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الصمود الحلبي.. ومحاوالت اللعب 
األميركي والتركي والسعودي

العراق.. ومزامير الفوضى األميركية مشروع قانون االنتخاب.. 
و»طبخة البحص«
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يدور يف بع�س االأروقــة ال�شيا�شية حديث حول وجوب تقدمي 

بع�س »االأكبا�س ال�شمينة« التي جمعت خالل �شنوات مع عائالتها 

حماية  تتم  وبذلك  برغد،  حياتها  ا�شتكمال  من  متّكنها  ثــروات 

»اأولياء النعمة«، ويظهرون اأمام الراأي العام اأنهم حماة املوؤ�ش�شات 

ولي�س الف�شاد.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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خدعة بصرية

 االنتخابات البلدية.. األحزاب تنهزم أمام الحاضنة العائلية

التسوية في اليمن.. بين العناد 
السعودي والرغبة الدولية

حسن مقلد: السعودية في مأزق.. وإيران 
دان مخاضًا رحبًا 

ّ
ولبنان يول

»الثبات« تشارك في مؤتمر »إعالميون 
من العالم اإلسالمي ضد التطرف«
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ما بعد حلب.. 
ترسيم حدود النفوذ 
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االنتخابات البلدية.. والواقع المر
تبداأ االنتخاب����ات البلدية واالختيارية بعد 48 �ساعة يف مرحلتها 

االأوىل يف حمافظ����ات بريوت والبقاع، وثم����ة العديد من املالحظات، 

اأبرزها:

ل والرتدد يف دعوة الهيئات الناخبة طرح العديد من عالمات  التمهُّ

اال�ستفه����ام حول جدية اإجراء هذه االنتخاب����ات، ومع �سدور مر�سوم 

الدعوة متاأخراً، زادت احل����رية والبلبلة، وبقي الت�ساوؤل حول احتمال 

عدم اإجرائه����ا، حتى االأ�سبوع االأخري، وهنا ب����داأ تظهري اللوائح على 

عجل، بتحالفات غريبة وعجيب����ة، �سين�سحب بالتاأكيد على بلديات 

بقية املحافظات.. وهنا ثمة ت�ساوؤل حول واقع انتخابات بلدية بريوت 

التي اأفرزت اأربع لوائح، بينها الئحة من اأربعة مر�سحني فقط، اأعلنها 

الوزير ال�سابق �رشبل نحا�س، ما ي�سّهل املعركة اأمام الئحة التحالف 

اأو االئتالف بني كل املتناق�سات ال�سيا�سية التي اأعلنها الرئي�س �سعد 

احلري����ري، ما يعن����ي اأن العا�سمة قد ت�سبح عل����ى تكامل مع �رشكة 

»�سوليدي����ر«، الأن رئي�سها ي�سغل مركز مدي����ر عام يف ال�رشكة، وهذا 

�سيجعل اأهل بريوت اأمام مهمة جديدة للحفاظ على ما تبّقى لهم من 

اإرث يف عا�سمتهم.

من الوا�سح اأن االنتخابات املحلية هذه املرة �ستكرّ�س عدم تطبيق 

اأحد اأبرز مق����ررات اتفاقية الطائف، وهو »الالمركزي����ة االإدراية«، اإذ 

اإنه����ا االنتخابات املحلية الرابعة التي جتري دون اأي تعديل لقانون 

البلديات، مبا يعزز دورها التنموي، كوحدات اأ�سا�سية يف الالمركزية 

االإدارية، ال بل اإن الالفت هو زيادة عدد املحافظات يف بلد ال تتعدى 

م�ساحته حمافظة ريف حم�س.

ول����و عدنا هنا اإىل مقولة الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة يف الن�سف االأول 

م����ن ت�سعينيات القرن املا�سي، حينما طرح �سعار »تر�سيق االإدارة«، 

اأي ت�سغ����ري الهيكل االإداري والوظيفي للدولة، يت�سح اأن »الالمركزية 

االإدراية« لي�س من نية لتطبيقها، واإال ملا مّتت زيادة عدد املحاظات، 

حي����ث كل حمافظة تفرت�س وج����ود كل موؤ�س�سات ووزارات الدولة، ما 

يعن����ي اأن مطل����ب اخل�سخ�سة يف املرحلة املقبل����ة �سرتتفع وتريته 

ملواجه����ة االأعب����اء املتزايدة عل����ى الدولة جراء ارتف����اع املديونية 

العامة وزيادة عجز اخلزينة، و�سنعود اإىل نغمة بيع االأمالك العامة: 

كالهات����ف، واملاء، والكهرباء والنقل امل�س����رتك، وغريها من ممتلكات 

الدولة، كق�سور االأوني�سك����و وبيت الدين واالأمري اأمني.. وحتى املقابر 

)تذكروا مق����رة ال�سنطية( وغريها.. وبالطبع ف����اإن ذلك ينطبق عليه 

القول املاأثور »حق يراد به باطل«.

اإن ع����دم تطبي����ق »الالمركزي����ة االإدارية«، وع����دم ت�رشيع قانون 

انتخابات نيابية ع�رشي وحديث ي�ساوي بني اللبنانيني يف احلقوق 

والواجبات، هو اإخالل متماٍد ومتوا�سل باأهم اأ�س�س اتفاق الطائف، ما 

�سيجعل املطالبة ب�»عق����د اجتماعي« جديد مطلبًا هامًا وُملّحًا يف 

املرحلة املقبلة من حياة لبنان واللبنانيني.

مالحظة اأخرية يف مو�سم االنتخابات البلدية واالختيارية، هو ذاك 

الط����رح املمّل وال�سقيم حول اأن هذا اال�ستحقاق هو ا�ستحقاق عائالت 

واتفاق عائالت، لكن الهدف احلقيقي منه هو عدم و�سع االأ�سبع على 

ال

وبعقم النظام ال�سيا�سي املولد الدائم لالأزمات، واإذا كان ال�سيا�سيون 

اللبنانيون »�سادق����ني« يف طرحهم لهذا اال�ستحقاق باأنه ا�ستحقاق 

عائل����ي، هل له����م اأن ُيفهموا اللبنانيني مل����اذا يتدخلون وي�سغطون 

ل�سياغ����ة اللوائ����ح والتحالفات الت����ي هي يف حقيقته����ا حتالفات 

�سيا�سية األف باملئة..؟

�أحمد �شحادة

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

ال�س���ورة التي تتك�سف ع���ن ت�سكيالت 

لوائ���ح املعرك���ة االنتخابي���ة للبلديات 

واملخاتري، اإ�ساف���ة اإىل اللوائح التوافقية، 

ُتظه���ر انكف���اًء لالأحزاب اأم���ام العائالت، 

ال ب���ل هزمية حم�سوب���ة وحم�سومة �سلفًا 

لالأح���زاب، كهيكلي���ات �سيا�سية مل تتقدم 

باأي���ة برامج عمل الأن�ساره���ا الذين زّجت 

بهم يف املعارك ع���ر العائالت، وانقلبت 

»االآي���ة« يف بلدي���ات لبن���ان 2016، ومل 

يع���د اأفراد العائالت من�سوين حتت اأحزاب 

بقدر ما ان�سوت االأحزاب حتت اإرادة القوى 

املحلي���ة، �سواء كانت عائ���الت كبرية لها 

وزنه���ا املحلي �سمن البل���دة اأو القرية اأو 

احلي، اأو عائالت اإقطاعية م�ستمرة يف اأ�رش 

رايته���ا كحا�سنة اجتماعية  النا�س حتت 

لهم بعد اأن عجزت االأحزاب على اأن تكون 

البديل.

الرئي����س �سع���د احلري���ري ال يخو�س 

معارك���ه البلدية ب�سفته زعيم���ًا ل�»تيار 

امل�ستقبل«، بل ب�سفت���ه ابن عائلة �ُسنية 

قادمة م���ن �سي���دا باإمكانها، رغ���م �سّح 

االإمكاني���ات املادي���ة، اأن تبق���ى حا�سنة 

الأهل بريوت؛ بالنظر اإىل ا�ستمرار العائالت 

البريوتية يف العج���ز ماديًا و�سيا�سيًا عن 

ا�ستعادة ال���دور الذي خطفه الرئي�س رفيق 

احلري���ري ك�سخ�س، واأورث���ه لنجله �سعد 

ك�سخ�س، ولو اأن االأم���ور تبّدلت من حيث 

حجم »النفوذ احلري���ري« على العائالت، 

بع���د اأن غابت مهزلة »زي ما هيي«، لكن 

املوؤ�س���ف اأن ابن �سي���دا القادم اإىل بريوت 

ويتزعم بلديًا »الئح���ة البيارتة«، اأُطلقت 

بوجهه بريوتي���ة ت�سكن الناعمة �رشختها 

وقال���ت: »اأن���ا ابنة ب���ريوت، ومل يبَق يل 

فيها �سوى نفاياتها الت���ي اأتعاي�س معها 

يف مطمر الناعم���ة، ومهما عملوا من اأجل 

بريوت، ف���اإن املواطن البريوتي الذي هجر 

مدينت���ه ق�رشاً لي����س يف ح�سابات بيارتة 

ي�سبهون غطر�سة �سوليدير«.

ال�سف���ة العائلي���ة �ستوؤم���ن �رشاكة 

البريوتية  العائ���الت  م���ع  للحري���ري 

العريق���ة، ب�سفته غدا ابن بريوت، وهذه 

ال�رشاكة تن�سحب على طرابل�س و�سيدا، 

اأي�سًا بال�سفة العائلية، الأن »احلريرية 

ال�سيا�سية« لي�ست م�رشوعًا بقدر ما هي 

انتماء اإىل عائلة اأغدقت على البع�س ما 

عجزت عنه باقي العائالت، لكن و�سع 

عكار امل�سدومة بالوعود »العرقوبية« 

للرئي�س �سعد احلري���ري، غرّيتها االأيام 

خالل غربته، وتاأقلمت مثله مع الو�سع 

االإقليمي، وبات �سهل عكار اأ�سبه مبيدان 

الفر�س���ان ي�رشح فيه ب���كل حرية خالد 

ال�ساهر ومع���ني املرعبي، و�سط تهليل 

»االإ�سالمي���ني«، وي����رشح عبد الرحيم 

نية،  مراد حراً يف قرى البقاع الغربي ال�سُّ

واإن ب�رشاك���ة خجولة مع احلريري، ولن 

تختلف النتائج ع���ن انتخابات 2010، 

خ�سو�سًا اأن »الربيع العربي« �سيجني 

احلري���ري »بلديًا« ثم���ار تورطه فيه 

وغيابه عن جمهوره.

واإذا كان احلري���ري خل���ع عن نف�سه 

العائالت  ال�سرت�ساء  االأزرق«  »الل���ون 

ب���ريوت و�سواها،  التي يحتاجه���ا يف 

فالالفت على »جبهة« اأمل - حزب اهلل، 

اأن »الكوت���ا« الثابتة لكل منهما ت�سهد 

مواجهة حزبيني يف لوائح العائالت يف 

ك اأبناء بعلبك  النوب، مع ا�ستمرار مت�سُّ

الهرمل بلدي���ًا ب�»احلركة« و»احلزب« 

اأكرث من اأبناء النوب، رمبا الأن منطقة 

البق���اع ال�سمايل تعي�س اأج���واء اأمنية 

خط���رية ت�ستوجب اأن تك���ون العائالت 

يف ح�سن املقاومة حت���ى اإ�سعار اآخر، 

مع ت�سجيل موق���ف م�رشِّف كما العادة 

للمقاومة وح���زب اهلل، بالن�سبة للقرى 

البقاعي���ة املختلطة م�سيحيًا - �سيعيًا 

لهة احلفاظ على الُعرف وعدم ال�سماح 

بق�سم التمثيل امل�سيحي يف هذه القرى.

الو�سع امل�ستقر هو يف حا�سنة النائب 

�سليم���ان فرجنية، حيث »تي���ار املردة« 

يقرتن بالعائلة، وحي���ث لفرجنية الكلمة 

على منا�رشي���ه بال�سفة الت���ي تريحهم، 

وعائالت زغرتا املوالي���ة لعائلة فرجنية 

باقية عل���ى العهد والوعد مهم���ا تبّدلت 

الظ���روف، وه���ذه احلال���ة تن�سحب على 

»جبل وليد جنبالط«، ولو اأنه ترك احلرية 

للعائالت عل���ى اختالف تالوينها احلزبية 

واملذهبية، الأنه يدرك اأن ال اأحد قادر على 

زعل وليد بك، بينم���ا يبدو اأن اأبناء زحلة 

قادرون على زعل مريي���ام �سكاف كوريثة 

زعامة، ف���رزت املواجهات احلزبية بوجه 

العائل���ة ال�سكافي���ة، ومل تنج���ح ال�سيدة 

�س���كاف يف اإقناع الزحلي���ني اأن اخل�سوم 

احلزبيني لي�س���وا »زحالنة اأقحاح«، واأنه 

من حقها احتكار زحلة، وهي التي ما زالت 

طرية العود على الزعامة املطلقة.

ك����رشوان وجبيل وامل���ن، معركة يف 

غالبية امل���دن والبل���دات، وكاأن كل بلدة 

�ست�سهد اأم املع���ارك، فيما يالَحظ الهجوم 

العائل���ي عل���ى االأح���زاب، واإن بعنا�رش 

حزبية، وم�ساحلة معراب مل تنعك�س لوائح 

دة مبواجهة العائالت، بل اأكرث ما يقال  موحَّ

عن حتالف اأكر قوتني حزبيتني م�سيحين 

هو يف اأج���واء الود ب���ني املنا�رشين من 

مر�سح���ني وناخبني اأينم���ا كان التمو�سع 

الذي ه���و م�سرتك �سمن اللوائح، ويتناف�س 

»الع���وين« و»القوات���ي« �سم���ن الئحة، 

مبواجهة »عوين« و»قواتي« يف الالئحة 

املناف�سة، نتيجة ذوبان العنا�رش احلزبية 

�سم���ن العائالت، وهن���ا ال بد من مالحظة 

ال�سط���وة التقليدية للنائ���ب مي�سال املر 

على بل���دات املن، وتركيزه القدمي الديد 

على ترك االأح���زاب والعائالت »تتناحر«، 

وما يهمه يف النتائ���ج هو �سخ�س رئي�س 

البلدي���ة، الأن انتخاب���ات رئا�س���ة احتاد 

بلديات املن يجب اأن تبقى لل�سيدة مرينا 

املر.

هذه ه����ي باخت�سار اأجواء الرت�سيحات 

والتوافقات؛ عدم اهتمام عائلي باالنتماء 

العائل����ة،  �سلط����ة  حت����ت  اإال  احلزب����ي 

وم�سلح����ة املجتم����ع ال�سغري ل����كل بلدة 

وقري����ة، واالأحزاب التي عج����زت عن اإقرار 

ومن  الك����رى،  الوطني����ة  اال�ستحقاق����ات 

�سمنها الالمركزية االإدارية، �ستجد نف�سها 

تنكفى اأكرث فاأكرث بعد انتهاء االنتخابات، 

وامل����دن والق����رى اللبناني����ة قادمة على 

م����ا ي�سبه »احلك����م الذات����ي« للعائالت، 

بانتظ����ار اأن ترتقي االأح����زاب اإىل م�ستوى 

اإق����رار الت�رشيع����ات والقوانني التي حتقق 

الالمركزية االإداري����ة وقانون االنتخابات، 

وتنال ا�ستحقاق اأن تك����ون جديرة باإدارة 

اال�ستحقاقات.

�أمني �أبو ر��شد

أحــداثأحــداث2

الفتة ُرفعت على طريق عام جمدل عنجر

االنتخابات البلدية.. األحزاب تنهزم أمام الحاضنة العائلية

المدن والقرى قادمة على 
ما يشبه »الحكم الذاتي« 
للعائالت.. بانتظار ارتقاء 

األحزاب إلى مستوى إقرار 
التشريعات والقوانين
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همسات

¡ نحا�س.. واالت�ساالت
اأ�سار خبري يف �سوؤون االت�ساالت، اإىل اأن كل اخلدمات 

التي تق���دم ب�ساأن االإنرتنت واخللوي كخدمة »وات�س 

اب« وغريه م���ن اخلدمات احلديثة تع���ود اإىل زمن 

الوزي���ر ال�ساب���ق �رشب���ل نحا�س، والت���ي لقيت يف 

ال�سنتني االأخريتني تقهقراً وتراجعًا حل�ساب االإنرتنت 

غ���ري ال�رشعي، علمًا اأن �سبكة االألياف الب�رشية التي 

نّفذه���ا نحا�س مل تو�سع يف اخلدم���ة، وهذا خ�سارة 

كبرية للبنان. 

¡ »�سوليدير«.. وبريوت
�أب��دى كث��ر م��ن �لبيارت��ة خ�شيته��م م��ن �أن تلته��م 

»�شوليدي��ر« كل م��ا بق��ي م��ن ب��روت، و�أن متتد �إىل 

خارج و�شط �لعا�شمة �إذ� ما فازت »الئحة �لبيارتة«، 

الأن رئي�شه��ا جزء من �ل�رشكة �لت��ي ملكت �لعا�شمة، 

وهو �أمر لي�س له مثيل يف �لعامل.

¡ ا�ستياء
اأبدى م�س���وؤوالن يف »تيار امل�ستقب���ل« ا�ستياءهما 

من زي���ارة الوزير نهاد امل�سن���وق لل�سعودية، وقال 

اأحدهم���ا: »كاأنو االأخ فاحت عح�سابو.. ما عاد مقبول 

كل واحد بُينبز ب�سري يناف�س«! 

¡ خ�سية انتقام
�أب��دى ثالثة موظف��ني حم�شوبني على تي��ار �شيا�شي، 

خوفهم من عملية �نتق��ام تطالهم من تيارهم، الأنهم 

رف�شو� تغطية م�شوؤول ر�شمي قيادي يف »�لتيار« يف 

ق�شية ف�شاد �أور�قها �أمام هيئة رقابية.

