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قانون االنتخاب العادل 

ليس مطلبًا فئويًا

قصة مياه عين الفيجة.. حينما صّرح فارس الخوري:
م سورية ال تعجز عن النهوض والتقدُّ

� اليمن ينتصر على العدوان
� تصعيد ترامب السياسي تجاه إيران مقدمة للحرب؟

قانون االنتخاب.. بين خصوصية 
الجبل و»األمالك الخاصة«
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البحث،  طــاوالت  على  ُطرحت  وع�شكرية  اإداريــة  تعيينات  اأن  ُعلم 

بحيث �شيتّم قريباً اإ�شدار مرا�شيم تعيينات يف عدد من املراكز االإدارية 

ال�شاغرة، وي�شاأل املتابعون: هل �شيوافق التيار الوطني احلر على ا�شم 

معّي للمديرية العامة لقوى االأمن الداخلي، كان قد وافق عليه يف 

الع�شكرية وا�شمه  ال�شابق حينما كان العميد �شامل روكز يف اخلدمة 

مطروحاً لقيادة اجلي�س؟

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هل يوافق التيار الوطني الحر؟

مـن »البــاب«.. قـرار مفـاجئ لـألســد

اختباران أمام أميركا لتحسين 
عالقاتها مع روسيا
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ل..  الحل السوري مؤجَّ
وترامب إلى العراق؟
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وجهة نظر انتخابية
 

 الطباخون ف�شاطت الطبخة«، فكيف احلال اإذا كرثت  قيل: »كرثرُ

مع ازدي���اد عدد الطباخني اأعداد الطبخات؟ حينئذ لن جند طبخة 

واحدة �شاحلة.

نق���ول ذلك  مع تزايد ع���دد م�شاريع قوان���ني االنتخاب التي 

يطرحها »الطباخ���ون«؛ كل ح�شب ذوقه ومزاجه وم�شاحله، دون 

اأي اعتب���ار اأو قيمة للمتذوقني احلقيقي���ني وم�شاحلهم وحقوقهم 

الوطني���ة والد�شتوري���ة والقانونية، ودون اأي اعتب���ار للم�شلحة 

الوطنية العلي���ا، والوحدة الوطنية، ويذه���ب االأمر بالبع�ض اإىل 

اخرتاع م�شّوغات واأكاذيب ال تركب على »قو�ض قزح«.

�شتعم���ل على �شبيل  م���ن احلجج والذرائ���ع واالأ�شباب التي ترُ

املثال ال احل�رص، اأنه ال ميكن »تطبيق الن�شبية يف ظل ال�شالح«.. 

هذا وه���م وت�شليل للنا�ض وجلمهور َمن يطرح ه���ذا ال�شعار، الأن 

»ال�ش���الح« اإذا كان يوؤّثر يف العملي���ة االنتخابية، فهو يوؤّثر يف 

النظ���ام االأكرثي، الأن طابع���ه اإلغائي اأواًل، والأن���ه يفر�ض راأيًا اأو 

ت�شويت���ًا بالقوة ثانيًا، ومن يفوز بخم�ش���ني باملئة فا�شلة �شفر 

واحد »50.01« ياأخذ كل املقاعد، ومن يح�شل 49.99 باملئة يكون 

خا�رصاً بالكامل.

وم���ن االأمثلة على ذلك اأن الدكت���ور اليا�ض اخلوري فاز بفارق 

�شوت واحد عن مي�شال فرحات يف انتخابات عام 1960.

وتك���رث هنا االأمثلة عن نواب فازوا بف���ارق اأ�شوات قليلة جداً 

ترتاوح بني 20 و100 ناخب يف العديد من الدورات االنتخابية.

ما يفكر ب���ه ال�شيا�شيون - النواب هو م�شلحتهم فقط، ولي�ض 

امل�شلحة الوطني���ة، فالنائب وليد جنبالط ال ي�شتطيع اأن يرى اأو 

طَلق على املوّحدين  يقبل باأي قانون ال يكرّ�شه الزعيم االأوحد واملرُ

الدروز فقط، وبه���ذا مل يعد ميت ب�شلة اإىل الراحل كمال جنبالط، 

الذي طرح الربنامج املرحلي للحركة الوطنية اللبنانية، الذي من 

�شمن بن���وده االإ�شالحية جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق 

الن�شبية، وو�شل ب���ه االأمر يف اأحد مقاالته اإىل اأن دعا اإىل تطبيق 

الن�شبية، حتى على م�شتوى الق�شاء، واأعطى مثااًل على ذلك ق�شاء 

ال�شوف.

حبذا ل���و يدرك ال�شيا�شيون اأن اأي قان���ون انتخاب يقوم على 

توزيع النواب على اأ�شا�ض طائفي، يخّل بالتوازن، ويجعل �رصائح 

لة، فعلى �شبيل االأمثلة فقط: كربى من الطوائف غري ممثَّ

- 11 األف ناخب ماروين يف بنت جبيل لي�ض لهم نائب، بينما 
4 اآالف ناخب ماروين يف طرابل�ض لهم ممثل.

- 10 اآالف ناخب �شيعي يف جزين لي�ض لهم نائب.
- نحو ع�رصة اآالف ناخب كاثوليكي يف �شور لي�ض لهم نائب.

ني يف ق�شاء بعبدا لي�ض لهم ممثل..  - اأكرث من 8 اآالف ناخب �شرُ

وهلم جرا..

اإذا اأين العدالة يف التمثيل؟

ال ب���د من قانون ي�شمح لكل اللبنانيني باأن يكون لهم متثيلهم 

وي�شاوي بينهم، وذلك ال يتواف���ر اإال بجعل لبنان دائرة انتخابية 

قدة ال�شالح« -  ���ّل »عرُ واح���دة وفق الن�شبية، ويف هذا احلالة ترُ

االأن�شودة الدائمة الأحمد احلريري و»تيار امل�شتقبل«، الأن املواطن 

يق���رتع اأواًل حي���ث يقي���م، والأن كل اللبنانيني م���ن كل الطوائف 

ي�شبح���ون ممثل���ني، خ�شو�شًا اأن هناك كتل���ة ناخبة موزَّعة يف 

خمتلف املناطق، ويبلغ تعداده���ا نحو 400 األف ناخب على اأقل 

تقدير غري ممثلة، على نحو ما ذكرنا.

فهل من ي�شمع؟

�سعيد عيتاين

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
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خ���الل اإطاللته يوم االأح���د املا�شي، 

زّكى االأمني العام حلزب اهلل ال�شيد ح�شن 

ن�رص اهلل قانون الن�شبية، الأنه مينح دون 

�شواه �شمانة لالأقلي���ات، وتوّجه ب�شكل 

خا�ض اإىل اأبناء الطائفة الدرزية، مطمئنًا 

اإياه���م اأن هذا القان���ون يحفظ حقوقهم 

غري منقو�شة، وتقاطعت روؤية ال�شيد مع 

ت�رصيح الوزير ط���الل اإر�شالن عندما زار 

بعب���دا منذ اأيام على راأ�ض وفد من حزبه 

حي���ث قال: »قانون ال�شت���ني اأ�شبح من 

املا�شي، والن�شبية هي التي تقق عدالة 

و�شحة التمثي���ل، وباإمكاننا اأن نتحاور 

على �شكل الدوائر التي تطمئن كل الفئات 

يف البل���د«، وبدوره اأثنى الوزير ال�شابق 

وئام وه���اب على كالم اأر�ش���الن وقال: 

»كالم املري طالل حول الن�شبيه وال�شتني 

دقيق جداً وعني ال�ش���واب، ففي ال�شتني 

ن�شمن فقط مقعدي عالي���ه للدروز، اأما 

البقية فرهن التحالفات«.

امل�شكلة يف كافة القوانني االنتخابية 

املطروحة، اأن االأقطاب اللبنانيني ومعهم 

اإر�ش���الن ووهاب،  القادة ال���دروز اأمثال 

يتحدثون عن وجوب احرتام »خ�شو�شية 

بهمًا يت�شلح  اجلبل«، التي باتت تعبرياً مرُ

ب���ه النائ���ب جنب���الط ومع���ه »اللقاء 

فن  الدميقراطي«، للتم�شك بال�شتني الذي درُ

اإىل غ���ري رجعة، ولن ينفعه »التجميل« 

الذي يقرتحه جنبالط، الأن اخلالف بينه 

وبني القي���ادات ال�شيا�شية جمتمعة هو 

 على تف�شري عبارة »خ�شو�شية اجلبل«.

»خ�شو�شي���ة اجلب���ل« تعن���ي لبع�ض 

امل�شيحي���ني العائدين اإليه اأو املرتددين 

بالعودة، اأنهم »اأهل ذمة« لدى االآخرين، 

وتعني للدروز اأنه���م كاأقليات يعتربون 

هذا اجلبل مالذهم و»موطنهم اخلا�ض«، 

وتعن���ي ل�»اال�شرتاكي���ني« اأن اجلب���ل 

معقله���م، وتعن���ي للنائ���ب جنبالط اأن 

اجلبل هو ل�شاك���ن املختارة اأبًا عن جد، 

وهذا لي�ض غريب���ًا عن الثقافة اللبنانية 

الغاب���رة؛ من���ذ زم���ن اإقط���اع االأرا�شي 

و�ش���واًل اإىل زم���ن االإقط���اع ال�شيا�شي 

املم�شك مبقدرات منطقة معّينة، ويحكم 

اقت�شاده���ا املحل���ي يف بع�ض املناطق 

اللبنانية التي جتد يف الزعيم اأو ال�شيخ 

اأو البيك م���الذ �شعبها بغي���اب الدولة، 

وهناك اأمثل���ة تاريخية يف هذا ال�شياق، 

كزعامة اآل املرعبي يف عكار، واآل كرامي 

يف طرابل�ض، واآل فرجنية يف زغرتا، واآل 

اخلازن يف ك����رصوان، واآل اجلمّيل واملرّ 

يف امل���ن، واآل جنب���الط واأر�ش���الن يف 

ال�شوف وعالي���ه، واآل ال�شكاف يف زحلة 

واالأ�شع���د يف اجلنوب، ب�رصف النظر عن 

زعام���ات انقر�شت ل�شال���ح االأحزاب اأو 

زعامات ت�شترت باأحزابه���ا، لكن م�شكلة 

النائب جنبالط التي متيزه عن غريه اأنه 

مل يثق حت���ى االآن بجدوى توريث جنله 

تيمور، بدليل اأن���ه بايعه لقيادة احلزب 

اال�شرتاكي وزعامة املختارة امل�شتقبلية، 

قي���ادة احلزب.   ث���م ا�شتع���اد موؤخ���راً 

ل�شن���ا هنا يف �شي���اق انتق���اد االإقطاع 

ال�شيا�شي يف منطقة معّينة دون �شواها، 

بل نالم�ض االإقطاع االقت�شادي؛ من ترابة 

�شبلني، اإىل تراب���ة �شكا، مروراأً بك�شارات 

ك�رصوان وكازينو لبنان، اإىل كل م�رصوع 

يعتا����ض منه اللبناني���ون مناطقيًا وهو 

تت رحمة البي���ك اأو الزعيم اأو ال�شيخ، 

مما يجعل »العائ���الت ال�شيا�شية« غري 

اإلغاء ال�شت���ني، ومتم�شكة  را�شية ع���ن 

بالق�ش���اء دائرة انتخابي���ة، واأق�شى ما 

ترت�شي���ه هذه »العائ���الت املناطقية« 

ذات »البيوتات ال�شيا�شية« هو القانون 

االأك���رثي، الذي ه���و ل�شال���ح االأقوياء، 

نتيج���ة امتالكه���م الق���درات و»االأمالك 

اخلا�ش���ة«، والناخب �ش���اء اأم اأبى هو 

ج���زء م���ن اأمالكه���م، مادام���وا ميلكون 

اأر�شه ورزق���ه وتعليم اأوالده وتوظيفهم، 

 واإر�ش���ال اأكالي���ل عن���د دف���ن موتاهم.

رغم كل حم���اوالت تقطيع الوقت ل�رصاء 

املهل، فاإن القانون الن�شبي ي�شلك طريقه 

بتواف���ق الق���وى احلزبي���ة ذات احلجم 

ال�شعب���ي الوازن، رغ���م اأن هذه االأحزاب 

قد تخ����رص جزئيًا به���ذا القانون، لكنها 

ت�شع���ى ال�شتقرار اجتماع���ي، من خالل 

اإتاح���ة الفر�شة لالأقلي���ات »املعار�شة 

لالأحزاب« عرب متثيله���ا �شمن حجمها، 

واإذا كانت »خ�شو�شية اجلبل« حمرتمة 

ل���دى االأقط���اب االآخرين، فه���ي لطماأنة 

اأبن���اء اجلب���ل كاأقلي���ات، ول���ن تكون 

لطماأن���ة زعامة معّينة عل���ى ح�شابات 

اأط���راف اأخرى �شمن الطائف���ة الواحدة، 

الأن املعرك���ة النيابي���ة يف لبنان تتاأثر 

باحليثي���ات امل�شتج���دة، ومن خ�رص يف 

ال�شوي���داء ال�شورية واجل���والن املحتل، 

ويف كاف���ة الرهانات االإقليمية، وتديداً 

يف �شوري���ة، ل���ن ي�شتطي���ع اإق�شاء من 

انت�رصوا وباتوا جزءاً من معادلة حمور 

املقاومة، و»اخل�شو�شية العائلية« عند 

اأي كان باتت تنعك�ض �شلبًا على زعامة 

اأ�شحابها، و�شتكون العائق للو�شول اإىل 

عموم الوطن والزعامة الوطنية.

اأمني اأبو را�سد

أحــداثأحــداث2

قانون االنتخاب.. بين خصوصية الجبل و»األمالك الخاصة«

من خسر في السويداء والجوالن 
المحتل وكافة الرهانات 

اإلقليمية ال يمكنه إقصاء من 
انتصروا وباتوا جزءًا من محور 

المقاومة

التوريث ال�صيا�صي العائلي عائق اأمام الو�صول اإىل عموم الوطن والزعامة الوطنية
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همسات

¡ الظروف خمتلفة
نّبهت م�شادر �شيا�شية م����ن حماوالت يقوم بها 

فلول من »14 اآذار«، حل�شار الرئي�ض مي�شال عون 

�شيا�شيًا؛ على نحو ما كان عليه االأمر مع الرئي�ض 

اإمي����ل حلود، حيث �شارك بع�ض »8 اآذار« يف هذا 

االأمر، م�شددة على اأن الظروف احلالية االآن لي�شت 

كما هي احلال بعد 2004 – 2005، والرئي�ض عون 

م�شتعّد لقلب الطاولة على اجلميع.

¡ من البقاع.. اإىل بريوت
لم اأن نائب��ًا عن دائرة بقاعية، وهو لي�س من 

ُ
ع

 تر�شيح��ه يف االنتخابات عن 
ّ
اأبنائه��ا، �شيت��م

دائرة بريوت، الأنه االأكرث الت�شاقًا بزعيمه.

¡ اإ�شكال على اأف�شلية املرور
لم اأن اإ�شكااًل وقع بعد انتهاء احتفال البيال  عرُ

يف ذكرى اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري، بني 

اأمن���ي ر�شمي وموكب الرئي����ض اأمني اجلميل، 

وذل���ك عندما اأوق���ف العن����رص االأمني موكب 

اجلمي���ل لتمرير موكب اآخر، ما ا�شطر الرئي�ض 

االأ�شبق للنزول م���ن �شيارته غري »املفيمة« 

طالبًا فت���ح الطريق، فا�شتج���اب رجل االأمن 

للطلب.

¡ ت�شاوؤالت حول مواقف جنبالط
يط��رح »ا�شرتاكي��ون« قدامى ت�ش��اوؤالت عديدة 

ح��ول م��ا اإذا كان احلزب التقدم��ي اال�شرتاكي 

مازال على نهج موؤ�ش�شه الراحل كمال جنبالط، 

ال��ذي اأراده حزب��ًا تقدمي��ًا وطني��ًا �شاماًل لكل 

اللبناني��ن، ولي���س حم�ش��وراً مبنطق��ة اأو فئة 

نة، على عك�س ما هو قائم االآن.
َّ
معي

¡ تذير يف حمله
كان لتحذي���ر اأمني عام حزب اهلل ال�شيد ح�شن 

ن����رصاهلل م���ن فر����ض �رصائب جدي���دة على 

املواطنني، وتديده اأن اللبنانيني �شاروا على 

خ���ط الفقر اأو تته، تاأثري كبري على امل�شتوى 

ال�شعبي، وعلى امل�شت���وى الر�شمي، حيث اإن 

البحث على موارد جديدة للخزينة بداأ البحث 

به، وم���ا اأكرثها، وقد عّدده���ا بع�ض اخلرباء، 

ومنها: �رصيب���ة االأمالك البحري���ة والنهرية، 

والفوائد امل�رصفية، وامل�شاعات املنهوبة بغري 

وجه ح���ق، والريوع العقاري���ة، وا�شرتاداد اأو 

الب���دل ال�شحيح من »�شوليدير«، كحال ار�ض 

النورماندي التي يبلغ ثمنها اأكرث من 40 مليار 

دوالر، وهي ح���ق للدولة اللبنانية، وتخفي�ض 

رواتب النواب والوزراء وغريها...

¡ كالم دقيق
دق��ق خ��راء انتخابي��ون بالكالم ال��ذي اأطلقه 

رئي���س احل��زب الدميقراط��ي اللبن��اين النائ��ب 

يوّف��ر  االأك��رثي  النظ��ام  اأن  اأر�ش��الن؛  ط��الل 

ف��وز نائب��ن درزين فق��ط بالق��وة التجيريية 

الدرزي��ة، فوج��دوه دقيق��ًا ج��داً، موؤكدي��ن اأن 

ن فوز اأكرث من خم�شة نواب 
ّ
النظام الن�شبي يوؤم

بالقوة الدرزية الناخبة.

