كل عام والجميع بخير
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ملنا�سبة ح��ل��ول اجل��م��ع��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ،و�أع���ي���اد :الف�صح املجيد
لدى الطوائف امل�سيحية ال�شرقية ،والعمال ،و�شهداء ال�صحافة،
حتتجب «الثبات» عن ال�صدور الأ�سبوع املقبل ،على �أن تعود �إىل
قرائها يف الأ�سبوع الذي يليه� ،آملة �أن يحل العام املقبل ،وجميع
اللبنانيني يرفلون باخلري وال�صحة وال�سالم ...وكل عام واجلميع
بخري.
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االفتتاحية

َ
ٌ
سام أم منتدب سعودي؟
زيارة هوالند للبنان ..مندوب ٍ

معركة السعودية
ضد حزب الله وإيران
جنحت ال�سعودية قبل ب�ضعة �أ�شهر يف احل�صول من جامعة الدول
العربي����ة على اتهام حزب اهلل بالإره����اب ،وها هي اليوم حت�صل من
منظمة التعاون الإ�سالمي التي اجتمعت يف ا�سطنبول يف ،2016/4/15
على تكرار هذا االتهام للحزب ،لكن مع �إ�ضافة هذه التهمة �إىل �إيران،
و�إىل «تدخالته����ا يف ال�ش�����ؤون الداخلية لدول املنطق����ة ..وا�ستمرار
دعمها للإرهاب ،»..ما يعني �أن ال�سعودية ما�ضية يف معركتها على
�أ�سا�����س �أن �إي����ران هي عدوها الأول .مل تكت����فِ ال�سعودية مبا حققته
على امل�ستويات الإقليمي����ة يف تو�صيف حزب اهلل و�إدانته ،بل �سعت
دبلوما�سيتها �إىل احل�صول م����ن جمل�س الأمن على قرار �إ�ضايف يتهم
حزب اهلل بالإرهاب ،بحي����ث تكتمل دائرة احل�صار على احلزب عربي ًا
و�إ�سالمي���� ًا ودولي ًا ،لكن ه����ذه املحاولة مل تنج����ح ،ب�سبب الت�صدي
الرو�سي  -ال�صيني لها ،وب�سبب التجاهل الأمريكي ملثل هذا الطلب.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بعد كل تلك الإدانات واالتهامات� :إىل �أين
تريد اململكة �أن ت�صل يف عالقتها مع �إيران ويف مواجهتها مع حزب
اهلل؟ وملاذا تذه����ب بعيداً وحترق كل �سفن العودة يف هذه «احلرب»
التي ال يت�ضح متام ًا ال�سقف الذي ميكن �أن ت�صل �إليه؟
املالحظات واال�ستنتاجات التي ميكن ت�سجيلها على هذا «االندفاع
ال�سعودي» ،والذي بلغ حداً غري م�سبوق ،هي الآتية:
لقد �أ ّدى الق����رار الذي �صدر عن اجلامعة العربية �ضد حزب اهلل �إىل
زرع االنق�س����ام يف هذه اجلامعة ،بحيث باتت �أكرث ت�ص ُّدع ًا مما كانت
علي����ه قبل اتخاذ هذا القرار ..وال�سيا�سة ال�سعودية هي امل�س�ؤولة عن
ذلك.
لقد حتولت منظمة التعاون الإ�سالمي �إىل منظمة لتعميق اخلالفات
وتوزيع االتهامات بني الدول الإ�سالمية ،بدل �أن تكون مكان ًا لتوحيد
اجلهود ور�أب ال�صدع ،وتطوير �سبل التع����اون ..وال�سيا�سة ال�سعودية
هي امل�س�ؤولة عن هذا الت�صدع.
�إدانة ح����زب اهلل واعتباره تنظيم ًا �إرهابي ًا �أثل����ج قلوب ال�صهاينة
يف فل�سط��ي�ن املحتلة ،لأن ال�سعودي����ة ودو ًال عربية و�إ�سالمية باتت
تنظ����ر بالطريقة «الإ�رسائيلي����ة» نف�سها �إىل ح����زب اهلل� ..إن �سيا�سة
ال�سعودية هي امل�ساهم الأول يف هذه ال�سعادة التي تغمر قادة العدو
يف فل�سطني..
�إن حاج����ة ال�سعودية �إىل االطمئنان واال�ستق����رار ب�سبب التغيرّ ات
التي جتري يف داخله����ا ،والتح���� ّوالت اجليوا�سرتاتيجية من حولها،
وخوفه����ا من فقدان احلماية الأمريكية ،ل����ن تتحقق من خالل احلرب
عل����ى جريانها ،وال من خالل حتويل ح����زب اهلل �إىل �إرهابي� ،أو �إيران
�إىل عدو.
�إن م����ا حتتاجه ال�سعودية هو �إعادة النظر يف «وهابية التكفري»؛
امل�س�ؤول����ة عن هذا الوجه املظلم من الإ�سالم الذي ن�شهده اليوم ،وقد
بات����ت «الوهابية» كما مل تكن يف �أي يوم مو�ضع اتهام عاملي ،ولن
يغيرّ «�إرهاب» حزب اهلل �أو يب ّدل �شيئ ًا من هذا االتهام لـ«الوهابية».
�إن م����ا حتتاجه ال�سعودية هو فتح قن����وات احلوار مع اجلمهورية
الإ�سالمي����ة يف �إيران ،ولي�س مع دولة االحتالل «�إ�رسائيل»� .أما و�صم
حزب اهلل بالإرهاب فلن ي�ضريه ،ولن يغيرّ من موقعه الإقليمي ،وال من
مقاومته لـ«�إ�رسائي����ل» وحماربته للإرهاب ،يف حني �سيجعل اتهام
املقاومة بالإرهاب اململكة �أكرث متاهي ًا مع «�إ�رسائيل» ،وهذا بالت�أكيد
لي�س من موا�صفات الدولة التي تدعي زعامة العامل الإ�سالمي.
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

مل ميل���ك الرئي����س الفرن�س���ي خالل
زيارته للبنان �سوى املعزوفة املتداوَلة
داخلي ًا و�إقليمي ًا ودولياً؛ بوجوب انتخاب
رئي�س للجمهورية ،وهو يدرك �أن �شعبية
وجوب �إمالء كر�سي بعب���دا كيفما كان،
ت���وازي �شعبيته احلالي���ة التي ترتاوح
ما ب�ي�ن  15و ٪18للع���ودة �إىل الإليزيه
يف االنتخاب���ات الرئا�سي���ة الفرن�سي���ة
قريب���اً ،والزي���ارات «الهوالندي���ة» �إىل
اخلارج م���ا ه���ي �س���وى ا�ستعرا�ضات
رئي����س يرحت���ل ،بعد �أن �ض���اق الداخل
الفرن�س���ي ب�سيا�سات���ه و�ضع���ف �أدائه.
و�إذا كان هوالند املهزوم داخلياً ،ويواجه
�أعنف احلم�ل�ات من اليم�ي�ن الفرن�سي،
خ�صو�ص��� ًا بعد تفج�ي�رات باري�س ،فهو
عل���ى امل�ستوى اخلارج���ي جمرد ممثل
لدولة تابعة للق���رار الأمريكي ،ومل تعد
فرن�س���ا ذات الهيبة يف الع���امل عموم ًا
وال��ش�رق الأو�سط خ�صو�ص ًا �أو ذات ت�أثري
يذك���ر ،وبالتايل ف�إن زي���ارة هوالند �إىل
بريوت ،رغ���م الطبل والزم���ر وال�سجاد
الأحم���ر ،ال ت�شبه ب�ش���يء زمن اجلرنال
غورو ،لأن املندوبية ال�سامية الفرن�سية
مرّ عليها الزم���ن ،ودور «الأم احلنون»
انتهى �إىل غري رجع���ة ،و�أق�صى ما �أمكن
فرن�سا فعله يف عه���د الرئي�س الفرن�سي
ال�سابق نيكوال �ساركوزي �أن عر�ضت نقل
ثالثة مالي�ي�ن م�سيحي �إىل فرن�سا ،وهذا
ما رف�ضه امل�سيحي���ون جملة وتف�صيالً.
و�إذا كان���ت فرن�س���ا م���ا زال���ت تت�شدق
بالدميقراطي���ة ،وتعت�ب�ر الدميقراطي���ة
اللبناني���ة «�صناع���ة فرن�سي���ة» ،و�أن
الد�ست���ور اللبن���اين م�ستوح���ى م���ن
الد�ستور الفرن�س���ي والقوانني الفرن�سية،
ف�إن هوالن���د مل يكن واقعي��� ًا بالإ�رصار
عل���ى الرئي�س نبيه ب���ري بوجوب نزول
الن���واب �إىل املجل�س وانتخ���اب رئي�س
للجمهوري���ة ،لأن املجل�س النيابي مدد
لنف�سه و��ض�رب بالد�ستور والدميقراطية
عر�ض احلائط ،ثم �إن النزول �إىل املجل�س
ينتظ���ر «مبارك���ة» �إيراني���ة و«�إذناً»
�سعودياً ،وقد �سبق لهوالند �أن حاول مع
�إي���ران عام  2015ليك���ون لفرن�سا الدور
يف لبنان ،وها هو هوالند اليوم يعو�ض
انكفاء دور املندوب ال�سامي على لبنان؛
ب����أن ارت�ضى �أن يك���ون منتدب ًا �سعودي ًا
تقدي���راً لل�صفق���ات الت���ي �أنعم���ت بها
اململكة على فرن�س���ا ،ويتحدث مبنطق
�سعودي ،و�إن بلغ���ة فرن�سية ،لتعوي�ض
ال�سعودية م���ا خ�رسته من م�صداقية يف
ال�شارع اللبناين ،علم ًا �أن هوالند لي�ست
له «مون���ة» على ال�سعودي���ة لتحرير
�أ�سلح���ة فرن�سي���ة للجي����ش اللبن���اين
نكث���ت ال�سعودية بوعده���ا بها ،نتيجة
حقده���ا عل���ى املقاوم���ة وح���زب اهلل.
ال ين�س���ى اللبناني���ون ال���دور الفرن�سي
امل�شبوه يف الإقلي���م العربي خالل عهد
هوالند ،والذي جعل فرن�سا على هام�ش
امللفات الإقليمية كلها يف املنطقة ،وال
متلك �أي دور يف �أي ملف ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن ذهبت بعي���داً يف خياراتها املنحازة
للمجموع���ات امل�سلح���ة الإرهابية يف
�سورية ،ومار�ست عدوانية �سيا�سية جتاه
حمور مقاومة «�إ�رسائيل» ،وج�سّ دت هذا
الأمر بو�ضوح و�إ��ص�رار يف املفاو�ضات

اللبنانيون لن ين�سوا الدور الفرن�سي امل�شبوه خالل عهد هوالند

زيارة هوالند استعراضية..
وتعويضًا عن خيباته
الداخلية والخارجية

النووية التي �أخذت فيها موقف احلليف
لـ«�إ�رسائي���ل» واململك���ة ال�سعودي���ة،
ولعبت دور املعرق���ل الدائم الذي ميثّل
وجهة النظر «الإ�رسائيلية»  -ال�سعودية،
وعندم���ا �شاركت فرن�سا يف م�ؤمتر فيينا
بعد �أن �شاركت يف م�ؤمتري «جنيف »1
و«جنيف  ،»2ف�شل���ت يف فر�ض نف�سها
كالعب رئي�سي يف امل�شهد ال�سوري ،على
عك�س ال���دور الريادي لرو�سي���ا و�إيران.
كائن ًا ما كانت نتائج زيارة هوالند ،فهي
من الهزالة بحيث يجب �أال حُتت�سب على
لبنان زيارة رئي�س دولة ،واحلفل احلافل
يف ق��ص�ر ال�صنوبر لن يعيد «انتدابية»
فرن�سا على لبن���ان ،والرئي�س بري كان
جزءاً من الربوتوكولية اللبنانية بغياب
رئي����س اجلمهوري���ة ،والرئي����س �سالم
جم���رد رئي�س حكومة ت�رصي���ف �أعمال،
والبطريرك الراعي مل تعد رعيّته معنية

بكل ما ه���و م�ستورد من اخل���ارج ،وقد
يكون ع���دم لقاء العماد ع���ون للرئي�س
الفرن�س���ي الر�سالة الأبل���غ يف الزيارة،
�إ�ضاف���ة �إىل �أن عدم ح�صول لقاء مع وفد
من املقاومة �أو حتى نائب من حزب اهلل
يفرّغ الزي���ارة من كل امل�ضامني ،وتبقى
العالق���ة احلريري���ة  -الفرن�سي���ة هي
العنوان خليبة هوالند ،لأن الرئي�س �سعد
احلريري حالي ًا يبحث لنف�سه عن ح�صة
يف جمل�س بلدي؛ من عكار �إىل طرابل�س
مروراً ببريوت وو�صو ًال �إىل �صيدا والبقاع،
وهو �أبعد ما يك���ون عن كر�سي ال�رساي.
ال املاليني التي �ستدفعها فرن�سا مق�سَّ طة
عل���ى �سنوات تدعم لبن���ان �شهراً واحداً
يف مواجهة �أعب���اء الوجود ال�سوري ،وال
�أ�سلحة فرن�سية للجي�ش اللبناين ت�ساهم
يف مواجه���ة الإرهاب ،لأنها ت�شكّل خطراً
على �سالمة الكيان ال�صهيوين ،وال كلمة
فوقية متتلكها فرن�س���ا على اللبنانيني
لإع���ادة هيكلة امل�ؤ�س�س���ات الد�ستورية
وانتخاب رئي�س ،وتبق���ى زيارة هوالند
�ضم���ن �سياق ا�ستعرا����ض رئي�س لنف�سه
تعوي�ض��� ًا ع���ن خيبات���ه الداخلي���ة
واخلارجي���ة ،وال ي�ستطي���ع �أن ميار�س
دور من���دوب �سامي عف���ى عليه الزمن،
وال منتدَب �سع���ودي ململكة مل يعد لها
دور يف �أية ملفات وفاقية؛ من اليمن �إىل
العراق �إىل �سورية و�صو ًال �إىل لبنان.

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

لبنان والسعودية ..آن أوان كشف الحساب

¡ �أين �آل ا ُملرّ؟

ا�ستغربت �أو�ساط متنية ال�صمت املطبق من �أبرز رموز
املنطقة؛ الوزي���ر مي�شال املر ،وكذل���ك جنله اليا�س،
حيال التحقيقات ب�ش�أن �شبكة الإنرتنت غري ال�رشعية
يف الزعرور ،وهو �أمر مل يعتده �أبناء املنطقة �إطالق ًا.

¡ حُما�رض بالعفة

جزم��ت �أو�س��اط �سيا�س��ية �أن �أح��د امل�س���ؤولني ال��ذي
لقاء تلفزيوني ًا مدف��وع الأجر واخلدمات،
عقد م�ؤخ��راً ً
متورط يف ق�ض��ية ادعى �أنه َمن ك�شف خيوطها ،ال بل
كانت ت�أتيه �أرباح مالية �س��خية من الق�ضية املخالفة
للقوان�ين ومتنع ع��ن خزين��ة الدولة ع��شرات ماليني
الدوالرات.

¡ ن�صيحة لريفي

�صنّفت قي���ادات يف «� 14آذار» اخلطاب الذي يعتمده
الوزير امل�ستقيل �أ��ش�رف ريفي ،خ�صو�ص ًا بعد زيارته
الأخ�ي�رة لل�سعودية ،ب�أنه خطاب ك��س�ر مع الرئي�س
�سع���د احلريري ،بناء على ن�صيحة من �أ�صحاب القرار
يف الريا�ض.

¡ مفاج�أة طرابل�سية

�ش��كّل ا�ستطالع ر�أي يف ال�شم��ال ،ال�سيما يف عا�صمته
طرابل���س ،مفاج���أة لأ�صحاب��ه ،حي��ث ت أ�كّ��د �أن �أي
انتخاب��ات ي�ش��ارك فيها «تيار امل�ستقب��ل» ،خ�صو�ص ًا
البلدي��ة واالختياري��ة منه��ا� ،ستك��ون دراماتيكي��ة
لـ«التيار الأزرق» من حيث ن�سبة الرتاجع يف جمهوره
ل�صال��ح �شخ�صيات منه��ا كان قريبة من��ه ،و�أ�صبحت
عل��ى تناف���س ،و�أن «الواجه��ة احلريرية» ت��درك ذلك،
وامل�صاعب مل تعد حُت ّل بالوعود الوهمية كما كان يف
املا�ضي.

