���ا الإرهابية ،وهو
حكومة ائتالفية� ،سيما �أن ت�رسيبات كراهي���ة من املتطرفني� ،س���واء من
نف�سه التنظيم الذي يُ�ستخدم فزّاعة وصول وحدات خاصة فرنسية ف�ض���حت و�صول وحدات خا�صة من «داع�ش» �أو �أولئ���ك الذين يدورون
على �أل�س���نة الأطل�س���يني �أنف�سهم
فرن�سا و�إيطاليا �إىل مواقع يف ليبيا ،يف الفل���ك ال�س���عودي �أو الإماراتي
بقيادة الوالي���ات املتحدة ،متهيداً وإيطالية إلى ليبيا وإنشاء بالتوازي مع �إن�ش���اء غرفة عمليات �أو الرتك���ي  -القط���ري ،فلأولئ���ك
لغزو متجدد لليبيا ،بعد �أن تتفاهم غرفة عمليات في روما يُ نذران تن�سيقية يف روما ،وفق ما ذكر قائد جميع ًا ميلي�شيات ترف�ض االنتقال
مكونات احللف على كيفية تقا�سم،
قوات العمليات اخلا�ص���ة الأمريكية �إىل مظل���ة احلكومة فعلي���اً ،ال بل
البالد
باشتعال
ولو ورقياً ،الرثوات الليبية.
يف �أفريقيا؛ اجلرنال دونالد بولدوك ،يخو�ضون معارك ع�س���كرية دامية
الغزو اجلديد يتزايد احلديث عنه
الذي حتدّث عن ا�ستعدادات �أمريكية �ضد اجلي�ش ،خ�صو�ص ًا يف بنغازي،
مع ف�ش���ل الأمم املتحدة ومندوبها
و�أوروبية للتدخل الع�سكري ،مبعزل وه���ذا اجلي�ش ال ميلك من ال�س�ل�اح
يف �إيجاد �صيغة �أخذت على عاتقها
ع���ن اجلي����ش الليبي ال���ذي يقوده �إال ما تي��ّس،رّ  ،مقابل �أ�س���لحة �أكرث

�أ�شكال الدعم ال�س��ت�رجاع الأر�ض
واملقد�سات.
�أما رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع
العلماء امل�س����لمني؛ ال�شيخ د .ح�سان
عبد اهلل ،ف�أ�شار �إىل �أن الدعم الإيراين
للمقاومة هو نتاج فكر ونهج و�إميان،
فعندما اجتمعت كل الدول �ضد �إيران،
مل تتوق����ف اجلمهوري����ة الإ�س��ل�امية
عن دعم فل�س����طني ،ومل تر�� َ���ض ب�أية
م�س����اومة مع العدو على �أي �شرب من
�أر�ض فل�سطني كما يفعل بع�ض العرب
اليوم مببادراتهم اال�ست�سالمية.
م�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�س���طني القيادة العامة يف لبنان

�أب���و عماد رام���ز لف���ت �إىل �أن خيار
املقاومة ال���ذي �آمنت بهاجلمهورية
الإيرانية هو اخليار ال�ص���حيح ،وهي
التي دعمت فل�س���طني ومل تنتظر من
فل�سطني و�شعبها �شكراً �أو حمداً على
مواقفها.
وفـ����ي اخلـتـام �أ�شـــاد الـ�ش����يــخ
د .عب����د النا�رص جربي بالدعم املقدَّم
م����ن اجلمهورية الإ�س��ل�امية الإيرانية
للمقاومة يف فل�س����طني ولبنان ،الفت ًا
�إىل �أن الدعم املقدَّم من �إيران و�سورية
�أثمر الإنت�ص����ارات يف لبن����ان وغزة،
وم�ؤكداً �أن امل�س��ي�رة �إىل فل�سطني لن
تتوقف مهما بلغتالت�ضحيات.

■ كمال �ش���اتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،التقى
�أم�ي�ن الهيئة القيادي���ة حلركة النا�رصيني امل�س���تقلني
املرابط���ون العميد م�ص���طفى حم���دان يف مكتبه ،وذ ّكر
الطرفان �أن هناك قرارات عربية ر�س���مية ترف�ض م�ساواة
املقاوم���ة بالإره���اب ،لأن املقاومة حق لأي �ش���عب يف
مواجهة االحتالل ،وبالتايل فهي م�رشوعة و�رشعية ديني ًا
وووطني ًا وقومياً.
■ االحتاد العاملي لعلماء املقاومة دان ت�صنيف املقاومة
�إرهاباً ،فهي التي واجهت العدو «الإ�رسائيلي» يف لبنان
وفل�س���طني ،معترباً �أن ت�س���عري اخلالف املذهبي بحجة
ال�س���نة واجلماع���ة يف مواجهة م�رشوع
الدفاع عن �أهل ُّ
فار�سي �شيعي �ص���فوي مزعوم ،هو قمة اخلداع والكذب،
حي���ث �أثبت الذين يرفعون هذا ال�ش���عار �أنهم ال يعب�أون
�أ�ص ًال مب�صالح الأمة الإ�س�ل�امية ،وال يحرتمون بديهيات

تطوراً مع ت�ش���كيالت الإرهاب على
اخت�ل�اف معالفها ،ويحتاج اجلي�ش
�إىل �أ�سلحة ما يزال الغرب يحظرها،
رغ���م �أنه قدّم مه���ارات يف امليدان
�أدت �إىل مكا�سب يُعت ّد بها.
الغرب ي�س���عى وميهّ���د امليدان
لغ���زو جدي���د ،رغ���م التكذيب���ات
وال�س���جاالت ب�ي�ن الأمريكي�ي�ن
والإيطالي�ي�ن ،فق���د اته���م اجلرنال
الأمريكي �إيطاليا ب�إر�س���ال خم�سة
�آالف جندي ،ف�س���ارعت �إيطاليا �إىل
التكذيب ،مع الت�شديد على �أنها لن
تتدخل �إال يف حال طلبت احلكومة
الليبي���ة ال�رشعية الت���ي تنال ثقة
الربملان مثل هذا التدخل ،باعتبار
ذلك مين���ح ال�رشعية للتدخُّ ل ،لكنه
يبقى نزاع ًا �ضمن الوحدة ،بانتظار
«ن�ضوج الكعكة».
اقت�سام «الكعكة الليبية» واقع
ال حمالة ،ال�س���يما بعد ا�س���تحالة
عودة البالد �إىل اال�س���تقرار ،وبقرار
م�ش�ت�رك ب�ي�ن الوالي���ات املتحدة
الأمريكي���ة و�إيطالي���ا وفرن�س���ا
وبريطاني���ا ،وكل من تل���ك الدول
ت�س���تبعد �أي دور لأي دولة �أخرى،
مبا يف ذلك للج���ارة الأكرث ت�أثرياً،
وهي م�رص ،وكذلك ال���دول الوازنة
على امل�س���توى العاملي كرو�سيا،
وهذا الأم���ر كان مدار بحث هاتفي
بني الرئي�سن فالدميري بوتني وعبد
الفتاح ال�سي�س���ي ،فهُم���ا ومعهما
ال�ص�ي�ن يتلم�سون الإعداد الأطل�سي
للغزو الثاين ،بعدما ف�ش���ل احللف
يف فر����ض حظر ج���وي يف جمل�س
الأمن ،جراء امتناع رو�سيا وال�صني
عن الت�ص���ويت على م�رشوع كانت
مظلته اجلامعة العربية.
الو�ض���ع يف ليبي���ا عل���ى كف
العفريت الأطل�س���ي ،ال���ذي ينتظر
تفوي�ض��� ًا من حكومة �شكّلها مرتني
يف �أق���ل من �ش���هر ،ومل تنل الثقة،
لأن «الكعكة» مل تن�ضج بعد ،رغم
النار القوية التي حتيطها.

