أعتراف من أجل البلد
�أ���ش��ارت م�صادر موثوقة �إىل �أن الرئي�س �سعد احلريري
أ�ك��د لوزير اخلارجية ج�بران با�سيل يف لقاء خا�ص� ،أن من
يريد بناء البلد ،عليه �أن ي�ضع يده بيد حزب اهلل ،لأنه بذلك
ي��ك��ون حقيقة على نف�س النهج ال�سيا�سي ل��وال��ده الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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االفتتاحية

«دولة لبنان الكبير» خارج لعبة الكبار

سنبقى ّ
نتوسم الخير
�أما وقد �أجنز اللبنانيون ا�ستحقاقهم الد�ستوري الأبرز
بانتخ���اب رئي�س البالد ،فال ي�سعن���ا �إال �أن نقول جلميع
اللبنانيني :مبارك لكم ولفخامة الرئي�س العماد مي�شال
ع���ون ،لكن �أمام بالدنا الكثري من اال�ستحقاقات ال بد من
مواجهاتها وحت ُّمل تبعاتها ومعاجلتها.
و�إذا كان الف���راغ ق���د طُ رد م���ن ر�أ�س ه���رم ال�سلطة،
بع���د �أن كان الوطن مه َّم�ش ًا ،يف ظ���ل التطورات الدولية
املتالحقة ،وحتدي���داً جلهة امل�ش���اركات يف امل�ؤمترات
واالتفاقي���ات الدولية وغريها ..ف�إن التالويح الأوىل لهذا
تب�ش بخري وتفا�ؤل ،لعل �أبرزه تطلُّع
الإجن���از الد�ستوري رّ
اللبنانيني املو َّزعني يف رياح الأر�ض الأربعه نحو وطنهم
الأم ،مما يجعلنا ن�أمل �أن يكون مو�سم الأعياد مع نهاية
هذا العام واعداً ،و�أن ي�صل اللبنانيون �أو َمن هم من �أ�صل
لبناين لق�ضاء فرتة الأعياد يف لبنان.
نعرف ،و�إن كن���ا يف بالد الغربة� ،أن و�ضع البلد على
ال�سكة ال�صحيح���ة يف ا�ستكمال ا�ستحقاقاته الد�ستورية
�ش���اقّ  ،ويف مق ّدمها احلكومة اجلدي���دة برئا�سة الرئي�س
�سع���د احلريري� ،ستك���ون �صعبة ،ورمبا مري���رة ،ب�سبب
تع ّدد الكت���ل ال�سيا�سية ،واجتاهاتها املختلفة ومطالبها
املتنوع���ة ،لكن لن���ا يف جتربة انتخ���اب العماد عون
خري �أمل ب�أن ت���رى احلكومة اجلديدة النور ،و�أن يتعاون
الأقطاب والكتل ال�سيا�سي���ة ،ولو يف ليلية قمرية ،لتبد أ�
معاجلة م�شاكل الوطن واللبنانيني.
�آن لنا اخل���روج من الدائرة �أو الدوائ���ر املغلقة ،و�أن
نقطع ر�أ�س «اوروبورو�س»؛ ذاك احليوان الأ�سطوري الذي
يلت���ف حول نف�سه ،وكلما تق ّدم �أحد من ج�سده الثعباين
ّ
التهمه ليعود �إىل �صريورته الدائرية.
ثمة ا�ستحقاق���ات كثرية تواجهنا نح���ن اللبنانيني،
لعل �أهمها ما قاله رئي�س البالد م�ؤخراً؛ ب�أن �أمام بالدنا
الكث�ي�ر من الهموم ،لكن اله ّم الأبرز هو حتقيق متطلبات
املواطنني البدائية يف املاء والكهرباء وال�صحة والبيئة
النظيفة..
نعلم متام ًا �أن ال�سيا�سة كاملوا�سم ،و�آن لنا �أن نتعلم
من جتاربنا ،وم���ن املا�ضي ،فلن�ضع جميع��� ًا يدنا بيد
بع�ضنا مع فخامة رئي�س البالد ،من �أجل �أن تكون لوطننا
مكانته الالئقة حتت ال�شم�س ،فاللبنانيون الذين �أبدعوا
و ُيبدع���ون يف دنيا اهلل الوا�سعة ،توفّرت لهم الفر�ص يف
�أماكن انت�شارهم ،فكان منهم العلماء والأطباء واملفكرون
واملهند�س���ون الذي���ن �أ�سهموا يف �إغن���اء الب�رشية ،وهم
جاه���زون ليكونوا كذل���ك يف بالده���م� ،إذا توفّرت لهم
الفر�ص ..فه���ل يخ�شى امل�س�ؤولون اهلل ويعملون من �أجل
ذلك؟
�إن عودة احلياة الد�ستورية �إىل م�سارها تفرت�ض البدء
احلقيقي باملعاجلات م���ن �أجل خري لبنان واللبنانيني،
نتو�سم اخلري يف العهد اجلديد.
وما لنا �إال ّ
لونا ق�صري
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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

نقتط����ع جزئية م����ن كلم����ة الرئي�س
العم����اد مي�ش����ال عون الت����ي �ألقاها يف
بي����ت ال�شعب يوم الأح����د املا�ضي« :لن
نكون مرتهَن��ي�ن لأي بلد �آخر ،وا�ستقاللنا
و�سيادتن����ا ال ي�ش����كالن خ�صوم����ة م����ع
دول �أخ����رى ،بل �صداق����ة �رصيحة وقدرة
على احرتامها ،ونكون ق����د تخلّ�صنا من
الت�أثريات اخلارجية».
هذه الإ�ستقاللي����ة يف القرار اللبناين
عمرها �شه����ران فقط ال غري ،نعم� ،شهران
هو عم����ر اال�ستق��ل�ال النهائ����ي للبنان،
وانتخاب الرئي�س عون هو بداية النتائج
وقطف الثمار ،واجلميع يذكر �أن الرئي�س
�سع����د احلريري قبل مغادرت����ه منذ نحو
�شهر �إىل باري�س والريا�ض� ،أ�رسّ للمقربني
منه بالقول :قم����تُ بكافة املبادرات؛ من
تر�شيح جعجع� ،إىل تر�شيح فرجنية ،و�إذا
مل �أجد �سبي ًال النتخ����اب العماد مي�شال
عون ،ف�إن العودة �إىل طرح مر�شّ ح و�سطي
�ستكون �آخر مبادرة يل.
ا�ستق��ل�ال جاء نتاج ن�ضال طويل منذ
الثمانين����ات ،وحتقق����ت �أوىل الإجنازات
الوطني����ة العظيمة له����ذا اال�ستقالل يف
التحرير ع����ام  ،2000وا�ستُكملت يف ردع
ع����دون مت����وز  ،2006وحرب نه����ر البارد
عام  2007ج����اءت ك�أول ردة فعل دولية
و�إقليمي����ة على انت�ص����ارات املقاومة ،ال
ب����ل �إن «الربيع العربي» �أريد له �أن يبد�أ
عام  2007م����ن لبنان ،وكل ما ح�صل يف
الإقليم امللته����ب منذ العام  2011وحتى
الآن كان في����ه لبن����ان م����ن �أوىل الدول
امل�ستهدَفة ،والهدف الأه ّم هي املقاومة،
لأنها كان����ت وماتزال ر�أ�����س احلربة يف
تهدي����د «�إ�رسائي����ل» ،ويف من����ع ر�س����م
«الإ�رسائيليات».
ن�ستذك����ر هذه اجلزئيات كي ال يذهب
اللبناني����ون يف ا�ست�سهال م�س�ألة و�صول
�أق����وى م�سيحي م�رشق����ي �إىل بعبدا يف
مثل هذه الظروف ،حيث تُقتلع الأقليات
امل�رشقي����ة من �أوطانه����ا ،وكي ال يعترب
امل�سيحي����ون يف لبن����ان �أن الأمور متّت
ت�سويته����ا داخلي ًا وو�صل����ت �إىل رئي�س
«�صن����ع يف لبنان» ،م����ن خالل التوافق
ُ
«الع����وين» « -القوات����ي» �أو التقارب
مع «تيار امل�ستقبل» ،لأن من «�صنع»
الرئي�����س يف لبن����ان ه����ي «وثيقة مار
خماي����ل» ،عرب �صالب����ة احلليف مي�شال
عون يف احل����ق ،و�صم����ود املقاومة يف
الداخ����ل وعل����ى احل����دود ال�رشقية مع
�سوري����ة ،وا�ستمرار جهوزيته����ا جنوباً،
م����ع مواجهة �سيا�سية دولي����ة و�إقليمية
وداخلي����ة من �أجل رئي�����س يكرر جتربة
�إميل حلود وال يك����رر اخليبة مع مي�شال
�سليمان.
وم����ن كان يرغ����ب بت�سمي����ة لبن����ان
بـ«دولة حزب اهلل» �آن له �أن يُدرك �أخرياً
�أن مقاوم����ة ح����زب اهلل ومعه����ا اجلي�ش
وال�شع����ب� ،أو م����ا يُع����رف بـ«املعادلة
الثالثي����ة» ،هي م����ن فر�ض����ت �سيناريو
انتخ����اب الرئي�س عون ،بع����د �أن ف�شلت
كل ال�سيناريوه����ات الدولي����ة والإقليمية
يف �إبعاد مي�ش����ال عون عن بعبدا ل�سبب
�أ�سا�سي؛ �أنه حلي����ف حزب اهلل ،وت�صميم
الأم��ي�ن الع����ام ال�سي����د ح�س����ن ن�رصاهلل
على مواجهة الق����وى الدولية والإقليمية

�ساحات ق�صر ال�شعب ببعبدا مكتظة باللبنانيني

بال�صرب والعناد على قاعدة «عون �أو ال
�أح����د» انت�رص على كافة اخليارات ،ونزع
�سماحت����ه يف الوقت نف�س����ه التهمة عن
املقاوم����ة ،التي رددتها �أف����واه اخل�صوم
ع����ن �أن لبن����ان هو «دولة ح����زب اهلل»،
وانت����زع مبواقف����ه ال�صلب����ة اال�ستق��ل�ال

آن األوان لمن كان يرغب
بتسمية لبنان «دولة حزب
اهلل» أن يُ درك أن «المعادلة
الثالثية» هي التي فرضت
سيناريو انتخاب عون

وال�سيادة لـ«دولة لبنان الكبري» ،و�أبعد
بدماء ال�شه����داء اجلغرافيا اللبنانية عن
كافة �أالعيب امل����وت الدولية والإقليمية
وم�شاريع ر�س����م «الإ�رسائيليات» ،وكان
اال�ستقالل ،وبات الرئي�س �صناعة لبنانية،
ب�سعي فرن�سي ،ومباركة رو�سية ،وانكفاء
�أمريكي ،و�إذعان �سعودي لواقع �أن مناكفة
حزب اهلل ب�شخ�����ص مي�شال عون مل تعُ د
جمدية.
تتطابق التحلي�ل�ات �أو تتقاطع حول
كيفية و�صول الرئي�س عون �إىل بعبدا ،وبدا
لبن���ان وك�أنه م�صنع جتمي���ع قطع غيار
م�ست���وردة ،ومت �إنتاج الرئي�س داخلي ًا مع
«�صنع يف لبنان» ،ومل يجر�ؤ �سوى
خامت ُ
القلة عل���ى االعرتاف ب����أن الف�ضل الأول
والأخري هو ل�صم���ود املقاومة وحلفائها

�أمام موجات التكفري والإرهاب بني عامي
 2012و ،2015و«ن����أي لبن���ان» ببندقية
اجلي�ش واملقاومة عن ارتدادات احلرب يف
�سورية.
و�سط الغلي���ان الإقليم���ي ،واملواجهة
الإيرانية  -ال�سعودية على �أكرث من جبهة،
والت���ي انته���ت بهزمية �سعودي���ة مبدئية
يف اليم���ن ،ونهائية يف الع���راق و�سورية،
�إ�ضاف���ة �إىل الن��ص�ر الإي���راين يف املل���ف
النووي ،وال���ذي اعتربته �أم�ي�ركا م�شرتَكاً،
خ�صو�ص ًا بعد نيل وزيري خارجية البلدين
ظريف وك�ي�ري جائ���زة عاملي���ة مرموقة
تقدي���راً جلهدهما يف �إجن���اح املفاو�ضات،
م���ا انعك�س تقارب ًا �أمريكي��� ًا مع �إيران على
ح�ساب ال�سعودي���ة ودول اخلليج الأخرى،
وتزامن ذل���ك مع ت�صمي���م الرئي�س بوتني
على �أن م�صال���ح رو�سيا يف �سورية ممنوع
امل�سا�س بها ،و�إيران ه���ي احلليف الأقوى،
ومع بقاء �أوروبا وحيدة يف مواجهة الإرهاب
املتدفق عليها �ضمن �أفواج الالجئني ،ولأن
فرن�سا كان���ت �أكرث املت�رضرين من عمليات
الإره���اب ،ولأن لبنان ي�ض���م �أكرب عدد من
النازحني ال�سوريني ،جاءت م�صلحة فرن�سا
مزدوَجة؛ با�ستالم امللف الرئا�سي اللبناين
كح ّق تاريخي لها ،ودعم لبنان عرب ت�أمني
اال�ستقرار الداخلي ،وتوفري مقومات �صمود
له لتمكينه م���ن ا�ستيعاب ع���بء النزوح
ال�سوري وعدم انفج���اره يف وجه اجلميع،
وج���اءت «الرعاي���ة الفرن�سي���ة» مقبولة
من غالبية الفرقاء ،وانته���ت الأمور ،ونال
لبنان ا�ستقالله الثاين والنهائي عن طاولة
الالعب�ي�ن الدوليني ،و�شاء الق���در �أن تكون
دول���ة االنتداب ال�سابقة ه���ي نف�سها التي
خ�ضع���ت لإرادة اللبنانيني ونال لبنان هذا
اال�ستقالل ب�سواعد اجلي�ش واملقاومة ودماء
ال�شهادة ،وا�ستح���ق العلم اللبناين تكري�س
اللون الأحمر عن جدارة.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

