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الفراغ خيرٌ من رئيس يساير الفاسدين

سورية.. تحالف العدوان خائف 
من عودة اإلرهابيين إلى بلدانه

عون يدفع ثمن الوحدة الشيعية 
ني واالنقسام السُّ

FRIDAY 7 OCTOBER - 2016 
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عن  »الــثــبــات«  حتتجب  حمــرم،  مــن  العا�شر  ملنا�شبة 

يف  قرائها  اإىل  تعود  اأن  على  املقبل،  االأ�ــشــبــوع  ال�شدور 

االأ�شبوع الذي يليه، اآملة اأن حتّل املنا�شبة يف العام املقبل 

واالأمة ترفل بكل اأ�شباب وحدتها وقوتها ومنعتها.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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»الثبات« تحتجب األسبوع المقبل

ورقة »مخفيّة« لألسد ستفاجئ العالم

التضييق الغربي على روسيا.. 
وتأثيره على قواعد االشتباك

السعودية بين فكي »جاستا« 
واالنتخابات األميركية

مروان شربل: االستمرار بقانون 
د إشكاليات كبيرة 

ّ
الستين سيول
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هل يشّن أوباما الحرب 
على الجيش السوري؟
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لبنان إلى المجهول؟

ب�ت على اللبن�نيني التع�ي�ش مع الواقع امل�أزوم 

ال���ذي تعي�شه البالد بعيداً ع���ن الره�ن على حلول 

ت�أت���ي من اخل�رج، اأو تف�هم�ت يت���ّم التو�شل اإليه� 

يف الداخ���ل؛ ذل���ك اأن ثمة تق�طعً� ب���ني احل�ش�ب�ت 

الإقليمية والتعقيدات املحلية تق�شي ب�إبق�ء لبن�ن 

�شمن دائرة ال�شطراب وال�شلل اإىل اأن يق�شي اهلل اأمراً 

ك�ن مفعوًل. 

ل �ش���يء ي�شي ب�أن امل�شه���د اللبن�ين �شيخرج عن 

كونه جولت متالحقة من الف�ش�د واخل�شومة والفراغ.. 

القطيعة بني املتخ��شمني حتكم املواقف، ول ط�ولة 

للحوار يجتمعون حوله�.. اخلط�ب العدائي مت�ش�عد، 

ول ي�أخ���ذ بعني العتب����ر م�ش�لح البل���د والن��ش.. 

الن�شي�ق الغريزي يوؤّبد ال�شطف�ف�ت الق�ئمة، ويهدد 

ال�شيغة امليث�قية والعي�ش امل�شرتك. 

الو�شع ب�لغ اخلط���ورة، فيم� الغ�لبية م� زالت 

تنظ���ر اإىل امل�شه���د من خ���الل الزواي���� ال�شيقة.. 

الحتق����ن بني الق����دة �شيد املوق���ف، ويعّب عن 

نف�شه بجرع����ت مرتفعة من اللع���ن والعدوانية.. 

الكراهي����ت املتع�ظمة حتكم نظ���رة كل فريق اإىل 

الآخر، م�شحوبة مب� تي�ّس من �شج�لت و�شدام�ت.. 

ذلك كله يت�شدر امل�شه���د، بينم� يغيب عن الروؤية 

ت�شّي���د الفقر واملخ���درات، وانع���دام فر�ش العمل، 

وارتف�ع معدل اجلرمية، وا�شت�ساء الف�ش�د، وتراكم 

النف�ي����ت، وتف�ّشي الأوبئة، هذا ع���دا عن الك�ش�د 

القت�ش�دي، وت�ش�عد الدَّين الع�م، واحتم�ل اإفال�ش 

الدولة، ووجود م� يق����رب ن�شف ال�شعب اللبن�ين 

من الالجئني ال�شوريني على الأرا�شي اللبن�نية.. 

يتقن اللبن�ني���ون تتبُّع الهوام����ش والتغ��شي 

ع���ن الأ�شل، ويح�رب���ون من اأجل الف���وز ب�لنق�ط 

واجلميع مهّدد بخ�ش�رة ال�سبة الق��شية، ويحبون 

الأ�شئل���ة التف�شيلي���ة، فيم� تغيب ع���ن اأجنداتهم 

الق�ش�ي���� الك���بى.. يتتبعون �شغ�ئ���ر الأمور، يف 

ح���ني اأن امللف�ت الكبى خ�رج الروؤية واملت�بعة.. 

يخت����سون اأزم���ة البلد بكيفي���ة اإدارة جل�شة يف 

جمل����ش الوزراء، اأو ب�خل���الف على تعيني موظف 

يف من�ش���ب، اأو ب�لتن�زع حول مطم���ر للنف�ي�ت، 

بينم� البلد كله مه���دد ب�لدخول يف مرحلة ذهب 

مع الريح.

يحت����ج اللبن�نيون اإىل م� ه���و اأبعد من انتخ�ب 

رئي�ش وق�نون انتخ�بي، واأك���ر من موؤمتر ت�أ�شي�شي 

وعقد اجتم�عي جديد، هم يحت�ج���ون اأوًل اإىل تعلُّم 

ثق�فة النتظ�م يف املجتمع، والعي�ش يف كنف املحبة 

والكرام���ة، ثم يحت�ج���ون ث�نيً� اإىل طبق���ة �شي��شية 

جديدة تدير البالد بعقلي���ة رج�ل الدولة، ل بعقلية 

الع�ش�ب�ت وامللي�شي�ت..

حبيب فيا�ض

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

منذ ط���رح العم����د مي�ش�ل ع���ون م�ش�ألة 

انتخ�ب رئي�ش اجلمهورية مب��سة من ال�شعب، 

ك�ن واثق���ً� اأن ل اأحد �شيج�ريه يف ال�شب�ق اإىل 

بعبدا، لي�ش فقط لأن حيثيته ال�شعبية تتخطى 

ال�ش�رع امل�شيح���ي اإىل غ�لبية �شيعية، ون�شبة 

�ُشنية ودرزية ل ب�أ�ش به�، بل لأن ب�قي الأ�شم�ء 

املطروحة ل تتمتع بدعم قواعد �شعبية ق�درة 

على من�ف�شة ع���ون، وب�لت�يل اأدرك اجلرنال اأن 

رف�ش تعديل الد�شت���ور والنتخ�ب من ال�شعب 

ه���و بداي���ة لرف�ش بع����ش الأقط����ب و�شوله 

اإىل �ش���دة الرئ��شة، بدليل اأن ه���وؤلء الأقط�ب، 

وعدده���م ل يتع���دى اأ�ش�ب���ع الي���د الواحدة، 

يبيعونه كالمً� ل يعّب���د طريقه اإىل بعبدا، لأن 

هذه الطريق ت�شتوجب اأن يحمل فيه� »�شالًل«، 

لعل اأبرزه� »�شلة عني التينة«.

البع����ش يف ال�ش����رع اللبن����ين عموم���ً�، 

وال�ش����رع امل�شيح���ي املوؤيد خل���ط املق�ومة 

خ�شو�ش���ً�، ي�شت�شهل مقولة »ل���و اأراد ال�شيد 

ن�ساهلل ال�شغط عل���ى الرئي�ش بري لنتخ�ب 

العم����د عون رئي�شً�، حل�شل ه���ذا الأمر فوراً«، 

وب�تت امل�ش�ألة وك�أنه� ت�شكيك مب�شداقية حزب 

اهلل جت�ه ع���ون، وقد رّدده� فرق�ء من »القوات 

اللبن�نية« و»تي����ر امل�شتقبل« اأكر من مرة، 

واتهموا ح���زب اهلل بعدم الرغبة بو�شول عون، 

يف حم�ولة منهم لرمي الكرة يف امللعب الآخر.

ب�سف النظر عن اأحّقية الرئي�ش بري بو�شع 

�شلة �سوط على اأكت�ف ع���ون، والتي رف�شه� 

البطري���رك الراعي واعتب اأنه���� ُمهينة لكرامة 

اأي مر�ش���ح للرئ��شة، ورف�شه���� البع�ش الآخر 

من ال�ش����رع امل�شيحي لأنه� تنزع عن الرئي�ش 

العتيد م� اأبقى له اتف�ق الط�ئف من �شالحي�ت، 

لكن واقع احل�ل يف بلد املح��ش�ش�ت الط�ئفية 

يجعل منطق »من بعدن� الطوف�ن« �ش�ئداً يف 

الفكر ال�شي��شي اللبن����ين متى خرجت الأمور 

من حتت �شق���ف املواطنة اإىل زواريب »تن�ت�ش 

ق�لب اجلبنة«.

لي�شت م�ش�ألة �شغط حزب اهلل على الرئي�ش 

بري بهذه ال�شهول���ة، مع علمن� اأن ال�شيد ن�س 

اهلل »ميون«، لكن الوحدة ال�شيعية التي اأ�ّش�ش 

له� الإم�م مو�شى ال�شدر، ا�شتكمله� ال�شيد ن�س 

اهلل ب�حت�ش�نه� وَمْنع امل�ش��ش به�، كي ل يع�د 

امل����رد ال�شيعي اإىل القمقم ال���ذي اأخرجه منه 

الإم����م ال�شدر، وب�تت هن����ك »ق�شمة اأخوة« 

�شم���ن ال�ش�رع اجلم�ه���ري ال�شيعي بنوع من 

»الكوت����« الع�دل���ة بني ح���زب اهلل و»حركة 

اأمل«، �شواء يف عدد النواب مبح�فظتي اجلنوب 

وبعلبك الهرمل، اأو يف عدد البلدي�ت املخ�ش�شة 

للحزب وتلك املخ�ش�ش���ة ل�»احلركة«، فك�ن 

»التق��شم الأخوي« بتف�هم ك�مل، واإذا ا�شتح�ل 

التف�هم ك�ن الئت���الف، واإذا ا�شتح�ل الئتالف 

ُت���رتك الأم���ور للمن�ف�ش�ت الع�ئلي���ة ببع�ش 

البل���دات؛ كم� ح�شل يف النتخ�ب����ت البلدية 

الأخرة، و�شمد اخل���ط الأحمر ال�شيعي يف كل 

ال�شتحق�ق����ت، وب�لت�يل ف�إن الوحدة ال�شيعية 

م�شتم���رة وث�بتة، خ�شو�ش���ً� اأن الرئي�ش بري 

هو الواجهة ال�شي��شي���ة للمق�ومة مع خ�شوم 

الداخل ومع كل اخل�رج، ومهم� ح�شل مبو�شوع 

الرئ��ش���ة فلن ُير�شي حزُب اهلل العم�َد عون اإذا 

ك�ن الأمر ُيغيظ الرئي�ش ب���ري ويهدد الوحدة 

ك ب���ري بوزارتي  ال�شيعي���ة، ل�شيم���� اأن مت�شُّ

امل����ل والنفط هو حق �شيع���ي لي�ش مبواجهة 

نية  احلقوق امل�شيحية بقدر م� هو بوجه »ال�شُّ

احلريري���ة« التي احتك���رت وزارة امل�ل حتى 

نف�د اخلزينة.

واإذا ك�ن���ت »�شل���ة عني التين���ة« ُتعتب 

�ش�بقة يف انته�ك الد�شتور جلهة اأ�شول انتخ�ب 

رئي����ش اجلمهورية، لكن م���� يط�لب به العم�د 

ع���ون يبدو للخ�شوم اأنه اأي�ش���ً� غر د�شتوري، 

لأنه يط�لب بجل�شة تعيني رئي�ش على طريقة 

»اأن���� اأو ل اأحد«، ومع وجود توازن بني حقوق 

اجلرنال ك�أق���وى مر�شح م�شيحي ب�لو�شول اإىل 

بعبدا، وحقوق ال�شيع���ة ب�لتم�شك ب�»ال�شلة« 

ني هو  ك����سط لو�شول���ه، يبقى املوق���ف ال�شُّ

الأكر تعقيداً ب�لنظ���ر اإىل انق�ش�م هذا ال�ش�رع 

ب�شكل ح�د، والرئي�ش �شعد احلريري الذي يقوم 

بجولت »�شندب�دي���ة« يف الداخل واخل�رج ل 

ينفرد بتمثيل هذا ال�ش�رع، ل بل ب�ت يلج�أ اإىل 

مب���داأ ال�شورى �شواء داخ���ل »تي�ر امل�شتقبل« 

اأو بني نوابه املنق�شمني ب���ني موؤيد لفرجنية، 

وموؤيد لعون، وبني راف�ش لالإثنني معً�.

وبنتيجة اجلولت احلريرية الداخلية، ر�شح 

عن اأو�ش�ط احلري���ري اأنه اأعطى كل ط�قته يف 

ال�ش���ر بفرجنية، وُيعطي اأك���ر من ط�قته يف 

ال�ش���ر بعون، لكن���ه يف النه�ي���ة اإذا ا�شطدم 

بعقب�ت رف����ش الإثنني، فلن ي�شتطيع اأن ي�أخذ 

على ع�تقه وحده ا�شتم���رار املق�مرة مب� بقي 

من ر�شي���ده، و�شيعود لطرح املر�شح الو�شطي، 

خ�شو�شً� اأن مظ�هرات رمزية ح�شلت يف بع�ش 

نية راف�شة لتوجه�ت احلريري يف  املن�طق ال�شُّ

نية  دعم عون، بع���د اأن رف�شت الغ�لبي���ة ال�شُّ

خي�ر ال�شر بفرجنية.

كم� اأن جولت احلريري الدولية والإقليمية، 

�شواء اإىل مو�شك���و اأو اأنقرة اأو الري��ش، لي�شت 

جلل���ب الدعم للعم�د مي�ش�ل عون بقدر م� هي 

ح�جة �شخ�شية للحريري كي ي�شمن نوعً� من 

الدعم الدويل للعودة اإىل ال�ساي مع اأي رئي�ش 

ك�ن، �شواء عون اأو فرجنية، اأو اأي »ج�ن عبيد« 

و�شطي، لكن مفت�ح ال�ساي يف ال�ش�حية، التي 

لن يكتفي �شيده� ب�عت���ذار احلريري وتراجعه 

ع���ن مواقف���ه التي دفع���ت املق�وم���ة ثمنه� 

غ�لي���ً�، بل برتاجع »فرقة احلريري« عن عزف 

الت�ش�ري���ح املع�دية، ويف كلت� احل�لتني يبدو 

احلريري وك�أنه »ابتلع املو�شى«، وهو جمروح 

منه� ُحكمً�، والرئ��شة التي يدفع ثمنه� العم�د 

عون وقد ل ي�شل اإليه� �شيدفع احلريري مق�باًل 

ني هو بداية  له���� اأثم�نً� ب�هظة، والنق�ش�م ال�شُّ

ن���ة اإرثً� عن اأبيه،  النه�ي���ة ملن اعتب اأهل ال�شُّ

وكم���� اأن رئي�ش اجلمهوري���ة العتيد قد يكون 

و�شطيً�، ف�إن رئ��شة احلكومة �شتكون كذلك.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

ني عون يدفع ثمن الوحدة الشيعية واالنقسام السُّ

الحريري سيصطدم بعقبات 
رفض عون وفرنجية وسيعود 

لطرح المرشح الرئاسي 
ين والحكومي الوسطيَّ

�لرئي�شان نبيه بري و�شعد �حلريري و�لنائبان �شليمان فرجنية ومي�شال عون                                           )�أر�شيف(
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همسات

¡ نف�شه ُتراوُده
جزمت اأو�ش����ط كن�شية ب�أن اأحد كب����ر رج�ل الدين 

ت���راوده نف�شه على رئ��ش���ة اجلمهورية، م� ميكن اأن 

ي���وؤدي اإىل قلب الط�ولة، وهو املو�شوع الذي ك�ن قد 

طرحه املذكور م���ع الرئي�ش ال�ش�بق مي�ش�ل �شليم�ن 

قبل مغ�درته ال�شلطة.

¡ من كتف اإىل كتف
يح��اول نائب من البقاع الغربي رب��ط حبال الوّد مع 

ط��رف �صيا�صي فاعل، رغم اأنه مل يوفر فر�صة ليهاجم 

فيه��ا الط��رف املق�ص��ود، وق��د اأب��دى ا�صتع��داداً لنقل 

البندقية اإىل الكتف الآخر.

¡ زي�رة عمل.. ولي�ش �شي��شة
اأكدت اأو�ش�ط يف »تي�ر امل�شتقبل« - جن�ح احلريري 

اأن زي�رة الأخر ملو�شكو ل عالقة له� ب�ل�شي��شة، اإمن� 

ب�عم�ل خ��شة، ويح�ول ال�شتثم�ر عليه� ب�ل�شي��شة 

م���ن خالل طل���ب مواعيد م���ع امل�شوؤول���ني الرو�ش، 

لإعط�ئه� ط�بعً� �شي��شيً�.

