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يدور يف بع�ض الأروق��ة ال�سيا�سية حديث حول وجوب تقدمي
بع�ض «الأكبا�ش ال�سمينة» التي جمعت خالل �سنوات مع عائالتها
ث��روات متكّنها من ا�ستكمال حياتها برغد ،وبذلك تتم حماية
«�أولياء النعمة» ،ويظهرون �أمام الر�أي العام �أنهم حماة امل�ؤ�س�سات
ولي�س الف�ساد.
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االفتتاحية

االنتخابات البلدية ..والواقع المر
تبد�أ االنتخاب����ات البلدية واالختيارية بعد � 48ساعة يف مرحلتها
الأوىل يف حمافظ����ات بريوت والبقاع ،وثم����ة العديد من املالحظات،
�أبرزها:
التم ُّهل والرتدد يف دعوة الهيئات الناخبة طرح العديد من عالمات
اال�ستفه����ام حول جدية �إجراء هذه االنتخاب����ات ،ومع �صدور مر�سوم
الدعوة مت�أخراً ،زادت احل��ي�رة والبلبلة ،وبقي الت�سا�ؤل حول احتمال
عدم �إجرائه����ا ،حتى الأ�سبوع الأخري ،وهنا ب����د�أ تظهري اللوائح على
عجل ،بتحالفات غريبة وعجيب����ة� ،سين�سحب بالت�أكيد على بلديات
بقية املحافظات ..وهنا ثمة ت�سا�ؤل حول واقع انتخابات بلدية بريوت
التي �أفرزت �أربع لوائح ،بينها الئحة من �أربعة مر�شحني فقط� ،أعلنها
الوزير ال�سابق �رشبل نحا�س ،ما ي�س ّهل املعركة �أمام الئحة التحالف
�أو االئتالف بني كل املتناق�ضات ال�سيا�سية التي �أعلنها الرئي�س �سعد
احلري����ري ،ما يعن����ي �أن العا�صمة قد ت�صبح عل����ى تكامل مع �رشكة
«�سوليدي����ر» ،لأن رئي�سها ي�شغل مركز مدي����ر عام يف ال�رشكة ،وهذا
�سيجعل �أهل بريوت �أمام مهمة جديدة للحفاظ على ما تبقّى لهم من
�إرث يف عا�صمتهم.
من الوا�ضح �أن االنتخابات املحلية هذه املرة �ستك ّر�س عدم تطبيق
�أحد �أبرز مق����ررات اتفاقية الطائف ،وهو «الالمركزي����ة الإدراية»� ،إذ
�إنه����ا االنتخابات املحلية الرابعة التي جتري دون �أي تعديل لقانون
البلديات ،مبا يعزز دورها التنموي ،كوحدات �أ�سا�سية يف الالمركزية
الإدارية ،ال بل �إن الالفت هو زيادة عدد املحافظات يف بلد ال تتعدى
م�ساحته حمافظة ريف حم�ص.
ول����و عدنا هنا �إىل مقولة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة يف الن�صف الأول
م����ن ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حينما طرح �شعار «تر�شيق الإدارة»،
�أي ت�صغ��ي�ر الهيكل الإداري والوظيفي للدولة ،يت�ضح �أن «الالمركزية
الإدراية» لي�س من نية لتطبيقها ،و�إال ملا متّت زيادة عدد املحاظات،
حي����ث كل حمافظة تفرت�ض وج����ود كل م�ؤ�س�سات ووزارات الدولة ،ما
يعن����ي �أن مطل����ب اخل�صخ�صة يف املرحلة املقبل����ة �سرتتفع وتريته
ملواجه����ة الأعب����اء املتزايدة عل����ى الدولة جراء ارتف����اع املديونية
العامة وزيادة عجز اخلزينة ،و�سنعود �إىل نغمة بيع الأمالك العامة:
كالهات����ف ،واملاء ،والكهرباء والنقل امل�ش��ت�رك ،وغريها من ممتلكات
الدولة ،كق�صور الأوني�سك����و وبيت الدين والأمري �أمني ..وحتى املقابر
(تذكروا مق��ب�رة ال�سنطية) وغريها ..وبالطبع ف�����إن ذلك ينطبق عليه
القول امل�أثور «حق يراد به باطل».
�إن ع����دم تطبي����ق «الالمركزي����ة الإدارية» ،وع����دم ت�رشيع قانون
انتخابات نيابية ع�رصي وحديث ي�ساوي بني اللبنانيني يف احلقوق
والواجبات ،هو �إخالل متما ٍد ومتوا�صل ب�أهم �أ�س�س اتفاق الطائف ،ما
لح ًا يف
�سيجعل املطالبة بـ«عق����د اجتماعي» جديد مطلب ًا هام ًا و ُم ّ
املرحلة املقبلة من حياة لبنان واللبنانيني.
مالحظة �أخرية يف مو�سم االنتخابات البلدية واالختيارية ،هو ذاك
الط����رح املم ّل وال�سقيم حول �أن هذا اال�ستحقاق هو ا�ستحقاق عائالت
واتفاق عائالت ،لكن الهدف احلقيقي منه هو عدم و�ضع الأ�صبع على
ال
وبعقم النظام ال�سيا�سي املولد الدائم للأزمات ،و�إذا كان ال�سيا�سيون
اللبنانيون «�صادق��ي�ن» يف طرحهم لهذا اال�ستحقاق ب�أنه ا�ستحقاق
عائل����ي ،هل له����م �أن ُيفهموا اللبنانيني مل����اذا يتدخلون وي�ضغطون
ل�صياغ����ة اللوائ����ح والتحالفات الت����ي هي يف حقيقته����ا حتالفات
�سيا�سية �ألف باملئة..؟
�أحمد �شحادة
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

االنتخابات البلدية ..األحزاب تنهزم أمام الحاضنة العائلية
ال�ص���ورة التي تتك�شف ع���ن ت�شكيالت
لوائ���ح املعرك���ة االنتخابي���ة للبلديات
واملخاتري� ،إ�ضاف���ة �إىل اللوائح التوافقية،
تُظه���ر انكف���ا ًء للأحزاب �أم���ام العائالت،
ال ب���ل هزمية حم�سوب���ة وحم�سومة �سلف ًا
للأح���زاب ،كهيكلي���ات �سيا�سية مل تتقدم
ب�أي���ة برامج عمل لأن�صاره���ا الذين زجّ ت
بهم يف املعارك ع�ب�ر العائالت ،وانقلبت
«الآي���ة» يف بلدي���ات لبن���ان  ،2016ومل
يع���د �أفراد العائالت من�ضوين حتت �أحزاب
بقدر ما ان�ضوت الأحزاب حتت �إرادة القوى
املحلي���ة� ،سواء كانت عائ�ل�ات كبرية لها
وزنه���ا املحلي �ضمن البل���دة �أو القرية �أو
احلي� ،أو عائالت �إقطاعية م�ستمرة يف �أ�رس
النا�س حتت رايته���ا كحا�ضنة اجتماعية
لهم بعد �أن عجزت الأحزاب على �أن تكون
البديل.
الرئي����س �سع���د احلري���ري ال يخو�ض
معارك���ه البلدية ب�صفته زعيم��� ًا لـ«تيار
امل�ستقبل» ،بل ب�صفت���ه ابن عائلة �سُ نية
قادمة م���ن �صي���دا ب�إمكانها ،رغ���م �ش ّح
الإمكاني���ات املادي���ة� ،أن تبق���ى حا�ضنة
لأهل بريوت؛ بالنظر �إىل ا�ستمرار العائالت
البريوتية يف العج���ز مادي ًا و�سيا�سي ًا عن
ا�ستعادة ال���دور الذي خطفه الرئي�س رفيق
احلري���ري ك�شخ�ص ،و�أورث���ه لنجله �سعد
ك�شخ�ص ،ولو �أن الأم���ور تبدّلت من حيث
حجم «النفوذ احلري���ري» على العائالت،
بع���د �أن غابت مهزلة «زي ما هيي» ،لكن
امل�ؤ�س���ف �أن ابن �صي���دا القادم �إىل بريوت
ويتزعم بلدي ًا «الئح���ة البيارتة» ،أ�ُطلقت
بوجهه بريوتي���ة ت�سكن الناعمة �رصختها
وقال���ت�« :أن���ا ابنة ب�ي�روت ،ومل يبقَ يل
فيها �سوى نفاياتها الت���ي �أتعاي�ش معها
يف مطمر الناعم���ة ،ومهما عملوا من �أجل
بريوت ،ف����إن املواطن البريوتي الذي هجر
مدينت���ه ق�رساً لي����س يف ح�سابات بيارتة
ي�شبهون غطر�سة �سوليدير».
ال�صف���ة العائلي���ة �ست�ؤم���ن �رشاكة
للحري���ري م���ع العائ�ل�ات البريوتية
العريق���ة ،ب�صفته غدا ابن بريوت ،وهذه
ال�رشاكة تن�سحب على طرابل�س و�صيدا،
�أي�ض ًا بال�صفة العائلية ،لأن «احلريرية
ال�سيا�سية» لي�ست م�رشوع ًا بقدر ما هي
انتماء �إىل عائلة �أغدقت على البع�ض ما
عجزت عنه باقي العائالت ،لكن و�ضع
عكار امل�صدومة بالوعود «العرقوبية»
للرئي�س �سعد احلري���ري ،غيرّ تها الأيام
خالل غربته ،وت�أقلمت مثله مع الو�ضع
الإقليمي ،وبات �سهل عكار �أ�شبه مبيدان
الفر�س���ان ي�رسح فيه ب���كل حرية خالد
ال�ضاهر ومع�ي�ن املرعبي ،و�سط تهليل
«الإ�سالمي�ي�ن» ،وي��س�رح عبد الرحيم
مراد حراً يف قرى البقاع الغربي ال�سُّ نية،
و�إن ب�رشاك���ة خجولة مع احلريري ،ولن
تختلف النتائج ع���ن انتخابات ،2010
خ�صو�ص ًا �أن «الربيع العربي» �سيجني
احلري���ري «بلدياً» ثم���ار تورطه فيه
وغيابه عن جمهوره.
و�إذا كان احلري���ري خل���ع عن نف�سه
«الل���ون الأزرق» ال�سرت�ضاء العائالت
التي يحتاجه���ا يف ب�ي�روت و�سواها،
فالالفت على «جبهة» �أمل  -حزب اهلل،
�أن «الكوت���ا» الثابتة لكل منهما ت�شهد
مواجهة حزبيني يف لوائح العائالت يف

الفتة رُفعت على طريق عام جمدل عنجر

اجلنوب ،مع ا�ستمرار مت�سُّ ك �أبناء بعلبك
الهرمل بلدي��� ًا بـ«احلركة» و«احلزب»
�أكرث من �أبناء اجلنوب ،رمبا لأن منطقة
البق���اع ال�شمايل تعي�ش �أج���واء �أمنية
خط�ي�رة ت�ستوجب �أن تك���ون العائالت
يف ح�ضن املقاومة حت���ى �إ�شعار �آخر،
مع ت�سجيل موق���ف م�رشِّف كما العادة
للمقاومة وح���زب اهلل ،بالن�سبة للقرى
البقاعي���ة املختلطة م�سيحي ًا � -شيعي ًا

المدن والقرى قادمة على
ما يشبه «الحكم الذاتي»
للعائالت ..بانتظار ارتقاء
األحزاب إلى مستوى إقرار
التشريعات والقوانين

جلهة احلفاظ على العُ رف وعدم ال�سماح
بق�ضم التمثيل امل�سيحي يف هذه القرى.
الو�ضع امل�ستقر هو يف حا�ضنة النائب
�سليم���ان فرجنية ،حيث «تي���ار املردة»
يقرتن بالعائلة ،وحي���ث لفرجنية الكلمة
على منا�رصي���ه بال�صفة الت���ي تريحهم،
وعائالت زغرتا املوالي���ة لعائلة فرجنية
باقية عل���ى العهد والوعد مهم���ا تبدّلت
الظ���روف ،وه���ذه احلال���ة تن�سحب على
«جبل وليد جنبالط» ،ولو �أنه ترك احلرية
للعائالت عل���ى اختالف تالوينها احلزبية
واملذهبية ،لأنه يدرك �أن ال �أحد قادر على
زعل وليد بك ،بينم���ا يبدو �أن �أبناء زحلة
قادرون على زعل مريي���ام �سكاف كوريثة
زعامة ،ف�ب�رزت املواجهات احلزبية بوجه
العائل���ة ال�سكافي���ة ،ومل تنج���ح ال�سيدة

�س���كاف يف �إقناع الزحلي�ي�ن �أن اخل�صوم
احلزبيني لي�س���وا «زحالنة �أقحاح» ،و�أنه
من حقها احتكار زحلة ،وهي التي ما زالت
طرية العود على الزعامة املطلقة.
ك��س�روان وجبيل وامل�ت�ن ،معركة يف
غالبية امل���دن والبل���دات ،وك�أن كل بلدة
�ست�شهد �أم املع���ارك ،فيما يالحَ ظ الهجوم
العائل���ي عل���ى الأح���زاب ،و�إن بعنا�رص
حزبية ،وم�صاحلة معراب مل تنعك�س لوائح
موحَّ دة مبواجهة العائالت ،بل �أكرث ما يقال
عن حتالف �أكرب قوتني حزبيتني م�سيحينت
هو يف �أج���واء الود ب�ي�ن املنا�رصين من
مر�شح�ي�ن وناخبني �أينم���ا كان التمو�ضع
الذي ه���و م�شرتك �ضمن اللوائح ،ويتناف�س
«الع���وين» و«القوات���ي» �ضم���ن الئحة،
مبواجهة «عوين» و«قواتي» يف الالئحة
املناف�سة ،نتيجة ذوبان العنا�رص احلزبية
�ضم���ن العائالت ،وهن���ا ال بد من مالحظة
ال�سط���وة التقليدية للنائ���ب مي�شال املر
على بل���دات املنت ،وتركيزه القدمي اجلديد
على ترك الأح���زاب والعائالت «تتناحر»،
وما يهمه يف النتائ���ج هو �شخ�ص رئي�س
البلدي���ة ،لأن انتخاب���ات رئا�س���ة احتاد
بلديات املنت يجب �أن تبقى لل�سيدة مرينا
املر.
هذه ه����ي باخت�صار �أجواء الرت�شيحات
والتوافقات؛ عدم اهتمام عائلي باالنتماء
احلزب����ي �إال حت����ت �سلط����ة العائل����ة،
وم�صلح����ة املجتم����ع ال�صغري ل����كل بلدة
وقري����ة ،والأحزاب التي عج����زت عن �إقرار
اال�ستحقاق����ات الوطني����ة الك��ب�رى ،ومن
�ضمنها الالمركزية الإدارية� ،ستجد نف�سها
تنكفى �أكرث ف�أكرث بعد انتهاء االنتخابات،
وامل����دن والق����رى اللبناني����ة قادمة على
م����ا ي�شبه «احلك����م الذات����ي» للعائالت،
بانتظ����ار �أن ترتقي الأح����زاب �إىل م�ستوى
�إق����رار الت�رشيع����ات والقوانني التي حتقق
الالمركزية الإداري����ة وقانون االنتخابات،
وتنال ا�ستحقاق �أن تك����ون جديرة ب�إدارة
اال�ستحقاقات.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

مشروع قانون االنتخاب ..و«طبخة البحص»
مت ت�أجي���ل االنتخابات النيابية
حينما ّ
والتمدي���د لوالية كاملة ملجل����س النواب
احل���ايل ،كان �أحد �أبرز الأ�سب���اب الذي مت
التذرّع به ه���و و�ضع قانون انتخاب جديد
�أكرث عدالة وي�ؤمن متثي�ل�اً �أكرب للبنانيني،
وله���ذا �شُ كّل���ت جلنة يف جمل����س النواب
للتوا�صل مع كل الأطراف النيابية ،وو�ضع
ال�صيغة املالئم���ة ..لكن مرّت ال�شهور دون
�أن تُثم���ر االت�صاالت ع���ن �أي جديد ،فكانت
اللجن���ة ك�أنه���ا تق���وم بعملي���ة «طبخة
بح����ص» ،خ�صو�ص ًا �أن معظ���م �أع�ضائها،
وعلى ر�أ�سهم من�سق جلنة التوا�صل النائب
«القواتي» جورج ع���دوان ،مل يروا �أف�ضل
من امل�رشوع امل�شرتك الذي تقدم به «تيار
امل�ستقب���ل» و«حزب الق���وات اللبنانية»
و«احلزب التقدمي اال�شرتاكي» وهو عبارة
م�رشوع قانون خمتلط يق���وم على �أ�سا�س
انتخاب  60نائب ًا وفق النظام الن�سبي ،و68
وفق النظام الأكرثي.
ويف حقيق���ة هذا امل��ش�روع �أنه يعطي
�سلف��� ًا له���ذا التحال���ف «غ�ي�ر املقد�س»
الأكرثية النيابية ،لأنه يحافظ على مكامن
قوة ه���ذا التحال���ف يف النظ���ام الأكرثي،
ويدخل���ه �رشيك ًا مع الأط���راف الأخرى يف
النظام الن�سبي.
ورغم �أن هناك م�رشوع قانون قدّمه النائب
علي بزي با�سم كتلة التنمية والتحرير التي

