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فصول المؤامرة على سورية.. واشنطن 
تستحضر كل قَيمها اإلرهابية )3/1(

اإلرهاب يغّير اسمه.. »النصرة« 
و»داعش«.. اتحاد التكفير الديمقراطي

الحريري.. بين المنفى االختياري 
واإلقامة الجبرية
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 412
»داعش« تشارك في التحضير للحرب الثالثة على لبنان

ما هو مصير »الناتو« بعد االنقالب 
التركي الفاشل؟

أبو نجم: هوية الشخصية التركية أمام المحك.. 
واردوغان ملزم سحب اصابعه من البركان السوري

تجمع العلماء المسلمين ينظم لقاًء 
تضامنيًا مع علماء وشعب البحرين
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السعودية في خطر.. 
ضربات »استراتيجية« لألسد 
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عقٌد على ملحمة تموز 2006.. مخاض 
والدة ربيع العقل العربي المنتصر

مل يكن �سهاًل على العقل ال�سهيوين ومن ورائه العقل ال�سيا�سي 

االأمريك���ي اأن يه�سم اأو ي�ستوعب االنت�س���ار الذي حّققته املقاومة 

يف لبن���ان يف متوز 2006. هذا االنت�سار العظيم املبارك الذي حرّي 

خرباء اال�سرتاتيجّيات يف العامل مل يكن �سوى �سورة ومتّثاًل لعقل 

 واإن�ساين اأدرك اأهمّية املق���والت االأ�سا�سية لل�سيا�سة والفكر، 
ّ
اإلهي

على راأ�سه���ا احلرية ومعانيه���ا واأبعاده���ا. مل يعاي�ش التحالف 

ال�سهيو-اأمريكي، وال حتى العربي، ت�سميمًا واإرادة وقوة ملقاومة  

اأو لنظام  عربي اأو عاملي كالذي عاينه وخربه مع املقاومة؛ قيادة 

وجماهدين وبيئة �سعبية حا�سنة للمقاومة.. حتى العقل العربي 

احلاكم املهزوم مل ي�س���ّدق اأن يف هذا الوطن املمتد من البحر اإىل 

البحر من ي�ستطيع اأن يقف بوج���ه املد االأمريكي الغازي املنفلت 

م���ن عقاله، خ�سو�سًا اأن هذا العدوان التموزي اأتى باأوامر اأمريكية 

لقيادة �سهيونية هزيلة جمرمة. 

كان بع�ش العرب ي�سّفق للغ���ارات ال�سهيونية على ال�ساحية 

واجلنوب والبقاع.. الأنهم كان���وا ياأخذون مواّد عقولهم من مكاتب 

اال�ستخب���ارات ال�سهيو-اأمريكية، وما خطر على بال هوؤالء جميعًا 

اأن �سكاًل وم�سمونًا جديَدين متتلكهما هذه املقاومة العظيمة. 

هذه املقاومة ح���ددت عدوها ب�سكل جيد؛ الذي يحتل فل�سطني، 

وامتلكت االإرادة والق���درة، وو�سعتهما يف م�سار ال�رصاع الوجودي 

م���ع هذا العدو، وكل ما يعيق م�سري املعركة مع هذا العدو مل يكن 

من اأولويات املقاومة.

كل م���ا يعزز ق���درات املقاومة ويجعله���ا يف مواقع القوة كان 

يح�رّص وُيعّد بكل ممكنة.

املقاومة كفعل كان العن���وان االأبرز لوحدة املقاومني وبيئتهم 

وحلفائهم، وثقافة املقاومة واأبوابها من اجلهاد االأ�سغر اإىل اجلهاد 

االأكرب كانت احل�سن املتني الذي ت�سلحت به املقاومة.

م���ا اأدرك العدو ال�سهي���وين ت�سميم املقاوم���ة وقيادتها على 

ر وتقدُّم العقل املق���اوم بعد هزمية عام  االنت�سار، وم���ا فهم تطوُّ

2000، من هنا اأبدعوا كل احلركات واملنظمات االإرهابية، واالأنظمة 
التي تدعمها، من اأجل ت�سويه ثقافة املقاومة واالإ�رصار بها ووقف 

قدراتها.. يف �سورية والعراق ولبنان وفل�سطني.. وما ا�ستطاعوا.. فما 

اأدركوا اأن عقاًل بذوره الكرامة واحلرية �سيكون عنوان االنت�سار.. الأن 

اجلن���ة عند املقاوم هو االنت�سار اأو ال�سه���ادة العاقلة اأمام حتدي 

وجودي. االنت�س���ار جنة والهزمية نار وجهن���م، الأن االنت�سار هو 

ثقافة، والهزمية عدم القدرة على فعل الثقافة ومتّثلها.

ف���ال االأنظم���ة املهزومة الت���ي تري���د اأن ت�سّجل دعم���ًا للعدو 

ال�سهيوين )خ�سو�سًا يف موؤمتر موريتانيا وقبلها( بَو�سم املقاومة 

ب�»االإره���اب«، وال العدو ال�سهيوين قادري���ن على اإ�سعاف حركة 

املقاومة، وال احل���روب املالية التي ُتخا�ش �س���د بيئة املقاومة 

ت�ستطيع اأن توقف عقاًل عن التفكري واالإعداد النت�سارات مقبلة..

الق�سي���ة هي ال�سعوب العربية التي اآن لها اأن تنت�رص للمقاومة 

الأنه انت�س���اٌر لذاتها.. والأن التكفري واالإره���اب واملذهبية املقيتة 

والقطرية البغي�سة كلها تبقي ال�سعوب العربية قابعة يف ظلمات 

التخلف والت�سلّط والتدخل االأجنبي وفقدان حرية الوجود االإلهية.

الأول م���رة يف تاريخ هذه االأمة - ومنذ قرون - يرتفع �سوت 

مقاوم���ة م�سّجاًل حروفًا على �سفحات نورانية املن�ساأ ور�سالّية 

امل�سمون ومدي���دة االنت�سارات، فما اأع���اق همجية االغت�ساب 

ال�سهي���وين اإال املقاومة التي تر�سم مع���امل �رصق اأو�سط جديد 

مقاوم، يزدهر مع كل انت�سار من اأق�سى اأر�ش »العرب« اإىل لب 

ق�ساياها - فل�سطني. 

د. حم�صن �صالح

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

مغادرة الرئي�ش احلريري لل�سعودية ُقبيل 

عيد الفطر املا�سي، بنى عليها البع�ش اآمال 

التعومي امل���ادي وال�سيا�سي، وذهب البع�ش 

االآخ���ر يف التف���اوؤل اإىل درج���ة اأن���ه ذاهب 

لت�سلُّم مفتاح ال�رصاي بالتزامن مع انتخاب 

رئي����ش للجمهورية يف اآب املقبل، لكن يبدو 

اأن ذهابه لي����ش اأقل ماأ�ساوي���ة من رحيله 

يف بداي���ة العام 2012، الأن���ه يف تلك ال�سنة 

غادر وهو خا����رص لرئا�سة احلكومة ومقتدر 

ماديًا بع�ش ال�س���يء، لكن مغادرته االأخرية 

جاءت بعد خ�سارته بلدي���ًا، والرجل مفل�ش 

وعاج���ز عن دفع روات���ب موظفي »�سعودي 

اأوجيه« يف ال�سعودي���ة، ورواتب موؤ�س�سات 

»امل�ستقب���ل« يف لبن���ان، واإذا كان احل���ل 

ل�»�سع���ودي اأوجي���ه« ق�س���ى ببيع معظم 

اأ�سهم���ه فيه���ا ل�سعوديني، ف���اإن موؤ�س�سات 

»امل�ستقبل« اأ�سبه ب�سلعة غري قابلة للبيع 

باملزاد ال�سيا�س���ي، الأن احلريري ال ي�ستطيع 

باحلوار الوطني ال�سامل، وال باحلوار الثنائي 

م���ع ح���زب اهلل، وال حتى باحل���وار الثالثي 

املرتَقب مع بداي���ات ال�سهر املقبل، اخلروج 

من �رصوط »االإقامة اجلربية ال�سيا�سية« يف 

ال�سعودية.

من جهته، اأخذ الوزير اأ�رصف ريفي مكانه 

الطبيعي �سمن نطاق بلدية طرابل�ش، وثبت 

نهائي���ًا اأنه ول���و انت�رص بلدي���ًا فيها، فلن 

نة يف لبنان كما نادت به  يك���ون زعيمًا لل�سُّ

طرابل����ش، فال هو م�سموح ل���ه التمدد نحو 

عكار بوجود النائبني معني املرعبي وخالد 

ال�ساهر، وال هو مقب���ول بريوتيًا و�سيداويًا، 

ب به يف عر�سال. وال هو مرحَّ

واإذا كان الوزي���ر نه���اد امل�سن���وق ه���و 

املناف�ش االأقوى للحريري نحو ال�رصاي، لكن 

الرجل لي�ش زعيمًا يّدعي اأنه ميتلك ال�سعبية 

ن���ي، والأن عر�سال هي االآن  يف ال�س���ارع ال�سُّ

»خنجر املماحك���ة« باملقاومة، فاحلريري 

وح���ده يق���ود معرك���ة عر�سال، الأنه���ا اآخر 

املع���ارك ال�سعودية االإقليمي���ة على االأر�ش 

اللبنانية، وما يح�س���ل يف هذه البلدة منذ 

اإع���الن النتائج البلدي���ة واالختيارية يوؤكد 

اأن ال�سعودي���ة لن مترر االأمور على خري، الأن 

عر�سال، ووحدها عر�سال، هي التي ت�ستطيع 

فر����ش التوتري املبا�رص م���ع بيئة املقاومة 

كلما حققت هذه املقاومة ن�رصاً مع اجلي�ش 

ال�سوري على »جماع���ة ال�سعودية«، �سواء 

يف اأري���اف حلب اأو ريف دم�س���ق، اأو جرود 

عر�س���ال بع���د حادثة القاع وال���رد النوعي 

للمقاومة عليها.

املعرك���ة يف عر�س���ال عل���ى »لبنانية 

عر�سال« ُفتحت من���ذ هزمية رئي�ش البلدية 

ال�سابق و»زمل���ة احلريري« علي احلجريي، 

وهزمي���ة �سقيق »اأبو طاقي���ة« يف املعركة 

االختياري���ة، اإىل اأن ج���اء ت�رصي���ح رئي�ش 

البلدية اجلدي���د با�سل احلج���ريي، وموقفه 

امل�سوؤول من عملية قتل والد اجلندي ال�سهيد 

حمية البن �سقيق اأب���و طاقية، ودعوته الأن 

تعاَلج االأمور عرب الق�ساء اللبناين، وحر�سه 

على ُح�س���ن اجلوار مع »املحيط ال�سيعي«، 

وج���اءت زيارة وف���د عر�س���ال برئا�سته اإىل 

قيادة اجلي�ش، واملطالبة باأن تت�سلم الدولة 

اللبناني���ة كاف���ة املفا�س���ل االأمنية داخل 

عر�سال ويف جرودها، كما الفتيل التفجريي 

باأيدي الراف�سني ملبداأ دخول الدولة، ووردت 

الر�سالة التحذيرية التي حتمل �سفة التنفيذ 

الفوري للتهديد الذي مل ياأخذه رئي�ش بلدية 

عر�س���ال واأبناوؤها على حمم���ل اجلد، رغم 

اأنه���ا ت�سّمنت عب���ارة »�ستدفعون الثمن اإن 

مت التعر����ش لنا«، وبداأ فع���اًل تدفيع الثمن 

عرب االعت���داء على املخت���ار حممد علولة، 

وحماول���ة اغتياله بعدما حا�رصه م�سلحون 

على دراج���ة نارية واآخرون يف اآلية بزجاج 

داك���ن واأمطروا �سيارته بوابل من الر�سا�ش.. 

علولة ال���ذي و�سعه امل�سلح���ون يف جرود 

عر�س���ال خالل اآب 2014 على الالئحة االأوىل 

التي �سم���ت يومذاك نحو �سبعني ا�سمًا نزح 

معظمه���م عن البل���دة، فيما مّت���ت ت�سفية 

اآخرين، وبداأ االإرهابي���ون جمدداً با�ستهداف 

علولة ع���رب الئحتهم الثانية التي ت�سم بني 

10 اإىل 16 ا�سم���ًا من اأبناء عر�سال »املوالني 
للدول���ة«، و�سمنهم رئي����ش بلديتها با�سل 

احلجريي.

لي�ست عقدة عر�سال مقت�رصة على الغرباء 

اإرهابيي »داع����ش« و»الن�رصة«  عنها م���ن 

ي���ن يف اجل���رود، الذي���ن يت�رصفون  املحا�رصَ

ب���ردود الفع���ل بع���د خ�سائره���م يف العراق 

و�سوري���ة، وبعد خ�سارة خم�سني يف املئة من 

االأرا�سي التي احتلوه���ا يف العراق، و�ساقت 

عليه���م �ساحتهم ال�سوري���ة اخللفية املت�سلة 

بجرود عر�سال من جرود القلمون اإىل الرحيبة، 

وبعد ف�سل الهجمات االنتحارية يف القاع يف 

حتقيق اهدافها، ب���ل اإن عقدة عر�سال الكربى 

اأنها اآخ���ر موقع متا�ش مبا�رص لالإرهابيني مع 

الدولة ومع املقاومة، واآخر »معقل ع�سكري« 

للحري���ري على االأرا�س���ي اللبنانية ميكن اأن 

ي�ستثم���ره يف اأي حوار مع حزب اهلل، والهدف 

�سع���ودي اأكرث منه حملي �ُسّن���ي، وكي يكون 

احلريري جديراً ب�»االأمانة ال�سعودية«، عليه 

اأن يحقق ن�رصاً ع�سكريًا جزئيًا عرب »احلجريي 

اإخ���وان، اأبو طاقية واأبو عجين���ة«، واإذا كان 

البع�ش يعتقد اأن ه���ذا الن�رص هو وهم، نقول 

له: نعم، الأن الرئي�ش احلريري بنى الكثري من 

االأجماد على الوهم، واالآن يجد نف�سه حمكومًا 

باحل�ساب���ات ال�سعودي���ة، وال ميكنه اأن يقول 

لل�سعودي: »�سّحدين واأنا �سيدك«..

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الحريري.. بين المنفى االختياري واإلقامة الجبرية

عقدة عرسال أنها آخر 
»معقل عسكري« لبناني 

يمكن أن يستثمره الحريري 
في أي حوار مع حزب اهلل

احلريري الذي بنى الكثري من الأجماد على الوهم.. يجد نف�سه حالياً حمكوماً باحل�سابات ال�سعودية
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همسات

اأين هو »اأبو طاقية«؟

اأكدت �سخ�سيات من عر�سال اأن ال�سيخ م�سطفى 

احلج���ريي »اأبو طاقية« يتخف���ى منذ عدة اأيام 

عن اأع���نُي اأبناء البلدة، وانقطع عن ال�سمع قبيل 

اعتقال اجلي�ش ممر�ش »اأبو مالك التلي«.

ال�سّنية تخلع »الثوب االأزرق«

مل يتمك��ن نواب وم�س��وؤولو »تيار امل�س��تقبل« يف 

ال�س��نية م��ن اإع��ادة احت��واء »املتمردي��ن« م��ن 

املحازب��ن الذي��ن و�س��لت �س��تائمهم اإىل »اأك��ر 

را���س«، ب�س��بب �سيا�س��ة اخل��ذالن الت��ي حاول��وا 

التعاي���س معها لكن امل�س��األة ارتفعت حدتها مع 

تزايد اأعداد الذين يخلعون »الثوب االأزرق«.

تقرير »القيادي االآذاري«

�سوهد اأح���د بقاي���ا قي���ادات »14 اآذار« ي�سلّم 

�سخ�سًا له مالمح غربية مظروفًا لونه اأبي�ش يف 

اأحد مطاعم الو�سط التجاري، و�سعه امل�ستلم يف 

جيبه دون االطالع على ما فيه.

نواب االأرمن �سامتون

الح��ظ وزير ل��ه حيثيته امل�س��تقلة غياب �س��وت 

الن��واب االأرم��ن يف »تيار امل�س��تقبل« لدرجة اأنه 

�س��كك بوج��ود خ��اف مع قي��ادة »التي��ار« التي 

»تتعامل معهم كملحقات كاملة االأو�ساف«.

ملاذا »اخلربطة«

تدور يف او�س���اط م�ستقبلية ت�س���اوؤالت عديدة 

ح���ول دور مرجعية �سابقة من التيار االأزرق، يف 

»اخلربطة« على رئي�س���ه، وت�سببه يف اأكرث من 

اأ�سكال �سيا�سي، كان اآخرها مع مرجعية كبرية، 

مما ا�سطر زعيم التيار االزرق للتدخل، ومنع تلك 

املرجعي���ة من الكالم، و�س���دور بيان تهدئة عن 

الكتلة النيابية الزرقاء مع املرجعية الكبرية.

حتالف غري معلن

راأى خب��ر يف احل��ركات االإرهابي��ة، اأن ال�س��عي 

االأمرك��ي م��ن اأج��ل اإع��ان »جبه��ة الن���رة« 

ف��ك ارتباطها بالقاع��دة، معناه ان�س��مام معظم 

عنا�ره��ا وكوادره��ا اإىل »داع���س«، مما يعني 

بطريقة غ��ر مبا�رة، تقوية التنظي��م االإرهابي 

الذي بداأ يعاين من النزيف الب�ري.

