قتال «داعش» و«النصرة» ..حتى العظم
ر�أت م�صادر متابعة� ,أن القتال املحتدم بني «جبهة الن�صرة» و«داع�ش»
يف جرود عر�سال ،حماولة من الأول للث�أر من الثاين ،الذي ت�سبب بخ�سارة
«الن�صرة» �أك�ثر من موقع ،بالإ�ضافة �إىل �إع��دام قيادين منها .أ�م��ا �أه��داف
«داع�����ش» فهي حم��اول��ة منها لإث��ب��ات �أن��ه��ا م��ا زال���ت ق���ادرة على االح��ت�لال
والتو�سع بعد ال�ضربة القا�سية التي تلقّتها يف تدمر.
و�أب�����دت ه���ذه امل�����ص��ادر خ�شيتها م��ن �أن مي��ت��د ال��ق��ت��ال ب�ين التنظيمني
الإرهابيني �إىل خميمات النزوح يف عر�سال والبقاع.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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االفتتاحية

هكذا ستتحول «مملكة النفط»
إلى «مملكة الكاز»
ثمة معلومات ترجح �أن يكون قطار احلل الإقليمي
ق���د ُو�ضع على �سكته يف �إطار خط���ة متو�سطة الأمد
�ستمت���د �إىل �سن���وات مربك���ة وحافل���ة بالتطورات
املت�سارع���ة واملفاجئة �إذا ما جاز التعبري ،خ�صو�ص ًا
�أن اخلط���ة تعتمد عل���ى مقولة القافل���ة ت�سري وفق
مع���ادالت �إقليمية �سيا�سية وع�سكرية جديدة �أر�ستها
نتائج احلرب ال�سورية امل�ستمرة ،والتي بد�أت تتحول
تدريجي ًا من حرب ا�ستن���زاف للطاقات الإقليمية �إىل
م�رشوع ح�سم يعيد ر�سم اخلريطة الإقليمية اجلديدة
القائمة على مب���د�أ الفيدراليات� ،أو ما يت�صل بها من
ت�سميات تتغري يف ال�شكل ولي�س يف امل�ضمون.
املعلومات نف�سه���ا ت�شري �إىل حتمية �إتيان احللول
على ح�ساب احللقات الأ�ضعف ،بح�سب الو�صف ،وهي
باتت تنح�رص بع���دد ال يتجاوز �أ�صابع اليد الواحدة،
وم���ن �ضمنها الدول���ة الرتكية ،التي ب���د�أت �أحداثها
وتناق�ضاتها تطفو عل���ى ال�سطح؛ يف �إ�شارة وا�ضحة
�إىل تركيبته���ا الدميغرافي���ة التي ت���راوح بني حدود
املثالثة بني الأك���راد والعلويني والأت���راك انف�سهم،
حت���ى �أن البع�ض يذهب �إىل حد ت�أكيد �أن م�صري لواء
اال�سكندرون �سيكون قي���د البحث القريب ،ناهيك عن
تتحول �إىل «مملكة الكاز»،
«مملكة النفط» التي قد
ّ
وذلك يف ظل خالفات م�ستحكم���ة بني �أفراد العائلة
املالكة من جهة ،والتيارات املت�شددة من جهة ثانية،
�إ�ضاف���ة �إىل خالفات مو�صوفة ب�ي�ن �أركان الرتكيبة
اله�ش���ة التي بد�أت تتحلل بع���د �سل�سلة االنتكا�سات
الالحق���ة بال�سيا�سات اخلارجية للمملكة ،والتي �أدت
بنتائجها �إىل عجز يف املوازن���ة ،وزعزعة االقت�صاد
الريع���ي القائم على النفط ،كم���ا �إىل هزائم ميدانية
بغنى عن التعريف ،على اعتبار �أن القاعدة التي تنطلق
منها احلروب تقوم على حتديد الهدف ،وبالتايل ف�إن
ح�ساب الربح واخل�س���ارة يعتمد على نتائج حتقيق
الأهداف .فاململك���ة العجوز مل تتمكن من حتقيق �أي
وامل�ضمرة� ،أكان يف �سورية ،حيث
من �أهدافها املع َلنة
َ
كان الهدف الأول والأخري �إ�سقاط نظام الرئي�س ب�شار
الأ�س���د� ،أم يف اليمن ،حيث الهدف ه���و تطويع �إيران
عرب تقطيع �أو�صال �أذرعها املمتدة على طول اخلريطة
ال�سيا�سي���ة واجلغرافية والع�سكرية للمنطقة برمتها،
فحزب اهلل اللبن���اين واللجان ال�شعبية اليمنية دخال
املعادل���ة الإقليمية من بابه���ا العري�ض ،على عك�س
�أذرع ال�سعودية التي تنهار ب�شكل دراماتيكي ،بالرغم
منقطعي النظري.
الدعمني العك�رسي واملايل
من
َ
َ
غري �أن احلل���ول ،وعلى عك�س م���ا يعتقد البع�ض،
�ستك���ون من خالل تغي�ي�ر خريطة �ساي����س  -بيكو
من داخل حدودها ولي����س من خارجها� ،أي �إن حدود
الدول �ستبق���ى على حالها لك���ن برتكيبات داخلية
خمتلفة ،على غرار �سوري���ة احتادية ،وتركيا مرغمة
على االعرتاف بالكيان الكردي ،ومملكة منق�سمة بني
«مملكة الكاز» ومملكة دينية مفتوحة.

انطوان احلايك

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

الفساد استشرى ..ومحاربته عبر المشاركة الشعبية

تظاهرة �أمام ال�سراي احلكومي و�سط بريوت �ضد الف�ساد امل�ست�شري يف لبنان

لطاملا �أقرّ كث�ي�رون ،وبينهم م�س�ؤولون،
�أن يف لبنان حرية ،لك���ن الدميقراطية فيه
معدومة .ففي لبن���ان ت�ستطيع �أن تقول ما
ت�شاء ،لكن تداوُل ال�سلطة معدوم ،لأن زعماء
الطوائف وبقايا الإقط���اع القدمي يحتكرون
مواق���ع احلك���م وال�سلطة له���م ولأزالمهم،
لأنه���م يف�صّ لون القوان�ي�ن االنتخابية على
مقا�ساتهم.
كذلك ،ترتاح دول النفوذ والقرار الدويل
والإقليمي لآلية انتخاب رئي�س اجلمهورية،
التي تتيح لها التدخُّ ل و�إي�صال من ينا�سب
م�صاحله���ا �إىل املوق���ع الأول يف الدول���ة
اللبنانية؛ فكما من ال�سه���ل على الفائزين
يف الندوة النيابية �شط���ب وجود الأكرثية
املطلقة من اللبنانيني ع���ن دائرة الت�أثري،
لأنهم يف���وزون ب�أكرثي���ة  51يف املئة من
املقرتعني ،وهي غالب��� ًا بني � 40إىل  60يف
املئة من امل�سجلني ،ه���ذا يف حال الإقبال
على االقرتاع ،فمن ال�سهل ال�ضغط على عدد
قليل من النواب� ،أو �رشا�ؤهم باملال لإي�صال
الرئي����س املطل���وب ،فتك���ون الدميقراطية
و�إرادة اللبناني�ي�ن �أوىل �ضحايا هذا الواقع
ال�سيا�س���ي ،ال���ذي ب���ات م�صنع��� ًا للف�ساد
والإف�ساد.
هذا الواقع جعل لبنان من الدول القليلة
التي يقرّ فيها م�س�ؤولون ب�أن ال دولة فيها،
وهذا ال���كالم �سمعناه كثرياً ،و�آخر حمطاته
كانت خ�ل�ال مراوحة احلكوم���ة يف الف�شل
عن �إيجاد ح���ل مل�س�ألة تراكم النفايات يف
�ش���وارع املدن والبلدات ما يزيد عن ثمانية
�أ�شهر.
ُ�ب�ن م�ؤ�س�سات حقيقي���ة يف الدولة
مل ت َ
على �أ�س�س وطنية بع���د احلروب الداخلية،
با�ستثن���اء م�ؤ�س�سة اجلي����ش� ،أما ما عداها
فـ«مزارع» لزعماء الطوائف والإقطاع ،لكن
حت���ى هذه امل�ؤ�س�سة حت���ارَب ويمُ نع عنها
املال وال�س�ل�اح ،بل وتتم حماولة توريطها
بالف�ساد ،من خ�ل�ال الإ�شارة �إىل ا�ستفادتها
م���ن ��ش�ركات «الإنرتنت» غ�ي�ر ال�رشعية،
ح�سب ما قال مدير عام م�ؤ�س�سة «�أوجريو».

�أما م�ؤ�س�سات احلُكم الأ�سا�سية فحدّث وال
حرج عن ف�شلها� ،إذ �إن جمل�س النواب عاجز
ع���ن جتديد �رشعيته ،وبات مطعون ًا ب�صحة
متثيل���ه للبنانيني ،بعد �أن جدد لنف�سه بد ًال
م���ن االحتكام �إىل �أ�ص���وات املواطنني ،كما
�أن���ه عاجز ومتوقف ع���ن الت�رشيع ،وعاجز
كذلك ع���ن تنفيذ الوع���ود املتكررة بو�ضع
قانون ع�رصي لالنتخابات يعتمد الن�سبية

من دون إعادة القرار إلى
الشعب اللبناني الختيار
رئيسه ومجلس نوابه فإن
قطار الفساد سيبقى ينخر
مؤسسات الدولة

والدوائر الكربى بد ًال م���ن القانون ال�ساري
واملو�ضوع منذ �أكرث من ن�صف قرن ،وبع�ض
ما في���ه يخالف اتفاق الطائف ،جلهة حجم
الدوائر وعددها..
احلكومة بدورها لي�س���ت فقط م�شلولة
وعاج���زة عن مواجهة وحل امل�شكالت التي
ت�ضغط على اللبنانيني ،بل هي �ضعيفة �إىل
حد بدت فيه �رشكة «�سوكلني» للتنظيفات
وم���ن يقف خلفها �أقوى منه���ا ،مثلما ت�أكد
اللبناني���ون �أن احلكومة عاجزة عن تخطي
رف����ض �أ�صحاب امل�ص���ارف لتلبية مطالب
املوظفني بتعدي���ل �سل�سلة الرتب والرواتب
لتُواكب الغ�ل�اء والت�ضخُّ ���م اللذين ي�أكالن
روات���ب حم���دودي الدخل ،وه���ي احلكومة
ذاته���ا والت���ي �سبقتها عجزتا ع���ن قبول

هبات بت�سليح اجلي�ش ،وعجزتا عن �إعطائه
الأم���ر بتحرير جرود البق���اع ال�رشقي التي
حتتلها ع�صابات «داع����ش» و«الن�رصة»،
لأن الأمريكي�ي�ن ال ي�سمحون بقبول الهبات
من دول غري �صديقة له���م ،وال�سعوديني ال
ي�سمحون مبقاتل���ة التكفرييني ،والأخطر �أن
كل يوم مي���رّ يك�شف عن حجم الف�ساد الذي
ينخر مفا�صل ه���ذه الدولة ،و�آخر الف�ضائح
تل���ك ال�رسقات واالختال�س���ات يف م�ؤ�س�سة
ق���وى الأم���ن الداخلي ،التي وُجّ ���ه االتهام
بالت���ورط فيه���ا �إىل ح���واىل �أربعمئة من
ال�ضباط والرتباء والعنا�رص.
ا�ست�رشى هذا الف�س���اد لي�صل �إىل تواط�ؤ
�سيا�س���ي ر�سم���ي م���ع بع����ض التوجّ هات
اخلارجي���ة التي تري���د من لبن���ان تنفيذ
رغبات البع�ض مبن���ع النازحني ال�سوريني
من التوجُّ ه �إىل الدول الغربية ،لأن ذلك بات
يهدد �أمنها ،وكذل���ك منعهم من العودة �إىل
وطنهم ،لي�سهل ال�ضغط عليهم وا�ستخدامهم
�ضد بلدهم يف االنتخابات ال�سورية املقبلة،
خ�صو�ص ًا الرئا�سية منها.
هذا الو�ض���ع غري الطبيع���ي بات مينع
اللبناني�ي�ن م���ن ال�سم���اح له���ذه الطبقة
ال�سيا�سية �أن تتوىل هي �إعادة �إنتاج ال�سلطة
ووفق م�صاحلها ،وبالتايل باتت العودة �إىل
ال�شع���ب الختيار رئي����س للجمهورية ،عن
طريق االقرتاع ال�شعبي املبا�رش� ،أمراً بديهي ًا
ال بدي���ل عنه ،وهو ما طالب���ت به �أكرث من
جهة فاعلة ،مبا يحق���ق توازناً ،عرب �إعادة
بع�ض ال�صالحي���ات �إىل رئا�سة اجلمهورية،
حت���ى ال يكون الرئي�س «با�ش كاتب» �أمام
احلكومة ،مثلما كان رئي�س احلكومة «با�ش
كاتب» �أمام رئي����س اجلمهورية قبل اتفاق
الطائ���ف ،وم���ن دون هذا التغي�ي�ر و�إعادة
الق���رار �إىل ال�شعب اللبناين الختيار رئي�سه
وجمل�س نوابه ،ف�إن قط���ار الف�ساد �سيبقى
ينخر م�ؤ�س�س���ات الدولة من دون خوف من
رقابة �أو حما�سبة.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

اإلنترنت ..وفضائح الدولة المكشوفة
لي�س���ت �أموال الإنرتنت غ�ي�ر ال�رشعي وحدها
التي تُهدر يف دول���ة الزواريب واملزاريب ،وعندما
تتخطى املخالفات الأمور املادية وتالم�س «الأمن
القومي» ،فلي�س الإجناز يف �ضبط هذه املخالفات،
بل بالتدابري الوقائية و�أجهزة الر�صد ملنع ح�صول
هذا النوع من اجلرائم ،خ�صو�ص ًا �أن �أدوات ممار�سة
اجلرمي���ة منت�رشة يف كابالت حت���ت املاء وفوق
الأر����ض ،والأجهزة كانت تنت��ش�ر على املك�شوف
على قم���م �صنني ،ويف �أع���ايل ال�ضنية وتنورين،
ومن امل�ؤ�سف �أن ال�شبكات غري ال�رشعية مل يك�شف
�أمره���ا �إال بناء على �شك���وى تقدّمت بها �رشكات
�إنرتن���ت �رشعية ومرخَّ �صة بح���ق �أخرى خمالفة،
رغم كل «العديد والعدة والعتاد» على املك�شوف
لهذه ال�شب���كات التي تخرتق الوط���ن مب�ؤ�س�ساته
الع�سكري���ة واملدني���ة ،ورغم �أن ع���دد ال�رشكات
املخالفة لي�س كبرياً ليكون ر�صدها ع�سرياً� ،سيما
�أن �أجه���زة ال�رسقة وبيع امل��س�روق منت�رشة على
عينك يا تاجر ،و�صو ًال �إىل ا�ستخدام هذه ال�شبكات
�أدوات جت�س�س للعدو «الإ�رسائيلي» على �أكرث من
موقع ح�سا�س يف الدولة.
م���ن حقنا الت�س���ا�ؤل :حكومة ين��ص�رف وزير
ال�صح���ة فيها للبحث عن خمالفات «غري مطابقة
للموا�صفات» �ضمن امل���واد الغذائية؛ من اللحمة
�إىل الطاووق الأبي����ض والأحمر و�سائر االرتكابات
بحق الأمن الغذائي ،م���اذا يفعل وزير االت�صاالت
فيها؟ بل مَ ن هو الوزير الفعلي لهذا القطاع ،بطر�س
حرب �أم عبد املنعم يو�سف؟ ومن هو امل�س�ؤول عن
زرع الوطن ب�أجهزة تن�صُّ ت يف دولة �سائبة؟
منذ نحو �أ�سبوعني ،وخالل �إطاللته التلفزيونية،
حت���دّث ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ع���ن اخلرق اليومي
للطريان «الإ�رسائيلي» ،وجت�س�سه على يومياتنا،
وعل���ى كافة مقوم���ات �أمنن���ا و�سيادتنا ،وطالب
�سماحت���ه الدولة بوجوب العم���ل على وقف هذه
االنته���اكات ،لي����س فقط ل�سيادتن���ا الوطنية ،بل
للأم���ن القومي اللبن���اين ،فما ه���و الأخطر على
هذا الأمن :طائ���رة ت�صوير �أم �أجهزة جت�س�س على
م�ؤ�س�ساتنا؟
امل�ؤ�س���ف ه���و ال�سج���ال غري امل�س����ؤول بني
امل�س�ؤول�ي�ن عن���د انك�ش���اف الف�ضيح���ة ،وتطوُّر
النقا�ش بع�ض الأحيان ب�ي�ن الوزير حرب ومدير

