ياسين يكشف المزيد من المخططات اإلرهابية
ك�شفت التحقيقات التي �أجريت مع الإرهابي عماد يا�سني،
�أن���ه ك���ان َي��ع�� ْد ملخطط �إره���اب���ي خ��ط�ير خ�ل�ال �إح���ي���اء مرا�سم
عا�شوراء ،يف مدينة النبطية وعدد من املناطق الأخرى ،ولهذا
يُنتظر �أن ت�شهد �أيام عا�شوراء تدابري �أمنية واحرتازية م�شدَّدة،
و�أن ال تقام املرا�سم العا�شورائية يف �أماكن و�ساحات عامة� ،إال
املركزية منها.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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أحــداث

االفتتاحية

لبنان ..والتبعثر ُ
المزمن
ال �صوت فاع ًال لـ«ال�شع���ب» يف لبنان ..ما يخرج من
�أ�ص���وات ال يعدو كونه �ص���دى يتال�شى يف الف�ضاء كدخان
عب عن كتلة
ال�سجائر .مفهوم «ال�شعب» يف هذا البلد ال ُي رّ
ب�رشية متجان�سة يف االنتم���اء والثقافة والوعي ،فال ذات
وروح وهوية وذاكرة ولغة واحدة له« ..ال�شعب» يف لبنان
بناء وهمي غري موجود يف ال�سياق التاريخي واالجتماعي.
يف لبنان ،ال�شع���ب هو الطائفة ..االنتماء هو للطائفة..
ال �شعب خ���ارح حدود الطائفة ،ال حب �إال لأبناء الطائفة..
َم ْن ي�ستحق �أن يك���ون يف املنا�صب العليا يف الدولة هم
�أبن���اء الطائفة ،ومن يجب الدفاع ع���ن حقوقهم هم �أبناء
الطائفة ..ال وجع ي�ستحق االكرتاث له �إال عندما يكون وجع
الطائفة و�أبنائها ..ال مطالب حمقة �إال املتعلقة بالطائفة..
هذا هو املن���اخ املهيمن على وجودنا ككائنات ا�ستوطنت
هذا البلد .هذه هي احلياة املعيبة واملهينة التي نعي�شها
منذ اال�ستقالل الذي نحتفي ب���ه بال �أفق وطني ومواطني،
وبال هوية �إن�سانية واحدة.
ال ق�ضي���ة جتتمع عليه���ا كل الطوائف ،فل���كل طائفة
ق�ضي���ة خا�ص���ة بها؛ الدف���اع عن لبن���ان يف وجه العدو
«الإ�رسائيل���ي» من خ�صو�صي���ات طائفة ،وملف الالجئني
ال�سوري�ي�ن والفل�سطيني�ي�ن موكول لأخ���رى ،ونزع �سالح
املقاومة تهتم به ثالث���ة ،وهكذا ،لكل واحدة من الطوائف
جمراها املنف�صل يف م�شاه���دة احلياة ومعاينة م�شكالته
و�أزماته و�أحواله.
ال ق�ضي���ة مطلبية واح���دة عادلة لها عالق���ة بت�أمني
الكهرب���اء واملاء �أو رفع م�ستوى التعلي���م واال�ست�شفاء �أو
�إزال���ة النفايات ميكن �أن تنف���ع يف معاجلة حالة التبعرث
فتوح���د فيهم النظر
امل�سيط���رة على �سل���وك اللبنانينيّ ،
�إىل الق�ضاي���ا التي مت�س وجوده���م وم�صريهم وحا�رضهم
وم�ستقبلهم ..والأحزاب التي ُيفرت����ض �أن تتميز ب�أفكارها
فتعمل على حتليل الأو�ضاع امل�أزوم���ة ثقافي ًا و�سيا�سي ًا،
وا�ستبدالها مبقاربات علمية ووطنية ،تتعامل مع الق�ضايا
الداخلي���ة �إم���ا ب�سطحية وخف���ة� ،أو بخلفي���ة انتهازية
ا�ستغاللية لإدامة وجودها يف ال�سلطة.
الأح���زاب يف لبن���ان مل ت�ساه���م يف تغي�ي�ر الوع���ي
االجتماعي وال�سيا�س���ي ،ويف تف�سري �أهداف التغيري جلهة
�إنتاج ظ���روف �أف�ضل ،بحي���ث يتمتع جمي���ع اللبنانيني
بامل�ساواة والعدالة واحلري���ة ،وبنموذج حكم متحرر من
الطائفي���ة والإرادة الزعامتية الأبوي���ة الفردية �إىل نظام
امل�ؤ�س�سات والقوانني الت���ي ترعى املواطنني على �أ�سا�س
مبد�أ احلقوق والواجبات.
الأح���زاب مل ت�شكّل رافعة لتغيري «ال���ذات الطائفية»،
تعب عن معاداتها لتغيري الواقع
بل كانت يف ممار�ساتها رّ
الطائفي و�إحالل نظم وقيم اجتماعية و�سيا�سية جديدة.
�إن م��ش�روع النهو����ض بالوطن يتطل���ب �إخراج مفهوم
«ال�شعب» من اللف���ظ املبهم �إىل اللفظ الدال ،ومن مادته
الطائفي���ة والإثني���ة التي ال ميك���ن جت ُّنبه���ا �إىل الفكرة
ال�سيا�سي���ة واملوقف ال�سيا�سي التي ال ن���رى �أن الأحزاب
ت�ساه���م يف حتقي���ق ذلك ،بل على العك����س تعمل لتقييد
الواقع وحركة النا�س باالنتماءات املقفلة.
ال�شيخ د� .صادق النابل�سي
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

( العدد  )420اجلمعة  -ـ � 30أيلول 2016 -

َ َ
َ
الحريري عاد كما ذهب ..لكن ما ذهب لن يعود

الرئي�س احلريري الذي غادر لبنان خا�سراً منذ �سنوات ..خ�سر يف ال�سعودية �أمواله ويف الإقليم جدارته ال�سيا�سية

م���ن مث���ل «االب���ن ال�ض���ال» نقتطع هذه
اجلزئية من حوار االبن العائد مع �أبيه:
 ي���ا �أبتِ � إين خطئْت� إىل ال�سماء و�إل���ك،ول�سْ تُ � أه ًال بعد ذلك لأنْ � أُدْعى لك ابناً.
فقال الأب خلدمه:
 �أ�رسع���وا ف�آت���وا ب�أفخر حلّ���ة و�ألب�سوه،واجعلوا يف �إ�صبعه خامتاً ،ويف رجليْه حذاءً،
و�آتوا بالعجل امل�سمن واذبحوه فن�أكل ونتنعم،
لأن ابني ه���ذا كان ميْت ًا فعا����ش ،وكان �ضا ًال
فوُجد.
لي�س لبن���ان ب�أبه���ى حلته ليقي���م حف ًال
للرئي�س احلريري كلما ذه���ب وعاد ،وليلب�سه
احلل���ة الت���ي ينتظر ،وخامت ال��س�راي بات يف
دهاليز ال ميك���ن للرئي�س احلري���ري دخولها،
ولبن���ان املنهار اقت�صادي ًا ب���ات �أبنا�ؤه حفاة
ولي�سوا على ا�ستع���داد لال�ستقباالت والزحف
اجلماه�ي�ري ،والعجل امل�سم���ن ال ميتلك ثمنه
�س���وى من عا�ش���وا على موائ���د احلريري الأب
واالب���ن حت���ى «نف�ضوها» من ك��س�رة خبز،
ولي�ست امل�س�ألة مرتبط���ة بتخمينات البع�ض
ب�أن ال�شي���خ �سعد عاد قبل جل�س���ة � 28أيلول
لي�ش���ارك يف جل�سة انتخ���اب الرئي�س مادامت
هذه اجلل�سة كما �سابقاتها تتمخ�ض وال تنجب
ف�أراً.
هَ ��� ّم الرئي����س احلريري الآن ه���و امل�ؤمتر
العام لـ«تيار امل�ستقب���ل» املزمَ ع عقده يف
البي���ال منت�صف ت�رشي���ن الأول املقبل ،ومن
�سيح�رضه باتوا معروف�ي�ن ،وهم �أنف�سهم من
يح�رضون الإفطارات وميلأون ال�صاالت عندما
يطل الرئي�س احلريري من اخلارج عرب �شا�شة
عمالقة ،ومل يعد اللبنانيون بحاجة �إىل انتظار
�صناديق اقرتاع االنتخابات النيابية يف ربيع
 2017لتقييم �أحج���ام القوى ال�سيا�سية ،وقوة
«تيار امل�ستقبل» حتديداً ،بعد الذي ح�صل من
�سج���االت متناق�ضة بني �أركانه ،مادام النواب
احلالي���ون اجلال�سون على مائ���دة احلريري
لي�سوا جميع ًا �أوفياء للخب���ز وامللح ،وباتوا
على قرارات���ه ال�شخ�صية يتمردون ،وهم على
حق ،لأنه لي����س ب�إمكانهم بني يوم وليلة �أن
ينزلوا «البندقي���ة» الهجومية وي�ستبدلونها
بباقة ورد� ،سواء باجتاه ال�ضاحية �أو الرابية.
«احلالة الإ�سالمية ال�سيا�سية املعا�رصة»
عل���ى ال�ساح���ة ال�سُّ نية يف لبن���ان بدّلت كل
�أح���وال الرئي�س احلريري ،و�س���واء كانت هذه

احلالة �ضمن جمعيات �أو منظمات� ،أو متحررة
من قيود التنظيم وتعترب نف�سها �صدى ال�شارع،
فهي ال ت�ست�سيغ «اعتدال» احلريري  -لو اعترب
نف�س���ه معتد ًال  -وو�ضع���ه حالي ًا كما «االبن
ال�ضال» عندما غادر وعاد بـ»خُ فّي حنني»،
لأن �رشط عودت���ه كان �أن يعود منت�رصاً على
النظ���ام ال�سوري ،فال انت��ص�ر يف �سورية ،بل
«انك��س�ر» يف ال�سعودية ،وغدا الرجل مفل�س ًا
مادي ًا و�سيا�سي���اً ،و«تيار امل�ستقبل» ال يدير
حمركات���ه �سوى البرتودوالر ،غري املتوفر منه
�سنت واحد يف الوق���ت احلا�رض للمكرمات �أو
بعد حني ل�رشاء الأ�صوات.
وهذه احلالة الإ�سالمية اليوم ال تتمثل يف
من كانوا �سابق ًا راف�ضني ل�سلطة �آل احلريري،
لأن ع���كار يحت�ضنه���ا من���ذ �أك�ث�ر من ثالث
�سن���وات «النائبان الإ�سالمي���ان» عن «تيار
امل�ستقبل» معني املرعب���ي وخالد ال�ضاهر،
وطرابل�س التي كانت معقل بع�ض املتطرفني،
باتت اليوم لي�س���ت «قلعة امل�سلمني» بقدر

الحريري لن يجرؤ على السير
بعون أو فرنجية ..كما أنه
لن يجرؤ على السؤال عن
مفتاح السراي لنفسه

ما هي «ح�صن املت�أ�سلمني» ،ويف طليعتهم
اللواء �أ�رشف ريف���ي ،ويكفي الرئي�س الرئي�س
احلري���ري �أن ي�ستم���ع �إىل ت�رصيح ريفي يف
العي���د الوطني للمملكة بالبي���ال ليدرك �أنه
يزايد علي���ه �سعودي���اً ،وت�رصيح���ه الناري
خالل ا�ستقباله يف منزل���ه وفوداً طرابل�سية،
بحيث بدا وك�أنه يقطع الطريق على �أي تفكري
للحري���ري بالرهان عل���ى تر�شيح فرجنية �أو
ال�س�ي�ر بالعماد عون ،وريف���ي ميتلك هام�ش
حرية �أكرث من �سواه ،مادام «زعيم ًا حملياً»،

(�أ.ف.ب).

ومادام �أنه ل���ن يرى ال�رسايا حتى يف احللم،
ولي�س لدي���ه ما يخ�رسه م���ن خالل هجومه
املذهبي عل���ى �إيران وح���زب اهلل وحلفائه،
وهو على عك�س «ال�سعودي املعتدل» الوزير
نهاد امل�شنوق ،املناف�س الأبرز للحريري على
بوابة ال�رساي.
وبالعودة �إىل �أجواء امل�ؤمتر العام الهادف
�إىل ترمي���م «تيار امل�ستقب���ل» ،وو�سط �أجواء
ا�ستقال���ة �أو �إقالة �أحم���د احلريري من من�صبه
ك�أمني عام ،ف�إن الرئي����س احلريري �سيجال�س
من لن يق���ول له «نع���م» يف كل �شيء ،وهو
لن يقول «نع���م» يف �إعادة الهيكلة ملن باتوا
م�ستهلَك�ي�ن وانتهت مدة �صالحيتهم ،خ�صو�ص ًا
�أولئك الذين فتحوا على ح�سابهم لإر�ضاء قواعد
�شعبية م�ست���اءة من غيب���ة احلريري وغياب
اخلدم���ات ،ولي�س مب�ستبعَ ���د �أن حت�صل خالل
امل�ؤمتر ا�ستقاالت و�إق���االت وتطهري ملن باتوا
يف املناط���ق لزوم ما ال يل���زم ،وكائن ًا ما كان
و�ض���ع «بيت الو�سط» بعد الرتميم ،فاحلريري
لن يجر�ؤ على ال�س�ي�ر بالعماد عون للرئا�سة،
وال بالنائ���ب �سليمان فرجني���ة ،لأنه لن يجر�ؤ
�أ�ص ًال على ال�س����ؤال عن مفتاح ال�رساي لنف�سه،
تنف����س �سمومها على حزب اهلل وهو عاجز عن
ا�سكاتها ،والرج���ل �أمام اخليار ال�صعب خا�صة
�إذا ح�س���م الرئا�س���ة لزعيم الرابي���ة لأن فريق
ال�سنيورة يقف له باملر�صاد.
م�شكلة الرئي�س احلريري لي�ست مع الآخرين
م���ن منا�رصين �أو حلفاء �أو خ�صوم ،بل هي مع
نف�سه ومع �شخ�صه ،لأنه ما زال مُ�رصّاً على �أنه
بحجم رفيق احلري���ري ،ويتحرك على �أنه فقط
ابن رفيق احلري���ري ،و�أن �شعبيته ثابتة حتى
ولو �سكن الطائرة ،وه���و منذ العام  2007يوم
زار باك�ستان قال :جئ���تُ �أدعم �سيادة الرئي�س
برويز م�رشف لأنه �صديق الوالد ،ثم تردده على
الرئي����س جاك �شرياك ظن ًا من���ه �أنه �إرث دويل
عن والده ،وانتهاء ب�إعطاء نف�سه حجم ًا دولي ًا
و�إقليمي���اً ،فغدا كمن يو�سّ ���ع خطوته وال يدري
بامل���اء التي جتري حتته ،مم���ن مل يجدوا فيه
كاريزما رفيق احلريري التي كانت ت�أ�رسهم ،وال
�أموال رفيق احلريري الت���ي ت�شرتيهم ،والرجل
الذي غادر لبنان خا�رساً منذ �سنوات ،خ�رس يف
ال�سعودية �أمواله ،وخ�رس يف الإقليم كل �شيء،
وهو كما ذهب عاد ،لكن ما ذهب منه لن يعود.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

¡ فيلتمان مازال «فاعالً»

�أكدت م�صادر مطلعة �أن الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
ات�ص���ل بجيفري فيلتمان ف���ور �شيوع خرب لقاء
جربان با�سيل ونادر احلريري ،طالب ًا منه العمل
لإنهاء ما و�صف���ه بـ«املهزل���ة» ،وطبق ًا لهذه
املعلومات ف����إن فيلتمان ات�صل بالرئي�س �سعد
احلريري طالب��� ًا منه ت�أجي���ل البحث يف �ش�أن
اتفاق «نادر  -جربان».

¡ لقاء باهت لـ 5دقائق

�أكدت م�صادر «زرقاء» �أن لقاء ح�صل بني رئي�س
«تي��ار امل�ستقبل» �سعد احلريري وويل ويل العهد
ال�سعودي حممد بن �سلمان ،ا�ستمر خم�س دقائق
ومتيز بفتور وعدم اهتمام من الأخري.
فقطّ ،

¡ ف�شل التحري�ض املذهبي

جزم مرجع ر�سمي �أن «مذهبة» م�شكلة �إداراية
تقاعد
يف جه���از �أمني ذهبت �أدراج الرياح بعد ُ
نائب املدي���ر� ،إذ بقيت امل�شكل���ة على حالها،
ومذهبيتها
املحر�ض���ة،
ما �أظه���ر تفاهة اجلهة
ّ
ِّ
ال�صارخة.