¡ تهافت َم�سلحي
الحظ مرج���ع نيابي �ساب���ق اأن التهافت من بع�س 

القوى ال�سيا�سي���ة يندرج �سم���ن التحا�س�س، ومن 

الزاوية التي تخ���دم فئويتهم، وه���ي اأ�سبه لعملية 

تقا�س���م ال عالقة للقوانني به���ا، اأي ت�رشيع الذي ال 

يجب ت�رشيعه.

¡ اعرتاف
ي��ردد م�شوؤول �شابق �أمام �لقل��ة �لتي تزوره من حني 

�إىل �آخ��ر، �أنه »من �ملمك��ن �أن �أكون قد �رتكبُت بع�س 

�الأخط��اء �ل�شيا�شية،�لت��ي يعمل �لبع�س عل��ى ت�شديد 

وطني��ة  خطاي��ا  �أرتك��ب  مل  ب�شببها،لكنن��ي  عزلت��ي 

ت�شتحق كل هذ� �لغ�شب«.

¡ الوارثون
علّ���ق �سديق قدمي للنائب ولي���د جنبالط، وما يزال 

يتوا�سل معه،وكان دومًا من النا�سحني، اأنه مل يفاَجاأ 

بكالم جنبالط عن االعتزال اإف�ساحًا يف املجال اأمام 

ابنه تيم���ور،الأن بيك املختارة ال���ذي وّرث جنله،مل 

يكن ي�سمع ن�سائحنا بتخفيف غلوائه عندما يهاجم 

التوريث،والذي ب�سببه هو بيك.

عندما يتن�ّسل االإخوة

ز�ر �شقيق��ان من عائل��ة �قطاعية تاريخي��ًا، بلدتهما 

�لق��وى  م��ع  �لبل��دة  �أه��ايل  و��شتقبلهم��ا  �جلنوبي��ة، 

ل  �ل�شيا�شية بالرتح��اب، و�أبديا حر�شهما على �لتن�شُّ

م��ن �أفع��ال �ل�شقي��ق �لثال��ث، �ملع��روف ب�شلوكه غر 

�ل�شوّي على �مل�شتوى �ل�شيا�شي و�الأخالقي و�لعائلي.

¡ الكب�س
ج���زم مرجع �سابق اأن لديه معلومات تفيد باأن قوى 

�سيا�سية ناف���ذة يف طرابل�س م�سطرّة لتقدمي اأكبا�س 

�سمّنتها،وح���ان وقت تقدميها على مذبح كبار رجال 

»املافيا«،لكن موؤ����رشات توؤكد اأن حماوالت اللفلفة 

ن�سطت، خوفًا من �سقوط راأ�س كبري.

¡ ما م�سري القطار و�سكته؟
�ش��األ خبر �قت�ش��ادي عن �الأ�شباب �لت��ي حتول دون 

�إع��ادة ت�شغيل �لقطار �لذي كان يعم��ل يف لبنان قبل 

�ن��دالع �حلرب �الأهلية من ر�أ���س �لناقورة يف �جلنوب 

حتى حم�س �شمااًل. �خلبر �شاأل �أي�شًا عن م�شر �شكة 

�حلديد، وعن �الأمالك و�الأر�س �لتي كان مير بها، وما 

�إذ� كانت ما فتئت �أمالكًا عامة �أو مت و�شع �ليد عليها.

حينما مّت تاأجي���ل االنتخابات النيابية 

والتمدي���د لوالية كاملة ملجل����س النواب 

احل���ايل، كان اأحد اأبرز االأ�سب���اب الذي مت 

التذّرع به ه���و و�سع قانون انتخاب جديد 

اأكرث عدالة ويوؤمن متثي���اًل اأكر للبنانيني، 

وله���ذا �ُسّكل���ت لنة يف جمل����س النواب 

للتوا�سل مع كل االأطراف النيابية، وو�سع 

ال�سيغة املالئم���ة.. لكن مرّت ال�سهور دون 

اأن ُتثم���ر االت�ساالت ع���ن اأي جديد، فكانت 

اللجن���ة كاأنه���ا تق���وم بعملي���ة »طبخة 

بح����س«، خ�سو�سًا اأن معظ���م اأع�سائها، 

وعلى راأ�سهم من�سق لنة التوا�سل النائب 

»القواتي« جورج ع���دوان، مل يروا اأف�سل 

من امل�رشوع امل�سرتك الذي تقدم به »تيار 

امل�ستقب���ل« و»حزب الق���وات اللبنانية« 

و»احلزب التقدمي اال�سرتاكي« وهو عبارة 

م�رشوع قانون خمتلط يق���وم على اأ�سا�س 

انتخاب 60 نائبًا وفق النظام الن�سبي، و68 

وفق النظام االأكرثي.

ويف حقيق���ة هذا امل����رشوع اأنه يعطي 

�سلف���ًا له���ذا التحال���ف »غ���ري املقد�س« 

االأكرثية النيابية، الأنه يحافظ على مكامن 

قوة ه���ذا التحال���ف يف النظ���ام االأكرثي، 

ويدخل���ه �رشيكًا مع االأط���راف االأخرى يف 

النظام الن�سبي.

ورغم اأن هناك م�رشوع قانون قّدمه النائب 

علي بزي با�سم كتلة التنمية والتحرير التي 

يراأ�سها الرئي�س نبيه بري، ويقوم على اأ�سا�س 

انتخ����اب 64 نائبًا وف����ق النظام االأكرثي و64 

نائبًا وف����ق النظام الن�سب����ي، وبالتايل وفق 

ه����ذا امل�����رشوع »ال ميوت الدي����ب وال يفنى 

الغن����م«، اإال اأن لنة التوا�س����ل النيابي مل 

تعطه االهتم����ام الكايف وا�ستمرت يف »طبخ 

البح�س«.

واالأنكى من كل ذلك، اأن »تيار امل�ستقبل« 

وحلفاءه يف »14 اآذار« ا�ستمروا يف ا�ستغباء 

اللبناني����ني؛ باأنه ال جم����ال لقانون انتخاب 

على اأ�سا�س الن�سبية حتت تاأثري ال�سالح، وهم 

بالطبع يق�سدون بذل����ك �سالح املقاومة، مع 

العل����م اأن ال اإمكانية خلرق »تاأثري ال�سالح«، 

وانتخ����اب ن����واب يف دوائ����ر انتخابية فيها 

تاأييد عارم للمقاومة، اإال من خالل الن�سبية، 

وبالت����ايل فاإن ه����ذه الذريع����ة اململة على 

حد تعبري املثل اللبن����اين »حجة ما بتقلي 

عجة«، وبالتايل فاإن امل�ستقبليني وحلفائهم 

مل ي�ستطيع����وا اأن يخرجوا من منطق ومفهوم 

الغ����اء االآخري����ن، خ�سو�س����ًا اأن التط����ورات 

املحلية واالإقليمية ك�سف����ت حقيقة مواقفهم 

وتوجهاته����م، ما جع����ل ن�سب����ة التاأييد لهم 

ترتاج����ع اإىل حد كبري، بحيث مل تعد تتجاوز 

وفق االإح�سائيات واال�ستطالعات ال�60 باملئة 

يف اأح�س����ن احلاالت يف الدوائر التي ي�سكلون 

فيها ثقاًل انتخابيًا، فكيف �ستكون االأمور يف 

ظل االأزمات املالية التي يعانيها زعيم »تيار 

امل�ستقب����ل«، وعج����زه عن دف����ع م�ستحقات 

ورواتب حتى العامل����ني يف موؤ�س�ساته، بدءاً 

م����ن اململكة ال�سعودية، وم����روراً يف باري�س 

ولي�س انتهاء ببريوت.

وهنا براأي م�س����در نيابي مطلع، فاإن هذا 

التحال����ف »غ����ري املقدَّ�س« �سيبق����ى يراوغ 

ومياطل، ويعمل للحوؤول دون �سدور اأي قانون 

يحمل ولو حداً اأدنى من عدالة التمثيل.

وبراأي هذا امل�سدر النيابي، اإذا كان حتالف 

ق����وى »14 اآذار« اأو ما بقي منه، يراهن على 

تط����ورات اإقليمي����ة معين����ة، اأو يراهن على 

االنتخابات  اأبرزها  تطورات دولية حم����ددة، 

الرئا�سي����ة االأمريكية يف اأواخر العام احلايل، 

فهم واهمون ج����داً، خ�سو�س����ًا اأن التطورات 

االإقليمية ت�س����ري اإىل تقدم حل����ف املقاومة، 

وتراج����ع م�سغلي وداعمي م����ا بقي من »14 

اآذار« لي�س عل����ى امل�ستوى امليداين وح�سب، 

اإمنا على امل�ستوى املايل واالقت�سادي، حيث 

بداأت ال�سعودية عل����ى �سبيل املثال واحل�رش 

تعاين من عج����ز يف املوازنة العامة للدولة، 

حيث اعرتف����ت احلكومة ال�سعودي����ة نف�سها 

بعجز يقدر باأكرث من 85 مليار ريال �سعودي، 

لك����ن هذا الرق����م وفق اخل����راء االقت�ساديني 

متوا�س����ع ج����داً، الأن العج����ز براأيهم يتجاوز 

ال�150 ريال �سعودي، وه����ذا ما ا�سطرها اإىل 

م�ساعف����ة االأ�سعار ورفع الدع����م عن معظم 

ال�سلع احليوية وفر�����س �رشائب جديدة، واإذا 

م����ا ُطبِّقت اخلط����ة االقت�سادي����ة التي ينظر 

لها حممد ب����ن �سلمان، ببي����ع بع�س اأ�سول 

وممتلكات الدولة، ف����اإن هذه االأزمة �ست�سبح 

اأكرث تفاقمًا، وق����د توؤدي اإىل ت�رشيع اخل�سات 

االجتماعية يف ال�سعودية.

يف املقابل، فاإن حلفاء املقاومة اإذا مل يتم 

اعتماد معيار واحد وعادل للجميع يف قانون 

االنتخاب، قد يجدون احل����ل الوحيد واالأمثل 

حينئذ، التم�سك بلبنان دائرة انتخابية واحدة 

م����ع الن�سبي����ة، خ�سو�س����ًا اأن موازين القوى 

االإقليمية تتجه نحو حتقيق جناح هام حللف 

املقاومة واملمانعة، وبالتايل ي�سبح التم�سك 

مبثل هذا القانون �رشطًا اأ�سا�سيًا للحل.

مهما يكن ب����راأي امل�س����در النيابي، على 

الط����رف االآخر االإقالع عن املراهنات اخلا�رشة 

واحل�ساب����ات ال�سيقة وعقلي����ة االإلغاء التي 

انعك�����س جانب����ًا منها يف االجتم����اع االأخري 

للج����ان النيابي����ة امل�سرتكة الت����ي اجتمعت 

لبحث 17 م�رشوع قان����ون انتخاب، ويف هذا 

بحد ذاته م����ا ي�سري اإىل اأن����ه لي�س هناك من 

ني����ة �سافية ل�سن م�رشوع قانون جديد يحمل 

عدالة يف التمثيل.. وهو ما عك�سته ت�رشيحات 

عدد من النواب بعد انتهاء االجتماع.

�شعيد عيتاين
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اأمني عام »تيار امل�ستقبل« اأحمد احلريري خالل جولة انتخابية يف بريوت

مشروع قانون االنتخاب.. و»طبخة البحص«

تصريحات بعض النواب تؤكد 
أن ليس من نية صافية لسن 

مشروع قانون جديد يحمل 
عدالة في التمثيل
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الصمود الحلبي.. ومحاوالت اللعب األميركي والتركي والسعودي
يت�س���اءل دبلوما�س���ي مرم���وق يف 

بريوت، غري عربي وغري �إ�سالمي، ولي�س 

م���ن �أوروبا �لغربية، عن تلك �لتحالفات 

�ملريبة و�لغريبة بني »�ل�سياطني« ومن 

�أنهم »ر�س���ل �لآلهة وخمل�سي  يزعمون 

�لب�رية من �ل����رك و�لتيه و�ل�سالل« 

يف �حل���رب على �سورية، ومل���اذ� ُتنفق 

�لأحج���ام �ملذهلة من �لأم���و�ل من �أجل 

�رذم���ة وتفتي���ت روح ونب����س طريق 

�حلرير ومرك���ز �حل�س���ار�ت؟ م�سري�ً �إىل 

ف ُع�ر ه���ذه �ملبالغ �لتي  �أنه ل���و �رُ

يدم���رون به���ا �سوري���ة، عل���ى �لفقر�ء 

و�ملحتاجني و�لتنمية �حلقيقية يف بالد 

�لعرب و�مل�سلمني، ملا بقي فقري و�حد �أو 

حمتاج و�حد، ولُق�سي على �لأمية �لتي 

تبلغ �أرقامًا خميف���ة يف هذه �لبالد يف 

�لربع �لأول من �لقرن �حلادي و�لع�رين.

وي�ستغرب هذ� �لدبلوما�سي كيف تتم 

تعبئة �لأزمنة �لعتيق���ة بكل خالفاتها، 

وقبليته���ا و�نغالقها، لتزرع يف �ل�سدور 

و�لعقول �لأزمنة �حلجرية.

وي�ستدرك هن���ا موؤكد�ً �أن جزء�ً هامًا 

من �حل���رب عل���ى �سورية �س���ار جزء�ً 

�لد�خلية  �ل�ر�ع���ات  م���ن  وتف�سي���اًل 

�لتي تدور يف �ل���دول �لد�عمة و�ملموِّلة 

لالإره���اب يف �سورية و�لع���ر�ق و�ليمن 

وليبي���ا، ورمب���ا غريها من �ل���دول، مبا 

فيها لبن���ان، م�سري�ً �إىل �حلرب �لو��سعة 

و�جلر�ئ���م �لفظيعة �لتي ُترتكب �لآن يف 

حق حلب م���ن قَبل نف�س ه���ذه �لدول، 

ويتحدث ع���ن بع�س ه���ذ� �ل�ر�ع يف 

دولت���ني هما �ل�سعودي���ة وتركيا، فريى 

�أن حربًا باردة حمتدم���ة د�خل �لأ�رة 

�حلاكم���ة يف �لأوىل، �لذي ل بد �أن ينتج 

جديد�ً تبعًا مليز�ن �لقوى د�خلها، و�لذي 

بد�أ �ر�ً يف �أ�سكال خمتلفة، لكن جوهره 

هو ملن �لأمر بعد مرحلة �مللك �سلمان، 

�لذي يعاين و�سعًا �سحيًا �سيئَا للغاية، 

وه���و ُيرتجم حاليًا ب�ر�ع كبري وخطري 

���ي �لعهد، ويرتَجم ميد�نيًا على  بني وليَّ

�أر����س �لو�قع، لأن كليهم���ا، �إ�سافة �إىل 

موقعهما كولّيي �لعهد، يت�سلمان وز�ر�ت 

�أمني���ة، ف���ويل �لعهد حممد ب���ن نايف 

يتمرت����س يف حقيب���ة وز�رة �لد�خلية، 

�لتي تعلن كل �أ�سبوع تقريبًا عن ك�سف 

خلي���ة �إرهابية يف �لد�خ���ل �ل�سعودي، 

ما يعني �أنه مم�س���ك بالو�سع �لد�خلي 

جي���د�ً م���ن جه���ة، و�أن ه���ذه �خلاليا 

مت�ربة م���ن �سورية وليبي���ا و�لعر�ق 

و�ليم���ن، حيث تلقى �لدعم من ويل ويل 

�لعهد حممد ب���ن �سلمان �لذي يتمرت�س 

بحقيب���ة وز�رة �لدفاع، �لتي ت�سن حربًا 

مبا����رة يف �ليمن، وتوؤّم���ن كل �لدعم 

للمجموع���ات �مل�سلحة �ملقاتلة يف كل 

�لأمكن���ة، ما يعني و�سم���ه بتهمة دعم 

�لإرهاب م���ن جهة ثاني���ة.. ولهذ� نرى 

بن �سلمان يح���اول �أن يجمع يف يديه، 

بالإ�سافة �إىل مر�كزه �لر�سمية، �مللفات 

�لأخرى، ل�سيما �لقت�سادية و�لإعالمية، 

فيلّوح لالإمريكي���ني و�لغربيني مبنحهم 

يف  خ�سو�سًا  وح�س�س���ًا،  ��ستثم���ار�ت 

»�أر�مك���و«، م���ن خ���الل �ندفاعه نحو 

�خل�سخ�سة، يف نف�س �لوقت �لذي يعمل 

لفر�س هيمنت���ه وقب�سته على �ركات 

عمالقة يف �لد�خل �ل�سعودي، من خالل 

حجب �لأم���و�ل عنه���ا، �أو �إبعادها عن 

�مل�ساريع و�ملق���اولت، كحال جمموعة 

و»�سع���ودي  �لعمالق���ة،  لدن«  »ب���ن 

�وجيه«، وغريهما.

�أما �لثانية �أي تركيا، فاإن ديكتاتورها 

�جلدي���د رجب طي���ب �أردوغ���ان يعي�س 

فه���و بعد  د�خلي���ة متعددة،  نز�ع���ات 

معاد�ته لعبد �هلل غولني، وعبد�هلل غول، 

و�جلي�س، ب���د�أ يعي�س �ر�ع���ًا م�ستجد�ً 

م���ع عقله وربيب���ه؛ �أحم���د د�ود �أوغلو، 

حي���ث ت�س���ري �ملعلوم���ات �إىل �أنه على 

قاب قو�سني م���ن �لتخلي عنه، يف نف�س 

�لوق���ت �لذي ُتطرح عالم���ات �ل�ستفهام 

حول ��ستقر�ر تركيا فعاًل، يف ظل ت�ساعد 

�أعمال �لعنف �لد�خلي.

