كل عام وشعبنا بخير
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.

426

ATHABAT
www.athabat.net

ي�صادف الأ�سبوع املقبل عيد اال�ستقالل ،الذي يح ّل
يف ي��وم طباعة اجل��ري��دة ،وعليه حتتجب «الثبات» عن
ال�صدور ،على �أن تعود �إىل قرائها الكرام يف الأ�سبوع
الذي يليه.
وكل عام و�شعبنا وجي�شنا ومقاومتنا بخري
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أحــداث
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االفتتاحية

من أجل استقالل حقيقي

التكليف عند الحريري ..والتأليف عند بري

الرئي�س �إميل حلود

ي�أتي العيد الثالث وال�س���بعون لال�ستقالل ونحن ما نزال �أمام
�أ�سئلة كبرية:
نح�ص���ن وطننا
كيف نحمي هذا اال�س���تقالل ون�ص���ونه؟ وكيف ّ
تهب علينا با�ستمرار؟
ونحميه �أمام التحديات التي ّ
لقد ق ّدم الآباء ت�ض���حيات ج�س���ام من �أجل انتزاع ا�س���تقاللنا
الوطني ،لكن املهمة الأ�صعب بقيت يف كيفية حماية هذا اال�ستقالل،
وتطوير بلدنا ،ومتتني وحدتنا الوطنية ،وتطوير نظامنا ال�سيا�سي
ال���ذي �أثبتت التجارب �أنه مولّد دائم للأزمات ،والفنت وامل�ش���اكل،
بحيث نكاد �أن نكون كل ع�رش �سنوات �أمام �أزمة كربى نذكّر بها يف
هذه املنا�سبة على قاعدة «وذكّر �إن نفعت الذكرى».
و�أبرز هذه الأزمات كانت يف �سنوات:
� ،2005 ،1990 ،1975 ،1958 ،1952صحيح �أن هذه الأزمات كانت
يف وجه من وجوهها انعكا�س��� ًا للواقع الإقليمي والدويل املحتدم
جراء املطامع اال�س���تعمارية وت�ش���كيل �أحالف تريد ربط املنطقة
بعجلة امل�شاريع والهيمنة الغربية والأمريكية اال�ستعمارية :كحلف
الدفاع امل�ش�ت�رك ،وحلف بغداد وحلف ال�سنتو ،وم�رشوع ايزنهاور،
والنقطة الرابعة ،واحللف الإ�سالمي ،وغريها التي ُت ِّوجت منذ 2001
ب�إطالق ما ي�س���مى «ال�رشق الأو�س���ط اجلديد» ،الذي �س���بق له �أن
و�ض���عه الثعلب ال�صهيوين �ش���يمون برييز عام  ،1993و«الفو�ضى
اخلالقة» وهلّم جرا ،وكلها م�شاريع ذاقت منها املنطقة ،خ�صو�ص ًا
العرب ،الويالت ،وكان لبنان دائم ًا يف مواجهة الريح ب�سبب نظامه
ال�سيا�سي القابل لكل �أ�شكال الفو�ضى.
نح�ص���ن وطننا؛ بتطوير
عيد اال�س���تقالل يذكّرنا ويح ّفزنا لأن ّ
وحتدي���ث نظامه ال�سيا�س���ي الذي يكف���ل العدال���ة االجتماعية،
وتكاف�ؤ الفر�ص ،وامل�س���اواة احلقيقي���ة بني اللبنانيني يف احلقوق
والواجب���ات ،وتطوي���ر الإدارة ،وتعزيز التعليم الر�س���مي ،وتوفري
�ضمان ال�ش���يخوخة ،وتوفري ما ي�س���تلزم لت�أمني حياة املواطنني
اليومية بكرامة.
�إن لبن���ان يف عيد ا�س���تقالله ،بعد �أن خلع عنه ذاك ال�ش���عار
املقيت «قوة لبنان يف �ض���عفه» ،ا�ستطاع �أن يحقق ما عجز عنه
العرب يف كل �رصاعهم مع العدو «الإ�رسائيلي» ،باحلاق ال�رضبات
النوعي���ة بهذا العدو ،والذي تُرجم انت�ص���اراً عظيم��� ًا يف �أيار عام
 ،2000وباالنت�صار النوعي يف حرب متوز  ..2006حتى �صارت «قوة
لبنان يف قوته» ،واملتمثلة يف الثالوث املا�سي «ال�شعب واجلي�ش
واملقاومة»،
فحري مبواطنيه �أن ينعموا بنظام يجعلهم يطمئنون
ّ
�إىل حا�رضهم وغدهم وم�س���تقبلهم ،وي�ؤ ّم���ن لهم وحدة جمتمعية
متما�س���كة ،وذلك لن يتوافر �إال عرب قانون انتخابات ع�رصي ،يقوم
على �أ�س���ا�س لبنان دائرة انتخابية واحدة على �أ�س���ا�س الن�سبية،
لأنه مبثل ه���ذا القانون يتح��� ّول اخلطاب ال�سيا�س���ي �إىل خطاب
وطن���ي ،بعيداً عن الغوغائية ال�ش���عبوية واملذهبي���ة والطائفية
و»امل�صلحجية».
�إن ن�رصاً يلوح يف الأفق يف مواجهة امل�رشوع اجلهنمي الفو�ضى
اخلالقة ،فبعد �أن ا�س���تطعنا يف لبنان بف�ض���ل املقاومة واجلي�ش
الوطني ت�ضييق اخلناق على هذه الفو�ضى ،وجعلها خارج حدودنا
الوطنية ،ها هو الن�رص يتق��� ّدم ملجمل حلف املقاومة واملمانعة؛
من لبنان �إىل �س���ورية والعراق ،وما الن�رص �إال �ص�ب�ر �س���اعة ،مما
يفر�ض علينا �أمام املرحلة اجلديدة التي دخل فيها لبنان ،الإ�رصار
على م�رشوعنا ،الذي به وحده نحمي ونطور وطننا.
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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

ال الرئي�س �سعد احلريري يف عني التينة
الرئي�س نبيه بري م�ستقب ً

احلدي���ث ال�س���ابق ع���ن �إ�س���ناد وزارة
الداخلي���ة لـ«الق���وات اللبنانية»� ،ض���من
الت�س���ويات التمهيدية النتخ���اب الرئي�س
مي�ش���ال عون وتكليف الرئي����س احلريري،
ق���د تبخّ ���ر ،ون�س���فه مت�سُّ ���ك الرئي�س بري
بوزارة املال ،وقابل���ه احلريري بالداخلية
يف حكوم���ة هي �آتية لإجن���از االنتخابات
النيابية ،واحلري���ري بحاجة عرب الإ�رشاف
املبا��ش�ر عل���ى االنتخاب���ات �إىل مللم���ة
�ش���ارعه االنتخابي الذي ت�ش���ظّى بغيابه.
وببق���اء وزارت�ي�ن �س���يادتني (الدف���اع
واخلارجية) من ح�ص���ة الفريق امل�سيحي،
انتف���ت �إمكاني���ة �إ�س���ناد �إحداهم���ا �إىل
«الق���وات»؛ بالنظر �إىل ح�سا�س���ية كل من
الوزارتني على امل�س���توى الوطني يف هذه
الظ���روف ،و«الفيتو» احلتم���ي حلزب اهلل
وحلفائه على توزير «قواتي» يف �إحداهما،
وبدت الكرة وك�أنها يف امللعب امل�س���يحي
ال���ذي تق���ف عن���ده الت�ش���كيلة احلكومية
بكاملها ،بانتظار التوافق على �إ�سناد وزارة
اخلارجي���ة �إىل «قوات���ي  -عوين» توافقي
ي�ش���به م���روان �رشب���ل ،لأن وزارة الدفاع
حم�س���ومة من ح�ص���ة الرئي����س عون ،وال
يبادلها ب���وزارة �أخرى ،بالنظر �إىل ارتباطه
العاطفي والوطني بامل�ؤ�س�س���ة الع�سكرية
التي هي «حبيبة العونيني».
ومع ذلك ،ومع احلديث عن �إعادة توزير
املهند����س ج�ب�ران با�س���يل يف اخلارجية،
و�إر�ضاء العميد �شامل روكز بخالفة العماد
عون يف مقع���د ك�رسوان النيابي ،ف�إن قبول
نائب رئي�س الوزراء ال�س���ابق ع�صام فار�س
بالعودة �إىل احلياة ال�سيا�س���ية عرب نيابة
رئي����س جمل�س ال���وزراء ووزارة الدفاع ،هو
الذي يح ّل عقدة ت�شكيل احلكومة ،مع �إر�ضاء
«القوات» بوزارتني �أ�سا�س���يتني ،مع وزارة
دولة �إذا كانت احلكومة ثالثينية.
لكن العقدة الأكرب هي �أن الرئي�س املكلف
�سعد احلريري ي�شكّل حكومته يف عني التينة،

التفوي�ضني
َ
وامل�س���وَّدة يتم �إعدادها ب�إ�رشاف مبا�رش من ال�سوري القومي االجتماعي) ،لكن
الرئي����س بري ،الذي جن���د �أن الكل را�ض عن اللذين ي�شكالن عبئ ًا هما من «تيار املردة»،
ت�أليفه احلكومة بالنيابة عن احلريري ،لأنه وامل�س���تقلني ،و�إذا كان امل�س���تقلون يرغب
يحم���ل يف جيبه تفاوي�ض جتعله �ص���احب الرئي�س بري ب�إر�ض���ائهم بوزارة فلأنه يحب
الكلم���ة الأوىل والأخرية يف الت�أليف ،لوالدة الإجم���اع عليه م���ن اجلميع يف الرئا�س���ة
حكومة ال ي�ش���كّل بيانها الوزاري �أية عرقلة ،املقبل���ة للمجل����س النيابي العتي���د ،لكن
لأنه مو�ض���وع �إن�شائي ال يقدّم وال ي�ؤخّ ر يف تفوي�ض «امل���ردة» مقدّ�س �شخ�ص���ي ًا عند
الرئي�س بري؛ بالنظر �إىل العالقة ال�شخ�صية
م���ع النائب فرجنية ،الذي �أودع لديه �ص���ك
حت�ص���يل حقوق���ه التي حت���اول «القوات»
ال�سيطرة عليها وعلى ح�ص���ة «الكتائب»،
وفق ما �أوردته و�سائل الإعالم.
حكومة تبدو ال ت�ش���به العهد وال ت�شبه
تعديل قانون الستين ضمن �س���يده املتوا�ضع يف مطالبه كما حزب اهلل،
وال���وزراء الثالثة املح�س���وبني له كرئي�س
الممكن قد يكون المخرج الذي جمهورية مبعزل عن ح�ص���ة التيار الوطني
ال بد منه لتالفي التمديد احلر ،ال ين�ص عليهم الد�س���تور ،لأن ح�ص���ة
الرئي����س كانت تُعطى لرئي����س اجلمهورية
الممنوع للمجلس النيابي عندم���ا كان ي�أتي �أعزلَ ب�ل�ا كتلة نيابية،
كالرئي�س�ي�ن ال�س���ابقني حلود و�س���ليمان،
وتوا�ض���ع الرئي�س عون لي�س لأنه لن تكون
ل���ه وزارات وازنة ،بل يف رغبته ب�أ�س���ماء
يقبله���ا الوط���ن ،كل الوط���ن ،بدليل بع�ض
الأ�س���ماء التي مت تداوله���ا يف البداية �أنهم
من ح�صته ،وعندما يحكى با�سم «الوطني
حكومة ق�صرية العمر� ،آتية لإجناز االنتخابات ع�ص���ام فار�س» والإعالم���ي الكبري جورج
النيابية ،ب�رصف النظر عن قانون االنتخاب قرداحي من ح�ص���ة الرئي�س ،فلأن الرئي�س
الذي �س���تُنجزه ،و�إن ف�شلت يف الإجناز ،ف�إن ع���ون الذي لن ي�س���تطيع �أن ي�أتي بحكومة
تعديل قانون ال�س���تني �ضمن املمكن �سيكون ت�ش���بهه بالكامل ،فهو على الأقل حاول �أن
املخ���رج الذي ال ب���د منه لت�ل�ايف التمديد يكون الوزراء الذين من ح�ص���ته �أن يكونوا
املمنوع ،ولو �أن التمدي���د التقني لن ي�ؤجل على �ص���ورة مي�شال عون ومثاله ،و�إذا ف�شل
االنتخابات لأبعد من �شهر متوز كحد �أق�صى بفر����ض ذهني���ة التغيري والإ�ص�ل�اح على
قبل ا�س���تحقاق مو�سم اال�ص���طياف الواعد .احلكوم���ة الأوىل يف عهده ،ف����إن احلكومة
م�ش���كلة التفاوي�ض املعط���اة للرئي�س بري ،التي �سوف ت�ستولدها االنتخابات النيابية
يب���دو تفوي�ض حزب اهلل �أ�س���هلها عليه ،لأن املقبلة قد ت�شبه نوع ًا ما مي�شال عون� ،رشط
احلزب كما دوم ًا زاه���د يف نوعية الوزارات� ،أن يح�سن «ال�شعب العظيم» اختيار نوابه.
ال بل ح�ص���ته املتمثّلة بثالث وزارات يعطي
�أمني �أبو را�شد
�إحداها دون منة حللف���اء املقاومة (احلزب
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ّ
صفقات «اللحظة األخيرة» تعطل تشكيل الحكومة

العقدة تراوح عند �إ�صرار «القوات» على تنفيذ ما وُعدت به من م�ساواة يف التمثيل مع «التيار احلر»

«لو كان بدها ت�شتي ..غيّمت»
هذا ما تبدو عليه م�س�ي�رة ت�شكيل
حكوم���ة العه���د الأوىل ،املعرقَلة
بفع���ل حماول���ة البع����ض تكبري
حجمه الوزاري� ،أو بفعل �ص���عوبة
متري���ر ال�ص���فقات الت���ي عُ ق���دت
م���ن حت���ت الطاولة قبي���ل �إجناز
اال�س���تحقاق الرئا�سي ،فباتت عُ قَداً
م�ستع�ص���ية بعد انك�ش���اف �أمرها
ومواجهته���ا بالرف�ض من قبَل �أكرث
من جهة �سيا�س���ية ،وبالتايل ف�إن
ال���كالم عن ت�ش���كيل احلكومة قبل
عيد اال�ستقالل بات �أمراً م�ستبعَ داً.
م���ا يزكّ���ي ه���ذا الت�أخري هو
«ال�سقوف العالية» للمطالب التي
رفعتها بع�ض القوى ال�سيا�س���ية،
والتي الم�س���ت ما يُعترب «خطوط ًا
حمر» ل���دى قوى �سيا�س���ية ،مثل
حماول���ة انت���زاع وزارة املال من
الرئي�س نبيه ب���ري ،والتي كانت،
ح�سب جهات عدة« ،فاول» ارتُكب
بح���ق العه���د اجلدي���د واحلكومة
املزمَ ع ت�شكيلها ،خ�صو�ص ًا �أن رئي�س
حركة «�أمل» توجّ �س م�س���بق ًا من
مثل هذه املطالب و«ال�شطحات»،
وكان لها باملر�صاد من قبل �إجناز
اال�ستحقاق الرئا�سي.
وتذكّر �أو�ساط فاعلة ب�أن نائب
الرئي����س ال�س���وري الأ�س���بق؛ عبد
احلليم خدام ،ط���رح فكرة راودته
خ�ل�ال مرحل���ة حت�ض�ي�ر «اتفاق
الطائف» يف املطابخ ال�سيا�س���ية
املعنية ،تق�ض���ي ب�أن تكون والية
رئي�س جمل�س النواب اللبناين �سنة
واحدة بد ًال م���ن �أربع ،فقيل له �إن
مت �س���ي�ؤدي �إىل
مث���ل هذا الأمر لو ّ
تهمي�ش الدور ال�شيعي يف ال�سلطة،
وو�ضع رئي�س املجل�س حتت رحمة

رئي�س���ي اجلمهوري���ة واحلكومة،
وهذا �س���يرتك تداعي���ات لن يكون
يف �ص���الح اخل���روج م���ن الأزمة
اللبنانية.
ت���روي الفاعلية ه���ذه الواقعة
لتق���ول �إن النقا�ش يف ه���ذا الأمر،
حينها� ،أنتج تفاهُ م ًا �ش���فهياً ،على
هام����ش اتفاق الطائ���ف املكتوب،
يعطي ال�ش���يعة توقيع ًا دائم ًا على