اآخر من يعلم!

تب���ني اأن »املعار�سات ال�سورية« وداعميها من 

االع���راب، اآخر م���ن يعلم باالتف���اق الرو�سي – 

االأمريك���ي الذي و�سعت دم�سق يف كل تفا�سيله، 

علم���ًا اأنه م���ع االإعالن عن االتف���اق، كان الفتًا 

موق���ف رئي�ش الديبلوما�سي���ة الرو�سية �سريغي 

الفروف الذي و�سف م���ن يطالب بتغيري النظام 

يف �سورية باالأوغاد وال�سفلة.

رئي�ش مرة جديدة

رجح��ت م�س��ادر حزب علم��اين اأن يت��م انتخاب 

رئي�س �س��ابق للحزب، رئي�س��ًا له مرة جديدة، بعد 

اأن الغ��ت هيئة ق�س��ائية داخلي��ة عليا يف احلزب 

انتخاب��ات الرئا�س��ة التي ج��ددت لرئي�س احلزب 

مل��رة ثالث��ة، بع��د تعدي��ل يف النظ��ام احلزب��ي 

الداخل��ي، علم��ًا اأن الهيئ��ة الق�س��ائية اعت��رت 

تعديل النظام الداخلي غر �رعي.

خوف يف حمله

تخوف اأكرث من جهة اقت�سادية، من اأن ينام ملف 

النف���ط يف لبنان اأطول فرتة ممكن���ة، الأن هناك 

اأكرث م���ن طرف �سيا�سي وطائف���ي يريد ح�سته، 

واأب���دت خ�سية م���ن اأن يكون احل���ل يف النهاية 

عل���ى طريقة تقا�سم اخللوي عام 1994، حيث مت 

احتكاره من قبل �رصكتني اأو �سخ�سني ملدة ع�رص 

�سنوات جنيًا من خالل���ه ربحًا اأكرث من ع�رصين 

ملي���ار دوالر، بينما دخل خزينة الدول اأقل من 3 

مليارات دوالر.

م����ن عر�س����ال يف ال�سل�سلة 

الت����ي  البقاعي����ة،  ال�رصقي����ة 

ن�س����ي البع�����ش اأنه����ا لبنانية 

تنظيم����ي  م�سلح����و  يحتله����ا 

اإىل  و»الن�����رصة«،  »داع�����ش« 

الفل�سطيني  احللوة  عني  خميم 

يف �سي����دا اجلنوبي����ة، تتكامل 

التكفريي����ة  اجلماع����ات  اأدوار 

يف الت�سفي����ة البطيئ����ة، لك����ن 

احلثيث����ة، لكل م����ن يخالف اأو 

عل����ى وجود هذه  ي�سّكل خطراً 

اجلماع����ات، كما ال ي����زال هذا 

احل����راك االإرهاب����ي ن�سط����ًا يف 

طرابل�ش وال�سم����ال، لي�ش فقط 

بوا�سطة اخلالي����ا النائمة التي 

ُيك�س����ف عنه����ا تباع����ًا، بل من 

خ����الل اأ�سم����اء القتل����ى الذين 

يعَلن ع����ن �سقوطهم تباعًا وهم 

يقاتلون يف �سورية مع �سفوف 

وغريهما  املذكورين  التنظيَمني 

من التنظيمات »القاعدية«.

الالف����ت اأن كل هذه االأخطار 

مل ُتفلح بعد يف اإزالة اخلطوط 

احلم����ر املو�سوعة اأمام اجلي�ش 

اإن كان جلهة منعه  اللبن����اين؛ 

من دخول بلدة عر�سال و�سبط 

الن����زوح  خميم����ات  اأو�س����اع 

اأو جلهة و�سع  ال�سوري فيه����ا، 

ح����د النت�س����ار وتفلُّ����ت مئات 

امل�سلح����ني املح�سوب����ني على 

تنظيم����ات تباي����ع »القاعدة« 

اإىل  امت����داداً  يف عني احلل����وة 

خمي����م املي����ة ومي����ة، وح�سب 

بع�����ش املعلوم����ات ف����اإن هذا 

ويكرب  ينت�����رص  بداأ  التمو�س����ع 

يف خميم����ات مدينة �سور، يف 

ظل تلكوؤ اجله����ات الفل�سطينية 

الفاعلة املح�سوبة على ال�سلطة 

الفل�سطينية يف القيام بواجبها 

يف كبح مثل هذا الوجود.

وملن ال يعطي ه����ذا اخلطر 

الهجمات  ب����اأن  نذّك����ر  حق����ه، 

االنتحارية الت����ي تعر�ست لها 

بلدة الق����اع موؤخراً، جاءت بعد 

يوم واحد على حماولة بلديتها 

اإزال����ة خمالفات م����ن خميمات 

منطقة  ال�سوريني يف  النازحني 

م�ساريع القاع، كم����ا اأن اأعمال 

االغتيال يف بلدة عر�سال عادت 

بعد تب����دُّل املن����اخ ال�سيا�سي 

فيها عرب االنتخاب����ات البلدية 

االأخرية.

اأو�س����اط  ترب����ط  لذل����ك، 

�سيا�سي����ة متابعة بني ا�ستمرار 

الق����رار االإقليم����ي )ال�سع����ودي 

جهات  تنّف����ذه  ال����ذي  حتديداً( 

حملي����ة مبنع حتري����ر عر�سال 

وجرودها، وتواطوؤ قوى ال�سلطة 

الفل�سطيني����ة يف ت����رك الفلتان 

التكفريي عل����ى غاربه يف عني 

احللوة، وبني الهرولة ال�سعودية 

العلنية باجت����اه اإقامة عالقات 

كاملة مع العدو »االإ�رصائيلي«، 

ال ُيخف����ي طرفاه����ا اأنها تهدف 

اإىل اإقامة حتالف �سد املقاومة، 

اهلل«  »ح����زب  مقدمه����ا  ويف 

و�سورية،  اإي����ران  مثل  وداعميه 

واآخر تط����ورات ه����ذه العالقة، 

اإعالن م�سوؤولني »اإ�رصائيليني« 

اأن اململك����ة العربية ال�سعودية 

ا�ستخبارية  مبعلومات  زّودتهم 

خالل عدوانهم على لبنان عام 

 .2006
هذا املنح���ى ال�سعودي الذي 

يرتاف���ق مع الرتاج���ع امللمو�ش 

لق���وة وانت�سار »داع�ش« وباقي 

القوى التكفريي���ة و«القاعدية« 

يف �سورية والعراق، دعا جهات 

�سيا�سي���ة متابعة اإىل دّق جر�ش 

االإنذار مما يح�رّصه هذا التحالف 

للبن���ان، جله���ة ا�ستفادت���ه من 

تلك الق���وى يف اأي حرب مقبلة 

يح�رّص لها العدو »االإ�رصائيلي«، 

م���ن  ببي���ان  لي����ش  مدعوم���ًا 

ال�سعودي���ة ومرتزقتها، كما يف 

عدوان 2006، بل مب�ساركة فعلية 

يف ه���ذا الع���دوان، م���ن خالل 

املوجودي���ن  امل�سلح���ني  اآالف 

ويف  ال�رصقي���ة،  ال�سل�سل���ة  يف 

الفل�سطينية،  املخيم���ات  بع�ش 

وجتمع���ات النازحني ال�سوريني، 

ل�س���ّن حرب عل���ى املقاومة من 

الداخ���ل واخل���ارج، بعدما بات 

لديها من  املقاوم���ة  اأن  جلي���ًا 

قوة ال���ردع ما مينع »اإ�رصائيل« 

من اإ�سع���ال حربها الثالثة على 

لبنان مبفردها.

فاإن  اجله���ات،  ه���ذه  وبراأي 

التنظيمات  »داع����ش« وباق���ي 

»القاعدي���ة« �ستلج���اأ عندم���ا 

تتيّقن م���ن �سقوط م�رصوعها يف 

العودة  اإىل  والع���راق،  �سوري���ة 

جوه���ر  اأي  االأول؛  املرب���ع  اإىل 

امل����رصوع الذي اأن�سئ���ت الأجله، 

وه���و اال�ستب���اك املبا����رص مع 

»حزب اهلل« يف عقر داره، وهذا 

يتوافق مع اخلطة القدمية الإقامة 

»امارات« لتلك التنظيمات داخل 

االأرا�سي اللبنانية، والتي ف�سلت 

نتيج���ة تنبُّه اجلي����ش اللبناين 

االأخرية  وم�سارع���ة  واملقاومة، 

اإىل امل�ساهم���ة يف قت���ال القوى 

التكفريية داخل �سورية والعراق، 

م���ا اأف�سل م�رصوعه���ا يف جعل 

ومن�سة  له���ا  »اإم���ارة«  لبنان 

للحرب على �سورية. 

ت�سي���ف تلك اجله���ات، كما 

يفعل »ح���زب اهلل« يف العودة 

اأي  االأ�سا�س���ي،  م�رصوع���ه  اإىل 

حمارب���ة »اإ�رصائي���ل« عند كل 

فاإن »داع�ش«  منعطف يواجهه، 

الت���ي و�سفها بع����ش املحللني 

باأنها »تنظيم ذكي« يعرف متى 

يحارب ومت���ى ينكفىء، �ستعمد 

بعد �سقوط م�رصوع »خالفتها« 

وانهي���ار »اإماراتها« يف �سورية 

والع���راق، اإىل العودة اإىل اأ�سا�ش 

م�رصوعها يف حماربة املقاومة، 

يف تنفي���ذ لالأجن���دة ال�سعودية 

املعَلنة مب�س���اواة »حزب اهلل« 

مع اجلماعات التكفريية، وهو ما 

تناغم معه »تي���ار امل�ستقبل«، 

املقول���ة  ردد  لطامل���ا  ال���ذي 

ب���ني  بامل�س���اواة  ال�سعودي���ة 

»داع�ش« واحلزب.

اأن من  وترى اجله���ات ذاتها 

ال�سذاجة ظ���ن البع�ش اأن االأمور 

خالل االأ�سهر املقبلة �سائرة نحو 

التهدئ���ة يف املنطق���ة، يف ظل 

ال�سع���ودي بامل�رصوع  االلتحاق 

ال�سهيوين، واإن كان ذلك ال مينع 

م���ن الق���ول اإن عي���ون الثالثية 

الذهبي���ة الداخلي���ة »ال�سع���ب 

مفتَّوحة  واملقاوم���ة«  واجلي�ش 

عل���ى مث���ل ه���ذه امل�ساري���ع، 

وهي تق���وم مبا عليه���ا ل�رصب 

اأُ�س�سه���ا ومنعها من روؤية النور، 

اأن »حم���ور املقاوم���ة«  كم���ا 

يحق���ق اإجن���ازات متوا�سلة يف 

املنطقة، وكما قاتل هذا املحور 

التكفرييني ومن خلفهم جمتمعًا، 

�سيقاتل من خمتلف مواقعه �سد 

جديد  »اإ�رصائيلي«  ع���دوان  اأي 

على لبنان، ولن ينفع هذا العدو 

حتالف���ه م���ع ال�سعودية وال مع 

»دواع�سها«.

عدنان ال�صاحلي  

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

»داعش« تالقي التحالف السعودي – »اإلسرائيلي«
في التحضير للحرب الثالثة على لبنان

الترابط واضح بين منع 
تحرير عرسال والفلتان 

التكفيري في عين 
الحلوة والهرولة 

السعودية إلى 
»اإلسرائيلي«

وفد �سعودي رفيع امل�ستوى برئا�سة اأنور ع�سقي يزور العدو يف فل�سطني املحتلة
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فصول المؤامرة على سورية.. واشنطن تستحضر كل قَيمها اإلرهابية )3/1(
�أ�شهر  �ش���نو�ت وخم�شة  بعد خم�س 

على �لأزمة �ل�شورية، تتك�ّشف �ملزيد من 

�حلقائ���ق عن طبيعة �حل���رب و�ملوؤ�مرة 

�لكونية على �لدولة �لوطنية �ل�ش���ورية، 

وعلى �ش���ورية كدولة وكي���ان، تاريخًا 

وحا�رض�ً وم�شتقباًل.

ونظر�ً �إىل �ت�ش���اع خريطة �ملوؤ�مرة 

على �شورية، �لتي حتّولت يف ظل قيادة 

�لرئي����س �لر�حل حاف���ظ �لأ�شد ومن ثم 

�لرئي����س ب�شار �لأ�شد �إىل ق���وة �إقليمية 

كربى موؤّث���رة، كان �مل����رضوع �لذي بد�أ 

�لعم���ل به علي���ه منذ �للحظ���ة �لأوىل 

لندح���ار �لع���دو »�لإ�رض�ئيلي« يف 23 

�أيار ع���ام 2000 عن �جلن���وب �للبناين 

بعد  �لتنفيذي���ة  وت�شارع���ت خطو�ت���ه 

�لنت�شار �ملدوي للمقاومة يف لبنان يف 

حرب متوز - �آب 2006.

�لدول���ة  ��شته���د�ف  خريط���ة  يف 

�لوطنية �ل�شورية ��شُتعملت كل �لأ�شكال 

و�لأ�شالي���ب، و��شُتح����رضت وُت�شتح�رض 

فيه���ا كل ح���روب �ملافي���ات �لدولي���ة 

�لتي  �لإرهابية  و�جلماعات  و�لع�شابات 

�أ�ش�شتها �لوليات �ملتحدة عرب �لتاريخ.

�لبد�ية �لعملي���ة كانت بالتهديد�ت 

�لعلني���ة و�ل�رضي���ة �لت���ي وّجهها ناظر 

كولن  �لأ�شب���ق  �لأمريكي���ة  �خلارجي���ة 

ب���اول �إىل �لرئي�س ب�شار �لأ�شد �إثر �لغزو 

�لأمريك���ي للع���ر�ق يف ني�ش���ان 2003، 

و�إعالن���ه �لتهديدي �ل�رضيح �أن �جليو�س 

�لأمريكية �أ�شحت على �حلدود �ل�شورية، 

ومثل هذ� �لتهديد وّجهه باول �أي�شًا �إىل 

�لرئي����س �للبناين �لأ�شب���ق �إميل حلود، 

فما �متث���ال للقر�ر �لأرعن.. فبد�أت خيوط 

�ملوؤ�مرة ترت�شم باأ�شكال خمتلفة.

لقد �نطل���ق �لعدو�ن عل���ى �شورية 

بخط���ة بعيدة �ملدى، بع���د �أن عجز عن 

ك�رض �إر�دة �ملقاومة يف لبنان، فالعدو�ن 

�لعاملي و�حلرب على �شورية �نطلقا ومّت 

�لتح�شري لهما بده���اء تركي، �لذي كان 

يف �لبد�ي���ة ُيظهر �لت���وّدد نحو دم�شق، 

وبخد�ع قط���ري �شّور نف�ش���ه �أنه قريب 

يف مو�قفه من �شورية، وبتوّدد �شعودي، 

�شاركوزي  ث���م  وبتقرُّب فرن�ش���ا �شري�ك 

نحو �شورية، دون �أن نتحدث عن �لر�أ�س 

�لكبري �لولي���ات �ملتحدة، فخالل خم�س 

�أو �ش���ت �شنو�ت م���ن �ملر�وغة و�لبتز�ز 

و�لتاآمر كانو� يح�رّضون خاللها �لأنفاق، 

�لديني���ة،  و�جلمعي���ات  و�مل�شاري���ع 

وو�جهات من �مل�شايخ و�لإعالميني وما 

ي�شّم���ى رجال �ملجتمع �ملدين و«حقوق 

�لإن�شان«، �لذي���ن مت ��شطيادهم باإتقان 

وبر�ع���ة يف بر�مج �ل�رض�ك���ة و�لتدريب 

�أجل  و�لأممية، من  و�لأوروبية  �لأمريكية 

م�رضوعه���م �ملدمر )�لفو�ش���ى �خلالقة(، 

و�لتي ته���دف يف �لنتيج���ة �إىل تفكيك 

�شورية.

�ل�رضو�س على  بعد ه���ذه �حل���رب 

�شورية، �لتي �ش���ارك فيها حتى بطريقة 

�لإع���الم �ملح�شوب  غري مبا�رضة بع�س 

على جبه���ة �ملقاوم���ة و�ملمانعة، من 

خالل �شا�ش���ات و�شحف �شديقة، جهدت 

وعملت على �بر�ز »معار�شني �شلميني« 

يقيم���ون يف فن���ادق خم�ش���ة �أو �شبعة 

جنوم يف باري����س و��شطنبول وعو��شم 

غربية ع���دة، وبع�شهم ممن���وح جو�ئز 

من جل���ان حقوق �إن�ش���ان �أمريكية، ثمة 

�لكثري م���ن �حلقائق �لتي بد�أت تتك�شف، 

تكيل  ب���د�أت  �ل�شوري���ة  فاملعار�ش���ات 

�لتهامات لبع�شه���ا �لبع�س، وبب�شاطة 

�شار بع�شهم يعرتف���ون باأنهم ل�شو�س 

و�شارقون وحر�مية.