حزب الله في ميثاقه ..خالصة تجارب وعبر
ب�ي�ن �سن���ة  1982تاري���خ ن�شوء
ح���زب اهلل ،و� 16آذار  1985تاري���خ
�إعالن امليث���اق الت�أ�سي�سي له ،وعام
 2009تاريخ �إطالق امليثاق ال�سيا�سي
اجلديد على ل�سان �أمينه العام ال�سيد
ح�سن ن��ص�ر اهلل ،تبدّل���ت املعطيات
الإقليمية والدولية التي كانت عن�رصاً
هام��� ًا يف تطلّعات حزب اهلل الوطنية
والإقليمية.
فامليث���اق الت�أ�سي�سي �سنة 1985
وُ�ضع يف ظرف تاريخي معينّ اختلفت
�آفاقه وعوامل���ه و�آماله ومتنّياته عن
�آفاق احلا�رض وعوامله� ،إذ كان �إطالق
برناجمه يف تلك ال�سنة نتيجة حتمية
لالجتي���اح «الإ�رسائيلي» و�صو ًال �إىل
العا�صمة بريوت.
يف تل���ك املرحلة التي عُ رف بها
«احل���زب» باملقاوم���ة الإ�سالمية
لالحتالل «الإ�رسائيلي» ،كانت يف
ال�ساحة �أحزاب مقاومة �أخرى ،ويف
طليعته���ا احلزب ال�س���وري القومي
االجتماع���ي واحل���زب ال�شيوع���ي،
ورمبا بهذا املعنى �أراد ال�سيد ح�سن
ن��ص�ر اهلل �أن يعطي به���ذه اللم�سة
الدينية نفحة تغيري لفحتها الثورة املدرَج عل����ى دول املنطقة ،فكان
الإيراني���ة ،التي و�ضع���ت الق�ضية ال بد لهذا الفراغ �أن متلأه حركات
الفل�سطيني���ة يف ُ�صل���ب عقيدته���ا املقاومة؛ من لبن����ان �إىل �سورية
ون�ضالها �ضد العدو ال�صهيوين ،يف وفل�سطني والعراق ،حيث �أحدثت
الوقت الذي كان العرب ي�ؤمنون فع ًال م����ا ي�شبه «ت����وازن الرعب» يف
بهذه الق�ضية� ،إال �أنه �رسعان ما تبينّ املعادل����ة الإقليمية ،ال�سيما بعد
م���ع الأيام �أن �إميانه���م هذا تراخى اال�ستهداف «الإ�رسائيلي» للبنان
�إىل املرتب���ة الثانية بع���د م�صالح خالل �سنتي  1993و ،1996و�إجبار
�أنظمته���م ودوله���م املختلفة ،ومل
تعد الق�ضية الفل�سطينية تعنيهم �إال
كورقة م�ساومة يف �سبيل امل�صالح
يف ذروة البح���ث عن ال�س�ل�ام ،لذا
ذهبوا باجتاه م�صاحلهم و�
أنظمتهم واقع الهواجس الداخلية
ف���رادى �إىل توقي���ع معاهدات �سالم
يملي على الجميع
منف���ردة مع الكيان الع�ب�ري� .إال �أن
على
هذا التعميم م���ا كان
لينطبقبقيادة االلتزام بالديمقراطية
اجلمهورية العربية ال�سورية
الرئي�س الراح���ل حافظ الأ�سد ،الذي التوافقية إلزالة أي لبس
ظ ّل متم�سك ًا باحلقوق العربية ككل،
عن أكثرية أو أقلية
وباحل���ق الفل�سطيني كمحور ،وحال
دون االجن���رار يف لعب���ة امل�صالح
ال�ضيق���ة الت���ي �أثبت���ت الأيام عقم
جدواه���ا يف ال��ص�راع القائ���م بني
العرب و»�إ�رسائيل».
�أدت ه����ذه املواقف املرتاجعة املقاومة الع����دو على االن�سحاب
للعرب �إىل تقدُّم املواقف الرادعة من لبنان �سنة  ،2000و�صو ًال �إىل
ل�سوري����ة و�إي����ران واملقاومة يف احلرب «الإ�رسائيلية» على لبنان
�أرجاء �سوري����ة ولبنان وفل�سطني يف متوز  2006وغزة عام  2008يف
والعراق ،ما �أح����دث اليوم حت ُّو ًال فل�سطني ،يف ظل هذه االنتفا�ضات
يف موازي����ن الق����وى ل�صالح دول املقاومة لـ»�إ�رسائيل»� ،أ�صبحت
املمانعة للم�شاريع اال�ست�سالمية املقاومة اللبناني����ة التي حتمل
يف املنطقة ،بعدما �أحدث تخلّي �شعار ح����زب اهلل ،رقم ًا �صعب ًا يف
ال����دول الكربى عن ح����ل م�شكلة �أي بحث تفاو�ضي� ،إىل حد طرحت
ال�شعب الفل�سطيني امل�رشّد خارج في����ه �سوري����ة فك����رة م�شاركتها
�أرا�ضي����ه بلبل ًة وتخبُّط ًا و�ضياعاً ،يف املفاو�ض����ات ال�سوري����ة -
حتى و�صل االنق�س����ام �إىل داخل «الإ�رسائيلي����ة» الت����ي �أدي����رت
البيت الواحد يف فل�سطني نتيجة بالو�ساطة الرتكية.
ه����ذا الواقع االنهزام����ي املُطالب
ومثلما �ألغت احلرب العاملية
ب�أي حل مهما كان الثمن ،بعدما ال�ساخن����ة نف�سه����ا بنف�سها بني
عجزت احلروب النظامية العربية �أم��ي�ركا واالحت����اد ال�سوفيات����ي
عن �إحداث فارق يف منطق ال�سالم ال�سابق وحتوّلت �إىل حرب باردة،

�أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل

و�أحدثت ع�رص «ت����وازن رعب»،
هكذا �أحدث����ت اخل�سائر الب�رشية
والع�سكري����ة «الإ�رسائيلية» يف
لبنان وغزة عامل توازن ع�سكري،
ول����و مل يكن متكافئ���� ًا يف �أدوات
الت�س ُّل����ح املتط����ورة واملتكاملة
ل�صالح اجلي�ش «الإ�رسائيلي» يف
مواجه����ة قوة �صاروخية و�صالبة
�إمياني����ة يف القتال حلزب لبناين
عرف كيف يزرع عقيدته الإميانية
يف نفو�س مقاتليه ،ويحوّلها �إىل
قوة ناب�ضة على �ساحة املعارك.
وما دام حزب اهلل ال يقاتل �إال
يف �سبي����ل �أر�ضه و�شعبه ودولته
وق�ضي����ة ف�سلط��ي�ن ،الرتباطه����ا
مبقد�س����ات روحية عزي����زة ،ومن
�أجل عودة الالجئني الفل�سطينيني
�إىل دياره����م وقه����ر الإره����اب
التكفريي ،ف�إن �سالحه م�صوَّب �إىل
هدف عادل وق�ضية حُمقّة.
من هذه املتب����دّالت الإقليمية
الهائل����ة ،ع����رف قائ����د املقاومة
ال�سيد ح�سن ن���ص�ر اهلل �أن يخرج
مبيث����اق �سيا�سي جديد يف خُ طَ به
لي�ؤك����د عل����ى �أ�صال����ة حزبه يف
لبنان كمنطلق وجتربة مفيدة يف
ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»،
وق����د �أثبتت فاعليتها يف الت�صدي
املق����اوم للإره����اب التكفريي يف
�سورية ،ومنع امتداده �إىل لبنان.
فلأول م���رة يف تاريخ املقاومة
طرح الأم�ي�ن العام حلزب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�رص اهلل بو�ضوح متناهٍ ر�ؤية
املقاومة �إىل الوط���ن على �أنه وطن
الأجداد والآباء والأبن���اء والأحفاد،
واملقاوم���ة تريده ل���كل اللبنانيني
واحداً موحَّ داً �شعب��� ًا و�أر�ض ًا ودولة،
وهو النقي�ض التاريخي لقيام دولة
«�إ�رسائيل» العن�رصية ال�ساعية �إىل
تدمري �صيغته.
ومن ه���ذا املنظ���ور ،فهو يتطلع

�إىل دول���ة ونظام �سيا�س���ي تنتفي
من���ه الطائفي���ة ال�سيا�سي���ة� ،إال �أن
واق���ع الهواج����س الداخلي���ة ميلي
علينا جميع ًا االلتزام بالدميقراطية
التوافقية لإزالة �أي لب�س عن �أكرثية
�أو �أقلية.
غ�ي�ر �أن ع���دم تطبي���ق �إلغ���اء
الطائفي���ة ال�سيا�سي���ة ال مين���ع �أن
تعتمد الدولة خي���ارات تغلب فيها
�أف�ضلية الكفاءات واملهارات والنزاهة
والتجرد معياراً لإ�صالح �إدارتها.
و�إذا كان���ت الأو�ض���اع الداخلية
منق�سم���ة ح���ول دور املقاوم���ة يف
بُعديْه���ا الداخل���ي واخلارج���ي،
العتبارات �إقليمية مت�صلة بال�رصاع
القائم يف املنطقة ،فقد طم�أن الأمني
الع���ام ال�سي���د ح�سن ن��ص�ر اهلل �إىل
�أن ال�سيا�س���ة العام���ة للدول���ة هي
�صمام الأمان لق���رار ال�سلم واحلرب،
وكيفية و�ضع كل القدرات يف اخلطة
الدفاعية �إىل جانب اجلي�ش الوطني،
�إىل ح ّد املزاوج���ة يف الت�صدي لأي
اعت���داء �أو ع���دوان «�إ�رسائيلي» �أو
تكفريي على لبنان.
غري �أن الأمني العام حلزب اهلل ،من
منطلق احلر�ص على عالقات مميَّزة
مع �سورية ،وجّ ه ن���داء �إىل �رشكائه
يف الوط���ن ب��ض�رورة �إنه���اء حالة
الأجواء ال�سلبية ،لأن هذه العالقات
حاجة �سيا�سية و�أمنية واقت�صادية،
وهو حري�ص عل���ى �رضورة التحاور
مع القي���ادات الفل�سطينية يف لبنان
لتح�سني �أو�ضاع املخيمات ،من دون
�إغفال عامل العودة ورف�ض التوطني.
هذا امليث����اق بكل الأبعاد التي
طرحه����ا ،وطني ًا وقومي����اً ،ين ّم عن
منحى متط����ور يف انخراط احلزب
حت����ت �سق����ف الوف����اق والدول����ة
وامل�صلحة الوطنية العليا.

الوزير ال�سابق وديع اخلازن

¡ �رشطان ال تراجع عنهما
علم �أن �رشطني ت�ش��دد عليها مرجعية �سيا�س��ية كربى
يف الب�لاد ،م��ن �أج��ل دخ��ول احلكوم��ة ،وهم��ا� :أن ال
تعط��ي وزارة الدف��اع ووزارة الداخلي��ة �إىل ح��زب
«الق��وات اللبنانية» ،و�أن تكون حقيب��ة وزارة املالية
من ح�صته.
¡ اعرتاف
علم �أن رئي����س احلزب التقدم���ي اال�شرتاكي النائب
وليد جنب�ل�اط� ،أكد �أمام جمموعة من زواره �أن �إيران
انت�رصت يف املنطقة ،معرتف ًا ب�أننا «�أخط�أنا التقدير
ب�ش�أن الفر�س».
¡ ته ُّيب من وزارة البيئة
ُعل���م �أن �أكرث من جه���ة �سيا�سية تتهي���ب من ت�س ُّلم
حقيبة «البيئ���ة» يف احلكومة ،ب�سبب تعثرُّ اخلُطط
واحللول ملعاجلة م�شكلة النفايات ،وو�صفت م�صادر
نيابية الأمر بـ«ك���رة نار» ،معتربة �أن هذه احلقيبة
بحكم الواق���ع البيئي �أه ّم و�أخطر من �أن تكون
باتت ُ
�سيادي���ة �أو خدماتية ،لأنها �أ�ضح���ت وزارة حياتية
ب�صحة املواطن.
متا�س مبا�رش ّ
على ّ
¡ �صعب
ر�أى م�ص��در دبلوما�سي �أنه م��ن ال�صعب حتييد لبنان
ع��ن اال�شتباك الإقليمي ،الفت�� ًا �إىل �أن طهران ودم�شق
ك�سبا ق�ص��ب ال�سبق بتهنئتهما الرئي�س العماد مي�شال
عون ،ف�سارع �سف��راء دول اخلليج �إىل رئي�س احلكومة
املكلَّ��ف �سع��د احلري��ري للتهنئ��ة ،دون �أن يقوم��وا
بالواجب الربوتوكويل نحو رئي�س اجلمهورية.
¡ من يتحمل امل�س�ؤولية؟
عب م�س����ؤول يف �سف���ارة خليجية ام���ام �شخ�صية
رّ
لبنانية ع���ن ا�ستيائه الن اول املهنئ�ي�ن من الدول
العربية لرئي����س اجلمهوري���ة كان موف���د الرئي����س
ال�سوري ب�شار اال�س���د ،واول املهنئني من غري العرب
كان وزي���ر خارجي���ة ايران ،فب���ادره امل�ضيف ،انتم
تتحملون امل�س�ؤولية بع���دم ار�سال موفد وهذا دليل
على احلر�ص على دعم العهد
¡ «فاول» كبري
اعت�بر م�س���ؤول رفي��ع يف ح��زب «الق��وات اللبنانية»
ان االجتم��اع العاج��ل ل�سف��راء دول جمل���س التعاون
اخلليج��ي مع رئي�س احلكومة املكل��ف �سعد احلريري،
كانت مبثابة «فاول» متعمد وفا�ضح لأنه بدا وا�ضح ًا
�أنه جاء كردعلى ا�ستقبال الرئي�س عون ملوفدالرئي�س
اال�س��د ،والوزير حممد جواد ظري��ف ،وهي خطوة غري
موفقة �سيا�سيا ،ولو كانت مبعنى فاتورة.
¡ للحرق
جزمت او�ساط احلزب التقدمي اال�شرتاكي ان غالبية
اال�سماء املتداولة لتويل حقائ���ب وزارية تندرج يف
اطار احلرق او االح�ت�راق الذاتي ،الن اال�سماء تكون
بع���د االتفاق على توزيع احلقائ���ب وهو �أمر يحتاج
للتن�ضيج.
¡ خطاب اال�ستقالل
علم �أن الرئي�س العماد مي�شال عون بد�أ بو�ضع اخلطوط
العري�ض��ة خلط��اب عي��د اال�ستق�لال ،حي��ث �سيك��ون
خطاب�� ًا وطني ًا جامع�� ًا لكل اللبناني�ين ،و�سري�سم من
خالله �آفاق املرحلة املقبلة.
¡ ح�سب احلجم
يقال �أن اتفاق��� ًا بني رئي�س احلكوم���ة املكلف �سعد
احلري���ري والنائ���ب وليد جنبالط عل���ى عدم تلبية
مطالب���ة «القوات اللبناني���ة» الوزارية التي حتاول
�أن تنتزع ح�ص���ة م�ضاعفة عن حجمها التمثيلي يف
جمل����س النواب ،و�أن هناك اتفاق ًا ليكون لـ«القوات»
مبا يتنا�سب وحجمها التمثيلي من جهة ،و�أن ال تلبي
�رشوطها املنفوخة من جهة ثانية.
¡ انفراجات
ب�رشت م�صادر �سيا�سية بانفراجات كبرية مقبلة على
لبنان ،بعد ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،يف وقت علم فيه
�أن �إقبا ًال �شديداً �سي�شهد البلد يف �أعياد نهاية العام.
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لعنة األسد تحل بهيالري ..المجنون األميركي يهزم الفاسدة
اجنلى غب���ار املعرك���ة الرئا�سية يف
الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة عن فوز
الرثي الأمريك���ي دونالد ترامب الذي عرفه
العامل مبواقف���ه املثرية للج���دل ،ملحق ًا
هزمية مدوي���ة باملر�شح���ة الدميقراطية
وزير اخلارجية الأمريكية ال�سابقة هيالري
كلينتون.
ثم���ة عنا�رص عدي���دة ت�سببت بهزمية
كلينت���ون� ،أوله���ا �أن ع���دداُ م���ن واليات
اجلن���وب الأمريك���ي ،ما ت���زال العن�رصية
متف�شية فيها ،وخ�صو�ص ًا بالن�سبة للمر�أة،
ولهذا انحازت �إىل جانب املر�شح  -الرجل.
ثانيه���ا� :أن الناخبني من �أ�صل افريقي
مل ي�صبوا كما هو متوقع ب�أغلبية �ساحقة
�إىل جان���ب هي�ل�اري ،وخ�صو�ص��� ًا �أنه يف
عهد الرئي�س اوباما ذي الأ�صول االفريقية،
ح�صل���ت العديد م���ن احل���وادث واعمال
القت���ل �ضد الزنوج ،مب���ا ذكرهم بالأعمال
العن�رصية التي كان���ت جتري �ضدهم يف
ما م�ضى ،ودور الع�صابات العن�رصية مثل
كوكال�س كالن وغريها.
ثالثها� :سل�سلة الف�ضائح التي الحقت
املر�شحة الدميقراطية� ،سواء ب�ش�أن ت�رسيب
وثائق اخلارجي���ة الأمريكية� ،أو من خالل
اعرتافه���ا يف مذكراتها ب����أن وا�شنطن هي
من اخرتع «داع�ش» لتقوم باحلروب بد ًال
منها يف عدد م���ن دول العامل ،وخ�صو�ص ًا
يف ال�شـرق الأو�س���ط وحتديداً يف �سورية،
وهو ما انعك�س �أي�ض ًا خارج كل التوقعات
بتحييد �أ�ص���وات امل�سلمني ،وعدم الإقبال
عل���ى ت�أييدها رغ���م كل العن�رصية التي
�أبرزها دونالد ترام���ب �ضد الإ�سالم ،ال بل
�أنه نال ن�صيب ًا من امل�سلمني.
رابعها :وكانت �رضبة قا�صمة لهيالري
ب�إع�ل�ان ويل ويل العه���د ال�سعودي حممد
ب���ن �سلمان وهو يف طريق���ه �إىل الواليات
املتح���دة يف �آخ���ر زيارة له ع���ن متويل
الريا�ض ملعركة كلينتون ب�أكرث من ع�رشين
باملئة من تكاليف حملتها االنتخابية.
وخام�سه���ا :وهو م���ن االهمية مبكان،
�رشهها لتلقي الهدايا.
و�ساد�سها :ال���دور الرو�سي البارز الذي
لع���ب �إىل جانب ترامب ،ب�سب���ب �سيا�سة
هيالري امل�ستفزة ملو�سك���و �إبان ت�سلمها