ما توجّ س منه
الرئيس بري قبل
االنتخابات الرئاسية
كشفته مداوالت
تشيكل الحكومة

القوان�ي�ن واملرا�س���يم� ،إىل جانب
توقيع كل من رئي�س���ي اجلمهورية
واحلكوم���ة ،م���ن خ�ل�ال تثبي���ت
وزارة املال �ض���من «ح�صّ تهم» يف
كل حكوم���ة ،وذل���ك تطبيقا ملبد�أ
املثالثة داخل املنا�صفة املعرتَف
به م���ن قبَل اجلميع ،وما ح�ص���ل
من «تن���ازل» الرئي����س بري عن
«املالي���ة» للرئي�س الراحل رفيق
احلريري كان لأمر �شخ�ص���ي و�آين
يف حين���ه� ،أكرث مما هو �سيا�س���ي،
وكان «خط����أ» ال ميك���ن تك���راره
�ض���من �أي ظرف �آخر .وم���ا ي�ؤكد،
ح�س���ب الفاعلية ،هذا ال���كالم� ،أن

التط���ورات �أدت �إىل ابت���داع فكرة
«الثل���ث املعطّل» ،تعوي�ض��� ًا عن
مت�سُّ ���ك الرئي����س ف�ؤاد ال�س���نيورة
بـ«املالية».
هذه الرواية �رضورية بالن�سبة
�إىل الأو�ساط ال�سيا�سية التي روتها،
لتق���ول �إن ما ج���رى كان «قنبلة
دخانية» �أُلقيت يف �ساحة ت�شكيل
احلكوم���ة ،ومن �ألقاه���ا يعرف �أال
مفعول لها ،و�أن انتزاع «املالية»
من الرئي�س بري يقارب امل�ستحيل،
لك���ن اله���دف كان للتغطية على
�ص���فقتني �أُبرمتا قبيل اال�ستحقاق
الرئا�س���ي ،الأوىل� :إيج���اد ثنائية
م�س���يحية  -م�س���يحية ،وحتديداً
«عوني���ة» « -قواتي���ة» ،تهمّ�ش
ما عداها من التمثيل امل�س���يحي،
و�أول���ه متثي���ل الوزير �س���ليمان
فرجني���ة وح���زب «الكتائ���ب»
وامل�ستقلني امل�سيحيني ،خ�صو�ص ًا
�أن طريف الثنائية خرجا من رحم
«املجتمع امل�سيحي» الذي هيمن
عليه ح���زب «الكتائ���ب» خالل
حرب ال�س���نتني وم���ا بعدها ،وال
م�ص���لحة لهما بوجود «كتائب»
قوي���ة ،وال مبناف����س مثل فرجنية
يقط���ع الطريق على وعد �س���مري
جعجع بالو�ص���ول �إىل بعبدا بعد
الرئي�س عون.
�أما ال�ص���فقة الثانية ،ومن خالل
حتذي���ر الرئي�س بري ب����أن التمديد
ملجل�س النواب هو نحر للعهد ،فهي
تواف���ق مع الرئي����س احلريري على
ت�أجيل االنتخاب���ات النيابية ريثما
ي�س���تعيد «تيار امل�ستقبل» توازنه
املايل وال�سيا�س���ي ،من خالل عودة
احلريري �إىل ال�رساي احلكومي.
�إذاً ،ما توجّ �س منه الرئي�س بري

قبل االنتخابات الرئا�س���ية ك�شفته
مداوالت ت�ش���يكل احلكومة ،والعقدة
تراوح عند �إ��ص�رار «القوات» على
تنفيذ ما وُعدت به من «م�س���اواة»
يف التمثيل مع «التيار احلر» ،علم ًا
�أن ه���ذا الوعد غري قاب���ل لل�رصف،
فالرئي����س احلري���ري لدي���ه متثيل
نيابي م�سيحي يفوق حجم التمثيل
«القواتي» ب�ض���عفني ،كما �أن بني
«الق���وات» واحلقيب���ة ال�س���يادية
جداراً ال ميكن تخطّي���ه ،فالداخلية
«مطوَّبة» حل�صة الرئي�س احلريري،
واملالية للرئي�س بري� ،أما اخلارجية
فهناك �ش���به �إجماع لي�س فقط على
جناح جربان با�س���يل فيها ،بل على
عدم ت�س���ليمها مل���ن ال ي ؤ�متَن على
�سيا�سته وارتباطاته� ،أي «القوات»،
وكذلك الأمر بالن�سبة لوزارة الدفاع،
فتولي���ة «قواتي» عليها ا�س���تفزاز
للم�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية ،وخيان���ة
لدم���اء و�أرواح اجلنود وال�ض���باط
التي �س���فكتها «الق���وات» عندما
كان الرئي����س عون قائ���داً للجي�ش،
وهذا ي�ؤكد �أن ت�ش���كيل احلكومة ما
ي���زال «طبخة بح�ص» ،خ�صو�ص��� ًا
�أن �أو�س���اط العهد ب���د�أت الترب ؤ� من
احلكومة اخلا�ض���عة للت�شكيل ،عرب
ق���ول �إن حكومة العه���د الأوىل هي
حكومة م���ا بعد االنتخاب���ات� ،أما
احلكوم���ة املنتظَ رة فه���ي حكومة
احلريري الثاني���ة ،فالنجاح يتبناه
اجلميع ،فيما الف�شل يتيم يلقى وزره
على الطرف الأ�ضعف� ،أما «كا�سحة
ال�ص���فقات» نبيه ب���ري فيبدو �أنه
كرّ�س نف�س���ه جمدداً الرجل الأقوى
والأحر�ص على م�ؤ�س�سات الدولة.

عدنان ال�ساحلي
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همسات
¡ من �أين �أتى «احلزب» مبدرعات الق�صري؟
واملفتعلة حول ظهور
�أمام ال�ضجة امل�ش���بوهة
َ
مدرعات �أمريكية مع حزب اهلل يف اال�ستعرا�ض
الع�س���كري الذي �شهدته مدينة الق�صري ال�سورية
يف «يوم ال�ش���هيد»� ،أكدت املعلومات �أن جزءاً
مت اال�س���تيالء
كبرياً من هذه املدرعات والآليات ّ
عليها بعد حترير الق�ص�ي�ر ،واجل���زء الأكرب من
القلم���ون ال�س���ورية ،حي���ث كان���ت يف حوزة
املجموعات التكفريية ،مما يطرح ال�س�ؤال :كيف
و�ص���لت هذه الآليات الأمريكية �إىل املجموعات
الإرهابية ،ال�س���يما �أن «الكود» عليها ميكن �أن
يحدد م�ص���درها؟ علم ًا �أنه بعد حترير الق�صري،
ُعرث على �آلي���ات «�إ�رسائيلية» كان الإرهابيون
ي�ستعملونها ،وقد ُعر�ض بع�ضها يف حينه على
�شا�شات التلفزة.
¡ «م�ش حرزانة»
�أ�ش��ارت معلومات �إىل �أن ع��دداً من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية �أبدت عدم رغبتها يف دخول احلكومة
اجلدي��دة ،لأن الأمور غ�ير «حرزانة» ،واحلكومة
الت��ي �سرتى النور يف �أف�ضل احلاالت لن يتجاوز
عمرها � 6أ�شهر ،لأنه��ا تعترب م�ستقيلة حتم ًا بعد
�إجراء االنتخابات النيابية.
¡ �أنا �أو ال �أحد
جزمت �أو�س���اط حزبية متلهفة لل�سلطة ب�أن �أي
تقا�سم للحقائب الوزارية وغريها من التعيينات
ال ت�شملها بح�صة وازنة ف�إن احلكومة لن تب�رص
النور قريب ًا ،معتربة �أنها قادرة على التعطيل.
¡ ا�ستياء روحي
ع�ّب�ت قي��ادات �أرثوذك�سية و�أخ��رى كاثوليكية
رّ
ع��ن ا�ستيائه��ا م��ن تعاط��ي البع�ض عل��ى �أنهم
ملحقات لدى بع�ض املرجعيات ال�سيا�سية ،ومن
طوائ��ف �أخ��رى ،وع��دم الوقوف عل��ى ر�أيهم يف
ق�ضايا �رضورية وهامة وح�سا�سة.
¡ ال تعيينات �أمنية
ا�س���تبعدت مراجع ر�س���مية �أن ترى التعيينات
الأمنية النور ،ال�س���يما يف امل�ؤ�س�سة الأم ،لي�س
ب�سبب خالفات� ،إمنا ل�رضورات وطنية واحلفاظ
على الروحية التي �أُر�سيت.
¡ مقال �أ�صفر
�أب��دت قيادات ر�سمية ا�ستياءها من مقال حاول
�صاحب��ه املرتبط بدولة خليجية كبرية �أن يزرع
ال�رشخ بني جهتني وطنيت�ين� ،ضمنه الكثري من
االفرتاءت والأوهام.
¡ امل�ست�شار املُ�سيء
الحظ زوار مرجع ر�سمي �أن �أحد م�ست�شاريه بد�أ
يت�رصف كـ«فرعون زمانه» ،مع تك�ش�ي�رة لزوم
امل�س����ؤولية �أمام الزوار ،ما حدا ب�أحدهم للفت
نظر امل�س�ؤول ب�أن ت�رصفات م�ست�شاره ت�رضّ به.
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التحالف األطلسي – الخليجي يرمي أوراقه في مواجهة سورية وحلفائها
فيما يوا�ص���ل اجلي����ش العربي
ال�س���وري وحلف���ا�ؤه عملياته���م
الع�سكرية يف �أحياء حلب ال�رشقية،
حُمكم ًا طوقه عليها ،وا�ضع ًا يف ذات
احل�ي�ن يف االعتب���ار الأول �رضورة
ت�أمني �سالمة ال�سكان الذين ي�أخذهم
الإرهابيون رهائ���ن ودروع ًا ب�رشية،
وفيم���ا يوا�ص���ل اجلي�ش ال�س���وري
وحلف���ا�ؤه عملياته���م يف خمتلف
املناط���ق ،موجّ هني �رضب���ات قوية
وحا�س���مة جلموع الإرهابيني ،رغم
وق���ف الغ���ارات اجلوية الرو�س���ية،
يط���رح �س����ؤال هام :كيف �س���يكون
الو�ض���ع امليداين يف ظل ا�ستئناف
مو�سكو لغارات طريانها و�صواريخها
اال�سرتاتيجية؟
ثمة �سل�س����لة من الأ�س����ئلة بد�أت
تُط����رح �أم����ام التط����ورات ال�س����ورية
املتالحقة ،التي ت�ؤكد على ت�ص����اعد
قدرات اجلي�ش على مواجهة جماميع
املرتزق����ة الإرهابيني؛ م����ن «داع�ش»
�إىل «جبهة الن�رصة»� ،إىل ت�ش����كيالت
«الإخوان» و«القاع����دة» و�أ�رضابهم
الذي تلقّوا ويتلقون خمتلف �أ�ش����كال
الدع����م والتدريب من تركي����ا والأردن
والكي����ان ال�ص����هيوين عل����ى احلدود
ال�سورية ال�ش����مالية واجلنوبية ،ومما
هو �أبعد من ال�س����عودية وقطر �إىل ما
ه����و �أبعد و�أبعد من الواليات املتحدة
الأمريكية وفرن�سا وبريطانيا وغريها
من عوا�ص����م الغرب ،م����ع توفري كامل
الق����درات والطاق����ات اللوج�س����تية
ملرتزقة الإرهاب الدويل حتت عناوين
«�إ�س��ل�امية» ،والإ�س��ل�ام منها براء..
كح����ال �ش����بكة االت�ص����االت احلديثة
واملرتبط����ة بالأقم����ار ال�ص����ناعية
الأمريكي����ة وال�ص����هيونية ،والت����ي ال
متتلكه����ا دول يف �آ�س����يا و�أفريقي����ا،
ناهي����ك عن الدعم امل����ايل الذي يوفر
له�ؤالء الإرهابيني من ال�سعودية وقطر
وجت����ارة النفط املنهوب ،وامل�س����وَّق
عرب رج����ب طي����ب �أردوغ����ان وجنله

دبابات اجلي�ش ال�سوري تتقدم يف ال�شمال

بالل ..بالإ�ضافة طبع ًا �إىل الإمكانيات
مت توفريها
الت�س����ليحية الكربى التي ّ
من كل ه�ؤالء ملرتزقة الإرهاب الدويل،
والإ���ش�راف عل����ى قي����ادة عملياتهم
الع�س����كرية ،والتخطيط لها عرب غرف
عمليات ي�شارك فيها �ضباط �أمريكيون
وغربي����ون و�ص����هاينة و�أع����راب ،مما
يجعل �أي ف�ص����ل بني هذه التحالفات
والوقائع �رضب ًا من الوهم.
ه����ذا التحال����ف الع����دواين املتني
متثّل ب�ش����كله الفا�ضح �أمام التطورات
امليداني����ة الأخ��ي�رة ،وذل����ك يف عدة
اجتاهات:
�أولها :حماولة التحرّ�ش بالأ�سطول
الرو�س����ي ،حيث طاردت م�ؤخراً �سفن

هل تتم محاسبة منظمة
حظر األسلحة الكيميائية
لتهريبها السالح الخطير
إلى اإلرهابيين؟

حربية رو�سية غوا�صة هولندية تعمل
�ض����من القوات الأطل�سية ،وذلك حينما
حاول����ت القي����ام مبن����اورات خطرية
بالقرب منها ،ما جعل ال�سفن احلربية
الرو�س����ية تتحرك بح�سم؛ فيما ي�شبه
الر�س����الة القوية لي�س الم�سرتدام ،بل
مل����ن هو وراء هذا الت���ص�رّف الأحمق،
واملتمثل بـ«الناتو».
ثانيها :الدجل الغربي ،خ�صو�ص ًا من
قبل منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية،
لأن هن����اك معلومات خط��ي�رة ،وهي
�أن منظمة حظر الأ�س����لحة الكيميائية
مل تد ّم����ر املخ����زون الكيميائي الذي
�ص����ادرته من اجلي�ش العربي ال�سوري
بكامل����ه ،بل هرّبت ق�س����م ًا كبرياً منه

�إىل املعار�ضة امل�س����لّحة يف �سورية،
بالتن�س����يق مع جهات ا�س����تخباراتية
دولي����ة ،ومت ت�س����ليمه �إىل «داع�ش»
و«الن���ص�رة» ،مم����ا �س����يفتح جما ًال
وا�سع ًا للت�أكّد منها ،وذلك �ستكون له
عواقب خطرية تطيح بالثقة مع بع�ض
امل�ؤ�س�سات الدولية.
ثالثه����ا :ثم����ة حم����اوالت تركية
وخليجي����ة وغربي����ة لإيج����اد وقائع
ميدانية جديدة على الأر�ض ال�سورية،
كاالنغما�����س الأردوغاين الع�س����كري
املبا�رش يف �س����ورية ،وتذبذب م�سعود
الربزاين ،الذي �س����حب «الب�ش����مركة»
من بع�ض حماور القتال يف املو�صل،
يف حماول����ة لإيجاد وقائ����ع جديدة
قبل رحي����ل �إدارة �أوباما يف الواليات
املتحدة يف � 20شباط املقبل.
ب�أي حال ،ف�إن حلف دم�ش����ق باتت
الأمور وا�ض����حة �أمامه متاماً ،حيث مت
حتديد الأولويات وفق خطط ع�سكرية
بد�أت تعط����ي �أكله����ا امليدانية ،ومن
مهامه����ا متابعة املعركة على �ش����تى
امل�س����تويات ،و�ص����و ًال �إىل حترير كل
املناطق ال�سورية من الإرهاب التكفريي
الدويل ..وكما هو وا�ضح ف�إن الأولوية
الآن ا�س����تكمال حترير حلب ،نظراً �إىل
ما �سيرتتب بعدها من �إجنازات عظمى
لي�س على امل�ستوى امليداين وح�سب،
بل على �شتى امل�ستويات؛ االقت�صادية
واالجتماعي����ة واملعنوي����ة ،والت����ي
�س����تحفّز على مزيد من االنت�ص����ارات
الع�سكرية يف �أكرث من مكان.
هنا قد يك���ون �رضوري ًا املتابعة
امليدانية لإجن���ازات اجلي�ش العربي
ال�س���وري من اجلنوب ال�سوري؛ على
احلدود مع فل�سطني املحتلة �إىل ريف
دم�شق وغوطتها ،مروراً بكل الو�سط
ال�سوري ..فلنتابع انت�صارات الدولة
الوطنية ال�س���ورية بقي���ادة الرئي�س
ب�شار الأ�سد ،ففيها اخلرب اليقني.

