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اإلصالح في لبنان أمام جدار 
مصالح السياسة السميك

بعد االنسحاب الروسي واعالن »النظام 
الفيدرالي«.. هل تقّسم سورية؟

بعبدا بال ناطور وعين التينة.. 
لم ينضج تينها بعد

FRIDAY 25 MARCH - 2016 
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املجال�س  الناخبة النتخاب  الهيئات  اأنه مل ت�شدر بعد دعوة  لوحظ 

البلدية واالختيارية التي تنتهي والية �شنواتها ال�شت يف �شهر اأيار املقبل، 

النيابي  املقعد  ملــلء  جزين  ق�شاء  يف  الناخبة  الهيئات  دعــوة  مت  بينما 

ال�شاغر بوفاة النائب مي�شال احللو، مما يطرح عالمات ا�شتفهام حول 

م�شري االنتخابات املحلية، وما اإذا كان هناك نية حقيقية لدى احلكومة 

الإجرائها يف موعدها، اأم يلحقها التمديد.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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متى تدعى الهيئات الناخبة؟

إطاللته هّزت دوائر تل أبيب: هذه نظرة بوتين لنصراهلل

الحرب السورية بداية الحرب 
على روسيا

بعد عجز مخططي العدوان على اليمن.. 
هل فتحت نافذة لوقف الحرب؟

ايلي الفرزلي: هل مسيحيو لبنان 
شركاء لشركائنا في الوطن أم ال.. ؟
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سوريا وأوروبا.. 
»الجسر الجوي« مرتًدا!
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مئوية » سايكس- بيكو«
هل تقرأون وتعون؟

ي�سادف هذا العام الذكرى املئوية، التفاقية مارك �سايك�س الربيطاين، 

وج����ورج بيكو الفرن�س����ي، حيث تقا�سم����ت دولتيهما، الع����امل العربي، 

وحتديداً م�رشق����ه، بعد انت�سارهما يف احلرب العاملي����ة االأوىل، وانهزام 

ال�سلطن����ة العثمانية، التي عرفت يف اآخر عقودها ب »الرجل املري�س«، 

ليح�����رش اىل بالدنا رجل اال�ستعمار ال����ذي مّهد عرب معاهدة »�سايك�س-

بيك����و«، يف الع����ام 1916، اىل وعد اأرثر بلفور وزي����ر خارجية بريطانيا، 

ال����ذي اعطى اليهود حقًا باأن�ساء »وطن قوم����ي« لهم يف فل�سطني، وهو 

ما لي�����س قانونًا دوليًا، و�رشعة اإن�سانية، وحقوقًا وطنية وقومية ل�سعب 

يقيم على ار�سه، ليقوم امل�ستعم����ر الربيطاين مبنحه ار�سًا، كان اليهود 

يرّوجون، انها »ار�س بال �سعب، ل�سعب بال ار�س«، وهكذا بداأ مطلع القرن 

الع�رشي����ن بتقا�سم ما �سمي »الهالل اخلطي����ب«، او ما يعرف »ب�سورية 

الطبيعة«، يف وقت كان اأبناء هذه املنطقة يطالبون بوحدتها اجلغرافية 

واالقت�سادية وال�سيا�سية، م����ع رحيل العثمانيني عنها، وقد حتالفوا مع 

الدول الت����ي خا�ست احلرب �سد االتراك، كي يح����رروا اأرا�سيهم ويقيموا 

عليها »مملكة �سوريا« بقيادة في�سل االأول.

لك����ن اأحالم الوحدويني واال�ستقالليني م����ن اأبناء بالد ال�سام وما بني 

النهرين، كانت يف مكان غري ما يخطط له امل�ستعمرون ال متنا لتمزيقها، 

وحتقي����ق احللم اليه����ودي التورات����ي، باإقامة »اإ�رشائي����ل« الكربى، من 

»الفرات اىل النيل«، واملوعود بها »�سعب اهلل املختار«، مكان »�سوريا 

الكربى«، فكان����ت املوؤامرة الفرن�سية -الربيطاني����ة، يف تق�سيم امل�رشق 

العرب����ي، اىل دويالت طائفية ومذهبية وعرقية، تربر اإقامة »دولة دينية 

لليهود«، لك����ن الوعي الوطني وال�سعور القوم����ي، ودعوات اال�ستنها�س 

الوحدوي، اف�سلت الن�سخة االأوىل مل�����رشوع »�سايك�س – بيكو«، وكانت 

الثورة ال�سوري����ة الكربى، واملوؤمتر ال�سوري االأول، واالنتفا�سات ال�سعبية 

لكل من �سلط����ان با�سا االأطر�س، و�سالح العل����ي واإبراهيم هنانو وادهم 

خنج����ر ور�سيد الكيالين، التي وقفت �س����د التق�سيم اال�ستعماري ل�سورية 

الطبيعية، فتم التعوي�س عن جتزئتها لدويالت طائفية ومذهبية، باأن�ساء 

كيانات �سيا�سية تف�سل بينها حدود وهمية، فكانت »دولة لبنان الكبري« 

ع����ام 1920، و�سوريا احلالية، والعراق، وبقي����ت فل�سطني حتت االحتالل 

الربيطاين، لتقدميها يف العام 1948 اىل »الدولة العربية«، التي اقتطعت 

االأرا�س����ي وان�ساأت كيانها الغا�سب، ف�����رّشدت الفل�سطينيني بعد ارتكاب 

جمازر بحقهم، وكانت »دولة اإ�رشائيل« التي كر�سها قرار تق�سيم فل�سطني 

الت����ي �سمت ال�سفة الغربية منها اىل االأردن، بعد ان�ساء مملكته ومنحها 

للملك عبداهلل االأول، وغزه اىل م�رش.

فم����ا ح�سل قبل قرن، يتكرر لر�سم جغرافية �سيا�سية جديدة للمنطقة، 

هي الن�سخة االأوىل ل�سايك�س-بيك����و، اأي قيام دويالت طائفية ومذهبية 

وعرقية، وهو ما تنبه له اليه����ودي املتاأمرك برنار لوي�س، وا�سدر كتابًا 

يدع����و فيه اىل تق�سيم املق�سم، وا�ستند اليه املحافظون اجلدد يف امريكا، 

وتبناه جورج بو�س االبن، وه����و اإقامة »�رشق اأو�سط كبري« يتطابق مع 

م�رشوع رئي�س الوزراء االإ�رشائيلي االأ�سبق �سيمون برييز »ال�رشق االأو�سط 

اجلدي����د«، وما احلرب امل�ستعلة يف �سوريا والدعوة اىل »فدرلتها«، كما 

ه����و العراق، اال لتق�سيم املق�سم، والذي كان����ت احلرب االهلية يف لبنان، 

منوذجها، لكن القوى الوطنية احبطته وا�سقطت معه م�رشوع »�سهينته«. 

ف����اذا كنا قبل ق����رن، ال نعلم م����اذا يخطط المتنا وعاملن����ا العربي، 

وح�سل����ت موؤامرة التق�سيم، واليوم وب�سبب تطور و�سائل االعالم، وك�سف 

اال�����رشار واملخططات، علينا ان ندرك ما يخطط له اعداوؤنا، ويقومون به، 

ويجدر بنا، عدم الوقوع يف اخلطاأ نف�سه، ومنع تكرار ما ح�سل قبل قرن. 

انه الوع����ي للموؤامرة، وكي����ف نواجهها بخطة نظامي����ة معاك�سة، ال 

باقتتال اهلي، وال بحروب طائفية ومذهبية، وال باأ�سعال �رشاعات دينية.

 

كمال ذبيان
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هي نف�سه���ا امل�سهدية تتكرر بعد ربع 

ق���رن، وكما ع���اد الرئي����س ال�سهيد رفيق 

احلري���ري اىل لبنان ب�سف���ة امُلنقذ على 

ُركام و�سط ب���ريوت، ع���اد الرئي�س �سعد 

احلري���ري اىل الوطن بع���د اأن باتت اأكوام 

النفاي���ات جبااًل، ليب����رشرِّ اللبنانيني منذ 

اأي���ام دون اأن تكون ل���ه اأية �سفة ر�سمية، 

ب���اأن م�ساألة النفاي���ات اىل احلل دون اأي 

اعتب���ار ملقام رئي�س احلكوم���ة، رمبا الأن 

احلريري املالك احلقيقي ل�رشكة �سوكلني 

وجد نف�سه يف موقع القوة بعد اأن خنقت 

النفايات ال�سعب اللبناين حتى الرمق ما 

قبل االأخري. 

ُي���درك اللبنانيون اأن مل���ف النفايات 

�سيا�سي عل���ى م�ستوى زواريب، وم�سالح 

ع  مالية كم���ا املزاريب، لكن اأحداً مل يتوقَّ

اأن ع���ودة الرئي����س احلري���ري التي كان 

يريدها ع���رب مطار دم�سق من���ذ �سنوات، 

جاءت على اأكواٍم من عذابات اللبنانيني 

وقهرهم بعد اأن ذاق���وا مرارة ال حتتملها 

اأدن���ى املخلوقات، و�س���واء بقي الرئي�س 

احلريري يف بريوت اأو �سافر اىل الريا�س، 

اأو بقي كما هو اليوم رِجل يف البور ورِجل 

يف الفالحة، فهو ل���ن يفلح يف تغيري اأي 

�س���يء على امل�ست���وى ال�سيا�سي ولو اأنه 

ك�ِسب املال عرب اإع���ادة �سوكلني التي قد 

تعورِّ�س عليه ما حلَّ به وب�رشكة �سعودي 

اأوجيه يف ال�سعودية.

وق���د يك���ون م���ن الظلم رم���ي الكرة 

بالكامل يف ملعب احلري���ري، الأن الرجل 

االآن جم���رَّد رجل اأعمال ع���اد اىل لبنان 

لينطلق �سيا�سيًا من ال�سفر، بعد اأن األزمته 

االإ�ستحقاق���ات البلدية اىل ا�سرت�ساء عبد 

الرحيم م���راد يف البق���اع لي�سمن ح�سة 

الت���ي ا�ستقبلته وبالغت  املمكن، وزحلة 

بالرتح���اب عل���ى م�ستوى وريث���ة اإيلي 

رت الكتلة ال�سعبية  �سكاف، زيارته لها فجَّ

ال�سعب���ي بعد مغادرته،  وانفجر الغ�سب 

ع عليها امليقاتي وال�سفدي  وطرابل�س يرتبَّ

���ة« اأ�رشف ريف���ي، وعكار  و»منق���ذ ال�سنَّ

ُح�ِسمت اإمارة للمرعبي- ال�ساهر، وبريوت 

�ستكون الكبا�س االأعنف مع حتالف التيار 

- الق���وات، و�سي���دا رّحبت ب���ه �سلبًا يف 

ذكرى 14 �سب���اط عرب اليافطات وال بدَّ له 

من خطب وّد اأ�سامة �سعد ليدخلها ك�رشيك 

يف اأية ا�ستحقاقات انتخابية. 

لك���ن امل�سكلة م���ع احلري���ري اأنه ال 

ف كرئي����س حكوم���ة �سابق، بل  يت����رشَّ

كرئي�س و�ساية على مت���ام �سالم حاليًا، 

ورئي�س حكومة ُمقبل بعد انتخاب رئي�س 

للجمهوري���ة، واإذا كانت فر�سته الوحيدة 

للعودة اىل ال�رشاي، هي يف و�سول العماد 

عون اىل الرئا�سة بت�سوية حتمل احلريري 

اىل ال�رشاي، ف���اإن الدرب طويلة �سواء اىل 

بعبدا اأو ال����رشاي، الأن بعبدا باقية حتى 

ب���ال ناطور، ومياه ع���ني التينة مقطوعة 

مع الرابية ولي����س يف �سلَّة الرئي�س بررِّي 

ال عنب وال تني. 

الدولي���ة  البانورامي���ة،  اجلول���ة  اإن 

واالإقليمية واملحلرِّي���ة، التي قام بها ال�سيد 

ح�س���ن ن����رشاهلل يف »حوار الع���ام« عرب 

االإثن���ني املا�سي  قن���اة امليادين م�س���اء 

�سدمت البع�س ممن انتظروا اإطاللة ال�سيرِّد، 

الأن���ه تبنيَّ اأن الوج���ود الرو�سي يف �سوريا 

دخواًل وان�سحابًا، واالإي���راين م�ساركة كان 

اأو م�سورة، اأ�سهل من م�ساألة انتخاب رئي�س 

للجمهورية يف لبن���ان، واأن حزب اهلل الذي 

توافق مع حركة اأمل على البلديات ال يقبل 

اأن ي�سغط عل���ى احلليف ال�سيعي لت�سويق 

احللي���ف امل���اروين، وم�ساأل���ة االإنتخابات 

الرئا�سي���ة مل تُع���د يف ط���ور التاأجيل بل 

دخلت مرحلة االإلغاء حاليًا، طاملا اأن حزب 

اهلل م�رشٌّ على العم���اد عون والرئي�س بررِّي 

راف�س للجرنال.

والرئي����س بررِّي، ال ميتل���ك فقط �سمان 

االإ�ستمرارية لنف�سه اىل اأن تقوم القيامة، بل 

هو ميتلك اأخطر م���ا ميتلكه رُجل ال�سيا�سة 

يف اأي بل���ٍد كان، الأن���ه رُج���ل كل العهود 

و�سديق اجلميع اإقليميًا وداخليًا، ويف لقاء 

االأربعاء النيابي يخرج اجلميع من زيارته 

وكاأنهم كانوا على مائدة »فراكة جنوبية« 

لذي���ذة الطع���م، رغ���م اأن كل اجلل�سات يف 

عني التين���ة باتت على امل�ستويني الوطني 

وال�سيا�سي �س���ارت روتينًا اأ�سبوعيًا، وعلى 

م�ست���وى ال�سيوف االإقليمي���ني فاإن ال�سفري 

ال�سعودي يدُخل اىل ع���ني التينة من باب، 

ويخرج ال�سفري االإيراين من باب اآخر والكل 

ُي�سيد ب�ساح���ب الدار و»املاي�سرتو« والكل 

يدرك اأن الطبخات مل تن�سج بعد.

مُيون ال�سيد ن�رشاهلل حتمًا على الرئي�س 

بري لت�سويق اإ�س���م العماد عون، واحلريري 

جاهز لدخ���ول ال�سفقة ولكن ب�رشوط حزب 

اهلل، لك���ن انتخاب الرئي����س حاليًا ممنوٌع 

ل�سب���ب واحٍد فقط، وه���و اأن لبنان هو اآخر 

ميادي���ن الهجمة ال�سعودي���ة ال�رش�سة مع 

اإيران، خ�سو�سًا بع���د هزميتي اململكة يف 

الع���راق واليم���ن، وانتق���ال التفاو�س بني 

االأطراف اليمنيني موؤخراً اىل الكويت...،

الغب���ار  ينجل���ى  اأن  وقب���ل  لذل���ك،   

يف �سوري���ة كاآخ���ر ميادي���ن املواجه���ة، 

فاالإنتخاب���ات الرئا�سية يف لبنان ممنوعة 

ل احلريري م�سوؤوليته  بقرار �سعودي ال يتحمَّ

وحي���داً، والرئي�س بررِّي ه���و �سابط االإيقاع 

ومدي���ر اجلل�سات، وللرئي�س ب���ري اأ�سبابه 

ب���اأن ال تنك�رش اجلرَّة مع ال�سعودية نهائيًا، 

ولعّل م�سالح مئات اآالف اللبنانيني الذين 

يعتا�سون من ال�سعودية ودول اخلليح هي 

ال�سبب �سب���ه امُلعلن، وتدارك فتنة �سنية - 

�سيعية داخلية هو من �سمن االأ�سباب، لكن 

ما ُخِفي من باقي االأ�سباب كان اأعظم...

اأمني اأبورا�شد

أحــداثأحــداث2

من لقاءات الأربعاء النيابي

بعبدا بال ناطور وعين التينة.. لم ينضج تينها بعد

بري صديق الجميع اقليميًا 
وداخليًا ويدوزن األمور 

بميزان الجوهرجي
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همسات

¡ ت�رشيح امل�سنوق
توقف مراقبون اأمام ت�رشي���ح لوزير الداخلية والبلديات 

نهاد امل�سن���وق خالل زيارت���ه اإىل العا�سمة الربيطانية 

لندن وزيارته مطار »لن���دن �سيتي« حيث �سدد على اأن 

»الثغرات املوج���ودة يف مطار بريوت الدويل توازي تلك 

الت���ي كانت موج���ودة يف مطار �رشم ال�سي���خ، وت�سببت 

بتفج���ري الطائ���رة الرو�سي���ة« الفت���ًا اإىل اأن »التجاوب 

كان حم���دوداً يف جمل�س ال���وزراء الذي مل ياأخذ يف عني 

االعتب���ار حج���م االخط���ار وانعكا�ساتها عل���ى ال�سمعة 

الدولية للمطار«.

¡ هرطقة
راأى مرج��ع د�ستوري بعودة البع���ض اإىل »نغمة« انتخاب 

الرئي���ض ب�»ن�س��ف + واح��داً« هرطقة د�ستوري��ة ال معنى 

له��ا، وا�سفًا من اأع��اد نغمتها باأنه ال يع��رف تاريخ البلد 

ال�سيا�سي، واأن ن�ساب الثلثني من اأهم مكونات البلد.

