متى تدعى الهيئات الناخبة؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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لوحظ �أنه مل ت�صدر بعد دعوة الهيئات الناخبة النتخاب املجال�س
البلدية واالختيارية التي تنتهي والية �سنواتها ال�ست يف �شهر �أيار املقبل،
بينما مت دع��وة الهيئات الناخبة يف ق�ضاء جزين مل��لء املقعد النيابي
ال�شاغر بوفاة النائب مي�شال احللو ،مما يطرح عالمات ا�ستفهام حول
م�صري االنتخابات املحلية ،وما �إذا كان هناك نية حقيقية لدى احلكومة
لإجرائها يف موعدها� ،أم يلحقها التمديد.

السنة التاسعة  -الجمعة  16 -جمادى اآلخرة 1437هـ  25 /آذار  2016م.
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االفتتاحية

بعبدا بال ناطور وعين التينة ..لم ينضج تينها بعد

مئوية « سايكس -بيكو»
هل تقرأون وتعون؟
ي�صادف هذا العام الذكرى املئوية ،التفاقية مارك �سايك�س الربيطاين،
وج����ورج بيكو الفرن�س����ي ،حيث تقا�سم����ت دولتيهما ،الع����امل العربي،
وحتديداً م�رشق����ه ،بعد انت�صارهما يف احلرب العاملي����ة الأوىل ،وانهزام
ال�سلطن����ة العثمانية ،التي عرفت يف �آخر عقودها ب «الرجل املري�ض»،
ليح���ض�ر اىل بالدنا رجل اال�ستعمار ال����ذي م ّهد عرب معاهدة «�سايك�س-
بيك����و» ،يف الع����ام  ،1916اىل وعد �أرثر بلفور وزي����ر خارجية بريطانيا،
ال����ذي اعطى اليهود حق ًا ب�أن�شاء «وطن قوم����ي» لهم يف فل�سطني ،وهو
ما لي�����س قانون ًا دولي ًا ،و�رشعة �إن�سانية ،وحقوق ًا وطنية وقومية ل�شعب
يقيم على ار�ضه ،ليقوم امل�ستعم����ر الربيطاين مبنحه ار�ض ًا ،كان اليهود
ي ّروجون ،انها «ار�ض بال �شعب ،ل�شعب بال ار�ض» ،وهكذا بد�أ مطلع القرن
الع�رشي����ن بتقا�سم ما �سمي «الهالل اخلطي����ب» ،او ما يعرف «ب�سورية
الطبيعة» ،يف وقت كان �أبناء هذه املنطقة يطالبون بوحدتها اجلغرافية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،م����ع رحيل العثمانيني عنها ،وقد حتالفوا مع
الدول الت����ي خا�ضت احلرب �ضد االتراك ،كي يح����رروا �أرا�ضيهم ويقيموا
عليها «مملكة �سوريا» بقيادة في�صل الأول.
لك����ن �أحالم الوحدويني واال�ستقالليني م����ن �أبناء بالد ال�شام وما بني
النهرين ،كانت يف مكان غري ما يخطط له امل�ستعمرون ال متنا لتمزيقها،
وحتقي����ق احللم اليه����ودي التورات����ي ،ب�إقامة «�إ�رسائي����ل» الكربى ،من
«الفرات اىل النيل» ،واملوعود بها «�شعب اهلل املختار» ،مكان «�سوريا
الكربى» ،فكان����ت امل�ؤامرة الفرن�سية -الربيطاني����ة ،يف تق�سيم امل�رشق
العرب����ي ،اىل دويالت طائفية ومذهبية وعرقية ،تربر �إقامة «دولة دينية
لليهود» ،لك����ن الوعي الوطني وال�شعور القوم����ي ،ودعوات اال�ستنها�ض
الوحدوي ،اف�شلت الن�سخة الأوىل مل���ش�روع «�سايك�س – بيكو» ،وكانت
الثورة ال�سوري����ة الكربى ،وامل�ؤمتر ال�سوري الأول ،واالنتفا�ضات ال�شعبية
لكل من �سلط����ان با�شا الأطر�ش ،و�صالح العل����ي و�إبراهيم هنانو وادهم
خنج����ر ور�شيد الكيالين ،التي وقفت �ض����د التق�سيم اال�ستعماري ل�سورية
الطبيعية ،فتم التعوي�ض عن جتزئتها لدويالت طائفية ومذهبية ،ب�أن�شاء
كيانات �سيا�سية تف�صل بينها حدود وهمية ،فكانت «دولة لبنان الكبري»
ع����ام  ،1920و�سوريا احلالية ،والعراق ،وبقي����ت فل�سطني حتت االحتالل
الربيطاين ،لتقدميها يف العام  1948اىل «الدولة العربية» ،التي اقتطعت
الأرا�ض����ي وان�ش�أت كيانها الغا�صب ،ف��ّشلرّ دت الفل�سطينيني بعد ارتكاب
جمازر بحقهم ،وكانت «دولة �إ�رسائيل» التي كر�سها قرار تق�سيم فل�سطني
الت����ي �ضمت ال�ضفة الغربية منها اىل الأردن ،بعد ان�شاء مملكته ومنحها
للملك عبداهلل الأول ،وغزه اىل م�رص.
فم����ا ح�صل قبل قرن ،يتكرر لر�سم جغرافية �سيا�سية جديدة للمنطقة،
هي الن�سخة الأوىل ل�سايك�س-بيك����و� ،أي قيام دويالت طائفية ومذهبية
وعرقية ،وهو ما تنبه له اليه����ودي املت�أمرك برنار لوي�س ،وا�صدر كتاب ًا
يدع����و فيه اىل تق�سيم املق�سم ،وا�ستند اليه املحافظون اجلدد يف امريكا،
وتبناه جورج بو�ش االبن ،وه����و �إقامة «�رشق �أو�سط كبري» يتطابق مع
م�رشوع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي الأ�سبق �شيمون برييز «ال�رشق الأو�سط
اجلدي����د» ،وما احلرب امل�شتعلة يف �سوريا والدعوة اىل «فدرلتها» ،كما
ه����و العراق ،اال لتق�سيم املق�سم ،والذي كان����ت احلرب االهلية يف لبنان،
منوذجها ،لكن القوى الوطنية احبطته وا�سقطت معه م�رشوع «�صهينته».
ف����اذا كنا قبل ق����رن ،ال نعلم م����اذا يخطط المتنا وعاملن����ا العربي،
وح�صل����ت م�ؤامرة التق�سيم ،واليوم وب�سبب تطور و�سائل االعالم ،وك�شف
اال���س�رار واملخططات ،علينا ان ندرك ما يخطط له اعدا�ؤنا ،ويقومون به،
ويجدر بنا ،عدم الوقوع يف اخلط�أ نف�سه ،ومنع تكرار ما ح�صل قبل قرن.
انه الوع����ي للم�ؤامرة ،وكي����ف نواجهها بخطة نظامي����ة معاك�سة ،ال
باقتتال اهلي ،وال بحروب طائفية ومذهبية ،وال ب�أ�شعال �رصاعات دينية.
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

من لقاءات الأربعاء النيابي

هي نف�سه���ا امل�شهدية تتكرر بعد ربع
ق���رن ،وكما ع���اد الرئي����س ال�شهيد رفيق
احلري���ري اىل لبنان ب�صف���ة املُنقذ على
رُكام و�سط ب�ي�روت ،ع���اد الرئي�س �سعد
احلري���ري اىل الوطن بع���د �أن باتت �أكوام
ليب��ِّش� اللبنانيني منذ
رِّ
النفاي���ات جباالً،
�أي���ام دون �أن تكون ل���ه �أية �صفة ر�سمية،
ب����أن م�س�ألة النفاي���ات اىل احلل دون �أي
اعتب���ار ملقام رئي�س احلكوم���ة ،رمبا لأن
احلريري املالك احلقيقي ل�رشكة �سوكلني
وجد نف�سه يف موقع القوة بعد �أن خنقت
النفايات ال�شعب اللبناين حتى الرمق ما
قبل الأخري.
يُ���درك اللبنانيون �أن مل���ف النفايات
�سيا�سي عل���ى م�ستوى زواريب ،وم�صالح
مالية كم���ا املزاريب ،لكن �أحداً مل يتوقَّع
�أن ع���ودة الرئي����س احلري���ري التي كان
يريدها ع�ب�ر مطار دم�شق من���ذ �سنوات،
جاءت على �أكوامٍ من عذابات اللبنانيني
وقهرهم بعد �أن ذاق���وا مرارة ال حتتملها
�أدن���ى املخلوقات ،و�س���واء بقي الرئي�س
احلريري يف بريوت �أو �سافر اىل الريا�ض،
�أو بقي كما هو اليوم رجِ ل يف البور ورجِ ل
يف الفالحة ،فهو ل���ن يفلح يف تغيري �أي
�ش���يء على امل�ست���وى ال�سيا�سي ولو �أنه
ك�سِ ب املال عرب �إع���ادة �سوكلني التي قد
تعوِّ�ض عليه ما ح َّل به وب�رشكة �سعودي
�أوجيه يف ال�سعودية.
وق���د يك���ون م���ن الظلم رم���ي الكرة
بالكامل يف ملعب احلري���ري ،لأن الرجل
الآن جم���رَّد رجل �أعمال ع���اد اىل لبنان
لينطلق �سيا�سي ًا من ال�صفر ،بعد �أن �ألزمته
الإ�ستحقاق���ات البلدية اىل ا�سرت�ضاء عبد
الرحيم م���راد يف البق���اع لي�ضمن ح�صة
املمكن ،وزحلة الت���ي ا�ستقبلته وبالغت
بالرتح���اب عل���ى م�ستوى وريث���ة �إيلي
�سكاف ،زيارته لها فجَّ رت الكتلة ال�شعبية
وانفجر الغ�ضب ال�شعب���ي بعد مغادرته،
وطرابل�س يرتبَّع عليها امليقاتي وال�صفدي
و«منق���ذ ال�سنَّ���ة» �أ�رشف ريف���ي ،وعكار
حُ �سِ مت �إمارة للمرعبي -ال�ضاهر ،وبريوت
�ستكون الكبا�ش الأعنف مع حتالف التيار

 الق���وات ،و�صي���دا رحّ بت ب���ه �سلب ًا يفذكرى � 14شب���اط عرب اليافطات وال ب َّد له
من خطب و ّد �أ�سامة �سعد ليدخلها ك�رشيك
يف �أية ا�ستحقاقات انتخابية.
لك���ن امل�شكلة م���ع احلري���ري �أنه ال
يت��ص�رَّ ف كرئي����س حكوم���ة �سابق ،بل
كرئي�س و�صاية على مت���ام �سالم حالياً،
ورئي�س حكومة مُ قبل بعد انتخاب رئي�س
للجمهوري���ة ،و�إذا كانت فر�صته الوحيدة
للعودة اىل ال�رساي ،هي يف و�صول العماد
عون اىل الرئا�سة بت�سوية حتمل احلريري

بري صديق الجميع اقليميًا
وداخليًا ويدوزن األمور
بميزان الجوهرجي

اىل ال�رساي ،ف����إن الدرب طويلة �سواء اىل
بعبدا �أو ال��س�راي ،لأن بعبدا باقية حتى
ب�ل�ا ناطور ،ومياه ع�ي�ن التينة مقطوعة
مع الرابية ولي����س يف �سلَّة الرئي�س برِّي
ال عنب وال تني.
�إن اجلول���ة البانورامي���ة ،الدولي���ة
والإقليمية واملحلِّي���ة ،التي قام بها ال�سيد
ح�س���ن ن��ص�راهلل يف «حوار الع���ام» عرب
قن���اة امليادين م�س���اء الإثن�ي�ن املا�ضي
�صدمت البع�ض ممن انتظروا �إطاللة ال�سيِّد،
لأن���ه تبينَّ �أن الوج���ود الرو�سي يف �سوريا
دخو ًال وان�سحاباً ،والإي���راين م�شاركة كان
�أو م�شورة� ،أ�سهل من م�س�ألة انتخاب رئي�س
للجمهورية يف لبن���ان ،و�أن حزب اهلل الذي
توافق مع حركة �أمل على البلديات ال يقبل
�أن ي�ضغط عل���ى احلليف ال�شيعي لت�سويق
احللي���ف امل���اروين ،وم�س�أل���ة الإنتخابات

الرئا�سي���ة مل تعُ���د يف ط���ور الت�أجيل بل
دخلت مرحلة الإلغاء حالياً ،طاملا �أن حزب
اهلل م�رصٌّ على العم���اد عون والرئي�س برِّي
راف�ض للجرنال.
والرئي����س برِّي ،ال ميتل���ك فقط �ضمان
الإ�ستمرارية لنف�سه اىل �أن تقوم القيامة ،بل
هو ميتلك �أخطر م���ا ميتلكه رجُ ل ال�سيا�سة
يف �أي بل��� ٍد كان ،لأن���ه رجُ ���ل كل العهود
و�صديق اجلميع �إقليمي ًا وداخلياً ،ويف لقاء
الأربعاء النيابي يخرج اجلميع من زيارته
وك�أنهم كانوا على مائدة «فراكة جنوبية»
لذي���ذة الطع���م ،رغ���م �أن كل اجلل�سات يف
عني التين���ة باتت على امل�ستويني الوطني
وال�سيا�سي �ص���ارت روتين ًا �أ�سبوعياً ،وعلى
م�ست���وى ال�ضيوف الإقليمي�ي�ن ف�إن ال�سفري
ال�سعودي يدخُ ل اىل ع�ي�ن التينة من باب،
ويخرج ال�سفري الإيراين من باب �آخر والكل
يُ�شيد ب�صاح���ب الدار و«املاي�سرتو» والكل
يدرك �أن الطبخات مل تن�ضج بعد.
ميُون ال�سيد ن�رصاهلل حتم ًا على الرئي�س
بري لت�سويق �إ�س���م العماد عون ،واحلريري
جاهز لدخ���ول ال�صفقة ولكن ب�رشوط حزب
اهلل ،لك���ن انتخاب الرئي����س حالي ًا ممنو ٌع
ل�سب���ب واح ٍد فقط ،وه���و �أن لبنان هو �آخر
ميادي���ن الهجمة ال�سعودي���ة ال�رش�سة مع
�إيران ،خ�صو�ص ًا بع���د هزميتي اململكة يف
الع���راق واليم���ن ،وانتق���ال التفاو�ض بني
الأطراف اليمنيني م�ؤخراً اىل الكويت،...
لذل���ك ،وقب���ل �أن ينجل���ى الغب���ار
يف �سوري���ة ك�آخ���ر ميادي���ن املواجه���ة،
فالإنتخاب���ات الرئا�سية يف لبنان ممنوعة
بقرار �سعودي ال يتحمَّل احلريري م�س�ؤوليته
وحي���داً ،والرئي�س برِّي ه���و �ضابط الإيقاع
ومدي���ر اجلل�سات ،وللرئي�س ب���ري �أ�سبابه
ب����أن ال تنك�رس اجلرَّة مع ال�سعودية نهائياً،
ولع ّل م�صالح مئات �آالف اللبنانيني الذين
يعتا�شون من ال�سعودية ودول اخلليح هي
ال�سبب �شب���ه املُعلن ،وتدارك فتنة �سنية -
�شيعية داخلية هو من �ضمن الأ�سباب ،لكن
ما خُ فِي من باقي الأ�سباب كان �أعظم...

�أمني �أبورا�شد
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همسات

اإلصالح في لبنان أمام جدار مصالح السياسة السميك
يبدو �أننا يف لبنان حمكومون ب�شكل دائم،
بروائح الف�ساد ،واالجتهادات غري الد�ستورية،
نعود �إىل بدايات احلياة الد�ستورية يف البلد،
�إىل ع�رشينيات الق����رن املا�ضي ،بعد �أن �صار
للبنان ع����ام  1926د�ستور وانتخ����ب رئي�س ًا
للجمهورية هو ناظر العدلية �أنئذ الأرثوذك�سي
�شاربل دبا�س ،يف تلك الفرتة تبني �أن ع�صابة
تزور «اال�سربي����ن» ،وت�صنعه من «اجلب�س»،
وبع����د �أن اعتقلت هذه الع�صابة ،ر�أى البع�ض
�أن وزير الداخلية ب�شارة اخلوري هو من تابع
الق�ضية والقى القب�ض عل����ى هذه الع�صابة،
وبع�ضهم ن�سب البطول����ة �إىل الرئي�س دبا�س،
ويف النتيجة تب��ي�ن �أن هذه الع�صابة مقربة
من املفو�����ض ال�سامي الفرن�س����ي الذي �أطلق
�رساحها.
ويف كل عه���د كان له ف�ضائح���ه� ،سواء يف
زمن االنت���داب الفرن�سي �أو يف عهود اال�ستقالل،
وكثرية احلكايات عن �إميل اده ورئي�س حكومته
خ�ي�ر الدين الأحدب ،وال�سلط���ان �سليم يف عهد
ب�شارة اخلوري ،و�أم���وال التعمري وق�ضية عفاف
يف عه���د كمي���ل �شمع���ون ،و«انهيارانرتا» يف
عهد �شارل حلو ،وج���وين عبده يف زمن اليا�س
�رسكي�س ،وطائرات البوما ،وروجيه مترز و�سامي
مارون وانهيار اللرية يف عهد امني اجلميل.
�أما بع����د الطائف ،فحدث وال حرج ،يكفي
�أن ن�ش��ي�ر �إىل �أن الدين العام كان قبل �أواخر
عام  1992ال يتج����اوز  3مليار دوالر ،و�صار
يف غ�ضون �أقل م����ن �أربع �سنوات ،بحدود 16
ملياراً ،و�صار تنام����ي الدين والعجز يرتاكم
ب�ش����كل خمي����ف يفوق ق����درة البل����د ،حاول
الرئي�س �إمي����ل حلود يف عهد حكومته الأوىل
برئا�سة �سليم احل�����ص مللمة الو�ضع وو�ضع
خط����ة للإ�صالح املايل ،ف����كان منها �رضيبة
 TVAوم���ش�روع ا�سرتداد اخللوي ،وحماولة
وقف نهب و�سط بريوت وغريها ،لكن حتالف
امل�صال����ح الليربالية اللبناني����ة املتوح�شة،
غل����ب الرئي�س احل�ص وا�سقط����ه بانتخابات
ع����ام  ،2000ليبق����ى اميل حل����ود وحيداً يف
مواجهة حيت����ان املال وال�سيا�س����ة ..مع ما
يف هذه املرحلة م����ن م�ساحات �ضوء هامة

�صنعته����ا املقاومة البا�سل����ة ،التي امت�شقت
منذ ع����ام  1982ارادته����ا يف مواجهة العدوا
ال�صهي����وين ،ففر�ضت بعد ع����دوان وا�سع يف
ني�سان عام  1996اتفاق ني�سان و�صنعت يف
�أي����ار  2000التحرير ودحر العدو عن اجلنوب
ما عدا مزارع �شبعا وتالل كفر �شوبا بال قيد
�أو �رشط ،وحققت يف حرب متوز – �آب 2006
الن�رص املبني على الع����دو الإ�رسائيلي ،وهو
ن�رص غري م�سبوق يف تاريخ ال�رصاع العربي
– الإ�رسائيلي.
هذه االنت�ص����ارات النوعية مل ترتجم يف
الواقع ال�سيا�س����ي واالقت�صادي واالجتماعي،
على الأقل يف جماالت وقف نهب املال العام،

قوانين االنتخاب مخالفة
للدستور ألنها ال تساوي
المواطنين في الحقوق
والواجبات

وتوف��ي�ر ال�ضمانات االجتماعي����ة وال�صحية
والرتبوية للمواطن ...ال بل كيفما �رضبت يدك
�ستجد ف�ضيحة.
فهل يج���وز احلديث عن نفاياتن���ا ،و�أرباح
�سوكلني حيث الطن «الزبالة» عندنا �أغلى من
الذهب ،وماذا عن ف�ضيحة النفايات التي تقرتب
من نهاية عامها الأول دون حل جذري.
ماذا عن �أر�ض النورماندي ،والأمالك البحرية
والنهرية؟
ماذا عن فروقات املوازنة التي تبلغ  11مليار
دوالر التي مل يعرف م�صريها و�أين وكيف ذهبت؟

ماذا ع���ن هبات قدمت يف حرب متوز وتبلغ
نحو �ستة مليارات دوالر ومل تدخل �إىل اخلزينة
العامة.
ماذا عن املحكمة الدولية ،وكيف يتم �رصف
ح�صة لبنان من متويلها؟
م���اذا عن بلد منذ  11عام ًا بال موازنة عامة،
وكيف يتم ال�رصف وعلى �أي �أ�س�س.
وم���اذا ع���ن االنرتن���ت غري ال�رشع���ي ومن
امل�ستفي���د ،وحل�س���اب م���ن ،ومن ه���م ابطاله
وخ�صو�ص��� ًا يف ظ���ل الت�أكي���دات ع���ن �ضلوع
�رشكات �صهيوني���ة يف تزويد حمطات لتهريب
باحتياجاتها ،مما ي�شكل تهديداً للأمن الوطني.
وباملنا�سب���ة ،م���اذا ع���ن ف�ضيح���ة �شبكة
االنرتنت قبل �سنوات قليل���ة يف جبل الباروك،
وماذا حل با�صحابها ومن ي�ستفيد منها...؟
م���اذا عن تدخالت �سفري �ص���ار يعترب نف�سه
مندوب ًا ومفو�ض��� ًا �سامي ًا فوق العادة يف البالد
لأن �صحيف���ة ما �أو حمط���ة معينة حتدثت عن
ملكه ،يف وقت ي�شن االعالم املوايل واملمول من
قبل دولته هجوم ًا ويفربك االكاذيب عن �سورية
و�إي���ران واملقاومة وال �أح���داً يقول له ولإعالمه
«ما �أحلى الكحل يف عينك» وماذا وماذا...
وماذا ع���ن قان���ون االنتخاب ال���ذي تعمل
طبقتن���ا ال�سيا�سي���ة دائم��� ًا لأن ت�صيغه وفق
م�صاحلها ،دون الأخذ بعني االعتبار �أنه املدخل
لأي �إ�صالح �سيا�سي..
ثم هل يعل���م «جهابذة» القانون والد�ستور
م���ن ال�سيا�سيني �أن كل قوان�ي�ن االنتخاب التي
م���رتّ على البلد خمالف���ة للد�ستور الذي ين�ص
على م�ساواة املواطن�ي�ن باحلقوق والواجبات..
فكيف يتمثل �أكرث من � 10آالف ناخب ماروين يف
ق�ضاء بنت جبيل يف املجل����س النيابي ،وماذا
ع���ن متثيل نحو � 9آالف ناخب �شيعي يف جزين
و� 8آالف ناخب �سني يف بعبدا ،وهلم جرا..
فهل فع�ل�اً �أن الطبقة ال�سيا�سي���ة اللبنانية
تريد �إ�صالح ًا وتطويراً للنظام؟ �أنه ال�س�ؤال الذي
يطرحه اللبنانيون منذ �أن قام لبنان ،ومل يتلقوا
عليه اجلواب بعد؟

�أحمد زين الدين

¡ ت�رصيح امل�شنوق

توقف مراقبون �أمام ت�رصي���ح لوزير الداخلية والبلديات
نهاد امل�شن���وق خالل زيارت���ه �إىل العا�صمة الربيطانية
لندن وزيارته مطار «لن���دن �سيتي» حيث �شدد على �أن
«الثغرات املوج���ودة يف مطار بريوت الدويل توازي تلك
الت���ي كانت موج���ودة يف مطار �رشم ال�شي���خ ،وت�سببت
بتفج�ي�ر الطائ���رة الرو�سي���ة» الفت��� ًا �إىل �أن «التجاوب
كان حم���دوداً يف جمل�س ال���وزراء الذي مل ي�أخذ يف عني
االعتب���ار حج���م االخط���ار وانعكا�ساتها عل���ى ال�سمعة
الدولية للمطار».

¡ هرطقة

ر�أى مرج��ع د�ستوري بعودة البع���ض �إىل «نغمة» انتخاب
الرئي���س بـ«ن�ص��ف  +واح��داً» هرطقة د�ستوري��ة ال معنى
له��ا ،وا�صف ًا من �أع��اد نغمتها ب�أنه ال يع��رف تاريخ البلد
ال�سيا�سي ،و�أن ن�صاب الثلثني من �أهم مكونات البلد.

¡ بان كي مون يف لبنان

بد�أ �أمني ع���ام االمم املتحدة كويف �أن���ان زيارة للبنان،
حيث يرافقه رئي�س البنك الدويل ورئي�س البنك الإ�سالمي،
وعل���ى ر�أ�س االهتمامات التي يبحثه���ا معه امل�س�ؤولون
اللبنانيون ،حاجات لبنان ملعاجلة �أزمة النزوح ال�سوري،
وما حتقق منذ م�ؤمتر لندن.

¡ اال�ستقرار خط احمر

ل�س��نا نبيع �س��مك ًا يف البح��ر او مواقف ت�ش��جيعية عندما
جنم��ع ونعمل كدول كربى عل��ى ثابتة احلفاظ على االمن
واال�س��تقرار يف لبن��ان ،ع�بر دعم امل�ؤ�س�س��ات الع�س��كرية
واالمني��ة واملالية يف طليعته��ا اجلي�ش اللبناين وم�رصف
لبنان .هذا الكالم املن�س��وب ل�س��فري دول كربى معتمد يف
بريوت ،قاله يف �س��ياق تف�س�يره وتقييمه للو�ض��ع الراهن
عل��ى ال�س��احتني الداخلي��ة واالقليمية ،خل���ص خالله �إىل
اع��ادة الت�أكي��د والت�ش��ديد على م�س��لمتني هم��ا « :ممنوع
امل�سا�س بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أي بالأمن اللبناين ،وممنوع
امل�سا�س بالبنك املركزي �أي النقد الوطني ،لأنهما �ضمانة
اال�س��تقرار يف لبن��ان ،و�أي خل��ل يعرتيهم��ا �س��ي�ؤدي �إىل
توترات منبعها اجتماعي معي�شي وم�آلها �أمني».

¡ مل يتخذ اي موقف

لوح���ظ �أن تنظيم ًا مقاوم ًا ،مل ي�أخذ �أي موقف من االتهام
اخلليجي حلزب اهلل بـ «االرهاب» ،وتردد �أن م�س�ؤو ًال فيه
طل���ب حينما �سئل عن اال�سباب التي حتول دون �أن يتخذ
موقف ًا من حزب هزم العدو اال�رسائيلي ،وحقق انت�صارات
مل يحققها العرب والأم���ة اال�سالمية منذ �سقوط غرناطة
يف االندل����س يف ع���ام  ،1492مرعاة و�ض���ع تنظيمه مع
«الأ�شقاء اخلليجيني»

¡ لي�سا بريئني

اعت�برت �شخ�ص��ية فاعل��ة تتقاط��ع ب�ين رئي���س احل��زب
التقدمي اال�ش�تراكي واقوى موظفي وزارة االت�ص��االت ان
الهج��وم املتبادل بينهما واال�س��تناد على الف�س��اد كواقع،
ول��و كل من الزاوية التي يرى منها ،ال يعني ان ايا منهما
بريئا من املال العام ،وال من ا�ستخدام النفوذ.

¡ واجهة �أمنية لي�س �إال!

يراج���ع بع����ض املنت�سبني اىل هيئة ديني���ة يف ال�شمال
م�س�ألة ع�ضويته���م بجدية بعدما ثبت للبع�ض ان الهيئة
احدى الواجه���ات االمنية لبلد خليج���ي .وابلغ بع�ضهم
جهات مهتمة انهم �ضحايا.

¡ �أزمة نف�سية

يعاين مرجع �س��ابق من ازمة نف�سية ،وانعدام الثقة ,ب�سبب
اهمال��ه اعالمي��ا م��ن جهات يعت�بر انه قدم له��ا خدمات
اكرث مما ت�س��تحق بكثري ،وكذلك م��ن اعالميني مكنهم من
مراكمة ار�صدة «ال يحلمون» فيها وال يلك�شونه.

¡ مل يعد لديه ال�سيولة

هل يلقى م�شغلو االنرتنت غري ال�شرعي اجلزاء امل�ستحق

طلب احد املتنفذين ال�سابقني يف تيار امل�ستقبل من زميل
له يف اخل���ارج ال يزال حمظيا ان يوفر له مبلغا لت�سيري
اموره بعدما �ضاقت االحوال ،ومل يعد لديه �سيولة كافية
ومل يعده خرياً.
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ّ
إطاللته هزت دوائر تل أبيب :هذه نظرة بوتين لنصرالله
�أيّ���ام قليل���ة كانت كافي���ة لتهزّ تل
�أبيب مبفاج�أتني م���ن العيار الثّقيل .فبني
«�ص���دمة» قرار القي�رص الرّو�س���ي �سحب
قوّاته من �سورية و«مفاج�أة» �إطاللة �أمني
عام حزب اهلل ال�سيّد ح�سن ن�رصاهلل الأخرية
ملا حملته م���ن تهدي���دات لـ«�إ�رسائيل»
جتاوزت اخلط���وط احلمر لأ ّي حرب قادمة
ب�ي�ن الطّرفني ،فر�ض الإرب���اك نف�سه على
دوائر ت ّل ابيب الأمنيّة والإ�ستخباريّة التي
ر�سم���ت �أكرث م���ن عالم���ة ا�ستفهام حيال
«توقيت» �إطاللة ن�رصاهلل  -والتي �أعقبت
مبا�رشة معلومات تلقّفتها قيادة حزب اهلل
ت�شري اىل اتفاق �سعودي  -ا�رسائيلي على
مترير �رضبات �ض ّد احلزب باتت و�شيكة -
وفق ا�شارة م�صادر امنيّة لبنانيّة  .و�سائل
الإعالم العربيّ���ة التي تابع���ت باهتمام
تهديدات ن�رصاهلل التي �صوّبت على اهداف
ا�سرتاتيجية ح�سّ ا�س���ة يف الكيان العرب ّي
واعتباره���ا «قف���زة كبرية»� ،إ�س���توقفت
اخل�ب�راء واملحلّلني الع�س���كريني ،فاعترب
املحلّل الع�س���كري يف موقع «ديبكا» ا ّن
«قنبل���ة» ن�رصاهلل ار�س���ت للم���رّة الأوىل
معادلة هي الأخطر يف تاريخ ال�رصاع بني
«ا�رسائيل» وح���زب اهلل ،فيما ذهب �آلون
ب���ن ديفيد � -أملحلّ���ل يف القناة العا�رشة
العربيّ���ة  -اىل ت�أكيد ا ّن تر�س���انة احلزب
ال�ص���اروخية مل تع���د تقت�رص ح�رصا على
ال�صواريخ االيرانية املتطوّرة� ،سائال «هل
ا�س���تند ن�رصُاهلل يف رفع من�سوب تهديداته
على �صواريخ كا�رسة للتوازن ح�صل عليها
م�ؤخرا من رو�س���يا يف وقت جتهد الدوائر
اال�ستخباريّة يف تل ابيب للت�أكد من ت�سلّم
حزب اهلل بالفع���ل منظومة «�أ�س اي »22
ال�صّ اروخية؟»
رغم قلّة ت�رصيحات امل�س�ؤولني الرّو�س
حي���ال ح���زب اهلل ،اال ا ّن ح�ض���ور احلزب
الق���وي يف املعادلة الإقليميّ���ة والدّولية،
كما م�شاركته امليدانيّة الفاعلة اىل جانب
اجلي�ش ال�س���وري التي �س���بقت الإنخراط
الع�س���كري الرّو�سي يف امل�ش���هد امليداين

متّت ت�صفيته على ايدي م�سلّحني تابعني
لرتكي���ا ،م���ن دون �إغفال �إ��ص�رار الرئي�س
ال�س���وري و�أوامره ب�رضورة ت�أمني �سالمة
الطيّار مهما كلّف الأمر.
ي�سرتجع �س���يوكانني واقعة �إنقاذ ذاك
الطيّار بعد توات���ر املعلومات «املُقلقة»
اىل مو�س���كو ،التي �أفادت حينها عن مقتل
الطيّار املُرافق ،وحجم ال�صور «امل�سُ تفزّة»
التي تق�صّ ���دت �أنقرة �إظهارها للر�أي العام
الدويل لك�رس «هيبة» املقاتالت الرّو�سية
وطيّاريها ،والتي ا�ستنفرت غ�ضب القي�رص
اىل �أق�ص���ى احل���دود .وي�ص���وّب على دور
ه���ام بادر ح���زب اهلل اىل القيام به لإنقاذ
الطيّار مبعيّة فرقة �س���وريّة خا�صة حتت
غطاء مروحيّات هجوميّة رو�سيّة ،لتنتهي
العمليّة بنجاح �أنع�شت قلب بوتني ،الفتا
اىل معلومات �أ�ش���ارت اىل �س�ل�اح رو�س ّي
«نوعي» ت�س���لّمه احل���زب يف تلك الفرتة
دون حتديدها او ت�أكيدها.
ويف وق���ت لفتت �ص���حيفة «يديعوت
احرون���وت» اىل ا ّن الأ�س���لحة النّوعي���ة
(�أ.ف.ب) الرّو�س���يّة باتت ت�ص���ل اىل حزب اهلل دون
ال�سيد ن�صراهلل ..اطاللته اجلديدة هزت الدولة العربية
�أيّة �رشوط ،متقاطعة مع تقرير ل�ص���حيفة
«وول �س�ت�رت جورنال» الأمريكيّة ك�شفت
فيه ا ّن �ص���واريخ ياخونت ب���رّ  -بحر قد
ال�سوري ،فر�ض���ا بال �شك تن�سيقا رو�سيا ال
تكون �أ�ص���بحت يف عُ هدته كما �ص���واريخ
تُعرف حدوده مع حزب اهلل بو�ص���فه جزءا
«كورنيت �أ�س» الرّو�س���يّة املتطوّرة ،لفت
ال يُ�ستهان به من هذا امل�شهد وحيث ي�سري
مقاتلوه اىل جانب القوّات ال�س���ورية حتت بوتين معجب بشخصية السيد املعلّق الع�س���كري يف �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» اليك�س في�شمان ،اىل ات�صاالت
غط���اء املقاتالت الرّو�س���ية ..وفق ليونيد
�س���يوكانني -ع�ض���و جمل�س اخلرباء لدى نصراهلل وبدور حزب اهلل في «منتظمة» بني م�س����ؤولني �أمنيني رو�س
وقادة ميدانيّني يف حزب اهلل حيال �س�ي�ر
وزارة الدّاخليّة الرو�سيّة  -ف�إ ّن الب�صمات
إنقاذ الطيار الروسي
العمليّات الع�س���كرية يف �سورية  -حتى
امليدايّ���ة «الهامّ���ة» له����ؤالء املقاتلني
بع���د �إعالن القرارالرّو�س���ي  -مذكّرا بلقاء
اىل جان���ب اجلي�ش ال�س���وري يف مقارعة
و�صفه بـ «الإ�ستثنائي» جمع الدّبلوما�س ّي
الإرهابيّني ،والتي �ساهمت بقوّة يف اجناح
الرو�س ّي الك�سندر بوغدانوف ،و«�أمني عام
املهمّة الرّو�س���ية على الأر�ض ال�س���ورية،
حزب اهلل ال�س���يّد» ح�س���ن ن�رصاهلل قبيل
حتّم���ت بال�رضورة تعاونا وتن�س���يقا يف
جماالت «�أمنيّة» عدّة مع قادة حزب اهلل الدّور الذي لعبه يف �إنقاذ الطيّار الرّو�سي -بدء العمليّات الع�س���كريّة الرّو�س���ية يف
يف �س���ورية ،ناقال عن مقرّبني من الرئي�س الذي �أُ�س���قطت طائرته «�سو  »24من قِبل �س���ورية .وتوقّف في�ش���مان امام ت�رصيح
فالدميري بوتني� ،إعجابه ب�شخ�ص���يّة زعيم مقاتل���ة تركيّ���ة يف  24ت�رشين الثاين من ع�ض���و املجل����س الإ�ست�ش���اري يف وزارة
احلزب ال�س���يّد ح�س���ن ن�رصاهلل ،مُ�ستذكرا العام املن�رصم  -مبعيّة الطيّار الآخر الذي الدّفاع الرو�س���ية «ايغور كوروت�شينكو»

يف بداية التدخّ ل الع�سكري الرّو�سي ،الذي
مل يخل من الإ�ش���ادة ب���دور حزب اهلل يف
�س���ورية�،أمل�ؤازر لعمليات اجلي�ش ال�سوري
�ض��� ّد اجلماعات الإرهابي���ة ،والذي اعترب
في���ه ا ّن مقاتليه يتحلّ���ون بلياقة قتالية
عالية وم�س���لّحون ب�شكل جيّد ،ا�ضافة اىل
العقيدة التي يتّ�س���مون بها ،ليخل�ص اىل
«ا ّن ه���ذا احلزب حلي���ف طبيعي للجي�ش
ال�س���وري الذي ندعمه نحن يف �سورية»..
وينقل في�شمان عن امل�ست�شار الإ�رسائيلي
لل�ش����ؤون الأمنيّة جاغ���وب ناغل قوله»
�ص���حيح ا ّن عالقاتنا م�ستقرّة مع رو�سيا،
اال ا ّن رئي�سها  -رجُ ل الإ�ستخبارات املحنّك
 ه���و حليف قوي لأعدائنا� ،س���ائال» هلك�سبت ا�رسائيل من بوتني �أكرث مما ك�سبته
طهران ودم�شق وحزب اهلل؟»
ن�س���ف بوتني اخلطوط احلمر الرتكية
التي ثبّتتها �أنقرة يف �س���ورية منذ بداية
احل���رب ،وزنّرت ك ّل معابرها يف ال�ش���مال
بالنّار ،ون�س���ف ن��ص�رُ اهلل اخلطوط احلمر
الإ�رسائيليّ���ة وا�ض���عا «ا�رسائي���ل» �أمام
معادلة قد تكون الأخطر يف خ�ض ّم حربها
�ض ّد حزب اهلل ..وما بينهما �ضغط �سعودي
على ت ّل �أبيب ل�ش��� ّن عدوان �ض��� ّد عدوّهما
امل�ش�ت�رك يف �أقرب وقت ممكن� ،سيّما ا ّن 3
مليارات دوالر �أمّنته���ا الرّيا�ض حلليفتها
كتغطي���ة لنفق���ات احلرب املوع���ودة -
ح�س���بما �أملحت م�صادر �ص���حافيّة عربيّة
 يف وقت تتح�ضرّ وا�ش���نطن النهيار «مليعُد بعي���دا» للنظام ال�س���عودي -بعدما
باتت دعائم هذا االنهيار حا�رضة بقوة ،-
من دون ا�س���تبعاد ان يمُ هّد اليه ب�رضبات
«قا�س���ية» قد تطال م�ؤ�سّ �س���ات هامة يف
الريا�ض  -وفق ا�ش���ارة الباحث يف �ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط» �أليك�س دي وول».

ماجدة احلاج

ّ
بعد االنسحاب الروسي واعالن «النظام الفيدرالي» ..هل تقسم سورية؟

بعد التطورات الأخرية التي �شهدتها اجلارة الأقرب،
ال�سيما الإن�سحاب الرو�سي اجلزئي من قاعدة حميميم
اجلوية ،واعالن الأكراد عن نيتهم �إن�شاء نظام فدرايل يف
مناطق نفوذهم �ضمن «�سورية الإحتادية»� ،إ�ضافة اىل
املواكبة الإعالمية الت�ضليلية التي تلت هذين احلدثني،
الهادفة اىل �رضب معنويات ال�ش���عب ال�سوري و�إرباكه،
لذا ارتفع لدى بع�ضه من�سوب اخلوف من تق�سيم البالد،
وهذه �أح���دى النتائج البديهية للح���رب الكونية على
�س���ورية مبختلف �أنواع اال�سلحة التقليدية وال�سيا�سية
واالجتماعية و�سواها ،ف�إن املخاوف مربرة من الناحية
الإن�سانية ،ولكنها لي�ست واقعية من الناحية العملية،
هذا ما ي�ؤك���ده التاريخ احلدي���ث للجمهورية العربية
ال�س���ورية ،الذي يعيد نف�س���ه اليوم تقريب���اً ،فالميكن
فهم ال�سيا�س���ة الراهنة من دون قراءة التاريخ ،بح�سب
نابليون بونابرت الذي قال« :ال�سيا�سية بنت التاريخ،
والتاري���خ ابن اجلغرافيا ،والأخ�ي�رة لن تتبدل» ،لذلك
البد من الإ�ض���اءة ب�إيجاز على تاريخ �سورية احلديث،
ومقارنته مع االحداث التي متر بها اليوم.
الريب �أن دور �س���ورية االقليمي �ضمر ،بعد العدوان
ال���دويل الكبري ال���ذي تتعر�ض له ،ولك���ن احلديث عن

�أن «اجل���ارة االقرب» كدولة مل تع���د موجودة فعلي ًا
رغم وجودها على اخلريط���ة ،كما جاء يف التحليالت
اال�ستخباراتية وال�سيا�سية «الإ�رسائيلية» ،فهي لي�ست
دقيقةً ،رغم امل�أزق الذي متر فيه اجلغرافيا ال�سيا�س���ية
ال�س���ورية راهناً ،وهو لي�س الأول والوحيد ،ففي العام
� ،1957ش���هدت احلدود ال�ش���مالية ال�س���ورية ح�ش���وداً
ع�سكري ًة تركي ًة بحجة املناورات الع�سكرية كان الهدف
احلقيقي لها �آنذاك �ص���د التدخل ال�سيوفياتي ،واخلطر
ال�شيوعي يف �س���ورية ،ولكنها خرجت من هذا امل�أزق
قوي ًة بعد وحدتها ال�سيا�سية مع م�رص يف العام .1958
كذلك ما بني العام  1982و ،1984تعر�ض���ت �سورية
ل�ض���غوط �أمريكي���ة� ،أثر ح���وداث تنظي���م «الأخوان
امل�س���لمني» ،املدع���وم �آنذاك من «نظام �ص���دام» يف
العراق ومنظمة «فتح» بقيادة يا�رس عرفات.
يف املقابل ،تلقت دم�شق دعم ًا رو�سيا ع�سكريا
و�سيا�سيا ،غري حمدود يف عهد الزعيم ال�سيوفياتي
يوري اندروبوف ،فتمكن الرئي�س حافظ الأ�سد من
�ش����ل يد هذا التنظيم ،بعد دخول اجلي�ش ال�سوري
اىل طرابل�����س يف الع����ام  ،1985التي حتولت يف
حينه �إىل «�إمارة �إ�سالمية» ومالذاً «للأخوان»،

بق�صد ا�ستهداف الأمن القومي ال�سوري.
بالعودة اىل ال�ض���غوط املذكورة ،يف � ،1983أطلقت
القوات اجلوية الأمريكية ع�رشات املقاتالت �ضد مواقع
اجلي�ش ال�س���وري يف لبنان ،حتديداً يف البقاع ،بذريعة
�أن ال�س���وريني �أطلقوا �صواريخ �أر�ض  -جو على طائرة
ا�س���تطالع �أمريكية .وكانت النتيجة ا�سقاط امل�ضادات
الأر�ضية ال�سورية الرو�سية ال�صنع ثالث طائرات نفاثة
�أمريكية فوق البقاع.
وتاري���خ العالقات القوية بني رو�س���يا و�س���ورية،
يعي���د نف�س���ه اليوم مع الرئي�س�ي�ن فالدمي�ي�ر بوتني
وب�شار الأ�سد ،فال جدوى من ال�ضغوط الدولية ال�سقاط
الدولة ال�س���ورية� ،أوتغيري حدودها ال�سيا�سية بوجود
الدعم الرو�س���ي ،غري امل�س���بوق لها  ،ويف الوقت التي
تتم�سك فيه مو�سكو باحلكم ال�سوري ،وبوحدة الأرا�ضي
ال�س���ورية ،وب�رضورة مكافح���ة الإرهاب ،على �أن يكون
للجي�ش ال�سوري الدور الطليعي يف هذا ال�ش�أن.
فالدولة ال�سورية التزال قائمة ،ومرتكزة على ثالث
دعائم :الرئي����س ،اجلي�ش والأجه���زة الأمنية ،ولطاملا
قادر هذا الثالوث على حماية العا�صمة دم�شق وعقدة
موا�صالت �سورية وهي حم�ص ،وال�ساحل ال�سوري الذي

ي�شكل متنف�س ًا اقت�ص���اديا وع�سكريا لهذه الدولة ،فهي
باقية ،وال خوف من �سقوطها.
�أما بالن�س���بة� ،إىل املناطق اخلارجة عن �س���لطتها،
ف�ي�رى املرجع �أنها قد تعود اىل كن���ف الدولة� ،إما من
خالل عملي���ة ع�س���كرية ،و�إما من خالل مفاو�ض���ات
�سيا�س���ية .وتلفت م�صادر �سيا�س���ية اىل �أن اجلغرافيا
باقي���ة على حاله���ا رغم خروج بع����ض املناطق عن
�سلطة الدولة يف هذه املرحلة ،م�ؤكد ًة �أن الدعم الدويل
الذي تتلقاه دم�ش���ق من �أ�صدقائها �سيحول حتما دون
�أي تغيري يف خريطتها احلالية.
وهكذا ،يطهر بقوة خط�أ مقولة «الدولة ال�س���ورية
مل تعد موج���ودة عل���ى اخلريطة االقليمي���ة» ،فدور
�سورية يف املنطقة يفر�ضه التاريخ واحل�ضارة العريقة
واجلغرافيا .فهي ت�ش���كل �سوريا عقد موا�صالت عاملية
عرب التاريخ ،وقوة الدولة ال�سورية يف عدم قدرة الدول
الك�ب�رى على تخطيها وما امل����أزق الكبري الذي متر به
الدولة وحجم احل�شد الدويل �ضدها �سوى م�ؤ�رشات على
�أهمية �سورية اال�سرتاتيجية اقليميًا ودوليًا.
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سوريا وأوروبا« ..الجسر الجوي» مرتدا!ً
بالطبع ال تنف�ص���ل التفجريات
االرهابية يف العا�صمة البلجيكية
عن تفجريات باري�س وتركيا ،وقبلها
االرهاب الذي �رضب لبنان والعراق
و�س���وريا وتون�س وم��ص�ر وليبيا
وغريه���ا ...والالئحة تطول ،ولكنها
ت�شري اىل م�سار واحد باجتاهني :اىل
�سوريا ومنها.
ا�ستفا�ض امل�س�ؤولون االوروبيون
والأمريكيون ومعه���م بع�ض الدول
االقليمية كرتكيا وال�سعودية وقطر
و�س���واها ،طيلة �سنوات خم�س ،يف
حماولة ابتداع �أ�س���اليب للتخل�ص
من النظام ال�س���وري ورحيل رئي�سه
ال���ذي قال عن���ه وزي���ر اخلارجية
الأمريكي يومً ���ا ،ب�أنه «مغناطي�س
ج���اذب للإره���اب» .وبالرغم من
م���رور �س���نوات عدّة ،عل���ى اندالع
احلريق يف اله�شيم ال�سوري ،ورحيل
م�س����ؤولني اوروبيني ،بقي الأ�س���د،
وعاد االرهابي���ون اىل بالدهم الأم،
يفجرون حقده���م يف الأبرياء .فهل
باتت اوروبا هي املغناطي�س؟
ق���د يق���ال كث�ي�رً ا يف �أ�س���باب
الهجم���ات االرهابي���ة يف اوروبا،
و�سينق�س���م الر�أي الع���ام االوروبي
ويحت�ش���د ويقيم امل�سريات ليفّوت
عل���ى اليم�ي�ن املتط���رف �إمكانية
ا�س���تغالل ه���ذه الهجم���ات �ض���د
الالجئني ،ولكن هل مَ ن ي�س����أل ما
دور ال�سيا�سة اخلارجية االوروبية؟
وما ال���ذي جن���اه االوروبيون من
احلريق الذي �س���اهموا با�ش���عاله
يف ال�رشق الأو�س���ط؟ وملاذا �أقاموا
بالأ�س���ا�س «ج�رسًا جويً���ا» ينقل
االرهابيني من كل �أنحاء �أوروبا عرب
مطار بروك�سل ،اىل تركيا ،والدخول
عربها اىل �سوريا؟.
وب���كل الأح���وال ،وبغ�ض النظر
�إن كانت هذه اال�س���ئلة �ستثار علنًا
�أم ال ،يبق���ى �أن م�ص�ي�ر ما �أ�س���مي
يومً ���ا يف اوروب���ا «ث���ورة حرية
�ض���د الديكتات���ور» ،وم���ا ي�رصفه
االوروبي���ون على اال�س���تثمار يف
«املعار�ضني املعتدلني»� ،سيكون
على املحك ،ومن حق املعار�ض�ي�ن
ال�س���وريني �أن يقلق���وا كلما تقدم
الوقت ،وزاد التوح�ش تو�س���عً ا يف
العامل ،لأنه يعني باخت�صار �سهولة
التخل���ي عنهم ،ولهذه اخلال�ص���ة
دالئل عدّة:
 كلم���ا ازداد االحراج االوروبيمبو�ض���وع الالجئني ،كلم���ا احتاج
االوروبي���ون اىل م�س���احة �س���ورية
يعي���دون الالجئني اليها ،ولن تكون
هذه امل�س���احة �أو املنطقة الآمنة �أو
�س���مّها ما �ش���ئت� ،إال بالتوافق مع
الرو�س والدولة ال�سورية كما �أعلنت
موغريني يومً ا.
 كلم���ا زاد التوح�ش االرهابيداخل اوروب���ا ،اقتنع امل�س����ؤولون
االوروبيون بعقم �سيا�ساتهم الأمنية،
و�أن اجل�رس اجلوي الذي فتحوه يومً ا
لرتحي���ل التطرف ال���ذي ترعرع يف
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¡ بوغدانوف :االنتخابات الت�رشيعية يف
�سورية ال تتناق�ض مع قرارات جمل�س الأمن

�أكد املمثل اخلا�ص للرئي�س الرو�سي ل�ش�ؤون ال�رشق
الأو�س���ط وبل���دان �أفريقي���ا نائب وزي���ر اخلارجية
ميخائيل بوغدانوف �أن بالده كانت دائما مع احلوار
ال�ش���امل الذي ي�ض���م جميع مكونات املجتمع حلل
الأزمة يف �سورية ،داعيا للعمل من �أجل «ت�صحيح
الأم���ور و�إزال���ة النواق�ص التي ت�ش���هدها حمادثات
جنيف مث���ل عدم م�ش���اركة بع�ض الق���وى املهمة
املوجودة يف �صفوف املعار�ضة.
وج���دد بوغدانوف موقف بالده جت���اه االنتخابات
الت�رشيعية يف �سورية وقال« ..وفقا للد�ستور احلايل
ف�إن انتخابات جمل�س ال�ش���عب يجب �أن جتري يف
ني�س���ان املقبل و�أن ذلك �ش����أن القيادة ال�س���ورية
الت���ي تت��ص�رف على �أ�س����س قانوني���ة وت�رشيعية
متمثل���ة بالد�س���تور احلايل وه���ذا ال يتناق�ض مع
مفاهيم وقرارات جمل�س الأمن اخلا�ص���ة بالعملية
ال�سيا�سية».

¡ فريق �أمريكي ي�رشف على الأوراق التي
تقدمها «معار�ضة الريا�ض» لدي مي�ستورا

ك�شف��ت م�صادر يف الأمم املتحدة �أن وفد «معار�ضة
الريا���ض» لدي��ه فري��ق خ�براء متخ�ص���ص ي�ض��م
�أمريكيني ي�رشف على الأوراق والردود التي يقدمها
ه��ذا الوفد اىل املبعوث اخلا���ص للأمني العام للأمم
املتحدة �إىل �سورية �ستافان دي مي�ستورا .
وعل��م م��ن م�ص��ادر الأمم املتح��دة �أن رد وف��د
معار�ض��ة الريا�ض عل��ى ورقة العنا�رص الأ�سا�س��ية
للحل ال�سيا�س��ي للأزمة الت��ي قدمها وفد اجلمهورية
العربي��ة ال�س��ورية اىل احلوار ال�س��وري ال�س��وري يف
جنيف �سيكون ب�إ�رشاف كامل من هذا الفريق.
وذك��رت امل�ص��ادر يف الأمم املتح��دة �أن وف��د
«معار�ضة الريا�ض» �أجل اجتماعه مع دي مي�ستورا
ليطلع اخلرباء الأمريكيني عليها.

¡ رد �أمريكي قا�س على ر�سالة تركي
الفي�صل

تفجريات بروك�سل ..الإرهاب ي�ضرب عا�صمة اوروبا

جمتمعاته���م وللتخل�ص من اخلاليا
االرهابي���ة النائمة لديه���م ،ورميها
يف ال�رشق الأو�س���ط لتلقى م�صريها
املحت���وم موتًا ،قد عادت اليهم �أكرث
توح�شً ا وتطرفًا� .سيقتنع االوروبيون
يف النهاية� ،أن الفكر ال�شيطاين الذي
�صوّر لهم �إمكانية ار�سال املتطرفني
اىل ال�رشق االو�سط للقتال اىل ما ال
نهاية ،وال�س���تنزاف متب���ادل بينهم
وبني اجلي�ش ال�س���وري ،مل يح�س���ب
ح�س���اب �أن }من يعمل مثقال ذرةٍ
خريًا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة �رشًا
يره{.
وعندما ي�صل االوروبيون اىل هذه
القناعة التامة� ،س���يهرعون م�رسعني
اىل الدولة ال�س���ورية للح�صول منها
على معلومات ا�س���تخبارية و�أمنية
حول االرهابيني العائدين اىل اوروبا،
واملجهزي���ن للتفج�ي�ر فيه���ا ولقتل
االبرياء يف �أنحاء القارة ،ويف مقابل
هذا لن يتوانوا ع���ن تقدمي التنازالت
ال�سيا�س���ية للنظ���ام ،والتخل���ي عن
املعار�ضة.
 هذا يف م���ا خ�ص االوروبيني،�أما الأت���راك الذين مل يج���دوا حرجً ا

التفجيرات االرهابية
في العاصمة البلجيكية
ال تنفصل عن تفجيرات
باريس وتركيا

يومً ���ا يف التخلي عن قيادات حما�س
الإخوانية ،ف�س���يجدون �أنف�سهم يومً ا
بعد ي���وم ،حمرج�ي�ن باالرهاب يف
الداخ���ل ،وبحرب �أهلي���ة داخلية مع
الأك���راد ،وباقت�ص���اد م�ت�ردٍ ،وانهيار
م�ستمر يف �سعر �رصف اللرية الرتكية،
ومبليوين الجئ �سوري ،ي�ضاف اليها
التهدي���د الأك�ث�ر خطرًا عل���ى الأمن
القومي الرتكي؛ قيام فيدرالية كردية
�س���ورية ،عل���ى حدوده���م املبا�رشة
مع �س���وريا .وقد يكون التلميح الذي
�أ�شار اليه ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،حول

(�أ.ف.ب)

امكاني���ة تراجع تركيا ع���ن موقفها
ال�سابق حول م�صري الرئي�س ال�سوري،
ق���د قاله الأت���راك يف طه���ران ،ولكن
هل �س���يقبل الرو�س بهذا الثمن الذي
يعر�ضه االتراك ،مقابل انخراطهم يف
الت�سوية؟ بالت�أكيد ال� ،سيطلبون �أكرث
بكثري من ذلك.
وهكذا� ،أكرث من يجب عليه القلق
الي���وم وغدًا كلما تفاقمت امل�ش���اكل
الأمنية وال�سيا�س���ية يف العامل ،هي
املعار�ض���ة ال�س���ورية يف اخل���ارج،
ف���كل عملية ارهابي���ة ينفذها جمرم
انتح���اري ،ت�س���حب من ر�ص���يد هذه
املعار�ضة الدويل واالقليمي ،فالدول
يف النهاية لي�سات جمعيات خريية،
وح�ي�ن يُعقد «الب���ازار» يف النهاية
�سي�س���اوم االوروبيون وي�شرتون ممن
يقدم لهم قيمة �أف�ض���ل ب�س���عر �أدنى.
والأهم ،يبدو �أن التاريخ �سيذكر يومً ا،
�أن نارًا �أ�ش���علت يف الثوب ال�س���وري،
فامت���دت اىل ال�س���عودية واخللي���ج
العرب���ي ،وتركيا واوروب���ا ف�أحرقتها
معها.

د .ليلى نقوال

كتب نائب رئي�س ق�س���م الدفاع ودرا�سات ال�سيا�سة
اخلارجية يف معهد «كايتو كري�س���تيفور بريبال»
مقال���ة ن�رشت على موقع «نا�ش���ونال انرت�س���ت»،
رد فيه���ا على املقال���ة الأخرية الت���ي كتبها مدير
اال�س���تخبارات العامة ال�س���عودية الأ�س���بق تركي
الفي�صل حتت عنوان�« :سيد اوباما ،نحن ل�سنا ركاب ًا
جمانيني».
ور�أى الكات���ب �أن كالم الفي�ص���ل ال���ذي يفي���د بان
الريا�ض حترتم ارادة �ش���عوب املنطقة هو م�ضحك،
م�ضيف ًا« :ا�س�ألوا املتظاهرين يف البحرين� ،أو حتى
امل�رصيني».
وفيما يخ�ص ما قاله الفي�صل بان ال�سعودية لي�ست
«راكب ًا جماني ًا» (وهو م�صطلح يعني اال�ستفادة من
العالقات الثنائية مع وا�ش���نطن دون القيام ب�شيء
مقابل حتمي���ل امريكا كامل العبء) ،رد الكاتب بان
العالقات االمريكية ال�سعودية دائم ًا ما تعار�ضت مع
التزام امريكا املعلن بالدميقراطية وحقوق االن�سان.
ويف الوقت نف�س���ه� ،ش���دد الكاتب على ان التحالف
االمريك���ي ال�س���عودي ال ي�س���يء فق���ط اىل القي���م
االمريكية ،بل يه���دد كذلك االم���ن االمريكي .ولفت
اىل ان الوالي���ات املتحدة ومنذ اخلم�س���ينيات على
االق���ل ،كثرياً ما تورطت يف خالفات �إقليمية لتهدئة
املخاوف ال�س���عودية والت�أكيد على التزامها ب�أمن
ال�س���عودية .ونبه اىل ان النتائج كانت �س���يئة يف
الكثري من هذه احلاالت ،م�ست�شهداً باحلرب يف اليمن
والتي قال انها تخا�ض «بالنيابة عن ال�سعودية».
واعترب الكاتب اي�ض ًا ان التحالف االمريكي ال�سعودي
لعب دوراً ا�سا�س���ي ًا يف ن��ش�ر الراديكالية والتطرف
داخل املنطقة وتفككها وقو����ض الليربالية واالمن،
م�شدداً على ان التحالف ال يزال يت�سبب بذلك.
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الحرب السورية بداية الحرب على روسيا
يحاول البع�ض قراءة احلرب العاملية
عل���ى �سورية بقي���ادة �أمريكي���ة ومتويل
خليج���ي ،ب�أنها حرب مو�ضعية ت�ستهدف
�سوري���ا فق���ط وب�ش���كل �أكرث دق���ة ب�أنها
ت�سته���دف الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ونظامه
وهذه قراءة جزئي���ة ناق�صة ومبتورة وال
ميك���ن ال�سري بها لأنها جت���ايف احلقيقة،
فاحل���رب الأمريكي���ة وال�صهيونية على
�سوري���ا ح���رب متعددة الأه���داف ح�سب
امل�شاركني بها �أي حرب اجلوائز املتعددة
وجوائ���ز الرت�ضية� ،إنها ح���رب املقامرة
العاملي���ة الت���ي ت�ؤث���ر بنتائجها على
م�ست���وى الإقليم وامل�شه���د الدويل وفاق
التايل:
�إن �إ�سقاط �سوري���ة الدولة التي متثل
قل���ب العروب���ة احلقيق���ي ه���و اخلطوة
الأ�سا�سية ملح���و العروبة  ....التي قادها
الرئي�س عبد النا��ص�ر والأحزاب القومية
العربية وا�ستبدالها باخلليجية «�سعودة
العروبة» .وه���ذا هو اله���دف ال�سعودي
لزعامة العامل العربي.
�إن �إ�سق���اط �سوري���ة املقاومة يعني
�رضب حركات املقاومة والتحرير العربية
ويف مقدمته���ا املقاوم���ة اللبنانية ،مما
يحقق الأه���داف الإ�رسائيلية ومنع عودة
الالجئني وا�سقاط الق�ضي���ة الفل�سطينية
من الوجدان العربي والفل�سطيني.
�إذا �سقط���ت �سوري���ة وتق�سم���ت �إىل
دويالت وفدراليات تن�ضم �إىل العراق الذي
ال يزال ي�صارع التق�سيم مع كل الطعنات
الكردي���ة وبع����ض العراقي�ي�ن لأ�سب���اب
مذهبي���ة او مطام���ع �شخ�صي���ة ويكون
امل�رشوع الأمريكي لل�رشق الأو�سط اجلديد
قد بن���ى مداميكه الأوىل التي تتكامل مع
تق�سيم ال�سودان وغريه.
�سقوط �سورية ي�ض���ع ال�رشق الأو�سط
والع���امل العرب���ي و�آبار النف���ط والغاز
والطرق البحرية حتت ال�سيطرة الأمريكية
مما يفتح لها التحكم بالعامل من �أوروبا
�إىل ال�ص�ي�ن �إىل رو�سيا التي متثل الهدف
الأ�سا�س كخطوة �أوىل.
كان���ت �أمريكا قبل احل���رب ال�سورية
تتعامل مع رو�سيا كدولة من دول العامل
الثال���ث تفر�ض العقوب���ات الإقت�صادية
عليها وت�شاغلها يف جورجيا وال�شي�شان

قاعدة «حميميم» اجلوية ..رو�سيا لن ترتك خط الدفاع الأول عن مو�سكو

لن يغادر الروس الميدان
السوري وسيعودون خالل
ساعات إذا اقتضت الحاجة

و�أوكراني���ا والق���رم ،ومل ت�ستطع رو�سيا
تعوي�ض الفج���وة بينها وب�ي�ن �أمريكا
منذ �إنهي���ار الإحت���اد ال�سوفياتي حتى
ج���اءت الفر�صة الذهبية يف �سورية وقد

تردد الرو����س كثرياً للتدخ���ل املبا�رش،
ومل ي�سان���دوا �سوريا �إال «بالفيتو» يف
جمل�س الأمن حتى �سنحت الفر�صة لهم
للن���زول �إىل �ساحة املي���دان الع�سكري
وال�سيا�سي بالتن�سيق مع �إيران و�سوريا
والعراق ،وخ�ل�ال خم�س���ة �أ�شهر ح�صد
الرو����س ما كانوا يطمح���ون �إليه طوال
ع�رشين عام��� ًا وب�أقل اخل�سائر وب�رسعة
قيا�سية .
عاد الرو�س �إىل العامل العربي وال�رشق
الأو�س���ط لأول مرة وب�ش���كل وا�ضح وقوي
منذ ان ق���ام انور ال�س���ادات بطرد اخلرباء
ال�سوفيات من م�رص .
فر�ض الرو�س انف�سهم �رشكاء حقيقيني
مع �أمريكا يف املفارقات املتعلقة ب�سورية
وحت���ول امل�صطل���ح الإعالم���ي (كريي –

الفروف) �إىل �أيقون���ة املفاو�ضات ال�سورية
و عادت رو�سيا يف الإعالم العاملي لتخرج
من عزلتها وح�صارها.
لأول م���رة يف تاري���خ رو�سي���ا وحتى
الإحت���اد ال�سوفياتي تتمركز قوى ع�سكرية
رو�سية �ضخمة برية وبحرية وجوية على
�شاطىء البح���ر املتو�سط قبالة ال�سواحل
الرتكي���ة (ع�ضو النات���و) وبر�ضى �أمريكي
وعدم ممانعة �أوروبية �أو دولية وهذا ميثل
قمة النجاح الرو�سي التاريخي.
كانت رو�سيا بحاج���ة بعد عقدين من
الزم���ن لإ�ستعرا����ض القوة و�إع���ادة الثقة
لل�شع���ب الرو�سي ب�إمتالك���ه القوة وك�رس
حاجز اخل���وف من املواجه���ة لإ�سرتجاع
�أجماد املا�ضي من القيا�رصة حتى الثورة
ال�شيوعية وبعد الهزمي���ة يف �أفغان�ستان،

وهذا ما وفرته ال�ساح���ة ال�سورية للرو�س
وبفرتة زمني���ة ق�صرية وقيا�سية وبخ�سائر
ب�رشي���ة وع�سكرية ال تذك���ر وكذلك بكلفة
�إقت�صادية غري كبرية ن�سبياً.
ولأن التدخ���ل الع�سك���ري �أو �أي حرب
لي�س���ت هدف��� ًا بح���د ذاته���ا ب���ل و�سيلة
لتحقي���ق امل�صالح للأطراف امل�شاركة ،لذا
ف�إن التدخ���ل الع�سك���ري الرو�سي خطوة
يف امل��ش�روع الرو�سي ال���ذي يتقاطع مع
امل�صلح���ة ال�سوري���ة يف م���كان ما ،وهو
مرحلة م���ن مراحل امل��ش�روع ال�سيا�سي
الرو�س���ي ،وال�سيا�سة �أو احل���روب لي�ست
جمعي���ة خريية بل هي حتال���ف م�صالح
ف����إذا ما نظ���ر �أحد الأط���راف �أن م�صاحله
قد حتققت ف�إنه ين���زل البندقية عن كتفه
لتح�صني الأرباح.
لكن ال�س�ؤال...ه���ل �ست�سقط �سورية �أو
الرئي�س الأ�سد يف حال ان�سحبت رو�سيا ؟
�إن �سوري���ة التي �صمدت خم�س �سنوات
ومل يكن معها �س���وى املقاومة يف لبنان
وايران وبع�ض الأ�صدق���اء ،وكانت وحيدة
ومل ت�سقط ف�إنها ت�ستطيع ال�صمود لع�رشة
�أو ع�رشي���ن عام ًا �إ�ضافي��� ًا و�سواء ان�سحب
الرو�س (وه���م مل يقولوا ذل���ك) والوقائع
تقول عك�س ذلك �أي�ض ًا ومع ذلك لو �سلمنا
ب�إن�سحابهم ف�إن اجلي�ش وال�شعب والقيادة
ال�سورية مع حلفائهم قادرون على ال�صمود
والإنت�صار بعد خم����س �سنوات من احلرب
الإرهابية ،وخ�صو�ص ًا ان املع�سكر امل�ضاد
بد أ� بالتفكك على �صعيد الدول واجلماعات.
و�أخ�ي�راً �إن �سقطت �سوري���ة فهو بداية
ال�سق���وط لرو�سي���ا ،و�سينتق���ل املارين���ز
التكف�ي�ري م���ن �سوري���ا �إىل اجلمهوريات
الرو�سية الإ�سالمية ،ل���دك �أ�سوار الكرملني
ثانية ،فه�ؤالء التكفرييون ورعاتهم هم من
�رضبوا الكرمل�ي�ن يف �أفغان�ستان ثم نقلوا
�إىل �سورية والع���راق و�سينقلون ثانية �إىل
مو�سكو وطهران.
ولذا لن يغادر الرو�س امليدان ال�سوري
و�سيع���ودون خ�ل�ال �ساع���ات �إذا اقت�ضت
احلاجة كم���ا قال الرئي�س بوتني فليطمئن
الأ�صدق���اء وليغ�ضب ال�شامت���ون� ....سوريا
�ستنت�رص.

د.ن�سيب حطيط

لقاء وطني تضامني مع المقاومة ورفضا لقرار تصنيف حزب الله تنظيمًا ارهابيًا
بدعوة م���ن االحت���اد البريوتي �أقيم لق���اء وطني
مبركزه يف ف���ردان ح�رضه عدد من ممثل���ي الأحزاب
والقوى الوطنية والإ�سالمية.
و�ألقى رئي�س االحتاد البريوتي الدكتور �سمري �صباغ
كلمة �شدد فيها على �إدانة بريوت الوطنية وا�ستنكارها
لو�صف املقاومة تنظيم��� ًا ارهابياِ .و�أجمعت الكلمات
عل���ى دعم املقاوم���ة العربية يف فل�سط�ي�ن والعراق
واليمن ولبن���ان و�شددوا على الدفاع ع���ن اال�ستقرار
الوطني ،م�ؤكد ًة على دعم املقاومة وتوحيد ال�صفوف
م���ن �أجل مواجهة ه���ذه الق���رارات باعتبارها قرارات
حاق���دة وم�سمومة وتخف���ي ق�صدا مبيت���ا ،ي�ستهدف
اال�ستق���رار يف لبنان وحماولة عزل حزب اهلل والت�آمر
على املقاومة العربي���ة يف فل�سطني والعراق واليمن
ولبنان.

من اللقاء الوطني يف االحتاد البريوتي

www.athabat.net
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بعد عجز مخططي العدوان على اليمن ..هل فتحت نافذة لوقف الحرب؟
على وق���ع املجازر �شبه اليومية جراء
غارات العدوان املتعدد اجلن�سيات بقيادة
ورعاية �سعودية على اليمن ،فتحت نافذة
احتمال جتدد املحادثات ال�سيا�سية لوقف
احلرب الفا�شلة يف يل ذراع اليمنيني ،بعد
ان اقتنع خمططو العدوان ومنفذوه بف�شل
اخليار الع�سكري حل�سم االمور ل�صاحلهم.
اال�ش���ارة االوىل ج���اءت عل���ى ل�سان
«غوبلز» العدوان ،العميد ال�سعودي احمد
ع�سريي الذي اعل���ن قرب انتهاء العمليات
الع�سكري���ة يف اليم���ن ,وه���و ال���ذي كان
اعل���ن قبل ا�شهر انته���اء العدوان امل�سمى
«عا�صف���ة احل���زم» ،وانط�ل�اق «عا�صفة
االمل» الت���ي مل ت�شهد اي تبدالت ميدانية
ع���ن تلك التي اعلنت نهايته���ا ،با�ستثناء
التحول الدراماتيكي نحو االهداف املدنية،
وال �سيما اال�سواق ال�شعبية التي باتت اكرث
االهداف ت�صديرا لل�شهداء.
مبوازاة ذلك كانت عملية مفاو�ضات
طلبتها ال�سعودية جتري على احلدود مع
ان�صار اهلل لتبادل اال��س�رى ال�سعوديني
من الع�سكري�ي�ن ،باملخطوفني اليمنيني،
و�س���ط ن��ش�ر انب���اء «غوبلزي���ة» بان
املفاو�ضات جتري مع القبائل والع�شائر
على احلدود� ،سيما ان ان�صار اهلل التزموا
األصوات األوروبية
ال�صمت حتى انه���اء العملية ،واكت�شاف
المتصاعدة لوقف توريد
مدى االلتزام ال�سعودي بالوعود �سيما ان
ايا م���ن التجارب ال�سابقة مل تكن لريكن السالح إلى السعودية تضغط
اليه���ا يف الثقة املطلوب���ة بن�سبة واحد
على الواليات المتحدة
باملئة.
يف ظل ه���ذا الو�ضع ع���اد املبعوث
الدويل ا�سماعي���ل ولد ال�شيخ بث احلياة
يف حركة االت�صاالت بعد اقل من ا�سبوع
على اع�ل�ان ي�أ�سه من احتمال ردم الهوة
املليئة بااللغام� ،سيما ان اطرافا متعددة
ولي�س بعيدا من اال�ستنتاج ال�سعودي
على ر�أ�سها ال�سعودي���ة ،وبع�ض ادواتها
الفا�سدي���ن ال يريدون و�ضع حد للم�أ�ساة بان التمادي يف رف�ض التو�صل اىل حل
الت���ي رفعت عدد الفق���راء يف اليمن اىل عادل لالزمة اليمنية� ,سيجعل الأ�صوات
 22ملي���ون ان�سان ،اىل جانب تدمري بنى تتزايد رف�ضا للعدوان الذي نال ع�رشات
ومن�ش�آت ومنازل ت�صل كلفة اعادتها كما الفر����ص حل�سم االم���ور ع�سكريا وف�شل
كانت اكرث م���ن مئة ملي���ار دوالر ،وفق يف حتقي���ق امل�آرب ال�س���وداء ،يف وقت
وزراء يف حكومة عبد ربه من�صور هادي بد�أت حتى ا�ص���وات امريكية ترتفع يف
الالجئ���ة �إىل ال�سعودية .كم���ا ان هناك ان الع���دوان مل يع���د يف �صالح االمن
م�صلحة للوالي���ات املتحدة يف ا�ستمرار القوم���ي االمريك���ي ،وكذل���ك احلديث
النزف كي تبقى ا�ساطيلها جتوب املنطقة املتنامي يف اوروبا وبع�ض اروقة االمم

البحرية املتاخمة وا�ستنزاف دول اخلليج
ماليا جراء ا�رشاف خربائها على جيو�ش
تلك امل�شيخات ,وتقدمي الن�صح لهم كما
تريد ال�رشكات املنتجة لل�سالح .
اال ان اال�ص���وات االوروبية املت�صاعدة
يف الربملانات والدع���وات اىل وقف توريد
اال�سلحة اىل ال�سعودية لعبت دورا �ضاغطا
حتى عل���ى الواليات املتح���دة� ،سيما ان
جمازر متع���ددة ارتكبت بتلك اال�سلحة مل
تكن اخرها جمزرة �سوق حجة التي ذهب
�ضحيته���ا اكرث م���ن � 120شهيدا جلهم من
الن�ساء واالطفال.
مل تك���ن حركة ولد ال�شي���خ املتجددة
هذه املرة ولقاءاته م���ع االطراف اليمنية
املتنازعة مبع���زل عما �سب���ق ،ومن دون
�ض���وء اخ�رض �سعودي ،خ�صو�صا ان �سمعة
ال �سع���ود الدموية مل تع���د تطاق ودفعت
حتى االمني العام لالمم املتحدة للمنا�شدة
بوقف حمام الدم .

■ الأم��ي�ن العام حلركة الأم����ة �سماحة ال�شيخ د.
عبد النا�رص جربي �إ�ستنكر التفجريات الإجرامية
الت����ي ا�ستهدفت العا�صم����ة البلجيكية بروك�سل،
فهي ا�ستمرار مل�سل�سل العنف الذي ي�رضب عاملنا
من �سوريا واليمن والعراق وغريها من الدول التي
تع����اين �آفة الإجرام ،فهذه الأعم����ال الإجرامية ال
متت اىل الإ�سالم ب�صلة وهي تنايف القيم الدينية
والإن�سانية ،م�ؤكداً على �رضورة تكاتف املجتمع
الدويل الجتث����اث هذه الآفة اخلط��ي�رة والهدامة
التي ت�ستهدف الأمن والإ�ستقرار يف العامل.
■ الأم�ين العام حلركة الن�ض��ال اللبن��اين العربي
النائ��ب ال�س��ابق في�ص��ل ال��داوود �أ�ش��اد بوزي��ر
االت�ص��االت بطر�س حرب ،وكل م�س�ؤول �ساهم يف
ك�ش��ف ف�ض��يحة االعتداء على �شبكة االنرتنيت ،ال

�أثار الدمار من جراء العدوان ال�سعودي على اليمن

املتحدة عن احتمال حماكمات م�ستقبال
مبا يخ�ص جرائ���م احلرب ،وهذه االمور
تطرق اليها وفد الكونغر�س االمريكي يف
لقاءاته مطل���ع اال�سبوع مع امل�س�ؤولني
ال�سعوديني.
�إن اخل�سائر ال�سعودية املتعاظمة �أي�ضا
له���ا دور يف بلورة وجهة نظ���ر ب�رضورة
وقف حرب مل تق���دم ايجابية ولو �شكلية
لآل �سع���ود ،وامن���ا العك����س متام���ا كان
النتيج���ة العملية لهذا الع���دوان ،كما ان

�س��يما رئي���س جلنة االت�ص��االت النيابي��ة النائب
ح�س��ن ف�ض��ل اهلل و�أع�ض��اء اللجن��ة ،فه��ي لي�س��ت
الأوىل يف قطاع االت�صاالت ،الذي تقع عليه حفظ
االم��ن القوم��ي من التج�س���س ،ال �س��يما من العدو
الإ�رسائيلي.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �   أكدت على
�رضورة معاجلة ومتابعة مو�ضوع �شبكة االنرتنت
القيمني
غري ال�رشعية وح�سم����ه نهائي ًا ومعاقبة ّ
ب
ت
وامل�س�ؤولني عنه����ا وزجهم بال�سجن بعدما ينّ
ارتباطهم بالعدو ال�صهي����وين الغا�شم وانك�شاف
لبن����ان �أمني ًا وخ�صو�ص ًا بع�ض املواقع احل�سا�سة
كوزارة الدفاع وقيادة اجلي�ش وغريها.
■ جتم��ع العلم��اء امل�س��لمني يف لبن��ان �أك��د � أن

ال�سعودي���ة ف�شلت يف جعل حكومة هادي
تقدمي منوذج ًا ميكن الركون اليه يف ادارة
حتى املناطق التي ال ت�سيطر عليها القوات
اليمنية من ان�صار اهلل وقوات علي عبداهلل
�صالح او �سواهما.
كم���ا انه���ا ف�شل���ت يف التعام���ل مع
امللف االن�س���اين بكليته بينما امل�س�ؤولون
اليمني���ون املقيم���ون يف ال�سعودي���ة
يت�سابق���ون وابنا�ؤهم اىل تكدي�س الرثوات،
وبات االبن���اء هم مدراء مكات���ب ابائهم،

ال�رضب��ات الإرهابي��ة الت��ي ح�ص��لت يف بلجي��كا
وقبله��ا يف فرن�س��ا وبالأم���س يف تركي��ا ت�ؤكد �أن
الوح�ش الذي عملت القوى املت�آمرة على املقاومة
عل��ى �إطالق��ه قد �أفلت م��ن عقاله و�س��تتحمل هذه
ال��دول م�س���ؤولية م��ا اقرتف��ت �أيديهم ،داعي�� ًا �إىل
ت�ش��كيل حل��ف حقيق��ي لإنه��اء احلال��ة التكفريية
والتي تبد أ� بتجفيف م�صادر الدعم الفكري واملايل
ال��ذي ينطلق من دول بات��ت معروفة لدى اجلميع.
و�أعلن التجمع رف�ضه املطلق للحديث عن فيدرالية
وتق�س��يم يف الع��راق معت�براً �أن ه��ذه
يف �س��وريا
ٌ
الأحادي��ث تك�ش��ف اخلط��ة الأ�سا�س��ية يف طرح ما
�س��مي بالربيع العربي الهادف لإنتاج �رشق �أو�سط
جديد ي�ؤدي �إىل تق�س��يم العامل العربي والإ�سالمي
من جدي��د �إىل دويالت طائفي��ة ومذهبية وعرقية

وحتى بات اخلوف م���ن فقدان االمتيازات
املالية احد عوامل معار�ضة وقف القتال.
يف اخلال�صة ،فان املوفد الدويل حتدث
ع���ن مفاو�ضات �ستجري يف ني�سان املقبل
,ومن دون حتديد موع���د نهائي ما يجعل
االم���ور مفتوح���ة على احتم���االت تلعب
الغرائ���ز ال�سعودية دورا مركزيا يف حتديد
اجتاهاتها.

يون�س عودة

تك��ون �س��بب ًا لفر���ض يهودي��ة ال��دول ومقدم��ة
الن�ض��مام هذا الكي��ان �إىل جامعة ال��دول العربية
على �أُ�س���س جديدة خا�ص��ة بعد التطور الأخري من
حالة الت�رشذم احلا�صلة يف العامل العربي.
■ لق����اء اجلمعيات وال�شخ�صي����ات الإ�سالمية يف
لبن����ان �أ�شار �إىل �أن الب��ل�اد باتت مك�شوفة �أمني ًا
واقت�صادي ًا بعد افت�ضاح �شبكات تهريب الإنرتنت،
و�ضل����وع �رشكات �صهيوني����ة يف تزويد حمطات
التهري����ب باحتياجاتها ،مما ي�شكل تهديداً للأمن
الوطني ,مطالب���� ًا الأجهزة الأمني����ة والق�ضائية
ب���ض�رورة متابع����ة ه����ذه الف�ضيح����ة وتكثيف
التحقيق����ات لك�شف املتورطني ومن يقف وراءهم
و�إن����زال �أق�س����ى العقوبات بحقه����م حفاظ ًا على
�سيادة لبنان و�أمنه.
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ايلي الفرزلي :هل مسيحيو لبنان شركاء لشركائنا في الوطن أم ال ..؟
م����ا ت����زال املنطق����ة يف خما�ضه����ا
الع�س��ي�ر ،لأن ما يُر�سم له����ا ي�ستند على
كوالي�س الغ����رف املغلقة للدبلوما�سيني
ال ت�رصيحاته����م العلنية؛ وم����ع انتظار
املولود اجلدي����د ي�ستمرّ النزف امل�سيحي
يف ال�رشق وينتظر م�سيحيو لبنان موقف
�رشكائهم يف الوطن ان يكون م�رشف ًا لهم..
عن التح����والت يف املنطقة ومعركة
م�سيحي����ي لبن����ان ح����اورت «الثبات»
نائب رئي�س جمل�س النواب الأ�سبق ايلي
الفرزيل ،واليكم احلوار:
ي�ضع الفرزيل اللحظ���ة احلالية التي
مي���رّ بها لبنان يف �سياق تطورات املنطقة
والإ�ستهدافات عليه���ا ،يقول :يجب ان نقرّ
�أن الأ�رضار التي حلقت بامل�سيحيني ت�شمل
باقي مكونات املنطق���ة ،ولكن مبا يخ�ص
امل�سيحيني فالأ�رضار هائلة على امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي ،ك���ون م�س�ألة تهجريهم من
املنطقة يرافقه���ا تهمي�ش متمادي لدورهم
يف احلي���اة العام���ة ،وهذا م���ا �أ�شار اليه
البيان امل�شرتك الذي �صدر بني قدا�سة حرب
الأعظم البابا فرن�سي����س وبطريرك رو�سيا
ومو�سكو كرييل ،ولفت اليه.
يعود الف���رزيل اىل احل���رب العاملية
الأوىل لي�ش�ي�ر اىل �أن التهج�ي�ر ال���ذي
حل���ق امل�سيحيني �سيم���ا يف جبل لبنان
�سواء قت�ل�اً �أم جتويع���اً� ،ساهم باحلفاظ
على دولته���م او كيانه���م ..وي�ضيف :لكن
اليهود اي�ض ًا ا�ستغل���وا ما �سُ مّي يف حينه
حرب ابادة �ضدهّ���م ،لينتجوا زرع الكيان
الإ�رسائيلي يف املنطق���ة ..اليوم ما يهدف
الي���ه امل�سيحي���ون ه���و ان ال يبقوا حالة
مهملة يف هذه املنطق���ة ككلّ ،وهم حالة
مهملة ،لنعرتف بذلك ،من هنا تظهر اهمية
احلفاظ على دور م�سيحيي لبنان مبا ميثّل
من حفاظ على تنوّع هذا ال�رشق امللتهب.
ب���ر�أي الف���رزيل ا�ستم���رار تهمي����ش
مل�سيحي�ي�ن والتعاطي معه���م على انهم

امل�شه���د ب�صورة عادي���ة ومب�سّ طة ،الأمور
اكرث تعقيداً ،وه���ي لي�ست ابي�ض �أو ا�سود،
هي لي�س���ت مواقف معلنة وغ�ي�ر معلنة،
الأمور تتعلق ب�رصاع كبري يف املنطقة وله
جوانب حملية ،والأمور �إن متظهرت حملي ًا
ب�شكل فهي ال تك�شف ال�صورة النهائية ملا
�سرت�سو عليه الأمور ،فامل�س�ألة بحاجة اىل
قلي���ل من ال�صرب وكثري من التب�صرّ وح�سن
الت��ص�رف بالفعل وردات الفعل ..والإنتظار
قلي ًال فيه احلكم���ة ،حتى تتو�ضّ ح ال�صورة
على امل�ستوى الإقليمي ملا لها من عالقة
بامل�ستوى املحلي ،نظراً للتدخالت الكبرية
فيما بينهما.
وهل ميك���ن انتظار موق���ف �شجاع
من قبل احلريري���ة ال�سيا�سية التي تقف
يف وجه الإجم���اع امل�سيحي بخ�صو�ص
الإ�ستحق���اق الرئا�س���ي ،يق���ول الفرزيل:
تداخل الإقليم���ي باملحلي اق�صد ب�صورة
وا�ضح���ة �أن م�س�ألة ال��ص�راع الإقليمية
بحاج���ة اىل موق���ف وا�ض���ح م���ن قبل
ال�سعودية ،التي مل يعد خافي ًا على احد
ان له���ا دوراً رئي�سي��� ًا يف ايجاد احللول

حالة ا�ستتباعية هام�شية� ،أمر ال ميكن �أن
ي�ستم���رّ ،لأنه و�ض ٌع غري طبيعي ،يقول :كل
ما يطم���ح اليه م�سيحيو لبنان هو تطبيق
الد�ستور ب�صورة �سليمة ،وا�سرتداد حقوقهم
الد�ستورية التي �سرُ قت ،لأن التعاطي معهم
كـ«تفلي�سة» وتوزي���ع ح�ص�صهم النيابية
والوزارية والإدارية واملالية على خمتلف
املكونات الأخرى ،من �ش�أنه ت�ضييع قيمة
لبنان يف املحي���ط ،وخ�صو�ص ًا �أن مطالب
امل�سيحي�ي�ن يف لبن���ان ه���ي حتت �سقف
وحدة البلد واحلفاظ على الد�ستور.

املطلوب عناد امل�سيحيني
ن�س�أل الفرزيل ع���ن عدم قدرة جت�سيد
ه���ذا التو�صيف وال ب�أي جم���ال �أو تف�صيل

�صغ�ي�ر يف ال�سيا�س���ة املحلي���ة ،ي���رد:
امل�سيحي���ون يجب ان يعاندوا يف الوقوف
يف وجه عملي���ات التهمي�ش التي تطالهم،
و�أن ي�ستم���روا يف الن�ضال من دون مهادنة
مهما عظمت الت�ضحيات ،كما عليهم ت�أمني
اكرب قدر ممكن من وحدة ال�صف يف الق�ضايا
التي تخ�صهم كما ح�صل يف تفاهم وتقارب
العماد مي�شال عون والدكتور �سمري جعجع،
الذي انعك�س ايجاب ًا على «التيار الوطني
احلر» و«القوات اللبنانية» وامل�سيحيني
بالعموم ..كما ح�سن اختيارهم للتحالفات
العامة الدارة ال�رصاع ب�صورة �سليمة.
ن�س�أل���ه ع���ن املطل���وب بخ�صو����ص
امل�سيحيني �سيما وانهم جتاوزوا خالفاتهم
ووحدوا ر�ؤيته���م �أقله بال�ش����أن املحلي،
يجيب نائب رئي�س جمل�س النواب الأ�سبق
ايل���ي الفرزيل :ما حتقق من مكا�سب كبرية
نتيج���ة ت�شت���ت امل�سيحي�ي�ن وتفككه���م
على مدى عقود كان���ت ل�صالح املكونات
الطائفي���ة الأخرى ،له���ذا ال�سبب ا�ستعادة
احلقوق الد�ستورية لي�ست بالأمرالهينّ  ،وال
ميكنها �أن تكون ب�ص���ورة اوتوماتيكية ما
�إن ح�صل تق���ارب �أكرب قوتني م�سيحيتني..
�إنه ن�ض���ال طويل ويجب �أن ي�ستمرّ ويجب
�أن ي�ؤخذ باحل�سبان �أن الهجمة قد تطورت
وازدادت يف وجه امل�سيحيني ما �إن �أقدموا
عل���ى حتقيق احل��� ّد الأدنى م���ن التفاهم
م���ا بني التي���ار والقوات ،لذل���ك اعتقد ان
امل�سيحي�ي�ن قطعوا �شوط��� ًا كبرياً يف هذا
املجال ،وان الن��ص�ر احلقيقي يف ا�سرتداد
بع�ض حقوقه���م الد�ستوري���ة �أ�صبح على
قاب قو�سني من حتقيقه ،وبر�أيي ال �شك يف
حتميتها ،ولكنه يلزمها مزيد من التما�سك
وال�صرب والإميان للو�صول اىل املبتغى.

املطلوب احلذر
ن�س�أل الفرزيل عن ر�ؤية رئي�س جمل�س
النواب بري للإ�ستحق���اق الرئا�سي� ،سيما
و�أنه ال يدعم م���ا توافق عليه امل�سيحيون
وي�ؤي���ده حزب اهلل ،يق���ول :ال يجب قراءة

يف �سوريا متعرثة رغم ا�ستمرار امل�ساعي
لتمرير هكذا خمط���ط ،خدمة لعدة اطراف
�أهمها «ا�رسائيل».

ال�س�ؤال

واىل اي م���دى ازمة لبن���ان والرئا�سة
يف لبن���ان متعلق���ة بنتائ���ج التفا�صيل
النهائي���ة ملا يُح���اك يف الإقلي���م ،يقول
الفرزيل :ازم���ة الرئا�سة يف لبنان مرتبطة
ارتباط ًا وثيق ًا وعميق ًا وع�ضوي ًا مع اجلواب
على �س�ؤال واحد ،ه���ل ان امل�سيحيني يف
لبن���ان هم �رشكاء يف الوطن �أم ال؟ وبر�أيي
م���ن عليه ان يجيب على ه���ذا ال�س�ؤال هم
املكونات ال�رشيكة يف الوطن ،لأنه �إذا كان
امل�سيحي���ون ب�أكرثيتهم ال�ساحقة قد �أكدوّا
على حقيقة مت�سكهم بوحدة لبنان ،و�أكدوّا
على ارادتهم ان يكون���وا �رشكاء حقيقيني
يف لعب���ة ال�سلطة حتت �سق���ف الد�ستور،
على املكونات الأخرى ان تثبت ان م�س�ألة
التل���ذذ بعملية ا�ستتباع هذا املكوّن �أمر ال
طائل منه وال يخدم ال الد�ستور وال احلياة
امل�شرتكة يف لبنان .وهذا ما ننتظر اجلواب
عليه.
وم���اذا ل���و كان اجل���واب املزيد من
املماطلة والإنتظ���ار ،هل املطلوب انك�سار
فريق �سيا�سي معني ليقرّ بوجود ال�رشاكة
المطلوب تطبيق الحياة
امل�سيحية ،يقول الفرزيل :نحن ل�سنا بوارد
الدستورية واحترام الدستور الت�سليم� ،أو الإنهزام� ،أو اعتبار ان الوقت �أو
طوله �ستهزم ارادتنا يف الدفاع عن حقوقنا..
ألنه الفيصل والحكم لكل
نحن �صام���دون لأننا م�ؤمن���ون بق�ضيتنا
خالف ونقاش
وم�ؤمن���ون بحقنا حتى تق���ومي الإعوجاج
يف حياتن���ا الد�ستوري���ة ،لأن���ه ت�شوي���ه
خط�ي�ر وانحراف خطري يط���ال التمديدات
للم�ؤ�س�سات الد�ستورية وبالتايل امل�سلمني
قب���ل امل�سيحيني ،وبر�أيي مع �سقوط نظام
املن�ش���ودة واملرغوبة �سيم���ا يف امللف القي���م يف الوطن وتعمي���م الف�ساد وعدم
الرئا�س���ي ،ولهذا ال�سب���ب اقول انّه يجب وجود نظام م�ساءلة وحما�سبة حقيقيني،
�إنتظ���ار تط���ورات واقع املنطق���ة ،كون الأمر ي�ستتبع ا�ست�ص���دار قانون انتخابي
الرئي�س �سعد احلريري �ضمن هذاال�سياق جديد لإع���ادة انتاج ال�سلط���ة يف لبنان
ال يخرج متو�ضعه املحلي عن اطار ارادة بدءا بانتخاب جمل����س نيابي جديد على
اململكة العربية ال�سعودية.
يليه �إنتخاب رئي�س للجمهورية حقيقي ال
رئي�س دمية �أو �صورة.
التق�سيم
وينه���ي الفرزيل حديث���ه اىل �صحيفة
«الثبات» بتوجيه ر�سالة اىل امل�سيحيني
وماذا ع���ن امل�شهد الإقليمي وكوالي�س وامل�سلمني ،يقول :للجماعة امل�سيحية يف
الدبلوما�سية الدولية بخ�صو�ص ما يُحكى لبنان اطالبهم مبزيد من التما�سك يف هذه
من تق�سيم دول ك�سوري���ا والعراق وارتداد املعرك���ة ،لأنها �آخر معرك���ة يخو�ضونها،
ذل���ك على لبنان ،يق���ول الفرزيل :يجب �أن وامّا عليه���م الإنت�صار با�ستعادة حقوقهم
نع�ت�رف اعرتاف ًا ال لب�س في���ه� ،أنه من اهم امل�سلوبة حت���ت �سقف الد�ست���ور ووحدة
اه���داف امل�ؤامرة الت���ي ت�ستهدف املنطقة لبنان و�إما �أن ينت�رصوا ..ال جمال للهزمية
والدول العربية وخ�صو�ص ًا �سوريا والعراق واالّ �سيتحول���ون اىل رق���م ال قيمة له يف
مبا لهما م���ن �أهمية يف لعبة ال�رصاع مع لبن���ان ،وهم الذين نا�ضل���وا فيه من اجل
العدو ال�صهي���وين ،هو التق�سي���م ،وهناك ان يكون���وا �رشكاء وا�صح���اب كرامة فيه.
دالئل كثرية ت�شري اىل ذلك ،من بينها خلق �أما اىل �رشكائ���ي يف الوطن امتنى عليهم
كيانات بدائية �سيا�سية بايجاد مرجعيات احلف���اظ على وحدة لبن���ان ،وهذا الأمر ال
اقليمي���ة ودولية متناق�ض���ة �ضمن الدولة ي�ستقي���م بالقه���ر والتهمي����ش ،و�إ�ستتباع
الواح���دة ،كي تك���ون وحدة ه���ذا البلد ال امل�سيحي�ي�ن ،املطل���وب تطبي���ق احلياة
قيمة له���ا ،لأنها تخت���زن يف طياتها كم ًا الد�ستورية ،واحرتام الد�ستور ،لأنه الفي�صل
م���ن التناق�ضات متنع ان يك���ون لها ر�ؤية واحلكم لكل خالف ونقا�ش ،وحدها احلياة
قوية وقومية واحدة يف مواجهة املخاطر الد�ستورية احلقيقية تعيد العي�ش امل�شرتك
والتحدي���ات ،ويف مقدمته���ا التحدي���ات احلقيق���ي وحتم���ي لبن���ان واللبناني�ي�ن
ال�صهيونية يف املنطق���ة ،وبر�أيي م�ؤامرة مبختلف م�شاربهم وتنوعهم.
التق�سي���م كبرية ج���داً وه���ي يف العراق
حاوره بول با�سيل
تبل���ورت مع ن�شوء ثالث���ة �أقاليم ،ولكنها
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رسالة من أحد ضحايا بالد
الشام إلى تركي الفيصل

هدى شديد ..ليس بالدواء وحده
م���ع �أين �أعرف الزميلة ه���دى �شديد منذ
منت�ص���ف الت�سعينيات من الق���رن املا�ضي،
وكنت �أجد فيها ،تلك امل���ر�أة الطموحة ،التي
تتطل���ع �إىل الأعلى دائماً ،دون ح�سد �أو غرية،
�أو طمع ،فق���ط لأن الإن�سان �إذا مل يطبع على
التط���ور والتقدم والرقي ،ال يكون ب�رشي ًا ميلك
العقل والإرادة واحلكمة.
هدى تلك امل���ر�أة التي ت�شعر احلزن ي�شع
من عينيه���ا ،ترى فيهما �أي�ض��� ًا الفرح ،حتى
تكاد حتتار ب�أن دم���ع املقلتني هو للفرح �أم
للح���زن ..لكنها دائم ًا كانت ت�شيع ملن حولها
التفا�ؤل واخلري والأمل.
يف هدى ،ك�أن هناك �رصاع الأ�ضداد ،الذي
يولد �شيئ ًا جميالً ،فهل النور يولد �إال بوا�سطة
«ال�سلبي والإيجابي» وحب���ة القمح تتحلل
وتتفاع���ل وتذوب مع الرتبة ،لتنبت بعد حني
�سنبلة فيها ع�رشات حبات احلنطة.
لعلني عرفت �سبب هذا التناق�ض احليوي،
يف هدى بعد قراءتي ،لكتابها «لي�س بالدواء
وحده» حيث حتدثت عن جتربتها مع املر�ض
الذي يطلق عليه كل النا�س :اخلبيث ،اللعني،
�أو»ه���داك املر�ض» ،ال���ذي بب�ساط���ة ا�سمه
«ال�رسطان».
هدى قررت بج���د� ،أن تواجه وتقاوم هذا
الزائر البغي����ض ،امت�شقت عزمه���ا وارادتها،
مراراته���ا و�آماله���ا واندفع���ت يف املواجهة،
حا�سم���ة الأمر ،يا غالب���ة �أو مغلوبة ،فعادت
�إلينا منت�رصة ،مقدمة �سرية �آالمها ومواجهتها
وانت�صارها.
م���ن رمادها نه�ضت واقتحمت احلياة من
جدي���د ،مل ت�ش���اء �أن تخت�رص �سن���وات العمر
بزائر بغي�ض ،ف�سكبت حلظات الدمع ،وكحلت
العينني الدافئتني بال���وان قزحية من الفرح

والأم���ل ،و�أن لكل يوم غ���داً ،ومت�سكت بعدالة
ورحمة �إلهية ،وخا�ضت معركة ال�شفاء ،لي�س
من �أجلها وح�سب بل من �أجل كل من يخو�ض
معها ه���ذه املعركة ،ال بل �أك�ث�ر ومن �أجلنا
نحن الذي���ن ال نعرف ماذا يخبئ لنا الغد� ،أو
امل�ستقبل.
الزميلة هدى �شدي���د ،قدمت لنا ،خال�صة
جتربة وحياة ،وك�أنها �أرادت �أن ت�ؤكد �أننا يف
�أزمن���ة احللم املر�سومة ،ميكنن���ا �أن ن�ستلهم

�آفاق ًا لأزمنة وردي���ة ،وميكننا �أن نعرب النفق
الأ�سود ،نحو ال�ضوء ..فما «�أ�ضيق العي�ش لوال
ف�سحة الأمل»...
هدى �شدي���د ،حتية لك ،لأنك يف جتربتك،
قدمت لنا الدر�س والقدوة ،و�شكراً على كتابك
الذي �أمتنى �أن يزي���ن مكتبة كل فرد منا ،لأن
فيه جتربة حياة.

�أحمد زين الدين

«عشاق نجمة» رواية جديدة لسلوى البنا
«ع�ش���اق جنمة» رواي���ة للزميلة �سلوى
البنا� ،ص���درت ع���ن دار الآداب ،وفيها تتابع
الروائية الفل�سطيني���ة �سل�سلة حكاياتها عن
الأر����ض «النجم���ة» بحيث �أن م���ن ا�ستحق
لعنتها ال تدركه �شم�س النهار �إال وقد ا�ستحال
متثا ًال �شمعياً.
فل�سط�ي�ن تبقى قبلة �سل���وى البنا ،وكل
رواياته���ا تتكوك���ب ح���ول �أر����ض الربتقال
والليم���ون والزيتون الت���ي رويت وتروى بدم
ال�شهداء وت�ضحياتهم عطاءاتهم.
ال تخ���رج «ع�ش���اق جنمة» ع���ن هذا
ال�سياق ،الذي نذرت الكاتبة نف�سها له ،وتدور
احداثها بني �شخ�صي���ات ثالث متداخلة من
�أجيال خمتلفة ودول عربية خمتلفة ،هم �أبو
املجد الفل�سطيني العج���وز ،و�سامي ال�شاب
اللبن���اين املتم���رد والثائر ،ول����ؤي اجلزائر
الإربعيني التائه ولكل منهم حكايته احلميمة
مع «جنمة» ،التي ينظر �إليها كل واحد منهم
نظ���رة حميمة خا�صة ،لكن تبقى يف النهاية
جنمة العجوز الفل�سطيني �أبو املجد ،تخت�رص
كل حكايات جنماته���م ،فيكت�شف اجلميع �أن
«جنمة» �أبو املجد كله���م يع�شقونها ،لأنها
تبقى ال�شابة التي ال ت�شيخ فعمرها من عمر
الزيتون التي غر�سها الفل�سطيني منذ الأزل..
وحتت �أفيائها حكايات ال�صبايا وال�شباب مع
تالوين الغروب وخيوط الغجر.

كاتب���ة «ع�ش���اق جنم���ة» ،حتف���ر يف
ذاكرتنا ،املكان والزم���ان ،ما�ضي ًا وحتثنا �أن
هناك م�ستقب�ل�اً  ،فن�ستعيد مع �أبطالها احلياة
الفل�سطيني���ة ب�ألوانه���ا الرتاثي���ة والثقافية،
فتج�سد عند ال���كل فل�سطني الإن�سان والثقافة
واحل�ض���ارة وال�ت�راث ،بالإ�ضاف���ة طبع ًا �إىل
الق�ضي���ة التي �ستبقى احل���دث وامل�آ�ساة كما
الأمل والغد.

( العدد  )396اجلمعة � 25-آذار 2016 -

9

ثم����ة خال�ص����ة ج����اءت يف خامتة
«ع�شاق جنمة»« ،حينما داعبت قطرات
الن����دى جبني �أب����ي املجد ،فت����ح عينيه
فج�أة ،وك�أنه ي�ستفيق من كابو�س رهيب،
ت�أمل املكان بحذر ،تارك ًا وجهه يحت�ضن
ذلك ال�شعاع الدافئ امل�ستحب من ح�ضن
ال�شم�س.
نقل عينيه ما بني ل����ؤي و�سامي ،ابت�سم
بثق���ة ،وهو يرق���ب حبّ���ات الن���دى ت�ضيء
وجهيهم���ا ،وتغ�سل ما عل���ق بهما من الغبار
والتعب.
ا�شتع���ل كيانه بالف���رح ،وك�أن���ه ا�سرت ّد
�شباب���ه فج�أة ،ب���ل وك�أنه ا�صب���ح على بعد
خط���وات من «جنمة» .فت���ح ذراعيه وحاول
النهو�ض� ،أقعدته ل�سعة الأمل يف �ساقه ،ف�رصخ
«�أنا هنا يا جنمة»
�أم�سك �سام���ي بيده و�شد عليه���ا« :و�أنا
معك يا ع ّم �أبو املجد».
رد ل����ؤي وهو مي�س���ح بقاي���ا النوم عن
عينيه« :و�أنا �أي�ضاً».
قب�ض �أبو املجد على كنزه وراح يتفقده..
«هذه هي املفاتيح»...
«وه���ذه �أوراق الطاب���و» «وهذه ال�صور
و�شهادات الوالدة».
«وهذه ...وهذه»...
هذه ..جنمة ،هذه فل�سطني.

انت���م من امتط���ى وميتطي ظهور الآخري���ن لتبلغوا
مقا�صدك���م وكنتم اول م���ن ا�ستجلب و�ش���ارك االحتالل
االنكلي���زي واعلنتم م���ا ي�سمى «الث���ورة العربية» �ضد
الدولة العثمانية وتوقيعكم على تعهدات مكتوبة با�صابع
جدك لل�س�ي�ر بري�سي كوك�س مندوب بريطانيا بقيام دولة
لليهود «امل�ساكني» على ار����ض فل�سطني والتي بدورها
�شجع���ت الهجمات �إالرهابي���ة ال�صهيونية �ضد املواطنني
الفل�سطينيني االمنني يف قراهم ومنها مذبحة دير يا�سني .
انتم املبادرون دائما �إىل عقد االجتماعات التي تنتج
حتالفات واعمال اجرامية كالع���دوان الثالثي على م�رص
يف العام .1956
انتم م���ن مول واي���د املجموعات الت���ي عملت على
زعزعة االم���ن واال�ستقرار يف �سوري���ا وم�رص جمال عبد
النا�رص ودربتم ما ت�سمون���ه املعار�ضة امل�سلحة لتقاتل
الدولة ال�سورية بعد و�صف رئي�سها لكم بان�صاف الرجال .
انتم م���ن قدّمت���م االنتحاريني لكي يك���ون حتالف
القاع���دة واخواته���ا �أكرث فعالية يف �إب���ادة املدنيني من
ال�رشق والغرب.
انت����م من بادر �إىل تقدمي الدع����م الع�سكري وال�سيا�سي
والإن�س����اين ! لل�شعب اليمني واخر ب�صمات هذا الدعم كان
يف �سوق م�ستب أ� اليمني حيث ارتفع فيه اكرث من مئة قتيل
من الن�س����اء واالطفال نتيجة غاراتكم م����ا ادى اىل احراج
جمل�س حق����وق االن�سان يف االمم املتح����دة وا�صدر بيانا
حملكم فيه م�س�ؤولية العدوان ب�شكل مبا�رش.
انتم من �أ�س�س حتالفًا على الورق �ضم �أكرث من ثالثني
دول����ة م�سلمة ،ملحارب����ة كافة �أطي����اف ا�صحاب املذاهب
اال�سالمية اخلم�سة وغريها يف العامل.
انتم �أكرب متربع للن�شاطات الإن�سانية التي ترعى زواج
القا���ص�ر والزواج على نية الطالق من الالجئات ال�سوريات
واليمنيات وغريهن كثريات.
انتم من يح����ارب العقائد التي ت�سع����ى للق�ضاء على
عادات قبلية م�سيئة لال�سالم وامل�سلمني ال زلتم تتوارثونها
ومنه����ا �رشاء وبيع اجلواري والرق�����ص واملجون يف الليايل
املالح من طنجه اىل جاكرتا.
انت���م املمول���ون الوحيدون ملرك���ز مكافح���ة الإرهاب يف
الأمم املتح���دة الذي يجمع الق���درات املعلوماتي���ة وال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة والب�رشية من دول الع���امل لهدف واحد هو تر�شيد
ا�صحاب الفكر ال�ضال يف بالدكم ومواجهة افكار هذا املركز.
انتم من ي�ش�ت�ري ال�سندات احلكومية الأمريكية ذات الفوائد
املنخف�ضة التي تدعم �سيا�سة اللوبي ال�صهيوين.
انت���م من يبتعث �آالف الطلب���ة �إىل جامعات امريكا وبتكلفة
عالي���ة لكي ينهلوا من العلم واملعرفة وح���ذار حذار اذا حاولوا
التفكري ب�سيا�سة احلكم او تقوميها.
انت���م من ي�ست�ضي���ف �أكرث من ثالثني �أل���ف مواطن �أمريكي
وب�أج���ور مرتفع���ة لكي يعمل���وا بخرباته���م يف �رشكاتكم وال
تتحمل���ون مواط���ن �سع���ودي او فل�سطيني واحد الق���ى �شعرا
او رف���ع يافط���ة يف �شوارعك���م مت�ضامنا مع اهل���ه و�شعبه .
لقد التق���ى الرئي�س باراك اوباما مبل���كك �سلمان ،يف �سبتمرب
(�أيلول) املا�ض���ي وانقلب عليكم لعلمه بحقيقتكم واتهم فكركم
الوهابي االعمى بت�أجي���ج ال�رصاع الطائفي والقبلي يف العامل
العربي واال�سالم���ي وحتديدا يف �سوريا واليمن والعراق وليبيا
ون�رشه يف العامل العربي واال�سالمي .
ال يا تركي بن في�صل
نحن من ميتطي ظهور اجلب����ال لنيل مقا�صدهم وابطال
ب��ل�اد ال�ش����ام يق����ودون امل�سرية ،االحي����اء من����ا وال�شهداء،
و�سن�ستم����ر يف اعتب����ار ال�شعب ال�سع����ودي املقهور املغيب
حليفنا ولن نن�سى املتطوعني ال�سعوديني وم�شاركتهم دون
علمك����م الفل�سطينيني قتالهم للع�صاب����ات ال�صهيونية قبل
العام .1948
ي���ا ايها االمري تركي ب���ن في�صل لك���م امريكيتكم ولنا من
ال�شع���ب االمريك���ي امثال را�شي���ل كوري وغريها م���ن ال�شهداء
املت�ضامنني مع عدالة الق�ضي���ة الفل�سطينية التي �ضيعتموها
بني بري�سي كوك�س وتوما����س ادوارد لوران�س (لوران�س العرب)
وارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا.

جعفر �سليم
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المنهج النبوي في التعامل مع النساء
�أم���ر اهلل تع���اىل ب����أن تُعامَ ���ل
الن�س���اء باملع���روف ،فق���ال ج���ل
ذكره} :وعا�رشوهن باملعروف{،
واملعروف كلم���ة جامعة لكل فعل
وق���ول وخلق نبيل ،يق���ول احلافظ
ابن كث�ي�ر رحم���ه اهلل يف التف�سري:
�أي طيّب���وا �أقوالكم له���نّ ،وح�سّ نوا
�أفعالك���م وهيئاتكم بح�سب قدرتكم
كما حتب ذلك منها ،وقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :خريكم
خريكم لأهله ،و�أنا خريكم لأهلي»،
وكان م���ن �أخالق���ه �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أنه جميل الع�رشة ،دائم
الب�رش ،يداعب �أهل���ه ويتلطّف بهم،
ويو�سعهم نفقته وي�ضاحك ن�ساءه.
لق���د �أو�صى �صل���ى اهلل عليه و�آله
و�سلم به ّن خ�ي�راً يف ن�صو�ص كثرية،
منها حديث �أبي هريرة عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم �أنه قال:
«�أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا �أح�سنهم خُ لُقاً،
وخياركم خياره���م لن�سائهم» ،ويف
لفظ �آخر« :و�ألطفهم ب�أهله».
ب���ل خوّف ورهّ���ب �صلى اهلل عليه
و�آله و�سل���م مَ ن تزوج �أكرث من واحدة
ثم مل يعدل بينه���ن ،فعن �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه ،ع���ن النبي �صلى اهلل
علي���ه و�آله و�سلم ق���ال« :من كان له
امر�أتان ميي���ل لإحداهما على الأخرى
جاء يوم القيام���ة �أحد �شقيه مائل»،
و�أر�ش���د بفعال���ه ومقال���ه �إىل �أهمية
مراعاة ما طُ بعن عليه من الغرية ،فعن
�أن�س قال« :كان النبي �صلى اهلل عليه
و�سل���م عند �إحدى �أمه���ات امل�ؤمنني،
ف�أر�سلت �أخرى بق�صع���ة فيها طعام،
ف�رضبت يد الر�سول ف�سقطت الق�صعة
فانك�رست ،ف�أخذ النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سل���م الك�رستني ف�ض ّم �إحداهما
�إىل الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام
ويق���ول :غارت �أمك���م كُل���وا ،ف�أكلوا،
ف�أمر حت���ى ج���اءت بق�صعتها التي

ِ
أنـت

يف بيتها ،فدف���ع الق�صعة ال�صحيحة
�إىل الر�س���ول وترك املك�سورة يف بيت
التي ك�رستها» ،وع���ن عائ�شة ر�ضي
اهلل عنه���ا قال���ت« :افتق���دت النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ذات ليلة،
فظنن���تُ �أنه ذه���ب �إىل بع�ض ن�سائه،
فتح�س�ستُ ثم رجع���ت ،ف�إذا هو راكع
�أو �ساجد يق���ول �سبحانك وبحمدك ال
�إله �إال �أنت ،فقلت :ب�أبي و�أمي �إنك لفي

�ش�أن و�إين لفي �آخ���ر» ،وقالت �أي�ضاً:
«التم�س���تُ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سل���م ،ف�أدخلت يدي يف �شعره،
فقال قد جاءك �شيطانك ،فقلت� :أما لكَ
�شيطان؟ ق���ال :بلى ،ولكن اهلل �أعانني
عليه ف�أ�سلم».
لقد كان �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
وفي ًا لن�سائه غاي���ة الوفاء ،حتى بعد
وفاتهن ،فعن عائ�ش���ة ر�ضي اهلل عنها

اإلتيكيت

خواطر في تربية األبناء ()1/2
قد يبتلي اهلل الوالدَين �أو
�أحدهما بتغ�ُّي�رُّ ولده عليه
لتق�ص�ي�ره يف حق���وق اهلل،
فعل���ى الإن�س���ان �أن يراجع
نف�سه كلما وجد �أمراً من هذه
الأمور.
ا�ستكث���ار الوالدي���ن من
الطاع���ات واجتهادهم���ا يف
اخل�ي�ر� ،سبيل ل�صالح الأبناء
ودفع ال��ش�رور عنهم ،وحفظ
اهلل لهم ،كما ذكر اهلل ذلك يف
�سورة الكهف{ :وَكَ انَ �أَبُوهُ مَا
َ�ص حِالًا} .قال ابن املنكدر� :إن
اهلل ليحفظ بالرجل ال�صالح
ولده ،وولد ولده ،والدويرات
التي حول���ه ،فما يزالون يف
حفظ من اهلل و�سرت.

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

كرثة ذكر اهلل يف البيوت،
�سيما قراءة الق���ر�آن الكرمي،
و�س���ورة البق���رة خ�صو�صاً،
من �أ�سباب البرَ َكة وال�سكينة
والطم�أنين���ة ،والعك����س
بالعك����س ،كم���ا ج���اء يف
احلديث عنه �صلى اهلل عليه
و�آل���ه و�سلم« :مث���ل البيت
الذي يذك���ر اهلل فيه والبيت
ال���ذي ال يذك���ر اهلل فيه مثل
احلي وامليت».
ال ب���د �أن ي���درك الوالدان
�أن معان���اة الرتبي���ة ن���وع
م���ن اجلهاد والطاع���ة ،وما
يالقيان���ه فيها م���ن اجلهد
والعن���اء ال ي�ضيع عند اهلل،
ولهذا جاء عن بع�ض ال�سلف

قال���ت« :ما غرتُ على ام���ر�أة ما غرتُ
على خديجة من ك�ث�رة ذكر ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم لها قالت،
وتزوّجَ ني بعدها بثالث �سنني».
كما كان عليه ال�صالة وال�سالم يتيح
لهن �أن ينفذن �شيئ ًا من غريتهن ،بحيث
ال يتج���اوزن احلد امل��ش�روع ،وي�ضفي
على �سلوكه���ن ذلك املرح واالبت�سامة،
فعن �أب���ي �سلمة ر�ض���ي اهلل عنه قال:

قالت عائ�ش���ة ر�ضي اهلل عنها’‘ :زارتنا
�سودة يوماً ،فجل�س ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سل���م بيني وبينها� ،إحدى
رجليه يف حجري والأخرى يف حجرها،
فعمل���تُ له���ا حريرة� ،أو ق���ال خزيرة،
فقل���تُ  :كلي ،ف�أبت ،فقل���ت :لت�أكلي �أو
لألطّخ���ن وجه���ك ،ف�أب���ت ،ف�أخذتُ من
الق�صع���ة �شيئ��� ًا فلطّختُ ب���ه وجهها،
فرفع ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�آله
و�سلم رجله من حجرها ت�ستقيد مني،
ف�أخذتُ م���ن الق�صعة �شيئ ًا فلطّختُ به
وجه���ي ،ور�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�ضحك ،ف�إذا
عم���ر يقول :يا عبد اهلل بن عمر ،يا عبد
اهلل ب���ن عمر ،فقال لنا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سل���م’‘ :قوما فاغ�سال
وجوهكما ،فال �أح�سب عمر �إال داخالً’’.
بل �إنه عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم بينّ
لأمته �أن اللهو واللعب مع الزوجة مما
يُثاب عليه الرجل ،بل ال يُع ّد من اللهو
�أ�صالً ،فف���ي حديث عطاء بن �أبي رباح
قال :ر�أيتُ جابر بن عبد اهلل وجابر بن
عمري الأن�صاري نَّْي يرميان ،فم ّل �أحدهما
فجل�س ،فق���ال الآخر :ك�سل���تَ � ،سمعت
ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم
يقول« :كل �شيء لي�س من ذكر اهلل فهو
لغو وله���و �إال �أربعة خ�صال :م�شي بني
الغر�ضني ،وت�أديب���ه فر�سه ،ومالعبته
�أهله ،وتعليم ال�سباحة».
وكان يراعي فيه���ن حالهن وال�س ّن
التي كان عليها بع�ضهن ،فعن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنه���ا قالت« :كن���تُ �ألعب
بالبنات (�أي بالدُّمى) ،فرمبا دخل عل ّي
ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم
و�صواحباتي عندي ،ف����إذا ر�أين ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم ف َررْنَ ،
فيقول ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم :كما �أنت وكما �أننت».

لباقات اإلنصات ..لتحقيق النجاحات
�أن من الذن���وب ما ال يكفّره
�إال ه��� ّم الأوالد ،ف����إذا عرف
الإن�سان هذا هان عليه الأمر،
وعلم �أنه يف عب���ادة ي� َؤجر
عليها كما ي� َؤجر على �سائر
العبادات.
مع بذل اجلهد يف الرتبية
والإ�ص�ل�اح ال بد من مراعاة
ف���وارق الزم���ان والبيئات،
وتوطني النف�س عل���ى �أ�سو أ�
الأم���ور ،فبيئتك وبيئة �أهلك
ورفاق���ك تختلف ع���ن بيئة
ورف���اق ابن���ك ،و�إذا اعت�ب�ر
الإن�سان هذه الفوارق عرف -
بعد توفيق اهلل تعاىل  -كيف
يعالج كثرياً من امل�شكالت.

كث�ي�ر منا ال ميل���ك مه���ارة الإن�صات
والإ�صغ���اء اجلي���د للآخري���ن ،و�أحيان ًا
كثرية قد ت�صبح هناك م�شاكل كثرية بني
الأزواج ،والأ�صدق���اء ،وحتى �أفراد الأ�رسة
الواحدة ،نتيجة غياب ه���ذه املهارة� ،أو
عدم االلتزام بقواعدها و�أ�صولها.
خرباء الإتيكيت ي�ؤكدون �رضورة �إظهار
�إ�صغائك الكامل من خالل النظر املبا�رش
�إىل ال�شخ����ص الذي يُحدث���ك� ،أو بحركة
م�شجّ عة من ر�أ�س���ك� ،أو ب�إ�شارة من يدك،
دعاي���ن �إىل �إبداء مالحظ���ات م�ؤيِّدة من
خالل كلمة حتث���ه على متابعة احلديث،
مثل» «حقاً..؟ �صحيح..؟ �أتفق� ،أو ال �أتفق
مع���ك� ،»..أو بطرح بع����ض الأ�سئلة التي
ت�ؤكد �أن���ك ت�صغني ،وتكرار بع�ض النقاط
البارزة من احلديث.
و�شدد خرباء الإتيكي���ت على �رضورة

ع���دم طرح �أ�سئلة متّت الإجابة عليها يف
�سي���اق احلديث ،لأن ذل���ك يدل على عدم
املتابعة ،داع�ي�ن �إىل ترك تعليقاتك بعد
انته���اء املتحدث م���ن مو�ضوعه ،وعدم
املقاطعة كثرياً ،و�رضورة التحلّي بال�صرب،
و�إىل جتنّ���ب ت�صنيف املتح���دث و�إطالق
الأحكام القطعية قبل انتهاء احلديث.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،يجب االبتعاد عن
التحيّز لأفكارك �إذا كانت تتعار�ض مع ما
ت�سمعينه ،وال تعط���ي متحدثك انطباع ًا
�أن���ك تريدين منه �أن ينته���ي من حديثه
ب�أ�رسع وقت ممك���ن ،فكوين �صبورة معه
ب�شكل طبيعي.
ويف اخلتام ،ي�ؤكد خرباء الإتيكيت على
�أهمي���ة عدم مفارق���ة االبت�سامة �شفاهك
�أثناء ا�ستماع���ك� ،إالّ �إذا حتدّث الآخر عن
�شيء م�أ�ساوي.
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ّ
صغر حجم معدتك ..بدون جراحة
ه���ل حاولت ال�سيط���رة على زيادة
وزنك من قبل؟ نعم ،ب�إمكانك التحكم
يف ج�سم���ك بالتعرف �أكرث �إىل حاجة
معدتك للطع���ام ،وه���ذا ا�ﻷ مر يطلق
عليه يف علم التغذية «portion
� ،»controlأو مبعن���ي �أب�س���ط:
التحكُّم بحجم ومقدار الوجبة.
يع���رّف اخت�صا�صي���و التغذي���ة
الـ« »portion controlب�أنه
الو�سيل���ة املثالية الت���ي ت�ساعد يف
التحك���م يف زيادة ال���وزن بعد فرتة
م���ن االلتزام ب���ه ،وم���ع الوقت تقل
حجم املع���دة ،وفكرة النظام الغذائي
ال�صحي الناجح يقوم يف ا�ﻷ �سا�س من
خالل هذا التحكّم الذي يكفل لل�شخ�ص
�أن ي�صل �إىل الوزن ال�صحي ،واملثايل.
وي�ؤك���د اخت�صا�صي���و التغذية �أن
فك���رة عمليات ال�سُّ منة بالذات ،والتي
تعتم���د على ت�صغري املع���دة ،قائمة
عل���ى «،»portion control
لك���ن بطريق���ة �إجباري���ة ،وبالتايل
حتدث خ�سارة يف ال���وزن .ف�إذا متكّن
ال�شخ�ص م���ن التحكُّم بحجم املعدة،
�سواء بالنظام الغذائ���ي �أو اجلراحة،
فعليه �أن يحافظ عل���ى هذا الإجناز،
و�إﻻ �ضاع هباءً ،نتيجة ارتكاب بع�ض
ا�ﻷ خطاء مبا ي�سمي «اليوم الفري»� ،أو
الوجبات املفتوحة.
وي�ش�ي�ر االخت�صا�صي���ون �إىل �أن
معت���ادي ال���«ـ«chronic die t
� ،»ersأو مبعن���ي �أب�س���ط «خ�ب�راء
الرجي���م» يعلم���ون ماه���و الي���وم
الـ« ،»freeواخلط����أ اجل�سيم الذي
يحدث بع���د التحكم يف حجم املعدة
يف «اليوم الفري» ه���و �أن ال�شخ�ص
يقوم بتناول كمية �أكل �أكرث من ات�ساع
معدته والكمي���ة التي اعتادت عليها،
وبالت���ايل تع���ود مرة �أخ���رى �إىل ما
كانت عليه ،فيع���ود ال�شخ�ص لتناول
الطعام ب�رشاهه ،ويزيد وزنه ،وال يفهم

م���اذا يحدث له ،بالرغ���م من االلتزام
بـ»الرجيم» باقي الأ�سبوع.
الكالم ال�سابق ﻻ يعني التخلي عن
«الوجب���ة املفتوحة» ،لك���ن ب�أ�صول
وقواع���د ،فـ«اليوم الف���ري» الهدف
من���ه هو عدم تعود اجل�سم على نظام
غذائي لف�ت�رة طويلة ،وعدد معينّ من
ال�سعرات احلرارية جتعل اجل�سم يثبت
يف ال���وزن ،والزي���ادة يف ال�سع���رات
احلراري���ة يجب �أن تك���ون على مدار
اليوم ولي�س الزي���ادة يف كمية الأكل
يف الوجب���ة الواح���دة ،مبعنى :يجب
التوقّ���ف ع���ن ا�ﻷ كل مبج���رد ال�شعور
بال�شبع.
من جهة �أخرى ،يجب الإ�شارة �إىل �أن
هناك عدة خماطر للعملية اجلراحية
التي يراد منها ت�صغري املعدة ،منها:
خماطر العملية اجلراحية كالتخدير،
وهذه الأمور تعتم���د بالدرجة الأوىل
على مه���ارة اجل���رّاح وخربته ،و�أكرث
الآث���ار اجلانبي���ة �شيوع ًا ه���و تكرار
القيء ب�سبب التجاوز يف تناول حجم
كمية الطع���ام ،بالإ�ضافة �إىل الإ�سهال
و�آالم البطن ،وكرثة الغازات ،وغريها.
ك�ث�رة و�سهولة الإره���اق والإعياء
وح���االت الإغماء ،ب�سبب نق�ص ال�سكر
يف الدم.
زي���ادة احتم���ال تك���وُّن ح�ص���وة
امل���رارة بن�سبة عالي���ة ،فـ ٪30منهم
يحدث لهم نق�ص فى بع�ض العنا�رص
والفيتامين���ات ال�رضوري���ة ،كاحلديد
والكال�سيوم.
وميكن التغل���ب على ه���ذه الآثار
يف الغال���ب بتناول حب���وب املعادن
والفيتامين���ات رمب���ا م���دى احلياة،
والن�ساء يف �س ّن الإجناب يجب عليهن
االمتن���اع عن احلمل مل���دة �سنتني �أو
�أكرث ،وذلك لنق����ص التغذية الكافية،
وع���دم قدرة الأم عل���ى �إجناب �أطفال
كاملي النمو.

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
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�أفــقــي
 - 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم  / 2006ن�صف طعام
 - 2ط�ي�ر طويل الأرجل واملنق���ار � /سئم  /لتف�سري املعنى
واال�ستطراد.
 - 3جمموع���ات م���ن الأوامر للكمبيوتر لعم���ل �شيء ما /
متالزمة االلتهاب التنف�سي احلاد.

 - 4قرب  /حيث يلتقي امللتقون.
 - 5جمموعة طقو�س وتقاليد حلدث ما
 /احد الوالدين
� - 6أخط��� أ�  /ق���دح وذم �شع���را � /س�أم
و�ضيق من بطء مرور الوقت.
 - 7للنداء  /عك�س منغلق
 - 8ال�سنة النار ال�شديدة  /مت�شابهات
 - 9ن�صف خ���روج  /توقف لعمل �شيء
جانبي �أثناء القيام برحلة �أ�سا�سية.
 - 10بطل���ة ك�أ�س العامل لك���رة القدم
 / 1998ا�ستجد و�أظهر لونا جديدا.
عــمـــودي
 - 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم .1994
 - 2يقطع بالأ�سن���ان وخا�صة اللحم /
مدينة باك�ستانية.
� - 3أ�شياء غري مفهومة �أو �صعبة الفهم
 /ي�صيبه اجلنون.
 - 4فع���ل �أمر يقال عند ال�صالة  /خوف
مر�ضي
 - 5ارتفع وعال.
 - 6بح���ر  /فجوات بالغ���ة ال�صغر يف
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اجل�سم �أو ورق النبات.
 - 7عك�س احلرب  /من ينعق.
 - 8ن�ص���ف نبات  /م���ا يو�ضع عل���ى الأثاث
حلمايته �أو لزينته فتفر�ش عليه.
 - 9العب ليبي يف نادي ال�شباب ال�سعودي.
 - 10العب وفاق �سطيف اجلزائري
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كاريكاتير

قصة مثل

بـــين حـانــة ومـانــة ..ضــاعت لحــانـــا

تزوّج رجل بامر�أتني� ،إحداهما ا�سمها حانة ،والثانية ا�سمها مانة ،وكانت حانة �صغرية يف ال�سن عمرها ال يتجاوز الع�رشين،
بخالف مانة التي كان يزيد عمرها على اخلم�سني وال�شيب لعب بر�أ�سها.
وكان كلما دخل الرجل �إىل حجرة حانة تنظر �إىل حليته وتنـزع منها كل �شعرة بي�ضاء وتقول :ي�صعب علي عندما �أرى ال�شعر
ال�شائ����ب يلع����ب بهذه اللحية اجلميلة و�أنت مازلت �شاباً ،فيذهب الرجل �إىل حجرة مانة فتم�سك حليته هي الأخرى وتنزع منها
ال�شعر الأ�سود وهي تقول له :يكدرين �أن �أرى �شعراً �أ�سود بلحيتك و�أنت رجل كبري ال�سن جليل القدر.
ودام ح����ال الرجل على هذا املنوال �إىل �أن نظر يف املر�آة يوم ًا فر�أى فيها نق�ص ًا عظيماً ،فم�سك حليته بعنف وقال« :بني حانة
ومانة �ضاعت حلانا» ..ومن وقتها �صارت مثالً.

َ َ َ ُ َّ
َ
ــع بخفــي ُحنـين
رج

�أ�صله �أن حنين ًا كان �إ�سكافي ًا من �أهل احلرية ،ف�أراد �أعرابي �أن ي�شرتي منه خُ فني ،و�ساومه ،فاختلفا حتى غ�ضب حنني ..ف�أراد �أن
يغيظ الأعرابي ،فلما ارحتل الأعرابي �أخذ حُ نني �أحد خفّيه وطرحه يف الطريق ،ثم �ألقى الآخر يف مو�ضع �آخر ،فلما مرّ الأعرابي
ب�أحدهم����ا ق����ال« :ما �أ�شبه هذا اخلف بخف حُ نني ..ولو كان معه الآخر لأخذت����ه» ،وم�ضى .فلما انتهى �إىل الآخر ندم على تركه
الأول ،وقد كمن له حنني يراقبه ،فلما رجع الأعرابي لي�أخذ الأول� ،رسق حنني راحلته وما عليها وذهب بها!
و�أقب����ل الأعراب����ي ولي�س معه �إال اخلُفان فقال له قومه :ماذا جئت به من �سف����رك؟ فقال« :جئتكم بخفي حنني» ..فذهبت مث ًال
يُ�رضب عند الي�أ�س من احلاجة والرجوع باخليبة.

اختـلط الحــابـــل بـالنــابــل

يُق����ال هذا املثل يف �أوقات احل��ي�رة وكرثة اجلدل واختالف الآراء� ،أو عدم ا�ستطاعة التفرقة ب��ي�ن ال�شيء اجليد وال�سيِّئ ،و�أخذ
اجليد بذنب ال�سيِّئ.
احلاب����ل ه����و من يُرمى بالرمح يف احلرب ،والنابل هو من يرمي بال�سهام ،فاالثن����ان قد يختلطان ببع�ضهم بع�ضاً ،ويف رواية
�أخرى يُقال �إن احلابل هو من مي�سك بحبال اخليول واجلمال..
�أم����ا عن الق�صة املتداولة حول هذا املَثل ،فيُقال �إن �أحد رُعاة الأغنام واملاعز كان يقوم بتفرقة الأغنام واملاعز «املعا�شري»،
�أي املليئ����ة بالألبان عن الأغنام واملاعز غري املعا�شري ،متهيداً لبيعه����م �أو اال�ستفادة منهم ،ويف بع�ض الأحيان تختلط جميع
الأغنام واملاعز ببع�ضهم بع�ضاً ،فيكون رد فعل الراعي «اختلط احلابل بالنابل».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