اال�ستقبال ال�ضعيف يف طرابل�س� ..إحراج للحريري وتياره

ينتقل اللبنانيون من �أزمة اىل �أخرى ،ومن
ق�ضية ف�ساد م�شينة اىل ق�ضية �أكرث �إدانة للطاقم
ال�سيا�س���ي اللبن���اين الذي يحك���م لبنان منذ
الطائف ولغاية الي���وم .ولئن كان اللبنانيون
يدركون ف�س���اد هذه الطبق���ة ال�سيا�سية وقلة
أي�ضا �أن ال�شمّاعة
م�س�ؤوليتها ،ف�إنهم يدركون � ً
الت���ي يعلّق عليها اجلمي���ع م�س�ؤولية الرتدّي
احلا�ص���ل وهي رئا�سة اجلمهورية لن ت�ستطيع
�أن ت�صنع املعجزات وال ت�ستطيع منع ال�رسقات
املو�صوفة للدولة وموازنتها ،والتالعب مب�صري
اللبنانيني و�أمنهم و�صحتهم و�صحة �أوالدهم.
ولعل �أهم ما ح�صل يف ال�سنتني املن�رصمتني
من عمر الأزمة الرئا�سية اللبنانية امل�ستفحلة،
هو انف���راط تركيب���ة التحالف���ات ال�سيا�سية
ال�سابق���ة �أو ما كان يُع���رف �إ�صطالحً ا بقوى
 8و� 14آذار ،ويع���ود الف�ض���ل بذلك اىل اململكة
العربية ال�سعودية بالتحديد ،التي ا�ستطاعت
�أن تعي���د هند�سة التحالف���ات اللبنانية وذلك
على ال�شكل التايل:
 خلخلة تيار امل�ستقبل بزعامة احلريرياملطلق���ة ،ل�صالح تيارات ع���دّة ي�ستطيع كل
منه���ا �أن يدّعي نفوذًا يف جان���ب يك�سب فيه
على �س���واه؛ فاحلريري ونتيجة �إفال�سه املايل
الذي �ساهم���ت فيه اململك���ة ،ونتيجة �سفره
أي�ضا،
الطويل وال���ذي انتهى بقرار �سع���ودي � ً
�أخلى ال�ساح���ة لل�صقور يف تي���ار امل�ستقبل
وعل���ى ر�أ�سهم �أ�رشف ريفي ال���ذي ا�ستطاع �أن
يتح���دى احلريري با�ستقال���ة مفاجئة ،وجتر�أ
عل���ى مقاطعته هو وجمهور تي���ار امل�ستقبل
يف طرابل����س لدرجة �إحراج���ه بعدد امل�صلّني
ال�ضئيل خالل زيارته للمدينة.
 انفراط عقد ق���وى � 14آذار؛ وذلك بعدما قاماحلري���ري وبت�شجيع �سعودي برت�شي���ح �سليمان
فرجني���ة لرئا�سة اجلمهورية ،الأم���ر الذي �أغ�ضب
«القوات اللبنانية» وبع�ض �صقور تيار امل�ستقبل
ودفعه���م اىل حت���دّي اخلطوة احلريري���ة برت�شيح
العماد عون للرئا�سة.
 انفراط ق���وى � 8آذار ،وذلك على خطني :خطّفرجنية الذي �أعلن «االوادم احل�رصيني يف البلد»

 ه���و واحلريري -بينما ي�ش��� ّن احلريري هجومهعلى حزب اهلل بهدف رفع �أ�سهمه يف �شارعه ولدى
اململكة ,واخلط الث���اين ،وهو القي���ادات ال�سنّية
املتحالف���ة تاريخيًا مع املقاوم���ة ،والتي فتحت
خط���وط التوا�ص���ل والتفاهم م���ع امل�ستقبل ومع
ال�سعودي���ة .واحلق يقال� ،أن الق���وى ال�سنّية تلك،
وعند كل مف�صل تاريخي ،يقوم فيه حزب اهلل مب ّد
اجل�سور مع تيار امل�ستقب���ل� ،أو ي�صار اىل ت�شكيل
�سلطة جديدة بينهما ،تعت�ب�ر تلك القوى �أنه يتم
تهمي�شها ،وت���رى �أنه يطبق عليه���ا املثل القائل
«ال تعرفن���ي �إال يف وقت �ضيقك ،ويف وقت فرحك
تن�ساين».
�إذًا ،ا�ستطاع���ت ال�سعودي���ة ،وبالرغم من كل
تراجعه���ا االقليمي� ،أن تعي���د هند�سة التحالفات

رئاسة الجمهورية لن تستطيع
أن تصنع المعجزات وال تستطيع
منع السرقات الموصوفة
للدولة وموازنتها..

الداخلية يف لبنان ،فهل ه���ذا دليل قوة فائقة �أو
�ضعف وتراجع كما يقال؟.
�أوالً :ق���د ت�ستطيع ال�سعودي���ة �أن «تخربط»
املحاور ال�سابقة يف لبنان ،ولكن هذا ال يعني ب�أي
حال م���ن الأحوال �أنها ت�ستطيع �أن تغيرّ معادالت
الداخ���ل �أو تفر����ض توازنات جدي���دة .ومبقيا�س
الأرب���اح واخل�سائ���ر ،ميكن الق���ول �أن ال�سعودية
ربح���ت يف «خلخل���ة» � 8آذار ،ولكن ذلك مل يكن
ب���دون تداعيات على �ساحتها ،ال ب���ل �إن خ�سائر
حلفائه���ا �أكرب بكثري من خ�سائر خ�صومها .عمليًا،

ب���دت ال�سعودية يف تلك العملية كمن يطلق النار
على رجلي���ه؛ فخروج �سمري جعج���ع من � 14آذار
�أكرث ت�أثريًا م���ن متو�ضع فرجنية بني � 8آذار وتيار
امل�ستقبل املتهالك.
ثانيًا� :إن دخ���ول ال�سعودية طرفًا يف «كامب
ديفيد» بع���د ق���رار ال�سي�سي بانتق���ال جزيرتي
«تريان و�صناف�ي�ر» �إىل �سيادته���ا ،وكالم الغزل
ال�سعودي  -اال�رسائيلي ،يح ّد من قدرة ال�سعودية
عل���ى ا�ستثمار تقاربها مع بع����ض القوى ال�سنّية
اللبنانية امل�شهود لها بوطنيتها وعروبتها ،خارج
�إط���ار ال�شارع ال�سنّ���ي اللبناين ح��ص�رً ا .لذا ،لن
ت�ستطيع اململكة  -حتت �أي ظرف� -أن جتعل تلك
القوى جزءًا من م�رشوعه���ا االقليمي �ضد �سورية
ومع ا�رسائيل.
ثالثًا� :إن االجراءات العقابية للجي�ش اللبناين،
والتهوي���ل بالفو�ضى ،والت�صعي���د االعالمي �ضد
لبنان وم�ؤ�س�ساته ورم���وزه الوطنية� ،شوّه �صورة
ال�سعودي���ة يف لبنان ،ال بل �أكرث ،جعل ال�سعودية
امل����س باال�ستقرار يف وقت
حُت���رج يف حماولتها ّ
يزداد حر�ص الغرب على اال�ستقرار اللبناين ،وينبّه
من �أي م�سّ فيه.
يف املح�صلة� ،إن ال�ضغ���وط االقت�صادية التي
تعي�شه���ا اململكة ،وتزايد الإح���راج الذي تعانيه
يف الغرب ،بعدم���ا حظر االحتاد االوروبي ت�صدير
ال�س�ل�اح اليها ،وبع���د تزايد التقاري���ر االعالمية
االوروبية حول �سجل اململكة يف حقوق االن�سان،
والأهم ،الت�رسي���ب الأمريكي املزدوج حول �ضلوع
جه���ات ر�سمية �سعودية ب�أحداث � 11أيلول ،وورود
ا�سم امللك �سلمان يف وثائق بنما (�أي �أنه قد يكون
م�ساهمًا يف متوي���ل �أن�شطة غري م�رشوعة)؛ يعني
�أن ال�ساح���ة اللبنانية ل���ن ت�ستطيع �إعادة تعومي
اململك���ة مهما فعل���ت .وفعليًا ،ق���د يكون خلط
االوراق اللبناني���ة دليل تخب���ط �سعودي و�رصاع
�أمراء �أكرث مما يكون �سيا�سة �سعودية ذكية قابلة
لال�ستثم���ار بدليل عدم ق���درة اي طرف على قلب
الطاولة� ،أو اال�ستثمار يف عدم اال�ستقرار اللبناين
لقلب املعادالت يف �سورية.

د .ليلى نقوال

¡ بحماية املذهب

ب ّين���ت جولة يف �إحدى املديري���ات الهامة� ،أن املدير
ا�ستح���دث وظيفة لزوجته كرئي�سة ق�سم يف املديرية،
وبرات���ب «حرزان» ،وملا �سُ ئل عن الأمر� ،سيما �أنها ال
تعمل �ضمن اجلهاز ،قيل« :هي���ك ما�شية الأمور ،و�أي
اعرتا�ض يحميه املذهب»!

¡ نا�صح �سوء

ح�س��م ق��ادة عراقي��ون ر�أيه��م ب���أن م��ن �أ�ش��ار عليهم
بالنم��وذج اللبن��اين حل�� ّل الأزم��ة يف بالده��م بع��د
االحت�لال الأمريك��ي� ،إمنا كان يريد له��م �أن يبقوا يف
ح��ال اقتت��ال دائم ،ب�سب��ب �إ�سق��اط املواطنية حل�ساب
املذهب والع�شرية.

¡ يكذب مع كل «�شهقة» و«زفرة»

�أعاد �سيا�سي لبناين مع���روف ،حديث وزير ات�صاالت
�ساب���ق ،حني ت�سلمه قبل  18عام��� ًا وزارته من �سلفه،
حتذير الأخري خللفه م���ن موظف معروف تدور حوله
الآن الكثري من عالمات اال�ستفهام ،ب�أن ينتبه له جيداً
لأنه يكذب مع «�شهقة» و«زفرة».

¡ الت�صعيد قد ي�ستمر ل�شهرين

رجح��ت بع���ض امل�ص��ادر �أن يتوا�ص��ل الت�صعي��د
اجلنبالطي وتي��ار امل�ستقبل يف ال�شهرين املقبلني �إىل
حني انتهاء والية رئي�س اركان اجلي�ش ،حيث يتخوف
رئي���س «التقدم��ي» من بدي��ل ال يكون حم�سوب�� ًا عليه،
وه��و م��ا تعمل ق��وى حليف��ة للطرفني عل��ى احتوائه،
وخ�صو�ص�� ًا �أن م�صلح��ة الطرفني تكم��ن يف ذلك على
اب��واب االنتخاب��ات البلدي��ة ،وخ�صو�ص�� ًا يف منطق��ة
اقليم اخلروب.

¡ �رضيبة مقنّعة

ت�س���اءل خبري اقت�ص���ادي ،م���ا �إذا كان هناك �رضيبة
جدي���دة ،قد فر�ضت على البنزي���ن ،لأنه يف الأ�سابيع
الأخ�ي�رة ارتفع �سع���ر ال�صفيحة م���ن دون �أي مربر،
وخ�صو�ص ًا �أن الرتاجع يف ال�سعر العاملي مل يتوقف.
ور�أى ه���ذا اخلبري �أن االقرتاح ال���ذي �سبق لل�سنيورة
�أن قدم���ه بفر�ض �رضيبة جدي���دة بقيمة � 3آالف لرية،
يب���دو �أنه قد بد�أ حتقيقه ،مع العل���م �أن زيادة �أ�سعار
املحروقات ،ي�ستفيد منها بالدرجة الأوىل ال�رشكات.
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نظام األزمات والفضائج المتجددة
لي����س جديداً ما مي�ل�اء البلد من
روائح ف�ساد ،فهو قدمي جداً ومت�أ�صل،
وهو منذ �أن كان لبنان �صغرياً ،ففي
زم���ن القائمقاميت�ي�ن ،وم���ع �إعالن
القنا�صل عن ه���ذا احلل عام ،1840
�س���ارع �سيا�سي���ون ووجه���اء �إىل
القنا�ص���ل ،كل يريد ويعمل من �أجل
ح�صة ،قد تك���ون كر�سياً� ،أو م�ساحة
�أر�ض� ،أو وظيفة ،وهل ّم جراء ،مع كثري
من التمل���ق واملداهنة و»مت�سيح»
اجلوخ.
مل يختل���ف الأم���ر م���ع نظ���ام
املت�رصفي���ة ع���ام  ،1860حيث كان
الزحف ال�سيا�سي والقبلي �إىل اعتاب
املت��ص�رف من �أجل لق���ب «بك» �أو
«با�ش���ا» ،وبع�ضه���م كان م�ستعداً
ل��ش�راء �أي من�صب �سيا�سي ،مبا فيه
ع�ضو يف جمل�س املبعوثان.
و�إذا كان ي�سج���ل لبع����ض
املت�رصفني �أنه���م كان لديهم �شيء
من احلياء واخلج���ل �أو عزة النف�س،
�إال �أن بع�ضهم كان لديه �رشه غريب
للر�شوة واملال ،كح���ال وا�صا با�شا
الذي خلدت نذالته بق�صيدة لل�شاعر
اللبناين �شبلى املالط بعد وفاة هذا
املت�رصف ودفنه بقوله:
قالوا ق�ضى وا�صا وواروه الرثى
ف�أجبتهم و�أنا اخلبري بذاته
رنوا الفلو�س على بالط �رضيحه
و�أنا الكفيل لكم برد حياته
وم���ع احل���رب الأوىل وانهي���ار
امرباطورية الرجل املري�ض ،وتطبيق
اتفاقي���ة �سايك�س – بيك���و تقا�سم
رج���ال «الدول���ة» و«العائ�ل�ات
ال�سيا�سية» ال���والءات على طريقة
«رج���ل يف الفالح���ة و�أخ���رى يف
البور» ،ففي ح�ي�ن كان �أحدهم من
�أ�شد املتحم�سني للإنتداب الفرن�سي،
كان ابوه يفتح مع االنكليز ،و�شقيقه
م���ع امللك في�ص���ل الأول ،وابن عمه

االنرتنت غري ال�شرعي ..ف�ضيحة يف �سل�سلة

ا�ستم���ر م���ع العثماني�ي�ن ،بحيث
�أن���ه كيفم���ا متيل الري���ح ،مييلون،
ويح�صدون «اخلري» من والءاتهم �أو
تبعياتهم.
يف زم���ن االنت���داب الفرن�سي ،مل
يتغ�ي�ر �شيء لكن الذين يتغنوا �أنهم
مل يبق لهم «خبز» مع الأتراك ،وال
مع في�صل الأول� ،ص���اروا فرن�سيني
خل�ص���اً ،وبع�ضهم بال���غ يف الوالء
ل���ـ«الأم احلن���ون» ورمب���ا ي�سجل
للفرن�سي�ي�ن مكرمة عل���ى ال�سا�سة
اللبناني�ي�ن ،لأنهم عل���ى حد و�صف
ا�سكندر ريا�شي« ،مل يف�ضحوا الذين
انقلب���وا عليهم فيما بعد ،بل �أر�سلت
املفو�ضي���ة الفرن�سية �سن���ة 1941
�أوراقه���ا و�سجالتها حترقها يف �أتون
النار ،يف ه�ض���اب بيت مري ،كي ال
تقع يف �أيدي الذي���ن ي�أتون بعدها،
وم���ن ه���ذه الأوراق ،ذل���ك ال�سجل

الذهبي ال���ذي يت�ضمن �أ�سماء جميع
الذين كان���وا يخدمونها ويبيعونها
البالد يف اخلف���اء ،بينما يتظاهرون
�أم���ام النا����س بالتج���رد والنزاهة
والوطني���ة امل�ستقل���ة التي ال تقبل
انتداباً».
بعد االنتداب ،مل تتوقف حتوالت
وتب���دالت ق�س���م كبري م���ن الطبقة
ال�سيا�سي���ة اللبناني���ة ،فـ«فت���ى
العروب���ة الأغ���ر» كمي���ل �شمعون،
كم���ا كان يطلق عليه بع���د �أوا�سط
�أربعينيات الق���رن املا�ضي �رسعان
ما تبني �أنه «فت���ى الإنكليز الأعز»
وكما ي�صف الرئي�س اللبناين الراحل
�شارل حلو ،ف�إن ال�سفارة الربيطانية
ب���د�أت تتدخل �ضد ب�ش���ارة اخلوري
ب�ش���كل �ساف���ر ،لأنه���ا وج���دت من
الأف�ض���ل االعتماد عل���ى املعار�ضة
بدل االعتماد على من هم يف احلكم