ير�أ�سها الرئي�س نبيه بري ،ويقوم على �أ�سا�س
انتخ����اب  64نائب ًا وف����ق النظام الأكرثي و64
نائب ًا وف����ق النظام الن�سب����ي ،وبالتايل وفق
ه����ذا امل���ش�روع «ال ميوت الدي����ب وال يفنى
الغن����م»� ،إال �أن جلنة التوا�ص����ل النيابي مل
تعطه االهتم����ام الكايف وا�ستمرت يف «طبخ
البح�ص».
والأنكى من كل ذلك� ،أن «تيار امل�ستقبل»
وحلفاءه يف «� 14آذار» ا�ستمروا يف ا�ستغباء
اللبناني��ي�ن؛ ب�أنه ال جم����ال لقانون انتخاب
على �أ�سا�س الن�سبية حتت ت�أثري ال�سالح ،وهم
بالطبع يق�صدون بذل����ك �سالح املقاومة ،مع
العل����م �أن ال �إمكانية خلرق «ت�أثري ال�سالح»،
وانتخ����اب ن����واب يف دوائ����ر انتخابية فيها

تصريحات بعض النواب تؤكد
أن ليس من نية صافية لسن
مشروع قانون جديد يحمل
عدالة في التمثيل

�أمني عام «تيار امل�ستقبل» �أحمد احلريري خالل جولة انتخابية يف بريوت

ت�أييد عارم للمقاومة� ،إال من خالل الن�سبية،
وبالت����ايل ف�إن ه����ذه الذريع����ة اململة على
حد تعبري املثل اللبن����اين «حجة ما بتقلي
عجة» ،وبالتايل ف�إن امل�ستقبليني وحلفائهم
مل ي�ستطيع����وا �أن يخرجوا من منطق ومفهوم
الغ����اء الآخري����ن ،خ�صو�ص���� ًا �أن التط����ورات
املحلية والإقليمية ك�شف����ت حقيقة مواقفهم
وتوجهاته����م ،ما جع����ل ن�سب����ة الت�أييد لهم
ترتاج����ع �إىل حد كبري ،بحيث مل تعد تتجاوز
وفق الإح�صائيات واال�ستطالعات الـ 60باملئة
يف �أح�س����ن احلاالت يف الدوائر التي ي�شكلون
فيها ثق ًال انتخابياً ،فكيف �ستكون الأمور يف
ظل الأزمات املالية التي يعانيها زعيم «تيار
امل�ستقب����ل» ،وعج����زه عن دف����ع م�ستحقات
ورواتب حتى العامل��ي�ن يف م�ؤ�س�ساته ،بدءاً
م����ن اململكة ال�سعودية ،وم����روراً يف باري�س
ولي�س انتهاء ببريوت.
وهنا بر�أي م�ص����در نيابي مطلع ،ف�إن هذا
التحال����ف «غ��ي�ر املقدَّ�س» �سيبق����ى يراوغ
ومياطل ،ويعمل للح�ؤول دون �صدور �أي قانون
يحمل ولو حداً �أدنى من عدالة التمثيل.
وبر�أي هذا امل�صدر النيابي� ،إذا كان حتالف
ق����وى «� 14آذار» �أو ما بقي منه ،يراهن على
تط����ورات �إقليمي����ة معين����ة� ،أو يراهن على
تطورات دولية حم����ددة� ،أبرزها االنتخابات
الرئا�سي����ة الأمريكية يف �أواخر العام احلايل،
فهم واهمون ج����داً ،خ�صو�ص���� ًا �أن التطورات
الإقليمية ت�ش��ي�ر �إىل تقدم حل����ف املقاومة،
وتراج����ع م�شغلي وداعمي م����ا بقي من «14
�آذار» لي�س عل����ى امل�ستوى امليداين وح�سب،
�إمنا على امل�ستوى املايل واالقت�صادي ،حيث
بد�أت ال�سعودية عل����ى �سبيل املثال واحل�رص
تعاين من عج����ز يف املوازنة العامة للدولة،
حيث اعرتف����ت احلكومة ال�سعودي����ة نف�سها
بعجز يقدر ب�أكرث من  85مليار ريال �سعودي،
لك����ن هذا الرق����م وفق اخل��ب�راء االقت�صاديني
متوا�ض����ع ج����داً ،لأن العج����ز بر�أيهم يتجاوز
الـ 150ريال �سعودي ،وه����ذا ما ا�ضطرها �إىل
م�ضاعف����ة الأ�سعار ورفع الدع����م عن معظم
ال�سلع احليوية وفر�����ض �رضائب جديدة ،و�إذا
م����ا طُ بِّقت اخلط����ة االقت�صادي����ة التي ينظر
لها حممد ب����ن �سلمان ،ببي����ع بع�ض �أ�صول
وممتلكات الدولة ،ف�����إن هذه الأزمة �ست�صبح
�أكرث تفاقماً ،وق����د ت�ؤدي �إىل ت�رسيع اخل�ضات
االجتماعية يف ال�سعودية.
يف املقابل ،ف�إن حلفاء املقاومة �إذا مل يتم
اعتماد معيار واحد وعادل للجميع يف قانون
االنتخاب ،قد يجدون احل����ل الوحيد والأمثل
حينئذ ،التم�سك بلبنان دائرة انتخابية واحدة
م����ع الن�سبي����ة ،خ�صو�ص���� ًا �أن موازين القوى
الإقليمية تتجه نحو حتقيق جناح هام حللف
املقاومة واملمانعة ،وبالتايل ي�صبح التم�سك
مبثل هذا القانون �رشط ًا �أ�سا�سي ًا للحل.
مهما يكن ب����ر�أي امل�ص����در النيابي ،على
الط����رف الآخر الإقالع عن املراهنات اخلا�رسة
واحل�ساب����ات ال�ضيقة وعقلي����ة الإلغاء التي
انعك�����س جانب���� ًا منها يف االجتم����اع الأخري
للج����ان النيابي����ة امل�شرتكة الت����ي اجتمعت
لبحث  17م�رشوع قان����ون انتخاب ،ويف هذا
بحد ذاته م����ا ي�شري �إىل �أن����ه لي�س هناك من
ني����ة �صافية ل�سن م�رشوع قانون جديد يحمل
عدالة يف التمثيل ..وهو ما عك�سته ت�رصيحات
عدد من النواب بعد انتهاء االجتماع.

�سعيد عيتاين

¡ نحا�س ..واالت�صاالت

�أ�شار خبري يف �ش�ؤون االت�صاالت� ،إىل �أن كل اخلدمات
التي تق���دم ب�ش�أن الإنرتنت واخللوي كخدمة «وات�س
اب» وغريه م���ن اخلدمات احلديثة تع���ود �إىل زمن
الوزي���ر ال�ساب���ق �رشب���ل نحا�س ،والت���ي لقيت يف
ال�سنتني الأخريتني تقهقراً وتراجع ًا حل�ساب الإنرتنت
غ�ي�ر ال�رشعي ،علم ًا �أن �شبكة الألياف الب�رصية التي
ن ّفذه���ا نحا�س مل تو�ضع يف اخلدم���ة ،وهذا خ�سارة
كبرية للبنان.

¡ «�سوليدير» ..وبريوت

�أب��دى كث�ير م��ن البيارت��ة خ�شيته��م م��ن �أن تلته��م
«�سوليدي��ر» كل م��ا بق��ي م��ن ب�يروت ،و�أن متتد �إىل
خارج و�سط العا�صمة �إذا ما فازت «الئحة البيارتة»،
لأن رئي�سه��ا جزء من ال�رشكة الت��ي ملكت العا�صمة،
وهو �أمر لي�س له مثيل يف العامل.

¡ ا�ستياء

�أبدى م�س����ؤوﻻن يف «تيار امل�ستقب���ل» ا�ستياءهما
من زي���ارة الوزير نهاد امل�شن���وق لل�سعودية ،وقال
�أحدهم���ا« :ك�أنو الأخ فاحت عح�سابو ..ما عاد مقبول
كل واحد ب ُينبز ب�صري يناف�س»!

¡ خ�شية انتقام

�أب��دى ثالثة موظف�ين حم�سوبني على تي��ار �سيا�سي،
خوفهم من عملية انتق��ام تطالهم من تيارهم ،لأنهم
رف�ضوا تغطية م�س�ؤول ر�سمي قيادي يف «التيار» يف
ق�ضية ف�ساد �أوراقها �أمام هيئة رقابية.

¡ تهافت مَ �صلحي

ﻻحظ مرج���ع نيابي �ساب���ق �أن التهافت من بع�ض
القوى ال�سيا�سي���ة يندرج �ضم���ن التحا�ص�ص ،ومن
الزاوية التي تخ���دم فئويتهم ،وه���ي �أ�شبه لعملية
تقا�س���م ﻻ عالقة للقوانني به���ا� ،أي ت�رشيع الذي ﻻ
يجب ت�رشيعه.

¡ اعرتاف

ي��ردد م�س�ؤول �سابق �أمام القل��ة التي تزوره من حني
ارتكبت بع�ض
�إىل �آخ��ر� ،أنه «من املمك��ن �أن �أكون قد
ُ
الأخط��اء ال�سيا�سية،الت��ي يعمل البع�ض عل��ى ت�شديد
عزلت��ي ب�سببها،لكنن��ي مل �أرتك��ب خطاي��ا وطني��ة
ت�ستحق كل هذا الغ�ضب».

¡ الوارثون

علّ���ق �صديق قدمي للنائب ولي���د جنبالط ،وما يزال
يفاج أ�
يتوا�صل معه،وكان دوم ًا من النا�صحني� ،أنه مل َ
بكالم جنبالط عن االعتزال �إف�ساح ًا يف املجال �أمام
ورث جنله،مل
ابنه تيم���ور،لأن بيك املختارة ال���ذي ّ
يكن ي�سمع ن�صائحنا بتخفيف غلوائه عندما يهاجم
التوريث،والذي ب�سببه هو بيك.

عندما يتن�صّ ل الإخوة

زار �شقيق��ان من عائل��ة اقطاعية تاريخي��اً ،بلدتهما
اجلنوبي��ة ،وا�ستقبلهم��ا �أه��ايل البل��دة م��ع الق��وى
التن�صل
ال�سيا�سية بالرتح��اب ،و�أبديا حر�صهما على ُّ
م��ن �أفع��ال ال�شقي��ق الثال��ث ،املع��روف ب�سلوكه غري
ال�سوي على امل�ستوى ال�سيا�سي والأخالقي والعائلي.
ّ

¡ الكب�ش

ج���زم مرجع �سابق �أن لديه معلومات تفيد ب�أن قوى
م�ضطرة لتقدمي �أكبا�ش
�سيا�سية ناف���ذة يف طرابل�س
ّ
�سمّنتها،وح���ان وقت تقدميها على مذبح كبار رجال
«املافيا»،لكن م�ؤ��ش�رات ت�ؤكد �أن حماوالت اللفلفة
ن�شطت ،خوف ًا من �سقوط ر�أ�س كبري.

¡ ما م�صري القطار و�سكته؟

�س���أل خبري اقت�ص��ادي عن الأ�سباب الت��ي حتول دون
�إع��ادة ت�شغيل القطار الذي كان يعم��ل يف لبنان قبل
ان��دالع احلرب الأهلية من ر�أ���س الناقورة يف اجلنوب
حتى حم�ص �شما ًال .اخلبري �س�أل �أي�ض ًا عن م�صري �سكة
احلديد ،وعن الأمالك والأر�ض التي كان مير بها ،وما
�إذا كانت ما فتئت �أمالك ًا عامة �أو مت و�ضع اليد عليها.
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الصمود الحلبي ..ومحاوالت اللعب األميركي والتركي والسعودي
يت�س���اءل دبلوما�س���ي مرم���وق يف
بريوت ،غري عربي وغري �إ�سالمي ،ولي�س
م���ن �أوروبا الغربية ،عن تلك التحالفات
املريبة والغريبة بني «ال�شياطني» ومن
يزعمون �أنهم «ر�س���ل الآلهة وخمل�صي
الب�رشية من ال��ش�رك والتيه وال�ضالل»
يف احل���رب على �سورية ،ومل���اذا تُنفق
الأحج���ام املذهلة من الأم���وال من �أجل
�رشذم���ة وتفتي���ت روح ونب����ض طريق
احلرير ومرك���ز احل�ض���ارات؟ م�شرياً �إىل
�أنه ل���و صرُ� ف عُ �رش ه���ذه املبالغ التي
يدم���رون به���ا �سوري���ة ،عل���ى الفقراء
واملحتاجني والتنمية احلقيقية يف بالد
العرب وامل�سلمني ،ملا بقي فقري واحد �أو
حمتاج واحد ،ولقُ�ضي على الأمية التي
تبلغ �أرقام ًا خميف���ة يف هذه البالد يف
الربع الأول من القرن احلادي والع�رشين.
وي�ستغرب هذا الدبلوما�سي كيف تتم
تعبئة الأزمنة العتيق���ة بكل خالفاتها،
وقبليته���ا وانغالقها ،لتزرع يف ال�صدور
والعقول الأزمنة احلجرية.
وي�ستدرك هن���ا م�ؤكداً �أن جزءاً هام ًا
من احل���رب عل���ى �سورية �ص���ار جزءاً
وتف�صي�ل�اً م���ن ال�رصاع���ات الداخلية
التي تدور يف ال���دول الداعمة واملموِّلة
للإره���اب يف �سورية والع���راق واليمن
وليبي���ا ،ورمب���ا غريها من ال���دول ،مبا
فيها لبن���ان ،م�شرياً �إىل احلرب الوا�سعة
واجلرائ���م الفظيعة التي تُرتكب الآن يف
حق حلب م���ن قبَل نف�س ه���ذه الدول،
ويتحدث ع���ن بع�ض ه���ذا ال�رصاع يف
دولت�ي�ن هما ال�سعودي���ة وتركيا ،فريى
�أن حرب ًا باردة حمتدم���ة داخل الأ�رسة
احلاكم���ة يف الأوىل ،الذي ال بد �أن ينتج
جديداً تبع ًا مليزان القوى داخلها ،والذي
بد�أ �رساً يف �أ�شكال خمتلفة ،لكن جوهره
هو ملن الأمر بعد مرحلة امللك �سلمان،
الذي يعاين و�ضع ًا �صحي ًا �سيئ َا للغاية،
وه���و يُرتجم حالي ًا ب�رصاع كبري وخطري
بني وليَّ���ي العهد ،ويرتجَ م ميداني ًا على
�أر����ض الواقع ،لأن كليهم���ا� ،إ�ضافة �إىل
موقعهما كوليّي العهد ،يت�سلمان وزارات
�أمني���ة ،ف���ويل العهد حممد ب���ن نايف

�أخ ينقذ �أخاه من �صواريخ املعار�ضة التي ا�ستهدفت مدينة حلب

يتمرت����س يف حقيب���ة وزارة الداخلية،
التي تعلن كل �أ�سبوع تقريب ًا عن ك�شف
خلي���ة �إرهابية يف الداخ���ل ال�سعودي،
ما يعني �أنه مم�س���ك بالو�ضع الداخلي
جي���داً م���ن جه���ة ،و�أن ه���ذه اخلاليا
مت�رسبة م���ن �سورية وليبي���ا والعراق
واليم���ن ،حيث تلقى الدعم من ويل ويل
العهد حممد ب���ن �سلمان الذي يتمرت�س
بحقيب���ة وزارة الدفاع ،التي ت�شن حرب ًا
مبا��ش�رة يف اليمن ،وت�ؤمّ���ن كل الدعم
للمجموع���ات امل�سلحة املقاتلة يف كل
الأمكن���ة ،ما يعني و�سم���ه بتهمة دعم
الإرهاب م���ن جهة ثاني���ة ..ولهذا نرى
بن �سلمان يح���اول �أن يجمع يف يديه،
بالإ�ضافة �إىل مراكزه الر�سمية ،امللفات

الأخرى ،ال�سيما االقت�صادية والإعالمية،
فيلوّح للإمريكي�ي�ن والغربيني مبنحهم
ا�ستثم���ارات وح�ص�ص���اً ،خ�صو�ص ًا يف
«�أرامك���و» ،م���ن خ�ل�ال اندفاعه نحو
اخل�صخ�صة ،يف نف�س الوقت الذي يعمل
لفر�ض هيمنت���ه وقب�ضته على �رشكات
عمالقة يف الداخل ال�سعودي ،من خالل
حجب الأم���وال عنه���ا� ،أو �إبعادها عن
امل�شاريع واملق���اوالت ،كحال جمموعة
«ب���ن الدن» العمالق���ة ،و«�سع���ودي
اوجيه» ،وغريهما.
�أما الثانية �أي تركيا ،ف�إن ديكتاتورها
اجلدي���د رجب طي���ب �أردوغ���ان يعي�ش
نزاع���ات داخلي���ة متعددة ،فه���و بعد
معاداته لعبد اهلل غولني ،وعبداهلل غول،

واجلي�ش ،ب���د�أ يعي�ش �رصاع��� ًا م�ستجداً
م���ع عقله وربيب���ه؛ �أحم���د داود �أوغلو،
حي���ث ت�ش�ي�ر املعلوم���ات �إىل �أنه على
قاب قو�سني م���ن التخلي عنه ،يف نف�س
الوق���ت الذي تُطرح عالم���ات اال�ستفهام
حول ا�ستقرار تركيا فعالً ،يف ظل ت�صاعد
�أعمال العنف الداخلي.
ويج���زم الدبلوما�س���ي �أن ج���زءاً من
ال��ص�راع الداخل���ي املحت���دم يف هاتني
الدولت�ي�ن ،يف �أحد �أوجه���ه البارزة تقدمي
الوالء والطاع���ة لل�سيد الأمريكي ،وللدولة
العربية ،ولهذا يكاد ال مير يوم �إال ونعرف
�أخب���اراً جدي���دة عن االت�ص���االت ال�رسية
والعلنية بالأمريكي والع�ب�ري� ،سواء من
ال�سعودي �أو الرتكي.

