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قراءة هادئة في انتخابات 
التيار الوطني الحر

سورية تسهم في كشف المستور: أميركا 
دة كل أشكال اإلرهاب.. والمافيات

ّ
مول

العونيون.. بين عناية »مار مخايل« 
 ورعاية شامل روكز
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 413
اإلرهاب في أوروبا.. واالستغالل »اإلسرائيلي«

هذه آخر التطورات 
تمهيدًا الستعادة إدلب

بعد عام على توقيعه.. 
ما هو مصير االتفاق النووي؟

بروجردي يزور تجّمع العلماء المسلمين
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تــــركـيـــــــا 
ومحور المقاومة.. 
تحالف أم تـقـاطـع 
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عشر سنوات من النصر 
�لرئي�س �إميل حلود

ع�رش �سنوات م�ست على العدوان غري امل�سبوق يف عدوانيته واإجرامه، 

وفي���ه �سارك ع����رشات االآالف من اجلنود ال�سهاين���ة ومئات الدبابات، 

مقابل ب�سع مئات من املقاومني البوا�سل الذين واجهوا العدو باأ�ساليب 

قتالي���ة مذهلة اأ�سحت مادة هامة تدر����س يف االأكادمييات الع�سكرية 

الكربى.

كان وا�سح���ًا من���ذ اللحظة االأوىل لهذا الع���دوان اأنه يهدف اإىل عدة 

اأمور اأبرزها:

اإنه���اء »املعادلة الذهبية« التي اأُر�سي���ت يف جمرى املواجهة مع 

العدو، بدليل ا�ستهداف طريان العدو فوَج الهند�سة يف اجلي�س اللبناين، 

والقريب من الق�رش اجلمهوري وال�ساحية، منذ اللحظة االأوىل للعدوان، 

باالإ�سافة اإىل البنى التحتية.

كان وا�سح���ًا اأن للع���دوان اأهدافًا اأخرى ال تقت����رش على ا�ستهداف 

املقاومة، ب���ل اإىل تغيري املنطقة برمتها وف���ق النظرية التي طرحتها 

كوندالي���زا راي�س من ال�رشاي احلكوم���ي وبح�سور رئي�س احلكومة فوؤاد 

ال�سنيورة: »من رحم هذه احلرب �سيولد ال�رشق االأو�سط اجلديد«، والذي 

�سب���ق ل�سيمون برييز اأن طرحه يف كتاب���ه يف بداية ت�سعينيات القرن 

املا�سي حتت نف�س اال�سم.

كان وا�سح���ًا اأي�سًا اأن بع�س الداخل اللبناين، م���ع االأ�سف ال�سديد، 

متواطئ مع العدوان، وجتلى ذلك يف خمتلف املنا�سبات اإبان العدوان 

وبعده، ومن اأبرزه لقاء راي�س مع قادة »14 اآذار« يف ال�سفارة االأمريكية، 

ورف�س وقف اإطالق النار الذي بات العدو يريده، لكن الواليات املتحدة 

واأغلبي���ة احلكومة وم���ا متّثل ترف�س���ه، الأن هدفهم االأه���م هو �رشب 

املقاوم���ة، ومنها اأي�سًا حماولة ال�سنيورة متري���ر البنود ال�سبعة التي 

نّظر له���ا وعاد بها من موؤمتر روما يف االأي���ام االأخرية من �سهر متوز، 

لك���ن حماولته ف�سلت، فعادوا وحاول���وا متريرها يف قمة الريا�س بعد 

انت�سارنا على هذا العدوان، فاأحبطنا االأمر علمًا باأن وثائق ويكيلك�س 

ك�سفت الكثري من ف�سائح بع�س اللبنانيني وانحيازهم للعدوان.

بعد 33 يومًا من املواجهات البطولية النوعية والنادرة مل يعّد من ُبّد 

اأمام العدو وحماته اإال وقف جنونهم وغطر�ستهم، لكن اخلطري اأن بع�س 

الداخل اللبناين كان يري���د ا�ستثمار هذه احلرب لنزع �سالح املقاومة، 

والذي هو يف خال�سته العملية مطلب »اإ�رشائيلي« - اأمريكي.

اإن اإجنازاً هامًا وتاريخيًا نوعيًا حتقق يف انت�سارنا على العدو عام 

2006، حيث ا�ستطاع���ت املقاومة باإمكانياتها وقدراتها املحدودة التي 
ال تقا����س بتاتًا بواقع وقوة جي�س العدو ال���ذي يعترب اأقوى جي�س يف 

املنطقة، اأن حتقق الن�رش العظيم.

لق���د رفع لبنان راأ�س الع���رب، لكن ذلك مع االأ�س���ف ال�سديد مل يتم 

ا�ستثماره ب�س���كل يالئم قيمة الن�رش العظيم، فُتك���ت االأمور كما هي، 

ولو ا�سُتثمر هذا الن�رش مب���ا ي�ستحقه ملا ح�سلت الكثري من التطورات 

اخلطرية التي ما زال اللبناني���ون يتحّملون تبعاتها.. واالأنكى اأنه بعد 

هذا االنت�سار، باتت حكومة ال�سنيورة غري ميثاقية وغري �رشعية وغري 

د�ستورية، لكنها ا�ستمرت يف نهجها التخريبي، وحتقيق ما عجزوا عن 

حتقيقه يف ال�سنوات ال�سابقة؛ كاخل�سخ�س���ة واال�ستيالء على االأمالك 

العام���ة باأبخ�س االأثمان، وكحال امل�ساعدات الهامة التي ُقدِّمت للبنان 

يف حرب متوز، وما زال م�سريها جمهواًل.

وم���ع االأ�سف، فاإن هذه البطوالت العظم���ى قابلتها مقررات الدوحة، 

الت���ي كرّ�ست االختالل ال�سيا�سي والفو�س���ى االقت�سادية.. واالآن ونحن 

عل���ى م�سارف الن�رش الكبري يف �سورية، وال���ذي اأبقى متاأكداً منه، كما 

كن���ت دائمًا متاأكداً م���ن انت�سار املقاومة على الع���دو عرب »الثالثية 

الذهبي���ة«، ال يج���وز التاجع اإىل الوراء، ويفت����س اأن يكون يف راأ�س 

االهتمام اإ�سالح النظام ال�سيا�سي الذي ال يتوافر اإال عرب قانون انتخابي 

حديث ومتطور يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد الن�سبية.