¡ كوما

اعت�برت م�ص��ادر �سيا�سي��ة �أن البل��د دخ��ل يف
«كوم��ا �سيا�سية»؛ فمجل�س الن��واب يدخل خالل
�أيام يف دورة انعقاده العادية ،وال ُيعرف ما �إذا
كان �سيعق��د جل�سات ت�رشيعي��ة �أم ال ،واحلكومة
م�شلول��ة ،حي��ث ال جل�س��ات متو َّقع��ة وال م��ن
يحزن��ون ،بينما جل�سات احلوار متو ِّقفة �إىل �أجل
غري معلوم.

¡ �أزمة مرجعية �سابقة

رئي�س «تكتل التغيري والإ�صالح» النيابية العماد مي�شال عون

التحق���ت اجلل�س���ة ال���ـ46
النتخاب رئي����س للجمهورية
ليعي موعد جديد
ب�سابقاتها ،نَّ
يف  31ت�رشين الأول ،و�إذا كان
الت�أجيل اجلدي���د متوقَّعاً� ،إال
�أن ات�ص���االت ولقاءات عديدة،
بع�ضها �رسي وبع�ضها علني،
مت تكذيب ح�صوله،
وبع�ضه���ا ّ
ح�صلت فع�ل�اً  ،وباملجمل ف�إن
هذه االت�صاالت حملت تفا�ؤ ًال
ب�إجن���از انتخ���اب الرئي����س
العتيد ،لكن �رسعان ما تراجع
هذا التفا�ؤل وانح�رس.
�أما م�ص���در التف���ا�ؤل فهو
�أن اللق���اء بني رئي����س التيار
الوطن���ي احل���ر الوزير جربان
با�سيل ،ومدير مكتب الرئي�س
�سعد احلريري؛ نادر احلريري،
ح�صل فع�ل�اً يف باري�س ،بعد
مت نفيه ب�شدة يف ال�سابق،
�أن ّ
مبا يذكّرنا بالنفي الذي ح�صل
قبل �أكرث م���ن عام ب�ش�أن لقاء
الرئي�س احلريري ورئي�س تيار
املردة النائب �سليمان فرجنية
يف العا�صم���ة الفرن�سي���ة
باري����س ،ليتب�ي�ن يومه���ا �أن
اللق���اء ح�ص���ل فع�ل�اً  ،و�أن
احلريري �أبلغ فرجنية ت�أييده
النتخابه رئي�ساً.
مت يف
هذه امل���رة �أي�ض��� ًا ّ
البداية نفي ح�صول لقاء با�سيل
– نادر احلري���ري ،ليت�أكد بعد
�أقل من ع��ش�رة �أيام �أن اللقاء
ح�صل فعالً ،و�أن احلريري �أبلغ
با�سيل ع���ن اال�ستعداد لل�سري
بخي���ار رئي�س تكت���ل التغيري
والإ�صالح العماد مي�شال عون
رئي�س��� ًا للجمهوري���ة ،لكن ما

�أن �ش���اع اخل�ب�ر اليقني حتى اتفاق با�سيل  -احلريري كان
حترك���ت العي���ون والأل�س���ن حمطّ اهتمام مرجعية �سارعت
واملاكينات التي تتابع حركة �إىل االت�صال باململكة العربية
الرئي����س �سعد احلريري ،فكان ال�سعودية حلثّه���ا على وقف
هن���اك م���ن ات�ص���ل بجيفري االندفاع���ة احلريرية ،يف وقت
فيلتمان �شاكي��� ًا له ت�رصفات كان �أك�ث�ر من ط���رف حريري
رئي����س «تي���ار امل�ستقبل» ،و«م�ستقبل���ي» ،ومن بقي من
وكم���ا تفيد املعلوم���ات ف�إن «� 14آذار» ،يتح���رك يف �أك�ث�ر
فيلتم���ان ب���ادر �إىل االت�صال من اجت���اه لفرمل���ة اخلطوة
م���ع �أ�صدقائ���ه اللبناني�ي�ن احلريري���ة� ،أو ملعرف���ة اجتاه
وم���ع الإدارة الأمريكية لوقف الري���اح الرئا�سي���ة ،ومن هنا
االندفاع���ة احلريري���ة ،وتفيد كانت زيارة وزير ال�صحة وائل
ه���ذه املعلومات �أن من ات�صل �أب���و فاعور موف���داً من رئي�س
اللقاء الدميقراطي النائب وليد
جنبالط �إىل الريا�ض ،فو�صلها
خمتاراً وعاد منها حائراً ،على
ح��� ّد و�صف املراقب�ي�ن ،حيث
ع���اد ب�أج���واء �ضبابية زادت
م���ن حرية املرتقب�ي�ن ملوقف
ترجمة تقبُّ ل الحريري
�سع���ودي حا�س���م يف ال�ش�أن
لعون رئيسًا تحتاج إلى الرئا�سي اللبناين.
اتصاالت متعددة وجهود
وبانتظ���ار اجلل�س���ة الـ47
وم َهل إضافية الت���ي حدده���ا رئي�س جمل�س
مكلفة ُ
الن���واب يف  31ت�رشين الأول
النتخ���اب الرئي����س� ،ستبقى
التحركات ال�سيا�سية مفتوحة
على �شت���ى االحتماالت ،ويف
هذا ال�ص���دد ر�أى م�صدر نيابي
�أنه ل���و يتوجّ ه العماد مي�شال
بفيلتم���ان هو �أح���د القيادات ع���ون �إىل عني التين���ة للقاء
الب���ارزة والأ�سا�سي���ة يف رئي����س جمل�س الن���واب نبيه
«امل�ستقبل» ،و�أنه قال لل�سيد ب���ري مل���دة خم����س دقائق،
الأمريك���ي باحل���رف الواحد :يخرج بعدها لي�ؤكد �أن جمل�س
«رجاء �أنهوا ه���ذه املهزلة» ،النواب ه���و �رشعي ود�ستوري،
وفع�ل�اً ات�ص���ل فيلتمان مبن ف�إنه حتم��� ًا �سيُنتخب رئي�س ًا
يلزم لي�ؤجّ ���ل البحث يف هذا للجمهورية.
املو�ضوع.
ب�أي حال ،ف�إن تقبُّل رئي�س
ووفق��� ًا للمعلوم���ات ،ف�إن «تي���ار امل�ستقب���ل» �سع���د

احلريري لع���ون رئي�ساً ،لي�س
�سوى بداي���ة الطريق ال�صعب،
لأن ترجمة هذا القرار واملوقف
يحتاجان �إىل متهيد وات�صاالت
متعددة ،وجهود مكلفة ومُ هل
�إ�ضافي���ة ،قد نرى طالئعها يف
بداي���ة حترُّك وا�س���ع للرئي�س
احلريري نح���و الرئي�س نبيه
بري والرئي����س �أمني اجلميل،
والنائب وليد جنبالط ورئي�س
«القوات» �سمري جعجع ،بعد
�أن كان قد ب���د أ� هذه اخلطوات
بزي���ارة بن�شع���ي ،حيث عقد
لقاء مط���و ًال مع رئي�س املردة
النائ���ب �سليم���ان فرجني���ة،
كم���ا �أنه التق���ى رئي�س حزب
الكتائ���ب النائ���ب �سام���ي
اجلمي���ل ،فور �إع�ل�ان الرئي�س
ب���ري ت�أجيل جل�س���ة انتخاب
رئي�س اجلمهورية الأخرية.
به���ذا ال�صدد ،ب���ات �سعد
احلريري يب���دو وك�أنه مر�شح
لرئا�سة حكومة العهد اجلديد،
ولي�س فق���ط كناخب ملي�شال
ع���ون ،م���ا يعني �أن���ه معني
بالتفاو�ض م���ع الآخرين على
ترتيبات �سيا�سي���ة تطمئنهم
وتوعدهم �أي�ضاً ،متام ًا كما �أن
الرجل هو �شخ�صي��� ًا بحاجة
�إىل �ضمان���ات لت�سهيل عبوره
نح���و الكر�س���ي الثالثة ،التي
يتطلع �إليها �أك�ث�ر من طامح
جلّهم من فريقه ،وبع�ضهم بد�أ
فع ًال «يحرت���ق» على رئي�س
«التي���ار الأزرق» ،ع ّل وع�سى
يكون بديالً.

عبد اهلل نا�صر

جت ُّمع ير�أ�سه مرجعية �سابقة ،يعقد اجتماعات
�أ�سبوعيةُ ،ي�صدر يف كل مرة بيانات ت�ضع هذه
املرجعية عل���ى مي�ي�ن «� 14آذار» ،مما ُيحرج
بع����ض املتحلقني حوله يف ه���ذه اللقاء ،الذي
ُيتوقع �أن يفرط بعد انتخاب رئي�س اجلمهورية،
علم��� ًا �أن بع����ض احل�ضور بد�أ يف ّك���ر برتك هذا
التجمع.

¡ �أزمة �صحيفة

ُعل��م �أن �صحيف��ة يومي��ة �أبلغت  50م��ن موظفيها
والعامل�ين فيها ب�رصفهم م��ن العمل جراء الأزمة
املالية التي تعاين منها منذ فرتة طويلة ،كما ت� ّأكد
�أن � 25آخرين �سيتم �رصفهم يف مرحلة الحقة ،من
�أجل تخفيف الأعباء املالية املرتتبة عليها.

¡ ت�سا�ؤالت

ت�ساءل���ت بع�ض امل�صادر ع���ن حركة جمعيات
نبتت كالفطر مع بدء الأزم���ة ال�سورية ،وحتت
عناوي���ن «م�ساعدة النازح�ي�ن واملحتاجني»،
وتل ّقت مع �أ�شخا�ص م�ساعدات هامة من اخلليج
وغريه ..لكنها الآن خمتفية عن العيون ،وال�س�ؤال:
ماذا فعلت مب���ا تلقته من م�ساعدات وهبات مل
ي�صل �إىل م�ستحقيها منها �إال «�أُذن اجلمل»؟

¡ عاد بعد طول غياب

نائ��ب غائ��ب ع��ن لبن��ان بع��د انتخاب��ه مب��دة
ق�ص�يرة ،عاد �إىل لبنان م�ؤخراً ،مما اعترب م�ؤ�رش
عل��ى قرب حلحلة �أزم��ة الرئا�سة ،وكما علم ف�إن
النائ��ب �أج��رى ات�ص��ا ًال هاتفي�� ًا م��ن عل��ى �سلم
الطائ��رة مبرجعيت��ه ،يعلمه فيها �أن��ه �أ�صبح يف
لبنان.

¡ �شهادة غري �أخالقية للعدو

ُي�رصّ بع�ض ُك ّت���اب الأعمدة يف �صحف بتالوين
خمتلفة على �أن االحتالل «الإ�رسئيلي» انتهى
عل���ى الأرا�ض���ي اللبناني���ة ع���ام  ،2000حتى
�أن البع����ض يعترب نف�سه يف موق���ع ي�سمح له
مبنح «�إ�رسائيل» �شه���ادة ب�أخالقية التزاماتها
بالوعود ،م���ع عدم اخلجل من ق���ول �إن مزارع
�شبعا مل تكن يوماً لبنانية.
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وقائع مفاوضات كيري – الفروف :الروسي والسوري لحقا الكذاب األميركي إلى عقر داره
يرى دبلوما�سي عرب����ي �سابق �أن
الأمور �ص����ارت وا�ضح����ة يف �سورية،
ومل تعد بحاج����ة �إىل وثائق تاريخية
وال قرائ����ن عملي����ة لإثب����ات الت����ورط
الأمريك����ي وال�صهي����وين واخلليج����ي
يف احل����رب العاملية على ه����ذا البلد،
والتي ته����دف �إىل �إ�ضعافها �إذا مل يكن
تفكيكها �أو جعلها احتادات كونفدرالية
بر�أ�����س مركزي �ضعي����ف ،تع�صف فيها
االنق�سام����ات واحل����روب امل�ستمرة ،ما
ي�سهّل و�ضع الي����د على كامل املنطقة
وامتداداته����ا ،و�ص����و ًال �إىل ما هو �أبعد،
وحتدي����داً �إىل االحت����اد الرو�سي ،وهو
مافهمته مو�سكو ،التي دخلت مع مرور
ال�سنة الرابعة من احلرب الإرهابية على
الدولة الوطنية ال�سورية بقوة ،فكانت
البداية م����ع عا�صفة «ال�سوخوي» يف
نهاي����ة �شهر متوز املا�ض����ي ،ما �سمح
للجي�����ش العربي ال�س����وري وحلفائه
بتحقيق انت�صارات نوعية يف كثري من
اجلبهات ،وهو ما فر�ض على الأمريكي
�أن يجل�����س مع الرو�س����ي لري�سم �إطار
التفاهم املمكن ،ف����كان اتفاق الفروف
 كريي ،ال����ذي وقبل �أن تن�شف حروفهللتن�صل منه وخرقه،
ُّ
�سعت وا�شنط����ن
يف �سعي حمموم منها لتعديل �رشوطه
و�إدخال بنود مت�� ّ���س ال�سيادة الوطنية
ال�سورية ،وهو م����ا فر�ض على مو�سكو
ودم�ش����ق رف�ض املح����اوالت الأمريكية
ب�شكل قاطع.
ووفق���� ًا للمعلوم����ات ،ف�����إن ه����ذا
االتف����اق جاء بع����د اجتماعات عديدة
وطويلة بني خ��ب�راء رو�س و�أمريكيني،
ناق�شوا خاللها بالتفا�صيل كل الوقائع
امليداني����ة وال�سيا�سي����ة واللوج�ستية،
وبالوقائع والوثائق حول املجموعات
الإرهابي����ة امل�سلح����ة ،الت����ي تُرجمت
�أ�سما�ؤه����ا واملعلوم����ات عنه����ا م����ن
العربي����ة �إىل الرو�سي����ة والإنكليزية،
حيث تب��ي�ن �أن هناك نحو  365منظمة
م�سلّح����ة ،لكن اخلالف تع����دد وت�شعّب
حول م����ن ه����ي املنظم����ة الإرهابية،
ف�إذا كان الرو�س����ي والأمريكيون اتفقا
ب�سهولة على �أن «داع�ش» هي منظمة
اال ونقا�ش���� ًا طوي ًال
�إرهابية ،ف�����إن جد ً

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يزيلون د�شمة لـ«جبهة الن�صرة» يف ريف حلب ال�شمايل

ح�صل حول «جبه����ة الن�رصة» ،التي
اعتربه����ا اخل��ب�راء الأمريكيون من فئة
املنظمات «املعتدلة» ،وهو الأمر الذي
مل يقبل به الرو�س ،وبعد نقا�ش طويل
�أبرزت خالله مو�سك����و وثائق �أمريكية
حول ت�صنيف وا�شنط����ن لـ«الن�رصة»
�أنها �إرهابية و�أنها فرع لـ«القاعدة»..
وافق الأمريكيون على �ضم «الن�رصة»
�إىل املنظم����ات الإرهابي����ة ،لكنه����م
اعتربوا معظ����م املنظم����ات امل�سلحة
الأخ����رى منظمات «معتدل����ة» و�أنها
تعددية و«دميقراطية» ح�سب املفهوم
الأمريكي ،الأمر ال����ذي مل يت ّم الت�سليم
به.
املهم وفق ًا له����ذا الدبلوما�سي� ،أنه
بعد لقاءات متعددة ونقا�شات وا�سعة
اتف����ق اخلرباء على احل����د الأدنى الذي
يُف�ض����ي �إىل فتح الباب للبدء بتخفيف
ح����دة القتال والدمار ،متهي����داً لإيقاف
احلرب و�إحالل ال�سالم..