يون�س عودة

ال�رشيعة الإ�سالمية يف �سيا�ساتهم وقراراتهم.
■ جبهة العمل الإ�س�ل�امي �أ�ش���ارت �إىل أ� ّن قوى املقاومة
يف لبنان وفل�س���طني لن ترهبها التهويالت والتهديدات،
و�ش���عوبنا العربية واحلركات الإ�سالمية والعربية �أثبتت
بجدارة �أنها مع املقاومة ،ومع فل�س���طني ،و�أن فل�س���طني
واملقاومة هما عنوان االجماع العربي بال منازع.
■ احتاد املحامني العرب ا�س���تنكر قيام �س���لطات العدو
ال�صهيوين باعتقال املحامي فريد الأطر�ش �أثناء تظاهرة
وطنية �س���لمية؛ باعتب���اره حلقة من حلق���ات اجلرائم
امل�ستمرة يف حق ال�شعب الفل�سطيني والتي تزداد �صلفاً.
وطالب االحت���اد منظمات املجتمع الدويل ذات ال�ص���لة،
والنقاب���ات واالحتادات املهنية الدولية والعربية ،ب�إدانة
هذه املمار�سات لل�ضغط على الكيان ال�صهيوين ،واتخاذ
الإجراءات القانونية جتاه هذه اجلرائم.
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الياس الرحباني :المطلوب سياسيون «أوادم» ليحكموا األرض بعدل وسالم
م����ن يتل ّق����ى ويط����ال نغمات
املو�س����يقى الإلهي����ة العذب����ة من
عامله����ا العلوي و�أعم����اق الداخل،
�س����هل عليه التقاط بع�ض من ر�ؤى
م�س����تقبل الب�رشية احلزي����ن ،لرقة
قلب����ه �أوالً ،وتفتُّح �أغ�ص����ان عقله
الالقطة ثاني����اً ،وحتليق روحه �أو ًال
وثالث ًا وما بينهما..
الفنان اليا�س الرحباين يك�شف
جلريدة «الثبات» بع�ض ًا من ر�ؤيته
للإن�س����انية «التعي�سة» ،م�ستذكراً
طلب النواب الأمريكيني التوجُّ ه �إىل
كونغر�س����هم ليخربهم عن �رضورة
امل�س بلبن����ان ودميقراطيته،
ع����دم ّ
وذلك ملدة �س����بع �أع����وام متتالية،
بعد �أن ذُهلوا �أي�ض ًا بتوقّعه �سقوط
ناطحات ال�سحاب.
عن الإن�سان املعذّب والتعي�س،
وم�ستقبل الب�رشية املتعرث ور�ؤيته
للبنان وم�رشقيت����ه الكونية ،نقدّم
�إليكم هذا احلوار:
ي�س���عى الفنان اليا�س الرحباين
تكذيب ب�صريته ،علّه يعاين م�ستقب ًال
م�رشق ًا ل�صالح الإن�سان� ،سيكون �أول
الفرحني �إن خابت ر�ؤاه ،لكن ما يراه
من انت�شار الأ�س���لحة يف كل �أ�صقاع
الع���امل ،وافتخ���ار النا����س والقادة
بذلك ،م�ؤ�رش خطري النحراف الب�رشية
ومر�ضها ،يقول :يف الع�صور ال�سابقة
كان ي�س���تلزم �س���قوط م���دن �أ�ش���هر
عدي���دة ..اليوم مع التق���دُّم والتطور
العلم���ي يف اجت���اه التدم�ي�ر وال�رشّ
ميكن ملدينة كنيويورك ،على �س���بيل
املثال� ،أن ت�س���قط ب�ساعات ودقائق،
متام ًا كما ح�ص���ل يف «ناغازاغي»
و «هريو�ش���يما» يف اليابان ،و�إلقاء
قنبلة نووية عليهما وقتل مئات �آالف
الأ�شخا�ص .ي�س����أل الرحباين جميع

له���م مقط���ع «العدالة» قبل �ش���هر
من �أحداث � 11أيل���ول ،جاءت عليهم
كال�ص���اعقة ،كونه���م �أقرّوا �س���ابق ًا
�صوابية ر�أيي بالعدالة التي �أ�صابت
رو�س���يا ..يقول الرحب���اين :بالفعل،
بعد توقّع���ي �أربعة �أمور ،وح�ص���ول
ثالثة منها ،باتوا يتوقعون ويخ�شون
ح�صول «زلزال» ي�صيب �أمريكا..
ب���ر�أي الرحباين م�ش���كلة العامل
ب�سيطة ،املطلوب الإتيان ب�سيا�سيني
«�أوادم» ليحكم���وا الأر����ض بع���دل
و�س�ل�ام ،و�إالّ �س���ننتقل من حرب �إىل
�أخ���رى ،وم���ن «خبي���ط» لآخر بعد
ا�سرتاحة �أو وقت م�ستقطع �صغري.
ن�س����أله عن احلل و�س���بل التفلّت
م���ن حبائ���ل ال�رشّ ،ي���ردّ :ل���ديّ �أمل
برجال الأديان الكربى ،علّهم يلتقون
ويجتمع���ون ويتفقون عل���ى �إجبار
جميع قادة العامل بالتوقيع العلني
لوقف اندالع �أي ح���رب على الأر�ض،
ي�ضيف الرحباين :هذا التوقّع ال�صعب
ميكنه �أن يكون �س���ه ًال للغاية ،ما دام
كل ال�سيا�س���يني يتلطّون ب�ش���عارات
طنان���ة لطيف���ة ميكنن���ا �إجباره���م
بلطف �صادق على وقف بناء معامل
النا�س عن �إمكانية التب�صرّ من هكذا
م�شهد ،فيقول :نعم ،يوجد يف العامل
�أنا����س �أقوياء يتباهون ب�أ�س���لحتهم،
وهذا الأمر �سي�أخذ الب�رشية �إىل مزيد
من احلرب والدمار..
ن�س����أل اليا����س الرحب���اين عن
الوجع ال���ذي يع ّم لبن���ان واملنطقة
والع���امل ،فيخربنا ع���ن لقاء جمعه
مع ن���واب من الكونغر����س الأمريكي
يف لبنان منذ حوايل � 15سنة ،تلبية
لدع���وة �ص���ديق عزيز علي���ه ،يقول:
بالفعل ،ال�شعب الأمريكي طيّب جداً،

لكن حدود دميقراطيته بر�أيي �أ�س���وار
الإدارة الأمريكية ..يف ذلك االجتماع،
طُ لب مني احلديث �أمام حفل ي�ض��� ّم
ح���وايل � 150شخ�ص���اً ،فتحدث���ت
يف ال�سيا�س���ة م�ش�ي�راً �إليه���م �إىل أ� ّن
الدميقراطي���ة تظلّل وتغطي الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة و�أوروبا ،وفقط
لبنان يف ال�رشق العربي ..وي�ض���يف
الرحب���اين :ملا كان الت�ص���فيق احلار
م���ن قبَله���م� ،أ�رشت �إليه���م ب�رضورة
احلفاظ على لبنان ودميقراطيته ،و�إالّ
�ستخ�رس �أوروبا حمايتها الدميقراطية
ومظلته���ا الأمنية بعد � 10س���نوات،
و�أمريكا بعد � 30سنة ،كون لبنان درع
وقاي���ة لأوروبا ،و�أوروبا درع الوقاية
لأمريكا ..يعقّب اليا�س الرحباين على
مقولته قائالً :ل�شدّة ت أ�ثّرهم بكالمي،
�سبع �سنوات متتالية متّت دعوتي �إىل
الكونغر�س الأمريكي لقول هذه الفكرة
عن لبن���ان ،وعن �أهمية احلفاظ على
دوره ،كونهم عاجزي���ن عن نقل تلك
الفكرة ب�أمانتها كما ت�صدر من قبلي.
ي�شري الرحباين �إىل كتابه «نافذة
القمر» لينقل بع�ض��� ًا من ر�ؤاه التي
�أرعبت بع�ض اللبنانيني القاطنني يف
�أمريكا وبع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني،
يقر أ� علينا مقطع «العدالة» ،يقول:
«عندم���ا حت َمرّ ال�س���ماء من دم
اجلرمية
تنفجر عوا�ص���م الثلج الظاملة..
ته���وي ناطحات ال�س���حاب يف مدن
اجلرمية هو ًال من غ�ضب الكون
لتنه�ش
َ
�ستزحف جحافل الب�ؤ�ساء
�أج�ساد حكام الأر�ض.
مل يعد هناك منطق...
الزالزل ت�ص���بح عدالة وت�س���اوي
اجلميع بعدالتها».
يعقّب الرحب���اين مف�رساً :قراءتي

