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أحــداث

االفتتاحية
«عشقي» ..عاشق «إسرائيل» الولهان
�س�ي�روي التاريخ �سرية الل���واء �أنو ع�شقي؛
عا�شق «�إ�رسائيل» والوله���ان بها ،متام ًا كما
روى التاريخ �سرية �أبطال الع�شق �أمثال عنرتة
وعبلة وقي�س وليلى وروميو وجولييت..
�سب���ب ع�شق���ه لها ه���و �إعجاب���ه ب�سريتها
العن�رصية ،واغت�صابها ل ٍ
أر�ض ،وتهجري ل�شعب
بكامل���ه ،وبطموحاته���ا الت���ي تتج���اوز هذا
االحتالل وهذا االغت�صاب.
ع�ش���ق «�إ�رسائي���ل» ال ينح��ص�ر يف اللواء
العا�شق وحده ،بل يتعداه لي�صيب �أغلب ُحكام
بالده من ملوك و�أم���راء وم�س�ؤولني �سعوديني
وع���رب ..ويبدو �أن كرثاً م���ن العرب مهوو�سون
بـ«�إ�رسائيل» ومعجبون بها ولكنهم جبناء ال
يعلنون ما ب�رسائره���م ..كما يبدو �أن م�س�ؤويل
مملكته ينحدرون من ُ�ساللة يهود خيرب ،الذين
مكروا للإ�سالم والعروب���ة �أيام النبي العربي
الكرمي.
���ث «الإ�رسائيليني»
يب ّ
ها هو ع�شقي اليوم ُ
لواعج قلبه وك�أنه يقول لهم :عودوا �إىل �أر�ض
خيرب عل���ى الرحبة وال�سعه ،فهي لكم ومنكم،
وال ت�س�ألوا عن العرب الذين و�صفهم �أحد قادة
«�إ�رسائي���ل» بالنمل التي يج���ب �أن تدو�سها
الأقدام.
الأم���ة العربية تمُ ه���ل وال ُتهم���ل ..فكم من
حاك���م ظ���امل وحمت���ل حكمه���ا و�أ�سقطتهم:
الأتراك حكموها خم�سمائة �سنة ،ويف النهاية
�أ�سقطته���م كما �ست�سقط الي���وم احلكام العرب
والأجانب ذوي التطلع���ات الرتكية ..وها هي
�أي�ض ًا الإمرباطوريت���ان الإنكليزية والفرني�سة
�أُ�سقطت���ا بعد احتالل � ٍ
أرا����ض عربية مئة �سنة
تقريب ًا ،وهي حت���اول اليوم العودة ال�ستعمار
ُمق َّنع جديد� ..أم���ا «�إ�رسائيل» فمهما طال بها
ير.
الزمن ف�س ُت�سقط و ُتهزم ..ومن يع�ش َ
بالأم����س �أُع ِلن عن مناورة ع�سكرية �أمريكية
 �إماراتية �« -إ�رسائيلي���ة» ،فالإمارات علىان�ضم���ت �إىل م�س�ي�رة التطبيع مع
ما يب���دو
ّ
«�إ�رسائيل» دون خجل �أو َو َجل ..ف�إذا كان هذا
ه���و الوجه الب�شع لل�سعودي�ي�ن والإماراتيني،
فال�صورة امل�رشقة يف ه���ذا البلد اال�شقيق هو
رف����ض �ألف وخم�سمئة �سع���ودي للتطبيع مع
العدو ال�صهيوين.
د� .سمري �صباغ
رئي�س االحتاد البريوتي
ورئي�س رابطة العروبة والتقدم
www.athabat.net
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والقبلة حلب
طواف لبناني حول «الطائف»ِ ..

احلوار الوطني لن ي�أتي بنتائج �أف�ضل من حوار حزب اهلل « -امل�ستقبل»

يوم���ان بع���د �آخِ ���ر جل�سة للح���وار ،التي
تقرَّر خاللها ترمي���م الطائف ،و�إعطاء الأولوية
لـ«جمل�س ال�شي���وخ» وقانون االنتخاب� ،أط ّل
الرئي�س بري ليعلن �أن ال مترير لهذين البندين
يف املجل����س النياب���ي قبل انتخ���اب رئي�س
للجمهوري���ة ،وب���دت امل�س�أل���ة وك�أنها طواف
ح���ول «الطائف» وحول �أنف�سه���م ،لأن ال �أحد
م���ن الفرقاء اللبنانيني يعي����ش االن�سجام مع
�أحد ،وهذا الطواف ما ه���و �سوى لعبة تقطيع
وقت ،عل���ى وقع ما يح�صل يف حلب ،والرهان
كل الره���ان على التطورات امليدانية ال�سورية،
وحلب حتدي���داً هي قِبلة اجلمي���ع ،فتفا�صيل
«احلج» تُر�سم هناك.
من �أوىل امله���ازل الت���ي �أفرزتها تطورات
حلب ،ه���ذه «الهمروج���ة االحتفالية» التي
ح�صلت يف طرابل�س ،بعد �أنباء عن انت�صارات
للمعار�ض���ات ال�سورية يف ف���ك احل�صار عن
اجل���زء ال�رشقي من املدين���ة ،وانكفاء اجلي�ش
ال�سوري واحللف���اء ،ما يوحي ب�أن اللبنانيني،
وب�شكل خا�ص خ�صوم النظام ال�سوري ،ما زالوا
ينتظرون الن�رص يف �سوري���ة منذ زمن توزيع
«احللي���ب واحلفا�ضات» وحت���ى يومنا هذا،
و�أن ه���ذا الن�رص �سيُرتجم ن�رصاً على «الآخر»
يف لبنان ،وعلى �ضوئ���ه يتم التحكُّم بفوقية
ب����أي حوار لبناين  -لبن���اين� ،سواء مبو�ضوع
«الطائ���ف» �أو �س���واه من الأم���ور اخلالفية،
خ�صو�ص ًا مع املقاومة وحلفائها.
ه����ؤالء املبتهجون يف طرابل����س ما زالوا
يتحركون �ضم���ن الدائرة املذهبي���ة ال�ضيّقة،
ويبنون الأحالم على م�سل�سل انتحار �سيكونون
هم قب���ل �سواهم م���ن دافعي �أثم���ان انت�صار
الإرهاب يف حلب ،و�إذا كانوا ما زالوا ينتظرون
االنت�صار يف حلب وان�سحاب ذلك على طرابل�س
وعكار ،ف�إنهم كان���وا ومازالوا ال يقر�أون ،ال بل
�إن انت�ص���ار املقاومة يف حلب �سيبقي الو�ضع
اللبناين يف حالة ا�سرتخاء ،و�أية هزمية يحلم

بها اخل�ص���وم �ستجعل املقاومة �أكرث حذراً يف
الداخل اللبناين ،وبالت���ايل الإم�ساك بالأر�ض؛
كخطوة ا�ستباقية ملا قد يحرزه الإرهابيون من
انت�صارات �سيدف���ع �أن�صارهم �أثمانها الفورية،
بينم���ا البيئ���ة احلا�ضنة للمقاوم���ة �ستكون
مب�أمن �أكرث م���ن �سواها ،متام ًا كما يح�صل يف
املحافظات اجلنوبي���ة العراقية التي ت�سكنها
الغالبية ال�شيعية ،والتي �ضبطت حدودها مع
بغداد والو�سط العراقي ،وتعي�ش حالة �أكرث من

أي نصر يحلم به الخصوم
في حلب سيجعل المقاومة
أكثر حذرًا في الداخل
اللبناني

طبيعية ،بينما الع���راق ي�شتعل ،خ�صو�ص ًا يف
و�سطه ال�سُّ ني.
�صحي���ح �أن حل���ب «�أم املع���ارك» ،وهي
املعرك���ة الفا�صل���ة �سوري���اً ،و�إذا كان بع�ض
اللبنانيني مينّ���ي النف�س بانت�ص���ار الإرهاب
لينت�رص هو ب���دوره �سيا�سي��� ًا يف لبنان ،ف�إن
�سق���وط حلب بي���د الإرهاب ممن���وع ممنوع،
وق���د جاء امل�ؤ�رش الهام م���ن تركيا يوم الأحد
املا�ضي؛ عندما �أعل���ن الرئي�س �أردوغان و�سط
املليونية ال�شعبي���ة يف ا�سطمبول عن لواعج

(�أ.ف.ب).

حبه لرو�سيا ،وطار �إليها ي���وم الثالثاء للقاء
الرئي�س بوت�ي�ن ،وهذه الزي���ارة مل ت�أتِ على
خلفية ترميم العالقات بع���د �إ�سقاط الطائرة
الرو�سية ،بل �أت���ت بعد حماولة االنقالب التي
يته���م �أردوغان �أم�ي�ركا بتدبريه���ا ،فقرر �ش ّد
الرح���ال �إىل رو�سيا ،خ�صو�ص��� ًا بعد م�ؤ�رشات
�أوروبية ب�أن ان�ضمام ب�ل�اده �إىل االحتاد حلم
بعيد املنال.
هن���اك يف مو�سك���و� ،أوراق �أردوغ���ان على
الطاول���ة يف لعب���ة «�صول���د» ،وهناك يعلن
«ال�سلطان» ا�ست�سالمه �إقليمي ًا وانتهاء �أحالم
ال�سلطنة التي كان���ت �ستبد�أ حتديداً من حلب،
و�إذا كان���ت املعارك الأخ�ي�رة يف حلب تهدف
�إىل تهريب ال�ضب���اط الأجانب من املدينة قبل
اقتحامها من اجلي�ش ال�س���وري واحللفاء ،كما
�أوردت �أكرث من وكالة �إعالم ،ف�إن غياب العن�رص
الرتكي ع���ن ح�رش نف�سه يف حل���ب ،وانكفائه
�إىل الداخ���ل للملمة نتائ���ج حماولة االنقالب
وهيكل���ة جي�ش مل يكن �أ�ص�ل�اً را�ضي ًا عن هذا
احل�رش بال�ش�أن ال�سوري� ،سيح�سم معركة حلب
ل�صالح النظام ،مهما طال الوقت.
هذه هي ال�صورة املتوقَّعة لـ«�أم املعارك»
يف �سوري���ة ،وكل اللبناني�ي�ن دون ا�ستثن���اء
قبلته���م حلب ،ورهانهم عل���ى حلب ،واحلوار
الوطن���ي لن ي�أت���ي بنتائج �أف�ض���ل من حوار
حزب اهلل  -امل�ستقبل ،وم���ن لقاءات الأربعاء
يف ع�ي�ن التينة ،وما دام الكل ينتظر االنت�صار
يف حلب ليبن���ى على ال�ش���يء مقت�ضاه ،ف�إن
لبنان يثبت كل يوم ا�ستمرار ارتهانه للخارج،
«وايل لبنان» دوم ًا لر�ضا «وايل ال�شام ووايل
ع���كا» ،ولينتظر اللبنانيون ماذا �سيح�صل مع
«وايل ال�ش���ام» ،وبعدها ينت�رص فريق وينهزم
�آخر ،ويولد «طائف» جدي���د من رحم التمزُّق
اللبناين.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

هل تكفي «المارونية» للوصول إلى الرئاسة اللبنانية؟
كرّ����س تر�شُّ ���ح �شخ�صية مثل
العماد مي�ش���ال عون ،و«الكبا�ش»
ال�سيا�س���ي القا�س���ي الدائر حوله،
حقائ���ق وموا�صفات جعلت ما بعد
هذا الرت�شيح غري ما قبله ،وو�ضعت
ح���داً ملقول���ة �إن «كل م���اروين
ميكن �أن يك���ون رئي�س ًا للجمهورية
اللبنانية».
ب���ات البع�ض ي���رى �أن دخول
عون مع�ت�رك التناف����س الرئا�سي،
رف���ع من م�ست���وى املر�شحني لهذا
املن�ص���ب ،وبات الرت�شُّ ح له يتطلّب
�رشوط ًا وموا�صفات مل تكن مندرجة
�ضمن «الئحة ال��ش�روط للو�صول
�إىل بعب���دا»� ،إذ لي����س �صحيح ًا �أن
كل ماروين ي�صل���ح ليكون رئي�ساً،
وبالتايل لي����س كل ماروين مر�شح
حقيقي للرئا�سة ،كما لي�س �صحيح ًا
�أن كل �سُ نّ���ي ميكن �أن يكون رئي�س ًا
للحكومة ،ولي�س كل �شيعي ي�صلح
ليكون رئي�س ًا ملجل�س النواب..
�أكل الده���ر و��ش�رب على هذه
املقول���ة العن�رصي���ة ،التي جعلت
موارنة كب���اراً ينام���ون على وعد
الرئا�س���ة وي�صح���ون مك�س���وري
القل���وب ،وبالعك����س كذل���ك ،نام
بفعلها موارن���ة مغمورين ،و�صحوا
ر�ؤ�س���اء ،لأن �أطراف ًا خارجية قررت
نيابة ع���ن اللبنانيني يف اللحظة
الأخرية �أن يكون فالن رئي�س ًا ولي�س
عالناً.
(�أ.ف.ب).
تر�شح العماد عون للرئا�سة جاء لي�شرتط �أن يكون امل�ؤهل لدخول بعبدا زعيماً ذا حيثية يف بيئته
�إال �أن الأح���داث والتط���ورات
جعل���ت ه���ذا املنح���ى ،مثله مثل
الكثري من «االعتق���ادات والظنون
التي
،1975
العام
ح���رب
من
�
أ
أ�سو
�
ماروين
«كل
�شع���ار
ا�ستعمل
ب�أن من يري���د الو�صول �إىل ق�رص
اللبناني���ة» املتوهم���ة ،خ���ارج
دائ���رة البح���ث ،لي�س فق���ط لأنه جعلت منه زعيم حرب وميلي�شيا ،مر�شّ ح للرئا�س���ة» للتغطية على بعبدا ال ميكن له �أن يكون معادي ًا
ي�ستف���ز معظ���م اللبناني�ي�ن ،مبن لوّث خالله���ا يديه بدم���اء لي�س تدخُّ ل القوى اخلارجية يف الأوقات ل�سورية واملقاومة.
فيهم �رشيحة كربى م���ن املوارنة� ،أخ�صام���ه من اللبنانيني فقط ،من احلرجة ،فتقوم تلك القوى باختيار
كانت م�شكل���ة الراحل كمال
لكن لأن الق���وى املحلية اللبنانية كل امل�ستويات؛ ر�ؤ�ساء وفاعليات رئي����س اللحظة الأخ�ي�رة ،مبن�أى جنبالط �أنه كان يُجري «امتحان
عن �إرادة اللبناني�ي�ن وخياراتهم قب���ول» للمر�شح�ي�ن لرئا�س���ة
الوازن���ة بات لها كلم���ة ودور يف
ال�سيا�سية ،فهل املاروين ال�سوري ،اجلمهوري���ة ،في�ضط���ر ه�ؤالء �إىل
اختيار الرئي�س العتيد ،ويف و�ضح
مثالً� ،أو القرب�صي ،مر�شّ ح لرئا�سة �إقف���ال �أزرار �سرتاته���م �أمام���ه
ح���د �أدنى مقبول م���ن املوا�صفات
لبنان؟
احرتام ًا وتقدي���راً لقامته ،وبعد
ال�شخ�صية امل�رشوطة عليه.
ه���ذا ال�شع���ار كان وما يزال �أيام كان ي�ضطر بدوره �إىل �إقفال
ج���اء تر�شُّ ���ح العم���اد ع���ون
للرئا�سة لي�شرتط ب�أن يكون امل�ؤهّل تخلّ ي الحريري عن ترشيح ينا�س���ب الدولة �أو ال���دول التي �أزرار �سرتت���ه عندم���ا ي�صبحون
جعجع اعتراف بأن من اعت���ادت على تعيني «�أ�صدقاء» «فخامة الرئي�س».
لدخول بعب���دا زعيم ًا ذا حيثية يف
�سفاراته���ا ر�ؤ�ساء عل���ى لبنان،
الالف���ت �أن �أم�ي�راً ي�سميه �أهل
بيئت���ه ،و�أن يك���ون �صاحب موقف
وا�ضح من الق�ضايا الوطنية ،فو�ضع يريد الوصول إلى بعبدا �سواء كانت تلك الدولة فرن�سا �أو ال�سيا�سة وال�صحافة بـ«الأحمق»،
ح���داً لأ�ؤلئك الذين كان���وا ينالون ال يمكن أن يكون معاديًا �أم�ي�ركا� ،أو بـ«طبخة» م�شرتكة هو ويل ويل العهد ال�سعودي حممد
بينهما فيها نكهة عربية� ،أو من بن �سلم���ان ،يريد الإبقاء على مثل
ر�ض���ى ال�سف���ارات ويتولّون عربها لسورية والمقاومة
يطلق
ال�شعار
هذا
وكان
دونه���ا..
ه���ذا العرف ال�شائ���ن يف ال�سيا�سة
رئا�سة البالد ،وكانوا جمرد موظفني
حرية تل���ك الق���وى والدول يف اللبناني���ة ،من خالل م���ا نُقل عنه
برتب���ة «رئي�س» يتلق���ون الأوامر
تعي�ي�ن الرئي�س ،ع�ب�ر انتخابه م���ن قول���ه« :ومما ي�شك���و �سامي
والإمالءات من ال�سفراء والقنا�صل.
وجاء ه���ذا الرت�شّ ���ح ليفر�ض
ال�شكل���ي يف جمل�س النواب ،من اجلمي���ل ليك���ون رئي�س���اً»؟ فابن
موا�صفات وطني���ة لرئي�س البالد،
دون �أن تكبّ���ل �أيديه���ا �ضوابط �سلم���ان امل�ستعج���ل يف الو�صول
�إذ �إن تر�شُّ حه مقابل �سمري جعجع
وطنية و�سيا�سي���ة� ،أو موا�صفات �إىل مقع���د املل���ك ،ولو ف���وق جثة
كان منا�سبة لت�أكيد �أن مثل جعجع و�أف���راداً ،ب���ل بدماء رف���اق دربه اجتماعي���ة ،الله���م �إال رعاي���ة ويل العه���د حممد ب���ن نايف ،يريد
ال ي�صل���ح ليكون رئي�س��� ًا للبنان ،ال�سيا�س���ي والطائف���ي واحلزبي م�صالح تلك الدول والعمل على الت�سوي���ق جلي���ل �أوالد ال�سيا�سة،
نهج «ن�صائحها».
ولو كان مارونياً ،لأنه حممّل بكل وال�سيا�سي..
واجلميّ���ل ي�ستحق �أن يكون رئي�ساً،
كذل���ك ،ال ي�صل���ح للرئا�س���ة
�أثقال احلرب الأهلية وارتكاباتها،
موا�صفات بارزة باتت مطلوبة �إذا �أ�صبح ابن �سلمان ملكاً ،لكن هل
وعليه من «الثارات» وعلى يديه ماروين مث���ل العميل �أنطوان حلد ،ممن يتنطّح لتوليّ �ش�ؤون الرئا�سة �ستبقى اململكة على حالها طاملا
من الدماء م���ا يجعل و�صوله �إىل لو كان حي ًا يُرزق ،لأن من ير�ضى الأوىل ،ولعل خطوة الرئي�س �سعد �أن �إدارتها �ستكون بيد �شخ�ص مثل
ق��ص�ر بعبدا فاحتة حل���رب �أهلية العمال���ة للع���دو ويعمل ل�صاحله احلريري يف التخلّي عن تر�شيح ابن �سلمان؟
جدي���دة ،يختلط فيه���ا ال�سيا�سي ويقتل لأجله �أبناء وطنه ،ال ي�ؤمتَن جعجع وتبن���ي تر�شيح �سليمان
فرجنية هي اع�ت�راف حا�سم منه
على الطائف���ي والطبق���ي ،تكون على وطن و�شعب.
عدنان ال�ساحلي

¡ انتماء� ..أم توجيهات؟

توقفت �أجهزة �أمنية عند قيام ال�شيخ �سامل الرافعي
بتوزي���ع احللوى مبج���رد �شيوع �أنب���اء عن حتقيق
م�سلّحي «جبهة الن�رصة» و�آخرين خرق ًا على جبهة
حل���ب ،واعتربت ذلك جماهرة باالنتم���اء ،ما ير ّتب
م�سائلة قانونية ،والحظت احتمال ان يكون الرافعي
عمل بتوجيهات �سعودية ،يف �سياق حتمية الأو�ضاع
يف لبنان.

¡ خوف ًا من «ال�شماتة»

أقر م�س���ؤولون يف «تيار امل�س��تقبل» ب���أن االجتماع
� ّ
كر�س االنق�س��ام يف الر�أي بني
الأخري للكتلة النيابية ّ
املكون��ات حول الق�ضايا ال�سيا�سية املختلفة ،ما كاد
ّ
ي���ؤدي �إىل �إع�لان االف�تراق� ،إال �أن ات�ص��االت طلبت
الرتيث خوف ًا من «ال�شماتة».
ُّ

¡ مكاف�آت جمانية

ُتر ّدد �أو�ساط ر�سمية �أنه ال يكفي �أن رواتب املوظفني
يف وزارة املهجرين خيالي���ة �إىل ح ّد ما� ،إمنا هناك
مكاف�آت غري طبيعي���ة �شهري ًا ت�صل �إىل ن�صف راتب،
فيما ال يوجد �أي ن�شاط ي�ستحق املكاف�أة.

¡ قدادي�س ..دون عودة

توقفت �شخ�ص��يات مارونية عند غياب ال�ش��يخ وديع
اخلازن؛ رئي�س املجل�س املاروين ،عن ُق ّدا�س تد�ش�ين
الكني�س��ة يف املختارة ،وعلل البع���ض املقاطعة ب�أن
التجي�ير ال�س��نوي جلنبالط بات �أم��راً غريب ًا ،فيما مل
يعد امل�سيحيون �إىل العديد من قرى اجلبل.

¡ عذر �أقبح من ذنب

�أث���ار كالم رئي�س كتلة امل�ستقب���ل النيابية الرئي�س
ف����ؤاد ال�سنيورة بع���د اجلل�س���ة  43النتخاب رئي�س
اجلمهورية ،ح���ول الرئي�سني نبيه بري ومتام �سالم،
امتعا�ض��� ًا وا�سع��� ًا؛ ففيما اعتربه كث�ي�رون م�رشوع
فتن���ةُ ،علم �أن �أو�ساط ًا وا�سعة يف «تيار امل�ستقبل»
رف�ض���ت الت�رصيح «ال�سنيوري» ،كما �أثار ا�ستهجان ًا
لدى �أو�ساط رئي�سي املجل�س واحلكومة ،ورف�ض ًا من
جمي���ع القوى ال�سيا�سية اللبنانية ،وهو ما ا�ستدعى
ال�سنيورة لأن يرتاج���ع عنه ،لكن على طريقة «عذر
�أقبح من ذنب»� ،إذ قال« :خالل املحادثة ال�صحافية
يف جمل����س النواب فُ�� رِِّّس� ر كلي ًا غري م���ا ق�صدته –
الحظ���وا غري ما ق�صدته – ولذل���ك ف�إنني �أعتذر من
ُ�س �أو فهم خارج
الرئي�سني بري و�سالم ،لأن كالمي ف رِّ
�سياقه».

¡ هل تغتال « »CIAغولن؟

تو ّقع��ت �أو�س��اط دبلوما�س��ية غربي��ة �أن تلج���أ ال��ـ
«�»CIAإىل اغتي��ال «الداعي��ة» الرتك��ي املقي��م يف
الوالي��ات املتح��دة فت��ح اهلل غولن ،وبذل��ك تتخل�ص
وا�ش��نطن م��ن الإحراج ال��ذي يفر�ض عليه��ا حمايته
من جهة ،و ُتر�ض��ي �رشيكها الأطل�سي تركيا ،وحتديداً
رجب طيب �أردوغان من جهة ثانية ،و ُتطوى �صفحة
من توتر العالقة بني وا�شنطن و�أنقرة.

¡ انقالب داخلي

ر�أت �أو�ساط تركية �أن م���ا كان قد تو ّقعه ال�صحايف
الربيطاين روب���رت في�سك بحدوث انق�ل�اب ثانٍ يف
تركيا يطيح برجب طيب �أردوغان ،وارد بقوة ،لكن قد
يكون انقالب��� ًا داخلي ًا يف «حزب العدالة والتنمية»
املرة ،ال�سيما بعد حملة التطهري الوا�سعة التي
هذه ّ
�ش ّنها �أردوغان يف احلزب� ،ضد كل من يخالفه الر�أي،
متت
والت���ي طالت العديد م���ن ال�شخ�صيات التي ال ّ
ب�صلة �إىل غولن.

¡ تركيا مل ت�ستدر

رددت معلومات �أمنية �أن �ض��ابطني تركيني رفيعني
ّ
زارا دم�ش��ق �رساً م�ؤخراً .ووفق ه��ذه املعلومات ف�إن
اال�س��تدارة الرتكي��ة مل حت�ص��ل بع��د ،وقد ال حت�ص��ل،
خ�صو�ص�� ًا �أن الهجم��ات الإرهابي��ة امل�ض��ادة يف
حلب كانت ت�ص��ل الإمدادات �إىل جحافلها كاملة من
احلدود الرتكية.
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حلب ترسم الشرق األوسط والعالم الجديد
تتج���ه الأنظ���ار نح���و حل���ب
ومعاركها التي تخت�رص كل املعارك
يف اجلغرافي���ا ال�سوري���ة ،والت���ي
�ستحدد م�سار الأزمة ال�سورية واحلل
ال�سيا�س���ي ،وحتدد املحور الرابح �أو
اخلا��س�ر ،وتغني ع���ن كل اجلبهات
امل�ستقل���ة يف امل���دن والأري���اف
ال�سوري���ة ،فمع���ارك حل���ب وف���ق
م�صطلحات كرة القدم هي «املباراة
النهائية» ،والتي �ستتوِّج الرابح يف
«املارات���ون الدم���وي» يف �سورية،
والذي جتاوز اخلم�س �سنوات.
يف مع���ارك حل���ب يت�شكل كال
الفريق�ي�ن م���ن العب�ي�ن دولي�ي�ن
و�إقليمي�ي�ن؛ فري���ق با�س���م الدولة
ال�سوري���ة ،و�آخر خارجي با�سم قوى
املعار�ض���ة امل�سلح���ة التكفريي���ة
الدولي���ة الت���ي ف�ضح���ت امل�ؤامرة
الأمريكية  -الدولي���ة على �سورية،
والتي �رصّح عنه���ا النظام والدولة
ال�سورية ب�أن الأحداث لي�ست �صناعة
�أو �أهداف ًا �سورية بحتة� ،إمنا �صناعة
دولية و�إقليمي���ة ،ولأهداف �سيا�سية
تت�صل بامل�رشوع الأمريكي امل�سمى
ال��ش�رق الأو�سط اجلدي���د �أو الكبري،
والذي ا�ستغل ثغرات �سورية داخلية
نفذ منه���ا �إىل قلب امليدان ال�سوري،
لتدفع �سورية الأثمان الكربى ب�سببه،
وكذلك حمور املقاوم���ة ،وي�ستمران
بال�صم���ود لإنق���اذ �سوري���ة و�إنقاذ
املنطقة والأمة م���ن امل�صري الأ�سود
ال���ذي حت���اول �أم�ي�ركا ا�ستدراجهم
�إليه ،ولذا ف����إن معارك حلب لي�ست
بني �سوري���ة الدول���ة وجي�شها �ضد
معار�ضة داخلية �سورية ،بل هي بني
حمور املقاوم���ة واملحور الأمريكي
اخلليج���ي على �ساح���ة حلب؛ مبا
ي�شب���ه معركت���ي «�ستالينغ���راد»
و«النورماندي» يف احلرب العاملية
الثاني���ة ،واللت�ي�ن كان لهم���ا الأثر
الأ�سا�س���ي يف ح�س���م نائج احلرب،
م�ضاف���ة �إليهما اجلرمي���ة الأمريكية
بالقنبل���ة النووية �ض���د اليابان يف
هريو�شيما وناكازاكي.

�أب يحمل طفله امل�صاب جراء قذائف امل�سلحني يف حلب

ميك���ن الق���ول �إن «الإن���زال»
الأمريك���ي وحلفاءه ع�ب�ر جماعات
املعار�ض���ة التكفريية م���ن «جبهة
الن�رصة» و«جي����ش الفتح» وبقية
الأ�سم���اء على �أ�س���وار حلب ي�شابه
الإن���زال الأمريك���ي يف النورماندي،
وعل���ى حم���ور املقاوم���ة �أن يقاتل
كم���ا قات���ل الرو����س يف معرك���ة
�ستالينغ���راد ،التي بلغت خ�سائرها
الب�رشية ما يق���ارب املليوين قتيل،
�أو كم���ا قاتلت املقاوم���ة يف متوز
 2006يف جن���وب لبن���ان ،فمعارك
حلب هي معارك خلدم���ة ال�سيا�سة
واملفاو�ضات واحللول ،وكل مرت على
اجلبه���ة �سيُكتب كلم���ة يف حم�رض

قد تطول معارك حلب
الستنزاف الجميع ..وكل متر
على الجبهة سيُ كتب في
محضر المفاوضات المقبلة

ّ
هذا ما دفع الرافعي والصباغ إلى تقديم الحلوى
يبدو �أن حلم «الإمارة الوهّ ابية» يف �شمال
لبنان مايزال يراود بع�ض رموز التكفري� ،أمثال
«ال�شيخ» �س���امل الرافعي ،وح�س���ام ال�صباغ؛
اخلارج م���ن ال�سجن منذ �أ�شه���ر قليلة ،بعدما
دانته املحكمة الع�سكرية باالنتماء �إىل تنظيم
م�سلّح بق�صد ارتكاب �أعم���ال �إرهابية ،بح�سب
ن����ص احلكم .فقد وجد هذا الثنائي من املعارك
الت���ي تدور يف حلب فر�ص���ة �سانحة للإطاللة
من جديد على الطرابل�سيني ،وحماولة حماكاة
غرائزه���م ،من خالل �إث���ارة النعرات املذهبية،
على وقع الع���دوان الذي تتعر����ض له اجلارة
الأقرب.
بع���د احت���دام املعارك يف حل���ب ،و�إطالق
الإع�ل�ام املعادي ملح���ور املقاوم���ة لأ�ضخم
«بروباغن���دا» ت�ضليلي���ة ،يف حماولة لفر�ض

«�إجن���از» افرتا�ض���ي ،بق�صد رف���ع معنويات
املجموعات امل�سلحة ،ا�ستغل الثنائي التكفريي
هذا ال�صخب الإعالمي ،ونزال مع بع�ض �أن�صارهما
�إىل ال�شارع يف طرابل�س ،وقاموا بتقدمي احللوة
للمارّة لي���ل ال�سبت الفائ���ت ،احتفا ًال بو�صول
فروع تنظيم «القاع���دة» �إىل طريق الرامو�سة
يف ال�شهباء ،والإطاللة على الطرابل�سيني بحُ لّة
جديدة� ،أي ب�ص���ورة «الأ�شخا�ص امل�ساملني»،
متهي���داً لفر�ض واقع جدي���د يف الفيحاء ،الأمر
ال���ذي �أثار ريبة القوى الأمنية من عودة تنامي
الظواه���ر الإرهابية  -التكفريي���ة يف عا�صمة
ال�شم���ال ،خ�صو�ص ًا بعد �سقوط عدد من القتلى
يف �صفوف تنظيم «داع�ش» و�سواه يف �سورية
والعراق م�ؤخ���راً ،قدموا �إليهما م���ن طرابل�س،
ح�سب ما ي�ؤكد مرجع حزبي.

(�أ.ف.ب).

املفاو�ضات ،وميكن �أن تطول معارك
حلب ال�ستن���زاف الطرفني �أو لتمكُّن
�أحد الطرفني من االنت�صار ،ومعارك
حل���ب مطل���ب ��ض�روري ووجودي
لكال الطرف�ي�ن ،خ�صو�ص ًا للم�رشوع
الأمريك���ي الذي متّ���ت عرقلته طوال
خم����س �سن���وات وانته���ى بت�صدُّع
وخلخل���ة �أدوات���ه ،والتناحر فيما
بينه���م ،و�ص���و ًال �إىل الت�آم���ر على
بع�ضهم يف انق�ل�اب تركيا ،وانكفاء
قطر ،واخلالف ال�سعودي  -الإماراتي
بالتزامن مع تق���دُّم حمور املقاومة
يف اليمن و�سورية والعراق.
معارك حل���ب �ستح���دد وجهة
احل���ل ال�سيا�سي ،والراب���ح بالنقاط

وما يدع���و �أي�ض ًا �إىل القل���ق ،عودة بع�ض
ال�شباب الذي���ن انخرطوا يف القتال يف �صفوف
التنظيم���ات الإرهابية �إىل طرابل����س ،و�إمكان
ا�ستغالله���م ودفعهم �إىل تنفي���ذ �أعمال �أمنية،
وه���ذا الأم���ر متوقّف على جمري���ات الأو�ضاع
الع�سكري���ة يف �سورية ،وعلى دق���ة املتابعة
الأمنية اللبنانية للخاليا التكفريية النائمة يف
�آن معاً ،على حد قول املرجع.
كذل���ك ا�ستغل تكفريي���و ال�شم���ال تراجع
�شعبية «تيار امل�ستقبل» ،والأزمة املالية التي
يتخبط فيها ،ملحاولة مللء الفارغ الذي خلفه
يف ال�ش���ارع ،خ�صو�ص ًا بعدما تخلّى «الأزرق»
عن «ق���ادة املح���اور» يف ب���اب التبانة ،ثم
�سوقه���م �إىل ال�سجون ،على �أث���ر الت�سوية التي
�أنتجت «احلكومة ال�سالمية».

�أو بال�رضبة القا�ضي���ة ،و�سيتخلّلها
كر وفرّ ،وان�سح���اب وتقدُّم ،ويف كل
احل���االت خ�سائ���ر ب�رشي���ة فادحة،
وعن���ف ن���اري ي�ص���ل �إىل ح���دود
اجلن���ون اال�ستثنائ���ي ،ب�سبب �ضيق
الوقت الأمريك���ي ،والن�شغال الإدارة
الأمريكية ،والف�ت�رة االنتقالية بعد
االنتخاب���ات ،و�إع���ادة التمو�ض���ع
اجلديد �أو اخلطة اجلديدة.
م�س�ؤولية مع���ارك حلب لي�ست
م�س�ؤولية �سورية فقط ،بل م�س�ؤولية
حم���ور املقاوم���ة ب���دون ا�ستثناء،
ف�إن ربح���ت �سوري���ة معركة حلب
ربح حمور املقاوم���ة ،و�إن خ�رستها
خ�رس حم���ور املقاومة ،وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل املحور الأمريكي.
معارك حل���ب �أق�س���ى املعارك
ال�سيا�سي���ة يف الق���رن الواح���د
والع�رشين ،وحرب عاملية م�صغَّ رة،
وحم���دودة يف اجلغرافي���ا ،م���ع �أن
نريانه���ا بد�أت بالتم���دد �إىل اجلوار،
وحت���ى �إىل �أوروب���ا ،ف����إن طال���ت
معارك حل���ب �أو املو�ص���ل ف�إن نار
التكفرييني �ست�شتعل �أكرث يف خارج
الإقليم ،و�ست�صيب الداعمني للإرهاب
والتكفري بالرعب واخل�سائر ،كما هو
حال �أوروب���ا الآن ،لكن على �صعيد
�أكرث ،وم�ساحة �أو�سع.
حلب مفت���اح م�ستقبل املنطقة
العربية وال�شـرق الأو�سط ،وبو�صلة
االجتاه للم�شه���د ال�سيا�سي الدويل،
ول���دور رو�سي���ا و�أم�ي�ركا وال�صني
و�أوروب���ا� ..إنه���ا م�صن���ع �صناع���ة
الأقط���اب العامليني اجل���دد والقوى
الكربى ،وكذلك �شطب دول واحتادات
وجتمّعات دولي���ة� ..إنها قرار تفتيت
الدول �أو بقائها موحَّ دة..
�سوري���ة ت�صنع الع���امل اجلديد
ب�أحداثها ونتائجها ،بعدما انف�ضحت
�أحداث �سورية ومل تعد م�شكلة داخلية
ب���ل م�شكل���ة خارجي���ة �سيتحمّلها
الداخل ال�سوري ودول اجلوار.

د .ن�سيب حطيط

وبه���دف تعبئ���ة ال�شب���اب الطرابل�س���ي
وحتري�ضهم على املقاوم���ة و�سورية والأجهزة
الأمنية اللبنانية� ،أن�ش�أت املجموعات التكفريية
القريب���ة من الرافعي �شب���كات �إخبارية ،تر�سل
«املعلوم���ات امل�سموم���ة» �إىل هواتف ه�ؤالء
ال�شباب ،عرب خدمة «وات�س اب».
بعد ه���ذا العر�ض املوجز لهذه املعلومات،
مات���زال املجموع���ات التكفريي���ة تتحني كل
الفر����ص لإعادة تنظي���م �صفوفه���ا وحماولة
فر����ض نف�سها عل���ى الواقع اللبن���اين عموماً،
والطرابل�سي خ�صو�ص���اً� ،إن كحالة �شعبية� ،أو
«ك�إمارة وهّ ابية»� ،إذا �سنحت الفر�صة ،بانتظار
ما �ست�ؤول �إليه الأو�ضاع يف اجلارة الأقرب.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ وفد قطري يلتقي العدو

�أك���دت م�ص���ادر فل�سطينية لـ«الثب���ات» �أنه ُعقد
يف القد����س الغربي���ة الأ�سب���وع املا�ض���ي لقاء
«�إ�رسائيلي»  -قطري ،لبحث م�سائل تتعلق بقطاع
غزة ،حيث تقوم قط���ر وتركيا بجهود و�ساطة يف
�ش����ؤون خمتلفة متعددة .وقالت امل�صادر املطلعة
�إن الوفد القطري الذي ح�رض �إىل فل�سطني املحتلة
ي�ض��� ّم ثالثة م�س�ؤولني من قط���ر ،غادر �أحدهم �إىل
غزة بع���د انتهاء اللقاء عرب مع�ب�ر بيت حانون ـ
اي���رز ،كا�شفة �أن الوفد «الإ�رسائيلي» امتدح نظام
قطر ودوره يف تهدئ���ة االو�ضاع على احلدود بني
القط���اع و«�إ�رسائي���ل» ،م�ؤك���داً �أن الدعم القطري
للقطاع يف ال�ش�ؤون احلياتي���ة يريح «�إ�رسائيل»
ويقل���ل من ف َر����ص املواجه���ة الع�سكرية ،ويوقف
االنتقادات الدولية لـ«�إ�رسائي���ل» ب�ش�أن احل�صار
املفرو�ض على قطاع غزة منذ �سنوات.

¡ طائرات �إماراتية و«�إ�رسائيلية»
حتلّق �سوي ًا

جنود اجلي�ش ال�سوري يالحقون فلول امل�سلحني يف غوطة دم�شق

وفق تكتي���ك ع�سك���ري الفت،
وجّ ه اجلي�ش ال�سوري �رضبة قا�سية
مل�سلحي «جي�ش الفتح» يف ريف
الالذقي���ة ال�شمايل ،فيم���ا الأنظار
ترتكز عل���ى جبهات حلب ،م�ستغ ًال
�سح���ب �أع���داد كبرية م���ن قادته
وم�سلحي���ه من مواقعه���م باجتاه
املدينة اال�سرتاتيجي���ة ال�شمالية،
ليب���د�أ بتنفيذ عملي���ات ع�سكرية
مباغتة �أف�ض���ت �إىل ا�ستعادة بلدة
كن�سب���ا اال�سرتاتيجي���ة ومناط���ق
�أخرى �أو�صلت وحداته �إىل م�شارف
ريف �إدل���ب ..العملي���ات الفجائية
التي و�صفه���ا �ضابط اال�ستخبارات
الأمريك���ي ال�سابق جيف���ري وايت
بـ«الهام���ة والالفت���ة» ،معت�ب�راً
�أنه���ا ترتب���ط مبا جهّزت���ه دم�شق
وحلفا�ؤه���ا للجول���ة املقبل���ة يف
حل���ب ،عرب خط���ة غ�ي�ر تقليدية
متّت درا�سته���ا ب�إتقان ،تزامنت مع
ت�رسيب معلومات �صحفية رو�سية
وُ�صف���ت بـ«املوثوقة» ،ك�شفت عن
م�ؤ��ش�رات «زلزال» و�شي���ك �سيهز
دعائم «جي�ش الفت���ح» ،وركيزته
«جبه���ة الن��ص�رة» ،يف �أبرز و�أه ّم
معاقله �إدلب.
ويف وق���ت نُق���ل ع���ن �أح���د
الدبلوما�سي�ي�ن يف �سلطن���ة عُ مان
�إ�شارت���ه �إىل عبور ر�سال���ة �إيرانية
�إىل �صقور النظام ال�سعودي مفادها
�أن طه���ران لن ت�سمح له���ذا النظام
بتحقيق �أهدافه يف �سورية ،ويف حلب
حتديداً ،مهما كلّف الثمن ،كا�شف ًا �أن
الزيارة املفاجئة التي قادت رئي�س
هيئ���ة الأركان الأمريكي���ة جوزيف
دانف���ورد �إىل �أنق���رة يف الأول م���ن
اجلاري ،خُ �صِّ �صت لهدف فك الطوق
عن م�سلح���ي �أحياء حلب ال�رشقية،
وحتدي���د «�ساعة �صف���ر» انطالق
الهجمات امل�سلحة العنيفة باجتاه
مواق���ع اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه
التي �أدارتها �أنق���رة باال�شرتاك مع

الإ�ستخب���ارات الأمريكي���ة ب�ش���كل فتح ممرّ �ضيّ���ق وغري �آمن يخ�ضع
مبا��ش�ر ،اعت�ب�ر الرئي����س ال�سابق بطبيع���ة احلال ل�سيط���رة القوات
للمخاب���رات الربيطانية اخلارجية ال�سوري���ة الناري���ة ،متوقف��� ًا عند
«»M16؛ ريت�ش���ارد ديرل���ون� ،أن «الدف���اع ال�رش�س» ال���ذي �أبدته
نتيجة تل���ك الهجمات مل ت�أتِ على هذه القوات م���ع حلفائها يف �ص ّد
ق���در اجلهوزي���ة الفائق���ة التي بد�أ �أعن���ف الهجم���ات امل�سلَّحة على
التح�ض�ي�ر لها منذ م���ا قبل �إحكام الإطالق ،م���ن دون �إغفال التكتيك
اجلي����ش ال�س���وري وحلفائه الطوق الالفت يف توقيت���ه الذي اعتمدته
على م�سلحي املدينة ،خ�صو�ص ًا �أن ع�ب�ر االنكفاء عن �أ�س���وار الكليات
ال�سعودية دعم���ت جبهات مقاتلي الع�سكري���ة ،و«جتمي���ع» �آالف
امل�سلّح�ي�ن بداخلها ،ليبد أ� �رسيع ًا
دور ال�رضبات اجلوية التي �سحقت
�أع���داداً �ضخم���ة منهم ،م���ا تزال
جثثهم حتت الأنقا�ض حتى الآن.
وا�ستن���اداً �إىل معلوم���ات
ا�ستخباري���ة رو�سية� ،أم���اط تقرير
أنقرة زجّ ت لمعارك حلب ل�صحيفة «ت���رود» الرو�سية اللثام
أكثر من  250دبابة وصواريخ عما �سمّاه «زل���زاالً» و�شيك ًا �سيهز
دعائ���م «جي�ش الفت���ح» يف �أبرز
حرارية ..بمساعدة إحداثيات معاقله ال�شمالية ،مرجّ ح ًا �أن ي�أتي
األقمار الصناعية األميركية الرد على «خرق» حلب من «مكان
�آخر» مفاج���ئ ،فيم���ا كل الأنظار
والتوقّع���ات الع�سكري���ة ت�شخ�ص
حالي ًا عل���ى املدينة اال�سرتاتيجية.
التقرير تقاطع مع معلومات املحلّل
يف موقع �صحيف���ة «ميديا بارت»
الفرن�سي؛ اي���دوي بلينل ،حيث نقل
«جي�ش الفتح» ب�ش���كل هائل ،من ع���ن م�ص���در و�صف���ه بـ»الرفيع»
خالل ت�أم�ي�ن �شحنات من الأ�سلحة يف جهاز اال�ستخب���ارات الفرن�سي،
النوعية لقادته ،وعرب تدخُّ ل مبا�رش �إ�شارت���ه �إىل «م���ا يب���دو عمليات
من ويل ويل العهد حممد بن �سلمان .ع�سكرية و�شيكة» �ستطيح بدعائم
ورغ���م �أن �أنق���رة زجّ ���ت يف «جبهة الن�رصة» ،متوَّجة بت�صفية
املع���ارك �أك�ث�ر م���ن  250دبابة �أبرز قادتها؛ ال�سعودي اجلن�سية عبد
و�صواري���خ حراري���ة ،مب�ساع���دة اهلل املحي�سني ،ربط ًا بقرار «كبري»
�إحداثي���ات الأقم���ار ال�صناعي���ة اتخذته دم�شق بت�شجيع من مو�سكو
الأمريكي���ة ،ع���دا ع���ن جتهي���ز وطه���ران ،بعد املن���اورة الأمريكية
ف���رَق كامل���ة م���ن االنغما�سيني التي �أوعزت من خاللها وا�شنطن �إىل
ال�شي�شاني�ي�ن والإيغور ال�صينيني�« ،أمري اجلبهة» ب�إع�ل�ان انف�صالها
حيث ّ
مت دفعه���م باجتاه جبهات عن «القاعدة» وتغيري ا�سمها قبيل
حلب عرب مع�ب�ر ب���اب ال�سالمة� ،أيام م���ن بدء الهجم���ات امل�سلحة
لف���ت ديرلون �إىل �أن جُ ّل ما �أف�ضت ال�ضخمة عل���ى الق���وات ال�سورية،
�إلي���ه كل تل���ك اجلهوزية متثّل يف �إف�ساح ًا يف املج���ال �أمام مقاتليها

لت�أدية دوره���ا بحُ ريّة على الأر�ض،
ب�صفتها ف�صي ًال معار�ض ًا «معتدالً».
و�إذ لف���ت �إىل �أن طه���ران �أبلغ���ت
مو�سك���و رف�ضها القاط���ع امل�سبق
لأي �ستاتيك���و يُف�ض���ي �إىل فر����ض
«خطوط متا�س» وتثبيته يف حلب
على قاعدة «ال غالب وال مغلوب»
ل�رصفه���ا عل���ى طاول���ة الت�سوية
املقبل���ة ،أ�كّ���د بلين���ل �أن اجلوالت
القادمة من املع���ارك لن تخلو من
املفاج�آت� ،سيم���ا �أن فرَق ًا ع�سكرية
نخبوية من القوات ال�سورية وحزب
اهلل التحق���ت يف اليومني الأخريين
باحل�شود ال�ضخم���ة باجتاه حلب،
لع���ل �أهمها فرقة «الر�ضوان» التي
دخلت للمرة الأوىل �إىل حلبة حلب،
وت�ض���م نخبة مقاتل���ي حزب اهلل،
ح�سبم���ا �أكّدت �أي�ض��� ًا وكالة فار�س
الإيرانية ،م���ا ي�ؤ��ش�ر �إىل الأهمية
البالغة الت���ي �ستت�سم بها املعارك
املقبلة.
وتزامن ًا م���ع «م�ؤ�رشات انقالب
ع�سكري ث���انٍ يف تركيا� ،سيتجاوز
بخطورته انقالب ليل اخلام�س ع�رش
من متوز الفائ���ت» ،وفق ما ك�شفت
معلوم���ات �صحفية �أملانية ،م�ؤكدة
م���ا �أوردته �صحيف���ة «اندبندنت»
الربيطاني���ة ع�ب�ر الكات���ب روبرت
في�سك ،حني لف���ت �إىل �أن «انقالب ًا
ع�سكري ًا ثاني ًا مل يعد بعيداً �سيكون
هذه املرة ناجح ًا يف تركيا» ،تنقل
املعلوم���ات عن �شخ�صي���ة قيادية
لبناني���ة مقرَّب���ة من قي���ادة حزب
اهلل ،قوله���ا �إن الأمني العام للحزب
ال�سي���د ح�سن ن��ص�راهلل لي�س فقط
مطمئن ًا جلهوزي���ة اجلولة املقبلة،
�إمنا �سيبد�أ قريب��� ًا ب�صياغة خطاب
«ه���ام» يتوجّ ه ب���ه �إىل جمهوره
ربط��� ًا بحدث�ي�ن ا�سرتاتيجيني يف
�سورية ولبنان.

ماجدة احلاج

�أكّد م�ص��در ع�س��كري �إماراتي �أن �رسب ًا من طائرات
الإم��ارات احلربي��ة ي�ش��ارك يف من��اورات جوي��ة
م��ع طائ��رات «�إ�رسائيلي��ة» يف �ص��حراء «نيف��ادا»
الأمريكية ،على �أثر تن�س��يق بني �أبو ظبي وتل �أبيب
لتمتني عم��ق العالقة بني الطرفني ،خ�صو�ص�� ًا يف
امليادين الع�سكرية والأمنية واالقت�صادية ،كا�شف ًا
�أن م�س���ؤو ًال �أمنياً «�إ�رسائيلياً» رفيع امل�س��توى زار
الإم��ارات م�ؤخ��راً ،والتقى ال�ش��يخ حممد ب��ن زايد،
ووزير اخلارجية عبداهلل بن زايد ،ومدير املخابرات
الإماراتي.

¡ ح�شود ع�سكرية عند احلدود الأردنية

ذكرت تقاري���ر ا�ستخبارية �أن النظ���ام ال�سعودي
بالتن�سيق م���ع بع�ض الدول العربي���ة والغربية،
وبتوجيه �أمريكي ،ح�شد �أكرث من �سبعة �آالف م�سلّح
على احلدود الأردنية ال�سورية ،متهيداً ل�ضخّ هم �إىل
املنطقة اجلنوبية ،يف حماولة لت�صعيد القتال يف
هذه املنطقة .و�أفادت التقارير ب�أن �أطراف امل�ؤامرة
عل���ى �سوري���ة ب���د�أت بتن�شيط غرف���ة العمليات
املقامة على الأرا�ضي الأردنية ،وتكثيف تن�سيقها
م���ع «�إ�رسائيل» ،التي ت�ش���ارك ب�شكل مبا�رش يف
ه���ذه امل�ؤامرة وحتت�ضن املجموعات امل�سلحة يف
منطقة اجلوالن .كما ك�شفت التقارير �أن طواقم من
امل�ست�شارين الع�سكريني م���ن جن�سيات خمتلفة،
�أمريكيني وبريطانيني وفرن�سيني� ،إ�ضافة �إىل �أعداد
من وحدات ا�ستخبارية �سعودية وقطرية.

¡ خطوات �أمام �أردوغان

ر�أت دوائر دبلوما�س��ية غربي��ة �أن هجوم الرئي�س
الرتك��ي رج��ب طي��ب �أردوغ��ان الأخ�ير عل��ى
«داع���ش» ق��د يك��ون جمرد متوي��ه ،حي��ث هناك
العدي��د من الدالئل على موا�ص��لة نظام �أردوغان
دع��م «داع���ش» ،والعدي��د م��ن قي��ادات وعنا�رص
وا�س��تثمارات ه��ذا التنظي��م داخ��ل الأرا�ض��ي
الرتكي��ة ،كما �أن النظام الرتك��ي يرمي بثقله يف
احل��رب امل�س��تعرة يف حل��ب ،و�س���ألت الدوائر� :إذا
أح���س بخطر الإرهاب� ،س��واء من
كان �أردوغ��ان � ّ
جان��ب فت��ح اهلل غول��ن �أو م��ن «داع���ش» ،فلماذا
ي��صر على موا�ص��لة دع��م امل�س��لحني يف منطقة
ال�ش��مال ال�س��وري؟ وكي��ف ميك��ن ت�ص��ديق ه��ذا
يك��ن العداء
«التوج��ه اجلدي��د» لأردوغان ما دام ّ
ّ
لدول��ة �س��ورية؟ فمحاربة الإره��اب تفر�ض عليه
الوفوق مع ال�ش��عب ال�سوري ،ولي�س �ضخ الأ�سلحة
والإرهابيني �إىل داخل الأرا�ضي ال�سورية ،معتربة
�أن �أم��ام الرئي���س الرتك��ي الكث�ير م��ن اخلطوات
ليتخدها ليثبت �صدقه يف ما يعلنه �أمام م�ؤيديه
والع��امل ،لع��ل �أول هذه اخلط��وات وقف حماربته
والك��ف ع��ن فت��ح امل�س��ارات
لل�ش��عب ال�س��وري،
ّ
للم�سلحني ومترير �شحنات الأ�سلحة �إليهم.
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عــربـي ـ دولي

«عشقي» ..بين مطرقة النُّ خب
الخليجية وسندان ريو دي
جانيرو
اعتق���د �أن���ور ع�شق���ي �ضابط
التطبيع مع الكيان «الإ�رسائيلي»،
�أن ذهاب���ه للق���اء امل�س�ؤول�ي�ن
ال�صهاينة يف فل�سط�ي�ن املحتلة
�إمن���ا يعك�س توجه���ات وخيارات
الأ�شق���اء يف ال�سعودي���ة ودول
اخللي���ج العربي برمّت���ه ،لي�أتيه
اجلواب ال�صادم ل���ه ولأمثاله من
املطبّع�ي�ن؛ �أو ًال م���ن العري�ض���ة
الت���ي وقّعها املئات م���ن ال ُكتّاب
والباحث�ي�ن والطلب���ة يف دول
اخللي���ج العربي ،والت���ي حملت
عنوان «اخللي���ج العربي يرف�ض 
التطبيع م���ع الكيان ال�صهيوين»؛
يف �إ�ش���ارة بالغ���ة الو�ضوح �إىل
رف����ض الزي���ارة الأخ�ي�رة للواء
املتقاعد يف املخابرات ال�سعودية
�أنور ع�شقي .وج���اء يف العري�ضة
ت�أكيد على �أنها «خطوة م�ستنكَرة
ومرفو�ض���ة� ،إذ �إن فيه���ا خرق��� ًا
ملوقف اململكة التاريخي الراف�ض 
لتطبي���ع العالق���ات م���ع الكيان
ال�صهيوين ،ودعمها حلقوق ال�شعب
الفل�سطين���ي» ،مطالِبة احلكومات
اخلليجية باملحافظة على مواقفها
املقاطع���ة للكي���ان ال�صهي���وين،
ومنع كافة �أ�شكال التطبيع ،وعلى
ر�أ�سها املقاب�ل�ات الر�سمية وغري 
الر�سمي���ة م���ع م�س����ؤويل العدو،
ومعاقب���ة كل من يق���وم مبخالفة
ذل���ك ،بناء عل���ى قوانني مقاطعة
الع���دو ال�صهيوين يف دول اخلليج
العرب���ي� ،إ�ضاف���ة �إىل مطالبتهم
باتخ���اذ كافة اخلط���وات الالزمة
لت�شجي���ع مقاطع���ة «�إ�رسائيل»،
و�سحب اال�ستثمارات منها ،وفر�ض 
العقوب���ات عليه���ا �ضم���ن �سياق
حملة « »BDSالعاملية.
�أم����ا ثاني���� ًا فهو تع ُّم����د ان�سحاب
الالعب����ة العربي����ة ال�سعودية جودى
فهمي م����ن مناف�س����ات لعبة اجلودو
ب�أوملبي����اد ريو دى جان��ي�رو ،لعدم
رغبته����ا يف لق����اء «الإ�رسائيلي����ة»
جيل����ى كاهن ،ب����وزن  52كيلو ،على
الرغ����م ن �أنها الأف�ض����ل ،وقد �أتى هذا 
احل����دث بالتزامن م����ع موقف م�رشِّف
كان ق����د اتخ����ذه الوف����د الريا�ض����ي
اللبناين ال�شقيق ورئي�سه �سليم احلاج
نقوال ،ال����ذي رف�����ض ال�سم����اح للوفد
الريا�ضي «الإ�رسائيلي» ال�صعود �إىل
احلافل����ة التي تقلّ الوفد اللبناين من
املدينة الأوملبي����ة يف ريو �إىل �ستاد
«ماراكانا» حل�ضور حفل االفتتاح.
هرول���ة املطبِّعني م���ع الكيان
من نُخَ ���ب ومثقف�ي�ن باال�ستفادة
من االنح���دار الذي يعي�شه امل�شهد
العربي يف ظل الأحداث والتطورات
التي ت�شهدها املنطقة ،يقابله يف
املقل���ب الآخر مزيد م���ن التم�سُّ ك
بق�ضاي���ا الأم���ة ،ويف مقدمته���ا
الق�ضية الفل�سطينية.

رامز م�صطفى
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«االستنزاف» في حلب ..ماذا يريد األميركيون؟

وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي والرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان

 -2التخلّ����ي ع����ن مكافح����ة
ثالث���اً :القدرة عل���ى ت�صميم
ت�شهد معارك حلب مزيداً من الكرّ
والفرّ ،وح�شد اجلهود والقوى ملعركة م�ستقب���ل �سوري���ة ال�سيا�س���ي الإره����اب للتفرغ لإ�سق����اط النظام
�أطل���ق الرئي�س ال�س���وري ب�شار الأ�سد واالقت�ص���ادي كما تريده الواليات ال�س����وري بالق����وة ،وحتقيق الهدف
عليها يوم ًا تو�صي���ف «�ستالينغراد املتح���دة ،وعدم العودة �إىل حالة الثالث دون����ه عقبات كربى تتجلى
يف اخل�سائ����ر الب�رشي����ة واملادية،
�سوري���ة»� ،أي �أن ه���ذه املعرك���ة  -ما قبل عام .2011
بر�أيه � -ستك���ون مقربة املجموعات
أرا�ض
رابعاً :منع حتقيق التوازن يف وتف�ش����ي الإره����اب وحيازته � ٍ
امل�سلّح���ة؛ كما كان���ت �ستالينغراد ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»� ،شا�سع����ة حت����ت �أع��ُي نُ املقاتالت
مقربة قوات هتل���ر الغازية للأرا�ضي ومنع حزب اهلل م���ن زيادة قوته الأمريكي����ة ،كما ح�ص����ل يف العديد
ب�ش���كل يخرق التف���وّق الع�سكري من املناطق العراقية وال�سورية من
الرو�سية.
قبل ،واالجنرار �إىل �رصاع دويل كبري 
ميل���ك الرو����س وحلفا�ؤه���م يف «الإ�رسائيلي».
خام�س���اً :مكافح���ة �إره���اب مع الرو�س عايل التكلفة واملخاطر.
معركة حلب �أرجحية ميدانية ،بدليل
 -3حماول����ة حتجي����م �إي����ران
تكرار الهجوم والغ���زوات واالنتحار «داع����ش» وباق���ي املجموعات
على �أب���واب حلب ،و�سق���وط املئات الإرهابي���ة ح�س���ب الت�صني���ف ملنعها من ك�رس التوازن بينها وبني 
ال����دول الإقليمية الأخ����رى احلليفة
من القتل���ى الإرهابيني من جن�سيات الأمريكي.
وتبدو هذه الأهداف الأمريكية للواليات املتحدة ،و�إعطاء دور �أكرب
متع���ددة ،بينم���ا تت���كل الوالي���ات
املتحدة الأمريكية على املجموعات
لكل م����ن تركي����ا وال�سعودية تبينّ 
خالل احل����رب ال�سوري����ة �أنه جعل
املرتبط���ة بحلفائه���ا الأت���راك
احللف����اء يتمردون عل����ى الواليات
وال�سعودي�ي�ن والقطري�ي�ن خلو����ض 
املتح����دة ويحاولون التفرد ببع�ض 
معركة مف�صلية �ست�ؤدي خ�سارتها �إىل
القرارات الإقليمي����ة ،ما جعل وزير
خ�سارة العديد من الأهداف املرتبطة
اخلارجية الأمريك����ي يقدم بالكثري 
باحلرب ال�سورية.
انتصار النظام السوري
في حلب وتمكُّ نه من إقفال م����ن الوعود ب����دون الق����درة على
وتب���دو الأه���داف الأمريكية يف
�إيفائها.
احلرب ال�سورية متع���ددة ومرتابطة
ومتناق�ضة يف �آن ،وذلك على ال�شكل الحدود التركية  -السورية
�أم����ا اله����دف الأول ،وهو منع
يعني نهاية «المعارضة»
الآتي:
الرو�س من الق����درة على املطالبة
بتقا�س����م نفوذ ج����دي وحقيقي يف
أي
�
أو
�
منع الرو����س
ه���دف
ً:
ال
أو
�
والمجموعات اإلرهابية
ال���ش�رق الأو�سط ،فه����و هدف بات
جهة دولية �أخرى م���ن ك�سب النفوذ
من غري الواقع����ي حماولة احلفاظ
يف ال��ش�رق الأو�س���ط ،وتقا�سمه مع
عليه ،فتحقيق �أي من الأهداف (5-
الوالي���ات املتح���دة :وه���ذا الهدف
 )4-3-2ب����ات يحت����اج �إىل تعاون
�إمنا هو ه���دف ثاب���ت يف ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية ،ويعني منع �أي يف �سوري���ة مرتابط���ة ولكنه���ا رو�سي �أمريكي ،اللهم �إال �إذا ا�ستطاع
قوة دولية من الهيمنة� ،أو �إزاحة نفوذ متناق�ضة يف �آن:
الأمريكي����ون وحلفا�ؤه����م هزمي����ة
الواليات املتحدة يف العامل.
 -1قتال الإرهابيني ب�شكل جدي الرو�����س هزمية ك��ب�رى يف �سورية،
ثاني���اً :املحافظة عل���ى توازن ومكافحتهم والق�ضاء عليهم �سيكون وهذا �أمر من امل�ستبعَ د ح�صوله.
فهم ه����ذه الأه����داف وترابطها
القوى بني الدول الإقليمية املوجودة ل�صال���ح كل من الرو����س والإيرانيني 
يف املنطق���ة ،ومن���ع �إي���ران م���ن واجلي�ش ال�سوري وحلفائه ،ما يعني وتناق�ضه����ا يجع����ل الأمريكي��ي�ن
حتقيق تفوُّق كا�رس للت���وازن مقابل حتقي���ق الهدف اخلام�س على ح�ساب يجنح����ون �إىل تف�ضي����ل ا�ستن����زاف
حلفاء �أم�ي�ركا الإقليميني� ،أي تركيا الأه���داف الأربعة الأوىل التي �ستكون جميع القوى يف �سورية ،وحماولة
من����ع �أي طرف من االنت�صار ،فال هم
بخطر.
وال�سعودية.

�سمحوا حللفائهم مب����د الإرهابيني 
مب����ا يريدون م����ن �صواريخ �أر�ض -
ج����و وغريها م����ن الأ�سلحة ،وال هم
تدخّ ل����وا ع�سكري ًا وجوي���� ًا للق�ضاء
على الإرهاب ب�شكل جدّي ،لكنهم يف
املقابل ا�ستعملوا كل ما ا�ستطاعوا 
من و�سائل ملنع الرو�س وحلفائهم
م����ن االنت�صار ال�ساح����ق وال�رسيع،
وه����و ما ح�ص����ل فعلي���� ًا بعد طلب
الهدنة ،حي����ث ا�ستطاع الأمريكيون
وحلفا�ؤهم ترمي����م القدرة القتالية
للمجموع����ات امل�سلح����ة ال�سورية
خ��ل�ال الهدنة الت����ي فر�ضوها على
الرو�س ،وهو ما �سيجعلهم ي�ضغطون
على �أردوغان لعدم التنازل للرو�س
يف املو�ضوع ال�سوري.
يف النتيج����ة ،ت����درك جمي����ع
الأط����راف �أن معرك����ة حلب �ستكون
معركة مف�صلية يف تاريخ احلرب يف
�سورية ،ف�����إذا انت�رصت املجموعات
امل�سلح����ة و�سيط����رت على حلب -
وه����و �أمر م�ستبعَ د ج����داَ � -ستكون
نك�سة كبرية للرو�س وحلفائهم� ،أما
�إذا انت�رص النظام ال�سوري وحلفا�ؤه
يف هذه املعركة ،وا�ستطاعوا  �إقفال
احل����دود الرتكي����ة  -ال�سورية ،فهذا 
يعني نهاية م����ا �سمي «املعار�ضة
ال�سوري����ة امل�سلحة» واملجموعات
الإرهابية التي تقاتل معها.
من هنا� ،إن �أي���� ًا من املحورَين
املتقاتلَني  ي�صعب علي����ه التنازل
ب�سهول����ة واال�ست�س��ل�ام يف ه����ذه
املعرك����ة ،وهو م����ا �سيعقّد احلرب
ويطيله����ا ،لك����ن الأرجحي����ة تبقى
للجي�����ش ال�س����وري� ،إال  �إذا  �أدّت
ال�ضغ����وط �إىل هدنة �ست�����ؤدي �إىل
خطوط متا�س جديدة يف حلب.

د .ليلى نقوال

www.athabat.net
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بدعم مباشر من الواليات المتحدة وممالك الكاز ..والعدو الصهيوني

 400ألف إرهابي أجنبي قاتلوا في سورية ()4/3
وفق���� ًا لدرا�سة بحثي����ة و�إح�صائية
�ص����درت يف �أملانيا ،ف�إن عدد املقاتلني 
الأجان����ب يف �سوري����ة بلغ ب��ي�ن �شهر
ني�سان  2011ونهاية العام 360 ،2015
�أل����ف مقات����ل� ،أي �أن����ه كان يتوافد �إىل
�سورية ما معدّله �شهري ًا � 6429إرهابي ًا
�أجنبي����اً ،وي�ضاف بالطب����ع �إىل ه�ؤالء
الإرهابي����ون ال�سوري����ون ،والإرهابيون
الذين ذهبوا م����ن لبنان ،والذين يتزايد
يف الآونة الأخ��ي�رة قتالهم ،بحيث مل
يعد ميرّ �أ�سبوع دون �أن ن�سمع عن قتيل
�أو اثنني.
و�إذا اعتربنا �أنه يف العام  2016بد�أ
تراجُ ع دخول الإرهابيني ،لي�ستقرّ على
� 5آالف فقط �شهرياً ،ف�إنه يكون قد دخل
حت����ى نهاية �شهر �آب م����ن هذا العامل
نح����و �أربعني �ألفاً� ،أي ما جمموعة 400
�ألف �إرهابي منذ بداية امل�ؤامرة الكربى
على �سورية.
ب�أي حال ،ف�����إن هذه الدرا�سة التي
ت�شري �إىل �أن الإرهابيني الأجانب جاءوا 
بالتن����اوب ،مبعنى �أنه����م مل يجتمعوا 
دفعة واح����دة ،ف�إنهم حالي ًا يف �سورية
بح����دود � 90ألف �إرهابي ،عدا ال�سوريني 
واللبنانيني ،علم ًا �أن الدرا�سة ت�شري �إىل
مقت����ل �أكرث من � 95أل����ف �إرهابي حتى
نهاي����ة  ،2015ما يعن����ي �أن عدد قتلى
الإرهابيني الأجانب حت����ى هذا ال�شهر
يحتمل �أن يكون ق����د زاد عن � 105آالف
قتيل.
�أما خارط����ة الإرهابي��ي�ن فتتوزع
على خمتلف �أنحاء العامل ،فمن �أوروبا
والواليات املتحدة فاق عدد الإرهابيني 
الوافدين �إىل �سورية الـ� 22ألف �إرهابي،
كان����ت تق����دَّم له����م يف البداي����ة كل
الت�سهيالت والدعاي����ة الالزمة ،وقادت
هذه احلملة وزيرة اخلارجية الأمريكية
واملر�شحة الرئا�سية هيالري كلينتون،
من خالل ما ي�سمى م�ؤمترات «�أ�صدقاء
�سورية» ،حي����ث كانت تعمل كو�سيطة

جنود من اجلي�ش ال�سوري يف اللحظات الأوىل من حترير بلدة كن�سبا يف ريف الالذقية ال�شمايل

(�أ.ف.ب).

لرتوي����ج الإره����اب املنظَّ م �ض����د دولة القوة غري ال�رشعي����ة ،وحكمت ل�صالح اجلي�����ش الرتكي �أكرث م����ن � 350ضابط ًا
هي ع�ض����و يف الأمم املتحدة ،وكقائدة نيكاراغ����وا ،لك����ن الوالي����ات املتحدة وطياراً ،وقد عُ زيت �أ�سباب وفاة بع�ضهم
وموجِّ هة ملجاميع الإرهاب ،لدرجة �أنها بقيادة رونالد ريغن رف�ضت احلكم ،ومل �إىل �أم����ور �أخ����رى يف و�سائ����ل الإعالم
اعرتفت ب�أن الأمريكيني هم من «�أ�سّ �سوا  متتثل لل�رشعية واملحاكم الدولية.
الرتكية.
�أم���ا الع���دد الأكرب م���ن القتلى
داع�ش» ،مبا يذكّرنا فع��ل� ًا بع�صابات
وي�أتي يف مقدمة �أعداد الإرهابيني،
«الكونرتا» �ضد احلكم الوطني التقدمي وفق خريط����ة البلدان التي جاءوا منها الإرهابي�ي�ن فه���و م���ن اجلن�سي���ة
يف نيكاراغوا ،ما �أدى �إىل وقوع �أكرث من �إىل �سورية ،تركيا التي احتلت املرتبة ال�سعودية ،حيث بلغ نحو �ستة �آالف
� 80ألف �ضحية من مواطني نيكاراغوا ،الأوىل بعدد املقاتلني الإجمايل ،وي�شمل قتي���ل ،من �أ�صل نحو � 25ألف �إرهابي
وقد عُ ر�ضت هذه الق�ضية �أمام حمكمة ذل����ك عنا���ص�ر و�ضبّاط ًا م����ن اجلي�ش  �سعودي.
و�إذا كانت هذه الدرا�سة البحثية
الع����دل الدولي����ة ع����ام  ،1986ف�أقرّت واملخابرات الرتكية ،ومنظمة «الذئاب
بجرائ����م الواليات املتح����دة ،وبخرقها الرمادية» ،ومن الرتكم����ان ال�سوريني  الإح�صائية قد �أ�شارت �إىل �رصف �أكرث
للقان����ون الدويل وتفخيخه����ا للموانئ والأتراك يقاتلون مع «جبهة الن�رصة» ،م���ن  45مليار دوالر حتى نهاية عام
ودعمها الع�صابات الإرهابية امل�سلَّحة �أو �شكّلوا تنظيم����ات م�ستقلة يقاتلون  ،2015لتموي���ل الأعم���ال الإرهابية
�ضد احلكومة الوطني����ة النيكاراغوية ،فيه����ا كمقاتلني قادة �أو �أ�سا�سيني ،مثل يف �سورية ،لك���ن الوقائع ت�شري  �إىل
و�أقرّت املحكمة ب�أن وا�شنطن ا�ستخدمت «كتائب تركمان �سورية» ،وقد قُتل من ع�رشة �أ�ضعاف ه���ذا املبلغ ،ويكفي

�أن ن�ش�ي�ر �إىل �أمري قطر ال�سابق ووالد
الأمري احلايل ،ال���ذي �أ�شار مع بداية
احلرب الكونية على �سورية �إىل ر�صد
مئة مليار دوالر �ضد الدولة الوطنية
ال�سورية.
بالإ�ضافة �إىل �أكرث من مئة مليار
دوالر م���ن ال�سعودي���ة ،ناهي���ك عن
حم�ل�ات «الت�ب�رُّ ع» الوا�سعة التي
كان يقوده���ا رجال �أعم���ال و�أثرياء
م���ن «الوهابي���ة» ال�سعودية ،وما
زالوا على نف�س املنوال ،علم ًا �أن هذا 
الإره���اب بد�أ يرت��� ّد �إىل داخل مملكة
الكاز الكربى ب�ش���كل منظَّ م؛ يف �إطار
ال�رصاع املحت���دم على ال�سلطة بني 
ويل العه���د حممد ب���ن نايف وويل
وويل العهد حممد بن �سلمان ،حيث
هذا الأخري يتلقى الهزائم الكربى يف
اليم���ن والعراق وليبي���ا ،بالإ�ضافة
طبع ًا �إىل �سورية ،ما جعله ير ّد ب�شكل
خمتل���ف يف الداخ���ل ال�سعودي ،من
خالل �أعمال �إرهابية متنوّعة� ،سواء
من خالل فاجعت���ي احلج يف العام
املن�رصم� ،أو التفجريات الإرهابية يف
املنطقة ال�رشقية �أو املدينة املنورة..
واحلب���ل على اجل���رار ،وكل ذلك من
�أجل �أن ي�صوّر �أن امل�س�ؤول عن الأمن
الداخل���ي ال�سع���ودي وهو حممد بن
نايف عاجز عن مواجه���ة الإرهاب،
وهو وحده القادر على �ضبط اخلاليا
الإرهابية� ،سواء الن�شيطة �أو النائمة،
�أو العائدة �إىل البالد من ليبيا و�سورية
والعراق ..ما يعني �أننا �سنكون �أمام
موج���ات �إرهابية مت�صاعدة يف �أكرث
من مكان� ،سواء يف الداخل ال�سعودي
�أو خارجه ،ريثما يت�ضح �أفق ال�رصاع
عل���ى ال�سلطة ،خ�صو�ص��� ًا �أن امللك
عليل جداً.
وبقي للبحث �صلة يف حلقة �أخرية

�أحمد زين الدين

تركيا ..هل بدأ عصر االنقالبات العسكرية؟
اتخ���ذ الرئي�س رجب طي���ب �أردوغان والبحرية الرتكية ،التي كانت �سابق ًا حتت الأول �أردوغ���انَ باالنقالب قبل �ساعات من االحتمال يبدو �ضعيف ًا يف هذه املرحلة .به���ا عالق���ات ا�سرتاتيجي���ة ،فرتكيا جزء
�إن املعطي���ات الت���ي ت�شكّل���ت لدى من احللف الأطل�سي ،ال���ذي لديه قاعدتان
بعد االنق�ل�اب الع�سكري الفا�شل يف تركيا �إم���رة هيئ���ة الأركان العام���ة� ،إىل �سلطة بدئه ،وطلب منه مغ���ادرة مقرّ �إقامته يف
العديد من الإجراءات ،منها عمليات تطهري  وزي���ر دفاع البالد ،وعزم على و�ضع وكالة مرم���رة قب���ل االنق�ضا�ض علي���ه لقتله �أو �أردوغ���ان ع���ن م�س�ؤولية �أم�ي�ركا يف هذا  ع�سكريتان يف اجنرليك وازمري� ،إ�ضافة �إىل
وا�سع���ة �شمل���ت القطاعات كاف���ة ،وعلى اال�ستخب���ارات ورئا�س���ة الأركان العام���ة اعتقاله ،والنزول الفوري والوا�سع لل�شعب االنق�ل�اب ،ق���د تدف���ع برتكي���ا �إىل تغيري  من�صّ ات ال�صواريخ ،وهي ماتزال تطمح يف
�إىل ال�شارع يف ا�سطنبول بنا ًء على ن�صيحة �سيا�سته اخلارجية ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق الدخول �إىل االحتاد الأوروبي ،رغم �صعوبة
ر�أ�سها اجلي�ش والأم���ن والق�ضاء والتعليم للجي�ش الرتكي حتت �سلطته املبا�رشة.
وال�صح���ة ،ف�أقدم عل���ى �إيق���اف 25.917
بالأزم���ة ال�سوري���ة ،و�سيبد أ� ه���ذا التغيري  الأمر� ،إمن���ا �ستعمل عل���ى �إيجاد نوع من
لق���د اتخذ �أردوغان م���ن هذا االنقالب دولة �صديقة.
ه���ذه الإجراءات ق���د ال تُغلق الباب با�ستدارة بطيئة نحو �إيران ورو�سيا ،لأنهما التوازن يف العالقات م���ع �أمريكا ورو�سيا
�شخ�ص��� ًا للتحقيق معهم ،ومن���ع � 75ألف ذريع���ة لت�صفية ح�سابات���ه مع خ�صومه،
مواطن م���ن ال�سفر ،وق���ام بف�صل ع�رشات وب�شكل �أ�سا�س مُناف�سه الأبرز والأخطر عليه �أم���ام انقالب���ات �أخ���رى ،خ�صو�ص��� ًا �أن دعمت���ا �أردوغان ،وكذل���ك تقديره ملوقف و�إيران.
الآالف من الأ�سات���ذة والأكادمييني ،و�أقفل فتح اهلل غول���ن ،لأن الفريق الأ�سا�س الذي الأ�سباب اخلارجية التي جتلّت بالرغبة الرئي����س ال�سوري ب�ش���ار الأ�سد ،حيث قال
تركي���ا بعد االنقالب هي غري ما قبله،
ما يقارب من �ألفي مدر�سة ،وف�صل واعتقل اعتمد عليه «حزب العدالة والتنمية» منذ الأمريكي���ة يف جناح هذا االنقالب (�إن مل �إنه رغم العداء ال���ذي و�صل حد الدم بينه وعل���ى �أردوغان �أن يق���ر�أ الأحداث الأخرية
حوال �ست�ي�ن �ألف ًا م���ن الع�سكريني و�أفراد تولّيه احلكم عام  2002تخرّج معظمه من نق���ل يف دعمه) ،نتيج���ة توتّر العالقات وبني نظريه الرتك���ي �إال �أنه دان االنقالب ،جيداً ،و�أن ي�ستخل�ص منها العبرَ  ،ويتعرف
مع �أردوغان يف الف�ت�رة الأخرية ،ب�سبب بينما احللفاء طعن���وه يف الظهر ،وهذا ما �إىل �أ�صدقائ���ه احلقيقي�ي�ن ،ومييّزه���م عن
ال�رشطة والق�ض���اة واملوظفني احلكوميني  مدار�س وجامعات غولن.
واملعلمني ،وثلث اجلرناالت الأتراك البالغ
هذه الإج���راءات القا�سي���ة قد ت�ساعد اخل�ل�اف احلا�ص���ل يف رف����ض املطلب �سينعك����س �إيجاب ًا على الأزم���ة ال�سورية ،حلفائه املخادع�ي�ن ،و�أن يفكّر جيداً فيما
عدده���م  360ج�ن�راالً ،و�أق���ال  94م�س�ؤو ًال �أردوغان يف زي���ادة ت�سلُّطه ،لكنها �ستزيد الرتك���ي باملنطقة العازل���ة ،ويف الدعم ويجعل �أردوغان �أق��� ّل تطرُّف ًا من ذي قبل ،قاله الإمام اخلامنئ���ي يف لقائهما الأخري 
يف احتاد كرة القدم ،ورقّ���ى  99عقيداً �إىل من ح���ذر الأحزاب املعار�ض���ة ،وقد ذكرت الأمريك���ي لأكراد �سوري���ة ،ويف الإنفتاح ويرتاجع عن مقولة �إ�سقاط الرئي�س الأ�سد ،يف �إيران؛ ب�أن «الوهابية» ال �أمان لها.
رتب���ة جرنال ،وقد �أ�ص���در مر�سوم ًا رئا�سي ًا بع����ض املعلومات �أن الأ�سب���اب الرئي�سة الرتك���ي اجلديد على �إيران ورو�سيا ..هذه ح�سب ما نقلت م�ص���ادر مطلعة ،لكنه يف
هاين قا�سم
يق�ضي بنقل قيادة القوات الربية واجلوية لف�ش���ل االنقالب هي يف �إبالغ قائد اجلي�ش  الرغبة الأمريكية قد تتجدد ،و�إن كان هذا  املقاب���ل لن يع���ادي �أمريكا الت���ي تربطه
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أكد تمسكه باتفاق الطائف وطالب بتنفيذه

الفرزلي :مادام السنيورة يسير بمنطق غالب ومغلوب ..فالبلد سيبقى متشنجًا
مترّ الأيام «ثقيلة» على اللبنانيني،
رغ���م اله���دوء الأمن���ي ال���ذي يتنعم به
املواطن���ون مقارن���ة مب���ا يح�ص���ل من
حولهم من ت�صدعات �أمنية ،فامل�ؤ�س�سات
الد�ستورية ال تعمل ،واحلوار بني الأقطاب
ال�سيا�سية هدفه تقطي���ع الوقت بانتظار
الفرَج.
يف لبنان ،هي���كل الدولة «م�شلّع»،
وال�شعب تائ���ه «ال حول له وال قوة له»
ل�صنع التغيري� ،أم���ا �أر�ض لبنان فيط�ؤها
�أكرث من مليون ون�صف نازح �سوري ،و�أكرث
من � 500ألف الج���ئ فل�سطيني ،بانتظار
حل الق�ضايا املعلَّق���ة ،على �أمل انق�شاع
الغبار عن ب�صرية بع�ض القوى ال�سيا�سية
التي تربط رهاناتها مب�صري غبار معارك
اجلوار..
عن هذه الأحوال والتغيرّ ات ،حاورت
جريدة «الثب���ات» نائب رئي�س املجل�س
النيابي الأ�سبق �إيلي الفرزيل ،و�إليكم �أبرز
ما قال:
مواق���ف النائب ال�سابق �إيلي الفرزيل
على حالها ،وال م���كان للم�ساومة عليها
قيد �أمنلة ،لأنها عل���ى عالقة بامل�صلحة
اال�سرتاتيجية العليا للم�سيحيني ،بر�أيه،
حلحلة الأم���ور تبد�أ مبعاجل���ة الأ�سباب
ال بالأعرا�ض اجلانبي���ة والنتائج ،يقول:
ت�صحي���ح االعوج���اج يك���ون بتفعي���ل
ال�رشاك���ة الوطنية احلقيقي���ة يف البلد،
ووقف التعامل مع امل�سيحيني على �أنهم
«تفلي�س���ة» من قبل �رشيحة �أ�سا�سية يف
البلد ،كما اعتادوا منذ اتفاق الطائف.
يعترب الف���رزيل �أن اال�ستم���رار على
و�ضعية اعتب���ار امل�سيحيني «تفلي�سة»
م���كان الداء الذي يعاين منه لبنان ،ي�ؤكد
�أن الأم���ور ل���ن ت�ستقي���م �إال با�ستعادة
امل�سيحيني حقوقهم الد�ستورية امل�سلوبة،

بغ�ض النظ���ر عن اال�ستحق���اق الرئا�سي
وبور�ص���ة الت�أيي���دات النيابي���ة لأي من
املر�شحني الأقوياء ،ويقول :لنرتك م�س�ألة
انتخ���اب الرئي�س جانباً ،مل���اذا ال حتل
م�س�ألة قانون االنتخاب مادام اجلميع يقرّ
ب�رضورة تغيري قانون ال�ستني؟ �ألي�س لأنه
يزيل و�ضع اليد على متثيل امل�سيحيني؟
نعم ،هناك حقوق د�ستورية م�رسوقة
ومنهوبة من امل�سيحيني ،والفريق الناهب
ال يريد �إعادته���ا لأ�صحاب احلقوق ..هذه
باخت�ص���ار �شدي���د �أزمة لبن���ان الفعلية
اليوم ،بر�أي الفرزيل.

ال�شروط الرئا�سية لن ي�ضعها
«امل�ستقبل»
ن�س�أل نائب البق���اع الغربي الأ�سبق
عم���ا �إذا كان الوقت ما زال يخدم الفريق
الراف�ض �إعادة احلقوق املنهوبة� ،سيما �أن
«تيار امل�ستقبل» يُ�ستن���زف ب�شدة ،ير ّد

الفرزيل :ال يهمّني ما يح�صل لدى الفريق
املقابل ،قب���ل ح���رب « ،1975املارونية
ال�سيا�سية» رف�ض���ت تعديالت د�ستورية
ب�سيطة ،وكانت �أي�ض ًا تُ�ستنزَف ،وح�صل ما
ح�صل فيما بعد ..املطلوب قبل �أي حتليل
االعرتاف والإقرار ب�أن احلقوق الد�ستورية
للم�سيحيني م�رسوق���ة ،لأنه بذلك وحده
ميكن للم�سائ���ل �أن ت�سل���ك طريق احلل؛
بو�ضعها على ال�سك���ة ال�صحيحة� ..أ�صل
العلّة اليوم تكمن يف وجود �رسقة داخل
املجل�س النيابي؛ بتزوير الإرادة ال�شعبية
بقوان�ي�ن معوجّ ة �سابق���اً ،ومتديد لنواب
انته���ت وكالتهم حالي���اً ،وبالتايل هناك
عملية ا�ستيالء على ال�سلطة غري قانونية
يجب و�ضع حد لها.
ويق���ول الف���رزيل :ليع���رف القا�صي
والداين ا�ستن���اداً �إىل �أكرثية نيابية �آتية
بقان���ون جمح���ف بح���ق امل�سيحي�ي�ن،
ون���واب مم���دَّد له���م بخ�ل�اف الد�ستور،
�رشوط اللعب���ة الرئا�سي���ة (التي ّ
تخ�ص
امل�سيحي�ي�ن واملوارنة) لن ي�ضعها فريق
�سيا�سي يهيمن وي�رسق ويغت�صب حقوق
امل�سيحيني الد�ستورية.
يرف�ض الفرزيل اجرتاح احللول لأحد،
وي�ؤك���د لـ«الثب���ات» �أن تو�صيف الواقع
ب�شفافية ومو�ضوعية يد ّل �أ�صحاب الإرادة
الطيب���ة ب�سهول���ة �إىل اج�ت�راح احللول
املنا�سبة والواقعية ،يقول موجِّ ه ًا حديثه
للمواطن�ي�ن� :أي تف���ا�ؤل تُظهرونه عليكم
بن���اءه على ��ش�رط ت�صحي���ح ال�رشاكة
الوطنية ..امل�س�ألة غري خا�ضعة ملن�سوبي
العواطف ال�شخ�صي���ة وامل�صلحة الآنية،
وبالت���ايل ف����إن حلحلة الأم���ور معلّقة
ب�سب���ب تعنُّ���ت الطرف الث���اين ،الراف�ض
�إعادة احلق���وق الد�ستورية امل�رسوقة �إىل
�أ�صحابها ،ومادام الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
ي�أخذ «تي���ار امل�ستقب���ل» �إىل توجّ هات
اال�ستئث���ار والتعن���ت وال�س�ي�ر مبنط���ق
غالب ومغلوب ،فالبلد �سيبقى مت�شنجاً،
والد�ستور �سيبقى م�شلّع��� ًا ومعلّق ًا وغري
منتظم..
ن�س����أل الفرزيل عن ارتب���اط مواقف
«امل�ستقبل» بتعليمات اململكة العربية
ال�سعودي���ة ،واعتبار البع�ض �أنه ال ميكنه

ليعرف اجلميع ،امل�سيحيون لي�سوا
حتميله �أكرث مما على مقدوره �أن يحتمّل،
يجيبنا على الفور :ال عالقة يل مبو�ضوع رجال �أعمال يعت�ب�رون لبنان «خيمة»
ارتباط���ه بال�سعودي���ة ،ل�س���ت خمت�ص ًا لتحقي���ق م�صاحله���م ،نح���ن مواطنون
بت�رشيح واقعه ،ال �أري���د مراعاة ظروفه ،متجذرون يف هذا الوطن ،ولنا تاريخنا،
فليتف�ضّ ل «امل�ستقب���ل» ويراعي ظروف ولن نفرّط ب���ه ،ف�إم���ا �أن تتوفر ظروف
«الكرامة» مع هذا التاريخ وهذه الأر�ض
امل�سيحيني التي تت�آكل يف امل�رشق.
امل�س�أل���ة وا�ضح���ة بالن�سب���ة �إىل الت���ي ا�سمه���ا «لبن���ان»� ،أو ال� ..أما ما
الف���رزيل ،يقولها بو�ض���وح :هناك �رسقة يرتت���ب عن ذلك من �أم���ور فال يعنيني..
لـ 22نائب ًا م�سيحي ًا من قبَل «امل�ستقبل» ،يقول الفرزيل :املعادلة وا�ضحة بالن�سبة
ه����ؤالء النواب مفرو�ض���ون بحكم قانون لنا ،نح���ن متم�سكون باتف���اق الطائف،
جائر عل���ى بيئته���م امل�سيحي���ة ،هذه ونطالب بتنفي���ذه ،لكن �إذا الفريق الآخر
اال�ستفادة وال�رسقة يجب �أن تتوقفا ،كون ال يري���د تطبيقه م���اذا عل���ي �أن �أفعل؟
ال �أح���د ي�س�ألن���ا ع���ن خياراتنا يف هذا
هذا االمتياز غري ال�رشعي انتهى.
وم���اذا �إن بقي ه���ذا التعنُّت من قبَل املجال ،وال �أح���د يهددنا ب�أي �شيء ،كل
جناح ال�سنيورة ،ير ّد الفرزيل :ال تعنيني اخليارات مطروحة ،مبا فيها «الفدرلة»..
م�ش���اكل «امل�ستقب���ل» الداخلي���ة على �شخ�صي ًا ال �أعرف �إىل �أين �ستتجه الأمور،
الإطالق ،لي����س عل ّي ح ّل �شيء ،م�صلحته لكن �أع���رف جيداً �أنني لن �أقبل بالو�ضع
ه���و من يحدّدها ،ال �أري���د ن�صحه ب�شيء ،القائم.
�إذا كان الآخر يريد ح ًال فليقدّمه ،لأن
ولكن بر�أيي البيئ���ة امل�سيحية ميكن �أن
بغ�ض النظ���ر عن تعنّت مطال���ب امل�سيحيني حُمقّ���ة ،يقول :على
حت ّل امل�س�أل���ةّ ،
ال�سارق �إعادة ال�رسقة لتنتظم الأمور ،ولن
«امل�ستقبل».
هنا ن�س�أله ع���ن املطلوب بخ�صو�ص نقبل بتخفيف ن�سبة ال�رسقة ..وهنا �أتوجّ ه
امل�سيحيني ،يق���ول� :إذا ثبت �أن الأمور لن بكالم���ي �إىل الزعام���ات امل�سيحي���ة� :إن
الت�آمر على ا�ستعادة احلقوق الد�ستورية
خط�أ ا�سرتاتيج���ي ،لأن له تبعات خطرية
على الأجيال الالحقة ،و�أي تالعب ب�ش�أنه
يفر�ض بالت�أكيد لعنة التاريخ عليهم.
الفرزلي :إشعال الساحتين
ي�ضيف الف���رزيل :اال�ستحقاق �آتٍ ومل
السورية والعراقية هو لقتل يع���د ببعيد ،ونح���ن على م�شارف���ه� ..أي
�شخ�صية م�سيحية ت�ساير ومتا�شي قانون
أكبر عدد من اإلرهابيين ..وعند ال�ست�ي�ن ،الذي هو رمز اال�ستتباع والت�آمر
على امل�سيحيني ،فه���و قائد مت�آمر على
إغالقهما ستُ فتح ساحات
�شعبه وم�ستقبلهم ،كائن ًا ما كائناً ،و�سواء
شمال أفريقيا أو الخليج
كان قائداً �أم راهباً.

«�ساي�س بيكو» جديد
ت�ص���ل �إىل ا�ستعادة احلق���وق الد�ستورية
باملراهنة عل���ى الوقت لإع���ادة عقارب
ال�ساعة �إىل ال���وراء ،واجرتاح حلول على
ح�س���اب امل�صلحة العلي���ا للم�سيحيني،
فعل���ى امل�سيحيّ�ي�ن التوج���ه ف���وراً �إىل
«جتذير ال�رصاع»؛ ب�إعادة النظر باتفاق
الطائ���ف ،وطرح «امل�ؤمت���ر الت�أ�سي�سي»
على ب�ساط البحث.

ممنوع التهويل على امل�سيحيني
وماذا عن التهويل بعظائم الأمور ،ير ّد
الفرزيل :ال قيمة لتهويلهم ،نعم� ،سنطرح
�إعادة النظ���ر باتفاق الطائف مهما كانت
النتائج ،بالن�سب���ة �إىل امل�سيحيني لي�س
من حتته���م «حتت» ليخ�ش���وا ال�سقوط،
ولي����س من قعر يف القعر الذين يجل�سون
في���ه� ..أن يعي����ش امل�سيح���ي مهمَّ�ش��� ًا
وم�ستتبَع ًا وعلى قاع���دة انتظار الفتات
ال���ذي �سيوزّعه الآخرون عليه قائم ،مباذا
تهددون امل�سيحي؟ بالتهجري ،بالغربة..؟
«ما التهجري حا�ص���ل ،وال�شعور بالغربة
حا�صلة»..

يعترب الفرزيل �أن ال�رصاع يف �سورية
دويل بامتي���از� ،س���واء جله���ة العنا�رص
امل�ستخدَمة �أو املفاو�ضات ،يقول :رو�سيا
و�أم�ي�ركا يت�صارع���ان يف �سورية ،ونحن
على م�ش���ارف «�ساي�س بيك���و» جديدة
لتوزي���ع مناطق نفوذ جدي���دة ،الفرن�سي
والإنكلي���زي �ش���اخ دورهم���ا ،مو�سك���و
ووا�شنط���ن هما املعنيان يف هذا ال�رصاع
الكب�ي�ر يف املنطقة ،وبالت���ايل بانتظار
�أن يتحقق االتف���اق الكبري بني الطرفني،
فال��ص�راع م�ستمر ،بالرغم م���ن النتائج
الت���ي يحدده���ا املي���دان كحقائق على
الطاولة..
بر�أي الفرزيل ،الإيحاء الدويل للتمييز
ب�ي�ن «داع����ش» و«جبه���ة الن��ص�رة»
«تفن» مق�صود من
و«�أحرار ال�شام» كلّه نُّ
الدول الكربى لإبقاء املنطقة م�شتعلة يف
�ساحاته���ا ،وال�ستثمار الأزمات امل�شتعلة
«جيوبوليتكي���اً» �أوالً ،وقت���ل �أكرب عدد
م���ن الإرهابيني يف ال�ساحت�ي�ن ال�سورية
والعراقي���ة ثاني���اً ،وعند �إغ�ل�اق هاتني
ال�ساحت�ي�ن �سيتم فتح �ساحات �أخرى يف
�شمال �أفريقيا �أو اخلليج..

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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الشيخ جبري يحاضر حول فكر السلفية ومنهجها

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي حما�ضرته يف مقر املركز اال�ست�شاري للدرا�سات

نظّ���م املرك���ز اال�ست�ش���اري للدرا�س���ات
والتوثيق ندوة حتت عن���وان« :ال�سلفيات القتالية
املتطرف���ة ..الفك���ر واملنهج ..االجتاه���ات وجتارب
معا�رصة حا�رض فيها كل من ال�شيخ د .عبد النا�رص
جربي ،ود .حممد مرت�ضى ،ود� .أحمد ملي ،ود .يو�سف
طباج���ة ،ود .عل���ي ف�ض���ل اهلل ،ود .يحيى فرحات،
وح�سام مطر.
من جهته حت���دّث ال�شيخ جربي ع���ن الظروف
التاريخي���ة لن�ش�أة ال�سلفي���ة ،و�أ�س�سها واجتاهاتها،
م�ش�ي�راً �إىل �أن ال�سلفية ظاه���رة دينية واجتماعية
و�سيا�سي���ة ،وال�سلفي���ون انطلقوا كله���م من �أ�س�س
ال�رشيع���ة الإ�سالمية؛ الكتاب وال�سن���ة ،ومن �سرية
الر�س���ول عليه ال�س�ل�ام و�أ�صحابه وم���ن �سار على
نهجه���م ،لأنهم التزموا مقا�صد ال�رشيعة يف �أمورهم

في الذكرى العاشرة لالنتصار
براعم «حركة األمة» زارت أضرحة الشهداء

رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا
تحتفل بعيد الجيش اللبناني

رئي�س رابطة �شباب البقاع الغربي ورا�شيا خالد الأحمد يلقي كلمته

الطفلة �آالء معطي تلقي كلمتها يف رو�ضة ال�شهيدين

ملنا�سب���ة الذك���رى العا��ش�رة
لالنت�ص���ار على الع���دو ال�صهيوين،
زارت ثلّة من براعم «حركة الأمة»،
رو�ضة �شه���داء املقاومة اال�سالمية
 الغبريي ،وو�ض���ع الأطفال الورودعل���ى �أ�رضحة ال�شه���داء ،حيث كان
يف ا�ستقباله���م وفد م���ن الهيئات
الن�سائية يف هيئ���ة دعم املقاومة
الإ�سالمية ،وعدد من �أبناء ال�شهداء.
الطفل���ة �آالء معط���ي �ألقت كلمة

با�س���م الرباعم جاء فيه���ا :التحية
وال�سالم م���ن �أطفال بريوت عا�صمة
املقاوم���ة والتحري���ر� ،إىل ال�شهداء
الذين �ضحّ وْا بدمائه���م من �أجل �أن
نعي�ش بكرامة.
التحي���ة ك ّل التحية م���ن براعم
حركة الأمة �إىل الأب والقائد �سماحة
ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل.
التحية �إىل القادة الكبار الذين قدّموا
حياتهم لنحيا نحن ال�صغار ..والكبار..

¡ ال�شي���خ ماه���ر حمود اعت�ب�ر �أن �أف�ضل ما ميك���ن �أن يفعله
ال�سيا�سي���ون يف لبنان يف املرحل���ة الراهنة  هو احلوار ،لكن
املتحاورين يعلم���ون �أن احلل لي�س على طاولة احلوار ،ولي�س
يف لبنان ،فاحللول ت�أتي من اخلارج ،وح�سب املرحلة.
جتم��ع العلماء امل�س��لمني ،برئا�س��ة رئي�س
¡ وف��د علمائ��ي من ّ
الهيئة الإدارية ال�ش��يخ د .ح�س��ان عبد اهلل ،زار �سفري اجلمهورية
العربي��ة ال�س��ورية د .علي عب��د الكرمي علي ،وعق��ب اللقاء اعترب
ال�ش��يخ عبد اهلل �أن «اللقاءات التي تتم بني م�س���ؤولني �سعوديني
�سابقني وم�س�ؤولني �صهاينة� ،أثبتت �أن اخلط املعادي للمقاومة
ك�ش��ف عن انتمائه ملحور ال�ص��هاينة ،وهذا ما يجب �أن يت�ض��ح
ل��دى �أبناء الأمة التي ال ميكن �أن تعترب ال�ص��هاينة �إال �أعداء لها
كي يحددوا خياراتهم».

الدينية والدنيوية ،و�آمنوا �إميان ًا عميق ًا ب�أن ما جاء
به الإ�سالم من تعاليم دينية واجتماعية و�سيا�سية
واقت�صادي���ة و�أخالقي���ة ه���ي التي حقق���ت العدل
وامل�س���اواة والف�ضيل���ة ل�سائر النا����س ،كيفما كان
جن�سهم ولونهم وو�ضعهم االجتماعي..
و�أكد �سماحته �أن حر����ص ال�سلف ال�صالح على
تطبيق التعالي���م الإ�سالمية هو الذي جعل ال�صفوة
من العلم���اء وامل�صلحني والدعاة امل�سلمني يف كل
زمان ومكان يعت�ب�رون �سرية ال�سلف ال�صالح قدوة
ومثا ًال يف تطبيق مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،الفت ًا
�إىل �أن ما ن�شاه���ده الآن يف املجتمعات الإ�سالمية
من ظلم وحرمان لي�س من روح الإ�سالم� ،إمنا هو من
عم���ل الذين �أرادوا �أن يحققوا لأنف�سهم الت�سلُّط على
العباد والتعبّد والتحكُّم يف رقابهم.

�إن ت�ضحياتك���م �سي�سجّ له���ا
التاريخ ،و�ستتوارثه���ا الأجيال يف
حكايات البطولة وال�رشف والكرامة.
لق���د قدّمت���م الغ���ايل والنفي�س،
و�ضحيتم ب�أنف�سكم دفاع ًا عن كرامة
الأمة .انت�رصنا عام  2006على العدو
ال�صهيوين والي���وم ت�سطّر املقاومة
االنت�ص���ارات على الع���دو التكفريي
و�ستنت�رص ب�إذن اهلل.

ملنا�سبة الذك���رى الواحد وال�سبعني لعيد اجلي����ش اللبناين ،وبرعاية قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،مم َّث ًال بالعقيد الركن ح�سني �رشف ،نظّمت «رابطة
�شب���اب البقاع الغرب���ي ورا�شيا» ،وبالتعاون مع احتاد بلدي���ات ال�سهل ،حف ًال
خطابي��� ًا يف �صالة الأفراح يف منطق���ة غزّة بالبقاع الغرب���ي ،ح�رضه ال�شيخ
عدنان نا�رص ممث ًال �سماحة مفتي زحلة والبقاع ،وممثلون عن الأحزاب والقوى
ال�سيا�سية الوطنية والإ�سالمية.
كلم���ات االحتفال �أ�شادت بال���دور الريادي للجي�ش اللبن���اين؛ �صمام الأمن
والأم���ان ووحدة الوطن ،ودعت �إىل التفاف اجلميع ح���ول م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية
الوطنية ،لتبقى احل�صن املنيع يف الدفاع عن �أمننا وا�ستقرارنا ،وب�سط �سلطتها
على كل تراب الوطن.

¡ اللجن���ة ال�شبابية الطالبية يف حرك���ة الأمة �أ�شادت مبوقف
البعثة اللبنانية �إىل �أوملبياد الربازيل حيال بعثة كيان العدو
ال�صهي���وين ،من ِّوهة مبوقف رئي�س الوف���د الأ�ستاذ �سليم نقوال
�صد البعثة ال�صهيونية ومنعها من ال�صعود �إىل احلافلة.
ال���ذي ّ
ودعت اللجنة الالهثني وراء التطبيع مع ال�صهاينة؛ �أعداء الأمة
وفل�سط�ي�ن والإن�سانية� ،إىل االقتداء بالبعثة اللبنانية ،مطالبة
احلكومة اللبنانية بتكرميهم على موقفهم امل� ِّرشف.
¡ ال�ش��يخ ماه��ر عبد ال��رزاق؛ رئي�س حركة الإ�ص�لاح والوحدة،
ا�س��تنكر التق��ارب ال�س��عودي ال�ص��هيوين ،معت�براً �أنه م��ن العار
ح�ص��ول �أي تفاهم بني من يد ّن�س املقد�س��ات ويقتل امل�س��لمني
وبني ال�سعودية ،مطالب ًا الأمة العربية واال�سالمية برفع ال�صوت
الراف�ض لأي تقارب بني ال�صهاينة والدول العربية.

¡ ال�شي���خ ح�سام العيالين ر�أى �أن موق���ف �أع�ضاء بعثة لبنان
امل�شارك���ة يف �أوملبياد «ري���و» ،وت�صديهم لأع�ض���اء البعثة
«الإ�رسائيلية» ،جريء وعم���ل بطويل �شجاع مقاوم يعبرّ عن
ثقافة املقاومة لدى ال�شعب اللبناين ،داعي ًا احلكومة اللبنانية
�إىل تنظيم حفل ا�ستقبال يف املطار لأع�ضاء البعثة عند عودتهم
وتهنئتهم على هذا املوقف.
¡ جبهة العمل الإ�س�لامي دعت �إىل العمل على انتخاب رئي�س
قوي للجمهوري��ة اللبنانية ،ميتلك القاعدة ال�ش��عبية والتمثيل
النياب��ي ،وم��ن ث��م �إق��رار قان��ون جدي��د لالنتخاب��ات عل��ى
قاعدة الن�س��بية ،كي يحقق �ص��حة التمثي��ل والعدالة والتوازن
وامل�ساومة.
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تنازالت يجب أال تقدميها للشريك
قد تعتقد بع�ض الفتيات �أن فر�صة
�إيجاد ال�رشيك املثايل �صعبة املنال،
ل���ذا فقد يتّخ���ذن بع����ض القرارات
ويتنازلن ع���ن بع�ض املبادئ ،حتى
يحافظن على فار����س �أحالمهن من
وجهة نظرهن.
لك���ن االخت�صا�صي�ي�ن الرتبويني
والنف�سيّ�ي�ن يحر�ص���ون على تقدمي
الن�صائ���ح يف م���ا يخ����ص الأ�شياء
التي يجب �أن تقدمي فيها تنازالت،
والأ�شياء التي يجب �أال تقدِّمي فيها
تنازالت ،ومنها:
 -1ق�ضاء الوق���ت معاً� :أن تكونا
متزوجني هذا ال يعن���ي �أن عليكما
ق�ض���اء كل دقيق���ة مع���اً ،لأنَّ هذه
الطريق���ة جتل���ب املل���ل للحي���اة
الزوجيَّة ،فمن امل�ؤك���د �أنَّ كل واحد
منكما له �أ�صدقاء ،فعليكما �أن توحّ دا
الت���وازن ال�سليم ب�ي�ن الوقت الذي
تكونان في���ه مع بع�ضكما ،مثل يوم
معني يف الأ�سبوع ،ويف الوقت نف�سه
تكون هناك م�ساحة من احلريَّة لكل
واحد للخروج مع الأ�صدقاء.
 -2ال تدعي���ه يتحك���م ب���ك :ال
تدعي حبَّك ل���ه يعميك ،بل حتكمي
مب�شاع���رك وال تدعي���ه يتحكم فيك،
فالعالق���ة العاطفيَّ���ة الناجحة هي
العالق���ة الت���ي تُبنى عل���ى احلوار
والنقا�ش البنّاء ،والقرارات الكبرية ال
بد �أن ُتتّخذ بالتفاهم بينكما.
 -3ال تخف�ضي �رشوطك� :أي فتاة
لديها ��ش�روط �رضوريَّ���ة يف �شاب
�أحالمها ،ف�إن كان ال�شاب ال ي�ستويف
ال�رشوط املوج���ودة يف الئحتك ،ال
ت�ساومي���ه ،وال ت�شع���ري بالذنب �أو
تلومي نف�سك الت���ي ال تر�ضى ب�أقل
مما ت�ستحقني.
 -4اختالف املزاج يف النوم :رمبا
يحبُّ الزوج النوم يف الظالم احلالك،
و�أن���ت تريدين نوراً خافت���اً ،فعليك

ِ
أنـت

التو�صل �إىل حلٍّ ،مثل �أن ي�ضع قناع ًا
ّ
على عينيه.
 -5العالق���ة احلميميَّ���ة� :أن���ت
تف�ضّ ل�ي�ن العالقة احلميميَّة مرَّة يف
الأ�سب���وع ،وهو يري���د املزيد ،و�أنت
لديك م�شكل���ة هورمونيَّة �أو عاطفيَّة
�أو تع���ب نف�سي� ..أن���ت بحاجة �إىل
�أن ت�رشح���ي له الو�ض���ع ،ويجب �أن
تتوجه���ي �إىل الع�ل�اج ،و�إذا مل تكن

لديك م�شاكل �صحيَّة �أو نف�سيَّة يجب
�أن ت�صلي �إىل ح��� ٍّل ير�ضي الطرفني،
من خ�ل�ال احلوار مع���ه يف الوقت
املنا�سب ،لكيال ي�شعر باالنزعاج.
 -6تربية الأبناء :يجب �أن يكون
هن���اك تفاه���م يف اتب���اع �أ�سلوب
معينّ يف الرتبية ،من خالل توزيع
امل�س�ؤوليات بني الأب والأم ،فهناك
�أ�شياء م���ن حقك توجي���ه وعقاب

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

صغيراتنا ..ولباس الحشمة
تته���اون الكثري من الأمهات بلبا�س بناتهن
ال�صغريات؛ اللبا�س الع���اري والق�صري ،بحجة
�صغ���ر �سنّهن وع���دم بلوغهن �س���ن التكليف
ال�رشع���ي ،حتى �أ�صبحنا ال مني���ز بني بناتنا
وغريهن يف الأماك���ن العامة ،و�إنه لأمر جدير
�أن ينبَّه منه؛ خلطره بالعناية واالهتمام لعدة
�أمور ،منها :
م���ن املعلوم �أن من �ش���بّ على �شيء �شاب
علي���ه ،وهذه الن�ش����أة على مالب����س التعري
والتبدل �ست�ؤثر حتم ًا عل���ى هذه الطفلة ،لأن
هذه الفرتة الزمنية م���ن �أه ّم الفرتات ،وعليها
يكون ت�شكيل �شخ�صي���ة الطفلة وبنا�ؤها؛ كما
عليه �إجماع املربني.
البن���ت يك���ون بلوغها ع���ادة يف املرحلة
االبتدائي���ة ،ويعن���ي ذلك �أنها تك���ون مكلَّفة،
وعليه ،تلزَم بجميع �أوامر ال�رشع؛ من العبادة
واحلج���اب وغري ذل���ك ،ومن هن���ا فالوالدان

�أبنائك عليها ،و�أ�شياء له هو احلق
بها ،فال تتنازيل عن حقك يف تربية
�أبنائك وترتكي كل امل�س�ؤوليَّة عليه.
 -7ديكور املن���زل :يف كثري من
الأحيان يتدخل ال���زوج يف ديكور
املنزل ،الذي من املفرت�ض �أن يكون
مملكة الزوج���ة ،فعليك �أن تقنعيه
�أي�ض���اً ،فال ب�أ�س ب����أن تختارا مع ًا
وتتناق�ش���ا حول الأث���اث والألوان

وتوزيع الأ�شياء يف املنزل ،فبع�ض
الأزواج عنيدون وال بد من �إعطائهم
الفر�صة يف امل�شاركة.
 -8ال ت�ضح���ي ب�أ�صدقائ���ك من
�أجله :ين�شغل وقتك كله يف العادة
بني العمل ومع �أ�صدقائك ،وعندما
يدخ���ل �شخ�ص جدي���د �إىل حياتك
علي���ك �إيجاد الوق���ت املنا�سب له،
��ش�رط �أال يكون ذل���ك على ح�ساب
الوق���ت الذي تق�ضينه مع �أ�صدقائك
�أو عائلتك ،فحياتك ال تقت�رص عليه
ه���و فقط ،ففي ح���ال �إن مل تنجح
العالق���ة بينكما لن يبق���ى �سوى
الأ�صدقاء والعائلة.
 -9العالقة م���ع �أهل الزوج :كل
حياة يف بدايتها �صعبة ،لكن يجب
�أن تر�سم���ي لنف�سك خمطط ًا معين ًا
ت�سريين عليه من �أول الطريق ،مثل
تلبي���ة املنا�سب���ات العائليَّة ،و�إذا
كان هناك ي���وم ثابت يف الأ�سبوع
مع عائلة الزوج فه���ذا يُع ُّد �ضمن
�صل���ة الرح���م ،ويف املقاب���ل مع
عائلتك � ،مَّإن���ا ال تتنازيل عن حقك
يف ع���دم التدخ���ل يف حياتك مع
زوج���ك و�أبنائك ،حتى لو �سمح هو
لهم بهذا احلق .كوين ذكيَّة و�أقنعيه
�أنَّ ل���كل �إن�س���ان حيات���ه اخلا�صة
داخل منزل���ه؛ يديره���ا بالطريقة
التي تريحه ..كوين لطيفة وحازمة
يف الوقت نف�سه ،ف����إنَّ �أكرث خراب
املنازل ي�أتي ب�سبب التدخالت.
و�أخ�ي�راً ،وهو امله���م ال تقدمي
تنازالت با�سم احلبِّ تغ�ضب اهلل عز
وجل وتُ�سقط���ك من عني املجتمع،
ويجب �أن تعلمي �أنَّك �أنت الوحيدة
التي تعرف متى تتنازلني ،ويف �أي
املواقف ،وما الذي ي�ستحق التنازل
والذي ال ي�ستحق.

لباقات تناول الخبز
�سيواجهان معه���ا نقلة كبرية بني ما اعتادت
عليه �سابق ًا وما يطالبها به الأهل الحقاً ،ومن
هنا حتدث الفجوة ويكون التمرّد وكرثة �شكاية
الأم م���ن عدم ان�ضب���اط ابنته���ا يف اللبا�س
واحلجاب ،وم���ا علمت �أنها كان���ت �سبب ًا من
�أ�سباب هذا التمرّد والع�صيان .
ه���ذه املظاه���ر وُج���دت حت���ى يف �أ��س�ر
م�ستقيم���ة ،وال �ش���ك �أن الأم ال�صاحلة ينبغي
عليه���ا �أن تُع ّد ابنتها وتغر����س فيها االعتزاز
بالإ�سالم ،وحتر�ص على بناء �شخ�صية متزنة،
متثل �صورة م�رشفة للأ�رسة امل�سلمة خ�صو�صاً،
والعربية عموماً.
هذا غزو ماكر وخفي ي�ستهدف �أُ�رسَنا واجليل
ال�صاعد لي�ألف ه���ذه امل�شاهد ويعتادها ،ولذا
ينبغي نبذه وطرحه وك�شف عواره ..ومما ي�ؤكد
ذلك التفنن ال���ذي �أ�صبحنا ن�شاهده يف �ألب�سة
وحجاب ه�ؤالء ال�صغريات ب�شكل الفت للنظر .

يحر����ص كثري من النا����س على �أن
يدخ���ل الإتيكي���ت يف �صل���ب حياتهم
اليومي���ة؛ من �أتف���ه التفا�صيل و�صو ًال
�إىل الأمور الهام���ة والكبرية ،من بينها
تناول الطعام ب�شكل عام ،واخلبز ب�شكل
خا�ص ،مل���ا لهذه القواعد والأ�صول من
انعكا����س وا�ضح للم���رء يف املجتمع
و�أمام الآخرين.
يف ه���ذا ال�سي���اق ،ي���رى خ�ب�راء
الإتيكيت ��ض�رورة م�سك اخلبز ب�إ�صبع
كلتا اليدين ،ث���م يتم قطع اجلزء الذي
�سيتم تناوله مبا�رشة ،م�شددين على �أن
ال يرفع اخلبز بكامله �إىل الفم ويُق�ضم؛
على اختالف �أنواعه.
وين�صح االخت�صا�صي���ون ب�رضورة
جتنّ���ب قطع اخلبز با�ستخ���دام �أ�صابع
الي���د الواحدة� ،أو تقطي���ع اخلبز لقطَ ع

�صغرية وتركه���ا يف ال�صحن ،معتربين
�أن م���ن غري الالئق ق�ض���م اخلبز بالفم
ومن ثم �إرجاعه �إىل الطبق.
ويدعو خرباء الإتيكي���ت �إىل جتنّب
اقت�س���ام قطع���ة اخلب���ز و�إرجاعه �إىل
�سلّ���ة التقدمي م���رة �أخ���رى ،م�شدّدين
على ��ض�رورة جتنّب و�ضع اخلبز داخل
طبق ال�شورب���ة �أو ا�ستخدام قطعة خبز
المت�صا�ص ال�صل�صة.
ويلفت اخت�صا�صيو اللباقات �إىل �أن
اخلبز ال ي�ؤكل على طريقة ال�سندوي�ش،
�أي ال يج���وز ده���ن كل قطع���ة اخلبز
بالزبدة ،م�ؤكدين �أن يجب تقطيع اخلبز
�إىل قطع �صغرية ،ومن ثم دهن القطعة
بالزب���دة لأكلها ،منبّهن �إىل �أن اخلبز ال
يقطّع بال�شوكة وال�سكني ،بل يتم قطعه
باليد.

منوعات

www.athabat.net
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ّ
أطعمة تقوي عضلة القلب
كثرية ه���ي الأغذية التي حتتوي
عل���ى الألي���اف واملاغني�سي���وم
والأحما����ض الدهني���ة ال�صحي���ة،
بالإ�ضاف���ة �إىل خف����ض تناول بع�ض
العنا�رص غري ال�صحي���ة للقلب ،مثل
امللح والده���ون املحوّلة وامل�شبعة،
لذلك حتر����ص «الثبات» على تقدمي
قائمة ب�أ�سم���اء الأطعمة التي تن�شط
ع�ضلة القلب ،ومنها:
الل�ب�ن :تناول الل�ب�ن يحمي من
�أمرا����ض اللثة ،التي ت����ؤدي بدورها
�إىل زيادة خماط���ر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،و�سبب ذلك يعود �إىل البكترييا
النافعة املوج���ودة يف اللنب ،والتي
حتمي من �أ��ض�رار البكترييا ال�ضارة،
وب�ي�ن فوائ���د البكتريي���ا النافع���ة
املوج���ودة يف الل�ب�ن واحلر�ص على
الوقاي���ة من �أمرا�ض اللث���ة و�أمرا�ض
القل���ب ،تتح�صّ ل لدينا زيادة املناعة
وحت�سني اله�ضم.
الزبي���ب :م�ض���ادات الأك�س���دة
املوجودة يف الزبيب حتارب منو �أحد
�أنواع البكتريي���ا ال�ضارة يف اجل�سم،
التي ت�سبب االلتهابات و�أمرا�ض اللثة،
وترتف���ع خماطر الإ�صاب���ة ب�أمرا�ض
القلب �إىل ال�ضعف عند وجود �أمرا�ض
باللثة.
احلب���وب الكامل���ة :حتتوي على
م�ض���ادات الأك�سدة ،واحلبوب الكاملة
�أي�ضاً ،مثل الأرز البُني ،وال�شوفان ،كل
تلك الأطعمة غنية بالألياف ،ووجود
الألي���اف ب�شكل كبري يف الأكل ي�ساعد
يف تقليل خماطر �أمرا�ض القلب ،٪40
وقد وج���د الباحثون �أن تناول املزيد
م���ن الألياف يف الطع���ام يقلل خطر
ارتفاع الكول�سرتول ال�ضار يف الدم.
ال�سم����ك :تن����اول ال�سمك مرتني
�أو �أك��ث�ر يف الأ�سبوع ميكن �أن يقلل
خط����ر ارتفاع �أمرا�����ض القلب ،٪30

ويُعترب ال�سلمون من الأ�سماك التي
ت�ساع����د يف خف�����ض �أمرا�ض القلب
وتقوي القلب ،فهو غني بالأحما�ض
الدهني����ة ال�صحية مث����ل �أحما�ض
«�أوميغ����ا  »3 -املعروفة مبحاربة
االلتهاب����ات وخف�ض �ضغ����ط الدم،
وت�ساعد يف تنظيم �رضبات القلب.
البندورة :هي من الأكالت املفيدة
لتقوية القلب ،فه���ي غنية بفيتامني
«ج» وفيتام�ي�ن «�أ» والبوتا�سيوم
والألياف ،وهي �أي�ض ًا غنية مب�ضادات
الأك�س���دة الليكوب�ي�ن ،والت���ي �أكدت

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام م���ن � 1إىل  9عامودي��� ًا
و�أفقي ًا على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه
عامودي كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرا�س���ات قدرتها عل���ى الوقاية من
الأمرا����ض .كما �أظه���رت الدرا�سات �أن
تناول البن���دورة ،ال�سيم���ا املطهوّة،
ميك���ن �أن يقل���ل من خط���ر الإ�صابة
بالأمرا����ض ب�شكل ع���ام ،وب�أمرا�ض
القلب ب�شكل خا�ص.
التفاح :هو من الأكالت التي ت�ساعد
يف خف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية .ويحتوي التفاح على
م�ضادات �أك�س���دة قوية ،مثل الكري�ستني
والإيبكات�ش�ي�ن والإيبيجالكت�ش�ي�ن،
وتلع���ب هذه املركب���ات دوراً هام ًا يف

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1نهايات �أبيات ال�شعر  /مل�س
 - 2منت�سب لل�صح���راء  /ع�صا تدق يف الأر�ض
لتثبيت �شيء
 - 3م�سابقات  /ن�صف عامل

خف�ض ارتف���اع الكول�سرتول ال�سيئ يف
الدم ،والذي يتكتل على جدران الأوعية
الدموي���ة م�سبب��� ًا ت�صلُّ���ب ال�رشاي�ي�ن
وح���دوث جلطة القلب ،ويحتوي التفاح
�أي�ض ًا على الألي���اف الذائبة التي تقلل
الكول�سرتول.
الرمان :هو �أحد �أكرث الأغذية احتوا ًء
عل���ى م�ضادات الأك�س���دة ،حيث ي�ساعد
يف خف�ض خماط���ر الإ�صاب���ة بت�صلّب
ال�رشايني وارتفاع �ضغ���ط الدم ،كما �أن
الرمان غني �أي�ض ًا بالألياف التي حتمي
من ارتفاع الكول�سرتول يف الدم.
 - 4فرق���ة مو�سيقي���ة غربية
�سويدي���ة كان���ت ن�شطة يف
ال�سبعينات � /ضجيج
�« - 5إىل »...م���ع �ضم�ي�ر
الغائب  /ا�سم علم ي�شبه ا�سم
بلد
 - 6حار  /عا�صمة ح�رضموت
يف اليمن
 - 7مرتفع  /عك�س ا�شرتى
 - 8ن�صف موع���د  /ذنوب /
ن�صف داخل
 - 9ثالثة حروف من �أديب /
ثلثا ثوب  /كالم
 - 10متقدم يف العمر  /وا�سع

عــمـــودي

 - 1ال ي�سمع � /أغرى وقرب
 - 2م���ن �أفالم عب���د احلليم
و�شادية
 - 3ا�ضحيات  /بحر وا�سع
 - 4وفى مب���ا وعده  /ن�صف
باهر

املوز :حتت���وي املوزة الواحدة على
 442مل���غ بوتا�سيوم ،وهي حوايل 12%
من االحتي���اج اليومي من هذا العن�رص.
والبوتا�سي���وم ي�ساع���د يف تنظيم عمل
وظائ���ف القل���ب ،ويحفّ���ز الكلى على
التخل����ص م���ن ال�صودي���وم الزائد يف
اجل�سم ،مم���ا ي����ؤدي �إىل خف�ض �ضغط
ال���دم .وي����ؤدي خف�ض �ضغ���ط الدم �إىل
خف�ض خماط���ر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ب�شكل عام� ،إىل جانب
�أن املوز يحتوي على الألياف التي تقلل
الكول�سرتول ال�ضار يف الدم.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 5من قبائ���ل العرب يف املدينة املنورة
� /سباق طويل
 - 6يفي�ض خريه وكرمه � /أظهر عيوبا
 - 7تراءت له �أ�شياء مل توجد
 - 8معاناة يف احلياة � /صاف و�أ�صلي
 - 9متوازن � /صوت مرتفع ي�صم الآذان
� - 10إما كذا �أو كذا � /أعلى قمم �أوروبا
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كاريكاتير

إليكم األيام التي يولد فيها عباقرة
حلّل علماء من «معهد الهيدرولوجيا املركزي»
نحو � 750سرية حياة �شخ�صيات بارزة عا�شت يف �أزمنة
خمتلفة ،لأجل حتديد تلك الأيام يف الأ�سبوع التي يولد
فيها عباقرة على الأكرث.
وقد �أظهر هذا البحث �أن الن�صف الثاين من يوم
الثالثاء والن�صف الأول من يومي الأربعاء وال�سبت هي
�أن�سب وقت لوالدة مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
فقد وُلد �إيفان �أيفازوف�سكي وج��ورج بايرون
وفولفغانغ موت�سارت وميخائيل راخمانينوف
وليون تول�ستوي وت�شاريل ت�شابلن وغريهم يف

الن�صف الثاين من �أيام الثالثاء� .أما �أونوريه دي
بلزاك و�ألك�سندر كوبرين وكاترين الثانية وبطر�س
الأول وفالدميري ماياكوف�سكي وفريدريك نيت�شه
فولدوا يف الن�صف الأول من �أيام الأربعاء ،كما اعترب
الباحثون �شباط /فرباير �شهر وفرة �أكرث من غريه يف
والدة العباقرة.
و�سبق �أن ات�ضح لعلماء �أمريكيني �أن �أكرث النا�س
متيُّزاً ب�صحة جيدة يولدون يف �شهر �أيار /مايو ،بينما
ات�ضح لنظائرهم الربيطانيني �أن �شهر والدة ال�شخ�ص
ي�ؤثّر على مدى تعرُّ�ضه ملر�ض احل�سا�سية.

خطأ نرتكبه في سياراتنا ..قد يقتلنا
يرتكب كثريون خط�أً قد يكلّفهم حياتهم لكنّهم ال
يعلمون؛ معظم النا�س ي�شغّلون املكيّف يف �سياراتهم
فور ال�صعود �إليها ،الأمر الذي يُع ّد خطراً كبرياً على
ال�صحة ،لأ ّن ن�سبة من البنزين تكون قد ملأت �أرجاء
ال�سيارة والتكييف ال�رسيع من دون التهوئة ،ما قد ي�ؤدّي
�إىل خماطر �صحية.
يو�ضح الباحثون �أ ّن عنا�رص من البنزين موجودة
يف لوح ال�سيارة واملقاعد واملقود ،وعند تراكمها ميكن
�أن ت�سبّب فقر الدم ،فتق ّل معدّل كريات الدم البي�ضاء،
وت�ؤثّر على العظام والرئة والكبد ،وقد ت�ؤدّي �إىل الإ�صابة
بال�رسطان ،وبالتايل �إىل الوفاة.
ويقول الباحثون �إنّه عندما ت�ضعون �سيارتكم يف
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

املوقف والنوافذ مقفلة ،فهذا الأمر يُراكم بني  400و800
ملغ من البنزين ،و�إذا تركتم ال�سيارة يف مكان معرّ�ض
لأ�شعة �شم�س قويّة (�أعلى من  16درجة) يمُ كن �أن يرتفع
معدّل الوقود ويبلغ � 2000إىل  4000ملغ ،وهو معدّل �أكرث
بـ 40مرة من املعدّل الطبيعي ،لذلك عندما تعاودون
ال�صعود �إىل �سياراتكم ف إ�نّكم ت�ستن�شقون معدالت مرتفعة
من البنزين من دون �أن تعلموا ،و�إذا ما دخلت �سمومه �إىل
اجل�سم في�صبح من ال�صعب التخلّ�ص منه.
لذلك ين�صح الباحثون بعدم ت�شغيل املكيّف فور
ال�صعود �إىل ال�سيارة ،والقيام بفتح النوافذ للتخلّ�ص من
روا�سب البنزين واالنتظار لدقائق خارج ال�سيارة حتى
يدخلها الهواء النقي ث ّم ت�شغيلها.
هاتف01/666314 :
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