�أحمد زين الدين

هــذا مـــا حملـته «رســالــة الـقـصــيـر»
�أث���ار العر����ض الع�س���كري الذي قدم���ه حزب اهلل
يف مدين���ة الق�ص�ي�ر يف ريف حم����ص اجلنوبي التي
ا�س���تعادها بالتع���اون م���ع اجلي����ش ال�س���وري من
املجموع���ات التكفريي���ة امل�س���لحة يف حزيران من
الع���ام  ،2013يومها تلقى «م�رشوع تفتيت �س���ورية
واملنطقة» �رضبة قا�ص���مةً ،نظراً لأهمية املدينة من
الناحية اال�سرتاتيجية ،النها ت�شكل �أهم عقد مو�صالت
يف �سورية ،بني ال�ساحل والداخل ،والو�سط اي حم�ص
مع دم�ش���ق ومنها اىل اجلنوب ،ومن حم�ص اىل حماه
ثم حلب اي نحو ال�ش���مال ،ومن البديهي �أن �س���يطرة
امل�س���لحني عليها لو ا�ستمرت لكانت �أ�سهمت �إ�سهام ًا
فاع ًال يف عملية تفكيك �أو�ص���ال الدولة ال�سورية ،لكن
ت�ضحيات القوات ال�سورية وحزب اهلل حالت دون ذلك،
فقد ا�ستب�س�ل�ا يف القتال ،و�أثبت اجلي�ش ال�سوري يف
حينه ب�أنه يتمتع مبناقبي ٍة ع�سكري ٍة عاليةٍ ،و�أن لديه
عقيدة قتالية حلماية بالده ،وجتلى ذلك بو�ضوحٍ طوال
الأزمة الراهنة ،فقد فاج�أ اجلي�ش ال�س���وري وحلفا�ؤه
يف الق�صري جميع املراقبني باحرتافه يف امليدان� ،إن

جلهة توقيت الهجوم ،و�إن جلهة �إجتاه الهجوم وتعدد
املحاور ،و�إن جلهة القدرات الع�س���كرية الكبرية التي
�أظهرها ،بح�سب مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي.
ويف حين���ه� ،أجم���ع املحلل���ون الع�س���كريون
واال�سرتاتيجيون �أن حترير القوات ال�سورية وحلفاءها
للمدين���ة املذكورة ه���و مبثابة «ال�ص���يد الثمني»،
حيث عرثت على �أنفاق ت�ص���ل اىل احلدود اللبنانية،
ت�س���تخدم لت�س���لل امل�س���لحني وتهريب ال�سالح اىل
الداخل ال�س���وري� ،إ�ضافة �إىل خمازن كبرية للأ�سلحة
والذخائر ،قد تكون اهم و�أكرب املخازن التي دهمتها
القوات امل�س���لحة حتى الآن ،وت�ش���كل �أي�ض ًا �رشيان ًا
رئي�سي ًا للإرهابيني على امتداد انت�شارهم يف �سورية.
وكذلك �إنعك�ست �إ�س���تعادة «الق�صري» رعب ًا على
املجموعات امل�سلحة على امتداد اجلغرافيا ال�سورية،
خ�صو�ص ًا يف ريفي دم�شق ،و�أدت �إىل �إنهيار حاالتهم
املعنوي���ة و�رضب الثق���ة فيما بينه���م ،واىل القيام
باغتياالت متبادلة بني �أفراد املجموعات امل�س���لحة
يف تلك احلقبة ،كما يحدث اليوم يف حلب و�أدلب.

بالإ�ض���افة اىل ذل���ك ،فقد �أدت ع���ودة املدينة
املذكورة ث���م منطقتي تلكلخ وقلعة احل�ص���ن اىل
كن���ف الدولة ال�س���ورية ،اىل �إنه���اء دور «الإمارة
التكفريية» التي كادت �أن تقام يف مدينة طرابل�س،
التي كانت تفتعل فيه���ا احلوادث الأمنية وجوالت
االقتت���ال املذهبي ،لتمرير ال�س�ل�اح م���ن طرابل�س
ومرفئه���ا اىل حمافظة حم�ص ،والدليل م�ص���ادرة
اجلي����ش اللبناين لباخرة «لط���ف اهلل  »2املحملة
بال�س�ل�اح واملتوجهة اىل طرابل�س ،قبالة �شاطىء
البرتون ،هذا على �س���بيل املث���ال ال احل�رص ،وهنا
يجزم مرجع ع�سكري �أال قيمة ا�سرتاتيجية ال�ستمرار
ت�س���عري االقتتال يف عا�ص���مة �ش���مال لبنان ،بعد
�س���يطرة اجلي�ش ال�سوري على هذه املناطق الثالث
املذكورة.
اذاً ،نظرا الهمية «الق�صري» اال�سرتاتيجية ،نظمت
املقاومة اال�سالمية عر�ضها الع�سكري فيها بالتعاون
مع القيادة ال�س���ورية يف يوم �شهيد املقاومة ،لت�ؤكد
لذوي ال�شهداء �أن دماء �أبنائهم �أثمرت ن�رصاً.

كذلك حم���ل العر�ض املذكور ر�س���الة اىل العدو
اال�رسائيلي الذي �س���عى �إقامة ح���زام �أمني ب�إدارة
التكفرييني ،حلماية كيانه ميتد من الغوطة ال�رشقية
اىل «درعا» – القنيطرة ،ولكن مل يكتب لهالنجاح
 ،والي���زال يقدم خمتلف انواع الدعم اىل م�س���لحي
تنظيم «القاعدة» يف اجلنوب ال�س���وري لل�ض���غط
على الدولة ال�س���ورية وحزب اهلل ،ب�أن املعركة مع
هذا الع���دو يف حال �إندالعها لن تق���ف عند حدود
معين���ة ،و�أن املقاومة باتت ق���وة اقليمية ،ودائما
بر�أي املرجع.
كم���ا اىل «اال�رسائيلي» كذل���ك اىل التكفرييني،
فقد حملت «ر�س���الة الق�صري» اىل الرعاة االقليمني
والدوليني للمجموعات التكفريية امل�سلحة ،بالتزامن
مع اطالق احلملة الرو�س���ية -ال�سورية لتطهري �أدلب
و��ش�رق حلب وبع����ض مناطق حم�ص م���ن الإرهاب
وعدته ،بان الن�رص حتمي ،الحمال.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

رسائل الشمال السوري إلى ترامب

¡ العدو يت�سلّم ر�سالة «الق�صري»

قال م�ص���در يف وزارة احلرب ال�صهيونية �إن �إحياء
حزب اهلل ليوم ال�شهيد يف مدينة الق�صري ال�سورية،
ويف ه���ذا التوقي���ت بالذات الذي ي�ش���هد اندفاعة
�رسيعة للجي�ش�ي�ن ال�س���وري والرو�س���ي ومعهما
«حزب اهلل» وف�ص���ائل �أخرى على امتداد جبهات
القت���ال يف حلب وريفها ،و�إبرازه تر�س���انة مد ّرعة
ال حتاك���ي مبجمله���ا القوة املقابل���ة للجماعات
امل�س���لّحة ،بل حتاكي ما متتلك���ه اجليو�ش عادة..
يف هذا ر�سالة وا�ض���حة لـ»�إ�رسائيل» ب�أن �ساحة
�أي معركة مقبلة ل���ن تكون مق ّيدة بحدود لبنانية
مع ّينة� ،أو ببيئات حا�ضنة �أو غري حا�ضنة حملي ًا،
�إمنا ب�ساحة حيوية �أكرث عمق ًا وات�ساع ًا ا�سرتاتيجي ًا
وجغرافي ًا وع�سكري ًا ،كما �أن ذلك يحمل يف طياته
�إ�ش���ارة متجددة �إىل التداخل الوجودي وامل�صريي
للمعرك���ة التي جت���ري على �أر�ض �س���ورية ،لي�س
بني النظام ال�س���وري و«ح���زب اهلل» فقط ،بل كل
املنظومة الت���ي تتماهى مع هذا اخلي���ار �إقليمي ًا
ودولي ًا.

¡ ال�سعودية تق�صي الإمارات يف جنوب اليمن

�أردوغان �سيجهد يف ابتزاز الأمريكيني خالل الفرتة االنتقالية من �أجل فر�ض املنطقة العازلة

يعي�ش ال�شمال ال�سوري مرحلة
م�صريية هامة ،باعتبار �أن الأ�شهر
املقبل���ة الت���ي تف�ص���ل الرئي�س
الأمريك���ي اجلديد دونال���د ترامب
عن البيت الأبي�ض ت�ش���كّل �أكرث من
م�س���افة فا�ص���لة بني عهدين يف
ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة� ،إذ �أنها قد
تكرّ�س � -إن �ص���دقت وعود ترامب
االنتخابي���ة  -عه���داً جدي���داً من
التعاون ب�ي�ن الأمريكيني والرو�س
يف �سورية.
ويواجه الأمريكيون م�شاكل عدّة
يف ال�ش���مال ال�سوري ينبغي حلّها
يف هذه الفرتة الفا�صلة� ،أهمها:
ال�س����باق ب��ي�ن الأمريكي��ي�ن
والرو�س على قلب موازين القوى
امليداني����ة :يب����دو من الوا�ض����ح
�أن البنتاغ����ون ي�س����عى لتحقيق
مكا�سب ع�سكرية كا�رسة للتوازن
مع الرو�س وحلفائهم يف �سورية،
خ�صو�ص���� ًا يف ال�ش����مال ال�سوري،
وذلك بعدما �أف�شل يف وقت �سابق
اتف����اق الفروف  -ك��ي�ري ،وعطّل
�إمكانية عقد �أي تفاهم بني وزارة
اخلارجي����ة الأمريكي����ة والرو�س
خ��ل�ال الأ�ش����هر املتبقية من عهد
�أوباما.
يف املقاب���ل ،ي�س���عى الرو�س
للحف���اظ على تفوّقهم الع�س���كري
وقل���ب موازين القوى الع�س���كرية
ل�ص���احلهم ،لفر�ض وجهة نظرهم
على الإدارة الأمريكية املقبلة ،مع
العلم �أن امل�سار الع�سكري الرو�سي
يق���ف �إىل حد بعيد عن���د خطوط
حم���راء دولية ال يري���د الرو�س �أن
يتجاوزوها ،وهي الإبقاء على �إطار

للتعاون مع الأمريكيني ،و�أن ي�صلوا واملعلوم���ات لـ«وح���دات حماية
يف النهاية �إىل �أهدافهم ال�سيا�سية ال�ش���عب الكردية» ،وهذا االقتتال
بر�ض���ى الواليات املتحدة ولي�س وال�سيطرة على املعرب يُع ّد انقالب ًا
�ضدها.
على تفاهمات �س���ابقة بني الأتراك
االبت���زاز الرتك���ي للأمريكيني ،والأمريكيني بت�سهيل مرور ال�سالح
من خالل ال��ص�راع بالوكالة ،عرب والعت���اد �إىل الف�ص���ائل املدعومة
املجموعات امل�س���لحة ال�س���ورية� ،أمريكياً ،والتي تقاتل با�سم «قوات
بني الأمريكي�ي�ن والأت���راك داخل �سورية الدميقراطية».
الأرا�ضي ال�س���ورية؛ فاالقتتال بني
وق���د يك���ون الأت���راك يف هذه
الف�ص���ائل املن�ض���وية يف «درع اللحظة قد ا�ستوعبوا �أن الأمريكيني
الف���رات» يف مدين���ة «�أع���زاز» حمرَج�ي�ن الي���وم ب�ي�ن عهدي���ن
لل�س���يطرة على املعاب���ر ،و�إن مل متناق�ض�ي�ن ،لذا يحاولون ال�ضغط
يك���ن مفاجئ ًا يف ح�ص���وله ،لكنه عليهم ع�سكري ًا وابتزازهم من خالل
ه���ام يف توقيت���ه و�أهداف���ه قبيل معادلة� :إم���ا القب���ول باالحتالل
الرتك���ي ملدينة الباب ث���م الرقة،
و�إال حتري�ض الف�ص���ائل ال�س���ورية
على �إخراج الأمريكيني ع�س���كري ًا
من الريف ال�شمايل حللب بكاملها؛
متام��� ًا كم���ا فع���ل �أردوغ���ان مع
الجميع يدرك أنه في حال سار الأوروبيني حني جنح يف ابتزازهم
قطار الحل السوري بقيادة من خالل ال�ض���غوطات الإن�سانية
وتدفُّق الالجئني.
أميركية  -روسية فمن األفضل
الإح���راج الأمريك���ي بالتقاتل
أن يكون داخل القطار ال على بني احللف���اء (الأت���راك والأكراد)،
وال�س���باق املحم���وم ل���كل منهم
سكة الحديد
نحو مدينة الباب اال�س�ت�راتيجية
لتحريره���ا� ،إذ يحت���اج الأك���راد
لل�س���يطرة على «الباب» لتحقيق
التوا�ص���ل اجلغرايف بني كانتونيَ
«عفرين» و«عني العرب» ،بينما
انط�ل�اق احلمل���ة الرتكي���ة نحو حتقق تركيا من خالل الو�صول �إىل
مدين���ة «الب���اب» ال�س���ورية� .أما «الباب» وال�سيطرة عليها هدفني:
ال�س���بب املعلن لهذه املعارك فهو الأول ،منع الأكراد من حتقيق ربط
اته���ام «�أحرار ال�ش���ام» (املوالية جغرايف للإقليمني الكرديني اللذين
للأتراك) لبع�ض الف�ص���ائل الأخرى ت�س���يطر عليهما «وحدات ال�شعب
باخليانة ،من خالل مترير ال�سالح الكردي���ة»� ،أما الث���اين فيكون يف

(�أ.ف.ب).

فر�ض اجلي�ش الرتكي كمحرّر للرقة
م���ن «داع�ش» ،م���ا يعني حتقيق
املنطق���ة الآمنة التي لطاملا نادى
بها �أردوغان ،والتي تقدَّر م�ساحتها
بنحو � 5آالف كيلومرت.
و�ضمن هذا ال�رصاع بني احللفاء،
ال ي�س���تطيع الأمريكي���ون التخلّي
عن «قوات �س���ورية الدميقراطية»،
التي �أظهرت �أنها قد تكون احلليف
الأف�ض���ل للقت���ال ال�ب�رّ ي ،كما ال
ي�ستطيع الأمريكيون �أن يتخلوا عن
الأكراد بالذات بعدما �أقاموا قواعد
ع�س���كرية يف مناط���ق الأكراد يف
ال�ش���مال ال�رشقي ال�سوري ،لكن يف
املقابل �إن الأهمية اال�س�ت�راتيجية
لرتكي���ا وقدرته���ا عل���ى االبتزاز
وممار�س���ة ال�ض���غوط م���ن خالل
ت�أثريها على م�سار ال�رصاع برمّته
يف �س���ورية ،يجعل من ال�ص���عب
حتدّيها بدون خ�سائر.
واقعياً ،تُع ّد الأ�ش���هر الفا�صلة
بني انته���اء عهد �أوباما وت�س���لّم
دونال���د ترام���ب مقاليد ال�س���لطة
يف الواليات املتحدة من ال�ش���هور
ال�ص���عبة يف �س���ورية ،فاجلمي���ع
ي�س���عى �إىل �أن يحج���ز ل���ه مكان ًا
مميَّزاً على طاولة املفاو�ضات ،و�أن
يفر�ض وجهة نظره وت�صوره للح ّل
عل���ى الإدارة الأمريكي���ة اجلديدة،
واجلمي���ع ينطل���ق من فك���رة �أنه
يف حال �س���ار قطار احلل ال�سوري
بقي���ادة �أمريكية  -رو�س���ية ،فمن
االف�ض���ل �أن يكون داخل القطار ال
على �سكة احلديد.