وقد �عرتف���ت �ملعار�ش���ة �ل�شورية 

�شه���ري �لأتا�شي، بع���د �نك�شاف �رضقتها 

ملبلغ 20 ملي���ون دولر من �مل�شاعد�ت 

�ملقدم���ة لالجئ���ني �ل�شوري���ني، �أنه���ا 

لي�شت �لوحيدة �لت���ي �حتفظت لنف�شها 

بهذه �لأم���و�ل، بل كل �أع�شاء »�لئتالف 

�لوطني �ل�شوري �ملعار�س« نالو� �أمو�ًل 

طائلة من �ل���دول �لأوروبية و�ل�شعودية 

وقطر و�لإم���ار�ت، ومل ي�ش���ل �شيئًا من 

تلك �لأمو�ل للتنظيمات �ملعار�شة د�خل 

�شورية، ول حتى لالجئني �ل�شوريني يف 

�خلارج.

و�أك���دت �لأتا�ش���ي �أن برهان غليون؛ 

رئي����س »�لئتالف« �ل�شاب���ق مل يرت�شح 

لرئا�ش���ة »�لئتالف« جمدد�ً نظر�ً �إىل �أنه 

مل ي�شتطع من���ع �أع�شاء »�لئتالف« من 

�رضقة �لأمو�ل �لتي تدفقت بع�رض�ت ورمبا 

مبئ���ات ماليني �ل���دولر�ت.. وقال���ت: �إذ� 

كانو� يريدون )تق�شد زمالءها بالئتالف( 

�لرتكيز على ما قامت به �شهري �لأتا�شي، 

فاإن لديها وثائق تثبت ما قام به �أع�شاء 

»�لئتالف جميع���ًا«، و�إن �شهري �لأتا�شي 

�رضفت 70 ملي���ون دولر على �لالجئني، 

�إل �أنه ح�شل خطاأ يف �لت�شجيل فاختفى 

مبل���غ 20 ملي���ون دولر، وه���ي لي�شت 

م�شوؤولة عن ذلك، وكل ما فعلته )بب�شاطة( 

�أنها ��شرتت عقار�ً يف و��شنطن يتاألف من 

مبنى �شكن���ي وقطعة �أر�س م�شاحتها 10 

�آلف مرت مرب���ع، وتبلغ قيمته 12 مليون 

دولر فقط ل غري.

وقد ه���ددت �شه���ري �لأتا�شي، بف�شح 

ما قام به �أع�شاء »�لئتالف �ملعار�س« 

من �رضقات مالية على �شفحات �لتو��شل 

�لجتماعي، وقالت: كان مبقدورنا حتقيق 

خطو�ت كب���رية �شد نظام �لأ�شد لول هدر 

مئات ماليني �لدولر�ت يف جيوب �أع�شاء 

»�لئت���الف �ملعار����س«، �لذي���ن و�شل 

عدده���م �إىل مئة �شخ�س ب���دون �شبب �أو 

لزوم لهذ� �لعدد.

هذ� �لنموذج من �ملعار�شات �ل�شورية 

�لوطني«،  �ملتمثل مبا ي�شمى »�لئتالف 

مثله يف �ملعار�ش���ات �لأخرى، خ�شو�شًا 

عل���ى م�شت���وى �ملجموع���ات �لإرهابية 

مبختلف ت�شمياتها، ومنهم ما يطلق عليه 

�أمريكي���ًا »�ملعار�ش���ة �ملعتدلة«، �لذين 

تتك�شف يوميًا مدى �رتباطاتهم بالدو�ئر 

�ل�شهيونية و�لأمريكية و�مل�شتعربة..

وللبحث �شلة..

�أحمد زين �لدين

فرق �لإنقاذ تخرج �لأطفال من �لأبنية �ملهدمة نتيجة �صو�ريخ »جبهة �لن�صرة« على حلب                             )�أ.ف.ب.(

قمة موريتانيا: الفراغ العربي في الهاوية
بني قم���ة �ن�شا�س يف م�رض ع���ام 1946، و�لتي 

ح�رضتها �شب���ع دول عربية هي: �شوري���ة، ولبنان، 

و�إمارة �رضق���ي �لأردن، و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، 

و�ململكة �ملتوكلية �ليمنية، و�لعر�ق، بالإ�شافة �إىل 

�لدول���ة �مل�شيفة؛ �ململكة �مل�رضية، وقمة نو�ك�شوط 

�ملوريتانية عام 2016، 70 عامًا عجافًا.

يف تل���ك �لقمة �حت���ار �لقادة بالألق���اب �لتي 

يطلقونه���ا على �أنف�شهم، فت���وىل �لرئي�شان �ل�شوري 

�شكري �لقوتلي، و�للبناين ب�شارة �خلوري، �إخر�جها، 

فكانت �ألقاب �أ�شحاب �جلالل���ة، و�ل�شمو، و�ل�شيادة 

و�لفخامة..

يف تلك �لقمة، مل يوّقع ممث���ل �ل�شعودية، وهو 

ويل �لعه���د �لأمري �شع���ود بن عبد �لعزي���ز، و�مللك 

لحق���ًا، وكان حا�رض�ً وزي���ر �خلارجية �لأمري في�شل 

بن عبد �لعزي���ز و�مللك لحقًا، على �لبيان �خلتامي 

للقمة، لأنه تبني �أن �مللك عبد �لعزيز قد فّو�س ملك 

م�رض ف���اروق للتوقيع عن بالده، مبعنى �أنه مل يكن 

ياأمن لبَنْيه ليوّقعا عن بالده..

يف �لقمة �جلديدة، بعد �شبعني عامًا �لتي �أطلق 

عليه���ا �لبلد �مل�شيف »قمة �لأمل«، ح�رضتها �لدول 

�لعربية ممثلة ب�شبعة قادة فقط، وبروؤ�شاء حكومات 

�أو وزر�ء خارجية �لدول �لأخرى، وكان �لغائب �لأكرب 

و�حلا����رض �شورية، �لتي �شبق كما �أ�شلفنا، �أن جعلت 

للروؤ�شاء و�مللوك �ألقابًا.

�لقم���ة �جلدي���دة كانت باهتة ج���د�ً، و�قت�رضت 

عل���ى يوم و�ح���د، و�شت �شاعات عم���ل فقط، ورمبا 

هذ� �لخت�شار فيه بع����س من حفظ ماء �لوجه، �أما 

�لإعالن �خلتامي فجاء م���ن 13 بند�ً بال طعم، وهي 

ح�شب و�ش���ف دبلوما�شي م�رضي، توؤك���د �أن �لو�قع 

�لعربي ح�شم خروج هذه �لقمة بال قر�ر�ت م�شريية، 

خ�شو�ش���ًا �أن نقاطًا خالفية عديدة حول �لعديد من 

�مل�شاريع ل ميكن �لبت بها يف ظل �لظروف �لر�هنة.

ولع���ل �أبرز ه���ذه �لنقاط �خلالفية ه���ي �لقوة 

�لعربية �مل�شرتكة �لتي تريدها �ل�شعودية باأي ثمن، 

من �أجل م�شاعدتها يف حروبها �لعدو�نية، خ�شو�شًا 

يف �ليمن، �لتي ب���د�أت تدفع �أثمانها غاليًا جد�ً، ومل 

تعد ت�شتطيع حتمله���ا، مما �شيزيد �ل�رض�ع �ملحتدم 

على �ل�شلط���ة يف �لريا�س، حيث بد�أ ويل ويل �لعهد 

ووزي���ر �لدفاع و�مل�ش���وؤول عن �ملل���ف �لقت�شادي 

و�ل�شيا�شة �خلارجية حمم���د بن �شلمان، ي�شعر باأن 

�لثم���ن �لذي �شيدفعه �شيكون غالي���ًا جد�ً، �شو�ء يف 

�مليد�ن �مل�شتعل من �لعر�ق �إىل �شورية �إىل �ليمن �إىل 

ليبيا، و�أخ�شى م���ا يخ�شاه هو وفاة مفاجئة للملك، 

وحينه���ا �شيكون �لثمن كبري�ً ج���د�ً، و�أكرث مما دفعه 

�أبناء ويل �لعهد �لر�حل �شلطان بن عبد �لعزيز.

�ل�شعودي���ة �إذ� كان���ت حاول���ت �أن تطبع هذه 

�لقمة بق���ر�ر�ت حا�شمة مل�شلحتها، �إل �أنها ��شتبقت 

بف�شيحة مدّوية لوزير خارجيتها عادل �جلبري، �لذي 

ل ميث���ل �شيئًا يف �لوزن �ل�شيا�شي �ل�شعودي، حينما 

حاول �أن ير�ش���ي رو�شيا؛ »ب���اأن �لريا�س م�شتعدة 

لعط���اء مو�شكو ح�شة يف �ل����رضق �لأو�شط لت�شبح 

�أقوى بكثري من �لحت���اد �ل�شوفياتي مقابل تخلّيها 

عن �لأ�شد«.

�جلبري تلقى �لرد �لرو�شي �لقوي باإعالن �شريغي 

لف���روف جه���ار�ً �أن �لدعو�ت �إىل تغي���ري �لنظام يف 

�شورية منافقة، و�ملتم�شكون بهذه �ملو�قف لي�شو� �إل 

�أوغاد�ً، �أو رمبا �أنذ�ًل، �أو رمبا ي�شعون �شوب عيونهم 

تدمري �لدول و�ملناطق لتحقيق �أهد�ف نفعية.

باأي ح���ال، كما ر�أى متابعون لهذه �لقمة، فاإنها 

رغم تو��شعها وه�شا�شتها، �إل �أنها حتمل يف طياتها 

بذور نهاي���ة تاأثري »�لكاز« �لعرب���ي، فدبلوما�شية 

�جلبري �لت���ي يقودها بالنيابة عن حممد بن �شلمان 

هي »دبلوما�شية �ل�شقوط �إىل �لهاوية«.

بقي مالحظة �شغرية، وه���ي �أن رئي�س حكومة 

لبنان �أخط���اأ يف حق �لبلد �مل�شي���ف؛ حينما �أعلن 

ع���ن �إقامته يف �ملغرب، ب�شب���ب ما زعم عن جرذ�ن 

يف �لفن���ادق، ورمب���ا بعقد �لقمة حت���ت خيمة يف 

�ل�شح���ر�ء �ملوريتانية فيه من �ل���رد ما يكفي على 

رئي�س حكومة يعجز مع كل حكومته عن حل م�شكلة 

»�لزبالة« يف بلده.

حممد �شهاب

بعد خمس سنوات من األزمة 
السورية بدأ »المعارضون« 
باالعتراف بأنهم لصوص.. 

متهمين بعضهم بعضًا
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¡ �لإرهاب �شي�رضب بع�س �لعو��شم
ق���ال دبلوما�شي عربي ل�»�لثب���ات«، على هام�س 

قمة موريتانيا، �إن �إنذ�ر�ت كثرية �شاخنة ومتقاطعة 

و�شل���ت �إىل بع����س �لعو��شم �لعربي���ة، حتذر من 

هجم���ات �إرهابية �شعبة وموؤملة، كا�شفًا عن حركة 

يف عدد من وز�ر�ت �خلارجية لتحذير مو�طنيها من 

�لذهاب �إىل دول حمددة، لتفادي �لأخطار �لإرهابية، 

ما دفع �لوليات �ملتحدة ودول �أوروبية �إىل �لطلب 

م���ن رعاياه���ا عدم �ل�شف���ر �إىل بع����س �لدول يف 

منطقة �ل�رضق �لو�شط، وهي تركيا ولبنان و�لأردن 

و�ململكة �لعربية �ل�شعودية. و�أو�شح �لدبلوما�شي 

�أن �لإنذ�ر�ت �ل�شاخنة حتدث���ت عن خاليا �إرهابية 

موج���ودة يف �شاحت���ي تركي���ا و�ل�شعودية، وهي 

تخطط لتنفيذ عمليات م�شلّحة �شعبة ونوعية �شد 

رموز �لنظام وم�شاحل���ه، وم�شالح �لدول �لغربية؛ 

من �شفار�ت و�رضكات وقو�عد ع�شكرية، م�شري�ً �إىل �أن 

�لتحذير �لأمريكي من عمليات م�شلحة يف �لريا�س 

حتديد�ً يوؤكد معرفة و��شنطن بتحركات �لإرهابيني، 

ما يعني �أن هناك قوى حت���رّك خاليا �ملجموعات 

�لإرهابية يف �جلهة �لتي تختارها.

¡ »ع�شقي« ينفّذ تعليمات بن �شلمان
اأّكد م�سدر �سيا�سي خليجي اأن �سابط اال�ستخبارات 

ال�سعودي ال�س��ابق اأنور ع�سقي يتحرك ويتحدث منذ 

فرتة با�س��م االأمري حممد بن �س��لمان، وهو ميثله يف 

رب��ط اخلي��وط مع  ق��ادة الع��دو، لدعمه يف ال�س��عي 

للإم�س��اك باحُلكم خلفًا لوالده، م�س��تغربًا احت�سان 

رام اهلل ومرافقة قيادات فل�سطينية له يف اجتماعاته 

املتزايدة مع القيادات »االإ�رسائيلية«. ولفت امل�سدر 

اإىل اأن التق��ارب ال�س��عودي - »االإ�رسائيل��ي« ت��زداد 

وتريت��ه كلما �س��ّعدت الريا�ض من حتري�س��ها على 

اإي��ران وح��زب اهلل، يف وق��ت ت���رّس عل��ى موا�س��لة 

العن��ف يف �س��ورية، ل���رسف االأنظار عما متار�س��ه 

كات مل تعتد 
ّ
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية م��ن حت��ر

عليه��ا االأمة العربي��ة، واأخطر ما فيه��ا اأن الريا�ض 

تق��ود اأنظمة عربي��ة لتمرير حّل ت�س��فوي للق�س��ية 

لة الغطاء لتحالف »اإ�رسائيلي« مع  الفل�سطينية، م�سكِّ

»حمور االعتدال العربي«.

¡ غرفة عمليات �شد �ملقاومة
�أف���ادت تقارير ��شتخبارية �أن هن���اك خاليا نائمة 

يف �ل�شاحة �للبناني���ة، مهمتها تزويد »�إ�رض�ئيل« 

مبعلومات عن �ملقاومة �للبنانية، يف �إطار �لتعاون 

�لأمن���ي �ملتعاظم بني نظام يف دولة عربية كبرية 

و»�إ�رض�ئي���ل«. وك�شف���ت �لتقاري���ر �أن هناك غرفة 

عمليات جت�ش�شي���ة د�خل �شفارة تل���ك �لدولة يف 

لبنان، ت�رضف على هذه �خلاليا، وتعمل على جتنيد 

مرتزقة ل�شتخد�مهم يف حال �ندلعت مو�جهة بني 

»�إ�رض�ئيل« وحزب �هلل، و�لتح�شري لعمليات تفجري 

�إرهابية يف �ل�شاح���ة �للبنانية، يف �إطار �ملخطط 

�لإرهاب���ي ل����رضب �ل�شتق���ر�ر يف ه���ذه �ل�شاحة، 

و�لتحري�س على حزب �هلل.

¡ �حتفلو� با�شتقالل �أمريكا.. ووطنهم حمتل
املتمول��ن  بع���ض  رعاي��ة  متابع��ون  ا�س��تغرب 

يف  االأمريكي��ة  القن�س��لية  حف��ل  الفل�س��طينين 

القد���ض احتف��اء بعيد ا�س��تقلل الوالي��ات املتحدة، 

يف وق��ت ي�س��ّمون اآذانه��م ع��ن رعاي��ة احتف��االت 

يف  والتعليمي��ة  اخلريي��ة  والهيئ��ات  املوؤ�س�س��ات 

ال�س��احة الفل�س��طينية، ويحتكرون ال�سوق والرثوات 

وال���رسكات الرابحة وينهبون االإعانات ويقب�س��ون 

العموالت على احتلف ميادينها. و�ساأل املتابعون 

الفل�س��طينيون: هوؤالء الذين رعوا احتفال القن�سلية 

االأمريكي��ة بالقد���ض احتفاء با�س��تقلل االأمريكان، 

اأال يفكرون با�س��تقلل فل�س��طن، وتطلعات �س��عبها 

باالحتفال م�س��تقبل بهذا اال�س��تقلل؟ بالتاأكيد ال، 

فهم ال يفطنون ذلك، بل هم يعرقلون م�سرية ال�سعب 

نحو احلرية واال�ستقلل.

موضوع الغالف

�لنق���الب  لي���ل  بع���د  »م���ا 

�لع�شكري يف تركيا لن يكون ُحكمًا 

كما قبله؛ فدم�شق �أول �مل�شتفيدين 

من تد�عيات هذ� �لنقالب، و�شن�شهد 

ميد�ني���ة هامة وغري  م�شتج���د�ت 

م�شبوق���ة يف �شورية قب���ل نهاية 

لدبلوما�ش���ي  تعلي���ق  �لع���ام«.. 

غربي يف �لعا�شمة �لأردنية عّمان 

على م�شه���د ليل���ة �خلام�س ع�رض 

م���ن مت���وز يف تركيا، ناق���اًل عن 

م�شوؤول رفي���ع �مل�شتوى يف جهاز 

�لأمن �لأمل���اين، تاأكيده �أن �لرئي�س 

�ل�شوري ب�شار �لأ�شد جّهز »�رضبات 

��شرت�تيجية« لأعد�ئه مقابل �إف�شال 

و�لإير�نية  �لرو�شية  �ل�شتخب���ار�ت 

�لنقالب �لع�شكري �لذي كاد ُيطيح 

برجب طي���ب �أردوغ���ان، يف وقت 

�س  يرتقب �لنظ���ام �ل�شعودي بتوجُّ

تد�عيات هذ� �لنقالب على �ل�شاحة 

�ل�شورية، يف ظل �نغما�س �أردوغان 

مبو�جهة �أزم���ة د�خلية خطرية قد 

متت���ّد ل�شن���و�ت، �شُتق�شي���ه حتمًا 

�إكم���ال دوره بدع���م م�شلحي  عن 

�ل�شوري���ة«، حتديد�ً  »�ملعار�ش���ة 

يف حل���ب، خ�شو�شًا بع���د تقاربه 

�لالفت مع مو�شك���و، و�لذي تز�من 

م���ع �شح���ب »م���زدوج« مفاجئ 

من  �أت���ر�ك  ��شتخباريني  ل�شب���اط 

جبهات �أ�شا�شي���ة يف �ملدينة، كما 

لر�جمات �شو�ريخ �أمريكية من نوع 

�لرتكية  �حل���دود  عن  »هيمار�س« 

مع �شورية، كانت �أنقرة قد ن�شبتها 

وفق �تفاق ����رضي مع و��شنطن يف 

�شهر �أيار �ملا�شي.

وتز�منًا مع م���ا �أوردته تقارير 

�شحافي���ة �أرجعت ف�ش���ل �لنقالب 

�لع�شك���ري يف تركي���ا �إىل دور هام 

لال�شتخب���ار�ت �لإير�نية، عرب �إبالغ 

�أردوغ���ان قبيل �أرب���ع �شاعات من 

وقوع���ه، ر�فق���ه م���وؤ�زرة رو�شي���ة 

لفت���ة �شاهمت �أي�ش���ًا يف �إف�شاله، 

ويف مقاب���ل ما ك�ش���ف عنه خرب�ء 

ع�شكري���ون رو�س و�ك���ب معلومات 

�ملحلل �لرو�ش���ي فالدميري موخني، 

حيث رّجح �إذع���ان �أردوغان لطلب 

�إير�ين - رو�شي ب�»ف�شخ« �لتعاون 

�لع�شكري مع �ل�شعودية حيال توريد 

�لأ�شلحة �إىل م�شلحي �ملعار�شة يف 

�شورية، لفت���ت معلومات لكربيات 

�ل�شحف �لغربي���ة، �إىل �أن م�شوؤويل 

�ل�شع���ودي ز�دو� من وترية  �لنظام 

نظر�ئهم  �لأمني���ة مع  �جتماعاتهم 

»�لإ�رض�ئيلي���ني« ب�ش���كل كبري يف 

�لفرتة �لأخرية، كان �آخرها �جتماع 

�شّم �شباطًا من �أجهزة ��شتخبار�ت 

�جلانب���ني يف �شفد مع ق���ادة من 

»جبهة �لن�رضة«.

معلوم���ات �شحفي���ة رو�شي���ة 

للكات���ب  تقري���ر  م���ع  تقاطع���ت 

�لأمريك���ي بي���ل ف���ان �وك���ني يف 

موق���ع »wsws«، رّجحت �نقالب 

�ل�ش���ورة ب�شكل كب���ري يف �شورية 

عق���ب �لنقالب �لع�شكري يف تركيا. 

�لكات���ب �ل���ذي �أّك���د م�شاركة كبار 

�ل�شباط �لأت���ر�ك �ملو�لني للوليات 

�لنقالبية،  �ملتحدة يف �ملحاول���ة 

بينهم قائد قاعدة �جنرليك �جلوية، 

لف���ت �إىل �أن للرئي�س �أوباما �شلعًا 

فيها، وهو كان يريد روؤية �أردوغان 

ميت���ًا قبل �إنقاذه م���ن قَبل �لرو�س، 

�أ�ش���ار �إىل �أن  وف���ق تعب���ريه. و�إذ 

»�إف�ش���ال« �لنق���الب �شيكون ثمنه 

تقارب���ًا تركي���ًا »��شرت�تيجيًا« مع 

�لف���رتة �ملقبلة،  و�إير�ن يف  رو�شيا 

مقابل مزيد من �لتوتر مع و��شنطن، 

ك�شف �وكني �أن �أردوغان كان يتوقع 

»طعن���ة« �أمريكية يف ظهره، �شيما 

�أنه �طلع على تقرير ملوقع »فورين 

بولي�شي« يف منت�شف �شهر حزير�ن 

�ملن����رضم، ت�شّمن �إ�شارة جون حنا؛ 

�لقوم���ي ملعاون  �لأمن  م�شت�ش���ار 

�لرئي����س �لأمريك���ي �ل�شاب���ق ديك 

ت�شين���ي، �إىل �نق���الب ع�شكري بات 

و�شي���كًا على حكم �أردوغان، و��شفا 

�إياه ب�«�لرجل �خلطري على �ل�رضق 

�لأو�شط و�أوروبا، و�لوليات �ملتحدة 

ب�شكل خا�س«.

رّجح���ت  بالأم���ر،  وربط���ًا 

هيئة  لرئي�س  �ل�شابق���ة  �مل�شت�شارة 

�لأركان �لأمريكي���ة �مل�شرتكة؛ �شارة 

�شاي���ز، �أن يتطور �لتق���ارب �لرتكي 

مع رو�شي���ا ب�ش���كل ت�شاعدي عقب 

�لنق���الب �لع�شك���ري �ل���ذي �أف�شله 

�ليوم«،  حلف���اء  �لأم�س  »خ�ش���وم 

ما �شيوؤث���ر ب�شكل كب���ري على �شري 

�لعملي���ات �لع�شكري���ة يف �شورية، 

حتديد�ً يف حلب، حيث لعب �أردوغان 

دور�ً كبري�ً يف دعم ورعاية م�شلحي 

�ملعار�ش���ة �ل�شورية �ش���د �لرئي�س 

ب�شار �لأ�شد، تلبي���ة لأو�مر و��شنطن 

وحلفائه���ا، كا�شفة �أن���ه �إ�شافة �إىل 

»�جلائ���زة �لثمينة« �لت���ي تلّقفها 

�لأ�ش���د ج���ر�ء غرق خ�شم���ه �للدود 

يف مو�جه���ة تد�عيات �لنقالب، فاإن 

�أخرى تبدو بانتظاره نتيجة  جائزة 

»خطر د�هم« بات يته���دد �لعائلة 

��شتناد�ً  �ل�شعودية �حلاكم���ة، وذلك 

�أمريكية..  ��شتخباري���ة  تقاري���ر  �إىل 

وكانت �شايز ك�شفت يف تقرير لها يف 

�شحيف���ة »ذ� �تلنتيك« حتت عنو�ن 

�أن  �ل�شعودية«،  »�ل�شتعد�د لنهيار 

و��شنطن بد�أت فع���اًل بالتح�رضُّ ملا 

بعد �نهيارها، م�شبوقًا بتقرير مماثل 

يف »نيوي���ورك تامي���ز«، نق���ل عن 

مارتن �نديك؛ م�شاعد وزير �خلارجية 

�ل�شابق قول���ه �إن »�ل�شعودية باتت 

�أمريكي  بخي���وط خمط���ط  ت�شع���ر 

لإ�شقاط نظامها«.

وعلى وقع ترجيح موقع »ديبكا 

�لإ�رض�ئيلي« �أن يبد�أ �جلي�س �ل�شوري 

وحزب �هلل وقو�ت �أخرى ب�شّن هجوم 

�شام���ل عل���ى م�شلحي حل���ب، بعد 

�شيطرته���م على طري���ق �لكا�شتيلو 

و�إطباق �حل�ش���ار على �ملدينة، نقل 

�ملوقع عن م�شوؤولني ع�شكريني كبار 

يف تل �أبيب، توّج�شهم من معلومات 

��شتخباري���ة ت�شمن���ت »�رضب���ات 

جّهزه���ا �لأ�شد ون����رض �هلل يف لقاء 

جمعهم���ا موؤخر�ً«، ق���د ُتتوَّج بقر�ر 

�حل�شم �لع�شك���ري يف غ�شون �شهور 

�أربعة.

ماجدة �حلاج

السعودية في خطر.. 
ضربات »استراتيجية« لألسد مقابل إنقاذ أردوغان

االستخبارات اإليرانية 
والروسية نّبهت أردوغان 
من االنقالب قبل ساعات 

قليلة من بدايته

�جلي�ش �ل�صوري �صي�صّن هجوماً �صاماًل على م�صلحي حلب بعد �ل�صيطرة على طريق �لكا�صتيلو                                              )�أ.ف.ب.(
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عبد الله العيسى.. وأغنية 
»َعُطونا الطفولة«

 

اللبناني����ة  احل����رب  خ����ال 

رميي  املمي����زة  الطفلة  اعتل����ت 

البنديل امل�����رح تغني »َعُطونا 

الطفول����ة«.. وقف احلا�رون يف 

والدموع  ي�صفقون،  الأم�صية  تلك 

متلوؤهم، مل����ا حملته كلمات تلك 

الأغنية من مع����اٍن موؤثرة بقيت 

داخل القاعة م����ن دون اأن ترتك 

املتحاربني  نفو�����س  اأثره����ا يف 

خارج القاعة.

وقب����ل ع����ام وقف����ت الطفلة 

ال�صورية الربيئة غنى بو حمدان 

تغن����ي ذات الأغني����ة »َعُطون����ا 

الطفول����ة« امل�صلوبة يف �صورية 

على يد خل����ط غريب عجيب من 

ذبح  دميقراطي����ات  اآف����اق  �ُصذاذ 

الأبرياء ون����كاح ال�صبايا. يومها 

 THE« وق����ف جمهور برنام����ج

VOICE KIDS« ي�صّفق بحرارة 
وهو يبكي ح����ال �صورية واأهلها 

والطفول����ة الذبيحة فيها، واأي�صًا 

م����ن دون اأن ت����رتك اأث����راً ُيذكر؛ 

فا�صتمر القتل والذبح با�صم الدين 

واآخر  والدميقراطي����ة،  واحلري����ة 

�صحاياها الطفل الفل�صطيني عبد 

اهلل العي�صى ابن ال�12 ربيعًا، من 

خميم حندرات يف حلب ال�صهيدة 

ذبحت����ه  وال����ذي  وال�صاه����دة، 

جمموعة اإرهابي����ة �صّمت نف�صها 

زوراً با�صم »نور الدين الزنكي«، 

على م����راأى و�صمع العامل اأجمع، 

من دون اأن يتج����اوز م�صهد نحر 

الإدانة  عب����ارات  العي�صى  الطفل 

 والدموع والقلق. والتح�ررُّ

اإذا كان����ت �صط����ور املق����ال ل 

تّت�ص����ع �رح����ًا يف ال�صتفا�صة 

عم����ا تعرّ�س ويتعر�س له اأطفال 

فل�صط����ني م����ن عملي����ات القتل 

����د، لك����ن الواج����ب يحتم  املتعمَّ

القول اإن الطفول����ة االفل�صطينية 

 القريب  اليوم، كم����ا بالأم�َص����نينْ

والبعي����د، مل تغب ع����ن م�صل�صل 

ال�صته����داف املبا�����ر على مدار 

عقود الق�صي����ة، وتاريخ مطادرة 

تل����ك الطفول����ة الربيئ����ة �صياقه 

طويل، و�صواهده كثرية عرب �صتى 

و�صائل القتل، باإطاق النار العمد 

تارة )حممد الدرة وفار�س عودة(، 

اأو احلرق طوراً )حممد اأبو خ�صري 

وحمم����د الدواب�ص����ة واأ�رته(، اأو 

الق�صف اجلوي والربي والبحري، 

اأو الغ����رق يف البح����ار بحثًا عن 

الأمن والأمان يف دول تفتقد هي 

بدورها لذاك الأمن والأمان.

يا ُترى لو �صاألنا رميي البنديل 

وجنى بو حمدان، بعد اأن �صاهدا 

ذبح الطف����ل الفل�صطيني عبد اهلل 

العي�صى: هل هما نادمتان اأنهما 

غنتا »َعُطونا الطفولة«؟ اجلواب: 

هن����اك يف فل�صط����ني و�صوري����ة 

والعراق واليمن وليبيا..

رامز م�صطفى

�صمن خمطط اخلداع الأمريكي، 

وب�صبب ف�صل املعار�صات ال�صورية 

يف م���ا ي�صمى الئت���اف ال�صوري 

املعار�س، وبقية الأ�صماء املرتبطة 

بال���دول الإقليمية الدولية كاأذرع 

�صورية،  �صيا�صية وتخريبي���ة يف 

يّتج���ه الأمريكيون ملخطط خادع 

ومك�صوف ي�صته���زئ بعقول الراأي 

الع���ام، ويرتكز على قاعدة تغيري 

التكف���ريي واإعطائه  ا�صم الوح�س 

لقب���َا وا�صم���َا و�صع���اراَ و لبا�صَا 

جديداَ ي�صبه اإلبا�س الأفعى لبا�س 

الراق�صة احل�صناء!

يجهد الأمريكيون لإيجاد ذراع 

ع�صكرية له���م يف امليدان ال�صوري 

يوازن اجلي�س ال�ص���وري وحلفائه، 

واأن يكون غري مو�صوف بالإرهاب 

املتح���دة  الأمم  حددت���ه  ال���ذي 

بعدما  و»الن����رة«،  ل�»داع�س« 

حم���ت اأم���ريكا بقي���ة التنظيمات 

الإرهابي���ة، م���ن »حرك���ة ن���ور 

الدين زنكي« الت���ي ذبحت الطفل 

الإ�صام«  و»جي����س  الفل�صطيني، 

و»جي�س الفتح«، واأمثالهم، وتريد 

اأم���ريكا يف عملية تزوي���ر دولية 

مف�صوح���ة اأن تزّور اإخ���راج القيد 

الإرهاب���ي ل�»الن����رة« وتب���ّدل 

ا�صمه���ا، لت�صّكل مع داع�س »احتاد 

dem o  للتكف���ري الدميقراط���ي«

crat coalition atoneo

ment) dca(، اأو »جبه���ة الذبح 
املعت���دل والناع���م«، والهدف هو 

اأن ت�صب���ح »الن����رة« - ف���رع 

»القاع���دة« يف ب���اد ال�ص���ام - 

جبهة معار�ص���ة �صيا�صية �صورية 

ذراعًا ع�صكرية ت�رّع وجود  متلك 

�صورية  والتكفريي���ني يف  الإرهاب 

ا�صتيع���اب  ث���م  اأوىل،  كخط���وة 

انتهى  الت���ي  »داع�س«  عنا����ر 

بداأت  والت���ي  ووظيفتها،  دوره���ا 

الع���راق و�صورية، ومن  تنهزم يف 

ثم تب���داأ »الربوباغندا« الإعامية 

ا�صت�صام »الدواع�س« من كل  عن 

اجلن�صيات حتت عن���وان »املغرّر 

احلف���اظ على  بهم« و»����رورة 

العي�س امل�ص���رتك« و»منع الفتنة 

املذهبية« و»امل�صاحلة الوطنية«، 

خة،  وغريها من امل�صطلحات املفخَّ

والتي اإن قبلنا بها ر�صينا بو�صع 

يف  النا�صفة  التكفريي���ة  العب���وة 

اأوطاننا لتنفجر يف حلظة حتددها 

اأمريكا لتنجز م�روعها التق�صيمي 

اأو  الأو�صط اجلديد  ى ال�رق  امل�صمَّ

الكبري.

�صت�صبح »الن�رة« بن�صختها 

رة تنظيم���ًا �صوريًا �صيا�صيًا،  املزوَّ

و�صُيفر�س عل���ى ال�صعب ال�صوري 

واجلي�س والدولة اأن يقبلوه �ريكًا 

يف احلك���م، ومن ثم ا�صتيعابه يف 

والأمنية  الع�صكري���ة  املوؤ�ص�صات 

واحلكومية ليفّجرها ويحتلها من 

اأكرث  الداخل، بعد عج���زه وف�صله 

م���ن خم�س �صنوات م���ن تدمريها 

من اخلارج يف احل���رب العاملية 

املعَلنة على �صورية وحلفائها.

هل تتغري طبيع���ة الأفعى اإن 

ا�صم »فوفو«؟ وهل  اأطلقنا عليها 

تتغري حرمة اخلم���ر اإن و�صعناه 

يف عبوة »البيب�ص���ي« اأو اأطلقنا 

عليه ا�صم ع�صري العنب؟

ه���ل يتغرّي الزنا الذي ميار�صه 

ا�صم  اأطلقنا عليه  اإن  التكفرييون.. 

»جهاد النكاح«؟

ه���ل يتغ���ري الذبح م���ن فعل 

التوح����س.. اإن قلن���ا عنه مداعبة 

الرقبة بال�صكني؟

املتوح�س  التكف���ريي  الإرهاب 

يحم���ل فك���راً يعتمد عل���ى القتل 

والرتهي���ب وال�صب���ي والغت�صاب 

وتكفري كل النا�س، وقد مار�صه يف 

نيجرييا مع اأن ا�صمه »بوكوحرام«، 

ومار�ص���ه يف باد الع���رب با�صم 

و»اأن�صار  و»الن�رة«،  »داع�س« 

�صين���اء،  يف  املقد����س«  بي���ت 

تون�س،  ال�ريع���ة« يف  و»اأن�صار 

و»داع����س« يف فرن�ص���ا واأملانيا 

وال�صعودية ولبنان..

تفّجر  الإرهابية  »الن����رة« 

يف ال�صام، وتذبح يف لبنان جنود 

اجلي�س اللبناين، ثم تذهب للعاج 

»الإ�رائيليني«  ال�صهاين���ة  عند 

يف اجلولن، ف�»الن�رة« مطلوبة 

للمحا�صب���ة يف �صورية بجرميتني 

مع  والتعاون  العمال���ة  ثابتتني: 

اأي اخليانة  العدو »الإ�رائيلي«، 

القتل  العظم���ى، وكذلك جرمي���ة 

والتكفري يف  والتدم���ري  والذب���ح 

�صورية.. فه���ل ت�صقط العقوبة عن 

القات���ل اأو املج���رم مبجرد تزوير 

هويته اأو تغيري ا�صمه؟

م���اذا لو غرّينا ا�ص���م الرئي�س 

الأمريك���ي اأو الفرن�صي اأو اأي ملك 

اأو اأمري عرب���ي واأطلقنا عليه ا�صم 

اأب���و بك���ر البغ���دادي اأو اأبو عمر 

ال�صي�صاين.. فهل ي�صبح اإرهابيًا؟

ماذا لو اأطلقنا ا�صم اأبو حممد 

املر�صح اجلمهوري  اجلولين على 

ترامب، ه���ل �صتحا�صبه اأمريكا، اأو 

تنتخبه رئي�صًا؟

تغيري الأ�صماء لن يغرّي امليدان 

ول املفاو�صات، ولن يبّدل هزمية 

امل����روع الأمريكي و»الوهابي« 

- ال�صهيوين، و�صيبقى الأمريكيون 

يبحثون عن ثقب يف جدار حمور 

املقاوم���ة للنفاد للداخل واإ�صقاط 

�صوري���ة ابت���داء، وبعدها كل دول 

وح���ركات وجمتمع���ات حم���ور 

املقاومة، فاحلذر واجب، واحلكمة 

والتعق���ل مطلوبان، وم���ا الن�ر 

اإل �صرب �صاع���ة.. فلننتظر ونقاوم 

املوجة الثانية املعّدلة من احلرب 

الأمريكية، و�صننت�ر اإن �صاء اهلل.

د. ن�صيب حطيط

اإلرهــاب يغــّير اسـمـــه

)DCA( النصرة« و»داعش«.. اتحاد التكفير الديمقراطي«

تغيير األسماء لن يؤثر 
على الميدان وال المفاوضات.. 

فلننتظر ونقاوم الموجة الثانية 
المعّدلة من الحرب األميركية

العقوبة ال ت�سقط عن املجرم مبجرد تغيري ا�سمه
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يوم���ًا بعد ي���وم، وكلم���ا ازداد بط�س 

اأردوغان يف الداخل وترهيبه للمعار�صني 

بع���د حماولة النق���اب الفا�صل���ة، ازداد 

ال�رخ بني الأت���راك والأوروبيني، وبينهم 

وبني الأمريكيني، ولأول م���رة منذ �صقوط 

الحتاد ال�صوفيات���ي ولغاية اليوم يعي�س 

حلف الناتو و�صع���ًا �صعبًا، حيث و�صلت 

حّدة النق�صام وعدم الثقة بني اأع�صائه اإىل 

درجة غري م�صبوقة.

يته���م الأتراك املوال���ون لرجب طيب 

اأردوغ���ان الولي���اِت املتح���دَة الأمريكية 

بال�صل���وع يف حماولة النق���اب، اأو على 

الأق���ل معرفته���ا ب���ه، ويعت���ربون قاعدة 

ل�»املوؤامرة«،  الرئي�ص���ي  املركز  اجنرليك 

ويف رّد �ري���ح عل���ى الأمريكي���ني، قام 

الأت���راك بقطع الكهرباء ع���ن تلك القاعدة 

الت���ي ي�صتعملها الأمريكي���ون يف حربهم 

�صد »داع�س«، واإغاق الطرق منها واإليها، 

واإغاق جمالها اجلوي.

وموؤخراً، نقلت �صحيفة »يني �صفق« 

املوالي���ة للحكومة، ع���ن م�صدر  الرتكية 

ع�صك���ري ترك���ي اأن اجل���رال الأمريك���ي 

املتقاع���د ج���ون اإف. كامب���ل؛ قائد قوات 

امل�صاع���دات الدولية ال�صابق لإر�صاء الأمن 

الراأ����س  ه���و   ،»ISAF« اأفغان�صت���ان يف 

املدّب���ر واملنّظم لعملية النقاب، واأنه زار 

قاعدة اجنرليك مرت���ني ب�صكل �رّي، واأنه 

مّت حتوي���ل مبالغ مالية �صخمة عن طريق 

فرع  من   ،CIA الأمريكي���ة ال�صتخب���ارات 

»م����رف اأفريقيا املتح���د« يف نيجرييا 

اإىل تركيا لدع���م النقاب، ول�راء ولءات 

ال�صباط الأتراك. وت�ص���ري ال�صحيفة اإىل اأن 

�رف الأموال مّت بناًء على درا�صة م�صرتكة 

اأجريت يف الن�ص���ف الثاين من عام 2015، 

بالتعاون بني الأمريكيني و�صباط تابعني 

لفتح اهلل غول���ني، تهدف اإىل معرفة ميول 

واأ�ص���ول و�صخ�صي���ات جمي���ع ال�صب���اط 

العامل���ني يف اجلي�س الرتك���ي، لإغرائهم 

وا�صتمالتهم.

وبغ�س النظر عن مدى �صحة التهام، 

الذي نف���ى الأمريكي���ون م���راراً معرفتهم 

امل�صبقة به، اأو امل�صاركة فيه، فاإن العاقات 

الأمريكي���ة الرتكية، والعاقات الرتكية مع 

احللفاء يف حلف الناتو ب�صكل عام مل تكن 

يف اأح�صن حالتها قبل النقاب، ولن تكون 

كذلك بعده، خ�صو�صًا يف ظل اإ�رار الأتراك 

على املطالبة بت�صليم فتح اهلل غولن، وهو 

اأمر من ال�صعب على الأمريكيني القيام به، 

مهما كانت الأهمية ال�صرتاتيجية لرتكيا.

يف الواق���ع، تعّق���دت العاق���ات بني 

اأع�صاء حل���ف الناتو يف ال�صنوات الأخرية 

كنتيج���ة للحرب ال�صوري���ة، فالأوروبيون 

تعر�ص���وا لابت���زاز الرتك���ي يف مو�صوع 

اتهام���ات عّدة لرتكيا  الاجئني، و�صدرت 

بدعم الإرهاب. اأما الأمريكيون فكانوا اأكرث 

�راح���ة؛ ففي مقابلة الرئي����س الأمريكي 

ب���اراك اأوباما يف »ذي اأتانتيك«، بعنوان 

»عقيدة اأوباما«، و�صف الرئي�س الأمريكي 

اأردوغان باأنه  نظريه الرتكي رجب طي���ب 

ا�صتخدام  ويرف����س  وا�صتب���دادي،  »فا�صل 

جي�صه ال�صخم جللب ال�صتقرار ل�صورية«.. 

كما ميكن الإ�صارة اإىل املفاو�صات ال�صعبة 

التي قادها الأمريكيون مع الأتراك للح�صول 

عل���ى موافقتهم عل���ى ا�صتخ���دام قاعدة 

اجنرلي���ك ل����رب »داع����س« يف �صورية 

والعراق، واأخرياً ولي�س اآخراً، الوعود التي 

الأمريكي جون  قطعها وزي���ر اخلارجي���ة 

كريي لإغاق احل���دود الرتكية - ال�صورية 

اأمام »داع�س«، ومل ي�صتطع اأن يح�صل من 

الأتراك على اأي منها.

فم���ا ه���و م�صري حل���ف النات���و بعد 

والتهامات  الفا�صل���ة  النق���اب  حماولة 

الرتكية لاأمريكيني؟ ومن امل�صتفيد؟

- الأكي���د اأن تركي���ا لن تك���ون ركنًا 

اأ�صا�صي���ًا ُيرك���ن اإلي���ه يف ا�صرتاتيجيات 

حل���ف الناتو يف ال�رق الأو�صط يف املدى 

املتو�ص���ط والق�ص���ري، وميك���ن اأن ن�صه���د 

خافات بني تركي���ا واأع�صاء حلف الناتو، 

خ�صو�صًا مع الأوروبيني، نتيجة انتهاكات 

حقوق الإن�صان امل�صتمرة.

- قد يتذرع الأتراك مبحاولة النقاب 

الفا�صل���ة لبتزاز اأع�صاء احللف، وقد يكون 

اآن الأوان لأردوغ���ان لانتقام من حلفائه 

الأوروبي���ني يف حلف الناتو، الذين رف�صوا 

دخول تركيا اإىل الحتاد الأوروبي، وخذلوه 

���ل الع�صكري يف  م���راراً يف مو�صوع التدخرُّ

�صوري���ة واإن�صاء املنطقة الآمنة، كما ياأخذ 

الأتراك على اأع�صاء التحالف الدويل لقتال 

»داع����س« دعمهم لاأكراد وتعزيز نزعتهم 

النف�صالية.

وهك���ذا، يف خ�صم هذا امل�صهد املعّقد، 

ميكن القول اإن اأول املت�ررين من حماولة 

النق���اب الفا�صلة �صيكون حل���ف الناتو، 

بينم���ا امل�صتفيد الأكرب م���ن ذلك قد يكون 

الرئي����س الرو�صي فادمي���ري بوتني، الذي 

يهّمه عرقلة م�صاعي تو�صيع حلف الناتو، 

الذي يتم���دد ليطّوق رو�صيا، ويقوم بن�صب 

بطارايات الدف���اع ال�صاروخي يف اأرا�صي 

اأوروب���ا ال�رقي���ة، فكلما �صع���ف احللف، 

ارت���اح الرو�س وارتبك���ت اأوروبا، والعك�س 

�صحيح.

لي�س م���ن املوؤكد اأن اأردوغان قد يغرّي 

�صيا�صت���ه ال�صورية ويقبل بحل �صوري كما 

يريده النظام وحلف���اوؤه، لكنه على الأقل 

�صيكون حمَرجًا يف عاقاته اخلارجية مع 

والأوروبيني، وحمَرجًا  الأمريكيني  حلفائه 

يف الداخل الذي يحتاج اإىل اإدارة واهتمام 

غري م�صبوَقني، لذا لن يك���ون اأمامه �صوى 

الذهبية  الفر�صة  الذين �صينتهزون  الرو�س 

لحت�صان���ه وتقوي����س حل���ف الناتو من 

الداخل.

لقد بات حلف الناتو حمَرجًا بالو�صع 

الرتك���ي الي���وم، فخروج اأنق���رة من حلف 

الناتو �صيقّو�س م�صتقبل���ه، بينما بقاوؤها 

فيه �صُيدخل النق�صام اإىل احللف، و�صي�صع 

الناتو على  ا�صرتاتيجي���ة تو�صيع حل���ف 

املحك.. املوؤكد اأن فادميري بوتني �صيلتقط 

تلك الفر�صة الذهبية، ولن يفّوتها. 

د. ليلى نقول

ف�صلت حماولة النقاب الع�صكري الأخري يف تركيا 

�صد »حزب العدالة والتنمية«، الذي كان يعمل ليتزّعم 

قي���ادة العامل العرب���ي والإ�صامي كحرك���ة اإ�صامية 

معتدل���ة متبناة من حرك���ة »الإخوان امل�صلمني« يف 

العامل، وقد ج���اء توقيت النقاب يف ظروف �صيا�صية 

معّق���دة ميرّ بها اأردوغان، ال���ذي كان يتغّنى ب�»�صفر 

امل�ص���كات«، وهو يعاين الآن العدي���د من امل�صكات 

ال�صيا�صية على امل�صتوى الداخلي، يف جتّدد حربه �صد 

ح���زب العمال الكرد�صتاين عل���ى احلدود، ويف الداخل 

الرتكي، وتعررُّ�س الأمن يف تركيا للعديد من العمليات 

الإرهابية الت���ي يتبناها »داع����س«، التي يحت�صنها 

النظام الرتك���ي، ويف �صيا�صته اخلارجية التي اأدخلته 

يف نف���ق احلرب �ص���د النظام ال�ص���وري، والتي فتحت 

علي���ه امل�صكلة الكردية يف ال�صم���ال ال�صوري، عدا عن 

م�صاكله مع الحتاد الأوروب���ي، الذي يقف عائقًا دون 

دخول اأنقرة اإليه. 

م�صكل���ة تركي���ا الأ�صا����س هي مع اأم���ريكا، التي 

وقف���ت يف وجه تركي���ا ومنعتها من اإيج���اد املنطقة 

العازل���ة حلماية حدودها، وجلعله���ا منطقة ع�صكرية 

للمعار�ص���ة، ومل�صاندته���ا بغطاء ج���وي �صد اجلي�س 

ال�ص���وري وطائراته، ودعمها الأك���راد يف �صورية، ومن 

خال »قوات �صوري���ة الدميقراطية« والعتماد عليهم 

يف مواجه���ة »داع�س« يف الرّق���ة، واحل�صكة ومنطقة 

ودير الزور، والذين اأ�صبحوا قوة ع�صكرية ل بد من اأخذ 

خ�صو�صيته���م الكردية بعني العتب���ار يف اأية ت�صوية 

مرتَقبة للو�صع يف �صورية.

تعددت الآراء حول اجلهات الداعمة لهذا النقاب:

1 - قيل اإن���ه خدعة اأردوغاني���ة، فائحة العتقالت 
كان���ت جاهزة للتخلرُّ�س من مناف�صي���ه، وعلى راأ�صهم 

فت���ح اهلل غولن، وذلك باتهام���ه اأنه وراء هذا النقاب 

الفا�صل. 

طًا ل���ه، وتقف وراءه  2- وقي���ل اإن النقاب كان خمطَّ
اأم���ريكا، الت���ي اتهمه���ا اأردوغ���ان، لأن انطاق بع�س 

طائرات النقاب كانت من قاعدة اجنرليك؛ مركز وجود 

طريان احلل���ف الأطل�صي، ولأن بيان ال�صفارة الأمريكية 

يف ا�صطنبول و�صف النق���اب يف بدايته بالنتفا�صة 

الرتكي���ة، ودعوة وزير اخلارجي���ة الأمريكي تركيا اإىل 

ع���دم التم���ادي يف فر�س النظام بع���د ك�ر احلكومة 

الرتكية ح���دة النق���اب الع�صك���ري و�صيطرتها على 

مفا�صل وموؤ�ص�صات الدولة.

قد يكون الراأي الثاين هو الأقرب اإىل احلقيقة، ولو 

بحدود غ�س النظر الأمريكي مع العلم بالنقاب، لكن 

ال�ص���وؤال املطروح: هل �صيغ���رّي اأردوغان من �صيا�صاته 

بعد النقاب؟ 

م���ن الوا�صح اأن امل�صاكل التي تعر�صت لها تركيا 

قبل النق���اب دفعت باأردوغان اإىل اإع���ادة النظر يف 

عاقته مع رو�صيا، وتق���دمي العتذار لها، والدعوة اإىل 

عاق���ات طبيعية مع �صورية، ح�صب ت�ريحات رئي�س 

ال���وزراء يلدرمي، واإن كانت املمار�صات ل توحي ب�صيء 

من التغيري؛ فقد اأقدمت تركيا بعد اتفاقية الهدنة على 

دعم املجموع���ات التكفريية ك�«الن����رة« و«اأحرار 

ال�ص���ام«، ومّدتهم بال�صاح وامل���ال والرجال من اأجل 

ا�صتع���ادة ما فقده ه���وؤلء قبل اتفاقي���ة الهدنة وبعد 

ا�صتعادة جزء من ريف حلب اجلنوبي.

ق���د ت�صبح تركيا بعد ف�ص���ل النقاب اأكرث مرونة 

جت���اه الأزمة ال�صورية، لأن و�صعه���ا الداخلي يحتاج 

اإىل متابعة اأمنية و�صيا�صي���ة واقت�صادية، و�صيمار�س 

اأردوغان �صطوة اأكرب يف احلك���م، و�صيتذرع بالنقاب 

لإحكام قب�صته على الباد والزج بخ�صومه ال�صيا�صيني 

والع�صكريني يف ال�صجن، م���ن دون متييز بني متوّرط 

بالنقاب وغري متورط.