ع���ام هيئة «�أوج�ي�رو» عبد املنع���م يو�سف �إىل
م�ستوى ال يليق مب�س�ؤول�ي�ن ،وفيما �أعلن يو�سف
وج���ود �شبكة �ضخم���ة مع متدي���دات هائلة من
الكاب�ل�ات والألي���اف ال�ضوئي���ة عل���ى الأرا�ضي
اللبناني���ة ،اكت�شفت يف �أثناء القيام بك�شف �أويل،
بالإ�ضاف���ة �إىل وجود كابل بح���ري ميتد من نهر
الكلب �إىل نه���ر �إبراهيم ،فوجىء حرب بهذا الأمر
و�أن يو�سف مل يكن قد و�ضعه ب�أجواء املعلومات
التي بحوزته ،كذلك فوجئ املًتابعون واملهتمون
بقدرة ال�رشكات املعنية عل���ى القيام بتمديدات
به���ذه التقنيات العالية م���ن دون احل�صول على
�إذن ر�سمي من الدولة اللبنانية ،وازدادت ال�صدمة
بعد ت�أكيد يو�سف �أن ال�شبكات الأر�ضية والبحرية

«أوجيرو يوسف» هي من ضمن
الخطوط الحمراء ..ولو على
حساب أمن الوطن واالنكشاف
على العدو «اإلسرائيلي»

معزول���ة عن �شبك���ة الدولة اللبناني���ة ،ولي�ست
عل���ى طريقة «التعليق» على �شبكة الدولة حتت
الأر�ض ،كما هي حال �شبكة الكهرباء ،بل �شبكات
قائم���ة بذاتها ،وجرى متديدها فوق الأر�ض خالف ًا
ل�شبكة الدولة.
وامل�ؤ�سف �أي�ض ًا �أنه بعد مرور �أيام قليلة على
انك�ش���اف ف�ضيحة الإنرتنت غ�ي�ر ال�رشعي ،تبينّ
بالدليل العلمي �أن هن���اك ب�صمات «�إ�رسائيلية»
يف هذه الف�ضيح���ة ،التي ا�ستباحت الأمن القومي
للدولة اللبنانية وخزينتها على مدى �سنوات من
الت�سيب والفو�ضى ،وها هو وزير االت�صاالت بطر�س

¡ هل جتري االنتخابات البلدية؟

حرب خرج ليعلن ب�صوت مرتفع �أننا �أمام حادث
خطري جداً ميثل تهديداً للأمن الوطني ،كا�شف ًا عن
�ضلوع ��ش�ركات «�إ�رسائيلية» يف تزويد حمطات
تهريب الإنرتنت باحتياجاتها ،بل ذهب حرب �إىل
�أبع���د من ذلك ،م�ؤك���داً �أن هناك جمرمني قرروا �أن
يبن���وا وزارة ات�صاالت موازية ،م�ستعينني مبعدات
«�إ�رسائيلي���ة» ،وكما ع���ادة كل وزير لبناين رمى
ح���رب كرة النار يف ملعب م���ن �سبقوه من وزراء
ات�ص���االت ،غامزاً بـ«خبث» ناحي���ة وزراء التيار
الوطني احلر ..وباتت الكارث���ة القومية املرتبطة
بالأمن القومي مماحكات �سيا�سية تافهة مب�ستوى
تفاهة بع�ض امل�س�ؤولني.
و�إذا كان مدير عام «�أوجريو» �أقوى من وزراء
الو�صاي���ة عل���ى م�ؤ�س�سته ،وميتلك عل���ى الدوام
ح�صان���ة �سيا�سية ممنوع جتاوزه���ا مهما بلغت
جتاوزاته ،و�إذا كانت لدى يو�سف قدرة جتاهُ ل وزير
االت�صاالت بطر�س حرب ،كما جتاهَ ل من �سبقه من
وزراء ات�صاالت ،ف�إن مترُّد يو�سف على وزارة الدفاع
املت�رضرة الأوىل من هذه الف�ضيحة  -الكارثة ،من
خالل رف�ضه تق���دمي �إي�ضاحات هي من حق وزارة
الدفاع وخمابرات اجلي�ش ،يعني �أن ملف الإنرتنت
و«�أوجريو عبد املنعم يو�سف» من �ضمن اخلطوط
احلم���راء يف دولة املحا�ص�صات ،ولو على ح�ساب
�أمن الوطن واالنك�شاف على العدو «الإ�رسائيلي».
خال�ص���ة الق���ول� ،إن الق���درة الإ�ستيعابي���ة
املحدودة ل�شبكة الإنرتنت ال�رشعية حالي ًا كان من
املقرر تو�سيعها عرب م��ش�روع «الفايرب �أوبتيك»،
الذي من �ش�أنه �أن يح�سّ ن قدرات هذه ال�شبكة ،ومل
ت�ستفد منه الدولة بعد ،ب�سبب النكايات ال�سيا�سية
وت�صفي���ة احل�سابات ون�سب���ة املحا�ص�صات ،ف�إن
ف�ضيح���ة الإنرتنت كم���ا ما �سبقها م���ن ف�ضائح
دول���ة فا�سدة عاجزة عن حماي���ة مواطنيها ،بدءاً
من �سندوي�ش �شي�ش الطاووق ،وو�صو ًال �إىل حماية
نف�سها و�سيادتها من كل االنتهاكات ،ب�رصف النظر
عن نتائ���ج التحقيقات الق�ضائي���ة التي �ستربّئ
املرتكب�ي�ن الكب���ار ،وينتهي امل�شغل���ون ال�صغار
�إىل دفع الغرام���ات� ،أو �إىل حمكومية �سجن رفع ًا
للعتب ،و�إىل �شبكات جديدة ب�أ�ساليب جديدة..

�أمني �أبو را�شد

لوح���ظ �أن اال�ستعدادات لالنتخاب���ات البلدية مل ت�شتد
حماوته���ا بعد ،وقد عزت م�صادر متابع���ة ذلك �إىل �أن
احتماالت الت�أجي���ل ما تزال قائمة ،خ�صو�ص ًا �أن «تيار
امل�ستقب���ل» مل يح�سم حتالفاته بع���د ب�ش�أن البلديات
الك�ب�رى ،كطرابل�س وامليناء و�صي���دا ،وغريها ..وهو ال
يريد �أن يك�شف حجمه املرتاجع انتخابي ًا قبل �سنة من
االنتخابات النيابية.

¡ انتظارات جنبالطية

ر�أي قي��ادي �س��ابق يف احل��زب التقدمي اال�ش�تراكي �أن
تغريدات النائ��ب وليد جنبالط على «تويرت» التي تتميز
بالظراف��ة والفكاه��ة ،وع��دم حتدي��د موق��ف وا�ضح من
التط��ورات ،حماول��ة منه لفهم �أي��ن تتجه الري��اح ،لأنه
ي�ص��ح �أي موقف اتخذه ،ومل
من��ذ نحو خم���س �سنوات مل
ّ
ي�ص��دق �أي توق��ع �أطلق��ه ..وبالتايل ق��رر االنتظار الذي
�سيطول كثرياً.

¡ �أبعد من وزير اخلارجية

و�صفت م�صادر �سيا�سي���ة وا�سعة االطالع ،احلملة التي
ي�شنّها «تيار امل�ستقبل» وبع�ض «� 14آذار» على وزير
ومفتعلة ،وه���ي ال ت�ستهدف
اخلارجي���ة ب�أنه���ا ظاملة
َ
الوزير بقدر ما ت�ستهدف العماد مي�شال عون.

¡ مفاج�أت قريب ًا

مرجع �سيا�سي كبري �سابق �ست�صدر له يف الفرتة القريبة
املقبل��ة مذك��رات ي�ضع فيها الإ�صبع عل��ى وقائع هامة
م��ن مرحلة ما بع��د الطائف ،وبع�ضه��ا �سي�شكّل مفاج�أة
كربى ل�شخ�صيات هامة.

¡ العقل الال�إداري

اعترب دبلوما�سي���ون �أجانب �أن ق���رارات دول خليجية
بحق اللبنانيني دليل على امل�ستوى املتدنيّ يف العقل
الال�إداري للأزمات على م�ست���وى الع�شائر ..فكيف على
م�ستوى العالقات بني الدول؟

¡ ف�ضيحة

و�ص��ف خبري قانوين �أن عملية �إبع��اد لبنانيني من دول
معين��ة ،ل��و �أنها ح�صل��ت يف بلد لديه ح��د �أدنى
عربي��ة ّ
م��ن الق�ض��اء النزي��ه امل�ستق��ل والدميقراطي��ة ،لكان��ت
فر�ض��ت حقوق�� ًا وتعوي�ضات ك�برى وهام��ة للمبعدين،
وكان��ت �شكّلت ف�ضيحة كربى لدى الر�أي العام لل�سلطات
الر�سمية ورمبا �إ�سقاط حكومات.

¡ الإنرتنت غري ال�رشعي� ..إىل �أين؟

ع�شية اجتماع اللجنة النيابي���ة للإعالم واالت�صاالت،
كان���ت «ف�ضيحة الإنرتنت» ت�شهد �سباق ًا حمموم ًا على
ال�صعي���د ال�سيا�سي ،بني حماوالت حثيث���ة وم�ستمرة
لإقفال هذه املغارة وجتهي���ل الفاعل ،عرب عرقلة عمل
الق�ض���اء ومنع التحقيق من �إماط���ة اللثام عما تكتنزه
الق�ضي���ة من خفايا و�أ�رسار خطرية ،وبني �إ�رصار اللجنة
النيابية على امل�ضي يف هذا امللف و�صو ًال �إىل خواتيم
تفتح القف�ص �أمام املرتكبني ،وتعيد �إىل خزينة الدولة
ماليني الدوالرات التي نُهب���ت من هذا القطاع من دون
وجه حق .ويف �سياق هذه الق�ضية ،برزت تباينات داخل
تيار �سيا�سي ب���ارز يف «� 14آذار» ،حول كيفية مقاربة
هذا امللف ،بني فريق ي�رص على متابعة املو�ضوع حتى
نهايته لو�ضع حد له ،وفريق ي�سعى لإيقاف امللف عند
هذا احلد واحل�ؤول دون التو�سع يف عمل الق�ضاء.

¡ الهارب

تهرب من ح�ضور اجتماع
لوحظ �أن موظف ًا ر�سمي ًا كبرياً ّ
ر�سم��ي م�س َبق املوعد واملوافق��ة ،لال�ستماع �إىل بياناته
ومعطيات��ه يف ق�ضي��ة هام��ة تط��ول �أ�رضاره��ا اﻻم��ن
الوطني.

¡ ا�ستقاالت جماعية

عبد املنعم يو�سف �أقوى من وزراء الو�صاية على م�ؤ�س�سته؟

�أدى ا�ستب���دال من�سق «تيار امل�ستقبل» يف ال�شمال �إىل
�ضجة وا�ستق���اﻻت جماعية بني �أتب���اع الرئي�س �سعد
احلري���ري� ،سيم���ا �أن اﻻ نق�سامات ت��ض�رب على �أعلى
امل�ستويات هناك.
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هل يسأل كيري األسد :سيادة الرئيس ..ما هي احتياجات جيشكم العظيم؟
يف �أح���د لقاءاته ال�صحافي���ة م�ؤخراً،
مل ي�ستبع���د الدبلوما�سي ال�سوري املحنّك
ب�شار اجلعفري و�صول رئي�س الدبلوما�سية
الأمريكية جون ك�ي�ري �إىل دم�شق ،لي�س�أل
عن احتياجات اجلي�ش ال�سوري.
ج���اء ذلك بع���د حترير مدين���ة تدمر
وباديتها من براثن الإرهاب «الداع�شي»،
لأن كل «املعار�ضات ال�سورية» ،وحتديداً
تل���ك املقيمة يف اخلارج ،ب��ص�رف النظر
عن تل���ك املتنعم���ة ب�إقاماتها يف فنادق
اوروبا وتركي���ا واخلليج من فئة «خم�س
جن���وم» �أو متنعم���ة بجن�سي���ات �أخرى،
�أو الجئ���ة �سيا�سية �أو هارب���ة من بلدها،
كانت جممعة عل���ى �أن معركة تدمر حني
ح�صولها �ستكون تدمرياً للجي�ش ال�سوري،
وذهبت املواقف� ،سواء عرب الإعالم� ،أو يف
اللقاءات العلني���ة وال�رسية� ،إىل حد ر�سم
ال�سيناريوهات للآتي من هذه املعركة.
فه�ؤالء مع �أ�سياده���م �أجمعوا على �أن
املعركة يف تدم���ر وباديتها خمتلفة عن
الغوطتني ،وعن ري���ف الالذقية ال�شمايل،
وعن �أري���اف حلب وحم�ص ودرعا وغريها
من املعارك..
تلك «املعار�ضات» مع �أ�سيادها ذهبت
�إىل ا�ستعم���ال تعابري ومف���ردات دموية،
تعبرّ عن مدى حقده���ا وكراهيتها ،وحتى
عن مدى تلموديّته���ا بحقدها على ال�شام
وبالدها.
وهكذا ر�أت يف معنى تدمر �أنها م�شتقة
من فع���ل دمّ���ر ،وبالتايل فتف�س�ي�ر تدمر
عندها �صار دماراً..
حتليالتهم اال�سرتاتيجية و�صلت �إىل حد
ت�أكيد �أن «عا�صفة ال�سوخوي» انتهت ،و�أن
قي�رص رو�سيا يف القرن احلادي والع�رشين
ف���رّ بجل���ده ،و�أن بادية تدم���ر لن تكون
مقربة الدبابات ال�سورية الرو�سية ال�صنع،
بل للدولة الوطني���ة ال�سورية ،و�أن م�شاة
اجلي�ش العرب���ي ال�س���وري «�سيُفرَمون»
داخل مدينة «امللكة زنوبيا».
هال ه�ؤالء الدمى و�أ�سيادهم �أن خططهم
انه���ارت ب�رسع���ة قيا�سي���ة ،فـ»داع�ش»
حينم���ا خططت م���ع قادته���ا احلقيقيني

هل يحقق جون كريي توقعات ب�شار اجلعفري؟

من �أتراك و�صهاين���ة وغربيني لال�ستيالء
على «عرو����س البادي���ة» �أو «ل�ؤل�ؤتها»
�أو بالأ�صح عل���ى «مملكة زنوبيا» ،كانوا
يدركون �أن الطريق �ست�صري مفتوحة ب�شكل
مريح �إىل الرقة ودير الزور ،وحم�ص ،ال بل
�أبع���د من ذلك؛ �إىل العراق والأردن ولبنان،
وم���ن هناك رمبا �إىل ما بعد بعد..؛ �إىل بدء
امل�سرية العملية لتحقيق «نب�ؤة» الثعلب
ال�صهيوين العجوز �شيمون برييز؛ «ال�رشق
الأو�سط اجلديد» ،والتي بد أ� �أعراب «الكاز»
حتقيقها من خالل جامعتهم الأعرابية.
بعد ال�رسعة القيا�سية يف حترير تدمر،
بد�أ كل �شيء يتغري ،فباراك �أوباما �صاحب
مبد�أ «احلرب الناعمة» التي تُعفي جي�شه
و�أ�ساطيله من التدخل املبا�رش ،وهو من قاد
مع �إدارته و�أركانها وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
والأمني���ة واملخابراتي���ة والع�سكري���ة
والدبلوما�سي���ة ،وكل م���ا ي�سم���ى حقوق

روّ جت «المعارضة السورية»
النتهاء «عاصفة السوخوي»
وفرار بوتين بجلده ..لكن
استعادة تدمر خيّ بت آمالها

الإن�س���ان ،واخلزانة الأمريكي���ة ،و�أتباعه
اخلارجي�ي�ن كحال بائعي ال���كاز العربي،
وتركي���ا ،وا�ستنف���ر كل ادواته يف املنطقة
والعامل ،م���ن «قاعدة» و«اخواجن» ،وكل
فل���ول املرتزقة يف العامل� ،ش��� َّن العدوان

عل���ى �سورية ،ولهذا �أ�ص���در تعليماته �إىل
مدير ا�ستخبارات���ه ال�سابق اجلرنال دايفيد
برتايو����س لقي���ادة احلرب عل���ى �سورية،
و�إن كان ب�ش���كل غري مبا�رش ،وبالتايل فقد
ا�ستح�رض برتايو����س كل فروع «القاعدة»
وا�شتقاقاته���ا وان�شقاقاته���ا ،وكل ف���روع
التنظيم العاملي لـ«الإخواجن» ،ووفّر لهم
كل �أ�سباب الدعم والت�أييد واحلدود الآمنة
للت�سل���ل �إىل الداخل ال�س���وري عرب تركيا
والأردن ،وحت���ى من الكي���ان ال�صهيوين،
وبالتع���اون والرتابط والتن�سيق مع �أتباع
وا�شنطن يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا ال�سعودية
وتركي���ا وقط���ر والأردن ،ليمت��� ّد �رشي���ط
االعتداء عل���ى �سورية �إىل �أكرث من ثمانني
دولة ،وجت�سّ د ذلك يف ما ي�سمى «م�ؤمترات
�أ�صدقاء �سورية» ،التي كانت تقودها وزير
اخلارجية الأمريكي���ة ال�سابقة واملر�شحة
للرئا�سة الأمريكية هيالري كلينتون.