¡ بان كي مون يف لبنان
بداأ اأمني ع���ام االمم املتحدة كويف اأن���ان زيارة للبنان، 

حيث يرافقه رئي�س البنك الدويل ورئي�س البنك االإ�سالمي، 

وعل���ى راأ�س االهتمامات التي يبحثه���ا معه امل�سوؤولون 

اللبنانيون، حاجات لبنان ملعاجلة اأزمة النزوح ال�سوري، 

وما حتقق منذ موؤمتر لندن.

¡ اال�ستقرار خط احمر
ل�س��نا نبيع �س��مكًا يف البح��ر او مواقف ت�س��جيعية عندما 

جنم��ع ونعمل كدول كربى عل��ى ثابتة احلفاظ على االمن 

واال�س��تقرار يف لبن��ان، ع��رب دعم املوؤ�س�س��ات الع�س��كرية 

واالمني��ة واملالية يف طليعته��ا اجلي�ض اللبناين وم�رصف 

لبنان. هذا الكالم املن�س��وب ل�س��فري دول كربى معتمد يف 

بريوت، قاله يف �س��ياق تف�س��ريه وتقييمه للو�س��ع الراهن 

عل��ى ال�س��احتني الداخلي��ة واالقليمية، خل���ض خالله اإىل 

اع��ادة التاأكي��د والت�س��ديد على م�س��لمتني هم��ا: » ممنوع 

امل�سا�ض باملوؤ�س�سة الع�سكرية اأي باالأمن اللبناين، وممنوع 

امل�سا�ض بالبنك املركزي اأي النقد الوطني، الأنهما �سمانة 

اال�س��تقرار يف لبن��ان، واأي خل��ل يعرتيهم��ا �س��يوؤدي اإىل 

توترات منبعها اجتماعي معي�سي وماآلها اأمني«.

¡ مل يتخذ اي موقف
لوح���ظ اأن تنظيمًا مقاومًا، مل ياأخذ اأي موقف من االتهام 

اخلليجي حلزب اهلل ب� »االرهاب«، وتردد اأن م�سوؤواًل فيه 

طل���ب حينما �سئل عن اال�سباب التي حتول دون اأن يتخذ 

موقفًا من حزب هزم العدو اال�رشائيلي، وحقق انت�سارات 

مل يحققها العرب واالأم���ة اال�سالمية منذ �سقوط غرناطة 

يف االندل����س يف ع���ام 1492، مرعاة و�س���ع تنظيمه مع 

»االأ�سقاء اخلليجيني«

¡ لي�سا بريئني
اعت��ربت �سخ�س��ية فاعل��ة تتقاط��ع ب��ني رئي���ض احل��زب 

التقدمي اال�س��رتاكي واقوى موظفي وزارة االت�س��االت ان 

الهج��وم املتبادل بينهما واال�س��تناد على الف�س��اد كواقع، 

ول��و كل من الزاوية التي يرى منها، ال يعني ان ايا منهما 

بريئا من املال العام، وال من ا�ستخدام النفوذ.

¡ واجهة اأمنية لي�س اإال!
يراج���ع بع����س املنت�سبني اىل هيئة ديني���ة يف ال�سمال 

م�ساألة ع�سويته���م بجدية بعدما ثبت للبع�س ان الهيئة 

احدى الواجه���ات االمنية لبلد خليج���ي. وابلغ بع�سهم 

جهات مهتمة انهم �سحايا.

¡ اأزمة نف�سية
يعاين مرجع �س��ابق من ازمة نف�سية، وانعدام الثقة ،ب�سبب 

اهمال��ه اعالمي��ا م��ن جهات يعت��رب انه قدم له��ا خدمات 

اكرث مما ت�س��تحق بكثري، وكذلك م��ن اعالميني مكنهم من 

مراكمة ار�سدة »ال يحلمون« فيها وال يلك�سونه.

¡ مل يعد لديه ال�سيولة
طلب احد املتنفذين ال�سابقني يف تيار امل�ستقبل من زميل 

له يف اخل���ارج ال يزال حمظيا ان يوفر له مبلغا لت�سيري 

اموره بعدما �ساقت االحوال، ومل يعد لديه �سيولة كافية 

ومل يعده خرياً.

يبدو اأننا يف لبنان حمكومون ب�سكل دائم، 

بروائح الف�ساد، واالجتهادات غري الد�ستورية، 

نعود اإىل بدايات احلياة الد�ستورية يف البلد، 

اإىل ع�رشينيات الق����رن املا�سي، بعد اأن �سار 

للبنان ع����ام 1926 د�ستور وانتخ����ب رئي�سًا 

للجمهورية هو ناظر العدلية اأنئذ االأرثوذك�سي 

�ساربل دبا�س، يف تلك الفرتة تبني اأن ع�سابة 

تزور »اال�سربي����ن«، وت�سنعه من »اجلب�س«، 

وبع����د اأن اعتقلت هذه الع�سابة، راأى البع�س 

اأن وزير الداخلية ب�سارة اخلوري هو من تابع 

الق�سية والقى القب�س عل����ى هذه الع�سابة، 

وبع�سهم ن�سب البطول����ة اإىل الرئي�س دبا�س، 

ويف النتيجة تب����ني اأن هذه الع�سابة مقربة 

من املفو�����س ال�سامي الفرن�س����ي الذي اأطلق 

�رشاحها.

ويف كل عه���د كان له ف�سائح���ه، �سواء يف 

زمن االنت���داب الفرن�سي اأو يف عهود اال�ستقالل، 

وكثرية احلكايات عن اإميل اده ورئي�س حكومته 

خ���ري الدين االأحدب، وال�سلط���ان �سليم يف عهد 

ب�سارة اخلوري، واأم���وال التعمري وق�سية عفاف 

يف عه���د كمي���ل �سمع���ون، و»انهيارانرتا« يف 

عهد �سارل حلو، وج���وين عبده يف زمن اليا�س 

�رشكي�س، وطائرات البوما، وروجيه مترز و�سامي 

مارون وانهيار اللرية يف عهد امني اجلميل.

اأما بع����د الطائف، فحدث وال حرج، يكفي 

اأن ن�س����ري اإىل اأن الدين العام كان قبل اأواخر 

عام 1992 ال يتج����اوز 3 مليار دوالر، و�سار 

يف غ�سون اأقل م����ن اأربع �سنوات، بحدود 16 

ملياراً، و�سار تنام����ي الدين والعجز يرتاكم 

ب�س����كل خمي����ف يفوق ق����درة البل����د، حاول 

الرئي�س اإمي����ل حلود يف عهد حكومته االأوىل 

برئا�سة �سليم احل�����س مللمة الو�سع وو�سع 

خط����ة لالإ�سالح املايل، ف����كان منها �رشيبة 

TVA وم�����رشوع ا�سرتداد اخللوي، وحماولة 
وقف نهب و�سط بريوت وغريها، لكن حتالف 

امل�سال����ح الليربالية اللبناني����ة املتوح�سة، 

غل����ب الرئي�س احل�س وا�سقط����ه بانتخابات 

ع����ام 2000، ليبق����ى اميل حل����ود وحيداً يف 

مواجهة حيت����ان املال وال�سيا�س����ة.. مع ما 

يف هذه املرحلة م����ن م�ساحات �سوء هامة 

�سنعته����ا املقاومة البا�سل����ة، التي امت�سقت 

منذ ع����ام 1982 ارادته����ا يف مواجهة العدوا 

ال�سهي����وين، ففر�ست بعد ع����دوان وا�سع يف 

ني�سان عام 1996 اتفاق ني�سان و�سنعت يف 

اأي����ار 2000 التحرير ودحر العدو عن اجلنوب 
ما عدا مزارع �سبعا وتالل كفر �سوبا بال قيد 

اأو �رشط، وحققت يف حرب متوز – اآب 2006 

الن�رش املبني على الع����دو االإ�رشائيلي، وهو 

ن�رش غري م�سبوق يف تاريخ ال�رشاع العربي 

– االإ�رشائيلي.
هذه االنت�س����ارات النوعية مل ترتجم يف 

الواقع ال�سيا�س����ي واالقت�سادي واالجتماعي، 

على االأقل يف جماالت وقف نهب املال العام، 

وتوف����ري ال�سمانات االجتماعي����ة وال�سحية 

والرتبوية للمواطن... ال بل كيفما �رشبت يدك 

�ستجد ف�سيحة.

فهل يج���وز احلديث عن نفاياتن���ا، واأرباح 

�سوكلني حيث الطن »الزبالة« عندنا اأغلى من 

الذهب، وماذا عن ف�سيحة النفايات التي تقرتب 

من نهاية عامها االأول دون حل جذري.

ماذا عن اأر�س النورماندي، واالأمالك البحرية 

والنهرية؟

ماذا عن فروقات املوازنة التي تبلغ 11 مليار 

دوالر التي مل يعرف م�سريها واأين وكيف ذهبت؟

ماذا ع���ن هبات قدمت يف حرب متوز وتبلغ 

نحو �ستة مليارات دوالر ومل تدخل اإىل اخلزينة 

العامة.

ماذا عن املحكمة الدولية، وكيف يتم �رشف 

ح�سة لبنان من متويلها؟

م���اذا عن بلد منذ 11 عامًا بال موازنة عامة، 

وكيف يتم ال�رشف وعلى اأي اأ�س�س.

وم���اذا ع���ن االنرتن���ت غري ال�رشع���ي ومن 

امل�ستفي���د، وحل�س���اب م���ن، ومن ه���م ابطاله 

وخ�سو�س���ًا يف ظ���ل التاأكي���دات ع���ن �سلوع 

�رشكات �سهيوني���ة يف تزويد حمطات لتهريب 

باحتياجاتها، مما ي�سكل تهديداً لالأمن الوطني.

وباملنا�سب���ة، م���اذا ع���ن ف�سيح���ة �سبكة 

االنرتنت قبل �سنوات قليل���ة يف جبل الباروك، 

وماذا حل با�سحابها ومن ي�ستفيد منها...؟

م���اذا عن تدخالت �سفري �س���ار يعترب نف�سه 

مندوبًا ومفو�س���ًا �ساميًا فوق العادة يف البالد 

الأن �سحيف���ة ما اأو حمط���ة معينة حتدثت عن 

ملكه، يف وقت ي�سن االعالم املوايل واملمول من 

قبل دولته هجومًا ويفربك االكاذيب عن �سورية 

واإي���ران واملقاومة وال اأح���داً يقول له والإعالمه 

»ما اأحلى الكحل يف عينك« وماذا وماذا...

وماذا ع���ن قان���ون االنتخاب ال���ذي تعمل 

طبقتن���ا ال�سيا�سي���ة دائم���ًا الأن ت�سيغه وفق 

م�ساحلها، دون االأخذ بعني االعتبار اأنه املدخل 

الأي اإ�سالح �سيا�سي..

ثم هل يعل���م »جهابذة« القانون والد�ستور 

م���ن ال�سيا�سيني اأن كل قوان���ني االنتخاب التي 

م���رّت على البلد خمالف���ة للد�ستور الذي ين�س 

على م�ساواة املواطن���ني باحلقوق والواجبات.. 

فكيف يتمثل اأكرث من 10 اآالف ناخب ماروين يف 

ق�ساء بنت جبيل يف املجل����س النيابي، وماذا 

ع���ن متثيل نحو 9 اآالف ناخب �سيعي يف جزين 

و8 اآالف ناخب �سني يف بعبدا، وهلم جرا..

فهل فع���اًل اأن الطبقة ال�سيا�سي���ة اللبنانية 

تريد اإ�سالحًا وتطويراً للنظام؟ اأنه ال�سوؤال الذي 

يطرحه اللبنانيون منذ اأن قام لبنان، ومل يتلقوا 

عليه اجلواب بعد؟

اأحمد زين الدين
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هل يلقى م�سغلو النرتنت غري ال�سرعي اجلزاء امل�ستحق

اإلصالح في لبنان أمام جدار مصالح السياسة السميك

قوانين االنتخاب مخالفة 
للدستور ألنها ال تساوي 
المواطنين في الحقوق 

والواجبات
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ت دوائر تل أبيب: هذه نظرة بوتين لنصرالله
ّ
إطاللته هز

 �أّي���ام قليل���ة كانت كافي���ة لتهزّ تل 

�أبيب مبفاجاأتني م���ن �لعيار �لّثقيل. فبني 

»�س���دمة« قر�ر �لقي�رص �لرّو�س���ي �سحب 

قّو�ته من �سورية و»مفاجاأة« �إطاللة �أمني 

عام حزب �هلل �ل�سّيد ح�سن ن�رص�هلل �لأخرية 

ملا حملته م���ن تهدي���د�ت ل�»�إ�رص�ئيل« 

جتاوزت �خلط���وط �حلمر لأّي حرب قادمة 

ب���ني �لّطرفني، فر�ض �لإرب���اك نف�سه على 

دو�ئر تّل �بيب �لأمنّية و�لإ�ستخبارّية �لتي 

ر�سم���ت �أكرث م���ن عالم���ة ��ستفهام حيال 

»توقيت« �إطاللة ن�رص�هلل - و�لتي �أعقبت 

مبا�رصة معلومات تلّقفتها قيادة حزب �هلل 

ت�سري �ىل �تفاق �سعودي - ��رص�ئيلي على 

مترير �رصبات �سّد �حلزب باتت و�سيكة - 

وفق ��سارة م�سادر �منّية لبنانّية . و�سائل 

تابع���ت باهتمام  �لتي  �لعربّي���ة  �لإعالم 

تهديد�ت ن�رص�هلل �لتي �سّوبت على �هد�ف 

��سرت�تيجية ح�ّسا�س���ة يف �لكيان �لعربّي 

و�عتباره���ا »قف���زة كبرية«، �إ�س���توقفت 

�خل���رب�ء و�ملحلّلني �لع�س���كريني، فاعترب 

�ملحلّل �لع�س���كري يف موقع »ديبكا« �ّن 

»قنبل���ة« ن�رص�هلل �ر�س���ت للم���رّة �لأوىل 

معادلة هي �لأخطر يف تاريخ �ل�رص�ع بني 

»��رص�ئيل« وح���زب �هلل، فيما ذهب �آلون 

ب���ن ديفيد - �أملحلّ���ل يف �لقناة �لعا�رصة 

�لعربّي���ة - �ىل تاأكيد �ّن تر�س���انة �حلزب 

�ل�س���اروخية مل تع���د تقت�رص ح�رص� على 

�ل�سو�ريخ �لير�نية �ملتطّورة، �سائال »هل 

��س���تند ن�رُص�هلل يف رفع من�سوب تهديد�ته 

على �سو�ريخ كا�رصة للتو�زن ح�سل عليها 

موؤخر� من رو�س���يا يف وقت جتهد �لدو�ئر 

�ل�ستخبارّية يف تل �بيب للتاأكد من ت�سلّم 

حزب �هلل بالفع���ل منظومة »�أ�ض �ي 22« 

�ل�ّساروخية؟«

رغم قلّة ت�رصيحات �مل�سوؤولني �لرّو�ض 

حي���ال ح���زب �هلل، �ل �ّن ح�س���ور �حلزب 

�لق���وي يف �ملعادلة �لإقليمّي���ة و�لّدولية، 

كما م�ساركته �مليد�نّية �لفاعلة �ىل جانب 

�جلي�ض �ل�س���وري �لتي �س���بقت �لإنخر�ط 

�لع�س���كري �لرّو�سي يف �مل�س���هد �مليد�ين 

�ل�سوري، فر�س���ا بال �سك تن�سيقا رو�سيا ل 

ُتعرف حدوده مع حزب �هلل بو�س���فه جزء� 

ل ُي�ستهان به من هذ� �مل�سهد وحيث ي�سري 

مقاتلوه �ىل جانب �لقّو�ت �ل�س���ورية حتت 

غط���اء �ملقاتالت �لرّو�س���ية.. وفق ليونيد 

�س���يوكانني- ع�س���و جمل�ض �خلرب�ء لدى 

وز�رة �لّد�خلّية �لرو�سّية - فاإّن �لب�سمات 

�مليد�ّي���ة »�لهاّم���ة« له���وؤلء �ملقاتلني 

�ىل جان���ب �جلي�ض �ل�س���وري يف مقارعة 

�لإرهابّيني، و�لتي �ساهمت بقّوة يف �جناح 

�ملهّمة �لرّو�س���ية على �لأر�ض �ل�س���ورية، 

حّتم���ت بال�رصورة تعاونا وتن�س���يقا يف 

جمالت »�أمنّية« عّدة مع قادة حزب �هلل 

يف �س���ورية، ناقال عن مقرّبني من �لرئي�ض 

فالدميري بوتني، �إعجابه ب�سخ�س���ّية زعيم 

�حلزب �ل�س���ّيد ح�س���ن ن�رص�هلل، ُم�ستذكر� 

�لّدور �لذي لعبه يف �إنقاذ �لطّيار �لرّو�سي- 

�لذي �أُ�س���قطت طائرته »�سو 24« من ِقبل 

مقاتل���ة تركّي���ة يف 24 ت�رصين �لثاين من 

�لعام �ملن�رصم - مبعّية �لطّيار �لآخر �لذي 

مّتت ت�سفيته على �يدي م�سلّحني تابعني 

لرتكي���ا، م���ن دون �إغفال �إ����رص�ر �لرئي�ض 

و�أو�مره ب�رصورة تاأمني �سالمة  �ل�س���وري 

�لطّيار مهما كلّف �لأمر.

