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عون عون في بعبدا: منتصرون.. وُمدَّ

سورية تصمد.. وعالم يهتز 
تحت أحالم الُحكام الفاسدين

انتخابات الرئاسة.. 
هل تكون 8 آذار الخاسر األكبر؟
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ُطرحت ت�شاوؤالت عديدة حول ما قد يفعله الرئي�س �شعد احلريري اإذا مت 

اأثناء حفل اال�شتقبال الذي �شي�شهده  تكليفه بت�شكيل حكومة العهد االأوىل، 

ال�شفري  �شياأتي  22 اجلــاري، حيث  اال�شتقالل يف  الق�شر اجلمهوري يف عيد 

ال�شوري علي عبد الكرمي للتهنئة، فهل �شي�شافحه، اأم ميتنع، ويكون بذلك 

قد ارتكب خمالفة برتوكولية ودبلوما�شية كربى؟ ويف هذا اخل�شو�س راأت 

ت�شكيل احلكومة اجلديدة  املنا�شبة، الأن  اأن احلريري قد ال يح�شر  م�شادر 

و�شدور مرا�شمها لن يح�شل يف القريب العاجل، ولهذا قد يح�شر الرئي�س 

�شالم كرئي�س للحكومة، ويكون احلريري قد تخل�س من املاأزق.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هل يصافح الحريري السفير السوري؟

حلف »الناتو« يهدد روسيا.. لتتراجع في سورية

أحالم أردوغان.. ومعضلة أكراد سورية

فادي عبود: اإلصالح بحاجة إلى جميع 
األفرقاء السياسيين.. ويبدأ باالقتصاد

رسالة من نزار قباني من تحت 
التراب إلى العرب
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انـتـصـر عــون 
وانتصر »مار مخايل«
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ِلَمن الجمهورية؟
كانت الثانية ع�رشة ظهراً ي���وم االثنني املا�ضي عندما ُعقدت 

جل�ضة انتخاب رئي�س اجلمهورية.

قبلها باأيام، فجاأة ن�ضطت احلركة ال�ضيا�ضية، فتوالت الزيارات 

والت�رشيحات.. ُفتح »�ضندوق االأ�رشار«، وُح�ضمت م�ضاألة الرئا�ضة 

ب�ضحر �ضاحر.

من غري املقبول اال�ضتم���رار يف ترويج اأنه قرار وطني داخلي.. 

اإنه اتفاق اأمريكي - اإيراين رّحبت به رو�ضيا، وقبلت به ال�ضعودية 

على م�ض�س، ووافقت عليه فرن�ضا..

عار�ضت���ه بلدان عدة يف ال�رشّ ال يف العلن، وما بع�س املواقف 

االحتجاجية يف الداخل اإال مراآة لذلك.

اأما امل�ضهد العاملي فهو كاالآتي:

معركة املو�ضل على م�ضارف حتريرها من »داع�س«..

حلب يف معاركها النهائية قبل التحرير..

اأردوغان يف ح�ضن رو�ضيا بعد اهتزاز »عر�ضه«..

اليمن ال�ضامد اأنهك ال�ضعودية..

اأوبام���ا البد اأن يغادر البيت االأبي����س كالبطل املنت�رش، فاأبرم 

الت�ضويات مع اإي���ران ورو�ضيا، فُينَقذ �ضورت���ه يف كل من �ضورية 

والعراق واليمن ولبنان.

ملاذا لبنان؟ الأنه بلد حزب اهلل، والأن حزب اهلل �ضاهم يف �ضمود 

�ضوري���ة، وهو ي�ضاهم يف تفكيك »اإ�رشائيل«، واالأهم اأنه �ضاهم يف 

الق�ضاء على م�رشوع التق�ضيم والتفتيت.

راه���ن امل�رشوع املر�ضوم للمنطقة على �ضحق حزب اهلل منذ ما 

قبل العام 2006، وبعده، لكنه ف�ضل ف�ضاًل ذريعًا..

راهن على ا�ضتنزافه واإ�ضعافه يف �ضورية، لكنه ف�ضل.

املراهن���ة االآن من اأ�ضحاب ذاك امل����رشوع على تطويقه بدولة 

موؤ�ض�ضات تطالب باإلغاء املقاومة امل�ضلّحة.. لكنها �ضتف�ضل اأي�ضًا.

مل���اذا؟ الأنه ما مل يك���ن هناك اإجماع ح���ول الثالثية الذهبية 

»اجلي����س وال�ضع���ب واملقاومة«، فمفهوم دول���ة املوؤ�ض�ضات غري 

وا�ض���ح يف وطنن���ا، فمادام اخل���الف على اجلوه���ر قائمًا، فكيف 

بالتفا�ضيل؟

اجلمهورية لي�ضت لك، ولي�ضت يل.. اجلمهورية يحاكمها التاريخ 

واحلا�رش وامل�ضتقبل.. اجلمهورية للجميع؛ جي�س و�ضعب ومقاومة.

انتخاب الرئي�س ال يبني وحده اجلمهورية، واالتفاق على رئي�س 

حكوم���ة ال يتوافق مع اجلميع على امل�ضلّمات الوطنية االأ�ضا�ضية، 

ال ي�ضاهم اأي�ضًا يف بناء اجلمهورية.. ووا�ضح اأننا ل�ضنا اأمام وحدة 

وم�ضاحلة وطنّيتني.

حبذا لو اأن دائرة ال�ضل���ة املتكاملة تت�ضع بعد انتخاب رئي�س 

اجلمهورية، اإذيبدو اأن فجوتها الكبرية اأوقعت كل من فيها يف بازار 

الت�ضويات.. �ضقطت ال�ضلة وفازت الرئا�ضة.

ال ينق�س هذا البلد الُنخب وال�ضخ�ضيات القادرة على ر�ضم خارطة 

طريق لتعزيز هيكلية الدولة وتفعيل موؤ�ض�ضاتها، لكن ينق�ضه حرب 

�ضلمية على الف�ض���اد واملح�ضوبيات.. لكن كيف يكون ذلك و�ضيا�ضة 

اإق�ض���اء االآخر ل�ضالح اإرث �ضيا�ض���ي اأو رف�س الوجوه اجلديدة التي 

حتمل لبنان الواعد ال لبنان القائم من حتت ردمة الُكره؟

نعم، ما ينق�س جمهوريتنا هو بع�س الوعي للقفز فوق االأوامر 

الدولية وحواجز التع�ض���ب، ينق�ضنا الكثري من الن�ضيان والتغيري 

لتخّطي جراح ماخلّفته احل���روب املا�ضية من �ضغينة بني اأبناء 

الوطن الواحد، رغم اتفاق امل�ضالح بني اأمراء احلرب. 

ع�ضى اأن تكون االأيام املقبلة الإحياء اجلمهورية.

املحامية �سندريلال مرهج

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

املو�ضوعي���ة  غ���ري  املداخ���الت  ل���وال 

للنائ���ب �ضامي اجلمي���ل، والت���ي رّد عليها 

الرئي����س نبي���ه بري بكفاءت���ه املعهودة يف 

اإدارة اجلل�ض���ات، وحزم���ه املق���رون بظرافة 

بة، واأن يقول »ا�ضتح���وا« اأمام ال�ضفراء  حمبَّ

والبعث���ات الدبلوما�ضية احلا�رشة وكامريات 

االإع���الم واجلماهري يف اخلارج، ولوال كفاءته 

البع�س  ا�ضتيعاب  والقانونية يف  الد�ضتورية 

من »جهابذة الد�ضت���ور والقانون«، حل�ضلت 

غوغ���اء غ���ري م�ضبوقة، ول���كان كل ما جرى 

انتخابي���ًا يف يوم »االإثن���ني الكبري«، جمرد 

تفا�ضيل رتيبة وب�ضيطة جلل�ضة بروتوكولية، 

اأمام اجلن���ون ال�ضعبي الذي يتقنه العونيون، 

ونه���اراً اأبي����سَ مل تنج���ح االأوراق البي�ضاء 

وامللغ���اة يف اإ�ضفاء م�ضحة �ض���وداء عليه، 

وليلهم ال���ذي �ضي�ضعل ال�ضم���اء ولن يعرف 

الن���وم، بع���د اإعالن العم���اد مي�ض���ال عون 

رئي�ضًا ب�83 �ضوت���ًا يف الدورة الثانية، وعال 
الت�ضفي���ق بني نائب مبته���ج واآخر ممتع�س 

وثالث وجهه رمادي.. اأما »بحبحة« االأوراق 

البي�ض���اء وامللغاة من املعار�ضني العلنيني، 

اأو جماع���ة »ث���ورة االأرز م�ضتمرة يف خدمة 

لبنان«، اأو ورقة ذلك النائب الذي من »حزب 

مريي���ام كلينك«، فلم تكب���ح جماح الرئي�س 

عون لل�ضعود بق���وة اإىل بعبدا، ال بل اأراحته 

من عبء الطاحم���ني الطامع���ني، خ�ضو�ضًا 

بالت�ضكيلة احلكومية.

ُرفع���ت اجلل�ضة التاريخي���ة ونواب كتلة 

الوفاء للمقاومة والتيار الوطني احلر تبادلوا 

نظرات الن�رش احلميم���ة، الأن »مار خمايل« 

كان الناخب االأكرب، فهو الذي ا�ضتمر بانتخاب 

مي�ضال ع���ون منذ العام 2008 ولغاية تاريخ 

جل�ض���ة 31 ت�رشي���ن 2016، لتتكر����س اإرادة 

زعيمني كبريين جمعهم���ا التحالف ال�ضادق 

نع يف لبنان،  الذي »تقونن« اليوم برئي�س �ضُ

رغمًا ع���ن بع�س م���ن اأراد اأن يلعب الكبا�س 

معهما ع���رب اأوراق بي�ضاء وملغاة و»حركات 

�ضبيانية«حتى اللحظات االأخرية.

هذا احللف ال���ذي يتمتع الي���وم باأو�ضع 

حا�ضن���ة �ضعبي���ة يف تاريخ لبن���ان، يعزز 

اأكر واأك���ر العالقة الوطني���ة للمقاومة مع 

املوؤ�ض�ض���ة الع�ضكري���ة ورئا�ض���ة اجلمهورية 

بروؤي���ة ا�ضرتاتيجية م�ضرتكة، عا�س حزب اهلل 

بع�ضًا م���ن ف�ضولها يف عه���د الرئي�س اإميل 

حلود، وعا����س خيبتها م���ع الرئي�س مي�ضال 

�ضليم���ان، لي�ض���ل اإىل ي���وم الن����رش الكبري 

خلي���ارات املقاومة، بو�ض���ول اأقوى م�ضيحي 

م�رشقي ميتلك اأو�ض���ع �ضعبية لبنانية وكتلة 

برملانية وازن���ة اإىل �ضدة الرئا�ضة اللبنانية.. 

ه���و احللي���ف للمقاومة يف الزم���ن ال�ضعب، 

واعترب البع�س من �ضّيق���ي االأفق يومذاك اأن 

خيارات���ه انتحارية، وو�ض���ل اليوم اإىل بعبدا 

رغمًا عن �ضّيقي االأفق والوطنية.

منذ نحو �ضنتني ون�ضف و»مار خمايل« 

ينتخب، وقامت مب���ادرات و�ضقطت مبادرات 

و�ضقطت معها اأوراق التوت، وكان على حزب 

اهلل اأن يفع���ل م���ا لي�س غريبًا ع���ن اأدبياته، 

واأن يتم�ض���ك مبر�ضح �ض���ادق لي�س فقط يدار 

ل���ه الظهر، بل هو الظهري ال�ضيا�ضي وال�ضعبي 

الذي ال ي�ض���اوم يف الرهان على اأن املقاومة 

ظهري اجلي�س، واأعظم ما يف �ضالحها اأنه غري 

ظاهر.

ومن���ذ �ضنتني ون�ض���ف، ويف غمرة اأق�ضى 

املعارك الع�ضكري���ة التي يخو�ضها حزب اهلل 

يف �ضوري���ة، مع ما له���ذا التدخل من جدلية 

ا�ضتخدمه���ا اخل�ضوم الإح���راق مي�ضال عون، 

مل تب���َق دولة فاعلة؛ من اأم���ريكا اإىل اأوروبا 

اإىل »عرب االعت���دال« اإال وحاربت حزب اهلل 

مبي�ضال ع���ون، وحاربت مي�ض���ال عون الأنه 

احلليف العنيد للمقاومة، اإىل اأن اأدرك اجلميع 

اأن بندقي���ة ح���زب اهلل ال تطل���ق اإىل اخللف، 

ومي�ض���ال ع���ون كم�ضيحي م���اروين م�رشقي 

ممتلك للروؤية الكاملة، ال يحلل لنف�ضه الطالق 

م���ن اأعظم حليف م�ضلم للم�ضيحية امل�رشقية 

عرب التاريخ القدمي واحلديث..

م�ضكلة البع�س اأنهم مل يقراأوا »وثيقة مار 

خمايل«، والبع�س قراأها حلفًا �ضيعيًا م�ضيحيًا 

نة و�ضواهم م���ن الطوائف واملذاهب  �ضد ال�ضُّ

االأخ���رى يف لبن���ان، لكن كثريي���ن مل يقراأوا 

اأن���ه حلف »ال����رشورة اال�ضرتاتيجية للدفاع 

امل�ضرتك«، لي�س فق���ط عن لبنان واملقاومة، 

وال عن ال�ضيع���ة وامل�ضيحيني، ب���ل اقت�ضى 

قلق مي�ضال عون على م�ضري امل�ضيحيني يف 

لبن���ان و�ضائر امل����رشق، اأن يتالقى مع قلق 

ال�ضيد ح�ض���ن ن�رشاهلل مما هو اآٍت من خماطر 

عل���ى لبنان و�ضائر امل�رشق، وما هو اأبعد من 

اال�ضطفافات ال�ضيا�ضية الهزيلة اخلائبة، وما 

هو كامن »ما بع���د بعد ر�ضم خرائط واإعادة 

تر�ضي���م خرائ���ط«، يف اأخطر واأق���ذر خطط 

ر�ض���م »االإ�رشائيلي���ات«، ولي�س م���ن ي�ضاأل 

عن ماليني هجروا، ومئ���ات اآالف ذبحوا، من 

م�ضيحيني واإيزيديني وم�ضلمني �ضيعة و�ُضنة، 

يف خمطط ك�ضفت عنه وثائق وتقارير، ودّلت 

عليه وتوؤكده كل ي���وم ممار�ضات التكفرييني 

االإرهابيني، ومن وراءهم من داعمني وممولني، 

ولي�س من قبي���ل ال�ضدفة اأنه���م اأنف�ضهم من 

يرعون االإرهاب ومتزيق االأوطان، كانوا �ضمن 

مطبخ اإعداد رئي�س لبناين، وعانى منهم حزب 

اهلل ومي�ضال ع���ون اأب�ضع جتارب التاآمر التي 

يندى لها جب���ني االإن�ضانية، بدءاً من الن�ضاط 

املخابراتي والعمل االإرهابي على لبنان، اإىل 

حماوالت �ضق ال�ضف���وف و�رشب التحالفات، 

وو�ض���واًل اإىل املال االنتخاب���ي الو�ضخ الذي 

ظه���ر حت���ى يف انتخابات بلدي���ة ملحاربة 

مي�ض���ال عون، وتدفق كم���ا »ال�ضغور« خالل 

االأ�ضب���وع املا�ضي، ل�ضمان عدم و�ضول عون، 

حت���ى ولو مل ي�ض���ل اخل�ض���م، فليكن رئي�س 

و�ضط���ي وال ي�ض���ل حليف ح���زب اهلل و«ابن 

رعية مار خمايل«، اإىل حدود اإثارة الفو�ضى، 

عرب لعبة الظرف الزائ���د التي اأخذها �ضامي 

اجلميل ذريعة لتك���رار االقرتاع، لي�ضت �ضوى 

اآخر حماوالت لعب الكبا�س مع الكبار. 

واإذا كان على العونيني اليوم اأن يحتفلوا 

ويتلقوا التهاين، فيج���ب عليهم التمييز بني 

َمن ي�ضتح���ق امل�ضافحة وم���ن ال ي�ضتحقها، 

وب���ني من يدار له ظهر، وب���ني من »يجب اأن 

يدار له الظهر«، وبني من ي�ضتحق قبلة �ضكر، 

وبني من ي�ضتح���ق العناق االأب���دي والزواج 

املاروين ال���ذي ال يعرف طالقًا، كي ي�ضتحقوا 

نعمة »مار خمايل«؛ ال�ضامن الوحيد الباقي 

لوجودهم يف هذا ال����رشق، ويكون لهم وطن 

اأراده اإخ���وة م�ضلمون ح�ضنًا للم�ضيحيني يف 

زمن ال�ضعف امل�ضيح���ي والتهديد الوجودي، 

ويرفع فيه امل�ضيحي���ون روؤو�ضهم بر�ضالتهم 

امل�رشقية ملتابع���ة واجبهم النه�ضوي، وتبداأ 

م�ض���رية الن�ض���ال القا�ضي لفخام���ة الرئي�س 

العم���اد مي�ضال عون، لبن���اء دولة ي�ضتحقها 

ال�ضعب العظي���م، وت�ضتحقها مقاومة عظيمة 

لوالها ملا كان لنا وطن وال بقيت جمهورية، 

و«بركتك يا مار خمايل«.

اأمني اأبو را�سد

موضوع الغالف2

انتصر عون.. وانتصر »مار مخايل«

وثيقة »مار خمايل« �أ�ش�شت حللف م�شرتك للدفاع عن لبنان

) العدد 424(  اجلمعة - ـ 4 ت�رشين الثاين - 2016



همسات

¡ احلزب لن ي�ضمي احلريري
اأكدت معلوم���ات موثوقة اأن حزب اهلل مل يرف�س 

اتف���اق الرئي�ضني مي�ضال ع���ون و�ضعد احلريري 

باأن يكون االأخ���ري رئي�ضًا الأوىل حكومات العهد، 

وذلك يعني عدم الت�ضدي ال�ضلبي لالتفاق، دون 

اأن يعني التزام احل���زب بت�ضمية احلريري اأثناء 

الرئا�ضي���ة للحكومة اجلديدة، كما  اال�ضت�ضارات 

اأنه لن ير�ضح مناف�ضًا للحريري، ما يعني اأنه قد 

يرتك احلرية بهذا االأ�ضلوب لرئي�س اجلمهورية.