¡ بعد اأن خ�س الره�ن
كّلف �صيا�صي و�صاحب موؤ�ص�صة اإعالمية بع�ض الأقالم 

لديه ب�ص��تم �صيا�ص��ة الوليات املتحدة، ل�صيما وزارة 

�ص��وا للخذلن بعد 
ّ
اخلارجية، باعتبار اأنه وفريقه تعر

اأن عقدوا الرهان طوياًل على الأمريكيني.

¡ ملق�طعة اجتم�ع�ت ال�شنيورة
اأ�شدر الرئي�ش �شع���د احلريري توجيهً� للنواب الذين 

يوالون���ه داخل »تي�ر امل�شتقب���ل« بعدم ح�شور اأي 

اجتم�ع يدعو اإليه غرميه يف »التي�ر« الرئي�ش فوؤاد 

ال�شنيورة، اإىل اأن تظهر بع�ش املعطي�ت.

¡ اأقل الأ�سار
راأت م�ص��ادر وزاري��ة اأن رئي�ض احلكومة متام �ص��الم 

ياأم��ل مترير جل�ص��ة جمل���ض الوزراء الي��وم )اخلمي�ض( 

باأقل الأ�رضار املمكنة.. رحمة بالبلد والعباد.

¡ ُخّفي ُحنني
راأت اأو�ش�ط �شي��شية اأن �شفر رئي�ش »تي�ر امل�شتقبل« 

�شع���د احلريري اإثر لق�ئه الأخر م���ع العم�د مي�ش�ل 

ع���ون، ك�ن حم�ولة من���ه للفت اهتم����م ال�شعودية 

ل له اأي لق�ء ر�شمي مع اأي ف�عل  اإليه، لك���ن مل ي�شجَّ

يف الإدارة ال�شعودي���ة، واأ�ش�رت هذه الأو�ش�ط اإىل اأن 

اجلواب الذي ك�ن احلري���ري ينتظره من الري��ش لن 

يجده يف اأي ع��شمة اأخرى.

¡ العالقة بني بكركي وعني التينة
بع��د حمل��ة البطري��رك امل��اروين الكاردينال ب�ص��ارة 

بطر���ض الراع��ي على »ال�ص��لة« التي دع��ا اإليها رئي�ض 

جمل�ض النواب نبيه بري، فرتت العالقة بني الطرفني، 

لتب��داأ عل��ى اإثره��ا الو�ص��اطات لرتمي��م العالق��ة بني 

بكركي وعني التينة، وتو�صيح وجهات النظر.

¡ ل ت�أمين�ت يف »امل�شتقبل«
ُعل���م اأن »تي�ر امل�شتقبل« اأبل���غ املوظفني لديه اأنه 

قرر وقف الت�أمين�ت ال�شحي���ة ال�شت�شف�ئية، مكتفيً� 

ب�ل�شم����ن الجتم�ع���ي، مم� �شيزي���د مع�ن�ة هوؤلء 

املوظفني. كم� ُعلم اأن مقربني من رئي�ش »التي�ر« اأن 

حر�شه اخل��ش مل يقب�شوا رواتبهم منذ اأ�شهر.

ف ق�تل ¡ تق�شُّ
اأف��ادت معلوم��ات م��ن ال�ص��عودية اأن ع��دداً كبرياً من 

الأم��راء ورج��ال الأعمال ب��داأ خطوات مت�ص��ارعة يف 

ك�ص��ف اإمكاني��ة العم��ل وفت��ح م�ص��اريع يف ع��دد من 

ف  عوا�ص��م العامل، بعد اأن بداأت الريا�ض عمليات تق�صُّ

وا�ص��عة، تط��ال خمتل��ف املج��الت، ومنه��ا اعتم��اد 

التق��ومي امليالدي ب��دل الهجري من اأج��ل توفري نحو 

ع���رضة اأي��ام �ص��نويًا، م��ا يعني توف��ري ثلث �ص��هر من 

معا�ص��ات وروات��ب وموظف��ي وم�ص��تخدمي القط��اع 

العام والقوات الأمنية.. وغريها من التدابري التق�ّصفية 

القا�ص��ية، خ�صو�ص��ًا جله��ة رف��ع الدعم ع��ن كثري من 

اخلدمات.

يقرتب الف���راغ الرئ��شي رويداً 

من ع�مه الث�ل���ث، فيم� يبدو اأن 

اللبن�ني���ني اعت����دوا على غي�ب 

اأن  �شخ����ش الرئي����ش، خ�شو�شً� 

َمن جل�ش عل���ى كر�شي بعبدا يف 

ال�شن���وات الأخ���رة مل يقم بدور 

يجتذب ثقتهم، ب���ل على العك�ش 

م���ن ذلك؛ ج�ءت جترب���ة »اتف�ق 

اأي احتم�ل بتكرار  الدوحة« لتئد 

جترب���ة الرئي����ش »الو�شط���ي«، 

الذي �سع�ن م� راأين�ه يتنّكر مل� 

التزم به، ويلتحق مب�سوع اأعداء 

�شع����ر مته�لك هو  �شورية حتت 

»الن�أي ب�لنف�ش«، ذلك ال�شع�ر مل 

يك���ن يف حقيقته �شوى غط�ء واٍه 

عة  املوقَّ التف�ق�ت  على  للخروج 

بني الدول���ة اللبن�ني���ة والدولة 

ال�شورية، ومم�ر�شة كل م� يع�ك�ش 

روح وجوهر تلك التف�ق�ت. 

ك�ن انقالب���ً� ارُتك���ب بح���ق 

لبن�ن وبح���ق رئ��شة جمهوريته، 

لأنه جعل رئي����ش لبن�ن خ�شمً� 

لغة  ال�ش���وري، وجعل  للرئي����ش 

اللبن�ني���ني »لغ���ة  املق�وم���ني 

خ�شبي���ة« يف ق�س بعبدا، وغلّب 

روؤي���ة فريق على اآخ���ر، م� جعل 

التف�هم على �شخ�ش رئي�ش جديد 

اأكر �شعوب���ة، وجعل موقع ودور 

رئ��ش���ة اجلمهورية يخبو ويت�آكل 

بفعل هذا الغي�ب امل�شتمر، مق�بل 

م دور رئ��شة جمل�ش  بروز وت�شخُّ

النواب، لي�ش فقط ب�شبب القدرات 

للرئي����ش  املمي���زة  ال�شخ�شي���ة 

اإ�ش�دة يومية  بري، وهي م�ش���در 

األ�شن���ة رئي����ش احلكومة  عل���ى 

عل���ى  ال�ش��ش���ة  وكل  وال���وزراء 

طريف ال�شطف����ف ال�شي��شي، بل 

لأن واق���ع الدميقراطية اللبن�نية 

يعط���ي رئي����ش جمل����ش النواب 

مثل هذا الدور املتقّدم، ب�عتب�ره 

ممثاًل للوكيل الأ�شيل عن ال�شعب 

اللبن����ين، اأي جمل����ش الن���واب، 

الذي ي�أخ���ذ الوك�لة مب��سة من 

ال�شعب، ويقوم ب�نتخ�ب )توكيل( 

رئي�ش اجلمهوري���ة، الذي مي�ر�ش 

وعندم�  للوكي���ل،  كَوكي���ل  دوره 

يغيب الوكيل الث����ين، لأي �شبب 

ك�ن، تعود الوك�لة والدور للوكيل 

اًل  الأ�ش��شي، اأي جمل�ش النواب ممثَّ

برئي�شه.

ه���ذه احلقيقة الت���ي رمب� مل 

يتنب���ه له� كث���رون، قد جتعلهم 

ب�لتجربة  التغن���ي  يتوّقفون عن 

فف���ي  اللبن�ني���ة،  الدميقراطي���ة 

الولي�ت املتحدة الأمركية، مثاًل، 

ي�شر التوكيل ال�شعبي يف خّطني 

انتخ�ب �شعبي مب��س  متوازَيني، 

ومثله  وال�شيوخ،  النواب  ملجل�ش 

لرئي����ش اجلمهورية، ف���ال يتقدم 

اأحدهم���� على الآخ���ر، ولعل هذا 

ه  الواقع يدف���ع اللبن�نيني للتوجُّ

اإىل �شيغ���ة النتخ����ب ال�شعبي 

املب��س لرئي�ش اجلمهورية، فتحّل 

م�شكلة الهواج�ش املرتاكمة، التي 

حتج���ب الثقة عن رئي�ش ل يلتزم 

ببن�مج وا�ش���ح يحمله ويعلنه 

م�شبقً�، م���ع �شم�ن�ت ب�أل ينقلب 

عليه.

ي���درك جمي���ع اللبن�نيني اأن 

م� بعد اأح���داث �شورية واملنطقة 

ل ميك���ن اأن يك���ون كم���� قبله�، 

والدخ���ول يف جترب���ة انتخ����ب 

رئي����ش متقلِّب للبن����ن قد تدفع 

اإىل ����ساع داخلي دموي،  البالد 

اإىل ط�ب���ور »الدم�ر  ي�شم لبن�ن 

هن�ك  اأن  خ�شو�ش���ً�  العرب���ي«، 

مط�لب���ة لبن�ني���ة �شب���ه �ش�ملة 

ب�أن يكون الرئي����ش املقبل طرفً� 

ولي����ش  الف�ش����د،  حم�رب���ة  يف 

التغطي���ة علي���ه، اأو املح��ش�شة 

في���ه، وب�لت�يل ل جم����ل لإعط�ء 

امللف القت�ش�دي ملن اأوقع لبن�ن 

حتت ع���بء دي���ون تخّطت املئة 

ملي�ر دولر، ول جم�ل لرئي�ش ل 

الدولة  اإع�دة بن�ء  يكون ه�ج�شه 

وترميم موؤ�ش�ش�ته� واحلف�ظ على 

امل�ل الع�م، بل ومالحقة �ش�رقيه� 

اأي���ً� ك�نوا، والن����أي ب�لنف�ش حقً� 

عن مت�هة هذه الطبقة ال�شي��شية 

و�شم�ساته� وف�ش�ده� والفنت التي 

تفتعله���� لإ�شغ�ل اللبن�نيني، مب� 

يحف���ظ �شيغة العي����ش امل�شرتك 

الواح���د، كم� ل جم����ل لو�شول 

واملق�ومة،  �شورية  يع�دي  رئي�ش 

وم���ن ا�شتم���ع اإىل »ن�ش�ئ���ح« 

وزي���ر اخل�رجي���ة الأمركي جون 

كري لوفد املع�ر�ش���ة ال�شورية، 

واعرتافه الوا�شح ب�شقوط م�سوع 

اإ�شق����ط �شوري���ة دول���ة وقي�دة 

وموؤ�ش�ش�ت، ي���درك عقم م� فعله 

فريق من اللبن�نيني بحق عالقتن� 

ب�جل�ر وال�شقي���ق الأقرب، ويدرك 

اأن اإ�ش���الح هذه العالقة يقع جزء 

اأ�ش��شي من���ه على ع�تق الرئي�ش 

الرئي�ش  ه���ذا  انتخ�به،  املزم���ع 

ال���ذي مل يعد ممكن���ً� دخوله اإىل 

ق�س بعب���دا م� مل يحمل م�سوع 

اإ�ش���الح �شي��شي، ل يلغي الطبقة 

ال�شي��شي���ة احل�كمة، لكنه يوقف 

احتك�ره� للحكم وت�شلُّطه� عليه، 

ع���ب التزامه ب�لعم���ل على اإقرار 

الن�شبية  يعتمد  انتخ�ب�ت  ق�نون 

ولبن����ن دائ���رة واح���دة، فه���ذه 

ال�شيغ���ة وحده� حتف���ظ العي�ش 

الواحد، ومتن���ع تغول طرف على 

اآخر. حتى يف اجل�نب القت�ش�دي، 

يدرك كل ع�قل اأن م�شكالت لبن�ن 

القت�ش�دي���ة، الق�ئم ع�شبه� على 

ال�شتراد والت�شدير، وعلى تراكم 

والالجئ���ني  الن�زح���ني  جم���وع 

اإلي���ه، ل ميك���ن حلّه� م���ن دون 

التن�شي���ق مع �شوري���ة، ول ميكن 

لرئي����ش اأن يحكم م� مل ي�شع يف 

ح�شب�ن���ه عدم م�ش�ي���رة الأعراب 

املت�شهين���ني، الذين يندفعون يف 

طريق التح�لف م���ع »اإ�سائيل« 

عليه�،  »النفت�ح«  ولي�ش جمرد 

فمن هو الرئي����ش املقبل الذي ل 

يكون ح�ر�ش���ً� للف�ش�د، ول ي�شّكل 

جرع���ة م�شل له���ذا النظ�م الرّث، 

كم���� ل يكون ب�بً� لدخول ال�سور 

الفنت، وم���ن ينتخب هذا  وعودة 

الرئي����ش؛ جمل�ش ممدِّد لنف�شه، اأم 

�شعب يتوىل زم�م اأمره؟

عدنان ال�ساحلي
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سورية.. تحالف العدوان خائف من عودة اإلرهابيين إلى بلدانه
يف وق���ت يت�صاع���د ����راخ وبكاء 

واأعراب وا�صنطن على  الأمريكيني والغرب 

حلب، مل نَر اأو ن�صم���ع كلمة اأ�صف واحدة 

الإجرامية  الأعم���ال  منهم عل���ى �صحايا 

والإرهابي���ة، خ�صو�صًا جله���ة التفجريات 

النتحارية والإجرامية، والق�صف الع�صوائي 

على املواطنني يف مناطق �صيطرة الدولة 

الوطنية ال�صورية.

اجلي����ش العربي ال�ص���وري وحلفاوؤه 

يف معركته���م لتحرير الأحي���اء املحتلة 

يف حلب من املجموع���ات الإرهابية، اإمنا 

يعملون واجبه���م الوطني لتطهري عا�صمة 

�صوري���ة الثانية م���ن الإرهابيني متعددي 

اجلن�صيات الذين ُح�صدوا من كّل فّج عميق، 

علمًا اأن كل اأن���واع النهب املنظم �صبق اأن 

مور�ص���ت �صد ال�صهباء، فم���ن ين�صى كيف 

اأن الأت���راك ا�صرتوا م���ن ع�صابات الإجرام 

املعامل وامل�صان���ع ب�»تراب امل�صاري«، 

وكي���ف اأن الأتراك اأي�ص���ًا عملوا على نهب 

امل�صانع واإنتاجها، لعلمهم اأن حلب تكاد 

تكون القاعدة ال�صناعية الأوىل يف منطقة 

ال�رق الأو�صط، واإنتاجه���ا النوعي ي�صل 

اإىل جميع قارات العامل؟

وعل���ى ما يب���دو فاإن ه���ذا التحالف 

ال�صيط���اين مل ي�صمع ومل ي���َر التظاهرات 

الك���رى وحركات الرف����ش ال�صعبية التي 

نّظمه���ا احللبيون على الدوام �صد جحافل 

الإره���اب واأ�صياده���م، حت���ى اأن هن���اك 

الكثري م���ن الأح���داث املفتَعل���ة من هذا 

الوطنية  الدولة  ا�صتهداف  التحالف بهدف 

ال�صورية، على نحو م���ا جرى مع القافلة 

الإن�صانية الت���ي مّت ت�صيريها بعد التفاق 

الرو�ص���ي - الأمريكي على وقف العمليات 

احلربي���ة، حي���ث كان ا�صتهدافها مق�صود 

م���ن اأجل توجيه الته���ام اإىل دم�صق، لكن 

الكذب���ة ُك�صف���ت، حيث مل يتب���ني م�صدر 

ا�صتهداف ه���ذه القافلة، ورّج���ح البع�ش 

اأن تك���ون من التحالف نف�ص���ه اأو اأتباعه، 

لغاية دنيئة ج���داً، مع العل���م اأن معظم 

»امل�صاعدات« الإن�صاني���ة التي ت�صل اإىل 

مناطق �صيط���رة الإرهابيني ل ي�صل منها 

اإل الن���ذر القلي���ل للمواطنني املحا�رين 

بن���ريان وبط����ش التكفريي���ني، والذين مل 

تتوفر له���م �صبل الف���رار اإىل مناطق اأكرث 

اأمنًا، بينما هذه امل�صاعدات هي بطريقة اأو 

باأخرى م�صاع���دات للمجموعات امل�صلحة 

وعائالته���ا.. وللتذك���ري هنا فق���ط، ن�صري 

اإىل امل�صاع���دات الإن�صاني���ة الت���ي رمتها 

الطائ���رات الأمريكي���ة اإىل النا�ش يف عني 

العرب )كوباين(، فاإذا بها ُترمى يف مناطق 

�صيطرة »داع�ش«، ويومها اعرتفت وا�صنطن 

بهذا »اخلطاأ«، لكنه »خطاأ مق�صود« عن 

�صابق ت�صّور وت�صميم، وهو جرى يف اأكرث 

من مكان، وع�رات املرات.