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

تب����دو وثيق����ة التفاهم ب����ني التيار 

الوطني احلر وحزب اهلل، القا�سم امل�ستك 

ال����ذي يجم����ع العونيني عل����ى اختالف 

»تالوينهم«، ويجمعون عليها، وهي يف 

�سمري ووجدان الغالبية ال�ساحقة منهم، 

ورمبا جاءت اأح����داث القاع االأخرية ورّد 

املقاومة احلا�سم عليها، لت�سيخ قناعة 

العونيني باأن التفاهم مع حزب اهلل كان 

من اأعظم االإجن����ازات التي حتققت، واأن 

ما اأجن����زه »مار خمايل« على امل�ستوى 

ال�سعبي، يق����ارب االأعجوبة التي كان ال 

بّد منها لتح�س����ني الداخل اللبناين من 

تداعيات االإقليم، وال����ذي ميكن ت�سميته 

الواح����دة  االإ�ستاتيجي����ة  ب�»الروؤي����ة 

االأقليات يف ال�رشق«، وح�سنًا  مل�ستقبل 

فعل العونيون ب�سوابية روؤيتهم، وح�سنًا 

اآمن امل�سيحيون ب�»عناية مار خمايل« 

مل�ستقب����ل اأك����ر اأمانًا يف �����رشق يكاد 

ينقر�س فيه الوج����ود امل�سيحي، ولهذا، 

فاإن »وثيقة مار خمايل« لن تتاأثر بكل 

م����ا يح�سل داخل التي����ار الوطني احلر، 

الأنها باتت ملك امل�سيحيني امل�رشقيني، 

خ�سو�سًا يف لبنان و�سورية.

لك����ن، ك����ي يبق����ى التي����ار الوطني 

احل����ر موؤمَتنًا على ه����ذا اخليار الوطني 

اال�ستاتيجي الكبري، يجب اأن تكون لديه 

عل����ى االأقل ا�ستاتيجي����ة البقاء كمكّون 

�سيا�س����ي يجم����ع العوني����ني االآن ويف 

امل�ستقب����ل، وهذا م����ا اأراده العماد عون 

و�سعى اإليه؛ ب�رشورة تاأطري »العونية« 

�سمن تيار �سيا�س����ي له نظامه الداخلي 

وهيكليته االإداري����ة، واأن ينعم با�ستقرار 

تنظيمي »على اأيام مي�سال عون وحتت 

نظ����ره«، ك����ي ال تف����رط املوؤ�س�سة بعد 

مرحلة املوؤ�س�س، لكن املوؤ�سف اأن التيار 

يكاد يف����رط اأمام ناظ����َري العماد عون، 

الأ�سباب لي�س����ت اإطالقًا جوهرية، لو قرّر 

الفرقاء املتنازعون ق����راءة واقع االأر�س 

قبل االحت����كام اإىل التحكي����م واحلكماء 

واأهل القانون �سمن »التيار«.

بناء عليه، يج����در باأهل القرار �سمن 

التيار، قراءة اأحوال العونيني امللتزمني 

مبي�سال ع����ون وغري منت�سب����ني، واأي�سًا 

اأولئك الذين جّمدوا انت�سابهم اأو ا�ستقالوا 

اأو اأقيلوا، ليكت�سفوا احلقائق االآتية:

اأواًل: التيار الوطني احلر، ال�سّباق يف 

ق�سية اإق����رار قانون انتخابي عادل على 

امل�ستوى الوطني، والذي �سبق له واأعطى 

اأمثل����ة يف الدميقراطية االنتخابية، عرب 

الن�سبي الختي����ار كوادره على  التمثيل 

اأرقى  م�ستوى املناطق، وُيج����ري حاليًا 

اأنواع االحت����كام اإىل ال�سعب يف اختيار 

املر�سح����ني لالنتخاب����ات النيابية، هذا 

التي����ار كان اأوىل ب����ه ع����دم اللجوء اإىل 

التزكية يف اختيار رئي�سه، ب�رشف النظر 

الوزير با�سي����ل وع�ساميته  عن �سخ�س 

ال�سخ�سية ون�ساالته احلزبية، وكفاءاته 

املق����دَّرة لي�س فقط يف ال����وزارات التي 

ت�سلّمها، بل يف الثق����ة التي يتمتع بها 

من قَبل ال�رشكاء يف الوطن، عرب ا�ستالمه 

حقيبة اخلارجية، �سيما اأنه من اأبرز َمن 

عملوا على اإعداد »وثيقة مار خمايل«.

ثانيًا: بع�س اخل�سوم للوزير با�سيل 

داخل التيار الوطن����ي احلر يعتربون اأن 

هناك منا�سلني يف �سفوف التيار قّدموا 

ت�سحيات ال تقّل عنه، واأنه كمر�سح ف�سل 

يف الو�سول اإىل مقعد نيابي يف البتون، 

و�س����ل اإىل كل الوزارت الأن����ه فقط �سهر 

مي�سال عون، وو�س����ل اإىل رئا�سة التيار 

الأنه �سه����ر مي�سال ع����ون، واأنه ميار�س 

»ديكتاتورية« �سمن التيار مل ميار�سها 

حتى مي�سال عون.

ثالثًا: رغم تاأكيده يف كل املنا�سبات 

على اأنه لي�س منتميًا اإىل التيار الوطني 

احلر، ف����اإن تي����ار العميد �سام����ل روكز 

�سمن التيار ُيعت����رب »جارفًا«، والرجل 

َفَر�����س نف�س����ه على امل�ست����وى الوطني 

كقائد روؤي����وي ال يناف�سه يف جماله اأي 

�سخ�����س م�سيحي بعد العماد عون، وهو 

يف النهاية مل ي�سم����ح ل�سفة »ال�سهر« 

اأن تطغى على ال�سفات ال�ساملة الكاملة 

للقائ����د، التي �ستلزمه يومًا باال�ستجابة 

لتطلع����ات العوني����ني باأن يك����ون قائداً 

للتيار، لي�س فق����ط الأنه �سامل روكز، بل 

الأن احلال����ة العونية ل����ن يحافظ عليها 

ا�ستمراريته����ا �س����وى �سابط  وي�سم����ن 

متقاع����د من اجلي�س، الأن����ه ي�سح القول 

بالعوني����ني اإنه����م »اجلي�����س اللبناين 

املدين«.

النظر عن »االإجراءات  رابعًا: ب�رشف 

خ����ذت بحق كل من  التاأديبي����ة« التي اتُّ

اأظه����ر »ع�سيان����ًا« عل����ى التوجيهات 

احلزبي����ة خ����الل االنتخاب����ات البلدية 

االأخرية، مبن فيه����م النائب نبيل نقوال، 

فاإن عل����ى من يحم����ل �سي����ف التطهري 

يف التي����ار، قبل اأن يحتك����م اإىل االأنظمة 

والقوان����ني، اأن يحتك����م اإىل 9000 ناخب 

م�سيحي يف ب����ريوت االأوىل �سّوتوا �سد 

الئحة البيارتة يف االنتخابات البلدية، 

و�سّوت����وا ملواقف زياد عب�����س، و�سوتوا 

�سد »االئتالف« مع املرتكبني، و�سّوتوا 

�سد من وجه اإليه����م التيار �سابقًا تهمة 

ال�رشقة والتزوير واختال�س املال العام، 

عرب وثائق واأرقام اأوردها النائب اإبراهيم 

كنعان يف كت����اب »االإبراء امل�ستحيل«، 

واأن كر�سي بعب����دا ال يربّر اجللو�س على 

كر�سي احلوار م����ع املرتكبني، حتى ولو 

طار كر�سي بعبدا.

�س����واء كانوا  العوني����ون،  خام�س����ًا: 

منت�سب����ني اإىل التي����ار اأو م����ن اأن�ساره، 

الوجود  اأزم����ة »ا�ستمرارية  يعانون من 

ال�سيا�سي الوطني« �سمن مفاهيم مدر�سة 

مي�سال عون، �سواء �سمن االإطار احلزبي 

اأو بدون����ه، وتفاهم معراب مل يجعل من 

الع����وين قواتيًا وال م����ن القواتي عونيًا، 

بل ه����و تفاهم عل����ى عموميات حت�سن 

االأم����ن املجتمع����ي، و«معاهدة  جزئيًا 

عدم اعت����داء«، اإ�ساف����ة اإىل اأن »الريح 

ال�سمالية« مل تعد ت�ستهوي العونيني كما 

يف ال�ساب����ق، الأن مواقف النائب �سليمان 

�سخ�سية  طموح����ات  فرجني����ة حتم����ل 

العونيني،  ت�سب����ه  اأكر منه����ا وطني����ة 

 خ�سو�سًا يف جم����ال التغيري واالإ�سالح، 

واإذا كان َقَدر العوني����ني اأن يبقوا �سمن 

مدر�سة مي�سال ع����ون، فاخل�سية لي�ست 

يف اأن يكون العمي����د �سامل روكز مطلبًا 

جماهرييًا لقيادة التيار، بل يف اأن يكون 

دين،  �رشورة ا�ستمراري����ة العونيني موحَّ

ولن يك����ون اأمامهم �سوى خي����ار واحد: 

عناي����ة »مار خماي����ل« �سمانة وجود، 

ورعاية »�سامل روكز« �سمانة ا�ستمرار.

�أمني �أبو ر��شد

أحــداثأحــداث2

العونيون.. بين عناية »مار مخايل«
 ورعاية شامل روكز

الأحداث الأمنية الأخرية اأثبت اأن وثيقة التفاهم هي من اأهم الإجنازات الوقائية حلماية لبنان
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همسات

¡ هل من اغتيال جديد؟
قال موظف كبري يف ال�سفارة االأمريكية اإن على راأ�س 

اأولوي���ات ال�سفرية اجلديدة، اإعادة احل�سور االأمريكي 

يف لبنان اإىل مرحل���ة ما بعد اغتيال الرئي�س رفيق 

احلري���ري، مما »اأرعب« اأح���د احلا�رشين، الذي اأ�رشّ 

الأحد االأ�سخا�س خوفه من اغتيال �سخ�سية ما.

¡ قيادة ديكتاتورية
ت�شهد بع�ض املكونات احلزبية يف »القوات اللبنانية« 

اأ�شبسسه بانتفا�شة، ال�شيما يف ك�سسروان واجلرد، رغم 

»القب�شسسة الديكتاتورية« لدى القيسسادة، التي �شتوؤدي 

�شيا�شتهسسا اإىل حتويسسل »االنتفا�شة« مسسن �شامتة اإىل 

جملجلة قد تن�شحب على �رائح وا�شعة.

¡ م�ساٍع فا�سلة
لسسم اأن االت�شاالت املت�شارعسسة التي توالها اأكرث من 

ُ
ع

غيور لراأب ال�شدع يف تيار �شيا�شي، مل توؤدِّ اإىل نتائج 

اإيجابية.

¡ الرباءة.. اأو االإنتحار
ت���ردد اأن طريداً م���ن العدالة ه���دد باالإنتحار اإذا مل 

ت�سدق الوعود مبعاجلة ملفه، وبلَّغ من يعنيه االأمر 

اأن���ه �سّجل بال�س���وت وال�سورة �سل�سل���ة اأحداث قد 

تف�سح َمن وعدوه بغطاء لن ي�سقط.

¡ البحث عن م�سدر التمويل
اهتمسست اأو�شاط مت�سسررة مسسن انت�شار �شسسور الوزير 

»تيسسار  يعتربهسسا  كان  مناطسسق  يف  ريفسسي  اأ�سسرف 

امل�شتقبل« خال�شة له، ال�شيما يف بع�ض قرى البقاع 

واإقليم اخلروب.. وي�شسساأل املعنيون عن م�شدر متويل 

تلك االأن�شطة وال�شسسور املرفوعة واليافطات املعّلقة، 

ها »امل�شتقبل« 
ّ
وعما اإذا كان م�شدرهسسا موازنات اأقر

�شعت له.
ُ
 �رفها يف غري ما و

ّ
�شابقًا لن�شاطاته، فتم

¡ ال.. الأي ان�سقاق
حاولت بع�س اجلهات املناف�سة لتيار م�سيحي بارز، 

اأن تروج عن نية جمموعة منه، مت اخراجها، ت�سكيل 

حزب �سيا�سي جدي���د، فجاء الرد من هذه املجموعة 

حا�سمًا جلهة رف�سهم اأي دعوة لالن�سقاق عن التنظيم 

االأم، و�سددت م�سادر القياديني واحلزبيني املف�سولني 

على اأنه ال يوجد اأي توجه اأو نية خللق حزب جديد، 

واأن توجهه���م الوحيد هو العمل على اإ�سالح داخلي، 

وخ�سو�س���ًا اأن نتائ���ج عملية دميقراطي���ة داخلية 

اأجريت موؤخراً يف التيار اأكد على ذلك.

¡ خوف يف حمله
اأحسسد  اأن هنسساك تخبطسسًا يف  راأت م�شسسادر �شيا�شيسسة 

التيسسارات البارزة جداً يف فريسسق 14 اآذار، واأن جمهور 

هذا التيسسار ي�شعر باالإحباط، واخلسسوف، الأنه تبني اأن 

هنسساك املئسسات من ان�شار هسسذا التيسسار اأو من مناطق 

نفوذه، �شاروا مع تنظيم اإرهابي، مما �شيجعل اأي�شًا 

مناطق هذا التيار يف خطر داهم.

¡ حتذير
نبه قي���ادي يف ما ي�سمى »املجتم���ع املدين« من 

احلركات اال�ستعرا�سية للمطالب���ة بقانون انتخاب 

على اأ�سا�س الن�سبية، م�سرياً اإىل اأن هذا الهم الوطني، 

ال يج���وز اال�ستعرا����س به، على نح���و ما جرى يف 

املظاهرة االأخرية، حيث مل يتجاوز عدد امل�ساركني 

فيها االأل���ف �سخ�س، بالرغم من اأن ه���ذا االأمر، هو 

مطلب وطني مزمن وملح و�رشوري.

¡ �سيخو�س االنتخابات يف كل لبنان
�شخ�شيسسة من�شقة عن التيار االأزرق اكدت عزمها على 

خو�سسض االنتخابات النيابية بعد اأ�شهر يف كل لبنان، 

وخ�شو�شًا يف مناطق نفوذ التيار.

وقسسد اعتسسربت بع�سسض م�شسسادر هسسذا التيسسار، اأن هسسذا 

االإعالن، هو مبنزلة تهديسسد الأخذ دور هذه ال�شخ�شية 

ومكانتهسسا بعني االعتبسسار، واإال فهسسو م�شتعد ملعارك 

علسسي وعلى من جعلنسسي ركنسسًا �شيا�شيسسًا، ولي�ض على 

اأعدائي.

بغ����س النظ���ر ع���ن االأرق���ام، 

وال�رشاخ واالتهامات املتبادلة التي 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سادت 

قبل االنتخاب���ات التمهيدية للتيار 

الوطني احلر، وخاللها وبعدها، فاإن 

اأي مراقب مو�سوعي لتلك العملية 

الدميقراطية التي انفرد فيها التيار، 

ال ميك���ن اإال اأن ي�سّج���ل مالحظات 

عّدة تندرج يف ما يلي:

اأواًل: جم���رد قي���ام االنتخابات 

التمهيدية، ومهم���ا كانت ال�سوائب 

التي �سادته���ا، توؤ�رش اإىل اأن التيار، 

وبرغ���م امل�ساعب الت���ي تعت�س 

طريقه، ما زال ي�سّكل حالة تغيريية 

ترتك���ز اإىل االأ�س����س الدميقراطي���ة 

يف اختي���ار مر�سحي���ه لل�سلط���ة 

ال�سيا�سي���ة، وه���ي اآلي���ة تفتقدها 

معظم االأحزاب اللبنانية التقليدية.

ثانيًا: اأظه���رت االأر�س االأحجام 

باالأرق���ام، وهذا ما ق���د يوّفر جهداً 

ويقلل من االنتق���ادات التي �سادت 

2009؛ حني اعتقد  انتخابات  خالل 

ه العماد  كل مر�سح للنيابة مل ي�سمِّ

عون اأن���ه مظلوم، واأن للعماد عون 

تف�سيالته بني اأبنائه. لن يكون هذا 

ال���كالم متاحًا بع���د االآن، اللهم اإال 

ال�سيا�سية  التحالفات  احتاجت  اإذا 

الناجحني يف  باأح���د  للت�سحي���ة 

منطقت���ه، فمن ي�ستطي���ع اأن يقنع 

الناجحني الي���وم اأنهم مل ي�سبحوا 

نوابًا بعد؟

ثالث���ًا: التويج ال���ذي مار�سه 

نتائ���ج  ح���ول  املعت�س���ون 

االنتخابات التمهيدية، واأنهم - اأي 

»املعار�س���ني« - �سّكلوا االأكرية 

الفائزة يف معظ���م املناطق، يثبت 

دون �سّك وب�سكل قاطع عدم �سحة 

ما �ساق���ه بع����س املف�سولني من 

اأن التي���ار حت���ّول اإىل ديكتاتورية 

الفرد - الرئي�س، واأن االعتا�س من 

الداخ���ل غري ممكن، لذل���ك ا�سطروا 

ال�ستخدام و�سائ���ل االإعالم ومواقع 

الإ�سم���اع  االجتماع���ي  التوا�س���ل 

�سوته���م. لقد دخل هوؤالء يف م�سار 

من التناق����س، ف���اإن كان التغيري 

من الداخل م�ستحي���اًل، كيف ميكن 

اأن يرب���ح املعار�س���ون يف معظم 

املناطق كما يقولون؟

رابعًا: لقد اأثبت اأهل التيار اأنهم 

قادرون على املحا�سبة وامل�ساءلة، 

واملحا�سبة هنا هي بالدرجة االأوىل 

لبع�س القياديني واملن�سقني، الذين 

انف�سل���وا ع���ن االأر����س، وت�رشفوا 

بعنجهية وفوقي���ة مع املنا�رشين 

والنا�سطني من اأبناء مناطقهم.

 بعك����س حالة ما قب���ل عودة 

العماد ع���ون، حيث كان كل نا�سط 

يف التي���ار يج���د نف�س���ه معني���ًا 

الر�سال���ة للم�ستقل���ني،  باإي�س���ال 

وميار�س التعبئ���ة الدائمة ملن هم 

يف حميط���ه، بعك�س تل���ك احلالة 

ال�سدي���دة االلت���زام، كان ت����رشف 

بع�س »القياديني« منذ عام 2005 

ولغاي���ة االآن م�سوبًا بالتكربُّ وعدم 

»االأر�س«،  مع  بالتوا�سل  االكتاث 

على اعتب���ار اأن قرب���ه من بع�س 

اأو جم���رد قدرته على  امل�سوؤولني، 

زي���ارة العم���اد ع���ون يف الرابية 

جتعله يف حّل م���ن العمل، وقادراً 

لكن  بال�سلط���ة..  اال�ستئث���ار  على 

ق���رار التيار بالع���ودة اإىل القواعد 

احلزبية �سيجعل م���ن ال�سعب من 

بالطالت  االكتف���اء  ف�ساع���داً  االآن 

اأو  للقيادة،  والتبجي���ل  االإعالمية، 

االتكاء على اإرث تاريخي لالحتفاظ 

باملنا�سب.

العونية  احلالة  اأثبت���ت  رابعًا: 

قي���ادات �سبابية  قدرتها على فرز 

النظ���ر عن حجم  جدي���دة، بغ�س 

قدراته���ا  اأو  املالي���ة  موارده���ا 

االقت�سادي���ة. نعم، اإن جناح الكثري 

من املنا�سل���ني الذين يحملون يف 

�سرياتهم الذاتية الكثري من الن�سال، 

يعط���ي اأم���اًل لل�سب���اب اجلامعي 

اجلدي���د باأن املنا�س���ب ال�سيا�سية 

يف لبنان لن تكون بعد اليوم حكراً 

عل���ى االإقط���اع الق���دمي واأ�سحاب 

روؤو����س االأموال وبع����س مت�سلقي 

املنا�سب من االنتهازيني النفعيني، 

بل ميك���ن لل�سب���اب االنخراط يف 

االأح���زاب، والعمل م���ن اأجل تغيري 

حقيقي وج���ّدي يف بنية وتركيبة 

ال�سلطة ال�سيا�سية يف لبنان.

م���ع ذل���ك، يبق���ى م���ن اأك���ر 

�سابت  الت���ي  ال�سوداء  العالم���ات 

هذه االنتخابات، قلة عدد ال�سيدات 

التمهيدية،  املر�سحات لالنتخابات 

ما �سي���وؤدي اإىل انع���دام و�سولهن 

اإىل الن���دوة الربملاني���ة عرب التيار 

الوطني احلر.

ُي�سّجل على التي���ار بقوة عدم 

ت�سجي���ع ال�سيدات عل���ى االنخراط 

يف العم���ل ال�سيا�س���ي، وعدم فتح 

املجال الكامل اأمامهن لتبّوء مراكز 

نيابية ووزارية، فبا�ستثناء و�سول 

النائب جيلب���ريت زوين مل ي�سّجل 

تكتل التغي���ري واال�سالح اأنه حالة 

تغيريي���ة حقيقي���ة يف مو�س���وع 

دخول املراأة املعتك ال�سيا�سي.

وبع���د جناحه���م يف  الي���وم، 

االمتحان الدميقراطي، مل يعد يكفي 

ب���اأن ميثاقهم  التبجح  التيار  اأهل 

يوؤك���د عل���ى اإميانه���م بامل�ساواة 

ب���ني الرجل وامل���راأة، ب���ل عليهم 

اإق���ران القول بالفع���ل، ال بل باأكر 

من الفع���ل: بفر�س كوت���ا ن�سائية 

حقيقي���ة للمنا�س���ب القيادية يف 

التي���ار ولنواب���ه، وع���دم االكتفاء 

بالتذرع ب���اأن املراأة مل تقِدم.. لكي 

تقدم، عليها اأن جتد ت�سجيعًا كافيًا 

وم�ستمراً ومتوا�ساًل وغري ظريف.

د. ليلى نقوال

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

قراءة هادئة في انتخابات التيار الوطني الحر

بعد إجراء االنتخابات 
التمهيدية للتيار 

الوطني الحر ستضيق 
ذريعة ضرورات 

التحالفات السياسية 
للتضحية بأحد 

الناجحين

الوزير جربان با�سيل خالل زيارة تفقدية لأحد مراكز القرتاع
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قبل اأيام قليلة مات اآخر عرّابي 

بريناردو  الإيطالية  كورليوين  مافيا 

ال�سج���ون  اأح���د  يف  بروفينزان���و 

الإيطالي���ة ع���ن 83 عام���ًا، بعد اأن 

حتّكمت مافيا �سقلية، التي تزّعمها، 

بجزء من تاريخ اإيطاليا احلديث.

يف العام 2006، متّكنت ال�رشطة 

الرجل اخلفي،  الإيطالية من اعتقال 

فقررت املخابرات املركزية الأمريكية 

»C.I.A« اأن ُت�سك���ت الرجل، ب�سبب 

الطرفني،  امل�سرتك���ة بني  العمليات 

فدّبرت اأم���ر اإ�سابته بفقدان الذاكرة، 

وبالتايل مل يعد ممكن���ًا ا�ستنطاقه 

ومعرفة اأ�رشاره وات�سالته..

ويف اخلال�س���ة فق���د تب���نّي اأن 

ال�»C.I.A« كانت م�ساهمة ا�سا�سية 

يف تكوي���ن وانطالقة ه���ذه املافيا 

اخلطرية الت���ي عاث���ت يف اإيطاليا 

اإرهابًا واغتياًل ونهبًا، خ�سو�سًا يف 

ثمانينات القرن املا�سي.

ومع انهيار الحتاد ال�سوفياتي يف 

العام 1990، اأحي����ط بوري�س يلت�سني 

القت�ساديني  اخل����راء  من  مبجموعة 

كانوا  الذين  الأمريكيني،  وال�سيا�سيني 

يعمل����ون لتفكي����ك وانهي����ار الحتاد 

الرو�س����ي، يف نف�س الوقت الذي كانت 

تقوم مافي����ا رو�سية، ُو�سف����ت باأنها 

الأخط����ر يف تاري����خ املافيات، عملت 

بالإ�ساف����ة اإىل رو�سي����ا يف كل اأنحاء 

الع����امل.. وقد بّين����ت الوقائع اأن هذه 

املافيات ُولدت ورّتبت اأمورها ومتلّكت 

اأدواتها املدّمرة يف نيويورك اأوًل.

اأن  اإىل  اأي�سًا ت�س���ري  والوقائ���ع 

التي اخرتعت حركة  »C.I.A« هي 

»طالبان« الأفغانية، حتى مالب�سها 

هي التي اختارته���ا لتكون بي�ساء؛ 

يف حماول���ة للتدليل عل���ى نقائها 

اليديولوج���ي، كم���ا اأنه���ا هي من 

اخرتع »القاعدة«، فتفيد املعلومات 

اأن حرك���ة ما ي�سم���ى »املجاهدين 

الع���رب« ُمّول���ت بناء عل���ى طلب 

اأمريكي من ال�سعودية، واأن الريا�س 

فتحت اأبواب التطّوع على م�رشاعيها 

باإغراءات مذهلة.

ف���اإن  للمعلوم���ات،  وطبق���ًا 

الأمريكي���ة  املركزي���ة  املخاب���رات 

طلب���ت اأن يكون �سخ����س �سعودي، 

الإمكانيات والق���درات، زعيمًا  ميلك 

الع���رب«،  »املجاهدي���ن  حلرك���ة 

فر�ّس���ح بن���در بن �سلط���ان )ال�سفري 

ال�سع���ودي يف وا�سنط���ن بني 1983 

و2005( اأ�سام���ة ب���ن لدن؛ ابن رجل 
الأعمال املعروف وامللياردير الكبري، 

فتلّقفت���ه هذه املخاب���رات، وعّينته 

زعيمًا ل�»القاع���دة«، بعد اأن اأجرت 

له دورات متع���ددة، جعلته عن�رشاً 

بارزاً فيها، وكان يحمل رتبة �سابط 

فيها عند اأحداث 11 اأيلول 2001.

ثمة حقيقة هنا؛ اأن كل ما ح�سل 

ويح�سل بعد 11 اأيل���ول 2001، يدل 

بالوقائع اأنه يخدم اإمراطورية ال�رش 

الكرى الولي���ات املتحدة، فاجلثث 

الأمريكية املتطايرة من برج التجارة 

العامل���ي خدمت وتخ���دم الأغرا�س 

ال�سرتاتيجي���ة للولي���ات املتحدة، 

ول م�سكلة اأب���داً فيما حدث ويحدث 

من جمازر تق�سع���رّ لها الأبدان على 

الق���وات الأمريكي���ة، كما ح�سل  يد 

يف الع���راق بع���د الغ���زو الأمريكي 

يف ني�س���ان ع���ام 2003، حيث اأباد 

الأمريكي والإرهاب املنّظم  الحتالل 

اأمريكي���ًا اأكرث م���ن اأربع���ة ماليني 

عراقي، عدا ع���ن اآلف ورمبا ماليني 

ه���ني من جراء ه���ذه احلرب  امل�سوَّ

ال�ستعمارية القذرة.

الأ�سكال  ويف احلرب املتع���ددة 

ا�ستح�رشت  والأوجه على �سوري���ة، 

الوليات املتحدة - �سواء بالتدخل 

املبا�رش �سيا�سيًا كحال زيارات جون 

ماك���ني اإىل مواق���ع الإرهابيني يف 

اأو زي���ارة ال�سفري الأمريكي  �سورية، 

ال�سابق روبرت ف���ورد اإىل حماه، اأو 

التدخ���ل املبا�رش ع�سكري���ًا - اأفظع 

اأن���واع الإجرام، عر تقدمي كل الدعم 

الت�سليح���ي للع�ساب���ات الإرهابية، 

اأو عمليات الق�س���ف الع�سوائية ملا 

ي�سم���ى طريان التحال���ف الذي كان 

كثرياً ما يقتل الأبرياء.

ثم ها هي املر�سح���ة الرئا�سية 

ال�سابقة  الأمريكية  اخلارجية  ووزير 

تفجر يف كتابها »خيارات �سعبة« 

مفاج���اأة من الط���راز الثقيل، عندما 

اعرتفت باأن الإدارة الأمريكية قامت 

بتاأ�سي�س ما ي�سمى بتنظيم »الدولة 

الإ�سالمي���ة يف الع���راق وال�س���ام« 

املعروف با�س���م »داع�س« لتق�سيم 

منطقة ال����رشق الأو�سط، وقالت يف 

كتابه���ا: »دخلنا احل���رب العراقية 

والليبي���ة وال�سورية وكل �سيء كان 

على ما ي���رام وجيد ج���داً، وفجاأة 

قامت ث���ورة 30/6 - 3/7 يف م�رش، 

وكل �سيء تغرّي خ���الل 72 �ساعة«. 

واأ�ساف���ت: مت التفاق عل���ى اإعالن 

 ،2013/7/5 ي���وم  الإ�سالمية  الدولة 

وكن���ا ننتظر الإع���الن لكي نعرتف 

نحن واأوروبا بها ف���ورا«.. وتابعت 

تق���ول: »كن���ُت ق���د زرُت 112 دولة 

يف الع���امل.. ومت التفاق مع بع�س 

الأ�سدق���اء على الع���رتاف بالدولة 

الإ�سالمية حال اإعالنها فوراُ، وفجاأة 

حتّطم كل �س���يء«.. وتابعت القول: 

»كل �س���يء ُك�رش اأم���ام اأعيننا دون 

اإن���ذار.. �سيء مه���ول حدث..  �سابق 

فكرنا يف ا�ستخدام القوة، لكن م�رش 

لي�ست �سورية اأو ليبيا، فجي�س م�رش 

ق���وي للغاية، و�سعب م�رش لن يرتك 

جي�سه وحده اأبداً«.

الآن، حت���اول الوليات املتحدة 

واتباعه���ا من باعة الكاز العربي اأن 

تغرّي من جلد التنظيمات الإرهابية، 

ف�»جبه���ة الن����رشة« بق���درة قرار 

اأمريك���ي حتّول���ت اإىل »جبهة فتح 

ال�سام«، فظه���ر اأبو حممد اجلولين 

للم���رة الأوىل بوجهه علن���ًا وعليه 

كل م�ستح����رشات التجميل و»امليك 

اأب«.. هل تذكرون كم نّظروا لعتدال 

جماعة »نور الدين زنكي«؟ تذكروا 

ذبح الطفل الفل�سطيني..

وللبحث �سلة

اأحمد زين الدين

اأبو حممد اجلوالين معلناً تاأ�صي�س »جبهة فتح ال�صام« كبديل عن »جبهة الن�صرة«

حوار يدور في الحلقات المفرغة
قد تكون احل�سن���ة الوحيدة للحوار يف جولته 

الثالثية اجلديدة، اأنها جتم���ع الأطراف املتحاورة 

يف كل م���رة، لتوؤكد على عدم الجن���رار اإىل كل ما 

من �ساأنه اأن يعكر ال�ستق���رار يف لبنان، لكن اأحداً 

م���ن املتحاورين اأو من خارجهم، ل يتوهم باأن هذا 

احل���وار �سينتج جديداً على م�ستوى جميع الأزمات 

التي مير بها البلد، بدءاً من ال�سغور الرئا�سي، ومروراً 

بالت�رشيع يف جمل����س النواب، وبقانون النتخاب، 

اإىل واقع احلال النفطي اإىل عقد اجتماعات منتجة 

ملجل�س الوزراء اإىل اأ�سغر الأزمات.

مهند�س احلوار الرئي�س نبيه بري قد يكون من 

اأكرث املوجودي����ن يف احلوار على طاولته، معرفة 

باأن ه����ذا احلوار ل����ن ينتج جدي����داً، لأن الن�سج 

ال�سيا�سي مل يبلغ عن����د بع�س الأطراف م�ستواها 

الوطن����ي، ولهذا جنده يف كل مرة ي����دور الزوايا، 

وي�سكلها ح�سب طبيعة املرحلة التي تكون فيها 

كل جل�سة حوارية.

ويالحظ هنا، اأن رئي�س املجل�س، هو ال�سخ�سية 

الوحيدة الت����ي جتمع عليها كل الأطراف، وتلتقي 

ب����ه ويلتقيها، بالإ�ساف����ة اإىل قدراته وامكانياته 

على جمع املتناق�سات يف حوارات ثنائية كحال 

احلوار بني ح����زب اهلل وتي����ار امل�ستقبل واحلوار 

املو�س����ع كحال احل����وار الذي ج����رى يف ثالثيته 

الأخرية.

وبهذا، يجمع املتحاورون، اأن احلوار �سي�ستمر 

واإن مل يكن منتجًا، واأن الرئي�س بري قادر يف كل 

مرة على اجلمع وابتكار اأ�سكال متجددة للحوار.

واإذا كان����ت م�سادر املتحاوري����ن قد اأجمعت 

هذه املرة اأي�س����ًا على عدم املراهنة على حتقيق 

اأي اجن����از، رغ����م اأن مدي����ر احلوار ق����د رمى كل 

الهواج�����س يف »ال�سلة املتكامل����ة« ب�سكل جعل 

كل من كان لديه اوراقًا خمفية، يك�سفها ويتحدث 

ع����ن »هواج�سه«، وهو �سيف�سي كما ترى م�سادر 

متابعة اإىل ت�سكيل جلنة م�سغرة من املتحاورين، 

تكون مهمتها توفري كل ال�سكليات ملتابعة احلوار 

وتوا�سل����ه، ريثما تكون ق����د ن�سجت طبخة احلل 

وطنيًا واقليميًا.

وكما علم ف�ستعكف ه����ذه اللجنة على طرح 

كل حما�رش احلوارات الوطنية، لتخل�س منها اإىل 

قوا�سم م�سرتكة يف كل الأمور واأبرزها:

اتفاق الطائ����ف، رئا�سة اجلمهوري����ة، قانون 

النتخابات، تفعيل الإدارات، والالمركزية الإدارية 

وغريها من الأمور.

باخت�س����ار هنا، فمدي����ر احلوار ه����ذه املرة 

يحم����ل جر�س انذار، ليوؤكد لكل الأطراف اأن احلوار 

اجلاري هو الفر�سة املتاحة للجميع، وعليكم اأن 

تتفقوا وتتوافقوا، لأنه ل يجوز اأن يوؤخذ البلد اإىل 

املجهول.

جر�����س اإنذار يقرعه الرئي�����س بري هذه املرة 

بق����وة ورمبا ب�سوت ع����ال جداً، وعل����ى اجلميع 

ان ي�سمع����ه جي����داً يف هذه الظ����روف احل�سا�سة 

ووالدقيقة.

هل �سيدب عقل الرحم����ن يف بع�س الروؤو�س 

احلامية، وي�سعون البالد على �سكة احلل؟

اجل����واب مل يخرج من ثالثية احلوار، فلننتظر 

جولت احل����وار املقبل����ة، ومن ال�����رشوري اأي�سًا 

متابع����ة تطورات املي����دان القليم����ي.. فقد يفهم 

البع�س؟!

�سعيد عيتاين

الـ»C.I.A« اخترعت »طالبان« 
و»القاعدة« و»داعش« 

و»النصرة« و»فتح الشام«.. 
لخدمة إمبراطورية الشر الكبرى
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هذه آخر التطورات تمهيدًا الستعادة إدلب
وحلفاوؤه  ال�س���وري  اجلي����س  يرّك���ز 

عملياته���م القتالية عل���ى خم�سة حماور 

اأرياف حل���ب اجلنوبي،  اأ�سا�سية، وه���ي: 

والغرب���ي، وال�سم���ال الغرب���ي، والغوطة 

ال�رشقي���ة يف ريف دم�س���ق، وريف حم�س 

ال�رشقي، الذي ي�س���ّكل مدخاًل للتقّدم نحو 

منطقة ال�سخنة، ومنه���ا نحو الرقة ودير 

الزور، وُتعتر هذه املحاور اأبرز اجلبهات 

احلربية على امت���داد اجلغرافيا ال�سورية 

يف املرحل���ة الراهن���ة، ح�سب م���ا توؤكد 

م�سادر ميداني���ة متابعة ل�سري العمليات 

الع�سكرية. 