ّ
ُّ
هل يتمكن «داعش» من التوسع في األراضي اللبنانية؟

بع���د ا�ستع���ادة اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه مدينة
تدمر اال�سرتاتيجية ،ثم توجُّ ههم نحو منطقة القريتني،
وحماولتهم ربطها ومهني بقرى القلمون الغربي ،بات
م���ن تبقّى من م�سلحي تنظي���م «داع�ش» يف اجلنوب
ال�رشق���ي ملحافظة حم�ص بحاج���ة �إىل مالذ �آمن ،ومل
يجدوا مكان ًا منا�سب ًا �أف�ضل من عر�سال وجرودها ،حيث
النفوذ ال�سعودي ،واحل�ضور الفاعل لـ«تيار امل�ستقبل»،
اللذين يوفران لهم البيئة احلا�ضنة ،خ�صو�ص ًا من خالل
تبنّي م�س�ؤويل «التيار» اخلُطب وال�شعارات املذهبية.
كذلك ي�ؤمّن هذا الثنائي الغطاء الأمني وال�سيا�سي
الالزم حلماية «الدواع�ش» يف عر�سال ،حيث يتمتعون
باحل�صان���ة الطائفي���ة ،لأن حزب اهلل ل���ن يدخل �إىل
املنطقة املذكورة تالفي ًا لإثارة فتنة مذهبية ،ويحظون
�أي�ض ًا باحل�صان���ة ال�سيا�سي���ة ،لأن احلكومة مل تتخذ
حتى ال�ساعة قراراً بدخول اجلي�ش اللبناين �إىل عر�سال،
وبالتايل ال �أحد يطاردهم فيها.
وع���ن كيفية انتق���ال فلول امل�سلح�ي�ن من جنوب

حم�ص �إىل ال�سل�سلة ال�رشقية ،رجّ حت م�صادر ميدانية
�أنه قد يتم انتقاله���م ب�شكل فردي ،و�سرياً على الأقدام،
م�ؤكد ًة ا�ستحالة انتقالهم اجلماعي مع وجود الطائرات
و�أجه���زة املراقبة الرو�سي���ة وال�سوري���ة العاملة يف
املناطق ال�سورية املذكورة.
وتع���رب امل�ص���ادر خماوفه���ا اجلدية م���ن تو�سع
«داع�ش» يف الأرا�ضي اللبنانية� ،أي يف جرود عر�سال
وحميطها ،ال�سيما بعد التطورات امليدانية الأخرية يف
ال�شطر الثاين من احلدود ،حتديداً يف �ضوء تقدّم اجلي�ش
ال�سوري نحو القريتني ،وحماولة ربطها مبهني.
ويف �سياق مت�صل ،وعن املعارك امل�ستعرة م�ؤخراً
ب�ي�ن «جبه���ة الن��ص�رة» و«داع����ش» يف ال�سل�سلة
ال�رشقية ،ي�ؤكد مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي �أن «تنظيم
الدولة» يعتمد نظرية �أحادية يف «احلكم» ،وبالتايل
يرف����ض وجود �أي ف�صيل م�سلَّ���ح يقا�سمه النفوذ على
الأر����ض ،ل���ذا يح���اول ال�سيطرة على كام���ل املناطق
اخلارجة على �سلطة الدولة يف اجلبال ال�رشقية.

ويذك���ر املرجع �أن���ه �سبق لـ«داع����ش» �أن حاول
التق���دُّم من جرود ر�أ�س بعلب���ك باجتاه م�شاريع القاع
ثم �إىل جرود عر�سال ،لط���رد «الن�رصة» منها ،غري �أن
دفاعات اجلي����ش اللبناين واملقاوم���ة �أ�سقطت «حلم
الإم���ارة الداع�شي���ة» يف البقاع ،وي�ستبع���د �أن يجر ؤ�
«الدواع����ش» و�سواهم على الت�سل�س���ل نحو املناطق
ذات الغالبية ال�شيعية ،كاللبوة ويونني ،حيث احل�ضور
الفاعل للمقاومة اجلاهزة ل�صد �أي هجوم حمتمَل.
ال ري���ب �أن هناك قراراً �إقليمي��� ًا بالإبقاء على هذا
الو�ضع ال�شاذ يف عر�سال ،بد�أ �رسيانه مع انبالج احللم
ال�سعودي بالإطباق عل���ى دم�شق من اجلهة الغربية،
والذي تب���دد ،ال�سيما بع���د دخول اجلي����ش ال�سوري
وح���زب اهلل �إىل الزب���داين ود ّك معاقل امل�سلحني يف
م�ضايا ووادي بردى ،ما �أ�سهم يف تعزيز طوق حماية
العا�صمة ال�سورية من خطر الإرهاب.
ويف �سبيل تعزي���ز حماية دم�ش���ق �أي�ضاً� ،سبقت
«عملي���ة الزبداين» الإجنازات التي حققتها املقاومة

و�إىل ذل���ك ،فق���د �أن�ش����أت الإدارة
الأمريكية غ���رف العملي���ات يف الأردن
وتركي���ا لتخطط للحرب عل���ى �سورية
جنوب ًا و�شماالً ،وحتى �رشق ًا من احلدود
اللبنانية( ،فهل تذكرون رحالت «احلج»
من ق���وى � 14آذار �إىل عر�سال) ،بالإ�ضافة
طبع��� ًا �إىل ت�سخري �أ�ضخ���م الإمكانيات
والإمرباطوري���ات الإعالمية التي فربكت
و�ضخّ ت �أو�سع عمليات الدجل ال�سيا�سي
والإعالم���ي والع�سك���ري �ض���د الدول���ة
الوطنية ال�سورية ،لكن ال�صمود ال�سوري
الأ�سط���وري م���ع حلفائه ب���د�أ بقلب كل
املقايي�س..
ب�ش���كل عام ،بع���د معرك���ة انت�صار
اجلي����ش ال�س���وري يف تدم���ر� :إىل �أي���ن
�سيتجه اجلي�ش العرب���ي ال�سوري؟ نحو
دي���ر الزور �أو الرق���ة �أو حلب �أو حم�ص؟
كل اخلط���وط مفتوحة ،ول���ن ينفع بعد
الآن �شط���ارة دي مي�ستورا با�ستح�ضاره
�أ�ش���كا ًال خمتلف���ة م���ن املعار�ضات �إىل
جنيف ،و�آخر �إبداعاته ا�ستح�ضاره جلنة
ا�ست�شاري���ة ن�سائي���ة ،للمطالبة بحقوق
امل���ر�أة ال�سورية ،وهو ال يعلم �أن زنوبيا
هزّت يوم ًا عر�ش الأمرباطورية الرومانية،
و�أن نائ���ب رئي�س اجلمهوري���ة العربية
ال�سورية الآن ه���ي �أ�ستاذة مرموقة؛ هي
الدكتوري���ة جن���اح العط���ار ،و�أن هناك
وزي���رات ومدي���رات عام���ات ونواب يف
جمل�س ال�شعب ..وهلم ج���را ،وهو الأمر
ال���ذي ال يتوافر يف م�شيخ���ات اخلليج،
وحتى قد ال جند له مثي ًال يف دول عريقة
بالدميقراطية.
وللتذكري فق���ط ،ف�إنه يف �سنة ،1927
كان هناك �أكرث من ع�رشين طبيبة �سورية،
يف وقت مل يك���ن يُ�سمح فيه للمر�أة يف
الوالي���ات املتح���دة وبريطانيا وفرن�سا
بحق االنتخاب ..فهل �سرنى كريي يحقق
توقعات ب�شار اجلعفري وي�س�أل الرئي�س
ال�س���وري� :أيها الأ�سد ..ما هي احتياجات
جي�شكم العظيم؟

�أحمد زين الدين

يف ال�سل�س���ة ال�رشقي���ة ،بعد �سيطرته���ا على فليطا
واجلراي���ر يف �سل�سلة جبال القلم���ون ،وجرود نحلة
املحاذي���ة للج���رود ال�سورية من اجله���ة اجلنوبية
جلرودعر�سال.
�إذاً ،بع���د الإجنازات الت���ي حقّقها اجلي�ش ال�سوري
واملقاومة يف اجلبال ال�رشقية ،مل تعد جرود عر�سال
والق���اع ت�شكل م�صدر تهديد حقيقي وفاعل لال�ستقرار
يف املناط���ق اللبنانية وال�سورية املحيطة ،فقد �شلّت
هذه الإجن���ازات القدرات الهجومي���ة لدى «تكفرييي
اجل���رود» ،و�أفقدتهم املبادرة يف املي���دان ،ومل يعد
بو�سعهم �س���وى الت�سلل �إىل الداخ���ل اللبناين� ،ضمن
جمموعات �صغرية ،بق�ص���د اال�ست�شفاء وما �إىل ذلك،
لكن �ست�ستهدفها ن�ي�ران اجلي�ش اللبناين وحزب اهلل؛
كم���ا حدث يف الأ�سابيع القليل���ة الفائتة يف عر�سال
ور�أ�س بعلبك.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

ماذا بعد تحرير تدمر؟

¡ حنان �سعودي على «اليمنيني»

ذكر م�صدر دبلوما�س���ي �أوروبي �أن رئي�س الوزراء
«الإ�رسائيلي» بنيامني نتنياهو ان�شغل الأ�سبوع
املا�ضي بنقل ر�سائل «ال�شكر والتقدير» �إىل الإدارة
الأمريكية وامل�س�ؤولني ال�سعوديني وقيادات عربية
مل�ساهمتهم يف عملية نق���ل اليهود اليمنيني �إىل
فل�سط�ي�ن املحتلة .واعترب امل�صدر �أنه مل يكن من
ال�سهل واملمكن القيام بهذه العملية دون م�ساعدة
من النظام ال�سعودي ،ال���ذي يفر�ض ح�صاراً بري ًا
وبحري ًا وجوي ًا على اليمن ،لذلك كانت ال�سعودية
�إحدى املحطات الأوىل بعد مغادرة اليهود لليمن
يف طريقهم �إىل فل�سطني املحتلة ،كا�شف ًا �أن الأمن
ال�سعودي �أعط���ى املجموعة اليهودي���ة اليمنية
�أجهزة ات�صال خا�صة ليتمكّنوا من طم�أنة ذويهم
«الإ�رسائيليني» �أنهم باتوا ب�أمان.

¡ ال�سعودية وم�رص ..واال�ستدراج

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يف اللحظات الأوىل من حترير مدينة تدمر

يف وق���ت يعي�ش الع���امل �أجمع
تداعيات الأزمة ال�سورية ،بعدما تناثر
ال�سوري���ون يف �شتى �أنح���اء العامل،
مهاجري���ن والجئني يطلب���ون الأمن
واال�ستقرار يف ب�ل�اد الغربة القاتلة،
تعي�ش �سورية الوطن على وقع �أخبار
تقدُّم اجلي�ش ال�سوري وحتريره مدينة
تدمر ،التي �سارعت �إيطاليا �إىل �إعالن
�أنها م�ستعدّة لإر�س���ال جمموعة من
«القبعات ال���زرق الثقافية» ،والتي
كانت ق���د �أ�س�ستها يف �شباط من عام
.2016
ال �ش��� ّك �أن حترير تدم���ر �سيكون
مبنزلة نقطة فا�صل���ة بني مرحلتني
يف �سورية؛ مرحل���ة احلرب العاملية
املفتوح���ة عل���ى اجلي����ش والنظام
ال�سوري�ي�ن ،ومرحل���ة التفاه���م مع
اجلي�ش ال�سوري يف املعركة املفتوحة
�ضد الإرهاب ،بعدما �أثبت �أنه «اجلهة
الوحيدة» امل�ؤهَّ ل���ة لهذه املهمة يف
�سورية ،وقد تكون م�ؤ�رشات بروز هذه
القناعة الدولية ب�رضورة التعاون مع
اجلي�ش ال�سوري والقبول بخيار بقاء
النظام قد �سبقت مرحلة حترير تدمر،
لكنه���ا بالت�أكيد �ستتخ���ذ من حترير
تدمر نقطة مف�صلية لت�شجيع تعاون
«ظاهر» ب�شكل �أكرب.
والالفت يف م�سار احلرب ال�سورية
الطويلة املمت���دة منذ �سنوات خم�س
ولغاي���ة اليوم� ،أنه ولأول مرة يعي�ش
ال�سوري���ون املوالون للنظ���ام الأمل،
بينما تغرق اجلهة املقابلة بالقنوط
والإحب���اط ،يف ظ���ل توجّ ���ه حثيث
جلبهة «�أ�صدقاء �سورية» للت�أقلم مع
خيارات �أخرى ،ق���د يكون «�أهونها»
التعاون مع اجلي�ش ال�سوري ،ال�سيما
وهم ي�شاهدون القاطرة الأمريكية قد
بدّلت م�ساره���ا وانخرطت يف م�سار
�إيجابي مع الرو����س ،خملّفة العديد

من املحبط�ي�ن وال�شامتني واملربَكني
خلفها ،خ�صو�ص��� ًا بعدما ّمت الإعالن
من مو�سك���و �أن الأمريكي�ي�ن اقتنعوا
بع���دم احلديث عن م�ص�ي�ر الأ�سد يف
هذه الفرتة الراهنة ،ومن املفيد النظر
�إىل ح���ال ه�ؤالء ،وهي عل���ى ال�شكل
الآتي:
تعي�ش �أوروب���ا هاج�س الإرهاب
املتغ���وّل واللجوء غ�ي�ر امل�سبوق،
وال���ذي ق���د يطي���ح باحلكوم���ات
الأوروبي���ة احلالي���ة ،وي����ؤدي �إىل
انهيار عقد االحت���اد االوروبي ،وقد
يك���ون �صع���ود اليم�ي�ن املتطرف
وا�ستعداده الكت�س���اح االنتخابات
الأوروبي���ة هو ال���ذي دقّ النفري يف
�أوروب���ا ،ل��ض�رورة تغي�ي�ر حقيقي
يف ال�سيا�س���ة اخلارجية الأوروبية،
والذي �ستتب���دى معامله حتم ًا يف
التن�سيق م���ع اجلي�ش ال�سوري؛ كنز
املعلوم���ات اال�ستخبارية ،و�ستكون
لهذا التغيري م�س���ارات خجولة يف
البداية انطالق ًا من الرتحيب بتحرير
تدمر ،متهيداً لتعامل «واقعي» مع
النظام ال�س���وري يف جنيف� ،إىل �أن
يختف���ي احلديث كلي��� ًا عن «نظام
ديكتاتوري فق���د �رشعيته» ،فتغيب
«املزاي���دات الإن�سانية» عن �أل�سنة
امل�س�ؤولني الأوروبيني ،وتتحول �إىل
«حر�ص على م�صري ال�شعب ال�سوري
وحقن ًا لدمائه» ،ولوال خوف ه�ؤالء
على خ�سارة ال�سلطة ل�صالح اليمني
وانهيار االحتاد برمته نتيجة اللجوء
والإرهاب ،ملا توانى الأوروبيون عن
اال�ستم���رار يف �سيا�سة حرق ال�رشق
الأو�س���ط و�أهل���ه وح�ضارته ،خدمة
لزبائنية يقيمونه���ا مع ال�سعودية
وتركيا وقطر.
�أم���ا يف الإقلي���م ،فلي����س حال
تركيا ب�أف�ضل بكث�ي�ر من ال�سعودية،

