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التحالف األطلسي – الخليجي 
يرمي أوراقه في مواجهة سورية وحلفائها

»ترامب« لدول الخليج:
ادفعوا.. لنحمَيكم

صفقات »اللحظة األخيرة«
ل تشكيل الحكومة
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ي�شادف االأ�شبوع املقبل عيد اال�شتقالل، الذي يحّل 

»الثبات« عن  يــوم طباعة اجلــريــدة، وعليه حتتجب  يف 

االأ�شبوع  يف  الكرام  قرائها  اإىل  تعود  اأن  على  ال�شدور، 

الذي يليه.

وكل عام و�شعبنا وجي�شنا ومقاومتنا بخري

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام وشعبنا بخير

التكليف عند الحريري.. والتأليف عند بري

من أوباما إلى ترامب..
السياسات األميركية إلى أين؟

ترامب.. والربيع الغربي القادم

ناجي غاريوس: المطلوب تغيير 
ي عون الرئاسة 

ّ
الذهنية والنهج مع تول
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رسائل الشمال 
السوري إلى ترامب
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من أجل استقالل حقيقي
�لرئي�س �إميل حلود

ياأتي �لعيد �لثالث و�ل�س���بعون لال�ستقالل ونحن ما نز�ل �أمام 

�أ�سئلة كبرية:

كيف نحمي هذ� �ال�س���تقالل ون�س���ونه؟ وكيف نح�ّس���ن وطننا 

ونحميه �أمام �لتحديات �لتي تهّب علينا با�ستمر�ر؟

لقد قّدم �الآباء ت�س���حيات ج�س���ام من �أجل �نتز�ع ��س���تقاللنا 

�لوطني، لكن �ملهمة �الأ�سعب بقيت يف كيفية حماية هذ� �ال�ستقالل، 

وتطوير بلدنا، ومتتني وحدتنا �لوطنية، وتطوير نظامنا �ل�سيا�سي 

�ل���ذي �أثبتت �لتجارب �أنه موّلد د�ئم لالأزمات، و�لفنت و�مل�س���اكل، 

بحيث نكاد �أن نكون كل ع�رش �سنو�ت �أمام �أزمة كربى نذّكر بها يف 

هذه �ملنا�سبة على قاعدة »وذّكر �إن نفعت �لذكرى«.

و�أبرز هذه �الأزمات كانت يف �سنو�ت:

1952، 1958، 1975، 1990، 2005، �سحيح �أن هذه �الأزمات كانت 
يف وجه من وجوهها �نعكا�س���ًا للو�قع �الإقليمي و�لدويل �ملحتدم 

جر�ء �ملطامع �ال�س���تعمارية وت�س���كيل �أحالف تريد ربط �ملنطقة 

بعجلة �مل�ساريع و�لهيمنة �لغربية و�الأمريكية �ال�ستعمارية: كحلف 

�لدفاع �مل�س���رك، وحلف بغد�د وحلف �ل�سنتو، وم�رشوع �يزنهاور، 

و�لنقطة �لر�بعة، و�حللف �الإ�سالمي، وغريها �لتي ُتوِّجت منذ 2001 

باإطالق ما ي�س���مى »�ل�رشق �الأو�س���ط �جلديد«، �لذي �س���بق له �أن 

و�س���عه �لثعلب �ل�سهيوين �س���يمون برييز عام 1993، و»�لفو�سى 

�خلالقة« وهلّم جر�، وكلها م�ساريع ذ�قت منها �ملنطقة، خ�سو�سًا 

�لعرب، �لويالت، وكان لبنان د�ئمًا يف مو�جهة �لريح ب�سبب نظامه 

�ل�سيا�سي �لقابل لكل �أ�سكال �لفو�سى.

عيد �ال�س���تقالل يذّكرنا ويحّفزنا الأن نح�ّس���ن وطننا؛ بتطوير 

وحتدي���ث نظامه �ل�سيا�س���ي �لذي يكف���ل �لعد�ل���ة �الجتماعية، 

وتكافوؤ �لفر�س، و�مل�س���او�ة �حلقيقي���ة بني �للبنانيني يف �حلقوق 

و�لو�جب���ات، وتطوي���ر �الإد�رة، وتعزيز �لتعليم �لر�س���مي، وتوفري 

�سمان �ل�س���يخوخة، وتوفري ما ي�س���تلزم لتاأمني حياة �ملو�طنني 

�ليومية بكر�مة.

�إن لبن���ان يف عيد ��س���تقالله، بعد �أن خلع عنه ذ�ك �ل�س���عار 

�ملقيت »قوة لبنان يف �س���عفه«، ��ستطاع �أن يحقق ما عجز عنه 

�لعرب يف كل �رش�عهم مع �لعدو »�الإ�رش�ئيلي«، باحلاق �ل�رشبات 

�لنوعي���ة بهذ� �لعدو، و�لذي ُترجم �نت�س���ار�ً عظيم���ًا يف �أيار عام 

2000، وباالنت�سار �لنوعي يف حرب متوز 2006.. حتى �سارت »قوة 
لبنان يف قوته«، و�ملتمثلة يف �لثالوث �ملا�سي »�ل�سعب و�جلي�س 

و�ملقاومة«، فحرّي مبو�طنيه �أن ينعمو� بنظام يجعلهم يطمئنون 

�إىل حا�رشهم وغدهم وم�س���تقبلهم، ويوؤّم���ن لهم وحدة جمتمعية 

متما�س���كة، وذلك لن يتو�فر �إال عرب قانون �نتخابات ع�رشي، يقوم 

على �أ�س���ا�س لبنان د�ئرة �نتخابية و�حدة على �أ�س���ا�س �لن�سبية، 

الأنه مبثل ه���ذ� �لقانون يتح���ّول �خلطاب �ل�سيا�س���ي �إىل خطاب 

وطن���ي، بعيد�ً عن �لغوغائية �ل�س���عبوية و�ملذهبي���ة و�لطائفية 

و«�مل�سلحجية«.

�إن ن�رش�ً يلوح يف �الأفق يف مو�جهة �مل�رشوع �جلهنمي �لفو�سى 

�خلالقة، فبعد �أن ��س���تطعنا يف لبنان بف�س���ل �ملقاومة و�جلي�س 

�لوطني ت�سييق �خلناق على هذه �لفو�سى، وجعلها خارج حدودنا 

�لوطنية، ها هو �لن�رش يتق���ّدم ملجمل حلف �ملقاومة و�ملمانعة؛ 

من لبنان �إىل �س���ورية و�لعر�ق، وما �لن�رش �إال �س���رب �س���اعة، مما 

يفر�س علينا �أمام �ملرحلة �جلديدة �لتي دخل فيها لبنان، �الإ�رش�ر 

على م�رشوعنا، �لذي به وحده نحمي ونطور وطننا.

وكل عام و�سعبنا وجي�سنا ومقاومتنا بخري

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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�حلدي���ث �ل�س���ابق ع���ن �إ�س���ناد وز�رة 

�لد�خلي���ة ل�»�لق���و�ت �للبنانية«، �س���من 

�لرئي�س  �لتمهيدية النتخ���اب  �لت�س���ويات 

مي�س���ال عون وتكليف �لرئي����س �حلريري، 

���ك �لرئي�س بري  ق���د تبّخ���ر، ون�س���فه مت�سُّ

بوز�رة �ملال، وقابل���ه �حلريري بالد�خلية 

يف حكوم���ة هي �آتية الإجن���از �النتخابات 

�لنيابية، و�حلري���ري بحاجة عرب �الإ�رش�ف 

�ملبا����رش عل���ى �النتخاب���ات �إىل مللم���ة 

 �س���ارعه �النتخابي �لذي ت�س���ّظى بغيابه.

)�لدف���اع  �س���يادتني  وز�رت���ني  وببق���اء 

و�خلارجية( من ح�س���ة �لفريق �مل�سيحي، 

�إىل  �إحد�هم���ا  �إ�س���ناد  �إمكاني���ة  �نتف���ت 

»�لق���و�ت«؛ بالنظر �إىل ح�سا�س���ية كل من 

�لوز�رتني على �مل�س���توى �لوطني يف هذه 

�لظ���روف، و»�لفيتو« �حلتم���ي حلزب �هلل 

وحلفائه على توزير »قو�تي« يف �إحد�هما، 

وبدت �لكرة وكاأنها يف �مللعب �مل�س���يحي 

�ل���ذي تق���ف عن���ده �لت�س���كيلة �حلكومية 

بكاملها، بانتظار �لتو�فق على �إ�سناد وز�رة 

�خلارجي���ة �إىل »قو�ت���ي - عوين« تو�فقي 

ي�س���به م���رو�ن �رشب���ل، الأن وز�رة �لدفاع 

حم�س���ومة من ح�س���ة �لرئي����س عون، وال 

يبادلها ب���وز�رة �أخرى، بالنظر �إىل �رتباطه 

�لع�سكرية  باملوؤ�س�س���ة  و�لوطني  �لعاطفي 

�لتي هي »حبيبة �لعونيني«.

ومع ذلك، ومع �حلديث عن �إعادة توزير 

�ملهند����س ج���رب�ن با�س���يل يف �خلارجية، 

و�إر�ساء �لعميد �سامل روكز بخالفة �لعماد 

عون يف مقع���د ك�رشو�ن �لنيابي، فاإن قبول 

نائب رئي�س �لوزر�ء �ل�س���ابق ع�سام فار�س 

بالعودة �إىل �حلياة �ل�سيا�س���ية عرب نيابة 

رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء ووز�رة �لدفاع، هو 

�لذي يحّل عقدة ت�سكيل �حلكومة، مع �إر�ساء 

»�لقو�ت« بوز�رتني �أ�سا�س���يتني، مع وز�رة 

دولة �إذ� كانت �حلكومة ثالثينية.

لكن �لعقدة �الأكرب هي �أن �لرئي�س �ملكلف 

�سعد �حلريري ي�سّكل حكومته يف عني �لتينة، 

دة يتم �إعد�دها باإ�رش�ف مبا�رش من  و�مل�س���وَّ

�لرئي����س بري، �لذي جن���د �أن �لكل ر��س عن 

تاأليفه �حلكومة بالنيابة عن �حلريري، الأنه 

يحم���ل يف جيبه تفاوي�س جتعله �س���احب 

�لكلم���ة �الأوىل و�الأخرية يف �لتاأليف، لوالدة 

حكومة ال ي�س���ّكل بيانها �لوز�ري �أية عرقلة، 

الأنه مو�س���وع �إن�سائي ال يقّدم وال يوؤّخر يف 

حكومة ق�سرية �لعمر، �آتية الإجناز �النتخابات 

�لنيابية، ب�رشف �لنظر عن قانون �النتخاب 

�لذي �س���ُتنجزه، و�إن ف�سلت يف �الإجناز، فاإن 

تعديل قانون �ل�س���تني �سمن �ملمكن �سيكون 

�ملخ���رج �لذي ال ب���د منه لت���اليف �لتمديد 

�ملمنوع، ولو �أن �لتمدي���د �لتقني لن يوؤجل 

�النتخابات الأبعد من �سهر متوز كحد �أق�سى 

 قبل ��س���تحقاق مو�سم �ال�س���طياف �لو�عد. 

م�س���كلة �لتفاوي�س �ملعط���اة للرئي�س بري، 

يب���دو تفوي�س حزب �هلل �أ�س���هلها عليه، الأن 

�حلزب كما دومًا ز�ه���د يف نوعية �لوز�ر�ت، 

ال بل ح�س���ته �ملتمّثلة بثالث وز�ر�ت يعطي 

�إحد�ها دون منة حللف���اء �ملقاومة )�حلزب 

ني  �ل�سوري �لقومي �الجتماعي(، لكن �لتفوي�سَ

�للذين ي�سكالن عبئًا هما من »تيار �ملردة«، 

و�مل�س���تقلني، و�إذ� كان �مل�س���تقلون يرغب 

�لرئي�س بري باإر�س���ائهم بوز�رة فالأنه يحب 

�الإجم���اع عليه م���ن �جلميع يف �لرئا�س���ة 

�ملقبل���ة للمجل����س �لنيابي �لعتي���د، لكن 

تفوي�س »�مل���ردة« مقّد�س �سخ�س���يًا عند 

�لرئي�س بري؛ بالنظر �إىل �لعالقة �ل�سخ�سية 

م���ع �لنائب فرجنية، �لذي �أودع لديه �س���ك 

حت�س���يل حقوق���ه �لتي حت���اول »�لقو�ت« 

�ل�سيطرة عليها وعلى ح�س���ة »�لكتائب«، 

وفق ما �أوردته و�سائل �الإعالم.

حكومة تبدو ال ت�س���به �لعهد وال ت�سبه 

�س���يده �ملتو��سع يف مطالبه كما حزب �هلل، 

و�ل���وزر�ء �لثالثة �ملح�س���وبني له كرئي�س 

جمهورية مبعزل عن ح�س���ة �لتيار �لوطني 

�حلر، ال ين�س عليهم �لد�س���تور، الأن ح�س���ة 

�لرئي����س كانت ُتعطى لرئي����س �جلمهورية 

عندم���ا كان ياأتي �أعزَل ب���ال كتلة نيابية، 

كالرئي�س���ني �ل�س���ابقني حلود و�س���ليمان، 

وتو��س���ع �لرئي�س عون لي�س الأنه لن تكون 

ل���ه وز�ر�ت و�زنة، بل يف رغبته باأ�س���ماء 

يقبله���ا �لوط���ن، كل �لوط���ن، بدليل بع�س 

�الأ�س���ماء �لتي مت تد�وله���ا يف �لبد�ية �أنهم 

من ح�سته، وعندما يحكى با�سم »�لوطني 

ع�س���ام فار�س« و�الإعالم���ي �لكبري جورج 

قرد�حي من ح�س���ة �لرئي�س، فالأن �لرئي�س 

ع���ون �لذي لن ي�س���تطيع �أن ياأتي بحكومة 

ت�س���بهه بالكامل، فهو على �الأقل حاول �أن 

يكون �لوزر�ء �لذين من ح�س���ته �أن يكونو� 

على �س���ورة مي�سال عون ومثاله، و�إذ� ف�سل 

بفر����س ذهني���ة �لتغيري و�الإ�س���الح على 

�حلكوم���ة �الأوىل يف عهده، ف���اإن �حلكومة 

�لتي �سوف ت�ستولدها �النتخابات �لنيابية 

�ملقبلة قد ت�سبه نوعًا ما مي�سال عون، �رشط 

�أن يح�سن »�ل�سعب �لعظيم« �ختيار نو�به.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

التكليف عند الحريري.. والتأليف عند بري

تعديل قانون الستين ضمن 
الممكن قد يكون المخرج الذي 

ال بد منه لتالفي التمديد 
الممنوع للمجلس النيابي

الرئي�س نبيه بري م�ستقباًل الرئي�س �سعد احلريري يف عني التينة
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همسات

¡ من �أين �أتى »�حلزب« مبدرعات �لق�سري؟
�أمام �ل�سجة �مل�س���بوهة و�ملفتَعلة حول ظهور 

مدرعات �أمريكية مع حزب �هلل يف �ال�ستعر��س 

�لع�س���كري �لذي �سهدته مدينة �لق�سري �ل�سورية 

يف »يوم �ل�س���هيد«، �أكدت �ملعلومات �أن جزء�ً 

كبري�ً من هذه �ملدرعات و�الآليات مّت �ال�س���تيالء 

عليها بعد حترير �لق�س���ري، و�جل���زء �الأكرب من 

�لقلم���ون �ل�س���ورية، حي���ث كان���ت يف حوزة 

�ملجموعات �لتكفريية، مما يطرح �ل�سوؤ�ل: كيف 

و�س���لت هذه �الآليات �الأمريكية �إىل �ملجموعات 

�الإرهابية، ال�س���يما �أن »�لكود« عليها ميكن �أن 

يحدد م�س���درها؟ علمًا �أنه بعد حترير �لق�سري، 

ُعرث على �آلي���ات »�إ�رش�ئيلية« كان �الإرهابيون 

ي�ستعملونها، وقد ُعر�س بع�سها يف حينه على 

�سا�سات �لتلفزة.

¡ »م�س حرز�نة«
اأ�ص��ارت معلومات اإىل اأن ع��دداً من ال�صخ�صيات 

ال�صيا�صية اأبدت عدم رغبتها يف دخول احلكومة 

اجلدي��دة، لأن الأمور غ��ر »حرزانة«، واحلكومة 

الت��ي �صرتى النور يف اأف�صل احلالت لن يتجاوز 

عمرها 6 اأ�صهر، لأنه��ا تعترب م�صتقيلة حتمًا بعد 

اإجراء النتخابات النيابية.

¡ �أنا �أو ال �أحد
جزمت �أو�س���اط حزبية متلهفة لل�سلطة باأن �أي 

تقا�سم للحقائب �لوز�رية وغريها من �لتعيينات 

ال ت�سملها بح�سة و�زنة فاإن �حلكومة لن تب�رش 

�لنور قريبًا، معتربة �أنها قادرة على �لتعطيل.

