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»أهل النظام« يجددون مؤسساته.. 
بشروطهم

يادلين يرسم لحلفائه األعراب 
خريطة استمرار العدوان على سورية

»التيار األزرق« إلى التقاعد.. 
و»البرتقالي« إلى الَعْسكرة؟
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ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 404
أميركا تكشف »المستور«.. وتهدد السعودية

أين أصبحت التسوية في سورية؟

»حركة األمة« تحتفل بذكرى 
المقاومة والتحرير

زين الدين عن »إميل لحود يتذكر«: 
وثيقة للوطن والتاريخ
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معركة الرقة القادمة.. 
بـين تقــاعــس الحلـفـــاء 

وحاجة واشنطن لالنتصار
س.
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احـتـفـــاًء بــاأجــواء عـيـد الـمقــاومـــة والتـحــريــر

وبــرعــــايــة وحــ�ضــــور

فخــامـة الـرئيـ�س اإميــل لـحـود

تت�ضـرف جـريـدة »�لثبات« بــدعوتـكم لـح�ضـور حـفل �إطـالق كـتـاب

اإميــل لـحــود يـتــذكــر

فــه �لأ�ضـتـاذ �أحمـد زيــن �لـديــن ـّ لـمـوؤل

�لـمكان: �ضـالـون كـني�ضـة مــار مـخـايـل - �لـ�ضـيـاح

ً
�لـزمـان: �خلمي�س �لو�قع يف 2 حزير�ن 2016 تـمـام �ل�ضاعة �خلام�ضة ع�ضر�



في عيد المقاومة والتحرير: 
إلى األجيال الصاعدة

�لـرئيـ�س �إمـيل لـحـود

خربُت لبنان و�ســـعب لبنان، من موقع �مل�سوؤولية، يوم كنُت �أتوىل 

قيادة �جلي�س على مدى �ســـنو�ت ت�سع، ورئا�سة �جلمهورية على مدى 

�ســـنو�ت ت�سع �أي�ســـًا، ما جعلني على متا�س مع �أحد�ث كربى ح�سلت 

خالل هذه �لفرتة، ور�ّســـخت لدي، نتيجة �الختبار، �قتناعات ال يجدر 

بي كما باأي م�ســـوؤول �أن يحفظها لنف�ســـه كاأنها ملك خا�س، يف حني 

�أنها ملك �لوطن و�ل�ســـعب.. �قتناعاتـــي تلك تنطلق من ثابتة لدي؛ �أن 

»�إ�رس�ئيل«، هذ� �لكيان �لغا�ســـب �لذي ُزرع يف فل�سطني بقوة �لغرب 

وعنجهيته، ف�ســـلب �أر�سًا و�رسّد �ســـعبًا وهدم دولة، �إمنا هو علّة كل 

�لعلل، ومكمـــن كل �الأخطار علينا، وهو يجثـــم على حدودنا وبع�س 

�أر�ســـنا، كما �أن �أخطاره تن�سحب على �سائر �أقطار �الأمة �لعربية، �لتي 

ال يبدو �أنها تعي حجمه و�آثاره..

»�إ�رس�ئيـــل« هي �أعتى دولة عدو�نية يف �لعامل، ذلك �أن من رعاتها 

�أمريكا و�ســـو�ها من دول �لغرب، وبع�س �أّمة �لعرب مع �الأ�ســـف، ممن 

خلع قناعه �ملزيف حديثًا، و«�إ�رس�ئيل« بالتايل ع�سية على �مل�ساءلة 

�لدولية عن جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �ســـد �الإن�سانية �لتي �رُتكبت وما 

تز�ل ُترتكب، بدء�ً من �حتالل فل�سطني بحجة �أنها �أر�س ميعاد �ليهود.

ـــْهينو� دينهم، و�أخذو� من �لتور�ة مالحـــم �لعنف �لقبلي �لقاتل،  �سَ

ون�سو� �لتعاليم �ل�ســـماوية �ل�سمحة، �أما فيما يخت�س لبنان، فعدو�ن 

»�إ�رس�ئيـــل« متكـــرر عليـــه، وهي ت�ســـعى �إىل تاأبيد جلوء �ل�ســـعب 

�لفل�ســـطيني وتوطنيه يف لبنان، بل حتى �إىل �قتالع فل�سطينيي 1948 

من �أر�ســـهم، بعد �أن �أ�سحو� مو�طنني »�إ�رس�ئيليني«، وذلك من منطلق 

عن�رسي و��ستيطاين و�إلغائي، متهيد�ً الإعالن »يهودية دولة �إ�رس�ئيل«، 

وعا�سمتها �لقد�س.

خـــرج �ملحتل من لبنان بانك�ســـار، وحتررت �الأر�ـــس بالقوة عام 

2000، وبانهز�م بعد عدو�ن �ســـيف 2006، فلم يغفر، وهو ي�سعى �ليوم 
بكل و�سائله �لبغي�ســـة �إىل �رسب لبنان من �لد�خل، مب�ساعدة رعاته 

�لغربيـــني و�خلليجيني، عـــن طريق دعم �الإرهـــاب و�لتكفري، و�غتيال 

رجـــاالت لبنـــان، و�إذكاء �لروح �ملذهبية و�لف�ســـاد، و�إغـــد�ق �ملال 

�ل�سيا�سي، و��ستتباع �سعفاء �لنفو�س.

 ينق�ـــسّ �لعدو »�الإ�رس�ئيلي« باملبا�رس وبالو��ســـطة �ملك�ســـوفة 

علـــى �ســـورية لتحطيم و�ســـط عقد �ملقاومـــة و�ملمانعة، وح�ســـار 

لبنان، وجتفيف رو�فد قوته �مل�ســـتمدة من معادلة »�ل�سعب و�جلي�س 

و�ملقاومـــة«، ويدعم بالعلـــن و�ل�رس ما ي�ســـمى »دميقر�طية �ل�رسق 

�الأو�ســـط �جلديد« و»�لربيع �لعربي«، �للذين ي�ستهدفان وحدة �الأمة 

�لعربية وقّوتها قبل �أي �سيء �آخر، فيبعرث قدر�تها ويذّكي لدى �سعوبها 

بذور �لفتنة على �أنو�عها.

�إن دولـــة تعجز عن معاجلـــة �أزمة �لقمامة الأ�ســـهر، كما �لكهرباء 

و�ملاء، وتعي�س على متا�س د�ئم مع �لال�ستقر�ر �ملايل و�الأمني، وتتنّكر 

ال�ســـتهد�ف مكّون مقاوم من مكوناتها، وتناأى بنف�ســـها عن نف�ســـها، 

وال تعترب من ما�ٍس كبري حتررت فيه �أر�ســـنا وحتقق فيه �نت�ســـارنا 

على عدو غا�ســـم، و��ســـتقر فيه �أمننا على �أعلى م�ستوى، وفق تقارير 

�الإنرتبول، وجوبهت فيه م�ساريع هدر �ملال �لعام بكل ما هو متاح يف 

نظامنا �ل�سيا�ســـي، هي دولة ال ميكن �أن تّدعي يومًا �لقدرة على ردع 

»�إ�رس�ئيل« عن �نتهاك وحدتنا و�سيادتنا و�رسذمة رو�فد قوتنا و�رسب 

��ستقر�رنا باالإرهاب و�لتكفري و�لعدو�ن، ما يجعل منا �سما�رسة �ل�رسق 

لدى هذه �لدولة �لعدوة و�لتو�سعية.

يـــا �أبناء وطني.. لبنان وديعة لديكم، فاأح�ســـنو� �ملحافظة عليها، 

وتثمريها وحت�ســـينها، مثل وزنات �الأناجيل، فتنالو� �رسف �ملو�طنية 

�لكرمية.

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

�نت�ـــرس �آل �حلريري يف �ســـيد�، والأن عدة 

فة من  �ل�سغل يف �لن�رس �ل�سيد�وي كانت موؤلَّ

�لرئي�س �حلريري و�لعّمة بهية و�أحمد �حلريري 

و�لرئي�س �ل�ســـنيورة، ب�ســـفته »ربيب« بيت 

�حلريري، فاإن هذ� »�لن�رس �لعائلي« ال ينفي 

د �لذي ورد يف در��سة �أجر�ها�خلبري  تاأكيد �ملوؤكَّ

�النتخابـــي عبدو �ســـعد يف ت�رسين �الأول من 

�لعـــام 2015؛عن �ســـمور يف تاأثـــري �الأحز�ب 

على �جلماهـــري، و�أن �حلزب �خلا�رس �الأول يف 

در��سته هو«تيار �مل�ستقبل«.

»تيار �مل�ســـتقبل« �لذي قام باالأ�ســـا�س 

على �ل�سخ�ســـانية �لعائلية، مل يت�ســـنَّ له 

ـــنية، لي�س فقط ب�سبب  �لتجذر يف �لبيئة �ل�سُّ

�لغيـــاب �ملبكـــر ملوؤ�س�ســـه �لرئي�ـــس رفيق 

�حلريري، وعـــدم �إمكانية جنله �ســـعد على 

�أن يكون �لبديل �ملقنع ال�ســـتكمال ما ُيعرف 

بـ»م�رسوع رفيق �حلريري«، نتيجة �ســـعف 

�الأد�ء �ل�سيا�سي و�ل�سّح �ملايل، بل ب�سبب ميل 

ـــني تاريخيًا للتنوُّع �ل�سيا�سي،  �ل�سارع �ل�سُّ

خ�سو�سًا بعد م�سل�ســـل �خليبات يف �لرهان 

على »�لربيع �لعربي«، وت�رسذم هذ� �ل�سارع 

بـــني �النتمـــاء �لقومـــي �لعربي �سيا�ســـيًا، 

و�النتماء �لديني �ملعتدل، وموجة »�الإ�سالم 

�ل�سيا�سي« �ملعا�رس �لتي بلغت عند �لبع�س 

حدود تكفري �أي �آخر.

ويف تقييمه للو�ســـع �النتخابي �لبلدي 

لـ»تيار �مل�ســـتقبل« على �متـــد�د �خلارطة 

�للبنانية، يقول �خلبري �ســـعد: مل يكن هناك 

مفـــرّ للرئي�ـــس �ســـعد �حلريري مـــن خو�س 

�النتخابـــات �لبلديـــة يف بريوت و�ســـيد�، 

بالنظـــر �إىل رمزيتهما، لكـــن نتائج بريوت 

�أثبتـــت �أن �حلريري كان ميكـــن �أن ُيخرق �أو 

ُيهزم لو حتالفت الئحـــة »بريوت مدينتي« 

مع �لوزير �ل�ســـابق �رسبـــل نحا�س وبع�س 

�لرموز �لنا�ســـطة على �مل�ستوى �الإ�سالحي. 

�أما يف �ســـيد� فاإن تديّن ن�سبة �القرت�ع فيها 

ر  عـــن �لعـــام 2010، هـــي نتيجة عـــدم توفُّ

�ملـــال �النتخابي كمـــا كان يف �النتخابات 

�ملا�ســـية. ويتابع �سعد: »�حلريري دخل يف 

تو�فقـــات يف كافـــة �ملناطـــق �الأخرى، ومن 

�ســـمنها طر�بل�ـــس، ومعركتـــه يف طر�بل�س 

حتديد�ً مبو�جهة ميقاتي و�ل�ســـفدي وكر�مي، 

�إ�ســـافة �إىل �خل�سومة مع ريفي، كانت حكمًا 

�ستكون خا�رسة بالن�سبة �إليه«، وعكار �أي�سًا 

�ستثبت، كما �أثبت �لبقاعان �الأو�سط و�لغربي، 

�أال وجود ُيذكر لـ»تيار �مل�ســـتقبل« كحركة 

�سيا�سية جماهريية بعد �الآن. 

»تيار �مل�ســـتقبل« منـــذ بد�ياته ما هو 

�سوى موؤ�س�سة عائلية، برد�ء �سيا�سي حزبي، 

و�نهيـــاره �جلماهـــريي يف عـــكار وطر�بل�س 

وبريوت و�لبقاع جاء نتيجة �لعجز �خلدماتي 

ملوؤ�س�ســـات �حلريري بالدرجـــة �الأوىل، و�إذ� 

كانت �خلدمات �ليومية �خلا�سة �لتي توؤديها 

�لنائب �ل�ســـيدة بهية �حلريري الأبناء �سيد� 

و�جلو�ر، كانت �لعامل �الأ�سا�س يف �النت�سار 

على �أ�ســـامة �ســـعد، فاإن هذ� �لن�رس �ليتيم 

هـــو عائلي بامتيـــاز، ولي�س كافيـــًا الإعادة 

�إحياء تيار �سيا�ســـي هو ذ�هب على �الأرجح 

�ىل �لتقاعد، ومر�كز »�مل�ســـتقبل« لن تكون 

م�ستقباًل �ســـوى مكاتب الآل �حلريري، ومر�كز 

خدمات �سخ�سية �سمن ما ت�سمح به �لظروف، 

الإقطاعيـــة عائليـــة جديدة �ســـالحها �ملال 

لك�ســـب �لفئات �ملحتاجـــة، و�نتهى �الإقطاع 

�ل�سيا�ســـي على »14 �آذ�ر«، خ�سو�ســـًا على 

�ملكونات �مل�سيحية، نتيجة عالقة عدم �لثقة 

مع »�لقو�ت �للبنانية«، و�نح�ســـار ح�ســـة 

�لنو�ب �مل�سيحيني م�ستقباًل، و�لذين يحملهم 

حاليًا �لرئي�ـــس �حلريري يف »جيبه«، مهما 

كان قانون �النتخاب �لعتيد.

�لعائلية �لتي حتكم على »�مل�ســـتقبل« 

كتيار �سيا�ســـي بالتقاعد، يعاين من بع�سها 

�لتيار �لوطني �حلـــر، الأن نتائج �النتخابات 

�أثبتـــت �أن �لعماد عون مل يخ�رس يف جونيه، 

لكنه مل ينت�رس كما ي�ســـتحق يف عا�ســـمته 

�ل�سيا�سية، وخ�ســـائره يف �ملنت لي�ست فقط 

يف �أنه كان بحاجة �إىل �لتحالفات ملو�جهة 

»حمدلة« �مُلر، بقـــدر ما �أن »�لتيار« عا�س 

�إرباكات �الأد�ء �ل�سعيف وغري �مللتزم لنو�به، 

ولي�ست �لنتيجة �ل�ساحقة �ملاحقة يف �حلدت 

ذ�ك �ملوؤ�رس على �أن »�لتيار« موجود �سيا�سيًا 

على �الأر�س، بقدر ما �أن �حلدت قلعة عونية؛ 

كما و�ســـفها �ملنا�سل �لعوين �الأقوى �لنائب 

حكمت ديـــب، و�لفوز يف جزين كان �أي�ســـًا 

عونيـــًا، وكانت بلدة »�ملكنونية«؛ م�ســـقط 

ر�أ�ـــس �لعماد عون، عرو�ـــس �ملهرجان طيلة 

�لنهار، ال�ستدر�ر �لتعاطف مع »�بن جزين«، 

ونتائج جبل �لريحان ل�سالح �ملر�سح �لفائز 

�أمـــل �أبو زيد �أثبتت �أن حزب �هلل كان �ل�ســـند 

�الأول للفوز، و�أن �لرئي�س بري �نكفاأ فعاًل عن 

�ملنازلة يف �نتخابات فرعية.

�الأزمة �لعائليـــة �لتي يعاين منها �لتيار 

�لوطني �حلر لي�ست يف رئا�سة �ل�سهر جرب�ن 

با�ســـيل لـ»�لتيـــار«، بل يف تزكية �ل�ســـهر 

لرئا�ســـة تيار يحمـــل لو�ء �الحتـــكام لر�أي 

�ل�ســـعب، فكانت �لتزكية بد�يـــة �الأزمة، مع 

وجود مناكفة د�خليـــة، �إىل �أن كانت معركة 

جونية، فنزل �لعميد �ســـامل روكز �إىل �ساحة 

معركتها �لبلدية، كقائد لبناين تطغى �سفاته 

�لوطنية ومناقبيته �لع�ســـكرية على �ســـفة 

�لقر�بة للعماد عـــون، وبد� وكاأنه لي�س فقط 

�خلليفة �ملنتظر لرئا�سة �لتيار و�إعادة جمع 

�ل�سمل �لعوين �مل�سّتت، بل لتاأمني ��ستمر�رية 

»�لعونية« كحالة �سعبية م�سيحية وطنية، 

حتتـــاج د�ئمـــًا �إىل ترياق مدر�ســـة �جلي�س 

�للبناين، الأنها يف �الأ�ســـا�س وليدة �ملوؤ�س�سة 

�لع�سكرية ور�ف�ســـة للفكر �مليلي�سيوي، ولن 

ت�ســـتمر هذه �حلالة �لنخبوية �ســـوى حتت 

مظلة �جلي�س �للبناين و�ـــرسف �النتماء �إىل 

�لع�ســـكر، و�إذ� كان ال بد للتيار �لوطني �حلر 

�أن ينمـــو ويتطور، فاإن �لعميد �ســـامل روكز 

هو �ملنقذ دون �ســـو�ه، وقدر هـــذ� �لتيار �أن 

��ستمر�ريته هي رهن �رتباطه بقيادة �ل�سباط 

�ملتقاعديـــن، ليبقـــى �لتيار �جلـــارف على 

�متد�د لبنان، حاماًل لو�ء �النتماء للع�ســـكر، 

و�لتحالـــف مـــع �ملقاومة �ســـمن �ملعادلة 

�لثالثية: »�جلي�س و�ل�سعب و�ملقاومة«.

اأمني اأبورا�شد

أحــداثأحــداث2

�لعائلية �لتي حتكم على »�مل�ستقبل« بالتقاعد هي نف�سها �لتي يعاين منها »�لتيار �لوطني �حلر«  )�أ..ف.ب.(

»التيار األزرق« إلى التقاعد.. و»البرتقالي« إلى الَعْسكرة؟

إذا كان ال بد للتيار الوطني 
الحر أن ينمو ويتطور فإن 

العميد شامل روكز هو 
المنقذ دون سواه
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همسات

¡ تز�وج �نتخابي
يحر�س �أن�سار �لرئي�سني �سعد �لدين �حلريري 

وجنيــــب ميقاتــــي علــــى ترويج �لتــــز�ُوج 

�النتخابــــي بينهما يف طر�بل�س، على قاعدة 

�لعد�ء �مل�ســــرتك لوزير �لعــــدل �أ�رسف ريفي، 

وخوفــــًا من �أن ي�ســــّجل مر�ســــحوه للبلدية 

�أرقامًا عالية.  

¡ لوال ريفي
ي��ردد �أن�ص��ار وزير �لع��دل �أ�رشف ريف��ي �أنه 

ل���ال وج�ده على ر�أ���س م�ؤ�ص�ص��ة �أمنية �أثناء 

ت�يل �لرئي�س جني��ب ميقاتي �حلك�مة، لكان 

»�حلريري���ن« و»�مليقاتي���ن« يف طر�بل���س 

قابعني �الآن يف �ل�صج�ن، وكل �لتهم و��صحة، 

وال تقبل �لنقا�س.

¡ �لت�سطيب �مل�سبوه
ت�ساءلت م�سادر يف �لتيار �لوطني �حلر عن 

�رس لعبة �لت�ســــطيب �ملق�ســــودة يف الئحة 

�نتخابــــات بلديــــة جزيــــن، �ملدعومــــة من 

»�لتيــــار«، الأربعة من نا�ســــطي »�لتيار«، 

بينهم رئي�س �لالئحة، ووجدت فيها حماولة 

غري بريئــــة �أبد�ً، كان هدفها �إ�ســــقاط رئي�س 

�لالئحة، �لذي بقي حتــــى ظهور نتائج �آخر 

�سندوقني مهدَّد�ً بال�سقوط.. �إ�سافة �إىل �لهدف 

�أع�ســــاء معّينني يحتلون  �مل�ســــبوه بجعل 

�ملرتبة �الأوىل بني �لفائزين.

¡ ��ستعد�د�ً لالنتخابات �لنيابية
ك�ص��فت م�ص��ادر �أك��ر م��ن تي��ار �صياي�ص��ي 

�أن��ه ب��د�أت فع��اًل �ال�ص��تعد�د�ت لالنتخاب��ات 

�لنيابي��ة، �لت��ي مل يعد تف�ص��لنا عنها �ص���ى 

�ص��نة و�حدة. وُعلم من هذه �مل�ص��ادر �أن هذه 

�لتي��ار�ت و�الأحز�ب ب��د�أت بالبحث جديًا يف 

ل��ني، و�لبحث عن 
َ
�أ�ص��ماء �ملر�ص��حني �ملحتم

وج�ه جديدة بداًل من وج�ه قدمية يف �لندوة 

�لنيابية.

¡ حزب �هلل كان �الأكرث ح�سور�ً
ر�أى دبلوما�سي عربي يف بريوت �أن �خلطو�ت 

�ل�ســــعودية يف لبنــــان حتمل منــــذ �أكرث من 

�ســــهرين �أهد�فًا حمددة من موقفها �ملت�سّنج 

من حزب �هلل، وهي تقود حربًا دبلوما�ســــية 

و��سعة �ســــده يف كل �ملحافل �لدولية.. لكن 

ما لفت هذ� �لدبلوما�ســــي، �أن »�حلزب« كان 

�حلا�ــــرس �الأبرز و�الأهم و�الأكرث �ســــطوعًا يف 

ع�ســــاء �ل�ســــفري علي عو��س �لع�سريي، رغم 

عــــدم ح�ســــوره، الأن �ل�سخ�ســــيات �حلليفة 

للحزب لو مل تتّم دعوتها للع�ســــاء �ملذكور، 

لكانــــت �ّتهمــــت �ل�ســــعودية باأكــــرث ما هي 

متهمة.. وو�سف هذ� �لدبلوما�سي ذ�ك �لع�ساء 

بـ»ع�ساء عزل حزب �هلل«، لكن �ل�سحر �نقلب 

على �ل�ســــاحر، وكانت �سلة �لع�سريي فارغة، 

و�سقطة �سعودية مدّوية.

¡ تهديد �سعودي بـ»قطع �لرزق«
م�ص���ؤول  ع��ن  �ص��ع�دية  �أو�ص��اط  نقل��ت 

��ص��تخبار�تي يف �ململكة، ت�جيه �إنذ�ر �أ�ص��به 

بتهدي��د ل�زير لبن��اين ولرجل �أعم��ال لديهما 

باإنه��اء  �ل�ص��ع�دية،  م��ع  عامل��ة  ���رشكات 

�أعمالهم��ا وتفلي���س �ل���رشكات �إذ� ت���ص��ال، 

ملجرد �لت���صل، مع جهة لبنانية فاعلة جد�ً.

¡ جتاُهل.. للعودة مرغمًا
يجــــزم مقربــــون مــــن وزير حــــايل �أن جهة 

�سيا�ســــية تتعمد جتاهله، من �أجل �أن يذهب 

�إىل �أعتاب زعيمها »�جلاهل« وتقدمي �لوالء 

و�لطاعة، ومن ثم �إطالق »ر�سا�سة �لرحمة« 

عليه �سيا�ســــيًا، وهذ� لن يحدث، الأن �لغطاء 

�خلا�ــــس بــــه ما يــــز�ل فاعاًل، وعمــــا قريب 

�سيندمون.

لن يطـــول �لتهاء �للبنانيـــني باالنتخابات 

�لبلدية و�الختيارية، ونتائجها، �لتي �أُجنز ق�سم 

كبري منهـــا بالتزكية، كتعبري عـــن رف�س فكرة 

�الحتكام �إىل �أ�سو�ت �ل�سعب من �الأ�سا�س، حتى 

يتم �إدخالهم يف ملهاة جديدة ت�سعهم يف د�ئرة 

»جدل بيزنطـــي«، حترّيهم بني �لقبول باأولوية 

�إقر�ر قانون �نتخاب حديـــث، و�نتخاب جمل�س 

نيابي جديد على �أ�سا�سه، وبني �أولوية �نتخاب 

رئي�س للجمهوريـــة، من قَبل جمل�س نيابي غري 

منتَخـــب من �ل�ســـعب، مدَّد لنف�ســـه، بغفلة عن 

�ل�ســـعب، مرتني، مبا ي�ســـمح له بوالية كاملة 

حتى 20 حزير�ن 2017.

�أو�ساط �سيا�سية لبنانية ترى �أن بع�س �لطبقة 

�ل�سيا�سية ��ســـطر �إىل �لقبول باإجر�ء �نتخابات 

بلديـــة و�ختيارية، الإلهاء �لنا�س عن ف�ســـائح 

�لنفايات و�ســـم�رس�تها، وف�ســـائح »�الإنرتنت« 

و�الت�ســـاالت غري �ل�رسعيـــة و�رسقاتها، وكذلك 

عن ف�ســـائح �لف�ســـاد د�خل موؤ�س�سة قوى �الأمن 

�لد�خلي، �لتي كان �لف�ســـل و�جلـــر�أة ملديرها 

�لعام �للو�ء ب�ســـبو�س يف �سحب �لغطاء عنها، 

حتى ��ســـطر بع�س �لطبقة �ل�سيا�سية �ل�سانعة 

لهذ� �لف�ســـاد، �إىل جمار�ة �لنا�ـــس يف �لقول �إن 

�لنظـــام يف لبنان منهـــار، وال دولة فعلية فيه، 

بعد �أن �أكل �لف�ساد �الأخ�رس و�لياب�س من خري�ته.

وتقول تلك �الأو�ســـاط �إن �إجـــر�ء �النتخابات 

�لبلديـــة، وكذلك �النتخابـــات �لفرعية �لنيابية 

يف ق�ســـاء جزين، ك�ســـف كذب حجج و�أ�سباب 

�لتمديد �ملعَلنة للمجل�س �لنيابي، الأن �ل�ســـبب 

�لفعلي �لذي بات معروفًا من قَبل �للبنانيني، �أن 

بع�س �أهل �ل�ســـلطة يرف�سون �إجر�ء �النتخابات 

�لنيابية يف ظل �ل�ُسّح يف �ل�سيولة �ملالية �لتي 

يعانون منها، و�لتي ووجهت با�ستنكاف �رس�ئح 

و��ســـعة من �لناخبني، ممن �عتادو� تلّقي �ملال 

ه �إىل �سناديق  �ل�سيا�سي و�النتخابي، عن �لتوجُّ

�القرت�ع، كما �أن هذ� �ل�ســـح، يف �لوقت نف�ســـه، 

�أ�سعف �ملوقف �لتفاو�سي للجهات �لتي تعّودت 

على ت�ســـكيل »حمادل نيابية«، ولو�ئح بلدية 

معلَّبة، حتى بتنا نرى م�ســـهد�ً ال ت�سّدقه �الأعنُي 

يف �نتخابات بلدية بريوت، كمثال، حيث حتالف 

فيها �الأ�ساد، فيما حتاربا يف �أماكن �أخرى، بكل 

قو�هما!

وتلفت �الأو�ســـاط �إىل �آخر عرو�سات �مل�رسح 

�ل�سيا�ســـي �ملفتـــوح، و�ملرت�وحة بـــني مبادرة 

رئي�ـــس �ملجل�ـــس �لنيابـــي �ملثلَّثة �الأ�ســـالع، 

و�لر�ميـــة �إىل �إيجاد خمرج لالأزمة �ل�سيا�ســـية، 

�لقائمة علـــى عقم �إعادة تكوين �ل�ســـلطة، من 

خـــالل �لتمديـــد، وتعطيل �لت�رسيـــع يف �لوقت 

نف�ســـه، من خالل تعطيل عمـــل جمل�س �لنو�ب، 

وحما�ـــرسة عمـــل �حلكومة ب�ـــرسوط و�رسوط 

م�ســـادة، وبالتايل �إعد�م �لنظـــام، �لذي مل تبَق 

منه غري رو�ئح �لف�ســـاد �لتي �أزكمت كل �الأنوف، 

وبني �لت�رسيحات �ملتكررة لوزير �لد�خلية نهاد 

ة عن موقف »تيار �مل�ستقبل«  �مل�سنوق، و�ملعربرِّ

وحلفائه، و�لر�ف�سة الإجر�ء �النتخابات �لنيابية 

قبـــل �نتخاب رئي�ـــس للجمهوريـــة، وكاأننا يف 

خالف بني من يريد و�ســـع �حل�سان �أمام عربة 

لة، وبني من يريد �أن جترّ �لعربة �حل�سان. معطَّ

لكـــن �خلطري، بـــر�أي �الأو�ســـاط �ل�سيا�ســـية 

مة  ذ�تهـــا، �أن �أركان �لطبقة �ل�سيا�ســـية �ملتحكرِّ

برقـــاب �لبـــالد و�لعبـــاد، يّتجهـــون �إىل مترير 

حيلة الإطالة عمر �حتكارهم لل�ســـلطة و�حلكم، 

وجتديـــد نظامهم وفق �رسوطهم، ومبا ينا�ســـب 

م�ساحلهم، وقطع �لطريق على �إمكانية م�ساركة 

باقي �لقوى �لفاعلـــة يف �حلكم، و�لتي يتيحها 

نظـــام �النتخاب �لن�ســـبي، فيما لـــو �أُقرّ، وهذه 

�حليلة لي�ست �سوى �لرتويج لـ«قانون �النتخاب 

�ملختلـــط«، �لذي هـــو يف حقيقة �الأمـــر �إعادة 

تف�ســـيل ورتق لعور�ت قانون �ل�ســـتني �ل�سيرِّئ 

�لذكـــر، �لذي يوجد �ســـبه �إجمـــاع لبناين على 

رف�ســـه و�لتخلُّ�س منـــه، باجتاه �إقـــر�ر قانون 

حديث يعتمد �لن�ســـبية و�لدو�ئر �لو��ســـعة، الأن 

قانون �ل�ســـتني و�سع �ل�سلطة باأيدي من يح�سل 

علـــى 51 يف �ملئة من �ملقرتعني، وهم �لقلة من 

�لناخبني، وجعل �أكرثية �للبنانيني خارج د�ئرة 

�لتمثيل، الأن معظمهم ي�ســـتنكف عن �مل�ساركة 

يف �نتخابـــات ال حتمل �أي �أمـــل يف �لتغيري �أو 

يف حماربـــة �لف�ســـاد و�لفا�ســـدين، وقد جاءت 

�النتخابـــات �لبلديـــة و�الختياريـــة، و�نتخاب 

نائب جزين، لتحمل ر�ســـائل بالغة �الأهمية عن 

حاجة �لنظام و�لطبقة �ل�سيا�ســـية �إىل �ل�رسعية 

�ل�ســـعبية لتعومي �أنف�ســـهم، والإعادة �لروح �إىل 

موؤ�س�ســـات �لدولة و�حلكم، ما يطرح ��ستفهامًا 

كبـــري�ً عن �ملانـــع من �إعادة �لـــروح �إىل موقع 

رئا�ســـة �جلمهورية، عرب �الحتـــكام �إىل �لنا�س، 

وجعل �ختياره باأيدي �للبنانيني، فيو�سع بذلك 

حد لعار �نتظـــار �ملبادر�ت و�حللول �خلارجية، 

فرن�ســـية كانت �أم عربية، وتعاد �لكر�مة لدولة 

ونظام مل يَر فيه �أربابه �ســـوى �سوق لل�سم�رسة، 

وباب لل�رسقة و�الإثر�ء �ل�رسيع.

عدنان ال�ساحلي
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هل �لهدف هو قطع �لطريق على �إمكانية م�ساركة باقي �لقوى �لفاعلة يف �حلكم؟

»أهل النظام« يجددون مؤسساته.. بشروطهم

»قانون االنتخاب المختلط« 
هو إعادة تفصيل ورتق لعورات 

ئ الذكر قانون الستين السيِّ
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يادلين يرسم لحلفائه األعراب خريطة استمرار العدوان على سورية
كان الفت���ًا قبل �أ�س���ابيع مقال ملدير 

مرك���ز �الأبح���اث �لقوم���ي يف »�لدول���ة 

�لعربي���ة«؛ �جلرن�ل �ل�س���هيوين عامو�س 

يادلني، يف جريدة »يديعوت �حرونوت«، 

�لذي �س���دد فيه على �رضورة �النتقال �إىل 

مرحلة جديدة من �حلرب على �سورية، من 

خالل �النخر�ط �ملبا�رض جلي�س �لعدو يف 

�حلرب �لعدو�نية �لكونية على �سورية.

كان  باملنا�س���بة  وه���و  يادل���ني، 

�س���ابقًا لال�س���تخبار�ت �لع�سكرية  مدير�ً 

�ل�سهيونية، يعود �إىل �لتجربة �ل�سهيونية 

مع لبنان باإحيائه فكرة �ل�رضيط �حلدودي 

�ملحت���ل �ل���ذي بد�أ م���ع �لر�ئ���د �لعميل 

�مل�رضطن �س���عد ح���د�د و�لل���و�ء �خلائن 

�نط���و�ن حل���د، لكنه يط���وره �إىل �رضورة 

�نبثاق ه���ذ� �ل�رضيط بالتعاون مع �الأردن 

مبا����رضة، وبتن�س���يق فعل���ي وعملي مع 

�ململكة �لعربية �ل�س���عودية �سيا�سيًا، من 

خالل مزيد من �لتو��س���ل ب���ني �لريا�س 

وتل �أبي���ب، وهو ما بد�أ ُيرتجم باأ�س���كال 

متنوع���ة، من خالل �للق���اء�ت �ملختلفة، 

�لدبلوما�سية  �مل�س���تويات  �س���تى  وعلى 

و�ل�سيا�سية و�ال�ستخبار�تيه، وع�سكريًا من 

خالل ت�سجيع �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

على �سخ �ملزيد من �مل�سلحني وم�ساعدة 

�ملجموعات �مل�س���لحة ماليًا وت�س���ليحًا، 

باالإ�س���افة �إىل ح����سّ �لقي���ادة �مل�رضية 

بتقدمي �س���تى و�سائل �لرتغيب و�لرتهيب، 

لدفعها نحو �لعد�ء مع دم�سق؛ على نحو 

ما كان علي���ه زمن »�الإخ���و�ين« حممد 

مر�س���ي، ويف كل �حل���االت، �إذ� م���ا مانع 

�لرئي�س �مل�رضي يف ذلك، يكون دفع م�رض 

نح���و مزيد من �لتوتر�ت و�خل�س���ات، الأن 

تاأثري على �ملجموعات  �لكاز«  ل�«مملكة 

�الإرهابية �لتي تعمل يف �س���مال �سيناء، 

وه���و م���ا يالحظ ت�س���اعده رغ���م منح 

�مللك �س���لمان �لدكتور�ه �لفخرية، و�إعالن 

�ل�سي�س���ي عن تنازله عن �جلزيرتني، وكل 

ذل���ك تر�فق مع �إعالن �لكيان �ل�س���هيوين 

�سم ه�سبة �جلوالن.

�لع���ودة �إىل �مل�رضوع �لقدمي - �جلديد 

وطرحه م���ن قبل و�حد يعت���رب من كبار 

يف  �ل�س���هيونية  �ل�سيا�س���ات  و��س���عي 

�ملنطق���ة، ج���اءت يف وقت ب���د�أ �جلي�س 

�نت�س���ار�ت  يحققون  وحلفاوؤه  �ل�س���وري 

نوعية �أحلقت �أفدح �خل�س���ائر بع�سابات 

�الإره���اب و�لتوّح�س و�لتكف���ري، �ملتعددة 

�جلن�س���يات، ويف وق���ت برز تع����رُّ بائع 

�لكاز �لعربي �لكبري يف �س���تى �ملو�جهات 

و�مل�ساريع، �سو�ء على �مل�ستوى �لد�خلي، 

حيث ف�س���حت تط���ور�ت �لطبيعة حقيقة 

�الإن�ساء�ت و�لبنى �لتحتية، فع�رض دقائق 

م���ن �الأمط���ار �لغزيرة خرّب���ت كل �لبنى 

�لتحتية يف ج���دة وغريها، �إ�س���افة �إىل 

ُقدِّرت  �خل�س���ائر �لب�رضية، و�ملادية �لتي 

باملليار�ت، باالإ�سافة طبعًا �إىل �ل�رض�عات 

�لد�خلي���ة بني �أجنحة �الأ����رضة �حلاكمة، 

ب�سكل بات �أوالد �سلمان، وعلى ر�أ�سهم ويل 

ويل عه���ده جنله حممد، يخ�س���ون من �أي 

هدنة يف �ل�رض�ع���ات �لد�خلية �ملحتدمة 

على �لنفوذ و�ل�س���لطة و�ل����رضكات، وهذ� 

م���ا ينعك�س عل���ى �مل�س���توى �خلارجي 

يف �مليادين �لتي �أ�س���همو� يف �إ�س���عالها، 

وي�س���اركون فيها بر�ً وبحر�ً وجو�ً ب�سكل 

مبا����رض، كحال �ليم���ن، �أو غ���ري مبا�رض 

كحالهم يف �س���ورية و�لع���ر�ق، من خالل 

دعمهم �لع�س���ابات �الإرهابية وت�سليحها 

ومتويله���ا، �أو كحالهم يف م�رض، حيث ما 

ز�لت �ملهمة �لكربى �أمامه���م �إبقاء �أر�س 

�لكنان���ة يف �رض�عات د�ئمة وم�س���تمرة، 

وم���ن هنا ياأت���ي متويله���م لالإرهاب من 

جهة، و�ل�س���غط على �لقي���ادة �مل�رضية 

من جهة ثانية، م���ن �أجل �أال تلعب م�رض 

دوره���ا �لقيادي يف �ملنطق���ة، و�لذي من 

�س���اأنه �أن يقلب مقايي�س �ملنطقة.. وهنا 

يكمن بيت �لق�س���يد، الأن �نت�س���ار �سورية 

و��ستمر�ر حتقيق �جلي�س �ل�سوري وحلفائه 

�النت�س���ار�ت، يعني يف نتيجته �حلتمية 

�حتم���ال تكي���ف �لقي���ادة �مل�رضية مع 

�نت�سار�ت �الأ�س���د �مليد�نية، وف�سل �أهد�ف 

�لع���دو�ن، خ�سو�س���ًا �أن »�الإ�رض�ئيل���ي« 

وبائع �لكاز يكت�سفون بامللمو�س �أن قادة 

غربيني وم�س���وؤولني عرب���ًا �لذين حتدثو� 

طوي���اًل ومر�ر�ً ع���ن رحيل �الأ�س���د، باتو� 

يف ع���د�د �ملوتى، �أو رحلو� عن �ل�س���لطة، 

وبقي �الأ�س���د، ومنهم على �سبيل �ملثل ال 

�حل����رض: نيكوال �س���اركوي، و�آالن جوبيه، 

و�مللك عب���د�هلل �آل �س���عود و�ب���ن �أخيه 

وزير �خلارجية �س���عود �لفي�سل، وقبلهما 

�الأمري�ن �سلطان ونايف، و�ل�سجني حممد 

مر�سي، و�أحمد د�ود �أوغلو، ونبيل �لعربي، 

وحمد� قطر.. وهلم جر�.

ب���اأي ح���ال، فيادلني ي���رى �رضورة 

لالنخر�ط �لع�سكري �ل�سهيوين يف �حلرب 

على �س���ورية وحلفائها، و�رضورة �نخر�ط 

ه،  �الأردن ودع���م �ل�س���عودية له���ذ� �لتوجرُّ

خ�سو�س���ًا �أن على �جلبهة �لفل�س���طينية 

ما ي�سمح بذلك، من خالل ��ستمر�ر �سلطة 

ر�م �هلل بالتن�س���يق �الأمني مع �لعدو من 

جهة، وعدم �تخ���اذ �أي موقف من جامعة 

�الأعر�ب باتهام �ملقاومة �للبنانية وحزب 

�هلل باالإره���اب من جه���ة ثانية، ويف ظل 

�لهدنة غري �ملعَلنة مع »حما�س«، وعدم 

�تخاذ �الأخرية �أي موقف ب�س���اأن �الأكاذيب 

�الأعر�بية، خ�سو�س���ًا �ل�س���عودية، �س���د 

�ملقاومة يف لبنان، حتى �أنها مل ت�س���در 

كلم���ة ��س���تنكار و�حدة الغتي���ال عميد 

�الأ����رضى �ملحرري���ن �س���مري �لقنطار، وال 

�لقائد �جلهادي م�سطفى بدر �لدين، �إكر�مًا 

للدوحة و�لريا�س من جهة ثالثة.

�حلقيقة �لو��س���حة �لت���ي ينطق بها 

يادل���ني، ه���ي �أن �حل���رب على �س���ورية 

تخ���دم �لكي���ان �ل�س���هيوين، �ل���ذي جّند 

خلدمته وخدمة م�ساحله، و�لتعوي�س عن 

هز�ئمه، ب���دء�ً من �أيار ع���ام 2001 مرور�ً 

بهزميت���ه يف مت���وز - �آب 2006 وبحرب 

غ���زة، حكومات �لع���دو�ن عل���ى �لدولة 

�لوطنية �ل�سورية، بقياة �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية، وبالطبع بامل�س���اركة �لعملية 

لدول �إقليمية، كال�سعودية وتركيا وقطر.. 

وبع�س �لد�خل �للبناين.

�ل�سيد ن�رض�هلل �أكد يف �إطاللته �الأخرية 

�أن �ل�رض�ع يف �سورية م�ستمر، م�سدد�ً على 

�أن »�الآتي هو �النت�سار يف �سورية«، وهو 

ما �أعاد عليه �لتاأكيد يف خطابه يف عيد 

�ملقاومة و�لتحرير.

�أحمد زين �لدين

هل ت�ستغرق ا�ستعادة الرقة وقتاً طوياًل؟

هل العلويون جالية أجنبية في طرابلس؟
�س���ّكلت �النتخاب���ات �ملحلية فر�س���ة لتظهري 

�مل�س���هد �ل�سيا�س���ي �جلديد يف �لبلد، ال�سيما بعد 

�نف���ر�ط عقد فري���ق »14 �آذ�ر«، ون�س���وء نوع من 

تكتالت مذهبية، خا�س���ت غمار �لبلديات �س���ويًا؛ 

على غر�ر م���ا حدث يف زحلة وجزي���ن و�لنبطية، 

�إ�سافة �إىل �لتحالف بني �لثنائي كر�مي - ميقاتي 

�الإ�س���المية«  مع »تيار �مل�س���تقبل« و»�جلماعة 

نيني، ما  و»�الأحبا�س«، و�س���و�هم من �الأطر�ف �ل�سرُّ

يوؤ����رض �إىل �إنتهاء �الأحادية �حلريرية يف �ل�س���ارع 

���ني، و�لتي ��س���تاأثرت بقر�ره منذ �لعام 2005،  �ل�سرُّ

وبالتايل بدء مرحلة جديدة، قائمة على تفاهمات 

���نية، قد تكون غري معَلنة، لكنها  بني �ملكونات �ل�سرُّ

مرتكزة على مبد�أ »قبول �لر�أي �الآخر«، ال�سيما يف 

�ساأن �لتطور�ت يف �ملنطقة.

غ���ري �أن �لوزير �أ�رضف ريفي و�لنائب م�س���باح 

�الأحدب مل يدخال يف »�لقائمة �لتو�فقية«، فاالأول 

مايز�ل يعي�س �سيا�س���يًا على م���ا تبّقى من ذيول 

�الحتقان �ملذهبي و�ل�سيا�س���ي �الآيل �إىل �النح�سار، 

وبالتايل �نته���اء دور ريفي عند �نته���اج »�لتيار 

�الأزرق« �سيا�سية �حلو�ر �حلقيقي وقبول �الآخر، �أما 

�لثاين فلديه �عتبار�ت خا�س���ة به، ويعترب �أن لديه 

تاأييد�ً �سعبيًا كبري�ً قد يوؤّهله للفوز يف �النتخابات 

�لبلدية، ح�سب م�سادر �أهلية طر�بل�سية.

لكن يف �لوقت عينه، �س���ابت ه���ذه �لتفاهمات 

عيوب وم�ساوئ، متثلت يف تهمي�س متثيل �لطائفة 

�الإ�س���المية �لعلوية، وتغيبه���ا، ومعاملتها كاأنها 

جالية �أجنبي���ة يف طر�بل����س، وفر�س »ممثلني« 

عنه���ا يف »�لالحت���ة �لتو�فقي���ة«، �أحده���م تابع 

ل�»تيار �حلريري«، دون �لوقوف على ر�أي �ملجل�س 

�أ�س���وًة باملر�سحني �مل�سيحيني  �الإ�سالمي �لعلوي؛ 

على �لقائمة نف�س���ها، �لذين نال���و� بركة مر�جعهم 

�لروحي���ة يف �لفيحاء، وكاأن هناك ق���ر�ر�ً خارجيًا 

لالإمعان يف �سيا�س���ة عزل �لطر�بل�سيني �لعلويني 

عن مدينتهم، و�إق�س���ائهم عن �مل�ساركة يف �إمنائها، 

ب���داًل من ��س���تغالل �لفاعليات �لطر�بل�س���ية ظرف 

�النتخاب���ات للّم �ل�س���مل �لطر�بل�س���ي، على غر�ر 

�مل�ساحلة �ل�س���هرية �لتي �أقيمت بني �لرئي�س �سعد 

�حلريري و�لزعيم �لر�حل علي عيد يف منزل �ملفتي 

مالك �ل�س���عار يف �لفيحاء، لط���ي مرحلة ما كان 

ُيعرف ب�»جوالت �ال�ستباكات«.

ويف هذ� �ل�سدد، ت�سري م�سادر �إ�سالمية طر�بل�سية 

�إىل �أن �أيًا من �الأطر�ف �لفاعلة يف عا�سمة �ل�سمال 

مل يج���روؤ على �ملب���ادرة الإمتام �مل�س���احلة بني 

مكونات �ملدينة، خوفًا على �أو�ساعهم �النتخابية، 

كون بع�س ذيول �القتتال ماتز�ل قائمة.

�أم���ا يف �س���اأن �لتمثي���ل �مل�س���يحي يف �لالئحة 

�ملذك���ورة، فتلفت �مل�س���ادر �إىل �لثنائ���ي ميقاتي - 

�حلري���ري �آث���ر توزيع �ملقاع���د �لبلدية �ملخ�س�س���ة 

للم�س���يحيني على »تيار �ملرده«، �إ�سافة �إىل �لنائب 

روبري فا�سل، ملا له من قرب جغر�يف وُبعد �جتماعي 

بني طر�بل�س وزغرتا، ال�سيما بعد �لتقارب �لر�هن بني 

�حلريري و�لنائب فرجنية، كذلك �أ�سهم دعم »�ملردة« 

يف فوز نقيب �الأطباء يف �ل�سمال، و�لقريب من ميقاتي، 

ك بالتحالف بني  �الأمر �لذي �سّكل حافز�ً �إ�سافيًا للتم�سرُّ

�لثنائي و�لتيار �ملذكورين.

وتوؤكد �مل�سادر �أن �لقوى �مل�سيحية �ملوجودة على 

�ل�ساحة �لطر�بل�سية مل تتو�سل �إىل تفاهم م�سرتك يف 

�ل�س���اأن �لتمثيل �مل�س���يحي يف �ملجال�س �ملحلية يف 

مدينتي طر�بل�س و�مليناء، ب�سبب �خلالفات �ل�سيا�سية 

بينها، رغم �لطابع �الإمنائي لالنتخابات �لر�هنة.

وتعترب �مل�سادر �أن �إق�ساء مر�سحي �لتيار �لوطني 

�حل���ر عن �للو�ئح �لتو�فقية يف �ملدينتني �ملذكورتني، 

ياأتي يف �سياق �الإ�س���هام يف حماولة تطويق ح�سور 

�لعماد مي�س���ال عون يف لبنان �ل�س���مايل، غري �أن هذ� 

�الأمر غري ُمد يف �ل�سيا�س���ة، ال�س���يما بعد فوزه يف 

كربى �ملناطق �مل�سيحية.

ح�سان �حل�سن

السعودية مستمرة 
في ضغطها على مصر كي 

ال تلعب دورها القيادي 
في المنطقة.. والذي 

من شأنه قلب المقاييس
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بالرغم من ق�ساوة م�ساهد �لقتل و�لتفجري�ت 

�النتحاري���ة �لت���ي ح�س���لت يف كل م���ن جبلة 

وطرطو����س، و�لت���ي ر�ح �س���حيتها �ملئات من 

�ل�س���هد�ء و�جلرحى، �إال �أن م�س���هد �حلقد و�لدماء 

�مل�س���فوحة ظلمًا �ل���ذي تزرع���ه »د�ع�س« يف 

خمتلف �أنحاء �ملنطقة �لعربية؛ من �س���ورية �إىل 

�لعر�ق، فاليمن وليبيا وغريها، مل يحجب �الأنظار 

عن �ملعرك���ة �ملفرَت�س �أن �الأمريكيني يتح�رّضون 

لها لتحرير �لرق���ة من »د�ع�س«، معتمدين على 

»قو�ت �سورية �لدميقر�طية«، وعمادها �الأ�سا�سي 

�لقو�ت �لكردية.

وق���د تك���ون �الأنب���اء �ل���و�ردة من �ل�س���مال 

�ل�س���وري، بعد زيارة قائد �لق���و�ت �الأمريكية يف 

�ل�رضق �الأو�س���ط جوي فوتيل، وقبلها زيارة بريت 

ماكغ���ورك؛ �ملبعوث �خلا����س للرئي�س �الأمريكي 

لدى �لتحالف �لدويل �سد »د�ع�س« �إىل �ملنطقة، 

تاأتي لتوؤكد �أن �الأمريكي���ني قررو� خو�س معركة 

حقيقية �س���د »د�ع�س« يف �لرقة، و�أن �ملنا�سري 

�لتي �ألقيت على �لرق���ة ودعت �ملدنيني للرحيل 

لي�س���ت حربًا نف�سية كما ي�س���ّوق بع�س �الإعالم 

�لد�عم ل�»�ملعار�سة �ل�سورية«.

م�سكلة �الأمريكيني يف حترير �لرقة، وكما كانت 

تطرح د�ئمًا حني �حلديث عن حترير�ملو�سل، هي 

حلفاوؤهم، �لذين يدفع���ون �الأمريكيني �إىل �عتماد 

خي���ار�ت �أخرى يف �ملي���د�ن �ل�س���وري، قد تبدل 

�لتحالف���ات �مليد�نية، ولو  »هند�س���ة« خريطة 

ب�سكل تكتيكي:

بالن�س���بة �إىل حلف »�لنات���و«، و�الأوروبيني 

بالتحدي���د، و�لذي���ن يتعر�س���ون البت���ز�ز تركي 

غري م�س���بوق يف ق�س���ية �لالجئني، �ملوؤ�س���ف �أن 

�الأوروبي���ني، دع���اة حق���وق �الإن�س���ان و�لتنظري 

�أردوغان  باالإن�س���انية و�لدميقر�طية، ي�س���اعدون 

على �بتز�زهم، وي�س���ّجعونه عل���ى حتويل تركيا 

�إىل دولة - �لفرد �ملتحّكم بكل مفا�س���لها، و�لذي 

يحكم ك�س���لطان عثماين �أين منه �سالطني �لدولة 

�لعثمانية خالل �أق�س���ى عهودها ت�س���لرُّطًا. مي�سي 

�الأوروبي���ون بح���ذر يف هذه �للحظة �ملف�س���لية 

يف حق���ل �ألغام، فال هم ي�س���تطيعون �لتخلّي عن 

�أم���ريكا يف حربها �س���د »د�ع����س«، �لتي تهدد 

�أمنه���م وتقتلهم يف عقر د�ره���م، وال هم قادرون 

على �إغ�س���اب تركيا، �لتي ترف�س �أن يكون �الأكر�د 

عماد �لقوة �ملقاتلة �لتي �س���تحرر �لرقة. لكن يف 

�لنهاي���ة، يعرف �الأوروبيون قب���ل غريهم �أال قدرة 

لهم على رف�س �ملطال���ب �الأمريكية، و�أن �لوقوف 

عل���ى �جلانب �ل�س���ح، �س���يجعلهم مرغمني على 

م�ساعدة حليفهم �الأمريكي، �ساوؤو� �أم �أَبْو�.

�أم���ا تركيا �لتي ترف�س فت���ح مالها �جلّوي 

لط���ري�ن �لتحال���ف �ل���دويل لق�س���ف »د�ع�س«، 

وترف����س ��س���تخد�م قاعدة �جنرلي���ك، فقد تدفع 

�الأمريكي���ني و�لتحال���ف �لدويل �إىل �ال�س���تعانة 

بالطائر�ت �لرو�سية للم�ساعدة يف �الإ�سناد �جلّوي 

للمقاتل���ني �ملتقدمني على �الأر����س. هذ� �لتعاون 

�لع�س���كري �مليد�ين، �لذي �أعلن �لرو�س مناق�سته 

مع �الأمريكيني، بينم���ا نفاه �جلانب �الأمريكي، قد 

ي�س���بح �أم���ر�ً و�قعًا يف عملية حتري���ر �لرقة من 

»د�ع�س«، وقد ميّهد �ل�سبيل �إىل مزيد من �لتن�سيق 

بني �جلانبني، علمًا �أنه ق���د ال يوؤدي �إىل �لتفاهم 

على �أ�س�س �حلل �ل�سيا�سي ب�سكل كامل.

ويبقى �حللفاء �لع���رب �لذي ينادون ب�رضورة 

حترير �لرقة من قَبل ق���و�ت عربية ولي�س كردية، 

في���درك �الأمريكي���ون �أنه���م غ���ري جاّدي���ن وغري 

م�س���تعدين حل�ّس مقاتليهم على �الأر�س ملقاتلة 

»د�ع�س«، �إذ �إن �الأولوية بالن�س���بة لهم هي قتال 

�جلي�س �ل�س���وري، ولو كان ذلك بو�ساطة �لتحالف 

مع �ل�سيطان.

يف �ملح�س���لة، وبالرغ���م من كل �ل�س���غوط، 

وتبيان م�س���الح �حللفاء، وع���دم رغبتهم بفعل 

�سيء �س���د د�ع�س، فاإن معركة حترير �لرقة باتت 

�رضورية بالن�سبة لالأمريكيني، الأ�سباب عّدة �أهمها:

�الإد�رة �الأمريكية، �ملتهمة باأنها مل حتقق �سيئًا 

يف حملتها �س���د »د�ع�س« يف �س���ورية و�لعر�ق، 

ال متل���ك ترف �لوق���ت وال هام�س �ملن���اورة لكي 

متار�س مرد حرب نف�س���ية �إعالمية باالإعالن عن 

نيتها حترير �لرّقة، فترت�جع بعدها، لي�سّن عليها 

حلفاوؤها وخ�س���ومها يف �لد�خل - قبل �الأعد�ء - 

حملة بالتق�س���ري و�لتقاع�س و�التهام بال�س���عف 

و�ل���رتدد، ت�س���به �إىل حد بعيد ما قام���و� به بعد 

تر�جع �لرئي�س بار�ك �أوباما عن �س���ّن حرب على 

�لنظام �ل�سوري ُبعيد �أزمة �لكيميائي �ل�سوري.

�لوقت �ملتبقي للرئي�س بار�ك �أوباما يف �لبيت 

�الأبي�س، وحاجته النت�س���ار م���ا يف �حلرب على 

�الإرهاب، تنفي عنه �سفة �لف�سل فيها، بعدما حقق 

�لرو�س يف مدة ق�سرية ما عجز عنه �لتحالف يف 

�س���هور عديدة، يوجب عليه �لقيام بتحرير مدينة 

ي�سّج بها �الإعالم �لعاملي، وهكذ� مّت �ختيار �لرقة، 

باعتبار حتريرها �أ�س���هل و�أق���ل تعقيد�ً من حترير 

�ملو�سل.

�كت�ساب مزيد من �أور�ق �لقوة يف �ملفاو�سات 

حول م�س���تقبل �سورية، بعدما ��ستنفد �الأمريكيون 

ورقة »�ملعار�س���ة �ل�سورية« �مل�سلّحة �ملدعومة 

من �ل�س���عوديني و�لقطري���ني و�الأت���ر�ك. يحتاج 

�المريكي���ون �إىل �أو�رق قوة تدين لهم بالوالء �أك�، 

بعدما �أظه���ر �حللفاء �الإقليمي���ون رغبة بالتمرد 

عل���ى قر�ر�ت و��س���نطن، وَم���ن �أك� م���ن �الأكر�د 

��ستعد�د�ً للطاعة، و�لذهاب �إىل معركة ال يريدونها 

باالأ�س���ا�س، يف ظل وع���ود لهم بتاأ�س���ي�س كيان 

م�ستقبلي ياأ�س�سون فيه دولتهم - �حللم؟

د. ليلى نقوال

»داع�ض« تعر�ض اأحد �سواريخها خالل عر�ض ع�سكري يف حمافظة الرقة ال�سورية                                                                                         )اأ.ف.ب.(

معركة الرقة القادمة.. 
بين تقاعس الحلفاء وحاجة واشنطن لالنتصار

¡ قريبًا.. تطور�ت �إيجابية �سوريًا
ل  توّقع م�س���وؤول �أمني �س���وري ل�»�لثبات«، تو��سُ

�ل�رض�ع �لدم���وي بني �ملجموع���ات �الإرهابية يف 

�لغوط���ة، و�مت���د�ده �إىل مناطق �خ���رى، يف �إطار 

�ل�رض�ع عل���ى �لنفوذ �لذي يعك����س حجم �ل�رض�ع 

�ملخفي بني رعاة �الإرهاب. و�أكد �مل�سوؤول �ل�سوري، 

�أن �ل�س���احة �ل�س���ورية مقبلة قريبًا على تطور�ت 

�إيجابية ل�س���الح �سعبها، تفر�س���ها �سالبة وقدرة 

�لدولة وجي�سها، وم�س���اندة �أ�سدقائها يف مو�جهة 

�الإره���اب �لتكفريي، ما �س���ينعك�س �رض�عات كبرية 

بني رعاة �الإرهاب.

¡ تفجري�ت �أمريكية ملنع حترير �لفلوجة
خط��ط  �أي��ة  �أن  مطلع��ة  عر�قي��ة  م�ص��ادر  ذك��رت 

�لفلوج��ة  لتحري��ر  �لعر�ق��ي  للجي���ش  وحت��ركات 

و�ملو�ص��ل من ع�ص��ابات �لإره��اب، تالقي رف�ص��ًا 

من جان��ب �لوليات �ملتح��دة، وكلما �ص��عت �لدولة 

»د�ع���ش«،  �ص��د  �ملهم��ة  به��ذه  للقي��ام  �لعر�قي��ة 

تاآم��رت و��ص��نطن بتنفي��ذ عمليات تفج��ر �إرهابية 

�أن  �مل�ص��ادر  و�أو�ص��حت  �لعر�قي��ة.  �لعا�ص��مة  يف 

�أمركا تدفع باجتاه �أن تبقى �لفلوجة حتت �ص��يطرة 

»د�ع�ش« كحّد �ل�ص��يف يف خا�رصة بغد�د، ليتو��صل 

تهديد �حلز�م �لغربي لبغد�د وكربالء.

ل �أمريكي �سافر يف �أمريكا �لالتينية ¡ تدخرُّ
�عترب م�س���وؤول دبلوما�س���ي �أوروبي �أن ما ت�سهده 

�س���احات بع�س دول �أمريكا �جلنوبية من �نقالبات 

ل  رة عل���ى �أنظمة وحكومات قائم���ة، هو تدخرُّ مدبَّ

�أمريكي �س���افر يف �ل�س���وؤون �لد�خلية لدول �لقارة، 

وهناك �أك� من م�س���هد �سيا�س���ي ق���د تغرّي بفعل 

�لتدخ���ل �الأمريكي. وق���ال �لدبلوما�س���ي �إن هدف 

�لواليات �ملتح���دة من خمططها هو تغيري �الأنظمة 

�لر�ف�سة و�ملعادية ل�سيا�ستها يف �أمريكا �جلنوبية، 

وهذ� ما حدث يف �لرب�زيل، حيث �أُق�سيت »رو�سيف« 

عن �مل�سهد �ل�سيا�س���ي، ويف �الأرجنني، وما يجري 

�لتخطيط له حاليًا يف فنزويال، عل �أيدي معار�سة 

ماأجورة، تقف و�رءه �أمريكا. و�أ�ساف: و��سنطن بفعل 

�أدو�تها تعمد �أواًل �إىل �رضب وتخريب �القت�ساد يف 

�لدولة �مل�س���تهَدفة للتغطية على عمليات �لتغيري 

للم�سهد �ل�سيا�سي، و�رضب �أب�سط قو�عد �لدميقر�طية، 

م�س���ري�ً �إىل �أن �إغر�ق �لبالد يف �لفو�س���ى من بني 

ل �الأمريكي يف �ل�ساأن �لد�خلي، غري  �أ�س���اليب �لتدخرُّ

م�ستبِعد �أنه يف حال ف�سل هذه �ل�سيا�سة يف حتقيق 

ل �لع�سكري. مع تريده �أمريكا، �أن ُتقدم على �لتدخرُّ

¡ م�رض.. و��ستعادة ملف 
�مل�ساحلة �لفل�سطينية

ر�أى م�صوؤول رفيع يف وز�رة �خلارجية �مل�رصية، �أن 

�مل�ص��احلة يف �ل�ص��احة �لفل�ص��طينية تر�وح مكانها، 

رغم تنقل حو�ر�تها وم�صوؤويل ملفاتها بني �لعو��صم، 

وتبددت �لآمال باإجناز �مل�ص��احلة و�إنهاء �لنق�صام. 

فرتكي��ا وقطر �جتهت��ا �إىل فتح قنو�ت �لت�ص��ال مع 

»�إ�رص�ئيل« لهدنة طويلة �لأمد، يتم �لتفاق و�لتوقيع 

عليه��ا يف ظل �لنق�ص��ام �حلا�ص��ل، يف ح��ني وقفت 

ر�م �هلل تنظ��ر وتر�قب وترتقب بقلق وحذر �ص��ديدين، 

لذلك بع��د �أن وجدت �لقيادة �مل�رصية نف�ص��ها باتت 

بعيدة عن �مللف �لفل�صطيني، و�أن �لجند�ت �لقطرية 

�لرتكية ي�صار �إىل تنفيذها قرب حدودها، تتم در��صة 

ه �إىل  �لتخ��ل عن �صيا�ص��ة �لنتظار و�لرتق��ب، و�لتوجُّ

��ل �لرتكي - �لقطري  ف �لتدخُّ �لبحث ع��ن �آليات توقُّ

يف قط��اع غ��زة، خ�صو�ص��ًا �أن �لدوح��ة و�أنق��رة من 

�جلهات �لرئي�ص��ة �لتي ت�ص��عى ل�رصب �ل�ص��تقر�ر يف 

لن �ملجموعات �لإرهابية 
ّ
�ل�ص��احة �مل�رصية، ومت��و

يف �ص��يناء. من هنا، جاءت دع��وة �لرئي�ش �مل�رصي 

للفل�ص��طينيني و»�لإ�رص�ئيلي��ني«، ويف ح��ال و�ف��ق 

مل��ف  ونق��ل  �مل�رصي��ة،  �لدع��وة  عل��ى  �لطرف��ان 

�مل�صاحلة �إىل �لقاهرة، فاإن خفايا كثرة �صتتك�صف، 

و�صتبد�أ عملية و�صع �لنقاط على �حلروف.

موضوع الغالف

اإلدارة األميركيةال تملك وقتًا 
للمناورة وممارسة مجرد حرب 

نفسية إعالمية باإلعالن عن نيتها 
تحرير الرّقة
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عـربـي - دولي 6
عام آخر على نكبة 

نهر البارد 

تكون  �أيار،  من  �لع�رشين  يف 

نكبة خميم نهر �لبارد قد دخلت 

�سنتها �لعا�رشة، وما يز�ل �أهلنا 

يرزحون حتت وطاأة كّم هائل من 

و�الجتماعية  �لنف�سية  �الأزمات 

عملية  لتاأتي  و�القت�سادية، 

كل  مت�سدِّرة  �الإع��م��ار  �إع���ادة 

تلك  م��رور  وبعد  �الأزم��ات،  تلك 

�الأعو�م مل ُينجز منها �سوى �أقل 

ذلك  �إىل  م�سافة  �لن�سف،  من 

�إد�رة  �نتهجتها  �لتي  �ل�سيا�سة 

�الأونرو� يف �لتوقُّف عن ��ستكمال 

و�ملت�سمن  �ل��ط��و�رئ،  برنامج 

و�ال�ست�سفاء  �الإي����و�ء  ب���دالت 

و�ل�سلل �لغذ�ئية. 

�الأون����رو�  �إد�رة  كان����ت  و�إن 

تتحم����ل م�س����وؤولية �الإعمار، �إالّ 

�أنها لي�س����ت �لطرف �لوحيد يف 

هذه �لعملية، فالدولة �للبنانية 

طرف����ان  �لتحري����ر  ومنظم����ة 

وحتديد�ً  وعليهم����ا،  �رشي����كان، 

م�س����وؤولية  �للبنانية،  �حلكومة 

مطالبة �ل����دول �ملانحة �الإيفاء 

بت�س����ديد �لتز�ماته����ا �ملالي����ة، 

وعليها وعلى �ملنظمة م�سوؤولية 

للأونرو�،  و�ملتابع����ة  �لرقاب����ة 

وعدم �إلغ����اء دورهما من موقع 

�ل�رشي����ك، خ�سو�س����ًا �أن ه����ذه 

�لعملي����ة قد �س����ابها �لكثري من 

فت  عمليات ه����در �الأمو�ل، و�رشُ

على مهام و�أبو�ب على ح�س����اب 

�الإعم����ار، ناهين����ا ع����ن �لزمن 

و�لوقت �ملهدوَرين �للذين تر�كما 

حت����ى بلغ����ا �ل�س����نني، لتخرج 

علينا �الأونرو� باأن ما هو متوفر 

�أو م����ا ميكن توفريه من �أمو�ل ال 

يفي بغر�ض ��س����تكمال �الإعمار، 

وهي م�سطرة للجوء �إىل خيار�ت 

�أحلهما مرّ على �سعبنا.

خميم  �أهلنا  �أبد�ه  ما  ح�سنًا 

نهر �لبارد مبرجعياته �ل�سيا�سية 

من  �ل�سعبية  وجلنته  وحر�كاته 

�ملرحلة  م��د�ر  على  حت��رّك��ات 

�ل�����س��اب��ق��ة، ع��ل��ى �ل��رغ��م مما 

وثغر�ت،  ملحظات  من  ر�فقها 

�ل�سيا�سية  �لقيادة  القتها  حيث 

�أزمة  »خلية  �مليد�ين  وذر�عها 

�الأونرو�« يف لبنان، عندما قررت 

�سيا�سة  مو�جهة  يف  �لتحرك 

�حلايل،  �لعام  بد�ية  �ال�ست�سفاء 

لت�سبح �مللفات، مبا فيها ملف 

»�لبارد«، �سلة و�حدة، �الأمر �لذي 

لل�ستجابة  �الن��رو�  �إد�رة  دفع 

�لو�حدة  �ل�سلة  على  و�ملو�فقة 

تخ�سع  و�لتي  �مللفات،  لتلك 

متثل  فنية  جل��ان  بني  للحو�ر 

نحو  ت�سري  وهي  �لطرفني،  كل 

عدم  �إىل  �أدعو  وهنا  �الإيجابية، 

على  �الإبقاء  مع  بها،  �الإف��ر�ط 

�حلذر و�لتنبه ما دمنا ندرك �أن 

نابعة  �الأونرو�  توجهات  خلفية 

تتناق�ض  �سيا�سية  خلفية  من 

جذريًا مع حقنا يف �لعودة. 

ر�مز م�سطفى

�خلريي����ة  �مل�س����اريع  جمعي����ة   ■
�الإ�س����لمية، وحت����ت عنو�ن »�س����كر�ً 

و�حتفاء  �مل�ساريع..  و�أن�سار  الأحباب 

بليلة �لن�سف من �س����عبان«، �أقامت 

�حتفااًل �س����عبيًا حا�س����د�ً يف م�سجد 

برج �أبي حيدر يف بريوت و�ل�س����و�رع 

�ملحيطة به. بعد تلوة �آيات من �لذكر 

�حلكيم، قال �ل�س����يخ ح�سام قر�قرية: 

�سعارنا يف رم�س����ان هذه �ل�سنة هو 

و�ملو��ساة«،  �ل�س����ر  �سهر  »رم�سان 

ونريد هذ� �ل�س����عار �أن يكون برنامج 

عمل لكل و�حد فينا، يف بيته وعمله، 

ويف علقاته مع �أهله وجري�نه، ويف 

�لتكاتف و�لتعاون. ثم �ألقى �ل�س����يخ 

عبد �لرحمن عما�����ض كلمة دعت �إىل 

ح�سن �القتد�ء ب�سرية وتعاليم �لنبي 

حممد �س����لى �هلل عليه و�آله و�س����لم، 

الأن فيه����ا �لفلح و�ل�س����عادة للفرد 

و�ملجتمع، و�خلروج للنا�ض ودعوتهم 

�إىل �خلري باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة 

وفق �لنهج �الإ�سلمي �ملعتدل و�لنقي.

ال��داود؛  في�ص��ل  ال�ص��ابق  النائ��ب   ■
الأم��ن العام حلرك��ة الن�ص��ال اللبناين 

يف  الرو�ص��ي  ال�ص��فري  زار  العرب��ي، 

لبن��ان الك�ص��ندر زا�ص��بيكن، معت��راً اأن 

الزي��ارة التي قام بها وفد من ال�ص��فارة 

منطق��ة  اإىل  ب��ريوت  يف  الأمريكي��ة 

را�ص��يا، اأثناء اج��راء النتخابات البلدية 

والختياري��ة، وجولته على بع�ض اأقالم 

�ص��وؤون  يف  اأمريك��ي  القرتاع، تدخ��ل 

املنطق��ة، الت��ي تعت��ر خ��ط متا���ض مع 

الع��دو ال�ص��هيوين م��ن جه��ة اجلن��وب، 

واجلماع��ات الإرهابي��ة التكفريي��ة من 

جهة ال�رشق.

■ �ملوؤمتر �ل�س���عبي �للبناين يف �لبقاع 
هّناأ ع�س���و قيادته م�س���طفى �ل�س���لح 

باإنتخابه نائب���ًا لرئي�ض بلدية بعلبك، 

م�سدد�ً على �أن عر�سال �أثبتت �أنها بيئة 

للوحدة و�لعروبة، ولي�س���ت للمغامرين 

�لتعددي���ة  �أن  معت���ر�ً  و�ملتطرف���ني، 

�ل�سيا�س���ية هن���اك هي �الأب���رز، حيث 

�نك����رشت حال���ة �الحتكار �ل�سيا�س���ي، 

�لذي  خ�سو�سًا لدى »تيار �مل�ستقبل«، 

تر�جع نوعيًا يف �لبقاع �لغربي، وُهزم 

يف بعلبك، وخ�رش يف بلدة عر�سال.

■ ال�ص��يخ ماهر حمود راأى اأن الأمة ل 
ت�ص��تفيد من اأزماتها، وتن�ص��ى م�صادر 

اخل��ري فيه��ا، وتزه��د يف النت�ص��ارات 

املا�ص��ي  يف  تاريخن��ا  متي��ز  الت��ي 

واحلا���رش، قائاًل: الي��وم يتحدثون عن 

تق�ص��يمات جدي��دة؛ دول��ة كردي��ة يف 

�صمال العراق، ودول متعددة يف �صورية 

والعراق، بل ويف ال�ص��عودية، ومنذ عام 

ونيف وقف اإرهابيون با�ص��م الإ�ص��الم 

على احل��دود ال�ص��ورية العراقية وقالوا 

نحن نزيل حدود �صايك�ض - بيكو، وقد 

فعل��وا ذل��ك جزئيًا، لك��ن نحو الأ�ص��واأ، 

م��ع الأ�ص��ف ال�ص��ديد. اأمام ه��ذا الواقع 

امُل��ر، ولول وجود ج��ذوة املقاومة يف 

جد حمتل 
ُ
لبنان وفل�ص��طن، وحيثم��ا و

اأو م�ص��تكر، لقلن��ا اإن الأمة انتهت، ول 

اأم��ل يف نه�ص��تها وعودته��ا اإىل اأي��ام 

عزها وقوتها.

�أحرزت �ملفاو�سات �ل�سورية تقدُّمًا 

ملمو�سًا، فقد �أدت �إىل �إعلن �لهدنة يف 

26 فر�ير/ �سباط �ملا�سي، يف �لعديد 
من �ملناطق �ل�س���ورية، وو�فق عليها 

نحو 100 ف�س���يل معار�ض، وتفاهمت 

�أم���ريكا مع رو�س���يا عل���ى جمموعة 

من �لنقاط �ل�سيا�س���ية �لتي ��ستندت 

�إىل قر�ر جمل����ض �الأمن 2254 بتاريخ 

20 /12 /2015، وت�س���منت وقف �إطلق 
�لن���ار، و�لدعوة �إىل ت�س���كيل حكومة 

و�إقر�ر  برملانية،  و�نتخاب���ات  وحدة، 

د�س���تور جديد للبلد خلل 18 �سهر�ً، 

ومن ثم �إجر�ء �النتخابات �لرئا�سية.

عّطلت �ملعار�س���ة وم���ن خلفها 

�ل�سعودية وتركيا و�أمريكا هذه �لهدنة، 

وهوؤالء عملو� على تقوية �ملعار�س���ة 

�مل�سلّحة من خلل دعمها باملزيد من 

�ل�سلح و�لرجال، جلعلها قادرة على 

مو�جه���ة �جلي�ض �ل�س���وري وحلفائه، 

بعد �لهز�ئ���م �لتي ُمني���ت بها خلل 

بالتعاون  �لرو�سية،  �جلوية  �ل�رشبات 

مع �جلي�ض �ل�س���وري وحزب �هلل، ومن 

ثم قامت بخ���رق وقف �إط���لق �لنار 

يف حلب و�إدل���ب و�للذقية وحم�ض، 

بذريع���ة خ���رق �لطرف �الآخ���ر لوقف 

�إطلق �لن���ار، علمًا �أن قتال »د�ع�ض« 

و»�لن�رشة« ال ُيعّد خرقًا للتفاق.

علّقت �لهيئة �لعليا �ملفاو�س���ات 

يف جني���ف، بحجة »مت���ادي �لنظام 

�ل�سوري يف خرقه لوقف �إطلق �لنار«، 

ولك���ن �لنظام �ل�س���وري �أ����رّش على 

�رشورة ��س���تمر�رها مع �ملعار�س���ات 

�الأخرى. 

على �س���وء ه���ذه �ملعطي���ات: �أين 

�أ�س���بحت �لت�سوية يف �سورية؟ و�أين هي 

�الندفاعة �الأمريكية �جتاها، و�لتي كانت 

قد جتاوزت �حلديث عن م�ساركة �لرئي�ض 

�لرئا�سية،  �النتخابات  �الأ�س���د يف  ب�سار 

وذلك بتاأجيل ح�سم �ملو�سوع؟

يب���دو �أن هن���اك بع����ض �لظ���روف 

�الإقليمية و�لدولية حالت دون �ال�ستمر�ر 

يف هذه �ملفاو�س���ات، و�لعمل جاٍر على 

ما مّت �التفاق عليه من تفاهمات.

على �مل�ستوى �لدويل، تقول م�سادر 

مطلعة �إن �أمريكا �ت�سلت بالرو�ض و�أبدت 

��س���تعد�دها حلل �الأزمة يف �سورية على 

�س���وء تفاهمات فيينا، لكنها طلبت من 

رو�س���يا تعهد�ً باإبعاد �لرئي�ض �الأ�سد عن 

�ل�س���لطة يف �ملرحلة �لنهائية، وهذ� ما 

مل يو�فق عليه �لرو�سي، وقد عّر �لرئي�ض 

بوتني ع���ن هذ� �ملوق���ف يف �لكثري من 

�لبيانات �لر�سمية و�للقاء�ت �لتفاو�سية، 

بقول���ه �إن �النتخابات �لرئا�س���ة �س���اأن 

�سوري ال نتدخل به على �الإطلق. 

ويف تقدير هذه �مل�سادر، فاإن �أمريكا 

�لتي كانت جادة بهذه �لت�سوية، وتطمح 

�أن تتم، كانت ت�سعى لتوظيف هذ� �الإجناز 

�ل�سيا�سي على م�سار �لت�سوية �ل�سورية، 

�الأمريكي���ة  �لرئا�س���ة  �نتخاب���ات  يف 

مل�سلحة �حلزب �لدميقر�طي يف مو�جهة 

�حلزب �جلمهوري، متامًا كما عملت على 

توظيف �إجنازه���ا �لتاريخي يف �التفاق 

�لنووي مع �إير�ن.

ف�س���لت هذه �ملحاولة مع رو�س���يا، 

ومع ذلك �أ�رشّت �أم���ريكا على عقد لقاء 

�جتم���اع دول دع���م �س���ورية �ل�17 يف 

جنيف، م���ع علمها �مل�س���بق بالعر�قيل 

�لتي ُو�س���عت �أمام ��ستمر�ر�ملفاو�سات، 

و�أنها لن ت�س���ل �إىل �لنتائ���ج �ملاأمولة 

منها �الآن، وبظنها �أنها قادرة على جتيري 

هذه �للقاء�ت �ل�س���ورية يف �النتخابات 

�لرئا�سية.

�أما عل���ى �مل�س���توى �الإقليمي فقد 

حاول���ت كل م���ن تركي���ا و�ل�س���عودية 

وحلفائه���ا تعطي���ل هذه �ملفاو�س���ات، 

من خلل ت�س���خني �جلبهة يف �س���ورية، 

و�إ�سعالها، الإطالة �أمد �حلرب، م�ستفيدين 

من �لوقت �ل�س���ائع �لذي مترّ به �الإد�رة 

�الأمريكية بني رئا�س���ة �أوباما �الآن وعلى 

�أب���و�ب نهايته���ا يف ت�رشي���ن �لث���اين، 

و�نتخابات �لرئا�سة �جلديدة وما حتتاج 

�إليه من وقت لت�سكيل فريقها �ل�سيا�سي، 

وبني رغبته���ا يف فوز �حلزب �جلمهوري 

يف �النتخاب���ات �لرئا�س���ية، �ل���ذي قد 

تكون لديه �سيا�س���ة خارجية تتعار�ض 

م���ع �سيا�س���ة �أوبام���ا يف �إد�رة �مللف 

�ل�س���وري، و�لتي تتلءم م���ع �أهد�ف كل 

من �ل�س���عودية وتركيا يف تغيري �لنظام 

و�إنهاء مرحلة �لرئي�ض ب�سار �الأ�سد.

وعلى �لرغم م���ن �لرغبة �الأمريكية 

يف �لت�سوية �مل�رشوطة، و�لتي مل تنجح 

فيها مع رو�س���يا، متاهت م���ع حليفيها 

�لرتكي و�ل�س���عودي يف دعم �لتكفرييني، 

علّه���ا تكون فر�س���ة للأمريكي وحلفائه 

يف تقوي���ة وجودهم �لع�س���كري، وزيادة 

نفوذهم، لل�ستفادة منه يف �ملفاو�سات 

يف مرحل���ة ما بعد �نتخابات �لرئا�س���ة 

�الأمريكية.

هاين قا�سم

أين أصبحت التسوية في سورية؟

»الديمقراطيون« يسعون 
ألي إنجاز سياسي سوري 

»شكلي« لتوظيفه في 
انتخاباتهم الرئاسية.. كما 

وّظفوا اتفاقهم مع إيران

م�ضهد اللحظات الأوىل للتفجري الأخري الذي �ضرب حمافظة طرطو�س
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يتاب���ع وفد جتمع �لعلماء �مل�س���لمني زيارته 

�إىل لندن، بدعوة من »منتدى �لوحدة �الإ�سلمية«، 

للم�س���اركة يف موؤمتر بعنو�ن »�لدي���ن.. �لهوية. 

�ملو�طنة«. وكان �ملوؤمتر فر�س���ة للق���اء �لوفود 

�مل�ساركة من خمتلف �لدول �الإ�سلمية، حيث �سم 

�ملوؤمتر نخبة م���ن �ملفكرين من �ملغرب و�جلز�ئر 

وم�رش ولبنان و�لع���ر�ق و�لكويت، ومن مهاجرين 

�إىل لندن وفرن�سا وبلد �الغرت�ب �الأخرى.

رئي�ض �لهيئة �الإد�رية يف »�لتجّمع«؛ �ل�سيخ د. 

ح�سان عبد �هلل، �أكد خلل حما�رشته على طبيعة 

�لهوية �الإ�س���لمية، ووجوب �ملحافظة عليها، و�إن 

�ل�سبيل لل�س���تقلل و�ل�سيادة و�لعزة هو مت�سكنا 

بهويتنا، وعدم تقليدنا �لغرب بالق�سور �لظاهرية 

و�ل�س���كلية ملدنّيته، بل باأخذ ما تو�س���ل �إليه يف 

جم���ال �لتكنولوجية و�لعلم و�ملعرفة، ويف ديننا 

م���ا يكفي يف �ملج���االت �حل�س���ارية و�لعلقات 

�الجتماعية.

و�ختتم كلمته بتحديد معامل �لو�سول للهدف 

�الأ�س���مى، وهو عزة وقوة �الأمة �الإ�س���لمية، �لتي 

لن تكون �إال من خلل وحدتنا ومت�س���كنا مببادئنا 

�الأخلقية و�لفكرية و�الجتماعية.

من ناحيته �ألقى م�سوؤول �لعلقات �خلارجية 

يف »�لتجمع«؛ �ل�س���يخ ماه���ر مزهر، حما�رشة 

يف �إحدى حماور �ملوؤمتر، رك���ز فيها على عنو�ن 

»�لوحدة �الإ�سلمية« ك�س���بيل وحيد لرقّي �الأمة 

�الإ�سلمية، و�أن هويتي هي �الإ�سلم ولي�ض �النتماء 

لهذ� �ملذهب �أو ذ�ك، ودعا �أهل �لر�أي و�لفكر للعمل 

على ن�رش مفاهيم �لوحدة �الإ�س���لمية، و�ل�س���عي 

الإز�لة �الختلفات من ج�سم �الأمة �لتي ال ي�ستفيد 

منها �سوى �لعدو �ل�سهيوين.

و�س���يتابع �لوف���د زيارته حيث �س���يكون له 

لق���اء�ت فكرية مع جمعي���ات خمتلفة ولقاء مع 

�جلالية �للبنانية يف لندن.

w w w . a t h a b a t . n e t7

بع����د خم�ض ع�س�����رة �س����نة على 

تفج����ري�ت �أيل����ول 2001، و�رتكاز�ً على 

�ملخفية«،  ب�«�ل�س����فحات  ُع����رف  ما 

�أقرّ �لكونغر�ض �الأمريكي قر�ر�ً ي�س����مح 

لعائلت �ل�سحايا �الأمريكيني مبقا�ساة 

�ل�سعودية، مل�س����وؤوليتها عن تفجري�ت 

�أيلول 2001. 

هذ� �لقر�ر يدين �ل�سعودية ويهددها 

على عدة م�سار�ت، وفق �الآتي:

1- �مل�س����ار �مل����ايل �ل����ذي ميكن 
�أن ت�س����ل في����ه �لتعوي�س����ات �ملالية 

�لتي �س����تحكم بها �ملحاكم �الأمريكية، 

ما ي����و�زي �لود�ئ����ع و�ل�س����ند�ت �لتي 

�أمريكا، وي�سع  متلكها �ل�س����عودية يف 

�ل�س����عودية يف موقع �الإفل�ض �ملايل، 

�القت�سادية  �ملنظومة  �نهيار  وبالتايل 

�ل�سعودية، �لتي ميكن �أن تهدم بدورها 

�أركان �لعائلة �ملالكة �سيا�سيًا.

�ل����ذي  �لقان����وين  �مل�س����ار   -2
�سي�سع �ل�س����عودية يف مركز »�لدولة 

للإرهاب«،  و»�لد�عم����ة  �الإرهابي����ة« 

وي�سعها وفق �لقانون �لدويل يف د�ئرة 

�لدول �خلارجة عن �لقانون، ويعرّ�سها 

و�القت�س����ادية  �ل�سيا�س����ية  للعقوبات 

و�ملالي����ة، و�ته����ام �مل�س����وؤولني فيها 

بارت����كاب جر�ئ����م �س����د �الإن�س����انية، 

وت�س����عهم حتت �ملط����اردة �لقانونية، 

�جلنائية  �ملحكم����ة  ملحاكمته����م يف 

�لدولية، �أو حمكمة خا�سة.

لكن هذ� �لق����ر�ر من حيث �لتوقيت 

و�الأهد�ف يطرح عدة �أ�سئلة وفر�سيات 

متعددة، خ�سو�س����ًا بعد رف�ض �لرئي�ض 

�الأمريكي بار�ك �أوباما تنفيذ هذ� �لقر�ر، 

حفظ����ًا مل�س����الح �لوالي����ات �ملتحدة 

�الأمريكية.

و�ل�س����وؤ�ل �لبديهي: ملاذ� �س����متت 

�أم����ريكا ع����ن �ملعلومات �لت����ي تدين 

15 عامًا؟  �س����عوديني طو�ل  م�سوؤولني 

وملاذ� ك�س����فت عنها �لي����وم، �أو هددت 

بك�س����فها؟ وهل �ستك�س����فها حقيقة �أم 

�أنها عملية ترهيب وتهديد لل�سعودية، 

البتز�زها �سيا�سيًا وحتجيم طموحاتها 

�الإقليمية، بعدما ف�سلت يف كل �ملهام 

�لتي تكّفلت بتنفيذها يف �ليمن و�سورية 

و�لعر�ق، وجنحت جزئيًا يف فل�سطني؛ 

باالنفتاح على �لع����دو »�الإ�رش�ئيلي« 

وتدجني  �لفل�س����طينية،  �ل�سلطة  وجلم 

حركة »حما�ض«، �س����و�ء على م�ستوى 

�ملقاوم����ة، �أو على م�س����توى حتالفها 

مع حم����ور �ملقاوم����ة، و�نحيازها �إىل 

 - �ل�س����عودي   - �لرتك����ي  �لتحال����ف 

�لقطري؟

لقد جرّبت �أمريكا �سيا�سية �لتهديد 

ب�»ع�س���ا �ملحاكم���ة« م���ع �لرئي�ض 

�لنتائج  و��س���تطاعت ح�سد  �ل�سود�ين، 

�ملبهرة، فقد و�فق على تق�سيم �ل�سود�ن، 

و�نخرط يف �ل�سيا�سة �ل�سعودية، ومنع 

قو�فل �ل�س���لح �إىل غ���زة، و�نحاز �إىل 

»عا�س���فة �حلزم«، وترك �لعلقات مع 

�إير�ن، وما يز�ل م�س���تعّد�ً لدفع �الأثمان، 

للنجاة من �سيف �ملحاكمة.

جرّب���ت �أمريكا �ملحكم���ة �لدولية 

بع�ض  وح�س���دت  بلبن���ان،  �خلا�س���ة 

�لنتائج �ل�سيا�سية و�ملالية يف ح�سار 

�ملقاومة، و�إن مل ت�ستطع ربح �حل�سار 

�لكبري بر�أ�ض �ملقاومة و�سورية، و�سنت 

حربها �لتكفريي���ة عليهما، و�أبقت على 

�ملحكمة �لدولية.

يريد �الأمريكيون �أن تبقى �ل�سعودية 

كما كانت؛ تنفذ م���ا يريده �الأمريكيون 

�لتكفريية،  للجماع���ات  متوي���ل  م���ن 

و�ملقاومة  �لوطنية  �الأنظم���ة  ومعاد�ة 

من���ذ �لرئي�ض عبد �لنا����رش حتى �الآن، 

و�مل�ساحلة مع »�إ�رش�ئيل«، لكن ب�رشط 

عدم »�الجتهاد« �ل�سيا�سي و�لع�سكري 

يف مغام���ر�ت �أو تهدي���د باالنتقال �إىل 

�الآخري���ن؛ باالنفت���اح على  �أح�س���ان 

رو�سيا �أو فرن�سا وغريها دون ��ست�سارة 

�أو مو�فق���ة �الأمريكي���ني، وب�رشوطه���م، 

و�الأكرث ق�س���اوة عدم �لتهديد بالود�ئع 

�ل�س���عودية، �لتي تتعامل معها �أمريكا 

على �أنها نظريًا �أمو�ل �س���عودية على 

�لورق و�ل�سند�ت، لكنها يف �حلقيقة هي 

�أمو�ل �أمريكية؛ لتمويل �سفقات �ل�سلح 

�أو �لتجميد،  و�إحياء م�سانع �ل�س���لح، 

�أو �لتعوي�س���ات �ملالي���ة لل�س���حايا، 

�أو �خرت�ع �أ�س���باب �أخ���رى تهدف كلها 

�إىل م�س���ادرة �مل���ال �ل�س���عودي، وقد 

بره���ن �لعدو�ن على �ليم���ن �أن �أمريكا 

ه���ي �مل�س���تفيد �الأول بع�رش�ت ومئات 

�ملليار�ت من �لدوالر�ت.

�أمريكا لي����ض لها حلفاء، بل �أدو�ت 

وعبي���د، ودو�م علقته���ا معه���م وفق 

م���ا تتاأمن م�س���احلها و�أمنها �لقومي، 

وهي ت�س���تبدل �الأنظمة و�لروؤ�ساء كما 

تب���ّدل �إط���ار�ت �س���يار�تها؛ ال عاطفة 

وال جمام���لت وال وف���اء وال �ع���رت�ف 

باجلمي���ل، وم���ن ال ي�س���ّدق فليقر�أ ما 

فعلت���ه ب�س���اه �إير�ن وح�س���ني مبارك 

و�س���د�م ح�س���ني ومعمر �لقذ�يف و�أمري 

قطر وزين �لعابدي���ن، وحتى بالرئي�ض 

علي عبد �هلل �سالح يف �ليمن.. �مل�سكلة 

�أن �لبع�ض ال يقر�أ، و�إن قر�أ فهو ال يّتعظ، 

ويعي�ض يف �أح���لم �ليقظة وال يريد �أن 

ي�سّدق ما �سيوؤول �إليه م�سريه �الأ�سود، 

ويبقى ير�هن ويق���ّدم حتى يخ�رش كل 

�س���يء؛ �س���عبه ووطنه ودينه و�أمو�له، 

وي�س���بح منفيًا �أو مقتواًل، �أو يف قف�ض 

�ملحاكمة �لدولية.

�ل�س���عوديون  �سي�س���تيقظ  ه���ل 

و�خلليج وبع����ض �لعرب فيعودون �إىل 

�لتي �ستحت�س���نهم  و�أمتهم  �س���عوبهم 

وحتميه���م، بالرغم م���ن كل ما فعلوه، 

بدل �أن يذلهم ويغت�س���بهم �الأمريكي �أو 

يذبحهم ب�سيوف »د�ع�ض« و�جلماعات 

�لتكفريي���ة �لتي �س���نعوها و�أطعموها 

حتى بلغت »�س���ن �لتوح�ض«.. دمرت 

�لب���لد و�أهلكت �لعباد، وها هي باأو�مر 

�أمريكية تعود لل�سعودية، بالتز�من مع 

�لقر�ر �الأمريكي مبقا�س���اة �ل�س���عودية 

و�لتعوي����ض على �ل�س���حايا لو�س���ع 

�ل�سعودية بني فكي كما�سة.

هل �ست�س���تيقظ �ل�س���عودية وتنقذ 

نف�سها و�الأمة؟

د. ن�سيب حطيط

أميركا تكشف »المستور«.. وتهدد السعودية

أميركا جّربت سياسية 
التهديد بـ»عصا المحاكمة« مع 

الرئيس السوداني وحصدت 
النتائج المبهرة.. فقررت 

تكرارها مع السعودية

امل�ضار القانوين لأحداث »11 اأيلول« �ضي�ضع ال�ضعودية يف مركز »الدولة الإرهابية«                                                                   )اأ.ف.ب.(

ال�ضيخ د. ح�ضان عبد اهلل يلقي كلمته

) �لعدد 404(  �جلمعة -27 �أيار - 2016

■ �ملنظم���ة �لعربي���ة حلماي���ة 
�ل�س���حفيني و�سجناء  وم�ساندة 

�ل���ر�أي، �عت���رت �أن ما جاء يف 

�لتقري���ر �ل���ذي و�س���عه �ملقرر 

�الأمم���ي فيليب �ل�س���تون مناٍف 

للحقيقة و�لو�قع، ويحمل �لكثري 

من �ملغالطات و�ملز�عم، و�لق�سد 

منه تنفيذ �ملخطط �ل�س���هيوين 

�لعربية  �الأمة  لتفتي���ت  �لعامل 

�لطائفية  وتق�س���يمها من خلل 

�فتعلها يف  �لت���ي  و�ملذهبي���ة 

�مل�رشق �لعربي، د�عية �إىل �لكف 

عن هذه �ملن���اور�ت �لتي يقوم 

بها مقررو �الأمم �ملتحدة، وعلى 

����رشورة �أن تك���ون تقاريره���م 

مّت�سفة بامل�سد�قية و�حليادية.

كنا بهويتنا الشيخ عبد الله من لندن: االستقالل والسيادة والعزة يتحققون بتمسُّ
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  نـشــاطـــات

خرج املتابعون ل�»قمة الإن�س���انية 

يف ا�س���طنبول« بانطباع���ات موؤمل���ة، 

لأن الك���ذب الذي حفل���ت به مل يكن له 

مثي���ل، واإن كان���ت احلقيق���ة الوحيدة 

قد �س���درت عن اأف�س���د رجل يف العامل، 

وه���و الأمني العام ل����أمم املتحدة بان 

ك���ي م���ون؛ باإع�نه اأن���ه »منذ احلرب 

العاملية الثانية، مل ن�س���هد اإط�قًا هذا 

القدر من الأ�سخا�ص امل�سطرين ملغادرة 

دياره���م«، ووفق الإح�س���اءات الدولية 

فاإن هناك نح���و 60 مليون نازح و125 

مليون �س���خ�ص بحاجة للم�ساعدة يف 

العامل.

امل�ساركون من دول وهيئات اإن�سانية 

وغ���ر حكومية اكتفوا بو�س���ف احلالة 

الإن�س���انية لواق���ع النازحني، لكنهم مل 

يدخلوا اإىل لّب امل�سكلة واأ�سا�سها، وهي 

اأ�سباب النزاعات الدامية واحلروب التي 

تقف دائمًا الدول الكربى وال�ستعمارية، 

اأي الناه���ب ال���دويل خلفها، م���ن اأجل 

التو�ّس���ع وال�س���يطرة ونه���ب امل���وارد 

الطبيعية، ل�سالح ال�رشكات الراأ�سمالية 

الكربى العابرة للقارات، بحيث ح�رشت 

اأنابيب املوارد الب�رشية باأنبوبني تتحكم 

بهم���ا الولي���ات املتح���دة و�رشكاتها 

العم�قة التي اأ�سحت اأخطبوطًا تتحّكم 

ب���الإدارة الأمركية وبحركة القت�س���اد 

العاملي.

وهذان الأنبوبان هما: اأنبوب الدولر، 

حيث باتت امل�سارف الأمركية وجلّها 

�س���هيوين اله���وا؛  تتحكم ببور�س���ات 

الع���امل، يف وق���ت ُتعترب  وم�س���ارف 

الوليات املتحدة الدولة الوحيدة التي 

الذهبية،  ل يتوافر لدولره���ا التغطية 

بالإ�س���افة اإىل حريته���ا يف طباع���ة 

الدولر يف اأي ثاني���ة تريدها، واأنبوب 

النفط الذي ت�س���تغله طبقًا مل�ساحلها، 

فتت�عب بوا�سطة اتباعها من املنتجني 

بالأ�س���عار العاملية، كما هو احلال الآن 

يف ظ���ل �س���خ النفط ال�س���عودي بغر 

ح�س���يب ول رقيب، من خارج اتفاقيات 

»اأوبك«، حيث اإن املعلومات الآن تقول 

اإن اآل �سعود ي�س���خون اأكرث من مليون 

و200 األف برميل يوميًا فوق ح�س���تهم 
املقررة.

امله���م اأن قم���ة ا�س���طنبول حفلت 

بالأكاذي���ب، فديكتات���ور تركي���ا اأعلن 

ع���ن 3 م�يني نازح �س���وري يف تركيا، 

بينما احلقائق تقول اإنهم ل يتجاوزون 

املليونني، فيما لبن���ان وحده، وهو ذو 

امل�ساحة ال�س���غرة جداً، ي�ستقبل على 

اأرا�س���يه اأكرث من مليون ون�سف مليون 

نازح اأي اأكرث م���ن ثلث مواطنيه، ورياء 

الديكتاتور الرتكي مل ميرّ دون انتقادات، 

خ�سو�سًا من امل�ست�سارة الأملانية التي 

عرّبت عن قلقها عل���ى الدميقراطية يف 

تركيا من خ�ل رفع الربملان الأردوغاين 

احل�سانة عن نواب املعار�سة..

ا�س���طنبول  اإن�س���انية« يف  »قم���ة 

الن���زوح ج���راء احلروب  حتّدثت ع���ن 

والحت����ل.. لكنها مل تاأِت على النزوح 

الفل�س���طيني، حي���ث �س���عب باأكرثيته 

ر باأفظع اجلرائم يف تاريخ  ال�ساحقة ُهجِّ

الب�رشية، كما مل يذكر املذابح الأمركية 

بح���ق العراقيني منذ غزو ب�د الرافدين 

عام 2003، حيث بلغت ن�س���بة الهجرة 

يف ع���ام 2004 اأك���رث م���ن 4 م�ي���ني 

اإىل خارج احل���دود، واأكرث من 8 م�يني 

عراقي نزوحًا داخل الأرا�سي العراقية..

اجلدير بالذكر اأن هذه القمة �س���ارك 

فيها نحو �س���تة اآلف �س���خ�ص، بينهم 

اأكرث من �س���تني رئي����ص دولة وحكومة، 

وا�ستمرت يومني.

�أحمد �شحادة

»قمة اسطنبول اإلنسانية«.. حفلة كذب في مسرح الجريمة

د. جان احلاج خالل امل�ؤمتر ال�صحفي يف بيت الطبيب

نظم���ت »حركة الأمة« ولق���اء اجلمعيات 

وال�سخ�س���يات الإ�س����مية يف لبنان احتفاًل 

مبنا�س���بة الذك���رى ال�ساد�س���ة ع����رشة لعيد 

املقاومة والتحرير، بح�سور ممثلني عن �سفراء 

عدد من الدول العربية والإ�س����مية، وممثلني 

عن الأح���زاب والقوى وال�سخ�س���يات الوطنية 

والإ�س�مية الفل�سطينية واللبنانية.

بع���د ت�وة عط���رة من الق���راآن الكرمي، ثم 

الن�س���يد الوطني اللبناين، كان���ت كلمة لأمني 

عام حركة الن�س���ال اللبناين العربي؛ النائب 

ال�سابق في�س���ل الداوود، الذي قال اإن املقاومة 

بكل اأ�س���كالها؛ املدنية وامل�سلحة والع�سكرية، 

ه���ي اخليار ال�س���حيح والقرار ال�س���ليم لطرد 

الحت�ل، وهذا ما ح�س���ل يف لبنان، وتكرر يف 

غزة، و�سيح�سل يف اجلولن، الذي بداأت تتكون 

فيه مقاومة �سعبية م�ستندة اإىل بيئة حا�سنة 

يف البلدات املحتلة؛ يف جمدل �س���م�ص وعني 

قنيا وبقعاتا وعني الثينة، التي رف�ست التهويد 

بالمتن���اع عن حمل الهوي���ة »الإ�رشائيلية«، 

والحتفاظ باجلن�سية ال�سورية، واإبقاء التوا�سل 

مع الدولة ال�سورية.

ثم كانت كلمة رئي����ص الهيئة الإدارية يف 

جتمع العلماء امل�سلمني ال�سيخ د. ح�سان عبد 

اهلل، األقاها ال�سيخ ح�سني غربي�ص، فقال: حدثان 

هاّمان �س���هدهما لبنان يف �سهر واحد، يف�سل 

بينهما اأ�س���بوع، الأول اتفاق الذل يف 17 اأيار، 

والثاين 25 اأيار؛ يوم الن�رش، مع الفارق الزمني 

ب�سنوات بني �س���فحة قامتة �سوداوية واأخرى 

نا�سعة بالعز، �س���ائً�: ما الذي غّر املعادلة؟ 

اإنه���م اأمثال عماد املقاومة وكل املقاومني من 

الأحزاب الوطنية والف�س���ائل الفل�سطينية.. هم 

الذين اأ�سقطوا كل املفاهيم اخلاطئة، ول نن�سى 

دور �س���ورية التي وقفت ومات���زال اإىل جانب 

املقاومة.

م�س���وؤول اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 

القي���ادة العامة يف لبنان؛ اأبو عماد رامز، لفت 

اإىل اأنه بعد 68 عامًا، يعي�ص ال�س���هاينة مازقًا 

حقيقيًا، لأنهم مل ي�س���تطيعوا النت�س���ار على 

ال�س���عب الفل�س���طيني، والأجيال الفل�سطينية 

املتعاقبة حتمل هّم فل�سطني من جيل اإىل جيل، 

م�س���ّحني باملال وال���دم والأرواح، بالرغم من 

حماربة املجتمع ال���دويل، موؤكداً اأن املقاومة 

لي�ست اإرهابًا، وقوافل ال�سهداء �ستبقى موقودة.

من جهته اأم���ني الهيئة القيادية يف حركة 

النا�رشي���ني امل�س���تقلني - املرابطون؛ العميد 

م�س���طفى حمدان، لفت اإىل اأن حزب اهلل لو مل 

يتدخل يف �س���ورية، ومل ي�س���ارك مع اجلي�ص 

اللبناين يف القت���ال حلماية احلدود اللبنانية 

م���ن اجلماعات امل�س���لحة الإرهابية، لكان كل 

له خارج الب�د يف خرب  املعرت�س���ني على تدخُّ

كان، فاللبنانيون مدين���ون حلزب اهلل، فلوله 

كان لبنان م�رشحًا للعمليات التكفرية.

اأمني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ د. عبد النا�رش 

جربي، قال اإن »الوهابية ال�سيا�س���ية« واأزلم 

اأم���ركا ل ميكنهم اإعطاء �س���هادة للمقاومني، 

فالعميل ل يعطي �سهادة للحر املقاوم.

واأ�ساف �س���ماحته: كم كنا نتمنى اأن يكون 

الع�س���اء ال���ذي ُدع���ي اإليه يف بيت ال�س���فر 

ال�س���عودي، اجتماع خر ودعم للمقاومة، لكن 

مع الأ�سف خاب اأملنا.

وختم قائ���ً�: �رشاعنا مع العدو م�س���تمر 

حتى حترير جميع املقد�سات، و�سيبقى ما بقي 

هذا العدو، ونحن ن�س���تب�رش بالن�رش على هذا 

العدو، مهما بلغت الت�سحيات.

�رشيعتمدار  الإي���راين  الثقايف  امل�ست�س���ار 

حتدث عن م�س���ادفة اأعي���اد التحرير يف اإيران 

ولبنان، معترباً اأن الأيام ال�سعبة التي نعي�سها 

�س���تزهر غداً م�رشق���ًا، بالرغم م���ن التهامات 

هة حلزب اهلل بالإرهاب. املوجَّ

الشيخ جبري خالل االحتفال بذكرى المقاومة والتحرير:
صراعنا مع العدو وأدواته مستمر حتى تحرير المقدسات

ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي يلقي كلمته

جانب من احل�ص�ر

اأعلن ع�س���و جمل�ص نقابة الأطباء؛ د. جان احلاج، تر�ّس���حه ملركز 

نقيب الأطباء، خ�ل موؤمتر �سحايف عقده يف »بيت الطبيب«، بح�سور 

نقيب الأطباء ال�س���ابق منر رحمه، ونقي���ب املحررين اليا�ص عون، ود. 

ادمون قزي، وح�سد من الأطباء.

بعد الن�س���يد الوطني، حتدث رحم���ه فدعا الأطب���اء اإىل »انتخاب 

نقيبهم ل اأن تفر�ص الحزاب النقيب علينا، فعندما نلنا �س���هادة الطب، 

نلنا �سهادة احلرية، ول�سنا موظفني عند اأحد«.

ث���م كانت كلم���ة عون، الذي متن���ى اأن يكون وزير ال�س���حة طبيبًا 

واملدير العام اأي�سًا، لأن من يدير ال�سحة يف لبنان غارق يف ال�سيا�سة، 

ويلعب دور الطبيب، م�س���دداً على الدور الذي يجب اأن ت�سطلع به نقابة 

الأطباء لناحية اأي م�سكلة تن�ساأ بني املر�سى والطبيب، معلنًا اأن نقابة 

املحررين �ستقف دائمًا اإىل جانب نقابة الأطباء.

ب���دوره ق���ال قزي: ل يجوز اأن نعطي من�س���ب النقي���ب لغر نقابة 

الأطباء، ونحن ل يقال لنا خذوا هذه ال�ئحة و�س���عوها يف ال�سندوق 

لأن احل���زب الف�ين يريد ذلك.. اإذا كانت لدين���ا كرامة فعلينا اأن ناأتي 

بنقيب نختاره نحن، ول ُي�سَقط علينا من فوق.

واألقى احلاج كلمة قال فيها: نتوق اإىل نقابة تزدان باملنعة والرفعة، 

فتزداد بريقًا واألقًا ووهجًا.. اأعلل النف�ص بكوكبة من الزم�ء اأرادتني اأن 

اأ�س���تمر يف العطاءات النقابية عرب تر�سيحي جمدداً ملركزي ع�سو، ومن 

ثم نقيب يف النتخابات املرتقبة لنقابة اأطباء لبنان يف بروت.

جان الحاج يعلن ترشحه لمركز نقيب أطباء
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الزميل اأحمد زين الدين، امل�سكون 

يف التاريخ دون اأن يجمد يف حقبة، 

يلمل���م ويجم���ع وثائقه بق���در ما 

ي�س���تطيع، من اأج���ل اأن يرى الواقع، 

ويتطلع اإىل امل�ستقبل.

زميلن���ا، مهتم بجان���ب هام من 

التاري���خ الإن�س���اين ال���ذي مل يوله 

املوؤرخون والُكتاب الهتمام الكايف، 

وهو »التاريخ ال�سفهي« الذي ي�رشده 

النا�ص باأل�س���نتهم، فيتناولون ِحَقبًا 

اأو مراحل اأو جتارب مروا بها، �س���واء 

ّناعها، ولهذا  كانوا �س���هوداً اأو من �سُ

اأ�رشطة و�سوراً  ففي وثائقه �س���تجد 

لكثر م���ن الأ�س���خا�ص، من خمتلف 

رين بلغوا من العمر  الأعمار؛ من معمِّ

عتي���ًا، اإىل �س���باب يف مقتبل العمر، 

ناهيك ع���ن مكتبته الغنية املتنوعة 

املع���ارف، م���ن الفل�س���فة اإىل علم 

الجتم���اع اإىل التاريخ، )اأ�سخا�س���ًا، 

وحقبًا، ومدنًا ودوًل( اإىل علم النف�ص، 

اإىل ال�سعر والأدب والفن واملو�سيقى 

والرواي���ة.. بالإ�س���افة اإىل اأر�س���يفه 

النوعي والنادر عن كل �سيء، والذي 

يتع���دى األف���ي ملف.. وب�س���كل عام 

ميكننا الق���ول اإن اأحم���د زين الدين 

على حد و�سف زميلتنا �سو�سن �سفا: 

»مو�سوعة تتحرك على قدمني«.

نح���ن يف »الثبات« لنا جتربتنا 

يف ف�ساءات زميلنا الغنية، من خ�ل 

م�سل�س����ته املتعددة التي علمنا اأن 

الكثر من مراكز الدرا�سات والأبحاث 

واجلامعات ق���د جمعتها، ومن هذه 

امل�سل�س����ت القّيمة: »نادي روؤ�ساء 

احلكوم���ات يف لبنان«، الذي تناول 

كل روؤ�س���اء واحلكومات الذين مروا 

على تاريخ لبن���ان.. »تطور قوانني 

»املفتي  لبن���ان«..  النتخ���اب يف 

ال�سيخ حممد توفيق خالد اأول مفٍت 

للجمهورية اللبنانية«، »اإميل حلود 

يتذكر«، وغرها.. وقريبًا �سنكون مع 

�س���فر مت�سل�س���ل جديد اإن �ساء اهلل، 

ل يف لبنان منذ  حول الف�ساد املتاأ�سِّ

1840 حتى الآن.
»اإميل حلود يتذك���ر«، الذي ورد 

يف »الثب���ات« عل���ى مدى �س���تني 

حلقة، حتّول بنف�ص ال�سم اإىل كتاب 

يتكّون من 336 �س���فحة من احلجم 

ن مقدم���ات لكل من:  الكبر، وت�س���مَّ

اإميل حلود، والرئي�ص �سليم  الرئي�ص 

احل����ص، والوزي���ر كرمي بق���رادوين، 

والوزير �س���ليم جري�ساتي، والعميد 

الدكتور اأمني حطيط، بالإ�س���افة اإىل 

املوؤلف.. وعليه، قررنا يف »الثبات« 

اأن نح���اور زميلن���ا، وه���و الذي من 

عادته اأن يناق�ص ويحاور �س���يوفنا، 

فعك�س���نا الأمر هذه املرة، وجعلناه 

مادتنا احلوارية، لن�س���األه عن كتابه 

اجلديد وجتربته.

ملاذا »اإميل حلود يتذكر«؟

يق���ول اأحمد زين الدي���ن: اأنا يف 

الأ�س���ا�ص منذ نعومة اأظافري، ومنذ 

اأن كنت تلميذاً دون ال�ساد�س���ة ع�رش 

من عمري، تاأثرُت ب�سخ�س���ية جميل 

الرئي�ص حل���ود، فقد  حل���ود، وال���د 

كان يف الع���ام 1966 وزي���راً للعمل 

وال�سوؤون الجتماعية؛ حينما �سمعُت 

وال���دي الذي كان موؤمن���ًا نقيًا، وهو 

يكاد اأن يكون مثاًل للموؤمنني حوله، 

بتقاه وورعه، وكان مثاًل للكادحني 

الذي���ن يجهدون من اأجل توفر لقمة 

العي����ص لعائلته، وعل���ى حّد تعبر 

الثوريني واملنا�س���لني »الثوريني«، 

الذين يتحدثون ع���ن حقوق العمال 

والف�حني، فاأبي كان عامً� �ستاء يف 

ب���روت، ويف اأكرث من مدينة، بحيث 

ميكن القول اإن كل طرقات لبنان التي 

�ُس���قَّت قبل منت�سف �ستينيات القرن 

املا�سي، قد عمل عليها وفيها، وهو 

�س���يفًا كان ف�حًا، يح�سد ما زرعه 

يف موا�س���م الزرع، من قمح وعد�ص 

و�س���عر وهلّم جرا.. �س���معُت والدي 

الذي عا����ص )رحم���ه اهلل( ما يفوق 

96 عام���ًا يقول: »اإنه���ا املرة الأوىل 
يف تاريخ البلد، ن���رى وزيراً يطالب 

بحقوق العمال والنا�ص، دون اأن تقوم 

حركة مطلبية و�سعبية لتنا�سل من 

اأجل حقها يف زيادة الأجور، وتوفر 

للفقراء،  والتعليم  وال�سحة  الطبابة 

و�سمان ال�سيخوخة«.

عن  الوال���د  اأخذتن���ي خ��س���ة 

»الوزير الأحم���ر« التي اأطلقت على 

الل���واء جميل حلود، و����رشت امُللّم 

اأخباره، واأجمعها، وب���داأُت منذ ذاك 

احلني اأهتّم بال�س���حف، واأ�سرتي من 

م����رشويف املدر�س���ي كل جريدة اأو 

جملة تاأت���ي على ذكر جميل حلود.. 

وميكن القول اإن »الوزير الأحمر« غّر 

اجتاهي، لأنني يف حياتي املدر�سية 

كنت جمته���داً يف امل���واد العلمية، 

خ�سو�س���ًا يف م���ادة الريا�س���يات، 

وبداأُت اأنحو باجتاه مهنة البحث عن 

املتاعب، التي بداأُت اأمتهنها واأنا ما 

اأزال يف �سف البكالوريا الق�سم الأول.

يتابع زميلنا: اأ�سدقكم القول اإين 

حينما قررُت التعرُّف اإىل اإميل حلود، 

كنت اأوّد اأن اأرى اإذا كان فيه �سيء من 

�سفات جميل حلود..

مل اأجن���ح يف مهمتي حينما كان 

رئي�س���ًا، لأن امل���رة الوحيدة حينما 

طلب���ُت زيارته م���ن اأج���ل اأن اأقّدم 

له ديوان���ًا لبنتي ن���ور، وكان لها 

من العم���ر دون 13 عام���ًا، فوجئُت 

اإىل  للتع���رف  ت�س���عى  باملخابرات 

الطفلة ووالدها، فمرة ات�سال هاتفي، 

واأخرى ال�س���وؤال عنها يف مدر�ستها.. 

وي���ا ليتني يومها ا�س���تكيُت عليهم 

اإىل »غرفة ال�س���كاوى« التي اأقامها، 

حل�س���مُت الأمر، بدل اأن اأ�رشف النظر 

عن املو�سوع.

بعد انته���اء ولية الرئي�ص حلود، 

اغتنم���ُت فر�س���ة لق���اء ل�س���ماحة 

ال�سيخ د.عبد النا�رش جربي، وذهبُت 

مبعّيت���ه، وقدم���ُت للرئي����ص حلود 

كتابي »روؤ�ساء لبنان كيف و�سلوا«؟ 

والآخر »مل���اذا احلرب يف لبنان كل 

15 عامًا«، ليكون بعدها يف اأقل من 
اأ�سبوع ات�سال بي من الرئي�ص نف�سه، 

ي�س���كرين على الكتاب���ني، ويدعوين 

للقائ���ه، فلبيُت دعوته، وفيها قّدمُت 

له بع�س���ًا من اأر�س���يفي عن جميل 

حل���ود، وكتابًا ن���ادراً عن »اجلرنال 

الأحمر« �س���ادر يف الع���ام 1964.. 

لتب���داأ منذ ذلك احلني رحلة املعرفة 

وال�س���داقة، واللقاءات املتعددة مع 

الرئي�ص املنا�سل واملقاوم واملقدام.

ن�س���األ الزميل ع���ن كيفية بلورة 

فك���رة كتاب »اإميل حل���ود يتذكر«؟ 

فيقول: �سل�س���لة اللقاءات، بع�س���ها 

كان طويً� وبع�سها ل يتعدى الع�رش 

دقائق، واأحيان���ًا على الهاتف، كنُت 

دائم���ًا اأُترجمها، وكان الرئي�ص حلود 

يفاَج���اأ بالطريق���ة ال�رشدي���ة لهذه 

اللقاءات، خ�سو�س���ًا اأنن���ي نادراً ما 

كن���ُت اأحمل اآلة ت�س���جيل، مما وّثق 

الع�قة مع���ه، ما جعلني اأّتفق معه 

على ن����رش م�سل�س���ل: »اإميل حلود 

يتذك���ر« يف »الثب���ات« على مدى 

�س���تني حلقة، لأكرث من عام وث�ثة 

اأ�سهر، والزاخر بكّم املعلومات، �سواء 

ع���ن حياته الع�س���كرية منذ اأن كان 

تلميذ �س���ابط، اإىل تعدد م�سوؤولياته 

الك���ربى،  الوطني���ة  املوؤ�س�س���ة  يف 

التي ُتوِّج���ت بقيادته للجي�ص، الذي 

جمعه ودمج األويته، وكر�ص عقيدته 

القتالية، بتحديد من هو العدو ومن 

هو ال�سديق، واأن املقاومة هي نتاج 

هذا ال�س���عب الذي احت�س���نها، واأن 

اجلي�ص �س���ياج الوطن وحامي ظهر 

هوؤلء امليامني الذين يريدون حترير 

التجربة  اأر�س���هم، ومن رحم ه���ذه 

الوطني���ة الك���ربى ول���دت معادلة: 

واملقاومة«..  واجلي����ص  »ال�س���عب 

ال�س���عب ال���ذي احت�س���ن مقاوميه 

وجي�سه، واجلي�ص الذي �سار حقيقة 

ابن ه���ذا ال�س���عب، واملقاومة التي 

قّدم���ت اأج���ل واأعظم الت�س���حيات، 

وحققت النت�س���ارات الكربى، و�سواء 

بع���د انتخابه رئي�س���ًا للجمهورية، 

حي���ث اإن اإجنازات���ه العظيم���ة يف 

قيادة املوؤ�س�س���ة الوطني���ة الكربى، 

للرئا�س���ة،  الأبرز  املر�س���ح  جعلته 

ولدّي ا�ستط�ع اأجرته موؤ�س�سة »ماء 

داتا«، �س���اركُت يف بع�ص تفا�سيله 

تاأيي���داً  اأعطْت���ه   ،1996 الع���ام  يف 

�سعبيًا نحو �س���بعني باملئة، بينما 

اأخ���رى، وبع�ص منها  ا�س���تط�عات 

مع���اٍد للرئي�ص حل���ود، اأعطته فوق 

60 باملئة، ما جع���ل الرئي�ص حافظ 
الأ�س���د )رحمه اهلل( يق���ول للرئي�ص 

اليا�ص الهراوي: »ال�س���عب اللبناين 

اختار رئي�سه«.

وع���ن العناوي���ن الت���ي تناولها 

الكتاب، ي�س���ر اإىل اأنه مل ي�س���تطع 

اأن يكت���ب عن الرئي����ص اإميل حلود 

دون اأن ياأت���ي عل���ى �س���رة والده 

جميل حلود، الذي �س���ّكل مدر�سة يف 

الوطنية والدفاع عن حقوق الفقراء، 

خ�سو�سًا اأنني »اأردت اأن اأكون اأمينًا 

لقناعات���ي، فانطلقُت م���ن جرج�ص 

حلود؛ ج���د الرئي�ص، م���روراً بوالده 

وعمه واأ�رشته..«، واأجزم هنا اأن اإميل 

حلود كان وفّيًا واأمينًا على قناعات 

ال�سيا�س���ية  ومبادئ جمي���ل حلود؛ 

والوطنية والقومية والجتماعية..

يف رئا�س���ة اجلمهورية، ميكن اأن 

اأج���زم اأن الرئي�ص حلود فعل اأكرث ما 

كان ميكن���ه فعله، لك���ن يبقى هامًا 

الإ�س���ارة اإىل اأنه يف ظل عهده اأمكن 

حتقي���ق اأعظم الإجن���ازات، يكفي اأن 

ن�س���ر اإىل النت�س���ار العظيم الذي 

»الإ�رشائيلي«  الع���دو  بدحر  حتقق 

يف اأي���ار 2000، والنت�س���ار املذهل 

الذي حققته املقاومة يف حرب متوز 

 � 2006، وهما انت�س���اران مل ي�س���جَّ
يف التاري���خ العرب���ي والإ�س����مي 

منذ �س���قوط غرناطة ع���ام 1492م، 

ولي����ص يف تاريخ ال�رشاع العربي - 

»الإ�رشائيلي« وح�سب..

يتابع: لقد �س���ّكل خطاب الق�س���م 

الد�ستورية،  �س���لطاته  ت�س���لَّم  حني 

منوذجًا فريداً يف الإ�س�ح ال�سيا�سي 

والقت�س���ادي، لكن �سل�سلة امل�سالح 

ال�سخ�سية وال�سيا�سية ال�سيقة التي 

متتد من الداخ���ل اإىل اخلارج حالت 

دون اأن نرى هذا الإ�س�ح، خ�سو�سًا 

اأن نوع���ًا من النق�ب ح�س���ل على 

الرئي����ص حل���ود يف انتخابات عام 

اندف���اع  ع���دم  اإىل  اأدى   ،2000
عملي���ة الإ�س����ح، وهو م���ا يطرح 

ع�مات ا�ستفهام كربى حول حقيقة 

ووقائع  قانون���ًا  النتخاب���ات  هذه 

وحتالفات، ونتائج، لأنه ل ميكن لأي 

�س���عب اأن ينتج ما يعاك�ص اإجنازات 

التحرير العظيمة..

اإميل حلود براأي املوؤلف ا�ستطاع 

اأن مين���ع انهيار الب�د وحتويلها اإىل 

دولة فا�س���لة؛ حينما ا�سرتد اخللوي 

اإىل  وب���ات ُيدخ���ل ملي���اري دولر 

اخلزين���ة العامة، كان���ت تذهب اإىل 

�رشكتني فقط، وكانت ح�س���ة الدولة 

اإىل  300 ملي���ون دولر، بالإ�س���افة 
هند�س���ها  الت���ي   »tva« �رشيب���ة 

الوزير جورج قرم، بعد اأن كان النهج 

الر�سمي يقوم على ليربالية متوح�سة 

تق�سي ببيع ممتلكات الدولة وزيادة 

املديوني���ة، وعقد موؤمت���رات دولية 

لزيادة الدَّين على طريقته »باري�ص 

1 و2 و3«، وهلم جرا.
يف اخل��س���ة، اإميل حل���ود براأي 

الزمي���ل اأحم���د زين الدي���ن مل يرِم 

�س����حه، لأنه يرى ميدانه هو العمل 

الوطن���ي الع���ام ال���ذي ترجمه يف 

ال�سيا�سي،  ل�إ�س�ح  بروؤيته  الكتاب 

م���ن خ�ل قان���ون انتخ���اب وطني 

ويقوم  اللبنانيني،  يوّح���د  وع�رشي 

على اأ�س���ا�ص لبنان دائرة انتخابية 

واحدة، مع التمثيل الن�سبي، وا�سعًا 

كيفية واأ�سول و�رشوط وتفا�سيل هذا 

القانون.

ويختم: ل���و كان���ت لإميل حلود 

بع�ص من �س�حيات الرئي�ص ما قبل 

الطائف، وحتى لو كان له �س�حية 

الرف�ص، لي����ص كرئي�ص احلكومة بل 

كاأي وزي���ر، لكن���ا راأين���ا الكثر من 

التفا�سيل قد تغرّت.

اأجرى احلوار: �سعيد عيتاين

زين الدين: إميل لحود لم 
يرِم سالحه.. ألن ميدانه هو 

العمل الوطني العام

زين الدين عن »إميل لحود يتذكر«: وثيقة للوطن والتاريخ

) �لعدد 404(  �جلمعة -27 �أيار - 2016



عالم المرأةعالم المرأة 10

كل رجل لديه موا�ص����فات حمددة 

م����ن خاللها يختار �رشيك����ة حياته، 

لك����ن اأغل����ب الرجال ي�ص����ركون يف 

البحث عن �صفات ُتعترب من ال�صفات 

الأ�صا�ص����ية التي يج����ب اأن تتوفر يف 

املراأة التي يريدون الرتباط معها.

من جهتها، ت�ص����عى املراأة جاهدة 

اإىل جذب الرجل ولف����ت انتباهه من 

خالل ارتداء اأجمل املالب�س، والتحلي 

باللباقة.. وقد تفعل اأي �ص����يء ممكن 

لك�صب فار�س اأحالمها، حتى لو كلّفها 

ذلك النتظار �ص����نوات عدة قبل بلوغ 

هدفها. فما هي ال�صفات التي ينجذب 

اإليها الرجل فعاًل، وتدفعه اإىل التودد 

اأكرث اإىل املراأة؟

ال�ص����دق : لعل من اأقوى الأ�صباب 

التي جت����ذب الرجل يف امل����راأة هي 

كونه����ا �ص����ادقة، فاملراأة ال�ص����ادقة 

يتعام����ل الرجل معها ب����كل ارتياح، 

وذلك ب�ص����بب ثقته التامة يف جميع 

م����ا ُتخربه به، وهذا ما يجعل الرجل 

دائم الثقة بها، وي�صتحيل اأن ي�صك بها 

مهما حدث، وذلك لأن املراأة ال�صادقة 

تكره الوقوع يف اخلطاأ، وتف�ّصل دائمًا 

التعامل ب�صفافية يف كل الأمور التي 

تقوم به����ا. وتراوح ن�ص����بة الرجال 

الذين يف�ّصلون وجود تلك ال�صفة يف 

املراأة بني 45 اإىل 80 يف املئة.

التدّي����ن: من اأكرث ال�ص����فات التي 

جت����ذب الرجل يف املراأة، خ�صو�ص����ًا 

اأن امل����راأة املتدّينة ُتعت����رب الزوجة 

املثالية للكثري من الرجال، ل�ص����يما 

اأنها ُتعترب املراأة الكاملة بالن�ص����بة 

اإىل كثري من الرج����ال، فدائمًا يعتقد 

امل����راأة املتدّين����ة قليلة  اأن  الرجال 

الأخط����اء، اإ�ص����افة اإىل اللتزام الذي 

متتاز به.

الأنوث����ة: م����ن اأوائ����ل ال�ص����فات 

التي يبحث عنه����ا الرجال، فالرجل 

بطبيعت����ه يبح����ث عن امل����راأة التي 

جتعل����ه ل يفك����ر يف غريه����ا، كون 

الأنوثة حتتوي على اأغلب املميزات، 

فتجد من متتلك تلك ال�ص����فة تبحث 

دائمًا عن الهتمام مبظهرها وطريقة 

الآخرين، ودائمًا جتدها  تعاملها مع 

ل����ة، و�ص����احبة �ص����وت ه����ادئ  مدلَّ

وعذب، كما اأنها مرحة اأي�صًا، وقليلة 

الغ�صب.. لذلك تراوح ن�صبة الرجال 

الذين يبحثون عن توّفر تلك ال�ص����فة 

يف املراأة بني 50 اإىل 90 يف املئة.

احلنان: اأغلب الرجال يبحثون دائمًا 

عن املراأة احلنونة، التي تهّون عليهم 

م�ص���اعب احلياة، خ�صو�صًا اأن احلنان 

من ال�صفات الأ�صا�ص���ية التي يح�صل 

عليها الطفل من اأمه عند ن�صاأته، وهي 

من الغرائز الطبيعية التي نن�صاأ عليها، 

ولذلك فاإن حنان املراأة من الأ�ص���باب 

التي ميكن اأن جتذب الكثري من الرجال 

للمراأة. وتراوح ن�ص���بة الرجال الذين 

ر تلك ال�صفة يف املراأة  يف�ّص���لون توفُّ

بني 80 اإىل 95 يف املئة.

الرجل  ينجذب  واحلنك����ة:  الذكاء 

اإىل امل����راأة الذكي����ة الت����ي تعتم����د 

اإغراء غ����ري مبا�رشة  ا�ص����راتيجيات 

فالرجل  اأحالمه����ا.  فار�����س  جل����ذب 

ينجذب كثرياً اإىل املراأة التي تعرّب له 

عن اإعجابها به ب�صورة غري مبا�رشة، 

وحتاول ا�ص����تمالته ب����ذكاء وحنكة؛ 

باعتماد التلميح����ات املبّطنة، فهذه 

الطريقة غري املبا�����رشة للتعبري عن 

الإعجاب دليل حا�ص����م عل����ى ذكاء 

امل����راأة، وقدرتها عل����ى التعبري عن 

م�صاعرها من دون اأي خوف اأو تردد.

�ص����حيح اأن الرج����ل يحب عمومًا 

البحث عن امل����راأة التي تتكرّب عليه 

نوعًا م����ا، ول تذعن ف����وراً لرغباته، 

التي  الذكي����ة  لكنه يعت����رب امل����راأة 

تت�رشف بدهاء مبنزلة هدف اأ�صا�صي 

يريد الو�صول اإليه.

الأنيق: ل �ص����ك  املظهر اخلارجي 

يف اأن الرجل ينجذب اإىل املراأة التي 

واأناقتها،  اخلارج����ي  مبظهرها  تهتم 

لك����ن اح����ذري املبالغ����ة يف ارتداء 

املالب�س املتكلّف����ة، لأن الرجل يحب 

عمومًا الأ�صلوب الب�صيط، بحيث تبدو 

الطلة الإجمالية اأنيقة، اإمنا طبيعية، 

وبعي����دة كل البع����د ع����ن التكل����ف 

والت�صّنع.

الإ�����رشار واملثاب����رة: ق����د يعترب 

الرجل زميلت����ه يف العمل اأو جارته 

يف احل����ّي جمرد �ص����ديقة عادية له، 

من دون اأية م�صاعر اإ�صافية جتاهها، 

لك����ن اإذا كانت تلك امل����راأة منجذبة 

فع����اًل اإىل الرج����ل، وبذل����ت كل م����ا 

بو�صعها ل�صتمالته، حتى لو ا�صطرت 

اأحيانًا اإىل تعذيب نف�ص����ها اأو حرمان 

نف�ص����ها من اأمور معّين����ة، فاإن ذلك 

�صيوؤثر حتمًا يف الرجل، ويدفعه اإىل 

الجنذاب اإىل اإ�رشار املراأة ومثابرتها 

على الفوز به.

رمي اخلياط

صفات تجذب العريس.. تعرفي إليها

غالبًا ما يكون التعامل مع الأ�ص���خا�س ذوي الحتياجات 

اخلا�ص���ة اأمراً �ص���عبًا، وبالتايل من ال�رشوري اللتزام باأ�صول 

وقواع���د طريقة التعامل معهم �ص���من ما يع���رف ب�«اإتيكيت 

التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�صة«، ومنها:

ي�ص���ّدد خبريو الإتيكيت على ����رشورة عدم عزل هوؤلء عن 

املجتم���ع بحجة حمايتهم من العامل اخلارج���ي، موؤكدين اأن 

من غري الالئق عل���ى الإطالق نعُتهم ب�ص���فات، ك�«املعاق«، 

وال�صتعا�ص���ة عن هذه التعابري بكلمة »احتياجات خا�صة«، 

نظراً اإىل مدى ح�صا�صية الأمر.

جتّنب القيام برّدة فعل قوية، كال�صتغراب اأو التحديق، عند 

روؤية �صخ�س يعاين من اإعاقة معينة، جتّنبًا لإحراجه، بل يجب 

تقدمي امل�ص���اعدة بكل واقعية واحرام، بعي���داً عن اأي طريقة 

حتمل يف طّياتها �صيئًا من ال�صفقة اأو التعليقات اجلارحة.

التح���ّدث اإليهم بنغمة ال�ص���وت الطبيعية، وعدم رفع نربة 

ال�ص���وت، خ�صو�ص���ًا عند الرحيب بهم، ومن الالئق عند لقاء 

ال�ص���خ�س الذي يعاين من اإعاقة ما م�صافحته باليد، حتى اإن 

كان ال�صخ�س يرّكب يداً �صناعية.

ويف ح���ال كون هذا ال�ص���خ�س غري قادر على امل�ص���افحة 

باليد، فيجب مل����س كتفه اأو ذراعه للرحي���ب به، والعراف 

بوج���وده، ويجب اأن تكوين اإيجابي���ة للغاية اأثناء حتّدثك مع 

ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة، وجتّنبي قدر امل�صتطاع التذّمر من 

م�صكالتك اخلا�صة.

�رشورة جتّنب ا�ص���تعمال امل�صطلحات اأو الأمثال ال�صائعة 

التي قد تكون موؤذية لالأ�صخا�س ذوي الحتياجات اخلا�صة. 

يف حال كان ال�ص���خ�س يعاين من اإعاقة يف ال�صمع، فرّبتي 

عل���ى كتفه للف���ت انتباه���ه، وتكلّمي معه بطريقة وا�ص���حة 

وبتمّهل.

يف حال كون ال�ص���خ�س ُمقعداً، فعليك التحدث معه واأنت 

جال�صة، لتكوين يف نف�س م�صتوى نظره. 

يف حال كان ال�صخ�س فاقداً ب�رشه، امل�صي يده ليعرف اأنك 

تتوجهني اإليه باحلديث، وتعّمدي و�صف املكان، واذكري اأ�صماء 

املوجودين برفقتك. 

يف حال كان ال�ص���خ�س اأبكم���ًا، فعليك التحلّي بال�ّص���رب، 

واتركيه يكمل عبارته واكتفي بالإجابات امُلقت�صبة.

عدم فر�س نف�ص���ك على ال�صخ�س اإذا وجدت اأنه بحاجة اإىل 

م�صاعدة معينة، بل حاويل ال�صتئذان منه قبل تقدمي امل�صاعدة، 

ومن ثم م�صاعدته بالطريقة التي يطلبها هو وتنا�صبه.

يف حال اأراد ال�صخ�س اأن يتحّدث عن حالته والظروف التي 

مي���رّ بها فمن حّق���ه هذا، اإلّ اأنه يتوج���ب عليك جتّنب توجيه 

الأ�صئلة التي تتعلّق بحالته ال�صحية.

البتعاد عن توجيه اأ�صئلة �صخ�صية، وترك املجال لل�صخ�س 

ليتحّدث عن نف�ص���ه اإذا اأراد هو ذلك، خ�صو�صًا خالل الزيارات 

واجلل�ص���ات العائلية، ومراعاة األّ يكون ه���و اأو اإعاقته حمور 

احلديث.

جتّنب الربت على الراأ�س اأو كتف ال�ص���خ�س الذي ي�صتخدم 

كر�صيًا متحركًا.

واأخرياً، ل تن�ص���ي ر�صم الب�ص���مة الدائمة على وجهك، فهي 

مفتاح القبول عند اجلميع.

َفن%اإلتيكيت
لباقات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

اإن مهمة الآباء قا�ص���ية، وكذلك مهمة الأمهات مهمة ثقيلة، فلي�س الزواج 

واإجناب الأبناء ت�ص���لية اأو متعة وقتية، اإمنا عمل بالكلل وُجهد م�ص���اَعف، 

وا�ص���تمرار يف البذل حتى املوت. نبداأ بهذا الكالم لكي نقول اإن اأوجب �صيء 

عل���ى الوالدين جتاه الأولد، ومنذ ال�ص���غر، هو حفظ كالم اهلل، ول فرق بني 

الولد والبنت، فهما �ص���واء يف احلفظ والتعلم لكتاب اهلل عز وجل، وحتى اإن 

كان الغالم يتيمًا فالبد من تعليمه، فكم من يتيم فقري �صبق الأقران وقامت 

بالنفقة عليه اأمه الأرملة، فعليك اأيها املربي واملربية ما يلي:

اأن تعهد بالأبناء ل�صيخ حافظ ُمتقن.

م�صحف طبعة جيدة، ول يغريه الطفل اأثناء احلفظ، هذا اإن كان يقراأ، اأما 

اإذا كان ل يقراأ فيتلقى القراآن الكرمي من فم ال�صيخ م�صافهة باأحكام التجويد.

املتابعة منك با�صتمرار ملا حفظ، وكم حفظ، ويف اأي �صورة اأنت، ودائمًا 

ا�صاأل عنه ال�صيخ، واأكرم ال�صيخ كي يعتني به اأ�صد العناية.

دائمًا ح�رّش له جائزة بعد حفظ ال�صورة اأو اجلزء من القراآن الكرمي.

ا�صتمع من طفلك اأو طفلتك و�صجعهما.

دائمًا اأ�ص���عره ب���اأن القراآن الكرمي منهج ونعمة وف�ص���ل، ويف حفظه كل 

اخلري؛ يف العاجل والآجل.

حّدد لنف�صك مدة ينتهي ولدك فيها من حفظ القراآن الكرمي.

ل، ي�صتمع اإليها الأطفال يف  احتفظ معك بن�صخة من القراآن الكرمي امل�صجَّ

ال�صيارة والبيت، خ�صو�صًا ما مّت حفظه، وما هم ب�صدد حفظه.

علّمهم دعاء اهلل دائمًا ُدُبر ال�صلوات، لتي�صري احلفظ واإمتام احلفظ.

اأ�ص���معه الأ�صوات احل�صنة يف تالوة القراآن الكرمي، وبنينِّ له اإعجابك بهم، 

وقل له اإين اأمتناك مثل هوؤلء احَلَفَظة.

ا�ص���حبه يف زيارة حفاظ القراآن الكرمي، وبنينِّ لولدك ف�صلهم، واأنهم خري 

الأمة، واأنهم الأنبياء اإل اأنهم ل يوحى اإليهم.

أنـِت وطــفـــــلك

أطفالنا.. والقرآن الكريم
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2 - نزالت ومواقع / مت�صابهان

3 - حب / عا�صمة جمهورية ايرلندا
4 - نواعري / ا�صم علم موؤنث مبعنى نظر بحب و�صغف.

5 - اله / يراجع يف اأدائه اأو يف طموحه.

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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ال�صيء ونفاده )معكو�صة(.

7 - حالة نف�ص���ية فيه���ا من احلزن وال�ص���غط 
والغ�صب الكثري / ي�صبح طريا.

8 - �صل�ص���لة من الأح���داث للرفي���ه اأو كاأوامر 
للكمبيوتر

9 - اأديبة اأمريكية كانت م�صابة بالعمى وال�صمم 
والبكم

10 - حيوان زاحف �صخم منقر�س / حاجز مائي

ص من التدخين
ُّ
أطعمة تساعد في التخل

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

كيميائية جتعل  م����ادة  النيكوت����ني 

الإقالع عن التدخني وال�صجائر اأمراً �صعب 

للغاية، وُتعترب اأكرث امل����واد الكيميائية 

امل�ص����ّببة لالإدمان لالإن�صان. فالنيكوتني 

مادة من�ص����طة متنع اخلاليا الع�ص����بية 

والع�ص����الت من العمل ب�صكل جيد، حيث 

ُتنتج نبتة التبغ هذه املادة الكيميائية 

الت����ي مُيكن اأن توؤثر على �رشبات القلب، 

فتزيدها، ما يزيد من �ص����غط الدم وخطر 

الإ�صابة بال�صكتة الدماغية.

لذل���ك، عادة م���ا يج���د املدخنون 

�صعوبة بالغة يف الإقالع عن التدخني، 

ب�صبب زيادة تركيز مادة النيكوتني يف 

اجل�صم، لكن العديد من الدرا�صات ك�صفت 

عن طرق �ص���حية مُيكن عربها التخل�س 

من اآثار النيكوتني يف اجل�ص���م لالإقالع 

ب�صهولة عن التدخني، وذلك عرب تناول 

اأطعمة خا�ص���ة قادرة عل���ى طرد هذه 

املادة ال�صامة من اجل�صم.

الفواك���ه  ب���اأن  الدرا�ص���ات  تفي���د 

الألب���ان،  ومنتج���ات  واخل����رشوات 

خ�صو�ص���ًا اللنب، جتعل طعم ال�صجائر 

�ص���يئًا، بينما جتعل اللح���وم والقهوة 

مذاق ال�صجائر اأف�صل، لذلك احر�س على 

اأن يت�ص���من طعامك الكث���ري من اأطعمة 

املجموعة الأوىل.

عند الإق���الع عن التدخني، ي�ص���غل 

الطع���ام حي���زاً اأكرب يف حيات���ك، لذلك 

عليك ا�صتبدال عادة ذهاب اليد باجتاه 

الفم باللجوء اإىل م�صغ احللوى ورقائق 

البطاط�س واملك����رشات والبذور والعنب 

واجلزر والكرف�س.. ت�ص���اعد هذه البدائل 

على حتقيق ال�صعور بال�صبع.

ُتعت���رب العلكة اخلالية من ال�ص���كر 

بدياًل جيداً لإبقاء الفم م�صغوًل، وتقليل 

الإفراط يف تناول الطعام.

ح���اول اأن ت���اأكل وجبات �ص���غرية 

متك���ررة، وال�ص���تمتاع بعودة حا�ص���ة 

الت���ذوق اإىل قوته���ا بع���د التوقف عن 

التدخني.

�ص���تواجه انخفا�س ن�صبة ال�صكر يف 

الدم بع���د الإقالع ع���ن التدخني، لذلك 

ُي�صتح�صن تناول وجبات �صغرية متكررة 

بدًل من 3 وجبات كبرية. للحفاظ على 

ن�ص���بة ال�ص���كر يف الدم تناول �رشائح 

من اخلبز الأ�ص���مر املحم�س، والإجا�س 

وامل�صم�س واللنب.

من الأعرا�س الن�صحابية للنيكوتني، 

ال�ص���عور بالنعا�س، لذلك تناول البي�س 

البي�ص���اء،  والفا�ص���وليا  والأ�ص���ماك 

والأطعم���ة الغنية بفيتامني »�ص���ي«، 

للحفاظ على الن�صاط.

من اآثار الإقالع عن التدخني يف 

بدايته، نق�س هرمون ال�صريوتونني، 

الذي يقل���ل الكتئاب، لذلك احر�س 

على اأكل الأطعمة التي حتّفز اإفراز 

هذا الهرمون، مثل ال�صوكول والديك 

الرومي والدجاج واملك�رشات.

ا�رشب الكثري من املاء على مدار 

اليوم، لطرد جميع ال�صموم، وتناول 

�صاي الأع�صاب، والبابوجن واحلليب 

الدافئ، وجتّنب م�رشوبات الكافيني، 

لأنه �صيزيد رغبتك يف التدخني.

الليمون �ص����الح ق����وي اآخر فعال 

�ص����د حماربة التدخ����ني، فالتدخني 

امل�صتمر مدة 3 اأيام متوا�صلة ُي�صبب 

تدمري خاليا اجللد وامل�صامات، لكن 

الليمون ق����ادر على تعزي����ز مناعة 

اجللد ومكافحة اآثار التدخني ال�صارة 

وحام�س   »C« فيتام����ني  بف�ص����ل 

ال�صريك.

يحتوي ال�ص����بانخ عل����ى حم�س 

الفوليك وفيتامني »B9«، املعروف 

باإزالته للنيكوتني من اجل�ص����م. ومن 

املع����روف اأن النيكوت����ني يوؤثر على 

اأمن����اط الن����وم الطبيعية للج�ص����م، 

لذلك غالب����ًا ما يع����اين املدخنون 

من ا�ص����طراب الن����وم ونوبات النوم 

املتقط����ع ب�ص����بب النيكوت����ني، لكن 

حلم�����س الفوليك ق����درة كبرية على 

مكافحة اأعرا�س ان�صحاب النيكوتني 

من اجل�صم، لأنه يلعب دوراً هامًا يف 

ال�صحة النف�صية والعاطفية للج�صم.

من املعروف اأن امللفوف اأو الكرنب 

م���ن اخل����رشوات التابع���ة للف�ص���يلة 

الكرنبي���ة، وكلم���ا تناول امل���رء هذه 

اخل����رشاوات، ق���ّل احتم���ال اإ�ص���ابته 

بال�رشطان.

6 - ال�صم القدمي ملاليزيا
7 - ت�ص���بب يف تعطي���ل العم���ل ع���ن 
ال�ص���تمرار / مهند�س اأملاين ا�صرك يف 

�صنع �صيارة مر�صيد�س

8 - وحدة قيا�س متناهية ال�صغر تعادل 
جزء من املليون من املليمت

9 - اأغنية لعبد احلليم حافظ
10 - �ص���اعر جاهل���ى م���ن اأ�ص���حاب 

املعلقات.

ع��م���ودي

1 - ذرة من املادة م�ص���حونة ب�ص���حنة 
�صالبة اأو موجبة / نبات عطري ي�صتخدم 

مع ال�صاي

2 - بيوت / حايل
3 - ح���رف عطف / احد الوالدين / دعاء 

اأثناء ال�صالة.

4 - نزيف الأنف / �صاعر فرن�صي معا�رش 
متيز �صعره بالتعقيد )بول ....(.

5 - ن�صف واحد / ينق�س / رمز الكربيت 
يف الكيمياء

6 - �ص���قيا الزرع )معكو�ص���ة( / انتفاء 
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كاريكاتير

بعد كل كارثة جوي���ة، و�آخرها حادثة »م�رص 

للط���ري�ن«، تدور يف �لأذهان �أ�س���ئلة كثرية عن 

�لطائر�ت و�إجر�ء�ت �ل�سالمة فيها، وملاذ� ت�سقط 

�لطائر�ت؟ وكيف تتجنب �ل�سقوط؟

فيما يلي �أبرز �لإجابات �لتي قّدمها �خلرب�ء عن 

عامل �لطري�ن، وحقائق قد ن�سمعها لأول مرة:

�أوًل: ل ت�س���قط �لطائ���رة حت���ى ل���و تعطلت 

�ملحركات: لأن �لطائرة تدخل يف و�سع �لنزلق 

»Gliding«، �أي �أنها تهبط تدريجيًا ول ت�سقط. 

�رصعة و�جتاه �لرياح توؤثر على �مل�سافة �لأر�سية 

�ملقطوعة، فاإذ� كانت �لرياح خلفية فاإن �مل�سافة 

تزيد، و�إذ� كانت �أمامية فاإنها تقل.

ثاني���ًا: �لوزن �لثقي���ل يخدم �لطائ���رة ولي�س 

�لعك����س: على خ���الف ما يعتق���ده كثريون من 

�أن حمول���ة �لطائ���رة �لكبرية ميك���ن �أن تت�سبب 

ب�سقوطها، يوؤكد �لخت�سا�سيون �أن وزن �لطائرة 

ل عالق���ة له بقدرة �لطائرة على �لنزلق. كمثال 

�إذ� �أتينا بطائرت���ن 737؛ و�حدة باأق�سى حمولة 

و�لأخ���رى خالي���ة، �ستقط���ع �لطائرت���ان نف�س 

�مل�ساف���ة بال�سب���ط، لكن �لأثق���ل �ستكون �أ�رصع 

يف قط���ع �مل�سافة؛ فكلما ز�د وزن �لطائرة، ز�دت 

�رصعة �لنزلق �ملطلوبة لتحقيق ن�سبة �لنزلق 

.2.17/1
ثالثًا: قوة وط���ول �جلناح يلعب دور�ً هامًا يف 

�إنقاذ �لطائ���رة: تعتمد قدرة �نزلق �لطائرة على 

ت�سميم �جلن���اح، فكلما كان �جلناح �أطول كانت 

�لق���درة �أعلى، لذل���ك ترى �لطائ���ر�ت �لريا�سية 

�ل�سغرية �خلا�سة بريا�سة �لطري�ن �لنزلقي ذ�ت 

جناح طويل جد�ً مقارنة بحجم �لطائرة �ل�سغري. 

يتم حتديد �مل�سافة �لتي ت�ستطيع �لطائرة قطعها 

�أثناء �لنزلق بو��سط���ة معادلة ن�سبة قوة رفع 

 ،Lift to Drag Ratio جلناح �إىل قوة �ل�سحب�

حيث كل طائرة لها قيمة خا�سة بها.

ر�بعًا: ت�ستطيع �لطائ���ر�ت توليد �لطاقة ذ�تيًا: 

يبقى �ل�سوؤ�ل: ه���ل ميكن �لتحكم بالطائرة حتى 

بعد فق���د�ن �لطاقة؟ نعم، حيث يت���م ��ستخد�م 

�رصعة �لرياح لتوليد �لكهرباء وطاقة هيدروليكية 

بو��سطة مروحة �سغرية ت�سمى »RAT« �أ�سفل 

ج�سم �لطائرة.

خام�سًا: �لطري�ن يف �لأي���ام �حلارة �أ�سعب من 

�لغائم���ة �أو �ملاطرة: بعك�س ما قد يظن �لبع�س، 

فاإن �إق���الع �لطائر�ت يف �لأماك���ن �حلارة لي�س 

بال�سه���ل �أبد�ً، لأن عملية �لتحليق ت�سبح �سعبة 

ج���د�ً يف �لهو�ء �خلفيف، نتيج���ة درجة �حلر�رة 

�ملرتفعة.

�ساد�سًا: �لطائرة تهبط ب�سالم حتى لو تعطلت 

�لعجالت: ُتعترب مه���ارة �لرُّبان هي �لفي�سل يف 

جن���اة �أي طائ���رة من كارثة جوي���ة، وقد �أثبتت 

�لتحقيقات يف كارثة »فالي دبي«، �لتي وقعت 

م �لطائرة ناجم عن �أخطاء  يف �آذ�ر 2016، �أن حتطُّ
كث���رية �رتكبها كال �لطياري���ن، وكانا مذعورين، 

كما ظه���ر يف حتليل �ل�سن���دوق �لأ�سود. فحتى 

و�إن تعطلت جمي���ع ُطرق �إنز�ل عجالت �لطائرة، 

�لطيار �ملاهر قادر على �لهبوط بال عجالت.

في ظل تكاثر الكوارث.. حقائق ال نعرفها عن عالم الطيران