الت���ي تعاين م���ن ف�ش���ل حربها يف وم�سلمة غري القادرين على االندماج،
اليم���ن وا�ستعداده���ا للتفاو�ض مع فت�أخذهم �إىل التطرف والعنف وتكفري
«احلوثيني» ومبادلة مئات الأ�رسى ،الآخر ،يف ظ ّل غ����ض نظر وا�ضح من
وال
متهيداً لوقف �آلة احل���رب الع�سكرية ال�سلطات الأوروبي���ة مل يعد مقب ً
التي بات���ت تُرهق اململكة وتزيد يف من �شعوبهم.
وبالع���ودة �إىل تركي���ا الت���ي
تركيز الأ�ضواء العاملية على �سجلّها
يف حق���وق الإن�سان ،وق���د يكون من انت��ش�ر فيها الإره���اب وتعي�ش حرب ًا
امل�ؤ��ش�رات املقلق���ة للمملكة ،تزايد �أهلي���ة حقيقية يف بع����ض مناطقها،
الرتكي���ز الإعالم���ي وال�سيا�سي يف بينما تنت�رش الفو�ض���ى الأمنية على
�أوروبا على دور ال�سعودية يف تغذية طول احل���دود امل�شرتكة م���ع �سورية
الإرهاب ،وات�ساع م�ساحة االنتقادات ،والعراق ،وتده���ور االقت�صاد وانت�شار
وق���د يك���ون �أبرزه���ا الوثائقي الذي البطال���ة ،وتقلُّ����ص ال�سياح���ة بعد
عُ ر����ض يف بريطاني���ا ع���ن احلياة موجة العمليات االنتحارية ،وامتناع
ال�سيّاح الرو�س الذين ي�شكّلون الن�سبة
الأه���م من ال�سياح���ة الرتكية ،وعلى
الرغم م���ن مراهن���ة الإيرانيني على
حتوّل م���ا يف ال�سيا�سة الرتكية جتاه
�سورية ،عك�سته ت�رصيحات �أحمد داود
الحل السياسي الروسي � -أوغلو يف �إيران� ،إال �أن التقارير ت�شري
األميركي سيفرض نفسه �إىل �أن الأت���راك مل ي�ست�سلموا ،و�أن ما
قال���ه �أوغلو هو لال�ستهالك الإعالمي،
على الجميع ..ومن لن يتكيّ ف و�أنهم م�ستمرون يف ح�شد امل�سلحني
مع المرحلة المقبلة سيدفع و�إدخالهم �إىل الداخل ال�سوري للقتال.
يف املح�صل���ة ،تب���دو ا�ست���دارة
الثمن غاليًا
الأمريكي�ي�ن وا�ضح���ة يف �سوري���ة،
واحلل ال�سيا�سي الرو�سي  -الأمريكي
�سيفر�ض نف�سه عل���ى اجلميع ،وبناء
علي���ه �سي�ستدير الآخ���رون تلقائياً،
ومن ال يكون ق���ادراً على التكيّف مع
املرحلة املقبلة �سيدفع الثمن غالياً..
داخ���ل اململكة و�سجله���ا يف حقوق ا�ستدارة الأوروبي�ي�ن قد تكون �سهلة،
الإن�س���ان ،والتعييب عل���ى حكومة ولهم تاريخهم يف البيع وال�رشاء ،لكن
كام�ي�رون ال�صامتة ،كما احلديث عن م���اذا عن تركي���ا وال�سعودية؟ �سلوك
دور ال�سعودي���ة يف ب���روز «التطرف �أ�صحاب الق���رار ال يدفع �إىل التفا�ؤل،
الإ�سالم���ي» يف �أوروب���ا ،وتزاي���د ل���ذا ما على العامل �س���وى �أن يتفرج
الدعوات �إىل �إغالق امل�ساجد املموَّلة على م�شهد جدي���د بعد تدمر؛ �صعود
�سعودي���اً ،والت���ي ت�س���وِّق ن�سخ���ة �سورية جمدداً ،وانهيار �أعدائها.
راديكالي���ة للإ�س�ل�ام ،والت���ي يلج�أ
د .ليلى نقوال
�إليها املهاجرون م���ن �أ�صول عربية

ر�أت �أو�س��اط م�رصي��ة �أن ادع��اء اململك��ة العربي��ة
ال�سعودي��ة حر�صه��ا عل��ى �شع��ب م��صر ه��و فق��ط
ال�ست��دراج م��صر �إىل امل�ستنقعات التي غرقت فيها
عائل��ة �آل �سعود يف �أكرث م��ن �ساحة ،وبالتايل هي
معنية ب�إ�سناد م��صري �أمني وع�سكري ولوج�ستي،
حت��ت اعتقاد �أنه ميك��ن «ا�ستئج��ار» م�رص ملرحلة
�أو ف�ترة ،ومن ثم العودة من خالل حتالفات معينة
�أو دع��م لع�صاب��ات ما ،لإغراق م��صر يف الفو�ضى
وعدم اال�ستقرار .وح��ذرت الأو�ساط من �أن ا�ستمرار
م��صر يف موقفه��ا غ�ير الوا�ض��ح ،و�صمته��ا ع��ن
جرائم ال�سعوديني يف اليمن و�سورية ي�ضع القاهرة
يف دائ��رة اخلط��ر ،ويدف��ع به��ا �إىل الف��خ ال�سعودي
املن�صوب مل�رص على امتداد �سنوات طويلة« ،فلي�س
يف �صال��ح م�رص �أن ت�ترك ال�ساحة وتخليها لالعب
ال�سع��ودي ،ال��ذي يرى يف نف�سه �صاح��ب القرار يف
الع��امل العربي ،و�صاح��ب الدور ،واملتح��دث با�سم
الأمة».

¡ تلهُّف تركي نحو العدو

ذك���ر م�ص���در يف وزارة خارجية الع���دو �أن هناك
ات�ص���االت مك ّثفة بني تركيا و«�إ�رسائيل» ل�صياغة
الإعالن امل�شرتك لإنه���اء التوتر يف العالقات بني
�أنقرة وتل �أبيب ،و�إع���ادة املياه �إىل جماريها بني
العا�صمت�ي�ن .وقال امل�ص���در �إن هناك رغبة تركية
كب�ي�رة يف �إجن���از امل�صاحل���ة م���ع «�إ�رسائيل»،
وبال�رسع���ة املمكنة ،لأن عيون «�إ�رسائيل» تتطلع
ومتتد نحو �أكراد �سوري���ة لدعمهم يف �إقامة كيان
لهم على حدود تركي���ا ،م�ضيف ًا �أن تركيا م�ستعدة
مقابل �إجن���از م�صاحلة �رسيعة ،التنازل عن الكثري
من امللفات واملطالب ،وم���ن بينها مطالبة �أنقرة
بفك احل�صار عن قطاع غزة.

¡ عجز «�إ�رسائيلي»

ك�ش��ف م�س���ؤول ع�سك��ري رفي��ع يف جي���ش الع��دو
ال�صهي��وين �أن الأجه��زة الأمني��ة واال�ستخباري��ة
«الإ�رسائيلي��ة» ف�شلت حتى الآن يف احليلولة دون
وق��وع الهجمات ذات الطابع الفردي يف فل�سطني،
رغم �إعالن رزمة من الإج��راءات الأمنية العقابية
�ضد الفل�سطيني�ين ومنفذي الهجمات .من جهتها،
قال��ت الدوائ��ر الأمني��ة «الإ�رسائيلي��ة» �إن هن��اك
حال��ة من التخبط يعي�شه��ا نتنياهو ووزير دفاعه
يعلون ور�ؤ�س��اء الأجهزة الأمني��ة واال�ستخبارية،
معت�برة �أن احلملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية
«الإ�رسائيلي��ة» �ضد و�سائ��ل الإع�لام الفل�سطينية
الت��ي تتهمه��ا بالتحري���ض ،ال ميك��ن �أن ت�ساه��م
يف خف���ض م�ست��وى العملي��ات ،و�أن «م��ا يج��ري
يف الف�ض��اء االفرتا�ض��ي على �صفح��ات التوا�صل
االجتماعي �أخطر بكثري من التحري�ض الذي ميكن
�أن ن�ستم��ع �إلي��ه �أو ن�شاه��ده يف و�سائ��ل الإع�لام
امل�سموع��ة �أو املرئي��ة ،وهذا التح��دي من ال�صعب
مواجهته».
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ضاحي خلفان..
وتفوهاته المشبوهة
ُّ
من ال يعرف �ضاحي خلفان
�صاحب الت�رصيحات املثرية،
و�آخرها تغريداته التي اتهم
فيها ال�شعب الفل�سطيني �أنه
«باع �أر�ضه»! مطالب ًا بعدم
قيام دولة فل�سطينية ،لأنه
ال يريد زي��ادة دول��ة فا�شلة
يف العامل العربي ،ودعا �إىل
اندماج العرب مع ال�صهاينة
اليهود يف دولة تحُ مى بقوة
املال اخلليجي ،وقوة العقول
«الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة» ،وال��ق��وة
الب�رشية للعرب! ويف املقابل
تغزلَّ خلفان بـ«�إ�رسائيل»،
داع��ي � ًا �إىل «ع��دم معاملة
ال�صهاينة على �أنهم �أعداء،
بل هم �أبناء ع��م» ،موجّ ه ًا
ك�لام��ه �إىل ال��ع��رب ق��ائ�لاً:
«�إنكم ف�شلتم يف و�ضع حد
لإ��سرائ��ي��ل ،لأن اليهود هم
ع�صب االقت�صاد العاملي».
يقيناً ،هذه التغريدات مل
ت��� ِأت من ف��راغ ،بل هي من
فعل فاعل ،يف توقيت م�شبوه
يتقاطع ويتكامل مع قرارات
جمل�س �شيوخ ال��ب�ترودوالر
وجامعتهم يف تو�صيف حزب
اهلل كـ«منظمة �إرهابية»،
ب��ه��دف �شيطنة امل��ق��اوم��ة،
وكذا هو الهدف من تغريدات
الفريق خلفان بحق ال�شعب
الفل�سطيني
وانتفا�ضته،
وبالتايل الهدف الآخ��ر هو
ج�س نب�ض ال�شارع العربي
م��ن ك��ي��ل امل��دي��ح للكيان
ال�صهيوين ،والدعوة ال�رصيحة
�إىل وقف العداء له ،واالندماج
معه يف دولة واحدة تقودها
العقول «الإ�رسائيلية» ،على
اعتبار �أن الدول العربية نظم
فا�شلة ال ت�ستحق القيادة وال
الريادة.
من حقنا �أن ت�س�أل عن
هذه االتهامات للفل�سطينيني،
وال���ت���ي و���ص��ل��ت بخلفان
�إىل ح��د ال��ت��ح��ل��ل م��ن كل
القيم الأخالقية يف و�صف
الفل�سطيني بـ«الدعارة»،
وبيع �أر�ضه لل�صهاينة ،وهو
ال ي�ستحق �أن ينعم بدولة
ك�سائر �شعوب العامل ..هل
هي بداية التطبيع من �أو�سع
�أبوابه مع الكيان ،يف وقت
ت��ت��ط��ور ع�لاق��ات��ه م��ع دول
اخلليج ،وحتديداً ال�سعودية؟
وهل خلفان حقل التجارب
ملا نطق به كفراً ،و�سرب مدى
قبولها ل��دى ال���ر�أي العام
العربي قبل «الإ�رسائيلي»؟
وحتى ال نُدخل �أنف�سنا مع
�سجال مع جاهل حاقد ،نقول:
رحمة اهلل عليك يا �شيخ زايد،
رحلت عن هذه الدنيا حتى ال
تعي�ش يف زمن الأوغاد.

رامز م�صطفى

( العدد  )397اجلمعة  1-ني�سان 2016 -

اليمن ..صمود شعب وفشل عدوان
ع���ام عل���ى ب���دء ع���دوان «احلزم»
عل���ى اليم���ن بعن���وان ت�أيي���د ال�رشعية
املهاجرة �إىل الريا����ض هرب ًا من جي�شها
و�شعبها وحلفائها اجل���دد من «داع�ش»
و«القاعدة».
عام على عدوان مل ت����أذن له �صوري ًا
الأمم املتح���دة وجمل�س الأم���ن ،والهدف
�إع���ادة ال�رشعي���ة و�إل���زام «�أن�صار اهلل»
و«امل�ؤمتر ال�شعبي» واجلي�ش �أن يعودوا
�إىل احلظ�ي�رة ال�سيا�سي���ة ال�سعودية مبا
ي�سم���ى اال�ستعب���اد ال�سيا�س���ي �أو جتارة
الرقيق الت���ي اعتاده���ا ال�سعوديون ومل
يتخل���وا عنها ر�سمي��� ًا �إال يف العام 1962
ظاهراً ،لكنه���م مار�سوها حت���ى اللحظة
مبيادين الهبات وامل�ساعدات و�رشاء الذمم
واملواقف ال�سيا�سية..
لقد ا�ستولد عدوان «التحالف العربي»
على اليمن نتائ���ج م�أ�ساوية على �صعيد
القانون الدويل والإن�ساين ،جتلى مبا يلي:
ال�صم���ت العاملي عل���ى اجلرائم التي
يرتكبها العدوان ،والت���ي ا�ضطرت م�ؤخراً
مفو�ضية حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة
لو�صفه���ا بجرائ���م ح���رب وجرائ���م �ضد
الإن�ساني���ة ،لكنها مل تتح���رك حتى الآن
ملحا�سبة املعتدين.
ا�ستعمال الأ�سلحة املحرمة دولياً؛ من
قنابل عنقودية وحارق���ة وغريها ،والتي
ي�شرتيه���ا الع���دوان من �أم�ي�ركا و�أوروبا
املتح�رضة ،فالقاتل ه���و من �صنّع وباع،
وكذلك من ا�شرتى وق�صف.
�سكت���ت اجلامع���ة العربي���ة ودولها
و�أحزابه���ا ومنظماته���ا الأهلي���ة ،وبقي
ال�شع���ب اليمن���ي وحيداً يواج���ه م�صريه
ويقاوم جوع���ه ومر�ضه وح�ص���اره ،ومل
يتحرك �أحد.
دمّر الع���دوان الإرث احل�ضاري لليمن
الغني بالآثار منذ �آالف ال�سنني؛ يف عملية
انتق���ام �صهيوين  -عربي مياثل ما تفعله
«داع�ش» ب�آثار �سورية والعراق ،ومع ذلك
مل ن َر ال�شيخ القر�ضاوي وعلماء امل�سلمني
ي�ستنك���رون كما فعلوا عندم���ا ذهبوا �إىل
�أفغان�ست���ان للطلب م���ن «طالبان» عدم
تدمري متثال «بوذا» ال�شهري ،فـ«داع�ش»
بوجهيها الر�سم���ي وامليلي�شياوي متار�س
الإره���اب الثق���ايف يف اليم���ن و�سورية
والعراق..
ع�رشات �آالف ال�شهداء واجلرحى ومئات
املنازل وامل�ساجد واحل�سينيات واجل�سور،
ومل يب���قَ يف اليمن �إال جبالها و�صخورها
و�شعبها املقاوم ،ومل تُهزم..
هذه هي خ�سائر اليمن ،فما هي خ�سائر

رغم هول العدوان واملجازر مل يعُد اليمن �إىل« بيت الطاعة» ال�سعودي

بعد عام على العدوان..
السعودية اعترفت بـ«أنصار
اهلل» واضطرت للتفاوض
معهم دون قفازات

ال�سعودية يف حرب العام الدموية؟
مل ت�ستط���ع ال�سعودية �إع���ادة اليمن
�إىل «بيت الطاع���ة» ال�سعودي ،فانفعلت
وارتبكت ..لقد ب���د�أ امل�ست�ضعفون بالتمرد
على اململكة!
انك�شفت ع���ورة اململكة �أم���ام الر�أي
الع���ام ،ف�ل�ا ه���ي زعيمة الع���رب ،حيث
ف�ش���ل «التحالف العرب���ي» ،ومل يبق �إال
الإم���ارات التي تناق�ض���ت معها يف عدن،
وال هي زعيمة العامل الإ�سالمي بعد ف�شل
«التحالف الإ�سالم���ي» وان�سحاب معظم
الدول التي مل تعرف �أنها منتمية �إليه �إال
يف الإعالم ،وبقي���ت اململكة وحيدة على
ر�صيف العدوان.