د .ليلى نقوال

اعت�بر م�ص��در يف وزارة اخلارجي��ة الإماراتي��ة �أن
دور ب�لاده يف اجلنوب اليمني يتعر�ض الختبارات
قا�سية ،ت�صارع فيه �أبو ظبي من �أجل البقاء وتثبيت
م��ا تب ّق��ى لها م��ن دور يف ع��دن .وك�ش��ف امل�صدر
� ّأن م�سارع��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة للموافقة
عل��ى خارطة املبعوث ال��دويل ا�سماعيل ولد ال�شيخ
لوق��ف احلرب من دون الوق��وف عند ر�أي «ال�شقيقة
الك�برى» ال�سعودية ،وعدم مراع��اة �أهدافها ،ناجتة
ع��ن حماولة الريا���ض �إق�صاءها ،وح��صر نفوذها
بالإط��ار العام ،من دون �أن يك��ون لها �أي ممار�سة
فعلي��ة يف �إدارة املحافظات اجلنوبية ،الفت ًا �إىل �أن
النفوذ الإماراتي بات ينح�رص بعدد من املحافظني،
�أبرزه��م حمافظ عدن ،وبع�ض املوظفني وال�ضباط،
علم�� ًا �أن �أبو ظبي حتاول التعوي���ض عن خ�سارتها
التوجه �إىل ح�رضموت ،وتركيز اجلهد
يف ع��دن عرب ّ
فيها للحفاظ على ما تب ّقى من مكت�سبات.

¡ مالحظات ع�شية م�ؤمتر «فتح»

تبدي دوائر �سيا�سية ،ا�س���تناداً �إىل تقارير دقيقة،
خ�ش���يتها م���ن «فرز» ،ب�ش���كل �أو ب�آخ���ر ،للجنة
مركزية �ضعيفة غري مقبولة لقواعد حركة «فتح»
وقطاعاته���ا الوا�س���عة ،ك�أن تك���ون جلنة مركزية
مت حتديدها م�سبق ًا ،تفتقر �إىل موا�صفات
مبقا�سات ّ
تعزز ال���دور والق���درة على مواجه���ة التحديات،
ومبعنى �أو�ض���ح �أن يكون اختيار �أع�ض���اء اللجنة
املركزية اجلديدة على �أ�س�س �شخ�صية «من الوالء
املرحلي» ،وعندها تكون «�س���مة ال�ض���عف» هي
امل�س���يطرة على الأع�ض���اء اجلدد .وتبني الدوائر
تخوفه���ا هذا على م���ا يرتدد من وج���ود خارطة
مر�سومة م�سبق ًا بفعل توجهات «الدوائر ال�ضيقة»
لفرز جلنة «يف اليد» �أو «من عظم الرقبة» ،وهنا
�ستكون الفاجعة ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت هناك «جهات
خارجية» لها طلباتها وت�أثرياتها ،و ُمنحت �سابق ًا
وحالي ًا حق حتديد هوية بع�ض الأع�ض���اء لت�ص ّدر
م�ؤ�س�سات احلركة.

¡ مر�شحون جدد لوزارة اخلارجية الأمريكية

ق��ال م�ص��در مطل��ع �إن رئي���س بلدي��ة نيويورك
ال�ساب��ق؛ رودي جولياين ،هو �أح��د �أبرز مر�شحي
الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب لتوليّ
وزارة اخلارجي��ة .و�أ�ض��اف امل�ص��در �أن ج��ون
بولت��ون ،ال��ذي �شغ��ل من�ص��ب �سف�ير الوالي��ات
املتح��دة ل��دى الأمم املتح��دة يف عه��د الرئي���س
الأمريك��ي ال�ساب��ق ج��ورج بو���ش ،ه��و �أي�ض�� ًا
�ضم��ن املر�شح�ين ل��وزارة اخلارجي��ة .وف�ض�ل ًا
ع��ن جولي��اين وبولت��ون ورد ذك��ر ا�س��م رئي���س
جمل�س النواب ال�ساب��ق نيوت جينجريت�ش �ضمن
املر�شحني لوزارة اخلارجية.
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عربي ـ دولي

في ذكرى رحيل أبو
عمار ..أبو مازن عند
رؤيته
من �أم���ام �رضي���ح الرئي�س
الراح���ل �أب���و عم���ار يف مق���ر
املقاطع���ة ب���رام اهلل ،خاط���ب
رئي�س ال�س���لطة الفل�س���طينية
اجلماه�ي�ر املحت�ش���دة �إحيا ًء
للذك���رى الثانية ع��ش�رة على
رحيل «اخلتي���ار» اغتيا ًال على
يد الكيان ال�ص���هيوين ،وتناول
فيه عناوين عديدة ،نتوقف عند
عنوانني:
الأول :م���ا �أكد علي���ه من �أن
«الث���ورة الت���ي انطلق���ت يف
الع���ام  1965ه���ي ث���ورة حق
وعدل و�س���تنت�رص ..و�سنظل مند
�أيدينا لل�سالم القائم على احلق
والع���دل ،الذي يكفل ل�ش���عبنا
حريته وا�ستقالله» ..لكن كيف
ي�س���تقيم �أن تُبقي الرهان على
عدو ماي���زال يبيع���ك الأوهام،
وق���د وق���ف قادتهم وف���ور فوز
 � ّن الدول���ة
ترام���ب لت�أكي���د أ
الفل�سطينية قد انتهت ،والقد�س
عا�ص���مة كيانهم ،واال�ستيطان
ل���ن يتوقف ،وال�ض���فة الغربية
جزء من ذاك الكيان الغا�ص���ب..
وهذا ما اعرتفت به يف خطابك:
«�إن���ه �أمام ان�س���داد الأفق �أمام
عملية ال�سالم ،وتهرُّب �إ�رسائيل
من ا�س���تحقاقاتها ،ومن تنفيذ
االتفاقات املوقَّع���ة معها ،وما
�ص���احب ذلك من نهب للأر�ض،
وبناء وتو�سيع امل�ستوطنات»؟
هذا بب�س���اطة مزيد م���ن تبديد
للحقوق والثوابت التي قلت �إنك
لن تتنازل عنها ،وهي ت�ض���يع
�أم���ام �أعينن���ا ،يف ظ���ل قبولك
باملبادرة الفرن�سية الرامية �إىل
عقد م�ؤمت���ر دويل نهاية العام
اجل���اري ،وب���ادر نتنياهو �إىل
رف�ض امل�شاركة فيه.
�أما الثاين :فتنا ُولُه امل�صاحلة
التي ت�س���تمرّ احلوارات حولها
منذ � 9س���نوات من دون نتيجة،
قائ ًال �إنه دعا حركة «حما�س»
�إىل ت�ش���كيل حكوم���ة وح���دة
وطني���ة ،و�إج���راء االنتخابات
ليقول ال�شعب كلمته ،و�سي�سلم
بالنتائ���ج �أي كان���ت كما فعل
عام  ..2006للوهلة الأوىل يبدو
كالمه منطقياً ،لك���ن هذا لي�س
كل �ش���يء ،فمن امل�ؤك���د �أن فك
ا�ستع�صاء امل�صاحلة �أ�صبح يف
مكان �آخر ،وتعمّد جتاهل رئي�س
ال�س���لطة يف خطابه �إن كان من
قريب �أو بعيد على ذكر املبادرة
التي تقدمت بها حركة «اجلهاد
الإ�س�ل�امي» م�ؤخ���راً ،ت�ؤكد �أن
االندف���اع نحو امل�ص���احلة بني
احل�ي�ن والآخ���ر حمك���وم على
الدوام باحل�س���ابات التنظيمية
ال�ضيقة.

رامز م�صطفى
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َ
«ترامب» لدول الخليج :ادفعوا ..لنحميكم
�أعلن الرئي�س الأمريكي املنتخَ ب
دونالد ترامب �أن �أبرز مبادئ �سيا�سته
اخلارجية ترتكز على مبد�أ مقاي�ض���ة
حماي���ة ال���دول والعائ�ل�ات املالكة
بدف���ع بدل مادي ومعن���وي لأمريكا..
وم���ع �أن هذا املبد�أ مار�س���ته �أمريكا
وبريطاني���ا م���ع ممال���ك و�إم���ارات
اخللي���ج منذ «اتفاقي���ة دراين» عام
1915م ،وقب�ضت �أثمانه الباهظة على
امل�ستويَني ال�سيا�س���ي واالقت�صادي،
حيث كان من �رشوط ت���وليّ العائلة
املالكة ال�س���عودية االعرتاف ب�إعطاء
فل�س���طني لـ«امل�س���اكني» اليه���ود
وال�س���يطرة عل���ى �إنت���اج النف���ط
و�أمواله ،واحتكار �ص���فقات ال�س�ل�اح
الأ�س���طورية للم�صانع الأمريكية �أوالً،
ث���م الربيطانية والغربي���ة ،وهذا ما
متّت ممار�س���ته مع �إم���ارات اخلليج،
بالإ�ض���افة �إىل وج���وب �أن يتخ���رّج
�أولي���اء العهد والأمراء م���ن الكليات
الع�سكرية الربيطانية خ�صو�صاً.
لقد �أعلن الرئي�س الأمريكي ترامب
وجوب دفع ن�سبة مئوية من الإيرادات
النفطية م���ن قبَل كل الدول خليجية،
من �أجل احلماية والرعاية ،حيث قال
�إن ال�س���عودية «دولة ثرية» ،وعليها
�أن «تدف���ع املال» لأم�ي�ركا ،لقاء ما
حت�صل عليه منها �سيا�سي ًا و�أمنياً.
ت�رصيح���ات «ترام���ب» �أدخلت
القل���ق واخل���وف يف اخللي���ج على
م�س���تقبل العائالت املالك���ة �أوالً ،ثم
على م�س���تقبل مواطني ه���ذه الدول
الت���ي �س���تدفع ثم���ن احلماي���ة من
�إنتاجه���ا الوطني ،والذي �س���ينعك�س
عل���ى م�س���توى معي�ش���تهم وقلقهم
على �أمنهم االجتماعي وال�سيا�س���ي
والأمن���ي املرتبط باحلماية واالبتزاز
اخلارجي ك�سيف م�سلط على رقابهم،
وحتويله���م �إىل رهائ���ن لل�سيا�س���ة
وامل���زاج االنتخاب���ي الأمريكي ،بدل
االعتم���اد عل���ى قدراته���م الذاتية،
والتعاي����ش ال�س���لمي م���ع حميطهم
العربي والإ�سالمي.

دميومة �أنظمة احلكم يف اخلليج تعتمد على احلماية اخلارجية الأمريكية ولي�س على املبايعة ال�شعبية

وبن���اء على ت�رصيح���ات ترامب
ميكن ا�ستخال�ص النتائج الآتية:
 -1دميوم���ة �أنظم���ة احلك���م
يف اخللي���ج تعتم���د عل���ى احلماية
اخلارجي���ة الأمريكي���ة ولي����س على
القبول واملبايعة ال�شعبية.
� -2أم�ي�ركا لي����س له���ا حلفاء
�أو �أ�ص���دقاء ،ب���ل تعمل وف���ق نظام
ال�رشك���ة الأمنية وال�سيا�س���ية التي
تبيع «زبائنه���ا» منتجات احلماية
والرعاية ،ف����إذا تناق�ص���ت �أرباحها
مع هذا الزب���ون  -الدولة �أو احلاكم،
ا�ستبدلته بزبون �أو م�ش ٍرت �آخر.
 -3لق���د ا�س���تدرجت �أمريكا دول
اخللي���ج (ماع���دا الكوي���ت وعُ مان)
�إىل ميادي���ن قتال ع�س���كرية (اليمن
و�س���ورية والع���راق ،وبقي���ة دول
«الربي���ع العرب���ي») واقت�ص���ادية
(تخفي�ض �أ�سعار النفط لل�ضغط على
رو�سيا و�إيران )..وعقائدية (الوهابية
وال�سلفية التكفريية مع بقية املذاهب
الإ�س�ل�امية) ،مما �أرهقها وا�س���تنزف

ثرواته���ا وزاد م���ن �أع���داد �أعدائه���ا
مت حتميله���ا �أعب���اء
ومناف�س���يها ،و ّ
و�أوزاراً �أك�ث�ر من قدرته���ا ،وميكن �أن
ترتكها مل�صريها �إذا اقت�ضت م�صاحلها
ذلك.
امل�ص���يبة الكربى التي ك�ش���فها
ترام���ب وال يري���د املل���وك والأمراء
ر�ؤيتها والعمل مب���ا يحمي بالدهم
ومواطنيه���م تتمث���ل يف ا�س���تبدال
احلماي���ة اخلارجي���ة باحلماي���ة
الداخلية م���ن مواطنيهم ،فبدل دفع
املليارات للخارج و�رصفها للتنمية
والتطوير يف بالدهم ،لرفع م�س���توى
املعي�ش���ة وت�أمني الأمن االجتماعي
الذي يغنيهم ع���ن اخلارج و�رشوطه
و�إمالءات���ه التع�س���فية والقا�س���ية،
وي�ض���من بقاءه���م عل���ى الأقل مع
عائالتهم بعد تركهم ال�سلطة اختياراً
�أو كرهاً ،وها هي �أموالهم ت�ضيع يف
البنوك الأمريكية الغربية ،خ�صو�ص ًا
بع���د قانون «جا�س���تا» ،وغريه من
القوانني الغربية.

نحن حري�ص����ون على �إخوتنا
يف اخلليج ،فهم �أ�شقا�ؤنا و�إخوتنا
يف الدين والعروبة ،وال ن�شمت بهم
�إذا كاده����م �أعدا�ؤهم (�أ�ص����دقا�ؤهم
املفرتَ�ضون) ،وندعوهم للعودة �إىل
�أمتهم و�أ�ش����قائهم ،و�أن ال ي�ستمروا
ب�إ�ش����عال احلرائق واحلروب التي
د ّم����رت الأمة بناء لأوام����ر �أمريكا
والغ����رب ،حت����ى و�ص����لت احلال
ببع�ض����هم لال�س����تعانة بالع����دو
«الإ�رسائيلي» �ضد اليمن و�سورية
و�إي����ران ..وهذا الع����دو يبحث عمّن
يحمي����ه بع����د عج����زه وهزائم����ه
املتك����ررة يف لبنان وفل�س����طني،
ومازال����ت الأب����واب مفتوحة قبل
ف����وات الأوان ،فال ميك����ن للمال �أن
يحمي دولة �أو عائل����ة حاكمة �أو
�ش����عب ًا �إىل الأبد ،و�سينفد يوم ًا ما
عاج ًال �أم �آج��ل�اً ..وعندها ال ينفع
الندم.

د .ن�سيب حطيط

حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينتخبان نائبًا لألمين العام

الشيخ عبد الله جبري :خيار الشيخ عبد الناصر سيبقى نهجنا الذي نهتدي به

عق���دت الأمانة العام���ة حلركة
الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان اجتماع ًا م�شرتَك ًا
بح�ض���ور �أع�ض���اء الهيئ���ة العامة،
والعلماء ومندوبي املناطق.
بع���د تالوة عط���رة م���ن القر�آن
الكرمي ،حتدّث ف�ض���يلة ال�ش���يخ وليد
العمري ،والدكتور رائد �شهاب الدين،
متمنّــني ل�س���ماحة ال�ش���يخ د .عبد
النا��ص�ر  ج�ب�ري ال�ش���فاء العاجل،
وم�ش�ي�رين �إىل �أهمية دوره يف العمل
الدعوي وال�سيا�سي يف لبنان والعامل

الإ�س�ل�امي ،الفتني �إىل �أنه من الأوائل
الذي���ن دع���وا �إىل مواجه���ة الع���دو
ال�صهيوين �أثناء االجتياح عام ،1982
والق���وات املتعددة اجلن�س���يات التي
دخلت �إىل لبنان بزعم حمايته.
كم���ا �أ�ش���اد احلا��ض�رون بدور
�سماحة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي
«على �ص���عيد جمع الأمة ،وحر�صه
عل���ى الوح���دة ب�ي�ن امل�س���لمني»،
وت�أكيده با�ستمرار على �أن «الق�ضية
الأوىل للأم���ة ه���ي فل�س���طني؛ كانت
كذلك ،ومازالت ،و�ستبقى ب�إذن اهلل».