وهن���ا ي�س����أل الدبلوما�س���ي املرموق
�أمام التط���ورات احللبية :هل ميكن لعاقل
�أن ي�ص���دّق �أن الريا�ض و�أنق���رة والدوحة
والأردن اتخ���ذوا قرار ك�رس وقف القتال يف
�سورية ،والذي حتدد وفق التفاهم الأمريكي
 الرو�س���ي ،دون علم وا�شنطن وتوجيههاو�إرادتها؟
وبر�أي���ه ،ال�صمود ال�س���وري وانت�صاره
يف حل���ب �سيُح���دث زل���ز ًاال �سيا�سي ًا يف
املنطقة ،وهذا ما يف�رس ال�ضجيج وال�صخب
وال�رصاخ والنحيب والعويل على اجلرائم
�ضد �أبناء حل���ب ،والذي وقع فيه كثريون،
وبع�ضهم بحُ �سن ني���ة ،وهو الذي حاولت
الإدارة الأمريكي���ة ا�ستغالله ،فبد�أت العمل
عليه ،م���ا �سيجعل ال�ص�ب�ر الرو�سي ينفد
على اال�ستف���زاز ال�سم���ج ،دون �أن نن�سى
�أي�ض��� ًا �إيران ،التي لن ت�سم���ح بهزّ دورها
ومكانته���ا كعن��ص�ر �أ�سا�س���ي يف حلف
املقاوم���ة واملمانعة ،خ�صو�ص ًا �أن الرتكي
يح���اول �أن ميار�س «لعبة الذكاء» عليها،
كما ح�صل يف الزيارة الأخرية لأحمد داود
�أوغلو لطهران ،حيث �أُفهم جيداً �أن الأنياب
التي حتاول �أن تغرَ�س يف العراق و�سورية
�سيتم حتطيمه���ا� ..أوغلو الذي تظاهر ب�أنه
فهم الدر�س ،تبني �أن هناك �أكرث من خم�سة
�آالف �إرهاب���ي ت�سلل���وا م���ن �أرا�ضيه �إىل
حلب ،ما بات يفر����ض عليه �أن يتلقّى ما
ي�ستوجب���ه ذلك ،وبدايته �ستكون بالت�أكيد
م���ن حل���ب ،حيث قت���ل جم���ع غفري من
الإرهابي�ي�ن املت�سللني� ،سواء يف املجاري
ال�صحية� ،أو يف امليدان.
ي�س�أل الدبلوما�سي :هل فهم الأمريكيون
جي���داً؟ تابع���وا ما يج���ري و�سيجري يف
تركيا ،ويف ال�سعودية..
رمبا بع�ض اجلواب م���ا �أعلنته رئا�سة
احلكومة الرتكية ع���ن ت�أجيل زيارة �أحمد
داود �أوغل���و لوا�شنط���ن« ،لأ�سباب تتعلق
ب�ضغط برنام���ج الفريق الأمريكي» ،وهي
نف�س الأ�سب���اب التي �أُعطي���ت ملحمد بن
�سلم���ان ،ال���ذي كان يعتزم زي���ارة �سيده
الأمريكي.

�أحمد زين الدين

لهذه األسباب لم ينجح المخطط في «المخيمات»
بعد التطورات امليدانية الأخرية يف �سورية ،ال�سيما
يف ال�شمال ال�سوري و�سهل الغاب ،حيث اللهيب امل�ستعر
ه���و �سيد املوق���ف ،وو�سط املخاوف م���ن �إمكان متدّد
لظاه ،ليط���اول اال�ستقرار اللبناين ،حتاول املجموعات
التكفريية يف جرود ال�سل�سلة ال�رشقية ،كعر�سال ور�أ�س
بعلب���ك ،تو�سيع نط���اق انت�شاره���ا ،وحتريك اخلاليا
النائمة التابعة له���ا داخل الأرا�ضي اللبنانية ،ال�سيما
يف طرابل�س وعكار ويف املخيمات الفل�سطينية ،بهدف
�إ�شعال ال�ساح���ة اللبنانية ،و�إرباك حزب اهلل ،وبالتايل
تخفي���ف ال�ضغ���ط ع���ن التكفريي�ي�ن يف �سورية ،بعد
الإجنازات اال�سرتاتيجي���ة التي حققها اجلي�ش ال�سوري
وحلفا�ؤه يف جنوب �رشق حم����ص ،والغوطة ال�رشقية
م�ؤخ���راً ،و�إمكان توجهه نحو دي���ر الزور �أو الرقة ،بعد
ا�ستعادة مدينة تدمر وجزء من ريفها.
ويف �ض���وء املعلوم���ات ال�صحفي���ة والأمني���ة،
والتحذي���رات من انفالت الو�ضع الأمني يف املخيمات
املذك���ورة �آنف���اً ،خ�صو�ص ًا املتاخم���ة ملناطق وجود

حزب اهلل ،كـ«عني احلل���وة» و«املية مية» ،ال�سيما
بع���د اغتي���ال امل�س����ؤول الفل�سطيني فتح���ي زيدان،
ومت���دد تنظيم «داع�ش» بقيادة ه�ل�ال الهالل امللقب
«بال�شي�ش���اين» ،وبع�ض املجموع���ات «الوهابية»
بعد اال�شتباكات املتك���ررة بني امل�سلحني التكفرييني
وحرك���ة «فت���ح» يف «عني احلل���وة» ،حيث ي�سعى
الط���رف الأول �إىل التو�سُّ ع داخ���ل املخيم ،بعد تلقيه
دعم��� ًا مالي��� ًا كبرياً ،لتك���ون له قاع���دة عمليات يف
منطقة متا�س مع املقاومة ،بانتظار �ساعة ال�صفر من
اجلهات الإقليمية الراعية للتكفرييني� ،إذا �أرادت �إ�شعال
ال�ساحة اللبنانية انطالق ًا من املخيمات الفل�سطينية،
بح�سب م�صادر �إ�سالمية متابع���ة ملجريات الأو�ضاع
يف املخيمات.
ويف هذا ال�صدد ،ك�شفت م�ص���ادر معنية �أن جهات
�إقليمي���ة �أجرت عملية «ج�س نب�ض» لبع�ض الف�صائل
الإ�سالمي���ة الفل�سطيني���ة؛ اذا كان���ت م�ستعدة لتفجري
ال�ساح���ة اللبناني���ة يف وجه حزب اهلل ،غ�ي�ر �أن هذه

اجله���ات مل تل���قَ جتاوُب ًا كام�ل�اً م���ن الفل�سطينيني،
وحُ رمت م���ن ا�ستخدام املخيم���ات كمن�صة ال�ستهداف
املقاومة اللبنانية ،يف حماولة لتحجيم دورها الفاعل
يف املنطقة.
وتك�شف امل�ص���ادر �أن املجموعات «الوهابية» يف
املخيم���ات الفل�سطينية تلقّت دعم ًا مالي��� ًا كبرياً من
جهة �إقليمية متورطة بالعدوان على �سورية ،ا�ستعداداً
ملواجهة ح���زب اهلل يف املناطق املتاخمة للمخيمات،
حيث وجود احلزب ،غري �أن عوامل عدة �أحبطت امل�سعى
الإقليمي ،منها:
مل تلقَ كل �أعمال التحري�ض املذهبي �ضد املقاومة
جتاوب��� ًا لدى غالبي���ة الف�صائ���ل الفل�سطينية �إىل حد
االن���زالق �إىل مواجهة م���ع ح���زب اهلل ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه لديه���ا هواج�س من تكرار جترب���ة «نهر البارد»،
خ�صو�ص ًا �إذا متدد الن�شاط التكفريي �إىل خارج خميمات
اللج���وء ،ما قد ي�ؤدي �إىل رف���ع الغطاء عنها ،وبالتايل
تدمريها؛ كما حدث يف ال�شمال يف �أيار من العام .2007

بذلت القوى الفل�سطينية امل�ؤيدة للمقاومة ق�صارى
جهده���ا ،والتفّت عل���ى �أي عمل تخريب���ي يتهدد مبد�أ
ح�سن اجلوار.
�أبلغ عدد م���ن وجهاء و�أه���ايل املناطق املحاذية
للمخيم���ات� ،أنه���م يرف�ضون رف�ض ًا قاطع��� ًا �أي �أن�شطة
�إرهابي���ة ت�ستهدف �صيغة العي����ش الواحد يف لبنان،
و�أنه���م �سيُ�سهمون يف الت�صدي لها ،من خالل احت�ضان
اجلي�ش والأجهزة الأمنية اللبنانية.
لقد اتخذت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإجراءات الالزمة
لتطوي���ق �أي حت���رُّك �أمني داخل املخيم���ات يف حال
حدوثه ،وبالتايل قط���ع الطريق �أمام �أي حماولة متدُّد
تكفريي �إىل خارج املخيمات.
بالت�أكي���د ،هذه املعطيات املوج���زة ت�ؤ�رش �إىل �أن
الو�ضع الأمني يف لبنان م���ازال �إىل الآن م�ضبوط ًا �إىل
حد مقبول ،وبالتايل الخوف من انفالته.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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من هنا وهناك

¡ حزب اهلل �أخطر من «حما�س»

ق���ال م�ص���در يف وزارة احل���رب ال�صهيوني���ة� ،إن
«�إ�رسائي���ل» تنظ���ر بح���ذر وخط���ورة بالغة �إىل
الأو�ضاع املتوترة على اجلبهة ال�شمالية ،وتخ�شى
انفجاراً وا�سع ًا ،خ�صو�ص ًا بعد الأنباء التي حتدثت،
وتردده���ا «�إ�رسائيل» ،عن �أ�سلح���ة �ضخمة باتت
يف ح���وزة حزب اهلل ،وتل �أبيب ال ت�ستبعد مواجهة
ع�سكرية جديدة مع احل���زب ،وهي تقوم بتدريبات
وا�سعة ملواجه���ة خطط رد احلزب عل���ى �أي عمل
ع�سك���ري «�إ�رسائيل���ي» ،ولذلك ف����إن «�إ�رسائيل»
معني���ة بعدم فتح �أي جبهة م���ع قطاع غزة� ،أو �أي
مواجه���ة ع�سكرية جديدة مع حرك���ة «حما�س»،
حتى ال تن�شغل عما تراه �أ�شد خطورة على اجلبهة
ال�شمالية مع حزب اهلل.

¡ وفود �سعودية تتقاطر �إىل فل�سطني املحتلة

عنا�صر معار�ضة للنظام ال�سوري جتهز لق�صف حلب

وكما يف كل م���رة ،لكن ب�شكل
�أكرث و�ضوح ًا هذه املرة بعد اندالع
املواجه���ات يف حل���ب؛ تتفق كل
�أطي���اف االقتت���ال يف �سورية على
لوم الأمريكيني حول ما و�صل �إليه
احلال يف احلرب الدائرة يف �سورية
منذ خم�س �سنوات ،فحلفاء اجلي�ش
ال�سوري والإعالميون الذين يدورون
يف فلكه ،يقول���ون �إن ما حدث يف
حل���ب هو بال�ضب���ط «اخلطة ب»
الت���ي هدد به���ا كريي من���ذ فرتة،
وذلك من �أجل حتقيق توازن ميداين
ي�ستخدمون���ه يف املفاو�ض���ات
املقبلة يف جنيف ،وحماولة �إقامة
منطق���ة تركية عازلة داخل �سورية
متت ّد �إىل حلب ،وتكري�س واقع جديد
يجعل �سورية حتت �سيطرتهم.
�أم���ا عل���ى اجلبه���ة املقابلة،
فيتحدث الإعالمي���ون املح�سوبون
عل���ى املعار�ض���ة ال�سوري���ة،
والداعمون للمجموعات امل�سلحة،
عن تخ ٍّل �أمريكي عنهم ،و�أن الرو�س
والنظام ال�سوري يعملون بتوجيه
�أمريك���ي وا�ضح لإف�ش���ال «الثورة
ال�سورية» و�إبقاء الأ�سد يف احلكم،
ومطالب���ة املعار�ض���ة بالتعاون
مع���ه يف امل�ستقب���ل للتخل�ص من
«داع�ش».
وبني هات�ي�ن الر�ؤيتني ،يت�ضح
�أك�ث�ر ف�أك�ث�ر ع���دم ثق���ة الأطراف
الإقليمي���ة بال�سيا�س���ة الأمريكية
يف ال��ش�رق الأو�س���ط ،ويف �سورية
بالتحدي���د ،والت���ي تكرّ�سه���ا
الت�رصيح���ات املتناق�ض���ة الت���ي
ت�ص���در ع���ن الأمريكي�ي�ن �أنف�سهم
حول «املنطق���ة الآمنة» و«م�صري
الأ�س���د» ،وغريها م���ن �إ�شكاليات
ال��ص�راع ال�س���وري املختلفة .لكن،
وبالعودة �إىل عقي���دة �أوباما التي
�أعلن عنه���ا ،وبالنظ���ر �إىل �سياق

مواق���ف و�سل���وك الأمريكي�ي�ن يف حتى ت�سقط �سورية ويتداعى حمور
املنطقة خالل �سن���وات خم�س من املقاومة ب�أكمله ..لكن ح�ساب احلقل
عمر الأزمة ال�سورية ،ميكن ا�ستنتاج مل يطابق ح�ساب البيدر ،ما �أعادهم
بع����ض «الثواب���ت» الأمريكي���ة ،للقت���ال للحفاظ عل���ى م�صاحلهم
ونفوذه���م يف منطقة حيوية تُعترب
و�أهمها:
ال خ���روج م���ن منطق���ة ال�رشق قلب العامل .عملي ًا وواقعياً ،ال ميكن
الأو�سط قبل ترتيبها ب�شكل يتوافق لدولة عظم���ى ك�أم�ي�ركا �أن حتكم
مع امل�صالح الأمريكية :لعل احلديث العامل بدون قدرته���ا على التحكُّم
الأمريكي عام  2012عن ا�سرتاتيجية بكل املناط���ق اجلغرافية يف الكرة
جدي���دة للواليات املتح���دة لرتك الأر�ضية.
ال�رشق الأو�سط واالجتاه نحو احتواء
ال ت�سلي���م للرو����س مبجم���ل
ال�صني ،دف���ع البع�ض لالعتقاد ب�أن ال�ساح���ة ال�سورية ،حي���ث ميكن �أن
الأمريكي�ي�ن �سيخرج���ون ويرتكون يتم���ددوا منها مل��� ّد نفوذه���م �إىل
املنطقة ملن ي�شاء �أن يحكمها ،وهو جمم���ل ال�رشق الأو�س���ط ،بل �أق�صى
اعتقاد �سطحي.
ما ميكن �أن ي�سم���ح به الأمريكيون
بع���د االنت�ص���ارات امليدانية التي
حققها الرو����س وحلفا�ؤهم ،تقا�سم
نف���وذ يف �سورية م���ع الأمريكيني،
ولع���ل «التق�سي���م الأمن���ي» الذي
اقرتحه كريي م�ؤخراً على الرو�س هو
ٌ
معارك حلب
تفصيل في املدخل لتقا�سم نفوذ حقيقي وجدّي
الحرب العالمية الدائرة في يف ال�سلط���ة ال�سورية التي �ستنبثق
عن املرحلة االنتقالية.
سورية ..فعلى خطوطها
ال تدخُّ ���ل ع�سكري��� ًا مبا�رش يف
تُ رسم حدود نفوذ الدول �سوري���ة :لقد حدد الرئي�س الأمريكي
اخل���ط الأحمر الع�سك���ري بالن�سبة
العظمى في المنطقة
له ،وهو التدخُّ ل الربّي ،لذا كان من
الوا�ضح �أن هناك قراراً نهائي ًا بعدم
زجّ قوى �أمريكي���ة للقتال مبا�رشة،
وع���دم دع���م �أي تدخ���ل ع�سك���ري
مبا�رش يف احل���رب الدائرة ،و�أق�صى
ما ميكن �أن يح�ص���ل عليه احللفاء
يف الواقع ،الأمريكيون بالغوا يف الإقليميون واملعار�ضة ال�سورية هو
تقييم قدرة «الإخ���وان امل�سلمني» الدعم الع�سكري ملجموعات م�سلحة
عل���ى حك���م املنطق���ة ،وت�صوروا موجودة داخل �سوري���ة ،وتزويدها
�أنه���م قد تو�صّ ل���وا بع���د «الربيع ب�أ�سلح���ة ال ت�ش���كّل خط���راً عل���ى
العرب���ي» ع���ام � ،2011إىل ترتيب الأمريكي�ي�ن ،وعلى التحالف الدويل
�شام���ل للمنطق���ة ،بقي���ادة تركية يف امل�ستقبل.
ت�ؤمّن امل�صال���ح الأمريكية ،وت�ؤمّن
ال «مناطق �آمن���ة» يف �سورية،
�أمن «�إ�رسائي���ل» ،وما هي �إال �أ�شهر وذلك لأن كلفة ت�أمني تلك املناطق