ترامب معلناً فوزه

وزارة اخلارجي���ة ،وهو م���ا جعل الرئي�س
بوتني يف�صح علن ًا عن هذا املوقف.
�إذا كان���ت ه���ذه الأ�سب���اب وغريه���ا
الكث�ي�ر ت�سبب يف هزمي���ة كلينتون التي
كان���ت ا�ستطالعات الر�أي االمريكية تتوقع
فوزه���ا ،ف�إن هذه املعركة تركت ندوب ًا يف
اجل�س���د الأمريكي ال ميكن عالجها �رسيعاً،
لأنه���ا ك�شفت ال�رشخ اخلط�ي�ر يف النظام
الأمريكي على �شتى امل�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعي���ة ،و�أن العباءة
الدميقراطي���ة التي تتغن���ى بها بالد العم
�سام ،تزرع كل �أن���واع ال�شقاق والإنق�سام،
وقد متهد لزل���زال ،ال يعرف �أحد كيف يبد�أ
وينتهي ،ويلحقها بالإمرباطوريات القدمية
التي اندثرت.
وفع�ل�اً  ،هذا ما �رشع فيه عدد كبري من
الباحثني الأمريكي�ي�ن ،الذي �أكدوا �أن هذه

االنتخاب���ات ،متيزت ب�أنه���ا الأكرث بذاءة
يف التاري���خ الأمريكي ،مما جعل الكثريين
ينبهون مما و�صفوه بـ «احلرب الأهلية»،
وع���ودة حروب قبائل وع�صابات و�رشكات
اجلنوب وال�شمال.
ق���د يق���ول كث�ي�ر م���ن منظ���ري
«الدميقراطي���ة» احلديث���ة ،وي�ساري���ي
الليربالية املتوح�ش���ة الذين حتولوا بعد
انهيار االحت���اد ال�سوفيات���ي� ،أن يف ذلك
مبالغ���ة ،وزاعم�ي�ن �أن «الدميقراطي���ة»
الأمريكية تعال���ج �أمرا�ضها وجتدد نف�سها،
لكن الواقع هو غري هذه النظريات ،فعلماء
اجتم���اع الأمريكيون ب���د�أوا يطرحون كما
�أ�سلفنا «خطة �سالم» �أهلية ،ب�سبب اخللل
الفادح ال���ذي برز يف النظ���ام الر�أ�سمايل
الأمريكي املتوح�ش الذي �أف�سح يف املجال
لفا�سدة كبرية م���ن وزن هيالري كلينتون،

(�أ.ف.ب)

وجمنون مته���ور ،كحال دونالد ترامب من
الو�صول �إىل خو�ض ال�سباق الحتالل البيت
الأبي�ض.
وقد عك�س���ت جملة «فورين بولي�سي»
هذا الواقع الأمريكي امل�ضطرب ،بت�أكيدها
«�أن امل�ؤ�س�س���ات والثوابت الأمريكية متر
اليوم ب�أكرث املراح���ل �صعوبة يف الع�رص
احلدي���ث وتواج���ه حتدي���ات وا�ستهداف ًا
للأ�س�س الأخالقية للدميقراطية الأمريكية».
وب����أي ح���ال ،فق���د �أظه���رت ه���ذه
االنتخابات م���دى االنق�س���ام الذي نخر
املجتمع الأمريكي ،ومدى ال�سيئات التي
يرتكبها احلزبان احلمهوري والدميقراطي
يف عملي���ات اختي���ار مر�شحيهما ،ومدى
حتك���م الر�أ�سم���ال املتوح����ش بالنظام
ال�سيا�س���ي الأمريكي ،ال���ذي مينع تطور
احلي���اة ال�سيا�سية نح���و تعددية حزبية

حقيقي���ة ميكنها خ���رق ه���ذا «التابو»
االحتكاري ،للحزبني الأ�سا�سيني.
و�إذا كانت اخلا�رسة الدميقراطية تو�صف
ب�رشاهة الطموح نحو املال وال�سلطة ،ف�إن
منتقديها ي�أخذون عليها عندما كانت حتتل
مركز وزارة اخلارجية الأمريكية ،جموحها،
امل�ضطرب ،الذي جعله���ا تقوم بانقالبات
فظيعة يف ال�سيا�سات اخلارجية الأمريكية،
خ�صو�ص ًا يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،حيث
ترجم���ت مفهوم «املحافظ�ي�ن اجلدد» بـ
«الفو�ض���ى اخلالقة» ،و�أخذته���ا الن�شوة
�إىل حده���ا الأق�صى با�سقاط معمر القذايف
يف ليبيا ،وح�سني مبارك يف م�رص ،وزين
العابدين بن علي يف تون�س ،وا�ستخدمت
ما يطل���ق علي���ه «الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي»
كالأخوان امل�سلم�ي�ن ،يف م�رشوع نهجها
الإجرامي ،واعرتفت بخلق «داع�ش» لأنها
ظلت م�رصة على ا�سقاط الرئي�س ال�سوري
ب�ش���ار الأ�سد ،مع العل���م �أنها �صوتت �إبان
كانت ع�ض���واً يف الكونغر����س �إىل جانب
ج���ورج بو�ش االبن ،يف حربه على العراق
عام .2003
ب�أي ح���ال ،ف�إن���ه �إذا كان���ت هيالري
كلينت���ون �سيئة ف����إن ذل���ك ال يعني �أن
دونالد ترامب �سيك���ون خمتلف ًا يف نهجه
اال�ستعم���اري واملنح���از بكليت���ه للعدو
ال�صهيوين ،ذلك لأن النظام الأمريكي يبقى
حمكوم ًا مب�ؤ�س�سات هي من يحدد ال�سيا�سة
الأمريكي���ة ،تب���د�أ ب���وكاالت املخاب���رات
الأمريكي���ة ،ومتر باملجمع���ات الع�سكرية
ال�صناعية ،وال تنتهي باللوبيات و�أخطرها
اللوبي ال�صهيوين.
مهما يكن ،ف�إن هيالري كلينتون انتهت
وحتول���ت �إىل ذمة التاري���خ ،ورمبا ي�صح
القول فيها «�أن لعنة �أ�سد �سورية حلقتها»
بحيث قد ال جتد لها مكان ًا حتى يف قبور
التاريخ.
واخلال�صة لهذه التجربة الأمريكية �أن
الفو�ض���ى اخلالقة الت���ي ابدعتها الذهنية
الأمريكي���ة يوم ًا قد تبد�أ ت�رضب يف �أعماق
املجتم���ع الأمريكي ..فلننتظ���ر امل�ستقبل
القريب.

�أحمد زين الدين

هــذا مــا قــد يعــوق والدة الحكـومــة الـعتـيــدة
الري���ب �أن االنتخابات الرئا�سي���ة اللبنانية التي
�أف�ضت اىل و�صول العماد مي�شال عون اىل ق�رص بعبدا،
لي�ست ك�سابقاتها ،على الأقل منذ �إقرار �إتفاق الطائف
يف العام  ،1989ال���ذي بد أ� ي�شق طريقه نحو التنفيذ،
بعد تطبيق امليثاقية ،وذلك بت�صحيح خلل التمثيل
امل�سيحي يف م�ؤ�س�سات الدول���ة ،ال�سيما الد�ستورية
منها ،الذي دام نحو  26عاماً.
فهي امل���رة الأوىل التي �شهد فيها لبنان �إنتخاب
رئي�س ،ه���و الأكرث متثي�ل�اً يف ال�ش���ارع امل�سيحي،
ٍ
ويحظى بت�أيي ٍد �شعبيٍ وا�سعٍ لدى خمتلف املكونات
وعلى امتداد اجلغرافيا اللبنانية ،وهذا الأمر �سي�ؤدي
حتما اىل نف�ض الإحباط ل���دى ال�شارع املذكور ،بعد
بدء ا�ستعادة حقوقه امل�سلوبة منذ الطائف ،بالتايل
�إنهاء حالة التهمي�ش ورفع الغنب عن امل�سيحيني.
وال�شك �أن م�س�ي�رة ا�ستعادة احلقوق هذه� ،ستمتد
اىل باقي امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،بخ�صو�ص ًا جمل�سي

النواب والوزراء ،فبالت�أكي���د لن يبقى و�ضع التمثيل
امل�سيح���ي يف الربملان على ما ه���و عليه راهنا� ،أي
�أن تك���ون بع�ض املقاع���د النيابية جوائ���ز تر�ضي ٍة
لزعامات وتياراتٍ م���ن طوائف �أخرى ،خ�صو�ص ًا بعد
تقارب التيار الوطني احل���ر والقوات اللبنانية ،التي
�أدت دورا مف�صلي��� ًا يف االنتخاب���ات الرئا�سية ،وقد
ي�ؤ�س�س اىل حتالف �إنتخابي و�سيا�سي ،يرتجم عملي ًا
يف احلكومة واالنتخابات النيابية املقبلة ،ما ي�سهم
يف يعزز احل�ضور امل�سيحي يف خمتلف امل�ؤ�س�سات،
وي����ؤدي اي�ض���ا اىل ا�ضمح�ل�ال بع����ض الزعام���ات
امل�سيحية التقليدي���ة ،وتراجع متثيل حزب الكتائب
ال���ذي غرد خارج �رسب الق���وى امل�سيحية اال�سا�سية
يف االنتخاب الرئا�سي ،بر�أي مرجع �سيا�سي.
ويف الوق���ت عين���ه ،ي���رى املرج���ع �أن تطبيق
امليثاقية ،ق���د يكون له تداعياتٍ �سلبي ٍة على م�س�ألة
ت�شكيل احلكومة العتي���دة ،خ�صو�صا من القوى التي

اعت���ادت الهيمنة على حق���وق امل�سيحيني ،لناحية
متثيله���م النيابي ،وحتى ت�أدية دور «التحكيم» ،يف
الق�ضاي���ا الكربى ،كرعاية احل���وار الوطني والتفاهم
على الأمور امل�صريية ،بد ًال من رئي�س اجلمهورية،
وال ي�ستبعد املرجع �أن ي����ؤدي هذا الأمر بالقوى
املت�رضرة ،من «و�ضع الع�صي يف دواليب الت�شكيل»،
ملحاولة احلفاظ على مكت�سباتها.
وي�ؤك���د املرج���ع �أن حزب اهلل و«الق���وات»� ،شكال
وي�ش���كالن اىل جان���ب التيار والوطن���ي احلر وتكتل
التغي�ي�ر واال�صالح رافعة العهد اجلديد ،رغم االختالف
بينهم.
فقد �أدى ثباتهم اىل اىل �إي�صال مر�شحهم اىل �سدة
الرئا�سة الأوىل ،ودائما بر�أي املرجع.
�أم���ا بالن�سبة لتيار امل�ستقب���ل ،فقد حقق زعيمه
الرئي�س �سع���د احلريري هدفه بالع���ودة اىل احلكم،
يف ظ���ل الأزمة املالية التي مر بها� ،إ�ضافة اىل ظهور

ان�شقاق داخل تياره ،كحركة الوزير امل�ستقيل ا�رشف
ريفي ،ومتاي���ز الرئي�س ف�ؤاد ال�سني���ورة ،وقد ت�سهم
ع���ودة الأول اىل ال�سلطة يف حل م�شكالته املذكورة،
خ�صو�ص��� ًا �أن فريق عمله يح���اول �أن يظهره ب�صانع
احللول ،وق���د ي�ضع ذلك حداً للتدهور املايل وتراجع
اخلدمات والت�صدعات ،التي يعانيها فريقه.
�إن �إنتخاب الرئي�س الق���وي العماد عون� ،سيوقف
�أي�ضا لتفرد بال�سلطة لأي فريق ،وحتما �سيكون «التيار
الأزرق» �رشيك ًا يف حكم «العه���د الربتقايل» ،ولكن
من دون ا�ستئثاره و�سواه ،ب�إدارة الدولة ،خ�صو�صا �أن
للعماد ت�أييد لدى خمتلف املكونات اللبنانية ،ولي�س
يقت�رص ح�ضوره ال�شعبي يف مكون معني ،وقد يطالب
بتوزير �شخ�صيات من خارج ال�شارع امل�سيحي ،وهذا
يخفف من حدة الت�شنج الطائفي واملذهبي.
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من هنا وهناك

ترامب رئيسًا ...ماذا عن الشرق األوسط؟

¡ قلق �أردين

تطابقت معلومات تقاري���ر ا�ستخبارية �أردنية،
حول موا�صلة النظام ال�سع���ودي ات�صاالته مع
الع���دو «الإ�رسائيلي» يف �إط���ار اال�ستعدادات
لتفجري الأو�ض���اع يف اجلنوب ال�سوري ومنطقة
اجل���والن ،وهذه اال�ستع���دادات ت�شم���ل جتنيد
مقاتلني �إ�ضافيني ،و�ض ّخ �أ�سلحة باجتاه الأرا�ضي
ال�سورية ،وذلك بحاجة �إىل م�شاركة �أردنية بهذا
ال�شكل �أو ذاك لوج�ستي ًا وتدريب ًا ،وفتح م�سارات
ت�سلل ومناطق عبور لتنقّل الإرهابيني� .أمام هذه
املعلومات ،يخ�شى النظ���ام الأردين من �أمرين:
الأول ،انفج���ار الغ�ضب ال�شعبي احتجاج ًا على
ال�سيا�سة واملواقف ال�سعودية ،وما متار�سه من
�ضغوط وتهديدات بوقف امل�ساعدات االقت�صادية
 ،و�سعيه���ا لتحويل ال�ساحة الأردنية �إىل قاعدة
ارهابية �ضد ال�شع���ب ال�سوري� .أما الأمر الثاين،
فهو تخ ّوف ال�شارع الأردين من ارتدادات الإرهاب
ال���ذي ترعاه اململكة العربي���ة ال�سعودية ،وما
ميك���ن �أن ت�ستغله قطر يف ه���ذا الو�ضع ،والتي
دفع���ت م���رات عدي���دة بخالي���ا �إرهابي���ة �إىل
ال�ساح���ة االردنية .كم���ا �أف���ادت التقارير ب�أن
هن���اك �أو�ضاع ًا �صعبة مقبل���ة على الأردن ،من
حي���ث �إقدام املجموع���ات امل�سلّحة على تنفيذ
عمليات �إرهابية �ضد �أه���داف �أردنية ر�سمية �أو
مت�س املراف���ق العامة ،وامل�صالح الأجنبية؛ من
ّ
�رشكات وبعثات دبلوما�سية ،وما �شهده الأردن
يف الف�ت�رة الأخرية م���ن تفج�ي�رات وعمليات
و�إطالق نريان على بع�ض الأهداف قد يتط ّور يف
املرحلة املقبلة عدداً ونوعية.

¡ �إعالمية مينية تر ّد على ال�سفري
ال�سعودي

ترامب  -كلنتون :ف�ضائح املناظرات

يعي�ش العرب وامل�سلمون قلقًا
غري م�سبوق بو�صول دونالد ترامب
اىل ال�سلطة يف الواليات املتحدة
االمريكي����ة ،ب�سب����ب ت�رصيحات
ترامب العن�رصية جتاه امل�سلمني
الت����ي رافقت حملت����ه االنتخابية
والتي ا�ستاء منها اجلميع وف�ضّ لوا
كلينتون التي عرفت بقدرتها على
تدوير الزوايا �أكرث.
وكما هو مع����روف دائمًا ف�إن
خط����اب املر�ش����ح يختل����ف عن
خطاب الرئي�س الذي ي�صبح رئي�سً ا
م�س�����ؤوال عن �شع����ب بكامله وال
يعود بحاجة للعب على الغرائز
والعواطف لك�سب الأ�صوات ،لذا لن
يكون هناك خوف على الأمريكيني
من �أ�صول م�سلم����ة اال ملن يثبت
�أنه يعي�ش بطريق����ة غري �رشعية
�أو يق����وم ب�أعمال غ��ي�ر م�رشوعة
يف الواليات املتحدة مثلهم مثل
باقي املهاجري����ن غري ال�رشعيني
الذين هددهم ترامب مبحا�سبتهم
وطردهم.
�أم����ا بالن�سبة لل�رشق االو�سط،
فيمكن التكهن ب�سيا�سة الواليات
املتح����دة يف ه����ذه املنطقة من
خ��ل�ال م����ا �أعلن����ه ترام����ب عن
�سيا�ست����ه اخلارجي����ة يف وق����ت
�سابق خالل حملت����ه ،وباالخ�ص
يف ملفات ثالث هي االهم:
 املل����ف الن����ووي االي����راين:عار�����ض ترامب االتف����اق النووي
االيراين واعتربه م�رضًا بالواليات
املتح����دة ،وك�س����ب بذل����ك ت�أييد
اللوبي اليهودي يف �أمريكا وت�أييد
أي�ضا ،ولكن جتدر اال�شارة
نتنياهو � ً

اىل �أن االتفاق النووي االيراين هو
اتف����اق دويل �ص����در مبوجبه قرار
م����ن جمل�س االمن الدويل مبوجب
الف�صل ال�سابع �أي انه ملزم لكافة
ال����دول ،كم����ا يعني ع����دم قدرة
االمريكيني عل����ى تعطيله ،كل ما
ميكن للأمريكي��ي�ن �أن يقوموا به
هو ال�ضغ����ط على �رشكاتهم لعدم
اال�ستثم����ار يف ال�س����وق االيراين،
وهذا ي�رض بال���ش�ركات الأمريكية
بالدرج����ة االوىل� ،أو �أن يقوم����وا
بفر�ض عقوب����ات �آحادية جديدة
عل����ى ايران وهذا ل����ن ي�ؤثر كثريًا
عل����ى االيراني��ي�ن ،لأن ال�س����وق
العاملي مفتوح �أمامهم.