وال�سلطة ،وهي ا�سرتاتيجية م�ألوفة
لدى دول �أجنبية عديدة قوامها عقد
حتالف مع املعار�ضة لإنهاك احلكم
القائم.
�شمعون الد�ست���وري كان �أول ما
فعله بعد ا�ستقال���ة ب�شارة اخلوري
�أن ا�ستنجد ب�أ�صدقائه الإنكليز ،وقام
برحل���ة �صيد �إىل �سوري���ة واجتمع
برئي�سه���ا �أدي���ب ال�شي�شكل���ي �آنئذ،
ف�أعانه و�ضغط عل���ى نواب بريوت
وال�شمال الذين نقل���وا البندقية من
كتف حميد فرجنية �إىل كتف �شمعون،
وقادة معرك���ة فرجنية م���ن �أمثال
حبيب �أب���ي �شهال ومو�سى دي فريج
و�شارل حلو وهرني فرعون وغريهم،
خ�ضعوا لطلب ال�سفري الربيطاين عرب
مي�شال �شيحا.
�شمع���ون نف�سه ال���ذي ا�ستنجد
بال�س���وري والإنكلي���زي لن�رصت���ه،

�رسعان ما انقلب على االثنني ،حني
عني �ش���ارل مال���ك الأمريكي الهوى
وزي���راً للخارجي���ة ،وانقل���ب على
ال�سوري و�شن عام  1958على �أبواب
الثورة �أو الفتنة ،التي ح�صلت� ،أو�سع
حمل���ة على العم���ال ال�سوريني يف
لبنان ،يف عملي���ة ترحيل جماعية
فيها �أب�شع �أن���واع العن�رصية ،ورفع
وت�ي�رة عدائه بعد الوحدة بني م�رص
و�سورية و�إعالن اجلمهورية العربية
املتح���دة ،التزام��� ًا بالتوجيه���ات
الأمريكية وت�أييداً مل�رشوع ايزنهاور.
�إذاً ،ه���ل من جديد م���ن �سل�سلة
الف�ضائج؟ التي يعج بها لبنان :من
ف�ضائ���ج ارتفاع الدي���ن العام الذي
ب���د�أ بالرتاك���م منذ �سن���ة � 1993إىل
ف�ضيح���ة االنرتنت غري ال�رشعي� ،إىل
�رسق���ة �أموال امل�ساع���دات املر�ضية
واال�ست�شفائية للمتقاعدين يف قوى
الأمن الداخل���ي� ،إىل �شبكة الدعارة،
وما بينها من اال�ستيالء على الأمالك
النهرية والبحرية وامل�شاعات وهل ّم
جرا..
رمب���ا لن�صل �إىل ج���واب حقيقي
و�شاف ،قد يكون �رضوري ًا �أن نح�صل
على �أجوبة �شافية على ف�ضائج على
مرّ عمر نظامنا اللبناين :فهل حظينا
بجواب عل���ى ف�ضيحة الأ�سربين يف
نهاية ع�رشينيات القرن املا�ضي.
وم���اذا ع���ن عالقة خ�ي�ر الدين
الأحدب واملندوب ال�سامي الفرن�سي..
وما ق�ضي���ة ال�سلطان �سليم يف زمن
ب�شارة اخلوري وم���اذا عن ف�ضيحة
عفاف يف عهد كميل �شمعون ،وكثري
م���ن الف�ضائح يف نظ���ام �أكل الدهر
عليه و�رشب ،لكن �سيا�سييه يعرفون
كيف يج���دون ذواته���م و�شعبياتهم
وكيف يتجددون.

�سعيد عيتاين

بعد إنجازات الجيش السوري األخيرة ..الى ماذا يسعى «دواعش لبنان»؟
بعد الإجنازات امليداني���ة التي حققها اجلي�ش
ال�سوري وحلفا�ؤه �أخرياً يف ريف حم�ص اجلنوبي-
ال�رشقي ،ال�سيما بعد �سيطرتهم على النقطة 806.5
جنوب غربي جبل املزار ،بعد مواجهات عنيفة مع
م�سلحي «داع����ش» ،بالإ�ضافة اىل العمليات التي
نفذتها املقاومة اللبنانية �ضد مواقع املجموعات
امل�سلحة يف جرود �سل�سلة اجلبال ال�رشقية ال�صيف
الفائ���ت ،فقد �أف�ض���ى كل ذلك اىل تقطي���ع �أو�صال
امل�سلح�ي�ن التكفرييني يف «اجلرود» ،كذلك بينها
وبني املناطق اللبناني���ة وال�سورية املحاذية لها،
با�ستثن���اء البقعة املمتدة ب�ي�ن عر�سال وجردها،
العتب���ارات مذهبية� ،إ�ضاف���ة اىل متكّن حزب اهلل
ٍ
من �شل يد التكفريي�ي�ن ،وت�ضييق هام�ش حتركهم،
الذي بات حم�صوراً بني الأخرية وجرد ر�أ�س بعلبك
يف الأرا�ض���ي اللبنانية وبع�ض امل�سارب واملمرات
اجلبلية امل�ؤدية اىل بع����ض قرى الريف احلم�صي،
حيث الوجود «الداع�شي» و�سواه ،بح�سب م�صادر
ميدانية متابعة.
ورغم جناح املقاومة م���ن �إحكام الطوق على

معاق���ل التكفرييني يف ال�سل�س���ة ال�رشقية ،غري �أن
ح�ي�ن اىل �آخر،
ٍ
بع����ض جمموعاتهم حت���اول من
الت�سلل اىل داخ���ل عر�سال� ،أو الأقرتاب من املواقع
الع�سكري���ة املنت��ش�رة يف حمي���ط منطقتي ر�أ�س
بعلبك والق���اع ،عندها يقعون يف نطاق الدفاعات
الربية التابعة للجي����ش اللبناين واملقاومة ،التي
تت�ص���دى للتكفرييني ،وجتربه���م على الرتاجع اىل
«اجلرود» ،بح�سب ما ت�ؤكد امل�صادر.
وت�شري اىل �أنه كلم���ا تقدم اجلي�ش ال�سوري يف
الريف املذكر �آنف ًا ويف قرى القلمون الغربي ،يدفع
ذلك م�سلحي «داع�ش» املنت�رشين يف جبال لبنان
ال�رشقي���ة اىل البحث عن م�س���ارب برية ت�ؤدي اىل
ما تبق���ى من قرى واقعة حتت �سيطرته يف ال�شطر
الث���اين من احلدود ،ليتلقى منها الدعم اللوج�ستي
م���ن �سالحٍ وذخرية ،التي يحتاجه���ا� ،أما يف �ش�أن
امل����ؤن ،فالتزال ت�أتي���ه من عر�س���ال ،ودائم ًا وفق ًا
للم�صادر.
وتك�شف امل�ص���ادر �أن البقعة اجلغرافية الأبرز
لتح���رك «داع����ش» راهنا ،هي املنطق���ة الواقعة

بني جرود ر�أ����س بعلبك وعر�س���ال ،حيث يحاول
«التنظي���م» يف �شكلٍ متكر ٍر فتح ثغرات يف �إجتاه
الريف احلم�ص���ي ،غري �أن �إنت�ش���ار اجلي�ش وحزب
اهلل يف «ال�سل�سل���ة» ،ي�شكل عائق ًا امام حماوالت
«التمدد الداع�شي».
كذلك �أ�سهم���ت االجنازات املذك���ورة يف �إبعاد
اخلط���ر التكفريي ع���ن القرى املحيط���ة بعر�سال،
كيون�ي�ن ،اللبوة ،وم�شاريع الق���اع املت�صلة بر�أ�س
بعلبك ،ل���ذا كانت الأخ�ي�رة هدف ًا دائم��� ًا لتنظيم
«داع����ش» الإرهاب���ي الذي ح���اول م���راراً التقدّم
نحوها� ،سعي ًا منه اىل و�صل امل�شاريع بعر�سال من
جهة اجلنوب ،وطرد باقي الف�صائل التكفريية منها،
لتكون الكلمة الف�صل له يف هذه البقعة اجلغرافية،
غري �أن دفاعات اجلي�ش اللبناين واملقاومة� ،أحبطت
كل م�ساعيه ودائما بح�سب امل�صادر.
�أما يف �ش�أن الو�ض���ع يف داخل عر�سال ،فت�شري
امل�ص���ادر �إىل �أنها التزال خارج���ة �سلطة الدولة،
و�أنه���ا مبنزلة قاعدة �إم���داد لوج�ستي للم�سلحني،
فهم يتنقلون بينها وب�ي�ن جردها بحريةٍ ،وي�أتون

�إليها للمعاجل���ة ،وللتزوّد مبختل���ف امل�ساعدات
اللوج�ستي���ة والطبية والع�سكري���ة ،كذلك لزيارة
عائالتهم يف خميم النازحني عند �أطراف عر�سال،
وفق ًا للم�صادر.
�إذا ،بعد ه���ذا العر�ض املوجز لإجنازات اجلي�ش
ال�س���وري واملقاومة يف اجلب���ال ال�رشقية ،مل تعد
ج���رود عر�سال والقاع ،ت�شكل م�صدر تهديد حقيقيٍ
وفاعلٍ لال�ستقرار يف املناطق اللبنانية وال�سورية
املحيط���ة ،فق���د �شلت ه���ذه االجن���ازات القدرات
الهجومي���ة ل���دى «تكفرييي» اجل���رود ،و�أفقدتهم
زمام املبادرة يف امليدان ،ومل يعد بو�سعهم �سوى
الت�سل���ل اىل الداخ���ل اللبن���اين� ،ضمن جمموعات
�صغ�ي�رة بق�صد اال�ست�شفاء وما اىل ذلك ،ت�ستهدفها
نريان اجلي�ش اللبناين وح���زب اهلل ،كما حدث يف
الأي���ام القليلة الفائتة يف عر�س���ال ور�أ�س بعلبك،
�أو الهروب والتنق���ل �ضمن جمموعات �صغرية بني
هاتني املنطقتني وريف حم�ص اجلنوبي لي�س اال.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

كاليجوال العربي ..يعيش مآزقه في سورية والعراق واليمن

تدمر ..زنوبيا واجهت الأمرباطورية الروحانية

ك�أن بائع الكاز العربي الكبري،
مل يعجبه من اباط���رة التاريخ
�س���وى الإمرباط���ور الروم���اين
كاليج���وال ،الذي حك���م من عام
37م حتى عام 41م تاريخ قتله.
كاليج���وال العرب���ي ،م�أخوذ
برثواته وجن���ون عظمته ،وذهب
به الأمر �إىل حد القيام بالأعمال
املرعب���ة التي يعتقد �أنها كفيلة
بتطويع الرعية وما بعد بعدها،
وف���ق �إ�شارة بنان���ه ،لدرجة �أنه
يتقم�ص تل���ك ال�شخ�صية غريبة
الأطوار التي حكم���ت روما قبل
 1979عاماً.
كاليج���وال الأ�صل���ي� ،سعى
لطلب القمر ،لأن هذا الكوكب من
الأ�شياء التي ال ميلكها ،وحينما
اكت�شف عج���زه عن حتقيق هذه
الرغبة ،ح���زن حزن ًا �شديداً ،كما
بكى ب���كاء مراً حينم���ا اكت�شف
عجزه ،رغ���م �سلطاته وطغيانه
وقوته ،ع���ن �إجبار ال�شم�س على
ال�رشوق من املغرب.
وه���ذا الطاغي���ة تف�ن�ن يف
�رسق���ة ال�شع���وب الت���ي كانت
االمرباطوري���ة الرومانية تفر�ض
�سيطرتها و�أطماعه���ا عليها� ..إذ
نقل على �سبيل املثال ال احل�رص،
�آثاراً فرعونية من م�رص ،و�أبرزها
م�سلة حتتمو����س الثالث ..و�أباح
ال�رسق���ة العلنية ،لك���ن �رشطها
�أن تك���ون من �أجل���ه وحده ،كما
من���ع نق���ل الإرث م���ن الأغنياء
اىل ذريتهم ،ف���الإرث لكاليجوال
وحده ..ولهذا قت���ل وفظّع ب�أ�رس
وعائالت ،وا�ستوىل على ثرواتهم
و�أمالكهم.
رغ���م اجلن���ون الفاق���ع
للإمرباطور الروماين الثالث� ،إال
�أنه كان له امل�ؤيدون وامل�صفقون

واملتحم�سون ..والدجالون �أي�ضاً،
الذين عظموا �أعماله ،واعتربوها
فذة ونادرة وعبقرية ،حتت قر�ص
ال�شم�س..
وجن���ون العظم���ة و�ص���ل به
�إىل التالع���ب مب�شاع���ر احلا�شي���ة
والأذن���اب الذي زين���وا له جنونه
عبقرية ،وطغيانه رحمة ،وق�سوته
�سالماً ،ف�صاروا ي�صفقون ويهتفون
ل���ه طمع ًا بدور �أو مكانة �أو حظوة،
�أو ثروة.
وو�ص���ل الأم���ر بالأمرباط���ور
الطاغية �إىل ح���د �أن دخل مرة �إىل
جمل����س ال�شيوخ ممتطي��� ًا �صهوة
ج���واده العزيز«تانتو����س» وملا
ابدى �أح���د االع�ضاء اعرتا�ضه على
هذا ال�سلوك ،قال له كاليجوال «انا
ال ادري ملا اب���دى الع�ضو املحرتم
مالحظ���ة عل���ي دخ���ول ج���وادي
املح�ت�رم ،رغ���م �أنه �أك�ث�ر اهمية
من الع�ض���و املح�ت�رم فيكفي انه
يحملني» وطبعا كعادة احلا�شية
هتفوا له واي���دوا ما يقول فزاد يف
جنونه وا�صدر قرارا بتعيني جواده
العزيز ع�ضوا يف جمل�س ال�شيوخ!
وطبع���ا هل���ل االع�ض���اء حلكم���ة
كاليجوال يف تعبري فج عن النفاق،
وانطل���ق كاليج���وال يف عبثه اىل
النهاية فاعل���ن عن حفلة ليحتفل
فيها بتعيني جواده املحرتم ع�ضوا
يف جمل�س ال�شيوخ وكان البد على
اع�ض���اء املجل�س ح�ض���ور احلفل
باملالب�س الر�سمي���ة .ويوم احلفل
فوجئ احلا��ض�رون ب����أن امل�أدبة
مل يكن بها �س���وى التنب وال�شعري!
فلما انده�شوا ق���ال لهم كاليجوال
ان���ه �رشف عظيم لهم ان ي�أكلوا يف
�صحائف ذهبية ما ياكله ح�صانه
وهكذا اذعن احل�ضور جميعا لرغبة
الطاغي���ة واكلوا الت�ب�ن وال�شعري!