حقيق���ة التوّجه الأمريك���ي والغربي 

وال�صهي���وين والرتك���ي والرجعي العربي 

لدعم جمموعات الإرهاب والتكفري، يت�صح 

ب�صورة فا�صحة يف ال�ربة امُلحكمة التي 

ه���ت اإىل غرف���ة عملي���ات دار غزة يف  ُوجِّ

حلب، حيث كان يوج���د فيها اأكرث من 30 

�صابطًا برتب عالية، من اأجهزة خمابرات 

وجيو����ش كل م���ن الولي���ات املتح���دة 

الأمريكية وبريطاني���ا والكيان ال�صهيوين 

وتركي���ا وال�صعودي���ة وقطر، فم���اذا كان 

يفعل هوؤلء يف تل���ك الغرفة �صوى قيادة 

وتخطيط جمموع���ات التوح�ش والإرهاب 

والتكفري امل�صتوَردة من كل اأنحاء العامل؟

لعله م���ن املفيد هنا للتذكري مبا كنا 

ق���د اأ�رنا اإليه قبل عددين من »الثبات«؛ 

اأن جمموع���ات املقاتل���ني الأجان���ب يف 

�صوري���ة بلغ منذ ان���دلع الأزمة ال�صورية، 

حتى �صه���ر اآب املا�صي، اأكرث من 400 األف 

مقات���ل، فكيف جاء كل ه���وؤلء من معظم 

العوا�صم الغربية واخلليجية، وكيف قدموا 

ع���ر الأردن وتركيا والكي���ان ال�صهيوين، 

دون ت�صهيالت وتوفري الإمكانيات لهم، من 

اأجل قت���ل ال�صعب العربي ال�صوري وتدمري 

ح�صارة بالد ال�صام؟

الغ���رب والأمريك���ي ال���ذي ل ي���رى 

م�صاحل���ه اإل مبنظار الكي���ان ال�صهيوين، 

بداأ ي�صعر بخطر الإره���اب التكفريي، لأنه 

اأم���ام �صمود الدول���ة الوطني���ة ال�صورية 

بداأت جمموع���ات الإره���اب بالعودة اإىل 

حي���ث انطلقت، وه���و بدًل م���ن معاجلة 

امل�صكل���ة، ما يزال يح���اول الهروب منها، 

مبنع عودة املجموعات الإرهابية، فيعود 

مرة اأخرى اإىل الإغراءات ال�رية والعلنية 

لهم بدفعه���م للبقاء ما بني بالد الرافدين 

وبالد ال�ص���ام، يف نف�ش الوقت الذي اأخذت 

اجلماع���ات الإرهابية تن�ّص���ق مع الكيان 

ال�صهي���وين اأك���رث فاأكرث، ومل يع���د الأمر 

يقت�ر على »جبهة الن�رة«، بل اأخذ ما 

يدعى »املعار�ص���ة املعتدلة« من وجهة 

نظر وا�صنطن، ُيف�صحون علنًا من عالقاتهم 

الكي���ان ال�صهيوين، ك���ذاك الت�ريح  مع 

ال���ذي اأطلقه م�صوؤول كب���ري يف ما ي�صمى 

»جي�ش ال�صالم«، املدعوم من ال�صعودية، 

ب���اأن ل مرر اأب���داً ليكون هن���اك اأي عداء 

مع »اإ�رائي���ل«، وكذلك احلال كان هناك 

اأكرث من موقف مل���ا ي�صمى »حركة اأحرار 

ال�صام«، وغريها م���ن املواقف املعار�صة 

الت���ي ترى يف »اإ�رائيل« حليفًا و�صديقًا 

وداعمًا.

ب���اأي ح���ال، معركة حل���ب م�صتمرّة 

ومتوا�صلة م���ع توجيه �ربات ا�صتباقية 

هامة �صد املجموعات الإرهابية يف كثري 

م���ن املواق���ع واملناطق، كما ه���و احلال 

يف ري���ف دم�صق ودير ال���زور واإدلب، ومن 

الوا�صح اأن ����راخ املجموعات الإرهابية 

يط���رق اآذان ا�صياده���م، وهو م���ا حاولت 

القيادة العامة للقوات امل�صلحة ال�صورية 

اأن توّفر له���م اخلال�ش، من خالل تاأكيدها 

يف بيان اأن اجلي�ص���ني ال�صوري والرو�صي 

ي�صمنان اخلروج الآمن للم�صلحني وتقدمي 

امل�صاعدات الالزمة له���م.. وكما ُعلم فاإنه 

اإذا كان عدد كبري من امل�صلحني ال�صوريني 

يري���د اأن يعود اإىل كن���ف الدولة الوطنية، 

ر لهم ذل���ك، اإل اأن امل�صلحني  وبع�صهم ُوفِّ

الأجان���ب يريدون العودة م���ن حيث اأتوا، 

لكن اأح���داً ل يوفر لهم ه���ذه املهمة ممن 

دَعمهم و�صّجعهم، وبه���ذا حاول الأمريكي 

قب���ل اأي���ام اأن يوفر لهم ح���اًل عن طريق 

جمل�ش الأمن الدويل، لكنه عجز عن الأمر، 

فك���ررت باري����ش نف�ش املوق���ف قبل 48 

�صاعة، وعن موؤ�ص�صة بان كي مون نف�صها، 

حيث تقدمت باقرتاح لوق���ف اإطالق النار 

يف حل���ب، وهو ما اعترته مو�صكو اأحادي 

اجلان���ب، لحتوائه عنا����ر ل عالقة لها 

مطلقًا بامل�صاأل���ة الإن�صانية، خ�صو�صًا اأن 

م�روع القرار الفرن�صي �صخيف، لدرجة اأنه 

يعود اإىل اأكذوب���ة »الكيميائي« ال�صوري، 

الذي تبني اأنه ي�صتعمل من قَبل الع�صابات 

امل�صلحة، بعلم وخرات اأمريكية وغربية.

اإذاً، معرك���ة حلب م�صتم���رة.. وهي 

قريبًا �صتكون باأكملها ذات عيون خ�راء.

اأحمد زين الدين

صقور 8 و14 آذار تتصدى للحريري
ك�صفت اجل���ولت وامل�صاعي التي قام بها الرئي�ش 

�صعد احلريري يف لبنان، اأن هناك قوى داخلية مرتبطة 

ة منه���ا، كانت من اأحد  بق���وى اإقليمية ودولية وم�صريرَّ

اأبرز اأركان فريق »8 اآذار«، ومنها اأي�صًا من كان ي�صكل 

راأ�ش حربة يف قوى »14 اآذار«، قبل �صقوط الفريقيني، 

لن ت�صمح باإن�صاج »الطبخ���ة احلريرية« الرامية اإىل 

اإعادة انتظام عمل املوؤ�ص�ص���ات، بدءاً بانتخاب رئي�ش 

لعة  للجمهورية، بح�صب ما توؤك���د جهات �صيا�صية مطرَّ

على �صري املباحثات التي يجريها »زعيم امل�صتقبل«.

وبع���د تعرثرُّ م�صاع���ي الأخ���ري داخلي���ًا، ن�صحه 

م�صت�ص���اروه باللجوء اإىل كل من رو�صي���ا وتركيا، من 

اأجل ال�صغط عل���ى اإيران واململكة العربية ال�صعودية، 

لتمرير الت�صوية املرجتاة، وفقًا للجهات املذكورة.

ويف �صياق مت�ص���ل، ويف �صوء ا�صتمرار حماولت 

ا�صتجرار بع����ش القوى الداخلي���ة والإقليمية التدّخل 

اخلارجي يف ال�ص���وؤون اللبنانية، ك�صف م�صاعد رئي�ش 

جمل�ش ال�ص���ورى الإيراين لل�صوؤون الدولية ح�صني اأمري 

عبداللهيان عن رف�ش اإيران طلبًا �صعوديًا لل�صغط على 

حزب اهلل يف امللف الرئا�صي، م�صدداً على اأن حزب اهلل 

ياأخذ قرارته ب�صكل م�صتقّل.

واأكد امل�صوؤول الإيراين اأن بالده تدعم عقد اجتماع 

لل�صخ�صيات امل�صيحي���ة املهمة يف لبنان، يتّم خالله 

اختيار �صخ�صي���ة للرئا�صة، واأن طه���ران �صتدعم هذه 

ال�صخ�صية..

وتعقيبًا على كالم م�صاعد رئي�ش جمل�ش ال�صورى 

الإيراين، ت�صري اجلهات ال�صيا�صية املذكورة اآنفًا اإىل اأن 

الطلب ال�صعودي جاء عر رو�صيا ومنها اإىل اجلمهورية 

الإ�صالمية لل�صغط على كتلة الوفاء للمقاومة لنتخاب 

مر�ّصح غري العماد مي�صال عون.

وترّجح هذه اجله���ات اأن يبذل احلريري ق�صارى 

جهده للع���ودة اإىل ال�رايا الكبرية قبل حلول العام 

2017؛ املوعد املرتقب لإعالن اإفال�ش �ركة »�صعودي 
اأوجيه«، علّه ينقذها، اإذا ت�صّنى له العودة اإىل احلكم.

بالإ�صاف���ة اإىل ذلك، فاإن رئي����ش احلكومة الأ�صبق 

ي���درك متامًا اأن ما ه���و ممكن قبل نهاي���ة هذا العام، 

غري ممكن بعد نهايت���ه، فلم يبَق اأمامه اإل ثالثة اأ�صهر 

للعودة اإىل الق�ر احلكوم���ي؛ قبل موعد ت�صلرُّم الإدراة 

الأمريكية اجلديدة مقاليد احلكم، واطالعها على ملفات 

املنطقة ومنها لبنان، وبالتاأكيد هذا الأمر لن يكون يف 

املدى املنظور.

وم���ا يوؤك���د ارتب���اط الو�صع اللبن���اين مبحيطه، 

خ�صو�ص���ًا �صوري���ة، م���ا �صمع���ه احلريري م���ن وزير 

اخلارجية الرو�صية �صريغي لفروف يف لقائهما الأخري 

يف مو�صكو، حيث دخل رئي����ش الدبلوما�صية الرو�صية 

اإىل الأزم���ة اللبنانّية من »الباب ال�صامي«، لي�صري اإىل 

حج���م ال�صعوبات التي يتعرّ�ش له���ا لبنان من جراء 

وجود اأكرث من مليون لجئ �صوري على اأرا�صيه، ب�صبب 

الإرهابيني املوجودين يف �صورية حاليًا. 

واأتى لفروف باحلّل م���ن خواتيمه، رابطًا الو�صع 

اللبن���ايّن بال�صورّي، اإذ �صّدد على موا�صلة التن�صيق مع 

اجلميع وخ�صو�ص���ا مع اأ�صدقائن���ا يف لبنان، لو�صع 

ح���ل لالأزمة يف �صورية، ي�صب يف �صالح ال�صتقرار يف 

لبنان.

لري���ب اأن هناك موانع داخلي���ة وخارجية تعوق 

اإن�ص���اج »الطبخ���ة احلريرية«، فقد اأك���د وجود هذه 

املوانع رئي�ش املجل����ش النيابي نبيه بري، حني قال 

لزواره: »هناك من يرى انتخاب الرئي�ش يف يومني، ل 

اأ�صارك هوؤلء ت�صورُّرهم«.

ح�صان احل�صن

معركة حلب متواصلة مع توجيه 
ضربات استباقية هامة ضد 

المجموعات اإلرهابية في كثير 
من المناطق السورية

اجلي�ش ال�سوري يتقدم يف حلب وريفها
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¡ خمطط اإرهابي جديد يف �صورية
ذكر تقري����ر ا�صتخباري �صدر الأ�صبوع املا�صي 

اأن غرفة العمليات يف الأردن، وتلك املوجودة 

يف الق�صم املحتل من اجلولن، والتي اأقامتها 

»اإ�رائيل«، و�صعتا خططًا اإرهابية وقّدمتاها 

للمجموعات امل�صلح����ة املوجودة يف جنوب 

�صورية، والتي تلّق����ت موؤخراً �صحنات اأ�صلحة 

ع����ر الأرا�صي الأردنية، اإ�صاف����ة اإىل اأعداد من 

املقاتل����ني لإ�صن����اد امل�صلح����ني يف املنطقة 

اجلنوبية م����ن �صوري����ة. وورد يف التقرير اأن 

من ب����ني بنود اخلط����ة، ت�صل����ل اإرهابيني اإىل 

ال�صورية لرت����كاب عمليات تفجري  العا�صمة 

انتحاري����ة يف �صاحاتها، توق����ع اأعداداً كبرية 

من ال�صحايا، يف وق����ت تقوم جمموعات من 

اأحياء  الإ�صالم« بق�صف  »الن�رة« و«جي�ش 

يف العا�صم����ة ال�صورية، تزامن����ًا مع ت�صعيد 

املجموع����ات امل�صلح����ة عملياتها يف مناطق 

حمتلفة م����ن �صورية. من جه����ة اأخرى، اأكدت 

م�صادر ع�صكرية �صورية ل�»الثبات« اأن اخلطة 

الأردني����ة - »الإ�رائيلية« مّتت درا�صتها من 

اجلهات املعنية يف الدولة ال�صورية، واترُّخذت 

الحتياط����ات الالزمة ملواجه����ة هذا املخطط 

اجلديد.

¡ ال�»ناتو« يدّرب عراقيني ملعركة املو�صل
ن�رشت �سحيفة »ل�ستامبا« الإيطالية تقريراً 

اأ�س��ارت في��ه اإىل جانب م��ن التدريبات التي 

يتلقاها ع�سكريون عراقيون يف الأردن، بدعم 

حلف �سمال الأطل�سي ال�»ناتو«، مو�سحة  اأن 

عددهم حاليًا يتجاوز 350 ع�س��كريًا، على اأن 

ين�س��م اإليهم 350 جنديًا عراقيًا اآخرين خالل 

ت�رشي��ن الأول اجلاري.  وقالت ال�س��حيفة اإن 

�سة 
ّ
احلدود ال�س��مالية لالأردن مع �سورية معر

 قرابة 656 األف لجئ عربها، 
ّ
للخط��ر، وقد مر

كم��ا اأن احلال��ة الجتماعي��ة والقت�س��ادية 

للبالد التي �س��تكون اأي�س��ًا يف خطر، ل�سيما 

مع اإمكانية ت�سلل »اجلهاديني« اإىل خميمات 

الالجئني ال�سوريني، واإمكانية تكرار هجمات 

»تنظيم الدولة« التي وقعت على تلك احلدود؛ 

عل��ى غ��رار ما ح��دث يف ال�س��يف املا�س��ي، 

وملرتني على التوايل.

¡ الإمارات تدير م�روع النف�صال يف اليمن
اأك���د م�ص���در ميني اأن دول���ة الإم���ارات العربية 

املتحدة تدير م�روع النف�صال يف اليمن، اإ�صافة 

اإىل م�صاركتها يف العمليات الع�صكرية �صد اليمن، 

مو�صح���ًا اأنها »ت�رف ع�صكري���ًا على اجلنوب، 

وحتتل عدداً من اجلزر اليمنية«.

¡ م�ر حتذر الكمائن اخلليجية
 م�سدر يف وزارة اخلارجية امل�رشية، لأحد 

ّ
اأ�رش

املقربني منه خالل جل�س��ة خا�سة، اأن القاهرة 

تدرك جي��داً ما حتيك��ه بع�ض ال��دول اخلليجية 

�س��د م�رش ودورها، وتدرك اأي�سًا اأن هذه الدول 

ت�سعى للوقيعة بني �سعب م�رش و�سعب فل�سطني، 

و���رشب العالق��ة املتميزة بني ال�س��عبني، وهذا 

ك دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ُّ
ما اأّكده حتر

العربي��ة،  املتابع��ة  جلن��ة  اإط��ار  يف  موؤخ��راً 

خ�سو�س��ًا بع��د خط��اب الرئي���ض عب��د الفت��اح 

ال�سي�س��ي الأخ��ر اأم��ام اجلمعية العام��ة لالأمم 

املتح��دة، وال��ذي اأ�س��قط ح�س��ابات دول التاآمر 

يف اخلليج التي ُتك��ّن حقداً على م�رش ودورها، 

ومنذ �س��نوات طويلة. ومل ي�س��تبعد الدبلوما�سي 

امل���رشي اأن تلجاأ تلك ال��دول اإىل حتريك بع�ض 

املنّظم��ات واملجموعات الإرهابية يف �س��يناء، 

لالنتقال اإىل حمافظات م�رش تفجراً واإرهابًا، 

يف �س��وء رف���ض م���رش الن��زلق اإىل الكمائن 

اخلليجية التي ت�ستهدف تدمر الأمة.