¡ د�شتوريات مطاطية
لف���ت انتباه خ���رباء قانوني���ني ود�شتوريني 

طلق عليهم  ال�شج���ال الدائر بني بع�ض م���ا يرُ

مراج���ع د�شتورية وقانونية ح���ول �شالحية 

النواب  رئي�ض اجلمهوري���ة باإدخال جمل����ض 

يف حال���ة �شغور؛ بعدم التوقي���ع على دعوة 

الهيئ���ات الناخب���ة، اإذا مل يت���م و�شع قانون 

جديد وعادل لالنتخابات.. بحيث بداأ الد�شتور 

مطاطًا ومتعار�شًا يف بع�ض بنوده.. واعتربوا 

ذلك من �شيئات جمل�ض النواب الذي األغى حق 

املجل����ض الد�شتوري يف النظ���ر يف د�شتورية 

القوانني وتف�شريها، وح�رصها مبجل�ض النواب 

فقط.

م�شب���اح  املراق���ب  يحم���ل 

�شمى  يرُ عما  للبح���ث  »ديوجني« 

امل���دين«،  »املجتم���ع  هيئ���ات 

يف خ�ش���م ال����رصاع الدائر حاليًا 

م���ن اأج���ل اإق���رار قان���ون عادل 

البالد من  خ���رج  يرُ لالنتخاب���ات، 

الدائ���رة املفرغة الت���ي و�شعتها 

فيه���ا ال�شبكة ال�شيا�شية املهيمنة 

على مفاتيح ال�شلطة يف لبنان.

مدنيًا«  »جمتمعا  ي�شمى  فما 

يف لبن���ان، يبدو اأن���ه اأدمن على 

خو����ض املع���ارك اخلا����رصة؛ يف 

تواطوؤ منه م���ع بع�ض احلاكمني، 

النا����ض ودفعهم للقبول  لتيئي�ض 

بالواق���ع الكارثي، ال���ذي ي�شغط 

اللبنانيني يف �شتى  على حي���اة 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلوانب؛ 

واالجتماعية، مب���ا فيها الرتبوية 

اأي�ش���ًا، واإال فما معنى  وال�شحية 

غياب اأي حراك ملن ت�شمي نف�شها 

»هيئ���ات مدني���ة« وم���ا ي�شبه 

اإ�شقاط »قانون  ذلك عن معرك���ة 

ال�شتني«؟ ومل���اذا تخلوا ال�شوارع 

من »نا�شطيه���ا«، يف وقت يتقدم 

�شف���وف الراف�شني له���ذا القانون 

 جمهوري���ة اأق�شم  البائ����ض رئي�ضرُ

عل���ى اإ�شالح اأح���وال اللبنانيني، 

وعلى تغيري واقعهم نحو االأف�شل؟

»املجتمع  جماع���ات  تتحرك 

امل���دين« مطاِلبة باإق���رار �شل�شلة 

ّق  الرتب والرواتب، وهو مطلب حمرُ

امل�شارف«  »لوب���ي  اإقراره  مينع 

النواب، لكن جماعات  يف جمل�ض 

املجتمع املدين ت�شمت كاالأموات 

عن���د املطالب���ة بتغي���ري قانون 

نتج �شلطة  االنتخاب نحو اآلي���ة ترُ

الأ�شوات  واحرتام���ًا  ع���داًل  اأك���رث 

اختيار من ميّثلهم  اللبنانيني يف 

يف الربملان، متنا�شية اأن القانون 

االأكرثي هو ال���ذي ميّكن جماعات 

املال من قلب نتائج اأي انتخابات، 

ع���رب الر�ش���وة و����رصاء قل���ة من 

االأ�شوات بحفنة م���ن االأموال، يف 

ح���ني اأن قانون الن�شبية املطروح 

بدي���اًل يجعل من ����رصاء االأ�شوات 

اأمراً بالغ ال�شعوبة، وغري م�شمون 

النتيجة.

املجتمع  هيئ���ات  وترك���ت 

اللبنانيني  املدين رف�ش���ًا لطم���ر 

بالنفاي���ات اأك���رث م���ن ثماني���ة 

جم ع���ن النزول  اأ�شه���ر، لكنها ترُ

اإىل ال�شارع لفر����ض تغيري قانون 

ياأت���ي مبافيات  الذي  االنتخ���اب 

النفايات وم���ن يحميها ويت�شارك 

معها اإىل �شدة الربملان. 

املدني���ة،  الهيئ���ات  وترف���ع 

جمعي���ات كان���ت اأو هيئ���ات اأو 

اقت�شادي���ة  مطال���ب  نقاب���ات، 

ّقة، لكنها  واجتماعية وتربوية حمرُ

ال تواج���ه املافي���ات التي جتّوع 

اللبنانيني وتدّمر التعليم الر�شمي، 

االجتماعي،  ال�شمان  على  وتتاآمر 

وت���ارب امل�شت�شفيات احلكومية 

وال  اخلا�ض،  اال�شت�شف���اء  ل�شالح 

�شكه���ا باليد التي توؤملها، وهي  مترُ

اإتاح���ة املجال اأم���ام اللبنانيني 

ملحا�شبة نواّبهم وم�شاءلتهم، من 

خ���الل اإقرار قان���ون انتخاب وفق 

النظام الن�شبي.

اأ�شواتهم  اللبناني���ون  يرف���ع 

وي�شّج���ون باالأنني م���ن املعاناة 

الت���ي تثق���ل عليهم به���ا م�شكلة 

الكهرب���اء، الت���ي وّل���دت مافي���ا 

لكنه���م  وملحقاته���ا،  املول���دات 

ال يج���ذرون مواقفه���م ملواجه���ة 

»مافيا النفط« و«مافيا الفيول« 

النواب،  املوج���ودة يف جمل����ض 

الكهرباء،  اأزم���ة  وّل���دت  والت���ي 

وترت�شم���ل عليها لتكدي�ض ماليني 

ع���رق  م���ن  يومي���ًا،  ال���دوالرات 

اللبنانيني وتعبهم. 

لو كان قان���ون االنتخاب يتيح 

للبناين حما�شب���ة نوابه ملا جتراأ 

ه���وؤالء على اإقرار قان���ون لالإيجار 

يط���رد ع����رصات اآالف العائالت اإىل 

ال�ش���ارع، يف وقت ميي���ل العر�ض 

والطلب لغري م�شلحتهم، مع وجود 

ماليني الالجئ���ني يف لبنان، وهذا 

القانون يف جوهره يخدم ال�رصكات 

العقارية وكبار املالكني، خ�شو�شًا 

���رون الدول���ة مكات���ب  مم���ن يوؤجِّ

ومق���رات، وه���ي من اأب���واب الهدر 

الكبرية املعروفة يف الدولة.

وف���ق  انتخ���اب  قان���ون  والأن 

النظام الن�شبي يوقف عملية ال�شطو 

ال�شيا�شي عل���ى متثيل اللبنانيني، 

فاإن كل من يتم�شك بالنظام االأكرثي 

مّتَه���م باأنه ي�شت���ويل على متثيل 

اللبنانيني، عرب قل���ة من احلا�شية 

وامل�شتفيدين، مقابل اأكرثية يدفعها 

عن  لالعت���كاف  االأكرثي  القان���ون 

احل�ش���ور اإىل �شنادي���ق االق���رتاع، 

ت�شه���د  االنتخابي���ة  واملحط���ات 

كيف يقوم الزعي���م الفالين بالدفع 

ل�شخ����ض مغم���ور لك���ي يرت�ش���ح 

وي�شتت اأ�شوات اأخ�شامه، بل وت�شهد 

كيف اأن من ي�شن حربًا على قانون 

الن�شبية يبكي موؤيدوه، الذين يدعي 

متثيلهم، خلف اجلدران قائلني: »يا 

حزين �شياج الطائف���ة مّنو منها«، 

اأو زعي���م العا�شمة غري���ب عنها، 

الأنه مفرو�ض عليهم فر�شًا، الأ�شباب 

تاريخية و�شيا�شية ومالية، ترتبط 

بوج���ود االإقطاع الق���دمي واالإقطاع 

املايل - ال�شيا�شي اجلديد.

مطلب تغيري قان���ون االنتخاب 

لي�شبح عاداًل واأك���رث متثياًل، لي�ض 

مطلب فئة معين���ة من اللبنانيني، 

ولي����ض ل�شالح فئة بعينها، بل هو 

لّحة لتطوي���ر هذا النظام،  حاجة مرُ

حتى ال يبقى منِتجًا حلروب اأهلية 

وداخلية، وه���و مطلب الإحقاق حق 

اللبنانيني؛ بو�شع حد لل�شطو على 

متثيله���م يف جمل�ض الن���واب، مرة 

عرب امل���ال وطوراً ع���رب التحري�ض 

الطائف���ي واملذهب���ي، ومرات عرب 

واملالي���ة  ال�شيا�شي���ة  املح���ادل 

والتحالفات غ���ري املن�شجمة، فمن 

حق اللبنانيني اأن يبقوا يف اأر�شهم 

وال يهجروها، م���ن خالل اإ�شعارهم 

اأنهم اأ�شحاب الق���رار فيها ولي�شوا 

رعايا وجمرد اأرق���ام عند متزعمي 

الطوائف واأ�شحاب امل�شارف.

عدنان ال�ساحلي
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قانون االنتخاب العادل ليس مطلبًا فئويًا

أين هي »هيئات 
المجتمع المدني« من 
معركة إسقاط قانون 
الستين؟ ولماذا تخلوا 
الشوارع من ناشطيها؟

تغيري قانون االنتخابات حاجة ُملحة لتطوير النظام ال�صيا�صي.. ولو�صع حد الحتكار التمثيل النيابي
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قصة مياه عين الفيجة.. حينما صّرح فارس الخوري:
م سورية ال تعجز عن النهوض والتقدُّ

مل ي����رك الإرهابي����ون التكفرييون 

املدعمون م����ن الأمريكيني وال�صهاينة 

والغرب وبائعي الكاز العربي والنظام 

الرك����ي و�صيل����ة اإل وا�صتعملوها من 

اأجل تفكيك �صورية، وجتويع وتعطي�ش 

�صعبها، وتدمري تاريخها و�رسقة اآثارها 

التاريخية العريقة.

ومع اأنه ثب����ت بالدليل القاطع اأن 

هذا الإرهاب التكفريي هو من ا�صتعمل 

�صد  وماي����زال  الكيميائ����ي  ال�ص����اح 

ال�صوري����ني، اإل اأن هذه احلرب الكونية 

على الدولة الوطني����ة ال�صورية حاول 

اأن ُيل�ص����ق حتالُفه����ا التهمَة باجلي�ش 

العربي ال�صوري والدولة.

هذا التحالف الإرهابي الوا�صع �صد 

�صورية مل ي���رك اأ�صلوبًا له���زّ الدولة 

الوطني���ة وهز الثق���ة ال�صعبي���ة بها، 

وو�صلت ب���ه الأم���ور اإىل تلويث مياه 

ال�صفة، وقطعها ع���ن النا�ش، خ�صو�صًا 

ع���ن دم�ص���ق، وهنا حت����رسين ر�صالة 

و�صلت من زميل���ة دم�صقية حول مياه 

نبع الفيجة، وكيف و�صلت اإىل النا�ش، 

»ففي �صنة 1921 فّك���ر الفرن�صيون يف 

جرّ مياه ال�رسب من نب���ع الفيجة اإىل 

اأحي���اء مدينة دم�صق، عل���ى اأن يعطوا 

امتياز هذا امل�رسوع اإىل ل�رسكة فرن�صية.

كان رئي�ش البلدي����ة يومها يحيى 

ال�ص����واف، فعر�����ش علي����ه م�صت�صار 

المتياز  الفرن�صي م�����رسوع  البلدي����ة 

و�رسوطه.. عندها طلب رئي�ش البلدية 

م����ن فار�ش اخلوري )ال����ذي كان اآنذاك 

م�صاوراً حقوقي����ًا للبلدية( درا�صة هذا 

امل�رسوع.

عندما در�ش فار�ش اخلوري امل�رسوع 

تبني ل����ه اأن �رسوطه ت�����رسّ مب�صلحة 

ال�ص����كان، ف�صّجل اعرا�صاته على ظهر 

اإلي����ه، وذلك لتعطيل  الأوراق املقدَّمة 

امل�����رسوع الأجنب����ي. اق����رح اخلوري 

تاأ�صي�ش م�����رسوع وطن����ي تكون فيه 

مياه نبع الفيجة ملكًا لاأمة ال�صورية، 

العتذار عن  واأنهى درا�صته بوج����وب 

قبول الطلب، ملا يحمل بني طياته من 

احليف على البلد، وبقاء ري ظماأها يف 

اأيدي الأجانب، ومتت اإعادة الأوراق اإىل 

م�صت�صار البلدية الفرن�صي، الذي غ�صب 

جداً من رّد امل�رسوع، خ�صو�صًا بعد اأن 

قام اخلوري بتدوين كل مطالعته على 

الأوراق املقدَّمة.

بعد حوايل �صن����ة، قامت جمموعة 

بالجتماع  الدم�صقي����ني  التج����ار  من 

لبحث مو�صوع تاأ�صي�ش �رسكة جتارية 

لتوزيع املياه من نب����ع الفيجة، لكن 

فار�ش اخلوري عار�����ش هذا امل�رسوع 

ب�صدة، لأنه اأراد اأن تكون هذه ال�رسكة 

عمومية اأهلي����ة ل ا�صتثمارية، ولذلك 

قّدم اخلوري يف اليوم التايل م�رسوعًا 

وطني����ًا مف�ّصًا من اأجل جرّ املياه من 

نبع الفيج����ة، وهذه الدرا�صة هي التي 

����ذت، وما زال����ت قائمة  اعُتم����دت وُنفِّ

اإىل اليوم، واختري م����ن اأثرياء دم�صق 

اأن  ليدفعوا كلفة امل�����رسوع، وا�صُرط 

يكون ماًل حاًل ل يعرف عن اأ�صحابه 

ربا ول �رسق����ة ول غريهما، مما جعل 

َم����ن يرف�ش ا�صراك����ه و�صمة عار يف 

حقه، فكان من �صارك ودفع اأ�صد فرحًا 

من ال����ذي مل ي�ص����ارك، ومت امل�رسوع 

وو�ص����ل املاء اإىل بيوت دم�صق جمانًا، 

واأ�صبح الدم�صقي يدفع ا�صراكًا رمزيًا، 

واحُتف����ل يف حديقة املن�صية مبنا�صبة 

�ص����ّخ املياه، حيث قال فار�ش اخلوري 

)الذي اأ�صبح فيما بعد رئي�صًا للحكومة 

ال�صورية( يف خطابه ي����وم الحتفال: 

»الأمة التي ت�صتطيع فتح هذه الأنفاق 

وبناء هاتيك ال�ص����دود واإ�صالة املياه 

بهذا الأ�صل����وب الرائع، الذي غفل عنه 

الروماني����ون، على ج�صامة ح�صارتهم 

وا�صتبح����ار عمرانه����م، ل تعج����ز عن 

النهو�ش بامل�صاريع الأخرى اجل�صيمة، 

اإىل  ال�صناع����ة والإنتاج،  والتدرُّج يف 

اأن ت�صتغن����ي عن كث����ري من املنتجات 

الأجنبي����ة، وتوؤي����د لنف�صه����ا توازن����ًا 

اقت�صاديًا ت�ص����ان به ثروتها، وي�صمن 

ال�صيا�صي  ا�صتقالها  بقاوؤها، وتبن����ي 

على اأركان ال�صتقال القت�صادي الذي 

بدونه تبقى عر�صة لأطماع الطامعني 

وج�صع امل�صتعمرين.. اأج����ل، اإن اأمتنا 

فقرية بامل����ال لكنها غني����ة بالإميان 

الوطني، �صعيفة بالآلت والأعتاد، اإمنا 

هي قوية بالت�صحية والغرية القومية، 

ومتى كان لاأم����ة اإميانها فاإنها تكون 

قادرة على �صنع املعجزات«.

وم����ع اأزمة املياه الت����ي مترّ على 

الإرهابيني  �صيط����رة  ب�صب����ب  دم�صق، 

على نبع الفيجة، والذي متّكن اجلي�ش 

العربي ال�صوري م����ن حتريره، حت�رس 

هذه الأمثولة الوطنية والقومية، التي 

عمل حلف اأعداء �صورية ويعمل ب�صتى 

ال�صب����ل والو�صائل لتدمريه����ا واإلغاء 

التاريخ العريق ل�صورية ودرتها دم�صق 

- ال�ص����ام، وكل حوا�ص�����ر �صورية من 

حلب اإىل حم�ش اإىل حماه وتدمر ودير 

الزور وحوران وال�صويداء وغريها...

فيه���ا ق�ص���ة تاري���خ وح�صارة 

وعراقة..

اأحمد زين الدين

كالم الحريري يؤكد عمق االنقسام في »تياره«
لريب اأن اإجراء النتخابات النيابية املرتَقبة 

وفق����ًا لقان����ون 1960، واإن اأُدخل����ت عليه بع�ش 

»م�صتح�رسات التجميل«، يبقى ي�صّكل انتكا�صة 

لعه����د الرئي�ش العماد مي�ص����ال عون، الذي حمل 

لواء التغيري والإ�صاح، ورفع �صعار لبنان القوي.. 