ويج���زم �لدبلوما�س���ي �أن ج���زء�ً من 

�ل����ر�ع �لد�خل���ي �ملحت���دم يف هاتني 

�لدولت���ني، يف �أحد �أوجه���ه �لبارزة تقدمي 

�لولء و�لطاع���ة لل�سيد �لأمريكي، وللدولة 

�لعربية، ولهذ� يكاد ل مير يوم �إل ونعرف 

�أخب���ار�ً جدي���دة عن �لت�س���الت �ل�رية 

و�لع���ربي، �سو�ء من  و�لعلنية بالأمريكي 

�ل�سعودي �أو �لرتكي.

وهن���ا ي�س���األ �لدبلوما�س���ي �ملرموق 

�أمام �لتط���ور�ت �حللبية: هل ميكن لعاقل 

�أن ي�س���ّدق �أن �لريا�س و�أنق���رة و�لدوحة 

و�لأردن �تخ���ذو� قر�ر ك�ر وقف �لقتال يف 

�سورية، و�لذي حتدد وفق �لتفاهم �لأمريكي 

- �لرو�س���ي، دون علم و��سنطن وتوجيهها 

و�إر�دتها؟

وبر�أي���ه، �ل�سمود �ل�س���وري و�نت�ساره 

يف حل���ب �سُيح���دث زل���ز�ًل �سيا�سيًا يف 

�ملنطقة، وهذ� ما يف�ر �ل�سجيج و�ل�سخب 

و�ل�ر�خ و�لنحيب و�لعويل على �جلر�ئم 

�سد �أبناء حل���ب، و�لذي وقع فيه كثريون، 

وبع�سهم بُح�سن ني���ة، وهو �لذي حاولت 

�لإد�رة �لأمريكي���ة ��ستغالله، فبد�أت �لعمل 

عليه، م���ا �سيجعل �ل�س���رب �لرو�سي ينفد 

على �ل�ستف���ز�ز �ل�سم���ج، دون �أن نن�سى 

�أي�س���ًا �إير�ن، �لتي لن ت�سم���ح بهزّ دورها 

�أ�سا�س���ي يف حلف  ومكانته���ا كعن����ر 

�ملقاوم���ة و�ملمانعة، خ�سو�سًا �أن �لرتكي 

يح���اول �أن ميار�س »لعبة �لذكاء« عليها، 

كما ح�سل يف �لزيارة �لأخرية لأحمد د�ود 

�أوغلو لطهر�ن، حيث �أُفهم جيد�ً �أن �لأنياب 

�لتي حتاول �أن تغَر�س يف �لعر�ق و�سورية 

�سيتم حتطيمه���ا.. �أوغلو �لذي تظاهر باأنه 

فهم �لدر�س، تبني �أن هناك �أكرث من خم�سة 

�آلف �إرهاب���ي ت�سلل���و� م���ن �أر��سيه �إىل 

حلب، ما بات يفر����س عليه �أن يتلّقى ما 

ي�ستوجب���ه ذلك، وبد�يته �ستكون بالتاأكيد 

م���ن حل���ب، حيث قت���ل جم���ع غفري من 

�لإرهابي���ني �ملت�سللني، �سو�ء يف �ملجاري 

�ل�سحية، �أو يف �مليد�ن.

ي�ساأل �لدبلوما�سي: هل فهم �لأمريكيون 

جي���د�ً؟ تابع���و� ما يج���ري و�سيجري يف 

تركيا، ويف �ل�سعودية..

رمبا بع�س �جلو�ب م���ا �أعلنته رئا�سة 

�حلكومة �لرتكية ع���ن تاأجيل زيارة �أحمد 

د�ود �أوغل���و لو��سنط���ن، »لأ�سباب تتعلق 

ب�سغط برنام���ج �لفريق �لأمريكي«، وهي 

نف�س �لأ�سب���اب �لتي �أُعطي���ت ملحمد بن 

�سلم���ان، �ل���ذي كان يعتزم زي���ارة �سيده 

�لأمريكي.

�أحمد زين �لدين

اأخ ينقذ اأخاه من �سواريخ املعار�سة التي ا�ستهدفت مدينة حلب

لهذه األسباب لم ينجح المخطط في »المخيمات«
بعد �لتطور�ت �مليد�نية �لأخرية يف �سورية، ل�سيما 

يف �ل�سمال �ل�سوري و�سهل �لغاب، حيث �للهيب �مل�ستعر 

ه���و �سيد �ملوق���ف، وو�سط �ملخاوف م���ن �إمكان متّدد 

لظاه، ليط���اول �ل�ستقر�ر �للبناين، حتاول �ملجموعات 

�لتكفريية يف جرود �ل�سل�سلة �ل�رقية، كعر�سال ور�أ�س 

بعلب���ك، تو�سيع نط���اق �نت�ساره���ا، وحتريك �خلاليا 

�لنائمة �لتابعة له���ا د�خل �لأر��سي �للبنانية، ل�سيما 

يف طر�بل�س وعكار ويف �ملخيمات �لفل�سطينية، بهدف 

�إ�سعال �ل�ساح���ة �للبنانية، و�إرباك حزب �هلل، وبالتايل 

تخفي���ف �ل�سغ���ط ع���ن �لتكفريي���ني يف �سورية، بعد 

�لإجناز�ت �ل�سرت�تيجي���ة �لتي حققها �جلي�س �ل�سوري 

وحلفاوؤه يف جنوب �رق حم����س، و�لغوطة �ل�رقية 

موؤخ���ر�ً، و�إمكان توجهه نحو دي���ر �لزور �أو �لرقة، بعد 

��ستعادة مدينة تدمر وجزء من ريفها.

و�لأمني���ة،  �ل�سحفي���ة  �ملعلوم���ات  ويف �س���وء 

و�لتحذي���ر�ت من �نفالت �لو�سع �لأمني يف �ملخيمات 

�ملذك���ورة �آنف���ًا، خ�سو�سًا �ملتاخم���ة ملناطق وجود 

حزب �هلل، ك�»عني �حلل���وة« و»�ملية مية«، ل�سيما 

بع���د �غتي���ال �مل�س���وؤول �لفل�سطيني فتح���ي زيد�ن، 

ومت���دد تنظيم »د�ع�س« بقيادة ه���الل �لهالل �مللقب 

»�لوهابية«  �ملجموع���ات  وبع�س  »بال�سي�س���اين«، 

بعد �ل�ستباكات �ملتك���ررة بني �مل�سلحني �لتكفرييني 

وحرك���ة »فت���ح« يف »عني �حلل���وة«، حيث ي�سعى 

ع د�خ���ل �ملخيم، بعد تلقيه  �لط���رف �لأول �إىل �لتو�سُّ

دعم���ًا مالي���ًا كبري�ً، لتك���ون له قاع���دة عمليات يف 

منطقة متا�س مع �ملقاومة، بانتظار �ساعة �ل�سفر من 

�جلهات �لإقليمية �لر�عية للتكفرييني، �إذ� �أر�دت �إ�سعال 

�ل�ساحة �للبنانية �نطالقًا من �ملخيمات �لفل�سطينية، 

بح�سب م�سادر �إ�سالمية متابع���ة ملجريات �لأو�ساع 

يف �ملخيمات.

ويف هذ� �ل�سدد، ك�سفت م�س���ادر معنية �أن جهات 

�إقليمي���ة �أجرت عملية »ج�س نب�س« لبع�س �لف�سائل 

�لإ�سالمي���ة �لفل�سطيني���ة؛ �ذ� كان���ت م�ستعدة لتفجري 

�ل�ساح���ة �للبناني���ة يف وجه حزب �هلل، غ���ري �أن هذه 

�جله���ات مل تل���َق جتاُوبًا كام���اًل م���ن �لفل�سطينيني، 

وُحرمت م���ن ��ستخد�م �ملخيم���ات كمن�سة ل�ستهد�ف 

�ملقاومة �للبنانية، يف حماولة لتحجيم دورها �لفاعل 

يف �ملنطقة.

وتك�سف �مل�س���ادر �أن �ملجموعات »�لوهابية« يف 

�ملخيم���ات �لفل�سطينية تلّقت دعمًا مالي���ًا كبري�ً من 

جهة �إقليمية متورطة بالعدو�ن على �سورية، ��ستعد�د�ً 

ملو�جهة ح���زب �هلل يف �ملناطق �ملتاخمة للمخيمات، 

حيث وجود �حلزب، غري �أن عو�مل عدة �أحبطت �مل�سعى 

�لإقليمي، منها:

مل تلَق كل �أعمال �لتحري�س �ملذهبي �سد �ملقاومة 

جتاوب���ًا لدى غالبي���ة �لف�سائ���ل �لفل�سطينية �إىل حد 

�لن���زلق �إىل مو�جهة م���ع ح���زب �هلل، بالإ�سافة �إىل 

�أنه لديه���ا هو�ج�س من تكر�ر جترب���ة »نهر �لبارد«، 

خ�سو�سًا �إذ� متدد �لن�ساط �لتكفريي �إىل خارج خميمات 

�للج���وء، ما قد يوؤدي �إىل رف���ع �لغطاء عنها، وبالتايل 

تدمريها؛ كما حدث يف �ل�سمال يف �أيار من �لعام 2007.

بذلت �لقوى �لفل�سطينية �ملوؤيدة للمقاومة ق�سارى 

جهده���ا، و�لتّفت عل���ى �أي عمل تخريب���ي يتهدد مبد�أ 

ح�سن �جلو�ر.

�أبلغ عدد م���ن وجهاء و�أه���ايل �ملناطق �ملحاذية 

للمخيم���ات، �أنه���م يرف�سون رف�سًا قاطع���ًا �أي �أن�سطة 

�إرهابي���ة ت�ستهدف �سيغة �لعي����س �لو�حد يف لبنان، 

و�أنه���م �سُي�سهمون يف �لت�سدي لها، من خالل �حت�سان 

�جلي�س و�لأجهزة �لأمنية �للبنانية.

لقد �تخذت �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �لإجر�ء�ت �لالزمة 

لتطوي���ق �أي حت���رُّك �أمني د�خل �ملخيم���ات يف حال 

حدوثه، وبالتايل قط���ع �لطريق �أمام �أي حماولة متدُّد 

تكفريي �إىل خارج �ملخيمات.

بالتاأكي���د، هذه �ملعطيات �ملوج���زة توؤ�ر �إىل �أن 

�لو�سع �لأمني يف لبنان م���از�ل �إىل �لآن م�سبوطًا �إىل 

حد مقبول، وبالتايل لخوف من �نفالته.

ح�سان �حل�سن
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وكما يف كل م���رة، لكن ب�سكل 

�أكرث و�سوحًا هذه �ملرة بعد �ندلع 

�ملو�جه���ات يف حل���ب؛ تتفق كل 

�أطي���اف �لقتت���ال يف �سورية على 

لوم �لأمريكيني حول ما و�سل �إليه 

�حلال يف �حلرب �لد�ئرة يف �سورية 

منذ خم�س �سنو�ت، فحلفاء �جلي�س 

�ل�سوري و�لإعالميون �لذين يدورون 

يف فلكه، يقول���ون �إن ما حدث يف 

حل���ب هو بال�سب���ط »�خلطة ب« 

�لت���ي هدد به���ا كريي من���ذ فرتة، 

وذلك من �أجل حتقيق تو�زن ميد�ين 

�ملفاو�س���ات  يف  ي�ستخدمون���ه 

�ملقبلة يف جنيف، وحماولة �إقامة 

منطق���ة تركية عازلة د�خل �سورية 

متتّد �إىل حلب، وتكري�س و�قع جديد 

يجعل �سورية حتت �سيطرتهم.

�أم���ا عل���ى �جلبه���ة �ملقابلة، 

فيتحدث �لإعالمي���ون �ملح�سوبون 

�ل�سوري���ة،  �ملعار�س���ة  عل���ى 

�مل�سلحة،  للمجموعات  و�لد�عمون 

عن تخلٍّ �أمريكي عنهم، و�أن �لرو�س 

بتوجيه  يعملون  �ل�سوري  و�لنظام 

�أمريك���ي و��سح لإف�س���ال »�لثورة 

�ل�سورية« و�إبقاء �لأ�سد يف �حلكم، 

بالتعاون  �ملعار�س���ة  ومطالب���ة 

مع���ه يف �مل�ستقب���ل للتخل�س من 

»د�ع�س«.

وبني هات���ني �لروؤيتني، يت�سح 

�أك���رث فاأك���رث ع���دم ثق���ة �لأطر�ف 

�لأمريكية  بال�سيا�س���ة  �لإقليمي���ة 

يف �ل����رق �لأو�س���ط، ويف �سورية 

تكرّ�سه���ا  و�لت���ي  بالتحدي���د، 

�لت�ريح���ات �ملتناق�س���ة �لت���ي 

ت�س���در ع���ن �لأمريكي���ني �أنف�سهم 

حول »�ملنطق���ة �لآمنة« و»م�سري 

�إ�سكاليات  �لأ�س���د«، وغريها م���ن 

�ل����ر�ع �ل�س���وري �ملختلفة. لكن، 

وبالعودة �إىل عقي���دة �أوباما �لتي 

�أعلن عنه���ا، وبالنظ���ر �إىل �سياق 

مو�ق���ف و�سل���وك �لأمريكي���ني يف 

�ملنطقة خالل �سن���و�ت خم�س من 

عمر �لأزمة �ل�سورية، ميكن ��ستنتاج 

�لأمريكي���ة،  »�لثو�ب���ت«  بع����س 

و�أهمها:

ل خ���روج م���ن منطق���ة �ل�رق 

�لأو�سط قبل ترتيبها ب�سكل يتو�فق 

مع �مل�سالح �لأمريكية: لعل �حلديث 

�لأمريكي عام 2012 عن ��سرت�تيجية 

لرتك  �ملتح���دة  للوليات  جدي���دة 

�ل�رق �لأو�سط و�لجتاه نحو �حتو�ء 

�ل�سني، دف���ع �لبع�س لالعتقاد باأن 

�لأمريكي���ني �سيخرج���ون ويرتكون 

�ملنطقة ملن ي�ساء �أن يحكمها، وهو 

�عتقاد �سطحي.

يف �لو�قع، �لأمريكيون بالغو� يف 

تقييم قدرة »�لإخ���و�ن �مل�سلمني« 

وت�سورو�  �ملنطق���ة،  حك���م  عل���ى 

�أنه���م قد تو�ّسل���و� بع���د »�لربيع 

�لعرب���ي« ع���ام 2011، �إىل ترتيب 

�سام���ل للمنطق���ة، بقي���ادة تركية 

توؤّمن �مل�سال���ح �لأمريكية، وتوؤّمن 

�أمن »�إ�ر�ئي���ل«، وما هي �إل �أ�سهر 

حتى ت�سقط �سورية ويتد�عى حمور 

�ملقاومة باأكمله.. لكن ح�ساب �حلقل 

مل يطابق ح�ساب �لبيدر، ما �أعادهم 

للقت���ال للحفاظ عل���ى م�ساحلهم 

ونفوذه���م يف منطقة حيوية ُتعترب 

قلب �لعامل. عمليًا وو�قعيًا، ل ميكن 

�أن حتكم  لدولة عظم���ى كاأم���ريكا 

م  �لعامل بدون قدرته���ا على �لتحكُّ

بكل �ملناط���ق �جلغر�فية يف �لكرة 

�لأر�سية.

مبجم���ل  للرو����س  ت�سلي���م  ل 

�ل�ساح���ة �ل�سورية، حي���ث ميكن �أن 

يتم���ددو� منها مل���ّد نفوذه���م �إىل 

جمم���ل �ل�رق �لأو�س���ط، بل �أق�سى 

ما ميكن �أن ي�سم���ح به �لأمريكيون 

�لتي  بع���د �لنت�س���ار�ت �مليد�نية 

حققها �لرو����س وحلفاوؤهم، تقا�سم 

نف���وذ يف �سورية م���ع �لأمريكيني، 

ولع���ل »�لتق�سي���م �لأمن���ي« �لذي 

�قرتحه كريي موؤخر�ً على �لرو�س هو 

�ملدخل لتقا�سم نفوذ حقيقي وجّدي 

يف �ل�سلط���ة �ل�سورية �لتي �ستنبثق 

عن �ملرحلة �لنتقالية.

���ل ع�سكري���ًا مبا�ر يف  ل تدخُّ

�سوري���ة: لقد حدد �لرئي�س �لأمريكي 

�خل���ط �لأحمر �لع�سك���ري بالن�سبة 

ل �لربّي، لذ� كان من  له، وهو �لتدخُّ

�لو��سح �أن هناك قر�ر�ً نهائيًا بعدم 

زّج قوى �أمريكي���ة للقتال مبا�رة، 

وع���دم دع���م �أي تدخ���ل ع�سك���ري 

مبا�ر يف �حل���رب �لد�ئرة، و�أق�سى 

ما ميكن �أن يح�س���ل عليه �حللفاء 

�لإقليميون و�ملعار�سة �ل�سورية هو 

�لدعم �لع�سكري ملجموعات م�سلحة 

�سوري���ة، وتزويدها  د�خل  موجودة 

باأ�سلح���ة ل ت�س���ّكل خط���ر�ً عل���ى 

�لأمريكي���ني، وعلى �لتحالف �لدويل 

يف �مل�ستقبل.

ل »مناطق �آمن���ة« يف �سورية، 

وذلك لأن كلفة تاأمني تلك �ملناطق 

�لآمن���ة عالية ج���د�ً، ولأن حتقيقها 

لتقوية  �أردوغ���ان  منه  �سي�ستفي���د 

نفوذه يف كل من تركي���ا و�سورية، 

وهو ما ل ينا�سب �لوليات �ملتحدة، 

م  �لت���ي ت�سع���ى د�ئم���ًا �إىل �لتحكُّ

وحت���اول  جميعه���ا،  بامل�س���ار�ت 

منع �حللفاء م���ن �لتفرُّد و��ستخد�م 

خيار�ت �أحادية.