الرحباني :افتخار الناس
والقادة بانتشار األسلحة
مؤشر خطير إلى انحراف
البشرية ..ومرَ ضها

الأ�س���لحة ليك���ون التط���ور والتقدم
العلمي باجتاه الإعمار وبعث الفرح
والطم�أنينة للنا�س..
ويردف بحديثه قائالً :الإن�س���ان
منذ وُجد على ه���ذه الأر�ض والدماء
ت�سيل بكرثة ..وهذا ما ي�ؤكد �أ ّن الكون
الثاين هو «ال�ص���ح» ،كوننا خمربط
و«غل���ط» ،رغ���م ك ّل االخرتاع���ات،
النا�س متوت مت�أملة معذبة ،وت�صوّر
�أنه منذ حلظة منع الدخان مل�سبباته
ال�رسطاني���ة النا����س تتذوق���ه �أكرث،
و«�أراغيل» �أي�ض���اً� ،أي���ن العقل بكل
ذلك؟ ال ،ال يوجد عقل� .شعوب الأر�ض
خمدرّة مبعظمها ..ومب���اذا ينمنمون
�أي�ض���اً؟ «احلق على اهلل مبوت فالن
ومقتل �آخ���ر ،الء حبيب���ي ،اترك اهلل
جانباً».
عن التقارب امل�سيحي و�صعوده
م���ع الفنان�ي�ن �إىل دارت���ي العم���اد
مي�ش���ال عون ورئي�س القوات �س���مري
جعج���ع يف الرابي���ة ومع���راب �إىل
جانب فنانني �آخري���ن ،يقول اليا�س
الرحباين :مذ كنت �ص���غرياً �أ�س���عى
للخري و�أحبّه ،و�أك���ره وجود الزعلْ..

ولديّ �أ�ص���دقاء من جمي���ع الطوائف
اللبنانية كانوا يحثونني على الدوام
حلثّ امل�سيحيني على التالقي لأنهم
يعت�ب�رون �أن التفرق���ة فيم���ا بينهم
�س���تنعك�س تفرقة عليهم فيما بعد..
وكوين من حمبي التقارب� ،ص���عدت
بفرح لأ�ش���جّ ع التالق���ي ،متمني ًا �أن
يزيد لي�ض��� ّم اجلميع ،وكوين م�ضطلع
جداً على كوالي�س حروب امل�سيحيني
فيم���ا بينهم وفيما ب�ي�ن اللبنانيني،
م�ش غلط تفرحْ �ش���ويْ  ،بتالقي �إثنني
كب���ار لديه���م �إ�س���مهم ووجودهم..
ويعقّ���ب الرحباين م�ض���يفاً :لو كنتُ
م�س����ؤو ًال عن جمموع���ة ،لذهبت اىل
بيت املختلف معه وجل�س���ت خارج
منزله �ش���هراً و�شهرين وثالث كي �أم ّد
يدي �إليه ،بر�أيي ال ب ّد من �أن ي�ستيقظ
يوم ًا من الأي���ام �أمرٌ خفي خمتبئ ال
يعرف �أن يلتقطه «الر�أ�س» ..يبت�س���م
الرحب���اين قائالً�« :ألعن �ش���يء عند
معظم ال�سيا�س���يني ر�أ�س���هم لأنه ال
يجلب اخلري».
ن�س����أل الرحب���اين ال���ذي عاي�ش
لبن���ان مبراحل���ه املختلفة؛ �س���لمه
وحربه وه�شا�ش���ته ،وعن مع�ض���لة
هذا الوطن وال�ش���عب ،يقول ب�أ�س���ى:
امل�ش���كلة فينا؛ رمي امل�ش���اكل على
اخلارج �أمرٌ �أرف�ض���ه� .أ�س�أل عن الفرْق
بني «الزبال���ة اخلارجية» و«زبالة
بع�ض ال�سيا�س���يني» :ال �أ�صدّق �أنه ال
ميك���ن تنظيف لبنان يف � 24س���اعة،
املال متوفر ،كل الق�ص���ة �أن البع�ض
يري���د �أموا ًال �أكرث ،ول���و تويف � 200أو
� 500شخ�ص ،مع الأ�سف.
ولأن املو�س���يقى «لغ���ة اهلل»
اخلفية ،كونها تط���ال كّل كائن حي،
يق���ول اليا����س الرحباين مت�أ�سّ ���فاً:
يف لبن���ان يعي����ش الفنان تعي�س��� ًا
يف وطن���ه ،لأن���ه حتى ل���و احتلّت
�أعمال���ه ك ّل العامل ال تك�س���ب قدماه
الراح���ة عل���ى �أر�ض���ه؛ ت�ص���وّر �أين
�أعطي���ت الب�رشية حوايل  7000قطعة
فنية ،وهذا الأم���ر مل يفعله �أي فنان
عاملي� ،أقولها بتوا�ض���ع ...ت�صوّر �أ ّن
مو�سيقاي تن�ش���دها ن�صف دول الكرة
الأر�ض���ية ،و�أنا هنا يف لبنان عاجز
عن �أخذ حقوقي� ،إما لعجز دولتي من
حماية حقوق الفن���ان� ،أو لتواطئها..
ي�ش���اهدونني النا�س على التلفزيون،
يفرحون بكالمي ،بعد رُفع ا�سم لبنان
وتبنّي دول الفرنكفون ن�شيداً لبناني ًا
كم���ا الكونغر�س الأمريك���ي وغريها
من الدول .مع الأ�س���ف ،كل ما فعلته
و�أفعله يذهب «هيك دَع�س اخليل عند
دولتي ،بائع اخل�ض���ار مع احرتامي
ل�شخ�صه وخ�ض���اره من حوله �أقوى
مني ..افتّ�ش منذ مدة عن كلمات لأ�شتم
بع�ض ال�سيا�س���يني وال �أجد الكلمات
املنا�س���بة لأكيلها لهم� ،ش���تمت منذ
�سنوات الر�ؤ�س���اء لي�سجنوين ،نعتّهم
ب�أو�سخ كالم لي�سجنوين ،لأنه بر�أيي
احلب�س �أن�ضف منهم ،ولكني قابع يف
�سجني؛ �سجن وطني لبنان»..

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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 31عامًا على تفجير بئر العبد ..المقاومة تشتاق لدعم السيد فضل الله
بعد الغزو ال�ص����هيوين للبنان عام
 ،1982دخ����ل الع����امل العرب����ي عموم ًا
وفل�س����طني ولبنان خ�صو�ص���� ًا مرحلة
جديدة �س����مّاها البع�ض مرحلة الع�رص
«الإ�رسائيل����ي» ،حماو ًال فر�ض اتفاقية
«�سالم» على لبنان حتت ظالل احلراب
والبنادق والدبابات الأمريكية ال�صنع،
فار�ض���� ًا ت�ش����كيل وفد لبناين م�ص����غّر
لالجتماع به يف خلدة لفر�ض �رشوطه،
و�أهم نتائجها �س����لخ لبنان عن عامله
العربي ،وتر�س����يخ احلالة ال�شاذة التي
كان����ت قائمة على جزء م����ن اجلنوب
اللبن����اين املحتل يف عام  ،1978وفتح
بوابة حدودية �سُ مّيت «اجلدار الطيب»،
لتبادُل الب�ض����ائع ،و�إعطاء ت�ص����اريح
للبناني��ي�ن والفل�س����طينيني الراغبني
بزيارة فل�سطني املحتلة.
يف ذات الوق����ت ،كان هن����اك م����ن
يجهّز النط��ل�اق ع�رص �آخ����ر هو ع�رص
العمليات الفدائية ،لإف�ش����ال خمططات
العدو؛ الع�س����كرية منها وال�سيا�س����ية
والأمنية واالقت�صادية ،وبد�أت عمليات
املقاومة الوطنية والإ�س��ل�امية تتزايد
يوم ًا بعد �آخر ،من بريوت العا�صمة �إىل
كل لبنان ،خ�صو�ص���� ًا املناطق املحرَّرة
الت����ي كانت دائم���� ًا اخل����زان الب�رشي
للمقاومة الفل�س����طينية واللبنانية من
ال�ش����مال والبقاع ،ملا يتمتع �أهلها من
مزايا الإقدام وال�ش����جاعة وال�ش����هامة
ون�رصة املحروم واملظلوم من �أر�ض����ه
ويف �أر�ضه.
ما بني ع����ام  1982وعام التحرير
الأول عام  ،1985كانت هناك �أ�ص����وات
ت�ص����دح لدعم املقاومة ومدّها بالدعم
املعنوي وامل����ادي وال�سيا�س����ي ،ومن
هذه الأ�صوات كان �صوت ال�سيد حممد
ح�س��ي�ن ف�ض����ل اهلل (رحمه اهلل) ،ولذلك
كان هناك من يعمل �رساً لإ�سكات �صوته