التطورات السورية كشفت
دور ديميستورا الذي يعمل
بأوامر أميركية ..ويساند هيئة
التفاوض السعودية

ويلفت ه����ذا الدبلوما�س����ي �إىل �أن
مو�سكو كانت ت�ضع حلفاءها يف �أجواء
املفاو�ضات اجلارية ،خ�صو�ص ًا ال�سوري
والإي����راين واملقاوم����ة ،حي����ث كانت
النتيجة �أن متّت املوافقة على ال�رشوط
الأمريكية �إال ثالثة منها:

وكان ت�شديد على ت�صنيف املنظمات
الإرهابي���ة ،وت�سميتها وحتديد مواقعها
وت�سميتها ،وحتديد املنظمات امل�سلحة
«املعتدلة».
م�شارك���ة النظ���ام ،وعل���ى ر�أ�س���ه
الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ،يف كل التفا�صيل
�س���واء يف املرحل���ة االنتقالي���ة �أو يف
مرحلة احلل النهائي.
الإقرار بوحدة الأرا�ضي ال�سورية بال
لب�س وال �إبهام.
ب�أي حال ،فموق���ف مو�سكو ودم�شق
وحلفائهما ف�ض���ح الأكاذيب والأالعيب
الأمريكي���ة التي عبرّ عنه���ا يف جمل�س
الأمن باالعرتاف الأمريك���ي بتعذُّر الف ّك
بني «جبهة الن�رصة» والف�صائل العميلة
الأخرى التي �صنّفتها وا�شنطن يف لوائح
االعتدال املزعوم ،وبالتايل ثمة اعرتاف
�أمريك���ي باحت�ضان ع�صاب���ات الإرهاب،
وبخدعة االعتدال التي اخرتعتها لتغطية
عدوانها وحربها �ضد دولة م�ستقلة.

ّ
هذا ما أقدم عليه الحريري بعد تلقيه تقريرًا خطيرًا من «المعلومات»

بعد االنتكا�سات املالية وال�سيا�سية التي يتعر�ض
له���ا الرئي�س �سع���د احلريري ،والتي بلغ���ت ح ّد جتر ؤ�
وزي���ر العدل امل�ستقيل �أ�رشف ريف���ي عليه ،معترباً �أنه
منتهي ال�صالحي���ة ،ناهيك عن �رصف موظفي �رشكاته
وم�ؤ�س�ساته الإعالمية تع�سفياً ،وب�شكل م�ستدام ،ت�سود
حال���ة متلل ل���دى «ال�ش���ارع الأزرق» ،وب���د�أت تظهر
ان�شقاق���ات عن احلري���ري يف خمتل���ف املناطق ذات
الغالبية ال�سُّ نية ،خ�صو�ص ًا يف البقاع وطرابل�س ،حيث
ين�شط «الوزير امل�ستقيل».
�إث���ر هذا الواق���ع امل����أزوم ،مل يبقَ �أم���ام رئي�س
احلكومة �إال تبنّي تر�شيح العماد مي�شال عون لرئا�سة
اجلمهورية ،كمدخل وحيد و�إلزامي لعودته �إىل ال�رسايا،
علّه ينقذ ما تبقى من تركة �أبيه.
ق�صد رئي����س احلكومة الأ�سب���ق اململكة العربية
ال�سعودية ،علّه يح�صل على �إذن من ال�سلطات املخت�صة

يخوّل���ه العودة �إىل احلكم يف بلده الثاين ،غري �أنه عاد
من بلده الأول خايل الوفا����ض ،وقد رُف�ض طلبه للقاء
امللك �سلمان ملوعد ال يتخطى الـ 10دقائق فقط ،ح�سب
ما ك�شفت جه���ات دبلوما�سية مطلعة على امل�شاورات
الآيلة حلل الأزمة الرئا�سية ،م�ؤكدة �أن احلريري مل يعد
مرغوب ًا به لدى «املحمَّدين».
بع���د رفع الدعم والغط���اء ال�سعودي عنه ،مل يعد
�أمام احلريري �إال حتري���ك امللف الرئا�سي داخلياً ،لأنه
وب���كل الأحوال فقد الرعاية ال�سعودي���ة ،كما �أنه تلقّى
تقريراً من «�شعبة املعلومات» يف قوى الأمن الداخلي
يفيد �أن «اجلو ال�سُّ ني الع���ام» بات موزَّع ًا على �ستة
�أط���راف �أ�سا�سيني هم :جنيب ميقات���ي ،و�أ�رشف ريفي،
و�سعد احلريري ،ومتام �سالم ،وف����ؤاد ال�سنيورة ،وعبد
الرحيم مراد ،ح�س���ب ما ت�ؤكد م�صادر �سيا�سية وا�سعة
االطالع.

وعلى �أثر تلقّي «رئي�س امل�ستقبل» هذا التقرير
ال���ذي �صنّفه يف املرتبة الثالث���ة من حيث التمثيل
ال�شعبي لدى ال�شارع ال�سُّ ني ،ن�صحه م�ست�شاروه من
غري ال�سُّ نة ب�رضورة �إيجاد م�سار يعيده �إىل الرئا�سة
التو�ص���ل �إىل قانون انتخاب
ُّ
الثالث���ة ،وال�سعي �إىل
ينق���ذ خالله ما تبقّى من �شارع���ه امل ؤ�يّد ،خ�صو�ص ًا
يف ب�ي�روت و�صيدا ،بعد تراجع���ه الكبري يف البقاع
وال�شمال.
�إذاً ،املم���رّ الوحيد والإلزام���ي لإنعا�ش احلالة
احلريرية ،هو انتخاب العم���اد عون رئي�ساً ،لذا عاد
«زعيم امل�ستقب���ل» �إىل لبنان ،حيث يقوم ب�سل�سلة
م�شاورات يف �سبيل حتري���ك املياه الراكدة رئا�سياً،
والأهم هو كيفية ت�أمني ن�ص���اب  70نائب ًا النتخاب
رئي�س.
له���ذه الغاية� ،أج���رى رئي�س احلكوم���ة الأ�سبق

ف�ضح����ت رو�سي����ا و�سوري����ة مع ًا
�أكاذي����ب التباك����ي عل����ى املعان����اة
الإن�سانية من خالل ال�سري يف ترتيبات
ممر الكا�ستيلو من اللحظة الأوىل لوقف
العملي����ات القتالية؛ عندما ك�شفت عن
حماول����ة ع�صابات الإره����اب اقتنا�ص
حلظة انكف����اء اجلي�ش العربي ال�سوري
لتنت�رش جمدداً ،وه����و ما كان التحوّط
الرو�سي ال�س����وري له بت�ضمني االتفاق
توليّ املراقبني الرو�س للممر ،ما �أتاح
للجي�ش العربي ال�س����وري العودة �إىل
مواقع����ه ال�سابقة بعد ف�ض����ح اللعبة
الأمريكية.
وك�شف����ت التط����ورات حقيقة دور
املوف����د ال����دويل �ستيف����ان دميي�ستورا
الذي يعمل ب�أوامر �أمريكية و�أكدت �أنه
يتحرك مع هيئة التفاو�ض ال�سعودية،
ومنح����از ملواقفه����ا ،وه����و يعطّل �أي
حوار �س����وري � -سوري ،ويُبدي انحيازاً
فا�ضح ًا للم�سلحني.
�أمام هذه الوقائع كانت التطورات
امليداني����ة ال�سوري����ة اجلدي����دة التي
�أدت �إىل تدخ����ل رو�سي و�إيراين مبا�رش
يف مع����ارك حل����ب ،حي����ث حتقق����ت
وتتحق����ق �إجن����ازات ع�سكري����ة هامة
على املجموعات الإرهابية امل�سلحة،
جعل����ت التفاو�ض الرو�سي  -الأمريكي
معلق ًا حتى �إ�شعار �آخر ،وبالتايل ف�إن
املي����دان وجتميع �أوراق القوة هو �سمة
املرحلة احلالية واملقبلة.
ويتوق����ع املتابع����ون للتط����ورات
امليدانية �أن يلج�أ الإرهابيون وداعموهم
ورعاتهم خالل الأيام القليلة املقبلة،
�أمام حج����م االنت�صارات احللبية ،لنقل
املع����ارك �إىل حمافظة حم����اه وريفها،
حي����ث يُحتمل �أن ت�شهد معارك �ضارية
يف حماولة من الإرهابيني للتعوي�ض
املعنوي عن اخل�سارة الكربى يف حلب،
لكن يبدو �أن اجلي�ش ال�سوري وحلفاءه
ي�ستعدون �أي�ض���� ًا لهذه املرحلة ،حيث
مت توجي����ه العدي����د م����ن ال�رضب����ات
ّ
اال�ستباقية �إىل امل�سلحني يف عدد من
املناطق احلموية.

�أحمد زين الدين

�إح�ص���ا ًء لنوابه امل�ؤيدين لو�ص���ول «رئي�س التغيري
والإ�ص�ل�اح» ،فوجد �أن تفلُّت ال�ش���ارع منه انعك�س
عل���ى كتلته النيابية ،حيث مل يوافق �أكرث من ن�صف
�أع�ض���اء الكتلة على خطته للع���ودة �إىل احلكم ،كما
ت�ؤكد امل�صادر.
الري���ب �أن عوائق جمة حت���ول دون حتقيق غاية
احلريري لول���وج ال�رساي���ا� ،أولها م�شكلت���ه يف بيته
الداخلي ،قبل �إقناع الرئي����س نبيه بري والنائب وليد
جنبالط بانتخ���اب عون رئي�ساً ،غري �أن���ه يعوّل على
ح���زب اهلل ،بالتفاهم مع حليف���ه على ذلك ،كذلك يرى
«زعيم امل�ستقبل» �أن رئي����س «التقدمي» قد ينتخب
رئي�س التيار الوطني احلر ،يف حال وافق حليفه رئي�س
املجل�س النيابي على انتخاب اجلرنال.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

الروس ..وسيناريو «األفغنة» في سورية

¡ الإماراتيون يفتكون باليمنيني

ك�ش���ف مواطن���ون مينيون ل�صحيف���ة «الثبات»
بع�ض ًا من �أ�ساليب التعذيب التي تتبعها العنا�رص
الأمني���ة واملحقق���ون الإماراتي���ون يف ال�سجون
اليمنية التي �أوكلت �إليها مهمة �إدارتها ،ومن تلك
الأ�ساليبُ :يج�ب�ر امل�ساجني على خلع مالب�سهم
و«يركّبوه���م» على بع�ضهم بع�ض ًا ويقولون لهم
ه���ذه احلور العني� ،إ�ضاف���ة �إىل ا�ستخدام الكالب
البولي�سية الكبرية لـ«الرك���وب» على ال�شباب
وه���م عرايا ،وا�ستخدام �شواي���ة ب�رش مثل �شواية
الدج���اج لفرتة ب�سيطة للتهدي���د ،ومنع البع�ض
من ال�رشب م���دة يومني ثم ي�ؤم���ر ب�رشب اخلمر
�أو البول ،كما �أن الكث�ي�ر من امل�ساجني مربوطة
�أعينه���م منذ �سجنه���م مدة تتج���اوز ال�شهرين..
كم���ا �أكد املواطن���ون اليمني���ون لـ«الثبات» �أن
الإمارات ت�ستغ ّل حماربته���ا لتنظيم «القاعدة»
لتن ّف���ذ �إجراءات لت�ضييق اخلن���اق والق�ضاء على
رم���وز دعوية و�سيا�سية ا�ستباق ًا لأي دور لهم يف
م�ستقبل اليمن ،الفتني �إىل عودة �شبح االغتياالت
جمدداً يف مدينة عـدن ومدن �أخرى جنوبي اليمن
يف الفرتة الأخرية.

¡ مكانة بن نايف مل ترتاجع

من ال�صعب لأي جي�ش نظامي �أن ينت�صر يف حروب الع�صابات

بد�أت احلملة الع�سكرية للجي�ش
ال�سوري لتحري���ر حلب بعد انهيار
الهدن���ة الرو�سي���ة الأمريكية التي
كان وا�ضح ًا �أنها مل تكن جدّية من
الأ�سا�س ،والتي ن�رش الرو�س بع�ض
وثائقها ،بينما ��س�رّ ب الأمريكيون
يف وقت �سابق بع�ض بنودها.
ولع���ل الت�س�ُّترُرُّ الأمريكي على
بنود الهدن���ة ،ثم قي���ام مقاتالت
التحالف الدويل ب�ش��� ّن غارة على
اجلي����ش ال�س���وري يف دي���ر الزور،
والتمهيد لـ«داع�ش» الحتالل بع�ض
املراكز اال�سرتاتيجية ،ي�شريون �إىل
�أن اال�ستن���زاف  -ا�ستنزاف اجلميع
 ما زال اخلي���ار الأف�ضل بالن�سبةللإدارة الأمريكية والبنتاغون ،وهو
ما دفعه���م �إىل الت�صعيد الع�سكري
والإعالمي واال�شتباك الدبلوما�سي
مع الرو�س يف جمل�س الأمن.
ولعل الت�رصيح���ات الأمريكية
حول �أن انهي���ار الهدنة يف �سورية
ق���د ي����ؤدي �إىل قي���ام حلفائه���م
اخلليجي�ي�ن وال�سعودي�ي�ن ،وحتى
الأتراك ،ب�إم���داد ف�صائل امل�سلحني
ال�سوري�ي�ن ب�صواري���خ م�ض���ادة
للطائرات قد تكون جزءاً من التفكري
اال�سرتاتيج���ي الأمريك���ي بتحويل
ال�ساح���ة ال�سوري���ة �إىل م�ستنق���ع
للرو����س ،م�ستعيدي���ن التجرب���ة
الأفغانية ،ويعتقد الأمريكيون �أنهم
ي�ستطيعون ذلك ،كم���ا قال رئي�س
هيئ���ة الأركان امل�شرتكة الأمريكية
اجل�ن�رال جوزيف دانف���ورد ،خالل
جل�سة ا�ستم���اع �أمام جلنة القوات
امل�سلَّحة يف جمل�س ال�شيوخ ،حني
اعترب �أنه ما زال من غري الوا�ضح �إن
كانت رو�سيا قد باتت يف م�ستنقع
يف هذا الوق���ت يف �سورية ،قبل �أن
ي�ستدرك ويُطمئن ب����أن الأمريكيني
وحلفاءهم ميلكون جمموعة وا�سعة
من اخليارات الع�سكرية التي ميكن

�أن ت�ساع���د يف تغي�ي�ر احل�سابات من هنا ،ف�إن ما يخفف من اخل�سائر
الرو�سية يف �سورية.
الرو�سي���ة و�إمكاني���ة ا�ستنزافه���م
فما هي االحتم���االت املتاحة ب�رشي��� ًا يف �سوري���ة ،االتكال على
�أمام خيار «الأفغنة»؟
القوة الربي���ة التي ي�شكّلها اجلي�ش
بداي���ة� ،شكّل���ت �أفغان�ستان  -ال�سوري وحلف���ا�ؤه للتقدم بري ًا يف
تاريخي��� ًا  -بالن�سبة للرو�س در�س ًا املعارك التي ميهّد لها �سالح اجلو
ع�سكري��� ًا م�ؤمل ًا ي�ستفاد من خربته الرو�سي.
ويُخ�شى م���ن تك���راره ،متامً ا كما
�أم���ا بالن�سب���ة لل�صواري���خ
الدر����س الفيتنام���ي للأمريكيني ،امل�ضادة للطائرات املحمولة على
مت بالفعل �إدخال
وهو در�س ع�سك���ري ا�ستفادت منه الكت���ف ،والت���ي ّ
جمي���ع الدول الك�ب�رى التي تقاتل البع�ض منها �إىل ال�ساحة ال�سورية،
يف ح���روب متماثل���ة ،حيث يغرق وه���ي الت���ي �ساهم���ت يف �إ�سقاط
اجلن���ود يف ح���روب الع�صاب���ات بع�ض الطائ���رات ال�سورية يف وقت
الت���ي من ال�صعب ج���داً لأي جي�ش �سابق ،والت���ي يه���دد الأمريكيون
نظام���ي �أن ينت�رص فيه���ا .من هنا ،باحتمال م ّد املجموعات امل�سلحة
به���ا لإ�سقاط الطائ���رات الرو�سية،
ف�أم���ام هذا اخلي���ار م�صاعب عدة،
�أبرزها:
تب���دُّل والءات املجموع���ات
األميركيون يدركون أهمية امل�سلح���ة يف �سوري���ة ،وتفلُّ���ت
بع�ضه���ا م���ن قب�ض���ة الراع���ي
أفغانستان في الذاكرة
الإقليم���ي �أو ال���دويل وااللتح���اق
بتنظيم «داع����ش» �أو «الن�رصة»،
يهولون
الروسية ..لذا ّ
التقدم وللأمريكيني جتربة مُ رّة مع «نواة
ُّ
عليهم لثنيهم عن
اجلي����ش ال�سوري» الذي���ن حاولوا
العسكري في سورية
ت�أ�سي�س���ه يف تركي���ا ومل يبقَ لهم
منه �سوى خم�س���ة عنا�رص ،بينما
ا�ست�سلم الآخرون و�سلّموا �أ�سلحتهم
الأمريكية لـ«جبهة الن�رصة».
�سوق بي���ع الأ�سلحة الذي يد ّر
يدرك الأمريكيون �أهمية �أفغان�ستان ماليني ال���دوالرات على املُتاجرين
يف الذاك���رة اجلماعي���ة الرو�سية ،ب���ه ،و�إمكانية قي���ام املجموعات
لذا يحاولون ب�ش���كل دائم التهويل امل�سلَّح���ة ببيع ه���ذه ال�صورايخ
على الرو�س � -إعالمي��� ًا و�سيا�سي ًا جلهات غ�ي�ر مرغوب فيه���ا ،تقوم
 بامل�ستنق���ع ال�سوري لثنيهم عن ب�إط�ل�اق تل���ك ال�صواري���خ عل���ىالتقدُّم الع�سكري يف �سورية.
طائرات التحالف الدويل يف �سورية
�أما ع�سكرياً ،فتجزم الدرا�سات والعراق� ،أو على الطائرات الرتكية
الع�سكري���ة �أن �س�ل�اح اجلو وحده التي تقاتل يف ال�شمال ال�سوري.
ال ي�ستطي���ع �أن يح�سم معركة ،لذا
يعم���ل الط�ي�ران الرو�س���ي
حتتاج املع���ارك �إىل جيو�ش برّية ب�ش���كل �أ�سا�س���ي يف و�سط و�شمال
تقاتل على الأر����ض لك�سب احلرب� .سورية �أكرث م���ن اجلبهة اجلنوبية

(احلدود الأردني���ة � -أو احلدود مع
اجلوالن املحت���ل) ،لذا يجب �إدخال
ال�صواريخ تلك بع���د موافقة تركيا
على �إدخالها ،فهل يغامر �أردوغان
بال�سماح ب�إ�سق���اط طائرة رو�سية
�أخرى يف ال�شمال ال�سوري؟
احتم���ال �أن يقوم بع�ض خرباء
التحال���ف الدويل ب�إدخ���ال ب�ضعة
�صواري���خ ،و�إطالقها على الطائرات
الرو�سية لإ�سقاطها ،لإر�سال ر�سالة
تهديد للجي����ش الرو�سي ،لكن �أمام
هذا اخليار م�صاع���ب �أخرى� ،أهمها
�شخ�صي���ة فالدميري بوت�ي�ن ،الذي
�سينتق���م ب�شكل �شدي���د ،و�إمكانية
الر�صد واال�ستطالع املتطورة التي
�ستمكّن الرو�س من ك�شف م�سار هذه
ال�صورايخ ودخوله���ا واجلهة التي
�أطلقته���ا ،والتي ق���د ت�سبب حرب
مبا�رشة ب�ي�ن الغرب ورو�سيا ،وهو
خيار ع���ايل الكلفة واملخاطر قد ال
يتحمل �أحد تكلفته.
يف النتيج���ة ،يب���دو خي���ار
ا�ستن���زاف الرو����س م���ن خ�ل�ال
«الأفغن���ة» �صعب��� ًا يف امل���دى
الق�ص�ي�ر واملتو�س���ط ،بينم���ا قد
يكون متاح��� ًا على املدى الطويل،
وي���درك الرو�س جيداً هذا الأمر ،لذا
يهرولون �إىل التفاهم مع الواليات
املتحدة كلما �سنحت لهم الفر�صة،
�إذ تبق���ى كلف���ة �أي ح���ل �سيا�سي
�أف�ضل بكثري من اال�ستنزاف الطويل
الأم���د ،ولعل جترب���ة ف�شل الهدنة
الأخرية دفعته���م �إىل الإميان ب�أن
ال ح ّل متاح �أمامهم للتخل�ص من
�سيناريو «الأفغنة» املرعب� ،سوى
الذهاب �إىل حماولة ح�سم ع�سكري
يقلب موازي���ن الق���وى ال�سورية،
ويدفع الرئي�س الأمريكي القادم �إىل
طاولة املفاو�ضات.

د .ليلى نقوال

اعترب املراقبون �إىل �أن متثيل ويل العهد ال�سعودي
العامة
الأمري حممد بن نايف ب�لاده يف اجلمعية ّ
ل�ل�أمم املتحدة ،يدح���ض التك ّهن��ات التي حت ّدثت
ع��ن �إمكانية تهمي�شه مل�صلح��ة ابن عمه ويل ويل
العه��د الأمري حممد بن �سلم��ان ،م�ؤكدين �أنه على
الرغ��م من حم��اوالت �إظه��ار نوع م��ن االن�سجام
داخل العائلة املالك��ة� ،إال �أنه �إذا �أ�صبح بن نايف
ملكاً ،ف���إن �إقالة ابن عمه من من�صبه �سيكون من
القرارات امللكية الأوىل.

¡ نتنياهو عقد لقاءات �رسية مع قيادات
عربية

قال م�س����ؤول «�إ�رسائيل���ي» �إن رئي����س الوزراء
بنيام�ي�ن نتنياهو مل ي�أتِ �إىل الأمم املتحدة فقط
م���ن �أجل �إلق���اء خطاب يف اجلمعي���ة العامة �أو
االلتقاء مع الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،وتبادل
احلديث على هام�ش انعقاد دورة اجلمعية العامة
مع ه���ذا الزعيم �أو ذاك� ،إمن���ا ح�رض لعقد جملة
من اللقاءات م���ع دول عربية ،و�صفها بـامل�ؤثرة.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول «الإ�رسائيلي» �أن برناجم ًا كان
قد �أُع ّد لنتنياهو للقاء عدد من القيادات العربية
�رساً يف نيويورك ،وه���ي ا�ستكمال للقاءات وفود
من الدول املذكورة مع وف���ود «�إ�رسائيلية» يف
الفرتة الأخ�ي�رة ،واللقاءات اجلديدة بني نتنياهو
وقيادات خليجية يف معظمها متّت ب�رسية تامة.

¡ خطورة كلمة نتنياهو

اعت�برت دوائ��ر �سيا�سي��ة عربي��ة ،يف تعلي��ق
له��ا عل��ى كلم��ة رئي���س وزراء الع��دو بنيام�ين
نتنياه��و� ،أن��ه ك�شف م��ن منرب اجلمعي��ة العامة
ل�ل�أمم املتح��دة ع��ن الأه��داف احلقيقي��ة وراء
�إقام��ة وتعزيز العالقات بني ت��ل �أبيب وعوا�صم
املتابعة الأربع ،حيث و�صلنا �إىل مرحلة متقدمة
يف ن�سج العالقة م��ع العدو يف ميادين خمتلفة،
ولع��ل �أخطره��ا م��ا يح��اك م��ن خط��ط لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،حتت عنوان «احلر�ص على
ال�شع��ب ووحدته» ،غ�ير �أن نتنياه��و ف�ضح هذه
العالق��ة عندما �أكد يف كلمت��ه يف الأمم املتحدة
�أن �أي ح��ل مع الفل�سطيني�ين �سيكون مع العرب،
وبالتايل هناك خطوة ت�سب��ق ذلك ،وهي تطبيع
العالق��ات م��ع «�إ�رسائي��ل»� ،أي ال حل��ول قب��ل
التطبي��ع ،وهذا ما ت�سعى �إلي��ه الدول التي ت ّدعي
احلر�ص على �شعب فل�سطني وق�ضيته ،خ�صو�ص ًا
�أنها ان�ضم��ت �إىل �سل�سلة اجله��ات التي حتا�رص
هذا ال�شعب.
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العالم ال يحترم الضعفاء..
وإن كانوا أصحاب حق
�شارك رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حمم���ود عبا����س يف ال���دورة الـ71
للجمعي���ة العامة ل�ل��أمم املتحدة،
ليلقي خطابه ال�س���نوي كما درجت
علي���ه العادة؛ �ش����أنه �ش����أن جميع
ر�ؤ�س���اء ال���دول يف الع���امل الذين
ي�شارك���ون و�أثقال الهم���وم اخلا�صة
والعامة تثقلهم ،لك���ن الأثقال التي
حملها معه �أب���و مازن �إىل اجلمعية
العام���ة هي يف الغال���ب من �صنع
�رشكائ���ه «الإ�رسائيلي�ي�ن» يف
«ال�سالم» املزع���وم الذي جاء على
ح�س���اب عناوين ق�ضيتن���ا الوطنية
الت���ي يعمل هذا ال�رشي���ك الغا�صب
على طحنها يومياً.
�صحيح �أن اخلط���اب طرح نقاط ًا
هام���ة� ،إالّ �أنه���ا تك���رار للخطابات
ال�سابق���ة ،ومل تخ��� ُل لهجت���ه من
اال�ستج���داء وحماول���ة �ش���د انتباه
احلا�رضين دومنا �أي���ة نتيجة ،على
اعتبار �أن املجتمع ال���دويل بدوَله،
ويف مقدمتها العظمى ،من�شغلة يف
ق�ضايا تعتربها �أولوية ومقدَّمة على
الق�ضية الفل�سطيني���ة ،تاركة بع�ض 
تلك الدول النافذة ،وحتديداً الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة ،لنتنياهو يف
الوق���ت ال�ضائع وامل�ستم���ر منذ 68
عام���اً� ،أن ي�ستمكل مهم���ة ت�صفية
ق�ضية فل�سطني ،كي���ف ال وقد حمّل
الرئي����س الأمريك���ي ب���اراك �أوباما
م�س�ؤولية رُّ
تعث املفاو�ضات للجانب
الفل�سطين���ي قب���ل «الإ�رسائيلي»،
واملفارقة �أن ال�سلطة رحّ بت مبا جاء
يف كلمة �أوباما!
يف املقاب���ل ،ج���اء خط���اب
املتغطر�س نتنياهو مُ �صاغ ًا بطريقة
«الأ�ستذة» الت���ي ميار�سها الأ�ستاذ
على تالميذه� ،شارح ًا لهم وب�إ�سهاب
عن �إجنازاته وكيان���ه الغا�صب يف
كل املج���االت وامليادي���ن العلمية،
التكنولوجي���ة منه���ا والف�ضائي���ة
والدبلوما�سي���ة ،حي���ث تباهى ب�أن
كيانه على عالقات مع �أكرث من 160
دولة ،وهي قابلة الزدياد ،الفت ًا �إىل �أن
كيان���ه �أ�صبح حليف ًا لعدد من الدول
العربية يف مواجهة العدو امل�شرتك
�إيران و«داع�ش» (مل يكن ذلك ممكن ًا
ل���وال اتفاق���ات �أو�سل���و امل�ش�ؤومة
ع���ام  .)1993وق���د ا�ستخف نتنياهو
املتعجرف مبا ج���اء يف خطاب �أبو
مازن ح���ول بريطاني���ا ومطالبتها
بت�صحيح خطئها التاريخي عن وعد
بلفور عام  ،1917من خالل االعرتاف
بالدول���ة الفل�سطينية ،واالعتذار من
ال�شعب الفل�سطيني� ،سائالً :هل كان
الرئي�س الفل�سطين���ي جاداً بطرحه؟
وه���ل �ست�أخذ اجلمعي���ة العمومية
كالمه على حممل اجلد؟
خت���ام الق���ول� :آن الأوان ليُ���درك
رئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية حقيقة
�أن العامل ال يح�ت�رم ال�ضعاف ،و�إن
كانوا �أ�صحاب حق.

رامز م�صطفى
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البحرين ..إلى متى سيبقى الحراك سلميًا؟
تقود «جمعية الوفاق» حركة
االحتجاج ال�شعبي يف البحرين �ضد
النظام منذ فرباير من العام ،2011
وبطريق����ة �سلمية ،وه����ي ما تزال
حتافظ على �سلمي����ة هذا التحرك
حتى ه����ذه اللحظة ،رغم التعاطي
ال�سلب����ي للدولة مع ه����ذا احلراك
ال�شعبي ،وم����ن دون �أن ت�صغي �إىل
مطالب����ه �أوحتاوره ،ب����ل تعمد �إىل
ا�ستعمال العنف �ضده ،ما �أدى �إىل
ا�ست�شه����اد العديد م����ن املواطنني 
الأبري����اء واعتق����ال بع�ضهم ،وبلغ
به����ا االم����ر التجر�ؤعل����ى العلماء
و�سح����ب اجلن�سي����ة م����ن بع�ضهم،
وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ عي�سى قا�سم،
وح ّل «جمعية الوف����اق» بذريعة
الإره����اب ،ومعروف عنه����ا �أنها مل
تقم ب�أي عمل ي�سيء �إىل �أمن الدولة
�أو يهدد كيانها.
جُ ّل ما كتبت����ه و�سائل الإعالم
العربية عن هذا احل����راك ال�شعبي
يتمح����ور ح����ول �أن����ه «م�ؤام����رة
�إيرانية ،ب�أدوات بحرينية» حت�ضرّ 
لال�ستيالء على البحرين ،والإيهام
ب�����أن ال���ص�راع فيه مذهب����ي ،و�أن
ال�شيعة يريدون �أن تكون لهم اليد
الطوىل يف احلكم البحريني.
�إذا ما �أردنا �أن ندخل �إىل حقيقة
ما يعاين من����ه ال�شعب البحريني،
علين����ا �أن نتع����رّف �إىل مطالب����ه،
والتي ميكن تلخي�صها بالآتي:
ت�شكيل جلنة حوار من ال�سلطة
واملعار�ضة للتفاهم على:
 -1جمل�����س ت�أ�سي�س����ي يكتب
د�ست����وراً جدي����داً للب��ل�اد ،يلبّ����ي
طموح����ات و�آمال �شع����ب البحرين
ب����كل �أطياف����ه ،ويف ذل����ك احتكام
لإرادة ال�شعب.
 -2جمل�س ت�رشيعي منتخَ ب
من خ��ل�ال نظام انتخاب����ي عادل
ميثّل �إرادة ال�شع����ب ،ويكون كامل
ال�صالحيات من ت�رشيعية ورقابية
ال ينازعه �أحد فيها.
 -3حكومة «�سلطة تنفيذية»
منتخَ بة متثّل �إرادة ال�شعب.
 -4معاجلة م�شكلة التجني�س
التي ت�ستعمله���ا الدولة بطريقة
تع�سفي���ة ،م�ستفي���دة م���ن ن�ص 
قان���ون اجلن�سي���ة يف البحرين
يع���ود ل�سن���ة  ،1963والذي يفيد
بـ«�إمكاني���ة احل�ص���ول عل���ى
اجلن�سية البحرينية بعد الإقامة
يف البلد م���دة  15عام ًا بالن�سبة
للعرب ،و� 25سنة لغري العرب»،
ويعطي «امللك حق منح اجلن�سية
ملن ي�أمر عظمت���ه مبنحها له»،
وذلك لتغيري الو�ضع ال�سكاين يف
البحرين ،حي���ث �إن الغالبية هم
م���ن ال�شيعة ،ولذا يجنّ�س النظام
الأجانب ،وب�أع���داد كبرية ،الأمر
ال���ذي يُحدث تغي�ي�راً دميغرافي ًا
يف البالد عل���ى ح�ساب وحقوق
ال�س���كان الأ�صلي�ي�ن (يف تقرير
جله���از املرك���زي معلومات عن
وجود زيادة ب�أعداد ال�سكان �أكرث 

م�سرية �شعبية احتجاجية يف العا�صمة املنامة رف�ضاً حلمالت االعتقال والتعذيب

النظام البحريني
يتعمّ د تأمين الوظائف
والسكن وكل التسهيالت
للمجنَّ سين الجُ دد على
حساب أهل البالد
م���ن � 30ألف مواط���ن بني عامَ ي
 2010و ،)2011فعلى �سبيل املثال،
يف املو�ضوع الإ�سكاين هناك 350
�ألف��� ًا و 130طلب ًا �إ�سكاني ًا م�سج ًال
ل���دى وزارة الإ�سكان ،وحتى الآن
مل ي��� َر املواط���ن الأ�صل���ي منها
�شيء ،فيم���ا ت�ؤمَّ ���ن الت�سهيالت
كافة للمجنَّ�سني؛ م���ن �سكن �إىل
وظائف يف الدولة ،وغريها.

� -5أعم����ال ال�شغ����ب الت����ي
يق����وم بها ه�����ؤالء املجن�سون �ضد
املواطنني.
ورغ���م ذلك كله ف����إن ال�سلطة
تتجاوز حقوق النا�س وتعمل على
قمعهم بالق���وة وتتهمهم بالعمالة
لإيران ،علم��� ًا �أن ال�سيد اخلامنئي
نف���ى تدخُّ ل���ه يف الب�ل�اد ،ف�إيران
حتر�ص عل���ى ا�ستق���رار البحرين،
وهي ال تري���د �أن تذهب الأمور فيه
�إىل حروب م�سلَّحة كليبيا و�سورية،
وت�سعى دائم ًا لت�سوية الأو�ضاع فيه
بطريق���ة �سلمية ،من خالل ت�شجيع
احل���وار بني املعار�ض���ة وال�سلطة،
وحت���اول تقري���ب وجه���ات النظر
بينهم���ا ،خ�صو�ص��� ًا �أن املعار�ضة
متم�سك���ة باحل���راك ال�سلمي ،لكن
ال�سلطة وم���ن ورائه���ا ال�سعودية
تتعاطيان مع الأمر بطريقة مذهبية
وحاقدة ،وحتاوالن جتيي�ش العامل
العرب���ي والإ�سالم���ي �ضدهم و�ضد
�إيران حتت العنوان املذهبي ،علم ًا

(�أ.ف.ب).

�أن �إيران كانت �أول من بادر �إىل فتح
العالقات مع ال�سعودية ،فقد �أ�سّ �س
لها ال�شي���خ رف�سنج���اين ودعاها
�إىل التع���اون الوثيق يف املجاالت
العلمي���ة والأمني���ة واالقت�صادية،
لكن ال�سعودية ومعها بع�ض �أمراء
اخللي���ج العرب���ي انزلق���وا  -مع
الأ�س���ف  -مع امل��ش�روع الأمريكي
 «الإ�رسائيل���ي» ،واتفق���وا معهعل���ى حمارب���ة �إي���ران باعتبارها
العدو امل�شرتك وكل من يتفق معها
يف م��ش�روع الوح���دة الإ�سالمي���ة
وخط املمانعة ال���ذي يتبنى دعم
ق�ضية فل�سط�ي�ن ويعمل على �إزالة
«�إ�رسائيل».
عل����ى م����اذا يراه����ن ح����كام
البحري����ن؟ �أمل يلتفت����وا �إىل حتذير
االم����ام اخلامنئي من مغبة حتويل
اخلالف ال�سيا�سي �إىل حرب داخلية
يف بلدهم؟

هاين قا�سم

www.athabat.net
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ِحراب أميركية لحماية الفساد واإلرهاب في العراق
تت�س���ع الأزمة العراقي���ة ،املتمادية
�أ�صالً،عل���ى امل�ستوي���ات ال�سيا�سي���ة
واالقت�صادي���ة واالجتماعي���ة يف ظ���ل
الف�ساد الذي ��ض�رب جذوره عميقاً ،وهو
الف�ساد الذي �أر�سى ركائزه حاكم العراق
الأول يف ظ���ل االحت�ل�ال الأمريكي؛ بول
برمير ،الذي جمع ثروة هائلة من العراق،
واعرتف بذلك بال خجل وال وجل.
العراق يعي����ش اليوم �أزمة �سيا�سية
متع���ددة اجلوانب ،يف ظل حرب �رضو�س
م���ع الإره���اب ،مل تتوق���ف بدورها منذ
�أن ب���ذر الأمريكيون ،م���ع بداية خطوات
االحتالل ،بذور فتنة �أينعت �أكرث من مرة،
وانت�رشت ،حتى باتت املطالبة باجتثاث
الفتنة تهم���ة مذهبية �أك�ث�ر ما تتجلى
�صورها يف مكافحة الف�ساد.
لقد �شه���د العراق من���ذ �أيام �سحب
الثقة م���ن وزير املالية هو�شيار زيباري،
بعد جل�س���ات ا�ستم���اع برملانية ،على
خلفية التورط يف الف�ساد ،مل يتمكن مثل
وزير الدف���اع ال�سابق خالد العبيدي من
�إقن���اع الربملان بعدم الت���ورُّط يف نهب
املال الع���ام ،رغم ال�ضغ���وط الأمريكية
املتع���ددة اجلوان���ب ،والبن���ك الدويل؛
بتجاوز امل�س�ألة حتت ذرائع خمتلفة ،ما
جع���ل الغالبية الربملانية �أمام حت ٍّد غري
م�سبوق ملواجه���ة ال�سيا�سية الأمريكية
التوريطي���ة على م�ستوى عدم املحا�سبة
م���ن جهة ،و�إظه���ار الربمل���ان �أنه فا�سد
بكليّته من جهة ثانية ع�شية االنتخابات
النيابي���ة ،وبالتايل ف���ك ارتباط �أي ثقة
�شعبية بالنواب.
�إقالة زيب���اري كانت مدوّية ،ال�سيما
�أنه رافق جميع احلكومات العراقية �أثناء
االحتالل الأمريكي وبع���د دحره ،وكذلك
يف ظ���ل ع���ودة املحتل ت�سل�ل�اً بلبو�س

�آليات ع�سكرية عراقية تتجهز لدخول املو�صل

جديد عنوان���ه «امل�ساهمة يف مكافحة
الإرهاب» ،والذي هو �أحد نتاجه املبا�رش،
وي���كاد �أن تتخذ الإقال���ة منحى خطرياً،
على م�ستوي�ي�ن يجري العم���ل عليهما
�أمريكياً ،الأول مذهبي ،والثاين �إثني.
فعل���ى امل�ستوى املذهب���ي ،ي�ساعد
زيباري نف�سه يف النف���خ فيه ،بتحميله
«كتلة القان���ون» بقيادة نوري املالكي
م�س�ؤولي���ة �إقالت���ه ،باعتباره���ا كتل���ة
�شيعية ،رغم �أن املكوّن ال�سُّ ني بغالبيته
�صوّت �إىل جان���ب الإقالة ،كما يف �إقالة
وزير الدفاع ،ال بل �إن هناك �أ�صوات ًا �أز َو َد
يف �إقالة الأخري.
�أما عل���ى امل�ست���وى الإثن���ي ،ف�إن

العراق سيشهد منزلقات
جديدة مع اإلصرار على محاربة
اإلرهاب ..مقابل محاباة
أميركية له

الشيخ جبري من الكوفة :دور العشائر العراقية
محوري في محاربة اإلرهاب والتطرف

ترويج �إبعاد الكرد ع���ن ال�سلطة ،خطري
جداً ،علم��� ًا �أن البديل املط���روح عملي ًا
هو كردي ،لك���ن لي�س �أداة حلاكم الإقليم
الكرد�ست���اين م�سع���ود ال�ب�رازين ،الذي
ي�سع���ى النف�ص���ال الإقلي���م بن�صيح���ة
�أمريكي���ة �« -إ�رسائيلية»� ،ضمن خمطط
تفتيت الع���راق �إىل �أقاليم متناحرة ،مع
العل���م �أن زيباري تربط���ه عالقة ن�سب
مع ال�ب�رزاين ،الأمر ال���ذي دفعه العتبار
�أن �إقال���ة زيباري �رضب���ة قا�سية ملروّج
االنف�صال الذي يحك���م الإقليم بال�سطوة
وخارج القانون ،لرف�ضه  -بدعم �أمريكي
 �إجراء انتخابات ،رغم مرور ما يقاربال�سنوان الثالث على انتهاء فرتة واليته.

ال �ش���ك �أن الأزم���ة ال�سيا�سي���ة يف
الع���راق �ست�شه���د منزلق���ات جديدة مع
الإ��ص�رار على حمارب���ة الإرهاب مقابل
املحاباة الأمريكية للإرهاب ،عرب بع�ض 
الأدوات ال�سيا�سية املحلية ،فيما القوات
امل�سلح���ة واحل�ش���د ال�شعب���ي ومقاتلو
الع�شائر يدفع���ون ب�رسعة للتخلُّ�ص من
الإره���اب ،وهو ما يقومون به منذ حترير
الفلوجة على مراحل ،بحيث جاء حترير
ال�رشقاط حمطة حمورية ،رغم حماوالت
الواليات املتحدة ت�أخري العملية لأ�شهر،
فيما ي�رصّ العراقيون عل���ى �أنهم لي�سوا
بحاج���ة �إىل م�ساعدة �أمريكية يف حترير
عقر «داع�ش» يف املو�صل.
بع���د ر�سم عالم���ات ا�ستفهام كبرية
على ال���دور الأمريكي يف تق���دمي الدور
الع�سك���ري الكردي على م���ا عداه ،وهو
ما ترف�ضه احلكوم���ة املركزية� ،سيما �أن
الأمريكيني يقدّمون �أي�ض ًا الدعم الع�سكري
للبي�شمركة مبا��ش�رة دون التن�سيق مع
بغداد ،يظهر �إعالن وا�شنطن بوقاحة عن
احلاجة �إىل تق�سيم حمافظة املو�صل �إىل
ثالث مناطق مذهبي���ة ،بحجة �أن يحكم
امل�سيحيون �أنف�سهم.
مل يع���د من �ش���ك ل���دى العراقيني 
بغالبيته���م العظم���ى يف �أن الأمريكيني 
يعمل���ون بق���وة حرابهم عل���ى حماية
الفا�سدين الذي���ن �أوجدوهم يف ال�سلطة،
وكذلك حماية الإرهابيني الذين �صنعوهم
م���ن �أجل ا�ستم���رار الفتن���ة ،ولذلك فهم
يزيدون كل مرة عديد قواتهم يف العراق
بعملي���ات �أ�شبه بالت�سلل ،ودون النقا�ش 
مع احلكومة العراقي���ة التي باتت �شبه
مرتنحة.

يون�س عودة

جبري زائرًا ِّ
الهميم :العراق ينزف..
وال بد من وقف الدم

رئي�س ديوان الوقف ال�سني العراقي ال�شيخ د .عبد اللطيف الهميم م�ستقب ًال يف مكتبه ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدثاً �أمام قبيلة �آل عي�سى الطائيه يف الكوفة

زار الأمني الع���ام لـ«حركة الأمة»؛ ال�شيخ د.
عبد النا�رص جربي ،مع وفد من «احلركة» ،رئي�س
جلنة الع�شائر الربملانية ورئي�س قبيلة �آل عي�سى
الطائيه؛ النائب يف الربملان العراقي ال�شيخ عبود
�آل وحيد العي�س���اوي ،يف مدينة الكوفة العراقية،
بح�ضور م�شايخ ووجهاء م���ن الع�شائر والقبائل
العراقية.
ال�شيخ جربي الذي عر�ض الأو�ضاع يف املنطقة
العربي���ة والإ�سالمية ،نوّه بدور الع�شائر العراقية

يف مواجه���ة التطرف ،م�ؤك���داً �أن دورها حموري،
لأنها متثّل كل �أطياف املجتمع العراقي الأ�صيل.
كما اعت�ب�ر املجتمعون �إىل �أن املجموعات الإجرامية
التكفريية بعيدة كل البُعد عن الإن�سانية والدين الإ�سالمي
احلنيف ،داعني �شعوب الأمة �إىل التكاتف والتوحُّ د لإف�شال
امل�ؤام���رات ،والت�صدي مل���ن يعيثون يف الأر����ض الف�ساد
واخل���راب والدم���ار ،م�ؤكدي���ن �أن ما يح���دث يف عاملنا
العرب���ي والإ�سالمي من فنت وح���روب هو خدمة جمانية
للعدو ال�صهيو�-أمريكي.

زار عمي���د معه���د الدع���وة اجلامع���ي
للدر�سات الإ�سالمية �أمني عام «حركة الأمة»؛
ال�شي���خ د .عبد النا�رص ج�ب�ري ،رئي�س ديوان
الوقف ال�سُّ ني العراقي العالمة ال�شيخ د .عبد
اللطيف الهميِّم يف مكتبه بالعا�صمة العراقية
بغ���داد ،و ّمت التط���رُّق �إىل ما مي���ر به العامل
الإ�سالمي من هجمة �رش�سة تهدف �إىل ت�شويه
�صورته احلقيقية ،التي تعك�س القيَم الرا�سخة
والأ�صيل���ة يف الدي���ن الإ�سالم���ي احلني���ف،
واملبنية على الت�سامح واالعتدال واالنفتاح.
الدكت���ور الهميِّ���م �أو�ضح خ�ل�ال اللقاء

م�س�ؤولي���ات ومهام دي���وان الوق���ف ال�سُّ ني
يف ه���ذه املرحلة ،والتي ترتك���ز على تقدمي
امل�ساعدات للنازحني ،و�إعادة ت�أهيل املناطق
املحرَّرة ،بالإ�ضاف���ة �إىل �إطالق حملة وطنية
ملناه�ضة الغلو والتطرُّف والإرهاب .
من جانبه ق���ال ال�شيخ جربي �إن العراق
ين���زف وال بد م���ن وقف نزيف ال���دم ،م�شيداً
بجهود الدكتور الهميّم يف م�ساعدة النازحني 
ون�رش الو�سطية واالعتدال واخلطاب املعتدل،
داعي ًا �إياه �إىل زي���ارة لبنان وتبادُل اخلربات
واملعرفة مع امل�ؤ�س�سات الدينية يف لبنان.
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الصراع الرئاسي األميركي يحتدم بين «الفاسدة» و«المجنون»
قبل خم�سة �أ�سابيع من معركة الرئا�سة
الأمريكية ،حتت���دم املناف�سة بني مر�شحي
احل���زب الدميقراط���ي هي�ل�اري كلينتون،
واحل���زب اجلمه���وري دونال���د ترام���ب،
خ�صو�ص��� ًا �أن املتناف�س�ي�ن يعتربان الأقل
�شعبية يف التاريخ الأمريكي على م�ستوى
حزبيهما ،وعلى م�ستوى اجلمهور �أي�ضاً.
املناظرات بني املر�شحني بد�أت ،و�أخذت
حتت ّل حيّزاً من اهتمام اجلمهور الأمريكي،
لأنها جتري بني مر�شحة ا�شتُهرت بالف�ساد،
ومر�شح يو�صف بـ«املجنون».
و�إذا كان���ت املناظ���رة الأوىل ملدة 90
دقيقة ب�ي�ن املر�شح�ي�ن مل حت�سم ميول
ح��ّض �أ�سلحته
اجلمه���ور ،لأن ك ًال منهما رّ
بوجه الآخر ،فج���اءت كفتاهما متوازنتان
م���ع ميل طفي���ف ل�صالح كلينت���ون ،ف�إن
املرحل���ة املقبل���ة �ست�شهد م���ن الطرفني
تناف�س ًا حامي ًا جل���ذب الناخبني الذين مل
يح�سم���وا مواقفهم بعد ،وه���م بني  8و10
باملئة من الناخب�ي�ن ،فمن ي�ستطع ك�سب
�أغلبية ه�ؤالء املرتددين �سي�ضع قدميه يف
البيت الأبي�ض يف �شه���ر �شباط من العام
املقبل ،بعد �أن يكون قد انتخب يف الثامن
من ت�رشين الثاين املقبل.
يف املناظ���رة الأوىل ب�ي�ن املر�شحني،
حاول ترامب �أن يدخل �إىل عمق مناف�سته،
وهو جنح �إىل ح ّد م���ا ،رغم ع�صبيته ،يف
�أن يك�ش���ف نق���اط �ضعفها ،الت���ي �إذا ما
�أج���اد اللعب عليه���ا يف الأيام املقبلة قد
يحوّلها �إىل �صفات م�ؤذي���ة ،خ�صو�ص ًا �أن
�سجل هي�ل�اري حافل بالهفوات والأخطاء،

املر�شحان الأمريكيان للرئا�سة هيالري كلينتون ودونالد ترامب

ال�سيما يف ف�ت�رة ت�سلُّمها وزارة اخلارجية
الأمريكي���ة ،بحيث لها كثري م���ن الزالت،
لعل �أبرزها حني ن�سي���ت تقريراً يف غاية
ال�رسية يف غرف���ة فندقها �أثناء زيارة لها
�إىل العا�صمة الرو�سية مو�سكو.

�أم���ا هي�ل�اري فجه���دت يف مناظرتها
الأوىل يف �أن تث�ي�ر حفيظة دونالد ترامب،
لإخراج���ه ع���ن ط���وره ،يف حماولة منها
لتثب���ت �أن مزاجيت���ه جتعل���ه ال ي�صلح
ليكون �سيّد البي���ت الأبي�ض ،لكن يبدو �أن

«باقة بنفسج» ..للدكتور جورج عبد األحد
«باقة بنف�سج» ،كتاب جديد
�صدر عن «دار نل�سن» ،للدكتور
جورج �سليم عبد الأحد ،يتناول
فيه �أحداث��� ًا ووجوه ًا وحمطات
يف الأدب وال�سيا�سة والتاريخ.
«باقة بنف�سج» فيه جملة
من املوا�ضيع والأفكار التي تبد�أ
من «عرو�س البق���اع» مدينة
زحلة ،وه���ي مدين���ة الكاتب
التي عا�ش ومنا وترعرع فيها،
ومتتد �إىل كل لبن���ان ،متناو ًال
بع����ض املحط���ات التاريخية
وال�سيا�سية والفكرية والثقافية
والنقابي���ة والإن�ساني���ة ،م���ع
ت�شعّباتها التي متتد �إىل اجلوار
الإقليم���ي بحك���م ارتباطاتها
املتنوعة �سيا�سي ًا واجتماعياً..
وحتى عائلياً.
�أكرث من  33مو�ضوع ًا تناولها الدكتور عبد الأحد
يف كتابه ،ما يجعل عنوان الكتاب ا�سم ًا على م�سمى؛
«باق���ة» م���ن املوا�ضي���ع الهامة الت���ي ت�صلح يف
الواقع الراهن الذي نعي�ش ،لالطالع عليها ومعرفتها
ومتابعتها ،بحيث يت�ضح �أمامنا الكثري من جوانب ما
منرّ ب���ه ،خ�صو�ص ًا على م�ستوى التطورات ال�سيا�سية
املحلية وارتباطاته���ا الإقليمية ،وال�رصاعات الكربى
التي نعي�شها على م�ستوى الإقليم والعامل.
يف «باق���ة بنف�سج» ميك���ن الق���ول �إننا مع�رش
ال ُكتّاب وال�صحافيني ربحنا زمي ًال ي�أتي �إلينا من عامل

طب الأ�سنان ،يتمي���ز ب�أ�سلوبه
ال�سل�س ،ور�شاقة الن�ص ،و�سعة
املعلوم���ات ،وغ���زارة املعارف
الت���ي يتمي���ز به���ا ،واملراجع
املوثوق���ة الت���ي اعتمدها ،ما
يجعل كتاب���ه �رضوري ًا للمكتبة
اللبناني���ة ،وميك���ن �أن ي�ش���كّل
مل���ن يهتم بتاري���خ البالد �أحد
مرجعياته.
و�إذا كن���تُ ال �أعل���م �إن كان
الدكتور عب���د الأح���د �سيتابع
مهمّة الكتابة والت�أليف ،و�أرجّ ح
ذل���ك ،ف�إنن���ي �أرى يف «باق���ة
بنف�س���ج» باك���ورة هام���ة يف
ميدان جدي���د �سلكه امل�ؤلف من
�أو�س���ع �أبواب���ه ،وجعلنا نربح
زمي ًال يتميّز ب�سعة املعرفة.
«باقة بنف�س���ج» يقع يف � 330صفحة من احلجم
الو�سط ،وه���و بالإ�ضافة �إىل املوا�ضيع التي تناولها،
ت�ضمّ���ن ع��ش�ر �صفحات ثب���ثّ فيه���ا املراجع التي
ا�ستعان بها ليخرج كتابه �إىل نور القراء.
�أخرياً ،الدكتور جورج �سليم عبد الأحد من مدينة
زحل���ة ،وفيها تلقّى تعليمه ما قبل اجلامعي ،ودر�س
طب الأ�سنان واخت�صا�ص تقومي الأ�سنان يف جمهورية
ت�شيكو�سلوفاكي���ا ،ومار�س مهنته يف عا�صمة البقاع
منذ الع���ام  ،1984ومتيّز مبتابعاته الأدبية والفكرية
والثقافية ،بالإ�ضافة �إىل اهتمامات بال�ش�أنني الوطني
واالجتماعي.

فريق املر�شح اجلمهوري عرف كيف يدرّب
رجل���ه ،وبالتايل ف�إن هذه املهمة مل تفلح
كث�ي�راً ،بالإ�ضافة طبع��� ًا �إىل لعبها على
وت���ر ح�سا�س عند مناف�سه���ا ،وهي �أن يف
احلزب اجلمهوري م���ن ال يريده ال مر�شح ًا

وال رئي�ساً ،وهذا ما حاول ويحاول ترامب
�أن ي�سد ثغرت���ه بالتوجه �إىل اجلمهوريني
م�ؤك���داً �أن ال�سباق الرئا�سي هو معركة كل
اجلمهوريني.
ب����أي ح���ال ،املر�شح���ان الرئا�سيان
زاي���دا يف الوالء وت�أيي���د الدولة العربية،
وهي ال�سم���ة امل�شرتكة يف كل املناف�سات
الرئا�سية الأمريكية ،مم���ا يجعل املعارك
الرئا�سي���ة الأمريكي���ة مع���ارك لوبيات،
وك�سب والء ه���ذه اللوبيات ،من اللوبيات
ال�صهيونية «�أيب���اك»� ،إىل لوبيات املال
وال�صناع���ات الع�سكري���ة ،واملافي���ات
املختلفة.
ت�سعون دقيقة كان���ت غري حا�سمة
لتحويل اجتاهات الر�أي العام الأمريكي،
ما �سيجعل العامل �أم���ام فيلم �أمريكي
ق�صري هذه امل���رة ،منتظراً يف الأ�سابيع
القليل���ة املقبلة مزيداً م���ن املناظرات
واالتهامات ،وا�ستعم���ال الأ�سلحة التي
ت�صل �إىل ح ّد الت�شهري ال�شخ�صي ،ورمبا
�إىل ما حت���ت احلزام ،فكي���ف �إذا كانت
�شخ�صيت���ا املر�شح�ي�ن ت�سم���ح بذلك،
فالدميقراطية املهوو�سة بالهدايا واملال
وال�سلطة ،بد�أ يطلَق عليها «الفا�سدة»،
وترامب رجل امل���ال والعقارات م�شهور
مبزاجيته وتقلبات���ه و�شطحات ل�سانه،
ولهذا يطلقون عليه «املجنون»..
فلننتط���ر مزي���داً من م�شاه���د الفيلم
الأمريكي بني «الفا�سدة» و«املجنون».

�سعيد عيتاين

«تقارير كاذبة» ..قصص من الواقع اإلنساني
«تقاري���ر كاذب���ة»،
جمموع���ة م���ن الق�ص����ص
الق�صرية �صدرت عن من�شورات
الهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة
للكت���اب للأدي���ب والكاتب
وال�شاعر اال�ست���اذ اجلامعي
ال�سوري الدكتور راتب �سكر.
يت�ضمن «تقارير كاذبة»،
 24ق�ص���ة يرويه���ا د� .سك���ر
ب�أ�سل���وب ر�شيق يرتاوح بني
اجلدي���ة والطراف���ة ،وترتاوح
ب�ي�ن الع���ادات والتقالي���د
والواق���ع يف جمتمعاتن���ا،
ولفتتني هنا ق�صته «�صانع
احلقائب» ،و�أعتق���د �أن فيها
�شيئ ًا م���ن ذاته ،وه���و الذي
امتهن هذه املهنة يف لبنان ،عام ًال وكادح ًا فيها يف
بداية حياته ،وخاللها تعلّ���م يف مدار�س ليلية يف
لبنان ،ونال �شهادة الكفاءة ال�سورية ،ليتابع تقدُّمه
يف م���دارج العلم واملعرفة والتقدم ،ولي�صري �أ�ستاذاً
جامعي ًا مرموقاً ،و�شاعراًوكاتب ًا المعاً.
�أم���ا الواقع يف ق�ص�صه فرمب���ا جنده يف الق�صة
الأوىل «رح�ل�ات البغل الطيب» ،م���ع ما فيها من
الطراف���ة واالبت�سامة واجلدية �أي�ض���اً ،وما فيها من
�أدب الرحالت.
«تقارير كاذب���ة» ت�ضمّنت �أي�ض��� ًا ق�ص�ص ًا فيها
وقائع حيّ���ة ممزوج���ة بالآم���ال والآالم ،كـ«ابنة
خالت���ي االثيوبية» ،التي تناول���ت م�أ�ساة الطائرة

الأثيوبية التي حتطّمت قبالة
�شواط���ئ بريوت ،كم���ا فيها
«احل���ب وامل�شاع���ر» ،مثل
«�ألفة الأ�سم���اء والأ�شجار»،
وفيه���ا �أي�ض��� ًا بع�ض جتارب
ال�صبا ،مثل «�سهرة حب مع
حثالة الربوليتاريا».
يف جمموعته الق�ص�صية
اجلديدة التي امتدت عنوانها
م���ن �أحد ق�ص�صه���ا «تقارير
كاذبة» ،جند الكاتب يرتاوح
يف عدة عوام���ل بني الواقع،
واخلي���ال ،والفانتازيا ،ومن
يعرف الدكتور �سكر يرى �أنه
يعال���ج واقع ًا م���ا بطريقته
اخلا�صة؛ عن طريق الق�صة� ،أو
احلكاية ،بحيث يجعل لكل �أمر عنوان ًا وق�صة يدخل
عربها بطريقته الأدبية وال�شاعرية ،ليعالج ويناق�ش
ق�ضية �أو واقعة معينة ،حت���ى و�إن كانت من بنات
اخليال.
ب�أي ح���ال ،فالأ�ستاذ اجلامعي والأديب وال�شاعر
الدكتور راتب �سكر املولود يف حماه ،وقد �شغل عدة
مراكز جامعية يف �سوري���ة وخارجها ..يف كتاباته
الأدبية� ،سواء يف الق�صة �أو املقالة �أو ال�شعر ،يدخل
بقارئه �إىل عوامل م���ن اجلمال واملتعة واالنفعاالت
وال���دالالت التي يبتكرها ،م���ا يجعل القارئ يتوحّ د
مع���ه يف عوامله ،رغم ما فيه���ا �أحيان ًا من مرارات،
لكن دائم ًا فيها �آمال و�أحالم ووفاء وغد.
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طرابلس غارقة في التبعية ..فهل تنقذها المواطنة الفاعلة؟
التبعي���ة يف طرابل�س ..ه���و الداء
املخت�صرَ لأحوالها؛ بني التابع طائفي ًا
ومذهبي���اً� ،أو لق���وى خارجي���ة ..هذا
الو�ضع منذ �أكرث م���ن � 6سنوات �شتّت
�أه���داف املجتمع املدين يف العا�صمة
الثانية للبن���ان ،الذي وجد لي�س منذ
زمن بعيد بو�صلته.
يف ال�سيا�س���ة ،ال حتك���م �أح���زاب
طرابل�س مرجعية واح���دة كما كانت
يف عهد الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي،
بل يحتكم ال�ش���ارع �إىل نتيجة �رصاع
الأجه���زة ..ف�أين الإمن���اء يف ظل هذا
الواقع؟
امل���ال للإمناء ،ال عل���ى الأ�سلحة ،هذا
ما يجب �أن يكون ،خ�صو�ص ًا بعدما فرغت
منطقتا ب���اب التبانة وجب���ل حم�سن من
م�شكالتهما ،فح���ان للمدينة ب�شقها الفقري
�أن تلمل���م جراح��� ًا �أو �أن ت�ت�رك املجتمع
امل���دين يكفك���ف دموعه���ا بح���ل �أ�سباب
النزاعات ب�أ�سلوب مدين.
طرابل�س التي عا�شت مراحل ذهبية قبل
الـ ،75ثم مرحل���ة احلرب حتى الـ ،90كان
هناك ا�ستقرار ،وعلى الرغم من احلرب كان
هناك حُ كم حملي حني مل تكن هناك دولة،
فاتخذت القوى الفل�سطينية وال�سورية دور
�ضاب���ط الإيقاع يف البلد ،بينما املرجعية
ال�سيا�سي���ة كان���ت بيَد الرئي����س الراحل
ر�شيد كرام���ي ،بالإ�ضافة �إىل هيئة تن�سيق
�شمالية ،ومن ه���ذا الباب دخلت الأجهزة،
ما �أثّر على القط���اع اخلا�ص والأمن الذي
يفعّل القطاع اخلا����ص واالقت�صاد ويهدف
�إىل الإمناء.
كل القوى الطرابل�سي���ة حاولت تقليد
منط���ق �سورية ..كان يوج���د قطاع خا�ص
يف طرابل�س ،وكان فيه���ا مرف أ� وترانزيت،
و�سكك حدي���د ت�أخذ الب�ضائ���ع �إىل البالد
العربي���ة؛ من الكوي���ت وال�سعودية ،حتى
الع���راق و�سوري���ة ..العالقة م���ع �سورية
كان���ت ومازالت الرئة الطرابل�سية ،ودونها
تتوقف احلركة يف طرابل�س� ،إذ �إن العالقة

بع�ض �آثار طرابل�س تتجاوز �آثار قرب�ص عمراً وبها ًء

اجليدة بال�سيا�سة مع �سورية تنعك�س على
االقت�صاد.
�أح���د حكماء املدينة يطالب بجمع كل
 20بلدية ببلدية واحدة ،لتفعيل التعاي�ش
دون الف���رز ،فاليوم هناك فرز حتت �صيغة
طائفية .تفعيل البلديات ي�ؤدي �إىل تنمية
حملية وهذا ما يط���ور مفهوم الالمركزية.
انح���دار يجب ان يرتافق ب�ش���د الهمم ،لأن
م�شاري���ع ب���اب التبانة يج���ب �أن تكون
لتاهي���ل الب�رش قب���ل احلجر .يفك���ر �أحد
الطرابل�سيني قائ�ًل�ااً  :الكويتيون �أ�صلحوا،
والقطري���ون كذلك ،فالنا����س تريد متوي ًال
لتبادر يف عملية الإ�صالح.
الإمن���اء يقوم على الب��ش�ر ،ثم احلجر،
لكن قوى �سيا�سية له���ا م�صلحة بالإبقاء
على اخلالف���ات يف طرابل�س .الو�ضع �شبه
م�ستق���ر على احلال املرتدية ،وعلى الرغم

¡ ال�شي���خ د .ح�سان عبد اهلل؛ رئي����س الهيئة الإدارية يف
جتمع العلم���اء امل�سلمني ،ا�ستقب���ل يف مكتبه امل�س�ؤول
الإعالمي يف جلان املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني � -ألوية
النا��ص�ر �صالح الدي���ن؛ عمر الربمي «�أب���و جماهد» .وقد
�أك���د ال�شيخ عبد اهلل التزام «التجم���ع» بت�أييد املقاومة
انطالق��� ًا من الواج���ب ال�رشعي والقوم���ي والوطني ،و�أن
ق�ضية فل�سطني �ستبقى على ر�أ�س �أولوياتنا ،وهي الق�ضية
املركزية لأمتنا.
¡ كمال اخل�ير؛ رئي�س «املركز الوطن��ي» يف ال�شمال� ،أ�شاد
بالعملية النوعي��ة ملخابرات اجلي�ش اللبناين يف خميم عني
حرفية
احلل��وة ،حي��ث �أثبتت وحدة النخب��ة والكوماندو���س َ
ومه��ارة عالي��ة يف توقيف �أح��د �أخط��ر املطلوبني يف عني
احلل��وة ،م�ؤك��داً �أن ه��ذا الإجناز الكب�ير يثب��ت �أن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية قوية وق��ادرة بعقيدتها وتالحمه��ا وت�ضحياتها
ورد الأذى عن
عل��ى تنفيذ العملي��ات الأمني��ة اال�ستباقي��ةّ ،
لبنان واللبنانيني.

م���ن �أن التنقالت �إىل طرابل�س �أرخ�ص ،لكن
�سيا�س���ة الدولة تهت��� ّم بالعا�صمة بريوت
ال طرابل�س ،غري �أن �أه���ل طرابل�س مازالوا
ينظرون ب�إيجابي���ة ،حتى لو كان الو�ضع
ال�سائد مثرياً للت�شا�ؤم.
جب���ل حم�س���ن في���ه معام���ل ثياب،
وحرفيات ،وفيه عمّ���ال يُنتجون ،ولديهم
حرفي���ات �إ�سالمية تباع ب�سورية ،ما ي�ؤكد
�أن طرابل�س ميكنها جذب الأموال.
نظرة رئي�س البلدية ال�سابق نادر غزال
متفائلة ،فهو يجد يف الالمركزية الإدارية
ح�ل�اً  ،مع تو�سي���ع �صالحي���ات ال�سلطات
املحلي���ة ،لأن البع�ض مبج���رد قول بلدية
يقارن بني بلدية لـ� 300شخ�ص مع بلدية
لـ� 400ألف �شخ�ص ،ويف ذلك ظلم للإثنني.
يحدد غزال دور ال�سلطة املحلية م�شرياً
�إىل �أن هذه «الهيئ���ة منتخَ بة من ال�شعب

¡ ال�شيخ ماه���ر حمود ر�أى �أن يد الأم���ن اللبناين طويلة،
و�أن العدال���ة ميكن �أن ت�ص���ل �إىل �أي مطلوب ،كائن ًا من كان
وحيثم���ا كان ،مطالب ًا بح�سن معامل���ة املوقوف ،لأنه كنز
معلومات �إذا ما �أدىل بها بتفا�صيلها �ستكون مادة حقيقية
لتثبيت الأمن.
التخب��ط ال�سيا�سي
¡ ال�شي��خ ح�س��ام العي�لاين ر�أى �أن حالة ُّ
الت��ي مي��ر به��ا «تي��ار امل�ستقب��ل» م��ن املف َرت���ض �أن تدفع
ال�سنية .ورداً على
ال�سنة لأخذ دورهم يف ال�ساح��ة ُّ
خ�صوم��ه ُّ
االتهام��ات التي �أطلقه��ا الرئي�س �سعد احلري��ري �ضد �إيران،
�أك��د ال�شيخ العيالين �أنه ال ميكن لأحد �أن ُينكر الدعم الإيراين
للمقاومة التي جعلت لبنان يف موقع القوة.
¡ ال�شيخ د .زهري اجلعيد؛ من�سق عام جبهة العمل الإ�سالمي
يف لبن���ان� ،شجب اجلرائم الإرهابية الت���ي يرتكبها العدو
ال�صهي���وين ،مطالب ًا املحافل الدولي���ة والهيئات احلقوقية
العاملي���ة التدخُّ ل ال�رسيع لل�ضغ���ط على العدو احلاقد من
�أجل منعه من التمادي يف طغيانه.

احلياة «املديني���ة» بال�سيا�سة ،وبنوعية
احلياة «املدني���ة» :نقول للمواطن �إننا ال
نتكلم مع���ك حول دين���ك �أو معتقدك ..مل
يتم االرتقاء بالتجرب���ة املدنية ملالم�سة
التجربة ال�سيا�سية� ،إذ �إن غالبية من يقاتل
�إذا مت احل���وار معه يف ال�سيا�سة يقول لك:
ما بعرف .غالبي���ة املقاتلني �شباب ،جزء
منهم �ض ّل طريقه لأنه متت تعبئته ب�أفكار
خاطئ���ة ،وجزء مندفع لأن���ه يتلقى املال
بحُ ك���م احلاجة �إليه ،فالأف���كار ال�سيا�سية
لي�ست وليدة مبادرة فردية وفكر فردي� ،إذ
يوجد بني املقاتلني �أطفال حُ مِّلوا �أ�سلحة،
وبني املقاتلني من يعترب �أن احلرب فُر�ضت
عليه���م ..هذا اال�ستدراج الدم���وي �سي�ؤدي
�إىل �سق���وط قتلى م���ن الطرفني ،واجلميع
�سيغرق يف هذه الدوامة التنازلية بدل �أن
تكون دوامة تطورية.
ات�س���اع طرابل�س �إىل ع��ش�رة ا�ضعاف
عام � ،1963أي �سنة و�ضع قانون البلديات
ال���ذي مل يعد ميا�ش���ي الع��ص�ر ،يفر�ض
تعديالت تتما�شى ومتطلباتها ،فال بد من
حلظ الفروقات ب�ي�ن املدن الكربى والقرى
وال�ضيَ���ع ،لأن القان���ون احلايل يعامل كل
البلديات �سوا�سية ،والواجب عدم معاملة
بلدية حت���وي  300ن�سم���ة بنف�س قوانني
للخدم���ة والإمناء ،ولنق���وم بعمل تنموي بلدي���ة حتوي � 700أل���ف ن�سمة ،يف احتاد
عل���ى الق���رارات ،لكن م���ن �سيوقّع عليه؟ طرابل����س هناك  3مدن (الب���داوي امليناء
�شخ�ص جال����س يف املركزية ويرزح حتت طرابل����س) وعدد �سكانها �أكرث من � 700ألف
�ضغ���ط البيوقراطية؟ بالت�أكي���د �سيت�أخر �شخ����ص ،ال يقارَنون م���ع بلديات �صغرى
وكربى.
ع���ن ال�رشاكة ب�ي�ن القط���اع اخلا�ص
والقطاع العام يق���ول غزال :ال �شك يف �أن
الو�ض���ع الأمني انعك�س �سلب ًا على القطاع
الفلتان األمني انعكس سلبًا االقت�صادي و�أمواله يف املنطقة ،علم ًا �أنه
حاول ال�صمود والتطوير ،بالتعاون ودمج
على اقتصاد طرابلس ..مع أنها كثري من فعالي���ات االقت�صادية يف العمل
تتمتع بطاقات مذهلة ورؤوس املدين واال�ستثمار.
نقاط ال�ضع���ف يف املحور االقت�صادي
أموال هائلة
هو يف القطاع غري امل�ستخدَم ،لأنه مرتبط
مبنطقة الأ�س���واق الداخلي���ة ال باجلانب
ال�سياح���ي� ،إذ يقرّ بوج���ود كنز طرابل�سي
بني ال�شوارع القدمي���ة ال ت�شبه �أي مدينة
يف العامل لديها متحف حي ،فعُمر احلجر
يف طرابل����س �أكرث م���ن � 800سنة ،وبع�ضه
عمره �أك�ث�ر من �ألف �سنة ،وهذا غري متوفّر
تقدمي اخلدم���ات وتي�سري �أمور النا�س ..هم يف العديد من البالد التي تفتخر بعمارها
جمتم���ع ،هم نا����س ،ال يخف���ى على �أحد القدمي ،كاليونان �أو قرب�ص.
�أن ال�سلط���ة املحلية �أق���رب �إىل فهم وجع
يطال���ب غ���زال الدول���ة املركزي���ة
يد
النا����س ،لذا نقول �إن���ه ال ب ّد من حترير
ب�صالحيات للبلديات ،فالوزراء والنواب ال
ال�سلطة.
يحملون �إىل احلكومة ملفات طرابل�س.
�
أم���ر
�
التوعية
أهمية
ل
ا
غاي���ة
يف
آخر
�أما �ش���ادي ن�شابة ف�ل�ا يقتني حلو ًال
يجب الرتكيز عليه ،ويجب تنوير ال�شباب مللفات طرابل�س فقط ،بل لديه حلول لكل
يف كل من جبل حم�سن وباب التبانة� ،أقله لبن���ان ،وطرابل�س منوذج���ه اخلا�ص الذي
�أولئك الذين يقاتلون من �أجل مبلغ ب�سيط ،يركز عليه ،عار�ض��� ًا �رشاكة مع املجتمع
وجعلهم يت�ساءل���ون بينهم وبني �أنف�سهم :املدين والقط���اع اخلا�ص ب�أ�سلوب ع�رصي
«يل بدي اعمل هيك؟ �شفت رفيقي اللي عم ا�سرتاتيجي على مدى � 6سنوات.
بقاتل مات ح���دي ،واجلهة ال�سيا�سية يلي
�شادي الذي عمل �سابق ًا مع نادر غزال
داعمتو تركتو وم�شيت».
ح ّل مع�ضلة التمثي���ل امل�سيحي ،حم�رضاً
حايل)
بلدية
(ع�ض���و
�ش���ادي ن�شاب���ة
للبلدية القادمة ليكون احل�ضور امل�سيحي
البلدية
يتابع ملفات منذ
ويتوىل
املا�ضية،
فاعالً ،يقول :امل�سيحي قادر عرب املواطنة
بني
للتوظيفات
مركز
بافتتاح
هذه املهمة
الفاعل���ة على امل�شارك���ة يف اللجان� ،إنه
بدل
يتحول
أن
�
التبانة،
وباب
حم�سن
جبل
كفء وقادر على العم���ل ب�أق�صى طاقاته،
الف���رد �إىل قاتل م�أج���ور ومذلول وهارب ليُثبت للمجتمع الطرابل�سي مواطنيته.
�إىل من���زل ه���ذا الزعي���م �أو ذاك ليقب�ض.
�أح���د حلوله املقرتحَ ة ل���دى غزال� ،إدخال
ريتا بول�س �شهوان
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مؤشرات تؤكد أن زوجك يستغلك
تقوم العالق���ة الزوجية على التكاف�ؤ
والتع���اون وامل�شاركة البنّ���اءة ،بهدف
حتقي���ق ال�سع���ادة املن�ش���ودة للأ�رسة،
فامل�س�ؤولي���ة تق���ع على عات���ق الرجل
واملر�أة لتحقيق ه���ذا الهدف ،وال يجوز
�أن مييل احلمل عل���ى �أحد الطرفني دون
الآخر.
يف كثري م���ن الأحيان ،ت�صاب بع�ض
العالقات الزوجية باخللل ،حيث ي�سعى
�أحد الطرفني ال�ستغ�ل�ال الآخر ،وابتزازه
عاطفي��� ًا لتحقيق مكا�س���ب معيّنة ،دون
بذل اجله���د الالزم وحتمُّ���ل امل�س�ؤولية
املنوطة به.
وفيما يلي جمموع���ة من امل�ؤ�رشات
التي تدل على ا�ستغ�ل�ال �رشيك حياتك
لك:
ال يقول ما يفكّر فيه ب�شكل مبا�رش� :إذا
الحظتِ �أن �رشي���ك حياتك يحاول �إخفاء
بع����ض الأ�شياء عن���ك وال يقول ما يدور
يف باله ب�شكل مبا�رش ،فهو ال ي�سعى �إىل
عالقة �سليمة ،ويحاول ا�ستغاللك دون �أن
ت�شعر بذلك.
العالق���ة ت���دور ح���ول احتياج���ات
ال�رشي���ك :يجب �أن يق���دّر �رشيك حياتك
احتياجات���ك ويعمل عل���ى تلبيتها كما
يفك���ر باحتياجاته ال�شخ�صي���ة� ،أما �إذا
كان���ت العالقة تدور يف فلك���ه ،دون �أن
يعريك �أي اهتمام لرغباتك وميولك ،فهذه
عالمة على �أن العالقة يف خطر.
�أنت تبذلني جه���داً �أكرث من ال�رشيك:
تتطل���ب احلياة الأ�رسي���ة ال�سعيدة بذل
جهود متوازنة م���ن الطرفني ،فيجب �أال
يق���ع احلمل على طرف واحد دون الآخر،
وكل ط���رف يجب �أن يق���دّر جهود الآخر
وي�سعى لإجناح العالقة.

ِ
أنـت

ال يعتني بالتفا�صي���ل ال�صغرية� :إذا
كان �رشي���ك حياتك ال يح���اول الرتكيز
على التفا�صي���ل ال�صغرية التي ميكن �أن
جتعلك �سعيدة ،فهذا دليل �آخر على عدم
وجود ت���وازن يف العالقة بينكما ،وال بد
من �إعادة تقييم هذه العالقة من جديد.
فر�ض �رشوطه دوم���اً :تختلف �أهواء
ومي���ول الب�رش م���ن �شخ����ص �إىل �آخر،

وال���زواج ال يعني �إلغ���اء �شخ�صية �أحد
الطرفني ليكون تابع��� ًا للآخر ،بل يجب
�أن يكون هناك توازن بينهما ،وكل منهما
يق���دّم �آراءه واقرتاحات���ه ،ويتم اختيار
الأف�ضل منها.
االبت���زاز العاطف���ي :يح���اول �رشيك
حيات���ك يف بع����ض الأحي���ان ابتزازك
ب�شكل عاطفي ،ع���ن طريق االدعاء ب�أنه

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

خطوات بسيطة لترسيخ العقيدة ()3/3
الإميان بكت���ب اهلل ور�سله :ويتمثل ذلك يف تو�ضيح
معنى الكتب والر�سال���ة والنبوّة ،ب�إعطاء نبذة ق�صرية
عن �أهمها :التوراة ،والإجنيل ،والزبور ،و�صحف �إبراهيم،
م���ع خال�صة حول القر�آن الك���رمي ،الذي متيّز عن باقي
الكتب بكونه ت�ضم���ن التعاليم الإلهية التي وردت يف
غ�ي�ره ،و�أنه ج���اء تبيان ًا لكل �ش���يء ،وهدى وموعظة
للم�ؤمن�ي�ن ،مع احلديث ب�أ�سل���وب ق�ص�صي عن �أنبياء
اهلل تعاىل ،ال�سيما الذين ورد ذكرهم يف القر�آن الكرمي،
و�أولو العزم منهم خ�صو�صاً.
الإميان باليوم الآخر :يبد�أ اليوم الآخر بفناء عاملنا
ه���ذا ،فيموت كل من فيه ،وتتب���دّل الأر�ض غري الأر�ض
وال�سم���وات ،وقد يتبادر �إىل ذهن �أطفالنا �أ�سئلة كثرية؛
قد يت�ساءلون عن و�ض���ع الأر�ض �أو ال�شم�س �أو النجوم
والكواكب ..ومن هنا يب���د�أ تر�سيخ معاين اليوم الآخر،
ويتم ذلك �أي�ض ًا من خالل عر�ض �صور قر�آنية عن اليوم
الآخ���ر و�أ�سمائه املتعددة :ي���وم البعث ،ويوم القيامة،
ويوم التالق���ي ،والآزفة ،وي���وم التن���ادي ،وال�صاخّ ة،
واحلاقّة ،والغا�شية ،والواقعة..
والذي يجب الرتكيز علي���ه� ،أن نعلّم �أطفالنا حكمة
االهتمام باليوم الآخر ،فهو الذي يعطي حلياتنا معنى
وغاية �سامية ،وهدف ًا �أعلى ،هذه الغاية تتمثل يف فعل

ال ي�ستطيع العي�ش لي���وم واحد بدونك،
وذلك يف �سبيل حتقيق بع�ض املكا�سب،
وحملك على فعل �أ�شياء ال ترغب بفعلها.
�إلقاء اللوم علي���ك دوماً :ال ميكن �أن
يكون �أي �شخ�ص على �صواب دائماً ،ويف
نف�س الوقت يجب عدم �إلقاء اللوم يف �أي
خط�أ يح�ص���ل داخل املنزل على �شخ�ص
واحد دون الآخري���ن ،فاجلميع يخط�ؤون

ويجب �أن يتحمّلوا نتيجة �أخطائهم.
يعتمد عليك يف ال�ش�ؤون املالية� :إذا
كان خطيب���ك يرتكك تدفع�ي�ن ك ّل �شيء
و�أنتما حت�ضرّ ان للزفاف؛ من �أثاث البيت،
�إىل الأغرا����ض التي �أن���ت بحاجة �إليها،
فهو يتوقّع �أن ت�سدّدي �أنت الفواتري �أي�ض ًا
يف امل�ستقبل بعد �أن تتزوّجا ،و�سيعتمد
عليك يف ك ّل �شيء ،وذلك �إثبات �آخر على
أ�نّه ي�ستغلّك.
إ�نّ���ك توافقينه� :إذا كنت ت�شعرين �أنّك
توافق�ي�ن احلبيب عل���ى ك ّل ما يقوم به،
ودائماً ،ف�أنت تُعتربين الأف�ضل بالن�سبة
�إليه ،لأنّك تفعل�ي�ن امل�ستحيل من �أجله
وتكرّمينه ،وه���و يحتاج �إىل فتاة مثلك،
لذا فهو ي�ستغلّك.
يلوم���ك على م���ا مل تفعليه� :إذا كان
حبيبك يلومك على الأمور اخلاطئة التي
حت�صل يف حياته ويق���ول �إنّها غلطتك،
بيد أ�نّك مل تفعلي �شيئاً ،ف�إ ّن تلك �إ�شارة
�إىل أ�نّه ي�ستغلّك.
ال ي�ش�ت�ري لك �شيئاً :من الطبيعي �أن
ت�شرتي حلبيبك بع�ض الهدايا يف خمتلف
املنا�سبات ،لكنّ���ه ال يبادلك الفعل ،ف إ� ّن
ذلك يثبت لك أ�نّه ي�ستغلّك فح�سب.
ال يهت��� ّم مل�شاع���رك� :إذا كان حبيبك
ال يهت ّم مل�شاع���رك فيت�رصّف على هواه
يل
ومن دون �أن ي�س�أل���ك ر�أيك ،فهو بالتا ّ
ي�ستغلّك وال يحبّك.
�إذا كنت تري���ن أ� ّي ًا من هذه الإ�شارات
ف�أنت ل�ست يف عالقة ناجحة ،وقد يرتكك
احلبي���ب يف �أ ّي حلظة ،من هنا عليك �أن
فرب���ا مل تعرفيه منذ
تت��ص�رّ يف بحذر مّ
البداية كما �أنّك حتبينه.