ثم دُعي �أع�ض���اء الأمانة العامة
يف حرك���ة الأمة ولق���اء اجلمعيات
وال�شخ�صيات الإ�سالمية �إىل انتخاب
نائ���ب للأمني العام ال�ش���يخ د .عبد
النا��ص�ر جربي ،يوا�ص���ل م�س�ي�رته
ويحمل رايت���ه �إىل حني �أن ي�ش���فيه
املوىل عز وجل ،فت��� ّم انتخاب جنله
ال�ش���يخ عبد اهلل ج�ب�ري ،بالإجماع،
وال���ذي دع���ا يف بداي���ة حديثه �إىل
قراءة �س���ورة الفاحتة على نية �شفاء
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،ثم قال
ف�ضيلته:

�إن التحدي���ات التي تواجه الأمة
الإ�سالمية من كل فج عميق ،جتعلنا
يف حت��� ٍّد م���ع تاريخن���ا وحا�رضنا
وم�ستقبلنا ،كما تفر�ض علينا العمل
بج ٍّد ومثاب���رة ونفَ�س طويل ،من �أجل
تكري����س كل ما يجم���ع ويوحد ويل ّم
ال�ش���مل ،فوحدة الأمة �أم���ر هام يف
م�سريتنا ،من �أجل جمابهة التحديات.
و�أ�ش���ار ف�ض���يلته �إىل �أن الإ�سالم
ح���ثّ عل���ى اجله���اد واملقاومة من
�أج���ل ن�رصة احلق ،وانت���زاع احلقوق
م���ن مغت�ص���بيها ،و«له���ذا كان���ت
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من أوباما إلى ترامب ..السياسات األميركية إلى أين؟
فاج����أ ف���وز دونالد ترامب رئي�س��� ًا
لأم�ي�ركا الكث�ي�ر من املراقب�ي�ن ،وجاء
خمالف ًا لكثري من الإح�صاءات التي كانت
ت�ؤ�شرّ �إىل فوز هيالري كلينتون للرئا�سة،
فما هي الأ�س���باب التي رفعت من �أ�سهم
ترامب ،وحتدي���داً يف بع����ض الواليات
الت���ي كانت حم�س���وبة عل���ى «احلزب
الدميقراط���ي» ،رغم الدعم الكبري للوبي
ال�صهيوين لهيالري كلينتون؟
بداي���ة ،يب���دو �أن خط���اب ترام���ب
كان �أكرث مالم�س���ة الهتمامات ال�ش���عب
الأمريكي من كلينتون� ،سواء يف الق�ضايا
الداخلية التي مت�سّ و�ض���عه املعي�شي،
�أو ال�سيا�سة اخلارجية التي لها تاثريت
�س���لبية عل���ى الو�ض���ع الداخل���ي من
الناحيتني االقت�صادية والأمنية.
لق���د �أطل���ق ترام���ب العدي���د من
ال�ش���عارات االنتخابي���ة الت���ي تتناول
�سيا�س���ته الداخلية واخلارجية ،من دون
�أن يك���ون لدي���ه برنام���ج متكامل ،بل
جمموع���ة من الآراء التي جاء بع�ض���ها
على خلفية االنتقادات التي وجّ هها �إىل
الرئي�س باراك �أوباما واملر�ش���حة هالري
كلينتون ،ومن هذه ال�شعارات:
 -1و�صفه �سيا�سة باراك �أوباما يف
�س���ورية باملجنونة والغبية ،وحتميله
م�س����ؤولية ال�سيا�س���ات الت���ي �أدّت �إىل
الفراغ يف املنطقة.
 -2مواقف���ه املعادية للم�س���لمني،
ومهاجمت���ه الدول العربية ،خ�صو�ص��� ًا
اململك���ة العربية ال�س���عودية ،وت�أييده
قانون «جا�ستا» (الذي عار�ضه �أوباما)
ال���ذي يتيح لأ��س�ر �ض���حايا �أحداث 11
�سبتمرب مقا�ضاة ال�سعودية.
� -3إعط���ا�ؤه الأولي���ة ملحارب���ة
الإرهاب ،وتقدميه على حماربة الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�س���د ،واتهامه لأوباما
وكلينتون ب�أنهما مَ ن �أ�سّ ����س «داع�ش»،
وقد �أ�شارت هيالري كلينتون �إىل ذلك يف
كتابها «خيارات �صعبة».
 -4ربطه حل الق�ض���ية الفل�سطينية
�إىل حد كبري بالعدو «الإ�رسائيلي» ،ومبا
التو�صل �إىل اتفاق �أم ال.
ّ
�إذا كانت تريد

ال الرئي�س دونالد ترامب يف البيت الأبي�ض
باراك �أوباما م�ستقب ً

 -5وع����ده برتحيل ع����دد كبري من
� ،2003أم����ا «احل����زب الدميقراط����ي» والبنتاغ����ون و�أجهزة اال�س����تخبارات
املهاجرين غ��ي�ر ال�رشعيني ،وهم �أكرث 
(�أوبام����ا) فق����د اعتمد �سيا�س����ة احلزم الأمريكية اللذي����ن لهما الت�أثري الكبري 
من  11مليون مهاج����ر ،والذين حاول
والق����وة ،وبتعب��ي�ر �آخ����ر «احل����رب يف اتخاذ القرارات ،وللتاريخ نقول �إن
�أوبام����ا ت�رشي����ع و�ض����عهم بقوله �إن
الناعمة» ،فعمل على �س����حب جنوده قرار بو�ش باحلرب �ض����د العراق كانت
«ترحي����ل عدد كبري (م����ن املهاجرين) شعارات ترامب االنتخابية
من �أفغان�س����تان والعراق ،وا�ستعا�ض  ذريعته معلومات الـ«�س����ي �أي اي»
�س����يكون يف الوقت نف�س����ه م�ستحي ًال سيسقط الكثير منها بعد فوزه ..عنها بحروب «الربي����ع العربي» يف الكاذب����ة عن امتالك العراق �أ�س����لحة
ومنافي ًا لطبيعتنا».
ليبيا و�س����ورية وم�رص واليمن ..بقتال الدمار ال�ش����امل ،لكنهما قد يختلفان
 -6ع����دم التدخُّ ����ل يف ال�ش�����ؤون لكن العالم يراقب مدى جديته الآخرين ،واكتفى ب�إر�س����ال «اخلرباء» ،يف الأداء يف ال�سيا�س����ة اخلارجي����ة
الداخلية للدول الأخرى.
في محاربة اإلرهاب التكفيري و�أن�ش�����أ «التحالف ال����دويل ملحاربة يف مو�ض����وع التق����ارب م����ع الرو�س،
 -7دعمه للزواج التقليدي ،ورف�ضه
الإرهاب» ومواجهة الأزمات يف منطقة ويف دع����وة ترام����ب �إلغ����اء االتفاق
للزواج املثلي الذي ي�ؤيده �أوباما.
الن����ووي ،ويف عدم التمييز بني حركة
ال�رشق الأو�سط.
 -8على ال�صعيد االقت�صادي:
وم����ع ذلك ،ف�����إن كال احلزبني لن «الإخ����وان امل�س����لمني» و«داع�ش»،
 خف�ض����ه �رضائ����ب ال���ش�ركاتيختلفا يف اال�سرتاتيجيات التي بُنيت لكنهما قطع���� ًا لن يتهاونا يف حماية
لتحفيز التوظيف من � ٪35إىل .٪15
على قاعدة م�ص����الح الأم����ن القومي �أمن «�إ�رسائيل».
هذه ال�شعارات االنتخابية قد ي�سقط
 �إع����ادة النظر ب����كل املعاهدات التي تدخل الواليات املتحدة ،وبن�سبة الأمريكي و�أمن «�إ�رسائيل» ،وال�سيطرةعلى الرثوات النفطية عموماً ،وبنحو الكثري منها بعد الف���وز ،فلننتظر ونرى
واالتفاقات التجارية الدولية ،مبا فيها  ٪45على املنتجات ال�صينية.
خ�ص احل����روب ،ف�إن خا�����ص يف دول اخللي����ج ،ال�س����يما كيف �س���يتعاطى الرئي�س ترامب معها،
اتفاق «نافتا» ،الذي �ساهم يف فقدان
�أم����ا يف م����ا ّ
عدد من الوظائف الأمريكية واالتفاقات «احل����زب اجلمه����وري» اعتم����د على �أن ه����ذه ال�سيا�س����يات الت����ي يتبعها ومع االزمات يف املنطقة ،ومدى جديته
�سيا�س����ة «حرب ال�س��ل�ام ع����ن طريق الر�ؤ�ساء ال بد �أن مترّ يف دوائرمتعددة يف حماربة الإرهاب التكفريي.
الثنائية ،وعلى ر�أ�سها ال�صني.
 اق��ت�راح فر�ض ر�س����وم جمركية القوة» ،فخا�ض حرب �أفغان�س����تان يف م����ن مراكز الدرا�س����ات والأبحاث� ،إىلهاين قا�سم
بن�سبة  ٪35على املنتجات املك�سيكية الع����ام  ،2001وحرب العراق يف العام املراكزاال�س��ت�راتيجية املتخ�ص�ص����ة،

املقاومة مبعناها اجلهادي احلقيقي ،منارة وفيها �أوىل القبلتني وثالث احلرمني� ،س���تبقى
اله���دى ونربا�س احلق ،و�أمل امل�ست�ض���عفني بو�ص���لة الأم���ة ،وهدفها وم�رشوعه���ا الكبري،
وامل�ستعبَدين» ،قائالً :يف هذا الليل البهيم ،ففل�س���طني على مرّ التاريخ كانت هدف ًا لقوى
حت��ض�ر مقاومتن���ا الإ�س�ل�امية البا�س���لة ،ال�ش���ـر ،ودائم��� ًا كانت مه���وى املتطلعني �إىل
كنموذج ح�ضاري وجهادي وكفاحي ،بحيث نور اهلل ،فهي م�س���ـرى الر�سول الأكرم ،وحمطة
ا�س���تطاعت �أن حتقق يف ظ���ل اختالل ميزان اجلهاد الكبري ،و�ستبقى كذلك ب�إذن اهلل تعاىل.
وخت���م ف�ض���يلته بالقول� :إن ال�س���لوك
القوى الإقليمية ،وت�آمُ ���ر الأعراب عليها� ،أن
ؤ�س�س حركة الأمة
تنال الكرامة الإلهية النوعية يف م�س�ي�رتها والنهج اللذين اختطّهما م� ُ
املباركة� ،س���واء يف املواجه���ات مع العدو و�أمينُها العام �س���ماح ُة الوالد ال�شيخ د .عبد
«الإ�رسائيلي» ،والتي ُتوِّجت باالنت�صار غري  النا�رص جربي �س���يبقيان طريقَنا و�س���لوكَنا
امل�سبوق يف �أيار من عام الفني ،لت�شكّل بذلك ومثلَن���ا الأعلى يف العطاء واجلهاد والعمل،
نوراً يُهتدى يف املقاومة واجلهاد ،واالنت�صار �س���واء على م�ستوى الدعوة� ،أو على م�ستوى
الذي عاد وتكرّ�س ب�شكل حا�سم يف االنت�صار احلركة ال�سيا�سية والتنظيمية.
ويف اخلتام ه ّن�أ احلا�ض���ـرون ال�ش���يخ
يف مت���وز � ،2006أو يف مواجهة امل�ش���ـروع
الإرهابي – التكفريي ،و�إ�سهامها يف حتقيق عبد اهلل جربي� ،س���ائلني املوىل له التوفيق
وال�س���داد ملا فيه خري الأمة ،ودعوا ل�سماحة
انت�صار حمور املقاومة واملمانعة.
و�أ�ض���اف :ثمة حقيق���ة ال ميكن لعاقل �أن ال�ش���يخ د .عب���د النا��ص�ر جربي بال�ش���فاء
يتجاهلها ،وهي �أن الأر�ض التي باركنا حولها ،العاجل.

الأمانة العامة حلركة الأمة :حر�ص ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي على وحدة امل�سلمني وجمع الأمة �سيبقى د�أبنا
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ترامب ..والربيع الغربي القادم
بعد مناف�س���ة انتخابية هي الأ�رش�س
عل���ى الإط�ل�اق يف تاري���خ االنتخابات
الأمريكية ،متكّن اجلمهوري دونالد ترامب
من الو�ص���ول �إىل البيت الأبي�ض ،لي�صبح
الرئي����س اخلام�س والأربع�ي�ن للواليات
املتحدة الأمريكية.
الفوز ال�صادم لرتامب مل مينع الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما واملر�شحة هيالري
كلينتون من تق���دمي التهنئة له ،والدعوة
�إىل التعاون م���ع الرئي����س اجلديد ،لكن
الالف���ت يف ت�رصيحهم���ا ،دعوتهم���ا �إىل
انتق���ال هادئ لل�س���لطة ،يف ظل موجات
�أمريكية عارمة من���ددة بانتخاب ترامب،
وتعتربه ال ميثلها.
امل�ش���هد اجلديد يظهر بو�ضوح تنامي
التط���رّف ،لي�س فقط لدى القوى اليمينية،
بل ت�ش���مل الأطراف الأخرى �أي�ضاً ،والتي
تتوجّ ���ه �إىل ع���دم قبول التغ�ُّي�رُّ اجلديد،
وتدع���و �إىل مواجهت���ه ،وه���و م���ا يف�سرّ
التظاهرات ال�ش���عبية الوا�سعة يف العديد
م���ن الوالي���ات الأمريكي���ة ،والتي رفعت
�شعار« :ترامب ال ميثّلني».
االنق�سام الأمريكي الذي اعرتف بوجوده
احلزبني «الدميقراط���ي» و«اجلمهوري»،
يب���دو �أنه �س���يعمَّم حت���ى �أوروبياً ،حيث
ازدادت �ش���عبية القوى اليمينية القومية
يف فرن�س���ا و�أملانيا ،والت���ي من املتوقَّع

�أن حت�ص���ل عل���ى دعم ملمو����س من قبَل
الرئي����س اجلديد للبي���ت الأبي�ض ،وهو ما
يف��س�ر الرتحيب احل���ار من قبل رئي�س���ة
«ح���زب اجلبه���ة الوطني���ة» اليمين���ي
املتطرف يف فرن�س���ا؛ ماري لوبان ،و�أي�ض ًا
الرئي�س���ة امل�ش���اركة حلزب «البديل من
�أج���ل �أملانيا»؛ فراوكا بيرتيه ،يف �أملانيا،
بانتخاب ترامب ،حيث اعتربت الأخرية �أن
ل���دى ترامب �أوراق ًا رابح���ة لتنفيذ انقالب
�سيا�سي تاريخي ،كذلك الأمر بالن�سبة �إىل
رئي�س حزب «احلري���ة» الهولندي؛ غريت
فيلديري�س ،والذي علّ���ق على فوز ترامب
بالق���ول�« :إن ال�ش���عب الأمريك���ي بد�أ يف
نهاية املطاف ،بانتزاع �أر�ضه».
املواق���ف املرحّ بة بانتخ���اب ترامب
رافقتها �أي�ض ًا مواقف �إن مل نقل مندّدة من
قبَ���ل زعماء العديد من الدول ،خ�صو�ص��� ً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
�رضب الواليات املتحدة بعد �إعالن فوزه.
ال �ش���ك �أن ف���وز ترامب من �ش����أنه �أن
ي�ؤدي �إىل �إعادة �ص���ياغة النظام العاملي،
م���ا يب�رش بـ«ربي���ع غربي» تب���د أ� �أوىل
م�ؤ�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�ض بعد

ق���ام وف���د علم���ي م���ن اجلمهورية
الإ�سالمية يف �إيران ،ير�أ�سه ال�سيد �ضياء
ها�ش���مي؛ نائب وزير العل���وم والبحوث
والتكنولوجي���ا الإي���راين ،يرافق���ه مدير
عام ال�ش����ؤون الثقافية واالجتماعية يف
وزارة العلوم والبح���وث والتكنولوجيا؛
ف�ض���ل اهلل ايرج���ي كج���وري ،ورئي����س
جامعة فردو�س���ي  -م�شهد؛ حممد كايف،
ورئي�س جامعة �ش���هيد �شمران � -أهواز؛
غالحم�س�ي�ن خواج���ه ،ورئي����س مركز
بحوث العلوم الإن�س���انية والدرا�س���ات
الثقافية؛ ح�س�ي�ن علي قب���ادي ،ووكيل
مرك���ز العالقات العلمي���ة والدولية يف
وزارة العلوم والبح���وث والتكنولوجيا؛
ح�سن كالته ،وامل�ست�شار الثقايف الإيراين
يف لبن���ان؛ حمم���د مه���دي �رشيعتمدار،
بزي���ارة جممّعَ كلية الدعوة الإ�س�ل�امية
يف ب�ي�روت ،واطلعوا على امل�ؤ�س�س���ات
واملعاه���د الدينية والرتبوية والإعالمية
الت���ي ي�ض���مّها املجمّع ،حي���ث كان يف
ا�س���تقبالهم رئي�س وقف مرك���ز التنمية
الإ�سالمية؛ احلاج ع�ص���ام غندور ،وثلة
م���ن العلم���اء والإداريني واملدرّ�س�ي�ن
وامل�رشفني يف املجمّع.
الوفد الذي اطم�أن على �ص���حة عميد
كلي���ة الدع���وة اجلامعي���ة للدرا�س���ات
الإ�س�ل�امية؛ ال�ش���يخ د .عب���د النا��ص�ر
ج�ب�ري ،وقّ���ع ع���دة اتفاق���ات علمية،
وخالل احلفل �ألقي���ت كلمات �أكدت على
�أهمية التوا�ص���ل العلمي بني اجلمهورية
الإ�س�ل�امية يف �إيران ،ولبنان ،فيما يعود
بالنفع على البلدين ،كما �أ�ش���ادت بنهج