حتمًا ل����ن يوافق على ال�صري بقانون غري متوازن 

يعيد اإنتاج »اأكرثية منتفخة« تتمكن من اإحكام 

ال�صيط����رة على مقالي����د ال�صلطة يف الباد، على 

غرار ما حدث يف العام 2000، يوم ا�صتنبط غازي 

كنع����ان قانونًا اأعاد مبوجبه الثنائي احلريري - 

جنب����اط اإىل احُلكم بق����وة، واأعيقت اآنذاك ور�صة 

الإ�صاحات التي بداأها عهد الرئي�ش اإميل حلود، 

بعد م�صي اأقل من عامني على انطاقه.

فهل يقبل العماد عون اأن ينتهي عهده وهو 

مل يبل���غ من العم���ر اإل 6 اأ�صهر، ون�صهد جتربة 

العام 2000 جمدداً؟

بالتاأكيد، هذه التجربة لن تتكرر، واإن ذهب 

لبن���ان اإىل ف���راغ يف موؤ�ص�صات���ه الد�صتورية، 

حتديداً يف املوؤ�ص�ص���ة الت�رسيعية، وهذا ما قد 

يدفع الثنائ���ي املذكور باعادة النظر بالقانون 

الن�صبي.

وج���اء خط���اب الرئي����ش �صع���د احلريري 

ومقابلت���ه التلفزيوني���ة على قن���اة »اأو تي 

يف« يف الذك���رى ال�صنوي���ة 12 لغتيال والده، 

من�صجم���ني مع الأج���واء التوافقية التي ت�صود 

الباد، وحتت �صقف الت�صوية التي اأو�صلته اإىل 

ال�رساي���ا الكبرية، حماوًل م���ن خالهما تربير 

نهجه الراهن اأمام موؤيديه.

واأبرز الر�صائل التي وّجهها رئي�ش احلكومة 

هي الآتية:

دعوة جمهور »التيار الأزرق« اإىل ال�صتعداد 

للم�صاركة يف النتخاب���ات النيابية املرتَقبة، 

وانفتاح���ه على اأي قانون انتخابي متوازن، ما 

يوؤك���د حتمية اإجراء النتخاب���ات وفقًا لقانون 

جدي���د، وانته���اء �صاحية »ال�صت���ني«، كذلك 

حتم���ل هذه الدعوة تراجع���ًا �صمنيًا عن رف�ش 

»الن�صبية«، وتهيئة جمهوره على القبول بها، 

م���ا يوؤ�رس اإىل اأن املجل�ش النيابي �صيلتئم قبل 

نهاية �صباط اجلاري ويق���رّ قانونًا جديداً، من 

املرج���ح اأن يكون ن�صبيًا، جُت���رى على اأ�صا�صه 

النتخابات الت�رسيعية.

ت�صمي���م »امل�صتقبل« عل���ى خو�ش غمار 

النتخابات يف خمتلف املناطق اللبنانية، ما 

يدّل �صمنا على ا�صتمرار النق�صام يف �صفوفه، 

وف�ص���ل كل م�صاعي امل�صاحلة مع اللواء اأ�رسف 

ريفي وفريقه، بدليل غيابه عن احلفل.

على ال�صعيد الأمن���ي ويف �صاأن الإجنازات 

الأمنية: مل يحم���ل كام احلريري اأي جديد، بل 

كان مطابقًا لكام ال�صيد ح�صن ن�رس اهلل الأخري.

وما يعزز اأي�صًا فر�صية اإقرار قانون انتخابي 

ن�صب���ي اأي�ص���ًا، وبق���وة، موقف النائ���ب وليد 

جنباط ال���ذي اأطلقه يف الأيام القليلة الفائتة 

بعد لقائه الرئي�ش نبي���ه بري، والذي قال فيه 

الأول اإن »خط���اب الأمني العامل حلزب اهلل مبا 

يخ�ش قانون النتخابات، واأن الن�صبية لي�صت 

ا�صتهدافًا للجب���ل اأو الدروز، يعطينا املزيد من 

الطمئنان«.

اإذاً، بع���د �صبه الإجماع الوطني الذي يحظى 

به رئي�ش اجلمهورية يف م�صاعيه لإقرار قانون 

انتخابي ع����رسي، خ�صو�صًا دع���م حزب اهلل، 

بات���ت الفر�صة معدومة اأمام م���ن يريد عرقلة 

العهد والعودة بالبلد اإىل غياهب املا�صي.

ح�صان احل�صن

تلويث مياه الشفه 
في دمشق وريفها محاولة 
الإنسانية جديدة لهز ثقة 

الشعب السوري بدولته

املياه بداأت تعود ملجاريها بعد حترير اجلي�ش ال�شوري ملنطقة عني الفيجة بريف دم�شق
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¡ حماولت جديدة لزعزعة اأمن 
املخيمات

ك�صف م�صوؤول اأمني خليجي اأن اململكة العربية 

ال�صعودية وقطر والإمارات ت�صعى موؤخراً ب�صكل 

حثي���ث اإىل ت�صكي���ل جمموع���ات موالية لها 

لإثارة امل�صاكل واإ�صع���ال الفنت يف املخيمات 

الفل�صطينية يف لبنان، وتنفيذ عمليات اغتيال 

وتفجري، بغية دفع الاجئني يف تلك املخيمات 

اإىل الهج���رة، وذلك يف اإطار املخطط التوطيني 

الذي تدعو اإليه الريا�ش والدوحة واأبو ظبي.

¡ القن�صل الأمريكي: م�صتقبل اأ�صَود اأمام 
ال�صلطة الفل�صطينية

القد���س،  يف  الأمريك��ي  القن�ص��ل  اأن  ُعل��م 

وم�صت�ص��اريه ال�صيا�صيني، ين�صطون يف لقاءاتهم 

الدوائ��ر  ت�ص��فهم  فل�ص��طينية  �صخ�ص��يات  م��ع 

الأمريكية ب�»القيادات«.. لقاءات فر�صها �صعود 

اإدارة اأمريكي��ة جديدة اإىل البيت الأبي�س، جلمع 

املعلومات والتقارير لإر�صالها اىل الدوائر ذات 

العالق��ة يف وا�صنطن. القن�ص��ل الأمريكي خالل 

لقاءات��ه لتل��ك ال�صخ�صي��ات الفل�صطيني��ة، ُيكرث 

م��ن احلديث ع��ن م�صتقب��ل ال�صلط��ة الفل�صطينية 

ل�صطي��اد  اأحاديث��ه  وتت�صّع��ب  وقيادته��ا، 

املعلوم��ات والأ���رار من الأل�ُص��ن التي انزلقت 

يف ق��ول ما هو مب��اح وما هو حمظ��ور، وَكَتَبة 

القن�صل يدّونون، واأجه��زة الت�صجيل تعمل دون 

ف، اإل اأن اأن املوؤ�صف اأن بع�س ال�صخ�صيات  توقُّ

ولقائه��ا  ا�صتدعائه��ا  يف  راأت  الفل�صطيني��ة 

القن�صل الأمريك��ي مبعثًا لالفتخ��ار والتباهي 

ب��ني.. الالف��ت يف تلك اللق��اءات اأن 
ّ
اأم��ام املقر

القن�ص��ل الأمريك��ي يف حديث��ه وا�صتماعه ملن 

التق��ى بهم كان يرّكز، وعن عمد، على عبارة اأن 

»ال�صلطة ينتظرها م�صتقبل اأ�صَود ومظلم«!

¡ دوائر اأمنية اأردنية حتّذر
اأعدت دوائ���ر اأمنية اأردني���ة الأ�صبوع املا�صي 

تقريراً للجهات ال�صيا�صية املحلية، اأوردت فيه 

خماط���ر ما يطَلق علي���ه »املناطق الآمنة يف 

�صوري���ة، خ�صو�صًا املخطط له���ا اأن تقام على 

مثل���ث احلدود ال�ص���وري - الأردين - العراقي، 

قائل���ة اإن يف ذلك خط���ورة كب���رية لل�صاحة 

والقي���ادة الأردني���ة. من جهته���ا، راأت م�صادر 

اأردنية متابعة لاأحداث ال�صورية اأن الأردن بداأ 

يتعافى ب�صكل جيد م���ن التدخات امل�صبوهة 

يف �صاحت���ه وقرارات���ه، ومل يع���د ياأمتن لهذه 

العا�صمة اأو تل���ك، خ�صو�صًا اأن الُبعد املر�صوم 

بدقة هو و�ص���ع الأردن على حافة النهيار يف 

امل�صتنقع ال�صوري، معت���ربة اأن الوعي اجلديد 

يقي من ال�رس القادم من العدو »الإ�رسائيلي«، 

الذي يريد من الأردن اأن ين�صغل بق�صايا واأمور 

لي�ص���ت يف �صاحل���ه، حتى يتمك���ن من مترير 

برامج وخمططات اأعدتها تل اأبيب �صد ال�صاحة 

الأردنية من���ذ زمن بعي���د، يف مقدمتها اإقامة 

كيان فل�صطيني على الأر�ش الأردنية.

¡ ع�رس مريكل يقرب من نهايته؟
ال�صرتاك��ي  للح��زب  ال�صاب��ق  الرئي���س  راأى 

الدميقراطي يف اأملانيا؛ فرانت�س مونتفريينغ، اأن 

مكان��ة امل�صت�صارة اأجنيال مريكل داخل التحالف 

امل�صيح��ي �صعفت، وقال مونتفريينغ: مريكل لن 

تهيم��ن بعد الآن عل��ى التحالف امل�صيح��ي، اإننا 

نعي�س حاليًا املرحلة الأخرية من ع�ر مريكل.. 

ال�صرتاكي��ني  مر�ص��ح  اأن  مونتفريين��غ  وذك��ر 

الدميقراطيني للمناف�صة على من�صب امل�صت�صارية 

مارت��ن �صولت�س ي�صتحوذ حاليًا على الفراغ الذي 

ترتك��ه مريكل، م�صيف��ًا اأن �صولت���س اأعاد الروح 

القتالية يف ال�صيا�صة جمدداً.

مل ينتظر رج���ب طيب اأردوغان 

طوي���ًا لانقاب عل���ى تفاهماته 

مع مو�صكو، بع���د اأن وجد �صالته 

يف �صي���د البيت الأبي����ش اجلديد 

واإدارت���ه. كان يكفي ات�صال هاتفي 

من دونالد ترامب لرييح هواج�صه 

حيال »منطقته الآمنة« املوعودة 

يف ال�صم���ال ال�صوري، بعدما بقيت 

قواته اأك���رث من 3 �صه���ور عاجزة 

ع���ن حتقي���ق اأي اإجن���از ع�صكري 

ميّكنه���ا من اخ���راق مدينة الباب 

ال�صراتيجي���ة، مقاب���ل زحف بدا 

ال�ص���وري وحلفائه  داهمًا للجي�ش 

م���ن جهتها اجلنوبي���ة. ويف وقت 

الع�صكري���ة  العملي���ات  جذب���ت 

للجي�ش الأنظار حيال �رسعة تقّدم 

البلدات  ع����رسات  لتنتزع  وحداته 

من تنظيم »داع����ش« بعد معارك 

�رس�ص���ة م���ع مقاتلي���ه، اأو�صلتها 

والق���وات احلليف���ة اإىل م�ص���ارف 

بالكامل  �صيطرتها  »تادف«، عقب 

الباب  الفا�ص���ل بني  الطريق  على 

والرق���ة، حّط مدي���ر ال�صتخبارات 

ب�صكل  بومبي���و  مايك  الأمريكي���ة 

مفاجئ يف اأنقرة للق���اء اأردوغان 

ورئي�ش جه���از ا�صتخباراته حقان 

في���دان، ليعقبه حترُّ�ش مق�صود من 

قَب���ل املدفعية الركي���ة بالقوات 

التحالف  غارات  ودخول  ال�صورية، 

الأمريكي ب�ص���كل مكّثف على خط 

م�صان���دة الق���وات الركية و«درع 

الفرات«، به���دف تاأمني اقتحامها 

ليجاهر  امل�صتع�صي���ة،  للمدين���ة 

الرك���ي بالف���م املاآن  الرئي����ش 

ب���اأن »ه���دف اأنق���رة الاحق هو 

الرق���ة بعد الب���اب«، معلنًا حدود 

»منطقته الآمنة« وما يتطلبها من 

حظ���ر جوي.. ولتك���ون ميلي�صيات 

»اجلي����ش احل���ر« بدي���ل اجلي�ش 

العربي ال�صوري.

لع���ل اأخطر ما ي���دور يف ذهن 

ا�صتبق  اأن���ه  اأردوغ���ان، خ�صو�صًا 

ال�صب���ان  اآلف  جتني���د  بق���راره 

لت�صخريهم  تركي���ا،  ال�صوريني يف 

لحقًا يف خدم���ة املخطط الركي 

يف ال�صمال ال�ص���وري، و�صط تداول 

اأنب���اء عن �صع���ي اأمريكي - تركي 

حل�صد قوات خليجية من البحرين 

يف  لإ�رساكهم  وقط���ر،  وال�صعودية 

معرك���ة حترير الرق���ة، وقد يكون 

ه���ذا هو الداف���ع الرئي�صي جلولته 

الت���ي �صمل���ت املحط���ات الثاث، 

�صيما اأن زيارة مفاجئة قادت وزير 

اخلارجي���ة ال�صعودي عادل اجلبري 

اإىل انق���رة بع���د انقط���اع طويل، 

عقب مغادرة مدي���ر ال�صتخبارات 

ُيخِف نظريه  الأمريكية، حي���ث مل 

اإ����رساك قوات من  اإمكانية  الركي 

ال�صعودي���ة اإىل جانب الركية، يف 

عملية حترير الرقة.

اأردوغان وهرولته  اأن جموح  اإل 

الرئي�ش  التمو�ص���ع يف كن���ف  اإىل 

الأمريك���ي اجلدي���د، منقلب���ًا على 

تعهدات���ه م���ع مو�صك���و، خ�صو�صًا 

عن���د اإعانه دخول قواته اإىل الباب 

وما يهدف بعده���ا، جعاه يتجاوز 

الر�صال���ة التحذيرية الرو�صية التي 

متّثل���ت بقت���ل ثاثة م���ن جنوده 

واإ�صاب���ة 11 اآخرين، ب�رسبة جوية 

اإىل  التقدُّم  رو�صية خال حماول���ة 

داخل املدينة؛ يف اإ�صارة وا�صحة اإىل 

جتاوز قواته اخلطوط احلمر املتفق 

عليها مع مو�صك���و. ورغم العتذار 

اأدرجتها  التي  الرو�صي عن ال�رسبة 

يف �صي���اق »اخلط���اأ«، اإل اأن اأنقرة 

تلّقفت الر�صالة، وهذا ما بدا وا�صحًا 

من خ���ال »ت�صكيك« هيئة اأركانها 

بالتربير الرو�صي، معلنة اأنها �صبق 

واأخطرت مو�صكو باإحداثيات وجود 

اجلنود الأتراك يف املنطقة.

�صحيفة »نيزافي�صمايا غازيتا« 

الرو�صي���ة لفت���ت اإىل اأن اأردوغان 

يهدف على الأرج���ح اإىل ا�صتدراج 

»الناتو« اإىل حرب رحاها ال�صمال 

ال�رس�ش  بال�صباق  ربط���ًا  ال�صوري، 

الدائ���ر الآن لاإطب���اق على مدينة 

الباب، والت���ي ل ُي�صتبعد اأن ت�صل 

اإىل احت���كاك مبا�رس ب���ني القوات 

الركي���ة وال�صوري���ة، التي اقربت 

من املدينة م���ن جهتها اجلنوبية، 

مرجحة اأن يكون هذا ال�صيناريو من 

التي حملها معه  الأولويات  �صمن 

مدير وكالة ال�صتخبارات الأمريكية 

اأن  اأنقرة. ورّجح���ت ال�صحيفة  اإىل 

يتوّجه اجلي����ش ال�صوري وحلفاوؤه 

ب�ص���كل مباغ���ت ملهاجم���ة اأعزاز 

والبل���دات احلدودي���ة م���ع تركيا، 

لالتف���اف على الق���وات الركية، 

مب�صارك���ة وحدات كردي���ة بادرت 

منذ �صهور اإىل التن�صيق احلثيث مع 

وكان  ال�صورية،  الع�صكرية  القيادة 

اآخرها يف قاع���دة حميميم، حيث 

و�صع���ت خط���ة مدرو�ص���ة ل�رسب 

الغزو الع�صكري الركي انطاقًا من 

الباب، ح�صب اإ�صارة ال�صحيفة.

ويف ال�صي���اق، يج���زم م�ص���در 

ع�صكري �صوري اأنه لن تكون هناك 

خطوط متا�ش م���ع القوات الركية 

الب���اب، و»ال�رسب���ة  يف مدين���ة 

داع�ش  باجتاه  مزدَوج���ة؛  �صتكون 

والقوات الركي���ة يف اآن«، مكتفيًا 

وحلفاءه���ا  دم�ص���ق  اأن  بتاأكي���د 

ي�ص���ريون وف���ق تكتي���ك ع�صكري 

مدرو�ش �صُيذهل اأنقرة.. 