اخلريات ،وتنفيذ �رشع اهلل تع���اىل ،وتلبية �أمره ،وترك
املنك���رات ،والتحلّي بالف�ضائ���ل والأخالق ،والبُعد عن
الرذائل واملوبقات.
الإمي���ان بال َقدَر خريه و�رشه :م���ن �أهم مهمات الأم،
تفهي���م الأطفال م�س�أل���ة الق�ضاء والق���در على قدر ما
تبلغ���ه عقولهم ،فتبد أ� بال��ش�رح الب�سيط ،وتتدرج يف
التو�صل �إىل الآتي:
ُّ
�رشح الق�ضاء والقدر �إىل حني
 معنى الق�ضاء والقدر. منزلة الإميان بالق�ضاء والقدر من عقيدة امل�سلم. بيان حكمة الإميان بالقدر. الإميان بالقدر دافع �إىل العمل والت�ضحية. تعلي���م الطفل الق���ر�آن الكرمي وال�سنّ���ة النبويّةاملطهّرة :يجب حتفيظ الطف���ل ق�صار ال�سور من القر�آن
الكرمي وبع����ض الأحاديث النبوية التي تخ�ص ال�سلوك
واملعاملة ،ف�أهميّة حفظ القر�آن واحلديث للطفل تكمن
يف م�ساعدته على النبوغ يف جماالت �شتى يف احلياة،
وال �سيما الفكرية والثقافية والأدبية واللغوية� ،إ�ضافة
�إىل النواحي العقدية والعلمية الأخرى.
 �إن البن���اء العقدي ه���و الأ�سا�س الذي تنطلق منه�سائر املجاالت الأخرى ،و�أولها البناء العبادي ،لتكتمل
الرتبية الإميانية �أوالً ،ثم غريها ..فالعقيدة �أوالً.

أصول استعمال «الكاتشاب»
لع���ل �صل�صة البندورة �أو ما يع���رف بـ»الكات�شاب» من �أ�شهر عنا�رص
املرافقة للطعام ،علم ًا �أنها تدخل �ضمن فئة التوابل التي لها قواعد و�آداب
يجب احرتامها حني ا�ستعمالها على املائدة.
ويف ه���ذا الإطار ،ي�ؤكد خبريو الإتيكيت �أن �آداب ا�ستعمال التوابل حتتّم
�أخ���ذ كميات �صغرية منها وو�ضعها يف ال�صحن اخلا�ص بك ،م�شدّدين على
��ض�رورة جتنّب م�سحها على «الربغر» بالكامل �أو جعلها تتدفّق مبا�رشة
من الزجاجة �أو ال�سكني.
وي�ش�ي�ر االخت�صا�صيون �إىل �أنه يف املنا�سب���ات وامل�آدب الر�سمية ،من
امل�ستح�سن عدم و�ضع زجاجة الكات�ش���اب قرب مائدة الطعام ،مهما كان
�شكلها �أنيق���اً ،ويف حال كنت تقيمني حفلة �ش���واء �أو ع�شاء �أنيق� ،ضعي
�أمام ال�ضيوف وعا ًء �صغرياً من ال�صل�صة ومالعق �صغرية ليت�سنّى لك ّل فرد
�أخ���ذ ما يطيب له ،الفتني �إىل �أنه يف ح���ال �أردت ا�ستعمال «الكات�شاب»،
بخ����ض الزجاجة جيداً وهي مغلقة ،ث ّم �ضع���ي مقداراً �صغرياً يف
ّ
فقومي
وعاء با�ستخدام ملعقة �أو ب�إمالة الزجاجة لتتدفّق ال�صل�صة.
ويدع���و خرباء الإتيكيت �إىل �سكب «الكات�ش���اب» بوا�سطة امللعقة يف
ال�صح���ن �أمامك كما تفعلني مع �أيّ �صل�صة �أو هالم ،الفتني �إىل �أن يف حال
كنت موجودة يف ع�شاء ر�سمي ،ال ت�س�أيل �أبداً عن «الكات�شاب» �إالّ �إذا كان
مو�ضوع ًا على املائدة ،وال تغم�سي الطعام مبا�رش ًة يف الوعاء.
ويخت���م االخت�صا�صيون ن�صائحهم بقولهم �إنه يف حال وجدت زجاجة
بالر�ش منها فوق الطعام،
ّ
«كات�ش���اب» على مائدة حفلة ع�شاء ،ال تقومي
وال تخلطيها مع امللح والبهار ،والأهمّ �أال تتناوليها ب�أ�صابعك.

منوعات
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َ
مهن عرضة ألمراض القلب
«هن���اك راب���ط ب�ي�ن �سائقي
ال�شاحنات وب�ي�ن االخت�صا�صيني
االجتماعيني ،وهو �أن العاملني يف
املهنتني ه���م الأقل عر�ضة للتمتع
ب�صحة جي���دة لقلوبه���م» ،هكذا
�أفادت نتائ���ج درا�سة �أجراها مركز
ال�سيطرة عل���ى الأمرا�ض والوقاية
منها .للو�صول �إىل هذه النتائج مت
فح�ص� 66ألف �شخ�ص يعملون يف
 22وظيفة رئي�سية.
تو�صل���ت الدرا�س���ة �إىل �أن61
باملائة م���ن �سائق���ي ال�شاحنات
لديه���م عامل �أو اثن�ي�ن من عوامل
اخلط���ر امل�سبّبة لأمرا����ض القلب،
فقد �سجّ ���ل العاملون يف جماالت
ت�ستخدم الكومبيوتر والتكنولوجيا
�أو الريا�ضيات م�ستويات كول�سرتول
عالية.
الدرا�س���ة اعتُم���دت فيه���ا 7
مقايي�س للقلب الذي يتمتع ب�صحة
جيدة ،وتب�ّي�نّ �أن 3.5باملئة فقط
من جمم���وع الـ� 66ألف م�شارك يف
الدر�سة يحققون  6معايري من الـ.7
وبح�سب التقرير عن الدرا�سة� ،إذا
حقق الإن�سان � 6أو  7معايري من الـ،7
ف�إن ذلك يعن����ي �أن قلبه يف �صحة
جيدة ،ويق����ل احتمال وفاته ب�سبب
�أمرا�ض القلب �إىل احلد الأدنى.
كما �أظهرت نتائ���ج الدرا�سة �أن
العامل�ي�ن يف جم���ال املوا�صالت
نادراً ما ميار�سون القدر الكايف من
الن�شاط البدين ،و�أن  61باملائة من
�سائقي ال�شاحنات لديهم عامل �أو
اثنني من عوام���ل اخلطر امل�سببة
لأمرا�ض القلب.
ويف الوق���ت ال���ذي تب�ّي�نّ �أن
العاملني يف جم���ال �إعداد الطعام
و�ش����ؤون املوظف�ي�ن مييل���ون �إىل
التدخ�ي�ن� ،سجّ ���ل العامل���ون يف

جم���االت ت�ستخ���دم الكومبيوت���ر
والتكنولوجي���ا �أو الريا�ضي���ات
واحل�س���اب م�ستوي���ات كول�سرتول
عالية.
�أما املهن الت���ي �سجلت �أف�ضل
نتائج يف مقايي����س �صحة القلب،
فكان���ت العمل يف جم���ال الزراعة
واحلدائ���ق و�صي���د الأ�سماك ،على

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الرغم م���ن �أن بياناتهم �أظهرت �أن
تغذيتهم لي�ست �صحية كما يُتوَقع.
من جهة �أخرى� ،أظهرت الدرا�سة
�أن هن���اك بع�ض امله���ن قد يكون
الأ�شخا����ص العامل���ون فيها �أكرث
عر�ضة للإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض،
الفت���ة �إىل �أن الأطباء واملهند�سني
وال�صحفيني يكون���ون �أكرث عر�ضة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1عا�صمة املغرب  /م�س�ؤول
 - 2عا�صمته���ا ب�ي�روت  /مدين���ة با�سل���ة يف
فل�سطني
 - 3الغالبية العظمى  /عدم و�ضوح (معكو�سة)

ومن املعلوم �أن���ه عند التعرُّ�ض
للتوتر وال�ضغط �أي�ضاً ،توجد زيادة
فى �إفراز هرم���ون الأدرينالني ،مما
ي�ساع���د عل���ى الإ�صاب���ة بارتفاع
�ضغ���ط الدم ،فوجود زيادة يف �إفراز
هرم���ون الكورتي���زون والأدرينالني
عند التعر�ض لل�ضغ���وط ،قد ي�ؤدي
�إىل ع���دم ا�ستفادة خاليا اجل�سم من
الأن�سولني ،في�سبب بالإ�صابة مبر�ض
ال�سكر وغ�ي�ره من الأمرا�ض التي مت
ذكرها ،لذا يو�ص���ي االخت�صا�صيون
عن���د التعر����ض للتوت���ر وال�ضغط
النف�س���ي ،بالتغلُّب عل���ى ذلك من
خالل تن���اول �أي م�رشوبات مهدئة،
�أو عمل بع����ض التمرينات ،لتهدئة
الأع�صاب وال�شعور باال�سرتخاء.
كم���ا �أن هن���اك مهَن��� ًا �أخ���رى
�سجّ لته���ا الدرا�س���ة احلديث���ة يف
جمال خطر التعرّ�ض ملر�ض القلب،
�أهمها:
مندوب املبيع���ات :حيث �أكدت
الدرا�س���ة �أن  ٪68م���ن العامل�ي�ن
باملبيع���ات يتبع���ون ع���ادات
غذائي���ة خاطئة جتعله���م عر�ضة
للإ�صاب���ة ب�أمرا�ض القلب وارتفاع
الكولي�ستريول.
رجال ال�رشطة :تُعترب تلك الفئة
م���ن �أكرث فئ���ات العم���ال املهمِ لة
ل�صحّ تها ،حي���ث �أكدت الدرا�سة �أن
 9٪0منه���م يعانون م���ن ال�سمنة،
و ٪35من ارتفاع �ضغط الدم.
جمال التغذية :وجدت الدرا�سة
�أن  ٪79م���ن العامل�ي�ن بقط���اع
ال�صحة يعانون من �سوء التغذية.
يف املح�صّ ل���ة ،ين�صح اخلرباء
بااللت���زام بنظام غذائ���ي �صحي،
مهما كانت مهنتك ،مع ال�سري ملدة
ن�ص���ف �ساعة بعد تن���اول الغداء،
للحفاظ على ال�صحة.

للإ�صاب���ة مبر�ض ال�سك���ر والقلب
وارتفاع �ضغط ال���دم ،وذلك لأنهم
يعمل���ون با�ستمرار حت���ت �ضغط
وتوتر ،وتكون �أج�سامهم دائم ًا يف
حالة حتفُّظ وتوتر ،وبالتايل عندما
يكون اجل�سم يف حالة حتفظ يفرز
كمي���ات كب�ي�رة م���ن الكورتيزون
ملواجهة القلق وال�ضغوط.

 - 4الذي مي�شي على ارجله وبطنه
 /تاجر فراء
 - 5عا�صم���ة الإم���ارات  /فاكهة
حمراء لذيذة
 - 6خروف كبري
 - 7ا�صوات الهواتف  /كتكوت
 - 8عا�صمة عربية بني نيلني
 - 9عا�صم���ة تلق���ب بال�شهباء /
جزء من الفم
 - 10ات���رك  /عا�صمة املعز لدين
اهلل الفاطمي

عــمـــودي

 - 1بلد املليون �شهيد  /مت�شابهان
 - 2م���ن انواع ال�شج���ر  /ا�سمها
القدمي عمون (معكو�سة).
 - 3ا�صدر الهات���ف �صوتا  /اقول
مامل اكن اريد قوله (معكو�سة)
 - 4ثلث���ا ب���اب  /غ�ي�ر مهذب /
ا�شتاقا
� - 5صوت الأمل
 - 6لل�س�ؤال (معكو�سة) � /صفة من

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�صفات الب�رش احل�سنة �أو ال�سيئة
 - 7ملل (مبعرثة)  /نظر
 - 8عا�صمة موريتانيا
 - 9ا�س���م بنت مبعنى غ���زال  /بلدة يف
لبنان
 - 10مدين���ة ليبي���ة �شه�ي�رة  /الأر�ض
املكرمة
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كاريكاتير

أول مولود في العالم من «ثالثة آباء»
قال علماء �إن العامل �شهد �أول حالة �إجناب
طفل ر�ضيع بوا�سطة تقنية «الآب��اء الثالثة»
املثرية للجدل التي اعتربوها «ثورة» يف هذا
املجال.
وذكر �أطباء متخ�ص�صون يف اخل�صوبة �أن
التقنية اجلديدة ت�سمح للآباء الذين يعانون من
طفرات وراثية نادرة ب�إجناب �أطفال ب�صحة جيدة.
و�أطلق الوالدان ،وهما �أردنيان ،ا�سم �إبراهيم
على مولودهم الذي ولد على الأرا�ضي املك�سيكية
ب�إ�رشاف فريق طبي من مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال الأطباء �إن الأم تعاين من متالزمة «يل»،
وهي ا�ضطراب وراثي يعر�ض حامله خلطر متزايد
لأنواع �شتى من مر�ض ال�رسطان ،م�شريين �إىل �أن
املولود عبارة عن بيو�ضة ت�شكّلت من الوالدين،
وجرى اال�ستعانة ببوي�ضة من �سيدة ثالثة.
و�أقدم الأطباء على ا�ستبدال احلم�ض النووي
الذي يعاين االختالل لدى الأم ،عرب �إزالة النواة
من البوي�ضة وو�ضعها يف بوي�ضة املتربعة ،وبعد
� 9أ�شهر من احلمل متكّنت الزوجة الأردنية من
الإجناب.

طفلة تعود من الموت بعد  300عام
ن�رشت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية
مقطع فيديو من �أح��د املتاحف يف املك�سيك،
حيث كانت ترقد جثة حمنطة لطفلة قتلت منذ
ما يقرب من  300عام.
و�أظهر مقطع الفيديو فتح الطفلة لعينيها
�أمام الكامريات ،وهو ما �أثار ذعر زوّار املتحف،
وقد �أكّد امل�رشفون عليه �أن الطفلة بالفعل فتحت
مت حتنيطها.
عينيها للمرة الأوىل منذ ّ
وقالت ال�صحيفة �إن هذه اجلثة تعود لطفلة
مت قتلها على يد والدها بعد ان�ضمامها للكني�سة
ّ
منذ  300عام تقريباً ،ومت احلفاظ عليها وحتنيطها
بال�شمع.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ�ضافت �أنه خالل �إحدى الزيارات للمتحف،
نظرت الطفلة للكامريا وفتحت عينيها ،للمرة
الأوىل منذ  3قرون.
و�أ�شارت �إىل �أن الفتاة مت �إلبا�سها ثوب ًا �أبي�ض،
وو�ضع تاج على ر�أ�سها ،لت�شبه العرائ�س يف يوم
زفافهم.
و�أو�ضحت �أن الطفلة ح�رضت احتفالية
الراهبات يف الكني�سة ،وفور عودتها ملنزلها،
فاج�أها والدها بغرز �سكني �ضخم يف �صدرها،
ليتم نقلها للكني�سة وحتنيط جثتها ،لت�صبح
دليالً �أو قرباناً للقدي�س يف الكاتدرائية.
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