هل يتواضع الحريري في طرابلس؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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تتطلع الأن��ظ��ار نحو معركة االنتخابات البلدية يف مدينة
طرابل�س ،التي يتوقع املراقبون �أن تكون حامية ج��داً ،خ�صو�صاً
�أن معركة بلدية ب�يروت �أك��دت م��دى ال�تراج��ع يف �شعبية رئي�س
«تيار امل�ستقبل» �سعد احلريري ،وبهذا �أملت �أو�ساط مقرَّبة من
احلريري �أن يكون قد فهم الدر�س جيداً ،ويتخلى عما كان يعتربه
«فائ�ض القوة ال�شعبية» ،وينطلق لالتفاق مع الأطراف الأخرى،
ويعطيها مبا يتنا�سب مع �أحجامها ،و�إال �سيتلقّى «در�ساً كبرياً».
السنة التاسعة  -الجمعة  6 -شعبان 1437هـ  13 /أيار  2016م.
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أحــداث

االفتتاحية

قوانين البلديات ضد الفصل
بين السلطات
ت�ش����كل االنتخابات التمثيلية على �أنواعها ،حمطة رئي�سة يف حياة
ال�ش����عوب� ،إذ �إنها ت�����ؤدي �إىل تطبيق قاعدة التداول يف ال�س����لطة .يف
هذا ال�س����ياق ،كان من املمكن ،بل كان يتوجب �أن ت�ش����كّل االنتخابات
البلدي����ة واالختيارية عندنا يف لبنان ،يف دورتها ال�ساد�س����ة ،حمطة
جدية وحقيقية للتداول يف �إدارة ال�سلطة املحلية على م�ستوى املدن
والبلدات والق����رى� ،سيما بعد ف�ضيحة �أزمة النفاي����ات وتفاقم �أحوال
البيئ����ة والتعدي على الأمالك البلدي����ة والعمومية ،وف�ضيحة عقارات
امل�سب����ح ال�شعبي يف منطقة الرملة البي�ض����اء يف بريوت� ،إ�ضافة �إىل
الف�ساد امل�ست�رشي يف امل�ؤ�س�سات العامة ،ويف مقدمها الدوائر البلدية،
لكن �إ�رصار الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة على تعطيل دور الإرادة الوطنية
الناخبة �أجه�ض ه����ذه الفر�صة بالتمديد للمجال�����س البلدية ،ب�إجراء
انتخابات �شكلية ،بدليل تدين ن�سبة املقرتعني يف العا�صمة بريوت.
لقد �شهد لبنان منذ نيله اال�ستقالل عام  1943وحتى العام اجلاري،
�ست دورات انتخابية يف ال�سنوات  1952و 1963و 1998و 2004و،2010
َّ
وراهن ًا يف  ،2016ودائم ًا كانت جتري االنتخابات باال�ستناد �إىل قانون
�ص����ادر مبوجب مر�سوم ا�شرتاعي ولي�س ع����ن املجل�س النيابي� ،أي �أن
الذي كان يقرر وي�ص����در املرا�سيم اال�شرتاعية ه����م الطبقة ال�سيا�سية
احلاكمة ولي�س ال�سلطة الت�رشيعية.
م�ستهجن وغ��ي�ر م�ألوف؛ كي����ف كانت ومل ت����زل الطبقة
�إن����ه �أم����ر
َ
ال�سيا�سية القاب�ض����ة على رقاب ال�سلطة التنفيذي����ة (جمل�س الوزراء
ورئا�س����ة اجلمهورية) تعم����ل على جتاوز مبد�أ الف�ص����ل بني ال�سلطات
بتعطي����ل دور املجل�س النيابي يف درا�سته و�إ�ص����دار القانون اخلا�ص
بالبلديات؟
يفي����د هذا الواقع ب�����أن قوانني البلديات �ص����درت مبعظمها مبوجب
مرا�سي����م ا�شرتاعي����ة ،با�ستثن����اء قانون��ي�ن :الأول ال�ص����ادر بتاريخ
 ،1947/11/27وق����د ت�ألّف من  141مادة ،والثاين حمل الرقم ،29/1963
�أ�صدره املجل�س النيابي بتاريخ  ،27/5/1963ون�رشه رئي�س اجلمهورية
ف�ؤاد �شهاب بتاريخ .1963/5/29
من امل�ؤ�س����ف �أن املجل�س النيابي �أق ّر ه����ذا القانون مبادة وحيدة،
وفاق���� ًا ملا انتهت �إليه درا�سته يف جلنة الإدارة والعدلية ،ومل يناق�شه
م����ادة مادة وف����ق �أ�صول درا�س����ة م�شاريع القوان��ي�ن ،وت�ألف من 121
مادة :بقي هذا القان����ون نافذاً حتى تاريخ �صدور املر�سوم اال�شرتاعي
رقم  ،118/1977بتاري����خ  ،1977/6/30الذي جرت االنتخابات البلدية
باال�ستن����اد �إليه عام  1998و 2004و ،2010وراهن ًا عام  ،2016وذلك بعد
�أن �أُدخل عليه القانون رقم  665/96بتاريخ  ،1997/12/29والذي يتعلق
بتعدي��ل�ات على بع�ض الن�صو�ص يف قان����ون انتخاب �أع�ضاء جمل�س
الن����واب وقانون البلديات وقانون املختاري����ن� ،إذ �أُدخلت عليه جملة
تعديالت ق�ضت ب�إلغاء املواد ( 3و 4و 5و 9و 11و 12و 15و 18و 19و68
و ،)71وذل����ك �أن قانون البلدي����ات يت�ضمن مواداً حتدد نظام االنتخاب،
�إذا �إن����ه ب�إلغاء هذه املواد �أحال التعديل �إىل قانون االنتخاب النيابي،
مبعنى �أن هذا الأخري يط ّبق على االنتخابات البلدية واالختيارية.
خال�صة الق����ول :الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة ه����ي من ي�صدر قانون
البلدي����ات ونظامه����ا االنتخاب����ي ،وهي �أي�ض���� ًا من ين ّظ����م انتخابات
جمال�سها ،خالف ًا لكل القوانني والأعراف ال�سائدة بهذا اخل�صو�ص ،على
�أ�سا�س قهر املبد أ� الد�ستوري :الف�صل بني ال�سلطات.

املحامي د .عدنان �أحمد بدر
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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
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نتائج البلديات ..حقائق بعيدًا عن األرقام
ف���وز «الئح���ة البيارتة» ،لي����س م�ؤ�رشاً
النت�صار الرئي�س احلريري يف العا�صمة ،لأنه
احت���اج يف املنازلة �إىل حلف���اء� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستمرار انكفاء القي���ادات ال�سُّ نية والعائالت
البريوتي���ة العريقة ع���ن املواجهة .وب�رصف
النظر عن الن�سب���ة الهزيلة للم�شاركة ،والتي
ك�شفت عدم «مون���ة» احلريري على القواعد
ال�شعبي���ة امل�صابة بالي�أ����س والإحباط ،ف�إن
نتائج ب�ي�روت جاءت بال ل���ون ،وبال م�ؤ�رش
�إيجابي على �أنها �ستن�سحب انت�صاراً حريري ًا
يف طرابل����س و�صي���دا ،خ�صو�ص��� ًا �أن الن�رص
البريوت���ي لن ميح���و ال�صفع���ة العر�سالية؛
ب�سقوط «الئحة احل���زم» التي اختار ا�سمها
علي احلج�ي�ري تيمن��� ًا بـ«عا�صفة احلزم»،
ما يعن���ي ر�سالة وا�ضح���ة للحريري وخلفه
ال�سعودي���ة �أن عر�سال ورمب���ا مناطق �سُ نية
�أخ���رى الحق���اً ،ترغ���ب باخلروج م���ن ربيع
االنتحار العربي ،ومن مغامرات �سعد احلريري
الإقليمية.
انت��ص�ر احلري���ري فق���ط عل���ى احللفاء
امل�سيحيني يف ب�ي�روت ،و�سحبهم �إىل حتالف
ي�ضم���ن له���م املنا�صفة ،وح���اول «تهذيب»
عبارة «زي م���ا هيي»؛ �أنه���ا تعني احلر�ص
على ح�صة امل�سيحيني ،علم ًا �أن �أ�صل العبارة
يرج���ع �إىل والده ،لكن باتت يف «عهد» �سعد
مقززة جلماهري بريوتي���ة غادرت بريوت ،ومل
تعد تكلف نف�سه���ا عناء احل�ضور من الناعمة
وب�شامون وعرمون من �أجل احلريري �أو �سواه،
خ�صو�ص��� ًا بوج���ود �ش ّح مادي ،فتم���رّدوا عن
احل�ضور ،وبالت���ايل ال يحق للحريري ت�سجيل
العتب على حلفائ���ه �أمام و�سائل الإعالم من
«بيت الو�سط»؛ يف ما ي�شبه االتهام باخليانة،
نتيجة ت�صويت  9000ناخب يف الدائرة الأوىل
و 6000يف الدائ���رة الثاني���ة لالئحة «بريوت
مدينت���ي» ،و«متن�ي�ن» احلريري له���م ب�أنه
حامي املنا�صف���ة وراعي امليث���اق ،علم ًا �أن
قائد «الق���وات» كان جريئ ًا جداً خالل النهار
االنتخابي ،وق���ال يف �إ�شارة لقطف املنا�صفة
من «تي���ار امل�ستقب���ل»« :لنجربه���م للمرة
الأخرية».
انت�ص���ار احلري���ري عل���ى امل�سيحيني يف
ب�ي�روت جاء كما الفوقية الت���ي تعاطى فيها
حليف���ه امل�سيح���ي الأب���رز بريوتي��� ًا النائب
مي�ش���ال فرعون ،الذي «تفرع���ن» يف معركة
اختيار املخاتري ،وقامت القيامة خالل النهار
االنتخابي ،وبلغت حدود املواجهة بني النائب
ندمي اجلميل مع احللفاء عرب معركة الت�شطيب،
وتط���وّرت الأمور �إىل م�شادات بني �أبناء البيت
الواح���د يف التي���ار الوطن���ي احل���ر؛ جماعة
زي���اد عب�س مبواجهة جماع���ة الوزير ال�سابق
نقوال ال�صحناوي ،وتدخّ ���ل �شباب «القوات»
للف�صل ب�ي�ن املتعاركني ،و�إن�شاء حاجز ف�صل
بني خيمة عب����س وخيمة ال�صحن���اوي ،فبدا
امل�سيحي���ون يف بريوت وك�أنه���م �أ�ضعف من
�أن يواجه���وا احلري���ري؛ حر�ص��� ًا على ح�صة
املنا�صف���ة ،ولي�سوا �أقوي���اء �إال على بع�ضهم
يف الأ�رشفية ،وح�سن��� ًا فعلت الرابية بتكليف
املجل����س التحكيمي يف «التي���ار» للتحقيق
مبمار�سات غوغائية ال تليق بالعونيني.
و�إذا كان���ت معرك���ة عر�سال ه���ي معركة
�شخ�صي���ة للحري���ري وخ�رسها ،ف����إن يده مل
تتدخّ ل مبا�رشة يف زحلة ،خ�صو�ص ًا �أن زيارة
احلريري لزحلة منذ فرتة ،والرتحيب احلار به
من قبل ال�سيدة مريي���ام �سكاف� ،أحرقاها يف
ال�صناديق.

الن�صر البريوتي املتوا�ضع بلدياً لن ميحو «ال�صفعة العر�سالية»

خ��س�رت ال�سي���دة مريي���ام �س���كاف يف
زحلة ،وجاءت اخل�س���ارة فادحة لـ«الكر�سي
الباكاوات���ي» لي����س �أمام الأح���زاب فقط ،بل
�أمام �أبن���اء زحلة الراف�ض�ي�ن لفوقية الزعيم
املتوارث ،وب��ص�رف النظر عن الأرقام العالية
يف �صنادي���ق الكاثوليك التي حققتها �سكاف،
ف����إن الإح�صاءات تثب���ت �أن املوارن���ة باتوا
يقارب���ون الكاثوليك عددي��� ًا يف زحلة ،و�أنهم
بطبيع���ة احلال لن يرت�ض���وا �أن يكونوا حتت
جن���اح الزعامة «ال�سكافي���ة»� ،إ�ضافة �إىل �أن
معركة العائالت والأحزاب كانت لك�رس �آحادية
�آل �س���كاف يف زحلة �أكرث م���ن مبارزة فتو�ش،
والف�ض���ل يف العمل املي���داين خلدمة «الئحة
�إمن���اء زحلة» يع���ود �إىل الن�شاط اال�ستثنائي
الذي قامت به ماكين���ة «القوات اللبنانية»،
التي خا�ض���ت املعركة �ضد �سكاف بـ«تكليف
�رشع���ي» من النائ���ب �سرتي���دا جعجع ،ومل
تنكر ال�سي���دة �س���كاف قبل انهي���ار التوافق
وت�شكيل اللوائح �أنه���ا خالل زيارتها ملعراب
�أ�سو ًة بالرابي���ة طلب ًا للدعم� ،أ�سمعتها ال�سيدة
جعجع ما ال يُحتمل من الكالم غري الرتحيبي
بها ،و�أن املعركة ب�ي�ن ابنتي العم ،ولأ�سباب
جذورها يف ب�رشي ،بلغ���ت ذروتها يف زحلة،
وكان القرار «القواتي» مبعركة ك�رس عظم مع
مرييام �سكاف.
والالف���ت �أن معركة زحلة والبقاع الغربي
�أظه���رت «الق���وات اللبناني���ة» ق���و ًة الفتة؛
تر�شيح��� ًا وتنظيم ًا وانتخاب ًا وعم�ل�اً ميداني ًا
عل���ى الأر����ض ،و�أنتجت �إ�ضاف���ة �إىل املك�سب
البلدي ،فوزاً للعديد من املخاتري «القواتيني»
يف زحل���ة ،ونتائج جي���دة يف البقاع الغربي
والقاع ودير الأحمر ،وبدا للمراقبني وك�أن قائد
«الق���وات» باع العماد ع���ون تزكية لرئا�سة
اجلمهورية خالل م�صاحل���ة معراب ،لكن هذه
التزكية «ال تُ��ص�رف» يف �أي مكان ،وما هي

(�أ.ف.ب).

�سوى «�شيك م�ؤجَّ ���ل» بانتظار توافر الر�صيد
الإقليم���ي والداخل���ي ،وقطفه���ا ال�سيد �سمري
جعجع م�سيحي���اً ،وغدا كم���ا النا�سك الزاهد
برئا�سة اجلمهورية.
الن��ص�ر الكبري كان لتحال���ف حزب اهلل -
«�أمل» ،وفوز الالئح���ة املدعومة من عائالت
�شهداء بريت���ال ،والتي �أق�ص���ت الطفيلي عن
امل�شه���د البعلبك���ي ..هذا الفوز ج���اء مدوّياً،
لأنه اقرتن برحيل عل���ي احلجريي عن بلدية
عر�سال ،وارت���اح ق�ضاء بعلبك من جار مزعج
كاد بارتهان���ه �أن يت�سبب مبجازر بني عر�سال
والقرى ال�شيعية املحيطة بها.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن فوز اللوائح املدعومة
من حزب اهلل و«�أمل» مبواجهة لوائح العائالت
يف كافة مناطق بعلبك  -الهرمل� ،أظهر مت�سك
الناخب�ي�ن بوج���ود املقاوم���ة يف قراهم عرب
ال�سلطات املحلي���ة ،لأن و�ضع احلدود يتطلب
ذلك ،عك�س اجلنوب اللبناين الذي تدفعه حالة
الأمن بوجود املقاومة� ،إىل نوع من االنتفا�ضة
الودية للعائالت على ال�شيعية احلزبية ،لكن
ح���زب اهلل وكما دوم���اً ،يتح�س�س واقع «�أهله
ونا�س���ه» ،وجنّد ع��ش�رة �آالف متطوع لإدارة
عمليات انتخابية يف ثمانني قرية بني البقاع
وبعلبك  -الهرم���ل ،و�أعلن نائب الأمني العام
ال�شيخ نعيم قا�سم �أن البلديات لن تكون بعد
اليوم جتمعات حزبية ،بل جمموعات حملية
تعمل فقط يف حق���ل الإمناء ،واحلزب �سيكون
خلفه���ا لدعمها يف هذا املجال ،وهذه اخلطوة
�أرادها حزب اهلل الحت���واء العائالت اجلنوبية
التي تواج���ه اللوائح احلزبي���ة ،وبدا احلزب
وك�أنه يحت�ضن جماهريه مدني ًا كما يحت�ضنهم
�أمني���اً ،فكان املنت��ص�ر الأول يف االنتخابات
حتى الآن.

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net
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همسات

االنتخابات البلدية ..أزمة األحزاب بين الواقعية والمثالية
انته����ت اجلول����ة الأوىل م����ن االنتخابات
البلدي����ة ،دون �أن ي�سجَّ ل �أي خ����رق �أمني �أو
ا�سته����داف ملراك����ز االقرتاع ،م����ا يُ�سقط كل
الذرائ����ع التي تذرّعت بها ال�سلطة ال�سيا�سية
لت�ص����ادر ق����رار ال�شع����ب خالف���� ًا للد�ستور
والقوانني ،ومتار�����س ال�سلطة مبجل�س نواب
ممدِّد لنف�سه خارج �إطار ال�رشعية الد�ستورية
وال�شعبية.
لعل����ه من املفي����د ،وبع����د انته����اء فرز
ال�صنادي����ق وظه����ور النتائ����ج الر�سمية يف
كل م����ن بريوت والبق����اع� ،أن يعمد كل طرف
�سيا�س����ي م�شارك فيه����ا �إىل مراجعة نقدية،
وللواق����ع ال�سيا�سي الذي عك�ست����ه النتائج،
لال�ستفادة من الع�َب�ررَ  ،وميكن لفت النظر �إىل
ما يلي:
�أثبت����ت معرك����ة زحل����ة �أن التفاهم بني
التيار الوطني احلر و«الق����وات اللبنانية»،
وكما كان مقدَّر له من����ذ ح�صوله ،قادر على
حتقيق تغي��ي�ر �سو�سيولوج����ي �سيا�سي يف
املجتمع امل�سيح����ي؛ متام ًا كما فعل حتالف
«�أم����ل»  -ح����زب اهلل يف املجتمع ال�شيعي،
وكما فعلت «احلريرية ال�سيا�سية» مع رفيق
احلري����ري يف املجتمع ال�سُّ ن����ي اللبناين؛ �أي
خلخلة البني����ة الإقطاعي����ة التقليدية التي
حتكّمت باملجتمع و�أقفلت على املجتمع �أي
�إمكانية للتغيري خ����ارج الطبقة الإقطاعية،

وحرمت �أبناء العائالت املتو�سطة وخريجي
اجلامعات و�أ�صحاب الكفاءات من �أي �إمكانية
الخ��ت�راق ما يف جدار �سمي����ك مقفل وممهور
با�سم البيوت ال�سيا�سية.
�أما بالن�سبة لبريوت ،ومبا لها من رمزية
�سيا�سية تف����وق رمزية املناطق الأخرى ،فقد
�أظهرت االنتخابات البلدية فيها �أزمة جميع
الأحزاب والقوى ال�سيا�سية بدون ا�ستثناء.
و�إذا كانت «احلريرية ال�سيا�سية» تعاين
من �ضع����ف وترهُّ ل بعد الأزم����ات املتالحقة
الت����ي عانى منه����ا «تي����ار امل�ستقبل»؛ من

الجولة االنتخابية األولى
أظهرت أن أزمة «الكتائب»
تقل حراجة
و«القوات» ال ّ
عن أزمة التيار الوطني الحر
مع مناصريه

معركة زحلة �أثبتت �أن التفاهم «العوين» « -القواتي» قادر على حتقيق تغيري �سو�سيولوجي �سيا�سي يف املجتمع امل�سيحي

�أزم����ات مالية طاول����ت م�ؤ�س�سات����ه ،وغياب
رئي�سه ،وانق�سامه �إىل تي����ارات تتناف�س بني
بع�ضها البع�ض ،م�صحوبة مبحاولة �سعودية
لتحجي����م احلريري �شخ�صياً ،ف�إن الالفت كان
ظهور الأحزاب امل�سيحية م�أزومة على خطني:
خط ال�شعب الذي مار�س حريته يف الت�صويت
والت�شطي����ب ،وخط امللتزم��ي�ن الذين �أظهروا
مترُّداً علني ًا ق ّل �أن ظهر بهذه احلدّة وال�رصاحة
من قبل.
ولع����ل �أزم����ة «الكتائ����ب» و«الق����وات
اللبناني����ة» ال تق ّل حراجة ع����ن �أزمة التيار
الوطني احلر مع منا�رصيه يف الدائرة الأوىل
م����ن بريوت ،والتي يتناقله����ا الإعالم وك�أنها
الأزمة امل�سيحية الوحيدة املوجودة ،وذلك لأن
ال�شفافية التي اعتاد عليها «التيار» ،وحرية
الت�رصيح و�إمكانية الت�رسيب وامل�صادر التي
متيّز بها ،جتعل من �أي م�شكلة داخلية تتحول
�إىل مادة د�سمة على �صفحات اجلرائد ،بينما
ال تتوافر هذه العنا�رص لدى الأحزاب الأخرى.
واحلقيق����ة �أن امل�شكل����ة التي يعاين منها
التيار الوطني احلر لي�ست م�شكلة انتماء بقدر
ما ه����ي �إ�شكالية مطروحة يف �صميم وجوهر
ال�سيا�سة ،ببعدها الأكادميي والنظري ،وتتمثل
يف اجلدال التاريخي ب��ي�ن املدر�سة املثالية
واملدر�س����ة الواقعية ،وال����ذي مل ي�ستطع �أن
يح�سمه �أهم مفكري العلوم ال�سيا�سية لغاية
الآن.
والإ�شكالية تتجل����ى يف املقاربة الفكرية
التي ينطلق منها كل من منظّري املدر�ستني:
ه����ل املب����ادئ والأخالقيات يج����ب �أن تكون
ح���ص�راً هي املحرك للعم����ل ال�سيا�سي ،ويف
جوه����ره و�أهداف����ه� ،أم يج����ب �أن نحكم على
الظاه����رة ال�سيا�سية بنتائجها� ،أي مبا حتققه
من نتائج �سيا�سية ،بغ�ض النظر عن الو�سيلة
امل�ستخدمة لذلك؟
واقعياً ،يعاين العديد من الأحزاب اللبنانية
من هذه الإ�شكالية ال�سيا�سية التقليدية ،وقد
يك����ون التيار الوطني احلر من �أكرث املت�أثرين
به����ا  -ب�شكل �أكرث عالنية على الأقل  -وذلك
لكثافة املخزون املثايل واملبدئي يف �أدبيات
التي����ار الوطني احلر ،بالإ�ضاف����ة �إىل جتربة
�سيا�سي����ة عمرها � 20سنة ،قام خاللها العماد
ع����ون بتن�شئة جي����ل بكامله عل����ى قيم فكر
ليربايل ،مفعم بالكثري من املفردات املعيارية
والقيمي����ة املثالي����ة� ،رسعان م����ا ا�صطدم -
هذا اجليل  -بتجرب����ة ال�سلطة واحلاجة �إىل
ممار�سة براغماتي����ة واقعية ،مل يعرفوا كيف
يتعاملون معها ب�سهولة.
قد يكون هذا اجلدال بني املثالية والواقعية
بال�ضب����ط ،ه����و ال����ذي �أدّى �إىل انهي����ار «14
�آذار» وتفكُّكها نهائي����اً ،وهو ما جعل «تيار
امل�ستقب����ل» يتحوّل �إىل �أجنحة �ضمن احلزب
الواحد ،و�أوج����د فجوة بني القيادة واجلمهور
الذي �أغرقته قيادته بدعوات ملعرفة احلقيقة
و�إحق����اق العدالة ،وحماي����ة الوجود والكيان
من حزب اهلل ،ثم ع����ادت لتمار�س براغماتية
واقعي����ة ،فتحاوره وجتل�����س �إىل جانبه على
طاولة جمل�س الوزراء.
م����ن هنا ،تبدو انتخاب����ات بريوت مبنزلة
�إن����ذار جلميع القوى ال�سيا�سي����ة لأخذ العرب،
فالتج����ارب لي�����س درو�س ًا بحد ذاته����ا� ،إمنا
التقيي����م ال����ذي يج����ري وا�ستخال�����ص العرب
والدرو�س منها هو املعلّم الأكرب.

د .ليلى نقوال

¡ انتخابيات

• كث�ي�رون م���ن مندوبي «الئح���ة البيارتة»
�شعروا بنوع م���ن الإذالل ،لأنه جرى �إهمالهم
�أثناء وجوده���م يف �أقالم االق�ت�راع ،فلم يتم
تزويدهم باملاء وال بالطعام.
• �أك���د متابع���ون للمعرك���ة االنتخابية على
بلدية بريوت ،وخرباء� ،أن ن�سبة املقرتعني دون
الـ 20باملئة ،ولي�س ع�رشين مع بع�ض الك�رس،
و�أن بع����ض من فاز بالئح���ة «البيارتة» فاز
ب�أ�صوات تنظي���م خا�ض املعركة منفرداً بعدد
قليل من املر�شحني دون �أ�صابع اليد الواحدة
وحم�سوب على «� 8آذار».
• �أح���د الفائزين على «الئح���ة البيارتة» ال
ُيح�سب عل���ى «تيار امل�ستقب���ل» ،لأنه يتبع
ف�ؤاد ال�سنيورة يف كل �صغرية وكبرية.
• بد�أت الهم�سات تعل���و وتتحول �إىل �شكاوى
�صوتوا
من قب���ل العديد من الناخب�ي�ن الذين ّ
معينة،
لالئحة احلريرية ،لأنهم ُوعدوا مببالغ َّ
وحني الت�سديد و ّقعوا على املبالغ التي ُوعدوا
بها ،لكنهم ا�ستلموا ن�صفها!
ر�أى خ�ب�راء يف امل�سائل االنتخابية� ،أنه لو مت
ت�شكي���ل الئحة واحدة م���ن اللوائح املر�شحة
يف ب�ي�روت بوجه الالئح���ة احلريرية ،لكانت
النتائج خمتلفة متام ًا.
• اعترب متابع���ون لل�ش�أن الزحلي �أن «الكتلة
ال�شعبية» يف زحلة ما زالت القوة االنتخابية
مت التوافق
الأوىل يف عا�صم���ة الكثلكة ،ول���و ّ
مع الئحة فتو����ش لكانت النتيجة مل�صلحتها
متام ًا.
• لوحظ �أن �إعالمي�ي�ن ون�شطاء يف قوى «14
�آذار» و»تيار امل�ستقبل» ،وبع�ضهم يعمل يف
و�سائل �إعالمية حم�سوبة على الطرفني� ،أبدوا
حما�سة �شديدة لالئحة «بريوت مدينتي».

¡ نائب واحد فعلي

اعت�بر قانونيون ود�س��توريون �أن��ه بعد انتهاء
االنتخاب��ات النيابي��ة الفرعي��ة يف جزي��ن،
�س��يعترب الفائ��ز النائب الوحي��د الفعلي ،بينما
ُ
ممدداً له��م ،لي�س �إال،
الآخ��رون �س��يبقون نواب ًا َّ
علم�� ًا �أن االنتخاب��ات البلدي��ة �س��تطرح جدي ًا
م�ص�ير جمل���س الن��واب عل��ى ب�س��اط البح��ث،
الن الأ�سب��اب الت��ي دع��ت �إىل التمدي��د �ألغتها
االنتخابات البلدية.

¡ ف�ساد مرتاكم

جزم دبلوما�سي فرن�سي يف بريوت �أن ما ذكرته
تورط احلريري يف
ال�صحافة يف باري����س عن ُّ
ق�ضايا ف�ساد وعموالت لي�س اخرتاع ًا فرن�سي ًا،
�إمنا هو عبارة عن جمموعة معلومات تراكمت
وتقاطعت،و�إن نفي احلريري ال يق ّدم وال ي� ّؤخر.

¡ كالم ال �أكرث

ته ّك��م م�س���ؤول �ش��بابي �س��ابق يف احل��زب
التقدم��ي اال�ش�تراكي عل��ى كالم رئي�س احلزب
النائب ولي��د جنبالط �أنه «�آن �أوان التغيري»يف
احلزب،وقال«:نف���س ال��كالم �س��معناه ب��كل
م�ؤمترات احلزب اللي ا�س��تلم رئا�س��ته وليد بك
م��ن � 40س��نة ،وكلن��ا منتذك��ر كالم��و مب�ؤمت��ر
البوريفاج حتت رعاية العميد ر�ستم غزايل».

¡ ال تعاوُن

رف����ض نقيب مهن ح���رة التع���اون مع خبري
حما�سبة موفد من حمكمة الأمور امل�ستعجلة
للك�شف على امللفات املالية والنفقات.

¡ تفاهة موجَّ هة

أ��صر ناق��د ج��دي للربام��ج التلفزيونية،عل��ى
� ّ
�أن يف لبن��ان برجمة لـ«تتفيه»كل �ش��يء ،و�أن
ال�س��خافات مل تعد حمتمل��ة ،وك�أن هنا ك�إدارة
موحدة توزع الأدوار التافهة وال�سخيفة.
َّ
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لبنان مجددًا في عين العاصفة السعودية « -اإلسرائيلية»
تتك���رر التحذيرات م���ن «�صيف
ملتهب» �سيلفح املنطقة وال يتجنب
لبن���ان� .أو�س���اط �سيا�سي���ة تعترب
�أن عنا��ص�ر التهدئ���ة القائمة التي
�سمح���ت ب�إجراء انتخاب���ات بلدية
مريحة ،قابلة للتغيري ب�شكل �رسيع،
خ�صو�ص ًا عندما ننظر �إىل التطورات
القائم���ة يف املنطق���ة ،والتي تنفي
ا�ستطراداً حاالت التفا�ؤل التي �سبقت
مراحل مفاو�ض���ات جنيف ال�سورية،
والكويت اليمنية.
وت���رى الأو�س���اط �أن «اله���دوء
اللبناين» القائم لي�س مع�صوم ًا عن
الألغ���ام� ،سواء الكامنة� ،أو تلك التي
يجري حت�ضريها م���ن قبَل �أ�صحاب
م�رشوع تدم�ي�ر املنطق���ة العربية،
خدمة للم�رشوع ال�صهيوين ،ولت�أمني
ا�ستمراره.
وتلفت الأو�س���اط �إىل �أن ما �سبق
�أن حتدّث عنه الأمريكيون عن وجود
«خطة ب» يف ح���ال ف�شلت جهود
الرو�س للو�صول �إىل حل �سيا�سي يف
�سورية ،هو حقيقة قائمة وم�ستمرة
يف �أذهان املراهن�ي�ن على انخراط
الأمريكي�ي�ن مبا��ش�رة يف احل���رب
على �سوري���ة ،ولذلك تعمل اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة عل���ى �إف�شال
املفاو�ضات اجلارية على مراحل يف
الكويت ب�ي�ن اليمنيني ،ويف جنيف
بني ال�سوري�ي�ن ،وما جرى من عودة
جلن���ود «املارين���ز» �إىل اليمن ،هو
حلم �سعودي ب�أن يح�صل يف �سورية.
وت�ش�ي�ر الأو�ساط نف�سه���ا �إىل �أن
مرور الوقت يك�شف �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن
�أ�رسار امل�ؤامرة القائمة على املنطقة،
و�آخره���ا اعرتاف رئي�س حزب العمل
ال�صهيوين والنائب يف «الكني�ست»
�إ�سحاق هرتزوغ ب�أن امللك ال�سعودي
�سلمان بن عب���د العزيز قام بتمويل
احلمل���ة االنتخابية الأخرية لرئي�س
ال���وزراء «الإ�رسائيل���ي» بنيام�ي�ن
نتنياه���و ،يف �آذار  ،2015بثمان�ي�ن
مليون دوالر ،وهي م�ساهمة �سعودية

«هرتزوغ» :امللك �سلمان موّل احلملة االنتخابية الأخرية لنتنياهو بثمانني مليون دوالر

ال ميك���ن ترب�أتها م���ن امل�شاركة يف
�سفك الدم الفل�سطيني.
هنا ،تذكّر جهات �أبحاث ودرا�سات،
بكالم �سب���ق �أن قاله م�ؤ�س�س الكيان
ال�صهيوين بن غوري���ون ،يف م�ؤمتر
لندن عام �« :1938آل �سعود وحدهم
امل�ؤهلون للعمل على م�رشوع تطبيع
العالقات العربية « -الإ�رسائيلية»،
وتك�ش���ف �أن �أبناء امللك عبد العزيز،
الأمري من�ص���ور؛ وزير الدفاع حينها،
والأمري فهد ،املل���ك فيما بعد ،تلقّيا
العالج يف �أربعينيات القرن املا�ضي،
خالل احلرب العاملي���ة الثانية ،يف
م�ست�شف���ى «هدا�س���ا» ،ولع���ل هذا
يك�شف خلفية مبادرة فهد عام 1981
لالعرتاف بـ«�إ�رسائيل».
وتنطلق اجلهات املذكورة لتنفي ما
يقال عن تراجع �أمريكي عن املنطقة� ،إذ
�إن املخطط الأ�سا�س كان ت�سليم املنطقة

الخوف من تهجير مئات آالف
النازحين السوريين باتجاه
أوروبا قد يساهم في إبعاد
شبح الحرب عن لبنان

العربي���ة للكيان ال�صهي���وين ،ولأتباع
�أمريكا كال�سعودي���ة وتركيا ،لكن ف�شل
ه���ذا امل�رشوع �أربك التاب���ع واملتبوع،
وبات احلديث عن عودة الأمريكيني عرب
«اخلطة ب» �أم���راً متدا َوالً ،وحتى ذلك
الوقت �سيقوم حكام ال�سعودية وتركيا

ُّ
طرابلس تحدد أحجام المرجعيات السنية

مل يع���د ب�إم���كان الرئي�س �سع���د احلريري
وراعي���ه الإقليمي �أخذ ال�شارع ال�سُّ ني �إىل حيث
يريدان ،كذلك مل يعد بو�سع الأول احتكار متثيل
ه���ذا ال�شارع ،ف�إذا كانت عودت���ه وبقا�ؤه راهن ًا
يف البلد ،وم�شاركت���ه يف االنتخابات البلدية
واالختياري���ة ،و�إدارتها ،تنفي���ذاً لأمر �سعودي،
يف حماولة لإعادة طرح���ه كـ«رجُ ل �أول» يف
«ال�ساح���ة ال�سُّ ني���ة» ،متهي���داً ملرحلة الحق ًة
يت���وىل فيها ت�أليب �أهل ال�سُّ ن���ة �ضد املقاومة،
خ�صو�ص ًا يف �ض���وء ا�ستمرار التعنُّت ال�سعودي
يف التعاط���ي م���ع خمتلف امللف���ات العالقة
يف املنطقة ،يف انتظار جم���يء �إدارة �أمريكية
جديدة ،قد تلبّي رغبات «اململكة» ،ال�سيما يف
�ش�أين الت�صعيد �ضد �سورية وحزب اهلل ،فحتم ًا
لن يُكتب ملهمة احلري���ري النجاح ،بح�سب ما
ت�ؤكد م�صادر �إ�سالمية طرابل�سية تعترب �أنه يف

حال جن���ح زعيم «التي���ار الأزرق» يف مللمة
بيته الداخلي ،يكون حق���ق «�إجنازاً عظيماً»،
على حد تعبريها.
و�أبرز م���ا ي�ؤ�رش �إىل نهاية زم���ن اال�ستئثار
بالطائفة ال�سُّ نية ،هو والدة الثنائي الطرابل�سي:
الرئي����س جنيب ميقاتي والوزير ال�سابق في�صل
كرامي ،وقد ين�ضم �إليهما النائب حممد ال�صفدي،
الذي بد أ� يتبلور عملي ًا مع انطالق التح�ضريات
لالنتخابات البلدية.
ويف ال�سي���اق ترجّ ���ح م�ص���ادر �سيا�سي���ة
طرابل�سي���ة �أال يدخ���ل التحال���ف املذكور يف
مواجه���ة مع «تيار امل�ستقب���ل»� ،إال �إذا ا�ستمر
زعيمه بانته���اج �سيا�سي ًة اال�ستعالء ،وبالتايل
حماولة م�صادرة القرار ال�سُّ ني ،لكن فات الأوان.
وت�ؤك���د امل�ص���ادر �أنه يف ح���ال كان لدى
احلريري حر����ص على وحدة ال�ص���ف ال�سُّ ني،

بت�أجي���ج الن�ي�ران يف �سورية والعراق
واليم���ن ،يف ظ���ل ما ه���و معروف من
تدخُّ ل �أمريكي ملنع العراقيني من قتال
«داع�ش» بالأ�سلوب الذي يكفل الق�ضاء
عليها ولي�س م�شاغلتها.
�أي���ن يق���ع اخلطر عل���ى لبنان؟
الالفت يف هذا الوقت بالذات ،خروج
اجلرنال الأمريك���ي املتقاعد وي�سلي
كالرك ،ال���ذي كان القائ���د الأعل���ى
لقوات حل���ف االطل�س���ي بني 1997
و ،2000بت�رصيح يكرر فيه اعرتافات
م�س�ؤولني �أمريكي�ي�ن �آخرين ،ويقول
�إن «وا�شنط���ن وحلفاءها هم الذين
�أن�ش����أوا جماعة داع����ش الإرهابية،
ملواجه���ة ح���زب اهلل اللبن���اين
مت بتمويل
وتدم�ي�ره» ،و�إن ذل���ك « ّ
خليجي ،ترافق م���ع متويل �أمريكي،
لت�شويه �صورة احلزب».
هذا الأمر يعي����د الكُرة �إىل امللعب

فيظهر ذلك من خ�ل�ال حماولته �إيجاد جوامع
م�شرتك���ة مع باقي مكونات ه���ذا ال�صف ،تكفل
احلف���اظ على وحدت���ه ،خ�صو�ص��� ًا يف م�س�ألة
احكتار متثي���ل �أهل ال�سُّ نة ،وت�شكل االنتخابات
الراهن���ة فر�صة ليثبت العك�س ،و�إذا كان عازم ًا
عل���ى دفع الطائف���ة ال�سُّ ني���ة �إىل مواجهة مع
املقاوم���ة يف مرحلة الحق���ة ،ف�سيلقى رف�ض ًا
لنه���ج كهذا ،من التحال���ف الطرابل�سي و�سواه،
كالوزي���ر ال�سابق عبد الرحيم م���راد ،والنائب
ال�سابق �أ�سام���ة �سعد ،الذين لديهم كل احلر�ص
على العالقات مع الدول العربية ،ويف مقدمها
اململكة العربي���ة ال�سعودية ،ويف الوقت عينه
عدم ن�صب الع���داء لل�رشكاء يف الوطن وللدول
ال�صديقة كافة.
ويف ه����ذا ال�صدد ،ت�أمل امل�ص����ادر من اجلهات
اللبنانية الت����ي تورّطت يف الأزم����ة ال�سورية �أن

اللبن����اين ،عل����ى الرغم م����ن وجود
جمل����ة �أ�سب����اب ت�ساع����د اللبنانيني
على التم ُّت����ع بالأمن حالي����اً� ،أولها،
بالطبع ،ما يقوم به اجلي�ش اللبناين
واملقاوم����ة م����ن ت�ص���� ٍّد للم�سلحني
التكفريي��ي�ن املتجمّع��ي�ن يف جرود
عر�س����ال ،وعلى احل����دود اللبنانية -
ال�سورية ،وا�ستنزاف ه�ؤالء امل�سلحني
ب�رضب����ات متتالية متنعهم من تنفيذ
خمططاته����م ،كما تلع����ب امل�صالح
والرغبات الأوروبية التي و�صلت �إىل
حد زيارة الرئي�����س الفرن�سي هوالند
للبن����ان ،دوراً هام���� ًا يف تربيد تهدئة
خمططات التفج��ي�ر يف لبنان ،خوف ًا
م����ن ت�سببها من تهج��ي�ر مئات �آالف
النازحني ال�سوري��ي�ن باجتاه �أوروبا،
كم����ا ي�ساه����م الف�ش����ل ال�سعودي يف
�إ�شع����ال حرب داخلي����ة لبنانية �ضد
املقاوم����ة ،ع����ن طري����ق �أتباعها يف
قوى «� 14آذار» ،ال����ذي وُ�ضع حد له
ب�ساعت��ي�ن يف ال�سابع من �أيار ،2008
�إال �أن امل�ساعي ال�سعودية ال تك ّل يف
هذا املجال� ،إذ تك�شف بع�ض الأو�ساط
ع����ن عم����ل �سع����ودي د�ؤوب ل���ش�راء
بع�����ض الق����وى املن�شقّة ع����ن حركة
«فتح» داخل املخيمات الفل�سطينية
يف لبن����ان ،وتركي����زاً عل����ى خمي����م
عني احلل����وة ،بغي����ة ا�ستخدامها يف
احلرب ال�سعودي����ة « -الإ�رسائيلية»
امل�ستمرة �ض����د املقاومة ،يف الوقت
الذي تنقل جه����ات خليجية تهديدات
«�إ�رسائيلي����ة» جدي����دة �إىل لبن����ان
و»ح����زب اهلل»؛ ب�أنه����ا �ست�سته����دف
الدول����ة اللبناني����ة وم�ؤ�س�ساتها هذه
املرة �إذا مل تقف �إىل جانبها يف وجه
املقاومة.
فهل �سيج���ر�ؤ العدو على عدوانه
مدعوم ًا بعمل داخلي مموَّل �سعودياً،
�أم �ستك���ون ه���ذه التهدي���دات مثل
�سابقاتها؛ انعكا�س��� ًا للف�شل الذريع
يف حتقيق الرغبات العدوانية؟

عدنان ال�ساحلي

تعيد ح�ساباتها ،وتعمل على االنخراط يف ت�سوية
مع فريق املقاوم����ة يف �سبيل حماية لبنان ،بعد
ف�شل مراهنات هذه اجله����ات على تغيري الو�ضع
الإقليمي وانعكا�سه على الو�ضع الداخلي.
يف املح�صلة ،يب���دو �أن االنتخابات البلدية
�ستك���ون �سيا�سي���ة يف امتياز ،رغ���م طابعها
الإمنائي ،خ�صو�ص ًا يف ال�شارع ال�سُّ ني ،و�سيبذل
الالعبون الأ�سا�سيون فيه ق�صارى جهدهم للفوز
يف معركة تثبت الأحج���ام �ضمن هذا ال�شارع،
من خالل هذه االنتخابات ،ال�سيما يف عا�صمة
«�أه���ل ال�سُّ نة طرابل����س» ،وبالت�أكيد �سيت�أهل
الفائز �إىل ت�أدية دور �أ�سا�سي يف املرحلة التي
تليها ،خ�صو�ص��� ًا يف م�س�ألة �إثب���ات احل�ضور
ال�شعبي لدى كل من املرجعيات ال�سُّ نية.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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من هنا وهناك

معارك حلب ..تقاعس أم تكتيك روسي؟

¡ «دولتان �إ�سالميتان» يف �سورية

ن�رشت �صحيفة الديلي تلغراف مقا ًال بعنوان
«القاع���دة ت�أم���ر بت�أ�سي�س دول���ة �إ�سالمية
ثاني���ة يف �سوري���ة» .وذك���رت ال�صحيفة �إن
زعيم تنظيم القاعدة �أم���ر فرعها يف �سورية
بت�أ�سي�س «�إمارة» لتحدي الغرب؛ فيما يبدو
�أنه تناف�س م���ع تنظيم «الدولة الإ�سالمية»،
م�ضيفة �أن �أمي���ن الظواهري؛ خليفة بن الدن،
�أر�سل كبار م�ساعديه �إىل �شمال غرب �سورية،
و�أعطى دعمه خلطة «جبهة الن�رصة» لإقامة
�أول «�إم���ارة» تابع���ة للتنظي���م ،ال�سيما �أن
الظواهري يواج���ه �ضغوط ًا لإثبات نفوذه مع
تو�سع نف���وذ تنظيم «الدول���ة الإ�سالمية»،
واحتالله���ا �صدارة «اجله���اد الدويل» .وترى
ال�صحيفة �أن���ه �إذا مت تنفيذ اخلطة ،ف�إنها قد
ت�ؤدي �إىل تناف�س «دولتني �إ�سالميتني» على
الأر����ض والنفوذ داخل �سوري���ة التي مزقتها
احلروب.

¡ �ضغوط �سعودية للتوطني

رو�سيا ح�صدت الغنائم ال�سيا�سية والع�سكرية واال�سرتاتيجية الكربى يف ظل وقوفها مع �سورية يف �أزمتها

م����ع بدايات ال�سن����ة ال�ساد�سة
للحرب عل����ى �سورية ،وحماوالت
قيام حل �سيا�سي عرب املفاو�ضات
ال�سورية  -ال�سورية ،ب�إ�رشاف دويل
ورعاية ثنائية �أمريكية  -رو�سية،
ع��ب�ر جترب����ة الهدن����ة املتنقلة
وامل�ؤقت����ة بني الدول����ة ال�سورية
والدول الإقليمي����ة والغربية ،عرب
جماعات املعار�ضة امل�سلحة ،ف�إن
حلب ت�شكل قطب الرحى وبو�صلة
احل����ل يف �سوري����ة واجتاهات����ه،
ونتائج الأزمة ال�سورية وم�ستقبل
النظ����ام واجلماع����ات امل�سلحة،
التكفريية منها والرديفة ،يف ظل
غياب معار�ض����ة �سورية م�ستقلة
ع����ن دول الإقلي����م ،خ�صو�ص���� ًا
تركي����ا وال�سعودي����ة والع����دو
«الإ�رسائيلي» ،حتى �أن م�ستقبل
العالق����ة الأمريكي����ة  -الرو�سية
يف الرعاي����ة الثنائي����ة للحل����ول
يف منطقة ال���ش�رق الأو�سط ،متثل
تر�سيخ���� ًا للوج����ود الرو�سي يف
�سورية واملنطقة.
�إذا متكّن����ت الدول����ة ال�سورية
وحلفا�ؤه����ا م����ن ا�سرتجاع حلب
وريفها ،ف�إن ذلك ميثل نقلة نوعية
لتقرير م�ستقبل �سورية ال�سيا�سي
واجلغ����رايف ،وي�ؤكد وحدة �سورية
ال�سيا�سية واجلغرافية دون تق�سيم
�أو فيدرالية ،و�سيعيد النظام وقواه
الأمنية ال�سيط����رة على العا�صمة
االقت�صادي����ة (حل����ب) ،ومي�س����ك
بالعا�صمت��ي�ن ال�سيا�سية (دم�شق)
واالقت�صادية (حلب) ،وما بينهما،
ويخرج من نفق الأحداث منت�رصاً،
حتى لو بقي����ت بادية الرقة ودير

الزور بيد «الن�رصة» و«داع�ش» .ذلك ،فيما ي�ضغط الرو�س للتوجُّ ه
�أما �إذا ا�ستطاع����ت اجلماعات نحو الرقة ودير الزور ،وترك حلب
التكفريي����ة ،بدع����م م����ن تركي����ا �ضمن اتفاقية الهدنة التي ترعاها
وال�سعودية ،ال�سيطرة على حلب ،رو�سيا و�أمريكا ،ويتجلى ال�ضغط
ف�ستجع����ل منهم����ا ن����داً للدولة الرو�سي بع����دم الدعم اجلوي يف
ال�سورية يف املفاو�ضات ،وتهديداً معركة خان طوم����ان ،التي خرق
للكي����ان ال�سيا�س����ي ل�سورية ،مع امل�سلحون فيه����ا الهدنة ،وقبلها
الرغب����ة والإحل����اح الرتك����ي عرب الهجوم على حلب ،لتثبيت واقع
�أردوغان بال�سيط����رة على حلب ،جديد قبل ع����ودة املفاو�ضات يف
مهم����ا كان الثمن ،لك����ن الأحداث جنيف ،وللإم�ساك مبدينة حلب� ،أو
التي وقع����ت خ��ل�ال الأ�سبوعني التو�سع فيها وح�صار النظام بد ًال
من حما�رصة النظام للم�سلحني.
وال�س�ؤال :ه���ل �إن خالف ًا حقيقي ًا
ظهر بني املوقفني ال�سوري والإيراين
والرو�س���ي� ،أم �أن���ه جم���رد تكتيك
ومناورة رو�سيَّني؟
أي هزيمة لسورية
ال بد م���ن االنطالق م���ن ثابتة
�أ�سا�سية وهي �أن���ه ال جمال لتفكك
وحلفائها في الميدان
التحال���ف ال�س���وري  -الرو�سي -
سيرتد مباشرة على
ّ
الإي���راين ،خ�صو�ص��� ًا يف الأع���وام
روسيا ..فاليد األميركية املقبل���ة ،ب�سبب تقاط���ع امل�صالح
تكف شرّ ها عن موسكو للأطراف الثالث���ة ،التي تدرك جيداً
لن ّ
�أن هذا التحال���ف يحمي م�صاحلها
بالتنا�سب ،و�أنها �ستخ�رس جمتمعة
�أو منف���ردة يف ح���ال ك��س�ر ه���ذا
التحال���ف ،فاجلمي���ع بحاجة �إىل
اجلميع ،ولذا ف�إن تفتُّت هذا التحالف
م�ستحي���ل يف الظ���روف احلالي���ة،
املا�ضيني �أثارت ع����دة ت�سا�ؤالت لكن ميكن له���ذه الأطراف االختالف
وحتليالت حول املوقف الرو�سي ،والتباي���ن يف وجه���ات النظر حول
والتباين ب��ي�ن املوقف ال�سوري  -اخلطط امليداني���ة وال�سيا�سية وفق
الإيراين واملوقف الرو�سي ،والذي �أولوياتها.
�إن اخللل يف االتفاق الرو�سي -
ظهر يف م�س�ألة حتديد الأولويات،
حيث ي�رص الرئي�����س ب�شار الأ�سد الأمريكي هو تنفيذ الرو�س لتعهداتهم
عل����ى ا�سرتجاع حل����ب قبل الرقة باالمتناع عن ت�أمني الغطاء اجلوي
ودير الزور ،ويدعمه الإيرانيون يف للجي�ش ال�س���وري يف اندفاعه نحو

(�أ.ف.ب).

جبه���ات امل�سلح�ي�ن ،وال�ضغ���ط
ال�سيا�س���ي علي���ه ،والت�رسيب ب�أن
الرئي�س الأ�سد لي�س حليف ًا لهم كما
الأتراك م���ع حلف «الناتو» ،مقابل
ع���دم تنفيذ الأمريكي�ي�ن تعهداتهم
بال�ضغ���ط على تركي���ا ملنع ت�سلل
امل�سلحني والعت���اد �إىل �سورية� ،أو
ال�ضغط عل���ى ال�سعودية وحلفائها
لتجمي���د امل�ساع���دات للمعار�ضة
التكفريية ،وهذا م���ا عرّ�ض �سورية
وحلفاءه���ا للغ���در ع�ب�ر ا�ستغالل
«الهدن���ة» لتح�شي���د املعار�ض���ة
والهجوم على حلب وريفها ،وميكن
�أن يتكرر يف درعا �أو غوطة دم�شق،
لك���ن ال بد م���ن لفت االنتب���اه �إىل
�أن �أي هزمي���ة ل�سوري���ة وحلفائها
يف املي���دان نتيج���ة التقاع����س �أو
التكتيك الرو�سي �سريتد على رو�سيا
مبا�رشة ،لأنها تدي���ن يف ا�ستعادة
دورها الدويل �إىل �سورية وحلفائها
بعد التحاقها بهذا املحور بعد �أربع
�سنوات من بدء الأزمة ،وقد ح�صدت
الغنائ���م ال�سيا�سي���ة والع�سكري���ة
واال�سرتاتيجية الك�ب�رى ،و�إذا كانت
رو�سيا حتاول التوازن بني «ال�شيعة
وال�سُّ نة» باملعطى ال�سيا�سي خوف ًا
م���ن تفجري اجلمهوري���ات الرو�سية
الإ�سالمية ،فال بد م���ن التذكري ب�أن
�أح���داث ال�شي�ش���ان �سبق���ت الأزمة
ال�سورية ،وكذلك جورجيا ،ولذا ف�إن
اليد الأمريكية امل�سماة «داع�ش» �أو
«القاعدة» وغريهما لن تكفّ �رشّها
ع���ن رو�سيا� ،س���واء نا�رصت حمور
املقاومة �أو خذلته.

د .ن�سيب حطيط

ُعلم �أن ات�ص��االت ولقاءات متوا�ص��لة تقودها
«�إ�رسائي��ل» واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية،
بتن�س��يق م��ع قطر وتركي��ا ،ل�ص��ياغة مبادرة
حتت �شعار «مبادرة ال�سالم العربية» ،تفر�ض
قوي
و�صاي��ة عل��ى الفل�سطينيني ،وبارتب��اط ّ
م��ع الأردن ،وال ذكر فيها لقطاع غزة ،وهناك
تعه��د �سع��ودي بفر���ض ومتري��ر املب��ادرة
ّ
داخ��ل ال�ساح��ة الفل�سطينية ،علم�� ًا �أن ال�سلطة
الفل�سطيني��ة ال معلوم��ات لديه��ا عم��ا يجري
م��ن ات�ص��االت ولق��اءات .امل�ص��ادر ت�ؤكد �أن
قط��اع غزة هو الذي �سيطلَ��ق عليه ا�سم الدولة
الفل�سطيني��ة ،يف ح�ين �أن ال�ضف��ة الغربي��ة
«املج َّز�أة» عل��ى �شكل كانتون��ات �سيكون لها
ارتباط ب��الأردن ،حتت م�سم��ى الكونفدرالية،
تعه��د �سع��ودي لـ«�إ�رسائي��ل»
كم��ا �أن هن��اك ّ
و�أم�يركا مبوا�صل��ة تهج�ير الالجئ�ين
الفل�سطين�ين يف �سوري��ة ولبن��ان ،وتوطينهم
يف دول �أبدت موافقتها على ا�ستقبالهم ،لذلك
ُيعتق��د �أن متار�س الريا���ض يف الفرتة املقبلة
�ضغوط�� ًا كب�يرة عل��ى القي��ادة الفل�سطيني��ة،
مهددة ب�إغالق الباب ال�سعودي �أمامها.

¡ الهدنة ..مل�صلحة الطرفني

ر�أت م�ص����ادر فل�سطينية متابعة �أن الإعالن
ع����ن هدنة طويل����ة الأمد ب��ي�ن «حما�س»
والع����دو «الإ�رسائيل����ي» ،نتيج����ة جهود
�أنقرة والدوحة ،بحاجة �إىل �أجواء لفر�ضها
ولغطاء ق����ادر على حت ّمله����ا ،فالطرفان ال
يري����دان حالي���� ًا مواجهة وا�سع����ة �أو حرب ًا
جديدة ،ولكل �أ�سباب����ه؛ يف ظروف و�أحداث
خط��ي�رة جتري يف املنطق����ة ،خ�صو�ص ًا يف
�سوري����ة ،وكل ط����رف له �أطماع����ه وخططه
يف تنفي����ذ الربامج ،واحلرب اجلديدة ت�ش ّكل
عائق ًا يق����ف �أم����ام عملية التنفي����ذ ،ومع
�إعالن الهدنة طويل����ة الأمد تُعرف الأثمان،
يف ظ����ل �أجواء الهدوء التي �ستكون ل�صالح
اجلانبني ،فـ«حما�س» �ستخفّ�ض وتقلل من
من�سوب التذمر يف ال�شارع الغزي املحا صرَ� ،
ثم تنطل����ق لال�ضطالع بدور ُي�سند �إليها من
التحالف اخلليجي « -الإخواين»  -الرتكي،
و�ساحاته عدي����دة ،من بينها �ساحة ال�ضفة
الغربية� ،أما «�إ�رسائيل» فهي ت�ضمن بهذه
التهدئة طويلة الأمد ،االلتفات �إىل الأحداث
على اجلبه����ة ال�شمالي����ة ،وتهديدات حزب
اهلل .وح�سب امل�صادر ذاتها ،ف�إن ما ت�شهده
جبهة قطاع غزة هو لإثارة �أجواء من حتتها
ي�صار �إىل الإعالن ع����ن تهدئة طويلة الأمد،
رمبا تُغ�ضب م���ص�ر� ،إال �إذا جنحت تل �أبيب
يف امت�صا�ص ذلك ،بت�سيق مع تركيا وقطر.
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عائلة الهندي ..وظلم
أشد
ذوي القربى ّ
مضاضة
�أطفال ثالثة من عائلة الهندي
يف خميم ال�شاطئ ،بعمر الورود،
اختطفهم املوت من دون �سابق
�إن���ذار� ،أو لفت �أنظ���ار ذويهم �أن
موتهم كان بثمن �شمعة تهاوت
ف�أحرقت كل �شيء ومل ينجُ منها
إ�الّ طفل حالت���ه حرجة� ،ستبقى
ح���روق ج�سده الط���ري وحروق
جثام�ي�ن �أ�شقائه الثالثة ح�رسة
لأهله على فق���دان �أطفالها من
دون ذن���ب ارتكبوه� ،س���وى �أن
والدتهم �أرادت تعوي�ضهم نعمة
الكهرب���اء الت���ي حُ رم���وا منها
ك�سائر �أطفال القطاع وعائالتهم
ب�سب���ب احل�صار الظامل ،وتناحر
الإخوة الأعداء ،الذين ج�سّ دوا يف
انق�سامهم املقيت؛ ك�إخوة �سيدنا
يو�س���ف عندما التقت م�صاحلهم
و�أنانيّتهم عل���ى التخل�ص منه،
ف�ألقوه يف اجلب.
ما زاد يف �أمل ووجع العائلة
املفجوعة ب�أبنائها� ،أنهم حتوّلوا
�إىل م���ادة م�ضاف���ة يف احلروب
امل�شتعل���ة �سيا�سي��� ًا و�إعالمي ًا
واتهامات متبادلة بني �سلطتني؛
واحدة يف القط���اع بحكم الأمر
الواقع ،وثانية يف ال�ضفة بحكم
اتفاقات �أو�سلو .فقد �شهدت الأيام
املا�ضية �سي ًال م���ن ت�رصيحات
الطرفني ال�شاجبة واملتهمة بحق
بع�ضهما بع�ض ًا بامل�س�ؤولية عما
ح َّل من كارث���ة بعائلة الهندي..
وك�أ ّن م�صيبتهم �أت���ت بالفوائد
عند قومي االنق�سام.
جمرد قراءة تلك الت�رصيحات
وم�ضابط االتهام بني احلركتني،
ت�صيب���ك بالغثي���ان ،وتدع���وك
�إىل الي�أ����س والإحباط وال�سخط
مما و�صلت �إلي���ه حال ال�ساحة
الفل�سطيني���ة ،الت���ي تراقبه���ا
وتتابعها حكوم���ة نتنياهو عن
كثب ،موظِّ ف ًة حالة الرتدي التي
تعي�شه���ا ال�سلط���ة وحكومتها
ووزاراتها ،واملنظمة وم�ؤ�س�ساتها
من ترهُّ ل و�ضع���ف ،تُ�ضاف �إىل
حالة االنق�سام امل�ستفحل ،الذي
ال �شفاء منه يف ظل تقدمي الذات
الف�صائلية على العام وال�صالح
الوطني.
الغريب �أن االحتالل وح�صاره
للقطاع منذ �سنوات قد غُ يِّب عن
االته����ام يف اعتب����اره املت�سبب
الرئي�سي �إن مل يكن الأوحد ،لي�س
ع����ن م�أ�ساة عائل����ة الهندي ،بل
ع����ن كل ما حل����ق يف قطاع غزة
م����ن م�صائب وك����وارث ،ت�سببت
وبح�س����ب تقرير ملرك����ز امليزان
حلق����وق االن�س����ان ،يف مقتل 29
�شخ�ص ًا ق�ضوا ج����راء �أزمة نق�ص
�إمدادات الكهرباء يف قطاع غزة،
من بينهم  24طف ًال منذ عام .2010

رامز م�صطفى
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هل يشهد الغرب حركة احتجاجية واسعة ضد الحرب على سورية؟
يف لقاء جمع عدداً من الي�ساريني
والقوميني ،وليربالي��ي�ن و�إ�سالميني
عرب ،بع�ضهم يعي�����ش يف بلدانهم،
والآخر يعي�����ش يف بالد املهجر منذ
عقود ،كان بح����ث معمق يف الواقع
العرب����ي ،وما تتعر�ض ل����ه البلدان
العربية و�شعوبها ،خ�صو�ص ًا �سورية،
من م�ؤامرات وحروب كونية ،حيث �إن
ن�سبة الدول التي �شاركت يف احلرب
على �سوري����ة فاقت عدد الدول التي
انخرط����ت يف احلرب��ي�ن العامليتني
الأوىل والثاني����ة ،ت�ض����اف �إليه����ا
ا�ستح�ضار كل مراح����ل الظالم التي
مرّت على ال�شع����وب يف العامل ،من
حروب الردة واخلوارج والتكفري يف
�أمتنا الإ�سالمية� ،إىل �أ�ساليب الإبادة
الب�رشي����ة الت����ي اتُّبع����ت يف القارة
الأمريكية بح����ق �سكانها الأ�صليني،
من ق َب����ل امل�ستعمري����ن الأوروبيني،
�إىل خط����ف ه�����ؤالء امل�ستعمري����ن
الزنوج م����ن �أفريقيا وا�سرتقاقهم يف
القارة اجلديدة� ،إىل حروب املافيات
وع�صاب����ات املخ����درات الت����ي كان
بع�ضها ترعاه الدوائر اال�ستخباراتية
الأمريكية والغربية.
و�إذا كان ل�سوري����ة حلفاء ظلوا
على مدى احلرب الظاملة �أوفياء لها
وخمل�صني ،كحال املقاومة البا�سلة
يف لبنان ،واجلمهوري����ة الإ�سالمية،
واالحت����اد الرو�س����ي� ،إال �أن مواجهة
ه����ذه العدوانية الهمجية التي لي�س
له����ا حدود ،مل جت ِر مواجهتها ب�شكل
�صحيح على امل�ستوى العاملي ،ومل
يتم ف�ضح قوى الظالم الرجعية التي
تغذي الفنت ال�سيا�سي����ة واملذهبية
والطائفية عل����ى ال�ساحة العاملية،
كم����ا مل يت����م حت����ى ف�ض����ح الدور
الأمريكي والغربي وال�صهيوين على
هذه ال�ساحة.
وب����ر�أي ه�����ؤالء ف�����إن ال�صمود
ال�سوري الأ�سطوري جعل احلكومات
الداعمة للعدوان تت�آكل من الداخل،
وتتزاي����د فيها ال�رصاع����ات ،وف�ضح
كثرياً من الأدوار الغربية التي دعمت
الإرهاب و�شكّل����ت رافعة له ،بعد �أن
بد�أت مرحلة ع����ودة الإرهابيني من
حيث �أتوا.
وعدّد ه�ؤالء �أ�شكا ًال من الأزمات
التي تعانيها ال����دول امل�شاركة يف
احلرب العدوانية على �سورية ،ففي
تركيا باتت �أب�س����ط تهمة توجَّ ه �إىل
رجب طيب �أردوغان هي �صفة الغدر،
بع����د �أن �أ�سقط عبداهلل غول ،وحاول
�أن يقت����ل فتح اهلل غول����ن ،وها هو
يُ�سقط بال�رضبة القا�ضية مَ ن حاول
�أن ير�سم حلاله هالة ب�أنه «ك�سينجر
تركيا» ،وعنينا به �أحمد داود �أوغلو،
فبع����د �أن كان العق����ل الأيديولوجي
لأردوغان ،ها ه����و �أردوغان يدع�سه
ل�صالح �صهره �أو �صديقه ..بالإ�ضافة
�إىل قمع����ه لكل �أ�ص����وات املعار�ضة
الرتكية.
وهنا ي�صف املعلق����ون الأتراك،
�أردوغان بـ«جنون العظمة» ،لدرجة
�أن����ه يحت����ار يف �أن يك����ون خليفة

�سوريون يف النم�سا يتظاهرون ت�أييداً للدولة الوطنية ..حقناً للدماء ومنعاً للفو�ضى

«داع�ش» ،خ�صو�ص���� ًا �أن �أحد �أوالده
يو�ص����ف بـ«وزير نف����ط داع�ش»� ،أو
خليفة من زمن عتيق ،حينما كانوا
ي�سملون عيون �أبنائهم �أو يقتلونهم

تنظم الطاقات
لماذا ال ّ
السورية والعربية في دنيا
االغتراب تحركات جماهيرية
واسعة ..وترفع دعاوى
جنائية؟

لأنهم يحب����ون �أبناء �إحدى الزوجات
�أو اجل����واري �أك��ث�ر م����ن الأخريات..
ويف النتيج����ة كان����ت �أن �ضاع����ت
الإمرباطورية.
ويف ال�سعودي����ة ،تتزاي����د
ال�رصاعات بني وليي العهد ،يف ظل
الأزمة االقت�صادي����ة املتفاقمة ،كما
�أن ما بقي م����ن �أبناء عبد العزيز مل
يعودوا يحتمل����ون التهور ال�سعودي
ال����ذي اندفع يف كل اجت����اه ،وو�سع
م�ساح����ات الع����داء ململك����ة �أبيهم،
ف�أخ����ذت الأ�صوات تتع����اىل ب�أ�شكال
خمتلفة ،حمذرة من م�صري «الدولة
الوهابية».
�أم����ا يف الأردن فحدّث وال حرج
عن الأزمات الت����ي تعي�شها اململكة
الها�شمي����ة ،الت����ي مل تع����د حتتمل
�ضغوطات خ�صمها التاريخي اللدود

يف احلج����از وجند ،يف ظل �رصاعات
داخلية متفاقمة ي�ؤججها «الإخوان»
املدعمون تركي ًا و�سعودي ًا وقطرياً.
ه����ذا يف املحي����ط الأق����رب �إىل
�سورية� ،أما الأبعد ،فالغرب الأوروبي
بد�أ اخلوف يدب يف ركابه من عودة
موج����ات الإرهابيني ،والتي تُرجمت
ب�شكلها الدموي يف باري�س وبروك�سل
وغريهما ..يف وقت �أخذت احلرب على
�سورية ت�ستهل����ك ر�ؤ�ساء جمهوريات
وحكوم����ات ووزراء غربي��ي�ن ،فبعد
النهاي����ة املدوية ل�ساركوزي ،ها هي
�شعبية هوالن����د ،املقبل بعد ع�رشة
�أ�شهر على انتخاب����ات رئا�سية ،يف
احل�ضي�ض ،وال تتجاوز الـ 15باملئة،
ويف بريطاني����ا بد�أت روائج ف�ضائح
رئي�س احلكومة تزكم الأنوف.
�أما يف الواليات املتحدة ،ومهما
كان الرئي�����س املقب����ل ،ف�إنه مل يعد
قادراً على ن���ش�ر ماليني اجلنود يف
اخلارج ،يكفيه اخل�سائر يف كثري من
الأمكن����ة ،وكل املر�شحني يتمنون لو
�أن �أوباما يوفر احلل لهم مع بوتني،
لريتاح����وا من هذا اله����م ،خ�صو�ص ًا
هي��ل�اري كلينتون ،الت����ي التهمتها
احل����رب عل����ى �سوري����ة م����ن وزارة
اخلارجية.
ه����ذه ال�ص����ور ال�رسيع����ة التي
ر�سمه����ا الواق����ع العرب����ي والدويل،
طرح����ت �أمامهم مهمة :ماذا ميكن �أن
يفعلوا ملواجهة هذا الواقع؟
اخلال�ص���ة ،هن���اك ر�أي ع���ام
عاملي وا�سع ميكنه �أن ي�شكّل �أكرب
�أدوات ال�ضغط على الغرب ،مل يج ِر
ا�ستغالله والت�أث�ي�ر به كما يجب،
وهو املتمث���ل يف القوى الي�سارية
وق���وى وا�سعة جداً �ض���د العوملة،
التي يُفرت�ض ا�ستنها�ضها ،وجعلها

تنخ���رط يف حترك وا�س���ع لف�ضح
�أدوار �سلطاته���م يف دعم الإرهاب
التكف�ي�ري ،وتوفري الدعم له ب�شتى
الأ�ش���كال ،من الدع���م الب�رشي ،من
خالل ال�سماح ملوجات من التكفري
بالتوج���ه للقت���ال يف �سورية عرب
تركيا والأردن ،ويف خمتلف �أ�شكال
الت�سلل �إىل الداخل ال�سوري� ،أو من
خالل الدعم اللوج�ستي والإعالمي،
حيث �إن بع����ض الفيديوهات التي
توزعها «داع�ش» و«الن�رصة» تدل
على تقنية هوليودية بالغة.
فالإره����اب ب����ر�أي ه�����ؤالء الذي
جمعتهم ال�صدفة ،يدق �أبواب الغرب
بقوة ،وه����ذا وحده داف����ع لأن تبد�أ
حركة وا�سعة عل����ى الأر�ض ،ي�شارك
فيه����ا ع���ش�رات الآالف �إن مل يك����ن
مئ����ات الآالف يف كل مكان من �أجل
مواجهة �أعداء �سورية يف كل مكان،
وك�شف حكومات الغ����رب املنحازة
�إىل الإره����اب يف �سوري����ة ..علم ًا �أن
هن����اك طاقات �سوري����ة وعربية يف
دني����ا االغ��ت�راب ميك����ن �أن تتحرك
م����ن �أجل ق�ضية وطنه����ا الأم� ،سواء
عرب االنخ����راط يف حترك جماهريي
وا�سع� ،أو ع��ب�ر رفع دعاوى جنائية
يف املحاكم الوطني����ة التي تنت�رش
فيه����ا ،ع����ن ق����ادة ووزراء يف دول
�أيديه����م ملطخة بدم����اء ال�سوريني،
ويذك����رون كي����ف �أن الغاني����ة
املو�سادي����ة ت�سيب����ي ليفني وقبلها
معلمها اريئيل �شارون ،امتنعوا عن
زيارة بع�ض الدول الأوروبية حينما
تقدّمت دع����اوي �ضدهما بتهمة قتل
الفل�سطينيني ..فهل �سرنى مثل هذه
احلركة الوا�سعة يف كل العامل؟

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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سقوط النموذج األردوغاني في الحكم
قدّم «حزب العدالة والتنمية» نف�سه
منوذج ًا ناجح ًا يف �إدارت���ه للحكم ،وكان
يتغنى مبقولة «م�ش���كالت �صفر» لو�صف
عالقاته مع الآخرين ،حم���او ًال اال�ستفادة
من هذا االدعاء من �أج���ل �إحكام ال�سيطرة
على الدولة والتحكم ب�سيا�ستها اخلارجية،
ولري���ادة العامل الإ�سالم���ي بعد «الربيع
العربي» وخ�ل�ال فرتة ت�سلُّ���م «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» احلكم يف م��ص�ر ،والذي مل
يُكت���ب له اال�ستم���رار ب�سب���ب ال�سيا�سات
اخلاطئة التي �أقدم عليها «الإخوان».
ه���ذا النم���وذج الرتك���ي الأردوغاين
بد�أت تنك�ش���ف �أوراقه بع���د دخول تركيا
يف الأزم���ة ال�سورية ،وقد عانى من العديد
من امل�ش���اكل والأزمات عل���ى ال�صعيدين
الداخلي واخلارجي.
�أما امل�ش���كل الداخلية فه���ي عديدة،
منها:
ال��ص�راع ب�ي�ن «ح���زب العدال���ة
والتنمية» والأحزاب الأخرى (حزب ال�شعب
اجلمهوري ،وحزب احلركة القومية ،وحزب
ال�شع���وب الدميقراطي���ة ،وه���ي الأحزاب
الأربعة التي يتك���وّن منها الربملان) على
التعديالت البنيوية يف الد�ستور ،وحماولة
«العدالة» �إجراء تعديالت د�ستورية جلعل
النظام رئا�سي���اً ،و�إن كانت هذه املحاولة
لي�س���ت الأوىل ،لك���ن حظوظه���ا �أ�صبحت
كب�ي�رة ،لأن التعدي���ل يحت���اج �إم���ا �إىل
ثلثي �أ�صوات الن���واب البالغ عددهم 550
نائب��� ًا (وهو �أمر متع���ذّر)� ،أو لعر�ضه على
اال�ستفتاء بع���د موافق���ة  330نائب ًا (317
نواب «العدالة») وهو �أمر ممكن مع �إعادة
االنتخاب���ات ،والعمل عل���ى �إقرار م�رشوع
قانون يرفع به احل�صان���ة عن النواب ،ما
ي�سمح مبالحقتهم ق�ضائي ًا بهدف النيل من
املعار�ضة ،و�إعادة النظر مبفهوم علمانية
الدولة؛ �أن تكون علمانية ليربالية ولي�ست
�سلطوية ،جوهر هذا املفهوم الت�أكيد على
احرتام الدولة حلرية املعتقدات.
�سع���ي �أردوغ���ان لتو�سي���ع مفه���وم
الإرهاب ،لي�شم���ل ال�صحافيني والنا�شطني
والأح���زاب املعار�ضة ،وقمع���ه للحريات،

الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ورئي�س وزرائه �أحمد داود �أوغلو

و�إغالق ال�صحف الت���ي تعار�ض �سيا�سته،
واعتقال ال�صحافيني الذي���ن انتقدوا دعم
التكفرييني يف �سوري���ة ون�رشهم الوثائق
التي تدينه.
امل�شكلة الكردية التي كادت �أن ت�صل
�إىل خواتيمه���ا ،ل���وال م�ستج���دات الأزمة
ال�سورية ،وت�صنيف �أكراد �سورية يف خانة
الإره���اب ،واعتبارهم ج���زءاً من «احلزب
العمال الكرد�ستاين» الإرهابي.
تعرُّ����ض تركيا الهت���زاز �أمني ب�سبب

■ جتم���ع العلماء امل�سلمني �أ�صدر بيان ًا ق���ال فيه :يف خ�ضم ت�صاعد
احلروب يف املنطقة ،يقوم الكيان ال�صهيوين ب�إرتكاب جمازر ويق�صف
ب�ل�ا رحمة قطاع غ���زة ،وال من حراك من قبل �أي م�س����ؤول عربي ،بل
�إنن���ا نرى على �شا�شات التلفزة �أن تركي الفي�صل يجتمع مع م�ست�شار
الأمن القومي ال�صهيوين ال�سابق يعقوب عميدور ،وي�ستجديه �أن يقبل
املب���ادرة ال�سعودية لل�سالم ،والتي ه���ي يف الواقع ا�ست�سالم حقيقي
للعدو ال�صهيوين.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين
العربي� ،أمل من اللجان النيابية امل�شرتكة �أن تكثّف اجتماعاتها ،ولو
ب�شكل يومي ،م���ن �أجل �إجناز قانون لالنتخابات النيابية ،ال يكون �إال
عل���ى قيا�س التمثيل احلقيقي لل�شعب اللبناين ،و�أال يتم ابتداع قانون
ال يع�ّب�رّ عن ر�أي اللبنانيني وطموحاتهم ،فالن�سبية هي النموذج الذي
ي�سمح مب�شاركة الأحزاب والتي���ارات والفعاليات؛ كل وفق حجمه يف
جمل����س النواب ،مع توزيع عادل للدوائر ،تكون املحافظة �أ�سا�سه كما
ورد يف اتفاق الطائف.
■ حركة الأمة هن����أت الأجه���زة الأمني���ة والق�ضائية اللبنانية على

(�أ.ف.ب).

التفج�ي�رات يف العا�صم���ة ا�سطنبول ويف
مناط���ق �أخ���رى ،والتي �أعل���ن «داع�ش»
م�س�ؤوليت���ه عنه���ا ،والتي يحمّ���ل النظام
امل�س�ؤولي���ة يف بع����ض منه���ا لـ«حزب
أردوغان بات مطالَ بًا بجرأة
العمال الكرد�ستاين» ،كي ي�ستفيد �أردوغان
االعتراف أمام شعبه بأن
منها يف �شد الع�ص���ب الرتكي؛ كما ح�صل
سياساته كانت خاطئة ..وال بد يف االنتخاب���ات الأخ�ي�رة ،ولتمرير بع�ض
من إعادة النظر فيها
التعديالت الد�ستورية الأ�سا�سية.
الركود االقت�ص���ادي بعد دخول تركيا
يف احل���رب �ض���د �سورية ،وال���ذي �أدى �إىل

جناح اجلولة الأوىل من االنتخاب���ات البلدية واالختيارية يف بريوت
والبق���اع ،متمني��� ًة لكل الناجح�ي�ن التوفيق وال�س���داد خلدمة الوطن
واملواط���ن .و�أ�ش���ارت «احلرك���ة» �إىل �أن الإقبال الهزي���ل للناخبني،
خ�صو�ص��� ًا يف بريوت ،ي�ستوج���ب من جميع الكت���ل ال�سيا�سية العمل
على مراجعة دقيقة حل�ساباته���م ،فاللبنانيون و�صلوا �إىل مرحلة من
الي�أ�س ،ال�سيما بعد الف�ضائح وال�صفقات امل�شبوهة و�صو ًال �إىل جرمية
النفايات .واعتربت «احلركة» �أن اجلولة الأوىل من االنتخابات البلدية
واالختياري���ة �أ�سقطت الذرائع بعدم مالءم���ة الأو�ضاع الأمنية لإجراء
االنتخابات النيابية.
■ ال�شيخ ماهر حمود اعترب �أن���ه ينبغي الت�أكيد على فكرة رئي�سية
وردت يف �س���ورة «الإ�رساء» ،وه���ي �أن هذه ال�سورة التي نزلت بعد
معج���زة الإ�رساء واملعراج ،ربطت �أو ًال بني امل�سجد احلرام وامل�سجد
الأق�ص���ى ارتباط ًا �أبدي ًا ي�ستند �إىل العقي���دة؛ مبا ال ميكن �أن يف�صله
�أح���د �إىل يوم القيامة ،ثم الربط الالفت بني الأق�صى وبني �إ�رسائيل،
حي���ث مل يكن هنال���ك يهود يف امل�سجد الأق�ص���ى ،ويف ذلك الوقت
كان نبوخ���ذ ن�رص �أخرجهم منها قبل ..فلم���اذا هذا الربط العجيب؟

ارتفاع ن�سبة الت�ضخم  ٪8يف العام ،2015
وهبوط �سعر العملة الرتكية.
ال��ص�راع داخ���ل احل���زب الواحد بني
�أردوغان وداوود �أوغل���و ،الذي كان يعتمد
علي���ه �أردوغان يف جمي���ع مراحل حكمه،
وم���ع ذلك قام بتقلي����ص دوره يف احلزب
وح�ض���وره جل�سات احلكوم���ة ،الأمر الذي
�أدى �إىل �إعالن عزوفه عن الرت�شُّ ح لرئا�سة
احلزب يف حزيران املقبل ،و�سعي �أردوغان
يف املقابل لإعطائها ل�صهره ووزير الطاقة.
�أما امل�شاكل اخلارجية ،والتي تتعلق
بال�سيا�س���ة اخلارجي���ة وعالقته���ا بدول
اجلوار وال���دول الإقليمي���ة والدولية فهي
�أي�ض ًا كثرية ،ومنها:
دخ���ول تركيا احل���رب �ض���د �سورية
�أوجد له���ا العديد من امل�ش���كالت الأمنية
واالقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة ،وذلك ب�سبب
�سوء تقديرها لطبيع���ة املعركة ،والرهان
اخلاطئ ب�أن النظ���ام يف �سورية �سي�سقط،
وكذلك الرئي�س الأ�سد.
فتح جبه���ة ثانية م���ع رو�سيا ،بعد
تعر�ضها لطائ���رة «ال�سوخوي» الرو�سية،
ودعمها للتكفريي�ي�ن الذين ي�شكّلون خطراً
كب�ي�راً عل���ى رو�سيا ،بح�س���ب ت�رصيحات
م�س�ؤوليها.
م�شكلته���ا م���ع م�رص ب�سب���ب دعمها
لـ«الإخوان امل�سلم�ي�ن» ،ومع ال�سعودية
ملناف�ستها على قيادة العامل الإ�سالمي.
ه���ذا غي�ض من في����ض امل�شاكل التي
ال يت�س���ع املجال لذكرها ،فه���ل يتوا�ضع
�أردوغ���ان ويعرتف بهذه امل�ش���اكل؟ وهل
لدي���ه اجلر�أة ليع�ت�رف �أم���ام �شعبه ب�أن
�سيا�سات���ه كانت خاطئة ،وال بد من �إعادة
النظ���ر بها� ،أم �أن حبه لل�سلطة وحلمه يف
الإمرباطوري���ة الأردوغاني���ة �سيمنعه من
ذلك؟
لننتظر ون َر كي���ف �سيعالج �أردوغان
ه���ذه امل�ش���كالت؛ بالنف����س ال�سلطوي �أم
بالرعاي���ة الأبوية التي تفر����ض عليه �أن
يكون حري�ص ًا على م�صالح �شعبه؟

هاين قا�سم

�آية واحدة تكلمت ع���ن الإ�رساء ،ثم انتقلت مبا�رشة �إىل احلديث عن
بني �إ�رسائيل ،و�أكدت �أن بني �إ�رسائيل �سيعلون ويف�سدون مرتني يف
الأر�ض؛ الأوىل قبل نزول الآيات بحوايل  500عام ،والثانية هي التي
نحن ب�صددها اليوم.
■ جبهة العم���ل الإ�سالمي اعت�ب�رت �أ ّن ح�صول االنتخاب���ات البلدية
واالختياري���ة يف مرحلته���ا الأوىل �أم���ر �إيجابي ودلي���ل عافية على
تفعيل احلياة ال�سيا�سية يف البالد ،خ�صو�ص ًا بني الأحزاب املت�صارعة
�سيا�سي ًا ،والت���ي حتالف البع�ض منها مع البع�ض الآخر ،رغم التباين
واالختالف ال�سيا�سي خدماتي ًا يف االنتخابات البلدية واالختيارية ،ما
يطرح ت�سا�ؤالت عدة ع���ن ماهية وغاية هذا الت�شنج احلا�صل مادامت
هناك� إمكانية للتفاهم والتحالف؟
■ ع�صام حمية؛ رئي�س الئحة «�أمة حزب اهلل» ،التي تخو�ض االنتخابات
البلدية يف بلدة طاريا ،طالب بااللتزام بخيار املقاومة ،وبال�سعي �إىل
�إمن���اء غري تقليدي ،الفت ًا �إىل �أن خي���ار البلدة هو خيار املقاومة ،بك ّل
�أحزابه���ا املقاومة ،وهي ق ّدمت كوكبة م���ن �أبنائها �شهداء يف ميادين
مواجهة العدو اليهودي وعمالئه ويف مواجهة قوى الإرهاب.
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الشيخ جبري من جاكرتا :أدعو الحكومة األندونيسية لمزيد من الجهود
لوقف الحروب في سورية والعراق وليبيا واليمن
�ش���ارك الأمني الع���ام لـ«حركة الأم���ة»؛ ال�شيخ د.
عب���د النا�رص جربي ،يف �أعمال القم���ة الدولية لعلماء
امل�سلم�ي�ن «املعتدل�ي�ن» ،والذي عُ ق���د يف العا�صمة
الأندوني�سية جاكرتا ،ونظمته «جمعية نه�ضة العلماء
الأندوني�سي���ة» ،بح�ض���ور نائ���ب رئي����س اجلمهورية
الأندوني�سية حممد يو�سف كاال ،وعلماء من �أكرث من 33
دولة عربية و�إ�سالمية.
نائب الرئي�س كاال �أ�شار يف كلمته �إىل ما حتمله القمة
من �أهمية كبرية ب�ش�أن مكافحة الإرهاب والتطرّف ،الفت ًا
�إىل �أن الأفكار اجلديدة الت���ي �ستُطرح من قبَل مندوبي
ال���دول امل�شاركة� ،ست�ساه���م يف التغلُّب على حتديات
مكافحة الإرهاب.
�أما رئي�س جمعي���ة نه�ضة علماء �أندوني�سيا؛ ال�شيخ
�سعيد �رساج ،فق���د دعا �إىل �رضورة احتاد امل�سلمني يف
مكافحة الإرهاب.
م���ن جانبه� ،أ�ش���ار ال�شيخ ج�ب�ري �إىل �أن ما يحدث
يف منطقة ال�رشق الأو�س���ط ،ويف بع�ض البالد العربية
والإ�سالمي���ة من حرب �إجرامية دمّرت كل �شيء ون�رشت
الفو�ض���ى والف�ساد� ،إمنا هو �ضم���ن املخطط ال�صهيو-
�أمريك���ي ،الذي ي�سعى �أي�ض��� ًا �إىل �رضب وحدة ال�شعوب
لتق�سيم الأوطان ونهب الرثوات.
كما دع���ا �سماحته احلكوم���ة الأندوني�سية �إىل بذل
املزي���د من اجلهود للتقريب وجه���ات النظر بني الدول
الإ�سالمية ،لوقف احل���روب والدمار يف �سورية والعراق
وليبيا واليمن وغريها.

وفد علمائي ماليزي في ضيافة الشيخ شعبان

الوفد العلمائي املاليزي وال�شيخ بالل �شعبان يقر�ؤون الفاحتة �أمام �ضريح ال�شيخ �سعيد �شعبان

ا�ست�ضاف الأمني العام حلرك���ة التوحيد الإ�سالمي؛
ال�شيخ ب�ل�ال �سعيد �شعبان ،وفداً م���ن علماء ماليزيا،
�ضم رئي����س االحت���اد العاملي لعلم���اء امل�سلمني يف
ماليزيا؛ ال�شيخ عبد الغني �شم�س الدين ،وال�شيخ �أحمد
�أوجن؛ ممث���ل االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني وجممع
التقريب يف ماليزيا ،بح�ضور �أع�ضاء يف جمل�س الأمناء،
وعلماء يف مكتب الدعوة والإر�شاد يف «احلركة».
تن���اول اللقاء �أهمية التوا�صل بني القوى واحلركات
الإ�سالمية احليّ���ة ملا فيه م�صلحة امل�سلمني وم�صلحة
الإن�ساني���ة ،م�شددي���ن عل���ى �أن هن���اك م�رشوعني يف
املنطقة؛ م��ش�روع ي�سعى �إىل القطيع���ة واالقتتال بني
النا�س ،وم��ش�روع �آخ���ر ي�سعى للتالقي م���ع النا�س،
والبحث عن النقاط امل�شرتك���ة بني خمتلف املكونات
الإن�سانية ،و�سمة اال�سالم ه���ي البحث عن امل�شرتكات
من �أجل تا�سي�س جمتمع �إن�ساين ال يجوع فيه �أحد ،وال
يُظلم فيه �إن�سان.

ودع���ا املجتمع���ون �إىل ت�شكيل وف���ود تطوف دول
العامل العربي والإ�سالمي لإعادة �إحياء م�رشوع الإ�سالم
الذي ج���اء به حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم؛ �إ�سالم
الرحم���ة الذي يعبرّ ع���ن م�رشوع ال�رشاك���ة الإن�سانية
ال���ذي يواجه امل�ستكربين والظامل�ي�ن ،م�ؤكدين �أن لكل
م�ست�ضعف على وجه الكرة الأر�ضية حق العي�ش بكرامة
واحلياة الكرمية ،كما له حق االعتقاد.
وجال الوف���د املاليزي ب�صحبة ال�شيخ بالل �شعبان
على م�ساج���د الطرابل�س و�أ�سواقها ،حي���ث تعرفوا �إىل
تاريخ تلك امل�ساجد الذي يعود �إىل مئات ال�سنني.
علماء ماليزيا قاموا بزيارة �رضيح العالمة ال�شيخ
�سعيد �شعبان (رحمه اهلل تعاىل) ،حيث قر�ؤوا الفاحتة،
كما زاروا �سامل يكن؛ رئي�س «حركة ال�شباب والتغيري»
يف جامع���ة اجلنان ،وحتدثوا ع���ن العالقة املميزة مع
َ�ْي� املرحومني د .الداعي���ة فتحي يكن ود .منى
الراحل نْ
حداد.
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اتحاد علماء المقاومة ينظم ملتقى «مقاومة تحرر ..إرهاب يدمر»
عُ قد الأ�سب���وع املا�ضي يف بريوت
امللتقى الت�شاوري لـ«االحتاد العاملي
لعلم���اء املقاوم���ة» ،بح�ض���ور �أكرث
من مئ���ة وخم�سني �شخ�صي���ة عربية
و�إ�سالمي���ة ،يتقدمهم علي �أكرب واليتي؛
م�ست�شار مر�ش���د اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،وال�شي���خ نعيم قا�سم؛ نائب
الأم�ي�ن العام حلزب اهلل ،وال�شيخ ماهر
حم���ود؛ �أمني عام «االحت���اد» ،ووفود
علمائية من العراق وم�رص و�أفغان�ستان
و�أندوني�سيا وماليزيا وتركيا وفل�سطني
و�سورية.
امللتقى �أعل���ن رف�ضه لكل القرارات
التي ت�صف ح���زب اهلل بالإرهاب ،ودعا
لدعم االنتفا�ضة الفل�سطينية ال�شعبية،
ومواجهة االحت�ل�ال ال�صهيوين ،مندداً
بال�سيا�س���ات ال�سعودي���ة والأمريكية
و«الإ�رسائيلي���ة» ،والت���ي تعم���ل
ملحا��ص�رة املقاوم���ة يف لبن���ان
وفل�سطني.
ا�ستُه��� ّل امللتق���ى بكلم���ة الدكتور
حممد ح�سن تبارئي���ان ،الذي �أ�شار �إىل
«�أننا نعق���د م�ؤمترات كهذه يف بريوت
التخاذ الق���رارات املنا�سب���ة جتاه ما
يعيق �أمتنا م���ن �أخطار من الإرهابيني
والتكفرييني وامل�ؤامرات املُحاكة».
من جانب���ه توجّ ه ال�شي���خ حمود
بالتحي���ة �إىل الفل�سطيني�ي�ن عل���ى
�صمودهم وانتفا�ضتهم ،م�ؤكداً �أن «هذه
الهبّة ال يدّعي �أحد �أنه اتخذ قرارها� ،إمنا
هو قرار اتخذه هذا ال�شعب اجلبار».
�أما امل�ست�ش���ار الأعلى للإمام ال�سيد
عل���ي اخلامنئي؛ علي �أكرب واليتي ،فقال
�إن «منطقتن���ا حالياً ،وب�سبب امل�ؤامرات
التي تحُ اك من الأع���داء ،والذين يريدون
�إحل���اق الأذى بالإ�س�ل�ام ،مت���رّ ب�أ�صعب
مرحلة بتاريخها» ،الفت ًا �إىل �أننا اليوم
بدل �أن نقوم مبواجه���ة العدو امل�شرتك

للمقاوم���ة ،ن�شهد قي���ام بع�ض احلروب
بالنيابة ،و�أحيانا املبا�رشة ،والتي ت�ؤدي
بالنتيجة �إىل �إ�ضعاف الأمة الإ�سالمية».
ال�شي���خ نعيم قا�سم ق���ال« :تتجه
�إ�رسائي���ل �أكرث ف�أكرث لت�ؤك���د �أنها قوة
االحت�ل�ال» ،م�ش�ي�راً �إىل �أن �إعالن �ضم
اجلوالن ت�أكيد على تو�سعية �إ�رسائيل،
وكذلك م�ساعيها ل�ضم ال�ضفة الغربية،
و�إن الدول الكربى ترعى احتالل �إ�رسائيل
لفل�سطني ،وه���ي تتدخ���ل ا�ستعماري ًا
بحج���ج واهية يف الدول الأخرى ،وهذا
هو منهجها التو�سعي �سيا�سي ًا وثقافي ًا
واقت�صادي���اً ،والنم���وذج� :أفغان�ستان
والع���راق واليمن و�سوري���ة والبحرين
وغريه���ا ،و�إن رعاية �أم�ي�ركا لأي حل
نتيجته تثبي���ت االحتالل �سيا�سي ًا بعد
ان�سداد الآفاق ع�سكرياً ،لذا ف�إن كل حل
يتحدث عن الدولتني� ،إمنا مراده تر�سيم
حدود �إ�رسائيل ،والتحكم يف فل�سطني.
و�أكد قا�س���م �أن املقاومة هي احلل،
و�أن «ت�ضحياته���ا �أق���ل م���ن خ�سائر
اال�ست�سالم واخل�ضوع والذل ،و�أرباحها
امل�ستقبلي���ة تعيد الأر����ض والكرامة،
ولن ي�ستطيع االحتالل �أن ي�ستقر �أو �أن
ي�ستثمر ما دام نب�ض املقاومة يخفق..
�إن ال�شع���ب الفل�سطيني �شعب جماهد،
يرتبى �أطفاله على اجلهاد ،هذا ال�شعب
ال يُهزم ،وال�صهاينة جبناء ،ي�ستخدمون
�إمكان���ات الع���امل� ..أ�صح���اب الأر�ض
الفل�سطيني���ون زر ٌع ينب���ت يف �أر����ض
�صلبة� ،أم���ا ال�صهاينة فتجميع منقطع
اجلذور ال يثبت يف الأر�ض».
واعترب قا�س���م �أن امل�رشوع املعادي
لل�شع���وب ل���ه �أرب���ع دعائ���م� :أمريكا
و«�إ�رسائي���ل» وال�سعودي���ة والإرهاب
التكف�ي�ري ،لك���ن القي���ادة لأم�ي�ركا
و«�إ�رسائيل»� .إن ال�سعودية اليوم �أكملت
التحاقه���ا بكامب دايفي���د ،وم�رشوعها

د .علي �أكرب واليتي يلقي كلمته

متماه م���ع امل��ش�روع «الإ�رسائيلي»،
وه���ي مل تدع���م مقاوم���ة ال�شعب ،وقد
ك�شفت م�رشوعه���ا يف التطبيع وت�سليم
الدفة لـ»�إ�رسائيل» ،و�إن خيار املقاومة
يحقق �إجن���ازات ،وخياره���م العدواين
ينتقم بالتدمري و�إراقة الدماء�« ،إننا ما
دمنا ن�ستعد ونعمل �سننجح ونحن على
�أعلى اجلهوزية فال تهددونا بالتدمري».
كلمة فل�سط�ي�ن �ألقاها ممثل اجلبهة
ال�شعبي���ة  -القي���ادة العامة؛ �أبو عماد
رام���ز ،الذي دع���ا �إىل «دع���م املقاومة
واالنتفا�ض���ة يف فل�سط�ي�ن» ،من���دداً
بال�سيا�س���ات ال�سعودي���ة ،وحمذراً من
�إمكاني���ة �أن يق���وم الع���دو ال�صهيوين
بعدوان جديد على قطاع غزة».
بدوره ،ق���ال الأمني الع���ام ملجمع
التقريب؛ �آية اهلل ال�شيخ حم�سن الأراكي:
««جنتم���ع مع ًا يف عا�صم���ة املقاومة
الإ�سالمية يف بريوت ،لنعلن هنا والءنا
للمقاومة ،وجنمه���ا ال�ساطع حزب اهلل
امل ؤ�يَّد من اهلل ،ولقائد حزب اهلل» ،م�ؤكداً
«�أننا معهم ،و�أننا جنود لهذه املقاومة،
و�أن عنا�رص ه���ذه املقاوم���ة و�أركانها
الأ�سا�سي���ة النابعة م���ن مفاهيم القر�آن
الك���رمي ون�صو�ص���ه وتعالي���م الر�سول
(�صل���ى اهلل علي���ه و�سلم) تق���وم على
�أ�سا�س ال�صدق باهلل ور�سوله �أوالً».
كلمة احت���اد علماء ال�ش���ام �ألقاها
ال�شيخ د .حممد توفيق رم�ضان البوطي،
فقال« :ال يخف���ى �أن الأمة مترّ يف هذه
الفرتة ب�أخطر مرحلة ،فقد تكالبت الأمم
عليها ،ومتزق���ت حتى غدت �أ�شالء ينال
منها كل طام���ع ،وامل�شكلة لي�ست فقط
بوج���ود مرتب�ص�ي�ن بالأم���ة ،فال�رصاع
بني احلق والباطل ��ص�راع قدمي ،بل �إن
امل�شكل���ة الرئي�س هي ب�ضياع الأمة عن
حقه���ا ،و�أن الكثريين منا مل يعد لديهم
م���ن ق�ضية ،بل غدوا جم���رد �أدوات بيد
غريهم».
�أما رئي�س املجل�س الأعلى للتقريب
بني املذاه���ب الإ�سالمية؛ �آية اهلل حممد
عل���ي الت�سخ�ي�ري ،فاعت�ب�ر �أن «ه���ذا
االجتماع يعبرّ ب�شكل وا�ضح �أن العلماء
امل�سلم�ي�ن �إىل جانب املقاومة يدعمون
خط املقاومة الإ�سالمية ال�رشيفة».

البيان اخلتامي
وبع����د جل�سة �أخرى بع����د الظهر،
حتدث فيها عدد من العلماء من لبنان
والع����راق و�أفغان�ستان وم�رص وتركيا
وباك�ست����ان والعراق ،ج����رت مناق�شة
و�إقرار البيان اخلتامي الآتي:
لبى لفيفٌ من علماء الأمة الإ�سالمية
و�شخ�صي����ات �سيا�سية وثقافية دعوة
«االحتاد العاملي لعلماء املقاومة»
يف العا�صم����ة اللبنانية بريوت ،لعقد
لقاء ت�شاوري بعنوان «مقاومة حترر..
و�إرهابٌ يدمر» ،وذلك يف ظل الأحداث
الأليمة التي ت�شهدها الأمة الإ�سالمية،
والتطورات املتالحقة التي تطر�أ على
العامل الإ�سالم����ي ،والقرارات اخلطرية
الت����ي �أقدمت عليه����ا منظمة التعاون
الإ�سالمي ،ومن قبله����ا جمل�س وزراء
الداخلي����ة يف جامعة الدول العربية،
الذي����ن اعت��ب�روا املقاوم����ة �إرهاب����اً،
وا�صفني ح����زب اهلل ،وهو الذي يرتبع
عل����ى قمة ه����رم املقاوم����ة العربية
والإ�سالمية ،ب�أنه حزبٌ �إرهابي.
وق����د ا�ستنك����ر املجتمع����ون هذه
القرارات اخلطرية ،واعتربوها افتئات ًا
على الأمة ،وظلم���� ًا لقواها املقاومة،
وت�آم����راً عل����ى ثوابته����ا ومنطلقاتها
الأ�صيل����ة ،وو�صف����وا ه����ذه القرارات
بالظل����م و�أنها تن�سجم و�أماين و�أحالم
الع����دو ال�صهيوين وق����وى اال�ستكبار
العاملي.
ودع����ا املجتمع����ون �إىل احت�ضان
املقاوم����ة العربي����ة والإ�سالمي����ة
بعمومها ،وعلى وجه اخل�صو�ص منها
مقاومة حزب اهلل ،التي تتعر�ض ل�سيل
من الت�آمر واال�سته����داف ،و�أكدوا على
�رضورة العمل على حت�صينها والدفاع
عنها.
و�أجم����ع امللتقون على �أن احلروب
الداخلية الت����ي ت�شهدها بع�ض دولنا
العربية ،وعل����ى الر�أ�س منها �سورية،
التي احت�ضن����ت املقاوم����ة ورعتها،
ووقفت �إىل جانبها و�ضحت من �أجلها،
�إمنا هي ح����روب مفتعَ ل����ة ،ومعارك
بالوكال����ة ،تديرها ق����وى اال�ستكبار

العامل����ي وت�ستخ����دم فيه����ا �أدواتها
امل�أج����ورة به����دف ا�ستن����زاف الأمة
و�شغلها عن الق�ضية الأ�سا�س..
وق����د اختت����م اللق����اء الت�شاوري
يف ب��ي�روت �أعمال����ه مبجموع����ة من
املالحظات والتو�صيات الآتية:
�أوالً :ا�ستهداف ح����زب اهلل وو�صفه
بالإرهاب� ،إمنا هو ا�ستهداف للمقاومة
كلها ،وت�آم����ر عليها ،وهو عمل ت�آمري
ي�ستهدف الق�ضية الفل�سطينية ،ويخدم
امل�صال����ح «الإ�رسائيلية» ،الأمر الذي
يوجب عل����ى الأمة رف�ض ه����ذا القرار
و�أمثال����ه ،والت�صدي له وعدم ال�صمت
جتاه����ه ،و�إال ف�إن على الأمة �أن تنتظر
املزيد وتتوقع الأ�سو�أ.
ثاني����اً� :أك����د املجتمع����ون عل����ى
دع����م الأم����ة الإ�سالمي����ة لالنتفا�ضة
الفل�سطيني����ة الثالث����ة ،واعتربوا �أنها
من �أن�ص����ع �صور املقاوم����ة ،و�أف�ضل
وجه يعرب عن ال�شعب الفل�سطيني يف
املرحلة الراهنة ،و�أنها �أحد �أهم �أ�شكال
املقاومة التي تتطلب من الأمة دعمها
وم�ساندتها والوقوف معها و�إىل جانب
�أهلها ،وا�ستنك����ر املجتمعون �سلبية
احلكومات العربية والإ�سالمية ،وعدم
ت�أييده����ا لالنتفا�ض����ة ،وت�أخُّ رها عن
م�ساندة �أهلها ون�رصة ق�ضاياهم.
ثالث����اً� :أك����د املجتمع����ون عل����ى
���ض�رورة دع����م املقاوم����ة الإ�سالمية
يف الع����راق ،ودعوا ال�شع����ب العراقي
امل�ؤم����ن �إىل امل�ساهم����ة يف احل�ش����د
ال�شعب����ي يف مقاومته لقوى الإرهاب
واال�ستكب����ار ،وت����رى �أن اجلماع����ات
الإرهابية يف بالدنا الإ�سالمية ،وعلى
ر�أ�سها تنظي����م «داع�ش» ،م�ؤامرة من
قب����ل دول اال�ستكب����ار وال�صهيوني����ة
العاملي����ة ،لإ�ضعاف الأم����ة وت�شتيت
�شملها و�إ�شغالها بنف�سها عن الق�ضية
املركزي����ة لأمتنا العربية والإ�سالمية،
وهي الق�ضي����ة الفل�سطينية والأق�صى
ال�رشيف.
رابع����اً :توق����ف املجتمع����ون
امل�شارك����ون يف اللق����اء الت�ش����اوري
مب�س�ؤولية كب��ي�رةٍ �أمام امل�ؤامرة التي
تتعر�ض لها مدينة القد�س ،والأخطار
املحدقة بامل�سج����د الأق�صى املبارك،
ودع����وا الأمة �إىل ���ض�رورة التنبه �إىل
امل�ساع����ي ال�صهيوني����ة املحموم����ة
لل�سيط����رة عل����ى امل�سج����د الأق�صى،
وانتزاع����ه كلي ًا م����ن امل�سلمني ،الذين
يحت����ل يف عقيدة امل�سلم��ي�ن موقع ًا
ممي����زاً كون����ه القبل����ة الأوىل وثالث
احلرم��ي�ن ال�رشيف��ي�ن ،و�أك����دوا على
وجوب ب����ذل اجله����ود وتوحيدها من
�أجل القد�س وللدفاع عن م�سجدها.
خام�س����اً :دع����ا امللتق����ون �إىل
وجوب مواجه����ة الأف����كار املت�شددة
واالجته����ادات املتطرفة ،ور�أوا �أن هذه
التوجهات الفكرية املتطرفة تتقاطع
مع الإرهاب ،وتخدم توجهاته وت�صب
يف م�رشوع����ه ،الأمر الذي يوجب على
الأمة مواجهة ه����ذه الأفكار والت�صدي
حلملتها ومن����ع ترويجها وانت�شارها،
متهيداً لوحدة الأمة واتفاقها ،و�سعي ًا
حلل م�شاكلها و�إنهاء انق�سامها.
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أنواع النساء اللواتي يتزوج عليهن الرجل
تختلف نظ���رة الرجل �إىل احلب عن
نظرة املر�أة ،فف���ي الوقت الذي تعي�ش
املر�أة يف حالة من العواطف املت�أججة
واالنفع���االت ،ي���رى الرج���ل ال���زواج
واالرتباط من زاوية �أخرى ،فبالإ�ضافة
�إىل احلب ،تلع���ب �شخ�صية املر�أة دوراً
هام ًا يف اختيار الرجل ل�رشيكة حياته،
و�إذا تزوّج امر�أة من اللواتي �سنذكره ّن
يف ما يلي ،ف�ستتعدد زوجاته ال حمالة.
املر�أة ال�ساذجة :يحب الرجل املر�أة
اللطيفة واخلجول���ة واملهذبة ،لكنه ال
يحب املر�أة ال�سائج���ة �إطالقاً ،ونق�صد
بال�ساذج���ة هنا امل���ر�أة الت���ي تفتقر
للحنكة والذكاء ..ول���و تزوّجها �سيم ّل
منها عاج ًال �أم �آجالً ،و�سيتزوج عليها.
املر�أة املت�سلط���ة :هي غري مرغوب
به���ا� ،إذ بطبيعة الرجل الذكورية يحبّ
�أن يكون ه���و �صاحب القرار؛ يدافع عن
عائلته ويحميها .امل���ر�أة املت�سلطة ال
ت�ستطي���ع تغيري نف�سه���ا ،والرغبة يف
ال�سيطرة موجودة يف جيناتها ،لذا نرى
زوج هذه املر�أة يبحث عن غريها.
املر�أة غري املبالي���ة :يبحث الرجل
عن املر�أة التي تهت���م به وب�أطفالهما،
والت���ي تكرتث ل���كل ما يح���دث معه،
وت�سانده يف �أوقاته ال�صعبة ،لذا زواجه
باملر�أة غري املبالية لن يكون ناجحاً،
ما يجعله يبحث عن زوجة ثانية متلأ
له هذا الفراغ.
املر�أة الت���ي ال ت�شاركه ما يحب :ال
يفكر الرجل عندما يتزوج بالإقالع عن
الهوايات التي يع�شقه���ا والأمور التي
ت�ستهويه ،لأنه ال يحب �أن ي�شعر وك�أنه
يف �سجن ،ويف حال مل ت�شاركه زوجته
هذه الأمور ف�سيبحث عن �أخرى يع�شيها
معها.
املر�أة التي ال حتب الأطفال :الأطفال
هم ركيزة العائلة الناجحة واجلميلة،

ِ
أنـت

واملر�أة التي ال حت���بّ الأطفال ،ونعني
هن���ا التي ال حتب �أن تنجب� ،أو التي ال
تهتم ب�أطفالها ،ه���ي معرَّ�ضة �أكرث من
غريها من الن�س���اء لأن يتزوج زوجها
عليها.
امل���ر�أة «البيزين����س» :وهي املر�أة

التي جتد نف�سها ابنة رجل غني .غالب ًا
ال تكون لديها خ�ب�رة يف التعامل مع
النا����س ،وغالب ًا ماتك���ون فا�شلة على
ال�صعيد عملها وبيتها
امل���ر�أة ال�سفيه���ة :مب���ذّرة فى كل
ما هو حوله���ا ،وال يعنيها كثرياً مدى

وطــفـــــلك

تع���ب زوجها فى �إح�ض���ار املال ،فهي
«تتف�ن�ن» يف كيفي���ة �إنفاق���ة ..حتب
املظاهر �إىل �أبع���د حد ،وعقلها يكاد ال
يعم���ل تقريباً ..ترهق زوجها بطلباتها،
وال حت���ب �أن يفاجاها زوجها بهدية �إال
�إذا اختارتها ه���ي ،و�إذا فعل فال ت�شكر

�إال عل���ى م�ض�ض ..عندها ك ّم من الفراغ
ميلء بل���د ،وغالب ًا ما تك���ون متكبرّ ة
وتنظر �إىل غريها نظرة دونية.
املر�أة املتجبرّ ة :ال تتمتع �إال بتنفيذ
ما تراه فق���ط ،ف�إذا ما ح���اول زوجها
االعرتا�ض عليها فى ق���ول �أو فعل ما،
جتدها تتكلّ���م بالل���وم والعتاب ليل
نه���ار� ،إىل �أن ير�ضخ لر�أيها «ال�سديد».
تبكي بح�ساب ،وت�ضحك بح�ساب؛ تبكي
لو مل ينف���ذ زوجها م���ا �أرادت� ،إىل �أن
يت���م تنفيذه ،وت�ضحك �إذا ما حتقق لها
ماتريد ..فهى متج�ب�رة ،لكن فى �صور
متعددة؛ تبع ًا لق���وة �أو �ضعف الطرف
الآخ���ر ،والأهم بالن�سبة لها �أن تنفّذ ما
يف بالها ب�أية و�سيلة.
امل���ر�أة املتكربة :هي الت���ي تتمتّع
بجم���ال �أخّ ���اذ �أو مال كث�ي�ر �أو و�ضع
اجتماعي كبري� ،أو جميع هذه ال�صفات..
هي ترى النا�س من حولها �أقزاماً ،و�أول
من تتكرب عليه هو زوجها� ،إال �إذا كانت
متل���ك اجلمال وهو ميلك املال ،فحينها
تتكرب عليه بجمالها من �أجل احل�صول
على مرادها .غالب ًا ال يُعجب هذه املر�أة
�شيء ،وجتدها غري را�ضية عن �أي �شيء،
�إال �إذا كان عن طريقها فقط ،فهي ال ترى
�إال نف�سها ،والت�سمع �إال نف�سها.
املر�أة النكدية :التي ال مت ّل وال تك ّل
من ال�شكوى من �أي �شيء ..كثرية اللوم
والعتاب ،تع�شق قلب احلقائق ،وتتفنن
ف���ى طرق النكد ،و�إن مل جتد �سبب ًا فهي
ت�سعى بكل الطرق ليكون النكد موجوداً
ب�شت���ى الط���رق والو�سائ���ل يف حياة
زوجه���ا ،فغالب ًا ما يطلقها ،وتظل مدى
حياته���ا تتعجب من الرجل “اخلائن”
الذي تركها وذه���ب لغريها ،والتعرف
لذلك �سبباً.

رمي اخلياط
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لباقات بطاقات التعريف الشخصية

الطفل ،لكن حني نطلب منه �أن يفعل �شيئ ًا ما �أو يكفّ
الطفل العنيد
العني���د يكون �صاح���ب مواقف جدي���ة ونهائية ،عن �شيء م���ا بق�سوة ،ف�إن �آلي���ات الدفاع عن الذات
ت�شتغل بطريقة ال �شعورية ،ويبد�أ الرف�ض والعناد.
ور�ؤيته  -يف نظره  -دائم ًا �صواب وقطعية.
�إهمال معاجلة العناد قد يجعل من الطفل عدوان ًيّا
كرثة القي���ود على الطفل� ،إىل جان���ب �إهماله،
ت����ؤدي �إىل رفع درج���ة التوتّر لدي���ه ،ومع التوتر �أو م�ضطربًا نف�س ًيّا حتى بعد �أن يتجاوز الع�رشين.
الع���ايل ي�أتي العن���اد وحماولة ا�س�ت�رداد الذات
اخلجل
املنتهَكة.
يواجه الطف���ل اخلجول �صعوبة يف طرح الأ�سئلة
�أحيان ًا ي�أتي العناد م���ن �شعور الطفل بال�ضعف
ال�شديد ،ب�سبب �شعوره ب�أنه مظلوم وممتهَن من قبَل على معلمي���ه ،ويجد �صعوبة �أخ���رى يف امل�شاركة
�أح���د الذين يعي�ش معهم ،كما يك���ون العناد نتيجة والإجابة على �أ�سئلة �أ�ساتذته.
للوراثة �أثر وا�ضح يف م�شكلة اخلجل لدى الأطفال.
للتوجيهات املثالي���ة واملطالب التعجيزية من قبل
�إهمال الوالدين وان�شغالهما عن طفلهما قد ي�ؤدي
الأبوين ،حي���ث ترتفع درج���ة التوتر لدي���ه ،ويبد�أ
بتفريغ���ه من خ�ل�ال ال�سلوك الع���دواين ومن خالل �إىل �إح�سا�سه باخلجل.
نبذ الطفل بالألقاب والنقد ال�شديد له �أمام النا�س
املعاندة ال�شديدة.
عدم تلبي���ة االحتياجات املُلحّ ���ة للطفل حتوّله وال�سخرية منه ،من الأم���ور التي تدفعه �إىل اخلجل،
�إىل �شخ����ص عنيد ،لأن ال�شعور بالع���وَز ال�شديد �إىل ب�سب���ب ما يو ِلّ���د لديه ذلك من �إحب���اط وا�ستخفاف
�شيء يخ ّل باالتزان النف�سي ،ما ي�ؤدي يف العديد من بالذات.
اخلجل ال ي�شكّل �أزمة �أو مع�ضلة كربى �إذا تعاملنا
احلاالت �إىل العناد.
الطل���ب بلطف ال يثري روح العناد واملقاومة لدى معه باهتمام ،ومن خالل ثقافة تربوية جيدة.