ي�سرتجع �س���يوكانني و�قعة �إنقاذ ذ�ك 

�لطّيار بعد تو�ت���ر �ملعلومات »�مُلقلقة« 

�ىل مو�س���كو، �لتي �أفادت حينها عن مقتل 

�لطّيار �مُلر�فق، وحجم �ل�سور »�مل�ُستفزّة« 

�لتي تق�ّس���دت �أنقرة �إظهارها للر�أي �لعام 

�لدويل لك�رص »هيبة« �ملقاتالت �لرّو�سية 

وطّياريها، و�لتي ��ستنفرت غ�سب �لقي�رص 

�ىل �أق�س���ى �حل���دود. وي�س���ّوب على دور 

ه���ام بادر ح���زب �هلل �ىل �لقيام به لإنقاذ 

�لطّيار مبعّية فرقة �س���ورّية خا�سة حتت 

غطاء مروحّيات هجومّية رو�سّية، لتنتهي 

�لعملّية بنجاح �أنع�ست قلب بوتني، لفتا 

�ىل معلومات �أ�س���ارت �ىل �س���الح رو�سّي 

»نوعي« ت�س���لّمه �حل���زب يف تلك �لفرتة 

دون حتديدها �و تاأكيدها.

ويف وق���ت لفتت �س���حيفة »يديعوت 

�حرون���وت« �ىل �ّن �لأ�س���لحة �لّنوعي���ة 

�لرّو�س���ّية باتت ت�س���ل �ىل حزب �هلل دون 

�أّية �رصوط، متقاطعة مع تقرير ل�س���حيفة 

»وول �س���رتت جورنال« �لأمريكّية ك�سفت 

فيه �ّن �س���و�ريخ ياخونت ب���رّ - بحر قد 

تكون �أ�س���بحت يف ُعهدته كما �س���و�ريخ 

»كورنيت �أ�ض« �لرّو�س���ّية �ملتطّورة، لفت 

�ملعلّق �لع�س���كري يف �سحيفة »يديعوت 

�أحرونوت« �ليك�ض في�سمان، �ىل �ت�سالت 

�أمنيني رو�ض  »منتظمة« بني م�س���وؤولني 

وقادة ميد�نّيني يف حزب �هلل حيال �س���ري 

�لعملّيات �لع�س���كرية يف �سورية - حتى 

بع���د �إعالن �لقر�ر�لرّو�س���ي - مذّكر� بلقاء 

و�سفه ب� »�لإ�ستثنائي« جمع �لّدبلوما�سّي 

�لرو�سّي �لك�سندر بوغد�نوف، و»�أمني عام 

حزب �هلل �ل�س���ّيد« ح�س���ن ن�رص�هلل قبيل 

�لرّو�س���ية يف  �لع�س���كرّية  �لعملّيات  بدء 

�س���ورية. وتوّقف في�س���مان �مام ت�رصيح 

ع�س���و �ملجل����ض �لإ�ست�س���اري يف وز�رة 

كوروت�سينكو«  »�يغور  �لرو�س���ية  �لّدفاع 

يف بد�ية �لتدّخل �لع�سكري �لرّو�سي، �لذي 

مل يخل من �لإ�س���ادة ب���دور حزب �هلل يف 

�س���ورية،�أملوؤ�زر لعمليات �جلي�ض �ل�سوري 

�س���ّد �جلماعات �لإرهابي���ة، و�لذي �عترب 

في���ه �ّن مقاتليه يتحلّ���ون بلياقة قتالية 

عالية وم�س���لّحون ب�سكل جّيد، ��سافة �ىل 

�لعقيدة �لتي يّت�س���مون بها، ليخل�ض �ىل 

»�ّن ه���ذ� �حلزب حلي���ف طبيعي للجي�ض 

�ل�س���وري �لذي ندعمه نحن يف �سورية«.. 

�لإ�رص�ئيلي  وينقل في�سمان عن �مل�ست�سار 

لل�س���وؤون �لأمنّية جاغ���وب ناغل قوله« 

�س���حيح �ّن عالقاتنا م�ستقرّة مع رو�سيا، 

�ل �ّن رئي�سها - رُجل �لإ�ستخبار�ت �ملحّنك 

- ه���و حليف قوي لأعد�ئنا، �س���ائال« هل 

ك�سبت ��رص�ئيل من بوتني �أكرث مما ك�سبته 

طهر�ن ودم�سق وحزب �هلل؟«

�لرتكية  ن�س���ف بوتني �خلطوط �حلمر 

�لتي ثّبتتها �أنقرة يف �س���ورية منذ بد�ية 

�حل���رب، وزّنرت كّل معابرها يف �ل�س���مال 

بالّنار، ون�س���ف ن����رُص�هلل �خلطوط �حلمر 

�لإ�رص�ئيلّي���ة و��س���عا »��رص�ئي���ل« �أمام 

معادلة قد تكون �لأخطر يف خ�سّم حربها 

�سّد حزب �هلل.. وما بينهما �سغط �سعودي 

على تّل �أبيب ل�س���ّن عدو�ن �س���ّد عدّوهما 

�مل�س���رتك يف �أقرب وقت ممكن، �سّيما �ّن 3 

مليار�ت دولر �أّمنته���ا �لرّيا�ض حلليفتها 

كتغطي���ة لنفق���ات �حلرب �ملوع���ودة - 

ح�س���بما �أملحت م�سادر �س���حافّية عربّية 

- يف وقت تتح�رّص و��س���نطن لنهيار »مل 

يُعد بعي���د�« للنظام �ل�س���عودي- بعدما 

باتت دعائم هذ� �لنهيار حا�رصة بقوة -، 

من دون ��س���تبعاد �ن مُيّهد �ليه ب�رصبات 

»قا�س���ية« قد تطال موؤ�ّس�س���ات هامة يف 

�لريا�ض - وفق ��س���ارة �لباحث يف �سوؤون 

�ل�رصق �لأو�سط« �أليك�ض دي وول«.

ماجدة �حلاج

�ل�صيد ن�صر�هلل.. �طاللته �جلديدة هزت �لدولة �لعربية                     )�أ.ف.ب(

بعد االنسحاب الروسي واعالن »النظام الفيدرالي«.. هل تقّسم سورية؟
بعد �لتطور�ت �لأخرية �لتي �سهدتها �جلارة �لأقرب، 

ل�سيما �لإن�سحاب �لرو�سي �جلزئي من قاعدة حميميم 

�جلوية، و�عالن �لأكر�د عن نيتهم �إن�ساء نظام فدر�يل يف 

مناطق نفوذهم �سمن »�سورية �لإحتادية«، �إ�سافة �ىل 

�ملو�كبة �لإعالمية �لت�سليلية �لتي تلت هذين �حلدثني، 

�لهادفة �ىل �رصب معنويات �ل�س���عب �ل�سوري و�إرباكه، 

لذ� �رتفع لدى بع�سه من�سوب �خلوف من تق�سيم �لبالد، 

وهذه �أح���دى �لنتائج �لبديهية للح���رب �لكونية على 

�س���ورية مبختلف �أنو�ع �ل�سلحة �لتقليدية و�ل�سيا�سية 

و�لجتماعية و�سو�ها، فاإن �ملخاوف مربرة من �لناحية 

�لإن�سانية، ولكنها لي�ست و�قعية من �لناحية �لعملية، 

هذ� ما يوؤك���ده �لتاريخ �حلدي���ث للجمهورية �لعربية 

�ل�س���ورية، �لذي يعيد نف�س���ه �ليوم تقريب���ًا، فالميكن 

فهم �ل�سيا�س���ة �لر�هنة من دون قر�ءة �لتاريخ، بح�سب 

نابليون بونابرت �لذي قال: »�ل�سيا�سية بنت �لتاريخ، 

و�لتاري���خ �بن �جلغر�فيا، و�لأخ���رية لن تتبدل«، لذلك 

لبد من �لإ�س���اءة باإيجاز على تاريخ �سورية �حلديث، 

ومقارنته مع �لحد�ث �لتي متر بها �ليوم.   

لريب �أن دور �س���ورية �لقليمي �سمر، بعد �لعدو�ن 

�ل���دويل �لكبري �ل���ذي تتعر�ض له، ولك���ن �حلديث عن 

�أن »�جل���ارة �لقرب« كدولة مل تع���د موجودة فعليًا 

رغم وجودها على �خلريط���ة، كما جاء يف �لتحليالت 

�ل�ستخبار�تية و�ل�سيا�سية »�لإ�رص�ئيلية«، فهي لي�ست 

دقيقًة، رغم �ملاأزق �لذي متر فيه �جلغر�فيا �ل�سيا�س���ية 

�ل�س���ورية ر�هنًا، وهو لي�ض �لأول و�لوحيد، ففي �لعام 

1957، �س���هدت �حلدود �ل�س���مالية �ل�س���ورية ح�س���ود�ً 
ع�سكريًة تركيًة بحجة �ملناور�ت �لع�سكرية كان �لهدف 

�حلقيقي لها �آنذ�ك �س���د �لتدخل �ل�سيوفياتي، و�خلطر 

�ل�سيوعي يف �س���ورية، ولكنها خرجت من هذ� �ملاأزق 

قويًة بعد وحدتها �ل�سيا�سية مع م�رص يف �لعام 1958.

كذلك ما بني �لعام 1982 و1984، تعر�س���ت �سورية 

ل�س���غوط �أمريكي���ة، �أثر ح���ود�ث تنظي���م »�لأخو�ن 

�مل�س���لمني«، �ملدع���وم �آنذ�ك من »نظام �س���د�م« يف 

�لعر�ق ومنظمة »فتح« بقيادة يا�رص عرفات.

يف �ملقابل، تلقت دم�سق دعمًا رو�سيا ع�سكريا 

و�سيا�سيا، غري حمدود يف عهد �لزعيم �ل�سيوفياتي 

يوري �ندروبوف، فتمكن �لرئي�ض حافظ �لأ�سد من 

�س����ل يد هذ� �لتنظيم، بعد دخول �جلي�ض �ل�سوري 

�ىل طر�بل�����ض يف �لع����ام 1985، �لتي حتولت يف 

حينه �إىل »�إمارة �إ�سالمية« ومالذ�ً »لالأخو�ن«، 

بق�سد ��ستهد�ف �لأمن �لقومي �ل�سوري.

بالعودة �ىل �ل�س���غوط �ملذكورة، يف 1983، �أطلقت 

�لقو�ت �جلوية �لأمريكية ع�رص�ت �ملقاتالت �سد مو�قع 

�جلي�ض �ل�س���وري يف لبنان، حتديد�ً يف �لبقاع، بذريعة 

�أن �ل�س���وريني �أطلقو� �سو�ريخ �أر�ض - جو على طائرة 

��س���تطالع �أمريكية.  وكانت �لنتيجة ��سقاط �مل�ساد�ت 

�لأر�سية �ل�سورية �لرو�سية �ل�سنع ثالث طائر�ت نفاثة 

�أمريكية فوق �لبقاع. 

وتاري���خ �لعالقات �لقوية بني رو�س���يا و�س���ورية، 

يعي���د نف�س���ه �ليوم مع �لرئي�س���ني فالدمي���ري بوتني 

وب�سار �لأ�سد، فال جدوى من �ل�سغوط �لدولية ل�سقاط 

�لدولة �ل�س���ورية، �أوتغيري حدودها �ل�سيا�سية بوجود 

�لدعم �لرو�س���ي ،غري �مل�س���بوق لها ، ويف �لوقت �لتي 

تتم�سك فيه مو�سكو باحلكم �ل�سوري، وبوحدة �لأر��سي 

�ل�س���ورية، وب�رصورة مكافح���ة �لإرهاب، على �أن يكون 

للجي�ض �ل�سوري �لدور �لطليعي يف هذ� �ل�ساأن.

فالدولة �ل�سورية لتز�ل قائمة، ومرتكزة على ثالث 

دعائم: �لرئي����ض، �جلي�ض و�لأجه���زة �لأمنية، ولطاملا 

قادر هذ� �لثالوث على حماية �لعا�سمة دم�سق وعقدة 

مو��سالت �سورية وهي حم�ض، و�ل�ساحل �ل�سوري �لذي 

ي�سكل متنف�سًا �قت�س���اديا وع�سكريا لهذه �لدولة، فهي 

باقية، ول خوف من �سقوطها.

�أما بالن�س���بة، �إىل �ملناطق �خلارجة عن �س���لطتها، 

ف���ريى �ملرجع �أنها قد تعود �ىل كن���ف �لدولة، �إما من 

خالل عملي���ة ع�س���كرية، و�إما من خالل مفاو�س���ات 

�سيا�س���ية. وتلفت م�سادر �سيا�س���ية �ىل �أن �جلغر�فيا 

باقي���ة على حاله���ا رغم خروج بع����ض �ملناطق عن 

�سلطة �لدولة يف هذه �ملرحلة، موؤكدًة �أن �لدعم �لدويل 

�لذي تتلقاه دم�س���ق من �أ�سدقائها �سيحول حتما دون 

�أي تغيري يف خريطتها �حلالية.

وهكذ�، يطهر بقوة خطاأ مقولة »�لدولة �ل�س���ورية 

مل تعد موج���ودة عل���ى �خلريطة �لقليمي���ة«، فدور 

�سورية يف �ملنطقة يفر�سه �لتاريخ و�حل�سارة �لعريقة 

و�جلغر�فيا. فهي ت�س���كل �سوريا عقد مو��سالت عاملية 

عرب �لتاريخ، وقوة �لدولة �ل�سورية يف عدم قدرة �لدول 

�لك���ربى على تخطيها وما �مل���اأزق �لكبري �لذي متر به 

�لدولة وحجم �حل�سد �لدويل �سدها �سوى موؤ�رص�ت على 

�أهمية �سورية �ل�سرت�تيجية �قليمًيا ودولًيا.

 ح�سان �حل�سن

بوتين معجب بشخصية السيد 
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�لتفجري�ت  تنف�س���ل  ل  بالطبع 

�لبلجيكية  �لعا�سمة  يف  �لرهابية 

عن تفجري�ت باري�ض وتركيا، وقبلها 

�لرهاب �لذي �رصب لبنان و�لعر�ق 

وليبيا  وم����رص  وتون�ض  و�س���وريا 

وغريه���ا... و�لالئحة تطول، ولكنها 

ت�سري �ىل م�سار و�حد باجتاهني: �ىل 

�سوريا ومنها.

��ستفا�ض �مل�سوؤولون �لوروبيون 

و�لأمريكيون ومعه���م بع�ض �لدول 

�لقليمية كرتكيا و�ل�سعودية وقطر 

و�س���و�ها، طيلة �سنو�ت خم�ض، يف 

حماولة �بتد�ع �أ�س���اليب للتخل�ض 

من �لنظام �ل�س���وري ورحيل رئي�سه 

�ل���ذي قال عن���ه وزي���ر �خلارجية 

�لأمريكي يوًم���ا، باأنه »مغناطي�ض 

من  وبالرغم  لالإره���اب«.  ج���اذب 

م���رور �س���نو�ت عّدة، عل���ى �ندلع 

�حلريق يف �له�سيم �ل�سوري، ورحيل 

م�س���وؤولني �وروبيني، بقي �لأ�س���د، 

وعاد �لرهابي���ون �ىل بالدهم �لأم، 

يفجرون حقده���م يف �لأبرياء. فهل 

باتت �وروبا هي �ملغناطي�ض؟

ق���د يق���ال كث���رًي� يف �أ�س���باب 

�وروبا،  �لرهابي���ة يف  �لهجم���ات 

و�سينق�س���م �لر�أي �لع���ام �لوروبي 

ويحت�س���د ويقيم �مل�سري�ت ليّفوت 

عل���ى �ليم���ني �ملتط���رف �إمكانية 

��س���تغالل ه���ذه �لهجم���ات �س���د 

�لالجئني، ولكن هل َمن ي�س���األ ما 

دور �ل�سيا�سة �خلارجية �لوروبية؟ 

�ل���ذي جن���اه �لوروبيون من  وما 

با�س���عاله  �س���اهمو�  �لذي  �حلريق 

يف �ل�رصق �لأو�س���ط؟ وملاذ� �أقامو� 

بالأ�س���ا�ض »ج�رًص� جوًي���ا« ينقل 

�لرهابيني من كل �أنحاء �أوروبا عرب 

مطار بروك�سل، �ىل تركيا، و�لدخول 

عربها �ىل �سوريا؟.