الآمن���ة عالية ج���داً ،ولأن حتقيقها
�سي�ستفي���د منه �أردوغ���ان لتقوية
نفوذه يف كل من تركي���ا و�سورية،
وهو ما ال ينا�سب الواليات املتحدة،
الت���ي ت�سع���ى دائم��� ًا �إىل التحكُّم
بامل�س���ارات جميعه���ا ،وحت���اول
منع احللفاء م���ن التفرُّد وا�ستخدام
خيارات �أحادية.
�إعطاء هام����ش حمدود للحلفاء
للتح���رُّك ،عل���ى �أن ال ي�صل �إىل حد
امل�سّ باخلطط الأمريكية ،وقد يكون
عدم االرتياح ال���ذي كان ي�شعر به
الرئي�س الأمريك���ي جتاه ال�سعودية
وبع����ض احللف���اء الآخري���ن قب���ل
جميئه �إىل احلكم ،قد حتوّل �إىل نوع
م���ن «التحدّي ال�شخ�ص���ي» ،ولعل
تلميحاته الأخرية حول �أن «بع�ض
م�س�ؤويل ال���دول ينتظرون رحيله»،
ويعتربون���ه «بط���ة عرج���اء»،
فيذكره���م ب�أن م���ا زال لديه �أربعة
�أ�شه���ر كاملة ،وي�ستطي���ع �أن يفعل
فيه���ا الكثري ،هي ر�سائ���ل وا�ضحة
 ول���و مرره���ا بنوع م���ن املزاح للحلف���اء الذين يعتق���دون �أنهمي�ستطيعون التمرد والقيام ب�أعمال
ال تتوافق م���ع م�صال���ح الواليات
املتحدة الأمريكية.
يف املح�صلة ،ما ح�صل يف حلب
لي�س تف�صي�ل�اً يف احلرب العاملية
الدائرة يف �سورية ،بل على خطوط
حل���ب تُر�سم ح���دود نف���وذ الدول
العظم���ى يف املنطق���ة ،وما تهديد
ك�ي�ري بعواقب وخيم���ة ،ومطالبة
الف���روف ب�إقفال احل���دود الرتكية،
�سوى م�ؤ�رشات على تفاو�ض بالنار
يجري على الأر�ض ال�سورية ..ويبقى
حلكَم والفي�صل مَ ن
امليدان ال�سوري ا َ
�سيح�صل على ماذا.

د .ليلى نقوال

يف �إط��ار تعزيز التحالف ب�ين «�إ�رسائيل» واململكة
العربي��ة ال�سعودي��ة ،و�صياغ��ة املواق��ف امل�شرتكة
م��ن ملف��ات و�أزمات املنطق��ة ،وتب��ادل املعلومات
اال�ستخباري��ة ،وو�ض��ع اخلطط والربام��ج الإرهابية
�ضد ال�ساح��ات العربية ،واللق��اءات ال�رسية الدورية
ب�ين م�س���ؤويل البلدي��ن ،تتقاط��ر الوف��ود الع�سكرية
ال�سعودي��ة على فل�سطني املحتل��ة .فقد ك�شف م�صدر
�أمن��ي �سعودي �أن وفداً ع�سكري�� ًا �سعودي ًا �ضم �سبعة
�ضب��اط من اجلي���ش ال�سع��ودي و�ص��ل �إىل فل�سطني
املحتل��ة قب��ل �أي��ام ،لزي��ارة مع�سك��رات تدري��ب
ومن�ش���آت ت�صني��ع ال�س�لاح ،مو�ضح ًا �أن ه��ذا الوفد
الع�سك��ري هو الرابع الذي يقوم بزيارة �إىل تل �أبيب،
وزي��ارة هذه الوفود ال تن��درج يف �إطار زيارة كبار
امل�س�ؤولني ال�سعودي�ين �إىل فل�سطني املحتلة ،وكان
رئي���س الأركان ال�سع��ودي قد راف��ق الوفد الع�سكري
الأول الذي زار فل�سطني املحتلة قبل �أكرث من �شهر.

¡ «الكاريبي»� ..أر�ض خ�صبة لتجنيد
«الدواع�ش»

ن��ش�رت �صحيفة «التامي���ز» الربيطاني���ة تقريراً
يفي���د ب�أن منطق���ة الكاريبي بات���ت �أر�ض ًا خ�صبة
لتجني���د متطوعني يف �صفوف تنظي���م «داع�ش»،
بعد �سف���ر العديد من ال�شباب م���ن ترينيداد وعدد
م���ن امل�ستعمرات الربيطانية ال�سابقة يف الكاريبي
�إىل �سوري���ة .وذكر التقرير �أن � 89شخ�ص ًا على الأقل
م���ن ترينيداد هم الآن يف �صفوف تنظيم «داع�ش»،
بح�سب تقديرات ر�سمية .م���ن جهته ،حذّر الرئي�س
ال�ساب���ق لقي���ادة املنطقة اجلنوبي���ة يف اجلي�ش
الأمريكي؛ اجل�ن�رال جون كيلي ،م���ن �أن نحو 150
�شخ�ص��� ًا �سافروا من منطق���ة الكاريبي �إىل �سورية،
م�ش���دداً على �أن القلق الأكرب هو من ر�سالة التنظيم
�إىل ه�ؤالء للبق���اء والتح�ضري لهجمات يف بالدهم.
ونق���ل التقرير ال�صحفي عن �أرث���ر �سنيل؛ املفو�ض
ال�سامي الربيطاين ال�ساب���ق يف ترينيداد ،قوله �إن
«املجموع���ة التي ذهبت �إىل �سورية وتلقّت تدريب ًا
منا�سب��� ًا على الأ�سلحة ،وح�صل���ت على خربة يف
اجلبهات الأمامية للقت���ال� ،ستكون �سا ّمة وخطرة
جداً».

¡ جمرّد ر�سائل

ر�أى حمللون فل�سطيني��ون �أن حدة الت�رصيحات من
اجلانب�ين «احلم�س��اوي» وال�صهي��وين والتهدي��دات
املتبادل��ة ه��ي جم��رد ر�سائ��ل �إىل �أك�ثر م��ن جهة؛
ا�ستعرا�ض�� ًا وتذك�يراً وتغطي��ة جله��ات الو�ساط��ة،
وال تعن��ي اق�تراب ا�شتع��ال مواجه��ة ع�سكري��ة بني
الطرف�ين ،حيث «�صمام��ات الأم��ان» حتر�ص على
�إجناز هدنة طويلة الأمد ،وهذه ال�صمامات يف �أيدي
الأتراك والقطري�ين ،ففي الوقت الذي تت�صاعد حدة
االتهام��ات املتبا َدل��ة بني «حما���س» و»�إ�رسائيل»،
تتوا�ص��ل اللق��اءات ب�ين قي��ادة احلرك��ة ال�سيا�سية
وامل�س�ؤولني القطريني والأتراك ،و�آخرها لقاء رئي�س
املكت��ب ال�سيا�س��ي خال��د م�شعل م��ع رئي���س وزراء
تركيا داود �أوغلو يف الدوحة.
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عــربــي

السفير «العمادي»..
وحدود مهمته
و�إن كن���ا ال ن�صدّق ما تتناقله
�أو ت�رسّب���ه و�سائ���ل الإعالم يف
الكيان ال�صهيوين ،وما تذكره من
معلومات �أو �أخبار �أو ت�رصيحات
تتعل���ق بال�ش�أن الفل�سطيني ذات
ح�سا�سية كبرية مت�س املقاومة،
لك���ن يف املقاب���ل ال ن�ستطي���ع
�أن منرّ م���رور الك���رام عند هذه
الت�رسيبات.
جديد ه���ذه الت�رسيب���ات ما
ذكرت���ه �إذاع���ة «ك���ول هعري»
العربي���ة من �أن رئي����س اللجنة
القطرية لإع���ادة �إعم���ار قطاع
غ���زة؛ حممد العم���ادي� ،أبلغ ما
ي�سم���ى «من�سّ ق �ش�ؤون احلكومة
اال�رسائيلي���ة» يف املناط���ق؛
اجل�ن�رال يو�أف مردخ���اي ،خالل
مغت�صبة
َ
اجتماع بينهما عُ قد يف
ت���ل �أبيب� ،أن حرك���ة «حما�س»
و�ضع���ت مقاتليه���ا يف حال���ة
ا�ستنفار ملن���ع �إطالق ال�صواريخ
خ�ل�ال عي���د الف�ص���ح اليهودي،
لتُ�ضيف الإذاعة العربية ذاتها �أن
ال�سفري القط���ري حممد العمادي
ك�شف �أم���ام اجل�ن�رال مردخاي
حقيقة �إحب���اط «حما�س» ثالث
حم���اوالت لإط�ل�اق ال�صواريخ
باجتاه املواق���ع «الإ�رسائيلية»
خالل العيد املذكور.
وتك�ش���ف بع����ض املواق���ع
الإلكرتوني���ة ،على ذمة امل�صادر،
�أن ال�سفري حمم���د العمادي كان
قد ات�صل ب���الأخ �إ�سماعيل هنية؛
نائب رئي�س املكت���ب ال�سيا�سي
حلركة «حما�س» ،ي�ستو�ضح منه
حقيقة الت�رصيح���ات التي �أدىل
بها يف حفل لـ«حما�س» ،والتي
هدد فيها بنف���اذ �صرب املقاومة،
وتفجري الو�ضع بوجه االحتالل،
وحقيقة �إب���داء ال�سفري العمادي
ا�ستغرابه م���ن هذه الت�رصيحات
التي �شوّ�شت عل���ى جهوده عند
«الإ�رسائيلي�ي�ن» ال�ستئن���اف
�إدخ���ال الإ�سمن���ت وا�ستكم���ال
م�شاري���ع الإعم���ار ،معت�ب�راً �أن
ت�رصيح���ات اجلن���اح الع�سكري
حلرك���ة «حما����س»؛ الق�س���ام،
وت�رصيح���ات هني���ة ،ال تخ���دم
جهوده ،وتزيد الواقع تعقيداً.
ال�سفري حمم���د العمادي ،و�إن
كان رئي����س اللجن���ة القطري���ة
لإعادة �إعمار قطاع غزة ،يت�رصّف
وك�أن���ه احلاكم ب�أم���ره� ..صحيح
�أن بل���ده قط���ر قدّم���ت وتق���دم
امل�ساعدات لقطاع غزة ،لكن هذا
�شيء ،و�أن ميار����س دور الو�صي
ف���ذاك �شيء �آخر ،وه���و ره ٌن يف
توق���ف حركة «حما����س» عنده
لتتخ���ذ ما يتنا�س���ب من مواقف
تُفه���م من خالله���ا «العمادي»
احل���دو َد الواج���ب �أن يتوق���ف
�سعادته عندها.

رامز م�صطفى
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العراق ..ومزامير الفوضى األميركية
دخ���ل العراق م���ن جديد يف عني
العا�صف���ة ال�سيا�سي���ة ،م���ع ا�ستمرار
�إقامته يف الدوامة الأمنية التي ترف�ض
الواليات املتحدة من خ�ل�ال �أدائها �أن
تُخ���رج بالد الرافدين منه���ا �إال مثخَ نة
باجلراح.
مل تكن املفاج����أة الت���ي �أحدثها
«التي���ار ال�ص���دري» بال�سيطرة على
الربملان وقي���ام البع�ض ب�رضب بع�ض
النواب جمرد رد فعل وهياج جماهريي
ت�صع���ب ال�سيطرة علي���ه ،خ�صو�ص ًا �أن
العراقي�ي�ن يُجمعون عل���ى �أن «التيار
ال�ص���دري» هو من القوى الأكرث تنظيم ًا
ورمب���ا ان�ضباط���اً ،وبالت���ايل لي�س���ت
م�صادف���ة �أن تكون ال
ذريع���ة للخ�صوم كورق���ة ا�ستفادة يف
�إط���ار التناح���ر ال�سيا�س���ي ،قد جاءت
بعد �إعالن ال�سيد مقتدى ال�صدر تعليق
العمل ال�سيا�س���ي لكافة �أطر «التيار»،
احتجاج ًا على الف�س���اد وعدم ت�شكيل
حكوم���ة تكنوق���راط ،وكذل���ك على ما
اعتربه تق�صرياً �شعبياً.
يكم���ن اال�ستغ���راب �أن اخلط���وة
«ال�صدرية» تزامنت م���ع زيارة نائب
الرئي����س الأمريكي ،ال���ذي �صبّ الزيت
على النار ،و�أر�س���ل �إ�شارات احتمال �أن
تع��� ّم الفو�ض���ى الع���راق �إذا مل ت�سارع
القوى ال�سيا�سية يف معاجلة امل�شكالت
التي ظاهرها الف�ساد ،وهي حقيقة ،لكن
تخت���زن يف بواطنها الكثري من املرامي
ال�سيا�سية ،ولذلك مل ي�ستغرب الواعون
مل���ا تري���ده وا�شنطن م���ن �أن ي�رضب
الإره���اب �رضبات متتالي���ة ،و�أبرز تلك
ال�رضبات يف ال�سم���اوة ،وكذلك بغداد،
التي باتت مه���دَّدة وف���ق الت�رسيبات
الأمنية ،الأمر الذي دفع قيادة «احل�شد
ال�شعب���ي» والف�صائ���ل املقاوم���ة �إىل
�سح���ب القوات من اجلبه���ات ،حلماية
بغداد� ،سيما �أن الذي���ن يديرون القوى
الإرهابية اعتق���دوا �أن الفر�صة اقرتبت
لالنق�ضا����ض عل���ى بغ���داد ،يف ظ���ل

جو بايدن �أر�سل �إ�شاراته ب�أن الفو�ضى �ستعم بالد الرافدين ..وهذا ما يح�صل

ما الذي سينتج عن الزيارة
المفاجئة للسيد الصدر
إلى طهران؟

الت�ص���ادم ال�سيا�س���ي ،ولأولئك مظلة
برملانية �أي�ض ًا ميكن اال�ستفادة منها.
هذه ال�صورة القامتة ما كانت لتكون
لو ا�ستُكملت االتفاق���ات ب�ش�أن احلكومة
التي كادت ت�ضع احل���ل على ال�سكة من
خ�ل�ال متري���ر الدفعة الأوىل م���ن وزراء
«حكوم���ة الظرف املخت���وم» ،على �أن
تُ�ستكمل احلكومة خ�ل�ال �أ�سبوع� ،ضمن
خطوات متتالية ،لفكفك���ة الألغام ،وهو

■ وفد من جمعیة امل�شاریع اخلرییة الإ�سالمیة،
برئا�س���ة ال�شیخ روید عما����ش ،زار مفتي �صیدا
و�أق�ضیته���ا ال�شی���خ �سلیم �سو�س���ان ،لتهنئته
بذكرى الإ�رساء واملعراج ،مقدم ًا لل�شیخ �سو�سان
جمموعة م���ن الكتب ولوح���ة ب�أو�صاف النبي
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،كما مت التداول يف
عدد من الق�ضایا وال�ش�ؤون الإ�سالمیة.
■ املحامي جوزيف �أبو فا�ضل ر�أى � ّأن امل�سيحيني
يف لبن��ان لي�سوا حجر ع�ثرة يف مو�ضوع ت�رشيع
يتم الإيحاء بها ،م�شرياً
ال�رضورة �إىل الدرجة التي ّ
�إىل � ّأن «الأم��ر مرتبط ب�ش��كل وا�ضح باالنتخابات
الرئا�سي��ة ،مبعن��ى �أ ّنه��م ال يري��دون الت�رشيع �إال
بوج��ود رئي���س اجلمهوري��ة ،وهم ي�ضع��ون لذلك
�رشوط ًا ،كما � ّأن هناك �رشوط ًا مقابلة».
■ ال�شيخ ماهر حمود ر�أى �أن احلاجة �إىل احلوار
مع الآخر ت�شتد يف �ضوء امل�ستجدات الكبرية على
�ساحة العامل اال�سالمي ،خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات
اخلم�س الأخرية ،حيث ازدادت الأ�صوات واملواقف