قد تتج���اوز تركيا بع�س الأ�صق���ف العالية التي 

طرحتها يف عهد رئي�س احلكومة ال�صابق داوود اأوغلو، 

لكنها حتتاج اإىل الوق���ت املنا�صب والظرف ال�صيا�صي 

املائم لهذه اخلط���وات، وهي بذلك تك���ون من�صجمة 

مع عودة العاقة م���ع رو�صيا، بعد تقدمي العتذار عن 

اإ�صقاط الطائ���رة، والتي اأ�صبحت مهتمة بها بعد توّتر 

عاقتها مع اأمريكا، وبعد الزيارات املتباَدلة مع اإيران، 

والتي توِّجت بعقود مالي���ة وا�صتثمارية باملليارات، 

وبعد املواقف الداعمة للنظ���ام الرتكي بعد النقاب، 

من قَبل رو�صيا واإيران.

هاين قا�صم

ما هو مصير »الناتو« بعد االنقالب التركي الفاشل؟

خروج أنقرة من »الناتو« 
سيقّوض الحلف.. وبقاؤها 

سُيدخل االنقسام إليه وسيضع 
استراتيجية توسيعه على المحك

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من اأكرب امل�ستفيدين من ف�سل االنقالب الرتكي                                  )اأ.ف.ب.(
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تتجه تركيا بعد عمليتي الإنقالب 

والأردوغانية  الفا�شل���ة  الع�شكري���ة 

الناجح���ة، اىل حال���ة انع���دام وزن 

داخل���ي تنبئ بالإطاح���ة باجنازات 

دولة »اأتاتورك« بالكامل.. التحولت 

الرتكية وت�شارعه���ا �شتفّجر تلقائيًا 

منطقتي اأورا�شي���ا والبلقان بالكامل 

بعد ح���ن، ل�شالح ن�ش���وء كيانات 

جدي���دة وحروب »خط���وط متا�س« 

جدي���دة بن �رشق وغ���رب من جهة 

وا�شالم وم�شيحية من جهة اأخرى..

جريدة »الثبات« التقت الإعالمي 

والكات���ب ال�شيا�شي مي�شال اأبو جنم، 

املت�شارعة  التح���ولت  لتناق�شه يف 

داخل تركيا وانعكا�شها على منطقتنا 

امل�رشقية، واليكم احلوار.

التقيي���م احلقيق���ي يف تركي���ا ملا 

ح�ش���ل يف الأم���ن، وم���ا يج���ري يف 

ال�شيا�ش���ة براأي اأبو جن���م، بحاجة اىل 

الرتّوي والت���اأين رغم خطورة التحولت 

الداخلي���ة يف انقرة وت�ش���ارع الأحداث 

فيها، براأيه الأمور مل ت�شتتّب بعد على 

اأر�شي���ة ثابت���ة وا�شحة رغ���م فعالية 

ال�شلط���ة احلاكم���ة الأردوغانية، يقول 

اأب���و جنم: من الوا�شح ج���داً اأن ال�شدام 

اآخٌذ اىل التو�ّشع ب���ن موؤ�ش�شة اجلي�س 

والإدارت الر�شمية املتم�شكة بارث كمال 

اتاتورك العلماين وما بن حزب العدالة 

والتنمي���ة امل�شتم���ر بالإنق�شا�س على 

العلماني���ة من جه���ة، وعلى كل حركة 

�ش���واء كانت مدنية  اعرتا�شية داخلية 

اأو ا�شالمية، كحركة »خدمة« لفتح اهلل 

غولن املعار�س من جهة اأخرى.

خطر »الدولة العميقة«

اإنطالقًا م����ن �شيا�ش����ة »الأخوان 

امل�شلم����ن« الوا�شحة وميل اأردوغان 

اأكر فاأك����ر مبقاليد احلكم،  لالإم�شاك 

ي�شتبع����د اأبو جن����م، ال�ش����ر حتليليًا 

بنظري����ة اإعداد الإنق����الب من اخلارج، 

رغم اأّن تاري����خ منطقتنا يلحظ بقوة 

تورط ال����دول الك����رى يف اإنقالباتها 

الع�شكرية، يقول مي�شال اأبو جنم: من 

امُلبكر احلديث عن  ا�شتفادة لأردوغان 

من الذي ح�ش����ل، كون من�شوب التوتر 

داخليًا وخارجيًا يف تركيااىل ازدياد، 

والتحولت فيها مت�شارعة على خطن 

موازين، عل����ى امل�شتوى املوؤ�ش�شاتي 

م�شاعي اردوغان لو�شع يده �شلطويًا 

واأمنيًا عل����ى مقاليد احلكم من خالل 

اجراءات قمعية تطال موؤ�ش�شة اجلي�س 

وال�شح����ف وال�����رشوح الأكادميية لن 

تنته����ي على خ����ر، كم����ا اأّن اأخ�شام 

م�شاربه����م  تن����ّوع  عل����ى  اردوغ����ان 

ال�شيا�شية )علماني����ون - قوميون - 

ا�شتغالل  له����م  �شي�شمح  ا�شالمي����ون( 

مفهوم »الدول����ة العميقة« املتجذرة 

يف تركيا ملواجه����ة منحاه الت�شلّطي 

وينبئ بارتدادات قوية ولو بعد حن. 

ي�شي����ف اأب����و جن����م: يف املعطى 

اخلارج����ي انتقال ال�شيا�ش����ة الرتكية 

من �شف����ر م�ش����اكل اىل 100٪ م�شاكل 

مع اجلوار واملحي����ط واأوروبا، وي�شر 

اىل تع����ر ا�شطنبول يف تزّعمها العامل 

الإ�ش����الم ال�شني مع انط����الق »ثورات 

الربي����ع العربي« من جه����ة، وارتداد 

الإرهاب على عمقها الإ�شرتاتيجي من 

جهة ثانية �شيما واأّن الأحداث ال�شورية 

مل ت�رْش وفق ما ت�شتهيه من خمططات 

تو�شعية، وبالتايل فاّن دعمها لتنظيم 

الإرهابي����ة  واملنظم����ات  »داع�����س« 

الرديف����ة الأخ����رى رفع م����ن من�شوب 

امتعا�����س �رشائح ع����دة ووازنة داخل 

واأّن والإرهاب  الرتكي، �شيما  املجتمع 

بدا ي�رشب قط����اع ال�شياحة يف البالد 

وُيزكي �شعور القوميات املختلفة. 

اأزمة هوية

ورداً عل���ى �ش���وؤال ح���ول توقيت 

الإنق���الب وعالقته بت�شّن���ج تركيا مع 

ملف���ات اأوروبي���ة  واأمركي���ة يف عدة 

ق�شاي���ا اأبرزه���ا ق�شيت���ي »الن���زوح 

ال�شوري« و«الأك���راد«، يعتر اأبو جنم 

اأّن هوية تركي���ا ماأزومة بن توجهات 

جغ���رايف  م�رشق���ي  وواق���ع  غربي���ة 

اقت�شاديًا  اآ�شيا واوروب���ا  يربط قارتي 

ودميغرافي���ا، وما ب���ن ق�شايا �شائكة 

لها عالق���ة مبجتمع يفّت�س عن خمارج 

مقبول���ة لقومياته املتع���ددة الرتكية 

فال�شخ�شي���ة  والعربي���ة،  والكردي���ة 

الرتكية ه�شة ومتناق�شة احيانًا لوجود 

اأكر من من�ش���وب �شعور ا�شالمي تركي 

متزايد، كون الإ�شالم والترتيك واحلداثة 

واخلالفة كلّه���ا م�شائ���ل عالقة قابلة 

للتفجر.

خيبة اأردوغان يف �سورية

ب���راأي اأبو جنم املنح���ى اخلاليف 

املتزايد ب���ن تركيا والغرب بخ�شو�س 

ق�شاي���ا متنوعة، ب���دات تنعك�س �شلبًا 

عل���ى اأردوغان ال���ذي ف�شل يف حتقيق 

ان�ش���اء منطقة عازلة  خمططاته حول 

يف �شورية، وتنفيذ تدخ���ل بري فيها.. 

ي�شتذكر اأبو جنم، لقاءه بالرئي�س الرتكي 

اأردوغ���ان اثن���اء م�شاركت���ه يف اإحدى 

الوف���ود العربية امل�شارك���ة يف موؤمتر 

ا�شرتاتيج���ي يف انقرة لي�ش���ر اىل اّن 

العرات اخلارجية يف �شورية واملنطقة 

اأجرت���ه عل���ى الت�شادم م���ع رو�شيا 

الأمركية. ويقول  املتح���دة  والوليات 

اأال�شاغطة  اأبو جنم: الأزمات اخلارجية 

عل���ى اأردوغ���ان دفعت���ه لالإنق�شا�س 

عل���ى معار�شي الداخل م���ا ُيذكي اىل 

واملجتمعي  ال�شيا�شي  الإ�شالم  ت�شادم 

مع احلداث���ة والع�رش، خ�شو�شًا بعدما 

حّول اردوغ���ان موؤ�ش�شي حزب العدالة 

اقت�شادية عالية  والتنمية من م�شارب 

م�شت���وى  اىل  والرفاهي���ة  امل�شت���وى 

متعاطف مع تنظيمات جهادية.

براأي اأبو جنم: املاأزق الذي تعي�شه 

تركي���ا خط���ر للغاي���ة، ول���ه عالقة 

بالإمن���وذج الذي كان ميك���ن لأنقرة اأن 

تلعبه يف جمال نه�شة الدين الإ�شالمي 

لإنقاذ �شورته الب�شعة عن العامل، يقول: 

ل ي�شتغرب���ّن احد اأن يتّج���ه اردوغان 

مبقاب���ل تعّنته يف الداخ���ل، اإىل تلين 

عالقاته مع اخل���ارج للحفاظ على ما 

تبّقى من مكت�شب���ات اقليمية ميكن له 

الإ�شتثم���ار فيها.. وبالتايل وقف التوتر 

مع دول اجلوار �شتدفع باأردوغان �شحب 

اأ�شابعه من ال���ركان ال�شوري ل�شالح 

تقوية نف���وذه يف اجلي�س واملوؤ�ش�شات 

احلكومي���ة والإعالمي���ة والأكادميي���ة 

والق�شائية.

الأكراد

وماذا عن امللف الكردي وانعكا�شه 

عل���ى تركيا، يعتر اأبو جن���م اأّن متايز 

الروؤي���ة الرو�شية ومن �شمنها الإيرانية 

وال�شورية عن الأمركية بهذا اخل�شو�س 

يريح بع�س ال�ش���يء انقرة من دون ان 

ُيفرجه���ا، ويق���ول: الأك���راد يف �شورية 

و�شعهم متداخل مع الع�شائر العربية، 

والدول���ة ال�شوري���ة متم�شك���ة به���م، 

بخ���الف و�شعه���م يف الع���راق واقليم 

كرد�شت���ان.. امل�شائ���ل هن���ا م���ا زالت 

�شبابي���ة ول موؤ�رشات عل���ى تغيرات 

جذرية بهذا اخل�شو�س، بانتظار انفراج 

ال�شيناريوهات واملخططات الدولية.

الإرهاب

ينهي اأبو جن����م حديثه بالإ�شارة 

اىل اّن الإجت����اه ال�شائ����د يف املنطقة 

والعامل اإنطالقًا م����ن تركيا ل يوحي 

بكثر من التفاوؤل، وي����رى  اأن: هناك 

دفع����اً باجت����اه الت�ش����ادم م����ا بن 

املجتمع����ات الإ�شالمي����ة املهاج����رة 

اوروبا..  واحل�ش����ارة امل�شيحي����ة يف 

التطرف وتنام����ي احلركات الإرهابية 

وم�شاعيهم تطبيق دار احلرب وال�شالم 

لن جتلب �شوى اخلراب للم�شلمن كما 

وفق  التخريبي  فالعمل  للم�شيحين، 

ما ُي�شّم����ى »الذئاب املنفردة« قنابل 

ذرية داخل كل حي ومدينة.

حاوره بول با�شيل

ميشال أبو نجم: هوية الشخصية التركية أمام المحك.. 
واردوغان ملزم سحب اصابعه من البركان السوري

هوية تركيا مأزومة بين 
توجهات غربية وواقع مشرقي 

جغرافي يربط قارتي آسيا 
واوروبا اقتصاديًا

العمل التخريبي وفق ما 
ُيسّمى »الذئاب المنفردة« 

قنابل ذرية داخل كل حي 
ومدينة في العالم
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¡ د. �شمر �شباغ؛ رئي�س الحتاد البروتي، 
قال: ل ن�شتغرب موق���ف اململكة العربية 

ال�شعودي���ة الت���ي طاملا وقف���ت يف وجه 

العرب والعروب���ة، وحتالفت مع كل معاد 

للعروبة ولالأمة العربية، فتاريخها م�شهود 

بالعمالة، ولي�شت بحاجة اإىل التدليل على 

عدائها وعلى خمالفتها اأ�شول قيام مملكة 

امللك عب���د العزيز، ال���ذي كان من اأن�شار 

ال�شعب الفل�شطيني.

¡ النائب ال�ص��ابق في�ص��ل الداوود؛ الأمني 
العام حلركة الن�صال اللبناين العربي، حّيا 

اأه��ايل عر�ص��ال عموم��ًا وجمل�ص��ها البلدي 

وقفته��م  عل��ى  خ�صو�ص��ًا،  وخماتريه��ا 

الوطني��ة يف وج��ه الع�ص��ابات الإرهابي��ة 

الت��ي تخط��ف البل��د من��ذ �ص��نوات، وكذلك 

جه��ود اجلي�ش ال��ذي يتجاوب م��ع مطالب 

الأه��ايل، داعي��ًا النازحني ال�ص��وريني لأن 

يتكاتف��وا م��ع اأبناء عر�ص��ال، �ص��ونًا لأمن 

اجلميع وا�صتقرار البلدة.

¡ ال�شيخ ماهر حم���ود حّيا املوقف الذي 
اأطلق���ه الل���واء عبا�س ابراهي���م بالن�شبة 

ملخي���م ع���ن احلل���وة، حي���ث رف�س كل 

املبالغ���ات، معت���راً اأن هن���اك ت�شخيمًا 

حلجم الإرهابي���ن يف خميم عن احللوة 

ولقدراتهم، والأم���ور ل تعاَلج بالت�شخيم 

ال�شيا�شي���ة،  باملزاي���دات  ول  الإعالم���ي 

اإمنا بهدوء وبعيداً ع���ن الإعالم، واجلهات 

الفل�شطينية الفاعلة قادرة على و�شع حد 

للتطرف والإرهاب.

اللق��اء  رئي���ش  غن��دور؛  عم��ر  احل��اج   ¡
الإ�ص��امي الوحدوي، ا�صتغرب اأن تكون يف 

اأولوي��ات القمة العربية وعل��ى راأ�ش جدول 

اأعماله��ا ما ي�ص��مى حماية الأم��ن القومي 

العرب��ي م��ن تدخ��ات اإي��ران ولي���ش م��ن 

»اإ�رسائي��ل« الدولة املغت�ص��بة التي احتلت 

فل�ص��طني، والتي تعمل عل��ى تهويد القد�ش، 

�ص��ائًا: ه��ل بل��غ ا�ص��تغباء احل��كام العرب 

ب�ص��عوبهم حّد التعامي عن دولة مغت�ص��بة 

احتل��ت وقتل��ت و���رسدت �ص��عبًا بكامل��ه، 

والت�ص��ويب على دولة زعم��وا اأنها تتدخل 

يف �صوؤونهم؟

¡ حرك���ة الأم���ة ا�شتنك���رت التفج���رات 
املواطنن  ا�شتهدف���ت  الت���ي  الإجرامي���ة 

الأبري���اء يف مدين���ة الكاظمي���ة بالعراق 

والعا�شمة الأفغانية كابول، م�شرًة اإىل اأن 

الهدف من ه���ذه الأعمال الإجرامية تفكيك 

اللحم���ة بن اأبناء الوط���ن الواحد، داعية 

ال�شع���ب العراق���ي والأفغ���اين وال�شعوب 

كاف���ة اإىل الوقوف �شفًا واح���داً، والت�شدي 

لهذه املخططات املدعومة من اإدارة ال�رش 

الأمركية والعدو ال�شهيوين.

تاأكي���داً على وح���دة �شع���ب البحرين، 

ورف�ش���ًا لل�رشاع���ات املذهبي���ة وا�شتهداف 

العلم���اء واجلمعيات الأهلية، نّظمت »حركة 

وال�شخ�شيات  اجلمعي���ات  ولق���اء  الأم���ة« 

الإ�شالمي���ة يف لبن���ان لق���اًء ت�شامنيًا مع 

�شعب البحرين، بح�شور ممثلن عن الأحزاب 

والإ�شالمية  الوطني���ة  وال�شخ�شيات  والقوى 

اللبناني���ة والف�شائ���ل الفل�شطينية، ولفيف 

م���ن العلماء، وممثلن ع���ن الهيئات الأهلية 

املتخ�ش�شة مبلفات حقوق الإن�شان.

ال�شيخ غازي حنينة؛ رئي�س تيار النه�شة 

الوحدوي، لف���ت اإىل اأنه لي�س جديداً اأن تقف 

بروت مع البحرين، فقد وقفت مع بور �شعيد 

و�شع���ب اجلزائ���ر واملقاوم���ة الفل�شطينية، 

وب���روت تقف الي���وم لتقول ملوؤمت���ر القمة 

العربي���ة اإن ال�شعب العربي ي�شكو من الظلم، 

وعل���ى راأ�شه �شح���ب اجلن�شية م���ن ال�شيخ 

عي�شى قا�شم، معتراً اأن ال�رشاع لي�س مذهبيًا 

ول طائفي���ًا، واملعار�شة ال�شلمية البحرينية 

ل���ن تتمّكن كل الق���وى املوجودة يف اخلليج 

العربي من قمعها.

ال�شي���خ ح�شن ع�شف���ور؛ ع�شو املجل�س 

الإ�شالم���ي العلمائي يف البحري���ن، راأى اأن 

ال�شلط���ة يف البحرين جت���اوزت كل اخلطوط 

احلمر بالتطاول عل���ى ال�شيخ عي�شى قا�شم، 

معلناً اأنه باقٍ على موقفه، ولن يفاو�س على 

احلقوق الأ�شا�شية.

من جهته، رئي�س منتدى البحرين حلقوق 

الإن�ش���ان؛ يو�شف ربيع، اأك���د اأنه بعد خم�س 

�شن���وات من الأزمة ال�شيا�شي���ة والد�شتورية، 

لي����س اأم���ام البحريني���ن اإل اجللو�س على 

طاولة احلوار، وال�شماع للذين يئّنون من هذه 

الإجراءات من اأجل ان يح�شلوا على حقوقهم.

ت�شنها  الت���ي  للحملة  ا�شتن���كاراً 

�شلطات النظام البحريني �شد العلماء 

وال�شخ�شي���ات والأح���زاب املطالب���ة 

بامل�شارك���ة احلقيقي���ة، نّظ���م جتمع 

العلم���اء امل�شلم���ن يف لبن���ان لقاًء 

علمائيًا حا�ش���داً حتت عنوان: »اللقاء 

العلمائ���ي دعمًا لعلم���اء البحرين«، 

حتدث خالله نائب الأمن العام حلزب 

اهلل ال�شي���خ نعيم قا�ش���م، الذي اأكد اأن 

»البحرين لي�شت مزرع���ة لآل خليفة، 

ب���ل هي دول���ة فيها �شع���ب من حقه 

التعب���ر عن نف�شه«، معت���راً اأن »ما 

يجري يف البحري���ن م�شكلة �شيا�شية 

بامتي���از بن �شعب وحك���م م�شتبد«، 

ومتوجهًا اإىل �شع���ب البحرين بالقول: 

»اخ���رتمت ال�شلمية واأنت���م يف املوقع 

امل�شتبد  احلاك���م  واختار  ال�شحي���ح، 

القمع، و�شي�شقط بظلمه«.

بدوره، األقى رئي�س الهيئة الإدارية 

يف »التجم���ع«؛ ال�شيخ د. ح�شان عبد 

اهلل كلمة اعتر خاللها على اأن »حاكم 

البحري���ن مت���ادى يف انته���اك حقوق 

الإن�شان«، قائاًل: »ال�شلطات البحرينية 

ل تريد اإعطاء ال�شعب حقوقه، وُم�رشّة 

على دف���ع الأمور اإىل احلرب الأهلية«، 

موؤكداً اأن »م���ا يح�شل يف البحرين ل 

عالقة له ب�رشاع مذهبي، بل هو تعّنت 

من ال�شلطة جتاه �شعبها«.

الأم���ن العام ل�«احت���اد علماء 

املقاومة«؛ ال�شيخ ماهر حمود، توّجه 

من جهته اإىل �شعب البحرين بالقول: 

»اأنت���م جزء مّم���ن يراب���ط يف غزة 

ويقاتل الإرهاب يف �شورية والعراق«، 

فيما اعتر املن�ش���ق العام ل�«جبهة 

العم���ل الإ�شالمي« يف لبنان؛ ال�شيخ 

زه���ر جعيد، اأن »اآل �شعود ميار�شون 

الداع�شية«.

كذلك األقي���ت كلمة لالأمن العام 

ل�«حرك���ة الأم���ة« ال�شي���خ د. عبد 

النا�رش ج���ري، وكلمة لرئي�س »تيار 

ال�شيخ غازي  الوح���دوي«  النه�ش���ة 

حنينة.

تجمع العلماء المسلمين ينظم لقاًء تضامنيًا 
مع علماء وشعب البحرين

م لقاًء تضامنيًا مع البحرين:
ّ
حركة األمة تنظ

ليس أمام الشعب البحريني إال الجلوس على طاولة الحوار

ا�شتقب���ل عمي���د كلي���ة الدع���وة 

الإ�شالمي���ة  للدرا�ش���ات  اجلامعي���ة 

يف لبن���ان؛ ال�شي���خ د. عب���د النا�رش 

جري، ال�شي���خ ح�شن مزادي؛ م�شت�شار 

رئي����س جمهوري���ة اإندوني�شيا، و�شفر 

خازن  اأحمد  لبن���ان؛  اإندوني�شي���ا يف 

خميدي، بح�شور مدير واأع�شاء الهيئة 

الدعوة  الإداري���ة يف جمّم���ع كلي���ة 

الإ�شالمية يف  للدرا�ش���ات  اجلامع���ي 

ب���روت، ومت عر�س الق�شايا وال�شوؤون 

الدينية والأو�ش���اع العامة يف لبنان 

واملنطق���ة، م�شددي���ن عل���ى �رشورة 

اأن يتوح���د امل�شلم���ون يف مواجه���ة 

التحدي���ات واملوؤامرات التي حتاك من 

قَب���ل العدو ال�شهي���وين لإ�شغالنا عن 

الق�شية املركزي���ة للعرب وامل�شلمن 

فل�شطن.

ال�شيخ جري اأ�ش���ار اإىل اأن »هذه 

الزيارة تعطين���ا دفعًا قوي���ًا وهامًا، 

ل�شيما يف هذه الظروف ال�شعبة التي 

مير فيها عاملن���ا العربي والإ�شالمي، 

فجمهوري���ة اإندوني�شي���ا حتم���ل لواء 

الدع���وة اإىل اهلل تبارك وتعاىل بالدين 

ال���ذي اأنزله على قلب امل�شطفى �شلى 

اهلل عليه و�شلم، باتباع اأ�شلوب احلكمة 

واملوعظ���ة احل�شن���ة، ونح���ن نتطلع 

اإىل اندوني�شي���ا لتاأخ���ذ دورها الكبر 

والهام يف العامل الإ�شالمي، وبالدعوة 

املحمدية الأ�شيل���ة التي لعَوج فيها 

ول تفريق«.

ب���دوره ال�شي���خ ح�ش���ن م���زادي 

�شكر ال�شي���خ جري والهيئ���ة الإدارية 

يف املعه���د عل���ى ح�ش���ن ال�شتقبال، 

وقال: لق���د اأ�شع���دين اأن اأكون يف هذا 

امل���كان الذي يوجد في���ه طلبة العلم 

وعدد من الطالب الأندوني�شن، واأوّجه 

ال�شكر والتقدي���ر للعالمة ال�شيخ عبد 

النا����رش ج���ري على كل م���ا يقدمه 

خلدمة طلبة العل���م، �شائاًل اهلل تعاىل 

لهم العلوم النافعة يف الدين والدنيا 

للتعاون  م�شتع���دون  ونحن  والآخرة، 

لتمت���ن العالقة لرتقية اأبن���اء اأمتنا، 

وخلدمة ديننا وبلداننا.

ثم اأقام ال�شيخ جري ماأدبة غداء 

تكرميية على �رشف الوفد الندوني�شي.

الشيخ جبري استقبل وفدًا إندونيسيًا:
فليتوّحد المسلمون في مواجهة مؤامرات العدو الصهيوني

ال�سيخ جربي م�ستقباًل الوفد الندوني�سي يف مكتبه يف جممع كلية الدعوة الإ�سالمية ببريوت

رئي�س تيار النه�سة الوحدوي ال�سيخ غازي حنينة يلقي كلمته

ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل يلقي كلمته
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تبحث املراأة ع���ن الزواج واال�ستقرار 

يف كنف رج���ل يكّن له���ا م�ساعر احلب 

ال�سادق���ة، وي�سع���ى جاه���داً ليوّفر لها 

الراحة وال�سعادة، اإال اأن ت�رصفات بع�ض 

الرجال ت�سب���ب ال�سيق للن�ساء، وجتعل 

احلي���اة الزوجية جحيم���ًا ال يطاق لكال 

الطريف.

ويف الوق���ت ال���ذي يج���ب اأن تبنى 

العالق���ة الزوجية على املودة والرتاحم، 

مييل بع�ض الرجال اإىل ت�رصفات �رصيرة 

منافية للفطرة ال�سليمة لالإن�سان، منها:

1. االنتق���اد: ت�سع���ر امل���راأة بال�سي���ق 
والغ�س���ب ال�سدي���د من انتق���اد زوجها 

لها ب�س���كل دائم، فامل���راأة حتّب املديح 

بطبعه���ا، واأي مالحظ���ة يوّجهها الرجل 

يجب اأن تكون ب�سكل غري م�سابه يجرح 

�سعورها.

2. ال�سيطرة: العالقة الزوجية قائمة على 
التع���اون والتكامل بني الزوجني، ولي�ض 

م وال�سيطرة، لذلك يجب على  على التحكُّ

الرجل اأن يتعامل ب�«نّدية« مع زوجته، 

وال ي�سعى اإىل ال�سيطرة عليها.

3. االأناني���ة: ُتعّد االأناني���ة وحّب الذات 
املباَلغ فيه م���ن ال�سفات الذميمة التي 

تف�سد عالقات االإن�س���ان املختلفة، ويف 

مقدمته���ا العالق���ة الزوجي���ة، حيث اإن 

التعاون  الزوجي���ة تقوم عل���ى  احلياة 

وتف�سيل م�سلحة ال�رصيك على امل�سلحة 

ال�سخ�سية.

4. الك���ذب والنفاق: حتّب امل���راأة الرجل 
ال�س���ادق يف اأقواله واأفعال���ه، فالكذب 

�سف���ة مذمومة ال ميك���ن اأن تبنى عليها 

عالقة زوجية �سحيحة.

5. احلر����ض الزائ���د: على الرغ���م من اأن 
املراأة حت���ّب اأن ت�سع���ر باهتمام وحّب 

زوجه���ا لها، اإال اأنه���ا تكره املبالغة يف 

االهتم���ام اأي�س���ًا، فلن ت�سع���ر الزوجة 

بالراحة عندما يّت�سل بها زوجها كل 15 

دقيقة لالطمئنان عليه���ا عندما تخرج 

مع �سديقاتها.

6. الغ����رية املفرطة: الغ����رية غريزة ُجبل 
عليه����ا االإن�س����ان، وهي �سف����ة اإيجابية 

للحف����اظ على العالقة الزوجي����ة، اإال اأن 

االأمر ميك����ن اأن يتحول اإىل حالة مر�سية 

لدى بع�ض الرجال، من خالل االإفراط يف 

الغرية، مما يحّول احلي����اة الزوجية اإىل 

دائرة من ال�سك تنتهي بالطالق يف كثري 

من االأحيان.

7. ال�سخري����ة من م�ساعر امل����راأة: املراأة 
خملوق عاطفي مييل اإىل اإظهار م�ساعره 

ب�س����كل عفوي، ويتوّج����ب على الرجل اأن 

للم����راأة، ويتجنب  الطبيعية  يتفّهم هذه 

ال�سخرية من م�ساعرها وعواطفها.

8. الذاك����رة االنتقائي����ة: يحف����ظ بع�ض 
والالعبني  املمثل����ني  اأ�سم����اء  الرج����ال 

لني والعديد من التفا�سيل االأخرى،  املف�سَّ

يف حني تتوق����ف ذاكرتهم عندما يتعلق 

االأمر بحدث هام يتعلق بزوجاتهم، مثل 

عيد مي����الد الزوجة، اأو عي����د الزواج، اأو 

حتى تلبية طلب للزوجة، وهذا اأمر يزعج 

املراأة كثرياً من الرجل.

9. الرتكيز عل����ى ج�سد املراأة: على الرغم 
من اأن املراأة تعتمد على جمالها اجل�سدي 

يف ج����ذب الرج����ال، اإال اأن العدي����د من 

الن�ساء يرغنب اأي�سًا يف اأن ُيعَجب الرجل 

بذكائه����ن و�سخ�سيته����ن، لذلك يتوجب 

على الرجل اأن ميتدح جمال املراأة، ويف 

نف�ض الوقت يثني على �سفاتها العقلية 

وال�سخ�سية.

االآخري����ن:  م�ساع����دة  يف  االإف����راط   .10

اإظهار بطوالتهم  الرج����ال  يحاول بع�ض 

ومهاراته����م م����ن خ����الل عر�����ض تقدمي 

امل�ساعدة، خ�سو�س����ًا للن�ساء، من خالل 

االدع����اء بقدرتهم عل����ى �سيانة اأي عطل 

يف منزل اجل����ريان مث����اًل، اإال اأن الزوجة 

ت�سعر بالغرية على زوجها، وال تف�ّسل اأن 

يعر�ض خدماته على اأي كان.

11. التاأخر عن املوعد: ال ميكن للرجل اأن 
يتخلف عن متابع����ة الربامج الريا�سية، 

مهم����ا كانت االأ�سب����اب، لكنة ق����د ياأتي 

متاأخراً عن موع����د الع�ساء، ويكون لدية 

املئات من االأ�سباب املقنعة، كما يظن. 

12. اأ�س����د ما يزعج الن�ساء هو اأن يتعامل 
الرج����ل م����ع املنزل عل����ى اأن����ة فندق؛ 

ي�ستخدمه للزيارات فقط.

13. تنزع����ج الن�ساء م����ن االأ�سوات التي 
ت�سدر عن اأفواه الرج����ال، مثل التج�سوؤ، 

وغريه من االأ�س����وات الغريبة متامًا عن 

عامل الن�ساء.

14. الرجل ال ميكن اأن يرتك اأي �سيء حيث 
يج����ده اأو اأن يعيد اأي �س����يء اإىل مكانه، 

وعندم����ا يحتاج اإىل اأي �سيء يقوم بقلب 

البيت راأ�سًا على عقب ليجد ما يريد.

15. الرجال عادة م����ا يقومون، والأ�سباب 
غ����ري معروف����ة، بن�سيان اأعي����اد امليالد 

وذكرى الزواج.

16. الرج����ل يتوّقع دائمًا اأن تقوم الزوجة 
باإطرائ����ه والثن����اء عليه، لغاي����ة االآن ال 

يوجد اأي تف�سري علمي لهذه الظاهرة.

17. الرجل عادة ما يكره رائحة ال�سابون 
املف�ّسل لدى زوجته.

18. م����ن اأكرث االأمور التي تكرهها الن�ساء، 
عدم قيام الرج����ل بالت�سّوق معها، حيث 

اإن من اأ�سبه امل�ستحيالت اأن يقوم الرجل 

بالت�سوق مع زوجته مبح�ض اإرادته.

رمي اخلياط

تصرفات تكرهها النساء من الرجل

1. اأن تكون وترية �سوتك لطيفة، ومعتدلة؛ ال ق�سوة 
ة. فيها وال حدَّ

2. تنازل عن الكالم ملن هو اأكرب منك �سنًا.
3. ال تلجاأ اإىل الكالم امل�سطَنع.

4. ال تقل ملن اأخطاأ »اأنت خمطئ«.. بل: »قد تكون 
على �سواب، اأما اأنا فاأظن..«.

5. ال حتاول التعرُّف اإىل اأ�رصار غريك، واإذا ا�ستودعك 
اأحٌد �رصاً فكن كتومًا وال تف�سه..

6. اترك جانبًا احلديث ع����ن ال�سيا�سة واملوا�سيع 
اخلالفي����ة، لتتجن����ب اال�سطدام مع م����ن تتحدث 

معهم.

7. جتّنب احلدي����ث عن نف�سك وع����ن ماآثرك، وعن 
�سحتك اأو مر�سك.

8. كن متوا�سعًا يف حديثك، وا�ستاأذن لتاأخذ الكالم.
9. ال تهم�ض يف اأذن اأحد واأنت يف جمموعة.

10. ال تتب����ادل مع بع�����ض احلا�رصين نظرات فيها 
غمز باالآخرين.

11. ال تتح����دث اإىل �سديق����ك بلغة اأجنبي����ة واأنتما بني 
اأ�سخا�ض ال يعرفون هذه اللغة.

12. يجب اأن تويل حمدثيك االنتباه التام؛ دعهم 

يتكلمون واأ�سغ اإليه���م ب�سمت واهتمام، فكلما 

اأ�سغينا اإىل االآخرين نكون اأقرب اإىل قلوبهم.

13. ال تهزاأ باأحد، وامتنع عن املزاح املفرط.
14. ال تكذب يف حديثك، وال حتلف.
ر. 15. ال تتملّق وال َت�ستغب وال ُت�سهِّ

16. احذر اأن تكون من املادحني الكذبة، بل ا�سدق القول، 
وقدِّم الن�سح مبحبة، وانتقد اأ�سدقاءك بحر�ض.