وب���كل �لأح���و�ل، وبغ�ض �لنظر 

�إن كانت هذه �ل�س���ئلة �ستثار علًنا 

�أم ل، يبق���ى �أن م�س���ري ما �أ�س���مي 

يوًم���ا يف �وروب���ا »ث���ورة حرية 

�س���د �لديكتات���ور«، وم���ا ي�رصفه 

يف  �ل�س���تثمار  على  �لوروبي���ون 

�سيكون  �ملعتدلني«،  »�ملعار�سني 

على �ملحك، ومن حق �ملعار�س���ني 

�أن يقلق���و� كلما تقدم  �ل�س���وريني 

�لتوح�ض تو�س���ًعا يف  �لوقت، وز�د 

�لعامل، لأنه يعني باخت�سار �سهولة 

�خلال�س���ة  ولهذه  عنهم،  �لتخل���ي 

دلئل عّدة:

-  كلم���ا �زد�د �لحر�ج �لوروبي 

مبو�س���وع �لالجئني، كلم���ا �حتاج 

�لوروبي���ون �ىل م�س���احة �س���ورية 

يعي���دون �لالجئني �ليها، ولن تكون 

هذه �مل�س���احة �أو �ملنطقة �لآمنة �أو 

�س���ّمها ما �س���ئت، �إل بالتو�فق مع 

�لرو�ض و�لدولة �ل�سورية كما �أعلنت 

موغريني يوًما.

-  كلم���ا ز�د �لتوح�ض �لرهابي 

�مل�س���وؤولون  �قتنع  �وروب���ا،  د�خل 

�لوروبيون بعقم �سيا�ساتهم �لأمنية، 

و�أن �جل�رص �جلوي �لذي فتحوه يوًما 

لرتحي���ل �لتطرف �ل���ذي ترعرع يف 

جمتمعاته���م وللتخل�ض من �خلاليا 

�لرهابي���ة �لنائمة لديه���م، ورميها 

يف �ل�رصق �لأو�س���ط لتلقى م�سريها 

�ملحت���وم موًتا، قد عادت �ليهم �أكرث 

توح�ًسا وتطرًفا. �سيقتنع �لوروبيون 

يف �لنهاية، �أن �لفكر �ل�سيطاين �لذي 

�سّور لهم �إمكانية �ر�سال �ملتطرفني 

�ىل �ل�رصق �لو�سط للقتال �ىل ما ل 

نهاية، ول�س���تنز�ف متب���ادل بينهم 

وبني �جلي�ض �ل�س���وري، مل يح�س���ب 

ح�س���اب �أن {من يعمل مثقال ذرٍة 

خرًي� يره، ومن يعمل مثقال ذرة �رًص� 

يره}.

وعندما ي�سل �لوروبيون �ىل هذه 

�لقناعة �لتامة، �س���يهرعون م�رصعني 

�ىل �لدولة �ل�س���ورية للح�سول منها 

و�أمنية  ��س���تخبارية  معلومات  على 

حول �لرهابيني �لعائدين �ىل �وروبا، 

و�ملجهزي���ن للتفج���ري فيه���ا ولقتل 

�لبرياء يف �أنحاء �لقارة، ويف مقابل 

هذ� لن يتو�نو� ع���ن تقدمي �لتنازلت 

�ل�سيا�س���ية للنظ���ام، و�لتخل���ي عن 

�ملعار�سة.

-  هذ� يف م���ا خ�ض �لوروبيني، 

�أما �لأت���ر�ك �لذين مل يج���دو� حرًجا 

يوًم���ا يف �لتخلي عن قياد�ت حما�ض 

�أنف�سهم يوًما  �لإخو�نية، ف�س���يجدون 

بعد ي���وم، حمرج���ني بالرهاب يف 

�لد�خ���ل، وبحرب �أهلي���ة د�خلية مع 

�لأك���ر�د، وباقت�س���اد م���رتٍد، و�نهيار 

م�ستمر يف �سعر �رصف �للرية �لرتكية، 

�ليها  ومبليوين لجئ �سوري، ي�ساف 

�لتهدي���د �لأك���رث خطًر� عل���ى �لأمن 

�لقومي �لرتكي؛ قيام فيدر�لية كردية 

�س���ورية، عل���ى حدوده���م �ملبا�رصة 

مع �س���وريا. وقد يكون �لتلميح �لذي 

�أ�سار �ليه �ل�سيد ح�سن ن�رص�هلل، حول 

�مكاني���ة تر�جع تركيا ع���ن موقفها 

�ل�سابق حول م�سري �لرئي�ض �ل�سوري، 

ق���د قاله �لأت���ر�ك يف طه���ر�ن، ولكن 

هل �س���يقبل �لرو�ض بهذ� �لثمن �لذي 

يعر�سه �لتر�ك، مقابل �نخر�طهم يف 

�لت�سوية؟ بالتاأكيد ل، �سيطلبون �أكرث 

بكثري من ذلك.

وهكذ�، �أكرث من يجب عليه �لقلق 

�لي���وم وغًد� كلما تفاقمت �مل�س���اكل 

�لأمنية و�ل�سيا�س���ية يف �لعامل، هي 

�ملعار�س���ة �ل�س���ورية يف �خل���ارج، 

ف���كل عملية �رهابي���ة ينفذها جمرم 

�نتح���اري، ت�س���حب من ر�س���يد هذه 

فالدول  و�لقليمي،  �لدويل  �ملعار�سة 

�لنهاية لي�سات جمعيات خريية،  يف 

وح���ني ُيعقد »�لب���از�ر« يف �لنهاية 

�سي�س���اوم �لوروبيون وي�سرتون ممن 

يقدم لهم قيمة �أف�س���ل ب�س���عر �أدنى. 

و�لأهم، يبدو �أن �لتاريخ �سيذكر يوًما، 

�أن ناًر� �أ�س���علت يف �لثوب �ل�س���وري، 

فامت���دت �ىل �ل�س���عودية و�خللي���ج 

�لعرب���ي، وتركيا و�وروب���ا فاأحرقتها 

معها.

د. ليلى نقول

تفجري�ت بروك�صل.. �لإرهاب ي�صرب عا�صمة �وروبا                                                         )�أ.ف.ب(

¡ بوغد�نوف: �لنتخابات �لت�رصيعية يف سوريا وأوروبا.. »الجسر الجوي« مرتًدا!
�سورية ل تتناق�ض مع قر�ر�ت جمل�ض �لأمن 

�أكد �ملمثل �خلا�ض للرئي�ض �لرو�سي ل�سوؤون �ل�رصق 

�لأو�س���ط وبل���د�ن �أفريقي���ا نائب وزي���ر �خلارجية 

ميخائيل بوغد�نوف �أن بالده كانت د�ئما مع �حلو�ر 

�ل�س���امل �لذي ي�س���م جميع مكونات �ملجتمع حلل 

�لأزمة يف �سورية، د�عيا للعمل من �أجل »ت�سحيح 

�لأم���ور و�إز�ل���ة �لنو�ق�ض �لتي ت�س���هدها حمادثات 

جنيف مث���ل عدم م�س���اركة بع�ض �لق���وى �ملهمة 

�ملوجودة يف �سفوف �ملعار�سة.

وج���دد بوغد�نوف موقف بالده جت���اه �لنتخابات 

�لت�رصيعية يف �سورية وقال.. »وفقا للد�ستور �حلايل 

فاإن �نتخابات جمل�ض �ل�س���عب يجب �أن جتري يف 

ني�س���ان �ملقبل و�أن ذلك �س���اأن �لقيادة �ل�س���ورية 

�لت���ي تت����رصف على �أ�س����ض قانوني���ة وت�رصيعية 

متمثل���ة بالد�س���تور �حلايل وه���ذ� ل يتناق�ض مع 

مفاهيم وقر�ر�ت جمل�ض �لأمن �خلا�س���ة بالعملية 

�ل�سيا�سية«.

 ¡ فريق �أمريكي  ي�رصف على �لأور�ق �لتي 

تقدمها »معار�سة �لريا�ض« لدي مي�ستور�

ك�ضف��ت م�ضادر يف �لأمم �ملتحدة  �أن وفد »معار�ضة 

ي�ض��م  متخ�ض���ص  خ��ر�ء  فري��ق  لدي��ه  �لريا���ص« 

�أمريكيني ي�رشف على �لأور�ق و�لردود �لتي يقدمها 

ه��ذ� �لوفد �ىل �ملبعوث �خلا���ص للأمني �لعام للأمم 

�ملتحدة �إىل �ضورية �ضتافان دي مي�ضتور� .

وف��د  رد  �أن  �ملتح��دة  �لأمم  م�ض��ادر  م��ن  وعل��م 

معار�ض��ة �لريا�ص عل��ى ورقة �لعنا�رش �لأ�ضا�ض��ية 

للحل �ل�ضيا�ض��ي للأزمة �لت��ي قدمها وفد �جلمهورية 

�لعربي��ة �ل�ض��ورية �ىل �حلو�ر �ل�ض��وري �ل�ض��وري يف 

جنيف �ضيكون باإ�رش�ف كامل من هذ� �لفريق.

وف��د  �أن  �ملتح��دة  �لأمم  يف  �مل�ض��ادر  وذك��رت 

»معار�ضة �لريا�ص« �أجل �جتماعه مع دي مي�ضتور� 

ليطلع �خلر�ء �لأمريكيني عليها.

 ¡ رد �أمريكي قا�ض على ر�سالة تركي 

�لفي�سل

 كتب نائب رئي�ض ق�س���م �لدفاع ودر��سات �ل�سيا�سة 

�خلارجية يف معهد »كايتو كري�س���تيفور بريبال« 

مقال���ة ن�رصت على موقع »نا�س���ونال �نرت�س���ت«، 

رد فيه���ا على �ملقال���ة �لأخرية �لت���ي كتبها مدير 

�ل�س���تخبار�ت �لعامة �ل�س���عودية �لأ�س���بق تركي 

�لفي�سل حتت عنو�ن: »�سيد �وباما، نحن ل�سنا ركابًا 

جمانيني«.

ور�أى �لكات���ب �أن كالم �لفي�س���ل �ل���ذي يفي���د بان 

�لريا�ض حترتم �ر�دة �س���عوب �ملنطقة هو م�سحك، 

م�سيفًا: »��ساألو� �ملتظاهرين يف �لبحرين، �أو حتى 

�مل�رصيني«.

وفيما يخ�ض ما قاله �لفي�سل بان �ل�سعودية لي�ست 

»ر�كبًا جمانيًا« )وهو م�سطلح يعني �ل�ستفادة من 

�لعالقات �لثنائية مع و��س���نطن دون �لقيام ب�سيء 

مقابل حتمي���ل �مريكا كامل �لعبء(، رد �لكاتب بان 

�لعالقات �لمريكية �ل�سعودية د�ئمًا ما تعار�ست مع 

�لتز�م �مريكا �ملعلن بالدميقر�طية وحقوق �لن�سان.

ويف �لوقت نف�س���ه، �س���دد �لكاتب على �ن �لتحالف 

�لمريك���ي �ل�س���عودي ل ي�س���يء فق���ط �ىل �لقي���م 

�لمريكية، بل يه���دد كذلك �لم���ن �لمريكي. ولفت 

�ىل �ن �لولي���ات �ملتحدة ومنذ �خلم�س���ينيات على 

�لق���ل، كثري�ً ما تورطت يف خالفات �إقليمية لتهدئة 

�ملخاوف �ل�س���عودية و�لتاأكيد على �لتز�مها باأمن 

�ل�س���عودية. ونبه �ىل �ن �لنتائج كانت �س���يئة يف 

�لكثري من هذه �حلالت، م�ست�سهد�ً باحلرب يف �ليمن 

و�لتي قال �نها تخا�ض »بالنيابة عن �ل�سعودية«.

و�عترب �لكاتب �ي�سًا �ن �لتحالف �لمريكي �ل�سعودي 

لعب دور�ً ��سا�س���يًا يف ن����رص �لر�ديكالية و�لتطرف 

د�خل �ملنطقة وتفككها وقو����ض �لليرب�لية و�لمن، 

م�سدد�ً على �ن �لتحالف ل يز�ل يت�سبب بذلك.

موضوع الغالف

التفجيرات االرهابية 
في العاصمة البلجيكية 
ال تنفصل عن تفجيرات 

باريس وتركيا
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يحاول البع�ض قراءة احلرب العاملية 

عل���ى �سورية بقي���ادة اأمريكي���ة ومتويل 

خليج���ي، باأنها حرب مو�سعية ت�ستهدف 

�سوري���ا فق���ط وب�س���كل اأكرث دق���ة باأنها 

ت�سته���دف الرئي�ض ب�س���ار الأ�سد ونظامه 

وهذه قراءة جزئي���ة ناق�سة ومبتورة ول 

ميك���ن ال�سري بها لأنها جت���ايف احلقيقة، 

على  وال�سهيونية  الأمريكي���ة  فاحل���رب 

�سوري���ا ح���رب متعددة الأه���داف ح�سب 

امل�ساركني بها اأي حرب اجلوائز املتعددة 

وجوائ���ز الرت�سية، اإنها ح���رب املقامرة 

الت���ي توؤث���ر بنتائجها على  العاملي���ة 

م�ست���وى الإقليم وامل�سه���د الدويل وفاق 

التايل:

اإن اإ�سقاط �سوري���ة الدولة التي متثل 

قل���ب العروب���ة احلقيق���ي ه���و اخلطوة 

الأ�سا�سية ملح���و العروبة .... التي قادها  

الرئي�ض عبد النا����ر والأحزاب القومية 

العربية وا�ستبدالها باخلليجية »�سعودة 

ال�سعودي  اله���دف  العروبة«. وه���ذا هو 

لزعامة العامل العربي.

اإ�سق���اط �سوري���ة املقاومة يعني  اإن 

�رب حركات املقاومة والتحرير العربية 

ويف مقدمته���ا املقاوم���ة اللبنانية، مما 

يحقق الأه���داف الإ�رائيلية ومنع عودة 

الفل�سطينية  الق�سي���ة  وا�سقاط  الالجئني 

من الوجدان العربي والفل�سطيني.

اإىل  �سوري���ة وتق�سم���ت  �سقط���ت  اإذا 

دويالت وفدراليات تن�سم اإىل العراق الذي 

ل يزال ي�سارع التق�سيم مع كل الطعنات 

الكردي���ة وبع����ض العراقي���ني لأ�سب���اب 

مذهبي���ة او مطام���ع �سخ�سي���ة ويكون 

امل�روع الأمريكي لل�رق الأو�سط اجلديد 

قد بن���ى مداميكه الأوىل التي تتكامل مع 

تق�سيم ال�سودان وغريه.

�سقوط �سورية ي�س���ع ال�رق الأو�سط 

والع���امل العرب���ي واآبار النف���ط والغاز 

والطرق البحرية حتت ال�سيطرة الأمريكية 

مما يفتح لها التحكم بالعامل من اأوروبا 

اإىل ال�س���ني اإىل رو�سيا التي متثل الهدف 

الأ�سا�ض كخطوة اأوىل.

كان���ت اأمريكا قبل احل���رب ال�سورية 

تتعامل مع رو�سيا كدولة من دول العامل 

الثال���ث تفر�ض العقوب���ات الإقت�سادية 

عليها وت�ساغلها يف جورجيا وال�سي�سان 

واأوكراني���ا والق���رم، ومل ت�ستطع رو�سيا 

اأمريكا  الفج���وة بينها وب���ني  تعوي�ض 

منذ اإنهي���ار الإحت���اد ال�سوفياتي حتى 

ج���اءت الفر�سة الذهبية يف �سورية وقد 

تردد الرو����ض كثرياً للتدخ���ل املبا�ر، 

ومل ي�سان���دوا �سوريا اإل »بالفيتو« يف 

جمل�ض الأمن حتى �سنحت الفر�سة لهم 

للن���زول اإىل �ساحة املي���دان الع�سكري 

وال�سيا�سي بالتن�سيق مع اإيران و�سوريا 

والعراق، وخ���الل خم�س���ة اأ�سهر ح�سد 

الرو����ض ما كانوا يطمح���ون اإليه طوال 

ع�رين عام���ًا وباأقل اخل�سائر وب�رعة 

قيا�سية .

عاد الرو�ض اإىل العامل العربي وال�رق 

الأو�س���ط لأول مرة وب�س���كل وا�سح وقوي 

منذ ان ق���ام انور ال�س���ادات بطرد اخلرباء 

ال�سوفيات من م�ر .

فر�ض الرو�ض انف�سهم �ركاء حقيقيني 

مع اأمريكا يف املفارقات املتعلقة ب�سورية 

وحت���ول امل�سطل���ح الإعالم���ي )كريي – 

لفروف( اإىل اأيقون���ة املفاو�سات ال�سورية 

و عادت رو�سيا يف الإعالم العاملي لتخرج 

من عزلتها وح�سارها.

لأول م���رة يف تاري���خ رو�سي���ا وحتى 

الإحت���اد ال�سوفياتي تتمركز قوى ع�سكرية 

رو�سية �سخمة برية وبحرية وجوية على 

�ساطىء البح���ر املتو�سط  قبالة ال�سواحل 

الرتكي���ة )ع�سو النات���و( وبر�سى اأمريكي 

وعدم ممانعة اأوروبية اأو دولية وهذا ميثل 

قمة النجاح الرو�سي التاريخي.

كانت رو�سيا بحاج���ة بعد عقدين من 

الزم���ن لإ�ستعرا����ض القوة واإع���ادة الثقة 

لل�سع���ب الرو�سي باإمتالك���ه القوة وك�ر 

حاجز اخل���وف من املواجه���ة لإ�سرتجاع 

اأجماد املا�سي من القيا�رة حتى الثورة 

ال�سيوعية وبعد الهزمي���ة يف اأفغان�ستان، 

وهذا ما وفرته ال�ساح���ة ال�سورية للرو�ض 

وبفرتة زمني���ة ق�سرية وقيا�سية وبخ�سائر 

ب�ري���ة وع�سكرية ل تذك���ر وكذلك بكلفة 

اإقت�سادية غري كبرية ن�سبيًا.

