«الثبات» تحتجب األسبوع المقبل
ملنا�سبة العا�شر م��ن حم��رم ،حتتجب «ال��ث��ب��ات» عن
ال�صدور ا أل���س��ب��وع املقبل ،على �أن تعود �إىل قرائها يف
الأ�سبوع الذي يليه� ،آملة �أن حت ّل املنا�سبة يف العام املقبل
والأمة ترفل بكل �أ�سباب وحدتها وقوتها ومنعتها.
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االفتتاحية

ُّ
عون يدفع ثمن الوحدة الشيعية واالنقسام السني

لبنان إلى المجهول؟
بات على اللبنانيني التعاي�ش مع الواقع امل�أزوم
ال���ذي تعي�شه البالد بعيداً ع���ن الرهان على حلول
ت�أت���ي من اخلارج� ،أو تفاهمات يت��� ّم التو�صل �إليها
يف الداخ���ل؛ ذل���ك �أن ثمة تقاطع ًا ب�ي�ن احل�سابات
الإقليمية والتعقيدات املحلية تق�ضي ب�إبقاء لبنان
�ضمن دائرة اال�ضطراب وال�شلل �إىل �أن يق�ضي اهلل �أمراً
كان مفعو ًال.
ال �ش���يء ي�شي ب�أن امل�شه���د اللبناين �سيخرج عن
كونه جوالت متالحقة من الف�ساد واخل�صومة والفراغ..
القطيعة بني املتخا�صمني حتكم املواقف ،وال طاولة
للحوار يجتمعون حولها ..اخلطاب العدائي مت�صاعد،
وال ي�أخ���ذ بعني االعتب���ار م�صالح البل���د والنا�س..
االن�سياق الغريزي ي�ؤ ّبد اال�صطفافات القائمة ،ويهدد
ال�صيغة امليثاقية والعي�ش امل�شرتك.
الو�ضع بالغ اخلط���ورة ،فيما الغالبية ما زالت
تنظ���ر �إىل امل�شه���د من خ�ل�ال الزواي���ا ال�ضيقة..
ويعب عن
االحتق���ان بني الق���ادة �سيد املوق���ف،
رّ
نف�سه بجرع���ات مرتفعة من اللع���ن والعدوانية..
الكراهي���ات املتعاظمة حتكم نظ���رة كل فريق �إىل
تي�س من �سجاالت و�صدامات..
الآخر ،م�صحوبة مبا رّ
ذلك كله يت�صدر امل�شه���د ،بينما يغيب عن الر�ؤية
ت�سي���د الفقر واملخ���درات ،وانع���دام فر�ص العمل،
ّ
وارتفاع معدل اجلرمية ،وا�ست�رشاء الف�ساد ،وتراكم
وتف�شي الأوبئة ،هذا ع���دا عن الك�ساد
النفاي���ات،
ّ
االقت�صادي ،وت�صاعد ال َّدين العام ،واحتمال �إفال�س
الدولة ،ووجود ما يق���ارب ن�صف ال�شعب اللبناين
من الالجئني ال�سوريني على الأرا�ضي اللبنانية..
يتقن اللبناني���ون تت ُّبع الهوام����ش والتغا�ضي
ع���ن الأ�صل ،ويحارب���ون من �أجل الف���وز بالنقاط
واجلميع مه ّدد بخ�سارة ال�رضبة القا�ضية ،ويحبون
الأ�سئل���ة التف�صيلي���ة ،فيما تغيب ع���ن �أجنداتهم
الق�ضاي���ا الك�ب�رى ..يتتبعون �صغائ���ر الأمور ،يف
ح�ي�ن �أن امللفات الكربى خارج الر�ؤية واملتابعة..
يخت��ص�رون �أزم���ة البلد بكيفي���ة �إدارة جل�سة يف
جمل����س الوزراء� ،أو باخل�ل�اف على تعيني موظف
يف من�ص���ب� ،أو بالتنازع حول مطم���ر للنفايات،
بينما البلد كله مه���دد بالدخول يف مرحلة ذهب
مع الريح.
يحت���اج اللبنانيون �إىل ما ه���و �أبعد من انتخاب
رئي�س وقانون انتخابي ،و�أك�ث�ر من م�ؤمتر ت�أ�سي�سي
وعقد اجتماعي جديد ،هم يحتاج���ون �أو ًال �إىل تعلُّم
ثقافة االنتظام يف املجتمع ،والعي�ش يف كنف املحبة
والكرام���ة ،ثم يحتاج���ون ثاني ًا �إىل طبق���ة �سيا�سية
جديدة تدير البالد بعقلي���ة رجال الدولة ،ال بعقلية
الع�صابات وامللي�شيات..
حبيب فيا�ض
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

الرئي�سان نبيه بري و�سعد احلريري والنائبان �سليمان فرجنية ومي�شال عون

منذ ط���رح العم���اد مي�شال ع���ون م�س�ألة
انتخاب رئي�س اجلمهورية مبا�رشة من ال�شعب،
كان واثق��� ًا �أن ال �أحد �سيجاريه يف ال�سباق �إىل
بعبدا ،لي�س فقط لأن حيثيته ال�شعبية تتخطى
ال�شارع امل�سيح���ي �إىل غالبية �شيعية ،ون�سبة
�سُ نية ودرزية ال ب�أ�س بها ،بل لأن باقي الأ�سماء
املطروحة ال تتمتع بدعم قواعد �شعبية قادرة
على مناف�سة ع���ون ،وبالتايل �أدرك اجلرنال �أن
رف�ض تعديل الد�ست���ور واالنتخاب من ال�شعب
ه���و بداي���ة لرف�ض بع����ض الأقط���اب و�صوله
�إىل �س���دة الرئا�سة ،بدليل �أن ه����ؤالء الأقطاب،
وعدده���م ال يتع���دى �أ�صاب���ع الي���د الواحدة،
يبيعونه كالم ًا ال يعبّ���د طريقه �إىل بعبدا ،لأن
هذه الطريق ت�ستوجب �أن يحمل فيها «�سالالً»،
لعل �أبرزها «�سلة عني التينة».
البع����ض يف ال�ش���ارع اللبن���اين عموم���اً،
وال�ش���ارع امل�سيح���ي امل�ؤيد خل���ط املقاومة
خ�صو�ص���اً ،ي�ست�سهل مقولة «ل���و �أراد ال�سيد
ن�رصاهلل ال�ضغط عل���ى الرئي�س بري النتخاب
العم���اد عون رئي�ساً ،حل�صل ه���ذا الأمر فوراً»،
وباتت امل�س�ألة وك�أنها ت�شكيك مب�صداقية حزب
اهلل جتاه ع���ون ،وقد ردّدها فرقاء من «القوات
اللبنانية» و«تي���ار امل�ستقبل» �أكرث من مرة،
واتهموا ح���زب اهلل بعدم الرغبة بو�صول عون،
يف حماولة منهم لرمي الكرة يف امللعب الآخر.
ب�رصف النظر عن �أحقّية الرئي�س بري بو�ضع
�سلة �رشوط على �أكتاف ع���ون ،والتي رف�ضها
البطري���رك الراعي واعترب �أنه���ا مُهينة لكرامة
�أي مر�ش���ح للرئا�سة ،ورف�ضه���ا البع�ض الآخر
من ال�ش���ارع امل�سيحي لأنها تنزع عن الرئي�س
العتيد ما �أبقى له اتفاق الطائف من �صالحيات،
لكن واقع احلال يف بلد املحا�ص�صات الطائفية
يجعل منطق «من بعدنا الطوفان» �سائداً يف
الفكر ال�سيا�سي اللبن���اين متى خرجت الأمور
من حتت �سق���ف املواطنة �إىل زواريب «تنات�ش
قالب اجلبنة».
لي�ست م�س�ألة �ضغط حزب اهلل على الرئي�س
بري بهذه ال�سهول���ة ،مع علمنا �أن ال�سيد ن�رص
اهلل «ميون» ،لكن الوحدة ال�شيعية التي �أ�سّ �س
لها الإمام مو�سى ال�صدر ،ا�ستكملها ال�سيد ن�رص
اهلل باحت�ضانها ومَ نْع امل�سا�س بها ،كي ال يعاد
امل���ارد ال�شيعي �إىل القمقم ال���ذي �أخرجه منه

الإم���ام ال�صدر ،وباتت هن���اك «ق�سمة �أخوة»
�ضم���ن ال�شارع اجلماه�ي�ري ال�شيعي بنوع من
«الكوت���ا» العادل���ة بني ح���زب اهلل و«حركة
�أمل»� ،سواء يف عدد النواب مبحافظتي اجلنوب
وبعلبك الهرمل� ،أو يف عدد البلديات املخ�ص�صة
للحزب وتلك املخ�ص�ص���ة لـ«احلركة» ،فكان
«التقا�سم الأخوي» بتفاهم كامل ،و�إذا ا�ستحال
التفاهم كان االئت�ل�اف ،و�إذا ا�ستحال االئتالف
تُ�ت�رك الأم���ور للمناف�سات العائلي���ة ببع�ض
البل���دات؛ كما ح�صل يف االنتخاب���ات البلدية
الأخرية ،و�صمد اخل���ط الأحمر ال�شيعي يف كل
اال�ستحقاق���ات ،وبالتايل ف�إن الوحدة ال�شيعية
م�ستم���رة وثابتة ،خ�صو�ص��� ًا �أن الرئي�س بري
هو الواجهة ال�سيا�سي���ة للمقاومة مع خ�صوم
الداخل ومع كل اخلارج ،ومهما ح�صل مبو�ضوع
الرئا�س���ة فلن يُر�ضي حزبُ اهلل العما َد عون �إذا
كان الأمر يُغيظ الرئي�س ب���ري ويهدد الوحدة

الحريري سيصطدم بعقبات
رفض عون وفرنجية وسيعود
لطرح المرشح الرئاسي
والحكومي الوسطيَّ ين

ال�شيعي���ة ،ال�سيم���ا �أن مت�سُّ ك ب���ري بوزارتي
امل���ال والنفط هو حق �شيع���ي لي�س مبواجهة
احلقوق امل�سيحية بقدر ما هو بوجه «ال�سُّ نية
احلريري���ة» التي احتك���رت وزارة املال حتى
نفاد اخلزينة.
و�إذا كان���ت «�سل���ة عني التين���ة» تُعترب
�سابقة يف انتهاك الد�ستور جلهة �أ�صول انتخاب
رئي����س اجلمهورية ،لكن م���ا يطالب به العماد
ع���ون يبدو للخ�صوم �أنه �أي�ض��� ًا غري د�ستوري،
لأنه يطالب بجل�سة تعيني رئي�س على طريقة

(�أر�شيف)

«�أن���ا �أو ال �أحد» ،ومع وجود توازن بني حقوق
اجلرنال ك�أق���وى مر�شح م�سيحي بالو�صول �إىل
بعبدا ،وحقوق ال�شيع���ة بالتم�سك بـ«ال�سلة»
ك��ش�رط لو�صول���ه ،يبقى املوق���ف ال�سُّ ني هو
الأكرث تعقيداً بالنظ���ر �إىل انق�سام هذا ال�شارع
ب�شكل حاد ،والرئي�س �سعد احلريري الذي يقوم
بجوالت «�سندبادي���ة» يف الداخل واخلارج ال
ينفرد بتمثيل هذا ال�شارع ،ال بل بات يلج�أ �إىل
مب���د�أ ال�شورى �سواء داخ���ل «تيار امل�ستقبل»
�أو بني نوابه املنق�سمني ب�ي�ن م�ؤيد لفرجنية،
وم�ؤيد لعون ،وبني راف�ض للإثنني معاً.
وبنتيجة اجلوالت احلريرية الداخلية ،ر�شح
عن �أو�ساط احلري���ري �أنه �أعطى كل طاقته يف
ال�س�ي�ر بفرجنية ،ويُعطي �أك�ث�ر من طاقته يف
ال�س�ي�ر بعون ،لكن���ه يف النهاي���ة �إذا ا�صطدم
بعقبات رف����ض الإثنني ،فلن ي�ستطيع �أن ي�أخذ
على عاتقه وحده ا�ستم���رار املقامرة مبا بقي
من ر�صي���ده ،و�سيعود لطرح املر�شح الو�سطي،
خ�صو� ًصا �أن مظاهرات رمزية ح�صلت يف بع�ض
املناطق ال�سُّ نية راف�ضة لتوجهات احلريري يف
دعم عون ،بع���د �أن رف�ضت الغالبي���ة ال�سُّ نية
خيار ال�سري بفرجنية.
كما �أن جوالت احلريري الدولية والإقليمية،
�سواء �إىل مو�سك���و �أو �أنقرة �أو الريا�ض ،لي�ست
جلل���ب الدعم للعماد مي�شال عون بقدر ما هي
حاجة �شخ�صية للحريري كي ي�ضمن نوع ًا من
الدعم الدويل للعودة �إىل ال�رساي مع �أي رئي�س
كان� ،سواء عون �أو فرجنية� ،أو �أي «جان عبيد»
و�سطي ،لكن مفتاح ال�رساي يف ال�ضاحية ،التي
لن يكتفي �سيدها باعت���ذار احلريري وتراجعه
ع���ن مواقف���ه التي دفع���ت املقاوم���ة ثمنها
غالي���اً ،بل برتاجع «فرقة احلريري» عن عزف
الت�صاري���ح املعادية ،ويف كلتا احلالتني يبدو
احلريري وك�أنه «ابتلع املو�سى» ،وهو جمروح
منها حُ كماً ،والرئا�سة التي يدفع ثمنها العماد
عون وقد ال ي�صل �إليها �سيدفع احلريري مقاب ًال
له���ا �أثمان ًا باهظة ،واالنق�سام ال�سُّ ني هو بداية
النهاي���ة ملن اعترب �أهل ال�سُّ ن���ة �إرث ًا عن �أبيه،
وكم���ا �أن رئي�س اجلمهوري���ة العتيد قد يكون
و�سطياً ،ف�إن رئا�سة احلكومة �ستكون كذلك.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

ٌ
الفراغ خير من رئيس يساير الفاسدين

¡ نف�سه تُراودُه

جزمت �أو�س���اط كن�سية ب�أن �أحد كب���ار رجال الدين
ت���راوده نف�سه على رئا�س���ة اجلمهورية ،ما ميكن �أن
ي����ؤدي �إىل قلب الطاولة ،وهو املو�ضوع الذي كان قد
طرحه املذكور م���ع الرئي�س ال�سابق مي�شال �سليمان
قبل مغادرته ال�سلطة.

¡ من كتف �إىل كتف

يح��اول نائب من البقاع الغربي رب��ط حبال الو ّد مع
ط��رف �سيا�سي فاعل ،رغم �أنه مل يوفر فر�صة ليهاجم
فيه��ا الط��رف املق�ص��ود ،وق��د �أب��دى ا�ستع��داداً لنقل
البندقية �إىل الكتف الآخر.

¡ زيارة عمل ..ولي�س �سيا�سة

�أكدت �أو�ساط يف «تيار امل�ستقبل»  -جناح احلريري
�أن زيارة الأخري ملو�سكو ال عالقة لها بال�سيا�سة� ،إمنا
باعمال خا�صة ،ويحاول اال�ستثمار عليها بال�سيا�سة
م���ن خالل طل���ب مواعيد م���ع امل�س�ؤول�ي�ن الرو�س،
لإعطائها طابع ًا �سيا�سي ًا.

¡ بعد �أن خ�رس الرهان

كلّف �سيا�سي و�صاحب م�ؤ�س�سة �إعالمية بع�ض الأقالم
لديه ب�ش��تم �سيا�س��ة الواليات املتحدة ،ال�سيما وزارة
تعر�ض��وا للخذالن بعد
اخلارجية ،باعتبار �أنه وفريقه ّ
�أن عقدوا الرهان طوي ًال على الأمريكيني.

¡ ملقاطعة اجتماعات ال�سنيورة

�أ�صدر الرئي�س �سع���د احلريري توجيه ًا للنواب الذين
يوالون���ه داخل «تيار امل�ستقب���ل» بعدم ح�ضور �أي
اجتماع يدعو �إليه غرميه يف «التيار» الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة� ،إىل �أن تظهر بع�ض املعطيات.

جمل�س النواب ..مرجعية الرئا�سة!