■ النائ���ب �أ�سعد حردان؛ رئي�س احلزب ال�سوري القومي
االجتماع���ي ،ا�ستقب���ل رئي�س كتلة الوف���اء للمقاومة
النائ���ب حممد رعد ،وج���رى خالل اللق���اء تداول يف
الأو�ضاع العامة عل���ى ال�ساحتني اللبنانية والقومية،
ومت بحث ملف���ات �أ�سا�سية لبناني ًا ،وحتديات الإرهاب
املتمثل���ة بالعدو ال�صهي���وين ،و�أدواته من جمموعات
�إرهابية متطرفة.
■ جتم���ع العلماء امل�سلم�ي�ن اعت�ب�ر �أن عملية تدمر
�أنه���ت م�رشوع التق�سيم ل�سورية ،والذي كان من املقرر

اعرتف���ت اململك���ة بـ«�أن�ص���ار اهلل»
الذين هاجم���ت اليمن لإبادتهم ،وا�ضطرت
للتفاو�ض معهم لتب���ادل الأ�رسى و�إقامة
هدنة على احل���دود ،فرتاجعت وانك�شفت،
وب���دل �أن يفاو�ض اليمنيون حكومة هادي
وبح���اح و«الإخوان» ،ف�إنه���م يفاو�ضون
اململكة دون قفازات.
توحّ د ال�شعب اليمن���ي قبائل وجي�ش ًا
و�أحزاب ًا �أم���ام العدوان ،و�أمام الغرباء من
«القاع���دة» و«داع����ش» ،ورزح اجلنوب
اليمني حتت الإرهاب التكفريي وال�سيارات
املفخخة ،وما قالت ال�سعودية �إنها حررته
أرا�ض ومدن اليمن �أخذته «القاعدة»
م���ن � ٍ
و«داع�ش» ،ومل يبقَ لل�سعودية و�أتباعها
اليمني���ون �إال ال�سي���ارات االنتحاري���ة
واالغتياالت.
خ�رست ال�سعودي���ة ا�ستقرارها املايل
وت�صنيفها االئتمائي ،وبد�أت تخ�رس �أمنها
االجتماعي بعد رفع الدعم عن املحروقات
والكهرب���اء وتخفي����ض من���ح البعث���ات
التعليمي���ة ،و�صو ًال �إىل حماولة االقرتا�ض
ع�رشة ملي���ارات دوالر ،وتخ�صي�ص �رشكة
«�أرامكو» النفطية ،وذلك خالل عام واحد
م���ن احلرب عل���ى اليمن ،م���ا �أظهر عجز
اململكة عن مقاومة اال�ستنزاف املايل.
خ�س���ارة اململكة ح���وايل ع�رشة �آالف

�أن ي�ؤدي �إىل تق�سي���م كل املنطقة العربية �إىل كيانات
مذهبي���ة وعرقية ،وعليه ف�إن الأمل يبقى على اجلي�ش
العربي ال�سوري والقوى الداعمة له يف �رضب م�شاريع
التق�سيم لأمتنا.
■ ال�شي���خ ماهر حمود ا�ستقبل نائ���ب رئي�س املجل�س
التنفيذي حلزب اهلل ال�شيخ نبيل قاووق ،وكانت منا�سبة
للحديث حول االو�ضاع الراهنة ،خ�صو�ص ًا حترير تدمر
من الإرهابيني ،وف�ضيحة الإنرتنت يف لبنان.
■ جبه���ة العم���ل الإ�سالم���ي حذرت من ع���ودة نغمة

ع�سكري بني قتيل وجريح و�أ�سري ،وهذا ما
تتعر�ض له اململكة لأول مرة منذ متردها
عل���ى ال�سلطن���ة العثماني���ة وحربها مع
حممد علي با�ش���ا ،فقد انزلقت ال�سعودية
يف الن���ار اليمنية الت���ي �أ�شعلتها بعدما
�شارك���ت يف �إحراق الع���رب بـ«الربيع»
اخلادع.
لقد �صمد اليمنيون ،ما ه ّي�أهم ال�سرتداد
�سيادتهم وحقوقهم ..قاتلوا وحدهم �إال مع
بع�ض ال�رشف���اء ،وماتوا وحدهم ،وجاعوا
وحده���م ،وت��ش�ردوا واحرتق���وا لكنهم مل
يرفعوا راية اال�ست�س�ل�ام ،وهم م�ستعدون
لل�صم���ود �أك�ث�ر مهم���ا طال���ت احل���رب،
فتاريخه���م ينبئ بذل���ك ،والأهم �أن حرب
اليمن  -ال�سعودية �أدت �إىل نتائج عك�سية،
فاليمن بد�أت والدت���ه اجلديدة امل�ستقلة،
وال�سعودية بد أ� انهيارها ،و�إنهاء الدولة -
اململكة ل�صالح تغيري يف بنية النظام ،وال
يعن���ي هذا �أن العائلة املالكة �ستُعزل من
احلكم ،لكن لن تبقى كما كانت ،و�سينتقل
ال�سعوديون من طبقة الرعايا �إىل م�ستوى
ال�شعب ،ويرتقي اليمنيون من فئة العبيد
امل�ستعمَرين �إىل فئة الأ�سياد امل�ستقلني.
حتية لليمن ..مع دعائنا باالنت�صار.

د .ن�سيب حطيط

بحل���ة جديدة هي
التوط�ي�ن وخروجه���ا �إىل الواجهة ُ
توطني النازح�ي�ن ال�سوريني الذين ُه ِّج���روا ق�رساً من
ديارهم ،الفتة �إىل �أنه من غري امل�سموح املتاجرة بهذه
الق�ضية يف املحافل الدولية.
■ لق���اء اجلمعي���ات وال�شخ�صيات الإ�سالمي���ة ر�أى �أن
�إجناز اجلي����ش العربي ال�سوري وحلفائه حترير مدينة
تدمر �أحلق هزمية كربى باملجموعات الإجرامية ،وهذا
الإجناز �ستك���ون له تداعي���ات ا�سرتاتيجية كبرية يف
املعركة �ضد الإرهاب.

www.athabat.net
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هل انقلب األبناء الخليجيون على سياسة آبائهم؟
تتع���دد و�سائ���ل ال�ضغط عل���ى لبنان
من قبَل دول جمل����س التعاون اخلليجي،
خ�صو�ص��� ًا ال�سعودي���ة ودول���ة الإمارات
العربي���ة املتح���دة ،والكوي���ت ،وم���ا زاد
م���ن من�سوب القل���ق اللبن���اين ،اخلطوات
الت�صعيدي���ة �ضد املغرتب�ي�ن اللبنانيني
�إىل اخللي���ج ،و�إذا كان���ت م�س�أل���ة �إبعاد
اللبنانيني من اململكة العربية ال�سعودية
ودول اخللي���ج لي�ست جديدة ،فبع�ضها بد�أ
بعمليات الرتحيل قبل ما ي�سمى «الربيع
العرب���ي» ،والالف���ت هن���ا �أن عملي���ات
الرتحيل بد�أت وتريته���ا يف الت�صاعد بعد
�أقل من ع���ام على حرب متوز  ،2006حيث
طالت فئات معينة من اللبنانيني ،بع�ضهم
له �أك�ث�ر من ثالثني عام���اً ،من العمل يف
اخلليج ،و�إذا كانت عملي���ات الإبعاد تلك
مت���ت يف ف�ت�رات متباع���دة� ،إال �أنها بعد
تط���ورات ما ي�سم���ى «الربي���ع العربي»
�أخ���ذت يف الت�صاعد ،لت�أخذ �أبعاداً خطرية
بعد افتع���ال ال�سعودية لن���وع من الأزمة
الدبلوما�سي���ة ،بذريعة موق���ف لبنان من
العالقات ال�سعودية  -الإيرانية ،واملوقف
اللبن���اين من التط���ورات ال�سوري���ة ،الذي
تري���ده الريا����ض �أن يك���ون متطابق ًا مع
موقفها ،وهو ما يعني  -لو ح�صل  -ن�سف
�أ�س�س امليثاق الوطني الذي ي�ؤكد على عدم
دخ���ول لبنان يف حم���اور �إقليمية ،و�أن ال
يكون ممراً �أو مقراً لال�ستعمار �ضد �شقيقاته
العربي���ات ،كما جاء يف بي���ان احلكومة
اال�ستقاللية الأوىل عام .1943
لعله م���ن املفيد التذكري هنا �أن لبنان
يف تاريخه اال�ستقاليل؛ حينما كان احلكم
�أو ق�سم م���ن اللبنانيني ينحاز �إىل حماور
�إقليمية �أو دولي���ة ،كان يندفع �إىل �أزمات
وطنية كربى.
حدث ذلك مع بداية خم�سينيات القرن
املا�ضي حينما رف�ض لبنان االنحياز �إىل
«حلف الدفاع امل�شرتك» عام  ،1949فكان
�أن �شجّ ع الإنكليز والأمريكيون املعار�ضات
�ضد حكم الرئي�س ب�ش���ارة اخلوري ،الذي
�أدى �إىل ا�ستقالت���ه يف منت�ص���ف واليته
الثاني���ة عام  ،1952ويومه���ا �أ�صبح قول
الرئي�س ب�شارة اخلوري عن الأ�سباب التي
�أدت �إىل ا�ستقال���ة «احلق على الطليان»
م�رضب مثل.

�صورة م�أخوذة خالل مغادرة اجلي�ش الكويتي (لواء الريموك) املتجه �إىل اجلبهة امل�صرية عام 1967

و�إذا كانت تلك الأزمة مل ت�ؤ ِّد �إىل حرب
�أهلي���ة ،ف�إن �إعالن احلك���م ال�شمعوين بعد
ب�شارة اخلوري انحي���ازه �إىل حلف بغداد،
ومن ث���م �إىل م�رشوع ايزنه���اور� ،أدى �إىل
�أزمة وطنية كربى وث���ورة �أو حرب �أهلية،
انتهت بانتخ���اب قائد اجلي�ش يومها ف�ؤاد
�شهاب رئي�س ًا للجمهورية ،والذي وفّر عهده
وامتداده ه���دوءاً حتى الع���ام  ،1969وما
تخلل الفرتة ال�شهابية من �إ�صالحات كربى.
لكن من���ذ هزمية ح���رب اخلام�س من
حزي���ران ع���ام  ،1967اعت�ب�رت الرجعية
العربي���ة �أن الفر�ص���ة �ص���ارت م�ؤاتي���ة
لالنتق���ام م���ن مرحلة القومي���ة العربية
الت���ي كان يقودها القائ���د الراحل جمال
عبد النا�رص ،فتكوكب���ت ب�أ�شكال خمتلفة
�ض���ده ،ووجدت �صدى لها يف لبنان ،بد�أت
بالرتاك���م ،لتب���د أ� منذ ع���ام � 1969أزمات
متع���ددة اتخذت �شكلها الدم���وي الوا�سع
منذ  13ني�س���ان  ،1975ليكون لبنان �أمام
مراح���ل متعددة يف ه���ذه الأزمة الأهلية
اتخ���ذت �أ�ش���كا ًال خمتلفة ب���د�أت بحرب

هل طرد الخليج لبعض
اللبنانيين «مكافأة» لردّ هم
موجات التكفير واإلرهاب
في جرود عرسال وعلى
الحدود الشرقية؟

ال�سنتني ،ثم االجتياح «الإ�رسائيلي» عام
 ،1982فاتفاقي���ة � 17أيار ثم كان الطائف،
الذي �أدى �إىل ا�ستق���رار حتى مطلع العام
 2005ليحدث الزلزال بعد اغتيال الرئي�س
رفيق احلري���ري يف � 14شب���اط االنق�سام
الكبري الذي ما نزال نعي�ش تداعياته.

اخلط���ورة هن���ا �أن لبن���ان الذي حقق
بف�ضل مقاومته البا�سلة انت�صارات نوعية
على العدو «الإ�رسائيلي» وحتديداً يف �أيار
 ،2000ويف حرب مت���وز  ،2006بات يتلقى
املزيد م���ن ال�ضغوط ،جلعل���ه ينحاز �إىل
حمور عربي  -خليج���ي� ،آخذ يف الرتاكم
لي�صل �إىل ح���د تهدي���د اللبنانيني بلقمة
عي�شه���م ،خ�صو�ص��� ًا لآالف العائالت التي
تعم���ل يف دول اخلليج ،والتي �أ�سهمت يف
بناء وتطوّر وتقدُّم دول اخلليج العربي.
وق���د يكون هنا �رضوري الإ�شارة �إىل �أن
�أول م���ن ب�شرّ ال�سعودي���ة بوجود نفط يف
باط���ن �أرا�ضيها مطلع ثالثيني���ات القرن
املا�ضي ،هو مهند�س الهيدروليك واملحامي
ورئي�س احلكومة اللبنانية الحق ًا املرحوم
�أحمد الداعوق.
رمبا كان هنا �رضوري ًا تذكري القادة
اخلليجيني ب�آبائهم امل�ؤ�س�سني ،فال�شيخ
زاي���د �آل نهيان رحم���ه اهلل هو �صاحب
املقولة ال�شهرية« :النفط لي�س �أغلى من
الدم العربي» ،وه���و مبوقفه هذا �أ�سهم

ّ
«حركة األمة» تنظم محاضرة حول دور األم في تربية جيل مقاوم

نظّم���ت اللجن���ة الن�سائي���ة يف «حركة الأم���ة» حما�رضة
حت���ت عن���وان« :دور الأم يف تربية جيل واع���د مقاوم» ،حا�رض
فيها م�س�ؤول العالقات اخلارجية يف «جتمّع العلماء امل�سلمني»؛
ال�شيخ ماه���ر مزهر ،بح�ضور ممثالت عن اللج���ان الن�سائية يف
الأحزاب والقوى الوطني���ة والإ�سالمية والف�صائ���ل الفل�سطينية،
وح�شد من الأمهات.
م�س�ؤولة اللجنة الن�سائي���ة يف «احلركة» �أ�شارت �إىل �أن الأم
هي مدر�سة الت�ضحية ،فك���م من الأمهات جاهدن وقاومن وعلّمن
�أبنائه���م �أ�صول ومبادئ الدفاع ع���ن الوطن ،وكم من الأمهات من
ر�سّ خ���ت يف �أذهان �أبنائه���ا �أ ّن اجلهاد يف فل�سط�ي�ن �ضد العدو
ال�صهيوين ولي�س يف �سورية واليمن وغريها ..ووجّ هت التحية �إىل
كل �أم علمت �أبناءها �أن خيار املقاومة واجلهاد هو اخليار الوحيد
لتحرير الأر����ض واملقد�سات ،و�إىل �أمهات اجلنود املختطفني لدى
املجموعات الإجرامية التكفريية.

بعده���ا �ألق���ى ال�شيخ مزه���ر حما�رضت���ه التي �أ�ش���ار فيها
�إىل �أن الإ�س�ل�ام ج���اء ليعطي امل���راة دوراً هاماً ،فق���د قال اهلل
�سبحانه وتع���اىلَ } :وق ََ�ضى َربُّكَ �أَلاَّ تَعْ بُ���دُوا إ�ِلاَّ �إِيَّا ُه َوبِا ْلوَا ِل َديْنِ
�إِحْ �سَ انًا{ ،وقال الر�سول �صل���ى اهلل عليه و�سلم« :ال يكرمه ّن �إال
كرمي وال يهينهن �إال لئيم».
و�أكد �سماحته �أن املر�أة امل�سلمة هي التي تن�شئ جي ًال مقاوماً،
ففي زمن النب��� ّي عليه ال�صالة وال�سالم كان���ت ال�سيدة اخلن�ساء
زوجة و�أم ًا قدم���ت �أوالدها يف املعارك ،لتعلّمنا كيف يجب على
الأمه���ات �أن يعلمن �أوالده ّن معنى اجلهاد وال�شهادة ،لأن ال�شهيد
ي�شفع لأهل بيته ،فعليينا �أن نعلم �أوالدنا معنى ال�شهادة واجلهاد
وحب الوطن ،و�أن هناك ع���دواً �صهيوني ًا يذبح �أبناءنا ويغت�صب
مقد�ساتنا.
وبعد انتهاء املحا��ض�رة دعيت احلا�رضات �إىل مائدة الفطور،
و ُوزِّعت الهدايا على الأمهات.

يف قط���ع النفط عن الغ���رب �إبان حرب
عام .1973
�أما الكوي���ت فم�شهور موق���ف �أمريها
عام���ي  1967و 1973حينم���ا �أر�سل جي�ش ًا
كويتي ًا �إىل م�رص للم�ساهمة يف احلرب �ضد
العدو «الإ�رسائيل���ي» ..فهل انقلب الأبناء
والأحفاد اخلليجي���ون على �سيا�سة ونهج
�آبائهم؟
يجوز هذا ال�س����ؤال �أمام تفاقم ترحيل
اللبنانيني ،كما يجوز لنا �أن ن�سوق �أ�سباب ًا
لأزماتنا الداخلية ،و�أن نحدد مكامن اخللل
ال���ذي يريد البع����ض من ح���كام اخلليج
دفعنا �إلي���ه ،وحتديداً يف اململكة العربية
ال�سعودي���ة ،التي باتت من���ذ العام 1990
ت�ستعمل �شت���ى ال�ضغوطات على جريانها
من �أجل االن�سياق يف مواقفها وم�شاريعها،
علم ًا �أن كل هذه الدول لها م�شاكل حدودية
معها ،وال�شقيق���ة الكربى والغنية مار�ست
ومتار����س عمليات ق�ضم من ه���ذه الدول،
م���ا يجعلنا ن�ؤكد �أن بع����ض دول جمل�س
التع���اون اخلليجي مكرَه���ة على جماراة
ال�سعودي���ة يف �ضغطه���ا عل���ى لبن���ان،
�سيا�سي���اً ،ع�ب�ر التهدي���د والوعيد ووقف
الهبات ،كحال الهب���ة ال�سعودية للجي�ش
اللبن���اين ،واقت�صادي ًا ع�ب�ر ترحيل �آالف
العاملني يف تلك ال���دول ،وبع�ضهم يعمل
هناك منذ عقود طويلة ،و�صار يعرفها �أكرث
من وطنه الأم.
يج���وز لن���ا �أن ن�س�أل :هل م���ا يجري
من ترحيل للبنانيني ه���و مكاف�أة للوطن
ال�صغري ال���ذي حقق بف�ضل ثالوثه الذهبي
(مقاوم���ة وجي�ش و�شع���ب) انت�صاراً على
العدو «الإ�رسائيل���ي» مل ي�شهده التاريخ
العرب���ي والإ�سالمي من���ذ �سقوط غرناطة
عام 1492؟ �أم يجوز �أن ن�س�أل :هل ما يجري
هو مكاف�أة للبنانيني على �سعيهم وكدهم
على مر العقود يف تقدُّم وتنمية اخلليج؟
ون�س�أل �أي�ضاً :ه���ل هو مكاف�أة للبناين
لأنه ا�ستطاع بف�ض���ل جي�شه ومقاومته �أن
يرد موجات التكف�ي�ر والإرهاب� ،سواء يف
جرود عر�سال �أو عل���ى احلدود ال�رشقية..؟
ال ننتظ���ر جواباً ،رمبا التط���ورات املقبلة
وحدها حتمل املزيد من الأجوبة.

عبد اهلل نا�رص

رئي�س «الهيئة ال�سنية لدعم املقاومة» ال�شيخ ماهر مزهر خالل �إلقاء املحا�ضرة
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تنامي ظاهرة اإلرهاب في الغرب ..األسباب والنتائج

مواطن بلجيكي يف �ساحة البور�صة املركزية بربوك�سل يبكي على �ضحايا املطار واملرتو (�أ.ف.ب).

بعد الأحداث الإرهابية التي تعرّ�ضت
لها فرن�سا (�شاريل اييدو واملتجر اليهودي)
منذ عام ونيف ،خاط���ب الإمام اخلامنئي
ال�شب���اب يف الغرب وت�أ�سّ ف لهذه الأحداث
الت���ي يذهب �ضحيتها الأبري���اء ،وقال �إن
«الإرهاب اليوم ه���و الهم والأمل امل�شرتك
بيننا وبينكم ،لكن من ال�رضوري �أن تعرفوا
�أن القل���ق وانعدام الأمن ال���ذي جرّبتموه
من الأح���داث الأخرية يختل���ف اختالف نَْي
�أ�سا�سيني عن الآالم التي حتمّلتها �شعوب
العراق واليمن و�سورية و�أفغان�ستان طوال
�سنني متتالية؛ �أوالً :العامل الإ�سالمي الآن
�ضحية الإرهاب ب�أبعاد �أو�سع بكثري ،ثانياً:
العنف كان مع الأ�سف مدعوم ًا على الدوام
من قبَل بع�ض القوى الكربى.»..
ت�أتي حادثة بروك�س���ل التي �أوقعت
�أكرث من  30قتيال ونحو  300جريح ،كجزء
من امل�سل�س���ل الإرهاب���ي التكفريي الذي
حذّرت من���ه م�صادر �أمني���ة �أوروبية منذ
�أكرث من عام (يقوم «داع�ش» ب�إعداد 400
انتح���اري بهدف تنفيذ هجم���ات �أوروبية
بح�سب وكالة ا�سو�شيتد بر�س).
هذه الأعم���ال الإرهابية كانت حمط
اهتمام كبري ل���دى �أمريكا والدول الغربية،
ف�أن�ش�أت مراك���ز خمت�صة ب�ش�ؤون الإرهاب،
ملعاجل���ة ه���ذه الظاه���رة ،وعم���دت �إىل
التن�سي���ق الأمني فيما بينه���ا ،ومع ذلك
جند �أن هذه الظاه���رة �آخذة يف التنامي،
والأ�سباب كثرية ،منها:
ازدواجي���ة املعاي�ي�ر يف املجتم���ع
الغربي ،وعلى ر�أ�س���ه �أمريكا ،التي تعترب
مقاومة املحت���ل «الإ�رسائيلي» لفل�سطني
�إرهاب���اً ،فيما �إب���ادة «�إ�رسائيل» لل�شعب
الفل�سطين���ي وتهج�ي�ره م���ن �أر�ضه حق
م�رشوع لها.
تباه���ي الدول الك�ب�رى بالدميقراطية
يف بالدها ،ويف الوق���ت ذاته تتعاون مع

الدول العربية الت���ي متار�س الدكتاتورية
على �شعوبها.
الدع���م الغربي والأمريك���ي للإرهاب
التكف�ي�ري� ،إن مل نقل �إنه من �صنع �أمريكا،
كم���ا ورد يف كت���اب وزي���رة اخلارجي���ة
الأمريكي���ة ال�سابق���ة ه�ل�اري كلينت���ون،
وللتاري���خ نذك���ر �أن �أول م���ن �ساهم يف
ت�شكي���ل «القاع���دة» يف �أفغان�سنتان هو

مخاطبة اإلمام الخامنئي
لشباب الغرب هدفه التحفيز
على تغيير سياسات الحكام
المبنيّ ة على المصالح
المجردة من األخالق

الرئي�س الأمريك���ي الأ�سبق رونالد ريغان،
وبالتع���اون مع ال�سعودي���ة ،التي تتبنى
الفكر التكفريي واحلا�ضن الأ�سا�س له.
ال�سيا�سي���ة التي اعتمده���ا الرئي�س
الأمريك���ي باراك �أوبام���ا يف عدم الدخول
يف حروب مبا�رشة �ضد الآخرين ،واعتماده
احل���رب بالوكالة ،والت���ي �أدت �إىل تعاظم
ق���وة املجموع���ات التكفريي���ة ،و�إعالنها
«الإمارة الإ�سالمية».
النظ���رة العن�رصية لبع����ض الأحزاب
اليمينية يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما �ضد
اجلاليات الإ�سالمية ،والدعوة �إىل طردها،
والتي �ساهمت يف �إيجاد املناخ املنا�سب
الحت�ضان اجلاليات امل�سلمة للتكفرييني،
وخري دليل على ذلك احت�ضان االنتحاريني

يف �أحد �أحي���اء بروك�سل ،وعدم اكت�شافهم
من قبَل الأجهزة الأمنية.
عج���ز املجتمع الدويل ع���ن �صياغة
مفه���وم دقي���ق ومتفق عليه ب�ش����أن هذه
الظاه���رة ،ب�سب���ب تباي���ن اخللفي���ات
الإيديولوجي���ة وامل�صلحي���ة واملذهبي���ة
بالن�سب���ة �إىل الباحث�ي�ن واملفكري���ن
وال�سّ ا�سة.
عدم �صدقية دول التحالف الدويل يف
حماربة الإره���اب التكفريي ،وهذا ما �أكده
امليدان يف �سورية والعراق.
�إن �سيا�س���ة �أمريكا وال���دول الغربية
الكيل مبكيال�ي�ن يف احلرب على الإرهاب،
ويف دعم���ه يف �آنٍ معاً� ،س���وف تزيد من
الأعم���ال الإرهابي���ة ،و�ستُبق���ي املجتمع
الغربي يف خ���وف دائم على امل�صري الذي
ينتظره.
من هذه الزاوية يجب �أن ننظر ب�أهمية
بالغة �إىل خطاب الإم���ام اخلامنئي الذي
توجّ ���ه به �إىل ال�شباب الغربي ومل يوجّ هه
�إىل زعمائه ،لأنهم �أ�سا����س هذه امل�شكلة،
ولإدراك���ه �أن ه�ؤالء ال�شب���اب ي�ستطيعون
�أن يتلم�س���وا احلقائ���ق ،و�أن يث���وروا من
�أجل تغيري �سيا�سات احلكام املبنية على
امل�صالح املجردة من الأخالق الإن�سانية،
للح���د من ه���ذه الظاهرة الت���ي �أ�صبحت
ت�شكّل خطراً كبرياً عليهم.
ومن املفيد �أي�ض ًا �أن يكون هذا اخلطاب
حمف���زاً ل�شعوب الع���امل الإ�سالمي لقراءة
واقعهم من جدي���د ،والتوا�صل مع ال�شباب
الغربي ،ك���ي يتدار�سوا املخاطر امل�شرتكة
للفك���ر التكف�ي�ري وال�سل���وك الإجرام���ي
حلامليه  ،ويتفكروا يف �سيا�سات الأنظمة
البائدة ،والزعم���اء الذين ال يتورعون عن
فعل �أي �شيء للحفاظ على م�صاحلهم.

هاين قا�سم

عن الشام وأطفالها ..ما هذا الهوان!
�أنا م���ن جيل تربّ���ت غالبيته على
ح���ب ال�ش���ام ،وتعلّق���ت قل���وب �أبنائه
بال�ش���ام ،وال�شام هنا تعن���ي بالن�سبة
�إلين���ا «�سورية الطبيعي���ة»؛ مبكوناتها
اجلغرافية املعروف���ة تاريخي ًا (فل�سطني
والأردن و�سوري���ة ولبنان) قبل �أن تعمل
�سكاك�ي�ن م�ؤامرة «�سايك����س  -بيكو)»
متزيق ًا بها ،وقب���ل �أن يظلّنا زمان �رصنا
فيه �أ�شد خط���راً على ال�شام من �سكاكني
«�سايك�س  -بيك���و»؛ عندما �أفنينا قرن ًا
م���ن الزمان ونح���ن ندافع ع���ن الأ�شالء
الت���ي �صنعتها تل���ك ال�سكاك�ي�ن ،وهو
دف���اع �أخذ م�سميات كث�ي�رة ،لكنها كلها
خداع���ة ،مث���ل «اال�ستق�ل�ال الوطني»،
و«ال�سي���ادة» ،و«احل���دود الوطني���ة»،
و«القرار الوطن���ي امل�ستقل» ..وبذريعة
الدفاع عن هذه امل�سميات اخلادعة ،ظلت
الأمة ت���زداد يوم ًا بعد �آخ���ر وهن ًا على
وه���ن ،وا�ست�سالم ًا يُ�سلّم �إىل ما هو �أب�شع
منه ،حتى �ص���ارت اال�ستعانة بالأجنبي
للدفاع عن اال�ستقالل املوهوم ،واحلدود
املزعوم���ة� ،أم���راً م�ست�ساغ��� ًا عادت من

ثقوب���ه كل جيو�ش االحتالل الأجنبي �إىل
بالدنا بطلب م���ن حكوماتها ال�رشعية..
ومع ع���ودة جيو�ش الغ���زاة �إىل بالدنا،
وبطل���ب من���ا ،ذهب���ت �أدراج الرياح كل
ت�ضحيات الآب���اء والأجداد لنيل ا�ستقالل
بالدنا ،ويف مقدمتها ال�شام قلب العروبة
الناب�ض ،ورم���ز ح�ضارته���ا و�سيادتها،
فال�ش���ام يف �ضمرين���ا نح���ن �أبناء بالد
ال�شام رم���ز للنقاء العرب���ي واحل�ضارة
العربية اخلال�صة ،واحلكم العربي النقي،
قب���ل �أن يختطف���ه الأعاج���م باملكيدة
وامل�ؤام���رة ،وحت���ت عناوي���ن خمتلفة..
وال�شام يف �ضمرين���ا �أي�ض ًا هي حا�ضنة
�أجمل ما يف عاداتنا وتقاليدنا من نخوة،
وحميّة ،وكرم ،ون�رصة للمظلوم ،وانحياز
للفق���راء وامل�ساك�ي�ن يف �أروع �ص���ور
الت�ضامن والتما�سك االجتماعي يف واقع
النا�س ووقائ���ع حياتهم اليومية ،ولي�س
يف امل�سل�سالت التلفزيونية التي تعلّقنا
بها لأنها تذكّرنا ب�أجمل ما كان فينا.
ولأن ال�ش���ام متثّل يف �ضمرينا نحن
�أبن���اء ال�شام كل ماهو نق���ي ،فقد ظلّت

قلوبنا على الدوام معلقة بـ«الفيحاء»؛
عا�صم���ة ال�شام التاريخي���ة التي كانت
نفو�سنا ترتاح فيها ،مثلما ظلّت قلوبنا
معلق���ة بها ،م���ن هنا تن���ادى �أجدادنا
نح���ن �أبناء هذا اجلزء م���ن بالد ال�شام،
�إىل ن��ص�رة «الفيحاء» ي���وم اجتاحها
الفرن�سي���ون ،وهنا ن�ستذك���ر كل �أحالم
رج���االت ال�شام مبملك���ة عربية موحّ دة
وقوية وم�ستقلة ،وهي الأحالم التي تبدو
الآن بعيدة املنال ،ب�سبب كل ما نعي�شه
ك�أمّة ،وما تعي�شه «الفيحاء» على وجه
اخل�صو�ص م���ن ويالت ،دمّرت الكثري من
مقوماتها احل�ضارية ،مثلما �أ�صابت �أبناء
�سوري���ة يف مقتل ،عندم���ا �رشّدتهم يف
بقاع الأر�ض يهيمون على وجوههم طلب ًا
للأمان واملعونة ،و�آخر �صور ذاك الت�رشّد
الذي ي�شكل �رصخة �إدانة لكل واحد فينا
نح���ن �أبن���اء الأمة العربي���ة على وجه
العم���وم ،و�أبناء ب�ل�اد ال�شام على وجه
اخل�صو����ص ،قرار احلكوم���ة الربيطانية؛
ال�رشيكة يف م�ؤام���رة «�سايك�س بيكو»،
�إي���واء وتبني ثالث���ة �آالف طفل �سوري،

ما ي�شكّل �صفعة عل���ى وجه كل عربي؛
فهل �ضاقت بالدنا ،عل���ى ات�ساعها ،عن
�إيواء �أطفالن���ا والعناية بهم ،وقد يكون
م���ن بينهم م���ن ينتهي ا�سم���ه ب�أ�سماء
بع�ض ع�شائرن���ا وعوائلنا مثل «التل»
و«الزعبي» و«الطباع» و«البارودي»
و«بدير» ..فه���ذه العائالت الأردنية لها
امتدادات دم ون�سب يف الزبداين ودم�شق
وحلب وغريها من مدن �سورية املنكوبة،
بتخلي �أبناء �أمتها عنه���ا قبل ابتالئها
بجيو�ش االحتالل وبقطعان التكفرييني،
وقد يكون من بني الأطفال الذين �ست�أويهم
بريطانيا بع�ض ذوي قُر َبتِنا و�أرحام منا
الذي���ن �ضاق���ت بالدنا به���م ،ففتح لهم
امل�ستعم���ر بالده! �أمل يعد يف بالدنا من
املحي���ط �إىل اخلليج من �أ�صحاب الرثوة
وامل���ال ،من يهبّ لإنق���اذ �أطفال �سورية
من الذوبان يف ح�ضارة غري ح�ضارتهم،
ويف تقالي���د غري تقاليده���م ،ويف بالد
غري بالدهم؟ ومن ي�ضمن �أال يعود ه�ؤالء
الأطف���ال ذات ي���وم �إىل بالده���م غرباء
يقاتل���ون �أهلها ويعمل���ون على املزيد

من متزيقها والنيل منه���ا؟ ومن ي�ضمن
�أن ال تتحول غ�صة �أ��س�ر ه�ؤالء الأطفال
�إىل �ضغينة وحقد على كل ما هو عربي
بع���د �أن تخل���ى عنه���م كل العرب؟ هل
و�صل م���وت احل�س عندنا �إىل درجة �أننا
بع���د �أن �رصنا ال نب���ايل ونحن ن�شاهد
تدم�ي�ر املعامل احل�ضاري���ة لل�شام ،بكل
م���ا تعنيه لنا ال�شام م���ن دالالت دينية
وثقافي���ة وفكرية وتاريخية ،وبعد �أن مل
نعد نكرتث �أي�ض ًا لأعرا�ضنا وهي تُ�سبى
وتُعر�ض يف «�أ�س���واق النخا�سة» على
ي���د «داع�ش» وغريه���ا� ،رصنا ال نبايل
لأطفالن���ا وهم يُخلعون م���ن عروبتهم
بعد �أن خُ لع���وا من �أح�ض���ان �أمهاتهم،
وال تتحرك فينا م�شاع���ر �إن�سانية وهي
ت�ستم���ع �إىل �رصاخ �أطف���ال �سورية وهم
يُنتزعون من �أح�ضان �أمهاتهم ،ويقذفون
�إىل ما وراء البحار واملحيطات؟ ف�إىل �أين
نحن �سائ���رون وقد و�صل بنا الهوان �إىل
هذا احلد وموات احل�س �إىل هذه الدرجة؟
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التقى وزراء وألقى محاضرة في جامعة أندونيسيا

ُّ
الشيخ جبري :على شعوب األمة مواجهة جميع أشكال التطرف والغلو
زار الأمني الع���ام لـ«حركة الأمة»؛
ال�شي���خ د .عبد النا�رص جربي ،يرافقه وفد
من العلم���اء يف �إطار زيارت���ه العا�صمة
الأندوني�سي���ة جاكرت���ا ،مق���ر «جمعية
نه�ضة العلماء» ،حيث كان يف ا�ستقبالهم
نائب رئي�س اجلمعي���ة؛ ال�شيخ د .مق�سوم
م�شف���ودز ،وم�س����ؤول العالق���ات د .بينة
�سوهن���درة ،وتركّ���ز احل���وار ح���ول �سبل
مواجهة التحديات الت���ي تواجهها الأمة
الإ�سالمي���ة ،ثم قدّم نائب رئي�س اجلمعية
درع��� ًا تكرميي���ة لل�شيخ ج�ب�ري ،تقديراً
جلهوده وعطاءاته يف خدمة الأمة.
زي���ارات ال�شيخ ج�ب�ري �شملت �أي�ض ًا
وزي���ر ال�ش����ؤون الديني���ة يف اجلمهورية
الأندوني�سية احلاج لقم���ان حكيم �سيف
الدين يف مكتبه بالعا�صمة الإندوني�سية
جاكرتا ،ومت البحث يف التعاون الأكادميي
بني كلي���ة الدعوة اجلامعي���ة للدر�سات
الإ�سالمي���ة وبع����ض الكلي���ات واملعاهد
ال�رشعية ومراكز البحث يف �أندوني�سيا.
وتط���رق املجتمع���ون �إىل التحديات
والأزم���ات التي مير بها العامل الإ�سالمي،
وكيفية مواجه���ة الفكر املتط���رف الذي
يغ���زو جمتمعاتنا ،و�أك���دوا على �رضورة
�إحت���اد �شعوب الأمة كاف���ة على اختالف
�أطيافها ومذاهبها و�أعراقها ملواجهة خطر
املجموعات الإجرامية والعدو ال�صهيوين،
داع�ي�ن �إىل �إعادة توجي���ه البو�صلة نحو
الق�ضية الأ�سا�س فل�سط�ي�ن .ونوّه ال�شيخ
ج�ب�ري بجه���ود احلكوم���ة الأندوني�سية،
م�ؤكداً على �أهمية �أندوني�سيا يف التدخل
لر�أب ال�صدع بني الدول الإ�سالمية.
كذل���ك زار �سماحت���ه وزي���ر التعليم
والثقاف���ة �أني����س با�سوي���دان ،والرئي�س
الأعلى للم�ساجد يف �أندوني�سيا ،وا�ستقبله
نائب الرئي�س؛ ال�شي���خ م�صدر م�سعودي،
بح�ضور وزير الإعالم ،ولفت ال�شيخ جربي
�إىل �أن �أع���داء �أمتن���ا يحاول���ون ت�شويه
�ص���ورة الإ�سالم ،لكن الدين الإ�سالمي دين
الت�سامح واملحبة وال�سالم ،والإ�سالم حثّ
عل���ى ح�سن اخلل���ق والت�سامح واملحبة،
والدعوة �إليه تقوم على احلكمة واملوعظة
احل�سنة.
كم���ا زار �سماحت���ه والوف���د املرافق
العديد من امل�ساج���د واملراكز الإ�سالمية
واملعاه���د ال�رشعي���ة يف جاكرتا� ،إ�ضافة
�إىل جامع���ة �أندوني�سي���ا ،حيث كان يف
ا�ستقباله رئي�س اجلامعة د .حممد زهدي،
و�سكرتري العل���وم الإ�سالمي���ة وال�ش�ؤون
ال��ش�رق �أو�سطي���ة د .خلي���ل نفي�س ،وقد
�ألقى ال�شيخ ج�ب�ري حما�رضة حذر فيها
من الغلو والتط���رف ،وخطر املجموعات
التكفريي���ة الت���ي حتلل القت���ل والدمار،
مطالب ًا �شعوب الأمة كافة بتوحيد ال�صف
ملواجهة كافة �أ�شكال التطرف والتع�صّ ب،
م�ؤك���داً على وج���وب وح���دة الأمة بكل
طوائفها ومذاهبه���ا و�أعراقها ملواجهة ما
يخطط ل���ه العدو ال�صهي���و� -أمريكي من
م�شاريع تق�سيم وتفتيت.
وزار الأمني الع���ام لـ«احلركة» مقر
جمل�س العلماء الأندوني�سي ،حيث التقى
كبار علماء ودعاة �أندوني�سيا ،وعقد لقاء

وزير ال�ش�ؤون الدينية الأندوني�سي لقمان حكيم �سيف الدين م�ستقب ًال ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

ال�شيخ جربي والوفد املرافق يف املقر الرئي�سي للجمعية املحمدية مبدينة يوكياكرتا

ال�شيخ جربي ي�ستلم درعاً تقديرية من نائب الرئي�س الأعلى للم�ساجد يف �أندوني�سيا

ال�شيخ د .مق�سوم م�شفودز نائب رئي�س جمعية نه�ضة العلماء ي�سلم ال�شيخ جربي درعاً تكرميية

ال�شيخ جربي وال�شيخ حممد خ�ضر يحا�ضران يف قاعة جمل�س العلماء الأندوني�سي

ال�شيخ جربي يدوّن يف �سجل كبار ال�شخ�صيات عند مدخل م�سجد اال�ستقالل

مع رئي�س ق�سم الدعوة يف جمل�س العلماء؛
د .حممد خليل نفي�س ،وم�س�ؤول العالقات
الدولي���ة يف املجل����س د .حمي���ي الدين
جندي ،وممث���ل كلية الدعوة الإ�سالمية د.
خال���د اجلو�ش .،ودع���ا ال�شيخ جربي �إىل
الوح���دة ملواجهة الإره���اب ،منوّه ًا بدور
علماء �أندوني�سيا يف ن�رش الدين الإ�سالمي
وفق منهجه الو�سطي املعتدل.

ويف نف�س الإط���ار زار ال�شيخ جربي
والوفد املراف���ق مقر الرئا�س���ة املركزية
لـ«اجلمعي���ة املحمدي���ة» يف مدين���ة
يوكياكرتا ،حيث كان يف ا�ستقبالهم نائب
م�س�ؤول اجلمعية؛ د .بختيار �أفندي ،ونائب
م�س�ؤول العالقات الدولية يف اجلمعية؛ د.
�أحم���د جويني ،و�أك���د ال�شيخ جربي على
�أهمية الوقوف يف وج���ه م�شاريع الفتنة

املذهبي���ة والطائفية املدعومة من العدو
ال�صهيو�-أمريكي.
ويف خت���ام جوالت���ه يف العا�صمة
الأندوني�سية جاكرت���ا ،زار ال�شيخ جربي
والوف���د املرافق جامع اال�ستق�ل�ال (�أكرب
م�سج���د يف جن���وب �رشق �آ�سي���ا) ،والذي
يُعترب من �أهم معامل جاكارتا الإ�سالمية،
وكان يف ا�ستقباله حممد مزمل ب�سيوين؛

�إمام امل�سجد ،وعدد كبري من �أئمة وخطباء
�أندوني�سيا ،ويف بداية الزيارة قام ال�شيخ
جربي بكتابة عب���ارات املجاملة وال�شكر
للجانب الأندوني�سي يف �سجل كبار الزوار.
من جانب���ه رحّ ب ب�سي���وين بزيارة
ال�شي���خ ج�ب�ري والوفد املراف���ق ،و�أ�شاد
بعمق العالقة التاريخي���ة بني ال�شعبني
اللبناين والأندوني�سي.
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اختيار الرجل العصبي يديم أمد الزواج!
غالب ًا ما تف�ضّ ل الن�ساء الزوج الذي ال
ي�سبّب له���ا التوتر ،كما الذي جتد الكثري
من اله���دوء يف طباع���ه و�سلوكه ،لكن
العلم من املمك���ن �أن يكون له ر�أي �آخر
يف هذا ال�صدد.
فقد �أك���دت درا�سة �أمريكي���ة نف�س َيّة
حديثة �أن���ه �إذا خُ رِّيت حواء بني رجلني؛
�أحدهم���ا هادئ الطباع وواثق من نف�سه،
و�آخ���ر مُتقلّب وع�صبي املزاج ،كما مييل
�إىل العبو����س ،ف�إنه���ا قد تخت���ار لأول
وهلة �صاح���ب ال�صف���ات الهادئة ،لكن
بعد الدرا�سة العميقة والتفكري املنطقي
�ستختار الرجُ ل �صاحب املزاج الع�صبي.
هذا االختي���ار الغريب نوع ًا ما ناجت
عن ع���دة �أ�سباب نف�سية ق���د ال يُدركها
الرجُ ل� ،أما املر�أة فتُدركها بالغريزة .كما
�أكّ���د �أ�ساتذة علم النف����س �أنه بناء على
عدة �أبحاث ك�شف���ت �أن الرجل الع�صبي
و�صاح���ب الوجه العاب����س ي�سهل على
املر�أة التعامل معه.
كما ج���اء عل���ى ل�س���ان الآالف من
الن�س���اء ف����إن ه���ذا النوع م���ن الرجال
ي�شب���ه ال�صفحة البي�ضاء ،التي ت�ستطيع
�أن تكتب عليها �أو تر�س���م ما ت�شاء� ،أما
الرجل اله���ادئ الطبع واملرح يف معظم
الأحيان فه���و �صاحب �شخ�صية م�ستقرة
ج���داً ،ومنطية ،وغالب ًا ما تكون معاملها
وا�ضحة.
هذه الطب���اع من ال�صع���ب تبديلها
�أو �إ�ضافة �شيء �إليه���ا من جانب املر�أة
ب�صفة عام���ة ،فقد اتفق علم���اء النف�س
على �أن ال���زوج �صاحب املزاج املتقلب
والوجه العاب�س يعتقد �أنه يفر�ض بذلك
�شخ�صيته ومواقفه عل���ى املر�أة ،بينما
يف حقيق���ة الأمر ه���ذا ال���زوج يك�شف
عما بداخله م���ن متناق�ضات ،وبالتايل
فمن غري �شعور يُق���دّم للزوجة مفاتيح
ال�شخ�صية ونقاط ال�ضعف ،خ�صو�ص ًا مع
الزوجة الذكية الت���ي ت�ستطيع تروي�ضه
بعد ذلك ب�سهولة.
بالع����ودة �إىل �أغلب الن�س����اء ،ي�صفن

ِ
أنـت

العي�ش مع زوج غا�ضب وع�صبي املزاج،
كالعي�ش بالقرب من فوهة بركان؛ يجعل
املر�أة يف حالة قل����ق دائم ،لأنها تتوقع
�أن ينفج����ر ال��ب�ركان ال����ذي بجانبها يف
�أية حلظ����ة ،حتى �أن ث����ورة �صغرية من
الغ�ض����ب عن����د الرجل جتع����ل املر�أة يف
حالة من احل����زن والتوتر ،لأن ذلك ميكن
�أن يف�سد اجلو بينهما ليوم كامل� ،أو حتى
لأيام عدة ،لكن ال�ش����يء املهم حول هذا
املو�ضوع ،هو �أن تك����ون املر�أة م�ستعدة
دائم ًا للموقف �إذا كانت متزوجة من رجل
ع�صبي املزاج ،يثور غا�ضب ًا ب�رسعة.

ح�سب درا�س����ة برازيلية� ،أجريت عرب
الإنرتنت عل����ى  3000عينة من جن�سيات
خمتلفة ،ف�����إن الن�صيح����ة الأوىل للمر�أة
يف حال كان زوجها م����ن الرجال الذين
ت�صيبه����م نوبات من الع�صبية والغ�ضب،
�أن تتمال����ك نف�سها �إىل �أق�ص����ى احلدود،
و�أن ت�ضع «الأنا» جانب ًا �إىل حني توقف
الربكان من قذف حممه ،و�أن تفعل ماهو
يف �صال����ح الطرفني ،وكذل����ك ميكن لها
�أن ت�سلّ����ح نف�سها بعق����ل ومنطق قويني
يتفوق����ان على غ�ض����ب وع�صبية الزوج،
ولك����ي يك����ون تعاملها فع����ا ًال مع مثل

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

خواطر في تربية األبناء ()2/2
الدع���اء �ش�أن���ه عظيم ،وهو
عالج مغفول عنه على �أهميته،
فعلى الوالدين الدعاء للأبناء،
واحلذر من الدعاء عليهما ،كما
جاء يف احلديث عنه �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم« :ثالث دعوات
م�ستجابات ال �شك فيهن :دعوة
املظل���وم ،ودع���وة امل�ساف���ر،
ودعوة الوالد على ولده» ،وقد
جاء يف بع�ض الأحاديث �إطالق
ا�ستجاب���ة دع���وة الوالد� ،سواء
على ولده �أو له.
�إ�شع���ار االب���ن بامل�س�ؤولية
وتكليفه ببع����ض املهام ،وترك
بع����ض �ش����ؤون البي���ت �إليه،
وحتمُّل خطئه فيه���ا ،ف�إن هذا

هذا املوق����ف ،فعليه����ا �أن تتفهم بع�ض
احلقائ����ق ،وتتبع بع�����ض الن�صائح التي
تفيد �إىل حد كبري يف حل اللغز والو�صول
�إىل هدف اله����دوء ..فما هي هذه املواقف
والت�رصفات؟
التخايف من الغ�ض����ب ذاته :الغ�ضب
والع�صبي����ة لهم����ا نف�س اجل����ذور ،وهما
ناجم����ان عن االفتقار �إىل القوة ،لأن عدم
حتكُّم الإن�سان بنف�سه �ساعة الغ�ضب� ،إمنا
هو دليل �ضعف ،ومن املن�صوح به اعتبار
ذل����ك الغ�ضب مبنزلة ب����كاء طفل ،ولي�س
زئري �أ�سد ،فعندم����ا تُظهرين هذا املوقف

ف�إن الرجل ميك����ن �أن ي�شعر ب�أنه غا�ضب
مع نف�سه ولي�س معك ،وهذا ي�ساعده على
الهدوء بعد حلظات من الثوران.
عندما يغ�ض����ب ،حاويل �أن تعريف �إن
كان لك ذن����ب يف ذلك .امل����ر�أة يجب �أن
تكون �صادقة يف ه����ذه النقطة ،لأن ذلك
�سي�ساهم يف و�ض����ع الأولويات من �أجل
ح����ل املوقف ،واعرتافها بدورها يف �إثارة
غ�ضب الرجل وع�صبيته �أمر ي�ساعد على
�إزالة �سوء التفاهم.
انتبه����ي �إن كانت ع����ادة من عاداته:
�أو�ضح����ت الدرا�سة �أن كث��ي�راً من الرجال
ميلك����ون ع����ادة ال�شع����ور بالغ�ض����ب
والع�صبي����ة ،رمبا لأ�سب����اب تافهة ،لكن
الغر�����ض من ذلك ه����و �إظه����ار رجولته
وتفوُّقه على امل����ر�أة يف الطباع احلادة،
وتف ُّه����م امل����ر�أة لهذه الناحي����ة ميكن �أن
يحميها من الآثار ال�سلبية لهذا الغ�ضب.
التتخل����ي ع����ن الأم����ل يف التحك����م
بع�صبية زوج����ك :للمر�أة ق����وة عاطفية
كبرية ،وهي بذلك ميكن �أن تتحكم بكثري
من الأ�شياء ،من �ضمنه����ا احتواء غ�ضب
وع�صبي����ة زوجه����ا ،كل �ش����يء بالن�سبة
للرجل الغا�ضب هو �أنه ي�ستطيع �أن يفعل
كل �شيء ،بينما زوجت����ه ال ،هنا ينبغي
على الزوجة �أن تنتبه �إىل رد فعلها ،لكيال
ي�سري املوقف باجتاه منعطف خطري ،فهو
رمبا يرمي النار ،وعليكِ �أن حتمي نف�سك
من دون �أن حترتقي.
�أدركي �أن الغ�ضب هو �ضعف :الرجال
الأقوي����اء الي�رصخ����ون والينفعلون ،لأن
لديهم القوة العقلي����ة للتحكم ب�أنف�سهم،
ويك����ون عندهم ع����ادة ردود �أفعال ذات
مغزى عندما ي�صابون بنوبة من الع�صبية
�أو الغ�ضب الناجمني عن مواقف الآخرين،
لك����ن من ال ميلك القوة للدفاع عن نف�سه
ويفتقر للمنطق هو الإن�سان الذي ي�رصخ
كث��ي�راً يف �أذين زوجته ،من دون �أن يكون
لذلك مفعول كبري عليها.