ترامب :الحل في سوريا
يجب ان يكون سياسيا
بالتعاون مع الروس

 املوقف من االرهاب :تعتربكلينتون �أنه ميكن اعتماد «ال�صرب
اال�سرتاتيجي» مع االرهابيني يف
�سبيل حتقيق مكا�س����ب �أكرب هي
�إع����ادة ت�شكيل ال���ش�رق االو�سط،
واالطاح����ة بالنظ����ام ال�س����وري
و»منعه م����ن قتل املدنيني» كما

عبرّ ت هي يف منا�سبات عدة وكما
عربت املجموع����ات املوالية لها
�ضم����ن وزارة اخلارجية االمريكية
يف ر�سالة اعرتا�ضيةغري م�سبوقة
مت ت�رسيبه����ا الو�سائ����ل االعالم
ّ
الحراج الرئي�����س الأمريكي باراك
اوباما.
بينما يعترب ترامب ان كلينتون
واالدارة االمريكية هم من �صنعوا
االرهاب وقام����وا بتكبريه اىل �أن
�أ�صبح وح�شً ����ا ال ميكن ال�سيطرة
علي����ه ،ل����ذا يج����ب القط����ع مع
املمار�سات ال�سابق����ة وحما�سبة
امل�س�ؤول��ي�ن عن متوي����ل االرهاب
من ال����دول اخلليجية ،والتي كما
ك�شفت ويكليك�س عن كلينتون A
انها كانت تع����رف ان احلكومات
القطري����ة وال�سعودية نف�سها هي
من متوّل االره����اب ،ولي�س بع�ض
االفراد االثرياء اخلليجيني ولكنها
غ�ضت النظر و�سهلت ذلك».
 املوق���ف م���ن الق�ضي���ةال�سورية� :أعل���ن ترامب �رصاحة
�أن �أولويت���ه الق�ض���اء عل���ى
داع����ش ولي����س عل���ى الرئي�س
ال�س���وري ب�شار اال�س���د بعك�س
هيالري كلينت���ون التي �أعلنت
�أنه���ا �ستقط���ع م���ع �سيا�س���ة
اوبام���ا امل�ت�رددة ،و�ستزيد من
الدع���م الع�سك���ري للمعار�ضة
«املعتدلة» وخ�صو�ص ًا الأكراد
واملجموعات ال�سنية كما �أعلنت
ه���ي نف�سه���ا يف ت�رصيحاتها
خ�ل�ال احلملة ،وق���د ر ّد ترامب
خ�ل�ال املناظ���رة التلفزيونية
على كلينت���ون بقوله «من هم
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ه�ؤالء؟ �أن���ت ال تعرفني من هي
هذه املجموع���ات التي تريدين
ت�سليحها ،وهذا هو اخلط أ� نف�سه
ال���ذي ارتكبتي���ه يف ال�ساب���ق
و�ساهم يف ن�شوء داع�ش».
ويرى ترامب �أن احلل يف �سوريا
يجب ان يكون �سيا�سيا بالتعاون
مع الرو�س ،و�أن الأمريكيني عليهم
�أن يتخلوا عن ا�سرتاتيجية تغيري
الأنظمة بالقوة.
انطالقًا م����ن كل ذلك ،جند �أن
القل����ق يف منطقة ال�رشق االو�سط
م����ن و�ص����ول ترامب غ��ي�ر مربر،
بالعك�س ،ف�إن َ�ص����دَق ترامب يف
تنفي����ذ وع����وده ح����ول ال�سيا�سة
اخلارجي����ة يف ال���ش�رق االو�سط،
فقد يكون ه����ذا الأمرم�سه ًال للحل
يف �سوريا،وق����د ن�شهد ح ًال للنزاع
ال�سوري يف العام املقبل باالتفاق
بني الرو�س واالمريكيني ،لكن هذا
التفا�ؤل قد يعرقله قدرة البنتاغون
يف هذه الفرتة الفا�صلة على قلب
موازي����ن القوى عل����ى االر�ض يف
�سوريا ،بحيث ي�صبح با�ستطاعته
�أن يفر�ض وجهة نظر خمتلفة �ضد
رو�سيا عل����ى الرئي�س اجلديد .من
هنا ،ف�����إن الأ�شه����ر الفا�صلة بني
 8ت�رشي����ن الث����اين  2016و�شباط
� ،2017ستكون حمفوفة باملخاطر
امليدانية يف �سوريا حيث �سيعمد
كل ط����رف اىل حماول����ة قل����ب
موازي����ن الق����وى ل�صاحل����ه ،لكي
يفر�ض وجهة نظره على الرئي�س
الأمريكي اجلديد.

د .ليلى نقوال

ر ّدت �إعالمي��ة ميني��ة بق�س��وة عل��ى ت�رصيحات
م�رسبة ل�سفري �سعودي اعترب �رضب اليمن مماثل
َّ
ل�رضب الزوجة .وقال��ت الإعالمية منى �صفوان
لل�سف�ير ال�سع��ودي يف وا�شنط��ن :اليم��ن لي�س��ت
زوجة �سعودية ي�رضبها زوجها بالعقال ..اليمن
متوجة على عر�ش
�سيدة اجلزيرة العربية ،وملكة َّ
احل�ض��ارة ..احل�ض��ارة لي�ست حجارة ي��ا �سفري..
و�أ�ضاف��ت :م�ؤ�سف �أن تنتقل ثقافة �رضب الن�ساء
والعبودية التي ّلوثت العقل العربي �إىل ال�سيا�سة
على ل�سان ال�سفري ال�سعودي.
وكان��ت �إجاب��ة ال�سف�ير ال�سع��ودي يف وا�شنطن
حول ا�ستخدام قنابل عنقودية يف اليمن� ،أثارت
جد ًال وا�سعاً ،حيث ر�أى العديد فيها «�سخرية من
اليمنيني ،و�إهانة للمر�أة ال�سعودية».
وح�س��ب مقط��ع فيدي��و مدت��ه  12ثاني��ةُ ،ن��شر
�شب��ه ال�سف�ير ال�سعودي عبد
الأ�سب��وع املا�ضيّ ،
اهلل ب��ن في�ص��ل بن تركي ب��ن عب��د اهلل �آل �سعود
التدخل الع�سك��ري ال�سعودي يف اليمن بـ«�رضب
ّ
ال��زوج لزوجته» ،وذل��ك رداً على �س�ؤال ل�صحيفة
«انرت�سبي��ت الأمريكي��ة» ح��ول :ه��ل �ستتخلون
عن ق�صف اليم��ن بالقناب��ل العنقودية؟ فاعترب
ال�سفري �أن هذا ال�س�ؤال �شبيه ب�س�ؤال :هل �ستتخلى
عن �رضب زوجتك؟!

¡ ال «وريث» ناجح ًا يخلف عبا�س

�أف����اد متابعون لل�ش�����أن الفل�سطيني �أنه حتى
الآن ال �أحد م����ن الأ�سماء املطوحة واملتدا َولة
لـ«وراثة» الرئي�س حمم����ود عبا�س ا�ستطاع
جت����اوز ن�سب����ة احل�س����م �أو عالم����ة االجتياز
والعبور ،فكل من ه����ذه الأ�سماء له حما�سنه
وم�س����او�ؤه ،وبع�ضه����ا مقبول م����ن املجتمع
الدويل لكنه ال يتمت����ع ب�شعبية كافية داخل
ال�ساحة الفل�سطيني����ة ،والبع�ض الآخر تربطه
حتالفات داخل حركة «فتح» ،لكنه مل ينجح
يف م ّد اخليوط وبناء التحالفات املطلوبة يف
الإقليم.
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عربي ـ دولي
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ّ
رسالة روسية الى نصرالله ..خطاب وشيك لألسد من حلب
ما �إن انطلق���ت حمرّكات الإنتخابات
الرئا�سي���ة الأمريكية حت���ى �أعلنت وزارة
الدف���اع الرّو�سية ع���ن الإ�ستعداد –خالل
ال�ساعات املقبلة -للبدء بتوجيه �رضبات
ملعاقل امل�سلّحني يف حلب ،عرب ا�ستخدام
�صواري���ح «كاليبري» املجنّح���ة ،تزامنا
مع الإعالن عن اق�ت�راب حاملة الطائرات
الرو�سية «كوزنت�س���وف» امل�صنّفة «قوّة
مو�سكو ال�ضّ اربة» من ال�سواحل ال�سوريّة..
لعلّ���ه التوقي���ت الأمثل ال���ذي انتظرته
مو�سك���و ودم�شق للإنط�ل�اق بالعمليّات
الع�سكري���ة الأ�ضخ���م و�إجن���از احل�س���م
الع�سك���ري يف �أ ّم املعارك حلب يف ذروة
ان�شغ���ال وا�شنطن بالور�شة الرّئا�سية ،يف
وق���ت اجمع���ت تقارير �صحفي���ة غربية
على الإ�ش���ارة اىل ا ّن احل�شود الع�سكرية
ال�ضخم���ة للق���وات ال�سوري���ة واحلليفة
�شماال �ستت���وزّع عمليّاتها باجتاه معاقل
امل�سلح�ي�ن يف �رشق��� ّي حل���ب ،على ان
تتوجّ ه قوّات اخرى باجتاه مدينة الباب،
�أُحلق���ت بتقرير ل�صحيف���ة «دايلي ميل»
الربيطانية ،لفتت فيه اىل ا ّن الإ�ستعدادات
الع�سكرية ال�سورية -الإيرانية -الرو�سية
يف ال�شم���ال ال�س���وري الت���ي باتت غري
م�سبوق���ة� ،سيوازيها عملي���ات كربى يف
حميط دم�ش���ق ،مرجّ حا ظهورا مفاجئا –
بات و�شيكا -للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
يف حلب ،ع�ب�ر اطاللة تاريخية �ست�ؤ�سّ �س
ال�ستحقاقات ميداني���ة هامة على ابواب
العام اجلديد.
ال�صحيف���ة الت���ي لفت���ت اىل ثبات
القيادة الع�سكرية ال�سورية وحلفائها يف
مقارع���ة احلرب ال�شرّ �س���ة التي تواجهها
�سوري���ة من���ذ اكرث م���ن خم�س���ة �أعوام،
اعتربت ا ّن دم�ش���ق باتت حم�صّ نة بنخبة
املقات�ل�ات والأ�ساطي���ل البحرية و�أنظمة
الدّف���اع الرو�سية يف وج���ه اي �سيناريو
قد تلج أ� الي���ه الإدارة الأمريكية اجلديدة
�ض��� ّد �سورية ،كا�شف���ة ا ّن ال�صّ �ي�ن بد�أت
حت�ش���د بعيدا ع���ن ال�ضو�ض���اء تر�سانة
ع�سكرية �ضخم���ة اىل جانب رو�سيا ..وما
ذكرته ال�صحيف���ة الربيطانية تقاطع مع
بيان للخارجيّ���ة الرو�سيّة يف الثالث من

معركة حلب احلا�سمة على الأبواب

اجلاري ،حيث �أعلن���ت ا ّن مو�سكو وبكني
�أبرمت���ا اتفاقيّة باتت ت�سم���ح بالتعاون
الع�سك���ري ملكافح���ة الإره���اب «خارج
حدود البلدين» ،على وقع ت�أكيد وكاالت
�أنباء دوليّ���ة ومرا�سلني ميدانيني ،ازدياد
عدد امل�ست�شاري���ن الع�سكريني ال�صينيني
اىل جان���ب نظرائهم الرّو����س وال�سوريني
يف قاعدة طرطو�س البحريّة ،مع مالحظة
تواف���د �ضبّ���اط وم�ست�شاري���ن ع�سكريني
م�رصيّ�ي�ن اىل القاعدة من���ذ اوائل ال�شهر
احلايل.
ويف ذروة مع���ارك اجلي����ش ال�سوري
وحلفائ���ه امل�ستمرة بزخ���م يف امليدان
احللبيّ ،حيث �أطبق بالكامل على م�رشوع
� 1070شقة والتالل املجاورة ،تبقى مدينة
الباب قبلة الأنظار يف ظ ّل الإ�رصار الرتكي

■ لق���اء اجلمعي���ات وال�شخ�صي���ات الإ�سالمية يف
لبن���ان ر�أى �أن انتخاب العماد مي�ش���ال عون رئي�س ًا
للجمهورية �أعطى �أجواء تفا�ؤلية على كل الأ�صعدة،
مثني ًا على خطابه الذي �ألقاه �أمام احل�شود ال�شعبية
غ�ص���ت بيت ال�شعب .ودع���ا "اللقاء" الرئي�س
التي ّ
املكل���ف ت�أليف حكومة وا�سع���ة التمثيل ال ت�ستثني
وتعب عن تطلّعات
�أحداً ،وتراعي امل�صلحة الوطنية ،رّ
و�أولويات النا����س ،وتعمل على �إقرار قانون انتخاب
ميثّل النا�س .و�ش ّدد اللق���اء على �رضورة ت�ضافر كل
اجلهود ملعاجل���ة ال�ش�أن االقت�ص���ادي واالجتماعي
واملايل ،من �أجل م�صلح���ة لبنان وال�شعب اللبناين.
رحب اللقاء بزيارة املوفد الرئا�سي
م���ن جهة �أخرىّ ،
ال�سوري ووزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف
للبنان ،لتهنئة الرئي�س العماد مي�شال عون ،متمني ًا
من جميع الدول العربي���ة والإ�سالمية �إعادة تطوير
عالقاتها الثنائية مع لبنان.

على �سباق اجلميع اليه���ا ..يجزم م�صدر
ع�سكر ّي �س���وري ا ّن املدينة الإ�سرتاتيجيّة
ل���ن تكون حتما لأنق���رة ،وا ّن ما ح�شدته
الأخرية من اجل تلك املعركة عدّة وعديدا
ال يتجاوز  145دبابة تركيّة و 4600مقاتل
من امل�سلّحني ،يف مقابل ح�شود للجي�ش
ال�س���وري وحلفائه بات���ت اليوم اكرث من
�ضعفي م�سلّح���ي انق���رة ودبّاباتها ،وال
ي�ت�ردّد امل�صدر يف ت�أكي���د ا ّن اي حماولة
م�سلّح���ة للتوجّ ���ه اىل الب���اب �ستُواجه
با�ستهداف النريان اجلوّية ال�سورية ،على
غ���رار واقعة ق�ص���ف الطائ���رات ال�سوريّة
لرتل م���ن م�سلّحيها يف «ت��� ّل م�ضيق»
كانوا يحاولون التق���دّم باجتاه املدينة..
«اولويّة اجلي�ش ال�سوري ان ينجز عمليّة
حترير الباب قريبا جدا» –يقول امل�صدر-

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،
ق��ال �إن على منتظري نتائ��ج االنتخابات الرئا�سية يف
الوالي��ات املتح��دة ،وم��ا �سي�سف��ر عنها يف م��ا يخ�ص
توهم الإيجابية،
ال�رشق الأو�سط والأقطار العربية ،عدم ُّ
�أو احل ّد م��ن عدوانية ال�سيا�س��ة الأمريكية جتاه ق�ضايا
املنطقة ،خ�صو�ص ًا م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني امل�ضطهد
واملطرود من �أر�ضه.
■ جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية يف جبل لبنان
�أقام���ت احتفا ًال لدعم بناء املبن���ى اجلديد يف ثانوية
ال�سلطان �صالح الدين يف بلدة برجا � -إقليم اخلروب،
وذلك عل���ى مالعب الثانوية .ال�شي���خ د .عبد الرحمن
عما�ش؛ نائب رئي�س اجلمعية ،حتدث عن �أهمية العمل
الرتبوي يف خدمة الأجيال ال�صاعدة والوطن واملجتمع،
من خالل املقررات الرتبوي���ة واملناهج ال�سليمة التي
حتفظ الأجيال من اجلهل وخماطر التطرف واالنحراف.
كما أُ�لقيت كلمات �أخرى دعت �إىل البذل والعطاء.