¡ معًا يف ال�رشاء وال�رشاء
�صدد م�صدر قي��ادي رفيع يف حزب لبناين فاعل، 

اأن حزب اهلل و«حركة اأمل« �صيكونان �صويًا داخل 

حكوم��ة العهد اجلديدة اأو خارجه��ا، الفتًا اإىل اأن 

احلزب لن يكون معار�صًا للعهد اجلديد، و�صيبقى 

ملتزمًا بثوابته وحتالفاته.

¡ اأهم اإجناز لعون
ق���ال م�ضوؤول وازن يف ال�ضمال اإن اأهم اإجناز بعد 

انتخاب الرئي�س مي�ضال عون رئي�ضًا للجمهورية 

�ضيك���ون يف مغ���ادرة »املتطرف���ني« ال�ضلطة، 

ال�ضيم���ا اأولئك الذين يقتات���ون على التحري�س 

املذهبي.

¡ مزايدة.. ومزاَحمة
ل�صيا�ص��ة  املتجددي��ن  جي��ن 

ّ
املرو اأح��د  اعت��ر 

»االعت��دال العرب��ي« اإن��ه كان عل��ى الرئي�س فوؤاد 

ال�صني��ورة االكتفاء بالتزام ال�صمت جتاه من قّدم 

له لق��ب دولة الرئي�س مرت��ن، ال اأن يزايد ويظهر 

نف�صه اأنه »الراأ�س االآَخر« يف »تيار امل�صتقبل«.

¡ احلريري �ضادق
ك�ضف���ت معلومات دقيقة اأن �ضخ�ضيات من بقايا 

ه ال�ضعودي اجلديد  ���غ بالتوجُّ »14 اآذار« مل تبلَّ
اإال عرب املوفد ال�ضعودي تام���ر ال�ضبهان، بعدما 

رف�ض���ت �ضابقًا ت�ضديق ما اأعلن���ه الرئي�س �ضعد 

الدين احلريري على اأنه تعليمات من اململكة.

¡ اأوهام انتخابية
ق��ال مقرب��ون من الرئي���س �صعد الدي��ن احلريري 

اإن بع���س الن��واب يف »تي��ار امل�صتقب��ل« كان��وا 

»نك��رات« يف ال�صيا�صية ويتوهمون اأنهم عائدون 

عل��ى »اأح�صنة بي�ص��اء« يف االنتخابات املقبلة، 

مبعزل عن تر�ّصحهم �صمن لوائح احلريري.

¡ تاجر مفل�س
علّ���ق م�ضوؤول �ضيا�ضي على كالم مل�ضوؤول �ضابق 

يف موقع كبري يف امتداح���ه ملوؤ�ض�ضة كان على 

راأ�ضه���ا، اإن���ه كالتاجر املفل�س ال���ذي يفّت�س يف 

دفات���ره العتيقة، بعدما اأعي���اه املديح للخارج 

املفل�س بدوره.

¡ كميل راجع
اإذا كان قد ُعلم اأن من و�صع »ثورة 14 اآذار خلدمة 

لبن��ان« يف االنتخاب��ات الرئا�صي��ة، وه��م ن��واب 

»الكتائ��ب« اخلم�ص��ة، فاإن ت�ص��اوؤالت عدة ُطرحت 

ة ه��وؤالء النواب �صعبي��ًا، ومنها: هل من 
ّ
ح��ول قو

هن��اك ق��وة �صاربة جماهريي��ًا له��ذا احلزب يف 

طرابل���س اأو عاليه على �صبي��ل املثال ال احل�رص؟ 

ويف ه��ذا اخل�صو�س، انت�رص على مواقع التوا�صل 

االجتماع��ي �صع��ار: »كمي��ل )اأي كمي��ل خ��وري( 

راج��ع«، وه��و النائ��ب ال�صاب��ق الذي �صب��ق له اأن 

اأ�صقط الرئي�س االأعلى للكتائب اأمن اجلميل.

¡ حماذير كثرية
توّقع���ت م�ضادر نيابية اأال يت���م تاأليف حكومة 

العه���د االأوىل ب�ضكل �رشيع، ب���ل اأن ت�ضتمر عدة 

اأ�ضابيع، مبدية خ�ضية م اأن يتم اللجوء اإىل »والدة 

قي�رشي���ة«، لو�ضع اجلميع اأم���ام م�ضوؤولياتهم، 

ومعتربة اأن يف ذلك حماذير كثرية، خ�ضو�ضًا اإذا 

رف�س طرف فاعل الت�ضكيلة احلكومية وقرر عدم 

االلتحاق بها.

وها قد انتهى الفراغ يف �ضدة 

الرئا�ضة يف لبنان، وبات العماد 

مي�ضال ع���ون رئي�ضًا للجمهوية 

اللبنانية، وكم���ا يف كل معركة 

انتخابية، �ض���واء كانت رئا�ضية 

اأو برملاني���ة اأو غري ذلك، تنق�ضم 

االأط���راف اللبناني���ة وتتحالف، 

وينت�رش االأقوى �ضعبيًا وتنظيميًا 

اأو حتالفي���ًا، وال تنف�ضل معركة 

الرئا�ضة عن هذا املعايري.

ولعل املفارق���ة االأكر غرابة 

يف االنتخاب���ات الرئا�ضي���ة، هو 

تغرّي م�ض���ار االنق�ضام ال�ضيا�ضي 

يف البل���د، فبع���د اأن اختلط���ت 

بع���د  ال�ضيا�ضي���ة  التحالف���ات 

 2005 ع���ام  الرباعي  التفاه���م 

وتفاه���م 6 �ضب���اط 2006 ب���ني 

التيار الوطن���ي احلر )القادم من 

اهلل  وح���زب  اآذار(،   14 حتال���ف 

)الركن االأ�ضا�ضي يف قوى 8 اآذار(، 

لتختلط،  الي���وم  االأم���ور  تعود 

فتقف ق���وى 8 اآذار مبعظمها �ضد 

و�ضول الرئي�س مي�ضال عون اإىل 

االنت�ضار  ل  ُي�ضجَّ بينما  ال�ضلطة، 

الفعلي لقوى اأربعة على ال�ضاحة 

ال�ضيا�ضي���ة وهي: التيار الوطني 

احلر بو�ض���ول عم���اده، وحزب 

اهلل باإي�ض���ال مر�ضحه االأ�ضا�ضي 

والوحيد، والقوات اللبنانية التي 

ر�ّضح���ت العماد ع���ون ودعمته، 

الذي  احلريري،  �ضع���د  والرئي�س 

احلكومة  رئا�ض���ة  اإىل  �ضيع���ود 

بعدما اأُخرج منها �ضابقًا.

االأزمة  اأن  اإىل  االإ�ض���ارة  ومع 

ال�ضيا�ضي���ة التي ت����رشب الكتل 

ال�ضيا�ضية لي�ض���ت وليدة اليوم، 

بل هي ق���د تاآكلت خ���الل عقد 

اأتت  الزم���ن، ث���م  كام���ل م���ن 

االنتخاب���ات الرئا�ضية لتك�ضفها 

عل���ى حقيقتها، واقعي���ًا، ت�ضري 

االأخ���رية  الرئا�ضي���ة  املعرك���ة 

اإىل اأن اخلا����رش االأك���رب من تلك 

اآذار،  االنتخاب���ات هي ق���وى 8 

لي�س الأن الرئي�س اجلديد �ضدها، 

بل الأنها اأ�رشّت على الوقوف يف 

املوقع اخلا�رش، ومل تعرف كيف 

تقود معرك���ة الرئا�ضة اللبنانية 

اأن  وتبنّي  وبراغماتي���ة،  بحنكة 

م�ضالح كل طرف يف تلك القوى 

اأقوى م���ن التحالف الذي ربطها 

ببع�ضه���ا بع�ضًا من���ذ مظاهرة 

»�ضكراً �ضوري���ا« ولغاية اليوم، 

ولهذا موؤ�رشات عّدة، اأهّمها:

م���ن املفرَت�س بق���وى 8 اآذار 

اأنها تخو�س معركة »وجودية« 

اأ  يف �ضوري���ة، واأنها جزء ال يتجزَّ

من املعركة الدائرة يف املنطقة، 

ومن املفرَت����س اأي�ضًا اأن و�ضول 

العم���اد ع���ون يعن���ي انت�ضاراً 

لهذه الق���وى، اإذ يتحالف التيار 

الوطني احل���ر مع اأهم مكّون يف 

هذه القوى ورافعتها )حزب اهلل(، 

لكن الواقع العملي ي�ضري اإىل اأن 

»الرابط ال�ض���وري« هو املعيار 

الوحيد ال���ذي يجمع تلك القوى 

يف اإط���ار حتالف عري����س، واأن 

اأي  اللبنانية ال ت�ضّكل  العناوين 

معيار ميكن التعويل عليه لبقاء 

هذا التحالف.

بالرغ���م م���ن اإع���الن بع�س 

كت���ل 8 اآذار النيابية عن رغبتهم 

لكن  للرئي����س عون،  بالت�ضويت 

ذلك االإعالن يجب اأال يحجب فكرة 

اأيدوا العماد  اأنهم  اأ�ضا�ضية، وهي 

ع���ون بع���د ان�ضح���اب فرجنية، 

الكربى  الكت���ل  اأعلنت  وبعدم���ا 

االأخرى دعمها للت�ضوية الرئا�ضية، 

وباتت املعركة حم�ضومة ل�ضالح 

العم���اد ع���ون، ما يعن���ي اأنهم 

بال�ضيا�ضة مل ي�ضاهموا فعليًا يف 

املعركة الرئا�ضية، واأتى اإعالنهم 

ا�ضتلحاقيًا ال ميكن �رشفه اإال يف 

احت�ضاب االأ�ضوات فح�ضب.

بالن�ضب����ة للرئي�س نبيه برّي، 

اأن����ه كان وا�ضحًا  وبالرغم م����ن 

بقول����ه اإن م�ضكلته م����ع الرئي�س 

�ضع����د احلريري ال����ذي خانه بعد 

االتفاق بينهما على التن�ضيق يف 

مل����ف الرئا�ض����ة، ومل ين�ّضق معه 

اإعالن تر�ضيحه للعماد عون،  يف 

ترتّكز حم����الت اجلمهور ال�ضلبية 

على الرئي�س عون وتياره، وحتّيد 

احلريري.

بالرغ���م م���ن اأن املوقف من 

امل�ضرتكة،  اجلوهري���ة  الق�ضايا 

كاملوقف من املقاومة وال�رشاع 

م���ع »اإ�رشائي���ل«، واملوقف من 

واالإرهاب  ال�ضوري���ة،  الق�ضي���ة 

وغريه���ا، جتم���ع العونيني مع 

تل���ك الق���وى، اإال اأن �ضع���ارات 

التخوين املتفلتة بدون �ضوابط، 

واالتهام���ات بالعمال���ة، والتي 

ين�رشها جمهور من 8 اآذار مبجمله 

)من غري جمهور حزب اهلل(، ت�ضري 

اإىل اأن هّوة �ضحيقة باتت تف�ضل 

جمه���ور التيار الوطني احلر عن 

تلك اجلماهري، واإن ا�ضتمرت تلك 

احلمالت فقد تقوم بتدمري كل ما 

قام به العماد ع���ون لو�ضل ما 

اللبنانيني  ب���ني  انقطع  كان قد 

ال�ضوري  الوج���ود  خالل �ضنوات 

يف لبن���ان، خ�ضو�ض���ًا بعدم���ا 

مار�ض���ت الو�ضاية ال�ضورية عرب 

عبد احلليم خدام وغازي كنعان 

وغريهم���ا، اأ�ضّد اأن���واع التنكيل 

والتفرقة ب���ني اللبنانيني، وبني 

اللبنانيني وال�ضوريني.

يقول املثل ال�ضعبي: »للن�رش 

األف اأب، اأم���ا الهزمية فيتيمة«، 

اأما الي���وم، فالن�رش يبدو �ضافيًا 

الأهله، ومن كان ميكنه االنخراط 

يف االنت�ضار جعل نف�ضه خارجه 

دون اأن ُيخرج���ه اأح���د، وبه���ذا 

املوق���ف تعود بن���ا الذاكرة اإىل 

الهدي���ة - االنت�ضار الذي حتقق 

اأهداه  2006، وال���ذي  يف مت���وز 

اإىل جميع  ال�ضيد ح�ضن ن�رشاهلل 

اللبناني���ني، فق���ام بع�س قوى 

14 اآذار برف�ضه���ا واأ����رّشوا على 
االنهزام، والي���وم متار�س بع�س 

ق���وى 8 اآذار نف����س ال�ضيا�ض���ة، 

بحيث ت�رشّ على االنهزام، بينما 

ه���ي مدع���ّوة دائم���ًا لالحتفال 

بالن�رش، ومل تزل.

د. ليلى نقوال

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

انتخابات الرئاسة.. هل تكون 8 آذار الخاسر األكبر؟

بعض قوى 8 آذار 
تصّر على االنهزام.. 

بينما االحتفال بالنصر 
الرئاسي هو للجميع

�الحتفاالت بانتخاب �لعماد مي�شال عون تعّم �ملناطق �للبنانية                                                                             )�أ.ف.ب.(

) العدد 424(  اجلمعة - 4 ت�رشين الثاين - 2016



4

عون عون في بعبدا: منتصرون.. وُمدَّ
يقول املثل ال�شعب���ي »خذوا اأ�رسارهم 

من �شغارهم«، ومن ي�شمع قيادات ال�شف 

الث���اين لقوى »14 اآذار« وبع�ض رموز تلك 

الق���وى، يلم����ض مدى الف���ارق الكبري بني 

�رساحة هوؤالء وادعاء اأولئك.. هي �رساحة 

اأن امل�رسوع  »ال�شغار« الذين يعرتف���ون 

ال���ذي طاملا نّظروا ل���ه وقاتلوا الإجناحه، 

�شقط بو�ش���ول العماد مي�ش���ال عون اإىل 

ق�رس بعب���دا، وادعاء املكابرين »الكبار«، 

الذين يوهمون االآخرين باأن لهم الف�شل يف 

حتقيق اأمنية »اجلرنال« الربتقايل.

ف���از العم���اد مي�ش���ال ع���ون واأ�شبح 

»فخامة الرئي����ض« وعاد اإىل ق�رس بعبدا، 

بع���د اأن جن���ح خي���اره بالتحال���ف مع 

املقاوم���ة؛ مبا متّثل وَم���ن متّثل، لكن هل 

هناك م���ن ُيقنع �شمري جعج���ع والرئي�ض 

ن وفا�شَلنينْ  �شعد احلري���ري باأنهما خا�رَسينْ

واأن كالمهم���ا ع���ن الوح���دة الوطنية هو 

يغّط���ي  دخاني���ًا  �شت���اراً  ال�شتخدامه���ا 

التحاقهم���ا بركب »اجلرنال« عون مر�شح 

ح���زب اهلل االأوح���د؛ ح�شب و�ش���ف رموز 

ومنّظري قوى »14 اآذار« اأنف�شهم. 

كانت اأوىل خ�شائر احلريري الرئا�شية، 

اأن���ه عجز ع���ن تق���دمي مر�ّش���ح لرئا�شة 

اجلمهوري���ة م���ن اأع�ش���اء كتل���ة ن���واب 

»امل�شتقبل«، فرتاجع اإىل �شفوف احللفاء، 

وكان تر�شي���ح احلري���ري ل�شمري جعجع 

تراجع���ًا اآخ���ر، فجعجع غ���ري مقبول يف 

بيئة »امل�شتقبل«، وتاريخه امليلي�شياوي 

يناق����ض كل ال�شع���ارات »امل�شتقبلي���ة« 

املتهالك���ة حول بن���اء الدول���ة والعبور 

نحوه���ا وغري ذل���ك، مما مل توؤك���د االأيام 

�شدقيت���ه، فكيف اإذا كان جعج���ع متَهمًا 

ومدانًا بقت���ل رئي�ض حكوم���ة فعلي، هو 

الراحل الكبري ال�شهيد ر�شيد كرامي؟

ع،  بعده���ا ج���اء الرتاجع غ���ري املتوقَّ

اأ�شق���ط كل املوان���ع واالعتبارات؛  والذي 

عندم���ا تبّن���ى احلريري تر�شي���ح النائب 

الرئي�ض  »�شقي���ق«  فرجني���ة؛  �شليم���ان 

ال�شوري ب�شار االأ�ش���د، بالروح، كما ي�شف 

نف�شه وي�شف���ه حمّبوه. ثم جاءت اخلطوة 

االأخرية بتبّني احلري���ري تر�شيح الرئي�ض 

العماد ع���ون لرئا�ش���ة اجلمهورية، كممرّ 

اإجباري مل يكن من مفرّ لعبوره على وعد 

الو�شول اإىل ال����رساي احلكومي، الإنقاذ ما 

ميكن اإنق���اذه من »الزعام���ة« احلريرية، 

بعد اأن تفّتت باإفال�ض »�شعودي اأوجيه«، 

وان�شق���اق الوزير اأ�رسف ريف���ي ومن �شار 

على خطاه.

اأما قائد »الق���وات اللبنانية«، فحّدث 

وال حرج عن خندق الدماء الذي ف�شله عن 

القائ���د ال�شابق للجي����ض اللبناين العماد 

عون، و�شواًل اإىل مناف�شته العملية واجلدية 

للو�شول اإىل بعب���دا. وبقي �شمري جعجع 

ثابتًا على خطه وخي���اره الت�شادمي مع 

عون، حتى حلظة انق���الب احلريري عليه 

وتبّنيه تر�شيح عدوه وخ�شم الدم والثاأر؛ 

�شليم���ان فرجني���ة، فاأ�شق���ط يف يده ومل 

يك���ن اأمامه غري االلتجاء اإىل ركب اجلرنال 

عون لعبور هذه املحطة ال�شعبة وتقطيع 

الوقت.

لك���ن امل�شكلة مع احلري���ري وجعجع 

اأنهما يوهم���ان اأن�شارهما باأنهما اأ�شحاب 

الف�شل بنجاح الرئي����ض عون، واأنهما يف 

مقّدم الفائزين. 