يعم���د العديد من الأ�شخا����ص �إىل ابتكار
بطاقات تعريف عن �شخ�صياتهم ،بهدف ترك
انطب���اع جيد ومهم ل���دى الآخرين ،خ�صو� ًصا
على ال�صعيد املهني.
�إالّ �أن لهذه البطاقات لباقات معينة يجب
احرتامها والتقيّد بها ،منها ،عدم تقدمي بطاقة
عملك على كل مدي���ر تنفيذي تلتقني به ،بل
انتظري حتى يطلب منك �إعطاءه بطاقتك.
وين�صح خرباء الإتيكيت بحمل البطاقات
يف حمفظت���ك� ،أو يف علبة خا�صة للبطاقات؛
للحفاظ عليها مرتبة ونظيفة.
وع���ن كيفية تقدميها� ،أ�ش���اروا �إىل �أن يف
دول �آ�سي���ا و�أفريقيا وال�رشق الأو�سط ،ينبغي
تقدمي البطاقات ال�شخ�صية باليد اليمنى� ،أما
يف �آ�سي���ا واليابان ،فيح�صل تبادل البطاقات
باليدين ،وعليك قراءتها بالكامل.
ولفتوا �إىل �أن يف ح���ال كنت تعملني يف
اخل���ارج �أو يف بلد �أجنبي ،فم���ن الأف�ضل �أن
تك���ون البطاقة بلغتَني ،لغ���ة واحدة من ك ّل

جهة ،م�شدّدين على �رضورة عدم الكتابة على
بطاقة ال�شخ�ص الآخر بح�ضوره.
�أما عن ت�صميم بطاقة التعريف ال�شخ�صية،
ف�أ�شاروا �إىل �أنه ينبغي عدم كتابة امل�ؤهّالت
عل���ى بطاقة التعري���ف ال�شخ�صية ،بل يُكتب
اال�سم يف و�سط البطاقة ،والعنوان يف �أ�سفلها
�إىل جه���ة اليمني ،مع رقم الهاتف ،كما يُف�ضّ ل
جتنّ���ب تزويد البطاقة ب����أي زخارف خا�صّ ة،
م�ؤكدين عل���ى �أنه يُفرت�ض عل���ى الآن�سة �أن
تكت���ب ا�سمها وا�س���م عائلتها ،م���ن دون �أن
ي�سبقهما «الآن�سة» ،ومن دون عنوان منزلها،
م�شدّدين عل���ى �رضورة ع���دم التوقيع على
بطاقة التعريف ال�شخ�صية ،كما يجب احرتام
مبد�أ بطاقات التعري���ف اخلا�صة بال�رشكات،
التي تفر�ض �شك ًال معين ًا ملن يعملون لديها.
وين�صح االخت�صا�صيون ب�أنه يجب اختيار
نوعية ال���ورق ولون���ه بدقّة ،لأنه ي���د ّل �إىل
�شخ�صيتك وذوقك ،ويف�ضَّ ���ل دائم ًا �أن تكتفي
مبا هو ب�سيط وتقليدي ،لكونه �أكرث �أناقة.
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البقلة تقوي القلب ..وتقي من السرطان
ن�ش�أ نبات البقل���ة يف منطقة البحر
الأبي����ض املتو�سط ،لكنه ا�ستُخدمت منذ
ع�صور ما قبل التاريخ على نطاق وا�سع
يف الطب ال�صين���ي القدمي ،ويف الطهي،
حيث يتم ا�ستخدامها عادة يف ال�سلطات
واليخنات ،وت�ض���اف �إىل �أطباق اللحوم
كعن��ص�ر لذيذ ،ويتم خلطه���ا �أي�ض ًا مع
العجني ل�صنع �أ�صناف من اخلبز اللذيذ.
البقل���ة من الأع�شاب غ�ي�ر العادية،
والت���ي �أ�صبح���ت مو�ض���وع للدرا�سات
العلمية ،حيث حتت���وي على م�ستويات
عالية للغاية من �أحما�ض «�أوميغا »3
الدهني���ة ،وكميات كبرية م���ن الألياف،
وفيتامين���ات « »Aو« »Cو«،»B
واحلدي���د واملغني�سي���وم واملنغني���ز
والبوتا�سي���وم والكال�سي���وم والنحا�س،
�إ�ضافة �إىل �أ�صب���اغ البيتالني (مركبات
قوية م�ضادة للأك�س���دة) والكاروتينات،
والت���ي تعترب من املركب���ات الع�ضوية
املفيدة.

الفوائد ال�صحية يف البقلة
� -1صح���ة القلب :البقل���ة ميكن �أن
ت�ساعد يف تعزيز ق���وة القلب والأوعية
الدموية ،وذلك الحتوائها على م�ستويات
عالي���ة جداً من �أحما����ض «�أوميغا »3
الدهنية؛ �أعلى من امل�ستويات املوجودة
يف زي���وت الأ�سم���اك ،وبالت���ايل تُعترب
�أف�ضل امل�ص���در لهذه الأحما�ض الدهنية
املفيدة.
�« -2أوميغا  »3ت�ساعد على تقليل
كمي���ة الكولي�س�ت�رول «ال�ض���ار» يف
اجل�سم ،وتعزز ت���وازن الكولي�سرتول يف
جمرى ال���دم ،لتحافظ على اجل�سم �أكرث
�صحة ،وقد تب�ّي�ننّ �أن ا�ستهالك الأطعمة
الت���ي حتتوي عل���ى ن�سب���ة عالية من
�أحما����ض «�أوميغا  »3تقلل ب�شكل كبري
من الأمرا�ض القلبي���ة الوعائية ،وكذلك
ت�صلّب ال�رشايني ،وبالتايل منع النوبات

القلبي���ة وال�سكت���ات الدماغية ،وكذلك
البوتا�سي���وم ميك���ن �أن يقلل من �ضغط
ال���دم عن طري���ق عمله عل���ى انب�ساط
الأوعي���ة الدموية ،والتقليل من ال�ضغط
على القلب.
 -3ي�ساعد على خ�سارة الوزن :البقلة
منخف�ض���ة جداً يف ال�سع���رات احلرارية،
وغنية باملغذيات والألي���اف الغذائية،
وهذا يُ�شع���ر بال�شبع الكامل بعد وجبة
م���ن البقلة ،مع احل�ص���ول على �سعرات
حراري���ة قليلة ،وبالت���ايل ت�ساعد على
�إنقا����ص ال���وزن ،واحلفاظ عل���ى الوزن
املثايل.

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

 -4تنمية الطف���ل� :أظهرت الدرا�سات
املبكّ���رة �أن امل�ستوي���ات العالي���ة من
�أحما����ض «�أوميغ���ا  »3املوج���ودة
يف البقل���ة ت�ساع���د عل���ى التقليل من
ا�ضطراب���ات النمو ،مب���ا يف ذلك مر�ض
التوح���د « ،»ADHDوغريه���ا م���ن
الق�ضاي���ا التي ت�ؤثر عل���ى املاليني من
الأطفال يف جميع �أنحاء العامل.
 -5عالج الأمرا�ض املعوية :يف الطب
ال�صيني التقليدي تُ�ستخدم البقلة على
نط���اق وا�سع لعالج الإ�سه���ال والنزيف
املع���وي والبوا�سري ،يف ح�ي�ن �أن الطب
الغرب���ي مل ي�ؤكد هذه النتائج ،وما تزال

تُ�ستخ���دم البقلة حتى يومنا هذا لعالج
فئ���ات وا�سع���ة من الأمرا����ض املعوية،
وذلك نتيجة احتوائه���ا على عدد كبري
م���ن املركبات الع�ضوي���ة املفيدة ،مثل
الدوبام�ي�ن ،وحم�ض املالي���ك وحم�ض
الليم���ون ،و�أالن�ي�ن ،والغلوكوز ،وغريها
الكثري.
 -6عالج م�شاكل اجللد :البقلة ميكن
ان تعالج جمموعة وا�سعة من الأمرا�ض
اجللدي���ة ،الحتوائه���ا عل���ى م�ستويات
عالية م���ن فيتامني « ،»Aو مزيج من
املركب���ات املوج���ودة يف البقلة ميكن
�أن ت�ساعد على تقلي���ل االلتهاب الناجت

 - 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من ج�سمك ويتحكم يف باقي الأع�ضاء /
العب كرة برازيلي �صنف الأح�سن يف العامل
1
 - 5بيت  /ثمن معاملة
2
 - 6ن�ص���ف مبنى  /من �أ�سماء القرد  /وجه
3
(بالعامية)
� - 7أداة ن�صب  /يا للده�شة
4
 - 8ممار�س���ات جتاري���ة يتناف����س فيه���ا
5
امل�شرتون  /خوف �شديد
6
 - 9كت���ب وبعث وا�ستقبل ما كتبه الآخرون
 /معنى
7
 - 10م���ا ي�صنع منه لب قل���م الر�صا�ص /
8
متثال للعبادة �أيام اجلاهلية
9
عــمـــودي
10
 - 1ممث���ل بلجيكي من ممثلي �أفالم الآك�شن
� /أر�ض فيها جنائن خ�رضاء يانعة
�أفــقــي
 - 2حديث � /سوق كبري تباع فيه املنتجات
 - 1بحرية افريقية متثل احد منابع النيل  /طريق وا�سعة املتنوعة والرتويج لها
 - 2بلد ،الذين يتحدثون االجنليزية فيها عددهم �أكرب من  - 3ت�صيد  /وكالة ف�ضاء
�سكان الواليات املتحدة  /مت�رسع
 - 4ن�صف كلمة قروي  /مغارة � /أقدم ودخل
إذا
�
ال�سينمائي
العمل
/
 - 3رب���ط بـ و�أعطى امل�س�ؤولي���ة
 - 5ثلثا كلمة قرن � /شدة اخلوف والفو�ضى
�أ�ضيف عليه �صوت غري ال�صوت الأ�صلي
النف�سية

ع���ن ل�سعات النحل ولدغ���ات الثعابني
عندما تُ�ستخدم مو�ضعياً ،وتعمل كمطهّر
للجل���د ،وتقلل التجاعي���د ،وتعمل على
�إزالة الندوب والبقع من اجللد.
 -7الوقاي���ة من ال�رسط���ان :من �أكرث
الأمرا�ض انت�ش���اراً وم�أ�ساوية يف العامل
اليوم هو ال�رسطان ،ومن املواد الغذائية
امل�ضادة لل�رسطان هي البقلة ،الحتوائها
عل���ى م�ستوي���ات عالية م���ن فيتامني
« »Cوفيتام�ي�ن « ،»Aوكالهم���ا
يعمالن كم�ضادات للأك�سدة ،ملنع بع�ض
�أنواع ال�رسطان ،حتدي���داً �رسطان الرئة
والفم .مع ذلك ،حتتوي البقلة �أي�ض ًا على
�أ�صباغ البيتال�ي�ن ،التي تعطي للنبات
اللون الأ�صفر والأحمر املميزين.
� -8صح���ة الع�ي�ن :البقل���ة غني���ة
بفيتامني «�أ» وبيت���ا كاروتني ،اللذين
لهما فوائد كبرية للمحافظة على �صحة
العني والر�ؤية �سنوات عديدة ،كما ميكن
�أن ت�ساع���د على منع ال�ضم���ور البقعي
و�إعتام عد�سة العني ،عن طريق الق�ضاء
على اجلذور احل���رة التي تهاجم خاليا
العني وت�سب���ب هذه الأمرا�ض التي تزيد
من حدوثها بالتقدم يف العمر.
 -9احلفاظ على عظام قوية :جمموعة
م���ن املع���ادن املوج���ودة يف البقل���ة
جتعلها خياراً �صحي ًا للأ�شخا�ص الذين
يرغبون يف حماية عظامهم .الكال�سيوم
واملغني�سيوم واحلديد ،واملنجنيز ،كلها
عنا�رص مطلوبة لتطوير �أن�سجة العظام
وت�رسيع عملية �شفاء العظام.
 -10حت�سني الدورة الدموية :حتتوي
البقلة عل���ى ن�سبة عالي���ة من احلديد
والنحا�س اللذي���ن يحفزان �إنتاج خاليا
الدم احلمراء .كل هذه املعادن �رضورية
لتعزيز الدورة الدموية ،ما يعني و�صول
املزيد من الأوك�سجني �إىل �أجزاء �أ�سا�سية
من اجل�سم ،وزيادة �رسعة �شفاء اخلاليا
والأع�ضاء ،وزي���ادة منو ال�شعر ،وحت�سُّ ن
عام لعمليات التمثيل الغذائي.
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كاريكاتير

إلى ّ
محبي «الكاتشاب» :احذروا
يحب كثريون الـ«كات�شاب» ،وذلك لطعمه اللذيذ،
لكن هل تعلمون ما هي املكوّنات التي يُ�صنع منها
هذا ال�رشاب؟
عندما يرغب �أحد ب�شـ����راء «الكات�شاب» ،عليه �أن
يتذك����ر هذه الأ�سباب الثالثة الت����ي تدفعه لالبتعاد
عنه:
يحت����وي الـ«كات�شاب» على تركيز عالٍ من �رشاب
«فركتوز الذُّرة» :هذا ال�رشاب م�صنَّع من ذُرة معدَّلة
وراثي���� ًا ب�شكل مُ ���ض�رّ ،وفيه ن�سبة �سم����وم ،كما �أنك
مبج����رد تناوله ف�إنه يت�سب����ب يف ارتفاع �سكر الدم
بن�سبة كبرية ،ورمب����ا يتلف ن�سبة من �أن�سجة الكبد.
و�أثبتت درا�س����ات عديدة �أن تناول كميات كبرية من
���ش�راب «الفركتوز» املعدَّل ي�����ؤدي �إىل زيادة ن�سبة
الإ�صابة ب�أمرا�ض القل����ب وال�سمنة والبول ال�سكري،
بالإ�ضافة �إىل ت�سببه يف �إ�ضعاف جهاز املناعة.

ويف حتليل حديث لهذا ال�رشاب ،مت اكت�شاف احتوائه
على ن�سبة من الزئبق ،وه���و �شديد ال�سمية للج�سم،
لذل���ك ين�صح الأطباء يف �أم�ي�ركا هذه الأيام بتجنُّب
تناول �أي �أغذية حتتوي على �رشاب «فركتوز الذُّرة».
يحت����وي الـ«كات�ش����اب» على خ ّل مقطَّ ����ر و�سكر:
اخل����ل املقطَّ ر �أي�ض ًا غ��ي�ر �صحي ،ويُ�ص َّن����ع من ذُرة
معدَّل����ة وراثياً ،بالإ�ضاف����ة �إىل �أن ملعقة واحدة من
الـ«كات�ش����اب» حتتوي على  4غرام����ات من ال�سكر،
وهي كمية غري �صحية مطلقاً.
الـ«كات�ش����اب» لي�س����ت له �أية قيم����ة غذائية :يف
النهاي����ة ،يجب �أن نع����رف �أن الـ«كات�شاب» لي�ست
ل����ه قيمة غذائي����ة؛ ال �ألي����اف وال بروتينات مفيدة،
كل م����ا يحتويه هو معجون البن����دورة م�ضاف ًا �إليه
الكيماوي����ات وال�سكريات املعدَّلة وراثي���� ًا ال�سابق
ذكرها.

انقلبت حياة «�ألربت» ر�أ�س ًا على عقب ،فقد �أ�صيب
مبر�ض ال�رسط���ان ب�سبب املن�شط���ات وم�رشوبات
الطاقة التي جل�أ �إليه���ا ليح�صل على ج�سم مثايل
وع�ض�ل�ات �ضخم���ة تلفت نظر كل م���ن حوله� .أراد
«�ألربت» �أن يقدّم نف�سه كنموذج لل�شباب املرتددين
على الن���وادي الريا�ضية ،والذين يتناولون احلبوب
وامل���واد التي تق���دَّم يف ال�صاالت به���دف ت�ضخيم
الع�ض�ل�ات ،لكن انتهت �أ�سط���ورة بطولة م�سابقات
كمال الأج�سام التى خا�ضها ال�شاب بنهاية م�أ�سوية.

�سنوات من التمرينات واتباع �أنظمة خا�صة واحلقن
مبواد كيميائية لت�ضخيم الع�ضالت وتنحيف بع�ض
املناطق اجل�سم ،ق�ضي عليها بعد �إ�صابته ب�رسطان
الكبد ،كنتيج���ة طبيعية لكم املن�شط���ات واملواد
الأخرى التى كان يتبعها� .أفرط «�ألربت» يف تناول
�أكرث م���ن � 10000سعرة حراري���ة يف اليوم الواحد،
وكان ي�رشب ثماين علب من م�رشوب الطاقة ،حتى
تويف نحي ًال �ضعيفاً ،بع���د �أن �أفقده املر�ض كل ما
ك�سبه ب�سبب هذه املواد.

َ
أدم َن على مشروبات الطاقة ..فأصيب بالسرطان

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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