يقرتب الف���راغ الرئا�سي رويداً
من عامه الثال���ث ،فيما يبدو �أن
اللبناني�ي�ن اعت���ادوا على غياب
�شخ����ص الرئي����س ،خ�صو� ًصا �أن
مَ ن جل�س عل���ى كر�سي بعبدا يف
ال�سن���وات الأخ�ي�رة مل يقم بدور
يجتذب ثقتهم ،ب���ل على العك�س
م���ن ذلك؛ جاءت جترب���ة «اتفاق
الدوحة» لتئد �أي احتمال بتكرار
جترب���ة الرئي����س «الو�سط���ي»،
الذي �رسعان ما ر�أيناه يتنكّر ملا
التزم به ،ويلتحق مب�رشوع �أعداء
�سورية حتت �شع���ار متهالك هو
«الن�أي بالنف�س» ،ذلك ال�شعار مل
يك���ن يف حقيقته �سوى غطاء واهٍ
للخروج على االتفاقات املوقَّعة
بني الدول���ة اللبناني���ة والدولة
ال�سورية ،وممار�سة كل ما يعاك�س
روح وجوهر تلك االتفاقات.
كان انقالب��� ًا ارتُك���ب بح���ق
لبنان وبح���ق رئا�سة جمهوريته،
لأنه جعل رئي����س لبنان خ�صم ًا
للرئي����س ال�س���وري ،وجعل لغة
املقاوم�ي�ن اللبناني�ي�ن «لغ���ة
خ�شبي���ة» يف ق�رص بعبدا ،وغلّب
ر�ؤي���ة فريق على �آخ���ر ،ما جعل
التفاهم على �شخ�ص رئي�س جديد
�أكرث �صعوب���ة ،وجعل موقع ودور
رئا�س���ة اجلمهورية يخبو ويت�آكل
بفعل هذا الغياب امل�ستمر ،مقابل
بروز وت�ضخُّ م دور رئا�سة جمل�س
النواب ،لي�س فقط ب�سبب القدرات
ال�شخ�صي���ة املمي���زة للرئي����س
بري ،وهي م�ص���در �إ�شادة يومية
عل���ى �أل�سن���ة رئي����س احلكومة
وال���وزراء وكل ال�سا�س���ة عل���ى
طريف اال�صطف���اف ال�سيا�سي ،بل
لأن واق���ع الدميقراطية اللبنانية

يعط���ي رئي����س جمل����س النواب
مثل هذا الدور املتقدّم ،باعتباره
ممث ًال للوكيل الأ�صيل عن ال�شعب
اللبن���اين� ،أي جمل����س الن���واب،
الذي ي�أخ���ذ الوكالة مبا�رشة من
ال�شعب ،ويقوم بانتخاب (توكيل)
رئي�س اجلمهوري���ة ،الذي ميار�س
دوره كوَكي���ل للوكي���ل ،وعندما
يغيب الوكيل الث���اين ،لأي �سبب
كان ،تعود الوكالة والدور للوكيل
الأ�سا�سي� ،أي جمل�س النواب مم َّث ًال
برئي�سه.
ه���ذه احلقيقة الت���ي رمبا مل

استمرار الفراغ يزيد
من تآكُ ل دور رئاسة
ويوسع دور
ّ
الجمهورية
رئاسة مجلس النواب

يتنب���ه لها كث�ي�رون ،قد جتعلهم
يتوقّفون عن التغن���ي بالتجربة
الدميقراطي���ة اللبناني���ة ،فف���ي
الواليات املتحدة الأمريكية ،مثالً،
ي�سري التوكيل ال�شعبي يف خطّني
متوازيَني ،انتخاب �شعبي مبا�رش
ملجل�س النواب وال�شيوخ ،ومثله
لرئي����س اجلمهورية ،ف�ل�ا يتقدم
�أحدهم���ا على الآخ���ر ،ولعل هذا

الواقع يدف���ع اللبنانيني للتوجُّ ه
�إىل �صيغ���ة االنتخ���اب ال�شعبي
املبا�رش لرئي�س اجلمهورية ،فتح ّل
م�شكلة الهواج�س املرتاكمة ،التي
حتج���ب الثقة عن رئي�س ال يلتزم
بربنامج وا�ض���ح يحمله ويعلنه
م�سبقاً ،م���ع �ضمانات ب�أال ينقلب
عليه.
ي���درك جمي���ع اللبنانيني �أن
ما بعد �أح���داث �سورية واملنطقة
ال ميك���ن �أن يك���ون كم���ا قبلها،
والدخ���ول يف جترب���ة انتخ���اب
رئي����س متقلِّب للبن���ان قد تدفع
البالد �إىل ��ص�راع داخلي دموي،
ي�ضم لبنان �إىل طاب���ور «الدمار
العرب���ي» ،خ�صو�ص��� ًا �أن هناك
مطالب���ة لبناني���ة �شب���ه �شاملة
ب�أن يكون الرئي����س املقبل طرف ًا
يف حمارب���ة الف�س���اد ،ولي����س
التغطي���ة علي���ه� ،أو املحا�ص�صة
في���ه ،وبالتايل ال جم���ال لإعطاء
امللف االقت�صادي ملن �أوقع لبنان
حتت ع���بء دي���ون تخطّت املئة
مليار دوالر ،وال جمال لرئي�س ال
يكون هاج�سه �إعادة بناء الدولة
وترميم م�ؤ�س�ساتها واحلفاظ على
املال العام ،بل ومالحقة �سارقيها
�أي��� ًا كانوا ،والن����أي بالنف�س حق ًا
عن متاهة هذه الطبقة ال�سيا�سية
و�سم�رساتها وف�سادها والفنت التي
تفتعله���ا لإ�شغال اللبنانيني ،مبا
يحف���ظ �صيغة العي����ش امل�شرتك
الواح���د ،كما ال جم���ال لو�صول
رئي�س يعادي �سورية واملقاومة،
وم���ن ا�ستم���ع �إىل «ن�صائ���ح»
وزي���ر اخلارجي���ة الأمريكي جون
كريي لوفد املعار�ض���ة ال�سورية،
واعرتافه الوا�ضح ب�سقوط م�رشوع

�إ�سق���اط �سوري���ة دول���ة وقيادة
وم�ؤ�س�سات ،ي���درك عقم ما فعله
فريق من اللبنانيني بحق عالقتنا
باجلار وال�شقي���ق الأقرب ،ويدرك
�أن �إ�ص�ل�اح هذه العالقة يقع جزء
�أ�سا�سي من���ه على عاتق الرئي�س
املزم���ع انتخابه ،ه���ذا الرئي�س
ال���ذي مل يعد ممكن��� ًا دخوله �إىل
ق�رص بعب���دا ما مل يحمل م�رشوع
�إ�ص�ل�اح �سيا�سي ،ال يلغي الطبقة
ال�سيا�سي���ة احلاكمة ،لكنه يوقف
احتكارها للحكم وت�سلُّطها عليه،
ع�ب�ر التزامه بالعم���ل على �إقرار
قانون انتخابات يعتمد الن�سبية
ولبن���ان دائ���رة واح���دة ،فه���ذه
ال�صيغ���ة وحدها حتف���ظ العي�ش
الواحد ،ومتن���ع تغول طرف على
�آخر .حتى يف اجلانب االقت�صادي،
يدرك كل عاقل �أن م�شكالت لبنان
االقت�صادي���ة ،القائم ع�صبها على
اال�سترياد والت�صدير ،وعلى تراكم
جم���وع النازح�ي�ن والالجئ�ي�ن
�إلي���ه ،ال ميك���ن حلّها م���ن دون
التن�سي���ق مع �سوري���ة ،وال ميكن
لرئي����س �أن يحكم ما مل ي�ضع يف
ح�سبان���ه عدم م�ساي���رة الأعراب
املت�صهين�ي�ن ،الذين يندفعون يف
طريق التحالف م���ع «�إ�رسائيل»
ولي�س جمرد «االنفتاح» عليها،
فمن هو الرئي����س املقبل الذي ال
يكون حار�س��� ًا للف�ساد ،وال ي�شكّل
جرع���ة م�صل له���ذا النظام الرثّ ،
كم���ا ال يكون باب ًا لدخول ال�رشور
وعودة الفنت ،وم���ن ينتخب هذا
الرئي����س؛ جمل�س ممدِّد لنف�سه� ،أم
�شعب يتوىل زمام �أمره؟

عدنان ال�ساحلي

¡ �أقل الأ�رضار

ر�أت م�ص��ادر وزاري��ة �أن رئي�س احلكومة متام �س�لام
ي�أم��ل مترير جل�س��ة جمل���س الوزراء الي��وم (اخلمي�س)
ب�أقل الأ�رضار املمكنة ..رحمة بالبلد والعباد.

¡ خُ فّي حُ نني

ر�أت �أو�ساط �سيا�سية �أن �سفر رئي�س «تيار امل�ستقبل»
�سع���د احلريري �إثر لقائه الأخري م���ع العماد مي�شال
ع���ون ،كان حماولة من���ه للفت اهتم���ام ال�سعودية
ي�سجل له �أي لقاء ر�سمي مع �أي فاعل
�إليه ،لك���ن مل َّ
يف الإدارة ال�سعودي���ة ،و�أ�شارت هذه الأو�ساط �إىل �أن
اجلواب الذي كان احلري���ري ينتظره من الريا�ض لن
يجده يف �أي عا�صمة �أخرى.

¡ العالقة بني بكركي وعني التينة

بع��د حمل��ة البطري��رك امل��اروين الكاردينال ب�ش��ارة
بطر���س الراع��ي على «ال�س��لة» التي دع��ا �إليها رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري ،فرتت العالقة بني الطرفني،
لتب��د�أ عل��ى �إثره��ا الو�س��اطات لرتمي��م العالق��ة بني
بكركي وعني التينة ،وتو�ضيح وجهات النظر.

¡ ال ت�أمينات يف «امل�ستقبل»

ُعل���م �أن «تيار امل�ستقبل» �أبل���غ املوظفني لديه �أنه
قرر وقف الت�أمينات ال�صحي���ة اال�ست�شفائية ،مكتفي ًا
بال�ضم���ان االجتماع���ي ،مما �سيزي���د معاناة ه�ؤالء
املوظفني .كما ُعلم �أن مقربني من رئي�س «التيار» �أن
حر�سه اخلا�ص مل يقب�ضوا رواتبهم منذ �أ�شهر.

¡ تق�شُّ ف قاتل

�أف��ادت معلوم��ات م��ن ال�س��عودية �أن ع��دداً كبرياً من
الأم��راء ورج��ال الأعمال ب��د�أ خطوات مت�س��ارعة يف
ك�ش��ف �إمكاني��ة العم��ل وفت��ح م�ش��اريع يف ع��دد من
تق�شف
عوا�ص��م العامل ،بعد �أن بد�أت الريا�ض عمليات ُّ
وا�س��عة ،تط��ال خمتل��ف املج��االت ،ومنه��ا اعتم��اد
التق��ومي امليالدي ب��دل الهجري من �أج��ل توفري نحو
ع��شرة �أي��ام �س��نوياً ،م��ا يعني توف�ير ثلث �ش��هر من
معا�ش��ات وروات��ب وموظف��ي وم�س��تخدمي القط��اع
التق�شفية
العام والقوات الأمنية ..وغريها من التدابري ّ
القا�س��ية ،خ�صو�ص�� ًا جله��ة رف��ع الدعم ع��ن كثري من
اخلدمات.
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سورية ..تحالف العدوان خائف من عودة اإلرهابيين إلى بلدانه
يف وق���ت يت�صاع���د ��ص�راخ وبكاء
الأمريكيني والغرب و�أعراب وا�شنطن على
حلب ،مل ن َر �أو ن�سم���ع كلمة �أ�سف واحدة
منهم عل���ى �ضحايا الأعم���ال الإجرامية
والإرهابي���ة ،خ�صو�ص ًا جله���ة التفجريات
االنتحارية والإجرامية ،والق�صف الع�شوائي
على املواطنني يف مناطق �سيطرة الدولة
الوطنية ال�سورية.
اجلي����ش العربي ال�س���وري وحلفا�ؤه
يف معركته���م لتحرير الأحي���اء املحتلة
يف حلب من املجموع���ات الإرهابية� ،إمنا
يعملون واجبه���م الوطني لتطهري عا�صمة
�سوري���ة الثانية م���ن الإرهابيني متعددي
اجلن�سيات الذين حُ �شدوا من ك ّل ف ّج عميق،
علم ًا �أن كل �أن���واع النهب املنظم �سبق �أن
مور�س���ت �ضد ال�شهباء ،فم���ن ين�سى كيف
�أن الأت���راك ا�شرتوا م���ن ع�صابات الإجرام
املعامل وامل�صان���ع بـ«تراب امل�صاري»،
وكي���ف �أن الأتراك �أي�ض��� ًا عملوا على نهب
امل�صانع و�إنتاجها ،لعلمهم �أن حلب تكاد
تكون القاعدة ال�صناعية الأوىل يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ،و�إنتاجه���ا النوعي ي�صل
�إىل جميع قارات العامل؟
وعل���ى ما يب���دو ف�إن ه���ذا التحالف
ال�شيط���اين مل ي�سمع ومل ي��� َر التظاهرات
الك�ب�رى وحركات الرف����ض ال�شعبية التي
نظّمه���ا احللبيون على الدوام �ضد جحافل
الإره���اب و�أ�سياده���م ،حت���ى �أن هن���اك
الكثري م���ن الأح���داث املفتعَ ل���ة من هذا
التحالف بهدف ا�ستهداف الدولة الوطنية
ال�سورية ،على نحو م���ا جرى مع القافلة
الإن�سانية الت���ي ّمت ت�سيريها بعد االتفاق
الرو�س���ي  -الأمريكي على وقف العمليات
احلربي���ة ،حي���ث كان ا�ستهدافها مق�صود
م���ن �أجل توجيه االته���ام �إىل دم�شق ،لكن
الكذب���ة كُ�شف���ت ،حيث مل يتب�ي�ن م�صدر
ا�ستهداف ه���ذه القافلة ،ورجّ ���ح البع�ض
�أن تك���ون من التحالف نف�س���ه �أو �أتباعه،
لغاية دنيئة ج���داً ،مع العل���م �أن معظم
«امل�ساعدات» الإن�ساني���ة التي ت�صل �إىل
مناطق �سيط���رة الإرهابيني ال ي�صل منها
�إال الن���ذر القلي���ل للمواطنني املحا�رصين
بن�ي�ران وبط����ش التكفريي�ي�ن ،والذين مل
تتوفر له���م �سبل الف���رار �إىل مناطق �أكرث
�أمناً ،بينما هذه امل�ساعدات هي بطريقة �أو

اجلي�ش ال�سوري يتقدم يف حلب وريفها

ب�أخرى م�ساع���دات للمجموعات امل�سلحة
وعائالته���ا ..وللتذك�ي�ر هنا فق���ط ،ن�شري
�إىل امل�ساع���دات الإن�ساني���ة الت���ي رمتها
الطائ���رات الأمريكي���ة �إىل النا�س يف عني
العرب (كوباين) ،ف�إذا بها تُرمى يف مناطق
�سيطرة «داع�ش» ،ويومها اعرتفت وا�شنطن
بهذا «اخلط�أ» ،لكنه «خط�أ مق�صود» عن
�سابق ت�صوّر وت�صميم ،وهو جرى يف �أكرث
من مكان ،وع�رشات املرات.
حقيق���ة التوجّ ه الأمريك���ي والغربي
وال�صهي���وين والرتك���ي والرجعي العربي
لدعم جمموعات الإرهاب والتكفري ،يت�ضح
ب�صورة فا�ضحة يف ال�رضبة املُحكمة التي
وُجِّ ه���ت �إىل غرف���ة عملي���ات دار غزة يف
حلب ،حيث كان يوج���د فيها �أكرث من 30
�ضابط ًا برتب عالية ،من �أجهزة خمابرات
وجيو����ش كل م���ن الوالي���ات املتح���دة
الأمريكية وبريطاني���ا والكيان ال�صهيوين
وتركي���ا وال�سعودي���ة وقطر ،فم���اذا كان
يفعل ه�ؤالء يف تل���ك الغرفة �سوى قيادة

مقات���ل ،فكيف جاء كل ه����ؤالء من معظم
العوا�صم الغربية واخلليجية ،وكيف قدموا
ع�ب�ر الأردن وتركيا والكي���ان ال�صهيوين،
معركة حلب متواصلة مع توجيه دون ت�سهيالت وتوفري الإمكانيات لهم ،من
�أجل قت���ل ال�شعب العربي ال�سوري وتدمري
ضربات استباقية هامة ضد
ح�ضارة بالد ال�شام؟
الغ���رب والأمريك���ي ال���ذي ال ي���رى
المجموعات اإلرهابية في كثير
م�صاحل���ه �إال مبنظار الكي���ان ال�صهيوين،
من المناطق السورية
بد�أ ي�شعر بخطر الإره���اب التكفريي ،لأنه
�أم���ام �صمود الدول���ة الوطني���ة ال�سورية
بد�أت جمموع���ات الإره���اب بالعودة �إىل
حي���ث انطلقت ،وه���و بد ًال م���ن معاجلة
امل�شكل���ة ،ما يزال يح���اول الهروب منها،
وتخطيط جمموع���ات التوح�ش والإرهاب مبنع عودة املجموعات الإرهابية ،فيعود
والتكفري امل�ستورَدة من كل �أنحاء العامل؟ مرة �أخرى �إىل الإغراءات ال�رسية والعلنية
لعله م���ن املفيد هنا للتذكري مبا كنا لهم بدفعه���م للبقاء ما بني بالد الرافدين
ق���د �أ�رشنا �إليه قبل عددين من «الثبات»؛ وبالد ال�ش���ام ،يف نف�س الوقت الذي �أخذت
�أن جمموع���ات املقاتل�ي�ن الأجان���ب يف اجلماع���ات الإرهابية تن�سّ ���ق مع الكيان
�سوري���ة بلغ منذ ان���دالع الأزمة ال�سورية ،ال�صهي���وين �أك�ث�ر ف�أكرث ،ومل يع���د الأمر
حتى �شه���ر �آب املا�ضي� ،أكرث من � 400ألف يقت�رص على «جبهة الن�رصة» ،بل �أخذ ما

يدعى «املعار�ض���ة املعتدلة» من وجهة
نظر وا�شنطن ،يُف�صحون علن ًا من عالقاتهم
مع الكي���ان ال�صهيوين ،ك���ذاك الت�رصيح
ال���ذي �أطلقه م�س�ؤول كب�ي�ر يف ما ي�سمى
«جي�ش اال�سالم» ،املدعوم من ال�سعودية،
ب����أن ال مربر �أب���داً ليكون هن���اك �أي عداء
مع «�إ�رسائي���ل» ،وكذلك احلال كان هناك
�أكرث من موقف مل���ا ي�سمى «حركة �أحرار
ال�شام» ،وغريها م���ن املواقف املعار�ضة
الت���ي ترى يف «�إ�رسائيل» حليف ًا و�صديق ًا
وداعماً.
ب����أي ح���ال ،معركة حل���ب م�ستمرّة
ومتوا�صلة م���ع توجيه �رضبات ا�ستباقية
هامة �ضد املجموعات الإرهابية يف كثري
م���ن املواق���ع واملناطق ،كما ه���و احلال
يف ري���ف دم�شق ودير ال���زور و�إدلب ،ومن
الوا�ضح �أن ��ص�راخ املجموعات الإرهابية
يط���رق �آذان ا�سياده���م ،وهو م���ا حاولت
القيادة العامة للقوات امل�سلحة ال�سورية
�أن توفّر له���م اخلال�ص ،من خالل ت�أكيدها
يف بيان �أن اجلي�ش�ي�ن ال�سوري والرو�سي
ي�ضمنان اخلروج الآمن للم�سلحني وتقدمي
امل�ساعدات الالزمة له���م ..وكما عُ لم ف�إنه
�إذا كان عدد كبري من امل�سلحني ال�سوريني
يري���د �أن يعود �إىل كن���ف الدولة الوطنية،
وبع�ضهم ُوفِّر لهم ذل���ك� ،إال �أن امل�سلحني
الأجان���ب يريدون العودة م���ن حيث �أتوا،
لكن �أح���داً ال يوفر لهم ه���ذه املهمة ممن
دعَ مهم و�شجّ عهم ،وبه���ذا حاول الأمريكي
قب���ل �أي���ام �أن يوفر لهم ح�ل�اً عن طريق
جمل�س الأمن الدويل ،لكنه عجز عن الأمر،
فك���ررت باري����س نف�س املوق���ف قبل 48
�ساعة ،وعن م�ؤ�س�سة بان كي مون نف�سها،
حيث تقدمت باقرتاح لوق���ف �إطالق النار
يف حل���ب ،وهو ما اعتربته مو�سكو �أحادي
اجلان���ب ،الحتوائه عنا��ص�ر ال عالقة لها
مطلق ًا بامل�س�أل���ة الإن�سانية ،خ�صو�ص ًا �أن
م�رشوع القرار الفرن�سي �سخيف ،لدرجة �أنه
يعود �إىل �أكذوب���ة «الكيميائي» ال�سوري،
الذي تبني �أنه ي�ستعمل من قبَل الع�صابات
امل�سلحة ،بعلم وخربات �أمريكية وغربية.
�إذاً ،معرك���ة حلب م�ستم���رة ..وهي
قريب ًا �ستكون ب�أكملها ذات عيون خ�رضاء.

�أحمد زين الدين

صقور  8و 14آذار تتصدى للحريري
ك�شفت اجل���والت وامل�ساعي التي قام بها الرئي�س
�سعد احلريري يف لبنان� ،أن هناك قوى داخلية مرتبطة
وم�سية منه���ا ،كانت من �أحد
بق���وى �إقليمية ودولية رَّ
�أبرز �أركان فريق «� 8آذار» ،ومنها �أي�ض ًا من كان ي�شكل
ر�أ�س حربة يف قوى «� 14آذار» ،قبل �سقوط الفريقيني،
لن ت�سمح ب�إن�ضاج «الطبخ���ة احلريرية» الرامية �إىل
�إعادة انتظام عمل امل�ؤ�س�س���ات ،بدءاً بانتخاب رئي�س
للجمهورية ،بح�سب ما ت�ؤك���د جهات �سيا�سية مطَّ لعة
على �سري املباحثات التي يجريها «زعيم امل�ستقبل».
تعث م�ساع���ي الأخ�ي�ر داخلي���اً ،ن�صحه
وبع���د رُّ
م�ست�ش���اروه باللجوء �إىل كل من رو�سي���ا وتركيا ،من
�أجل ال�ضغط عل���ى �إيران واململكة العربية ال�سعودية،
لتمرير الت�سوية املرجتاة ،وفق ًا للجهات املذكورة.
ويف �سياق مت�ص���ل ،ويف �ضوء ا�ستمرار حماوالت
ا�ستجرار بع����ض القوى الداخلي���ة والإقليمية التدخّ ل

اخلارجي يف ال�ش����ؤون اللبنانية ،ك�شف م�ساعد رئي�س
جمل�س ال�ش���ورى الإيراين لل�ش�ؤون الدولية ح�سني �أمري
عبداللهيان عن رف�ض �إيران طلب ًا �سعودي ًا لل�ضغط على
حزب اهلل يف امللف الرئا�سي ،م�شدداً على �أن حزب اهلل
ي�أخذ قرارته ب�شكل م�ستقلّ.
و�أكد امل�س�ؤول الإيراين �أن بالده تدعم عقد اجتماع
لل�شخ�صيات امل�سيحي���ة املهمة يف لبنان ،يت ّم خالله
اختيار �شخ�صي���ة للرئا�سة ،و�أن طه���ران �ستدعم هذه
ال�شخ�صية..
وتعقيب ًا على كالم م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الإيراين ،ت�شري اجلهات ال�سيا�سية املذكورة �آنف ًا �إىل �أن
الطلب ال�سعودي جاء عرب رو�سيا ومنها �إىل اجلمهورية
الإ�سالمية لل�ضغط على كتلة الوفاء للمقاومة النتخاب
مر�شّ ح غري العماد مي�شال عون.
وترجّ ح هذه اجله���ات �أن يبذل احلريري ق�صارى

جهده للع���ودة �إىل ال�رسايا الكبرية قبل حلول العام
2017؛ املوعد املرتقب لإعالن �إفال�س �رشكة «�سعودي
�أوجيه» ،علّه ينقذها� ،إذا ت�سنّى له العودة �إىل احلكم.
بالإ�ضاف���ة �إىل ذلك ،ف�إن رئي����س احلكومة الأ�سبق
ي���درك متام ًا �أن ما ه���و ممكن قبل نهاي���ة هذا العام،
غري ممكن بعد نهايت���ه ،فلم يبقَ �أمامه �إال ثالثة �أ�شهر
للعودة �إىل الق�رص احلكوم���ي؛ قبل موعد ت�سلُّم الإدراة
الأمريكية اجلديدة مقاليد احلكم ،واطالعها على ملفات
املنطقة ومنها لبنان ،وبالت�أكيد هذا الأمر لن يكون يف
املدى املنظور.
وم���ا ي�ؤك���د ارتب���اط الو�ضع اللبن���اين مبحيطه،
خ�صو�ص��� ًا �سوري���ة ،م���ا �سمع���ه احلريري م���ن وزير
اخلارجية الرو�سية �سريغي الفروف يف لقائهما الأخري
يف مو�سكو ،حيث دخل رئي����س الدبلوما�سية الرو�سية
�إىل الأزم���ة اللبنانيّة من «الباب ال�شامي» ،لي�شري �إىل

حج���م ال�صعوبات التي يتعرّ�ض له���ا لبنان من جراء
وجود �أكرث من مليون الجئ �سوري على �أرا�ضيه ،ب�سبب
الإرهابيني املوجودين يف �سورية حالياً.
و�أتى الفروف باحل ّل م���ن خواتيمه ،رابط ًا الو�ضع
ين بال�سوريّ� ،إذ �شدّد على موا�صلة التن�سيق مع
اللبن���ا ّ
اجلميع وخ�صو�ص���ا مع �أ�صدقائن���ا يف لبنان ،لو�ضع
ح���ل للأزمة يف �سورية ،ي�صب يف �صالح اال�ستقرار يف
لبنان.
الري���ب �أن هناك موانع داخلي���ة وخارجية تعوق
�إن�ض���اج «الطبخ���ة احلريرية» ،فقد �أك���د وجود هذه
املوانع رئي�س املجل����س النيابي نبيه بري ،حني قال
لزواره« :هناك من يرى انتخاب الرئي�س يف يومني ،ال
�أ�شارك ه�ؤالء ت�صوُّرهم».
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ّ
ورقة «مخفية» لألسد ستفاجئ العالم
جمل���ة اخت�رصته���ا �صحيف���ة
«برافدا» الرو�سية يف ذروة الكبا�ش
الذي و�صل �إىل حدوده الق�صوى بني
مو�سك���و ووا�شنطن عق���ب التهديد
الأمريك���ي لرو�سي���ا عل���ى ل�س���ان
املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية
ج���ون ك�ي�ري؛ بهجم���ات م�سلحة
�ضد قواته���ا وم�صاحلها يف �سورية
كم���ا يف املدن الرو�سي���ة ،من دون
�إغفاله تهديد مقاتالتها يف ال�سماء
ال�سورية ب�صواري���خ نوعية م�ضادة
للطائرات �أملحت وا�شنطن و�صولها
�إىل �أي���دي «املجاهدين» عرب دول
خليجي���ة ..رزم���ة وقائ���ع خطرية
تدرّجت االدارة الأمريكية برتجمتها
يف �سوري���ة ب�شكل مت�س���ارع ،بدءاً
بق�ص���ف قوات اجلي����ش ال�سوري يف
جبل ال�ث�ردة بدي���ر الزور ،م���روراً
ب�شحن���ات �صواريخ «غ���راد» التي
و�صل���ت �إىل �أي���دي مقاتلي «جبهة
الن��ص�رة» وامليلي�شيات املتحالفة
معه���ا  -ب�إيع���از �أمريكي  -و�صو ًال
�إىل الأخط���ر ال���ذي ر�صدته مو�سكو،
واملتمث���ل ب�إعداد �رضب���ة باجتاه
دم�شق والرئي�س ال�سوري يف الوقت
ال�ضائع الفا�صل عن بدء االنتخابات
الرئا�سي���ة الأمريكية ،قوبل بتحذير
رو�سي �شديد اللهجة لوا�شنطن على
ل�س���ان الناطق���ة با�س���م اخلارجية
الرو�سية؛ من �أن الإقدام على خطوة
كهذه �سيت�سبب بتداعيات «مزلزلة»
على املنطقة ب�أ�رسها.
مل تت�أخ���ر مو�سك���و بالرد على
التهدي���دات الأمريكي���ة بر�سال���ة
«نارية» من العي���ار الثقيل؛ رو�سيا
�سلّمت دم�شق �أنظم���ة الدفاع اجلوي
«�أ�س  ،»300ب�إع�ل�ان �رصيح لوزارة
الدف���اع الرو�سية� ،رسع���ان ما قابله
تهدي���د من جمل����س الأم���ن القومي
الأمريكي بـ«در����س» خيارات بينها
ع�سكرية �ضد النظ���ام ال�سوري ..ثمة
قرار ينا�سب خط���ورة ما و�صلت �إليه
التهدي���دات حيال �سوري���ة ،عرب من
مو�سكو �إىل طهران ،فدم�شق وال�ضاحية
اجلنوبية لبريوت ،يق�ضي برمي ورقة
«خمفية» بح���وزة الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد ،يف وجه املحور املعادي،
يف توقيت «يفاجئ العامل» ،وفق ما
نقلت �صحيفة «براف���دا» عن م�صدر
و�صفته بـ«الرفيع» يف وزارة الدفاع
الرو�سية.
ال�صحيف���ة التي مل تنفِ �إر�سال
مو�سك���و لب�ض���ع �آالف م���ن اجلنود
مت جتميعه���م يف بل���دة
الرو����س ّ
ال�سفرية �رشق مدين���ة الباب ،ربط ًا
بتط���ورات ميداني���ة هام���ة مقبلة
يف حل���ب ،وا�ستعداداً م���ع القوات
ال�سورية والق���وى احلليفة ال�ستباق
الق���وات الرتكي���ة وامليلي�شي���ات
العاملة حتت �إمرته���ا من الو�صول
�إىل املدينة اال�سرتاتيجية ،نقلت عن
املحل���ل الع�سك���ري لوكا�س مرييف
�إ�شارت���ه �إىل توجُّ ����س مت�صاعد لدى
وا�شنط���ن وحلفائها من قرب حترير
حلب عل���ى �أيدي اجلي����ش ال�سوري
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¡ خمطط �إرهابي جديد يف �سورية

ذكر تقري����ر ا�ستخباري �صدر الأ�سبوع املا�ضي
�أن غرفة العمليات يف الأردن ،وتلك املوجودة
يف الق�سم املحتل من اجلوالن ،والتي �أقامتها
«�إ�رسائيل» ،و�ضعتا خطط ًا �إرهابية وق ّدمتاها
للمجموعات امل�سلح����ة املوجودة يف جنوب
�سورية ،والتي تل ّق����ت م�ؤخراً �شحنات �أ�سلحة
ع��ب�ر الأرا�ضي الأردنية� ،إ�ضاف����ة �إىل �أعداد من
املقاتل��ي�ن لإ�سن����اد امل�سلح��ي�ن يف املنطقة
اجلنوبية م����ن �سوري����ة .وورد يف التقرير �أن
من ب��ي�ن بنود اخلط����ة ،ت�سل����ل �إرهابيني �إىل
العا�صمة ال�سورية الرت����كاب عمليات تفجري
انتحاري����ة يف �ساحاتها ،توق����ع �أعداداً كبرية
من ال�ضحايا ،يف وق����ت تقوم جمموعات من
«الن�رصة» و»جي�ش الإ�سالم» بق�صف �أحياء
يف العا�صم����ة ال�سورية ،تزامن���� ًا مع ت�صعيد
املجموع����ات امل�سلح����ة عملياتها يف مناطق
حمتلفة م����ن �سورية .من جه����ة �أخرى� ،أكدت
م�صادر ع�سكرية �سورية لـ«الثبات» �أن اخلطة
متت درا�ستها من
الأردني����ة « -الإ�رسائيلية» ّ
اجلهات املعنية يف الدولة ال�سورية ،واتُّخذت
االحتياط����ات الالزمة ملواجه����ة هذا املخطط
اجلديد.

¡ الـ«ناتو» يدرّب عراقيني ملعركة املو�صل

ن�رشت �صحيفة «ال�ستامبا» الإيطالية تقريراً
�أ�ش��ارت في��ه �إىل جانب م��ن التدريبات التي
يتلقاها ع�سكريون عراقيون يف الأردن ،بدعم
حلف �شمال الأطل�سي الـ«ناتو» ،مو�ضحة �أن
عددهم حالي ًا يتجاوز  350ع�س��كرياً ،على �أن
ين�ض��م �إليهم  350جندي ًا عراقي ًا �آخرين خالل
ت�رشي��ن الأول اجلاري .وقالت ال�ص��حيفة �إن
معر�ضة
احلدود ال�ش��مالية للأردن مع �سورية ّ
مر قرابة � 656ألف الجئ عربها،
للخط��ر ،وقد ّ
كم��ا �أن احلال��ة االجتماعي��ة واالقت�ص��ادية
للبالد التي �س��تكون �أي�ض�� ًا يف خطر ،ال�سيما
مع �إمكانية ت�سلل «اجلهاديني» �إىل خميمات
الالجئني ال�سوريني ،و�إمكانية تكرار هجمات
«تنظيم الدولة» التي وقعت على تلك احلدود؛
عل��ى غ��رار ما ح��دث يف ال�ص��يف املا�ض��ي،
وملرتني على التوايل.
الأ�سد قاب قو�سني �أو �أدنى من �إطالق مفاج�أة مدوّية يقلب بها الطاولة على �أعداء �سورية

وحلفائ���ه الذين �ش���دّوا اخلناق يف
الأيام الأخرية على م�سلّحي الأحياء
ال�رشقية للمدينة ،مرجح ًا �أن ي�سدد
اجلي�ش ال�سوري �رضبة نوعية على
هام�ش مع���ارك ال�شمال ،يف اجلبهة
اجلنوبي���ة ،تُف�ضي �إىل حترير درعا..
ويف ح�ي�ن �أ�ش���ارت قن���اة «�سكاي
ني���وز» �إىل �أن رو�سيا ن�رشت �أنظمة
م�ضادة لل�صواري���خ داخل الأرا�ضي
ال�سوري���ة لأول م���رة من���ذ تدخُّ لها
الع�سكري املبا��ش�ر يف �سورية منذ
�أكرث من عام ،م�ؤكدة ح�صول اجلي�ش
ال�سوري ب�شكل مت�سارع على �أ�سلحة
رو�سية نوعية تُوجت ب�أنظمة الدفاع
اجل���وي «�أ����س  ،»300لفتت حمطة
«فوك����س نيوز» الأمريكي���ة �إىل �أن
مو�سكو �أر�سل���ت منظومات«sa 23
»gladiator؛ الن�سخة املعدَّلة
الأح���دث ملنظوم���ة «�أ����س »300
ال�صاروخية �إىل �سورية ،كما �أعادت
معظم قاذفاته���ا اال�سرتاتيجية �إىل
قاع���دة حميميم ،مرجح���ة �سباق ًا
�ساخن��� ًا و�رسيع��� ًا ب�ي�ن وا�شنطن

ومو�سك���و �إىل الرق���ة ،حيث ت�سعى
الأوىل �إىل ا�ستباق غرميتها ودم�شق
�إىل «قط���ف» ورقة حتري���ر معقل
«داع�ش» ك�إجن���از «ا�سرتاتيجي»
يُ�سجّ ���ل ن�رصاً كا�سح ًا لباراك �أوباما
قبيل انتهاء واليته.
�إال �أن لرو�سي���ا ر�أي ًا �آخر ،مل تكن
م�صادفة �أن مترر وكالة «�سبوتنيك»
الرو�سية خ�ب�راً �أعقب �إعالن��� ًا تركي ًا
عن اق�ت�راح �أمريكي لأنق���رة بتحرير
م�ش�ت�رك للرق���ة .الوكال���ة �أو�ضحت
�أن «وا�شنط���ن و�أنق���رة ال ميكنهم���ا
حتريره���ا من دون رو�سي���ا و�إيران»،
كا�شفة �أن قي���ام املقاتالت الأمريكية
بن�سف  3ج�سور على نهر الفرات �أتى
لاللتف���اف على قرب التح���ام قوات
من احل�شد ال�شعب���ي العراقي وقوات
�إيرانية م���ع الق���وات ال�سورية على
احلدود ال�سورية  -العراقية لالجتاه
�صوب الرقة ،م���ن دون �إغفالها جزم
�أن ق���وات اجلي�ش ال�سوري �ستكون يف
طليعة املتوجِّ ه�ي�ن �إىل حترير معقل
«داع�ش».

مي�ضي اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه
بعملياته���م الع�سكري���ة الالفت���ة
واملت�سارع���ة على جبه���ات حلب،
بدع���م ج���وي رو�سي مرك���ز ،مُ رفَق ًا
بتقاري���ر تلقّفتها دوائ���ر وا�شنطن،
ت�ؤكد �أن حتريرها مل يعد بعيداً ،فال
عجب �أن تُبدي ردة الفعل اله�ستريية
هذه والتهديد بعظائم الأمور ،مادام
الن�رص يف حلب �سيكون مزلزالً ،نظراً
�إىل تداعياته اال�سرتاتيجية الكبرية،
لي����س على �سورية فح�سب ،بل على
املنطق���ة ب�أ�رسها ..ه���ذا على وقع
معلومات �صحافية تناقلتها و�سائل
�إع�ل�ام عربية ت�ش�ي�ر �إىل �أن دم�شق
ن�صبت �صواريخ كا�رسة يف اجلنوب
ال�سوري ،حدت ب�صحيفة «�إ�رسائيل
الي���وم» �إىل التحذير من �أن الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد قد يكون «قاب
قو�سني �أو �أدنى» من �إطالق مفاج�أة
«مدوّية» يقلب عربها الطاولة على
ر�ؤو�س اجلميع.

ماجدة احلاج

¡ الإمارات تدير م�رشوع االنف�صال يف اليمن

�أك���د م�ص���در ميني �أن دول���ة الإم���ارات العربية
املتحدة تدير م�رشوع االنف�صال يف اليمن� ،إ�ضافة
�إىل م�شاركتها يف العمليات الع�سكرية �ضد اليمن،
مو�ضح��� ًا �أنها «ت�رشف ع�سكري��� ًا على اجلنوب،
وحتتل عدداً من اجلزر اليمنية».

¡ م�رص حتذر الكمائن اخلليجية

أ�رس م�صدر يف وزارة اخلارجية امل�رصية ،لأحد
� ّ
املقربني منه خالل جل�س��ة خا�صة� ،أن القاهرة
تدرك جي��داً ما حتيك��ه بع�ض ال��دول اخلليجية
�ض��د م�رص ودورها ،وتدرك �أي�ض ًا �أن هذه الدول
ت�سعى للوقيعة بني �شعب م�رص و�شعب فل�سطني،
و��ضرب العالق��ة املتميزة بني ال�ش��عبني ،وهذا
حترك دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ما �أكّ ده ُّ
م�ؤخ��راً يف �إط��ار جلن��ة املتابع��ة العربي��ة،
خ�صو�ص�� ًا بع��د خط��اب الرئي���س عب��د الفت��اح
ال�سي�س��ي الأخ�ير �أم��ام اجلمعية العام��ة للأمم
املتح��دة ،وال��ذي �أ�س��قط ح�س��ابات دول الت�آمر
ك��ن حقداً على م�رص ودورها،
يف اخلليج التي ُت ّ
ومنذ �س��نوات طويلة .ومل ي�س��تبعد الدبلوما�سي
امل��صري �أن تلج أ� تلك ال��دول �إىل حتريك بع�ض
املنظّ م��ات واملجموعات الإرهابية يف �س��يناء،
لالنتقال �إىل حمافظات م�رص تفجرياً و�إرهاباً،
يف �ض��وء رف���ض م��صر االن��زالق �إىل الكمائن
اخلليجية التي ت�ستهدف تدمري الأمة.

 6موضوع الغالف
تصريحات مشعل
تحفيز لآلخرين
لالعتراف بأخطائهم
ا���س��ت��ح��وذت ال��ت����صري��ح��ات
التي �أطلقها خالد م�شعل يف
ن��دوة «التحوالت يف احلركات
الإ�سالمية» على اهتمام وا�سع لدى
الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية
الفل�سطينية ،ملا حملته من جر�أة
االع�تراف بالأخطاء التي وقعت
فيها «ح��م��ا���س»� ،أو ًال «حني
تفرّدت وا�ست�سهلت حكم قطاع
غ��زة مبفردها» قبل نحو ع�رش 
�سنوات بعد �أح���داث االنق�سام
الفل�سطيني مع حركة فتح عام
 ،2007وظنت �أن حكمها للقطاع
�أمر مي�سور ثم اكت�شفت �أنه �صعب
و«ال يحق لأحد التفرد بالقرار
ال�سيا�سي والن�ضايل» ،وثاني ًا
يف قول �أبو الوليد �إن الإ�سالميني
خالل وقت ما �سماه بالثورات قد
«وقعوا بخطئني ،الأول مبالغتهم
يف تقدير املوقف وقلة اخلربة
ب�سبب غياب املعلومة الدقيقة،
وال��ث��اين نق�ص  اخل�برة والقدرة
على �إقامة �رشاكات �سيا�سية يف
املنطقة».
هذه الت�رصيحات ،و�إن اختلفت
الآراء واملواق���ف حوله���ا ،لك���ن
جميعه���ا تقاطعت عن���د حقيقة
جر�أتها رهن ًا يف توقيتها ودالالتها
ربط ًا باللحظة ال�سيا�سية اخلطرية
التي مترّ بها املنطقة ،على وقع ما
ت�شهده الكثري من دولها ،وعندما
يتناول �أبو الوليد يف ت�رصيحاته
احل���ركات الإ�سالمي���ة ،وحرك���ة
«حما����س» �ضمنها ،فهو مل مي�س
ال�سل���وك وح�سب ،ب���ل وبتقديري
ذهب �إىل �أبعد من ذلك ،حيث الفكر
الأيديولوجي الذي يوجّ ه ال�سلوك
ال�سيا�سي ،ال���ذي �أ�سقط و�رسيع ًا
جترب���ة «الإخوان امل�سلمني» يف
احلك���م ،وا�ستفرادهم ب���ه بعد �أن
�أق�صوا الأحزاب والقوى ال�سيا�سية
جانباً.
�شكّلت اعرتافات �أبو الوليد ب�أن
حركة «حما�س» ارتكبت �أخطاءً،
�صدم���ة �إيجابية ل���دى البع�ض،
ووجد فيها فر�صة يجب تثمريها
يف �إنه���اء االنق�س���ام و�إجن���از
امل�صاحلة املعلّق���ة على ح�ساب
«فتح» و«حما����س» ،ور�أى فيها
البع�ض  الآخ���ر تقلي���داً لتجربة
الرئا�س���ات الأمريكي���ة الت���ي ال
تعرتف ب�أخطائها إ �الّ حني تغادر
مواقعها يف احلك���م ،ونحن نريد
منه���ا نقطتني� ،أولهما :االعرتاف
باخلط����أ ف�ضيل���ة ت�ستوج���ب
الت�صحيح ،وثانيهم���ا� :أن ت�شكل
حاف���زاً ل���دى الآخرين م���ن �أجل
املراجع���ة واالع�ت�راف بالأخطاء
املرتكَبة ،وهي يف �أغلبها فا�ضحة
باملعن���ى ال�سيا�س���ي والوطني،
وحتى الأخالقي.

رامز م�صطفى
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ّ
هل يشن أوباما الحرب على الجيش السوري؟
يوم��� ًا بع���د ي���وم تُق���رع طبول
احل���رب الك�ب�رى يف �سوري���ة ،وتزداد
الت�رصيح���ات املت�شجنة ب�ي�ن كل من
الرو�س والأمريكي�ي�ن ،خ�صو�ص ًا بعدما
�سق���ط االتفاق اله�شّ ال���ذي عقده وزير
اخلارجية جون كريي مع الرو�س حول
حلب ووقف العمليات العدائية ،والذي
مل يعمّ���ر �س���وى �أيام مع���دودة ،خرق
خاللها امل�سلح���ون الهدنة حواىل 300
م���رة ،وانتهت بق�صف طائرات التحالف
ال���دويل للجي�ش ال�سوري يف دير الزور،
قابله���ا ق�صف رو�س���ي لغرفة عمليات
حلب ،والت���ي ذكرت تقاري���ر �إعالمية
�أن���ه قتل فيها �ضب���اط «�إ�رسائيليون»
وغربيون و�أتراك.
وبالتوازي مع ق���رع طبول احلرب
وارتفاع وت�ي�رة التهديدات بني الرو�س
والأمريكي�ي�ن ،يعتقد البع����ض �أنه ما
زال ب�إم���كان الرئي�س ب���اراك �أوباما -
وبالفرتة املتبقّية لديه � -إ�صدار الأوامر
ب�ش ّن ح���رب على النظ���ام ال�سوري� ،أو
على الأقل �ش ّن �رضب���ات جوية قا�سية
لتعطيل قدراته اجلوية ،ويعطون مثا ًال
على ذلك قي���ام الرئي�س الأمريكي بيل
كلينتون بق�صف العراق يف �آخر يوم من
واليته ،بينم���ا يعتقد البع�ض الآخر �أن
الأمريكيني باتوا حمرَجني يف �سورية،
لذا يحاولون التعوي�ض عن هذا الإحراج
بال�رصاخ والتهديدات.
وبغ�ض النظر عن مدى دقة �أي من
التكهنات الواردة �أعاله ،فبال �ش ّك هناك
خلط �أوراق كبرية يف املنطقة ،والأ�شهر
املقبلة �ستك���ون م�صريية يف م�ستقبل
النزاع ال�سوري ككل ،والأمريكيون �أمام
خيارات ك�ب�رى يف حال ق���رروا زيادة
تدخُّ لهم الع�سكري يف �سورية:
�أوالً :خيار احلرب الدولية ال�شاملة
هو خيار م�ستبعَ ���د ،لأنه ال الرو�س وال
الأمريكيني م�ستعدون للدخول يف حرب
مبا�رشة يف ال��ش�رق الأو�سط ،ملا لهذا
اخليار من نتائ���ج كارثية على العامل
�أجمع.
ثاني���اً :خي���ار احل���رب الأمريكية
املح���دودة عل���ى اجلي����ش ال�س���وري،
وتعطي���ل قدراته اجلوي���ة ،وهو خيار
مطروح منذ زمن ،خ�صو�ص ًا �أن املتابع
ل�سي���اق التباين���ات داخ���ل الإدارة
الأمريكية ،يالحظ ما يلي:
منذ بداي���ة الأزم���ة ال�سورية كان
هناك ق���رار رئا�س���ي وا�ض���ح ،يدعمه
البنتاغ���ون الأمريكي ،بع���دم التدخل
الع�سك���ري املبا��ش�ر يف �سوري���ة ،لأن
الأمريكي�ي�ن الذين ما زالوا لغاية اليوم
يدفعون ثمن ح���روب بو�ش يف العراق
و�أفغان�ست���ان ،هم بغن���ى عن مغامرة
ع�سكرية �أخرى يُدخل���ون فيها اجلي�ش 
الأمريكي يف ح���رب يعرفون كيف تبد�أ
وال يعرفون كيف تنتهي.
يف املقابل ،كانت وزارة اخلارجية
الأمريكية خ�ل�ال عهد هيالري كلينتون
 وكما ك�شف���ت ن�صو�ص عقيدة �أوبامايف «ذي اتالنت���ك»  -متي���ل �إىل مزيد
من التدخُّ ل الع�سك���ري الأمريكي ،و�إىل
�إعطاء املجموعات امل�سلّحة يف �سورية
ما حتتاج �إلي���ه لالنت�صار يف املعركة

ما مل يفعله �أوباما خالل �أزمة الكيماوي يف �سورية لن يفعله وهو يغادر البيت الأبي�ض

�ض���د النظام ال�سوري� .أما يف عهد جون
كريي ،وبالرغم من جوالته التفاو�ضية
امل�ستمرة م���ع الرو����س ،فالغالب �أنه
وجزء هام م���ن �إدارة وزارة اخلارجية
كانوا مييلون ل�صالح اخليار الع�سكري،
والدليل الوثيق���ة االعرتا�ضية امل�رسَّبة
عن  51م�س����ؤو ًال يف اخلارجية ،والتي
انتق���دت �سيا�س���ة �أوبام���ا يف �سورية
وطالبت بتدخُّ ل ع�سكري �أكرب ،بالإ�ضافة
�إىل تهديدات ك�ي�ري امل�ستمرة باخلطة
«ب» ،و�أخ�ي�راً كالم كريي امل�رسَّب عن
لقائ���ه م���ع معار�ض�ي�ن �سوريني على
هام�ش �أعمال اجلمعي���ة العامة للأمم
املتحدة ،ون�رشت���ه �صحيفة «نيويورك
تامي���ز» الأمريكي���ة ،والذي ع�ّب�رّ فيه
عن �إحباطه لأن جه���وده الدبلوما�سية
لإنهاء النزاع يف �سورية مل يتم دعمها
بعمل ع�سكري ت�شنّه الواليات املتحدة.
الأرجح �أن جون كريي ،يف تفاهمه
الأخ�ي�ر مع الف���روف ،كان يراهن على
تك���رار �سيناري���و الهدن���ة ال�سابق���ة،
�أي �إل���زام الرو����س وال�سوري�ي�ن بفعل
ال �ش���يء ،بينم���ا يُعط���ى الأمريكيون
وحلفا�ؤه���م الوق���ت ال���كايف لإعادة
ت�سليح املجموع���ات امل�سلحة ومدّها

بالإم���داد ال�ل�ازم ال�ستئن���اف القتال،
بينم���ا ي�أخذ امل�س�ؤول���ون الع�سكريون
الأمريكي���ون عل���ى ذلك التفاه���م �أنه
كان ب�صدد �سحب ورق���ة هامة ميلكها
الأمريكيون يف ا�سرتاتيجتهم الع�سكرية
يف �سوري���ة ،وه���ي ورق���ة القتال عرب
اجلماعات امل�سلحة ،فف�صل «الن�رصة»
عن املجموعات امل�سلحة الأخرى يعني
فعلي ًا �إ�ضع���اف املجموعات امل�سلحة
يف مقاب���ل اجلي�ش ال�س���وري ،فالقتال
يف �سورية يعتم���د ب�شكل رئي�سي على
«الن��ص�رة» ،وال ميك���ن للبنتاغون �أن
يخ�رس ورق���ة رابحة يف النزاع ال�سوري
ب���دون �أن يطلب يف املقاب���ل مكا�سب
�سيا�سي���ة كربى مل تك���ن موجودة يف
االتفاق الأخري.
حت�سُّ ب ًا له���ذا اخليار� ،صعّد الرو�س
من وترية تهديداته���م العلنية ،وقاموا
بتزويد اجلي�ش ال�سوري ب�صواريخ «�أ�س
 ،»300للدف���اع عن النف����س «القانوين
وامل��ش�روع يف القان���ون الدويل» ،يف
حال ق���رر الأمريكي���ون املغامرة بهذا
اخليار.
بر�أيي ،وبنا ًء على درا�سة املعطيات
ال�شخ�صية للرئي�س �أوباما ،والتاريخية

املتعلقة بدرو�س احل���روب يف ال�رشق
الأو�سط ،وكلف���ة �أي خيار ع�سكري غري
حم�سوب النتائج ،وت�أثريه على نتائج
االنتخاب���ات الأمريكية ،ميكن القول �إن
الأمريكيني لن يذهبوا اىل خيار احلرب
م���ع رو�سي���ا وال �إىل خي���ار ال�رضبات
اجلوية املحدودة للجي�ش ال�سوري ،فما
مل يفعل���ه �أوباما خالل �أزمة الكيماوي
لن يفعله وهو يغ���ادر البيت الأبي�ض،
وقد تكون حادثة دير الزور جتربة �أراد
الأمريكي���ون من خالله���ا اختبار مدى
ا�ستع���داد الرو�س للردّ ،و�أتتهم النتيجة
وا�ضحة.
ل���ذا� ،سريكّز الأمريكي���ون يف هذه
الفرتة االنتقالية عل���ى االنت�صار على
«داع����ش» يف املو�صل �أو الرقة ،بينما
يحر�صون يف املقابل على عدم ال�سماح
للرو�س وحلفائهم بقلب موازين القوى
الع�سكري���ة ،والإبق���اء عل���ى التوازن
ال�سلبي بني جمي���ع القوى يف �سورية،
مم���ا ي�ستنزفها جميعه���ا؛ على طريقة
«عدو ع���دوي يف ال�رشق الأو�سط يبقى
عدوي».

د .ليلى نقوال

عربي ـ دولي

www.athabat.net
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التضييق الغربي على روسيا ..وتأثيره على قواعد االشتباك
كادت الأم����ور يف �سورية �أن ت�صل
�إىل م����ا ي�شب����ه االتف����اق عل����ى وقف
الأعم����ال الع�سكرية فيه����ا بني �أمريكا
ورو�سي����ا ،وح�رصه����ا بـ«داع�����ش»
و«جبهة الن�رصة» بعد اتفاقية الهدنة
الثانية ،متهيداً ال�ستئناف املباحثات
ال�سيا�سية ،ع ّل الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما واحلزب الدميقراطي ي�ستفيدان
منها يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية،
وت�ستفي����د منه����ا رو�سي����ا يف حتريك
العجلة ال�سيا�سية يف �سورية ،وبالرغم
من ذل����ك ،مل يتجر�ؤ وزي����ر اخلارجية
الأمريكي ج����ون كريي عل����ى الك�شف
عن بنود اتفاقي����ة الهدنة ،رغم �إ�رصار
رو�سي����ا على ذلك ،مل����ا تخفيه بع�ض 
العناوين التي ال تر�ض����ي املعار�ضة
امل�سلحة يف �سورية والبنتاغون ،الذي
�أ�شار �إىل معار�ضته �سيا�سة �أوباما يف
التعاطي مع الأزم����ة ال�سورية ،والذي
اعترب �أي�ض���� ًا �أن �أداء الإدارة الأمريكية
هو �أداء خاطئ ،وكانت نتيجته تعزيز
الدور الرو�سي يف �سورية ،وهذا ما دفع
البنتاغون �إىل خ����رق الهدنة والإغارة
على اجلي�ش ال�س����وري يف دير الزور،
لتمكني «داع�ش» من ال�سيطرة عليه،
ودفع الأم��ي�ن العام �إىل دعوة جمل�س
الأمن لالنعقاد وعل����ى جدول �أعماله
«توجي����ه االتهام لرو�سي����ا بارتكابها
جم����ازر �ض����د الإن�ساني����ة يف حلب،
وا�ستخدامه����ا الأ�سلح����ة املمنوع����ة
هناك» ،ما دف����ع الناطقة با�سم وزارة
اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا �إىل
ق����ول �إن االجتماعات الأخرية ملجل�س
الأمن بات����ت ت�شبه حلق����ات م�سل�سل
«�سانتا باربرا» الأمريكي.
تو ّت����رت الأج����واء ال�سيا�سي����ة يف
الفرتة الأخ��ي�رة بني رو�سي����ا و�أمريكا
ومعها الدول الأوروبية ،ب�سبب الوجود
املبا���ش�ر والقوي لرو�سي����ا يف �سورية،
والذي �أح����دث نقلة نوعي����ة مل�صلحة
النظ����ام ال�سوري ،كونه����ا �ساعدته يف
ا�ستع����ادة العديد م����ن املناطق التي

وزيرا اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف والأمريكي جون كريي

احتله����ا «داع�����ش» و«الن���ص�رة»،
و�إ�ضعاف املعار�ضات الع�سكرية فيها،
خ�صو�ص���� ًا بعد املعرك����ة الأخرية يف
حلب.
حاولت �أمريكا واالحتاد الأوروبي
الت�ضييق على رو�سي���ا يف �أوكرانيا،
فكانت ردة فعله���ا �أن و�ضعت يدها
على جزي���رة القرم و�ضمّته���ا �إليها،
وجه���دت �أمريكا يف م�ص���ادرة نفوذ
رو�سي���ا يف �سوري���ة ،والق�ضاء على

(�أ.ف.ب).

نظ���ام اال�سد ب�سبب دعم���ه للق�ضية
الفل�سطيني���ة وللمقاوم���ة يف لبنان
وفل�سطني يف مواجه���ة «�إ�رسائيل»،
استنزاف جميع األطراف في لك���ن الإدارة الأمريكي���ة مل ت�ستطع،
فق���د �أدركت رو�سي���ا خماطر التدخل
الحرب السورية سيؤدي إلى حرب الأمريكي ،فاتخ���ذت قرارها بالتدخل
مفتوحة غير مضمونة النتائج الع�سك���ري املبا�رش ،ال���ذي ر�أت فيه
مدخ�ل�اً لتقوية نفوذه���ا يف �سورية،
و��ض�رب التكفرييني الذي���ن يهددون
�أمنها بعد عودتهم من القتال فيها.

حاول����وا تطويق رو�سيا يف جمل�س
الأم����ن لكنهم ف�شل����وا يف �إدانتها ،وقد
ج����اء كالم املندوبة الرو�سية زخاروفا
يف ه����ذا ال�سياق« :من غري الوا�ضح ما
هو ذنب رو�سيا� ..إنهم حالي ًا يتهمونها
با�ستهداف القافل����ة الأممية ،ومن دون
تقدمي �أية �أدلة» ،عدا �أنهم الي�ستطيعون
معاقبته����ا ،لأنها متتلك حق «الفيتو»
فيه.
جنحت �أمريكا ومعه����ا الغرب يف
تعطيل م�س����ار الت�سوي����ة يف �سورية،
لكن احل����رب فيها ال ميك����ن �أن ت�ستمر
�إىل الوقت ال����ذي ميكن فيه للمعار�ضة
�أن تنت���ص�ر عل����ى النظ����ام� ،أو النظام
على املعار�ضة ،لأن هذا االجتاه �سوف
ي�أخذ �أطراف ال���ص�راع يف املنطقة �إىل
حرب مفتوحة وغري م�ضمونة النتائج،
و�سيغ�ّي�ررّ م����ن قواع����د اال�شتب����اك يف
املنطقة بني �أمريكا ورو�سيا ،والقائمة
على «احلرب الب����اردة» ،التي ا�ستعاد
الرئي�����س بوت��ي�ن زمام املب����ادرة بعد
انهيار االحتاد ال�سوفياتي.
�إن جتاهُ ����ل ق����وة النظ����ام والدول
الداعمة له ،و�إبقاء الأزمة ال�سورية يف
حال����ة ا�ستن����زاف �إىل �أن يحني الوقت
ال����ذي ي�صبح فيه املي����دان بيَد �أمريكا
ق����د ي�أخذ اجلميع �إىل ح����رب مفتوحة،
وهذا ما دف����ع بالرو�س����ي �إىل قول �إن
افق الت�سوية م�س����دود ،وبالأمني العام
حل����زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل لقول
�إن املي����دان ه����و الذي يح�س����م ..فعلى
اجلميع التنبه �إىل خماطر هذه املرحلة
وعدم التذرُّع بالوقت ال�ضائع ،والتعقل
والعم����ل على قاع����دة �أن ال غالب وال
مغلوب يف �سورية ،وعليهم �أن يجل�سوا
على طاول����ة املفاو�ض����ات ،با�ستثناء
املجموعات التكفريي����ة ،للو�صول �إىل
نتائج تُر�ض����ي اجلمي����ع ،ويف الوقت
نف�سه �إعداد خطة م�شرتَكة ملواجهتهم،
لأن خطرهم �سيطال اجلميع.

هاين قا�سم

ّ
مطلعًا على أوضاع اللبنانيين في أبيدجان

ّ
والتعـص ُــب
الشيخ جبري :لـتـوحـيـد الـجـهــود لـمـواجهــة الـغـلـو

ال ال�شيخ جربي والوفد العلمائي املرافق
رئي�س املجل�س الأعلى للأئمة امل�سلمني يف �ساحل العاج ال�شيخ فوفانا م�ستقب ً

زار �أم�ي�ن ع���ام «حركة الأم���ة»؛ ال�شي���خ د .عبد
النا��ص�ر ج�ب�ري ،مع وف���د علمائي ،رئي����س «جمعية
الغدي���ر»؛ ال�شي���خ غالب كجك ،يف مكتب���ه يف مدينة
مت تب���ادل وجهات النظر
�أبيدج���ان (�ساح���ل العاج) ،و ّ
ب�ش�أن الأو�ضاع العام���ة و�أحوال امل�سلمني يف �أفريقيا،
خ�صو�ص ًا �أنهم يتعر�ضون لهجمة �رش�سة ت�ستهدف �رضب
الوحدة الإ�سالمية و�إ�شعال الفنت ،م�شددين على �رضورة
�أن تن�ص���بّ كل اجلهود ملواجهة هذا اخلطر املدعوم من
�إدارة ال�رشّ الأمريكية والعدو ال�صهيوين.
كما زار ال�شيخ جربي والوفد املرافق رئي�س اجلالية
اللبنانية يف �أبيدجان رئي�س املجل�س القارّي الأفريقي
يف اجلامع���ة اللبنانية الثقافية يف العامل؛ جنيب زهر،
مطلع ًا على �أو�ضاع اجلالية اللبنانية وامل�شكالت التي
تواجهها.
كذل���ك زار �سماحته والوفد املراف���ق جامع ريفريا
واجلامع���ة الأفريقية الإ�سالمي���ة ،حيث �ألقى حما�رضة

دعا خالله���ا امل�سلم�ي�ن �إىل نبذ التط���رُّف والتع�صب
والوقوف يف وجه الإرهاب ،والت�صدّي للتكفرييني الذين
ي�شوّهون �صورة الدين الإ�سالمي احلنيف.
�أي�ض��� ًا زار ال�شيخ جربي والوفد العلمائي املرافق،
رئي����س املجل�س الأعلى للأئم���ة امل�سلمني يف �ساحل
َ
العاج؛ ال�شي���خ �أبو بكر فوفانا .و�أ�شار املجتمعون �إىل
��ض�رورة �إعالن ا�ستنفار علمائ���ي للت�صدي للم�شاريع
الفتنوي���ة التي يعمل �أع���داء الأم���ة الإ�سالمية على
ن�رشه���ا با�سم الإ�سالم والعمل عل���ى ن�رش قيم ال�سلم
والت�سام���ح واملحبة واحلوار ،التي جاء بها نبي الأمة
�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ون�رشها بني
جميع الأمم.
و�أك���د املجتمعون عل���ى �أهمية �أن ين���زل العلماء
ورج���ال الدي���ن �إىل املي���دان لتعلي���م النا����س الدين،
وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة وامل�شوّهة للدين احلنيف
والتي ت�شكّل غطاء للتطرف والعنف بكل �أ�شكاله.
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السعودية بين فكي «جاستا» واالنتخابات األميركية
امل�أزق ال�سعودي يكرب ويتو�سّ ع ،وتغرق
ال�سعودية بالهزائم املادية واملعنوية؛ يف
�سابق���ة مل ت�شهدها الريا����ض منذ الدولة
ال�سعودية الثالثة عل���ى عهد عبد العزيز
�آل �سع���ود ،والتي ته���دَّد وجودها ككيان
موحَّ د �أو حت���ت �سلطة العائل���ة املالكة،
حي���ث تتجه الأمور �إىل ب���دء مرحلة زوال
العائالت املالكة يف اخلليج ،وبع�ضها مل
ي�صل عمره الكي���اين امل�ستقل �صوَري ًا �إىل
مئة عام.
ال�رضب���ات عل���ى الر�أ����س ال�سعودي
تتواىل من احللفاء والأ�صدقاء واخل�صوم،
بل �إن �أكرث ال�رضب���ات كانت من احللفاء
والأ�سي���اد ،يف الوق���ت ال���ذي ت��ص�رخ
ال�سعودي���ة �أمل��� ًا يف جب���ال اليمن ويف
جنران جيزان.
كان���ت ال�سعودية تنتظ���ر الفرَج من
االنتخابات الأمريكية وتتكل على هيالري
كلينت���ون املتعبة ،وبدل التوكّل على اهلل
�سبحانه وتعاىل ا�ستغاثوا بكلينتون حتى
تن�رصهم يف �سورية واليمن والعراق ،مع
�أنهم يكفّرون من ي�ستغيث بالنبي الكرمي
(�صل���ى اهلل عليه و�آله و�سل���م) ،وقبل �أن
تفوز كلينتون باالنتخابات الأمريكية عن
مت ذبح ال�سعودية
احلزب الدميقراطي ،فقد ّ
على الطريقة الأمريكي���ة بالت�ضامن بني
احلزبَني اجلمهوري والدميقراطي ،عرب �إقرار
قانون «جا�ستا» ،ورف�ض الفيتو الرئا�سي
للرئي����س الأمريك���ي باراك �أوبام���ا ..لقد
فعلها الأمريكيون وبد�أوا بهجر «العائلة
العجوز» التي انتهت �صالحيتها ومل تعد
تلبّي احلاجات الأمريكية بعد بلوغها �سن
ال�شيخوخة ،واتخذوا قراراً ب�أنه ال بد من
التخلُّ�ص من العائل���ة املالكة قبل فوات
الأوان وخ�سارة اململكة
بالكامل.وارتب���اك التنازالت لـ«إسرائيل» ومبادرة
ال�سعودي���ون يف ذه���ول
وانفع���ال« :لق���د طلّقنا ال�سي���د الأمريكي
الملك عبد اهلل للسالم
ويفتّ�ش عن ع�شيقة جدي���دة» ..لقد
�ضاع وحصار إيران ومحاوالت إسقاط
العمر ال�سعودي هباءً ،فلم تنفع التنازالت
ال�سعودي���ة للع���دو «الإ�رسائيل���ي» ،وال األسد ..لم تشفع للسعوديين
مب���ادرة امللك عبد اهلل لل�سالم ،وال ح�صار
�إي���ران ،وال �إ�سقاط الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد،
وال مقاتل���ة ال�سوفيات يف �أفغان�ستان ،وال
�أ�سعار النفط و�أموال���ه املنهوبة �أمريكياً،
وال ت�صنيع التكفرييني ،وال ت�شويه الإ�سالم
وتفتيت امل�سلمني..
ي��ص�رخ ال�سعودي���ون يف �صحرائه���م
بلد الإ�سالم وخادم احلرمني ال�رشيفني
اخلاوية :ماذا تريد �أمريكا بعد؟ �أعطيناها يتح���وّل من التقومي الهج���ري �إىل التقومي
كل ما منلك وما ال منلك!
املي�ل�ادي ،لتوف�ي�ر ب�ضعة ملي���ارات من

¡ جمعية امل�شاريع اخلريي���ة الإ�سالمية ،ومبنا�سبة
ا�ستقبال العام الهجري اجلديد ،افتتحت مركزاً جديداً
لتعلي���م القر�آن الكرمي يف حمل���ة الرو�شة يف بريوت،
ح��ض�ره �إىل جان���ب مدير فرع اجلمعي���ة يف بريوت
عب���د اهلل عمريي ،ح�شد من �أهايل ب�ي�روت وامل�شايخ
والوجه���اء .كما �أقام���ت اجلمعية احتف��� ً
اال مبنا�سبة
الهجرة النبوية يف م�صل���ى «املهتدين» يف الطريق
اجلديدة ،وركّزت الكلم���ات على درو�س وعرب الهجرة
النبوية.
¡ زار وفد من احلزب ال�س��وري القومي االجتماعي
رئي�س اجلامعة اللبنانية الوزير ال�س��ابق د .عدنان

الكونغر�س الأمريكي قرر لفّ حبل امل�شنقة حول رقبة العائلة ال�سعودية احلاكمة

الرواتب ،وفق تربيرهم ال�ساذج ،ومليارات
النف���ط ب�أي���دي الأم���راء يف ال�سياح���ة
وامللذات..
تعلن العائلة املالكة قدرتها على بيع
املب���ادئ والعقائد و�أكلها حلف���ظ البقاء،
كما كان اجلاهليون ي�أكل���ون �آلهتهم عند
اجلوع..
الأمريكي���ون يقا�ض���ون ال�سعودي���ة
ويجرّون �أمراءه���ا �إىل املحاكم ويجمّدون
�أموالها ويحرموها م���ن احتياطها املايل؛
يف عملية قر�صنة فا�ضحة واعتداء �صارخ
با�سم القانون الأمريكي ،وال�سعودية حتت
رحمة ال�سيد الأمريك���ي كالعبد ال�ضعيف،
ومع ذلك م���ا زالت تق�ص���ف �أطفال اليمن
وتتحال���ف مع قاتل �أطف���ال فل�سطني ،وال
تريد �أن ت�ستيقظ من جرميتها وخطيئتها،
بل تنفّذ ما يقوله الأمريكي الذي يغت�صبها
كل يوم وهي ت�شكره على ح�سن تعامله!

مت خ�لال اللق��اء ت�أكي��د �رضورة
ال�س��يد ح�س�ين ،و ّ
�إي�لاء اجلامعة اللبناني��ة كل اهتم��ام ورعاية من
قبل احلكوم��ة اللبنانية ،والتعاطي مع �أو�ض��اعها
َ
وا�ستحقاقاتها مب�س�ؤولية عالية� ،سواء جلهة تعيني
رئي���س جديد له��ا� ،أو جلهة تطبيق قاعدة ال�ش��غور،
جتنب�� ًا لع��دم الوق��وع يف الفراغ ،من �أجل �ض��مان
ا�س��تمرارية ال��دور الأكادمي��ي والتح�ص��يني الذي
ت� ّؤديه اجلامعة الوطنية اللبنانية.
¡ كم���ال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�شمال،
انتق���د طريقة تعاط���ي وزارة الزراع���ة مع امللف
الزراع���ي يف ما يخ����ص احلم�ضي���ات و اخل�ضار

ه���ل يكون املل���ك �سلم���ان �آخر ملوك
ال�سعودية؟ وهل يت ّم تغيري نظام احلكم من
ملك���ي مطلَق �إىل ملكية د�ستورية ،لتحفظ
�أمريكا م�صاحله���ا وت�ستنزف ما تبقّى من
ثروات ال�سعودية� ،أم يت ّم تق�سيم ال�سعودية
�ضمن امل��ش�روع الأمريكي لل�رشق الأو�سط
اجلديد؟
التحي���ة لأبط���ال اليم���ن ،والرحم���ة
لل�شهداء الأطف���ال الذين �أغرقوا ال�سعودية
ببحر دمائهم امل�سفوكة وهزموا ال�سعودية
وغ�ّي�رّ وا تقوميه���ا الهج���ري �إىل ميالدي،
فف�ضحوها وجعل���وا �أمراءها يفت�شون عن
م���كان �آم���ن ،وفر�ضوا عل���ى حكومتها �أن
تتق�ش���ف وتتك�شّ ���ف لتظه���ر عورتها �أمام
العامل و�أمام �شعبه���ا والعمال امل�ساكني
الذين عادوا �إىل بالدهم دون رواتب ،بعدما
بق���وا �أ�شهُراً بال طعام �أو م����أوى �أو كفيل،
ور�سول اهلل (�صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم)

والفاكهة ،و�ص���و ًال �إىل الأزمة امل�ستجدة املتمثلة
بعدم القدرة على ت�رصيف انتاج التفاح اللبناين.
من جهة �أخرى ،دان اخلري م�شاركة رئي�س ال�سلطة
الفل�سطيني���ة حممود عبا�س يف مرا�سم عزاء جزار
قانا وقاتل الأطفال املجرم �شيمون برييز.
¡ ال�شيخ �رشيف توتيو؛ ع�ض��و قيادة جبهة العمل
اال�سالمي ،اعترب �أن ما يحدث يف �سورية منذ خم�س
ونيف �أم��ر م�ؤمل وحمزن ،خ�صو�ص�� ًا جراء
�س��نوات ّ
�س��قوط مئ��ات �آالف ال�ض��حايا بني قتي��ل وجريح،
�إ�ض��افة �إىل مئ��ات �آالف املفقودي��ن ،وتهج�ير
حوايل ع�ش��ـرة ماليني �س��وري ،عدا الدم��ار الهائل

يق���ول بوجوب �إعطاء العامل �أجره قبل �أن
يجفّ عرقه ،وم���ع ذلك التزمت ال�سعودية
«ال�سُّ ن���ة الوهابي���ة» ومل تلت���زم ال�سُّ نة
النبوية.
«جا�ست���ا» واالنتخاب���ات الأمريكية
وم�ؤمتر غروزين وتخفي����ض �أ�سعار النفط
واليم���ن و�سورية والع���راق ..يلفّون حبل
امل�شنق���ة على رقب���ة العائل���ة املالكة..
فهل تتح���رر ال�سعودية و�شعبها من الظلم
الذي بد أ� من���ذ حوايل مئتي عام مع والدة
«املذه���ب الوهاب���ي» وحتالف���ه مع �آل
�سعود؟
عدال���ة ال�سم���اء ال تهمل �أح���داً من
الظاملني ،فهي تمُ هل وال تُهمل والب�رشى
للمظلومني ب���زوال الظل���م� ..إن ال�صبح
لقريب.

د .ن�سيب حطيط

واملخي��ف ال��ذي ح��ل يف العدي��د م��ن املحافظات
واملدن ال�س��ورية .ونب��ه ال�ش��يخ توتيو من خطورة
ا�س��تمرار التدخ��ل اخلارج��ي ،وا�س��تغالل الأحداث
قبل بع�ض الدول الإقليمية
الدامية يف �س��ورية من َ
والدولية امل�س��تفيدة مما هو حا�ص��ل ،ودعاهم� إىل
�رضورة وق��ف الدعم باملال وال�س�لاح للجماعات
الإرهابي��ة املتطرف��ة ،و�إىل �أهمية امل�س��اعدة على
�إحياء وتو�سعة ملف امل�صاحلة الوطنية ،وتفعيلها
وتعميمها ،بعد �أن ثبت للجميع �أن احل�سم الع�سكري
م�ستبعد ،و�أنه ال بد من احلوار الداخلي للو�صول �إىل
َ
احلل ال�سيا�سي املرجتى.
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ّ
رأى أن االستمرار بقانون الستين سيولد إشكاليات كبيرة

مروان شربل :المطلوب من الجميع التنازل
لبنان �أم���ام مفرتق ط���رق خطري جداً
على �أبنائ���ه جت���اوزه ..امل�س�ألة وا�ضحة
متام��� ًا وال حاج���ة لال�ستعانة بـ«لبيب»
يف�سرّ الإ�ش���ارات� ..إرادة اللبنانيني بالبقاء
�سوي��� ًا على املحكّ؛ �إم���ا �أن ي�سري الرئي�س
الأ�سبق �سعد احلريري بالعماد عون رئي�س ًا
للجمهورية ويلحقه رئي�س جمل�س النواب
نبي���ه بري املنتخَ ���ب منذ الع���ام ،1992
�أو ف����إن امل�سيحيني متجه���ون �إىل اخليار
ال�صعب املفرو�ض عليهم..
ع���ن �ش����ؤون و�شج���ون اال�ستحق���اق
الرئا�س���ي ،واملطبات الفجائية املو�ضوعة
لك��س�ر �إرادة و�إجماع امل�سيحيني ،حاورت
جريدة «الثب���ات» وزير الداخلية ال�سابق
مروان �رشبل ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
يرف�ض مروان �رشب���ل ال�سري بالأجواء
الإيجابية التي تلفّ اال�ستحقاق الرئا�سي،
وال بالأج���واء املت�شائمة �أي�ض���اً ،يت�سلّح
الوزي���ر ال�سابق ل���وزارة الداخلية باملثل
ال�شعب���ي« :ما فيك تقول ف���ول ت ي�صري
باملكيول»؛ علينا انتظ���ار عودة الرئي�س
�سعد احلريري لنبني على ال�شيء مقت�ضاه؟
وه���ل م���ن �إمكاني���ة لتج���اوز �إرادة
امل�سيحيني اجلامعة بو�ضع �رشوط على
الرئي����س لتقيي���د حراكه؟ يق���ول �رشبل:
انتخاب رئي�س اجلمهوري���ة يتم من قبل
جمي���ع الن���واب؛ م�سلم�ي�ن وم�سيحيني،
والرئي����س احلري���ري ي�سع���ى بجوالته
احل�صول على توافق حول العماد مي�شال
ع���ون ،ن�أمل �أن تكون اخلواتيم جيدة� ،أما
بخ�صو�ص م���ا يُحكى عن �سل���ة كاملة،
فاحلوار وحده يعالج املو�ضوع ..فبع�ض
الق���وى ال�سيا�سية ت�ؤي���د ال�سَّ لة الكاملة،
وبع�ضه���ا الآخ���ر ال ي�ؤي���د ،واالنق�س���ام
املوج���ود حالي ًا ح���ول ه���ذا املو�ضوع

الو�ص���ول من خالله �إىل حل مقبول ،الأيام
وحدها كفيلة برتجي���ح �أي من امل�شاريع
�ست�سلكه القوى ال�سيا�سية.

املطلوب :التنازل
ن�س����أل م���روان �رشبل ع���ن التفا�صيل
ال���ذي يقتحمه���ا «ال�شيط���ان» خلربطة
الت���وازن الدقيق يف لبنان وتهمي�ش القوى
امل�سيحي���ة ،يقول :يجب �أن تتحاور القوى
ال�سيا�سية فيما بينه���ا ،ويجب �أن يتنازل
اجلمي���ع بع�ض ال�شيء للو�صول �إىل حلول
مقبول���ة .االجتماعات واحل���وارات حت�صل
لإنهاء خالف ما ،واخلالف ال ميكن جتاوزه
�إال بتنازل اجلمي���ع ،نعم« ،كل واحد الزم
يحط برا�سو» فكرة التنازل عن مكت�سباته
ل�صال���ح البلد والوط���ن ،وبر�أيي ،القانون
الن�سب���ي �أف�ضل بكثري م���ن قانون خمتلط
يجمعه مع الأكرثي.
وهل النظ���ام اللبناين مهدد هذه املرة
يف حال مل يتفق اللبنانيون على فتح كوة
لأزماته املتالحقة� ،س���واء ب�إيجاد قانون
انتخاب���ي ع���ادل� ،أو بال�سري مب���ا يرغبه
ال ي����ؤدي �إىل انتخاب رئي����س جمهورية
بر�أيي .ي�ضيف �رشب���ل :يجب �إجراء حوار
�أو تفاهم حول ال�سلّة للو�صول �إىل نتيجة
م�ضمونة ،ومن �ضمنه ميكن طرح ال�س�ؤال
الت���ايل :ما الذي ميكنه �أن يناق�ش يف هذا
احل���وار؟ وما الذي ال ميكن���ه �أن يناق�شه؟
على �سبيل املث���ال ،مو�ضوع �إقرار قانون
انتخاب���ي جدي���د ميكن الت�ش���اور حوله
لطم�أنة جميع القوى ال�سيا�سية ،وح�سب
ر�أيي كل تقريب لوجهات النظر املختلفة
يف ه���ذا املو�ضوع �أمر جيد ويخدم العهد
الرئا�سي العتيد.

قانون االنتخاب
يعترب الوزي���ر مروان �رشب���ل �أن �إقرار
قانون انتخابي جديد يقع على م�س�ؤولية
جميع الق���وى ال�سيا�سية ،ف����إذا مل تتفق
الق���وى ال�سيا�سية داخل الندوة الربملانية
على قانون انتخابي جديد �أقله بـ«ن�صف
زائد واحد» ،يعن���ي �أننا متجهون للإبقاء
عل���ى قان���ون االنتخابي الق���دمي ..يعقّب
مروان �رشب���ل مت�سائ�ل�اً  :انتخابات وفق
قان���ون ال�ستني املع���دَّل يف الدوحة قادر
على حف���ظ البلد من مطالب���ات تبديله..
هل من �ضمانة لعدم عودة التظاهرات �إىل
ال�شارع لرف�ضه؟ بر�أيي ،اال�ستمرار بقانون
ال�ستني �سيخل���ق �إ�شكالية كبرية ،و�أغلبية
القوى ال�سيا�سية ت�شكو منه.
ي�ؤيد وزير الداخلية والبلديات الأ�سبق
م���روان �رشبل قانون الن�سبية للخروج من
م�أزق التمثيل ال�صحي���ح الذي ي�شكو منه
جمي���ع اللبنانيني ،ويق���ول :حالياً ،يوجد
قان���ون انتخاب���ي يُطرح بق���وة ،يت�ضمن
خليط ًا ب�ي�ن الن�سبي���ة والأكرثية ،وميكن

شربل :االنقسام الذي
يشهده لبنان ال يؤدي إلى
انتخاب رئيس للجمهورية

امل�سيحيون يف اال�ستحقاق الرئا�سي؟ ير ّد
مروان �رشب���ل :ال ميكن التوقّع مباذا ميكن
�أن ت�سري عليه الأمور ،لكن الأكيد �أن لبنان
على فوهة ب���ركان ،ف�إم���ا �أن نحيّده عن
�شظاي���اه ،و�إما �أن نبقي���ه ونبقى بجانبه،
امل�س�ألة تتعلق ب����إرادة اللبنانيني ،لبنان
يعي����ش يف جوار ملته���ب �أمنياً ،املطلوب
حنكة ودراية ال مباالة وجتاهل.

ن�س�أل مروان �رشبل عن قراءته للتمديد
لقائد اجلي�ش للمرة الثالثة ،يقول :التمديد
للعماد جان قهوجي قرار �سيا�سي بامتياز،
طبعاً ،كان ميكن جتاوز ه���ذا القرار بقرار
م�ؤ�س�سات���ي حم����ض م���ن قبَ���ل م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،لكن انق�سام ال�سيا�سيني على �أهم
م�ؤ�س�سة �أمنية �أمر حا�صل مع الأ�سف.

�أحداث �سورية طويلة
وماذا ع���ن �إمكانية حلحل���ة الو�ضع
ال�س���وري وانعكا�س ذلك على لبنان� ،سيما
�أنه م�ضى ع���ام على التدخُّ ل الرو�سي �ضد
الإرهاب؟ هل ميك���ن ترقُّب انفراج ما؟ ير ّد
مروان �رشبل :احلرب داخل �سورية جتاوزت
اخلم����س �سن���وات ،ومعركة حل���ب لي�ست
النهاية احلرب هن���اك ،وك�أن احلرب بد�أت
من���ذ �أيام .ما الذي تغ�ّي�رّ بعد اجتماعات
جني���ف  1و 2و..3؟ امل�سائ���ل لي�س���ت يف
انعقاد اجلل�س���ات وامل�ؤمت���رات الدولية.
اخلالف الدويل حول �سورية م�ستمر ،ر�ؤية
الواليات املتح���دة خمتلفة ع���ن الر�ؤية
الرو�سي���ة ،كما �أن م�صالح تركيا تتعار�ض
مع امل�صالح الإيرانية ،وحتى ال�سعودية،
ويف ظل عدم تطابق امل�صالح فيما بينهم،
�أو غلب���ة فريق على �آخر ،ويف ظل التوازن
ال���دويل والإقليمي داخل �سوري���ة ،الأمور
معقَّ���دة وم�ؤجَّ لة �إىل �أجل غ�ي�ر م�سمى...
من هن���ا نح���ن كلبناني�ي�ن نتمنى على
قادتن���ا ال�سيا�سيني �إنقاذ لبن���ان ب�إجراء
تفاهم ج���دّي وحقيقي ،فالعا�صفة الأمنية
ال�سورية حول لبنان مراب�ضة حوله ،وعدم
التهام���ه �أم�س ال يعن���ي �أن اخلطر انتهى،
وح���ده االتفاق كفيل ب�إبع���اد هذه الك�أ�س
ا ُملرّة عن �شعبنا.
م���روان �رشبل الراف����ض حتميل فريق
�سيا�سي واحد ع���بء ما يعاين منه لبنان
م���ن �أزمات ،يق���ول :ال�سري عل���ى املنهاج
احل���ايل مل يعد جائ���زاً ،ال ماء وال كهرباء
وال خدم���ات ،ونفاي���ات عل���ى الطرقات،
وامل�ؤ�س�سات الد�ستوري���ة معطَّ لة رئا�سي ًا
وحكومي��� ًا ونيابي���اً ،والدول���ة ي�رضبها
ال�شلل ..النا����س ملّت وتعبت ،فـ«هل ننفذ
بري�شنا»؟ هنا ال�س�ؤال.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

تجمع العلماء المسلمين هنأ األمة برأس السنة الهجرية
توجّ ه جتم���ع العلم���اء امل�سلمني مبنا�سب���ة ر�أ�س ال�سنة
الهجري���ة� ،إىل الأمة ب�أ�سمى �آي���ات املباركة ،منبه ًا �إىل اخلطر
ال���ذي يرت�صد الأمة يف وجودها ودينها ،وم�ؤكداً �أن الإ�سالم مل
يك���ن يوم ًا �إال دين رحمة و�إح�سان ،ودع���وة للخري و�سمو �إىل
مكارم الأخالق ،وبالتايل ف�إن �أية �صورة يقدمها الأ�شخا�ص �أو
اجلهات للإ�سالم مغايرة لذلك فهي ال متتّ �إىل الإ�سالم ب�صلة.
ولف���ت «التجمع» �إىل �أن العدو الأوح���د لأمتنا والذي يحتل
املرتبة الأوىل يف �سلم �أولويات هذه الأمة هو العدو ال�صهيوين،
ال���ذي و�صفه اهلل عز وجل ب�أنه �أ�شد النا�س عداوة للذين �آمنوا:

}لتجدن �أ�شد النا�س عداو ًة للذين �آمنواْ الْيهود والذين �أ�شرْ كواْ
ولتجدن �أقْربه ْم مود ًة للذين �آمنواْ الذين قالواْ �إنا ن�صارى ذلك
ب�أن منْه ْم ق�سي�سني ورهْ بانً���ا و�أنه ْم ال ي�سْ تكْربون{ ،وكل من
ي�سعى لتقدمي عدو �آخ���ر للأمة هو خمالف للإ�سالم وعقيدته
ومفاهيمه .و�أ�ش���ار «التجمع» �إىل �أن بلدن���ا يحت�ضن نعمة
كبرية ا�سمها التنوع الطائفي واملذهبي ،وهو بح ّد ذاته ي�شكل
خطراً على الكيان ال�صهيوين الذي �سعى منذ بداية ن�ش�أته �إىل
�أن يكون كيان ًا مذهبي ًا يهودياً ،لذا �سعى من بداية ت�شكله �إىل
�إيقاع الفتنة بني �أبناء وطننا و�سعى لتق�سيمه.
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ّ
أكاذيب يقولها الرجال ..وتصدقها النساء
لي����س كل م���ا يقوله الرج���ل يعنيه
بالطب���ع ،ف�أحيان ًا يق���ول الرجل بع�ض
اجلم���ل فقط ليخرج م���ن م�شلكة ما مع
زوجته� ،أو حتى ال يُحدث �صداماً ،ويُعترب
ذلك �أي�ض ًا غر�ض ًا نبي ًال من الرجل� ،إذ �إنه
ال يري���د وجود م�شاكل مع عائلته ،وكما
يق���ول خرباء العالق���ات الإن�سانية ،ف�إن
الرج���ل يبحث دائم ًا عن خمرج ليتجنّب
ال�ص���دام مع زوجت���ه ،ولي�س معنى ذلك
�أنه قد يكذب بالفعل ،لأنه حينما تخربك
زوجت���ك �أنها تريد منك م�صارحتها ب�أمر
ما ،فهي تعن���ي هنا �أن جتاملها بكالمك
الطي���ب ،ويح���ذّر االخت�صا�صيون من �أن
يقع الرجل يف ه���ذا الفخ ،لهذا قد يلج�أ
الرج���ال لبع����ض اجلم���ل « -الأكاذيب
التجميلية» التي حتب �سماعها الن�ساء،
و�إليكِ �أ�شهرها:
� -1أنا مهتم ب���ك ولي�س بج�سدك :ال
ت�صدقي ه���ذه املقولة بتاتاً .كثريات هن
الفتيات اللواتي وقعن يف م�شاكل كثرية
ب�سبب ت�صديق هذه الكذبة ،الرجل الذي
لن يهتم بج�سد امل���ر�أة �أكرث من عقلها..
فكوين حذرة.
 -2ال يهمن���ي �أن ي���زداد وزنك� :أي�ض ًا
ال ت�صدّق���ي ذلك� ،ست�أت���ي اللحظة التي
يقول لك فيها �ألن تتّبعي الرجيم؟ �أورمبا
حلظ���ة �أخ���رى ينظر فيه���ا �إىل غريك �أو
يق���ارن بينك وبني ر�شيق���ات القد .رمبا
يقول ل���ك ذلك كي ال ت�شعري باال�ستياء،
لكن لن مي���رّ وقت طويل قبل �أن مي ّل من
قول ذلك ويبد أ� بالتململ ..الرجال لي�سوا
�صبورين على عيوب املر�أة.
� -3أري���د �أن �أك���ون مع���ك �أك�ث�ر من
�أ�صدقائ���ي ،لكن ل�سبب ما عليه �أن يكون
معهم :الرجال ال يف�ضّ لون �شيئ ًا �آخر على
ال�سهرات واجلل�سات والرفاق ،فال ت�صدّقي
�أنه يف�ضّ ل ال�سهر معك على ال�سهر معهم
خالل الأ�سبوع� .أن���ت يف�ضّ ل ال�سهر معك
نهاية الأ�سبوع.
� -4أن���ت أ�وّل حُ ب يف حياتي :ح�سناً،
كل ام���ر�أة هي �أول ح���ب يف حياته ،ال
يوجد رجل ب�ل�ا خربات يف احلب (�إال ما

ِ
أنـت

ندر) ،وال توجد امر�أة مل تعرف احلب ،ولو
حت���ى يف خيالها� .أنت حب جديد؟ رمبا،
لكن ثقي �أنك ل�ست الأوىل.
 -5في���كِ �شيء غريب :احليلة نف�سها،
وال���كالم نف�س���ه« :فيك �ش���يء غريب..
خاطف �ساح���ر وفاتن» يجذبه ويجعله
يالحقك .ح�سناً ،ال يوجد �أي �شيء غريب
فيك عزيزتي ،لكنها حيلة قدمية وعبارة
جاهزة ي�ستخدمونها با�ستمرار.

 -6أ�ُح���بّ عائلتكِ  :ه���ذه واحدة من
الأ�شي���اء التي يقوله���ا فقط كي ي�شعرك
بالإطراء ،فف���ي نهاية املط���اف� ،أف�ضل
طريقة للو�صول �إىل املر�أة هي من خالل
عائلتها.
 -7هل ميكننا التحدّث يف املو�ضوع
الحق���اً؟ يف الواق���ع« ،الحق���اً» تعني
«�أب���داً» ،وما ي�أمله قلبيّ��� ًا هو �أن يتبدّد
اخل�ل�اف من تلق���اء نف�س���ه ،و�أن تن�سي

وطــفـــــلك

كيف ّ
نشجع أطفالنا على القراءة؟ ()1/3
بداي���ة يجب �أن نعلم حقيقة �أ�سا�سية ،وهي �أن
كل ما نق���ر�ؤه لأطفالنا �سيت�أث���رون به ،و�سيكون
عام ًال هام��� ًا يف حتبيبه بالقراءة� ،أو النفور منها،
ولذل���ك يجب �أن نحر����ص كل احلر�ص ونحن نقر أ�
لأطفالنا ،فاالختيار ال�سليم ملادة القراءة املعوّل
الأ�سا����س لنجاح اله���دف واملق�صد م���ن القراءة،
ال�سيم���ا �أن �أطفالنا يف هذه املرحلة (من � 3إىل 7
�سنوات) يحبّون الق�ص�ص ،وهي �أكرث املواد منا�سبة
لهم ،ولي�ست �أي ق�صة تتنا�سب معهم ،ولذلك يجب
مراعاة ما يلي عند اختيار ق�صة لطفلك:
اخت���اري لطفل���ك الق�صة التي ت���دور حول ما
يعرف���ه من حيوان���ات وطيور ونبات���ات ،وكذلك
ال�شخ�صي���ات امل�ألوفة لديه ،كالأب والأم والإخوة
والأ�صدقاء� ،أي ال ت�أتي ل���ه بالغريب من الأ�شياء
لتحدثيه عنها.

اختاري لطفل���ك الق�صة الت���ي ميتزج فيها
اخلي���ال بالواقع الذي يحي���اه ،فالع�صفورة -
على �سبيل املثال ـ عن��ص�ر من عنا�رص الواقع
الذي يح�سّ ه طفلك ،لك���ن كالمها وحديثها معه
غري واقعي ،وم���ع ذلك فهي من الأمور املقبولة
لديه ،لأنها ت�شبع رغبت���ه يف التخيل ،حيث ال
يبتع���د هذا التخيل عن احلقائ���ق البيئية التي
حتيط به.
اختاري لطفلك الق�صة الق�صرية ،قليلة الأحداث
والأ�شخا����ص ،حتى ميكنه �أن يتابعها ،ويت�أثر بها
دون ملل �أو �إجهاد وت�شتت ذهني وفكري.
اختاري لطفلك الق�صة ذات ال�صور اجلذابة التي
جتذب���ه �إليها ،ولذلك يجب �أن تكون كبرية احلجم،
وا�ضح���ة الألوان ،معربة عن �أح���داث و�شخ�صيات
الق�صة.

املو�ضوع بعدها .ال�شاب ال يريد احلديث
�أبداً ،و�أن���تِ ال ت�سمحني له بالتهرّب من
املواجهة.
 -8مذاق���ه لذي���ذ ج��� ّداً :كال ،لي����س
حت�ضه
�صحيحاً ،ف�ل�ا �شيء مقارن ًة مبا رّ
له أ�مّه ،لكنّه يخ�ش���ى �أن ترتكيه يجوع
حت���ى امل���وت �إذا قال لكِ إ�نّ���ه مل يحبّ
طبخكِ .
� -9أنا �آ�سف ،ل���ن �أفعلها مرة �أخرى:

يف هذه املرحلة من اخلالف� ،سيقول �أي
�شيء فقط كي يجعل���كِ ت�سكتني وينهي
النقا����ش ،وعل���ى الأرجح �أنّ���ه ال يعلم
ال�سبب الأ�سا�سي وراء �شجاركما.
 -10كال ،ال تبدي���ن �سمينة يف هذا
ال���زي :كي نك���ون واقعيّني هن���ا ،ماذا
ميكن���ه �أن يقول غري ذلك؟ هل يقول لك:
«نعم ،تبدين �سمينة فيه ،غيرّ يه»؟ فهو
�إمّ���ا ال يريد �أن يج���رح م�شاعرك� ،أو ال
يالح���ظ (ال يهت ّم �أ�ص�ل�اً )� ،أو ال يريد �أن
ينتظر �ساعاتٍ �إ�ضافيّة فقط كي جتدي
بدي ًال ترتدينه.
 -11حاول���ت االت�صال ب���ك (ال�سبب:
الدف���اع عن النف����س) :يعتقد كل الرجال
�رساً �أنهم «قدّي�س���ون» �أو رجال طيبون
جداً ،فال ي�ستطي���ع الرجل �أن يفهم ملاذا
يخيّ���ب �أمل زوجته به �أب���داً ،فقد تخلى
ع���ن حياة العزوبية الرائع���ة وا�ست�سلم
للقف�ص الذهب���ي ،لإر�ضائه���ا ،وها هي
ت�رصخ يف وجهه �إذا ن�سي �إح�ضار الدواء،
�أو االت�صال به���ا �أو االعتذار عن ت�أخره،
لذلك يلج�أ �إىل «الكذبة البي�ضاء» وهي:
«حاول���ت �أن ات�ص���ل لأخ�ب�رك ،لكن مل
�أ�ستطع» ..وتطول قائمة الأعذار.
 -12أ�َن���ا الأف�ضل (ال�سب���ب :جلعلك
م�رسورة لأنك تزوجت به) :يُحبّ الرجال
�أن ت���درك زوجاتهم دائم��� ًا �أنهم الأف�ضل
والأقوى والأو�س���م ..لذلك ال ت�صدقي �أنه
من اخرتع ال�شعار اجلديد لل�رشكة ،رمبا
كان يف نف����س الغرفة لك���ن �شعوره �أنك
اخرتته لأنه الأف�ضل �سيجعله يقول دائم ًا
�إن���ه الأف�ضل ..فحتى الرج���ال ي�شعرون
بال�ضغط والغ�ي�رة من الرج���ال الأكرث
جناح���اً ،ويحبون �أن يكون���وا متميزين،
على الأقل يف نظرك �أنت ،لذلك ا�ستعدي
ل�سماع ق�ص����ص عن بطوالته ومغامراته
التي كان فيه���ا البطل الوحيد ،والوحيد
فقط.
 -13لن �أتغري بعد الزواج.
 -14لن �أجرح م�شاعرك يوماً.

رمي اخلياط

فَ ن%

اإلتيكيت

ّ ْ
«السيلفي»
أصول التقاط
يلف���ت خرباء الإتيكيت �إىل �أنه يف حال كانت �ص���ورة «ال�سيلفي» مب�شاركة �آخرين ،فيجب
ا�ستئذانه���م قبل التقاط ال�صورة ون�رشها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،واالنتباه قبل التقاط
ال�ص���ورة لناحية �أالّ تكون حمرجة �أو غري الئق���ة لل�شخ�ص الذي ت�شاركه «ال�سيلفي» ،م�شريين
�إىل �أن املبالغة يف التقاط �صور «ال�سيلفي» ون�رشها يعك�س عنك �شخ�صية غري م�ستقرة ،ويدل
�إىل �أنك �إمر�أة ت�سعى �إىل لفت الأنظار واالنتباه.
ويدع���و االخت�صا�صيون �إىل احرتام القواعد والقوان�ي�ن املتعلّقة باملكان الذي تلتقطني فيه
�ص���ور «ال�سيلفي» ،فبع�ض الأماكن ال ي�سمح فيها التقاط ال�صور ،نا�صحني ب�رضورة طلب الإذن
قب���ل التقاط ال�صورة للأ�شخا�ص واملكان ،ويف حال التق���اط �صور «�سيلفي» يف حفلة زفاف،
فيج���ب �أالّ تن�رشي �أي �صورة قبل اال�ستئذان من العرو����س والأ�شخا�ص املوجودين يف الزفاف،
م�شددين على �أن �أهم ركن يف الإتيكيت هو احرتام ر�أي اال�شخا�ص الذين يرف�ضون ن�رش �صورهم
�أو التقاط ال�صور لهم.
ودعا خرباء الإتيكيت �إىل جتنّب التقاط ون�رش ال�صور يف املنا�سبات احلزينة �أو خالل زيارة
املري�ض داخل امل�ست�شف���ى ،معتربين �أن مواقع التوا�صل االجتماعي م�ساحة �شا�سعة تخلو من
ال�ضواب���ط ،من هنا يتوجّ ب عليكِ �ضبط ح�سابكِ بنف�سك ،نا�صحني ب�رضورة االبتعاد عن التقاط
ال�صور ذات احلركات والإيحاءات الغريبة ،لأنها قد تعك�س �صورة �سيئة عن �شخ�صيتك.
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الحجامة ..للوقاية من السرطان وبعض أنواع الشلل
قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سل���م�« :إن �أم َث َل ما تداويتم
ب���ه احلُجام���ة»( ..رواه البخاري
وم�سلم).
احلُجام���ة �ش���كل م���ن �أ�شكال
العالج يف الط���ب البديل للتداوي،
وه���ي طريقة طبّي���ة قدمية كانت
تُ�ستخدم لعالج كثري من الأمرا�ض،
لأن النا�س كان���وا يجهلون �أ�سباب
الأمرا����ض ،وكان���ت الو�سائ���ل
العالجية حمدودة جداً.
تعتم���د احلُجامة عل���ى ال�شفط؛
با�ستخ���دام بع����ض الك�ؤو�س على
موا�ض���ع الأمل ،وهن���اك نوعان لها:
حجامة رطب���ة (ا�ستخدام امل�شارط
و�إخراج ال���دم الفا�س���د) ،وحجامة
جاف���ة ،وه���ي م�شابه���ة لطريق���ة
احلجام���ة الرطبة ،لك���ن دون �رشط
اجلل���د وت�رشيح���ه ،و�أحيان ًا ال يتم
فيه���ا ت�رسيب الدم���اء ،لكن بتغيري
�ضغط اجل�سم الداخلي واخلارجي.
يف��ّس ررّ� البع����ض �أن ال�شف���اء
باحلجام���ه ه���و �أن ال���دم الفا�سد
يخرج من اجل�سم ،وه���و الدم الذي
يحمل كري���ات الدم احلمراء الهرمه،
�أو ال�شوائ���ب الدموي���ة والأخ�ل�اط
الرديئة ،التي ت�صل �إىل الدم بطريقة
�أو ب�أخرى ،ج���راء ا�ستعمال الأدوية
املختلف���ه والكيماويات ،وهذا الدم
الفا�سد يرتاك���م ويركد ويتجمع يف
مناط���ق معيّن���ة �أثن���اء دورته يف
اجل�س���م� .أعلى الظهر ه���ي مناطق
تتمي���ز ب�ضعف التدف���ق واجلريان
وبطء حرك���ة الدماء وال�رسيان بها،
فيكون التخل�ص منه بتنقيته ملجرى
الدم العام ،وت�سهيل وتن�شيط تدفّق
الدم النقي اجلدي���د ،وتنتج كريات
الدم حم���راء جديدة مكان الفا�سدة،
في�صبح الدم حيوي ًا و�صحي ًا �أكرث.

فوائد احلجامة
 -1ت�سلي���ك ال�رشاي�ي�ن والأوردة
الدقيقة والكبرية ،وتن�شيط الدورة
الدموية.
 -2ت�سلي���ك العُ ق���د والأوردة
الليمفاوية.
 -3ت�سليك م�سارات الطاقة.
 -4تن�شيط و�إثارة �أماكن ردود الفعل
يف اجل�سم للأجهزة الداخلية للج�سم،
فيزي����د انتباه املخ للع�ضو امل�صاب،
فيعط����ي �أوامره املنا�سب����ة لأجهزة
اجل�سم الداخلية باتخاذ الالزم.

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

 -5امت�صا�ص االخ�ل�اط وال�سموم
و�آث���ار الأدوية م���ن اجل�سم ،والتي
توج���د يف جتمع���ات دموية بني
اجلل���د والع�ض�ل�ات و�أماكن �أخرى
يف اجل�س���م ،و�إخراجها عن طريق
اخلرب�شة اخلفيفة على اجللد.
 -6تقوي���ه املناع���ة العام���ة يف
اجل�سم.
 -7تنظيم الهرمون���ات ،خ�صو�ص ًا
يف الفق���رة ال�سابعة م���ن الفقرات
العنقية.
 -8العمل عل���ى مواءمة الناحية
النف�سية.

 -9تن�شيط �أجه���زة املخ واحلركة
والكالم وال�سمع والإدراك والذاكرة.
 -10تن�شيط الغدد ،خ�صو�ص ًا الغدد
النخامية.
 -11رفع ال�ضغط عن الأع�صاب.
� -12إزال���ة بع����ض التجمع���ات
واالخالط و�أ�سباب الأمل.
 -13متت����ص الأحما�ض الزائدة فى
اجل�سم.
 -14تزي���د ن�سب���ة الكورتي���زون
الطبيعي يف الدم ،فيختفي الأمل.
 -15حتفّز املواد امل�ضادة للأك�سدة.
 -16تقلّل ن�سبة البولينا يف الدم.

 - 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بناء حتت���ي �أ�سفل البناء الأ�سا�سي  /ن�صف
بلبل
1
 - 6من �أجل  /نتبع نهجا � /سقيا الأر�ض
2
� - 7أ�سم ا�شارة مثنى  /غ�صن
3
� - 8أعلى  /يف هذا املكان
 - 9مل����ؤه الإباء وال��ش�رف (معكو�سة)  /حرف
4
جازم  /اليوم ال�سابق
5
 - 10حوار للت�سلية  /نبات ي�ستخرج منه ال�سكر

6
7
8
9
10

�أفــقــي
� - 1سج���ن كان رم���زا للطغي���ان والظل���م كان يوم
اقتحامه يوم العيد الوطني حتتفل به فرن�سا كل عام
 - 2فرا�ش (معكو�سة)  /مبعنى حديث باالجنليزية
 - 3احد الوالدين  /نابع عن الود واملحبة
 - 4مزارع الربتقال يف فل�سطني

 -17تقلل من الكولي�سرتول ال�ضار يف
الدم ،وترفع ن�سبة الكولي�سرتول النافع.
 -18ترفع ن�سبة املورفني الطبيعي
يف اجل�سم.
 -19الوقاية من اجللطة الدماغية.
 -20تخفيف �آالم العمود الفقري.
 -21حت�سني الر�ؤيا.
 -22لعالج ال�ضعف اجلن�سي.
 -23لعالج بع�ض حاالت العقم.
 -24لعالج الت�شنج الع�ضلي.
 -25للوقاية من �أمرا�ض ال�رسطان.
 -26للوقاي���ة م���ن بع����ض انواع
ال�شلل.
 -27لعالج الأمرا�ض النف�سية.
�إ�ضافة �إىل م���ا �سبق ،تُ�ستخدم
احلجام���ة لع�ل�اج الروماتي���زم
وخ�شون���ة الركبة ،و�أم�ل�اح القدم
وع���رق الن�س���ا ،والنقر�س ،و�ضعف
املناعة ،وتنمي���ل الأذرع والأرجُ ل
و�آالم البطن.
كما تُ�ستخدم لع�ل�اج البوا�سري
والنا�س���ور والربو�ست���ات والكحّ ة
املزمنة و�أمرا����ض الرئة ،والقرحة
و�أمرا�ض الكل���ى ،والإم�ساك املزمن
والإ�سه���ال والتب���وّل ال�ل�ا�إرادي،
واالنط���واء والأرق ،و�ضيق الأوعية
الدموية وت�صلُّب ال�رشايني ،والتهاب
فم املعدة وكرثة النوم وح�سا�سية
الطعام والأمرا�ض اجللدية.
وكذلك يف عالج� :أمرا�ض القلب
وال�سك���ر والكبد وامل���رارة ،ودوايل
اخل�صي���ة ،وداء الفيل ،وعالج عدة
�أمرا����ض ن�سائي���ة ،منه���ا :نزيف
الرحم وانقط���اع الدورة والإفرازات
ب�أنواعه���ا ،وم�ش���اكل احلي����ض
وتن�شيط املبي����ض ،ووجود حليب
يف الث���دي بدون حم���ل ،و�آالم ما
بعد عملية الرحم ،ومغ�ص الدورة،
والتهاب الرحم..

عــمـــودي

 - 1زخرفة ا�سالمية  /ت�ضاري�س بحرية حتتوي
على املرجان
 - 2دول���ة افريقي���ة ا�س�سه���ا عبي���د �أمريكيون
حمررون �أرادو العودة �إىل �أفريقيا  /ياب�سة
 - 3حف���ظ حق الوالدي���ن واحرتامهما  /ن�صف
رماد  /ن�ضوب وانتهاء
 - 4لغة و�ضعت من الأمم املتحدة لتكون دولية
ولكنها ف�شلت ف�شال ذريعا
 - 5اخلط���اط الوزير وا�ضع �أ�س�س خط الثلث يف
الدولة العبا�سية
 - 6تنتهي حياتها  /ثلثا هام
 - 7عن��ص�ر من عنا�رص مي���اه البحر تداوى به

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

اجلروح  /غري نا�ضج وغري م�شذب �أو مهذب
 - 8عن���ده  /و�صف يطلق عل���ى كل من لديه
موهبة ميكن تطبيقها يف عمل ما
 - 9كلم���ة �أ�صله���ا فار�س���ي تطلق عل���ى مواد
التلفزي���ون �أو اجل���زء غري املرئي م���ن قدرات
الكمبيوتر
 - 10مادة تفرزها البنكريا�س حلرق ال�سكر يف
الدم  /اذا جتاوز اثنني �شاع
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كاريكاتير

أول متجر لبيع بقايا الطعام والمنتجات الغذائية منتهية الصالحية
قام العاملون مب�رشوع «ذا رييل جانك فوود
(الوجبات ال�رسيعة احلقيقية)» ب�إحداث ث��ورة يف
الطريقة التي ينظر بها املواطنون لبقايا الطعام ،وذلك
من خالل بنوك الطعام اخلا�صة بامل�رشوع واملقاهي
التي يقوم الزبائن فيها بدفع ما ي�ستطيعون مقابل
�رشاء ما يحتاجون �إليه من بقايا الطعام.
القائمون على امل�رشوع يعملون الآن على اتخاذ
خطوة �أخرى يف تطوير مفهومهم عن بقايا الطعام،
وذلك ببيع الطعام  -الذي لوال م�رشوعهم كان �سي�ؤول
م�صريه �إىل مكب النفايات  -يف متجر كبري خا�ص بهم،
�إذ افتتح الفريق م�ؤخراً م�ستودع «ذا وايرهاو�س» ،وهو
املتجر الأول بربيطانيا ،والذي يهدف �إىل تقليل كمية
بقايا الطعام التي تُنتجها اململكة املتحدة كل عام،
والتي تبلغ حوايل  10ماليني طن .ويهدف امل�رشوع
�أي�ض ًا �إىل م�ساعدة الأ�رس املتع�رسة مادياً ،وذلك ببيع
االحتياجات الأ�سا�سية للمعي�شة ب�أ�سعار معقولة.
يعمل املتجر الذي يقع مبنطقة باد�سي بالقرب

من مدينة ليدز ،بنف�س طريقة عمل املقاهِ ي اخلا�صة
بامل�رشوع� ،إذ يقوم الزبائن بدفع ما ي�ستطيعونه
يف مقابل الطعام املعرو�ض ،وال��ذي لوال ذلك كان
�سيتجه �إىل �صناديق القمامة ..وعن ذلك يقول الطاهي
�آدم �سميث؛ م�ؤ�س�س م�رشوع «ذا رييل جانك فوود
( :»)TRJFPكنا ن�ستقبل كميات �ضخمة من الطعام يف
مقرنا املركزي مبدينة ليدز ،لدرجة �أن الطعام كان
يزيد عن حاجتنا ومل نكن ن�ستطيع منعه من التعفّن،
عندها قمنا بفتح امل�ستودع للعامة ،وحقق جناح ًا
�رسيعاً ..مل نخطط لذلك ،كان الأم��ر جمرد نتيجة
للأن�شطة التي نقوم بها.
و�أ�ضاف �سميث :معظم الطعام الذي نقّدمه ال ي�شكل
خطراً  ،فنحن حذرون جداً ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .غالب ًا ما
تكون تواريخ اال�ستهالك على املنتجات اعتباطية جداً،
فمن الذي قال �إن الطعام يف�سد بعد ليل اليوم الأخري
يف تاريخ ال�صالحية؟ بالن�سبة لنا ،مادامت اخل�رضوات
لي�ست متعفنة ،ف�إنه ميكن �أكلها.

قوات األمن والشرطة تعتقل حمامة
اعتقلت قوات ال�رشطة الهندية حمامة يف
منطقة «باثانكوت» �شمال البالد ،بعد �أن مت
الإم�ساك بها وبحوزتها ر�سالة تهديد �إىل رئي�س
الوزراء الهندي تاريندا مودي.
و�رصّح رئي�س ال�رشطة الهندية �أن احلمامة مت �إر�سالها
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

من احلدود الع�سكرية بني باك�ستان والهند ،وكان ن�صها:
«مودي ،نحن ل�سنا ال�شعب نف�سه الذي تعرفه منذ عام
 ..1971الآن كل طفل على ا�ستعداد للقتال �ضد الهند».
يُذكر �أن هناك حرب ًا م�شتعلة بني باك�ستان
والهند منذ عام  ،1971على ق�ضية ك�شمري.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