اال واح���دا كان يدعي«براكو����س» للمفهوم الأمريكي ،للت�صدي حلركة
رف�ض فغ�ضب عليه كاليجوال وقال التحرر العربي���ة ،ويف الثمانينات
«من �أن���ت كي ترف�ض ان تاكل مما ويف غمرة االجتي���اح الإ�رسائيلي
ياكل جوادي وا�صدر قرارا بتنحيته للبنان كان امل�رشوع ال�سعودي يف
من من�صبه وتعي�ي�ن ح�صانه بدال فا�س عام  1981ثم كرره عام ،1982
منه» ،وبالطبع هل���ل احلا�رضون بالإع�ت�راف بالع���دو يف ما ي�سمى
بفم مليء بالق����ش والتنب واعلنوا «م�رشوع قمة فا�س».
تاييدهم لذلك اجلنون!
ومبادرات ال�سالم �أو اال�ست�سالم
ح���ال ،امرباطور ال���كاز العربي مع العدو مل تتوق���ف ،تذكروا قمة
الآن ال يختلف كثرياً ،فهو يظن �أنه ب�ي�روت عام  ،2002وم�رشوع الأمري
برثوات���ه واطالقه موجات الرتغيب عبداهلل ،وهل ميكن لأحد �أن ين�سى
والرتهي���ب والتكف�ي�ر� ،سيجع���ل و�ص���ف جمل�س ال���وزراء ال�سعودي
ال���كل يخ�ش���ى غ�ضب���ه ،فعله يف يف ح���رب مت���وز  2006للمقاومني
خم�سيني���ات و�ستيني���ات الق���رن باملغامرين ،وتذكروا حوار الأديان
الذي دعا �إليه امللك الراحل عبداهلل
�آل �سعود و�شيمون برييز.
يف غم���رة «الربي���ع العربي»
ال���ذي ب���د�أ قب���ل �أكرث م���ن خم�س
�سنوات ،اتخذ م��ش�روع االمرباطور
سورية صمدت وتنتصر ..كاليج���وال العربي �شكل���ه ال�سافر
يف الع���دوان ،ف�أعل���ن دعم���ه لكل
اليمن تواجه وتقاوم وتضع الإره���اب التكفريي من �أجل ا�سقاط
خط احل�ضارات الإن�سانية من بالد
الطغيان في المأزق
الرافدين �إىل بالد ال�شام �إىل م�رص..
�إىل اليمن �صاحبة التاريخ العريق
التي �شي���د فيها �أول �سد مائي قبل
�سبعة �آالف �سنة (�سد م�أرب) وبنيت
فيه���ا قب���ل �آالف ال�سنني ناطحات
ال�سحاب�( ،صنعاء القدمية).
املا�ضي� ،ضد جمال عبد النا�رص.
لك���ن براكو�س ال���ذي �رصخ يف
وفعلها يف �آخ���ر ال�سبعينيات حلظة يقظ���ة يف وج���ه كاليجوال
وحت���ى منت�ص���ف الثمانينات من عام  ،41فانتبه النا�س �إىل حالهم،
القرن املا�ضي �ض���د حافظ الأ�سد ،وثاروا عليه وده�سوه مع ح�صانه
وك�شف عن عدائه لكل مقاومة �ضد «تانتو����س»� ..سوري���ة �صم���دت
امل�رشوع ال�صهيوين ،وكان وما زال وتنت��ص�ر ،اليمن تواج���ه وتقاوم
ي�ستغل �سيطرت���ه على �أطهر �أر�ض ،وت�ضع الطغيان يف امل�أزق� ..صدق
لي�ستغ���ل الدين احلني���ف �ضد كل ر�س���ول اهلل« :اللهم ب���ارك لنا يف
ظاه���رة تواجه الع���دو ال�صهيوين ميننا و�شامنا».
وحماته ،فب��ش�ر باحللف الإ�سالمي
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات ،وفق ًا
�أحمد زين الدين

( العدد  )400اجلمعة  22-ني�سان 2016 -

5

من هنا وهناك

¡ بن �سلمان يلتقي نتنياهو يف العقبة

يف احل���ادي ع�رش من ال�شهر اجلاري ،قام رئي�س
وزراء الع���دو بنيامني نتنياه���و بزيارة وحدة
من االحتياط يف اجلي����ش «الإ�رسائيلي» على
اجلبهة ال�شمالية ،حي���ث �أدىل بت�رصيحات �أكد
فيها م�شاركة «�إ�رسائي���ل» الفعلية واملبا�رشة
يف �شن اعتداءات عل���ى الأرا�ضي ال�سورية ،وما
مر�سلة �إىل حزب اهلل.
ادعاه من قوافل �أ�سلحة َ
هذه الت�رصيح���ات مل تكن «زل���ة ل�سان» كما
حاول البع�ض و�صفه���ا� ،أو ك�شف ًا لأ�رسار �أمنية،
فه���ي زي���ارة مدرو�سة م���ع امل�ست���وى الأمني
والع�سك���ري ،لكن ما �أث�ي�ر حولها من �ضجة يف
ال�ساح���ة «الإ�رسائيلية» وخارجه���ا هو غبار
للتغطية على حدث �أعق���ب هذه الزيارة؛ حدث
بال���غ اخلطورة م���ن حيث تفا�صيل���ه و�أهدافه،
وامل�شارك�ي�ن يف �صنعه ،فمعروف عن نتنياهو،
وخ�ل�ال ف�ت�رات واليت���ه املتعددة� ،أن���ه يطلق
ت�رصيح���ات ويقوم بزيارات يثري الغبار حولها،
م���ن خالل ردود فعل داخلية وخارجية ،يعقبها
حدث وتطور ما.
وح�س���ب م�ص���در يف وزارة خارجية العدو ،فقد
ق���ام نتنياهو يف اليوم نف�س���ه بزيارة خاطفة
�إىل مدينة العقبة ،والتقى هناك ويل ويل العهد
ال�سعودي الأمري حمم���د بن �سلمان ،الذي انتقل
ب�ش���كل مفاجئ من القاهرة ،حي���ث كان يرافق
وال���ده امللك �سلمان بن عبد العزيز� ،إىل امليناء
الأردين ،بذريعة اللقاء بامللك االردين.
امل�صدر ذاته ذكر �أن نتنياهو وحممد بن �سلمان
اتفقا على خطوات م�شرتكة مقبلة تتعلق بحزب
اهلل و�إيران و�سوري���ة ،وتفاهما على حل مبدئي
لل�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»� ،أحد بنوده �أن
تتوىل ال�سعودية الإ�رشاف على الأماكن الدينية
يف القد�س.

¡ تذمُّر خليجي من ال�سعودية

قال م�ص��در دبلوما�سي خليج��ي �إن هناك حالة
تذم��ر داخ��ل دول��ة الإم��ارات ،ا�ستدع��ت النظام
ّ
القائ��م يف �أبو ظب��ي �إىل �إج��راء ات�صاالت �رسية
م��ع دول خليجي��ة �أخرى ،لإع��ادة تقييم الو�ضع
املتده��ور بفعل االجن��رار وراء النظام ال�سعودي
ال��ذي يق��ود ال��دول اخلليجي��ة وراء �سيا�س��ات
تذمر
«فا�شل��ة» و«عبثي��ة» .وك�شف امل�ص��در عن ّ
يف م�ؤ�س�س��ات احلكم الإمارات��ي ،وب�شكل خا�ص
الأ��سرة احلاكم��ة ،من �سيا�س��ة ال�سعودي��ة التي
تع��زز عالقاته��ا م��ع تركي��ا ،خ�صو�ص�� ًا تل��ك
املتعلق��ة مبحاول��ة �إحي��اء برنام��ج «الإخ��وان
امل�سلم�ين» ،وا�سن��اده لت��ويل احلك��م يف بع�ض
�ساحات املنطقة.

¡ هل ي�ؤتي التطبيع الرتكي -
«الإ�رسائيلي» ثماره؟

�أكد م�س�ؤول يف اخلارجي���ة الرتكية �أن الرئي�س
الرتك���ي رج���ب طي���ب �أردوغان خ�ض���ع لكافة
ال��ش�روط «الإ�رسائيلية» ،مقاب���ل تبديد التوتّر
بني �أنقرة وتل �أبيب ،وتطبيع العالقات وتعزيز
التن�سيق الأمني بينهما ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق
بدعم تركيا لـ«�إ�رسائيل» وموقفها من ال�رصاع
العرب���ي « -الإ�رسائيلي» ،ويف ه���ذا ال�سياق
وافقت تركيا على ترحيل عدد من عنا�رص حركة
«حما�س» املوجودين عل���ى الأرا�ضي الرتكية.
وق���ال امل�س�ؤول الرتكي �إن���ه من �أجل حفظ ماء
الوجه ،وافق���ت «�إ�رسائيل» على �أن ُيقام ميناء
عائ���م �أمام �شواطىء غ���زة ،مرتبط مع قرب�ص،
وحتت �إ�رشاف دويل .وعلل امل�س�ؤول الرتكي هذه
اخلطوة ب�أن �أنقرة بحاجة �إىل حلفاء جدد ،علم ًا
�أن ه���ذا التطبيع يف العالقات لن يوقف التدخُّ ل
«الإ�رسائيل���ي» يف املناطق الكردية� ،سواء يف
العراق �أو �سورية ،وهذا ما تخ�شاه �أنقرة.
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واحد وخمسون عامًا
على طريق تحرير األرض
واإلنسان

«البارد» و«اليرموك» و«عين الحلوة» :وداعًا للعودة

م�ضوْا،
قبل واحد وخم�سني عام ًا َ
كان ال�شعب الفل�سطيني على موعد
مع فجر جديد يبزغ من ليلة النكبة
الطويل� ..إنها «اجلبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني  -القيادة العامة»؛
ف�صيل كفاحي ثوري �آمن وما يزال
ب�أن الطريق �إىل حترير فل�سطني هي
املقاومة ..تنظيم رف�ض االنعزال
وال� ُق��ط��ري��ة ،وم��ن �أج��ل ذل��ك �أم��ن
وعمل على �أن فل�سطني وق�ضيتها
لي�ست م�س�ؤولية �شعبنا وحده ،بل
هي م�س�ؤولية عربية و�إ�سالمية،
فرف�ضت الت�سليم بالقرار الوطني
الفل�سطيني امل�ستقل .ويف ترجمتها
لهذا الفهم العميق لطبيعة ال�رصاع
مع العدو ال�صهيوين� ،أ َّم �صفوفها
املقاتلون من �أقطارنا العربية،
وتقدّم عملياتها النوعية خرية
�أبنائها يف اخلال�صة و�أم العقارب
والطائرات ال�رشاعية ،ت�أكيداً على
قومية ال�رصاع.
هذه الأمّة التي �آمنا وما نزال �أنها
كانت و�ستبقى عمقنا اال�سرتاتيجي،
على الرغم من م�شهد التخلي الذي
حتاول فر�ضه قوى �إقليمية بعينها،
لتربر لنف�سها انزالقها اخلطري نحو
ع�لاق��ات م��ع الكيان ال�صهيوين،
و���ص��و ًال �إىل �إق��ام��ة حتالفات من
خلفية ا�ستبدال �أولويات ال�رصاع
واجتاهاته ،مع �إدراكنا �أن �سلوك ًا
ونهج ًا مار�سه البع�ض الفل�سطيني
وما يزال منذ �أو�سلو حتى الآن �شكّل
املربر لدى ه�ؤالء فيما هم ما�ضون
�إليه بت�شجيع من الإدارة الأمريكية.
ويف فرادة املوقف �أن «اجلبهة»
وع��ل��ى م���دار ع��ق��ود انطالقتها،
حافظت على مت�سُّ كها باجلغرافية
ال�سيا�سية ال��ت��ي مت � ّث��ل ركيزة
وحا�ضنة ا�سرتاتيجية ،لأنها
��شرط مُ ��ل��زم يف �سياق الكفاح
والن�ضال الوطني لقوى املقاومة
الفل�سطينية ،والتي مثّلت �سورية
النموذج لهذه العالقة ..هذه الفرادة
كانت وما زالت تعطي جبهتنا قوة
احل�ضور يف ال�ساحة الفل�سطينية،
على الرغم مما مار�سه البع�ض يف
مراحل �سابقة من حتري�ض وت�شويه
حلقيقة مواقف «اجلبهة» ،نتيجة
ق�صور يف الر�ؤية.
يف ذك��رى االنطالقة ال��واح��دة
واخلم�سني :التحية ل�شهداء جبهتنا
و�شعبنا و�أمتنا ،ولأ�رسانا يف �سجون
العدو ،و�سنبقى على عهد التم�سك
بق�ضية حتريرهم كما يف عمليتي
النور�س واجلليل ..والتحية ل�شعبنا
وانتفا�ضته و�شهدائها و�أ�رساها
وجرحاها ،و�إىل املنت�رشين يف
امليادين و�ساحات الوطن املحتل
يقاومون املحتل طعن ًا وده�ساً،
وبكل �أ�شكال املقاومة ،على �أمل �أن
ت�أتي انطالقتنا العام املقبل وقد
حتققت �أماين وتطلعات �شعبنا فوق
�أر�ضه فل�سطني وعا�صمتها القد�س.