ما كان وافق علي���ه «التيار ال�صدري»،
واعترب �أن هذا الإجن���از ما ليتحقق لوال
التحركات ال�شعبية التي قادها وحركها
بنف�سه.
يف الواقع ،لق���د تخلخلت العملية
ال�سيا�سية يف العراق ،وباتت البالد �أمام
انعطافة جديدة ،ورمبا تبادُل يف الأدوار
واملواقع� ،ضمن اللعبة ال�سيا�سية الأخطر
التي تتزامن مع م�س�ألتني هامتني:
 -1ارتف���اع من�س���وب ال���كالم من
جانب الأكراد ،ال�سيما جمموعة م�سعود
ال�ب�رازاين ،باالن�شق���اق الكام���ل حت���ت
ا�سم «اال�ستقالل» ،وه���و ما يلقى دعم ًا
«�إ�رسائيلي���اً» كب�ي�راً ،وكذلك من جانب
تركيا ،الأم���ر الذي تت�ضمن���ه خطة جو
بايدن التق�سيمية للعراق.
 -2وق���ف احلديث عن حترير مدينة
املو�صل؛ ك�أكرب ح�ص���ن لقوى «داع�ش»
الإرهابية ،بعدم���ا كانت على ر�أ�س �سُ لّم
الأولوي���ات ،وه���ذا الرتاجع م���ردّه �إىل

املعادي���ة للإ�سالم يف �أوروب���ا والعامل ،بل يف
بع�ض بالدنا على �ضوء التجارب «الإ�سالمية»
الفا�شلة� ،س���واء التي قام بها التكفرييون با�سم
�إ�س�ل�ام كتبوه ب�أيديهم وقال���وا هو من عند اهلل،
�أو الأخرى التي قام بها «�إ�سالميون حقيقيون»
وخالفوا بها تعاليم الإ�سالم ،وا�صطدموا بحائط
الواقع وظهر ف�شلهم وا�ضحاً.
■ حرك��ة الن�ض��ال اللبناين العرب��ي �أو�ضحت �أن
انتخاب��ات بلدية را�شي��ا و�سائر بل��دات الق�ضاء
تخو�ضها «احلركة» بعيداً عن ال�سيا�سة واحلزبية
والفئوية ،و�إنها يف مدينة را�شيا تركت للعائالت
�أن تختار ممثليه��ا ،و�إن «الأ�ستاذ زياد العريان
املر�ش��ح لرئا�س��ة البلدي��ة ،والذي ندعم��ه �سعى
وم��ا زال �إىل التوافق ،و�إن يف الئحته التي يعمل
عل��ى ت�شكيلها �أفراد ينتم��ون �إىل �أحزاب ،لكنهم
ميثلون عائالتهم ،وهم خمتارون على كفاءاتهم
و�أخالقه��م وخربته��م ،وال تعط��ى االنتخاب��ات
البلدية يف را�شي��ا �أي �صبغة �سيا�سية �أو حزبية،

حتقي���ق «احل�شد ال�شعب���ي» والف�صائل
املقاومة �إجنازات هامة �أغاظت الواليات
املتحدة الأمريكية وحلفاءها.
لق���د اعت�ب�رت الوالي���ات املتحدة
�أن حتري���ر �أي مدين���ة على �أي���دي �أبناء
ال�س�شع���ب العراق���ي دون م�ساعدته���ا
وموافقتها حتدي��� ًا لها ،وبالتايل لقوّتها،
ولذلك حتركت �سفارات ت�ستلهم من الروح
الأمريكي���ة ،وال �سيما ال�سعودية ،وعادت
حماوالت االنق�ل�اب يف العراق ،مقرونة
مع تفجريات �إرهابية من امل�صدر نف�سه،
على �أمل قلب الطاولة والعودة �إىل خطة
بايدن الأ�صلية ،والتي فيها منفعة كبرية
لرتكي���ا وال�سعودية ب�ش���كل مبا�رش ،من
خالل متزيق الع���راق ،لأن عراق ًا موحَّ داً
�سيك���ون قوياً ،وبالتايل ف�إن ذلك ي�ساهم
يف �ضمور ال�سعودي���ة املرتنحة ،وكذلك
تركيا بتاراتها القدمية.

يون�س عودة

ب��ل عائلي��ة وجمتمعي��ة و�إمنائي��ة ،ول��و حاول
الآخرون ت�سيي�سها».
■ لقاء الأح����زاب والقوى وال�شخ�صي����ات الوطنية
اللبنانية رف�����ض �أي لفلفة لف�ضائ����ح الف�ساد ،وال
�سيما ف�ضيحة الإنرتنت غري ال�رشعي ،والتي تك�شف
�إىل �أي م����دى بلغ التورط من قبل جهات نافذة يف
الدولة يف ا�ستباحة الأم����ن الوطني و�رسقة املال
حمم��ل� ًا احلكومة امل�س�ؤولي����ة الكاملة عن
العامّ ،
�أي حماول����ة للفلف����ة الف�ضيحة ه����ذه وغريها من
الف�ضائح التي حتول لبنان �إىل دولة فا�سدة.
■ ال�شيخ ح�سام العيالين ا�ستنكر احلملة املنظمة �ضد
ال�شي��خ �أحم��د ن�صار ،ور�أى �أن اله��دف منها ثنيه عن
مواقف��ه الداعمة وامل�ؤي��دة للمقاومة ،م�ؤك��داً �أن هذا
ال�سنية
التهويل الذي ميار�س��ه البع�ض داخل ال�ساحة ُّ
�ض��د كل من يختلف معه يف الر�أي لي�س بجديد ،لكنه
ال�سن��ة احلكم��اء
مل ول��ن ينج��ح ،لأن موق��ف علم��اء ُّ
واملقاوم�ين الداعني للوح��دة الإ�سالمية هو املوقف
ال�صحيح ،وهذا ما ثبت طيلة ال�سنوات املا�ضية.
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التسوية في اليمن ..بين العناد السعودي والرغبة الدولية
بد�أ فريقا النزاع يف اليمن املتمثالن
بالرئي�س عبد ربه من�صور هادي و«�أن�صار
اهلل» اجتماعاتهم���ا يف الكويت من �أجل
الو�ص���ول �إىل ت�سوية ،مببادرة من �أمريها
ال�شي���خ �صباح الأحمد اجلاب���ر ال�صباح،
وحتت مظلة مندوب الأمم املتحدة لليمن؛
�إ�سماعيل ولد ال�شيخ ،وبعد التزام الفرقاء
بوق���ف �شامل لإطالق الن���ار منذ احلادي
ع�رش من ني�سان /ابريل املا�ضي.
مار�س���ت الدول الك�ب�رى ال�ضغوطات
على هذي���ن الفريقني ،وطلبت منهما عدم
مغ���ادرة الكويت قبل التو�صّ ل �إىل ت�سوية
�سيا�سي���ة تُنهي االزم���ة يف البالد ،وعقد
جمل�س الأم���ن اجتماع َا �أ�صدر يف ختامه
بيان ًا رئا�سي ًا يطلب فيه من االمني العام
و�ضع خط���ة خالل  30يوم��� ًا للم�ساعدة
يف تنفيذ اخلارط���ة املتعلقة بان�سحاب
امليلي�شيات ،وت�سليم الأ�سلحة مل�ؤ�س�سات
الدولة ،ويدعو �إىل وق���ف جميع الأعمال
القتالي���ة ،وال�ستئناف عملي���ة االنتقال
ال�سيا�س���ي على �أ�سا����س النقاط اخلم�س
التي وردت يف القرار الأممي .2216
اجتمع �سفراء  18دولة (�سفراء الدول
اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن
الدويل و�سفراء الدول اخلليجية واالحتاد
الأوروبي و�أملاني���ا) بالوفد اليمني الذي
ي�ضم «�أن�صار اهلل» و«امل�ؤمتر ال�شعبي»
وحلفاءهم بالكوي���ت ،حيث جرى تبادل
وجهات النظ���ر والت�ص���ورات املختلفة،
وكان���ت وجهة نظ���ر «احلوثي�ي�ن» ب�أن
احل���وار ال�سيا�س���ي هو املدخ���ل الوحيد
للحل ،ولي�س العمل الع�سكري.
عُ ق���دت العدي���د م���ن االجتماع���ات
املنف���ردة ب�ي�ن �إ�سماعي���ل ول���د ال�شيخ
و«احلوثي�ي�ن» ،وبينه وبني وفد الرئي�س
امل�ستقيل هادي من�صور ،وكانت نتيجتها
�أن واف���ق اجلميع عل���ى مناق�شة النقاط

مظاهرات طالبية يف مدينة تعز ترف�ض العدوان ال�سعودي على اليمن

اخلم����س ال���واردة يف الق���رار  ،2216لكن
اخلالف كان حول بحث الأولويات يف هذه
النقاط ،مع �إ��ص�رار الوفد اليمني على �أن
يكون احل���ل �شامالً ،ومنه ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية ،ولي�س جزئي ًا يقت�رص على
مناق�شة الأم���ور الأمنية املتعلقة ب�سحب
امل�سلحني من امل���دن وت�سليمهم ال�سالح
حلكومة من�صور امل�ستقيلة.
يف اخلال�ص���ة ،اخلط���وات الأوىل
للت�سوية بد�أت ،وذل���ك بنا ًء على الإرادة
الدولية ،وتوجه���ات الرئا�سة الأمريكية

الداعي���ة �إىل فت���ح قنوات احل���وار بني
ال�سعودية و�إيران ،وبعد اعرتاف الرئي�س
الأمريكي ب���اراك �أوباما ب�أنه ارتكب �أكرب
خط أ� يف ليبيا ،وهو نق�ص التخطيط ملا
السعودية في مأزق..
وستذهب مرغَ مة إلى الحل بعد الإطاحة بالعقي���د القذايف يف عام
 ،2011حيث مل يعد لدى �أي من الفريقني
الشامل الذي يأخذ بعين
احلج���ة يف خمالف���ة ه���ذه الإرادة ،لأن
االعتبار مصالح الشعب اليمني ا�ستمرار ال�سعودي���ة يف اعتداءاتها على
اليمن �سي�أخذه �إىل املجهول� ،سيما �أنها
عجزت عن حتقي���ق �أي تقدم ميداين يف
اجلبهة ،بل �أك�ث�ر من ذلك ،ف�إنها خ�رست

اإلسالم يتراجع في أوروبا ..فما السبب؟
ك�شف ا�ستط��ل�اع للر�أي �أج����ري يف فرن�سا� ،أن �صورة
الإ�س��ل�ام تراجعت عم����ا كانت عليه يف ع����ام  ،2010يف
كل م����ن فرن�سا و�أملانيا من حي����ث اندماج امل�سلمني يف
املجتمع ،ومكانة الإ�سالم يف البالد.
وك�ش����ف اال�ستطالع ال����ذي �أجراه معه����د «�إيفوب»
الفرن�س����ي ،و�أقام مقارن����ة بني فرن�س����ا و�أملانيا يف هذا
ال�ص����دد� ،أن����ه يف  2010كان  ٪55م����ن الفرن�سيني يرون
�أن نف����وذ الإ�سالم وح�ضوره �أكرب مم����ا ينبغي يف البالد،
وو�صلت ن�سبتهم اليوم �إىل � ،٪63أي بزيادة ثماين نقاط.
احلقيق����ة الوا�ضحة متام ًا هي �أن واقع امل�سلمني الآن
ال يتفق و�أح����كام اال�سالم ،فقد �شاع����ت بينهم اخلالفات
واالخت��ل�اف ،بل واحلروب� ،سواء كانت حروب بني الدول،
�أو نزاع����ات حملية لدى بع�ض ال�شع����وب � ،أو بني بع�ض
ال����دول املتجاورة ،كالع����راق و�إيران ،وهذا ب��ل�ا �شك �أمر
حم����زن وم�ؤ�سف ،لأنه يدل عل����ى �أن امل�سلمني قد تخلوا
عن املبادئ الت����ي �أ�س�سها الإ�سالم كعنا�رص هامة لإقامة
الأمة الإ�سالمية.
واقع امل�سلمني يف �أوروبا الآن يختلف عن ما كان عليه
احلال قبل ظهور «القاع����دة» و«داع�ش» ،وه�ؤالء الذين

يتزيّنون بزي الإ�سالم ،ويرتكبون �أعما ًال تخالف الإ�سالم،
�إمنا ي�سيئون �إليه ،وهذا لي�س ل�سوء فهمهم للإ�سالم� ،إمنا
هو نتيجة ال�سيط����رة الإعالمية لـ«القاعدة»و«داع�ش»..
فالأفع����ال ال�شيطانية التي يرتكبها ه�����ؤالء املتعط�شون
للدم����اء ال عالقة لها بالإ�سالم ،والدي����ن منها براء ..هذه
الأفعال لي�ست من �أخالق الإ�سالم ،وال من �أحكام ال�رشيعة
التي يزعم ه�����ؤالء �أنهم يعمل����ون لتحكيمها ،فال�رشيعة
الإ�سالمية حرّمت القتل والتحري�ض والرتويع..
املده�����ش يف الأمر �أن الإع��ل�ام العربي مل يدافع عن
م�سلم����ي �أوروبا ول����و ب�أ�ضعف الإميان ،وهن����ا يجب �أال
يغيب عن الأذه����ان دور ال�صهيونية العاملية يف تكوين
هذه املنظمات الإرهابي����ة� ،إذ نعرف جيداً عقيدة العنف
والإرهاب يف الفكر ال�صهي����وين ..وبذلك و�صلت الأو�ساط
ال�صهيونية التي تعمل ل�صالح «�إ�رسائيل»� ،إىل ما كانت
تري����ده� ،أال وه����و ت�شويه �صورة امل�سلم��ي�ن يف كل بقاع
الأر�ض ،والهدف طبع ًا هو حتويل الأنظار عن اجلرائم التي
تُرتكب يف فل�سطني.

�أحمد الطب�ش

نفوذها الكبري بعد �سيطرة «احلوثيني»
يف ال�شمال ،والتكفرييني يف اجلنوب.
وعل���ى الرغ���م من املن���اخ الدويل
ال�ضاغ���ط لإيق���اف احل���رب ،م���ا تزال
ال�سعودي���ة م�ستم���رة يف خرقها لوقف
�إطالق النار ،ب�سبب عنادها ،وتعمل على
عرقل���ة املفاو�ض���ات من خ�ل�ال تعليق
وف���د احلكومة م�شاركته فيه���ا ،بذريعة
خروقات «احلوثيني» لوقف �إطالق النار،
والتي نفاها الوفد «احلوثي».
وهنا ن�س�أل :على ماذا تراهن ال�سعودية
يف �سعيه���ا الحتالل بع����ض املحافظات
والعا�صم���ة �صنع���اء ،الت���ي ي�سيط���ر
«احلوثيون» عليها ،والتي يدافعون عنها
ب�أج�ساده���م ،بع���د �أن ف�شل���ت يف توريط
دول عربي���ة و�إ�سالمي���ة �أ�سا�سية ،كم�رص
وباك�ستان ،لزجه���م يف فيتنام ميني؟ هل
تراهن على «داع�ش» و«القاعدة» اللتني
احت�ضنتهما ،وهي الآن م�ضطرة ملقاتلتهما
بعد �سيطرتهما على جنوب اليمن؟ وكيف
�ستواجههم���ا يف ال�سعودية بعد �إعالنهما
احلرب عليه���ا؟ وه���ل ال�سعودية التي مل
تتمكّن من من���ع «احلوثيني» من الدخول
�إىل �أرا�ضيه���ا يف جي���زان وع�سري وجنران،
و�سارع���ت بداية �إىل وق���ف جزئي لإطالق
النار عل���ى احلدود امل�شرتك���ة ،خوف ًا من
زيادة التوغل داخ���ل �أرا�ضيها ،قادرة على
احتالل مناطق النفوذ «احلوثي»؟
ال�سعودي���ة يف م����أزق ،والت�سوي���ة
وُ�ضعت على نار هادئ���ة ،واملفاو�ضات
�ست�أخ���ذ وقت��� ًا ب�سبب العراقي���ل التي
ت�ضعه���ا ال�سعودي���ة ،لكنه���ا يف نهاية
املطاف �ستذهب مرغمة �إىل احلل ال�شامل
ال���ذي ي�أخذ بع�ي�ن االعتب���ار م�صالح
ال�شعب اليمني.