فرق الإنقاذ وم�سعفون ينت�شلون �ضحايا تفجري بئر العبد عام 1985

بعد االعت�صام ال�شهري يف م�سجد الإمام
الر�ض����ا يف  ،1983/5/17كون ال�س����يد
ف�ضل اهلل �أحد �أبرز امل�شاركني فيه.
ا�س����تمرت املكائد و�ص����نعة احلقد
على جميع الداعمني ل�شتى �أنواع العمل
املقاوم ،يف فل�س����طني ولبنان ،وولدت
الأفكار اخلبيثة و�إعداد م�رشوع عملية
حيكت خيوطه����ا جي����داً يف الواليات
املتح����دة الأمريكية ب��ي�ن املخابرات
املركزي����ة الأمريكية وال�س����عودي بندر
بن �سلطان ،و�شارك فيها عدة �أ�شخا�ص

لبنانيني ،ون�س����وا متام ًا �أن للم�س����جد
وامل�ص����لني رب ًا يحميه����م ،وكان تنفيذ
اجلرمي����ة بعد ظهر ي����وم اجلمعة يف 8
�آذار من عام  ،1985ارتفع فيها �أكرث من
ثمانني �شهيداً ،و 240جريحاً ،معظمهم
من الن�س����اء ،ومر ّد ذلك �إىل �أن فرتة ما
خم�ص�صة له ّن
بعد �صالة اجلمعة كانت َّ
للإجابة على الأ�س����ئلة واال�ستفتاءات
حول املر�أة يف الفقه الإ�سالمي.
بني املنزل املتوا�ضع لل�سيد ف�ضل
اهلل (رحمه اهلل) وامل�س����جد حواىل 500

مرت يف خط مت����وازٍ ،وقد حتولت بفعل
االنفجار ال�ضخم �إىل ركام مل ي�سلم منه
الب�رش وال�شجر واحلجر ،من �شدة ع�صف
االنفج����ار الذي ت����رددت �أ�ص����دا�ؤه يف
ال�ضاحية اجلنوبية والعا�صمة بريوت،
وبد�أ املحبّون بالتقاطر �إىل منطقة بئر
العبد من كل حدب و�صوب لالطمئنان
على ال�س����يد والأق����ارب واجلريان ،ويف
حلظة عجز الكثريون عن و�صفها بدقة
خرج ال�سيد ف�ضل اهلل مطمئِن ًا ومطمئ ّن ًا
عن �أحبائه وجريان����ه و�أقاربه ،وعلت

الأ�ص����وات بالتكب��ي�ر واحلمد ،وحتوّلت
منطقة االنفج����ار �إىل مظاه����ر م�ؤيدة
لنهج املقاومة و�سيد الداعمني لها.
منذ بداي���ة الثمانينات كنتُ حمافظ ًا
على �ص�ل�اة اجلمعة ب�إمامة ال�سيد ف�ضل
اهلل (رحم���ه اهلل) ،وبع���د التع���رف �إىل
ال�ش���يخ ماهر حمود ع�ضو جتمع العلماء
امل�س���لمني �س���ابق ًا ورئي�س احتاد علماء
املقاومة حالياً ،انق�س���م ح�ضوري ل�صالة
اجلمعة بني م�سجد الإمام الر�ضا وم�سجد
احلوري يف اجلامعة العربية ،وبعد �سماع
خرب وقوع االنفجار توجّ هت مع ال�ش���يخ
حمود �إىل منزل ال�س���يد ف�ض���ل اهلل وكان
اللقاء ال�شخ�ص���ي الأول ،ما زاد احرتامي
و�إعجابي ب�شخ�ص���ه الكرمي ملَا ر�أيت من
قوة و�ص�ل�ابة يف املوق���ف بعد حماولة
االغتي���ال مبا�رشة ،ويف طري���ق العودة
�سمعتُ من ال�شيخ حمود موقف ًا قال فيه:
«لق���د ازداد يقيني بالن��ص�ر على العدو
ال�ص���هيوين ومن معه بفعل دماء ال�شهداء
وعذابات اجلرحى».
تفا�ص���يل هذه اجلرمي���ة التي جاءت
بعد �أقل من �ش���هر على التحرير الأول يف
�شهر �شباط من العام  ،1985ذكرها الكاتب
الأمريكي بوب وود وورد ،وا�سمه احلقيقي
روبرت بي�شور وورد ،يف كتابه «احلجاب..
احلروب ال�رسية للمخابرات الأمريكية بني
عام���ي  1981و ،»1987ي�ؤكد فيه نق ًال عن
الوثائق الأمريكية التي ح�ص���ل عليها �أن
«بندر بن �س���لطان ح���وّل مبلغ  3ماليني
دوالر �أمريكي �إىل ح�س���اب م�رصيف �رسي
يف �سوي�رسا لتمويل عملية اغتيال ال�سيد
ف�ضل اهلل ،بعد االتفاق عليها بني الطرفني
الأمريكي وال�س���عودي» ،و ي�ش�ي�ر الكاتب
الأمريك���ي ال�ش���هري �إىل �أن بندر �أ�ص���يب
مبغ�ص يف معدته عندما ف�شلت العملية.

جعفر �سليم

أيها التكفيريون :الـمـرأة مقيــاس حضــارة
كث�ي�رة هي ال�ش���واهد الت���ي ت�ؤكد
�أن املر�أة العربي���ة كانت حتت ّل مكانة
مرموقة يف جمتمعاته���ا ،و�أنها كانت
�رشي���ك ًا كام�ل�اً للرجل يف ال�سيا�س���ة
واالقت�ص���اد والثقافة واالجتماع ،ويف
�ش�ؤون العقيدة واالعتقاد.
الإ�س�ل�ام عزز م���ن ه���ذه املكانة
للمر�أة ،وزاد عليها �أن جعل حفظ املر�أة
والعناية بها وتعليمها باب ًا من �أبواب
العبادة ،كما جعل من تالوة �سيرَ بع�ض
الن�س���اء باب ًا من �أبواب العبادة �أي�ضاً،
خ�صو�ص ًا �سرية العذراء مرمي خري ن�ساء
العاملني ،و�س�ي�رة زليخة زوجة عزيز
م�رص ،و�س�ي�رة زوجة فرعون ،وغريهن
من الن�ساء اللواتي �رضب اهلل بهن املثل
وجعلهن قدوة للرجال والن�س���اء ،ويف
القر�آن الكرمي �س���ورة با�س���م «مرمي»،
و�أخرى با�سم «الن�ساء» ،فلو كانت نظرة
الإ�سالم �إىل املر�أة دونية ،ملا فُر�ض على
امل�س���لمني التعبّد بتالوة �س�َي رَ ن�ساء،
ومل���ا كانت �أول من �أ�س���لم امر�أة ،و�أول
�شهيدة يف الإ�س�ل�ام امر�أة ،وملا دافعت