عا����ش ال�رشق الأو�سط (العربي) منذ
الع���ام  1948حال���ة �رصاع ب�ي�ن العرب
والع���دو «الإ�رسائيل���ي» ،بهدف حترير
فل�سط�ي�ن م���ن االحت�ل�ال ال�صهي���وين،
وع���ودة الالجئني �إىل دياره���م ..انق�سم
الع���رب �إىل ق�سم�ي�ن ،فمنهم م���ن قاتل
وق���اوم وامتنع عن توقي���ع «معاهدات
ال�سالم» م���ع «�إ�رسائيل» ،و�آخرون بقوا
عل���ى احلياد ،خ�صو�ص ًا منذ العام 1979؛
تاريخ توقيع م�رص اتفاقية كامب ديفيد،
والأردن اتفاقي���ة وادي عرب���ة ،وبع�ض
الفل�سطينيني (منظمة التحرير) اتفاقيات
�أو�سل���و ،ومتادى بع����ض العرب من دول
اخللي���ج لإقام���ة عالق���ات �رسي���ة مع
ال�صهاينةُ ،توِّجت باللقاءات العلنية بني
ال�سعودي�ي�ن و«الإ�رسائيلي�ي�ن» ،وبرفع
الأعالم «الإ�رسائيلية» ومكاتب االت�صال
يف قطر وغريها.
ب���د أ� «الربي���ع العرب���ي» امل�شبوه
ب�شعارات الدميقراطية واحلرية و�إ�سقاط
الأنظمة امل�ستبدة ،لكنه مار�س «ازدواجية
املعايري» ال�سيا�سية ،فالأنظمة ا َمللَكية
والأمريية مل يطله���ا «الربيع العربي»،
وهي الت���ي مل تع���رف الدميقراطية وال
التعددية ال�سيا�سية ،وال تداول ال�سلطة،
بل يجمعها قا�سم م�ش�ت�رك؛ �أنها لي�ست
يف ع���داء م���ع الع���دو «الإ�رسائيلي»،
ولي�ست مع ح���ركات املقاومة ،فربحت
«حرز الأم���ان» املكتوب من الأمريكيني
وال�صهاين���ة وخلفهم الأوروبيني ،وتعهد
ه�ؤالء اخلليجي���ون بالتعاون مع تركيا
لتمويل اجلماعات التكفريية يف «الربيع
التفجري الأمني يف خميم عني احللوة حماولة لإ�شغال املقاومة ..وا�ستنزافها
العرب���ي» ،والت���ي �ص���ادرت الث���ورات
ال�شعبي���ة ورفع���ت �شع���ار «�إن اهلل مل
ي�أمرنا بقتال �إ�رسائي���ل» ،والعجيب �أن والذي �ساهمت «حما�س» ب�إ�سقاطه عرب بيد «داع����ش» و�أخواتها ،يف ظل �صمت الفل�سطينيني لأننا نحذرهم من م�صريهم
بع�ض الفل�سطينيني (ال�سلطة الفل�سطينة م���ا ي�سمى «�أكناف بي���ت املقد�س» ،ثم مطبق م���ن «حما�س» و«فت���ح» ،عرب الأ�س���ود� ،إال �إذا كان حتذيرنا مل�ساعدتهم
و�سلط���ة غ���زة – «حما����س») انحازوا
ّمت التقا�سم بني «الن�رصة» و«داع�ش» ،اال�ستهزاء بعقول ال���ر�أي العام و�إرغامه وحت�صني عودتهم يُعت�ب�ر ت�آمراً عليهم،
�إىل حم���ور اخلليج العرب���ي �ضد حمور والآن يجري ت�سليم���ه لـ«داع�ش» ،عرب عل���ى ت�صدي���ق �أن ب�ض���ع ع��ش�رات من لأن بع�ضه���م ال يريد الع���ودة ،وال يريد
املقاوم���ة واملمانعة لأ�سب���اب مذهبية ،م�رسحي���ة هزمي���ة وتقهق���ر «الن�رصة» ال�شب���اب امل�سلم �أو «جن���د ال�شام» �أو اال�ستم���رار يف م�س�ي�رة املقاومة ،حيث
وحماية مل�صال���ح م�رشوع الـ«مقاولة» �أمامه���ا ،ثم تدمري م���ا تبقّى من املخيم بع�ض الأ�سم���اء ال�ضعيفة ق���ادرة على ا�س�ت�راح �إىل الفنادق واملقاوالت ،فال هو
بدل م�رشوع املقاوم���ة ،وا�ستطاع العدو (عا�صمة اللجوء الفل�سطيني) يف �سورية� ،إ�سقاط املخي���م ،و�أن الق���وة الع�سكرية يقاتل يف فل�سط�ي�ن ،وال يدعم انتقا�ضة
«الإ�رسائيل���ي» حتقيق هدفني من ثالثة
امل�شرتَك���ة عاجزة عن جل���م حتركاتهم ال�سكاك�ي�ن والده����س ،ب���ل يحا�رصها
�أهداف حتى الآن ،مب�ساعدة بع�ض العرب
�أو من���ع �أعمالهم الإرهابي���ة ،والرتاجع ثم يواف���ق على و�ص���ف املقاومة ب�أنها
اخلليجيني و�أكرثية فل�سطينية ،والهدفان
امل�شب���وه �أمامه���ا للو�ص���ول �إىل تدمري �إرهابية ،وب���دل الت�صويت مرة فقد وافق
اللذان حتققا «�إ�رسائيلياً» هما:
املخيم وت�شتيت �أهل���ه ،و�شطب العودة �أربع مرات ،وميكن �أن ي�ضيفها �إىل قنوت
� -1رضب حمور املقاومة ،وا�ستنزاف
نهائياً ،وهذا م���ا تطالب به «�إ�رسائيل» ال�صالة �أو الن�شي���د الوطني الفل�سطيني،
إرهاصات إسقاط «عين
قدرات���ه يف املي���دان ال�س���وري وعمقه
وي�ؤيدها بع�ض العرب.
وحتالف مع تركيا ودول اخلليج ويعادي
العراقي واللبناين.
تفجري خميم عني احلل���وة �سي�ؤدي حمور املقاوم���ة مقابل دراهم معدودات
الحلوة» إلحاقًا بـ«اليرموك»
دول
م���ع
العلن���ي
التحال���ف
-2
�إىل قطع طريق اجلن���وب  -بريوت على �أو لوثة مذهبية ،ومل ي�س����أل نف�سه� :أين
بدأت ..ضمن خطة ترعاها
خليجي���ة (ال�سعودي���ة  -قط���ر ،)..ومت
املقاوم���ة و�أهلها عل���ى حمورين �إثنني :كان���ت طائ���رات الع���رب و�صواريخهم
ا�ست���دراج ال�سعودي�ي�ن بق�ص���د �أو غري «إسرائيل» وبعض دول الخليج �صيدا  -الزهراين ،و�صيدا � -إقليم التفاح ،وجيو�شهم وجحاف���ل التكفرييني عندما
ق�صد �إىل طاول���ة التوقيع على ملحقات
بعد مت���دد التكفرييني م���ن خميم املية ق�صفت غزة ،والآن عندما يقتل ال�صهاينة
اتفاقية كامب دايفيد ،من خالل التوقيع
ومية �إىل «القريّ���ة»؛ البلدة امل�سيحية ،مئات ال�شباب وال�صباي���ا الفل�سطينيني
على امللحق الع�سك���ري للمعاهدة بعد
وح�ص���ار ح���ارة �صي���دا م���ن ال��ش�رق - ،الأيت���ام من كل غطاء م���ن ال�سلطة �أو
نقل ال�سي���ادة امل�رصية عل���ى جزيرتي
وتهدي���د اجل���وار ال�شيع���ي وامل�سيحي �سلطة غزة �أو العرب !
«�صناف�ي�ر» و«ت�ي�ران» �إىل ال�سي���ادة بتواط�ؤ وت�آمر �أكرثي���ة الفل�سطينيني ما لهذي���ن املخيم�ي�ن ،ما يرب���ك املقاومة
ذنبن���ا �أنن���ا ن�ؤمن بواج���ب حترير
ال�سعودي���ة ،مع جائ���زة تر�ضية للعدو؛ عدا بع�ض املنظمات الوطنية والإ�سالمية ويجربها على خو����ض املعركة لت�أمني فل�سط�ي�ن ومقاوم���ة الع���دو ،فيفاجئنا
طريق اجلنوب ،وذل���ك بق�صد ا�ستنزافها ،بع�ض �أه���ل فل�سط�ي�ن بو�صفن���ا ب�أننا
ب�إقام���ة اجل��س�ر البح���ري ب�ي�ن م�رص الفل�سطينية.
وال�سعودية وثالثهما «�إ�رسائيل».
و�إحلاق ًا بالريم���وك ،بد�أت �إرها�صات علّه���ا تن�سح���ب من �سوري���ة ،خ�صو�ص ًا «�إرهابيون»!
�
ب
بقي اله���دف الثالث املتمثل
إلغاء
�إ�سقاط خميم «عني احللوة» يف لبنان� ،أن اال�شتب���اك بني املقاوم���ة و�أهلها مع
ه���ل �سي�ستيقظ الفج���ر الفل�سطيني
الفل�سطينيني
«حق العودة» لالجئ�ي�ن
كرمز لل�شتات الفل�سطيني تاريخياً� ،ضمن التكفريي�ي�ن يف ع�ي�ن احلل���وة �سيتمدد ويعود �إىل جادة ال�صواب ،لإنقاذ فل�سطني
وتوطينه���م وتن�شيطهم حي���ث يقيمون ،خطة ترعاها «�إ�رسائي���ل» وبع�ض دول �إىل باقي املخيم���ات يف �صور وبريوت ،و�أهلها واملقاومة؟
واخلطوة الأوىل تدمري و�إلغاء املخيمات اخلليج ،بالتع���اون مع بع�ض املنظمات ويهدد باالنفجار الكبري يف لبنان ،والذي
د .ن�سيب حطيط
توعّدت به بع�ض ال�صحف اخلليجية.
الفل�سطيني���ة الكربى والرمزية يف لبنان الفل�سطينية الكربى لتحقيق هدفني:
و�سورية ،فكان خميم الريموك يف دم�شق،
�سيا�سي لبناين
�سري ّد علينا البع�ض ب�أننا نت�آمرعلى
تفجري املخيم وتوابع���ه ،و�إ�سقاطه

رامز م�صطفى

www.athabat.net
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َ
لمصلحة من الـتـأزيـم السياسي في العراق؟
يف الوق���ت ال���ذي ي�سع���ى اجلي�ش
العراق���ي ،وبالتع���اون م���ع «احل�ش���د
ال�شعب���ي» والع�شائر يف منطقة الأنبار،
الت�ضييق على «داع����ش» يف حمافظة
الأنبار ،بعد حترير الهيت وال�سيطرة على
غرب نهر الفرات ،واالق�ت�راب من القائم
يف املنطقة احلدودية العراقية ال�سورية،
ل�س ّد هذا املنفذ احلدودي على «داع�ش»،
وحما�رصته الفلوجة؛ املعقل الأ�سا�س له
يف الأنب���ار ،والتح�ضري ملعركة املو�صل،
بعد جهوزية بع�ض ع�شائ���ر �أهل ال�سُّ نة
للقت���ال �ض���د «داع����ش» ،ب���دا الو�ضع
ال�سيا�سي يف الع���راق متجه ًا نحو مزيد
من الت����أزّم ،ال�سيما بع���د االعت�صامات
ال�شعبي���ة والتظاه���رات يف العديد من
املناط���ق ،م���ع الرتكيز عل���ى املنطقة
اخل��ض�راء ،والتي ترفع �شع���ار الإ�صالح
ال�شام���ل ،و�إقالة الرئا�س���ات الثالثة ،ما
دفع بالر�ؤ�س���اء الثالثة والكتل النيابية
�إىل االجتم���اع والتفاه���م عل���ى وثيقة
الإ�صالح ال�سيا�سي التي ت�ضمنت :ت�شكيل
حكومة وطنية جامع���ة ،تلتزم تر�سيخ
دعائم الوح���دة الوطنية ،والوقوف �صف ًا
واحداً يف مواجهة الإرهاب ،و�إعادة �إعمار
املناطق التي دمّرها الإرهابيون ،و�إعادة
النظ���ر يف �إدارة املل���ف الأمني ،وتطوير
جتربة «احل�شد ال�شعبي» ،والعمل على
تثبيته يف �إطار البعد الوطني ،وحماربة
الف�س���اد امل���ايل والإداري ،وحتقي���ق
التمثيل املتوازن للحكومات ال�سيا�سية،
وا�ستقاللية الق�ضاء..
وم���ع ذل���ك ،فق���د �أ��ص�رّ البع�ض
عل���ى املحا�ص�صة ،كائت�ل�اف متحدون
للإ�صالح (�سامل اجلب���وري) ،والتحالف
الكرد�ست���اين ،ورف�ض���وا ت�شكيلة رئي�س
احلكومة حيدر العب���ادي الأوىل ،والتي
�ضمّت جمموع���ة من التكنوق���راط ،ما

ما مدى عالقة وا�شنطن والريا�ض يف خلط الأوراق العراقية؟

دفع ببع����ض الكتل ،كالتي���ار ال�صدري
وجمموعة م���ن ائتالف دول���ة القانون
وائت�ل�اف العراقية (�إياد ع�ل�اوي)� ،إىل
االعت�صام ،واجتمع  171نائب ًا (من �أ�صل
 )328يف الربمل���ان ال���ذي اعتربوه يف
حال���ة انعقاد ،و�أقال���وا رئي�س الربملان
�سامل جبوري (الذي ح���اول �إعطاء هذا
ال��ص�راع طابع ًا مذهبي���اً ،و�سعى حلل
الربملان والدعوة �إىل انتخابات مبكرة)،
وعيّنوا عدنان اجلنابي رئي�س ًا م�ؤقت ًا له،
ريثما يتم انتخاب رئي�س جديد ،ودعوا

�إىل �إقالة رئي�سي اجلمهورية واحلكومة،
وبذلك نكون �أم���ام جمموعة من الآراء
املتعار�ضة داخل الكتلة الواحدة ،حول
اإلصرار على المحاصصة قد طبيعة الت�شكيلة بني �أن تكون مهنية �أو
خا�ضعة للمحا�ص�صة ال�سيا�سية ،علم ًا
يأخذ العراق إلى صراعات
�أن الكت���ل كلها جممع���ة على �رضورة
تلبس لبوس المذهبية..
الإ�صالح وحماربة الف�ساد.
فيتذرع األكراد إلعالن دولتهم
لكن الإ�رصار عل���ى املحا�ص�صة قد
ي�أخ���ذ الو�ضع يف الع���راق �إىل �رصاعات
تلب����س لبو����س املذهبية ،فيت���ذرع بها
الأكراد لإعالن دولتهم الكردية.

الشيخ جبري من الجزائر :لتوطيد عرى التعاون وترسيخ الوحدة اإلسالمية

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته يف امل�ؤمتر

 ..ويت�سلم الدرع التكرميية

زار الأم�ي�ن العام لـ«حركة الأمة»؛ ال�شيخ د.
عب���د النا�رص جربي ،على ر�أ����س وفد من العلماء،
جمهوري���ة اجلزائر ،يف �إطار جوالته على عدد من
الب�ل�اد العربية والإ�سالمي���ة للتحذير من اخلطر
التكفريي الذي يهدد �أمتنا.
و�ش���ارك ال�شي���خ جربي والوف���د املرافق يف
الن���دوة الدولي���ة الأوىل حول «منه���ج ال�سالمة
الواعي» ،حت���ت �شعار« :كفّ الل�س���ان من الذم..
واليد من ال���دم» ،يف جامعة ال�شهيد حمه خل�رض
– الوادي جنوب �رشق اجلزائر.
وقد �ألق���ى �سماحته كلمة دع���ا فيها علماء
الدين �إىل توطيد ع���رى التعاون وتر�سيخ الوحدة
الإ�سالمية ،و�إىل �إع���ادة ت�صويب بو�صلة ال�شعوب
نحو فل�سطني املحتلة؛ مهد نب ّي اهلل عي�سى (عليه
ال�سالم) وم�رسى نب��� ّي اهلل حممد (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم) ،حمذّراً من خمططات العدو ال�صهيو-
�أمريك���ي الهادفة �إىل ��ض�رب الأوط���ان وتق�سيم
ال�شعوب.
ولفت ال�شيخ جربي �إىل �أن �أعداء �أمتنا يحاولون
ت�شويه �ص���ورة الإ�سالم ،فالدي���ن الإ�سالمي  دين
الت�سامح واملحب���ة وال�سالم ،والدعوة �إليه تقوم
على احلكمة واملوعظة احل�سنة.

الع���راق �أمام م�شهد م����أزوم ،وعلى
جمي���ع الكت���ل �أن ت�ضع ن�ص���ب عينيها
م�صالح ال�شعب العراقي ووحدته� ،سيما
�أنه �أم���ام ا�ستحقاق �أمني كبري له عالقة
مبحاربة «داع�ش» ،م���ن �أجل ا�ستعادة
املناطق التي احتله���ا ،وردّها �إىل كنف
الدولة.
يئ����س العراقيون م���ن �سيا�سييهم،
وكان للمرجعية موقف منهم ،ومن الهدر
املايل والف�ساد ،ودعوة �إىل الإ�صالح.
عل���ى اجلمي���ع �أن ي���درك �أن ه���ذه
الأزم���ة ال�سيا�سي���ة كان بالإمكان حلها
ع�ب�ر ت�شكيلة وزارية تت�ص���ف بالكفاءة
والنزاهة ،ت�سرت�ش���د بالوثيقة التي كان
بالإمكان ال�سري بها ،دون �أخذ الأمور �إىل
تعقيدات قد ي�صعب حلها ،وهنا الت�سا�ؤل:
مل�صلحة من هذا التازمي؟ ومل�صلحة من
رف����ض الت�شكيل���ة ذات البع���د االتقني؟
ومل�صلحة من الدع���وة �إىل حل الربملان
و�أخ���ذ البلد �إىل الف���راغ؟ ومل�صلحة من
تعقي���د الأمور يف الربمل���ان و�أخذه �إىل
�سجال د�ستوري ،ح���ول �رشعية الرئي�س
اجلديد ،و�رشعية �إقال���ة اجلبوري؟ ويف
هذه احلالة �أين ي�صبح م�رشوع مواجهة
«داع�ش» والق�ضاء عليها؟ وما هو الدور
الأمريكي  -ال�سعودي يف كل ما يجري؟
قد تع���ود مواقف بع����ض العراقيني
�إىل احلر����ص الوطني والني���ة ال�صادقة
يف الإ�صالح ،لكن الو�صول �إىل املجهول
قد ي�ستفي���د منه الأعداء ،وقد يكون دافع
�آخرين لأخذ البلد �إىل انعدام التوازن ،لأن
تاريخهم ي�شهد بتعاونهم مع «داع�ش»
وت�سليمهم حمافظة نينوى له ،وب�إمكان
اجلميع �إذا كانت نواياه���م �صادقة �أخذ
العراق �إىل بر الأمان.