ولأن التدخ���ل الع�سك���ري اأو اأي حرب 

لي�س���ت هدف���ًا بح���د ذاته���ا ب���ل و�سيلة 

لتحقي���ق امل�سالح لالأطراف امل�ساركة، لذا 

الرو�سي خطوة  الع�سك���ري  التدخ���ل  فاإن 

يف امل����روع الرو�سي ال���ذي يتقاطع مع 

امل�سلح���ة ال�سوري���ة يف م���كان ما، وهو 

مرحلة م���ن مراحل امل����روع ال�سيا�سي 

اأو احل���روب لي�ست  الرو�س���ي، وال�سيا�سة 

جمعي���ة خريية بل هي حتال���ف م�سالح 

ف���اإذا ما نظ���ر اأحد الأط���راف اأن م�ساحله 

قد حتققت فاإنه ين���زل البندقية عن كتفه 

لتح�سني الأرباح.

 لكن ال�سوؤال...ه���ل �ست�سقط �سورية اأو 

الرئي�ض الأ�سد يف حال ان�سحبت رو�سيا ؟

اإن �سوري���ة التي �سمدت خم�ض �سنوات 

ومل يكن معها �س���وى املقاومة يف لبنان 

وايران وبع�ض الأ�سدق���اء، وكانت وحيدة 

ومل ت�سقط فاإنها ت�ستطيع ال�سمود لع�رة 

اأو ع�ري���ن عامًا اإ�سافي���ًا و�سواء ان�سحب 

الرو�ض )وه���م مل يقولوا ذل���ك( والوقائع 

تقول عك�ض ذلك اأي�سًا ومع ذلك لو �سلمنا 

باإن�سحابهم فاإن اجلي�ض وال�سعب والقيادة 

ال�سورية مع حلفائهم قادرون على ال�سمود 

والإنت�سار بعد خم����ض �سنوات من احلرب 

الإرهابية، وخ�سو�سًا ان املع�سكر امل�ساد 

بداأ بالتفكك على �سعيد الدول واجلماعات.

واأخ���رياً اإن �سقطت �سوري���ة فهو بداية 

ال�سق���وط لرو�سي���ا، و�سينتق���ل املارين���ز 

التكف���ريي م���ن �سوري���ا اإىل اجلمهوريات 

الرو�سية الإ�سالمية، ل���دك اأ�سوار الكرملني 

ثانية، فهوؤلء التكفرييون ورعاتهم هم من 

�ربوا الكرمل���ني يف اأفغان�ستان ثم نقلوا 

اإىل �سورية والع���راق و�سينقلون ثانية اإىل 

مو�سكو وطهران.

ولذا لن يغادر الرو�ض امليدان ال�سوري 

و�سيع���ودون خ���الل �ساع���ات اإذا اقت�ست 

احلاجة كم���ا قال الرئي�ض بوتني فليطمئن 

الأ�سدق���اء وليغ�سب ال�سامت���ون.... �سوريا 

�ستنت�ر.

د.ن�سيب حطيط

الحرب السورية بداية الحرب على روسيا

لن يغادر الروس الميدان 
السوري وسيعودون خالل 
ساعات إذا اقتضت الحاجة

قاعدة »حميميم« اجلوية.. رو�سيا لن ترتك خط الدفاع الأول عن مو�سكو

من اللقاء الوطني يف الحتاد البريوتي

) العدد 396(  اجلمعة -25 اآذار - 2016

بدعوة م���ن الحت���اد البريوتي اأقيم لق���اء وطني 

مبركزه يف ف���ردان ح�ره عدد من ممثل���ي الأحزاب 

والقوى الوطنية والإ�سالمية.

واألقى رئي�ض الحتاد البريوتي الدكتور �سمري �سباغ 

كلمة �سدد فيها على اإدانة بريوت الوطنية وا�ستنكارها 

لو�سف املقاومة تنظيم���ًا ارهابيِا. واأجمعت الكلمات 

عل���ى دعم املقاوم���ة العربية يف فل�سط���ني والعراق 

واليمن ولبن���ان و�سددوا على الدفاع ع���ن ال�ستقرار 

الوطني، موؤكدًة على دعم املقاومة وتوحيد ال�سفوف 

م���ن اأجل مواجهة ه���ذه الق���رارات باعتبارها قرارات 

حاق���دة وم�سمومة وتخف���ي ق�سدا مبيت���ا، ي�ستهدف 

ال�ستق���رار يف لبنان وحماولة عزل حزب اهلل والتاآمر 

على املقاومة العربي���ة يف فل�سطني والعراق واليمن 

ولبنان.

لقاء وطني تضامني مع المقاومة ورفضا لقرار تصنيف حزب الله تنظيمًا ارهابيًا
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على وق���ع املجازر �سبه اليومية جراء 

غارات العدوان املتعدد اجلن�سيات بقيادة 

ورعاية �سعودية على اليمن، فتحت نافذة 

احتمال جتدد املحادثات ال�سيا�سية لوقف 

احلرب الفا�سلة يف يل ذراع اليمنيني، بعد 

ان اقتنع خمططو العدوان ومنفذوه بف�سل 

اخليار الع�سكري حل�سم المور ل�ساحلهم.

ال�س���ارة الوىل ج���اءت عل���ى ل�سان 

»غوبلز« العدوان، العميد ال�سعودي احمد 

ع�سريي الذي اعل���ن قرب انتهاء العمليات 

الع�سكري���ة يف اليم���ن، وه���و ال���ذي كان 

اعل���ن قبل ا�سهر انته���اء العدوان امل�سمى 

»عا�سف���ة احل���زم«، وانط���الق »عا�سفة 

المل« الت���ي مل ت�سهد اي تبدلت ميدانية 

ع���ن تلك التي اعلنت نهايته���ا، با�ستثناء 

التحول الدراماتيكي نحو الهداف املدنية، 

ول �سيما ال�سواق ال�سعبية التي باتت اكرث 

الهداف ت�سديرا لل�سهداء.

مبوازاة ذلك كانت عملية مفاو�سات 

طلبتها ال�سعودية جتري على احلدود مع 

ال�سعوديني  ان�سار اهلل لتبادل ال����رى 

من الع�سكري���ني، باملخطوفني اليمنيني، 

و�س���ط ن����ر انب���اء »غوبلزي���ة« بان 

املفاو�سات جتري مع القبائل والع�سائر 

على احلدود، �سيما ان ان�سار اهلل التزموا 

ال�سمت حتى انه���اء العملية، واكت�ساف 

مدى اللتزام ال�سعودي بالوعود �سيما ان 

ايا م���ن التجارب ال�سابقة مل تكن لريكن 

اليه���ا يف الثقة املطلوب���ة بن�سبة واحد 

باملئة.

يف ظل ه���ذا الو�سع ع���اد املبعوث 

الدويل ا�سماعي���ل ولد ال�سيخ بث احلياة 

يف حركة الت�سالت بعد اقل من ا�سبوع 

على اع���الن ياأ�سه من احتمال ردم الهوة 

املليئة باللغام، �سيما ان اطرافا متعددة 

على راأ�سها ال�سعودي���ة، وبع�ض ادواتها 

الفا�سدي���ن ل يريدون و�سع حد للماأ�ساة 

الت���ي رفعت عدد الفق���راء يف اليمن اىل 

22 ملي���ون ان�سان، اىل جانب تدمري بنى 
ومن�ساآت ومنازل ت�سل كلفة اعادتها كما 

كانت اكرث م���ن مئة ملي���ار دولر، وفق 

وزراء يف حكومة عبد ربه من�سور هادي 

الالجئ���ة اإىل ال�سعودية. كم���ا ان هناك 

م�سلحة للولي���ات املتحدة يف ا�ستمرار 

النزف كي تبقى ا�ساطيلها جتوب املنطقة 

البحرية املتاخمة وا�ستنزاف دول اخلليج 

ماليا جراء ا�راف خربائها على جيو�ض 

تلك امل�سيخات ،وتقدمي الن�سح لهم كما 

تريد ال�ركات املنتجة لل�سالح .

ال ان ال�س���وات الوروبية املت�ساعدة 

يف الربملانات والدع���وات اىل وقف توريد 

ال�سلحة اىل ال�سعودية لعبت دورا �ساغطا 

حتى عل���ى الوليات املتح���دة، �سيما ان 

جمازر متع���ددة ارتكبت بتلك ال�سلحة مل 

تكن اخرها جمزرة �سوق حجة التي ذهب 

�سحيته���ا اكرث م���ن 120 �سهيدا جلهم من 

الن�ساء والطفال.

مل تك���ن حركة ولد ال�سي���خ املتجددة 

هذه املرة ولقاءاته م���ع الطراف اليمنية 

املتنازعة مبع���زل عما �سب���ق، ومن دون 

�س���وء اخ�ر �سعودي، خ�سو�سا ان �سمعة 

ال �سع���ود الدموية مل تع���د تطاق ودفعت 

حتى المني العام لالمم املتحدة للمنا�سدة 

بوقف حمام الدم .

ولي�ض بعيدا من ال�ستنتاج ال�سعودي 

بان التمادي يف رف�ض التو�سل اىل حل 

عادل لالزمة اليمنية، �سيجعل الأ�سوات 

تتزايد رف�سا للعدوان الذي نال ع�رات 

الفر����ض حل�سم الم���ور ع�سكريا وف�سل 

يف حتقي���ق املاآرب ال�س���وداء، يف وقت 

بداأت حتى ا�س���وات امريكية ترتفع يف 

ان الع���دوان مل يع���د يف �سالح المن 

احلديث  وكذل���ك  المريك���ي،  القوم���ي 

املتنامي يف اوروبا وبع�ض اروقة المم 

املتحدة عن احتمال حماكمات م�ستقبال 

مبا يخ�ض جرائ���م احلرب، وهذه المور 

تطرق اليها وفد الكونغر�ض المريكي يف 

لقاءاته مطل���ع ال�سبوع مع امل�سوؤولني 

ال�سعوديني.

اإن اخل�سائر ال�سعودية املتعاظمة اأي�سا 

له���ا دور يف بلورة وجهة نظ���ر ب�رورة 

وقف حرب مل تق���دم ايجابية ولو �سكلية 

لآل �سع���ود، وامن���ا العك����ض متام���ا كان 

النتيج���ة العملية لهذا الع���دوان، كما ان 

ال�سعودي���ة ف�سلت يف جعل حكومة هادي 

تقدمي منوذجًا ميكن الركون اليه يف ادارة 

حتى املناطق التي ل ت�سيطر عليها القوات 

اليمنية من ان�سار اهلل وقوات علي عبداهلل 

�سالح او �سواهما.

كم���ا انه���ا ف�سل���ت يف التعام���ل مع 

امللف الن�س���اين بكليته بينما امل�سوؤولون 

ال�سعودي���ة  يف  املقيم���ون  اليمني���ون 

يت�سابق���ون وابناوؤهم اىل تكدي�ض الرثوات، 

وبات البن���اء هم مدراء مكات���ب ابائهم، 

وحتى بات اخلوف م���ن فقدان المتيازات 

املالية احد عوامل معار�سة وقف القتال.

يف اخلال�سة، فان املوفد الدويل حتدث 

ع���ن مفاو�سات �ستجري يف ني�سان املقبل 

،ومن دون حتديد موع���د نهائي ما يجعل 

الم���ور مفتوح���ة على احتم���الت تلعب 

الغرائ���ز ال�سعودية دورا مركزيا يف حتديد 

اجتاهاتها.

يون�ض عودة

األصوات األوروبية 
المتصاعدة لوقف توريد 

السالح إلى السعودية تضغط 
على الواليات المتحدة

اأثار الدمار من جراء العدوان ال�سعودي على اليمن 

تحت نافذة لوقف الحرب؟
ُ

بعد عجز مخططي العدوان على اليمن.. هل ف

■ الأم����ني العام حلركة الأم����ة �سماحة ال�سيخ د. 
عبد النا�ر جربي اإ�ستنكر التفجريات الإجرامية 

الت����ي ا�ستهدفت العا�سم����ة البلجيكية بروك�سل، 

فهي ا�ستمرار مل�سل�سل العنف الذي ي�رب عاملنا 

من �سوريا واليمن والعراق وغريها من الدول التي 

تع����اين اآفة الإجرام، فهذه الأعم����ال الإجرامية ل 

متت اىل الإ�سالم ب�سلة وهي تنايف القيم الدينية 

والإن�سانية، موؤكداً على �رورة تكاتف املجتمع 

الدويل لجتث����اث هذه الآفة اخلط����رية والهدامة 

التي ت�ستهدف الأمن والإ�ستقرار يف العامل.

■ الأم��ن العام حلركة الن�ض��ال اللبن��اين العربي 
بوزي��ر  اأ�ض��اد  ال��داوود  في�ض��ل  ال�ض��ابق  النائ��ب 

الت�ض��الت بطر�س حرب، وكل م�ضوؤول �ضاهم يف 

ك�ض��ف ف�ض��يحة العتداء على �ضبكة النرتنيت، ل 

�ض��يما رئي���س جلنة الت�ض��الت النيابي��ة النائب 

ح�ض��ن ف�ض��ل اهلل واأع�ض��اء اللجن��ة، فه��ي لي�ض��ت 

الأوىل يف قطاع الت�ضالت، الذي تقع عليه حفظ 

الم��ن القوم��ي من التج�ض���س، ل �ض��يما من العدو 

الإ�رسائيلي.

■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان    اأكدت على 
�رورة معاجلة ومتابعة مو�سوع �سبكة النرتنت 

غري ال�رعية وح�سم����ه نهائيًا ومعاقبة القّيمني 

وامل�سوؤولني عنه����ا وزجهم بال�سجن بعدما تبنّي 

ارتباطهم بالعدو ال�سهي����وين الغا�سم وانك�ساف 

لبن����ان اأمنيًا وخ�سو�سًا بع�ض املواقع احل�سا�سة 

كوزارة الدفاع وقيادة اجلي�ض وغريها.

■ جتم��ع العلم��اء امل�ض��لمن يف لبن��ان اأك��د  اأن 

ال�رسب��ات الإرهابي��ة الت��ي ح�ض��لت يف بلجي��كا 

وقبله��ا يف فرن�ض��ا وبالأم���س يف تركي��ا توؤكد اأن 

الوح�س الذي عملت القوى املتاآمرة على املقاومة 

عل��ى اإطالق��ه قد اأفلت م��ن عقاله و�ض��تتحمل هذه 

ال��دول م�ض��وؤولية م��ا اقرتف��ت اأيديهم، داعي��ًا اإىل 

ت�ض��كيل حل��ف حقيق��ي لإنه��اء احلال��ة التكفريية 

والتي تبداأ بتجفيف م�ضادر الدعم الفكري واملايل 

ال��ذي ينطلق من دول بات��ت معروفة لدى اجلميع. 

واأعلن التجمع رف�ضه املطلق للحديث عن فيدرالية 

 يف الع��راق معت��راً اأن ه��ذه 
ٌ
يف �ض��وريا وتق�ض��يم

الأحادي��ث تك�ض��ف اخلط��ة الأ�ضا�ض��ية يف طرح ما 

�ض��مي بالربيع العربي الهادف لإنتاج �رسق اأو�ضط 

جديد يوؤدي اإىل تق�ض��يم العامل العربي والإ�ضالمي 

من جدي��د اإىل دويالت طائفي��ة ومذهبية وعرقية 

ومقدم��ة  ال��دول  يهودي��ة  لفر���س  �ض��ببًا  تك��ون 

لن�ض��مام هذا الكي��ان اإىل جامعة ال��دول العربية 

على اأُ�ض���س جديدة خا�ض��ة بعد التطور الأخري من 

حالة الت�رسذم احلا�ضلة يف العامل العربي.

■ لق����اء اجلمعيات وال�سخ�سي����ات الإ�سالمية يف 
لبن����ان  اأ�سار اإىل اأن الب����الد باتت مك�سوفة اأمنيًا 

واقت�ساديًا بعد افت�ساح �سبكات تهريب الإنرتنت، 

و�سل����وع �ركات �سهيوني����ة يف تزويد حمطات 

التهري����ب باحتياجاتها، مما ي�سكل تهديداً لالأمن 

والق�سائية  الأمني����ة  الأجهزة  الوطني، مطالب����ًا 

ب�����رورة متابع����ة ه����ذه الف�سيح����ة وتكثيف 

التحقيق����ات لك�سف املتورطني ومن يقف وراءهم 

واإن����زال اأق�س����ى العقوبات بحقه����م حفاظًا على 

�سيادة لبنان واأمنه.
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م����ا ت����زال املنطق����ة يف خما�ضه����ا 

الع�ض����ر، لأن ما ُير�ضم له����ا ي�ضتند على 

كوالي�س الغ����رف املغلقة للدبلوما�ضيني 

ل ت�رصيحاته����م العلنية؛ وم����ع انتظار 

املولود اجلدي����د ي�ضتمرّ النزف امل�ضيحي 

يف ال�رصق وينتظر م�ضيحيو لبنان موقف 

�رصكائهم يف الوطن ان يكون م�رصفًا لهم.. 