يناق�ض الرئي�ض احلريري نف�شه عندما 

يعترب اأن مر�شح حزب اهلل هو الفراغ ولي�ض 

مي�شال عون، لكنه يف الوقت نف�شه يرى اأن 

تعطيل الرئي�ض نبيه بري ت�شكيل احلكومة 

املقبلة وت�شامن حزب اهلل معه، هو موقف 

مبا�رس منهم �شد حليف حزب اهلل مي�شال 

ع���ون.. هي اأحجية ال يع���رف حلها، حتى 

احلريري نف�شه!

فل�شفت���ه  يف  جعج���ع  يختل���ف  ال 

للتطورات االأخرية عن »تذاكي« احلريري، 

فيكرر هو وزوجته النائبة �شرتيدا جعجع 

»اإننا منر مبرحل���ة تاريخية«، لكنهما ال 

يقوالن هل هي مرحل���ة تاريخية مفرحة 

اأم حمزن���ة لهما، علم���ًا اأن جعجع خا�رس 

كم�رسوع �شيا�ش���ي وكمر�شح رئا�شي، كما 

خ����رس حليفه االأول الذي باعه يف اللحظة 

احلرجة.

ياأخذ احلريري، وجعجع كذلك، مقولة 

»حتييد لبن���ان« ملحا�رسة الرئي�ض عون 

وتفخي���خ عالقته بحليفه ال�شادق والويف 

حزب اهلل، لكن احلري���ري يفوته اأنه ميّن 

النا����ض باأنه خ�رس ثروت���ه و�رسفها على 

م���ا ي�شميه »الث���ورة يف �شورية«، فكيف 

ي�شتقي���م هذا الكرم احلري���ري يف ت�شكيل 

ومتويل ع�شابات دّمرت �شورية واحرقتها 

وهّجرت �شعبها، مع دعوته اإىل التحييد؟

ال ين�ش���ى اللبناني���ون اأن احلري���ري 

وجعج���ع وكل رم���وز وق���وى »14 اآذار« 

ا�شطه���دوا عون وحاولوا منعه من العودة 

اإىل لبن���ان، وطلبوا ذلك م���ن »حليفهم« 

وقتها جاك �شرياك، وافتعلوا له الكثري من 

امل�ش���كالت والعقبات الت���ي ال تّت�شع لها 

مق���االت اأو كتب، واليوم هم على و�شك اأن 

م قوى »14 اآذار«، التي  يعر�شوا عليه تزعُّ

اأ�ش�شها ك�شعار و�رسقوها منه على االأر�ض.

اأما وليد جنبالط ف���كان اأكرث احرتامًا 

لذات���ه م���ن رفقائ���ه يف »14 اآذار«؛ قِبل 

على م�ش����ض التغيري احلا�شل وان�شم اإىل 

ال�شائرين بركب الرئي�ض اجلديد اإىل بعبدا، 

من دون متن���ني اأو »تربيح جميلة«، وال 

ادعاءات فارغة اأو مكابرة وت�شليل للنا�ض 

كما يفعل االآخرون.

اأم���ا الرئي����ض نبي���ه ب���ري وكما يف 

معاركه، فقد كان اأ�شتاذاً بحق؛ مل يقبل اأن 

يكون ملحقًا بتحال���ف عون - حزب اهلل، 

لكنه مل يرتك هذا املوقف يوؤّثر على حلفه 

مع احل���زب، لذلك مل يوؤي���د انتخاب عون 

ومل يحاربه، وهو القادر على فعل الكثري، 

وعو�شًا عن ذل���ك ا�شتعمل �شالح املوقف، 

فُهرع اجلميع ل�شوؤال خاطره.

اأ�شبح العماد عون رئي�شا للجمهورية 

الأنه مي�شال عون اأواًل؛ مبا ميثل ومن ميثل، 

وو�شل ثانيًا النه حليف املقاومة ال�شامدة 

واملنت����رسة يف كل اأنح���اء املنطقة، لكن 

الرئي�ض احلري���ري و�شمري جعجع يكابران 

ويلعبان لعبة حما����رسة الرئي�ض اجلديد 

بالعواط���ف وتفخيخ ال�شع���ارات، الإعادة 

املتج�شدة  وم�شاريعهما  رهاناتهما  اإحياء 

بالعداء ل�شورية واملقاومة، لذلك ال بد من 

تذكريهما باأنهم���ا مهزومان، واأن من يريد 

الظهور يف ال�شورة مع املنت�رسين ال بد له 

من الت�شالح مع اأ�شحابها، حتى ال تكون 

جمرد حمطة ال�شتمرار احلرب.

عدنان ال�شاحلي

الصمود السوري في وجه العدوان الواسع... أسباب وتحديات
مل ي�شهد التاريخ احلديث اأن تعرّ�شت دولة 

حلرب كوني���ة ا�شرتكت فيه���ا جمموعة كبرية 

م���ن الدول االإقليمية والغربي���ة تتمتع بقدرات 

مالية وع�شكرية وخمابراتية �شخمة، و�شمدت 

وقاوم���ت على م���دى جتاوز اخلم����ض �شنوات 

ونّيف كما تعر�شت له �شورية، وها هي االآن يف 

املقلب االآخر على الطري���ق لالنت�شار وتثبيت 

دعائ���م الدولة، بعد اأن فر�ش���ت نف�شها بف�شل 

عوام���ل عدة اجتمع���ت وت�شافرت يف منظومة 

متكامل���ة، وكل اأ�شكال احل���رب على �شورية مل 

حتقق مبتغاها الأ�شباب عدة، اأبرزها:

1- مل ينزل���ق ال�شع���ب ال�ش���وري اإىل ف���خ 
ال�رساع املذهبي الذي حاولت اجلهات ال�رسيكة 

يف »احل���رب« اإيقاع ال�شوريني فيه، ثم تهجري 

االأقليات؛ يف حماولة لتكري�ض واقع دميغرايف 

جديد، غري اأن النتائج جاءت معاك�شة.

2- ف�ش���ل امل�شلح���ني يف تطويق العا�شمة 
وع���زل املناط���ق ع���ن بع�شها: فق���د حاولت 

املجموع���ات امل�شلّحة تقطي���ع اأو�شال البالد، 

وح�رس نفوذ احلكومة يف ال�شاحل، كذلك اإقامة 

حزام اأمني ب���اإدارة التكفرييني، حلماية الكيان 

»االإ�رسائيلي« ميتّد م���ن الغوطة ال�رسقية اإىل 

درعا - القنيطرة، ومل ُيكتب لها النجاح اأي�شًا.

3- ت���اآُكل املجموع���ات امل�شلحة: ويف هذا 
ال�شدد ي�شج���ل جناحًا اأمني���ًا نوعيًا للجي�ض 

ال�شوري الذي متك���ن من تطويق امل�شلحني يف 

بقع جغرافية وا�شع���ة، ومنعها من التمدد يف 

اجت���اه املناطق االآمنة، وهي االآن تاأكل بع�شها 

على خلفية »فر�ض النفوذ« داخل هذه البقع، 

كما هو واقع حال االأحياء احللبية ال�رسقية.

4- تاأقلم ال�شوريني مع الو�شعني االقت�شادي 
واملعي�ش���ي الراهن: ال�ش���ك اأن للحرب الكونية 

على �شوري���ة، ال�شيما يف �شقه���ا االقت�شادي، 

اأثراً �شلبيًا كبرياً عل���ى حياة ال�شوريني، لكنها 

لي�شت املرة التي ي�ش���ن فيها عدوان اقت�شادي 

على بلده���م، فبعد م�شي خم�ش���ة اأعوام على 

ب���دء االأزمة، اعت���اد ال�شوري���ني التعاي�ض مع 

»االقت�شاد احلربي«، اإىل حد كبري.

5- دور املقاوم���ة اللبنانية: اأدى حزب اهلل 
دوراً هامًا يف دعم الدولة واجلي�ض يف �شورية، 

من خالل ا�شرتاكه يف احلرب �شد االإرهاب، راأى 

فيها اأواًل رّد اجلمي���ل والوفاء للجي�ض العربي 

ال�ش���وري وقيادت���ه يف وقوفه���م مع���ه خالل 

كامل احلروب واالعت���داءات التي نّفذها العدو 

»االإ�رسائيلي« على لبنان و�شعبه ومقاومته.

 كما اعترب احلزب اأن م�شاركته فيها معركة 

ا�شتباقي���ة ال بد منها حلماية لبنان واملقاومة 

م���ن االإرهاب التكفريي ال���ذي ال �شك اأنه يعمل 

�شمن اأجن���دة �شهيوني���ة لتفتي���ت املقاومة 

واإ�شعافها.

6- التدخ���ل الرو�شي: بعدم���ا ا�شُتنفدت كل 
الو�شائل املوؤدي���ة اإىل اإ�شقاط الدولة ال�شورية، 

ال�شيما بعد التدخل الرو�شي املبا�رس على خط 

االأزمة، ب���داأت الدول ال�رسيك���ة بالعدوان على 

�شوري���ة بالرتاجع عن مواقفها ب�ش���اأن اإ�شقاط 

احلكم فيها.

وزارة  جه���ود  اأ�شهم���ت  امل�شاحل���ات:   -7
امل�شاحلة الوطنية اإىل ����رسب ثقة امل�شلحني 

بقادتهم ورعاتهم. 

يف املح�شلة، ال يعن���ي بع�ض الرتاجع يف 

م�شت���وى ال�شغط االإقليمي والدويل �شد �شورية 

انتهاء االأزمة، فهذه الدول �شتحاول دائمًا تنفيذ 

خمططاتها لناحي���ة تفتي���ت وتق�شيم اجلارة 

االأقرب، ومن هنا يج���ب التنّبه والبقاء بو�شع 

اجلهوزية التامة، وتو�شيع التن�شيق مع احللفاء 

االإقليميني والدوليني، كرو�شيا وال�شني واإيران 

وحزب اهلل، الذي���ن جتمعهم الكثري من االأهداف 

اال�شرتاتيجية واحليوية مع دولة قوية �شامدة 

يف �شوري���ة، ح�ش���ب ما ي�شدد خب���ري ع�شكري 

وا�شرتاتيجي.

ح�شان احل�شن

وصول عون إلى سدة 
الرئاسة انعكاس لصورة 

المقاومة المنتصرة
في أنحاء المنطقة

�لرئي�س �شعد �لدين �حلريري مهنئاً �لرئي�س مي�شال عون بانتخابه                                                                    )�أ.ف.ب.(
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¡ ال�شعودية على اأبواب التطبيع العلني
موفد �شع���ودي رفيع زار لبنان االأ�شبوع املا�شي، 

اأخرب اأحد الذين التقى بهم، اأن الريا�ض ا�شتاأجرت 

خدمات م�شت�شارين كب���ار يف جماالت العالقات 

العامة، و�شكلت طاقمًا اإعالميًا مهمته »الت�رسيب 

البط���يء« يف و�شائل االإعالم مل���ا �شّماه »فوائد 

ح�ش���ن اجلوار« بني تل اأبي���ب والريا�ض، يف ظل 

التحديات املتزايدة التي تواجه اململكة. واعترب 

الزائر ال�شع���ودي اأن هذه اخلطوة توؤ�ّش�ض لتحوُّل 

كبري تنوي القي���ادة ال�شعودية اإحداثه يف الفرتة 

املقبلة، باجتاه التطبيع العلني يف العالقات مع 

»اإ�رسائيل«، كا�شفًا عن توّجه نحو تعزيز »حوار 

االأديان«، وهن���اك مقاالت ُتن����رس يف ال�شحافة 

ال�شعودي���ة تتح���دث عن »حما�ش���ن« العالقات 

املمكنة مع »اإ�رسائيل«.

¡ لهذا ال�شبب توقف الدعم املايل 
ال�شعودي عن الفل�شطينيني

قال م�س��در فل�س��طيني رفيع، اإن القرار ال�سعودي 

خ��ذ  بوق��ف الدع��م امل��ايل لل�س��عب الفل�س��طيني اتُّ

املتح��دة  الوالي��ات  م��ع  والت�س��اور  بالتن�س��يق 

االأمريكي��ة واأب��و ظب��ي، ومببارك��ة »اإ�رسائيلية«، 

الفت��ًا اإىل اأن الق��رار ال�س��عودي ج��اء عق��ب زيارة 

ق��ام به��ا ال�سي��خ حمم��د ب��ن زاي��د اإىل الريا���ض 

ولقائه جن��ل امللك وزير الدف��اع االأمري حممد بن 

هة 
َّ

�سلم��ان، كون االإم��ارات تقود ال�سغ��وط املوج

�سد القيادة الفل�سطينية. واأكد امل�سدر الفل�سطيني 

اأن النظاَم��ن ال�سع��ودي واالإمارات��ي املرتبط��ن 

بعالق��ات حتال��ف م��ع »اإ�رسائي��ل«، ي�ستخدم��ان 

حما�رستهم��ا لل�سعب الفل�سطين��ي وتو�سيع دائرة 

ال�سغ��ط عل��ى القي��ادة الفل�سطيني��ة لدفعه��ا اإىل 

ا�ستئن��اف املفاو�س��ات مع »اإ�رسائي��ل«، من اأجل 

ا�ستثم��ار ذل��ك يف اإ�سهار عالقاتهم��ا وفتح اأبواب 

التطبي��ع مع ت��ل اأبيب، للتغطية عل��ى �سيا�ساتهما 

املعادي��ة لالأمة، واالنطالق لتمري��ر حل ت�سفوي 

للق�سية الفل�سطينية.

¡ اجتماع تقييمي »اإخواين« يف الدوحة
ك�شف م�شدر قيادي »اإخ���واين« ل�»الثبات«، اأّن 

تراج���ع »اجلماعة« يف العديد م���ن ال�شاحات، 

و�شق���وط برناجمه���ا يف م�رس وغريه���ا، هو من 

اأ�شباب عقد االجتماع يف العا�شمة القطرية، والذي 

�شيبح���ث اأي�شًا م�شائ���ل تنظيمية تتعلق ببع�ض 

املنا�ش���ب. واأ�شار امل�ش���در اإىل اإمكانية تر�شيح 

خالد م�شع���ل؛ رئي�ض املكتب ال�شيا�شي ل�»حركة 

حما�ض«، لتويل من�شب رفيع يف قيادة التنظيم، 

يف �شوء بحث حركة »حما�ض« عن قيادي لتويّل 

املن�ش���ب الذي ي�شغله م�شع���ل يف احلركة. وقال 

امل�ش���در اإن على جدول اأعم���ال اجتماع الدوحة 

اأي�شًا، تقييم العالقة ب���ني »اجلماعة« من جهة 

ووا�شنط���ن ودول اأوروبية من جهة ثانية، وكذلك 

جهود تركيا وقطر ل�»التو�ش���ل اإىل اتفاق هدنة 

طويل���ة االأمد بني حما����ض واإ�رسائي���ل، وما هو 

مطروح من م�شاريع لنفيذها يف القطاع«.

¡ حتذيرات للرعايا.. اأم لرتكيا؟
لف��ت م�سدر يف وزارة اخلارجية االأمريكية اإىل اأن 

زي��ادة حدة حتذيرات ب��الده لرعاياها يف تركيا، 

وت�ساع��د وتريته��ا وتكرارها بن احل��ن واالآخر، 

ق��د ال يكون الهدف منه فعلي��ًا التحذير من وجود 

حماط��ر اأمنية حقيقية، ب��ل هو يف احلقيقة حتذير 

تركيا من مغبة االإق��دام على التقارب مع رو�سيا، 

و»ال�سم��اح الأنب��وت الغاز الرو�س��ي« باملرور عرب 

اأرا�سيها اإىل اأوروبا، وهو يف الوقت ذاته حماولة 

لل�سغ��ط على اأنق��رة لتغي��ري �سيا�سته��ا االإقليمية 

والدولي��ة جت��اه عدد م��ن ال��دول، خ�سو�سًا جتاه 

ق�سي��ة الالجئن، الأنها اأ�سبح��ت عبئا كبرياً على 

االحتاد االأوروبي.

اأوروبي  دبلوما�ش���ي  يت�ش���اءل 

�شابق عمل يف عدد من دول ال�رسق 

االأو�ش���ط: اأمل تتفّهم عوا�شم الغرب 

ووا�شنط���ن بعد اأن االإره���اب الذي 

غذوه ودّربوه، ل���ن ي�شتثنيهم، وقد 

راأينا الكثري م���ن ف�شوله �شواء يف 

11 اأيل���ول 2001، اأو يف ال�شنت���ني 
االأخريتني يف باري�ض ويف اأكرث من 

مكان من اأوروبا، واأي�شًا يف ال�رسق 

االأو�ش���ط، كما ح�ش���ل ويح�شل يف 

م����رس، ويف ح�شن من �شّهل وحمى 

وتاجر م���ع املنظم���ات االإرهابية، 

ويعن���ي به���ا تركي���ا، وحت���ى يف 

ال�شعودي���ة التي خ���رج منها اآالف 

االنتحاري���ني الذين قتلوا باأعمالهم 

االنتحارية االإجرامية ع�رسات االآالف 

يف �شوري���ة والعراق، ومل ي�شلم من 

بع�ض ف�شولها لبنان؟ معيداً التذكري 

هنا مبجموعة ال����13 التي اعُتقلت 

عام 2005، ومبجموعات ال�شنية يف 

اليوم االأول من �شنة 2000، وغريها 

الكثري من االأعمال االإرهابية.

وبراأي هذا الدبلوما�شي اأن وجود 

االإجرامية  واأعماله���م  االإرهابي���ني 

والعمليات  االأمكن���ة  يف خمتل���ف 

االإرهابي���ة التي نّفذوه���ا يف عدة 

عوا�شم واأمكنة، مل ُيثِن دول الغرب 

عن موا�شل���ة اجتاهاتهم ال�شيا�شية 

واال�شتعماري���ة اخلط���رية يف دعم 

االإرهابيني، وحتى يف توفري مالذات 

اآمن���ة له���م يف كثري م���ن االأحيان، 

وه���و ما اأخذ يعرّ�ض اأمن املواطنني 

االأوروبي���ني للخط���ر، وكاأنه ال يهم 

احلكومات م�شري نا�شها ومواطنيها، 

وه���ذا ب���راأي الدبلوما�ش���ي نه���ج 

ا�شتعماري قدمي، يعم���ل املوؤامرات 

حت���ى على مواطني���ه و�شعبه، واإن 

قتل منه املئ���ات اأو االآالف من اأجل 

نهجه���م اال�شتعم���اري، اأو حروبهم 

الت���ي يريدونها من اأج���ل ال�شيطرة 

واالحتالل، �شواء لت�رسيف انتاجهم 

وب�شائعهم اأو ت�شويق اأ�شلحتهم.