¡ ��ستياء روحي
ت قي��ادات اأرثوذك�صية واأخ��رى كاثوليكية 

رّ
ع��رب

ع��ن ا�صتيائه��ا م��ن تعاط��ي البع�ض عل��ى اأنهم 

ملحقات لدى بع�ض املرجعيات ال�صيا�صية، ومن 

طوائ��ف اأخ��رى، وع��دم الوقوف عل��ى راأيهم يف 

ق�صايا �رضورية وهامة وح�صا�صة.

¡ ال تعيينات �أمنية
��س���تبعدت مر�جع ر�س���مية �أن ترى �لتعيينات 

�الأمنية �لنور، ال�س���يما يف �ملوؤ�س�سة �الأم، لي�س 

ب�سبب خالفات، �إمنا ل�رشور�ت وطنية و�حلفاظ 

على �لروحية �لتي �أُر�سيت.

¡ مقال �أ�سفر
اأب��دت قيادات ر�صمية ا�صتياءها من مقال حاول 

�صاحب��ه املرتبط بدولة خليجية كبرة اأن يزرع 

ال�رضخ بن جهتن وطنيت��ن، �صمنه الكثر من 

الفرتاءت والأوهام.

¡ �مل�ست�سار �مُل�سيء
الحظ زو�ر مرجع ر�سمي �أن �أحد م�ست�ساريه بد�أ 

يت�رشف ك�»فرعون زمانه«، مع تك�س���رية لزوم 

�مل�س���وؤولية �أمام �لزو�ر، ما حد� باأحدهم للفت 

نظر �مل�سوؤول باأن ت�رشفات م�ست�ساره ت�رشّ به.

»لو كان بدها ت�ستي.. غّيمت« 

هذ� ما تبدو عليه م�س���رية ت�سكيل 

حكوم���ة �لعه���د �الأوىل، �ملعرَقلة 

بفع���ل حماول���ة �لبع����س تكبري 

حجمه �لوز�ري، �أو بفعل �س���عوبة 

متري���ر �ل�س���فقات �لت���ي ُعق���دت 

م���ن حت���ت �لطاولة قبي���ل �إجناز 

�ال�س���تحقاق �لرئا�سي، فباتت ُعَقد�ً 

م�ستع�س���ية بعد �نك�س���اف �أمرها 

ومو�جهته���ا بالرف�س من قَبل �أكرث 

من جهة �سيا�س���ية، وبالتايل فاإن 

�ل���كالم عن ت�س���كيل �حلكومة قبل 

عيد �ال�ستقالل بات �أمر�ً م�ستبَعد�ً.

م���ا يزّك���ي ه���ذ� �لتاأخري هو 

»�ل�سقوف �لعالية« للمطالب �لتي 

�ل�سيا�س���ية،  �لقوى  بع�س  رفعتها 

و�لتي الم�س���ت ما ُيعترب »خطوطًا 

حمر« ل���دى قوى �سيا�س���ية، مثل 

حماول���ة �نت���ز�ع وز�رة �ملال من 

�لرئي�س نبيه ب���ري، و�لتي كانت، 

ح�سب جهات عدة، »فاول« �رُتكب 

بح���ق �لعه���د �جلدي���د و�حلكومة 

�ملزَمع ت�سكيلها، خ�سو�سًا �أن رئي�س 

حركة »�أمل« توّج�س م�س���بقًا من 

مثل هذه �ملطالب و»�ل�سطحات«، 

وكان لها باملر�ساد من قبل �إجناز 

�ال�ستحقاق �لرئا�سي.

وتذّكر �أو�ساط فاعلة باأن نائب 

�لرئي����س �ل�س���وري �الأ�س���بق؛ عبد 

ر�ودته  �حلليم خد�م، ط���رح فكرة 

خ���الل مرحل���ة حت�س���ري »�تفاق 

�لطائف« يف �ملطابخ �ل�سيا�س���ية 

�ملعنية، تق�س���ي باأن تكون والية 

رئي�س جمل�س �لنو�ب �للبناين �سنة 

و�حدة بداًل م���ن �أربع، فقيل له �إن 

مث���ل هذ� �الأمر لو مّت �س���يوؤدي �إىل 

تهمي�س �لدور �ل�سيعي يف �ل�سلطة، 

وو�سع رئي�س �ملجل�س حتت رحمة 

و�حلكومة،  �جلمهوري���ة  رئي�س���ي 

وهذ� �س���يرك تد�عي���ات لن يكون 

يف �س���الح �خل���روج م���ن �الأزمة 

�للبنانية.

ت���روي �لفاعلية ه���ذه �لو�قعة 

لتق���ول �إن �لنقا�س يف ه���ذ� �الأمر، 

حينها، �أنتج تفاُهمًا �س���فهيًا، على 

هام����س �تفاق �لطائ���ف �ملكتوب، 

يعطي �ل�س���يعة توقيعًا د�ئمًا على 

�لقو�ن���ني و�ملر��س���يم، �إىل جانب 

توقيع كل من رئي�س���ي �جلمهورية 

و�حلكوم���ة، م���ن خ���الل تثبي���ت 

وز�رة �ملال �س���من »ح�ّستهم« يف 

كل حكوم���ة، وذل���ك تطبيقا ملبد�أ 

�ملعَرف  �ملنا�سفة  د�خل  �ملثالثة 

به م���ن قَبل �جلميع، وما ح�س���ل 

من »تن���ازل« �لرئي����س بري عن 

»�ملالي���ة« للرئي�س �لر�حل رفيق 

�حلريري كان الأمر �سخ�س���ي و�آين 

يف حين���ه، �أكرث مما هو �سيا�س���ي، 

وكان »خط���اأ« ال ميك���ن تك���ر�ره 

�س���من �أي ظرف �آخر. وم���ا يوؤكد، 

ح�س���ب �لفاعلية، هذ� �ل���كالم، �أن 

�لتط���ور�ت �أدت �إىل �بت���د�ع فكرة 

»�لثل���ث �ملعّطل«، تعوي�س���ًا عن 

���ك �لرئي����س فوؤ�د �ل�س���نيورة  مت�سُّ

ب�»�ملالية«.

هذه �لرو�ية �رشورية بالن�سبة 

�إىل �الأو�ساط �ل�سيا�سية �لتي روتها، 

لتق���ول �إن ما ج���رى كان »قنبلة 

دخانية« �أُلقيت يف �ساحة ت�سكيل 

�حلكوم���ة، ومن �ألقاه���ا يعرف �أال 

مفعول لها، و�أن �نتز�ع »�ملالية« 

من �لرئي�س بري يقارب �مل�ستحيل، 

لك���ن �له���دف كان للتغطية على 

�س���فقتني �أُبرمتا قبيل �ال�ستحقاق 

�لرئا�س���ي، �الأوىل: �إيج���اد ثنائية 

م�س���يحية - م�س���يحية، وحتديد�ً 

»عوني���ة« - »قو�تي���ة«، تهّم�س 

ما عد�ها من �لتمثيل �مل�س���يحي، 

�س���ليمان  �لوزير  و�أول���ه متثي���ل 

»�لكتائ���ب«  وح���زب  فرجني���ة 

و�مل�ستقلني �مل�سيحيني، خ�سو�سًا 

�أن طريف �لثنائية خرجا من رحم 

»�ملجتمع �مل�سيحي« �لذي هيمن 

خالل  »�لكتائ���ب«  ح���زب  عليه 

حرب �ل�س���نتني وم���ا بعدها، وال 

م�س���لحة لهما بوجود »كتائب« 

قوي���ة، وال مبناف����س مثل فرجنية 

يقط���ع �لطريق على وعد �س���مري 

جعجع بالو�س���ول �إىل بعبد� بعد 

�لرئي�س عون.

�أما �ل�س���فقة �لثانية، ومن خالل 

حتذي���ر �لرئي�س بري ب���اأن �لتمديد 

ملجل�س �لنو�ب هو نحر للعهد، فهي 

تو�ف���ق مع �لرئي����س �حلريري على 

تاأجيل �النتخاب���ات �لنيابية ريثما 

ي�س���تعيد »تيار �مل�ستقبل« تو�زنه 

�ملايل و�ل�سيا�س���ي، من خالل عودة 

�حلريري �إىل �ل�رش�ي �حلكومي.

�إذ�ً، ما توّج�س منه �لرئي�س بري 

قبل �النتخابات �لرئا�س���ية ك�سفته 

مد�والت ت�س���يكل �حلكومة، و�لعقدة 

تر�وح عند �إ����رش�ر »�لقو�ت« على 

تنفيذ ما ُوعدت به من »م�س���او�ة« 

يف �لتمثيل مع »�لتيار �حلر«، علمًا 

�أن ه���ذ� �لوعد غري قاب���ل لل�رشف، 

فالرئي����س �حلري���ري لدي���ه متثيل 

نيابي م�سيحي يفوق حجم �لتمثيل 

�أن بني  »�لقو�تي« ب�س���عفني، كما 

»�لق���و�ت« و�حلقيب���ة �ل�س���يادية 

جد�ر�ً ال ميكن تخّطي���ه، فالد�خلية 

»مطوَّبة« حل�سة �لرئي�س �حلريري، 

و�ملالية للرئي�س بري، �أما �خلارجية 

فهناك �س���به �إجماع لي�س فقط على 

جناح جرب�ن با�س���يل فيها، بل على 

عدم ت�س���ليمها مل���ن ال يوؤمَتن على 

�سيا�سته و�رتباطاته، �أي »�لقو�ت«، 

وكذلك �الأمر بالن�سبة لوز�رة �لدفاع، 

فتولي���ة »قو�تي« عليها ��س���تفز�ز 

�لع�س���كرية، وخيان���ة  للموؤ�س�س���ة 

و�ل�س���باط  �جلنود  و�أرو�ح  لدم���اء 

عندما  »�لق���و�ت«  �س���فكتها  �لتي 

كان �لرئي����س عون قائ���د�ً للجي�س، 

وهذ� يوؤكد �أن ت�س���كيل �حلكومة ما 

ي���ز�ل »طبخة بح�س«، خ�سو�س���ًا 

�أن �أو�س���اط �لعهد ب���د�أت �لتربوؤ من 

�حلكومة �خلا�س���عة للت�سكيل، عرب 

ق���ول �إن حكومة �لعه���د �الأوىل هي 

حكومة م���ا بعد �النتخاب���ات، �أما 

فه���ي حكومة  �ملنتَظرة  �حلكوم���ة 

�حلريري �لثاني���ة، فالنجاح يتبناه 

�جلميع، فيما �لف�سل يتيم يلقى وزره 

على �لطرف �الأ�سعف، �أما »كا�سحة 

�ل�س���فقات« نبيه ب���ري فيبدو �أنه 

�الأقوى  �لرجل  نف�س���ه جمدد�ً  كرّ�س 

و�الأحر�س على موؤ�س�سات �لدولة.

عدنان ال�ساحلي

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

ل تشكيل الحكومة
ّ
صفقات »اللحظة األخيرة« تعط

ما توّجس منه 
الرئيس بري قبل 

االنتخابات الرئاسية 
كشفته مداوالت 
تشيكل الحكومة

العقدة تراوح عند اإ�سرار »القوات« على تنفيذ ما ُوعدت به من م�ساواة يف التمثيل مع »التيار احلر«
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التحالف األطلسي – الخليجي يرمي أوراقه في مواجهة سورية وحلفائها
العربي  اجلي����ش  يوا�ص���ل  فيما 

عملياته���م  �حلف���ا�ؤه  ال�ص���وري 

الع�صكرية يف اأحياء حلب ال�رشقية، 

كمًا طوقه عليها، �ا�صعًا يف ذات  محُ

احل���ن يف العتب���ار الأ�ل �رش�رة 

تاأمن �صالمة ال�صكان الذين ياأخذهم 

الإرهابيون رهائ���ن �در�عًا ب�رشية، 

�فيم���ا يوا�ص���ل اجلي�ش ال�ص���وري 

عملياته���م يف خمتلف  �حلف���ا�ؤه 

املناط���ق، موّجهن �رشب���ات قوية 

رغم  الإرهابين،  �حا�ص���مة جلموع 

�ق���ف الغ���ارات اجلوية الر��ص���ية، 

يط���رح �ص���وؤال هام: كيف �ص���يكون 

ا�صتئناف  الو�ص���ع امليداين يف ظل 

مو�صكو لغارات طريانها ��صواريخها 

ال�صرتاتيجية؟

الأ�ص����ئلة بداأت  ثمة �صل�ص����لة من 

ط����رح اأم����ام التط����ورات ال�ص����ورية  تحُ

توؤكد على ت�ص����اعد  التي  املتالحقة، 

قدرات اجلي�ش على مواجهة جماميع 

املرتزق����ة الإرهابين؛ م����ن »داع�ش« 

اإىل »جبهة الن�رشة«، اإىل ت�ص����كيالت 

�اأ�رشابهم  �»القاع����دة«  »الإخوان« 

الذي تلّقوا �يتلقون خمتلف اأ�ص����كال 

الدع����م �التدريب من تركي����ا �الأردن 

�الكي����ان ال�ص����هيوين عل����ى احلد�د 

ال�صورية ال�ص����مالية �اجلنوبية، �مما 

هو اأبعد من ال�ص����عودية �قطر اإىل ما 

ه����و اأبعد �اأبعد من الوليات املتحدة 

�بريطانيا �غريها  �فرن�صا  الأمريكية 

من عوا�ص����م الغرب، م����ع توفري كامل 

اللوج�ص����تية  �الطاق����ات  الق����درات 

ملرتزقة الإرهاب الد�يل حتت عنا�ين 

براء..  منها  �الإ�ص����الم  »اإ�ص����المية«، 

كح����ال �ص����بكة الت�ص����الت احلديثة 

ال�ص����ناعية  بالأقم����ار  �املرتبط����ة 

الأمريكي����ة �ال�ص����هيونية، �الت����ي ل 

متتلكه����ا د�ل يف اآ�ص����يا �اأفريقي����ا، 

ناهي����ك عن الدعم امل����ايل الذي يوفر 

لهوؤلء الإرهابين من ال�صعودية �قطر 

�جت����ارة النفط املنهوب، �امل�ص����وَّق 

عرب رج����ب طي����ب اأرد�غ����ان �جنله 

بالل.. بالإ�صافة طبعًا اإىل الإمكانيات 

الت�ص����ليحية الكربى التي مّت توفريها 

من كل هوؤلء ملرتزقة الإرهاب الد�يل، 

�الإ�����رشاف عل����ى قي����ادة عملياتهم 

الع�ص����كرية، �التخطيط لها عرب غرف 

عمليات ي�صارك فيها �صباط اأمريكيون 

�غربي����ون ��ص����هاينة �اأع����راب، مما 

يجعل اأي ف�ص����ل بن هذه التحالفات 

�الوقائع �رشبًا من الوهم.

ه����ذا التحال����ف الع����د�اين املتن 

متّثل ب�ص����كله الفا�صح اأمام التطورات 

امليداني����ة الأخ����رية، �ذل����ك يف عدة 

اجتاهات:

اأ�لها: ما�لة التحرّ�ش بالأ�صطول 

�صفن  الر��ص����ي، حيث طاردت موؤخراً 

حربية ر��صية غوا�صة هولندية تعمل 

�ص����من القوات الأطل�صية، �ذلك حينما 

حا�ل����ت القي����ام مبن����ا�رات خطرية 

بالقرب منها، ما جعل ال�صفن احلربية 

الر��ص����ية تتحرك بح�صم؛ فيما ي�صبه 

الر�ص����الة القوية لي�ش لم�صرتدام، بل 

مل����ن هو �راء هذا الت�����رشّف الأحمق، 

�املتمثل ب�»الناتو«.

ثانيها: الدجل الغربي، خ�صو�صًا من 

قبل منظمة حظر الأ�صلحة الكيميائية، 

لأن هن����اك معلومات خط����رية، �هي 

اأن منظمة حظر الأ�ص����لحة الكيميائية 

مل تدّم����ر املخ����ز�ن الكيميائي الذي 

�ص����ادرته من اجلي�ش العربي ال�صوري 

بكامل����ه، بل هرّبت ق�ص����مًا كبرياً منه 

اإىل املعار�صة امل�ص����لّحة يف �صورية، 

بالتن�ص����يق مع جهات ا�ص����تخباراتية 

د�لي����ة، �مت ت�ص����ليمه اإىل »داع�ش« 

�»الن�����رشة«، مم����ا �ص����يفتح جماًل 

�ا�صعًا للتاأّكد منها، �ذلك �صتكون له 

عواقب خطرية تطيح بالثقة مع بع�ش 

املوؤ�ص�صات الد�لية.

ثالثه����ا: ثم����ة م����ا�لت تركية 

�خليجي����ة �غربي����ة لإيج����اد �قائع 

ميدانية جديدة على الأر�ش ال�صورية، 

الع�ص����كري  الأرد�غاين  كالنغما�����ش 

املبا�رش يف �ص����ورية، �تذبذب م�صعود 

الربزاين، الذي �ص����حب »الب�ص����مركة« 

من بع�ش ما�ر القتال يف املو�صل، 

يف ما�ل����ة لإيجاد �قائ����ع جديدة 

قبل رحي����ل اإدارة اأ�باما يف الوليات 

املتحدة يف 20 �صباط املقبل.

