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االفتتاحية

الفكر القومي في مواجهة اإلرهاب
بالنظر �إىل امل�شهد العربي املت�أزّم وامللَّبد بغيوم النار
والبارود ،مع خرائط وحدود جديدة يف فل�سطني واليمن
وليبيا والعراق و�سوريه ولبنان ،مرتافق ًا مع �شلل وغياب كامل
للموقف العربي املنق�سم بني والءات متعددة ال تخدم �إال �أعداء
الأمة ،و�أولها «�إ�رسائيل»� ،رسعان ما ي�صيبنا الإحباط واخليبة
من احلال املذرية التي و�صلت �إليها الأمة العربية.
�إال �أنه ،وخالل حما�رضة �ألقيتُها يف مكتبة الأ�سد بدم�شق،
مب�شاركة جمع من املثقفني وال ُكتّاب و�أ�صحاب الر�أي من كل
الأقطار العربية ،بعنوان «الفكر القومي يف مواجهة الإرهاب»،
بعث فينا الأمل وب�شعبنا العربي املتعط�ش للت�ضامن
واالنتماء للقومية العربية.
ويف البحث عن الأ�سباب التي �أ ّدت �إىل تراجع االنتماء للفكر
القومي العربي ،متّت الإ�شارة �إىل الأ�سباب الآتية:
تراجع االلتزام بالق�ضية الفل�سطينية ُيعترب عام ًال �أ�سا�سي ًا
ُ -1
يف تراجع القومية ،ما �أ�سهم يف التقوقع ون�رش املذهبية املقيتة
وامل�ؤدية �إىل التط ُّرف وممار�سة الإرهاب.
� -2رضورة خماطبة ال�ش����عوب مبعزل عن احلُكام املتواطئني
على فل�سطني ،وعلى مبد�أ القومية ،لأن معظم ال�شعوب العربية
تُعترب �شعوب ًا مغلوب ًا على �أمرها؛ مقموعة وممنوعة من التعبري
ع����ن �أمانيه����ا التواقة لتحقيق القومية الراف�ض����ة لكل �أ�ش����كال
التطبيع مع العدو «الإ�رسائيلي»؛ امل�ساهم الأكرب يف الإرهاب.
 -3دور امل�ؤ�س�س����ات الإعالمية يف �إع����ادة النظر يف اخلطاب
ال�سيا�س����ي يحتل ح ّيزاً كبرياً يف تر�سيخ الفكر واالنتماء القومي
املكافح للإرهاب.
 -4امل�ؤ�س�س����ة الدينية يف �إعادة تر�ش����يد اخلط����اب الديني،
بحيث يبقى اخلطاب �ضمن �ضوابط االعتدال يف تطبيق الر�سالة
امل�س بجوهر القومية.
الدينية ال�سمحة ،من غري ّ
 -5تُعترب العائلة من �أهم العوامل التي ت�س����اعد على الن�ش�أة
القومية ،ف�إن الأطفال من �س����ن � 3س����نوات �إىل �سن  12هم الأكرث
ت�أ ُّثراً مبمار�سات العائلة وانتمائها القومي.
 -6تنمية وت�ش����بيك م�صالح ال�ش����عوب العربية االقت�صادية
وربطها ببع�ضها ُي�سهم يف التقارب واالرتباط بالقومية بفعالية
�أكرب �ضد الإرهاب.
 -7حتقيق التنمية والعدالة االجتماعية ،وحماربة الف�س����اد
واملظلومي����ة ،وت�أمني اال�ست�ش����فاء ال�ص����حي ،و�إي��ل�اء االهتمام
بال�ش�أن املعي�شي والتعليمي ،خ�صو�ص ًا التعليم اجلامعي الذي
ُيعترب م����ن العوامل الناجعة يف حتقيق االنتماء القومي املزيل
لكل �أ�سباب الإرهاب.
� -8إن�ش����اء معاهد للدرا�س����ات ،متخ�ص�صة يف تطوير وتعزيز
الفكر القومي ،من خالل و�ضع درا�سات مو َّثقة ومع َّمقة تهدف �إىل
زيادة الإنتاج يف الفكر القومي ،والتن ُّبه لكل امل�شاريع امل�ضادة
للقومية ،والعمل على تعطيلها قبل بلوغها �أهدافها.
نحن بحاجة �إىل �إعادة �صياغة خطاب جديد يقودنا �إىل وعي
جديد بعد هذا االنحطاط الذي و�صلت �إليه الدول العربية ،لي�س
من �أجلنا نحن ،بل من �أجل �أجيالنا القادمة من النا�شئة ،وجعلها
مت�س����ك ًا بالهوية القومية كمظلة تتظلل فيها وحتتمي بها.
�أكرث ُّ
ويف اخلتام ،ن�ؤكد عل����ى �أهمية خماطبة الذهنية العربية بلغة
جدي����دة ،ليكون لها ُبعد عميق يتفاع����ل معها املجتمع العربي
نحو تعزيز االنتماء القومي يف ال�شكل وامل�ضمون..
رفعت البدوي
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عون والحريري أمام خيار «ال أنا ..وال أنت»
ي���كاد يكون اخلي���ار الواحد الأح���د �أمام
الرئي�سني العماد مي�شال عون و�سعد احلريري
�أن ي�ش���طب الأول كر�س���ي بعب���دا من جدول
�أولوياته ،وينزع الثاين طموحات العودة �إىل
ال�رساي من �أحالمه ،خ�صو�ص ًا �أن الوقت يداهم
اجلميع ،وال جدوى م���ن حوار مبا�رش �أو غري
مبا�رش لزعيمَي «التيارين» �إذا كانت الغاية
من احلوار كر�س���ي لك وكر�س���ي يل� ،سيما �أن
�شهر ت�رشين الثاين بات على الأبواب ،ويدخل
لبنان املهلة الد�ستورية لالنتخابات النيابية
املقرر �إجرا�ؤها يف �أيار من العام  ،2017و�أي
متديد للمجل�س املمدِّد لنف�س���ه بات ممنوعاً،
لأن �أي رغبة بتمديد �إ�ضايف ي�ستلزم م�رشوع
قانون من جمل�س الن���واب احلايل من جهة،
وم���ن جهة �أخرى ف�إن �أي���ة حماولة للتمديد
�س���تحرم �أي نائب ي�سري بها من ال�سري خارج
منزل���ه ،نتيج���ة االحتقان ال�ش���عبي من كل
امللفات احلياتية ،والذي �سينفجر بعنف غري
م�سبوق بوجه ه�ؤالء النواب.
ومبعزل عن االنتخابات النيابية احلتمية
يف  ،2017وقانون االنتخ���اب الذي يبدو �أنه
�س���يبقى قانون ال�س���تني ،ورمب���ا مع تعديل
يزيد حتم ًا من ت�ش���ويهه ،ويك�شف �آخر �أوراق
املجل����س النياب���ي ،ف�إن احلوار ب�ي�ن التيار
الوطني احلر و«تيار امل�ستقبل» �أثبت عقمه
من���ذ بداياته ،لأن الأ�س����س كان���ت خاطئة،
وجدول الأعمال املح�ص���ور بالكرا�سي لي�س
من «�ص�ل�احية» الأطراف الداخلية وحدها،
ويكاد الطرفان يدفعان ثمن ف�شل هذا احلوار،
لي�س طريان الكرا�سي فح�سب ،بل حتى طريان
«التيارين».
م�شكلة التيار الوطني احلر �أن قائده العماد
مي�ش���ال عون فتح ملف الف�ساد ،ففُتحت عليه
كافة �أنواع الأ�س���لحة ،ومن كافة الأطراف ،منها
ما هو علني ومنها ما ه���و حتت الطاولة ،مع
عدم ر�ض���ا فريق من �أهل البي���ت ،وحتديداً مَ ن
(�أر�شيف)
العماد مي�شال عون والرئي�س �سعد الدين احلريري
ي�ؤمنون ب�أن نظافة كف مي�ش���ال عون يجب �أال
تلوّثها م�صافحة من �صدر بحقهم كتاب «الإبراء
ح ّل لها �س���وى بتوافق �س���عودي � -إيراين ،ف�إن
امل�س���تحيل» ،هذا الكتاب الذي ت���وّج النائب
��ص�راع هذين البلدين �إقليمي��� ًا ال نهاية قريبة
�إبراهي���م كنعان «ناظراً عاماً» جديراً بر�س���م
له ،وحتى �إن ح�ص���ل تواف���ق جزئي على منع
�أهداف مدر�سة مي�ش���ال عون وو�ضعها مو�ضع
انهيار لبنان كهيكلية دولة ،ف�إن مر�ش���ح بعبدا
التطبيق والتنفيذ ،وفاخر «العونيون» ب�إجناز الحوار بين «الوطني الحر»
�سيكون توافقياً ،واجلرنال غري توافقي بالن�سبة
كنعان ،لأن الكتاب بدا ك�أنه املرجع ال�ص���الح
حلملة التغيري والإ�صالح الفعلية� ،إىل �أن بد�أت و«المستقبل» أثبت عقمه ألن لل�سعودية ،ومر�شح ال�رساي �سيكون حتم ًا غري
اخليبة ترت�س���م على وجوه �رشيحة وا�سعة من األسس كانت خاطئة ..وجدول �س���عد احلريري ،لأن الأخري بال���غ ويبالغ مع
فريقه يف الهجوم عل���ى املقاومة ،واحلوار مع
امللتزمني واملنا�رصي���ن لـ«التيار» عندما بد
تناولهم�أ األعمال محصور بالكراسي
حزب اهلل جمرد تنفي�س احتقان ،خ�صو�ص��� ًا �أن
احلوار مع �أبطال م�سل�سل الف�ساد الذين
دفة االنت�صار يف �سورية ،وحتديداً ت�سوية داريا
«الإبراء امل�ستحيل».
التي �ستن�س���حب على حزام البلدات املحيطة
ومما زاد يف الطني بلة داخل البيت الواحد
بدم�شق ،لي�ست يف �صالح احلريري ورهاناته.
للتيار الوطني احلر� ،أن ظاهر امل�شكلة هو على
تبقى الأزمة الد�س���تورية الأكرب التي تنتظر
م�س���توى القيادة ،يف ما اعتربه البع�ض تعيين ًا
لرئي�س «التيار» ،وحملة تطهري لـ«املتمردين» التط���ورات الإقليمية ،وخ�رس نتيج���ة انكفائه لبنان ،يف ح���ال مل يتم التواف���ق على رئي�س
عليه ،بينما الواقع �أن ف�صل زياد عب�س �أو �سواه �س���نوات عن تق���دمي اخلدمات املوع���ودة من �إدارة �أزمة قب���ل االنتخابات النيابية يف العام
م���ن القيادات احلزبية ال يلغي حقيقة �أن « 9000تيار» قام �أ�سا�س ًا على اخلدمات و�أقفل الكثري  ،2017هي يف مَ ن يجري اال�ست�ش���ارات النيابية
�ص���وت م�س���يحي يف بريوت الأوىل قالوا «ال» من م�ؤ�س�ساته ،و�أغفل الكثري الكثري من واجباته ،لت�ش���كيل حكومة م���ا بعد االنتخاب���ات؛ هل
و�ض���عَ ه يف يُعقل �أن يح ّل  24وزي���راً ت�رصيف �أعمال مكان
لـ«الئحة البيارتة» البلدية ،و«ال» للتحالف وحواره م���ع التيار الوطني احلر َ
مع مَ ن �إبرا�ؤهم م�س���تحيل ،حت���ى ولو طارت �ص���ورة من يحاور «حليف حزب اهلل و�إيران» ،رئي�س اجلمهورية ،لإجراء اال�ست�شارات امللزمة
ح�صة امل�سيحيني املح�س���وبة لـ«التيار» من وهذا ما جعله يدفع من ر�صيده �أمام من كانوا لتكليف رئي�س لت�ش���كيل حكوم���ة؟ وهنا فقط
بلدي���ة بريوت ،مما كان يقت�ض���ي عل���ى ر�أ�س مازالوا يراهنون على ما �سُ مّيت «ثورة الأرز» ،يلوح ب�ص���ي�ص �أم���ل ب�إمكان انتخ���اب رئي�س
الهرم يف «التيار» الرج���وع رمبا �إىل القاعدة ونتيجة هذا االنح�س���ار ال�شعبي وال�سُّ ني بنوع توافقي جُتمع عليه الأكرثية النيابية احلالية،
و«الوق���وف على خاطرها» ،وا�س���تمزاج ر�أيها خا�ص ،مل يعد الرئي�س احلريري املدلَّل الوحيد لتمرير املرحلة ،وتنتهي امل�س����ألة بني العماد
�س���عودياً ،ولو �أن البدالء مل يبلغوا بعد مرحلة ع���ون واحلريري بح ّل وحيد« :ال �أنا يف بعبدا..
و�أ�سباب عبو�سها قبل �إقالة عب�س �أو �سواه.
وال �أنت يف ال�رساي».
وم�ش���كلة «تيار امل�س���تقبل» �أن���ه بغياب احللول مكانه ب�سهولة.
مادام كاف���ة الفرق���اء اللبنانيني يُجمعون
الرئي�س احلريري خ��س�ر ال�رشيحة الكبرية من
�أمني �أبو را�شد
�ش���عبيته ،نتيج���ة رهان���ات «الغائب» على على �أن مع�ض���لة انتخاب رئي�س للجمهورية ال
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همسات

¡ � 600ألف دوالر �شهري ًا للوزير

�أجنزت جهة خمت�صة ملف ًا لوزير افتتح ُبعيد ت�س ُّلمه
حقيبته الوزارية ،مكاتب خدماتية يتقا�سم عائداتها
مع بع�ض موظفيه ،وتب�ي�ن �أن مدخول الوزير وحده
�شهري ًا تف َّوق الـ� 600ألف دوالر.

¡ «ت�صفري» كل �شيء

ت�ؤكد بع�ض امل�صادر �أن هناك مطالب «م�ستقبلية»
م��ن حزب فاعل ب�أن يتم ت�ص��فري كل �ش��يء ،متهيداً
لتوف�ير احلل��ول للعدي��د م��ن امل�ش��اكل والأزم��ات
الد�س��تورية وال�سيا�س��ية ،مبعن��ى �أن يت��م ت�ص��فري
احل�س��ابات املالية ،كق�ض��ية الـ 11مليار دوالر فرق
املوزان��ات من��ذ ع��ام  ،2005و�إلغاء الدع��اوى التي
رفعها مرجع �أمني كبري �سابق �أمام حماكم لبنانية
وعربي��ة ودولي��ة فيما يخ�ص ال�ش��هود ال��زور ،ومن
يق��ف وراءه��م ،وغريه��ا من الق�ض��ايا التي ت�ض��ع
رم��وزاً من «التي��ار الأزرق» يف مو�ض��ع امل�س��اءلة
وال�شبهة.

¡ ماروين يواجه وحيداً

احتدم ال��ص�راع يف �إقليم زحل���ة «الكتائبي» بني
النائب �إيلي ماروين وخ�صومه ،وهدد ماروين اجلميع
�أنه �إذا مل ت�ؤازره قيادة �س���امي اجلميل �س���يقوم مبا
ال يتوقعه �أحد ،فيم���ا قال �أحد املناوئني �إن ماروين
يعترب نف�سه «فرعون احلزب» يف زحلة واجلوار.

¡ الق�ضاء خري ملج�أ

جمل�س النواب اللبناين :ال حلول يف املدى املنظور لأي من الأزمات

ل���و كان���ت الأم���ور يف لبنان
ت�سري ب�شكل طبيعي ،لوجدنا �صور
املر�ش���حني لالنتخابات النيابية
بد�أت تغزو ج���دران املدن والقرى
واللوح���ات الإعالني���ة و�أعم���دة
الكهرباء ،لأنه مل يعد يف�صلنا عن
انته���اء الوالية املم���دَّدة ملجل�س
النواب احلايل �سوى ثمانية �أ�شهر
فقط.
ال�س����ؤال املُل ّح هن���ا :هل نرى
قانون انتخ���اب جديد يحل مكان
قان���ون  ،1960الذي ق���ال اجلميع
عن���ه م���ا مل يقل���ه «مال���ك يف
اخلمر»؟
م���ن الوا�ض���ح �أن الطبق���ة
ال�سيا�سية �أثبتت �أنها عاجزة عن
�ص���ياغة القانون املرجتى ،لأنها
مل ت�س���تطع �أو ال تري���د �أن ت�أخذ
الأم���ر بعني امل�ص���لحة والوحدة
والوطنية ،بل بقيا�س م�ص���احلها،
حتى �أن حتالف «تيار امل�س���تقبل
 الق���وات اللبناني���ة  -احل���زبالتقدم���ي اال�ش�ت�راكي» رف����ض
�صيغة كتلة «التنمية والتحرير»
النيابي���ة التي ير�أ�س���ها الرئي�س
نبي���ه ب���ري ،والتي تق���وم على
مب���د أ� «ال مي���وت الديب وال يفنى
الغنم» ،والتي تقوم على انتخاب
ن�صف �أع�ض���اء املجل�س النيابي
على �أ�س���ا�س الأكرثي ،والن�ص���ف
الآخر على �أ�س���ا�س الن�سبي ،وقد
�أ�رصّ ه���ذا التحالف على م�رشوعه
الذي يقوم على انتخاب  68نائب ًا
وفق الأكرثي ،و 60وفق الن�س���بي،
وروعي يف هذا التق�سيم ما مينح
هذا التحالف وامتداداته الأكرثية
النيابي���ة املطلق���ة �س���لفاً ،دون
�أي مراعات للم�ص���لحة والوحدة
الوطني���ة ،ولو ب�أدن���ى حدودها،
علم ًا �أن ه���ذا التحالف رف�ض كل

ال�ص���يغ الأخرى ،مبا فيها م�رشوع النفايات يف ب���رج حمود؟ بحيث
قان���ون احلكوم���ة امليقاتية الذي �سرنى يف ال�س���اعات املقبلة من
جعل لبنان  12دائ���رة انتخابية �س���يدخل �إىل جانبه يف ال�صياح
على �أ�سا�س الن�سبية.
وال�رصاخ ،علم ًا �أن كل ما قدم بهذا
يف اخلال�صة ،موعد االنتخابات ال�ش�أن ال يعدو عن كونه �شعارات
النيابي���ة يق�ت�رب ،ما �س���يجعل ت�صلح للتظاهر لي�س �إال.
اللبنانيني �أم���ام الأمر الواقع� ،أي
ويف معمعة النفايات ،يبدو �أن
�إجراء االنتخاب���ات وفق القانون ال�سيا�س���يني عندنا �أمام كثري من
ال�ساري املفعول� ،أي قانون  ،1960امللف���ات والأزم���ات التي مل ولن
مب���ا يعني �أن الطبقة ال�سيا�س���ية يجدوا لها ح�ل�اً  ،من �أزمة ازدحام
�ستجدد لنف�س���ها ،وللأزمات التي حرك���ة ال�س�ي�ر �إىل تل���وث مياه
مير بها البلد ،ولي�س���ت م�ش���كلة الليطاين� ،إىل املرامل والك�سارات
الف���راغ الرئا�س���ي �إال ر�أ�س جبل ومعامل الإ�سمنت ،ومياه ال�رصف
جليد الأزمات التي نعي�ش فيها.
ال�صحي ،و�أزمات الكهرباء واملياه،
وبانتظار موعد اال�س���تحقاق ،واال�س���تيالء على الأمالك البحرية
والنهري���ة� ،إىل الق�ض���ايا الكربى
وامل�ص�ي�رية من م�س����ألة مواجهة
الإره���اب التكف�ي�ري وت�س���ليح
اجلي�ش الوطني� ،إىل ق�ضية النفط
وا�ستخراجه �إىل املوازنات العامة
موعد االنتخابات النيابية للدول���ة يف بلد يعي����ش منذ 11
يقترب ..والطبقة
عام ًا ب�ل�ا �أي موازن���ة ،وما فيها
من �أم���وال مفقودة يري���د رئي�س
السياسية ستجدد
لنفسها ولألزمات التي كتلة «امل�س���تقبل» النيابية ف�ؤاد
ال�سنيورة ت�ص���فريها كحال الـ11
يمر بها البلد
مليار دوالر ،مع التذكري بالهبات
املالية التي و�ص���لت لبنان �إبان
ح���رب متوز  2006وتقدَّر بني  4و6
ملي���ارات دوالر مل تدخل خزينة
الدولة ،ومل يعرف يف �أي ح�س���اب
دخلت �أو �سجلت.
الذي كلما اقرتب �س���نجد �أ�ش���كا ًال
ثمة �سجاالت ومزايدات وا�سعة
جديدة من ال�رصاعات واملزايدات �أخ���ذت تط���ل عل���ى اللبنانيني،
ال�سيا�س���ية ،دون توف�ي�ر �أي حل تلب����س لبو�س��� ًا بيئي���اً ،ك�رصاخ
للأزم���ات ال�ص���غرية والكب�ي�رة� ،س���امي اجلميل عل���ى مكب برج
وها قد بد�أن���ا نعي�ش طالئع هذه حمود ،وجتيي�ش مذهبي وطائفي
الأزم���ات املر�ش���حة �إىل مزيد من و«وطن���ي» كحال وزي���ر العدل
التفاع���ل ،فمن يُنزل فتى الكتائب امل�س���تقيل �أ��ش�رف ريف���ي يف
«الأغ���ر» �س���امي �أم�ي�ن اجلميل طرابل����س ،الذي يجد نف�س���ه �أنه
عن �ش���جرة ال�ص���ياح على مكبّ امل ؤ�هّ���ل خلالفة احلري���ري ،ولهذا

ط���ال هجومه هذه امل���رة املفتي
ال�شيخ د .مالك ال�ش���عار والوزير
ال�سابق في�ص���ل عمر كرامي ،لأنه
بع���د انتخابات بلدي���ة طرابل�س
الت���ي حتتاج �إىل درا�س���ة مت�أنية
وعميقة ،م���ا حققه ريف���ي فيها
لي�س جناح ًا منقط���ع النظري كما
ي�صورون� ،صار �ش���عاره «�أنا وال
�أحد غريي» ،لدرج���ة �أنه مل يعد
يحتمل �صوت املفتي ال�شعار.
يف اخلال�ص���ة ،ال حل���ول يف
املدى املنظور لأي م���ن الأزمات،
يف الوقت الذي جال فيه الأقطاب
يف �ش���هر �آب اللهّاب يف دنيا اهلل
الوا�س���عة طلب ًا للف�سحة والراحة،
فرئي�س احلزب التقدمي الأ�شرتاكي
يرتاح مع عائلت���ه يف �رسدينيا،
ورئي����س «تيار امل�س���تقبل» عند
ال�س���لطان �أردوغ���ان ،ورمبا كان
يف رحلة بح���ث عن بديل �إقليمي
لل�س���عودية ،لريعاه عل���ى الأقل
�سيا�سياً ،خ�صو�ص��� ًا بعد امل�صري
البائ����س ل�رشكت���ه «�س���عودي
�أوجيه» ،فكما ت�شري املعلومات مل
يعد يجد له �أي �س���ند يف اململكة
النفطي���ة يف ظل ال�رصاع املحتدم
على ال�س���لطة بني �أطراف العائلة
املالكة.
تُ���رى كي���ف �س���توفّر الطبقة
ال�سيا�س���ية احلل���ول لأزم���ة
قان���ون االنتخ���اب الداهم ،وكيف
�س���توفر احللول للأزمات الأخرى
امل�ستفحلة؟
بب�س���اطة ،طبق���ة �سيا�س���ية
عاجزة عن ح���ل �أزمة «الزبالة»،
لن تكون قادرة على حل امل�شاكل
الوطنية الكربى ،حتى يق�ضي اهلل
�أمراً كان مفعوالً.

�سعيد عيتاين

�أبلغت جمموعة من موظفي �إعالم «امل�س��تقبل» ،ممن
لديه��ا خ�برة نقابيةَ ،م��ن يعنيه��م الأمر �أنه��ا �أع ّدت
لوائ��ح ب�أ�س��ماء املوظف�ين وم�س��تحقاتهم املالي��ة
املرتاكمة من الرواتب ،ال�س��تخدامها ق�ض��ائي ًا يف �أي
حت ٍّد يفر�ضه املعنيون على �أ�صحاب احلقوق.

¡ االنقالبي

ت�س���اءل �سيا�س���ي �ش���مايل خم�رضم عن ال�صعود
ال�ص���اروخي ل�شخ�صية طرابل�س���ية بارزة ،اعتادت
عل���ى االنقالب على كل من م ّد لها يد التعاون .فهو
انقلب على �آل كرامي ،رغم �أن الرئي�س ال�شهيد ر�شيد
كرامي هو من �ساعده على الدخول �إىل �أحد الأ�سالك
الع�س���كرية التي تد ّرج فيها لي�صل �إىل مرتبة عليا،
ثم انقلب على الرئي�س �س���ليم احل�ص ،بعد �أن كان
م�س����ؤول حر�س���ه ،كما انقلب على الرئي�س جنيب
ميقاتي ،وه���ا هو الآن ينقلب على الرئي�س �س���عد
احلريري وميقاتي مع ًا ليق ّدم نف�سه زعيم ًا مناف�س ًا.

¡ التعويل على ال�رساب

قال قيادي يف «تيار امل�س��تقبل» �إنه بعد اتفاق داريا
�س��قطت كل املراهنات عل��ى «الثورة ال�س��ورية» ،و�إن
التعويل عل��ى الأمريكيني بات �رساب ًا ،با�س��تثناء من
يفهم �أنه يقع يف م�ستنقع التوريط و ُيرتك �إىل م�صريه.

¡ ت�رسيع امل�صاحلات ال�سورية

�أكدت م�ص���ادر �س���ورية �أن هناك �س���ببني رئي�سيني
لت�رسيع امل�ص���احلة يف ريف دم�شق ،ورمبا متتد �إىل
مناطق �سورية �أخرى ،هما:
الأول� :أن املعركة �ضد «داع�ش» يف العراق مت�صاعدة،
وهي �ستبلغ ذروتها مع بدء معركة حترير املو�صل،
ليبد أ� نفوذ «داع�ش» بت�س���جيل انح�سار ملحوظ يف
املنطقة.
الثاين :تق ُّل����ص الدعم الرتكي للم�س���حلني يف ريف
دم�شق.

¡ «داع�ش» ..والرئا�سة الأمريكية

نُق��ل ع��ن دبلوما�س��يني يف وا�ش��نطن �أن املر�ش��حة
«الدميقراطي��ة» هيالري كلينتون طلب��ت من الرئي�س
سرع يف �إنه��اء الأزم��ة
ب��اراك �أوبام��ا ع��دم الت�� ُّ
ال�س��ورية ،كونها ا�س��تنزاف لدم�ش��ق وطه��ران وحزب
اهلل ،كم��ا �أن ف��ارق النقاط ال�شا�س��ع بينها واملر�ش��ح
«الدميقراطي» ترامب ي�ؤ�رش �إىل فوزها ،وبالتايل ف�إن
«الدميقراطيني» لي�س��وا م�ضطرين �إىل تقدمي �أي �إجناز
�سوري لناخبيهم.
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العدوان التركي على جرابلس« :داعش» يأتمر بأردوغان
منع انت�ش���ار ق���وات كردي���ة على
احلدود الرتكية ..ومن���ع متدد «داع�ش»
�إىل الداخل الرتكي ..هذان هما العنوانان
اللذان تذرع بهما «ال�س���لطان» الرتكي
رج���ب طي���ب �أردوغ���ان ل�ش��� ّن عدوانه
وعمليات���ه الع�س���كرية �ض���د جرابل�س
ال�سورية.
هنا ثمة مالحظات ال بد منهما:
الأوىل :هذا العدوان ال�سافر جاء �إثر
زيارة نائب الرئي�س االمريكي جو بايدن
�إىل تركي���ا ،مم���ا يعني �أن���ه وفّر غطاء
�أمريكي ًا كام ًال لأنق���رة يف هذه العملية
امل�ش���بوهة ،وه���ي متام ًا مث���ل غارات
التحال���ف الذي تقوده الواليات املتحدة
الأمريكية �ض���د «داع�ش» ،والتي كانت
يف �أحيان كثرية ال ت�ص���يب �أهدافها� ،أو
ح�س���ب العادة الأمريكية كانت ت�ص���يب
�أهداف ًا �صديقة ،وب�شكل عام ف�إن العدوان
الرتكي حالي ًا والأمريكي �سابق ًا وحالي ًا
يت���م خ���ارج �أي تفاهمات م���ع الدولة
ال�س���ورية وخارج القانون الدويل ،ودون
�أي اتفاق مع الدولة الوطنية ال�س���ورية،
ما يجعله عدوان ًا �س���افراً وغا�شم ًا على
ال�سيادة الوطنية ال�سورية.
الثاني���ة� :أن زيارة باي���دن الرتكية
�أك���دت على عم���ق الروابط ب�ي�ن �أنقرة
ووا�ش���نطن ،وهي تبلورت ب�شكلني :بدء
الع���دوان الرتكي على جرابل�س ،وتراجع
�أردوغ���ان عن طلب���ه ت�س���ليم فتح اهلل
غولن لل�سلطات الرتكية فوراً ،وا�ستبداله
مب�س����ألة املتابعة القانوني���ة يف �إطار
العالقة التحالفية بني تركيا والواليات
املتحدة ،ومبوقع الأوىل يف حلف �شمال
الأطل�سي (الناتو).
الثالث���ة :ان�س���حاب «داع�ش» من
جرابل�س بال �أي معرك���ة �أو قتال ،ودون
�إط�ل�اق ر�صا�ص���ة واحدة ،م���ا ي�ؤكد �أن
ه���ذا التنظي���م الإرهابي من���ا وترعرع
يف الأح�ض���ان الرتكية ،و�أن «ال�س���يد»

�آليات وم�سلحو «داع�ش» ين�سحبون من جرابل�س عند احلدود ال�سورية  -الرتكية

الأمريك���ي م���ا زال الآم���ر والناه���ي
للمجموعات الإرهابي���ة ،وقد تزامن هذا
االن�سحاب «ال�سلمي» مع و�صول بايدن
�إىل �أنقرة ،ما يعني تنفيذ �أوامر �ص���درت
�إىل الإرهابيني من و ّ
يل الأمر.
الرابعة :ك�شف انت�شار املجموعات
الإرهابي����ة يف جرابل�����س ب�إ���ش�راف
اجلي�ش االنك�ش����اري الأردوغاين ،و�إن
كان حتت ا�س����م «اجلي�����ش احلر»� ،أو
�أي ا�س����م �آخ����ر� ..إنه����ا جمموعات من
ال����ـ« »C.I.Aواملخاب����رات الغربي����ة
واخلليجي����ة والرتكية ،وهي ما تطلق
عليه الواليات املتحدة «املعار�ض����ة
املعتدل����ة» ،الت����ي تتكيّف ح�س����ب
احلاج����ة� ،إذ �إنها رمب����ا حتوّلت بقدرة
ق����ادر �إىل «داع�ش» �أو «الن�رصة»� ،أو

�إىل �أي ا�سم �آخر �أكرث تطرُّفاً ،والكل ما يب����قَ منها �أحد ،وح�س����ب االعرتافات
يزال يذكر املجموع����ات التي دربتها الأمريكية التحقت بـ«داع�ش».
اخلام�سة :هذه التطورات ترافقت مع
ال����ـ« ،»C.I.Aوه����ي ب����االالف ،ومل
�إعالن «اال�س���اي�ش» الكردية ان�سحابها
�إىل �رشقي «الف���رات» ب�أوامر من بايدن
وا�س���تجابة للطل���ب الرتكي ،ما ي�ض���ع
عالمات ا�ستفهام كربى حول حقيقة دور
هذا الف�صيل الكردي.
انسحاب «االسايش» إلى شرقي
ال�ساد�س���ة :ترافق العدوان الرتكي -
املغطَّ ى �أمريكي ًا  -مع حدَثني �س���وريني
الفرات استجابة لألميركي
والتركي يضع عالمات استفهام بارزي���ن� ،أولهما :ا�س���تمرار تقدم اجلي�ش
العرب���ي ال�س���وري يف حل���ب وريفه���ا،
حول حقيقة دور الفصيل الكردي واندح���ار املجموع���ات الإرهابي���ة من
داريا يف ريف دم�ش���ق وان�سحابهما �إىل
ادلب ،مع ما رافق ذلك من كذب وت�ضليل
�إعالمي باحلديث ع���ن تهجري املدنيني،

حيث تبني �أن املندحرين هم امل�سلحون
وعائالتهم فقط لي�س �إال.
ب����أي حال ،التط���ورات يف جرابل�س
�أكدت �أن «داع�ش» جزء من �آلية اجلي�ش
الرتكي يف العدوان والإرهاب على �سورية،
تو�ضح ذلك يف االن�سحاب امل�رسحي
وقد َّ
الذي ُنفِّ���ذ ،والذي بيّنته وزارة اخلارجية
ال�سورية يف ر�س���الة �إىل جمل�س الأمن،
حيث �أكدت �أن «امل�رسحية التي قام بها
النظام الرتكي بدخوله مدينة جرابل�س،
والت���ي متثّلت بع���دم �إطالق ر�صا�ص���ة
واحدة �ض���د داع�ش ،ال بل يف ان�ض���مام
داع����ش �إىل اجلي�ش الرتكي وحلفائه من
التنظيم���ات الإرهابي���ة يف الدخول �إىل
جرابل����س هو خري دليل على تعاون هذا
النظام مع داع�ش واجلماعات الإرهابية
الأخرى ،وبالتايل حديث النظام الرتكي
عن خروج داع����ش من جرابل�س كان يف
حقيقة الأمر �إدخا ًال ملجموعات �إرهابية
�إىل هذه املدين���ة تابعة للنظام الرتكي،
وهو ي�ش���كّل ا�س���تبدا ًال لإرهاب ب�إرهاب
�آخ���ر ،الأمر الذي يج���ب �أال ينطلي على
الأمم املتحدة واملجتمع الدويل».
و�أو�ض���حت وزارة اخلارجي���ة
ال�س���ورية �أن ا�س���تمرار كل من فرن�س���ا
والواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا
وال�سعودية وقطر بتقدمي خمتلف �أ�شكال
الرعاي���ة والدعم للنظام الرتكي �إمنا هو
دعم �رصيح للإرهاب ،لي�س يف �س���ورية
وح�س���ب ،ب���ل يف جمي���ع دول العامل،
وهو دليل دام���غ على تواط�ؤ هذه الدول
مع النظام الرتك���ي يف قتل الأبرياء يف
حلب ودم�شق وجرابل�س وباري�س وليون
وبروك�س���ل وبرل�ي�ن ،واحلقيقة الوحيدة
الت���ي ال ميكن �إنكارها ه���ي �أن الإرهاب
يبق���ى �إرهاباً ،و�أن الإره���اب ال دين وال
وطن وال جن�سية له.

�أحمد زين الدين

مجددًا ..تهديد الالذقية
ت�ش�ي�ر الوقائع امليدانية الأخ�ي�رة يف خمتلف
الأرا�ض���ي ال�س���ورية �إىل �أن القوات امل�سلحة التفّت
على ا�سرتاتيجية امل�س���لحني التكفرييني ،والقائمة
على تو�س���يع جبهات القتال لإ�ش���غال هذه القوات
وحماولة �إنهاكها ،وهذا ما تراهن على حتقيقه الدول
الداعمة للم�سلحني ،الأمر الذي يعوق �إمتام الت�سوية
ال�سيا�سية للأزمة الراهنة.
يف الوقائ���ع ،حتى ال�س���اعة مل تتحقق �أهداف
املحور املعادي ل�س���ورية ،بل �شهد امليدان ال�سوري
متغ�ي�رات فر�ض���ها اجلي����ش ،فنج���ح يف االلتفاف
عل���ى ا�س�ت�راتيجية امل�س���لحني من خ�ل�ال اعتماد
خطة هجومية جديدة قائم���ة على احتواء هجمات
امل�سلحني ،و�ش��� ّن هجمات م�ض���ادة عليها ،ال�سيما
يف ريفي حلب اجلنوبي ،وحماه ال�ش���مايل ،بح�سب
م�صادر ميدانية.
ويف �أبرز التفا�ص���يل امليداينة ،فقد �ش ّن اجلي�ش
ال�س���وري وحلفا�ؤه هجوم ًا كبرياً على جنوب مدينة
حل���ب ،متكّ���ن خالله من ا�س���تعادة نق���اط يف تلة
املحروق���ات ،وتل���ة اجلمعي���ات ،وقري���ة العمارة،
باعرتاف تن�سيقيات امل�سلحني.

ويبدو من خالل خريطة العمليات الع�س���كرية
�أن الق���وات امل�س���لحة تعمل على تو�س���يع قاعدة
وج���ود الدولة يف جنوب حلب ،و�إبعاد امل�س���لحني
باجتاه ريف حلب ال�شمايل ،قبل الزحف �إىل املنطقة
ال�رشقية ،الت���ي �أطبق عليها اجلي����ش اخلناق بعد
�سيطرته بالنار على الثغرة التي فتحها امل�سلحون
على طريق الرامو�س���ة ،باعرتاف «التن�س���يقيات»
�أي�ضاً.
وعن �أ�س���باب ب���طء اجلي�ش يف التق���دُّم ،ت�ؤكد
امل�ص���ادر �أن اجلي�ش ال�سوري يواجه مقاومة �ضارية
من املجموعات امل�سلحة« ،كذلك ال ميكن اال�ستهانة
بتح�صيناتهم املتينة ،ال�سيما يف املحورين اجلنوبي
ال�رشقي واجلنوبي الغرب���ي حللب ،ما يعوق التقدم
املن�شود» ،على حد قول امل�صادر.
باالنتق���ال �إىل جبهات ريفي حم���اه والالذقية،
فبعد دخول اجلي�ش ال�س���وري اىل منطقة كن�سبا يف
ريف الالذقية ال�ش���مايل ،يتجه نح���و جبال كباين،
التي ت�رشف على مدينة ج�رس ال�شغور يف ريف �إدلب
الغربي.
ويف هذا ال�ص���دد ،يعترب مرجع ا�س�ت�راتيجي

�أنه يف حال متكّنت القوات ال�س���ورية من ا�ستعادة
كباين ،ف�س���تنجح يف عزل امل�س���لحني عن احلدود
الرتكي���ة من جهة ريف الالذقية ال�ش���مايل ،عندها
ت�سهل العمليات الع�سكرية يف ريف حماه ،ال�سيما
يف �سهل الغاب ،ليت�سنى للجي�ش متابعة عمليات
عزل ال�ش���مال ال�سوري عن باقي املحافظات ،كذلك
درء اخلطر ع���ن حمافظة الالذقي���ة ،بعد املعركة
الت���ي �ش���نها تنظيم «جند الأق�ص���ى» وف�ص���ائل
«جي�ش التحرير» و«جي����ش الفاروق» و«جي�ش
الن�رص» يف ريف حماة ال�ش���مايل الغربي ،ومتكّنوا
من ال�سيطرة على بلدة طيبة الإمام �رشق حلفايا،
بع���د ا�ش���تباكات عنيف���ة دخلت عل���ى �إثرها �إىل
الأحياء ال�ش���مالية يف البلدة ،قبل ان�سحاب قوات
اجلي�ش ال�س���وري نحو اجلنوب ،فيما بقيت خطوط
ال�س���يطرة بني بلدتي حلفايا ومدينة حمردة على
حالها ،بعد تثبيت اجلي�ش لنقاطه الدفاعية �شمال
املدينة و�رشقها.
بعد ه���ذا العر����ض املوج���ز لأب���رز التطورات
امليدانية على الأرا�ض���ي ال�سورية ،يظهر بو�ضوح �أن
اجلي�ش ال�سوري يركّز عملياته يف ال�شمال ،واملناطق

املت�صلة به ،خ�صو�ص ًا يف حمافظة حلب ،وهنا ي�ؤكد
املرجع �أن عزل مدينة حلب عن احلدود ال�س���ورية -
الرتكية ي�ش���كّل �رضبة �ش���به قا�ضية للم�سلحني يف
�س���ورية وداعميهم ،ال�سيما بعد �ض���بط احلدود مع
لبنان ،وتو�س���ع انت�شار اجلي�ش ال�س���وري يف درعا
املتاخمة للحدود الأردنية ،بالإ�ضافة �إىل �أن احلدود
العراقي���ة غري م�ؤثرة كثرياً يف الأزمة ال�س���ورية يف
الوقت الراهن ،ب�س���بب املعارك بني اجلي�ش العراقي
و«داع�ش» ،كما �أن الطريان الرو�سي وال�سوري يق�صف
�أي قوافل حتاول املرور من العراق باجتاه �سورية.
�إذاً ،يف حال ا�س���تمر اجلي�ش ال�سوري على هذه
الوترية من التقدُّم وعزل مناطق �س���يطرة امل�سلحني
عن بع�ض���ها ،ال�س���يما يف حلب والالذقي���ة ،يكون
بذلك جنح ق���ي قطع �رشيان احلياة عن الف�ص���ائل
امل�س���لحة يف خمتل���ف املحافظ���ات ،وح�رص رقعة
القتال الأ�سا�س���ية يف ال�ش���مال ،فال ج���دوى فعالة
للم�س���لحني يف الو�س���ط وحميط دم�شق بدون �إمداد
ب�رشي ولوجت�سي من ال�شمال ،يختم املرجع بالقول.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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تركيا ..تخبط أم تراجع في سورية؟
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من هنا وهناك

¡ الدور الرتكي ..والتفاهمات الرو�سية -
الأمريكية

قال حمللون �أت���راك �إن الدور الرتكي عند احلدود
ال�سورية غري بعيد عن دائرة التفاهمات الرو�سية
 الأمريكي���ة ،وعلى هذا الأ�س���ا�س ف�إن احلديثعن فر����ض تركيا «منطقة �آمن���ة» يف جرابل�س
وحميطها قد يبقى �ضمن خطوة حمدودة ،الهدف
منها جلم االندفاع���ة الكردية (بعد حترير منبج
من قبل قوات �سورية الدميقراطية) ،ومنع الأكراد
من فر�ض �أمر واقع يف ال�ش���مال ال�س���وري يعزز
طموحاتهم الفدرالية.

¡ ال�سعودية تروّج �إعالمي ًا للتطبيع

جنود �أتراك على احلدود مع بلدة جرابل�س ال�سورية

تت�س���ارع املواقف والأفعال
الرتكية على امل�س���توى الداخلي
واخلارجي ،خ�صو�ص ًا يف �سورية،
حي���ث ينق�س���م املراقب���ون �إىل
فرق�ي�ن؛ الأول متفائل ويعترب �أن
تركيا غادرت خنادقها الأمريكية
ودع���م املعار�ض���ات ال�س���ورية
لإ�س���قاط الرئي�س الأ�سد وتفتيت
�سورية �أو ا�ستعمارها من جديد،
وتو�سيع لواء الإ�سكندرون لي�ضم
كل �س���ورية �إليه ،وذلك ب�س���بب
االنقالب الفا�شل الذي مل تتو�ضح
معامله ووقائعه احلقيقية حتى
الآن ،بالإ�ضافة �إىل �شعور الأتراك
�أنهم مهدَّدون على م�ستوى الكيان
والدولة الرتكية من الأكراد الذين
يراكمون �إجنازاتهم يف �س���ورية
والع���راق وتركي���ا عل���ى طريق
�إعالن «كرد�ستان الكربى» ،التي
�ست�سلخ  20مليون كردي  -تركي
م���ع اجلغرافيا التي ي�س���كنون
عليها ،مما يفتّت تركيا ويف�س���ح
الطريق �أمام الأت���راك العلويني
للعودة مع جغرافيتهم �أي�ض ًا �إىل
الدولة الأم �سورية.
يرتاق�ص �أردوغان وحيداً على
حبال االنق�ل�اب وتطهري الدولة
من خ�صومه ،ويف مقدمتهم فتح
اهلل غولن ،وعلى احلبال الكردية
يف الداخل م���ع «حزب العمال
الكرد�س���تاين» ومع الأكراد يف
�س���ورية ،دون مغ���ادرة مواقعه
يف دعم املعار�ض���ات ال�سورية
�ض���د النظام واجلي�ش ال�سوري،
مع بع����ض تدوي���ر الزوايا يف
الت�رصيح���ات الإعالمي���ة التي
حتمل بع�ض الرتاجع التكتيكي
حول م�صري الرئي�س الأ�سد ،دون

�أفع���ال حقيقية ملمو�س���ة على
احلدود الرتكية  -ال�سورية.
�أما الفريق الآخر املت�ش���ائم
ف�ي�رى �أن تقاطُ ���ع امل�ص���الح
الظ���ريف بني حم���ور املقاومة
وتركيا فر�ض���ا عل���ى الفريقني
امل�ساكنة امليدانية وال�سيا�سية،
نتيجة ال�ص���مود واالنت�صارات
التي حتقّقها �سورية وحلفا�ؤها
يف املي���دان ،وغب���اء ومغامرة
الأك���راد الذي���ن وقع���وا يف فخ
الوع���ود الأمريكي���ة اخلادع���ة،

هل تبدأ أميركا بتقسيم
تركيا لتنقل المشكلة إلى
الداخل اإليراني ومن ثم
تنقض على روسيا ثانية؟
ّ

والتي �رسعان م���ا تراجع عنها
الأمريكي���ون و�أم���روا الأك���راد
باالن�س���حاب م���ن منب���ج �إىل
�رشق نهر الفرات ،وفق ال�رشوط
واملطالب الرتكية.
�صحيح �أن �سورية وحلفاءها
ي�س���تفيدون الآن من اال�ستدارة
الرتكية ،ومن ال�رصاع الرتكي -
الكردي ،وعلى �ض���فافه ال�رصاع
م���ع «داع�ش» �ض���د الفريقني،
�س���واء بالظاهر �أو امليدان ،لكن
ذلك مرهون بالتو�س���ع الرتكي

يف ال�ش���مال ال�س���وري لتهيئة
جغرافي���ا نقية للمعار�ض���ات
ال�س���ورية التي تدار من تركيا،
لفر�ضها على طاولة املفاو�ضات
كفريق م�ستق ّل عن وفد الريا�ض،
الذي احتكر متثيل املعار�ض���ة،
مت
وال���ذي تديره ال�س���عودية ،و ّ
�إق�صاء تركيا وقطر من ال�رشاكة
ال�سيا�س���ية ،وح�صد النتائج� ،إن
وُجدت ،ودعم هذه املعار�ض���ة
يف معركة حلب ،لإر�ساء معادلة
دم�ش���ق  -حلب ،والت���ي ت�ؤ�رش
�إىل بو�ص���لة احلل يف �س���ورية،
ف�إذا متادت تركيا يف ذلك ف�إنها
ت�ضع جي�ش���ها مبواجهة اجلي�ش
ال�سوري ،وما �س���ينتج عنه من
تداعيات دراماتيكية ت�س���تدعي
التدخُّ ل الإيراين والرو�سي ب�شكل
ر�سمي وا�ضح ،وخطورة ا�ستدراج
«الناتو» للمعركة لدعم تركيا،
وهذا ما ال تريده �أمريكا ورو�سيا
وبقية العامل ،نظراً �إىل تداعيته
العاملية الكارثية.
الظاهر �أن رو�س���يا و�أمريكا
كممثلَني للمحاور املت�ص���ارعة
يري���دان التعجي���ل باحل���ل
ال�سيا�س���ي يف �سورية واملنطقة
ك�سلة واحدة ال ت�ستثني البحرين
واليمن والعراق و�سورية ووراءها
لبن���ان ،حلماي���ة م�ص���احلهما
وح�صار اجلماعات التكفريية من
«داع����ش» و«الن�رصة» ،اللتني
ب���د�أت جحافلهم���ا تتفلّ���ت من
ال�س���يطرة الأمريكية والأوروبية
وتهدد الأمن العاملي ،واالكتفاء
بتجمي���ع بع�ض املعار�ض���ات
ال�سورية وو�صفها بـ«املعتدلة»،
و�ض���مّها �إىل حكوم���ة وح���دة

وطنية برئا�س���ة الرئي�س الأ�سد،
واملراهن���ة عل���ى الزمن لتغيري
الواقع ال�س���وري على نار هادئة
وبـ«القوة الناعمة» بعد ف�ش���ل
احلرب املدمّرة منذ حوايل �س���ت
�سنوات.
ه���ل تري���د �أم�ي�ركا تبديل
�أولوياتها والبدء بتق�سيم تركيا
ونق���ل امل�ش���كلة �إىل الداخ���ل
الإي���راين الذي تعت�ب�ره العقبة
الرئي�س���ية �أم���ام م�رشوعها ،ثم
االنق�ض���ا�ض على رو�سيا ثانية،
لتفكيكها كم���ا فعلت باالحتاد
ال�سوفياتي �سابقاً؟
�أم�ي�ركا تخط���ط وحم���ور
املقاومة مع �رشكائه يت�ص���دى،
ولي����س كل م���ا تكتب���ه �أمريكا
ي�ص���بح واقع ًا و«ق���دَراً» ..لكن
الثاب���ت �أنن���ا ندف���ع ونخ�رس
جميع���اً ،والراب���ح الوحيد هي
�أمريكا والع���دو «الإ�رسائيلي»،
وكلن���ا �ض���حايا ،مب���ن فيه���م
الأتراك؛ ذاك ال�ش���عب امل�س���لم
ال���ذي انتظر �أكرث من خم�س�ي�ن
عام ًا بعلمانيته لدخول االحتاد
الأوروبي ،ومل يفز باجلائزة ولن
يفوز مهما تنازل ،وكذلك الأخوة
الأكراد �ض���حايا القوى العاملية
منذ احلرب العاملية الأوىل ،ومل
يتعلموا من التاريخ.
تركي���ا تتخب���ط وتلط���م
نف�س���ها وجي�ش���ها ،وت��ض�رب
بكل االجتاهات ..فهل يُ�س���قطها
الأمريكيون لن�س���قط بعدها� ،أم
ت�س���تيقظ وتع���ود �إىل ر�ش���دها
و أ�مّتها فننجوا جميعاً؟

د .ن�سيب حطيط

�أ�ش��ارت �ص��حيفة «نيوي��ورك تامي��ز» �إىل وج��ود
�أدل��ة متزاي��دة تفيد ب�أن العالقات بني ال�س��عودية
تتح��ول �إىل حتال��ف ،نتيج��ة
و«ا�رسائي��ل» ق��د
ّ
«انعدام الثقة امل�ش�تركة حيال �إيران» ،كا�شفة عن
ب��دء حملة �إعالمية �س��عودية داخلي��ة «تهدف �إىل
تهيئ��ة مواطنيها لعالقات �أف�ض��ل م��ع �إ�رسائيل».
وحتدث��ت ال�ص��حيفة ع��ن الأ�س��باب الت��ي تدف��ع
ال�صهاينة للتعاون مع ال�س��عوديني ،ف�إ�ضافة �إىل
شرتكة لإيران ،يلتقي
ما يجمعهما من «كراهية» م� َ
الكي��ان املحتل وال�س��عودية على ا�س��تيائهما من
الواليات املتحدة ،لعقده��ا اتفاق ًا مع �إيران حول
املل��ف النووي ،ف�ض� ً
لا ع��ن كيفية تعاط��ي �إدارة
�أوباما مع امللف ال�س��وري .وذكرت ال�ص��حيفة �أن
نتنياهو عازم على زيادة عدد من الدول املعرتفة
بكيانه املحتل ،واال�س��تفادة من �إمكانية التبادل
التج��اري بني اجلانبني ،الفتة �إىل �أن ذلك يتزامن
مع حركة مقاطعة دولية لعزل «�إ�رسائيل» ،ب�سبب
ما ترتكبه من جرائم بحق الفل�سطينيني.

¡ �ضغوط �أردنية م�رصية على عبا�س

�أكد مراقبون �أن م�رص والأردن ت�س���عيان مع دول
�أخرى لإقناع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
بامل�ش���اركة وعدم التح ُّفظ عل���ى عقد امل�ؤمتر
الإقليمي الذي تنظّمه القاهرة مبظلة «االعتدال
العرب���ي» ،لإيج���اد حل لل�رصاع يف فل�س���طني
املحتل���ة ،وال ُي�س���تبعد جل���وء املل���ك الأردين
والرئي�س ال�سي�س���ي �إىل ممار�سة ال�ضغوط ،دون
�إغف���ال التحذير الأمريكي م���ن �إمكانية حدوث
تط���ورات �ص���عبة ل���دى «الإ�رسائيليني» ،ويف
ال�ض���فة الغربية وقطاع غ���زة .املعطيات ت�ؤكد
�أن وراء عق���د امل�ؤمت���ر الإقليم���ي �أهداف ًا كبرية
لي�ست يف �صالح الق�ضية الفل�سطينية ،فامل�ؤمتر
�سيكون تعبرياً عما يختلج يف نفو�س حكام دول
«حمور االعتدال» ،التي تربطها عالقات متن ّوعة
م���ع «�إ�رسائي���ل» ،وبالتايل ف����إن الهدف الأول
والأهم ه���و التفاو�ض على حل لل�رصاع العربي
 «الإ�رسائيل���ي» ،يك���ون التطبيع مع «حموراالعت���دال» هو بند احلل الأول ،بد ًال من �أن يكون
البند الأخري ،وهذا ما ي�سعى �إليه العدو.

¡ هل فل�سطني من �أولويات بوتني؟

اعت�بر م�ص��در يف وزارة اخلارجي��ة الرو�س��ية� ،أن
عر���ض بوتني ملفاو�ض��ات ال�س�لام يف فل�س��طني
هدفه «الإثارة وحماولة خللق �أجواء من الدراما»،
و»افتع��ال �أخب��ار ُتظه��ر رو�س��يا كو�س��يط �آخ��ر
لل�س�لام يف ال��شرق الأو�س��ط» ،متوقع�� ًا �أن تكون
�أي اجتماعات يف مو�س��كو جمرد �ص��ورية خالية
من �أي ت�أثري م��ادي ملمو�س ،فـ«حماوالت بوتني
أ�رص
يف ه��ذا املجال حمكوم عليها بالف�ش��ل ،و�إذا � ّ
الرئي�س الرو�س��ي على موقفه� ،س��ترتكه وا�ش��نطن
ليحاول» .وختم امل�ص��در الرو�سي بالقول :بوتني
�س��يتجنب متام ًا �أي جهود ج��ادة من جانبه فيما
يتعل��ق بالق�ض��ية «الإ�رسائيلي��ة»  -الفل�س��طينية،
لك��ن م��ن ي��دري ،فرمب��ا يعي��د التفك�ير يف ر�أيه،
خ�صو�ص ًا بعد ما حدث يف �أوكرانيا و�سورية.

 6موضوع الغالف
اللواء عباس إبراهيم..
من شعبنا كل التقدير
واالحترام
«الفل�سطينني لي�سوا مل ّف ًا �أمنياً،
بل �ش���عب هُ جِّ ���ر من �أر�ض���ه ومتّت
ا�ست�ضافته من قبل ال�شعب اللبناين،
ويج���ب �أن يُعامَ ل على �أنه �ش���عب
�ص���احب ح���ق»« ..اخلط��� أ� املميت
ال���ذي نقع في���ه �أنن���ا نتعامل مع
الفل�س���طينيني على �أنهم ملفّ �أمني،
فمن الآن عل���ى الكثريين �أن يقتنعوا
بهذا ال���كالم» ..كالم لي�س مقالة يف
�ص���حيفة� ،أو مقدمة لن��ش�رة �أخبار،
�أو بحث ًا يجه���د عليه طالب جامعي
يطمح �أن يكون مدخ ًال لأطروحة ينال
من خاللها املاج�ستري �أو الدكتوراه،
�أو كالم��� ًا يف خطاب حما�س���ي يف
مهرجان اعتاد احل�ضور على �سماعه،
بل كالم جاء على ل�س���ان �أحد �أعلى
املرجعيات الأمني���ة يف لبنان ،هو
اللواء عبا����س �إبراهي���م؛ مدير عام
الأمن العام ،يف حديث متلفَز ،وا�ضع ًا
من خالله النقاط على حروف لطاملا
انتظرناها عقوداً من الزمن.
الل���واء �إبراهي���م يف حديثه قال
كالم ًا يف اجتاه�ي�ن ،الأول مفاده �أنْ
�آنَ الأوان لو�ض���ع ح��� ٍّد لتلك احلقبة
الطويل���ة م���ن الظلم امل�س���تمر منذ
�أن هُ جِّ ر ال�ش���عب الفل�س���طيني عن
�أر�ض���ه عام  ،1948بفعل االغت�صاب
ال�ص���هيوين لأر�ض فل�سطني ،مطالب ًا
بع����ض ال�سا�س���ة اللبناني�ي�ن الكف
يف تعاطيهم مع الفل�س���طينيني من
خلفي���ة �أمنية هدفها اال�س���تمرار يف
اله���روب نح���و الأمام ،به���دف عدم
منحهم احلقوق املدنية واالجتماعية،
والقول له�ؤالء ال�سا�سة الذين �أعمتهم
العن�رصي���ة� ،إن امللف الفل�س���طيني
هو �سيا�س���ي بامتياز ،جتب مقاربته
على هذا الأ�سا�س ،ومن هذه اخللفية.
�أم���ا االجت���اه الثاين ،وم���ن وجهة
نظ���ري ،فهو موجَّ ه لبع�ض و�س���ائل
الإع�ل�ام ،التي جهدت يف ت�س���ليط
الأ�ضواء ب�ش���كل �أ�ساء �إىل املخيمات
الفل�س���طينية ،وحتدي���داً خميم عني
احلل���وة ،ف�أك���د الل���واء �إبراهيم �أن
«املو�ضوع الفل�سطيني واملخيمات
الفل�سطينية حتت ال�سيطرة ،والإخوة
الفل�سطينينب لهم دور �أ�سا�سي ،ولوال
التن�س���يق معهم يف هذه املوا�ضيع
ملا ر�أينا ت�سليم ًا ملطلوبني للأجهزة
الأمنية اللبنانية والق�ضاء اللبناين».
ت�رصيح اللواء عبا����س �إبراهيم
ال���ذي لق���ي الرتحي���ب والتقدي���ر
الوا�سعَ ني يف الأو�ساط الفل�سطينية،
جاء متقاطع ًا مع جهود م�ش���كورة
ومقدرة عالي ًا تبذلها قيادة اجلي�ش
اللبناين ومديري���ة املخابرات يف
الدخ���ول عل���ى مل���ف املطلوبني،
بهدف �إغالق هذا امللف الذي لطاملا
طالبت الف�صائل مبعاجلته ،ما �أثمر
ت�سليم العديد من ه�ؤالء املطلوبني
�أنف�س���هم للأجهزة الأمنية والق�ضاء
اللبناين.

رامز م�صطفى
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ما هو حدود الطموح الروسي في سورية؟

جنود رو�س يف حمافظة طرطو�س ال�سورية

�أ�ش���ار البيت الأبي�ض �إىل �أنه من غربي��� ًا للحرب ،لذا ال يحق للواليات عل���ى متا�س جغرايف م���ع كل �أوروبا
املحتمَل �أن يلتقي الرئي�س الأمريكي املتحدة االدع���اء بالتفوُّق والأحقية وال�رشق الأو�س���ط وال�ص�ي�ن ،وغياب
املوانع الطبيعية (با�ستثناء املحيط
ب���اراك �أوباما مع الرئي�س الرو�س���ي بحكم العامل ب�شكل �آحادي.
فالدمي�ي�ر بوتني عل���ى هام�ش قمة
م���ن هنا ،ف�إن الرو�س يرون �أن كل الأطل�سي والقطب ال�شمايل) يجعل من
الع�رشين يف الرابع من �أيلول املقبل ،ما يطبع �سيا�س���ات الغرب اليوم هو اال�سرتاتيجية الرو�س���ية «هجومية»
و�س���يبحث الرئي�س���ان ملف كل من التعايل والغرور ،وحماولة منع رو�سيا ب�شكل دائم.
من ا�س���تعادة قوتها ودورها العاملي،
�أوكرانيا و�سورية.
باعتباره���ا دول���ة حتت���وي
بغ�ض النظ���ر عن �إمكانية اللقاء وي�أخذون عل���ى الأمريكيني �أنه ما �أن عل���ى الكث�ي�ر م���ن ال�س���هول ،قامت
�أو عدمه ،ف�إن التفا�ؤل الذي ي�س���وقه بد�أ الرو�س مبحاولة ا�س���تعادة بع�ض اال�س�ت�راتيجية الرو�سية الأمنية دائم ًا
البع����ض حول �إمكانية �إيجاد حل� ،أو م���ن القوة كدول���ة ،حتى ب���د�أ حلف عل���ى ا�س�ت�راتيجية تو�س���يع الدائرة
على الأقل ر�س���م خريطة طريق حل ّل «الناتو» بالتو�سُّ ���ع �رشق���اً ،وجذب ح���ول املركز للتخل�ص م���ن الأخطار
م���ا يف �س���ورية ،يبدو من ال�ص���عب الدول التي ت�ش���كّل عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا التي تته���دده ،لذا وم���ن �أجل الدفاع
ت�ص���ديقه ،لأ�س���باب جوهرية عدّة ،لرو�سيا.
عن م�صالح رو�س���يا القومية ،يحر�ص
�أهمها:
ثاني���اً :ي�أخذ الأمريكي���ون على الرو�س على عدم القتال على حدودهم،
�أوالً :ل���ن يقب���ل الأمريكي���ون الرو�س ا�س���تعمالهم القوة الع�سكرية ب���ل يجب نقل املعرك���ة �إىل �أبعد من
ب�س���هولة تقا�س���م النفوذ مع الرو�س
احل���دود املبا��ش�رة .وهكذا ،يعتم���د
يف املنطق���ة� ،إذ يعت�ب�ر الأمريكيون
الرو����س التو�سُّ ���ع وا�س�ت�راتيجية
�أن رو�س���يا مل تعد �إىل �صفة «الدولة
«الهجوم الدفاعي» با�ستمرار ،لأنهم
العظمى» امل�ؤهَّ لة للعب دور عاملي
بب�ساطة ي�ؤمنون �أن التو�سُّ ع هو احلل
بعد ،بينما يهدف االنخراط الرو�سي
الوحيد حلماية الأمن القومي الرو�سي.
قب���ل فالدميري بوتني ،مل يه�ض���م
يف �س���ورية من جملة الأهداف التي ليس بإمكان الروس وحلفائهم
يتوخاها؛ �إجب���ار الواليات املتحدة
الرو�س قيام «الناتو» بق�صف �رصبيا،
انشغال
على
البناء
سوى
حاليًا
على التعامل مع الرو�س كن ٍّد عاملي
ثم حماولة التمدُّد الغربية يف احلديقة
ولي����س كقوة هام�ش���ية كما اعتادت األميركيين بانتخاباتهم الرئاسية اخللفية للرو�س عرب الثورات امللوَّنة،
�أن تنظ���ر �إليها بعد �س���قوط االحتاد
لتغيير الموازين في سورية الت���ي �أ�س���قطت احلُ���كام املرتبطني
ال�سوفياتي.
برو�سيا و�أحلّت مكانهم حُ كام ًا موالني
�أ�سا�ساً ،ينطلق اخلالف الأمريكي
للغ���رب ،ثم حماولة ج���ذب �أوكرانيا
 الرو�س���ي حول حتدي���د ماهية ماوجورجيا وباقي دول �أوروبا ال�رشقية
ح�ص���ل عام  ،1990وتعريف �س���قوط
لالن�ض���مام �إىل االحتاد الأوروبي� ،إىل
االحت���اد ال�س���وفياتي ،فالأمريكيون
�أن و�صل الأمر باال�سرتاتيجيني الرو�س
والغرب ب�ش���كل ع���ام يعتربون �أنهم
�إىل االقتن���اع املطل���ق ب����أن الأمر ال
انت�رصوا يف احلرب الباردة و�أ�سقطوا للتو�سُّ ���ع عل���ى ح�س���اب دول �أوروبا ميكن مقاومت���ه �أو احلد من ت�أثريه �إال
االحتاد ال�س���وفياتي ،وه���و ما عبرّ ال�رشقية ،و�أنهم ي�ستعملون تلك القوة با�ستعمال «القب�ضة احلديدية».
عنه بو�ض���وح الرئي�س جورج بو�ش ل��ض�رب املجموع���ات الت���ي تدعمها
ثالثاً :تنطلق املقاربتان الرو�سية
الأب حني قال« :احل���رب الباردة مل الواليات املتحدة يف �سورية.
والأمريكي���ة والنظ���رة �إىل النف����س
مت االنت�ص���ار فيها» ،بينما
تنتهِ ،بل ّ
واقعياً ،ال ميلك الرو�س الكثري من وال���دور من نف�س الر�ؤي���ة� ،أي الإميان
يرى الرو�س �أن غوربات�ش���وف حاول اخليارات� ،إذ تلعب اجلغرافيا الرو�سية با�ستثنائية تاريخية وتفوُّق ح�ضاري؛
نقل رو�س���يا �إىل اقت�صاد ال�سوق ،ومل دوراً هام ًا يف �ص���ياغة اال�سرتاتيجية كما الأمريكي���ون ي�ؤم���ن الرو�س ب�أن
يكن انهيار االحتاد ال�سوفياتي ربح ًا الرو�س���ية العاملية ،فتواجد رو�س���يا اهلل خلق ه���ذه الأم���ة و�أوكلها مهمة

ح�ض���ارية يف العامل .نزع���ة التفوُّق
هذه جعلت الرو�س  -كما الأمريكيني
 يرف�ض���ون االن�ضمام �إىل امل�ؤ�س�ساتالدولية �إن مل يكونوا فاعلني فيها� ،أو
�إن مل ي�ضطلعوا بدور قيادي.
مع العلم �أن ال�شعور باال�ستثنائية
هو ما يجعل الرو�س بكافة �رشائحهم
ي�ش���عرون بالفخر الوطني الذي يغذي
ال�س���خط عل���ى كل حماول���ة غربية
«لإذالل رو�س���يا» ،وه���ذا بال�ض���بط
ما يتقن بوت�ي�ن اللعب عل���ى وتره؛
�أي تغذية �ش���عور االفتخ���ار الوطني،
وت�سويق اال�سرتاتيجية الرو�سية ب�أنها
حماولة ا�ستعادة املجد الرو�سي ،وهو
ما مينحه ت�أييداً �ساحق ًا يف الداخل.
نتيج���ة مل���ا �س���بق ذك���ره من
الأ�س���باب وغريه���ا ،ولأن الأمريكيني
ما زال���وا ميلكون الكثري م���ن الأوراق
اال�س�ت�راتيجية الت���ي ي�س���تطيعون
ا�س���تعمالها ال�س���تنزاف اجلميع يف
ال�رشق الأو�س���ط ،بدون خ�س���ائر من
قبَلهم ،ولأنهم مل يقتنعوا بعد ب�رضورة
�إف�ساح املجال للرو�س بك�سب مناطق
نفوذ جديدة يف ال�رشق الأو�س���ط ،لن
يكون هن���اك ح���ل وال خريطة طريق
رو�س���ية � -أمريكية خالل عهد �أوباما،
وكل ما ي�س���تطيعه الرو�س وحلفا�ؤهم
ه���و البناء على ان�ش���غال الأمريكيني
بانتخاباته���م الرئا�س���ية ،لتغي�ي�ر
موازين القوى يف �سورية ب�شكل جذري
خالل �ستة �أ�ش���هر ،ما يدفع بالرئي�س
الأمريك���ي اجلدي���د للقبول بتقا�س���م
بخريط���ة نف���وذ جدي���دة يف ال�رشق
الأو�س���ط ،ف�إن ا�ستطاعوا القيام بذلك،
التو�ص���ل �إىل ت�س���وية ،و�إن مل
ُّ
ميك���ن
ي�ستطيعوا ،فقد ت�ستمر الأزمة ال�سورية
عقوداً مقبلة.

د .ليلى نقوال

دولي

www.athabat.net
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العالقات الروسية  -التركية  -اإليرانية ..آفاق ومعوقات
يبدو �أن امل�شهد يف املنطقة ،وقاعدته
الأزم���ة ال�س���ورية ،دخلت علي���ه عوامل
جديدة �أك�ث�ر تعقيداً ،لكن تلك التعقيدات
قد ت�رسع يف الوقت نف�س���ه �س���بل احلل،
ا�س���تناداً �إىل تبدُّل امل�ص���الح بني الدول
امل�ؤث���رة يف الإقلي���م والع���امل على حد
�سواء ،ولعل وجود العاملني الآتيني كانا
م���ن امل�ؤ�رشات املركزية على امل�ص���الح
املذكورة �أعاله:
حماولة االنق�ل�اب التي نف���ذ منها
الرئي�س الرتكي رج���ب طيب �أردوغان ،ال
ب���ل خ���رج بـ«غلة �سيا�س���ية» مل يكن
نف�سه يت�ص���ورها ،خ�صو�ص ًا جلهة تربُّ�ص
الواليات املتحدة الأمريكية به �شخ�صياً،
فر�ضت طريقة تفكري جديدة عليه� ،رسعان
ما تلقّفتها �إيران ورو�سيا �أ�رسع من الربق،
دون الرهان عل���ى �إمكانية حتوّل كبرية
جلهة عقد �ص���داقة ا�س�ت�راتيجية ت�ؤهّله
الع���ودة �إىل بن���اء حلمه املنه���ار ،ولو
راوده احللم ب�صيغة متوا�ضعة.
ال�س���ماح لأردوغ���ان ،ع�ب�ر اجلي�ش
ب�صيغته اجلديدة املتدرجة التغيري ،بعد
زج كبار القادة الع�س���كريني يف ال�سجن،
بلعب دور يف �شمال �سورية حتت عنوان
امل�س���اهمة يف «مكافحة الإرهاب» ،ما
جعله ينت�ش���ي بالقدر امل�سموح به ،بعد
�أن بات ال��ص�راع يف املفهوم الأردوغاين
��ص�راع وج���ود يجعله م�ض���طراً لتقدمي
�أوراق اعتماد ،مقابل �إعادة تكوين بنيوي
للم�ص���الح  -من خالل االقت�صاد ب�صورة
�أ�سا�س���ية  -مع �إيران ورو�سيا ،يف �ضوء
الأثم���ان التي دفعها ب�س���بب تورُّطه يف
الأزمة ال�سورية حتى �أذنيه بدفع �أمريكي،
حيث �ص���وّرت له الأوه���ام �أحالم ًا قابلة
للتحقق ،ومن ثم التخلي عنه على مذبح
امل�صالح الأمريكية..

امللف الكردي �أرغم �أردوغان على خطب ود دم�شق حالياً ..والعراق الحقاً

لق���د تب�ّي�نّ لأردوغان �أن امل�ص���الح
امل�شرتكة مع �إيران ورو�سيا عرب االقت�صاد
�أهم بكثري م���ن الوعود الأمريكية ،وكذلك
الأوروبية ،وقد اكت�س���ب املفهوم اجلديد
لدي���ه ،رغ���م تباعد املواقف م���ن الأزمة
ال�س���ورية� ،إعادة فتح الآفاق مع مو�سكو
وطه���ران ،وجتلّ���ى ذل���ك يف اللق���اءات
الثنائي���ة ب�ي�ن البلدين ،تل���ك اللقاءات
التي دخلت يف العمق االقت�ص���ادي؛ من
التبادل التجاري املقدَّر بع�رشات مليارات
الدوالرات� ،إىل �ص���ناعة النف���ط والغاز،
وحتى ال�سالح..
�إذاً ،التق���دّم يف املجال االقت�ص���ادي

تبيّ ن ألردوغان أن المصالح
االقتصادية المشتركة مع
إيران وروسيا أهم بكثير من
الوعود األميركية واألوروبية

فر�ض نف�سه على الأداء ال�سيا�سي الرتكي،
مع �إبقاء مو�سكو وطهران على منهجيهما
يف التعامل ،خ�صو�ص ًا مع االزمة ال�سورية،
ولذا وع�ش���ية ال�سماح «املدوزن» لرتكيا
بامل�ش���اركة يف العملي���ات الع�س���كرية
على حدودها ،بعمق معينَّ يف الأرا�ض���ي
ال�سورية ،كان ت�رصيح �أروغان ب�أن «هناك
م��ش�روع خطري يج���ري تنفيذه �ش���مال
�سورية ،تقف وراءه �أطراف تدّعي �صداقتها
لنا» ،وهنا يق�ص���د الواليات املتحدة ،من
خالل تنمية عالقاتها م���ع الأكراد؛ عدوّه
االول ،وال ت�أتي «داع�ش» يف هذا ال�سياق
�إال يف اخلطاب الإعالمي.

كم���ا �أن الت���درُّج يف املوقف الرتكي
جتاه �س���ورية عك�س���ه �أكرث من م�س�ؤول،
ال�س���يما رئي�س الوزراء بنعل���ي يلدرمي،
ووزي���ر اخلارجية ،الذي ج���زم ب�رضورة
�إعادة العالقات ال�س���ورية �إىل �أف�ضل مما
كانت عليه قبل احلرب املتعددة اجلن�سية
على �سورية.
لع���ل الق�ض���ية الكردي���ة واحدة من
العوامل الت���ي جعلت القي���ادة الرتكية
تعود �إىل خطب و ّد دم�ش���ق حالياً ،ورمبا
العراق الحقاً ،يف �ضوء احلديث املتنامي
ع���ن احتماالت حرب �أهلي���ة تركية ،رغم
جناح �أردوغان يف رفع التع�صُّ ب القومي،
وهذا بحد ذاته �س���يف ذو حدين يف بلد
متعدد القوميات �أو الإثنيات.
بال �شك ،نبتت ر�ؤى مغايرة لكل من
الوالي���ات املتحدة وتركي���ا ،ومل تتمكن
زيارة نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن
م���ن معاجلة جوهره���ا ،خ�صو�ص��� ًا �أن
�أروغان جنح يف ال�ض���غط على وا�شنطن،
وبق���وة ،من خ�ل�ال الورقتني الرو�س���ية
والإيراني���ة ،م���ع يقين���ه ب����أن بايدن،
وهوالأقرب �إليه يف الإدارة الأمريكية ،مل
يك���ن همّه من الزيارة �س���وى رفع تقرير
نهائ���ي للإدارة ح���ول الو�ض���ع الدقيق
لأردوغان ،و�إمكانية تعومي الدعم له يف
�ضوء اال�ستنتاج املكوّن عن قدرة الرئي�س
الرتكي على البقاء يف ال�س���لطة ،ال�سيما
�أن اخلال�صة الهادفة للم�س�ؤول الأمريكي
هي «تقوي����ض التوجُّ ���ه اجلديد لرتكيا
نحو مو�سكو وطهران ،والعمل على �إبقاء
تركيا حتت القب�ض���ة الأمريكية بكليتها،
يف �ض���وء الزي���ارة التي كانت تن�ض���ح
بالعداء لرو�سيا و�إيران».

يون�س عودة

أمين عام جامعة األمة العربية تزور ّ
مقر تجمع العلماء المسلمين
■ ال�ش���يخ بالل �س���عيد �ش���عبان؛ الأمني العام حلركة
التوحيد الإ�سالمي ،وخالل زيارة «حزب الدعوة احلرة»
يف تركيا ،دعا �إىل عودة �أنقرة �إىل �سيا�سة «�صفر عداء»
مع املحيط ،وقط���ع العالقات مع الكيان ال�ص���هيوين،
وتبني الق�ض���ية الفل�سطينية �شعب ًا ومقاومة ،واالبتعاد
عن �إدارة ال�رش الأمريكي.
■ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�ش��مال ،اعترب
�أنه ال يجوز ال�ش��غور يف قي��ادة اجلي�ش واملواقع الأمنية
مير
القيادي��ة يف ظل الظروف التاريخي��ة اخلطرية التي ّ
به��ا البلد ،ويف غياب رئي���س للجمهورية ،وتعطيل لعمل
املجل�س النيابي.
■ ال�ش���يخ ماهر حم���ود ر�أى �أن الفكر الداع�ش���ي لي�س
جدي���داً ،لكن ما جرى يف ال�س���نوات الأخ�ي�رة �أن دو ًال
�إقليمية ودولية عم���دت �إىل دعم املجموعات املتطرفة
كي ت�ش ّوه الإ�سالم وتزرع الفتنة يف املنطقة.
■ وف��د علمائي م��ن جتمع العلماء امل�س��لمني زار احلزب
ال�س��وري القومي االجتماعي ،وعقب اللقاء رف�ض رئي�س
الهيئة الإدارية يف «التجمع»؛ ال�ش��يخ د .ح�سان عبد اهلل،
جتزئ��ة الأمة عرب كيانات مذهبي��ة وعرقية تربر للكيان
ال�صهيوين �س��عيه لفر�ض يهودية دولته الغا�صبة ،داعي ًا
�إىل ا�س��تمرار احلرب على الإرهاب والق�ضاء عليه يف كل
�أماكن وجوده ،و�إىل دعم املقاومة يف فل�س��طني و�إعادة
ق�ضيتها لتحتل املرتبة الأوىل يف �سلم �أولويات الأمة.

■ ال�شيخ �صهيب حبلي زار �سفري اجلمهورية العربية
ال�س���ورية يف لبنان؛ د .عل���ي عبد الكرمي علي ،حيث
دان التدخُّ ل الرتكي ال�سافر لل�سيادة ال�سورية بذريعة
الت�صدي لتنظيم «داع�ش» الإرهابي والقوات الكردية.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
�أ�ش��اد ب��دور الأمن العام والأجه��زة الأمنية يف حفظ
ومنوه�� ًا بالإجنازات
الأمن واال�س��تقرار يف الب�لادّ ،
الأمني��ة للمديري��ة الع��ام للأم��ن الع��ام يف حربه��ا
اال�س��تباقية �ض��د املجموع��ات الإجرامي��ة .من جهة
�أخ��رى ،ا�س��تنكر اللق��اء االعت��داء الإجرام��ي ال��ذي
ا�س��تهدف حف��ل زفاف يف مدين��ة كرب�لاء العراقية،
داعي ًا جمي��ع العراقيني للوحدة ونب��ذ احلقد والفنت،
وترك اخلالفات ال�سيا�سية مل�صلحة العراق.
■ جبهة العمل الإ�س�ل�امي ح ّملت ال�س���لطة اللبنانية
ال�سيا�س���ية احلاكمة م�س�ؤولية الأو�ضاع املزرية التي
�آل���ت �إليها البالد ،يف ظل الفراغ والتعطيل وال�ش���لل
�شبه الكامل يف امل�ؤ�س�سات والإدارات العامة ،والف�ساد
امل�س���ت�رشي ،وانعدام اخلدمات للمواطن �إال من خالل
الر�ش���اوي وال�رسقة ،معتربة الت�س���مية التي �أطلقها
�س���ابق ًا رئي�س جمل����س الوزراء «حكومة الف�س���اد»
تليق ب�أكرثية الوزراء الذين ال ه ّم لهم �س���وى �إ�شباع
غرائزهم وتكدي�س وتكثري ثرواتهم على ح�ساب الوطن
واملواطن.

ا�س��تقبل رئي���س الهيئ��ة
الإداري��ة يف جتم��ع العلم��اء
امل�س��لمني؛ ال�ش��يخ د .ح�س��ان
عب��د اهلل ،الأمني الع��ام جلامعة
الأم��ة العربية د .هالة الأ�س��عد،
حي��ث �أطلع��ت �س��ماحته عل��ى
الظ��روف التي �أوجبت ت�أ�س��ي�س
جامع��ة الأم��ة العربي��ة ،والتي
�أت��ت ك��ضرورة يف زم��ن تخلت
فيه �أك�ثر الأنظم��ة العربية عن
ق�ض��ايا الأم��ة ،وعل��ى ر�أ�س��ها
الق�ضية الفل�سطينية.
وطلبت د .هالة من ال�ش��يخ
عب��د اهلل م�س��اندة «التجم��ع»
للجامعة يف عملها ون�شاطاتها،
�إذ �إن املهم��ة امللق��اة عل��ى
عاتقه��ا تتطل��ب ت�ض��افر جهود
اجلميع لرفع �ش�أن الأمة وحترير
فل�س��طني م��ن رج���س االحتالل
ال�ص��هيوين ،ورف��ع الظلم الواقع
عل��ى ال�ش��عوب امل�ض��طهدة من
�أنظمة مفرو�ضة عليها.
ب��دوره �أكّ��د �س��ماحته دعم
«التجمّع» لإن�شاء هذه اجلامعة،

د .هالة الأ�سعد يف مكتب ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل مبقر «التجمع»

لتواف��ق �أهدافه��ا م��ع �أه��داف
«التجمع» ،خ�صو�ص ًا يف �أولوية
ال�رصاع م��ع العدو ال�ص��هيوين،
مبدي�� ًا اال�س��تعداد لل�س��عي
م��ع جامع��ة الأم��ة العربي��ة،
خ�صو�ص�� ًا على �ص��عيد ال�ساحة
اللبنانية ،للقيام بن�شاطات ذات
طاب��ع قان��وين ،والتوا�ص��ل مع
م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املدين يف
لبنان واخلارج ،وال�ض��غط على
امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة الثقافي��ة

والإن�س��انية وجل��ان حق��وق
الإن�س��ان لإي�ص��ال ال�ص��وت
العرب��ي الأ�ص��يل يف مواجه��ة
�صوت الأنظمة العميلة.
وتقدي��راً م��ن «التجم��ع»
جله��ود د .هال��ة الأ�س��عد،
وجلامع��ة الأم��ة العربي��ة ،قدم
ال�ش��يخ عبد اهلل ميدالية التجمع
عرب��ون تقدي��ر ل��كل م��ا قدّمته
و�س��تقدمه يف خدم��ة الق�ض��ايا
امل�صريية للأمة.
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الفيدرالية ..والمنطقة العازلة
طال زمن الأزمة من �أ�شهر معدودات
�إىل �سنوات (بح�سب تقدير بع�ض دول
اخللي����ج) ،بل ازدادت تعقيداً ،ب�س����بب
«ت�ص����لُّب الأطراف الإقليمية والدولية
يف مواقفه����ا والت�ض����اد يف املواقف
فيم����ا بينهما بني الفري����ق الواحد»،
و«التدخُّ ����ل الع�س����كري املبا�رش لتلك
الق����وى الدولي����ة عل����ى خ����ط الأزمة
ال�س����ورية» ،والت����ي بد�أته����ا �أمريكا
بت�ش����كيل التحالف ال����دويل ملحاربة
الإرهاب ،و�س����اهمت يف الوقت نف�سه
يف دعمه ،الأمر الذي دفع برو�سيا �إىل
التدخُّ ل الع�س����كري املبا�رش للق�ض����اء
على «داع�����ش» و«الن���ص�رة» ،بعد
�أن كان تدخُّ لها يف البداية �سيا�س����ياً،
لأنها �أدركت �أنه �سي�ش����كّل خطراً على
الأمن القومي الرو�س����ي ،وح�سب كالم
م�ست�ش����ار الأمن القومي الرو�سي ف�إن
«�أمن �س����ورية من �أمن رو�س����يا ،و�أي
حماقة تُرتكب على احلدود ال�س����ورية
�ض����د النظام تعن����ي الدم����ار الكامل
للبلدان املتورطة يف ذلك».
كان للتدخ����ل الرو�س����ي املبا�رش،
وبالتع����اون م����ع اجلي�ش ال�س����وري،
دور كب��ي�ر يف �إ�ض����عاف «داع�����ش»
و«الن�رصة» ،وا�س����تعادة العديد من
املناطق التي احلتهما ،خ�صو�ص���� ًا يف
حل����ب؛ املنطقة الأ�س����ا�س يف تعديل
موازي����ن القوى على الأر�ض ،ف�أ�رسعت
�أم��ي�ركا لطلب الهدنة ،بعد �ش����عورها
بالته����اوي الكب��ي�ر للمعار�ض����ات
امل�سلحة ،واتفقت مع رو�سيا على وقف
�إط��ل�اق النار يف مناطق املعار�ض����ة،
م����ا خال املناط����ق التي توج����د فيها
«داع�����ش» و«الن�رصة» ،وا�س����تغلت
�أم��ي�ركا ه����ذه الهدنة وقام����ت بدعم
«الن���ص�رة» و«داع�ش» والف�ص����ائل
الأخرى من خالل تركيا ،فخرقوا الهدنة
من �أجل ا�س����تعادة ما فقدوه ،وعملت
�أمريكا بعدها على تطهري املناطق من
«داع�ش» ،م�ستعينة بقوات «�سورية
الدميقراطية» ،وركيزتها الأكراد ،بعد

التلمي����ح له����م بدولة م�س����تقلة ،كي
ت�صبح �ضمن مناطق الهدنة.
�س����يطر الأكراد على منبج ،فخافت
تركيا من التمدُّد الكردي �إىل جرابل�س؛
منطقة نف����وذ «داع�����ش» ،الأمر الذي
ي�س����اعدهم يف ال�س��ي�ر مب�رشوعه����م
االنف�صايل» ،ما ا�ضطرها �إىل التدخُّ ل
الع�س����كري بالدباب����ات واجلي�ش عرب
احلدود ،وعرب دعم جمموعات قتالية
م����ن «اجلي�ش ال�س����وري احلر» لقتال
«داع�ش» وال�س����يطرة على جرابل�س،
ودعوته����ا الأكراد �إىل االن�س����حاب من

مثرية للعجب ه���ذه ال َفزْعة التي
نعي�ش���ها حت���ت م�س���مى «حماربة
الإره���اب» ،التكفريي منه على وجه
اخل�ص���و�ص ،وهو عجب يث�ي�ر عدداً
م���ن الأ�س���ئلة ،منها� :أي���ن كان كل
ه�ؤالء اخلرباء والكُتاب واملحا�رضين
واملحلل�ي�ن واملفكري���ن ،والتطرف
يتم���دد بيننا ،ث���م يرفع ر�أ�س���ه ،ثم
ي�رضبن���ا يف عقر دارنا ،ثم يوا�ص���ل
تهديده لنا كل هذه ال�سنوات؟
�أين كان���ت م�ؤ�س�س���تنا الدينية؟
وماذا فعلت لتح�ص�ي�ن �ش���بابنا من
الوقوع يف براثن الفكر املتطرف؟ وما
هي الربامج التي نفّذتها لتح�ص�ي�ن
املجتم���ع عموم��� ًا وال�ش���باب على
وجه اخل�ص���و�ص �ضد وباء التع�صب
والتكف�ي�ر؟ �أي���ن كان���ت جامعاتنا
عموماً ،وكليات ال�رشيعة على وجه

اخل�ص���و�ص؟ وما هي الأن�شطة التي
نفّذتها و�صبّت يف حت�صني املجتمع
�ض���د وباء التط���رف والتكفري؟ و�أين
ه���ي بحوث وم�ؤلف���ات وحما�رضات
�أ�ساتذتها التي كان من �ش�أنها �رشحُ
�صحيحِ الإ�سالم للنا�س ،وتقدمي الفكر
التنويري لهم ،لتح�ص���ينهم من لوثة
التطرف ،الذي �ص���ار تكف�ي�راً يذبح
النا�س؟
�أين كانت م�ؤ�س�س���تنا التعليمية؟
وم���اذا فعلت لتك���ون لديها مناهج
تربّي �أبناءنا على االعتدال وحتميهم
من التطرُّف؟
�أين كان �إعالمنا املرئي واملقروء
وامل�س���موع؟ و�أين هي براجمه ذات
امل�ض���امني الهادف���ة �إىل حت�ص�ي�ن
جمتمعنا وحماية �شبابنا من االنزالق
�إىل منزلقات التطرُّف والإرهاب؟ �أين

التطورات امليدانية دفعت برتكيا �إىل �إعادة العمل على املنطقة العازلة بني جرابل�س و�أعزاز

المطالبة التركية بمنطقة
عازلة عند الحدود السورية
باتت متحققة بحكم األمر
الواقع ..لكن لمواجهة
األكراد و«داعش»

منبج ،ملنعهم من و�ص����ل املنطقة من
عني العرب يف ال�رشق �إىل عفرين يف
الغرب ،مروراً مبنبج.
بعدها تراجع���ت �أمريكا عن دعم
ا�س���تمرار توغُّ ل الأكراد يف املنطقة،
فقال باي���دن �إن «الق���وات الكردية
ال�س���ورية �س���تخ�رس دعمن���ا ما مل
تن�سحب �إىل �رشق الفرات».
�أعرب���ت رو�س���يا ع�ب�ر وزارة
خارجيته���ا عن قلقها ال�ش���ديد من
التدخُّ ل الرتكي يف �س���ورية ،م�شددة
على «�رضورة �أن تن�سّ ���ق �أنقرة مع

كانت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
بلدنا؟ وما هي الربامج التي نفّذتها
لبناء احل�ص���انة الفكرية ملجتمعنا
حلمايته من كل اللوثات الفكرية ،مبا
فيها لوثة التكفري؟
كل ه����ؤالء الذين �أ�ص���مّوا �آذاننا
خالل الفرتة املا�ضية بت�رصيحاتهم
وحما�رضاتهم حول التطرف والتكفري،
�أين كانوا يف ال�سنوات املا�ضية؟ �أين
كنا جميع ًا والتط���رف يتمدد بيننا؟
فه���ذا الذي نعاين من���ه مع التطرف
والإرهاب التكفريي لي�س وليد اليوم،
وال وليد �س���نة �أو �سنتني ،بل هو قبل
ذلك بكثري ،ومل تكن �أحداث �س���ورية
�إال حمطة من حمطاته؛ يف ا�ستهداف
�أمننا وا�ستقرارنا ،ناهيك عن ع�رشات
املح���اوالت التي �أبطلته���ا الأجهزة
الأمنية يف بالدن���ا العربية ،ونظرت

فيه���ا حماكمنا ..فلماذا مل ننتبه �إىل
هذا ال�رسطان الذي ينت�رش يف ج�سدنا
لنقاومه؟ وملاذا مل نتوقّف عند �أرقام
العرب الذين ذهبوا �إىل افغان�س���تان،
ثم عادوا ليذهبوا �إىل البو�س���نة ،ثم
عادوا ،ثم ذهبوا �إىل �سورية والعراق،
و�صار بع�ضهم ير�س���ل �إلينا ر�سائل
التهديد والوعيد؟ ومع ذلك ف�إننا مل
نحرك �ساكناً ،ومل نفعل �شيئ ًا لإيقاف
تنامي م ّد التع�صّ ب بيننا ،والذي �صار
قادراً على �إر�س���ال كل ه���ذه الأعداد
املتزايدة من �شبابنا  -الذين نعرف
عنهم والذين ال نع���رف عنهم � -إىل
�ساحة الذبح ليَقتلوا �أو يُقتلوا؟ حتى
اذا �صارت النريان حميطة بنا فزعنا
فزعتنا املعتادة ،ف�صار كل منا ينظّر
دون �أن ن���رى �أثراً لذلك التنظري على
الأر�ض ،و�إال فم���اذا فعلنا منذ بداية

ّ
أين كنتم واإلرهاب يتمدد بيننا؟

دم�شق على �صعيد مكافحة الإرهاب
على حدود �سورية»� ،أما �إيران فمنذ
بداي���ة الأزمة ال�س���ورية عملت على
تن�سيق العالقة بني النظام والأكراد،
وطلبت منهم الدف���اع عن مناطقهم
ومن���ع «داع����ش» و«الن�رصة» من
احتالله���ا ،ويف املقاب���ل �أعطته���م
ال�ضمانة بخ�صو�صية �إدارية.
عمل الأكراد به���ذا االتفاق طيلة
الأزمة� ،إال �أنهم يف هذه الفرتة عملوا
على التحل���ل من هذا االتفاق ،وذلك
عرب اال�ش���تباك مع اجلي�ش ال�سوري
يف منطقة احل�سكة ،وعرب التمدد يف
منبج وجوارها ،م�ستفيدين من الدعم
الأمريكي لهم يف قتال «داع�ش» يف
تلك املنطقة.
ه����ذه التط����ورات امليدانية دفعت
برتكي����ا �إىل �إعادة ط����رح «املنطقة
العازلة» ب��ي�ن جرابل�س و�أعزاز على
امت����داد  90كل����م ،وعم����ق ع���ش�رات
الكيلومرتات ،والتي ما تزال الأطراف
الدولية ترف�ض����ها ،والتي �أ�صبح جزء
منه����ا حتت �س����يطرتها بحك����م الأمر
الواق����ع ،بع����د دخولها ال��ب�ري �إليها،
مع ف����ارق جوهري ب�����أن وظيفة هذه
املنطقة ،التي تبدّلت من منطقة عازلة
ملواجهة النظام ال�س����وري �إىل منطقة
عازلة ملواجهة الأكراد و«داع�ش».
فعل���ى �أكراد �س���ورية ،ويف هذه
اللحظات احلرجة� ،أن ي�رصفوا النظر
ع���ن الفيدرالي���ة �أو التق�س���يم ،لأن
املن���اخ الإقليمي وال���دويل ال يدعم
االنف�صال ،وعليهم �أن ال يثقوا بوعود
�أمريكا لهم باال�س���تقالل عن �سورية،
لأن م�رشوعها �إذا ما تهي�أت الظروف
املنا�س���بة ل���ه ،هو تق�س���يم منطقة
ال�رشق الأو�سط ،ولي�س �إعطاء احلقوق
ل�ش���عوبها؛ كي ت�صبح دو ًال �ضعيفة
وعاج���زة عن مقاوم���ة «�إ�رسائيل»
التي احتلت �أر�ض فل�سطني.

هاين قا�سم

الأحداث يف �سورية حتى الآن لوقف
هذا املد ال�رسطاين؟ وقد قلنا حينها
الكثري ،و�ألقينا املحا�رضات ،وعقدنا
الكثري من الندوات وحلقات النقا�ش،
ثم ذهب ذلك كله �أدراج الرياح ،لأننا
مل نحوّل �شيئ ًا مما قلناه �إىل برامج
عمل ،وهو بال�ض���بط ما يجري الآن،
والذي �س���يقود� ،إذا ما ا�ستمرينا على
نف�س املنوال� ،إىل مزيد من اخلطر ال
�سمح اهلل ،فهل ن�س���تيقظ قبل فوات
الأوان ،ون�ؤم���ن ب�أن الأمر جد ال هزل
فيه ،و�أن اخلطر حقيقي ال تنفع معه
ال َفزْاعات ،وال تعاجله ب�ضاعة الكثري
من الدكاكني التي يبيعنا �أ�صحابها
كالم ًا ينفع لكل املنا�سبات ،ولكنه ال
يعالج �أي داء؟

بالل ح�سن التل

نشاطات

www.athabat.net

( العدد  )417اجلمعة � 2 -أيلول 2016 -

9

ّ
كلية الدعوة تخرج دفعة جديدة
من حفظة القرآن الكريم
نظّمت كلية الدعوة اجلامعية للدر�سات
الإ�سالمية حفل تكرمي حفَظَ ة القر�آن الكرمي،
يف قاعة م�س���جد وجممع الكلية ،بح�ضور
عمي���د الكلي���ة ال�ش���يخ د .عب���د النا�رص
جربي ،وممثلي �س���فراء �أندوني�سيا و�إيران،
وامل�ست�شار الثقايف يف �سفارة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية د .حممد �رشيعتيمدار،
و�إداريي الكلية وعلماء دين.
بد�أ االحتف���ال بتالوة عطرة من القر�آن
الكرمي ،وبعدها �ألقى ال�شيخ �أمين االحمد
كلمة قال فيها :بف�ض���ل اهلل وتوفيقه ،م َّن
�س���بحانه وتعاىل على ثلة من �أبناء هذا
ال��ص�رح العظيم ،فحفظوا الق���ر�آن الكرمي
خالل دورة التحفيظ ال�س���نوية التي تقام
يف هذا املجمّع ،فقد �أمت الأخ برهان الدين
م���ن �أندوني�س���يا ،والأخ حممد �ص���فا من
اجلمهورية الإ�س�ل�امية الإيرانية ،والأخان

�أحم���د حمم���د و�أحمد حاج���ي علي من
�س���ورية حفظ وتالوة القر�آن الكرمي ،واهلل
ن�س����أل �أن ينفعهم مبا حفظوا ،وينفع بهم
امل�سلمني.
بعدها �ألقى ال�ش���يخ د .عب���د النا�رص
جربي كلمة �أكّد فيها على �رضورة االهتمام
ورعاي���ة حفظة كت���اب اهلل وطلبة العلم،
وعلى تفعيل دور الدعاة و�أئمة امل�س���اجد
�أ�صحاب النهج املحمدي الأ�صيل ،خ�صو�ص ًا
يف هذه املرحلة التي ين�ش���ط فيها دعاة
الفتنة الذين ين�رشون �أفكار الدم والقتل.
ون���وّه �س���ماحته ب���دور جمهوري���ة
�أندوني�س���يا واجلمهوري���ة الإ�س�ل�امية
الإيرانية مبا يقومان به من خدمة للإ�سالم
وامل�سلمني.
ويف اخلتام ُوزِّعت ال�شهادات والإجازات
على احلفَظَ ة ،مع هدايا تذكارية.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدثاً

حافظو القر�آن الكرمي خالل حفل تكرميهم

زار العالمة النابلسي
الشيخ جبري ألدوات أميركا :احذروا ..واشنطن ال تريد بكم خيرًا

العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي م�ستقب ً
ال ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي والوفد املرافق

�أكد العالمة ال�ش���يخ عفيف النابل�سي خالل ا�ستقباله �أمني
عام «حركة الأمة» ال�ش���يخ د .عبد النا�رص جربي مع وفد من
الطلبة الإيرانيني والأندوني�س���يني� ،أن «امل�س���لمني يف حمنة
قا�س���ية ،ب�سبب الفكر الذي ي�ست�س���هل التكفري و�إباحة الدماء
والأعرا����ض ،وي�ش���جع على العنف والكراهي���ة جتاه الآخر»،
م�شرياً �إىل �أن «ال�سبب الأ�سا�سي ال�ستمرار الأزمات يف املنطقة
هو االنحراف عن القيَم الإ�س�ل�امية ال�س���محة ،واالبتعاد عن
منطق احلوار واال�ستدالل واحلكمة ،واللجوء �إىل الق�رس والإلزام
يف العقي���دة والأخالق والعالقات ،وهذا �أمر ال ميكن فر�ض���ه
بالقوة ،ف�إذا مل ي�صل النا�س �إىل قناعات معينة ف�إن العنف ال
ي�ش���كل حالً ،والإجبار ال يجعل املنافق م�ؤمنا» ،وقال« :نحن
بحاجة �إىل مواجهة امل�رشوع التكفريي بفقه �أ�صيل ،ومواجهة
اجلماعات املتطرفة بحزم و�رصام���ة ،متام ًا كمواجهة احلرب
الناعمة واخل�شنة التي ت�شنّها الواليات املتحدة الأمريكية».

«حركة األمة» تزور حزب الله في بيروت

زار وفد من «حركة الأمة» برئا�س���ة م�س�ؤول العالقات ال�سيا�سية حممد زين ،قيادة حزب اهلل يف
بريوت ،لتهنئته واملباركة بذكرى االنت�ص���ار ال���ذي حققته املقاومة يف � 14آب  ،2006حيث كان يف
ا�ستقبالهم م�س�ؤول بريوت عبا�س زهر الدين ،بح�ضور نائب بريوت ال�سابق �أمني �رشي.
املجتمعون بحثوا اخلطوات ال�رضورية للمحافظة على وحدة ال�صف الإ�سالمي والوطني ،واالبتعاد
عن كل ما من �ش����أنه �إثارة الفنت واالنق�س���امات ،م�ؤكدين �أهمية حت�ص�ي�ن ال�سلم الأهلي واال�ستقرار
الداخلي يف هذه املرحلة ال�صعبة التي متر بها منطقتنا العربية والإ�سالمية.

من جهته ،حذّر ال�ش���يخ جربي «ال���دول التي تعاملت
مع �إدارة ال�رش الأمريكية ،كرتكيا وال�سعودية وبع�ض الدول
اخلليجية ،من �أن �أمريكا ال تريد لها خرياً� ،إمنا ت�ستخدمها
مل�آربها وم�صاحلها اخلا�ص���ة ،و�أداة ل�رضب البالد العربية
والإ�سالمية وتق�سيمها ومن ثم تلفظها ،كما فعلت مع عدد
من الدول».
واعت�ب�ر ف�ض���يلته �أن «م���ا تتعر�ض له بع����ض الدول
العربية والإ�سالمية ،ك�س���ورية والبحرين والعراق وليبيا،
وحتى باك�س���تان ،هو خمطط خطري يراد من تو�س���عته �أن
ي�ش���مل جميع بالد امل�س���لمني ،وهذا املخطط تقف وراءه
�أمريكا و�إ�رسائيل ،من �أجل ت�شكيل جمموعات و�أدوات با�سم
الإ�سالم� ،سواء كان با�س���م التكفري �أو الوهابية ال�سيا�سية
�أو املا�س���ونية ،وه���م بذل���ك يريدون �أن ت�س���تمر �ش���علة
ال�صهيونية».

ّ
«حركة التوحيد» تحذر من استمرار الفراغ والتعطيل
ح���ذّر جمل����س �أمن���اء
حركة التوحيد الإ�س�ل�امي
من ا�س���تمرار �أزم���ة الفراغ
والتعطي���ل وال�ش���لل يف
الرئا�س���ات الث�ل�ات الأُوَل،
م�ؤكداً عل���ى �أهمية احلوار
الوطن���ي ،و�رضورته لإنقاذ
و�إخراج البلد من و�ض���عه
امل����أزوم ،وو�ض���ع كل
اخلالفات الذاتية وامل�صالح
اخلارجية جانباً ،وتنا�سيها
مقابل م�صلحة الوطن الذي
نراه ينه���ار �أم���ام �أعيننا
�شيئ ًا ف�شيئ ًا دو �أن �أن يحرّك
�أحد �ساكناً.
من ناحية �أخ���رى ،ندّد
جمل�س �أمن���اء «احلركة»
بالع���دوان ال�ص���هيوين
الأخ�ي�ر على قط���اع غزة،

جمل�س �أمناء «حركة التوحيد» خالل اجتماعه يف طرابل�س

الفت��� ًا �إىل �أن الغ���ارات
الوح�شية وق�صف الدبابات
واملدفعية الثقلية� ،إ�ض���افة
�إىل االعتقاالت امل�س���تمرة
واالغتي���االت واالقتحامات
الهمجية لباحات امل�س���جد

الأق�ص���ى املب���ارك ،ل���ن
تُثني ال�ش���عب الفل�سطيني
املجاه���د ع���ن متابع���ة
املقاومة وم�س�ي�رة جهاده
حت���ى الن��ص�ر والتحرير،
مهما بلغت الت�ضحيات.
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متى يبكى الرجل؟
البكاء لي�س دلي ًال على ال�ضعف
كم���ا يظ���ن البع�ض ،لكن���ه رحمة،
ونحن جميع��� ًا نعل���م �أن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قد بكى
ف���ى �أكرث من موقف ،ل���ذا ،قد يبكي
الرج���ل يف بع�ض احل���االت� ،إذ �إنه
�إن�سان ذو م�شاعر و�أحا�سي�س ،فـ»�إذا
بك���ى الرجال فاعلم���ي �أن الهموم
فاقت قمم اجلبال».
خالل هذه ال�سطور �سنتعرف �إىل
�أهم الأوقات التي يبكي فيها الرجل،
لكن قبل ذلك نورد ا�ستطالع ًا قامت
به «الثب���ات» ملعرفة ر�أي الرجال
والن�س���اء يف بكاء الرجل ،وهل هو
�ضعف �أم قوة؟
�أوالً� :آراء الرج���ال والن�س���اء يف
بكاء الرجل
ي���رى بع�ض الرج���ال �أن البكاء
لي�س من �ش���يَم الرجال ،و�أنه يجب
على الرج���ل �أن يكون قوي ًا وغليظ ًا
وال يع���رف البكاء �أب���داً ،مهما كان
الأمر �ص���عب ًا عليه ،وبالتايل ف�إنه
ممنوع على الرجل �أن يبكي مطلقاً.
يف حني يرى بع�ض الرجال �أي�ض ًا
�أن بكاء الرجل ما هو �إال رحمة ،و�إن
الرجل ال يبكي لأتفه الأ�سباب� ،إمنا
عندما يبكي يكون ذلك عن معاناة
مل به ،وهذا
حقيقية و�أمل حقيقي قد �أ ّ
�أمر ال يُنتق�ص �أبداً من قدر الرجل.
بع����ض الن�س���اء ت���رى �أن بكاء
الرجل �أم���ر غري حممود ،لأن الرجل
بالن�سبة للمر�أة هو ال�سند والأمان،
وبالت���ايل ب���كاء الرجل و�ض���عفه
يجعالها ت�شعر �أن هذا ال�سند �أ�صبح
�ضعيف ًا ال ميكنها االعتماد عليه ،يف
حني ترى بع�ض الن�س���اء الأخريات
�أن ب���كاء الرجل ما هو �إال رحمة وال
ينتق�ص من قدره �أبداً ،خ�صو�ص ًا �إذا
كان �سبب بكاء الرجل قوياً.

ِ
أنـت

ثانياً� :أ�رسار بكاء الرجل
وقت اخل�شوع :من العيون التى
ال مت�سّ ���ها الن���ار ،هي ع�ي�ن بكت
من خ�ش���ية اهلل تعاىل ،ولذلك ف�إن
�أف�ضل �أنواع البكاء لأي �شخ�ص ،هو
البكاء من خ�شية اهلل عز وجل ،وهذا
ح���ال بع�ض الرجال عند ال�ش���عور
باخل�ش���وع ومناج���اة اخلالق جل
وعال ،قد يفي�ض���ون بالدموع ،وهذا
بالطب���ع �أمر حممود لأي �ش���خ�ص،
ولي�س الرجل فقط.
عندما يفقد �شخ�ص ًا عزيزاً عليه:
من �أهم الأوق���ات التى يبكي فيها
الرجل ،عندما يفقد �شخ�ص��� ًا عزيزاً

علي���ه� ،س���واء كان الأب �أو الأم �أو
االبن �أو الأخ� ..أو غريهم.
عندم���ا يتعر����ض للظل���م� :إذا
تعرّ����ض الرج���ل �إىل ظلم �ش���ديد
ومل يتمكّ���ن من الدفاع عن نف�س���ه
�أو �إظه���ار احلقيقة فه���ذا من �أدعى
الأ�س���باب لبكاء الرج���ل ،حيث �إن
الظلم هو �أ�س���و أ� �شعور قد ي�شعر به
�أي �ش���خ�ص ،خ�صو�ص ًا �إذا كان غري
قادر على رفع هذا الظلم عن نف�سه
�أو �إظهار احلقيقة مثالً ،ولذلك فنجد
يعبون عن
�أن بع�ض الرجال �أي�ض ًا رّ
م�ش���اعرهم بالبكاء عند ال�ش���عور
بالظلم.

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

خطوات بسيطة لترسيخ العقيدة ()1/3
البداية تكون منذ اللحظات الأوىل لوالدة
الطفل؛ من خالل تلقني الطفل كلمة التوحيد
بالأذان يف �أذنه اليمن���ى ،والإقامة يف �أذنه
الي�رسى .يق���ول الإمام الغ���زايل رحمه اهلل:
«ال�ص���بي �أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر
جوهرة نف�سية �ساذجة ،خالية من كل نق�ش
و�ص���ورة ،وهو قابل لكل ما نُق�ش ،ومائل �إىل
كل ما ميال �إليه ،ف�إن عُ وِّد اخلري وعلّمه ،ن�ش�أ
عليه ،و�س���عد يف الدنيا والآخرة ،و�ش���اركه
يف ثواب���ه �أبواه ،وكل معلم له وم�ؤدب ..و�إن
عُ وِّد ال�رش و�أهمل �إهمال البهائم� ،شقي وهلك،
وكان ال���وزر يف رقبة القيّ���م عليه والوايل
له»..
لقد �رشع الإ�سالم للمولود الأذان يف �أذنه
اليمن���ى ،والإقام���ة يف �أذن���ه الي�رسى حني
الوالدة مبا�رشة ،حتى يكون �أول �شيء يلقّن
له ويلقى يف �س���معه �أعذب الكالم و�أطيبه،
وهو ذكر اهلل تعاىل ،و�رس ذلك �أن يكون �أول ما

نتيجة �ض���غوط احلي���اة :هناك
مقولة تق���ول�« :إذا بك���ى الرجال
فاعل���م �أن الهم���وم فاق���ت قم���م
اجلب���ال» ،وهي مقولة �ص���حيحة،
حي���ث �إنه عندم���ا يتعر�ض الرجل
�إىل �ضغط احلياة وتتزايد ال�ضغوط
عليه� ،سواء من املنزل �أو �أمر الأ�رسة
والعائلة� ،أو كان ذلك بخ�ص���و�ص
العمل ،فهو ال يجد متنف�س��� ًا ينف�س
به عن نف�سه �سوى من خالل البكاء
يف معظم الأحيان.
ال يبك���ي الرج���ل �أم���ام املر�أة:
عندم���ا ي�ض���عف الرج���ل وال يجد
�أمامه �س���بي ًال �س���وى البكاء ،فهو

يبذل ق�ص���ارى جهده حتى يخفي
دموعه ع���ن زوجت���ه و�أوالده ،لأن
الرجل يح���ب دائم��� ًا �أن يظهر يف
�ص���ورة ال�س���ند وامللج��� أ� لزوجته
و�أوالده ،لذل���ك فهو ال يحب مطلق ًا
�أن يبكي �أمام الزوجة والأبناء ،وقد
يبك���ي الرجل عندما يجل�س وحده،
وعندم���ا يريد �أن يبكي ف�إنه يذهب
�إىل مكان ال يراه فيه �أحد يف معظم
الأحيان.
عند ال�ش���عور بالن���دم :من �أهم
املواقف �أي�ض���اً ،عندما يت�رسّع يف
�أمر ما �أو يتخذ قراراً ب�شكل �رسيع،
�أو ي�رصّ على ر�أي ما ،ثم يكت�ش���ف
خط����أه ،وبالتايل ي�ش���عر بالندم،
وال�شعور بالندم هو �شعور قاتل ال
ميكن لأي �شخ�ص حتمّله ،خ�صو�ص ًا
�إذا ت�س���بّب بحدوث م�شكلة كبرية،
يعبون عن
ولذلك بع����ض الرجال رّ
�شعورهم بالندم من خالل البكاء.
عند الفرحة :بع�ض الأ�ش���خا�ص
ال يتمالكون �أنف�س���هم عند الفرحة،
�سواء النجاح �أو الإجناب �أو الزواج..
وبالتايل بع�ض الرجال رّ
يعبون عن
فرحتهم من خالل الدموع ،وهذا �أمر
نادر يف الرجل ،حي���ث �إن الرجال
يحبون دائم ًا البحث عن طرق �أخرى
للتعبري عن الفرحة غري البكاء.
�رصخ���ة احلي���اة الأوىل :بع�ض
الرجال ال يبكون مهما كلفهم الأمر،
بل يف�ضّ لون التعبري عن حزنهم من
خالل احلديث �أو الع�صبية �أو غريها
من الأمور ،والبكاء بالن�س���بة �إليهم
خيار غ�ي�ر مطروح ،وبالتايل تكون
املرّة الوحيدة التي يبكي فيها هذا
الرج���ل هو �رصخة احلي���اة الأوىل
فقط.

يقرع �سمع املولود كلمات الأذان املت�ضمنة
لكلمة التوحيد وال�ش���هادة التي هي �أول ما
يدخل بها الإن�سان لهذا الدين.
تثبيت اعتقادهم بوحدانية اهلل ،وتر�سيخ
ح���ب اهلل تعاىل يف قلوبهم :الطفل يتقنُ �أولَ
ما يتقن التعلقَ واحلب ،ولذلك ف�إن احلر�ص
على غر����س حمبة اهلل يف نفو����س �أطفالنا
�أ�سا�س لتوحيده �س���بحانه ،فقد جُ بل الطفل
على التعلق وحب من �أح�سن �إليه ،ف�إذا عرف
الطف���ل �أن خالقه هو اهلل ،و�أن رازقه هو اهلل،
و�أن الذي يطعمه وي�سقيه هو اهلل ..ازداد حب ًا
به ،وبحبّ الطفل للخالق يحبّ كالمه (القر�آن
الكرمي) ،و�رشائعه والأخالق التي يرت�ض���يها
لعب���اده ،ويف نف�س الوقت نغر�س يف نفو�س
�أطفالن���ا تنزيه اهلل عن ال��ش�ركاء ،معرتفني
بوحدانيته ،مقرّين له بجميع �صفات الكمال
التي و�ص���ف بها نف�سه� ،أو و�صفه بها ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.

أصول ارتداء النظارات
يلف���ت خرباء الإتيكي���ت �إىل �رضورة
عدم ارتداء النظارة يف الأماكن املغلقة،
كداخل �أماكن العمل� ،أو خالل املنا�سبات
الر�سمية ،م�ش���دّدين على �رضورة خلع
النظ���ارات ال�شم�س���ية عن���د احلوار مع
الآخرين ،ملنع حجب التوا�صل الب�رصي
بني ال�شخ�ص�ي�ن ،خ�صو�ص ًا �أن التوا�صل
بالعينني هام و��ض�روري ،علم ًا �أن ذلك
يطبَّق �أي�ض��� ًا عند امل�صافحة والتعارف،
فال ي�صح �أن ت�ستخدم النظارة ال�شم�سية
كمر�آة ،خ�صو�ص ًا �أمام الآخرين ،لأن هذه
احلركة ت�شتّت انتباه املحيط ،م�شدّدين
على �رضورة االنتباه حيال عدم و�ض���ع
�أطراف النظارات ال�شم�س���ية داخل الفم،
فهذا الت�رصّف يفقدك رقيّك.
ويدعو اخت�صا�صيو الإتيكيت �إىل عدم
ا�ستخدام النظارة ال�شم�سية ك�أك�س�سوار،
�س���واء من خالل و�ض���عها على ال�شعر،

�أو تعلقيها يف مالب�س���ك ،كما �أنه يجب
االهتمام بالنظارة ال�شم�سية ،من خالل
تنظيفها ب�ش���كل دوري ودائم ،نظراً �إىل
كونه���ا تعك����س نظافتك ال�شخ�ص���ية،
م�شريين �إىل �أنه ال يمُ كنك و�ضع النظارة
ال�شم�س���ية على الطاولة ،فلي�س مقبو ًال
�أن ت�ض���عي �أغرا�ض���ك ال�شخ�صية على
الطاولة ،بل عليك و�ض���عها يف علبتها
اخلا�صة ،فور نزعها عن وجهك.
ويك�ش���ف خ�ب�راء الإتيكي���ت �أن من
املُحبَّذ و�ض���ع النظارات ال�شم�سية ذات
الألوان الفاحتة ،خ�صو�ص��� ًا بالن�س���بة
�إىل ال�س���يدات اللواتي تقدّمن يف ال�سن،
الفت�ي�ن �إىل �أن الأل���وان التي تُعتمد يف
املنا�س���بات الر�س���مية هي الأ�س���ود �أو
الكحلي ،دون �أن تن�س���ي �رضورة اختيار
النظارة ال�شم�س���ية التي تنا�س���ب �شكل
وجهك وتالئم �سنّك.
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أغذية تعالج ظهور الشيب
يُع ّد �أم���راً عادي ًا ر�ؤي���ة رجل كبري
يف العمر قد خط ال�ش���يب �شعره ،لكن
ما نالحظه ه���ذه الأيام ر�ؤية كثري من
ال�شباب قد ظهر ال�شعر الأبي�ض ليك�سو
�شعر ر�ؤو�سهم وحلاهم ..تُرى هل هناك
حق ًا �أغذية ت�س���اعد على عالج م�شكلة
�شيب ال�شباب� ،أو التخفيف من ال�شيب
وت�أخري ظهوره؟
ال يوجد ع�ل�اج نهائي لل�ش���يب،
وعندما تبد أ� عملية ال�ش���يب فال ميكن
�إع���ادة اللون �إىل ال�ش���عر مرة �أخرى،
لكن م���ن املمك���ن الإبط���اء بعملية
ال�ش���يب �أو ت�أخ�ي�ر حدوثه ،وذلك يف
حالة ال�ش���يب املبكّر فق���ط ،ويكون
ذلك بال�س���عي لتجنُّب الأ�سباب التي
ت����ؤدي �إىل ح���دوث ال�ش���يب املبكّر،
والع�ل�اج املبكّر له���ا ،وميكن تغطية
ال�ش���عر الأبي�ض بال�صبغة �أو احلناء،
�أو االعتم���اد على الزيوت واملغذيات
على ال�ش���عر ،كما ميكن الرتكيز على
تناول بع����ض الأطعم���ة التي ت�ؤخر
ظهور ال�شيب.
�إذاً� ،أ�ص���بح ب�إمكان���ك اليوم تفادي
هذه امل�ش���كلة بطريقة طبيعيّة� ،إذ �إ ّن
بع�ض الفيتامينات واملعادن املوجودة
يف وجباتنا اليوميّة تقي من ال�ش���يب،
ومن �أبرز هذه الأطعمة:
الربوك���ويل :غن���ي بالفيتامينات
« »Bو« »B6و«� ،»B12إ�ض���افة �إىل
حم�ض الفوليك ،الذي ي�ساعد على من ّو
ال�شعر وتقوية فروة الر�أ�س.
اجلوز :منتج ملادة امليالنني ،التي
حتافظ على ل���ون ال�ش���عر الطبيعي،
�إ�ضافة �إىل أ�نّه مليء بالنحا�س.
الأطعمة البحريّة :هي غنية بالزنك
الذي يحمي ال�شعر� ،إ�ضافة �إىل احتوائها
على «الأوميغا  ،»3التي متنع تق�صّ ف
ال�ش���عر ،كما تقوّي خ�صله ،وهنا ننوّه
بال�س���لمون ،فمن املعروف �أنه من �أهم

امل�أكوالت البحرية ملكافحة ال�ش���يب،
كونه م�صدراً طبيعي ًا للـ«�سيلينيوم»،
الذي ينظّم �إنتاج الهرمون ،الذي ي�ؤدي
بدوره �إىل املحافظة على اللون الأ�سود
يف �شعرك.
الدج���اج :يحتوي عل���ى الفيتامني
« ،»B12ال���ذي يحم���ي لون ال�ش���عر

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

الطبيعي ،ويقي من ظهور ال�شيب.
احلب���وب الكامل���ة :تزوّد ال�ش���عر
بفيتامين���ات املجموع���ة «ب» ،التي
تُعترب هامة جداً لت�أمني �صحة ال�شعر.
حبوب وبذور دوّار ال�شم�س :حتتوي
عل���ى كمية عالية م���ن املعادن التي
تلعب دوراً هام ًا يف �أداء اجل�سم ال�سليم،

«�أ» ،الهام جداً لي�س للنظر وح�س���ب،
بل لل�شعر �أي�ضاً.
ال�س���بانخ :غني���ة بفيتام�ي�ن
«بيوتني» ،الذي ي�ش���ارك يف عمليات
حيوية �أ�سا�س���ية يف اجل�سم ،خ�صو�ص ًا
يف ما يتعلق بالده���ون التي يفرزها
اجللد وفروة الر�أ�س.
اخل�ضار الورقية الداكنة اللون :مثل
اخل�س وامللوخي���ة واجلرجري وغريها،
فهي غني���ة بالفيتامني���ات واملعادن
التي ت�س���اهم يف �إنتاج املادة الزيتية
من قبل ب�صالت ال�شعر.
ال�شوكوال :ت�س���اعد على منع ظهور
ال�شعر الأبي�ض ،لغناها ب�شكل طبيعى
بالنحا����س ،ومن املعروف �أن النحا�س
ينت���ج «امليالنني» فى ال�ش���عر ،ومن
املعروف �أن خالي���ا «امليالنني» هي
امل�س�ؤولة عن �إنتاج اللون يف ال�شعر.
منتجات الألب���ان :منتجات الألبان
غني���ة بفيتام�ي�ن «ب» ،خ�صو�ص��� ًا
«ب »6و«ب »12التي تن�شّ ���ط �إنتاج
خاليا الدم احلم���راء ،ما يعزّز �إمدادات
الأوك�س���جني واملواد املغذي���ة لفروة
الر�أ�س.
�أوراق الكاري :لها خا�ص���ية توفري
ق���وة �إىل جذور ال�ش���عر ،ب�رصف النظر
عن �إ�ض���افة �أوراق ال���كاري �إىل النظام
الغذائ���ي من عدم���ه ،ميكن �أي�ض��� ًا �أن
تغلى هذه الأوراق يف زيت جوز الهند،
ل�صنع عالج منزيل لل�شعر ،وهو من�شّ ط
�شعر ممتاز لتحفيز منو ال�شعر وزيادة
�صبغة ال�شعر.
الإكث���ار م���ن الأطعم���ة الغني���ة
بحم����ض الفولي���ك «ب ،»9مث���ل:
الهليون ،واخل�رضوات الورقية الداكنة
كامللوخي���ة وال�س���بانخ ،وفواك���ه
احلم�ض���يات ،والبقوليات ،والأفوكادو،
وامللف���وف ،والب���ذور واملك��س�رات،
والقرنبيط ،وال�شمندر ،والكراث.

وت�س���اعد هذه املعادن �أي�ض ًا يف �إنتاج
والإبقاء على حمت���وى «امليالنني»،
ف����إذا مت تخفي�ض املحتوى املعدين �أو
حت���ى حمتوى النحا�س ،ميكن لذلك �أن
يحوّل �شعرك للون الأبي�ض.
اجل���زر :غني مبادة بيت���ا كاروتني
الت���ي يحوّلها اجل�س���م �إىل الفيتامني
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7
ن�سخة يف فرن�سا
8
عــمـــودي
9
- 1ق���ارن يف احلجم لريى م���دى التطابق /
10
�سقوط
- 2جعل الآخر �رشيكا  /نظام نقل الر�سائل
- 3م�ش���اركة يف الأفكار حول مو�ضوع ما /
�أفــقــي
ما بعده.
- 1قائل العبارة« :البحر من ورائكم والعدو �أمامكم»
- 4جمم���وع احتياجات املكت���ب من الورق
�- 2أعطى ر�أيا خبريا � /إعادة تدوير املواد الطبيعية
والأقالم وغري ذلك  /حرفان من كلمة (كزبرة).
- 3البلد الوحيد يف العامل الذي ال ي�ض���ع ا�س���مه على
- 5ن�ص���ف مركز  /و�ضع ال�ش���يء يف الركن
طوابع الربيد  /حرف نفي.
ومبعنى اعتمد عليه

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

- 6كريه الرائحة  /مت�شابهات
- 7طي���ب الطع���م وارائحة  /عا�ص���مة اروبية
(معكو�سة)
- 8ن�ص���ف يرجو  /حمام بخار حديث  /ن�صف
تايل.
- 9امل���ر�أة التي ال زوج لها �أو الرجل الذي ال
زوجة له  /خالون من النجا�سة.
- 10فاكهة كاخلوخ  /زناد (مبعرثة).
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كاريكاتير

أطعم زوجته لحم حمير مدة  3سنوات
تنظر حمكمة الأ�رسة يف م�رص يف دعوى غريبة،
حيث طلبت زوجة اخللع من زوجها واتهمته ب�إطعامها
حلم احلمري مدة � 3سنوات دون �أن تدري ،من �أجل توفري
النفقات ،وقد اكت�شفت الأم��ر بامل�صادفة ،مدعية �أن
زوجها يحرمها من جميع حقوقها ب�سبب بخله ال�شديد،
مطالب ًا �إياها باالقت�صاد والتوفري من �أج��ل ت�أمني
م�ستقبلهما.
و�أف��ادت الزوجة يف �أقوالها �أم��ام املحكمة ب�أن
زوجها عندما تقدّم خلطبتها مل يكن بخيالً ،بل كان
�سخي ًا و�شديد الكرم ،ولذا وافقت على االرتباط به ،بل
كان مفرط ًا يف تقدمي الهدايا لها ولأ�رستها ،لكن عقب
الزواج تغيرّ ت معاملته لها و�أ�صبح �شديد البخل ،حيث
كان يطالبها بالتوفري وعدم طلب �رشاء �أي م�ستلزمات

غري �رضورية للمنزل ،بحجة االقت�صاد ،حتى �أنه كان
يخلط اللنب باملاء لتوفري النفقات.
وتابعت الزوجة �أمام املحكمة �أن طعامهما
الدائم كان الفول والفالفل والعد�س ،وعندما طالبته
ب�رشاء حلم وافق بعد �ضغط ،وظل يقدم لها اللحم
لت�أكله وحدها ،راف�ض ًا �أن يتناول منه �شيئاً ،بحجة
�أنه ال يحبّه ،و�أنه يف�ضل البقوليات عنه.
وعن اكت�شافها للأمر �أو�ضحت الزوجة �أنه بعد
مت القب�ض على اللحام الذي ي�شرتي منه زوجها
�أن ّ
اللحم ،علمت �أن �سبب القب�ض عليه هو تقدميه
حلم احلمري لزبائنه ،م�ضيفة �أنها ت�شعر باحل�رسة
والندم على قرار االرتباط منه ،ولذلك تطلب اخللع
لل�رضر.

بعد  40عامًا ..اكتشفا استبدالهما بالخطأ في مشفى التوليد
من امل�ؤمل �أحيان ًا اكت�شاف بع�ض احلقائق التي قد
تقلب حياة الفرد ر�أ�س ًا على عقب ،لتهبّ رياح التغيري
ق�رساً على احلا�رض ،وي�صبح املا�ضي حم ًال ثقي ًال من
الكذب واخلداع.
ه��ذا م��ا ح��دث بالفعل م��ع ال��ك��ن��ديَّ�ين «ليون
�سوان�سون» و«ديفيد تيت» ،حيث اكت�شفا بعد 40
عام ًا �أن كل واحد منهما عا�ش يف �أ�رسة هي لي�ست
�أ�رسته الفعلية التي تربطه بها رابطة الدم ،لتكون هذه
احلقيقة �شديدة الوط�أة على كليهما ،ال �سيما �أنهما
�صديقان منذ فرتة طويلة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

احلادثة تعود �إىل عام  ،1975حيث وُلد «ليون
�سوان�سون «يف  31كانون الثاين مب�ست�شفى «نورواي
هاو�س �أن��دي��ان» ،بينما وُل��د «ديفيد تيت» بعده
بثالثة �أيام؛ يف � 3شباط ،ويف امل�ست�شفى ذاته ،لكن
مت ا�ستبدالهما باخلط أ� يف امل�ست�شفى ،وا�صطحبت كل
عائلة «االبن اخلط�أ».
وبعد  40عام ًا اكت�شفت العائلتان ما حدث معهما،
و�أن كل واحدة منها قامت برتبية ابن العائلة الأخرى،
ما �أوج��د مزيج ًا من الغ�ضب واحل�يرة فور علمهما
باحلقيقة بعد �إجراء فح�ص «.»DNA
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