هاين قا�سم
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حسن مقلد :السعودية في مأزق ..وإيران ولبنان يولدان مخاضًا رحبًا
�إع���ادة متو�ضع ق���وى النفوذ يف
املنطق���ة ي�ضغ���ط باجت���اه ت�رسيع
التح���والت اجلذرية عل���ى امل�ستوى
ال���دويل ،ملا له م���ن عالقة مبا�رشة
بالو�ضعني االقت�صادي وال�سيا�سي..
جريدة «الثبات» حاورت رئي�س
حترير جملة «الإعمار واالقت�صاد»؛
ح�سن مقل����د ،املتابع لأدق تفا�صيل
التح����والت يف لبن����ان واملنطق����ة
والع����امل ،و�إليكم �أبرز م����ا دار من
حوار:
�أزم���ة لبن���ان البنيوي���ة بح�س���ب
مقل���د مرتبطة بخيارات���ه الكربى على
امل�ستوي�ي�ن االقت�ص���ادي وال�سيا�س���ي،
بر�أيه ،كلفة الهدر والف�ساد تف�صيل �صغري
ناجت عن قرار حتويل اقت�صادنا الوطني
�إىل اقت�ص���اد ريعي ،حي���ث تكون �أوىل
نتائجه �رضب كل �أن�شطت���ه الإنتاجية
ال�صناع���ة والزراعية ..يربط مقلد هزالة
اقت�صادن���ا بوج���ود ت�رشيعات وقوانني
ت�سهّ���ل وتدع���م كل �أن���واع ال�صادرات
الإغراقي���ة ،يقول :هذا النه���ج بد�أ ي�أخذ
منحى خطرياً منذ بداية الت�سعينات؛ مع
�إقرار فوائد �سندات اخلزينة بقيمة %40
�أو  ،%46من دون �إلزامهم ب�رضيبة على
الأرباح ،ما �أدى �إىل �رضب كافة قطاعات
الإنتاجية يف البلد.
ولتف�س�ي�ر تلك ال�سيا�س���ات اخلطرة
يقول مقل���د :مع وجود فائ���دة بن�سبة
 %46عل���ى �سن���دات اخلزين���ة ،نحن
نق���ول لأي م�صن���ع �أو م�شغل �أو جريدة
�أو مركز درا�س���ات :ما حاجتكم للعمل؟
لأنه ب�إم���كان �أي مواطن �أن يحوّل مبلغ
� 100أل���ف ل�ي�رة لبناني���ة �إىل  146الف
ل�ي�رة �سنوي���اً ،م���ن دون ال�سري مبنطق
الإنتاج احلقيقي ،فامل�صانع وامل�شاريع
الزراعي���ة ال ميكنها مزاحم���ة قرار من

هذا الن���وع ،كونها لي�س���ت حممية من
املناف�سة اخلارجي���ة ،ولي�ست مدعومة
ببنية اقت�صادي���ة مقبولة حملياً ،فيما
الرب���ح يف �سندات اخلزين���ة م�ضمون.
ي�ضيف مقلد :لهذا ال�سب���ب �شهد لبنان
ل�سنوات دفق ًا مالي��� ًا داخلي ًا وخارجي ًا
كبرياً باجتاه التوظي���ف الريعي ،كونه
ال يحرك عجل���ة الإنت���اج وح�سب ،بل
ي�رضبها نهائياً� ،أما الأرباح الناجتة من
�سن���دات اخلزينة فيت ّم من خاللها �رشاء
كل الب�ضائع من اخلارج.
ه���ذا الواقع امل�ستجد ح���وّل لبنان
تلقائي ًا بر�أي مقلّد �إىل ن�شاط اقت�صادي
قائم على خدمات (مدر�سة  -م�ست�شفى
 م��ص�رف 3( )..ميم) ،يعل���ق م�ضيفاً:ب�سب���ب غ�ل�اء املعي�ش���ة يف لبن���ان،
اللبنانيون على احلدود ال�سورية كانوا
ير�سلون �أبناءهم ومر�ضاهم �إىل مدار�س

وم�ست�شفي���ات �سوري���ة ،والعدي���د من
املواطن�ي�ن �أي�ض ًا ي�ش�ت�رون حاجياتهم
منها.
هذا الواق���ع �أ�شعر اللبن���اين �أن كل
�ش���يء يف البلد «غالٍ » ،كون اقت�صادنا
يعتم���د كلي ًا على اخل���ارج ،فلبنان من
�أك�ث�ر البلدان ال���ذي ي�ست���ورد الأجبان
عل���ى �أنواعها ،كما ال�سي���ارات الفخمة،
وهو �أقل بلد يف الع���امل انتاجاً ،يقول:
هذا النهج لي�س ق��� َد َراً ال ميكن تغيريه،
فيمكن ت�صحيحه بخط���وات اقت�صادية
عك�سي���ة ،فنقدي��� ًا على �سبي���ل املثال،
مع حجم الودائع ال���ذي يتجاوز �أربعة
�أ�ضعاف �إنتاجنا ،ميكن فر�ض قرار �إن�شاء
قطار يف لبنان يربط ال�شمال باجلنوب،
والبقاع ،بكلف���ة مليار دوالر ،من خالل
ت�سليف���ات امل�ص���ارف اللبنانية ب�شكل
�سه���ل وا�ستثنائي ،وه���ذا امل�رشوع من

مقلّ د :لبنان بحاجة إلى تنفيذ
مشاريع صغيرة وكبيرة في
آن لتغيير وجهه االقتصادي
المهترئ

�ش�أن���ه �إيقاف االكتظاظ ال�سكاين الهائل
يف امل���دن ،واحلد من غ�ل�اء العقارات
القات���ل فيها� ،إ�ضاف���ة �إىل �أنه ميكنه �أن
يح��� ّل م�شكل���ة ال�ضغط عل���ى قطاعي
الكهرب���اء واملاء يف امل���دن ،ما ي�سهّل
عل���ى النا�س العي����ش يف قراها ،ويح ّل
�أزم���ة �رضورة �إيج���اد �سك���ن �أو �إيجار
بجانب العا�صمة.
احللول بح�سب مقلّ����د معروفة� ،إن
توفرت النيات ،يقول :ت�صوّر �أن ديغول
ا�ستط����اع تغيري وج����ه فرن�سا الزراعي

وال�صناع����ي بغ�ض����ون � 5سنوات ،نعم،
الدول����ة عندم����ا ت�أخذ ق����رارات مفيدة
ميكنه����ا حت�س��ي�ن معي�ش����ة مواطنيها.
ورداًعل����ى �س�ؤال حول �إيق����اف الطبقة
ال�سيا�سي����ة كل م�سعى �إ�صالحي جدي،
يق����ول :مل يع����د بالإم����كان اال�ستمرار
بالنهج ال�سائ����د على �شاكلة �أن لبنان
لديه بئ����ر نفط وميك����ن اال�ستدانة من
عائداته ،وه����ذا الأمر ي�ستل����زم تنفيذ
م�شاريع �صغرية وكبرية يف �آن ،لتغيري
وجه لبنان االقت�ص����ادي ،فلبنان الذي
ي�ست����ورد الي����وم ح����وايل  50ملي����ون
دوالر ل���ش�راء الورد �سنوي����اً ،ي�ستطيع
وه����و الذي ميلك �أف�ض����ل طبيعة وتربة
لزراعته� ،إنت����اج ب�أقل تقدير حواىل 20
مليون دوالر كخطوة �أوىل ،وتوفري هذا
املبلغ من اال�سترياد يجلب للبلد طاقة
�إنتاجية ،وي�شغّل مئات العائالت مببلغ
 20ملي����ون دوالر ،و�إذا �أ�ضفن����ا �إليه����م
توف��ي�ر  200ملي����ون دوالر من ا�سترياد
لبن����ان لزي����ت القل����ي من �أ�ص����ل 450
مليون دوالر ل�رشائه ،ب�إن�شاء حمطتي
تكري����ر زيت الزيت����ون �إىل زيت نباتي
لوق����ف رم����ي ع���ش�رات �آالف تنك زيت
زيت����ون املزارعني ،و�إيق����اف «�إجبار»
اجلي�����ش اللبناين عل����ى �رشائه ب�سعر
الكلفة لإ�سن����اد امل����زارع ،نكون بذلك
وفّرنا  200ملي����ون دوالر على فاتورة
اال�ست��ي�راد ،و�شغّلن����ا �آالف العائ��ل�ات
اللبنانية ،وب�إجراءات وم�شاريع ب�سيطة
كهذه ميكن ت�صحيح بنية اقت�صادنا.
ميكن �إنعا�ش ال�صناعة اللبنانية من
جديد لو توفّ���رت اجلهود بح�سب مقلد،
فلبنان يف الق���رن املا�ضي كان مزدهراً
يف قطاع اجللديات والأحذية والن�سيج،
والدلي���ل على ذل���ك �أن ال�صناعي ف�ؤاد
حدرج مالك معمل «تريكو ال�رشق» كان
لدي���ه حوايل  1000عام���ل وموظف يف
معمله ،لكن �إجراءات وزير املالية ف�ؤاد
ال�سنيورة عام  1992ق�ضت على معمله
نهائياً ،رغم �أن �أمواله مودعة لدى بنك
بحر املتو�س���ط ،ون�صيحة ال�سنيورة له
ب�رضورة �إقف���ال معمل���ه �أجربته على
نقله �إىل م�رص ،رغم ح�رسته ،كونه كان
نا�شط ًا من���ذ اخلم�سينات .ي�ضيف مقلد:
بع���د � 6سنوات؛ يف الع���ام  ،1998كان
ف����ؤاد حدرج يف لبن���ان لديه  50عام ًال
يف لبن���ان ،ومعمله كلي��� ًا يعتمد على
�إنتاجه يف م�رص.
يقول ح�س���ن مقلد :رافق���تُ الرئي�س
رفي���ق احلري���ري �ضمن الوف���د اللبناين
الذي وقّ���ع اتفاقية ال�رشاك���ة اللبنانية
مع �أوروب���ا ،وناق�شتُه على منت الطائرة
ب�رضورة و�ضع �رشوط الدولة اللبنانية،
ناق ًال �إلي���ه وجهة نظر وزي���ر االقت�صاد
التون�سي يف ه���ذا املجال ..وحتدثنا مع
احلريري عن البطاط���ا ،فكان جوابه �أنه
يري���د �أخذ كافة بطاطا لبنان لبيعها يف
�أوروب���ا ،رغم �إحلاح���ي و�إ�شارتي �إىل �أن
موا�صف���ات البطاطا يف �أوروبا ال تتوافق
مع موا�صفات البطاطا يف لبنان� .أحدّثك
بع���د م�ضي � 15سنة على توقيع اتفاقية
ال�رشاكة مع �أوروب���ا ،ما تزال موا�صفات
البطاط���ا اللبنانية ال تالئ���م موا�صفات
البطاطا الأوروبية.

يع���وّل مقلد على جتربة ح�صلت منذ
عامني ،وتبني بع����ض القوى ال�سيا�سية
�سيا�س���ة و�ضع ال�رضائ���ب على قطاعي
املال والعقارات ،يقول :جتميدها اليوم ال
يعني عدم ال�سري بها ..وال�سري بها يعني
�أنه ميكن نق���ل وجهة االقت�صاد اللبناين
من اقت�صاد ريعي �إىل اقت�صاد منتج.

�إيران ..و�أمريكا
ماذا عن حتوالت املنطقة بعد التفاهم
الإيراين  -الأمريكي حول ملفها النووي؟
وهل من نتائ���ج �سلبية على ال�سعودية،
الت���ي ب���د�أت تعاين م���ن �أزم���ة مالية؟
يقول مقلد :النف���ط بالن�سبة لل�سعودية،
كم���ا الع���رب ،كان «لعن���ة» ..الن�شاط
االقت�صادي القائم عل���ى عائدات مالية
ي�شل قطاعات الإنت���اج ،وهذه هي حال
ال�سعودية منذ � 35سنة ،فرغم تدفق �آالف
مليارات ال���دوالرات عليه���ا ،ال�سعودية
كمن يلعب لعب���ة «الروليت» الرو�سية،
واليوم من خالل �سيا�سات تخفي�ض �سعر
النف���ط� ،أطلقت الر�صا�ص���ة على نف�سها،
وحُ جتها بامتالك قدرة مالية ميكنها �أن
حتتمل �أكرث م���ن �إيران ورو�سيا ،لل�ضغط
عليهما �سيا�سياً� ،أ�سقطت فنزويال (احللقة
الأ�ضعف) ،و�إيران �صمدت كون اقت�صادها
ال يعتم���د على ال�ص���ادرات النفطية مع
�إجراءات العقوب���ات التي تطالها ،فكيف
م���ع ا�ستقب���ال تدف���ق م���ايل كبري مع
حترير �أر�صدتها املجمدة ،ورو�سيا متلك
احتياط��� ًا نقدي ًا كافي��� ًا ملواجهة انحدار
�أ�سعار النفط مدة � 5سنوات.
ب���ر�أي مقلد ،ال�سعودي���ة �أكرث البلدان
ت�رضراً من اللعبة الت���ي نفذتها ..بر�أيه،
اللعب���ة و�صلت �إىل حده���ا الأق�صى مع
�إفال����س �صندوقني �سياديني م���ن �أ�صل
ثالثة ،كون عجز ميزانيتها العامة يقدّر
بحواىل  88مليار دوالر ،فاململكة اليوم
�أوقفت نهائي ًا كل امل�شاريع االجتماعية،
ومتجهة لال�ستدانة م���ن �أ�سواق الأوراق
املالية يف العامل ،م���ن خالل �إ�صدارين،
�أحدهم���ا  21ملي���ار دوالر ،والآخ���ر 10
مليار دوالر.
بخ�صو����ص الإتف���اق الإي���راين -
الأمريك���ي ،يعترب مقل���د �أن ال�ضغوطات
عل���ى طهران �ست���زداد يف املدى ال�ضيق
املنظور ،كما على لبنان والعراق .يقول:
يف نهاية املطاف حجم التفاهم النووي
وتداعياته كبريان جداً ،و�سينعك�س على
كاف���ة دول املنطق���ة� .إي���ران يف موقع
جتاذب كب�ي�ر ج���داً ،وخياراتها متوقفة
حول اال�ست���دارة �رشق ًا �أم غرباً ،م�صلحة
اي���ران بر�أيي بغ�ض النظ���ر من مواقفها
ال�سيا�سي���ة ،التوجُّ ���ه �إىل منظومة دول
«الربيك����س» ومنظم���ة «�شانغهاي»،
كونه���ا منظم���ة �صاع���دة يف العامل ،ال
باجت���اه املنطومة الغربي���ة املرتاجعة،
وهذا الأمر بر�أي���ي �سيو�صلنا �إىل مرحلة
«تنظيم امل�صالح» ،ويف االقت�صاد حكم ًا
ه���ذا املحور الذي يبد�أ م���ن �إيران مروراً
بالعراق و�سورية و�صو ًال �إىل لبنان ،لديه
�آفاق وا�سعة لناحية الن�شاط االقت�صادي.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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«الثبات» تشارك في مؤتمر «إعالميون من العالم اإلسالمي ضد التطرف»
�شارك����ت �صحيف����ة «الثبات» يف
امل�ؤمتر الذي نظّم����ه املنتدى الدويل
لـ«�إعالميون من العامل الإ�سالمي �ضد
التط����رف» ،حتت عن����وان «ال�سيا�سة
الإعالمي����ة يف مواجهة التطرف» ،يف
مو�سكو ،بح�ضور �أكرث من � 70صحافي ًا
من خمتلف بل����دان العامل اال�سالمي،
وممثل����ي و�سائ����ل �إع��ل�ام رو�سي����ة
و�أجنبية.
ولفت امل�شارك����ون خالل اجلل�سات
�إىل �أن الف�ضاء املعلوماتي الذي ت�شكل
مع نهاية القرن الع�رشين ،يقدّم العديد
من الفوائد ل�صالح الب�رش ،لكن مع ذلك
مت من خالل����ه �أي�ض ًا توجيه عدد كبري
من اجلماه��ي�ر بالأفكار املتطرفة التي
كان يجهد فيها �سابق ًا بع�ض املهمَّ�شني
يف املجتم����ع ،ونتج ع����ن ذلك ظهور
منظمات �إجرامي����ة �أ�صبحت مواردها
وقدراته����ا الإيديولوجي����ة واملالي����ة
والع�سكري����ة قابل����ة للمقارن����ة م����ع
الهي����اكل والنظم احلكومية ،و�أ�صبحت
تنظم هذه املنظمات التعبئة الفعالة
مل�ؤيديه����ا اجل����دد يف جمي����ع �أنحاء

�أمني ال�سر بنيامني بوبوف مفتتحاً امل�ؤمتر بح�ضور ميخائيل بوغدانوف

الع����امل ،لغر�ض تدمري �أ�س�س احل�ضارة
الإن�سانية ،وقد ت�رضر من ذلك املاليني
من النا�س ،معتربين �أنه «�إذا مل ننتبه

�إىل حجم املخاطر ،ومل يتخذ املجتمع
الدويل �إج����راءات عاجلة وهادفة عرب
مواجهة حازمة لهذه الظاهر ،ميكن �أن

ت�ص����ل هذه املخاط����ر �إىل كل بيت يف
عوا�صم العامل».
وق����ال امل�شاركون« :نح����ن نحثّ

جمي����ع �أولئ����ك الذين يتّفق����ون معنا
ملطالبة املنظمات الدولية ،خ�صو�ص ًا
هيئ����ة الأمم املتحدة ،باتخاذ خطوات
فعّالة لتح�سني املفاهيم وت�صحيحها
عرب ف�ضاء املعلومات العاملي ،وذلك
ع����ن طريق �إغالق القن����وات التي تبث
وتن���ش�ر التطرف والأف����كار املعادية،
به����دف �إيجاد فراغ �إعالم����ي �أمام من
يروّجونه����ا ،وعرب منع موارد الإنرتنت
وو�سائل الإعالم من هذا النوع ،للق�ضاء
عليها تدريجياً».
كما دعا امل�شاركون جميع ر�ؤ�ساء
للتو�صل �إىل مبادرات ت�رشيعية
ّ
الدول
على امل�ستوى الوطني لتجرمي الأفعال
املرتبطة بانت�شار التط����رف والأفكار
املعادي����ة للأجان����ب ،و�إىل االعرتاف
ب�أن هناك �شب����كات توا�صل اجتماعي
وقن����وات تلفزيوني����ة و�سمعي����ة تبث
على اله����واء مبا�رشة �سيا�سات و�أفكار
قادة املنظم����ات املتطرفة والإرهابية،
وينبغ����ي �أن يُعرب ما تق����وم به �أعما ًال
�إجرامية تخ�ض����ع للمالحقة اجلنائية
لدى للمحاكم الوطنية والدولية.