هاين قا�سم

«الثبات» تشارك في مؤتمر «إعالميون
من العالم اإلسالمي في مواجهة التطرف»

رئي�س حترير الثبات الزميل عبداهلل جربي وبوغدانوف

ي�ش���ارك رئي�س حترير �صحيفة
«الثبات» الزمي���ل عبد اهلل جربي
يف م�ؤمتر «�إعالمي���ون من العامل
الإ�سالم���ي يف مواجه���ة التطرف»
الذي يُعق���د يف العا�صمة الرو�سية
خالل  ٢١ - ٢٠من ال�شهر اجلاري.
ويبح���ث امل�ؤمت���ر ال���ذي عُ قد
برعاية رئي����س ترت�ستان ،ال�سيا�سة
الإعالمي���ة الت���ي يج���ب �أن ُت ّتبَع
ملواجهة املتطرف�ي�ن والتكفرييني
والإرهاب.
وعل���ى هام����ش امل�ؤمتر كانت
للزمي���ل ج�ب�ري عدة لق���اءات مع
وف���ود م�شاركة متحورت حول �سبُل
مواجهة التطرف وك�شف خمططاته،
ال�سيم���ا تل���ك املتعلق���ة بت�شويه
الدي���ن الإ�سالم���ي ،وكان من �ضمن
ه���ذه اللق���اءات لقاء م���ع م�ساعد
وزي���ر اخلارجية الرو�سية ميخائيل
بوغدانوف.
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َّ
قمة التعاون اإلسالمي :فلسطين «جثة محنطة»
طرح���ت نتائج قمة جمل����س التعاون
الإ�سالم���ي التي عُ ق���دت يف تركيا� ،أ�سئلة
من العيار الثقيل بخ�صو�ص معنى وجود
مثل ه���ذا التكتل املنحرف ع���ن الأهداف
الأ�سا�سية له� ،سيم���ا �أن قراراته تتناق�ض
مع علة وجوده ،كما �أنها حتمل تناق�ضات
من نوع �آخر ت�سبِّبها �أهواء بع�ض الأع�ضاء
الذي���ن حترّكهم غرائ���ز ذاتي���ة �أكرث مما
حترّكهم م�صالح الأمة.
الق�ضي���ة الفل�سطينية ه���ي ال�شعار
الت���ي ا�ستظلّه���ا املتحم�س���ون لإخراج
القمة بقرارات مل تُع���طِ فل�سطني �سوى
«جثة حمنَّطة»؛ ه���ي عبارة عن جلنة
ملتابعة الأمر امل�ستمر على هذا املنوال
من���ذ ت�أ�سي����س الكي���ان الغا�صب على
�أر�ض فل�سطني ،وج���اءت القرارات الأهم
لتعك�س الأحقاد التي تختزن يف نفو�س
املتنفذي���ن ب�أموالهم ووعودهم الكاذبة،
ج���راء ف�شلهم التاريخ���ي يف تقدمي ما
ميكن �أن ي�شكّل ظه�ي�راً حقيقي ًا للن�ضال
الفل�سطيني.
البيان اخلتام���ي لأولئك املجتمعني
عل���ى ال�س���وء لفل�سط�ي�ن و�شعبها ،مع
«الكلي�شه���ات» التاريخي���ة الباهت���ة،
ر�ض���خ للأه���واء ال�سعودي���ة ،ف�أعلنوا
«�إدانتهم» ملا و�صفوه «تدخُّ ل �إيران يف
ال�ش����ؤون الداخلية لدول املنطقة ،ودول
�أخرى �أع�ضاء يف املنظَّ مة ،منها البحرين
واليمن و�سوري���ة وال�صومال ،وا�ستمرار
دعمها للإرهاب».
لي����س غريب ًا �أن تك���ون الدعوة على
ه���ذا املن���وال ،بعد حت�ض�ي�ر الكثري من
الأع�ض���اء وتطبيعه���م و�إذاللهم �أمريكي ًا
و«�إ�رسائيلي���اً»� ،إمن���ا ال���ذي ي�ستدعي
التوقّف هي تلك الوقاحة التي تع�شع�ش
يف نفو�س مري�ضة ال ترى حجم التدخُّ ل
الرتك���ي ال�سي���ئ ال�صي���ت وال�سمع���ة،
وباع�ت�راف الغرب قب���ل ال�رشق ،وحجم
التدخ���ل املذكور يف �سوري���ة والعراق،
والذي مل يكت���فِ بدعم الإرهاب املعلَن،
بل بتدخُّ ���ل ع�سكري مبا��ش�ر وم�شهود،
وه���و �أمر يدل���ل على م�ست���وى الفجور
ال���ذي و�صلت �إليه تل���ك الأطراف ،ف�ض ًال

امل�شاركون يف قمة التعاون الإ�سالمي يف �صورة جامعة با�سطنبول

ع���ن التدخُّ ل يف ليبيا ،وه���و �أي�ض ًا �أمر
مع���روف ومعلَن ،وهن���اك �سفن حممَّلة
بالأ�سلح���ة وميلي�شيات ه���ي �شواهد ال
تُردّ ،ف�ض ًال عن بواخر الأ�سلحة التي متّت
م�صادرته���ا� ،سواء تل���ك التي كانت يف
طريقها �إىل لبنان� ،أو م�ؤخراً يف اليونان،
�أو تلك الت���ي كانت يف املياه اللبنانية
و�أُر�سلت ملجموع���ات �إرهابية تدور يف
الفلك ال�سعودي.
مل يلح���ظ املجتمعون �أن ال�سعودية
ت�ش��� ّن عدوانني مبا�رشين ع�ب�ر �أحالف
�شكّلتها لالعتداء عل���ى ال�شعب اليمني
ووطن���ه ومقدرات���ه التاريخية ،ومتويل
الإرهاب بكليّت���ه يف �سورية ،وك�أن هذه
اجلرائ���م ال ت�شكّل تدخ�ل�اً يف ال�ش�ؤون
الداخلية.
يبدو �أن اجلناح ال�سعودي الذي يقوده
امللك �سلمان ويتوىل جنله حممد تظهري
م�ؤ�رشاته العدوانية ،ي�ستمر يف اجلنوح

قمة اسطنبول كانت إشارة
لنتنياهو كي يضغط أكثر
لكسب تأييد واشنطن في
ضم الجوالن للكيان الغاصب
ّ

بخو����ض احل���روب بال �أدن���ى ح�سابات
مو�ضوعية ،بوهم الو�ص���ول �إىل زعامة
�إقليمية ،كنتاج ل�سيا�سة القتل والتدمري
والإرهاب ،وكذلك االحتماء بـ«�إ�رسائيل»
كقوة حني احلاجة ،لأن ال�سعودية ت�سلّف
«�إ�رسائيل» خدم���ات ال حتلم بها ،مثل
ت�شكيل حلف معا ٍد لإيران ،وكذلك حلزب

اهلل الذي ك�رس �شوكة «�إ�رسائيل» ،وذلك
�ضمن التقا�سم الوظيفي بينهما� ،أو على
الأقل تبادل اخلادم وامل�صالح.
لق����د جنح����ت ال�سعودي����ة يف
ا�ستغ��ل�ال قمة ا�سطنبول لرفع م�ستوى
العدوانية جتاه �إيران وحزب اهلل ،بعد
�أن �أدّت الوظيف����ة املطلوب����ة �أمريكي ًا
و«�إ�رسائيلي����اً» ،وقد يتهي�����أ للجناح
املوت����ور �أن احلف����اوة الت����ي �أحي����ط
به����ا امللك �سلمان وتقلي����ده الأو�سمة
الرفيعة يف م�رص وتركيا مع �شهادات
الدكتوراه ،ي ؤ� ّه��ل�ان ال�سعودية لقيادة
ال����دول يف املنطق����ة ،وع��ب�ر بع�����ض
الإغ����راءات املالية لق����ادة تلك الدول
املتهافتة على حفنة من الدوالرات �أو
اال�ستثمارات املوعودة �أو بع�ض براميل
النفط الت����ي �سال لعاب البع�ض �شوق ًا
لر�ؤيتها ،لكن دون ذلك درب طويل جداً
�إذا اخذنا باالعتبار الأتي:

ف�شل امللك �سلم���ان ،رغم املغريات
املقدّمة مل��ص�ر ،ومنح الرئي�س امل�رصي
ل���ه جزيرت���ي «ت�ي�ران» و«�صنافري»
مبوافقة وعِ لم «�إ�رسائيل» ،يف �أن يُجري
م�صاحلة م�رصية  -تركية ،وعكَ�س ذلك
ان�سحاب الوفد امل��ص�ري برئا�سة وزير
اخلارجية فور ت�سليم رئا�سة القمة ،من
دون �أن ي�صافح �أردوغان.
اخل�ل�اف ال�سع���ودي  -امل��ص�ري
ب�ش�أن الأزم���ة ال�سورية وم�صري الرئي�س
ب�شار الأ�سد ،مقاب���ل التطابق ال�سعودي
 الرتك���ي يف ه���ذا املج���ال كداعمَنيللإرهاب.
اخلالف امل�رصي  -ال�سعودي حيال
الأزم����ة اليمني����ة وكيفي����ة ت�سويتها،
ورف�ض م���ص�ر االنخراط يف القتال �ضد
اليمنيني ،كما �أن مل�رص نظرة تتناق�ض
مع الر�ؤي����ة ال�سعودية املتهوّرة ب�ش�أن
الت�سوية بني «�أن�ص����ار اهلل» وجماعة
من�صور هادي.
فور انتهاء �أعمال القمة التي ان�سحب
من جل�سته���ا اخلتامية الرئي�س الإيراين
ال�شيخ ح�سن روحاين� ،س���ارع الرئي�س
الرتك���ي �إىل لقاء روح���اين انطالق ًا من
الإدراك �أن���ه ال ميك���ن ا�ستب���دال �إيران
بال�سعودية عل���ى كل امل�ستويات ،و�إن
كان التناق�ض هو الفي�صل على ال�ساحة
ال�سورية.
م���ن الوا�ض���ح �أن ال�سعودية تذهب
يف �سيا�س���ة ال تدرك �أنها ق���د تو�صلها
�إىل مرحل���ة حتطيم العظ���ام �إذا متادت
بعد ،ويب���دو �أنها متمادية� ،سيما ع�شية
القمة التي �سيعقده���ا جمل�س التعاون
اخلليجي بح�ضور الرئي�س الأمريكي ،بعد
لقاء منف�صل مع امللك ال�سعودي ،ورمبا
م���ا �أراده ال�سعوديون من قمة ا�سطنبول
هو ر�سالة �إىل اوباما قبل القمة ،و�إ�شارة
يف الوقت نف�س���ه �إىل بنيامني نتنياهو
ب����أن ي�ضغط �أك�ث�ر كي يك�س���ب ت�أييد
وا�شنطن خلطوة �ضم اجلوالن �إىل الكيان
الغا�صب ،مبوافقة �سعودية.

يون�س عودة

سوق «أبو رخوصة» ..عودة الزمن الجميل من جديد
�سوق «�أبو رخو�ص���ة» عاد �إىل و�سط
العا�صم���ة بحُ لّ���ة جديدة تلي���ق ب�آثاره
القدمي���ة وروح���ه العفوي���ة ،فا�ستطاع
اللبناني���ون م���ن خالل���ه ك��س�ر اجلليد
هذه امل���رة �أي�ضاً ،ومواجه���ة كل مَ ن فكّر
باال�ستي�ل�اء و�رسقه �أمالك ومالذ ال�شعب..
فلطامل���ا كانت �ساح���ة ال�شه���داء قدمي ًا
جلميع الطبقات االجتماعية بال تفرقة �أو
عن�رصية �أو حقد طبقي..
عاد فريق «بدنا نحا�سب» �إىل ت�سليط
ال�ضوء على ال�سوق امل�ستهدَف وامل�رسوق
م���ن قبَل طبق���ات �سيا�سي���ة وغريها من
�أنظم���ة الف�ساد الذي���ن قال���وا �سابق ًا �إن
«�أ�سواق بريوت» لن تكون �أبداً �أ�سواق ما
ي�سمى «�أبورخو�صة».
�سوق «�أبو رخو�صة» يعود من جديد
متجاه�ل�اً جمي���ع انتق���ادات املغر�ضني

والكاره�ي�ن ،واجتم���ع اللبناني���ون من
جميع الفئ���ات االجتماعي���ة ،فاكت�سحوا
�ساحة ال�شهداء باخليم التي تعدّت املئة،
حتت �شعار «�أب���و رخو�صة يرحّ ب بكم»،
وكانت الأجواء ب�سيطة وبعيدة كل البعد
ع���ن �أجواء الغباء الطبق���ي الذي ميار�سه
ليرباليون متوح�شون ،لأنه يحق للبنانيني
�أن يعي�ش���وا يف �أر�ض �صاحل���ة للجميع
ولي�س���ت منتهية ال�صالحي���ة للعديد من
النا����س الذين باتت لهم مكان ًا للتجول �أو
ما ي�سمى بالعامية «�شم وال تدوق».
�أجواء يوم الأحد املا�ضي كانت متعة
لل�صغار والكبار ،فالأن�شطة كانت متعددة
ومتمي���زة ،وب�أ�سعار تنا�سب اجلميع ،دون
احلاج���ة �إىل املراعاة �أو عملية التفاو�ض
اململة الت���ي نواجهها يومياً ،فنحن نعلم
�أحوال بالدنا االقت�صادية ،والرواتب التي

يتق�ضاه���ا البع����ض وال ت�ستطي���ع ر�سم
االبت�سامة �أو حتى �إر�ضاءهم مبا يكفي.
لقد متكّن النظ���ام الفا�سد من الق�ضاء
على فرحة اللبنانيني ،مع الأ�سف ،ومازال
يحاول ،لكن املنا�ضل�ي�ن �ضد هذا النظام
املولّد للف�س���اد ما زالوا ي�أملون �أن لليوم
غداً ،و�أن ال�رصاع مع الليربالية املتوح�شة
ومنظومة الف�س���اد ال لون طائفي ًا له ،فهو
�رصاع مع الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة التي
ال ترحم الب�رش وال احلجر وال�شجر..
ه���ذا احل���راك �أو الن�شاط ه���و جزء ال
يتج���ز أ� من مطال���ب ال�شع���ب ،فامللفات
املليئة بالف�س���اد تتك�شف يوم ًا بعد �آخر،
واملحا�سب���ة �ستب���د أ� على كل م���ن جترّ�أ
و�رسق نفَ�س وهواء هذا البلد.

يا�سمني الناطور

�سوق «�أبو رخو�صة» خطوة مواجهة كل من فكر باال�ستيالء على �أمالك ومالذ ال�شعب
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اميل اميل لحود :مصير لبنان مرتبط بمصير المنطقة
ومن يربح في المنطقة هو من سيحدد معالمه الجديدة
لبنان يف �أح�سن حاله ،رغم تقاذف
اركان النظ����ام فيم����ا بينه����م باب�شع
النعوت ،هذا اجلمود ال�سيا�سي وال�شلل
ال�ض����ارب يف ك ّل م�ؤ�س�ساته و�صل اىل
الرتهّل وال ميكن له ان ي�ستمر..
ب����وادر النظ����ام اجلدي����د �آتي����ة ال
حمال ،ولكن اخلط����ر يكمن يف انتقال
�سيا�سييه م����ن حلبة اىل اخرى ال كما
يند�س «اجلا�سو�س» يف �صفوف العدو
ّ
للخربط����ة يف حلظة ،بل كم����ا تفعل
بالعادة معظم البيوت����ات ال�سيا�سية
يف لبنان.
«الثب����ات» ناق�ش����ت النائب اميل
اميل حلود عن التحوالت التي حت�صل
عل����ى امل�ستويني الإقليم����ي والدويل
وانعكا�����س ذلك على لبن����ان ،واليكم
احلوار.
لنائب املنت ال�سابق مقاربة خا�صة
به ح����ول تداع����ي النظ����ام اللبناين،
بر�أي����ه ال�شلل ي�رضب جميع القطاعات
يف البل����د ،يربط ذلك ب�ش����كل مبا�رش
بلحظ����ة التمدي����د الأوىل للمجل�����س
النيابي ،ويقول :رغم عوار�ض التمديد
للمجل�����س النيابي ال�سيئ����ة جداً على
املواط����ن ،ابقاء احلال����ة على ما هي
عليه اف�ضل بكثري من اجراء انتخابات
نيابية وفق القان����ون احلايل ،وبر�أيي
املطلوب البناء م����ن جديد لأن ك ّل ما
يُعتم����د اليوم من �سيا�س����ات ترقيعية
م�صريها الف�ش����ل ،وحالتنا كمن يزيل
املاء ب�سطل من باخرة فيها ت�شققات،
فبدل معاجلة الت�شققات نتلهى بازالة
التدفقات ب�سط����ل ماء ..امل�شكلة اعمق
م����ن معاجلة عوار�ض النظ����ام ،اخللل
الرئي�سي الذي يج����ب معاجلته يكون
باقرار قانون انتخاب����ي عادل لإراحة
النا�����س وطم�أنته����م ،عل����ى ان يليها
انتخاب رئي�����س للجمهورية وت�شكيل
حكومة جديدة.
ي�ضي����ف حل����ود :هذا ال����كالم لي�س
افالطوني����اً ،رددناه منذ �سنوات ،وثبت

�صوابيت����ه .انظ����ر ب�أي دول����ة نعي�ش؟
نح����ن نعي�����ش يف دول����ة «الزبالة»
مبعنييها احلقيقي واملجازي املتعلق
ب�سيا�سي��ي�ن وازالمهم ،واجلميع يتابع
انك�ش����اف حج����م الف�س����اد الوقح يف
خمتل����ف القطاعات .ورغ����م انك�شاف
الف�ضائح ال نتائ����ج ملمو�سة وعملية
ملعاجل����ة مل����ف واحد ،ك����ون الف�ساد
ي���ض�رب نخاع النظ����ام يف لبنان مبن
فيه الق�ضاء والأمن وغريهما..
يع ّق����ب حلود على حديث����ه للقول:
ال ميكن تعمي����م الف�ساد على اجلميع،
ولك����ن ال�سيا�سي��ي�ن غ��ي�ر املتورطني
بحاجة �إىل �سند من املواطن للو�صول
اىل تغي��ي�ر حقيقي ،وبر�أي����ي الغلطة
الأ�سا�سية بد�أت مع اقرار قانون العفو
بعد عام  ،1991لأنه كان عليه ان يكون
م�رشوط ًا مبنعهم من العمل ال�سيا�سي
لإط��ل�اق دم جديد من ال�شب����اب ،واالّ
�سنبقى يف «املهوار» الذي نعي�شه.
ن�س�أل النائب حلود عن بداية التغيري
يردّ :كنا نتمنى التغيري من خالل ارادة
الطبقة ال�سيا�سية وقناعاتها ب�رضورة

■ حركة الأمة ا�ستنك���رت اجتماع حكومة العدو ال�صهيوين يف
اجلوالن العرب���ي ال�سوري املحتل ،و�إعالن رئي�س حكومة العدو
بنيامني نتانياهو �أن اجل���والن ال�سوري �سيبقى حتت االحتالل
ال�صهي���وين �إىل الأبد .و�س�ألت «احلرك���ة» املنادين بالإجماع
العربي والإ�سالمي� :أين �أنت���م من العدو ال�صهيوين الذي يحتل
�أرا�ضي عربية و�إ�سالمية ،ويعمل على تهويدها وتدني�سها؟
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية بارك عملية القد�س،
ال�سيم���ا �أنها �أت���ت بعد اجتماع حكومة الع���دو ال�صهيوين يف
اجل���والن العربي املحتل ،وكالم نتنياه���و عن ربط قطاع غزة
بامل�ستوطن���ات .و�أكد «اللقاء» �أن هذه العملية الفدائية ر�سالة
ت�أكي���د عل���ى �أن ال�شعب الفل�سطيني املجاه���د يرف�ض �سيا�سة
املفاو�ض���ات ،ويتم�سك بخي���ار املقاومة كخي���ار ا�سرتاتيجي
ال�سرتجاع الأر�ض وحترير الأ�رسى.