الن�س���اء عن الر�س���ول يف احلروب كما
فعلت �أم عمارة ،وقبل ذلك ملا �ساهمت
الن�ساء يف حماية ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله و�س���لم) �أثن���اء هجرته ،كما
فعلت «ذات النطاقني» �أ�سماء بنت �أبي
بكر (ر�ضي اهلل عنهما) ،لأن ذلك �سيكون
مطعن ًا بالإ�سالم ور�س���وله .كثرية هي
الن�صو�ص القر�آنية والنبوية التي ت�ؤكد
مكانة امل���ر�أة ال�س���امية يف املجتمع،
وندّيتها للرج���ل ،و�رشاكتها الكاملة له
يف كل �ش����ؤون احلياة ،و�أولها حريتها
يف اختي���ار عقيدتها ،فل���م يُجرب رجل
من امل�س���لمني زوجته �أو ابنته �أو �أخته
على اعتناق الإ�سالم ،لأن هذا االعتناق
قائم على حري���ة االختيار ،الذي يجب
�أن تتمتع به املر�أة كالرجل متاماً ،ومن
ثم كانت كل تكاليف العقيدة والعبادة
واملعامالت يف الإ�س�ل�ام للمر�أة مثلما
هي للرجل متاماً؛ �صالة و�صيام ًا وحج ًا
وزكاة وجهاداً يف �س���بيل اهلل ،وهجرة
يف �سبيله �أي�ض���اً ،فقد هاجرت الن�ساء
يف كل هجرات امل�س���لمني �إىل احلب�شة

ث���م �إىل يرثب ،وكانت الن�س���اء يبايعن
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)
مثلم���ا كان يفعل الرج���ال ،كما ُكلِّفن
بحماية ه���ذا الدين ،وكانت �رشيكة يف
�إقامة املجتمع اجلديد ،عدا الن�ص���و�ص
القر�آني���ة والنبوية التي ت�ؤكد ما ذهبنا
�إليه من تعزيز الإ�س�ل�ام ملكانة املر�أة
يف املجتم���ع ،باعتبارها �رشيك َا كامل
الأهلي���ة يف هذا املجتم���ع وت�رصيف
�ش����ؤونه ،كذل���ك كث�ي�رة ه���ي الأدلة
والرباهني العملية على نظرة الإ�س�ل�ام
املتمي���زة للمر�أة ،فف���ي الت�رشيع قال
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم):
«خذوا ن�صف دينكم عن هذه احلمرياء»
يعني ال�سيدة عائ�شة (ر�ضي اهلل عنها)،
الت���ي روت ه���ي وغريها من الن�س���اء
عليهن ر�ض���وان اهلل الكثري من �أحاديثه
عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،وهي نف�سها
ال�سيدة عائ�شة التي خرجت على ر�أ�س
جي����ش يف «معركة اجلم���ل» ،معلنة
عن موقف �سيا�س���ي ،فلو كان الإ�سالم
مينع ذلك ملا فعلته �أم امل�ؤمنني عليها

ر�ضوان اهلل؛ متام ًا مثلما مل تكن طائفة
من امل�سلمني لتجعل من الهتاف با�سم
امر�أة �شعاراً لها فيما بعد ،للتعبري عن
موقفها ال�سيا�س���ي ،كما يفعل ال�شيعة
بن���داء «لبي���ك ي���ا زين���ب» ،فهاتان
الواقعتان ت�ؤكدان �أن مكانة املر�أة عند
امل�سلمني على اختالف مذاهبهم مكانة
�س���امية ،و�أنها رمز للكثري من مواقفهم
ال�سيا�سية ،و�أنها �رشيك يف كل تفا�صيل
احلياة ومكوناتها.
وعلى ذكر الت�رشيع �أي�ض���اً ،نتذكر
كيف ت�صدّت امر�أة لأمري امل�ؤمنني عمر
بن اخلط���اب يف امل�س���جد ،عندما �أراد
حتديد مهور الن�س���اء ،فذكّرته بقول اهلل
ب�ش����أن املهور ،فخ�ضع عمر (ر�ضي اهلل
عنه) ،وهو من هو ،وقال�« :أ�صابت امر�أة
و�أخط��� أ� عمر» ،وعمر نف�س���ه مبا عُ رف
عنه من ت�ش���دد وغرية ،خ�صو�ص ًا على
الن�س���اء ،هو الذي عينّ امر�أة كمحت�سبة
تراق���ب الأ�س���واق ،وه���و نف�س���ه الذي
كان يعل���م �أن يف جيو����ش الفتح التي
ان�ساحت تفتح الأم�صار ن�ساء كان لهن

ر�أي يف �س�ي�ر املعارك ،كزوجة �سعد بن
�أبي وقا�ص ،مثلما كان له ّن بالء يذكره
التاريخ يف �س�ي�ر املعارك ،كخولة بنت
الأزور وغريها.
ويف االقت�صاد ،يكفي �أن الإ�سالم قرر
للمر�أة ذمة مالية م�ستقلة ،وهو �إقرار مل
ت�ص���ل �إليه حتى الكثري من املجتمعات
الغربية حتى يومنا هذا ،ومع �إقرار الذمة
املالية امل�ستقلة للمر�أة كفل لها الإ�سالم
حرية العمل االقت�صادي.
كل الوقائ���ع على الأر����ض ،وقبلها
الن�ص���و�ص املقدّ�س���ة والدنيوية ،تكذّب
مقولة �إن النظرة العربية والإ�سالمية �إىل
امل���ر�أة نظرة دونية ،فاملر�أة �رشيك كامل
ال�رشاكة للرجل؛ يف ت�س���يري �سائر �ش�ؤون
احلياة ،وامل�س����أله لي�س���ت م�س�ألة رجل
وامر�أة ،بل م�س����ألة ق���درات و�إمكانيات
يتفاوت فيها الأفراد لي�س على �أ�س���ا�س
اجلن�س ،بل على �أ�سا�س فردي ،وكثرياً ما
تفوّقت الن�ساء على الرجال.

بالل التل
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ثقتك بنفسك تجدد حياتك ()2/1
ِ
ي�ؤكد خرباء عل���م النف�س واالجتماع
�أن ال�س���عادة احلقيقية لي�ست يف جني
املال ،بل يف فك لغز قوة الثقة بالنف�س
والقناع���ة مبا متلي���ه علين���ا �إراداتنا
وم�ش���اعرنا بعيداً عن تدخالت الآخرين
بقراراتنا وم�ص���ائرنا ،لذل���ك علينا �أن
نت�س���لّح دائم ًا بالثقة العالية بالنف�س،
ومبا نقوم به من خطوات �إذا ما �أردنا �أن
نح�صد الراحة والنجاح.
يقول اخلرباء �إن على املر�أة اختال�س
بع�ض الوقت لتت�أمل يف دواخلها وحتكم
على ت�رصفاتها وت�س����أل :كم �س�أ�ش���عر
بقوة «الأن���ا» لو عرف���تُ كيف �أخطط
لأموري و�أ�س�ّيارّ ها بنف�سي دون �أن �أعتمد
على تدخالت الآخرين فيها� ،أو لو عرفت
كيف �أدافع عن نف�سي و�أحفظ كياين �أمام
ج�شع وطمع من حويل بي؟
وي�ض���يفون :الغالبية ال�س���احقة من
ن�س���ائنا يف الع���امل العربي ال يعتمدن
على �أنف�س���هن يف ذلك ،بل ي�صغني �إىل
�آراء الآخرين وينفذن رغباتهم ،خ�صو�ص ًا
�إذا كان���وا م���ن الأهل ،لأنن���ا نرى فيهم
املر�ش���د لت�رصفاتنا وتعامالتنا مع من
حولنا ،وهذا طبيعي ج���داً ،لكن الواقع
يتطل���ب من���ا �أن نكون �أكرث �ص���دق ًا مع
النف����س ،ومع الأهل وال�ص���ديقات ،وهذا
يتحقق من خ�ل�ال �إمعاننا يف دواخلنا
و�إ�صغائنا �إىل قلوبنا وعقولنا.
م�ش���كلة املر�أة الأ�سا�سية هي اخلوف
من رف�ض الآخرين لها �أو لت�رصفاتها �أو
لأقوالها ،ولذلك ت�ض���عف ثقتها بنف�سها
وتخطط حياتها بالطريقة التي تر�ضي
م���ن حولها ،ولي�س كم���ا تريد هي� ،إذن
هذه املر�أة ت�ص���دّق م���ا يقوله الآخرون
بها �أكرث مما ت�صدق نف�سها ،وهذا «فخ»
عليه���ا �أن تتعل���م كيف تخ���رج منه،
فاملر�أة عندما ت�ص���دّق نف�س���ها وتعتمد
على �أفكارها و�آرائها يف حياتها ،ت�ض���ع

ِ
أنـت

حداً لت�سيري الآخرين ل�ش�ؤونها ،وتفر�ض
عليهم �أن يحرتموا ر�أيها وي�أخذوا به ،لأن
ثقة الآخرين بها تنبع من ثقتها العالية
بنف�سها ،فـ»مفتاح ت�أكيدك لذاتك يكون
يف اعتقادك الرا�س���خ ب�أف���كارك و�آرائك
و�أفعالك ال�س���ليمة ،ولي�س يف ما يظنه
الآخرون بك».