باأي حال، فاإن حلف دم�ص����ق باتت 

الأمور �ا�ص����حة اأمامه متامًا، حيث مت 

حتديد الأ�لويات �فق خطط ع�صكرية 

امليدانية، �من  اأكله����ا  بداأت تعط����ي 

مهامه����ا متابعة املعركة على �ص����تى 

اإىل حترير كل  امل�ص����تويات، ��ص����وًل 

املناطق ال�صورية من الإرهاب التكفريي 

الد�يل.. �كما هو �ا�صح فاإن الأ�لوية 

الآن ا�ص����تكمال حترير حلب، نظراً اإىل 

ما �صيرتتب بعدها من اإجنازات عظمى 

لي�ش على امل�صتوى امليداين �ح�صب، 

بل على �صتى امل�صتويات؛ القت�صادية 

�الت����ي  �املعنوي����ة،  �الجتماعي����ة 

�ص����تحّفز على مزيد من النت�ص����ارات 

الع�صكرية يف اأكرث من مكان.

هنا قد يك���ون �رش�ريًا املتابعة 

امليدانية لإجن���ازات اجلي�ش العربي 

ال�ص���وري من اجلنوب ال�صوري؛ على 

احلد�د مع فل�صطن املحتلة اإىل ريف 

دم�صق �غوطتها، مر�راً بكل الو�صط 

الد�لة  انت�صارات  فلنتابع  ال�صوري.. 

الوطنية ال�ص���ورية بقي���ادة الرئي�ش 

ب�صار الأ�صد، ففيها اخلرب اليقن.

اأحمد زين الدين

هــذا مـــا حملـته »رســالــة الـقـصــيـر«
اأث���ار العر����ش الع�ص���كري الذي قدم���ه حزب اهلل 

يف مدين���ة الق�ص���ري يف ريف حم����ش اجلنوبي التي 

ا�ص���تعادها بالتع���ا�ن م���ع اجلي����ش ال�ص���وري من 

املجموع���ات التكفريي���ة امل�ص���لحة يف حزيران من 

الع���ام 2013، يومها تلقى »م�رش�ع تفتيت �ص���ورية 

�املنطقة« �رشبة قا�ص���مًة، نظراً لأهمية املدينة من 

الناحية ال�صرتاتيجية، لنها ت�صكل اأهم عقد مو�صالت 

يف �صورية، بن ال�صاحل �الداخل، �الو�صط اي حم�ش 

مع دم�ص���ق �منها اىل اجلنوب، �من حم�ش اىل حماه 

ثم حلب اي نحو ال�ص���مال، �من البديهي اأن �ص���يطرة 

امل�ص���لحن عليها لو ا�صتمرت لكانت اأ�صهمت اإ�صهامًا 

فاعاًل يف عملية تفكيك اأ��ص���ال الد�لة ال�صورية، لكن 

ت�صحيات القوات ال�صورية �حزب اهلل حالت د�ن ذلك، 

فقد ا�صتب�ص���ال يف القتال، �اأثبت اجلي�ش ال�صوري يف 

حينه باأنه يتمتع مبناقبيٍة ع�صكريٍة عاليٍة، �اأن لديه 

عقيدة قتالية حلماية بالده، �جتلى ذلك بو�صوٍح طوال 

الأزمة الراهنة، فقد فاجاأ اجلي�ش ال�ص���وري �حلفا�ؤه 

يف الق�صري جميع املراقبن باحرتافه يف امليدان، اإن 

جلهة توقيت الهجوم، �اإن جلهة اإجتاه الهجوم �تعدد 

املحا�ر، �اإن جلهة القدرات الع�ص���كرية الكبرية التي 

اأظهرها، بح�صب مرجع ع�صكري �ا�صرتاتيجي.

الع�ص���كريون  اأجم���ع املحلل���ون  �يف حين���ه، 

�ال�صرتاتيجيون اأن حترير القوات ال�صورية �حلفاءها 

للمدين���ة املذكورة ه���و مبثابة »ال�ص���يد الثمن«، 

حيث عرثت على اأنفاق ت�ص���ل اىل احلد�د اللبنانية، 

ت�ص���تخدم لت�ص���لل امل�ص���لحن �تهريب ال�صالح اىل 

الداخل ال�ص���وري، اإ�صافة اإىل خمازن كبرية لالأ�صلحة 

�الذخائر، قد تكون اهم �اأكرب املخازن التي دهمتها 

القوات امل�ص���لحة حتى الآن، �ت�ص���كل اأي�صًا �رشيانًا 

رئي�صيًا لالإرهابين على امتداد انت�صارهم يف �صورية.

�كذلك اإنعك�صت اإ�ص���تعادة »الق�صري« رعبًا على 

املجموعات امل�صلحة على امتداد اجلغرافيا ال�صورية، 

خ�صو�صًا يف ريفي دم�صق، �اأدت اإىل اإنهيار حالتهم 

املعنوي���ة ��رشب الثق���ة فيما بينه���م، �اىل القيام 

باغتيالت متبادلة بن اأفراد املجموعات امل�ص���لحة 

يف تلك احلقبة، كما يحدث اليوم يف حلب �اأدلب.

بالإ�ص���افة اىل ذل���ك، فقد اأدت ع���ودة املدينة 

املذكورة ث���م منطقتي تلكلخ �قلعة احل�ص���ن اىل 

كن���ف الد�لة ال�ص���ورية، اىل اإنه���اء د�ر »الإمارة 

التكفريية« التي كادت اأن تقام يف مدينة طرابل�ش، 

التي كانت تفتعل فيه���ا احلوادث الأمنية �جولت 

القتت���ال املذهبي، لتمرير ال�ص���الح م���ن طرابل�ش 

�مرفئه���ا اىل مافظة حم�ش، �الدليل م�ص���ادرة 

اجلي����ش اللبناين لباخرة »لط���ف اهلل 2« املحملة 

بال�ص���الح �املتوجهة اىل طرابل�ش، قبالة �صاطىء 

البرت�ن، هذا على �ص���بيل املث���ال ل احل�رش، �هنا 

يجزم مرجع ع�صكري األ قيمة ا�صرتاتيجية ل�صتمرار 

ت�ص���عري القتتال يف عا�ص���مة �ص���مال لبنان، بعد 

�ص���يطرة اجلي�ش ال�صوري على هذه املناطق الثالث 

املذكورة.

اذاً، نظرا لهمية »الق�صري« ال�صرتاتيجية، نظمت 

املقا�مة ال�صالمية عر�صها الع�صكري فيها بالتعا�ن 

مع القيادة ال�ص���ورية يف يوم �صهيد املقا�مة، لتوؤكد 

لذ�ي ال�صهداء اأن دماء اأبنائهم اأثمرت ن�رشاً.

كذلك حم���ل العر�ش املذكور ر�ص���الة اىل العد� 

ال�رشائيلي الذي �ص���عى اإقامة ح���زام اأمني باإدارة 

التكفريين، حلماية كيانه ميتد من الغوطة ال�رشقية 

اىل »درعا« – القنيطرة، �لكن مل يكتب لهالنجاح 

، �لي���زال يقدم خمتلف انواع الدعم اىل م�ص���لحي 

تنظيم »القاعدة« يف اجلنوب ال�ص���وري لل�ص���غط 

على الد�لة ال�ص���ورية �حزب اهلل، باأن املعركة مع 

هذا الع���د� يف حال اإندلعها لن تق���ف عند حد�د 

معين���ة، �اأن املقا�مة باتت ق���وة اقليمية، �دائما 

براأي املرجع.

كم���ا اىل »ال�رشائيلي« كذل���ك اىل التكفريين، 

فقد حملت »ر�ص���الة الق�صري« اىل الرعاة القليمن 

�الد�لين للمجموعات التكفريية امل�صلحة، بالتزامن 

مع اطالق احلملة الر��ص���ية- ال�صورية لتطهري اأدلب 

�����رشق حلب �بع����ش مناطق حم�ش م���ن الإرهاب 

�عدته، بان الن�رش حتمي، لمال.

ح�صان احل�صن

هل تتم محاسبة منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية 
لتهريبها السالح الخطير 

إلى اإلرهابيين؟

دبابات اجلي�ش ال�شوري تتقدم يف ال�شمال
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¡ العد� يت�صلّم ر�صالة »الق�صري«التحالف األطلسي – الخليجي يرمي أوراقه في مواجهة سورية وحلفائها
قال م�ص���در يف �زارة احلرب ال�صهيونية اإن اإحياء 

حزب اهلل ليوم ال�صهيد يف مدينة الق�صري ال�صورية، 

�يف ه���ذا التوقي���ت بالذات الذي ي�ص���هد اندفاعة 

�رشيعة للجي�ص���ن ال�ص���وري �الر��ص���ي �معهما 

»حزب اهلل« �ف�ص���ائل اأخرى على امتداد جبهات 

القت���ال يف حلب �ريفها، �اإبرازه تر�ص���انة مدّرعة 

ل حتاك���ي مبجمله���ا القوة املقابل���ة للجماعات 

امل�ص���لّحة، بل حتاكي ما متتلك���ه اجليو�ش عادة.. 

يف هذا ر�صالة �ا�ص���حة ل�«اإ�رشائيل« باأن �صاحة 

اأي معركة مقبلة ل���ن تكون مقّيدة بحد�د لبنانية 

معّينة، اأ� ببيئات حا�صنة اأ� غري حا�صنة مليًا، 

اإمنا ب�صاحة حيوية اأكرث عمقًا �ات�صاعًا ا�صرتاتيجيًا 

�جغرافيًا �ع�صكريًا، كما اأن ذلك يحمل يف طياته 

اإ�ص���ارة متجددة اإىل التداخل الوجودي �امل�صريي 

للمعرك���ة التي جت���ري على اأر�ش �ص���ورية، لي�ش 

بن النظام ال�ص���وري �»ح���زب اهلل« فقط، بل كل 

املنظومة الت���ي تتماهى مع هذا اخلي���ار اإقليميًا 

�د�ليًا.

¡ ال�صعودية تق�صي الإمارات يف جنوب اليمن
�عت��ر م�ص��در يف وز�رة �خلارجي��ة �لإمار�تي��ة �أن 

دور ب��اده يف �جلنوب �ليمني يتعر�ض لختبار�ت 

قا�صية، ت�صارع فيه �أبو ظبي من �أجل �لبقاء وتثبيت 

م��ا تبّق��ى لها م��ن دور يف ع��دن. وك�ص��ف �مل�صدر 

�أّن م�صارع��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �ملتح��دة للمو�فقة 

عل��ى خارطة �ملبعوث �ل��دويل ��صماعيل ولد �ل�صيخ 

لوق��ف �حلرب من دون �لوق��وف عند ر�أي »�ل�صقيقة 

�لك��رى« �ل�صعودية، وعدم مر�ع��اة �أهد�فها، ناجتة 

ع��ن حماولة �لريا���ض �إق�صاءها، وح���ر نفوذها 

بالإط��ار �لعام، من دون �أن يك��ون لها �أي ممار�صة 

فعلي��ة يف �إد�رة �ملحافظات �جلنوبية، لفتًا �إىل �أن 

�لنفوذ �لإمار�تي بات ينح�ر بعدد من �ملحافظني، 

�أبرزه��م حمافظ عدن، وبع�ض �ملوظفني و�ل�صباط، 

علم��ًا �أن �أبو ظبي حتاول �لتعوي���ض عن خ�صارتها 

يف ع��دن عر �لتوّجه �إىل ح�رموت، وتركيز �جلهد 

فيها للحفاظ على ما تبّقى من مكت�صبات.

¡ مالحظات ع�صية موؤمتر »فتح«
تبدي د�ائر �صيا�صية، ا�ص���تناداً اإىل تقارير دقيقة، 

خ�ص���يتها م���ن »فرز«، ب�ص���كل اأ� باآخ���ر، للجنة 

مركزية �صعيفة غري مقبولة لقواعد حركة »فتح« 

�قطاعاته���ا الوا�ص���عة، كاأن تك���ون جلنة مركزية 

مبقا�صات مّت حتديدها م�صبقًا، تفتقر اإىل موا�صفات 

تعزز ال���د�ر �الق���درة على مواجه���ة التحديات، 

�مبعنى اأ��ص���ح اأن يكون اختيار اأع�ص���اء اللجنة 

املركزية اجلديدة على اأ�ص�ش �صخ�صية »من الولء 

املرحلي«، �عندها تكون »�ص���مة ال�ص���عف« هي 

امل�ص���يطرة على الأع�ص���اء اجلدد. �تبني الد�ائر 

تخوفه���ا هذا على م���ا يرتدد من �ج���ود خارطة 

مر�صومة م�صبقًا بفعل توجهات »الد�ائر ال�صيقة« 

لفرز جلنة »يف اليد« اأ� »من عظم الرقبة«، �هنا 

�صتكون الفاجعة، خ�صو�صًا اإذا كانت هناك »جهات 

نحت �صابقًا  خارجية« لها طلباتها �تاأثرياتها، �محُ

�حاليًا حق حتديد هوية بع�ش الأع�ص���اء لت�صّدر 

موؤ�ص�صات احلركة.

¡ مر�صحون جدد لوزارة اخلارجية الأمريكية
ق��ال م�ص��در مطل��ع �إن رئي���ض بلدي��ة نيويورك 

�ل�صاب��ق؛ رودي جولياين، هو �أح��د �أبرز مر�صحي 

�لرئي�ض �لأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب لتويّل 

�أن ج��ون  وز�رة �خلارجي��ة. و�أ�ص��اف �مل�ص��در 

بولت��ون، �ل��ذي �صغ��ل من�ص��ب �صف��ري �لولي��ات 

�ملتح��دة ل��دى �لأمم �ملتح��دة يف عه��د �لرئي���ض 

�أي�ص��ًا  ه��و  بو���ض،  �ل�صاب��ق ج��ورج  �لأمريك��ي 

�صم��ن �ملر�صح��ني ل��وز�رة �خلارجي��ة. وف�ص��ًا 

ع��ن جولي��اين وبولت��ون ورد ذك��ر ��ص��م رئي���ض 

جمل�ض �لنو�ب �ل�صاب��ق نيوت جينجريت�ض �صمن 

�ملر�صحني لوز�رة �خلارجية.

موضوع الغالف

يعي�ش ال�صمال ال�صوري مرحلة 

م�صريية هامة، باعتبار اأن الأ�صهر 

الرئي�ش  تف�ص���ل  الت���ي  املقبل���ة 

الأمريك���ي اجلديد د�نال���د ترامب 

عن البيت الأبي�ش ت�ص���ّكل اأكرث من 

م�ص���افة فا�ص���لة بن عهدين يف 

اأنها قد  اإذ  ال�صيا�ص���ة الأمريكي���ة، 

تكرّ�ش - اإن �ص���دقت �عود ترامب 

النتخابي���ة - عه���داً جدي���داً من 

التعا�ن ب���ن الأمريكين �الر��ش 

يف �صورية.

�يواجه الأمريكيون م�صاكل عّدة 

يف ال�ص���مال ال�صوري ينبغي حلّها 

يف هذه الفرتة الفا�صلة، اأهمها:

الأمريكي����ن  ب����ن  ال�ص����باق 

�الر��ش على قلب موازين القوى 

امليداني����ة: يب����د� من الوا�ص����ح 

اأن البنتاغ����ون ي�ص����عى لتحقيق 

للتوازن  كا�رشة  مكا�صب ع�صكرية 

مع الر��ش �حلفائهم يف �صورية، 

خ�صو�ص����ًا يف ال�ص����مال ال�صوري، 

�ذلك بعدما اأف�صل يف �قت �صابق 

اتف����اق لفر�ف - ك����ريي، �عّطل 

اإمكانية عقد اأي تفاهم بن �زارة 

�الر��ش  الأمريكي����ة  اخلارجي����ة 

خ����الل الأ�ص����هر املتبقية من عهد 

اأ�باما.

الر��ش  ي�ص���عى  املقاب���ل،  يف 

للحف���اظ على تفّوقهم الع�ص���كري 

�قل���ب موازين القوى الع�ص���كرية 

نظرهم  �جهة  لفر�ش  ل�ص���احلهم، 

على الإدارة الأمريكية املقبلة، مع 

العلم اأن امل�صار الع�صكري الر��صي 

يق���ف اإىل حد بعيد عن���د خطوط 

حم���راء د�لية ل يري���د الر��ش اأن 

يتجا�ز�ها، �هي الإبقاء على اإطار 

للتعا�ن مع الأمريكين، �اأن ي�صلوا 

يف النهاية اإىل اأهدافهم ال�صيا�صية 

�لي�ش  املتحدة  الوليات  بر�ص���ى 

�صدها.

البت���زاز الرتك���ي لالأمريكين، 

من خالل ال����رشاع بالوكالة، عرب 

املجموعات امل�ص���لحة ال�ص���ورية، 

داخل  �الأت���راك  الأمريكي���ن  بن 

الأرا�صي ال�ص���ورية؛ فالقتتال بن 

»درع  يف  املن�ص���وية  الف�ص���ائل 

»اأع���زاز«  مدين���ة  الف���رات« يف 

لل�ص���يطرة على املعاب���ر، �اإن مل 

يك���ن مفاجئًا يف ح�ص���وله، لكنه 

ه���ام يف توقيت���ه �اأهداف���ه قبيل 

نحو  الرتكي���ة  احلمل���ة  انط���الق 

مدين���ة »الب���اب« ال�ص���ورية. اأما 

ال�ص���بب املعلن لهذه املعارك فهو 

اته���ام »اأحرار ال�ص���ام« )املوالية 

لالأتراك( لبع�ش الف�ص���ائل الأخرى 

باخليانة، من خالل مترير ال�صالح 

�املعلوم���ات ل�»�ح���دات حماية 

القتتال  الكردية«، �هذا  ال�ص���عب 

عّد انقالبًا  �ال�صيطرة على املعرب يحُ

على تفاهمات �ص���ابقة بن الأتراك 

�الأمريكين بت�صهيل مر�ر ال�صالح 

�العت���اد اإىل الف�ص���ائل املدعومة 

اأمريكيًا، �التي تقاتل با�صم »قوات 

�صورية الدميقراطية«.

�ق���د يك���ون الأت���راك يف هذه 

اللحظة قد ا�صتوعبوا اأن الأمريكين 

مَرج���ن الي���وم ب���ن عهدي���ن 

متناق�ص���ن، لذا يحا�لون ال�صغط 

عليهم ع�صكريًا �ابتزازهم من خالل 

بالحتالل  القب���ول  اإم���ا  معادلة: 

الرتك���ي ملدينة الباب ث���م الرقة، 

�اإل حتري�ش الف�ص���ائل ال�ص���ورية 

ع�ص���كريًا  الأمريكين  اإخراج  على 

من الريف ال�صمايل حللب بكاملها؛ 

متام���ًا كم���ا فع���ل اأرد�غ���ان مع 

الأ�ر�بين حن جنح يف ابتزازهم 

الإن�صانية  ال�ص���غوطات  من خالل 

ق الالجئن. �تدفُّ

بالتقاتل  الأمريك���ي  الإح���راج 

�الأكراد(،  )الأت���راك  احللف���اء  بن 

�ال�ص���باق املحم���وم ل���كل منهم 

ال�ص���رتاتيجية  الباب  مدينة  نحو 

الأك���راد  يحت���اج  اإذ  لتحريره���ا، 

لل�ص���يطرة على »الباب« لتحقيق 

التوا�ص���ل اجلغرايف بن كانتويَن 

بينما  العرب«،  �»عن  »عفرين« 

حتقق تركيا من خالل الو�صول اإىل 

»الباب« �ال�صيطرة عليها هدفن: 

الأ�ل، منع الأكراد من حتقيق ربط 

جغرايف لالإقليمن الكردين اللذين 

ت�ص���يطر عليهما »�حدات ال�صعب 

الكردي���ة«، اأما الث���اين فيكون يف 

فر�ش اجلي�ش الرتكي كمحرّر للرقة 

م���ن »داع�ش«، م���ا يعني حتقيق 

املنطق���ة الآمنة التي لطاملا نادى 

بها اأرد�غان، �التي تقدَّر م�صاحتها 

بنحو 5 اآلف كيلومرت.

��صمن هذا ال�رشاع بن احللفاء، 

ل ي�ص���تطيع الأمريكي���ون التخلّي 

عن »قوات �ص���ورية الدميقراطية«، 

التي اأظهرت اأنها قد تكون احلليف 

الأف�ص���ل للقت���ال ال���رّبي، كما ل 

ي�صتطيع الأمريكيون اأن يتخلوا عن 

الأكراد بالذات بعدما اأقاموا قواعد 

ع�ص���كرية يف مناط���ق الأكراد يف 

ال�ص���مال ال�رشقي ال�صوري، لكن يف 

املقابل اإن الأهمية ال�ص���رتاتيجية 

البتزاز  لرتكي���ا �قدرته���ا عل���ى 

�ممار�ص���ة ال�ص���غوط م���ن خالل 

تاأثريها على م�صار ال�رشاع برّمته 

يف �ص���ورية، يجعل من ال�ص���عب 

حتّديها بد�ن خ�صائر.

الفا�صلة  الأ�ص���هر  عّد  تحُ �اقعيًا، 

اأ�باما �ت�ص���لّم  بن انته���اء عهد 

د�نال���د ترام���ب مقاليد ال�ص���لطة 

يف الوليات املتحدة من ال�ص���هور 

ال�ص���عبة يف �ص���ورية، فاجلمي���ع 

ي�ص���عى اإىل اأن يحج���ز ل���ه مكانًا 

زاً على طا�لة املفا��صات، �اأن  مميَّ

يفر�ش �جهة نظره �ت�صوره للحّل 

عل���ى الإدارة الأمريكي���ة اجلديدة، 

�اجلمي���ع ينطل���ق من فك���رة اأنه 

يف حال �ص���ار قطار احلل ال�صوري 

بقي���ادة اأمريكية - ر��ص���ية، فمن 

الف�ص���ل اأن يكون داخل القطار ل 

على �صكة احلديد.

د. ليلى نقول

رسائل الشمال السوري إلى ترامب

الجميع يدرك أنه في حال سار 
قطار الحل السوري بقيادة 

أميركية - روسية فمن األفضل 
أن يكون داخل القطار ال على 

سكة الحديد

اأردوغان �شيجهد يف ابتزاز االأمريكيني خالل الفرتة االنتقالية من اأجل فر�ش املنطقة العازلة                                            )اأ.ف.ب.(
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عربي ـ دولي6

في ذكرى رحيل أبو 
عمار.. أبو مازن عند 

رؤيته
 

الرئي�س  �رضي���ح  اأم���ام  من 

الراح���ل اأب���و عم���ار يف مق���ر 

املقاطع���ة ب���رام اهلل، خاط���ب 

الفل�س���طينية  ال�س���لطة  رئي�س 

اإحياًء  املحت�س���دة  اجلماه���ر 

للذك���رى الثانية ع����رضة على 

رحيل »اخلتي���ار« اغتيااًل على 

ال�س���هيوين، وتناول  الكيان  يد 

فيه عناوين عديدة، نتوقف عند 

عنوانني:

االأول: م���ا اأكد علي���ه من اأن 

انطلق���ت يف  الت���ي  »الث���ورة 

الع���ام 1965 ه���ي ث���ورة حق 

وعدل و�س���تنت�رض.. و�سنظل مند 

اأيدينا لل�سالم القائم على احلق 

الذي يكفل ل�س���عبنا  والع���دل، 

كيف  وا�ستقالله«.. لكن  حريته 

ي�س���تقيم اأن ُتبقي الرهان على 

عدو ماي���زال يبيع���ك االأوهام، 

وق���د وق���ف قادتهم وف���ور فوز 

الدول���ة  اأّن  لتاأكي���د  ترام���ب 

الفل�سطينية قد انتهت، والقد�س 

واال�ستيطان  كيانهم،  عا�س���مة 

ل���ن يتوقف، وال�س���فة الغربية 

جزء من ذاك الكيان الغا�س���ب.. 

وهذا ما اعرتفت به يف خطابك: 

»اإن���ه اأمام ان�س���داد االأفق اأمام 

اإ�رضائيل  وتهرُّب  ال�سالم،  عملية 

تنفيذ  ومن  ا�س���تحقاقاتها،  من 

ع���ة معها، وما  االتفاقات املوقَّ

�س���احب ذلك من نهب لالأر�س، 

امل�ستوطنات«؟  وتو�سيع  وبناء 

هذا بب�س���اطة مزيد م���ن تبديد 

للحقوق والثوابت التي قلت اإنك 

لن تتنازل عنها، وهي ت�س���يع 

اأم���ام اأعينن���ا، يف ظ���ل قبولك 

باملبادرة الفرن�سية الرامية اإىل 

عقد موؤمت���ر دويل نهاية العام 

اإىل  نتنياهو  وب���ادر  اجل���اري، 

رف�س امل�ساركة فيه.

اأما الثاين: فتناُوُله امل�ساحلة 

حولها  احلوارات  ت�س���تمرّ  التي 

منذ 9 �س���نوات من دون نتيجة، 
قائاًل اإنه دعا حركة »حما�س« 

اإىل ت�س���كيل حكوم���ة وح���دة 

االنتخابات  واإج���راء  وطني���ة، 

و�سي�سلم  كلمته،  ال�سعب  ليقول 

بالنتائ���ج اأي كان���ت كما فعل 

عام 2006.. للوهلة االأوىل يبدو 

كالمه منطقيًا، لك���ن هذا لي�س 

كل �س���يء، فمن املوؤك���د اأن فك 

اأ�سبح يف  ا�ستع�ساء امل�ساحلة 

مكان اآخر، وتعّمد جتاهل رئي�س 

ال�س���لطة يف خطابه اإن كان من 

قريب اأو بعيد على ذكر املبادرة 

التي تقدمت بها حركة »اجلهاد 

االإ�س���المي« موؤخ���راً، توؤكد اأن 

االندف���اع نحو امل�س���احلة بني 

احل���ني واالآخ���ر حمك���وم على 

التنظيمية  الدوام باحل�س���ابات 

ال�سيقة.

رامز م�سطفى

اأعلن الرئي�س االأمركي املنتَخب 

دونالد ترامب اأن اأبرز مبادئ �سيا�سته 

اخلارجية ترتكز على مبداأ مقاي�س���ة 

حماي���ة ال���دول والعائ���الت املالكة 

بدف���ع بدل مادي ومعن���وي الأمركا.. 

وم���ع اأن هذا املبداأ مار�س���ته اأمركا 

وبريطاني���ا م���ع ممال���ك واإم���ارات 

اخللي���ج منذ »اتفاقي���ة دراين« عام 

1915م، وقب�ست اأثمانه الباهظة على 
واالقت�سادي،  ال�سيا�س���ي  امل�ستوَيني 

حيث كان من �رضوط ت���ويّل العائلة 

املالكة ال�س���عودية االعرتاف باإعطاء 

اليه���ود  ل�»امل�س���اكني«  فل�س���طني 

النف���ط  اإنت���اج  عل���ى  وال�س���يطرة 

واأمواله، واحتكار �س���فقات ال�س���الح 

االأ�س���طورية للم�سانع االأمركية اأواًل، 

ث���م الربيطانية والغربي���ة، وهذا ما 

مّتت ممار�س���ته مع اإم���ارات اخلليج، 

باالإ�س���افة اإىل وج���وب اأن يتخ���رّج 

اأولي���اء العهد واالأمراء م���ن الكليات 

الع�سكرية الربيطانية خ�سو�سًا.

لقد اأعلن الرئي�س االأمركي ترامب 

وجوب دفع ن�سبة مئوية من االإيرادات 

النفطية م���ن قَبل كل الدول خليجية، 

من اأجل احلماية والرعاية، حيث قال 

اإن ال�س���عودية »دولة ثرية«، وعليها 

اأن »تدف���ع املال« الأم���ركا، لقاء ما 

حت�سل عليه منها �سيا�سيًا واأمنيًا.

اأدخلت  ت�رضيح���ات »ترام���ب« 

القل���ق واخل���وف يف اخللي���ج على 

م�س���تقبل العائالت املالك���ة اأواًل، ثم 

على م�س���تقبل مواطني ه���ذه الدول 

الت���ي �س���تدفع ثم���ن احلماي���ة من 

اإنتاجه���ا الوطني، والذي �س���ينعك�س 

عل���ى م�س���توى معي�س���تهم وقلقهم 

وال�سيا�س���ي  االجتماعي  اأمنهم  على 

واالأمن���ي املرتبط باحلماية واالبتزاز 

اخلارجي ك�سيف م�سلط على رقابهم، 

وحتويله���م اإىل رهائ���ن لل�سيا�س���ة 

وامل���زاج االنتخاب���ي االأمركي، بدل 

الذاتية،  قدراته���م  عل���ى  االعتم���اد 

والتعاي����س ال�س���لمي م���ع حميطهم 

العربي واالإ�سالمي. 

وبن���اء على ت�رضيح���ات ترامب 

ميكن ا�ستخال�س النتائج االآتية:

احلك���م  اأنظم���ة  دميوم���ة   -1
يف اخللي���ج تعتم���د عل���ى احلماية 

اخلارجي���ة االأمركي���ة ولي����س على 

القبول واملبايعة ال�سعبية.

2- اأم���ركا لي����س له���ا حلفاء 
اأو اأ�س���دقاء، ب���ل تعمل وف���ق نظام 

التي  وال�سيا�س���ية  االأمنية  ال�رضك���ة 

تبيع »زبائنه���ا« منتجات احلماية 

اأرباحها  تناق�س���ت  ف���اإذا  والرعاية، 

مع هذا الزب���ون - الدولة اأو احلاكم، 

ا�ستبدلته بزبون اأو م�سرٍت اآخر.

3- لق���د ا�س���تدرجت اأمركا دول 
الكوي���ت وُعمان(  اخللي���ج )ماع���دا 

اإىل ميادي���ن قتال ع�س���كرية )اليمن 

دول  وبقي���ة  والع���راق،  و�س���ورية 

واقت�س���ادية  العرب���ي«(  »الربي���ع 

)تخفي�س اأ�سعار النفط لل�سغط على 

)الوهابية  وعقائدية  واإيران..(  رو�سيا 

وال�سلفية التكفرية مع بقية املذاهب 

االإ�س���المية(، مما اأرهقها وا�س���تنزف 

ثرواته���ا وزاد م���ن اأع���داد اأعدائه���ا 

ومناف�س���يها، ومّت حتميله���ا اأعب���اء 

واأوزاراً اأك���ر من قدرته���ا، وميكن اأن 

ترتكها مل�سرها اإذا اقت�ست م�ساحلها 

ذلك.

امل�س���يبة الكربى التي ك�س���فها 

ترام���ب وال يري���د املل���وك واالأمراء 

روؤيتها والعمل مب���ا يحمي بالدهم 

ومواطنيه���م تتمث���ل يف ا�س���تبدال 

باحلماي���ة  اخلارجي���ة  احلماي���ة 

الداخلية م���ن مواطنيهم، فبدل دفع 

للتنمية  املليارات للخارج و�رضفها 

والتطوير يف بالدهم، لرفع م�س���توى 

املعي�س���ة وتاأمني االأمن االجتماعي 

الذي يغنيهم ع���ن اخلارج و�رضوطه 

واإمالءات���ه التع�س���فية والقا�س���ية، 

وي�س���من بقاءه���م عل���ى االأقل مع 

عائالتهم بعد تركهم ال�سلطة اختياراً 

اأو كرهًا، وها هي اأموالهم ت�سيع يف 

البنوك االأمركية الغربية، خ�سو�سًا 

بع���د قانون »جا�س���تا«، وغره من 

القوانني الغربية.

اإخوتنا  نحن حري�س����ون على 

يف اخلليج، فهم اأ�سقاوؤنا واإخوتنا 

يف الدين والعروبة، وال ن�سمت بهم 

اإذا كاده����م اأعداوؤهم )اأ�س����دقاوؤهم 

املفرَت�سون(، وندعوهم للعودة اإىل 

اأمتهم واأ�س����قائهم، واأن ال ي�ستمروا 

التي  واحلروب  احلرائق  باإ�س����عال 

دّم����رت االأمة بناء الأوام����ر اأمركا 

والغ����رب، حت����ى و�س����لت احلال 

بالع����دو  لال�س����تعانة  ببع�س����هم 

»االإ�رضائيلي« �سد اليمن و�سورية 

واإي����ران.. وهذا الع����دو يبحث عّمن 

يحمي����ه بع����د عج����زه وهزائم����ه 

وفل�س����طني،  لبنان  يف  املتك����ررة 

قبل  مفتوحة  االأب����واب  ومازال����ت 

ف����وات االأوان، فال ميك����ن للمال اأن 

يحمي دولة اأو عائل����ة حاكمة اأو 

�س����عبًا اإىل االأبد، و�سينفد يومًا ما 

عاجاًل اأم اآج����اًل.. وعندها ال ينفع 

الندم.

د. ن�سيب حطيط

»ترامب« لدول الخليج: ادفعوا.. لنحمَيكم

دميومة اأنظمة احلكم يف اخلليج تعتمد على احلماية اخلارجية الأمريكية ولي�س على املبايعة ال�شعبية
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العام���ة حلركة  االأمانة  عق���دت 

وال�سخ�سيات  اجلمعيات  ولقاء  االأمة 

االإ�سالمية يف لبنان اجتماعًا م�سرَتكًا 

العامة،  الهيئ���ة  اأع�س���اء  بح�س���ور 

والعلماء ومندوبي املناطق.

بع���د تالوة عط���رة م���ن القراآن 

الكرمي، حتّدث ف�س���يلة ال�س���يخ وليد 

الدين،  رائد �سهاب  العمري، والدكتور 

متمّن��ني ل�س���ماحة ال�س���يخ د. عبد 

العاجل،  ال�س���فاء  ج���ربي  النا����رض 

وم�س���رين اإىل اأهمية دوره يف العمل 

الدعوي وال�سيا�سي يف لبنان والعامل 

االإ�س���المي، الفتني اإىل اأنه من االأوائل 

الذي���ن دع���وا اإىل مواجه���ة الع���دو 

ال�سهيوين اأثناء االجتياح عام 1982، 

والق���وات املتعددة اجلن�س���يات التي 

دخلت اإىل لبنان بزعم حمايته.

بدور  احلا����رضون  اأ�س���اد  كم���ا 

�سماحة ال�سيخ د. عبد النا�رض جربي 

االأمة، وحر�سه  »على �س���عيد جمع 

عل���ى الوح���دة ب���ني امل�س���لمني«، 

وتاأكيده با�ستمرار على اأن »الق�سية 

االأوىل لالأم���ة ه���ي فل�س���طني؛ كانت 

كذلك، ومازالت، و�ستبقى باإذن اهلل«.

ثم ُدعي اأع�س���اء االأمانة العامة 

االأمة ولق���اء اجلمعيات  يف حرك���ة 

انتخاب  اإىل  االإ�سالمية  وال�سخ�سيات 

نائ���ب لالأمني العام ال�س���يخ د. عبد 

النا����رض جربي، يوا�س���ل م�س���رته 

ويحمل رايت���ه اإىل حني اأن ي�س���فيه 

املوىل عز وجل، فت���ّم انتخاب جنله 

ال�س���يخ عبد اهلل ج���ربي، باالإجماع، 

وال���ذي دع���ا يف بداي���ة حديثه اإىل 

قراءة �س���ورة الفاحتة على نية �سفاء 

ال�سيخ د. عبد النا�رض جربي، ثم قال 

ف�سيلته:

اإن التحدي���ات التي تواجه االأمة 

االإ�سالمية من كل فج عميق، جتعلنا 

يف حت���دٍّ م���ع تاريخن���ا وحا�رضنا 

وم�ستقبلنا، كما تفر�س علينا العمل 

بجدٍّ ومثاب���رة ونَف�س طويل، من اأجل 

تكري����س كل ما يجم���ع ويوحد ويلّم 

ال�س���مل، فوحدة االأمة اأم���ر هام يف 

م�سرتنا، من اأجل جمابهة التحديات.

واأ�س���ار ف�س���يلته اإىل اأن االإ�سالم 

ح���ّث عل���ى اجله���اد واملقاومة من 

اأج���ل ن�رضة احلق، وانت���زاع احلقوق 

م���ن مغت�س���بيها، و»له���ذا كان���ت 

حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينتخبان نائبًا لألمين العام
الشيخ عبد الله جبري: خيار الشيخ عبد الناصر سيبقى نهجنا الذي نهتدي به
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فاج���اأ ف���وز دونالد ترامب رئي�س���ًا 

الأم���ركا الكث���ر من املراقب���ني، وجاء 

خمالفًا لكثر من االإح�ساءات التي كانت 

توؤ�رّض اإىل فوز هيالري كلينتون للرئا�سة، 

فما هي االأ�س���باب التي رفعت من اأ�سهم 

ترامب، وحتدي���داً يف بع����س الواليات 

الت���ي كانت حم�س���وبة عل���ى »احلزب 

الدميقراط���ي«، رغم الدعم الكبر للوبي 

ال�سهيوين لهيالري كلينتون؟

بداي���ة، يب���دو اأن خط���اب ترام���ب 

كان اأكر مالم�س���ة الهتمامات ال�س���عب 

االأمركي من كلينتون، �سواء يف الق�سايا 

الداخلية التي مت�ّس و�س���عه املعي�سي، 

اأو ال�سيا�سة اخلارجية التي لها تاثرت 

�س���لبية عل���ى الو�س���ع الداخل���ي من 

الناحيتني االقت�سادية واالأمنية.

اأطل���ق ترام���ب العدي���د من  لق���د 

ال�س���عارات االنتخابي���ة الت���ي تتناول 

�سيا�س���ته الداخلية واخلارجية، من دون 

اأن يك���ون لدي���ه برنام���ج متكامل، بل 

جمموع���ة من االآراء التي جاء بع�س���ها 

على خلفية االنتقادات التي وّجهها اإىل 

الرئي�س باراك اأوباما واملر�س���حة هالري 

كلينتون، ومن هذه ال�سعارات:

1- و�سفه �سيا�سة باراك اأوباما يف 
والغبية، وحتميله  باملجنونة  �س���ورية 

م�س���وؤولية ال�سيا�س���ات الت���ي اأّدت اإىل 

الفراغ يف املنطقة. 

2- مواقف���ه املعادية للم�س���لمني، 
ومهاجمت���ه الدول العربية، خ�سو�س���ًا 

اململك���ة العربية ال�س���عودية، وتاأييده 

قانون »جا�ستا« )الذي عار�سه اأوباما( 

ال���ذي يتيح الأ����رض �س���حايا اأحداث 11 

�سبتمرب مقا�ساة ال�سعودية.

ملحارب���ة  االأولي���ة  اإعط���اوؤه   -3
االإرهاب، وتقدميه على حماربة الرئي�س 

الأوباما  واتهامه  االأ�س���د،  ب�سار  ال�سوري 

وكلينتون باأنهما َمن اأ�ّس����س »داع�س«، 

وقد اأ�سارت هيالري كلينتون اإىل ذلك يف 

كتابها »خيارات �سعبة«.

4- ربطه حل الق�س���ية الفل�سطينية 
اإىل حد كبر بالعدو »االإ�رضائيلي«، ومبا 

اإذا كانت تريد التو�ّسل اإىل اتفاق اأم ال.

5- وع����ده برتحيل ع����دد كبر من 
املهاجرين غ����ر ال�رضعيني، وهم اأكر 

من 11 مليون مهاج����ر، والذين حاول 

اأوبام����ا ت�رضي����ع و�س����عهم بقوله اإن 

»ترحي����ل عدد كبر )م����ن املهاجرين( 

�س����يكون يف الوقت نف�س����ه م�ستحياًل 

ومنافيًا لطبيعتنا«.

����ل يف ال�س����وؤون  6- ع����دم التدخُّ
الداخلية للدول االأخرى. 

7- دعمه للزواج التقليدي، ورف�سه 
للزواج املثلي الذي يوؤيده اأوباما.

8- على ال�سعيد االقت�سادي:
ال�����رضكات  �رضائ����ب  خف�س����ه   -

لتحفيز التوظيف من 35٪ اإىل ٪15.

- اإع����ادة النظر ب����كل املعاهدات 

واالتفاقات التجارية الدولية، مبا فيها 

اتفاق »نافتا«، الذي �ساهم يف فقدان 

عدد من الوظائف االأمركية واالتفاقات 

الثنائية، وعلى راأ�سها ال�سني.

- اق����رتاح فر�س ر�س����وم جمركية 

بن�سبة 35٪ على املنتجات املك�سيكية 

التي تدخل الواليات املتحدة، وبن�سبة 

45٪ على املنتجات ال�سينية. 
اأم����ا يف م����ا خ�ّس احل����روب، فاإن 

»احل����زب اجلمه����وري« اعتم����د على 

�سيا�س����ة »حرب ال�س����الم ع����ن طريق 

القوة«، فخا�س حرب اأفغان�س����تان يف 

الع����ام 2001، وحرب العراق يف العام 

2003، اأم����ا »احل����زب الدميقراط����ي« 
)اأوبام����ا( فق����د اعتمد �سيا�س����ة احلزم 

»احل����رب  اآخ����ر  وبتعب����ر  والق����وة، 

الناعمة«، فعمل على �س����حب جنوده 

وا�ستعا�س  والعراق،  اأفغان�س����تان  من 

عنها بحروب »الربي����ع العربي« يف 

ليبيا و�س����ورية وم�رض واليمن.. بقتال 

االآخرين، واكتفى باإر�س����ال »اخلرباء«، 

ال����دويل ملحاربة  »التحالف  واأن�س����اأ 

االإرهاب« ومواجهة االأزمات يف منطقة 

ال�رضق االأو�سط.

وم����ع ذلك، ف����اإن كال احلزبني لن 

يختلفا يف اال�سرتاتيجيات التي ُبنيت 

على قاعدة م�س����الح االأم����ن القومي 

االأمركي واأمن »اإ�رضائيل«، وال�سيطرة 

على الروات النفطية عمومًا، وبنحو 

خا�����س يف دول اخللي����ج، ال�س����يما 

اأن ه����ذه ال�سيا�س����يات الت����ي يتبعها 

الروؤ�ساء ال بد اأن مترّ يف دوائرمتعددة 

م����ن مراكز الدرا�س����ات واالأبحاث، اإىل 

املتخ�س�س����ة،  املراكزاال�س����رتاتيجية 

والبنتاغ����ون واأجهزة اال�س����تخبارات 

االأمركية اللذي����ن لهما التاأثر الكبر 

يف اتخاذ القرارات، وللتاريخ نقول اإن 

قرار بو�س باحلرب �س����د العراق كانت 

اي«  اأي  ال�»�س����ي  ذريعته معلومات 

الكاذب����ة عن امتالك العراق اأ�س����لحة 

الدمار ال�س����امل، لكنهما قد يختلفان 

ال�سيا�س����ة اخلارجي����ة  االأداء يف  يف 

يف مو�س����وع التق����ارب م����ع الرو�س، 

ويف دع����وة ترام����ب اإلغ����اء االتفاق 

الن����ووي، ويف عدم التمييز بني حركة 

»االإخ����وان امل�س����لمني« و»داع�س«، 

لكنهما قطع����ًا لن يتهاونا يف حماية 

اأمن »اإ�رضائيل«.

هذه ال�سعارات االنتخابية قد ي�سقط 

الكثر منها بعد الف���وز، فلننتظر ونرى 

كيف �س���يتعاطى الرئي�س ترامب معها، 

ومع االزمات يف املنطقة، ومدى جديته 

يف حماربة االإرهاب التكفري.

هاين قا�سم

من أوباما إلى ترامب.. السياسات األميركية إلى أين؟

باراك اأوباما م�شتقباًل الرئي�س دونالد ترامب يف البيت الأبي�س

شعارات ترامب االنتخابية 
سيسقط الكثير منها بعد فوزه.. 

لكن العالم يراقب مدى جديته 
في محاربة اإلرهاب التكفيري

املقاومة مبعناها اجلهادي احلقيقي، منارة 

اله���دى ونربا�س احلق، واأمل امل�ست�س���عفني 

وامل�ستعَبدين«، قائاًل: يف هذا الليل البهيم، 

حت����رض مقاومتن���ا االإ�س���المية البا�س���لة، 

كنموذج ح�ساري وجهادي وكفاحي، بحيث 

ا�س���تطاعت اأن حتقق يف ظ���ل اختالل ميزان 

القوى االإقليمية، وتاآُم���ر االأعراب عليها، اأن 

تنال الكرامة االإلهية النوعية يف م�س���رتها 

املباركة، �س���واء يف املواجه���ات مع العدو 

»االإ�رضائيلي«، والتي ُتوِّجت باالنت�سار غر 

امل�سبوق يف اأيار من عام الفني، لت�سّكل بذلك 

نوراً ُيهتدى يف املقاومة واجلهاد، واالنت�سار 

الذي عاد وتكرّ�س ب�سكل حا�سم يف االنت�سار 

يف مت���وز 2006، اأو يف مواجهة امل�س����روع 

االإرهابي – التكفري، واإ�سهامها يف حتقيق 

انت�سار حمور املقاومة واملمانعة.

واأ�س���اف: ثمة حقيق���ة ال ميكن لعاقل اأن 

يتجاهلها، وهي اأن االأر�س التي باركنا حولها، 

وفيها اأوىل القبلتني وثالث احلرمني، �س���تبقى 

بو�س���لة االأم���ة، وهدفها وم�رضوعه���ا الكبر، 

ففل�س���طني على مرّ التاريخ كانت هدفًا لقوى 

ال�س����ر، ودائم���ًا كانت مه���وى املتطلعني اإىل 

نور اهلل، فهي م�س����رى الر�سول االأكرم، وحمطة 

اجلهاد الكبر، و�ستبقى كذلك باإذن اهلل تعاىل.

وخت���م ف�س���يلته بالقول: اإن ال�س���لوك 

والنهج اللذين اختّطهما موؤ�س�ُس حركة االأمة 

واأميُنها العام �س���ماحُة الوالد ال�سيخ د. عبد 

النا�رض جربي �س���يبقيان طريَقنا و�س���لوَكنا 

ومثَلن���ا االأعلى يف العطاء واجلهاد والعمل، 

�س���واء على م�ستوى الدعوة، اأو على م�ستوى 

احلركة ال�سيا�سية والتنظيمية.

ويف اخلتام هّناأ احلا�س����رون ال�س���يخ 

عبد اهلل جربي، �س���ائلني املوىل له التوفيق 

وال�س���داد ملا فيه خر االأمة، ودعوا ل�سماحة 

ال�س���يخ د. عب���د النا����رض جربي بال�س���فاء 

العاجل.
الأمانة العامة حلركة الأمة: حر�س ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي على وحدة امل�شلمني وجمع الأمة �شيبقى داأبنا
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ترامب.. والربيع الغربي القادم
بعد مناف�س���ة انتخابية هي الأ�رش�س 

عل���ى الإط���اق يف تاري���خ النتخابات 

الأمريكية، متّكن اجلمهوري دونالد ترامب 

من الو�س���ول اإىل البيت الأبي�س، لي�سبح 

للوليات  والأربع���ن  اخلام�س  الرئي����س 

املتحدة الأمريكية.

الفوز ال�سادم لرتامب مل مينع الرئي�س 

الأمريكي باراك اأوباما واملر�سحة هياري 

كلينتون من تق���دمي التهنئة له، والدعوة 

اإىل التعاون م���ع الرئي����س اجلديد، لكن 

الاف���ت يف ت�رشيحهم���ا، دعوتهم���ا اإىل 

انتق���ال هادئ لل�س���لطة، يف ظل موجات 

اأمريكية عارمة من���ددة بانتخاب ترامب، 

وتعتربه ل ميثلها.

امل�س���هد اجلديد يظهر بو�سوح تنامي 

التط���رّف، لي�س فقط لدى القوى اليمينية، 

بل ت�س���مل الأطراف الأخرى اأي�سًا، والتي 

تتوّج���ه اإىل ع���دم قبول التغ���ريرُّ اجلديد، 

وتدع���و اإىل مواجهت���ه، وه���و م���ا يف�رّش 

التظاهرات ال�س���عبية الوا�سعة يف العديد 

م���ن الولي���ات الأمريكي���ة، والتي رفعت 

�سعار: »ترامب ل ميّثلني«.

النق�سام الأمريكي الذي اعرتف بوجوده 

و»اجلمهوري«،  »الدميقراط���ي«  احلزبن 

م حت���ى اأوروبيًا، حيث  يب���دو اأنه �س���يعمَّ

القومية  اليمينية  القوى  �س���عبية  ازدادت 

ع  يف فرن�س���ا واأملانيا، والت���ي من املتوقَّ

اأن حت�س���ل عل���ى دعم ملمو����س من قَبل 

الرئي����س اجلديد للبي���ت الأبي�س، وهو ما 

يف����رش الرتحيب احل���ار من قبل رئي�س���ة 

»ح���زب اجلبه���ة الوطني���ة« اليمين���ي 

املتطرف يف فرن�س���ا؛ ماري لوبان، واأي�سًا 

الرئي�س���ة امل�س���اركة حلزب »البديل من 

اأج���ل اأملانيا«؛ فراوكا بيرتيه، يف اأملانيا، 

بانتخاب ترامب، حيث اعتربت الأخرية اأن 

ل���دى ترامب اأوراقًا رابح���ة لتنفيذ انقاب 

�سيا�سي تاريخي، كذلك الأمر بالن�سبة اإىل 

رئي�س حزب »احلري���ة« الهولندي؛ غريت 

فيلديري�س، والذي علّ���ق على فوز ترامب 

بالق���ول: »اإن ال�س���عب الأمريك���ي بداأ يف 

نهاية املطاف، بانتزاع اأر�سه«.

املواق���ف املرّحبة بانتخ���اب ترامب 

رافقتها اأي�سًا مواقف اإن مل نقل منّددة من 

قَب���ل زعماء العديد من الدول، خ�سو�س���ًا 

تلك ال�س���ابقة على فوز ترامب، فهي على 

الأق���ل ح���ذرة ومرتقبة من ه���ذا التغيري 

اجلدي���د، والت�س���ونامي ال�سيا�س���ي الذي 

�رشب الوليات املتحدة بعد اإعان فوزه.

ل �س���ك اأن ف���وز ترامب من �س���اأنه اأن 

يوؤدي اإىل اإعادة �س���ياغة النظام العاملي، 

م���ا يب�رش ب�»ربي���ع غربي« تب���داأ اأوىل 

موؤ�رشاته بعد ت�س���لّم ترامب زمام احلكم 

يف الع�رشي���ن من كان���ون الثاين/ يناير، 

وت�س���لّمه مفاتي���ح البي���ت الأبي�س بعد 

ثمانية اأع���وام من حكم »الدميقراطين«، 

والتي ل �س���ك �س���تنقل العدوى اإىل دول 

اأوروبية عديدة، بعد ت�س���اعد قوى اليمن 

املتطرف فيها.

التبدل ال�سيا�سي اجلديد داخل الوليات 

املتحدة ل �سك اأنه �سيدفعها لأخذ ا�سرتاحة 

ال�سيا�سة اخلارجية،  حمارب على �سعيد 

كون الرئي����س الأمريكي اجلدي���د وفريقه 

ال�سيا�سي والأمني بحاجة اإىل فرتة زمنية 

لوج�ستية قبل ال�رشوع باأي مهمة جديدة 

خ�سو�سًا  اخلارجية،  ب�سيا�س���تها  تتعلق 

اأن ترامب طرح �س���عار »اأمريكا اأوًل« يف 

معركته النتخابية، وهو بالتايل �سيطرح 

منطقتنا  �ست�سهدها  جديدة  �سيناريوهات 

العربية، �سواء لناحية اإدارة ال�رشاع فيها، 

اأو جلم���ه متهيداً لإنهائه، وهنا يربز الدور 

الرو�سي، امل�ستفيد الأول من تلك التحولت 

يف ال�سيا�س���ية الأمريكية، دون اأن نن�سى 

اأن الرئي�س الرو�س���ي فادميري بوتن كان 

الزعيم الوحيد الذي رّحب بو�سول ترامب 

ل  هم بالتدخرُّ اإىل البيت الأبي�س، حتى اأنه اترُّ

يف النتخابات الأمريكية.

من يق���راأ ت�رشيحات ترامب ال�س���ابقة 

ي�ستطيع اأن ي�س���تقرئ اخلطوات الأمريكية 

امل�س���تقبلية، خ�سو�س���ًا يف م���ا يتعلق 

باملل���ف ال�س���وري، حيث ي���رى ترامب اأن 

امل�سكلة الكبرية يف �سورية لي�ست متمثلة 

بالرئي�س الأ�س���د، بل بتنظي���م »داع�س«، 

داعيًا اإىل ترك رو�س���يا تقاتل يف �سورية، 

ومعترباً ذلك ي�ساعد اأمريكا على التخلّ�س 

من الإرهابين.

ترامب �سين�س���غل يف العام الأول من 

حكمه بال�ساأن الأمريكي الداخلي ومعاجلة 

امل�ساكل القت�س���ادية الداخلية، وبطبيعة 

احل���ال ف���اإن ذل���ك �س���ُيطلق يد رو�س���يا 

وحلفائها يف �س���ورية، و�سيوؤدي حكمًا اإىل 

تبدل امل�سهد امليداين يف هذا البلد ل�سالح 

الدولة ال�سورية.

اأي�سًا ا�ست�سعرت طبيعة التغيري  م�رش 

الآت���ي على املنطقة، ويبدو ذلك من خال 

الغ���زل املتبادل ما ب���ن الرئي�س دونالد 

ترام���ب والرئي����س امل�رشي عب���د الفتاح 

ال�سي�س���ي، والذي كان اأول املهنئن بفوز 

ترامب.

يبدو اأن وا�س���نطن ب�س���دد اإطاق يد 

م�رش يف املنطقة العربية كاعب اإقليمي 

بديًا ع���ن اململكة العربية ال�س���عودية، 

والتي ي�سوبها عاقة متوترة مع الرئي�س 

الأمريك���ي اجلديد، حيث �سين�س���ب جهد 

م�رش امل�س���تقبلي عل���ى معاجلة كل من 

امللفن ال�س���وري والليب���ي، ملا يجمعها 

مع هذين البلدين م���ن عاقات تاريخية 

الداخلي���ة،  برتكيبتهم���ا  وا�س���طاع 

فالكيمي���اء التي عرّب ترامب عن وجودها 

بينه وبن ال�سي�س���ي، �ستدفع اإىل عاقات 

مميزة بن الرئي�سن.

م���ن املوؤك���د اأن الولي���ات املتح���دة 

الأمريكية قبل انتخاب ترامب لي�س���ت كما 

بع���ده، واإن هذا الرئي����س اجلمهوري غري 

التقليدي �سُيحدث تغيريات جذرية �ستعيد 

ترتيب ميزان الق���وى العاملي، وقد حتدث 

ربيعًا دوليًا واأمميًا �س���يرتك ب�سمته على 

ال�سنوات املقبلة.

اإبراهيم �شعيب

يبدو أن أميركا بصدد إطالق 
يد مصر في المنطقة العربية 

كالعب إقليمي بديالً عن 
المملكة العربية السعودية
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ق���ام وف���د علم���ي م���ن اجلمهورية 

الإ�سامية يف اإيران، يراأ�سه ال�سيد �سياء 

ها�س���مي؛ نائب وزير العل���وم والبحوث 

والتكنولوجي���ا الإي���راين، يرافق���ه مدير 

عام ال�س���وؤون الثقافية والجتماعية يف 

وزارة العلوم والبح���وث والتكنولوجيا؛ 

ف�س���ل اهلل ايرج���ي كج���وري، ورئي����س 

جامعة فردو�س���ي - م�سهد؛ حممد كايف، 

ورئي�س جامعة �س���هيد �سمران - اأهواز؛ 

مركز  ورئي����س  خواج���ه،  غاحم�س���ن 

والدرا�س���ات  الإن�س���انية  العلوم  بحوث 

الثقافية؛ ح�س���ن علي قب���ادي، ووكيل 

مرك���ز العاقات العلمي���ة والدولية يف 

وزارة العلوم والبح���وث والتكنولوجيا؛ 

ح�سن كاته، وامل�ست�سار الثقايف الإيراين 

يف لبن���ان؛ حمم���د مه���دي �رشيعتمدار، 

بزي���ارة جمّمَع كلية الدعوة الإ�س���امية 

يف ب���ريوت، واطلعوا على املوؤ�س�س���ات 

واملعاه���د الدينية والرتبوية والإعامية 

الت���ي ي�س���ّمها املجّمع، حي���ث كان يف 

ا�س���تقبالهم رئي�س وقف مرك���ز التنمية 

الإ�سامية؛ احلاج ع�س���ام غندور، وثلة 

واملدّر�س���ن  والإدارين  العلم���اء  م���ن 

وامل�رشفن يف املجّمع.

الوفد الذي اطماأن على �س���حة عميد 

كلي���ة الدع���وة اجلامعي���ة للدرا�س���ات 

الإ�س���امية؛ ال�س���يخ د. عب���د النا����رش 

ج���ربي، وّق���ع ع���دة اتفاق���ات علمية، 

وخال احلفل األقي���ت كلمات اأكدت على 

اأهمية التوا�س���ل العلمي بن اجلمهورية 

الإ�س���امية يف اإيران، ولبنان، فيما يعود 

بالنفع على البلدين، كما اأ�س���ادت بنهج 

املربي واملوؤ�س�س ال�سيخ د. عبد النا�رش 

جربي، على ال�س���عيد العلمي والدعوي 

والوحدوي، كما كانت كلمة لل�سيخ عبد 

اهلل جربي جاء فيها: 

اأيها ال�س���ادة، يتمّيز نهج �س���ماحة 

الوال���د ال�س���يخ د. عب���د النا�رش جربي 

�س���فاه اهلل وعاف���اه، ورّده اإلينا معافًى 

قريب���ًا، باأنه كان يحر�س يف ر�س���الته 

الدعوي���ة والأكادميي���ة، عل���ى اخلطاب 

���ن من خماطبة  الدين���ي العاملي، للتمكرُّ

الب�رشي���ة جمع���اء، بغ����س النظ���ر عن 

طوائفهم ومذاهبهم، واأعراقهم واأجنا�سهم، 

واألوانهم واختاف األ�س���نتهم، فهو يعترب 

اأن اخلطاب الديني للنا�س كافة، �س���امٌل 

جلميع مناحي احلياة املتعلقِة بتنظيم 

العاقات بن النا�س، ويحقُق الطماأنينة 

وال�س���عادة وال�ستقراَر والأمَن يف احلياة 

الإن�س���انية، فاإذا اأق���ام املوؤمنون الدين 

يف احلي���اة، كانوا هم امل�س���تخَلفن يف 

الأر����س، وكان له���م التمك���ن كما كان 

لأ�سافهم، ويتحقق لهم الأمن.

اإن م�سكلة اخلطاب الديني اليوم تكمن 

يف عجزه عن حتقيق ثاث مهام اأ�سا�سية 

هي: حت�س���ُن املجتمعات م���ن التطرِّف 

وجرائ���ِم فك���ر العنف، وتفعيُل القوا�س���م 

امل�س���رَتكِة بن الأديان واملذاهب، وتقدمُي 

�س���ورة اإيجابي���ة عن الإ�س���ام املحمدي 

الأ�سيل، وهذا ت�سبب يف اأن يكون اخلطاب 

الديني ع�س���وائيًا، ينعك�س �س���لبيًا على 

م���ن ل خلفية �س���حيحة لديه عن حقيقة 

دينن���ا احلني���ف، لأن���ه ل يرك���ن لقواعد 

ثابت���ة ومقدم���ات من�س���بطة، وبالتايل 

النتيجة ف�س���ًا وع�س���وائية، لذلك  تكون 

يربز ال�س���وؤال: كيف نعّمم اخلطاب الديني 

املعتدل والأ�سيل والقائم على قبول الآخر 

واحرتامه، بل والتعاون معه ملا فيه اخلري 

لاإن�سانية، ولديننا احلنيف اأي�سًا؟

هن���ا نوؤك���د يف الدرج���ة الأوىل على 

دور ولة الأم���ر يف هذه امل�س���األة الهاّمة 

والبالغة التاأث���ري يف جمتمعاتنا التي ل 

ميكن اإخراج الدين من حياتها، لأن الدين 

ي�سكل اأ�سا�س���ًا للفكر والعقيدة لديها، فا 

ميكن اإغفاله عن دائرة التوجيه والتنظيم، 

ول بّد من اإبعاده عن دائرة ال�ستغال يف 

التعبئة اخلاطئة التي تهدد ال�سلم الأهلي 

وال�س���تقرار، من خال الثقافة امل�س���اّدة 

التي تزرع الفرقة والبغ�س���اء با�سم الدين 

بن اأفراد املجتم���ع وفئاته، ولعل لقاءنا 

املبارك اليوم، هو لبنة اأ�سا�سية من لبنات 

بناء الإ�سام الذي ارت�ساه لنا ربنا تبارك 

وتع���اىل، ن�س���األه عز وج���ل اأن يكتب لنا 

التوفيق وال�سداد.

وفد علمي إيراني يزور مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية.. ويوقع اتفاقيات تعاون
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ي عون الرئاسة 
ّ
ناجي غاريوس: المطلوب تغيير الذهنية والنهج مع تول

م���اذا بعد النتهاء م���ن اأزمة 

الإ�س���تحقاق الرئا�س���ي وو�سول 

ممثل امل�س���يحين القوي.. جميع 

القوى ال�سيا�س���ية ي�س���ريون اىل 

�رشورة اأن تك���ون انطاقة العهد 

ايجابية لأن البلد امام تفلي�س���ة 

اخاقي���ة قبل ان تك���ون مالية.. 

ع�س���ى بذل���ك يتلم����س املواطن 

اللبناين ح�سول فرق فيما يتعلق 

�سوؤونه الإجتماعية والإقت�سادية..

�سوؤال مطروح بقوة يف لبنان 

وبنية ح�س���نة، هل ميكن و�س���ع 

خط فا�س���ل بن مرحلة انحال 

والفا�سدين،  واملف�س���دين  الدولة 

وب���ن حال���ة النهو����س واعمار 

الدول���ة بنه���ج جدي���د يف دولة 

تركيبتها معقدة..

»الثبات« ناق�ست ع�سو تكتل 

ناجي  النائب  والإ�ساح  التغيري 

غاريو����س ع���ن مرحل���ة ما بعد 

�س���ول الرئي�س مي�سال عون اىل 

�سدة الرئا�س���ة الأوىل، وكان هذا 

احلوار:

النائب غاريو����س فرحة  ي�س���ع 

انتخاب  واكب���ت  التي  اللبناني���ن 

رئي�س���اأً  ع���ون  مي�س���ال  العم���اد 

الذي  الأمل  للجمهورية، يف �س���ياق 

يتمناه كل لبناين بعد حالة الت�ساوؤم 

التي عم���ت احلالة ال�سيا�س���ية يف 

لبنان، �سيما واأن الفراغ الرئا�سي دام 

عامن ون�س���ف العام، ويقول: �سعر 

بانتهاء  اللبناين وامل�سيحي حتديداً 

الق�س���ا�س الذي طال موقع رئا�س���ة 

اجلمهوري���ة لأنه كان عل���ى الدوام 

يفت����س عن اأ�س���خا�س مبوا�س���فات 

معينة ليماأوا �س���دة الرئا�سة، فكان 

الق����رش اجلمهوري ل ي����رشع اأبوابه 

ال لأنا����س حمددين. اليوم ال�س���عب 

اللبناين مع املجل�س النيابي او�سل 

الرئي�س ع���ون اىل موقع الرئا�س���ة 

الأوىل، لهذا ال�سبب هام جداً حتويل 

هذه الآمال وهذه الفرحة اىل منتوج 

�سيا�س���ي عماين، وم���ن تلك الآمال 

واملنطلق���ات اجلديدة اأ�س���بح تكتل 

التغيري والإ�س���اح والتيار الوطني 

احلر جزءاً من الرتكيبة ال�سيا�س���ية 

يف لبنان، وهذا الإجناز نهديه جلميع 

الق���وى ال�سيا�س���ية، اآمل���ن من كل 

فئاتهم مواكبتنا لإ�س���تكمال الإجناز 

بتاألي���ف حكوم���ة يف اأ����رشع وقت 

ممك���ن، وباجناز قان���ون انتخابات 

واجرائها يف موعدها.

العراقيل  ع���ن  غاريو�س  ن�س���األ 

الت���ي تعرت����س ت�س���كيل احلكومة، 

ومغ���زى ال���كام الرئا�س���ي من اأن 

حكوم���ة العهد الأوىل �س���تكون بعد 

الإنتخاب���ات النيابي���ة، يق���ول: من 

)وقد  ال�سيا�س���ين  بع����س  الآخ���ر، 

يكونوا اأكرث من الن�سف( اعتادوا يف 

ت�سكيل احلكومات على منطق البيع 

وال����رشاء، »بعطيك وبتعطيني« ول 

حكم ع���ادل للنا�س، ليت�س���نى لنا 

التحكم بهم. اليوم هذا الأ�س���لوب مل 

يعد ممكنًا ال�س���ري به، ومع 26 �سنة 

قهر وف�س���اد، النا����س اعتادت على 

فك���رة اأن���ه ل ميكن احل�س���ول على 

احلقوق امل�رشوعة ل من ق�س���اء ول 

حاكم. ونحن اليوم كي ل نت�س���ادم 

مع هذه الذهنيات والعقليات، ندعو 

كل معني بت�سكيل احلكومة، التوقف 

ال�س���ابق، ل�سالح منطق  النهج  عن 

احرتام متثيل جميع مكونات الوطن. 

ي�سيف غاريو�س: على اجلميع اأن 

يفكر اأنه من الآن و�س���اعداً ل ميكن 

العودة اىل الوراء، وكل ان�سان معني 

بدفع تغيري النهج ال�س���ابق، اإىل اآخر 

عادل و�سامن للجميع.

بدل الفيتو.. »الثقة«

عن الفيتوات التي ترفع بحق »القوات 

اللبناني���ة«، ي�س���ري نائب بعب���دا ناجي 

غاريو����س اىل اأن �سخ�س���ية اجلرنال عون 

املطمئن���ة حل���زب اهلل من خ���ال تاريخ 

طوي���ل بداأ مع وثيقة التفاهم يف كني�س���ة 

مار خمايل، والعاقة الطيبة امل�س���تجدة 

ب���ن التي���ار و«الق���وات اللبنانية« من 

خ���ال ورقة النوايا واإع���ان جعجع دعم 

تر�س���يح اجلرنال رئي�س���ًا، اإ�سافة اىل دعم 

الرئي�س املكلف تر�سيح اجلرنال عون، تلك 

التفاهمات توؤ�س����س لعاق���ة ثقة واحرتام 

بن اللبنانين، ل عاقة م�س���لحة بينية 

�س���غرية، وانطاقًا مما �س���بق على جميع 

الأفرقاء امل�س���اهمة يف طماأنة بع�س���هم 

بع�سًا.

يعقب غاريو�س عل���ى حديثه بالقول، 

»عل���ى كل حال ه���ذه احلكومة م�س���ماة 

حكومة اإنتخابات، ل يجب الإختاف على 

بع�س املراكز فيها، ولهذا ال�سبب املطلوب 

تغيري الذهنية بالتعاطي مع بع�سنا«.

يتمنى غاريو�س تطبي���ق املداورة يف 

الوزارات، ويقول: اأوًل املداورة ت�س���خ على 

الدوام دمًا جديداً، وثانيًا ل �س���يء مكتوبًا 

ي�س���ري اىل ح�س���ول طائفة حم���ددة على 

بع�س الوزارات. 

تكوين ال�سلطة

ي�سري النائب غاريو�س اىل ان اعادة 

تكوين ال�س���لطة يبداأ بقانون انتخابي 

عادل ي�سعر فيه اجلميع بعدالة التمثيل، 

ويق���ول: هناك 3 م�س���اريع قوانن لدى 

جمل�س النواب ميكن الإتفاق على واحد 

منهما بالت�س���ويت عليها، واليوم نحن 

كتكتل تغيري واإ�س���اح عر�س���نا اأثناء 

حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي م�رشوعًا 

من 15 دائرة على قاعد الن�سبية، اإ�سافة 

اىل ذل���ك يوجد م����رشوع قانون مقدم 

من قبل »تيار امل�س���تقبل« و«القوات 

اللبنانية« والنائب وليد جنباط ميكن 

درا�سته والأخذ به. يتابع غاريو�س طرح 

القوانن الإنتخابية، فيلفت اىل م�رشوع 

قانون الرئي�س نبيه بري، بانتخاب 64 

نائبًا وفق القاعدة الن�سبية و64 نائبًا 

وفق القاعدة الأكرثية. 

براأي غاريو�س بعد ت�سكيل احلكومة 

ميكن الت�س���ويت لإحدى هذه القوانن، 

ونحن نعول على رغبة اجلميع بتجاوز 

قانون ال�س���تن لإعادة تكوين ال�سلطة. 

يعقب قائًا: قانون ال�س���تن قد ي�سبح 

اأمراً واقعًا مفرو�س���ًا على اجلميع، اإذا 

الفرقاء املعنيون ت�سكيل  ي�س���تطع  مل 

حكوم���ة باأ����رشع وقت ممك���ن، واإذ ما 

تاأخرنا باعطاء الثقة للحكومة. فتجاوز 

مرحلة ال�ستة اأ�س���هر املطلوب لقراره، 

�سيجرب على ال�سري وفق قانون ال�ستن.

احلك���م و�س���و�س املجتم���ع بح�س���ب 

غاريو����س يفر����س تغيري النه���ج املتبع، 

لأنه اأو�س���لنا اىل جمود �سيا�سي. موؤكداً اأن 

ال�س���عب اللبناين اليوم لديه اأمل باعمار 

الوطن من جديد، وحقائب ال�س���فر اأقفلت، 

العزمية والأمل متوفران، فا يجب ت�سييع 

الفر�سة.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

¡ وفد من جتّمع العلماء امل�سلمن زار �سفارة 
ال�سن ال�س���عبية، حيث التقى ال�سفري وان كي 

ج���ان، وعقب اللقاء قال رئي�س الهيئة الإدارية 

يف التجمع؛ ال�س���يخ د. ح�س���ان عب���د اهلل، اإن 

وجهات النظر كانت متطابقة جلهة اأن �سيا�سة 

القطب الواحد التي اعتمدتها الوليات املتحدة 

الأمريكية هي �سيا�س���ة ظاملة اأدت اإىل ويات 

على ال�س���عوب. من جهة اأخ���رى، طلب الوفد 

من ال�س���فري ال�س���يني اأن ينقل حلكومته �سكر 

جتم���ع العلماء امل�س���لمن للمواقف امل�رشّفة 

التي اتخذتها يف جمل�س الأمن يف مو�س���وع 

احلرب التي ُت�س���ّن على �س���ورية، والتي كان 

له���ا الأثر البالغ يف حماية الدولة ال�س���ورية 

واإعاقة امل�رشوع ال�ستعماري لتق�سيم �سورية، 

كما طلب الوفد من »جان« اأن ت�س���اعد دولته 

ال�س���عب الفل�س���طيني املظل���وم يف مواجهته 

لاإج���راءات الظامل���ة التي يتخذه���ا الكيان 

ال�سهيوين بحقه.

¡ احل��اج عم��ر عبد الق��ادر غندور؛ رئي���س اللقاء 
الإ�سالم��ي الوح��دوي، اأثن��ى عل��ى جن��اح اجلي�س 

العراق��ي يف دخول مدينة من��رود ال�سورية، التي 

��رت وجرفت 
ّ
ابُتلي��ت بجراف��ات »داع�س« التي دم

واأزال��ت الب�رش واحلجر م��ن ذاكرة التاري��خ اأينما 

حّل��ت، وهدم��ت الكنائ���س والأدي��رة والأ�رشحة، 

ونب�س��ت القب��ور واعت��دت عل��ى حرم��ات الأحياء 

والأموات، واأحرقت اآلف الوثائق النادرة والآثار 

خ ح�س��ارات ال�سعوب القدمي��ة البابلية 
ّ
الت��ي توؤر

وامل�سيحي��ة  والعربي��ة  وال�سوماري��ة  وال�سوري��ة 

والإ�سالمية.

¡ ال�س����يخ ماهر حمود؛ رئي�����س الحتاد العاملي 
لعلم����اء املقاوم����ة، ا�س����تقبل رج����ل الأعم����ال 

الفل�س����طيني جمال رباح، عل����ى راأ�س وفد من اآل 

رباح، حيث جرى البحث عن اأو�ساع خميم عن 

احللوة، و�رشورة التعاون م����ع الأجهزة الأمنية 

اللبنانية.

¡ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�سمال، 
ا�ستقبل وفداً من حركة الإ�سالح والوحدة برئا�سة 

ال�سيخ ماه��ر عبدالرزاق، ومّتت املطالبة بحكومة 

وح��دة وطني��ة ت�سم اأو�سع مروح��ة من املكونات 

اللبناني��ة، وب���رشورة العم��ل على اإجن��از قانون 

انتخاب��ي ع�رشي قائ��م على الن�سبي��ة، للتخل�س 

والفئوي��ة  والطائفي��ة  املذهبي��ة  احل��الت  م��ن 

واملناطقية املقيتة، واخلروج اإىل رحاب اخلطاب 

الوطني اللبناين اجلامع.«

¡ وف���د قيادي من حركة الأم���ة ولقاء اجلمعيات 
وال�سخ�س���يات الإ�س���امية يف لبنان زار رو�س���ة 

�س���هداء املقاومة الإ�سامية يف الغبريي، ملنا�سبة 

يوم ال�سهيد، حيث قراأ �سورة الفاحتة وو�سع اأكاليل 

الزهر على اأ�رشحة ال�س���هداء با�س���م الأمن العام 

حلركة الأمة �س���ماحة ال�سيخ د. عبد النا�رشجربي. 

واألقى ال�س���يخ ولي���د العمري كلمة اأك���د فيها اأن 

امل�س���اركة يف اإحياء ذك���رى ال�س���هداء، »جتديد 

لبيعتنا ومت�س���كنا بخط اجلهاد واملقاومة، حتت 

ظال �س���يد املقاومة ال�سيد ح�سن ن�رش اهلل، ونحن 

م�ستمرون على ذلك حتى حتقيق الن�رش، فلول هذا 

النهج ل�ستباحت املجموعات الإجرامية التكفريية 

ومن قبلها العدو ال�سهيوين بادنا«.

ال�سي��خ ح�س��ام العي��الين ا�ستغرب مطالب��ة   ¡
�رشيك��ة  تك��ون  ب��اأن  الإ�سالمي��ة  اجلماع��ة 

لة باملجل�س  باحلكوم��ة، علمًا اأن اجلماع��ة ممثَّ

النياب��ي بنائب واح��د و�سل من خ��الل لئحة 

الرئي���س �سع��د احلري��ري يف ب��ريوت. وطال��ب 

ف�سيلته بت�سهيل تاألي��ف احلكومة وعدم و�سع 

العراقيل.

غاريوس: إعادة تكوين السلطة 
يبدأ بقانون انتخابي عادل يشعر 

فيه الجميع بعدالة التمثيل
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ابتغي الأجر من اهلل عز وجّل: لكي 

ت�س���عري بال�س���عادة الزوجية، عليك 

اأن تع���ريف ما ينتظرك من اأجر وثواب 

على ُح�س���ن ع�رشتك لزوجك، فقد قال 

النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اإذا 

�سلّت املراأة َخم�سها، و�سامت �َسهرها، 

وحفظت َفرجها، واأطاعت َزوجها، قيل 

لها ادخلي من اأي اأبواب اجلنة �سئت«. 

)رواه اأحم���د(. كما قال عليه ال�س���اة 

وال�س���ام: »األ اأخربكم بن�س���ائكم يف 

اجلنة، قالوا: بلى يا ر�س���ول اهلل، قال: 

كل ودود ولود، اإذا غ�س���بت اأو اأ�سيء 

اإليها، اأو غ�س���ب زوجه���ا قالت: هذه 

ي���دي يف يدك، ل اأكتحل بغم�ض حتى 

تر�سى« )رواه الدارقطني والطرباين(.

ومن �س���ور ابتغ���اء الأجر من اهلل 

تعاىل التج���ارة بالني���ات، فاجعلي 

لك نية �س���احلة يف كل �س���ي ُتثابني 

علي���ه، ف���اإذا نوي���ت باإح�س���انك اإىل 

زوجك وح�س���ن ع�رشتك له وخ�سوعك 

ل���ه طاع���ة اهلل عز وج���ل اأثبت على 

ذلك، واإذا نوي���ت برتبية اأبنائك اإعداد 

�سباب �سالح وجيل موؤمن اأثبت على 

ذلك، وحتى طعام���ك و�رشابك ونومك 

اإذا نويت به التق���ّوي على طاعة اهلل 

تع���اىل، اأُِثْب���ِت عليه، وبه���ذا يتحّول 

يوم���ك كل���ه اإىل فوز واأج���ور واأرباح 

ت�س���اف اإىل ر�س���يدك الأخروي، وهذا 

ل �س���ك يبعث على ال�سعادة والراحة 

القلبية، قال  النف�س���ية والطماأنين���ة 

النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اإن 

اهلل كتب احل�سنات وال�سيئات، ثم بني 

ذلك يف كتابه، فمن هم بح�س���نة فلم 

يعملها، كتبها اهلل عنده ح�سنة كاملة، 

فاإن ه���م بها فعملها، كتبها اهلل عنده 

ع�رش ح�سنات، اإىل �س���بعمائة �سعف 

اإىل اأ�س���عاف كثرية، ومن هم ب�سيئة 

فل���م يعملها كتبها اهلل عنده ح�س���نة 

كامل���ة، واإن هو هم بها فعملها كتبها 

اهلل �سيئة واحدة« )متفق عليه(.

احر�س���ي على ال�س���حبة اجليدة: 

الطب���ع - كما يقول���ون - ي�رشق من 

ال�س���احب  واإن  خ�س���ال املخالطني، 

فاإذا  واإيجابًا،  �س���لبًا  يتاأثر ب�ساحبه 

كنت تطمحني اإىل ال�سعادة، والتفاوؤل، 

والطموح، والنجاح، والراحة النف�سية، 

وال�س���كينة والطماأنينة، والأمل وعدم 

الياأ�ض، فلتكن �سحبتك من هذا الطراز 

الإيجابي املفيد.

اجعلي لك اأهدافًا عليا يف احلياة: 

على الرغم من اأن اأ�س���حاب الأهداف 

العليا يف عمل م�س���تمر وجهاد دائم، 

وفك���ر غري منقط���ع يف كيفية جتاُوز 

العقبات للو�س���ول اإىل م���ا يريدون، 

اإل اأنه���م من اأك���ر النا�ض اإح�سا�س���ًا 

بال�سعادة، بل اإنهم ي�سعرون ب�سعادة 

اأك���ر كلم���ا عملوا اأك���ر وتعبوا اأكر 

وجاه���دوا اأكر، لأن بريق ال�س���عادة 

يلوح له���م يف الأف���ق فيخفف عنهم 

اآلمه���م، وُين�س���يهم م���ا حتّملوه من 

متاعب وم�ساق، ويقرّبهم مما اأملوه.

فلتك���ن لك اأهداف عليا يف احلياة، 

وه���ل هناك هدف اأ�س���مى من ر�س���ا 

اخلال���ق عن���ك، وبلوغ���ك الغاية يف 

مراتب العبودية؟

كوين دائمة الت�س���ال برّبك: دوام 

الت�سال باهلل عز وجل يجلب ال�سعادة 

والطماأنينة والراحة النف�سية: {الذين 

اآمن���وا وتطمئن قلوبه���م بذكر اهلل األ 

بذكر اهلل تطمئ���ن القلوب}، وهو من 

اأ�س���باب الفرح وال�س�رور {قل بف�سل 

اهلل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري 

مما يجمعون}.

اإن الإعرا����ض عن ذك���ر اهلل تعاىل 

وطاعته و�سكره يجلب ال�سقاء وال�سنك 

يف الدنيا والآخرة: {ومن اأعر�ض عن 

ذكري فاإن له معي�سًة �سنًكا ونح�رشه 

يوم القيامة اأعمى}.

ولكي تكونني دائمة الت�سال باهلل 

عز وجل:

اأ- حافظي على ال�سلوات اخلم�ض 

يف مواقيتها.

ب- اجتهدي يف اأداء النوافل.

ج- اأك���ري من ذك���ر اهلل عز وجل 

وال�س���اة على نبيه �س���لى اهلل عليه 

واآله و�سلم.

د- اأك���ري م���ن الدع���اء والثناء 

والت�رشع اإىل اهلل وال�ستغفار.

ه�- اأكري من تاوة القراآن الكرمي.

و- التزم���ي التزام���ًا كلي���ا باأداء 

الفرائ�ض وترك املحرّمات.

ز- التزمي بحجابك ال�رشعي.

ح- طّه���ري بيت���ك م���ن املنكرات 

واآلت املاهي.

لكل  متابعت����ك  بزوج����ك:  ثق����ي 

حتركات زوجك تف�سد عليك �سعادتك، 

وتبعث يف نف�س����ك ال�س����ك والريبة، 

وه����ي كذلك ت����وؤذي نف�س����ية زوجك 

وتدفعه اإىل عنادك وال�سرت�س����ال يف 

م�سايقتك. عليك اأن تثقي يف زوجك 

وترتكي����ه على �س����جّيته، م����ادام ل 

يع�س����ي اهلل عز وجل يف ما يقوم اأو 

يفكر به.

رمي اخلياط

خطوات السعادة الزوجية )5/5(

ين�س���ح خبرياء الإتيكيت ب�رشورة و�سع نف�سك مكان ال�سخ�ض الآخر دائمًا، مع �رشورة 

التزام اليمني يف ممرات امل�سي وال�سامل.

من جهة اأخرى، ي�سّددون على �رشورة مراعاتك م�ساعر الآخرين، فاإذا �سعرت اأّن ال�سخ�ض 

الآخر حمرج اأو غري مرتاح، غرّيي املو�سوع ب�رشعة، داعني اإىل اأن تكوين مبا�رشة و�رشيحة 

اإذا توّجب عليك الأمر، �رشط اأن تكوين لئقة ولطيفة، م�س���ددين على اأهمية عدم افرتا�ض اأو 

تقييم اأي ا�ستنتاجات حول اأي مو�سوع.

وي�سريو اخت�سا�سيو اللباقات اإىل اأهمية التحدث ب�سوت هادئ ل يثري اإزعاج الآخرين، 

لفتني اإىل �رشورة اعتماد �س���حكة هادئة، حتى ل تزعجي الآخرين، معتربين اأن ال�س���حك 

والكام ب�سوت عاٍل ير�سمان �سورة خاطئة عنك؛ غري راقية.

وي���رى خرباء الإتيكي���ت اأن املدح اأو الثناء يجوزان مت���ى كان ذلك مائمًا، �رشط منح 

الثناء ال�س���ادق النابع من القلب، داعني اإىل عدم لفت النتباه اإليك اأبداً، اأو جتعلي نف�سك 

حمور احلديث اأو ت�سيطري عليه، نا�سحني ب�رشورة ت�سجيع املحيط وعدم الت�رشف بغاية 

الق�سوة مع الآخرين عندما يرتكبون الأخطاء.

و�س���ددوا على �رشورة جتّنب ق�س���م الأظاف���ر يف الماكن العامة اأو يف اأي منا�س���بة، 

خ�سو�س���ًا اأن هذه العادة ت�س���ري اإىل اأنك تعانني حاًل من القلق والتوتر، داعني اإىل جتاهل 

الأمر عندما ترين الآخر يف موقف حرج، كاأن يقع اأو يعط�ض اأو ي�س���عل، اأو لديه برة على 

وجهه، واإىل عدم التحديق بالآخرين، فهذا ي�سعرهم بعدم الرتياح.

ودعا اخلرباء اإىل العتذار ب�رشع���ة عندما ترتكبني اأي خطاأ، ول ترتّددي اأبداً بقول »لو 

�سمحتم« و»�سكراً«، واألقي دائماً التحية وقويل »ال�سام عليكم.. اإىل اللقاء« قبل املغادرة.

َفن%اإلتيكيت
ف في األماكن  قواعد وأص����ول التصرُّ

الطفل حني ير�س���ع يحاول اإ�سباع 

المت�س���ا�ض«  »غريزة  هما:  غريزتني 

و»غري���زة اجل���وع«، وح���ني يتناول 

زجاجة احللي���ب ويفرغها، تبعدها الأم 

عن فمه حتى ل ميت�ّض الهواء وي�ساب 

باملغ�ض، وعادة يكون قد �س���بع متامًا، 

لكن هل اأ�سبع غريزة المت�سا�ض؟ وهل 

متتع بالمت�سا�ض للمدة التي ي�ساوؤها؟

ه���ذا اأمر م�س���كوك فيه، خ�سو�س���ًا 

اإذا كرب يف ال�س���ن وا�س���تطاع اأن ينهي 

زجاجة احلليب ب�رشع���ة.. ولعل كثريا 

من الأمهات ياحظ���ن اأن الطفل يقاوم 

من يح���اول نزع حلمة زجاجة احلليب 

م���ن فمه بع���د فراغه���ا ويتعجنب من 

ه���ذا، فهن يف�رّشنه باأن���ه جوع بالرغم 

من كفاية كمية الل���نب، لكن الواقع اأن 

الطفل يحتاج اإىل اإ�س���باع هذه الغريزة 

المت�سا�ض«، حتى  امل�سيطرة »غريزة 

بعد اأن انتهى جوعه.

كما اأن عادة م�ض الإ�سبع بعد عمر 

�ستة اأ�سهر تختلف متامًا عما هي علية 

قبل ذلك، فالطفل بع���د هذا العمر يبداأ 

مب�ض اإ�سبعه عند �س���عوره بالتعب اأو 

النزعاج اأو ال�س���جر اأو حماولة النوم، 

وهو ير�س���ي بذلك العديد من احلاجات 

النف�س���ية والجتماعي���ة، فالذي مي�ض 

اإ�س���بعه يف ال�س���هر الأول تعب���رياً عن 

عدم الكتفاء بالر�س���اعة تتحول لديه 

احلالة بعد ال�ست اأ�سهر الأوىل لتعرب عن 

ال�سعور بعدم الرتياح، ولهذه الأ�سباب 

فلي�ض هن���اك اأي حاجة لزيادة وقت اأو 

عدد الر�سعات بعد العمر املذكور.

وللتخلُّ�ض من هذه العادة ال�سلبية 

عند الأطفال، يجب اتباع ما يلي:

يجب جتاُهل هذه العادة، اأو �رشف 

انتباه الطف���ل عنها، مادام اأنه مل يبلغ 

اأرب���ع �س���نوات من العم���ر، فقبيل هذه 

ال�س���ن تعترب هذه العادة اأمراً طبيعيًا، 

خ�سو�س���ًا عند �س���عور الطفل بالتعب، 

لك���ن اإذا كان الطف���ل مي����ض اإ�س���بعه 

اإح�سا�س���ا بامللل وكان عمره يزيد عن 

العام، فحاويل اأن ت�رشيف انتباهه عنها 

واأعطيه �سيئا ي�سغل به يديه )التلوين، 

الر�سم، ل�سق بع�ض الق�سا�سات الورقية 

امللون���ة..(، دون اأن ُتظهري له اهتمامك 

بهذه العادة.. كذل���ك امدحي الطفل من 

حني اإىل اآخر على عدم م�سه لإ�سبعه.

لب���د اأن تبن���ي موقفًا مت�س���احمًا 

م���ع الأطفال ال�س���غار الذين مي�س���ون 

اأ�س���ابعهم وغ�ض النظ���ر عنهم، وكوين 

م�سرتخية، واعملي على تخفيف التوتر 

الذي ي�س���عر به طفل���ك.. ونعود ونوؤكد 

اإىل اأن اأي �سغوط اأو عقاب ملنع الطفل 

من ممار�س���ة هذه الع���ادة قبل بلوغه 

ال�س���ن التي ي�ستطيع فيها ا�ستيعاب ما 

تقولينه عن اأ�رشارها �سيوؤدي اإىل زيادة 

م�سه لإ�سبعه.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات للتغلب على عادة مص اإلصبع )2/1(

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 حماية ورعاي���ة لتكبر وُتثمر، وتقف في 

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

بدقة وإتقان..
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - يقال لطع���ام الرز يف جمتمعات دول اخلليج / 
وقت الغروب

2 - �ساحر )معكو�سة( / تلب�سه املراأة والرجل
3 - اول ملكة بريطانية ت�سكن ق�رش باكنجهام / ثلثا 

�سام

طــريـقـة اللعـب

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

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
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1

2

2
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7

8

8

9
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5 - الذ يحكي احلكايات يف املقاهي ال�سعبية 
قدميا / تو�سع فيه الع�سافري

6 - الف�سة ال�سائلة / عملة اوروبا
7 - مر�ض الع�رش / م�سي

8 - �سكب / �سك
9 - م�رشوب �س���اخن )معكو�س���ة( / ق�سور اأو 

طبقات جلدية تغطي بع�ض احليوانات

10 - مت�سغ بالفم مطول / حمل لبيع الأ�سياء

طه )2/1(
ّ

أطعمة تغذي الدماغ.. وتنش

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

البوتا�سيوم.. واملزاج الع�سبي

نق�ض عن�رش البوتا�سيوم يف الدم 

يوؤدي اإىل مزاج ع�سبي وطباع �سّيئة، 

وي�س����بح ال�س����خ�ض امل�س����اب بهذه 

الغ�س����ب  التاأفف �رشيع  احلالة كثري 

م�سطرب الروؤيا حمب للنوم، وي�ساب 

بالإعياء ب�رشعة كبرية.

وقد تفوق ع�س����ري اجلزر الأ�سفر 

على كل م�س����ائل الع����اج الأخرى، 

ولذلك ين�سح امل�ساب ب�رشب كاأ�ض 

واحدة اإىل كاأ�س����ني من هذا الع�سري 

كل يوم دون اإفراط، ويف هذا ال�سدد 

يفي����د اأي�س����ًا تن����اول اخل�����رشاوات 

اإىل غناها بعن�رش  الطازجة، نظ����راً 

البوتا�سيوم.

فيتامينات �سد الك�سل

اأوك�سجني  املخ كمية  ي�س���تهلك 

اأكرب من اأي ع�س���و يف اجل�سم، وهذا 

يعرّ����ض املخ جلرع���ات عالية من 

اجلذور احلرة يومي���ًا، والتي تنتج 

الأك�سجني ب�سكل  ا�س���تخدام  ب�سبب 

كبري، وهذه امل�س���ادر تقوم بتدمري 

خايا امل���خ على امل���دى الطويل، 

وتوؤدي اإىل �سعف الذاكرة تدريجيًا، 

وهذه احلالة م�ساحبة لاإن�سان عند 

تقدمه يف ال�سن، وحل�سن احلظ فاإن 

اأج�سام  ج�سم الإن�سان يحتوي على 

م�س���ادة لأك�س���دة املواد الغذائية، 

التي تت�سمن فيتامني  C،E، وهي 

تقوم يوميًا بوقف ن�ساط هذه اجلذور 

احلرة، فاعمل على تناول خم�سة اأو 

ت�سعة اأنواع من املاأكولت امل�سادة 

لاأك�س���دة، مث���ل ع�س���ري الربتقال 

والفراولة واجلزر وال�سبانخ، واأنواع 

املختلفة،  والفاكه���ة  اخل����رشاوات 

كما ميكن تناول املكمات الغذائية 

املتوفرة بجميع  لاأك�سدة  امل�سادة 

وبجرعات  ال�سيدليات،  يف  اأنواعها 

مدرو�سة.

نبات اجلن�سنج

هو نبات �سيني ذو �سهرة عاملية، 

غايل الثمن، يقال عنه اإنه يداوي الكثري 

من الأمرا�ض، مبا يف ذلك تن�سيط عمل 

الدم����اغ والقلب والأوعي����ة الدموية، 

ويباع يف ال�سيدليات كمّكمل غذائي 

����ل اأن يوؤخذ  ب�س����كل كب�سولت، ويف�سَّ

�سباحا بعد الفطور مبعدل 600 ملغم 

يوميًا، ول يجوز ا�س����تعماله اأكر من 

�سهرين متتاليني، لأن كرة ا�ستعماله، 

ومل����دة طويلة، قد ت����وؤدي اإىل ارتفاع 

ال�سغط والأرق، لحتوائه على اأ�سباه 

الكورتيزون النباتية، وي�س����اعد على 

اإفراز الأدرينالني والنور اأدرينالني.

املّتة.. اأو �ساي الربازيل

ت�س����به مبفعوله����ا على اجل�س����م 

والدم����اغ مفعول الكافئني، وُي�س����نع 

امل�����رشوب منها ب����اأن ُيغل����ى املاء 

ويو�س����ع مقدار من املت����ة يف كاأ�ض 

ال�س����كر والليمون، وي�سب فوقها  مع 

املاء بدرجة الغليان، ومي�ض باأنبوب 

جموف م�سنوع من الف�سة اأو النحا�ض 

اأو الق�ض، وقد تبني اأنها تبعث الن�ساط 

يف الدماغ والأع�س����اب وت�ساعد على 

حتمل التعب وامل�سي والإرهاق.

اأقرا�ض الثوم

تب����ني اأن للث����وم وبجرعة تعادل 

500 ملغ����م يوميًا �س����باحًا، مفعول 
املهدئ واخلاف�ض لل�س����غط والراحة 

وال�سرتخاء.

الب�سل

تب����ني اأن تناول الب�س����ل الأبي�ض 

اأو الأحم����ر املحت����وي عل����ى كميات 

كبرية من الكري�س����تني )وه����ي مادة 

يلعب  واللتهابات(  للتاأك�سد  م�سادة 

دور امل�سكن، وي�س����اعد على ال�سعور 

بالنعا�����ض، اإذا اأخ����ذ م�س����اء مبعدل 

ب�سلة متو�سطة، لأنها توؤثر يف اجلهاز 

الع�سبي للج�سم وهذا ما اأ�سارت اإليه 

الدرا�سات العلمية احلديثة.

اأوميغا 3.. للج�سد

والذهن معًا

متعدد  دهن���ي  حام����ض  ه���و 

اأ�سا�سي غري م�س���بع، ل يتكون يف 

اجل�س���م، لذا يجب احل�س���ول عليه 

من الغ���ذاء، ومن اأغنى امل�س���ادر 

بهذه املادة: زيت الكتان، والأ�سماك 

الدهنية، كالتونة وال�ساملون وزيت 

اللوز وزيت فول ال�سويا، وقد ُوجد 

اأن ه���ذا احلام����ض مين���ع حدوث 

اجللطة وت�س���لب ال�رشاي���ني، كما 

اأنه يقلل من �س���غط الدم املرتفع، 

ويو�ّسع الأوعية الدموية، ويقلل من 

جتمع ال�سفائح الدموية، مما مينع 

تكون اجللطة.

كم����ا اأنه يقلل من ن�س����بة الدهون 

الثاثي����ة يف ال����دم، ومين����ع تراك����م 

الده����ون وبع�����ض امل����واد الأخ����رى 

امل�س����ببة للت�س����لب عل����ى ج����دران 

ال�رشايني، وي�س����اهم يف زيادة معدل 

الكولي�س����رتول الناف����ع HDL عل����ى 

ح�س����اب  LDL الكولي�سرتول ال�سار، 

ويقلل من اللتهابات، ومن ثم يحمي 

من الإ�س����ابة باأمرا�ض القلب، والأهم 

اأنه يلعب دوراً اأ�سا�سيا يف منو الدماغ 

وعمله.

4 - ال�سخر الناجت عن الرباكني بعد اأن يربد
5 - ط���وي وثني / حرف عط���ف / حديقة 

غناء

6 - عامل ماهر يف حرفة ما / طرد
7 - عبد هند الذي قتل �سيد ال�سهداء حمزة 

/ تفوق وانت�رش

8 - تراب حباته كبرية / اأداة حربية قدمية 
/ توج�ض

9 - حب / القارة ال�سمراء
10 - خمل���وق م���ا قبل التاريخ / ن�س���اط 
ان�س���اين ي�س���مل العديد من نتاج املواهب 

املختلفة

ع��م���ودي

1 - املادة تطلى بها الأواين حتى ل يلت�سق 
الطعام / اأنواع من الزهور

2 - ال�سم الذي ي�سري به املحامي لزبونه / 
ا�سم علم ب�سفة احلمد

3 - ثم���رة عمل �س���خ�ض اأو دولة اأو عملية 
ح�سابية / عك�ض جناح

4 - ينت�س���ب اإىل منطق���ة يف �س���وريا / 
مت�سابهان
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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

يف  موتاهم  رماد  يتناثر  �أن  �لبع�ض  ُيف�ّضل 

�أمريكيًا  فنانًا  لكّن  به،  يحتفظو�  �أن  على  �لهو�ء، 

�أتى ليغرّي بع�ض �ملفاهيم ويبتكر و�ضيلة جديدة 

ر �ملوتى. لتذكُّ

�ضنع  يف  للفنان  �جل��دي��دة  �لفكرة  وتتمثل 

فوفقًا  �ملوتى.  رماد  من  وقو�رير  و�أطباق  �أك��و�ب 

جلو�ضتني كرو؛ �ملوؤ�ض�ض و�ملدير �لتنفيذي ل�رشكة 

 ،»chronicle cremation designs«

فاإن  �لعادية،  �لأو�ين غري  باإنتاج هذه  تقوم  �لتي 

�لنا�ض  لدى  قوي  �ضعور  بعث  �إىل  تهدف  �لفكرة 

بوجود موتاهم بينهم يف جميع حلظات حياتهم 

�ليومية.

وقال كرو يف حديث �ضحفي، �إن هذه �ملنتجات 

»فريدة من نوعها«، كما �أنها تفاعلية، بحيث »ُتّكنك 

من دمج ذكرياتك مبجريات حياتك �ليومية«.

ُي�رشب  �لتي  �لأكو�ب  ��ضتخد�م  �أن  ويعتقد كرو 

�ضخ�ض  ن يف �ضور  �لتمعُّ عن  كثري�ً  بها »يختلف 

ميكن  �لأو�ين  فهذه  �لرف..  على  جرّة  روؤية  �أو  ما 

��ضتخد�مها كل يوم«.

�أمر�ً  �أ�ضبح  �جلثث  حرق  فاإن  للم�ضمم،  ووفقًا 

 ٪25 بن�ضبة  �جلثث  حرق  �رتفع  حيث  �ضعبية،  ذ� 

�لوليات  يف  �ملا�ضية  �ل�10  �ل�ضنو�ت  مدى  على 

�ملتحدة، وهناك 42٪ من �ملوتى يف �لوقت �لر�هن 

يتّم حرقهم«.

للمرة  �ملوتى  رماد  با�ضتخد�م  عمله  كرو  بد�أ 

��ضم  عليه  �أطلق  فني  م�رشوع  خالل  من  �لأوىل 

»nourish«، حيث قّدم طقم طعام با�ضتخد�م 

رماد 200 �ضخ�ض جمهول.

»زّين  كرو  �رشكة  �ضعار  �أ�ضبح  فقد  �لآن  �أما 

منزلك بذكرى �أحبائك«، وقال موقع �ل�رشكة على 

حتّول  نوعها  من  فريدة  خدمة  »لدينا  �لإنرتنت: 

رماد �أحبائك �إىل ت�ضاميم ر�ئعة ملنزلك«.

يعتقد كثري من �مل�ضافرين على منت �لرحالت �جلوية 

�أن �أكرث �لأماكن قذ�رة على �لطائرة هو دوره �ملياه �لتي 

ي�ضتخدمها ع�رش�ت �لأ�ضخا�ض يوميًا.

يف  �آخر  ر�أي  و�مل�ضيفني  �لطري�ن  خلبريي  �أن  �إل 

من  ناجم  ر�أي  وهو  �لطائرة،  منت  على  �لأماكن  �أقذر 

�ملقاعد  باأن  �أفادو�  فقد  �لأجو�ء؛  �لطويلة يف  خربتهم 

�لطعام، هما  وطاولة  �مل�ضافرون،  �لتي يجل�ض عليها 

�أقذر مكانني يف �لطائرة، وعالوة على ذلك، �أ�ضافو� �أن 

حّمام �لطائرة يكون �ضحّيًا �أكرث منهما، على خالف ما 

يعتقد كثريون.

ويف معلومة �أخرى قد تبدو �ضادمة، ي�ضري م�ضيفو 

ُمَعّد�ً  يكون  �لطائر�ت  �لطعام على منت  �أن  �إىل  �لطري�ن 

ن  قبل 3 �أيام على �لأقل، وعادة ما يكون مثلّجًا، وي�ضخَّ

م للم�ضافرين بدقائق قليلة. قبل �أن يقدَّ

للمشتاقين لموتاهم: أواني منزلية من رماد الرفاة

ما هو أقذر مكان على متن الطائرة؟