فه���ل هو ف���ّخ ن�صبت���ه دم�صق 

وحلفاوؤه���ا للق���وات الركية، عرب 

املدين���ة  عم���ق  اإىل  ا�صتدراجه���ا 

املبا�رس  التحامها  ل�صتنزافها عند 

م���ع مقاتلي »داع����ش«، �صيما اأن 

دفاعات التنظيم الأ�صا�صية ما زالت 

ن���ة، ليدخ���ل بعدها اجلي�ش  حم�صَّ

اخل�صائر  باأقل  وحلف���اوؤه  ال�صوري 

املمكن���ة، وقد ا�صُتن���زف الطرفان، 

على غرار ال�صيناري���و الذي رّتبته 

دم�صق حيال اإدلب؟

يخل�ش تقرير للمحلل الع�صكري 

ريفيو«،  »نا�صون���ال  �صحيفة  يف 

اإىل ترجي���ح اأن يكون هدف دم�صق 

وحلفاوؤه���ا حيال معرك���ة الباب، 

يكمن يف اإيقاع القوات الركية بني 

فكي كما�ص���ة؛ »داع�ش« من جهة، 

واحللفاء يف  ال�ص���وري  واجلي����ش 

اجلهة املقابلة، عرب ا�صتدراجها اإىل 

ا�صتنزاف خطرية  عمليات  مواجهة 

داخل املدينة، خ�صو�صًا اأن هيكلية 

اجلي����ش الركي تخلخل���ت ب�صكل 

غري م�صب���وق، جراء زج املئات من 

جرنالت���ه واآلف الع�صكري���ني يف 

ال�صجون، عدا عن حتقري عدد كبري 

من قادته اأم���ام املاأ، اإثر النقاب 

الع�صكري الذي واجهه اأردوغان يف 

�صهر متوز املا�صي.

الاف���ت اأن ما ت�صّمن���ه تقرير 

ال�صحيف���ة، تقاطع م���ع معلومات 

دبلوما�ص���ي فرن�ص���ي �صاب���ق يف 

العا�صم���ة العمانية م�صقط، حيث 

رّج���ح اأن يكون الرئي����ش ال�صوري 

ب�ص���ار الأ�ص���د، وخ���ال متابعته 

ال�صخ�صي���ة للمع���ارك الدائرة يف 

مدينة الباب، قد عّمم اأمراً ع�صكريًا 

مفاجئًا، قد يكون الأ�صعب والأدهى 

اأنقرة يف معركة  الذي �صتواجه���ه 

ووجودية،  »قومي���ة«  تعتربه���ا 

ترجمة  نح���و  انط���اق  ومن�ص���ة 

ال�صوري..  ال�صم���ال  خمططه���ا يف 

ليخل����ش يف معلومات���ه لاإ�صارة 

الدبلوما�صيني  اإجماع عدد من  اإىل 

وال�صف���راء الإقليمي���ني، عل���ى اأن 

ت���دل على  موؤ����رسات قوية باتت 

انقاب ع�صكري جدي���د يف تركيا، 

يتق���ارب زمنيًا مع اأحداث مفاجئة 

الأمريكية،  املتح���دة  الوليات  يف 

جراء ق���رار خطري يزم���ع الرئي�ش 

دونالد ترامب اتخاذه بعد الإطاحة 

القومي مايكل  لاأم���ن  مب�صت�صاره 

فلني.

ماجدة احلاج

من »الباب«.. قرار مفاجئ لألسد

تركيا تطلب من التحالف دعماً جوياً يف الباب ال�شورية .. و�شاعة ال�شفر تقرتب
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موضوع الغالف6

التعداد السكاني 
للفلسطينيين.. 

واألسئلة المشروعة
 

اأح���زاب الكت���ل النيابية  »اأنه���ت 

حواراته���ا ح���ول عناوي���ن الوج���ود 

الفل�سطين���ي يف لبنان؛ اإجن���از وثيقة 

�سيا�سي���ة توافقت عليه���ا حول ال�ساأن 

الفل�سطين���ي، ومت االتف���اق فيها على 

مفا�س���ل مهم���ة تتعل���ق بالالجئني، 

وم�ساألة  لالج���ىء  وا�سح  وبتعري���ف 

التوط���ني، ونعمل لتنفي���ذ التو�سيات 

التي اأقرّت يف وثيقة التفاهم لتحويلها 

د�ستوري���ة  قانوني���ة  ن�سو����ص  اإىل 

ملزم���ة«.. كالم جاء على ل�سان رئي�ص 

جلنة احلوار اللبناين - الفل�سطيني د. 

ح�سن منيمنة يف االجتماع الذي �سّمه 

الفل�سطينية يف  الف�سائ���ل  وقي���ادات 

ال�رساي الكبري بتاريخ 19 كانون الثاين 

املا�سي، لُي�س���ّكل املدخل عما عزمت 

عليه الدول���ة اللبناني���ة يف تنظي���م 

اإح�س���اء �سام���ل للفل�سطينيني متّوله 

واليوني�سيف،  و�سوي�رسا  اليابان  ماليًا 

وبكلفة ثالثة ماليني دوالر، بعد االتفاق 

ب���ني احلكوم���ة اللبناني���ة وال�سلطة 

باإ�رساف جلن���ة احلوار  الفل�سطيني���ة، 

واإدارة االح�س���اء املرك���زي اللبن���اين 

والفل�سطيني.

اأهميته يف توفري  امل�رسوع، عل���ى 

قاعدة بيانات دقيقة ُت�سهم يف معاجلة 

العدي���د م���ن الق�ساي���ا االجتماعي���ة 

للفل�سطينيني  واحلياتية  واالقت�سادية 

يف لبن���ان؛ االأكرث تهمي�س���ًا ومعاناة 

ب�سب���ب �سيا�س���ات تقليدي���ة درج���ت 

عليه���ا الدولة اللبناني���ة منذ اللجوء 

 ،1948 ع���ام  الق����رسي  الفل�سطين���ي 

لكن���ه يف الوقت ذات���ه ُيثري الكثري من 

الت�ساوؤالت:

ياأتي يف توقيٍت ملتب�ص، حيث ت�سهد 

املنطقة حرائق تلتهم العديد من دولها، 

وبالتايل احلديث عن حل����ول �سيا�سية 

ال�ساخنة،  ُيعمل عليها ملجمل امللفات 

حيث الق�سية الفل�سطينية يف �سلبها.

ال�سيا�سي  التوظي����ف  م����ن  اخل�سية 

للمعلوم����ات والتحاليل التي �سيخُل�ص 

اإليه����ا امل�رسوع، من قَب����ل جهات تقف 

»اإ�رسائي����ل« يف مقدمتها، على اعتبار 

اأّن ق�سية االأرقام ذات اأبعاد �سيا�سية.

ا�ستبعاد االأن����روا، التي اأجرت العام 

2010 م�سح����ًا اقت�سادي����ًا واجتماعي����ًا 
ل�����2600  لبن����ان،  يف  للفل�سطيني����ني 

اأ�����رسة، �سم����ل معلوم����ات دميغرافية، 

ومع����دالت الفق����ر، والعم����ل، والتعليم، 

وال�سكن،  وال�سح����ة،  الغذائي،  واالأم����ن 

وظروف العي�ص.

لي�س����ت جمي����ع الكت����ل اللبناني����ة 

متوافق����ة على هذا امل�����رسوع، وهذا ما 

ُيف�����رّس غياب بع�سها ع����ن حفل اإطالق 

امل�رسوع.

الفل�سطينيني  امل�رسوع  �سي�سمل  هل 

املغادرين لبنان، خ�سو�سًا من يحملون 

جن�سي����ات دول اأخرى؟ وهل �سيقود ذلك 

اإىل اإجبار االأن����روا على �سطب اأ�سمائهم 

من قيودها؟

رامز م�سطفى

لي�ص �سه���اًل ما يعاين منه الرئي�ص 

االأمريكي دونالد ترامب يف الداخل من 

معار�سة حُلكم���ه ومظاهرات م�ستمرة 

ينّظمها »الدميقراطيون« وت�سرتك فيها 

�رسكات ك���رى وموؤ�س�س���ات اإعالمية، 

ويديره���ا اأ�سح���اب الر�ساميل، ومنهم 

جورج �سور�ص.

وكان الفت���ًا اأنه ومع العرقلة التي 

ميار�سها الكونغر�ص لت�سديق تعيينات 

ترام���ب الإدارته، ال�سغ���وط االإعالمية 

وال�سيا�سي���ة الت���ي مور�س���ت عل���ى 

م�ست�س���ار االأمن القوم���ي مايكل فلني، 

والت���ي دفعته لال�ستقال���ة؛ يف �رسبة 

كب���رية لالإدارة، ذل���ك اأن فلني كان من 

االأركان االأ�سا�سيني الذين ي�ستند اإليهم 

ترامب يف ر�سم �سيا�ساته.

ومع كل ه���ذه العراقيل واالنق�سام 

الذي  والت�سهري  والف�سائح  املجتمعي، 

مُيار�ص على ترام���ب وعائلته واأركان 

حكم���ه، وحتديه ق�سائي���ًا، يكون على 

الرئي����ص االأمريك���ي اإح���راز تق���دُّم اأو 

ا�سرتاتيجيت���ه اخلارجية،  جن���اح يف 

الإ�س���كات االأ�س���وات الداخلية، وحل�رس 

معار�سي���ه ومنتقديه باأن���ه غري ُملّم 

بال�سوؤون اخلارجية، واأنه لن ينجح يف 

ال�سيا�سات التي وعد بها.

لذا، يحتاج الرئي����ص االأمريكي اإىل 

انت�س���ار ما يوّظفه �س���د خ�سومه يف 

الداخل، فما هي البدائل اأمامه؟

ال�س���ني: ُيدرك ترام���ب اأن �سيا�سة 

احتواء ال�سني هي ا�سرتاتيجية طويلة 

االأمد، كما اأن ال����رساع التجاري معها 

قد يدف���ع بع�ص ال����رسكات االأمريكية 

املت����رسرة اإىل االنخ���راط بق���وة يف 

حم���اوالت اإ�سعافه داخلي���ًا، لذا، بعد 

�سل�سل���ة م���ن الت�رسيح���ات العدائية 

�سد ال�س���ني، وبعد حماول���ة ا�ستفزاز 

ع���اد  تاي���وان،  بق�سي���ة  ال�سيني���ني 

واع���رتف ب�سيا�سة »ال�سني الواحدة«، 

وغل���ب »الوّد« على ات�ساله بالرئي�ص 

ال�سيني، كما اأعلن ترامب نف�سه.

اإي���ران: تت���الءم توجه���ات ترامب 

العدائي���ة �سد طهران م���ع التوجهات 

العام���ة للكونغر����ص االأمريك���ي، لذا 

�سي�ستم���ر ترامب يف �سيا�س���ة العداء 

جت���اه اإيران، لكنه لن ي�سل اإىل مرحلة 

ال�رساع اأو التوتر الع�سكري معها. يدرك 

اأركان اإدارة ترام���ب من الع�سكريني اأن 

ال�رساع الع�سكري مع اإيران عايل الكلفة 

وغري م�سم���ون النتائج، باالإ�سافة اإىل 

املحاذير التي ت�سود االإدارات االأمريكية 

املتعاقبة بعد ج���ورج بو�ص االإبن من 

اأي تدخ���ل ع�سكري مبا����رس وانخراط 

االأمريكي���ني يف حروب خارج  اجلنود 

البالد.

وقد تكون �سل�سل���ة املواقف النارية 

التي اأطلقها ال�سيد ح�سن ن�رساهلل موؤخراً، 

هدفها ال�سغط اال�ستباق���ي على االإدارة 

االأمريكية، لئال تنج���رّ الروؤو�ص احلامية 

يف كل م���ن »اإ�رسائي���ل« ودول اخلليج 

وحترِّ�ص اإدارة ترامب على االنخراط يف 

����رساع ع�سكري مع اإي���ران، اأو مع حزب 

اهلل يف اجلن���وب اللبن���اين، فذلك �سيجرّ 

املنطقة برّمتها اإىل اخلراب.

االأ�سهل  املعرك���ة  »داع����ص«: وهي 

ن�سبيًا، والتي يحتاج ترامب اإىل االنت�سار 

فيها لتحقيق اأهداف عدة:

1- اإ�س���كات االأ�س���وات املعرت�س���ة يف 
الداخل، وتخفيف االنتقادات �سده.

2- القول اإن �سيا�سته اأف�سل من �سيا�سات 
اأوبام���ا، الذي مل ي�ستط���ع الق�ساء على 

»داع�ص«، ومل ُتبِل اإدارته بالًء ح�سنًا يف 

ا�سرتاتيجية مكافحة االإرهاب.

3- االفتخ���ار باأن اإدارت���ه ا�ستطاعت اأن 
تتخل�ص من »داع����ص« يف وقت ق�سري 

ن�سبيًا، بعدما كانت اإدارة اأوباما، ومنهم 

وزير الدفاع، قد اعتروا اأن الق�ساء على 

»داع�ص« يحتاج اإىل ثالثني �سنة.

اإذاً، يحت���اج ترام���ب اإىل انت�سار يف 

حربه �سد االإره���اب لتوظيفه مل�سلحته 

يف الداخل واخل���ارج، واأمامه ال�ساحتان 

ال�ستخدامهم���ا  وال�سوري���ة  العراقي���ة 

للق�ساء على »داع�ص«.

يف االختي���ار بني الع���راق و�سورية، 

�سيكون م���ن االأ�سهل على ترامب اأن يبداأ 

ا�سرتاتيجيت���ه ملكافح���ة االإره���اب يف 

العراق، اإذ ال يوجد الكثري من االإ�سكاليات 

الت���ي تعرت����ص التع���اون االأمريكي مع 

اجلي����ص العراق���ي يف معركت���ه �س���د 

»داع�ص«، الله���م اإال اإذا عمد ترامب اإىل 

و�سع احلر�ص الثوري االإيراين على الئحة 

االإرهاب، م���ا قد يعّقد جه���ود مكافحة 

االإرهاب.

اأما بالن�سب���ة ل�سورية، فالتعقيدات 

الق���وى االإقليمية،  املحيط���ة مب�سالح 

واحل�سا�سية الرتكي���ة املرتبطة بالدعم 

االأمريكي  والتعويل  لالأك���راد،  االأمريكي 

على املقاتلني االأكراد يف ا�سرتاتيجتهم 

ملكافح���ة االإرهاب، بعدم���ا ف�سلت كل 

الرام���ج الع�سكرية التدريبية لالعتماد 

عل���ى مقاتلني �سوري���ني »معتدلني«، 

باالإ�ساف���ة اإىل ارتب���اط االنته���اء من 

م���ع  بالتع���اون  ظاه���رة »داع����ص« 

اجلي�ص ال�س���وري وحلفائه، وعدم رغبة 

االأمريكيني باالنته���اء من تلك الظاهرة 

قب���ل االتفاق على م�ستقب���ل وترتيبات 

ما بعد احل���رب يف �سوري���ة.. كل هذا، 

االأمريك���ي للق�ساء  ال�سعي  قد يوؤّج���ل 

على »داع����ص« يف �سورية اأو اإىل حل 

الن���زاع ال�سوري، خ�سو�س���ًا اأن القبول 

ال�سورية  الواقع واإنه���اء احلرب  باالأمر 

قيا�س���ًا على موازين الق���وى امليدانية، 

قد يعطي م���ادة د�سمة للمعار�سني يف 

الداخل النتقاد ترامب، و�ستكون عناوين 

احلمل���ة االإعالمي���ة وال�سيا�سية عليه: 

القبول ببق���اء االأ�س���د، اأو التعاون مع 

»متهمني« بارتكاب جمازر، اأو التخلي 

عن حلفائنا، اأو تعظيم دور اإيران وحزب 

اهلل يف املنطقة..

د. ليلى نقوال

ل.. وترامب إلى العراق؟ الحل السوري مؤجَّ

حماربة »داع�ش« هي املعركة الأ�سهل ن�سبياً على ترامب
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ملنا�سبة الذك���رى الثامنة والثالثني النت�سار الثورة 

االإ�سالمي���ة يف اإي���ران، اأقام جتمع العلم���اء امل�سلمني 

احتفااًل خطابي���ًا، ح�رسه ال�سفري االإي���راين حممد فتح 

عل���ي، وامل�ست�سار الثقايف د. حممد مهدي �رسيعة مدار، 

وممثل عن ال�سف���ارة ال�سورية، وعلماء دين و�سخ�سيات 

�سيا�سية وحزبية لبنانية وفل�سطينية.

وق���د األقى رئي����ص جمل�ص االأمن���اء القا�سي ال�سيخ 

اأحم���د الزين، وال�سفري حممد فت���ح علي ورئي�ص الهيئة 

االإدارية ال�سيخ د. ح�س���ان عبد اهلل كلمات هناأت االإمام 

ال�سيد عل���ي اخلامنئ���ي وال�سعب االإي���راين وال�سعوب 

االإ�سالمي���ة املباركة،  الث���ورة  امل�ست�سَعف���ة بانت�سار 

موؤكدي���ن اأنها انت�س���ار للوحدة االإ�سالمي���ة، ولالإن�سان 

بح�سارت���ه ال�سامية يف مواجهة الدع���وات العن�رسية 

وال�سامية املتخلفة، وللق�سية الفل�سطينية، واإيران اليوم 

هي من البالد القليلة جداً التي تقف اإىل جانب الق�سية 

الفل�سطينية، وترف�ص االعرتاف ب�»اإ�رسائيل«.

واأ�سارت الكلمات اإىل نظرية »االإ�سالم دين ودولة«، 

و»بتنا نق���ول لكّل امل�سككني: »انظروا هذا هو االإ�سالُم.. 

 جماالت احلياِة ومواكبًا  بنى دولًة ع�رسيًة رائدًة يف كلِّ

لكل تطورات التقني���ِة والنُّظِم االجتماعية واالقت�ساديِة 

 ما جئُتم به من  وال�سيا�سي���ِة.. دولًة ع�رسيًة تدح�ُص كلَّ

ٍم باأنها دولُة التخلُِّف والرجعيِة ودليُلنا  اف���رتاءاٍت وتهكُّ

 الباهُر يف اإيران االإ�سالم من النانو  هذا التطوُر العلم���يُّ

تكنولوجي اإىل الطاقة النووية«.

تجمع العلماء المسلمين يحتفل بالذكرى الـ38 النتصار الثورة اإلسالمية

جانب من احل�سور يف مقر جتمع العلماء امل�سلمني
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يقف اليمنيون عل���ى م�سارف نهاية 

����ص االأمم���ي، باأيٍد  عام���ني م���ن التوحُّ

عربية، بالتحال���ف مع العدو ال�سهيوين 

واالأمريك���ي، و�سم���ت دويل مريب.. �سمد 

اليمني���ون و�سروا على جث���ث اأطفالهم 

الذي  التاريخي  املمزَّقة، وعلى تراثه���م 

مّت���ت اإبادة اأك���رثه ومل يتح���رك ال�سيخ 

القر�ساوي واأ�سباهه حلمايته كما حترّك 

من اأجل حماية متثال بوذا يف اأفغان�ستان، 

واأف�سل اأبطال اليمن مقولة الناطق با�سم 

اليمن �ست�سقط  ب���اأن  ال�سعودي  العدوان 

خالل اأ�سبوعني اأو ثالثة، وبدل اأن ي�سقط 

اليمن �سق���ط التحالف وقيادته، و�سقطت 

االأقنع���ة عن كل موؤ�س�سات االأمم املتحدة 

التعاون  ومنظم���ة  العربية  واجلامع���ة 

االإ�سالمي.

كان اليمن يف القب�سة ال�سعودية قبل 

الثورة، وتعاملت الريا�ص معه باعتباره 

احلديقة اخللفية لها، فاغت�سبت اأرا�سيه 

مقابل عمل اليمني���ني، واعترت نف�سها 

ال�سي���د - املل���ك و«اليمني���ون عبيدها 

املتخلف���ون«، و�ساومته���م على فقرهم 

لتقييده���م، وهم اأهل االإ�سالم واحل�سارة، 

وافرت�ست اأن الع���دوان �سيكون نزهة يف 

جبال اليمن ومدنه التاريخية،علّها تعلن 

نف�سها دول���ة عظم���ى يف االإقليم؛ متتد 

جغرافيتها م���ن بحر العرب اإىل اخلليج، 

وتب�سط �سيطرتها على االأمة، بعد انت�سار 

التكفرييني من »القاع���دة« و»داع�ص« 

واأخواتهم���ا يف �سورية والعراق، لي�سبح 

املذهب الوّهابي دين االأمة على اأنقا�ص 

ن���ة، وتكفري  املذاه���ب االأربعة م���ن ال�سُّ

ال�سيعة والزيدية وكل الفرق االإ�سالمية.

لكن ماذا جنت ال�سعودية بعد عامني 

من العدوان:

انك�س���ار معن���وي، وذه���اب الهيبة، 

وتاأكي���د الف�س���ل الع�سك���ري، وت�سخيف 

�سفق���ات ال�س���الح االأ�سطوري���ة الت���ي 

كانت هزميتها مدّوي���ة بتفجري البارجة 

والتي  اليمنية،  بال�سواري���خ  ال�سعودية 

اأثبت���ت كف���اءة اليمني���ني، اإ�ساف���ة اإىل 

�سرهم و�سمودهم.

تقدُّم اجلي�ص واللج���ان ال�سعبية يف 

االأرا�سي ال�سعودية بدل اأن تتقدم القوات 

ال�سعودية يف اليمن.

الداخ���ل  يف  االقت�س���ادي  الزل���زال 

ال�سع���ودي؛ من زيادة تعرف���ة الكهرباء، 

ور�س���وم احل���ج والعم���رة، وتخفي����ص 

البعث���ات العلمي���ة، واإلغ���اء اأو جتميد 

امل�ساريع الكرى.

اال�ستدان���ة اخلارجي���ة والداخلي���ة، 

والقبول  امل���ايل،  وا�ستن���زاف االحتياط 

بخف����ص اإنتاج النفط لزي���ادة االأ�سعار، 

العم���ال  م���ن  االآالف  ع����رسات  وط���رد 

الباك�ستانيني وغريهم.

ويبقى ال�سوؤال: ماذا ربح اليمنيون؟

ق���د يق���ول البع����ص اإن اخل�س���ارة 

اليمنية فادحة وال تعوَّ�ص طيلة عامني 

م���ن الق�سف والقت���ل، والت���ي اأعادت 

الق���رن املا�سي  اإىل �ستينيات  اليم���ن 

نتيج���ة تدمري البن���ى التحتي���ة، مع 

ع�رسات اآالف اجلرحى وال�سهداء والفقر 

واجلوع، وهذا �سحي���ح ب�سبب همجية 

العدوان، لكن اجلواب اأن اليمنيني كانوا 

�سحايا العدوان ومل يبداأوا بالقتال، اإال 

الأنه���م دافعوا عن وطنه���م وا�ستقاللهم 

وتهمي�سه���م، فتحّولوا م���ن حفاة فقراء 

وحديقة خلفي���ة لل�سعودية، اإىل �رسيك 

يف تقري���ر م�سري ال�سعودي���ة واجلوار، 

وامت���الك ق���رار اال�ستق���الل وال�سيادة 

د، وا�ستثمار ثرواته  لبناء اليم���ن املوحَّ

الكب���رية من النف���ط وغريه���ا، والتي 

اأمريكا  ال�سعودية وم���ن خلفها  ت�سعى 

و»اإ�رسائيل« ل�رسقته كما ُي�رسق النفط 

الذي ي�س���ارف على اجلفاف  ال�سعودي 

بعد عقود قليلة.

ب���داأت احلرب والطائ���رات ال�سعودية 

تق�س���ف �سنع���اء وكل امل���دن اليمنية، 

وبعد عامني و�سل���ت ال�سواريخ اليمنية 

اإىل العا�سم���ة ال�سعودية الريا�ص بفارق 

جوه���ري اأن ال�سعودية ق�سفت املدنيني، 

وال�سواري���خ اليمني���ة ق�سف���ت القاعدة 

الع�سكري���ة، التزامًا باملب���ادىء والقَيم 

االإ�سالمي���ة و�رسف احلرب الذي مل تلتزم 

به ال�سعودية وحلفاوؤها.

بتحري����ص  ال�سعودي���ة،  حاول���ت 

اأمريكي - »اإ�رسائيل���ي« ال�سيطرة على 

م بالبح���ر االأحمر  باب املن���دب والتحكُّ

بع���د ال�سيط���رة عل���ى جزيرت���ي تريان 

و�سناف���ر امل�رسيتني، لكي يتحكم العدو 

»االإ�رسائيلي« بالبحر االأحمر وحما�رسة 

م�رس والتحك���م بقن���اة ال�سوي�ص وخط 

املالحة للتجارة العاملية، لكن اليمنيني 

ا�ستطاع���وا فر�ص وجوده���م وال�سيطرة 

النارية وامليداني���ة، و�سار يف يد حمور 

املقاوم���ة م�سيقان )باب املندب وهرمز( 

مقاب���ل م�سيقي )البو�سفور وجبل طارق( 

بيد املح���ور االأمريكي، مما حّقق التوازن 

يف ال���ردع اأو التحكم بخطوط النفط يف 

العام ب���ني املحورين،  ال����رساع  �سياق 

وكل ذلك على ح�س���اب م�ستقبل العائلة 

املالكة يف ال�سعودية.

اليمن بعد الع���دوان ميّثل اأحد ركائز 

حمور املقاومة �سد امل�رسوع االأمريكي- 

ال�سهيوين وحلفائ���ه التكفرييني، وميثل 

احلماي���ة احل�سينة لالأمة.. ف�سالم وحتية 

الأبطال اليمن ال�رسفاء.

د. ن�سيب حطيط

االإيرانية  االإ�سالمية  تعي�ص اجلمهورية 

هذه االأيام يف الذك���رى الثامنة والثالثني 

النت�س���ار ثورته���ا املبارك���ة، التي راهن 

الغرب وعل���ى راأ�سه اأمريكا على اإ�سقاطها، 

ومن���ذ اللحظ���ة االأوىل الإع���الن االإم���ام 

اخلميني �سع���ار »املوت الأمريكا.. واملوت 

الإ�رسائيل« بداأت اأمريكا حربها �سد اإيران، 

من خ���الل �س���دام ح�سني ومع���ه الدول 

اخلليجية، لكنها مل تربح هذه احلرب التي 

ا�ستمرت ثماين �سنوات وانتهت بقرار اأممي 

يحمل الرقم 1958.

ا�ستم���رت املواجهة �سد اإي���ران الأنها 

التزم���ت �سعار حتري���ر فل�سط���ني واإزالة 

»اإ�رسائيل« من الوجود، ودعت اإىل الوحدة 

اأج���ل حترير  االإ�سالمي���ة والتع���اون من 

فل�سطني والتحرر من اأمريكا و»اإ�رسئيل«، 

لكّن احلكام العرب مل يتجاوبوا مع اإيران، 

وازدادوا ارتباط���ًا باأم���ريكا و«اإ�رسائيل«، 

اإيران  اأمريكي���ة، فيما  وت�رسّف���وا كاأدوات 

وبع���د 38 عامًا م���ن االنت�س���ار اأ�سبحت 

يف �سدارة الدول عل���ى امل�ستوى العلمي 

وال�سناع���ي والزراع���ي، وذات �ساأٍن على 

االإقليم���ي والدويل،  ال�سيا�سي  امل�ست���وى 

وا�ستطاعت اأن تفر�ص نف�سها كالعب دويل، 

واأن تنت���زع من اأمريكا اتفاقًا ي�سون حقها 

يف التخ�سي���ب النووي ال�سلم���ي، واإن مل 

تلتزم مبندرجاته كاف���ة، وقد اأبقى اأوباما 

عل���ى العديد م���ن العقوب���ات االأمريكية 

بحج���ة االإره���اب واالأ�سلح���ة البال�ستية، 

وو�سع العراقيل اأمام التحويالت بالدوالر، 

وعم���ل على حتقيق الهب���وط احلاد ل�سعر 

النفط، ملحا�رسة اإي���ران اقت�ساديًا، لكنها 

ماتزال �سامدة وقوية.

حاول���ت اأم���ريكا ا�ستغ���الل »الربيع 

العرب���ي« من اأج���ل الق�س���اء على خط 

املمانع���ة يف �سورية ولبن���ان والعراق، 

والذي تدعمه اإيران.

وت�ستمر احل���رب �سد اإي���ران يف عهد 

ترام���ب، ول���ن تتوق���ف، رغ���م اخت���الف 

»الدميقراطيني«،  ع���ن  »اجلمهوري���ني« 

لكنه���م جميعًا ال يختلفون يف ال�سيا�سات 

العام���ة الأمريكا، ف�»اإ�رسائي���ل« بالن�سبة 

اإليهم دولة حليف���ة، وامل�سا�ص باأمنها هو 

م�سا�ص باأمن الواليات املتحدة االأمريكية، 

بينم���ا اإيران ومن معه���ا ُيعترون »راأ�ص 

االإرهاب«.

ق���د تختل���ف االإدارات يف ترجمة هذه 

ال�سيا�سات، وق���د تعاطى اأوباما مع اإيران 

عل���ى اأنها ت�سّكل تهدي���داً ا�سرتاتيجيًا من 

خ���الل برناجمه���ا النووي، وح���ني عقد 

معها اتفاق���ًا نوويًا اعتر اأنه حقق اإجنازاً 

تاريخيًا مل�سلحة اأمريكا.. فاأوباما مل يكن 

يف يوٍم م���ن االأيام �سديق���ًا الإيران حتى 

ت�سكره اإي���ران، ومل يكن طّيبًا )ح�سب كالم 

ترام���ب(، فكالهما وجه���ان لعملة واحدة، 

وكالهما تعاطى مع اإيران على قاعدة اأنها 

داعمة لالإرهاب، وعلى راأ�سه حزب اهلل.

وكذلك ترامب، لكنه كان اأكرث �رساحة 

م���ن اأوبام���ا، وب���داأ بر�سق���ه االإعالمي، 

اال�ستفزازية،  العب���ارات  وبالعديد م���ن 

كو�سفه لالتفاق النووي باأنه مهني، وباأن 

»اإي���ران لي�ص لديها اأي اح���رتام لبلدنا، 

واإنها دولة اإرهابي���ة رقم واحد«، ووعد 

بالتحرك �س���د اإيران من باب العقوبات، 

وكذل���ك طاقم���ه ال�سيا�س���ي يف االإدارة، 

فقد و�سف وزي���ر دفاعه جيم�ص ماتي�ص 

اإيران باأنها اأكر دولة راعية لالإرهاب يف 

العامل، وحظر نائب الرئي�ص مايك بن�ص 

من اختبار ح���زم ادارة الرئي�ص ترامب، 

و«من االأف�سل الإيران اأال تختر حزم هذا 

الرئي�ص اجلديد«.. وبعد جتربة ال�ساروخ 

البال�ستي فر�ست االإدارة عقوبات جديدة، 

واأكد البي���ت االأبي����ص اأن كل اخليارات 

مطروحة عل���ى الطاولة، مبا ذلك اخليار 

الع�سك���ري، فكان ال���رد االإيراين بدءاً من 

االإم���ام اخلامنئ���ي الذي ق���ال: »يجب 

االأمريكي اجلديد  ال�سكر للرئي�ص  توجيه 

الأنه اأظه���ر الوجه احلقيقي الأمريكا، واإن 

تهديدات ترامب ف�سلت يف تخويف اإيران، 

و�سريّد ال�سع���ب االإيراين يف العا�رس من 

�سباط«.. وقد رّد فعاًل.

ال�سيا�سي  الت�سعيد  هل �سياأخذ ه���ذا 

من قَب���ل ترام���ب واإدارت���ه �س���د اإيران، 

هاتني الدولت���ني اإىل حرب؟ وهل الظروف 

االإقليمي���ة ت�سمح به���ا يف هذه املرحلة؟ 

وهل اأجرت اأمريكا جردة ح�ساب للحروب 

التي خا�ستها �سد اإيران يف املنطقة ومل 

تربح فيها؟ 

قد تكون احلرب غري واردة عند اأمريكا 

يف هذه املرحلة، واإن ت�رسيحات الرئي�ص 

ترام���ب ه���ي ت�رسيح���ات داأب الروؤ�ساء 

االأمريكي���ون على اإطالقها، كم���ا و�سفها 

وزير الدفاع االإيراين، وقد تكون وراء هذه 

الت�سعيد ال�سيا�سي جمموعة من االأهداف 

نذكر منها:

ا�ستف���زاز اإيران جلرّها اإىل اتخاذ بع�ص 

االإجراءات التي ميك���ن اأن توؤثر �سلبًا على 

عالقتها االقت�سادية وال�سيا�سية مع بع�ص 

الدول.

اإيحاء اأم���ريكا بقرع طبول احلرب �سد 

اإيران، علها ترتاجع يف مواقفها ال�سيا�سية 

الداعمة خلط املمانعة يف املنطقة، والذي 

حق���ق انت�ساراً كبرياً يف �سورية، خ�سو�سًا 

بع���د ا�ستع���ادة حل���ب واإف�س���ال خمطط 

التق�سيم فيها.

اإعط���اء االأولوي���ة ملحارب���ة اإي���ران، 

وزيادة الهوة بينه���ا وبني الدول العربية 

واالإ�سالمي���ة، التي اأ�سبح بع�سها يتعاطى 

مع اإيران كعدّو لدود.

ابتزاز الزعماء العرب لو�سع اليد على 

ثروات االأمة العربي���ة واالإ�سالمية بحجة 

دعمه���م )دعا ترامب العائل���ة ال�سعودية 

اإىل تق���دمي ثالثة اأرباع ث���روة ال�سعودية 

اإىل اأم���ريكا بداًل من ن�سفه���ا الذي كانت 

تدفعه مقابل حماي���ة حكمهم وا�ستمراره 

يف اجلزيرة العربية، معتراً اأن ما يقّدمه 

اآل �سعود الأمريكا م���ن مال، حتى لو كان 

ن�سف ثروة الب���الد، ال قيمة له وال اأهمية 

بالن�سبة ملا تقدمه اأمريكا لهم من حماية 

ورعاية(.

حتييد »اإ�رسائيل« عن واجهة ال�رساع 

العربي - »االإ�رسائيلي«، واإطالق يدها يف 

امل�رسوع اال�ستيطاين.

هاين قا�سم

اليمن ينتصر على العدوان

طفل يلهج بالدعاء اإثر ق�سف الطائرات ال�سعودية عائلته يف العا�سمة �سنعاء

اليمن تحول من حديقة خلفية 
للسعودية إلى شريك في 

تقرير مصير الرياض والجوار 
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¡ جتم���ع العلماء امل�سلمني اأبرق اإىل قادة اجلمهورية الإ�سالمية 
الإيرانية، وعل���ى راأ�سهم �سماحة ال�سيد القائ���د، مهنئًا بالذكرى 

الثامن���ة والثالثني لنت�سار الثورة الإ�سالمية يف اإيران، ومما ورد 

يف ر�سالة ال�سيد خامنئي: يوؤمل جتمع العلماء امل�سلمني اأن الأمة 

ما زال���ت تخو�ض يف فتنة ت�ستهدف الني���ل من وحدتها و�رضب 

نه���ج املقاومة الذي يقوده �سماحتكم، والذي جنزم باأن النت�سار 

�سيك���ون حليفه يف نهاية املطاف ب���اإذن اهلل تعاىل. اإن حماولة 

الإدارة الأمريكي���ة اجلديدة الرتاجع عن التفاق النووي، وممار�سة 

�سغوط عل���ى اإيران ملنعها من تطوير قدراتها ال�ساروخية، دليل 

عل���ى اأن �سعار »اأم���ريكا ال�سيطان الأكرب« ال���ذي اأطلقه الإمام 

اخلمين���ي )قد�ض �رضه( هو واقع م�ستمر، اإل اأن ذلك لن يثني اإيران 

ع���ن التقدم ملا فيه م�سلحة الأم���ة وال�سعب الإيراين. اإن خمطط 

الأعداء لع���زل اجلمهورية الإ�سالمية الإيراني���ة عن بقية �سعوب 

املنطق���ة من خالل ترويج الفنت املذهبي���ة والطائفية والقومية 

والعرقية، لن ينجح، رغم الإمكانات ال�سخمة التي ُتر�سد له، ذلك 

اأن اجلمهورية الإ�سالمية مل تتعامل يومًا مع اأبناء الأمة اإل على 

اأ�سا�ض انتمائهم لالإ�سالم، ومدت اليد لكل امل�ست�سعفني يف العامل 

وحملت همومهم وق�ساياهم.

¡ النائ��ب ال�ضاب��ق في�ضل ال��داوود؛ الأمني الع��ام حلركة الن�ضال 
اللبن��اين العرب��ي، اأّي��د م��ا ورد يف خط��اب اأم��ني عام ح��زب اهلل 

ال�ضي��د ح�ض��ن ن�رص اهلل من اعتماد الن�ضبية كنظ��ام انتخابي، وهو 

م��ا يتكامل م��ع موقف رئي���س اجلمهوري��ة العماد مي�ض��ال عون، 

ويتطاب��ق م��ع م��ا يطرح��ه الرئي�س نبيه ب��ري، و«يتواف��ق مع ما 

نقرتح��ه منذ �ضن��وات مع ق��وى �ضيا�ضي��ة وحزبية لتاأم��ني عدالة 

التمثيل«.

¡ جبهة العم���ل الإ�سالمي لفت���ت اإىل اأن مواق���ف وت�رضيحات 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأف�سحت عن مدى حقده وبغ�سه 

وكراهيت���ه للع���رب وامل�سلمني، وه���ي مما ل �س���ك فيه مواقف 

عن�رضي���ة غري م�سبوقة، ومواقف ل اأخالقية ول اإن�سانية، وبعيدة 

كل البعد عن حقيقة العالقة بني ال�سعوب يف العامل اأجمع.

¡ ال�ضي��خ ماهر حمود؛ رئي�س الحتاد العامل��ي لعلماء املقاومة، 
ومبنا�ضب��ة ذك��رى ا�ضت�ضه��اد احل��اج عم��اد مغني��ة، زار رو�ض��ة 

ال�ضهيدي��ن، حيث قراأ الفاحت��ة واألقى كلم��ة باملنا�ضبة حّيى فيها 

املقاومة يف لبنان وفل�ضطني.

¡ ال�سي���خ ح�سام العيالين متنى عل���ى رئي�ض املكتب ال�سيا�سي 
للجماع���ة الإ�سالمية يف لبنان؛ النائ���ب ال�سابق اأ�سعد هرمو�ض، 

»التحق���ق من معلوماته قب���ل اإعالنها، لأنه لي����ض �سحيحًا اأن 

اإي���ران توّقفت عن دعم املقاومة الإ�سالمية يف فل�سطني كما قال، 

واملعلوم���ات املوؤك���دة تفيد باأن اإيران ما زال���ت تدعم املقاومة 

الإ�سالمية يف فل�سطني«.

الآن ماتزال �س���ورة العالقات  حتى 

امل�ستقب���ل  الأمريكي���ة يف   - الرو�سي���ة 

�سبابي���ة، ولو اأن التف���اوؤل امل�سنود على 

الرئي����ض الأمريكي اجلدي���د دونالد  كالم 

ترامب، ب�رضورة حت�سني العالقات، وكذلك 

توّقعات نظ���ريه الرو�سي فالدميري بوتني، 

الكامل  بحجمه���ا  العالقات  با�ستئن���اف 

خ���الل ولية ترامب، ُي�سع���ر املتلقي باأن 

املرحلة املقبلة من العالقات امل�ستقبلية 

بني الدولتني �ست�سري نحو »الرتطيب«.

عرّب ترام���ب عن نواي���ا وّدية جتاه 

رو�سي���ا وبوت���ني، ورّدت مو�سك���و تكراراً 

التحي���ة باأف�سل منها، عل���ى قاعدة »من 

ي���راك بعني، �سوف���و بالثنت���ني«، اإل اأن 

ال�سيا�سات الدولية غري خا�سعة للعواطف 

اإمن���ا للم�سال���ح، فكيف ب���ني قطبني يف 

العامل تتناق����ض �سيا�ستهم���ا اإىل اق�سى 

احلدود، ل بل هما يف حال عداء تاريخي، 

ويحاول كل منهما ج���رّ الآخر اإىل املكان 

ال���ذي يعتقد اأن يده مليئة فيه، ليوّجه له 

لكمة بطريقة ما؟

فالولي���ات املتحدة لي�ست حمكومة 

ل�سخ�ض، مهم���ا عال كعبه، فهناك م�سالح 

ال�رضكات الك���ربى التي تر�س���د ال�سيا�سة 

الأمريكية ال�ستعمارية حول العامل، وتلك 

ال����رضكات ت�سّنف رو�سيا اأول عدو لها يف 

منع حتقيق غاياتها، وتليها ال�سني كاأكرب 

اقت�ساد عاملي، ف�ساًل عن تلك الدول التي 

مل تتمكن �سيا�سات وا�سنطن من اإخ�ساعها، 

�سواء ن�سبيًا اأو كلي���ًا، وعلى راأ�سها اإيران 

يف ال�رضق، وهذه الدول الثالث ل ميكن اأن 

ُي�َسك يف اأنهم يف حتالف واحد.

لذلك، ف���اإن الوع���ود الت���ي اأطلقها 

ترامب بالتقارب مع رو�سيا دونها عقبات 

مو�سوعي���ة داخلية، م�سافًا اإليها تراجعه 

ع���ن م�سائ���ل حموري���ة كانت اأح���د ابرز 

موؤ����رضات الغزل لرو�سي���ا، وهي املتعلقة 

بحلف �سمال الأطل�س���ي، الذي لأجله عاد 

ترامب لتبّني دعمه ون�ساطه العدواين �سد 

رو�سي���ا، خ�سو�سًا يف ال���دول التي ُتعترب 

حدائق حميطة برو�سيا، متل دول الحتاد 

البلطيق، وامتداداً  ال�سابق يف  ال�سوفياتي 

اإىل اأوروبا ال�رضقية.

الواقعية  هناك الكثري من املوؤ�رضات 

الت���ي تفيد باأن التف���اوؤل حيال العالقات 

امل�سقبلية بني رو�سيا والوليات املتحدة 

مبالغ في���ه كثرياً، مع احت���دام التوترات 

والتي  الأمريكية،  ال�سيا�سات  الناجمة عن 

اأنتج���ت اإرهابًا من نوع غري م�سبوق جرى 

تعميمه كالن���ار يف اله�سيم، وهو ما اأكده 

ترامب م���ن خالل اإعالن���ه اأن اإدارة �سلفه 

باراك اأوبام���ا كانت وراء اإنتاج املنظمات 

الإرهابية، ل�سيما »داع�ض«.

اإن املقيا����ض الأول ل���دى رو�سيا، هو 

اجلدية التي ميكن اأن يتعاطى معها ترامب 

الأطل�سي والإره���اب كعاملي  يف ملف���ي 

توتر وتدمري يلّف العامل، والدر�ض الليبي 

الأطل�س���ي مايزال يف ل���ّب العقل الرو�سي 

كنموذج، والإرهاب م�ستمر يف عمله.

من هنا يجب التوقف اأمام »احلملة 

ال�رض�سة« الت���ي ت�سّنها الوليات املتحدة 

عل���ى اإيران، وعل���ى ذلك اأجوب���ة رو�سية 

قاطعة ج���اءت على ل�سان املديرة العامة 

ال�سيا�سية  واملب���ادرات  البح���وث  ملعهد 

التي  كرا�سينينيكوفا،  فريونيكا  اخلارجية 

عددت الأ�سب���اب الكامنة وراء تلك احلملة 

ال�رض�سة:

اإيران ه���ي اآخر دول���ة م�ستقلة من 

حي���ث املب���داأ يف ال����رضق الأو�سط، ومل 

ت�ستطع الوليات املتحدة اإخ�ساعها على 

مدى اأربعني عامًا.

اإي���ران هي ح�س���ارة فري���دة قائمة 

بنف�سها؛ بهوية ذاتية قوية كما هي رو�سيا.

اإي���ران هي اآخ���ر م�س���ّدر للنفط يف 

ال�رضق الأو�سط، والذي مل ت�ستطع الوليات 

املتحدة باأي طريقة اإحكام ال�سيطرة عليه.

بال �سك، هذه املعطيات معطوفة على 

اعرتاف م�سوؤول كب���ري يف البيت الأبي�ض، 

عن غ���ري ق�سد، باأن حت�س���ني العالقة مع 

بوتني بالن�سبة اإىل ترامب »ميرّ عرب اإنهاء 

التحال���ف الع�سك���ري والدبلوما�سي بني 

رو�سيا واإيران«.

بناء عليه، ترى مو�سكو اأن الوليات 

املتحدة تبحث ع���ن »دّق اإ�سفني« بينها 

وطهران، لأن وا�سنطن مل تتمكن من مترير 

خمططه���ا مع رو�سي���ا، وبالت���ايل هناك 

اأم���ام النوايا الأمريكية،  عقبة كبرية جداً 

ول���ذا تت�سح ال�سورة جلي���ة اأمام رو�سيا، 

وهي اأن���ه عندما يقول ترامب اإنه �سيقاتل 

الإره���اب جنبًا اإىل جن���ب، وي�سّنف اإيران 

»اأك���رب دولة اإرهابي���ة« اإمنا هو يتوقع - 

ح�سب كرا�سينينيكوفا - من رو�سيا ت�سليم 

اإيران �رضيكنا احلقيقي، ولي�ض بالكالم يف 

حماربة الإرهاب، لكن اإذا كان ترامب يريد 

حقًا دحر الإرهاب، فهو ي�ستطيع ذلك فعاًل، 

ولي����ض بالتوّجه اإىل رو�سي���ا واإيران، اإمنا 

يرفع �سماعة الهاتف ويت�سل بال�سعودية 

وقطر، وكذلك برتكيا، ويقول »اأيها ال�سادة، 

هي���ا ا�سحب���وا جزّاريك���م، ولننته���ي من 

الإرهاب«.

اإذاً، التفاوؤل برتاجع الحتدام الرو�سي 

- الأمريكي رهن جن���اح الإدارة الأمريكية 

يف اختباري وقف تو�ّسع احللف الأطل�سي، 

ومكافحة الإرهاب جديًا، ف�ساًل عن معرفة 

اأن يف الع���امل دوًل و�سعوبًا اأخرى لي�سوا 

خدمًا، وثرواتهم لي�ست للنهب.

يون�س عودة

اختباران أمام أميركا لتحسين عالقاتها مع روسيا

بني ترامب وبوتني.. ما هو م�سري العالقات الرو�سية - الإيرانية؟
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مؤشرات واقعية عديدة 
تفيد بأن التفاؤل حيال 

العالقات المسقبلية بين 
روسيا والواليات المتحدة 

مبالغ فيه

ا�ستقبل اأمني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي، مع وفد من »احلركة«، وفداً 

من جبهة الدفاع العربي برئا�سة اأمينها العام اأبو جورج نعوف، حيث قّدموا العزاء 

برحيل العالمة املجاهد ال�سيخ عبد النا�رض جربي )رحمه اهلل(، الذي حمل هموم 

 الوطن العربي والإ�سالمي، منّوهني بدوره الوحدوي واجلهادي من اأجل وحدة الأمة.

م���ن جانبه، اأكد ال�سيخ جربي اأن حركة الأم���ة �ستبقى على نهج ال�سيخ الراحل 

 )ر�سوان اهلل عليه(، متابعني مل�سريته الوحدوية، واملقاِومة للتع�سب والتطرف.

من جهة اأخرى، اأكد املجتمعون اأن ما تتعر�ض له �سورية وليبيا والعراق وغريها 

م���ن الدول العربية من عملي���ات اإجرامية على اأي���دي املجموعات التكفريية ل 

ي�ستهدفه���ا فق���ط، ب���ل كل دول منطقتنا، لتفتيته���ا وتق�سيمها ونه���ب ثرواتها 

وال�سيطرة على مقدراتها.

وفد من جبهة الدفاع العربي زار حركة األمة



ا�ستقب���ل الأمني العام حلركة التوحيد ال�سالم���ي؛ ال�سيخ بالل �سعيد 

�سعب���ان، وفداً من حرك���ة الأمة، �سم اأمينها الع���ام ال�سيخ عبد اهلل جربي، 

يرافقه ع�سوا جمل�ض القيادة ال�سيدان �سعيد عيتاين ووليد العمري.

واعترب املجتمعون اأن �سيا�سة رئي�ض ال�ستكبار الأمريكي دونالد ترامب 

جتاه منطقتنا واأمتنا �سيا�سة عن�رضية متطرفة، وهي متّثل الوجه احلقيقي 

لإدارة ال�رض الأمريكية، التي ل تفرّق يف حقدها واإرهابها بني مكونات اأمتنا.

واعترب املجتمع���ون اأن ما جرى من ا�سته���داف للجاليات الإ�سالمية 

وامل�ساج���د وامل�سلني يف القارة الأمريكية جزء من حملة الرتهيب املنّظمة 

املتَبعة.

من جهة اأخرى، اأكد املجتمع���ون اأن احتالل فل�سطني وت�رضيد ال�سعب 

الفل�سطيني واإ�سعال احلروب العرقية واملذهبية، وت�سدير جمموعات الغلو 

والتط���رّف اإىل بالدنا اإمنا هو �سناعة اأمريكية غربية بامتياز، ويدار باأدوات 

اإقليمية حملية.

ويف املو�س���وع اللبناين دعا املجتمع���ون اإىل اعتماد قانون انتخاب 

ع���ادل؛ يحفظ اأ�سوات اللبنانيني وي�ساوي بينهم، ويلغي كل خطاب طائفي 

مناطق���ي، وذلك ل يك���ون ال باعتماد القانون الن�سبي، ال���ذي من �ساأنه اأن 

يوؤ�س�ض لطبقة �سيا�سية جديدة منبثقة من اإرادة �سعبية تغيريية، ولي�ض من 

اإمكانيات مادية وخلفيات طائفية.
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زار اأم���ني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي، مع وفد من 

»احلرك���ة«، �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية د. علي عبد الكرمي 

علي، يف مق���ر ال�سفارة بالريزة، حيث �سك���ره على تعزيته بوفاة 

العالم���ة املجاهد ال�سي���خ د. عبد النا�رض ج���ربي، موؤكداً التم�سك 

بالثوابت التي اأر�ساها الراحل خ�سو�سًا جلهة العالقة مع �سورية، 

وكافة الدول ال�سقيق���ة الراف�سة ل�سيا�س���ات اإدارة ال�رضّ الأمريكية 

والعدو ال�سهيوين.

وقد �س���ّدد �سعادة ال�سفري عل���ى اأن �سورية حتقق النجاحات 

امليداني���ة على املجموعات التكفريية، واأن الن�رض اآت حتمًا بف�سل 

�سم���ود ال�سعب ال�س���وري وت�سحي���ات اجلي�ض العرب���ي ال�سوري 

وحلفائه.

من جهته، حّيا ال�سيخ جربي ال�سعب واجلي�ض العربي ال�سوري 

عل���ى �سموده���م، موؤكداً اأن الن�رض اآٍت اإن �س���اء اهلل، وم�سرياً اإىل اأن 

الإدارة الأمريكية اجلديدة تعمل على زعزعة ال�ستقرار يف املنطقة، 

حمذراً من عدوان �سهيوين على لبنان وغزة بغطاء اأمريكي، ليتمّكن 

الرئي�ض ترامب من حل اأزماته الداخلية وم�ساكله مع جواره.

وفد من حركة األمة زار السفير السوري

ر من عدوان صهيوني جديد
ّ
الشيخ جبري يحذ

ا�ستقبل اأمني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي، واأع�ساء 

من »احلركة«، وفداً من احلزب العربي ال�سرتاكي يف لبنان، برئا�سة 

ع�سو القي���ادة املركزية مهدي حرقو�ض، وامل�س���وؤول التنظيمي د. 

غ�سان حمدان، والأع�ساء ح�سني حرقو�ض وح�سني بلوط، وال�سحايف 

اللبناني���ة حممد خلي���ل ال�سباعي، يف مرك���ز »احلركة« الرئي�سي 

بب���ريوت، حيث قدموا العزاء برحيل العالم���ة املجاهد ال�سيخ عبد 

النا�رض جربي )رحم���ه اهلل(، منّوهني بدوره الوحدوي واجلهادي من 

اأجل وحدة الأمة.

 ب���دوره جّدد ال�سيخ عبد اهلل جربي تاأكيده اأن »حركة الأمة« 

وكاف���ة املوؤ�س�سات الرتبوية والدينية والإعالمية، �ستبقى على نهج 

ال�سيخ الراحل )ر�سوان اهلل عليه(، متم�سكة بخيار اجلهاد واملقاومة.

 وق���د اأكد املجتمعون على ����رضورة مواجهة الف�ساد وما 

تل���وح ب���وادره يف بع����ض املناطق من فرز �س���كاين ل يخدم 

امل�سلحة والوح���دة الوطنية، وذلك ل يواَج���ه اإل عرب تطوير 

الي���ات النظام، عرب جعل لبنان دائ���رة انتخابية واحدة على 

اأ�سا�ض الن�سبية، لأن ذلك يوؤدي اإىل تعزيز الربامج الوطنية لكل 

القوى والحزاب وال�سخ�سيات ال�سيا�سية.

 و�سّدد املجتمع���ون على �رضورة حف���ظ النهج املقاوم 

واملمانع، ال���ذي يت�سدى للهجم���ة ال�ستعمارية وال�سهيونية 

والتكفريي���ة، التي ت�سته���دف تفتيت املنطق���ة و�رضذمتها اإىل 

كيان���ات �سغرية يبق���ى فيها العدو ال�سهي���وين القوة الكربى 

املهيمنة.

وفد من الحزب العربي االشتراكي زار حركة األمة:
الفرز السكاني في بعض المناطق اللبنانية ُيضّر بالوحدة الوطنية

ا�ستقبل رئي����ض املوؤمتر ال�سعبي اللبناين كمال �ساتيال يف مكتبه اأمني عام 

حرك���ة الأمة ال�سيخ عبد اهلل جربي، على راأ�ض وفد من »احلركة«، بح�سور رئي�ض 

»ن���ادي جمال عبد النا�رض«؛ �سمري كنيعو. وق���د �سكر الوفد �ساتيال على تعزيته 

برحي���ل العالمة ال�سيخ عبد النا�رض جربي، كما مت خ���الل اللقاء ا�ستعرا�ض اآخر 

التطورات على ال�سعيدين املحلي والإقليمي.

وبع���د اللقاء اأدىل جربي بت�رضيح جاء فيه: �سددنا على �رضورة اإقرار قانون 

انتخاب���ي جديد على اأ�سا�ض الن�سبية، وعل���ى اأ�سا�ض املحافظة كدائرة انتخابية. 

كما تطرّقنا اإىل الو�سع يف �سورية والعامل العربي، وكان هنالك اتفاق على اأن ما 

يحدث يف الدول العربية لي�ض من م�سلحة العرب وامل�سلمني.

شاتيال استقبل وفدًا من حركة األمة:
ما يحدث في بعض الدول العربية ليس من مصلحة العرب والمسلمين

ا�ستقبل الأمني العام لرابطة ال�سغيلة؛ النائب والوزير 

الأ�سب���ق زاه���ر اخلطي���ب، وفداً م���ن حركة الأم���ة برئا�سة 

ال�سي���خ عبد اهلل جربي، بح�سور الأ�ست���اذ اأحمد زين الدين، 

والدكتور رائد �سهاب الدي���ن، مقدمني ال�سكر للخطيب على 

قيام���ه بواجب التعزية برحيل ال�سيخ د. عبد النا�رض جربي 

)رحمه اهلل(، ومّت التوّقف عن���د ميزاته الكفاحية والإن�سانية 

والوطني���ة والقومية.. ثم مّت عر�ض للتط���ورات والتحديات 

الراهن���ة، ل�سيما حال���ة ال�ستع�ساء التي مي���رّ بها لبنان، 

وال�ستحقاقات املقبلة ع�سية ق���رب انتهاء امُلهل القانونية 

لإجراء النتخابات النيابية.

واأكّد املجتمعون اأن جميء الرئي�ض العماد مي�سال عون 

ي�سّكل فر�سة لتحقيق تطلعات التغيري،

كما راأوا اأن قانون ال�ستني وىّل عهُده �سيا�سيًا وتاريخيًا، 

وه���و ل يحقق �سحة التمثيل، ول عدالت���ه، ول اإ�سالحًا ول 

تغي���رياً، واأن املمر الإلزامي لتحقيق تطلّعات اللبنانيني يف 

الإ�سالح والتغيري يكمن يف قان���ون انتخاب ع�رضي يعتمد 

الن�سبية ال�ساملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة.

) العدد 434(  اجلمعة - 17 �شباط - 2017

الخطيب استقبل وفدًا من حركة 
األمة: قانون الستين ولّى عهده 

سياسيًا وتاريخيًا

الشيخ بالل سعيد شعبان استقبل وفد حركة األمة:
إشعال الحروب العرقية والمذهبية صناعة أمريكية غربية بامتياز
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يعي�����ش كث����ر م����ن الأزواج حي����اة 

زوجي����ة �شعيدة ل ت�شوبه����ا اأية �شائبة، 

اليوم����ي، ويت�شاءل  زادهم  ويكون احلب 

الكث����رون ع����ن �����ر احلي����اة الزوجية 

الناجحة واحلف����اظ على م�شتوى مرتفع 

من ال�شعادة واحلب والتفاهم.

للإجابة عل����ى هذا الت�شاوؤل، جمعت 

»الثب����ات« ن�شائح تلخ�ش اأهم العادات 

للزوجني ال�شعيدين يف حياتهم الزوجية، 

اأهمها:

1- م�شارك����ة طقو�ش زوجية معّينة: 
على الزوج����ني اأن يقوما بطقو�ش معّينة 

للحف����اظ على جن����اح زواجهم����ا، فمثًل 

ير�شل الزوج لزوجته اأغاٍن حتبها وتعّب 

ع����ن م�شاعره لها وه����و يف عمله، وهذا 

ي�شعرها بالفرح دائمًا.

2- عبارات املدي����ح لل�ريك: يجب 
على اأحد الطرف����ني امتداح الآخر ب�شدق 

كل ي����وم مرة واحدة عل����ى الأقل، واإبداء 

الإعج����اب بو�شامة الآخ����ر، ويف كل مرة 

على املم����دوح اأن ي�شكر الط����رف الآخر 

باأجمل العبارات، وب�شدق اأي�شًا.

اإح����دى  تق����ول  املب����ادرة:   -3
اخت�شا�شيات العلقات الأ�رية: قبل اأن 

ن����اأوي اإىل الفرا�ش اأو عندما ن�شتيقظ يف 

ال�شباح، يبادر اأحدنا اإىل تنظيف اأ�شنانه، 

ومن ينّظ����ف اأ�شنان����ه اأوًل يجّهز فر�شاة 

الأ�شن����ان للآخر، وي�ش����ع عليها معجون 

الأ�شنان، وهذا الت�رف الب�شيط واللطيف 

يذّكرنا باأننا نحب بع�شنا بع�شًا.

4- الدرد�ش����ة قب����ل الن����وم: عل����ى 
الزوج����ني اأن يدرد�شا م����ع بع�شهما كل 

ليلة قبيل الن����وم يف موا�شيع خمتلفة، 

كالتحدث عن تقا�شيل حياتهما اليومية 

خ����لل النهار، اأو ع����ن خماوفهما، اأو عن 

زة  م�شتقبلهما، فهذه اللحظات ُتعتب مميَّ

بالن�شبة لهما.

5- تق����دمي ال�شكر: تقول اخت�شا�شية 
العلق����ات الأ�ري����ة: اأبذل جه����دي لأُعّد 

الغداء لزوجي لياأخ����ذه معه اإىل العمل 

كل ي����وم، وي�شكرين على هذا العمل على 

ال����دوام، �شواء قبل ذهاب����ه اإىل العمل، اأو 

بعد عودته للمنزل.. نع����ّب عن امتناننا 

لبع�شن����ا بع�شًا عل����ى كل �شيء، ويعمل 

زوجي على اإ�شعادي دائمًا، في�شطحبني 

اإىل تن����اول الَع�ش����اء يف اخل����ارج كلما 

�شنحت لنا الفر�شة، واأنا اأ�شكره على هذا 

على الدوام.

6- ال����دلل املتب����اَدل: تذك����ر اإحدى 
الزوجية  التي تفتخر بالعلقة  ال�شيدات 

الناجح����ة، اإن علقتها مع زوجها مبنّية 

على ال����دلل املتباَدل، فهم����ا يتناف�شان 

على تدلي����ل بع�شهما بع�ش����ًا، فعندما 

يرمي زوجه����ا القمامة تقوم هي برتتيب 

ملب�شه وطّيها، وه����ذه املناف�شة جعلت 

حياتهم����ا �شعيدة، وقد من����ا حبهما اإىل 

درجة ل ت�شدَّق.

7- ال�شع����ور بال�شع����ادة عند روؤية 
ال�ري����ك: تق����ول خب����رة يف العلقات 

الزوجية: ابتهاجِك عندما يدخل ال�ريك 

اإىل الغرفة، ير�شل اإ�ش����ارات اإيجابية له، 

ويوؤثر اإيجاب����ًا على علقتكما، فعّبا عن 

�شعوركم����ا بال�شع����ادة لروؤي����ة ال�ريك، 

�شواء اأكان هذا يف ال�شباح اأو يف امل�شاء، 

فالكثر من الأزواج ل يفعلون هذا ب�شبب 

م�شاغ����ل العمل اليومية، مما يوؤثر �شلبيًا 

على علقتهما.

8- امل�شي �شوي����ًا: ام�شيا خلم�ش اأو 
ع�ر دقائق كل ليلة �شويًا، فهذه النزهة 

الق�شرة متّثل لكما فر�شة ثمينة لق�شاء 

الوقت بعي����داً عن هواتفكم����ا اأو اأجهزة 

اإذ ميكنكما  الأخرى،  الكمبيوتر والأجهزة 

اأن تتحدث����ا ب�راح����ة ع����ن اأفكاركما اأو 

اإحباطاتكما اأو ما مررمتا به خلل النهار.

9- بداية الي����وم بال�شكل ال�شحيح: 
تقول اخت�شا�شية العلقات الأ�رية: ُيعد 

زوج����ي القهوة ويقدمه����ا يل يف ال�رير 

�شباحًا، ومب����ا اأنني اأعمل م����ن املنزل، 

اأم�شي معه اإىل عمله كل �شباح لكي نبداأ 

يومنا �شويًا.

10- اإر�شال ر�شائ����ل ق�شرة لطيفة: 
تق����ول خب����رة يف العلق����ات الزوجية 

الناجح����ة: ير�شل يل زوجي ر�شائل ع�شق 

ق�شرة رائعة خلل اليوم، اجلميع ميكنه 

القيام باأ�شياء ب�شيطة كهذه ليوؤثر اإيجابًا 

يف العلقة الزوجية، فلي�ش من ال�رورة 

القيام باأ�شياء مميزة حتى حتظى بر�شى 

واإعجاب �ريكك يف احلياة.

11-على ال����زوج اأن يعيد هدفه من 
الزواج: هناك فئ����ات كثرة تفهم الزواج 

فهمًا خاطئًا اأو قا�راً، ول تت�شور احِلَكم 

العظيمة التي �ُرع من اأجلها، فمنهم من 

يرى اأنه متع����ة و�شهوة ج�شدية فح�شب، 

ومنه����م من ي����رى اأنه �شبي����ل للإجناب 

والتفاخر بك����رة الأولد، ومنهم من يرى 

اأنه فر�ش����ة لل�شيطرة والقي����ادة وب�شط 

النفوذ، ومنهم من يرى اأنه فر�شة لإعفاف 

النف�ش وتكثر �شواد املوؤمنني، ومنهم من 

يرى اأنه عادة توارثها الأبناء عن الآباء، 

وقليل منهم من يرى اأنه ر�شالة وم�شوؤولية 

عظمى، وتعاون م�شتمر، وت�شحية دائمة 

يف �شبيل اإ�شعاد الب�رية وتوجيهها اإىل 

الطريق ال�شليم، قال تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه 

َت�ْشُكُنوا  ْزَواًجا لِّ ْن اأَنُف�ِشُكْم اأَ اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ

ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف  َودَّ اإَِلْيَها َوَجَع����َل َبْيَنُكم مَّ

����ُروَن}، وهذا من  َقْوٍم َيَتَفكَّ َذِل����َك َلآَياٍت لِّ

الأه����داف ال�شامية للزواج، وعلى اأ�شا�شه 

يجب اأن يتعام����ل الزوجني مع بع�شهما 

الزوجية بهناء  بع�شًا، لت�شتمر احلي����اة 

و�شعادة و�رور.

رمي اخلياط

عادات تعيد السعادة لحياتك الزوجية

اأن تكون الزي���ارة ق�شرة ولئقة، على اأن 

ل تتخظ���ى ا�شت�شافتك ثلثة اأي���ام، على اأنه 

من امله���م اأن حُت�ري معك هدّي���ة تقّدمينها 

للم�شيفني.

�رورة اإح�شار م�شتلزماتك اخلا�ّشة؛ من 

فر�ش���اة اأ�شنان وفر�شاة لل�شع���ر، وغرها من 

امل�شتلزم���ات ال�شخ�شية، كما يجب املحافظة 

على نظافة املكان الذي ت�شغرينه.

علي���ِك اأن تعر�شي امل�شاع���دة على رّبة 

املن���زل و�شّكان���ه، ل �شّيم���ا يف م���ا يتعلّق 

باملطبخ واإعداد الطعام للجميع.

يجب اأن تتكّيفي م���ع الظروف املختلفة، 

وتتقّبلي الو�شع مهما يك���ن، فاإذا رغبوا مثًل 

يف القيام بنزهة ليلية ل تعّوقيها، كما عليِك 

اأن تعر�ش���ي على امل�شيفني اأن ت�شرتي بع�ش 

م�شتلزمات املنزل والطعام، خ�شو�شًا اإذا كنت 

�شتبقني يف منزلهم ما يزيد عن ثلثة اأيام.

قب���ل مغادرتك منزل امل�شيف���ني، تاأّكدي 

من ح�شولك عل���ى كل اأغرا�شك، وبعد عودتك 

اإىل منزل���ك وحيات���ك الطبيعي���ة، اأر�شلي اإىل 

امل�شيفني ر�شالة �شكر ُمرفقة بباقة من الورد 

اأو علبة من ال�شوكول مثًل.

اإي���اِك اأن ت�ش���اأيل امل�شيفني ع���ن اإمكان 

اإح�شار حيوانك الأليف معك، واإذا كنت ترغبني 

يف اإح�شاره مع���ك، فعندئذ ميكنك طرح فكرة 

بقائ���ك يف فندق مثًل، لعدم رغبتك يف اإزعاج 

امل�شيفني، خ�شو�ش���ًا اأن هذه الطريقة تف�شح 

املج���ال اأمام امل�شيف���ني لأن يطلبوا منك اأن 

تاأخذي حيوانك الأليف معك.

اأو  ا�شتعم���ال كومبيوت���ر م�شيفيك  عدم 

هاتفهم اأو اأي جهاز اآخر لهم من دون ال�شتئذان 

امل�شبق.

ع���دم تقدمي الهدايا اأو املال للعاملني يف 

املنزل قبل اأخذ موافقة رّبة املنزل، لأّن بع�ش 

امل�شيفني ل يحبّذون الفكرة.

َفن%اإلتيكيت

آداب وأصول الزيارات والمبيت
اأع����ِط اأطفالك الفر�ش املنا�شبة لي�شعروا بالقوة: 

اإذا مل تفعل����ي، ف�شيبح����ث اأبناوؤك ع����ن طرق اأخرى 

لي�شعروا بقوتهم ون�شاطهم وحيويتهم.. فمثًل، اطلبي 

ن�شيحته����م، اأو ا�شمحي لهم بالختي����ار، اأو دعيهم 

ي�شاعدون����ك يف املطب����خ، اأو عند الت�ش����وق.. الطفل 

يف �ش����ن الثانية على �شبيل املث����ال ي�شتطيع غ�شل 

الفواك����ه.. وغرها.  البل�شتيكية، وغ�شل  ال�شح����ون 

غالبًا م����ا نقوم به����ذه الأ�شياء مبفردن����ا، لنتجنب 

امل�شاحن����ات، لكن الأطفال به����ذه الطريقة ي�شعرون 

اأنهم غر مهّمني.

ا�شتخدم����ي العواقب الطبيعية: ا�ش����اأيل نف�شك: 

ماذا �شيح�شل لو مل اأتدخل يف هذا املوقف؟ نحن اإذا 

تدّخلنا يف موقف ل يحتاج مّنا اإىل التدّخل، ف�شنحرم 

اأطفالن����ا فر�شة التعلّم من عواقب ت�رفاتهم، وحني 

ن�شمح للعواق����ب اأن تاأخذ جمراه����ا، فنحن نتجنب 

امل�شاحنات التي ق����د حتدث جراء التوبيخ والتذكر 

املبال����غ فيه.. على �شبيل املث����ال: اإذا َن�ِشيْت طفلُتك 

وجبة الغداء، ف����ل تقومي باإح�شاره����ا لها، دعيها 

تبحث عن احلل، وتتعلم اأهمية التذكر.

اجعلي عقاب����ك منطقيًا: يف كث����ر من الأحيان 

تظه����ر النتائج يف امل�شتقب����ل البعيد، لذلك ل ميكن 

ا�شتخ����دام ردة الفعل الطبيعية وتك����ون ردة الفعل 

املنطقية اأف�شل يف ه����ذه احلالة، فردة فعلك للطفل 

يج����ب اأن تتنا�شب م����ع فعله حتى تنج����ح، فمثًل، 

عندما يتاأخر الطفل ع����ن الركوب بال�شيارة للذهاب 

اإىل النزهة، فعقابه يكون بعدم ال�شماح له باخلروج 

من املن����زل مدة اأ�شبوع مثًل، ه����ذه العقوبة �شتزيد 

من ا�شتيائه، لكن عندم����ا جتعلني الطفل يدفع ثمن 

التاأخر، اأو جتعلين����ه يقوم بعمل ما بقيمة الغرامة 

الت����ي مت دفعه����ا، عندها �شرى الطف����ل املنطق يف 

العقوبة، و�شيفهم خطاأه.

ان�شحب����ي من النزاع����ات: اإذا كان طفلك يحاول 

اختبار مزاج����ك، اأو يتكلم بغ�شب، اأو بطريقة وقحة، 

فمن الأف�شل لك اأن تغادري الغرفة، اأو اأن تخبيه اأنك 

يف الغرفة املجاورة اإذا اأراد اإعادة املحاولة، لكن ل 

تغادري غا�شبة اأو مهزومة.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات عملية لترويض أطفالنا )2/3(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - �شندباد الأغنيه العربية
2 - غر ممهد و�شعب ال�شتخدام )معكو�شة(

3 - لقب اأم كلثوم الفني
4 - لقب جورج و�شوف الفني

5 - نبات الذرة البي�شاء ي�شتخدم كبديل للأرز / حزم

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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احلركة / الوزن

8 - ات�شب���ب يف بع���رة ال�ش���يء الواحد / 
ال�شوت امللئكي و�شفرة لبنان اإىل النجوم

9 - ج�شم م�شتدير / زهور نتمناها لبع�شنا 
�شباحا.

10 - الة مو�شيقية جلدية / ينتج عن تفريغ 
ال�شحنات الكهربية يف الغيوم / يعي�ش على 

الياب�شة

أطعمة ومشروبات تؤّدي إلى اصفرار األسنان

w w w . a t h a b a t . n e t11

العناي���ة  اإىل  الأ�شن���ان  حتت���اج 

الدائمة، ملنع تكاثر البكتريا واجلراثيم 

امل�شبِّبة للنخ���ور فيها، وتوؤدي الأطعمة 

وامل�روب���ات التي نتاوله���ا دوراً هامًا 

يف ت�ش���كل النخور وا�شف���رار الأ�شنان، 

وفقدانها لبيا�شها وجمالها.

من ال�روري تنظيف الأ�شنان ب�شكل 

يومي، وبعد كل وجبة طعام، للتخلُّ�ش 

من بقاي���ا الطعام، وحماية الأ�شنان من 

الت�شو�ش، خ�شو�شًا عن���د تناُول بع�ش 

الأطعمة التي ت�ش���ّكل خطراً على �شحة 

الأ�شنان.

وم���ن الأطعمة وامل�روب���ات التي 

ت�شّبب ا�شفرار الأ�شنان عند الإكثار منها:

1- القه���وة: ُتعد القه���وة من اأكر 
م�شبب���ات ا�شف���رار الأ�شنان، نظ���راً اإىل 

لونه���ا الق���امت، وللتخفيف م���ن اأثرها 

على الأ�شن���ان ُين�شح باإ�شافة كمية من 

احلليب اإليها.

2- ال�شاي: ي�شابه تاأثر ال�شاي على 
الأ�شنان تاأث���ر القهوة، خ�شو�شًا عندما 

يك���ون داكنًا ب�ش���كل وا�ش���ح، وين�شح 

اخلباء بالتخفيف من ال�شاي والنتقال 

اإىل م�روبات ع�شبية اأكر �شحية منه.

3- اخل���ل: هو من امل���واد الغذائية 
الثقيلة التي ميك���ن اأن ت�شبب ا�شطباغ 

َلطات  الأ�شنان، لك���ن ا�شتخدامه يف ال�شَّ

وو�شف���ات الطعام يخفف م���ن تاأثره 

ال�شلبي.

4- الكاري: عل���ى الرغم من الطعم 
ال�شهي لل���كاري، اإل اأن الأطباء يحذرون 

من اأنه ميكن اأن ي�شبب ا�شفرار الأ�شنان، 

وي���درك الهن���ود ه���ذه احلقيق���ة، لذلك 

ي�شيفون ال�شبانخ اإىل الأطعمة احلاوية 

على الكاري.

5- �شل�شة البندورة: تدخل �شل�شة 
البندورة يف العديد من و�شفات الطعام، 

اإل اأنه���ا ميك���ن اأن ت�شب���ب تغ���ّر لون 

الأ�شنان عند الإكثار منها، بالإ�شافة اإىل 

اأنها حتتوي على ن�شبة عالية من املواد 

احلم�شية امل�شببة لتاآكل الأ�شنان.

6- التوت: ُيع���ّد التوت من الفواكه 
اإىل احتوائه على ن�شبة  املفيدة، نظ���راً 

عالي���ة م���ن الفيتامين���ات والعنا�ر 

الغذائي���ة ال�روري���ة للج�ش���م، اإل اأّن 

امل�شكلة الوحيدة يف تناول التوت تكمن 

يف اأن ع�شارت���ه كثيفة اللون، وميكن اأن 

تت�شبب ب�شبغ الأ�شنان بلون ل يزول يف 

وقت ق�شر.

امل�شكلة  الغازي���ة:  امل�روبات   -7
يف امل�روبات الغازي���ة اأن لونها قامت 

يف معظم الأحي���ان، بالإ�شافة اإىل اأنها 

متت�ّش ب�شهول���ة من قبل الأ�شنان لتغّر 

لونها ب�شكل تدريجي.

8- �شل�شة ال�شوي���ا: من ال�روري 
التخفيف قدر الإمكان من تناول �شل�شة 

ال�شويا اإذا كن���ت ترغب باأ�شنان بي�شاء 

و�شحي���ة، اإذ اإن الأن���واع املتوّف���رة يف 

ال�شويا  الأ�ش���واق منه���ا ل ت�شتخ���دم 

املخمرة، ب���ل تلجاأ للخي���ار الأرخ�ش؛ 

عن طريق اإ�شافة بروتينات ال�شويا اإىل 

الهيدروكلوري���ك، وهذه املواد الكيماوية 

�شارة بالأ�شنان.

9- الكحول: عدا عن كونها حمرَّمة 
�رع���ًا، واإ�شافة اإىل الأ����رار العديدة 

للكح���ول على �شح���ة الإن�شان، حتتوي 

العديد من امل�روب���ات الكحولية على 

م���ادة البوليفين���ول الأ�شف���ر اأو الُبني، 

والتي ترتك اآثاراً وا�شحة على الأ�شنان.

10- احللوي���ات: تن���اُول احللويات 
ذات الأل���وان ال�شناعي���ة الت���ي ت�شبب 

تغي���ر لون ل�شانك، �شت���وؤدي اإىل تغير 

لون اأ�شنانك، لكن يحدث هذا فقط عندما 

ُتكر من تناول هذه احللويات.-

نة: كالعنب البي  11- الفواكه امللوَّ

والرّم���ان وغره���ا، فهي حتت���وي على 

�شبغ���ات ملونة عن���د تناولها تلت�شق 

بطبقة املينا املوج���ودة على الأ�شنان، 

كذلك فاإن الفطائر والع�شائر امل�شنوعة 

م���ن تلك الفواكه ت�شبب تل���ون الأ�شنان 

وترتك عليها بقع ملونة، وبع�ش الفواكه 

نة، كالعن���ب الأبي�ش والتوت  غر امللوَّ

البي الأبي����ش، تت�شبب يف تاآكل طبقة 

املين���ا، لذلك احر�ش دائم���ًا على غ�شل 

اأ�شنانك بعد تناول هذه الفواكه.

ُطُرق الوقاية

- تنظيف الأ�شنان مبعجون الأ�شنان 

جيداً �شباحًا وم�شاًء.

- الإكثار من تن���اُول ع�شر الفريز، 

فهو ي�شاعد على تبيي�ش الأ�شنان.

ق���در امل�شتطاع،  امل���اء  ����رب   -

الع�شائ���ر،  تن���اُول  بع���د  خ�شو�ش���ًا 

فامل�روبات املنع�شة مثل الليمونا�شة 

اأو ال�شاي املثلّج واحلم�شيات وم�روبات 

الطاق���ة غنّي���ة بحم����ش يعم���ل على 

اإ�شع���اف مينا الأ�شن���ان، ونتيجة لذلك 

فاإن الفم ي�شب���ح منطقة اأكرح�شا�شية، 

وعر�شة اأك���ب لتاآكل الأ�شن���ان، والأهم 

م���ن ذلك، الت���اآكل يجع���ل اأ�شنانك اأكر 

عر�شة للعوامل امللّوثة الأخرى، فت�شبح 

الأ�شن���ان �شهل���ة الخ���رتاق، ومع مرور 

الزم���ن تت����رب ال�شوائ���ل اإىل ق�شبان 

املين���ا، وبالتايل ي�شبح ل���ون الأ�شنان 

قامتًا، لذا اأف�شل حل هو �رب املاء كلما 

�شنحت لك الفر�شة.

- احل���د قدر امل�شتط���اع من تناُول 

ال�شاي والقه���وة، فهما من اأحد العوامل 

الأ�شا�شي���ة الت���ي ت���وؤدي اإىل ا�شف���رار 

الأ�شنان مع مرور الوقت.

- المتناع التام عن التدخني، فهو 

اأحد العوام���ل التي ت���وؤدي اإىل ا�شفرار 

الأ�شنان ب�شكل ملحوظ ومبا�ر.

6 - ل تقلها لأحد والديك
7 - العندليب الأ�شمر

8 - اأمر الغناء العربي
9 - حيوان متنطط )معكو�شة( / يدخر 

او يجعل ال�شيء متاحا.

10 - مطرب الهوى وال�شباب
ع��م���ودي

1 - مدمن )معكو�ش���ة( / يعتاد على 
اأمر ما

2 - �شب���ي / متق���ن عمل���ه لدرجة 
العجاب

3 - م���ا تكتب���ه اأو تر�شمه )معكو�شة( 
/ �شاعر م����ري عروبي من دواوينه: 

البكاء بني يدي زرقاء اليمامة

4 - طريق���ان / تفي���د تف�شر املعنى 
وال�شتطراد.

5 - �شاعد / كلمة تطلق على اأي �شيء.
6 - اغني���ة لعل���ي حمي���دة اواخ���ر 
الثمانينات جعلته يرتبع على عر�ش 

الكا�شيت / تقال للحمار.

7 - ت�شبب يف جعل���ه غر قادر على 
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

الأمة  حلركة  العامة  عقدت الأمانة 

ولقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية 

الداخلي  لبنان موؤمترهما ال�سنوي  يف 

عبد  د.  املجاهد  »العالمة  عنوان:  حتت 

والدعوة  العلم  فقيد  جببري..  النا�رص 

جميع  بح�سور  واجلببهبباد«،  والببوحببدة 

ومندوبي  العلماء  وال�سادة  الأع�ساء 

الرئي�سي  املركز  يف  وذلببك  املناطق، 

البحث  ومّت  ببببروت،   - الأمبببة  حلركة 

والت�ساور يف جممل التطورات والأحداث، 

وما مير به العامل العربي والإ�سالمي.

على  التاأكيد  مّت  املببوؤمتببر  وعقب 

النقاط الآتية:

1- ما يتعرّ�ض له ال�رصق، بطوائفه 
ومذاهبه واأعراقه املتعددة، من عدوان من 

وال�سهيونية  الأمريكية،  ال�رصّ  اإدارة  قبل 

العاملية، والغرب املت�سهني، وا�ستخدام 

هذه  منه  ي�سنعون  كبباأداة  ال�سالم  دين 

اأيدينا  ن�سع  اأن  علينا  يوجب  احلروب، 

لنقاوم  كم�رصقيني  بع�سنا  ببباأيببدي 

يف  امل�سبوقة  غببر  ال�رص�سة  الهجمة 

وجودنا  على  حفاظًا  احلديث،  التاريخ 

ومعتقداتنا.

ورائه  ومن  ال�سهيوين  الكيان   -2
الأوحد  العدو  هم  الأمريكية  ال�رص  اإدارة 

العامل،  يف  الأحبببرار  ولكافة  لأمتنا، 

ان  الأمببة  �سعوب  من  اليوم  واملطلوب 

باجتاه  بو�سلتها  وت�سحح  تتوحد 

فل�سطني.

يف  التكفرية  املجموعات  هدف   -3
ال�ستقرار،  الفو�سى و�رصب  منطقتنا ن�رص 

لتق�سيم اأمتنا وتفتيت بلداننا، فما يحدث 

يف �سورية والعراق وليبيا وم�رص، وغرها 

خطر  برنامج  هو  ا�ستنزاف،  حروب  من 

ال�سهيوين  والعدو  المريكية  ال�رص  لإدارة 

لتدمر املنطقة ومتزيقها، لذلك ندعو كل 

على  العمل  اإىل  الأمببة  يف  احليّة  القوى 

وحدة ال�سف والتما�سك ملواجهتهم.

التي  الأليمة  والأحببداث  احلروب   -4
تواجهنا  التي  التحديات  ت�سيبنا، وحجم 

اأكرث  ك  التم�سُّ علينا  توجب  لبنان،  يف 

وال�سعب  »اجلي�ض  الذهبية  باملعادلة 

واملقاومة«، كونها الإ�سرتاتيجية الوحيدة 

ال�سهيوين  الببعببدو  مبببواجببهببة  الكفيلة 

واملجموعات التكفرية.

انتخاب  مّت  املببوؤمتببر  نهاية  ويف 

عامًا  اأمينًا  جببري  اهلل  عبد  ال�سيخ 

اجلمعيات  للقاء  ورئي�سًا  الأمة  حلركة 

لبنان،  يف  الإ�سالمية  وال�سخ�سيات 

الرحمن  عبد  ال�سيخ  انتخاب  واإعببادة 

والدكتور  العام،  لالأمني  نائبًا  اجلبيلي 

رائد �سهاب الدين من�سقًا عامًا وم�سوؤول 

التوا�سل مع القوى والأحزاب ال�سيا�سة.

وليد  ال�سيخ  من  كل  انتخاب  مت  كما 

والأ�ستاذ  زين  حممد  والأ�ستاذ  العمري 

ع�سوم  خالد  والأ�ستاذ  عتيق  مي�سال 

حياة  وال�سيدة  عيتاين  �سعيد  والأ�ستاذ 

اأع�ساء يف  �سباغ  اإميان  وال�سيدة  كتوعة 

الهيئة القيادية حلركة الأمة.

وعببقببب انببتببخببابببه اأمببيببنببًا عببامببًا 

اجلمعيات  للقاء  ورئي�سًا  الأمببة،  حلركة 

ال�سيخ  �سكر  الإ�سالمية،  وال�سخ�سيات 

العامة  الهيئتني  اأع�ساَء  جري  اهلل  عبد 

اإياها،  اأولوه  التي  ثقتهم  على  والإداريببة 

�سائاًل املوىل عز وجل اأن يكون عند ُح�سن 

ظنهم، وواعداً مبتابعة امل�سرة مع جميع 

الإخوة على نهج �سماحة العالمة املجاهد 

ال�سيخ عبد النا�رص جري )رحمه اهلل(.

ويف كلمة له لفت ال�سيخ جري اإىل اأّن 

والعنوان  الأوىل  الركيزة  الأّمة هي  وحدة 

�سماحة  اإليه  يدعو  كان  الببذي  الأ�سا�ض 

الراحل )ر�سوان اهلل تعاىل عليه(،  ال�سيخ 

اأعلى واأهّم �ساأنًا من وحدة النتماء  فهي 

اإىل طائفة اأو مذهب اأو حزب اأو منهج اأو 

جمموعة اأو فكر، داعيًا اجلميع اإىل مراجعة 

انتمائهم لالأّمة، لب»نعيد هذا النتماء اإىل 

النتماَء  النتماُء  هذا  وليناف�ض  ال�سدارة، 

النتماء  ف�ساًل عن  والأعراق،  الأوطان  اإىل 

اإىل اجلماعات والأحزاب«.

كما اأّكد ال�سيخ جري على اأن املقاومة 

تر�ّسخت واقعًا، ل�سيما بعد التحرير عام 

و2008  لبنان،  يف   2006 وانت�سار   ،2000
- 2009 يف غزة، والنجاحات الباهرة يف 

الق�ساء على الإرهاب التكفري يف �سورية 

ك�سفت  املقاومة  اأن  اإىل  م�سراً  ولبنان، 

عورة جي�ض العدو »الإ�رصائيلي«، وبّينت 

ه�سا�سته.

املقاومة  ا�ستثمار  اأن  �سماحته  وراأى 

بني  وبالوحدة  عليها،  باملحافظة  يكون 

اأن املرحلة  الأمة، معتراً  جميع مكونات 

اأن  بعد  للوحدة،  تعزيزاً  �ست�سهد  املقبلة 

املقاومة  اأن  املتتالية  الأحببداث  اأظهرت 

العدو  و�سيلة ملواجهة  واأجنع  اأف�سل  هي 

ال�سهيوين - التكفري.

كما دعا ال�سيخ عبد اهلل جري الأمة 

وال�سطفاف  للوحدة  والإ�سالمية  العربية 

ل م�سوؤولياتها  خلف ق�سية فل�سطني، لتحمُّ

جتاها، موؤكداً اأن خيار الوحدة واملقاومة 

لتحرير  والأقبب�ببرص  الوحيد  الطريق  هو 

فل�سطني املحتلة وا�ستعادة مقد�ساتنا.

حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينتخبان الشيخ عبد الله جبري أمينًا عامًا  ويعقدان مؤتمرهما السنوي تحت عنوان:

»العالمة المجاهد د. عبد الناصر جبري.. فقيد العلم والوحدة والجهاد«

ال�سيخ عبد اهلل جري: الوحدة واملقاومة خيار وحيد لتحرير فل�سطني