املربي وامل�ؤ�س�س ال�شيخ د .عبد النا�رص
جربي ،على ال�ص���عيد العلمي والدعوي
والوحدوي ،كما كانت كلمة لل�شيخ عبد
اهلل جربي جاء فيها:
�أيها ال�س���ادة ،يتميّز نهج �س���ماحة
الوال���د ال�ش���يخ د .عب���د النا�رص جربي
�ش���فاه اهلل وعاف���اه ،وردّه �إلينا معافىً
قريب���اً ،ب�أنه كان يحر�ص يف ر�س���الته
الدعوي���ة والأكادميي���ة ،عل���ى اخلطاب
الدين���ي العاملي ،للتمكُّ���ن من خماطبة
الب�رشي���ة جمع���اء ،بغ����ض النظ���ر عن
طوائفهم ومذاهبهم ،و�أعراقهم و�أجنا�سهم،
و�ألوانهم واختالف �أل�س���نتهم ،فهو يعترب

ثمانية �أع���وام من حكم «الدميقراطيني»،
والتي ال �ش���ك �س���تنقل العدوى �إىل دول
�أوروبية عديدة ،بعد ت�ص���اعد قوى اليمني
املتطرف فيها.
التبدل ال�سيا�سي اجلديد داخل الواليات

يبدو أن أميركا بصدد إطالق
يد مصر في المنطقة العربية
كالعب إقليمي بديالً عن
المملكة العربية السعودية

املتحدة ال �شك �أنه �سيدفعها لأخذ ا�سرتاحة
حمارب على �صعيد ال�سيا�سة اخلارجية،
كون الرئي����س الأمريكي اجلدي���د وفريقه
ال�سيا�سي والأمني بحاجة �إىل فرتة زمنية
لوج�ستية قبل ال�رشوع ب�أي مهمة جديدة
تتعلق ب�سيا�س���تها اخلارجية ،خ�صو�ص ًا

�أن ترامب طرح �ش���عار «�أمريكا �أوالً» يف
معركته االنتخابية ،وهو بالتايل �سيطرح
�سيناريوهات جديدة �ست�شهدها منطقتنا
العربية� ،سواء لناحية �إدارة ال�رصاع فيها،
�أو جلم���ه متهيداً لإنهائه ،وهنا يربز الدور
الرو�سي ،امل�ستفيد الأول من تلك التحوالت
يف ال�سيا�س���ية الأمريكية ،دون �أن نن�سى
�أن الرئي�س الرو�س���ي فالدميري بوتني كان
الزعيم الوحيد الذي رحّ ب بو�صول ترامب
�إىل البيت الأبي�ض ،حتى �أنه اتُّهم بالتدخُّ ل
يف االنتخابات الأمريكية.
من يق���ر أ� ت�رصيحات ترامب ال�س���ابقة
ي�ستطيع �أن ي�س���تقرئ اخلطوات الأمريكية
امل�س���تقبلية ،خ�صو�ص��� ًا يف م���ا يتعلق
باملل���ف ال�س���وري ،حيث ي���رى ترامب �أن
امل�شكلة الكبرية يف �سورية لي�ست متمثلة
بالرئي�س الأ�س���د ،بل بتنظي���م «داع�ش»،
داعي ًا �إىل ترك رو�س���يا تقاتل يف �سورية،
ومعترباً ذلك ي�ساعد �أمريكا على التخلّ�ص
من الإرهابيني.
ترامب �سين�ش���غل يف العام الأول من
حكمه بال�ش�أن الأمريكي الداخلي ومعاجلة
امل�شاكل االقت�ص���ادية الداخلية ،وبطبيعة
احل���ال ف����إن ذل���ك �س���يُطلق يد رو�س���يا
وحلفائها يف �س���ورية ،و�سي�ؤدي حكم ًا �إىل
تبدل امل�شهد امليداين يف هذا البلد ل�صالح
الدولة ال�سورية.

م�رص �أي�ض ًا ا�ست�شعرت طبيعة التغيري
الآت���ي على املنطقة ،ويبدو ذلك من خالل
الغ���زل املتبادل ما ب�ي�ن الرئي�س دونالد
ترام���ب والرئي����س امل�رصي عب���د الفتاح
ال�سي�س���ي ،والذي كان �أول املهنئني بفوز
ترامب.
يبدو �أن وا�ش���نطن ب�ص���دد �إطالق يد
م�رص يف املنطقة العربية كالعب �إقليمي
بدي ًال ع���ن اململكة العربية ال�س���عودية،
والتي ي�شوبها عالقة متوترة مع الرئي�س
الأمريك���ي اجلديد ،حيث �سين�ص���ب جهد
م�رص امل�س���تقبلي عل���ى معاجلة كل من
امللفني ال�س���وري والليب���ي ،ملا يجمعها
مع هذين البلدين م���ن عالقات تاريخية
وا�ض���طالع برتكيبتهم���ا الداخلي���ة،
فالكيمي���اء التي عبرّ ترامب عن وجودها
بينه وبني ال�سي�س���ي� ،ستدفع �إىل عالقات
مميزة بني الرئي�سني.
م���ن امل�ؤك���د �أن الوالي���ات املتح���دة
الأمريكية قبل انتخاب ترامب لي�س���ت كما
بع���ده ،و�إن هذا الرئي����س اجلمهوري غري
التقليدي �سيُحدث تغيريات جذرية �ستعيد
ترتيب ميزان الق���وى العاملي ،وقد حتدث
ربيع ًا دولي ًا و�أممي ًا �س���يرتك ب�صمته على
ال�سنوات املقبلة.

�إبراهيم �شعيب

ّ
وفد علمي إيراني يزور مجمع كلية الدعوة اإلسالمية ..ويوقع اتفاقيات تعاون

�أن اخلطاب الديني للنا�س كافة� ،ش���ام ٌل
جلميع مناحي احلياة املتعلق ِة بتنظيم
العالقات بني النا�س ،ويحققُ الطم�أنينة
وال�س���عادة واال�ستقرا َر والأم َن يف احلياة
الإن�س���انية ،ف�إذا �أق���ام امل�ؤمنون الدين
يف احلي���اة ،كانوا هم امل�س���تخلَفني يف
الأر����ض ،وكان له���م التمك�ي�ن كما كان
لأ�سالفهم ،ويتحقق لهم الأمن.
�إن م�شكلة اخلطاب الديني اليوم تكمن
يف عجزه عن حتقيق ثالث مهام �أ�سا�سية
حت�ص�ي�ن املجتمعات م���ن التطرّفِ
ُ
هي:
وجرائ��� ِم فك���ر العنف ،وتفعي ُل القوا�س���م
امل�ش�ت�رَ ك ِة بني الأديان واملذاهب ،وتقد ُمي

�ص���ورة �إيجابي���ة عن الإ�س�ل�ام املحمدي
الأ�صيل ،وهذا ت�سبب يف �أن يكون اخلطاب
الديني ع�ش���وائياً ،ينعك�س �س���لبي ًا على
م���ن ال خلفية �ص���حيحة لديه عن حقيقة
دينن���ا احلني���ف ،لأن���ه ال يرك���ن لقواعد
ثابت���ة ومقدم���ات من�ض���بطة ،وبالتايل
تكون النتيجة ف�ش�ل�اً وع�ش���وائية ،لذلك
يربز ال�س����ؤال :كيف نعمّم اخلطاب الديني
املعتدل والأ�صيل والقائم على قبول الآخر
واحرتامه ،بل والتعاون معه ملا فيه اخلري
للإن�سانية ،ولديننا احلنيف �أي�ضاً؟
هن���ا ن�ؤك���د يف الدرج���ة الأوىل على
دور والة الأم���ر يف هذه امل�س����ألة الهامّة

والبالغة الت�أث�ي�ر يف جمتمعاتنا التي ال
ميكن �إخراج الدين من حياتها ،لأن الدين
ي�شكل �أ�سا�س��� ًا للفكر والعقيدة لديها ،فال
ميكن �إغفاله عن دائرة التوجيه والتنظيم،
وال ب ّد من �إبعاده عن دائرة اال�ستغالل يف
التعبئة اخلاطئة التي تهدد ال�سلم الأهلي
واال�س���تقرار ،من خالل الثقافة امل�ض���ادّة
التي تزرع الفرقة والبغ�ض���اء با�سم الدين
بني �أفراد املجتم���ع وفئاته ،ولعل لقاءنا
املبارك اليوم ،هو لبنة �أ�سا�سية من لبنات
بناء الإ�سالم الذي ارت�ضاه لنا ربنا تبارك
وتع���اىل ،ن�س����أله عز وج���ل �أن يكتب لنا
التوفيق وال�سداد.
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ّ
ناجي غاريوس :المطلوب تغيير الذهنية والنهج مع تولي عون الرئاسة
م���اذا بعد االنتهاء م���ن �أزمة
الإ�س���تحقاق الرئا�س���ي وو�صول
ممثل امل�س���يحيني القوي ..جميع
القوى ال�سيا�س���ية ي�ش�ي�رون اىل
�رضورة �أن تك���ون انطالقة العهد
ايجابية لأن البلد امام تفلي�س���ة
اخالقي���ة قبل ان تك���ون مالية..
ع�س���ى بذل���ك يتلم����س املواطن
اللبناين ح�صول فرق فيما يتعلق
�ش�ؤونه الإجتماعية والإقت�صادية..
�س�ؤال مطروح بقوة يف لبنان
وبنية ح�س���نة ،هل ميكن و�ض���ع
خط فا�ص���ل بني مرحلة انحالل
الدولة واملف�س���دين والفا�سدين،
وب�ي�ن حال���ة النهو����ض واعمار
الدول���ة بنه���ج جدي���د يف دولة
تركيبتها معقدة..
«الثبات» ناق�شت ع�ضو تكتل
التغيري والإ�صالح النائب ناجي
غاريو����س ع���ن مرحل���ة ما بعد
�ص���ول الرئي�س مي�شال عون اىل
�سدة الرئا�س���ة الأوىل ،وكان هذا
احلوار:
ي�ض���ع النائب غاريو����س فرحة
اللبناني�ي�ن التي واكب���ت انتخاب
العم���اد مي�ش���ال ع���ون رئي�س����أً
للجمهورية ،يف �س���ياق الأمل الذي
يتمناه كل لبناين بعد حالة الت�شا�ؤم
التي عم���ت احلالة ال�سيا�س���ية يف
لبنان� ،سيما و�أن الفراغ الرئا�سي دام
عامني ون�ص���ف العام ،ويقول� :شعر
اللبناين وامل�سيحي حتديداً بانتهاء
الق�ص���ا�ص الذي طال موقع رئا�س���ة
اجلمهوري���ة لأنه كان عل���ى الدوام
يفت����ش عن �أ�ش���خا�ص مبوا�ص���فات
معينة ليملأوا �س���دة الرئا�سة ،فكان
الق��ص�ر اجلمهوري ال ي��ش�رع �أبوابه
اال لأنا����س حمددين .اليوم ال�ش���عب
اللبناين مع املجل�س النيابي او�صل
الرئي�س ع���ون اىل موقع الرئا�س���ة
الأوىل ،لهذا ال�سبب هام جداً حتويل
هذه الآمال وهذه الفرحة اىل منتوج

ت�شكيل احلكومات على منطق البيع
وال��ش�راء« ،بعطيك وبتعطيني» وال
حكم ع���ادل للنا�س ،ليت�س���نى لنا
التحكم بهم .اليوم هذا الأ�س���لوب مل
يعد ممكن ًا ال�س�ي�ر به ،ومع � 26سنة
قهر وف�س���اد ،النا����س اعتادت على
فك���رة �أن���ه ال ميكن احل�ص���ول على
احلقوق امل�رشوعة ال من ق�ض���اء وال
حاكم .ونحن اليوم كي ال نت�ص���ادم
مع هذه الذهنيات والعقليات ،ندعو
كل معني بت�شكيل احلكومة ،التوقف
عن النهج ال�س���ابق ،ل�صالح منطق
احرتام متثيل جميع مكونات الوطن.
ي�ضيف غاريو�س :على اجلميع �أن
يفكر �أنه من الآن و�ص���اعداً ال ميكن
العودة اىل الوراء ،وكل ان�سان معني
بدفع تغيري النهج ال�س���ابق� ،إىل �آخر
عادل و�ضامن للجميع.

بدل الفيتو« ..الثقة»

�سيا�س���ي عمالين ،وم���ن تلك الآمال
واملنطلق���ات اجلديدة �أ�ص���بح تكتل
التغيري والإ�ص�ل�اح والتيار الوطني
احلر جزءاً من الرتكيبة ال�سيا�س���ية
يف لبنان ،وهذا الإجناز نهديه جلميع
الق���وى ال�سيا�س���ية� ،آمل�ي�ن من كل
فئاتهم مواكبتنا لإ�س���تكمال الإجناز
بت�ألي���ف حكوم���ة يف �أ��س�رع وقت
ممك���ن ،وباجناز قان���ون انتخابات
واجرائها يف موعدها.
ن�س����أل غاريو�س ع���ن العراقيل
الت���ي تعرت����ض ت�ش���كيل احلكومة،
ومغ���زى ال���كالم الرئا�س���ي من �أن
حكوم���ة العهد الأوىل �س���تكون بعد

جتمع العلماء امل�سلمني زار �سفارة
¡ وفد من ّ
ال�صني ال�ش���عبية ،حيث التقى ال�سفري وان كي
ج���ان ،وعقب اللقاء قال رئي�س الهيئة الإدارية
يف التجمع؛ ال�ش���يخ د .ح�س���ان عب���د اهلل� ،إن
وجهات النظر كانت متطابقة جلهة �أن �سيا�سة
القطب الواحد التي اعتمدتها الواليات املتحدة
الأمريكية هي �سيا�س���ة ظاملة �أدت �إىل ويالت
على ال�ش���عوب .من جهة �أخ���رى ،طلب الوفد
من ال�س���فري ال�ص���يني �أن ينقل حلكومته �شكر
جتم���ع العلماء امل�س���لمني للمواقف امل�رشّفة
التي اتخذتها يف جمل�س الأمن يف مو�ض���وع
احلرب التي ُت�ش��� ّن على �س���ورية ،والتي كان
له���ا الأثر البالغ يف حماية الدولة ال�س���ورية
و�إعاقة امل�رشوع اال�ستعماري لتق�سيم �سورية،
كما طلب الوفد من «جان» �أن ت�س���اعد دولته
ال�ش���عب الفل�س���طيني املظل���وم يف مواجهته

عن الفيتوات التي ترفع بحق «القوات
اللبناني���ة» ،ي�ش�ي�ر نائب بعب���دا ناجي
غاريو����س اىل �أن �شخ�ص���ية اجلرنال عون
املطمئن���ة حل���زب اهلل من خ�ل�ال تاريخ
طوي���ل بد أ� مع وثيقة التفاهم يف كني�س���ة
مار خمايل ،والعالقة الطيبة امل�س���تجدة
ب�ي�ن التي���ار و»الق���وات اللبنانية» من
خ�ل�ال ورقة النوايا و�إع�ل�ان جعجع دعم
تر�ش���يح اجلرنال رئي�س���اً� ،إ�ضافة اىل دعم
الرئي�س املكلف تر�شيح اجلرنال عون ،تلك
التفاهمات ت�ؤ�س����س لعالق���ة ثقة واحرتام
غاريوس :إعادة تكوين السلطة بني اللبنانيني ،ال عالقة م�ص���لحة بينية
يبدأ بقانون انتخابي عادل يشعر �ص���غرية ،وانطالق ًا مما �س���بق على جميع
الأفرقاء امل�س���اهمة يف طم�أنة بع�ض���هم
فيه الجميع بعدالة التمثيل
بع�ضاً.
يعقب غاريو�س عل���ى حديثه بالقول،
«عل���ى كل حال ه���ذه احلكومة م�س���ماة
حكومة �إنتخابات ،ال يجب الإختالف على
بع�ض املراكز فيها ،ولهذا ال�سبب املطلوب
الإنتخاب���ات النيابي���ة ،يق���ول :من تغيري الذهنية بالتعاطي مع بع�ضنا».
يتمنى غاريو�س تطبي���ق املداورة يف
الآخ���ر ،بع����ض ال�سيا�س���يني (وقد
يكونوا �أكرث من الن�صف) اعتادوا يف الوزارات ،ويقول� :أو ًال املداورة ت�ض���خ على