�إعطاء هام����س حمدود للحلفاء 

للتح���رُّك، عل���ى �أن ل ي�سل �إىل حد 

�مل�ّس باخلطط �لأمريكية، وقد يكون 

عدم �لرتياح �ل���ذي كان ي�سعر به 

�لرئي�س �لأمريك���ي جتاه �ل�سعودية 

وبع����س �حللف���اء �لآخري���ن قب���ل 

جميئه �إىل �حلكم، قد حتّول �إىل نوع 

م���ن »�لتحّدي �ل�سخ�س���ي«، ولعل 

تلميحاته �لأخرية حول �أن »بع�س 

م�سوؤويل �ل���دول ينتظرون رحيله«، 

عرج���اء«،  »بط���ة  ويعتربون���ه 

فيذكره���م باأن م���ا ز�ل لديه �أربعة 

�أ�سه���ر كاملة، وي�ستطي���ع �أن يفعل 

فيه���ا �لكثري، هي ر�سائ���ل و��سحة 

- ول���و مرره���ا بنوع م���ن �ملز�ح 

- للحلف���اء �لذين يعتق���دون �أنهم 

باأعمال  و�لقيام  �لتمرد  ي�ستطيعون 

ل تتو�فق م���ع م�سال���ح �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.

يف �ملح�سلة، ما ح�سل يف حلب 

لي�س تف�سي���اًل يف �حلرب �لعاملية 

�لد�ئرة يف �سورية، بل على خطوط 

حل���ب ُتر�سم ح���دود نف���وذ �لدول 

�لعظم���ى يف �ملنطق���ة، وما تهديد 

ك���ريي بعو�قب وخيم���ة، ومطالبة 

لف���روف باإقفال �حل���دود �لرتكية، 

�سوى موؤ�ر�ت على تفاو�س بالنار 

يجري على �لأر�س �ل�سورية.. ويبقى 

�مليد�ن �ل�سوري �حَلَكم و�لفي�سل َمن 

�سيح�سل على ماذ�.

د. ليلى نقول

عنا�سر معار�سة للنظام ال�سوري جتهز لق�سف حلب

¡ حزب �هلل �أخطر من »حما�س«ما بعد حلب.. ترسيم حدود النفوذ في الشرق األوسط
ق���ال م�س���در يف وز�رة �حل���رب �ل�سهيوني���ة، �إن 

»�إ�ر�ئي���ل« تنظ���ر بح���ذر وخط���ورة بالغة �إىل 

�لأو�ساع �ملتوترة على �جلبهة �ل�سمالية، وتخ�سى 

�نفجار�ً و��سعًا، خ�سو�سًا بعد �لأنباء �لتي حتدثت، 

وتردده���ا »�إ�ر�ئيل«، عن �أ�سلح���ة �سخمة باتت 

يف ح���وزة حزب �هلل، وتل �أبيب ل ت�ستبعد مو�جهة 

ع�سكرية جديدة مع �حل���زب، وهي تقوم بتدريبات 

و��سعة ملو�جه���ة خطط رد �حلزب عل���ى �أي عمل 

ع�سك���ري »�إ�ر�ئيل���ي«، ولذلك ف���اإن »�إ�ر�ئيل« 

معني���ة بعدم فتح �أي جبهة م���ع قطاع غزة، �أو �أي 

مو�جه���ة ع�سكرية جديدة مع حرك���ة »حما�س«، 

حتى ل تن�سغل عما تر�ه �أ�سد خطورة على �جلبهة 

�ل�سمالية مع حزب �هلل.

¡ وفود �سعودية تتقاطر �إىل فل�سطني �ملحتلة
يف اإطييار تعزيز  التحالف بيين »اإ�رسائيل« واململكة 

العربييية ال�شعودييية، و�شياغيية املواقييف امل�شرتكة 

ميين ملفييات واأزمات املنطقيية، وتبييادل املعلومات 

ال�شتخبارييية، وو�شييع اخلطط والربامييج الإرهابية 

�شد ال�شاحييات العربية، واللقيياءات ال�رسية الدورية 

بيين م�شييوؤويل البلدييين، تتقاطيير الوفييود الع�شكرية 

ال�شعودييية على فل�شطن املحتليية. فقد ك�شف م�شدر 

اأمنييي �شعودي اأن وفداً ع�شكريييًا �شعوديًا �شم �شبعة 

�شبيياط من اجلي�ييش ال�شعييودي و�شييل اإىل فل�شطن 

تدريييب  مع�شكييرات  لزيييارة  اأيييام،  قبييل  املحتليية 

ومن�شيياآت ت�شنيييع ال�شيياح، مو�شحًا اأن هييذا الوفد 

الع�شكييري هو الرابع الذي يقوم بزيارة اإىل تل اأبيب، 

وزيييارة هذه الوفود ل تنييدرج يف اإطار زيارة كبار 

امل�شوؤولن ال�شعودييين اإىل فل�شطن املحتلة، وكان 

رئي�ييش الأركان ال�شعييودي قد رافييق الوفد الع�شكري 

الأول الذي زار فل�شطن املحتلة قبل اأكرث من �شهر.

¡ »�لكاريبي«.. �أر�س خ�سبة لتجنيد 
»�لدو�ع�س«

ن����رت �سحيفة »�لتامي���ز« �لربيطاني���ة تقرير�ً 

يفي���د باأن منطق���ة �لكاريبي بات���ت �أر�سًا خ�سبة 

لتجني���د متطوعني يف �سفوف تنظي���م »د�ع�س«، 

بعد �سف���ر �لعديد من �ل�سباب م���ن ترينيد�د وعدد 

م���ن �مل�ستعمر�ت �لربيطانية �ل�سابقة يف �لكاريبي 

�إىل �سوري���ة. وذكر �لتقرير �أن 89 �سخ�سًا على �لأقل 

م���ن ترينيد�د هم �لآن يف �سفوف تنظيم »د�ع�س«، 

بح�سب تقدير�ت ر�سمية. م���ن جهته، حّذر �لرئي�س 

�ل�ساب���ق لقي���ادة �ملنطقة �جلنوبي���ة يف �جلي�س 

�لأمريكي؛ �جل���ر�ل جون كيلي، م���ن �أن نحو 150 

�سخ�س���ًا �سافرو� من منطق���ة �لكاريبي �إىل �سورية، 

م�س���دد�ً على �أن �لقلق �لأكرب هو من ر�سالة �لتنظيم 

�إىل هوؤلء للبق���اء و�لتح�سري لهجمات يف بالدهم. 

ونق���ل �لتقرير �ل�سحفي عن �أرث���ر �سنيل؛ �ملفو�س 

�ل�سامي �لربيطاين �ل�ساب���ق يف ترينيد�د، قوله �إن 

»�ملجموع���ة �لتي ذهبت �إىل �سورية وتلّقت تدريبًا 

منا�سب���ًا على �لأ�سلحة، وح�سل���ت على خربة يف 

�جلبهات �لأمامية للقت���ال، �ستكون �ساّمة وخطرة 

جد�ً«.

¡ جمرّد ر�سائل
راأى حمللون فل�شطينيييون اأن حدة الت�رسيحات من 

اجلانبيين »احلم�شيياوي« وال�شهيييوين والتهديييدات 

املتبادليية هييي جمييرد ر�شائييل اإىل اأكييرث ميين جهة؛ 

الو�شاطيية،  ا�شتعرا�شييًا وتذكييراً وتغطييية جلهييات 

ول تعنييي اقييرتاب ا�شتعييال مواجهيية ع�شكرييية بن 

الطرفيين، حيث »�شمامييات الأمييان« حتر�ش على 

اإجناز هدنة طويلة الأمد، وهذه ال�شمامات يف اأيدي 

الأتراك والقطرييين، ففي الوقت الذي تت�شاعد حدة 

التهامييات املتباَدليية بن »حما�ييش« و«اإ�رسائيل«، 

تتوا�شييل اللقيياءات بيين قيييادة احلركيية ال�شيا�شية 

وامل�شوؤولن القطرين والأتراك، واآخرها لقاء رئي�ش 

املكتييب ال�شيا�شييي خالييد م�شعل مييع رئي�ييش وزراء 

تركيا داود اأوغلو يف الدوحة.

موضوع الغالف

معارك حلب تفصيٌل في 
الحرب العالمية الدائرة في 

سورية.. فعلى خطوطها 
ُترسم حدود نفوذ الدول 

العظمى في المنطقة
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عــربــي 6

السفير »العمادي«.. 
وحدود مهمته

و�إن كن���ا ال ن�صّدق ما تتناقله 

�أو ت�رسّب���ه و�صائ���ل �الإعالم يف 

�لكيان �ل�صهيوين، وما تذكره من 

معلومات �أو �أخبار �أو ت�رسيحات 

تتعل���ق بال�صاأن �لفل�صطيني ذ�ت 

�ملقاومة،  مت�س  كبرية  ح�صا�صية 

لك���ن يف �ملقاب���ل ال ن�صتطي���ع 

�أن منرّ م���رور �لك���ر�م عند هذه 

�لت�رسيبات.

ما  �لت�رسيب���ات  ه���ذه  جديد 

�إذ�ع���ة »ك���ول هعري«  ذكرت���ه 

�لعربي���ة من �أن رئي����س �للجنة 

قطاع  �إعم���ار  الإع���ادة  �لقطرية 

غ���زة؛ حممد �لعم���ادي، �أبلغ ما 

ي�صم���ى »من�ّصق �صوؤون �حلكومة 

�ملناط���ق؛  يف  �ال�رس�ئيلي���ة« 

�جل���ر�ل يو�أف مردخ���اي، خالل 

بة  �جتماع بينهما ُعقد يف مغت�صَ

ت���ل �أبيب، �أن حرك���ة »حما�س« 

و�صع���ت مقاتليه���ا يف حال���ة 

��صتنفار ملن���ع �إطالق �ل�صو�ريخ 

خ���الل عي���د �لف�ص���ح �ليهودي، 

لُت�صيف �الإذ�عة �لعربية ذ�تها �أن 

�ل�صفري �لقط���ري حممد �لعمادي 

مردخاي  �جل���ر�ل  �أم���ام  ك�صف 

حقيقة �إحب���اط »حما�س« ثالث 

�ل�صو�ريخ  الإط���الق  حم���اوالت 

باجتاه �ملو�ق���ع »�الإ�رس�ئيلية« 

خالل �لعيد �ملذكور. 

�ملو�ق���ع  بع����س  وتك�ص���ف 

�الإلكرتوني���ة، على ذمة �مل�صادر، 

�أن �ل�صفري حمم���د �لعمادي كان 

قد �ت�صل ب���االأخ �إ�صماعيل هنية؛ 

�ل�صيا�صي  �ملكت���ب  رئي�س  نائب 

حلركة »حما�س«، ي�صتو�صح منه 

�أدىل  �لتي  �لت�رسيح���ات  حقيقة 

بها يف حفل ل�»حما�س«، و�لتي 

هدد فيها بنف���اذ �صرب �ملقاومة، 

�الحتالل،  بوجه  �لو�صع  وتفجري 

�لعمادي  �ل�صفري  �إب���د�ء  وحقيقة 

��صتغر�به م���ن هذه �لت�رسيحات 

�لتي �صّو�صت عل���ى جهوده عند 

ال�صتئن���اف  »�الإ�رس�ئيلي���ن« 

و��صتكم���ال  �الإ�صمن���ت  �إدخ���ال 

م�صاري���ع �الإعم���ار، معت���رب�ً �أن 

ت�رسيح���ات �جلن���اح �لع�صكري 

�لق�ص���ام،  حلرك���ة »حما����س«؛ 

وت�رسيح���ات هني���ة، ال تخ���دم 

جهوده، وتزيد �لو�قع تعقيد�ً.

�ل�صفري حمم���د �لعمادي، و�إن 

كان رئي����س �للجن���ة �لقطري���ة 

الإعادة �إعمار قطاع غزة، يت�رسّف 

وكاأن���ه �حلاكم باأم���ره.. �صحيح 

�أن بل���ده قط���ر قّدم���ت وتق���دم 

�مل�صاعد�ت لقطاع غزة، لكن هذ� 

�صيء، و�أن ميار����س دور �لو�صي 

ف���ذ�ك �صيء �آخر، وه���و رهٌن يف 

توق���ف حركة »حما����س« عنده 

لتتخ���ذ ما يتنا�ص���ب من مو�قف 

ُتفه���م من خالله���ا »�لعمادي« 

يتوق���ف  �أن  �لو�ج���ب  �حل���دوَد 

�صعادته عندها.

ر�مز م�صطفى

■ وفد من جمعية �مل�صاريع �خلريية �الإ�صالمية، 
برئا�ص���ة �ل�صيخ رويد عما����س، ز�ر مفتي �صيد� 

و�أق�صيته���ا �ل�صي���خ �صليم �صو�ص���ان، لتهنئته 

بذكرى �الإ�رس�ء و�ملعر�ج، مقدمًا لل�صيخ �صو�صان 

جمموعة م���ن �لكتب ولوح���ة باأو�صاف �لنبي 

)�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم(، كما مت �لتد�ول يف 

عدد من �لق�صايا و�ل�صوؤون �الإ�صالمية.

■ املحامي جوزيف اأبو فا�سل راأى اأّن امل�سيحيني 
يف لبنثثان لي�سوا حجر عثثرة يف مو�سوع ت�رشيع 

 الإيحاء بها، م�سرياً 
ّ
ال�رشورة اإىل الدرجة التي يتم

اإىل اأّن »الأمثثر مرتبط ب�سثثكل وا�سح بالنتخابات 

الرئا�سيثثة، مبعنثثى اأّنهثثم ل يريثثدون الت�رشيع اإل 

بوجثثود رئي�ثثس اجلمهوريثثة، وهم ي�سعثثون لذلك 

�رشوطًا، كما اأّن هناك �رشوطًا مقابلة«.

■ �ل�صيخ ماهر حمود ر�أى �أن �حلاجة �إىل �حلو�ر 
مع �الآخر ت�صتد يف �صوء �مل�صتجد�ت �لكبرية على 

�صاحة �لعامل �ال�صالمي، خ�صو�صًا يف �ل�صنو�ت 

�خلم�س �الأخرية، حيث �زد�دت �الأ�صو�ت و�ملو�قف 

�ملعادي���ة لالإ�صالم يف �أوروب���ا و�لعامل، بل يف 

بع�س بالدنا على �صوء �لتجارب »�الإ�صالمية« 

�لفا�صلة، �ص���و�ء �لتي قام بها �لتكفرييون با�صم 

�إ�ص���الم كتبوه باأيديهم وقال���و� هو من عند �هلل، 

�أو �الأخرى �لتي قام بها »�إ�صالميون حقيقيون« 

وخالفو� بها تعاليم �الإ�صالم، و��صطدمو� بحائط 

�لو�قع وظهر ف�صلهم و��صحًا.

■ حركثثة الن�سثثال اللبناين العربثثي اأو�سحت اأن 
انتخابثثات بلدية را�سيثثا و�سائر بلثثدات الق�ساء 

تخو�سها »احلركة« بعيداً عن ال�سيا�سة واحلزبية 

والفئوية، واإنها يف مدينة را�سيا تركت للعائالت 

اأن تختار ممثليهثثا، واإن »الأ�ستاذ زياد العريان 

املر�سثثح لرئا�سثثة البلديثثة، والذي ندعمثثه �سعى 

ومثثا زال اإىل التوافق، واإن يف لئحته التي يعمل 

علثثى ت�سكيلها اأفراد ينتمثثون اإىل اأحزاب، لكنهم 

ميثلون عائالتهم، وهم خمتارون على كفاءاتهم 

واأخالقهثثم وخربتهثثم، ول تعطثثى النتخابثثات 

البلدية يف را�سيثثا اأي �سبغة �سيا�سية اأو حزبية، 

بثثل عائليثثة وجمتمعيثثة واإمنائيثثة، ولثثو حاول 

الآخرون ت�سيي�سها«.

■ لقاء �الأح����ز�ب و�لقوى و�ل�صخ�صي����ات �لوطنية 
�للبنانية رف�����س �أي لفلفة لف�صائ����ح �لف�صاد، وال 

�صيما ف�صيحة �الإنرتنت غري �ل�رسعي، و�لتي تك�صف 

�إىل �أي م����دى بلغ �لتورط من قبل جهات نافذة يف 

�لدولة يف ��صتباحة �الأم����ن �لوطني و�رسقة �ملال 

�لعام، حمّم����اًل �حلكومة �مل�صوؤولي����ة �لكاملة عن 

�أي حماول����ة للفلف����ة �لف�صيحة ه����ذه وغريها من 

�لف�صائح �لتي حتول لبنان �إىل دولة فا�صدة.

■ ال�سيخ ح�سام العيالين ا�ستنكر احلملة املنظمة �سد 
ال�سيثثخ اأحمثثد ن�سار، وراأى اأن الهثثدف منها ثنيه عن 

مواقفثثه الداعمة واملوؤيثثدة للمقاومة، موؤكثثداً اأن هذا 

نية 
ُّ
التهويل الذي ميار�سثثه البع�س داخل ال�ساحة ال�س

�سثثد كل من يختلف معه يف الراأي لي�س بجديد، لكنه 

نثثة احلكمثثاء 
ُّ
مل ولثثن ينجثثح، لأن موقثثف علمثثاء ال�س

واملقاومثثني الداعني للوحثثدة الإ�سالمية هو املوقف 

ال�سحيح، وهذا ما ثبت طيلة ال�سنوات املا�سية.

دخ���ل �لعر�ق م���ن جديد يف عن 

�ل�صيا�صي���ة، م���ع ��صتمر�ر  �لعا�صف���ة 

�إقامته يف �لدو�مة �الأمنية �لتي ترف�س 

�لواليات �ملتحدة من خ���الل �أد�ئها �أن 

ُتخ���رج بالد �لر�فدين منه���ا �إال مثَخنة 

باجلر�ح.