عن التح����ولت يف املنطقة ومعركة 

م�ضيحي����ي لبن����ان  ح����اورت »الثبات« 

نائب رئي�س جمل�س النواب الأ�ضبق ايلي 

الفرزيل، واليكم احلوار:    

ي�ضع الفرزيل اللحظ���ة احلالية التي 

مي���رّ بها لبنان يف �ضياق تطورات املنطقة 

والإ�ضتهدافات عليه���ا، يقول: يجب ان نقرّ 

اأن الأ�رصار التي حلقت بامل�ضيحيني ت�ضمل 

باقي مكونات املنطق���ة، ولكن مبا يخ�س 

امل�ضيحيني فالأ�رصار هائلة على امل�ضتوى 

الإ�ضرتاتيجي، ك���ون م�ضاألة تهجرهم من 

املنطقة يرافقه���ا تهمي�س متمادي لدورهم 

يف احلي���اة العام���ة، وهذا م���ا اأ�ضار اليه 

البيان امل�ضرتك الذي �ضدر بني قدا�ضة حرب 

الأعظم البابا فرن�ضي����س وبطريرك رو�ضيا 

ومو�ضكو كريل، ولفت اليه. 

يعود الف���رزيل اىل احل���رب العاملية 

ال���ذي  التهج���ر  اأن  اىل  لي�ض���ر  الأوىل 

حل���ق امل�ضيحيني �ضيم���ا يف جبل لبنان 

�ضواء قت���ًا اأم جتويع���ًا، �ضاهم باحلفاظ 

على دولته���م او كيانه���م.. وي�ضيف: لكن 

اليهود اي�ضًا ا�ضتغل���وا ما �ُضّمي يف حينه 

حرب ابادة �ضدّه���م، لينتجوا زرع الكيان 

الإ�رصائيلي يف املنطق���ة.. اليوم ما يهدف 

الي���ه امل�ضيحي���ون ه���و ان ل يبقوا حالة 

مهملة يف هذه املنطق���ة ككّل، وهم حالة 

مهملة، لنعرتف بذلك، من هنا تظهر اهمية 

احلفاظ على دور م�ضيحيي لبنان مبا ميّثل 

من حفاظ على تنّوع هذا ال�رصق امللتهب.

الف���رزيل ا�ضتم���رار تهمي����س  ب���راأي 

مل�ضيحي���ني والتعاطي معه���م على انهم 

حالة ا�ضتتباعية هام�ضية، اأمر ل ميكن اأن 

ي�ضتم���رّ، لأنه و�ضٌع غر طبيعي، يقول: كل 

ما يطم���ح اليه م�ضيحيو لبنان هو تطبيق 

الد�ضتور ب�ضورة �ضليمة، وا�ضرتداد حقوقهم 

الد�ضتورية التي �رُصقت، لأن التعاطي معهم 

ك�»تفلي�ضة« وتوزي���ع ح�ض�ضهم النيابية 

والوزارية والإدارية واملالية على خمتلف 

املكونات الأخرى، من �ضاأنه ت�ضييع قيمة 

لبنان يف املحي���ط، وخ�ضو�ضًا اأن مطالب 

امل�ضيحي���ني يف لبن���ان ه���ي حتت �ضقف 

وحدة البلد واحلفاظ على الد�ضتور. 

املطلوب عناد امل�سيحيني

ن�ضاأل الفرزيل ع���ن عدم قدرة جت�ضيد 

ه���ذا التو�ضيف ول باأي جم���ال اأو تف�ضيل 

ي���رد:  املحلي���ة،  ال�ضيا�ض���ة  �ضغ���ر يف 

امل�ضيحي���ون يجب ان يعاندوا يف الوقوف 

يف وجه عملي���ات التهمي�س التي تطالهم، 

واأن ي�ضتم���روا يف الن�ضال من دون مهادنة 

مهما عظمت الت�ضحيات، كما عليهم تاأمني 

اكرب قدر ممكن من وحدة ال�ضف يف الق�ضايا 

التي تخ�ضهم كما ح�ضل يف تفاهم وتقارب 

العماد مي�ضال عون والدكتور �ضمر جعجع، 

الذي انعك�س ايجابًا على »التيار الوطني 

وامل�ضيحيني  اللبنانية«  احلر« و»القوات 

بالعموم.. كما ح�ضن اختيارهم للتحالفات 

العامة لدارة ال�رصاع ب�ضورة �ضليمة.

ن�ضاأل���ه ع���ن املطل���وب بخ�ضو����س 

امل�ضيحيني �ضيما وانهم جتاوزوا خافاتهم 

اأقله بال�ض���اأن املحلي،  ووحدوا روؤيته���م 

يجيب نائب رئي�س جمل�س النواب الأ�ضبق 

ايل���ي الفرزيل: ما حتقق من مكا�ضب كبرة 

نتيج���ة ت�ضت���ت امل�ضيحي���ني وتفككه���م 

على مدى عقود كان���ت ل�ضالح املكونات 

الطائفي���ة الأخرى، له���ذا ال�ضبب ا�ضتعادة 

احلقوق الد�ضتورية لي�ضت بالأمرالهنّي، ول 

ميكنها اأن تكون ب�ض���ورة اوتوماتيكية ما 

اإن ح�ضل تق���ارب اأكرب قوتني م�ضيحيتني.. 

اإنه ن�ض���ال طويل ويجب اأن ي�ضتمرّ ويجب 

اأن يوؤخذ باحل�ضبان اأن الهجمة قد تطورت 

وازدادت يف وجه امل�ضيحيني ما اإن اأقدموا 

عل���ى حتقيق احل���ّد الأدنى م���ن التفاهم 

م���ا بني التي���ار والقوات، لذل���ك اعتقد ان 

امل�ضيحي���ني قطعوا �ضوط���ًا كبراً يف هذا 

املجال، وان الن����رص احلقيقي يف ا�ضرتداد 

بع�س حقوقه���م الد�ضتوري���ة اأ�ضبح على 

قاب قو�ضني من حتقيقه، وبراأيي ل �ضك يف 

حتميتها، ولكنه يلزمها مزيد من التما�ضك 

وال�ضرب والإميان للو�ضول اىل املبتغى.

املطلوب احلذر

ن�ضاأل الفرزيل عن روؤية رئي�س جمل�س 

النواب بري لاإ�ضتحق���اق الرئا�ضي، �ضيما 

واأنه ل يدعم م���ا توافق عليه امل�ضيحيون 

ويوؤي���ده حزب اهلل، يق���ول: ل يجب قراءة 

امل�ضه���د ب�ضورة عادي���ة ومب�ّضطة، الأمور 

اكرث تعقيداً، وه���ي لي�ضت ابي�س اأو ا�ضود، 

هي لي�ض���ت مواقف معلنة وغ���ر معلنة، 

الأمور تتعلق ب�رصاع كبر يف املنطقة وله 

جوانب حملية، والأمور اإن متظهرت حمليًا 

ب�ضكل فهي ل تك�ضف ال�ضورة النهائية ملا 

�ضرت�ضو عليه الأمور، فامل�ضاألة بحاجة اىل 

قلي���ل من ال�ضرب وكثر من التب�رّص وح�ضن 

الت����رصف بالفعل وردات الفعل.. والإنتظار 

قليًا فيه احلكم���ة، حتى تتو�ّضح ال�ضورة 

على امل�ضتوى الإقليمي ملا لها من عاقة 

بامل�ضتوى املحلي، نظراً للتدخات الكبرة 

فيما بينهما.

انتظار موق���ف �ضجاع  وهل ميك���ن 

من قبل احلريري���ة ال�ضيا�ضية التي تقف 

يف وجه الإجم���اع امل�ضيحي بخ�ضو�س 

الإ�ضتحق���اق الرئا�ض���ي، يق���ول الفرزيل: 

تداخل الإقليم���ي باملحلي اق�ضد ب�ضورة 

اأن م�ضاألة ال����رصاع الإقليمية  وا�ضح���ة 

بحاج���ة اىل موق���ف وا�ض���ح م���ن قبل 

ال�ضعودية، التي مل يعد خافيًا على احد 

ان له���ا دوراً رئي�ضي���ًا يف ايجاد احللول 

املن�ض���ودة واملرغوبة �ضيم���ا يف امللف 

الرئا�ض���ي، ولهذا ال�ضب���ب اقول اّنه يجب 

اإنتظ���ار تط���ورات واقع املنطق���ة، كون 

الرئي�س �ضعد احلريري �ضمن هذاال�ضياق 

ل يخرج متو�ضعه املحلي عن اطار ارادة 

اململكة العربية ال�ضعودية.

التق�سيم

وماذا ع���ن امل�ضهد الإقليمي وكوالي�س 

الدبلوما�ضية الدولية بخ�ضو�س ما ُيحكى 

من تق�ضيم دول ك�ضوري���ا والعراق وارتداد 

ذل���ك على لبنان، يق���ول الفرزيل: يجب اأن 

نع���رتف اعرتافًا ل لب�س في���ه، اأنه من اهم 

اه���داف املوؤامرة الت���ي ت�ضتهدف املنطقة 

والدول العربية وخ�ضو�ضًا �ضوريا والعراق 

مبا لهما م���ن اأهمية يف لعبة ال�رصاع مع 

العدو ال�ضهي���وين، هو التق�ضي���م، وهناك 

دلئل كثرة ت�ضر اىل ذلك، من بينها خلق 

كيانات بدائية �ضيا�ضية بايجاد مرجعيات 

اقليمي���ة ودولية متناق�ض���ة �ضمن الدولة 

الواح���دة، كي تك���ون وحدة ه���ذا البلد ل 

قيمة له���ا، لأنها تخت���زن يف طياتها كمًا 

م���ن التناق�ضات متنع ان يك���ون لها روؤية 

قوية وقومية واحدة يف مواجهة املخاطر 

والتحدي���ات، ويف مقدمته���ا التحدي���ات 

ال�ضهيونية يف املنطق���ة، وبراأيي موؤامرة 

التق�ضي���م كبرة ج���داً وه���ي يف العراق 

تبل���ورت مع ن�ضوء ثاث���ة اأقاليم، ولكنها 

يف �ضوريا متعرثة رغم ا�ضتمرار امل�ضاعي 

لتمرير هكذا خمط���ط، خدمة لعدة اطراف 

اأهمها »ا�رصائيل«.

ال�سوؤال

واىل اي م���دى ازمة لبن���ان والرئا�ضة 

يف لبن���ان متعلق���ة بنتائ���ج التفا�ضيل 

النهائي���ة ملا ُيح���اك يف الإقلي���م، يقول 

الفرزيل: ازم���ة الرئا�ضة يف لبنان مرتبطة 

ارتباطًا وثيقًا وعميقًا وع�ضويًا مع اجلواب 

على �ضوؤال واحد، ه���ل ان امل�ضيحيني يف 

لبن���ان هم �رصكاء يف الوطن اأم ل؟ وبراأيي 

م���ن عليه ان يجيب على ه���ذا ال�ضوؤال هم 

املكونات ال�رصيكة يف الوطن، لأنه اإذا كان 

امل�ضيحي���ون باأكرثيتهم ال�ضاحقة قد اأكدّوا 

على حقيقة مت�ضكهم بوحدة لبنان، واأكدّوا 

على ارادتهم ان يكون���وا �رصكاء حقيقيني 

يف لعب���ة ال�ضلطة حتت �ضق���ف الد�ضتور، 

على املكونات الأخرى ان تثبت ان م�ضاألة 

التل���ذذ بعملية ا�ضتتباع هذا املكّون اأمر ل 

طائل منه ول يخدم ل الد�ضتور ول احلياة 

امل�ضرتكة يف لبنان. وهذا ما ننتظر اجلواب 

عليه.

وم���اذا ل���و كان اجل���واب املزيد من 

املماطلة والإنتظ���ار، هل املطلوب انك�ضار 

فريق �ضيا�ضي معني ليقرّ بوجود ال�رصاكة 

امل�ضيحية، يقول الفرزيل: نحن ل�ضنا بوارد 

الت�ضليم، اأو الإنهزام، اأو اعتبار ان الوقت اأو 

طوله �ضتهزم ارادتنا يف الدفاع عن حقوقنا.. 

نحن �ضام���دون لأننا موؤمن���ون بق�ضيتنا 

وموؤمن���ون بحقنا حتى تق���ومي الإعوجاج 

يف حياتن���ا الد�ضتوري���ة، لأن���ه ت�ضوي���ه 

خط���ر وانحراف خطر يط���ال التمديدات 

للموؤ�ض�ضات الد�ضتورية وبالتايل امل�ضلمني 

قب���ل امل�ضيحيني، وبراأيي مع �ضقوط نظام 

القي���م يف الوطن وتعمي���م الف�ضاد وعدم 

وجود نظام م�ضاءلة وحما�ضبة حقيقيني، 

انتخابي  ا�ضت�ض���دار قانون  الأمر ي�ضتتبع 

جديد لإع���ادة انتاج ال�ضلط���ة يف لبنان 

بدءا بانتخاب جمل����س نيابي جديد على 

يليه اإنتخاب رئي�س للجمهورية حقيقي ل 

رئي�س دمية اأو �ضورة.

وينه���ي الفرزيل حديث���ه اىل �ضحيفة 

»الثبات« بتوجيه ر�ضالة اىل امل�ضيحيني 

وامل�ضلمني، يقول: للجماعة امل�ضيحية يف 

لبنان اطالبهم مبزيد من التما�ضك يف هذه 

املعرك���ة، لأنها اآخر معرك���ة يخو�ضونها، 

واّما عليه���م الإنت�ضار با�ضتعادة حقوقهم 

امل�ضلوبة حت���ت �ضقف الد�ضت���ور ووحدة 

لبنان واإما اأن ينت�رصوا.. ل جمال للهزمية 

والّ �ضيتحول���ون اىل رق���م ل قيمة له يف 

لبن���ان، وهم الذين نا�ضل���وا فيه من اجل 

ان يكون���وا �رصكاء وا�ضح���اب كرامة فيه. 

اأما اىل �رصكائ���ي يف الوطن امتنى عليهم 

احلف���اظ على وحدة لبن���ان، وهذا الأمر ل 

ي�ضتقي���م بالقه���ر والتهمي����س، واإ�ضتتباع 

امل�ضيحي���ني، املطل���وب تطبي���ق احلياة 

الد�ضتورية، واحرتام الد�ضتور، لأنه الفي�ضل 

واحلكم لكل خاف ونقا�س، وحدها احلياة 

الد�ضتورية احلقيقية تعيد العي�س امل�ضرتك 

احلقيق���ي وحتم���ي لبن���ان واللبناني���ني 

مبختلف م�ضاربهم وتنوعهم.

حاوره بول با�سيل 

ايلي الفرزلي: هل مسيحيو لبنان شركاء لشركائنا في الوطن أم ال.. ؟

المطلوب تطبيق الحياة 
الدستورية واحترام الدستور 

ألنه الفيصل والحكم لكل 
خالف ونقاش
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م���ع اأين اأعرف الزميلة ه���دى �ضديد منذ 

الق���رن املا�ضي،  الت�ضعينيات من  منت�ض���ف 

وكنت اأجد فيها، تلك امل���راأة الطموحة، التي 

تتطل���ع اإىل الأعلى دائمًا، دون ح�ضد اأو غرة، 

اأو طمع، فق���ط لأن الإن�ضان اإذا مل يطبع على 

التط���ور والتقدم والرقي، ل يكون ب�رصيًا ميلك 

العقل والإرادة واحلكمة.

هدى تلك امل���راأة التي ت�ضعر احلزن ي�ضع 

من عينيه���ا، ترى فيهما اأي�ض���ًا الفرح، حتى 

تكاد حتتار باأن دم���ع املقلتني هو للفرح اأم 

للح���زن.. لكنها دائمًا كانت ت�ضيع ملن حولها 

التفاوؤل واخلر والأمل.

يف هدى، كاأن هناك �رصاع الأ�ضداد، الذي 

يولد �ضيئًا جميًا، فهل النور يولد اإل بوا�ضطة 

»ال�ضلبي والإيجابي« وحب���ة القمح تتحلل 

وتتفاع���ل وتذوب مع الرتبة، لتنبت بعد حني 

�ضنبلة فيها ع�رصات حبات احلنطة.

لعلني عرفت �ضبب هذا التناق�س احليوي، 

يف هدى بعد قراءتي، لكتابها »لي�س بالدواء 

وحده« حيث حتدثت عن جتربتها مع املر�س 

الذي يطلق عليه كل النا�س: اخلبيث، اللعني، 

اأو«ه���داك املر�س«، ال���ذي بب�ضاط���ة ا�ضمه 

»ال�رصطان«.

هدى قررت بج���د، اأن تواجه وتقاوم هذا 

الزائر البغي����س، امت�ضقت عزمه���ا وارادتها، 

مراراته���ا واآماله���ا واندفع���ت يف املواجهة، 

حا�ضم���ة الأمر، يا غالب���ة اأو مغلوبة، فعادت 

اإلينا منت�رصة، مقدمة �ضرة اآلمها ومواجهتها 

وانت�ضارها.

م���ن رمادها نه�ضت واقتحمت احلياة من 

جدي���د، مل ت�ض���اء اأن تخت�رص �ضن���وات العمر 

بزائر بغي�س، ف�ضكبت حلظات الدمع، وكحلت 

العينني الدافئتني بال���وان قزحية من الفرح 

والأم���ل، واأن لكل يوم غ���داً، ومت�ضكت بعدالة 

ورحمة اإلهية، وخا�ضت معركة ال�ضفاء، لي�س 

من اأجلها وح�ضب بل من اأجل كل من يخو�س 

معها ه���ذه املعركة، ل بل اأك���رث ومن اأجلنا 

نحن الذي���ن ل نعرف ماذا يخبئ لنا الغد، اأو 

امل�ضتقبل.

الزميلة هدى �ضدي���د، قدمت لنا، خا�ضة 

جتربة وحياة، وكاأنها اأرادت اأن توؤكد اأننا يف 

اأزمن���ة احللم املر�ضومة، ميكنن���ا اأن ن�ضتلهم 

اآفاقًا لأزمنة وردي���ة، وميكننا اأن نعرب النفق 

الأ�ضود، نحو ال�ضوء.. فما »اأ�ضيق العي�س لول 

ف�ضحة الأمل«...

هدى �ضدي���د، حتية لك، لأنك يف جتربتك، 

قدمت لنا الدر�س والقدوة، و�ضكراً على كتابك 

الذي اأمتنى اأن يزي���ن مكتبة كل فرد منا، لأن 

فيه جتربة حياة.

اأحمد زين الدين

 انت���م من امتط���ى وميتطي ظهور الآخري���ن لتبلغوا 

مقا�ضدك���م وكنتم اول م���ن ا�ضتجلب و�ض���ارك الحتال 

النكلي���زي واعلنتم م���ا ي�ضمى »الث���ورة العربية« �ضد 

الدولة العثمانية وتوقيعكم على تعهدات مكتوبة با�ضابع 

جدك لل�ض���ر بر�ضي كوك�س مندوب بريطانيا بقيام دولة 

لليهود »امل�ضاكني« على ار����س فل�ضطني والتي بدورها 

�ضجع���ت الهجمات اإلرهابي���ة ال�ضهيونية �ضد املواطنني 

الفل�ضطينيني المنني يف قراهم ومنها مذبحة دير يا�ضني .

انتم املبادرون دائما اإىل عقد الجتماعات التي تنتج 

حتالفات واعمال اجرامية كالع���دوان الثاثي على م�رص 

يف العام 1956. 

انتم م���ن مول واي���د املجموعات الت���ي عملت على 

زعزعة الم���ن وال�ضتقرار يف �ضوري���ا وم�رص جمال عبد 

النا�رص ودربتم ما ت�ضمون���ه املعار�ضة امل�ضلحة لتقاتل 

الدولة ال�ضورية بعد و�ضف رئي�ضها لكم بان�ضاف الرجال .

 انتم م���ن قّدمت���م النتحاريني لكي يك���ون حتالف 

القاع���دة واخواته���ا اأكرث فعالية يف اإب���ادة املدنيني من 

ال�رصق والغرب. 

انت����م من بادر اإىل تقدمي الدع����م الع�ضكري وال�ضيا�ضي 

والإن�ض����اين ! لل�ضعب اليمني واخر ب�ضمات هذا الدعم كان 

يف �ضوق م�ضتباأ اليمني حيث ارتفع فيه اكرث من مئة قتيل 

من الن�ض����اء والطفال نتيجة غاراتكم م����ا ادى اىل احراج 

جمل�س حق����وق الن�ضان يف المم املتح����دة وا�ضدر بيانا 

حملكم فيه م�ضوؤولية العدوان ب�ضكل مبا�رص.

انتم من اأ�ض�س حتالًفا على الورق �ضم اأكرث من ثاثني 

دول����ة م�ضلمة، ملحارب����ة كافة اأطي����اف ا�ضحاب املذاهب 

ال�ضامية اخلم�ضة وغرها يف العامل.

انتم اأكرب متربع للن�ضاطات الإن�ضانية التي ترعى زواج 

القا�����رص والزواج على نية الطاق من الاجئات ال�ضوريات 

واليمنيات وغرهن كثرات.

 انتم من يح����ارب العقائد التي ت�ضع����ى للق�ضاء على 

عادات قبلية م�ضيئة لا�ضام وامل�ضلمني ل زلتم تتوارثونها 

ومنه����ا �رصاء وبيع اجلواري والرق�����س واملجون يف الليايل 

املاح من طنجه اىل جاكرتا.

انت���م املمول���ون الوحيدون ملرك���ز مكافح���ة الإرهاب يف 

الأمم املتح���دة الذي يجمع الق���درات املعلوماتي���ة وال�ضيا�ضية 

والقت�ضادي���ة والب�رصية من دول الع���امل لهدف واحد هو تر�ضيد 

ا�ضحاب الفكر ال�ضال يف بادكم ومواجهة افكار هذا املركز.

انتم من ي�ض���رتي ال�ضندات احلكومية الأمركية ذات الفوائد 

املنخف�ضة التي تدعم �ضيا�ضة اللوبي ال�ضهيوين. 

انت���م من يبتعث اآلف الطلب���ة اإىل جامعات امركا وبتكلفة 

عالي���ة لكي ينهلوا من العلم واملعرفة وح���ذار حذار اذا حاولوا 

التفكر ب�ضيا�ضة احلكم او تقوميها.

انت���م من ي�ضت�ضي���ف اأكرث من ثاثني األ���ف مواطن اأمركي 

وباأج���ور مرتفع���ة لكي يعمل���وا بخرباته���م يف �رصكاتكم ول 

تتحمل���ون مواط���ن �ضع���ودي او فل�ضطيني واحد الق���ى �ضعرا 

 او رف���ع يافط���ة يف �ضوارعك���م مت�ضامنا مع اهل���ه و�ضعبه .

 لقد التق���ى الرئي�س باراك اوباما مبل���كك �ضلمان، يف �ضبتمرب 

)اأيلول( املا�ض���ي وانقلب عليكم لعلمه بحقيقتكم واتهم فكركم 

الوهابي العمى بتاأجي���ج ال�رصاع الطائفي والقبلي يف العامل 

العربي وال�ضام���ي وحتديدا يف �ضوريا واليمن والعراق وليبيا 

ون�رصه يف العامل العربي وال�ضامي .

ل يا تركي بن في�ضل

نحن من ميتطي ظهور اجلب����ال لنيل مقا�ضدهم وابطال 

ب����اد ال�ض����ام يق����ودون امل�ضرة، الحي����اء من����ا وال�ضهداء، 

و�ضن�ضتم����ر يف اعتب����ار ال�ضعب ال�ضع����ودي املقهور املغيب 

حليفنا ولن نن�ضى املتطوعني ال�ضعوديني وم�ضاركتهم دون 

علمك����م الفل�ضطينيني قتالهم للع�ضاب����ات ال�ضهيونية قبل 

العام 1948.

ي���ا ايها المر تركي ب���ن في�ضل لك���م امركيتكم ولنا من 

ال�ضع���ب المرك���ي امثال را�ضي���ل كوري وغرها م���ن ال�ضهداء 

املت�ضامنني مع عدالة الق�ضي���ة الفل�ضطينية التي �ضيعتموها 

بني بر�ضي كوك�س وتوما����س ادوارد لوران�س )لوران�س العرب( 

وارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا.

جعفر �سليم

هدى شديد.. ليس بالدواء وحده
رسالة من أحد ضحايا بالد 

الشام إلى تركي الفيصل
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»ع�ض���اق جنمة« رواي���ة للزميلة �ضلوى 

البنا، �ض���درت ع���ن دار الآداب، وفيها تتابع 

الروائية الفل�ضطيني���ة �ضل�ضلة حكاياتها عن 

الأر����س »النجم���ة« بحيث اأن م���ن ا�ضتحق 

لعنتها ل تدركه �ضم�س النهار اإل وقد ا�ضتحال 

متثاًل �ضمعيًا.

فل�ضط���ني تبقى قبلة �ضل���وى البنا، وكل 

رواياته���ا تتكوك���ب ح���ول اأر����س الربتقال 

والليم���ون والزيتون الت���ي رويت وتروى بدم 

ال�ضهداء وت�ضحياتهم عطاءاتهم.

ل تخ���رج »ع�ض���اق جنمة« ع���ن هذا 

ال�ضياق، الذي نذرت الكاتبة نف�ضها له، وتدور 

احداثها بني �ضخ�ضي���ات ثاث متداخلة من 

اأجيال خمتلفة ودول عربية خمتلفة، هم اأبو 

املجد الفل�ضطيني العج���وز، و�ضامي ال�ضاب 

اللبن���اين املتم���رد والثائر، ول���وؤي اجلزائر 

الإربعيني التائه ولكل منهم حكايته احلميمة 

مع »جنمة«، التي ينظر اإليها كل واحد منهم 

نظ���رة حميمة خا�ضة، لكن تبقى يف النهاية 

جنمة العجوز الفل�ضطيني اأبو املجد، تخت�رص 

كل حكايات جنماته���م، فيكت�ضف اجلميع اأن 

»جنمة« اأبو املجد كله���م يع�ضقونها، لأنها 

تبقى ال�ضابة التي ل ت�ضيخ فعمرها من عمر 

الزيتون التي غر�ضها الفل�ضطيني منذ الأزل.. 

وحتت اأفيائها حكايات ال�ضبايا وال�ضباب مع 

تاوين الغروب وخيوط الغجر.

كاتب���ة »ع�ض���اق جنم���ة«، حتف���ر يف 

ذاكرتنا، املكان والزم���ان، ما�ضيًا وحتثنا اأن 

هناك م�ضتقب���ًا، فن�ضتعيد مع اأبطالها احلياة 

الفل�ضطيني���ة باألوانه���ا الرتاثي���ة والثقافية، 

فتج�ضد عند ال���كل فل�ضطني الإن�ضان والثقافة 

واحل�ض���ارة وال���رتاث، بالإ�ضاف���ة طبعًا اإىل 

الق�ضي���ة التي �ضتبقى احل���دث واملاآ�ضاة كما 

الأمل والغد.

ثم����ة خا�ض����ة ج����اءت يف خامتة 

»ع�ضاق جنمة«، »حينما داعبت قطرات 

الن����دى جبني اأب����ي املجد، فت����ح عينيه 

فجاأة، وكاأنه ي�ضتفيق من كابو�س رهيب، 

تاأمل املكان بحذر، تاركًا وجهه يحت�ضن 

ذلك ال�ضعاع الدافئ امل�ضتحب من ح�ضن 

ال�ضم�س.

نقل عينيه ما بني ل���وؤي و�ضامي، ابت�ضم 

بثق���ة، وهو يرق���ب حّب���ات الن���دى ت�ضيء 

وجهيهم���ا، وتغ�ضل ما عل���ق بهما من الغبار 

والتعب.

ا�ضتع���ل كيانه بالف���رح، وكاأن���ه ا�ضرتّد 

�ضباب���ه فجاأة، ب���ل وكاأنه ا�ضب���ح على بعد 

خط���وات من »جنمة«. فت���ح ذراعيه وحاول 

النهو�س، اأقعدته ل�ضعة الأمل يف �ضاقه، ف�رصخ 

»اأنا هنا يا جنمة«

اأم�ضك �ضام���ي بيده و�ضد عليه���ا: »واأنا 

معك يا عّم اأبو املجد«.

رد ل���وؤي وهو مي�ض���ح بقاي���ا النوم عن 

عينيه: »واأنا اأي�ضًا«.

قب�س اأبو املجد على كنزه وراح يتفقده..

»هذه هي املفاتيح«...

»وه���ذه اأوراق الطاب���و« »وهذه ال�ضور 

و�ضهادات الولدة«.

»وهذه... وهذه...«

هذه.. جنمة، هذه فل�ضطني.

»عشاق نجمة« رواية جديدة لسلوى البنا
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اأم���ر اهلل تع���اىل ب���اأن ُتعاَم���ل 

الن�س���اء باملع���روف، فق���ال ج���ل 

باملعروف}،  {وعا�رشوهن  ذكره: 

واملعروف كلم���ة جامعة لكل فعل 

وق���ول وخلق نبيل، يق���ول احلافظ 

ابن كث���ري رحم���ه اهلل يف التف�سري: 

اأي طّيب���وا اأقوالكم له���ّن، وح�ّسنوا 

اأفعالك���م وهيئاتكم بح�سب قدرتكم 

كما حتب ذلك منها، وقال ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »خريكم 

خريكم لأهله، واأنا خريكم لأهلي«، 

وكان م���ن اأخالق���ه �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم اأنه جميل الع�رشة، دائم 

الب�رش، يداعب اأهل���ه ويتلّطف بهم، 

ويو�سعهم نفقته وي�ساحك ن�ساءه.

لق���د اأو�سى �سل���ى اهلل عليه واآله 

و�سلم بهّن خ���رياً يف ن�سو�ص كثرية، 

منها حديث اأبي هريرة عن ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه واآل���ه و�سلم اأنه قال: 

»اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�سنهم ُخُلقًا، 

ويف  لن�سائهم«،  خياره���م  وخياركم 

لفظ اآخر: »واألطفهم باأهله«.

ب���ل خّوف ورّه���ب �سلى اهلل عليه 

واآله و�سل���م َمن تزوج اأكرث من واحدة 

ثم مل يعدل بينه���ن، فعن اأبي هريرة 

ر�سي اهلل عنه، ع���ن النبي �سلى اهلل 

علي���ه واآله و�سلم ق���ال: »من كان له 

امراأتان ميي���ل لإحداهما على الأخرى 

جاء يوم القيام���ة اأحد �سقيه مائل«، 

واأر�س���د بفعال���ه ومقال���ه اإىل اأهمية 

مراعاة ما ُطبعن عليه من الغرية، فعن 

اأن�ص قال: »كان النبي �سلى اهلل عليه 

و�سل���م عند اإحدى اأمه���ات املوؤمنني، 

فاأر�سلت اأخرى بق�سع���ة فيها طعام، 

الق�سعة  الر�سول ف�سقطت  ف�رشبت يد 

فانك�رشت، فاأخذ النبي �سلى اهلل عليه 

واآله و�سل���م الك�رشتني ف�سّم اإحداهما 

اإىل الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام 

ويق���ول: غارت اأمك���م ُكل���وا، فاأكلوا، 

التي  فاأمر حت���ى ج���اءت بق�سعتها 

يف بيتها، فدف���ع الق�سعة ال�سحيحة 

اإىل الر�س���ول وترك املك�سورة يف بيت 

التي ك�رشتها«، وع���ن عائ�سة ر�سي 

اهلل عنه���ا قال���ت: »افتق���دت النبي 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ذات ليلة، 

فظنن���ُت اأنه ذه���ب اإىل بع�ص ن�سائه، 

فتح�س�سُت ثم رجع���ت، فاإذا هو راكع 

اأو �ساجد يق���ول �سبحانك وبحمدك ل 

اإله اإل اأنت، فقلت: باأبي واأمي اإنك لفي 

�ساأن واإين لفي اآخ���ر«، وقالت اأي�سًا: 

»التم�س���ُت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآله و�سل���م، فاأدخلت يدي يف �سعره، 

فقال قد جاءك �سيطانك، فقلت: اأما لَك 

�سيطان؟ ق���ال: بلى، ولكن اهلل اأعانني 

عليه فاأ�سلم«.

لقد كان �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

وفيًا لن�سائه غاي���ة الوفاء، حتى بعد 

وفاتهن، فعن عائ�س���ة ر�سي اهلل عنها 

قال���ت: »ما غرُت على ام���راأة ما غرُت 

على خديجة من ك���رثة ذكر ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه واآل���ه و�سلم لها قالت، 

وتزّوَجني بعدها بثالث �سنني«.

كما كان عليه ال�سالة وال�سالم يتيح 

لهن اأن ينفذن �سيئًا من غريتهن، بحيث 

ل يتج���اوزن احلد امل����رشوع، وي�سفي 

على �سلوكه���ن ذلك املرح والبت�سامة، 

فعن اأب���ي �سلمة ر�س���ي اهلل عنه قال: 

قالت عائ�س���ة ر�سي اهلل عنها: ‘’زارتنا 

�سودة يومًا، فجل�ص ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه واآله و�سل���م بيني وبينها، اإحدى 

رجليه يف حجري والأخرى يف حجرها، 

فعمل���ُت له���ا حريرة، اأو ق���ال خزيرة، 

فقل���ُت: كلي، فاأبت، فقل���ت: لتاأكلي اأو 

لألّطخ���ن وجه���ك، فاأب���ت، فاأخذُت من 

الق�سع���ة �سيئ���ًا فلّطخُت ب���ه وجهها، 

فرفع ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله 

و�سلم رجله من حجرها ت�ستقيد مني، 

فاأخذُت م���ن الق�سعة �سيئًا فلّطخُت به 

وجه���ي، ور�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ي�سحك، فاإذا 

عم���ر يقول: يا عبد اهلل بن عمر، يا عبد 

اهلل ب���ن عمر، فقال لنا ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله و�سل���م: ‘’قوما فاغ�سال 

وجوهكما، فال اأح�سب عمر اإل داخاًل’’.

بل اإنه عليه ال�س���الة وال�سالم بنّي 

لأمته اأن اللهو واللعب مع الزوجة مما 

ُيثاب عليه الرجل، بل ل ُيعّد من اللهو 

اأ�ساًل، فف���ي حديث عطاء بن اأبي رباح 

قال: راأيُت جابر بن عبد اهلل وجابر بن 

نينْ يرميان، فمّل اأحدهما  عمري الأن�ساريَّ

فجل�ص، فق���ال الآخر: ك�سل���َت، �سمعت 

ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم 

يقول: »كل �سيء لي�ص من ذكر اهلل فهو 

لغو وله���و اإل اأربعة خ�سال: م�سي بني 

ومالعبته  فر�سه،  وتاأديب���ه  الغر�سني، 

اأهله، وتعليم ال�سباحة«.

وكان يراعي فيه���ن حالهن وال�سّن 

التي كان عليها بع�سهن، فعن عائ�سة 

ر�سي اهلل عنه���ا قالت: »كن���ُت األعب 

بالبنات )اأي بالدُّمى(، فرمبا دخل علّي 

ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم 

و�سواحباتي عندي، ف���اإذا راأين ر�سول 

َن،  اهلل �سلى اهلل عليه واآل���ه و�سلم فَررنْ

فيقول ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم: كما اأنت وكما اأننت«.

رمي اخلياط

المنهج النبوي في التعامل مع النساء

كث���ري منا ل ميل���ك مه���ارة الإن�سات 

والإ�سغ���اء اجلي���د لالآخري���ن، واأحيانًا 

كثرية قد ت�سبح هناك م�ساكل كثرية بني 

الأزواج، والأ�سدق���اء، وحتى اأفراد الأ�رشة 

الواحدة، نتيجة غياب ه���ذه املهارة، اأو 

عدم اللتزام بقواعدها واأ�سولها.

خرباء الإتيكيت يوؤكدون �رشورة اإظهار 

اإ�سغائك الكامل من خالل النظر املبا�رش 

اإىل ال�سخ����ص الذي ُيحدث���ك، اأو بحركة 

م�سّجعة من راأ�س���ك، اأو باإ�سارة من يدك، 

دة من  دعاي���ن اإىل اإبداء مالحظ���ات موؤيِّ

خالل كلمة حتث���ه على متابعة احلديث، 

مثل« »حقًا..؟ �سحيح..؟ اأتفق، اأو ل اأتفق 

مع���ك..«، اأو بطرح بع����ص الأ�سئلة التي 

توؤكد اأن���ك ت�سغني، وتكرار بع�ص النقاط 

البارزة من احلديث.

و�سدد خرباء الإتيكي���ت على �رشورة 

ع���دم طرح اأ�سئلة مّتت الإجابة عليها يف 

�سي���اق احلديث، لأن ذل���ك يدل على عدم 

املتابعة، داع���ني اإىل ترك تعليقاتك بعد 

انته���اء املتحدث م���ن مو�سوعه، وعدم 

املقاطعة كثرياً، و�رشورة التحلّي بال�سرب، 

واإىل جتّن���ب ت�سنيف املتح���دث واإطالق 

الأحكام القطعية قبل انتهاء احلديث.

اإ�سافة اإىل ما �سبق، يجب البتعاد عن 

التحّيز لأفكارك اإذا كانت تتعار�ص مع ما 

ت�سمعينه، ول تعط���ي متحدثك انطباعًا 

اأن���ك تريدين منه اأن ينته���ي من حديثه 

باأ�رشع وقت ممك���ن، فكوين �سبورة معه 

ب�سكل طبيعي.

ويف اخلتام، يوؤكد خرباء الإتيكيت على 

اأهمي���ة عدم مفارق���ة البت�سامة �سفاهك 

اأثناء ا�ستماع���ك، اإلّ اإذا حتّدث الآخر عن 

�سيء ماأ�ساوي.

َفن%اإلتيكيت
لباقات اإلنصات.. لتحقيق النجاحات

قد يبتلي اهلل الوالَدين اأو 

عليه  ولده  بتغ���ريُّ  اأحدهما 

لتق�س���ريه يف حق���وق اهلل، 

فعل���ى الإن�س���ان اأن يراجع 

نف�سه كلما وجد اأمراً من هذه 

الأمور.

من  الوالدي���ن  ا�ستكث���ار 

الطاع���ات واجتهادهم���ا يف 

اخل���ري، �سبيل ل�سالح الأبناء 

ودفع ال����رشور عنهم، وحفظ 

اهلل لهم، كما ذكر اهلل ذلك يف 

�سورة الكهف: }َوَكاَن اأَُبوُهَما 

ا{. قال ابن املنكدر: اإن  ً احلحِ �سَ

ال�سالح  اهلل ليحفظ بالرجل 

ولده، وولد ولده، والدويرات 

التي حول���ه، فما يزالون يف 

حفظ من اهلل و�سرت.

كرثة ذكر اهلل يف البيوت، 

�سيما قراءة الق���راآن الكرمي، 

و�س���ورة البق���رة خ�سو�سًا، 

اأ�سباب الرَبَكة وال�سكينة  من 

والعك����ص  والطماأنين���ة، 

بالعك����ص، كم���ا ج���اء يف 

احلديث عنه �سلى اهلل عليه 

واآل���ه و�سلم: »مث���ل البيت 

الذي يذك���ر اهلل فيه والبيت 

ال���ذي ل يذك���ر اهلل فيه مثل 

احلي وامليت«.

ل ب���د اأن ي���درك الوالدان 

اأن معان���اة الرتبي���ة ن���وع 

م���ن اجلهاد والطاع���ة، وما 

يالقيان���ه فيها م���ن اجلهد 

والعن���اء ل ي�سيع عند اهلل، 

ولهذا جاء عن بع�ص ال�سلف 

اأن من الذن���وب ما ل يكّفره 

اإل ه���ّم الأولد، ف���اإذا عرف 

الإن�سان هذا هان عليه الأمر، 

وعلم اأنه يف عب���ادة يوؤَجر 

عليها كما يوؤَجر على �سائر 

العبادات.

مع بذل اجلهد يف الرتبية 

والإ�س���الح ل بد من مراعاة 

والبيئات،  الزم���ان  ف���وارق 

اأ�سواأ  عل���ى  النف�ص  وتوطني 

الأم���ور، فبيئتك وبيئة اأهلك 

ورفاق���ك تختلف ع���ن بيئة 

ورف���اق ابن���ك، واإذا اعت���رب 

الإن�سان هذه الفوارق عرف - 

بعد توفيق اهلل تعاىل - كيف 

يعالج كثرياً من امل�سكالت.

أنـِت وطــفـــــلك

خواطر في تربية األبناء )1/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - بطلة كاأ�ص العامل لكرة القدم 2006 / ن�سف طعام
2 - ط���ري طويل الأرجل واملنق���ار / �سئم / لتف�سري املعنى 

وال�ستطراد.

3 - جمموع���ات م���ن الأوامر للكمبيوتر لعم���ل �سيء ما / 
متالزمة اللتهاب التنف�سي احلاد.

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 

12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

اجل�سم اأو ورق النبات.

7 - عك�ص احلرب / من ينعق.
8 - ن�س���ف نبات / م���ا يو�سع عل���ى الأثاث 

حلمايته اأو لزينته فتفر�ص عليه.

9 - لعب ليبي يف نادي ال�سباب ال�سعودي.
10 - لعب وفاق �سطيف اجلزائري

ر حجم معدتك.. بدون جراحة
ّ

صغ

w w w . a t h a b a t . n e t11

ه���ل حاولت ال�سيط���رة على زيادة 

وزنك من قبل؟ نعم، باإمكانك التحكم 

يف ج�سم���ك بالتعرف اأكرث اإىل حاجة 

مر يطلق  الأ معدتك للطع���ام، وه���ذا 

 portion« عليه يف علم التغذية

اأب�س���ط:  مبعن���ي  اأو   ،»control
م بحجم ومقدار الوجبة. التحكُّ

التغذي���ة  اخت�سا�سي���و  يع���رّف 

باأنه   »portion control«�ال

الو�سيل���ة املثالية الت���ي ت�ساعد يف 

التحك���م يف زيادة ال���وزن بعد فرتة 

م���ن اللتزام ب���ه، وم���ع الوقت تقل 

حجم املع���دة، وفكرة النظام الغذائي 

�سا�ص من  ال�سحي الناجح يقوم يف الأ

خالل هذا التحّكم الذي يكفل لل�سخ�ص 

اأن ي�سل اإىل الوزن ال�سحي، واملثايل.

اأن  التغذية  اخت�سا�سي���و  ويوؤك���د 

منة بالذات، والتي  فك���رة عمليات ال�سُّ

تعتم���د على ت�سغري املع���دة، قائمة 

 ،»portion control« عل���ى 

وبالتايل  اإجباري���ة،  بطريق���ة  لك���ن 

حتدث خ�سارة يف ال���وزن. فاإذا متّكن 

م بحجم املعدة،  ال�سخ�ص م���ن التحكُّ

اأو اجلراحة،  �سواء بالنظام الغذائ���ي 

فعليه اأن يحافظ عل���ى هذا الإجناز، 

واإل �ساع هباًء، نتيجة ارتكاب بع�ص 

خطاء مبا ي�سمي »اليوم الفري«، اأو  الأ

الوجبات املفتوحة.

اأن  اإىل  الخت�سا�سي���ون  وي�س���ري 

chronic die t »ععت���ادي ال����

ers«، اأو مبعن���ي اأب�س���ط »خ���رباء 
الرجي���م« يعلم���ون ماه���و الي���وم 

الذي  اجل�سيم  واخلط���اأ   ،»free«�ال

يحدث بع���د التحكم يف حجم املعدة 

يف »اليوم الفري« ه���و اأن ال�سخ�ص 

يقوم بتناول كمية اأكل اأكرث من ات�ساع 

معدته والكمي���ة التي اعتادت عليها، 

وبالت���ايل تع���ود مرة اأخ���رى اإىل ما 

كانت عليه، فيع���ود ال�سخ�ص لتناول 

الطعام ب�رشاهه، ويزيد وزنه، ول يفهم 

م���اذا يحدث له، بالرغ���م من اللتزام 

ب�«الرجيم« باقي الأ�سبوع.

الكالم ال�سابق ل يعني التخلي عن 

»الوجب���ة املفتوحة«، لك���ن باأ�سول 

الهدف  الف���ري«  ف�»اليوم  وقواع���د، 

من���ه هو عدم تعود اجل�سم على نظام 

غذائي لف���رتة طويلة، وعدد معنّي من 

ال�سعرات احلرارية جتعل اجل�سم يثبت 

يف ال���وزن، والزي���ادة يف ال�سع���رات 

احلراري���ة يجب اأن تك���ون على مدار 

اليوم ولي�ص الزي���ادة يف كمية الأكل 

يف الوجب���ة الواح���دة، مبعنى: يجب 

كل مبج���رد ال�سعور  التوّق���ف ع���ن الأ

بال�سبع.

من جهة اأخرى، يجب الإ�سارة اإىل اأن 

هناك عدة خماطر للعملية اجلراحية 

التي يراد منها ت�سغري املعدة، منها:

خماطر العملية اجلراحية كالتخدير، 

وهذه الأمور تعتم���د بالدرجة الأوىل 

على مه���ارة اجل���رّاح وخربته، واأكرث 

الآث���ار اجلانبي���ة �سيوعًا ه���و تكرار 

القيء ب�سبب التجاوز يف تناول حجم 

كمية الطع���ام، بالإ�سافة اإىل الإ�سهال 

واآلم البطن، وكرثة الغازات، وغريها.

ك���رثة و�سهولة الإره���اق والإعياء 

وح���الت الإغماء، ب�سبب نق�ص ال�سكر 

يف الدم.

زي���ادة احتم���ال تك���وُّن ح�س���وة 

امل���رارة بن�سبة عالي���ة، ف�30٪ منهم 

يحدث لهم نق�ص فى بع�ص العنا�رش 

والفيتامين���ات ال�رشوري���ة، كاحلديد 

والكال�سيوم.

الآثار  التغل���ب على ه���ذه  وميكن 

يف الغال���ب بتناول حب���وب املعادن 

والفيتامين���ات رمب���ا م���دى احلياة، 

والن�ساء يف �سّن الإجناب يجب عليهن 

المتن���اع عن احلمل مل���دة �سنتني اأو 

اأكرث، وذلك لنق����ص التغذية الكافية، 

وع���دم قدرة الأم عل���ى اإجناب اأطفال 

كاملي النمو.

4 - قرب / حيث يلتقي امللتقون.
5 - جمموعة طقو�ص وتقاليد حلدث ما 

/ احد الوالدين

6 - اأخط���اأ / ق���دح وذم �سع���را / �ساأم 
و�سيق من بطء مرور الوقت.

7 - للنداء / عك�ص منغلق
8 - ال�سنة النار ال�سديدة / مت�سابهات

9 - ن�سف خ���روج / توقف لعمل �سيء 
جانبي اأثناء القيام برحلة اأ�سا�سية.

10 - بطل���ة كاأ�ص العامل لك���رة القدم 
1998 / ا�ستجد واأظهر لونا جديدا.

ع��م���ودي

1 - بطلة كاأ�ص العامل لكرة القدم 1994.
2 - يقطع بالأ�سن���ان وخا�سة اللحم / 

مدينة باك�ستانية.

3 - اأ�سياء غري مفهومة اأو �سعبة الفهم 
/ ي�سيبه اجلنون.

4 - فع���ل اأمر يقال عند ال�سالة / خوف 
مر�سي

5 - ارتفع وعال.
6 - بح���ر / فجوات بالغ���ة ال�سغر يف 
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

بـــين حـانــة ومـانــة.. ضــاعت لحــانـــا
تزّوج رجل بامراأتني، اإحداهما ا�سمها حانة، والثانية ا�سمها مانة، وكانت حانة �سغرية يف ال�سن عمرها ال يتجاوز الع�رشين، 

بخالف مانة التي كان يزيد عمرها على اخلم�سني وال�سيب لعب براأ�سها.

وكان كلما دخل الرجل اإىل حجرة حانة تنظر اإىل حليته وتنـزع منها كل �سعرة بي�ساء وتقول: ي�سعب علي عندما اأرى ال�سعر 

ال�سائــــب يلعــــب بهذه اللحية اجلميلة واأنت مازلت �سابًا، فيذهب الرجل اإىل حجرة مانة فتم�سك حليته هي االأخرى وتنزع منها 

ال�سعر االأ�سود وهي تقول له: يكدرين اأن اأرى �سعراً اأ�سود بلحيتك واأنت رجل كبري ال�سن جليل القدر.

ودام حــــال الرجل على هذا املنوال اإىل اأن نظر يف املراآة يومًا فراأى فيها نق�سًا عظيمًا، فم�سك حليته بعنف وقال: »بني حانة 

ومانة �ساعت حلانا«.. ومن وقتها �سارت مثاًل.

ـين
َ
ــي ُحن

َّ
ف

ُ
َرَجــَع بخ

اأ�سله اأن حنينًا كان اإ�سكافيًا من اأهل احلرية، فاأراد اأعرابي اأن ي�سرتي منه ُخفني، و�ساومه، فاختلفا حتى غ�سب حنني.. فاأراد اأن 

يغيظ االأعرابي، فلما ارحتل االأعرابي اأخذ ُحنني اأحد خّفيه وطرحه يف الطريق، ثم األقى االآخر يف مو�سع اآخر، فلما مرّ االأعرابي 

باأحدهمــــا قــــال: »ما اأ�سبه هذا اخلف بخف ُحنني.. ولو كان معه االآخر الأخذتــــه«، وم�سى. فلما انتهى اإىل االآخر ندم على تركه 

االأول، وقد كمن له حنني يراقبه، فلما رجع االأعرابي لياأخذ االأول، �رشق حنني راحلته وما عليها وذهب بها!

واأقبــــل االأعرابــــي ولي�س معه اإال اخُلفان فقال له قومه: ماذا جئت به من �سفــــرك؟ فقال: »جئتكم بخفي حنني«.. فذهبت مثاًل 

ُي�رشب عند الياأ�س من احلاجة والرجوع باخليبة.

اختـلط الحــابـــل بـالنــابــل
ُيقــــال هذا املثل يف اأوقات احلــــرية وكرثة اجلدل واختالف االآراء، اأو عدم ا�ستطاعة التفرقة بــــني ال�سيء اجليد وال�سيِّئ، واأخذ 

اجليد بذنب ال�سيِّئ.

احلابــــل هــــو من ُيرمى بالرمح يف احلرب، والنابل هو من يرمي بال�سهام، فاالثنــــان قد يختلطان ببع�سهم بع�سًا، ويف رواية 

اأخرى ُيقال اإن احلابل هو من مي�سك بحبال اخليول واجلمال..

اأمــــا عن الق�سة املتداولة حول هذا امَلثل، فُيقال اإن اأحد ُرعاة االأغنام واملاعز كان يقوم بتفرقة االأغنام واملاعز »املعا�سري«، 

اأي املليئــــة باالألبان عن االأغنام واملاعز غري املعا�سري، متهيداً لبيعهــــم اأو اال�ستفادة منهم، ويف بع�س االأحيان تختلط جميع 

االأغنام واملاعز ببع�سهم بع�سًا، فيكون رد فعل الراعي »اختلط احلابل بالنابل«.

قصة مثل