(�أ.ف.ب)

دون تو�ضي���ح ما اذا كان���ت هذه العملية
�ستلي العملي���ات املتوقعة يف حلب ..او
تتزامن معها.
ويف ال�سياق ،ال ب��� ّد من التوقّف امام
ا�ش���ارة رو�سيّ���ة بدت الفت���ة يف توقيتها
ع�شيّ���ة البيانات الهامة التي اعلنت عنها
وزارة الدف���اع الرو�سيّة الثالثاء املا�ضي..
�إذ �أعل���ن املتحدّث با�س���م الكرملني ليل
الإثنني-الثالث���اء« ،ا ّن الرئي����س الرو�سي
يرى من املنا�سب حاليّ���ا ايقاف العمليّة
اجلويّ���ة الرو�سي���ة يف حل���ب» ،يف وقت
كانت قوّات خا�صة رو�سيّة ت�صل اىل غرب
املدين���ة ،ليت ّم الإع�ل�ان يف اليوم الثاين
مبا��ش�رة ع���ن الإ�ستعداد للب���دء ب�رضب
مواقع امل�سلّحني يف حل���ب ب�صواريخ «
كاليبري» املجنّحة ،مُرفقا بتغطية جوية

■ كم��ال اخلري؛ رئي�س املرك��ز الوطني يف ال�شمال،
متن��ى التوفي��ق للعه��د اجلدي��د ،مطالب�� ًا بت�شكي��ل
ت�ض��م جمي��ع الأطي��اف
حكوم��ة وح��دة وطني��ة
ّ
ال�سيا�سية اللبنانية ،وب��ضرورة �إجراء االنتخابات
النيابي��ة عل��ى �أ�سا�س لبن��ان دائرة واح��دة ،وعلى
مب��د�أ الن�سبي��ة يف موعده��ا الد�ست��وري .م��ن جهة
�أخ��رى� ،أ�ش��اد اخل�ير بالدور ال��ذي ق��ام ويقوم به
ك�صمام
رئي���س جمل�س الن��واب الرئي�س نبيه ب��ري ّ
�أم��ان يف البلد ،خ�صو�ص�� ًا �إدارت��ه احلكيمة جلل�سة
انتخ��اب الرئي���س العماد مي�ش��ال ع��ون ،ورعايته
الدائمة للحوارات ب�ين خمتلف الأطياف ال�سيا�سية
اللبنانية.
رحبت مبا �أعلنه الرئي�س العماد مي�شال
■ حركة الأمة ّ
عون خالل لقائه احل�شود ال�شعبية �أمام ق�رص ال�شعب،
خ�صو�ص��� ًا �أنه �سيعمل على حل امل�شاكل البدائية لكل
اللبناني�ي�ن؛ من توفري النور� ،إىل ت�أمني املياه والبيئة

رو�سيّة مكثّفة لوح���دات اجلي�ش ال�سوري
وحلفائه املتقدّمة على ار�ض حلب ..خرباء
ع�سكريّون رو�س �أدرجوا القرارات املتالحقة
واملتناق�ض���ة يف �سي���اق املفاج�آت التي
يُتقن القي�رص الرّو�سي اطالقها يف التوقيت
املنا�سب الذي يُدل���ل على حدث ع�سكري
هام ينوي املبا�رشة بتنفيذه.
الالف���ت ا ّن اع�ل�ان وزارة الدف���اع
الرو�سيّ���ة الإ�ستع���داد –خ�ل�ال ال�ساعات
القادمة -للبدء با�ستهداف م�سلّحي حلب
عرب ا�ستخدام �صواريخها املجنّحة� ،أعقب
مبا��ش�رة ات�صاال وُ�صف ب «الهام» �أجراه
الدبلوما�س ّي الرّو�سي ميخائيل بوغدانوف،
ب�أمني عام حزب اهلل ال�سيّد ح�سن ن�رصاهلل
عقب لقاء الأخري بوزير اخلارجية االيراين
حممد ج���واد ظريف ليل الإثنني -الثالثاء
خ�ل�ال زيارته اىل بريوت -وفق ما ك�شفت
معلوم���ات �صحافي���ة ايراني���ة -مكتفية
بالإ�ش���ارة اىل ا ّن م�شه���دا �سوريّ���ا جديدا
�ستنق�شع �صورته جيّدا على اعتاب العام
اجلدي���د ،لتتقاطع �إ�شارته���ا مع ما اعلنه
نائب قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثّوري
االيراين العمي���د ا�سماعيل قا�آين منذ ايام،
عرب قول���ه « إ� ّن م�صري احلرب يف �سورية
�سيتحدّد خالل �شهرين!».
ا�سابي���ع حا�سم���ة يف تاريخ احلرب
ال�سورية يُرجّ ���ح انها �ستُف�ضي اىل احل�سم
الع�سك���ري يف اك�ث�ر اجلبه���ات �سخونة
يف ال�شم���ال والو�س���ط ال�سوريّ�ي�ن على
وج���ه التحديد»-وفق م���ا نقلت �صحيفة
«داغ�سافي����س» رّ
النوجيّة ع���ن �شخ�صيّة
�أمني���ة م�رصي���ة �صنّفته���ا ب» رفيع���ة
امل�ستوى» ،مل تنف ارتب���اط زيارة اللواء
علي ممل���وك ال�شخ�صيّ���ة الأمنيّة البارزة
يف �سوري���ة -اىل القاهرة ال�شهر املا�ضي،
بتعاون ع�سكري ب�ي�ن البلدين قد يتمظهر
يف املرحلة املقبلة خارج احلدود امل�رصية
يف �أوج الكبا����ش ال�سعودي-امل�رصي ..مع
ا�شارتها اىل ع���دم ا�ستبعاد توجّ ه م�س�ؤول
م�رصي هام اىل دم�شق قريب ًا للقاء الرئي�س
ب�شار الأ�سد.

ماجدة احلاج

النظيف���ة .و�أعربت «احلركة» ع���ن ثقتها ب�أن انتخاب
العماد ع���ون رئي�س ًا للجمهورية ه���و يف �أحد �أوجهه
أ��ص�ر �سيدها
الهام���ة انت�صار لنه���ج املقاومة التي � ّ
منذ اليوم الأول ،ب�أن العم���اد عون هو اخليار الوحيد
لرئا�سة اجلمهورية.
■ ال�شي��خ ماه��ر عبدال��رزاق؛ رئي���س حرك��ة
الإ�ص�لاح والوحدة ،طالب بحكومة وفاق وطني
جتم��ع كل القي��ادات ،وتع��زز الوح��دة الوطنية،
وترفع املعاناة االقت�صادية عن ال�شعب اللبناين،
تتمثل فيها كل املكونات ال�سيا�سية واملناطقية،
وحتافظ على معادلة اجلي�ش وال�شعب واملقاومة.
العلم��اء ورج��ال الدين
كم��ا طالب��ت «احلرك��ة»
َ
باعتم��اد اخلط��اب الوح��دوي اجلام��ع ،وت��رك
اخلط��اب التحري�ض��ي والفتن��وي ،فاملطل��وب
توحيد اخلطاب والعمل ملواجهة العدو التكفريي
وال�صهيوين.

www.athabat.net
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متى يسقط رهان «إسرائيل»على خالفات الفصائل؟

الأمة بانتظار م�صاحلة فل�سطينية حقيقية بعيدة عن البيانات املنمقة وجمامالت عد�سات الكامريات

تقف الأمة العربية والإ�سالمية
�أم���ام منعطف تاريخي وهي على
عتب���ة املئة عام م���ن وعد بلفور
امل�ش�ؤوم ،الذي خطّ���ه امللك عبد
العزي���ز �آل �سعود بي���ده« :بناء
لإرادة بريطاني���ا ال مان���ع لدينا
من �إعط���اء فل�سط�ي�ن للم�ساكني
اليهود» ،ومئوية اتفاقية �سايك�س
بيكو عام  ،1916التي ما زالت ت�ؤكد
�أنها �سبب العديد من الأزمات يف
املنطقة ،وهذا ما نراه يف العراق
و�سورية واليمن وليبيا والبحرين
وفل�سط�ي�ن ،والزعم���اء العرب ال
يقوم���ون بال���دور املطلوب منهم
من �أجل �إنقاذ املنطقة من �ساي�س
بيكو جديد و��ش�رق �أو�سط جديد،
ليكونوا ق���ادة ل�شعوبهم و�أوفياء
المتهم ،فقد ارت�ضوا الذلة لأنف�سهم
و�أن يكون���وا �أدوات �أ�سا�سي���ة يف
تنفي���ذ امل��ش�روع الأمريك���ي -
«الإ�رسائيل���ي» ،وباعوا �شعوبهم
وبلدانه���م بثم���ن بخ����س مقابل
بقائهم على عرو�شهم ،كما باعوا
فل�سطني.
م���اذا ق���دّم الق���ادة الع���رب
للق�ضي���ة الفل�سطيني���ة منذ مئة
ع���ام ولغاي���ة الي���وم �إال الت�آمر
عليه���ا وبيعها ب�أبخ����س الأثمان
مل�صلحة «�إ�رسائيل»؟ ماذا فعلت
ال�سلطة الفل�سطيني���ة وهي التي
تقم���ع االنتفا�ض���ات امل�سلَّح���ة،
وتن�سّ ق �أمني ًا مع العدو ال�صهيوين
ل�ضبط ال�ساح���ة الداخلية؟ ملاذا
ال يت ّم تقوية املقاومة الع�سكرية

طريق��� ًا لتحرير فل�سط�ي�ن و�إقامة
الدولة ،بدل املفاو�ض���ات املذلّة
مع «�إ�رسائي���ل» برعاية دولية؟
ورئي����س حكومة الع���دو بنيامني
نتنياه���و يقول �إن ما يبعث الأمل
يف نف�س���ه �أن «العديد من الدول
العربي���ة مل تعد ترى يف �إ�رسائيل
عدواً لها ،بل حليفاً» يف مواجهة
ما و�صفه بـ«الإرهاب الإ�سالمي»،
و�إن «املنطق���ة قد اختلفت ،حيث

الساحة الفلسطينية تزداد
مل من
تمزُّ قًا ..وشعبها ّ
الصراعات الداخلية التي
تغيّ ب الخطر «اإلسرائيلي»
وتضيّ ع فلسطين

مل يعد ال�س�ل�ام مع الفل�سطينيني
�رشط ًا لل�سالم مع العرب ،بل �صار
ال�سالم م���ع العرب �سبي ًال لل�سالم
مع الفل�سطينيني».
ال�ساح���ة الفل�سطيني���ة باتت
ممزَّقة ،وم ّل �شعبها من االختالف
ب�ي�ن القي���ادات خ���ارج ال�سياق
الطبيعي ،ويئ����س من ال�رصاعات

الهام�شي���ة الت���ي تغيّ���ب اخلطر
«الإ�رسائيل���ي» وت�ضيع فل�سطني،
كما يئ�س من القادة العرب.
«�إ�رسائيل» التي ت�ستفيد من
اخلالفات ب�ي�ن الف�صائل و�أزمات
املنطقة ،وتعتقل �شباب االنتفا�ضة
وت�ص���ادر الأرا�ضي ،يتفاخر رئي�س
وزرائها بالق���ول �إن حكومته هي
م���ن �أكرث احلكوم���ات التي قامت
ببناء امل�ستوطنات.
�أمل يح���ن الوق���ت لإ�سق���اط
النزاع���ات ،واالتفاق على برنامج
عمل املقاومة لتحرير فل�سطني؟
�إنن���ا ن�شه���د تراجع��� ًا غ�ي�ر
م�سب���وق النظري ع���ن الدفاع عن
فل�سطني منذ اتفاق مكة يف العام
 2007ب�ي�ن حركت���ي «حما�س»
و«فتح» ،م���روراً باتفاق القاهرة
يف العام  ،2009ثم وثيقة الوفاق
الوطن���ي يف القاه���رة يف ع���ام
 ،2011وم�ؤخ���راً اللقاء الذي مت يف
الدوحة برعاية �أمري قطر يف �آخر
�شهر ت�رشي���ن الأول ،وكان الكالم
الر�سم���ي حول نتائج���ه �إيجابي
لناحية االنتخاب���ات الت�رشيعية
الرئا�سي���ة واملجل����س الوطن���ي
الفل�سطين���ي ،جري��� ًا على العادة
كما يف اللق���اءات ال�سابقة� ،إال �أن
املفارقة يف ه���ذا اللقاء حما�سة
الرئي�س عبا�س له على غري عادته،
والرتكيز على العالقة بني حممد
دحالن و«حما�س» ،والطلب منها
عدم م�ساعدته يف القطاع.
غ�ض���ب عبا�س م���ن الرباعية

العربي���ة (ال�سعودي���ة وم��ص�ر
والأردن والإم���ارات) لأنها حاولت
ال�ضغط علي���ه مل�صاحلة دحالن،
وحتدي���داً م�رص ،الأك�ث�ر اهتمام ًا
مبو�ضوع امل�صاحل���ة ،لكن املهم
هو امل�صاحل���ة مع القوى الفاعلة
عل���ى ال�ساح���ة الفل�سطيني���ة
مل�صلح���ة دعم املقاوم���ة وعدم
التغطية على م���ن يقاتل الدولة
ال�سورية التي احت�ضنت املقاومة
الفل�سطيني���ة وحمته���ا ،وفتحت
له���ا املراكز املعلَن���ة ،وخميمات
التدريب ،و�س���اوت بني ال�شعبني
ال�سوري والفل�سطيني يف احلقوق
املدنية كافة ،ما ع���دا انتخابات
الرئا�س���ة والربمل���ان وامل�شاركة
يف احلكومات ،وه���ي التي تدفع
اليوم الثم���ن غالي ًا ب�سبب الربيع
ال���كاذب يف �سورية و�إدخالها يف
هذه احلرب الق���ذرة ،لأنها رف�ضت
�إم�ل�اءات كول���ن ب���اول الع�رشة،
ومنها �إقف���ال مكات���ب الف�صائل
الفل�سطينية يف �سورية.
�أمل يح���ن الوقت لالنتهاء من
هذه اخلالفات ،التي تعيق العمل
الع�سكري لف�صائل املقاومة التي
�أعطت و�شعبها الأمنوذج يف قتال
«�إ�رسائي���ل» ،وانت�صاره���ا عليها
يف حروب غ���زة يف الأعوام 2008
و 2012و2014؟ مت���ى يحني وقت
�إ�سق���اط ره���ان «�إ�رسائيل» على
خالفات الف�صائل الفل�سطينية؟

هاين قا�سم
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فلسطين في ميزان
نتائج االنتخابات
األميركية ..واحدة
ان�شغ���ل الع���امل باالنتخابات
الأمريكي���ة ،ملا لها م���ن ت�أثريات
مبا�رشة على جممل الأو�ضاع على
ال�ساحة الدولية ،عل���ى اعتبار �أن
�أم�ي�ركا وما متثّله حت���ى الآن من
قطب �أوحد مازال���ت تتحكّم ب�أكرث
ملفات العامل ح�سا�سية و�سخونة.
ق�ضي���ة ال��ص�راع العرب���ي -
ال�صهي���وين من بني تل���ك امللفات
التي ت��� ؤ�رّق الواليات املتحدة؛ من
خلفي���ة �سعيها الد�ؤوب �إىل حتقيق
�أمن «�إ�رسائيل» ،وجعلها دولة هي
الأقوى يف الواق���ع الإقليمي ،على
ح�س���اب عناوينن���ا الوطنية التي
كانت ،وعلى ج���ري العادة يف �أية
انتخابات رئا�سية �أمريكية ،القا�سم
امل�ش�ت�رَ ك بني مر�شح���ي احلزبني
اجلمه���وري والدميقراط���ي؛ يف
الت�أكيد على �أولوي���ة ما ي�سمّيانه
ح���ق «�إ�رسائي���ل» يف اال�ستمرار
والوجود ،و�إظه���ار التعاطف معها
�إىل �أبعد احلدود ،وم���ا �أقرّته �إدارة
�أوبام���ا م�ؤخّ ���راً م���ن م�ساع���دات
ع�سكري���ة غري م�سبوق���ة بلغت 38
مليار دوالر على مدار ع�رش �سنوات،
�إمنا ج���اء ليدلّل على مدى االلتزام
الأمريكي بـ«�إ�رسائيل» من جانب،
وعلى م���دى ت�أثري اللوبي اليهودي
يف جمريات تل���ك االنتخابات من
جانب �آخر.
خ�ل�ال املناظرت�ي�ن اللت�ي�ن
التقى فيهم���ا املر�شحان ال�سابقان
كلينت���ون وترامب يف �سباقهما �إىل
الرئا�س���ة الأمريكية ،غابت الق�ضية
الفل�سطيني���ة عنهم���ا ،لتح��ض�ر
«�إ�رسائي���ل» بق���وة ،ويف �إظه���ار
التعاطف وااللت���زام ،ذهب املر�شح
ترامب لق���ول �إنه يف ح���ال الفوز
�سيعم���ل على االع�ت�راف بالقد�س
عا�صمة لدول���ة الكيان ،وهذا لي�س
م���ردّه �إىل وج���ود � 300ألف ناخب
�أمريكي يقيمون يف الكيان وح�سب،
بل لأن «�إ�رسائيل» ودعمها ميثّالن
تعب�ي�راً ع���ن منظوم���ة املب���ادئ
الأ�سا�سي���ة الأمريكية التي تلتزمها
حيال «�إ�رسائيل».
لذل���ك علين���ا كفل�سطينيني �أالّ
جنن���ح يف اجت���اه االندف���اع نحو
التفا�ؤل �أو الرهان على النتائج التي
�أ�سفرت عنها هذه االنتخابات ،لأن
الأمر بالن�سبة �إلينا مع �أي فائز يف
رئا�سة البيت الأبي�ض �سيّان ،فهما
ل���ن يقدّما �أي جدي���د �سوى التفرغ
جمدداً م���ن �أجل ممار�س���ة املزيد
من ال�ضغ���وط وابتزازنا ،و�إدخالنا
م���رة جديدة يف دوام���ة املبادرات
التي تتقاطع جميعه���ا عند �رشاء
املزيد من الوقت للكيان ال�صهيوين
يف فر�ض وقائع���ه امليدانية على
عناوين ق�ضيتنا الوطنية ،و�شطبها
الواحدة تلو الأخرى.