�أحدثها  �لت���ي  مل تكن �ملفاج���اأة 

على  بال�صيطرة  �ل�ص���دري«  »�لتي���ار 

�لربملان وقي���ام �لبع�س ب�رسب بع�س 

�لنو�ب جمرد رد فعل وهياج جماهريي 

ت�صع���ب �ل�صيطرة علي���ه، خ�صو�صًا �أن 

�لعر�قي���ن ُيجمعون عل���ى �أن »�لتيار 

�ل�ص���دري« هو من �لقوى �الأكرث تنظيمًا 

ورمب���ا �ن�صباط���ًا، وبالت���ايل لي�ص���ت 

م�صادف���ة �أن تكون �خل

ذريع���ة للخ�صوم كورق���ة ��صتفادة يف 

�إط���ار �لتناح���ر �ل�صيا�ص���ي، قد جاءت 

بعد �إعالن �ل�صيد مقتدى �ل�صدر تعليق 

�لعمل �ل�صيا�ص���ي لكافة �أطر »�لتيار«، 

�لف�ص���اد وعدم ت�صكيل  �حتجاجًا على 

حكوم���ة تكنوق���ر�ط، وكذل���ك على ما 

�عتربه تق�صري�ً �صعبيًا.

�خلط���وة  �أن  �ال�صتغ���ر�ب  يكم���ن 

»�ل�صدرية« تز�منت م���ع زيارة نائب 

�لرئي����س �الأمريكي، �ل���ذي �صّب �لزيت 

على �لنار، و�أر�ص���ل �إ�صار�ت �حتمال �أن 

تع���ّم �لفو�ص���ى �لع���ر�ق �إذ� مل ت�صارع 

�لقوى �ل�صيا�صية يف معاجلة �مل�صكالت 

�لتي ظاهرها �لف�صاد، وهي حقيقة، لكن 

تخت���زن يف بو�طنها �لكثري من �ملر�مي 

�ل�صيا�صية، ولذلك مل ي�صتغرب �لو�عون 

مل���ا تري���ده و��صنطن م���ن �أن ي�رسب 

�الإره���اب �رسبات متتالي���ة، و�أبرز تلك 

�ل�رسبات يف �ل�صم���اوة، وكذلك بغد�د، 

�لت�رسيبات  �لتي باتت مه���دَّدة وف���ق 

�الأمنية، �الأمر �لذي دفع قيادة »�حل�صد 

�ل�صعب���ي« و�لف�صائ���ل �ملقاوم���ة �إىل 

�صح���ب �لقو�ت من �جلبه���ات، حلماية 

بغد�د، �صيما �أن �لذي���ن يديرون �لقوى 

�الإرهابية �عتق���دو� �أن �لفر�صة �قرتبت 

لالنق�صا����س عل���ى بغ���د�د، يف ظ���ل 

مظلة  والأولئك  �ل�صيا�ص���ي،  �لت�ص���ادم 

برملانية �أي�صًا ميكن �ال�صتفادة منها.

هذه �ل�صورة �لقامتة ما كانت لتكون 

لو ��صُتكملت �التفاق���ات ب�صاأن �حلكومة 

�لتي كادت ت�صع �حل���ل على �ل�صكة من 

خ���الل متري���ر �لدفعة �الأوىل م���ن وزر�ء 

»حكوم���ة �لظرف �ملخت���وم«، على �أن 

ُت�صتكمل �حلكومة خ���الل �أ�صبوع، �صمن 

خطو�ت متتالية، لفكفك���ة �الألغام، وهو 

ما كان و�فق علي���ه »�لتيار �ل�صدري«، 

و�عترب �أن هذ� �الإجن���از ما ليتحقق لوال 

�لتحركات �ل�صعبية �لتي قادها وحركها 

بنف�صه.

�لعملية  لق���د تخلخلت  �لو�قع،  يف 

�ل�صيا�صية يف �لعر�ق، وباتت �لبالد �أمام 

�نعطافة جديدة، ورمبا تباُدل يف �الأدو�ر 

و�ملو�قع، �صمن �للعبة �ل�صيا�صية �الأخطر 

�لتي تتز�من مع م�صاألتن هامتن:

1- �رتف���اع من�ص���وب �ل���كالم من 
�الأكر�د، ال�صيما جمموعة م�صعود  جانب 

�ل���رب�ز�ين، باالن�صق���اق �لكام���ل حت���ت 

��صم »�ال�صتقالل«، وه���و ما يلقى دعمًا 

»�إ�رس�ئيلي���ًا« كب���ري�ً، وكذلك من جانب 

تركيا، �الأم���ر �لذي تت�صمن���ه خطة جو 

بايدن �لتق�صيمية للعر�ق.

2- وق���ف �حلديث عن حترير مدينة 
�ملو�صل؛ كاأكرب ح�ص���ن لقوى »د�ع�س« 

�الإرهابية، بعدم���ا كانت على ر�أ�س �ُصلّم 

�الأولوي���ات، وه���ذ� �لرت�جع م���رّده �إىل 

حتقي���ق »�حل�صد �ل�صعب���ي« و�لف�صائل 

�ملقاومة �إجناز�ت هامة �أغاظت �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية وحلفاءها.

�لوالي���ات �ملتحدة  لق���د �عت���ربت 

�أن حتري���ر �أي مدين���ة على �أي���دي �أبناء 

م�صاعدته���ا  دون  �لعر�ق���ي  �ل�ص�صع���ب 

ومو�فقتها حتدي���ًا لها، وبالتايل لقّوتها، 

ولذلك حتركت �صفار�ت ت�صتلهم من �لروح 

�الأمريكي���ة، وال �صيما �ل�صعودية، وعادت 

حماوالت �النق���الب يف �لعر�ق، مقرونة 

مع تفجري�ت �إرهابية من �مل�صدر نف�صه، 

على �أمل قلب �لطاولة و�لعودة �إىل خطة 

بايدن �الأ�صلية، و�لتي فيها منفعة كبرية 

لرتكي���ا و�ل�صعودية ب�ص���كل مبا�رس، من 

د�ً  خالل متزيق �لع���ر�ق، الأن عر�قًا موحَّ

�صيك���ون قويًا، وبالتايل فاإن ذلك ي�صاهم 

يف �صمور �ل�صعودي���ة �ملرتنحة، وكذلك 

تركيا بتار�تها �لقدمية.

يون�س عودة

العراق.. ومزامير الفوضى األميركية

ما الذي سينتج عن الزيارة 
المفاجئة للسيد الصدر 

إلى طهران؟

جو بايدن اأر�صل اإ�صاراته باأن الفو�صى �صتعم بالد الرافدين.. وهذا ما يح�صل
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اإلسالم يتراجع في أوروبا.. فما السبب؟

بد�أ فريقا �لنز�ع يف �ليمن �ملتمثالن 

بالرئي�س عبد ربه من�صور هادي و»�أن�صار 

�هلل« �جتماعاتهم���ا يف �لكويت من �أجل 

�لو�ص���ول �إىل ت�صوية، مببادرة من �أمريها 

�ل�صي���خ �صباح �الأحمد �جلاب���ر �ل�صباح، 

وحتت مظلة مندوب �الأمم �ملتحدة لليمن؛ 

�إ�صماعيل ولد �ل�صيخ، وبعد �لتز�م �لفرقاء 

بوق���ف �صامل الإطالق �لن���ار منذ �حلادي 

ع�رس من ني�صان/ �بريل �ملا�صي. 

مار�ص���ت �لدول �لك���ربى �ل�صغوطات 

على هذي���ن �لفريقن، وطلبت منهما عدم 

مغ���ادرة �لكويت قبل �لتو�ّصل �إىل ت�صوية 

�صيا�صي���ة ُتنهي �الزم���ة يف �لبالد، وعقد 

جمل�س �الأم���ن �جتماعَا �أ�صدر يف ختامه 

بيانًا رئا�صيًا يطلب فيه من �المن �لعام 

و�صع خط���ة خالل 30 يوم���ًا للم�صاعدة 

يف تنفيذ �خلارط���ة �ملتعلقة بان�صحاب 

�مليلي�صيات، وت�صليم �الأ�صلحة ملوؤ�ص�صات 

�لدولة، ويدعو �إىل وق���ف جميع �الأعمال 

�النتقال  عملي���ة  وال�صتئناف  �لقتالي���ة، 

�ل�صيا�ص���ي على �أ�صا����س �لنقاط �خلم�س 

�لتي وردت يف �لقر�ر �الأممي 2216.

�جتمع �صفر�ء 18 دولة )�صفر�ء �لدول 

�خلم�س �لد�ئمة �لع�صوية يف جمل�س �الأمن 

�لدويل و�صفر�ء �لدول �خلليجية و�الحتاد 

�الأوروبي و�أملاني���ا( بالوفد �ليمني �لذي 

ي�صم »�أن�صار �هلل« و»�ملوؤمتر �ل�صعبي« 

وحلفاءهم بالكوي���ت، حيث جرى تبادل 

�ملختلفة،  و�لت�ص���ور�ت  �لنظ���ر  وجهات 

وكان���ت وجهة نظ���ر »�حلوثي���ن« باأن 

�حل���و�ر �ل�صيا�ص���ي هو �ملدخ���ل �لوحيد 

للحل، ولي�س �لعمل �لع�صكري. 

ُعق���دت �لعدي���د م���ن �الجتماع���ات 

�ملنف���ردة ب���ن �إ�صماعي���ل ول���د �ل�صيخ 

و»�حلوثي���ن«، وبينه وبن وفد �لرئي�س 

�مل�صتقيل هادي من�صور، وكانت نتيجتها 

�أن و�ف���ق �جلميع عل���ى مناق�صة �لنقاط 

�خلم����س �ل���و�ردة يف �لق���ر�ر 2216، لكن 

�خلالف كان حول بحث �الأولويات يف هذه 

�لنقاط، مع �إ����رس�ر �لوفد �ليمني على �أن 

يكون �حل���ل �صاماًل، ومنه ت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية، ولي�س جزئيًا يقت�رس على 

مناق�صة �الأم���ور �الأمنية �ملتعلقة ب�صحب 

�مل�صلحن من �مل���دن وت�صليمهم �ل�صالح 

حلكومة من�صور �مل�صتقيلة. 

�الأوىل  �خلط���و�ت  �خلال�ص���ة،  يف 

للت�صوية بد�أت، وذل���ك بناًء على �الإر�دة 

�الأمريكية  �لرئا�صة  وتوجه���ات  �لدولية، 

�لد�عي���ة �إىل فت���ح قنو�ت �حل���و�ر بن 

�ل�صعودية و�إير�ن، وبعد �عرت�ف �لرئي�س 

�الأمريكي ب���ار�ك �أوباما باأنه �رتكب �أكرب 

خطاأ يف ليبيا، وهو نق�س �لتخطيط ملا 

بعد �الإطاحة بالعقي���د �لقذ�يف يف عام 

2011، حيث مل يعد لدى �أي من �لفريقن 
�حلج���ة يف خمالف���ة ه���ذه �الإر�دة، الأن 

��صتمر�ر �ل�صعودي���ة يف �عتد�ء�تها على 

�ليمن �صياأخذه �إىل �ملجهول، �صيما �أنها 

عجزت عن حتقي���ق �أي تقدم ميد�ين يف 

�جلبهة، بل �أك���رث من ذلك، فاإنها خ�رست 

نفوذها �لكبري بعد �صيطرة »�حلوثين« 

يف �ل�صمال، و�لتكفريين يف �جلنوب. 

وعل���ى �لرغ���م من �ملن���اخ �لدويل 

�ل�صاغ���ط الإيق���اف �حل���رب، م���ا تز�ل 

�ل�صعودي���ة م�صتم���رة يف خرقها لوقف 

�إطالق �لنار، ب�صبب عنادها، وتعمل على 

عرقل���ة �ملفاو�ص���ات من خ���الل تعليق 

وف���د �حلكومة م�صاركته فيه���ا، بذريعة 

خروقات »�حلوثين« لوقف �إطالق �لنار، 

و�لتي نفاها �لوفد »�حلوثي«.

وهنا ن�صاأل: على ماذ� تر�هن �ل�صعودية 

يف �صعيه���ا الحتالل بع����س �ملحافظات 

ي�صيط���ر  �لت���ي  �صنع���اء،  و�لعا�صم���ة 

»�حلوثيون« عليها، و�لتي يد�فعون عنها 

باأج�صاده���م، بع���د �أن ف�صل���ت يف توريط 

�أ�صا�صية، كم�رس  دول عربي���ة و�إ�صالمي���ة 

وباك�صتان، لزجه���م يف فيتنام ميني؟ هل 

تر�هن على »د�ع�س« و»�لقاعدة« �للتن 

�حت�صنتهما، وهي �الآن م�صطرة ملقاتلتهما 

بعد �صيطرتهما على جنوب �ليمن؟ وكيف 

�صتو�جههم���ا يف �ل�صعودية بعد �إعالنهما 

�حلرب عليه���ا؟ وه���ل �ل�صعودية �لتي مل 

تتمّكن من من���ع »�حلوثين« من �لدخول 

�إىل �أر��صيه���ا يف جي���ز�ن وع�صري وجنر�ن، 

و�صارع���ت بد�ية �إىل وق���ف جزئي الإطالق 

�لنار عل���ى �حلدود �مل�صرتك���ة، خوفًا من 

زيادة �لتوغل د�خ���ل �أر��صيها، قادرة على 

�حتالل مناطق �لنفوذ »�حلوثي«؟

�ل�صعودي���ة يف م���اأزق، و�لت�صوي���ة 

ُو�صعت على نار هادئ���ة، و�ملفاو�صات 

�صتاأخ���ذ وقت���ًا ب�صبب �لعر�قي���ل �لتي 

ت�صعه���ا �ل�صعودي���ة، لكنه���ا يف نهاية 

�ملطاف �صتذهب مرغمة �إىل �حلل �ل�صامل 

�ل���ذي ياأخذ بع���ن �العتب���ار م�صالح 

�ل�صعب �ليمني.

هاين قا�صم

ك�صف ��صتط����الع للر�أي �أج����ري يف فرن�صا، �أن �صورة 

�الإ�ص����الم تر�جعت عم����ا كانت عليه يف ع����ام 2010، يف 

كل م����ن فرن�صا و�أملانيا من حي����ث �ندماج �مل�صلمن يف 

�ملجتمع، ومكانة �الإ�صالم يف �لبالد.

وك�ص����ف �ال�صتطالع �ل����ذي �أجر�ه معه����د »�إيفوب« 

�لفرن�ص����ي، و�أقام مقارن����ة بن فرن�ص����ا و�أملانيا يف هذ� 

�ل�ص����دد، �أن����ه يف 2010 كان 55٪ م����ن �لفرن�صين يرون 

�أن نف����وذ �الإ�صالم وح�صوره �أكرب مم����ا ينبغي يف �لبالد، 

وو�صلت ن�صبتهم �ليوم �إىل 63٪، �أي بزيادة ثماين نقاط. 

�حلقيق����ة �لو��صحة متامًا هي �أن و�قع �مل�صلمن �الآن 

ال يتفق و�أح����كام �ال�صالم، فقد �صاع����ت بينهم �خلالفات 

و�الخت����الف، بل و�حلروب، �صو�ء كانت حروب بن �لدول، 

�أو نز�ع����ات حملية لدى بع�س �ل�صع����وب ، �أو بن بع�س 

�ل����دول �ملتجاورة، كالع����ر�ق و�إير�ن، وهذ� ب����ال �صك �أمر 

حم����زن وموؤ�صف، الأنه يدل عل����ى �أن �مل�صلمن قد تخلو� 

عن �ملبادئ �لت����ي �أ�ص�صها �الإ�صالم كعنا�رس هامة الإقامة 

�الأمة �الإ�صالمية.

و�قع �مل�صلمن يف �أوروبا �الآن يختلف عن ما كان عليه 

�حلال قبل ظهور »�لقاع����دة« و»د�ع�س«، وهوؤالء �لذين 

يتزّينون بزي �الإ�صالم، ويرتكبون �أعمااًل تخالف �الإ�صالم، 

�إمنا ي�صيئون �إليه، وهذ� لي�س ل�صوء فهمهم لالإ�صالم، �إمنا 

هو نتيجة �ل�صيط����رة �الإعالمية ل�»�لقاعدة«و»د�ع�س«.. 

فاالأفع����ال �ل�صيطانية �لتي يرتكبها ه����وؤالء �ملتعط�صون 

للدم����اء ال عالقة لها باالإ�صالم، و�لدي����ن منها بر�ء.. هذه 

�الأفعال لي�صت من �أخالق �الإ�صالم، وال من �أحكام �ل�رسيعة 

�لتي يزعم ه����وؤالء �أنهم يعمل����ون لتحكيمها، فال�رسيعة 

�الإ�صالمية حرّمت �لقتل و�لتحري�س و�لرتويع..

�ملده�����س يف �الأمر �أن �الإع����الم �لعربي مل يد�فع عن 

م�صلم����ي �أوروبا ول����و باأ�صعف �الإميان، وهن����ا يجب �أال 

يغيب عن �الأذه����ان دور �ل�صهيونية �لعاملية يف تكوين 

هذه �ملنظمات �الإرهابي����ة، �إذ نعرف جيد�ً عقيدة �لعنف 

و�الإرهاب يف �لفكر �ل�صهي����وين.. وبذلك و�صلت �الأو�صاط 

�ل�صهيونية �لتي تعمل ل�صالح »�إ�رس�ئيل«، �إىل ما كانت 

تري����ده، �أال وه����و ت�صويه �صورة �مل�صلم����ن يف كل بقاع 

�الأر�س، و�لهدف طبعًا هو حتويل �الأنظار عن �جلر�ئم �لتي 

ُترتكب يف فل�صطن.

�أحمد �لطب�س

التسوية في اليمن.. بين العناد السعودي والرغبة الدولية

السعودية في مأزق.. 
وستذهب مرَغمة إلى الحل 

الشامل الذي يأخذ بعين 
االعتبار مصالح الشعب اليمني

مظاهرات طالبية يف مدينة تعز ترف�ض العدوان ال�صعودي على اليمن
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اإع���ادة متو�ضع ق���وى النفوذ يف 

املنطق���ة ي�ضغ���ط باجت���اه ت�رسيع 

التح���والت اجلذرية عل���ى امل�ضتوى 

ال���دويل، ملا له م���ن عالقة مبا�رسة 

بالو�ضعني االقت�ضادي وال�ضيا�ضي..