تغي��ي�ر وتطوير النظام بع����د و�صولنا
اىل ه����ذا الف�شل الذريع ،وللأ�سف اليوم
م�صري لبن����ان ونظامه واقت�صاده وكل
�شيء فيه «مربوط» مب�صري املنطقة،
ومن يربح يف املنطقة هو من �سيحدد

تداعيات اتهام السعودية
باإلرهاب ستكون عظيمة
لشعوب المنطقة ،كون
تفشت في
الخاليا اإلرهابية ّ
كل المنطقة
ّ

معامل املرحلة اجلدي����دة ،ومن حظنا
ان الفري����ق املمان����ع واملنت�رص والذي
ميت ّد من بع�����ض الأح����زاب اللبنانية
م����روراً باملقاوم����ة و�سوري����ا وايران

وانته����اء برو�سي����ا ودول «الربيك�س»
ه����و املنت�رص ،وه����ذا الفري����ق ي�شكّل
اكرث م����ن ثلثي �سكان الع����امل ،وهذه
التح����والت ثبتت من خ��ل�ال احلق ال
القوة ،رغم وج����ود القوة بيد ا�رسائيل
و�أمريكا وحلفائهما ،واجلميع ر�أى ب�أم
عينه هرولة الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا
هوالند اىل لبنان واملنطقة علّه يحفظ
م����اء وج����ه �شعبيته الت����ي ال تتعدى
الـ.٪10
بر�أي حلود ،لبنان متجّ ه اىل تغيري
نظام����ه متام ًا كعادته م����ع ك ّل حتول
دويل ،يق����ول :حظن����ا هذه امل����رة �أ ّن
«قلبة» النظام الدويل متجهّة ل�صالح
اللبنانيني و�شع����وب املنطقة ،وجلهة
«احل����ق» ال جلهة من اراد �رشاء لبنان
مب����ال اخلليج �أو ال�سلط����ان العثماين
اجلديد الذي ار�سل الينا «داع�ش» يف
املنطقة .يتابع حلود حديثه :نعم وقفة
العزّ التي بد�أت يف لبنان مع مقاومة
ا�رسائي����ل ،وامل�ستم����رّة يف �سوريا مع
الرئي�����س ال�سوري ب�ش����ار الأ�سد غريّت
املعادل����ة يف ال�رشق العامل ،واجلميع

■ النائ���ب ال�سابق في�صل الداود؛ الأم�ي�ن العام حلركة الن�ضال
اللبن���اين العرب���ي ،اعت�ب�ر �أن قي���ام رئي����س حكوم���ة العدو
«الإ�رسائيل���ي» بنيامني نتنياهو بعق���د جل�سة حلكومته يف
حميي ًا �أهل
ه�ضب���ة اجلوالن� ،أمر ال ميك���ن �إال الوقوف �أمام���هّ ،
اجلوالن املحت���ل ،ال�صامدين بوجه االحت�ل�ال ،واملقاومني له
برف�ض التطبيع واخل�ضوع مل�شاريعه.
■ ال�شي���خ ماهر حمود قال� :إن ما ر�أيناه يف ما ي�سمى م�ؤمتر قمة منظمة
التع���اون الإ�سالمي �شيء خم ٍز ولي�س فيه رائح���ة �إ�سالم ،بل تفوح منه
رائح���ة اجلاهلية ،وكل ما فيها من ظل���م وتع ٍّد على الآخرين� ،سائ ًال� :أين
فل�سطني؟ و�أين ال�صهيونية؟ و�أين امل�ستوطنات؟ و�أين انتفا�ضة ال�سكاكني؟
و�أي���ن املقاومة وانت�صاراته���ا؟ و�أين غزة؟ و�أين ال��ش�رف؟ و�أين البرتول
املنه���وب؟ و�أين حماربة الإرهاب حقيقة ،وه���م يدعمونه بل ي�صنّعونه؟
�أي���ن وحدة الكلمة ووحدة ال�صف؟ مل يجدوا �إال التدخل الإيراين يف البالد

يتذ ّك����ر ا�صطفاف معظ����م ال�سيا�سيني
يف «بو�سطة» التواف����ق الإقليمي مع
اق����رار اتف����اق الطائف .والبل����د اليوم
بحاجة التفاق جديد لأن الطائف خد َم
ع�سكريته.
ن�س�أل حلود عن املدة التي يخل�ص
اليه����ا انته����اء ال���ص�راع يف �سوري����ا
واملنطق����ة ،كون امل�ؤ���ش�رات ملتب�سة،
يقول :م����ا ح�صل يف اوروب����ا وفرن�سا
فر�ض ام����راً واقع ًا عل����ى ال�شعب �ض ّد
حكوماته����م ،واليوم ه����ذه ال�سيا�سات
حتولّت من هج����وم وحماربة للنظام
ال�س����وري اىل ح����رب �ض���� ّد «داع�ش»،
وحت����ى الواليات املتح����دة الأمريكية
اليوم متج ّه����ة لإتهام رجال و»الدولة
ال�سعودية» نف�سها باحداث  11ايلول،
وهذه امل�ؤ���ش�رات كله����ا تك�شف مدى
التحول الإ�سرتاتيجي يف العامل.
يعت��ب�ر حل����ود أ� ّن تداعي����ات اتهام
ال�سعودية بالإره����اب �ستكون عظيمة
ل�شع����وب املنطق����ة ،ك����ون اخلالي����ا
الإرهابي����ة تف�شّ ����ت يف ك ّل املنطق����ة،
وبر�أي����ي عام  2016هو ع����ام التغيري
اجلذري يف املواقف الدولية ،و�سيكون
بنتيجته����ا ايق����اف م ّد التكف��ي�ر ،لأن
الق����رار بايقافها �ص����در .وميكن تلمّ�س
هذا الإجت����اه ب�سيا�سة بع�����ض الدول
الإ�سالمي����ة ،كرتكي����ا وال�سعودي����ة،
بت�صوير نف�سيهما �ضحية الإرهاب..
يُنهي حل����ود حديثه بالقول :تركيا
وال�سعودية ي�سعي����ان �إىل اللعب على
الوت����ر الطائف����ي ،للق����ول �أن التقرّب
�ضدهما هو ا�ضطهاد للإ�سالم ،والإ�سالم
براء م����ن اعم����ال هات��ي�ن الدولتني،
وبر�أيي م�شغلهما الأمريكي والأوروبي
اليوم يريد ت�صفية دوريهما بعد �صمود
�شع����وب املنطقة يف وج����ه الإرهاب،
وتهدي����ده اوروبا والوالي����ات املتحدة
الأمريكية.

بول با�سيل

العربية؟ �أين العدوان ال�سعودي على اليمن؟و�أين بقية العرب وامل�سلمني؟
■ ال�شيخ ح�سام العيالين دعا �إىل وعي خطورة املرحلة ،واحلذر
بث لإثارة البلبلة واخلوف
من الوقوع يف فخ ال�شائعات التي ُت ّ
ب�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن يف املخيمات ،م�ؤك���داً �أن �أمن خميم عني
احللوة من �أمن مدينة �صيدا.
■ جبهة العمل الإ�سالمي ح ّيت املواقف ال�شجاعة واجلريئة التي �أطلقها
الرئي����س نبيه بري خالل تر�ؤ�سه االحتاد الربملاين العربي يف القاهرة،
معت�ب�رة أ� ّن �إعادة ت�سليط ال�ضوء على الق�ضية الفل�سطينية املحقّة يف
ظل التداعيات العربية املتالحقة �ضمن �إطار التنازالت وحرف ال�رصاع
عن م�س���اره ال�صحيح �أمر جدير باالهتمام ،وكذل���ك ح ّق لبنان جي�ش ًا
و�شعب��� ًا ومقاومة يف مواجه���ة امل�ؤامرات ال�صهيوني���ة ،والت�صدي لأي
عدوان حمتمل ،وكذلك حماربة الإرهاب التكفريي وحما�رصته وجتفيف
منابع دعمه ومتويله مالي ًا وب�رشي ًا وع�سكري ًا.
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ّ
لك السعادة بعد اإلنجاب
نصائح تؤمن ِ
ال �شك يف �أن احلي����اة الزوجية مترّ
مبراح����ل عديدة تتطلب م����ن الزوجني
التكيف مع معطياته����ا املختلفة ،ومن
ب��ي�ن �أهم املراحل التي مت����ر بها املر�أة
خ��ل�ال حياته����ا الزوجية ه����ي مرحلة
احلمل و�إجناب الأطفال ،وينتاب الكثري
من الن�س����اء القل����ق �إزاء ه����ذه الفرتة
احل�سا�س����ة الت����ي تعني االنتق����ال �إىل
مرحلة �أعلى من امل�س�ؤولية.
من الطبيعي �أن تختلف حياة املر�أة
بعد الوالدة عن حياتها قبل الوالدة ،لذا
نورد بع�����ض الن�صائح املفيدة للزوجة
يف ه����ذه املرحلة الهام����ة من حياتها،
منها:
ادخ���ري النقود قبل ال���والدة :من
املفيد �أن تدّخر املر�أة مبلغ ًا من املال
قبل ال���والدة ،لأنها �ستق�ضي فرتة من
الزمن دون عم���ل ،وهذا �سيمكّنها من
الإنف���اق عل���ى احتياجاتها اخلا�صة
بعد ال���والدة� ،إىل �أن تعود �إىل عملها
ثانية.
ا�ستع����دّي نف�سي���� ًا للم�شاع����ر التي
�ستنتابك بعد الوالدة� :آالم املخا�ض وما
مترّ به املر�أة �أثناء الوالدة ميكن �أن يولّد
لديها م�شاعر خمتلفة جتاه زوجها ،لذا
على ال����زوج �أن يتفهّم ه����ذا النوع من
امل�شاع����ر ،فهي م�ؤقّتة ول����ن ت�ؤثر على
العالقة الزوجية يف امل�ستقبل.
ا�صطحبي زوج����ك يف موعد غرامي:
يف ف��ت�رة العناية بالطف����ل ،ال �ضري من
اخل����روج يف موع����د مع زوج����ك ،لكي
ت����وازين اهتمامك بطفل����ك مع اهتمامك
بزوجك ،مما يطور عالقتك مع زوجك.
ت�أقلم����ي مع مظهر ج�س����دك اجلديد:
ج�سدك �سيمرّ مبرحلة جديدة؛ من خالل
احلمل وما ي�صاحبه من زيادة يف الوزن
وتكدّ�����س الدهون يف بع�����ض املناطق،

ِ
أنـت

لذا ا�ستغرقي الوق����ت الكايف لتعتادي
عل����ى مظهرك اجلديد ،وال ت�سعي ليكون
ج�سم����ك يف الف��ت�رة الأوىل بعد الوالدة
كعار�ضات الأزياء.
اطلبي امل�شورة :ال تخ�شي من طلب
م�ساعدة الآخري����ن ،كتوظيف من ينظّف
لك البي����ت ،وال ترتددي يف طلب العون
من �صديقاتك و�أقاربك يف �سبيل تخفيف

ال�ضغط عنك يف ه����ذه املرحلة الهامة
من حياتك.
حاويل �أن تخ�ص�ص����ي وقت ًا لنف�سك:
من الطبيع����ي �أن تن�شغلي بعد �إجناب
الطف����ل ،لكن من املهم �أي�ض���� ًا �أن يكون
ل����ك متنف�س خا�ص بك ،ل����ذا حاويل �أن
تخ�ص�صي وقت���� ًا لنف�سك؛ كاخلروج مع
�أ�صدقائك� ،أو ممار�سة هواياتك املف�ضلة.

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

تشخيص ومعالجة أهم مشاكل األطفال ()5/3
ال�شعور بالدونية
 -1ال�شع����ور بالدونية هو جمموع����ة ال�صور التي
يختزلها الطفل يف ذاكرته ع����ن ذاته؛ �شكله ،وذكائه،
و�إجن����ازه ،وخلقه ،ولباقته ،و�إمكاناته ،ونقاط �ضعفه،
ومكانته يف �أ�رسته ،ومدى تقبُّل حميطه له.
 -2الواح����د منا �سيظ ّل �إىل م�ستوى من امل�ستويات
خا�ضع���� ًا ملا يقوله الآخرون عنه ،وهذا اخل�ضوع لدى
ال�صغار �أكرب بكثري منه لدى الكبار.
 -3ي�شعر الطفل بالدوني����ة وال�ضعف حني يقي�س
نف�سه على من هم يف مثل �سنّه ،ويجد �أن نتيجة ذلك
القيا�س لي�ست يف م�صلحته.
 -4اخل����وف مظه����ر �أ�سا�سي من مظاه����ر ال�شعور
بالدونية ،حيث جند �أن الطفل يخاف من �أ�شياء كثرية
ال يخاف منها غريه.
� -5أ�رسة الطفل ه����ي املر�آة التي يرى فيها نف�سه،
ولهذا ف�إنه من الهام ج����داً �أن ي�شعر �أنه طفل طبيعي
وحمبوب ،وجدير باالحرتام والنجاح.
 -6حني يُخفق الطفل يف اختبار �أو م�سابقة �أو �أي
حماولة ،فينبغي �أن نتعاطف معه ،ونقف �إىل جانبه،

ت�أك����دي م����ن وج����ود م����ن ي�ساندك
ويدعم����ك بعد ال����والدة :ه����ذا �سيحمي
عالقتك مع �رشيكك بعد الوالدة الأوىل،
لأنك لن ت�شعري بخيبة الأمل منه لعدم
تقدميه الدعم ال��ل�ازم لك �أثناء الوالدة،
وهذا من �ش�أنه �أن يحمي زواجكما.
عليك �أن تعلمي �أن عالقتك مع زوجك
لن تع����ود �إىل ما كانت علي����ه �سابقاً،

فخالل مرحلة ما بعد الوالدة �ستتعر�ض
الأم حلالة من التوتر واالكتئاب ،وو�سط
االحتياج����ات النف�سي����ة؛ العاطفي����ة
واملادي����ة التي يحتاجها الطفل� ،ستجد
الأ ّم نف�سها �أم����ام م�س�ؤوليات ومهمّات
جدي����دة �ست�أخ����ذ منها معظ����م �أوقات
فراغها .يف ه����ذا ال�سياق� ،سيجد الزوج
نف�سه مه َمالً ،و�سترتاج����ع �شيئ ًا ف�شيئ ًا
العالقة احلميمية بني الزوجني ،فت�سلك
العالقة طريق امللل والروتني .خ�صّ �صي
لزوجك بع�ض الوق����ت يومي ًا و�إجعليه
ي�ش����اركك هموم����ه وم�شاكل����ه .فعليك
�أن تثبت����ي له ب�أنّك ل�س����ت مهملة له �أو
لأحا�سي�س����ه ،لذلك ح����اويل �أن تقومي
بالآتي:
علي����ك �أن تع� رّ
�ّب�ي له ع����ن ك ّل ما
يخاجلك من م�شاعر و�أحا�سي�س لتقرّبيه
�أكرث منك بعد الفرتة ال�صعبة التي مرّت
عليكما.
عندم����ا ين����ام الطف����ل ،ح����اويل �أن
حت�ضرّ ي له ع�شا ًء رومان�سياً ،تتحدّثان
خالله ع����ن ك ّل الأمور الت����ي تخ�صّ كما
�أنتما فقط.
فاجئ����ي زوجك بني احل��ي�ن والآخر
من خ��ل�ال ممار�سة ن�ش����اط معينّ معه
اعتدمتا على القيام به قبل الوالدة.
ا�رسق����ي اللحظ����ات احلميمي����ة مع
زوجك عندما تت�سنّى لك الفر�صة.
التوا�صل اجل�سدي ها ّم جداً لإ�شعال
�شعلة احلبّ  ،فاجعليه ي�شعر بحبّك من
خالل عناق �أو قبلة من فرتة �إىل �أخرى.
�أر�سل����ي �إليه ر�سال����ة ن�صية جميلة
�ّب�ة بينم����ا ه����و يف دوام العمل،
ومع� رّ
لي����درك �أنك تفكّرين ب����ه دائم ًا رغم ك ّل
ان�شغاالتك اجلديدة.