ّ
«المركز االستشاري للدراسات والتوثيق» ينظم حلقة نقاش حول
«التكتالت السياسية واألمنية في غرب آسيا»

أهل بيروت
يحييون «أربعة أيوب»

عقد املرك����ز اال�ست�شاري للدرا�سات
والتوثي����ق جل�س����ة نقا�����ش بعنوان
«التكتالت ال�سيا�سية والأمنية يف غرب
�آ�سيا» ،حا�رض فيها د� .صادق خرازي؛
م�ست�ش����ار نائ����ب رئي�����س اجلمهورية
الإ�سالمي����ة الإيراني����ة ،و�شاركت فيها
نخبة م����ن الباحثني واملهتمني وعدد
من ال�شخ�صي����ات الفكرية وال�سيا�سية
والأكادميية والإعالمية.
رئي�����س املرك����ز اال�ست�ش����اري
للدرا�سات والتوثي����ق؛ د .عبد احلليم
ف�ض����ل اهلل ،نوّه بـ«ال����دور الهام الذي
ميكن �أن ت�ؤديه التكت��ل�ات ال�سيا�سية
والأمني����ة واالقت�صادي����ة يف املنطقة
يف الظ����روف الراهن����ة» ،م�شدداً على
«�أهمي����ة �أن يقوم التع����اون الإقليمي
على �أ�سا�س امل�شاركة والتكامل ولي�س
على �أ�س�����س تناف�سي����ة ال �صدامية»،
الفت ًا �إىل �أن «التكتالت الإقليمية متثّل
معرباً منا�سب ًا للخ����روج من الأزمات
الراهنة الت����ي ي�شكل املكوّن الإقليمي
عام ًال �أ�سا�سي���� ًا يف ت�صاعدها ،كما �أن
التعاون وال�رشاك����ة بني دول املنطقة
يف �إط����ار التكت��ل�ات املنا�سب����ة ،يُع ّد
و�سيلة منا�سبة لإع����ادة �صوغ هوية
املنطق����ة على �أ�س�����س متوازنة حتفظ
التنوع من ناحية ،وحتمل يف طياتها
الأبع����اد القومي����ة والإ�سالمي����ة التي
ت�شكّل �أ�سا�س ًا متين���� ًا لتعاون �إقليمي
�أكرب».
م����ن جهت����ه ق����ال د .خ����رازي �إن
«نقطة االرتكاز الأ�سا�سية يف �سيا�سة
اجلمهوري����ة الإ�سالمية ه����ي احلفاظ
على الأم����ن واال�ستق����رار يف املنطقة
عل����ى �أ�سا�����س التع����اون م����ع الدول

�شه����دت ب��ي�روت ع��ب�ر
تاريخها الكثري من العادات
والتقالي����د الت����ي اندث����ر
بع�ضه����ا ،ومنه����ا «ذك����رى
�أربع����ة �أي����وب»؛ حني كان
�أهل بريوت يقيمون منذ ما
قبل الإ�سالم الذكرى تكرمي ًا
للنبي �أي����وب عليه ال�سالم،
ل�ش����دة �ص��ب�ره واحتمال����ه
امل�صاع����ب والأمرا�����ض
وال�شدائ����د التي مرت عليه،
وا�ستمر م�ؤمن ًا �صابراً ،ومث ًال
يحتذى يف ال�صرب.
ع���ادات وتقالي���د يزخر
به���ا تراث ب�ي�روت ،ما يزال
بع�ضها را�سخ ًا يف �أذهان من
�صحون املفتقة على الطاوالت املنت�شرة
عا�رص �إحياءها ،ومن بينها
على �شاطئ الرملة البي�ضاء
الذكرى الت���ي يتم االحتفال
به���ا يف الأربعاء الأخري من
�شه���ر ني�سان على �شاطئ الرملة البي�ضاء ،حيث يتوجه البيارتة رجا ًال ون�ساء
مب�أكوالته���م ،ويف طليعتها حلوى «املفتق���ة» ،للم�شاركة يف املنا�سبة التي
تق���ام تكرمي ًا للنبي �أيوب عليه ال�سالم ،الذي قي���ل �إنه مكث مدة على �شاطئ
بريوت.
من جهته����ا� ،أحيت «رابطة �أبن����اء بريوت» الأ�سب����وع املا�ضي منا�سبة
«�أربعة �أيوب» ال�سنوية عند �شاط����ئ الرملة البي�ضاء ،بح�ضور ع�صام علي
ح�س����ن ممث ًال رئي�س بلدية ب��ي�روت بالل حمد ،وجمعي����ات �أهلية وبريوتية،
ومواطنون اعتادوا على �إحياء هذه العادة منذ ع�رشات ال�سنني.
الالفت كان منع و�ضع عربة كُتب عليها «انتو م�ش تيار م�ستقبل ،ما فيكن
تبيعوا على ال�شاطئ ،هون الأمالك للحريري» ..ولأن امل�شاركني مُ لتزمون قرار
«ع����دم ال�صدام» ،فر�ض على منظمي «العربة» اجللو�س يف مكان «مُ نزوٍ »،
يف وق����ت كان عن�رص «�ضخم» يتحدّث على الهاتف مع �أحدهم ويُخربه ب�أن
«الو�ضع ما�شي ،ومنعناهم من ن�صب خيمهم على ال�شاطئ».
يُذك����ر �أن تقليدية االحتفاء ال�سنوي بـ«�أربعة �أيوب» تداخلت هذه ال�سنة
مع الأجواء االنتخابية ع�شية اجلولة الأوىل لالنتخابات البلدية واالختيارية،
التي �ستجرى يف مدينة بريوت يف الثامن من �شهر �أيار املقبل.

د� .صادق خرازي م�ست�شار نائب رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

الأخرى ،خ�صو�ص ًا يف العامل العربي،
و�إذا كان ثمة ت�أثري �سيا�سي يف �إيران
يف اجلغرافيا ال�سيا�سية للمنطقة ،فهو
ت�أث��ي�ر �إيجابي ،ويخط����ئ من يحاول
تف�سريه على �أ�س�س مغايرة ،مثل اتهام
�إيران ب�أنه����ا ت�سعى �إىل الهيمنة على
جريانها».
و�أ�ض����اف �أن «ف�ش����ل بع�����ض دول
املنطقة يف اعتماد �سيا�سات متوازنة
وم�ساهم����ة يف اال�ستق����رار ،دفعها �إىل
ا�ستخدام ح�ضوره����ا داخل املنظمات
الإقليمية لت�صعيد التوتر يف املنطقة،
مث����ل :اته����ام ح����زب اهلل بالإرهاب،
واملزاع����م املوجَّ هة �ضد ايران بدعمها
الإره����اب ،وكذل����ك توجي����ه اتهامات
مماثل����ة �إىل دول تع����اين ممار�س����ات
اجلماع����ات الإرهابي����ة يف �سوري����ة

والعراق».
و�أكد خ����رازي �أن «االتفاق النووي
مل ول����ن ي�ؤثر �أبداً عل����ى مواقف �إيران
اجلوهري����ة املرتبط����ة �أ�سا�س���� ًا بدعم
الق�ضاي����ا العادل����ة ،وال �سيم����ا دعم
املقاومة يف لبن����ان وفل�سطني ،وهذا
ج����زء ال يتج����ز�أ من �سيا�س����ات �إيران
الإقليمية» ،معترباً �أن «موقف القيادة
العلي����ا يف �إي����ران هو رف�����ض تغليب
امل�صالح الفئوية على ح�ساب ق�ضيتني
�أ�سا�سيتني :اال�ستقرار واملقاومة اللتني
نراهما ق�ضية واح����دة ميثلها ال�سعي
�إىل تر�سيخ �أوا���ص�ر التقارب والوحدة
بني دول العامل الإ�سالمي ،الذي ميثل
عُ مق���� ًا ا�سرتاتيجي ًا لإي����ران» ،راف�ض ًا
«ما يحكى عن جيوبوليتيك للت�شيُّع
ت�سعى �إيران �إىل رعايته».
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ُ
هدايا تسعدين بها زوجك
يقول االخ�صائي���ون النف�سيون �إن
الهدية قيمة اجتماعي���ة متوارثة عن
الآباء والأج���داد؛ فقد عُ رف���ت الهدية
منذ ن�ش�أة العالق���ات الإن�سانية ،وهي
�أ�سلوب �إن�س���اين يُك�سب الإن�سان عادة
امل�شارك���ة والعطاء ،ويولّ���د جواً له
الق���درة على حل كثري م���ن امل�شاكل
واملتاعب.
�أحيان ًا يكون لالبت�سامة وقع خا�ص
يف حياة النا����س ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت
هذه االبت�سامة موجَّ ه���ة لأعز النا�س
عل���ى قلوبنا ،ممن نح���ب بالتحديد،
لكن ال بد من العمل على �إعادة �إحياء
العالقة ،وملئها باحلب واحليوية ،من
خالل تغليفه���ا باملفاج�آت و الهدايا،
حيث تُع��� ّد الهدايا من �أك�ث�ر اللغات
تعبرياً عن م���دى احل���ب واالهتمام..
وتبقى الهدية لغ���ة تعبريية دائمة ال
تُن�سى مهما طال الزمن ،ولو طال عمر
الهدية تبق���ى قيمتها معنوي ًا وم�ؤثرة
يف النفو�س.
يف كث�ي�ر من الأحيان حتتار املر�أة
يف الهدي���ة املنا�سِ بة الت���ي يجب �أن
ت�شرتيه���ا لزوجه���ا .ويف �إح�صائي���ة
�أجري���ت على  1000رج���ل ،كان هناك
عدة هدايا هي الأكرث طلب ًا لدى الرجل،
والتي يرى �أنه �سيكون �سعيداً للغاية
�إذا �أهديت له من قبَل زوجته ،منها:
حمفظة من اجللد الطبيعي :معظم
الرجال يحتاج �إىل �شيء حلفظ الأوارق
الهام���ة ،مث���ل البطاق���ة ال�شخ�صية،
�أو رخ�ص���ة ال�سي���ارة ،وكذل���ك حلفظ
النق���ود ،وتقوم املحفظ���ة بهذا الدور
على �أكمل وجه ،كم���ا �أنها تُعترب من
�ضمن اال�شياء التي جتعل مظهر الرجل
كامالً ،ويحر�ص عليها معظم من يهت ّم
مبظهره.
�ساعة يد :يحر����ص معظم الرجال
على التدقيق يف اختي���ار �ساعة اليد

ِ
أنـت

التي يرتدونها ،وع���ن مدى مالءمتها
ملالب�سه� ،أو للمنا�سبة التي �سريتديها
فيها ،فال�ساع���ة التي تنا�سب اجتماع
عمل تختل���ف عن ال�ساع���ة التي من
املمك���ن ارتدا�ؤه���ا يف زف���اف �أح���د
اال�صدق���اء ،ولذل���ك �إذا �أهديتِ زوجك
�ساعة يد ف�سيفرح بها كثرياً.
ح���زام :كل الرجال يرتدون احلزام
على خمتل���ف �أن���واع املالب�س ،فهو

يُعترب من الأ�سا�سي���ات التي يحتاج
�إليه���ا �أي رج���ل كي يكم���ل مظهره،
وي�ساه���م ب�شكل �أ�سا�س���ي يف تكوين
املظهر الع���ام ل�شكل الرج���ل ،لذلك،
�إه���داء ح���زام لزوج���ك �سيزيح عن
كاهله عناء اختيار حزام منا�سب له،
و�سيجعله �سعيدا للغاية.
عطر رجايل :يهت����م الرجال للغاية
باختي����ار العط����ر املنا�سب له����م ،لأنه

اإلتيكيت

تشخيص ومعالجة أهم مشاكل األطفال ()5/4
العدوانية

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

العدواني����ة لدى الطفل قد تكون موروثة عن بع�ض �آبائه
و�أجداده ،وقد تكون ب�سبب اعتالل ع�صبي.
�ضي����ق م�ساحة املنزل ،وعدم وجود متنف�س للأطفال يف
اخلارج ،قد يزيد من درجة العدوانية لديهم ،وهذه امل�شكلة
موجودة بكرثة لدى الأ�رس الفقرية.
�إن معرفة ال�صغار ب�أنف�سهم دائم ًا منقو�صة؛ ولهذا ف�إنهم
يظل����ون م�ستعدين لت�صديق بع�ض م����ا يقال فيهم من مدحِ
وذم.
�إهم����ال الأهل مل����ا ي�شاهدونه لدى الطف����ل من عدوانية
وع����دم تنبيهمم له ،ير�سل ر�سالة ت�شجيعية على اال�ستمرار
يف ذلك.
م�شاهدة �أفالم الرعب وم�شاهدة الأعمال الدرامية العنيفة
ت�ؤدي �إىل ت�شجيع الطفل على ال�سلوك العنيف.
�إذا بل����غ الطفل العا�رشة ،وظل����ت العدوانية وا�ضحة يف
خا�صاً ،خ�شية
�سلوكه ،ف�إن على الأهل �أن يولوا ذلك اهتمام ًا ً
ت� ُّأ�صل هذا املر�ض يف �شخ�صيته.
التدلي����ل املف����رط مثل الإف����راط يف ال�ضب����ط والق�سوة

يعطي االنطباع الأول عنهم ،لذلك ت�أخد
عملية اختيار العط����ر املنا�سب الكثري
من الوق����ت ،وكذلك الكثري من املجهود،
ف�إذا تل ّق����ى الرجل عط����راً كهدية ف�إنه
يك����ون يف غاية ال�سعادة ،لكن احر�صي
املف�ضل لديه �أوالً،
على �أن تعريف العطر َّ
لأن بع�ض الرجال يف�ضّ لون نوع ًا بعينه
وال يغيرّ ونه �أبداً.
خامت ف�ضة :بع�ض الرجال ال يتخلّون

عن اخلامت الف�ضي ،فهو جزء �أ�سا�سي من
مظهرهم ،لذلك �أف�ضل هدية له هو خامت
املف�ضل.
َّ
ف�ضي يحمل لونه
الأجهزة الإلكرتوني���ة ،مثل تقدمي
الهاتف املحم���ول� ،أو جهاز حا�سوب
�شخ�صي «الالب توب»� ،أو �إك�س�سوارات
للأجهزة الإلكرتونية التي ميلكها� ،أو
كامريا �إن كان ممن يحبون الت�صوير.
الرحالت ،العمل على حجز تذكرة
�سفر لكم���ا ،لرتفّها بها عن نف�سيكما،
وتعم�ل�ا على ق�ضاء بع�ض الوقت من
الراحة واال�ستمت���اع ،والرتفيه ،وهنا
يجب التنبّه واحلر����ص على اختيار
الأماكن التي يحبّها زوجك وي�ستمتع
بزيارتها.
ماكين���ة حالقة ال�شع���ر والذقن:
حيث ي�سعى الرجال دوم ًا لالهتمام
مبظهره���م ،ليكونوا �أك�ث�ر جاذبية،
فلذلك اه���دي زوجك ماكينة حلالقة
ال�شعر والذقن ،ليكون دافع ًا له ب�أن
يهت���م بنف�سه �أكرث و�أك�ث�ر ،وبالتايل
ف�إن �رس �أناقت���ه �ستُن�سب �إىل ذوقك
الرفيع.
ار�سمي له �صورته :حاويل �أن تُظهر
مدى �إعجابك باملظهر اخلا�ص لزوجك
عن طريق ر�س���م لوحة له ،ف�إن كانت
لديك القدرة على ر�سم اللوحة بنف�سك
فهذا �شيء رائع� ،أما �إذا مل تتوفر لديك
الق���درة على ذل���ك فا�ستعيني ب�أحد
الفنانني لري�سمها لك ،ف�إن هذه الهدية
�ستث�ي�ر كل مع���اين احل���ب والع�شق
جتاهك ل���دى زوجك ،كم���ا ميكنك �أن
ت�ستعيني مب�ص���وّر فوتوغرايف ليقوم
بعمل �صورة كب�ي�رة احلجم له ،لكن
يبقى الر�سم اليدوي هو الأقوى ت�أثرياً،
لأنه يدل على اهتمام وحب �شديدين
منك له.