جريدة »الثبات« حاورت رئي�س 

حترير جملة »االإعمار واالقت�ضاد«؛ 

ح�ضن مقل����د، املتابع الأدق تفا�ضيل 

التح����والت يف لبن����ان واملنطق����ة 

والع����امل، واإليكم اأبرز م����ا دار من 

حوار:

اأزم���ة لبن���ان البنيوي���ة بح�ض���ب 

مقل���د مرتبطة بخيارات���ه الكربى على 

امل�ضتوي���ني االقت�ض���ادي وال�ضيا�ض���ي، 

براأيه، كلفة الهدر والف�ضاد تف�ضيل �ضغري 

ناجت عن قرار حتويل اقت�ضادنا الوطني 

اإىل اقت�ض���اد ريعي، حي���ث تكون اأوىل 

االإنتاجية  اأن�ضطت���ه  نتائجه �رسب كل 

ال�ضناع���ة والزراعية.. يربط مقلد هزالة 

اقت�ضادن���ا بوج���ود ت�رسيعات وقوانني 

ت�ضّه���ل وتدع���م كل اأن���واع ال�ضادرات 

االإغراقي���ة، يقول: هذا النه���ج بداأ ياأخذ 

منحى خطرياً منذ بداية الت�ضعينات؛ مع 

اإقرار فوائد �ضندات اخلزينة بقيمة %40 

اأو 46%، من دون اإلزامهم ب�رسيبة على 
االأرباح، ما اأدى اإىل �رسب كافة قطاعات 

االإنتاجية يف البلد.

ولتف�ض���ري تلك ال�ضيا�ض���ات اخلطرة 

يقول مقل���د: مع وجود فائ���دة بن�ضبة 

46% عل���ى �ضن���دات اخلزين���ة، نحن 
نق���ول الأي م�ضن���ع اأو م�ضغل اأو جريدة 

اأو مركز درا�ض���ات: ما حاجتكم للعمل؟ 

الأنه باإم���كان اأي مواطن اأن يحّول مبلغ 

100 األ���ف ل���رية لبناني���ة اإىل 146 الف 
ل���رية �ضنوي���ًا، م���ن دون ال�ضري مبنطق 

االإنتاج احلقيقي، فامل�ضانع وامل�ضاريع 

الزراعي���ة ال ميكنها مزاحم���ة قرار من 

هذا الن���وع، كونها لي�ض���ت حممية من 

املناف�ضة اخلارجي���ة، ولي�ضت مدعومة 

ببنية اقت�ضادي���ة مقبولة حمليًا، فيما 

الرب���ح يف �ضندات اخلزين���ة م�ضمون. 

ي�ضيف مقلد: لهذا ال�ضب���ب �ضهد لبنان 

ل�ضنوات دفقًا مالي���ًا داخليًا وخارجيًا 

كبرياً باجتاه التوظي���ف الريعي، كونه 

ال يحرك عجل���ة االإنت���اج وح�ضب، بل 

ي�رسبها نهائيًا، اأما االأرباح الناجتة من 

�ضن���دات اخلزينة فيتّم من خاللها �رساء 

كل الب�ضائع من اخلارج.

ه���ذا الواقع امل�ضتجد ح���ّول لبنان 

تلقائيًا براأي مقلّد اإىل ن�ضاط اقت�ضادي 

قائم على خدمات )مدر�ضة - م�ضت�ضفى 

- م����رسف..( )3 ميم(، يعل���ق م�ضيفًا: 

ب�ضب���ب غ���الء املعي�ض���ة يف لبن���ان، 

اللبنانيون على احلدود ال�ضورية كانوا 

ير�ضلون اأبناءهم ومر�ضاهم اإىل مدار�س 

وم�ضت�ضفي���ات �ضوري���ة، والعدي���د من 

املواطن���ني اأي�ضًا ي�ض���رون حاجياتهم 

منها.

هذا الواق���ع اأ�ضعر اللبن���اين اأن كل 

�ض���يء يف البلد »غاٍل«، كون اقت�ضادنا 

يعتم���د كليًا على اخل���ارج، فلبنان من 

اأك���ر البلدان ال���ذي ي�ضت���ورد االأجبان 

عل���ى اأنواعها، كما ال�ضي���ارات الفخمة، 

وهو اأقل بلد يف الع���امل انتاجًا، يقول: 

هذا النهج لي�س ق���َدَراً ال ميكن تغيريه، 

فيمكن ت�ضحيحه بخط���وات اقت�ضادية 

عك�ضي���ة، فنقدي���ًا على �ضبي���ل املثال، 

مع حجم الودائع ال���ذي يتجاوز اأربعة 

اأ�ضعاف اإنتاجنا، ميكن فر�س قرار اإن�ضاء 

قطار يف لبنان يربط ال�ضمال باجلنوب، 

والبقاع، بكلف���ة مليار دوالر، من خالل 

ت�ضليف���ات امل�ض���ارف اللبنانية ب�ضكل 

�ضه���ل وا�ضتثنائي، وه���ذا امل�رسوع من 

�ضاأن���ه اإيقاف االكتظاظ ال�ضكاين الهائل 

يف امل���دن، واحلد من غ���الء العقارات 

القات���ل فيها، اإ�ضاف���ة اإىل اأنه ميكنه اأن 

يح���ّل م�ضكل���ة ال�ضغط عل���ى قطاعي 

الكهرب���اء واملاء يف امل���دن، ما ي�ضّهل 

عل���ى النا�س العي����س يف قراها، ويحّل 

اأزم���ة �رسورة اإيج���اد �ضك���ن اأو اإيجار 

بجانب العا�ضمة.

اإن  احللول بح�ضب مقلّ����د معروفة، 

توفرت النيات، يقول: ت�ضّور اأن ديغول 

ا�ضتط����اع تغيري وج����ه فرن�ضا الزراعي 

وال�ضناع����ي بغ�ض����ون 5 �ضنوات، نعم، 

الدول����ة عندم����ا تاأخذ ق����رارات مفيدة 

ميكنه����ا حت�ض����ني معي�ض����ة مواطنيها. 

ورداًعل����ى �ضوؤال حول اإيق����اف الطبقة 

ال�ضيا�ضي����ة كل م�ضعى اإ�ضالحي جدي، 

يق����ول: مل يع����د باالإم����كان اال�ضتمرار 

بالنهج ال�ضائ����د على �ضاكلة اأن لبنان 

لديه بئ����ر نفط وميك����ن اال�ضتدانة من 

عائداته، وه����ذا االأمر ي�ضتل����زم تنفيذ 

م�ضاريع �ضغرية وكبرية يف اآن، لتغيري 

وجه لبنان االقت�ض����ادي، فلبنان الذي 

ي�ضت����ورد الي����وم ح����وايل 50 ملي����ون 

دوالر ل�����رساء الورد �ضنوي����ًا، ي�ضتطيع 

وه����و الذي ميلك اأف�ض����ل طبيعة وتربة 

لزراعته، اإنت����اج باأقل تقدير حواىل 20 

مليون دوالر كخطوة اأوىل، وتوفري هذا 

املبلغ من اال�ضترياد يجلب للبلد طاقة 

اإنتاجية، وي�ضّغل مئات العائالت مببلغ 

20 ملي����ون دوالر، واإذا اأ�ضفن����ا اإليه����م 
توف����ري 200 ملي����ون دوالر من ا�ضترياد 

لبن����ان لزي����ت القل����ي من اأ�ض����ل 450 

باإن�ضاء حمطتي  مليون دوالر ل�رسائه، 

تكري����ر زيت الزيت����ون اإىل زيت نباتي 

لوق����ف رم����ي ع�����رسات اآالف تنك زيت 

زيت����ون املزارعني، واإيق����اف »اإجبار« 

اجلي�����س اللبناين عل����ى �رسائه ب�ضعر 

الكلفة الإ�ضن����اد امل����زارع، نكون بذلك 

وّفرنا 200 ملي����ون دوالر على فاتورة 

اال�ضت����رياد، و�ضّغلن����ا اآالف العائ����الت 

اللبنانية، وباإجراءات وم�ضاريع ب�ضيطة 

كهذه ميكن ت�ضحيح بنية اقت�ضادنا. 

ميكن اإنعا�س ال�ضناعة اللبنانية من 

جديد لو توّف���رت اجلهود بح�ضب مقلد، 

فلبنان يف الق���رن املا�ضي كان مزدهراً 

يف قطاع اجللديات واالأحذية والن�ضيج، 

والدلي���ل على ذل���ك اأن ال�ضناعي فوؤاد 

حدرج مالك معمل »تريكو ال�رسق« كان 

لدي���ه حوايل 1000 عام���ل وموظف يف 

معمله، لكن اإجراءات وزير املالية فوؤاد 

ال�ضنيورة عام 1992 ق�ضت على معمله 

نهائيًا، رغم اأن اأمواله مودعة لدى بنك 

بحر املتو�ض���ط، ون�ضيحة ال�ضنيورة له 

اأجربته على  اإقف���ال معمل���ه  ب�رسورة 

نقله اإىل م�رس، رغم ح�رسته، كونه كان 

نا�ضطًا من���ذ اخلم�ضينات. ي�ضيف مقلد: 

بع���د 6 �ضنوات؛ يف الع���ام 1998، كان 

ف���وؤاد حدرج يف لبن���ان لديه 50 عاماًل 

يف لبن���ان، ومعمله كلي���ًا يعتمد على 

اإنتاجه يف م�رس.

يقول ح�ض���ن مقلد: رافق���ُت الرئي�س 

رفي���ق احلري���ري �ضمن الوف���د اللبناين 

الذي وّق���ع اتفاقية ال�رساك���ة اللبنانية 

مع اأوروب���ا، وناق�ضُته على منت الطائرة 

اللبنانية،  ب�رسورة و�ضع �رسوط الدولة 

ناقاًل اإلي���ه وجهة نظر وزي���ر االقت�ضاد 

التون�ضي يف ه���ذا املجال.. وحتدثنا مع 

احلريري عن البطاط���ا، فكان جوابه اأنه 

يري���د اأخذ كافة بطاطا لبنان لبيعها يف 

اأوروب���ا، رغم اإحلاح���ي واإ�ضارتي اإىل اأن 

موا�ضف���ات البطاطا يف اأوروبا ال تتوافق 

مع موا�ضفات البطاطا يف لبنان. اأحّدثك 

بع���د م�ضي 15 �ضنة على توقيع اتفاقية 

ال�رساكة مع اأوروب���ا، ما تزال موا�ضفات 

البطاط���ا اللبنانية ال تالئ���م موا�ضفات 

البطاطا االأوروبية. 

يع���ّول مقلد على جتربة ح�ضلت منذ 

عامني، وتبني بع����س القوى ال�ضيا�ضية 

�ضيا�ض���ة و�ضع ال�رسائ���ب على قطاعي 

املال والعقارات، يقول: جتميدها اليوم ال 

يعني عدم ال�ضري بها.. وال�ضري بها يعني 

اأنه ميكن نق���ل وجهة االقت�ضاد اللبناين 

من اقت�ضاد ريعي اإىل اقت�ضاد منتج.

�إير�ن.. و�أمريكا

ماذا عن حتوالت املنطقة بعد التفاهم 

االإيراين - االأمريكي حول ملفها النووي؟ 

وهل من نتائ���ج �ضلبية على ال�ضعودية، 

الت���ي ب���داأت تعاين م���ن اأزم���ة مالية؟ 

يقول مقلد: النف���ط بالن�ضبة لل�ضعودية، 

كم���ا الع���رب، كان »لعن���ة«.. الن�ضاط 

القائم عل���ى عائدات مالية  االقت�ضادي 

ي�ضل قطاعات االإنت���اج، وهذه هي حال 

ال�ضعودية منذ 35 �ضنة، فرغم تدفق اآالف 

مليارات ال���دوالرات عليه���ا، ال�ضعودية 

كمن يلعب لعب���ة »الروليت« الرو�ضية، 

واليوم من خالل �ضيا�ضات تخفي�س �ضعر 

النف���ط، اأطلقت الر�ضا�ض���ة على نف�ضها، 

وُحجتها بامتالك قدرة مالية ميكنها اأن 

حتتمل اأكر م���ن اإيران ورو�ضيا، لل�ضغط 

عليهما �ضيا�ضيًا، اأ�ضقطت فنزويال )احللقة 

االأ�ضعف(، واإيران �ضمدت كون اقت�ضادها 

ال يعتم���د على ال�ض���ادرات النفطية مع 

اإجراءات العقوب���ات التي تطالها، فكيف 

م���ع ا�ضتقب���ال تدف���ق م���ايل كبري مع 

اأر�ضدتها املجمدة، ورو�ضيا متلك  حترير 

احتياط���ًا نقديًا كافي���ًا ملواجهة انحدار 

اأ�ضعار النفط مدة 5 �ضنوات.

ب���راأي مقلد، ال�ضعودي���ة اأكر البلدان 

ت�رسراً من اللعبة الت���ي نفذتها.. براأيه، 

اللعب���ة و�ضلت اإىل حده���ا االأق�ضى مع 

اأ�ضل  اإفال����س �ضندوقني �ضياديني م���ن 

ثالثة، كون عجز ميزانيتها العامة يقّدر 

بحواىل 88 مليار دوالر، فاململكة اليوم 

اأوقفت نهائيًا كل امل�ضاريع االجتماعية، 

ومتجهة لال�ضتدانة م���ن اأ�ضواق االأوراق 

املالية يف العامل، م���ن خالل اإ�ضدارين، 

اأحدهم���ا 21 ملي���ار دوالر، واالآخ���ر 10 

مليار دوالر.

 - االإي���راين  االإتف���اق  بخ�ضو����س 

االأمريك���ي، يعترب مقل���د اأن ال�ضغوطات 

عل���ى طهران �ضت���زداد يف املدى ال�ضيق 

املنظور، كما على لبنان والعراق. يقول: 

يف نهاية املطاف حجم التفاهم النووي 

وتداعياته كبريان جداً، و�ضينعك�س على 

كاف���ة دول املنطق���ة. اإي���ران يف موقع 

جتاذب كب���ري ج���داً، وخياراتها متوقفة 

حول اال�ضت���دارة �رسقًا اأم غربًا، م�ضلحة 

اي���ران براأيي بغ�س النظ���ر من مواقفها 

���ه اإىل منظومة دول  ال�ضيا�ضي���ة، التوجُّ

»�ضانغهاي«،  ومنظم���ة  »الربيك����س« 

كونه���ا منظم���ة �ضاع���دة يف العامل، ال 

باجت���اه املنطومة الغربي���ة املراجعة، 

وهذا االأمر براأي���ي �ضيو�ضلنا اإىل مرحلة 

»تنظيم امل�ضالح«، ويف االقت�ضاد حكمًا 

ه���ذا املحور الذي يبداأ م���ن اإيران مروراً 

بالعراق و�ضورية و�ضواًل اإىل لبنان، لديه 

اآفاق وا�ضعة لناحية الن�ضاط االقت�ضادي.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

مقّلد: لبنان بحاجة إلى تنفيذ 
مشاريع صغيرة وكبيرة في 
آن لتغيير وجهه االقتصادي 

المهترئ

دان مخاضًا رحبًا 
ّ
حسن مقلد: السعودية في مأزق.. وإيران ولبنان يول
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عقد املرك����ز اال�ضت�ضاري للدرا�ضات 

بعنوان  نقا�����س  جل�ض����ة  والتوثي����ق 

»التكتالت ال�ضيا�ضية واالأمنية يف غرب 

اآ�ضيا«، حا�رس فيها د. �ضادق خرازي؛ 

م�ضت�ض����ار نائ����ب رئي�����س اجلمهورية 

االإ�ضالمي����ة االإيراني����ة، و�ضاركت فيها 

نخبة م����ن الباحثني واملهتمني وعدد 

من ال�ضخ�ضي����ات الفكرية وال�ضيا�ضية 

واالأكادميية واالإعالمية.

اال�ضت�ض����اري  املرك����ز  رئي�����س 

للدرا�ضات والتوثي����ق؛ د. عبد احلليم 

ف�ض����ل اهلل، نّوه ب�»ال����دور الهام الذي 

ميكن اأن توؤديه التكت����الت ال�ضيا�ضية 

واالأمني����ة واالقت�ضادي����ة يف املنطقة 

يف الظ����روف الراهن����ة«، م�ضدداً على 

»اأهمي����ة اأن يقوم التع����اون االإقليمي 

على اأ�ضا�س امل�ضاركة والتكامل ولي�س 

على اأ�ض�����س تناف�ضي����ة ال �ضدامية«، 

الفتًا اإىل اأن »التكتالت االإقليمية متّثل 

االأزمات  منا�ضبًا للخ����روج من  معرباً 

الراهنة الت����ي ي�ضكل املكّون االإقليمي 

عاماًل اأ�ضا�ضي����ًا يف ت�ضاعدها، كما اأن 

التعاون وال�رساك����ة بني دول املنطقة 

يف اإط����ار التكت����الت املنا�ضب����ة، ُيعّد 

و�ضيلة منا�ضبة الإع����ادة �ضوغ هوية 

املنطق����ة على اأ�ض�����س متوازنة حتفظ 

التنوع من ناحية، وحتمل يف طياتها 

االأبع����اد القومي����ة واالإ�ضالمي����ة التي 

ت�ضّكل اأ�ضا�ضًا متين����ًا لتعاون اإقليمي 

اأكرب«.

م����ن جهت����ه ق����ال د. خ����رازي اإن 

»نقطة االرتكاز االأ�ضا�ضية يف �ضيا�ضة 

اجلمهوري����ة االإ�ضالمية ه����ي احلفاظ 

على االأم����ن واال�ضتق����رار يف املنطقة 

عل����ى اأ�ضا�����س التع����اون م����ع الدول 

االأخرى، خ�ضو�ضًا يف العامل العربي، 

واإذا كان ثمة تاأثري �ضيا�ضي يف اإيران 

يف اجلغرافيا ال�ضيا�ضية للمنطقة، فهو 

تاأث����ري اإيجابي، ويخط����ئ من يحاول 

تف�ضريه على اأ�ض�س مغايرة، مثل اتهام 

اإيران باأنه����ا ت�ضعى اإىل الهيمنة على 

جريانها«.

واأ�ض����اف اأن »ف�ض����ل بع�����س دول 

املنطقة يف اعتماد �ضيا�ضات متوازنة 

وم�ضاهم����ة يف اال�ضتق����رار، دفعها اإىل 

ا�ضتخدام ح�ضوره����ا داخل املنظمات 

االإقليمية لت�ضعيد التوتر يف املنطقة، 

باالإرهاب،  اته����ام ح����زب اهلل  مث����ل: 

هة �ضد ايران بدعمها  واملزاع����م املوجَّ

االإره����اب، وكذل����ك توجي����ه اتهامات 

مماثل����ة اإىل دول تع����اين ممار�ض����ات 

االإرهابي����ة يف �ضوري����ة  اجلماع����ات 

والعراق«.

واأكد خ����رازي اأن »االتفاق النووي 

مل ول����ن يوؤثر اأبداً عل����ى مواقف اإيران 

اجلوهري����ة املرتبط����ة اأ�ضا�ض����ًا بدعم 

الق�ضاي����ا العادل����ة، وال �ضيم����ا دعم 

املقاومة يف لبن����ان وفل�ضطني، وهذا 

ج����زء ال يتج����زاأ من �ضيا�ض����ات اإيران 

االإقليمية«، معترباً اأن »موقف القيادة 

العلي����ا يف اإي����ران هو رف�����س تغليب 

امل�ضالح الفئوية على ح�ضاب ق�ضيتني 

اأ�ضا�ضيتني: اال�ضتقرار واملقاومة اللتني 

نراهما ق�ضية واح����دة ميثلها ال�ضعي 

اإىل تر�ضيخ اأوا�����رس التقارب والوحدة 

بني دول العامل االإ�ضالمي، الذي ميثل 

راف�ضًا  الإي����ران«،  ا�ضراتيجيًا  ُعمق����ًا 

»ما يحكى عن جيوبوليتيك للت�ضيُّع 

ت�ضعى اإيران اإىل رعايته«.

�ضارك����ت �ضحيف����ة »الثبات« يف 

املوؤمتر الذي نّظم����ه املنتدى الدويل 

ل�»اإعالميون من العامل االإ�ضالمي �ضد 

التط����رف«، حتت عن����وان »ال�ضيا�ضة 

االإعالمي����ة يف مواجهة التطرف«، يف 

مو�ضكو، بح�ضور اأكر من 70 �ضحافيًا 

من خمتلف بل����دان العامل اال�ضالمي، 

اإع����الم رو�ضي����ة  وممثل����ي و�ضائ����ل 

واأجنبية.

ولفت امل�ضارك����ون خالل اجلل�ضات 

اإىل اأن الف�ضاء املعلوماتي الذي ت�ضكل 

مع نهاية القرن الع�رسين، يقّدم العديد 

من الفوائد ل�ضالح الب�رس، لكن مع ذلك 

مت من خالل����ه اأي�ضًا توجيه عدد كبري 

من اجلماه����ري باالأفكار املتطرفة التي 

�ضني  كان يجهد فيها �ضابقًا بع�س املهمَّ

يف املجتم����ع، ونتج ع����ن ذلك ظهور 

مواردها  اأ�ضبحت  اإجرامي����ة  منظمات 

واملالي����ة  االإيديولوجي����ة  وقدراته����ا 

والع�ضكري����ة قابل����ة للمقارن����ة م����ع 

الهي����اكل والنظم احلكومية، واأ�ضبحت 

تنظم هذه املنظمات التعبئة الفعالة 

ملوؤيديه����ا اجل����دد يف جمي����ع اأنحاء 

الع����امل، لغر�س تدمري اأ�ض�س احل�ضارة 

االإن�ضانية، وقد ت�رسر من ذلك املاليني 

من النا�س، معتربين اأنه »اإذا مل ننتبه 

اإىل حجم املخاطر، ومل يتخذ املجتمع 

الدويل اإج����راءات عاجلة وهادفة عرب 

مواجهة حازمة لهذه الظاهر، ميكن اأن 

ت�ض����ل هذه املخاط����ر اإىل كل بيت يف 

عوا�ضم العامل«.

امل�ضاركون: »نح����ن نحّث  وق����ال 

جمي����ع اأولئ����ك الذين يّتفق����ون معنا 

الدولية، خ�ضو�ضًا  املنظمات  ملطالبة 

هيئ����ة االأمم املتحدة، باتخاذ خطوات 

فّعالة لتح�ضني املفاهيم وت�ضحيحها 

العاملي، وذلك  عرب ف�ضاء املعلومات 

ع����ن طريق اإغالق القن����وات التي تبث 

وتن�����رس التطرف واالأف����كار املعادية، 

به����دف اإيجاد فراغ اإعالم����ي اأمام من 

يرّوجونه����ا، وعرب منع موارد االإنرنت 

وو�ضائل االإعالم من هذا النوع، للق�ضاء 

عليها تدريجيًا«.

كما دعا امل�ضاركون جميع روؤ�ضاء 

الدول للتو�ّضل اإىل مبادرات ت�رسيعية 

على امل�ضتوى الوطني لتجرمي االأفعال 

واالأفكار  التط����رف  بانت�ضار  املرتبطة 

االعراف  واإىل  لالأجان����ب،  املعادي����ة 

باأن هناك �ضب����كات توا�ضل اجتماعي 

وقن����وات تلفزيوني����ة و�ضمعي����ة تبث 

على اله����واء مبا�رسة �ضيا�ضات واأفكار 

قادة املنظم����ات املتطرفة واالإرهابية، 

وينبغ����ي اأن ُيعرب ما تق����وم به اأعمااًل 

اإجرامية تخ�ض����ع للمالحقة اجلنائية 

لدى للمحاكم الوطنية والدولية.

م حلقة نقاش حول
ّ
»المركز االستشاري للدراسات والتوثيق« ينظ

»التكتالت السياسية واألمنية في غرب آسيا«

»الثبات« تشارك في مؤتمر »إعالميون من العالم اإلسالمي ضد التطرف«
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ع����رب  ب����ريوت  �ضه����دت 

تاريخها الكثري من العادات 

اندث����ر  الت����ي  والتقالي����د 

بع�ضه����ا، ومنه����ا »ذك����رى 

اأربع����ة اأي����وب«؛ حني كان 

اأهل بريوت يقيمون منذ ما 

الذكرى تكرميًا  االإ�ضالم  قبل 

للنبي اأي����وب عليه ال�ضالم، 

ل�ض����دة �ض����ربه واحتمال����ه 

واالأمرا�����س  امل�ضاع����ب 

وال�ضدائ����د التي مرت عليه، 

وا�ضتمر موؤمنًا �ضابراً، ومثاًل 

يحتذى يف ال�ضرب.

ع���ادات وتقالي���د يزخر 

به���ا تراث ب���ريوت، ما يزال 

بع�ضها را�ضخًا يف اأذهان من 

بينها  ومن  اإحياءها،  عا�رس 

الذكرى الت���ي يتم االحتفال 

به���ا يف االأربعاء االأخري من 

�ضه���ر ني�ضان على �ضاطئ الرملة البي�ضاء، حيث يتوجه البيارتة رجااًل ون�ضاء 

مباأكوالته���م، ويف طليعتها حلوى »املفتق���ة«، للم�ضاركة يف املنا�ضبة التي 

تق���ام تكرميًا للنبي اأيوب عليه ال�ضالم، الذي قي���ل اإنه مكث مدة على �ضاطئ 

بريوت.

من جهته����ا، اأحيت »رابطة اأبن����اء بريوت« االأ�ضب����وع املا�ضي منا�ضبة 

»اأربعة اأيوب« ال�ضنوية عند �ضاط����ئ الرملة البي�ضاء، بح�ضور ع�ضام علي 

ح�ض����ن ممثاًل رئي�س بلدية ب����ريوت بالل حمد، وجمعي����ات اأهلية وبريوتية، 

ومواطنون اعتادوا على اإحياء هذه العادة منذ ع�رسات ال�ضنني.

الالفت كان منع و�ضع عربة ُكتب عليها »انتو م�س تيار م�ضتقبل، ما فيكن 

تبيعوا على ال�ضاطئ، هون االأمالك للحريري«.. والأن امل�ضاركني ُملتزمون قرار 

»ع����دم ال�ضدام«، فر�س على منظمي »العربة« اجللو�س يف مكان »ُمنزٍو«، 

يف وق����ت كان عن�رس »�ضخم« يتحّدث على الهاتف مع اأحدهم وُيخربه باأن 

»الو�ضع ما�ضي، ومنعناهم من ن�ضب خيمهم على ال�ضاطئ«.

ُيذك����ر اأن تقليدية االحتفاء ال�ضنوي ب�»اأربعة اأيوب« تداخلت هذه ال�ضنة 

مع االأجواء االنتخابية ع�ضية اجلولة االأوىل لالنتخابات البلدية واالختيارية، 

التي �ضتجرى يف مدينة بريوت يف الثامن من �ضهر اأيار املقبل.

أهل بيروت 
يحييون »أربعة أيوب«

�شحون املفتقة على الطاوالت املنت�شرة 

على �شاطئ الرملة البي�شاء

د. �شادق خرازي م�شت�شار نائب رئي�س اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية

اأمني ال�شر بنيامني بوبوف مفتتحاً املوؤمتر بح�شور ميخائيل بوغدانوف
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�إن  �لنف�سيون  �الخ�سائي���ون  يقول 

�لهدية قيمة �جتماعي���ة متو�رثة عن 

�الآباء و�الأج���د�د؛ فقد ُعرف���ت �لهدية 

منذ ن�ساأة �لعالق���ات �الإن�سانية، وهي 

�أ�سلوب �إن�س���اين ُيك�سب �الإن�سان عادة 

له  �مل�سارك���ة و�لعطاء، ويوّل���د جو�ً 

�لق���درة على حل كثري م���ن �مل�ساكل 

و�ملتاعب. 

�أحيانًا يكون لالبت�سامة وقع خا�ص 

يف حياة �لنا����ص، خ�سو�سًا �إذ� كانت 

�لنا�ص  الأعز  ه���ة  �البت�سامة موجَّ هذه 

عل���ى قلوبنا، ممن نح���ب بالتحديد، 

لكن ال بد من �لعمل على �إعادة �إحياء 

�لعالقة، وملئها باحلب و�حليوية، من 

خالل تغليفه���ا باملفاجاآت و �لهد�يا، 

حيث ُتع���ّد �لهد�يا من �أك���ر �للغات 

عن م���دى �حل���ب و�الهتمام..  تعبري�ً 

وتبقى �لهدية لغ���ة تعبريية د�ئمة ال 

ُتن�سى مهما طال �لزمن، ولو طال عمر 

�لهدية تبق���ى قيمتها معنويًا وموؤثرة 

يف �لنفو�ص.

يف كث���ري من �الأحيان حتتار �ملر�أة 

يف �لهدي���ة �ملنا�ِسبة �لت���ي يجب �أن 

ت�سرتيه���ا لزوجه���ا. ويف �إح�سائي���ة 

�أجري���ت على 1000 رج���ل، كان هناك 

عدة هد�يا هي �الأكر طلبًا لدى �لرجل، 

و�لتي يرى �أنه �سيكون �سعيد�ً للغاية 

�إذ� �أهديت له من قَبل زوجته، منها:

حمفظة من �جللد �لطبيعي: معظم 

�لرجال يحتاج �إىل �سيء حلفظ �الأو�رق 

�لهام���ة، مث���ل �لبطاق���ة �ل�سخ�سية، 

�أو رخ�س���ة �ل�سي���ارة، وكذل���ك حلفظ 

�لنق���ود، وتقوم �ملحفظ���ة بهذ� �لدور 

على �أكمل وجه، كم���ا �أنها ُتعترب من 

�سمن �ال�سياء �لتي جتعل مظهر �لرجل 

كاماًل، ويحر�ص عليها معظم من يهتّم 

مبظهره.

�ساعة يد: يحر����ص معظم �لرجال 

على �لتدقيق يف �ختي���ار �ساعة �ليد 

�لتي يرتدونها، وع���ن مدى مالءمتها 

ملالب�سه، �أو للمنا�سبة �لتي �سريتديها 

فيها، فال�ساع���ة �لتي تنا�سب �جتماع 

عمل تختل���ف عن �ل�ساع���ة �لتي من 

�ملمك���ن �رتد�وؤه���ا يف زف���اف �أح���د 

�ال�سدق���اء، ولذل���ك �إذ� �أهديِت زوجك 

�ساعة يد ف�سيفرح بها كثري�ً.

ح���ز�م: كل �لرجال يرتدون �حلز�م 

على خمتل���ف �أن���و�ع �ملالب�ص، فهو 

ُيعترب من �الأ�سا�سي���ات �لتي يحتاج 

�إليه���ا �أي رج���ل كي يكم���ل مظهره، 

وي�ساه���م ب�سكل �أ�سا�س���ي يف تكوين 

�ملظهر �لع���ام ل�سكل �لرج���ل، لذلك، 

�إه���د�ء ح���ز�م لزوج���ك �سيزيح عن 

كاهله عناء �ختيار حز�م منا�سب له، 

و�سيجعله �سعيد� للغاية.

عطر رجايل: يهت����م �لرجال للغاية 

باختي����ار �لعط����ر �ملنا�سب له����م، الأنه 

يعطي �النطباع �الأول عنهم، لذلك تاأخد 

عملية �ختيار �لعط����ر �ملنا�سب �لكثري 

من �لوق����ت، وكذلك �لكثري من �ملجهود، 

فاإذ� تلّق����ى �لرجل عط����ر�ً كهدية فاإنه 

يك����ون يف غاية �ل�سعادة، لكن �حر�سي 

ل لديه �أواًل،  على �أن تعريف �لعطر �ملف�سَّ

الأن بع�ص �لرجال يف�ّسلون نوعًا بعينه 

وال يغرّيونه �أبد�ً.

خامت ف�سة: بع�ص �لرجال ال يتخلّون 

عن �خلامت �لف�سي، فهو جزء �أ�سا�سي من 

مظهرهم، لذلك �أف�سل هدية له هو خامت 

ل. ف�سي يحمل لونه �ملف�سَّ

�الأجهزة �الإلكرتوني���ة، مثل تقدمي 

�لهاتف �ملحم���ول، �أو جهاز حا�سوب 

�سخ�سي »�لالب توب«، �أو �إك�س�سو�ر�ت 

لالأجهزة �الإلكرتونية �لتي ميلكها، �أو 

كامري� �إن كان ممن يحبون �لت�سوير.

�لرحالت، �لعمل على حجز تذكرة 

�سفر لكم���ا، لرتّفها بها عن نف�سيكما، 

وتعم���ال على ق�ساء بع�ص �لوقت من 

�لر�حة و�ال�ستمت���اع، و�لرتفيه، وهنا 

يجب �لتنّبه و�حلر����ص على �ختيار 

�الأماكن �لتي يحّبها زوجك وي�ستمتع 

بزيارتها.

ماكين���ة حالقة �ل�سع���ر و�لذقن: 

حيث ي�سعى �لرجال دومًا لالهتمام 

مبظهره���م، ليكونو� �أك���ر جاذبية، 

فلذلك �ه���دي زوجك ماكينة حلالقة 

�ل�سعر و�لذقن، ليكون د�فعًا له باأن 

يهت���م بنف�سه �أكر و�أك���ر، وبالتايل 

فاإن �رس �أناقت���ه �سُتن�سب �إىل ذوقك 

�لرفيع.

�ر�سمي له �سورته: حاويل �أن ُتظهر 

مدى �إعجابك باملظهر �خلا�ص لزوجك 

عن طريق ر�س���م لوحة له، فاإن كانت 

لديك �لقدرة على ر�سم �للوحة بنف�سك 

فهذ� �سيء ر�ئع، �أما �إذ� مل تتوفر لديك 

�لق���درة على ذل���ك فا�ستعيني باأحد 

�لفنانني لري�سمها لك، فاإن هذه �لهدية 

�ستث���ري كل مع���اين �حل���ب و�لع�سق 

جتاهك ل���دى زوجك، كم���ا ميكنك �أن 

ت�ستعيني مب�س���ّور فوتوغر�يف ليقوم 

بعمل �سورة كب���رية �حلجم له، لكن 

يبقى �لر�سم �ليدوي هو �الأقوى تاأثري�ً، 

الأنه يدل على �هتمام وحب �سديدين 

منك له.

رمي �خلياط

سعدين بها زوجك
ُ
هدايا ت

�لريا�سية،  �لتماري����ن  بعد ممار�سة 

من �لطبيعي �ل�سعور بدرجة عالية من 

�لتعب، نتيجة ��سته����الك كبري للطاقة، 

وبالت����ايل ق����د تتجاهل����ني يف بع�ص 

�الأحيان �أمور�ً هام����ة تتعلّق بالنظافة 

�ل�سخ�سية، لذلك علي����ِك حماية نف�سك 

و�لوقاية من خط����ورة تناقل �جلر�ثيم، 

باال�ستحمام على �لفور بعد �النتهاء من 

للتخلّ�ص  �لريا�سية،  �لتمارين  ممار�سة 

م����ن �لع����رق و�ل�سع����ور باالنتعا�����ص، 

فاحتفظ����ي بحقيبة خا�سة بك، حتتوي 

عل����ى �أدو�ت �ال�ستحم����ام �خلا�سة بك، 

ومب����ا �أن �حلمامات �مل�سرتك����ة ت�سّكل 

�أماكن خ�سبة النتق����ال �لبكترييا، البد 

من تعقيم �ل�سن����دل �أو »فليب فلوب« 

قبل �النتهاء من ��ستعماله وبعده.