ي�س��� ّد �شيئ��� ًا كبرياً م���ن فراغه
الداخل���ي ال���ذي ينعك�س على
ت�رصفاته و�سلوكه.
على الوالدين ع���دم �إحراج
االب���ن �أم���ام الآخري���ن� ،سيما
زمالئه و�أ�صدقائه ،ف�إن لهذا �أثراً
نف�سي ًا رمبا ا�ستمر معه حياته،
و�أورث���ه حقداً عل���ى والديه ال
يزول �أبداً.
موازن���ة الأمور وحتمُّل �أدنى
املف�سدت�ي�ن لت�ل�ايف �أعالهما،
فمثالً ،حتمُّل م�شاغبة وخمالفة
االب���ن داخل البي���ت �أهون من
ال�ضغط علي���ه �ضغط ًا يخرجه
خارج البي���ت ليتخطفه رفاق
ال�سوء و�أهل االنحراف.

أصول التعامل مع الكفيف
عل���ى الوالدي���ن اال�ستفادة
من جت���ارب الآخرين و�أ�صحاب
نظريات الرتبية املفيدة املبنية
على �أ�س����س �صحيحة وجتارب
واقعية ،ف�إن ا�ست�شارة الآخرين
زي���ادة يف العقل ،وله���ا �أ�صل
�رشعي �صحيح.
ا�ستخدام و�سائ���ل الإ�صالح
غري املبا�رشة لإي�صال الر�سائل
الإيجابية لالبن كمن يت أ�ثّر بهم
من املعلمني واجلريان والأقارب
وو�سائل التوا�صل احلديثة.
انتظ���ار ح�س���ن العاقبة من
اهلل ب�ص�ل�اح الأبن���اء ،ف�إن هذا
من �أعظم العبادات التي ي�ؤجر
الإن�سان عليها.

عن���د التح���دّث �إىل الكفيف يجب
التكلّم بنربة �صوت عادية ،مع تفادي
ا�ستخ���دام كلم���ة «نظ���ر» بجميع
ا�شتقاقاتها ،نظ���راً �إىل �أن ال�شخ�ص
الفاق���د الب��ص�ر بال���غ احل�سا�سيّة
جتاهها.
يف ح���ال جمال�س���ة الكفيف ،من
اللباق���ة �أن ي�ص���ف امل���رء للأخري
مكوّن���ات امل���كان والأ�شخا����ص
املوجودين فيه.
من �آداب ال�سل���وك �س�ؤال الكفيف
عمّ���ا �إذا كان يري���د امل�ساع���دة يف
عبور ال�ش���ارع ،م���ن دون �أن مي�سك
املرء ذراع الأخري� ،أو �أن يفر�ض عليه
امل�ساع���دة قبل �س�ؤاله ،ف����إذا طلب
امل�ساعدة يج���ب على املرء �أن يدع

الكفي���ف مي�سك بذراع���ه من دون �أن
مي�سك هو ب���ه ،وعندما ي�سريان مع ًا
يجب لف���ت انتباه الكفي���ف �إىل �أي
عائق يوجد �أمام���ه ،كحافّة ر�صيف
مثالً� ،أو انعطافة قويّة..
عن���د زي���ارة الأ�س���واق اخلريية
الت���ي تبي���ع �أو تعر�ض م���ا تُنتجه
�أنامل املعوّقني ،يُ�ستح�سن املبادرة
�إىل ��ش�راء م���ا يحتاج �إلي���ه املرء
منه���ا بنف�س �سخيّة ،علم��� ًا �أن هذه
امل�ؤ�س�سات املنت�رشة يف جميع بقاع
الأر�ض حتتاج �إىل الدعم والت�شجيع
م���ن قبل من �أنع���م اهلل عليهم بنعم
ال�صحة والعافي���ة والب�رص وال�سمع
والنطق والب�صرية.

منوعات
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السمسم ..لمواجهة أنواع السرطانات
ال�سم�س���م �أحد �أقدم النبات���ات التي زُرعت يف
الع���امل ،وقد مت ا�ستخ���دام زيت ب���ذور ال�سم�سم
من���ذ ح���وايل  5000عام على الأق���ل ،ويعود ذلك
�إىل املحتوى الع���ايل لل�سم�سم م���ن الكال�سيوم،
واملاغن�سي���وم �أي�ض���اً ،كم���ا �أن هن���اك اعتقاداً
�أن ال�سم�س���م ه���و �أح���د الأطعم���ة احليوية ذات
اال�ستعماالت الطبية التي ما تزال تُ�ستخدم حتى
اليوم.
يف الأون���ة الأخ�ي�رة �أ�ضاف���ت جمموع���ة من
العلم���اء معلوم���ات طبية حول ب���ذور ال�سم�سم
وحمتواه الغذائي ،كما �أ�شار بع�ض العلماء �أي�ضا
�إىل �رضورة توافر بذور ال�سم�سم يف املنزل كعالج
طبيعي ميك���ن ا�ستخدامه للعديد م���ن الأمرا�ض
وامل�شكالت الطبية ،منها:
ملر�ض���ى ال�سك���ري� :أظهرت درا�س���ة حديثة
�أن زي���ت ال�سم�سم ي�ساعد عل���ى حت�سني كفاءة
�أدوية ال�سكر التي يت���م تناولها عن طريق الفم،
كاجلليبنكالمي���د ملر�ض���ى ال�سكري م���ن النوع
الثاين .كم���ا �أظهرت درا�سة �أخ���رى �أن ا�ستخدام
زيت ال�سم�سم كبديل لزيوت الطعام ي�ساعد على
خف�ض م�ستويات �ضغط الدم واجللوكوز بالن�سبة
�إىل مر�ض���ى ال�سك���ري ممن يعانون م���ن ارتفاع
ال�ضغط الدم.
الرتف���اع �ضغط ال���دم :زي���ت ال�سم�سم مفيد
حلاالت ارتف���اع �ضغط الدم لإدرار البول ،كما �أن
ا�ستبدال زيوت الطعام بزيت ال�سم�سم يعمل على
خف�ض م�ستوي���ات كل من ال�ضغ���ط االنقبا�ضي
واالنب�ساط���ي �أي�ض���اً ،كم���ا ي�ساع���د �أي�ض ًا على
خف�ض م�ستويات �أك�س���دة الدهون داخل اجل�سم،
ف�أح���د املكونات الطبيعية لب���ذور ال�سم�سم هي
الببتيدات ،التي لها قدرات فعالة خلف�ض ال�ضغط
املرتفع.
لعالج التهابات اللثة :زيت ال�سم�سم فعال جداً
ل�صحة الفم والأ�سنان ،وقد ا�ستُخدم �آالف ال�سنوات
يف العالجات ال�شعبي���ة الهندية ،حيث يُ�ستخدم
زي���ت ال�سم�سم كغرغرة للفم ع���دة مرات للوقاية
من ت�سو�س الأ�سنان ،ونزيف اللثة ،وجفاف احللق،
والتخل�ص م���ن رائحة الف���م ،وتقوي���ة الأ�سنان
واللثة والفك ،وبع����ض الأبحاث الطبية �أكدت �أنه
مبقارن���ة زي���ت ال�سم�سم بالأن���واع التجارية من
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

غ�سوالت الف���م ،فهو ي�ساعد �أي�ض ًا على منع تكون
طبقة «البالك» ،كما �أن���ه يعمل على منع تراكم
البكتريي���ا العقدية التي تعم���ل على تكوّن طبقة
«البالك» على الأ�سنان.
لتدلي���ك الأطف���ال :تدلي���ك الأطف���ال الر�ضع
با�ستخدام زي���ت ال�سم�سم ي�ساع���د على حت�سني
عملية النمو ،كما يعمل على ال�شعور بالنوم.
للوقاية م���ن ت�أثري امل�ض���ادات احليوية على
الكلى :زي���ت ال�سم�سم ي�ساعد عل���ى الوقاية �ضد
امل�ضادات احليوية التي قد تت�سبب يف تلف الكلى.
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للوقاية م���ن ت�صلُّ���ب ال�رشايني :زي���ت بذور
ال�سم�س���م ي�ساع���د على منع تك���وّن الآفات التي
تت�سبب يف ت�صل���ب ال�رشايني ،حيث يحتوي زيت
ال�سم�سم على مادة م�ضادة للأك�سدة وااللتهابات
ت�سمى ليجنان ،كما تُع���رف �أي�ض ًا بال�سي�سامول،
وهي امل�س�ؤول���ة جزئي ًا عن الوقاي���ة من ان�سداد
ال�رشاي�ي�ن .فقد �أظه���رت م���ادة ال�سي�سامول انها
متتلك ق���درات وخ�صائ�ص عالجي���ة مفيدة تعمل
على حت�سني �صحة القلب والأوعية الدموية.
للتغلب على االكتئاب :مادة ال�سي�سامول �أي�ض ًا
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�أفــقــي
 - 1ممثل �سوري مث���ل �شخ�صية كوميدية وبيع من قبقابه
مئات الآالف
 - 2لزم الفرا����ش  /ثعبان �شديد ال�سمية ذو �أوداج منتفخة
كان من مقد�سات قدماء امل�رصيني
 - 3مبعنى  /حيوان حافري متوح�ش افريقي (كلمتان)

 - 4قطع  /ن�صف بليغ  /مت�شابهان
 - 5منازلة
 - 6يف اعل���ى البي���ت م�ضيئة  /ذو
�سلطة و�سطوة
 - 7من ا�سم���اء النبي حممد (�ص) /
ثعبان �ضخم ها�رص
 - 8داف���ع وردع  /حج���اب  /ن�صف
ا�شقر
� - 9أديب عربي حائز جائزة نوبل
 - 10خليج على البحر الأحمر
عــمـــودي
 - 1نقود � /أحد الأ�صابع (معكو�سة)
 - 2منو وتق���دم ح�ضاري � /أذاع عرب
الأثري  /كذب وادعاء ما لي�س حقيقيا
 - 3من الأطراف  /حيوان مثل الأرنب
والف�أر  /مت�شابهان
 - 4مقت�رص على  /مادة ت�ستخدم يف
جتبري الك�سور (معكو�سة)
 - 5ح���ق يعط���ى لل��ش�ركات م���ن
احلكوم���ات للتنقيب عن النفط مثال
(معكو�سة)

تعم���ل كعامل م�ضاد لالكتئاب ،من خالل معادلة
ت�أثري التوت���ر املر�ضي ،والتخلُّ����ص من مثل تلك
امل�شاعر ال�سلبية.
للوقاي���ة من الإ�صاب���ة بال�رسط���ان :يحتوي
ال�سم�سم على مادة الليجنني القابلة للذوبان يف
الدهون ،والت���ي متت درا�سة ت�أثريها ملنع انت�شار
ومن���و اخلاليا ال�رسطانية والوقاي���ة من الإ�صابة
بالأنواع املختلفة لل�رسطان ،ومنها �رسطان الدم،
و�رسط���ان القول���ون ،و�رسطان الث���دي ،و�رسطان
الربو�ستاتا ،و�رسطان الرئة ،و�رسطان البنكريا�س.

الحل السابق
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 - 6ق�صة � /شاطئ
� - 7آل���ة مو�سيقي���ة الكرتوني���ة ذات مفاتيح
كالبيانو  /نقل ال�شيء �إىل �أعلى
 - 8طائر ليلي (مبعرثة)  /املدينة ال�شهباء يف
�سوريا  /ثلثا �شوق
 - 9يف بطن املر�أة حيث تتكون احلياة  /يقوم
بالعمل ب�شكل متوا�صل دون انقطاع
 - 10م�سل�سل كوميدي �سعودي هادف
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كاريكاتير

قصة مثل

ّ
الله يهني سعيد بسعيدة

مَ ثل �شهري له معنى وحيد ،وهو الدعاء لزوجني بال�سعادة عند ر�ؤية م�شاعراحلب واملودة بينهم.
يُقال �إن ملك ًا من امللوك كان عنده ولد يُدعى �سعيد ،وعند اقرتاب موته طلب من �أخيه �أن يرعى ابنه بعد مماته ،و�أن
يزوّجه �إىل من يحبّ ويريد ،فا�س����ت�أمن امللك �أخاه على �س����عيد ومات ..كان لدى العم بنت تُدعى �سعيدة ،وكانت حتب
�سعيداً حب ًَا �شديداً ،وبعد فرتة من الزمن طلب �سعيد من عمه �أن يتزوج ،فر�شح له عمه �سعيدة ،لكن رف�ض �سعيد وف�ضّ ل
الزواج من �أخرى.
ذه����ب �سعي����د وعمه �إىل والد الفتاة الأخرى ،لكن ا�شرتط عمه �أن يُحرك حجراً هائ ًال �أمام الق�رص من مكانه ،ك�رشط من
���ش�روط الزواج ،كما هي التقاليد ،و�إن مل ي�ستطع فلن ي�ستطيع الزواج ،فلم ي�ستطع �سعيد حتريك احلجر ،و�سط �سخرية
من الفتاة التي �أراد تزوجها ،وهكذا بقي احلال مع فتاة �أخرى و�أخرى �إىل �أن يئ�س �سعيد وطلب من عمه تزويجه ابنته
�سعيدة ،فوافق العم ووافقت �سعيدة ،لكن عند وقت حتريك احلجر عَ لم �أنه لن ي�ستطيع فعلها مرة �أخرى و�أ�صابه الي�أ�س،
�إىل �أن جاءت �سعيدة وقالت �إن الزواج م�شاركة بني �شخ�صني ،و�س�أبد�أ هذه امل�شاركة من الآن مب�ساعدة �سعيد يف حتريك
احلج����ر ..ومن هنا عَ لم �سعيد بحب �سعيدة له ،والم نف�س����ه على غبائه وعدم مالحظته ،وجاء املثل «اهلل يهني �سعيد
ب�سعيدة».

اللي ما بيعرف بيقول عدس

يع����ود �أ�صله �إىل تاجر من قدمي الزمان كان يبيع العد�����س والفول والبقوليات ،فهجم عليه ل�ص و�رسق نقوده وجري،
فق����ام التاج����ر باجلري خلفه ،فتعثرّ الل�ص يف «�شوال عد�س» ،فوقع ال�شوال وتبعرث م����ا به ..فعندما ر�أى النا�س �شوال
العد�����س متبع��ث�راً ظنوا �أن التاجر يجري وراء الل�ص من �أجل «�شوية عد�س» والم����وا هذا التاجر ..فقال التاجر يف هذا
املوقف« :اللي ما بيعرف بيقول عد�س».

ُرب َ
رام
غير
من
مية
ر
ٍ
كان هناك �أحد احلكماء حمرتف رماية ،فخرج يوما لي�صطاد ،لكن مل ي�ستطع ال�صيد بهذا اليوم ورجع بدون �أي غذاء،

وبق����ي احلال كما هو يف اليوم التايل ،فغ�ضب غ�ضب ًا �شديداً وقال�« :إن مل �أُ�صب �أي فري�سة اليوم لأقتلن نف�سي» ،ف�أ�رصّ
ابن����ه على الذهاب معه ..قام احلكيم برمي �سهمه فلم ي�صب �أي�ضاً ،فاقرتح ابنه �أن يرمي مكانه ،وهو ال يعرف الرماية،
فرمي ف�إذا بال�سهم يُ�صيب ..فقال احلكيم «رب رمية من غري رام».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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