والت�أديب؛ كالهما ي�����ؤدي �إىل تقوية النزعة العدوانية لدى
الطفل.
�أف�ض����ل طريقة جلعل الطفل لطيف ًا ومهذَّب ًا هو �أن نعامله
بلطف وتهذيب واحرتام.
ح��ي�ن يلعب الطفل مع من هو �أكرب منه ،ف�إن ذلك يخفف
من العدواني����ة لديه ،وي�ساعده على تع ُّل����م بع�ض الأ�شياء
اجليدة.
من امله����م �أن يرت�صد الأبوان لطفلهم����ا العدواين حتى
مي�سكاه وهو متلبّ�س ب�سلوك جيد وهادئ ،ليقدّما له الثناء
والت�شجيع واملكاف�أة.
كثرياً ما يعتدي الطفل على غريه لأنه مل يتلقَّ �أي تدريب
على التعبري عن ذاته وحقوقه وحاجاته.
يج����ب تدريب الطفل على الرف����ق باحليوانات والعناية
بها ،ويكون ذلك تدريب ًا على رحمة الإن�سان والت�سامح معه.
نح����ن يف زمن ت�شت ّد فيه الأناني����ة ،وي�شتد فيه ال�شعور
بالقوة ،وال�سعي احلثي����ث نحو امل�صلحة ،وهذه كلها تدفع
باجت����اه الع����دوان ،وتولّد امل�شاع����ر العدائي����ة ،ولهذا ف�إن
معاجلة امل�شكلة يجب �أن تكون ح�ضارية يف املقام الأول.

ُّ
التصرف بعد االنتهاء من التمارين الرياضية
أصول
بعد ممار�سة التماري����ن الريا�ضية،
من الطبيعي ال�شعور بدرجة عالية من
التعب ،نتيجة ا�سته��ل�اك كبري للطاقة،
وبالت����ايل ق����د تتجاهل��ي�ن يف بع�ض
الأحيان �أموراً هام����ة تتعلّق بالنظافة
ال�شخ�صية ،لذلك علي����كِ حماية نف�سك
والوقاية من خط����ورة تناقل اجلراثيم،
باال�ستحمام على الفور بعد االنتهاء من
ممار�سة التمارين الريا�ضية ،للتخلّ�ص
م����ن الع����رق وال�شع����ور باالنتعا�����ش،
فاحتفظ����ي بحقيبة خا�صة بك ،حتتوي
عل����ى �أدوات اال�ستحم����ام اخلا�صة بك،
ومب����ا �أن احلمامات امل�شرتك����ة ت�شكّل
�أماكن خ�صبة النتق����ال البكترييا ،البد
من تعقيم ال�صن����دل �أو «فليب فلوب»
قبل االنتهاء من ا�ستعماله وبعده.
وي�شري االخت�صا�صي����ون �إىل �أهمية
ا�ستخ����دام ج ّل اال�ستحم����ام عو�ض ًا عن

ال�صاب����ون ،نظ����راً �إىل خط����ورة احتواء
الأخرية على اجلراثي����م ،م�شدّدين على
�رضورة غ�س����ل ال�شعر بع����د الريا�ضة،
وذلك لتجنُّب ب�رشة �أو فروة ر�أ�س دهنية.
ويلفت����ت خب��ي�رو الإتيكي����ت �إىل
�أهمي����ة جمع املالب�����س املتّ�سخة التي
ا�ستعملتها �أثن����اء التمارين الريا�ضية،
وو�ضعها مع ح����ذاء التمرين يف كي�س
بال�ستيك����ي ،وو�ضع املنا�شف يف كي�س
�آخر ،مع �ضمان غ�سلها على الفور عند
الو�صول �إىل املنزل.
ويف ح����ال �أردت اال�ستحم����ام يف
املنزل ،فم����ن ال�رضوري تبديل املالب�س
عن����د اخلروج م����ن الن����ادي الريا�ضي،
والتخلّ�����ص م����ن الثي����اب املبلّلة من
العرق ،فمن خالل هذه التدابري حتمني
نف�س����ك والآخرين من خط����ورة انتقال
اجلراثيم والتعرّ�ض للمر�ض.

منوعات
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اإلفراط في هذه األطعمة قد يؤدي إلى التسمم
التغذي���ة املتوازنة م���ن الأمور
الهامة التي يجب �أن ي�أخذها الفرد
التغذي���ة ال�سليمة ه���ي �أ�سا�س منو
الإن�س���ان وعافيت���ه ،وقدرت���ه على
العمل.
اعتمد الكثري من الأ�شخا�ص على
نوع واح���د من الأطعم���ة ال�صحية
خل�سارة الوزن� ،إال �أن هناك بع�ضها
مت
ت�صب���ح خطرة عل���ى ال�صحة �إذا ّ
تناولها بكرثة ،ومنها:
 -1امل���اء :الإف���راط يف تن���اول
امل���اء قد ي�ؤدي �إىل الت�سمم ،ويحدث
الت�سم���م املائ���ي عندم���ا ي��ش�رب
ال�شخ����ص كمي���ات كبرية ج���داً من
امل���اء يف وقت واحد ،في����ؤدي ذلك
�إىل انخفا�ض لزوجة الدم وانخفا�ض
الأمالح املوجودة يف الدم ،ما ي�ؤدي
بالت���ايل �إىل �إ��ض�رار يف امل���خ ،ثم
الوفاة.
 -2الربتقال :زيادة كمية ا�ستهالك
الأطعم���ة احلم�ضية ت�ؤثر �سلب ًا على
�صحة املعدة ،ولذلك� ،أي «ريجيم»
يركّز على هذه الفاكهة يجب التنبه
�إىل �أنه���ا ق���د ت�صبح خط���رة على
ال�صحة.
 -3البن���دورة :الإفراط يف تناول
البن���دورة ي�سب���ب زي���ادة حم�ض
املعدة ،وارجت���اع املريء يف بع�ض
الأحي���ان ،م���ا ي����ؤدي �إىل �رضر يف
اجلهاز اله�ضمي.
 -4معلبات التونة :تعتمد التونة
يف تخفي�ض ال����وزن� ،إال انها حتتوي
على كمية كبرية م����ن الزئبق ،لذلك
ف�إن الإف����راط يف تناولها ي�ؤدي �إىل
ارتفاع م�ست����وى الزئبق يف اجل�سد،
ما قد ي�����ؤدي اىل م�شاكل يف الر�ؤية،
و�ضع����ف ال�سمع وال����كالم ،و�ضعف
الع�ضالت.
 -5ال�سبان����خ :تُعت��ب�ر ال�سبانخ
م�ص����دراً ممت����ازاً للربوتين����ات

والألياف والفيتامين����ات واملعادن
املختلف����ة ،لكنها حتتوي �أي�ضا على
«الأك�ساالت» ،وهو مركَّب ي�ؤدي �إىل
ت�ش����كُّل احل�ص����وات يف الكلى ،لذلك
يُن�ص����ح بتن����اول ه����ذه اخل�رضوات
بكميات معتدلة ،وعدم املبالغة يف
تناولها.
 -6املك�رسات :تُعترب املك�رسات
م�صدراً كبرياً من الربوتني ،والألياف،

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

والأحما����ض الدهني���ة الأ�سا�سية،
وال�سيلينيوم� ،إال �أنها حتتوي على
كمي���ة كبرية منه���ا ،والتي ت�صبح
�سام���ة برتكيزات كب�ي�رة ،وت�سبب
فقدان ال�شع���ر ،وه�شا�شة �أو فقدان
الأظافر ،والتهاب اجللد.
 -7الأحما�ض الدهنية «�أوميغا
 »3ت�ساعد على مكافحة االلتهابات
يف اجل�س���م ،ولها دور هام يف من ّو

الدم���اغ وتقلي���ل خط���ر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القل���ب ،لكن الإكثار منها
ميك���ن �أن يكون خط�ي�راً ،فالكمية
املو�ص���ى بتناولها يوميا يجب �أال
تزي���د عن  6غرام���ات ،كونها ت�ؤثر
عل���ى �سيولة ال���دم ،وبالتايل ف�إن
الإف���راط يف تناولها م�رض وخا�صة
لأولئك الذين يتناولون �أدوية متنع
جتلط الدم.
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كم
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 - 6واحدة الرنني (معكو�سة)
3
 - 7مهرب
 - 8مل���ك فرعوين حكم م�رص قبل �أكرث من
4
 33قرنا ومات �صغريا
5
 - 9م���ن �أهم املعامل االقت�صادية على نهر
6
النيل يف جنوب م�رص
 - 10من �أبواب القاهرة القدمية
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8
عــمـــودي
9
 - 1عا�صم���ة م��ص�ر القدمية وم���ن �أبرز
10
الأماك���ن الأثرية يف م��ص�ر  /تعهد بعدم
�أفــقــي
تكرار الفعلة
 - 2يف �أثن���اء اللي���ل  /م���ادة يف �صميم
 - 1عرو�س البحر االبي�ض املتو�سط
مكونات امل�رشوبات الغازية
 - 2بنف�سج  /بيت الأ�سد
 - 3ميدان �شعبي قدمي يف القاهرة  /ت�شتم
 - 3مدين���ة �سميت با�سمها �أه���م قناة بحرية  /رائحة � - 4صم���ت  /ع���ز دين (نف����س الكلمتني
الزهور املنت�رشة
مبعرثة)
 - 4قلعة يف اال�سكندرية بنيت �أيام املماليك  /كد�س
 - 5يك�سد  /الآن باالجنليزية

 -8الكبد :تناول كبد الغنم مفيد
جداً ،فهو غني بالعنا�رص الغذائية،
كالنحا����س ،وبع����ض الفيتامينات
مث���ل« ،»Aورغم ذلك ف����إن تناول
�أكرث م���ن  100غرام م���ن الكبد يف
الي���وم يعن���ي احل�ص���ول عل���ى 6
�أ�ضع���اف الكمية املو�ص���ى بها من
فيتامني « ،»Aو� 7أ�ضعاف الكمية
املو�صى بها من النحا�س يف اليوم،
ما ي����ؤدي �إىل الت�سمم ،و�أهم �أعرا�ض
الت�سمم بفيتامني « »Aم�شاكل يف
الر�ؤي���ة و�آالم يف العظ���ام وغثيان،
�أم���ا الت�سمم مبادة النحا�س في�سبب
تغ�ي�رات ع�صبية تزي���د من خماطر
الزهامير.
 -9املوز :يُع����رف املوز ب�سمعته
احل�سنة ،لطعمه اللذيذ واحتوائه على
عنا���ص�ر غذائية مفيدة للج�سم ،لكن
خ��ب�راء التغذية يحذّرون من الإفراط
من تناوله ،لكي ال يتحول �إىل م�صدر
خطر على ال�صح����ة ،وال�سبب زيادة
ن�سبة �سم����وم البوتا�سيوم «�سيانيد
البوتا�سي����وم» التي ق����د يكت�سبها
اجل�سم ،ما يجعلها م�رضّة بال�صحة،
خ�صو�ص ًا ملر�ضى الف�شل الكلوي.
 -10القرف���ة :م���ن البه���ارات
ال�صحي���ة� ،إذ حتت���وي على الكثري
من م�ض���ادات �أك�س���دة ،وتقي من
االلتهاب���ات ،وتخفّ����ض ال�سكر يف
ال���دم ،ف�ض�ل�ا ع���ن �أهميته���ا يف
تخفي�ض خماطر التعر�ض لأمرا�ض
القلب وال�سك���ري وال�رسطان ،لكن
خ�ب�راء التغذي���ة يو�ص���ون بعدم
الإكث���ار من تناوله���ا ،وال�سبب هو
مادة الكومارين ،فالإكثار من هذه
امل���ادة ممكن �أن ي����ؤدي �إىل ت�سمم
الكبد والإ�صابة بال�رسطان ،علم ًا �أن
الكمية امل�سموح بتناوله ينبغي �أال
تزي���د عن  0.1ل���كل كيلو غرام من
وزن اجل�سم.
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 - 6ي�شع���ر بالنعا����س  /دج���اج ب���دون عظم
(باللهجة امل�رصية)
 - 7ل�ؤل�ؤ  /موقع و�أجهزة التفاعل النووي
 - 8مردود حفل �أو ما �شابه  /جند متخ�ص�صون
بالرمي بال�سهام
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(معكو�سة)
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كاريكاتير

حقائق وشائعات ..حول «الميكروويف»
من ال�سهل جداً ت�سخني الطعام يف «امليكروويف»،
لكن يظن البع�ض �أنه مُ �رضّ بال�صحة وي�ؤذي الطعام..
فما حقيقة هذه الأقاويل؟
«امليكرووي���ف» يطه���و الطع���ام ب�ش���كل كامل:
هذا خط����أ ،فـ«امليكرووي���ف» ال ي�ستطع ت�سخني
امل�أكوالت �شديدة ال�سماكة ،كاللحوم غري املقطَّ عة،
والإ�شعاع���ات الت���ي يبعثها تدخ���ل الطعام بـ-2
� 3سنتيم�ت�رات فقط .لذا ال حتاول���وا طهي الدجاج
واللح���وم احلم���راء داخ���ل «امليكرووي���ف» ،بل
ا�ستخدموه فقط من �أجل �إعادة ت�سخينها.
�إ�شعاع���ات «امليكروويف» ت����ؤدي �إىل ال�رسطان:
خط����أ ،بالرغ���م من تداول ه���ذه ال�شائع���ة� ،إال �أن
�إ�شعاع���ات «امليكروويف» ال ت����ؤدي �إىل ال�رسطان
ب�أي �شكل ،فهذه الإ�شعاع���ات �صغرية جداً ،وتعمل

على حتريك اجلزيئي���ات يف الطعام لت�سخينه ،وال
تخ���رج ه���ذه الإ�شعاعات �إىل اخل���ارج �إال بكميات
�ضئيلة ال ت�ؤثر على �صحة الإن�سان.
يجب االنتباه �إىل املواد البال�ستيكية� :صح ،يجب
عدم ت�سخ�ي�ن امل�أكوالت داخل العلب البال�ستيكية،
لأنها ت�ؤدي �إىل دخول املواد الكيميائية يف الطعام،
واحلل االن�سب هو با�ستخ���دام الأطباق امل�صنوعة
من زجاج �أو خزف.
امليكرووي���ف ي�ؤئ���ر �سلب ًا على امل���واد الغذائية:
خط����أ ،ت�سخني بع�ض امل�أكوالت ب�شكل عام يفقدها
بع�ض املواد الغذائية املوجودة داخلها ،خ�صو�ص ًا
تلك الغني���ة بالفيتامني « »Cوم�ضادات الأك�سدة،
لكن «امليكروويف» بحد ذاته ال ي�شكّل خطراً على
الأطعمة ،وال املغذيات.

قريبًا ..لن تحتاج إلى غسيل مالبسك
اكت�ش���ف بع�ض العلماء يف �أ�سرتاليا (وهي واحدة
من �أك�ث�ر الأماكن على ظهر كوكب الأر�ض تعرُّ�ض��� ًا
لل�شم�س) و�سيل���ة للتخل�ص من البقع العنيدة على
املالب����س؛ بتعري�ضها ل�ضوء ال�شم�س ،فعند تعري�ض
املزيج املكوِّن للبقع ،لل�ضوء ،ف�إن الدقائق املعدنية
ال�صغ�ي�رة تُطلق دفقات من الطاقة ت�ؤدي �إىل تفكيك
�أي م���واد ع�ضوي���ة عالقة بالن�سي���ج يف �أقل من 6
دقائق.
تو�صلت �إىل
و�أو�ض����ح امل�رشف على الدرا�سة الت����ي ّ
هذه النتيجة� ،أن اجلزيئات املعدنية ال�صغرية للبقع
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ال تُغ��ّي�رّ منظر �أو ملم�س الن�سيج ،كما تظل �أي�ض ًا على
�سط����ح املالب�����س عندما يتم غمره����ا يف املاء ،وهذا
يعني �أنه����ا مُيكن �أن تُ�ستخدم مراراً وتكراراً للتنظيف
جُمدداً ،وقال :هن����اك املزيد من العمل للقيام به قبل
�أن نتم ّك����ن من البدء يف رم����ي الغ�ساالت التي لدينا،
لكن هذا التقدم ي�ضع قواعد قوية للتنمية امل�ستقبلية
للمن�سوجات ذاتية التنظيف بالكامل.
ور�أى الدكتور امل�رشف �أن �إحدى ميزات هذه التقنية،
�أن النحا�س والف�ضة ي�شيع ا�ستخدامهما كمحفزات يف
ال�صناعات الكيميائية ،كما �أنهما رخي�صان ن�سبياً.
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:

