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ما هي تداعيات االنقالب التركي 
على األوضاع في سورية؟

اإلرهاب يتجّول في العالم.. 
وسورية تتقدم في االنتصار عليه

في الذكرى العاشرة لالنتصار: 
الحرب الثالثة.. وجهوزية المقاومة
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 411
»أتراك لبنان«.. واالنقالبات الفاشلة

جنوب السودان: الثروة والسلطة 
أغلى من الدماء

ش.. بين »الترقيع« الغربي  التوحُّ
و»العجز« اإلسالمي

المكتبة المجانية في ساحة الشهداء.. 
خطوة من مشاريع متعددة
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محاولة االنقالب التركي.. 
صناعة إنجليزية 

أو أميركية؟
ومن المستفيد؟
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النسبية كنظام انتخابي.. 
أو لبنان إلى االنتحار الذاتي

من���ذ اال�ستقالل وقان���ون االنتخ���اب كان نقطة اخلالف 

الداخلي���ة، وكل عهد رئا�س���ي كان يف�ّسله على قيا�سه؛ هذا 

ما ح�سل مع كل روؤ�س���اء اجلمهوريات الذين كانوا يعدلون 

بعدد مقاعد النواب، وير�سمون الدوائر االنتخابية مبا يوؤّمن 

لهم اأكرثية نيابية ت�سمح لرئي�س اجلمهورية اأن يحكم دون 

ان ُيحا�س���ب، ورئي�س احلكومة املعّي من رئي�س اجلمهورية 

ُيحا�س���ب وال يحك���م، فب���داأت ال�سكوى من ه���ذه املعادلة 

القائمة، ورفع �سعار »امل�ساركة« يف ال�سلطة.

ل وفق ما يري���ده روؤ�ساء  وقان���ون االنتخ���اب كان يف�سَّ

اجلمهورية، ل�سم���ان التجديد اأو التمديد لهم، وهو ما فعله 

الرئي�سان ب�س���ارة اخلوري وكميل �سمعون، فجدد االأول بعد 

تزوير االنتخاب���ات النيابية ع���ام 1947، وانتهى ب�»ثورة 

بي�ساء« اأ�سقطته يف العام الثالث من واليته يف اأيلول من 

الع���ام 1952، يف حي مل يتمكن الثاين من التجديد له بعد 

انتخابات نيابية اأ�سقط فيه���ا رموزاً من الطبقة ال�سيا�سية 

احلاكم���ة ومن رموزها: �سائب �سالم وكمال جنبالط واأحمد 

االأ�سعد، وانتهى ب�»ثورة حم���راء« دموية يف نهاية عهده 

عام 1958.

ويف عه���د الرئي�س ف���وؤاد �سهاب ابُت���دع قانون لتحجيم 

معار�سيه، ويقّدم مناف�سي له���م، فكان قانون العام 1960 

عل���ى اأ�سا�س الق�ساء، ومت توزي���ع الدوائر، مبا ينهي اأي اأثر 

لعهد �سمعون، فحكم �سهاب بكم���ال جنبالط وال�سيخ بيار 

اجلميل، من خالل تكبري كتلتيهما النيابية.

فقانون االنتخاب هو اأ�سا�س يف اإ�سالح النظام ال�سيا�سي، 

فاأق���رّ اتفاق الطائ���ف اأن يكون خارج القي���د الطائفي بعد 

اأول دورة انتخاب���ات، لبدء اخلروج م���ن الطائفية، واأعطى 

متثيل الطوائ���ف يف جمل�س ال�سيوخ، لك���ن هذين البندين 

االإ�سالحي���ي مل ينّفدا، وه���ذا ما اأدى اإىل ا�ستم���رار االأزمة 

اللبنانية التي �سببها النظام الطائفي، الذي مل تت�سكل اأي�سًا 

»الهيئة الوطنية الإلغاء الطائفي���ة«، ال�سيا�سية خ�سو�سًا 

والطائفي���ة عمومًا، وهو ما اأفرز ه���ذا املناخ الطائفي الذي 

حت���ول اإىل مذهبي، وبداًل من ان ننتق���ل اىل قواني مدنية، 

نلج���اأ اإىل اأخرى طائفية، وهو ما يح�س���ل عند البحث يف 

قان���ون االنتخابات، اإذ يحاول اأم���راء الطوائف اأن يف�ّسلوه 

على قيا����س م�ساحلهم، وبقائه���م يف مواقعهم.. فيكر�سون 

الف�ساد.

اإن اتفاق الطائ���ف ر�سم خارطة طري���ق الإ�سالح النظام 

ال�سيا�سي، مل ي�سلكها اأحد، بل بع�سهم قطعه برمي احلجارة 

واالأتربة، كي ال تعرب �سيارة االإ�سالح التي مت تعطيلها.

االإ�سالح يبداأ من تكوين ال�سلطة، واأ�سا�سه قانون انتخاب 

يعتم���د الن�سبية كنظ���ام انتخابي، والدائ���رة الكربى على 

كل لبن���ان، اأو عرب املحافظات، وه���ذا اخليار االإ�سالحي له 

موؤيدون ك���رث يف ال�سعب اللبناين، ول���دى اأحزاب وتيارات 

وفعالي���ات ثقافية وفكرية، بع���د اأن بي نظام االأكرثية اأنه 

م�سبب لالأزمات، وجمدد للفنت واحلروب..

لذلك البد من حترّك �سعب���ي �ساغط باجتاه اإقرار قانون 

انتخاب جديد، تكون الن�سبي���ة عنوانه، واإال فاإن لبنان اإىل 

االنتحار الذاتي.

النائب ال�صابق في�صل الداوود

االأمي العام حلركة الن�سال اللبناين العربي

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

نعي�س يف هذه االأيام الذكرى العا�رشة 

حلرب متوز 2006؛ ذكرى انت�سار املقاومة 

امل�رشوع  واإف�س���ال  »اإ�رشائي���ل«،  عل���ى 

االأمريك���ي - »االإ�رشائيل���ي« الهادف اإىل 

الق�س���اء عل���ى ح���زب اهلل، واإيجاد �رشق 

اأو�سط جديد، ح�سب تعبري وزيرة اخلارجية 

االأمريكية ال�سابقة كوندليزا راي�س.

»اإ�رشائيل« من جهتها ماتزال ت�ستعّد 

حلرب ثالثة من اأجل الق�ساء على حزب 

اهلل وم�رشوع املقاومة يف املنطقة، وهو 

ما قراأناه من خال�سات موؤمتر هرت�سيليا 

يف الراب���ع ع�رش من حزي���ران املا�سي، 

والت���ي توؤك���د اأن عل���ى »اإ�رشائيل« اأن 

ت�ستخدم يف لبنان قوة غري م�سبوقة يف 

اجلو والبحر، الأن ح���زب اهلل بات ميتلك 

خربات قتالية عالية اكت�سبها من حربه 

يف �سوري���ة، وهو من اأك���رث التنظيمات 

تهديداً الأمن »اإ�رشائيل«، من حيث قدراته 

ال�ساروخية والقتالي���ة، وقال اإن احلرب 

املقبل���ة مع حزب اهلل ل���ن تكون �سهلة، 

ح�س���ب و�س���ف م�س���وؤول اال�ستخبارات 

االإ�رشائيلية هليفي.

وتت�س���در ال�سح���ف »االإ�رشائيلي���ة« 

التح�سريات للح���رب الثالثة، فقد ن�رشت 

�سحيفة »جريوزاليم بو�ست االإ�رشائيلية« 

تقريراً عن اال�ستعدادات املتباَدلة للجي�س 

»االإ�رشائيلي« وحزب اهلل للحرب املقبلة، 

وك�س���ف موقع »واال« االإخب���اري العربي 

اأن »اإ�رشائي���ل« بات���ت م�ستعّدة ملواجهة 

ع�سكرية مع حزب اهلل و«حما�س«، و�سط 

ان�سغال حزب اهلل مب�ساندة النظام ال�سوري.

حزب اهلل، وبعد حرب متوز، ازداد يقينًا 

باأن »اإ�رشائيل«، ورغم خ�سارتها يف هذه 

احلرب، فاإنها لن تتوانى عن خو�س حرب 

جدي���دة اإذا ما تهّياأت الظ���روف املنا�سبة 

له���ا، الأنها راأت اأن تنام���ي قوة حزب اهلل 

الع�سكرية اأ�سبح���ت ت�سكل خطراً وجوديًا 

عليها، خ�سو�سًا بعد املواقف التي اأعلنها 

ال�سيد ن�رش اهلل، والتي توؤكد على اجلهوزية 

التامة حلرب ثالثة:

يف الع���ام 2008، وخالل تاأبي ال�سهيد 

القائد عماد مغنية قال: لقد ترك لكم عماد 

مغنية خلفه ع�رشات االآالف من املقاتلي.

يف الع���ام 2011 ه���دد للم���رة االأوىل 

بدخ���ول مقاتلي حزب اهلل وال�سيطرة على 

اجلليل.

يف �سب���اط 2011 هدد ب���اأن حزب اهلل 

�سريّد عل���ى بناي���ة يف ال�ساحية بتدمري 

اأبنية يف تل اأبيب، والرد على ق�سف مطار 

ب���ريوت بق�سف مطار ب���ن غوريون يف تل 

اأبيب.

يف ذكرى التحرير 2011 اأعلن اأنه قادر 

عل���ى اإ�سابة كل ال�سف���ن التي تدخل اإىل 

فل�سطي من البحر املتو�سط.

يف خطابه االأخري فّجر قنبلته املوقوتة 

يف وجوه الكي���ان، واأربك »االإ�رشائيلي« 

�سعب���ًا وجي�سًا حيث قال اإن لبنان ميتلك 

قنبل���ة موقوت���ة، واإنه ميتل���ك �سواريخ 

قادرة على الو�سول اإىل حاويات االأمونيا 

يف حيف���ا، والت���ي ق���د ت���وؤدي اإىل قتل 

وجرح ع����رشات االآالف، وهناك تاأكيدات 

»اإ�رشائيلي���ة« باأن لدى ح���زب اهلل عدداً 

كبرياً من ال�سواريخ م���ن اأنواع خمتلفة، 

ومنها �سواريخ �سكود. 

لن يب���ادر احلزب - كم���ا اأعلن اأمينه 

عة،  العام - اإىل البدء بهذه احلرب املتوقَّ

واإن كان���ت لدي���ه قناع���ة را�سخ���ة باأن 

هذه الغ���دة ال�رشطانية يج���ب اأن تزول، 

وحماربته���ا تكليف �رشع���ي، واإن كانت 

حماربتها هي م�سوؤولي���ة القادة العرب، 

وعلى راأ�سه���م ال�سعودي���ة، الذين باعوا 

الفل�سطينية بداًل م���ن دعمها،  الق�سي���ة 

»اإ�رشائيل«  يقاوم���ون  الذي���ن  وحاربوا 

والدول الداعمة لهم.

وفيما خ�س ه���ذه احلرب يقول بع�س 

التح�س���ريات  اإىل  ا�ستن���اداً  املحلل���ي 

وان�سغال حزب اهلل يف �سورية، واملناورات 

الت���ي جتريه���ا »اإ�رشائي���ل«  الكب���رية 

عل���ى احلدود ال�سمالي���ة، اإن هذه احلرب 

اأ�سبحت و�سيكة، ويقول البع�س االآخر اإن 

»اإ�رشائي���ل«، واإن كانت ت�ستعد لها، فلن 

تخو�سها ما مل ت�سم���ن الربح فيها، وقد 

ورد يف املوؤمت���ر هرت�سيلي���ا اأن احتمال 

ان���دالع احلرب هذا الع���ام قليل، وح�سب 

راأي الرئي����س ال�ساب���ق ملجل����س االأمن 

اإيالند،  جي���ورا  »االإ�رشائيلي«  القوم���ي 

ف���اإن احتماالت احل���رب مازالت متدنية، 

لكن قيادة حزب اهلل تعمل على اأن تبقى 

يف حالة جهوزية ل���كل االحتماالت، واإن 

كانت ت�ستبعد احل���رب يف هذه املرحلة، 

ولن تتورع عن رد اأي اعتداء »اإ�رشائيلي« 

على املقاومة، مهما كانت نتائجه.

هاين قا�صم

أحــداثأحــداث2

في الذكرى العاشرة لالنتصار: 
الحرب الثالثة.. وجهوزية المقاومة

صحافة العدو: »إسرائيل« 
باتت مستعّدة لمواجهة 
عسكرية مع حزب اهلل في 

ظل انشغاله بمساندة 
النظام السوري

جماهدو املقاومة: جاهزون للرد على العدو يف اأي حلظة.. فاليد مازالت على الزناد
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همسات

¡ االنتخابات الرئا�سية اإىل اأجل غري م�سمى
ابت�سم موظ���ف هام يف �سفارة دولة ك���ربى هازئًا عندما 

قيل ل���ه اإن االنتخابات الرئا�سي���ة يف لبنان �سرتى النور 

قب���ل اأيلول، وقال: »كاأننا ل�سن���ا يف لبنان وخمابراتنا ال 

تعمل«!

¡ النفط.. اإىل اأدراج الن�سيان
قال �شيا�ش��ي خم�رضم اإن الزخم الكالمي الذي �شهده ملف 

النف��ط، لن يتجاوز حّده، وذلك الزخم مرده لزوم �شيا�ش��ي، 

معترباً اأن امللف �شيعود اإىل اأدراج الن�شيان الفعلي.

¡ من امل�سوؤول؟ واأين املحا�سبة؟
ك�سف���ت درا�س���ة متخ�س�سة اأن ن�سب���ة التلوُّت اخلطري يف 

املي���اه يف لبنان ت�س���ل اإىل 45 باملئ���ة، واأن التلوُّث يف 

بح���رية القرعون ال يوجد مثيل له يف اأماكن متعددة، لكن 

الأ�سب���اب احلجم مل ُيفت�سح، علمًا اأن امل�سوؤول عن الكارثة 

�سخ�سيات لها وزنها ال�سيا�سي يف مناطقها.

¡ رَف�س الوزارة
رف���ض وزير، مع��روف باتزانه، تويل مهام وزير م�ش��تقيل 

اإذا مل ي�ش��در مر�شوم بقبول ا�شتقالة زميله، لأنه كمن يرث 

حيًا.

¡ التحلية هي البديل
ُتعّد �رشك���ة حديثة درا�س���ة فنية متكامل���ة، من �سمنها 

اجلدوى االقت�سادية من اإن�ساء معامل لتحلية مياه البحر 

يف خمتل���ف املناط���ق ال�ساحلية، الأن م�ساري���ع ال�سدود 

لن ترى الن���ور ما دامت ال�سلطة ال ه���ّم لها �سوى تقا�سم 

احل�س�س والنفوذ.

¡ �ساهد عيان لبناين
ق��ال اأح��د اللبناني��ن الذي��ن �ش��ودف وج��وده يف مدين��ة 

مرمري���ض الرتكية م��ع اللحظات الأوىل لب��دء النقالب يف 

تركيا، اإنه �شاهد عملية تهريب الرئي�ض رجب طيب اأردوغان 

عرب قارب �شغري من الفندق وهو بلبا�ض النوم، قبل دقائق 

معدودة من قيام طائرات النقالبين با�شتهداف الفندق.

¡ تركيا.. ُدَول داخل الدولة
ك�سفت التط���ورات الرتكية اأن رجب طي���ب اأردوغان �سّكل 

اأي�س���ًا دولة داخل الدولة كما فعل فتح اهلل غولن، اإذ تبي 

زة بكامل العتاد  اأنه ميتلك قوة اأمنية من خالل حزبه، جمهَّ

ال���ذي يوؤهلها حل���روب داخلية،  ما قد يدفع���ه م�ستقباًل 

لت�سغي���ل قوته املوازي���ة يف مواجهة اأح���زاب املعار�سة 

الت���ي �سياأتي دورها قريبًا ج���داً يف اأعمال الت�سفية التي 

�سيعتمدها.

¡ اال�ستدارة الرتكية
ع رجب طيب اأردوغان 

ّ
توّقع��ت م�شادر دبلوما�شية اأن يو�ش

حركته باجتاه رو�شيا، نكاية بالوليات املتحدة، وباجتاه 

اإي��ران، حي��ث يعتق��د اأن ال�رضر الك��ردي تتاأثر ب��ه طهران، 

��ق عالقته مع الكيان ال�شهيوين، الذي ي�شتفيد منه 
ّ
واأن يعم

اأمني��ًا، ويوّفر له »ثبات يف ال�شلط��ة، خ�شو�شًا اأن تل اأبيب 

�ض »الهدنة« يف 
ّ
م�شتفيدة من هذه العالقة الرتكية التي تكر

غزة.

¡ �ساحنة ني�س: تن�سيق �سهيوين - تكفريي
خ���رباء اأمنيون توقف���وا مطواًل اأمام م���ا عر�سته �سا�سات 

التلفزة عن ال�ساحنة االإرهابية يف مدينة ني�س الفرن�سية، 

باالإ�سافة اإىل االأحادي���ث العديدة عن م�ساهدات حّية عن 

العملية االإجرامية، حيث لفتت االنتباه �سل�سلة من االأمور 

اأبرزها:

هًا نحو  اأن الر�سا�س الذي ُوّجه نحو ال�ساحنة مل يكن موجَّ

ال�سائق بتاتًا، الذي اأخذ كامل حريته يف احلركة.

تبي اأن زجاج ال�ساحنة م�سّفح.

االأ�سل���وب امل�ستعَم���ل يف عملي���ة الده����س، وعدم حترُّك 

ال�رشطة �رشيعًا لقمعها، طرح عالمات ا�ستفهام عديدة؟

واإذا اأب���دى هوؤالء اخلرباء خ�سيتهم من تكرار هذه العملية، 

لفتوا اإىل عمليات الطعن يف اأملانيا، ليخرجوا بنتيجة اأنه 

اإذا مل يك���ن ال�سهاينة خلفها، فاإن ثمة تن�سيق بي الدولة 

العربية واالإرهاب التكفريي، من اأهدافه ت�سويه االنتفا�سة 

يف االأرا�سي الفل�سطينية والتحري�س عليها.

حماول���ة  كان���ت  �س���واء 

االنق���الب يف تركيا من تدبري 

للبط����س  نف�س���ه،  اأردوغ���ان 

مبعار�سي���ه وحتقي���ق حلمه 

بفر����س النظ���ام الرئا�س���ي، 

اأو كان���ت من فع���ل »الكيان 

الزعيم  يقوده  الذي  املوازي« 

البارز فت���ح اهلل غولن املقيم 

يف اأم���ريكا، ويتهمه اأردوغان 

بهذه املحاولة ويطالب اأمريكا 

بت�سليم���ه لرتكي���ا، اأو اأنه���ا 

»متوا�سعة«  انتفا�سة  كانت 

م���ن �سباط اجلي����س، نتيجة 

الرتكية  ال�سيا�س���ة اخلارجية 

ال���دول  ب�س���وؤون  ���ل  والتدخُّ

املجاورة، فاإن ال�سبب املغيَّب 

ع���ن كل ه���ذه الفر�سيات هو 

اأردوغ���ان التطبيع  اإعادة  يف 

مع »اإ�رشائي���ل«، واإحياء 60 

�سبق  معها  دفاعي���ة  اتفاقية 

واأُبرم���ت يف بداي���ة الع���ام 

اأث���ر  ���دت عل���ى  وُجمِّ  ،2010
ح���ادث الباخ���رة التي كانت 

وق�سى  غ���زة،  اإىل  متوّجه���ة 

اأتراك، لكن  على متنها ت�سعة 

كل ه���ذه الفر�سي���ات يج���ب 

اأال تدع���و اللبناني���ي اإىل اأن 

بف�سل  ابتهاجًا  قيامتهم  تقوم 

خ�سو�سًا  تركيا،  االنقالب يف 

طرابل�س و�سي���دا و�سعدنايل، 

و�سواها، حيث كانت الوقفات 

الت�سامني���ة باالأعالم الرتكية 

رج���ب  و�س���ور  واليافط���ات 

طي���ب اأردوغ���ان، يف مواقف 

مل تُع���د م�ستغَربة من بع�س 

اللبنانيي، عرب تقدمي الطاعة 

لي����س فقط لكل م���ا هو غري 

ي�سّكل  م���ا  ب���ل لكل  لبناين، 

حتديًا ال قيم���ة له وال تف�سري 

�س���وى ا�ستفزاز �رشكاء الوطن، 

�سيم���ا اأن تركيا ترمز اأكرث من 

�سواه���ا الأ�سواأ حقبة ا�ستعمار 

عرفها التاريخ املعا�رش، وذاق 

ا�ستعبادها  مرارة  اللبنانيون 

لهم اأكرث من �سواهم.

املت�سامن���ون  كان  واإذا 

اأردوغان«  »االإخ���واين  م���ع 

م���ن يعلنون  اأنف�سه���م  ه���م 

وطويل  االأمر  ل����»ويل  الوالء 

العم���ر« املل���ك ال�سع���ودي، 

ويقّدمون واجب الطاعة با�سم 

يقفون  الأ�سي���اد  اللبناني���ي 

ال�رشق؛  اإ�سعال  مبا�رشة خلف 

بتجني���د وتدري���ب ومتوي���ل 

االإرهاب، ف���اإن �سهام التحدي 

دائم���ًا موجه���ة اإىل الداخ���ل 

�سياق  �سمن  وتاأتي  اللبناين، 

م�سل�سل متوا�سل منذ التحرير 

عام 2000 حتى انت�سار متوز 

2006، وخ���الل العقد املا�سي 
ي�سهد  بحي���ث   ،)2006/2016(
لبن���ان حم���اوالت انقالبي���ة 

حتري�سية  مواقف  عرب  يومية 

عل���ى املقاوم���ة، وحماوالت 

يف  ال�ستدراجه���ا  متك���ررة 

الداخل اإىل معركة ال تريدها.

اأج���واء  يف  ومادمن���ا 

انت�س���ار متوز املجي���د، فاإن 

»ويكيليك�س« اأ�سهبت يف �رشد 

املواقف االنقالبية ملن راهنوا 

خالل عدوان متوز على هزمية 

املقاوم���ة، وو�سلوا اإىل حدود 

ال�سهيوين  العدو  مع  التواطوؤ 

ال�سي���ادة  �س���د  واأم���ريكا 

اإىل  التاآمر  وا�ستمر  اللبنانية، 

ما بعد حتقيق الن�رش، واأوردت 

ك�سف  م�سل�سل  »ويكيليك�س« 

ف�سائ���ح تاآمر فري���ق 14 اآذار 

على املقاومة و�سالحها خالل 

ح���رب مت���وز 2006، ومراهنة 

ه���ذا الفري���ق الكامل���ة على 

اإىل  الدعم االأمريك���ي ووقوفه 

جانب »اإ�رشائيل« يف حربها 

لبن���ان، وحماولته���ا  عل���ى 

التخلُّ�س م���ن حزب اهلل، ومن 

كل حليف له���ذا احلزب، ودور 

رئي����س احلكومة يومذاك فوؤاد 

ال�سنيورة يف املوؤامرة الدولية 

عل���ى املقاوم���ة، مب�سان���دة 

م���ن الرئي�س �سع���د احلريري 

واآخرين من هذا الفريق.

االنق���الب االأك���رب كان يف 

2007، وب���داأ من »نهر  العام 

البارد«، وه���و م�ستمر، وكان 

مر�سومًا للبنان اأن ينطلق منه 

العربي«،  »الربيع  ي�سمى  ما 

2008 ه���و  اأي���ار   7 واإذا كان 

ال�ستدراج  املبا�رشة  املحاولة 

داخلية،  اإىل ح���رب  املقاومة 

فاإن متدُّد العدوان على اجلي�س 

اللبن���اين وال�سيادة اللبنانية 

وبعدهما  وعكار  طرابل�س  اإىل 

ع���ربا وعر�سال، م���ع ما رافق 

ذلك م���ن حتري�س �سد الدولة 

ودعوة اجلي����س اإىل االنق�سام 

باحتالل  والتهدي���د  والتمرد، 

جميعها  ه���ي  بعب���دا،  ق�رش 

فا�سلة  جتيي����س  حم���اوالت 

ن���ي لالنق���الب  لل�س���ارع ال�سُّ

عل���ى »دولة حزب اهلل«؛ كما 

يحلو ل�»دواع�س« الداخل من 

م�سلمي وم�سيحيي ت�سميتها.

واإذا كان���ت »ويكيليك�س« 

ق���د اأوردت حماوالت احلريري 

حزب  بي  التحالف  لتقوي�س 

اهلل وحرك���ة »اأم���ل«، بهدف 

اأول  »تع���ومي اأمل« كممث���ل 

لل�سيع���ة يف لبن���ان، عل���ى 

ح�س���اب حزب اهلل اخلارج من 

حرب متوز منهكًا مرهقًا، وفق 

اإىل  اإ�سافة  تقديرات احلريري، 

حمارب���ة حلف���اء احلزب من 

طليعتهم  ويف  امل�سيحي���ي، 

ال�رشاع  واإدخال  العماد عون، 

االإقليم���ي ب���ي ال�سعودي���ة 

بعب���دا،  ق����رش  اإىل  واإي���ران 

احلريري يف  ا�ستم���رار  ف���اإن 

ال�سغوطات  كاف���ة  ا�ستجالب 

اإىل  االإقليمي���ة  ال�سيا�سي���ة 

اللبناني���ة، هو بحد  ال�ساحة 

لي�س  املتمادي  االنقالب  ذاته 

فقط على كر�س���ي احلكم، بل 

على �سم���ام اأم���ان ال�سيادة 

علنية  ومواجه���ة  الوطني���ة، 

ل���كل االنت�س���ارات ال�سيادية 

من���ذ اأي���ار 2000 حتى متوز 

2006، واملواجه���ة م�ستم���رة 
حت���ى الع���ام 2017، م���ادام 

جيبه  يحم���ل يف  احلري���ري 

كاأدوات  الن���واب  ع����رشات 

لال�ستحقاق  �سعودية  تعطيل 

الرئا�سي.

واإذا كان���ت بع�س ال�رشاذم 

اللبنانية قد ابتهجت واحتفلت 

بف�سل االنقالب الرتكي، فهي ال 

بد له���ا اأن تتوقع ف�ساًل ذريعًا 

ل���كل االنقالبات التي ح�سلت 

و�ستح�س���ل يف لبن���ان، واإذا 

كان الرهان عل���ى اأن انت�سار 

اأردوغ���ان عل���ى معار�سي���ه 

�سيرتَجم ن�رشاً له يف �سورية، 

وبالتايل �سينعك�س يف لبنان 

املقاومة،  الأع���داء  انت�س���اراً 

فاإن مت���وز اللبناين لن ي�سمح 

بان�سح���اب متوز الرتكي على 

نقل  قد  واأردوغان  اللبنانيي، 

البندقي���ة اإىل داخ���ل ب���الده 

انقالبية  ملواجه���ة ح���ركات 

ينقلب  وقد  الحق���ًا،  يتوقعها 

ال�سح���ر عل���ى ال�ساح���ر يف 

ال�سمال ال�سوري، وتنتهي اآخر 

ف�س���ول االنقالب���ات الوهمية 

الت���ي قد تغرّي من واقع توازن 

الق���وى يف لبن���ان، وما على 

املراهني على ترياق اإقليمي 

ومتو�سع  انت�سار  اإعادة  �سوى 

قريبة، الأن جتي���ري االإجنازات 

االإقليمية غ���ري قابل لل�رشف 

على ال�ساحة اللبنانية.

اأمني اأبو را�صد

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

»أتراك لبنان«.. واالنقالبات الفاشلة

»انتصار« أردوغان على 
معارضيه لن يترَجم 

نصرًا له في سورية.. 
وال انتصارًا ألعداء 

المقاومة في لبنان

م�صرية يف �صيدا م�ؤيدة للرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان
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محاولة االنقالب التركي.. صناعة إنجليزية أو أميركية؟
بعد م����رور �أي����ام عل����ى حماولة 

�النقالب يف تركيا، �أ�سئلة عديدة تدور 

يف ُخلد �لعامل �أجمع: من ور�ءها؟ وهل 

حقًا ه����م جماعة غول����ن، �أم �ل�سباط 

�ملو�لون لالإجنليز يف �جلي�ش؟ وما هو 

ع بعد ذلك؟ �ملتوقَّ

م����ن �ملعروف تاريخي����ًا �أن رجال 

�الإجنلي����ز كانو� ن����و�ة �جلي�ش �لرتكي، 

ث����م حاولت �أم����ركا �خرت�قه منذ عهد 

�أوز�ل،  �لرئي�ش �لثامن لرتكيا تورغوت 

لكنه����ا مل تنج����ح، فعم����دت �إىل قوى 

�ل�رشط����ة و�الأمن �لد�خل����ي، ثم رّكزت 

على �خرت�ق �جلي�ش يف عهد �أردوغان، 

وجنحت �إىل حد ما، لكن قوى �الإجنليز 

م����ا ز�لت موج����ودة، ومنه����م �ل�سباط 

�لذين قامو� باملحاولة.

بع����د �ملتابع����ة ملا ح����دث، فاإن 

�لر�ج����ح �أن �لذي����ن قام����و� مبحاولة 

�النقالب هم �سب����اط مو�لون لالإجنليز 

كانو� يف مرمى �خلطر، وذلك لالأ�سباب 

�الآتية:

�أواًل: الأن جمل�ش �ل�سورى �لع�سكري 

�لرتكي يجتم����ع �سنويًا يف �أو�خر �سهر 

مت����وز، �أو �أو�ئ����ل �ل�سه����ر �ملقب����ل �آب، 

و�سالحيات هذ� �ملجل�ش كثرة، وذ�ت 

�أهمية يف �جلي�����ش، فهو ُيعقد برئا�سة 

رئي�����ش جمل�ش �ل����وزر�ء يف مقر هيئة 

�الأركان يف �أنق����رة، ويح�����رشه وزي����ر 

�لدفاع ورئي�����ش �الأركان وقائد �لقو�ت 

�لربية وقائد �لقو�ت �جلوية وقائد قو�ت 

�لبحرية، وقائد ق����و�ت �لدرك و�لنائب 

�لث����اين لرئي�ش هيئ����ة �الأركان.. ثم �إن 

�أع�ساء جمل�ش �ل�س����ورى هم من كبار 

�لق����ادة �لع�سكري����ن، ويتم �لبحث يف 

هذ� �الجتماع �لدوري ملجل�ش �ل�سورى: 

�لع�سكرية  �لرت����ب  �أ�سح����اب  ترقيات 

�لعليا، ومتديد فرتة عمل بع�ش �لقادة، 

و�الأمور �ملتعلقة باالإحالة �إىل �ملعا�ش، 

وحاالت �لع�سكرين �لذين يتم ف�سلهم 

�أو  لالن�سب����اط  خمالفته����م  ب�سب����ب 

�إىل عدد  باالإ�سافة  �الأخالقية،  �ملبادئ 

م����ن �ملو�سوعات �ملتعلق����ة بالقو�ت 

�مل�سلحة �لرتكي����ة.. وي�ستمر �الجتماع 

�أيامًا عدة، ويعلن قر�ر�ته بعد عر�سها 

عل����ى رئي�����ش �جلمهورية، وع����ادة ما 

تنته����ي مع �جتماع جمل�����ش �ل�سورى 

�ملهام �لوظيفية لعدد من قادة �جليو�ش 

وغرهم من �لرت����ب �لكبرة؛ فمثاًل يف 

�الجتماع �ل�سابق يف 2015/8/2، كان 

من بن �لذين �نتهت وظائفهم يف ذلك 

�الجتماع قائد �لق����و�ت �جلوية �آنذ�ك؛ 

�ك����ن �أوزتورك، �لذي تناقلت �الأنباء �أنه 

على ر�أ�ش �ملحاولة �النقالبية �حلالية، 

وغره من �لقادة.

ويب����دو �أن �ل�سب����اط �لذين قامو� 

باملحاول����ة كانو� يعلمون - �أو ت�رشّب 

�إليه����م - �أن �إج����ر�ء�ت �ستتخذ �سدهم 

يف �جتماع جمل�����ش �ل�سورى، ُتعرِّ�ش 

بقاءهم يف �جلي�����ش على ر�أ�ش عملهم 

للخطر، فقامو� به����ذه �ملحاولة كعمل 

��ستباقي قبل �نعقاد �ملجل�ش.

وهن����ا ي�سف �ملر�قب����ون �ل�سباط 

�النق����الب  قام����و� مبحاول����ة  �لذي����ن 

ر �ملحاولة ال  ب�«�ملغامرين«، الأن تدبُّ

يرّجح �أن �الإجنليز ه����م �لذين و�سعو� 

�خلط����ة، بل �الأرجح �أن �ل�سباط هم من 

و�سع �خلطة، و�أن �الإجنليز تركوها لهم، 

لكن ه����ذ� ال يعني خلّوها من »دهاء« 

�الإجنلي����ز، فمثال رّك����ز �النقالبيون يف 

بيانهم عل����ى �لعلماني����ة، وهذ� خطاأ 

فادح، الأن �مل�ساع����ر �الإ�سالمية تنت�رش 

بن �لكث����ر من �الأت����ر�ك حاليًا، فذكر 

رهم  �لعلماني����ة ��ستف����ز�ز له����م، ويذكِّ

بحكم م�سطفى كمال �أتاتورك و�أتباعه، 

وكيف كانو� يف حالة م�ستفزة لالإ�سالم 

و�مل�سلم����ن، ما جعله����م ينزلون �إىل 

�ل�س����ارع كرهًا الأتب����اع م�سطفى كمال 

�أكرث مم����ا هو حب����ًا يف �أردوغان.. كما 

�أن �النقالبين مل يخططو� باإحكام يف 

�لدقائ����ق �الأوىل العتق����ال �ل�سيا�سين 

و�حل����كام، �أي �لرئي�����ش و�حلكومة قبل 

�إعالن �النقالب، بل �أُعلن �النقالب وهم 

يف مو�قعهم، فكانت �أفعالهم �أقرب �إىل 

�ل�سغب و�نفع����ال �لغ�سب دون قاعدة 

جماهري����ة، وال حتى قم����ة �نقالبية 

منّظمة.

ثانيًا: توجي����ه �لتهمة �إىل �لد�عية 

�لهوي،  �الأمرك����ي  فت����ح �هلل غول����ن، 

لي�ش دقيق����ًا على �الأرج����ح، فجماعة 

�الأعم����ال �الجتماعية  �إىل  �أقرب  غولن 

�لقدرة  �ملدنية و�لق�سائية، ولي�ش لها 

�لع�سكرية على �لقي����ام بانقالب دون 

دعم ��ستعماري. ث����م �إن هذه �جلماعة 

تاأمتر باأم����ر �أمركا ف����ال تتحرك دون 

�إذنه����ا، وو��سنط����ن ت����رى يف �أردوغان 

�لرج����ل �الأقدر على خدم����ة م�ساحلها، 

خ�سو�س����ًا يف �لوقت �حل����ايل، فرتكيا 

�آخ����ر �سهم الأم����ركا يف مو�سوع �حلل 

�ل�سوري، وق����د قّدم لها �أردوغان خدمة 

ال ي�ستطيعها غ����ره يف هذه �لظروف؛ 

وذل����ك باال�ستعد�د لتطبي����ع �لعالقات 

مع �لنظام �ل�سوري، حيث �أعلن رئي�ش 

�ل����وزر�ء �لرتكي قبل �أي����ام قليلة على 

�أن »تركيا �ستعيد  حماولة �النق����الب 

�إىل طبيعتها«.  عالقاتها مع �سوري����ة 

�أما غولن بالن�سب����ة الأمركا فهو خط 

�حتياطي عند �للزوم، فمثاًل دعم غولن 

»حزب �لعد�ل����ة« يف ثالثة �نتخابات 

من����ذ 2002 وحت����ى 2013؛ عندم����ا بد�أ 
�لف�ساد  باإثارة م�ساكل  �خلالف بينهما 

�أردوغ����ان، وكذلك  �أع����و�ن  عند بع�ش 

عندما �أُغلقت �سبكة »در�سان« �لتابعة 

جلماعة غولن، فهو �حتي����اط �إذ� لزم، 

و�ل����دول �ال�ستعمارية ال ي�رشها وجود 

�أكرث م����ن حلي����ف - »�أد�ة« يف مكان 

و�ح����د، وال ي�رشها �أي�س����ًا �أن يتنازعا 

ويتناف�سا، بل ويتقاتال، وهي تدعم من 

غلب.

هذ� �لكالم ال مينع �أن يكون قد �سارك 

�أفر�د من جماع���ة غولن ب�سفتهم �لفردية، 

خ�سو�سًا من �لق�ساة، كرّد فعل على �سدة 

�مل�سايقات �لتي حتدث لهم من �أردوغان.

ثالث���ًا: �أردوغ���ان ي���درك �أن �الإجنليز 

لهم قوة يف �جلي����ش، حتى و�إن تناق�ست، 

و�أن جماع���ة �الإجنليز يف �جلي�ش هم ور�ء 

حماول���ة �النقالب، لكّنه يوجه �التهام �إىل 

غول���ن الأن �حلديث عن رجال �الإجنليز يف 

�جلي�ش هو �إعالء ل�ساأنهم، و�لق�ساء عليهم 

دون ذكره���م تهوين ل�ساأنه���م، �أما غولن 

فلي����ش بذي �ساأن كب���ر مثلهم، و�أردوغان 

يريد �لق�س���اء على رج���ال �الإجنليز دون 

�سجي���ج، �أي بالتكتم، ك���ي ال يربزو� وال 

ي�سّكلو� تكتاًل حوله���م، ويف �ملقابل يريد 

�إ�سعاف مناف�س���ه بال�سجيج، الأن جماعة 

غول���ن لي�ست ب���ذ�ت �لقوة �لت���ي لرجال 

�الإجنليز.

ر�بع���ًا: �أما ما ه���و �ملتوقع بعد ذلك، 

ف���اإن �ل�سجة �لتي حدث���ت حول حماولة 

�النقالب �ستوؤثر يف �جلانبن:

�أمركا و�أردوغان �سيبذالن و�سعهما 

ال�ستغالل ما حدث للقيام باأعمال جادة 

الإنهاء قوى �الإجنليز يف �جلي�ش، �أو على 

�الأق���ل تخفيف �أثره���م �إىل �حلد �الأدنى، 

فهما �سّخم���ا حجم �ملحاول���ة ليكون 

م���ربر�ً ملالحقة رج���ال �الإجنليز ب�سدة، 

وبطبيعة �حلال �سي�ستغلها �أردوغان يف 

�إ�سعاف مناف�سه غول���ن ما �أمكنه ذلك، 

و�سمن �حلدود �لت���ي ت�سمح له �أمركا 

بها، وما ظهر من �عتقاالت باالآالف يدل 

على ذلك.

�أم���ا بريطانيا، فاإن ما حدث حم�سوب 

عليها، حتى و�إن مل تكن هي ب�«دهائها« 

قد و�سعت �خلطة و�أ�ساليبها وو�سائلها بل 

تركت ذلك لرجالها، ولذلك فال ُي�ستبعد �أن 

تر�قب �لو�سع عن كث���ب لتقوم برّدة فعل 

تعيد �إىل رجالها �سيئ���ًا من �لهيبة، وهذ� 

ما تتوقعه �أم���ركا و�أردوغان، ولذلك عقد 

�أوبام���ا �جتماعًا ملجل����ش �الأمن �لقومي 

لبحث ما حدث يف تركيا، وكاأنه حدث يف 

�سميم �الأمن �لقومي �الأمركي؛ حت�ّسبًا ملا 

قد يكون م���ن رد�ت �لفعل �لدولية، وكذلك 

ف���اإن �أردوغ���ان يو�سي �لنا����ش باملكوث 

يف �مليادين و�ملط���ار�ت و�مل�ساجد لقطع 

�لطريق على �أي رد فعل من رجال �الإجنليز 

و�ملو�لن لهم.

يف �ملح�سل���ة، فاإن �لتطور�ت �لرتكية 

ال تقف عند ف�س���ل �ملحاولة �النقالبية �أو 

جناح �أردوغان يف �ل�سيطرة على �الأو�ساع، 

فثم���ة جمر كثر حتت رم���اد �مل�ستجد�ت 

�لرتكي���ة، �لت���ي �أكرث ما ُيخ�س���ى منها �أن 

تدخل تركي���ا يف �أزمات مفتوحة على كل 

�الحتماالت.

عبد �هلل نا�رش

عنا�شر اأمنية تركية تلقي القب�ش على اأفراد من اجلي�ش �شاركوا يف حماولة االنقالب

موضوع الغالف
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مل يرتك �النق���الب �لفا�سل يف 

�لو�سعن  �أي تد�عيات على  تركيا 

�مليد�ين يف �سوري���ة، لكن ال ريب 

ن �لذي �سهدته �لعالقات  �أن �لتح�سُّ

�لرو�سي���ة - �لرتكية بع���د �عتذ�ر 

�أنقرة م���ن مو�سكو ع���ن قتل �أحد 

�الأر��سي  ف���وق  �لرو�ش  �لطيارين 

�ل�سوري���ة �لعام �لفائ���ت، كان له 

�أث���ر �إيجابي وحيد عل���ى �لو�سع 

�مليد�ين، وه���و عدم دخول �لرو�ش 

على متا����ش مبا�رش م���ع �الأتر�ك، 

�الأطل�سي، خ�سو�سًا  �أي مع �حللف 

يف جبهة ريف حلب �ل�سمايل، من 

دون �أن يوؤثر ذلك عمالنيًا يف �سر 

�ملعارك، ح�سب م���ا توؤكد م�سادر 

�سيا�سية �سورية.

على  �الأخرة  �لتط���ور�ت  ويف 

�جلبهة �ملذكورة، فقد متّكن �جلي�ش 

�ل�س���وري وحلفاوؤه م���ن �ل�سيطرة 

ناري���ًا على طري���ق »�لكا�ستيلو« 

�سمال - �رشق���ي حلب �ملوؤدي �إىل 

مدينة غازي عنتاب �لرتكية، و�لذي 

ُيع���ّد �ل�رشيان �حلي���وي �الأ�سا�سي 

�مل�سلح���ة  �ملجموع���ات  لدع���م 

�ملتحالفة م���ع »جبهة �لن�رشة« 

�القت�سادية،  �سوري���ة  يف عا�سمة 

كف�سيلي»ن���ور �لدي���ن �لزك���ي« 

و»فا�ستق���م كما �أُمرت«، وخمتلف 

مكونات ما ي�سمى »جي�ش �لفتح«.

م�س���ادر ميد�ني���ة ت�س���ر �إىل 

�أن ه���ذ� �الإجن���از �لع�سك���ري جاء 

��ستكم���ااًل ملحاوالت �سابقة قامت 

�ل�سورية  �مل�سلح���ة  �لق���و�ت  بها 

�الأحياء  عل���ى  �لط���وق  الإح���كام 

�ل�رشقية يف حلب، و�لو�قعة حتت 

�سيطرة �لف�سائل �ملت�سددة، موؤكدًة 

�أن ه���ذ� �لتقدم للجي����ش �ل�سوري 

�سُي�سع���ف �لت�سكي���الت �مل�سلحة 

�ملحا����رشة، لكنه لن ي���وؤدي �إىل 

�الإجهاز عليه���ا ب�سكل نهائي قبل 

عل���ى خمتلف  باإحكام  �الأطب���اق 

�لط���رق �ملوؤدي���ة �إىل »�ل�سهباء«، 

وهذ� �الأمر متوق���ف على ��ستمر�ر 

�الإ�سناد �جلوي �لرو�سي.

»�لتطور�ت  �مل�س���ادر:  وتقول 

�مليد�نية �الأخرة يف حلب ال ميكن 

�عتبارها ن����رش�ً حا�سمًا مل�سلحة 

�لقو�ت �ل�سورية حتى �ل�ساعة، رغم 

بريطانيا تراقب الوضع التركي 
عن كثب لتقوم برّدة فعل 
تعيد إلى رجالها شيئًا من 
الهيبة.. وهذا ما تتوقعه 

أميركا وأردوغان
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د. ن�سيب حطيط *

�حت���ل �النقالب �مللتب����ش يف تركيا 

و�ملتابعة،  و�لتحلي���ل  �الإع���الم  دو�ئ���َر 

�لت���ي ��سرتك���ت فيما بينه���ا بااللتبا�ش 

و�لتخمينات، �أو �لتحلي���ل وفق �لرغبات 

���ن م���ن �الرتكاز  و�الأمني���ات، دون �لتمكُّ

�لدقيقة  �أو �ملعلوم���ات  �لدالئ���ل  عل���ى 

و�ل�سحيحة، و�مل�سكل���ة �أن كل �ملتَّهمن 

خارجيًا باالنقالب ينفون �أو ي�سمتون، �أو 

يتجّنب �أردوغان وحكومته توجيه �التهام 

�إليهم.

هذ� �النقالب ي�سّكل �سابقة يف تاريخ 

�النقالب���ات يف تركي���ا؛ بف�سل���ه �ملبا�رش 

�أواًل، و��ستثنائيت���ه يف �أنه ��ستطاع تفجر 

�لدول���ة �لرتكية �سعبًا وجي�سًا وموؤ�س�سات 

من �لد�خ���ل مب���ا ي�سبه ح���دوث عملية 

�أنف�سهم  �نتحارية، حيث فّجر �النقالبيون 

بالدولة �لرتكية، �سو�ء عن ق�سد، �أو نتيجة 

�لف�سل يف �حت���الل �ل�سلطة ونظام �حلكم، 

و�مل�سكل���ة �الأك���رث �لتبا�س���ًا �أن �ملّتهمن 

بتدب���ر �النقالب ي���كاد يك���ون �تهامهم 

�ساذج���ًا �أو مز�حًا �سيا�سي���ًا ثقياًل يقارب 

�لفكاهة و�مل�ستحيل بالنظر �إىل �الآتي:

بتدبر  نف�س���ه  الأردوغ���ان  �الته���ام 

ن من م�سادرة  �النقالب عل���ى نف�سه للتمكُّ

�لدولة و�إع���ادة بناء �جلي�ش �لرتكي، �لذي 

ميّثل هاج�س���ًا مقلقًا مل����رشوع �أردوغان 

ب�»�لعلمانية  و�ملتمث���ل  �ال�سرت�تيج���ي، 

�لديني���ة« �أو »�الإ�سالم �لرتكي �حلديث«، 

حي���ث يرتكز عل���ى �أن »م���ا هلل هلل، وما 

لل�سلطان لل�سلطان«، فال�سالة هلل �سبحانه 

تع���اىل، و�حُلك���م لل�سلط���ان، ولل�س���الة 

�أوقاتها وم�ساجدها، وللخمر و»�إ�رش�ئيل« 

�ساحاتهما، و»ال �سر يف �جلمع بينهما«!

تركي���ا  الأم���ركا؛ حلي���ف  �الته���ام 

�ال�سرت�تيجي، و�لتي تعتمد عليها كنافذة 

يف �ل����رشق �الأو�س���ط م���ع »�إ�رش�ئي���ل« 

لالإم�ساك باملنطقة وتهديد رو�سيا و�إير�ن، 

لكنها يف �ملقابل �حلا�سن �الأ�سا�سي خل�سم 

�أردوغان �للدود؛ فتح �هلل غولن، �ملقيم يف 

بن�سلفانيا، و�ملتهم من �أردوغان باأنه يدير 

�لدولة �ملو�زية �أو �لدولة د�خل �لدولة عرب 

منا�رشيه يف كل �مل�ستويات و�لقطاعات.

�ملتهم �لثالث، و�لذي يثر �ال�ستغر�ب، 

وهم �النقالبي���ون �أنف�سهم، و�لذين يكادو� 

يغيبون ع���ن م�رشح �الأح���د�ث �إال ب�سكل 

هام�س���ي عرب �أخب���ار �عتقالهم �أو طردهم 

من وظائفهم، حتى باتو� �ملتهم �الأ�سعف 

و�ملغيَّب عن �التهام، حي���ث مت �إظهارهم 

كاأدو�ت منّفذة غ���ر �أ�سا�سية يف �مل�سهد، 

و�أنهم �نتهو� مبجرد �إجناز �لتمثيل �مليد�ين 

ملجريات �النقالب.

لك���ن �الأهم: م���ن هو قائ���د �النقالب 

�حلقيقي يف تركيا؟ ومن هم �مل�ستفيدون؛ 

�س���و�ء جنح �النق���الب �أو ف�س���ل؟ وما هو 

م�سر تركيا بعد �النقالب؟

�لظاهر �أن �الإجابة على بع�ش �الأ�سئلة 

غ���ر متوفر �الآن �إال يف �إطار �لتحليل، لكن 

�ملوؤك���د �أن �الأمركي���ن خ�سو�س���ًا على 

عل���م �أو تاأييد للحرك���ة �النقالبية حتى 

تاريخ ف�سله���ا، وهم يعملون على حماية 

�ملّتهمن، �س���و�ء يف �لد�خل، عرب وقوفهم 

�سد �إع���ادة �لعمل بعقوبة �الإعد�م، �أو عرب 

رف�سهم ت�سلي���م �ملتهم غولن، وكذلك فاإن 

�أردوغ���ان مّتهم ويف د�ئ���رة �ل�سبهة، وفق 

بع����ش �لوقائع �ملريبة، �بت���د�ء من عدم 

�إ�سقاط طائرته من قَب���ل �النقالبين، مع 

نهم من ذلك، باالإ�ساف���ة �إىل م�ساركة  متكُّ

يف  �لع�سك���ري  وم�ست�س���اره  م�ساع���ده 

�النق���الب، و�مل�ست�سار �لقان���وين لرئي�ش 

�الأركان �ملو�يل الأردوغ���ان، و�لذي �عتقله 

�النقالبي���ون ومل يقتلوه ثم �أُطلق �رش�حه، 

ما يوحي �أنه كان يدير �النقالب من رئا�سة 

�الأركان بقن���اع �النقالبي���ن، و�لذي يثر 

�لده�س���ة ويوّجه �أ�سابع �التهام الأردوغان 

وحزبه يتمث���ل يف ما ُو�س���ف بالقر�ر�ت 

�لتح�س���ر و�ل�رشيع���ة؛ بعزل  �مل�سبق���ة 

�آالف �لق�س���اة غر �ملعني���ن باالنقالب، 

ورف���ع �سعار تطهر �لدول���ة و�جلي�ش من 

�خلونة و�لعمالء )�أن�سار غولن ومعار�سي 

�أردوغان(، حيث تب���ّن �أن لو�ئح �الأ�سماء 

جاهزة ومطبوعة قب���ل �النقالب، حيث ال 

ميكن حت�سرها خالل �ساعات كما حاول 

�أردوغان �الإيحاء بذلك.

لكن �مله���م يف كل جمريات �النقالب 

�أن حم���ور �ملقاوم���ة �ملو�ج���ه للم�رشوع 

�الأمركي و�أدو�ت���ه �ل�سهيونية و�لتكفرية 

هو �مل�ستفيد �الأ�سا�سي، �سو�ء جنح �أو ف�سل 

�النقالب، و�سو�ء غاب �أردوغان عن �مل�سهد 

�ل�سيا�س���ي �أو بق���ي فاإن ف�س���ل �النقالب 

�ملبا�رش يوؤ�س�ش لل�رش�ع �لد�خلي �لرتكي، 

ويق�ّسم �ملجتمع �مل���دين وي�سّدع �جلي�ش 

و�ملوؤ�س�سات �الأمنية وهيكلية �لدولة، وهذ� 

ما �أظهرته �لقر�ر�ت �ل�سادرة بعد �النقالب، 

م���ا �سيح���ّول تركيا م���ن الع���ب �أ�سا�سي 

ومتوح�ش يف �سوري���ة �إىل مري�ش يعالج 

نف�سه من �أمر��سه �لد�خلية، وي�ساعد على 

�إغالق �لبو�بة �لرئي�سية للم�رشوع �الأمركي 

�سد حمور �ملقاومة وقلبه يف �سورية.

ما ك�سف���ه �النقالب �لرتكي هو �لفارق 

بن �أردوغ���ان �لرتكي �لذي يقاتل من �أجل 

نف�س���ه و�أحالمه يف �ل�سلطن���ة، ولو �أحرق 

تركيا كما فعل نرون، وبن �لرئي�ش �الأ�سد 

�ل���ذي يقاتل من �أجل �سوري���ة و�ملقاومة، 

حت���ى لو دفع �الأثم���ان �لباهظة.. لقد قتل 

�أردوغ���ان نف�سه حتى ل���و بقي يف �حلكم 

�لذي لن يطول، فقد �نتهت فرتة �سالحيته 

�أمركي���ًا، كما ج���رى للَحَمَدي���ن يف قطر، 

و�ستبقى �سورية و�ملقاومة ترتّقبان قو�فل 

�لر�حل���ن؛ من �س���ر�ك و�سارك���وزي، �إىل 

كلينت���ون، �إىل �حَلَمَدي���ن وبلر وكامرون 

ومر�سي وغرهم..

* �سيا�سي لبناين 

تركيا.. من المستفيد من محاولة االنقالب؟

ستبقى سورية والمقاومة 
تترّقبان قوافل الراحلين.. 

من شيراك وساركوزي إلى 
كلينتون والَحَمَدين وبلير 

وكاميرون وغيرهم

الرئي�شان رجب طيب اأردوغان وعبد اهلل غول خالل ت�شييع �شحايا حماولة االنقالب يف تركيا                                                                          )اأ.ف.ب.(

) العدد 411(  اجلمعة - 22 متوز - 2016

�أهمية �الإجناز�ت �لتي حققتها، يف 

نها من تطويق �ملدينة  �نتظار متكُّ

بالكام���ل، ال�سيما من  �ملذك���ورة 

�جلهات �ملحاذية ملحافظة �إدلب«.

وتو�س����ح �مل�س����ادر �أن �لهدف 

�الأ�سا�س����ي م����ن ��ستع����ادة �جلي�ش 

�ملالح،  مل����ز�رع  وحلفائه  �ل�سوري 

�لكا�ستيلو  و�لتقدُّم باجتاه طري����ق 

هو ت�سديد �حل�سار على �مل�سلحن 

يف �الأحياء �ل�رشقية حللب، لدفعها 

�إىل �ال�ست�س����الم، �أو �لتفاو�ش على 

�خلروج م����ن �ملدينة؛ على غر�ر ما 

ح����دث يف مدينة حم�����ش يف وقت 

�سابق بعد ف�س����ل �ملفاو�سات بن 

ممثلن عن غرف����ة عمليات قاعدة 

حميمي����م �لرو�سي����ة و�آخري����ن عن 

�ملجموعات �مل�سلحة، و�لهادفة �إىل 

دفعها �ىل �البتعاد عن »�لن�رشة«؛ 

ف����رع »تنظي����م �لقاع����دة يف بالد 

�ل�سام«.

بعد ف�سل �ملفاو�سات �ملذكورة، 

جاء �ل�سوء �الأخ�رش �لرو�سي للقو�ت 

�ل�سوري����ة ملتابع����ة عملية تطويق 

حلب، فتقّدمت م����ن جنوب منطقة 

حن����در�ت باجت����اه م����ز�رع �ملالح 

- طري����ق �لكا�ستيل����و، حتت غطاء 

ج����وي رو�سي مكّث����ف، وباتت على 

م�ساف����ة مئات �الأمت����ار من �لطريق 

�ملذكور، و�تخذت �لقو�ت من معامل 

�للرمون منطقة عمليات لها، وهي 

عل����ى مقرب����ة م����ن دو�ر �للرمون 

�لو�قع جنوبي �لطريق �ملذكور �آنفًا، 

و�لذي يت�سل به من �جلهة �ل�رشقية.

حاول����ت  ذل����ك،  �أث����ر  عل����ى 

�ملجموع����ات �مل�سلّح����ة فك �لطوق 

مزر�ع  فهاجم����ت  �آنف����ًا،  �ملذك����ور 

�ملالح، وع����دد�ً من �الأحياء �لغربية 

�مل�سلحة،  �لق����و�ت  الإ�سغال  حللب، 

وبالت����ايل �لتخفي����ف م����ن ح����دة 

�لط����وق على �مل�سلح����ن، غر �أنها 

حماوالته����ا ب����اءت بالف�س����ل، كما 

توؤكد �مل�س����ادر �لتي تختم بالقول: 

»�إن و�سع �جلبهات منذ �أربعة �أيام 

على حاله، ومل يحدث �أي تغير يف 

مو�زين �لقوى على �الأر�ش مل�سلحة 

�أي جهة«.

ح�سان �حل�سن
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التسوية.. وقضايا القدس 
وحق العودة والمستوطنات

  

الت�رسيب����ات  �صدق����ت  م����ا  اإذا 

ال�صحفي����ة حول ما يج����ري العمل 

علي����ه يف دوائر دولي����ة واإقليمية 

بعينها، مب����ا يتعلق باإنهاء ما بات 

 - الفل�صطيني  بالن����زاع  ي�صمون����ه 

»الإ�رسائيل����ي«، هي م�صارات ثالثة 

ل اإىل  طاملا �صّكلت عقبة اأمام التو�صُّ

اأي حل نهائ����ي، ومتّثلت يف ق�صايا 

القد�س، وحق العودة، وامل�صتوطنات، 

وب����ن تل����ك الق�صايا هن����اك عقبة 

مركزي����ة تتمثل يف ق�صية الالجئن 

وحق العودة، وحتديداً الفل�صطينين 

يف لبن����ان، والتي مازال����ت الدولة 

الفل�صطينيون  ومعه����ا  اللبناني����ة 

التوطن،  م�صاألة  قطعي����ُا  يرف�صون 

وجته����د »اإ�رسائي����ل« راهن����ًا على 

ممار�صة ال�صغوط من اأجل اإ�صقاطه، 

اأوًل ع����ر اإنهاء عمل منطمة الأنروا، 

وم����ن ثم �صط����ب حق الع����ودة من 

املبادرة العربي����ة، املطلوب اإدخال 

تعدي����الت جوهري����ة عليه����ا حتى 

ت�صبح مقبولة »اإ�رسائيليًا«.

القد�����س فهي تت�صدر  اأما ق�صية 

لأن  »الإ�رسائيلي����ة«،  الأولوي����ات 

املطل����وب ح�ص����م ال�����رساع حولها 

الدميغ����رايف  باملعن����ى  وعليه����ا 

وقد  والتاريخي،  والديني  والثقايف 

جنح ال�صهاينة - من خالل ماكينة 

ال�صتيط����ان والتهويد والقتحامات 

وم�ص����ادرة  الزم����اين،  والتق�صي����م 

بطاق����ات املقد�صين الزرقاء، وعزل 

الآلف منهم ورميه����م خلف اجلدار 

الع����ازل - يف القب�س على املدينة 

لتكري�صها عا�صمة لكيانهم الغا�صب، 

وجمي����ع القرتاحات ُت�ص����ر اإىل اأن 

املدين����ة �صتبقى بَيد ال�صهاينة، مع 

الحتفاظ بحق الفل�صطينين بُحرّية 

الو�ص����ول اإىل امل�صج����د الأق�صى اإذا 

بق����ي واقفًا من دون هدم����ه لُيبنى 

على اأنقا�صه ما ي�صمى ب�»الهيكل« 

املزعوم.

فف���ي  امل�صتوطن���ات،  اأم���ا 

املفاو�صات ال�صابقة ُحلّت امل�صاألة 

من خالل مقرتح تب���ادل الأرا�صي، 

وق���د وافقت ال�صلط���ة الفل�صطينية 

علي���ه، وبقي���ت م�صاألت���ا الن�صبة 

الأرا�صي،  تل���ك  عل���ى  وال�ص���كان 

الفل�صطينين يف مناطق  خ�صو�صًا 

وادي عارة، والبالغ عددهم حوايل 

�صيتي���ح  فل�صطين���ي،  األ���ف   300
ل�»اإ�رسائي���ل« فر�ص���ة التخلُّ����س 

منه���م اإذا م���ا تتحق���ق ذلك. ويف 

التقدي���رات اأن العرتا�صات �صتكون 

�صكلية اأكرث مما هي جوهرية، حيث 

يتم التف���اق والتوافق حول م�صر 

تل���ك امل�صتوطنات الت���ي اأ�صبحت 

عبئ���ًا حقيقيًا يجثم ف���وق اأرا�صي 

ال�صف���ة الغربية املحتلة، اإن جلهة 

اأعداد  اأو جلهة  الأرا�صي امل�صادرة، 

امل�صتوطنن ال���ذي ت�صاعف ب�صكل 

جن���وين، اأو يف �صعوبة التنقُّل بن 

املدن والقرى الفل�صطينية.

رامز م�صطفى

من عملي���ات الده����س الوا�صعة 

التي ُنفذت يف ني����س الفرن�صية، اإىل 

عملية طع���ن 21 �صخ�صًا داخل قطار 

يف مدينة فولف�صبورغ جنوب اأملانيا، 

اإىل عملي���ة اإ�صاب���ة خم�صة اأفراد من 

ال�رسطة بجروح نتيجة عمل اإرهابي 

ا�صتهدف عا�صمة كازاخ�صتان املا اآتا، 

اإىل مقتل 3 اأ�صخا�س باإطالق نار يف 

لينكو ت�صر �رسق بريطانيا، وغرها 

م���ن الأعمال الإرهابي���ة يف اأكرث من 

م���كان يف اأوروب���ا اأو يف الولي���ات 

املتحدة الأمركية اأو يف تركيا.

حقيقة واح���دة تتجلى، وهي اأن 

الأره���اب التكفري ال���ذي اأرادوه اأن 

العربية، حتت  يع�صع�س يف املنقطة 

عنوان اأكذوبة »الربيع العربي«، بداأ 

يف رحل���ة الع���ودة اإىل منابته، بعد 

فظائعه يف �صوري���ة وليبيا والعراق 

وم�رس واليمن، وه���و يف طريق هذه 

العودة يخب���ط اأينما طالت يده؛ كما 

ح�صل يف تركيا ويف ال�صعودية.

واإذا كانت ثم���ة اإجماع على اأن 

الإره���اب �صار اآفة ته���دد العامل، اإل 

اأن الغ���رب مايزال يكاب���ر بعنجهية 

منقطعة النظر، عل���ى هذه الأخطار 

التي بداأت ت�رسب يف عقر داره، حيث 

اإل امل�صلحة »الإ�رسائيلية«؛  ل يرى 

كح���ال وزير اخلارجي���ة الريطانية 

اجلدي���د بوري����س جون�ص���ون، الذي 

اأنه معجب بنظ���ره ال�صعودي  يبدو 

ع���ادل اجلبر، بحيث اإن���ه مل يَر فور 

تولي���ه من�صبه من »نهاية للمعاناة 

اإل برحي���ل الأ�صد، دون  ال�صوري���ة« 

اأن ياأتي بكلمة واح���دة على اإرهاب 

»داع�س« اأو »القاعدة«.

ب�صكل ع���ام، ل ينظر هذا الغرب 

الذي تغلغ���ل العقل التلم���ودي اإىل 

نخاع���ه اإىل اأ�صول الإرهاب والتكفر، 

اإىل  التوّج���ه  و����رسورة  ومن�صئ���ه، 

حلفائه���م واتباعه���م لتغي���ر منط 

يوؤ�ص�س  ال���ذي  والرتبي���ة  التعلي���م 

ملوج���ات الإره���اب والتكف���ر. ففي 

ال�صعودية مثاًل، ثمة »جامعة حممد 

ب���ن �صعود« تخرج مئات ورمبا اآلف 

من حمل �صهادة الدكتوراه بالتكفر، 

ومن عناوي���ن اأطروحات دكتوراه يف 

عام درا�ص���ي واحد: »اأوج���ه ال�صبه 

بن اليه���ود والراف�صة يف العقيدة«، 

الراف�صة  على  امل�صلولة  »اليمانيات 

املحرقة  »ال�صواع���ق  املخذول���ة«، 

يف الرد عل���ى اأهل البدع والزندقة«، 

و«احلجج الباهرة يف اإفحام الطائفة 

الكافرة والفاجرة«.

هذه اجلامعة ت�صم نحو ع�رسين 

األف طال���ب �رسيعة، ف���اإذا كان هذا 

التعليم، فك���م تخرج  النم���ط م���ن 

من حمل���ة اللي�صان����س؟ وكم تخرّج 

اجلامعات ال�صعودي���ة الأخرى، التي 

يف كل واحدة منها كلية �رسيعة؟ ثم 

كم هو عدد اخلريج���ن من املعاهد 

الثانوية على هذا النحو؟

اأي�ص���ًا ع���ن املدار����س  وم���اذا 

املنت�رسة يف  »الوهابية«  واملعاهد 

الع���امل بتمويل مذهل م���ن اململكة 

ال�صعودية؟

وماذا اأي�ص���ًا عن فتاوى التحرمي 

والتكفر التي ت�صدر يوميًا، والتي ل 

تركب على قو�س قزح؟

بدولتها  ف�صوري���ة،  ح���ال،  باأي 

قاومت وواجهت  العميق���ة،  الوطنية 

هذا الهجوم التكف���ري - العربي - 

الغربي - ال�صهي���وين، ودفعت اأغلى 

الثم���ان، لكنه القدر ال���ذي و�صعها 

دائم���ًا يف قلب التاري���خ و�صناعته، 

وه���ا ه���و حتال���ف اأعدائه���ا يرتنح 

ويتلقى ال�رسبات:

الإرهاب الذي ارادوه اأن يع�صع�س 

يف ب���الد ال�صام وب���الد الرافدين من 

اأج���ل تفتيت ه���ذه املنطقة وجعلها 

قبائ���ل تلمودية متناحرة، يرتد بقوة 

اإىل م�صدريه ورعاته وحماته.

وزي���ر اخلارجي���ة الريطاني���ة 

اجلدي���د كاأنه مل ي�صتف���د من اأ�صالفه 

الذين تهاووا، وقد ا�صُتقبلت حكومته 

اجلديدة باإرهاب يف لينكوت�صر.

ال�صعودي���ة تدخ���ل يف اأزم���ات 

واقت�صادي���ة  �صيا�صي���ة  عميق���ة؛ 

وتنموي���ة، اإ�صاف���ة اإىل ال�رساع على 

ال�صلطة الذي اأخذ يطل بقرنه بقوة.

هولند على طريق �صاركوزي يف 

فرن�صا، حيث اإن���ه �صيح�صد يف �صهر 

اآذار م���ن العام املقب���ل خيبة الأمل 

الكرى؛ حينما يرى نف�صه على مزابل 

تاريخ فرن�صا.

تركيا، لنتابع تطوراتها النقالبية 

التي ب���داأت تداعياتها منذ عام 2013، 

وجتل���ت يف انتفا�ص���ة �صعبية بداية 

يف مي���دان »تق�صيم«، ث���م بالنتائج 

النتخابي���ة املرتبك���ة يف دورت���ن 

تعبر  نتيجتهما  كان���ت  انتخابيتن 

وا�صح عن امل���اأزق الكبر الذي اأخذت 

تركيا تدخل فيه، والذي ُترجم ب�صل�صلة 

من التفج���رات الإرهابي���ة، وبزيادة 

النق�ص���ام الوطني، وات�ص���اع ال�رساع 

الدموي مع حزب العمال الكرد�صتاين، 

النقالبية  باملحاولة  انته���اء  ولي�س 

الفا�صلة التي مل تنته تفاعالتها بعد.

ثم���ة حقيقة اأم���ام الأهوال التي 

ب���داأ الغ���رب واأتباعه م���ن الأعراب 

يتذوقونه���ا، ومن���ذ �صق���وط حك���م 

 العدوان  »الإخوان« يف م�رس، وتعرثُّ

على �صورية، وانكفاء اأوباما عن غزو 

�صورية، ورف�صه خلطط تركيا املتعلقة 

مبناط���ق حدودية عازل���ة، وللحظر 

اجلوي، نتيجة معادلت القوة وبفعل 

الداعم  الرو�صي  النخ���راط  تداعيات 

للدول���ة الوطنية ال�صوري���ة، وحتّول 

التوازنات الإقليمية التي قامت على 

�صمود �صورية امليداين وتلقيها الدعم 

املنا�صب من حليفيه���ا اإيران وحزب 

اهلل يف جمابه���ة »داع�س« و«جبهة 

الن����رسة« و�صواهما م���ن جماعات 

الره���اب واحل���رب بالوكال���ة التي 

تقودها وا�صنطن وانك�صاف دور تركيا 

املحوري يف توليد الإرهاب الذي ارتد 

داخل تركيا نف�صها ويف �صائر اأنحاء 

بال�رساكة  ودعمه  واحت�صانه  العامل، 

مع قطر وال�صعودية، يف نف�س الوقت 

الذي تغرق فيه مملك���ة الرمال اأكرث 

فاأك���رث يف ����رس اأعماله���ا يف اليمن 

والبحرين ويف اأكرث من مكان.

اأحمد زين الدين

اإلرهاب يتجّول في العالم.. وسورية تتقدم في االنتصار عليه

مئات المعاهد والجامعات 
تخّرج طالبًا يغذون اإلرهاب 

العالمي بفكر ممنهج.. دون 
رقابة أو محاسبة

 اجلي�ش ال�سوري يحكم �سيطرته على خط البرتول �سرق �سلمية بريف حماه
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■ الحت���اد العاملي لعلماء املقاومة اعتر 
اأن ف�ص���ل النقالب يف تركي���ا اأمر اإيجابي، 

»بغ�س النظر عن موافقتن���ا اأو خمالفتنا 

ل�صيا�صة اأردوغان يف تركيا واملنطقة، وذلك 

ل�صببن: الأول: اأن النقالب الع�صكري ميكن 

اأن يفتح الباب لفو�صى عارمة، كما ح�صل 

يف بع����س الدول العربي���ة، حيث مل يكن 

البديل جاهزاً.. وال�صب���ب الثاين: كائنًا ما 

كان موقفنا من اأي رئي�س اأو اأي نظام، فاإن 

متتعه باأكرثية �صعبية وو�صوله اإىل احلكم 

عن طري���ق الدميقراطية اأو ال�صورى )ح�صب 

التعبر الإ�صالمي(، اأم���ر ي�صتحق الحرتام 

والتقدير». ودعا »الحتاد« الرئي�س رجب 

طيب اأردوغان اإىل مراجعة ح�صاباته ب�صكل 

حا�ص���م يف املو�صوع ال�ص���وري، حيث اإنه 

يتحّم���ل جزءاً كبراً م���ن م�صوؤولية الدمار 

والفو�صى والقتل الع�صوائي الذي ح�صل يف 

�صورية.

■ جتم���ع العلم���اء امل�صلمن ق���ال اإنه ل 
يوؤمن بالتغي���ر يف تركيا بالأ�صلوب الذي 

ح�ص���ل، داعيًا ال�صعب الرتك���ي للتفّكر يف 

الأ�صب���اب الت���ي اأدت اإىل و�صول الأمور اإىل 

هذا املنحى اخلطر، واحلكومة الرتكية اإىل 

عدم اتخاذ اإجراءات انتقامية، واتخاذ قرار 

باإقفال احلدود م���ع �صورية، وعدم التدخل 

يف �صوؤونه���ا الداخلي���ة، والن����رساف اإىل 

الإ�صالح���ات الداخلي���ة. ودان »التجمع« 

كالم ال�صفرة الأمركية يف لبنان اليزابيث 

ريت�ص���ارد، وقولها اإنها تعت���ر اأن مهمتها 

�صّل قدرات حزب اهلل، و«هذا الكالم واإن مل 

يكن جديداً على ال�صيا�صة الأمركية اإل انه 

يّت�صف بال�صالف���ة ويفتقد للدبلوما�صية«، 

م�صتغرب���ًا عدم قي���ام الدول���ة اللبنانية 

باتخاذ الإج���راءات املنا�صبة، واأولها عدم 

قبول اأوراق اعتمادها.

■ لقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات الإ�صالمية 
يف لبن���ان ا�صتنك���ر الكالم ال�ص���ادر عن 

ال�صف���رة الأمركي���ة يف لبن���ان اليزابيث 

ريت�ص���ارد، بح���ق فريق �صيا�ص���ي لبناين، 

معت���راً كالمها تدّخاًل �صاف���راً يف ال�صوؤون 

اللبنانية، وتط���اوًل على املقاومة،  داعيًا 

وزارة اخلارجية اللبنانية لو�صع حد لهذه 

للتدخالت. م���ن جهة اأخرى، ح���ّذر اللقاء 

من  ع���ودة م�صل�صل الغتي���الت يف عن 

احلل���وة، داعيًا الق���وى الفل�صطينية العمل 

على حت�صن املخيم  م���ن اأي حدث اأمني 

قد ت�رسب اأمن املخيم او اأمن اجلوار، وقطع 

الطري���ق على الفنت التي ت�صتهدف الق�صية 

الفل�صطينية.

■ جبهة العمل الإ�صالمي يف لبنان راأت اأّن ما 
ح�صل يف تركيا من عملية انقالب ع�صكري 

فا�صل���ة، وحماولة ال�صيط���رة على مقاليد 

احلكم بالقوة والعن���ف اأمر مرفو�س وغر 

ل اأمركي  حكيم، وُي�صتم منه رائح���ة تدخُّ

وا�صح لالنقالب عل���ى ال�صيا�صات الرتكية 

اجلديدة يف التقرُّب من رو�صيا ودول �رسق 

و�صمال تركي���ا، ومنها �صوري���ة. وتوّجهت 

»اجلبه���ة« اإىل الرئي�س الرتكي واحلكومة 

الرتكي���ة ك���ي يدر�ص���وا ما ح�ص���ل بتوؤدة 

، واأخ���ذ الدرو�س والعر، واأن يراجعوا  وتاأنٍّ

ح�صاباتهم اخلارجية جيداً، والتي قد تكون 

اأي�صًا �صبب���ًا من اأ�صباب العملية النقالبية 

الفا�صلة. 

■ املجل�س الن�صائي اللبناين عقد اجتماعًا 
بح�صور الهيئة العامة واجلمعية اللبنانية 

مّت   ،»LADE« النتخاب���ات لدميقراطي���ة 

خالل���ه انتخ���اب رئي�صة ون���واب رئي�صة 

واأع�صاء الهيئة الدارية للمجل�س مدة ثالث 

�صن���وات قادمة. وقد ج���اءت النتيجة على 

ال�ص���كل الآتي: املحامية اإقبال مراد دوغان 

رئي�ص���ة املجل�س، وجن���وى رم�صان وهيام 

البزري �رسيف ومنى قا�صوف وليندا �صعب 

نواب الرئي�صة، اإ�صاف���ة اإىل اأع�صاء للهيئة 

الإدارية اجلدية.

ل���و مل ي�صيطر حدث حماولة النقالب 

املت�صدعة والفا�صلة يف تركيا، لكان احلدث 

ال�صوداين اجلنوبي على راأ�س الهتمامات، 

واإن مل تك���ن الدول الوليدة، الغ�صة العود، 

ع�ص���واً يف حلف الأطل�ص���ي، لأنها اأُن�صئت 

اأ�صاًل بق���وة الرعاية الأمركي���ة، وال�صلة 

التامة م���ع »اإ�رسائيل« الت���ي كانت اأول 

من اعرتف بجن���وب ال�صودان كدولة، واأول 

من اأر�صل اإليه���ا امل�صت�صارين يف جمالت 

خمتلفة، لإحكام القب�ص���ة عليها وتدريب 

ع�صكرها و�رسطته���ا، ورمبا ال�صيطرة على 

ثرواتها الباطنية التي ل تقدَّر.

اآلف القتل���ى �صقطوا يف غ�صون اأيام، 

بن جي����س الرئي�س �صيلفاك���ر مرديت، 

وجي����س نائب���ه ري���اك م�ص���ار، حتى يف 

العا�صم���ة جوب���ا ومطاره���ا، والزعيمان 

املتح���دران معًا من احلركة ال�صعبية التي 

كان يقوده���ا ج���ون كارينغ قب���ل مقتله 

بحادث حتّط���م طائرة مات���زال تفا�صيله 

مبهمة، وكانا رفاق �صالح يف قتال النظام 

ال�صوداين املتقط���ع منذ العام 1959، فرتة 

من الزمن، ل �صيما منذ العام 2000، بعد اأن 

حتالف م�صار اأحيانًا مع اخلرطوم.

الأ�صابي���ع  يف  دار  ال���ذي  القت���ال 

املا�صي���ة مل يكن الأول م���ن نوعه بن 

اأن�صار الرجل���ن املتناف�صن على حكم 

جنوب ال�صودان، يف �صوء مالحظات م�صار 

على �صلفاكر، ل �صيما اإم�صاكه مبفا�صل 

الديكتاتوري���ة  ال�صلط���ة، والجتاه���ات 

النا�صئة، وانتهاكه  الدول���ة  املطلقة يف 

امل�صتمر حلقوق الإن�صان، وهو ما عك�صته 

منظمات حقوقية دولي���ة، و�صبق مل�صار 

اأن ح���اول النقالب عل���ى �صلفاكر مع 

بداي���ة النف�صال الذي وافق عليه النظام 

ال�صوداين بقي���ادة عمر ح�ص���ن الب�صر، 

لي�صمن الأخر عدم مالحقته من حمكمة 

اجلناي���ات الدولية بتهم���ة جرائم �صد 

الإن�صانية، اإل اأن القتال الذي ح�صد املئات 

توقف حينه���ا بو�صاطة الحتاد الأفريقي 

وال�صغط ال���دويل كي ل ت�صمحل الدولة 

اجلدي���دة التي يريدها الغ���رب كم�صمار 

جحا يف عرين ال�ص���ودان الغني برثوات 

باطنية ممن���وع ا�صتخراجها حاليًا، رغم 

اأن م�ص���ار كان يرف�س التفاو�س اإل على 

رحي���ل �صلفاكر، لأن���ه »ل ي�صتطيع اأن 

يحافظ على وح���دة ال�صعب، وهو اأخفق 

يف احلف���اظ على وح���دة �صعب جنوب 

ال�صودان، والتي تو�ّصلنا اإليها بعد �رساع 

طويل و�صعب«.

اأ�صباب عودة ال�رساع الدموي متعددة، 

لي�ص���ت اأوله���ا الإ�صالح���ات ال�صيا�صي���ة 

املطلوب���ة، بل اأي�صًا ال����رساع على الرثوة 

وموارد الب���الد اأي�صًا، اإمن���ا الأهم ال�رساع 

الإثني الذي زاد يف التمزق العرقي، والذي 

جع���ل كل فرد يعت���ر اأن القبيل���ة ت�صّكل 

حمايته وم�صدر رزقه، فيما تقا�ُصم الرثوة 

الوطنية غر عادل باملطلق.

لق���د اأدت املعارك الأخرة، اإ�صافة اإىل 

مقت���ل الآلف، وت�رسُّد 250 األ���ف �صخ�س، 

ف�ص���اًل عن ح�صول جم���ازر اإثنية، ما دفع 

الولي���ات املتح���دة والأمم املتح���دة اإىل 

التهديد باإجراءات زجرية، واإر�صال موفدين 

على جناح ال�رسعة اإىل البلد الذي ا�صُتخدم 

تك���راراً كمحطة لنقل اليه���ود الأفارقة اإىل 

فل�صط���ن املحتل���ة لال�صتيط���ان، ومنهم 

»الفال�صا« من اثيوبيا، و�صارعت وا�صنطن 

اأي�ص���ًا اإىل ال�صغ���ط على ط���ريف ال�رساع 

للتوقي���ع فوراً عل���ى اتفاق لوق���ف النار 

لي����س الأول من نوعه طبعًا، مع زيادة يف 

ال�صغط على م�ص���ار بت�صميته، طالبة منه 

»اللت���زام بوقف العم���ال العدوانية دون 

�رسوط م�صبقة ».

م���ن املحتَم���ل اأن يلتق���ي الع���دوان 

الل���دودان الرئي�س ونائب���ه لبحث كيفية 

اتف���اق ال�صالم بينهما يف بلد اأفقر الفقراء، 

ل اإىل  رغم ال���رثوات الهائلة، لك���ن التو�صُّ

�ص���الم دائم ُيعتر م���ن امل�صتحيالت، واإن 

���ل اإىل تهدئة لتاليف حمام دم ل  مّت التو�صُّ

ميانع الطرفان اإجنازه من اأجل �صيطرة كل 

منهما على ال�صلطة واإبعاد جماعة الآخر. 

اإن غي���اب الثقة ب���ن الرجلن ي�صاهم اإىل 

اأبعد احلدود يف ع���دم ترميم العالقة، واإن 

اأبديا ا�صتعدادهما للقاء ينقذ اتفاقًا �صابقًا 

لل�ص���الم بينهما، اخرتقت���ه ر�صا�صات يف 

داخل الق�رس الرئا�صي.

اأي اتف���اق ب���ن �صيلفاك���ر وم�ص���ار 

�صيكون على عيون العامل ولن يكون دائمًا، 

اإل اإذا تطورت التهدئة اإىل عملية متكاملة، 

وهذه حمفوفة بجملة خماطر، اأولها الرثوة 

وال�صلطة معًا.

يون�س عودة

جنوب السودان: الثروة والسلطة أغلى من الدماء

لن يطول أي اتفاق بين 
سيلفاكير ومشار.. إال إذا 

تطورت التهدئة إلى عملية 
متكاملة 

رئي�ش جنوب ال�سودان �سلفاكري ميارديت ونائبه رياك م�سار
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تكرب �لأ�سئلة �لتي بد�أت ُتطرح يف 

�لغرب، وتتو�سع حول تف�ّسي ظاهرة 

�لإره���اب، بحيث ل يكاد مير يوم �إل 

ون�سم���ع عن �عتق���ال �إرهابيني هنا 

�أو هن���اك، �أو �إف�سال عملية �إرهابية، 

�أو جن���اح عملي���ة �إرهابية يف هذه 

�لعا�سمة �أو تلك.

�لالف���ت يف ه���ذه �لتط���ور�ت �أن 

معظ���م، �إن مل يك���ن كل م���ن ينفذ 

�أو ُيعتقل يف  �لعمليات �لإرهابي���ة، 

عملي���ة ��ستباقية لالأم���ن، ُولدو� �أو 

عا�سو� من���ذ طفولته���م يف �لغرب، 

فكيف ت�رشبو� �ل�سموم �لتكفريية يف 

تلك �لبلد�ن؟

�خلرب�ء ُيجمع���ون على �أن �لهتمام 

�لغربي ه���و فقط مب�سالح و�أمن �لكيان 

�ل�سهي���وين، وتربئ���ة ه���ذ� �لكيان من 

كل �أعم���ال �لإب���ادة �جلماعية و�لف�سل 

�لعن�رشي و�لوح�سية �لتي �رتكبها �سد 

�لفل�سطينيني خ�سو�سًا، و�لعرب عمومًا، 

وهي �سبب رئي�سي و�أ�سا�سي يف ت�سارع 

�لإرهاب ودمويته ووح�سيته يف �لتاريخ 

�إىل حم���اولت حمو  �إ�سافة  �حلدي���ث، 

�لذ�كرة م���ن حروب �لإب���ادة �لوح�سية 

للغ���رب نف�سه يف حمالته �ل�ستعمارية 

�سد �لقار�ت و�ل�سعوب �لفقرية.

فمن ح���روب �لأفيون �سد �ل�سني 

�لت���ي قادته���ا بريطاني���ا و�لغرب، 

ومعه���م �لوليات �ملتحدة يف �لقرن 

�لتا�سع ع�رش، من �أجل �إباحة ت�سدير 

وبيع �لأفيون لل�سينيني، �إىل �حلروب 

�مل�ستمرة،  �لأخ���رى  �ل�ستعماري���ة 

ماليني من �لب�رش �أبيدت، فال�ستعمار 

�لفرن�س���ي ق�سى على مليون ون�سف 

مليون جز�ئري، و�حلربان �لعامليتان 

�لأوىل و�لثاني���ة ق�ستا على �أكرث من 

ثالثني مليون ب�رشي.

�أم���ا �لكيان �ل�سهيوين فحّدث ول 

حرج ع���ن مذ�بحه حت���ت �حلماية 

�لقرن  �لربيطاني���ة؛ منذ ثالثين���ات 

فل�سطني..  �غت�س���اب  حتى  �ملا�سي 

�أمثلة �رشيعة عل���ى �سبيل  ونذك���ر 

�حل�رش لي����س �إل: جمازر كفر قا�سم، 

ودير يا�س���ني، وبحر �لبقر يف م�رش، 

و�آخره���ا يف لبنان جمزرت���ا قانا، 

وحنني، و�ملن�سوري وغريها..

ويف هذه �لعجالة حت�رش �لإبادة 

�ل�سعب  �لأمريكية �س���د  �لوح�سي���ة 

�لعر�ق���ي، �لذي ُقتل من���ه باحل�سار 

و�لغزو منذ 1991 ما يزيد عن �أربعة 

ماليني عر�قي، دون �أن يرف جفن ما 

ي�سمى �ملجتمع �لدويل..

هك���ذ�، كان �لغ���رب و�لأمريك���ي 

�لكي���ان �ل�سهيوين  ومع���ه بالطبع 

يفت�س���ون عن �لو�سائ���ل و�لأ�ساليب 

�لتي جتعل �لب�رشية تن�سى �إباد�تهم 

�لكربى، وو�سعو� ما كان  وجر�ئمهم 

�أجد�ده���م و�آباوؤهم ق���د و�سعوه يف 

خمططاته���م: »�سنخلق لهم �لإ�سالم 

�ل���ذي ينا�سبن���ا«، و�ل���ذي حت���دث 

عن���ه ب�س���كل و��سح رئي����س وكالة 

 »C.I.A« ل�ستخب���ار�ت �لأمريكية�

�ل�ساب���ق جيم����س وولي�سي يف عام 

2006، قائ���اًل �إن وكالت���ه »�ست�سنع 
ينا�سبهم«،  �إ�سالمًا  �لإ�سالمية  لالأمة 

ث���م جتعلهم »يقومون بالثور�ت، ثم 

يت���م �نق�سامهم عل���ى بع�س باإثارة 

و�ملذهبية«  �لتع�سبي���ة  �لنع���ر�ت 

ليختتم بالقول: »ومن بعدها نكون 

م�ستعدين للزحف و�سوف ننت�رش«.

بهذه �ل���روح وبهذه �لعقلية كان 

�نطالق ما ي�سمى »�لربيع �لعربي«، 

فهل ين�س���ى �أح���د دور برنار هرني 

ليفي ونيكول �ساركوزي و�ملخابر�ت 

�لأمريكية يف ليبيا؟

وهل ميكن للغرب �أن يربر معنى 

و�س���ول �أكرث من ع�رشة �آلف �رهابي 

تكفريي م���ن عو��سم���ه �إىل �سورية 

وحدها، دون �أن نن�سى �لعر�ق طبعًا؟

وهل ميكن �إعطاء �أي تف�سري حول 

ح���رب �لإبادة �لكربى �لت���ي ت�سنها 

مملك���ة �ل���كاز �لكربى �س���د �ليمن 

و�سعبه؟

�إذ�ً، �لأمريك���ي و�لغ���رب و�لدولة 

�لعربي���ة وم���ن يتبعهم م���ن �أنظمة 

�لأعر�ب يتحّمل���ون وزر كل �لأعمال 

�لإرهابية �لتي �أخذو� يتذوقونها يف 

خمتلف �لأمكن���ة و�آخرها يف ني�س، 

يف نف�س �لوقت �ل���ذي عادت �أعمال 

�لتمييز �لعن�رشي تطل بر�أ�سها بقوة 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

ثم���ة حقيق���ة يج���ب �أن يعرتف 

به���ا �لغ���رب، وهي �أنه���م يتذوقون 

ما �سنعته �أيديه���م لتربير �لإرهاب 

�ل�سهيوين.

�لإره���اب �لتكف���ريي �لإجر�م���ي 

يف ليبيا و�سوري���ة و�لعر�ق وم�رش، 

ويف عو��سم �لغرب، و�أعمال �لإبادة 

�ل�سعودية �جلماعية يف �ليمن، هناك 

من يري���د �أن يقول �إن جرمية و�حدة 

من هذه �جلر�ئم �لكربى لو �رتكبتها 

»�إ�رش�ئيل«، لكانت �أوقفت عدو�نًا.

ثمة ع���رب وت���رك و«م�سلمون« 

يري���دون �أن ُيظه���رو� »�إن�ساني���ة« 

�لدول���ة �لعربية �أمام ه���ول �لإجر�م 

�إره���اب من نف�س  �لتكف���ريي، لكنه 

�مل�س���در، وم���ن نف�س �ملنب���ع؛ �إنه 

�إرهاب وجها �لعملة �لو�حدة.

�سعيد عيتاين

مهما كان���ت �لإج���ر�ء�ت �ملرتَقبة، 

ومهم���ا بّينت �لتحقيق���ات حول �لعمل 

�س �ل���ذي ح�سل يف  �لإرهاب���ي �ملتوحِّ

ني�س يف فرن�سا، فاإن �لأعمال �لإرهابية 

ل���ن تتوقف يف �أوروب���ا، ول يف �ل�رشق 

�لأو�س���ط، ول يف �أي بقع���ة يف �لعامل، 

�أقوي���اء، ولي�س  �لإرهابيني  لي����س لأن 

لأن �لع���امل عاجز ع���ن حماربتهم كما 

يجب، بل بب�ساطة لأن �لآليات �ملّتَبعة 

ملكافحة �لإرهاب تبقى عاجزة وقا�رشة 

عن معاجلة هذ� �ل����رش �مل�ستطري �لذي 

يحوم فوق �لب�رشي���ة، وُيغرقها باحلقد 

و�لدماء.

يف نظرة عل���ى �لأ�ساليب �ملّتَبعة 

ملكافحة ه���ذه �لظاه���رة عامليًا، جند 

�أن �ملقارب���ات �ملعتَم���دة ل تبدو فقط 

عاجزة عن �لتعاط���ي مع �لظاهرة كما 

يج���ب، ب���ل �إن بع�س �ل���دول ل تبدي 

جدّية يف معاجلته���ا، �إما لأنها عاجزة 

عن ت�س���وُّر حل���ول ناجع���ة، �أو لأنها 

�أن با�ستطاعتها ��ستثمار ظاهرة  تعتقد 

�لإرهاب لإيالم �أعد�ئها وك�سب مزيد من 

�لنفوذ عامليًا، �أو لأنها ترى �أن �لإرهاب 

»�رشط���ان« ل ميك���ن �لق�س���اء عليه، 

بل يج���ب فقط �لرتكيز عل���ى �حلّد من 

تد�عياته و�حتو�ئه.

�ل�سرت�تيجيات  لبع�س  تقييم  ويف 

�ملّتَبعة ملكافح���ة �لإرهاب، ميكن لفت 

�لنظر �إىل ما يلي:

�أوًل: �ملعاجل���ات �لأوروبي���ة، �لتي 

�أ�ساليب ع���دة، منها �لتخلُّ�س  �عتمدت 

م���ن �ملتطرفني باإر�ساله���م �إىل �سورية 

للموت، ث���م �لعالج �لأمني �ل�ستخباري 

بع���د عودته���م، وبع����س �ملعاجل���ات 

»�لت�ساحلي���ة - �لإدماجي���ة«، كالتي 

عم���دت �إليه���ا بروك�س���ل يف �ل�سنتني 

�ملن�رشمتني.

فعلي����ًا، بدت كل ه����ذه �ملعاجلات 

عاجزة عن مكافح����ة �ساملة لالإرهاب، 

لأن �ملعاجل����ات �لأوروبي����ة ماز�ل����ت 

تعتمد »�لرتقيع« و�لعنجهية، و�عتماد 

�سيا�س����ة »دف����ن �لر�أ�����س بالرم����ال« 

كالنعامة.

ما �لذي مين����ع �لأوروبي����ني مثاًل 

م����ن �لذه����اب �إىل �سوري����ة و�لتعاون 

معها يف �إع����ادة �لالجئني �ملرفو�سني 

للجوء؟ وملاذ� يذهب �لأوروبيون و�لمم 

�ملتحدة لإغر�ء لبنان بالتوطني مقابل 

�مل����ال؟ وملا تذهب �أجني����ال مريكل �إىل 

كريغ�ستان لإغر�ئهم بفتح خميم جلوء 

لل�سوريني �ملوجودين يف �أوروبا مقابل 

م�ساعد�ت �سخية؟ كل هذ�، لأن �ملكابرة 

و�لعنجهي����ة ه����ي �سيم����ة »�لرج����ل 

�لأبي�����س« �لذي يعتقد �أنه ي�ستطيع �أن 

يهند�س �لعامل كما ي�ساء، و�أن �هلل خلقه 

من طينة »�أرقى« من �لب�رش �لآخرين.

ثانيًا: �ملعاجلات �لإ�سالمية، و�لتي 

�إطالق مب���ادر�ت للحو�ر  تعتمد عل���ى 

م���ع �لأديان �لأخ���رى، و�إطالق �سعار�ت 

ف�سفا�س���ة تربيرية باأن �لإرهاب ل دين 

له، و�أن ه���وؤلء �لإرهابي���ني ل ميّثلون 

�لإ�سالم.

ب�سكل ع���ام، �إن فت���ح �أي م�ساحة 

للح���و�ر و�لتالق���ي هو �أم���ر جيد، لكن 

�إظهار �ملو�سوع �لإرهابي وكاأنه �رش�ع 

ح�ساري بني �مل�سلمني وغري �مل�سلمني، 

ي����رّش بامل�سلمني ب�س���كل �أ�سا�سي، لأن 

�أ�سح���اب مقول���ة �إن �لره���اب مرتبط 

�إىل مث���ل هذه  بالإ�س���الم يحتاج���ون 

�ملب���ادر�ت لإثبات نظريته���م. �مل�سكلة 

لي�ست بني �مل�سلم���ني وغري �مل�سلمني، 

ولي�ست بني �لإ�س���الم و�لأديان �لأخرى، 

بل هي بب�ساطة م���ع �مل�سلمني �ملغرَّر 

بهم.

�لإرهابي���ني  �أن  �لي���وم  �مل�سكل���ة 

يقتل���ون م���ن �مل�سلم���ني �أك���رث مم���ا 

يقتلون من �لطو�ئ���ف و�لأديان �لأخرى، 

و�ملذبوح���ون و�ملقتول���ون ظلم���ًا يف 

�ل�سو�رع و�ل�ساحات و�لأ�سو�ق �ل�سعبية 

هم بغالبيته���م �لعظمى من �مل�سلمني، 

فلماذ� يتم ت�سوي���ر �مل�سكلة �لإرهابية 

�أنها بني �لإ�سالم و�لأديان �لأخرى؟

ما يحتاج �إليه �لعامل �لإ�سالمي 

�ليوم ه���و وقفة تقييمي���ة ونقا�س 

د�خلي �رشيح وج���اد وهادف حول 

وطريقة  ونتائجه  �لإره���اب  �أ�سباب 

معاجلته، تلك �ملعاجلة �لتي حتتاج 

�إىل �سجاعة ��ستثنائية مزدوجة:

�ملو�سوع  مقارب���ة  يف  �سجاعة 

�إ�سكاليت���ه �لتاريخية و�لدينية،  يف 

خ�سو�س���ًا يف حت���دي �ملوروث���ات 

�لثقافية �لتي خلطت بني �أ�سول �لدين 

�لتي تدع���و �إىل �لإخ���اء و�مل�ساو�ة 

و�ل�س���الم و�إحق���اق �حل���ق، وب���ني 

�ملوروثات �لثقافية و�حل�سارية �لتي 

�رتبطت بالإ�س���الم على مرّ �لع�سور 

بفعل �لتد�خ���ل �حل�ساري و�لثقايف، 

�لتاريخي���ة  بالبيئ���ة  و�ملرتب���ط 

و�لجتماعية �لتي منا فيها �لإ�سالم 

و�زدهر، ومبعظمه���ا تاأتي من ثقافة 

بدوية عنفية.

قب���ل  م���ن  �أدبي���ة  �سجاع���ة 

�ل�سيا�سيني ورجال �لدين �مل�سلمني؛ 

باخل���روج علن���ًا وتفني���د حج���ج 

�لإرهابي���ني، و�لت�رشيح ب�سوت عاٍل 

�إ�سالم���ًا، ولالأمانة،  باأن هذ� لي����س 

تخرج بع����س �لأ�سو�ت �جلريئة يف 

�لعامل �لعربي يف هذ� �ل�ساأن، لكنها 

لي�ست كافية، لأن �لعامل يحتاج �إىل 

�رشخة �أكرب و�سوت �أعلى من �أ�سو�ت 

�لإرهابيني؛ يحتاج �إىل �سوت �لزهر 

للق���ول �إن »د�ع����س« و«�لقاعدة« 

جتت���زء�ن وتعتم���د�ن عل���ى تف�سري 

ح���ريف للن�س ل يتالءم مع �لتف�سري 

�ل�سحيح، ونحت���اج �إىل علماء دين 

�أفغ���ان وباك�ستاني���ني ليقول���و� �إن 

»طالبان« ل متّث���ل �لإ�سالم، وهكذ� 

دو�ليك.

نعم، بات �لإره���اب �أكرب من �أن 

يت���م �لتخل�س من���ه ب�سهولة، وهذه 

حقيقة ل ميكن لأحد نكر�نها، لكن �أما 

�آن �لأو�ن لتقوم كل �أمة مب�سوؤوليتها 

�لتاريخي���ة؛ م�سوؤوليتها �أمام نف�سها 

و�أبنائها، و�أمام �لتاريخ؟

�آن �لأو�ن لفه���م �أن �لإ�س���الم هو 

�مل�سته���َدف يف ظاهرة �لإرهاب �أكرث 

م���ن غ���ريه، و�مل�سلم���ون يتحّملون 

نتائج���ه �ل�سيئة �أكرث م���ن غريهم، 

�سو�ء بالقت���ل �جلماعي �ملجاين، �أو 

بنظر�ت �حلق���د و�لعن�رشية �سدهم، 

�أو بعب���ار�ت �لكر�هية �لتي تطفو يف 

�لإعالم وبني �لنا�س يف �ملجتمعات 

�لغربي���ة، �أو يف ما ميكن �أن يح�سل 

يف ما لو ��ستمر �ليمني بال�سعود يف 

�أوروبا، فاأي م�ستقبل �سيكون للعرب 

و�مل�سلم���ني يف تل���ك �لق���ارة؟ هل 

�سيكون م�سريهم كم�سري �ليهود من 

قبلهم؟ �لتاري���خ ميكن معرفته، لكن 

�مل�ستقبل ينبئ بالكثري من �لقتامة.

د. ليلى نقوال

ش.. بين »الترقيع« الغربي و»العجز« اإلسالمي التوحُّ

معالجة اإلرهاب بحاجة 
إلى شجاعة أدبية من قَبل 
السياسيين ورجال الدين.. 

وأن تتحمل كل أمة 
مسؤوليتها التاريخية
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باتت �ساحة �ل�سهد�ء ت�سهد �لعديد 

من �لتغي���ري�ت �لت���ي كان ينتظرها 

�ل�سعب �للبناين، بع���د �أن فقد �لأمل 

منها منذ زمن �لحتالل �لطويل �لذي 

�سهدته »�سوليدير« و�ساحة �ل�سهد�ء، 

وبع���د �نتفا�س���ة �ل�سع���ب ��ستطاع 

�لعديد من �ل�سبان ترك ب�سمة لهم يف 

�ل�ساحة، لُيطمئن���و� �ل�سعب �للبناين 

�أنه ما ز�ل م�ستمر�ً يف حماربة �لف�ساد 

�لذي بدر من �سا�سة عن�رشيني مهمتم 

�لجتماعية،  �لطبق���ات  �لتفريق بني 

فاأ�سبح���ت �ساحة �ل�سه���د�ء مق�سد�ً 

للجمي���ع، بعدم���ا �أثب���ت �ل�سع���ب 

و�ل�سب���اب �ملنا�سل �أن ه���ذه �لأر�س 

لكل �للبناني���ني، ولكل �لطبقات دون 

��ستثناء.

20 �أيلول 2015 كانت �أول حركة 
لل�سعب �سد �حلقد �لطبقي �لذي تتم 

ممار�سته على �ل�سعب، وقام �ل�سباب 

بتنظيم �سوق »�أبو رّخو�سة«، �لذي 

لقى جناحًا كبري�ً، وجمع ح�سود�ً من 

جميع �لطبقات �ساركت فيه ودعمت 

مبا متلك، لتكوين �ل�سورة �ل�سحيحة 

عن و�سط �لبلد �لذي مّت �ل�سطو عليه.

�ساح���ة  يف  جماني���ة  مكتب���ة 

�ل�سهد�ء �أقامه���ا �ل�ساب حممد حرز، 

وهي خطوة ل نر�ها كثري�ً يف بالدنا 

وم�ساعدة  �لق���ر�ءة  لدع���م  �لعربية 

�لفق���ر�ء و�ملحتاج���ني للو�سول �إىل 

ه���دف يف �حلي���اة. �س���اب ��ستطاع 

�لتفكري مبا تفتقد له دولتنا من فكر 

وحاجة ودعم �جليل للقر�ءة، بعدما 

نِّفنا �أمة ل تقر�أ. �سُ

جري����دة »�لثب����ات« توّجهت �إىل 

�ل�ساب حمم����د ح����رز؛ موؤ�س�س حملة 

»مع����ًا للبنان �أف�س����ل«، �لتي �أقامت 

مكتب����ة جمانية يف �ساح����ة �ل�سهد�ء، 

هدفه����ا يتمحور حول تغي����ري �لو�قع، 

و�لقيام بن�سطات ت�ساعد �لنا�س، فقال 

حممد: �ملكتبة هي �أحد ن�ساطات ن�رش 

ودعم �لثقاف����ة، وم�ساعدة �لفقر�ء غري 

�لقادري����ن على �رش�ء كت����ب مدر�سية، 

مو�سح����ًا �أن »هن����اك عقب����ات كثرية 

و�جهتن����ا من �ل�سلط����ة، ومن حمالت 

�أخ����رى، كما �أن بلدية بريوت نفت �أننا 

قمن����ا بتق����دمي طلب ر�سم����ي للبلدية 

لو�سع مكتبة عام����ة جمانية، و�لذي 

ح�سل هو �أننا و�جهنا بع�س �ل�ستهز�ء 

بتقدمي �لطلب، وقال �أحدهم م�ستهزئًا: 

هي����د� طلب بيتق����ّدم؟! لكنن����ا جّهزنا 

�أنف�سن����ا لالنط����الق، ودعون����ا �لنا�س 

للنزول �إىل �ل�ساح����ة، وبعد �مل�ساورة 

�سمح����ت لنا �لبلدي����ة بو�سع �ملكتبة 

لل�ساعة �لعا�رشة لياًل«.

وعن���د �سوؤ�ل حمم���د عن جدية 

�ل�ستمر�ر يف هذ� �مل�رشوع، �أكد ذلك، 

كما �ل�ستمر�ر بعدة �أن�سطة، و»لدينا 

�لكث���ري من �لأف���كار لدع���م �لفقر�ء، 

و�ل�سياح���ة، ومكافحة �لبطالة، وكل 

�سيء �جتماعي �أو �سيا�سي«، م�سري�ً 

�إىل �أن �حلم���الت م�ستم���رة من قَبل 

�لذي���ن مل ي�ست�سلمو� يومًا  �ل�سباب 

منذ �أن بد�أ �حلر�ك �ل�سعبي، وما ز�ل 

هن���اك ب�سي�س �أمل ب���اأن باإمكانهم 

�لتغيري، حتى ولو كنا يف بلد �نت�رش 

فيه �لف�ساد، و�ساع �ل�سباب، »لكننا 

�لي���وم نعم���ل على عق���ول جديدة 

و�أ�س�س رمبا مل يعتد عليها �ل�سباب، 

ونبادر بع���اد�ت وتقاليد جديدة �أن 

نو�جه �لتخل���ف و�جلهل من جديد.. 

فاأجمل �حلروب هي تلك �لتي تكون 

�لكت���ب، وقادتها مفكرين،  �أ�سلحتها 

و�سحاياها �لتخلّف«.

يا�سمني الناطور

) العدد 411(  اجلمعة - 22 متوز - 2016

المكتبة المجانية في ساحة الشهداء.. خطوة من مشاريع متعددة

�ل�سفري د. علي م�ستقبًل �ل�سيخ جربي

ز�ر �لأم���ني �لعام ل�»حركة �لأمة«؛ �ل�سيخ د. عبد �لنا�رش جربي، مع وفد 

م���ن »�حلركة«، �سفري �جلمهوري���ة �لعربية �ل�سورية يف لبن���ان د. علي عبد 

�لكرمي علي مهنئًا بانت�سار متوز �لذي �كتمل بالدعم �ملقّدم من �سورية و�إير�ن، 

ومت عر�س �آخر �لتطور�ت �لإقليمية، و�لت���ي حال �ل�سمود �لأ�سطوري لل�سعب 

و�جلي�س و�لقيادة �ل�سورية دون �سقوط �ملنطقة يف بر�ثن �ل�سهيونية.

و�أك���د �ل�سيخ جربي �أن حرب مت���وز 2006 ُتعترب نقطة حتول مف�سلية يف 

تاريخ �ل�رش�ع �لعربي - �ل�سهيوين، وثّبتت نهج �ملقاومة ومعادلة »�ل�سعب 

و�جلي����س و�ملقاوم���ة« �لتي ترجم���ت يف كل �لأوقات قوة لبن���ان و�سعبه، 

خ�سو�سًا يف ظل �لهجمة �ل�ستعمارية - �لتكفريية على �ملنطقة.

��ستقب���ل جتم���ع �لعلم���اء 

�مل�سلم���ني يف لبن���ان، م�سوؤوَل 

�لعالق���ات �لدولي���ة يف �حلوزة 

�لعلمية يف ق���م؛ �ل�سيخ حممد 

ح�سن زم���اين، حي���ث كان يف 

�أع�س���اء �ملجل����س  ��ستقبال���ه 

�لإد�رية  �لهيئة  رئي�س  �ملركزي. 

�ل�سي���خ د. ح�سان عبد �هلل �ألقى 

كلم���ة �أ�س���ار فيه���ا �إىل توقيع 

بروتوكول تع���اون بني �لتجمع 

و�حل���وزة، وتنفي���ذ بع�س بنود 

هذ� �لتفاق، متمنيًا تنفيذ بقية 

�لبن���ود، و�إ�ساف���ة بن���ود تبنّي 

خ���الل �لتجربة �أن���ه ل بد من 

�خلو����س فيها، كا�سف���ًا �أنه مّت 

�لطالع على ما تقوم به �حلوزة 

�لعلمية يف ق���م جلهة �لتو��سل 

�لأخرى،  �لإ�سالمية  �ملذ�هب  مع 

�ل�رشيف،  �لأزهر  م���ع  خ�سو�سًا 

وكي���ف �أن هن���اك نتائج كثرية 

�أجابت عن �أ�سئلة وجهها علماء 

م���ن �لأزهر ح���ول بع�س �لأمور 

ُيتهم  �لتي  و�ل�سبهات  �مللتب�سة 

بها �ل�سيعة �لإمامية وقد �أجاب 

عنها �ملر�جع �لعظام. 

�أن  �أكد  �ل�سيخ زماين �ل���ذي 

جتم���ع �لعلم���اء يف لبنان من 

�لإ�سالمية  �لتجمع���ات  �أجن���ح 

يف �لأر��س���ي �لإ�سالمي���ة، �أبدى 

��ستعد�د �حلوزة �لعلمية يف قم 

للتعاون مع �لتجمع بتمام �لنية 

و�لإخال����س، د�عي���ًا �إىل تفعيل 

�لعلمائي،  �لدبلوما�س���ي  �لعمل 

و�حل�سور يف �مليادين �لإعالمية 

يف �لعامل، وهذ� يحتاج �إىل عزم 

و�إر�دة. 

»حركة األمة« زارت السفير السوري 
مهنئة بانتصار تموز

تجمع العلماء المسلمين يستقبل الشيخ زماني

�ل�سيخ د. ح�سان عبد �هلل م�ستقبًل �ل�سيخ حممد ح�سن زماين
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وىل م���ع م���ن يتقّدم  يف اللق���اءات ا�أل

والتح�ضريات:  احل���رية  تزداد  خلطبتك، 

ماذا األرتدي واألقول؟ وما هي الت�رصفات 

الالئقة وا�ألخرى غري املقبولة �ألجتنبها؟ 

�ضئلة التي تدور يف بال  وغريها من ا�أل

حواء.. لذا حتر����ص »الثبات« على األن 

تقدم لِك جمموعة م���ن الن�ضائح التي 

وىل مع  ترفع عن���ِك حرج لقاءات���ك ا�أل

ال�رصيك:

1- طريق���ة ا�ضتقب���ال األه���ل العري�ص 
تدّل على �ضخ�ضيت���ك، فعليك ا�ضتقبال 

العري����ص برتح���اب ودفء، لك���ن دون 

مبالغة، حتى � يف�رصرَّ ا�ألمر بال�ضعادة 

املبالغة.

2- م���اذا ترتدي���ن: ارتدي م���ا ينا�ضب 
�ضخ�ضيتك ويتالءم م���ع �ضكل ج�ضمك، 

واحر�ض���ي األن تك���ون مالب����ص مريحة 

ف�ضفا�ضة حتى �تقي���دك يف اجللو�ص 

وت�ضبب لك التوتر.

3- �تغ���رّيي من نف�ض���ك، و� حتاويل 
تغيري مالمح وجهك.

4- � تتظاهري بغري �ضفاتك ا�أل�ضلية: 
لكل فتاة �ضفة متّيزها دون غريها، فال 

تتظاه���ري بعك�ص ما لدي���ك، فاإن كان 

الطرف ا�آخر يع�ضق قراءة ال�ضعر واألنت 

� حتبني ذلك مثاًل، فال تتظاهري بكونك 

�ضاعرة.

5- كوين كما األنت وابتعدي عن الت�ضنُّع 
من األجل اإعجاب الطرف ا�آخر بك.

6- � تكذبي: امتنعي عن الكذب، فرمبا 
يتط���ور اللقاء ا�ألول ويتحول اإىل عالقة 

جدية، فال تدعي نف�ضك يف اإطار الفتاة 

الكاذبة، حتى � ت�ضطري فيما بعد اإىل 

تربير اإجابات غري مرغوب بها.

اإذا وّج���ه اإلي���ك �ضوؤال مبا����رص، عليك 

ا�إجاب���ة ب�ض���دق، األو ح���اويل تغي���ري 

املو�ضوع وتاألجيل مناق�ضته.

7- ابتعدي عن ا�إح���راج: اإذا خرجتما 
لوحدكم���ا بع���د عقد الق���ران، ابتعدي 

عن األي طعام ق���د ي�ضبب الفو�ضى، مثل 

املعكرون���ة )ال�ضباغيتي(، األو األن تطلبي 

طبق���ًا � تعرفين���ه، فاألن���ت � تريدين 

التعرُّ�ص ملوق���ف حمرج، خ�ضو�ضًا يف 

اللقاءات ا�ألوىل.

8- ابتع���دي ع���ن دور امله���رّج: كوين 

لطيفة يف الرد، لكن � تختلقي النكات 

من األجل األن تري ابت�ضامة الطرف ا�آخر، 

فاألنت غ���ري مرغمة على اإ�ضافة ا�ألجواء 

اجلميل���ة.. فق���ط علي���ك ا��ضرتخ���اء، 

وحاويل األ� تركزي على األفعالك حتى � 

ت�ضغطي على األع�ضابك.

9- ابتع���دي ع���ن ذك���ر التفا�ضيل: � 
حتاويل عزيزتي ����رصد كافة التفا�ضيل 

اخلا�ضة بك من األول مرة، فرمبا � يتكرر 

اللقاء م���رة ثانية، ف���ال تقدمي كتّيب 

حياتك ل�ضخ�ص � تعلمي الكثري عنه.

10- � تعرّبي ع���ن اجنذابك لل�ضخ�ص: 
� تفرط���ي يف ردود فعلك جتاهه، فكل 

ماعليك فعله ه���و ا�بت�ضام والتوا�ضل 

معه عن طريق العني، فلغة اجل�ضد األدّق 

واألقرب من التعابري اللفظية.

����رصي األحزان���ك مع���ك: من  11- � حتحُ
الطبيع���ي األنن���ا منرّ باألوق���ات ع�ضيبة 

جتعلن���ا ن�ضع���ر با�إحب���اط واحلزن، 

لكن � حتاويل ����رصد املواقف امل�ضببة 

لالألحزان التي ت�ضعرين بها، بل حاويل 

وقتها األن تتخطي األحزانك.

ع���دم التظاه���ر باإمكاني���ات العائلة: 

���ر األي من الطرف���ني باإمكانياته،  تفاخحُ

�ضواء املادي���ة األو العلمية، اإمنا هو من 

ا�أل�ضياء املزعجة التي تبعث على امللل 

والنفور.

12- اترك���ي »الفي�ص ب���وك« يف هذه 
اللحظ���ات: عندما تنظري���ن اإىل هاتفك 

األو ال�ضاع���ة ب�ضكل متك���رر، األو متابعة 

مواق���ع التوا�ض���ل ا�جتماع���ي، فهذا 

يعطي انطباعًا األن���ك غري مهتمة، حتى 

لو �ضعرت باملل���ل األثناء املوعد فيجب 

األن تتجنبي هذه العادة؛ احرتامًا لالآخر.

�ضعي الفات���ورة يف ا�عتبار: يف حال 

خروجكما �ضويًا بعد عقد القران، تاألكدي 

األنه ه���و من �ضيدفع الفات���ورة، لكن � 

تقومي بطلب األغلى الوجبات املوجودة 

يف املطعم.

13- من املمك���ن األن يتحدث كل طرف 
عن طبيع���ة عمله وعالقته باأل�ضدقائه 

وحميط���ه، و� باأل�ص م���ن التطرق اإىل 

مو�ضوع���ات �ضيا�ضي���ة ودينية، �رصط 

ع���دم الدخول يف ج���دال، األو حماولة 

فر����ص وجهة نظر ط���رف على ا�آخر، 

ويف حال���ة ا�خت���الف ال�ضدي���د يف 

وجه���ات النظر يجب تغيري املو�ضوع، 

حت���ى � يتحّول اللق���اء اإىل مناق�ضة 

حامية.

 14- � حاجة يف األول لقاء لل�ضوؤال عن 
الدخل األو ا�إمكانيات املادية، فهي األمور 

�ضابقة �ألوانها، خ�ضو�ضًا األن الهدف من 

هذا اللقاء لي�ص جمع املعلومات، اإمنا 

تكوين فكرة عامة عن ال�ضخ�ص.

رمي اخلياط

خطوات تدفع عنِك حرج اللقاءات األولى

عترب من األكرث  من املتع���ارف عليه األن ال���ورود تحُ

الهداي���ا الت���ي حتمل قيم���ة معنوي���ة وموؤثرة 

لالآخري���ن، خ�ضو�ضًا األنها حتم���ل جمموعة من 

الر�ضائل، منها ال�ضك���ر األو ا�عتذار األو التقدير، األو 

جمرد التعبري عن امل�ضاعر.

اإ� األن لتق���دمي واإر�ض���ال الورود األ�ض���ول وقواعد 

معينة يجب احرتامها، منها:

ي�ضري خ���رباء ا�إتيكت اإىل األن���ه اإذا األردت اإر�ضال 

ال���ورود كعربون �ضكر عل���ى ا�ضت�ضافتك، فيمكن 

اإر�ضاله���ا اإما قب���ل ا�حتفال، األو بع���د انتهائه 

بيوم���ني األو ثالثة، �فتني اإىل األن���ه ميكنك األي�ضًا 

اإح�ضار الورود اجلاهزة معك األو النباتات املرّتبة 

يف وعاء كا�ألوركيد.

وي�ض���ددون عل���ى ����رصورة تقدمي ال���ورود يف 

املنا�ضبات ال�ضعيدة، ك���و�دة طفل األو الذكريات 

ال�ضنوي���ة ال�ضعيدة، كذك���رى اخلطوبة والزواج، 

موؤكدي���ن األهمية اإر�ض���ال الزه���ور لالعتذار عن 

ت�رصّف خاطئ األو �ضوء تفاهم.

ويلف���ت خرباء و ا�إتيكي���ت اإىل األن الورود غالبًا 

م���ا يتّم تقدميها للزوجة عند الدعوة للع�ضاء األو 

منا�ضب���ة ما، م�ضريين اإىل األنه األ�ضبح من املقبول 

تقدمي الورود للرجل األي�ضًا احتفاً� بافتتاح مكتبه 

األو متج���ره اجلديد، األو لدى دخول���ه امل�ضت�ضفى 

ب�ضبب وعكة �ضحّية األو اإجراء فحو�ضات.

وميكن اإر�ضال الورود قب���ل موعد املنا�ضبة كما 

ميك���ن اإر�ضالها بعد املنا�ضبة، مهما كان نوعها، 

معتربين األنه يجب دائم���ًا اإرفاق الزهور ببطاقة 

�ضخ�ضي���ة، م���ع كتاب���ة كلمة مع���رّبة بح�ضب 

املنا�ضبة.

وين�ضح خرباء ا�إتيكيت بعدم اإر�ضال ورود ذات 

األ�ضواك موؤذية، م�ضددين على �رصورة عدم اختيار 

األزهار لديه���ا رائحة قوية، وحذروا من تقدمي 13 

وردة، فهي دليل �ضوؤم وحظ �ضيئ.

ويك�ض���ف اخل���رباء األن ل���كل وردة معنى معني 

يختل���ف باختالف لونها، فالل���ون ا�ألحمر دليل 

ح���ّب و�ضغف وجم���ال، األما ا�ألرج���واين فيعني 

الكرامة والكربي���اء، �فتني اإىل األن اللون الزهري 

األو الوردّي غالبًا م���ا يرمز اإىل ال�ضباب والرباءة، 

يف ح���ني األن الورود ال�ضفراء ه���ي دليل �ضداقة 

على عك�ص ما هو �ضائع.

األما اللون ا�خ�رص فهو دليل على ال�ضّحة واحلّظ 

اجلّيد، يف ح���ني األن الربتقايل يرمز اإىل احلما�ص 

والن�ض���اط، بينما اللون اخلزامي األو اللفندر دليل 

على ا�ألنوثة.

َفن%اإلتيكيت

لباقات تقديم الورود

ا�ضتغل���ي حلظ���ات لقائك معه: 

اإن احرتام وتقدي���ر طفلك لذاته 

يتاألثر كثرياً بنوعية الوقت الذي 

تق�ضي���ه مع���ه األكرث م���ن حجم 

الوقت نف�ضه، وذلك ب�ضبب كرثة 

اليومية،  احلي���اة  امل�ضاغل يف 

األ�ضبح الواح���د مّنا يفكر  حيث 

يف م���ا �ضيفعل���ه يف امل�ضتقبل 

ب���دل ا�إ�ضغاء ملا يقوله الطفل، 

فدائمًا ما نتظاهر با��ضتماع، األو 

نتجاه���ل األ�ضال حماولة توا�ضل 

الطفل معن���ا، والنتيجة: �ضيبداأل 

وا��ضتقالل  الت����رصف،  باإ�ضاءة 

الفك���ري املنح���از بعي���داً عن 

ا�ألبوين.

األبلغ من الكلمات: تفيد  ا�ألفعال 

ا�إح�ضائي���ات الرتبوي���ة باألننا 

نعط���ي األبناءنا األكرث م���ن األلفي 

األمر يومي���ًا، فهل األ�ضبح ا�ألطفال 

األ�ضماء ع���ن تعليمات الوالدين؟ 

بدً� م���ن األن ت�رصخي يف وجه 

الذي  ا�ضاأليل نف�ض���ك: ما  الطفل، 

علّي فعل���ه؟ فمثاًل: ل���و طلبِت 

من طفل���ك األن يب�ض���ط جواربه 

قب���ل األن يح�رصها للغ�ضيل، ومل 

يفع���ل، اغ�ضلي فق���ط اجلوارب 

املب�ضوط���ة.. ا�ألفع���ال األبلغ من 

الكلمات.

الفر�ص املنا�ضبة  األطفالك  األعطي 

اإذا مل تفعلي،  لي�ضعروا بالقوة: 

ف�ضيبحث األبناوؤك عن طرق األخرى 

ون�ضاطهم  بقوته���م  لي�ضع���روا 

اطلب���ي  فمث���ال  وحيويته���م، 

ن�ضيحته���م، األو ا�ضمح���ي له���م 

با�ختيار، األو دعيهم ي�ضاعدونك 

يف املطب���خ األو عن���د الت�ضوق. 

�ض���ّن اخلام�ضة على  الطفل يف 

�ضبي���ل املث���ال ي�ضتطيع غ�ضل 

ال�ضح���ون البال�ضتيكية، وغ�ضل 

الفواكه، وغريها.. غالبًا ما نقوم 

به���ذه ا�أل�ضياء مبفردنا لنتجنب 

بهذه  ا�ألطفال  لكن  امل�ضاحنات، 

الطريقة ي�ضعرون األنهم مهّمني.

ا�ضتخدم���ي العواقب الطبيعية: 

ا�ض���األيل نف�ضك: م���اذا �ضيح�ضل 

لو مل األتدخ���ل يف هذا املوقف؟ 

نح���ن اإذا تدخلن���ا يف موقف � 

ل، ف�ضنحرم  يحتاج مّنا اإىل تدخُّ

التعل���م من  فر�ض���ة  األطفالن���ا 

عواقب ت�رصفاتهم، وحني ن�ضمح 

للعواق���ب األن تاألخ���ذ جمراه���ا، 

فنحن نتجنب امل�ضاحنات التي 

قد حتدث جراء التوبيخ والتذكري 

املبالغ فيه. على �ضبيل املثال: 

الغداء،  َن�ِضيت طفلتحُك وجبة  اإذا 

فال تقوم���ي باإح�ضارها لها، بل 

دعيها تبحث عن احلل، وتتعلم 

األهمية التذّكر.

اجعلي عقابك منطقيًا: يف كثري 

من ا�ألحي���ان تظهر النتائج يف 

امل�ضتقبل البعيد، ولذلك � ميكن 

ا�ضتخ���دام ردة الفعل الطبيعية، 

املنطقية  الفع���ل  ردة  وتك���ون 

األف�ض���ل يف هذه احلال���ة، فردة 

فعلك للطف���ل يجب األن تتنا�ضب 

مع فعله حتى تنجح.

أنـِت وطــفـــــلك

أساليب فّعالة لترويض طفلك )2/1(
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منوعات

األف��ق��ي

1 - يق���ال لطعام ا�رز يف جمتمع���ات دول اخلليج / 
وقت الغروب

2 - �ضاحر )معكو�ضة( / تلب�ضه املراألة والرجل
3 - اول ملك���ة بريطانية ت�ضكن ق�رص باكنجهام / ثلثا 

�ضام

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع ا�ألرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واألفقيًا على األن � يتكرر الرقم يف األي اجتاه 

عامودي كان األو األفقي 
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5 - الذ يحكي احلكاي���ات يف املقاهي ال�ضعبية 
قدميا / تو�ضع فيه الع�ضافري

6 - الف�ضة ال�ضائلة / عملة اوروبا
7 - مر�ص الع�رص / م�ضي

8 - �ضكب / �ضك
9 - م�رصوب �ضاخن )معكو�ضة( / ق�ضور األو طبقات 

جلدية تغطي بع�ص احليوانات

10 - مت�ضغ بالفم مطو� / حمل لبيع ا�أل�ضياء

أطعمة تقلل من اإلحساس بالحّر في الصيف

w w w . a t h a b a t . n e t11

م���ع ارتف���اع درجات احل���رارة يف 

ف�ض���ل ال�ضيف، نبحث ع���ن املاألكو�ت 

وامل�رصوب���ات الت���ي ت�ضاعدن���ا على 

التخفيف من تاألثريات احلرّ.

ع���ادة  ا�خت�ضا�ضي���ون  ين�ض���ح 

با�إكث���ار من تناول األن���واع معينة من 

والفاكهة  اخل�ض���ار  املاألك���و�ت، منها 

الطازج���ة، وع�ضري اخل�ض���ار والفاكهة 

الطازجة، واحلليب وم�ضتقاته، والع�ضل، 

ة من حبة  واخلبز وم�ضتقاته، واملح�رصرَّ

القمح الكاملة، ناهيك عن األهمية �رصب 

ليرتي���ن من املاء، األي ما يوازي ثمانية 

األكواب يوميًا.

اإ�ضافة اإىل ما �ضبق، ميكن ملاألكو�ت 

معّين���ة األن تفيد ج�ض���م ا�إن�ضان خالل 

ف�ضل ال�ضيف، منها:

اللوز: يحت���وي اللوز عل���ى ن�ضبة 

الذي   ،»e« الفيتام���ني مرتفعة م���ن 

ي�ضاع���د الب�رصة عل���ى حماربة م�ضار 

األثبتت  ال�ضم����ص. فقد  التعرُّ�ص �أل�ضعة 

الدرا�ض���ات األن تن���اول 14مل���غ م���ن 

الفيتامني »e« يومي���ًا، وهي الكمية 

املوج���ودة يف 20 حبة لوز، يوؤدي اإىل 

حمارب���ة احلروق الناجتة ع���ن األ�ضعة 

ال�ضم�ص ما فوق البنف�ضجية.

عترب ب���زر الكتان  ب���زر الكت���ان: يحُ

م�ضدراً هامًا لالألوميغا 3، الذي ي�ضاعد 

على تاألخ���ري �ضيخوخة الب�رصة، وعلى 

املحافظة على �رصاي���ني �ضحية، كما 

ي�ضاعد على ارتفاع ن�ضبة الكول�ضرتول 

اجليد يف الدم.

البن���دورة: ه���ي غنية مب���ادة ال�

ع���ن  امل�ضوؤول���ة   ،lycopene
l y �وونه ا�ألحمر. وت�ضاع���د مادة ال

copene عل���ى حماي���ة الب����رصة 
م���ن التاألك�ضد ب�ضب���ب التعر�ص �أل�ضّعة 

ال�ضم�ص ما فوق البنف�ضجية.

البطاط���ا احلل���وة: م�ض���در ه���ام 

للفيتامني »c«، ال���ذي ي�ضاعد بدوره 

ر ظهور التجاعيد، وعلى اإفراز  على تاألخُّ

امل�ضوؤولة  ال����collagen؛  مادة 

عن �ضباب الب����رصة. وقد األثبتت درا�ضة 

حديث���ة األن تناول 4 ملغ من الفيتامني 

»c« يومي���ًا، األي ن�ض���ف حبة بطاطا 

حلوة، لث���الث �ضنوات متتالية، يخفف 

ظهور التجاعيد بن�ضبة ٪11.

حديثة  درا�ض���ة  األثبتت  ال�ضبان���خ: 

األن ا�أل�ضخا�ص الذي���ن يتناولون يوميًا 

الورق���ات اخل����رصاء م���دة 11 �ضن���ة، 

ا�إ�ضابة  لن�ض���ف خط���ر  يتعر�ض���ون 

ب�رصط���ان اجلل���د، ويع���ود ذل���ك اإىل 

غن���ى ال�ضبانخ والورقي���ات اخل�رصاء 

بالفيتامني »b9«، ال���ذي يلعب دوراً 

هام���ًا يف تكوين ال�dna الذي يحدد 

هوية اخلالي���ا ويخفف من منو وتكاثر 

اخلاليا ال�رصطانية.

ال�ضاي ا�ألخ�رص: األثبتت الدرا�ضات األن 

�رصب كوبني من ال�ضاي ا�ألخ�رص يوميًا 

ي�ضاعد على الوقاية من �رصطان اجللد، 

ويعود ذلك اإىل غن���ى ال�ضاي ا�ألخ�رص 

.catechin�مب�ضادة ا�ك�ضدة ال

ال�ضوكو�ت���ه ال�ضوداء الغنية مبادة 

على  ي�ضاعد  وهو   ،flavonol�ال

احل�ضول عل���ى ب�رصة ناعم���ة، وعلى 

الوقاية من م�ضار ال�ضم�ص.

اخل�ص: يحتوي على فيتامني »ج«، 

الفوليك  البوتا�ضي���وم وحم�ص  واألي�ضًا 

ال�رصوريني ل�ضح���ة اجل�ضم، با�إ�ضافة 

�حتوائه على ن�ضب���ة كبرية من املاء 

حتّد من ال�ضع���ور بالعط�ص، وتقلل من 

حرارة اجلو.

اخليار: مين���ح ال�ضعور با�نتعا�ص، 

�حتوائ���ه على ن�ضب عالية من املياه 

األي�ض���ًا على  يف تكوين���ه، ويحت���وي 

األحما����ص تعمل على تقلي���ل ال�ضعور 

بالتع���رق، نتيجة ارتفاع درجة حرارة 

اجل���و، ومنه���ا »حم����ص الكافي���ك« 

و»حم�ص ا��ضكوربيك«.

امل�ضم����ص: يقل���ل م���ن ا�إح�ضا�ص 

�ضتخ���دم يف عمل  بالعط����ص، ولذلك يحُ

����رصاب »قم���ر الدي���ن« يف رم�ضان، 

با�إ�ضاف���ة اإىل احتوائ���ه على العديد 

م���ن الفيتامينات وا�ألم���الح املعدنية 

املفيدة للج�ضم.

العنب: يزّود اجل�ضم بالطاقة، وذلك 

�حت���واء العن���ب على ن�ضب���ة جيدة 

من املاء وال�ضك���ر الطبيعي، وي�ضاهم 

يف تخفي����ص م�ضت���وى الكولي�ضرتول، 

ويعالج �ضعف وا�ضطرابات الكلى.

ع���ّد من األك���رث ا�ألطعمة  البطي���خ: يحُ

التي تعطي �ضع���ور با�نتعا�ص، وذلك 

�حتوائ���ه على ن�ضب���ة 90٪ من املاء، 

ل�ضحة  هام���ة  بفيتامين���ات  وغن���ي 

اجل�ضم، ومنها فيتامني »األ« وفيتامني 

»ج«، وم�ضاد ا�ألك�ضدة.

األكرثوا من تناول هذه املاألكو�ت، و� 

تن�ض���وا األن تنّوعوا يف خيارات اخل�ضار 

والفاكهة، وتلون���وا األطباقكم.. فهذا هو 

ال�رص للغذاء ال�ضحي املغذي.

4 - ال�ضخر الناجت عن الرباكني بعد األن يربد
5 - ط���وي وثني / حرف عط���ف / حديقة 

غناء

6 - عامل ماهر يف حرفة ما / طرد
7 - عبد هند الذي قتل �ضيد ال�ضهداء حمزة 

/ تفوق وانت�رص

8 - تراب حباته كبرية / األداة حربية قدمية 
/ توج�ص

9 - حب / القارة ال�ضمراء
10 - خمل���وق م���ا قبل التاري���خ / ن�ضاط 
ان�ض���اين ي�ضمل العديد م���ن نتاج املواهب 

املختلفة

ع��م���ودي

1 - املادة تطلى بها ا�ألواين حتى � يلت�ضق 
الطعام / األنواع من الزهور

2 - ا��ضم الذي ي�ضري به املحامي لزبونه / 
ا�ضم علم ب�ضفة احلمد

3 - ثم���رة عمل �ضخ����ص األو دولة األو عملية 
ح�ضابية / عك�ص جناح

4 - ينت�ض���ب اإىل منطق���ة يف �ضوري���ا / 
مت�ضابهان
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

يبدو �أن ُحمى لعبة »بوكيمون غو« لن تتوقف 

يف وقت قريب، حيث �سيطرت هذه �للعبة على حياة 

�ال�ستقالة  قرر  نيوزلنديًا  �سابًا  �أن  لدرجة  �لكثريين، 

ب�سكل  »بوكيمون«  عن  للبحث  و�لتفرّغ  عمله  من 

يومي.

توم كوري؛ �أحد �أ�سد �ملعجبني بلعبة »بوكيمون 

�أن ��ستقال  غو« �لتي �جتاحت �لعامل موؤخر�ً، وبعد 

من عمله، قرر �أن ي�سافر على مدى �ل�سهرين �ملقبلني 

يف جميع �أنحاء �لبالد للبحث عن »�لبوكيمون«.

وكان توم يعمل يف مقهى »هيب�سك�س كو�ست« 

�ال�ستقالة،  �إىل  بحاجة  �أنه  �سعر  عندما  �أوكالند  يف 

ولن  �لبالد،  يف  »بوكيمون«  �سياد  �أف�سل  لي�سبح 

يتمكن من �لرتكيز على هذ� �لهدف دون �أن يتفرغ له 

ب�سكل كامل.

�لقهوة  بع�س  معه  توم  يحمل  �سباح  كل  ويف 

و�لطعام، ويخرج باحثًا عن بوكيمون من مكان �إىل 

�إىل  باحلافلة  �لرحالت  من  �لعديد  حجز  وقد  �آخر، 

ومتّكن  م�سبق،  ب�سكل  نيوزلند�  من  متفرقة  مناطق 

حتى �الآن من �لتقاط 90 من �أ�سل 151 »بوكيمون« 

يف �للعبة �ل�سهرية.

ويقول توم: �أريد خو�س هذه �ملغامرة، فاأنا �أعمل 

�إجازة،  على  للح�سول  و�أتوق  �سنو�ت   6 حو�يل  منذ 

فر�سة حتقيق هذ�  لعبة »بوكيمون غو«  ومنحتني 

�حللم.

�ملخلوقات  وي�سطاد  �للعبة  ميار�س  توم  وكان 

�لغريبة فيها خالل عطلة نهاية �الأ�سبوع، لكنه وجد 

يف  يالحقها  ظل  حيث  للغاية،  مرهق  �الأمر  هذ�  �أن 

�إحدى �ملر�ت حتى �ل�ساعة �لثالثة �سباحًا، لكنه �الآن 

يف  و�لنوم  �ملهمة  هذه  الإجناز  �لكايف  �لوقت  ميلك 

نف�س �لوقت بعد �أن ��ستقال من عمله.

إستقال من عمله ليطارد »البوكيمون« بدوام كامل

 مليون ريال لشراء هاتف مذيعة أردوغان
َ

عَرض
�أعلن فيها ��ستعد�ده لدفع مبلغ  �أن  وجدت تغريدة ل�سعودي على »تويرت« تد�واًل و��سعًا بعد 

مليون ريال مقابل �حل�سول على �لهاتف �ملحمول للمذيعة �لذي حتّدث من خالله �لرئي�س �لرتكي 

رجب طيب �أردوغان لدعوة �سعبه للنزول �إىل �ل�سو�رع خالل حماولة �النقالب �لع�سكري.

�أن  �أنقذ عقار�ته يف تركيا من �النهيار، ولذلك هو م�ستعّد  �أن ذلك �لهاتف  وكتب »�أبو ر�كان« 

ي�سرتيه مبليون ريال، م�سيفًا يف تغريدة �أخرى: »تو��سلُت مع �ملذيعه �ساحبة �جلو�ل وعر�سُت عليها 

�ملبلغ 1000.000 ريال، �أي 375000 دوالر تقريبًا، لكنها رف�ست وقالت �إنها �ست�سعه يف �ملتحف«.