رامز م�صطفى
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السعودية ومصر ..وصراع المرجعية
عا�ش���ت العالق���ات ال�سعودي���ة  -دوره من قبَل ال�سعودية ل�صالح املذهب تتعامل بها ال�سعودية مع م�رص ،نتيجة
امل�رصي���ة مراحل متع���ددة ،كانت يف الوهاب���ي؛ رائد احل���ركات «ال�سلفية» الأزم���ة االقت�صادي���ة ،فتح���اول �رشاء
�أغلبيته���ا عالقات ��ص�راع وتوتّر ،ويف التكفريي���ة ،وا�ستطاع���ت ال�سعودي���ة جي�شها للقت���ال يف اليمن نيابة عنها،
�أف�ضل احلاالت كانت يف دائرة املُهادنة «االنت�صار» على الأزهر عاملي ًا و�صو ًال و�رشاء املوق���ف ال�سيا�سي ،وكذلك �رشاء
واملجامل���ة ومل ترت���قِ �إىل م�ست���وى �إىل عُ ق���ر داره امل��ص�ري ،بوا�سطة املال جزيرت���ي «�صنافر وت�ي�ران» ،كمرحلة
التحالف العميق واال�سرتاتيجي ب�سبب ال�سع���ودي ،وت�سهي���ل ال���دول و�أجهزة �أوىل �ستتبعها �صفقات جديدة ملرتكزات
اختالف منظومتي احلُكم والفكر الديني ،املخاب���رات الغربي���ة لت�أ�سي�س املراكز االقت�ص���اد امل�رصي ،وبالت���ايل تر�سيخ
والتف���اوت الطبقي ب�ي�ن البلدين وفق الإ�سالمي���ة وامل�ساج���د حت���ت رعاية عالق���ة �سيا�سي���ة واقت�صادي���ة ترتكز
النظ���رة ال�سعودية (الغن���ي والفقري) ..الوهابي���ة ال�سعودي���ة ،لتثبيتها على على منظوم���ة «ال�سي���د» و»العبد»؛
وميكن ا�ستعرا�ض ه���ذه العالقات وفق كر�سي زعامة العامل الإ�سالمي.
يف �إع���ادة لتاريخ «الرقيق» ال�سيا�سي
املحطات الآتية:
هذه العالق���ات التاريخية امل�أزومة على م�ستوى الدول ولي�س على م�ستوى
ّ
�أول
متا����س بني الدول���ة ال�سعودية بني م�رص وال�سعودي���ة كرّ�ست منظومة الأفراد.
الأوىل والدولة امل�رصي���ة كان يف عهد ال��ص�راع على ال���دور «املرجعي» بني
حتاول ال�سعودي���ة تثبيت زعامتها
الدول���ة العثمانية وحك���م حممد علي الدولت�ي�ن على م�ست���وى زعامة العامل عل���ى العامل العربي بداي���ة ،ثم زعامة
با�ش���ا يف م�رص ،وكانت عالقة «حرب» العرب���ي من جه���ة ،وعل���ى االحتفاظ الع���امل الإ�سالمي ،ع�ب�ر و�سيلتي املال
ومرحلة دموية انته���ت ب�إلقاء القب�ض
والتكف�ي�ر ،حيث تفر����ض مواقفها على
عل���ى زعيم الدول���ة ال�سعودية عبد اهلل
الدول العربية الفقرية بالرتغيب املايل
بن �سعود وزعماء الوهابية و�سوقهم �إىل
والرتهي���ب االقت�صادي ،و��ش�راء الإعالم
تركيا ،حيث أ�ُعدموا وقُطعت ر�ؤو�سهم يف
الغربي والعربي ،وكذل���ك ال�شخ�صيات
ع���ام  ،1818بوا�سط���ة احلملة امل�رصية
والأح���زاب واجلماع���ات ال�سيا�سية� ،أما
�ضد الوهابية ال�سعودية بقيادة �إبراهيم المُ هادنة بين مصر والسعودية م���ع الدول القوي���ة واملح�صَّ نة (�سورية
ترتق تاريخيًا إلى مستوى والعراق واليم���ن وم�رص )..ف�إنها ت�ضيف
با�ش���ا وو�صوله �إىل الدرعي���ة عا�صمة لم ِ
الوهابية  -ال�سعودية ،ومنطلق الدعوة التحالف االستراتيجي ..بسبب �إىل منظومة امل���ال الو�سائل الع�سكرية
الوهابية.
والأمني���ة والتخريبية ع�ب�ر اجلماعات
املحطة الدامي���ة الثانية بني م�رص اختالف منظومتي الحُ كم
التكفريي���ة ،بحي���ث ت�ؤ�س�س ل���كل بلد
والفكر الديني
وال�سعودي���ة كانت يف حرب اليمن عام
جماع���ة تكفريية م�سلَّح���ة ،ففي م�رص
 ،1962لدع���م الثورة �ضد حُ ك���م الإمام،
«�أن�ص���ار بيت املقد����س» ويف �سورية
وكانت ال�سعودية وبريطانيا يف اجلبهة
«داع�ش» و»الن��ص�رة» ،وكل �أخواتهما
امل�ضادة للث���ورة التي يدعمها الرئي�س
يف العراق؛ من الزرقاوي �إىل «داع�ش»،
جمال عبد النا�رص ،وانتهت هذه احلرب
ويف تون����س «�أن�ص���ار ال�رشيعة» ،ويف
بعد ا�ستنزاف اجلي����ش امل�رصي ،لت�أتي باملرجعية الدينية للع���امل الإ�سالمي نيجرييا «بوكو حرام»..
نك�سة حرب حزيران  ،1967وكانت هذه (ال�سُّ ني) من جهة ثانية ،والتي ت�صارع
م�رص وال�سعودية تاريخ من ال�رصاع
ذروة ال�رصاع بني ما اتُّفق على ت�سميته ال�سعودية النتزاعه من م�رص و�ضمّه �إىل امل�ستم���ر عل���ى ال���دور واملرجعي���ة،
ال�رصاع ب�ي�ن الرجعية العربية (بقيادة قائمة ممتلكاتها ،عرب الإ�رشاف والتحكُّم والأرجحي���ة فيه ل�صال���ح م�رص ،ب�سبب
ال�سعودي���ة) ،وب�ي�ن احلرك���ة التقدمية باملقد�س���ات الإ�سالمية (مك���ة املكرَّمة تف���اوت عنا�رص الق���وة والت�أثري ،ماعدا
والثورية العربية.
واملدينة املن���وَّرة) ،لتثبيت ال�سعودية املال ال�سعودي ،الذي �سينتهي مع انتهاء
املحط���ة الثالثة :اخل�ل�اف العقدي يف موقع «فاتي���كان �إ�سالمي» مدجَّ ج ع�رص النف���ط التي حت���اول ال�سعودية
بني الأزهر ال�رشيف؛ املرجعية املركزية بالأ�سلحة والتكفري واملال.
التعوي�ض عنه باحتالل اليمن.
العاملي���ة لأهل ال�سُّ نة واجلماعة ،والذي
�إن م���ا ي�ستف���زّ ال�شع���ب امل�رصي
د .ن�سيب حطيط
تعرّ�ض للإلغ���اء والتهمي�ش وم�صادرة ونظامه احلاكم هي النظرة الفوقية التي

الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي وامللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز

(�أ.ف.ب).

معـــركــة الـمـوصــل ..وخـيــارات «داعــش»

عراقيون هجروا املو�صل يلتقون مع ذوييهم عند احلدود مع �أربيل

(�أ.ف.ب).

ال �شك يف �أن زيادة حدّة التوتّر يف منطقتنا
العربية ،وع���دم وج���ود ا�سرتاتيجية وا�ضحة
للواليات املتحدة باتا يعيقا جهود احلرب �ضد
تنظيم «داع�ش» يف العراق.
فبع���د �أن �أعلن���ت قوات التحال���ف بقيادة
�أم�ي�ركا �أن العملي���ات الع�سكري���ة الربية �ضد
«داع�ش» يف املو�صل �ستتوقف يومني بحجة
�إع���ادة تنظي���م ال�صفوف ،جاء ال���رد يف بيان
للجي����ش العراقي �أعلن في���ه �أن العمليات لن
تتوقف حتى تتحرر منطقة املو�صل كاملة.
املوقف الأمريكي يبدو �أنه ي�أتي يف �سياق
ال�ضغ���ط على احلكومة العراقي���ة ،التي �سبق
له���ا �أن رف�ضت طلب ًا لوزي���ر الدفاع الأمريكي؛
�أ�شتون كارتر ،بال�سماح لرتكيا بامل�شاركة يف
التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن.
املوق���ف احلاد جاء عل���ى ل�سان املتحدث
با�سم احل�شد ال�شعبي؛ �أحمد الأ�سدي ،الذي �أ�شار
�إىل �أن قوات���ه م�ستعّ���دة لالنت�شار يف مناطق
خارج حدود الع���راق �إذا لزم الأمر؛ يف تلميح

مبا�رش لإمكانية املواجهة املحتمَلة مع تركيا.
بالعودة �إىل معركة املو�صل و�أهدافها ،يبدو
جلي ًا �أن هدف �أم�ي�ركا يف تلك احلرب يختلف
متام ًا ع���ن هدف احلكوم���ة العراقية ،فالأوىل
تهدف اىل طرد «داع����ش» من املو�صل ولي�س
�إنهائه ،يف ح�ي�ن تهدف احلكومة العراقية �إىل
�إنهاء هذا التنظيم واقتالعه من العراق ،ولي�س
�أدل على الهدف الأمريكي من ت�رصيحات الإدارة
الأمريكية ال�سابقة ،والتي �أ�شارت بو�ضوح �إىل
�أن احل���رب على الإرهاب حتت���اج �إىل �سنوات
طويلة؛ من خم�سة ع�رش �إىل ثالثني عاماً.
ميدانياً ،وفيما يتعلق ب�سيناريوهات تنظيم
«داع����ش» الإرهابي يف املو�ص���ل ،ف�إن م�آالت
املعركة هي التي �ستحدد خي���ارات التنظيم،
ف�إذا تخلى «داع�ش» ع���ن املو�صل ف�سيخرج
مبجموعات كب�ي�رة� ،أما �إذا ا�ستمات يف القتال
�إىل الرمق الأخري ،تلبي���ة للدعوة التي �أطلقها
زعيمه �أبو بك���ر البغدادي ،ف�إنه ال �شك �سيعيد
خلط الأوراق من جديد.

www.athabat.net
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الصراع األميركي األطلسي  -الروسي :متى تندلع الحرب؟
ي�شتد ال��ص�راع الأمريكي الأطل�سي  -الرو�سي على
مدار الك���رة الأر�ضية ،متج���اوزاً م���ا كان �سائداً �أيام
االحتاد ال�سوفياتي فيما �سُ مّي باحلرب الباردة ،لي�صل
حالي ًا �إىل احلرب الفات���رة ،م�سنوداً �إىل حرب �إعالمية
�رش�سة من جانب الغرب ل�شيطنة رو�سيا الناه�ضة من
كبوتها ،لتعود العدو الرق���م واحد للواليات املتحدة
الأمريكية ،ال�سيما �أنها متتلك �أ�سلحة فتّاكة من جميع
الأ�صن���اف� ،إ�ضافة �إىل تفوُّق ملح���وظ يف ال�صواريخ
النووية.
�إن العائق الوحيد الذي تراه الواليات املتحدة يف
قدرة رو�سي���ا على جماراتها ،هو الق���وة االقت�صادية،
وهو ما تُق���رّ به رو�سيا بال �أدن���ى تفاخر ،ولذلك ف�إن
ال�رصاع الذي يتخ���ذ �أكرث ال�صور ترهيب ًا يدور يف هذه
احللق���ة ،خ�صو�ص ًا من ب���اب العقوب���ات االقت�صادية
والتجارية ،وحتى عل���ى الأفراد؛ يف حماولة لزعزعة
االقت�صاد الرو�سي ،عل���ى اعتقاد �أن هذه البوابة ميكن
من خالله���ا النف���اذ لتق�سيم رو�سيا م���ن وجهة نظر
اقت�صادي���ة �أمريكية ،مبوازاة االنت�ش���ار الع�سكري يف
حدائ���ق رو�سيا اخللفية والأمامي���ة ،من خالل مفهوم
اال�ستنزاف للقدرات املالية الرو�سية.
فاحللف الأطل�سي الذي تق���وده الواليات املتحدة
يوا�ص���ل عمليتي االندفاع واال�ستف���زاز ،لي�س فقط يف
�أوروب���ا ال�رشقي���ة التي كانت جزءاً م���ن حلف وار�سو
قبل انهيار االحتاد ال�سوفيات���ي ،بل �إىل دول البلطيق
املج���اورة لرو�سي���ا ،والت���ي كانت من �ضم���ن الدول
املن�ضوية يف االحتاد ال�سوفياتي.
لقد �شكّل اجتماع وزراء دفاع دول احللف الأطل�سي
ال���ذي عُ قد يف بروك�سيل م�ؤخ���راً ،حتت �شعار «تعزيز
القدرات الدفاعية والأمن» ،وتاله اجتماع وزراء الدفاع
يف املنظوم���ة امللحقة يف باري�س م�ؤ�رشاً خطرياً على
النوايا العدوانية� ،سيما مع �إعالن مت�شدد بن�رش قوات
يف كل من بولن���دا والتفيا وا�ستوني���ا وليتوانيا ،من
ق���وات النخب���ة الأطل�سية امل���زوَّدة بتجهيزات عالية
التقنية ،مع موافقة ع�رشي���ن دولة يف الأطل�سي على
اال�ش�ت�راك يف تل���ك الق���وات ذات النواي���ا العدوانية،
و�أبرزها �إىل جانب القوات الأمريكية ،بريطانيا و�أملانيا
وكندا وفرن�سا.
وي�ش ّن الغ���رب مبوازاة هذا االنت�ش���ار الذي يهدد
بتفجّ ر الو�ضع ،حملة �إعالمية غري م�سبوقة ،ا�ستناداً
�إىل جترب���ة احل���رب الب���اردة التي انت��ص�رت فيها