للإج���راءات الظامل���ة التي يتخذه���ا الكيان
ال�صهيوين بحقه.
¡ احل��اج عم��ر عبد الق��ادر غندور؛ رئي���س اللقاء
الإ�سالم��ي الوح��دوي� ،أثن��ى عل��ى جن��اح اجلي�ش
العراق��ي يف دخول مدينة من��رود اال�شورية ،التي
دم��رت وجرفت
اب ُتلي��ت بجراف��ات «داع�ش» التي ّ
و�أزال��ت الب�رش واحلجر م��ن ذاكرة التاري��خ �أينما
ح ّل��ت ،وهدم��ت الكنائ���س والأدي��رة والأ�رضحة،
ونب�ش��ت القب��ور واعت��دت عل��ى حرم��ات الأحياء
والأموات ،و�أحرقت �آالف الوثائق النادرة والآثار
الت��ي ت� ّؤرخ ح�ض��ارات ال�شعوب القدمي��ة البابلية
وال�سوري��ة وال�سوماري��ة والعربي��ة وامل�سيحي��ة
والإ�سالمية.
¡ ال�ش����يخ ماهر حمود؛ رئي�����س االحتاد العاملي
لعلم����اء املقاوم����ة ،ا�س����تقبل رج����ل الأعم����ال
الفل�س����طيني جمال رباح ،عل����ى ر�أ�س وفد من �آل

رباح ،حيث جرى البحث عن �أو�ضاع خميم عني
احللوة ،و�رضورة التعاون م����ع الأجهزة الأمنية
اللبنانية.
¡ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�شمال،
ا�ستقبل وفداً من حركة الإ�صالح والوحدة برئا�سة
متت املطالبة بحكومة
ال�شيخ ماه��ر عبدالرزاق ،و ّ
وح��دة وطني��ة ت�ضم �أو�سع مروح��ة من املكونات
اللبناني��ة ،وب��ضرورة العم��ل على �إجن��از قانون
انتخاب��ي ع�رصي قائ��م على الن�سبي��ة ،للتخل�ص
م��ن احل��االت املذهبي��ة والطائفي��ة والفئوي��ة
واملناطقية املقيتة ،واخلروج �إىل رحاب اخلطاب
الوطني اللبناين اجلامع».
¡ وف���د قيادي من حركة الأم���ة ولقاء اجلمعيات
وال�شخ�ص���يات الإ�س�ل�امية يف لبنان زار رو�ض���ة
�ش���هداء املقاومة الإ�سالمية يف الغبريي ،ملنا�سبة
يوم ال�شهيد ،حيث قر�أ �سورة الفاحتة وو�ضع �أكاليل

الدوام دم ًا جديداً ،وثاني ًا ال �ش���يء مكتوب ًا
ي�ش�ي�ر اىل ح�ص���ول طائفة حم���ددة على
بع�ض الوزارات.

تكوين ال�سلطة
ي�شري النائب غاريو�س اىل ان اعادة
تكوين ال�س���لطة يبد�أ بقانون انتخابي
عادل ي�شعر فيه اجلميع بعدالة التمثيل،
ويق���ول :هناك  3م�ش���اريع قوانني لدى
جمل�س النواب ميكن الإتفاق على واحد
منهما بالت�ص���ويت عليها ،واليوم نحن
كتكتل تغيري و�إ�ص�ل�اح عر�ض���نا �أثناء
حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي م�رشوع ًا
من  15دائرة على قاعد الن�سبية� ،إ�ضافة
اىل ذل���ك يوجد م��ش�روع قانون مقدم
من قبل «تيار امل�س���تقبل» و»القوات
اللبنانية» والنائب وليد جنبالط ميكن
درا�سته والأخذ به .يتابع غاريو�س طرح
القوانني الإنتخابية ،فيلفت اىل م�رشوع
قانون الرئي�س نبيه بري ،بانتخاب 64
نائب ًا وفق القاعدة الن�سبية و 64نائب ًا
وفق القاعدة الأكرثية.
بر�أي غاريو�س بعد ت�شكيل احلكومة
ميكن الت�ص���ويت لإحدى هذه القوانني،
ونحن نعول على رغبة اجلميع بتجاوز
قانون ال�س���تني لإعادة تكوين ال�سلطة.
يعقب قائالً :قانون ال�س���تني قد ي�صبح
�أمراً واقع ًا مفرو�ض��� ًا على اجلميع� ،إذا
مل ي�س���تطع الفرقاء املعنيون ت�شكيل
حكوم���ة ب�أ��س�رع وقت ممك���ن ،و�إذ ما
ت�أخرنا باعطاء الثقة للحكومة .فتجاوز
مرحلة ال�ستة �أ�ش���هر املطلوب القراره،
�سيجرب على ال�سري وفق قانون ال�ستني.
احلك���م و�س���و�س املجتم���ع بح�س���ب
غاريو����س يفر����ض تغيري النه���ج املتبع،
لأنه �أو�ص���لنا اىل جمود �سيا�سي .م�ؤكداً �أن
ال�ش���عب اللبناين اليوم لديه �أمل باعمار
الوطن من جديد ،وحقائب ال�س���فر �أقفلت،
العزمية والأمل متوفران ،فال يجب ت�ضييع
الفر�صة.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

الزهر على �أ�رضحة ال�ش���هداء با�س���م الأمني العام
حلركة الأمة �س���ماحة ال�شيخ د .عبد النا�رصجربي.
و�ألقى ال�ش���يخ ولي���د العمري كلمة �أك���د فيها �أن
امل�ش���اركة يف �إحياء ذك���رى ال�ش���هداء« ،جتديد
لبيعتنا ومت�س���كنا بخط اجلهاد واملقاومة ،حتت
ظالل �س���يد املقاومة ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل ،ونحن
م�ستمرون على ذلك حتى حتقيق الن�رص ،فلوال هذا
النهج ال�ستباحت املجموعات الإجرامية التكفريية
ومن قبلها العدو ال�صهيوين بالدنا».
¡ ال�شي��خ ح�س��ام العي�لاين ا�ستغرب مطالب��ة
اجلماع��ة الإ�سالمي��ة ب���أن تك��ون �رشيك��ة
باحلكوم��ة ،علم ًا �أن اجلماع��ة مم َّثلة باملجل�س
النياب��ي بنائب واح��د و�صل من خ�لال الئحة
الرئي���س �سع��د احلري��ري يف ب�يروت .وطال��ب
ف�ضيلته بت�سهيل ت�ألي��ف احلكومة وعدم و�ضع
العراقيل.
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خطوات السعادة الزوجية ()5/5
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 وتُ ثمر ،وتقف في
وجه الرياح العاتية..
الس���عادة الزوجية بناء كبير يحتاج إلى بنّ اء ماهر يضع كل حجر في موضعه
بدقة وإتقان..
ابتغي الأجر من اهلل عز وجلّ :لكي
ت�ش���عري بال�س���عادة الزوجية ،عليك
�أن تع���ريف ما ينتظرك من �أجر وثواب
على حُ �س���ن ع�رشتك لزوجك ،فقد قال
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :إذا
�صلّت املر�أة خَ م�سها ،و�صامت �شَ هرها،
وحفظت فَرجها ،و�أطاعت زَوجها ،قيل
لها ادخلي من �أي �أبواب اجلنة �شئت».
(رواه �أحم���د) .كما قال عليه ال�ص�ل�اة
وال�س�ل�ام�« :أال �أخربكم بن�س���ائكم يف
اجلنة ،قالوا :بلى يا ر�س���ول اهلل ،قال:
كل ودود ولود� ،إذا غ�ض���بت �أو �أ�سيء
�إليها� ،أو غ�ض���ب زوجه���ا قالت :هذه
ي���دي يف يدك ،ال �أكتحل بغم�ض حتى
تر�ضى» (رواه الدارقطني والطرباين).
ومن �ص���ور ابتغ���اء الأجر من اهلل
تعاىل التج���ارة بالني���ات ،فاجعلي
لك نية �ص���احلة يف كل �ش���ي تُثابني
علي���ه ،ف����إذا نوي���ت ب�إح�س���انك �إىل
زوجك وح�س���ن ع�رشتك له وخ�ضوعك
ل���ه طاع���ة اهلل عز وج���ل �أثبت على
ذلك ،و�إذا نوي���ت برتبية �أبنائك �إعداد
�شباب �صالح وجيل م�ؤمن �أثبت على
ذلك ،وحتى طعام���ك و�رشابك ونومك
�إذا نويت به التق���وّي على طاعة اهلل
تع���اىل ،أُ� ِثبْ���تِ عليه ،وبه���ذا يتحوّل
يوم���ك كل���ه �إىل فوز و�أج���ور و�أرباح

ِ
أنـت

ت�ض���اف �إىل ر�ص���يدك الأخروي ،وهذا
ال �ش���ك يبعث على ال�سعادة والراحة
النف�س���ية والطم�أنين���ة القلبية ،قال
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :إن
اهلل كتب احل�سنات وال�سيئات ،ثم بني
ذلك يف كتابه ،فمن هم بح�س���نة فلم
يعملها ،كتبها اهلل عنده ح�سنة كاملة،
ف�إن ه���م بها فعملها ،كتبها اهلل عنده
ع�رش ح�سنات� ،إىل �س���بعمائة �ضعف
�إىل �أ�ض���عاف كثرية ،ومن هم ب�سيئة
فل���م يعملها كتبها اهلل عنده ح�س���نة
كامل���ة ،و�إن هو هم بها فعملها كتبها
اهلل �سيئة واحدة» (متفق عليه).
احر�ص���ي على ال�ص���حبة اجليدة:
الطب���ع  -كما يقول���ون  -ي�رسق من
خ�ص���ال املخالطني ،و�إن ال�ص���احب
يت�أثر ب�صاحبه �س���لب ًا و�إيجاباً ،ف�إذا
كنت تطمحني �إىل ال�سعادة ،والتفا�ؤل،
والطموح ،والنجاح ،والراحة النف�سية،
وال�س���كينة والطم�أنينة ،والأمل وعدم
الي�أ�س ،فلتكن �صحبتك من هذا الطراز
الإيجابي املفيد.
اجعلي لك �أهداف ًا عليا يف احلياة:
على الرغم من �أن �أ�ص���حاب الأهداف
العليا يف عمل م�س���تمر وجهاد دائم،
وفك���ر غري منقط���ع يف كيفية جتاوُز
العقبات للو�ص���ول �إىل م���ا يريدون،

�إال �أنه���م من �أك�ث�ر النا�س �إح�سا�س��� ًا
بال�سعادة ،بل �إنهم ي�شعرون ب�سعادة
�أك�ث�ر كلم���ا عملوا �أك�ث�ر وتعبوا �أكرث
وجاه���دوا �أكرث ،لأن بريق ال�س���عادة
يلوح له���م يف الأف���ق فيخفف عنهم
�آالمه���م ،ويُن�س���يهم م���ا حتمّلوه من
متاعب وم�شاق ،ويقرّبهم مما �أملوه.
فلتك���ن لك �أهداف عليا يف احلياة،
وه���ل هناك هدف �أ�س���مى من ر�ض���ا
اخلال���ق عن���ك ،وبلوغ���ك الغاية يف
مراتب العبودية؟
كوين دائمة االت�ص���ال بربّك :دوام
االت�صال باهلل عز وجل يجلب ال�سعادة
والطم�أنينة والراحة النف�سية} :الذين
�آمن���وا وتطمئن قلوبه���م بذكر اهلل �أال
بذكر اهلل تطمئ���ن القلوب{ ،وهو من
�أ�س���باب الفرح وال�سـرور }قل بف�ضل

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

خطوات للتغلب على عادة مص اإلصبع ()2/1
الطفل حني ير�ض���ع يحاول �إ�شباع
غريزتني هما« :غريزة االمت�ص���ا�ص»
و«غري���زة اجل���وع» ،وح�ي�ن يتناول
زجاجة احللي���ب ويفرغها ،تبعدها الأم
ميت�ص الهواء وي�صاب
عن فمه حتى ال ّ
باملغ�ص ،وعادة يكون قد �ش���بع متاماً،
لكن هل �أ�شبع غريزة االمت�صا�ص؟ وهل
متتع باالمت�صا�ص للمدة التي ي�شا�ؤها؟
ه���ذا �أمر م�ش���كوك فيه ،خ�صو�ص��� ًا
�إذا كرب يف ال�س���ن وا�س���تطاع �أن ينهي
زجاجة احلليب ب�رسع���ة ..ولعل كثريا
من الأمهات يالحظ���ن �أن الطفل يقاوم
من يح���اول نزع حلمة زجاجة احلليب
م���ن فمه بع���د فراغه���ا ويتعجنب من
ه���ذا ،فهن يف�سرّ نه ب�أن���ه جوع بالرغم
من كفاية كمية الل�ب�ن ،لكن الواقع �أن
الطفل يحتاج �إىل �إ�ش���باع هذه الغريزة
امل�سيطرة «غريزة االمت�صا�ص» ،حتى
بعد �أن انتهى جوعه.

اهلل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري
مما يجمعون{.
�إن الإعرا����ض عن ذك���ر اهلل تعاىل
وطاعته و�شكره يجلب ال�شقاء وال�ضنك
يف الدنيا والآخرة} :ومن �أعر�ض عن
ذكري ف�إن له معي�ش ًة �ضنكًا ونح�رشه
يوم القيامة �أعمى{.
ولكي تكونني دائمة االت�صال باهلل
عز وجل:
�أ -حافظي على ال�صلوات اخلم�س
يف مواقيتها.
ب -اجتهدي يف �أداء النوافل.
ج� -أك�ث�ري من ذك���ر اهلل عز وجل
وال�ص�ل�اة على نبيه �ص���لى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
د� -أك�ث�ري م���ن الدع���اء والثناء
والت�رضع �إىل اهلل واال�ستغفار.

هـ� -أكرثي من تالوة القر�آن الكرمي.
و -التزم���ي التزام��� ًا كلي���ا ب�أداء
الفرائ�ض وترك املحرّمات.
ز -التزمي بحجابك ال�رشعي.
ح -طهّ���ري بيت���ك م���ن املنكرات
و�آالت املالهي.
ثق����ي بزوج����ك :متابعت����ك لكل
حتركات زوجك تف�سد عليك �سعادتك،
وتبعث يف نف�س����ك ال�ش����ك والريبة،
وه����ي كذلك ت�����ؤذي نف�س����ية زوجك
وتدفعه �إىل عنادك واال�سرت�س����ال يف
م�ضايقتك .عليك �أن تثقي يف زوجك
وترتكي����ه على �س����جيّته ،م����ادام ال
يع�ص����ي اهلل عز وجل يف ما يقوم �أو
يفكر به.

