 200قطعة أثرية
ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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عُلم �أن وزير الثقافة يف حكومة ت�صريف الأعمال روين عريجي
قرّر �إعادة نحو  200قطعة �أثرية �إىل �سورية والعراق ،بعد �أن �ضُ بطت
يف لبنان ،مع العلم �أن القوى الأمنية تعمل بالتعاون مع الوزارة على
مكافحة ظ��اه��رة تهريب الآث���ار التي تن�شط ب�شكل خطري لتهريب
�آثارات �سورية وعراقية.

السنة التاسعة  -الجمعة  17 -ربيع األول 1438هـ  16 /كانون األول  2016م.
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االفتتاحية

إلى أين تتدحرج الكرة األرضية؟
حني طلب بطل «البا�سيفيك» اجلرنال دوغال�س ماك �آرثر
م���ن الرئي�س هاري ترومان �إلق���اء قنبلة نووية على القوات
ال�صينية (ال�شيوعية) �إبان احلرب الكورية لوقف اندفاع هذه
الق���وات� ،أبرق ترومان �إليه للع���ودة يف احلال �إىل وا�شنطن،
وعي مكانه اجلرنال ماثيو ريدغواي.
نّ
وبعدما كان الأمريكيون ي�ستعدون لتتويج ماك �آرثر الذي
انحنى الإمرباط���ور هريوهيثو �أمامه« ،مل���ك ًا» على البيت
الأبي�ض� ،أنهت تل���ك «اللحظة املجنونة» حياته الع�سكرية
وال�سيا�سية على ال�سواء..
ترومان الذي �أمر ب�إلق���اء القنبلة الذرية على هريو�شيما
وناكازاك���ي ليقول �أفريل هارميان« :من هنا يبد�أ العامل ،بل
م���ن هنا يبد�أ التاريخ» ،خ�شي �أن يتح ّول اخليار النووي �إىل
«لوث���ة هي�ستريية» ل���دى اجلرناالت� ،إذ م���اذا مينع �ضباط
ال�رشط���ة من اللج���وء �إىل القنابل النووي���ة (امليني قنابل)
لتفريق املتظاهرين مث ًال يف نيويورك �أو يف لو�س �أجنلو�س؟
الآن ،يبدو وك�أننا �أم���ام ذلك الكون�سورتيوم من جرناالت
يتورعون عن الدعوة �إىل ا�ستخدام القنبلة
البنتاغون الذين ال ّ
النووية �ضد �إيران وبارونات ال�س فيغا�س ،الذين يعتربون �أن
كل ما هو خارج �أمريكا مي ّثل ثقافة احلثالة!
مايك فل�ي�ن م�ست�شاراً للأمن القوم���ي ،وجيم�س مايت�س
وزي���راً للدفاع ،وجون كيل���ي وزيراً للأم���ن الداخلي ،وكاد
امل�شه���د يبدو �أ�شد هو ًال لو �أن اجلرنال الرابع ديفيد برتايو�س
وزي���راً للخاريجة لو مل جُتهز على م�ستقبله ال�سيا�سي ليلة
حمراء مع امر�أة.
�إنه���ا �إذاً طبول احلرب يف وا�شنطن ،والواقع �أن البنتاغون
�أنتج جرناالت من نوع �آخر ،دوايت ايزنهاور؛ بطل النورماندي،
الذي وق���ف �ضد املجمع الع�سك���ري – ال�صناعي يف بالده،
وج���ورج مار�شال؛ �صاحب امل�رشوع ال�شه�ي�ر لإنقاذ �أوروبا،
والذي كان بدوره مذه ًال للرئا�سة الأمريكية لو مل يهم�س يف
�أذن ترومان ،داعي��� ًا �إياه �إىل ت�أجيل االعرتاف بـ«�إ�رسائيل»،
االعرتاف ح�صل بعد ربع �ساعة من �إعالن دافيد بن غوريون
قيام الدولة.
ً
ً
ج�ن�رال �آخر هو كولن باول ،الذي كان م� َّؤهال �أي�ضا ليكون
�أول رئي�س �أ�سود ،بد ًال من باراك �أوباما ،لو مل يتواط أ� مع ديك
ت�شيني ودونالد رام�سفيلد ح���ول ال�سيناريو القذر الذي �أدى
�إىل غزو العراق عام .2003
ثالث����ة جرناالت من العيار الثقيل يف �إدارة دونالد ترامب..
توما�����س فريدمان يعت��ب�ر �أن وزير اخلارجي����ة املقبل ريك�س
تيلر�سون ،وهو رجل �أعمال ،قد ي�ضبط الإيقاع الدبلوما�سي �أو
اال�سرتاتيجي للإدارة ،من خالل �إقتناعه بالعودة �إىل الثنائية
القطبية (الأمريكية  -الرو�سية) ،وبعدما بدا �أن ال�صني مبنزلة
الزلزال الدميغرايف واالقت�صادي( ،وغداً الع�سكري) ،الذي ميكن
�أن يقلب املعادالت الدولية ر�أ�س ًا على عقب.
الوزير اجلديد الذي يعاونه ذلك الذئب الدبلوما�سي الذي
ُيدعى جون بولتون ،يعت�ب�ر �أن مو�سكو تخ�شى �أي�ض ًا من �أن
ت�ستويل ال�صني ذات يوم على �سيبرييا ،وهي القارة ال�ساد�سة
برثواتها الهائلة ،لتتاخم �أمريكا ال�شمالية عرب م�ضيق برينغ.
واقع جديد ،ف�إىل �أين تتدحرج الكرة الأر�ضية؟
االجابة �آتية ال حمالة..

نبيه الربجي
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

بعد االنتصار الرئاسي ..ال هزيمة أمام حقيبة وزارية
الت�رصيح الذي �أدىل بها النائب �سليمان
فرجنية بعد انتخاب الرئي�س عون مبا�رشة،
�أظهر �أن الرجل زاهد ب�أي من�صب وزاري ،وهذا
لي����س مب�ستغرَب عنه ،لأنه يعترب �أن موقعه
ال�سيا�سي هو ه���و مادامت خ�سارته املقعد
النياب���ي عام  2005جعلت منه �أكرث زعامة،
مع تعاطف �شعبي تع���دى منطقة ال�شمال،
وفحوى ه���ذا الت�رصيح �أن م�شاركته يف �أية
حكومة تتوقف على الوزارة التي قد تُعر�ض
عليه ،وهو الذي �أج���اد االن�سحاب الهادىء
من ال�سباق الرئا�سي ،وطلب من الرئي�س بري
و�سائر الراغب�ي�ن بانتخابه ،االقرتاع بورقة
بي�ضاء ،لك���ن �إذا كان النائب فرجنية يعلن
�أنه ال يرغب امل�شاركة باحلكومة �إذا مل تكن
الوزارة املعرو�ضة وازنة ،ف�إن هذه امل�شاركة
ي��ص�رّ عليها الرئي�س احلري���ري ،الذي �أطلق
على حكومت���ه العتيدة م�سم���ى «حكومة
الوحدة الوطنية» ،ولن يقبل بحكومة يكون
«تيار املردة» خارجها ،والرئي�س بري الذي
�أخذ عل���ى عاتقه التفاو�ض ب�ش����أن وزارات
حزب اهلل ،والنائب فرجنية لن يفرّط بحقوق
�أي م���ن الفريق�ي�ن� ،إ�ضاف���ة �إىل �أن الرئي�س
مي�شال ع���ون لن يوقّ���ع مر�س���وم ت�شكيل
حكومة يغيب عنها وزير لـ«املردة».
كان املطل���ب بداي���ة �أن يحظى فرجنية
ب���وزارة خدماتي���ة هام���ة ،ك�أول ردة فعل
محُ قّ���ة عل���ى خلفية م���ا تداولت���ه بع�ض
الأو�س���اط وت�رسّب �إىل و�سائ���ل الإعالم؛ �أن
«الق���وات اللبنانية» حاول���ت «القوطبة»
على «الكتائب» و«املردة» وحرمانهما من
التوزير ،ما دفع فرجنية �إىل الت�صعيد ،ف�أعلن
ما يعتربه م���ن حقوقه الطبيعية« :يبدو �أن
ال�شاط���ر ب�شطارتو يف حت�صي���ل قطعة من
هذه الكعكة ،وبنا ًء عليه ف�إن م�شاركتي يف
حكومة اخلم�سة �أ�شهر ال تكون �إال من خالل
حقيبة �سيادية �سب���ق �أن نلت واحدة منها،
ال النائب �سليمان فرجنية يف بكركي
الكاردينال ب�شارة الراعي م�ستقب ً
و�أي رف����ض لهذا الطل���ب �سيجعلني خارج
احلكومة ،و�س�أكون ر�أ����س حربة املعار�ضة،
الرئي�س ع���ون والنائ���ب فرجني���ة ،و�إذا كان
و�س�أخو����ض االنتخابات النيابي���ة منفرداً،
الرئي�س بري �أبدى ا�ستعداداً للتخلي عن وزارة
�أي��� ًا يكن القان���ون ،ف�إذا ف���زتُ مع الئحتي
خدمات ،كالأ�شغال ،الت���ي باتت �سيادية �أكرث
�أك���ون قد فزت ،و�إذا خ�رست �أكون قد خ�رست
م���ن كل احلقائب ال�سيادية ،لأنها �أكرب ر�أ�سمال
ب��ش�رف ،و�س�أكون على ر�أ�س معار�ضة العهد
خلو�ض االنتخابات النيابية بالن�سبة للبع�ض،
يبدو أن التمديد التقني
واحلكومة».
فهذه ال���وزارة ال يحتاج �إليه���ا الرئي�س بري،
إما
�
تعن���ي
�سيادي���ة
وزارة
أو
�
الدف���اع
للمجلس النيابي بات بحكم
لأن حقوق���ه حمفوظ���ة يف �أي قانون انتخاب
اخلارجي���ة ،و�إذا كانت «القوات» قد حُ رمت
الواقع ..وال داعي الستيالد
�ستج���رى مبوجب���ه االنتخاب���ات ،وال النائب
م���ن كلتيهما ،فلأن «الدف���اع» عزيزة على
الرئي����س العماد؛ متام ًا كم���ا بذلة اجلي�ش حكومة عبر عملية قيصرية عاجلة فرجني���ة يحتاج �إليها كما باقي الأقطاب ،وهو
فائ���ز ،وبجدارة ،مهما كان قان���ون االنتخاب،
اللبن���اين ،واخلارجية هي ح��ص�راً للفريق
ويف �أي وقت حت�صل هذه االنتخابات ،ودون �أن
الذي ينتمي �إلي���ه النائب فرجنية ،وهي ما
«يفل�ش» زفت وزارة الأ�شغال ،و�إذا كانت عقدة
كان���ت م�ستبعَ دة عنه ل���و ن�شطت ات�صاالت
الت�شكيل عند حقيبة «تيار املردة» ،فاحلل هو
تهدئة اخلواطر مع رئي����س اجلمهورية ،لأن
ح�رصاً �ضمن «�أبناء البيت الواحد» احلري�صني
الكيمي���اء التي جتمع���ه بالرئي�س عون مل
تنعدم ،وهي قابلة للتفعي���ل و�إعادة وهج اعتربها م�سا�س��� ًا باملثالثة ،وفرجنية ناقم على كل مدماك فيه ،و�سط التطورات الإقليمية
العالق���ة ،حتى و�إن كانت هذه الكيمياء غري على �أحادية املهند����س با�سيل يف هند�سة املب��ّش ررّ� ة بانت�صار خيارات ه���ذا البيت ،ولن
موجودة نهائي ًا بني النائب فرجنية والوزير املحا�ص�صة امل�سيحية.
تق���ف وزارة حجر عرثة �أمام وحدة فريق �صمد
الرئي�س عون وجّ ه دع���وة مفتوحة لكافة �سنتني ون�ص���ف ليو�صل مر�شح���ه الأقوى �إىل
جربان با�سيل �إىل حد عدم املودة املتبادلة،
من���ذ زار فرجنية با�سيل يف منزله قبل عدة ال�سيا�سي�ي�ن للحديث ع���ن هواج�سهم ،فاعترب رئا�سة اجلمهورية ،ولن تُزعزع متا�سكه حقيبة
�شه���ور وت�أخّ ���ر الأخ�ي�ر يف ا�ستقباله ع�رش النائ���ب فرجني���ة �أنه غري معني به���ا ،لأن ال وزاري���ة� ،سواء كان���ت �سيادي���ة �أو خدماتية،
دقائق ،و�صو ًال �إىل رف�ض���ه م�ؤخراً ا�ستقبال هواج�س لدي���ه ،ثم ج���اءت م�ساعي «فنجان وال�سي���د ن�رصاهلل ق���ادر على حلحل���ة العُقد،
با�سيل والبح���ث معه مبا��ش�رة باحللول ،قه���وة» مع الرئي�س ،فاعت�ب�ر فرجنية رمبا �أن وامل�س�ألة م�س�ألة وق���ت ،خ�صو�ص ًا �أن التمديد
خ�صو�ص��� ًا �أن عالقة با�سيل بع�ي�ن التينة ارت�شاف القهوة مع الرئي�س يلزمه بع�ض الوقت التقني للمجل�س النياب���ي بات بحكم الواقع،
لي�ست على ما ي���رام حالياً ،ومن ال يُر�ضي واملزي���د م���ن م�ساعي اخلري ،وهن���ا يربز دور وال داعي ال�ستيالد حكومة عرب عملية قي�رصية
الرئي����س بري حالي ًا لن ير�ضي فرجنية ،مع ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،ال���ذي يجد نف�سه دائم ًا عاجلة.
اختالف الأ�سب���اب؛ الرئي�س بري منزعج من يف موقف «هيدي عني وهيدي �إختها» عندما
ثنائية جربان با�سيل ونادر احلريري ،والتي تكون امل�س�ألة مرتبط���ة باحلليفني العزيزين
�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

رسائل «نارية» من دمشق :كنوز في قبضة الجيش السوري
�صفع���ة مدوّية وجّ هته���ا دم�شق
وحلفا�ؤه���ا من حل���ب �إىل الواليات
املتحدة والغرب وممالك اخلليج ..كان
يكفي م�شهد االنهي���ارات املت�سارعة
للمجامي���ع امل�سلّح���ة يف الأحي���اء
ال�رشقية املح�صَّ نة �أمام زحف اجلي�ش
ال�س���وري ومقاتلي ح���زب اهلل ،حتى
ي�صاب كل احلل���ف املعادي بالذهول
وال�صدم���ة ،مل���ا يعنيه ه���ذا الن�رص
اال�سرتاتيج���ي للرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد على املنطق���ة ب�أ�رسها� ..إال �أن
دم�ش���ق �آثرت �أن تُلحق ن�رصها يف �أم
املعارك بر�سالتني قا�سيتني �إىل �إدارة
باراك �أوبام���ا املو�شكة على الرحيل،
عربت���ا عل���ى م�ت�ن مع���ارك تطهري
املدين���ة :الر ّد على ال�س�ؤال عن م�صري
الع�رشات م���ن ال�ضب���اط الأمريكيني
والفرن�سي�ي�ن والربيطانيني والأتراك
وال�سعودي�ي�ن الذين كان���وا يديرون
عمليات امل�سلحني يف حلب ،بر�سالة
تفي���د �أن املفاو�ض���ات وامل�ساع���ي
الأمريكية م���ع مو�سكو لت�أمني �إخراج
ه�ؤالء من املدينة ف�شلت ،وفق ت�أكيد
م�ص���در ع�سك���ري رو�س���ي ل�صحيفة
(�أ.ف.ب).
عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يدخلون �أحياء حلب و�سط ارتياح �أهايل املدينة
«ت���رود» الرو�سي���ة ،والثانية التي
مل ت�ستط���ع �أجه���زة اال�ستخب���ارات
الأمريكي���ة حتمّله���ا ،ح�سب تو�صيف
املحل���ل ال�سيا�س���ي الأمريك���ي توم الهجوم و�صل �إىل عتبة اخلم�سة �آالف دوراً ا�ستثنائي ًا يف حترير املدينة منذ الأمل���اين �أن «غزوة» تدمر لن ت�صمد
اندر�سون ،متثّلت بعر�ض الف�ضائيات مقاتل ع�ب�روا من الرق���ة ودير الزور �شهور خلت ،فل���م تبخل فيه ب�إنزال طوي ًال يف وجه التعزيزات الع�سكرية
ال�سوري���ة مل�ستودع���ات مكدّ�س���ة ب�آلياته���م و�أ�سلحته���م الثقيلة حتت ق���وات خا�صة رو�سية عل���ى الأر�ض ال�ضخم���ة الت���ي با��ش�رت الق���وات
للم�شارك���ة يف عملي���ة حتريره���ا ..ال�سورية واحلليفة �رسيع ًا با�ستقدامها
بالأ�سلحة وال�صواريخ يف �أحد �أحياء �أعني الأقمار ال�صناعية الأمريكية.
فكيف جُ هِّز هذا الهجوم؟ ومن هي موقع «غلوبال ري�رست�ش» الكندي ،من جبهات حلب بعد �إجناز حتريرها
املدين���ة القدمية تركه���ا امل�سلحون
وراءه���م ،والت���ي �سب���ق �أن ا�شرتاها الدول التي ن�سّ قت ودعمت «داع�ش» الذي لفت �إىل �أن �إدارة �أوباما والغرب باجتاه حميط املدين���ة ،الفت ًا �إىل �أن
املوايل له ،كم���ا ال�سعودية وتركيا �سحب الآالف م���ن مقاتلي «داع�ش»
البنتاغ���ون من بلغاري���ا و�أمّنها عرب يف اجتياح تدمر؟
ما �إن بد�أت االنهيارات املت�سارعة وقطر� ،أ�صيب���وا بحالة ذعر حقيقية من الرق���ة �أعطى فر�ص���ة «ذهبية»
موانئ تركي���ة و�أردني���ة للمجاميع
امل�سلّح���ة يف حلب ،وقد �أطبق عليها للمجامي���ع امل�سلح���ة يف �أحي���اء م���ع انهي���ار الإرهابي�ي�ن يف حلب ،لدم�ش���ق لالنق�ضا����ض عل���ى معقل
ك�شف عن اجتماع���ات �أمنية �ضمّت التنظيم الأكرب يف �سورية ،متوقف ًا عند
اجلي�ش ال�سوري ..قرابة مليوين قذيفة
�ضباط��� ًا يف اال�ستخب���ارات الرتكية مبادرة املقاتالت ال�سورية والرو�سية
و� 4آالف �صاروخ «غراد» كانت تكفي
والأمريكي���ة يف منطق���ة قرقمي����ش ال�رسيع���ة �إىل ق�صف مق���ار التنظيم
«جي����ش الفتح» ملوا�صلة القتال يف
الرتكية احلدودية ،قبل �أ�سبوعني من هناك ب�شكل عني���ف ،يف اليوم نف�سه
حلب لعامني �آخري���ن ،وفق ما نقلت
«غزوة» تدمر ،حيث ب���د�أ التن�سيق الذي اجتاح مقاتلوه تدمر ،و«هذا له
قناة «نوفا ت���ي يف» البلغارية عن
خ�ب�راء ع�سكري�ي�ن� ،أ�ش���اروا �إىل �أن الجواب السوري على والإع���داد حل�شد �أع���داد �ضخمة من م�ؤ�رشات هام���ة تُنبئ باقرتاب حملة
اقتحام الباب وتدمر مقاتل���ي «داع�ش» ،يت ّم �سحبهم من ع�سكرية يبدو �أن خيوطها اكتملت»،
�رشا�س���ة م�سلحي «جي����ش الفتح»
الرقة ودي���ر الزور باجت���اه الو�سط وفق �إ�شارته.
القتالية ذاب���ت �أمام زح���ف القوات
كان سريعًا :وصلت
ال�س���وري ،لتعط���ى �إ�ش���ارة انطالق
وت�ؤكد املعطي���ات الع�سكرية �أن
ال�سوري���ة املهاجم���ة ومقاتلي حزب
اهلل وتكتيكاتهم «التي �أذهلت �أجهزة رسالتكم ونستطيع الرد الهجوم ،و�س���ط �ضباب كثيف ا�ضطرّ حتري���ر حلب �سي�سهّل عم���ل القيادة
املقاتالت الرو�سية ب���ادئ الأمر �إىل ال�سوري���ة الالح���ق ب�ش���كل كبري يف
اال�ستخبارات الغربية والعاملية».
بأقسى منها ..وفي االنكفاء عن �سم���اء املدينة ،قبل �أن حتري���ر ما تبقّى من جبه���ات� ،سيما
ويف حم�أة العملي���ات الع�سكرية
تعاود ��ض�رب املهاجمني با�ستخدام �أن احل�شود الع�سكرية ال�ضخمة التي
املت�سارعة للجي�ش ال�سوري وحلفائه
الداخل التركي
�صواري���خ كالي�ب�ر وجتربه���م على تطلّبها ن�رص املدين���ة اال�سرتاتيجي
يف تطه�ي�ر الأحي���اء ال�رشقية حللب،
الرتاج���ع� ،إال �أن التنظي���م ا�ستطاع �سيت��� ّم �سحبه���ا �إىل تل���ك اجلبهات.
�رضب تنظيم «داع����ش» يف الو�سط
مللمة �صف���وف مقاتلي���ه والنجاح �صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية
ال�سوري ع�ب�ر اجتي���اح مدينة تدمر
بهجومهم الثاين ..ولكن!
اعتربت �أنه بتحري���ر حلب �ستنتهي
املح���ررة ع��ص�ر اجلمع���ة املا�ضي،
�رسيع ًا ّمت الر ّد على ر�سالة �أنقرة احلرب يف �سوري���ة يف غ�ضون �أ�شهر
تزامن ًا مع الإعالن الرتكي عن و�صول
قوات «درع الفرات» �إىل تخوم مدينة �رشقي حلب ،حتى بد�أ العمل �رسيع ًا يف الب���اب وتدم���ر؛ تفج�ي�ر مزدوج مع���دودة ،وت�شري �إىل بدء توافد رجال
الب���اب ،رغ���م التحذي���رات ال�سورية للرد على الن�رص اال�سرتاتيجي الذي �أعقب غ���زوة الأخ�ي�رة ،ه���زّ مدينة �أعمال عرب و�أجانب �إىل دم�شق بحث ًا
املتكررة لأنقرة من مغبّة الإقدام على الحت تبا�ش�ي�ره يف �أف���ق املدينة ..ا�سطنب���ول الرتكية تزامن��� ًا مع مرور عن �صفق���ات �إعادة الإعم���ار� ..إال �أن
ه���ذه اخلطوة التي ل���ن ت�سكت عنها تدرك �أجهزة اال�ستخبارات الأمريكية موك���ب الرئي�س الرتك���ي رجب طيب الالفت يكمن يف �إ�شارة حمرر �ش�ؤون
دم�شق .هجوم مل يكن بالطبع حم�ض والغربي���ة �أن تدعي���م احل�ش���ود �أردوغان بالق���رب من مكان التفجري ،ال�رشق الأو�س���ط يف �صحيفة «دايلي
�صدفة يف توقيت���ه ،ويدلل على دعم الع�سكرية ال�ضخمة للجي�ش ال�سوري وفق �إقرار مدير اال�ستخبارات اخلا�صة تلغراف» ،حيث �أ�شار �إىل �أن الرئي�س
لوج�ستي وا�ستخب���اري �إقليمي كبري وحلفائه يف جبهات حلب� ،أتى على الرتكية ل�صحيفة «�صباح» .الر�سالة ال�سوري ب�ش���ار الأ�سد قد يكون ب�صدد
�أُعط���ي للتنظيم لإجن���اح اجتياحه ح�ساب بع����ض اجلبه���ات الأخرى ،بدت وا�ضحة للنظام الرتكي :و�صلت �إطالق مفاج����أة هامة �سيُ�سمع دويّها
لتدمر ،يف عز ال�رضبات القا�سية التي خ�صو�ص��� ًا يف ريف حم����ص ،وتدرك ر�سالتك���م ،ون�ستطيع ال���رد ب�أق�سى ب�شكل خا�ص يف تركيا و«�إ�رسائيل».
تُلحَ ق بقادت���ه ومقاتليه يف معارك الرمزي���ة الكبرية التي متثّلها مدينة منها ،ويف الداخل الرتكي.
بالتزامن ،اعت�ب�ر مركز «فرييل»
ماجدة احلاج
املو�ص���ل العراقية� ،سيم���ا �أن تعداد تدم���ر بالن�سبة ملو�سكو ،التي لعبت

¡ عون �أكرث ليونة

ر�أت م�صادر متابعة لت�ألي���ف احلكومة العتيدة �أن
رئي�س اجلمهورية العم���اد مي�شال عون �أكرث ليونة
ب�ش����أن مطال���ب رئي�س «تيار امل���ردة» من رئي�س
تيار �سيا�سي ب���ارز ،والذي يت�شدد يف التعاطي مع
مطالب «املردة».

¡ ال البتزاز «القوات»

جتزم قيادات يف التيار الوطني احلر �أن التفاهم مع
«الق��وات اللبنانية» ال يعن��ي �أبداً تنفيذ كل ما ميكن
�أن يراودهم� ،أو اخل�ضوع لأي ابتزاز.

¡ ا�ستياء «كتائبي»

تبدي قيادات يف «ح���زب الكتائب» ا�ستياءها من
ع���دم «لك�شها»من �أية جهة فاعل���ة على م�ستوى
ت�شكيل احلكوم���ة ،ال�سيما �أن «الكتائب» تعترب �أن
من حقها التمثيل احلكومي ،بعد �أن كان لديها ثالث
حقائب يف حكومة ت�رصبف الأعمال.

¡ حم�سوبيات يف الوزارة

ت�شه��د وزارة لديه��ا �أك�بر ن�سب��ة موظف�ين ،موج��ة
ا�ستي��اء عارم��ة من املدي��ر الع��ام ،ورئي���س �إحدى
الدوائ��ر ،ب�سب��ب املح�سوبي��ة يف توزي��ع املكاف�آت،
وكذلك التكليفات مقابل بدل مايل.

¡ بديل عن«اجلزيرة»

تبث �أخباراً
لوح���ظ �أن حمطة تلفزيونية لبناني���ة ّ
ع���ن �سورية ،كانت تقوم به���ا «اجلزيرة» ،وتولّته
املحط���ة اللبنانية التي مترر اخل�ب�ر على طريقة
«ال�سم يف الد�سم».

¡ العالقة يف �أح�سن حاالتها

لف��ت املتابعني زي��ارة مل�س�ؤول��ة ب��ارزة يف �إحدى
حمط��ات التلف��زة ،م��ع �شقيقه��ا ،لرئي���س احلكوم��ة
املكلّ��ف �سع��د احلري��ري ،ووفق�� ًا للمتابع�ين ف���إن
العالق��ة بني الطرف�ين �صارت يف �أح�س��ن حاالتها،
بث ع�شية عيد امليالد
و�س ُترتج��م يف حلقة خا�ص��ة ُت ّ
املجيد.

¡ يرف�ضان الن�سبية

ا�ستغرب خرباء دوليون يف �ش�ؤون االنتخاب ت�شدد
النائب وليد جنبالط و»تيار امل�ستقبل» يف رف�ض
اعتماد الن�سبية يف قانون االنتخاب ،معتربين �أنهما
بذل���ك املوقف يريدان بقاءهما املمثلَني احل�رص َّيني
لطوائفهم���ا ،مبا فيه من �سل���وك �إلغائي للآخر من
جه���ة ،ورف�ضهما �أن يتح���وّال �إىل قوة وطنية هامة
على م�ستوى لبنان م���ن جهة ثانية ،على نحو ما
كان يريد الراحالن كمال جنبالط ورفيق احلريري.

¡ بدائل عن «اجلدار»

عاد النقا�ش املتعلق بامللف الأمني يف عني احللوة
انطالق ًا من �أزمة «اجلدار»� ،إثر عودة وفد «فتح اللجنة
املركزي��ة» �إىل لبنان �آتي ًا من فل�سطني املحتلة ،بعد
م�شاركت��ه يف امل�ؤمتر الع��ام الأخري للحركة يف رام
وعل��م � ّأن وف��د «فتح» �سيلتقي خ�لال ال�ساعات
اهللُ .
املقبلة �أع�ضاء «اللجنة الفل�سطينية العليا» لالطالع
عل��ى �آخر التطورات املرتبطة بـ«جدار عني احللوة»،
واالت�ص��االت التي جرت مع قي��ادة اجلي�ش اللبناين
بهذا اخل�صو�ص .و�سي�شه��د مقر ال�سفارة الفل�سطينية
مو�سع ًا
يف ب�يروت خالل ال�ساعات املقبلة اجتماع ًا ّ
لقي��ادة الف�صائ��ل الفل�سطيني��ة واللجن��ة الأمني��ة
امل�ص َّغ��رة واللجنة الأمنية العليا لدر�س االقرتاحات
الأمنية املق َّدمة ومن ثم عر�ضها على قيادة اجلي�ش
يف اجلنوب لإبداء الر�أي.

¡ بانتظار املوقف

طُ رحت ت�سا�ؤالت عدة يف �أو�ساط �سيا�سية مارونية
عليا ،حول موقف قط���ب �سيا�سي من الطائفة ،من
مهاجمة «البابا» ب�سبب موقفه الكبري من �سورية
ومن الرئي����س ب�شار الأ�سد ،مت�سائل���ة �إذا كان هذا
القطب ق���د �أ�صبح «داع�شي ًا» �أو م���ن «القاعدة»،
ومعت�ب�رة ذلك �إر�ض���اء لإكرامي���ات دولة خليجية
نفطية كربى.
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تحرير حلب ..نقلة نوعية في الميدان وتعرية لواشنطن
حني غ����زا امل�سلح����ون الإرهابيون
���ش�رق حلب ،بدعم مبا���ش�ر من تركيا
وال�سعودية وقطر ،وتغطية كاملة من
وا�شنط����ن ،ت�شجّ ع �أع����داء دم�شق على
التو ّغ����ل يف احلرب الكوني����ة القذرة
على الدول����ة الوطنية ال�سورية ،و�صار
الكب��ي�ر وال�صغري من الأعداء يتحدثون
ويفربكون عن قرب االنهيار ،وهنا رمبا
يتذك����ر اجلميع «حفا�ض����ات وحليب
عقاب �صقر» ،و«الع����ودة امليمونة»
للرئي�����س �سع����د احلريري ع��ب�ر مطار
دم�ش����ق ال����دويل ،واهت����زازات الأمري
القطري املعزول وا�ستعداده لبذل مئة
مليار دوالر لإ�سق����اط الأ�سد ال�سوري،
طبع���� ًا دون �أن نن�س����ى بهلواني����ات
املر�شحة الرئا�سية الأمريكية هيالري
كلينتون ،الت����ي قادت �أكذوبة «م�ؤمتر
�أ�صدق����اء �سورية» ،حيث ح�شدت نحو
 85دولة م����ن الأتباع ملواجهة دم�شق،
ف����كان �أن �أ�صيبت بارجت����اج دماغي،
فتخلّت ع����ن وزارة اخلارجية ،ومن ثم
حتوّلت �إىل ذمة التاريخ ،بعد �أن حطم
دونالد ترامب �أحالمها ،بردهاّ ال�صاع
�صاعني لزوجه����ا بيل نكاية مبونيكا..
ودون �أن نن�سى �إ�رصار الأمري ال�سعودي
الراحل �سعود الفي�ص����ل على الإعالن
عن ت�سخري �إمكانيات كل كازه ونفطه
من �أجل �إ�سقاط الدولة ال�سورية ،وهل ّم
جرا.
وهكذا ،ف�����إن التط����ورات امليدانية
ال�سورية ،وال�صمود الأ�سطوري للجي�ش
العرب����ي ال�س����وري ودولت����ه الوطنية
ومعه����ا حلفا�ؤها ،كان يحم����ل دائم ًا
جديداً على م�ستوى الإقليم؛ باهتزازات
طالت �أعداء دم�ش����ق ،وقد يكون مفيداً
هن����ا ال�س�ؤال عن حممد مر�سي ،وخالد
م�شعل ،وحمدَي قطر ،و�سعود الفي�صل،
ونيكوال �سارك����وزي ،وخليفته هوالند
ال����ذي ق����رر يف �آذار �أن ي�صري يف عامل
الن�سيان ..وغريهم الكثري.
�إذاً ،فالتط����ورات امليدانية احللبية
وعودة العا�صمة الثانية �أو العا�صمة
االقت�صاية بكاملها �إىل �أح�ضان الدولة

�سكان �شرقي حلب يعودون �إىل منازلهم للبدء بعملية �إعادة الإعمار

ال�سورية ،تُعتربان مف�ص ًال ا�سرتاتيجي ًا
هام���� ًا وتاريخي���� ًا ب����ارزاً يف جمرى
العملي����ات القتالي����ة ،لع����دة �أ�سباب
�أبرزها:
�أوالً� :أن املجموعات الإرهابية تلقّت
�رضبة قا�صم����ة ،وبع�ضها قد فني عن
بكرة �أبيه ،كما ح�ص����ل مع ما ي�سمى
تنظيم «راي����ة الإ�س��ل�ام» ،حيث قُتل
جميع �أفراد هذا التنظيم الإرهابي مع
قائده املدعو «�أبو اجلود عجم» على
جبهة الكال�س����ة ،بالإ�ضافة �إىل م�رصع
الآالف من الإرهابيني ،وا�ست�سالم �آالف
امل�سلحني.
ثاني����اً :حترير كامل ���ش�رق حلب
�أدى �إىل تو�سي����ع نطاق �سيطرة الدولة
الوطني����ة ال�سوري����ة ،وتوا�ص����ل حلب

تحرير حلب سيسمح بانتقال
قوات قتالية كبرى إلى جبهات
جديدة لتحرير باقي التراب
السوري من اإلرهاب التكفيري

مع حميطها ،مم����ا �سي�سهل بدء دورة
اقت�صادي����ة وا�سعة ،ب�سبب موقع حلب
االقت�صادي واجلغرايف والدميغرايف.
ثالثاً� :إجناز حتري����ر حلب �سيوفر

(�أ.ف.ب).

انتق����ال قوة قتالية ك��ب�رى وهامة �إىل
جبهات جديدة ،لال�ستمرار يف معارك
حترير كل ذرة ت����راب �سورية خا�ضعة
لقوى الإرهاب والتكفري.
رابع����اً� :إن هذا االنت�ص����ار النوعي
للجي�����ش العربي ال�س����وري وحلفائه
خالل ف��ت�رة وجيزة ،رغ����م ما تخللها
من حماوالت �أممي����ة بوا�سطة الدمية
الأمريكي����ة �ستيف����ان دي مي�ست����ورا،
وحم����اوالت رو�سي����ة باالتف����اق مع
الأمريك����ي عل����ى هُ دَن كان����ت يف كل
مرة متن����ح الإرهابيني فر�صة اللتقاط
الأنفا�����س ،مما �أخّ ر احل�س����م النهائي،
وبع����د �أن ف�ضحت الأه����داف احلقيقية
للمن����اورات الأمريكي����ة ،والذي جتلى
وا�ضح ًا يف جمل�����س الأمن ،كان القرار

الرو�س����ي باحل�سم ال����ذي ح�صل هذه
املرة �رسيع����اً ،فثالث����ة �أ�سابيع فقط
كانت كافي����ة لتُنهي وجود الإرهابيني
يف ال�شهب����اء ،مما مي ّث����ل نقلة نوعية
و�أ�سا�سية يف م�سار احلرب على الدولة
ال�سوري����ة و�أهلها من جه����ة ،وليعيد
الت����وازن االقت�صادي �إىل عجلة الدولة،
مع حترير �أه ّم مدين����ة اقت�صادية يف
ال�رشق الأو�سط من براثن الإرهاب من
جهة ثاني����ة ،خ�صو�ص ًا �أن حلب تُعترب
ذات ثقل اقت�صادي ل�سورية ،بالإ�ضافة
�إىل �أهميته����ا ال�سيا�سية كورقة تفوق
ميداين كبري يف املفاو�ضات ال�سيا�سية
الدولية ،ورمبا هذا ما يف�سرّ حماوالت
الأمريكي��ي�ن التي كان����ت جتري لبقاء
ال�شهباء حتت رحمة التهديد الإرهابي،
بالإ�ضاف����ة �إىل حم����اوالت ال�سلجوقي
رج����ب طي����ب �أردوغان �إدخ����ال قوات
تركي����ة ودعم املجموع����ات الإرهابية
مبختلف الو�سائل.
ثمة حقيق����ة كربى وخطرية ك�شفت
عنه����ا معرك����ة حترير �رشق����ي مدينة
حلب ،وه����ي �أن اجلي�ش ال�سوري �ضبط
غرف عمليات �إرهابي����ة متطورة جداً،
وجمهَّزة ب�أح����دث الو�سائل الع�سكرية،
وه����ي �صناعات �أمريكي����ة وبريطانية
وفرن�سية و�صهيوني����ة ،بالإ�ضافة �إىل
غ����رف ات�ص����االت تت�ضم����ن جتهيزات
ات�ص����ال ف�ضائية ،ومع����دات ع�سكرية
ال متتلكها جيو�����ش يف املنطقة ،وقد
عرث عل����ى ع�رشات خم����ازن الأ�سلحة
الت����ي تركه����ا الإرهابي����ون دون �أن
يتمكّنوا م����ن �سح����ب �أي قطعة منها
�أو تفجريها ،وهو م����ا �سي�سبب حرج ًا
كب��ي�راً للغرب والأمريكي �أمام الرو�سي
يف املفاو�ضات الت����ي �سيقدم خاللها
بالدلي����ل امللمو�س والعمل����ي الدعم
املبا�رش الذي تقدّم����ه عوا�صم الغرب
ووا�شنط����ن وبائعي ال����كاز للإرهاب،
الذي �أخذ يهدّد الكث��ي�ر من العوا�صم،
و�أولها عوا�صم الغرب.

�أحمد زين الدين

بعد استعادة حلب ..بدأ تعزيز «الطوق»
كل املعلوم���ات والت�رسيب���ات ال�صحافي���ة التي
تتحدث عن اتف���اق بني اجلي�ش ال�سوري وحلفائه من
جهة واملجموعات امل�سلح���ة عرب رعاتها الإقليميني
م���ن جهة �أخ���رى ،يخ���رج مبوجب���ه امل�سلحون من
املناطق ال�رشقية يف حلب ،هي vعارية من ال�صحة،
بل �إن الأ�سلوب القتايل الذي اعتمدته القوات ال�سورية
وحلفا�ؤه���ا ال�ستع���ادة ه���ذه املناطق ،ه���و ت�شديد
احل�ص���ار عليه���ا ،ثم ق�ضمه���ا تدريجي��� ًا واحدة تلو
الأخ���رى ،واليزال يعتمد ه���ذا الأ�سلوب حتى ال�ساعة
ال�ستع���ادة املناطق ال�رشقية كاف���ة ،ح�سب ما ت�ؤكد
م�ص���ادر ميدانية متابعة ت�ش�ي�ر �إىل �أن �أحد الأ�سباب
املبا�رشة النهيار امل�سلح�ي�ن التكفرييني املنت�رشين
يف غالبي���ة م�ساحة حلب ال�رشقية ،هو اخلطة الذكية
التي نفّذها اجلي�ش وحلفا�ؤه بدقة قتالية عالية ،من
خالل تكثي���ف ال�رضبات اجلوي���ة وال�صاروخية على
حت�صينات امل�سلحني يف حي ال�صاخور جنوب �رشقي
حلب ،عندها ظن التكفرييون �أن التقدم الربي للقوات

ال�سوري���ة وحلفائها �سيكون عل���ى اجلنوبي ال�رشقي،
و�إذا به���ا تفاجئه���م بهج���وم مباغت عل���ى املحور
ال�شمايل ال�رشقي لل�شهباء ،حتديداً عند نقطة م�ساكن
هنان���و ،عندها هُ رع امل�سلح���ون باجتاه و�سط �رشق
حلب ،ناحية حيي ال�شعار وال�سكري و�سواهما ،وكان
هذا الهجوم مبنزلة بداي���ة �سقوط «�أحجار الدومنيو
التكف�ي�ري» يف ال�شهب���اء ،حي���ث كان���ت انهيارات
امل�سلحني �أ�رسع من تق���دُّم اجلي�ش ال�سوري ،وماتزال
القوات ال�سورية ما�ضي���ة باعتماد �أ�سلوبها املذكورة
�أي «�إح���كام احل�صار عل���ى امل�سلحني وق�ضم مناطق
�سيطرتهم» ،حتى ا�ستعادة كامل حلب.
يذكر �أنه توقفت العمليات الع�سكرية راهناً ،لإجناح
املب���ادرة الرو�سي���ة  -الرتكية القا�ضي���ة بان�سحاب
امل�سلح�ي�ن من �رشق حلب �إىل حمافظة �إدلب وتركيا،
بانتظار ظهور ب�شائر جناح هذه املبادرة.
وتتوقع امل�صادر من خ�ل�ال امل�ؤ�رشات امليدانية،
�أن تك���ون وجهة عمليات القوات ال�سورية املقبلة هي

تعزيز طوق حماية ال�شهباء من خمتلف اجلهات ،قبل
التقدم باجتاه مدينة الباب �أو حمافظة �إدلب.
ويف �ش�أن الو�ضع املرتقَب لإدلب ،بعدما �أ�صبحت
خزان ًا كب�ي�راً للم�سلحني التكفري�ي�ن ،تتوقع م�صادر
يف املعار�ض���ة ال�سوري���ة �أن ي�ص���ار �إىل ح���ل دويل
لق�ضي���ة م�سلحي �إدلب الأجانب ،بالتعاون مع تركيا،
لإخراجه���م م���ن �سوري���ة� ،أو على الأق���ل لعائالتهم
الت���ي بلغت ع�رشات الآالف ،جلهم م���ن الأغور ودول
القوقاز ،وما ي�ؤ�رش �إىل ذلك �إقامة �أنقرة خميمات �إيواء
للم�سلحني املن�سحبني من حلب ال�رشقية.
�أما ب�ش�أن امل�سلح�ي�ن ال�سوريني ،ترى امل�صارد �أن
تقوم ال�سلط���ات ال�سورية بت�سوي���ة �أو�ضاعهم �ضمن
احلل املرتقب للو�ضع يف �إدلب يف مرحلة الحقة ،من
املبكّر احلديث عنها قبل انتهاء املعارك يف حلب.
بال �شك ،هن���اك تغيري يف املزاج ال���دويل ،وتخ ٍّل
للواليات املتحدة والغرب عن املجموعات امل�سلحة،
ق���د يتجلى ذل���ك �أكرث م���ع ت�سل���م الإدارة الأمريكية

اجلدي���دة مقالي���د احلكم ،لك���ن يف الوق���ت عينه ال
يعن���ي بع�ض الرتاجع يف م�ست���وى ال�ضغط الإقليمي
وال���دويل �ضد �سورية ،من خالل �إيحاء الدول ال�رشيكة
يف الع���دوان عليها ب�أنها تن�شد ت�سوي���ة �سيا�سية �أو
ان�سحاب ًا من احلرب ،بل على العك�س؛ ف�إن هذه الدول
�ستحاول دائم ًا تنفي���ذ �أجنداتها وخمططاتها لناحية
تفتيت وتق�سيم اجلارة الأقرب ،ومن هنا يجب التنبّه
دائم��� ًا والبقاء بو�ضع اجلهوزية التامة ملا تخطط له
تلك الدول والبقاء يف امليدان وك�أن املعركة ما زالت
يف بداياته���ا ،ومتابعة وتو�سيع التن�سيق مع احللفاء
الإقليميني والدوليني كرو�سي���ا وال�صني و�إيران ،ومع
احللفاء الأكرث الت�صاق ًا والتزام��� ًا وت�ضحية بامليدان
ال�س���وري ،كحزب اهلل ،الذي جتمعه الكثري من الأهداف
اال�سرتاتيجي���ة واحليوية مع دول���ة قوية �صامدة يف
�سورية ،ح�سب ما ي�شدد خبري ع�سكري وا�سرتاتيجي.
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من هنا وهناك

تحرير حلب وسقوط تدمر ..كيف؟ ولماذا؟
بانت�ص����ار اجلي�����ش ال�س����وري
وحلفائ����ه يف حل����ب ،تك����ون قد
فُتحت �صفحة جديدة من �صفحات
احل����رب ال�سوري����ة ،عنوانها قدرة
الدولة ال�سوري����ة على ا�سرتجاع
الأرا�ضي م����ن �سيطرة امل�سلحني،
�أو كم����ا وع����د الرئي�����س ال�سوري
ب�شار الأ�سد :حترير كامل الأرا�ضي
ال�سورية بدون ا�ستثناء.
ولع����ل املفاو�ض����ات الرو�سية
 الأمريكية الت����ي رافقت احلملةالع�سكري����ة ال�سوري����ة يف حلب،
�أظهرت عدم قدرة الأمريكيني على
ال�سيط����رة على ق����رار امل�سلحني،
بدليل �أنه����م رف�ضوا دعوات جون
كريي لالن�سح����اب ،بينما ا�ستمر
الأت����راك يف املفاو�ض����ة حت����ى
اللحظات الأخ��ي�رة ،وهو ما �أثمر
اتفاق���� ًا يق�ضي بخروج امل�سلحني
�إىل الأرياف.
لكن ،ب��ل�ا �شكّ ،كان����ت لعودة
«داع�ش» لل�سيط����رة على تدمر،
نتائج �سلبي����ة على م�سار احلرب
الدائ����رة يف �سورية �ضد الإرهاب،
وعل����ى االنت�ص����ار ال����ذي حققه
اجلي�����ش ال�سوري وحلف����ا�ؤه يف
حل����ب ،ويتبني م����ن الت�رصيحات
الرو�سي����ة بعد �سق����وط تدمر مرة
�أخرى بيد «داع�����ش»� ،أن الرو�س
كان����وا الأكرث ا�ستي����ا ًء من �سقوط
تدم����ر ،ويف تربيره����م لأ�سب����اب
ال�سقوط ،ر ّك����ز الرو�س  -بح�سب
�إعالمهم  -على عاملني:
�أوالً :ف�ش����ل اال�ستخب����ارات
الع�سكري����ة ال�سوري����ة ،فقد دخل
املئات م����ن مقاتل����ي «داع�ش»
�إىل الرق����ة يف �شهر ت�رشين الثاين
كمدني��ي�ن ،وه�����ؤالء ا�ستطاع����وا
ال�سيط����رة ب�سهولة عل����ى مراكز
اجلي�ش ال�سوري على املرتفعات،
والتي مل تكن حمميّة ب�شكل جيد
كما ي�ؤكد الرو�����س ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أخُّ ����ر اال�ستخب����ارات الع�سكرية
ال�سورية يف �إي�ص����ال املعلومات
حول �أرت����ال «داع�ش» املهاجمة
�إىل الرو�����س يف قاع����دة حميميم
وقيادة ال�سفن الرو�سية يف البحر
الأبي�����ض املتو�سط ،ما ت�سبب يف
العجز عن توجي����ه �رضبات قبل
دخولهم �إىل املدينة الأثرية.
ثانياً :ي�ش��ي�ر الرو�س �إىل قيام
التحال����ف ال����دويل بفت����ح مم����ر
خا�ص �سُ م����ح ملقاتلي «داع�ش»
املحا�صرَ ين يف املو�صل باخلروج
مت توجيههم ف����وراً نحو
من����ه ،و ّ
تدمر.
�إن �صحّ ت التربيرات الرو�سية،
و�إن ث ُب����ت بالفع����ل �أن التحالف
ال����دويل قد وجّ ����ه «داع�ش» نحو
الرقة الحتاللها ،فهذا قد ي�شري �إىل
معطيات هامة �أبرزها ما يلي:
�أن �صالحية ا�ستخدام «داع�ش»
كورقة لال�ستن����زاف مل تنت ِه بعد،
و�أنه ما زال بيَد الأمريكيني الكثري
م����ن الأوراق للعبه����ا ،حت����ى لو
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¡ � ّرس العودة «الداع�شية» �إىل تدمر

قال خ�ب�راء ع�سكريون �إن �أم�ي�ركا وتركيا بدفعهما
«داع����ش» لفتح معركة يف تدم���ر ،حتاوالن و�ضع
اجلي�ش ال�سوري وحلفائه �أمام خيارات �صعبة ،ف�إما
اال�ستمرار يف معركة حلب وترك تدمر� ،أو �إر�سال قوات
لتدمر ،وبالتايل التخفي���ف عن حلفائهما يف حلب،
وهذا ما ت�سعيان �إلي���ه .و�أ�ضاف اخلرباء امليدانيون
�إن فتح معركة تدمر �سي�س ّهل على الأمريكي والرتكي
خو����ض معركة الباب ،وبعدها معرك���ة الرقة ،كون
تنظي���م «داع�ش» �سري�سل قواته من الرقة �إىل تدمر،
التي �أ�صبحت جبهة م�صريية لبقاء «داع�ش» ،بينما
يرتاجع دور الرقة لت�صب���ح جبهة هام�شية ،بتوافق
بني التنظيم وتركيا و�أمريكا.

¡ اختفاء قيادات ا�ستخبارية من حلب
ال�رشقية

ذك��رت تقاري��ر ا�ستخباري��ة �أن ع��شرات القي��ادات
وامل�ست�شارين من جن�سيات خمتلفة قد قُتلوا يف حلب
ال�رشقي��ة على �أيدي اجلي���ش ال�س��وري وحلفائه ،بعد
حما�رصتهم ،وحماولة الأطراف الداعمة لهم �إنقاذهم
ب�إخراجه��م م��ن املنطق��ة ،بتغطي��ة من �إجن��از هدنة
هن��اك .م�صادر ع�سكرية ميدانية قالت لـ»الثبات» �إن
ع��دداً من هذه القيادات املرتبط��ة مبا�رشة مع الدول
الراعي��ة للإره��اب ّمت التعرف عليهم قتل��ى ،و�آخرين
اختف��ت �آثارهم ،م�ؤكدة �أن ثالثة م��ن هذه القيادات،
وه��م من «جبه��ة الن�رصة» ،كان��وا قد قام��وا م�ؤخراً
بزي��ارة �إىل فل�سطني املحتلة ،والتق��وا هناك قيادات
ا�ستخباري��ة «�إ�رسائيلي��ة» برتتي��ب وتن�سي��ق بني تل
�أبيب من جهة ،و�أنقرة والدوحة من جهة �أخرى.

¡ هل تُدعى �سورية
�إىل القمة العربية يف الأردن؟

تثبيت اال�ستقرار بعد حترير �أي مدينة من الإرهاب �أ�صعب من التحرير نف�سه

انفردت تركي����ا بورقة امل�سلحني
من املجموعات امل�سلحة الأخرى.
وميكن الإ�شارة يف هذا املجال �إىل
تقدم «داع�����ش» وال�سيطرة على
تدمر بهذه ال�سهول����ة ،كما قتاله
على م�شارف مدين����ة الباب ل�ص ّد
الأتراك وجمموعاته����م امل�سلّحة،

األميركيون للروس
وحلفائهم :صالحية
استخدام «داعش» كورقة
لالستنزاف لم تنتهِ بعد

بينما قام يف وقت �سابق بت�سليم
مناطق����ه ت�سليم ًا لق����وات «درع
الفرات» الرتكية.
كما ت�ش��ي�ر �إىل �أن الأمريكيني،
وبالرغم م����ن ت�رصيحات الرئي�س
املنتخَ ب دونال����د ترامب الواعدة
حول التعاون مع الرو�س وقيامه
بت�شكي����ل �إدارت����ه م����ن امل�ؤيّدين
لعالق����ات �أف�ض����ل م����ع الرو�س،

يحاولون يف هذه الفرتة الفا�صلة
اكت�ساب �أوراق تفاو�ضية �إ�ضافية
يقدمونها للرئي�����س ،ال�ستخدامها
خالل املفاو�ض����ات املقبلة حول
تقا�سم النفوذ يف �سورية.
ق����د يه����دف البنتاغ����ون �إىل
�إر�سال ر�سال����ة مزدوجة �إىل الر�أي
الع����ام الأمريك����ي و�إىل الرئي�����س
املنتخَ ����ب دونالد ترام����ب ،الذي
اعت��ب�ر �أن ا�سرتاتيجي����ة مكافحة
الإرهاب فا�شلة ،و�أن املعركة �ضد
«داع�����ش» كارثي����ة وحتتاج �إىل
�إعادة نظر.
�سقوط تدم����ر مرة �أخرى ي�شري
�إىل ف�ش����ل اال�سرتاتيجية الرو�سية
ملكافحة الإرهاب ،خ�صو�ص ًا بعدما
تباهى الرو�س مراراً بنجاحهم يف
مكافحة الإره����اب ،بدليل حترير
تدمر بعد وق����ت ق�صري ن�سبي ًا من
تدخّ له����م الع�سك����ري املبا�رش يف
�سوري����ة ،وعدم ق����درة الأمريكيني
على ا�ستعادة املدن العراقية من
«داع�ش» ب�رسعة.
وق����د يك����ون الأمريكي����ون قد
ا�ستف����ادوا � إعالمي ًا م����ن �سقوط
تدم����ر ،للق����ول �إن احلف����اظ على
االنت�ص����ار وتثبي����ت اال�ستق����رار
بع����د حترير مدينة م����ن الإرهاب،
�أ�صعب من التحري����ر نف�سه ،و�إنه
با�ستطاعة جي�ش م����ا �أن ي�سيطر
على مدينة ع�سكرياً ،لكن ا�ستكمال

(�أ.ف.ب).

ال�سيط����رة وفر�����ض اال�ستقرار هو
التحدي الأ�سا�سي ،و�إن «داع�ش»
مل ي�ستط����ع ا�ستع����ادة �أي مدينة
عراقية بعد حتريرها ،وذلك ب�سبب
ا�سرتاتيجته����م املعت َم����دة عل����ى
درا�سة املعطيات وتثبيت مقومات
الدفاع بعد جناح الهجوم.
بالنتيج����ة ،حتري����ر حل����ب
وتزامنها مع �سقوط تدمر يك�شف
 ب�ش����كل �أ�سا�س����ي � -أن انت�صاراجلي�ش ال�سوري وا�ستعادة مدينة
كربى مثل حلب ،ال ميكن �أن ي�شكّل
نهاية للح����رب ال�سورية ،باعتبار
�أن الدول الكربى والدول الإقليمية
ما زالت م�ستعدّة للقتال حتى �آخر
�س����وري� ،إىل �أن حتق����ق م�صاحلها
اال�سرتاتيجي����ة يف املنطقة ،و�أن
جميع القوى ما زالت قادرة على
التح�شيد و�إمداد املعارك ال�سورية
باملقاتلني الذين ال ميلكون �سوى
االختي����ار بني املوت يف الأرا�ضي
ال�سورية �أو االعتقال يف بلدانهم،
ويخط����ئ من يعتق����د �أن احل ّل يف
�سورية هو ح ّل ع�سكري ،بل هو ح ّل
�سيا�سي بال���ض�رورة ،وما امليدان
�إال و�سيل����ة يهدف م����ن خالله كل
طرف �إىل حتقي����ق مكا�سب ونفوذ
يف منطق����ة �سيتغ�ّي�ررّ �شكلها بعد
احلرب ال�سورية ملئة �سنة مقبلة.

د .ليلى نقوال

يرى مراقبون �أن الظ���روف الراهنة والتطورات يف
املنطق���ة تفر�ض على القي���ادة الأردنية �أن تتخذ
موقف��� ًا جريئ ًا بدعوة دم�ش���ق للم�شاركة يف ق ّمة
ع ّمان املن���وي عقدها خ�ل�ال �شه���ر �آذار املقبل،
وهو مطلب بات���ت تنادي به الطبق���ة ال�سيا�سية
الأردني���ة الراف�ضة للأح���داث الدامية يف �سورية،
والراف�ض���ة كذلك لل�ضغوط���ات ال�سعودية لإلغاء
القرار الأردين �إزاء الأحداث التي ت�شهدها املنطقة.
ويعترب املراقبون �أن الأردن �أمام امتحان �صعب له
نتائجه وتداعياته ودالالت���ه الكبرية .من جهتها،
القيادة الأردنية تدرك �أن دعوتها القيادة ال�سورية
حل�ضور القمة ميكن �أن تبدد التوتر يف العالقة مع
�سورية ،و«يغفر» م�شاركة الأردن يف احلرب على
ال�شعب ال�سوري ع�ب�ر تهيئة واحت�ضان مع�سكرات
تدريب امل�سلحني ،وفتح م�سارات الت�سلل �إىل داخل
الأرا�ضي ال�سورية.

¡ دعم مكثّف للإرهاب يف م�رص

لق��اء ا�ستخباري�� ًا جمع
ك�شف��ت م�ص��ادر �أمني��ة �أن ً
�ضباط�� ًا �سعودي�ين وقطريني و�أت��راك لبحث خطط
ت�صعي��د �أعمال الإره��اب يف م�رص ،وزي��ادة الدعم
امل��ايل والت�سليح��ي للمجموع��ات الإرهابي��ة،
وا�ستغ�لال �أكرب ملنطق��ة احلدود الليبي��ة امل�رصية
ل�ض��خ ال�س�لاح واملرتزق��ة �إىل �سين��اء ،وتعزي��ز
املجموع��ات يف تل��ك املنطق��ة ،خ�صو�ص�� ًا بع��د
ال�رضب��ات امل�ؤمل��ة التي تلقتها عل��ى �أيدي اجلي�ش
امل��صري .امل�صادر ر�أت �أن ف�ش��ل �سيا�سات املحور
الرتك��ي  -القطري  -ال�سع��ودي يف �سورية ،وف�شل
العدوان على اليمن ،وجناحات اجلي�ش العراقي �ضد
«داع���ش»� ،سيدفع��ون به��ذا املحور لتكثي��ف عدائه
ل�شع��ب م��صر وقيادت��ه ،حم��او ًال امل���س با�ستقرار
ال�ساح��ة امل�رصي��ة م��ن خ�لال دع��م املجموع��ات
امل�سلح��ة .كم��ا تتوقع امل�ص��ادر �أن تتج��ه القيادة
امل�رصي��ة �أك�ثر باجت��اه دع��م الق�ضاي��ا العربي��ة،
وم�سان��دة الدول��ة ال�سوري��ة ،ما �سيزيد م��ن ارتباك
الدول املت�آمرة على م�رص ودورها.
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عــربــي

المجلس الوطني..
بين نوايا أبو مازن
ومواقف الفصائل
�أكد البيان اخلتامي ال�صادر عن
امل�ؤمتر ال�سابع حلركة «فتح» يف
�إحدى نقاطه ،عل���ى �رضورة عقد
املجل����س الوطني خ�ل�ال الأ�شهر
الثالث���ة املقبلة .م���ن الوا�ضح �أن
رئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية يريد
�أن تتكامل النتائ���ج التي خل�ص
�إليه���ا م�ؤمت���ر حرك���ة «فتح»،
والنتائ���ج املتوخّ اة من املجل�س
الوطن���ي الفل�سطين���ي ،وه���ذا ما
ت�ؤكّده الت�رسيب���ات املن�سوبة �إىل
رئي����س ال�سلطة حمم���ود عبا�س،
واملن�شورة عل���ى �صفحات بع�ض
املواق���ع الإلكرتوني���ة؛ عن عزمه
�إج���راء تغي�ي�رات وا�سع���ة �أو ًال
يف ع�ضوي���ة املجل����س الوطني،
وثاني ًا يف قيادة منظمة التحرير
الفل�سطينية.
م�ؤمت���ر فتح الذي ح���دد �سقف ًا
زمني ًا لعق���د املجل����س ،على ما
يبدو ف����إن بع�ض قيادتها اجلديدة
يتحفّ���زون لك���ي ي�شكّل���وا البنية
الأ�سا�سي���ة والرئي�سي���ة يف تل���ك
القيادة العتيدة يف منظمة التحرير
الفل�سطيني���ة ،وامل�س���وّغ لتل���ك
التغيريات  -ح�سب تلك الت�رسيبات
 �أنه «لي�س �رساً �أن عدداً كبرياً من�أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة
تقدّموا كث�ي�راً يف ال�سن ،وبع�ضهم
جتاوز الت�سعني ،وبع�ضهم م�صاب
ب�أمرا�ض ال�شيخوخ���ة ،وبات غري
قادر على �أداء مهماته ،واملجل�س
الوطني مل يُعقد منذ �أكرث من ربع
قرن ،والع�ضوية فيه ت�آكلت ،وال بد
من التغيري».
مل يق���ف الأمر عن���د ذلك ،بل
ذهبت الت�رسيبات �إىل ذكر �أ�سماء
تلك ال�شخ�صي���ات التي �سيطالها
الإق�ص���اء ،وهم ف���اروق القدومي
وزه���دي الن�شا�شيب���ي و�سلي���م
الزعن���ون وزكري���ا الآغ���ا ،وعلي
�إ�سحاق و�أحمد قريع وعبد الرحيم
ملّوح ،ويا�رس عبد ربه ،الذي كان
ق���د �أق�صاه �أبو م���ازن من رئا�سة
�أمان���ة ��س�ر املنظم���ة يف متوز
ع���ام  ،2015لتُ�ب�رز الت�رسيب���ات
ذاتها ا�س���م اللواء جربيل الرجوب
يّ
لت���ول من�صب يف
كمر�ش���ح قوي
القيادة اجلديدة ملنظمة التحرير.
ما ر�أي ف�صائل املنظمة يف تلك
الت�رسيب���ات وبقرار عقد املجل�س،
وحتدي���داً «الدميقراطي���ة» ،على
اعتب���ار �أن «ال�شعبية» قد حددت
موقفها ب�رضورة عقده يف اخلارج،
و�ستمنع �أي حماولة لعقده ،ومن
ثم بقية «حما����س» و«اجلهاد»
و«القيادة العامة» و«ال�صاعقة»،
وه���م ال�رشكاء يف اتف���اق تطوير
وتفعي���ل منظم���ة التحري���ر يف
�آذار  2005يف القاه���رة ،والإط���ار
القيادي املوقّت للمنظمة؟

رامز م�صطفى
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هل تدفع معركة حلب عجلة التسوية لمصلحة النظام؟
�شه���دت املع���ارك الع�سكري���ة يف
�رشق���ي حلب تط���وراً �إيجابي ًا مل�صلحة
اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه ،حيث كانت
ت�سيط���ر عليها املعار�ض���ات امل�سلحة
(الن�رصة و�أحرار ال�شام )..على كامل حلب
ال�رشقي���ة منذ الع���ام  ،2012ف�أ�صبحت
حما�صة بالكامل ،وعلى م�ساحة
رَ
اليوم
�ضيقة ال تتع���دى الكيلومرتات ،واليوم
حتررت حلب ال�رشقية بالكامل.
التقى وزير خارجية رو�سيا �سريغي
الفروف م���ع وزير خارجي���ة الأمريكي
جون ك�ي�ري على هام����ش قمة منظمة
الأم���ن والتعاون يف �أملانيا ،وح�سب ما
�أفادت اخلارجي���ة الرو�سية كان اللقاء
«ملناق�ش���ة مو�ض���وع ت�سوي���ة النزاع
يف �سوري���ة ،مبا يف ذل���ك �سبل ت�سوية
الو�ض���ع يف �أحياء حل���ب ال�رشقية ،مع
الأخذ بعني االعتب���ار ا�ستعداد اجلانب
الأمريك���ي يف امل�ساهم���ة يف خ���روج
امل�سلحني من املدينة ،ومت االتفاق على
النظر يف تفا�صيل ه���ذه العملية على
م�ستوى اخل�ب�راء يف �أقرب وقت» ..لكن
ه���ذه املفاو�ضات ،وبعد عقد اجتماعني
مقت�ضبَ�ي�ن وغري ر�سميَّني يف هامبورغ،
مل تثم���ر ،ومل حتق���ق �أي تق���دم يف
املحادثات للتو�ص���ل �إىل وقف لإطالق
النار يف حل���ب ،ح�س���ب كالم م�س�ؤول
�أمريكي.
تركي���ز ك�ي�ري كان عل���ى الهدنة
ولي����س على وقف �إطالق النار �أو خروج
امل�سلحني كافة من �رشقي حلب ،لتكون
هذه الهدنة مبنزلة ا�سرتاحة للمقاتلني
اللتق���اط �أنفا�سه���م ومدّه���م بال�سالح
والعتاد والرج���ال ،بينم���ا كان القرار
الرو�سي خ���روج امل�سلح�ي�ن كافة من
�رشقي حلب ،ودع���ت مو�سكو عرب وزير
الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغون «قادة
الدول لتمار�س ت�أثريها على املجموعات
امل�سلح���ة يف ال�شطر ال�رشقي من حلب،
من �أجل �إقناع قادتها امليدانيني بوقف
العلميات الع�سكرية ومغادرة املدينة»،
وهذا القرار جاء بعد التفاهم بني �إيران
ورو�سيا و�سورية على ح�سم املعركة يف
حلب ،وطرد امل�سلحني منها كافة �إذا مل
يخرجوا عرب املفاو�ضات.
حاول���ت رو�سي���ا اال�ستف���ادة من
االنت�ص���ار يف �رشق���ي حل���ب ،والذي
�سي�ستكم���ل با�ستع���ادة كل من �إدلب
وحماة ،ومن امل�صاحلات التي متّت يف
العديد من مناط���ق الغوطة ال�رشقية،
وم���ن الوق���ت ال�ضائع ال���ذي تعي�شه

مواطنون �سوريون خرجوا �إىل �شوارع حلب فرحاً ببدء اندحار الإرهابيني عنها

الإدارة الأمريكي���ة ب�ي�ن ف�ت�رة ت�سليم
�أوبام���ا للرئا�سة وت�سلّم ترامب ،والتي
قد متت ّد �أكرث من ثمانية �أ�شهر ،ف�أجرت
رو�سيا ات�صاالتها باملعار�ضة ال�سورية،
وب���د�أت املفاو�ضات معه���ا يف �أنقرة،
بالتفاه���م م���ع تركيا ،الت���ي وعدتها
رو�سي���ا بعدم �إقامة دول���ة للأكراد يف
�سورية ،مقابل عدم الدخول �إىل الباب
وحماربة «داع����ش» ،وقطع الإمدادات
عنها.
عقدت رو�سي���ا العديد من اللقاءات
مع املعار�ض���ة «املعتدل���ة» (ك�شفت
�صحيفة «فاينن�شال تاميز» الربيطانية
ع���ن وج���ود حمادث���ات �رسي���ة بني
املعار�ضة ال�سورية ورو�سيا يف �أنقرة)،
وتو�صلوا �إىل م�س���وَّدة اتفاق ت�شبه �إىل
حد كبري اتفاقية الأمريكي مع الرو�سي

وج���ه ر�سالة للأمة
¡ جتم���ع العلم���اء امل�سلمني ّ
مبنا�سب���ة ذكرى املول���د النبوي ال�رشي���ف و�أ�سبوع
الوحدة الإ�سالمية ،دعا فيها علماء الدين الإ�سالمي
�إىل تبيان الدي���ن الإ�سالمي على حقيقته ،والت�صدي
للدع���وات التكفريية ب�أ�سلوب فيه احلكمة واملوعظة
احل�سن���ة ،وال�شب���اب امل�ؤمن �إىل ع���دم التطرف بل
الرجوع �إىل �أهل العلم والتقوى لل�س�ؤال عن �ش�ؤونهم
وتو�سعهم يف معرفة �أحكام ال�رشيعة.
ّ

(بح�سب م�صادر مطلع���ة) ،والتي ميكن
تلخي�صها بالآتي:
وقف �إطالق �شامل للنار على جمبع
الأرا�ض���ي ال�سوري���ة مدة ع���ام ،جتري
خالله املفاو�ضات ال�سيا�سية.
ف�ص���ل مناط���ق «املعار�ض���ة
املعتدل���ة» ع���ن «جبه���ة الن�رصة»
و«داع�ش» ،لأنهما لي�ستا جزءاً من وقف
�إطالق النار ،و�سي�ستم���ر القتال معهما
حتى الق�ضاء عليهما.
الإبق���اء على املجال����س املحلية
امل�شكَّل���ة بح�س���ب الأم���ر الواق���ع يف
املناطق التي ت�سيطر عليها «املعار�ضة
املعتدل���ة» ،وهي التي تتاب���ع �إدارتها
و�ش�ؤونه���ا ،وتفتح ه���ذه املناطق على
مناط���ق النظ���ام بانتق���ال املواطنني
والتبادل التجاري وامل�ساعدات.

¡ النائ��ب ال�ساب��ق في�صل الداوود ولق��اء اجلمعيات
وال�شخ�صي��ات الإ�سالمي��ة وال�شيخ ماه��ر عبد الرزاق
وال�شي��خ �أحم��د القط��ان وحرك��ة الأمة دان��وا جرمية
التفج�ير يف الكني�سة امل�رصي��ة ،واعتربوها انتقام ًا
قبل م�ش ّغلي اجلماعات الإرهابية والتكفريية من
من َ
التح��ول امل�رصي الآخذ بالتط��ور والت�صاعد �ضد كل
ّ
�أ�شكال الإرهاب ،خ�صو�ص ًا يف �سورية.
¡ احل���اج عمر غندور دع���ا للإ��س�راع يف ت�شكيل

(�أ.ف.ب).

وبح�س���ب امل�ص���ادر ف����إن النظام
ال�سوري وافق على ه���ذه النقاط ،على
�أال جترى انتخابات للمجال�س املحلية،
النه ال يريد �إعطاءها ال�رشعية ،فيكتفي
بالعالقة مع ما هو قائم الآن ،و�سيعمل
الرو�س���ي عل���ى و�ض���ع «املعار�ض���ة
املعتدل���ة» يف �أج���واء ما �آل���ت اليه
املفاو�ض���ات م���ع النظ���ام ،ملراجعة
مرجعياتها و�إعطاء الر�أي يف التعديالت
على م�سوَّدة االتفاق.
هذه املعطيات قد ت�ساهم يف �إراحة
اجلو ال�سوري ودفع عجلة الت�سوية �إىل
الأمام ،فالو�ضع معقد ،رغم قوة النظام
و�ضعف املعار�ضة وم���ن ورائها �أمريكا
ودول اخلليج.

هاين قا�سم

احلكوم���ة ،وم�ساهمة اجلميع يف ور�شة بناء الوطن،
ونزع الألغام ال�سيا�سية ،الفت ًا �إىل �أن التفاهمات بني
املكونات اللبنانية غري احلليفة مع احلليفة �رضورة
ومطلوبة.
¡ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود؛ �أم�ين ع��ام احت��اد علم��اء
املقاوم��ة ،دع��ا الذي��ن تورط��وا يف ح��روب الفتن��ة
لالع�تراف للأم��ة ب�أخطائه��م وجرائمه��م ،وك�ش��ف
الأ�رسار التي دعتهم لالنخراط يف هذه الفنت.
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دول الخليج ..بين «لورنس العرب» وتيريزا ماي
بعد مئة عام تع���ود بريطانيا لتفقد
�أبنائها من امللوك والإمارات وامل�شيخات
الذي���ن ا�صطنعت لهم دو ًال ت���كاد الواحدة
منه���ا ال ت�س���اوي �أح���د �أحي���اء القاهرة
املزدحم���ة ،والتي ال متتل���ك �أي مقومات
القوة غري موارد النفط والغاز التي تعمل
فيها ب�صفة ناطور بالوكالة ل�صالح �أمريكا
والغرب.
�سمعتْ بريطاني���ا �رصاخ اخلليجيني
بعدما �أعلن الرئي����س الأمريكي املنتخَ ب
دونال���د ترامب �أنه ل���ن يحميهم �إال ببدل
�أج���رة ،ووف���ق ن�سبة مئوية م���ن واردات
النف���ط ،وبعدما تُرك���ت ال�سعودية تواجه
م�صريه���ا الأ�سود يف جب���ال اليمن التي
�أنهكته���ا ،وبعدم���ا انهزم���ت يف �سورية
والعراق ،ومل تتمكّن من «�رشاء» م�رص.
رق�ص امللك ال�سع���ودي فرح ًا بعودة
«الأم العج���وز» �إىل �أبنائه���ا وقت اخلطر
والقل���ق ..ولأن املر�أة ممنوع���ة من قيادة
ال�سي���ارة يف بالد خ���ادم احلرمني ،ولأن
املندوب الربيط���اين امر�أة مبن�صب رئي�سة
ال���وزراء؛ تريي���زا م���اي ،كان ال ب���د من
اللق���اء يف البحرين؛ اجلزي���رة املفتوحة،
وامل�ساحة احلُ���رّة التي ال تقيّدها الأحكام
الدينية «الوهابية» ،علم ًا �أن ترييزا ماي
وقفت بق���وة وراء ق�ضية اعتبار «الإخوان
امل�سلمني» جماعة �إرهابية.
اجتمع جمل�س التعاون اخلليجي الذي
ت�أ�س�س ع���ام 1981؛ بعد انت�ص���ار الثورة
الإ�سالمية يف �إيران ،لدعم �صدام ح�سني يف
حربه �ضد �إي���ران ،نيابة عن �أمريكا ،وث�أراً
لإغالق �سفارة العدو «الإ�رسائيلي» ،وكان
احل�ضور الربيط���اين واجب���اً ،لأنه الرحم
اال�ستعم���اري الذي ا�ستول���د «الوهابية»
(معاهدة دارين  )*1915والكيان ال�صهيوين
(وعد بلفور  ،)1917وال بد للأ�شقّاء (�إ�رسائيل
و�آل �سع���ود) �أن يتعاونا حلماية بع�ضهما
بع�ضاً ،برعاي���ة الأم الأ�صلية ،بعد تخلي
الأم بالتبنّ���ي (�أم�ي�ركا) ع���ن ال�سعودية،
لف�شلها يف املهام التي �أوكلت �إليها يف ما
ي�سمى «الربيع العربي».
ج���اءت بريطاني���ا لتح�ش���د جمل�س

بريطانيا لل�سعودية� :أنت يف �أف�ضل احلاالت �شقيقة كربى لدول اخلليج ولن تكوين الأم �أو الأب ..وابقي يف ال�صف بانتظار تعليماتنا

التع���اون اخلليجي �ضد �إي���ران بدل العدو
«الإ�رسائيل���ي» ومت���رّ عل���ى الق�ضي���ة
الفل�سطينية مرور «الكرام» رفع ًا للعتب،
ولتعل���ن ف�شلها يف �سورية وتنادي باحلل
ال�سيا�س���ي ب���دل احل���ل الع�سك���ري بعد
هزميته���ا يف حل���ب ،ولتعل���ن بريطانيا
وجمل�س التع���اون اخلليجي دعمهم مللك
البحرين يف حربه �ض���د �شعبه ،ولت�أييده
يف انته���اك حقوق الإن�س���ان التي تت�شدق
به���ا بريطانيا والع���امل الغربي ،ولتطعن
الثورة البحرينية املدنية وال�سلمية ،بعد
�ست �سنوات من القمع حتت �أنظار القاعدة
الع�سكرية الربيطانية والأ�سطول اخلام�س
الأمريكي ،وفق املعايري املزدوجة والنفاق
الغربي اخلا�ضع ملوجبات حفظ امل�صالح
على املبادئ والقيم الإن�سانية.
بع���د  37عام ًا عل���ى ت�أ�س�س جمل�س
التعاون اخلليج���ي ،مل يفلح �أع�ضا�ؤه يف
حتويله �إىل احتاد تر�أ�سه ال�سعودية ،بل ما

بعد فشلها في زعامة العالم
اإلسالمي نتيجة صمود سورية
وممانعة مصر ..السعودية
تنكفئ لزعامة الخليج

تزال رئا�سته باملناوب���ة ال�سنوية� ،أي �أنه
بال ر�أ�س وبال منظومة حقيقية ،مما �أ�ضاف
�إىل الف�شل ال�سع���ودي ف�شال �إ�ضافياً ،فبعد
ف�شله���ا يف الفوز بزعامة العامل الإ�سالمي
وال �إىل نتائج عك�سية،
وعدم مبايعتها ،و�ص ً
عرب �إخراج «الوهابية» ال�سعودية من �أهل
ال�سُّ نة واجلماع���ة يف «م�ؤمتر غروزين»،

وبع���د ف�شلها يف زعامة الع���امل العربي
نتيج���ة �صم���ود �سوري���ة وممانعة م�رص،
ا�ضطرت ال�سعودية لالنكفاء ،علّها تك�سب
جائ���زة تر�ضية عرب زعامة اخلليج ،لكنها
ر�سبت ب�ضغ���ط بريطاين ا�ستدعى ح�ضوراً
مبا�رشاً مب�شاركة رئي�س���ة الوزراء لرت�ؤ�س
االجتماع عملياً ،والقول لل�سعودية وقطر:
لق���د �أوجدناك���م م�شتَّتني �ضعف���اء على
ال���ورق لت�صبحوا �أ�شب���اه دول ،و�ستبقون
كذل���ك ،لت�سه���ل علينا م�ص���ادرة قراركم
وثرواتكم ،ويمُ نع عليك���م االحتاد ،لتبقوا
�ضعف���اء ،وعلى ال�سعودي���ة �أن تفهم �أنها
يف املنظوم���ة الربيطاني���ة تت�ساوى مع
البحري���ن وقطر والكوي���ت ور�أ�س اخليمة،
وهي يف �أف�ض���ل حاالتها ال�شقيقة الكربى،
ولن تكون الأم �أو الأب ،و�ستبقى يف ال�صف
بانتظار التعليمات الربيطانية..
دول اخللي���ج تع���ود للح�ضان���ة
الربيطانية بع���د االنكف���اء الأمريكي يف

املنطقة ،على �أثر ف�ش���ل ال�سعودية وقطر
بتنفي���ذ ال��ش�رق الأو�سط اجلي���د ل�صالح
�أمريكا والغرب.
* تعرتف احلكوم���ة الربيطانية وتق ّر
ب����أن جند والإح�س���ا والقطي���ف واجلبيل
وتوابعه���ا ،والتي �ستبح���ث فيها وتعينّ
�أقطارها فيما بعد ،ومرا�سيها على اخلليج،
هي بالد ابن �سعود و�آبائه من قبل ،وبهذا
تعرتف ب�أن �سع���ود املذكور حاكم ًا عليها
م�ستق�ل�اً  ،ورئي�س��� ًا مطلق ًا عل���ى قبائلها،
وب�أبنائه وخلفائه بالإرث من بعده ،على
�أن يك���ون تر�شي���ح خلفه م���ن قبله ومن
قبل احلاك���م بعده ،و�أال يكون هذا املر�شح
مناوئ��� ًا للحكوم���ة الربيطانية بوجه من
الوج���وه ،خ�صو�ص ًا يف م���ا يتعلق بهذه
املعاهدة.

د .ن�سيب حطيط

تحرير الموصل :الخطة إغراق سورية باإلرهاب
مع انته���اء املرحلة الأوىل م���ن عملية حترير
نين���وى ،و�ضمن ًا مدين���ة املو�صل ،ب���د�أت تتك�شف
املزيد من املعطيات الت���ي يقف ورءاها الغربيون،
وال�سيما الواليات املتحدة ،من �أجل �إعاقة الإ�رساع
يف العملي���ة ،ال بل زيادة ال�ضغط على �سورية ،من
خ�ل�ال �إبقاء خط���وط التوا�صل واالت�ص���ال والدعم
املتب���ادَل ،وحرية احلركة للتنظي���م الإرهابي بني
الأرا�ض���ي العراقية وال�سورية ،ويف هذا الإطار ميكن
القول «خ���ذوا الأ�رسار من ال�صغ���ار» ،حيث �إن ما
ك�شف���ه بع����ض امل�س�ؤول�ي�ن الأكراد م���ن اجلماعة
املوالية لوا�شنط���ن ،يدلل على اخلطة املبيَّتة التي
رف�ضته���ا رو�سي���ا و�إيران ،وتقوم عل���ى �إبقاء منفذ
للإرهابي�ي�ن مفتوح ًا باجتاه الرقة ،لت�سهيل انتقال
الإرهابي�ي�ن �إىل �سوري���ة ،بذريع���ة «ت�سهيل مهمة
الق���وات العراقية» ،على اخت�ل�اف ت�شكيالتها ،يف
معرك���ة حترير املو�صل ،والت���ي يُفرت�ض �أن يجري
تطويقه���ا من ثالت جهات فقط ،وترك ثغرات ت�ؤدي

�إىل اجلهة الغربية ،ومن هناك �إىل الرقة ،وبالعك�س،
كلما ازداد ال�ضغط.
بالطبع ،كان الأمريكيون يهدفون �إىل �إغراق �سورية
بالإرهابي�ي�ن ،وترك باب املن���اورة مفتوح ًا �أمامهم
�أكرث ،من خ�ل�ال رف�ض انخراط «احل�ش���د ال�شعبي»
يف العملي���ة� ،إال �أن الإ�رصار العراق���ي على م�شاركة
«احل�ش���د» ،ومن ثم ت�رشيعه كق���وة ر�سمية وطنية،
عَ مِ�ل�ا على �س ّد املحور الغربي ،م���ن خالل ال�سيطرة
على �أه���م موقع ا�سرتاتيجي (تل عبط���ة) ،ف� ً
ضال عن
مطار تلعف���ر ،وتطويق املدينة ،فب���د�أت عملية ن�رش
املخاوف �ضمن احلرب النف�سية ،وعنوانها �أن الأكراد
الذين كانوا مينّون النف�س بح�صة من تق�سيم املو�صل،
يتخوف���ون من �أن ت�صبح عملية حترير املو�صل �أ�شبه
مب���ا ح�صل ويح�صل يف حلب م���ن حيث اال�ستنزاف،
والتحوُّل �إىل عملية �شاق���ة وطويلة �إذا تقرر اقتحام
املدينة وخو�ض ح���رب �شوارع� ،سيما �أن حترير «تل
عبط���ة» الذي �أحك���م الطوق عل���ى «داع�ش» داخل

املو�ص���ل� ،سيدف���ع م�سلّحي التنظي���م لال�ست�رشا�س
يف القت���ال ،بحي���ث مل يعد هناك م���ن طريق للفرار
من جه���ة ،وللدفاع عن �أهم رم���ز �صنعته «داع�ش»
مب�ساعدة الغرب والداعمني اخلليجيني والأتراك ،وهو
املو�ص���ل ،دون �أن يلتفت �أولئ���ك يف حربهم النف�سية
�إىل ��ض�رورة حتويل املو�ص���ل �إىل مقربة لـ«داع�ش»
متعددة املنجزات� ،أولها االنتهاء من �آالف الإرهابيني
دفعة واح���دة ،بحيث �إن الق���وة املهاجمة تزيد عن
مئ���ة �ألف مقاتل ،وثانيها �أن امل��ش�روع الذي �أن�شئت
من �أجله «داع�ش» يكون يف مراحله الأخرية ،والأهم
مدى انعكا�س ذلك عل���ى التكوين واالمتداد للإرهاب
يف بقاعه املختلفة ،ما �سي�ؤدي �إىل حاالت انهيار يف
�أماك���ن خمتلفة من الع���امل؛ بداية يف �سورية ولي�س
نهاية يف �أوروبا ،التي ميكنها �أن حت�صد نتائج هامة،
من خالل اجتثاث التنظيم يف العراق ،بدل �أن يت�رسب
عنا�رصه �إىل �سورية ومن ثم �إىل �أوروبا..
بال �شك ،ف�إن معركة حترير املو�صل �ستكون طويلة،

ولذلك يفرت�ض يف املرحلة الثانية� ،أن جترتح و�سائل
جدي���دة يف القت���ال ،والتخلُّ�ص م���ن ال�سيناريوهات
التقليدية ،بعد حتقيق كل تلك النجاحات �أثناء تراجع
الإرهابيني �إىل املدن الك�ب�رى ،ال�سيما املو�صل ،حيث
يعتمد التنظيم يف هجمات���ه على االنطالق من �أنفاق
متع���ددة الفوّهات؛ كما ح�ص���ل يف معركة م�ست�شفى
ال�سالم ،التي �أراد الغرب اندفاع القوات العراقية �إليها
قبل عملية تطهري املنطقة ،ما �أدى �إىل وقوع عدد كبري
من ال�شه���داء واجلرحى ،ما دفع الق���وات �إىل �إخالئها
قبل التمو�ضع الكامل ،خ�صو�ص ًا مع ا�ستخدام ع�رشات
االنتحاريني.
ومم���ا ال �شك فيه �أي�ض ًا �أن م���زج الو�سائل اجلديدة
املفرت�ضة مع التكتيكات التقليدية يف عملية التطهري
قب���ل التمو�ضع واال�سرتخ���اء� ،سيحققان م���ا مل يت ّم
حتقيقه يف الأيام املا�ضية.
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«إيالف» تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ُّ
الشيخ حنينه :للتمسك بالمقاومة من أجل تحرير فلسطين
ملنا�سب���ة ذكرى املولد النبوي ال�رشي���ف� ،أقامت جمعية �إيالف للعمل
االجتماعي احتف���ا ًال يف «مركز معروف �سعد الثقايف» يف �صيدا� ،أحيته
«فرقة نزهة املتق�ي�ن» ال�شامية ،بح�ضور �شخ�صيات �سيا�سية وعلمائية
وثقافية ،وممثلي �أحزاب ومنظمات لبنانية وفل�سطينية.
ال�شي���خ غازي حنينه رئي�س اجلمعية �ألقى كلمة دعا فيها �إىل �رضورة
الوحدة ب�ي�ن امل�سلمني ،ونبذ اخلالفات ،وذل���ك ال�سبيل الوحيد للت�صدي
للأخط���ار املحدقة بالأمة ،م�ؤكداً على ��ض�رورة الت�سمك بخيار املقاومة،
وتوحيد اجلهود لتحري���ر فل�سطني ،كونها البو�صلة التي يجب �أن يتوجّ ه
�إليها كل امل�سلمني.
مت توزيع احللوى والهدايا على احلا�رضين.
ويف اخلتام ّ

فرقة «نزهة املتقني» تن�شد املدائح النبوية

الشيخ حبلي يوقع كتابه «إسالمنا ال إسالمهم»
و�س���ط ح�ض���ور �سيا�س���ي و�إعالم���ي ،وعدد من
املهتم�ي�ن بال�ش�أن الثق���ايف ،وقّع رئي����س جمعية
«�ألفة» للتقريب ال�شيخ �صهيب حبلي كتابه بعنوان
«�إ�سالمنا ال �إ�سالمه���م» ،والذي يتمحور حول ن�ش�أة
الفكر «الوهّابي» و�أ�سا�سه وارتباطه ب�آل �سعود.
كذلك ي�شري الكت���اب �إىل �سلوكيات زعيم املذهب
الوهابي التكف�ي�ري ،وكيف كان ينه���ي عن ال�صالة
على النبي (�صلى اهلل علي���ه و�آله و�سلم) ،كما يدعو
�إىل ��ض�رورة تربية اجليل اجلدي���د على مبادئ وقيَم
الإ�سالم الأ�صيل.
ال�شي���خ حبلي �أم���ل �أن ي�ساهم كتاب���ه يف �إنارة
العقول ،من خالل الإ�ضاءة على قيم ومبادى الإ�سالم
املعت���دل ،بعي���داً عن ظلم���ات الفك���ر «الوهابي»
التكفريي الذي �أراد �أن ي�شوّه قيم ومبادئ دين ر�سول
اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�آله و�سلّم ،و�أك���د �أن العلماء
وامل�شاي���خ تقع على عاتقهم م�س�ؤولية تنوير العباد
باحلقيقة ،كي ال يقعوا �ضحية الأفكار الزائفة التي ال
متتّ �إىل الإ�سالم ب�صلة.

رامز مصطفى يوقع كتابه في معرض الكتاب

رامز م�صطفى يوقع كتابه يف «البيال»

ال�شيخ حبلي يوقع كتابه

حواجز محبة لحركة األمة بمناسبة
المولد النبوي وأسبوع الوحدة اإلسالمية

براعم حركة الأمة يوزعون احللوى مبنا�سبة املولد النبوي ال�شريف

هنّ����أت حركة الأمة يف بيان  لها ،الأم���ة الإ�سالمية والعربية ،بذكرى
املول���د النبوي ال�رشيف و�أ�سبوع الوح���دة الإ�سالمية� ،سائلة اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن يعيد هذه املنا�سبة على �شعوب �أمتنا باخلري والأمان والن�رص،
و�أن تكون هذه الذكرى منا�سبة للوح���دة والت�آلف والت�ضامن ،ونبذ الفنت
وال�شقاق ،ومدعاة لوحدة ال�صف والكلمة بني امل�سلمني.
وللمنا�سب���ة املباركة �أقام���ت اللجن���ة ال�شبابية الطالبي���ة وبراعم
«احلركة» حواجز حمبة يف عدد من �شوارع العا�صمة بريوت ،حيث رفعوا
اليافطات ووزعوا احللوى والهدايا على ال�سيارات واملارّة ،و�سط الأنا�شيد
واملدائح النبوية ال�رشيفة.

�ضمن فعالي���ات معر�ض الكتاب العربي الدويل ،وقّع رامز م�صطفى جبارين كتابه «�ألق ال�صمود
وقل���ق املبادرات  ...احلرب على غزة  ،»2014يف جناح بي�س���ان للن�رش والتوزيع ،بح�ضور الوزيرين
ال�سابق�ي�ن عدنان من�صور ود .ع�صام نعمان ،والنائ���ب ال�سابق كرمي الرا�سي ،وع�ضو جمل�س ال�شعب
ال�س���وري د� .أحم���د مرعي ،ورئي�س التنظي���م القومي النا�رصي يف لبنان �سم�ي�ر �رشك�س ،وح�شد من
الإعالميني واملثقفني ،ورجال دين ،وقادة �أحزاب وف�صائل لبنانية وفل�سطينية.

وفد من «الجهاد» زار حركة األمة :الفتن واألحداث التي يشهدها
العالم العربي واإلسالمي هدفها صرف األنظار عن فلسطين
ا�ستقب���ل نائب الأم�ي�ن العام حلركة
الأم���ة؛ ال�شيخ عبد اهلل ج�ب�ري ،وفداً من
حركة اجلهاد الإ�سالمي ،برئا�سة القيادي
ال�شيخ عل���ي �أبو �شاه�ي�ن ،حيث اطمئن
على �صحة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي،
وجرى خ�ل�ال اللق���اء بح���ث التطورات
الفل�سطيني���ة ،وم���ا يح�ص���ل يف العامل
العربي والإ�سالمي.
 املجتمع���ون ا�ستنك���روا التفجريات
الإجرامي���ة التي ي�شهده���ا العامل العربي
والإ�سالم���ي ،ال�سيما م���ا ح�صل يف م�رص
م�ؤخراً ،م�ؤكدين �أن هذه التفجريات ال متتّ
�إىل ديننا احلنيف وال �إىل الإن�سانية ب�صلة.
و�أثن���ى املجتمع���ون عل���ى مبادرة
�أم�ي�ن ع���ام حرك���ة اجله���اد الإ�سالمي د.
رم�ضان �شل���ح ،ال�سيما �أن هدفها �إعادة ّمل
�شمل ال�ص���ف الفل�سطيني ،ومواجهة العدو
ال�صهيوين الذي ي�ستغ���ل حالة االن�شغال
العرب���ي ،فيقتحم امل�سج���د الأق�صى تارة،
ويدن����س املقد�سات طوراً ،الفتني �إىل �أن ما
يجري من م�ؤامرات وفنت و�أعمال �إجرامية

ال�شيخ علي �أبو �شاهني :تفجريات م�صر ال متت �إىل الإ�سالم والإن�سانية ب�صلة

يف منطقتنا هو من �أجل �رصف الأنظار عن
فل�سطني والقد�س ال�رشيف ،وحلرف االنتباه
عن الق�ضي���ة الفل�سطينية ب�صفتها الق�ضية
املركزية للع���رب وللم�سلمني والأحرار يف
العامل.

ودع���ا املجتمع���ون �شع���وب العامل
العرب���ي والإ�سالم���ي �إىل �إع���ادة ت�صويب
البو�صلة نحو فل�سط�ي�ن ،وتوحيد اجلهود
ور�ص ال�صفوف ملواجهة الكيان ال�صهيوين
ّ
الغا�صب.

www.athabat.net
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ّ
حركة األمة تنظم محاضرة بمناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة اإلسالمية

الشيخ عبد الله جبري :الرسول أعظم شخصية لترسيخ مفاهيم وحدة األمة
ملنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�رشيف
و�أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية ،نظّمت اللجنة
الن�سائية يف حركة الأمة حما�رضة �ألقاها
ال�شي���خ عبد اهلل جربي؛ نائ���ب �أمني عام
«احلركة» ،بح�ضور ممث�ل�ات عن �أحزاب
وفعاليات لبنانية ،وح�شد من الن�ساء.
م�س�ؤولة اللجنة الن�سائية حياة كتوعة
رحّ بت باحلا�رضات ،م�شرية �إىل �أنه يف يوم
مولد ر�سول الرحمة علينا �أن ن�ؤكد وقوفنا
يف وج���ه اخلراب ال���ذي ين���زل بالبلدان
والإن�س���ان ،واخلراب الذي يريد املتطرّفون
واملجموع���ات التكفريية �إنزال���ه بديننا،
�سائل ًة امل���وىل تبارك وتع���اىل �أن تكون
هذه الذك���رى منا�سبة للوح���دة والت�آلف
والت�ضامن ونب���ذ الفنت وال�شقاق ،ومدعاة
لوحدة ال�صف والكلمة بني امل�سلمني.
من جهته �رشح ال�شيخ عبد اهلل جربي
خ�ص الر�سول
للحا�رضات �أن اهلل عز وجل ّ
حممداً �صلّى اهلل عليه و�آله و�سلّم ب�أجمل
ال�صف���ات و�أح�سنها ،و�أه ّم م���ا خ�صّ ه به
من اخلل���ق العظيم هو احلي���اء وال�صّ فح
واحللم ،وغريها من الأخالق الرفيعة التي
نحن �أ�شد م���ا نكون بحاجة �إليها لن�صلح
عالقتن���ا باهلل عز وجل ،وبعب���اده �أي�ضاً،

وق���ال�« :إن حمبة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أ�ص���ل عظيم من �أ�صول الدين،
وهي و�إن كان���ت عم ًال قلبياً� ،إال �أن �آثارها
الب���د من �أن تظهر على ج���وارح الإن�سان،
ويف �سلوكه و�أفعال���ه ،و�أول تلك الدالئل،
طاعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
واتباعه ،ف�إن �أقوى �شاهد على �صدق احلب
هو موافقة املح���بّ ملحبوبه ،وبدون هذه
املوافقة ي�صري احلب دعوى كاذبة».
ولفت ف�ضيلته �إىل �أ ّن �إحدى ال�صدقات
اجلارية للثورة الإ�سالميّة املباركة والإمام
اخلمين���ي (قد�س ��س�رّ ه) تخ�صي����ص �أيام
ذك���رى والدة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ب�أ�سبوع الوحدة الإ�سالميّة ،معترباً
�أ ّن امل�سلم�ي�ن املخل�ص�ي�ن يتطلعون �إىل
�أمل الوحدة يف ما بينه���م بك ّل معانيها،
وعندم���ا نفكّ���ر يف الآلي���ات والأ�ساليب
العمليّ���ة لتحقي���ق ه���ذا الأمل ،جن���د �أ ّن
�شخ�صية الر�سول علي���ه ال�صالة وال�سالم
هي �أف�ضل و�أعظم �شخ�صية تتمحور حولها
عقيدة امل�سلمني لت�ستقطبهم نحو الوحدة.
ويف اخلتام مت توزيع الهدايا العينية
واحللوى عل���ى احلا�رضات بهذه املنا�سبة
العطرة.

«المشاريع» تحتفل بالمولد النبوي:
دعوات إلى التعاون ..ونبذ الفتن والتطرف

ّ
جمعية أنوار العلوم تنظم مسابقة شعرية في ذكرى المولد النبوي

شهاب :لتوفير بيئة تربوية صالحة
تخترق جدار الواقع التربوي الحالي

الفائزون بامل�سابقة حماطون ب�أع�ضاء «اجلمعية» و�ضيوف ال�شرف

احتف���اء بذكرى املول���د النب���وي ال�رشيف ،وحتت
عنوان «حممد نوره الهادي من الظلم»� ،أقامت جمعية
امل�شاريع اخلريية اال�سالمي���ة يف ال�شمال حفل ع�شاء
خا����ص ب�أ�صحاب املهن احلرة ،ا�ستُه ّل بتالوة �آيات من
القر�آن الكرمي ،ثم ق���دّم �شباب و�شابات امل�شاريع فقرة
�إن�شادي���ة حتكي ق�صة املولد النب���وي ال�رشيف ،و�ألقى
ال�شي���خ عبد الرحمن عما�ش كلمة ق���ال فيها �إن لبنان
كم���ا املنطقة العربية على مفرتق طرق ،ولي�س مرتوك ًا
من امل�ؤامرات والف�ت�ن وال من املكائد ،فهو يحتاج اىل
التعا�ضد والت�سامي والت�سام���ح ويحتاج �إىل التعاون
والتوافق والتغا�ضي عن �صغري اله ّم لال�شتغال بكبريه،
م�شرياً �إىل �أن مواجهة التطرّف الذي يجتاح الدول با�سم
الدين ال بد مننك�شف زيفه وتبيني �أن الدين من التطرف
بريء.
كما �شهدت مدين���ة بعلبك م�سرية بعنوان «م�سرية
ال���والء للنور الهادي م���ن الظلم» ،انطلق���ت من �أمام

م�صل���ى �آل البي���ت يف حي الرفاع���ي ،تقدمتها خيالة
بعلب���ك وفرق ك�شفية وفرق الإيق���اع الك�شفية التابعة
جلمعيت���ي ك�شافة ومر�ش���دات «امل�شاري���ع» ورفعت
الرايات التي حتمل معاين احلب للنبي �صلى اهلل عليه
و�سل���م ،كما �شاركت فرقة نوب���ة ال�شيخ �صالح عرفات
حاملة ال�سنجق.
و�أقام فرع اجلمعية يف اجلنوب احتفا ًال حا�شداً يف
قاعة ال�شيخ ال�شهيد عر�س���ان �سليمان يف خميم عني
احللوة ،بح�ض���ور �أع�ضاء الهيىئة الإدارية للفرع وعدد
من ممثل���ي الف�صائل الفل�سطيني���ة واللجان ال�شعبية،
وعلم���اء ووجهاء و�شخ�صي���ات اجتماعية ،وح�شد من
�أه���ايل املخي���م ،و�ألقي���ت كلمات حتدثت ع���ن �أهمية
االقت���داء بنهج النبي وتعاليمه يف هذا الزمن الع�صيب
الذي تدله ُّم فيه اخلطوب والنوائب التي تع�صف ب أ�مّتنا
من كل حدب و�صوب ،ودعت �إىل االعت�صام بحبل اهلل عز
وجل ،ووحدة ال�صف والكلمة على احلق.

برعاية مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد
اللطيف دري���ان� ،أقامت جمعية «�أن���وار العلوم»
امل�سابق���ة الثالثة يف مدح الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،بح�ضور ممثلني عن كل من مفتي اجلمهورية
اللبناني���ة والرئي�س �سعد احلري���ري والوزير عبد
الرحي���م م���راد وحماف���ظ ب�ي�روت ،بالإ�ضافة �إىل
ح�شد م���ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سي���ة واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والدينية والأمنية ،ومديري
املدار�س والطالب والأهايل ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية
يف اجلمعية.
بعد ت�ل�اوة عطرة م���ن الق���ر�آن الكرمي حتدث
رئي�س جمعية �أن���وار العلوم؛ د� .رشيف �شهاب عن
وخ�ص
امل�سابقة ،و�شكر كل من �ساهم يف جناحهاّ ،
�صاحب ال�سماحة على الرعاية ،وحتدّث عن ال�سعي
لتوفري بيئ���ة تربوية تخرتق جدار الواقع الرتبوي،
تكون م�سلحة بالأخالق والعلم والتفوّق ،والثقافة
والرقي والتط���ور والإخال�ص� ،آم�ل�اً �أن تُ�سهم هذه

الن�شاطات يف زرع هذه الر�سالة يف نفو�س الطالب.
ثم كانت كلم���ة مفتي اجلمهوري���ة اللبنانية،
�ألقاه���ا ال�شيخ حممود اخلطي���ب� ،أثنى فيها على
�صاحب الذكرى النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
وعل���ى دور الر�سال���ة النبوية يف �إحي���اء القلوب
وزرع املحب���ة وال�سالم لدى اجلمي���ع ،و�أثنى على
دور جمعي���ة انوار العلوم الب���ارز وعلى امل�سابقة
الهادفة.
وبعد تقدمي الطالب مدائهم �أمام جلنة التحكيم
امل�ؤلفة من د .خليل عجينة ود .هند عجوز ود .رميا
�سلطاين ،مت �إعالن النتائج من قبل د .عجينة ،بعد
�أن �أو�ضح معايري امل�سابقة.
وحازت الطالب���ة �آالء عماد كبارة على املرتبة
الأوىل ،والطالب���ة مينى زياد ليل���ى على املرتبة
الثاني���ة ،والطالب خ�رض حممد �أ�سعد على املرتبة
الثالث���ة ،ويف اخلت���ام مت توزي���ع اجلوائز املالية
و�شهادات التقدير على الفائزين وامل�شاركني.
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تصرفات يفعلها الرجال ..وتكرهها النساء
تبحث املر�أة عن الزواج واال�ستقرار
يف كنف رجل يُك ّن له���ا م�شاعر احلب
ال�صادق���ة ،وي�سعى جاه���داً ليوفر لها
الراح���ة وال�سع���ادة� ،إال �أن ت�رصف���ات
بع�ض الرجال ت�سب���ب ال�ضيق للن�ساء،
وجتعل احلي���اة الزوجي���ة جحيم ًا ال
يطاق لكال الطريف.
ويف الوق���ت الذي يج���ب �أن تبنى
العالقة الزوجية على املودّة والرتاحم،
مييل بع�ض الرجال �إىل ت�رصفات �سلبية
منافية للفطرة ال�سليمة للإن�سان ،منها:
 -1االنتق���اد :ت�شعر املر�أة بال�ضيق
والغ�ض���ب ال�شديد من انتق���اد زوجها
لها ب�شكل دائ���م ،فاملر�أة حتبّ املديح
بطبعه���ا ،و�أي مالحظة يوجّ هها الرجل
يجب �أن تكون ب�شكل غري مبا�رش يجرح
�شعورها.
 -2ال�سيطرة :العالقة الزوجية قائمة
على التع���اون والتكامل بني الزوجني،
ولي�س على التحك���م وال�سيطرة ،لذلك
يجب على الرجل �أن يتعامل بندية مع
زوجته وال ي�سعى �إىل ال�سيطرة عليها.
 -3الرتكي���ز على ج�سد املر�أة :على
الرغم من �أن املر�أة تعتمد على جمالها
اجل�سدي يف جذب الرجال� ،إال �أن العديد
م���ن الن�س���اء يرغنب �أي�ض��� ًا �أن يعجب
الرج���ل بذكائه���ن و�شخ�صيتهن ،لذلك
يتوجب على الرج���ل �أن ميتدح جمال
امل���ر�أة ،ويف نف�س الوق���ت يثني على
�صفاتها العقلية وال�شخ�صية.
 -4ال�ب�رودة وع���دم التعب�ي�ر عن
امل�شاع���ر :مت�ضي �ساع���ات طويلة يف
التفكري ب���ك ،حت�ضرّ ل���ك املفاجئات،
وتكت���ب لك ر�سالة طويل���ة نفرغ فيها
مكنون���ات القل���ب والع�ش���ق لتجيبها

ِ
أنـت

بجملة واحد�« :آه� ..شكراً عزيزتي ،و�أنا
�أحبّكِ �أي�ضاً»! فعالً؟!
 -5الإهمال :ترغب املر�أة دائم ًا ب�أن
ت�شعر باهتم���ام زوجها بها ،ويف حال
ان�شغل بالعمل طوال النهار ومل يت�صل
به���ا �أو يطمئن عليه���ا ،ينتابها �شعور
ب�أن زوجها يهملها ،وال يُك ّن لها م�شاعر
احلب كما يف ال�سابق.
 -6الأنانية :تُعَ ّد الأنانية وحب
ال���ذات املبالغ فيه م���ن ال�صفات
الذميمة التي تف�سد عالقات الإن�سان
املختلف���ة ،ويف مقدمته���ا العالقة
الزوجية ،حيث �إن احلياة الزوجية

تق���وم عل���ى التع���اون وتف�ضي���ل
م�صلح���ة ال�رشيك عل���ى امل�صلحة
ال�شخ�صية.
 -7الك���ذب والنفاق :تحُ ���ب املر�أة
الرجل ال�ص���ادق يف �أقوال���ه و�أفعاله،
فالكذب �صفة مذمومة ال ميكن �أن تُبنى
عليها عالقة زوجية �صحيحة.
 -8الغ��ي�رة املفرطة :الغ��ي�رة غريزة
جُ بل عليها الإن�سان ،وهي �صفة �إيجابية
للحف����اظ على العالقة الزوجي����ة� ،إال �أن
الأمر ميك����ن �أن يتحول �إىل حالة مر�ضية
لدى بع�ض الرجال من خالل الإفراط يف
الغرية ،مما يحول احلي����اة الزوجية �إىل

اإلتيكيت

أخطاء تربوية نرتكبها مع أطفالنا ()2/1

الغ�ضب :يف كثري من الأحيان
نغ�ضب عل���ى �أبنائن���ا لأمر ال
ي�ستحق الغ�ض���ب ،ويكون �سبب
غ�ضبن���ا كرثة �ضغ���وط احلياة
علين���ا ،فينبغ���ي �أن نفرق بني
�ضغط احلي���اة علينا و�ضغطنا
على �أبنائنا ،ف�ل�ا يكون �أبنا�ؤنا
متنف�س ًا لنا من �ضغط احلياة.
اال�ستهت���ار :ي�سته�ت�ر بع�ض
الآب���اء مب�شاع���ر الأبن���اء �أمام
الأ�صدقاء والأه���ل؛ ك�أن يتحدث
الوال���دان عن بول االبن بفرا�شه،
�أو �أن���ه يعاين م���ن الت�أت�أة يف
النط���ق ،وهذا يرتك �أث���راً �سلبي ًا
على نف�سية الطف���ل ،وقد تزداد
حالت���ه �أو يعان���د منتقم ًا من
الف�ضيحة.
التج�س����س :ينبغي �أال نفت�ش
يف مالب�س �أبنائنا �أو حقائبهم،
والأف�ض���ل �أن ن�ست�أذنه���م قب���ل
التفتي�ش وال نلج�أ �إىل التج�س�س
عليهم ،ف�إن ذل���ك يدمّر العالقة

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

الوالدية ،ويعدم الثقة بينهما.
املراقب���ة :نراق���ب �أبناءن���ا
كمراقبة الكامريات � 24ساعة ،ثم
ن�شتكي م���ن �ضعف �شخ�صيتهم
�أو �أنه���م ال ي�سمع���ون كالمن���ا،
وال�ص���واب �أن نعطيه���م حرية
وم�ساحة يتحرك���وا فيها بعيداً
عن �إ�رشاف الوالدين ومراقبتهم،
ليكونوا واثقني من �أنف�سهم.
ال��ض�رب�� :ض�رب الأبن���اء
واالنتق���ام والت�شف���ي منه���م
�أ�سل���وب مدمّ���ر تربوي���اً ،وهذا
خالف الهدي النبوي ،فقد قالت
ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها:
«م���ا �رضب ر�سول اهلل �شيئ ًا قط
بيده وال امر�أة وال خادماً� ،إال �أن
يجاهد يف �سبيل اهلل».
التدخ���ل الدائ���م يف كل
تفا�صيل حياة �أبنائنا :كالتدخل
يف لبا�سهم وطعامهم ولعبهم..
ذل���ك ي����ؤدي �إىل طف���ل �ضعيف
ال�شخ�صي���ة ،مه���زوز الثق���ة

دائرة من ال�شك تنتهي بالطالق يف كثري
من الأحيان.
-9ال�سخرية من م�شاعر املر�أة :املر�أة
خملوق عاطفي مييل �إىل �إظهار م�شاعره
ب�شكل عف����وي ،ويتوجب على الرجل �أن
يتفهم ه����ذه الطبيعية للمر�أة ،ويتجنب
ال�سخرية من م�شاعرها وعواطفها.
 -10الذاك���رة االنتقائي���ة :يحف���ظ
بع����ض الرج���ال �أ�سم���اء املمثل�ي�ن
والالعب�ي�ن املف�ضل�ي�ن ،والعدي���د من
التفا�صي���ل الأخ���رى ،يف حني تتوقف
ذاكرته���م عندما يرتب���ط الأمر بحدث
هام يتعلق بزوجاتهم ،مثل عيد ميالد

الزوج���ة� ،أو عيد الزواج� ،أو حتى تلبية
طلب للزوجة ،وهذا �أم���ر يزعج املر�أة
كثرياً من الرجل.
 -11عدم تقدمي امل�ساعدة يف الأعمال
املنزلية :يعتقد الكث�ي�ر من الرجال �أن
الأعم���ال املنزلية هي من واجب املر�أة،
وال يجب �أن ي�ساهم فيها الرجل ،وهذا ما
ي�ضايق الكثري م���ن الزوجات ،خ�صو�ص ًا
عندم���ا ي�شعرن بعدم تقدي���ر �أزواجهن
للجهود الكبرية التي يبذلنها يف �أعمال
املنزل وتربية الأطفال.
 -12اخلروج الدائ���م مع الأ�صدقاء:
يحت���اج الرجل من وق���ت �إىل �آخر �إىل
وقت يق�ضي���ه ب�صحبة الأ�صدقاء بعيداً
عن املنزل� ،إال �أن ذلك يجب �أال يتحوّل
�إىل عادة يومي���ة ،فالقاعدة هي ق�ضاء
�أط���ول وقت ممكن مع الزوجة والأ�رسة،
واال�ستثن���اء ه���و اخل���روج ب�صحب���ة
الأ�صدقاء ولي�س العك�س.
 -13ت�رصّفك خالل املر�ض :مل �أفهم
جيّ���داً مقول���ة �إن «الرج���ال جميعهم
�أطف���ال حتى ر�أي���تُ رج�ل�اً مري�ضاً»؛
فزكام �شت���ويّ ب�سي���ط �ستجعله يبدو
مر����ض ع�ضال يفتك يف ج�سدكِ ،
ٌ
وك�أنّه
لت�سرت�س���ل يف التذمّ���ر ط���وال اليوم
ع���ن �آالملك املربح���ة وتطالب بالدالل
واالهتمام الفائ�ض كطفل ر�ضيع.
 -14تباهي����ك مبه����ارات غ��ي�ر
موجودة :ت�سرت�سل �أم����ام �أ�صدقائك
عن قدراتكِ غري االعتياديّة؛ ك�صيّاد
ماه����ر� ،أو تتباهى دوم���� ًا مبهاراتكِ
الريا�ض ّي����ة املحرتف����ة ،لنتفاج����ئ
بالعك�س متام ًا وقت التجربة.

بالنف����س ،وال�صواب �أن نعطيهم
م�ساحة للحركة واتخاذ القرار،
مع الإ�رشاف والتوجيه عن بُعد.
املبالغ���ة يف االهتم���ام� :أن
نعطي لطفلنا الوحيد �أو امل�صاب
مبر�ض مزمن اهتمام��� ًا مبالَغ ًا
في���ه ،ف�إن ذلك ي����ؤدي �إىل مترُّد
الطفل على والديه ،حتى ي�صبح
الطفل هو املتحكّم بوالديه.
التعوي�ض :بع�ض الآباء يريد
�أن يحق���ق يف ابنه ما عجز عن
حتقيق���ه يف �صغ���ره ،ولو كان
خالف رغبة االبن وقدراته ،وهذا
خط�أ كبري.
احلماي���ة :احلماي���ة الزائدة
للأبن���اء تنتج عنه���ا �شخ�صية
خائفة غ�ي�ر نا�ضج���ة ،ولي�س
لديه���ا طم���وح ،وترف�ض حتمُّل
امل�س�ؤولي���ة ،وتك���ون �سهل���ة
االنح���راف لل�سل���وك ال�سيّ���ئ،
وال�ص���واب �أن نك���ون متوازنني
ونحن نتعامل مع �أبنائنا.

لباقات صالون فن التجميل
يُ��ص�رّ خبريو الإتيكيت عل���ى جتنّب الأم
ا�صطح���اب �أوالده���ا �إىل �صال���ون التجميل
لأ�سباب ع���دة� ،أبرزها �أن الطف���ل �سيتن�شّ ق
روائ���ح امل�ستح��ض�رات الكيمائي���ة ،كما �أن
ال�صغ���ار يعتق���دون �أن ال�صال���ون م�ساحة
خم�صّ �ص���ة للع���ب� ،إذ جتذبهم �أل���وان طالء
الأظافر ويلعبون به���ا فيك�رسونها ،وهذا ما
ي�شتّت انتباه ال�سيدات الأخريات والعامالت
يف املرك���ز ،لكن ميكن للأ ّم ا�صطحاب ابنتها
الواعي���ة �إىل ال�صالون ،ورمب���ا ميكنها طالء
�أظافرها باللون الذي يعجبها ،كمكاف�أة على
�سلوكها اجليّد ،فهذا يُفرحها وي�سعدها.
ويلفت خب�ي�رو الإتيكي���ت �إىل �أن قواعد
ا�ستخ���دام الهات���ف تختلف بح�س���ب مراكز
التجميل ،فبع�ضها يف�ضّ ���ل عدم ا�ستخدامها
إ�الّ يف ح���االت الط���وارئ ،يف ح�ي�ن ت�سمح
مراكز �أخ���رى ب�إج���راء مكامل���ة �رسيعة �أو
�إر�س���ال ر�سالة ق�صرية ،الفت�ي�ن �إىل �أن على
امل���ر�أة اال�ستف�سار ع���ن القواعد املتّبعة يف
�صالون التجمي���ل لناحية ا�ستخدام الهاتف،
و�إذا كانت تعلم م�سبق��� ًا حاجتها �إىل �إجراء
ات�صال والتوا�صل عرب «الوات�ساب» مثالً� ،إذ

من املف�ضّ ل اجللو�س يف الزاوية �أو �أيّ مكان
حمايد �آخر ،جتنّب ًا لإزعاج الن�ساء الأخريات،
خ�صو�ص��� ًا أ� ّن بع�ض الن�س���اء يق�صدن مراكز
التجميل لال�سرتخاء.
وي�ش���دّد االخت�صا�صي���ون عل���ى �رضورة
و�صول امل���ر�أة �إىل مركز التجميل يف املوعد
املح���دَّد� ،أو قبل املوعد بقليل ،ومن املف�ضّ ل
عدم الت�أخّ ر �أب���داً ،خ�صو�ص ًا �أ ّن ذلك قد ي ؤ�ثّر
�سلب��� ًا يف جدول العم���ل ،وي�سبّ���ب ت�أخري
الزبائن الآخرين ،م�ؤكدين �أن على املر�أة التي
�ستت�أخّ ر عن موعدها ب�سبب حدوث طارئ ما،
االت�صال م�سبَق ًا بال�صالون لالعتذار وت�أجيل
املوعد �إىل وقت �آخر.
�أما يف ح���ال دخلت امل���ر�أة �إىل �صالون
التجميل ،و�ألقت املوظّ ف���ات التحية عليها،
فعليها بالتايل عدم جتاهلهم ،بل ر ّد التحية؛
حفاظ ًا على اللباقة العامّة و�آدابها.
و�إذا ا�ستف��س�رت �إح���دى املوظّ ف���ات عمّا
ميكنها القيام به لل�سيدة التي تنتظر دورها،
على املر�أة أ�الّ ت���ر ّد بع�صبية وتهجّ م ،بل �أن
تفهم �أ ّن املوظّ فة تق���وم بواجباتها؛ �ضمان ًا
حلُ�سن �سري العمل.
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نصائح لوقاية األسنان في الشتاء
ت�سو����س الأ�سن���ان ه���و مر�ض
جرثوم���ي ي�صي���ب الأ�سنان ،حيث
تتغذى البكتريي���ا على ال�سكريات
املوجودة يف الغذاء املتبقي على
الأ�سنان ،وتنتج عنها �أحما�ض تقوم
بنخر املاده ال�صلبة يف ال�سن ،تبد�أ
يف طبقة املينا فجوة �صغرية ،و�إذا
مل تعالَج ي���زداد جتمُّع البكترييا،
وتزداد كمية احلام�ض ،حتى ي�صل
النخر �إىل العاج ،وقد ي�ستمر تقدم
النخر حتى ي�صل �إىل لبّ ال�سن.
تُعترب م�شكل���ة ت�سوُّ�س الأ�سنان
م���ن �أك�ث�ر امل�ش���اكل �شيوع ًا بني
الأ�شخا�ص� ،س���وا ًء كانوا �أطفا ًال �أم
�شبان���اً� ،أو حتى كب���اراً يف ال�سن،
ب�سبب قلة الوعي ال�صحي ،وب�سبب
ا�ستهان���ة البع�ض مبو�ضوع نظافة
الأ�سباب والوقاية من الت�سوُّ�س.
ويف ال�شت���اء ،يع���اين كثري من
النا�س من �ضع���ف يف الأ�سنان� ،أو
من الت�سوُّ�س ،فق���درة اجل�سم على
مقاوم���ة ظ���روف اجل���و واملناعة
تقلّ ،نتيج���ة تقل�ص م�سام اجل�سم
واجلي���وب الهوائية ،والتي ت�ضغط
على مراكز احل����س والأع�صاب يف
اجل�سم ،وجتعله ي�شعر ب�أمل خفيف
يف العظام واملفا�صل والأ�سنان.
يف العم���وم ،طبيع���ة الغ���ذاء
الذي يحت���وي عل���ى الربوتينات
والكال�سي���وم والف�سف���ور ت�ساع���د
على تقلي���ل م�ست���وى الأحما�ض
عل���ى �سطح الأ�سن���ان ،وبذلك يق ّل
احتمال الإ�صابة بالت�سو�س ،فكلما
قلّ���ت كمية تن���اول ال�سكريات ،ق ّل
احتمالية حدوث الت�سوُّ�س.
«الثبات» تق���دّم لكم جمموعة
من الطرق الهامة لوقاية �أ�سنانكم،
ويف ف�صل ال�شتاء خ�صو�صاً:
 -1تنظيف الأ�سنان بانتظام من

دقيقتني �إىل ث�ل�اث بعد كل وجبة،
والأهم قبل النوم وبعد اال�ستيقاظ
م���ن النوم ،م���ع ا�ستخ���دام خيط
الأ�سنان الطبي ،فهو معقَّم و�صحيّ
�أكرث من عود تنظيف الأ�سنان.
 -2تغي�ي�ر فر�ش���اة ومعج���ون
الأ�سنان كل � 3أو � 4شهور.
 -3ا�ستخ���دام معج���ون م�ضاد
للح�سا�سية ،وميك���ن التعرف �إليه
من طبيبك اخلا�ص بعد الك�شف.

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

 -4الفلوراي���د :ي�ساع���د الفلورايد
على زي���ادة مقاومة الأ�سنان حلدوث
الت�سو�س.
 -5ت�أثري اللعاب :يقوم اللعاب
بدور هام يف منع حدوث الت�سو�س،
وذل���ك مل���ا يحتويه م���ن عنا�رص
هامة ،مث���ل الكال�سي���وم وبع�ض
م�ض���ادات البكتريي���ا ،بالإ�ضاف���ة
�إىل �أنه قل���وي الت�أثري؛ يعمل على
معادل���ة الأحما����ض والتقليل من

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 الذه���ب الأبي�ض  /املا�شية مما يقتنيها البدوي�أو الفالح � /شقيق
 - 2وديع (مبعرثة) � /أماكن اجتماع القوم
� - 3إذا تع���دى اثنني �شاع  /ي���وم يبتدئ االن�سان
حياته

املياه ت�ساع���د يف تن�شيط الدورة
الدموية ،وتزيل الروا�سب ال�رسيعة
من الأ�سنان ،وتُبعد الت�شققات عن
منطقة ال�شفاه.
 -9م�ضاعفات الت�سو�س :يحدث
الأمل عندما يتجاوز الت�سو�س طبقة
امليناء �إىل طبق���ة العاج ،ومن ثم
ي�ؤدي اىل الته���اب الع�صب (اللب)،
وظهور اخلرّاج ،نتيجة موت وحتلُّل
اللب.

قدرتها على �إحداث الت�سو�س ،لذلك
كلما زاد �إفراز اللعاب وقلّت درجة
ُلزُوجته ،ق ّل معدّل الت�سوّ�س.
 -6زيارة طبيب اال�سنان باانتظام
كل �ستة �شه���ور للك�شف عن نظافة
الأ�سن���ان ،والوقاية م���ن الت�سوُّ�س،
ومعاجلتها يف حال الإ�صابة.
 -7تقلي���ل تن���اوُل الأطعم���ة
الباردة مثل «الآي�س كرمي».
� -8رشب املاء ب�شكل دوري ،لأن

 - 4ا�شتهر يف التاريخ بتحويل الرتاب
�إىل ذهب � /أبي�ض (باالجنليزية)
 - 5ي�ضغ���ط لإط�ل�اق الن���ار � /شجر
�صحراوي مثمر
 - 6قرْ�ض  /بناء للمراقبة
� - 7سقيا  /دولة جنوب �رشق �أفريقية
 - 8يتحرك كاملوج  /يحقق �إجنازا
 - 9فيها طالبو العل���م وال�شهادات /
مت�شابهان
 - 10الذهب البني  /بلد ا�سمها يعني
بلد الأحرار

عــمـــودي

� - 1ألوانه تظهر بعد املطر  /يلغي
 - 2حتليق يف ال�سماء  /فاكهة لذيذة
ق�رشها �أحمر وحباتها كاجلوهر
 - 3مناف�س وم�س���او يف االمكانات /
�أغلى املعادن على الإطالق
 - 4ب�شكل ر�أ�س���ي � /أنت طلبت الأكل
ل�شعورك بحاجته
 - 5واحد (باالجنليزي���ة)  /اغتاب /
مت�شابهان

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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كاريكاتير

أسئلة بسيطة تكشف ّ
معدل ذكائك
كثرياً ما نحاول معرفة قدر الذكاء الذي
نتمتع به؛ هل هو فوق املعدل العادي �أم دونه
�أم ي�ساويه؟ ملعرفة ذلك ،يعتمد كثريون على ما
يُعرف باختبارات « »IQال�شهرية ،لكن هناك
اختبار �أب�سط يقي�س معدل ذكائك ،ويت�ألف من 3
�أ�سئلة ب�سيطة فقط.
يُدعى ه��ذا االختبار اخت�صاراً «،»CTR
ويُعرف ب�أنه �أق�رص اختبار ملعدل الذكاء ،لأنه
يت�ألف فقط من � 3أ�سئلة ح�سابية ب�سيطة.
• الأ�سئلة الثالثة هي:
� -1إذا كان �إجمايل ثمن م�رضب مع كرة
ي�ساوي  1.10دوالر ،وكان ثمن امل�رضب يزيد على
ثمن الكرة مبقدار  1دوالر ،فكم يكون ثمن الكرة؟
� -2إذا كان لدينا � 5آالت ت�ستغرق  5دقائق
لإنتاج  5قطع ،فكم من الوقت ت�ستغرق � 100آلة
من نف�س النوع لإنتاج  100قطعة؟
 -3يوجد على �سطح بحرية زهرات «لوت�س»،
ويف كل يوم يت�ضاعف عدد الزهرات على �سطح
البحرية ،ف�إن كان الزمن الذي حتتاج �إليه زهرات
«اللوت�س» لتغطية �سطح البحرية كامال هو
 48يوماً ،فكم يوم ًا حتتاج لتغطية ن�صف �سطح
البحرية؟
• كثري من النا�س يجيبون على الأ�سئلة
ال�سابقة كالآتي:
 0.10 -1دوالر ثمن الكرة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

 -2مئة دقيقة الوقت الالزم ل�صناعة 100
قطعة بوا�سطة � 100آلة.
� -3أربعة وع�رشون يوم ًا حتتاج زه��رات
«اللوت�س» لتغطي ن�صف �سطح البحرية.
• �إذا كانت �إجاباتك كما �سبق ،فهي مع
الأ�سف خاطئة ،و�إليك التف�سري:
 -1ثمن الكرة يف �إجابة ال�س�ؤال الأول هي
 0.05دوالر (� 5سنتات) .ال�س�ؤال يقول �إن �سعر
امل�رضب والكرة مع ًا  1.10دوالر ،و�سعر امل�رضب
يزيد على �سعر الكرة مبقدار  1دوالر ،فيكون �سعر
الكرة هو  0.05دوالر ،و�سعر امل�رضب هو ،1.05
وهو يزيد فع ًال على �سعر الكرة مبقدار  1دوالر.
 -2الزمن الالزم لتقوم � 100آلة ب�إنتاج 100
قطعة هو  5دقائق ،لأن الفر�ضية تقول �إن � 5آالت
تنتج  5قطع يف  5دقائق ،وبالتايل ف�إن كل �آلة
حتتاج �إىل  5دقائق لإنتاج قطعة واح��دة ،ما
يعني �أن � 100آلة حتتاج لإنتاج  100قطعة �إىل
 5دقائق.
 -3الزمن الالزم لتغطي زهرات «اللوت�س»
ن�صف �سطح البحرية هو  47يوم ًا ولي�س  24يوماً.
الفر�ضية تقول �إن عدد الزهرات يت�ضاعف يومياً،
و�إنها الزهرات يف اليوم  48تغطي كامل �سطح
البحرية ،ففي اليوم ال�سابق وهو اليوم  47تكون
الزهرات غطّت ن�صف �سطح البحرية ،لأنها يف
اليوم التايل �ستت�ضاعف وتغطي كامل �سطح
البحرية.
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