�أهمية  �إىل  �الخت�سا�سي����ون  وي�سري 

��ستخ����د�م جّل �ال�ستحم����ام عو�سًا عن 

�ل�ساب����ون، نظ����ر�ً �إىل خط����ورة �حتو�ء 

�الأخرية على �جلر�ثي����م، م�سّددين على 

�رسورة غ�س����ل �ل�سعر بع����د �لريا�سة، 

وذلك لتجنُّب ب�رسة �أو فروة ر�أ�ص دهنية.

�إىل  �الإتيكي����ت  خب����ريو  ويلفت����ت 

�أهمي����ة جمع �ملالب�����ص �ملّت�سخة �لتي 

��ستعملتها �أثن����اء �لتمارين �لريا�سية، 

وو�سعها مع ح����ذ�ء �لتمرين يف كي�ص 

بال�ستيك����ي، وو�سع �ملنا�سف يف كي�ص 

�آخر، مع �سمان غ�سلها على �لفور عند 

�لو�سول �إىل �ملنزل.

�ال�ستحم����ام يف  �أردت  ح����ال  ويف 

�ملنزل، فم����ن �ل�رسوري تبديل �ملالب�ص 

عن����د �خلروج م����ن �لن����ادي �لريا�سي، 

و�لتخلّ�����ص م����ن �لثي����اب �ملبلّلة من 

�لعرق، فمن خالل هذه �لتد�بري حتمني 

نف�س����ك و�الآخرين من خط����ورة �نتقال 

�جلر�ثيم و�لتعرّ�ص للمر�ص.

َفن%اإلتيكيت
ف بعد االنتهاء من التمارين الرياضية أصول التصرُّ

�لعدو�نية

�لعدو�ني����ة لدى �لطفل قد تكون موروثة عن بع�ص �آبائه 

و�أجد�ده، وقد تكون ب�سبب �عتالل ع�سبي.

�سي����ق م�ساحة �ملنزل، وعدم وجود متنف�ص لالأطفال يف 

�خلارج، قد يزيد من درجة �لعدو�نية لديهم، وهذه �مل�سكلة 

موجودة بكرة لدى �الأ�رس �لفقرية.

�إن معرفة �ل�سغار باأنف�سهم د�ئمًا منقو�سة؛ ولهذ� فاإنهم 

يظل����ون م�ستعدين لت�سديق بع�ص م����ا يقال فيهم من مدِح 

وذم.

�إهم����ال �الأهل مل����ا ي�ساهدونه لدى �لطف����ل من عدو�نية 

وع����دم تنبيهمم له، ير�سل ر�سالة ت�سجيعية على �ال�ستمر�ر 

يف ذلك.

م�ساهدة �أفالم �لرعب وم�ساهدة �الأعمال �لدر�مية �لعنيفة 

توؤدي �إىل ت�سجيع �لطفل على �ل�سلوك �لعنيف.

�إذ� بل����غ �لطفل �لعا�رسة، وظل����ت �لعدو�نية و��سحة يف 

ًا، خ�سية  �سلوكه، فاإن على �الأهل �أن يولو� ذلك �هتمامًا خا�سً

ل هذ� �ملر�ص يف �سخ�سيته. تاأ�سُّ

�لتدلي����ل �ملف����رط مثل �الإف����ر�ط يف �ل�سب����ط و�لق�سوة 

و�لتاأديب؛ كالهما ي����وؤدي �إىل تقوية �لنزعة �لعدو�نية لدى 

�لطفل.

�أف�س����ل طريقة جلعل �لطفل لطيفًا ومهذَّبًا هو �أن نعامله 

بلطف وتهذيب و�حرت�م.

ح����ني يلعب �لطفل مع من هو �أكرب منه، فاإن ذلك يخفف 

من �لعدو�ني����ة لديه، وي�ساعده على تعلُّ����م بع�ص �الأ�سياء 

�جليدة.

من �مله����م �أن يرت�سد �الأبو�ن لطفلهم����ا �لعدو�ين حتى 

مي�سكاه وهو متلّب�ص ب�سلوك جيد وهادئ، ليقّدما له �لثناء 

و�لت�سجيع و�ملكافاأة.

كثري�ً ما يعتدي �لطفل على غريه الأنه مل يتلقَّ �أي تدريب 

على �لتعبري عن ذ�ته وحقوقه وحاجاته.

يج����ب تدريب �لطفل على �لرف����ق باحليو�نات و�لعناية 

بها، ويكون ذلك تدريبًا على رحمة �الإن�سان و�لت�سامح معه.

نح����ن يف زمن ت�ستّد فيه �الأناني����ة، وي�ستد فيه �ل�سعور 

بالقوة، و�ل�سعي �حلثي����ث نحو �مل�سلحة، وهذه كلها تدفع 

باجت����اه �لع����دو�ن، وتوّلد �مل�ساع����ر �لعد�ئي����ة، ولهذ� فاإن 

معاجلة �مل�سكلة يجب �أن تكون ح�سارية يف �ملقام �الأول.

أنـِت وطــفـــــلك

تشخيص ومعالجة أهم مشاكل األطفال )5/4(
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طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �الأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 

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

10

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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8 - مردود حفل �أو ما �سابه / جند متخ�س�سون 

بالرمي بال�سهام
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)معكو�سة(
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�الأمور  م���ن  �ملتو�زنة  �لتغذي���ة 

�لهامة �لتي يجب �أن ياأخذها �لفرد 

�لتغذي���ة �ل�سليمة ه���ي �أ�سا�ص منو 

�الإن�س���ان وعافيت���ه، وقدرت���ه على 

�لعمل.

�عتمد �لكثري من �الأ�سخا�ص على 

نوع و�ح���د من �الأطعم���ة �ل�سحية 

خل�سارة �لوزن، �إال �أن هناك بع�سها 

ت�سب���ح خطرة عل���ى �ل�سحة �إذ� مّت 

تناولها بكرة، ومنها:

1- �مل���اء: �الإف���ر�ط يف تن���اول 
�مل���اء قد يوؤدي �إىل �لت�سمم، ويحدث 

�لت�سم���م �ملائ���ي عندم���ا ي����رسب 

�ل�سخ����ص كمي���ات كبرية ج���د�ً من 

�مل���اء يف وقت و�حد، في���وؤدي ذلك 

�إىل �نخفا�ص لزوجة �لدم و�نخفا�ص 

�الأمالح �ملوجودة يف �لدم، ما يوؤدي 

بالت���ايل �إىل �إ����رس�ر يف �مل���خ، ثم 

�لوفاة.

2- �لربتقال: زيادة كمية ��ستهالك 
�الأطعم���ة �حلم�سية توؤثر �سلبًا على 

�سحة �ملعدة، ولذلك، �أي »ريجيم« 

يرّكز على هذه �لفاكهة يجب �لتنبه 

�إىل �أنه���ا ق���د ت�سبح خط���رة على 

�ل�سحة.

3- �لبن���دورة: �الإفر�ط يف تناول 
حم�ص  زي���ادة  ي�سب���ب  �لبن���دورة 

�ملعدة، و�رجت���اع �ملريء يف بع�ص 

�الأحي���ان، م���ا ي���وؤدي �إىل �رسر يف 

�جلهاز �له�سمي.

4- معلبات �لتونة: تعتمد �لتونة 
يف تخفي�ص �ل����وزن، �إال �نها حتتوي 

على كمية كبرية م����ن �لزئبق، لذلك 

فاإن �الإف����ر�ط يف تناولها يوؤدي �إىل 

�رتفاع م�ست����وى �لزئبق يف �جل�سد، 

ما قد ي����وؤدي �ىل م�ساكل يف �لروؤية، 

�ل�سمع و�ل����كالم، و�سعف  و�سع����ف 

�لع�سالت.

�ل�سبانخ  ُتعت����رب  �ل�سبان����خ:   -5
للربوتين����ات  ممت����از�ً  م�س����در�ً 

و�ملعادن  و�لفيتامين����ات  و�الألياف 

�ملختلف����ة، لكنها حتتوي �أي�سا على 

ب يوؤدي �إىل  »�الأك�ساالت«، وهو مركَّ

ل �حل�س����و�ت يف �لكلى، لذلك  ت�س����كُّ

ُين�س����ح بتن����اول ه����ذه �خل�رسو�ت 

بكميات معتدلة، وعدم �ملبالغة يف 

تناولها.

�ملك�رس�ت  ُتعترب  �ملك�رس�ت:   -6
م�سدر�ً كبري�ً من �لربوتني، و�الألياف، 

�الأ�سا�سية،  �لدهني���ة  و�الأحما����ص 

�أنها حتتوي على  �إال  و�ل�سيلينيوم، 

كمي���ة كبرية منه���ا، و�لتي ت�سبح 

�سام���ة برتكيز�ت كب���رية، وت�سبب 

فقد�ن �ل�سع���ر، وه�سا�سة �أو فقد�ن 

�الأظافر، و�لتهاب �جللد.

7- �الأحما�ص �لدهنية »�أوميغا 
3« ت�ساعد على مكافحة �اللتهابات 
يف �جل�س���م، ولها دور هام يف منّو 

�لدم���اغ وتقلي���ل خط���ر �الإ�سابة 

باأمر��ص �لقل���ب، لكن �الإكثار منها 

ميك���ن �أن يكون خط���ري�ً، فالكمية 

�ملو�س���ى بتناولها يوميا يجب �أال 

تزي���د عن 6 غر�م���ات، كونها توؤثر 

عل���ى �سيولة �ل���دم، وبالتايل فاإن 

�الإف���ر�ط يف تناولها م�رس وخا�سة 

الأولئك �لذين يتناولون �أدوية متنع 

جتلط �لدم.

8- �لكبد: تناول كبد �لغنم مفيد 
�لغذ�ئية،  جد�ً، فهو غني بالعنا�رس 

�لفيتامينات  وبع����ص  كالنحا����ص، 

مث���ل»A«، ورغم ذلك ف���اإن تناول 

�أكر م���ن 100 غر�م م���ن �لكبد يف 

�لي���وم يعن���ي �حل�س���ول عل���ى 6 

�أ�سع���اف �لكمية �ملو�س���ى بها من 

فيتامني »A«، و7 �أ�سعاف �لكمية 

�ملو�سى بها من �لنحا�ص يف �ليوم، 

ما ي���وؤدي �إىل �لت�سمم، و�أهم �أعر��ص 

�لت�سمم بفيتامني »A« م�ساكل يف 

�لروؤي���ة و�آالم يف �لعظ���ام وغثيان، 

�أم���ا �لت�سمم مبادة �لنحا�ص في�سبب 

تغ���ري�ت ع�سبية تزي���د من خماطر 

�لزهامير.

9- �ملوز: ُيع����رف �ملوز ب�سمعته 
�حل�سنة، لطعمه �للذيذ و�حتو�ئه على 

عنا�����رس غذ�ئية مفيدة للج�سم، لكن 

خ����رب�ء �لتغذية يحّذرون من �الإفر�ط 

من تناوله، لكي ال يتحول �إىل م�سدر 

خطر على �ل�سح����ة، و�ل�سبب زيادة 

ن�سبة �سم����وم �لبوتا�سيوم »�سيانيد 

يكت�سبها  ق����د  �لتي  �لبوتا�سي����وم« 

�جل�سم، ما يجعلها م�رسّة بال�سحة، 

خ�سو�سًا ملر�سى �لف�سل �لكلوي.

�لبه���ار�ت  م���ن  �لقرف���ة:   -10
�ل�سحي���ة، �إذ حتت���وي على �لكثري 

�أك�س���دة، وتقي من  من م�س���اد�ت 

�اللتهاب���ات، وتخّف����ص �ل�سكر يف 

�ل���دم، ف�س���ال ع���ن �أهميته���ا يف 

تخفي�ص خماطر �لتعر�ص الأمر��ص 

لكن  و�ل�رسطان،  و�ل�سك���ري  �لقلب 

خ���رب�ء �لتغذي���ة يو�س���ون بعدم 

�الإكث���ار من تناوله���ا، و�ل�سبب هو 

�لكومارين، فاالإكثار من هذه  مادة 

�مل���ادة ممكن �أن ي���وؤدي �إىل ت�سمم 

�لكبد و�الإ�سابة بال�رسطان، علمًا �أن 

�لكمية �مل�سموح بتناوله ينبغي �أال 

تزي���د عن 0.1 ل���كل كيلو غر�م من 

وزن �جل�سم.

5 - و�ح���د باالجنليزية / »�أبو .....« قرية 
�ساحلية م�رسية تبعد عن �ال�سكندرية 23 

كم

6 - و�حدة �لرنني )معكو�سة(
7 - مهرب

8 - مل���ك فرعوين حكم م�رس قبل �أكر من 
33 قرنا ومات �سغري�

9 - م���ن �أهم �ملعامل �القت�سادية على نهر 
�لنيل يف جنوب م�رس

10 - من �أبو�ب �لقاهرة �لقدمية

ع��م���ودي

1 - عا�سم���ة م����رس �لقدمية وم���ن �أبرز 
�الأماك���ن �الأثرية يف م����رس / تعهد بعدم 

تكر�ر �لفعلة

2 - يف �أثن���اء �للي���ل / م���ادة يف �سميم 
مكونات �مل�رسوبات �لغازية

3 - ميد�ن �سعبي قدمي يف �لقاهرة / ت�ستم
4 - �سم���ت / ع���ز دين )نف����ص �لكلمتني 

مبعرة(

5 - يك�سد / �الآن باالجنليزية
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كاريكاتير

اكت�س���ف بع�ض العلماء يف اأ�سرتاليا )وهي واحدة 

من اأك���ر الأماكن على ظهر كوكب الأر�ض تعرُّ�س���ًا 

لل�سم�ض( و�سيل���ة للتخل�ض من البقع العنيدة على 

املالب����ض؛ بتعري�سها ل�سوء ال�سم�ض، فعند تعري�ض 

املزيج املكوِّن للبقع، لل�سوء، فاإن الدقائق املعدنية 

ال�سغ���رة ُتطلق دفقات من الطاقة توؤدي اإىل تفكيك 

اأي م���واد ع�سوي���ة عالقة بالن�سي���ج يف اأقل من 6 

دقائق.

واأو�س����ح امل�رشف على الدرا�سة الت����ي تو�ّسلت اإىل 

هذه النتيجة، اأن اجلزيئات املعدنية ال�سغرة للبقع 

ل ُتغ����ّر منظر اأو ملم�ض الن�سيج، كما تظل اأي�سًا على 

�سط����ح املالب�����ض عندما يتم غمره����ا يف املاء، وهذا 

يعني اأنه����ا ُيكن اأن ُت�ستخدم مراراً وتكراراً للتنظيف 

ُمدداً، وقال: هن����اك املزيد من العمل للقيام به قبل 

اأن نتمّك����ن من البدء يف رم����ي الغ�سالت التي لدينا، 

لكن هذا التقدم ي�سع قواعد قوية للتنمية امل�ستقبلية 

للمن�سوجات ذاتية التنظيف بالكامل.

وراأى الدكتور امل�رشف اأن اإحدى ميزات هذه التقنية، 

اأن النحا�ض والف�سة ي�سيع ا�ستخدامهما كمحفزات يف 

ال�سناعات الكيميائية، كما اأنهما رخي�سان ن�سبيًا.

من ال�سهل جداً ت�سخني الطعام يف »امليكروويف«، 

لكن يظن البع�ض اأنه ُم�رشّ بال�سحة ويوؤذي الطعام.. 

فما حقيقة هذه الأقاويل؟

»امليكرووي���ف« يطه���و الطع���ام ب�س���كل كامل: 

هذا خط���اأ، ف�»امليكرووي���ف« ل ي�ستطع ت�سخني 

عة،  املاأكولت �سديدة ال�سماكة، كاللحوم غر املقطَّ

والإ�سعاع���ات الت���ي يبعثها تدخ���ل الطعام ب�2-

3 �سنتيم���رتات فقط. لذا ل حتاول���وا طهي الدجاج 
واللح���وم احلم���راء داخ���ل »امليكرووي���ف«، بل 

ا�ستخدموه فقط من اأجل اإعادة ت�سخينها.

اإ�سعاع���ات »امليكروويف« ت���وؤدي اإىل ال�رشطان: 

خط���اأ، بالرغ���م من تداول ه���ذه ال�سائع���ة، اإل اأن 

اإ�سعاع���ات »امليكروويف« ل ت���وؤدي اإىل ال�رشطان 

باأي �سكل، فهذه الإ�سعاع���ات �سغرة جداً، وتعمل 

على حتريك اجلزيئي���ات يف الطعام لت�سخينه، ول 

تخ���رج ه���ذه الإ�سعاعات اإىل اخل���ارج اإل بكميات 

�سئيلة ل توؤثر على �سحة الإن�سان.

يجب النتباه اإىل املواد البال�ستيكية: �سح، يجب 

عدم ت�سخ���ني املاأكولت داخل العلب البال�ستيكية، 

لأنها توؤدي اإىل دخول املواد الكيميائية يف الطعام، 

واحلل الن�سب هو با�ستخ���دام الأطباق امل�سنوعة 

من زجاج اأو خزف.

امليكرووي���ف يوؤئ���ر �سلبًا على امل���واد الغذائية: 

خط���اأ، ت�سخني بع�ض املاأكولت ب�سكل عام يفقدها 

بع�ض املواد الغذائية املوجودة داخلها، خ�سو�سًا 

تلك الغني���ة بالفيتامني »C« وم�سادات الأك�سدة، 

لكن »امليكروويف« بحد ذاته ل ي�سّكل خطراً على 

الأطعمة، ول املغذيات.

حقائق وشائعات.. حول »الميكروويف«

قريبًا.. لن تحتاج إلى غسيل مالبسك