خطوات الثقة
تعمّق���ي يف داخلك لك���ي تفكّي لغز
ثقتك بنف�س���ك وتتعريف �إىل ما يقف يف

طريق حتقيقك لهذا الأمر ،وا�س�أيل نف�سك:
هل هن���اك مَ ���ن تغِ ري من���ك؟ فغرية
الأخري���ات جتعلهن يفعلن امل�س���تحيل
لي�ش���عرنك بالإحباط ،فيقف ذلك عائق ًا
�أمام جناحك و�إبراز �شخ�صيتك.
هل تن�س���حبني �أمام خط����أ ارتكبتْه
بحقك زميلة مت�س���لطة وتتحكم ببع�ض
مقاليد الأم���ور يف العمل؟ �إن كان الأمر
كذلك فعليك �أن تتعلمي وتتقني عن�رص
املواجهة ،لأنك �ص���احبة ح���ق ،و�إظهار
حقوقك جزء م���ن ت�أكيدك لذاتك ولثقتك
بنف�سك.

رمي اخلياط

اإلتيكيت

أصول ُّ
التعرف إلى أشخاص جدد

قواعد ذهبية لتربية األبناء ()2/1
نعمة البنني والبنات من �أج ّل
نعم اهلل على عباده ،وحب الأوالد
مغرو�س يف الطباع الإن�س���انية،
فهم زينة احلياة الدنيا وبهجتها،
وكمال ال�س���عادة ومتعتها� ،إال �أن
هذه النعمة ال تكتمل �إال ب�ص�ل�اح
الأبناء وا�س���تقامتهم على الدين
وح�س���ن اخللق و�أدب الإ�س�ل�ام،
وهذه املب���ادئ كلما كانت متينة
كان حظ املربي منها �أوفر وكان
حظه من ثمار الرتبية �أكرب.
�إلي���ك� ،أيه���ا املرب���ي و�أيتها
املربية ،هذه القواعد الذهبية يف
تربية الأبناء:
 -1الرتبية هي القدوة احل�سنة:
الق���دوة �أبلغ م���ن �آالف املواعظ،
لأن الطفل بطبيعته يحبّ حماكاة
وتقلي���د كل من يراه ،وتقليده من
باب التطور الذاتي ،و�أقرب النا�س

تخل�ص���ي من قلة اعتدادك بنف�س���ك،
فاالعت���داد بالنف�س ال يعني الغرور ،بل
الثقة مبا متليه عليك م�شاعرك و�آرا�ؤك،
واعتدادك بنف�س���ك يخل�صك من «فخ»
الأخذ ب�آراء الآخرين على ح�ساب كيانك
و�شخ�صك ونف�سك.
تقبّل���ي الواق���ع ال���ذي يق���ول �إن ما
تقولين���ه �أو تت�رصفينه ل���ن يلقى رمبا
قبو ًال وا�ستح�س���ان ًا م���ن كل من حولك،
فالنا�س ال تتف���ق دائم ًا على ر�أي واحد،
ول���كل فك���ره ومعتقدات���ه ،وبالت�أكيد
�سيكون هناك من ي�شجعك ومن يرف�ضك،

فَ ن%

وطــفـــــلك

�إليه يف �إ�شباع هذه الغريزة هما
الوالدان من يقومان على تربيته؛
فالولد من �س���عي �أبيه ،ودورهما
ربط���ه بال�س���لف ال�ص���الح يف
االقتداء واالهتداء.
 -2الرتبي���ة هند�س���ة :البيئة
مرحة مريحة هادئة و�أ�سا�س���ها
التعام���ل م���ع الطف���ل باحلنان؛
فاملكان ي�ص���نع امل�شاعر ،فنحن
نقوم بهند�س���ة املن���زل ثم يقوم
املنزل بهند�س���ة م�ش���اعرنا ،لذا
يجب مراع���اة النظافة واجلمال،
وتوفري ال�سالم النف�سي يف البيت،
ومالحظة ق���درات الطفل ،وتعزيز
الإيجابي وتعديل ال�س���لبي منها،
مع مراعاة الف���روق الفردية بني
الأبن���اء ،واحلر����ص عل���ى عدم
التفرقة بينهم.
 -3الرتبي���ة �آداب :الب���د م���ن

ومادام ما تقومني به �أمراً �سوي ًا و�سليماً،
ف�ستح�ص���لني على الت�شجيع �أكرث بكثري
من الرف�ض.
افتح���ي الباب لالنتق���ادات ،لأن ذلك
لن ي�ؤذيك ،بل �سي�ش���جعك على العطاء
الأ�شمل والأف�ضل ،و�إن تلقيتِ االنتقادات
املحبط���ة فتذك���ري كي���ف تتحكم�ي�ن
مب�ش���اعرك وردود �أفعالك ،ك�أن ت�أخذي
نف�س ًا عميق ًا وتبت�سمي بهدوء وتن�سجمي
بلطف ،وهذا �س���يعزز ثقتك بنف�سك �أكرث
ف�أكرث.
وازين ب�ي�ن �إيجابي���ات �شخ�ص���يتك
و�س���لبياتها ،ف�إن وجدت �أن ال�س���لبيات
�أكرث ،عليك �أن تبد�أي بتح�سني �صفاتك.
حددي طموحاتك م���ن خالل كتابتها
على الورق ،فهذا �س���يمنحك دفع ًا قوي ًا
نحو الأمام ،ومثابرة على حتقيق غايتك
من احلي���اة ،ويزيد من حما�س���ك لذاتك
و�إرادتك.
اطردي الأفكار ال�س���وداء من ر�أ�س���ك،
والتي جتعلك ترتددين يف اتخاذ بع�ض
القرارات ،لأن���ك تعتقدين �أنك �إن�س���انة
�ض���عيفة ال تقدرين عل���ى القيام ب�أمور
عادية وب�س���يطة ،واحلل هن���ا اعتمادك
على مث���لٍ �أعلى ،ك�أمك �أو �ش���قيقتك �أو
�ص���ديقتك ..ح���اويل �أن تت�رصيف مثلها،
وم���ع تك���رار التجربة �س���تزيد قناعتك
بنف�سك وقدراتك.
«�أن���ا موجودة� ..إذن عل��� ّي �أن �أحدّث
نف�س���ي» ..تذكري هذا دائم���اً ،فمتى ما
�أدركت قوتك يف الداخل� ،س���تبدئني يف
ا�ستيعاب نف�سك وتفهُّم قدراتك واعتمادك
على ذات���ك يف حتقيق م���ا تريدين من
احلياة.
�إياكِ �أن تقطعي ال�شعرة الفا�صلة بني
الثقة بالنف�س والغرور.

تعليم الأطفال العادات احل�س���نة
وال�سنن الطيبة وكلمات الرتحيب
املحبب���ة حتى يتقنوه���ا لتكون
فط���رة فيه���م ،و�آداب ا�س���تقبال
ال�ضيوف ،و�آداب الطعام ،واحلر�ص
على �صلة الرحم وزيارة املري�ض،
وميزة الإن�صات للآخرين ،وكيفية
املعاملة.
 -4الرتبي���ة ت�أديب� :أيّ عملية
تربوي���ة ال ت�أخ���ذ مب���د�أ الثواب
والعق���اب يف تر�ش���يد ال�س���لوك
بت���وازن وعقالنية تكون نتيجتها
انحرافات يف �سلوك الطفل عندما
يكرب ،فال بد من معاقبة ال�س���لوك
ال�س���يئ عقاب ًا ال ق�س���وة فيه وال
عنف ،ومكاف�أة ال�س���لوك ال�سليم
وذلك من باب تعزيز هذا ال�سلوك،
مع مالحظة عدم مكافئة ال�سلوك
امل�رشوط من الطفل.

كل ف���رد منا يُ�ضّ ���طر �أثن���اء وجوده يف
مواقف عديدة لأن يُعرّف عن نف�س���ه� ،أو يف
بع����ض الأحيان �أن يكون و�س���يط ًا للتعريف
بني �آخرين.
طريق���ة التعري���ف هذه ت�ت�رك الكثري من
االنطباعات لدى الآخرين ،وبالتايل ف�إن لهذا
ال�س���لوك �أهمية تتمثل ك�أحد ال�ضوابط التي
يتوجب على الف���رد التقيد بها لتعك�س عن
نف�سه و�شخ�ص���ه انطباع ًا �إيجابي ًا يف كافة
املواقف االجتماعية والر�سمية.
ي�ش�ي�ر خرباء الإتيكيت �إىل �أنه دائم ًا يتم
تقدمي الرجل عل���ى املر�أة ولي�س العك�س� ،إال
يف حال تقدمي ال�سيدة لأحد امللوك �أو ر�ؤ�ساء
الدول؛ ال�سيدة ال�ش���ابة تقدَّم لل�سيدة الأكرب
منها �سناً ،والآن�سة �أو ال�سيدة غري املتزوجة
�أو املطلق���ة تق���دَّم لل�س���يدة املتزوجة ،مع
ا�س���تثناء �إذا كانت الأ�صغر �سن ًا �أو ذات رتبة
�أعلى� ،أو ذات مركز مرموق يف املجتمع.
ويلفت اخلرباء �إىل �أن ال�س���يدة ال تقف من

مقعدها عند التعارف على الرجل� ،إال �إذا كان
فرق ال�سن كبرياً� ،أو املركز االجتماعي كبرياً،
كما �أنه يحق لل�س���يدة ع���دم الوقوف بهدف
ال�س�ل�ام� ،إال �إذا كان���ت امل���ر�أة الثانية �أكرب
�س���ناً� ،أو �صاحبة من�صب عالٍ � ،أو حتمل لقب ًا
يتما�شى مع طبقة الأمراء.
وي�شدد اخت�صا�صيو الإتيكيت على �رضورة
عدم ا�س���تخدام كلمة �ص���ديقي خالل عملية
التعري���ف ،الفتني �إىل �أنه اذا كان ال�ش���خ�ص
�صديقاً ،ميكن دعوته با�سمه من دون لقب.
ودعوا �إىل �رضورة ا�ستخدام الكلمات الآتية
عند التقدمي� :أو ّد �أن �أقدّم� ،أو من ف�ضلك� ،أو لو
�س���محت يل �أن �أقدم� ،أو ا�سمح يل �أن �أعرّفك..
وي�ؤكدون �أهمية احلفاظ دائم ًا على ابت�سامة
م�رشق���ة �أثناء التقدمي والتعارف ،م�ش���ددين
على �رضورة النظر �إىل وجه ال�شخ�ص الآخر،
فلالت�ص���ال الب��ص�ري بني الفريق�ي�ن �أهمية
كربى ،علم ًا �أن ال�شخ�ص الأكرب �ش�أن ًا هو الذي
يبادر �إىل ال�سالم.

منوعات
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الخبيزة ..صيدلية متكاملة
تتف�ن�ن امل���ر�أة اللبنانية يف
تزيني مائ���دة البي���ت مبجموعة
م���ن املقب�ل�ات والوجب���ات ذات
غن���ى وفوائ���د كبرية ،م���ن بينها
نذك���ر اخلبّيزة ،وهي غ���داء غني
ل�ص���حة الإن�س���ان ،ويعترب بع�ض
االخت�صا�ص���يني �أنه���ا �ص���يدلية
متكاملة؛ �إذ تتوف���ر فيها فوائد ال
تُع ّد وال حت�صى ،منها:
م�ض���اد للأك�س���دة :حتت���وي
اخلبي���زة على «االنثو�س���يانني»،
وه���ي مواد ع�ض���وية لونية قابلة
للذوبان يف املاء ،لونها �أ�س���ود �أو
�أزرق غامق املوجودة يف عدد من
الفواكه واخل��ض�روات والأزهار ،ما
يعطيه���ا لون ًا بنف�س���جي ًا �أو �أحمر
غامق �أو �أزرق .هذه املادة حت�سّ ���ن
وظائف اجل�س���م ،وت�ساعد اخلاليا
على البقاء �سليمة مبا فيه الكفاية،
وتق���ي من ال�رسط���ان ،كما يالحظ
كثري من النا����س ب�رصي ًا الفرق يف
حال ب�رشتهم ،التي ت�ص���بح ليّنة
ومرنة ،وقليلة التجاعيد.
حت�سِّ ���ن املناعة :حتتوي نبتة
اخلبي���زة عل���ى الفيتامني «،»C
الذي ي�س���اعد يف تطوّر ون�ش���اط
خاليا ال���دم البي�ض���اء (التي لها
دور مه���م يف املناع���ة) .كم���ا �أن
للخبيزة دوراً يف مكافحة العدوى
واحلد م���ن االلتهاب���ات ،وبالتايل
ف�إن الأ�شخا�ص الذين يتناولون �أو
ي�رشبون اخلبيزة بانتظام ،يكونون
معرّ�ض�ي�ن بن�س���بة �أقل للإ�صابة
بالأمرا�ض.
�ص���حة القلب وارتفاع �ضغط
الدم :مبا �أن اخلبيزة غنية مبركبات
«الفالفونوي���د» ،فه���ي تخف����ض
�ضغط الدم بن�س���بة ت�صل �إىل ،٪7
ما ي�س���اهم يف تو�س���يع الأوعية

�إدارة خ�س���ارة ال���وزن :تقل���ل
اخلبيزة �إنت���اج �أنزمي الأميليز (هو
�إنزمي يُف���رز من البنكريا�س والغدد
اللعابية) ،وهذا الأنزمي يدمر ال�سكر
والن�شويات يف اجل�سم ،و�إذا كانت
م���ادة الأميليز قليلة يف اجل�س���م،
ال يعود ب�إمكان ج�س���م ال�ش���خ�ص
ا�س���تيعاب �أك�ب�ر ع���دد ممكن من
الكربوهيدرات ،ما يعني �أن ج�س���م
ال�ش���خ�ص ال ميكنه ا�س���تخدام �أو
تخزين جميع الكربوهيدرات التي
ي�أكلها ،ما يجعل من ال�سهل فقدان
الوزن �أو على الأقل جتنب اكت�ساب
الوزن.

عوار�ض جانبية

الدموي���ة .وللخبيزة ت�أثري ي�ش���به
الأدوية املخ�ص�صة الرتفاع �ضغط
ال���دم� ،إال �أن الأم���ر لي����س م�ؤكداً،
وهناك مزيد م���ن الأبحاث يف ما
يتعلق بهذه امل�س�ألة.
الأمعاء وعملية اله�ضم :املواد
الكيميائية املوجودة يف اخلبيزة

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لها خ�ص���ائ�ص عدة ،فهي م�ضادة
للجراثي���م ،ومليّنة للمعدة ،بحيث
تخفف الإم�ساك وامل�شاكل املرتبطة
بالغاز واالنتفاخ ،ويُعتقد �أن مادة
«البوليفين���ول» املوج���ودة يف
اخلبيزة تن�ش���ط اجلهاز اله�ض���مي
ومتنع منو �رسطان املعدة.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مدينة عربية فيها �أكرب موانئ العامل  – /عا�صمة
فنزويال
 - 2تتكلم الربتغالية دون دول �أمريكا اجلنوبية
 - 3جمموعة متكررة من الت�رصفات والأداء ي�سبق عمال
معينا  /ل�سباق للخيل

مراقبة املياه يف اجل�س���م :املاء
��ض�روري للحياة ،لك���ن يف ظروف
معيّن���ة ،في�س���بب احتفاظ اجل�س���م
باملاء انتفاخاً ،لذا من املمكن �رشب
اخلبيزة يف هذه احلال� ،إذ يعترب مد ّراً
للب���ول ،وي�س���اهم يف احلفاظ على
حمتوى مائي طبيعي يف اجل�سم.

 - 4مثل الأم  /فاز بال�سالمة واحلياة
 - 5قدح � /أخذ ورد وكر وفر
 - 6العاملون يف جمال عايل التقنية
� /إعط باللهجة امل�رصية
 - 7ال�ش���ديد ال�ص�ل�ابة (معكو�سة) /
عك�س برد
� - 8أعط���ى توجيهات ال تقبل اجلدل /
رد وواجه � /ضعف �شديد
 - 9معافى
 - 10الع���ب كرة اجنلي���زي يف نادي
ليفربول
عــمـــودي
 - 1ذو رائحة طيبة  /ت�شاور يف الأمر
 - 2كب و�صب  /علمنا به الأكرم
 - 3مل���ك باب���ل الذي بن���ى احلدائق
املعلقة
 - 4جمامي���ع النق���ود املدفوع���ة يف
امل�شاريع اال�ستثمارية � /أكل بنهم
 - 5ثلثا كا�س  /البنات ا�ستمررن
 - 6تر�سل بالربيد � /أعناق (معكو�سة)

اخلبيزة تعترب �آمنة ب�شكل عام
�إال �أنها ت�ص���بح خطرة يف ظروف
معينة:
الن�س���اء احلوامل واملر�ضعات:
يجب على املر�أة احلامل �أال تتناول
�أو �رشب اخلبيزة ،لأن هناك احتما ًال
كب�ي�راً لأن ت�ؤدي �إىل الإجها�ض ،ما
م���ن بحوث علمية تثب���ت ذلك� ،إال
�أنه من الأن�س���ب جتنّبها خالل تلك
الفرتة.
اخلبي���زة والدواء :ق���د تتفاعل
اخلبيزة مع بع�ض م�س���كّنات الأمل
وتقلل م���ن قدرتها عل���ى تخفيف
الأمل ،ما ي����ؤدي �إىل خروج الدواء
من اجل�سم ب�شكل �أ�رسع.
اخلبيزة ومر�ض���ى ال�س���كري:
يجب �أن يكون امل�صابون بال�سكري
حذرين عند �رشبهم اخلبيزة ،لأنها
ت�ؤدي �إىل انخف�ض ن�س���بة ال�سكري
يف ال���دم ،ما ي�ش���كّل خط���راً على
حياة ه�ؤالء املر�ضى.

الحل السابق
1
2
3
4
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6
7
8
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10
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 - 7عملي���ات حيوية يف اجل�س���م (متابوليزم) /
عك�س حلو
 - 8رابع �أعلى قمة يف العامل (يف �أفريقيا)
� - 9أتقن  /ترك وامتنع
 - 10دولة �أفريقية يعني ا�سمها (قمة الأ�سد)
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كاريكاتير

التوقيت الصيفي ..وتأثيره على الدماغ
خل�ص����ت درا�سة فنلندية جديدة �إىل أ� ّن احل�صول على �ساعة
�إ�ض����افية من �أ�شعة ال�ش����م�س ميكن �أن يكون له جانب �سلبي
ومظلم ،ولفتت �إىل �أ ّن «�ضبط �ساعة التوقيت ال�صيفي قد تزيد
من خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية».
وحلل العلماء بيانات م�ست�شفيات على مدى فرتة � 10أعوام،
واكت�ش����فوا �أن معدالت ال�س����كتة الدماغية (م����ن النوع الأكرث
�شيوع ًا نق�ص الرتوية؛ عندما ت�ؤدي كتلة �إىل وقف جريان الدم
�إىل املخ) ارتفعت �إىل  8يف املئة خالل الأيام الأوىل التي تلي
االنتقال �إىل التوقيت ال�صيفي.
ويقول م�ؤلف الدرا�س����ة الدكتور يوري روزكانني �إ ّن «حتويل
عقارب ال�س����اعة �إىل الوراء �أو �إىل الأمام �س����اعة واحدة يبدو
كاف لتعطيل ال�س����اعة البيولوجية اخلا�ص
غري م�ؤذٍ ،لكن����ه ٍ
بك (�ساعة اجل�س����م الداخلية التي ت�س����يطر على دورة النوم

واليقظة» ،و�أو�ضح أ� ّن «هذا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نوم جم َّز�أ ،وهو
النوع الذي به تقلبات كثرية ،وكلما زاد الوقت الذي تق�ض����يه
يف هذه املرحلة ،زاد خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية».
�أما اخلرب اجليد فهو �أن خطر اال�صابة بال�سكتة يقل تدريجي ًا
بعد يومني م����ن تغيري التوقيت ،وفق���� ًا للدكتور روزكانني،
لكن خالل فرتة التبديل تلك ،يجب �إيالء اهتمام �إ�ضايف �إىل
�أي عالمات حتذيرية للإ�ص����ابة بال�س����كتة الدماغية� :ضعف
مفاجئ� ،أو ارتباك و�صعوبة يف الكالم �أو الفهم� ،أو الدوخة،
�أو فقدان التوازن ،و�ص����داع �ش����ديد بدون �سبب وا�ضح ..ف�إذا
واجهتَ هذه الأعرا�ض ،ات�ص����ل بالطوارئ فوراً ،وال تعتقد �أن
ال�سكتة الدماغية هي جمرد م�شكلة مرتبطة بال�سن ،ف�أغلب
مر�ضى ال�س����كتة الدماغية حتت �سن  55عاماً ،وفق ًا لدرا�سة
حديثة.

ظنت أنها علكة ..فتبين أنها حصاة عالقة في حنجرتها
بد أ� كل �شيء مب�ش���كلة رائحة فم كريهة مل يُعرف �سببها.
ا�س���تخدمت املر�أة كل �أنواع العالجات والعناية بالأ�سنان
وغ�سول الفم ،حتى �أنها �أوقفت تناول احلليب وتبنّت نظام ًا
غذائي ًا �صحياً ،ثم طلبت اال�ست�ش���ارة الطبية و�أتت نتيجة
الت�ش���خي�ص»caseum tonsils« :؛ �إنها ح�ص���اة قام
با�ستخراجها الطبيب.
م���ا هي هذه الـ«»caseum tonsils؟ �إنها ح�ص���اة
بي�ضاء م�ص���فَّرة تقع قرب اللوزتني ،ي�س���بّبها تراكم بقايا
الأطعمة واخلاليا املخاطية امليتة والبكترييا يف جتاويف
اللوزتني ،وهي امل�س�ؤولة عن رائحة الفم الكريهة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

هذه احلالة لي�ست خبيثة ،لكنها قد ت�سبب م�شكلة عندما
ت�صبح احل�صاة قا�سية كاحلجر ،وم�ؤملة فت�ؤدي �إىل �آالم يف
احلنجرة والأذن ،ورائحة فم كريهة م�س���تمرة �سببها �إنتاج
البكترييا للكربيت ،ما ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بالنزالت ال�صدرية
والتهاب اللوزتني املتكرر.
يبد أ� العالج با�س���تعمال غ�س���ول الفم ،والغرغرة باملاء
املال���ح� .أحيان ًا ميكن �إزالتها بوا�س���طة عود تنظيف الأذن،
�أو بوا�سطة الإ�صبع ،و�إذا كان هذا م�ستحي ًالً ،وكانت ح�صاة
ال���ـ« »caseum tonsilsمزعجة ج���داً ،ف�إن التدخُّ ل
اجلراحي هو احلل.
هاتف01/666314 :
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