جمل���ة اخت�رته���ا �صحيف���ة 

»برافدا« الرو�صية يف ذروة الكبا�ش 

الذي و�صل اإىل حدوده الق�صوى بني 

التهديد  عق���ب  ووا�صنطن  مو�صك���و 

الأمريك���ي لرو�صي���ا عل���ى ل�ص���ان 

املتحدث با�صم اخلارجية الأمريكية 

م�صلحة  بهجم���ات  ك���ريي؛  ج���ون 

�صد قواته���ا وم�صاحلها يف �صورية 

كم���ا يف املدن الرو�صي���ة، من دون 

ال�صماء  اإغفاله تهديد مقاتالتها يف 

ال�صورية ب�صواري���خ نوعية م�صادة 

و�صولها  وا�صنطن  اأملحت  للطائرات 

اأي���دي »املجاهدين« عر دول  اإىل 

خليجي���ة.. رزم���ة وقائ���ع خطرية 

الأمريكية برتجمتها  الدارة  تدّرجت 

يف �صوري���ة ب�صكل مت�ص���ارع، بدءاً 

بق�ص���ف قوات اجلي����ش ال�صوري يف 

جبل ال���رثدة بدي���ر الزور، م���روراً 

ب�صحن���ات �صواريخ »غ���راد« التي 

و�صل���ت اإىل اأي���دي مقاتلي »جبهة 

الن����رة« وامليلي�صيات املتحالفة 

معه���ا - باإيع���از اأمريكي - و�صوًل 

اإىل الأخط���ر ال���ذي ر�صدته مو�صكو، 

باجتاه  �رب���ة  باإعداد  واملتمث���ل 

دم�صق والرئي�ش ال�صوري يف الوقت 

ال�صائع الفا�صل عن بدء النتخابات 

الرئا�صي���ة الأمريكية، قوبل بتحذير 

رو�صي �صديد اللهجة لوا�صنطن على 

ل�ص���ان الناطق���ة با�ص���م اخلارجية 

الرو�صية؛ من اأن الإقدام على خطوة 

كهذه �صيت�صبب بتداعيات »مزلزلة« 

على املنطقة باأ�رها.

مل تتاأخ���ر مو�صك���و بالرد على 

بر�صال���ة  الأمريكي���ة  التهدي���دات 

»نارية« من العي���ار الثقيل؛ رو�صيا 

�صلّمت دم�صق اأنظم���ة الدفاع اجلوي 

»اأ�ش 300«، باإع���الن �ريح لوزارة 

الدف���اع الرو�صية، �رع���ان ما قابله 

تهدي���د من جمل����ش الأم���ن القومي 

الأمريكي ب�»در����ش« خيارات بينها 

ع�صكرية �صد النظ���ام ال�صوري.. ثمة 

قرار ينا�صب خط���ورة ما و�صلت اإليه 

التهدي���دات حيال �صوري���ة، عر من 

مو�صكو اإىل طهران، فدم�صق وال�صاحية 

اجلنوبية لبريوت، يق�صي برمي ورقة 

»خمفية« بح���وزة الرئي�ش ال�صوري 

ب�صار الأ�صد، يف وجه املحور املعادي، 

يف توقيت »يفاجئ العامل«، وفق ما 

نقلت �صحيفة »براف���دا« عن م�صدر 

و�صفته ب�»الرفيع« يف وزارة الدفاع 

الرو�صية.

ال�صحيف���ة التي مل تنِف اإر�صال 

مو�صك���و لب�ص���ع اآلف م���ن اجلنود 

بل���دة  مّت جتميعه���م يف  الرو����ش 

ال�صفرية �رق مدين���ة الباب، ربطًا 

بتط���ورات ميداني���ة هام���ة مقبلة 

يف حل���ب، وا�صتعداداً م���ع القوات 

ال�صورية والق���وى احلليفة ل�صتباق 

وامليلي�صي���ات  الرتكي���ة  الق���وات 

العاملة حتت اإمرته���ا من الو�صول 

اإىل املدينة ال�صرتاتيجية، نقلت عن 

املحل���ل الع�صك���ري لوكا�ش مرييف 

����ش مت�صاعد لدى  اإ�صارت���ه اإىل توجرُّ

وا�صنط���ن وحلفائها من قرب حترير 

حلب عل���ى اأيدي اجلي����ش ال�صوري 

وحلفائ���ه الذين �ص���ّدوا اخلناق يف 

الأيام الأخرية على م�صلّحي الأحياء 

اأن ي�صدد  ال�رقية للمدينة، مرجحًا 

ال�صوري �ربة نوعية على  اجلي�ش 

هام�ش مع���ارك ال�صمال، يف اجلبهة 

اجلنوبي���ة، ُتف�صي اإىل حترير درعا.. 

ويف ح���ني اأ�ص���ارت قن���اة »�صكاي 

ني���وز« اإىل اأن رو�صيا ن�رت اأنظمة 

م�صادة لل�صواري���خ داخل الأرا�صي 

لها  ال�صوري���ة لأول م���رة من���ذ تدخرُّ

الع�صكري املبا����ر يف �صورية منذ 

اأكرث من عام، موؤكدة ح�صول اجلي�ش 

ال�صوري ب�صكل مت�صارع على اأ�صلحة 

رو�صية نوعية ُتوجت باأنظمة الدفاع 

اجل���وي »اأ����ش 300«، لفتت حمطة 

»فوك����ش نيوز« الأمريكي���ة اإىل اأن 

 sa 23«منظومات اأر�صل���ت  مو�صكو 

الن�صخة املعدرَّلة  gladiator«؛ 
 »300 »اأ����ش  الأح���دث ملنظوم���ة 

ال�صاروخية اإىل �صورية، كما اأعادت 

اإىل  ال�صرتاتيجية  قاذفاته���ا  معظم 

�صباقًا  مرجح���ة  قاع���دة حميميم، 

وا�صنطن  ب���ني  و�ريع���ًا  �صاخن���ًا 

ومو�صك���و اإىل الرق���ة، حيث ت�صعى 

الأوىل اإىل ا�صتباق غرميتها ودم�صق 

اإىل »قط���ف« ورقة حتري���ر معقل 

»ا�صرتاتيجي«  كاإجن���از  »داع�ش« 

ُي�صّج���ل ن�راً كا�صحًا لباراك اأوباما 

قبيل انتهاء وليته.

اإل اأن لرو�صي���ا راأيًا اآخر، مل تكن 

م�صادفة اأن مترر وكالة »�صبوتنيك« 

الرو�صية خ���راً اأعقب اإعالن���ًا تركيًا 

عن اق���رتاح اأمريكي لأنق���رة بتحرير 

م�ص���رتك للرق���ة. الوكال���ة اأو�صحت 

اأن »وا�صنط���ن واأنق���رة ل ميكنهم���ا 

حتريره���ا من دون رو�صي���ا واإيران«، 

كا�صفة اأن قي���ام املقاتالت الأمريكية 

بن�صف 3 ج�صور على نهر الفرات اأتى 

لاللتف���اف على قرب التح���ام قوات 

من احل�صد ال�صعب���ي العراقي وقوات 

اإيرانية م���ع الق���وات ال�صورية على 

العراقية لالجتاه  ال�صورية -  احلدود 

�صوب الرقة، م���ن دون اإغفالها جزم 

اأن ق���وات اجلي�ش ال�صوري �صتكون يف 

ه���ني اإىل حترير معقل  طليعة املتوجِّ

»داع�ش«.

مي�صي اجلي�ش ال�صوري وحلفاوؤه 

الالفت���ة  الع�صكري���ة  بعملياته���م 

واملت�صارع���ة على جبه���ات حلب، 

بدع���م ج���وي رو�صي مرك���ز، ُمرَفقًا 

بتقاري���ر تلّقفتها دوائ���ر وا�صنطن، 

توؤكد اأن حتريرها مل يعد بعيداً، فال 

عجب اأن ُتبدي ردة الفعل اله�صتريية 

هذه والتهديد بعظائم الأمور، مادام 

الن�ر يف حلب �صيكون مزلزًل، نظراً 

اإىل تداعياته ال�صرتاتيجية الكبرية، 

لي����ش على �صورية فح�صب، بل على 

املنطق���ة باأ�رها.. ه���ذا على وقع 

معلومات �صحافية تناقلتها و�صائل 

اإع���الم عرية ت�ص���ري اإىل اأن دم�صق 

ن�صبت �صواريخ كا�رة يف اجلنوب 

»اإ�رائيل  ب�صحيفة  حدت  ال�صوري، 

الي���وم« اإىل التحذير من اأن الرئي�ش 

ال�صوري ب�صار الأ�صد قد يكون »قاب 

قو�صني اأو اأدنى« من اإطالق مفاجاأة 

»مدّوية« يقلب عرها الطاولة على 

روؤو�ش اجلميع.

ماجدة احلاج

ورقة »مخفيّة« لألسد ستفاجئ العالم

الأ�سد قاب قو�سني اأو اأدنى من اإطالق مفاجاأة مدّوية يقلب بها الطاولة على اأعداء �سورية
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موضوع الغالف6

تصريحات مشعل 
تحفيز لآلخرين 

لالعتراف بأخطائهم
 

ا���س��ت��ح��وذت ال��ت�����ري��ح��ات 

يف  م�سعل  خالد  اأطلقها  التي 

احلركات  يف  »التحوالت  ن��دوة 

االإ�سالمية« على اهتمام وا�سع لدى 

واالإعالمية  ال�سيا�سية  االأو�ساط 

الفل�سطينية، ملا حملته من جراأة 

وقعت  التي  باالأخطاء  االع��راف 

»حني  اأواًل  »ح��م��ا���س«،  فيها 

قطاع  حكم  وا�ست�سهلت  تفرّدت 

ع�ر  نحو  قبل  مبفردها«  غ��زة 

االنق�سام  اأح���داث  بعد  �سنوات 

عام  فتح  حركة  مع  الفل�سطيني 

للقطاع  حكمها  اأن  وظنت   ،2007
اأمر مي�سور ثم اكت�سفت اأنه �سعب 

بالقرار  التفرد  الأحد  يحق  و»ال 

والن�سايل«، وثانيًا  ال�سيا�سي 

يف قول اأبو الوليد اإن االإ�سالميني 

خالل وقت ما �سماه بالثورات قد 

»وقعوا بخطئني، االأول مبالغتهم 

اخلربة  وقلة  املوقف  تقدير  يف 

الدقيقة،  املعلومة  غياب  ب�سبب 

والقدرة  اخل��ربة  نق�س  وال��ث��اين 

�سيا�سية يف  اإقامة �راكات  على 

املنطقة«.

هذه الت�ريحات، واإن اختلفت 

االآراء واملواق���ف حوله���ا، لك���ن 

جميعه���ا تقاطعت عن���د حقيقة 

جراأتها رهنًا يف توقيتها ودالالتها 

ربطًا باللحظة ال�سيا�سية اخلطرية 

التي مترّ بها املنطقة، على وقع ما 

ت�سهده الكثري من دولها، وعندما 

يتناول اأبو الوليد يف ت�ريحاته 

احل���ركات االإ�سالمي���ة، وحرك���ة 

»حما����س« �سمنها، فهو مل مي�س 

ال�سل���وك وح�سب، ب���ل وبتقديري 

ذهب اإىل اأبعد من ذلك، حيث الفكر 

االأيديولوجي الذي يوّجه ال�سلوك 

اأ�سقط و�ريعًا  ال���ذي  ال�سيا�سي، 

جترب���ة »االإخوان امل�سلمني« يف 

احلك���م، وا�ستفرادهم ب���ه بعد اأن 

اأق�سوا االأحزاب والقوى ال�سيا�سية 

جانبًا.

�سّكلت اعرافات اأبو الوليد باأن 

اأخطاًء،  ارتكبت  حركة »حما�س« 

البع�س،  ل���دى  اإيجابية  �سدم���ة 

ووجد فيها فر�سة يجب تثمريها 

واإجن���از  االنق�س���ام  اإنه���اء  يف 

امل�ساحلة املعلّق���ة على ح�ساب 

»فتح« و»حما����س«، وراأى فيها 

لتجربة  تقلي���داً  االآخ���ر  البع�س 

الرئا�س���ات االأمريكي���ة الت���ي ال 

اإالّ حني تغادر  تعرف باأخطائها 

مواقعها يف احلك���م، ونحن نريد 

نقطتني، اأولهما: االعراف  منه���ا 

ت�ستوج���ب  ف�سيل���ة  باخلط���اأ 

ت�سكل  وثانيهم���ا: اأن  الت�سحيح، 

حاف���زاً ل���دى االآخرين م���ن اأجل 

املراجع���ة واالع���راف باالأخطاء 

املرتَكبة، وهي يف اأغلبها فا�سحة 

والوطني،  ال�سيا�س���ي  باملعن���ى 

وحتى االأخالقي.

رامز م�سطفى

ُتق���رع طبول  يوم���ًا بع���د ي���وم 

احل���رب الك���ربى يف �سوري���ة، وتزداد 

الت�ريح���ات املت�سجنة ب���ني كل من 

الرو�س واالأمريكي���ني، خ�سو�سًا بعدما 

�سق���ط االتفاق اله�ّس ال���ذي عقده وزير 

اخلارجية جون كريي مع الرو�س حول 

حلب ووقف العمليات العدائية، والذي 

مل يعّم���ر �س���وى اأيام مع���دودة، خرق 

خاللها امل�سلح���ون الهدنة حواىل 300 

م���رة، وانتهت بق�سف طائرات التحالف 

ال���دويل للجي�س ال�سوري يف دير الزور، 

قابله���ا ق�سف رو�س���ي لغرفة عمليات 

حلب، والت���ي ذكرت تقاري���ر اإعالمية 

اأن���ه قتل فيها �سب���اط »اإ�رائيليون« 

وغربيون واأتراك.

وبالتوازي مع ق���رع طبول احلرب 

وارتفاع وت���رية التهديدات بني الرو�س 

اأنه ما  واالأمريكي���ني، يعتقد البع����س 

زال باإم���كان الرئي�س ب���اراك اأوباما - 

وبالفرة املتبّقية لديه - اإ�سدار االأوامر 

ب�سّن ح���رب على النظ���ام ال�سوري، اأو 

على االأقل �سّن �رب���ات جوية قا�سية 

لتعطيل قدراته اجلوية، ويعطون مثااًل 

على ذلك قي���ام الرئي�س االأمريكي بيل 

كلينتون بق�سف العراق يف اآخر يوم من 

واليته، بينم���ا يعتقد البع�س االآخر اأن 

االأمريكيني باتوا حمَرجني يف �سورية، 

لذا يحاولون التعوي�س عن هذا االإحراج 

بال�راخ والتهديدات.

وبغ�س النظر عن مدى دقة اأي من 

التكهنات الواردة اأعاله، فبال �سّك هناك 

خلط اأوراق كبرية يف املنطقة، واالأ�سهر 

املقبلة �ستك���ون م�سريية يف م�ستقبل 

اأمام  ال�سوري ككل، واالأمريكيون  النزاع 

خيارات ك���ربى يف حال ق���رروا زيادة 

لهم الع�سكري يف �سورية: تدخُّ

اأواًل: خيار احلرب الدولية ال�ساملة 

هو خيار م�ستبَع���د، الأنه ال الرو�س وال 

االأمريكيني م�ستعدون للدخول يف حرب 

مبا�رة يف ال����رق االأو�سط، ملا لهذا 

اخليار من نتائ���ج كارثية على العامل 

اأجمع.

ثاني���ًا: خي���ار احل���رب االأمريكية 

املح���دودة عل���ى اجلي����س ال�س���وري، 

وتعطي���ل قدراته اجلوي���ة، وهو خيار 

مطروح منذ زمن، خ�سو�سًا اأن املتابع 

االإدارة  داخ���ل  التباين���ات  ل�سي���اق 

االأمريكية، يالحظ ما يلي:

منذ بداي���ة االأزم���ة ال�سورية كان 

هناك ق���رار رئا�س���ي وا�س���ح، يدعمه 

التدخل  بع���دم  االأمريكي،  البنتاغ���ون 

الع�سك���ري املبا����ر يف �سوري���ة، الأن 

االأمريكي���ني الذين ما زالوا لغاية اليوم 

يدفعون ثمن ح���روب بو�س يف العراق 

واأفغان�ست���ان، هم بغن���ى عن مغامرة 

ع�سكرية اأخرى ُيدخل���ون فيها اجلي�س 

االأمريكي يف ح���رب يعرفون كيف تبداأ 

وال يعرفون كيف تنتهي.

يف املقابل، كانت وزارة اخلارجية 

االأمريكية خ���الل عهد هيالري كلينتون 

- وكما ك�سف���ت ن�سو�س عقيدة اأوباما 

يف »ذي اتالنت���ك« - متي���ل اإىل مزيد 

ل الع�سك���ري االأمريكي، واإىل  من التدخُّ

اإعطاء املجموعات امل�سلّحة يف �سورية 

ما حتتاج اإلي���ه لالنت�سار يف املعركة 

�س���د النظام ال�سوري. اأما يف عهد جون 

كريي، وبالرغم من جوالته التفاو�سية 

امل�ستمرة م���ع الرو����س، فالغالب اأنه 

وجزء هام م���ن اإدارة وزارة اخلارجية 

كانوا مييلون ل�سالح اخليار الع�سكري، 

والدليل الوثيق���ة االعرا�سية امل�رَّبة 

عن 51 م�س���وؤواًل يف اخلارجية، والتي 

انتق���دت �سيا�س���ة اأوبام���ا يف �سورية 

ل ع�سكري اأكرب، باالإ�سافة  وطالبت بتدخُّ

اإىل تهديدات ك���ريي امل�ستمرة باخلطة 

»ب«، واأخ���رياً كالم كريي امل�رَّب عن 

لقائ���ه م���ع معار�س���ني �سوريني على 

اأعمال اجلمعي���ة العامة لالأمم  هام�س 

املتحدة، ون�رت���ه �سحيفة »نيويورك 

تامي���ز« االأمريكي���ة، والذي ع���رّب فيه 

عن اإحباطه الأن جه���وده الدبلوما�سية 

الإنهاء النزاع يف �سورية مل يتم دعمها 

بعمل ع�سكري ت�سّنه الواليات املتحدة.

االأرجح اأن جون كريي، يف تفاهمه 

االأخ���ري مع الف���روف، كان يراهن على 

تك���رار �سيناري���و الهدن���ة ال�سابق���ة، 

اأي اإل���زام الرو����س وال�سوري���ني بفعل 

ال �س���يء، بينم���ا ُيعط���ى االأمريكيون 

الإعادة  ال���كايف  الوق���ت  وحلفاوؤه���م 

ت�سليح املجموع���ات امل�سلحة ومّدها 

باالإم���داد ال���الزم ال�ستئن���اف القتال، 

بينم���ا ياأخذ امل�سوؤول���ون الع�سكريون 

االأمريكي���ون عل���ى ذلك التفاه���م اأنه 

كان ب�سدد �سحب ورق���ة هامة ميلكها 

االأمريكيون يف ا�سراتيجتهم الع�سكرية 

يف �سوري���ة، وه���ي ورق���ة القتال عرب 

اجلماعات امل�سلحة، فف�سل »الن�رة« 

عن املجموعات امل�سلحة االأخرى يعني 

اإ�سع���اف املجموعات امل�سلحة  فعليًا 

يف مقاب���ل اجلي�س ال�س���وري، فالقتال 

يف �سورية يعتم���د ب�سكل رئي�سي على 

»الن����رة«، وال ميك���ن للبنتاغون اأن 

يخ�ر ورق���ة رابحة يف النزاع ال�سوري 

ب���دون اأن يطلب يف املقاب���ل مكا�سب 

�سيا�سي���ة كربى مل تك���ن موجودة يف 

االتفاق االأخري.

بًا له���ذا اخليار، �سّعد الرو�س  حت�سُّ

من وترية تهديداته���م العلنية، وقاموا 

بتزويد اجلي�س ال�سوري ب�سواريخ »اأ�س 

300«، للدف���اع عن النف����س »القانوين 
وامل����روع يف القان���ون الدويل«، يف 

حال ق���رر االأمريكي���ون املغامرة بهذا 

اخليار.

براأيي، وبناًء على درا�سة املعطيات 

ال�سخ�سية للرئي�س اأوباما، والتاريخية 

املتعلقة بدرو�س احل���روب يف ال�رق 

االأو�سط، وكلف���ة اأي خيار ع�سكري غري 

حم�سوب النتائج، وتاأثريه على نتائج 

االنتخاب���ات االأمريكية، ميكن القول اإن 

االأمريكيني لن يذهبوا اىل خيار احلرب 

م���ع رو�سي���ا وال اإىل خي���ار ال�ربات 

اجلوية املحدودة للجي�س ال�سوري، فما 

مل يفعل���ه اأوباما خالل اأزمة الكيماوي 

لن يفعله وهو يغ���ادر البيت االأبي�س، 

وقد تكون حادثة دير الزور جتربة اأراد 

االأمريكي���ون من خالله���ا اختبار مدى 

ا�ستع���داد الرو�س للرّد، واأتتهم النتيجة 

وا�سحة. 

ل���ذا، �سريّكز االأمريكي���ون يف هذه 

الفرة االنتقالية عل���ى االنت�سار على 

»داع����س« يف املو�سل اأو الرقة، بينما 

يحر�سون يف املقابل على عدم ال�سماح 

للرو�س وحلفائهم بقلب موازين القوى 

التوازن  عل���ى  واالإبق���اء  الع�سكري���ة، 

ال�سلبي بني جمي���ع القوى يف �سورية، 

مم���ا ي�ستنزفها جميعه���ا؛ على طريقة 

»عدو ع���دوي يف ال�رق االأو�سط يبقى 

عدوي«.

د. ليلى نقوال

هل يشّن أوباما الحرب على الجيش السوري؟

ما مل يفعله اأوباما خالل اأزمة الكيماوي يف �سورية لن يفعله وهو يغادر البيت الأبي�ض
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كادت االأم����ور يف �سورية اأن ت�سل 

اإىل م����ا ي�سب����ه االتف����اق عل����ى وقف 

االأعم����ال الع�سكرية فيه����ا بني اأمريكا 

ب�»داع�����س«  وح�ره����ا  ورو�سي����ا، 

و»جبهة الن�رة« بعد اتفاقية الهدنة 

املباحثات  ال�ستئناف  الثانية، متهيداً 

ال�سيا�سية، عّل الرئي�س االأمريكي باراك 

الدميقراطي ي�ستفيدان  اأوباما واحلزب 

منها يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية، 

وت�ستفي����د منه����ا رو�سي����ا يف حتريك 

العجلة ال�سيا�سية يف �سورية، وبالرغم 

من ذل����ك، مل يتجروؤ وزي����ر اخلارجية 

االأمريكي ج����ون كريي عل����ى الك�سف 

عن بنود اتفاقي����ة الهدنة، رغم اإ�رار 

رو�سي����ا على ذلك، مل����ا تخفيه بع�س 

التي ال تر�س����ي املعار�سة  العناوين 

امل�سلحة يف �سورية والبنتاغون، الذي 

اأ�سار اإىل معار�سته �سيا�سة اأوباما يف 

التعاطي مع االأزم����ة ال�سورية، والذي 

اعترب اأي�س����ًا اأن اأداء االإدارة االأمريكية 

هو اأداء خاطئ، وكانت نتيجته تعزيز 

الدور الرو�سي يف �سورية، وهذا ما دفع 

البنتاغون اإىل خ����رق الهدنة واالإغارة 

على اجلي�س ال�س����وري يف دير الزور، 

لتمكني »داع�س« من ال�سيطرة عليه، 

ودفع االأم����ني العام اإىل دعوة جمل�س 

االأمن لالنعقاد وعل����ى جدول اأعماله 

»توجي����ه االتهام لرو�سي����ا بارتكابها 

جم����ازر �س����د االإن�ساني����ة يف حلب، 

املمنوع����ة  االأ�سلح����ة  وا�ستخدامه����ا 

هناك«، ما دف����ع الناطقة با�سم وزارة 

اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا اإىل 

ق����ول اإن االجتماعات االأخرية ملجل�س 

االأمن بات����ت ت�سبه حلق����ات م�سل�سل 

»�سانتا باربرا« االأمريكي.

توّت����رت االأج����واء ال�سيا�سي����ة يف 

الفرة االأخ����رية بني رو�سي����ا واأمريكا 

ومعها الدول االأوروبية، ب�سبب الوجود 

املبا�����ر والقوي لرو�سي����ا يف �سورية، 

والذي اأح����دث نقلة نوعي����ة مل�سلحة 

النظ����ام ال�سوري، كونه����ا �ساعدته يف 

التي  العديد م����ن املناطق  ا�ستع����ادة 

و»الن�����رة«،  »داع�����س«  احتله����ا 

الع�سكرية فيها،  واإ�سعاف املعار�سات 

خ�سو�س����ًا بعد املعرك����ة االأخرية يف 

حلب.

حاولت اأمريكا واالحتاد االأوروبي 

الت�سييق على رو�سي���ا يف اأوكرانيا، 

فكانت ردة فعله���ا اأن و�سعت يدها 

على جزي���رة القرم و�سّمته���ا اإليها، 

وجه���دت اأمريكا يف م�س���ادرة نفوذ 

رو�سي���ا يف �سوري���ة، والق�ساء على 

نظ���ام اال�سد ب�سبب دعم���ه للق�سية 

الفل�سطيني���ة وللمقاوم���ة يف لبنان 

وفل�سطني يف مواجه���ة »اإ�رائيل«، 

لك���ن االإدارة االأمريكي���ة مل ت�ستطع، 

فق���د اأدركت رو�سي���ا خماطر التدخل 

االأمريكي، فاتخ���ذت قرارها بالتدخل 

الع�سك���ري املبا�ر، ال���ذي راأت فيه 

مدخ���اًل لتقوية نفوذه���ا يف �سورية، 

و����رب التكفرييني الذي���ن يهددون 

اأمنها بعد عودتهم من القتال فيها.

حاول����وا تطويق رو�سيا يف جمل�س 

االأم����ن لكنهم ف�سل����وا يف اإدانتها، وقد 

ج����اء كالم املندوبة الرو�سية زخاروفا 

يف ه����ذا ال�سياق: »من غري الوا�سح ما 

هو ذنب رو�سيا.. اإنهم حاليًا يتهمونها 

با�ستهداف القافل����ة االأممية، ومن دون 

تقدمي اأية اأدلة«، عدا اأنهم الي�ستطيعون 

معاقبته����ا، الأنها متتلك حق »الفيتو« 

فيه.

اأمريكا ومعه����ا الغرب يف  جنحت 

الت�سوي����ة يف �سورية،  تعطيل م�س����ار 

لكن احل����رب فيها ال ميك����ن اأن ت�ستمر 

اإىل الوقت ال����ذي ميكن فيه للمعار�سة 

اأن تنت�����ر عل����ى النظ����ام، اأو النظام 

على املعار�سة، الأن هذا االجتاه �سوف 

ياأخذ اأطراف ال�����راع يف املنطقة اإىل 

حرب مفتوحة وغري م�سمونة النتائج، 

و�سيغ����رّي م����ن قواع����د اال�ستب����اك يف 

اأمريكا ورو�سيا، والقائمة  املنطقة بني 

على »احلرب الب����اردة«، التي ا�ستعاد 

الرئي�����س بوت����ني زمام املب����ادرة بعد 

انهيار االحتاد ال�سوفياتي.

اإن جتاُه����ل ق����وة النظ����ام والدول 

الداعمة له، واإبقاء االأزمة ال�سورية يف 

حال����ة ا�ستن����زاف اإىل اأن يحني الوقت 

ال����ذي ي�سبح فيه املي����دان بَيد اأمريكا 

ق����د ياأخذ اجلميع اإىل ح����رب مفتوحة، 

وهذا ما دف����ع بالرو�س����ي اإىل قول اإن 

افق الت�سوية م�س����دود، وباالأمني العام 

حل����زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�ر اهلل لقول 

اإن املي����دان ه����و الذي يح�س����م.. فعلى 

اجلميع التنبه اإىل خماطر هذه املرحلة 

وعدم التذرُّع بالوقت ال�سائع، والتعقل 

والعم����ل على قاع����دة اأن ال غالب وال 

مغلوب يف �سورية، وعليهم اأن يجل�سوا 

على طاول����ة املفاو�س����ات، با�ستثناء 

اإىل  للو�سول  التكفريي����ة،  املجموعات 

الوقت  ُتر�س����ي اجلمي����ع، ويف  نتائج 

نف�سه اإعداد خطة م�سَركة ملواجهتهم، 

الأن خطرهم �سيطال اجلميع. 

هاين قا�سم

التضييق الغربي على روسيا.. وتأثيره على قواعد االشتباك

استنزاف جميع األطراف في 
الحرب السورية سيؤدي إلى حرب 

مفتوحة غير مضمونة النتائج 

وزيرا اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف والأمريكي جون كريي                                                  )اأ.ف.ب.(

زار اأم���ني ع���ام »حركة االأم���ة«؛ ال�سي���خ د. عبد 

النا����ر ج���ربي، مع وف���د علمائي، رئي����س »جمعية 

الغدي���ر«؛ ال�سي���خ غالب كجك، يف مكتب���ه يف مدينة 

اأبيدج���ان )�ساح���ل العاج(، ومّت تب���ادل وجهات النظر 

ب�ساأن االأو�ساع العام���ة واأحوال امل�سلمني يف اأفريقيا، 

خ�سو�سًا اأنهم يتعر�سون لهجمة �ر�سة ت�ستهدف �رب 

الوحدة االإ�سالمية واإ�سعال الفنت، م�سددين على �رورة 

اأن تن�س���ّب كل اجلهود ملواجهة هذا اخلطر املدعوم من 

اإدارة ال�رّ االأمريكية والعدو ال�سهيوين.

كما زار ال�سيخ جربي والوفد املرافق رئي�س اجلالية 

اللبنانية يف اأبيدجان رئي�س املجل�س القاّري االأفريقي 

يف اجلامع���ة اللبنانية الثقافية يف العامل؛ جنيب زهر، 

مطلعًا على اأو�ساع اجلالية اللبنانية وامل�سكالت التي 

تواجهها.

كذل���ك زار �سماحته والوفد املراف���ق جامع ريفريا 

واجلامع���ة االأفريقية االإ�سالمي���ة، حيث األقى حما�رة 

دعا خالله���ا امل�سلم���ني اإىل نبذ التط���رُّف والتع�سب 

والوقوف يف وجه االإرهاب، والت�سّدي للتكفرييني الذين 

ي�سّوهون �سورة الدين االإ�سالمي احلنيف.

اأي�س���ًا زار ال�سيخ جربي والوفد العلمائي املرافق، 

 املجل�س االأعلى لالأئم���ة امل�سلمني يف �ساحل  رئي����سَ

العاج؛ ال�سي���خ اأبو بكر فوفانا. واأ�سار املجتمعون اإىل 

����رورة اإعالن ا�ستنفار علمائ���ي للت�سدي للم�ساريع 

الفتنوي���ة التي يعمل اأع���داء االأم���ة االإ�سالمية على 

ن�ره���ا با�سم االإ�سالم والعمل عل���ى ن�ر قيم ال�سلم 

والت�سام���ح واملحبة واحلوار، التي جاء بها نبي االأمة 

�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، ون�رها بني 

جميع االأمم.

واأك���د املجتمعون عل���ى اأهمية اأن ين���زل العلماء 

ورج���ال الدي���ن اإىل املي���دان لتعلي���م النا����س الدين، 

وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة وامل�سوّهة للدين احلنيف 

والتي ت�سّكل غطاء للتطرف والعنف بكل اأ�سكاله.

لعًا على أوضاع اللبنانيين في أبيدجان
ّ
مط

ب الشيخ جبري: لـتـوحـيـد الـجـهــود لـمـواجهــة الـغـلـو والتعـّصــُ
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السعودية بين فكي »جاستا« واالنتخابات األميركية
امل�أزق ال�سعودي يكرب ويتو�ّسع، وتغرق 

ال�سعودية ب�لهزائم امل�دية واملعنوية؛ يف 

�س�بق���ة مل ت�سهده� الري�����ض منذ الدولة 

ال�سعودية الث�لثة عل���ى عهد عبد العزيز 

اآل �سع���ود، والتي ته���دَّد وجوده� ككي�ن 

د اأو حت���ت �سلطة الع�ئل���ة امل�لكة،  موحَّ

حي���ث تتجه الأمور اإىل ب���دء مرحلة زوال 

الع�ئالت امل�لكة يف اخلليج، وبع�سه� مل 

ي�سل عمره الكي����ين امل�ستقل �سَوريً� اإىل 

مئة ع�م.

ال�رضب����ت عل���ى الراأ����ض ال�سعودي 

تتواىل من احللف�ء والأ�سدق�ء واخل�سوم، 

بل اإن اأكرث ال�رضب����ت ك�نت من احللف�ء 

والأ�سي����د، يف الوق���ت ال���ذي ت����رضخ 

ال�سعودي���ة اأمل���ً� يف جب����ل اليمن ويف 

جنران جيزان.

ك�ن���ت ال�سعودية تنتظ���ر الفَرج من 

النتخ�ب�ت الأمريكية وتتكل على هيالري 

كلينت���ون املتعبة، وبدل التوّكل على اهلل 

�سبح�نه وتع�ىل ا�ستغ�ثوا بكلينتون حتى 

تن�رضهم يف �سورية واليمن والعراق، مع 

اأنهم يكّفرون من ي�ستغيث ب�لنبي الكرمي 

)�سل���ى اهلل عليه واآله و�سل���م(، وقبل اأن 

تفوز كلينتون ب�لنتخ�ب�ت الأمريكية عن 

احلزب الدميقراطي، فقد مّت ذبح ال�سعودية 

على الطريقة الأمريكي���ة ب�لت�س�من بني 

احلزَبني اجلمهوري والدميقراطي، عرب اإقرار 

ق�نون »ج��ست�«، ورف�ض الفيتو الرئ��سي 

للرئي����ض الأمريك���ي ب�راك اأوب�م����.. لقد 

فعله� الأمريكيون وبداأوا بهجر »الع�ئلة 

العجوز« التي انتهت �سالحيته� ومل تعد 

تلّبي احل�ج�ت الأمريكية بعد بلوغه� �سن 

ال�سيخوخة، واتخذوا قراراً ب�أنه ل بد من 

التخلُّ�ض من الع�ئل���ة امل�لكة قبل فوات 

الأوان وخ�س�رة اململكة ب�لك�مل.

وارتب����ك  ذه���ول  يف  ال�سعودي���ون 

وانفع����ل: »لق���د طلّقن� ال�سي���د الأمريكي 

ويفّت�ض عن ع�سيقة جدي���دة«.. لقد �س�ع 

العمر ال�سعودي هب�ًء، فلم تنفع التن�زلت 

ال�سعودي���ة للع���دو »الإ�رضائيل���ي«، ول 

مب����درة امللك عبد اهلل لل�سالم، ول ح�س�ر 

اإي���ران، ول اإ�سق�ط الرئي�ض ب�س����ر الأ�سد، 

ول مق�تل���ة ال�سوفي�ت يف اأفغ�ن�ست�ن، ول 

اأمريكيً�،  املنهوبة  واأموال���ه  النفط  اأ�سع�ر 

ول ت�سنيع التكفرييني، ول ت�سويه الإ�سالم 

وتفتيت امل�سلمني..

ي����رضخ ال�سعودي���ون يف �سحرائه���م 

اخل�وية: م�ذا تريد اأمريك� بعد؟ اأعطين�ه� 

كل م� منلك وم� ل منلك!

بلد الإ�سالم وخ�دم احلرمني ال�رضيفني 

يتح���ّول من التقومي الهج���ري اإىل التقومي 

املي���الدي، لتوف���ري ب�سعة ملي����رات من 

الرواتب، وفق تربيرهم ال�س�ذج، وملي�رات 

ال�سي�ح���ة  الأم���راء يف  ب�أي���دي  النف���ط 

وامللذات..

تعلن الع�ئلة امل�لكة قدرته� على بيع 

املب����دئ والعق�ئد واأكله� حلف���ظ البق�ء، 

كم� ك�ن اجل�هليون ي�أكل���ون اآلهتهم عند 

اجلوع..

ال�سعودي���ة  يق��س���ون  الأمريكي���ون 

ويجرّون اأمراءه���� اإىل املح�كم ويجّمدون 

اأمواله� ويحرموه� م���ن احتي�طه� امل�يل؛ 

يف عملية قر�سنة ف��سحة واعتداء �س�رخ 

ب��سم الق�نون الأمريكي، وال�سعودية حتت 

رحمة ال�سيد الأمريك���ي ك�لعبد ال�سعيف، 

ومع ذلك م���� زالت تق�س���ف اأطف�ل اليمن 

وتتح�ل���ف مع ق�تل اأطف����ل فل�سطني، ول 

تريد اأن ت�ستيقظ من جرميته� وخطيئته�، 

بل تنّفذ م� يقوله الأمريكي الذي يغت�سبه� 

كل يوم وهي ت�سكره على ح�سن تع�مله!

ه���ل يكون املل���ك �سلم����ن اآخر ملوك 

ال�سعودية؟ وهل يتّم تغيري نظ�م احلكم من 

ملك���ي مطَلق اإىل ملكية د�ستورية، لتحفظ 

اأمريك� م�س�حله���� وت�ستنزف م� تبّقى من 

ثروات ال�سعودية، اأم يتّم تق�سيم ال�سعودية 

�سمن امل����رضوع الأمريكي لل�رضق الأو�سط 

اجلديد؟

التحي���ة لأبط����ل اليم���ن، والرحم���ة 

لل�سهداء الأطف����ل الذين اأغرقوا ال�سعودية 

ببحر دم�ئهم امل�سفوكة وهزموا ال�سعودية 

وغ���رّيوا تقوميه���� الهج���ري اإىل ميالدي، 

فف�سحوه� وجعل���وا اأمراءه� يفت�سون عن 

م���ك�ن اآم���ن، وفر�سوا عل���ى حكومته� اأن 

تتق�س���ف وتتك�ّس���ف لتظه���ر عورته� اأم�م 

الع�مل واأم�م �سعبه���� والعم�ل امل�س�كني 

الذين ع�دوا اإىل بالدهم دون رواتب، بعدم� 

بق���وا اأ�سُهراً بال طع�م اأو م����أوى اأو كفيل، 

ور�سول اهلل )�سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم( 

يق���ول بوجوب اإعط�ء الع�مل اأجره قبل اأن 

يجّف عرقه، وم���ع ذلك التزمت ال�سعودية 

نة  ن���ة الوه�بي���ة« ومل تلت���زم ال�سُّ »ال�سُّ

النبوية.

الأمريكية  والنتخ�ب����ت  »ج��ست����« 

وموؤمتر غروزين وتخفي����ض اأ�سع�ر النفط 

واليم���ن و�سورية والع���راق.. يلّفون حبل 

امل�سنق���ة على رقب���ة الع�ئل���ة امل�لكة.. 

فهل تتح���رر ال�سعودية و�سعبه� من الظلم 

الذي بداأ من���ذ حوايل مئتي ع�م مع ولدة 

»املذه���ب الوه�ب���ي« وحت�لف���ه مع اآل 

�سعود؟

عدال���ة ال�سم����ء ل تهمل اأح���داً من 

الظ�ملني، فهي مُتهل ول ُتهمل والب�رضى 

للمظلومني ب���زوال الظل���م.. اإن ال�سبح 

لقريب.

د. ن�سيب حطيط

الكونغر�س الأمريكي قرر لّف حبل امل�سنقة حول رقبة العائلة ال�سعودية احلاكمة

¡ جمعية امل�س�ريع اخلريي���ة الإ�سالمية، ومبن��سبة 
ا�ستقب�ل الع�م الهجري اجلديد، افتتحت مركزاً جديداً 

لتعلي���م القراآن الكرمي يف حمل���ة الرو�سة يف بريوت، 

ح����رضه اإىل ج�ن���ب مدير فرع اجلمعي���ة يف بريوت 

عب���د اهلل عمريي، ح�سد من اأه�يل ب���ريوت وامل�س�يخ 

والوجه����ء. كم� اأق�م���ت اجلمعية احتف����ًل مبن��سبة 

الهجرة النبوية يف م�سل���ى »املهتدين« يف الطريق 

اجلديدة، ورّكزت الكلم����ت على درو�ض وعرب الهجرة 

النبوية.

¡ زار وفد من احلزب ال�س��وري القومي االجتماعي 
رئي�س اجلامعة اللبنانية الوزير ال�س��ابق د. عدنان 

ال�س��يد ح�س��ن، ومّت خ��ال اللق��اء تاأكي��د �رضورة 

اإي��اء اجلامعة اللبناني��ة كل اهتم��ام ورعاية من 

ل احلكوم��ة اللبنانية، والتعاطي مع اأو�س��اعها 
َ
قب

وا�ستحقاقاتها مب�سوؤولية عالية، �سواء جلهة تعين 

رئي���س جديد له��ا، اأو جلهة تطبيق قاعدة ال�س��غور، 

جتنب��ًا لع��دم الوق��وع يف الفراغ، من اأجل �س��مان 

ا�س��تمرارية ال��دور االأكادمي��ي والتح�س��يني الذي 

توؤّديه اجلامعة الوطنية اللبنانية.

¡ كم����ل اخلري؛ رئي�ض املركز الوطني يف ال�سم�ل، 
انتق���د طريقة تع�ط���ي وزارة الزراع���ة مع امللف 

الزراع���ي يف م� يخ����ض احلم�سي����ت و اخل�س�ر 

والف�كهة، و�س���وًل اإىل الأزمة امل�ستجدة املتمثلة 

بعدم القدرة على ت�رضيف انت�ج التف�ح اللبن�ين. 

من جهة اأخرى، دان اخلري م�س�ركة رئي�ض ال�سلطة 

الفل�سطيني���ة حممود عب��ض يف مرا�سم عزاء جزار 

ق�ن� وق�تل الأطف�ل املجرم �سيمون برييز.

¡ ال�سيخ �رضيف توتيو؛ ع�س��و قيادة جبهة العمل 
اال�سامي، اعترب اأن ما يحدث يف �سورية منذ خم�س 

ف اأم��ر موؤمل وحمزن، خ�سو�س��ًا جراء 
ّ
�س��نوات وني

�س��قوط مئ��ات اآالف ال�س��حايا بن قتي��ل وجريح، 

وتهج��ر  املفقودي��ن،  اآالف  مئ��ات  اإىل  اإ�س��افة 

حوايل ع�س���رة ماين �س��وري، عدا الدم��ار الهائل 

واملخي��ف ال��ذي ح��ل يف العدي��د م��ن املحافظات 

واملدن ال�س��ورية. ونب��ه ال�س��يخ توتيو من خطورة 

ا�س��تمرار التدخ��ل اخلارج��ي، وا�س��تغال االأحداث 

ل بع�س الدول االإقليمية 
َ
الدامية يف �س��ورية من قب

والدولية امل�س��تفيدة مما هو حا�س��ل، ودعاهم اإىل 

�رضورة وق��ف الدعم باملال وال�س��اح للجماعات 

االإرهابي��ة املتطرف��ة، واإىل اأهمية امل�س��اعدة على 

اإحياء وتو�سعة ملف امل�ساحلة الوطنية، وتفعيلها 

وتعميمها، بعد اأن ثبت للجميع اأن احل�سم الع�سكري 

م�ستبَعد، واأنه ال بد من احلوار الداخلي للو�سول اإىل 

احلل ال�سيا�سي املرجتى.
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التنازالت لـ»إسرائيل« ومبادرة 
الملك عبد اهلل للسالم 

وحصار إيران ومحاوالت إسقاط 
األسد.. لم تشفع للسعوديين
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د إشكاليات كبيرة
ّ
رأى أن االستمرار بقانون الستين سيول

مروان شربل: المطلوب من الجميع التنازل
لبن�ن اأم����م مفرتق ط���رق خطري جداً 

على اأبن�ئ���ه جت����وزه.. امل�س�ألة وا�سحة 

مت�م���ً� ول ح�ج���ة لال�ستع�نة ب�»لبيب« 

يف�رّض الإ�س����رات.. اإرادة اللبن�نيني ب�لبق�ء 

�سوي���ً� على املحّك؛ اإم���� اأن ي�سري الرئي�ض 

الأ�سبق �سعد احلريري ب�لعم�د عون رئي�سً� 

للجمهورية ويلحقه رئي�ض جمل�ض النواب 

نبي���ه بري املنتَخ���ب منذ الع����م 1992، 

اأو ف����إن امل�سيحيني متجه���ون اإىل اخلي�ر 

ال�سعب املفرو�ض عليهم..

ع���ن �س���وؤون و�سج���ون ال�ستحق����ق 

الرئ��س���ي، واملطب�ت الفج�ئية املو�سوعة 

لك����رض اإرادة واإجم�ع امل�سيحيني، ح�ورت 

جريدة »الثب����ت« وزير الداخلية ال�س�بق 

مروان �رضبل، واإليكم اأبرز م� ج�ء:

يرف�ض مروان �رضب���ل ال�سري ب�لأجواء 

الإيج�بية التي تلّف ال�ستحق�ق الرئ��سي، 

ول ب�لأج���واء املت�س�ئمة اأي�س���ً�، يت�سلّح 

الوزي���ر ال�س�بق ل���وزارة الداخلية ب�ملثل 

ال�سعب���ي: »م� فيك تقول ف���ول ت ي�سري 

ب�ملكيول«؛ علين� انتظ����ر عودة الرئي�ض 

�سعد احلريري لنبني على ال�سيء مقت�س�ه؟

وه���ل م���ن اإمك�ني���ة لتج����وز اإرادة 

امل�سيحيني اجل�معة بو�سع �رضوط على 

الرئي����ض لتقيي���د حراكه؟ يق���ول �رضبل: 

انتخ�ب رئي�ض اجلمهوري���ة يتم من قبل 

جمي���ع الن���واب؛ م�سلم���ني وم�سيحيني، 

بجولته  ي�سع���ى  احلري���ري  والرئي����ض 

احل�سول على توافق حول العم�د مي�س�ل 

ع���ون، ن�أمل اأن تكون اخلواتيم جيدة، اأم� 

بخ�سو�ض م���� ُيحكى عن �سل���ة ك�ملة، 

ف�حلوار وحده يع�لج املو�سوع.. فبع�ض 

لة الك�ملة،  الق���وى ال�سي��سية توؤي���د ال�سَّ

وبع�سه���� الآخ���ر ل يوؤي���د، والنق�س����م 

املوج���ود ح�ليً� ح���ول ه���ذا املو�سوع 

ل ي���وؤدي اإىل انتخ�ب رئي����ض جمهورية 

براأيي. ي�سيف �رضب���ل: يجب اإجراء حوار 

اأو تف�هم حول ال�سلّة للو�سول اإىل نتيجة 

م�سمونة، ومن �سمنه ميكن طرح ال�سوؤال 

الت����يل: م� الذي ميكنه اأن ين�ق�ض يف هذا 

احل���وار؟ وم� الذي ل ميكن���ه اأن ين�ق�سه؟ 

على �سبيل املث����ل، مو�سوع اإقرار ق�نون 

انتخ�ب���ي جدي���د ميكن الت�س����ور حوله 

لطم�أنة جميع القوى ال�سي��سية، وح�سب 

راأيي كل تقريب لوجه�ت النظر املختلفة 

يف ه���ذا املو�سوع اأمر جيد ويخدم العهد 

الرئ��سي العتيد.

قانون االنتخاب

يعترب الوزي���ر مروان �رضب���ل اأن اإقرار 

ق�نون انتخ�بي جديد يقع على م�سوؤولية 

جميع الق���وى ال�سي��سية، ف����إذا مل تتفق 

الق���وى ال�سي��سية داخل الندوة الربمل�نية 

على ق�نون انتخ�بي جديد اأقله ب�»ن�سف 

زائد واحد«، يعن���ي اأنن� متجهون لالإبق�ء 

عل���ى ق�ن���ون النتخ�بي الق���دمي.. يعّقب 

مروان �رضب���ل مت�س�ئ���اًل: انتخ�ب�ت وفق 

ق�ن���ون ال�ستني املع���دَّل يف الدوحة ق�در 

على حف���ظ البلد من مط�لب����ت تبديله.. 

هل من �سم�نة لعدم عودة التظ�هرات اإىل 

ال�س�رع لرف�سه؟ براأيي، ال�ستمرار بق�نون 

ال�ستني �سيخل���ق اإ�سك�لية كبرية، واأغلبية 

القوى ال�سي��سية ت�سكو منه.

يوؤيد وزير الداخلية والبلدي�ت الأ�سبق 

م���روان �رضبل ق�نون الن�سبية للخروج من 

م�أزق التمثيل ال�سحي���ح الذي ي�سكو منه 

جمي���ع اللبن�نيني، ويق���ول: ح�ليً�، يوجد 

ق�ن���ون انتخ�ب���ي ُيطرح بق���وة، يت�سمن 

خليطً� ب���ني الن�سبي���ة والأكرثية، وميكن 

الو�س���ول من خالله اإىل حل مقبول، الأي�م 

وحده� كفيلة برتجي���ح اأي من امل�س�ريع 

�ست�سلكه القوى ال�سي��سية.

املطلوب: التنازل

ن�س����أل م���روان �رضبل ع���ن التف��سيل 

ال���ذي يقتحمه���� »ال�سيط����ن« خلربطة 

الت���وازن الدقيق يف لبن�ن وتهمي�ض القوى 

امل�سيحي���ة، يقول: يجب اأن تتح�ور القوى 

ال�سي��سية فيم� بينه����، ويجب اأن يتن�زل 

اجلمي���ع بع�ض ال�سيء للو�سول اإىل حلول 

مقبول���ة. الجتم�ع�ت واحل���وارات حت�سل 

لإنه�ء خالف م�، واخلالف ل ميكن جت�وزه 

اإل بتن�زل اجلمي���ع، نعم، »كل واحد لزم 

يحط برا�سو« فكرة التن�زل عن مكت�سب�ته 

ل�س�ل���ح البلد والوط���ن، وبراأيي، الق�نون 

الن�سب���ي اأف�سل بكثري م���ن ق�نون خمتلط 

يجمعه مع الأكرثي.

وهل النظ����م اللبن�ين مهدد هذه املرة 

يف ح�ل مل يتفق اللبن�نيون على فتح كوة 

لأزم�ته املتالحقة، �س���واء ب�إيج�د ق�نون 

انتخ�ب���ي ع����دل، اأو ب�ل�سري مب���� يرغبه 

امل�سيحيون يف ال�ستحق�ق الرئ��سي؟ يرّد 

مروان �رضب���ل: ل ميكن التوّقع مب�ذا ميكن 

اأن ت�سري عليه الأمور، لكن الأكيد اأن لبن�ن 

على فوهة ب���رك�ن، ف�إم���� اأن نحّيده عن 

�سظ�ي����ه، واإم� اأن نبقي���ه ونبقى بج�نبه، 

امل�س�ألة تتعلق ب����إرادة اللبن�نيني، لبن�ن 

يعي����ض يف جوار ملته���ب اأمنيً�، املطلوب 

حنكة ودراية ل مب�لة وجت�هل.

ن�س�أل مروان �رضبل عن قراءته للتمديد 

لق�ئد اجلي�ض للمرة الث�لثة، يقول: التمديد 

للعم�د ج�ن قهوجي قرار �سي��سي ب�متي�ز، 

طبعً�، ك�ن ميكن جت�وز ه���ذا القرار بقرار 

موؤ�س�س�ت���ي حم����ض م���ن قَب���ل موؤ�س�سة 

اجلي�ض، لكن انق�س�م ال�سي��سيني على اأهم 

موؤ�س�سة اأمنية اأمر ح��سل مع الأ�سف.

اأحداث �سورية طويلة

الو�سع  اإمك�نية حلحل���ة  وم�ذا ع���ن 

ال�س���وري وانعك��ض ذلك على لبن�ن، �سيم� 

ل الرو�سي �سد  اأنه م�سى ع����م على التدخُّ

ب انفراج م�؟ يرّد  الإره�ب؟ هل ميك���ن ترقُّ

مروان �رضبل: احلرب داخل �سورية جت�وزت 

اخلم����ض �سن���وات، ومعركة حل���ب لي�ست 

النه�ية احلرب هن����ك، وك�أن احلرب بداأت 

من���ذ اأي�م. م� الذي تغ���رّي بعد اجتم�ع�ت 

جني���ف 1 و2 و3..؟ امل�س�ئ���ل لي�س���ت يف 

الدولية.  واملوؤمت���رات  اجلل�س����ت  انعق�د 

اخلالف الدويل حول �سورية م�ستمر، روؤية 

الروؤية  الولي�ت املتح���دة خمتلفة ع���ن 

الرو�سي���ة، كم� اأن م�س�لح تركي� تتع�ر�ض 

ال�سعودية،  الإيرانية، وحتى  مع امل�س�لح 

ويف ظل عدم تط�بق امل�س�لح فيم� بينهم، 

اأو غلب���ة فريق على اآخر، ويف ظل التوازن 

ال���دويل والإقليمي داخل �سوري���ة، الأمور 

لة اإىل اأجل غ���ري م�سمى...  ���دة وموؤجَّ معقَّ

من هن���� نح���ن كلبن�ني���ني نتمنى على 

ق�دتن���� ال�سي��سيني اإنق�ذ لبن����ن ب�إجراء 

تف�هم ج���ّدي وحقيقي، ف�لع��سفة الأمنية 

ال�سورية حول لبن�ن مراب�سة حوله، وعدم 

الته�م���ه اأم�ض ل يعن���ي اأن اخلطر انتهى، 

وح���ده التف�ق كفيل ب�إبع����د هذه الك�أ�ض 

امُلرّة عن �سعبن�.

م���روان �رضبل الراف����ض حتميل فريق 

�سي��سي واحد ع���بء م� يع�ين منه لبن�ن 

م���ن اأزم�ت، يق���ول: ال�سري عل���ى املنه�ج 

احل����يل مل يعد ج�ئ���زاً، ل م�ء ول كهرب�ء 

ول خدم����ت، ونف�ي����ت عل���ى الطرق�ت، 

رئ��سيً�  لة  معطَّ الد�ستوري���ة  واملوؤ�س�س�ت 

ي�رضبه�  والدول���ة  وني�بي���ً�،  وحكومي���ً� 

ال�سلل.. الن�����ض ملّت وتعبت، ف�»هل ننفذ 

بري�سن�«؟ هن� ال�سوؤال.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

شربل: االنقسام الذي 
يشهده لبنان ال يؤدي إلى 

انتخاب رئيس للجمهورية
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توّجه جتم���ع العلم����ء امل�سلمني مبن��سب���ة راأ�ض ال�سنة 

الهجري���ة، اإىل الأمة ب�أ�سمى اآي����ت املب�ركة، منبهً� اإىل اخلطر 

ال���ذي يرت�سد الأمة يف وجوده� ودينه�، وموؤكداً اأن الإ�سالم مل 

يك���ن يومً� اإل دين رحمة واإح�س�ن، ودع���وة للخري و�سمو اإىل 

مك�رم الأخالق، وب�لت�يل ف�إن اأية �سورة يقدمه� الأ�سخ��ض اأو 

اجله�ت لالإ�سالم مغ�يرة لذلك فهي ل متّت اإىل الإ�سالم ب�سلة. 

ولف���ت »التجمع« اإىل اأن العدو الأوح���د لأمتن� والذي يحتل 

املرتبة الأوىل يف �سلم اأولوي�ت هذه الأمة هو العدو ال�سهيوين، 

ال���ذي و�سفه اهلل عز وجل ب�أنه اأ�سد الن��ض عداوة للذين اآمنوا: 

{لتجدن اأ�سد الن��ض عداوًة للذين اآمنواْ اْليهود والذين اأ�رْضكواْ 

ولتجدن اأْقربهْم مودًة للذين اآمنواْ الذين ق�لواْ اإن� ن�س�رى ذلك 

ب�أن مْنهْم ق�سي�سني ورْهب�ًن���� واأنهْم ل ي�ْستْكربون}، وكل من 

ي�سعى لتقدمي عدو اآخ���ر لالأمة هو خم�لف لالإ�سالم وعقيدته 

ومف�هيمه. واأ�س����ر »التجمع« اإىل اأن بلدن���� يحت�سن نعمة 

كبرية ا�سمه� التنوع الط�ئفي واملذهبي، وهو بحّد ذاته ي�سكل 

خطراً على الكي�ن ال�سهيوين الذي �سعى منذ بداية ن�س�أته اإىل 

اأن يكون كي�نً� مذهبيً� يهوديً�، لذا �سعى من بداية ت�سكله اإىل 

اإيق�ع الفتنة بني اأبن�ء وطنن� و�سعى لتق�سيمه.

تجمع العلماء المسلمين هنأ األمة برأس السنة الهجرية
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لي����س كل م���ا يقوله الرج���ل يعنيه 

بالطب���ع، فاأحيانًا يق���ول الرجل بع�س 

اجلم���ل فقط ليخرج م���ن م�شلكة ما مع 

زوجته، اأو حتى ال ُيحدث �شدامًا، وُيعترب 

ذلك اأي�شًا غر�شًا نبياًل من الرجل، اإذ اإنه 

ال يري���د وجود م�شاكل مع عائلته، وكما 

يق���ول خرباء العالق���ات االإن�شانية، فاإن 

الرج���ل يبحث دائمًا عن خمرج ليتجّنب 

ال�ش���دام مع زوجت���ه، ولي�س معنى ذلك 

اأنه قد يكذب بالفعل، الأنه حينما تخربك 

زوجت���ك اأنها تريد منك م�شارحتها باأمر 

ما، فهي تعن���ي هنا اأن جتاملها بكالمك 

الطي���ب، ويح���ّذر االخت�شا�شيون من اأن 

يقع الرجل يف ه���ذا الفخ، لهذا قد يلجاأ 

الرج���ال لبع����س اجلم���ل - »االأكاذيب 

التجميلية« التي حتب �شماعها الن�شاء، 

واإليِك اأ�شهرها:

1- اأنا مهتم ب���ك ولي�س بج�شدك: ال 
ت�شدقي ه���ذه املقولة بتاتًا. كثريات هن 

الفتيات اللواتي وقعن يف م�شاكل كثرية 

ب�شبب ت�شديق هذه الكذبة، الرجل الذي 

لن يهتم بج�شد امل���راأة اأكرث من عقلها.. 

فكوين حذرة.

2- ال يهمن���ي اأن ي���زداد وزنك: اأي�شًا 
ال ت�شّدق���ي ذلك، �شتاأت���ي اللحظة التي 

يقول لك فيها األن تّتبعي الرجيم؟ اأورمبا 

حلظ���ة اأخ���رى ينظر فيه���ا اإىل غريك اأو 

يق���ارن بينك وبني ر�شيق���ات القد. رمبا 

يقول ل���ك ذلك كي ال ت�شعري باال�شتياء، 

لكن لن مي���رّ وقت طويل قبل اأن ميّل من 

قول ذلك ويبداأ بالتململ.. الرجال لي�شوا 

�شبورين على عيوب املراأة.

3- اأري���د اأن اأك���ون مع���ك اأك���رث من 
اأ�شدقائ���ي، لكن ل�شبب ما عليه اأن يكون 

معهم: الرجال ال يف�ّشلون �شيئًا اآخر على 

ال�شهرات واجلل�شات والرفاق، فال ت�شّدقي 

اأنه يف�ّشل ال�شهر معك على ال�شهر معهم 

خالل االأ�شبوع. اأن���ت يف�ّشل ال�شهر معك 

نهاية االأ�شبوع.

4- اأن���ت اأّول ُحب يف حياتي: ح�شنًا، 
كل ام���راأة هي اأول ح���ب يف حياته، ال 

يوجد رجل ب���ال خربات يف احلب )اإال ما 

ندر(، وال توجد امراأة مل تعرف احلب، ولو 

حت���ى يف خيالها. اأنت حب جديد؟ رمبا، 

لكن ثقي اأنك ل�شت االأوىل.

5- في���ِك �شيء غريب: احليلة نف�شها، 
وال���كالم نف�ش���ه: »فيك �ش���يء غريب.. 

خاطف �شاح���ر وفاتن« يجذبه ويجعله 

يالحقك. ح�شنًا، ال يوجد اأي �شيء غريب 

فيك عزيزتي، لكنها حيلة قدمية وعبارة 

جاهزة ي�شتخدمونها با�شتمرار.

6- اأُح���ّب عائلتِك: ه���ذه واحدة من 
االأ�شي���اء التي يقوله���ا فقط كي ي�شعرك 

اأف�شل  باالإطراء، فف���ي نهاية املط���اف، 

طريقة للو�شول اإىل املراأة هي من خالل 

عائلتها.

7- هل ميكننا التحّدث يف املو�شوع 
الحق���ًا؟ يف الواق���ع، »الحق���ًا« تعني 

»اأب���داً«، وما ياأمله قلبّي���ًا هو اأن يتبّدد 

اخل���الف من تلق���اء نف�ش���ه، واأن تن�شي 

املو�شوع بعدها. ال�شاب ال يريد احلديث 

اأبداً، واأن���ِت ال ت�شمحني له بالتهرّب من 

املواجهة.

8- مذاق���ه لذي���ذ ج���ّداً: كال، لي����س 
�شحيحًا، ف���ال �شيء مقارنًة مبا حت�ّضه 

له اأّمه، لكّنه يخ�ش���ى اأن ترتكيه يجوع 

حت���ى امل���وت اإذا قال لِك اإّن���ه مل يحّب 

طبخِك.

9- اأنا اآ�شف، ل���ن اأفعلها مرة اأخرى: 

يف هذه املرحلة من اخلالف، �شيقول اأي 

�شيء فقط كي يجعل���ِك ت�شكتني وينهي 

النقا����س، وعل���ى االأرجح اأّن���ه ال يعلم 

ال�شبب االأ�شا�شي وراء �شجاركما.

10- كال، ال تبدي���ن �شمينة يف هذا 
ال���زي: كي نك���ون واقعّيني هن���ا، ماذا 

ميكن���ه اأن يقول غري ذلك؟ هل يقول لك: 

»نعم، تبدين �شمينة فيه، غرّييه«؟ فهو 

اإّم���ا ال يريد اأن يج���رح م�شاعرك، اأو ال 

يالح���ظ )ال يهتّم اأ�ش���اًل(، اأو ال يريد اأن 

ينتظر �شاعاٍت اإ�شافّية فقط كي جتدي 

بدياًل ترتدينه.

11- حاول���ت االت�شال ب���ك )ال�شبب: 
الدف���اع عن النف����س(: يعتقد كل الرجال 

�ضاً اأنهم »قّدي�ش���ون« اأو رجال طيبون 

جداً، فال ي�شتطي���ع الرجل اأن يفهم ملاذا 

يخّي���ب اأمل زوجته به اأب���داً، فقد تخلى 

ع���ن حياة العزوبية الرائع���ة وا�شت�شلم 

للقف�س الذهب���ي، الإر�شائه���ا، وها هي 

ت�ضخ يف وجهه اإذا ن�شي اإح�شار الدواء، 

اأو االت�شال به���ا اأو االعتذار عن تاأخره، 

لذلك يلجاأ اإىل »الكذبة البي�شاء« وهي: 

»حاول���ت اأن ات�ش���ل الأخ���ربك، لكن مل 

اأ�شتطع«.. وتطول قائمة االأعذار.

)ال�شب���ب: جلعلك  االأف�شل  اأَن���ا   -12
م�ضورة الأنك تزوجت به(: ُيحّب الرجال 

اأن ت���درك زوجاتهم دائم���ًا اأنهم االأف�شل 

واالأقوى واالأو�ش���م.. لذلك ال ت�شدقي اأنه 

من اخرتع ال�شعار اجلديد لل�ضكة، رمبا 

كان يف نف����س الغرفة لك���ن �شعوره اأنك 

اخرتته الأنه االأف�شل �شيجعله يقول دائمًا 

اإن���ه االأف�شل.. فحتى الرج���ال ي�شعرون 

االأكرث  الرج���ال  بال�شغط والغ���رية من 

جناح���ًا، ويحبون اأن يكون���وا متميزين، 

على االأقل يف نظرك اأنت، لذلك ا�شتعدي 

ل�شماع ق�ش����س عن بطوالته ومغامراته 

التي كان فيه���ا البطل الوحيد، والوحيد 

فقط.

13- لن اأتغري بعد الزواج.
14- لن اأجرح م�شاعرك يومًا.

رمي اخلياط

أكاذيب يقولها الرجال.. وتصّدقها النساء

يلف���ت خرباء االإتيكيت اإىل اأنه يف حال كانت �ش���ورة »ال�شيلفي« مب�شاركة اآخرين، فيجب 

ا�شتئذانه���م قبل التقاط ال�شورة ون�ضها عرب مواقع التوا�شل االجتماعي، واالنتباه قبل التقاط 

ال�ش���ورة لناحية اأالّ تكون حمرجة اأو غري الئق���ة لل�شخ�س الذي ت�شاركه »ال�شيلفي«، م�شريين 

اإىل اأن املبالغة يف التقاط �شور »ال�شيلفي« ون�ضها يعك�س عنك �شخ�شية غري م�شتقرة، ويدل 

اإىل اأنك اإمراأة ت�شعى اإىل لفت االأنظار واالنتباه.

ويدع���و االخت�شا�شيون اإىل احرتام القواعد والقوان���ني املتعلّقة باملكان الذي تلتقطني فيه 

�ش���ور »ال�شيلفي«، فبع�س االأماكن ال ي�شمح فيها التقاط ال�شور، نا�شحني ب�ضورة طلب االإذن 

قب���ل التقاط ال�شورة لالأ�شخا�س واملكان، ويف حال التق���اط �شور »�شيلفي« يف حفلة زفاف، 

فيج���ب اأالّ تن�ضي اأي �شورة قبل اال�شتئذان من العرو����س واالأ�شخا�س املوجودين يف الزفاف، 

م�شددين على اأن اأهم ركن يف االإتيكيت هو احرتام راأي اال�شخا�س الذين يرف�شون ن�ض �شورهم 

اأو التقاط ال�شور لهم.

ودعا خرباء االإتيكيت اإىل جتّنب التقاط ون�ض ال�شور يف املنا�شبات احلزينة اأو خالل زيارة 

املري�س داخل امل�شت�شف���ى، معتربين اأن مواقع التوا�شل االجتماعي م�شاحة �شا�شعة تخلو من 

ال�شواب���ط، من هنا يتوّجب عليِك �شبط ح�شابِك بنف�شك، نا�شحني ب�ضورة االبتعاد عن التقاط 

ال�شور ذات احلركات واالإيحاءات الغريبة، الأنها قد تعك�س �شورة �شيئة عن �شخ�شيتك.

َفن%اإلتيكيت
في«

ْ
أصول التقاط »الّسيل

بداي���ة يجب اأن نعلم حقيقة اأ�شا�شية، وهي اأن 

كل ما نق���روؤه الأطفالنا �شيتاأث���رون به، و�شيكون 

عاماًل هام���ًا يف حتبيبه بالقراءة، اأو النفور منها، 

ولذل���ك يجب اأن نحر����س كل احلر�س ونحن نقراأ 

الأطفالنا، فاالختيار ال�شليم ملادة القراءة املعّول 

االأ�شا����س لنجاح اله���دف واملق�شد م���ن القراءة، 

ال�شيم���ا اأن اأطفالنا يف هذه املرحلة )من 3 اإىل 7 

�شنوات( يحّبون الق�ش�س، وهي اأكرث املواد منا�شبة 

لهم، ولي�شت اأي ق�شة تتنا�شب معهم، ولذلك يجب 

مراعاة ما يلي عند اختيار ق�شة لطفلك:

اخت���اري لطفل���ك الق�شة التي ت���دور حول ما 

يعرف���ه من حيوان���ات وطيور ونبات���ات، وكذلك 

ال�شخ�شي���ات املاألوفة لديه، كاالأب واالأم واالإخوة 

واالأ�شدقاء، اأي ال تاأتي ل���ه بالغريب من االأ�شياء 

لتحدثيه عنها.

اختاري لطفل���ك الق�شة الت���ي ميتزج فيها 

اخلي���ال بالواقع الذي يحي���اه، فالع�شفورة  - 

على �شبيل املثال � عن����ض من عنا�ض الواقع 

الذي يح�ّشه طفلك، لك���ن كالمها وحديثها معه 

غري واقعي، وم���ع ذلك فهي من االأمور املقبولة 

لديه، الأنها ت�شبع رغبت���ه يف التخيل، حيث ال 

يبتع���د هذا التخيل عن احلقائ���ق البيئية التي 

حتيط به.

اختاري لطفلك الق�شة الق�شرية، قليلة االأحداث 

واالأ�شخا����س، حتى ميكنه اأن يتابعها، ويتاأثر بها 

دون ملل اأو اإجهاد وت�شتت ذهني وفكري.

اختاري لطفلك الق�شة ذات ال�شور اجلذابة التي 

جتذب���ه اإليها، ولذلك يجب اأن تكون كبرية احلجم، 

وا�شح���ة االألوان، معربة عن اأح���داث و�شخ�شيات 

الق�شة.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف نشّجع أطفالنا على القراءة؟ )1/3(
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قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 

واآله و�شل���م: »اإن اأمَثَل ما تداويتم 

البخاري  )رواه  احُلجام���ة«..  ب���ه 

وم�شلم(.

اأ�شكال  احُلجام���ة �ش���كل م���ن 

العالج يف الط���ب البديل للتداوي، 

وه���ي طريقة طّبي���ة قدمية كانت 

ُت�شتخدم لعالج كثري من االأمرا�س، 

الأن النا�س كان���وا يجهلون اأ�شباب 

الو�شائ���ل  وكان���ت  االأمرا����س، 

العالجية حمدودة جداً.

تعتم���د احُلجامة عل���ى ال�شفط؛ 

على  الكوؤو�س  بع����س  با�شتخ���دام 

موا�ش���ع االأمل، وهن���اك نوعان لها: 

حجامة رطب���ة )ا�شتخدام امل�شارط 

الفا�ش���د(، وحجامة  ال���دم  واإخراج 

جاف���ة، وه���ي م�شابه���ة لطريق���ة 

احلجام���ة الرطبة، لك���ن دون �ضط 

اجلل���د وت�ضيح���ه، واأحيانًا ال يتم 

فيه���ا ت�ضيب الدم���اء، لكن بتغيري 

�شغط اجل�شم الداخلي واخلارجي.

ال�شف���اء  اأن  البع����س  يف����ضّ 

باحلجام���ه ه���و اأن ال���دم الفا�شد 

يخرج من اجل�شم، وه���و الدم الذي 

يحمل كري���ات الدم احلمراء الهرمه، 

اأو ال�شوائ���ب الدموي���ة واالأخ���الط 

الرديئة، التي ت�شل اإىل الدم بطريقة 

اأو باأخرى، ج���راء ا�شتعمال االأدوية 

املختلف���ه والكيماويات، وهذا الدم 

الفا�شد يرتاك���م ويركد ويتجمع يف 

مناط���ق معّين���ة اأثن���اء دورته يف 

اجل�ش���م. اأعلى الظهر ه���ي مناطق 

التدف���ق واجلريان  تتمي���ز ب�شعف 

وبطء حرك���ة الدماء وال�ضيان بها، 

فيكون التخل�س منه بتنقيته ملجرى 

الدم العام، وت�شهيل وتن�شيط تدّفق 

الدم النقي اجلدي���د، وتنتج كريات 

الدم حم���راء جديدة مكان الفا�شدة، 

في�شبح الدم حيويًا و�شحيًا اأكرث.

فوائد احلجامة 

واالأوردة  ال�ضاي���ني  ت�شلي���ك   -1
الدورة  وتن�شيط  والكبرية،  الدقيقة 

الدموية.

واالأوردة  الُعق���د  ت�شلي���ك   -2
الليمفاوية.

3- ت�شليك م�شارات الطاقة.
4- تن�شيط واإثارة اأماكن ردود الفعل 
يف اجل�شم لالأجهزة الداخلية للج�شم، 

فيزي����د انتباه املخ للع�شو امل�شاب، 

اأوامره املنا�شب����ة الأجهزة  فيعط����ي 

اجل�شم الداخلية باتخاذ الالزم.

وال�شموم  االخ���الط  امت�شا�س   -5
واآث���ار االأدوية م���ن اجل�شم، والتي 

توج���د يف جتمع���ات دموية بني 

اجلل���د والع�ش���الت واأماكن اأخرى 

يف اجل�ش���م، واإخراجها عن طريق 

اخلرب�شة اخلفيفة على اجللد.

6- تقوي���ه املناع���ة العام���ة يف 
اجل�شم.

الهرمون���ات، خ�شو�شًا  تنظيم   -7
يف الفق���رة ال�شابعة م���ن الفقرات 

العنقية.

الناحية  العمل عل���ى مواءمة   -8
النف�شية.

9- تن�شيط اأجه���زة املخ واحلركة 
والكالم وال�شمع واالإدراك والذاكرة.

10- تن�شيط الغدد، خ�شو�شًا الغدد 
النخامية.

11- رفع ال�شغط عن االأع�شاب.
التجمع���ات  بع����س  اإزال���ة   -12

واالخالط واأ�شباب االأمل.

13- متت����س االأحما�س الزائدة فى 
اجل�شم.

الكورتي���زون  ن�شب���ة  تزي���د   -14
الطبيعي يف الدم، فيختفي االأمل.

15- حتّفز املواد امل�شادة لالأك�شدة.
16- تقلّل ن�شبة البولينا يف الدم.

17- تقلل من الكولي�شرتول ال�شار يف 
الدم، وترفع ن�شبة الكولي�شرتول النافع.

18- ترفع ن�شبة املورفني الطبيعي 
يف اجل�شم.

19- الوقاية من اجللطة الدماغية.
20- تخفيف اآالم العمود الفقري.

21- حت�شني الروؤيا.
22- لعالج ال�شعف اجلن�شي.

23- لعالج بع�س حاالت العقم.
24- لعالج الت�شنج الع�شلي.

25- للوقاية من اأمرا�س ال�ضطان.
26- للوقاي���ة م���ن بع����س انواع 

ال�شلل.

27- لعالج االأمرا�س النف�شية.
اإ�شافة اإىل م���ا �شبق، ُت�شتخدم 

الروماتي���زم  لع���الج  احلجام���ة 

وخ�شون���ة الركبة، واأم���الح القدم 

وع���رق الن�ش���ا، والنقر�س، و�شعف 

االأذرع واالأرُجل  املناعة، وتنمي���ل 

واآالم البطن.

كما ُت�شتخدم لع���الج البوا�شري 

والنا�ش���ور والربو�شت���ات والكّحة 

املزمنة واأمرا����س الرئة، والقرحة 

واأمرا�س الكل���ى، واالإم�شاك املزمن 

ال���الاإرادي،  والتب���ّول  واالإ�شه���ال 

واالنط���واء واالأرق، و�شيق االأوعية 

الدموية وت�شلُّب ال�ضايني، والتهاب 

فم املعدة وكرثة النوم وح�شا�شية 

الطعام واالأمرا�س اجللدية.

اأمرا�س القلب  وكذلك يف عالج: 

وال�شك���ر والكبد وامل���رارة، ودوايل 

اخل�شي���ة، وداء الفيل، وعالج عدة 

نزيف  منه���ا:  ن�شائي���ة،  اأمرا����س 

الرحم وانقط���اع الدورة واالإفرازات 

احلي����س  وم�ش���اكل  باأنواعه���ا، 

وتن�شيط املبي����س، ووجود حليب 

يف الث���دي بدون حم���ل، واآالم ما 

بعد عملية الرحم، ومغ�س الدورة، 

والتهاب الرحم..

5 - بناء حتت���ي اأ�شفل البناء االأ�شا�شي / ن�شف 
بلبل

6 - من اأجل / نتبع نهجا / �شقيا االأر�س
7 - اأ�شم ا�شارة مثنى / غ�شن

8 - اأعلى / يف هذا املكان
9 - مل���وؤه االإباء وال����ضف )معكو�شة( / حرف 

جازم / اليوم ال�شابق

10 - حوار للت�شلية / نبات ي�شتخرج منه ال�شكر
ع��م���ودي

1 - زخرفة ا�شالمية / ت�شاري�س بحرية حتتوي 
على املرجان

2 - دول���ة افريقي���ة ا�ش�شه���ا عبي���د اأمريكيون 
حمررون اأرادو العودة اإىل اأفريقيا / ياب�شة

3 - حف���ظ حق الوالدي���ن واحرتامهما / ن�شف 
رماد / ن�شوب وانتهاء

4 - لغة و�شعت من االأمم املتحدة لتكون دولية 
ولكنها ف�شلت ف�شال ذريعا

5 - اخلط���اط الوزير وا�شع اأ�ش�س خط الثلث يف 
الدولة العبا�شية

6 - تنتهي حياتها / ثلثا هام
7 - عن����ض من عنا�ض مي���اه البحر تداوى به 
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كاريكاتير

فوود  جانك  رييل  »ذا  مب�رشوع  العاملون  قام 

يف  ث��ورة  باإحداث  احلقيقية(«  ال�رشيعة  )الوجبات 

الطريقة التي ينظر بها املواطنون لبقايا الطعام، وذلك 

من خالل بنوك الطعام اخلا�صة بامل�رشوع واملقاهي 

مقابل  ي�صتطيعون  ما  بدفع  فيها  الزبائن  يقوم  التي 

�رشاء ما يحتاجون اإليه من بقايا الطعام.

القائمون على امل�رشوع يعملون الآن على اتخاذ 

الطعام،  بقايا  عن  مفهومهم  تطوير  اأخرى يف  خطوة 

وذلك ببيع الطعام - الذي لول م�رشوعهم كان �صيوؤول 

م�صريه اإىل مكب النفايات - يف متجر كبري خا�ص بهم، 

اإذ افتتح الفريق موؤخراً م�صتودع »ذا وايرهاو�ص«، وهو 

املتجر الأول بربيطانيا، والذي يهدف اإىل تقليل كمية 

بقايا الطعام التي ُتنتجها اململكة املتحدة كل عام، 

امل�رشوع  ويهدف  طن.  ماليني   10 حوايل  تبلغ  والتي 

اأي�صًا اإىل م�صاعدة الأ�رش املتع�رشة ماديًا، وذلك ببيع 

الحتياجات الأ�صا�صية للمعي�صة باأ�صعار معقولة.

بالقرب  باد�صي  مبنطقة  يقع  الذي  املتجر  يعمل 

من مدينة ليدز، بنف�ص طريقة عمل املقاِهي اخلا�صة 

ي�صتطيعونه  ما  بدفع  الزبائن  يقوم  اإذ  بامل�رشوع، 

كان  ذلك  لول  وال��ذي  املعرو�ص،  الطعام  مقابل  يف 

�صيتجه اإىل �صناديق القمامة.. وعن ذلك يقول الطاهي 

فوود  جانك  رييل  »ذا  م�رشوع  موؤ�ص�ص  �صميث؛  اآدم 

)TRJFP(«: كنا ن�صتقبل كميات �صخمة من الطعام يف 

كان  الطعام  اأن  لدرجة  ليدز،  مبدينة  املركزي  مقرنا 

يزيد عن حاجتنا ومل نكن ن�صتطيع منعه من التعّفن، 

جناحًا  وحقق  للعامة،  امل�صتودع  بفتح  قمنا  عندها 

نتيجة  جمرد  الأم��ر  كان  لذلك،  نخطط  مل  �رشيعًا.. 

لالأن�صطة التي نقوم بها.

واأ�صاف �صميث: معظم الطعام الذي نّقدمه ل ي�صكل 

خطراً ، فنحن حذرون جداً ب�صاأن هذه امل�صاألة. غالبًا ما 

تكون تواريخ ال�صتهالك على املنتجات اعتباطية جداً، 

فمن الذي قال اإن الطعام يف�صد بعد ليل اليوم الأخري 

يف تاريخ ال�صالحية؟ بالن�صبة لنا، مادامت اخل�رشوات 

لي�صت متعفنة، فاإنه ميكن اأكلها.

يف  حمامة  الهندية  ال�رشطة  قوات  اعتقلت 

مت  اأن  بعد  البالد،  �صمال  »باثانكوت«  منطقة 

اإىل رئي�ص  الإم�صاك بها وبحوزتها ر�صالة تهديد 

الوزراء الهندي تاريندا مودي.

و�رشّح رئي�ص ال�رشطة الهندية اأن احلمامة مت اإر�صالها 

من احلدود الع�صكرية بني باك�صتان والهند، وكان ن�صها: 

»مودي، نحن ل�صنا ال�صعب نف�صه الذي تعرفه منذ عام 

1971.. الآن كل طفل على ا�صتعداد للقتال �صد الهند«.
باك�صتان  بني  م�صتعلة  حربًا  هناك  اأن  ُيذكر 

والهند منذ عام 1971، على ق�صية ك�صمري.

أول متجر لبيع بقايا الطعام والمنتجات الغذائية منتهية الصالحية

قوات األمن والشرطة تعتقل حمامة