كما �أن عادة م�ص الإ�صبع بعد عمر
�ستة �أ�شهر تختلف متام ًا عما هي علية
قبل ذلك ،فالطفل بع���د هذا العمر يبد أ�
مب�ص �إ�صبعه عند �ش���عوره بالتعب �أو
االنزعاج �أو ال�ض���جر �أو حماولة النوم،
وهو ير�ض���ي بذلك العديد من احلاجات
النف�س���ية واالجتماعي���ة ،فالذي مي�ص
�إ�ص���بعه يف ال�ش���هر الأول تعب�ي�راً عن
عدم االكتفاء بالر�ض���اعة تتحول لديه
احلالة بعد ال�ست �أ�شهر الأوىل لتعرب عن
ال�شعور بعدم االرتياح ،ولهذه الأ�سباب
فلي�س هن���اك �أي حاجة لزيادة وقت �أو
عدد الر�ضعات بعد العمر املذكور.
وللتخلُّ�ص من هذه العادة ال�سلبية
عند الأطفال ،يجب اتباع ما يلي:
يجب جتاهُ ل هذه العادة� ،أو �رصف
انتباه الطف���ل عنها ،مادام �أنه مل يبلغ
�أرب���ع �س���نوات من العم���ر ،فقبيل هذه
ال�س���ن تعترب هذه العادة �أمراً طبيعياً،

خ�صو�ص��� ًا عند �ش���عور الطفل بالتعب،
لك���ن �إذا كان الطف���ل مي����ص �إ�ص���بعه
�إح�سا�س���ا بامللل وكان عمره يزيد عن
العام ،فحاويل �أن ت�رصيف انتباهه عنها
و�أعطيه �شيئا ي�شغل به يديه (التلوين،
الر�سم ،ل�صق بع�ض الق�صا�صات الورقية
امللون���ة ،)..دون �أن تُظهري له اهتمامك
بهذه العادة ..كذل���ك امدحي الطفل من
حني �إىل �آخر على عدم م�صه لإ�صبعه.
الب���د �أن تبن���ي موقف ًا مت�س���احم ًا
م���ع الأطفال ال�ص���غار الذين مي�ص���ون
�أ�ص���ابعهم وغ�ض النظ���ر عنهم ،وكوين
م�سرتخية ،واعملي على تخفيف التوتر
الذي ي�ش���عر به طفل���ك ..ونعود ون�ؤكد
�إىل �أن �أي �ضغوط �أو عقاب ملنع الطفل
من ممار�س���ة هذه الع���ادة قبل بلوغه
ال�س���ن التي ي�ستطيع فيها ا�ستيعاب ما
تقولينه عن �أ�رضارها �سي�ؤدي �إىل زيادة
م�صه لإ�صبعه.

ُّ
التصرف في األماكن
قواعد وأص����ول
ين�ص���ح خبرياء الإتيكيت ب�رضورة و�ضع نف�سك مكان ال�شخ�ص الآخر دائماً ،مع �رضورة
التزام اليمني يف ممرات امل�شي وال�سالمل.
من جهة �أخرى ،ي�شدّدون على �رضورة مراعاتك م�شاعر الآخرين ،ف�إذا �شعرت �أ ّن ال�شخ�ص
الآخر حمرج �أو غري مرتاح ،غيرّ ي املو�ضوع ب�رسعة ،داعني �إىل �أن تكوين مبا�رشة و�رصيحة
�إذا توجّ ب عليك الأمر� ،رشط �أن تكوين الئقة ولطيفة ،م�ش���ددين على �أهمية عدم افرتا�ض �أو
تقييم �أي ا�ستنتاجات حول �أي مو�ضوع.
وي�شريو اخت�صا�صيو اللباقات �إىل �أهمية التحدث ب�صوت هادئ ال يثري �إزعاج الآخرين،
الفتني �إىل �رضورة اعتماد �ض���حكة هادئة ،حتى ال تزعجي الآخرين ،معتربين �أن ال�ض���حك
والكالم ب�صوت عالٍ ير�سمان �صورة خاطئة عنك؛ غري راقية.
وي���رى خرباء الإتيكي���ت �أن املدح �أو الثناء يجوزان مت���ى كان ذلك مالئماً� ،رشط منح
الثناء ال�ص���ادق النابع من القلب ،داعني �إىل عدم لفت االنتباه �إليك �أبداً� ،أو جتعلي نف�سك
حمور احلديث �أو ت�سيطري عليه ،نا�صحني ب�رضورة ت�شجيع املحيط وعدم الت�رصف بغاية
الق�سوة مع الآخرين عندما يرتكبون الأخطاء.
و�ش���ددوا على �رضورة جتنّب ق�ض���م الأظاف���ر يف االماكن العامة �أو يف �أي منا�س���بة،
خ�صو�ص��� ًا �أن هذه العادة ت�ش�ي�ر �إىل �أنك تعانني حا ًال من القلق والتوتر ،داعني �إىل جتاهل
الأمر عندما ترين الآخر يف موقف حرج ،ك�أن يقع �أو يعط�س �أو ي�س���عل� ،أو لديه برثة على
وجهه ،و�إىل عدم التحديق بالآخرين ،فهذا ي�شعرهم بعدم االرتياح.
ودعا اخلرباء �إىل االعتذار ب�رسع���ة عندما ترتكبني �أي خط�أ ،وال ترتدّدي �أبداً بقول «لو
�سمحتم» و«�شكراً» ،و�ألقي دائماً التحية وقويل «ال�سالم عليكم� ..إىل اللقاء» قبل املغادرة.
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ّ
أطعمة تغذي الدماغ ..وتنشطه ()2/1
البوتا�سيوم ..واملزاج الع�صبي
نق�ص عن�رص البوتا�سيوم يف الدم
ي�ؤدي �إىل مزاج ع�صبي وطباع �سيّئة،
وي�ص����بح ال�ش����خ�ص امل�ص����اب بهذه
احلالة كثري الت�أفف �رسيع الغ�ض����ب
م�ضطرب الر�ؤيا حمب للنوم ،وي�صاب
بالإعياء ب�رسعة كبرية.
وقد تفوق ع�ص��ي�ر اجلزر الأ�صفر
على كل م�س����ائل الع��ل�اج الأخرى،
ولذلك ين�صح امل�صاب ب�رشب ك�أ�س
واحدة �إىل ك�أ�س��ي�ن من هذا الع�صري
كل يوم دون �إفراط ،ويف هذا ال�صدد
يفي����د �أي�ض���� ًا تن����اول اخل���ض�راوات
الطازجة ،نظ����راً �إىل غناها بعن�رص
البوتا�سيوم.

فيتامينات �ضد الك�سل
ي�س���تهلك املخ كمية �أوك�سجني
�أكرب من �أي ع�ض���و يف اجل�سم ،وهذا
يعرّ����ض املخ جلرع���ات عالية من
اجلذور احلرة يومي���اً ،والتي تنتج
ب�سبب ا�س���تخدام الأك�سجني ب�شكل
كبري ،وهذه امل�ص���ادر تقوم بتدمري
خاليا امل���خ على امل���دى الطويل،
وت�ؤدي �إىل �ضعف الذاكرة تدريجياً،
وهذه احلالة م�صاحبة للإن�سان عند
تقدمه يف ال�سن ،وحل�سن احلظ ف�إن
ج�سم الإن�سان يحتوي على �أج�سام
م�ض���ادة لأك�س���دة املواد الغذائية،
التي تت�ضمن فيتامني  ،C،Eوهي
تقوم يومي ًا بوقف ن�شاط هذه اجلذور
احلرة ،فاعمل على تناول خم�سة �أو
ت�سعة �أنواع من امل�أكوالت امل�ضادة
للأك�س���دة ،مث���ل ع�ص�ي�ر الربتقال
والفراولة واجلزر وال�سبانخ ،و�أنواع
اخل��ض�راوات والفاكه���ة املختلفة،
كما ميكن تناول املكمالت الغذائية

امل�ضادة للأك�سدة املتوفرة بجميع
�أنواعها يف ال�صيدليات ،وبجرعات
مدرو�سة.

نبات اجلن�سنج
هو نبات �صيني ذو �شهرة عاملية،
غايل الثمن ،يقال عنه �إنه يداوي الكثري
من الأمرا�ض ،مبا يف ذلك تن�شيط عمل
الدم����اغ والقلب والأوعي����ة الدموية،
ويباع يف ال�صيدليات كمكّمل غذائي
ب�ش����كل كب�سوالت ،ويف�ضَّ ����ل �أن ي�ؤخذ
�صباحا بعد الفطور مبعدل  600ملغم
يومياً ،وال يجوز ا�س����تعماله �أكرث من
�شهرين متتاليني ،لأن كرثة ا�ستعماله،
ومل����دة طويلة ،قد ت�����ؤدي �إىل ارتفاع
ال�ضغط والأرق ،الحتوائه على �أ�شباه
الكورتيزون النباتية ،وي�س����اعد على
�إفراز الأدرينالني والنور �أدرينالني.

املتّة� ..أو �شاي الربازيل
ت�ش����به مبفعوله����ا على اجل�س����م
والدم����اغ مفعول الكافئني ،ويُ�ص����نع
امل���ش�روب منها ب�����أن يُغل����ى املاء
ويو�ض����ع مقدار من املت����ة يف ك�أ�س
مع ال�س����كر والليمون ،وي�صب فوقها
املاء بدرجة الغليان ،ومي�ص ب�أنبوب
جموف م�صنوع من الف�ضة �أو النحا�س
�أو الق�ش ،وقد تبني �أنها تبعث الن�شاط
يف الدماغ والأع�ص����اب وت�ساعد على
حتمل التعب وامل�شي والإرهاق.

�أقرا�ص الثوم
تب��ي�ن �أن للث����وم وبجرعة تعادل
 500ملغ����م يومي ًا �ص����باحاً ،مفعول
املهدئ واخلاف�ض لل�ض����غط والراحة
واال�سرتخاء.

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
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الب�صل
تب��ي�ن �أن تناول الب�ص����ل الأبي�ض
�أو الأحم����ر املحت����وي عل����ى كميات
كبرية من الكري�س����تني (وه����ي مادة
م�ضادة للت�أك�سد وااللتهابات) يلعب
دور امل�سكن ،وي�س����اعد على ال�شعور
بالنعا�����س� ،إذا �أخ����ذ م�س����اء مبعدل
ب�صلة متو�سطة ،لأنها ت�ؤثر يف اجلهاز
الع�صبي للج�سم وهذا ما �أ�شارت �إليه
الدرا�سات العلمية احلديثة.

�أوميغا  ..3للج�سد
والذهن مع ًا
ه���و حام����ض دهن���ي متعدد
�أ�سا�سي غري م�ش���بع ،ال يتكون يف
اجل�س���م ،لذا يجب احل�ص���ول عليه
من الغ���ذاء ،ومن �أغنى امل�ص���ادر
بهذه املادة :زيت الكتان ،والأ�سماك
الدهنية ،كالتونة وال�ساملون وزيت
اللوز وزيت فول ال�صويا ،وقد وُجد
�أن ه���ذا احلام����ض مين���ع حدوث
اجللطة وت�ص���لب ال�رشاي�ي�ن ،كما
�أنه يقلل من �ض���غط الدم املرتفع،
ويو�سّ ع الأوعية الدموية ،ويقلل من
جتمع ال�صفائح الدموية ،مما مينع
تكون اجللطة.
كم����ا �أنه يقلل من ن�س����بة الدهون
الثالثي����ة يف ال����دم ،ومين����ع تراك����م
الده����ون وبع�����ض امل����واد الأخ����رى
امل�س����ببة للت�ص����لب عل����ى ج����دران
ال�رشايني ،وي�س����اهم يف زيادة معدل
الكولي�س��ت�رول الناف����ع  HDLعل����ى
ح�س����اب  LDLالكولي�سرتول ال�ضار،
ويقلل من االلتهابات ،ومن ثم يحمي
من الإ�ص����ابة ب�أمرا�ض القلب ،والأهم
�أنه يلعب دوراً �أ�سا�سيا يف منو الدماغ
وعمله.

 - 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ال�صخر الناجت عن الرباكني بعد �أن يربد
 - 5ط���وي وثني  /حرف عط���ف  /حديقة
1
غناء
2
 - 6عامل ماهر يف حرفة ما  /طرد
3
 - 7عبد هند الذي قتل �سيد ال�شهداء حمزة
 /تفوق وانت�رش
4
 - 8تراب حباته كبرية � /أداة حربية قدمية
5
 /توج�س
6
 - 9حب  /القارة ال�سمراء
 - 10خمل���وق م���ا قبل التاريخ  /ن�ش���اط
7
ان�س���اين ي�ش���مل العديد من نتاج املواهب
8
املختلفة

9
10

�أفــقــي
 - 1يقال لطع���ام االرز يف جمتمعات دول اخلليج /
وقت الغروب
� - 2ساحر (معكو�سة)  /تلب�سه املر�أة والرجل
 - 3اول ملكة بريطانية ت�سكن ق�رص باكنجهام  /ثلثا
�شام

عــمـــودي

 - 1املادة تطلى بها الأواين حتى ال يلت�صق
الطعام � /أنواع من الزهور
 - 2اال�سم الذي ي�شري به املحامي لزبونه /
ا�سم علم ب�صفة احلمد
 - 3ثم���رة عمل �ش���خ�ص �أو دولة �أو عملية
ح�سابية  /عك�س جناح
 - 4ينت�س���ب �إىل منطق���ة يف �س���وريا /
مت�شابهان

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 5الذ يحكي احلكايات يف املقاهي ال�شعبية
قدميا  /تو�ضع فيه الع�صافري
 - 6الف�ضة ال�سائلة  /عملة اوروبا
 - 7مر�ض الع�رص  /م�شي
� - 8سكب � /شك
 - 9م�رشوب �س���اخن (معكو�س���ة)  /ق�شور �أو
طبقات جلدية تغطي بع�ض احليوانات
 - 10مت�ضغ بالفم مطوال  /حمل لبيع الأ�شياء
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كاريكاتير

للمشتاقين لموتاهم :أواني منزلية من رماد الرفاة
يُف�ضّ ل البع�ض �أن يتناثر رماد موتاهم يف
الهواء ،على �أن يحتفظوا به ،لك ّن فنان ًا �أمريكي ًا
�أتى ليغيرّ بع�ض املفاهيم ويبتكر و�سيلة جديدة
لتذكُّر املوتى.
وتتمثل الفكرة اجل��دي��دة للفنان يف �صنع
�أك��واب و�أطباق وقوارير من رماد املوتى .فوفق ًا
جلو�ستني كرو؛ امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي ل�رشكة
«،»chronicle cremation designs
التي تقوم ب�إنتاج هذه الأواين غري العادية ،ف�إن
الفكرة تهدف �إىل بعث �شعور قوي لدى النا�س
بوجود موتاهم بينهم يف جميع حلظات حياتهم
اليومية.
وقال كرو يف حديث �صحفي� ،إن هذه املنتجات
«تكّنك
«فريدة من نوعها» ،كما �أنها تفاعلية ،بحيث مُ
من دمج ذكرياتك مبجريات حياتك اليومية».
ويعتقد كرو �أن ا�ستخدام الأكواب التي يُ�رشب

بها «يختلف كثرياً عن التمعُّن يف �صور �شخ�ص
ما �أو ر�ؤية جرّة على الرف ..فهذه الأواين ميكن
ا�ستخدامها كل يوم».
ووفق ًا للم�صمم ،ف�إن حرق اجلثث �أ�صبح �أمراً
ذا �شعبية ،حيث ارتفع حرق اجلثث بن�سبة ٪25
على مدى ال�سنوات الـ 10املا�ضية يف الواليات
املتحدة ،وهناك  ٪42من املوتى يف الوقت الراهن
يت ّم حرقهم».
بد�أ كرو عمله با�ستخدام رماد املوتى للمرة
الأوىل من خالل م�رشوع فني �أطلق عليه ا�سم
« ،»nourishحيث قدّم طقم طعام با�ستخدام
رماد � 200شخ�ص جمهول.
�أما الآن فقد �أ�صبح �شعار �رشكة كرو «زيّن
منزلك بذكرى �أحبائك» ،وقال موقع ال�رشكة على
الإنرتنت« :لدينا خدمة فريدة من نوعها حتوّل
رماد �أحبائك �إىل ت�صاميم رائعة ملنزلك».

ما هو أقذر مكان على متن الطائرة؟
يعتقد كثري من امل�سافرين على منت الرحالت اجلوية
�أن �أكرث الأماكن قذارة على الطائرة هو دوره املياه التي
ي�ستخدمها ع�رشات الأ�شخا�ص يومياً.
�إال �أن خلبريي الطريان وامل�ضيفني ر�أي �آخر يف
�أقذر الأماكن على منت الطائرة ،وهو ر�أي ناجم من
خربتهم الطويلة يف الأجواء؛ فقد �أفادوا ب�أن املقاعد
التي يجل�س عليها امل�سافرون ،وطاولة الطعام ،هما
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أقذر مكانني يف الطائرة ،وعالوة على ذلك� ،أ�ضافوا �أن
حمّام الطائرة يكون �صح ّي ًا �أكرث منهما ،على خالف ما
يعتقد كثريون.
ويف معلومة �أخرى قد تبدو �صادمة ،ي�شري م�ضيفو
الطريان �إىل �أن الطعام على منت الطائرات يكون مُ عَ ّداً
قبل � 3أيام على الأقل ،وعادة ما يكون مثلّجاً ،وي�سخَّ ن
قبل �أن يقدَّم للم�سافرين بدقائق قليلة.
هاتف01/666314 :
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