وهذا هو املعنى احلقيقي للحب غري امل�رشوط.
 -7الطف����ل حني ال ي�شعر بدفء العالقة مع �أبويه،
وال ي�شعر �أنه مو�ض����ع عناية وتقدير ،ينظر �إىل نف�سه
نظرة م�شحونة بالدونية و�ضعف الثقة.
 -8يبالغ بع�ض الآباء يف العناية ب�أبنائهم ،ويف
تدليلهم وعدم تكليفهم بتقدمي �أي �شيء للأ�رسة ،وهم
يظن����ون بذلك �أنهم يُح�سن����ون �إليهم ،وال ينتبهون �إىل
�أنهم يحرمونهم م����ن اال�ستقاللية وخربة التعامل مع
امل�شكالت ،واكت�ساب اخل��ب�رات وامتالك احلا�سة التي
متكّنهم من تقدير الأمور على نحو جيد.
 -9الطفل الذي ي�شع����ر بالدونية ي�صعب عليه �أن
يرى الإمكانات والفر�ص املتاحة ،وي�صعب عليه تف�سري
النجاحات التي يراها ،و�إذا ف�سرّ ها ف�إنه يف�سرّ ها على
�أنها نتائج ملواهب عظيمة هو ال ميتلكها.
� -10ضعف الثق����ة بالنف�س وباء يجتاح كثرياً من
الأطفال ،وينبغي �أن نعرف كيف نح�صّ ن �أطفالنا منه،
وكيف نعاجلهم حني ي�صابون به.
 -11من �أهم مظاهر ال�شع����ور بالدونية :الت�شا�ؤم،
ور�ؤية اجلانب املظلم من الأ�شياء.

قواعد الظهور لسيدات األعمال
من املهم وال�رضوري ل����كل �سيدة �أعمال
�أن تعم����ل جاه����دة على حت�س��ي�ن �صورتها
اخلارجية ،ملا م����ن ذلك �أهمي����ة وانعكا�س
�إيجابي على عملها ومهنتها ،وب�شكل خا�ص
لناحية اختيارها ملالب�سها و�أناقتها.
من هنا ،ف�إن للمو�ضة لدى �سيدات الأعمال
قواع����د و�أ�صول ،منها �أن����ه عندما تت�سوقني،
عليك التفكري دائم���� ًا بالنوعية على ح�ساب
الكمية ،فالأقم�شة اجليدة هي �أمر �أ�سا�سي.
وهن����ا ي�شري خرباء الإتيكي����ت �إىل �أهمية
ا�ستعم����ال الإك�س�س����وارات واعتماده����ا؛ من
الأحذي����ة ،م����روراً باحلقيب����ة واملجوهرات
واجلوارب و�صو ًال �إىل الو�شاح ،م�شدّدين على
���ض�رورة اختيار املر�أة العاملة للألوان التي
تنا�سبها ،ونا�صحني املر�أة ب�أنه عند جتربة
املالب�����س ،عليها �أن تتحرّك ومت�شي وجتل�س
�أم����ام مر�آة طويلة ،لكي ت����رى وتخترب �شكل
املالب�س على ج�سمه����ا ،و�إن كانت مرتاحة
حق ًا يف ارتدائها.

و�إذ �أك����دوا على �أهمية اتب����اع املو�ضة،
�شدّدوا عل����ى �رضورة �أالّ يك����ون ذلك ب�شكل
�أعمى ،واختيار ما ينا�سبها ويتالءم مع �شكل
ج�سمها ومتطلّبات عملها.
ويك�ش����ف اخت�صا�صي����و الإتيكي����ت عن
جمموعة مالب�س يج����ب �أن تكون يف خزانة
�سيدة الأعمال:
 -1ف�سات��ي�ن �أو تنانري مع قم�صان ت�شكّل
ثنائي ًا وتتناغم مع بع�ضها.
 -2ف�ست����ان �أ�س����ود كال�سيك����ي الرتدائه
للحفالت �أو دعوات الع�شاء اخلا�صة بالعمل،
وميكن تغيري �إطاللة هذا الف�ستان مع بع�ض
املجوهرات الذهبية.
� -3أو�شحة.
 -4حقيبتان للنهار.
�-5أحذية للعم����ل ،اثنان منها ذات كعبٍ
منخف�ض ،وواحد متو�سط.
 -6حذاء ر�سمي عالٍ للم�ساء.
 -7ف�ستان طويل.

منوعات
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خطوات تخلصك من آالم الظهر ..والرقبة
�آالم الرقب����ة والظه����ر م�ش����اكل
تواج����ه عادة م�ستخدم����ي الأجهزة
الإلكرتونية� ،سواء اجلال�سني لوقت
طويل �أم����ام �أجه����زة الكمبيوتر� ،أو
املاكثني طوي��ل� ًا يف و�ضعية ثابتة
�أثناء تفحّ �ص الهاتف املحمول.
وللتخل�����ص م����ن تل����ك الآالم �أو
لتجنبها من البداية ميكنكم التعرف
على ن�صائ����ح طبية متثّل جمموعة
من اخلطوات ميكن من خالل اتباعها
لتجنُّب تلك الآالم.
�أوالً :جتنُّب �آالم الرقبة
 -1الن����وم عل����ى و�س����ادة عنق
خا�صة حتافظ على حماذاة العنق
مع العمود الفقري.
 -2النوم على الظهر ،والذي يُع ّد
�أف�ض����ل و�ضعيات النوم ،كونه يريح
العمود الفقري.
 -3تثبيت ال�شا�شة عند م�ستوى
العني ،مع ع����دم ال�سماح للر�أ�س �أن
ينحني للأمام بعي����داً عن م�ستوى
الكتفني.
 -4عدم حمل الهاتف بو�ضعيات
خاطئ����ة ،خ�صو�ص ًا تل����ك الو�ضعية
التي يق����وم فيها البع�����ض بو�ضع
الهاتف بني الكتف والأذن ،ما ي�رض
بالرقبة.
ميك����ن القيام ببع�����ض التمارين
الريا�ضية التي حتافظ على ع�ضالت
قوية للرقبة ،ومن ذلك:
 نق����وم ب�شد ع�ض��ل�ات الرقبةبلطف ،ثم �إمالة الر�أ�س نحو الأعلى
والأ�سف����ل ،ومن جان����ب �إىل جانب
�آخر ،وحتريك العنق بعناية �شديدة
من الي�سار و�إىل اليمني ،ثالث مرات
متتاليات.
 ق����م بتدليك الرقبة ،لأن القيامبتدليك الرقبة م����ن �ش�أنه �أن يعمل
على تخفي����ف تقل�����ص الع�ضالت،
ويو ّف����ر لها راحة م�ؤقت����ة ،وي�ساعد

من عمق البطن نقوم بو�ضع �أيدينا
على منطقة املعدة ،ثم نحر�ص على
�إخ����راج النف�س ب�شكل بطيء ،ونقوم
بتكرار هذه اخلطوات عدة مرات.
 متارين خا�صة بالرقبة :القيامبه����ذه التمارين تعمل على تخفيف
�أمل الرقبة ،وذلك ب�أن حت�رض من�شفة
مبللة مباء دافئ قب����ل قيامنا بهذا
التمرين ،بعد ذل����ك نقوم مبمار�سة
التمرين ،بعمل حركات دائرية للرقبة
ويف كل االجتاه����ات ،وعل����ى مدى
الوا�سع ،ونق����وم بعمل هذا التمرين
خم�س مرات لكل جل�سة ،حيث تلزم
ثالث جل�س����ات يف الي����وم الواحد.

ثانياً :جتنُّب �آالم الظهر

على النوم مريح ،ويجب �أخذ حمام
�ساخن لإرخاء ع�ضالت الرقبة.
 التدرب على ا�ستقامة الرقبة:م����ن �أهم وظائف الرقب����ة �أنّها تقوم
ب�ضبط التوازن بني الر�أ�س والعمود
الفق����ري ،لأنه عندما يق����وم الظهر
باالنحناء �إىل الأمام ،تنحني الرقبة

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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�إىل اخلل����ف ،وذلك خللق توازن الزم
بني �أجزاء اجل�سم
 متري����ن اال�سرتخاء التدريجي:قبل ذلك نق����وم بالبحث عن مكان
خالٍ وهادئ ،ثم نق����وم باال�ستلقاء
ونغم�����ض �أعيننا ،وبع����د ذلك نقوم
ب�شد ع�ضالت الرقبة ثم تركها على

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

م����رات متتالية ،والأف�ض����ل �أن نتبع
هذا اخلطوات مع باقي �أجزاء اجل�سم
الأخرى.
 مترين التنف�س العميق :نحر�صعلى اجللو�����س يف و�ضعية مريحة،
نق����وم ب�أخ����ذ نف�س عمي����ق ب�شكل
بط����يء ،لنت�أكد ب�����أن النف�س يخرج

� - 4أ�ص���ل كلم���ة  / Gapرد دفاعا عن
ال�شيء وذودا � /شعور بال�ضيق من �أمر ما
� - 5أ�ص���ل كلم���ة � / /Zerأ�ص���ل كلمة
Cut
Tam aT
6
rind
 - 7جمموعة النوق واجلمال  /عك�س حر
 /ثلثا و�صل
� - 8أ�صل كلمة  / Canalبيت الدجاج
 - 9من تطلب �شهادته
� - 10أ�ص���ل كلم���ة � / Bouquetأ�صل
كلمة Crimson
عــمـــودي

�أفــقــي
 - 1حاجز للماء � /أ�صل كلمة Castle
� /أ�صل كلمةGap
 - 1مبعن���ى رحلة و�أ�صله���ا من كلمة �سف���ر � /أ�صل كلمة  - 2فم � /أغ�صان
Amber
� - 3أ�ص���ل كلم���ة  / Algebraطويل
 - 2الن�سبة �إىل جمموعة الدول  /من �أ�سماء ال�سيف مبعنى ال�شجر جميله
ال�سيف القاطع
 - 4من �أ�سماء الغزال  /مرتفع �صغري
الفرن�سي
االحتالل
�ضد
جزائرية
 - 3منا�ضلة
 - 5ميتنع عن الأكل طوعا

� -1رضورة جتنُّب �ضم االكتاف
�أو االنحن���اء �إىل الأم���ام خ�ل�ال
الوقوف.
 -2احلف���اظ على نف�س و�ضعية
الوق���وف عند اجللو����س ،بحيث ال
تنحني �إىل الأم���ام �أثناء اجللو�س،
بالإ�ضاف���ة �إىل �إ�سن���اد الظهر على
الكر�سي �أثناء العمل.
 -3يُع ّد التدخ�ي�ن عام ًال �سلبي ًا
م�ؤث���راً على �آالم الظه���ر ،حيث �إن
م���ادة النيكوتني حت ّد م���ن تدفق
الدم���اء �إىل �أقرا�ص العمود الفقري،
لذا يُعترب التوقف عن التدخني �أمراً
�رضوري ًا لتجنُّب �آالم الظهر.
�� -4ض�رورة تخفي���ف الأحمال
ق���در الإم���كان ،وتوزيعها على كال
الكتفني.
 -5تُع ّد ممار�سة متارين التمدّد
ب�شكل يوم���ي �أمراً �رضوري ًا لتجنُّب
�آالم الظهر ،حيث ي�ساعد ذلك على
تدفُّق الدم ب�شكل �أف�ضل يف ع�ضالت
الظهر.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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� - 6أ�ص���ل كلم���ة  / Solidامل���اء املن�ساب
ال�صايف
� - 7أخت الأب � /أنت�رص وتغلب على  /قط
 - 8جمم���وع ما كتب يف مقال �أو كتاب � /أ�صل
كلمة  / Cottonمن الأطراف
� - 9شجاع � /أ�صل كلمة Down
 - 10ف�سد وتعف���ن � /أ�صل كلمة Chemise
 /ثلثا �سيف
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كاريكاتير

قصة مثل

بــاب النجــار مـخـلوع
يق���ال هذا املَثل عند ر�ؤي���ة �شخ�ص يقوم بخدمة
الآخرين يف �شيء يُح�سن عمله و�إمتامه على �أكمل
وجه ،وال يقوم ب�أدائه على نف�س اجلودة يف منزله
�أو يف م���ا يخ�صه� ،أو مبعنى �أ�شمل ال يهتم ب�ش�ؤونه
اخلا�صة كما يهتم بها للآخرين.
ق�ص���ة املثل :يُقال �إنه كان هناك جنار ماهر تقدّم
ب���ه العُ مر ،فقرر اعتزال مهن���ة النجارة ،وق�ضاء ما
بقي له م���ن العمر يف راحة م���ع زوجته و�أوالده،
لكن رف�ض �صاحب العمل هذا القرار ،لعدم نيته يف
اال�ستغن���اء عنه ،و�أراده �أن يظ���ل يف العمل مقابل
زيادة يف الأجر� ،إن النجار رف�ض ذلك العر�ض.
عندئ���ذ طل���ب منه �صاح���ب العمل بن���اء منزل
�أخري ،وبعدها ي�ستطي���ع �أن يتقاعد ،فوافق النجار،
لكن النج���ار مل يُح�سن �صنع ه���ذا املنزل ،ب�سبب

ا�ستعجاله يف االنتهاء منه للتقاعد ،ف�أنهى املنزل
يف �أ�س���و�أ �ص���ورة متوقَّعة ،لكنه تفاج��� أ� بعد ذلك
ب�إه���داء �صاحب العمل هذا املن���زل له ،تعبرياً عن
امتنانه ل���ه يف ال�سنوات التي عمل بها معه ،فندم
النجار عل���ى ما فعله ،ومتنّى ل���و كان �أح�سن يف
ُ�صنعه.
بعدها ،كلما م���رّ النا�س على بيت النجار ال�سيِّئ
قالوا« :باب النجار خملوع».
مثال ذلك يف حياتنا اليومية :بالطبع ،لن ت�صادف
جن���اراً يف حياتك اليومية باب���ه خملوع ،لكن قد
ت�ص���ادف طبيب ًا مُ دخن���اً� ،أو متج���راً لبيع التحف
وديك���ورات املنازل غري مهتم بديكورات املتجر من
اخل���ارج �أو من الداخل� ،أو مُ درب تنمية ب�رشية غري
مهتم مبظهره اخلارجي..

باخذ َبختي من ِحجر أختي
هذا املَثل يقال مل���ن ي�أتيه احلظ وهو جال�س� ،أو
بدون �أي عناء.
ق�صة املث���ل :يُقال �إنه كان هن���اك �أختان ،فجاء
عري�س ليتزوج الأخت ال�صغ���رى قبل الكربى ،لكن
مت�سَّ ���ك الوالدان بالع���ادات والتقاليد ورف�ضا زواج
ال�صغرى قبل الكربى� ،إال �أن الأخت ال�صغرى مت�سّ كت
بالعري�س وقال���ت �إن «الزواج ق�سمة ون�صيب ،وهو
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أرادين ومل يُ���رد �أختي� ..أي باخ���ذ بَختي من ِحجر
�أختي».
مث���ال ذلك يف حياتن���ا اليومية :ه���ذا املَثل من
الأمثال الفري���دة ،والق�صة نف�سها قد حتدث وتتكرر
يف حياتن���ا اليومية ،فقد يتق���دّم �شخ�ص ما لفتاة
قبل �أختها الكربى� ،أو رمبا تتقدم �إىل وظيفة ما مع
�صديقك فيتم قبول �صديقك بد ًال منك.
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:

