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الحليف الروسي مستمر 
بدعمه المطلق لدمشق

السعودية تنسف هدنة يمنية غير 
معلنة بغاراتها على األسواق الشعبية

 
ّ

14 آذار.. »إنفخت الدف
ق العشاق«! وتفرَّ
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يف  ابراجه  انت�شرت  الــذي  ال�شرعي،  غري  االنرتنت  م�شاألة  تنته  مل 

مناطق �شمالية ف�شواًل، االأمر الذي طرح ت�شاوؤالت حول ما كان ك�شفه 

وزير االت�شاالت االأ�شبق جربان با�شيل ب�شاأن �شبكة جبل الباروك، وماذا 

حل باإبطالها، بينما �شدد مرجع نيابي كبري على �شرورة متابعة ف�شيحة 

االنرتنت اجلديدة التي مت�س بال�شيادة اللبنانية واالعتداء عليها، جراء 

التعاطي مع �شركات تتعامل مع العدو االإ�شرائيلي.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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فضيحة االنترنت.. اعتداء على السيادة اللبنانية

دولة »سوكلين« تفرض حلها ألزمة النفايات

الَهًبة اعادت القضية 
الفلسطينية إلى الواجهة

تونس ضحية عولمة التكفير

� هل بدأ اإلعداد لجامعة الشرق األوسط؟
� »الجامعة العربية«.. تاريخ مرير من اإلساءة لألمة
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صدمة االنسحاب الروسي.. 
مـاذا فـي الـنـتــائــج؟
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رماد »ربيع الكاز العربي«
ما عاد خافيًا، اأن حريُق »الربيع العربي«، لي�س ناجتًا 

عن ح���االت »االحتبا�س العربي«، بل هو فائ�س ارهاب 

واجرام وعن�رسية، من�ش���اأه »ا�رسائيل«، ت�ّش���كل نتيجة 

»االحتبا�س الهزائمي« لدى كيان االحتالل ال�ش���هيوين 

بعد هزميته يف لبنان بفعل �رسبات املقاومة.

كل فل�ش���فة »الربي���ع العرب���ي« ا�ش���تهدفت من���ذ 

االأ�ش���ا�س ا�ش���قاط املقاوم���ة، دواًل واأحزاب���ًا وحركات 

و�شعوبًا. وا�شتهدفت ا�ش���تكمال خمطط ت�شفية امل�شاألة 

الفل�شطينية، اما اإ�شتعار احلريق، فكان بحاجة اإىل عود 

ثقاب، ي�شعل النار يف ه�شيم املعاناة املتاأتية من غياب 

التنمي���ة، والغرائ���ز الهدامة التي تدي���ن بثقافة اجلهل 

واملوت واخلراب. 

لك���ن، م���ا ه���و حقيق���ي، اأّن املعان���اة االجتماعية 

واالقت�ش���ادية وحت���ى التنموي���ة، والغرائ���ز العرقية 

والطائفي���ة وحتى اللوني���ة، هي اأقل وطاأة وح�ش���وراً 

يف املجتمع���ات العربية، قيا�ش���ًا على م���ا تعاين منه 

املجتمع���ات االوروبية والغربية، وه���ذه حقيقة، تنزع 

عن الدول الغربية ال�ش���فة واالأهلية لت�شدير قيم احلرية 

والدميقراطية وحقوق االن�ش���ان، ال بل اأن الدول الغربية 

املت�ش���دقة بهذه ال�ش���عارات، ُمطالبة باأّن تتغلب على 

املعان���اة يف داخل جمتمعاتها، باخلطط وال�شيا�ش���ات 

الكفيلة بح���ل املع�ش���الت القائمة، خدم���ة لالغرا�س 

االن�شانية، ولي�س دعم احلروب العدوانية االرهابية لقتل 

الب�رس وتدمري احلجر وهدم العمران وتقوي�س االقت�شاد.

حديث الغ���رب عن احلري���ة والدميقراطي���ة وحقوق 

االن�ش���ان توقف، لكن »الفو�شى اخلالقة« م�شتمرة، وقد 

�ش���ارت ارهابًا دمويًا مدمراً، واحلريق م�ش���تعل يف كل 

اأرجاء العامل العربي، ن���اراً تطال بلهيبها بع�س الدول، 

وجمراً حتت الرماد يف دول اأخرى، ومع ذلك، فاإّن بع�س 

العرب ي�ش���بون زيوت نفطهم حتى ت�شتد النار ا�شتعاراً، 

وتلته���م اأخ�رس احلياة، وهذا ما تريده »ا�رسائيل« التي 

تعتمد يف حروبها العدوانية �شيا�شة االأر�س املحروقة، 

قبل تنفيذ اجتياحاتها وهيمنتها..

اإذن، لي����س جتنيًا القول، ب���اأن »الربيع العربي« هو 

احلري���ق القات���ل بعينه، حري���ق اأ�ش���علته »ا�رسائيل« 

االرهابية بوا�شطة حلفائها واأتباعها وادواتها، ولو عاد 

البوعزي���زي اىل احلياة مرة اخرى، وراأى جرائم االرهاب 

يف مدين���ة بن قردان التون�ش���ية، ويف ليبيا و�ش���وريا 

والعراق وفل�ش���طني املحتلة، الختار اأن ي�شت�ش���هد بعز 

على اأر�س فل�شطني يف مواجهة االرهاب ال�شهيوين.

�ش���وريا يف قلب احلريق، الأنها دولة مقاومة، حا�شنة 

ل���كل حركات املقاومة يف االأمة، واملقاومة م�ش���تهدفة، 

الأنها تقاوم »ا�رسائيل« وحتارب االرهاب، وكل تو�شيف 

للمقاوم���ة عل���ى اأنها اره���اب، ال يخدم �ش���وى العدو 

ال�شهيوين.

اإّن م���ن يقف �ش���د املقاوم���ة، ومن ي�ش���ف املقاومة 

ارهابًا، يرتكب خطيئة ال تغتفر، بحق فل�ش���طني وبحق 

املقاومة، ويذهب بنف�شه اىل ال�شفة االأخرى، �شفة العدو 

ال�ش���هيوين، الذي هو من�ش���اأ االرهاب واالجرام، وم�شدر 

احلريق الذي يتهدد كل دول املنطقة. 

معن حمية

االفتتاحية

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

www.athabat.net

وقف من�ش���ق االأمانة العامة لقوى 14 اآذار 

فار�س �شعيد وحيداً يف مركز االأمانة العامة، 

لُيعل���ن النعي الر�ش���مي لق���وى انطلقت من 

َ»�رسيح« وانته���ت يف �رسيح، بعد اأن يئ�س 

من جم���ع هذه القوى على كلمة �ش���واء دون 

د اأنه قبل اإعت���الء منرب النعي،  جدوى، وت���ردَّ

كان ب�ش���دد تقدمي ا�شتقالته، لوال متنيات من 

الرئي�س فوؤاد ال�ش���نيورة عليه تاأجيل اخلطوة 

بانتظار مترير هذه املرحلة.

واحل�شيلة الواقعية، »انفخت الدّف وتفرَّق 

الع�ش���اق«، فال التحالفات االإنتخابية بقيت، 

وال مقول���ة »العبور اىل الدول���ة« باتت مترّ 

عل���ى اللبناني���ني، �ش���يما واأن معظم ملفات 

الف�شاد هي بعهدة حكومات 14 اآذار املتعاقبة، 

وملف النفايات على ف�شائحه، هو منوذج عن 

االأداء وعن الدولة الت���ي تنوي 14 اآذارالعبور 

باللبنانيني اإليه���ا، ومل ينتظر حلفاء االأم�س 

اأن ياأتي النعي من خ�ش���ومهم ال�شيا�شيني بل 

تولوا باأنف�شهم االإعرتاف اأن 14 اآذار قد انتهت، 

وع���اد االأقطاب اىل اأحزابهم يف حماولة جمع 

�ش���مل بعيداً عن »لبن���ان اأواًل«، يف حماكاٍة 

حميمية للقواعد ال�ش���عبية التي انكفاأت من 

�ش���احة ال�ش���هداء اجلامعة لها، اىل ال�شوارع 

احلزبي���ة بعد اأن بات البيال وقاعة م�ش���جد 

حممد االأمني ملجاأً للُنَخب التي انهزمت اأمام 

خيبات اجلماهري بها. 

اإنهي���ار 14 اآذار ب���داأ قبيل الع���ام 2013، 

والتمديد مرتني للمجل����س النيابي، هو بحد 

ذات���ه ن���اأٌي بالنف�س ع���ن مواجهة ال�ش���ارع 

االإنتخابي اليائ�س من وعود ال�شاحات، وخطاأ 

الفرقاء يف ه���ذا الفريق اأنهم ذهبوا بعيداً مع 

الرئي����س احلريري يف رهان���ات »الن�رس يف 

�ش���وريا«، وما عليهم االآن �شوى تقبُّل هزمية 

املح���ور االإقليمي املح�ش���وبني عليه وعلى 

راأ�ش���ه اململكة ال�ش���عودية، الت���ي خاب اأمل 

اأمريكا بها كاأداة الإ�شعال ال�رسق، وخاب اأملها 

هي ب�شعد احلريري لتحفيز ال�شاحة ال�شنِّية. 

واإذا كانت »القوات اللبنانية«، متما�شكة 

هيكليًا و�ش���عبيًا اأكرث من باقي احللفاء، فاإن 

تيار امل�ش���تقبل الذي ق���اد الفريق منذ العام 

2005 هو اخلا����رس االأك���رب، ويف الوقت الذي 
حفظ���ت في���ه الق���وات حقوقها يف ال�ش���ارع 

امل�شيحي، وخ�شو�شًا بعد التفاهم مع التيار 

الوطن���ي احلر، فاإن الرئي�س احلريري ي�ش���عى 

�ش���من كل منطقة لتفاهمات �شنِّية حتميه من 

نك�ش���ة االإنتخابات البلدي���ة املرتقبة، والتي 

مل ي�ش���تطع حتى االآن عرقلة اإجرائها، ووجد 

نف�ش���ه ُملزمًا لتفاهم مع النائب ال�شابق عبد 

الرحيم مراد يف البقاع الأن انتخابات بلديات 

ار م���راد« عليه يف  2010 اأظه���رت تفّوق »تيَّ
البقاعني االأو�ش���ط والغربي، كما اأن احلريري 

ُملزم بتفاهمات مع امليقاتي وال�ش���فدي يف 

ة يف املجل�س البلدي  طرابل�س لتكون له ح�شَّ

حتفظ له ماء الوجه، كما اأن عليه ا�شرت�ش���اء 

املرعبي وال�ش���اهر املتمرَِّدين عليه يف عكار 

كي ال يتلقى »امل�ش���تقبل« ال�شفعة القا�شية، 

واأي�ش���ًا �ش���اء اأم اأبى احلريري، فهو بحاجة 

اىل م�ش���ايرة اأ�شامة �ش���عد يف �شيدا، وتبقى 

اأمامه بريوت التي �ش���تكون اأم املعارك التي 

�ش���يخو�س فيها مواجهة م���ع حتالف التيار 

الوطني احلر – القوات، اإ�شافة اىل حزب اهلل.

واإذا كان���ت الكتائ���ب اللبناني���ة متار�س 

التمايز عن حلف���اء االأم�س من خالل مواقفها 

يف كافة امللفات، بدءاً من رئا�شة اجلمهورية 

وانتهاء مبلف النفايات، فهي متتلك على االأقل 

حيثية متنية مقبولة لكنها عاجزة »بلديًا« 

ع���ن مواجهة ماكين���ة النائب مي�ش���ال املر 

امُل�شتنفرة بالكامل هذه االأيام، اإ�شافة اىل قوة 

التيار الوطني احلر يف الق�ش���اء، اأما النائب 

دوري �ش���معون الذي مل تع���وِّم 14 اآذار حزبه 

ال���ذي انقر�س يف عهده على م�ش���توى القوة 

ال�شيا�ش���ية، فلن تقدِّم اأو توؤخر معه نهاية 14 

اآذار الأن الر�شى اجلنبالطي هو االأهم بالن�شبة 

اإليه لتاأمني املقعد »احُللم« له اأو لنجله يف 

ال�شوف م�شتقباًل.

امل�ش���تقلون من هذا الفريق ال���ذي كانوا 

ي�شتمدون حيثيتهم من حتالفهم مع امل�شتقبل 

اأمث���ال النائ���ب بطر����س ح���رب والنائب���ني 

ال�ش���ابقني �ش���مري فرجنية وفار�س �شعيد، هم 

الذين �ش���يدفعون الثمن االأك���رب، كونهم باتوا 

»يتامى الفقي���د«، ولو اأن اأمثال النائب ندمي 

اجلميل يعي�ش���ون اأجواء مكابرة ف�شفا�ش���ة 

فارغة، اأن روحية 14 اآذار باقية كما �رسَّح يف 

لقاء م�ش���ائي باالأ�رسفية ح�رسه ب�شعة ع�رس 

�شخ�شًا من اأن�شاره وحاول من خالله اجلميل 

اإقامة املوتى واإحياء 14 اآذار اإفرتا�شيًا!

رحي���ل 14 اآذار ال يعني انت�ش���اراً لفريق 

8 اآذار، الأن االإ�ش���تحقاقات القادم���ة �ش���تدفع 
باللبناني���ني اىل التع���ايل عن اإ�ش���طفافات 

الزواري���ب، واأم���ام تهديدات داع����س، والتي 

كان عنوانها اأ�ش���لمة امل�ش���يحيني يف لبنان 

اأو تدفيعه���م اجلزي���ة اأو قتلهم، هي ق�ش���ية 

وطنية �شيواجهها امل�شلمون قبل امل�شيحيني، 

واملطل���وب من 8 اآذار ومعه���ا التيار الوطني 

احلر، و�ش���ع ملف اإنتخابات الرئا�ش���ة على 

الرّف، بانتظار و�ش���وح م�شار االأزمة ال�شورية 

وتاأمني احلدود ال�رسقية وال�شمالية بالكامل، 

خ�شو�ش���ًا بعد القرار الرو�ش���ي باالإن�شحاب 

»اجلزئي« من �شوريا متهيداً لتفعيل العملية 

ال�شيا�شية.

يف اخلال�شة، ال رئي�س يف لبنان قبل ظهور 

الدخان االأبي�س من مدخنة ق�رس املهاجرين، 

وطاملا اأن الو�شع االإقليمي، خا�شة ال�شعودي 

– االإيراين ما زالت مدخنته تنفث َلهَبًا اأ�شود، 
ة على املكابرة  وطاملا اأن ال�ش���عودية م����رسَّ

حتى اآخر رمق، وحتلم بالهجوم على �ش���وريا 

عرب االأرا�ش���ي العراقية، وحي���ث يف العراق 

بالذات �ش���يكون الب���كاء ال�ش���عودي و�رسير 

االأ�ش���نان، فاإن على لبن���ان االإنتظار ومترير 

الطر�ش���ان حتى  الوقت وا�ش���تكمال حوارات 

اإ�شعاٍر اآخر.... 

اأمني اأبورا�شد

أحــداثأحــداث2

»14اأذار« من ال�ساحات اإىل القاعات

ق العشاق«!  وتفرَّ
ّ

14 آذار.. »إنفخت الدف

معظم ملفات الفساد 
هي بعهدة حكومات 14 آذار 
المتعاقبة وملف النفايات 

على فضائحه هو نموذج 
عن األداء
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همسات

¡ بدء التحقيق مع �شوكلني
حدد قا�شي التحقيق االأول يف بريوت غ�شان 

عويدات، احلادي ع�رس من ني�شان املقبل موعد 

البدءالتحقيق يف ملف»�شوكلني«، وا�شتدعى 

اليه���ا اجلهة املدعية اأي جميع االأ�ش���خا�س 

الذين تقدموا ب�ش���كاوى اأو اإخبار ات يف حق 

ال�رسكة اأومن ميثلهم، واملدعى عليهم ممثلو 

�رسكة »�شوكلني« وال�رسكات املتفرعة منها

¡ تاريخ غري م�رسف
ا�ستح���ر �سيا�س��ي خم���رم ذك��رى 14 اآذار 

تاري��خ  ل��كل  �رعي��ة  مول��ودة  اأنه��ا  فوج��د 

الرتاجعات والهزائم العربي��ة، معترباً عداءها 

للمقاومة ياأت��ي وكاأنه ا�ستكمال وتوا�سل مع 

احل��رب »الإ�رائيلي��ة« عل��ى فل�سط��ن وعلى 

روح النهو���ض القومي، فذكر اأن��ه يف 14 اآذار 

1950، اأ�س��درت احلكوم��ة ال�سهيوني��ة قانون 
م�سادرة امالك الغائبن الذي مبوجبه �سادر 

ال�سهاينة كل اأر�ض اأو عقار لفل�سطيني غائب 

عن بلدته اأو بيته.

1964 حكم��ت حمكم��ة مغربي��ة  اآذار   14 ويف 

حكمًا غيابيًا باإعدام املنا�سل املغربي الكبري 

املهدي بن بركة، ويف 29 ت�رين الثاين 1965، 

اختطف��ت املخاب��رات الفرن�سي��ة بالتواطوؤ مع 

املخاب��رات املغربية والأمرييكة املنا�سل بن 

برك��ة، وما زال م�سريه جمه��وًل، وكيف متت 

ت�سفيته.

ويف 14 اأذار 1978، كان الجتي��اح الإ�رائيلي 

للجنوب حتت ا�س��م »عملية الليطاين«، واإقامة 

دويل��ة العميل �سعد ح��داد، واإن�س��اء ما ي�سمى 

»جي�ض لبنان« احلر.

¡ حتذير من تاأجيل االإنتخابات
حذر عدد من ال�ش���فراء االأجان���ب من تاأجيل 

االإنتخاب���ات البلدية، بعد حماوالت مرجعية 

الذي  االإ�ش���تحقاق  �شيا�ش���ية تطي���ري ه���ذا 

�ش���يحرجها ويجربها على ال�شري بانتخابات 

نيابية.

¡ لن يعود اإالّ..
اأ�س��ار بع�ض املقربن من الل��واء اأ�رف ريفي 

اإىل اأنه لن يعود اىل احلكومة اإّل اإذا �سدر  قرار 

بحق الوزي��ر ال�سابق مي�س��ال �سماحة بعودته 

اىل ال�سجن من حمكمة التمييز الع�سكرية.

¡ هلع وخوف يف �شفوف اللبنانيني 
يف اخلليج

ت�ش���تمر العقوبات بحق اللبنانيني املقيمني 

يف اخلليج  بحجة اإنتمائهم اأو تعاطفهم  مع 

املقاوم���ة، فالق���رار اجلديد ال ي�ش���مل فقط 

اللبنانيني املوؤيدين حلزب اهلل بل كل �شخ�س 

متعاطف م���ع املقاومة، مما جعل اللبنانيني 

يف اخلليج يعي�شون حالة من الذعر دون اأي 

اهتمام ر�شمي من احلكومة.

¡ عملية تقومي
ك�سف��ت معلوم��ات اأن حزب��ًا لبناني��ًا مرموقًا 

وفاعاًل اأجرى تقوميًا للمواجهة املحتدمة مع 

دول��ة اقليمية كربى، حي��ث بينت النتائج، اأنه 

حق��ق نتائج اإيجابية اأكرث مما توقع، يف وقت 

ب��داأت تطرح يف خمتل��ف ال�ساح��ات العربية، 

ا�ستفه��ام ح��ول  دولي��ة عالم��ات  وعوا�س��م 

ال�سلوك الذي ت�سري به هذه الدولة.

¡ تراجع م�شتمر
م�ش���ادر يف ق���وى 14 اآذار، حملت زعماء يف 

ه���ذه القوى م�ش���وؤولية الرتاج���ع واالنحدار 

املتوا�ش���ل الذي حّل بها منذ انطالقتها، وان 

كل رهاناتها باءت بالف�ش���ل، الأن كثرياً منها، 

كان يهمه التمويل، قبل االأفكار والعقائد.

حق����ق زعيم »تيار امل�ش����تقبل« الرئي�س 

�ش����عد احلريري بعودت����ه اىل لبنان،اجنازا، 

بتوافق حكومة متام �ش����الم على ا�ش����تمرار 

�رسكتي »�شوكلني« و»�شوكومي« بعملهما 

يف جم����ع وطم����ر النفايات املتوا�ش����ل منذ 

اواخر ت�شعينيات القرن املا�شي، بعد ان هدد 

�ش����الم باالعتكاف وتعطيل احلكومة، اذا مل 

يتم التو�ش����ل اىل حل الزمة تراكم النفايات 

يف ال�شوارع منذ حواىل ثمانية ا�شهر. 

ال ي�ش����دق معظم اللبناني����ني بان ملكية 

�رسكة »�ش����وكلني« تعود اىل مي�رسة �شكر، 

وي����رون انه موظف ل����دى ال احلريري برتبة 

»�شاحب �رسكة«، فهو، كما روج عن ل�شانه، 

عندما �شدرت مرا�ش����يم تكليف ال�رسكة عام 

1999«ميل����ك �رسكة يف اململكة ال�ش����عودية 
على ق����د حاله«. وانه »لي�����س بحجم هذه 

ال�رسكة )اي �ش����وكلني(«. ولعل هذا ال�شعور 

الطاغي لدى ك����رثة اللبنانيني، الذي مل يتم 

نفيه من قبل ا�ش����حاب العالقة،ي�ش����اهم يف 

ا�ش����قاط م�ش����داقية احلكومات يف نظرهم، 

جتاه ملف النفايات.

تقول احدى الروايات ال�شعبية التاريخية 

»وعندما ادركت �ش����هرزاد ال�شباح، كفت عن 

ال����كالم املباح«. اما رواي����ة اللبنانيني عن 

ازمة النفايات امل�ش����تفحلة، فتقول »عندما 

تو�ش����لت اط����راف املحا�ش�ش����ة احلكومية 

اىل توافق، يت�ش����من ا�ش����تمرار عمل �رسكتي 

»�ش����وكلني« و�شوكومي« �ش����لكت مع�شلة 

النفايات درب احلل«. 

لكن هذا احلل االتي مل يعالج بعد م�شالة 

انع����دام الثقة بني املواطنني وامل�ش����وؤولني، 

خ�شو�شا ان موؤمتر البلديات االول الذي عقد 

1999، بعدالرتخي�س ل�رسكة �شوكلني«  عام 

وتكليفها ر�ش����ميا جمع ومعاجلة النفايات 

يف بريوت ومناطق اخرى، �شهد �شجاال حول 

فقدان ال����ف ومائتي مليار ل����رية من اموال 

»ال�ش����ندوق البلدي امل�ش����تقل«. وكان ذلك 

اول ت�ش����ليل متار�ش����ه احلكومات املتعاقبة 

ملنع اللبناني����ني، والبلدي����ات حتديدا، من 

معرفة حجم املبلغ الفعلي الذي تتقا�ش����اه 

»�ش����وكلني« وتواأمه����ا »�ش����وكومي« لقاء 

اعمالهما. حتى ان اكرث من �شيا�شي وم�شوؤول 

وقف ليقول، خالل ال�شنوات املا�شية، ان ما 

حت�شل عليه »�شوكلني« من اموال يرقى اىل 

»ا�رسار الدولة«. 

واك���رث ما يدف���ع اللبنانيني اىل ال�ش���ك 

يف خط���وات حكامهم يف ه���ذا امللف، لي�س 

فقط كف يد البلدي���ات عن دورها التقليدي 

يف معاجل���ة النفاي���ات يف نطاقها البلدي، 

ولي�س فقط م�ش���ادرة اموالها من ال�شندوق 

البلدي ل�ش���الح »�ش���وكلني«، وامنا �ش���م 

اذانهم عن م�ش���اريع بداأ عر�شها منذ اواخر 

ت�ش���عينيات القرن املا�ش���ي، تعتمد الطرق 

احلديثة املعتمدة يف ال���دول الغربية لفرز 

وتدوير النفايات، وحتويلها اىل مواد اولية، 

اي �ش���لعا يتكفل مردودها بتغطية تكاليف 

الكن����س واجلمع، فتكون البالد امام �ش���فر 

كلفة وحتى �ش���فر نفاي���ات، الن ما ال يتم 

تدوي���ره، يتم تخمريه واال�ش���تفادة منه يف 

انتاج غاز منزيل، ويبقى اقل من خم�شة يف 

املئة، م�ش���ريه املح���ارق البيئية، او الطمر 

ال�شحي.

لكن �رسكة »�ش����وكلني« اعتمدت �شيا�شة 

الطم����ر يف الدرج����ة االوىل.وحت����ول مطمر 

الناعمة، بفعل االخ����الل بالوعود والعقود، 

اىل كارث����ة بيئية بكل ما للكارثة من معنى، 

على ح�ش����اب �شحة �شكان املنطقة واجلوار، 

الن اهل املحا�ش�ش����ة من زعامات الطوائف 

وجدوا يف م�ش����ادرة ام����وال اللبنانيني عن 

طريق »�ش����وكلني« ما ي�شبه الدجاجة التي 

تبي�س ذهبا تتوزعه جيوبهم. حتى ان احدا 

مل يكلف نف�شه تو�ش����يح ما اثري موؤخرا من 

ان »�شوكلني« تقا�شت �شتني دوالرا عن كل 

ط����ن نفايات جمعته، بدل فرز مل تنفذه. وان 

املبالغ التي تقا�ش����تها من دون وجه حق، 

تقارب ال�شبعمائة مليون دوالر؟ من دون ان 

يحا�شبها احد او يراقب اعمالها!

وعندما ارتفعت اال�ش����وات تعرت�س على 

بقاء »�ش����وكلني« وا�ش����تمرار نه����ب اموال 

البلدي����ات، عوقب اللبناني����ون »بطمرهم« 

بنفاياته����م، التي حتول����ت اىل اهم املعامل 

و»املن�ش����اأت« يف لبنان ه����ذه االيام. حتى 

ان امل�ش����وؤولني اجته����وا اىل ما ه����و ادهى، 

بالتوجه نح����و ترحيل النفايات اىل اخلارج 

بكلفة تق����ارب 270 دوالرا للطن الواحد، الن 

مثل هذا احلل، الذي يكلف اللبنانيني حواىل 

�شبعمائة مليون دوالر �شنويا، يكفل ا�شتمرار 

عمل �شما�رسة �رسقة املال العام.

هكذا جرى تخيري اللبنانيني بني معاي�شة 

جب����ال النفاي����ات، او العودة اىل �شيا�ش����ة 

اجلمع والطمر بوا�ش����طة »�شوكلني« الباقية 

ابدا، رغم الوعود الكاذبة باجراء مناق�ش����ة 

جديدة. هي دولة »�ش����وكلني« التي تتحكم 

باللبنانيني، وتت�ش����لط على �شحتهم وعلى 

اموالهم، وهي ت�ش����به ما ن�شاهده يوميا من 

التعهدات وااللتزامات  توزيع حما�ش�ش����ات 

وامل�ش����اريع، التي هي فرع من ا�شل الف�شاد 

ال�شيا�شي واملايل، امل�شوؤول عنه هذا النظام 

الطائف����ي الذي عبقت رائحت����ه الكريهة منذ 

عق����ود، م����ن دون ان ينج����ح اللبنانيون يف 

التخل�س منه. 

عدنان ال�ساحلي

w w w . a t h a b a t . n e t3

»�سوكلني«.. عود على بدء

دولة »سوكلين« تفرض حلها ألزمة النفايات

عندما توصلت اطراف المحاصصة 
الحكومية الى توافق يتضمن 

استمرار عمل شركتي »سوكلين« 
و»سوكومي« سلكت معضلة 

النفايات درب الحل
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الحليف الروسي مستمر بدعمه المطلق لدمشق
والتحلي���ات  املواق���ف  ك���رت 

والت�أويات ب�س�أن القرار الرو�سي الأخري 

ب�س���حب ق���وات رو�س���ية من �س���ورية، 

وب����رف النظر عن ابع����د التحليات 

الت���ي انطلقت ف���ور الإع���ان عن هذا 

القرار، ف�إنه ل بد من ت�س���جيل عدد من 

املاحظ�ت اله�مة.

قد يك���ون �روريً� مراجع���ة القرار 

الرو�سي، ب�لإعان عن ان�سح�ب القوات 

من �سورية، اإذ ج�ء فيه اأن »الإن�سح�ب 

مت ب�لتن�سيق مع الرئي�س ب�س�ر الأ�سد«، 

والأهم اأن »بوتني اأبلغ الأ�س���د ه�تفيً� 

بقراره«، مم� يعني اأن اخلطوة الرو�سية 

من�سقة مع دم�سق مت�مً�.

اأكد اجل�نب�ن ال�سوري والرو�سي يف 

بي�ن�ت �س�درة على اأعلى امل�ستوي�ت 

يف مو�س����كو ودم�س����ق عل����ى تعزي����ز 

البلدين وعلى  ب����ني  الوثيق  التح�لف 

العم����ل امل�س����رك ملح�رب����ة الإره�ب 

ومواجهته، واأن رو�سي� تدعم و�ستدعم 

اجلي�س ال�س����وري ب�سكل عملي ومب��ر 

ل�رب الإره�ب والق�س�ء عليه.

اأن القرار الرو�سي �سدد على الإبق�ء 

البحرية  الرو�س����يتني  الق�عدتني  على 

يف طرطو�س، واجلوية يف حميميم، مع 

بق�ء قوات احلم�ية اخل��سة بهم�، مب� 

يف ذلك ال�س����واريخ الرو�سية احلديثة 

 »S400«و »S300« ج����داً  واملتط����ور 

ب�لإ�س�فة  ال�س����ورية،  الأجواء  حلم�ية 

اإىل وحدات الطريان ال�س����تطاعي التي 

تراق����ب وق����ف العملي�ت الع�س����كرية، 

وه����ي ترتك����ز ب�س����كل خ������س على 

التي تتواجد فيه� اجلم�ع�ت  املن�طق 

امل�س����لحة التي اأعلنت موافقته� على 

ال�سي��س����ية،  العملي����ة  يف  الدخ����ول 

وفع����ًا القت جمموع�����ت عديدة منه� 

ال�ساح وانخرطت يف عملي�ت واآلي�ت 

تقوده�  الت����ي  الوطنية  امل�س�����حل�ت 

الدولة الوطنية ال�سورية.

رئي�����س  اإع����ان  لفت����ً�  ك�ن 

�س����ريغي  الرو�س����ية  الديبلوم��س����ية 

لفروف اأنه ي�س����جل تقدمً� على جميع 

م�س�����رات الت�سوية  ال�س����ورية، م�سدداً 

عل����ى �رورة الق�س�����ء عل����ى تنظيم 

داع�����س وجبهة الن�����رة وغريه� من 

املدرجة  وتلك  الإره�بي����ة  التنظيم�ت 

عل����ى لئح����ة الإره�����ب الدولية، من 

الق�عدة واخواته�، ب�لتن�سيق والتع�ون 

والتك�مل مع اجلي�س ال�سوري.

ورمب����� ك�نت ه����ذه اللفتة بر�س����م 

ال�سعودية التي تن�ر الق�عدة وداع�س 

وكل ا�س����ك�ل الإره�ب حي����ث له� نفوذ 

يف اأي مك�ن، كم� هو ح��س����ل الآن يف 

جنوب اليمن، فتعيث الق�عدة وداع�س 

خرابً� يف عدن وح�رموت و�سبوه ويف 

غريه�، وهن� ثم����ة حقيقة، قد تعلمه� 

مملكة الرم�ل وعلى الأرجح ل تعلمه� 

اأن مق�سلة الدم التي تدعمه� يف �سورية 

والعراق واليمن، وتهدد به� اخواته� يف 

جمل�س التع�����ون اخلليجي اإذا خرجوا 

عن طوعه�، هي اأي�سً� مطحنة للعظ�م، 

ومن هن�����، بداأت الكثري من الأ�س����وات 

�س����واء يف الداخل ال�سعودي من بع�س 

الأم����راء اأو عل����ى م�س����توى اخلليج اأو 

على م�س����توى الع�مل حتذر احل�كم اأو 

احلك�م ال�سعوديني من �رب الروؤو�س 

يف اجلدران ال�س����ميكة، ف�ل�س����عوديون 

الذروة يف ت�س����عيدهم، وطبلوا  بلغوا 

وزمروا طويًا ملن�ورتهم »احلربجية« 

الت����ي اطلقوا عليه� »رعد ال�س����م�ل«، 

اأجله� ع�رين دولة،  وا�س����تجلبوا من 

ودفعوا ك�مل م�س�ريف واإق�مة ومن�ورة 

اجلنود الذين قي����ل اأن عددهم ن�هز ال 

150 األفً�.
»رع���د ال�س���م�ل« نفذته���� مملكة 

الذهب الأ�سود يف »حفر الب�طن« حيث 

الق�ع���دة الع�س���كرية الأمريكية وعلى 

مرمى حجر من احلدود العراقية.

م�ذا تريد الري��س؟ واإىل اأين تندفع، 

وتدفع الأمور يف املنطقة؟

ب�سكل ع�م، ف�إن الأهداف التي اأعلن 

الرئي�س الرو�سي اأنه� حتققت يف �سورية 

تتمثل يف عدة اجت�ه�ت واهداف اأبرزه�:

ال�س���وري  تف���وق اجلي����س  ثب����ت 

وا�سرداد، م�س�ح�ت وا�سعة من الرا�سي 

ال�س���ورية الت���ي ك�نت حتت �س���يطرة 

الإره�ب.

حققت العملي�ت الع�سكرية الرو�سية 

وال�سورية ردعً� را�سخً� للطوراين الركي، 

الذي بداأ يع�ين من �ر اأعم�له، ب�س���كل 

يت�س����ءلون  الع�مليني  املراقبني  جعل 

م����ذا بقي م���ن رجب طي���ب اأردوغ�ن، 

ال���ذي ب�ت يتلقى عل���ى ظهره �رب�ت  

املط�رق، التي قد جتعل اجلي�س الركي 

يوجه له يف حلظة م�، ال�ربة الأخرية، 

خ�سو�س���ً� بعد النتق����د العنيف الذي 

وجهه ب�راك اوب�م� له ولل�سعودي.

ال�س���ورية  التط���ورات   يف خ���ال 

الأخ���رية التي حمل���ت جن�ح�ت كربى 

مو�س���كو  ال�س���ورية، جددت  للجي����س 

الر�س�نة الع�سكرية ال�سورية �سواء عرب 

جتديد �ساح الطريان وال�سواريخ اأو عرب 

امليك�نيكية  والعملي�ت  الآلي�ت  جتديد 

ك�ساح الدب�ب�ت واملدرع�ت واملدفعية 

وغريه�.

ب����أي ح����ل، املب����درة الرو�س���ية، 

ح�س���مت الكثري من الوق�ئع والتف��سيل 

ومف�ده� اأن احلليف الرو�س���ي م�س���تمر 

بدعمه املطلق لدم�سق وللرئي�س ب�س�ر 

الأ�س���د وللجي�س العربي ال�سوري الذي 

يقود عملي����ت مواجه���ة الإره�ب بكل 

انواع���ه وا�س���ن�فه، والع�مل بب�س����طة 

مط�لب بدعم���ه، اإذا ك�ن فعًا جديً� يف 

ف�لرو�سي  وبب�س�طة  الإره�ب،..  حم�ربة 

الذي �سن بعد 30 اأيلول مع بدء غ�راته 

عل���ى مواقع الإره�ب غ����رات بدءاً من 

القواعد الع�س���كرية اجلوية يف رو�سي�، 

ووج���ه �س���واريخه من البحر الأ�س���ود 

بدقة متن�هية، اأ�س���بح اأكر قدرة على 

الازمة وال�رورية  ال�رب����ت  توجيه 

�س����عة تنطلب احل�جة اإىل ذلك... واليد 

الرو�س���ية م� تزال على الزن�د... ح�سب 

تعبري ديبلوم��سي رو�سي مرموق.

اأحمد زين الدين

تعزيز القاعدة البحرية الرو�سية يف طرطو�س

الحـريــري مـا بـين العـام 2011 و2016
يف مثل هذه الأي�م منذ نحو خم�س���ة اأعوام، خلع 

الرئي�س �سعد احلريري �سرته وم�سى يف اإنتظ�ر �سقوط 

الدولة ال�س���ورية، وحدد وحلف�وؤه اي�مً� ثم �سهوراً ثم 

�س���نينً�، لهذا »اليوم املوعود«، لكنه مل ي�أت، وبذلك 

�سقطت ره�ن�ت احلريري وراعيه الإقليمي على خ�س�رة 

حمور املق�ومة يف املنطقة، عنده� اأيقن ال�سعودي اأنه 

ع�جز ع���ن القي�م ب�أي تغيرٍي درام�تيكي يف الو�س���ع 

الداخلي اللبن����ين، فلج�أ اىل اتخ�ذ تدابري تع�س���فية 

يف حق اللبن�نيني، يف حم�ول���ة لت�أليب الراأي الع�م 

اللبن�ين �س���د  حزب اهلل، اإنتق�مً� منه، كونه اأحد اأكرب 

امل�س�همني يف هزمية »اململكة« على امتداد املنطقة 

من اليمن اىل جنوب لبن�ن.

كذلك ح�ولت ال�س���عودية عرب وكائه� يف لبن�ن 

ا�س���تخدام الورقة الأمنية يف وجه املق�ومة، من خال 

ورود معلوم�ت عن اإت�س����لت ب���ني جه�ت قريبة من 

»تي�ر امل�س���تقبل« واأخرى من »ال�سلفيني« و»ق�دة 

املح�ور« ال�س�بقني يف طرابل�س، لهذه الغ�ية، �سبقه� 

كام منقول عن وزير العدل امل�ستقيل اأ�رف ريفي، عن 

ا�س���تعداده لتنظيم »مق�ومة« �سد حزب اهلل، غري اأن 

الت�س����لت احلريرية ب�ءت ب�لف�سل، لأن الطرابل�سيني 

غ���ري م�س���تعدين ليكون وق���وداً »ملع����رك احلريري 

الدنكو�س���وتية«، ثم ذه�به اىل ت�سوي�ت على ح�س�ب 

دم ابن�ئهم، كم� جرت الع�دة، واأخره� ك�ن قبل ت�سكيل 

احلكومة ال�سامية.

ومل ينجح »الوكاء« اأي�س���ً� يف حم�ولة ت�سليح 

خميم�ت الن�زحني ال�س���وريني يف عك�ر، لتهديد الأمن 

القومي ال�س���وري، من املن�طق احلدودية اللبن�نية، م� 

قد يدفع القوات ال�سورية، ورمب� الرو�سية للت�سدي لهذا 

التهديد، ل�سيم� اذا اقرب اخلطر التكفريي من الق�عدة 

البحرية الرو�سية يف طرطو�س.

اأم����م هذا الواق���ع، وبعد عجز ال�س���عودية ب�أخذ 

املنطق���ة و�س���منه� لبن�ن اىل حيث تري���د، اأي �رب 

العم���ود الفقري للمق�ومة، املتمثل ب�حلكم ال�س���وري، 

واإ�سع�ف حزب اهلل يف لبن�ن، حت�ول اململكة احلف�ظ 

على اإتف�ق الط�ئف، التي ك�ن له� اإ�س���ه�م ا�س��سي يف 

اإنت�جه، ولو ل�س���تة اعوام اإ�س����فية على الأقل، كونه 

ي�سكل اأحد مكت�س�ب�ته� يف املنطقة، يف �سوء �سل�سلة 

الهزائ���م التي تتلقه���� من اليمن م���روراً يف البحرين 

والعراق و�سوًل اىل �سورية.

ولهذه الغ�ي���ة اأقدم احلريري وب�إيع�ز �س���عودي 

على تبني تر�سيح الن�ئب �سليم�ن فرجنية اىل رئ��سة 

اجلمهوري���ة، مل� ل���ه من رمزية يف حم���ور املق�ومة، 

اإ�س����فة اىل ان لديه جترب���ة يف »حكم الط�ئف«، من 

خال توليه حق�ئب وزراية منذ الع�م 1990 اىل الع�م 

.2005
اإم���� العم�د مي�س����ل عون، فهو لي���زال مرفو�س 

�سعوديً�، لنه خ�رج �سلطة الط�ئف، واأي�سً� لن وجوده 

يف ق�ر بعبدا، ي�س���كل تهديداً للم�س����لح ال�سي��سية 

وامل�دي���ة لبع�س ال�س��س���ة التقليدي���ني يف الداخل، 

خ�سو�سً� يف �س�أن ملف ا�ستخراج النفط.

لريب اأن تبني زعيم »امل�ستقبل« لر�سيح رئي�س 

»املرده«، هو مبث�بة اإعان اعراف احلريري بف�س���ل 

م�روع مملتكه، وذه�به نحو ت�سوية توؤمن عودته اىل 

ال�س���لطة، بعد اإنتظ�ره نحو خم�سة اأعوام يف اخل�رج، 

وعقده املراهنة على اأم�ل ب�س���قوط �س���ورية، تبددت، 

واأ�سحت جمرد اأ�س���غ�ث اأحام، لذا ابدى يف مق�بلته 

ال�س���ح�فية الأخرية رغبته يف لق�ء ال�سيد ح�سن ن�ر 

اهلل.

وهن� يطرح ال�سوؤال، يف �س���وء النت�س�رات التي 

يحققه���� حمور املق�ومة يف املنطق���ة، واإنكف�ء الدور 

ال�سعودي فيه�، هل توافق املق�ومة على ت�سوية، تعيد 

احلري���ري اىل احلكم، يبدو ان ه���ذه الرغبة احلريرية، 

ل �س���دى له� ل���دى داوئر ح�رة حري���ك، وب�لت�يل من 

املبكر احلديث عن ت�س���وية، ل�س���يم� بعد الت�س���عيد 

ال�سعودي الأخري، واتخ�ذ الجراءات التع�سفية يف حق 

املت�س�منني مع املق�ومة.

ح�س�ن احل�سن

ديبلوماسي روسي: 
اليد الروسية 

ما تزال على الزناد
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ُخلطت الأوراق التف�و�س���ية يف 

الرو�س���ي  الرئي�س  ب�عان  جنيف، 

نّيته �س���حب ب�س���ع قطع����ت من 

قواته الع�سكرية، واعان املع�ر�سة 

اأنه� توؤيد مف�و�س����ت مب��رة مع 

احلكومة، وعلى الرغم من اأن م�س�ر 

املف�و�س����ت اجل�رية ك�ن قد حدد 

من قبل، اإل اأن م�س����ره� ل ميكن اإل 

اأن ي�سري على وقع العان الرو�سي 

املف�جئ للجميع.

قد تك���ون التحلي���ات تب�ينت 

يف حتليل اأ�س���ب�ب ه���ذه اخلطوة 

الرو�سية املف�جئة وهل هي موّجهة 

�س���د احللف�ء اأو �س���د اخل�سوم يف 

املنطق���ة، اأو الثن���ني مًع�، ولكنه� 

ب���كل الأح���وال، وكم� ح�س���ل يف 

التدخل الع�سكري الرو�سي املب��ر 

منذ اأ�س���هر، تعود لتخل���ط الأوراق 

من جدي���د، وتثب���ت اأن بوتني من 

اأمهر »لعبي ال�سطرجن« ال�سي��سي 

الدويل على الطاق.

وبغ����س النظ���ر عن الأ�س���ب�ب 

التي دفع���ت الرو�س اىل اإعان هذه 

ف الكثري من  اخلط���وة، وق���د ����رُ

احلرب واجلهد لتحليله����، فم� الذي 

ميكن اأن تكون عليه نت�ئجه�، على 

ال�سعيدين الع�سكري وال�سي��سي؟

بع����س  تهلي���ل  اإن  بداي���ة، 

املع�ر�سني ب�أن الرئي�س الرو�سي قد 

خ�ف وتراجع، وه���ذا »بداية ن�ر 

للمج�هدي���ن« يبدو �س���خيًف� جًدا، 

ومنف�سًا عن اأي منطق، فا احلقيقة 

الع�سكرية على الأر�س ت�سي بهزمية 

اأو تراج���ع، ول �سخ�س���ية الرج���ل 

تع���رف اأي نوع من اخلوف اأو اجلنب 

اأو امك�نية الراج���ع اأم�م الأخط�ر. 

لذل���ك، ف����إن احلديث عن انك�س����ر 

رو�س���ي وتراج���ع وتخ���ٍل عن دعم 

النظ�م ال�س���وري ل ميكن اأن يرافق 

مع حتليل النت�ئج.

واقعًي����، فر�س الرو����س وجهة 

نظرهم يف ال�راع ال�سوري بتدخلهم، 

ال�سوري  للجي�س  الرافعة  و�س���ّكلوا 

وحلف�ئ���ه يف املنطقة، وهم ب�عان 

الن�سح�ب اجلزئي، يفر�سون وجهة 

نظرهم عل���ى العملية ال�سي��س���ية 

برمته����، ويه���ددون املعرقلني من 

القوى القليمي���ة والدولية. فهم قد 

على  وداعميه�  املع�ر�س���ة  اأجربوا 

القب���ول ب�لذه�ب اىل املف�و�س����ت 

والقب���ول ب�جللو�س عل���ى الط�ولة 

مع ممثلي الأ�س���د يف ال�سلطة وهذا 

يعّد مبث�بة اعراف ب�رعية النظ�م 

بع���د �س���نوات خم�س م���ن احلديث 

ع���ن ع���دم �رعيته. والي���وم، ب�ت 

اجلي�س ال�س���وري والنظ�م ال�سوري- 

ب�عراف اجلميع- ج���زًءا ل يتجزاأ 

الره�ب  ا�س���راتيجية مك�فحة  من 

يف املنطقة، و�روري لبق�ء الدولة 

ال�سورية وعدم انهي�ره�.

ث�نًي�- حقق الرو�س من تدخلهم 

الع�سكري ثم اعان بوتني الن�سح�ب 

ق�عدت���ي  ا�س���تمرار »ت�أمني  م���ع 

طرطو�س وحميميم ب�سكل حمكم من 

البح���ر والرب واجلو« ، نت�ئج دولية 

ه�مة، على �س���عيد تكري�س نفوذهم 

الدويل وفر�س رو�س���ي� لعًب� دولًي� 

ل ميكن تخطيه يف ال�رق الو�سط. 

وب�ت على المريكيني وحلف �سم�ل 

الأطل�سي التع�مل بواقعية مع وجود 

قبة ع�سكرية حم�سنة يف املتو�سط، 

ت�س����ف اىل قبتني �س�بقتني؛ الأوىل 

والأكرب اأن�س�أه� الرو�س يف ك�لينغراد 

مّت  والث�نية  البلطي���ق،  على بح���ر 

تطويره� يف �سبه جزيرة القرم بعد 

�سّمه�، على البحر الأ�سود.

الأت����راك-  اأعط����ى  ولق����د 

بتهورهم- للرو�����س ذريعة كربى 

لفر�س مث����ل هذه القبة الدف�عية، 

بعد ا�س����ق�طهم الط�ئرة الرو�سية 

وقت����ل طي�ره� فوق �س����وري�. اأم� 

الكلفة امل�دية والع�س����كرية لهذا 

الجن�����ز الت�ريخ����ي الع�س����كري، 

الرو�س  اأن  اإذ  فتب����دو ه�م�س����ية، 

جرّب����وا اأ�س����لحتهم وط�ئراته����م، 

�س����وق  وعر�س����وا منتج�تهم يف 

ال�س����اح بدون كلفة، وكم� ذكرت 

»وول �س����ريت جورن�����ل« اإن م� 

ك�ن  الرو�س����ية  الط�ئرات  اأفرغته 

�س����يتم ا�س����تخدامه يف التم�رين 

الع�سكرية بكل الأحوال«.

ث�لًث�- و�س���ع الرو����س ب�عان 

م���ن  كًا  اجلزئ���ي،  الن�س���ح�ب 

اأم����م  والوروبي���ني  الأمريكي���ني 

م�س���وؤولي�تهم، ف�لأمريكي���ون ب�توا 

جمربين اليوم على ال�س���غط على 

حلف�ئه���م للقبول ب�ل����روط التي 

ت�س���ّهل احل���ّل ال�سي��س���ي، واإقف�ل 

املع�بر املفتوحة التي يقوم التراك 

م���ن خاله���� بدف���ع املق�تلني اىل 

اجلبه���ة ملق�تلة اجلي�س ال�س���وري 

فيفر�س  الوروبيون،  اأم�  وحلف�ئه. 

اأن يكون القرار الرو�سي ب�لن�سح�ب، 

مبعًث� للقل���ق اجل���ّدي لديهم، لأن 

الن�س���ح�ب وابق�ء احلرب م�ستعلة 

اىل م���� ل نه�ية، �س���يدفع ب�ملزيد 

من الاجئ���ني اله�ربني من احلرب 

واجلوع اىل حدود اوروب� ولن ينفع 

معه� اأي خطط م�س���ركة مع تركي�. 

وعلي���ه، فليخف���ف الوروبيون من 

ومم�لأتهم  »الن�س�نية«  مزايداتهم 

لاأت���راك، لأن م� يقوم ب���ه الرو�س 

يف �س���وري� ي�س���ّب يف م�سلحتهم 

املب��رة بكل املق�يي�س.

اإًذا، ل يب���دو العان الرو�س���ي 

انف�س����ًل اأو تخ���ٍل ع���ن حلف�ئ���ه، 

فمعروف ع���ن بوتني اأنه ل يراجع 

ع���ن دع���م حلف�ئ���ه مهم���� ك�نت 

ال�سغوط واخل�س�ئر، وهذا م� بينته 

احلرب يف ال�رق الوكراين. وب�لرغم 

من التب�ين الرو�س���ي اليراين حول 

التي  القليمية »ال�س���نية«؛  اجلهة 

من املفر�س التع�مل معه� لت�سهيل 

احل���ل يف �س���وري�، اإل اأن خريط���ة 

الطريق الرو�س���ية واليرانية للحل 

يف �س���وري� تتق�طع�ن ب�سكل كبري، 

ول تتب�ين����ن يف روؤيتهم����، كم���� 

اأن بق����ء النظ�م ال�س���وري �روري 

للرو�س للحف�ظ على مكت�س���ب�تهم 

ونفوذهم يف ال�رق الو�سط، والتي 

ل���ن يتخلى عنه� الرو�س ب�س���هولة 

خوًف� اأو كرم���ى لعيون الوروبيني 

والأتراك اأو �سواهم�.

د. ليلى نقول

قاعدة حميميم.. تعزيز الوجود الع�سكري الرو�سي

¡ تخفي�س القوات الرو�سية صدمة االنسحاب الروسي.. ماذا في النتائج؟
امل�ست�س����رة ال�سي��س���ية والإعامية يف رئ��س���ة 

اجلمهورية ال�سورية بثينة �سعب�ن اأكدت اأن تخفي�س 

عديد القوات الرو�س���ية يف �سورية، خطوة طبيعية 

واإيج�بية متت ب�لت�س����ور مع احلكومة ال�س���ورية، 

والتف�ق ح�س���ل بن����ء على امليدان والدرا�س����ت 

الدقيقة، م�س���ددة على اأن هذه اخلطوة برهنت اأن 

قدوم اجل�نب الرو�سي ك�ن اإيج�بيً� وفع�ًل.

¡ ال�سي��سة الأمريكية والنت�ئج الك�رثية
اأ�ص��ارت �صحيفة االندبندن��ت الربيطانية يف مقال 

لل�صحف��ي »باتري��ك كوكب��رن« اإىل اأن الوالي��ات 

املتح��دة جتّنب��ت، ومن��ذ هجم��ات اأيل��ول 2001، اأن 

توّج��ه اأي ل��وم لل�صعودي��ة بالرغ��م م��ن كونها هي 

�صت »ال�صلفي��ة اجلهادية« الت��ي تقوم ب�صكل 
ّ
م��ن اأ�ص

اأ�صا�ص��ي عل��ى ب��ّث النع��رات والكراهي��ة الطائفي��ة 

وتتع��ّدى عل��ى احلق��وق االجتماعية وت�ص��ع املراأة 

يف منزل��ة دونّي��ة. وي�صي��ف الكات��ب اأن م��ا يث��ر 

 ال�صيا�صة 
ّ

اال�صتغ��راب هو اأن، ما يب��دو بداية لتغ��ر

االأمركية جتاه ال�صعودية وممالك اخلليج و تركيا، 

قد ا�صتغ��رق وقتًا طوياًل للغاي��ة، مت�صائاًل حول ما 

اإذا كان��ت االإدارة االأمركي��ة الت��ي �صتخل��ف اإدارة 

اأوبام��ا، �صتوا�ص��ل االبتع��اد عن ه��وؤالء »احللفاء« 

الذين ي�صعون ال�صتغالل القوة الع�صكرية وال�صيا�صية 

واأن  �صيم��ا  ال  اخلا�ص��ة،  مل�صاحله��م  االأمركي��ة 

ال�صيا�ص��ة االأمركي��ة قد اأ�صفرت ع��ن نتائج كارثية 

يف اأفغان�صتان و العراق و ليبيا و �صورية. 

¡ حتذير اأمل�ين
حذرت ال�سف�رة الأمل�نية يف اأنقرة، مواطني باده� 

من خطر وقوع اأعم�ل اإره�بية جديدة يف الع��سمة 

الركية قريب�، ون��سدتهم البق�ء يف بيوتهم.

وق�ل���ت ال�س���ف�رة، يف بي�ن »من ف�س���لكم ابقوا 

يف من�زلكم، وانتظروا �س���ري تط���ورات الأحداث«، 

م�سيفة »يجب اأن ننطلق من واقع وجود اخلطر«.

وح�سب معطي�ت الدبلوم��سيني الأمل�ن، ف�إن هن�ك 

معلوم�ت معينة ت�سري اإىل اإمك�نية ح�سول اأعم�ل 

اإره�بية جديدة يف اأنق���رة، مب� يف ذلك يف مراكز 

للتج�رة.

¡ ب�ري�س وبراغ وتركي�.. والنزوح
اأعل��ن رئي���س احلكومة الفرن�صية، مانوي��ل فال�س، اأن 

فرن�ص��ا �صتدعو خ��الل القمة بني االحت��اد االوروبي 

وتركي��ا، يف بروك�ص��ل، اإىل قي��ام »تع��اون فاع��ل« 

ب�صاأن الالجئني دون »ابتزاز«. وقال رئي�س احلكومة 

الفرن�صي��ة، مانوي��ل فال�س، اإن فرن�ص��ا �صتدعو خالل 

القمة ب��ني االحتاد االأوروبي وتركي��ا، يف بروك�صل، 

اإىل قي��ام »تع��اون فاعل« مع اأنقرة ب�ص��اأن ا�صتقبال 

الالجئ��ني، م�صتدركا بالقول: »ال ميك��ن القبول باأي 

ابتزاز« من قبل تركيا. واأ�صاف فال�س اأمام اجلمعية 

ا اأال ي��وؤدي هذا  الوطني��ة الفرن�صي��ة، اأن��ه يج��ب اأي�صً

التع��اون اإىل الت��زام اإ�صايف من قب��ل فرن�صا، م�صرا 

اإىل اأن باري���س تنف��ذ م��ا وع��دت ب��ه، با�صتقب��ال 30 

األ��ف الج��ىء »ال اأك��ر وال اأقل«، يف اإط��ار الربنامج 

االأوروبي اخلا�س بهذا االأمر.

الت�صي��ك تركي��ا،  اتهم��ت جمهوري��ة  اإىل ذل��ك فق��د 

ب�»ابت��زاز« االحت��اد االأوروب��ي م��ن خ��الل مطالبته 

مبزيد من االأموال لوقف تدفق الالجئني واملهاجرين 

اإىل اليون��ان. و���رح الرئي���س الت�صيك��ي، ميلو���س 

زميان، عقب حمادث��ات مع نظره البولندي، اأندريه 

دودا، يف ب��راغ اأّن االق��راح ال��ذي قدم��ه االحت��اد 

االأوروب��ي اإىل تركي��ا كان 3 ملي��ارات ي��ورو، واالآن 

تركيا تطالب ب�صتة مليارات يورو وهناك حديث عن 

مطالبتها بنحو 20 مليار يورو.

املناه���س  مبوقف��ه  املع��روف  زمي��ان  وو�ص��ف 

لالجئ��ني، تدف��ق املهاجري��ن باأع��داد كب��رة باأن��ه 

»غزو منظ��م« الأوروبا، داعيا اإىل ترحيل املهاجرين 

الأ�صباب اقت�صادية ومن ي�صتبه باأنهم اإرهابيون.

موضوع الغالف

اإلعالن الروسي ال يبدو 
انفصاالً أو تخٍل عن حلفائه 

فمعروف عن بويتن أنه ال 
يتراجع عن دعم حلفائه مهما 

كانت الضغوط والخسائر
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قبل عدة اأيام، �رسى ب�س����كل وا�سع 

حدي����ث عن اتف����اق بني م�س�����ؤولني 

�سع�ديني وحركة اأن�سار اهلل اليمنية، 

عن هدنة على احلدود ال�س����ع�دية – 

اليمنية.

وفعاًل �سهدت احلدود، بني البلدين 

ه����دوءاً اأوحى للمتابع����ني عن قرب 

الت��س����ل اإىل اتف����اق ل�ق����ف اإطالق 

النار، وامكان اإطالق عملية �سيا�سية.. 

وهذا ما �س����جع امل�اطنني اليمنيني، 

على ا�س����تغالل الهدوء واالنطالق اإىل 

االأ�س�����اق للتب�سع و�رساء حاجياتهم 

ال�رسوية.

فجاأة، واالأ�س�اق مكتظة باليمنيني 

�سن طريان التحالف ال�سع�دي غارات 

على �س�ق �سعبي يف حمافظة حجة 

احلدودية، ليح�س����د اأكرث من 110 من 

ال�سهداء واجلرحى.

مل يكن هناك اأي مربر لهذه الغارة 

ال�ح�سية، على �س�ق �سعبي، ال وج�د 

فيه الأي �سكل من اأ�سكال الع�سكرة.

ا�س����تهدفت  متتالية  غارات  ثالث 

هذا ال�س�ق املركزي يف حجه، والذي 

يعت����رب اأكرب اأ�س�����اق املحافظة ويقع 

على مقربة من احلدود ال�سع�دية يف 

ويق�سده  احلدودية  املالحيظ  منطقة 

االأهايل من معظم املناطق احلدودية.

وترافقت الغارات على �س�ق حجة 

ب�س����ت غارات اأخرى ا�ستهدفت منطقة 

بني احل�س����ن يف مديرية عب�س، مما 

اأوق����ع مزيداً من اخل�س����ائر الب�رسية، 

باالإ�سافة طبعًا اإىل الدمار الهائل يف 

املمتلكات واالأرزاق.

ثم����ة حديث وا�س����ع وت�س����اوؤالت 

ال�س����ع�دية  الن�ايا  ح�����ل  باجلملة 

احلقيقية من هذه الغارات املتجددة، 

يف ظل االأج�اء التفاوؤلية التي كانت 

ق����د انت�رست ع����ن اإمكاني����ة تكري�س 

الهدن����ة وال��س�����ل اإىل وقف نهائي 

الإطالق النار.

براأي اأو�س����اط مينية وا�سعة، فاإن 

غارات ط����ريان التحالف ال�س����ع�دي، 

تعن����ي اأن مملكة ال�هم، مل حتقق يف 

حربها على اليمنيني التي تقرتب من 

نهاية �سنتها االوىل، اأي اجناز ميداين 

و�سيا�س����ي، وه����� ما يعت����رب هزمية 

مدوي����ة، بالرغ����م من كل ال�س����خب 

االإعالم����ي الذي تث����ريه الريا�س عن 

انت�سارات هنا وهناك، ال بل اأكرث من 

ذلك، بات العامل يت�ساءل عن جدوى 

هذه احل����رب العبثية الت����ي تق�دها 

ال�س����ع�دية، وفيه����ا ت����دك بطريانها 

االأمريكي ال�س����نع كل البنى اليمنية، 

فال ت�ف����ر املدار�س وال اجلامعات وال 

االأيتام، بحيث  امل�ست�سفيات وال دور 

�س����ار الكثري م����ن منظم����ات حق�ق 

االإن�س����ان  �س�����اء على م�ست�ى االأمم 

املتح����دة، اأو عل����ى م�س����ت�ى الكثري 

م����ن دول العامل ين����ادون ملحاكمة 

ال�س����ع�دية على جرائم احلرب التي 

ترتك����ب، بح����ق االأطف����ال والن�س����اء 

وال�س����ي�خ، ومعامل التاريخ والرتاث 

احل�سارة.

وبراأي اأو�ساط ديبل�ما�سية غربية، 

فاإن املج����ازر التي يرتكبها التحالف 

ال�سع�دي، ل� ح�سلت يف اأي مكان من 

العامل، لكانت قد اوقفت احلرب، ولكن 

يبدو اأن حتالف مملكة ال�هم اأ�س����بح 

اأمام حقيقة قا�س����ية، تق�م على مبداأ 

»يا قاتل يا مقت�ل«.

اليمنية،  احلق�قية  االو�س����اط  اأما 

ال�س����ع�دية  اجلرائ����م  ان  ف����رتى 

اجلرائ����م  عل����ى  التغطي����ة  هدفه����ا 

ال�س����هي�نية التي ارتكب����ت وترتكب 

بح����ق الفل�س����طينيني واللبناني����ني 

»ال�سهاينة«  اأن  واإظهار  وال�س�ريني، 

اأكرث ان�س����انية من الع����رب، ودليلهم 

على ذلك اأن الكيان ال�س����هي�ين بعد 

جم����زرة قانا االأوىل يف جن�ب لبنان 

عام 1996 اوقف����ت العدوان الهمجي، 

ويف حرب مت�ز 2006، كان لل�س����م�د 

االأ�سط�ري للمقاومة وال�رسبات التي 

وا�ستهدافها  للعدو  املقاومة  وجهتها 

ب�س�����اريخها الداخل »االإ�رسائيلي«، 

دور يف وق����ف الع����دوان الذي ارتكب 

جمازر املن�س�����ري والنبطية وقانا- 

2، وه� ما ا�ستغل ل�قف العدوان.
ب����اأي ح����ال، ووفق����ًا للمعل�مات 

الت����ي حتدث����ت عنها اأك����رث من جهة 

غربي����ة واأمريكي����ة، ف����اإن ح�س����يلة 

خ�سائر ال�س����ع�دية ل�حدها يف هذه 

احل����رب تبلغ اأكرث م����ن 3 اآالف و500 

قتيل واأك����رث من 6 اآالف و500 جريح، 

وهذا الرقم ل� ح�س����ل يف اأي بلد من 

العامل كان كفياًل باأن يطيح باحلكم، 

باالإ�س����افة اإىل كل ذل����ك، فاإن����ه يف 

املناط����ق التي ح�س����ل فيها احتالل 

�س����ع�دي، وخ�س��سًا يف املحافظات 

اجلن�بية، كان انت�سار وا�سع لالإرهاب 

وخ�س��سًا لتنظيمي القاعدة وداع�س، 

وه����� ما جع����ل الرئي�س امل�س����تقيل 

والدمية ال�س����ع�دية عبد ربه من�س�ر 

ه����ادي يفر من عدن، ت����اركًا املدينة 

تعج يف االإرهاب والف��سى.

باأي حال، رمب����ا يف حديث باراك 

اوباما االأخري اإىل جملة »ذي اتلنتيك« 

ما يكفي للداللة اإىل اأي مدى و�س����لت 

اإليه مملكة ال�هم يف اإرهابها بتاأكيده 

اأن ال�سع�دية تعترب املم�ل االأ�سا�سي 

لالإرهاب، كا�سفًا اأنه منذ العام 1990 

م�لت الريا�س املدار�س ال�هابية يف 

العامل التي تخرج املتطرفني، م�سدداً 

على اأن اأ�س����دقاء وحلفاء وا�س����نطن 

خيب�����ا اآماله ب����دءاً من ال�س����ع�دية 

الراعي����ة االأوىل للتط����رف واالإرهاب، 

ح�سب تعبري الرئي�س االأمريكي.

حممد �سهاب

السعودية تنسف هدنة يمنية غير معلنة 
بغاراتها على األسواق الشعبية

خسائر السعودية 
في اليمن: أكثر 

من 10 آالف قتيل وجريح

اأثار الدمار التي خلفته الغارات ال�شعودية على �شوق حجة ال�شعبي

»فلسطين اليوم« عيٌن 
تحرس االنتفاضة.. 

وعيٌن تفضح االحتالل

لل�ح�سية  النمطي  ال�سل�ك 

التي ال حدود لها  »االإ�رسائيلية« 

العام  يف  فل�سطني  اغت�ساب  منذ 

1948، يحّط قطار همجيته، �سابًا 
قناة  مكاتب  على  غ�سبه  ج��ام 

»فل�سطني الي�م« والعاملني فيها، 

ترجمة لقرار احلك�مة ال�سهي�نية 

القا�سي  »الكابينت«،  امل�سغرة 

الف�سائية  ال��ق��ن���ات  مب��الح��ق��ة 

لالنتفا�سة  الداعمة  الفل�سطينية 

االعتداء  هذا  الثالثة.  الفل�سطينية 

اأب�سط  مع  واملتناق�س  ال�سافر 

�رسعتها  التي  احل��ق���ق  معايري 

االأمم  م�ؤ�س�سات ومنظمات ووكالة 

املتحدة يف املحافظة على حماية 

وو�سائل  وال�سحافيني  االإعالميني 

االإعالم. 

»فل�سطني  قناة  مكاتب  اقتحام 

الي�م« على يد ق�ة من جهاز االأمن 

الداخلي ال�سهي�ين »ال�سني بيت«، 

ت�سجع  القناة  اأن  واهية  بحجة 

�سد  العنف  على  حتري�سها  يف 

االعتداء  عن  نتج  وما  »اإ�رسائيل«، 

املكاتب،  ملحت�يات  حتطيم  من 

وااللكرتونية  الفنية  وخ�س��سًا 

فيها  العاملني  وتعر�س  منها، 

مبا  واالعتقال  والتنكيل  لل�رسب 

فيهم مدير القناة فاروق عليان من 

منزله، باالإ�سافة اإىل امل�س�ر حممد 

البث،  فني  �سبيب  و�سبيب  عمرو 

عمق  على  االعتداء  هذا  يدل  اإمن��ا 

القلق واخل�ف والرعب الذي يعي�سه 

الكيان باأجهزته االأمنية والع�سكرية 

وقطعان م�ست�طنيه، ب�سبب ت�ساعد 

يف  واملقاومة  االنتفا�سة  اأعمال 

ال�سفة والقد�س املحتلتني.

اإّن اعتماد االحتالل على �سيا�سة 

عما  ال�س�رة  وحجب  االأف���اه،  كم 

بحق  ي�مية  اإعدامات  من  يرتكبه 

واالقتحامات  الفل�سطيني،  ال�سعب 

لن  االأق�سى،  للم�سجد  الي�مية 

جتدي نفعًا لهذا املحتل الغا�سب، 

ولن جتلب له االأمن او االأمان عرب 

يف  االإجرامية  �سيا�ساته  اأوه��ام 

متكنها من اإخماد جذوة االنتفا�سة 

املقاومة  واأع��م��ال  املت�ساعدة، 

املتزايدة. 

على  االعتداء  هذا  ميثل  الي�م 

الي�م«  »فل�سطني  قناة  مكاتب 

كل  به  يعتز  �سدرها  على  و�سامًا 

وق�اه  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 

ونخبه ال�طنية واالإ�سالمية. لتبقى 

�س�تًا  ال��ي���م«  »فل�سطني  قناة 

االنتفا�سة  راي��ة  ترفع  و���س���رًة 

���س��اح��ات  ك���ل  وامل���ق���اوم���ة يف 

وعني  و�س�رة  فل�سطني.  وميادين 

العدو  وجرائم  ممار�سات  تف�سح 

ذرع��ًا  ���س��اق  ال���ذي  ال�سهي�ين، 

التي  الي�م«  فل�سطني  ب�»قناة 

ووثقت جمازره وحمارقه  الحقته 

اإىل  غ��زة  قطاع  م��ن  واإع��دام��ات��ه 

فل�سطني  ومناطق  والقد�س  ال�سفة 

التاريخية عام 1948. 

رامز م�سطفى
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ت�ساعدت الّهبة الفل�سطينية ومتيزت 

باخرتاقها  ال�س���ابقة  االنتفا�س���ات  عن 

الأرا�س���ي العام 1948، الت���ي كانت يف 

ال�س���ابق مبناأى عن عمليات املقاومني، 

فقامت بالعديد من العمليات يف »املدن 

اال�رسائيلية« )ت���ل ابيب و يافا والبلدة 

القدمية يف القد�س وكريات حان جن�ب 

فل�س���طني( وتن�عت ما بني طعن وده�س 

واطالق نار من �س���الح ف���ردي، وتكثفت 

يف اكرث من مكان وزمان، وكبدت العدو 

ال�س���هي�ين 28 قتي���اًل، وه���� عدد كبري 

بالقيا�س اىل عمر الهبة التي مل يتجاوز 

اخلم�سة اأ�سهر .

تعاطى اجلي�س اال�رسائيلي مع الهبة 

بطريق���ة اإجرامية كعادت���ه، فاأقدم على 

ا�س���ابتهم، ومنع  اعدام املقاومني بعد 

ط�اقم اله���الل االحمر من انقاذ حياتهم 

كما فعل مع ال�سهيدة اب� طري.

االجراء  اأنه به���ذا  اال�رسائيل���ي  ظن 

وباإج���راءات اأخ���رى، ك�س���عي نتنياه� 

اىل اكم���ال بناءاجلدارح�ل القد�س ويف 

ال�سفة الغربية البالغ 710 كلم، ي�ستطيع 

ان يح���د من تنامي ه���ذه الظاهرة التي 

اأرعبت م�ست�طنيه.

يف ظ���ل ه���ذه االج����اء املحم�مة، 

عاد احلديث عن ا�س���تئناف املفاو�سات 

فبادرت  الفل�س���طينية،  اال�رسائيلي���ة - 

فرن�س���ا اىل االعالن ع���ن عزمها الدع�ة 

اىل م�ؤمت���ر دويل يف ال�س���يف الق���ادم، 

ورغبتها يف الدع�ة اىل اجتماع باري�س 

للعملية  الدولي���ة  الدع���م  ملجم�ع���ة 

ال�س���لمية التي ي�س���ارك فيها 30 دولة 

م���ن دون ح�س����ر فل�س���طني وا�رسائيل 

قبل انعقاد ه���ذا امل�ؤمتر، وعزم الرئي�س 

اأوباما )ح�س���ب �س���حيفة وول�س���رتيت 

ج�رن���ال( عن اإع���الن خطته لل�س���الم 

التي يطال���ب فيه���ا »اإ�رسائيل« ب�قف 

البناء يف امل�ست�طنات كليًا وباعرتافها 

للدولة  عا�س���مة  ال�رسقي���ة  بالقد����س 

الفل�س���طينية، ويطلب من الفل�سطينيني 

االع���رتاف »باإ�رسائيل دول���ة يه�دية« 

والتن���ازل عن ح���ق الع�دة بالن�س���بة 

لالجئني الفل�س���طينيني، ودع�ة الرئي�س 

الفل�سطيني حمم�د عبا�س اىل عقد قمة 

اال�سالمي  التعاون  ا�س���تثنائية ملنظمة 

يف ماليزيا لطرح الق�سية الفل�سطينية، 

وقيام املبع�ث الفرن�سي لل�سالم بزيارة 

فل�س���طني وكذلك بايدن )نائب الرئي�س 

االمريكي( الذي عاد خايل ال�فا�س.

وهنا ن�ساأل ما هي العالقة بني هذه 

الهّبة واحلراك الدويل؟ هل ادرك اوباما 

بان م�سار الت�س�����ية يف فل�سطني قد 

ن�سج؟ وهل »اإ�رسائيل« جاهزة البرام 

هذه ال�س����فقة التي ط����ال انتظارها؟ 

الفل�س����طينية  بال�رسوط  تقب����ل  وهل 

)وقف بناء م�ست�طنات، واطالق �رساح 

اال�رسى..( ال�ستئناف املفاو�سات؟ وهل 

تقبل ب�ج�د الدولة الفل�سطينية على 

حدودها، وه����ي التي ترى فيها خطراً 

وج�ديَا عليها، خ�س��س����ًا بعد بروز 

ايران كق�ة اقليمية وازنة يف املنطقة، 

داعمة لنه����ج املقاوم����ة فيها وخط 

املمانعة؟ اأم اأنه حراك لذر الرماد يف 

العي�ن، وللتخفيف من وهج الهبة؟

الهّبة هذه احلقيقة،  ايقن �س����باب 

وعلم�����ا اأن الت�س�����ية م����ع ا�رسائيل 

�����رساب يح�س����به الظماآن م����اًء، وان 

التفاو�س معها مرف��س، وان مراهنة 

ال�سلطة الفل�سطينية على املفاو�سات 

خا�����رسة. ويخطيء حمم�د عبا�س اذا 

ظن بانه �سينتزع من نتنياه� اعرتافًا 

بدولة فل�سطينية، وان قب�ل نتنياه� 

باإ�ستئناف التفاو�س مع ال�سلطة، ه� 

لك�س����ب مزيد من ال�قت عله ي�ستطيع 

حتقي����ق حلم����ه بدول����ة ا�رسائيل من 

الفرات اىل النيل. 

اأع����ادت الهَبة االمل اىل ال�س����باب 

اليائ�����س، ال����ذي عان����ى من �س����ط�ة 

االحتالل واجرامه، واأحرجت ف�س����ائل 

املقاوم����ة الت����ي تاآكلتها امل�س����الح 

واالختالفات.

فهل تعترب وت�سع حداً خلالفاتها 

جانب���ا وتت�ح���د، وتن�س���ق اجله���د 

ملحاربة ا�رسائيل من اجل الق�س���اء 

عليها، وت�س���تفيد من احلي�ية التي 

هياأته���ا الهّبة يف ارا�س���ي 48، ومتد 

ي���د الع�ن له���ا، وتقراأ جي���دا دع�ة 

االإم���ام اخلامنئ���ي اىل حت�يل هذه 

الغربي���ة  ال�س���فة  يف  االنتفا�س���ة 

والقد�س اىل ث�رة م�س���لحة، ت�ستفيد 

م���ن دعم ايران حلركات املقاومة يف 

فل�س���طني ولبنان، والتي ُت�سكر على 

الهدية التي قدمتها لع�ائل �س���هداء 

الهّب���ة )7االف دوال لعائلة ال�س���هيد 
مع رعاية كاملة لها و30 الف للبيت 

املهدم(، وهل يع����د الزعماء العرب 

اىل ر�سدهم؟

اعط����ت ه����ذه الهبة دفع����ًا جديدا 

الق�س����ية  واع����ادت  للمقاوم����ني، 

رغ����م  ال�اجه����ة،  اىل  الفل�س����طينية 

حماولة ا�رسائيل طم�سها، ولهذا جتري 

املنطقة  الإغ����راق  حماوالت حمم�مة 

بالف����ن املذهبية، حلرف ال�رساع عن 

وجهته احلقيقية.

هاين قا�سم

الَهَبة أعطت دفعًا جديدا 
للمقاومين رغم محاولة 

اسرائيل طمسها

االنتفا�شة الفل�شطينية املتجددة                                                                                                       )اأ.ف.ب(

َبة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة
َ

اله

والق����ى  االأح���زاب  للق���اء  التن�س���يق  هيئ���ة   ■
وال�سخ�س���يات ال�طنية اللبناني���ة دان قرار وزراء 

اخلارجية العرب و�سم حزب اهلل املقاوم باالإرهاب، 

 لبناين من 
ّ
وق���رار احلك�مة ال�س���ع�دية بط���رد اأي

ال�سع�دية يبدي اأي تاأييد اأو تعاطف اأو يدعم ماديًا 

املقاوم���ة ، م�ؤكداً اأن مثل هذا الق���رار ال ُيعرب عن 

نب����س اجلماهري العربية اإمنا ع���ن م�قف االأنظمة 

العربية التابعة للغرب اال�س���تعماري والتي تخلت 

عن ق�س���ية فل�س���طني مل�س���لحة العدو ال�سهي�ين 

املحتل والغا�سب لالأر�س واملقد�سات.

■ حركة الأمة دانت التفجري الإجرامي الذي وقع يف 
العا�شم��ة الرتكية اأنقرة، معربًة ع��ن اأ�شدق م�شاعر 

التعزي��ة واملوا�ش��اة ب�شحاي��ا احل��ادث، ومتنياتها 

احلرك��ة  العاجل. وطالب��ت  بال�شف��اء  للم�شاب��ن 

بالوق��وف يف وجه القوى التي حت��رك املجموعات 

الإجرامي��ة ومتوله��م وترعاه��م، م�ش��ريًة  اإىل اأن ما 

تق��وم به ه��ذه اجلماعات من تخري��ب ودمار وقمع 

وقت��ل �ش��د �شع��وب اأمتن��ا يخ��دم م�شاري��ع الع��دو 

ال�شهي��و- اأمريكي ليتذرع بع��دم ا�شتقرار الأو�شاع 

لتفتيت وتق�شيم املنطقة.

وا�شتنك��رت احلركة  اإغ��اق الع��دو ال�شهي��وين مقر 

ف�شائي��ة »فل�شط��ن الي��وم«، بع��د اقتح��ام جي���ش 

يف  الغربي��ة  بال�شف��ة  الف�شائي��ة  مكات��ب  الع��دو 

م��ن  وع��دد  واعتق��ال مديره��ا  املحتل��ة  فل�شط��ن 

ال�شحفين، معت��رًة ه��ذه اجلرمي��ة اإ�شته��داف لكل 

و�شائل الإعام املقاوم الذي يف�شح جرائم الإحتال 

واإعتداءات��ه عل��ى ال�شع��ب الفل�شطين��ي واملقد�شات، 

معربًةعن ت�شامنها الكام��ل مع ف�شائية »فل�شطن 

اليوم«.

■ لق���اء اجلمعيات وال�سخ�س���يات االإ�س���المية يف 
لبنان هناأ �سماحة ال�سيخ حممد اأحمد ع�ساف على 

تعيينه رئي�س���ًا للمحكمة ال�رسعّية ال�سنّية العليا، 

�سائاًل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن ي�فقه يف مهامه ملا 

فيه كل خري خلدمة الدين وال�طن.

واأ�سار اللقاء اإىل اأن ما تعر�ست له العا�سمة الرتكية 

اأنقرة و�س���احل العاج ي�س���ت�جب تع���اون اجلميع 

للق�س���اء على املجم�عات االإجرامية فخطرها لن 

ي�ستثني اأحداً حتى الدول الداعمة لهم.

■ حركة  التوحيد ال�شامي ا�شتنكرت التفجري الآثم 
الذي ا�شتهدف اأنقرة الرتكية«، موؤكدة اأن »ا�شتهداف 

العربي��ة  وحوا�رضن��ا  مدنن��ا  كل  يف  الأبري��اء 

وال�شامية مدان كل الإدانة«.

ودع��ت اإىل مواجه��ة هذا الجرام بوق��ف التحري�ش 

وا�ش��كات ابواق الفتنة من جه��ة، ويف النطاق يف 

م�شار العداء لل�شهاينة ومن يرعاهم من جهة اخرى 

فهدفهم الذي بات يعرفه الداين والقا�شي هو تدمري 

بادن��ا م��ن خ��ال التحري���ش العرق��ي واملذهب��ي 

وغايتهم نهب الرثوات واملقدرات«.

■ جبهة العمل االإ�س����المي يف لبنان اعتربت اأّن 
املقاومة يف لبنان وفل�س����طني ه����ي فخر االأمة 

وهما عن�ان ال�رسف والع����زّة والكرامة، واأّن من 

هزم العدو ال�س����هي�ين الغادر يف جن�ب لبنان 

وقطاع غ����زّة الع����زّة ال ي��س����ف باالإرهاب، بل 

ينبغي تعليق و�س����ام املجد وال�رسف والبط�لة 

على �سدره وجبينه،

 ولفت���ت اإىل اأّن ق���رارات جامعة ال���دول العربية 

وجمل����س التع���اون اخلليج���ي ووزراء اخلارجية 

العرب التي �س���درت م�ؤخ���راً وو�س���مت املقاومة 

ب�سمة و�س���بغة االرهاب ال متثل ال�سع�ب العربية 

واال�س���المية التي اأثبتت للقا�سي والداين من خالل 

حتركاتها ال�سعبية وم�اقفها ال�سيا�سية املت�سامنة 

والداعمة وامل�ؤيدة اأّنها مع املقاومة �س���د االإرهاب 

ال�سهي�ين التكفريي اللذي ميعن باالأمة فتكًا وقتاًل 

وذبحًا وتدمرياً.
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ال�سيا�سية  القوى  رف�س����ت  عندما 

التون�سية تو�سيف حزب اهلل اللبناين 

بالإره����اب وبعد ا�س����تجابة احلكومة 

التون�س����ية ملطالب الأحزاب وهيئات 

املجتمع املدين، جاء الرد ال�س����عودي 

�رسيع����ًا ع����ر »غ����زوة بن ق����ردان« 

لتاأديب تون�س حكومة و�س����عبًا على 

موقفهم املتمايز عن املوقف ال�سعودي 

واخلليج����ي وفق منظوم����ة »نفذ ول 

تعرت�س« مما دفع احلكومة التون�سية 

يف موؤمت����ر وزراء اخلارجي����ة العرب 

لتاأييد البيان اخلليجي جمدداً وكذلك 

تعر�س العراق للتاأديب رداً على مواقف 

وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري الذي 

دافع عن حزب اهلل وحركات املقاومة 

يف الرد ال�س����عودي �رسيعًا عر ق�سف 

داع�����س لقري����ة »ت����ازة« الرتكمانية 

بالغازات ال�س����امة مما اأوقع اأكرث من 

80 اإ�س����ابة يف املدنيني ومع ذلك مل 
ي�س����تنكر اأحد ل من الهيئات الدولية 

ول م����ن جمل�س حقوق الإن�س����ان ول 

اجلامعة العربية وا�ستتبع ذلك تفجري 

اإنتحاري يف موقع عراقي على احلدود 

العراقية – ال�سعودية.

التاأديب ال�س����عودي ي�سمل كل من 

يخال����ف »طويل العمر« هذا ما حدث 

للبنان عر ا�س����رتداد الهبة الع�سكرية 

للجي�����س وكذلك حمو بند الت�س����امن 

مع لبنان احلا�رس الدائم يف اجلامعة 

العربي����ة )ل ي�س����من ول يغن����ي عن 

ج����وع( ومن ثم تهدي����د كل من يحمي 

اأو يتعاط����ف اأو يف����رح مل����ا يقوم به 

حزب اهلل للمعاقبة والطرد والإعتقال 

وحتى من يرى يف نومه حلمًا ل�سالح 

املقاومة!.

تون�����س كانت �س����حية الوهابية 

مرت����ني الأوىل عندما هاجر �س����بابها 

وبناتها اإىل �سوريا وبلغ عددهم الآلف 

وامل����رة الثاني����ة عن����د عودتهم بناء 

لأوامر خارجية، وللوهابية ال�سعودية 

ثاأر قدمي م����ع تون�س وعلمائها الذين 

رف�س����وا دع����وة حممد عب����د الوهاب 

لعلم����اء تون�����س باعتن����اق العقيدة 

الوهابية والرد امل�سهور ملفتي تون�س 

يف ر�سالته الناق�سة لنواق�س الإ�سالم 

عند حمم����د عب����د الوهاب. فق����د رّد 

ال�سيخ عمر املحجوب قا�سي ومفتي 

الديار التون�س����ية )توفى( عام 1807م 

حيث ق����ال: »وقد زعمت اأن النا�س قد 

واأ�رسكوا  اأموًرا،  الإ�س����الم  ابتدعوا يف 

باهلل من الأموات جمهوًرا يف تو�سلهم 

مب�س����اهد الأولياء عند الأزمات، ونذر 

الن����ذور اإليهم والقربات، واأن ذلك كله 

اإ�رساك برب الأر�س وال�س����موات، وكفر 

قد ا�س����تحللتم ب����ه القت����ال وانتهاك 

احلرمات، ولعمر اهلل اإنك قد �س����للت 

واأ�سللت، وركبت مراكب الطغيان مبا 

ا�س����تحللت، و�س����ّنعت وهّولت، وعلى 

تكفري ال�س����لف واخلل����ف عَوّلت، وها 

نح����ن نحاكمك اإىل كتاب اهلل املحكم، 

واإىل ال�س����ن الثابتة عن النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

فقل يل -يا اأخا العرب- هل قمت 

لن�رسة الدين اأم لنق�س عراه، وهل اأنت 

م�سدق بالوحي لنبيه اأو قائل: اإن هو 

اإل اإفك افرتاه؟ فانظر اأيها الإن�سان، ما 

هذا الهذيان، وكيف لعب بك ال�سيطان، 

وم����اذا اأوقع����ك في����ه م����ن اخل�رسان. 

فارجع عن هذا ال�س����الل املبني، وقل 

ربنا ظلمنا اأنف�س����نا واإن مل تغفر لنا 

وترحمنا لنكونَنّ من اخلا�رسين.

اإن ال�سعب التون�س����ي مثقف وذو 

بارز  وح�س����ور  �سيا�س����ية  دينامي����ة 

لهيئات املجتمع املدين على اإختالف 

توجهاته����ا العقائدي����ة وال�سيا�س����ية 

و�س����عب ملت����زم بالقومي����ة العربية 

وق�س����ايا الأمة خ�سو�س����ًا الق�س����ية 

بع�س  تخل����ى  )الت����ي  الفل�س����طينية 

حركاتها و�س����لطتها( عن التحرير اإىل 

الإرت����زاق واملقاولة فاأيدت ال�س����لطة 

اهلل  ح����زب  تو�س����يف  الفل�س����طينية 

بالإرهاب و�سمتت حركة حما�س ومل 

حتدد موقفًا وهو الذي اأعطاها ال�سالح 

ولغريها.

هذا هو الرد التون�س����ي قبل مئتي 

عام عل����ى حممد عب����د الوهاب الذي 

اأنذره����م بالقت����ل يف حال رف�س����هم 

لدعوته

والظاه����ر ان تهديده قد مت تنفيذه 

الآن يف ب����ن قردان التون�س����ية والذي 

�س����يتمدد اىل كل املغ����رب العرب����ي 

اإنطالق����ا م����ن ليبيا التي ا�س����تباحها 

الناتو عر اجلامعة العربية .

م����ع دعائن����ا لتون�س و�س����عبها 

بالأمن والإ�س����تفرار ورد كيد الوهابية 

باأ�سمائها املتعددة.

د.ن�سيب حطيط

تونس ضحية عولمة التكفير

هل نفذت السعودية 
تهديدها لتونس بعملية 

»بن قردان« اإلرهابية؟

�لعملية �لإرهابية يف بن قرد�ن جاءت بعد رف�س تون�س �لإمالء �ل�سعودي                                                        )�أ.ف.ب(

) العدد 395(  اجلمعة -18 اآذار - 2016

زار وف���د �س���حايف اإي���راين مركز 

جتم���ع العلماء امل�س���لمني حيث كان 

يف ا�ستقباله اأع�س���اء الهيئة الإدارية، 

وق���د رحب نائب رئي�س الهيئة الإدارية 

ال�س���يخ الدكتور عب���د النا�رس اجلري 

اإىل الأح���داث الأخرية  بالوفد م�س���رياً 

التي اأكدت فيه���ا اإدارة ال�رس الأمريكية 

والعدو ال�س���هيوين على العداء لأمتنا، 

وم���ا حتريك العداء م���ن جهة اململكة 

العربي���ة ال�س���عودية ومن ل���ف لفها 

باإجتاه اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،  

اإل موؤ�رساً على تنفيذ الأوامر الأمريكية 

وكذلك باحل���رب على الع���راق وعلى 

�سوريا واليمن وليبيا ل �سيما واأن هذه 

احلروب هو ما و�سعه كي�سنجر كمخطط 

خط���ري للمنطقة حيث اأُريد تق�س���يمها 

على خلفيات مذهبية وعرقية.

فلتجم���ع العلم���اء دور مهم على 

ال�س���احة العربية اإىل جانب ال�س���احة 

ال�س���احة  عل���ى  وكذل���ك  اللبناني���ة 

الإ�سالمية عمومًا، وخالل مراحل عمله 

وجهاده كان له اأثر كبري حيث ذهب اإىل 

اأوروبا وتوا�س���ل مع الفاتيكان حماوًل 

راأب ال�س���دع الديني، ليكون الدين هو 

عام���ل لق���اء وحمبة على امل�س���توى 

الإن�ساين ل عامل تفرقة وتباعد وتقاتل 

فه���ذا التجم���ع وعمله امله���م هو من 

بركات الثورة الإ�سالمية يف اإيران.

م����ن جهته �س����كر رئي�����س الوفد 

ال�س����حفي الإي����راين، التجم����ع على 

ُح�س����ن ال�س����تقبال م�س����يداً بجهود 

العلم����اء ودور التجم����ع يف احلفاظ 

على الوحدة الإ�س����المية، ومعتراً اأن 

هذا التجمع اأمنوذج فريد يف الوحدة 

والتاآلف، اآم����اًل اأن ي�رسي يف العامل 

الإ�سالمي ككل.

ملنا�س���بة الذكرى 41 ل�ست�س���هاد املنا�سل معروف �س���عد نظم التجمع 

الثقايف الوطني ورابطة ال�س���باب الجتماعي حما����رسة حا�رس فيه رئي�س 

التنظيم القومي النا�رسي �س���مري �رسك�س الذي حتدث عن �سرية ن�سال وجهاد 

معروف �سعد �سد الإحتالل والأطماع ال�س���هيونية والأمريكية باأر�س العرب 

وثرواته وكذلك �س���د القهر والظلم الجتماعي الذي مار�س���ه النظام اللبناين 

العفن املنحاز اىل جانب كبار الأغنياء على ح�ساب الفقراء.

واأ�ساف: دافع عن �سيدا عا�سمة اجلنوب اللبناين بوابة املقاومة، ووقف 

مع اأبنائها يف مواجهة العدوان ال�س���هيوين والبوؤ�س واحلرمان الداخلي دون 

غطاء حملي او اإقليمي، اإلّ اإميانًا بق�سية العرب املركزية فل�سطني.

محاضرة بذكرى استشهاد معروف سعد وفد صحافي زار تجمع العلماء المسلمين
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ثمة اأ�س���ئلة كثرية تطرح عن معنى 

بقاء جامعة ال���دول العربية، بعد اإلغاء 

ع�سوية �س���ورية فيها، وتوجيه التهديد 

والوعيد للبنان، وحتويل م�رس اإىل دولة 

هام�س���ية، وتوجيه ر�سائل موزعي الكاز 

العربي اإىل العراق �س���واء عر ت�س���عيد 

العملي���ات الإرهابي���ة اأو ع���ر التهديد 

بتق�سيم بالد الرافدين.

وللعلم ف���اإن جامعة الدول العربية 

انطلقت بقمتها الأوىل يف ان�س���ا�س يف 

م�رس عام 1946، بح�سور �سبعة دول فقط 

ال�سعودية،  هي: م�رس، �س���ورية، لبنان، 

اإمارة �رسق الأردن، العراق، واليمن، وقد 

لعب الرئي�سان ال�سوري �سكري القوتلي، 

واللبناين ب�س���ارة اخل���وري دوراً هامًا 

واأ�سا�سيًا يف �س���ياغة البيان اخلتامي، 

والقوتلي هو من اأطلق الألقاب على من 

ح����رسوا ذاك الجتم���اع، واملفارقة يف 

ذاك الجتماع اأن ال�س���عودية التي كانت 

ممثلة بويل العهد، الأمري �سعود بن عبد 

العزيز، املل���ك لحقًا، وبوزير اخلارجية 

الأمري في�س���ل، واملل���ك لحقًا، مل يكونا 

خمول���ني بتوقي���ع البي���ان اخلتام���ي 

واملق���ررات، لأن اأبيهما عبد العزيز، كان 

اأوكل الأمر ر�سميًا مللك م�رس فاروق، لأن 

يوقع عنه.

ن�سوق هذا الأمر، لالإ�سارة اإىل احلملة 

التي تقودها مملكة الرمال، �س���د لبنان، 

ب�س���بب موقفه امليثاقي الذي درج عليه 

منذ بداية ال�س���تقالل، من جهة، وب�سبب 

واملت�س���اعدة  امل�س���تمرة  العداء  موجه 

�س���د �س���ورية، من جهة ثانية، وتوجيه 

التهدي���دات، �س���د ال���دول العربية ذات 

الأنظمة اجلمهورية، كما هو حا�س���ل �سد 

تون�س واجلزائر، من جهة ثالثة، وت�سعيد 

احل���رب والقت���ل يف اليم���ن وحماولت 

تو�س���يع رقعة الإره���اب يف العراق من 

جه���ة رابعة، لأنها مل تكن اأ�سا�س���ية يف 

ذاك اللق���اء بعك�س م���ا كان عليه لبنان 

و�سورية وم�رس.

قد يكون واق���ع احلال هذا، هو حالة 

ت�س���ويرية مل���ا يجري على ال�س���احات 

العربية، لكن ما حتفل به ردهات جامعة 

ال���دول العربي���ة، هو اأ�س���د واأدهى، لأنه 

ح�س���ب راأي م�س���در ديبلوما�سي عربي 

خم����رسم، هو تنفي���ذ لو�س���ية الثعلب 

الذي  �س���يمون برييز  العجوز  ال�سهيوين 

اأ�سدر عام 1993، كتابه »ال�رسق الأو�سط 

اجلديد« على اأثر موؤمتر مدريد لل�سالم، ، 

وكاأن املوؤمتر قد جاء ا�ستجابة ملا تريد 

»ا�رسائيل« م���ن العرب و الدول الراعية، 

لل�س���الم فق���ط، فالكتاب  ولي�س موؤمتراً 

يدعو اإىل قيام �س���وق م�سرتكة يف ال�رسق 

كع�س���و  »ا�رسائيل«  �س���اماًل  الو�س���ط 

اأ�سا�س���ي فيه. طالبًا م���ن العرب التخلي 

الدولة  العدائي جت���اه  ع���ن ما�س���يهم 

اليهودي���ة، بل واأكرث من ذلك دعوتهم اإىل 

ن�س���يان تاريخهم والنقطاع عن ذاكرتهم 

عر حتويل اجلامعة العربية اإىل جامعة 

دول ال����رسق الو�س���ط، لن الإ�رسائيليني 

وح�سب تعبريه لن يتحولوا اإىل عرب. لقد 

جتلى الهدف م���ن امل�رسوع، عندما طلب 

الوف���د الإ�رسائيلي يف اجتم���اع اللجنة 

القت�سادية يف الدار البي�ساء عام 1994، 

طلب وبكل وقاح���ة ان تتخلى م�رس عن 

زعامة العامل العربي، - تابعوا ما يجري 

على م�رس من �سغوط وتهويل-.

وب���راأي الديبلوما�س���ي العربي، فاإن 

اللقاء الذي �سبق للملك ال�سعودي الراحل 

عبداهلل بن عب���د العزيز الذي عقده حتت 

وح�رسه  الديان���ات«  »ح���وار  عن���وان 

�سيمون برييز، كان ي�سب يف منحى ك�رس 

التحرمي بالتوا�س���ل املبا����رس مع العدو 

الإ�رسائيلي، خ�سو�س���ًا بع���د اأن اعتمدت 

وا�سنطن نظرية برييز، وتبنى املحافظون 

الولي���ات املتح���دة ه���ذه  اجل���دد يف 

النظري���ة وبداأ العمل عل���ى حتقيقها مع 

و�س���ول جورج بو�س البن عام 2000 اإىل 

القوة  الأمريكية بالعتماد على  الرئا�سة 

الع�سكرية املبا�رسة خ�سو�سًا بعد احداث 

11 اأيلول. فكانت احلرب على اأفغان�ستان 
والعراق واحلرب ال�رسائيلية على لبنان 

2006. ف�س���لت الولي���ات املتح���دة يف 
حتقيق اهدافها ع�س���كريًا و�سيا�س���يًا يف 

احلروب التي خا�ستها. ومع انتهاء عهد 

بو�س الإبن، و�س���عت »كونداليزا راي�س« 

جمموعة من التو�سيات لالدارة القادمة، 

ومنها وجوب التحول اىل احلرب الناعمة 

بدل من القوة ال�س���لبة لتحقيق الهداف 

املر�سومة لمريكا. ومبجيء باراك اأوباما 

راي����س معتمداً  اأخ���ذ بتو�س���يات  الذي 

على م�رسوع »برنارد لوي�س« القا�س���ي 

بتق�س���يم الدول القائمة اىل دول مذهبية 

واتنية. 

واأم���ام ب���دء الأ�س���هر الأخ���رية من 

ولي���ة باراك اوباما، كان���ت مقابلته مع 

جمل���ة »ذي اتالنتك« الت���ي كال فيها 

اتهامات خطرية �س���د ال�سعودية بدعمها 

وم�ساندتها لالإرهاب، وهو ما ا�ستدعى رداً 

من تركي الفي�س���ل رئي�س ال�ستخبارات 

ال�س���عودية )1977 – 1999( لك���ن في���ه 

كثري م���ن العرتافات عن ال���دور الدموي 

ململكت���ه فيق���ول: »نحن �س���بب خراب 

هذه املنطقة، نحن م���ن دعمنا الوليات 

املتحدة الأمريكي���ة، مرتكبة املجازر يف 

والعراق وغريهما لع�رسات  افغان�س���تان 

ال�سنني«.

ويذك���ر ترك���ي الفي�س���ل اوبام���ا، 

باأن ال�س���عودية هي م���ن دربت ودعمت 

املقاتلني يف �س���ورية، وه���ي من قادت 

احلرب يف اليمن.

وي�س���ري اإىل خدمات »مملكته« على 

ب���الد العام �س���ام، »نحن من ي�س���رتي 

ال�سندات احلكومية الأمريكية ذات الفوائد 

املنخف�س���ة التي تدعم بالدك، نحن من 

يبتع���ث اآلف الطلبة اإىل بالدك، وبتكلفة 

عالي���ة.. ونحن من ي�ست�س���يف اأكرث من 

ثالث���ني األف مواط���ن اأمريك���ي وباأجور 

مرتفع���ة، لك���ي يعمل���وا يف �رسكاتن���ا 

و�سناعاتنا«..

ويف ه���ذا العرتاف.. م���ن الواقع ما 

يفي عن توجيه اتهام.

�سعيد عيتاين

تاري����خ طوي����ل م����ن عم����ر القمم 

العربية كان اولها مبدينة ان�سا�س يف 

م�رس حيث عقدت القمة يف 28 ايار من 

العام 1946 بدعوة من امللك فاروق يف 

ق�رس ان�سا�س مب�س����اركة الدول ال�سبع 

املوؤ�س�س����ة للجامع����ة العربي����ة وهي 

م�رس و�رسق الردن وال�سعودية واليمن 

والعراق ولبنان و�سوريا ومل ي�سدر عن 

املوؤمتر بيان ختام����ي وامنا جمموعة 

من القرارات اهمها م�س����اعدة ال�سعوب 

العربية امل�ستعمرة على نيل ا�ستقاللها 

وق�س����ية فل�س����طني يف قلب الق�س����ايا 

القومية باعتبارها قطر ل ينف�سل عن 

باقي القطار العربية و�رسورة الوقوف 

ام����ام ال�س����هيونية باعتبارها خطر ل 

يداهم فل�س����طني، وح�سب وامنا جميع 

العربية وال�س����المية وغريها  الب����الد 

من القرارات التي يف �س����لبها فل�سطني 

ومواجهة اي اعتداء داهم .

 هذا ما جاء يف القرارات املكتوبة 

باحلر العلن����ي املقروء، ولكن الفعال 

كانت �س����يئا اآخر وهذا ما اكدته مذكرة 

القائد الفل�سطيني عبد القادر احل�سيني 

التي وجهها للجامعة العربية بتاريخ 

6-4-1948 وقال فيها »ال�س����يد المني 
الع����ام جلامع����ة ال����دول العربية اين 

احملك����م امل�س����وؤولية بع����د ان تركتم 

جنودي يف اوج انت�ساراتهم بدون عون 

او �س����الح » هذه ه����ي حقيقة ترجمة 

القرارات العربية وهي ذاتها تتكرر عند 

اي ا�ستحقاق حيث جند اخلطب الداعمة 

الدمار  الفل�س����طيني واطالل  لل�س����عب 

الذي حلق بغ����زة نتيج����ة العتداءات 

ال�س����هيونية املتك����ررة ل زال كما هو 

والنا�س تعي�س يف خيم بانتظار الدعم 

الذي لن ياتي .

الي����وم  اىل   1948 الع����ام  من����ذ   

تتك����رر الفع����ال احلقيقية جت����اه اي 

مقاوم����ة عربية يف فل�س����طني ولبنان 

والعراق واليمن و�سوريا وم�رس جمال 

املوؤ�س�س����ة  الدول  النا�����رس وهي  عبد 

للجامعة العربية والتخلي هو ال�سمة 

الغالب����ة عل����ى وجوه معظ����م احلكام 

الغرب على  العرب املت�س����لطني بقوة 

�س����عوبهم ومق����درات الب����الد والعباد 

املالية وتبذيره����ا يف امريكا واوروبا 

عل����ى نزواتهم ول تخلو �س����حيفة من 

ال�س����حف الغربية من اخبار الف�سائح 

واملالحقات القانونية.

 ما بني موؤمتر العام 1996 وموؤمتر 

2006 مرت املنطق����ة بازمات  الع����ام 

كبرية وخطرية ومل جند �س����وى الدعم 

ال�سيا�س����ي املبا�رس للكيان ال�سهيوين 

ل  لعتداءات����ه  القان����وين  والغط����اء 

ب����ل و�س����ل الذع����ان اىل درجة رف�س 

توجيه التحية للمقاومة بعد العدوان 

ال�س����هيوين بناء لطلب وزير خارجية 

�س����وريا وذه����ب البع�����س اىل العك�س 

الدول  متاما حي����ث حمل����ت بع�����س 

م�سوؤولية ما جرى للمقاومة وو�سفت 

املقاومني ب »املقامرين واملغامرين 

ويجب حما�سبتهم« وي�ساف اىل ذلك 

الفتوى التي اطلقها مفتي ال�س����عودية 

»يحرم تقدمي امل�س����اعدة لهوؤلء لنه 

عمل ي�س����اعد على تقوية �س����وكة فئة 

�سالة«.

 يف ليبيا فو�ست ما ي�سمى اجلامعة 

العربية حل����ف الناتو ل�رسبه����ا وبداأ 

املجموعات  نتائجه  الق�سف وح�سدت 

املتطرفة من القاع����دة واخواتها وهنا 

بيت الق�سيد فيما جرى ام�س يف موؤمتر 

وزراء اخلارجي����ة من و�س����ع املقاومة 

على لئحة الرهاب وله تف�س����ري واحد 

هو ت�س����كيل غطاء قان����وين لي عدوان 

�س����هيوين على لبنان و�سوريا والعراق 

وي�س����اف اليها انتخاب �سديق الكيان 

ال�س����هيوين احم����د ابو الغي����ط امينا 

عاما للجامعة، متهيدا لن�ساء جامعة 

ال�����رسق الو�س����ط وفت����ح العالقة مع 

الكيان ال�س����هيوين قانوني����ا والتكامل 

مع مواقف العدو الداعية اىل الق�س����اء 

العدو  على املقاوم����ة، وهنا ي�س����بح 

�رسيكا يف اخلن����دق الواحد مع جبهة 

العت����دال ملواجهة الره����اب املتمثل 

بزعمه����م بتنظي����م القاع����دة واخواته 

واملقاومة يف فل�سطني ولبنان و�سوريا 

والعراق لي�س����بحا ح�س����ب م�رسوعهم 

وجهان لعملة واح����دة وهي الرهاب، 

ال�سهيوين وجرائمه  متنا�سني الرهاب 

يف فل�سطني و�سعبها املهجر الذي قدم 

مئ����ات اللف من ال�س����هداء واجلرحى 

يف �سبيل ا�س����رتداد احلقوق املغت�سبة 

والعودة اىل اىل الديار .

الفل�س����طينيني   باملقاب����ل جن����د 

الذين حوربوا  ار�س����هم  ال�سامدين يف 

من معظ����م النظمة العربية منذ العام 

1948 بعد فر�س اجلن�سية ال�رسائيلية 
عليهم كان لهم موقف م�رسف من خالل 

اعالن احزابه����م رف�س اعتبار املقاومة 

انها  معلن����ني  ارهابي����ة  جمموع����ات 

»ح����ركات مقاومة �رسيفة« راف�س����ني 

قرارات القمة الخرية .

 موؤمتر اخلزي والعار والت�سلط قدم 

اعماله  ال�س����هيوين وبرر  هدية للعدو 

الجرامية بحق العرب منذ العام 1936 

و�س����د مقاومة ال�سهيد ال�سيخ عزالدين 

الق�سام ال�سوري اجلن�س����ية والذي قال 

يوما »انه جهاد ن�رس او ا�ست�سهاد« .

جعفر �سليم 

هل بدأ اإلعداد لجامعة الشرق األوسط؟

»الجامعة العربية«.. تاريخ مرير من اإلساءة لألمة

جامعة �لدول �لعربية.. �أي م�ستقبل؟

) العدد 395(  اجلمعة -18 اآذار - 2016

محاضرة بذكرى استشهاد معروف سعد
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بعد �سعورك التام بالثقة واكت�سابها 

بكافة الطرق )كما مرّ يف العدد ال�سابق( 

عليِك البدء يف حتقيق طوحاتك وذاتك، 

ولتحقي���ق ذلك اله���دف اإليِك جمموعة 

غنية من الأفكار واحللول التي جتعلك 

الأمث���ل لتح�س���ن حيات���ك والرتقاء 

بطموحاتك وعالقاتك:

ابدئي بالوظيفة التي تريدين، واملال 

الذي ت�ستحقن:

1. قيّمي قدراتك بتدوين ما تف�ّسلن 
�سنن القيام به. عمله، وكل ما حتحُ

2. رّكزي جيداً واعتمدي على دورات 
تدريبي���ة وق���راءات تزيد م���ن خرباتك 

املهنية.

كل  عل���ى  »ع���الوة«  اطلب���ي   .3
امل�س���وؤوليات واملهمات التي اأجنزتها 

وكانت خارج نطاق مهمتك الأ�سلية.

4. ارف�سي الوظيفة التي متنحك اأجراً 
اأقل مما ت�ستحقن.

5. احتفظ���ي مب�س���اريعك املهني���ة 
الزمي���الت  وابتع���دي ع���ن  لنف�س���ك، 

»�س���ارقات  احلق���ودات  احل�س���ودات 

الأفكار«.

6. تع���ريف اإىل �س���ديقات من مهن 
خمتلف���ة، لتتناق�س���ي معه���ن ح���ول 

اأ�س���اليب العمل و�رشوطه، مما يح�سن 

م�ستواك املهني.

7. مَل ل تفّكرين اي�س���ًا يف تاأ�سي�س 
م�رشوعك املهني اخلا����س؟ فما عليك 

�سوى الت�س���ال باملكاتب املتخ�س�سة 

يف املجال.

8. اإن كن���ت ل حت�س���نن الطباعة، 
�س���وؤون  اإىل  بالإ�س���افة  تعلميه���ا، 

الكومبيوتر وال�س���كرتارية، واح�س���لي 

على وظيفة بن�س���ف دوام تنا�سبك اإن 

كنت اأمًا ورّبة بيت.

9. دّللي نف�س���ك وانب�س���ي هواياتك 
اإىل دفاتر املدر�س���ة  القدمية.. ع���ودي 

واأقالم التلوين، و�سّجلي خمّيلتك على 

الورق.

10. اأعي���دي بن���اء ثقت���ك بنف�س���ك 
م���ن خالل كتب اأو اأفالم »علم نف�س���ك 

بنف�س���ك« التي ت�س���تطيعن احل�سول 

عليها من املكتب���ات الكربى اأو مواقع 

الت�سويق على الإنرتنت.

11. تعلمي العزف على اآلة مو�سيقية، 
اأو تدربي على اإلقاء املحا�رشات.

12. تدّربي على ممار�سة »اليوغا«، 

واقراأي بع�س الكتب عنها، لأنها تفيدك 

نف�سيًا ومعنويًا.

13. انت�س����بي اإىل اأح����د �س����فوف 
تدري�س تن�س����يق الأزهار، اأو ريا�س����ة 

التزحل����ق على اجللي����د يف الأماكن 

املغلقة.

14. تذكري اأنك تتعلمن للتجديد 
والت�سلية، ولي�س لدخول امتحان اآخر 

العام.

15. نّف�س����ي عن غ�س����بك بتنظيف 
�سجادتك مب�رشب التن�س.

16. اخت����اري لنف�س����ك ركنًا هادئًا 
من دون اأ�س����واء، جتل�س����ن فيه قبل 

النوم مدة 5 دقائق يوميًا لال�سرتخاء 

ج�س����ديًا وذهنيًا، لأن ذلك ي�س����اعدك 

على النوم.

17. مار�سي ريا�سة القفز ال�رشيع 
على احلب����ل وزيدي مدت����ه الزمنية 

يومًا بعد يوم.

18. ا�س����رتخي يف مغط�س دافىء 
يوميًا، وانرثي فيه الأع�ساب املعّطرة؛ 

وزهر  اأع�س����ابك،  يري����ح  الباب����وجن 

الليمون يخفف توترك، وا�س����تخدمي 

اأداة تدليك لكتفيك ورقبتك لتخّف�سي 

من ت�سّنجك.

19. تخلّ�س����ي من املالب�س التي ل 
حتتاجينها اأو بطلت مو�س����تها، واإن 

كنت �س����جاعة حقًا تخل�سي من كل 

مالب�سك، »كاأن تتربعي بها جلمعية 

خريية«، وا�س����رتي جمموعة ب�سيطة 

وحم����ددة م����ن الثياب الت����ي جتدد 

اإطاللتك وتنع�س �سكلك.

20. ك����رري الأمر نف�س����ه مع ثياب 
زوجك واأولدك.

21. ج����ددي جموهرات����ك واألوانك، 
خ�سو�سًا يف الأحذية.

22. اهتمي بالبيئة حولك.
التماري����ن  23. مار�س����ي بع�����س 

الريا�سية اخلفيفة يف ال�سباح.

اخلفيفة  الوجب����ات  تن����اويل   .24
قليلة الد�س����م، وابتعدي عن اللحوم 

وال�س����وكولته عندما تكونن خارج 

املنزل.

تتحكم����ن  كي����ف  تعلّم����ي   .25
باأع�س����ابك وتقاوم����ن التوت����ر من 

خالل كتب ال�س����يطرة على ال�س����غط 

»�سرت�س ماناجمنت« التي جتدينها 

اأو تطلبينها من املكتبات الكربى.

26. �س����ححي عملي����ة تنف�س����ك: 
ال�سهيق بعمق والزفري ببطء.

27. كوين دائمة البت�سامة.
28. اطوي �سفحة امل�ساغبات مع 
جها  زوجك، وكوين اإن�سانة جديدة تزوَّ

للتّو.

29. تخلّ����ي عن العادات ال�س����يئة 
التي يكرهها فيك وينتقدك عليها كل 

من حولك.

30. حا�س����بي نف�سك على اأخطائك 
مع الآخرين.

31. غ����رّيي طريق����ة حما�س����بتك 
لأولدك على اأخطائهم.

32. ل تن�س����غلي بالقي����ل والقال، 
كالم����ك  يف  مقت�س����بة  وك����وين 

وتلميحاتك.

33. اعتمدي على املزيد من اللياقة 
والكيا�سة يف تعامالتك اليومية.

34. تعّودي على القراءة، وحتدثي 
مع من حولك عن كل ما قراأت.

35. �س����عي خمططًا عل����ى الورق 
�س����تكون عالقتك  تف�سلن فيه كيف 

مع زمالء العمل والأقارب واجلريان.

36. ول تن�س����ي اأن تخطط����ي مع 
زوج����ك كي����ف �س����تكون عالقتكم����ا 

وم�ساريعكما مدة �سنة كاملة.

رمي اخلياط

ثقتِك بنفسك تجدد حياتك )2/2(

عّد زي���ارة املري�س من الأعراف املتداولة  تحُ

اجتماعي���ًا، بغي���ة املحافظة عل���ى روابط 

ال�سداقة والعالقات العامة يف املجتمع.

وعلى رغم اأهمية ه���ذا العرف الجتماعي 

الهام، اإلّ اأنه يندرج �سمن اأ�سول وقواعد معّينة 

تعرف با�سم »اإتيكيت عيادة املري�س«.

ويف هذا الإطار، ي�س���دد خ���رباء الإتيكيت 

على ����رشورة مراعاة تعليمات امل�ست�س���فى 

لناحية اح���رتام مواعيد الزيارة، وعدم اإطالة 

هذه العي���ادة، اإذ يجب اأن ترتاوح من 20 اإىل 

30 دقيقة.
ويقرتح اخل���رباء تقدمي الهدايا امل�س���لّية، 

من كتب وجمالت، اإ�س���افة اإىل ال�س���وكولته 

والورود.

واإذ ين�سحون ب�رشورة عدم تقبيل املري�س 

اأو اجللو�س على �رشيره اأو ا�ستخدام اأغرا�سه 

ال�سخ�س���ية، �س���ّددوا على اأهمي���ة اأن يكون 

احلديث منا�سبًا، فيبعث الأمل بال�سفاء.

ويدع���و اخل���رباء اإىل المتناع ع���ن زيارة 

املري�س يف حال كان الزائر يعاين من الزكام 

اأو من اأي مر�س معٍد اآخر، لفتن اإىل اأنه قبل 

الزيارة يجب ال�س���تعالم اإذا كان الطبيب قد 

�س���مح الزيارة للمري�س، وي�سريون اإىل اأهمية 

ال�ستف�س���ار عن حالة املري�س ال�سحية قبل 

الزي���ارة، والتاأكد من ا�س���تعداده ل�س���تقبال 

الزوار، م�س���ّددين على اأهمية ال�ستئذان قبل 

الدخول اإىل الغرفة.

ويوؤك���د اخلرباء ����رشورة مغ���ادرة الزائر 

الغرفة عند دخول الطبيب اأو املمر�سة اإليها 

ملعاين���ة املري�س، م�س���ّددين عل���ى �رشورة 

و�سع الهاتف على ال�سامت اأو اإغالقه، وعدم 

التكلم اأو ال�س���حك ب�س���وت عاٍل، نا�س���حن 

بعدم ا�ستخدام العطور القوّية، اأو عدم اإعطاء 

املري�س ن�سائح الطبية.

ويف اخلتام ي�س���دد اخل���رباء على �رشورة 

المتناع عن ا�س���طحاب الأطفال ال�سغار اإىل 

امل�ست�س���فى، للحوؤول دون خل���ق اأي اإزعاج، 

حتى ولو كان املري�س طفاًل.

َفن%اإلتيكيت
لباقات زيارة المريض

الرتبية تفاعل وحوار: العمل الرتبوي 

بن���ى على احل���وار والإقن���اع، فكلها  يحُ

و�س���ائل ات�س���ال فعالة ومقبولة لدى 

الطفل، اإذ تدخل يف �س���فة »التي هي 

اأح�سن«، فاحر�س���ي على الهدوء اأثناء 

املناق�س���ة وفتح جمال احلوار معهم، 

واملبالغة يف الهتم���ام به، واأعطيهم 

م�ساحة لإبداء الراأي وحق الختيار، مع 

املطروح،  للراأي  وت�س���جيعك  احرتامك 

وتعزيز الإيجابي منه وتعديل ال�سلبي 

بالإ�سارة املبا�رشة وغري املبا�رشة، مع 

جتنب الت�س���لط وال�سيطرة وال�ستهزاء، 

فالتعام���ل دائمًا يكون بالإقناع ولي�س 

بالأمر.

الرتبية نظام وان�سباط: اإذا نهيِت عن 

اأمر فتم�ّسكي به، ول ت�ست�سلمي لرغبة 

طفلك عن���د بكائه.. ميّيز الطفل ويراقب 

ردة فعل���ك وحركات عيون���ك، ويدرك 

�س���عفك اأمام بكائه وعدم �سربك على 

�رشاخه، في�ستخدم ذلك لل�سغط لتلبية 

رغباته، واحر�س���ي على اأن تنبهي عن 

اأوامرك باأنها للحر�س على �س���المته، 

بالأمن والأمان، ول  لتمنحيه �س���عوراً 

تنهي عن اأم���ر اإل لل�رشورة، وا�رشحي 

له �سبب النهي، ول تنهيه عن اأمر اأنت 

التناق�سات يف حياة  فاإثارة  تفعلينه، 

الطفل لها اأثر �سلبي على �سخ�سيته.

الأبناء  و�سيا�س���ة:  الرتبية طريق���ة 

يرف�سون ما ي�س���لهم من اأوامر ونواٍه، 

فابتع���دي عن لهج���ة النف���ي والأمر.. 

مّن���ي يف نف�س الطفل اجل���راأة الأدبية 

وطريقة عر�سه لرغباته، فالأمر والنهي 

ر����س عليهم يك���ون مدّمراً للطفل،  اإذا فحُ

حيث ترغمينه عل���ى الكذب والدعاء، 

وجتعلن دافع ال�سلوك لديه خوفًا من 

العقاب، اأو طمعًا يف ثواب لي�س اإل.

وا�س���تقرار:  وتوازن  اتف���اق  الرتبية 

الأب���وان �رشي���كا العملي���ة الرتبوية، 

فاتفاقهما على اأ�س���لوب الرتبية وطرق 

التوجي���ه ه���و م���ن اأه���م القواعد يف 

اأ�س���لوب الرتبية، فاإن اختالف الأبوين 

وتناق�س���هما يوؤديان اإىل اآثار �س���لبية 

عميقة، ت�سببان معاناة وم�ساكل وعقداً 

نف�سية للطفل، كما يوؤدي هذا الأ�سلوب 

اإىل �س���عف الولء لأح���د الأبوين، لأن 

الطفل بفطرته مييل اإىل التدليل واللن، 

وهنا نلف���ت النظر اإىل قاع���دة ل تقل 

اأهمي���ة عما تقّدم، وذات �س���لة وثيقة، 

وهي ف�سل الطفل عن امل�ساكل الأ�رشية، 

فا�س���تقرار عالقة الأب والأم هي اأ�سا�س 

الرتبية، وينعك�س ذلك ب�سورة اإيجابية 

على �س���لوكه، فهما له قدوة وم�س���در 

لالأم���ان، اأم���ا اإذا كان���ت العالقة غري 

م�س���تقرة، فنف�س���ية الطف���ل ل تتحمل 

اأن يرى اأحد والديه يف �س���ورة �سيئة، 

تفقده  وبخالفاتهم���ا  بهما  ف�س���دمته 

الإح�سا�س بالأمان.

أنـِت وطــفـــــلك

قواعد ذهبية لتربية األبناء )2/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - الفاأل اخلري واخلرب ال�سار / اأف�سل
2 - بلون اللنب / ت�سبب اأملا اإما ب�سبب نحلة اأو بالنار

3 - يقيم فيه اجلن / قبل حلظة
4 - ما ينزل من الأعن من �سائل / ما يقتل الأحياء

5 - نقدم لك ال�سكر / جمع اأبي )من الإباء(

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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5 - نحطم / ن�سف اإقامات
6 - يف اجلوار )معكو�سة(

7 - متاثل وت�ساوي / ن�سف رابع
8 - عك�س مر / اأوعية اأجنة الطيور / ثلثا 

�سور

9 - مت�سابهان / حمارب ياباين
10 - له���ا اأك���رب بي�س���ة ب���ن الطيور / 

مت�سابهان

البابونج.. عالج للسكري والسرطان
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البابوجن  لزهرة  الأ�سلي  املوطن 

هو اآ�سيا واأوروبا واأ�سرتاليا واأمريكا 

ال�سمالية، وهي توفر عالجًا ع�سبيًا 

للعدي���د من امل�س���اكل ال�س���حية 

الأمع���اء  املتعلق���ة با�س���طربات 

واملعدة والقلق، والأرق، وتقرحات 

الفم وع���الوة على ذل���ك، فاإن لها 

عّد ول حت�سى. فوائد ل تحُ

فوائد البابوجن للب�رشة: البابوجن 

م�س���اد لاللتهابات، وي�س���اعد يف 

اإزال���ة تهّيج اجللد مث���ل الأكزميا، 

وحب ال�سباب، واحل�سا�سية. بف�سل 

خ�سائ�س���ه امل�س���ادة لالأك�س���دة، 

وميكن ل�س���اي البابوجن اأن ي�ساعد 

اأي�سًا يف حماربة ال�سيخوخة، لأنه 

يغذي ويرّطب الب�رشة.

فوائد البابوجن لل�سعر: من فوائد 

البابوجن لل�س���عر اأنه ي�س���اعد يف 

الراأ����س، ويخفف  ق����رشة  مكافحة 

تهّيج فروة الراأ�س، ويغذي �سعرك.

الباب���وجن لعالج اجلروج  فوائد 

�س���اي  ا�س���تخدام  واخلدو����س: مت 

اليونانين  قَب���ل  م���ن  الباب���وجن 

وكان  وامل�رشي���ن،  والروم���ان 

مبنزل���ة مرهم للج���روح لتعجيل 

ال�س���فاء، وذلك لأن بابوجن م�سادة 

للجراثيم،  وم�س���اد  لاللتهاب���ات، 

وتاأثرياته م�سادة لالأك�سدة.

فوائد البابوجن ملر�سى ال�سكري: 

اأظهرت بع�س الأبحاث اأن البابوجن 

اأولئ���ك الذين  اأن ي�س���اعد  ميك���ن 

يعانون من مر�س ال�سكري، كما اأنه 

ي�ساعد يف خف�س ارتفاع ال�سكر يف 

الدم.

�س���اي  للجراثيم: �رشب  م�س���اد 

البابوجن ميكن اأن ي�ساعد على منع 

وعالج نزلت الربد، ويوّفر احلماية 

بالبكترييا  املرتبطة  الأمرا�س  �سد 

والعدوى.

للت�س���نجات  مه���دئ  الب���اوجن 

الع�س���لية: وجدت درا�س���ة علمية 

اأن ����رشب �س���اي الباب���وجن يرفع 

م�س���تويات اجلالي�س���ن يف البول، 

وهو مرّك���ب يهدئ من ت�س���نجات 

الع�س���الت، ويعتق���د الباحثون اأن 

ال�سبب يكمن يف اأن �ساي البابوجن 

ميكن اأن يكون عالج���ًا فعاًل لآلم 

الطمث.

�س���اي البابوجن يقل���ل من تكوُّن 

الغ���ازات، كم���ا اأنه ي�س���اعد على 

التخل�س من حرقة املعدة واأعرا�س 

القولون الع�سبي .

فوائد البابوجن للمعدة: البابوجن 

ع�س���ب رائع للتخلّ�س من ا�سطراب 

املع���دة، لأنه ي�س���اعد على تهدئة 

الع�س���الت وبطانة الأمعاء، وميكن 

اأن ي�ساعد البابوجن يف عالج �سوء 

اله�سم، وحتى اأولئك الذين يعانون 

م���ن متالزم���ة القولون الع�س���بي 

.)IBS(

�س���اي  ����رشب  الأرق:  يعال���ج 

الع�س���بي،  اجلهاز  يهدئ  البابوجن 

بحيث ميكنك النوم ب�س���كل اأف�سل، 

وقد مت ا�ستخدامه كحل لالأرق عدة 

قرون.

عالج للبوا�سري: مرهم البابوجن ميكن 

اأن ي�ساعد على تخفيف البوا�سري.

فوائد البابوجن م���ع ال�رشطان: ميكن 

اأن ي�ساعد البابوجن يف احلد من اخلاليا 

ال�رشطانية، على الرغم من اأن الأبحاث 

ما تزال جارية ملعرفة بال�س���بط كيف 

عك�س البابوجن منو اخلاليا ال�ساذة.

ال�س���داع  لعالج  الباب���وجن  فوائ���د 

الن�س���في: ت�س���مل فوائد �ساي البابوجن 

اأي�س���ًا على تخفيف ال�س���داع الن�سفي. 

اأولئ���ك الذي���ن يعان���ون من ال�س���داع 

الن�سفي املتكرر ذكروا اأن �رشب ال�ساي 

بانتظ���ام يخف�س ب�س���كل كبري وترية 

و�سدة نوبات ال�سداع الن�سفي.

حتذيرات من ا�ستخدام 

البابوجن

يح���ّذر م���ن ����رشب امل���راأة احلامل 

للبابوجن، لأنه قد يت�سبب يف تقل�سات 

اإىل اأبح���اث اأوروبية  الرحم، ا�س���تناداً 

حديثة.

لالأ�س���خا�س  البابوجن  ب  ����رشحُ مينع 

الدم  لتمييع  الذين ي�ستخدمون عقاقري 

coumadin، وذلك ب�سبب احتواء  مثل 

 ،coumarin الباب���وجن عل���ى م���ادة

والتي تت�سبب اأي�سا بتمييع الدم.. مزج 

البابوجن مع العقاقري املمّيعة للدم قد 

يت�سبب بالنزيف.

الأ�س���خا�س الذي���ن يعان���ون م���ن 

ح�سا�سية لبع�س مركبات البابوجن.

البابوجن قد  ا�س���تهالك  املبالغة يف 

يت�سبب بالغثيان والتقيوؤ.

6 - و�سيلة الرتا�سل التقليدي 
/ �س���ديق مق���رب من امللك 

قدميا

 / م�رشي���ون  ن�س���ف   -  7
كيلومرت  األ���ف   300 �رشعته 

يف الثانية

8 - عملة عربية
9 - بناها يف �سمال اأفريقية 

عقبة بن نافع

10 - من حالت البحر / اأول 
رائد ف�ساء )رو�سي(

ع��م���ودي

1 - اأ�س���عر �سعراء العرب / 
قل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

2 - خلط يف الأمور / غياب 
الذهن والرتكيز

3 - م����رشف / عا�س���متها 
نريوبي

4 - فرق���ة دينية مت�س���وفة 
ت�رشب الدفوف / ندخل
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كاريكاتير

رغب �ص����ن اأن يكمل ن�ص����ف دينه ب�لزواج، ف�أخذ يبحث عن 

�رشيك����ة حلي�ته تتمت����ع ب�لعقل الراجح؛ فت�����ة مّل�حة ثرّية 

ب�ملعرف����ة والقدرة، اأن تك����ون �رشيكة حلي�ت����ه، فقيل له اإنه 

�ص����يجد ح�جته يف اأهل املدينة املنّورة، فقرر ال�ص����فر اإليه�، 

ويف بداية الطريق لقي �ص����ن رجاًل م�ص����ّنً� ف�ص�أله: هل اأنت يف 

طريقك اإىل املدينة؟ ثم �ص�����أله بعد اأن رّد عليه امل�صن اإنه من 

اأهل املدينة ومتجه اإليه�: هل تركب، اأم اأركب اأن�؟ ف��ص����تغرب 

الرجل امل�صن �صوؤاله وق�ل: كلن� راكب، م�ذا ت�ص�ل؟

يف اليوم الث�ين �ص�����هد �صن اأن��ص����ً� يح�صدون الزرع، ف�ص�أل 

الرجل امل�ص����ّن: ي� ُترى ه����ل اأكَل الن��س زرَعهم؟ ف�أج�به: كيف 

اأكلوا الزرع وهم م� زالوا يح�صدونه؟!

ويف ع�ص�����ر ذلك اليوم مرا بجن�زة، ق�ل �ص����ن لرفيق دربه: 

رحمة اهلل عليه، هل تعتقد اأنه حي؟ رد امل�صن ب��صتغراب: هو 

يف كفنه حممول، فكيف يكون حيً�؟

وقبل الو�ص����ول اإىل املدينة ب�نت م�ص�رفه� ف�ص�أله �صن ق�ئاًل: 

كيف ح�ل البعيد، هل اأ�صبح قريبً�؟ ا�صتغرب امُل�صّن مره اأخرى 

ومل يكلّف نف�صه عن�ء الرد.

اأي�م م�صت وه�هم� يف املدينة املنورة، وعندم� و�صال الدار 

ق�ل له �صن: دعني اأحمل عنك مت�عك، وكيف ح�ل االثنتني؟

ب�لرغم من اأن امُل�ص����ّن ك�ن يظن اأن �ص����ن اأبل����ه، اإال اأن كرم 

ال�صي�فة حّتم عليه اأن يدعوه اإىل داره لتن�ول الع�ص�ء؟ ثم ك�ن 

�صوؤاله: كيف ح�ل اجلم�عة؟ هل تفرقوا؟ ومرة اأخرى ي�صتغرب 

امُل�صّن، ومل يكلف نف�صه عن�ء الرد.

ث����م دخال ال����دار، فق�ّس امل�ص����ّن على ابنته حديث �ص����يفه 

غري����ب االأطوار، كم� حّدثه� عن بالهة وغرابة طبعه، واأخربه� 

عن ُح�ص����ن اأخالقه و�ص����كله، واأردف: لكنني اأظن����ه اأبله، ومل� 

ا�ص����تف�رشت ابنته عن �صبب ظنه هذا، اأع�د له� اأ�صئلته الغريبة 

التي طرحه� علي����ه يف الطريق، فق�لت له ابنته: بل اإنه رجل 

ذكي ي� والدي؛ فعندم� �ص�ألك: هل تركب اأم اأركب؟ ق�صد به هل 

تبداأ احلديث اأم اأبداأ اأن�؟ وحينم� �ص�����ألك عن الزرع، ك�ن يق�صد 

هل ب�عه اأ�ص����ح�به قبل ح�ص�����ده و�رشفوا قيمته؟ اأم� �صوؤاله 

ح����ول اجلن�زة وامليت هل هو حي؟ ق�ص����د هل له ابن يخلفه 

ويحيي ذكره؟

ولدى �ص����وؤاله ع����ن ح�ل االثنني هل اأ�ص����بحوا ثالث����ة، اأراد 

اال�صتف�ص�����ر عن قدميك؛ هل اأنت بح�جة اإىل رجل ث�لثة، وهي 

الع�ص�، لت�صتعني به� يف امل�صي.

اأم� ق�ص����ده ب�ص����وؤاله عن اجلم�عة تفرقوا اأو جتمعوا، فك�ن 

غر�صه االطمئن�ن عن اأ�صن�نك هل تفرقت اأم م�زالت قوية؟

وعندم� �ص�ألك عن البعيد، فك�ن يق�صد اال�صتف�ص�ر عن ب�رشك؛ 

هل �صعفت روؤيتك للبعيد..

فعندم� �ص����مع ال�صيخ امل�صّن �رْشح ابنته وتف�صريه� لالأ�صئلة 

التي ك�ن يطرحه� عليه �صن اأثن�ء الطريق، عرف قيمته، وق�ل 

بلهجة ت�صوبه� ال�صم�حة واالعتذار: لقد ظلمتك ي� �صيدي قبل 

اأن اأعرف تف�صري اأ�صئلتك، واأخربه اأن ابنته هي التي ك�صفت له 

غمو�س هذه االأ�صئلة.

وعندم� قّدمت ابنة ال�ص����يخ امُل�صّن الطع�م، وجده� مم�صوقة 

القوام، جميلة املالمح، ن��ص����عة البي��س، ت�ص����ّع من عينيه� 

مالمح الفطنة والذك�ء، فق�ل �ص����ن مل�ص����يفه: اأن� ي� �صيدي من 

اأ�ص����ي�د قبيلة طي، اإذا ك�نت ابنتك تقب����ل بزواجي ف�أن� اأطلب 

يده�.

فتّمت املوافقة واأ�ص����بح املثل ينطبق عليهم� مت�مً�: »وافق 

�صّن طبقة«.

ـة
َ
وافـــق شــٌن طـبـق

قصة مثل


