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»الفساد السعودي« يستبيح 
السيادة والضمائر اللبنانية

سورية تنجز استحقاقها الديمقراطي.. 
فشل محاوالت ديمستورا والغرب والخليج

ُ
وت

هوالند في بيروت.. رسائله 
العنصرية سبقت وصوله
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ُعــلــم اأن حمـــاوالت ُتــبــذل الإغـــاق ملف االإنــرتنــت غــري الــ�ــشــرعــي، لكن 

زعيماً �شيا�شياً ومرجعاً حكومياً �شابقاً مل ير�َس باالأمر، وهو ي�شعى لتحميل 

امل�شوؤولية ملدير يت�شّرف يف اإدارته يف االت�شاالت وكاأنه دولة �شمن الدولة، 

الأن االأخري حتّول بالوالء ال�شيا�شي اإىل مرجعية حكومية �شابقة ت�شعى الأن 

تكون الوريثة ال�شيا�شية احل�شرية لـ»احلريرية ال�شيا�شية«، ما يعني ح�شب 

ت�شفية  مرحلة  يف  �شتدخل  الق�شية  اأن  الواقع،  لهذا  بدقة  املتابعة  امل�شادر 

احل�شابات.. والزعامات.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تصفية الحسابات.. والزعامات

أردوغـــان »يلسـع« روسـيـــا فــي أرمـيـنـيــــا

فلسطين.. هدية القادة العرب 
»إسرائيل«؟  لـ

العروبة تعُبر »جسر سلمان« 
إلى مثواها األخير

أحشاء كيري تتقطع في هيروشيما.. لكنه 
لم يعتذر من اليابانيين
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مفــاوضـات جـنـيـف 
الـسـوريـة.. بــازار 

»إسرائيلي« - تركي - سعودي
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تأثير الحرب السورية في تكوين 
العالم المتعدد األقطاب

اأعلن���ت من���ذ ب�ضع���ة اأي���ام وزارة اخلارجية 

الرو�ضية عن توجيه الرئي�س بوتني للوزارة ببدء 

التعام���ل الدبلوما�ضي يف الأم���ور الدولية على 

اأ�ضا�س نهاية اأحادية القطب والقرار، وبداية عهد 

العامل املتعدد الأقطاب. 

لو اأخذن����ا باحل�ضبان الف����رة الكارثية لقيادة 

اأمريكا لل�ضيا�ض����ة الدولية ب�ضكل اأحادي على اأثر 

نهاية الحتاد ال�ضوفياتي، لوجدنا اأنه مت يف هذه 

الفرة تفتي����ت يوغو�ضالفي����ا وت�ضيكو�ضلوفاكيا، 

وتدم����ري اأفغان�ضت����ان، وتفتيت الع����راق، وتدمري 

الدول����ة يف ليبي����ا، وتعجيز الحت����اد الأوروبي 

واإحلاق����ه �ضيا�ضيًا بالوليات املتح����دة.. كل هذا 

ب����دون اأي موجبات �ضوى اإلغ����اء اإمكانية التطّور 

والنمو والعتماد على الذات لهذه الدول، وبالتايل 

املطلوب جمرد فر�س الهيمنة واإحلاق الآخرين.

�ضّكل���ت احلرب الكونية عل���ى �ضورية، بقيادة 

الولي���ات املتحدة، منعطف���ًا ��ضا�ضيًا يف بداية 

التغيري، وكان ال�ضمود الكبري للدولة يف �ضورية 

اأ�ضا�ض���ًا مل�ضارك���ة بقي���ة احللف���اء يف »حمور 

املمانعة« يف اإ�ضناد الدولة يف �ضورية لل�ضمود 

والبقاء، ما اأف�ضح يف املجال لرو�ضيا وال�ضني يف 

الدعم الدبلوما�ضي، وعرب جمل�س الأمن.

م���ع ا�ضتمرار ال�ضم���ود وت�ضجي���ل انعطافات 

ع�ضكرية، كما ح�ضل يف الق�ضري، ومن بعدها يف 

جبال القلمون، وبداي���ة ال�ضغوط الأمريكية عرب 

اأزمة اأوكرانيا واليمن، وموؤخراً اأذربيجان واأرمينيا 

حول ناغورنو كاراباخ، والت���ي برزت فيها كما 

يف اأوكرانيا الأ�ضابع ال�ضهيونية، ابتداأت رو�ضيا 

بامل�ضاركة يف الت�ضدي الع�ضكري املبا�رش للحرب 

على دولة �ضورية، وم���ع »عا�ضفة ال�ضوخوي« 

تغرّي املوقف وبداأ حتجيم املوقف الأمريكي ومن 

ورائه الغرب���ي، وبدا بالتايل جالء �ضورة العامل 

املتعدد الأقطاب، الذي ل �ضك �ضيكون اأف�ضل مبا 

ل يقا����س من قيادة اأحادي���ة اأمريكية للعامل، اإذ 

ل اعتقد اأن بقية الأقط���اب مثل رو�ضيا وال�ضني 

���دة اإذا تفلتت من الهيمنة  وبعدها اأوروبا املوحَّ

الأمريكية �ضتعتمد الكي���ان ال�ضهيوين الغا�ضب 

لفل�ضطني اأ�ضا�ضًا ل�ضيا�ضاتها يف منطقتنا.

كذلك اأعتق���د اأن مركزاً اأ�ضا�ضيًا �ضيكون لإيران، 

الت���ي متّكنت من بناء دول���ة ثابتة وقوية، رغم 

احل�ض���ار وال�ضغوط���ات الهائلة الت���ي فر�ضتها 

اأم���ا اخلا�رشون  اأم���ريكا وملحقاته���ا.  عليه���ا 

ف�ضيكون���ون بالتاأكيد الكيان���ات املتعددة التي 

اأوجدتها اأمريكا خلدمة اأغرا�س معّينة لها.

د. �سالم الأعور

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

يرتاح امل�ضوؤولون اللبنانيون يوم ال�ضبت من 

هم���وم وم�ضاكل البلد الداخلي���ة التي ل ُتعّد ول 

حُت�ضى، بع�ضها قدمي ومت���واَرث، كحال املوازنة 

العامة التي مل يت���ّم اإقرارها منذ نحو 12 عامًا، 

واملديوني���ة العامة، وعجزر اخلزينة، وال�ضتيالء 

على الأمالك العامة والبحري���ة والنهرية، وهلّم 

ج���را، وبع�ضها احلا����رش دائمًا واأب���داً، كق�ضايا 

الف�ض���اد، واله���در، ونهب املال الع���ام، اإذ كيفما 

�رشبَت ي���دَك �ضتجد كّم���ًا كبرياً م���ن الف�ضائح 

والفظائع، وبع�ضه���ا امل�ضتجد ودائمًا اجلديد يف 

جمال الف�ضاد يف البل���د موجود، كحال الإنرنت 

غ���ري ال�رشع���ي، والختال�ض���ات يف ق���وى الأمن 

الداخلي، و�ضبكة الدعارة، وف�ضيحة قطع »النايل 

�ضات« وقبلها »العرب �ض���ات« البث عن اأقنية 

تلفزيوني���ة لبناني���ة، دون اأي موقف �ضيا�ضي اأو 

ا�ضتقاليل ينّدد بهذه اخلطوة من دعاة »احلرية« 

و«ال�ضيادة« و«ال�ضتق���الل«، فاختاروا »الناأي 

بالنف�ضي« حتى ل يغ�ضب منهم اأولياء النعمة.. 

وبع�ضها ي���وؤّرق يوميات ال�ضا�ض���ة وامل�ضوؤولني 

اللبناني���ني، كحال الف���راغ الرئا�ض���ي، الذي مل 

يع���د يف�ضلنا �ض���وى اأيام مع���دودات عن حلول 

�ضنت���ه الثانية، ورحيل »راف�س اللغة اخل�ضبية« 

مي�ضال �ضليمان عن ق����رش بعبدا، وعجز النواب 

اللبناني���ني »املحرم���ني« ع���ن �ض���ّن قانون 

انتخابات نيابية جديد، يحف���ظ �ضحة التمثيل 

وعدالت���ه، ويع���رّب حقيقة عن واق���ع اللبنانيني 

وتطلعاتهم، وميكن���ه اأن يوّفر انتخابيًا امل�ضاواة 

ب���ني املواطنني يف احلق���وق والواجبات، مع اأن 

النواب الأكارم م���ددوا لأنف�ضهم ولية كاملة من 

اأجل هذه املهمة، وها هي الولية املمدَّدة تقرب 

من نهايتها، والقانون النتخابي اجلديد ما يزال 

»طبخ���ة بح�س«، يف وقت بتنا قاب قو�ضني من 

موعد النتخاب���ات البلدي���ة والختيارية، التي 

ت�ضتنفر الدول كل اأجهزته���ا الأمنية والق�ضائية 

واللوج�ضتي���ة لإجرائها، وكث���ري كثري من الهموم 

وامل�ضاكل والتداعيات املحلية التي يرتاح منها 

امل�ضوؤول���ون اللبنانيون ل�ضتقب���ال ر�ضول »الأم 

احلنون« فرن�ضوا هولند، الذي يحط �ضاعات يف 

لبنان، �ضي�ض���ّل خاللها احلياة يف الطرقات التي 

�ضيقطعها، والأمكان التي يحّل فيها.

فرن�ض���وا هولند، �ضيف لبنان، اإذاً.. فماذا ُتراه 

�ضيق���ّدم ل�»بل���د الأرز«؟ هو الذي ب���داأ منذ الآن 

يتطل���ع اإىل جتديد وليت���ه يف رئا�ضة فرن�ضا يف 

�ضه���ر اآذار من العام املقبل، ويجد اأن »الليزيه« 

ق���د تكون بعيدة جداً عن عيونه اأو مرمى حجره، 

بع���د اأن تدّن���ت �ضعبيت���ه وف���ق ال�ضتطالعات 

الفرن�ضي���ة اإىل ما دون الع�رشين باملئة، وهو اأمر 

مل ي�ض���ل اإليه اأي رئي�س فرن�ضي �ضابق، ما يعني 

اأنه ق���د ل ي�ضل اإىل دورة اق���راع ثانية، يف ظل 

تقدُّم لفت وبارز ملر�ضحة اليمني املتطرف مارين 

لوبن، وهو م���ا جعله وحزبه ال�ضراكي يزايدون 

ميينيًا، خ�ضو�ضًا بعد التفجريات الإرهابية التي 

�ضهدته���ا باري�س، مع اأنه كان م���ن اأوائل داعمي 

املجموعات الإرهابية يف �ضورية.

رفع هولند، بع���د مل�ضه انحدار �ضعبيته، من 

وترية خطابه اليميني والعن�رشي �ضد املهاجرين 

والأجانب، خ�ضو�ضًا الذي يحملون جن�ضيتني، من 

اأجل ك�ضب اأ�ضوات اليم���ني، ما قد يجعله ي�ضبق 

مارين لوب���ني وميّكنه من الو�ض���ول اإىل الدورة 

الثاني���ة، وترجم تلك العن�رشي���ة بو�ضع قانون 

لتعدي���ل د�ضت���ور فرن�ضا حتت عن���وان »حماية 

الأمة«، مبا ي�ضم���ح باإ�ضقاط اجلن�ضية الفرن�ضية 

عن الإرهابيني الذين يحملون جن�ضية اأخرى.

بداأ م����رشوع قانون التعدي���ل ي�ضلك طريقه، 

وبدا وا�ضحًا من ا�ضتطالع���ات الراأي اأن الإغلبية 

الفرن�ضي���ة توؤي���ده، وبهذا �ضّوتت علي���ه اأغلبية 

اجلمعي���ة الوطني���ة الفرن�ضية يف �ضه���ر �ضباط 

املا�ض���ي.. وكان يفر����س اأن ياأخ���ذ طريقه اإىل 

ال�ضتفتاء الع���ام، لي�ضري ناف���ذاً، لكن فجاأة يف 

الثالثني م���ن اآذار املا�ضي اأعل���ن رئي�س فرن�ضا 

�ضحب امل�رشوع.

فلماذا ح�ضل ذلك؟

قبل اأ�ضبوع تقريبًا من �ضحب هولند للم�رشوع، 

كان قد تلّق���ى ر�ضالة على هاتف���ه اخللوي، من 

م�ضوؤول يف احلزب ال�ضراك���ي الفرن�ضي، ُو�ضف 

باأن���ه �ضديق حميم ل�ضيد »الليزيه«، جاء فيها: 

هل �ضاه���دت »م�ضيو لو بري���زدان« م�ضهد قتل 

جندي »اإ�رشائيلي« ل�ضاب فل�ضطيني بعد اأ�رشه..؟ 

كم فظيع هو هذا امل�ضهد!

وت�ضيف الر�ضالة: علينا »م�ضيو لوبريزدان« 

اأن ن�رشّع يف اإق���رار التعديل الد�ضتوري »حماية 

الأم���ة«، لأنه تب���نّي اأن اجلن���دي »الإ�رشائيلي« 

يحمل اأي�ضًا اجلن�ضية الفرن�ضية«.

وفعاًل نّف���ذ هولند ن�ّس ر�ضال���ة �ضديقه يف 

احل���زب ال�ضراك���ي، و�ضحب م����رشوع التعديل 

الد�ضت���وري، ليك�ض���ف بذلك عن انحي���از اأعمى 

مل�ضلحة الإرهاب »الإ�رشائيلي«، رمبا مل ي�ضبقه 

اإليه �ضلفه نيكول �ضاركوزي؛ ابن املهاجر اليهودي 

املجري الذي حتّول اإىل الكاثوليكية.

املهم اأن هولند �ضيحّل �ضيفًا على لبنان يوم 

ال�ضبت.. ُترى ماذا �ضيقّدم للبنان من وعود؟ وماذا 

ميكنه اأن يفعل مل�ضلحة البلد ال�ضغري الذي يبقى 

البلد العربي الوحيد الذي متّكن بف�ضل مقاومته 

البا�ضلة من هزمية العدو »الإ�رشائيلي« مرتني؛ 

الأوىل يف اأيار عام 2000 والثانية يف حرب متوز 

2006؟
رمب���ا ر�ضائل فرن�ضوا هولند قد �ضبقته، �ضواء 

مبواقف���ه املنحازة اإىل املجموعات الإرهابية يف 

التطورات ال�ضورية، اأو ب�ضعي���ه احلثيث لإر�ضاء 

بائ���ع الكاز اخلليج���ي الكبري، م���ن اأجل بع�س 

�ضفق���ات الأ�ضلح���ة، اأو متوي���ل اأندي���ة ريا�ضية 

فرن�ضية متعرثة، اأو ج���ذب ا�ضتثمارات مل�ضاريع 

�ضياحية فرن�ضية تعاين من التعرث واخل�ضائر.

فرن�ضوا هولن���د، �ضيف لبنان ي���وم ال�ضبت 

ل�ضاع���ات، �ضتجهد طبقتن���ا ال�ضيا�ضية للقاء به، 

و�ضنجد يف خت���ام زيارته يف ال�ضهرة التي تقام 

على �رشف���ه يف »ق�رش ال�ضنوب���ر«، والكثريون 

التذكارية  ال�ضور  والكثريات �ضيت�ضابقون لأخ���ذ 

مع فخامته.. �ضور تذكارية فقط..

عبد اهلل نا�سر

أحــداثأحــداث2

الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند

هوالند في بيروت.. رسائله العنصرية سبقت وصوله

زائر لبنان سَحَب مشروع التعديل 
الدستوري الفرنسي ليكشف 

عن انحياز أعمى لمصلحة 
اإلرهاب »اإلسرائيلي«
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همسات
¡ مع�ضلة

راأى متابعون لالنتخابات البلدية والختيارية اأن 

هذا ال�ضتحقاق قد ل يجري يف املوعد الذي اأُعلن 

عنه، لفت����ني اإىل اأن »تيار امل�ضتقبل« و»احلزب 

التقدمي ال�ضراكي« مل يح����ركا »ماكينتيهما« 

النتخابي����ة بعد، رغم الف����رة الق�ضرية الفا�ضلة 

عن موع����د اأول مرحلة انتخابي����ة، وبراأي هوؤلء 

ف����اإن توفري اإخراج لعملي����ة التاأجيل يجري على 

قدم و�ض����اق، لكن املع�ضلة هي باجتماع جمل�س 

النواب واإقرار قانون يتيح متديد ولية املجال�س 

البلدية والختيارية �ضنتني على الأقل.

¡ بانتظار امل�ضاءلة القانونية
كّلفت جهة ر�ش��مية رجال قانون اإعداد ا�شت�ش��ارات 

قة حول �شل�ش��لة ق�ش��ايا وارتكابات 
َّ
قانوني��ة معم

يعترب ال�شالعون فيها اأنهم فوق امل�شاءلة، والهدف 

هو التقدُّم بدعاوى اأمام املحاكم املخت�شة بعدما 

»بلغ ال�ش��يل الزبى« يف �ش��اأن العديد من الق�ش��ايا 

الوطنية التي جتاوزت حد الوقاحة.

¡ �ضكوى
ي�ضك����و م�ض����وؤول كب����ري من نف����وذ مدي����ر عام 

»يتفرعن« عن �ضابق اإ�����رشار وت�ضميم، ويتمرد 

على القرارات الر�ضمية، رغم اأن بع�ضها مّت الف�ضل 

فيها قانوني����ًا«، لأن حمات����ه ل يقت�رشون على 

املحليني، بل ميتّد ارتباط����ه اإىل منظمة عاملية 

لها امتدادات اأخطبوطية يف اإدارات دولية.

¡ وافق �ضّن طبقه
اقت���رت زيارة �شخ�ش��ية �ش��مالية طامل��ا تردد 

ط يف ت�شليح واإدارة امليلي�شيات، اإىل 
ُّ
ا�شمها بالتور

بل��د خليجي، على لقاء م�ش��وؤولني يعملون ح�راً 

يف جم��ال اال�ش��تخبارات، وترددت اأ�ش��ماوؤهم يف 

حتقيقات لبنانية مع اإرهابيني.

¡ فا�ضد حممي
ي����ردد مقربون من م�ضوؤول حت����وم حوله �ضبهات 

ف�ض����اد يف ق�ضية كبرية، اأن م����ن يحاول »الدّق« 

به يعن����ي اأنه ي�ضعى اإىل توري����ط نف�ضه فيما ل 

يتحّمل����ه، وقد يفتح ذلك بابًا على نزاع مع دولة 

طاملا قّدمت له العون.

¡ ترويج مفرَبك
للوزي��ر  ج 

َّ
ي��رو كي��ف  حالي��ون  وزراء  ا�ش��تغرب 

ال�شابق غ�شان �شالمة ملن�شب اليوني�شكو، علمًا اأن 

احلكومة احلالية �ش��األته عن نيته يف هذا املجال، 

 . فاأبدى رف�شًا ونفيًا قاطَعنينْ

¡ ا�ضتجمام.. على ح�ضاب املوظفني
يتفاخر �ضاح����ب موؤ�ض�ضة اإعالمية اأن كلفة رحلة 

ال�ضتجم����ام مع العائل����ة يف بلد عربي جتاوزت 

ال�����250 األف دولر،بينما املوظفون يف موؤ�ض�ضاته 
مل يتقا�ض����وا رواتبهم الت����ي اأبلغهم بتخفي�ضها؛ 

وفق املزاج.

¡ ج�رش �ضلمان.. خ�ضارة
لفت املراقب��ون اإىل اأن االتفاق الذي مّت بني امللك 

�ش��لمان والرئي�س ال�شي�شي حول جزيرتي »تريان« 

و»�ش��نافري« يوؤكد اأن ال�شعودية ملتزمة مبعاهدة 

»كام��ب ديفيد«، وملتزمة مبا جاء يف ملحق »ج« 

م��ن املعاه��دة، وال��ذي ين�س عل��ى اأخ��ذ موافقة 

»اإ�رائي��ل« على اأي ن�ش��اط �ش��من ج��زر »تريان« 

و»�ش��نافري« اأو يف حميطهم��ا، ي�ش��اف اإىل ذل��ك 

اأن امل�ش��ار ال�ش��الح لالإبحار غ��رب جزيرة تريان 

كان �شمن املياه االإقليمية امل�رية، و�شار االآن 

�ش��من املي��اه الدولية، وخارج �ش��لطة ال�ش��عودية 

وم���ر، وه��ذا يعن��ي اأن بن��اء اجل��زء الغربي من 

اجل�ر ال ميكن، طبقًا للقانون الدويل، اإال مبوافقة 

م�ش��تفيدتني  ب�ش��فتهما  واالأردن،  »اإ�رائي��ل« 

جغرافي��ًا م��ن امل�ش��يق، واحلكومتان ال�ش��عودية 

مبامل�ش��يق اإال بقرار  وامل�رية ال ميكنهما التحكُّ

من جمل�س االأمن، الأنها باتت مياهًا دولية.

لي�س غريبًا على من وقف اإىل جانب العدو 

»الإ�رشائيلي« خالل عدوان متوز 2006، واتهم 

املقاوم����ة ب�»املغام����رة«، اأن يكم����ل حربه 

»الإ�رشائيلية« �ض����د هذه املقاومة، وي�ضعى 

جاهداً لكّم �ضوتها ومنعها من اإي�ضال كلمتها 

اإىل جمهورها العرب����ي والإ�ضالمي، واإىل كل 

اأحرار العامل.

حقيق����ة ل بد من مراعاتها عند النظر اإىل 

القرار ال�ضع����ودي - امل�رشي بوقف بث قناة 

املقاومة »املن����ار« من اأقمار »نايل �ضات« 

ال�ضناعية امل�رشية، بحجج واهية، يف خطوة 

ج����اءت بعد اأ�ضُهر عدة عل����ى اإقدام »منظمة 

)عرب�ضات(  العربية«  الف�ضائي����ة  الت�ضالت 

التي متتلكها جامعة ال����دول العربية، على 

وقف بث »املنار« من اأقمارها الف�ضائية هي 

الأخرى، وبقرار �ضعودي كذلك.

بداية، م����ن املفي����د الإ�ض����ارة اإىل حملة 

الر�ضاوى وبث مليارات الدولرات ال�ضعودية 

قبيل كل لقاء عرب����ي واإ�ضالمي، ل�رشاء الذمم 

ال�ضعيف����ة، وا�ضتغالل حاج����ة بع�س الدول 

وُحّكامه����ا اإىل امل����ال النفط����ي؛ هكذا جرى 

�رشاء املواقف حل�ضار �ضورية يف اجتماعات 

اجلامعة العربية ووزاراتها، فاأ�ضبحت �ضورية 

خارجها.. وهكذا يجري الأمر جتاه حزب اهلل 

وموؤ�ض�ضت����ه الإعالمية ذات ال�ضعبية الكبرية، 

ح�ضب اعراف الإعالم امللكي نف�ضه، وهو ما 

طّبق من قَبل »عرب�ضات« ثم »نايل �ضات«، 

بع����د اأن جنح املال ال�ضع����ودي يف تو�ضيف 

املقاوم����ة يف لبنان باأنه����ا »اإرهابية«، من 

قَبل بع�س موؤ�ض�ضات اجلامعة العربية، التي 

ل ُي�ضتبعد تغي����ري ا�ضمها لت�ضبح »عربية«؛ 

ان�ضجامًا مع امل�ضار ال�ضعودي الذي ل ُيخفي 

�ضعيه لإقام����ة حتالف مع »الكيان العربي« 

الذي يحتل فل�ضطني ويقتل �ضعبها كل يوم.

اإل اأن م����ا ل يج����ب جتاُهل����ه، اأن ل����كال 

القرارين وجهه اللبن����اين، مثلما كان للتاآمر 

العرب����ي عام 2006 وجه����ه املحلي. يف ذلك 

الوقت خرجت اأ�ضوات »لبنانية« تدافع عن 

العدوان ال�ضهيوين بالفم املالآن، وتقول بكل 

وقاح����ة اإن العدو مل يعتِد على لبنان، بل اإن 

املقاومة هي التي اعتدت عليه. وعندما قررت 

»عرب�ضات« وقف ب����ث »املنار« من قمرها، 

قابلت احلكومة اللبنانية ذلك ب�ضمت، ي�ضبه 

املوافقة، م����ع اأن من حقها العرا�س ودعوة 

اجلمعي����ة العمومي����ة للمنظم����ة الف�ضائية 

العربية لالنعقاد، والت�ضدي للتفرد ال�ضعودي 

بالقرار، خ�ضو�ضًا اأن لبنان م�ضاهم يف اإن�ضاء 

ومتويل هذه املنظمة، بغ�س النظر عن ن�ضبة 

وحج����م امل�ضاهمة التي تختل����ف بني دولة 

واأخرى.

هذا ال�ضكوت الر�ضمي اللبناين املتواطىء، 

لعله اأح����د اأ�ضباب ال�ضت�رشا�س ال�ضعودي يف 

حماربة املقاوم����ة، ويف ال�ضعي اإىل النتقام 

منها، مل�ضاهمتها الفاعلة يف اإف�ضال املوؤامرات 

التي تنّفذها ال�ضعودية يف املنطقة العربية 

خدمة للم�رشوع الأمريكي - »الإ�رشائيلي«، 

والت����ي دمرت كاًل من العراق وليبيا و�ضورية 

واليمن، ون�����رشت التوتر يف لبنان، وت�ضتغل 

حاجة م�رش واأزمته����ا املادية لبتزازها يف 

اأمنها و�ضيادتها وقرارها امل�ضتقل.

ه  كذلك ف����اإن عالمات ا�ضتفهام كثرية توجَّ

اإىل املوق����ف الر�ضم����ي اللبن����اين يف ع����دم 

التجديد ل�»نايل �ض����ات« لُتوا�ضل بّثها من 

د  حمط����ة جورة البلوط يف لبن����ان؛ يف تق�ضُّ

لإيجاد حجة تنقل البث اإىل الأردن، ما ي�ضّهل 

تنفيذ القرار بحق »املنار«، علمًا اأن �ضكوت 

احلكومة اللبناني����ة ووزارة الإعالم عن هذه 

اخلط����وة يعني املوافقة عل����ى اإقفال حمطة 

جورة البلوط.

الالف����ت يف ه����ذا املج����ال اأن الفري����ق 

ال�ضيا�ض����ي اللبن����اين ال�ضائ����ر يف ال����ركاب 

الأمريك����ي - ال�ضع����ودي مل يه����داأ منذ العام 

2005 يف املزاي����دة برفع �ضعارات »احلرية« 
و»ال�ضيادة«، وهاهم رموز هذا الفريق ُخْر�س 

ُبْك����م ول ينطق����ون بكلمة ترف�����س التعرّ�س 

ال�ضعودي حلرية الراأي والكلمة، لأن »املنار« 

اللبنانية  الدول����ة  �ضة م����ن  موؤ�ض�ض����ة مرخَّ

وتخ�ض����ع للقوانني اللبناني����ة، وحما�ضبتها 

�ضان �ضيادي ل �ضع����ودي، والأمر نف�ضه يقال 

عن موقف هوؤلء ال�ضا�ضة يف �ضمتهم املريب 

عن الإ�ض����اءة اإىل الدولة والعلم اللبناين، من 

خالل �ضكوته����م عن »كاريكات����ري« ن�رشته 

جري����دة �ضعودي����ة تتب����ع مبا�����رشة للملك 

احل����ايل، فاملال ال�ضع����ودي اأف�ضد �ضمائرهم 

واأ�ضقط عنهم »ورقة الت����وت« التي يّدعون 

فيها الوطنية، ب����ل اإن هذا الإف�ضاد ال�ضعودي 

بات يط����ال كل �ضاأن تت����وله جماعة اأمريكا 

وال�ضعودي����ة يف لبنان؛ م����ن النفايات التي 

تهدد �ضح����ة اللبنانيني، اإىل �ضبكات الجتار 

الت����ي يديرها حم�ضوبون  )الدعارة(  بالب�رش 

عل����ى داعمي ما �ُضمي »الث����ورة ال�ضورية«، 

و�ضوًل اإىل ف�ضيحة »الإنرنت غري ال�رشعي«، 

التي توّلد ف�ضائح كل يوم، خ�ضو�ضًا يف ظل 

ما يردد عن �ضغ����وط على الق�ضاء اللبناين 

للفلفة الأجزاء اخلطرية منها.

اإنه الإف�ضاد الأمريك����ي - ال�ضعودي الذي 

ينت�رش كالفطر وي�ضّوه كل جميل يف بالدنا.. 

وهل نن�ضى اعراف ال�ضفري الأمريكي الأ�ضبق 

جيف����ري فيلتم����ان باأن����ه �����رشف اأكرث من 

خم�ضمائة مليون دولر لت�ضويه �ضورة حزب 

اهلل؟! 

 

عدنان ال�ساحلي

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

خالل احتفال ت�ضامني مع قناتي »املنار« و»امليادين« 

»الفساد السعودي« يستبيح السيادة والضمائر اللبنانية

السكوت الرسمي اللبناني 
المتواطىء أحد أسباب 
االستشراس السعودي 

في محاربة المقاومة 
واالنتقام منها
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فشل محاوالت ديمستورا والغرب والخليج
ُ
سورية تنجز استحقاقها الديمقراطي.. وت

�سهدت �سورية يوم���ًا انتخابيًا طوياًل، 

وبالت���ايل جنح���ت دم�س���ق يف اإجن���از 

حجم  رغ���م  الدميقراط���ي،  اال�ستحق���اق 

التهدي���دات الت���ي حاول���ت اأن تعيق هذا 

اال�ستحق���اق الد�ست���وري والدميقراط���ي، 

والتي متثلت يف اأ�سكال خمتلفة، اأبرزها:

�سعي املن���دوب االأمم���ي اإىل �سورية 

�ستيف���ان دي مي�ست���ورا، ب�ستى الو�سائل 

وال�سب���ل، لعرقل���ة ه���ذا اال�ستحق���اق، 

واإ�رصاره على اإجراء املفاو�سات ال�سورية 

- ال�سوري���ة يف نف�س ي���وم االنتخابات 

الربملانية، وو�سل به االأمر لزيارة دم�سق 

قبل �ساعات من موع���د هذا اال�ستحقاق، 

للبح���ث يف اأفق جولة احل���وار اجلديدة، 

كما اأعلنت اأو�ساطه، ولهذا مل يحدَّد له اأي 

موعد مع الرئي����س االأ�سد، فتّم ا�ستقباله 

من قبل نائب وزي���ر اخلارجية ال�سورية 

في�سل املق���داد، وكان لقاوؤه الوحيد مع 

الوزي���ر وليد املعل���م، وحينما مل يفلح 

بلقاء الرئي�س االأ�سد، حاولت بع�س اأبواق 

املعار�سات ال�سورية اأن ت�سّور اأن املوفد 

االأمم���ي مل يطلب موعداً، وه���و اأمر غري 

�سحي���ح بتات���ًا، الأن اخلارجية ال�سورية 

هي م���ن يحدد خط حت���رّك ولقاءات اأي 

موفد اأجنبي، مبن فيهم دي مي�ستورا.

ويف حماول���ة يائ�س���ة لعرقل���ة هذا 

اال�ستحقاق الدميقراطي، كان هناك خرق 

وا�سع لوق���ف العملي���ات الع�سكرية يف 

عدد من اجلبهات يف عدة حمافظات، ما 

ا�ستدع���ى رداً حازمًا من اجلي�س ال�سوري 

وحلفائه، اأدى اإىل م����رصع وجرح اأعداد 

كبرية من امل�سلحني.

االأمني، فق���د متّيزت  الواق���ع  رغ���م 

االنتخابات الت�رصيعية اجلديدة بات�ساع 

���ح، بحيث بلغ عدد  االإقب���ال على الرت�سُّ

املر�سحني اأكرث من ثالث���ة اآالف مر�سح، 

يتناف�س���ون على 250 مقع���داً نيابيًا، ما 

يوؤ����رص اإىل تر�سخ التعددي���ة ال�سيا�سية، 

جراء اإقب���ال �رصائح وا�سعة من املجتمع 

ال�سوري على خو�س غمار هذه التجربة 

االنتخابية، التي جتري للمرة الثانية يف 

ظل التطورات ال�سوري���ة، ووفق الد�ستور 

املعتمد منذ العام 2012.

الدميقراطية  املمار�س���ة  هذه  اأكدت 

اإجماع���ًا �سيا�سي���ًا ح���ول دور الدولة 

الوطنية ال�سورية، وخيارها يف مواجهة 

الع���دوان اال�ستعم���اري - الرجعي - 

التكفريي، كما �سّددت اخُلطب والربامج 

اقت�سادية  عناوي���ن  على  ال�سيا�سي���ة 

ملواجه���ة املرحلت���ني: الراهن���ة، وما 

فيها من اأمور، كغالء املعي�سة وارتفاع 

االأ�سع���ار، وتعرثُّ اخلدم���ات، ومواجهة 

الف�ساد وهلم ج���را، واملقبلة؛ يف �ساأن 

اإدارة االقت�ساد واإعادة البناء واالإعمار 

بعد انتهاء احلرب.

التجرب���ة الدميقراطي���ة ال�سوري���ة 

اجلدي���دة، رغ���م كل الواق���ع وما فيه 

من حتدي���ات وخماطر، اأك���دت اأن يف 

�سورية دولة عميقة، قادرة على اإجناز 

اال�ستحقاقات الد�ستورية يف مواعيدها، 

وهو اأم���ر غري متواف���ر يف العديد من 

الدول الت���ي تدعم احل���رب العدوانية 

اال�ستعماري���ة، كح���ال دول اخللي���ج، 

التي تنعدم فيه���ا اأب�سط اأ�سكال حرية 

الراأي والتعب���ري، وبالتايل فاإن �سورية 

الت���ي اأجنزت خالل احلرب عليها ثالثة 

انتخاب  اأي  د�ستوري���ة،  ا�ستحقاق���ات 

جمل����س ال�سع���ب مرت���ني، والرئا�سة 

ال�سورية، هي دول قادرة على التفاعل 

والتق���دم واال�ستم���رار، وبالتايل اأُ�سقط 

من يدّي قوى العدوان على بالد ال�سام، 

وعلى راأ�سه���م الواليات املتحدة، و�ْسم 

الدول���ة ال�سورية ب�»الدول���ة الفا�سلة 

اأو العاج���زة عن اإج���راء ا�ستحقاقاتها 

الد�ستورية والدميقراطية«.

اأثبتت التجربة اجلديدة اخل�سو�سية 

الوطنية  للدول���ة  والقومية  الوطني���ة 

ال�سوري���ة، واأن كل بل���د ُتطبع جتربته 

ال�سيا�سية وفق خ�سو�سياته، وا�ستحالة 

اإم���الء النم���اذج والطرق وف���ق واقع 

وجترب���ة بلدان اأخرى، اإذ كيف ت�ستقيم، 

على �سبي���ل املثال ال احل����رص، دعوة 

ال�سعودي���ة للدميقراطية، وفيها تنعدم 

اأب�س���ط اأ�س���كال احلري���ة والتعبري عن 

الراأي؟ وكيف ت�ستقيم دعوة رجب طيب 

ال�سيا�سية،  التعددية  الحرتام  اأردوغان 

يف الوقت ال���ذي ُيقفل حمطات التلفزة 

واالإذاع���ات وال�سح���ف، الأنه���ا تنتقد 

ممار�ساته ال�سيا�سية وال�سلطانية؟

ب���اأي ح���ال، م���ن هاَج���َم التجرب���ة 

الدميقراطية ال�سورية اجلديدة كان االأف�سل 

له اأن يتطلّع اإىل التجارب الفذة بفرادتها 

يف دول بائعي الكاز العربي، وممالكها.

ثمة واق����ع معروف، وهو اأن �سعوب 

بريطاني����ا وفرن�س����ا وبع�����س الغرب 

ومعه����م الوالي����ات املتح����دة، عريقة 

بدميقراطيتها، لكن من قال اإن وا�سنطن 

هي عا�سمة »اإخ����وان ال�سفا«، ولندن 

عا�سمة جمهوري����ة اأفالطون، وباري�س 

عا�سمة اجلمهوري����ة الفا�سلة؟ تذكروا 

اأن الوالي����ات املتح����دة بحربها على 

العراق قتلت اأكرث من 3 ماليني ب�رصي 

عدا عن امل�رصدين واخل����راب والدمار، 

واأن بريطانيا يف حروبها اال�ستعمارية 

فر�س����ت االأفيون عل����ى ال�سني والهند، 

واأب����ادت مالي����ني الب�����رص، وه����ي من 

�سلّ����م فل�سط����ني لل�سهاين����ة، واأقامت 

واأن  العربية،  ال�سحراء  امل�سيخات يف 

باري�����س لها ب�سماته����ا االإجرامية يف 

كل مكان من فيتينام اإىل كمبوديا اإىل 

بلد املليون ون�س����ف مليون �سهيد يف 

اجلزائر، دون اأن نن�س����ى ماآثر اإيطاليا 

يف ليبيا وغريها م����ن دول اال�ستعمار 

القدمي واجلديد.

اأن  اأخ���رية، وهي  ثمة مالحظ���ة 

ال�سوري���ة ترافقت مع  االنتخاب���ات 

موع���د اجتم���اع منظم���ة التعاون 

االإ�سالمي يف اأنق���رة، وقد يكون هنا 

�رصوريًا التذك���ري اأن دعوة �سعودية 

ترافق���ت حللف اإ�سالم���ي يف خ�سّم 

معرك���ة م����رص يف وج���ه العدوان 

الثالثي ع���ام 1956، واإب���ان انعقاد 

مثل هذا املوؤمتر يف العام 1969 كان 

حريق االأق�سى يف 21 اآب.

بب�ساط���ة، ه���ذا الواق���ع يذّكرنا باأن 

دواًل عربي���ة ودواًل اإ�سالمي���ة مل تخرج 

م���ن اأح�س���ان املح���اوالت االأمريكية - 

الربيطانية الإقامة اأحالف ا�ستعمارية �سد 

�سعوبن���ا وحقوقنا وم�ستقبلنا، وللتذكري 

فقط: حلف بعداد ع���ام 1956، وم�رصوع 

ايزنه���اور 1957، واحللف االإ�سالمي 1956 
و1969، وم�رصوع ال�رصق االأو�سط اجلديد، 
وبط���اله: اأواًل �سيم���ون بريي���ز، وثانيًا، 

كونداليزا راي�س.

اأحمد زين الدين

م�شريات �شيارة جتوب العا�شمة دم�شق تزامناً مع اإجراء االنتخابات الت�شريعية

صيدا باألمس وعرسال اليوم.. التاريخ يعيد نفسه
ال ريب اأن االأحداث التي ي�سهدها لبنان يف املرحلة 

الراهنة تعيد بنا الذاكرة اإىل حقبة 1975-1976؛ بداية 

احلرب اللبنانية، جلهة تعطي���ل دور اجلي�س اللبناين 

والني���ل من هيبته، والعمل عل���ى زّجه يف ال�رصاعات 

املذهبية، خ�سو�سًا اإثر جرمية اغتيال ال�سهيد معروف 

�سعد يف �سيدا، والتي اأعقبتها �سغوط �سيا�سية دفعت 

اجلي�س اآنذاك اإىل االن�سحاب منها، ويومها بداأت مرحلة 

ك اأو�سال الدولة يف لبنان، حت���ى اآلت االأو�ساع  تف���كُّ

اإىل االنهيار الكبري يف 13 ني�سان 1976، بعد ا�ستهداف 

»با�س عني الرمانة« الذائع ال�سيت.

ويب���دو اأن احلملة على اجلي����س عادت لتتكرر مع 

انبالج »ثورة االأرز« يف الع���ام 2005، وبدا هذا االأمر 

جليًا من خالل االتهام���ات التي وّجهها »�سقور هذه 

الث���ورة« اإىل املوؤ�س�سة الع�سكري���ة، حتى و�سلت اإىل 

حد تهديد اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج باإدراجه 

مع �سباط اآخرين على الئحة االإرهاب االأمريكية. كان 

ى »املجل����س العاملي لثورة  �ساح���ب التهديد امل�سمَّ

االأرز«، وال���ذي وّجه بالفع���ل ر�سائل اإىل االأمني العام 

لالأمم املتحدة بان كي مون، واإىل الكونغر�س االأمريكي، 

مطالب���ًا ب�»اإ�س���دار قرار �سمن الف�س���ل ال�سابع فوراً، 

وال�سم���اح لقوات اليونيفيل بتحقيق ا�ستقرار يحتاجه 

لبنان ب�سدة، وذل���ك الأن هناك ق�سمًا من اجلي�س وقف 

م���ع االإرهابيني يف قطع الط���رق ورف�س اإعادة فتحها 

اأم���ام العام���ة، والأن اجلي�س قد مّت اخرتاق���ه من قَبل 

�سباط �سوري���ني واإيرانيني«، على ما جاء يف ر�سائل 

املجل����س، وذلك عقب االحتج���اج ال�سلمي الذي دعت 

اإليه املعار�سة اآن���ذاك يف 23 كانون الثاين من العام 

2007، للمطالب���ة بتحقيق ال�رصاكة الوطنية يف احلكم، 
واإ�سقاط حكومة الرئي�س ف���وؤاد ال�سنيورة االأوىل التي 

فق���دت ميثاقيتها بعد خروج ال���وزراء ال�سيعة منها، 

علم���ًا اأن العديد م���ن حت���ركات »امل�ستقبل« وفريق 

»الرابع ع�رص م���ن اآذار«، واأبرزها حترك 14 اآذار 2005 

م���ا كانت لتح�س���ل لوال حماية اجلي����س لها يف تلك 

املرحلة.

مل تنقطع بعدها حملة التجّني التي يقودها فريق 

»العبور اإىل الدولة« عل���ى اجلي�س، واأبرز »جنومها« 

كانا النائب���ان »امل�ستقبليان« معني املرعبي وخالد 

ال�ساه���ر، حت���ى و�سلت درجة احلقد ل���دى االأخري اإىل 

و�سفه اجلي����س اللبناين ب�»جي����س االحتالل«، عقب 

انت�س���اره يف بع�س املناطق احلدودي���ة يف عكار يف 

االأعوام الفائتة.

وبع���د ا�ستمرار اجلرائم املتمادية يف عر�سال، يبدو 

اأن التناف����س املذهبي ب���ني بع�س مكّون���ات ال�سارع 

ن���ي دفعهم اإىل الت�ساب���ق على تعطيل دور اجلي�س  ال�سُّ

والنيل من هيبته، خ�سوعًا الإمالءات اإقليمية، ومراعاة 

ل�سارعهما يف اآن معًا.

فقد نّظم احلريريون حتركات ت�سعيدية حتت �سعار 

»رفع احل�سار عن عر�سال«، كذل���ك اأطلقوا التهديدات 

بالن���زول اإىل ال�سارع يف كل لبن���ان يف حال ا�ستمرار 

االإج���راءات االأمنية الرامي���ة اإىل ت�سليم املعتدين على 

اجلي�س يف عر�سال، االأمر الذي اأ�سهم يف بقائها خارجة 

على الدولة، وم�رصحًا لعمليات املجموعات االإرهابية 

امل�سلحة التي ت�ستهدف اال�ستق���رار اللبناين يف �سكل 

دائم، ومن�سّة ملحاولة اإرباك اجلي�س.

ومع ا�ستم���رار اجلرمية املتمادية املذك���ورة اآنفًا، 

يبق���ى ال�سوؤال االأه���م: هل �سي���وؤدي ال�سغط ال�سعودي 

اإىل اإبق���اء احلالة ال�س���اذة يف البقاع ال�سمايل على ما 

هي علي���ه اإىل حني جالء الو�س���ع االإقليمي، اأو فر�س 

»ت�سوي���ة« مع القتلة على ح�ساب دم���اء ال�سهداء، اأو 

تكون عر�سال البداية لعملية اإزالة ال�سالح املتفلت عن 

كامل الرتاب اللبناين، خ�سو�س���ًا بعد التدهور االأمني 

الذي ت�سهده املخيمات الفل�سطينية وميحطها؟

ح�سان احل�سن

االنتخابات الجديدة تمّيزت 
باإلقبال الكثيف رغم الواقع 
األمني.. ما يؤشر إلى ترّسخ 

التعددية السياسية
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تنطلق املفاو�سات ال�سورية يف 

االنتخابات  م���ع  بالتزامن  جنيف 

الت�رصيعي���ة ال�سورية التي حت�سل 

يف التوقيت ذات���ه، وبالتزامن مع 

ا�ستئناف القتال على حماور عّدة، 

اأهمه���ا يف حل���ب، الت���ي اأ�سعلها 

امل�سلح���ون؛ كما يح�سل ع�سية كل 

مفاو�سات.

وبغ����س النظ���ر ع���ن نتائ���ج 

االنتخابات، ف���اإن انطالقها يعطي 

اإ�س���ارة اإىل اأن النظ���ام ال�سوري ما 

اأ�سا�سية يف  زال مُم�سكًا مبفا�س���ل 

الب���الد، ومازال ق���ادراً على حتّدي 

الت���ي طالبته  الدولية  ال�سغ���وط 

بعدم اإجرائها، وهددت باأنها تعّطل 

املفاو�س���ات وتقّو�سه���ا، وت�س���ري 

اإىل اأنه مازال يتمت���ع بهام�س من 

احلرية ال�سيادية �سمن حتالفه مع 

الرو�س واالإيرانيني وحزب اهلل.

واقعي���ًا وفعليًا، يب���دو اأن هذه 

ال�سورية  املفاو�س���ات  من  اجلولة 

يف جني���ف لن تكون موؤ����رصاً الأي 

تق���دُّم يف حل االأزمة، كما اأن قراءة 

ب���ني املفاو�سات  ال�سوري  امل�سهد 

وعودة املعارك اإىل اجلبهات ت�سي 

ب���اأن اأي قراءة تفاوؤلي���ة لن تكون 

ممكنة قبل احل�سم يف امليدان، ولو 

كان االأمريكيون جاّدين يف رغبتهم 

يف احلل ال�سيا�سي.

اأما يف ورقة دي مي�ستورا التي 

�سيح���اول فر�سها على اأ�سا�س اأنها 

هي االأ�سا����س ال���ذي �سيتم حوله 

املفاو�سات، فنجده���ا خطرة جداً، 

ففيها ما يلي:

ادع���اء دي مي�ست���ورا اأن ورقته 

تت�سمن »نقاط التوافق بني وفدي 

واملعار�سة  ال�سوري���ة  ال�سلط���ات 

»مازال  عبارة  جنيف«، وفيها  يف 

ال�سع���ب ال�س���وري ملتزم���ًا ب���اأن 

ي�ستعيد مرتفعات اجلوالن املحتلة 

بالو�سائ���ل ال�سلمية«، علمًا اأن اأي 

ق���ارئ �سيا�سي مبتدئ ي���درك اأنها 

عب���ارة »اإ�رصائيلي���ة«، وال ميكن 

اأنف�سهم  ال�سوريون  اأن يكون  ر  ت�سوُّ

ق���د قّدم���وا مثل هذا ال����رصط لدي 

مي�ست���ورا، فاجل���والن لي�س �سمن 

ال�سورية   - ال�سوري���ة  املفاو�سات 

اأ�س���اًل، وال ميك���ن الأي �سع���ب اأن 

يتن���ازل م�سبقًا عن حقه يف حترير 

املمكنة«،  الو�سائل  »بكافة  اأر�سه 

وهو ما يكفله ل���ه القانون الدويل 

باالأ�سا�س، وبدون مّنة من اأحد.

اأي�سًا  يف ورق���ة دي مي�ست���ورا 

عب���ارة »�سورية دول���ة دميقراطية 

غري طائفية«، وه���ي عبارة بعيدة 

كل الُبع���د عن »علماني���ة الدولة 

ال�سورية« الت���ي اأقرّها بيان فيينا 

ب�سكل وا�سح و�رصيح، و�سددت عليه 

احلكومة ال�سوري���ة. ويف هذا البند 

الذي د�ّسه دي مي�ستورا، رغبة تركية 

- �سعودي���ة وا�سح���ة واأكيدة، الأن 

�سورية العلمانية هي نقي�س للحكم 

ال�سعودي القائم على حكم مذهبي 

مت�س���دد، كما اأن ذل���ك اإحباط لكل 

جهود اأردوغان يف ن�سف العلمانية 

يف تركيا، وتعك�س التخوُّف الرتكي 

ال���ذي ي�سوقه اأردوغان من اأّن فر�س 

العلمانية يف �سوري���ة هو خ�سارة 

ل���ه، ومعناه نهاية حك���م االأحزاب 

االإ�سالمية يف تركيا.

عب���ارة »�سيجري متكني جميع 

الالجئ���ني والنازحني م���ن العودة 

كان���وا  اإذا  باأم���ان،  دياره���م  اإىل 

يرغبون يف ذل���ك«، وهي العبارة 

الت���ي مت�ّس لبن���ان ب�س���كل اأكيد، 

فيما  ال�ستقراره  تقوي�سًا  و�ست�سّكل 

لو حتققت، فرتكيا ال تبدو حمَرجة 

يف ط���رد الالجئ���ني ال�سوريني من 

اأر�سها بالق���وة؛ كما اأعلنت منظمة 

العف���و الدولي���ة، وال االأوروبي���ون 

حمَرجون بذلك بع���د االتفاق الذي 

عقدوه مع تركي���ا، وال االأردن الذي 

يعي�س فيه ال�سوريون يف خميمات 

تناق�س  الدولية  املنظم���ات  تعلن 

امل�ساعدات يوميًا عنها.

املفاو�سات  انطالق  توقيت  اأما 

ال���ذي اأ����رّص علي���ه دي مي�ستورا، 

بعك�س رغب���ة املفاو�س احلكومي 

ال�س���وري، ال���ذي اأبلغ���ه اأن���ه لن 

ب�سب���ب  احل�س���ور  ي�ستطي���ع 

االنتخاب���ات الت�رصيعي���ة، فموؤ�رص 

عل���ى اأن االأمم املتح���دة، ووراءها 

الغ���رب، ال تتعام���ل بواقعية مع 

التطورات ال�سورية، وال مع موازين 

القوى ال�سوري���ة الفعلية، وحتاول 

اأن تك�سب بال�سيا�سة ما مل ت�ستطع 

اأن حتققه يف املي���دان، ففي اأب�سط 

اأ�س�س عل���م املفاو�سات والعالقات 

العامة، اأن يحدد موعداً ملفاو�سات 

ي�ستطي���ع فيه���ا االأط���راف القدوم 

اإىل اجلل�س���ة، واأن تنا�سب اجلميع 

دون ا�ستثن���اء، لك���ن دي مي�ستورا 

باإ�رصاره على التوقيت »املقّد�س« 

اأراد اأن ُيظه���ر قدرت���ه على فر�س 

����رصوط على املفاو����س احلكومي 

ال�سعيف  ُتظه���ره مبوقف  ال�سوري 

واخلا�سع لل����رصوط الدولية، وهو 

ما مل يتحقق له.

يف املح�سلة، قد يكون الت�رصُّع 

الرو�س���ي بفر�س وق���ف العمليات 

العدائي���ة قب���ل ا�ستكم���ال احل�سم 

الع�سكري عل���ى احلدود الرتكية - 

ال�سورية ه���و اخلطاأ االأكرب الذي مّت 

ارتكابه يف امليدان ال�سوري، ولو مّت 

ت�سحيحه نوعًا ما بطرد »داع�س« 

وحترير تدم���ر والقريتني، لكن يتّم 

التاأّكد يومًا بعد اآخر اأنه من بدون 

اإحلاق هزمية ك���ربى باملجموعات 

االإرهابية املوج���ودة على احلدود 

ال�سمالي���ة، واإغالق احلدود الرتكية 

مع �سورية، لن يك���ون هناك تقدُّم 

يف املفاو�سات، ول���ن يكون هناك 

اأي ب�سي�س اأمل يف حل �سيا�سي يف 

�سوري���ة، واأي مراهنة على انخراط 

جّدي اأمريكي يف الت�سوية ال�سلمية 

بال�سغط عل���ى تركيا وال�سعودية، 

هو نوع من االأوه���ام التي يبددها 

يومي���ًا الوقت امله���دور يف انتظار 

رحيل اأوباما من البيت االأبي�س.

د. ليلى نقوال

ورقة دي م�شتورا حتوي العديد من البنود التي و�شعها »االإ�شرائيلي«

¡ جنود اإ�سافيون اإىل �سوريةمفاوضات جنيف السورية.. بازار »إسرائيلي« - تركي - سعودي
قال م�س���در ع�سكري �س���وري اإن تركيا وفرن�سا 

والواليات املتح���دة وبريطانيا دفعت بوحدات 

خا�س���ة جديدة اإىل االأرا�س���ي ال�سورية، اإ�سافة 

اإىل عنا�رص ا�ستخبارية من دول عربية، مهمتها 

دع���م املجموعات امل�سلح���ة، وتقدمي اخلدمات 

اال�ستخباري���ة لها، واإر�ساده���ا اإىل نقاط وجود 

االأ�سلح���ة اجلدي���دة الت���ي ابتاعته���ا الريا�س 

والدوحة ل�سالح ه���ذه املجموعات، خ�سو�سًا 

يف املنطقتني اجلنوبية وال�سمالية من �سورية. 

ومل ي�ستبع���د امل�سدر اأن تقوم ه���ذه الوحدات 

اخلا�س���ة بعمليات حمددة �سد الدولة ال�سورية 

وموؤ�س�ساتها، لن����رص الفو�سى يف مناطق ومدن 

نة داخل �سورية. معيَّ

¡ قرار اإقليمي - دويل بت�سعيد القتال يف 
�سورية

�أكد م�ســدر ع�ســكري �ســوري لـ»�لثبات« �أنه يف 

�ســد �ســّخ 
ُ
�لأيــام �لتــي �ســبقت خــرق �لهدنة، ر

�ســاحًا  وتركيــا  �ل�ســعودية  �لعربيــة  �ململكــة 

للمجموعــات  متطــور�ً  و»�إ�رس�ئيليــًا«  �أمريكيــًا 

�مل�ســلحة يف �ســمال �ســورية، ومــن بــن هــذه 

�لأ�سلحة �سو�ريخ م�سادة للطري�ن حممولة على 

�لكتــف، وقذ�ئــف �ســاروخية متطورة، و�ســلت 

قبل خرق �لهدنة �إىل �لأر��ســي �لرتكية، ومن ثم 

نقلت �إىل �مل�سلحن باإ�رس�ف و�إ�سناد من �جلي�ش 

�لــذي يخ�ســع  �لرتكــي وجهــاز �ل�ســتخبار�ت 

ل�سيطرة �لرئي�ش �لرتكي مبا�رسة. وتوّقع �مل�سدر 

نقــًا عن دو�ئر �أمنية �أن �لقتال �لآن يف �ســورية 

هو »ك�رس عظم«، ولن يو�فق �لنظام �ل�سوري على 

هدنــة �أخرى، كونها �حلــرب �لنهائية �لفا�ســلة 

و�حلا�سمة، و�سيقف حلفاء دم�سق �لآن بقوة �أكرب 

مع �ل�سعب �ل�سوري.

¡ حترّكات الإعادة »االإخوان« اإىل احُلكم
ك�سف م�س���وؤول يف وزارة اخلارجية الرتكية اأن 

اململكة العربية ال�سعودية وبالتعاون مع تركيا 

وقطر، ومبباركة دوائر اأمريكية ر�سمية، يعمدون 

اإىل اإعادة حماول���ة اإي�سال وتن�سيب »االإخوان 

امل�سلمني« على احلك���م يف عدد من ال�ساحات 

العربي���ة، ويب���دو ذل���ك وا�سح���ًا يف ال�ساحة 

اليمني���ة، من خ���الل دعم »ح���زب االإ�سالح«، 

وتن�سي���ب نائب جديد للرئي�س اليمني عبد ربه 

من�سور ه���ادي، وكذلك يف �ساح���ة قطاع غزة، 

وق���د ميتد هذا التوّجه لي�سمل م�ستقباًل ال�ساحة 

االأردنية، ومن غري امل�ستبَعد اإعادة »االإخوان« 

اإىل امليدان ال�سيا�سي يف م�رص، التي �سهدت يف 

زيارة امللك �سلمان االأخرية �سغوطًا عديدة من 

اأجل هذا االأمر.

¡ خماطر تهدد االأردن
ذكــر م�ســدر دبلوما�ســي �أردين �أن قيــادة باده 

ت�سّلمت موؤخر�ً ر�سائل وتقارير حتّذر من خطرين 

كبريين يتهدد�ن �ل�ســاحة �لأردنية، يتمثان يف 

وجــود خايا �إرهابية منذ فرتة يف �لأردن تعمل 

ل�سالح قطر، ويف �لعاقات �ملتنامية بن �لنظام 

�ل�ســعودي و«جماعــة �لإخو�ن �مل�ســلمن«، �لتي 

لها فرع يف �ل�ســاحة �لأردنية. وقال �مل�ســدر �إن 

هناك خطر�ً ثالثًا تدركه �لأردن جيد�ً، وهو �خلطر 

»�لإ�رس�ئيلــي«، حيث ترتقب تل �أبيــب �لتطور�ت 

يف �لأردن لتعزيز م�ساحلها و�أمنها على ح�ساب 

�ململكة، فهناك �لعديد من �لرب�مج »�لإ�رس�ئيلية« 

�لأردنيــة. ور�أى  �ل�ســاحة  �جلاهــزة ل�ســتهد�ف 

�مل�ســدر �أن �ل�ســبيل �لناجع و�لأف�ســل ملو�جهة 

هذه �لأخطار، يكمن يف عدم ��ســتمر�ر �لأردن يف 

»رهــن قر�ره« لرعاة �لإرهــاب، و�ملتاآمرين على 

ق�ســايا �لأمــة، و�لتوقــف عن تقدمي �لت�ســهيات 

للمجموعات �مل�سلحة ومموليها.

موضوع الغالف

ع الروسي بوقف  التسرُّ
العمليات قبل استكمال 

الحسم العسكري 
على الحدود التركية - 

السورية خطأ كبير
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�شفرية الهند يف لبنان اأنيتا نيار م�شتقبلة ال�شيخ جربي والوفد املرافق

زار الأمـــن العام لـ»حركة الأمة«؛ ال�شيخ د. عبد النا�رص جربي، مع وفد من 

»احلركة«، �شـــفرية الهند يف لبنان؛ اأنيتا نيار، يف مقر ال�شفارة يف بريوت، ناقاًل 

اإليها اأجواء زيارته اإىل الهند، حيث التقى عدد من روؤو�شـــاء اجلامعات الإ�شالمية 

والدعاة وعلماء الدين.

واأكد ال�شـــيخ جربي لل�شـــفرية اأن خطر املجموعات التكفريية �شيطال جميع 

الدول، معترباً اأن وحدة ال�شـــعوب، بـــكل طوائفها واأعراقها، هـــو اخليار الوحيد 

ملواجهة الفكر املتطرف البعيد كل البعد عن الدين والقيم الإن�شـــانية وال�رصائع 

ال�شماوية.

بدورها رّحبت ال�شفرية بجهود ال�شيخ جربي، م�شيدة بعمق العالقة التاريخية 

بن ال�شـــعبن اللبناين والهندي، ومنوِّهًة بدوره واإخوانه العلماء يف ن�رص الدين 

الإ�شالمي وفق منهجه الو�شطي املعتدل.

الشيخ جبري يزور السفارة الهندية

ما تـــزال الق�شيـــة الفل�شطينية، 

وبعـــد مـــرور 40 عامًا علـــى ذكرى 

يوم الأر�ض )قرار العدو م�شادرة 21 

األـــف دومن من اأرا�شي اجلليل يف 30 

اآذار 1976(، ومـــرور اأكرث من 68 عامًا 
على اإعـــالن »دولـــة اإ�رصائيل« يف 

الق�شية املركزية  1948، متّثل  العام 

للعـــامل الإ�شالمـــي والعربي، وهي 

امليـــزان الأ�شا�ض للـــدول وال�شعوب 

كافـــة، والتي تّدعـــي احلر�ض على 

الأمة وق�شاياهـــا، وما تزال مقاومة 

واملخل�شن  ال�رصفاء  �شمة  الحتالل 

واأذلوه حتى  الذين قاوموا الحتالل 

اأ�شبح ي�شعـــر اأن اأمنه ال�شرتاتيجي 

مهدد، يف الوقت الذي نرى اأن اخليانة 

عنـــد قادة بع�ـــض الـــدول العربية 

وجهة نظر، والعالقة مع »اإ�رصائيل« 

اأمر لبد منه.

هـــذا ال�شلـــوك املـــذّل للزعماء 

اإ�شافـــة اإىل الأزمات التي  العـــرب، 

متـــرّ بها كل مـــن �شوريـــة والعراق 

واليمـــن وليبيا، والتـــي �شاهم فيها 

هولء القـــادة، و�شاركت »اإ�رصائيل« 

يف تغذيتهـــا، ا�شتفاد منهـــا العدو 

واغتنمهـــا كي يفعل مـــا ي�شاء يف 

فل�شطن:

وقتـــل  ال�شبـــاب،  اعتقـــال 

الف�شطينيـــن بذريعة ال�شك يف اأنهم 

�شيقومـــون بعمليـــات الطعن، وقتل 

امل�شابن بدم بارد. 

اعتقـــال العـــدو »الإ�رصائيلي« 

ما يقـــارب 700 طفل �شنويًا، بذريعة 

اإلقاء احلجارة عليه.

اإ�شدار فتوى من اخلامات ت�رصّع 

قتل الطفـــل العربي ملجرد ال�شك يف 

حمله ال�شكن.

م�رصوع قرار يف الكني�شت لإقراره 

ب�شيغتـــه الأخرية، تتيـــح للمحاكم 

اإ�شدار الحكام �شد الأطفال دون �شن 

14 عامًا.
ل�شلطات  يتيـــح  قـــرار  م�رصوع 

الحتالل اإبعـــاد العائالت عن قراها 

وبلداتها.

»اإ�رصائيلي«  قانـــون  م�ـــرصوع 

يق�شـــي باإعـــدام امُلدانـــن بقتـــل 

»اإ�رصائيلين«.

دعوة احلاخـــام عوفاديا يو�شف 

احلكومـــة اإىل طرد غري اليهود الذين 

ل يلتزمـــون ب�رصائع النبي نوح، اإىل 

ال�شعودية.

تزاُيد اقتحامات اليهود للم�شجد 

الأق�شى، لتكري�ض وجودهم.

اأ�شبحـــت �شهّيـــة »اإ�رصائيـــل« 

لال�شتيطان كبرية، فهي ت�شغل اليوم 

85٪ مـــن �شاحة فل�شطن التاريخية 
الفل�شطيني  )ح�شب بيانات املركـــز 

لالإح�شاء(، والتي كانت قبل اتفاقية 

الهدنة ٪54.
الفل�شطينية  ال�شلطة  فعلت  ماذا 

اإزاء هذه الإجراءات؟

الأمن  ال�شلطـــة مـــع  تعاونـــت 

ظاهـــرة  لكبـــح  »الإ�رصائيلـــي« 

»الهّبة«، وذلك من خـــالل قول اأبو 

مـــازن اإن الأمـــن الفل�شطيني يفّت�ض 

حقائب التالمـــذة يف املدار�ض، واإنه 

عـــرث علـــى 70 �شكينـــًا يف حقائب 

التالمذة يف مدر�شـــة واحدة، وعمل 

على اإقناعهم بعدم جدوى القتل.

ال�شلطة للجلو�ض  ا�شتعداد  اأبدت 

علـــى طاولة املفاو�شات، بعد تلبية 

�ـــرصوط ال�شلطة بوقـــف ال�شتيطان 

والإفراج عن ال�رصى، لكن »اإ�رصائيل« 

غري مهتمة.

ا�شتمرّت يف خالفها مع حركتي 

الإ�شالمي«،  و»اجلهـــاد  »حما�ض« 

الأمـــر الـــذي اأّدى اإىل ا�شتمرار اإقفال 

معرب رفح منـــذ ت�رصين الأول 2014، 

وتدهور الو�شـــع القت�شادي لأهايل 

غـــزة، وحرمانهـــم مـــن امل�شاعدت 

لإعادة الإعمار يف القطاع.

ثــــم مــــاذا فعــــل القــــادة العرب، 

وحتديــــداً اأمراء اخلليــــج، غري الإعالن 

عن لقاءاتهم الأمنيــــة وال�شيا�شية مع 

القــــادة »الإ�رصائيلين«، والتي كانت 

ُتعقــــد �ــــرصاً يف ال�شابــــق، وتعاونهم 

القت�شــــادي )تركيا وم�ــــرص واملغرب 

والإمــــارات والبحريــــن وغريهــــم( مع 

التجارية،  »اإ�رصائيل«، وفتح املكاتب 

الفريــــق »الإ�رصائيلي« يف  وم�شاركة 

املباريات الأوملبيــــة يف قطر، ودعوة 

وزير خارجية البحرين يف ت�رصين اأول 

مة اأوملبية ت�شم  2015 اإىل اإن�شــــاء منظَّ

»اإ�رصائيــــل«، بعد لقاء مــــع نظريته 

ت�شيفي ليفني يف الأمم املتحدة، وكالم 

�شاحي اخللفــــان؛ نائب رئي�ض �رصطة 

دبــــي، ودعوتــــه اإىل عدم قيــــام دولة 

فل�شطينيــــة، بل دولــــة »اإ�رصائيلية« 

ت�شم اجلميع، واأنه ونتنياهو اأولد عّم؟

»اإ�ـــرص ائيـــل« مل تعـــد تكرتث 

ملبادرة امللك عبـــد اهلل عام 2000، 

والتي تدعـــو اإىل التطبيع مع العدو 

مقابـــل العـــرتاف بدولـــة فل�شطن 

بحـــدود العـــام 67، لأنهـــا مل تعد 

بحاجة اإىل ال�شالم، فالنفتاح العربي 

- »الإ�رصائيلـــي« بـــداأت خطواتـــه 

الأوىل، والتطبيـــع ح�شب راأيها واقع 

ل حمالـــة، وهذا الأمر هـــو مو�شع 

نقا�ض عند القـــادة »الإ�رصائيلين« 

يف الوقت احلا�رص. 

هاين قا�شم

»إسرائيل«؟ فلسطين.. هدية القادة العرب لـ

»إسرائيل« لم تعد تكترث 
لمبادرة الملك عبد اهلل.. 

فـ»االنفتاح« العربي بدأت 
خطواته األولى والتطبيع 

واقع ال محالة

فل�شطينيون رف�شوا التخلي عن مقد�شاتهم رغم تخاذل بع�ض القادة العرب
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م�شوؤول العالقات العامة يف التجمع ال�شيخ ح�شني غربي�ض يلقي كلمته

قام وفد من جتمع العلمـــاء امل�شلمن بزيارة ع�شو الهيئة العامة 

يف »التجمـــع«؛ ال�شيخ خ�رص الكب�ض، حيث قدموا له التهنئة والتربيك 

با�شت�شهاد جنله حممد الكب�ض يف �شورية.

وبهـــذه املنا�شبة األقى م�شوؤول العالقـــات العامة يف »التجمع«؛ 

ال�شيخ ح�شن غربي�ـــض، كلمة قال فيها: »نقف معكم لنتعلّم در�شًا من 

اأبلـــغ الدرو�ض، ومن اأقواها عظة لنا يف حياتنـــا وزاداً لآخرتنا، فعلى 

الأمـــة جميعها اأن تقول اإن بذل الدم اليـــوم يف �شورية ويف كل موقع 

يواجه فيه احلق الباطل يوؤكد اأن املعركة لي�شت مذهبية على الإطالق، 

اإمنـــا تعني اأن هنـــاك دجمًا حقيقيًا ووحدة حقيقيـــة تتج�شد عرب تلك 

الدمـــاء الطاهرة، لتقول لـــكل هذا العامل املجنون الـــذي مل يفقه بعد 

حقيقة الأمر، اإن الإميان يتمثل يف هوؤلء املجاهدين ال�رصفاء يف قبالة 

الكفر والدجل والنفاق والكذب«.

تجّمع العلماء المسلمين يهنئ 
الشيخ الكبش باستشهاد نجله

ال�شحفـــي  2012 كتـــب  العـــام  يف 

الأردين ن�ـــرصي املجـــايل )املقـــرَّب من 

العر�ض امَلَلكـــي( اأن اجلواب الذي تتهرب 

منه اململكـــة العربيـــة ال�شعودية حول 

ر عقد �شالم مـــع »اإ�رصائيل«،  �شبـــب تاأخُّ

هو الو�شـــع النهائي جلزيرتـــي �شنافري 

ال�شعوديتن علـــى مدخل خليج  وتريان 

العقبة يف البحر الأحمر، وحرية املالحة 

اأن  »الإ�رصائيليـــة« يف املنطقـــة، علمًا 

»اإ�رصائيل« �شّنت احلرب عام 1967، بعد 

اإقفـــال الرئي�ض عبد النا�رص م�شيق تريان 

اأمام حركة ال�شفن »الإ�رصائيلية«، وج�رص 

امللـــك �شلمان املزمـــع اإقامته بن �رصم 

ال�شيخ امل�رصية وراأ�ـــض تبوك ال�شعودية 

هـــو م�رصوع قدمي، حمل �شابقًا ا�شم امللك 

فهد عام 1988، وامللك عبداهلل عام 2007، 

ـــه الرئي�ض امل�رصي الأ�شبق ح�شني  ورف�شَ

مبـــارك مـــراراً، نتيجة �شغـــوط اأمريكية 

اإقامـــة  اأن  خ�شو�شـــًا  و»اإ�رصائيليـــة«، 

اجل�ـــرص �شتغرّي من الطبيعـــة اجلغرافية 

�شينـــاء،  جزيـــرة  ل�شبـــه  وال�شكانيـــة 

 وهذا مـــا كانـــت ترف�شـــه »اإ�رصائيل«. 

ومـــع اإعالن التفـــاق علـــى اإقامة ج�رص 

�شلمـــان، دخـــل ال�شـــارع امل�ـــرصي يف 

حالة جدل �شاخن، بعـــد اإعالن احلكومة 

امل�رصيـــة اأن اجلزيرتـــن همـــا ملكيـــة 

�شعوديـــة وم�ـــرص مكلَّفة ب�شبـــط الأمن 

فيهما منـــذ عقود، بالتن�شيـــق مع قوات 

دولية، فيما املواطنون امل�رصيون يقولون 

اإنهـــم على مدى اأجيال كانوا يتلّقنون يف 

الكتـــب الدرا�شية اأنهمـــا ملكية م�رصية، 

فما الذي طـــراأ ومت تقدمي اجلزيرتن هبة 

لل�شعودية، �شـــوى رد جميل على الهبات 

اإىل دولـــة  ال�شعوديـــة،  و»املكرمـــات« 

الت�شعـــن مليون ن�شمة، تـــرزح الغالبية 

 ال�شاحقـــة من �شعبها حتـــت خط الفقر؟

التفـــاق الر�شمي ال�شعـــودي - امل�رصي 

علـــى اإقامـــة اجل�رص نـــال حتمـــًا ر�شًى 

»اإ�رصائيليًا« م�شبقًا، مع حق »اإ�رصائيل« 

الت�شييـــد، وامل�شاركة  يف مراقبة مراحل 

يف اإدارة اجل�ـــرص، و�شمـــان حريتها يف 

املالحـــة، لكـــن الر�شـــى »الإ�رصائيلي« 

امل�شتجـــد هو نتاج مـــا ُيحكى عن نوايا 

�شعودية للتطبيع مـــع الكيان الغا�شب، 

ويكفي ما نقلته القناة العربية الأوىل من 

�شة  اأن املليارات الأربعة التي كانت خم�شَّ

للجي�ـــض اللبنـــاين مت حتويلهـــا مل�رص، 

لة لـ»نايل  تقديراً ملوقف ال�رصكات امل�شغِّ

�شات« و»عرب�شـــات« يف وقف بث قناة 

 »املنـــار«، وقبلهـــا قنـــاة »امليادين«. 

�شحيح اأن م�رص بحاجة اإىل »مكرمات« 

ُتنقذهـــا جزئيـــًا من »املجاعـــة«، لكن 

اأكـــرب،  م�ـــرص  اإىل  ال�شعوديـــة  حاجـــة 

لي�ـــض لأن حجـــم م�رص القومـــي تراجع 

لأ�شبـــاب اقت�شاديـــة واأمنيـــة و�شيا�شية 

داخليـــة ل�شالح »القوميـــة املعا�رصة« 

بالن�شخـــة ال�شعودية، بـــل لأن ا�شتمرار 

كر�شي الرئا�شـــة امل�رصية م�شتحيل دون 

حتقيق اإجنـــازات اقت�شادية لي�شت �شوى 

ال�شعوديـــة قادرة علـــى متويلها، مقابل 

ارتـــداء امللك ال�شعودي عبـــاءة العروبة 

فة، بعد اأن اندحر على كافة جبهات  املزيَّ

العروبـــة؛ عروبة �شرتحتل اإىل غري رجعة 

على »ج�ـــرص �شلمان«، لأنـــه لن يغني 

عن اجل�شـــور التي تقطعت بـــن العرب 

باأيٍد �شعودية ومتويل �شعودي، وبالتايل 

 لـــن ُينقـــذ اململكة من حتميـــة املهلكة. 

ح�شيلة ما اآلت اإليـــه اأو�شاع ال�شعودية 

اأن اقت�شادها انهـــار، و�رصاعات الأجنحة 

العائلية فيها تهزّ العر�ض، وما ا�شتجد من 

تغيـــري جذري و�شط الراأي العام الأمريكي 

والأوروبي باأنها �شانعة الإرهاب ومموِّلته، 

ال�شلبية مـــن الربملانات  الفعـــل  وردود 

الأوروبيـــة لم�شت نب�ض ال�شارع ال�شعبي 

يف كراهية العرب، وو�شلت اإىل حدود عدم 

جتروؤ رجل خليجي على ارتداء الد�شدا�شة 

يف ال�شـــارع الغربي، ول ل�شيدة خليجية 

بالتجـــول بلبا�شهـــا ال�رصعـــي، كل هذه 

طبيعية  جاءت  الدراماتيكيـــة  التطورات 

نتيجـــة ارتكابات اآل �شعـــود يف الو�شط 

العربي، و�شوًل اإىل قرع الإرهاب كل بيت 

اأوروبي، وجعـــل اجليو�ض الأوروبية تقف 

عند حدودهـــا الداخلية للحماية الذاتية، 

مـــع اهتـــزاز وحـــدة الحتـــاد الأوروبي 

 وتعليـــق العمـــل باتفاقيـــة »�شنغن«.

قد ل يبقـــى لل�شعودية جمال لال�شتدارة، 

لأن اأوراقهـــا احرتقـــت بنـــار »الربيـــع 

العربي«، والكويت موؤخراً متايزت عنها، 

وت�شت�شيف املفاو�شات اليمنية - اليمنية 

خالل الأ�شبـــوع املقبـــل، ومتايزت عنها 

ني  اأي�شـــًا يف ناأي ال�شـــارع الكويتي ال�شُّ

- ال�شيعـــي عـــن املغامـــرات ال�شعودية 

املذهبيـــة، والعراق الـــذي يتمتع جنوبه 

ال�شيعي بالأمان و�شمالـــه الكردي بنوع 

مـــن ال�شتقالل عن تداعيـــات ما يح�شل 

نـــي، خ�شو�شًا يف الأنبار  يف الو�شط ال�شُّ

ودياىل و�شالح الديـــن ونينوى، قد جعل 

من اإيران الثقل املوازي ملحاولت الهيمنة 

ال�شعودية املدّمـــرة، وقطر لها م�شاحلها 

التي تتناق�ض مـــع امل�شالح ال�شعودية، 

وموؤخراً توتـــر يف العالقات مع الإمارات 

على خلفية عـــزل الرئي�ض اليمني الفاقد 

لل�رصعية عبد ربـــه هادي من�شور لنائبه 

ورئي�ـــض وزرائه خالد البحاح؛ املح�شوب 

على الإمارات، وتعين علي حم�شن الأحمر 

املح�شوب على ال�شعودية مكانه يف نيابة 

اآخر حماولـــة �شعودية  الرئا�شة، وهـــي 

ا�شتباقيـــة ملنع بحاح مـــن الو�شول اإىل 

الرئا�شة يف حال تقرر يف اجتماع الكويت 

ال�شيا�شية  اإخراج هادي مـــن املعادلـــة 

اليمنيـــة ك�ـــرصط للتوافـــق وا�شتمـــرار 

 الهدنـــة التي بداأت يف اليمـــن قبل اأيام.

بـــن دول املغـــرب العربـــي املتم�شكة 

بالقوميـــة العربيـــة، ومواقـــف لبنـــان 

و�شورية والعراق و�شلطنة ُعمان من رف�ض 

املغامـــرات ال�شعودية القاتلة، ج�شور قد 

انقطعـــت بـــن املحورين، ولـــن يعو�ض 

عنها »ج�رص �شلمـــان« ب�شيء، وما على 

ال�شعودية �شـــوى اإقامة الأحالف الورقية 

منذ ت�شكيـــل »القوة العربية امل�شرتكة«، 

اإىل »التحالـــف الإ�شالمـــي«، و�شوًل اإىل 

تركيا،  مـــع  ال�شرتاتيجي«  »التحالـــف 

لكن كل هذه الأحالف لـــن تنقذ اململكة، 

وتبقـــى �شورية ال�شامدة يف وجه »عرب 

اآخـــر الزمـــان« مركـــز الـــزلزل وانهيار 

الأنظمة والعرو�ض، وهنيئًا لكل بلد عربي 

لديه ج�ـــرص توا�شل مع عروبـــة �شورية 

�شمـــن �شقف الكرامة العربية، بعد انهيار 

ال�شقوف امل�شتعارة وممالك الكرتون.

اأمن اأبو را�شد

العروبة تعُبر »جسر سلمان« إلى مثواها األخير

»جسر سلمان« لن يعّوض 
على الرياض ما فقدته 

من مكانتها.. وكل »أحالفها« 
لن تنقذها 

الرئي�ض امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي م�شتقباًل العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد العزيز يف مطار القاهرة
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عق���د وزراء خارجي���ة جمموعة 

ال���دول ال�سناعي���ة ال�سب���ع الكربى 

اجتماعًا له���م يف مدينة هريو�سيما 

الياباني���ة، متهي���داً للقم���ة املزَمع 

عقدها يف �سهر اأيار املقبل.

احل���دث يف ه���ذه املنا�سبة هو 

ح�س���ور وزير اخلارجي���ة الأمريكية 

ج���ون كريي، وه���ي الزي���ارة الأوىل 

مل�س���وؤول اأمريك���ي كبري، م���ا جعل 

املراقب���ن ي�سفونه���ا باأنه���ا متثل 

اخرتاقًا ولو رمزيًا ملا كانت الوليات 

املتحدة ت�سلكه؛ بعدم زيارة املدينة 

املنكوبة، اأو العتذار لل�سعب الياباين 

عن هذه اخلطوة الإجرامية القذرة.

وق���د و�س���ف كريي خ���ال زيارته 

متح���ف هريو�سيما الت���ذكاري لل�سام، 

وهو ميتلئ ب�سور �سحايا الهجوم الذري 

اأ�سيبوا بحروق بالغة،  الأمريكي الذين 

كم���ا يعر�ض ثيابهم املمزقة وامللطخة 

بالدماء، بالإ�ساف���ة اإىل متاثيل ت�سف 

ح���ال ال�سحايا وحلمهم ال���ذي يذوب، 

باأنه »منظر يقّطع الأح�ساء«.

اأمريكي بهول جرائم  اإنه اعرتاف 

العم �سام، ليبق���ى ال�سوؤال: هل يزور 

اأوباما  ب���اراك  الأمريك���ي  الرئي����ض 

هريو�سيما ونكازاكي اأثناء عقد القمة 

يف اأيار املقبل؟

كريي مل يرّد ب�رصاحة على ذلك، 

واإن اأ�سار بالق���ول اإن الأمور مرهونة 

مبواعيد الرئي�ض اأوباما.. لكن �سيبقى 

اأهم من الزيارة، وهو: هل يقّدم اأوباما 

الذي يو�سك على الرحيل العتذار من 

ال�سعب الياباين و�سعوب العامل على 

اجلرائم الأمريكية الفظيعة؟

ُيذكر اأنه �سبق لنان�سي بيلو�سي، 

التي كان���ت تراأ�ض جمل����ض النواب 

زارت هريو�سيما عام  اأن  الأمريك���ي، 

ل�سع���ب  تعت���ذر  مل  لكنه���ا   ،2008
اليابان، كما كان ق���د زارها الرئي�ض 

الأمريكي الأ�سب���ق جيمي كارتر عام 

1984، اإمن���ا بعد اأرب���ع �سنوات على 
مغادرته البيت الأبي�ض.

باأي حال، يف ال�ساد�ض من �سهر اآب 

من عام 1945، كانت طائرة اأمريكية 

قد األقت قنبلة ذرية على هريو�سيما 

يف الياب���ان، فتحّول���ت املدينة يف 

حلظات اإىل رماد وقتل فيها اأكرث من 

140 الف �سخ�ض يف نهاية ذاك العام، 
ومل يبَق من هذه املدينة �سوى اأطال 

ملبنى بق���ي قائمًا بالقرب من موقع 

انفج���ار القنبل���ة، حت���ّول اإىل موقع 

ُيطَلق عليه »قّبة القنبلة النووية«، 

وق���د اأدرجته منظم���ة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلوم والثقافة )يوني�سكو( 

على قائمة الرتاث العاملي.

بع���د اإلقاء القنبل���ة الذرّية على 

اأُلقيت قنبلة  اأيام،  هريو�سيما بثاثة 

ذرية اأخرى على بلدة يابانية اأخرى 

ا�سمها »ناكازاكي«، لتتحّول بدورها 

اأي�سًا اإىل رماد.

واإذا �س���اء البع����ض اأن يزعم اأن 

اإلق���اء القنبلت���ن عّج���ل يف نهاية 

احلرب العاملي���ة الثانية، اإل اأن ذلك 

لي����ض اإىل جزءاً ب�سيط���ًا، وقد يكون 

تافه���ًا م���ن احلقيقة، لع���دة اأ�سباب 

اأبرزها:

- اأن بع�ض اجلرنالت الأمريكين 

اآنئ���ذ فّكروا يف اإلق���اء القنبلة على 

الحت���اد ال�سوفياتي، وه���ذا ما دعا 

اين�ستاي���ن وع���امل ذري اآخ���ر، اإىل 

ت�رصيب �رصّ هذه القنبلة اإىل �ستالن، 

ال���ذي فر����ض مه���دداً عل���ى علماء 

الفيزي���اء ال�سوفي���ات اأن يخرتع���وا 

القناب���ل الذرية خال 30 يومًا، وهو 

ما ح�سل بالفع���ل، مما فر�ض توازن 

الرعب النووي.

- اإن اإلق���اء القنبلت���ن الذريتن 

عل���ى الياب���ان، بقدر م���ا كان عمًا 

حربي���ًا، كان ما ه���و اأ�سد واأدهى يف 

ع���رف النظام الل�سو�س���ي الأمريكي 

جتربة حية بالذخرية الذرية، ملعرفة 

م���دى التاأث���ري والفعل عل���ى الب�رص 

وال�سجر واحلج���ر والنبات واحليوان 

واحل�رصات.

الإمربي���ايل  الج���رام  ه���ذا   -

اأطل���ق �سباق���ًا للت�سلح  الأمريك���ي 

النووي مايزال م�ستم���راً ومتوا�سًا، 

وهو و�سل اإىل ال�رصق الأو�سط، حيث 

مايزال الع���دو »الإ�رصائيلي« يطّور 

ه���ذا النوع من ال�س���اح القاتل، يف 

ظل �سمت عاملي مطبق ومثري، رغم 

املعلوم���ات التي تفي���د عن امتاك 

النووية، يف  الروؤو����ض  العدو مئات 

وقت تقوم »قيامة« الغرب واأتباعه 

عل���ى اأي م�رصوع �سلم���ي نووي يف 

املنطقة، واإي���ران تبقى املثال الأبرز 

عل���ى العم���ى الأمريك���ي والغربي 

واخلليجي.

�سعيد عيتاين

أحشاء كيري تتقطع في هيروشيما.. لكنه لم يعتذر من اليابانيين

يتنق����ل »الدّب����ور الرتك����ي« من 

ال�سي�سان اإىل القرم اإىل »ناغورنوقره 

ب����اغ« ب����ن اأرميني����ا )امل�سيحي����ة( 

واأذربيج����ان )الإ�سامي����ة(، يف حلظة 

املنطق����ة  تاري����خ  م����ن  مف�سلي����ة 

اجليو�سيا�سي والديني، بعدما �سعرت 

اأنه����ا خارج دائ����رة امل�ساركة  تركيا 

والق����رار يف املفاو�س����ات ال�سورية - 

ال�سوري����ة، والتي احتكرتها ال�سعودية 

مبا ي�سمى »معار�سة الريا�ض«، وبعد 

اإبعاد تركيا من ال�ساحة امل�رصية عرب 

اإ�سق����اط حكم »الإخ����وان امل�سلمن« 

ل�سال����ح النفوذ ال�سع����ودي، وخ�سارة 

الورق����ة الكردي����ة وانقابه����ا عل����ى 

ال�ساح����ة الرتكي����ة، والتو�سع الكردي 

و�سوًل لإعان بع�����ض القوى الكردية 

ال�سوري����ة منطقة للحك����م الذاتي يف 

�سمال �سورية على احل����دود الرتكية، 

مم����ا اأ�ساب اأنق����رة بخ�س����ارة مثلَّثة 

الأ�ساع يف اأحداث »الربيع العربي«، 

فخ�رصت ال�ساح����ة امل�رصية وال�ساحة 

ال�سوري����ة، وحتّملت عواق����ب الإرهاب 

ه  »الداع�سي« املنقلب عليها اأو املوجَّ

�سعوديًا اأو اأمريكي����ًا لتاأديب الندفاع 

وال�سغب الرتكي، اأو عرب عمليات الثاأر 

الكردية من احلكومة الرتكية، رداً على 

ق�سف املناطق الكردية وحزب العمال 

الكرد�ستاين يف تركيا و�سمال العراق.

حرّكت تركي����ا اجلبهة الأرمنية - 

بالرو�ض،  ل�»التحرّ�ض«  الأذربيجانية 

ولإظه����ار قدرتها عل����ى امتاك القدرة 

عل����ى زعزع����ة الأم����ن الرو�س����ي يف 

الواقعة �سمن  الإ�سامية  اجلمهوريات 

الحتاد الرو�سي، وكذلك �سمن رو�سيا، 

اأو العبوات  عرب العمليات النتحارية 

النا�سفة يف ال�ساحات والقطارات �سد 

املدنين؛ مثلما حدث موؤخراً يف اإقليم 

»�ستافروبول«.

يح����اول اأردوغان فر�ض نف�سه يف 

امل�سه����د الإقليمي بكل الو�سائل، �سواء 

����ع« عرب اجلماعات  بالإرهاب »املقنَّ

التكفريية يف اأوروبا ورو�سيا والقوقاز، 

اأو عرب اإع����ادة التحالف ال�سرتاتيجي 

مع الع����دو »الإ�رصائيل����ي«، اأو اإثارة 

الفتنة امل�سيحي����ة - الإ�سامية داخل 

الحت����اد الرو�س����ي، اأو عل����ى حدوده، 

لتحويل ال�رصاع داخل الحتاد الرو�سي 

اإىل �����رصاع ديني ُي�سع����ل رو�سيا من 

الداخل بناء لأوامر اأمريكية؛ يف تكرار 

ملا ح����دث يف اأفغان�ستان مع الحتاد 

ال�سوفيات����ي ال�ساب����ق، حي����ث ي�سعر 

الأمريكي����ون ب����اأن تفرُّده����م يف حكم 

العامل مل يُدم طوي����ًا، واأن »امليت« 

الذي دفنوه )الحتاد ال�سوفياتي( عاد 

اإىل احلياة عرب رو�سيا بقيادة فادميري 

بوت����ن، ومن خال الناف����ذة ال�سورية 

بداأت تت�سكل ثنائية عاملية )رو�سيا - 

اأم����ريكا(، وهذا ما ل ترغب فيه اأمريكا 

له اأو قبول امل�ساكنة  ول ت�ستطيع حتمُّ

ال�سيا�سية م����ع هذا املولود ال�سيا�سي 

اجلديد، لذا فق����د �سّنت اأمريكا هجومًا 

�سامًا عل����ى رو�سيا عرب ثاثة حماور 

وفق الآتي:

القت�سادية،  العقوب����ات  حم����ور 

القت�س����ادي  �س����واء ع����رب احل�س����ار 

الأوروب����ي والأمريك����ي، اأو عرب خف�ض 

�سعر النف����ط بوا�سط����ة دول اخلليج، 

وتقلي�ض  الرو�سية،  امليزانية  لزعزعة 

للحكومة  واحل�سانة  املناورة  هام�ض 

الرو�سية.

حمور اأح���داث اأوكرانيا وجزيرة 

الق���رم، والتي خرجت من���ه رو�سيا 

)الق���رم(، لكنها تعي�ض  بربح جزئي 

قلقًا وتوتراً دائمًا مع اأوكرانيا؛ نافذة 

»الناتو« عل���ى الحتاد ال�سوفياتي، 

ب���ل يف عق���ر دار الف�س���اء الأمن���ي 

الرو�سي.

 - الأرمني���ة  اجلبه���ة  حم���ور 

الأذري���ة، الت���ي اإن تو�ّسعت �ستكون 

لها انعكا�ساتها الكربى باأ�سعاف ما 

اأحدثته ال�سي�سان �سابقًا، خ�سو�سًا اأن 

رو�سيا، حتى يف مو�سكو، يعي�ض فيها 

اإليهم  اأكرثمن مليوين م�سلم، م�سافًا 

ح���واىل مليون���ن يف اإقليم مو�سكو، 

هامة،  اقت�سادية  ومُي�سكون مبفا�سل 

والكثري من امل�ساجد ميكن اأن يت�سلل 

من خالها الإرهابيون الذين ترعاهم 

حرب  ل�سّن  و»الوهابي���ة«،  تركي���ا 

ديني���ة داخل رو�سيا، م���ع كل الدعم 

ال���ذي �ستقّدم���ه اأم���ريكا وحلفاوؤها 

لفرمل���ة الندف���اع الرو�س���ي خارج 

احلدود، خ�سو�سًا يف �سورية ومنطقة 

البحر املتو�سط.

اأحداث  اإن املت�رصر الرئي�سي من 

اأرميني���ا - اأذربيج���ان ه���م الرو�ض 

واإي���ران؛ حل�سا�سية املوقع واملوقف، 

ولذا فاإن���ه يجب النظ���ر اإىل اأحداث 

»قره باغ« على اأنها امتداد للميدان 

ال�سوري وجبهة حل���ب، عرب العامل 

واملحرك الرتكي، وا�ستعاله �سيحّول 

الإقلي���م م���ن �سوري���ة اإىل رو�سي���ا 

�ساحة  اإىل  الإ�سامية،  وجمهورياتها 

ميدان واحدة، واإن تباعدت اجلغرافيا.

ويبق���ى ال�س���وؤال: ه���ل ينج���ح 

اأردوغان يف اأذربيجان بعد خ�سارته 

الرو����ض  ينج���ح  اأم  �سوري���ة،  يف 

والإيرانيون يف كبح جماح »الدّبور« 

الرتكي؟

د. ن�سيب حطيط

اشتعال »قره باغ« سيحّول 
اإلقليم من سورية 

إلى روسيا إلى ميدان واحد.. 
وإن تباعدت الجغرافيا

اأردوغان يعترب اأن الإرهاب هو النافذة الوحيدة ليفر�ض نف�شه على امل�شهد الأقليمي

أردوغان »يلسع« روسيا في أرمينيا
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■ ال�سي���خ ماهر حم���ود لفت اإىل اأنه يف ع�رصن���ا هناك علماء 
كرث ي�سريون يف رك���ب الظلم، بل اأ�سبحوا ج���زءاً من املوؤامرة 

على �سورية واليمن، ب���ل على الإ�سام، دون اأن يرتاجعوا اأو اأن 

يفّك���روا يف مراجعة انحرافهم. وقال �سماحته: نعاين اليوم من 

ه���ذا ال�سنف من العلماء الذين �ساهموا يف ت�سويه الإ�سام وما 

يزالون يدافعون عن الإرهاب وي���زّورون احلقائق وفق اأهوائهم 

ونفو�سهم املري�س���ة، ُمدينًا قطع بث قن���اة املنار من »جورة 

البل���وط« ومن »عرب �سات«، والذي جاء هدية م�رصية لزيارة 

امللك ال�سعودي الذي وعدهم بال�سمن والع�سل، والذي نراه انها 

وعود ل ت�سمن ول تغني من جوع.. كل هذه التحركات واحلروب 

يف املنطقة والفنت املتاحقة هدفها املقاومة، التي ُتثبت يومًا 

بعد اآخر جديتها وا�ستمراريتها.

■ النائييب ال�ضابق في�ضل الداوود؛ الأميين العام حلركة الن�ضال 
اللبنيياين العربييي، دان القرار الذي اتخذته �رشكة »نايل �ضييايت« 

للقميير ال�ضييناعي امل�رشي يف وقييف تعاملها مييع لبنان بالبث 

ميين موقعه يف »جورة البلوط«، ليكمل القرار الذي اتخذته اإدارة 

»عرب�ضييات« قبل اأ�ضييهر ب�ضييغط من دول خليجييية، مبا ي�رش يف 

املحطييات التلفزيونييية اللبنانييية، وامل�ضييتهدف منييه مبا�ييرشة 

حمطيية »املنييار«، لأنها �ضييوت و�ضييورة املقاوميية التي هزمت 

 يف وعي 
رّ

العييدو »الإ�رشائيلييي« يف اإعالمهييا احلربي، الذي غيي 

لي�ييس الراأي العييام العربي فقط، بل يف الكيان ال�ضييهيوين، الذي 

ي�ضتمد معلوماته من »املنار.

■ »حركة الأمة« اأ�سادت بالإجنازات النوعية لاأجهزة الأمنية 
اللبنانية يف حف���ظ الأمن وال�ستقرار يف الب���اد، ل�سيما بعد 

اأن اأوق���ف الأم���ن العام �سبكة جتّند قا�رصي���ن مل�سلحة تنظيم 

»داع����ض« للقي���ام بعمليات اإجرامي���ة، وجهاز اأم���ن املطار 

وبالتع���اون مع خمابرات اجلي�ض اأوقف اثنن من العاملن يف 

املطار، لا�ستب���اه بعاقتهما مبجموع���ات تكفريية، واجلي�ض 

اللبن���اين يوا�سل ت�سدي���ه للمجموع���ات الإجرامية يف جرود 

عر�سال.

■ جبهيية العمييل الإ�ضييالمي دعييت الدوليية واحلكوميية اللبنانية 
اإىل معاجليية مو�ضييوع الف�ضيياد امل�ضييت�رشي يف مرافييق الدوليية 

واملوؤ�ض�ضييات والإدارات العاميية، ويف الوطيين كلييه ب�ضييكل عام، 

التييي  والف�ضييائح  ال�ضييفقات  عيين  امل�ضييوؤولن  واإىل حما�ضييبة 

فاحييت رائحتهييا، خ�ضو�ضييًا تلك التييي تتعلق ب�ضييبكة الإنرتنت 

ار بالب�رش  غ  ال�رشعية و�ضييبكات ال�ضييرتقاق والدعييارة والترّ

وال�ضييم�رشة غيي  القانونية، وكذلك ف�ضيييحة مالييين الدولرات 

التي مت اختال�ضييها من �ضندوق قوى الأمن الداخلي، اإ�ضافة اإىل 

ت اإىل  رّ
م�ضيياألة واأزمة النفايات التي مل تنتِه ف�ضوًل بعد، والتي اأد

التلوث البيئي وانت�ضييار الأوبئة والأمرا�س واحل�رشات ال�ضييارة، 

لفتيية اإىل اأنييه حتييى اللحظة مل يتييم التعامل مع تلك الف�ضييائح 

وال�ضفقات بال�ضكل القانوين املطلوب.

■ ال�سي���خ ح�سام العياين راأى يف ظل التح�سريات لانتخابات 
د لإبع���اد التيار الإ�سامي  البلدي���ة، والتغييب الافت واملتعمَّ

احللي���ف لق���وى »8 اآذار« ع���ن امل�ساركة يف اختي���ار اأ�سماء 

املر�سح���ن لانتخابات البلدية، فلي�ض اأم���ام التيار الإ�سامي 

اإل ت�سكيل لوائح يف جمي���ع املناطق اللبنانية املوجود فيها، 

لأن���ه من غري املقب���ول اأن يكون دور هذا التي���ار فقط انتخاب 

املر�سحن الذين يتم اختيارهم وفر�سهم عليه وعلى جمهوره، 

و»اإذا مل يتمك���ن هذا التيار من ت�سكي���ل لوائح فاإننا ندعو اإىل 

مقاطعة هذه الإنتخابات«.

اإن كن���َت متل���ك »الوا�سطة« 

ب بك، اأما اإن  فاأنت بالطب���ع مرحَّ

كن���َت متلك �سه���ادة ف�سنفّكر يف 

الأمر ونعاود الت�سال بك!

م���ع الأ�س���ف، هذا ه���و حال 

املتعلّم هذه الأيام، خ�سو�سًا يف 

لبنان.

يتق���ّدم ال�س���اب اللبناين بعد 

نيل���ه �سه���ادة كاد اأن يدفع دم 

لُي�سدم  عليه���ا،  ليح�س���ل  قلبه 

واملعروف  الأليم  بالواقع  بعدها 

ب�»الوا�سطة«، والذي يتغلغل يف 

نف�سية كل �س���اب لبناين يعي�ض 

فرتة الكتئاب ما بعد التخرج!

م���اذا ع���ن امله���ارات؟ وماذا 

عن التحفي���ز واملجهود املهدور؟ 

وماذا عن ال�ساعات التي يق�سيها 

ال�س���اب اللبناين يف البحث لنيل 

ياأتي جمهول �ساحب  املعلومة؟ 

اأو ابن م�سوؤول لياأخذ  »وا�سطة« 

ومن  عري�سة  بابت�سامة  الوظيفة 

غري م�سّقة، وحتى من غري �سهادة 

لها عاقة بالوظيفة ال�ساغرة! 

اإذا تكلّمنا عن وظيفة من غري 

�سُت�سطدم  بب�ساط���ة  »وا�سطة«، 

حي���ث  املطلوب���ة،  بال����رصوط 

يطلبون خريجًا جديداً مع خربة 

5 �سنوات على الأقل..
هل �سيدوم ه���ذا الواقع؟ وهل 

لهذا الواقع احل���ق باإطفاء زهرة 

�سب���اب امل�ستقبل، م���ا يجعلهم 

ال�سفارات  اب���واب  اإىل  ُيهَرع���ون 

اآمل���ن فت���ح اأب���واب التف���اوؤل 

والح���رتام الت���ي حرمتهم منها 

بادهم؟ 

مل نع����د ُن�س����دم بع����دم تقدُّم 

بادنا يف هذه الأي����ام، لأن الذين 

ُيفرت�ض بهم القيام بذلك العمل مل 

ُتَتح لهم الفر�س����ة باإعمار ما يتم 

تدمريه يوميًا، مع العلم اأن ال�ساب 

اللبناين اإذا خ����رج اإىل دول اأخرى 

يلمع ا�سمه بعي����داً عن بلده، وما 

يفعلون����ه يف بلدنا ه����و الكتفاء 

بالتباهي به ب����دًل من اإعطائة ما 

ي�ستحق����ه، لكن ما نْفع اأن تتباهى 

باأنه ابن البلد وهو مذلول فيه؟

الكتئ���اب  يجت���اح  عندم���ا 

ال�سب���اب، يعلق���ون �سهاداته���م 

بفتح  ويبا�رصون  احلائ���ط،  على 

م�ساريع اأو مق���اٍه لتلّم �سمل ما 

تبّقى من ال�سعب..

واق���ع األي���م.. وواق���ع حمبط 

ي�ستمر م���ن جي���ل اإىل اآخر، عّل 

وع�سى اأن تنك�رص هذه الدائرة يف 

يوم ما، وياأخذ كل ذي حق حقه..

يا�سمني الناطور

»الواسطة« تغلب الشهادة
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ليلة بداية »حرب األشباح«
من���ذ العام 1947 والعت���داءات ال�سهيونية م�ستم���رّة على لبنان؛ 

ب���راً وبحراً وج���واً، ومنها ق�سف مط���ار بريوت بالطائ���رات احلربية 

يف الع���ام 1968، اإ�ساف���ة اإىل عمليات الت�سل���ل اإىل القرى القريبة من 

احلدود الفل�سطينية - اللبناني���ة، وقتل املدنين الآمنن يف بيوتهم، 

وحرق املزروعات واملحا�سي���ل، ومل ت�سلم املياه الإقليمية اللبنانية 

م���ن اعتداءاتهم املبا�رصة وغري املبا����رصة، ول حتى الطريق البحري، 

ففي منت�سف العا�رص من ني�س���ان 1973 و�سل عنا�رص جهاز البحرية 

ال�سهيوين ليًا اإىل �سواطىء بريوت، بوا�سطة قوارب كوماندو�ض مباب�ض 

مدني���ة، وكانت بانتظارهم �سيارات حملي���ة يقودها عماء للمو�ساد، 

قاموا باإي�سالهم اإىل الأهداف املحددة م�سبقًا ومبوافقة جمل�ض الوزراء 

برئا�سة غولدا مائري لتنفيذها.

م���ن �ساطىء »الرملة البي�ساء« انتقل���ت املجموعة ومعهم اإيهود 

ب���اراك حتت جناح اللي���ل اإىل منطقة فردان، حي���ث كان ي�سكن ثاثة 

من اأبرز ق���ادة حركة »فتح«، هم حممد يو�سف النجار؛ اأول قائد عام 

لقوات العا�سفة وع�سو اللجن���ة املركزية حلركة فتح وع�سو اللجنة 

التنفيذية ملنظم���ة التحرير الفل�سطينية ورئي����ض اللجنة ال�سيا�سية 

ل�سوؤون الفل�سطينين يف لبنان، وكمال عدوان؛ ع�سو اللجنة املركزية 

حلركة »فت���ح« وع�سو املجل�ض الوطن���ي الفل�سطيني، وكان م�سوؤوًل 

عن الإعام يف منظمة التحري���ر الفل�سطينية، وم�سوؤوًل عن العمليات 

يف فل�سط���ن املحتلة، وكمال بطر�ض نا�رص؛ ع�س���و اللجنة املركزية 

حلرك���ة »فتح«، وموؤ�س�ض دائرة الإعام والتوجيه يف منظمة التحرير 

الفل�سطينية ورئي�ض دائرة الإعام الفل�سطيني والناطق الر�سمي با�سم 

حرك���ة »فتح«، وقام���وا باغتيالهم داخل منازله���م، يف عملية اأطلق 

عليها العدو ال�سهيوين ا�سم »ربيع ال�سباب«.

ع���ن ا�ست�سهاد اأب���و يو�سف النجار كتبت »يديع���وت اأحرنوت« اأن 

ال�سهيد كان يف فرا�سه عندما مّت تفجري مدخل منزله، ودخلت الوحدات 

»الإ�رصائيلية« اإىل ال�سقة، وكانت بداخلها زوجته وخم�سة من اأطفاله، 

واأطلقوا علي���ه النار بعد اأن �رصخ بوجههم »جبن���اء«، وبعد انتهاء 

العملية تبّن اأن وثائق هام���ة كثرية اختفت، من �ساأنها اأن توؤدي اإىل 

الك�سف عن جمموع���ات فدائية تعمل يف مناطق خمتلف من فل�سطن 

املحتلة.

من جهته، ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح؛ �ساح خلف، ذكر يف 

كتابه »فل�سطيني با هوية«، �سهادته يف ما حدث يف منطقة فردان، 

وربط ذلك بالأج���واء التي اأعقبت عملية ميونخ، حيث توا�سلت حرب 

الأ�سب���اح - كم���ا و�سفها - بن املخاب���رات »الإ�رصائيلية« ومنظمة 

التحرير الفل�سطينية، وبداأت كما هو معلوم بالغتيالت واإر�سال الطرود 

امللغوم���ة، والتي طالت م�سوؤول���ن فل�سطينين يف خمتلف العوا�سم 

العربي���ة والعاملية، وبالرد الفل�سطيني بتنفيذ عمليات ناجحة طالت 

عنا�رص من جهاز املو�ساد يف عوا�سم خمتلفة اأي�سًا، ومن بن ما قامت 

به منظمة التحرير حماولتان ا�ستهدفتا مقر ال�سفري »اإلإ�رصائيلي« يف 

نيقو�سيا، والأخرى �سد طائرة تابعة ل�رصكة »العال«، كانت يف مطار 

قرب�ض، وكان ذلك يف التا�سع من ني�سان من العام 1973. 

جعفر �سليم



عالم المرأةعالم المرأة 10

ي�ؤك����د خ����ر�ء �لعالق����ة �لأ�رسية �أن 

�لعالقة بني �لرجل و�مل����ر�أة �شتف�شل �إذ� 

تعاملت حّ��ء م����ع �آدم مببد�أ �لند بالند، 

م����ر من �أهم زي����ادة �لفج�ة بني  فهذ� �لأ

�لزوجة و�لزوجة، وُينهي �حلياة �لزوجية، 

لكن لكل منهم����ا طاقة؛ طاق����ة �لذك�رة 

�ملهيمنة، وطاقة �لأن�ثة �ملتمثلة باحلب 

و�حلنان، ولكل منهما وظيفة.

وي��ش����ح خبريو �لتط�ي����ر �لنف�شي 

و�لجتماعي �أن »�لِعند و�لتعامل بالند 

يف �لعالقة طاقة ذك�رية لن تنايل بها 

�إل �لغ�شب ونف�ر �لرجل منِك، �أما طاقة 

�لأن�ث����ة فتتمثل بالذكاء و�حلنان وِرقة 

ُتطيع وتقنع بُح����ب و�حرت�م و�شال�شة.. 

ل����ن تناطح����ي �لرجل وطاق����ة ذك�رته 

بطاقة ذك�رية �ش����ادرة منك، �ن�شجمي 

مع طاقة �أن�ثت����ك، �شتنايل و�شت�شعدي، 

و�شتج����دي كل رد فع����ل يف �شاحل����ك، 

ولن يك�����ن رُجلك قا�شي����ًا، بل �شيك�ن 

حن�نًا ويغمرك بالح����رت�م.. و�شيع�شق 

تفا�شيلك«.

وُير�ش����د �لخت�شا�شي�����ن �إىل ع����دة 

ن�شائح ت�ؤك����د �أن�ثتك، وجتنُّبك �مل�شاكل 

�لزوجية، منها:

يحّب �لرج����ل �أن »يتدل����ل« ويلعب 

ويد�عب عند من يحب، خ�ش��شًا زوجته 

حبيبته، فاإذ� حر�ش����ِت على »تدليعه« 

ومالعبته ومد�عبته، فاإن ذلك يعني عند 

�لرجل �أنك �ملر�أة �ملثالية بالن�شبة �إليه.

�شجعيه على ه��يات����ه فيما ير�شي 

�هلل، و�نتبه����ي �أن ترتكيه حلظ����ة ف�شله 

به��يته، فاإن ذلك يزيده هم�مًا وغم�مًا، 

وقد يبحث عن �شديق لي�شاركه ماأ�شاته، 

فعلي����ك �أن ت�شاركي����ه �أنت ب����دًل من �أن 

ي�شاركه �أحد غريك، حتى يح�س مبحبتك 

ل����ه.. ول تن�ش����ي ت�شجيعه عل����ى �إعادة 

�ملحاول����ة، كاأن تق�يل له: »�خلطاأ بد�ية 

�ل�ش��ب، وعلي����ك بالجتهاد.. �أنا فخ�رة 

ب����ك.. كرر �ملحاولة ي����ا حبيبي«.. �ملهم 

�أل جتعلي جمل����ة و�حدة �إل وفيها كلمة 

بة �إليه. حمبَّ

بع�����س �لزوج����ات ي�شك����ني من عدم 

�أزو�جهن له����ن باحلب و�لدلع  م�شارحة 

�إذ� �شادفتك تلك  و�لغن����ج و�ملد�عب����ة.. 

�مل�شكل����ة فم����ا علي����ك �إل �أن متار�ش����ي 

�أ�شل�ب �ملعلّمة لتلميذه، فاإذ� كان �لزوج 

م����ن �لن�ع �لذي لي�شتطي����ع �أن يق�ل لك 

كلمة �أحب����ك �أو يا حبيبتي �أو يا زوجتي 

�لعزي����زة، و�شيئًا �آخر من هذ� �لكالم، فما 

علي����ك �إل �أن تنطقيه بل�شانك، وبعد فرتة 

من �لزمن ي�شبح �لزوج ينطقها بل�شانه.

د�ئم����ًا، �إذ� نظ����ر �إلي����ك فاأ�رُسيه، ول 

جتعلي للح����زن عليك �شبي����اًل، فالرجل 

عندم����ا ينظر �إىل زوجت����ه ب�جه مبت�شم 

فاإن ذلك يجعله �شعيد�ً، لأنها من �لإيحاء 

ب����اأن زوجته �شعيدة مع����ه كزوج �شالح 

لها، ولنذكر هنا حديثًا عن �لر�ش�ل �شلى 

�هلل علي����ه و�آل����ه و�شل����م: »�إذ� نظر �إليها 

�رسّته«، )رو�ه �بن ماجة(.

بتان  �لدِّي����ن و�خلل����ق �شفت����ان حمبَّ

، فاإذ� كان دينك وخلقك رفيَعني  للجن�َشنينْ

وعالَي����ني فاإن ذلك يجعل �لرجل من�رسح 

�ل�شدر وهادئ �لبال، لأنه يعلم �أن زوجته 

�شتتقي �هلل فيه.

�لغرية مغرو�شة ل����دى �لرجال �أي�شًا، 

فانتبهي �إىل ت�رسفاتك مع �لآخرين.

جتّمل����ي له قبل �أن ياأت����ي �إىل �لبيت، 

فاإن �لزوج ياأتي متَعبًا ومرَهقًا من �لعمل 

من م�شاكل �ل�ظيفة، ولذلك عندما ياأتي 

للبيت فاإنه يبحث ع����ن �لر�حة، فهل له 

غريك َمن تي�رّس له �لر�حة؟

ل تن�شغل����ي باأعمال �ملنزل �إل عندما 

يك�����ن نائم����ًا �أو يك�ن خ����ارج �لبيت، 

و�ح����ذري �أن تعملي �أمام����ه �إذ� نظر �إليك 

، �إل �إذ� �أر�د م�شاركتك يف عمل  غري ر������سٍ

�ملنزل، لأنها من �ملحبة.

قبل �ل����زو�ج قد يلق����ي زوجك عليك 

كلمات �لهيام و�ل�ش�ق و�حلنني و�لع��طف 

�جليا�ش����ة، وبعد �لزو�ج ق����د تتح�ل �إىل 

م�شاعر هادئ����ة مّتزنة.. فه����ل هناك من 

ح����ل؟ قد يك�ن �حل����ل يف تخ�شي�س ي�م 

يف �لأ�شب�ع لال�شتجمام وتغيري �لأج��ء، 

وحب����ذ� �أن يك�����ن يف �لإج����ازة، لزيادة 

رو�بط �لأُن�س و�ملحبة بينكما.

من طبع �لرجال �أنهم �إذ� �أخذو� يجب 

عليهم �أن ي����رّدو�، فاإذ� �أبدعِت يف جمالك 

فاإنه  �ل�شاحل����ة،  �لزوج����ة  من ناحي����ة 

�شُيبدع فن�نه من ناحية �لزوج �ل�شالح.. 

فا�شتخدمي »�أ�شلحتك« عليه!

ما �لعي����ب يف �أن تق�����يل »�أنا �أغار 

علي����ك«؟ لي�����س هن����اك من عي����ب، �إمنا 

�شيزد�د مت�شكًا ب����ك، فالغرية بحد ذ�تها 

من عالمات �ملحّبة.

�نتبهي من ت�شييع �ل�قت يف ثرثر�ت 

�لهاتف وقر�ءة غري �ملفيد، و�حر�شي فقط 

على ماينفعك يف دينك ودنياك، و�أهمها 

كيف ُت�شعدين زوجك.

ي�شارك  و�جعليه  بالر�شاق����ة،  �هتمي 

معك يف �لريا�شة.

�إي����اِك و�لنتقاد �جل����ارح من ناحية 

�شل�كيات����ه �أمام �أي من �لأ�شخا�س، �ش��ء 

من �أهلك �أو �أهله، فذلك مبنزلة �لعتاب يف 

�شع�ر زوج����ك، فاحر�شي على ت�شجيعه 

على ترك �لعادة �لتي ل ترغبني بها.

�ذكري ف�شائل زوج����ك، مع ت�شجيعه 

عل����ى �ل�شتمر�ر، ولتخجل����ي مهما كان 

�لطل����ب، فالرجل يحب �لزوجة �ل�رسيحة 

�لتي تتكلم ما يف قلبها.

عندما ي�رسخ زوجك يف وجهك، ك�ين 

حكيمة وعاقل����ة، لأنك ل����� رددِت عليه 

بال�رس�خ فاإن ذلك قد ي�ؤدي �إىل �لنف�شال 

و�ل�شياع.

ل تنام����ني �إل وه� ر������سٍ عنك، فهذ� 

�لر�شا قد يدخلك �جلن����ة، وُيلقي �هلل عز 

وج����ل علي����ِك ر�ش��نه �إىل ي�����م تلقينه، 

ول ت�شتغربي �أن ياأخ����ذ �لزوج منك هذ� 

�خللق، لأن بع�س �لأزو�ج ياأخذون طباع 

زوجاتهم، ولذلك يق����ال: »ور�ء كل رجل 

عظيم �مر�أة عظيمة«.

رمي �خلياط

أنوثتك.. سر نجاح زواجك

م���ن �لأم�ر �لت���ي غالبًا م���ا يجه���ل �لإن�شان 

�حرت�مها، م���ن دون �إدر�ك، كيفي���ة �لت�رسُّف د�خل 

�مل�شعد.

يلف���ت خب���ريو �لإتيكي���ت �إىل �أن���ه عند دخ�ل 

�مل�شعد، يت�جب �إلقاء �لتحية على من يف د�خله، 

حتى ول� مل يكن هناك �أي معرفة �شابقة، ثم ��شغط 

على �لزر بالجتاه �لذي تريد �شل�كه، م�شّددين على 

�رسورة عدم �ل�شغط على زر هب�ط و�ل�شع�د معًا.

وي�رسون �إىل �أنه �إذ� كنت تنتظر �مل�شعد مع عدد 

من �لأ�شخا�س، فد�ئم���ًا �لأقرب من �مل�شعد ه� من 

يدخل �أوًل، م�شّددين عل���ى �رسورة �ل�شماح للكبار 

يف �ل�ش���ن، �أو �ل�شيدة �حلامل، �أو ذوي �لحتياجات 

�خلا�ش���ة بالدخ����ل �أوًل �أي�شًا، وم���ن يك�ن �أقرب 

�إىل باب �مل�شعد يخ���رج �أوًل، �إل يف حالت وج�د 

كب���ار يف �ل�شن �أو �شيد�ت ح��م���ل، فنرت�جع قلياًل 

�إىل �خللف، حتى نتاأكد م���ن خروج ه�ؤلء بطريقة 

مريح���ة، ولبد من �نتظار خ���روج َمن يف �مل�شعد 

�أوًل، ومن ثم �لدخ�ل �إليه.

ولفت�� �إىل �أنه عند �ل�ج����د يف �مل�شعد، ل بد 

م���ن �لتكلم ب�ش����ت منخف�س عند تب���ادل �أطر�ف 

�حلديث مع �لأ�شخا�س �لذي���ن نك�ن ب�شحبتهم �أو 

عند �لتحدث عر �لهاتف، فال يت�جب على �لآخرين 

يف �مل�شعد �ل�شتماع �إىل �أحاديث ل تهّمهم.

�أم���ا يف حال �قرت�ب �لدور �ل���ذي نريد �خلروج 

�إليه، ومل نكن بالق���رب من باب �مل�شعد، فيت�جب 

طلب �ل�شتئذ�ن م���ن �لأ�شخا�س �لذين يقف�ن قرب 

�لب���اب، بهدف �إعطائك �مل�شاح���ة �لالزمة للخروج 

بر�حة، و�إذ� كنت حتمل �أغر��شًا ثقيلة وكبرية، فمن 

�مل�شتح�شن �أن تنتظر م�شعد�ً فارغًا من �لنا�س.

ودع���ا خبريو �لإتيكي���ت �إىل ����رسورة مقاومة 

�لرغب���ة يف �لّتحقق من �أناقت���ك يف مر�آة �مل�شعد، 

و�كتِف بب�ش���ع �لّنظر�ت �خلاطف���ة، م�شددين على 

�رسورة عدم ��شتعمال �لعط�ر د�خل �مل�شعد.

ولفت����� �إىل �أنه يف ح���ال كان �مل�شعد مكتظًا، 

فاطلب���ي بلطف م���ن �أقرب �مل�ج�دي���ن �إىل ل�حة 

�مل�شع���د بال�شغط على �ل���زر �ملنا�شب لك، لفتني 

�إىل �أنه من غري �لالئق رفع �ش�ت �مل��شيقى عاليًا 

د�خل �مل�شعد.

َفن%اإلتيكيت
لباقات صعود المصعد

�ل�شجار بني �لأبناء

بد�ية، لبد من لفت �لنتباه �إىل عدة �أم�ر 

هي:

- ل يخل���� بيت من �لبي����ت من �شيء 

م���ن �ملناكفة و�ملناكدة بني كل �أولئك �لذين 

يعي�ش�ن حتت �شقف و�حد.

- �لتناح���ر بني �لإخ�ة ي���زد�د مع تقّدم 

�ل�شن.

- خل���ّ� �ملنزل من �أي �ش���كل من �أ�شكال 

�ل�رس�ع ل ير�ش���ل ر�شالة �إيجابية على نح� 

كامل.

- ح���ني ي�شعر �لطفل باإهم���ال �أهله له، 

ب�شبب �شعف���ه �أو هدوئه، فاإنه يعمد حينئذ 

�إىل �فتعال �مل�شكالت مع �إخ�ته، حتى ُيلفت 

�لأنظار �إليه.

- �لنز�ع و�ل�شجار ب���ني �ل��لَدين ي�شّهل 

على �لأطفال �أن يت�شاجرو� فيما بينهم.

�ملبالغة يف �شيانة �لعالقة بني �لأبناء، 

و�ملبالغة يف �لتدخل بينهم لي�شتا بال�شيء 

�جليد، وذلك لأننا نريد منهم �أن يتدّرب�� على 

حل م�شكالتهم باأنف�شهم قدر �لإمكان.

ل �لأهل يف �ش����ؤون �لأبناء  - ك���رة تدخُّ

ت�شب���ط �إيقاع �حلركة يف �ملن���زل �أكر مما 

ينبغي، وهذ� يخفف من جاذبيته.

- مت���ى ي�شب���ح �ل�شج���ار ب���ني �لأبناء 

م�شكلة؟

- �إذ� تط���ّ�ر �خلالف �إىل ع���ر�ك بالأيدي 

مع غ�ش���ب �شدي���د، �أو �إىل ��شتخد�م �ل�رسب 

�مل�جع، �أو ��شتخد�م �آلت حادة.

- �لتف�ُّه بالكالم �لبذيء �أثناء �ل�شجار.

- تكر�ر �ل�شجار على نح� غري ماأل�ف.

- �إزعاُج َمن يف �ملنزل، �أو �إ�شغال �لأولد 

عن �أد�ء و�جباتهم �ملدر�شية.

- �شع�ر �أحد �لأولد �ملت�شاجرين بالقهر، 

ب�شبب ظلم �أخيه له.

- تعاظ���م �لرغب���ة يف �لنتقام لدى �أحد 

�لأبناء.

أنـِت وطــفـــــلك

تشخيص ومعالجة أهم مشاكل األطفال )5/2(
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - قائم يف �لليل / حب �شديد
2 - تتك�ن من ��شكتلند� و�جنلرت� وويلز

3 - �شكني / �لقمر وقت �كتماله
4 - طري خر�يف / بني جبلني )مبعرة( / �شفار

5 - عا�شمة رومانيا

طــريـقـة اللعـب

ت��ش���ع �لأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عام�دي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عام�دي كان �أو �أفقي 
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7 - جت���ر وتك���ر وظلم / ��ش���م مبد�أ يف 
�لريا�شيات )للق�ة( / قال كالما �رسيحا

8 - م��شيق���ى �مريكي���ة لل�ش�د / تلف يف 
د�ئرة

9 - �شائل حي �أحمر �لل�ن / عملة �ليابان 
/ ن�شف �ش��شي

10 - ق�شة ممثلة �أم���ام �جلمه�ر / �أ�شبح 
غري عاقل لالأ�شياء ح�له
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ك�شفت در��شة حديث����ة �أن �مل�شّكنات 

�ل�شائع����ة �ل�شتخ����د�م، مب����ا يف ذل����ك 

من  تزيد  و«�أ�شرين«  »�آيبي�بروف����ني« 

خطر حدوث ��شطر�ب يف �إيقاع �رسبات 

�لقلب بنح� %40، م�شرية �إىل �أن م�شاد�ت 

�للتهابات �ملت�فرة يف �ملتاجر �لكبرية 

و�ل�شيدلي����ات كانت مرتبطة يف �ل�شابق 

بالن�بات �لقلبية و�ل�شكتات �لدماغية.

لكن �لدر��شة �جلديدة �أظهرت لأول مرة 

وج�د �شلة بني هذه �لعقاقري و�لرجفان 

�لأذيني )�رجت����اف �أذين �لقلب( �ملعروف 

�أي�ش����ًا با�شم �إيقاع �لقلب غري �ملنتظم �أو 

�لرفرف����ة، وهذه �حلالة �أك����ر �شي�عًا من 

ف�شل �لقلب و�ل�شكتة �لدماغية، ومرتبطة 

بخطر �أكر على �ملدى �لط�يل باأن ت�شبب 

كليهما.

و�أظهرت �لدر��شة �أي�شًا �أن �لأ�شخا�س 

�لأك����ر �شن����ًا ه����م �لأك����ر عر�شة خلطر 

�لعقاق����ري، و�أن �ملر�ش����ى �لذين يعان�ن 

من �أمر������س �لكلى �ملزمن����ة �أو �لتهاب 

�ملفا�ش����ل �لرومات�يدي كان������ �رسيعي 

�لتاأثر ب�شكل خا�س عن����د بدء ��شتخد�م 

مثبطات »ك�ك�س2-«.

وقال �لباحث�����ن �إن �لتهديد كان �أقل 

يف �ملر�ش����ى �لذين كان������ ي�شتخدم�ن 

�لعقاق����ري لأكر من �شهري����ن، لأن �لنا�س 

�لذي����ن كان������ �رسيعي �لتاأث����ر كان من 

�ملحتَم����ل �أن يعان�� من �أعر��س يف وقت 

مبكر.

ويزع����م �لباحث�ن �أن �لدر��شة ت�شيف 

دلياًل على �أن �لرجفان �لأذيني �أو �لرفرفة 

بحاج����ة �إىل �أن ت�ش����اف �إىل �ملخاط����ر 

�لقلبية �ل�عائية قيد �لدر��شة عند و�شف 

�مل�شكنات، وقد �أو�شى �لأ�شتاذ �لذي قاد 

�لدر��شة ب�����رسورة عدم ت�ق����ف مر�شى 

�لقلب عن تن����اول �لعقاقري، لكن ينبغي 

مناق�شة �ملخاطر �ملحتَملة مع طبيبهم.

ويف مقال����ة م�شاحبة للدر��شة، �أُ�شرَي 

�إىل �أنه على �لأطب����اء �أن يك�ن�� حذرين 

عند و�شف م�شاد�ت �للتهابات للمر�شى 

�مل�شنني �لذي����ن لديهم تاريخ من �رتفاع 

�شغط �لدم �أو ف�ش����ل �لقلب، و�أن للبحث 

�آث����ار�ً �شحي����ة وعالجية هام����ة، ب�شبب 

�رتف����اع ��شتخ����د�م �لعقاق����ري و�لتهديد 

�ملتز�يد للرفرفة مع تقدم �لعمر.

بالإجمال، هناك ن�عان من �مل�شكنات: 

�لأفي�نية، وغري �ملخدِّرة، وح�شب �لأطباء 

فاإن تن����اول �لكثري م����ن �أي من �لن�عني 

ميكن �أن يهدد �حلياة، كما �أن تناول هذه 

�لأدوي����ة مع �أدوية �أخرى قد يهدد �حلياة 

�أي�شًا.

بعد مرور �أكر من 3 �أيام على تناول 

جرعة ز�ئدة من �مل�شكنات غري �ملخدِّرة، 

تبد�أ �أعر��س �لف�ش����ل �لكبدي يف �لظه�ر، 

وقد يتط�ر �لأمر �إىل ف�شل كل�ي و�لتهاب 

يف �لبنكريا�����س، فاإذ� �شاه����دت �شخ�شًا 

ياأخذ جرعات ز�ئدة من �مل�شكنات �طلب 

له �لرعاي����ة �لطبية ف�ر�ً، ومن �ل�رسوري 

�لنتباه �إىل ع����دم وق�ع هذه �لأدوية يف 

�أيدي �لأطفال، ومر�قبة �شحتهم، و�رسعة 

طلب �لرعاية �لطبية يف حال تناُول طفل 

جرعة كبرية من �أحد �مل�شكنات.

هناك عالمات حتذير من تناول جرعة 

ز�ئدة من �مل�شكنات �ملخدرة، منها:

ي�شبح ب�ؤب�ؤ �لعني �شغري�ً جد�ً.

�شًا �أو هل��شة. ُت�شبب ت�ش�ُّ

و�ل�شاقني  للذر�ع����ني  ه����ز�ت  حُتدث 

و�أجز�ء �أخرى من �جل�شم.

�ل�شخري �أثناء �لن�م ب�ش�ت عاٍل.

�لآثار �جلانبي����ة للجرعة �لز�ئدة من 

�مل�شّكنات �ملخدِّرة:

م�ش����اكل �لتنف�����س: ي�شب����ح �لتنف�س 

بطيئ����ًا، ب�شبب تناول كمي����ة كبرية من 

�مل�شكن����ات، ويتباط����اأ مع����دل �رسبات 

�لقلب �أو يت�شارع، وينخف�س �شغط �لدم، 

وي�شبح �لتنف�س جُمهد�ً.

�����س وعدم و�ش�ل  نتيج����ة بطء �لتنفُّ

�أوك�شجني يكف����ي لأجز�ء �جل�شم، يتحّ�ل 

ل�ن �جلل����د �إىل �لأزرق، وي�شعر �لإن�شان 

بالرد، وق����د ي�شبب نق�����س �لأوك�شجني 

نق�ش����ًا يف �ل�ع����ي وتلف����ًا يف �خلاليا 

�لدماغ.

�جلرع����ة �لز�ئدة م����ن �مل�شكنات غري 

�ملخدرة:

دو�ء »�أ�شيتامين�ف����ني« م����ن ه����ذه 

�لن�عي����ة غ����ري �ملخ����درة، �إذ� مت تناول 

جرع����ة ز�ئدة منه حت����دث جمم�عة من 

�لأعر��س �خلفيفة خ����الل �أول 24 �شاعة، 

بعدها خ����الل �لي�مني �لث����اين و�لثالث 

ي�شتد �لتقي�ؤ و�لغثي����ان وفقد�ن �ل�شهية، 

ويح����دث �أمل يف �لربع �لعل�ي �لأمين من 

�لبطن.

بعد مرور �أكر من 3 �أيام على تناول 

جرع����ة ز�ئ����دة من ه����ذه �مل�شكنات غري 

�ملخدرة، تبد�أ �أعر��س �لف�شل �لكبدي يف 

�لظه�����ر، وقد يتط�ر �لأمر �إىل ف�شل كل�ي 

و�لته����اب يف �لبنكريا�����س بع����د 5 �أيام؛ 

ح�شب كمية �جلرعة �لز�ئدة.

6 - عك�س حزن / تدفع لأهل �مليت
7 - فاكهة �شفر�ء / وعاء

8 - �أتباع
9 - يهبط به �جلن���دي من �لطائرة 

/ �رس�س

10 - جب���ل ر��ش���خ / لب�شه �لنا�س 
�أيام �لأتر�ك خ�ش��شا

ع��م����دي

1 - ق���ذف بالكلم���ات / �شاح���ب 
�شيء وم�ش�ؤول عنه / معن�ياته يف 

�حل�شي�س

2 - �أك���ر �أهر�م���ات م�رس / حرف 
عطف

3 - يغط���ي �لطي�ر / يف �لقالدة / 
ج��ب

4 - ت��شع فيها �ل�ش�ر / تقال عند 
�ل�شع�ر بالرد / مت�شابهان

5 - حار����س / يتعاط���اه بع����س 
�لريا�شيني لتحقيق �لف�ز

6 - حي��ن منقر�س
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كاريكاتير

ذك����رت اأبح����اث حديثة اأن خط����ر عدم انتظ����ام �رضبات 

القلب يزداد م����دة �سنة بعد فقدان �رضي����ك احلياة، وُيعترب 

هذا ال�سط����راب عاماًل رئي�سيًا يف الإ�ساب����ة بق�سور القلب 

وال�سكتة الدماغية، لتوؤكد هذه النتائج اأن فقدان الأحبة من 

اأ�سعب التحديات التي تنعك�س على احلالة ال�سحية.

وكانت درا�س����ات �سابقة اأ�سارت اإىل اأن فق����دان اأحد اأفراد 

الأ�����رضة ميكن اأن ي�سب����ب دماراً ل�سحة القل����ب على املدى 

الق�س����ر، واأن خطر الإ�ساب����ة بالنوبة القلبي����ة يت�ساعف 

خالل ال�سهر الأول من احل����دث، واخلطر الأعلى يكون خالل 

الأ�سبوع����ن الأول والث����اين من ح����دث الوف����اة، خ�سو�سًا 

م�سكلة الرجفان الأذيني يف القلب، لأ�سخا�س فقدوا �رضكاء 

حياتهم، وت�سبب هذه امل�سكل����ة ال�سحية نق�س تدفق الدم 

لأجزاء اجل�سم.

ومل تتو�سل النتائج اإىل اأن الفقد هو ال�سبب املبا�رض لهذه 

امل�س����اكل ال�سحية، لكنها اأ�س����ارت اإىل اأن م�ستويات التوتر 

العالية تزيد من احتمالت الإ�سابة بالرجفان الأذيني، ومن 

اإنتاج اجل�سم للمواد ذات ال�سلة باللتهابات، ما ينتج عنه 

ت�رضر �سحة القلب.

كث����ر من النا�س ل يعرف����ون ا�سم احل�����رضة التي ناأكلها 

يوميًا، وهي ال�»cochineal«، اأو »الدودة القرمزية«، 

التي تعي�س على نبات ال�سّبار.

وُي�ستخرج ال�سباغ القرمزي من اأنثى »الدودة القرمزية« 

التي ُت�ستخدم لإنتاج الأ�سبغة احلمراء والربتقالية، علمًا اأّن 

الل����ون ياأتي من حم�س »الكرمنيك«، وُيعترب جزءاً اأ�سا�سيًا 

من مكّونات املعلبات والع�سائر، وحلوى الأطفال، و�سطائر 

الربغر، كما ُت�ستخدم هذه ال����دودة يف جميع م�ستح�رضات 

التجميل وال�سباغة، وتعي�س يف اأي منتج حتتوي مكّوناته 

عل����ى الكود »E120«، فهو اخلا�س به����ا، علمًا اأّن ال�رضكات 

املنتجة ل ُتخرب النا�س اأن ما ياأكلونه يحتوى على ح�رضات.

تبل����غ ن�سبة حمت����وى حم�����س »الكرمني����ك« الطبيعي 

امل�ستخ����َرج من ال����دودة، 19-22 ٪، وُتقت����ل هذه احل�رضات 

مبج����رّد الغم�س يف امل����اء ال�ساخ����ن، اأو بالتعر�س لأ�سعة 

ال�سم�����س، اأو البخ����ار، اأو حرارة الف����رن، وُتعطي كل طريقة 

لونًا خمتلفًا. كما يجب اأن جتفف احل�رضات حتى تبلغ ٪30 

م����ن وزن ج�سم احل�رضة الأ�سلي قب����ل اأن تخزَّن من دون اأن 

تتعف����ن، ونحتاج اإىل 70000 ح�����رضة ل�سنع رطل واحد من 

�سباغ الدودة القرمزية.

�سب����اغ »ال����دودة القرمزي����ة« نوعان: خال�س����ة الدودة 

ن����ة م�سنوعة من اأج�سام احل�رضة  القرمزية، وهي مادة ملوَّ

اخل����ام املجففة وامل�سحوق����ة، و»الكارم����ن«، وهي مادة 

ملونة م�ستخَرجة من احل�����رضة، وهي اأكرث نقاًء. ولتح�سر 

»الكارم����ن« يغلى م�سحوق اأج�س����ام احل�رضة يف الأمونيا 

اأو حمل����ول كربونات ال�سوديوم، وت����زال املادة غر الذوابة 

بالرت�سيح، وت�س����اف اإىل املحلول امللحي ال�سايف حلم�س 

»الكرمني����ك« لرت�سيب ملح الأملنيوم الأحمر، ويكون اللون 

نقي����ًا ب�سمان غي����اب احلديد، كم����ا ميكن اإ�ساف����ة كلوريد 

الق�سدي����روز، اأو حم�س الليمون، اأو الب����ورق، اأو اجليالتن، 

����م ب�سيغ����ة امل����ادة املرتِّ�سبة، وت�س����اف كربونات  للتحكُّ

الكال�سيوم اإىل ال�سبة من اأجل احل�سول على تدرجات اللون 

الأرجواين.

ما هي الحشرة التي نأكلها يوميًا؟

هذا ما يصيب القلب بعد وفاة شريك الحياة


