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سورية تسهم في كشف الواليات 
المتحدة.. زعيمة اإلرهاب في العالم

السعودية تتحطم على جبال اليمن لقاء بوتين - أردوغان.. 
وتداعياته على األزمة السورية
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 415
 نصر اهلل يضع الحريري أمام الخيار الممنوع

العراق.. فتنة أميركية 
من طراز جديد

»حركة األمة« تحتفل 
بذكرى انتصار 2006

خطوات تحمي الزواج 
من خطر الخيانة
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تركيا بين آمال الذهاب وخيبة اإلياب

ك����ر الرئي�س الرتكي رجب طي���ب اأردوغان الكثري من 

احلواجز التي ارتفعت وت�سّخمت بني تركيا ورو�سيا بفعل 

ال�سيا�س���ات الرتكي���ة التي اأوغل���ت يف املنطقة، وترّتبت 

عليها اآثار عميقة؛ م���ن �سورية اإىل �سمال اأفريقيا، وكذلك 

باجت���اه رو�سيا وم�ساحلها مع حميطها، وحتى مع اإيران، 

حي���ث قامت ال�سيا�س���ات االقت�سادي���ة امل�سرتكة بتربيد 

حماوة اخلالفات ال�سيا�سية واالأمنية يف املنطقة.

فقد جاء االنق���الب الفا�سل يف تركي���ا لي�سّكل منطلقًا 

الإعادة ق���راءة الو�س���ع الداخلي واخلارج���ي يف تركيا، 

ولي�سحب بتغيريات جذري���ة داخلية، مع ما يرتتب على 

ذلك من خماطر حاكم���ة وداهمة، وللجنوح نحو حت�سني 

االأداء خارجيًا من البوابة الرو�سية، م�سافًا اإليها قلياًل من 

االنعكا�س���ات ال�سلبية على العالقات الرتكية - االأمريكية 

التي ولدت ُبعيد االنقالب الفا�سل، حيث اعتربت تركيا اأن 

ثمة م�سوؤولية اأمريكية يف هذا االنقالب، اأقله يف تغطيتها 

املبا����رة للداعي���ة فت���ح اهلل غولن، ال���ذي يختلف مع 

تطلعات الرئي�س اأردوغان ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية.

نع���م، كل ما ح�س���ل مل يرتِق اإىل حت���ّوالت جذرية يف 

املواق���ف الرتكي���ة يف املنطق���ة، خ�سو�س���ًا يف �سورية، 

فمازال���ت تركيا ت�سّكل بوابة الدع���م الرئي�سية للحركات 

االإرهابية مبختلف م�سمياتها، خ�سو�سًا يف حلب وريفها.

لكن اأردوغ���ان ومن خالل زيارته ملو�سك���و اتخذ قراراً 

باخلط���وة اجلريئة باجت���اه امل�ساحلة م���ع رو�سيا، اأماًل 

ب���رّد اجلميل اأواًل ملوقف رو�سيا م���ن هذا االنقالب، والذي 

اعت���ربه دعما له، وثاني���ًا اماًل باإع���ادة تعزيز العالقات 

االقت�سادي���ة بني البلدين اللذين هم���ا بحاجة ما�سة اإىل 

مزيد من التعاون االقت�سادي فيما بينهما، وثالثًا لتخفيف 

اخل�سائر يف �سورية من بوابة امل�ساحلة الرو�سية، ولثقته 

برباغماتيته���ا يف ال�سيا�سات الت���ي تتعلق بها يف كامل 

املنطقة، حيث اال�سرتاكات اجليو�سيا�سية مع تركيا.

اأم���ا مع اإيران فاإن من�س���وب الهواج�س ال�سلبية واحلذر 

ب���ني البلدين ق���د اآل ن�سبيًا اإىل اال�ستق���رار، بفعل موقف 

اإيران بدعم �سخ�س الرئي�س اأردوغان اأي�سًا ُبعيد االنقالب، 

وهذا ما فتح الطريق الإعادة البحث يف اإعادة تطوير هذه 

العالقات البينية، خ�سو�س���ًا يف اإعادة القراءة املتباَدلة 

اإىل الواقع ال�سوري وما يكتنفها من خالفات عميقة.

فاجلديد يف معركة حل���ب، وتراُجع جبهة االإرهابيني، 

واملدعومني من تركيا، وانته���اء فعالية اجلماعات التي 

ا�ستقدمت كُنخب من االيغ���ور والرتكمان�ستانني لتحقيق 

التقدم على جبه���ات حلب، حيث اإن املئات من هوؤالء قد 

�سقط���وا قتلى على حماور القت���ال، ومل يعد يعّول عليهم 

بالقدرة على الفتح واالخرتاق، �سيدفع االأتراك اإىل الرتاجع، 

والعمل ب�سيا�سة تخفيف اخل�سائ���ر، واجلنوح اإىل خف�س 

�سقف االآمال الرتكية يف �سوري���ة ب�سكل وا�سح، وبالتايل 

فاإن م�سالح تركيا احلقيقية، و�سقوط احللم باإعادة بعث 

»ال�سلطنة الرتكية« قد ات�سحت جليًا، وبات على االأتراك 

اأن يع���ودوا اإىل اأدراجه���م لتحقيق االق���رتاب من »ال�سفر 

م�ساكل«، لكن عناء الذهاب لن يكون اأقل من عناء االإياب.

      

املهند�س حكمت �شحرور

االفتتاحية
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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حتلي���الت كلم���ة ال�سي���د ح�س���ن ن�ر اهلل 

مبنا�سب���ة الذك���رى العا����رة النت�س���ار متوز، 

تفاوت���ت ب���ني املتفائل���ة بقرب انته���اء االأزمة 

الرئا�سي���ة وب���ني املبالغ���ة يف التف���اوؤل، رغم 

اأن كالم ال�سي���د ن����ر اهلل ياأت���ي عل���ى الدوام 

 وا�سح���ًا ولي����س بحاج���ة اإىل حتلي���ل وتاأويل.

واإذا كان���ت رئا�س���ة املجل����س النياب���ي بع���د 

انتخاب���ات نيابية مقرّرة حتم���ًا يف ربيع العام 

2017، حم�سومة لدى قي���ادة حزب اهلل، للرئي�س 
نبيه بري، وقطعت الطريق على من »اجتهدوا« 

�سابقًا باأن هذه الرئا�سة اآيلة للنائب حممد رعد، 

ف���الأن املقاومة ال ترغب مبزيد من ال�سهام عليها 

يف حال ت�س���درت امل�سهدية ال�سيا�سية االأمامية 

م���ن جه���ة، والأن »البل���وك ال�سيع���ي« ممنوع 

 امل�سا����س بوحدت���ه ومتا�سكه من جه���ة اأخرى.

اأما يف م���ا يتعلق برئا�س���ة اجلمهورية، وتاأكيد 

�سماح���ة ال�سيد اأن اخليار االأوح���د بدعم العماد 

مي�سال عون، فدون و�سول العماد عون اإىل بعبدا 

م�سافات �سا�سعة، وال طائ���ل من تفاوؤل االأن�سار 

وت�ساوؤم اخل�سوم، خ�سو�س���ًا اأن الرهانات على 

العوام���ل الدولية واالإقليمي���ة والداخلية ت�سّب 

 لغاية االآن �سد م�سلح���ة اإمالء الفراغ الرئا�سي.

دولي���ًا، ال اأم���ريكا املربك���ة بانتخاباتها خالل 

اخلري���ف املقب���ل، مهتم���ة بال�س���اأن اللبناين، 

خ�سو�س���ًا بعد قي���ام 70 �سخ�سي���ة من احلزب 

اجلمهوري مبطالبة قيادة احلزب عدم اال�ستمرار 

بدعم حمل���ة املر�سح دونالد ترامب ماليًا، وهذه 

ظاهرة غ���ري م�سبوقة يف اأمريكا؛ اأن ي�سل مر�سح 

اأمر واقع حلزب كبري رغمًا عن اإرارة �ريحة كبرية 

غري مقتنع���ة به، ما يعزز الفر�س اأمام املر�سحة 

اخل�سم هيالري كلينتون، وال اأمريكا �ستكون بعد 

فوز كلينتون - �ريكة اأوباما يف �سنع »داع�س« 

- من م�سلحتها التوّقف عن ر�سم ال�رق االأو�سط 

اجلدي���د، وخل���ق »االإ�رائيلي���ات«، وبالت���ايل 

االهتمام با�ستيالد رئي�س للبنان، ال�سيما اأنه يف 

نظرها لي�س اأكرث من »دولة حزب اهلل«.

ودوليًا اأي�سًا، فاإن الدول االأوروبية منهكة ال بل 

مرهق���ة، �سواء على م�ستوى و�سعها الداخلي يف 

مواجهة االإرهاب، اأو على م�ستوى التحديات التي 

يعي�سها االحتاد االأوروب���ي، وتداعيات ان�سحاب 

بريطانيا منه، اإ�سافة اإىل �سعود اليمني املتطرف 

واهتزاز عرو�س بع�س اأنظمة احلكم، واأخرياً ولي�س 

اآخراً قيام ور�س اإ�سالح���ات د�ستورية وق�سائية 

ولوج�ستية لتح�س���ني اأمن الدول االأوروبية على 

�سوء ما اأحدثته ظاهرة »االإ�سالموفوبيا« �سمن 

املجتمع���ات االأوروبي���ة، وال���دور االأوروبي يف 

ال�رق االأو�سط قد تراجع ب�سكل الفت، خ�سو�سًا 

 بعد اأن باتت نار ال����رق االأو�سط داخل اأوروبا. 

اإقليميًا، ال�راع ال�سعودي - االإيراين بلغ حدود 

الذروة، �س���واء يف اليمن اأو الع���راق اأو �سورية، 

خ�سو�س���ًا بعد االنقالب الذي اأحدثته القمة التي 

جمعت الرئي�سني الرو�سي والرتكي، وح�سول ما 

ي�سب���ه االنقالب احلتمي يف التعاطي الرتكي مع 

االأزمة ال�سورية، م���ا خلط االأوراق ال�سعودية يف 

ر ال�سعودي  �سورية والعراق، وزاد من حجم التهوُّ

يف التعامل مع االأزمات، �سواء بعد انتقال احلرب 

اليمني���ة اإىل اجلن���وب ال�سع���ودي، اأو االإرباكات 

الداخلي���ة ب���ني االأجنحة العائلي���ة، حيث الكل 

يحاول كبح جماح ال���كل، واحللقة االأ�سعف يف 

ال�راع هو امللك املط���روح على فرا�س املر�س، 

فيم���ا الورثة يتقاتل���ون، ومادام���ت ال�سعودية 

مهزوم���ة اإقليميًا وغ���ري م�ست�سلم���ة، فهي واإن 

كانت عاجزة ع���ن فر�س رئي�س يف لبنان، تبقى 

 قادرة عل���ى منع حلفائها م���ن انتخاب رئي�س. 

داخليًا، فاإن امل�ساألة لي�س���ت يف و�سول العماد 

عون اإىل بعبدا، ملرحل���ة اإنتقالية من �سنتني اأو 

لوالية كاملة من �س���ت �سنوات، بل هي يف عدم 

اإمكانية عودة الرئي�س احلريري اإىل ال�راي، واإذا 

كان ال�سي���د ن�ر اهلل قد اأب���دى ليونة وا�ستعداداً 

للتحاور حول ا�سم رئي�س احلكومة العتيد، فاإنه 

و�سع احلريري اأم���ا اخليار املرير واملمنوع، الأن 

ه���ذا يعن���ي اأن يرت�سي احلري���ري دخول »بيت 

الطاع���ة« يف ال�ساحية اجلنوبي���ة، واأن ين�سف 

كل مواقف���ه ال�سابق���ة من املقاوم���ة، �سواء يف 

الداخ���ل اأو يف �سوري���ة، واأن ي�سح���ب خلفه كل 

نوابه الذين بنوا حيثيات على مواقفهم املعادية 

ني،  للمقاوم���ة، �سم���ن جزء م���ن ال�س���ارع ال�سُّ

والرتاجع عن هذه املواق���ف يعني الق�ساء على 

 ما بقي م���ن اأحالمهم يف انتخابات العام 2017.

كل املوؤ����رات تدّل حت���ى االآن على اأن احلريري 

الذي يواجه متاعب مادية قا�سية على م�ستقبله 

يف ال�سعودية، نتيجة ما ح�سل ل�ركة »�سعودي 

اأوجي���ه«، ومعركة »تك�سري الراأ�س« على هام�س 

ت�سفية ه���ذه ال�ركة، التي ك�سبه���ا ويل العهد 

حممد بن نايف؛ اخل�س���م اللدود للحريري، على 

ويل ويل العهد حممد ب���ن �سلمان، والتي انتهت 

اإىل اإنه���اء »�سعودي اأوجي���ه«؛ املورد الرئي�سي 

للحري���ري، وبذلك فاإن االأخري بحاجة اإىل العودة 

اإىل لبنان، وم���ن باب ال�راي، الأنه مرهق ماديًا، 

ومفل�س �سيا�سيًا، وقد و�سعه ال�سيد ن�ر اهلل يف 

خطابه االأخري على مدرج غري �سالح للهبوط.

الرئي����س نبيه بري عائد اإىل الرئا�سة الثانية 

يف الع���ام 2017، لكن العماد ع���ون بحاجة اإىل 

قرار حري���ري بامل�ساركة يف انتخاب���ه، ومادام 

ق���رار احلريري نيابيًا هو بالكامل يف ال�سعودية، 

وغ���ري م�سم���وح ل���ه �سعودي���ًا االنق���الب على 

مواقف���ه ال�سرت�ساء ح���زب اهلل، وغري م�سموح له 

بالتايل انتخ���اب العماد ع���ون، ومادامت اإيران 

تنت�ر اإقليمي���ًا وال�سعودية تنك����ر، ومادامت 

املقاومة ه���ي راأ�س حربة حم���ور املقاومة يف 

حتقيق انت�سارات تقل���ب املعادالت االأمريكية - 

اخلليجية - »االإ�رائيلية«، فلن يكون احلريري 

يف ال�راي، وال العماد عون يف بعبدا.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

نصر الله يضع الحريري أمام الخيار الممنوع

مادامت إيران تنتصر 
إقليميًا والسعودية تتلقى 

الصفعات.. فلن يكون الحريري 
في السراي وال عون في بعبدا

�لرئي�س نبيه بري متو�شطاً �ل�شيد ن�شر �هلل و�لرئي�س �حلريري                                                                     )�أر�شيف(
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همسات

¡ الكر�سي الثالثة
اأ�س���ارت م�سادر »م�ستقبلية« اإىل اأن رئي�س كتلة 

التيار النيابية ف���وؤاد ال�سنيورة، اأكد اأمام مقربني 

من���ه اأنه يع���رف اأن الظروف احلالي���ة وموازين 

القوى لن ت�سمح له بالعودة اإىل رئا�سة احلكومة 

م���رة جديدة، لكنه يف ذات الوقت �سيعمل الإبعاد 

رئي�سه �سعد احلريري عن الكر�سي الثالثة.

جن ¡ تعوي�سًا عن ال�سَّ
يج��ري ت��د�ول معلوم��ات يف طر�بل���س �أن ق��ادة 

�ملح��اور �لذي��ن يخرج��ون م��ن �ل�س��جن يج��دون 

بانتظاره��م تعوي�سات مالية ب��دل �أيام �سجنهم، 

م��ع ر�س��د ميز�نية خا�س��ة لتن�س��يط �أعمالهم يف 

مللم��ة �ملجموع��ات �لت��ي تناث��رت ومل تع��د تثق 

باجلهات �لتي كانت ترعاها �سيا�سيًا.

¡ متى تتم دعوة الهيئات الناخبة؟
مل يُع���د يف�س���ل عن موع���د اإج���راء االنتخابات 

النيابية �سوى ثماني���ة اأ�سهر، ما يعني اأن دعوة 

الهيئ���ات الناخبة يجب اأن تت���م يف مهلة �ستة 

اأ�سه���ر، االأمر الذي دعا بع����س االأو�ساط النيابية 

للت�ساوؤل عن م�سري هذه االنتخابات، خ�سو�سًا اأن 

حة  اأي طبخة الإجناز قانون جديد مل تن�سج.. ُملمِّ

اإىل احتمال التمديد للمجل�س احلايل مرة جديدة، 

ولو الأ�سهر.

¡ ريت�سارد تتاأكد من ال�سنيورة
�ل�س��فارة �لأمريكي��ة يف �أذن  هم���س موظ��ف يف 

�س��ديق ل��ه عل��ى ع�س��اء ب��اأن �ل�س��فرية �ليز�بيت 

ريت�س��ارد �أر�دت �ل�س��تماع �إىل ر�أي �لرئي�س فوؤ�د 

�ل�س��نيورة يف تدقي��ق معلوم��ات، وكان له��ا م��ا 

�أر�دت، ولي���س هناك من �س��اأن �آخ��ر للزيارة �لتي 

قامت به��ا موؤخ��ر�ً للرئي�س �ل�س��نيورة، م�س��تبعد�ً 

�ملعلوم��ات �لتي قالت �إن �لبحث تناول مو�س��وع 

رئا�سة �حلكومة، وترئي�س �ل�سنيورة.

¡املقاطعة.. والغياب
ت�ساءلت م�سادر عن معنى �سدور بع�س االأ�سوات 

النيابية برف�س مقاطعة جل�سات انتخاب الرئي�س 

واعتبارها خارج االأ�سول الدميقراطية، مع اأن كل 

برملان���ات العامل ت�سهد مثل ه���ذه الظاهرة، كما 

 تاريخ املجل�س النيابي 
ّ
اأن لبنان �سهد على م���ر

ظاه���رة املقاطعة، وت�ساءلت: ملاذا ال ن�سمع مثل 

ه���ذه االأ�س���وات يف مقاطعة جل�س���ات الت�ريع 

لقوانني هامة و�رورية للنا�س؟ وملاذا مل يخرج 

اأي �س���وت ي�ساأل عن نواب غائبني عن البالد منذ 

�سنوات، ويتقا�سون رواتبهم دون اأي عمل نيابي؛ 

ت 
ّ
كحال هجرة الرئي�س �سعد احلريري التي ا�ستمر

ب�سكل متوا�سل اأكرث من �سنتني، والغياب املجهول 

واملتوا�سل للنائب عقاب �سقر؟

¡ غياب.. وتعطيل
رد�ً عل��ى م��ا �أث��ري �أن م��ن ���روط �لرئي�س �س��عد 

�حلري��ري للع��ودة �إىل رئا�س��ة �حلكوم��ة ه��و عدم 

تعطي��ل عم��ل �حلكومة، �أ�س��ار �أحد �لن��و�ب �إىل �أن 

من عّطل عمل �حلكومة �لتي تر�أ�س��ها �حلريري هو 

ل غيابًا عن �لبلد خالل 
ّ
�حلريري نف�س��ه، �لذي �سج

ع��ام من رئا�س��ته نح��و 199 يومًا ق�س��اها خارج 

�لبالد من �أ�سل 365 يومًا.

¡ خالفة »البيك«.. باأمره
يبحث م�سوؤول���ون يف احلزب التقدمي اال�سرتاكي 

ع���ن االأ�سباب التي ح���دت برئي�س احلزب النائب 

وليد جنبالط اإىل »الغ�سب« من نواب يف كتلته، 

حيث اإن بع�سهم بداأ ي�سّن اأ�سنانه للخالفة، حتت 

اأمر البيك.

¡ �سوداوية
نًا 

ّ
عاد �سيا�س��ي لبن��اين موؤخر�ً من و��س��نطن، مكو

�نطباعًا �سود�ويًا حيال �لو�سع يف لبنان عمومًا، 

ومو�سوع �لرئا�سة على وجه �خل�سو�س.

الفا�سلة،  االنقالب  قبل حماولة 

اأ�سدروا  كان امل�سوؤولون االأتراك قد 

بع�س التلميح���ات التي ت�سري اإىل 

تغ���رّي م���ا يف ال�سيا�س���ة الرتكية 

جت���اه �سورية، ترافق���ت مع اعتذار 

ترك���ي م���ن الرو�س ح���ول اإ�سقاط 

الطائ���رة الرو�سي���ة، باالإ�سافة اإىل 

»�سبط نف����س« تركي غري م�سبوق 

حي���ال ت�ريح���ات اأوروبية كانت 

قد ب���داأت ت�سدر من هن���ا وهناك، 

تدين »االبت���زاز الرتكي« الأوروبا، 

ل من تنفيذ �سفقة  وتدعو اإىل التن�سُّ

الالجئني وغريها.

وحده���م االأمريكي���ون بقوا يف 

اأردوغان،  حالة تفاو�س �سعب مع 

تخلّلته���ا مراح���ل م���ن ال�سغ���ط 

وال�سغ���ط املقابل بني االثنني، فال 

اأردوغان ر�س���خ ب�سهولة للمطالب 

قاع���دة  با�ستعم���ال  االأمريكي���ة 

اجنرلي���ك يف احلرب على االإرهاب، 

بالتهويل  قبل���وا  االأمريكي���ون  وال 

االأردوغاين ح���ول اخلطوط احلمراء 

وال�سماح  االأك���راد  م���ع  بالتعاون 

لهم بالو�س���ول اإىل مناطق معّينة 

يف �سوري���ة ت�سم���ح ل���ه باإن�ساء 

»دولتهم« املوعودة.

الي���وم، وبع���د لق���اء بوتني - 

اأردوغ���ان، وزيارة ظري���ف لرتكيا، 

»انعطافة«  ع���ن  كثريون  يتحدث 

تركي���ة وتن�سيق رو�س���ي - اإيراين 

- ترك���ي يف مكافح���ة االإره���اب، 

ق���د توؤدي اإىل حل �س���وري، اأو على 

االأقل قد ت���وؤدي اإىل تخلٍّ تركي عن 

بع�س االإرهابيني، مقابل امل�ساحلة 

الت���ي  االقت�سادي���ة  واملكا�س���ب 

الرو�س، لكن  التفاهم م���ع  يوّفرها 

ه���ذا دونه عقبات كبرية، باالإ�سافة 

اإىل اأن الثق���ة باأردوغان تبدو �سبه 

م�ستحيل���ة، والتاريخ القريب ي�سري 

اإىل ه���ذه اال�ستحالة، ونذكر بع�س 

ال�سواهد:

الواردة  التقاري���ر  ت�س���ري  اأواًل: 

من حلب اإىل ت���وّرط تركي مبا�ر 

يف حت�سيد ودع���م املقاتلني، علمًا 

اأن التج���ارب ال�سابق���ة يف الثق���ة 

فعلى  ف�سله���ا،  اأثبتت  باأردوغ���ان 

�سبيل املث���ال، بالتزامن مع تقدمي 

وبدء  لبوت���ني،  اعتذاره  اأردوغ���ان 

احلديث عن تطوُّر يف املوقف الرتكي 

جتاه �سورية، هاجمت املجموعات 

امل�سلَّحة املوالي���ة لالأتراك منطقة 

كن�سب���ا يف �سم���ال الالذقية، كما 

قام االأت���راك بتقدمي اأ�سلحة حديثة 

واأهمها  االإرهابي���ة،  للمجموع���ات 

»جبه���ة الن����رة«، التي ح�سلت 

على �سواريخ م�سادة للطائرات، ثم 

قامت ����ركات تركية خا�سة بنقل 

دبابات وعرب���ات مدرَّعة وتقدميها 

للم�سلحني يف حلب.

ثاني���ًا: كما م���ع الرو�س، كذلك 

الوعود  االأمريكيني، فمقاب���ل  م���ع 

الكثرية التي اأعلنها اأردوغان حول 

م�ساركت���ه يف مكافح���ة االرهاب، 

من خ���الل التحالف ال���دويل الذي 

اأن�س���اأه االأمريكي���ون، ا�ستمرّ الدعم 

الرتكي - املبا����ر وغري املبا�ر 

- لالإرهابيني، م���ن خالل ال�سماح 

بالعب���ور لاللتح���اق  للمقاتل���ني 

النف���ط،  و����راء  ب�»داع����س«، 

باالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف ح�سار 

الع���رب وغريه���ا. »�سرَب«  ع���ني 

االأمريكي���ون كثرياً عل���ى اأردوغان 

ووعوده الت���ي مل ينّفذ منها �سيئًا، 

فا�ستعم���ال قاع���دة اجنرلي���ك يف 

�سد »داع�س«  التحال���ف  عمليات 

اأخ���ذت الكثري من ال�س���د واجلذب، 

اإن�ساء  االأمريكي���ون  ق���رر  وح���ني 

»جي�س �سوري جديد« قوامه 5000 

مقاتل لقتال »داع����س«، قّدم لهم 

االأتراك ب�سع ع�رات من املقاتلني، 

�رف االأمريكيون على تدريبهم ما 

يقارب 500 ملي���ون دوالر اأمريكي، 

ومل يلب���ث هوؤالء اأن بّدلوا والءاتهم 

ل�»جبه���ة  اأ�سلحته���م  و�سلّم���وا 

الن����رة« بعد دخوله���م االأرا�سي 

ال�سورية للقتال.

االنقالب  قبل حماول���ة  وحتى 

الفا�سل���ة، وتوت���ر العالق���ة ب���ني 

اأردوغان واالأمريكيني، كان الرئي�س 

الرتكي قد ب���داأ ممار�سة »االبتزاز« 

م���ع االأمريكيني، كم���ا مار�سها مع 

فخالل  ال�ساب���ق،  يف  االأوروبي���ني 

كان  االأخ���رية،  »النات���و«  قم���ة 

لعب���ة مزدوجة؛  يلعبون  االأت���راك 

والعتاد  املقاتلني  تدف���ق  ا�ستمرار 

الإر�س���اء  �سوري���ة  اإىل  وال�س���الح 

املي���دان  وحتوي���ل  االأمريكي���ني 

ال�س���وري اإىل م�ستنق���ع ال�ستنزاف 

الرو����س، ويف املقابل قطع الطريق 

االأمريكي���ني يف حماولتهم  عل���ى 

الرو�سي يف  االأ�سط���ول  »تطويق« 

�سبه جزيرة الق���رم، برف�س القبول 

ب�»وجود دائم« لقوات حلف الناتو 

يف البحر االأ�سود.

�سنوات،  خم����س  قتال  بنتيجة 

»االإخوان«  م����روع  انهيار  وبعد 

حلكم العامل العربي، وبعد خيبات 

اأمل كثرية من حلفائه، واآخرها بعد 

حماول���ة االنقالب، فه���م اأردوغان 

اأن جع���ل تركي���ا راأ����س حربة يف 

امل�روع االأمريك���ي، والقطيعة مع 

يخ�ر حلم  �سيجعل���ه  االآخري���ن، 

قي���ادة امل�رق ال���ذي لطاملا حلم 

ب���ه، ل���ذا �ستك���ون اال�سرتاتيجية 

الرتكية م���ن االآن ف�ساع���داً قائمة 

على حماولة لعب دور »املوازن« 

ب���ني املحوَري���ن املتواجَه���ني يف 

املنطق���ة، بحيث يه���رع كل طرف 

الإر�ساء تركيا واإعطائها املزيد من 

املكا�سب، ملنعها من االنخراط كليًا 

يف املحور االآخر.

يقول املث���ل ال�سعبي اللبناين: 

»من ج���رَّب املج���رَّب، كان عقله 

خمرّب«، فه���ل �سي�سّدق االإيرانيون 

االأردوغاني���ة  املزاع���م  والرو����س 

والدعوة اإىل التفاهم والتقارب؟ وما 

اأردوغان من نائب  الذي �سيطلب���ه 

الرئي����س االأمريكي ال���ذي �سيزوره 

نهاي���ة �سهر اآب؟ االأكي���د اأن تركيا 

متلك الكثري من املفاتيح االإقليمية 

اال�سرتاتيجي���ة التي جتعلها قادرة 

على ابت���زاز اجلميع، لكنها حتتاج 

»بق���وة« اإىل حتالف موثوق مينع 

على  الكردي  »الكونت���ون«  ن�سوء 

حدوده���ا م���ع �سورية، فم���ا الذي 

�ستقّدمه لالإيرانيني والرو�س مقابل 

ذلك؟ االأجوبة ملك االأ�سهر املقبلة.

د. ليلى نقوال

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

ل« الروسي - التركي.. هل يمكن الوثوق بأردوغان؟
َ
ز

َ
بعد »الغ

االستراتيجية التركية 
ستقوم على محاولة 

لعب دور »الموازن« بين 
المحوَرين المتواجَهين 

في المنطقة
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لقاء بوتين - أردوغان.. وتداعياته على األزمة السورية
ُتعترب معرك���ة جنوب غرب حلب هي 

الأعنف من���ذ بداية احل���رب ال�سورية يف 

العام 2011، فقد حاول من خاللها »جي�ش 

الفت���ح« ال�سيط���رة على مواق���ع اجلي�ش 

ال�سوري يف مدر�س���ة الت�سليح وامل�ساريع 

1070 ومنطق���ة الرامو�س���ة، الت���ي اّدعى 
التكفريي���ون فيها اأنهم اأحكم���وا ال�سيطرة 

عل���ى الطريق ب���ن �رشق حل���ب والريف 

الغربي، لكنه���ا مل حتق���ق اأهدافها، على 

الرغم م���ن النمط جديد م���ن املواجهات 

النغما�سيون  يليها  املفخخة  )ال�ساحنات 

ومن ثم ف���رق القتحام(، وبقيت الرامو�سة 

حتت مرمى نريان اجلي�ش ال�سوري، وكذلك 

املم���ر ال�سيق للم�سلح���ن، وهو غري اآمن 

اأ�ساًل.

من جهته، توّع���د عبد اهلل املحي�سني 

مبعركة طاحنة لتحري���ر حلب، وبتجهيز 

األ���ف انغما�س���ي، بعد ف�س���ل املحاولت 

املتعددة لك�رش الط���وق عن مزارع املالح 

وطري���ق الكا�ستيلو والعمليات الكربى من 

اجله���ة الغربية، والتي ح�س���د لها ت�سعة 

اآلف مقات���ل، يف جبهة ل يتجاوز عر�سها 

2 كلم.
اأما رو�سيا، فق���د كّثفت غاراتها على 

مواق���ع الف�سائل امل�سلحة على طول خط 

املعارك بن حلب واإدل���ب، بالتوازي مع 

ل  الن�س���اط ال�سيا�س���ي امل�ستم���ر للتو�سُّ

اإىل قاعدة اتفاق ب���ن مو�سكو ووا�سنطن، 

ت�سم���ن عملي���ة ف�س���ل الإرهابي���ن عن 

الف�سائل »املعتدلة«، ث���م بادرت وزارة 

الدفاع الرو�سية اإىل اإعالن هدنة اإن�سانية 

يومية يف حلب م���دة 3 �ساعات، لإدخال 

املواد الغذائية، والت���ي مل تلَق قبوًل من 

الدول الغربية، ول من الأمن العام لالأمم 

املتح���دة بان كي مون، الذي اعتربها غري 

كافي���ة، وقد جاءت ه���ذه الهدنة من اأجل 

تخفي���ف ال�سغط ال�سيا�سي ع���ن رو�سيا، 

الت���ي ماتزال م�ستم���رة يف هذه املعركة، 

رغم دعوتها للهدنة.

يف ه���ذه الأثناء، ُعقد لقاء القمة بن 

بوت���ن واأردوغان يف �س���ان بطر�سبورغ 

يف العا�رش م���ن اآب، بعد اأن �سادت اأجواء 

متوترة بينهم���ا، على اأثر اإ�سقاط الطائرة 

الرو�سية يف �سوري���ة، والتوتر بن تركيا 

واأمريكا بعد النق���الب الع�سكري الفا�سل، 

والذي حّم���ل اأردوغان م�سوؤوليته لأمريكا، 

وبعد معركة حل���ب الأكرث عنفًا، والتي ل 

ل الرو�سي  تزال م�ستمرة، والتي بدا التدخُّ

- الأمريكي فيها وا�سحًا.

بالطاب���ع  اللق���اء  ه���ذا  امت���از 

ال�سرتاتيج���ي، وقد ترّكز البحث فيه على 

الأمور الآتية: 

تاأكي���د بوت���ن على اأهمي���ة تطوير 

العالقات، بعد الرتاجع الكبري الذي �سهدته 

العالقات الثنائية منذ احلادثة املاأ�ساوية 

يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب املا�سي. 

اإعراب اأردوغان عن ثقته باأن ي�ساهم 

التعاون الرو�سي - الرتكي يف حل العديد 

من ق�ساي���ا منطقة ال�رشق الأو�سط، وكالم 

الرئي�ش الرو�سي باأن ملو�سكو واأنقرة هدفًا 

م�سرتكًا، وه���و ت�سوية الأزم���ة ال�سورية، 

واإن كان الطرفان يختلف���ان حول كيفية 

معاجلتها.

الدعوة اإىل تنمية ال�ستثمار التجاري، 

ل�سيما بع���د تراجع التبادل التجاري بن 

البلدين بن�سبة 43٪ يف الأ�سهر الأوىل من 

هذه ال�سنة. 

التف���اق عل���ى حمط���ة »اأكويو« 

عل���ى  الأويل  والتف���اق  الكهروذري���ة، 

م����رشوع »ال�سيل الرتكي«؛ خط اأنابيب 

الغ���از »الطري���ق الث���اين« اإىل الدول 

الأوروبي���ة ب���دًل من اخل���ط الأوكراين 

»ال�سي���ل اجلنوب���ي«، ال���ذي كان من 

املفرت�ش اأن ميرّ م���ن حتت مياه البحر 

اإىل جمهوريات  الأ�سود ع���رب بلغاري���ا 

البلقان واملجر والنم�س���ا واإيطاليا، ما 

�سيعيد تر�سيم خريطة تزويد الطاقة يف 

القارة الأوروبية، ومن املتوّقع اأن يبلغ 

حج���م �سخ الغاز الرو�سي يف هذا اخلط 

63 ملي���ار مرت مكعب �سنوي���ًا، منها 47 
مليار �ستذهب لل�س���وق الأوروبية، و16 

ملياراً لال�ستهالك الرتكي. 

ه���ذه العوام���ل جمتمع���ة �ستع���زز 

العالقة ال�سرتاتيجية بن رو�سيا وتركيا، 

و�ستجعله���ا اأكرث مرونة م���ن ال�سابق يف 

ملف الأزمة ال�سورية، وياأتي كالم اأردوغان 

اأنه »مازال من املبّكر احلديث عن م�ساركة 

الأ�س���د يف املرحل���ة النتقالية« يف هذا 

ال�سياق، لأن���ه كان يدعو �سابقًا اإىل رحيل 

الأ�سد واإ�سقاط النظ���ام، و�ست�ستفيد تركيا 

اأي�س���ًا من ه���ذه العالقة من اأج���ل اإيجاد 

توازن يف العالقة م���ع اأمريكا، ي�سمن لها 

حفظ م�ساحلها.

هاين قا�سم

هل من »قبة باط« ألنشطة »وهابّيي« طرابلس؟
املجموع���ات  بع����ش  حت���ركات  اأن  لري���ب 

»ال�سلفية« يف �سوارع طرابل�ش، اإثر معارك حلب، 

وقيامه���م بتوزيع احلل���وى على امل���اّرة، لي�ست 

عفويًة، بل ت�سّكل تقاطعًا م�سلحيًا لعدد من القوى 

املحلية والإقليمية يف توقيتها.

اأوًل، وج���دت الق���وى »ال�سفلي���ة« يف معارك 

ال�سهباء فر�سة �سانحة لإعادة متو�سعها يف لبنان 

ال�سمايل، بعد انكفائها، ل�سيما بعد انتهاء جولت 

العن���ف الدامي بن منطقتي جب���ل حم�سن وباب 

التبانة، وكعادتهم جلاأ تكفرييو طرابل�ش، خ�سو�سًا 

املن�سوين منهم حتت قيادة ال�سيخ �سامل الرافعي، 

اإىل اإثارة النع���رات املذهبي���ة، لتجيي�ش ال�سباب 

الطرابل�سي وتعبئته، ملواكبة املرحلة املقبلة، وما 

�ستوؤول اإليه الأمور يف املنطقة، وانعكا�ساتها على 

لبنان، ل�سيما اإذا اآلت الأو�ساع اإىل مزيد من التعقيد 

ل القوى الدولية والإقليمية  والنفجار، وعدم تو�سُّ

اإىل ت�سوية لإنهاء ال�رشاع الدائر يف هذه املنطقة، 

عندها يكونون حا�رشين لتو�سيع ال�رشاع، لت�سمل 

لبنان، والعودة به اإىل حلم »الإمارة«.

ثانيًا، ي�سّكل اخلطاب »الوهابي« - التكفريي، 

وتاث���ريه يف ال�س���ارع، تقاطعًا اأ�سا�سي���ًا مع اأداء 

الوزير اأ�رشف ريف���ي ال�سيا�سي، حتديداً يف حملته 

الدائم���ة على حزب اهلل وخ���ط املقاومة، كذلك قد 

ي�ستغله���م يف مواجه���ة الرئي�ش �سع���د احلريري، 

خ�سو�س���ًا اأن اللواء عازم على ت�سكيل كتلة نيابة 

يف النتخابات املقبلة، ح�سب ما يقول.

وهن���ا يطرح ال�سوؤال: هل ُيل���دغ »ال�سلفيون« 

من جحر مرتن؛ بعد تخلّي وزير العدل امل�ستقيل 

وتي���اره ع���ن »قادة املح���اور«، ث���م �سوقهم اإىل 

ال�سج���ون؟ يجيب مرجع �سيا�س���ي طرابل�سي باأن 

»ذاك���رة �سلفيي طرابل�ش ق�سرية جداً، وقد يكررون 

اأخطاءهم عينها يف اأي وقت، لذا قد ي�ستغلهم ريفي 

اأو �سواه«.

ثالث���ًا، بعد جناح اجلي����ش اللبناين يف �سبط 

الأو�س���اع الأمنية بقب�سة م���ن حديد يف عا�سمة 

ال�سمال، ووقوفه عل���ى م�سافة واحدة من خمتلف 

الأفرق���اء ال�سيا�سي���ن، الأمر ال���ذي يعطي ورقة 

قوة لقائد اجلي�ش يف معرك���ة رئا�سة اجلمهورية، 

ويثّب���ت موقعه عل���ى اخلريط���ة ال�سيا�سية، فاإن 

حت���رُّكًا �سلمي���ًا ل�»ال�سلفين« يوؤك���د اأن الو�سع 

الأمني حتت ال�سيطرة حت���ى ال�ساعة، واأن اجلي�ش 

وقائ���ده م�ستعدون للت�س���دي لأي حماولة اإخالل 

ر اأي نوع التحرّكات  بالأمن، خ�سو�سًا يف حال تطوُّ

املذكورة.

رابعًا، بعد بداية ال�ست���دارة الرتكية البطيئة 

نح���و رو�سيا واإي���ران، قد تبقى اململك���ة العربية 

ال�سعودية من القوى الإقليمي���ة الفاعلة الوحيدة 

يف مواجه���ة حم���ور املقاومة، ففي ح���ال قررت 

اإ�سع���ال املنطقة باأ�رشها، ومنها لبنان، بعد غرقها 

يف الوح���ول اليمينة، وعجزها ع���ن تغيري احلكم 

يف �سوري���ة، وتراجع نفوذه���ا يف العراق، وف�سلها 

يف اإحباط الثورة ال�سلمية يف البحرين على مدى 

�ستة اأع���وام، رغم دخول ق���وات درع اجلزيرة اإىل 

هذا البل���د، فلي�ش م�ستبَعداً اأن ت�ستخدم ال�سعودية 

الق���وى »ال�سلفية« والنازحن ال�سورين اإذا اأرادت 

ا�سته���داف املقاومة يف لبن���ان، وبالتايل حماولة 

ا�ستن�س���اخ امل�سهد ال�سوري يف لبنان، براأي مرجع 

اإ�سالمي.

ح�سان احل�سن

تركيا تسعى لالستفادة من 
العالقة االستراتيجية مع 

روسيا من أجل إيجاد توازن 
في العالقة مع أميركا 
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¡ »بالك ووتر« تدّرب امل�سلحن يف تركيا
ك�سف���ت تقارير ا�ستخبارية اأن قيادات املجموعات 

امل�سلح���ة تلّق���ت تدريباتها ل�سن���وات عدة على 

اأيدي مدربن خمت�س���ن يف �رشكة »بالك ووتر« 

الأمريكي���ة، التي ت�رشف بدوره���ا على مع�سكرات 

تدريب للم�سلحن يف دول���ة الإمارات اأي�سًا، ومن 

هذين املع�سكَرين يتّم �سخ امل�سلحن اإىل الأرا�سي 

ال�سورية والليبية واليمنية.

¡ تكثيف ال�سغط على الأردن
اأّك��د م�س��در اأردين اأن اململك��ة العربية ال�س��عودية 

جت��ري م�س��اورات مكثفة م��ع بالده، بغية تو�س��يع 

دائرة القتال يف اجلنوب ال�س��وري، من خالل �س��خ 

املزي��د م��ن املقاتلني واأ�س��لحة متط��ورة ووحدات 

ا�ستخبارية اإىل داخل الأرا�سي ال�سورية، للتخفيف 

عن املجموعات امل�س��لحة يف حلب. واأفاد امل�سدر 

م��ن جهة اأخرى باأن الت�س��الت تكّثفت يف الأيام 

الأخرية بني الريا�ض وتل اأبيب، لت�س��عيد الأعمال 

امل�سلحة على اجلبهة اجلنوبية ال�رشقية من �سورية، 

وتقدمي الدعم الت�س��ليحي للمجموعات امل�سلحة يف 

ال�سمال ال�سوري، ويف منطقة حلب حتديداً.

¡ تطورات تقلق ال�سعودية
ذك���ر م�سدر مقرّب من وزي���ر اخلارجية ال�سعودي 

خال���د اجلب���ري اأن اأركان النظام يف ب���الده بداأوا 

لقاءات وم�س���اورات مفتوحة، لبح���ث م�ستجدات 

وتطورات جديدة، قد تنعك�ش �سلبًا على �سيا�سات 

اململك���ة، ل�سيما بع���د اأن ا�ستعر�ست القيادة يف 

الريا����ش معلومات وتقارير تتحدث عن حماولت 

قطرية حثيث���ة ملحا�رشة الدور ال�سعودي، وتنفيذ 

عمليات م�سلّحة �س���د م�سالح ال�سعودية ومواقع 

نفوذه���ا يف اأكرث م���ن دولة. واأ�س���اف امل�سدر اأن 

قلقًا كبرياً يخّيم على النظ���ام اأي�سًا ب�سبب تطّور 

العالقات ب���ن تركيا ورو�سي���ا، ولذلك من املقرر 

اإيف���اد م�سوؤول �سعودي رفي���ع امل�ستوى اإىل اأنقرة 

يف اأقرب فر�سة موؤاتية، واآخر اإىل مو�سكو، واإجراء 

م�س���اورات عاجلة مع وا�سنط���ن، لبحث تداعيات 

امل�ساحلة الرتكية الرو�سية.

¡ نتنياهو.. وحمور »العتدال«
قال��ت دوائ��ر اإعالمي��ة »اإ�رشائيلي��ة« اإن رئي���ض 

ال��وزراء بنيام��ني نتنياهو هو ال��ذي فر�ض على 

موؤمت��ر  عق��د  العرب��ي«  »العت��دال  حم��ور  دول 

اإقليم��ي مب�س��اركة »اإ�رشائي��ل«، عو�س��ًا عن عقد 

املوؤمتر الدويل يف باري�ض. واأ�س��افت الدوائر اأن 

نتنياهو يرى يف املوؤمتر الإقليمي فر�سته حلمل 

ال�س��لطة الفل�سطينية على ا�س��تئناف املفاو�سات 

مع اجلان��ب »الإ�رشائيل��ي«، وفتح الب��اب للدول 

م��ع  املتقدم��ة  عالقاته��ا  لإ�س��هار  اخلليجي��ة 

»اإ�رشائي��ل«، وتطبي��ع العالق��ات م��ع ت��ل اأبيب، 

وذلك مب�س��اعدة الدول الأخ��رى املنتمية اإىل هذا 

املحور، والتي بداأت تنخرط يف حيثيات املطلب 

»الإ�رشائيل��ي« باأن يتوىل املحور املذكور عملية 

البح��ث ع��ن ح��ل لل���رشاع م��ع الفل�س��طينيني، 

اأن  هن��ا  يذك��ر  الفل�س��طينية.  القي��ادة  وجت��اوز 

الرئي�ض الفل�س��طيني حممود عبا�ض يتظاهر باأنه 

يرف���ض التحركات التي ته��دف اإىل عقد املوؤمتر 

الإقليم��ي، كونه ي��رى فيه »خطراً على الق�س��ية 

الفل�س��طينية، وحماولة لتمرير حل ت�سفوي لهذه 

الق�سية«.

¡ �رشاع على ال�سلطة
تخّوف���ت م�س���ادر اأمنية خليجية م���ن تفجريات 

اإرهابية يف ال�سعودية، و�سط الهزائم املتالحقة مبا 

ي�سمى »قوات التحالف« يف اليمن، والتي تتحّمل 

م�سوؤوليتها وزارة الدفاع، ما �سيدفع املعني بهذه 

الوزارة لتفجريات داخلية لإ�سعاف وزير الداخلية؛ 

يف اإطار ال�رشاع املرير على ال�سلطة.

الدولة  الكونية على  يف احلرب 

الوطنية ال�سورية، ا�ستح�رش الناهب 

الدول؛ الأمريكي، وتابعه ال�سهيوين، 

كل حروب املرتزق���ة �سد ال�سعوب، 

وكل احلروب الديني���ة عرب التاريخ 

الت���ي خي�ست حتت اأ�سماء وعناوين 

خمتلفة.

ال���دويل الأمريكي الذي  الناهب 

الب�رشية يف  الإب���ادات  اأك���رب  نّف���ذ 

التاري���خ، والذي نّفذ اأحد اأكرب جرائم 

الع�رش يف احلرب العاملية الثانية، 

حينم���ا جرّب يف مثل هذا ال�سهر من 

ع���ام 1945 قنابله الذري���ة بالب�رش، 

فاأطلقت م���ا �سّماه »الولد ال�سغري« 

ويف  هريو�سيم���ا،  عل���ى  اآب   6 يف 

التا�سع منه اأطلق ما �سّماه »الرجل 

البدي���ن« عل���ى مدين���ة نكازاكي، 

فقتل اأكرث م���ن 140 األف �سخ�ش يف 

هريو�سيم���ا، واأكرث م���ن 80 األفًا يف 

نكازاكي، بالإ�سافة اإىل اآلف الوفيات 

يف تواري���خ لحقة ملن بق���ي حيًا 

ب�سبب �رشطانات الدم، وال�رشطانات 

ال�سلبة، وي�س���اف اإىل كل ذلك اآلف 

والولدات  وامل�سّوه���ن  املقعدي���ن 

اجلديدة امل�سوهة جراء هذا الإجرام 

الفظيع.

وقب���ل كل اجلرائ���م الأمريكية، 

فالع�سابات الأوروبية البي�ساء التي 

غ���زت الق���ارة اجلديدة الت���ي اأُطلق 

عليها اأم���ريكا، نّفذت اإبادات تق�سعر 

لها الأبدان، بت�سفيتها �سعوب القارة 

الأ�سلي���ة الذي يطل���ق عليها ح�سب 

الأفالم الهوليودية »الهنود احلمر«.

الذي  ال���دويل الأمريكي  الناهب 

كر����ش وحمى الديكتاتوريات يف كل 

اأنحاء العامل، خ�سو�سًا يف منطقتنا، 

العربي،  ال���كاز  وحتديداً يف منطقة 

نّفذ اأك���رب احل���روب والتدخالت يف 

العامل، واأبرزها:

1- يف اليونان عام 1949، يف كوريا 
اإىل  وق�سمته���ا   -1953  1950 ع���ام 

�سمالية وجنوبي���ة ول تزال تتدخل 

بها وتهددها.

2- الناهب الدويل هو من تدّخل يف 
اإيران وقام باإ�سقاط حكومة )م�سدق( 

عام 1953 حل�س���اب ال�ساه الطاغية 

حممد ر�سا بهلوي.

3- تدّخ���ل يف غواتيمال عام 1954، 
ون�رش ال�سطرابات وقتل الآلف.

4- تدّخ���ل يف لبن���ان ع���ام 1958 
نيوجر�سي  باملدمرة  وق�سف  و1982 

مواقع وطنية.

5- والناه���ب الدويل تدّخل يف كوبا 
اأع���وام 1951 1952 و1961، واأر�س���ل 

قوات���ه اإىل منطقة خلي���ج اخلنازير، 

وما يزال يتدخل اإىل الآن .

6- واأم���ريكا هي الت���ي تدّخلت يف 
الكونغ���و، وقتلت رئي�سه���ا باتري�ش 

واغتال���ت   ،1960 ع���ام  لومومب���ا 

اأمن ع���ام المم املتح���دة انئذ داغ 

همر�سول���د؛ باإ�سق���اط طائرته فوق 

الكونغو.

7- واأم���ريكا هي الت���ي تدّخلت يف 
1964، ويف  بنم���ا واحتلتها ع���ام 

لوو�ش عام 1964 و1973، وهي من 

�سّنت حربًا عدواني���ة على فيتنام 

م���ن ع���ام 1960 اإىل 1970، وقتلت 

ثالث���ة مالي���ن ون�س���ف، و�رشّدت 

�سبعة مالين، عدا مالين اجلرحى 

وامل�سوهن.

يف  الأمريك���ي  تدّخ���ل  كم���ا   -8
الدومينيكان ع���ام 1965، وكمبوديا 

الت�سيل���ي ع���ام  1973، ويف  ع���ام 

1973، واأ�سقط احُلكم الوطني بقيادة 
املنا�سل �سلفادور اللندي.

9- الأمريك���ي تدّخ���ل يف اإيران عام 
1980، و�سقط���ت طائ���رة الغزاة يف 
�سحراء طب����ش، ويف نيكارغوا عام 

1979، ويف ال�سلف���ادور ع���ام 1981، 
وليبي���ا ق�سفها بالطريان عام 1986، 

وفر�ش عليها احل�سار عام 1998.

10- اأم���ريكا هي الت���ي تدّخلت يف 
الت�س���اد ع���ام 1983، ويف غرينادا، 

واحتلتها عام 1983.

11- اأم���ريكا هي الت���ي تدّخلت يف 
اخلليج العربي، ودّمرت العراق عام 

1991، وفر�ست علي���ه ح�ساراً ذهب 
�سحيت���ه مليون طف���ل، عدا مالين 

البالغن.

12- اأم���ريكا هي الت���ي تدّخلت يف 
بال�سواري���خ،  ال�س���ودان وق�سفت���ه 

ودم���رت م�سنع الأدوي���ة ال�سوداين، 

وهي التي دم���رت الطائرة امل�رشية 

فوق الأطل�س���ي، والتي كان���ت ُتقّل 

عامل���ًا نوويًا وثالث���ن �سابطًا عام 

.1999
13- اأمريكا ه���ي التي اأكملت تدمري 
الع���راق، بال�س���رتاك م���ع حم���ور 

التحال���ف ال�سهي���وين – اخلليجي 

ع���ام 2003 وقتلت مالين العراقين 

بحجة كاذبة.

قدم���ت  الت���ي  ه���ي  14-اأم���ريكا   

لل�سهاين���ة 500 ملي���ار دولر لدعم 

الفيتو  وا�ستخدمت  الغا�سب  الكيان 

�سد حقوق الفل�سطينين 58 مرة .

15- والولي���ات املتح���دة هي من 
دعمت غزو ليبي���ا، واإ�سقاط دولتها 

عام 2012، واأ�سهم���ت مع ال�سهاينة 

الإره���اب  ع�ساب���ات  متوي���ل  يف 

التكف���ريي الت���ي تعي���ث يف البالد 

ف�ساداً ونهبًا وتقتياًل.

16- والناهب ال���دويل هو من خلق 
الع���راق بع���د غزوه  الإره���اب يف 

واحتالل���ه ع���ام 2003، وه���و م���ن 

اأوجد »داع����ش«، وقبله »القاعدة« 

ومتفرعاتها، حت���ت اأ�سماء وعناوين 

اأن يخلق من  »اإ�سالمية«، وح���اول 

املتطرفة  التكفريية  التنظيمات  هذه 

معار�سات اأطلق عليها »معتدلة«.

يف اخلال�س���ة، الناه���ب الدويل 

الأمريك���ي يفر�ش �سطوت���ه واإرهابه 

على نح���و ن�سف الع���امل بوا�سطة 

ع�سابات���ه وتوابع���ه م���ن الأنظمة 

الع�سكري���ة  وقواع���ده  العميل���ة 

العلني���ة وال�رشي���ة، حيث له خارج 

 445 املتح���دة  الولي���ات  ح���دود 

قاعدة بحري���ة، و1985 قاعدة جوية 

تنت����رش م���ن ا�سرتالي���ا �رشق���ًا اإىل 

اأم���ريكا الالتيني���ة غرب���ًا، مبا فيها 

طبعًا دول اخللي���ج العربي، فهناك 

اأكرث من 445 قاع���دة بحرية، حتوي 

اأكرث م���ن 750.000ع�سك���ري، و8000 

دباب���ة، و5000 مدفع، و4000 طائرة، 

واأكرث م���ن 1900 راأ�ش نووي، و7000 

م�ستودع لالأ�سلحة والذخائر، و2500 

م�ستودع لالأ�سلحة النووية، وله عدة 

اأ�ساطيل متار�ش القر�سنة يف البحار، 

ويتدخل يف جميع العامل، م�ستخدمًا 

الأمم املتح���دة الت���ي اأ�سبحت منذ 

انهي���ار الحتاد ال�سوفيات���ي �ساتراً 

لعوراتها واأكاذيبها واأ�ساليلها.

)انتهى(

اأحمد زين الدين

سورية تسهم في كشف الواليات المتحدة.. 
زعيمة اإلرهاب في العالم

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري عند م�سارف جنوب حلب
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نتنياهو قاتل أطفال غزة.. 
يبكي حالهم

  

نتنياهو  الإرهاب���ي  كتب���ه  ما 

التوا�صل  عرب �صفحته على موقع 

اأموال  الجتماعي من اته���ام باأن 

امل�صاع���دات الت���ي تت���ربع به���ا 

اخلريية  واملوؤ�ص�ص���ات  املنظمات 

الدولي���ة العامل���ة يف قطاع غزة 

ُت����رق، ومباليني ال���دولرات، من 

قبل »حما����س«، ياأتي يف �صياق 

حملة م�صعورة ته���دف اإىل جملة 

من الأغرا�س التي ياأمل اأن يحققها 

نتنياهو من تلك احلملة املك�صوفة: 

اأولها: حتري�س تلك املوؤ�ص�صات 

اإىل  ودفعها  الدولي���ة  واملنظمات 

وق���ف م�صاعداته���ا الإغاثية لأهل 

القط���اع، خ�صو�صًا عندم���ا ُي�رّ 

على القول اإن الأمم املتحدة اأخذت 

علمًا بتلك ال�رقات.

وثانيه���ا: الإيقاع ب���ني �صعبنا 

هن���اك واجلهات املعني���ة بالأمر 

والت�صكي���ك به���ا، فه���و ميار����س 

التحري����س املبا����ر يف قول���ه 

»حما�س �رق���ت معونات حيوية 

اأر�صل���ت اإىل الأطفال الفل�صطينيني 

الذين حرمتهم  والأبرياء والفقراء، 

من معون���ات اإن�صانية هم بحاجة 

اإليها«.. 

الق���ول للمجتمع  اأم���ا ثالثها: 

اإن تلك اجله���ات املعنية،  الدويل 

اأي »حما����س« يف القط���اع، هي 

امل�صوؤولة عما يعاين منه ال�صعب 

»اإ�رائيل«،  ولي�صت  الفل�صطيني، 

لي�ص���ّب الزيت على النار يف قوله 

الأموال  تل���ك  اأنفق���ت  »حما����س 

امل�روقة عل���ى اإقامة اآلة حربية 

تهدف قت���ل اليهود، وكي ت�صتطيع 

قتل اأطفالنا«.

حملة ي�صتتبعه���ا نتنياهو يف 

اإظهار �صخ�صيت���ه مبا تعك�صه من 

غطر�ص���ة واإجرام عل���ى اأنه يهتم 

برفاهي���ة الفل�صطيني���ني اأكرث من 

قادتهم، مت�صائاًل يف تغريدته: يهتم 

الفل�صطيني���ني؟  برفاهي���ة  اأك���رث 

اإدخال  ُت�ّصهل  الت���ي  »اإ�رائيل«، 

املعون���ات الإن�صاني���ة اإىل غ���زة 

يومًا بعد يوم، اأم »حما�س« التي 

الأطفال  ت�رق هذه املعونات من 

التي  »اإ�رائيل«  الفل�صطيني���ني؟ 

الفل�صطينيني  املر�ص���ى  تعال���ج 

م���ن غ���زة يف م�صت�صفياته���ا، اأم 

»حما����س« التي متن���ع املر�صى 

الفل�صطينيني من تلّقي العالج؟

ما يح����اول نتنياه����و فعله من 

وراء حملته و�صوقه تلك التهامات 

ال�صع����ب  ق����وى  �ص����د  البائ�ص����ة 

الفل�صطيني، ل مينعنا من القول اإّن 

التفرد وال�صتئثار اللذين متار�صهما 

»حما�س« يف رف�صها و�صع القطاع 

واإدارته يف عه����دة القوى الوطنية 

والإ�صالمي����ة الفل�صطينية اإىل حني 

اأن  اإنه����اء النق�ص����ام، م����ن �صاأنه 

يجعلها على ال����دوام عر�صة للنقد 

وال�صتهداف.

رامز م�صطفى

ُي���روى عن عب���د العزي���ز اآل 

اأنه قال للعميل الربيطاين  �صعود 

ج���ون فيلب���ي يف الع���ام 1934: 

»مل ميل���ك اآبائي واأجدادي اليمن، 

ومل يكن اأحد ق���ادراً على حتقيق 

الأم���ن وال�صتق���رار هن���اك.. من 

ي�صتطيع اأن يحكم اليمن بزيديتها 

وم�صاكلها«؟

اأن املل���ك �صلمان بن  الظاهر 

عب���د العزي���ز ل يتذّكر م���ا قاله 

والده، اإما ب�صب���ب فقدان الذاكرة، 

اأو ب�صبب الغرور والعجب والقدرة 

عل���ى ك����ر التاري���خ وتطويعه 

يحاول  وه���و  والقنابل،  بامل���ال 

على  واإجبارها  اململك���ة  امتطاء 

ت�صلُّق اجلب���ال اليمنية ال�صخرية 

منه���ا وال�صيا�صي���ة من���ذ حوايل 

18 �صه���راً وعبثًا يح���اول، فكلما 
وتدحرجت  ع���ادت  جباًل  ت�صلقت 

اإىل الأودية اليمنية فتهرب بعدها 

لتق�صف بالطائ���رات اأطفال اليمن 

الذي���ن تع���رف اإحداثي���ات غرف 

نومه���م ومالعبه���م ومدار�صه���م 

اإىل  اختباأوا فتالحقهم  واإن  اأي�صًا، 

امل�صت�صفيات ودور الرعاية.

ال�صعودي���ة تهيم على وجهها 

يف اليمن ب���ني الع�صائر والقبائل 

تبحث  و»القاعدة«  و»داع����س« 

ع���ن ن����ر اأو ت�صوي���ة حتف���ظ 

م���اء وجهه���ا وتوق���ف ا�صتنزاف 

ميزانيتها، وتقل���ل عدد اجلنازات 

حتاول  اإنها  ال�صعوديني..  للجنود 

�صرت عورتها التي ك�صفها ال�صمود 

اليمني، لكنه���ا تكابر ول تتنازل 

ع���ن غرورها، وتريد الت�صوية لكن 

وحتّمل  التعجيزي���ة،  ب�روطه���ا 

دميته���ا ال�صيا�صي���ة عب���د رب���ه 

ال�صعودي م���ا ل يطيق حمله من 

عبثية،  مفاو�ص���ات  اأو  مواجهات 

الوطني يف  الوف���د  ثم تفاو����س 

الكويت خل���ف الكوالي�س: اأعطونا 

بالعل���ن انت�صاراً وخذوا ما �صئتم 

من �روط وتعوي�صات ومكا�صب.. 

اأنقذون���ا من الف���خ اليمني وفكوا 

اأ�رنا من دوامة الف�صل يف امليدان 

وال�صيا�صة.

لق���د اأخط���اأ ال�صعودي���ون - 

كعادتهم - يف غزو اليمن، لظنهم 

اأن امل�صاأل���ة حتت���اج اإىل اأ�صبوع 

اليم���ن  وي�صب���ح  اأ�صبوع���ني  اأو 

ال�صعودي،  حتت عب���اءة احلك���م 

كما  عبي���داً؛  اليمنيون  وي�صب���ح 

كان »الوهابي���ون« ي�رقونه���م 

ويبيعونهم مع ال�صودانيني كرقيق 

العام  ال�صعودية حتى  اأ�صواق  يف 

1960، لك���ن احل�صابات ال�صعودية 
مل تتواف���ق م���ع البي���در اليمني 

ال�صجاع، الذي ا�صتنزف ال�صعودية 

وراك���م هزائمها م���ن �صورية اإىل 

العراق ولبن���ان، حتى و�صلت اإىل 

والع�صكري يف  ال�صيا�ص���ي  قربها 

اليمن، وُت�ص���ارع الآن علّها تنجو 

من فعلتها.. لكن دون جدوى.

تخريب  ال�صعودية  ا�صتطاعت 

اليم���ن وح�صارت���ه، وقتل  وهدم 

الأبرياء، وا�صتولت مع »القاعدة« 

و»داع����س« على ع���دن وبع�س 

اجلن���وب الذي حت���ّول اإىل �صاحة 

����راع ب���ني الإم���ارات العربية 

العربي���ة  واململك���ة  املتح���دة 

ال�صعودية و»الإخوان امل�صلمني«، 

وبني »داع�س« و»القاعدة« وقوى 

اجلنوب وال�راعات البينية داخل 

حكوم���ة ه���ادي واأعوانه، مبعنى 

اأن ال�صعودي���ة مل ترب���ح اجلنوب 

وخ�رت ال�صمال، وخ�رت الأمان 

وال�صيط���رة يف جن���ران وجيزان 

وع�ص���ري، وها هي تهّج���ر القبائل 

ال�صعودية عن احلدود.

تربر ال�صعودية حربها لتثبيت 

ال�رعي���ة الهارب���ة وامل�صتقيلة، 

وه���ذا عذر اأقبح م���ن ذنب، حيث 

ن�ّصب���ت نف�صه���ا و�صي���ًا ووكياًل 

عن ال�صع���ب اليمن���ي، و�صادرت 

دور الأمم املتح���دة - التي لنثق 

به���ا - وحتاول اإرغ���ام اليمنيني 

على القب���ول بحكمها عرب اأزلمها 

الريا�س،  املقيم���ني يف  واأدواتها 

لكنها فوجئت بالنخوة والوطنية 

اليمنية التي عادت لت�صّكل نف�صها 

اليمني  ال�صيا�صي  املجل����س  عرب 

الذي �صادق على �رعيته جمل�س 

النواب اليمن���ي، والذي اأعلن بدء 

عملية ترميم املوؤ�ص�صات ال�رعية، 

والإم�ص���اك بال�رعي���ة ال�صعبية 

وطرد  اليمن  لتوحيد  والد�صتورية 

»القاعدة«  على  والق�صاء  الغزاة 

و»داع�س« واجلماعات التكفريية، 

والعم���ل عل���ى توف���ري مقومات 

العي����س الكرمي لل�صع���ب اليمني 

املنك���وب ب�»عا�صف���ة احل���زم« 

والقتل واملجازر.

النغما�س ال�صعودي يف اليمن 

ك�صف العورات ال�صعودية الواحدة 

الأخرى، والتي كانت مغطاة  بعد 

لكن  ال�صعودي،  املايل  بالحتياط 

ح���رب اليمن اأماط���ت اللثام عن 

ال�صعودية  تعي�صها  التي  احلقيقة 

واملقّي���دة بقي���ود اإنخفا�س �صعر 

النفط، والعجز والف�صل الع�صكري، 

ال�صيط���رة والأم���ن يف  وفق���دان 

اجلنوب ال�صعودي كما يف جنوب 

اليمن.

م�صتقب���ل العائل���ة املالك���ة 

رهينة احل���رب اليمني���ة، وكذلك 

وحدة اململكة، فكلما طالت احلرب 

قرب���ت نهاية العائل���ة وتفككها، 

ال�صمود،  على  قادرون  واليمنيون 

وه���ذا هو تاريخه���م، ومل يبَق اأي 

�صوى  ال�صعودي���ة  تهدم���ه  �صيء 

جبال اليمن و�صخورها، ول ميكن 

جلن���ود ال�صحراء اأن يغلبوا جنود 

اجلب���ال، ول ميك���ن النت�صار يف 

حرب يقوده���ا اأمراء من رحالتهم 

ال�صياحي���ة يف املغرب اأو فرن�صا، 

بل الن�ر لليمنني الذين يرابطون 

مع قياداتهم يف الثغور واجلبهات.

د. ن�صيب حطيط

السعودية تتحطم على جبال اليمن

وحدة األراضي السعودية 
والعائلة المالكة رهينة الحرب 

اليمنية.. فكلما طالت قربت 
نهاية العائلة وتفّككها

النواب اليمنيون خالل جل�صة امل�صادقة على »جمل�س احلكم«
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■ الوزي���ر ال�صابق علي قان�صو؛ رئي����س احلزب ال�صوري القومي 
الجتماعي، لفت اإىل اأن النت�صار الذي حتقق قبل ع�ر �صنوات، 

مات���زال مفاعيله تزل���زل كيان الع���دو يف بنيت���ه ال�صيا�صية 

والع�صكرية وال�صتيطانية، وكاأن���ه حا�صل اليوم، وهذا يوؤكد اأن 

ما حققه لبنان املقاوم، مل يكن انت�صاراً عابراً يف حرب عادية، 

بل هو انت�صار ا�صتثنائي ر�صم معادلت جديدة للردع والهجوم 

يف اآن، لأن احل���رب على لبنان كان���ت حربًا مف�صلية، وجودية، 

قرارها م�صرتك بني »اإ�رائي���ل« واأمريكا وحلفائهما واأدواتهما، 

وهدفه���ا الق�صاء على املقاومة بكل قواها ودولها، واإقامة �رق 

اأو�صط جديد مت�صهني.

■ جتمع العلماء امل�سلللمني، دعا اإىل اإطللاق يد اجلي�ش يف عملية 
حتريللر جرود عر�سللال وجرود القاع وحدث بعلبللك، وكل منطقة 

حمتلللة، والتن�سلليق التللام مع اجلي�ش ال�سللوري للو�سللول اإىل هذا 

الهدف،

مطالبًا بو�سللع حل جذري مل�سللكلة النازحني ال�سللوريني، حتفظ 

لهللم كرامتهم من جهة، ومتنع ا�سللتغال اجلهللات التكفريية لهم 

للتخفي بينهم والنطاق من خميماتهم ل�رضب اجلي�ش والإ�ساءة 

اإىل الأمن يف لبنان.

■ النائ���ب ال�صابق في�صل الداوود؛ الأم���ني العام حلركة الن�صال 
اللبناين العربي، راأى اأن اإع���ادة التذكري ببنود اإ�صالحية وردت 

يف اتفاق الطائف قبل اأك���رث من ربع قرن، وطرحها على طاولة 

احل���وار، �صحوة متاأخرة لتنفيذ ما ورد يف ه���ذا التفاق ك�صلّة 

اإ�صالحية �صاملة، ل اأن يت���م جتزئته، واإخ�صاعه لال�صتن�صابية، 

وحل�صابات �صيا�صية وطائفية وفئوية.

■ ال�سلليخ د. عبللد النا�رض جربي؛ الأمني العللام لل»حركة الأمة«؛ 
اعترب اأن يوم 14 اآب 2006 هو انت�سار لإرادة املقاومة وخيارها، 

واأن معادلللة اجلي�للش وال�سللعب واملقاومللة هللي التللي �سللنعت 

النت�سللارات و�سللانت الباد من العللدو ال�سللهيوين والتكفريي، 

ا بدمائهم الطاهرة اأر�ش 
ْ
و

َ
متوجهًا بالتحية اإىل ال�سهداء الذين رو

الوطن، فاأثمرت النت�سارات.

■ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�صمال، ولدى ا�صتقباله 
وفوداً �صعبية اأّم���ت دارته يف املنية، دان »ممار�صات ما ي�صمى 

بالعلم���اء يف توزيع احللوى يف طرابل����س احتفاًل ب�صفك دماء 

امل�صلم���ني يف حلب«، معترباُ اأن »هوؤلء هم جتار الفتنة الذين 

ب���دل اأن يتقا�ص���وا الأموال م���ن الوهابية ويتملك���وا العقارات 

واملنتجعات و املطاعم، عليهم امل�صاهمة يف بناء امل�صت�صفيات 

واملدار����س وامل�صانع وغريه���ا خدمة لأهل ال�صم���ال، اإذا كانوا 

�صادقني«.

■ املحامللي عمللر زيللن دعللا اإىل العمللل علللى وقف ال�سللتهداف 
»الإ�رضائيلي« املت�ساعد لاأطفال الفل�سطينيني، واإلزام ال�سلطات 

املحتلللة وقف العمللل بالعتقللال الإداري والعللزل، واإىل حماية 

الأ�للرضى من ال�سللغوط النف�سللية، والعمللل على متابعللة ورعاية 

مر�سللى الأمرا�ش املزمنة و�سائر املر�سى، مطالبًا بالعمل على 

اإطاق جميع الأ�رضى.

■ جبهة العمل الإ�صالمي يف لبنان لفتت اإىل اأن وحدة اللبنانيني 
والتفافه���م حول جي�صه���م ومقاومتهم كانا �صبب���ني رئي�صيني 

لتحقي���ق النت�صار املظّفر يف ع���ام 2006، واأن ثالوث املقاومة 

الذهبي )اجلي�س وال�صعب واملقاومة( هو الذي قهر العدو ومنعه 

م���ن حتقي���ق اأغرا�صه وموؤامرات���ه امل�صبوهة، وه���و الذي حّقق 

ت���وازن الرعب والردع واأجرب ا�رائيل على التفكري األف األف مرة 

قب���ل الإقدام على اأي مغامرة حمق���اء قد تكون �صببًا يف نهايتا 

والق�صاء على جربوتها وطغيانها باإذن اهلل تعاىل.

مل تك���د عجلة حتري���ر مناطق 

عراقي���ة م���ن الإره���اب امل�صتوطن 

بعد و�صعها  تنطل���ق  العراق،  اأر�س 

على ال�صك���ة ال�صحيحة، حتى �صهد 

العراق مفاج���اأة حتت قبة الربملان، 

م���ا ط���رح اأ�صئل���ة بحج���م الأزمة 

املتع���ددة الأوجه يف بالد الرافدين، 

الأمريكي���ون لتجزئتها  التي ي�صعى 

وت�صتيت قدراتها. 

�صة  اجلل�ص���ة التي كان���ت خم�صَّ

ل�صتجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، 

الذي ينال ر�صا اأطراف اأمريكية فاعلة 

يف العراق، حتّولت اإىل جل�صة اتهامية 

بحق رئي����س الربملان �صليم اجلبوري، 

ال���ذي ُيعت���رب اأح���د اأذرع الأمريكيني 

اأي�ص���ًا، عرب قطر، واثن���ني من النواب 

ذات الطينة نف�صه���ا التي ُجبل عليها 

اجلب���وري، وفحوى الته���ام حماولة 

ر�ص���وة وزير الدف���اع ُبعي���د ت�صكيل 

احلكومة قبل اأكرث من �صنة، لإعطائهم 

عقود اإطع���ام اجلي�س مقاب���ل اإف�صال 

ا�صتجوابه يف الربملان، وق�صايا ف�صاد 

اأخرى.. فيم���ا كان الرد م���ن اجلهات 

املتهم���ة باأن العبيدي يحاول الهروب 

لأنه مت���وّرط حتى  ال�صتج���واب  من 

اأذني���ه يف الف�صاد اأي�ص���ًا، وهو اأر�صل 

�صابط���ًا برتبة ل���واء للم�صاومة على 

تاأجيل جل�صة ال�صتجواب ملدة اأ�صبوع 

فقط، مقابل مليون دولر عر�صها على 

النائب عالية ن�صيف، التي ك�صفت اأن 

وزير الدفاع يعل���م بخطورة امللفات 

الت���ي �صُيت�صتج���َوب ب�صاأنه���ا، فقام 

بحاولة خلط اأوراق، ل�صيما اأنه ينتمي 

اإىل منظومة الف�صاد، ولديها اأدلة عملت 

اأكرث من �صنة على جمعها، لي�س اأقلها 

اإناط���ة منا�صب علي���ا وح�صا�صة يف 

وزارة الدف���اع ل�صخ�صيات »بعثية«، 

وم���ن املع���روف اأن »البعثيني« الآن 

ال�صعودية،  العربي���ة  اململكة  متّولهم 

لتنفيذ عملي���ات تخريب ممنَهجة يف 

العراق، واإدارة ق�صم كبري من العمليات 

الإرهابية.

ه���ذه التهامات الت���ي ت�صّكلت 

جل���ان حتقي���ق ونزاه���ة ب�صاأنه���ا، 

يف  ال�صيا�صي���ة  الطبق���ة  اأ�صعل���ت 

ال�صيا�صية  تالوينه���ا  ب���كل  العراق 

والطائفي���ة، ل�صيم���ا اأن املتهم���ني 

جميعهم من معل���ف �صيا�صي واحد، 

الأمر الذي ت�صاع���دت على خلفيته 

املطالبة من الكت���ل الربملانية ذات 

ال�صل���ة با�صتقالة رئي����س املجل�س 

املتَه���م �صليم اجلب���وري، والبع�س 

ذه���ب اإىل املطالبة بح���ل الربملان 

وت�صكيل حكومة طوارئ، لأن الطبقة 

ال�صيا�صي���ة فا�ص���دة برّمتها، واإجراء 

انتخابات نيابية مبّكرة، فيما كانت 

مناورة رئي�س الربملان تاأخذ طريقها 

اإىل التبّني لتربئت���ه، وهو الذي قال 

اإنه ل���ن يرتقي اإىل كر�ص���ي رئا�صة 

املجل�س جمدداً قبل اأن يبّت الق�صاء 

باإن�صافه.

املفاج���اأة الأخ���رى كان���ت يف 

اخلدم���ة ال�ريعة للق�صاء، الذي بّت 

�ريعَا ودون ال�صتم���اع اأو الوقوف 

الق�صية �صد  الوثائق، بحف���ظ  على 

الدليل«،  كفاية  ل�»ع���دم  اجلبوري، 

الأم���ر الذي اأه���اج ب���دوره الطبقة 

ال�صيا�صية، ل�صيما اأن ق�صية ت�صويه 

�صمعة ُرفعت على وزير الدفاع الذي 

اأ�صعل الفتيل.

الأمريكيون بعيدين عن  مل يكن 

حماول���ة اإخراج اجلميع من الورطة، 

بعد اأن كان���وا باأنف�صهم وراء اإ�صعال 

النار ب���ني اأبناء اجللدة الواحدة. ول 

ي�صك العراقيون يف اأن الأمريكيني هم 

من اأدار اللعبة من األفها، وم�صتمرون 

يف اإخراجه���ا اإىل يائه���ا، ولي�ص���ت 

اإث���ارة عملية الف�ص���اد التي يقا�صي 

منها العراقي���ون جميعًا منذ اإر�صاء 

الف�ص���اد كثقافة عامة على يدي بول 

برمير، يف هذا الوق���ت اإل ملزيد من 

متزيق العراقيني، وه���م الذين بداأوا 

العم���ل ي���داً بَي���د ل�صتكمال حترير 

بقية بالدهم، خ�صو�صًا املو�صل من 

»داع�س«، ول���دى الغالبية العظمى 

م���ن ال�صع���ب العراقي قناع���ة باأن 

الأمريكي���ني يري���دون تاأخري عملية 

التحري���ر، وهم �رب���وا ع�صفورين 

بحج���ر واح���د، بع���د اأن ف�صلوا يف 

منع »احل�ص���د ال�صعبي« والف�صائل 

املقاوم���ة الإ�صالمية م���ن امل�صاركة 

يف حترير العديد من املدن والبلدات 

الفلوجة، جنحوا  العراقية، حتدي���داً 

يف تاأخري حتري���ر املو�صل، وعقدوا 

اتفاق���ات ثنائية ع�صكري���ة واأمنية 

اإقلي���م كرد�صت���ان دون العودة  مع 

اإىل احلكوم���ة املركزية يف بغداد، ل 

بل جتاهلوه���ا، واأوجدوا �رخًا بني 

ال�صيا�صية، على  ني���ة  ال�صُّ املكونات 

اأمل ان يتزاحم اجلميع لتقدمي الولء 

اإىل  العودة  واإل  لالإدارة المريكي���ة، 

فو�صى اأعّم، وبداأ الأمريكيون يوؤّهلون 

امليدان لها من خالل اإر�صال كل فرتة 

مئات اجلنود دون اتفاق مع حكومة 

العراق.

يون�س عودة

العراق.. فتنة أميركية من طراز جديد

األميركيون حاولوا إخراج 
الطبقة السياسية 

العراقية الفاسدة من 
»الورطة«.. بعد أن أشعلوا 

النار بين أبناء الجلدة 
الواحدة

ح�صود �صعبية قرب مقر الربملان العراقي مطالبة بالإ�صالح                           )اأ.ف.ب.(
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ثقــافـة8

فاطم���ة م�شي���ك، �شاع���رة �شابة، تاأت���ي �إلينا 

بباك���ورة �إنتاجها »ح���روف ت�شلّ���ي«، فتاأخذنا 

مب�شاعرن���ا و�أحا�شي�شنا �إىل جزر �لأحالم و�لليونة 

و�لبهاء.

ل جت���د يف »حروف ت�شل���ي« بهرجة طنانة، 

�إمنا تاأخذنا �شاحبته���ا �إىل ن�شج متميز بحما�س 

�ل�شب���اب و�بد�عه���م وتطلعهم �إىل حي���اة �أف�شل، 

ل���ذ� جتد عند فاطمة �حلما����س و�ل�شخب �جلميل، 

و�لهدوء �أي�شًا.

ورغم �أننا �أمام �شاعرة و�عدة باإح�شا�س �شادق، 

�شيك���ون لها جمال رحب يف دنيا �لقو�يف، �إل �أنها 

تتو��شع يف مقدمتها فتقول:

»ل�ش���ُت �شاع���رة، لكنن���ي �أكت���ب باإح�شا�س 

�ملرهف«، فهي �شاحبة ق�شية، وجزء من تفا�شيل 

�لعمر، و�لوجود و�ل�شتمر�ر هو ذ�ك �ل�شالل �لذ�كي 

من عبق �ل�شهد�ء و�لت�شحيات »على �أر�س وطني 

و�أر�س �حلق«.

»ح���روف ت�شلّي«، �لذي قّدم ل���ه �لربوفي�شور 

ج���ورج طربيه، تر�وحت ق�شائ���ده: »على �شفاف 

�حل���ب و�لغ���زل«، وهي ثم���اين ق�شائ���د، و»يف 

�لأنبي���اء و�لأئمة«، و�حتوى عل���ى ع�رش ق�شائد، 

و»فل�شطني و�لعروبة« كان لها �أربع من �لق�شائد، 

وع����رش ق�شائد �أخرى حتت عنو�ن »وجد�ن من كل 

وج���د�ن«، و»وطني كل �لأوط���ان« كانت له �شت 

ق�شائد.

�ل�شاعرة �ل�شاب���ة د.. فاطمة م�شيك �لتي تتميز 

باخت�شا�شه���ا �لأدب �لفرن�شي، تط���ّوع لغتها �لأم 

�لعربي���ة فتح����رش �إلينا �شاع���رة وكاتبة مبدعة، 

ح�شل يل �رشف �ل�شتماع �إىل �إلقائها و�شعرها يف 

�أم�شية مبنا�شبة عي���د �جلي�س بدعوة من »ملتقى 

�لألو�ن �لفني« وكان حتت عنو�ن »قافية �لوفاق«، 

فاأج���ادت و�أبدع���ت، و��شتح���وذت ق�شائدها على 

�حلما����س و�عجاب �جلمهور �حلا�ش���د �لذي ح�رش 

�لأم�شية، وكذلك �حلال كان مع بقية �ل�شعر�ء �لذين 

�شاركو� يف تلك �لأم�شية وكانو� من �أجيال خمتلفة.

»هم�س �لأ�شابع«، دي���و�ن لل�شاعرة �ل�شورية 

هن���د مر�شد، هو باك���ورة �أعماله���ا، حيث تلملم 

�أ�شالء �حللم من بقاي���ا نعا�س، لتبدو كل �لأ�شياء 

م���ن حولنا جميلة رغم فو�شى �ل�شو�رع و�شحوب 

�لأ�شجار.

هن���د مر�شد تهم����س يف �أ�شابعه���ا على ورق 

�لعمر، كلم���ات عقل، وذ�كرة، وخي���الت، و�أحالم 

يقظة.. فتقول:

»ما بني..

ح�شورك

و�لغياب

ترت�مى بعيد�

�مل�شافات

تفي�س

م�شاء�تي 

بالنتظار

وما بني ظلني

ي�شتيقظ حلمي«.

»ما بني رق�ش���ة، و�شناعة �لن�شيان، ثمة لقاء 

وم�شاع���ي �شوق يف���كك ح�شار�ً وي����رشع نب�شًا 

لزنبقة تط���رح �شوؤًل عن بر�ع���م ونو�ر�س ويقظة 

حل���م، وولدة، على دروب �لقمر، لياأتي من ثقوب 

�لذ�كرة، تناغم �لأ�شد�د، فبحر �لأوهام على دروب 

�لقمر، هو رذ�ذ رو�ية �شمر�ء« ل�شاعرة �أطلت علينا 

بال �إطار، تكتب للهوى و�حلياة، ول تن�شى �حلبيب 

رغم �شياع مرير.

�إنها هن���د مر�شد، �لت���ي تاأتي �إلين���ا يف باكورة 

�إنتاجها ب�»هم�س �لأ�شابع« �لذي �شبق لها �أن وّقعته 

جلمه���ور �ملتذوق���ني يف �ل�شوي���د�ء �ل�شورية، ثم يف 

خلية فالوغا �لجتماعية يف �ملنت �لأعلى يف لبنان.

يذك���ر �أن �ل�شاعر مر�شد ه���ي زميلة يف مهنة 

�ملتاعب، و�شبق لها �أن عملت حمررة لدى �لوكالة 

�لعربية �ل�شورية لالأنباء - )�شانا(.

ي«.. لفـاطمة مشيك
ّ
»حـــروف تـصـــل

هـمـس األصــــــابــــــــع
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ي�شدر مطل���ع �لأ�شبوع �جلاري كتاب »�حلق 

ما �عرتف ب���ه �لأعد�ء«.. هو باك���ورة �إ�شد�ر�ت 

�لكاتب �للبن���اين �لزميل عل���ي �لعزير، وياأتي 

يف منا�شبة �لذك���رى �لعا�رشة حلرب متوز عام 

.2006
يق���ّدم �لكتاب حتلي���اًل تاريخي���ًا لل�رش�ع 

�لعرب���ي - »�لإ�رش�ئيل���ي«، ويرّك���ز على دور 

�ملقاوم���ة �لإ�شالمية في���ه، وعل���ى �لتحّولت 

�ملف�شلية �لتي �شهدها بعد حترير جنوب لبنان 

ع���ام 2000 وحرب مت���وز 2006، حي���ث �أخذت 

�أبعاد �ل�رش�ع منحى مغاير�ً ملا كانت عليه يف 

�ل�شاب���ق؛ فبعد عقود م���ن �ل�رش�ع �مل�شني بني 

»�إ�رش�ئي���ل« و�لأنظمة �لعربي���ة، �أمكن خاللها 

للدولة �ملغت�شب���ة �أن ت�شّجل تفوق���ًا ملحوظًا 

وَغَلب���ة ل حتتم���ل �للّب����س، تاأّت���ى كوكبة من 

�ملجاهدين �ملوؤمنني بربهم وبحقهم، وب�شعبهم 

لرت�شي مع���ادلت جديدة �شكل���ت نقي�شًا كليًا 

للمعادلت �ل�شابقة، و�أدخلت �لأعد�ء يف متاهة 

�خل�ش���ارة �ملرت�كم���ة �لتي ل وجه���ة لها �شوى 

هاوية �لندثار.

ي�شتعر����س �لكاتب �لكثري مم���ا قاله وكتبه 

�لأعد�ء ح���ول جتربتهم �ملريرة م���ع �ملقاومة 

و�أهلها، ويتن���اول بكثري من �لتف�شيل معاناتهم 

مع �لأمني �لعام حلزب �هلل �شماحة �ل�شيد ح�شن 

ن�رش�هلل، �لذي »�نت�رش علينا بامل�شد�قية«، كما 

يقول �أحد كبار منّظ���ري �ل�رش�ع من �ل�شهاينة، 

كم���ا يتناول بدق���ة �ملفا�ش���ل �لأ�شا�شية �لتي 

�متلكت تاأث���ري�ً حا�شمًا عل���ى مو�زين �ل�رش�ع، 

وم���ع �أنه ل يتوغل عميق���ًا يف ��شتقر�ء �لأبعاد 

�مل�شتقبلية �ملتوقعة من ه���ذه �ملو�جهة �لتي 

تنحو �شوب �أجتاه���ات م�شريية، �إل �أنه ل يبدو 

�شعبًا عل���ى �لقارئ �أن ي���رى يف �لأفق م�شري�ً 

�أ�شود ينتظر جمموعة من �شذ�ذي �لآفاق ��شتغلو� 

حلظ���ة تاريخية لغت�شاب �لأر�س من �أ�شحابها 

�لأ�شليني. 

يف �أح���د ف�شوله ينقل �لكتاب عن �لكاتَبني 

»�لإ�رش�ئيلي���ني« يوؤ�ف ليم���ور وعوفر �شيلح 

يف كتابهم���ا �مل�ش���رتك »�أ����رشى يف لبنان.. 

�حلقيق���ة حول حرب لبن���ان �لثانية«: »عرف 

ن����رش �هلل كي���ف يالم����س مبه���ارة خم���اوف 

�ملجتم���ع �لإ�رش�ئيلي �لأكرث عمق���ًا.. فخطاب 

بيت �لعنكبوت �أطل���ق يف �أذهان �لإ�رش�ئيليني 

خماوفه���م �لأكرث م���ر�رة جت���اه �أنف�شهم.. لقد 

حتولنا فعاًل �إىل �شعفاء.. نحب �حلياة.. وبتنا 

غري قادرين على �لت�شدي للو�قع �لوح�شي يف 

�ل�رشق �لأو�شط، نقبع خلف قوة تكنولوجية من 

�أجل تغطية عدم ��شتعد�دنا للقتال و�ملوت«..

ليخل����س �إىل ��شتنتاج ل تعوزه �لدقة: »مل 

يل���َق �ل�شيد ح�شن ن�رش�هلل تعويذة �لفناء على 

�إ�رش�ئي���ل، ومل ي���ذر بخور �لده�ش���ة يف عيون 

م�شتوطنيه���ا وحكامه���ا.. ه���و بب�شاطة حدق 

مليًا يف تكوينه���ا �لفائق �له�شا�ش���ة فاأمكنه 

ر�شد �إحد�ثي���ات فو�لقها �لزلز�لية �ملدمرة، ثم 

��شتنطق �لتاريخ، بحرفية �شانع �لتاريخ �لذي 

يعرف جيد�ً كيف يحر�شه على �لبوح، ليخرج 

من���ه با�شتدللت له���ا مرتبة �ليق���ني، �لتفت 

بعد ذل���ك �إىل �جلهة �ملقابلة فاأدرك حقيقة ما 

يختزنه �شعبه م���ن عزمية و�ميان وقدرة على 

�لنهو�س، وقابلية للفعل«..

اأحمد زين الدين 

الحق ما اعترف به األعداء.. 
إنــصــاف صانع التاريخ
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�لأمة« و«لق���اء �جلمعيات  نّظمت »حرك���ة 

و�ل�شخ�شي���ات �لإ�شالمي���ة يف لبن���ان« �حتفاًل 

مبنا�شبة �لذك���رى �لعا�رشة لالنت�شار على �لعدو 

�ل�شهيوين عام 2006، بح�شور رمزي د�شوم ممثاًل 

�لعماد مي�شال عون، و�لر�ئد طارق �ل�شيقة ممثاًل 

�ملدير �لعام لالأمن �لع���ام �للو�ء عبا�س �إبر�هيم، 

ود. عبد �ل���رز�ق �إ�شماعيل ممثاًل �شفري �جلمهورية 

�لعربي���ة �ل�شوري���ة، وخالد عب���ادي ممثاًل �شفري 

فل�شطني، و�مل�شت�ش���ار حممد ماجدي ممثاًل �شفري 

�لإير�ني���ة، و�مل�شت�شار  �لإ�شالمي���ة  �جلمهوري���ة 

�لثقايف يف �شفارة �جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية 

د. حممد �رشيعتيمد�ر، وم�شوؤول �جلبهة �ل�شعبية- 

�لقيادة �لعامة �أبوعماد ر�مز، وممثلني عن عدد من 

�لنو�ب �حلالي���ني و�ل�شابقني، وحركة �أمل وحزب 

�هلل، و�لأح���ز�ب و�لقوى و�ل�شخ�شي���ات �لوطنية 

�للبنانية و�لإ�شالمية و�لف�شائل �لفل�شطينية.

بد�ية �لحتف���ال مع �لن�شيد �لوطني �للبناين، 

وكلمة ترحيبية من �لأ�شتاذ �أحمد زين �لدين.

�حلاج عم���ر غندور؛ رئي�س �للق���اء �لإ�شالمي 

�لوحدوي، �أكد �أن �حل���رب �ل�رش�شة على �ملقاومة 

هدفه���ا �شطبها م���ن خمّيالت �لأجي���ال �لعربية 

و�لإ�شالمي���ة، بع���د �أن هزمت �لكي���ان �ل�شهيوين 

عام 2006، وما حمله »�لربيع �لعربي« �ملزعوم 

من ح���روب وفربكات، كالإره���اب �لتكفريي وغري 

�لتكفريي، ومتزي���ق �جليو�س �لعربي���ة، و�إ�شعال 

�ل�رش�عات �ملذهبية مل�شلحة �لكيان �ل�شهيوين، 

معترب�ً �أن ما يح�شل هو لإعادة وتق�شيم وجتزئة 

�ل����رشق �لأو�ش���ط، وكل ذلك ي�ش���ب يف م�شلحة 

�لكيان �ل�شهيوين.

م���ن جانبه، �أمني �لهيئ���ة �لقيادية يف حركة 

�لعمي���د  �مل�شتقلني-�ملر�بط���ون؛  �لنا�رشي���ني 

م�شطفى حمد�ن، ر�أى �أن »�نت�شار 2006 هو تر�كم 

ن�شايل لأهلنا �لفل�شطينني ما قبل 1948، وهو �لذي 

�أ�ّش�س لالنت�شار عام 2006«، وقال �إن �لعروبة هي 

�لوعاء �لذي يوّحد �لعرب حول �أهد�فهم �ل�شا�شية، 

ويف طليعتها �لق�شية �لفل�شطينية، وحترير كامل 

�لرت�ب �لفل�شطين���ي، م�شدد�ً على �أن �ل�شعار �لذي 

�أطلقه �لرئي�س �لر�حل جمال عبد �لنا�رش باأن »ل 

�شل���ح ول تفاو�س ول �ع���رت�ف« يتكامل مع ما 

�أطلق���ه مر�شد �لثورة �لإير�نية باأن »�إ�رش�ئيل غدة 

�رشطانية يجب �إز�لتها من �لوجود«، و�أكد �لعميد 

حمد�ن �أن �شورية �شتنت�رش على �ملوؤ�مرة �لكونية، 

و�شتكون �أقوى مما كانت هي وحمورها �ملقاوم.

�أما رئي�س �لهيئة �لإد�رية يف جتمع �لعلماء 

�مل�شلم���ني؛ �ل�شيخ د. ح�شان عبد �هلل، فاأ�شار �إىل 

�أن م�شيبتن���ا �لعظم���ى يف منطقتنا هي �لكيان 

�ل�شهيوين، و�أن قدر �ل�رشفاء هو �لنتماء �إىل خط 

�ملقاومة، و�مل�شاركة يف �رشف حترير فل�شطني، 

�أو على �لأقل �لإعد�د لذل���ك، كي تتوىل �لأجيال 

�لقادمة �لتحري���ر، و�لوحدة �لعربية و�لإ�شالمية 

ه���ي �ل�شبيل للو�شول �إىل ه���ذ� �لهدف وخو�س 

�ملعركة �لكربى، و�إن حكام حمور �أمريكا �لعربي، 

�ملتحالف مع �ل�شهاينة، هو �لعائق �أمام طريق 

�لو�شول �إىل هذ� �لهدف، و�إن فهم خلفية �ل�رش�ع 

يف �ملنطق���ة هو �ل�رش�ع يف �ملنطقة هو �لطريق 

لو�ش���وح �لروؤية، ف���ال �ملعركة هي ب���ني �ُشنة 

و�شيعة، كما يحاول���ون �لت�شوير �ليوم، ول هي 

بني �مل�شلمني و�مل�شيحني كما �شّورو� يف �حلرب 

�للبنانية، بل هي بني خط مقاومة وخط.

من جهته، ر�أى �ل�شي���خ د. عبد �لنا�رش جربي 

�أن �ملقاومة يف لبن���ان، و�لتي �نطلقت يف ظالم 

�لجتي���اح �ل�شهي���وين ع���ام 1982، كربت ومنت 

باإر�دة �ملقاومني و�ملجاهدين �لذين ل يبغون �إل 

مر�شاة �هلل �شبحان���ه وتعاىل، فحّققت �لإجناز�ت 

�لك���ربى، وكان �لن����رش �مل���وؤزَّر يف �أي���ار 2000، 

و��شتطاعت بعطائها وت�شحياتها �أن حتقق �لن�رش 

غري �مل�شبوق يف عدو�ن متوز- �آب 2006.

ز�ر وفد من »حركة �لأمة«، برئا�شة 

م�ش���وؤول �لعالق���ات �ل�شيا�شية حممد 

زين، من�شَق هيئة ق�شاء بريوت �لثالثة 

يف �لتيار �لوطن���ي �حلر؛ رمزي د�شوم، 

و�أع�شاء �لهيئة، مقدمًا �لتهاين بنجاح 

�لنتخابات �لد�خلية ل�»�لتيار«.

وتد�ول �ملجتمع���ون �حلديث حول 

�لأو�ش���اع �لعامة، ل�شيم���ا ما يتعلق 

باإجناز�ت  منّوهني  �لعا�شمة،  باأو�شاع 

�جلي�س و�لقوى �لأمنية يف حفظ �لأمن 

و�ل�شتقر�ر يف �لبالد.

نّظم���ت كلية �لدعوة �جلامعي���ة للدر��شات 

�ل�شي���خ  وجمم���ع  ب���ريوت،  يف  �لإ�شالمي���ة 

�أحم���د كفت���ارو يف دم�ش���ق، ن���دوة فكري���ة 

يف  وجتربت���ه  »�ملاأم���ون  عن���و�ن:  حت���ت 

�حلكم.. وم���ع �ملعار�ش���ة«، يف قاعة م�شجد 

وجمّم���ع كلية �لدع���وة �لإ�شالمية يف بريوت، 

 بح�ش���ور ح�ش���د م���ن �ملثقف���ني و�ملهتمني.

�ش���ارك يف �لندوة كل م���ن مدير جممع �ل�شيخ 

كفت���ارو يف دم�شق؛ �ل�شي���خ د. حممد �رشيف 

�ل�ش���و�ف، و�أ�شت���اذ �لدر��ش���ات �لإ�شالمية يف 

�جلامعة �للبنانية د. خ�رش نبها، وع�شو جتمع 

�لعلماء �مل�شلمني �ل�شيخ د. حممد �لزعبي.

»حركة األمة« تحتفل بذكرى انتصار 2006

ال�سيخ د. حممد الزعبي يلقي حما�سرتهمن�سقية بريوت الثالثة يف »التيار الوطني احلر« م�ستقبلة وفد »حركة الأمة«

وفد من »حركة األمة« 
زار التيار الوطني الحر

»المأمون وتجربته«.. 
لقيت في مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية

ُ
محاضرة أ

ي«.. لفـاطمة مشيك
ّ
»حـــروف تـصـــل

العميد م�سطفى حمداناحلاج عمر غندور ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل

جانب من احل�سور
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بات����ت اخليان����ة، مع الأ�ض����ف، �ضمن 

الأيام  ال�ضائعة هذه  العادات والفواح�ش 

يف العالقات الزوجي����ة، حيث اإنها تفتك 

بالزيج����ات، وته����دد كي����ان العائ����الت، 

وتق�ضي على اأ�ض�ش احلب والتفاهم.. فما 

ال�ضبيل لتفادي اخليانة وحت�ضني الزواج 

من العوامل امل�ضجعة لها؟

اأوًل: الأمان يف وج����ه الإغراء: ل �ضك 

يف اأن العالق����ة املفعمة باحلب واحلنان 

والأمان �ضت�ضمد يف وجه املغريات التي 

ق����د تدفع اأح����د ال�رشيك����ني اإىل اخليانة؛ 

فالإح�ضا�����ش بالأم����ان العاطف����ي م����ع 

ال�ضخ�ش الآخ����ر يدفع الزوج اإىل اللتزام 

بالعالقة واحلر�����ش على جعلها �ضحية 

ومتوازنة.

يتعر�����ش كل واحد منا اإىل الكثري من 

املغريات، وعلينا فق����ط التحلي بالقوة 

لل�ضمود يف وجهها، ورمبا ي�ضّح ت�ضبيه 

ال����ذي يعتمد نظامًا  امل�ضاألة بال�ضخ�ش 

غذائي����ًا �ضحيًا، ويكتفي بتناول الأطعمة 

ال�ضحي����ة واملغذية للحف����اظ على وزن 

�ضليم و�ضحة متوازنة.. ل �ضك يف اأن هذا 

ال�ضخ�ش �ضي�ض����ادف ال�ضوكول واحللوى 

اللذي����ذة، لكنه ينج����ح يف كبت رغباته 

ومن����ع نف�ضه م����ن تناولها لأن����ه يدرك 

م�ضارها و�ضلبياته����ا. �ضحيح اأن تناول 

ال�ضوك����ول واحللوى رائ����ع، لكن امل�ضار 

كثرية وقد ل ينفع الندم لحقًا.

هذه ه����ي بال�ضب����ط ح����ال العالقة 

العاطفية امل�ضتق����رة واخليانة؛ قد تكون 

اخليانة مغرية، لكن عواقبها وخيمة، من 

اهلل عز وجّل اأوًل، وعل����ى �ضعيد الأ�رشة 

ثانيًا، ولن ينفع الندم لحقًا حني تتدمر 

العالقة الزوجية.

ل بد اإذاً م����ن حت�ضني الذات يف وجه 

املغري����ات، وتعزي����ز الرواب����ط الأ�رشية، 

وحتفي����ز كل ما يعزز الأم����ان وال�ضتقرار 

يف الزواج.

ثاني����ًا: الوثوق يف ال����زوج دون 

تب����داأ اخليان����ة بالعالقة  �ضواه: ل 

احلميمة عل����ى الفور، اإمنا من خالل 

اأحاديث بريئة يف العمل، اأو منا�ضبة 

اجتماعي����ة، اأو حفلة غنائية، اأو اأي 

م����كان ع����ام.. ل بد اإذاً م����ن تفادي 

الوقوع يف ف����خ الأحاديث التي قد 

تبداأ »بريئة«، اإمنا ل نعرف اإىل اأين 

تف�ضي.

علين����ا حت�ض����ني القل����ب، وعدم 

ت�رشيع اأبوابه اأمام اأي كان، واإخباره 

عما يختلجنا من م�ضاعر وخماوف 

فالأحادي����ث  واأح����الم وهواج�����ش، 

»الربيئة« وغري ال�رشعية كون الدين 

نه����ى عنها، قد تتط����ور اإىل عالقات 

م�ضبوه����ة وتوقعنا يف اأفخاخ نحن 

يف غنى عنها..

ثالث����ًا: ل للمظاه����ر اخلادع����ة: 

عندما ت�ضعر اأنك على و�ضك خيانة 

ال�رشي����ك، توقف وعّد حتى الع�رشة.. 

فهل اأنت مقتنع فعاًل باخلطوة التي 

�ضتقدم عليه����ا، اأم اأنها جمرد نزوة 

اأو رمبا انتقام من �ضيء ما؟ ل تقدم 

على اخليانة لأنك منخدع باملظاهر 

اخلارجية »اجلميلة«، فهذه اخليانة 

�ضتدمر عالقتك مع الزوجة، وتق�ضي 

الأولد، وت�ضب����ب  عل����ى م�ضتقب����ل 

ال�ضياع لكل اأفراد العائلة.

ذّك����ر نف�ض����ك باخل����وف من اهلل 

تعاىل، وخ�ضارة ر�ضاه ونيل عقابه، 

وكل املخاط����ر وال�ضلبي����ات الت����ي 

�ضتواجهه����ا يف ح����ال الإقدام على 

خطوة اخليان����ة، وتذكر اأن لي�ش كل 

ما يلمع ذهبًا.

معاجلة امل�ضكلة

ميكن عالج هذه الآفة بالنقاط الآتية:

تنمية الوازع الدين����ي، والرجوع اإىل 

اهلل تب����ارك وتع����اىل، والتوب����ة من هذه 

القبائح.

تقليل التعر�ش للفنت املثرية والغرائز 

بو�ضائلها املختلفة.

التعرف اإىل امل�ض����كالت الزوجية يف 

وقت مبّك����ر، والهتمام به����ا، وحماولة 

حلّها بطرق اإيجابية ولي�ش بال�ضكوت اأو 

التغا�ضي عنها.

امل�ضكل����ة مب�ضكلته،  اعرتاف �ضاحب 

والبح����ث لها عن ح����ل بدل الإن����كار اأو 

التمادي، مما يجع����ل الطرف الآخر يلجاأ 

اإىل غريه لإ�ضباع رغباته.

الهتمام باختي����ار الزوجة ال�ضاحلة 

والزوج ال�ضال����ح، وعدم تغليب اجلوانب 

املادية يف مقومات الختيار.

العالق����ة  اأن  الإح�ضا�����ش  ح����ال  يف 

اإىل  ب����اردة وتفتق����د  الزوجي����ة بات����ت 

احلميمية واحلن����ان والعاطفة، ل بد من 

التح����رك باأ�����رشع ما ميك����ن واإيجاد كل 

احللول املمكنة ملعاجل����ة هذه الربودة، 

واحل����وؤول دون ت�ضلل املل����ل اإىل العالقة 

وبالت����ايل البحث عن اأي ع����ذر اأو �ضبب 

للخيانة.

ففي حال التع����رف اإىل �ضخ�ش اآخر، 

كن على يقني باأن عالقتك به �ضتف�ضل يف 

النهاية، مهما تط����ورت لفرتة من الزمن، 

لأن ه����ذه العالقة هي جم����رد هروب من 

العالقة الأ�ضا�ضي����ة وامل�ضاكل املوجودة 

فيه����ا، ويف هذه احلال����ة، �ضت�ضبح اأمام 

ورطتني: ورطة م����ع ال�رشيك يف العالقة 

الأ�ضا�ضية، وورطة مع احلبيب يف العالقة 

اخلائنة، ول �ضك يف اأن هذا الأمر �ضيوؤثر 

�ضلبًا يف كل ت�رشفاتك. 

الأولد اأوًل واأخرياً

تذّك����ر اأن الأولد يح����ذون دومًا حذو 

اأهلهم، ويقلّ����دون خطواتهم وت�رشفاتهم، 

�ضواء كان����ت اإيجابية اأو �ضلبية، فما هي 

تل����ك املبادئ واملفاهيم الت����ي �ضتنقلها 

اإىل اأولدك يف ح����ال خيانت����ك لزوجتك؟ 

�ضيتعل����م الأولد من دون �ضك اأن اخليانة 

اأم����ر طبيع����ي، واأن الغ�����ش م�ضموح به، 

وقد يتوقف����ون عن ح����ّب ال�ضخ�ش الذي 

خان لأنه بات مزاجيًا وع�ضبيًا، ومهماًل 

لطلباتهم واحتياجاتهم.. فّكر يف كل هذه 

الأمور قب����ل اإقدامك على خطوة اخليانة، 

و�ضتجد اأن الأولد هم الأولوية يف حياتك 

من دون اأي منازع.

رمي اخلياط

خطوات تحمي الزواج من خطر الخيانة

اأن تتزّيني وت�ضعي  من اجلميل ج���داً 

الإك�ض�ضوارات املختلفة بغية اإظهار اأناقتك 

و�ضخ�ضيتك ب�ضكل اأف�ضل واأجمل اأمام �رشيك 

اأن لو�ضع ه���ذه الإك�ض�ضوارات  حياتك، اإلّ 

اأ�ضوًل معينة يج���ب احرتامها، منها مثاًل 

و�ضع الأقراط وفقًا ملا ينا�ضب �ضكلك؛ فاإذا 

كنت من �ضاحب���ات الرقبة الطويلة عليك 

ارتداء الأقراط الطويلة، اأما اإذا كان وجهِك 

طوي���اًل، فلي�ش هناك من داٍع لالأقراط التي 

متنحه مزيداً من الطول، واإذا كنت �ضاحبة 

وجه ممتلئ وم�ضتدير، فعليك جتّنب ارتداء 

الأقراط امل�ضتديرة وال�ضخمة.

اأما يف حال كنت �ضاحبة رقبة ق�ضرية، 

فعلي���ك اعتماد الأقراط الت���ي تاأتي على 

�ضكل مثلث.

وي�ضّدد خرباء الإتيكيت على اأن اختيار 

القالدة املنا�ضبة يعتمد على قّبة الف�ضتان 

ال���ذي ترتدين���ه، لفت���ني اإىل اأن اإذا كنت 

ترتدين قّبة عالية، ف���ال ترتدي قالدة، بل 

الطويل،  ال�ضل�ضال  اأو  ا�ضتبدليها بالربو�ش 

ويرون اأن���ه من اخلطاأ ارت���داء طقم كامل 

من الأملا����ش، اإل يف امل�ض���اء وال�ضهرات، 

م�ضددين على ����رشورة عدم املبالغة يف 

ارتداء املجوهرات �ضباحًا اأو خالل النهار، 

لأن م���ن �ضاأن ذل���ك التقليل م���ن قيمتها 

واإظهارك ب�ضكل غري اأنيق.

ويلف���ت الخت�ضا�ضي���ون اإىل اأنه من 

املف�ّض���ل ارتداء اخل���وامت الكبرية يف اليد 

الي�رشى ولي����ش اليمنى، وذل���ك لت�ضهيل 

عملي���ة اللم�ش، نا�ضح���ني بتجّنب و�ضع 

خامت���ني كبريين يف الي���د الواحدة، ويف 

ح���ال كانت اأ�ضاب���ع يدك ق�ض���رية، فمن 

الأف�ض���ل ع���دم ارت���داء اخل���وامت الكبرية 

والعري�ضة، بل حاويل ا�ضتبدالها باخلوامت 

الرفيعة والناعمة، علمًا اأنه عند اختيارك 

جموهرات���ك، عليك مراع���اة نقطة تنا�ضب 

األوانه���ا مع ل���ون ب�رشتك، ول���ون �ضعرك 

وعينيك.

َفن%اإلتيكيت

أصول وضع اإلكسسوارات
ال�رشب اأ�ضلوب �ضني���ع يف الرتبية، وعواقبه وخيمة، لكن 

هل هو يف ال�رشع مباح اأم حرام؟

جاء يف حدي���ث اأبي م�ضعود البدري ما يدّل على حترميه، 

وط،  ي اهلل عن���ه: »كنُت اأ�رِشب غالم���ًا يل بال�ضَّ فق���د قال ر�ضِ

ف�ضمع���ُت �ضوًتا من خلفي: اعلم اأبا م�ضعود، اعلم اأبا م�ضعود، 

ا دنا ِمنِّي  اعلم اأبا م�ضعود.. فلم اأفهم ال�ضوت من الغ�ضب، فلمَّ

اإذا ه���و ر�ضوُل اهلل �ضلى اهلل عليه واآل���ه و�ضلم، فاإذا هو يقول: 

ْوُط من يدي  اعلم اأب���ا م�ضعود، اعلم اأبا م�ضعود.. ف�ضق���ط ال�ضَّ

م���ن َهْيَبِته، فقال: اعلم اأبا م�ضعود اأنَّ اهلَل اأقَدُر عليك منك على 

هذا الغالم، فقلت: يا ر�ضول اهلل، هو ُحرٌّ لوجه اهلل، فقال �ضلى 

ْتك  اهلل علي���ه واآله و�ضلم: اأَما لو مل تفعل َلَلَفَحْتك الناُر، اأو مل�ضَّ

، ل اأ�رشب عبداً بعده اأبداً، فما  النار، فقلت: والذي بعثك باحلقِّ

�رشبت مملوًكا يل بعد ذلك اليوم«.

هذا يف العموم، لكن ما هو ُحكم ال�رشب عند تربية الأبناء؟

حرّم كثري من العلماء واخت�ضا�ضيي الرتبية �رشب الأطفال، 

لأي هدف كان، لكن اأج���از البع�ش ال�رشب امل�ضبوط ب�رشوط، 

واأن يك���ون يف مقام التاأدي���ب والتعليم فقط، لقول ر�ضول اهلل 

�ضل���ى اهلل عليه واآله و�ضلم: »م���روا اأولدكم بال�ضالة ل�ضبع، 

وا�رشبوهم عليها لع�رش«، فيجوز ب�ضوابط:

لة اأكرث من ذراع. األ تكون الآ

األ يظهر اإبط ال�ضارب.

اأن ينزل قوة الع�ضا ل الذراع.

اأن يك���ون �ضوت ال�ضارب اأعلى واأره���ب من �ضوت الع�ضا 

وحرارته.

األ يرتك اأثراً يف اجل�ضد.

اأن ميتنع عن ال�ضب وال�ضتم حال ال�رشب.

ع�ضاء احل�ضا�ضة كالراأ�ش والوجه  ه ال����رشب اإىل الأ األ يوجَّ

وغريهما.

ن ذلك يخرجه  األ ي�رشب وه���و �ضديد النفعال والغ�ضب لأ

عن �ضيطرته.

لكن هناك حلول وبدائل ت�ضاعد على التخل�ش من اأ�ضلوب 

ال�رشب، والتنقل اإىل اأ�ضاليب منا�ضبة وحمببة تر�ضي الطرفني، 

لالرتقاء اإىل امل�ضار ال�ضحيح واملنهج القومي، من ذلك:

�ضهل، بحيث يبداأ  �ضهل فالأ التدرُّج يف اإنزال العقوبة، وبالأ

بالن�ضح واملوعظة.

تفعيل برامج التوعية والإر�ضاد، وغر�ش القيم واملبادئ.

 توجي���ه كلمات ال�ضك���ر والثناء والت�ضجي���ع للمجتهدين 

واملتفوقني وتثمني جهودهم؛ ليكونوا قدوة لغريهم.

أنـِت وطــفـــــلك

ضرب األطفال.. بين المنع واالشتراط
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يلج���اأ بع�ش النا����ش اإىل عملية 

ت�ضغري املع���دة حلل م�ضكلة ال�ضمنة، 

لك���ن ه���ذه العملية ل جتل���ب دائمًا 

الفائ���دة ال�ضحي���ة املرجت���اة منها، 

اإ�ضافة اإىل اأن لها الكثري من املخاطر 

على ج�ضم الإن�ضان، ومن ذلك:

1- كتم املعدة: مع الأ�ضف، يخترب 
معظم املر�ضى م�ضاعفات كتم املعدة 

بع���د عملّي���ة تكميم املع���دة ب�ضبب 

احلمي���ة القليلة الألياف التي يّتبعها 

املري�ش لف���رتة �ضهر بع���د العملّية، 

لذلك يج���ب �رشب كّمّي���ة كافية من 

املياه لتجّنب اجلف���اف والكتم، كما 

اأّنه بالإم���كان تناول مكّمالت حتتوي 

عل���ى الألي���اف، وع���دم البتعاد عن 

ممار�ضة الريا�ضة.

2- اجلف����اف: ميكنك معرفة اإذا كنت 
تعاين من اجلف����اف عرب لون البول، فاإذا 

كان لونه داكنًا، فاأنت تعاين من اجلفاف، 

كم����ا اأّن����ك ميكنك اأن تع����اين من جفاف 

الب�رشة والفم، والتعب. حاول اأن تتناول 

ليرت ون�ضف اإىل ليرتين من املياه يومّيًا، 

اإىل اأن يعود لون البول اإىل طبيعته، مما 

يجب اأن يحدث بعد يوم واحد.

3- الكتئاب والنزعاج: عليك اأن 
حتدث تغي���ريات اإيجابية يف حياتك؛ 

فال ت���رتدد يف م�ضاركة اأفكارك وقلقك 

مع �ضديق اأو فرد من العائلة، اأو حتى 

فرد م���ن الفريق الطبي، لكن ل تلتجاأ 

اإىل الأكل للراحة.

اأمعاء متك���رّرة: تنتج  4- حركة 
ه���ذه امل�ضاعفات عن تناول الطعمة 

املح���اّلة، كالع�ض���ري وامل�رشوب���ات 

الغازي���ة وال�ضوكولت���ة وال�ضكاك���ر. 

ح���ّد اأي�ضًا من املق���ايل، وغريها من 

املاأك���ولت العالي���ة الد�ض���م. تناول 

الأطعم���ة اجلدي���دة بب���طء لتحديد 

الأطعمة التي ت�ضبب لك بامل�ضاكل.

5- ت�ضاقط ال�ضعر: من م�ضاعفات 

عملي���ة تكميم املع���دة، اأن يت�ضاقط 

ال�ضعر خالل الأ�ضه���ر اخلم�ضة الأوىل 

بعد عملّي���ة تكميم املع���دة، ب�ضبب 

نق�ش املواد الغذائية واملعادن، لذلك 

بانتظام،  الفيتامين���ات  تناول  يجب 

والأطعمة الغنية بالربوتني واحلليب.

6- احلرق���ة يف املع���دة: اأ�ضباب 
احلرق���ة يف املعدة تت�ضم���ن التقيوؤ، 

وعدم حتّمل بع�ش املاأكولت، فيجب 

جتنُّب الأطعمة وامل�رشوبات التي قد 

ت�ضّبب احلرقة، مث���ل القهوة وال�ضاي، 

والطعام احلاّر، وغريها. 

ُكل بانتظ���ام، وتاأّك���د م���ن   -7
اأّل يك���ون الطع���ام كثري ال���ربودة اأو 

ال�ضخونة، وجتّنب التدخني.

8- اجل���وع: قد ي�ضع���ر املري�ش 
بالرغبة باأكل كّمي���ة اأكرب مّما يجب، 

لكن من امله���م اأن التوّقف عن الأكل 

ح���ال ال�ضعور بال�ضب���ع، حّتى اإن مل 

ُين���ِه الطع���ام. لتجّنب تن���اول اأكرث 

م���ن احلاجة، ِق�ش كّمي���ة طعامك ول 

ال�ضع���رات احلرارية..  تتجاوزها وعّد 

حاول اأن تفهم حاجتك لالإفراط بالأكل 

وجد طريقة لإلهاء نف�ضك عن الطعام.

9- عدم القدرة عل���ى الأكل مثل 
الآخرين: العملي���ة �ضتحد من القدرة 

على الأكل، والإكثار من الأكل �ضيوؤدي 

اإىل تو�ّض���ع املعدة، واإىل زيادة الوزن، 

لذلك حاول الرتكيز على هدفك يف كّل 

الأوقات، كي ل تف���رط بالأكل وتعود 

اإىل عاداتك القدمية.

10-  التقيوؤ: ه���و من م�ضاعفات 
عملية تكميم املعدة، والتي ل حتدث 

اإّل عن���د الإفراط ب���الأكل اأو ال�رشب، 

لذلك عليك م�ضغ الطعام ببطء وطبخ 

اخل�ضار والأرّز واملعكرونة جّيداً.

11-  ع���دم خ�ض���ارة ال���وزن: ل 
تتن���اول الأطعم���ة املحتوي���ة على 

�ضع���رات حرارية كث���رية ولي�ش لها 

قيمة غذائية. راقب ما تتناوله واّتبع 

تعليمات الطبيب واأخ�ضائية التغذية. 

ام�ضغ الطعام جّيداً ومتّتع بكّل لقمة. 

ومار�ش  اخلفيف���ة  الوجب���ات  جتّنب 

اأهدافك  الريا�ض���ة بانتظ���ام. تذّك���ر 

بخ�ضارة الوزن وحافظ على احلما�ش.

لتجّنب  الرجل���ني:  ت�ضّن���ج   -12
الت�ضّنج اتبع حمي���ة متوازنة مليئة 

باخل�ضار واحللي���ب، ول تن�َش تناول 

الفيتامين���ات كّل ي���وم. ل جتل�ش يف 

الو�ضعي���ة عينها لوق���ت طويل، ول 

ت�ضع رج���اًل فوق الأخ���رى. يف حال 

توّرم ال�ضاقني، ا�ضتلِق بحيث اأن تكون 

رجالك اأعلى من م�ضتوى قلبك.

13- ال�ضع���ور بالتعب وال�ضعف: 
اأي�ض���ًا احلمية  هذا ال�ضع���ور ت�ضّببه 

غ���ري املتوازنة. حاول تن���اُول املزيد 

والفاكهة،  والربوت���ني  اخل�ض���ار  من 

وتناول وجبة حتتوي على احلديد كل 

يوم، وتناول املع���ادن والفيتامينات 

املو�ضوفة لك، وتاأّكد من النوم جّيًدا.

14- الأمل اأو الت�ضّن���ج يف البطن: 
بال�ضكر  املليئ���ة  الأطعم���ة  جتّن���ب 

والده���ون. اإذا عاني���ت م���ن الإ�ضهال 

تفادى الأجب���ان والألبان واملاأكولت 

وامل�رشوبات احلل���وة واحلرّة.. تناول 

امل�رشوبات ببطء.

5 -نبات الذرة البي�ضاء ي�ضتخدم كبديل 
لالأرز / حزم

6 -ل تقلها لأحد والديك
7 -العندليب الأ�ضمر

8 -اأمري الغناء العربي
9 -حيوان متنطط )معكو�ضة( / يدخر او 

يجعل ال�ضيء متاحا.

10 -مطرب الهوى وال�ضباب
ع��م���ودي

1 -مدمن )معكو�ضة( / يعتاد على اأمر ما
2 -�ضبي / متقن عمله لدرجة العجاب

3 -م���ا تكتبه اأو تر�ضم���ه )معكو�ضة( / 
�ضاعر م�رشي عروبي من دواوينه: البكاء 

بني يدي زرقاء اليمامة

4 -طريق���ان / تفي���د تف�ض���ري املعن���ى 
وال�ضتطراد.

5 -�ضاعد / كلمة تطلق على اأي �ضيء.
6 -اغنية لعلي حميدة اواخر الثمانينات 
جعلت���ه يرتبع على عر����ش الكا�ضيت / 

تقال للحمار.

7 -ت�ضب���ب يف جعل���ه غري ق���ادر على 
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كاريكاتير

»اأزمة الأربعني«اأو »جهلة الأربعني«، هي عبارة 

وتعني  والغربية،  العربية  البلدان  يف  م�ستخَدمة 

الرجال  ت�سيب  وهي  العمر«،  »منت�سف  مرحلة 

والن�ساء على حّد �سواء، ومتتّد من 3 اإىل 10 �سنوات 

لدى الرجال، ومن �سنتني اإىل 5 �سنوات لدى الن�ساء.

»اأزمة  ظهور  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سباب  من 

ومظاهر  الياأ�س،  �سّن  بلوغ  العمر«:  منت�سف 

وم��وت  الفيزيائية،  وال��ت��غ��ّ�ات  ال�سيخوخة 

الأبوي، والرتاجع  الأولد املنزل  الوالدين، وترك 

وغ�ها  الزوجية،  امل�ساكل  عن  ناهيك  املهني، 

من الأ�سباب التي توؤدي اإىل اأزمة نف�سية.

العمر«  منت�سف  »اأزم���ة  مظاهر  عن  اأم��ا 

فتتجلى يف عدة اأمور، اأبرزها:

1- ال�سعور بالختناق والغ�سب.
2- ال�سعور بالإحباط والياأ�س، واخلوف من 

ال�سيخوخة.

3- ال�سعور بالنفور من ال�رشيك الآخر.
اإذا  العاطفي، خ�سو�سًا  بالفراغ  ال�سعور   -4

غادر الأولد املنزل الأبوي.

5- ال�سعور بفقدان الأنوثة.
على  اأو  والعزلة،  الذات  على  النطوائية   -6
العك�س؛ ال�سعور برغبة يف النفتاح على الآخرين.

لكن يجد البع�س اأّن »اأزمة الأربعني« حتمل 

النفتاح  ومنها:  الإيجابيات،  بع�س  طّياتها  يف 

على الذات، واإعادة التفك� يف احلياة ال�سخ�سية 

الن�سف  العملية، وعي�س  ال�سغوطات  عن  بعيداً 

الثاين من احلياة بالطريقة الأمثل.

اأما عن �ُسُبل التخلّ�س منها:

�ُسُبل  اأوىل  من  وامل�ساركة:  ل  التوا�سُ اأ - 

يرافقها  وما  الأربعني«  »اأزم��ة  من  التخلّ�س 

والغ�سب،  والتوتر  والقلق  باخلوف  �سعور  من 

خماوفها  املراأة  م�ساركة  هو  النطوائية،  ورمبا 

مع زوجها لئال تتفاقم امل�سكلة اأكرث وتوؤدي اإىل 

خالفات عاطفية بينهما.

اأزمة  اإىل  تنظر  ل  ال��ذات:  على  الرتكيز  ب - 

منظار  من  اإمن��ا  �سلبّي،  منظار  من  الأرب��ع��ني 

بذاتك  التفك�  اإيجابي، فهذه املرحلة تتيح لك 

اأكرث، والتفك� مبا حتب القيام به فعاًل. وبالن�سبة 

اإىل البع�س تكون هذه املرحلة مبنزلة النطالق 

من ال�سفر وجتديد احلّب، اأو العي�س مبكان جديد 

بن�ساطات  للقيام  الوقت  وتكري�س  اآخ��ر،  وبلد 

وهوايات كانوا قد اأهملوها �سابقًا.

ت - النفتاح على الآخرين: لتتمّكن من تخطي 

»اأزمة الأربعني« وما يرافقها اأحيانًا من �سعور 

حميطك  على  النفتاح  عليك  والقلق،  باخلوف 

وم�ساركتهم  �سّنًا،  منك  الأ�سغر  على  اأكرث حتى 

خرباتك يف احلياة وجتاربك اخلا�ّسة.

ث - التطلّع اإىل املا�سي: لتتمكن من اخلروج 

املا�سي،  يف  النظر  عليك  الأزم���ة،  ه��ذه  م��ن 

من  حاليًا  تعي�سه  ملا  الفعلية  الأ�سباب  ويف 

حتّمل  مثاًل  ال�سبب  يكون  وقد  و�سغط،  توتر 

الرتبية  رمبا  اأو  مبكر،  وقت  يف  امل�سوؤوليات 

والتكلّم  الأ�سباب  فهم  فاإّن  وبالتايل  القا�سية، 

عنها هما ال�سالح لتخّطي »جهلة الأربعني«.

»جهلة األربعين«.. أسبابها وعالجها