�أم���ا يف حال ق���رّر التنظي���م اخلروج من
املو�ص���ل ل�صالح الق���وات العراقية املقاتلة،
ف�إنه �سيك���ون بني �أربعة خي���ارات� :صحراء
الأنب���ار� ،أو الرق���ة يف �سوري���ة� ،أو تركيا� ،أو
الأردن.
فيم���ا يتعل���ق باخلياري���ن الأخريي���ن،
فت�شوبهم���ا �صعوبات عدي���دة ،فرتكيا التي
تربطها حدود م�شرتكة مع العراق ،لن ت�سمح
بعب���ور �آالف املقاتل�ي�ن م���ن «داع�ش» �إىل
�أرا�ضيها ،و�إن كانت ت�سهّل قدومهم �إىل العراق
و�سورية عرب �أرا�ضيها ولي�س العك�س.
�أما الأردن فه���و اخليار الأ�صعب للتنظيم،
كونه يحتاج �إىل عبور مئتي كلم للو�صول �إىل
احلدود الأردنية ،التي تخ�ضع ملراقبة �شديدة
وتعزيزات ع�سكرية �أردنية.
�أما خيار االنتقال �إىل �سورية ،وحتديداً اىل
الرقة ،ف�إن���ه �سي�صطدم بالتحذيرات الرو�سية
الأمريكية� ،أ�ضف �إىل ذل���ك �أن انتقال مقاتلي
التنظي���م �إىل الرق���ة �سيجعلهم حبي�سي هذه

وزراء دفاع دول احللف الأطل�سي خالل اجتماعهم الأخري

الواليات املتحدة باعتق���اد واهم �أن القدرة الرو�سية
�س���وف تتال�شى عند �أي تهديد ،بحيث يجري التلويح
بحرب عاملي���ة ثالثة للإطاح���ة بالقوانني الدولية
التي ن�ش�أت بعد احلرب العاملية الثانية �ضمن حملة
التخويف من �صواريخ رو�سي���ا املتفوّقة ،و�صو ًال �إىل
طرح ال�س�ؤال املرعب« :متى تندلع احلرب»؟
�إن املواجه���ة الرو�سي���ة  -الأطل�سي���ة الأمريكية
مركون���ة �إىل غطر�سة امريكية غ�ي�ر م�سبوقة ،وك�أن
ال�رصاع احل���ايل ال حمالة �سيك���ون ختامه حرب ال
تُبق���ي وال ت���ذر ،باعتبار �أن املواجه���ة كانت واقعة
قب���ل انهيار االحتاد ،وت�أجّ لت ب�سبب ذاك الو�ضع عام
 ،1991وهي الهاج�س الذي تريد الواليات املتحدة �أن
يكون العامل حتت وط�أت���ه ،ولذلك ف�إن التخبّط الذي
وقعت يف �أتونه الوالي���ات املتحدة� ،أنها يف �سورية
�أو الع���راق ،وحتى اليمن� ،رشيك���ة يف جرائم احلرب

الجهود المبذولة في األروقة
الدبلوماسية لتحديد مستقبل
الموصل باتت أكثر زخمًا وأهمية
من الجهود الميدانية

املنطقة ،ويف حال �شُ نَّت احلرب عليهم هناك
ف�إنها �ستكون معركتهم الأخرية ،غري �أنهم لن
يتوقفوا عن �إر�سال عائالتهم �إىل هناك.
يبقى اخليار الأول ،وهو الأكرث ترجيحاً؛ �أن
يلج�أ التنظيم �إىل �صحراء الأنبار التي يعرفها
جي���داً ،على �شكل جماعات �صغرية تذوب يف

الحلف األطلسي يواصل استفزاز
روسيا ..ويحرص على إظهار النوايا
العدوانية تجاهها

يف تل���ك الدول ،وتريد تعوي�ضه عل���ى �أبواب رو�سيا،
انطالق��� ًا من فهم �أن وج���ود رو�سيا يف �سورية �أحبط
النتائج التي كانت الواليات املتحددة تتو�سّ مها ،وال
�سيما يف �سورية واليمن.

ال�صحراء ،لإع���ادة تقييم واقعه اال�سرتاتيجي
والبدء بحرب ع�صابات انطالق ًا من هناك.
�أ�شه���ر قليل���ة م�ضت عانى فيه���ا تنظيم
«داع����ش» خ�سائر �إقليمي���ة هامة� ،سواء يف
الع���راق �أو �سورية ،ما �أدى بطبيعة احلال �إىل
نك�سة كب�ي�رة لل�شعار ال���ذي �أطلقه التنظيم؛
�أن دولت���ه باقي���ة وتتمدد ،يف ح�ي�ن بد�أت
بالإنح�سار والزوال.
غري �أن التخطيط ملعركة املو�صل مل ينت ِه
بع���د ،وم�سار املعارك ي�ش�ي�ر بو�ضوح �إىل �إن
عملية التمو�ضع والتخطيط وال�سيناريوهات
املر�سوم���ة عملية متوا�صل���ة ،فاجلهود التي
تُب���ذل يف �أروق���ة الدبلوما�سي���ة باتت �أكرث
�أهمية من اجلهود املبذولة ميدانياً ،ما يعني
�أن معركة املو�صل الك�ب�رى واحلقيقية تدور
يف �ساح���ة الدبلوما�سية ،ولي�س يف ال�ساحة
الع�سكرية فقط.

�إبراهيم �شعيب

يحاول الأطل�سي���ون بد�أب جرّ الرو�س �إىل حرب ال
يريدونها باملبد�أ ،م���ع الرتكيز على �رضورة االلتزام
بالقوان�ي�ن الدولية ،للح��� ّد ما �أمكن م���ن البلطجة
الأمريكي���ة ،ولذلك قالها الرئي����س الرو�سي فالدميري
بوت�ي�ن بال لب�س :ال داعي ال�ستف���زاز رو�سيا وجعلها
تدافع عن م�صاحلها بطرق �أكرث قوة وفاعلية ،دعونا
نعم���ل �سوي ًا لنتف���ق على �شيء ،وه���ذا ال�شيء غري
م�ستحيل ..لكن مع الأ�سف ما نتفق عليه ال ينفَّذ».
اخلال�صة تعن���ي �أن رو�سيا تقبل التحدّي ،ال�سيما
يف ظ���ل الت�صعيد املتوا�صل ،ولذل���ك هناك �أكرث من
فر�ضي���ة ،وجزم بع���دم ال�سماح للوالي���ات املتحدة
مبوا�صلة �سيا�سة الغطر�س���ة ال�سيا�سية والع�سكرية
لتحقيق �أهداف تتعار�ض مع �أب�سط القوانني الدولية.

يون�س عودة
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خطوات السعادة الزوجية ()5/4
السعادة الزوجية حلم كل فتاة وامرأة..
السعادة الزوجية أمل يراود خاطر كل زوجة..
السعادة الزوجية مخرج من كل فتن الحياة ومشكالتها وضغوطاتها..
السعادة الزوجية نبتة تحتاج إلى حماية ورعاية لتكبر وتُ ثمر ،وتقف في وجه الرياح العاتية..
السعادة الزوجية بناء كبير يحتاج إلى بنّ اء ماهر يضع كل حجر في موضعه بدقة وإتقان..
حافظي عل���ى جمال���ك و�أناقتك:
حمافظتك على جمال���ك و�أناقتك لها
ت�أثري كب�ي�ر على حالت���ك النف�سية،
فاملر�أة املهمل���ة لهذا اجلانب عر�ضة
لأن ينف���ر منه���ا زوجها ،ف�ل�ا يطيق
اجللو�س معها ،وال ي�صرب على �سماع
حديثها ،وهذا بال �شك ي�ؤثّر �سلب ًا على
نف�سيته���ا ،ولي�س هناك م���ن حل �إال
�أن تعي���د هذه امل���ر�أة النظر يف �ش�أن
جمالها وتزينها لزوجها.
املر�أة الأنيق���ة املهتمة بجمالها
 دون �إ��س�راف  -تُ�سع���د نف�سها �أو ًالقبل �إ�سع���اد زوجها ،وذلك لأن الزينة
واجلمال وحمب���ة احلُل ّي مما فطر اهلل
الن�ساء على حمبته كما قال �سبحانه:
{�أوم���ن يُن�شَّ ����أُ يف احللية وهو يف
اخل�صام غري مبني}.
فحافظ���ي على جمال���ك و�أناقتك،
ون�رضة �صحت���ك ور�شاق���ة حركاتك
وح�ل�اوة حديث���ك ،وال حتدّثي زوجك
ب�صوت �أج�ش غليظ ،وال تُردّدي �ألفاظ ًا
�سوقي���ة هابط���ة ،وال تنطق���ي مبا ال
يجب..
جتمّلي لزوجك قب���ل �أن ي�أتي �إىل
البي���ت يف امل�ساء ،ل�ي�راكِ يف �أح�سن
حال ،والب�سي ثوب ًا الئقاً ،وا�ستعملي
من العط���ور ما يح���ب� ..ضعي على
�صدرك �شيئاًمن احلُل��� ّي التي �أهداها
لك ،ف�إنه يحب ذلك ،وكوين �أمامه كما

ِ
أنـت

لو كنت يف زي���ارة لإحدى �صديقاتك
�أو قريباتك.
تغلّبي على القلق :كثريمن الن�ساء
ينتابهن القلق ب�ش�أن م�ستقبل حياتهن
الزوجي���ة ،فبع�ضه���ن يقلق���ن ب�ش�أن
تقدّمه���ن يف العم���ر وفقدهن اجلمال
ال���ذي يتمتّعن ب���ه ،وبع�ضهن يقلقن
ب�ش����أن احتمال ح���دوث �أزمات مالية
يعجز ال���زوج ب�سببها ع���ن الإنفاق،
وبع�ضه���ن يخ�شني من وج���ود امر�أة
�أخ���رى يف حياة الزوج ،وباب اخلوف
والقلق وا�سع جداً ،و�أ�سبابه عديدة ال
�ضاب���ط لها ،ومن عا�ش �أ�سرياً للخوف
والقلق ال تُرجى له �سعادة ،فالواجب
�أن تعي�ش املر�أة يومها الذي هي فيه،
وتتفاءل خرياً مب���ا �سي�أتي غداً ،لأنه
ال يعل���م م���ا يف الغ���د �إال اهلل تعاىل
وحده ،وقد يكون الغد �أف�ضل من اليوم
والأم����س ،فلماذا القل���ق؟ وكذلك ف�إن
القل���ق ال يحل م�شكل���ة وال يدفع �إىل
عمل �إيجابي ،بل �إنه ي�أتي بامل�شكالت
ويعق���د الب�سي���ط منه���ا ،ويدفع �إىل
ال�سلبية يف التعام���ل مع الأمور� ،أما
التف���ا�ؤل ف�إنه ي�ساعد عل���ى التفكري
ال�سلي���م ،ويدفع �إىل �إيج���اد احللول
املنا�سبة لكل ق�ضية ،وحتى لو برزت
هناك م�شكالت ،ف�إن املتفائل املتوكّل
عل���ى اهلل �سبحانه تعاىل يكون �أ�رسع
خروج ًا منها وجناة من �رشورها.

قف���ي ..وت�أملي :ه���ل جرّبتِ ذات
يوم �أن ت�شاهدي �أ�رساب الطيور وهي
حتلّق يف ال�سماء يف نظام بديع؟ هل
ت�أملتِ يف اختالف الأجنا�س والألوان
واللغ���ات والعادات وط���رق التفكري؟
هل �شاه���دت فيلم ًا عن مملكة النحل
�أو النمل وت�أملت القوانني التي حتكم
هذه املمالك؟ ه���ل ت�أملت ما يف هذا
الك���ون من بح���ار وجب���ال و�أ�شجار
و�أزهار و�أر�ض و�سماء وف�ضاء و�شم�س
وقمر وجنوم؟
ه���ذا الت�أمّل مفيد جداً� ..إنه يق�ضي
على كل الأف���كار ال�سيئة والت�صورات
اخلاطئة� ..إنه يربهن على خط�أ نظرية
ال�رصاع ب�ي�ن الأ�شي���اء ،فالأ�شياء مل
تُخل���ق لتت�صارع ،بل خُ لقت لتتعاون
ويكمل بع�ضها بع�ضاً.
اك�رسي ح���دّة الروت�ي�ن :كثري من
النا�س ي�شع���رون بامللل من الروتني
الذي يعي�شون فيه حياتهم ،والأف�ضل
له�ؤالء �أن يتخل�صوا بني فرتة و�أخرى
من هذا الروتني ،ويقوموا بفعل �أ�شياء
جديدة مل يكونوا يفعلونها ومن ذلك:
�شارك���ي زوجك يف ر�س���م �صورة
زيتية على ورقة واحدة.
انطلق���ي مع زوجك بال�سيارة دون
حتديد مكان معني.
�شارك���ي زوجك يف تعل���م هواية
جديدة.

ا�صنع���ي له �صنف��� ًا جدي���داً من
الطعام.
نظّمي م�سابقة �أ�رسية حلفظ بع�ض
القر�آن الك���رمي� ،أو الأحاديث النبوية،
ورتّبي على ذلك جوائز للفائزين.
اقرئي م���ع زوجك كتاب��� ًا ب�صوت

اإلتيكيت
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الذكاء التعليمي..
كل مناح����ي النم ّو لها حد �أق�صى وحد �أدنى ،و�إذا
ما حتدثنا عن طبيعة �أي مرحلة من عمر الطفل ف�إننا
نتحدث يف هذا احليز ،وبالتايل ف�إن تدخلنا لتنميتها
وا�ستثمارها �إمنا يكون حماولة لن�صل بقدرات �أبنائنا
�إىل حده����ا الأق�صى داخل احليز املمكن� ،أي �أننا البد
�أال نكون مفرطني يف توقُّعنا ،و�أال ندفع الطفل لتعلم
ما مل ي�ستعد بعد لتعلمه.
تُعترب الألعاب (الأن�شط����ة احل�سية احلركية) منذ
بواك��ي�ر الطفولة عامل جوه����ري يف تنمية القدرات
الإبداعي����ة لأطفالن����ا ،مثل �ألعاب :الف���� ّك والرتكيب،
وتنمي����ة اخلي����ال ،وتركي����ز االنتب����اه ،واال�ستنباط
واال�ست����دالل ،واحل����ذر واملباغتة ،و�إيج����اد البدائل
حل����االت افرتا�ضية متعددة ..يق����ول اخلرباء« :يُعترب
اللعب التخيل����ي من الو�سائل املن�شطة لذكاء الطفل
وتوافقه ،فالأطفال الذي����ن يع�شقون اللعب التخيلي
يتمتعون بقدر كبري من التفوق ،كما يتمتعون بدرجة
عالي����ة من الذكاء والق����درة اللغوية وح�سن التوافق
االجتماع����ي ،كما �أن لديهم ق����درات �إبداعية متفوقة،
ولهذا يجب ت�شجي����ع الطفل على مثل هذا النوع من

رمي اخلياط
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وطــفـــــلك

اللعب ،كم����ا �أن للألعاب ال�شعبية كذلك �أهميتها يف
تنمية وتن�شيط ذكاء الطفل ،مل����ا تحُ دثه من �إ�شباع
الرغب����ات النف�سية واالجتماعية ل����دى الطفل ،وملا
تعوده على التع����اون والعمل اجلماع����ي ،ولكونها
تن�شط قدراته العقلية باالحرتا�س والتنبيه والتفكري
الذي تتطلبه مثل هذه الألعاب».
تنمية مل����كات «التفكري العقل����ي» للطفل مهم
جداً عن طري����ق :الأطال�س امل�صوَّرة ،والكتب العلمية
ضال
املب�سَّ ط����ة ،و�أفالم املغامرات واخليال العلمي ،ف� ً
عن امل�شاهدات اليومي����ة ملفردات كثرية من حولنا،
على �أن حتكي البنك ما يرى وكيف يعمل ،والذي من
�ش�أنه �أن ينمّي ملكة «التفكري العلمي» لدى ال�صغري،
وي�شبع رغبت����ه اجلارفة يف التعل����م واال�ستك�شاف،
وينمّي لدي����ه «الذكاء املنطق����ي الريا�ضي» .كذلك
حفظ القر�آن الكرمي على قدر طاقته ،وترديد الأنا�شيد
الإ�سالمية ،وقراءة الق�ص�ص الرتبوية الهادفة ،وحكي
احلكاي����ات ،دون الإ�رساف يف اخلي����ايل منها ،كي ال
ت�شوَّه احلقائق من حوله.
البدء م����ع الأطفال باملح�سو�سات واالنتقال منها

عالٍ  ،وتناوبا دورَي القارئ وامل�صغي،
فه���ذه الطريقة مفيدة لتم�ضية الوقت
ب�ش���كل جي���د ،و�إعطائ���ك مو�ضوع ًا
للمناق�شة.