17. مار�ض الثناء وال�سكر بكثري من االأدب واللباقة.
18. اإذا كان الب���د من املناق�س���ة يف حديثك، فناق�ض 
به���دوء ووعي، وا�ستن���د يف مناق�ست���ك على علمك 

وثقافتك، وعل���ى املنطق ال�سليم، واإي���اك وال�سياح 

والتجري���ح، وميكننا ق���ول اإن املحادثة هي فٌن يف 

حّد ذاتها، مهما اختلفت اآراء املتحدثني، وهي مفيدة 

الأنه���ا تن�ّسط العقل الذي ي�سع���ف ب�سبب اجلل�سات 

الطويلة اأمام التلفزي���ون، حيث اإن عر�ض املوا�سيع 

الكاملة الن�سج يدفع اإىل اخلمود الكامل.

19. لي�ض م����ن اللطف والذكاء تك����رار اال�ستغراب الأمور 
تبدو عادية وماألوفة لدى االآخرين.

20. عند احلديث حاذر طرح اأ�سئلة ذات طابع �سخ�سي.
21. ال تقاطع االآخرين.

َفن%اإلتيكيت
لبقات وأصول الحديث مع اآلخرين

1. ان�سحبي م���ن النزاع���ات: اإذا كان طفلك 
يح���اول اختبار مزاجك، اأو يتكلم بغ�سب اأو 

بطريق���ة وقحة، فمن االأف�سل لك اأن تغادري 

الغرف���ة، اأو اأن تخربي���ه اأن���ك يف الغرف���ة 

املجاورة اإذا اأراد اإع���ادة املحاولة، لكن ال 

تغادري غا�سبة اأو مهزومة.

2. اف�سلي ب���ني الفعل والفاع���ل: ال تقويل 
لطفل���ك اأبداً اإن���ه �سيئ، فه���ذا �سيوؤثر على 

تقدي���ره لذاته، ب���ل احر�س���ي اأن تو�سلي 

البنك الر�سالة ال�سحيحة؛ اأنك حتبينه لكن 

ت�رصفه هو م���ا يغ�سبك، حتى يحب الطفل 

نف�س���ه ويثق بنف�سه، فيج���ب اأن ي�سعر اأنه 

حمبوب ب���دون ����رصوط. ال ت�سجعي طفلك 

على القيام باأمر ع���ن طريق تهديده بعدم 

حمبته، وا�ساأيل نف�س���ك دائمًا: هل طريقتي 

يف تهذيب طفلي تنّمي من احرتامه لذاته؟

3. ك���وين لطيفة و�سارم���ة يف نف�ض الوقت: 
لنفرت����ض مثال اأن���ك اأخ���ربت طفلتك ذات 

اخلم����ض �سنوات اأنها اإن مل ترتدي مالب�سها 

خالل الوقت املح���دد فاإنك �ستحملينها اإىل 

ال�سي���ارة، وذل���ك الأنك قد اأخربته���ا �سابقًا 

اأن ترتدي مالب�سها اإم���ا يف ال�سيارة اأو يف 

املدر�سة، فاإذا انتهى الوقت ومل تنتهي بعد، 

نفذي م���ا قلته لها، لك���ن احمليها بلطف، 

واإذا �سككت يف ت�رصف���ك، ا�ساأيل نف�سك هل 

�سجعتها بحب اأم بتخويف؟

4. مار�سي الرتبية مع وجود الغاية: معظم 
االآب���اء يفكرون بعقلية حماول���ة ال�سيطرة 

عل���ى االأمور باأ�رصع �س���ورة ممكنة، نبحث 

دائمًا عن احلل االأ�رصع واالأ�سهل، االأمر الذي 

يوؤثر على االأطفال ل�سعورهم باالنهزام، لكن 

لو فكرن���ا يف امل�ستقبل ويف م���ا نريد اأن 

يغدو اإليه اأبناوؤنا يف امل�ستقبل، �سنت�رصف 

بطريق���ة مغاي���رة، ف�رصب الطف���ل مثال قد 

يحّوله اإىل �سخ�ض عدواين عندما يكرب.

5. اثبت���ي عل���ى كلمتك: لو اأن���ك مثال قلت 
لطفلك اإنك ل���ن ت�سمحي له ب�رصاء احللوى، 

ف���ال ت�سمح���ي له حت���ى لو ����رصخ وبكى 

وتو�ّس���ل، وهذا �سيجعله يحرتمك اأكرث، الأنك 

تعني ما تقولينه.

أنـِت وطــفـــــلك

أساليب فّعالة لترويض طفلك )2/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - عام / من ال�سهور الهجرية
2 - من اأعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
3 - اأف�سل العب لكرة قدم يف العامل 2008

4 - يدعو اإىل االأمل واحلزن / ثلثا �سام
5 - والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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)بالفرن�سية(

9 - تعدي���الت طفيفة على عمل فني / – اأ�سجار 
رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح

10 - م���ن حاالت البحر / الدول���ة العربية التي 
اخرجت ال�سعودية من كاأ�ض العامل 2010

مشروبات مفيدة لمرضى الضغط المرتفع

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

1- احلليب قلي���ل الد�سم: م�رصوب 
فع���ال الأن���ه دائم���ًا يت���م رب���ط قلة 

الدم،  بارتف���اع �سغ���ط  الكال�سي���وم 

والعك�ض �سحيح؛ ف���اإن تناول كميات 

اأم���ر �رصوري  الكال�سيوم  كبرية م���ن 

لتنظي���م �سغط الدم، وم���ن ال�رصوري 

اختيار ن���وع حليب جي���د للح�سول 

على اأف�س���ل نتائج. ميكنك اللجوء اإىل 

احلليب قلي���ل الد�سم الأن���ه اأكرث ثراء 

بالكال�سيوم من احلليب كامل الد�سم، 

ويف نف�ض الوق���ت يحتوي على ن�سبة 

قليلة من الدهون.

تن���اول  االخت�سا�سي���ون  يق���رتح 

احلليب قليل الد�سم حوايل ثالث مرات 

يف الي���وم، واأي�سًا منتج���ات االألبان 

االأخرى قليلة الد�سم، التي تعمل على 

تقليل م�ستوي �سغط الدم.

2- �س���اي الكركدي���ه: يعمل �ساي 
الكركديه نف�ض تاأث���ري ع�سري الرمان، 

الأنه يحتوي عل���ى عنا�رص كيميائية 

نباتي���ة حيوية ن�سط���ة تعمل كمانع 

طبيع���ي، واأظهرت االأبح���اث اأن �ساي 

الكركدي���ه ال�ساخن مفي���د يف خف�ض 

�سغط الدم.

3- ع�سري الرم���ان: يحتوي ع�سري 
الرمان على اإنزمي فعال لعالج ال�سغط 

العايل، ويحدث تاأثرياً م�ساويًا لتاأثري 

االأدوية التي ُت�ستخدم يف عالج �سغط 

الدم املرتفع، فه���و يتمكن من خف�ض 

�سغط ال���دم بن�سبة 60٪، ويعمل على 

ق الدم اإىل ال�رصايني. حت�سني تدفُّ

4- ع�س���ري الت���وت ال���ربي: يحتوي 
ع�سري التوت الربي على عنا�رص م�سادة 

قوية  اأك�س���دة  وم�سادات  لاللتهاب���ات، 

ت�ساع���د يف منع وتقلي���ل االأ�رصار التي 

حتدث داخل االأوعية الدموية، وبالتايل 

من���ع حدوث �سغط ال���دم املرتفع، الأنه 

يقوم بتو�سيع االأوعية الدموية، وزيادة 

تدفق الدم، كم���ا اأن التوت الربي م�سدر 

ممتاز لفيتامني »ج«، وهو م�ساد قوي 

لالأك�س���دة. ميكنك ����رصب ع�سري التوت 

الربي، واإدراج���ه يف نظامك الغذائي، اإذ 

يحتوي كوب ع�س���ري التوت الربي على 

60 �سع���رة حراري���ة، واإذا مّتت حتليته 
حت�سل على 160 �سعرة حرارية.

5- امل���اء: تن���اُول كمي���ات كافية 
من املاء هو الطري���ق الب�سيط واالأ�سح 

لتقليل ال�سغط العايل، واأكرث فعالية يف 

خف�ض �سغط ال���دم املرتفع، الأن جفاف 

االأوعية الدموية يوؤدي اإىل �سيق االأوعية 

الدموية، ب�سب���ب التعرق وكرثة التبوُّل، 

مم���ا ينت���ج عن���ه ارتفاع �سغ���ط الدم 

املرتفع. يق���رتح االخت�سا�سيون تناول 

ما يقارب 8 اأكواب ماء يف اليوم الواحد 

كحّد اأدنى ل�سمان البقاء ب�سحة جيدة.

6- م���اء ج���وز الهند: يحت���وي ماء 
جوز الهند على الفوائد الطبيعية، �سواء 

كان���ت ماء ج���وز الهن���د الطبيعية، اأو 

الع�سوية، فهي حتتوي على الكال�سيوم 

واملغني�سي���وم، وكالهما عنا�رص مفيدة 

ل�سح���ة الع�سالت، وبالطب���ع لها تاأثري 

عل���ى ع�سلة القل���ب، وبذلك ت�ساعد يف 

تقليل �سغ���ط الدم، فه���ي توؤثر ب�سكل 

خا�ض عل���ى �سغط ال���دم االنقبا�سي، 

لذلك اإذا كنت تع���اين من ارتفاع �سغط 

الدم ميكنك تناولها كعالج قوي.

7- ع�س���ري البطي���خ: البطي���خ من 
الفواك���ه ال�سيفي���ة الت���ي تعمل على 

خف����ض �سغط الدم، الأن���ه يحتوي على 

االأحما����ض االأميني���ة الت���ي حت�ّسن من 

تدفق الدم وتو�ّسع االأوعية الدموية، مما 

يقلل ال�سغط على االأوعية الدموية. كل 

م���ا حتتاج اإليه هو تن���اول البطيخ يف 

ال�سب���اح، ومراقبة �سغ���ط الدم بجهاز 

قيا�ض ال�سغط.

الدافئ: ا�ستهالك  8- م�رصوب القرفة 
القرف���ة يوميًا يقلل من م�ستوي ال�سغط 

الذين  االأ�سخا�ض  العايل، خ�سو�سًا عند 

يعانون من مر�ض ال�سكري.

9- م����رصوب الهال: اأثبت���ت درا�سة 
حديثة الفوائد ال�سحية حلبوب الهال اأو 

م�سح���وق الهال يوميًا، وملدة عدة اأ�سهر 

انخفا�سًا ممي���زاً يف م�ستوى  الحظ���وا 

�سغط الدم.

10- بذور الكتان: هي غنية باأحما�ض 
»اأوميغ���ا 3« الدهني���ة، والتي تخّف�ض 

�سغط ال���دم ب�سكل ملح���وظ، وبالتايل 

فه���ي حتمي اجل�سم م���ن اأمرا�ض القلب 

واالأوعي���ة الدموية وت�سلُّ���ب ال�رصايني، 

عن طريق خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول يف 

الدم. ميكنك طحن بذور الكتان وا�ستخدام 

امل�سحوق يف عمل �ساي اأع�ساب رائع.

11- الثوم: يعمل الثوم على حتقيق 
ا�سرتخ���اء االأوعية الدموي���ة، وبالتايل 

يتي���ح تدفق الدم بُحري���ة اأكرث، وتقليل 

�سغط الدم املرتفع.

12- �ساي الزجنبيل: يقوم الزجنبيل 
بال�سيط���رة على �سغط ال���دم املرتفع، 

وحت�سني اأداء ال���دورة الدموية، وحتقيق 

ا�سرتخاء الع�سالت املحيطة بالقلب.

13- ع�س���ري بذور الكرف�ض: حيث اإنه 
فعال يف خف�ض �سغط الدم.

6 - ن�سف تواق / ير�سل من ينوب عنه
7 - العب كرة ق���دم االأكرث �سعبية يف 

الوطن العربي

8 - دار / اإذا تعدى اثنني �ساع
9 - دواء �س���اف �سد ال�س���م اأو املر�ض 

/ غجري

10 - مو�سيق���ى امريكي���ة افريقي���ة / 
قرو�ض م�ستحقة

ع��م���ودي

1 - ن�سف يحطم / 4 مت�سابهة / قوام
2 - يف ال�سلم املو�سيقي / ف�سيلة من 

النباتات ت�سم الفول )معكو�سة(.

3 - اال�س���م االأول للمغن���ي اال�سباين 
ايغلي�سيا�ض / كثري

4 - مذكرات يومية / ن�سف راهب
5 - حار�ض مرمى فريق الن�ض الفرن�سي 

/ اأجرة موظف

6 - وكالة ف�ساء امريكية
7 - ثروة / اآخر اال�سبوع )باالجنليزية(

8 - موق���ع املرج���ان الطبيع���ي يف 
البح���ر / �س���وت االأمل العميق / نعم 
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كاريكاتير

املتو�سط  املعدل  اأن  العلماء  من  دويل  فريق  اكت�سف 

لل�رصا�سري يحتوي على بروتني كري�ستال، اإذ يعتقد العلماء 

اأن هذه املادة قد تكون مفتاحًا لتغذية �سحية و�سليمة يف 

امل�ستقبل، لأنها مغذية اأربع مرات اأح�سن من حليب البقر!

وعلى الرغم من اأن معظم ال�رصا�سري ل تنتج احلليب، 

ال�رص�سور  وهو   ،»diploptera«الـ هناك  اأن  بيد 

ل�سحة  املفيد  احلليب  من  النوع  هذا  ينتج  الذي  الوحيد 

الأطفال.

وقال باحثون من »معهد بيولوجيا اخلاليا اجلذعية 

والطب التجديدي« يف الهند، اإن احلليب الذي ُتنتجه هذه 

احل�رصة يحتوي على اأكرث من ثالثة اأ�سعاف كمية الطاقة 

املوجودة يف حليب البقر.

فريق  قاد  الــذي  راما�سوامي،  �سوبرامانيان  وك�سف 

الربوتينات  ال�رصا�سري يحتوي على  اأن »حليب«  البحث، 

الأحما�ض  اأن »لديها كل  اإىل  والدهون وال�سكريات، م�سرياً 

الأمينية الأ�سا�سية، وهي مبثابة الغذاء ال�سحي املتكامل«.

يف  جداً  م�ستقرة  احلرارية  ال�سعرات  »كمية  واأ�ساف: 

هذا احلليب، وقد يكون بروتينًا رائعا«.

»حليب« الصرصور قد يصبح غذاء صحيًا في المستقبل

يف  الغذائية  باملعايري  املتخ�س�سة  الوكالة  حــّذرت 

اأنها  موؤكدة  الدجاج،  غ�سل  عمليات  من  ب�سدة،  بريطانيا، 

التي   ،»campylobacter« بكترييا  انت�سار  ت�سبب 

حياة  على  خطراً  وت�سكل  غذائيًا،  ت�سممًا  بدورها  ت�سبب 

الإن�سان.

ووجد الباحثون اأن غ�سل الدجاج حتت �سنبور املياه 

يوؤدي اإىل انت�سار البكترييا يف حميط يبلغ قطره ثالثة 

اأقدام، اأي اأنه غالبًا ما ي�سل طعامًا جماوراً اأو معدات يف 

املطبخ �ست�ستخدم يف عملية الطهي اأو اإعداد الطعام.

الإ�سابة  اأعرا�ض  فاإن  الأطباء  الباحثني  وبح�سب 

والقيء،  البطن،  اآلم  تتمثل يف  اإليها  امل�سار  بالبكترييا 

اأن هذه الأعرا�ض قد تتطور ب�سكل  اإل  والإ�سهال ال�سديد، 

لدى  خ�سو�سًا  النا�ض،  لبع�ض  بالن�سبة  خطورة  اأكرب 

عامًا، حيث  ال�ستني  فوق  هم  ال�سن ممن  وكبار  الأطفال 

ميكن للبكترييا اأن تقوم بتطوير املر�ض يف ج�سم الإن�سان 

الذي لديه جهاز مناعة اأ�سعف.

وتظهر اأعرا�ض الإ�سابة بالت�سمم الغذائي الناجت عن 

اإىل  يومني  خالل   »campylobacter« بكترييا 

خم�سة اأيام فقط من اخرتاق البكترييا جل�سم الإن�سان.

الغذائية  املعايري  وكالة  اأجرتها  التي  الدرا�سة  وتقّدر 

امل�ست�سفيات  يف  للمبيت  ي�سطرون  األفًا   20 من  اأكرث  اأن 

بربيطانيا �سنويًا ب�سبب الت�سمم الغذائي، فيما يتم ت�سجيل 

500 حالة وفاة �سنويًا ب�سبب الت�سمم الغذائي.
ال�سبب  هو  الدجاج  اأن  وجــدت  الوكالة  اأن  ورغــم 

الرئي�ض لنت�سار البكترييا ال�سامة، اإل اأنها حذرت اأي�سًا 

من اأنها قد توجد يف املياه غري املعاجلة، واحلليب غري 

املخ�س�سة  واملوا�سي  الدجاج  كبد  يف  وكذلك  املب�سرت، 

للطبخ يف املنازل.

تحذير: ال تغسلوا الدجاج