�شاحب  وه���و  الرجل،  ويلف���ت 

املمار�ش���ات  يف  ك���ربى  خ���ربة 

اأنه  اإىل  الدبلوما�شي���ة وال�شيا�شية، 

رغ���م الرتاجع اخلط���ري يف �شعبية 

ال�شا�ش���ة احلاكم���ني يف اأك���رث من 

دولة اأوروبية، خ�شو�شًا يف فرن�شا، 

حيث تدّنت �شعبية فرن�شوا هوالند، 

جراء �شيا�شاته الهوجاء ب�شكل غري 

م�شب���وق يف تاريخ فرن�ش���ا، اإال اأنه 

م�شتمر يف �شيا�شته الرعناء بالعداء 

وتوفري  ال�شورية،  الوطني���ة  للدولة 

االإرهابي���ة  للمجموع���ات  الدع���م 

باأ�شكال خمتلفة.

وال ين�ش���ى ه���ذا الدبلوما�ش���ي 

اأن ي�ش���ري اإىل اعرتاف���ات املر�شحة 

الرئا�شية االأمريكية وزيرة اخلارجية 

بدور  كلينت���ون  هي���الري  ال�شابقة 

»داع����ض«،  والدة  يف  وا�شنط���ن 

مت�شائ���اًل: من اأين ج���اءت كل هذه 

وكي���ف  االإرهابي���ة؟  التنظيم���ات 

دخلت اإىل �شورية منذ بداية احلرب 

الكونية عليها نح���و ن�شف مليون 

اإرهابي اأجنبي؟

وم���ن الت�ش���اوؤالت الهامة التي 

ُتط���رح: كيف اأن دواًل �رسق اأو�شطية 

كال�شعودي���ة وقطر، اللتني ال يوجد 

الدميقراطية،  اأ�ش���كال  اأب�شط  فيهما 

والرثوات،  ال�شلط���ات  توارث  حيث 

ي�شريان م���ن دعاة الدميقراطية يف 

بالد ال�ش���ام، ومينع حت���ى قيادة 

ال�شيارة على املراأة ال�شعودية، يف 

وق���ت حاولت الريا����ض اأن حتارب 

الع���امل مب�شدر ثروات���ه الطبيعية، 

خ�شو�شًا رو�شي���ا واإيران وفنزويال 

خارج  ب�شّخها  واجلزائر،  والربازيل 

اتفاقي���ات اوب���ك اأكرث م���ن مليون 

برمي���ل نف���ط يومي���ًا، مم���ا جعل 

االأ�شع���ار تتده���ور ب�ش���كل �رسيع، 

اأك���رب اخلا�رسي���ن بفو�شى  وكانت 

النف���ط التي خلقه���ا فقدمت بذلك 

خدمة حلاميتها وا�شنطن من جهة، 

واأف�شت اإىل توقف كثري من م�شاريع 

البناء والتنمية يف الدول املذكورة، 

لكنها مل توؤثر عليها بنيويًا، ب�شبب 

تن���وع اقت�شادات ه���ذه الدول من 

جهة اأخرى، على اأن اأكرث من ت�رسر 

م���ن ه���ذه ال�شيا�ش���ة الرعناء هي 

ال�شعودية نف�شه���ا من جهة ثالثة، 

ب�شب���ب حروبها الطائ�شة يف اليمن 

و�شورية والع���راق وتهديدها لدول 

اخلليج اإن خرجت عن طوعها، وهو 

باأي حال اأخ���ذ ينعك�ض يف الداخل 

ال�شعودي ب�شكل خطري، حيث جمر 

ال�رساع���ات بني العائل���ة املالكة 

تنقد حتت رماد اخلوف الذي يلوح 

اأمامه���م ح���ول م�ش���ري مملكتهم، 

التنمي���ة  م�شاري���ع  كل  وتوق���ف 

واالإعمار وبرامج امل�شاعدات، و�شار 

حجم العج���ز يف خزين���ة الدولة 

يتجاوز �شنويًا ال�200 مليار دوالر، 

يف الوق���ت ال���ذي مل يع���د الغرب 

ووا�شنط���ن ي�شتطيعون اأن يت�شرتوا 

الفظيعة  االإرهابي���ة  املجازر  على 

التي ترتكبها الريا�ض يف اليمن.

اأما يف وا�شنطن، فاإن كل حديث 

ع���ن اإرهابها يتوقف عن���د ما قاله 

املحلل الع�شك���ري روبريت االن: اإن 

التطور اخلطري الذي قامت به اأمريكا 

ب�رسب مواق���ع اجلي�ض ال�شوري يف 

دير الزور بالتزامن مع هجوم تنظيم 

»داع����ض« االإرهابي عل���ى املطار 

الع�شكري قبل اأ�شابيع يعطي موؤ�رساً 

كب���رياً اإىل اأن لوا�شنط���ن توا�ش���اًل 

امليدانيني  الق���ادة  م���ع  مبا����رساً 

لتنظي���م »داع����ض« االإرهابي، الأن 

اأتى ب�شكله  ال�رسبة اجلوي���ة  �شكل 

التكتيك���ي كان لتاأم���ني طريق اآمن 

لتنظي���م »داع����ض« للدخ���ول اإىل 

املطار الذي عج���ز عن دخوله مدة 

تزيد عن خم�شة �شنوات.

وقال روبريت اإن اأمريكا اأو�شلت 

ر�شال���ة اإىل الرو�ش���ي اإن هذه هي 

حدودنا وال�شيطرة اخلا�شة بنا، ولن 

ن�شمح باأي تغي���ري ل�شالح اجلي�ض 

ال�ش���وري يف املنطقة، واأي�شًا كي ال 

يظ���ن الرو�شي اأنه ميك���ن اأن ُيحرج 

اأمريكا يف ال�شاحة الدولية �شيا�شيًا 

اأو عرب جمل�ض االأم���ن بك�شف بنود 

االتفاق. 

اأم���ا الرتكي، ال���ذي اأخذ يجنح 

بعد حماولة االنقالب الفا�شلة نحو 

مزيد م���ن الديكتاتورية والغطر�شة 

الع�شكرية، فاإنه من الوا�شح اأنه بداأ 

يع�ض ذيله ح�شب تعبري الدبلوما�شي 

االأوروبي، فلم يعد اأردوغان يتحّمل 

ما بقي م���ن معار�شة اإعالمية، وها 

هو االآن يح���اول اأن يغلق �شحيفة 

ال�شحف  اأقدم  وهي  »جمهوريات«، 

التي �شدرت م���ع اإعالن اجلمهورية 

الرتكية ع���ام 1923، حيث تتعر�ض 

واعتقال  احلكومي���ة  للم�شايق���ات 

رئي�ض حتريرها، وعدد من حمرريها، 

اأردوغان يه���دد اجلريدة  وم���ا زال 

ويتوعدها، يف نف�ض الوقت الذي بداأ 

يهدد نواب م���ن املعار�شة، ويتوعد 

الدميقراطية«،  ال�شع���وب  »ح���زب 

ويعتق���ل ع���دداً م���ن م�شوؤوليه يف 

املناطق والبلديات الرتكية... ب�شكل 

بات فيه احلدي���ث وا�شعًا عن حرب 

اأهلي���ة حمتَمل���ة يف العدي���د من 

املناطق الرتكية، مما �شيجعل وحدة 

تركيا عل���ى املحك يف ظل االإرهاب 

االأردوغ���اين املت�شاعد، والذي بات 

يخ�شى حتى من ظله.

امله���م، لنتابع التط���ورات، كما 

يوؤك���د هذا الدبلوما�ش���ي، لي�ض يف 

�شوري���ة وح�ش���ب، بل عل���ى املدى 

اجلغ���رايف للح���دود ال�شورية، من 

العماد مي�شال  لبنان بعد و�ش���ول 

ع���ون اإىل رئا�ش���ة اجلمهورية، بعد 

اأن كاب���رت الريا�ض ووا�شنطن كثرياً 

برف�شه، اإىل الع���راق اإىل االأردن اإىل 

تركيا.

ثم���ة عامل �شيتغ���ري حتمًا، كما 

فاالأ�شب���وع  الدبلوما�ش���ي،  يوؤك���د 

املقب���ل: انتخابات رئا�شية اأمريكية 

�شتق���ود يف كل احل���االت بالد العم 

�ش���ام اإىل التقهقر الأن املناف�شة بني 

فا�ش���دة ومرت�شي���ة، ا�شمها هيالري 

كلينت���ون وجمنون ا�شم���ه دونالد 

ترامب، وهوالند بعد اأقل من 7 اأ�شهر 

اىل التقاعد يف مزابل التاريخ..

ال�شيا�ش���ة  خريط���ة  تابع���وا 

جوانب  تتك�شف  وحركتها  العاملية 

من امل�شتقب���ل، اأمل يقل بوتني عام 

2012: م���ن �شورية �شيول���د النظام 
العاملي اجلديد؟

اأحمد زين الدين

م يهتز تحت أحالم الُحكام الفاسدين
َ
سورية تصمد.. وَعال

واشنطن: لن نسمح بأي 
تغيير يناقض مصالحنا في 

المنطقة.. والروسي لن 
يُحرجنا في الساحة الدولية

عنا�شر من �جلي�س �ل�شوري عند �أحد مرتفعات ريف �لالذقية
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دات وعد بلفور  ُمسوَّ
المشؤوم

مع حل���ول ذكرى وع���د بلفور 

الث���اين من ت�رشين  امل�شوؤوم يف 

الث���اين، البد م���ن ت�شليط ال�شوء 

دات الت���ي اأف�شت اإىل  على امل�شوَّ

ال�شياغ���ة النهائية ل���ذاك الوعد 

امل�ش���وؤوم قبل 99 عام���ًا م�شت، 

والت���ي اأظه���رت م���دى االهتمام 

الربيطاين يف من���ح اليهود وطنًا 

قومي���ًا لهم على ح�شاب فل�شطني 

ال�شتة  امل�شودات  وهذه  و�شعبها.. 

مّت���ت �شياغتها م���ن قَبل جهات 

بريطانية، من الوا�شح اأن احلركة 

ال�شهيونية وقفت وراءها:

اخلارجي���ة  وزارة  دة  م�ش���وَّ

 ،1917 الربيطاني���ة يف حزي���ران 

دة متهيدية تعلن فيها  وهي م�شوَّ

حكوم���ة بريطانيا اأنها ُتن�شئ يف 

فل�شطني مالذاً ل�شحايا اال�شطهاد 

من اليهود.

دة التمهي����د ال�شهيونية  م�ش����وَّ

يف 12 مت����وز 1917، وهي اأن تقبل 

اأن  االع����راف  مبب����داأ  بريطاني����ا 

فل�شط����ني وطن����ًا قومي����ًا لل�شعب 

اليهودي الذي يحق له بناء �رشح 

حيات����ه القومية عليه����ا، وحرية 

الهجرة لليهود، يف ظل حماية عند 

االنت�شار باحلرب واإبرام ال�شلح.

دة احلركة ال�شهيونية يف  م�شوَّ

18 متوز 1917 اأكدت على مبداأين: 
االأول اأّن حكومة جاللة امللك تقبل 

بتحوي���ل فل�شطني وطن���ًا قوميًا 

���د حكومة  لليه���ود، والثاين تعهُّ

جالل���ة امللك يف ب���ذل م�شاعيها 

لتحقيق هذا الهدف، واأن تبحث مع 

الو�شائل  يف  ال�شهيونية  املنظمة 

الالزمة لذلك.

دة بلف���ور يف اآب 1917،  م�ش���وَّ

والت���ي ن�ّشت عل���ى القبول مببداأ 

اإعادة تكوين فل�شطني لتكون وطنًا 

قومي���ًا لليهود، مب���ا فيها بحث 

الو�شائل واملقرحات مع املنظمة 

ال�شهيونية، لتحقيق هذا الهدف.

دة ميل���ر يف اآب 1917،  م�ش���وَّ

والتي ن�ّشت على اأن حكومة امللك 

اإتاح���ة كل الفر�ص  تقبل مبب���داأ 

التي ت�شمح باإقامة وطن لل�شعب 

اليه���ودي بفل�شطني، مع تعاونها 

الوثيق مع املنظمة ال�شهيونية.

دة ميل���ر - اآم���ري يف  م�ش���وَّ

ت�رشي���ن االأول ع���ام 1917، وُتقر 

اأن حكوم���ة �شاحب اجلاللة تنظر 

بعني العط���ف اإىل تاأ�شي�ص وطن 

للجن����ص  فل�شط���ني  قوم���ي يف 

اليه���ودي، عل���ى اأن ي���وؤدي ذلك 

اإىل اأي عمل يلح���ق اإحلاق االأذى 

والديني���ة  املدني���ة  باحلق���وق 

للطوائف غري اليهودية املوجودة 

يف فل�شطني، اأو احلقوق واملكانة 

ال�شيا�شي���ة الت���ي يتمتع بها يف 

اليهود  اأولئ���ك  االأخرى  البل���دان 

اإزاء  الذين ي�شعرون بقناعة تامة 

جن�شيتهم ومواطنيتهم الراهنة.

رامز م�شطفى

انتهاء  بعد  ال��ع��امل  ع��ا���ص 

مرحلة  الثانية  العاملية  احلرب 

املحورين  بني  ال��ب��اردة  احل��رب 

بقيادة  الناتو(  )حلف  الغربي 

)حلف  ال�رشقي  واملحور  اأمريكا، 

وار�شو( بقيادة االحتاد ال�شوفياتي، 

احل���رب مبعركة  ه��ذه  وان��ت��ه��ت 

والتي  اأفغان�شتان،  يف  �شاخنة 

ال�شوفياتي  االحتاد  ك  تفكُّ اأعقبها 

وار�شو  وحلف  ال�رشقية  والكتلة 

يف العام 1990، ووراثته من قبل 

رو�شيا.

عقَدين  من  اأكرث  رو�شيا  غابت 

اقت�شادها  لرميم  ال��زم��ن  م��ن 

وم��ن��ظ��وم��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 

اأمريكا  فاغتنمت  والع�شكرية، 

لل�شيطرة  الذهبية  الفر�شة  هذه 

اأوح��د  كقائد  بالعامل  والتحكم 

حلفظ  �شاء  كيفما  يعبث  وحاكم 

واالإقت�شادية،  االأمنية  م�شاحله 

فقام بغزو العراق، واأ�شعل »الربيع 

العربي«، واأعلن م�رشوعه تاأ�شي�ص 

الكبري  اأو  اجلديد  االأو�شط  ال�رشق 

القائم على زعزعة االأمن وتق�شيم 

الدول اإىل كيانات قومية وطائفية، 

يبداأ امل�رشوع يف منطقة  اأن  على 

اإىل  ليتمدد  االأو����ش���ط  ال�����رشق 

وبعدها  رو�شيا  ثم  وتركيا  اإي��ران 

االحت��اد  تفكيك  عرب  اأوروب���ا،  اإىل 

االأوروبي من قَبل بريطانيا، ثم بث 

ال�شعوب  بني  االنف�شالية  النزعة 

تاأ�شي�ص  اإىل  و�شواًل  االأوروب��ي��ة، 

ت�شبح  بحيث  ال�شغري«،  »العامل 

من��وذج  على  والكيانات  ال���دول 

اأمريكية  اخلليج؛ حمميات  اإمارات 

اأو  ب��االأع��م��ال  قائمون  واحل��ك��ام 

عاملية  اأمريكية  لواليات  ُحكام 

املتحدة  ال���والي���ات  لتاأ�شي�ص 

العاملية االأمريكية.

الع�شكرية  ال���ري���اح  ل��ك��ن 

ت�شتهي  كما  تكن  مل  املقاومة 

حيث  االأمريكية،  والبوارج  ال�شفن 

ابتداء  املقاومة،  حمور  ا�شتطاع 

عرب ثلّة من املقاومني اللبنانيني 

واإيران،  ال�شوري  العربي  واجلي�ص 

اأن يعرقل امل�رشوع االأمريكي، بعد 

وم�رش  ليبيا  يف  �رشيعًا  جناحه 

عرب  اليمن  يف  وعرقلته  وتون�ص، 

اجلي�ص وحركة »اأن�شار اهلل«، ويف 

تنتهج  رو�شيا  كانت  الفرة  هذه 

ال�شلبي مع خ�شارتها يف  احلياد 

االأمريكي،  اخل��داع  نتيجة  ليبيا، 

ل  التدخُّ على  مو�شكو  تتجراأ  ومل 

اإال  املقاوم  للمحور  وامل�شاندة 

على  �شنوات  ث��الث  م�شّي  بعد 

بداية  وتدّخلت  �شورية،  اأح��داث 

االأمن  جمل�ص  يف  خجول  ب�شكل 

يف  ال�شني  م��ع  »الفيتو«  ع��رب 

بع�ص املرات، يف الوقت الذي كان 

وب�شكل  يت�شدى  املقاومة  حمور 

االأم��ريك��ي  للم�رشوع  اأ���ش��ط��وري 

من�شة  على  ورو�شيا  العاملي، 

التفرج واملراقبة.

ب��ع��د ال��ت��ح��رُّ���ص االأم��ريك��ي 

مت  حيث  اأوكرانيا،  يف  برو�شيا 

اإ�شقاط رئي�ص اجلمهورية واأُلغيت 

اللغة الرو�شية، ومطالبة ال�شلطة 

االحتاد  اإىل  باالن�شمام  اجلديدة 

احل�شن  من  واخل��روج  االأوروب���ي 

لالن�شمام  كمقدمة  ال��رو���ش��ي، 

ُدف��ع��ت  »ال��ن��ات��و«،  ح��ل��ف  اإىل 

جزيرة  احتالل  الإع���ادة  رو�شيا 

فكان  برو�شيا،  واإحلاقها  القرم 

قا�شيًا  واالأوروب��ي  االأمريكي  الرد 

وع�شكرية،  اقت�شادية  بعقوبات 

ومّت التعامل مع رو�شيا كدولة من 

وخماطبتها  الثالث،  العامل  دول 

الراجع  و����رشورة  االأم���ر،  بلغة 

امل�شالح  لتقاطع  ونتيجة  واإال.. 

ورو�شيا  امل��ق��اوم��ة  حم��ور  ب��ني 

رو�شيا  تقّدمت  م�شرك،  عدو  �شد 

�شورية  مع  التحالف  نحو  خطوة 

ل الرو�شي يف  واإيران، وكان التدخُّ

نهايات العام 2015، حيث ح�شدت 

منذ  النائمة  الع�شكرية  اآلتها  كل 

الهجوم  اأن  وراأت   ،1990 العام 

خارج اأر�شها اأف�شل و�شائل الدفاع 

ملقاومة امل�رشوع االأمريكي، الذي 

التكفريي  املارينز  لنقل  يتح�رّش 

يف  االإ�شالمية  اجلمهوريات  اإىل 

االإيجابية  النتائج  وبعد  رو�شيا، 

مو�شكو  جنتها  التي  واالأرب���اح 

امل�شالح  ي��ه��دد  ب���ات  ب�شكل 

االأمريكية، وبداأت رو�شيا التعامل 

مع اأمريكا »الند للند«، والثنائية 

اأمريكا  بداأت  االإقليم،  يف  الدولية 

الناتو،  حلف  حت��ري��ك  ب��اإع��ادة 

وجتميع قواته على حدود رو�شيا 

وف�شائها االأمني يف دول البلطيق 

ودول حلف وار�شو ال�شابق، وبعد 

يف  ن�رشه  �شيتم  اأ�شهر  ب�شعة 

والتفيا  وليتوانيا  بولندا  من  كل 

االإعالم  وبداأت مبالغة  وا�شتونيا، 

الراأي  لتاأليب  الرو�شية  بالقدرات 

�شحيفة  ن�����رشت  حيث  ال��ع��ام، 

»رو�شيا  اأن  الربيطانية  »�شن« 

اأو �شت قنابل نوع  قادرة بخم�ص 

ال�شواحل  اإزال��ة  على  �شاتانا2- 
من  املتحدة  للواليات  ال�رشقية 

االأر�ص خالل دقائق«،  على وجه 

ب��اور؛  �شامانتا  طلبت  وك��ذل��ك 

مندوبة اأمريكا لدى االأمم املتحدة، 

فر�ص  ال��دويل  االأم��ن  من جمل�ص 

على  ك��ام��ل  اقت�شادي  ح�شار 

باحلقل  لها  »تدخُّ ب�شبب  رو�شيا، 

ل��الأر���ص«،  الكهرومغناطي�شي 

النائب  �شرييف؛  ريت�شارد  واعترب 

يف  الناتو  ق��وات  لقائد  ال�شابق 

االأطل�شي  بني  احلرب  اأن  اأوروب��ا، 

ورو�شيا قادمة ال حمالة، مرجحًا 

اندالعها قبل نهاية العام اجلاري، 

األك�شندر  اع��ت��رب  امل��ق��اب��ل  ويف 

لدى  رو�شيا  مندوب  غرو�شكو؛ 

»ممار�شات  اأن  ال��ن��ات��و،  حلف 

خطراً  ت��وّل��د  ���ش��ارت  االأطل�شي 

بالكامل،  االأوروب���ي  االأم��ن  يهدد 

رو�شيا  بني  املرَبمة  واالتفاقات 

والناتو«.

الرو�شية   - االأمريكية  احلرب 

العراق  الكوالي�ص يف  بداأت خلف 

اأمريكا  تتو�شع  فهل  و���ش��وري��ة، 

حدودها،  على  رو�شيا  تهديد  يف 

الراجع  على  واإجبارها  لثنيها 

االنت�شار  لت�شهيل  �شورية،  يف 

على  اأو  التكفريي،   - االأم��ريك��ي 

االأقل االحتفاظ بتوازن القوى؟

د. ن�شيب حطيط

حلف »الناتو« يهدد روسيا.. لتتراجع في سورية

النائب السابق لقائد قوات 
»الناتو« في أوروبا: الحرب 

بين األطلسي وروسيا 
قادمة ال محالة.. وقد تكون 

قبل نهاية العام

رو�سيا: ممار�سات االأطل�سي تهدد االأمن االأوروبي.. واالتفاقات املربمة بني رو�سيا والناتو
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لها  تدخُّ خ��الل  م��ن  تركيا  جتهد 

لفر�ص  �شورية  يف  املبا�رش  الع�شكري 

ي�شعب  فيها  اأ�شا�شي  كالعب  وجودها 

جتاوزه يف اأية ت�شوية لالأزمة ال�شورية، 

امل�شركة  االعتبار حدودها  اآخذة بعني 

م��ع ���ش��وري��ة، ووج���ود االأك����راد هناك، 

التي  الكردية،  الدولة  م�رشوع  وخماطر 

�شت�شّكل خطراً على تركية، وهي ما تزال 

العمال  حزب  مع  مفتوحة  معركة  يف 

الذي يعمل لال�شتقالل عن  الكرد�شتاين، 

تركيا.

بعد انهيار االإمرباطورية العثمانية 

كل  اأخذ  االأوىل، مت  العاملية  احلرب  يف 

وتق�شيم  منها،  الركية  غري  االأرا���ش��ي 

و�شورية  ال��ع��راق  اإىل  ال�شام«  »ب��الد 

 ،1920 �شيفر  معاهدة  مبوجب  واالأردن، 

بدولة  حقوقهم  االأك���راد  اأعطت  التي 

واألغتها معاهدة  والتي عادت  م�شتقلة، 

مع  اتفاقهم  بعد   ،1923 ع��ام  ل���وزان 

تركيا  اأن  على  اتاتورك  كمال  م�شطفى 

والذي  والكردي،  الركي  لل�شعبني  هي 

وعدهم باإعطائهم حقوقهم بعد ا�شتقرار 

مل  الذي  الوعد  وهو  تركيا،  يف  الو�شع 

يِف به اأتاتورك.

اأما اأكراد �شورية فلم تاأِت املعاهدات 

على ذكرهم يف تلك الفرة، الأنهم كانوا 

�شورية  مكّونات  من  جزءاً  وكانوا  قلة، 

وت��وّزع��وا على  ال�����ش��ام«،  بعد »ب��الد 

واحل�شكة،  القام�شلي  يف  عدة  مناطق 

وعني  واملالكية،  والقحطانية،  وعامودا 

�شمال  االأك��راد(  )جبل  وعفرين  العرب، 

االأك���راد(،  )ح��ي  دم�شق  ومدينة  حلب، 

وبع�ص املدن االأخرى.

تهمي�ص  بعد  �شورية  اأك��راد  ح��اول 

من  منهم  ق�شم  وحرمان  لهم  النظام 

اجلن�شية، اال�شتفادة من االأزمة ال�شورية، 

باأكراد  اأ�شوة  الفيدرالية؛  اإىل  وال�شعي 

العراق.

حاول النظام ال�شوري حتييد االأكراد 

يف �شورية، فمنحهم اجلن�شية، واأعطاهم 

اإيران  ط  تو�شُّ بعد  الذاتي،  باحُلكم  وعداً 

على  املحافظة  مقابل  املو�شوع،  يف 

املعار�شة  املجموعات  �شد  مناطقهم 

للنظام، لكن اأمريكا، وبعد خ�شارتها يف 

حلب، حاولت اأن ت�شتفيد من التناق�شات، 

لكنها  اأردوغان،  على  االنقالب  فحاولت 

احل�شور  تعزيز  على  وعملت  ف�شلت، 

الكردي يف مناطق ال�شمال العدو اللدود 

ع�شكري  توازن  اإحداث  اأجل  من  لركيا، 

بعد القرار الرو�شي - االإيراين - ال�شوري 

يف  االأ�شا�ص  املف�شل  حلب؛  با�شتعادة 

املعركة يف �شورية.

اإىل  ودفعها  تركيا  اأغاظ  االأمر  هذا 

ل الع�شكري يف االأرا�شي ال�شورية  التدخُّ

»درع الفرات«، حتت عنوان حماية اأمنها 

القومي مبحاربة »داع�ص« الذي دعمته 

اإىل  لدخوله  احلدودية  املعابر  بفتح 

مراكز  وفتح  منه،  النفط  و�رشاء  �شورية 

جلرحاه،  وامل�شت�شفيات  له  التدريب 

ويف الوقت نف�شه حماربة اأكراد �شورية 

والتهامهم  دولتهم،  اإع��الن  من  خوفًا 

الكرد�شتاين  العمال  بالعالقة مع حزب 

»االإرهابي« )BBK(، وعملت على اإقامة 

�شيطرها  باإحكام  وذلك  االآمنة،  املنطقة 

الركية  ال�شورية  احل��دود  ط��ول  على 

مب�شافة 90 كلم من جرابل�ص اإىل اعزاز، 

ولعودة  كلم،   50 بعمق  ل  للتوغُّ وتعمل 

عن  وعزلهم  الفرات،  �رشق  اإىل  االأك��راد 

غربه.

وم��ارع،  داب��ق  يف  تركيا  فتقّدمت   

وتتقدم  منبج،  الحتالل  تعمل  وه��ي 

باجتاه منطقة الباب، التي ما يزال حتت 

اجلي�ص  ي�شعى  التي  »داع�ص«،  �شيطرة 

ال�شوري ال�شتعادته قبل �شيطرة اجلي�ص 

الركي عليها.

االرتباك  عليها  بدا  فقد  اأمريكا  اأما 

يف العديد من مواقفها، وذلك من خالل 

دعمها الأكراد �شورية، وحتذير تركيا من 

لها الع�شكري، ويف وقت  التمادي يف تدخُّ

الحق ت�شمح لركيا بتماديها الع�شكري 

االآمنة،  للمنطقة  مب�رشوعها  وال�شري 

و�رشب االأكراد يف مناطق �شيطرتهم يف 

غرب الفرات.

ال�شوري  امل�شهد  تعقيدات  اأم��ام 

واملواقف املت�شادة لل�شيا�شة االأمريكية 

حت�شم  اأن  تركيا  ت�شتطيع  هل  ن�شاأل: 

امل�شاألة الكردية مل�شلحتها يف �شورية، 

وهي ما تزال تعاين من اأزمة كبرية مع 

اأكراد تركيا ومل جتد حاًل مل�شكلتهم؟ وما 

هي ارتدادات هذه االأزمة على امل�شتوَيني 

االأمني واالقت�شادي؟ وهل ي�شمح حليفها 

االأمريكي قبل ال�شوري وحليفيه الرو�شي 

واالإي����راين ب��ت��ج��اُوز اخل��ط��وط احُل��ُم��ر 

واخراق ال�شيادة بهذا ال�شكل الفا�شح؟

االأح��الم  ع��ن  احل��دي��ث  املبكر  م��ن 

الكردية  امل�شكلة  حل  يف  االأردوغانية 

خ�شو�شًا  »العثمانية«،  الطريقة  على 

يف ظل املوؤ�رشات التي تدلل على �شعف 

احللف  قوة  مقابل  وحلفائها،  اأمريكا 

الذي  ال�شوري،   - االإي��راين   - الرو�شي 

عن  الكالم  واأ�شبح  تقدُّمه،  على  حافظ 

اأية  من  االأ�شد  ب�شار  الرئي�ص  ا�شتبعاد 

ت�شوية مقبلة، من املا�شي. 

  

هاين قا�شم

أحالم أردوغان.. ومعضلة أكراد سورية

هل تستطيع أنقرة حسم 
المشكلة الكردية لمصلحتها 
في سورية وهي التي تعاني 

من أزمة مع أكراد تركيا؟

هل ي�سمح االأمريكي للرتكي بتجاوز اخلطوط احلمر مع االأكراد؟                )اأ.ف.ب.(

ال�سيخ نعيم قا�سم متحدثاً
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امل�شلمني  العلماء  جتمع  ا�شتقبل 

ال�شيخ نعيم قا�شم؛ نائب اأمني عام حزب 

االإدارية  الهيئة  رئي�ُص  به  رّحب  الذي  اهلل، 

ال�شيخ د. ح�شان عبد اهلل، وقال: تت�شاعد 

املقاومة  حمور  يخو�شها  التي  املعركة 

باأوجه  املتمثل  االأمريكي  ال�رش  مع حمور 

عدة: الكيان ال�شهيوين والت�شلُّط االأمريكي 

الوهابي  التكفريي  والفكر  املنطقة،  على 

للدين  االإ�شاءة  على  يعمل  الذي  االإلغائي 

االإ�شالمي، اأواًل بت�شويره كدين قتل و�شفك 

للدماء، وفر�ص للراأي بالقوة يف حني هو 

كما تعلمون دين رحمة وحمبة وو�شطية، 

وثانيًا الإ�شغال خط املقاومة عن توجهها 

ال�شهيوين،  العدو  مقاومة  يف  االأ�شا�شي 

ال�شيما بعد انت�شارات متعددة حققها يف 

لبنان وفل�شطني، وت�شاعد �شعور العزة يف 

االأمة باإمكان حترير فل�شطني اعتماداً على 

فعملوا  احلقة،  وبالعقيدة  باهلل  االإمي��ان 

منتج  خالل  من  بيننا  باأ�شنا  اإيقاع  على 

»قاعدة«  متعددة،  باأ�شماء  �شهيواأمريكي 

»جي�ص  اأو  »ن�����رشة«  اأو  »داع�����ص«  اأو 

الفتح«.

قدم  حيث  قا�شم،  ال�شيخ  حت��ّدث  ثم 

يف  ال�شيا�شية  لالأو�شاع  مف�شاًل  عر�شًا 

لبنان واملنطقة قائاًل: نحن نعترب اأن اإجناز 

للبنان يف  ن�رش  هو  الرئا�شي  اال�شتحقاق 

واخلارجية،  الداخلية  التعقيدات  مواجهة 

وخطاب الق�شم الذي اأعلنه الرئي�ص العماد 

مي�شال عون هو خطاب وطني وا�شتقاليل 

واأمنية  �شيا�شية  خلطط  وي�شلح  بامتياز، 

واجتماعية، واأمام هذه احلكومة يف العهد 

ت�شكيل  هما:  اأ�شا�شيتان  مهمتان  اجلديد 

حكومة وحدة وطني، تكون جميع االأطياف 

يحقق  ما  وهذا  فيها،  متمثلة  ال�شيا�شية 

املوؤ�ش�شات  وينظم  احلقيقية  امل�شاركة 

اخلارجية  االأخ��ط��ار  من  لبنان  ويحمي 

وال�رشقية  اجلنوبية  الثالث  جهاته  من 

واجلماعات  »اإ�رشائيل«  من  وال�شمالية 

التكفريية.

يحقق  انتخابي  قانون  و�شع  ثانيًا: 

التمثيل ال�شحيح. حزب اهلل كان يف اخلط 

املتقدم لبناء الدولة من اأجل حماية لبنان 

والتكفريي.  »االإ�رشائيلي«  اخلطرين  من 

اأن  �شورية  اأزمة  من  اأراد  الدويل  املجتمع 

�رشق  باإن�شاء  االأزمة  لتمرير  بوابة  تكون 

االأو�شط  ال�رشق  لكن خارطة  اأو�شط جديد، 

اجلديد ف�شلت يف �شورية. اإن حمور اأمريكا 

يعرف  ال  و»اإ���رشائ��ي��ل«  ال�شعودية   -

بالهزمية، االأزمة ال�شورية ف�شحت املجتمع 

لالجئني  يح�شل  م��ا  ي��رى  فهو  ال���دويل، 

ال�شوريني لكنه ال يتحرك مل�شاعدة ال�شعب 

ال�شوري.

وراأى �شماحته اأال اأفق قريب للحل يف 

الو�شع  يبقى  اأنه  املوؤكد  و»من  �شورية، 

على ما هو عليه اإىل حني ا�شتالم رئي�ص 

جديد �شدة احلكم يف اأمريكا، عندها �شرى 

ما هو توجّههم؛ هل هو خيار اإنهاء االأزمة 

اأم ا�شتكماله«؟

»جبهة  عن  تدافع  اأم��ريك��ا  وت��اب��ع: 

عن  داف��ع��ت  كما  �شورية  يف  الن�رشة« 

»داع�ص« من اأجل مترير م�شاريعها، وهي 

كما ا�شتقدمت »داع�ص« اإىل املو�شل والرقة 

م�شاعدة  العراق، حتاول  تخريب  اأجل  من 

مل  لو  �شورية.  لتخريب  التنظيمني  هذين 

االآن  اأمريكا  �شاركت  ملا  اأعباء  هناك  تكن 

يف حماولة حترير املو�شل، لكنهم يريدون 

املطلوب  الأداء  �شوريا  يف  داع�ص  اإبقاء 

منها، موؤكداً اال�شتمرار يف مواجهة التكفري 

الأن  الت�شحيات،  بلغت  مهما  �شورية،  يف 

هو  �شورية  يف  املقاومة  م�رشوع  حماية 

حماية للبنان وفل�شطني.

الشيخ قاسم زار  تجمع العلماء المسلمين : خطاب القسم يصلح لخطط سياسية وأمنية واجتماعية
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فادي عبود: اإلصالح بحاجة إلى جميع األفرقاء السياسيين.. ويبدأ باالقتصاد
الأمل  ليبداأ  ُطويت  جديدة  �صفحة 

مي�صال  العماد  انتخاب  خمتلف..  بعهد 

من  اللبنانية  للجمهورية  رئي�صًا  عون 

متتاليتني  مرتني  لأنف�صهم  مّددوا  نواب 

حتى ل ينتخبوه ل ي�رسّ الطبقة احلاكمة 

منذ ما قبل الطائف، وبالتايل لن ُتفر�ش 

للعهد العتيد الورود فقط، بل الألغام..

ال��دول��ة  اأن  ب��امل��و���ص��وع  املطمئن 

اللبنانية حالتها مزرية، وهي بحاجة اإىل 

النهج احلايل  �صدمة - زلزال يف تغيري 

واحل�ص�ش،  املح�صوبية  على  القائم 

ل�صالح  والكيدية  ال��زواري��ب  وعقلية 

لبنان  ب�صيغة  املوؤمنة  احلرة  املواَطنة 

ل يقوم ال بجناحيه امل�صلم وامل�صيحي..

العتيدة،  املرحلة  واآم��ال  اآف��اق  عن 

والعرثات واملطبات التي ميكن اأن ينزلق 

فيها عهد اجلرنال عون، جريدة »الثبات« 

فادي  ال�صابق  ال�صياحة  وزي��ر  ح��اورت 

عبود، وكان هذا احلوار:

ينطلق الوزير عبود من اأهمية املثابرة 

الأه��داف،  حتقيق  اإىل  للإ�صارة  وال�صمود 

مي�صال  العماد  انتخاب  دللت  اأن  معترباً 

تعابري  تتجاوز  للجمهورية  رئي�صًا  عون 

يطلقها حمّبوه حول حتقيق احللم، يقول: 

اإرادة ال�صعب اللبناين اليوم تريد الإ�صلح 

و�صخ�صه  عون  اجلرنال  وتاريخ  والتغيري، 

وا�صمه ل ي�صوبهم �صائبة. 

اإىل  املجتمع  ح��اج��ة  ع��ب��ود،  ب���راأي 

�رسورية  عون،  اجل��رنال  حجم  من  تغيري 

اجلديد،  للعهد  دافعة  دينامية  لإيجاد 

انتخاب  تلى  ال��ذي  اليوم  من  ب��دءاً  لكن 

»انتهت  للجمهورية،  رئي�صًا  عون  العماد 

الذي  ن�صالنا  الفكرة«؛  واج��ت  ال�صكرة 

والإ�صلح  التغيري  باجتاه  ل�صنوات  طال 

املطلوب  باملجهود  ال�صتهانة  عدم  يجب 

100 يوم  فر�صه، يقول: لدينا فرتة �صماح 

لتتلم�ش النا�ش وجود تغيري ما، ولت�صعر 

حول  مبعاجلات  املجتمع  �رسائح  كافة 

ق�صاياهم احلياتية والقت�صادية.

ا�صتبعاد مزمن لفريق  اإىل  ي�صري عبود 

العماد عون عن الوزارات القت�صادية، على 

اعتبار اأن الفرقاء الآخرين ُملّمون اأكرث من 

تكتل التغيري والإ�صلح بتلك الأمور، فيما 

القت�صادية  ال�صيا�صة  اأن  وا�صح  هو  ما 

واملالية املتَبعة منذ ما بعد الطائف وما 

بعد 2005، لي�صت على ما يرام.

�صيزدهر،  اقت�صاد  اأي  عبود:  ي�صيف 

والنهج املتَبع هو املزيد من املحا�ص�صة، 

وامل��زي��د م��ن الإح��ت��ك��ارات، وامل��زي��د من 

ممكنًا  يعد  مل  اليوم  والعمولت؟  الف�صاد 

اتباع �صيا�صة »الرتقيع« يف لبنان، لهذا 

ال�صبب براأيي �صيكون لدينا خارطة طريق 

وا�صحة املعامل. 

تغيري العقليات

ياأمل عبود جتاوز العراقيل التي ظهرت 

ال�صغرية  ب�»احلرتقات«  البع�ش  م�صي 

الرئي�ش،  انتخاب  اأثناء جل�صة  كما ح�صل 

فرحتنا  جتاوزناه،  الأغبياء  تذاكي  يقول: 

الأف��رق��اء  من  املطلوب  حاليًا،  انتهت، 

ال�صيا�صيني اأن يعتادوا على وجود رئي�ش 

كاتب«  »با�ش  ولي�ش  فاعل،  للجمهورية 

للبنان  اأ�صبح  اليوم  عليه.  تعودوا  كما 

من  للكلمة  ما  بكل  للجمهورية  رئي�ش 

والإ�صلح  وموقفه،  راأي��ه  ولديه  معنى، 

الذي ينادي به لي�ش كلمًا اإن�صائيًا.. الأمر 

اأعّول  ال�صبب  ولهذا  اإليه،  بالن�صبة  جدي 

على اعتياد الفرقاء ال�صيا�صيني على فكرة 

الوزراء،  وجود �رسيك على طاولة جمل�ش 

فكيف اإذا كان مدعومًا من �صعبية وا�صعة 

على الأر�ش؟

املقبلة  للمرحلة  روؤيته  عبود  ي�رسح 

واحد  قرار  يوجد  اأنه  اأحد  يظنن  ل  قائًل: 

يكون  لن  ال��وزراء  جمل�ش  داخل  �صُيتخذ 

مبوافقة رئي�ش اجلمهورية.

»البقرة احللوب« 

يف العناية الفائقة

املو�صوع الأهم بح�صب الرئي�ش ال�صابق 

هو  اللبنانيني«  ال�صناعيني  »جلمعية 

الرئي�ش  التزام  لأن  وال�صفافية،  القت�صاد 

به،  يطالب  الذي  »النزاهة«  بنهج  عون 

بحاجة اإىل توافق جميع القوى ال�صيا�صية 

عليه.. اجلرنال عون ل ميد يده على املال 

العام، ويريد حت�صني البلد والقت�صاد، هل 

يا ُترى �صتنتقل العدوى اإىل بقية الأفرقاء 

وهذا  انتظاره،  يجب  ما  هذا  ال�صيا�صيني؟ 

ما ناأمل به..

يعّقب عبود على حديثه قائًل: براأيي، 

اإىل  �صتنتقل  والنزاهة  ال�صفافية  ع��دوى 

لأن  ال�صيا�صيني،  الأف��رق��اء  من  العديد 

اجلميع يعلم اأن »البقرة احللوب« انتهت، 

العناية  ويف  امل��وت،  و�صك  على  وه��ي 

املحلية  القت�صادية  واملوؤ�رسات  الفائقة، 

اأ�صبه  نوعيًا  عمًل  منا  تتطلب  والدولية 

عن  بالبلد  للعودة  اجلراحية  بالعملية 

اخلط الأحمر الذي جتاوزناه. 

امل��وازن��ة،  و�صعية  من  وللتح�صني 

الإق���رار  وي��ج��ب  م��وازن��ة،  تنفيذ  يجب 

بالتنقيب عن النفط، والفلتان ال�رسائبي 

يجب تنزيله لأنه يتجاوز 50$ من احلركة 

دون  ومن  لبنان،  احلا�صلة يف  التجارية 

ر�صوم  املثال،  �صبيل  وعلى   ..»tfa«�ال

مرفاأ بريوت التي تتجاوز 52 مليون دولر 

�صنويًا ل يتم اإدخالها اإىل خزينة الدولة، 

لإدارة  املوؤقتة  اللجنة  من  �رسفهم  ويتّم 

عليها  والرقابة  بريوت،  مرفاأ  ال�صتثمار 

لحقة ل �صابقة. 

يتوقف الوزير عبود عند تلك امل�صائل 

ل الإدارة  القت�صادية، لي�صري اإىل حجم ترهُّ

القت�صادية  املوا�صيع  براأيه،  اللبنانية، 

�صائكة يف لبنان، لأنها على علقة مبا�رسة 

ال�صبب  ول��ه��ذا  ال�صيا�صيني..  مب�صالح 

يطلبون  احل��ايل  العهد  يف  اللبنانيون 

وماء  كهرباء  يريدون  التغيري؛  �صًا يف  تلمُّ

مل�صكلة  وحلوًل  اجتماعية،  و�صمانات 

النفايات، وغريها من امل�صائل، ويف لبنان 

ميكن حت�صني الو�صع بكافة هذه املوا�صيع 

�رسط حترير القطاع اخلا�ش ليكون �رسيكًا 

جانب  اإىل  والإدارة،  الإنتاج  عمليات  يف 

الدولة.

الدولة  احتكار  اأن  اإىل  عبود  ي�صري 

وامل���اء،  كالكهرباء  ح��ي��وي��ة،  مللفات 

ومعاجلة  وتدوير  والت�صالت،  والإنرتنت 

النفايات، يف ظل اإدارة عامة مرتّهلة يعيق 

املن�صود،  التغيري  باجتاه  الدفع  عملية 

تلم�صه  تغيرياً  تريد  اليوم  النا�ش  يقول: 

يف هذه امللفات، وهذا هو التحدي الأكرب 

للعهد اجلديد الذي بداأه العماد عون.

توافقًا  عبود  يتمنى  ال�صيا�صة،  يف 

�صعاراً  لي�ش  لأنه  التغيري،  على  �صيا�صيًا 

يقول:  ال�صيا�صية،  القوى  من  اأي  ميلكه 

هناك �رسورة ق�صوى له ليبقى البلد قائمًا 

القت�صاد غري ممكنة،  الثورات يف  وقويًا.. 

اإرادة  اإىل  بحاجة  نحن  القت�صاد  ففي 

طّيبة من ال�صيا�صيني، لنتمّكن من حت�صني 

الو�صع.

ترفًا  لي�ش  القت�صاد  اأن  عبود  يوؤكد 

ال�صعوب  اإنه ع�صب  التغا�صي عنه،  ميكن 

بها،  معني  وبيت  عائلة  وكل  وال���دول.. 

امل�صتهلك  حماية  املطلوب  ال�صبب  لهذا 

لأنه معني به كل عائلة، يقول: اأن تذهب 

بتنكة  �صيارتك  لتملأ  الوقود  اإىل حمطات 

بنزين، فبدل اأن ي�صعوا بخزان الوقود 20 

حيوي..  اأمر  ليرتاً   19.5 لك  ي�صعون  ليرتاً 

التخبط مبو�صوع »الزبالة« ميكن جتاوزه، 

العملية  ال�����رسوط  احلكومة  اأع��ط��ت  اإن 

اأو  املطامر  يخ�ش  فيما  �صواء  املطلوبة، 

نعم،  البيئية..  وال�رسوط  احلراري،  التفكك 

للعمل  للبلديات  املجال  فتح  املطلوب 

اأكرث، كما للأق�صية واملحافظات، وللقطاع 

اخلا�ش، لأن باإمكانه فعل الكثري.

ترف  جتاُوز  على  عبود  الوزير  ي�صدد 

ت�صييع الوقت، لأن النمو وامل�صاكل املالية 

على حافة الهاوية، وبالتايل ل ميكن يف 

كل عام ت�صحيح جدول ميزان املدفوعات 

البنك  جهود  رغ��م  املتبعة،  بالطريقة 

لن  الإ�صلح  وبراأيي،  الإيجابية،  املركزي 

يكون جمديًا اإل اإذا بداأناه من القت�صاد.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

عبود: ال يظنن أحد أنه يوجد 
قرار واحد سُيتخذ داخل مجلس 

الوزراء دون موافقة رئيس 
الجمهورية 
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■ عمر غندور؛ رئي�ش اللق���اء الإ�صلمي الوحدوي، راأى 
اأن رئي�ش اجلمهورية العم���اد مي�صال عون لي�ش بيده 

ول بيد غ���ريه ع�صا �صحرية، وم���ع افرتا�ش اأنه ميلك 

اإرادة قوية وعزمي���ة �صادقة و�صجاعة كافية للإ�صلح 

والتغيري، وهو �صعار رفعه ل�صنوات، اإل اأنه حان الوقت 

لرتجمت���ه، واخلو�ش يف غمار املحاول���ة التي دونها 

الطبق���ة ال�صيا�صية الفا�صدة، ومئ���ات امللفات املثقلة 

بهموم اللبنانيني واأوجاعهم.

■ ال�صيللخ ماهللر عبدالللرزاق؛ رئي�للس حركللة الإ�صللاح 
والوحللدة، هّنللاأ الرئي�س العماد مي�صال عللون بانتخابه 

رئي�صللًا للجمهورية اللبنانية، معترباً اأن انتخابه رئي�صًا 

هللو انت�صار لنهج املقاومة، وثمللرة جهود ال�صيد ح�صن 

ن�رصاهلل، لأن هذا ال�صتحقاق مل يكن ليتحقق لول الوفاء 

وال�صدق من �صاحللب الوعد ال�صادق، وو�صول الرئي�س 

عللون للرئا�صة هللو يف احلقيقة انت�صار مللن انت�صارات 

املقاومة يف امليادين وال�صاحات وال�صيا�صة.

■ لق���اء اجلمعي���ات وال�صخ�صي���ات الإ�صلمية يف 
لبنان اعترب اأن انتخاب العماد مي�صال عون رئي�صًا 

للجمهورية اللبنانية ي�صّكل يومًا جديداً يف احلياة 

ال�صيا�صية اللبنانية. واأ�صار اللقاء اإىل اأن ما ح�صل 

اإجناز كبري، بعد اأن تلق���ت اأغلب الكتل ال�صيا�صية 

لإنهاء ال�صغ���ور الرئا�صي وانتخ���اب العماد عون 

رئي�ص���ًا للجمهوري���ة اللبنانية. ودع���ا اللقاء اإىل 

امل�صارع���ة يف ت�صكي���ل حكوم���ة وح���دة وطنية 

حتفظ ال�صلم الأهلي، وت�ص���م كل القوى والتيارات 

وف���ق �صيغة حتف���ظ حقوق اجلمي���ع، وتواجه كل 

ال�صتحقاق���ات الداهمة واخلط���رية التي يواجهها 

لبنان داخليًا واإقليميًا.

■ حركة الأمة اأكدت اأن انتخاب العماد مي�صال عون 
رئي�صللًا للجمهوريللة اأتللى نتيجللة الوفللاء واملواقف 

ال�صادقة والوا�صحة حلزب اهلل. واعتربت احلركة اأن 

ال�صعب اللبناين يراهللن بانتخاب العماد عون ل�صدة 

امل�صوؤولية يف الباد على م�صتقبل لبنان وموؤ�ص�صات 

الدولة، والبحث عن ال�صتقرار. و�صددت احلركة على 

اأن هنللاك مهامًا ج�صيمة وكربى اأمام رئي�س الباد، 

ل ميكن الت�صدي ل�صعوباتها وتطوراتها اإل بتمتني 

فرت�للس اأن تتج�صد بقانون 
ُ
الوحللدة الوطنية، التي ي

انتخاب ع�رصي وعللادل يقوم على اأ�صا�س الن�صبية، 

ويحفللظ ال�صتقرار الوطني الللذي يتج�صد باملعادلة 

الذهبية »�صعب وجي�س ومقاومة«.

■ ال�صيخ د. ح�صام قراقرية؛ رئي�ش جمعية امل�صاريع 
اخلريية الإ�صلمية، اعترب اأن انتخاب العماد مي�صال 

عون رئي�صًا للجمهورية بارقة اأمل يف النفق املظلم 

الذي مت���ر به الب���لد، معلنًا ب���دء مرحلة جديدة 

تت�صم باجلدية والع���زم والتفاهمات املبنية على 

امل�صلحة الوطنية، لأن لبنان مير يف مرحلة بالغة 

الدق���ة ناجمة عن الأزم���ات املحيطة به من جهة، 

�ش العدو ال�صهيوين على حدوده اجلنوبية من  وتربُّ

جهة ثانية، ما ي�صتدعي م���ن اجلميع العمل على 

ر�ش ال�صف وتعزيز الوح���دة الوطنية لت�صكل �صدا 

منيعا بوجه حم���اولت زرع الفنت وتهديد الداخل 

اللبناين.

■ الرئي�للس الربوفي�صللور �صليم احل�للس ا�صتقبل قائم 
مقام مفتللي فل�صطني يف لبنان وال�صتللات ال�صيخ د. 

حممود �صليم اللبابيدي، يرافقه الأمني العام للمركز 

الإ�صامللي لاإعللام والتوجيلله ال�صيخ حممللد �صليم 

اللبابيللدي. وكان التاأكيللد مع دولته علللى الثوابت 

الرئي�صية التي كان للح�س م�صرية طويلة من الدعم 

وامل�صانللدة، واأنلله كان ومللا زال و�صيبقللى �صمللري 

لبنللان الواعللي والداعم الأبرز للق�صيللة الفل�صطينية 

علللى ال�صاحللة ال�صيا�صيللة اللبنانية، واأنلله كان من 

اأبرز القيللادات ال�صيا�صية التي نادت بحقوق ال�صعب 

الفل�صطينللي يف ال�صتللات، و�صعللى جاهللداً ملنحهللم 

احلقوق املدنية الكاملة يف لبنان.
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عن كتاب »إميل لحود يتذكر« ألحمد زين الدين:

صياغة متمكنة لتجربة متمايزة
يف كتابه املتمي���ز »اإميل حلود 

يتذك���ر«، يك�صف الكات���ب املتوّهج 

اأحم���د زين الدي���ن ع���ن الكثري من 

اجلوان���ب الغام�ص���ة الت���ي اأحاطت 

بعهد الرئي�ش حلود، وهو من ا�صتحق 

عن جدارة لق���ب »فخامة املقاوم« 

بفعل �صمات متعددة، اأبرزها التزامه 

الوج���داين العمي���ق بق�صية ال�رساع 

العرب���ي - »الإ�رسائيلي«، واإحاطته 

املقاوم���ة بكل ما حتت���اج اإليه من 

دعم وتاأييد.

متلّم�صًا  بعي���داً  الكات���ب  يذهب 

الرئي�ش،  لرتبي���ة  العميقة  اجل���ذور 

الذي وجد نف�ص���ه، عرب حالة �صامية 

الوجداين، من�صجمًا مع  التقاطع  من 

تطلعات املقاومني، موؤمنًا باأهدافهم 

اإمكانية حتّققها،  النبيلة، وواثقًا من 

بالرغم من التفاوت الهائل يف موازين 

القوى بينه���م وبني الأع���داء الذين 

اأ�صفت عليه���م �صنوات من املواجهة 

غ���ري املتكافئ���ة �صم���ات اأ�صطورية، 

واأطلقت ُحكمًا م�صَبقًا ي�صنف اأي ت�صدٍّ 

لهم باملغامرة العقيمة.

يعمد زي���ن الدي���ن اإىل ا�صتدعاء 

والده  للرئي����ش؛  العائلي  التاري���خ 

الل���واء جميل حلود الذي وقف بوجه 

املحت���ل الفرن�ص���ي متحمًل خماطر 

ل قب���ل له مبواجهته���ا، وعمه اإميل 

ال���ذي كان ملتزم���ًا الق�صايا امُلحّقة 

لفق���راء الوطن، و�ص���وًل اإىل جتربته 

الع�صكري���ة املمي���زة، خ�صو�صًا يف 

موقع قائد اجلي�ش ال���ذي اأعاد بناء 

عقيدته على اأ�ص����ش فائقة ال�صلبة 

مات���زال متنح���ه احل�ص���ور الرا�صخ 

والقدرة املتميزة على حماية لبنان 

من املخاطر الهائل���ة التي يتعر�ش 

لها، حتى مل يعد من املبالغة القول 

اإن حت���وُّل املوؤ�ص�ص���ة الع�صكرية اإىل 

احل�صن الأخري للبنان بعد النهيارات 

املتتالية ملوؤ�ص�صاته الد�صتورية اإمنا 

هو وثي���ق ال�صلة بالفرتة التي توىل 

حلود خللها من�ص���ب قائد اجلي�ش، 

اإعادة  وبالروؤي���ة التي تبّناه���ا يف 

توحيده، وتعزي���ز قناعاته الوطنية، 

الطائفي  الت����رسذم  بعيداً عن حالة 

واملذهبي التي كانت تتحكم به.

يفرد الكتاب الكثري من �صفحاته 

التي مل  الوطني���ة املكلفة  للمواقف 

يرتدد الرئي����ش يف اتخاذها حيثما 

دع���ت احلاج���ة، واقت�ص���ى الظرف 

الوطن���ي والإقليمي ذلك.. هو مل يجد 

نف�صه م�صطراً مل�صايرة اأي من مراكز 

القوى املحلية اأو �صواها، ومل ير�صخ 

مرة لبت���زاز، ومل يرتاجع عن موقف 

راآه حمقًا، ومل يح�ص���ب ح�صابًا ملن 

تقاطع���ت ح�صاباته م���ع املعطيات 

الإقليمية وال�صوابط الدولية، ينطبق 

ذلك عل���ى احلليف مبث���ل ما ي�رسي 

على اخل�صم.

الذي  كتاب »اإميل حلود يتذكر« 

�صاغ���ه اأحم���د زين الدي���ن بحرفية 

املتمّكن يعيد اإىل الذهن حقيقة بدت 

كما ل���و اأن ح�صوره���ا تل�صى حتت 

ثمة  الإعلمية:  الربباغن���دا  �صغ���ط 

مراكز يح�صل عليها البع�ش اعتماداً 

عل���ى معايري تائهة ت�صب���ه ال�صدفة 

اأو ال�صل���ة غري املتكافئ���ة اأو تبادل 

املناف���ع.. وثم���ة يف املقابل مواقع 

يحتله���ا املرء مبناقبيت���ه والتزامه 

وجتذر القيم النبيله يف �صخ�صيته.. 

علي العزير

الديوان  ه����و  احلكي«،  »�رساج 

الثاين لل�صاعر ال�صاب حممد علو�ش 

بعد ديوان����ه »مواويل« الذي �صدر 

عام 2011 باملحكية.

يف ديواني���ه، يتمّي���ز حمم���د 

بال�صور  احلاف���ل  ب�صعره  علو�ش 

والإيق���اع  اجلدي���دة،  الرمزي���ة 

املو�صيقي اخل���لب، ب�صكل يجعل 

م���ن يعرف���ه يعل���م ����رّس اإدارته 

الفن���ي«  الأل���وان  ل�«ملتق���ى 

الإبداعي الذي ين�صط يف جمالت 

فنية وثقافية عدي���دة، خ�صو�صًا 

الت�صكيلي،  الف���ن  على م�صت���وى 

فمن يقراأ اأو ي�صمع ال�صاعر علو�ش 

وه���و يتلو اأحد ق�صائ���ده يت�صور 

يف خميلت���ه لوحة جميلة بديعة 

قوامها كلمات من ال�صعر امل�صفى 

باملحكية.

يف �صلوك����ه ونهجه ال�صعري اأو 

الثق����ايف اأو الفني، تتكامل ال�صورة 

مع ال�صاعر املاأخوذ ب�صجون وهموم 

الوطن وحريت����ه، و�صيادته الكاملة 

ب�صكل ل يقب����ل اأي تاأويل، وفل�صفة 

البع�ش ال�صقيم����ة اململة، فالوطن 

ق����وّي ب�صعبه الذي اأنت����ج مقاومة 

حّقق����ت ق����وة بل����ده والنت�صارات 

الأعظم يف تاري����خ الأمة، وبجي�ش 

يحمي ظه����ر املقاوم����ني والوحدة 

الوطنية، وهو ما يرتجمه من خلل 

»ملتق����ى الأل����وان« بن�ص����اط فني 

و�صعري يعرب عن هذا الواقع.

برتبية  ماأخ����وذ  اأي�ص����ًا  وه����و 

الذائقة لدى ال�صباب، من خلل فهم 

لغة الألوان اجلميلة و�صيغ ال�صعر 

اجلميل الرائع والبديع الذين يكتبه 

�صعراء �صباب يعرّبون عن م�صاكلهم 

واآمالهم  واأحلمه����م  وتطلعاته����م 

بوط����ن يح�صنه����م بح����ّب و�صلم، 

وي�صمن اأن يكون لهم فيه م�صتقبل 

حتت �صم�ش الأمل واحلرية.

حممد علو�ش يف ديوانه »�رساج 

احلكي« ينتقل بنا يف �صور متنوعة 

بني الأمكنة واملطارح ب�صكل جميل، 

ويجعلنا نحّب اأكرث هذا النموذج من 

ال�صعر ال�صعبي الذي ارتبط بحياتنا 

وتراثنا وحا�رسنا وم�صتقبلنا..

»كفي وقنديل ال�صهرة

ووراق ال�صعر ال�صمرا

�صارو بعد طلوع ال�صو

�صم�ش وب�صتان و�صجرة«

هل لحظتم مع����ي تلك اللوحة 

الت����ي ر�صمها حمم����د علو�ش ذات 

�صباح

»غاب ال�صمري ونام

وغايب معو الإح�صا�ش

�رسنا مثل ارقام 

وما �صل فينا نا�ش

�صايع باب النور ل فينا

وم�ش عارف وين املتفاح

والأيام ل عم تاأذينا 

ميكن ما بدا ترتاح«

هو به����ذا يعرب عن قلق ال�صباب 

لأن »عيون الطفل عم يدمعو

والبي لرية ما معو

وكبار ميا جوعو

ت ان�رسقت البم�صي«

الق�ص����ة هن����ا عند  ل تنته����ي 

ال�صاع����ر، فالطريق طوي����ل و�صاق، 

لكن لي�ش هناك من م�صتحيل.. فما 

اأ�صي����ق العي�ش ل����ول ف�صحة الأمل، 

والف�صح والآم����ال عبد مدير ملتقى 

والزميل حممد  ال�صاع����ر  الأل����وان، 

علو�ش كث����رية، ول بد لل�صباب من 

اأن يلتقط����وا بوؤر ال�ص����وء العديدة 

ويو�صعونها لت�صري ملء الوطن.حل

ســراج الـحـكــي
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رسالة من نزار قباني 
من تحت التراب إلى العرب×

من ه��ا ه��نا.. 

من عاملي اجلميل..

اأريد اأن اأقول للعرب.. 

املوت خلف بابكم.. 

املوت يف اأح�صانكم..

املوت يوغل يف دمائكم..

واأنتم تتفرجون.. وترق�صون.. وتلعبون.. 

وتعبدون اأبا لهب! 

والقد�ش يحرقها الغزاة.. 

واأنتم تتفرجون.. 

ويف اأح�صن الأحوال.. تلقون اخلطب !

ل ُتقلقوا موتي.. باآلف اخلطب !

اأم�صيت عمري اأ�صتثري �صيوفكم.. 

واخ���ج��ل�تاه..

�صيوفكم �صارت من خ�صب !

من ها هنا.. اأريد اأن اأقول للعرب.. 

يا اإخوتي..

ل.. مل تكونوا اإخوة !

فاأنا ما زلت يف البئر العميقة..

اأ�صتكي من غدركم.. 

واأبي ينام على الأ�صى.. 

واأنتم تتاآمرون.. 

وعلى قمي�صي جئتم بدم كذب !

واخ����ج�ل�تاه..

من ها هنا اأريد اأن اأقول للعرب.. 

ما زلت اأ�صمع اآخر الأنباء.. 

ما زلت اأ�صمع اأمريكا تنام.. 

طوبى لكم.. طوبى لكم.. 

يا اأيها العرب الكرام !

كم قلت ما �صدقتم قويل.. 

ما عاد فيكم نخوة.. غري الكلم !

ل ُتقلقوا موتي..

فلقد تعبت..

حتى اأتعبت التعب.. 

من ها هنا.. 

اأريد اأن اأقول للعرب.. 

ما زلت اأ�صمع اأن مونيكا تدافع عن ف�صائحها.. 

وتغ�صل عارها بدمائكم..

ودماء اأطفال العراق..

واأنتم ترتاق�صون..

فوق خازوق ال�صلم !

يا ليت�كم ك�ن�تم كمونيكا.. 

فالعار يغ�صلكم..

من راأ�صكم حتى احلذاء !

كل ما قمتم به هو اأنكم.. 

اأ�صهرمت اإعلمكم..

�صد الهجوم..

وجل�صتم يف �رسفة الق�رس تناجون.. النجوم !

واخ���ج��ل�تاه..

ماذا اأقول اإذا �صئلت هناك.. عن ن�صبي؟

ماذا اأقول؟

�صاأقول للتاريخ.. 

اأمي مل تكن من ن�صلكم..

واأنا.. ما عدت اأفتخر بالن�صِب !

ل لي�ش يل من اإخوة..

فاأنا بريء.. فاأنا بريء منكم.. 

واأنا الذي اأعلنت.. من قلب الدماء.. 

ول�صوف اأعلن مرة اأخرى هنا.. 

موت العرِب !

× هذه الق�صيدة كتبها ال�صاعر نزار قباين قبل 
وفاته، واأو�صى اأن ل ُتن�رس اإل بعد وفاته، على 

اأن ت���وؤرَّخ بالعام الذي تويف في���ه اأي يف 30 

ني�ص���ان 1998، وهي ظهرت بعيد الوفاة بفرتة 

وجيزة.

اأحيت »حركة اجلهاد الإ�صلمي« 

يف خميم نهر الب���ارد، الذكرى ال�29 

ال�21  لنطلقتها اجلهادية، والذكرى 

ل�صت�صه���اد اأمينها الع���ام د. فتحي 

ال�صقاقي، مبهرجان جماهريي.

الأمني الع���ام ل�«حركة التوحيد 

الإ�صلم���ي«؛ ال�صي���خ ب���لل �صعيد 

�صعب���ان، األقى كلمة دعا خللها اإىل 

الوقوف مع الفل�صطيني بكل اأطيافه 

الإ�صلمي���ة  وحركات���ه  وف�صائل���ه 

والن�صالية،  والقومي���ة  والوطني���ة 

مادام���ت بنكه���ة فل�صطينية �رسفة، 

متت�ص���ق البندقية دفاع���ًا عن حقها 

واأر�صها ومقد�صاتها نيابة عن الأمة 

جمعاء، وق���ال �صماحته: دفعنا يف 

�صوري���ة والع���راق واليم���ن وليبيا 

واأفغان�صتان وباك�صتان مئات الآلف 

من ال�صه���داء، واأهدرنا املليارات يف 

حروبنا البيني���ة، اإر�صاء ل�صغائننا 

واأحقادن���ا وبغ�صائن���ا ومذهبياتنا 

وقومياتنا، ولو دفعنا %5 مما دفعنا 

م���ن مال ودماء عل���ى درب الأق�صى 

وفل�صطني ل�صنعنا حطني من جديد، 

وحُل���رِّرت مقد�صاتنا، ولع���اد املهد 

وامل�رسى اإىل ح�صن الأمة.

التفرق���ة  �صماحت���ه:  واأ�ص���اف 

لي�صت  واملذهبية  والعرقية  القومية 

م����رسوع الإ�ص���لم، اإمن���ا م����رسوع 

اختلق���وا حروب  الذين  ال�صهاين���ة 

الوكالة واحلروب البديلة التي نقتتل 

حتت عناوينها من اأجل اأن ي�صرتيح 

الكيان ال�صهيوين الغا�صب.

»الجهاد اإلسالمي« تحيي ذكرى استشهاد الشقاقي

الشيخ شعبان: فلنتكاتف جميعًا لتحرير مقدساتنا
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كوين لبقة عن����د مطالبة زوجك مبا 

تريدين����ه: بع�����ض الن�س����اء ال يتحلنّي 

بالرق����ة واملرونة واللباقة عند مطالبة 

اأزواجهن مبا يردنه، فتجدهن يلجاأن اإىل 

اأ�سلوب االأمر، ويلحفن املطالبة اأكرث من 

مرة، فينتج عن ذلك �سعور الزوج برغبة 

قوي����ة يف العناد والع����زوف عن تلبية 

تلك املطالب، ولو اأنها جرّبت االأ�سلوب 

اللطي����ف وال����كالم الل����نّي ال�ستطاعت 

احل�سول على ما تريد، كاأن تقول مثاًل: 

لقد راأي����ُت ف�ستانًا جمي����اًل فتمنيُت اأن 

يك����ون يل حتى اأرتديه ل����ك يف اأوقاتنا 

ال�سعيدة..

ال ت�سّخم����ي التوافه: االأبله وحده هو 

الذي ي�سخر من املاآ�سي، لكن االأحمق هو 

ال����ذي يجعل من التوافه ماآ�سي، وكثريات 

هّن الزوجات اللوات����ي ي�سّخمن التوافه، 

ويعلّقن عليها اهتمامًا كبرياً.

ادفعي عن نف�سك الك�سل: ت�سعر املراأة 

اأحيانًا بالك�سل، اإذ جتتاحها رغبة بعدم 

القيام باأي �س����يء، وي�رشح الطب الك�سل 

باأنه حال����ة من اخلمول وع����دم الرغبة 

يف احلركة، وقد ين�س����اأ نتيجة ال�سغوط 

النف�سية والع�سبية مع تراكم امل�سئوليات 

وتنوُّع االهتمامات، وقد اأ�سارت االأبحاث 

امليداني����ة اإىل ازدياد احتم����االت اإ�سابة 

الن�س����اء ب����داء الك�سل اأكرث م����ن الرجال. 

اأما عالخ ذل����ك فهو اأن يتعاي�ض امل�ساب 

مع ظروفه بطريق����ة معتدلة، اإذ عليه اأن 

يدر�ض ظروفه با�ستم����رار، ويحّدد اأهدافه 

على نحو واقعي، ومن الن�سائح املفيدة 

ملن اأ�سيبت بداء الك�سل:

1- و�س����ع خطة اأ�سبوعي����ة اأو يومية 
الإجناز االأمور االأ�سا�سية.

2- ع����دم ا�ستقب����ال النه����ار اجلديد 
باعتباره كابو�سًا ثقياًل.

3- التاأك����د واالإ�����رشار عل����ى حتقيق 
املزيد من النجاح يف االأعمال والعالقات.

4- معرفة اأن الك�سل يوؤدي اإىل عواقب 
وخيمة، ك�سيق ال�سدر والقلق واالكتئاب، 

واأن العمل يزيد املراأة ن�ساطًا وحيوية.

5- مار�س���ي بع�ض االأعمال املنزلية 
بنف�سك: ك�سف���ت درا�سة حديثة اأن غ�سل 

االأطب���اق واأدوات املطب���ح يق�سي على 

القلق عند الزوجة، ويعمل على حت�سني 

حالته���ا النف�سي���ة ب�س���كل كب���ري، كما 

اأك���دت اأن العالقة ب���ني العمل املنزيل 

واال�سرتخاء النف�س���ي للن�ساء تكمن يف 

حماول���ة اخلروج من الدائ���رة املغلقة 

الت���ي يدخلن فيها نتيج���ة توّلد �سعور 

القل���ق لديهن، وبالت���ايل يتّم ك�رش هذه 

الدائ���رة بعمل اإيجابي، وعلى الرغم من 

اأن عملي���ة غ�سل االأطباق عملية اآلية اإال 

اأنها مفيدة.

6- حافظي على هدوء بيتك: اإن هدوء 
البيت �سمة هامة م����ن �سمات ال�سعادة، 

ولذلك فاإن كث����رياً من االأزواج والزوجات 

- على حد �س����واء - ي�ستكون من فقدان 

جانب كبري من �سعادتهم الزوجية ب�سبب 

االأبناء  و�سي����اح  وال�سو�ساء  ال�سخ����ب 

امل�ستمر ط����وال اليوم. وحت����ى ي�ستعيد 

الزوجان هذا اجلزء املفقود من �سعادتهم 

الزوجية، ينبغي عليهما تعويد اأبنائهما 

على الهدوء واحرتام البيت، وعدم اتخاذه 

مكانًا للعب العنيف وال�سياح وال�رشاخ، 

وق����د جع����ل الر�س����ول �سل����ى اهلل عليه 

واآله و�سلم املن����زل الوا�سع من عالمات 

ال�سع����ادة، فقال عليه ال�س����الة وال�سالم: 

»اأربع م����ن ال�سعادة: امل����راأة ال�ساحلة، 

ال�سالح،  واجل����ار  الوا�س����ع،  وامل�سك����ن 

واملركب الهنيء، واأربع من ال�سقاء: املراأة 

ال�سوء، واجلار ال�س����وء، واملركب ال�سوء، 

وامل�سكن ال�سي����ق«. فامل�سكن كلما كان 

وا�سعًا كان هادئ����ًا، حيث ميكن لالأطفال 

اأن ميار�سوا اللع����ب يف مكان من البيت 

دون اأن ي�سعر بهم اأحد.

7- ال ُت�����رشّي عل����ى فر�����ض راأي����ك: 
ال�سع����ادة لي�س����ت يف ال�سيط����رة عل����ى 

االأخري����ن واإجباره����م عل����ى �س����يء ال 

يعتقدون����ه، اإمنا ال�سع����ادة يف الو�سول 

اإىل احلقيقة عن طري����ق االإقناع واحلوار 

واملناق�س����ة الهادئ����ة. هن����اك �سنف من 

الن�س����اء ت�سع����ر الواحدة منه����ن بن�سوة 

ورغبة عارم����ة يف اإرغ����ام زوجها على 

اعتقاد ما تريد، وق����د يوافقها الزوج يف 

بع�ض تلك املواق����ف اإر�ساء لغرورها، اإال 

اأنه����ا تتمادى يف �سلفها، بحيث الت�سمح 

ب����اأن يخالفها يف اأمر من االأمور، في�سطر 

الزوج يف هذه احلال����ة اإىل توقيفها عند 

حدوده����ا، غري عابئ بع����د ذلك مبا يثور 

بينهما من م�سكالت.

رمي اخلياط

خطوات السعادة الزوجية )5/3(

ق����د تكونني �سمعِت عن وجود اأ�سول وقواعد معّينة لت�سليم وتوزيع 

بطاقة العمل اخلا�سة بك لالآخرين، نظراً اإىل دقة واأهمية هذا املو�سوع، 

و�����رشورة االلتزام به، ملا ل����ه انعكا�ض وا�سح ومبا�����رش على �سورتك 

كامراأة حمرتفة ومهنية اإىل اأق�سى احلدود.

اإالّ اأن يف عامل العالقات العامة اإتيكيت توجب عليك طريقة معّينة 

لناحي����ة تلقي بطاقة العم����ل اأي�سًا، ويف هذا ال�سي����اق، يو�سح خبريو 

االإتيكي����ت اأن ا�ستالم بطاقة العمل اأو ال�����business card يخ�سع 

الآداب تق����دمي البطاقة، داعني اإىل ا�ستالم البطاق����ة اإّما بيدك اليمنى اأو 

بكلتا اليدي����ن، وم�سريين اإىل اأنه قبل و�سع البطاقة يف حقيبتك، عليك 

اإلقاء نظ����رة عليها، والتعليق من خالل ا�ستي�س����اح بع�ض املعلومات 

الواردة فيها.

وي�سدد اخت�سا�سيو االإتيكيت على �رشورة جتنُّب و�سع بطاقة العمل 

يف جيب����ك اخللفي واجللو�ض عليها، الأنها قد تتمزّق اأو َتقع، بل �سعيها 

يف حقيبتك، ويف زاوي����ة خم�ّس�سة لها، الفتني اإىل اأنه عند العودة اإىل 

مكتب����ك، انقلي معلومات البطاق����ة اإىل قاعدة البيان����ات اخلا�ّسة بك، 

الأن����ه من غري الالئق اأبداً اأن ت�سّيع����ي البطاقة وتعاودي طلبها جمدداً، 

معتربين اأن هذا خطاأ كبرياً يف عامل االإتيكيت، ومرفو�سًا كلّيًا.

َفن%اإلتيكيت
لباقات استالم بطاقة العمل

الذكاء جوه����ر الن�ساط العقلي، وهو ق����درة كامنة يف الفرد 

تت�سارك فيها عوامل عديدة، قاعدته����ا االأولية العوامل الوراثية 

)عام����ل داخلي(، ث����م ياأت����ي دور الو�سط والبيئ����ة االجتماعية 

والتعليمي����ة )العوامل اخلارجية(، فال����ذكاء كقدرة كامنة ميكن 

تعديلها عن طريق اال�ستثارة باملوؤثرات البيئة املختلفة.

ثمة عوائق اأ�رشي����ة تعرت�ض اإبداعات الطف����ل، مثل: التاأنيب 

املباَلغ فيه جت����اه املحاوالت الفا�سلة، اأو حرمانه من التجريب 

واخلط����اأ، واحلماية الزائ����دة، ومقابلة ا�ستف�س����ارات الطفل بنوع 

م����ن ال�سخرية اأو اال�ستهتار، واالإف����راط يف التدليل اأو االإفراط يف 

العقوب����ة والقمع، وجتاهل احلوارات مع����ه، والتي من �ساأنها اأن 

توّجه الطفل ذهنيًا وتنًظم اأفكاره، خ�سو�سًا اأن َمَلَكة اخليال عند 

�سغارن����ا تفوق ت�سوراتنا، وعلينا تغذيتها.. اأي�سًا، جتاُهل هموم 

الطفل وخماوفه، وعدم االإملام باإمكاناته وقدراته الذاتية.

يف املقاب����ل ال تفوتن����ا اأهمية العديد م����ن العوامل املحفزة 

للق����درات العقلية الأبنائن����ا مثل: اال�ستق����رار العائلي، والتغذية 

ال�سليمة، والرعاية ال�سحية اجليدة، والرعاية االأ�رشية املتوازنة، 

حي����ث ك�سفت اأح����دث الدرا�سات النف�سي����ة اأن احت�سان الوالدين 

البنهما الطفل واللم�ض على كتفه يزيد من ذكائه ومنوه الطبيعي، 

اإذ اإن����ه ي�ساعد على اإفراز م����ادة »الندروفني« يف اجل�سم، وهي 

مو�س����ل ع�سبي ي�ساعد على تخفي����ف الع�سبية والقلق النف�سي 

واالإح�سا�ض باالأمل.. اإن العقل ين�سطه االأمن ويحجمه التوتر؛ ولذا 

تت�سح اأهمية الدعم املعنوي للطفل بالت�سجيع واحلب.

يقول االخت�سا�سيون: »الطفل ال يعنيه املغزى اأو املعنى من 

الوج����ود بقدر ما تعنيه تلك العالق����ة املادية بينه وبني العامل 

اخلارجي يف درجات توازنها مع ج�سده وحوا�سه، الأن الطفل يف 

حال����ة ذهنية تتميز بعدم القدرة عل����ى اإدراك الفارق بني الواقع 

واخلي����ال، اأو بني الذات واملو�سوع، كما اأن����ه عاجز عن التمييز 

بني ذاته واالأ�سياء التي حتيط به، فالتقدير االأخالقي لل�سلوك ال 

يولد مع الطفل، وهو بالت����ايل ال ي�ستطيع اإدراك القيم االأخالقية 

املتعارف عليها بينن����ا، كالكذب وال�س����دق واالأمانة وال�رشقة.. 

فالطف����ل وهو ينتقل من �سن اإىل �س����ن، ال ي�ستطيع اأفراد عائلته 

اإدراك ووع����ي مراح����ل االنتقال، يعن����ي اإدراك احلاجات اجلديدة 

التي تولد بفعل النمو، وحني يجد عدم جتاوب، يقود نف�سه نحو 

االنعزال، وتخمد حالة االإبداع عنده �سيئًا ف�سيئًا«.

أنـِت وطــفـــــلك

ز )2/1( الذكاء التعليمي.. والتميُّ

السعادة الزوجية حلم كل فتاة وامرأة..
السعادة الزوجية أمل يراود خاطر كل زوجة..

السعادة الزوجية مخرج من كل فتن الحياة ومشكالتها وضغوطاتها..
الس���عادة الزوجية نبتة تحتاج إلى حماي���ة ورعاية لتكبر وُتثمر، وتقف في 

وجه الرياح العاتية..
السعادة الزوجية بناء كبير يحتاج إلى بّناء ماهر يضع كل حجر في موضعه 

بدقة وإتقان..
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - مدين���ة فل�سطيني���ة )مبعرثة( / اط���ول اخللفاء 
الرا�سدين مدة يف اخلالفة

2 - مت�سابهان / من يقرع الطبل
3 - من الزهور وين�سب اإليها من يحب نف�سه / وقع

4 - ن�سور / دفرت

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

7 - اإرج���ع اإىل عقل���ك / جزي���رة فرن�سية يف 
البحر االأبي�ض املتو�سط )مبعرثة(

8 - خمادع / و�سادات
9 - اأول م���ن ق�سم اأي���ام االأ�سبوع على �سبعة 

اأيام

10 - لنيل اأق�ساط من الراحة

أطعمة تجلب السعادة.. والراحة النفسية

w w w . a t h a b a t . n e t11

اتب���اع نظام  اأن  �س���ار معروف���ًا 

غذائي �سح���ي ي�ساعد عل���ى تاأمني 

احلماية من اأمرا�ض خطرية، كاأمرا�ض 

القلب وال�رشط���ان وال�سكري وغريها.. 

اإال اأن قالئ���ل يعرف���ون م���دى تاأثري 

بع�ض االأطعم���ة يف ال�سحة النف�سية 

والعقلية.

فهل تعرف مثاًل اأن بع�ض االأطعمة 

ميكن اأن جتل���ب لك ال�سعادة؟ اإذا كان 

ذلك ممكنًا، ميك���ن اأن تكتفي بتناُول 

هذه االطعم���ة لتجد ال�سع���ادة التي 

تبحث عنها، والراحة النف�سية.

تلك  عّددوا  التغذي���ة  اخت�سا�سيو 

االأطعمة الت���ي ت�ساعدك على حت�سني 

مزاجك، ومن اأبرزها:

اأواًل: االأطعم���ة الغنية باالأحما�ض 

كال�سم���ك   :)3omega( الدهني���ة 

)ومنه ال�سلمون، والتونة، وال�رشدين(، 

واملك�رشات، وال�سويا، وبذور الكتان.. 

كله���ا اأطعم���ة غني���ة باالأحما����ض 

الدهنية )اأوميغا 3(، علمًا اأن الرتكيز 

على اأهمية وجود هذه االأحما�ض يف 

نظامنا الغذائي �سببه اأن اأج�سامنا ال 

تنتج هذا النوع من الدهون التي توؤدي 

دوراً هام���ًا يف التاأثري يف كيماويات 

يف الدماغ، مرتبطة باملزاج، وحتديداً 

م���ع  وال�سريوتون���ني،  الدوبام���ني 

االإ�س���ارة اإىل اأنه تب���نّي وجود عالقة 

بني انخفا�ض م�ستويات ال�سريوتونني 

واالإ�سابة باالكتئاب والعدوى وامليل 

اإىل االنتحار، يف ح���ني يفرز الدماغ 

الدوبام���ني رداً عل���ى جتارب ممتعة 

اأطعمة  وتناول  الريا�س���ة  كممار�سة 

معّينة.

ثاني���ًا: ال�سوك���وال الداكن: قد ال 

تكون ه���ذه املعلومة جديدة لكرث، 

لكن من املوؤكد اأن بع�ض الدرا�سات 

اأظه���رت اأن تناول حواىل 50 غرامًا 

من ال�سوكوال الداكن يوميًا يخّف�ض 

ن�سبة هورمونات التوتر يف اجل�سم، 

 ،cortisol ومنه���ا الكورتيزول

وق���د يكمن هذا ال�سب���ب يف ن�سبة 

م�سادات االأك�سدة املرتفعة فيها.

ثالثًا: الربوتين���ات: ُيفرت�ض اأن 

يتاأل���ف نظامنا الغذائ���ي اليومي 

من ن�سب���ة ٪20 م���ن الربوتينات 

التي جنده���ا يف اللحوم واحلبوب 

واحلليب وم�ستقاته وغريها.

حتتوي الربوتينات على االحما�ض 

 ،tryptophan ����االأميني���ة كال

الذي بدوره ي���وؤدي دوراً اأ�سا�سيًا يف 

حت�س���ني امل���زاج وتاأم���ني ال�سعور 

بالراحة.

ي�سدد  واخل����رش:  الفاكهة  رابع���ًا: 

اخت�سا�سي���و التغذي���ة عل���ى اأهمية 

ا�ستب���دال احللوي���ات عل���ى اأنواعها 

بالفاكهة واخل�رش، بهدف �سبط معّدل 

ال�سكر يف ال���دم، والأنها حتتوي على 

ن�سب���ة عالية من م�س���ادات االأك�سدة 

والفيتامين���ات واالألي���اف يف الوقت 

نف�سه.

ومن اأهم الفيتامينات التي حتتوي 

عليه���ا، الفيتامينات »ب«، خ�سو�سًا 

الفوالت اأو حم�ض الفوليك، الذي يوؤدي 

دوراً اأ�سا�سيًا يف حت�سني املزاج. يوجد 

الف���والت ب�سكل خا����ض يف اخل�سار 

ذات اللون االأخ�رش الغامق كال�سبانخ 

واحلبوب باأنواعها واحلم�سيات.

خام�س���ًا: الزعفران: اأثبتت درا�سات 

�سابق���ة اأن الزعفران ل���ه اآثار م�سادة 

للكاآب���ة مماثل���ة لالأدوي���ة امل�سادة 

لالكتئ���اب التي ي�سفه���ا املعاجلون 

النف�سيون، كما اأن���ه �ساعد يف اإحدى 

الدرا�س���ات على احلد م���ن االأعرا�ض 

املرافقة لل���دورة ال�سهرية كالتقلبات 

املزاجي���ة واالكتئ���اب اإىل اك���رث من 

الن�سف.

ويعتق���د الباحث���ون اأن الزعفران 

يعم���ل بالطريقة نف�سها كاأ�سهر اأدوية 

االكتئاب.

�ساد�س���ًا: ال�ساي: ُيعرف عن ال�ساي 

تاريخيًا قدرته عل���ى حت�سني املزاج 

وامل�ساعدة على الرتكي���ز، فكل اأنواع 

ال�ساي هامة ومنه���ا ال�ساي االأخ�رش، 

واالأ�سود، والبابوجن، وال�ساي ال�سيني 

درا�ستان حديثتان  واأثبت���ت  وغريها، 

يف املجل���ة االأمريكية للتغذية وجود 

عالقة ب���ني تناول ال�س���اي وال�سعور 

بطريقة  والعم���ل  واالإبداع  بالراح���ة 

اأف�سل.

وُين�س���ح ب�رشب 3 اإىل 5 اأكواب من 

ال�س���اي يوميًا به���دف احل�سول على 

النتائج املرجوّة.

5 - يطبخ / ح�سم االأمر
6 - ممثل ج�سد �سخ�سية عمر املختار 

/ براد )باالجنليزية(

7 - دف���ن / دول���ة تقع فيه���ا �سد�ض 
م�ساحة الياب�سة

8 - معظم ال�س���يء / اأجهزة للرتويح 
اأيام احلر

9 - تقال عند ال�سجر / ال�سيخ الرئي�ض 
الطبيب الفيل�سوف

10 - تقينا الربد واحلر / طرف
ع��م���ودي

1 - قلم / عتمة
2 - وجدك / خاف ب�سكل مفاجئ

3 - اأ�سهر رحالة عربي
4 - جد �سيدنا يعق���وب عليه ال�سالم 

/ والد

5 - �سي���اع العقل واحلكم���ة / فقط 
)عامية(

6 - حرك���ة ف�سيولوجي���ة ملقاوم���ة 
املر����ض / م���ن الف�سيل���ة ال�سنورية 

)معكو�سة(
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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

من الأمور الطبيعية اأن تتلقى الفتاة عرو�ض الزواج 

اأن  لكن  ينا�سبها،  بنف�سها من  ال�سبان، وتختار هي  من 

األف  الـ40  حاجز  تتخطى  زواج  عرو�ض  �ساب  يتلّقى 

عر�ض، فهذا اأمر غري معتاد على الإطالق.

فقد ا�ستقبل �سيا�سي هندي �ساب، ع�رشات الآلف من 

عرو�ض الزواج من قَبل فتيات، عرب تطبيق »وات�ساب«، 

بدعوى  لل�سلطات  ب�سكوى  تقّدم  اأنه  الأمر  والغريب يف 

ال�ستخدام ال�سيئ للتطبيق.

وتلّقى ال�ساب تيجا�سوي ياداف؛ نائب رئي�ض وزراء 

ولية بيهار الهندية، البالغ من العمر 26 عامًا، 44 األف 

طلب زواج، وهو لعب كريكيت �سابق حتّول اإىل املجال 

رئي�سة  ديفري؛  لرابري  الأ�سغر  البن  وهو  ال�سيا�سي، 

الوزراء ال�سابقة لولية بيهار الهندية.

الوزير  ح�ساب  اأن  حكومي  م�سوؤول  اأّكد  جهته،  من 

األف ر�سالة   44 األف ر�سالة، من بينها   47 ا�ستقبل نحو 

اإ�سالح  تطلب  فقط  ر�سالة  اآلف  و3  خطبته،  تطلب 

الفتيات ذكرن يف ر�سائلهن  الطرق، قائاًل: معظم هوؤلء 

موا�سفاتهن ال�سخ�سية، مبا يف ذلك لون الب�رشة وال�سكل 

والطول..

وقال امل�سوؤول: اأعتقد اأن الفتيات اأخطاأن حينما قمن 

�ساخرة  وبطريقة  ياداف..  اإىل  �سخ�سية  ر�سائل  باإر�سال 

هذه  و�سلتني  لو  قائاًل:  الو�سيم  ال�ساب  ال�سيا�سي  رّد 

الر�سائل ال�سخ�سية واأنا متزوج ل�سّكلت م�سكلة كبرية.. 

احلمد هلل اأنني ما زلت عازبًا.

الو�سامة،  من  كبري  بقدر  ال�ساب  ال�سيا�سي  ويت�سم 

الفتيات  اإعجاب  وهو ما جعله هدفًا يف مرمى نظرات 

م�ساهري  كبري  حد  اإىل  مالحمه  ت�سبه  حيث  الهنديات، 

ال�سينما الهندية »بوليوود«.

اأجنبت طفلتها يف املقعد اخللفي من  اأن  بعد 

اأن  �سيدة  قررت  نوع »هوندا فيت«،  �سيارتها من 

من  بدًل  جديدة  ب�سيارة  »هوندا«  �رشكة  تطالب 

�سيارتها التي و�سعت طفلتها فيها.

ل�رشكة  بطلبها  تتقدم  اأن  ال�سيدة  وقــررت 

»هوندا« بتغريدة عرب موقع التوا�سل الجتماعي 

»تويرت« بعد ب�سعة �ساعات من اإجنابها طفلتها، 

»تويرت«،  رّواد  بني  كبرياً  رواجًا  التغريدة  ولقت 

باإعادة  م�ستخدم   20.000 من  اأكــر  قــام  حيث 

تغريدها منذ ن�رشها وحتى الآن.

الإعالن  مع  »هوندا«  �رشكة  تفاعلت  جهتها،  من 

فبادرت  ال�سيدة،  هذه  من  عليه  ح�سلت  الذي  املجاين 

تنظيف  عليها  وعر�ست  طلبها،  راف�سة  بها  بالت�سال 

للطفلة  وتزويدها بحفا�سات  ل�سيارتها،  املقعد اخللفي 

اجلديدة، مع تزويدها ب�سيارة بديلة ت�ستخدمها اإىل حني 

النتهاء من تنظيف �سيارتها.

سياسي شاب يشكو اإلزعاج بعد تلقيه 44 ألف طلب زواج

أنجبت طفلتها في سيارتها.. وطلبت من »هوندا« طلبًا غريبًا