لباقات مضغ العلكة
تدريجي���� ًا �إىل املعنوي����ات والفر�ضي����ات ،والتدريب
على ر�صد املالحظ����ات واالنتباه �إىل �أد ّق التفا�صيل،
وا�ست�شع����ار قيم����ة الأ�شياء اجلميل����ة يف الكون من
حوله كالطبيعة ،وتناغُ ����م الألوان وعذوبة الأ�صوات
املختلف����ة وقدرة اخلالق �سبحانه يف الإبداع الكوين
من حولنا ..كل هذا من �ش�أنه �أن ي�صقل احل�س املرهف
لديه ،وينمّي ملكة اخليال والوجدان ،مع اال�ستجابة
اجليدة والفعالة لكل املظاهر الإيجابية يف حياته.
الأن�شطة االجتماعية لها دور حموري يف «الذكاء
التعليمي» ،كم����ا ت�شكّل �أح����د العنا�رص الهامة يف
بناء �شخ�صية الطالب و�صقلها ،فهي ت�ساعد الطالب
على التوافق ال�سليم واملثاب����رة وحتمل امل�س�ؤولية
وال�شجاعة والإقدام والتعاون وح�سن ا�ستغالل �أوقات
الفراغ ،ونق�ص����د بالأن�شطة االجتماعية تلك الأن�شطة
املدر�سية املختلفة (الفعاليات الطالبية ،والهوايات
امل�رسحي����ة ،والر�س����م وفن����ون اخل����ط والزخرفة،)..
والأن�شط����ة الرتفيهي����ة (الك�شاف����ة ،وامل�سابق����ات
ضال عن الأن�شطة الريا�ضة
الريا�ضي����ة والثقافية ،)..ف� ً
التي تنا�سب �س ّن وقدرات الطفل البدنية والنف�سية.

الأناق���ة ال تتوق���ف عند ح���دود اللبا�س
واملظهر ،ب���ل �أي�ض ًا تظه���ر جلية يف طريقة
الت�رصف والتحدث والتعاطي مع الآخرين يف
الأماكن العامة ،وحتى اخلا�صة ،وبالتايل من
املهم �إدراك كل التفا�صيل الكبرية وال�صغرية
التي من �ش�أنها �إبراز الأناقة لديك ،ما ينعك�س
�إيجاب ًا على �صورتك �أمام الآخرين ،ومن هذه
الأمور التي تدخل �ضمن �إطار �أناقة الت�رصف،
م�ضغ العلكة التي لها �إتيكيت يجب احرتامه.
ويف ه���ذا ال�سياق ،ي�شدّد خبريو الإتيكيت
على ع���دم م�ضغ العلكة عل���ى الإطالق يف
الأماك���ن العامة �أو اخلا�صة ،بل يجب �أن تتم
العملية ب�شكل منفرد ،وعدم التحدُّث والعلكة
يف فمك ،وعدم اللعب بها يف الفم �أو الل�سان
�أو �إ�صدار الأ�صوات.
وي�شريون �إىل وجوب التخلّ�ص من العلكة
من خالل لفّه���ا وتغليفها بفوط���ة �أو ورقة،
وع���دم رميها �أب���داً على الطري���ق �أو ل�صقها
بطرف ال�صحن.

منوعات
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نظام����ك الغذائ����ي له عالق����ة كبرية
ب�ضع����ف الذاكرة� ،أكرث م����ن عالقة ال�سن
�أو اجلين����ات الوراثي����ة ،فكل م����ا ت�أكله
ي�ؤثر ت�أثرياً كب��ي�راً يف ذاكرتك وتركيزك
وم�ست����وى ذكائك ،و�ضعف قدرة املخ مع
تقدم العمر.

هذه الأواين عل����ى الأكل ،وبالتايل ترفع
ن�سبته يف الوجبة� .رشب ع�صري الربتقال
الطازج مع الوجب����ات الغنية باحلديد،
حي����ث ي�ساعد فيتام��ي�ن « »Cاملوجود
يف الربتقال على امت�صا�ص احلديد بقوة
�أكرب.

ما هو املخ؟

فيتامينات « ..»Bهامة للمخ

بالرغم من �أن حجم املخ ميثل فقط
 ٪2م���ن وزن اجل�س���م� ،إال �أنه ي�ستغل
 ٪30من ال�سع���رات احلرارية املكت�سَ بة
الر�ضع،
يومي���اً ،وي�صل �إىل  ٪60ل���دى َّ
وهو يطلب ما يعادل قطعة مكعبة من
ال�سكر يف ال�ساع���ة الواحدة ،فالدماغ
يهوى اجللوكوز ،لكن ال داعي ال�ستهالك
ال�سكر به���ذا ال�شكل ،بل م���ن الأف�ضل
�إدراج الأطعم���ة الغني���ة بال�سكريات،
خ�صو�ص��� ًا البطيئة اله�ضم ،يف كل من
وجباتنا.
كم����ا يقوم املخ بحرق ه����ذه الطاقة
ب�رسعة كبرية ،حتى �أثن����اء النوم ،لذلك
ف�����إن تن����اول الإفطار ه����و �أف�ضل طريقة
لتخزين الطاقة طوال اليوم ،وجتنُّب �أية
م�شاكل ذهنية قد حتدث لك.
بع���د م���رور �أ�سب���وع �أو �أ�سبوعني
م���ن املواظبة عل���ى وجب���ة الإفطار،
�ستالح���ظ اكت�ساب كمي���ة كبرية من
الطاقة والق���وة الذهنية ،خ�صو�ص ًا �إذا
كانت الوجبة حتتوي على نوع فاكهة
واحد عل���ى الأقل ،وم�ص���ادر خمتلفة
غنية بالربوتني ،ف�ل�ا يجوز القفز عن
هذه الوجب���ة بحجة �إنقا�ص الوزن� ،أو
عدم توفر الوقت لتناولها �صباحاً ،لأن
وجب���ة الإفطار تُعترب وق���وداً للج�سم،
كما ه���و البنزين لل�سي���ارة ،لت�ساعد
اجل�سم على القيام بالأعمال اجل�سدية
والفكري���ة ،والرتكيز �أثن���اء العمل �أو
العلم.

قلة هذه الفيتامينات (ب ،1ب ،2ب،6
ب )12م����ع حام�ض الفوليك ،يجعل املخ
بحاجة كبرية �إىل الطاق����ة ،وي�ؤدي ذلك
�إىل الت�شوي�ش وا�ضط����راب املزاج ،وعدم
القدرة على الرتكي����ز والتفكري ،و�ضعف
الذاكرة و�ضعف قدرة رد الفعل ،خ�صو�صا
نق�ص فيتام��ي�ن « ،»B12ال����ذي �أ�صبح
ظاهرة ت�ستحق االهتم����ام ،حيث ي�سبب
نق�صه ك�آبة و�إحباط ًا وذاكرة �سيئة ،وهو
كثرياً ما ينق�ص عند النباتيني� ،أو �أ�شباه
النباتيني ،وعند املدخنني ب�رشاهة وعند
كبار ال�سن (فوق �سن 50عاماً).
ي�شار �إىل �أن م�ص����ادر هذا الفيتامني
تقت�رص عل����ى �صفار البي�����ض والأ�سماك
والكبد ،وقد ثبت وجود عالقة بني تدهور
الذاكرة والإ�صابة مبر�����ض الزهامير من
جهة ،ونق�ص كمي����ات فيتامني «»B12
وحام�ض الفوليك من جهة �أخرى.
وترج����ع �أهمي����ة فيتام��ي�ن «»B12
مل�ساهمته يف تكوين مادة املايلني ،التي
ترتاكم على �ش����كل طبقات ،فتكون مادة
عازلة حول �ألي����اف الأع�صاب لتحميها،
ولزي����ادة ن�سبة ه����ذه الفيتامينات يف
الوجب����ات ،يجب تن����اول الأطعمة التي
حتتوي عل����ى ن�سب عالي����ة منها ،مثل
الكبد والأ�سم����اك و�صف����ار البي�ض ،كما
يجب تناول جرع����ات متو�سطة من هذه
الفيتامينات واملعادن (مكمالت غذائية)
املتوفرة يف ال�صيدلي����ات ،حتت �إ�رشاف
طبي.

القهوة والرتكيز
فنجان م����ن القهوة يومي���� ًا يجعلك
تعم����ل وتفكّر بطريقة �أ���س�رع ،وبجدارة
�أك��ب�ر ،لكن الإكثار م����ن القهوة له �أ�رضار
كبرية ..كيف؟
�إن الكافي��ي�ن املوج����ود يف القه����وة
يبقى ت�أثريه يف اجل�سم لأكرث من خم�س
�ساعات ،وكوب م����ن القهوة �أو الغازيّات
يف منت�صف الليل �أو قبل النوم ميكن �أن
ي�سبب قلق ًا �أثناء النوم ،وي�ؤثر يف القدرة
الذهنية يف اليوم التايل.
حتتوي القهوة وال�شاي على مركبات
ت�سم����ى  ،TANNINSالت����ي تقلل ن�سبة

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام م���ن � 1إىل  9عامودي��� ًا
و�أفقي ًا على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه
عامودي كان �أو �أفقي

الغذاء الذي ي�ص����ل �إىل املخ ،وي�صل هذا
الت�أثري �إىل  ،٪75فقلّل من �رشبك للقهوة
�إىل �أق����ل م����ن كوبني يف الي����وم الواحد،
وا�رشب ال�شاي والقه����وة بني الوجبات،
ولي�س بعد الأكل مبا�رشة.

احلديد ..وم�شاكل الذاكرة
ي�ساعد احلديد على نقل الأوك�سجني
�إىل اخلالي����ا ،خ�صو�ص���� ًا خالي����ا املخ،
فعندما ينخف�����ض م�ستوى احلديد تكون
اخلاليا بحاج����ة �إىل الأوك�سجني ،وي�ؤدي
ذل����ك �إىل الإح�سا�����س بالتع����ب وفقدان
الذاكرة ،و�ضع����ف الرتكيز وقلة احلما�س

و�ضع����ف االنتباه ،وانخفا�����ض م�ستوى
الإجناز يف العمل.
يُذكر �أن ال�سيدات قبل فرتة �سن الي�أ�س
يحتج����ن �إىل  15ملغم من احلديد يومياً،
والواقع �أن معظم ال�سيدات يح�صلن على
�أق����ل من  10ملغم �أو �أقل ..فكيف �إذاً تزيد
من ن�سبة احلديد يف ج�سمك؟ زيادة تناول
الوجبات التي حتتوي على ن�سب عالية
من احلديد ،مثل اللحم الأحمر اخلايل من
الده����ون ،والبقوليات اجلافة املطبوخة،
والبازالء واخل�رضاوات الورقية اخل�رضاء
الداكنة ،كال�سبانخ وامللفوف ،وامل�شم�ش
املجفف .الطه����ي يف الأواين امل�صنوعة
من احلديد ،حيث ت�ؤثر ن�سبة احلديد يف

� - 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1إن مل تقطعه قطعك (معكو�سة) � /آلة
مو�سيقية جلدية
1
 - 5ثلثا برك  /ثلثا ولد
2
 - 6اعرتف  /عا�صمة افغان�ستان
3
 - 7ثخانة � /أعلى ما يف الإن�سان
 - 8ق�رشة الأر�ض �أو �سطحها  /حنق
4
 - 9اذا تع���دى اثنني �شاع  /كلما ذبحته
5
تبك���ي عليه  /باللهج���ة امل�رصية تقال
6
للولد ال�صغري.
 - 10زعيم الث���ورة ال�صينية  /تاجر من
7
التجار �إذا اقتلعنا عينه طار
8

9
10

�أفــقــي
 - 1اكرب جزيرة يف العامل قبل اكت�شاف ا�سرتاليا
 - 2نب���ات من ف�صيلة القَرنيّ���ات الفرا�شيّة كالبازالء
 /ياب�سة
 - 3لبا�س ال حتب لب�سه وعندما تلب�سه ال تراه  /ثلثا
�صاد  /طعم حمبوب

عــمـــودي

 - 1عوا�ص���ف الدماغ ونتاجه � /إذا �أكلته
كله تعي�ش و�إذا �أكلت ن�صفه متوت
 - 2مدين���ة مغربي���ة (معكو�سة)  /غرفة
�صغرية مظلمة فيها انعكا�س احلياة
 - 3ا�سرتاق ال�سمع  /تر�أ�س وتبعه تابعوه
 - 4ن�صف روما  /ن�صعد به لظهر احل�صان
 - 5ي�سري بال رجل�ي�ن ويع�شق الأذنني /
ن�صف نا�صع
 - 6الف ليلة وليلة  /الكلمة الوحيدة يف

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

املعجم التي تقر�أ غلط دائما
 - 7للنداء  /الكوك���ب الوحيد الذي تراه ليال
ونهارا
 - 8تعي����ش يف الأع�شا����ش واذا فاعت هرب
النا�س
 - 9وطن  /ثلثا �سو�س
 - 10هي �ستة يف فل�سطني وخم�سة يف �سوريا
و�أربعة يف تون�س وثالثة يف م�رص.
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كاريكاتير

رسالة «واتس اب» خاطئة ّ
تسببت بإعداد وليمة عشاء كبرى
ت�سببت ر�سالة «وات�س اب» باخلط أ� �أر�سلها مواطن
�سعودي ،بتكبّده مبلغ ًا مالي ًا كبرياً لإعداد وليمة ع�شاء
كربى يف �إحدى اال�سرتاحات .وكان مواطن من منطقة
حائل قد بعث بر�سالة عرب تطبيق «وات�س اب» �إىل
�أحد �أ�صدقائه يدعوه لتناول الع�شاء ،وكان ن�صها« :اهلل
يحيّيك ،الع�شاء بكرة» ،لكنه �أر�سلها باخلط�أ لكل قائمة

االت�صال على جوّاله ،ليفاجَ �أ بعدها بع�رشات الر�سائل
املوافقة على الدعوة وت�أكيد احل�ضور للوليمة ،لي�ضطر
بعدها للبحث عن ا�سرتاحة و��شراء عدد من الذبائح
ال�ستيعاب العدد الكبري من املدعوّين للع�شاء� ،إال �أن
املفارقة يف الواقعة �أن جميع املدعوين ح�رضوا الوليمة
�إال ال�شخ�ص الذي كان معن ّي ًا بالر�سالة!

تتناولون الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون؟ إليكم هذه المعلومة
�أظهرت درا�سة حديثة �أن الأُ��سر التي تتناول
وجبتها الرئي�سية �أثناء م�شاهدة التلفزيون تزيد
احتماالت تناولها لطعام غري �صحي ،ويق ّل ا�ستمتاعها
بالوجبات عن الأ�رس التي تتناول الع�شاء بعيدا عن
�شا�شة التلفزيون.
وقال الباحثون �إن هذا ينطبق �أي�ض ًا على الأُ�رس
التي تتناول الطعام والتلفزيون مفتوح دون �أن تركّز
على ما يُعر�ض .ومن �أجل ك�شف ال�صلة بني م�شاهدة
التلفزيون �أثناء تناول الوجبات واحتماالت الإ�صابة
بال�سمنة لدى الأطفال ،حلّل فريق البحث ت�سجيالت
م�صوَّرة تخ�ص � 120أ�رسة لديها �أطفال يف املرحلة
العمرية بني �ستة �أعوام و 12عاماً.
وقيّم الباحثون مدى توافر العنا�رص ال�صحية يف
الوجبات نف�سها ،وما �إذا كانت الأ�رس ت�شاهد التلفزيون
�أثناء تناول الطعام �أم ال ،و�أج��واء تناول الوجبة،
وتبينّ �أن ثُلث الأُ�رس ال ت�شاهد التلفزيون �أثناء تناول
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الوجبتني ،و�أن نحو ربع الأ�رس ت�شاهد التلفزيون �أثناء
تناول وجبة واحدة فقط ،و 43باملئة من الأُ�رس ت�شاهد
التلفزيون �أثناء تناول الوجبتني.
وك�شفت ال��درا���س��ة �أن الأُ��س�ر التي ال ت�شاهد
التلفزيون �أثناء تناول الطعام تناولت طعام ًا �صحي ًا
�أكرث ب�شكل ملحوظ مقارنة بالآخرين ،وكذلك تناولت
الأُ�رس التي ت�شغل التلفزيون دون االهتمام مبتابعته
طعام ًا �صحي ًا �أكرث من الأُ�رس التي تتابع التلفزيون
�أثناء تناول الوجبات.
وتبينّ �أي�ض ًا �أن الأُ�رس التي تتناول الطعام �أثناء
م�شاهدة التلفزيون ،تتناول وجبات �رسيعة �أكرث من
الأُ�رس التي ال ت�شاهد التلفزيون �أثناء الوجبات.
كما �أن �أطفال الأ�رس التي ت�شاهد التلفزيون �أثناء
الوجبات �أكرث عر�ضة لزيادة الوزن �أو ال�سمنة عن
�أطفال الأُ�رس التي ال ت�شاهد التلفزيون �أثناء تناول
الطعام.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