يق���وم  امليداني���ة،  التفا�سي���ل  ويف 

اجلي����س ال�سوري بع���زل املناطق الواقعة 

حتت �سيطرة امل�سلح���ني عن بع�سها يف 

مدين���ة حلب، بعدم���ا متّكن م���ن اإحكام 

الط���وق عليها. اإىل ذل���ك، فقد ف�سل هجوم 

اإدلب  املجموعات امل�سلح���ة القادمة من 

والغ���اب ال�رشقي يف حم���اه من اخرتاق 

الط���وق املذكور، وتكّب���دت خ�سائر كبرية 

يف الأرواح والعت���اد، ومتّكن���ت الق���وات 

ال�سوري���ة م���ن قتل عدد كب���رية من قادة 

التن�سيقيات  باع���رتاف  هذه املجموعات، 

التابعة لهم. 

وتلفت امل�سادر اإىل اأن �سيطرة القوات 

ال�سورية على ريف حلب اجلنوبي �ستوؤدي 

اإىل ف�سل ريف حلب عن ريف اإدلب، متهيداً 

لب���دء معرك���ة ا�ستعادة اإدل���ب يف الوقت 

املنا�س���ب ال���ذي حتدده قي���ادة العمليات 

ال�سورية - الرو�سية.

وللغاي���ة عينها، اأي ا�ستع���ادة اإدلب، 

يح���اول اجلي����س ال�س���وري ال�سيطرة على 

منطقة كن�سبا وجبال كباين ريف الالذقية 

ال�سمايل، لي�سبح بذلك على مداخل مدينة 

ج�رش ال�سغ���ور؛ بوابة حمافظ���ة ادلب من 

جهة �سمال الالذقية.

الطبيع���ة  اأن  اإىل  امل�س���ادر  وت�س���ري 

اجلغرافية لريف الالذقية ال�سمايل م�سابهة 

كثرياً ملنطق���ة القلمون يف ري���ف دم�سق، 

حيث تكرث التالل والت�ساري�س الوعرة، الأمر 

الذي يعوق تقّدم القوات املهاجمة يف �سكل 

�رشيع.

اإىل ريف دم�س���ق، ت�ستمر  بالنتق���ال 

الق���وات ال�سوري���ة يف عملي���ة ق�سم كتل 

الأبين���ة الواقعة حتت �سيط���رة امل�سلحني 

يف الغوطة ال�رشقية، متبعًة الأ�سلوب عينه 

الذي تعتم���ده يف حلب، اأي تطويق معاقل 

امل�سلحني، وعزلها عن بع�سها.

ورداً على اإجنازات اجلي�س يف الغوطة، 

ا�سته���دف م�سلح���و »جي����س الإ�س���الم« 

الأ�سبوع الفائت املناطق الآمنة يف دم�سق 

بقذائف الهاون، التي اأ�سحبت معتادة لدى 

الدم�سقيني عند كل اإجناز اأو تقّدم للجي�س 

يف الغوط���ة، اأو عندما ي�سيق اخلناق على 

امل�سلحني، على حد تعبري امل�سادر.

بع���د الإجن���ازات املذكورة، يب���دو اأن 

اجل���ارة الق���رب مقبلة عل���ى ت�سعيد يف 

امليدان، خ�سو�سًا بع���د اإ�سقاط امل�سلحني 

لنقل  املخ�س�س���ة  الرو�سي���ة  للمروحي���ة 

امل�ساعدات الإن�سانية فوق اإدلب، والتنكيل 

بجثث طاقمه���ا، الأمر الذي اأث���ار حفيظة 

القيادة الرو�سية، التي تنوي الرد بقوة على 

قتل الع�سكريني الرو����س، والقت�سا�س من 

م�سلحي اأدلب، ح�سب ما ترّجح امل�سادر.

وتعقيب���ًا على ذلك، يوؤك���د م�سدر يف 

املعار�سة ال�سورية األ اأحد ي�ستطيع حتديد 

�ساعة بدء معركة اإدلب، وكيف �سيكون الرد 

الرو�سي عل���ى قتل الطياري���ني، م�ستبعداً 

قرب �ساع���ة ال�سفر ل�ستع���ادة »عا�سمة 

جي�س الفتح« يف امل���دى املنظور، ويختم 

بالق���ول: »ل اأحد ي�ستطي���ع اأن يعلم ماذا 

يخطط الرو����س للرد املنا�سب على اإ�سقاط 

املروحية«. 

ح�سان احل�سن

الأمريك���ي مبا  امل�س����روع  تاأ�س����س 

ي�سمى »الربي���ع العربي« على دعامتني 

امل�سلمني« واجلماعات  اإثنتني »الإخوان 

التكفريية، ومت اإ�سن���اد القيادة ال�سيا�سية 

وامليداني���ة لرتكيا بزعام���ة رجب طيب 

اأردوغان، واإ�سناد التمويل وفتاوى التكفري 

لدول اخللي���ج بقيادة اململك���ة العربية 

ال�سعودية.

خم�س �سنوات ومل ينجح امل�رشوع 

الأمريكي اإل بالقتل واملجازر والتدمري، 

حيث �سقط »الإخ���وان امل�سلمون« يف 

م����رش و�سورية وتون����س، واأُخرجوا من 

احُلكم بعد ع���ام اأو عامني، ب�سبب عدم 

مبدئيته���م وانتهازيته���م واحتكاره���م 

لل�سلط���ة، وتاأييده���م لكام���ب ديفيد، 

وب�سب���ب ال�رشاع الرتك���ي - اخلليجي 

املتناق�س حول »الإخوان« والأهداف.

جنح التكفريون عر البوابة الرتكية 

م�س���ادرة  يف  والع���راق  �سوري���ة  يف 

والعراقي���ة،  ال�سوري���ة  املعار�س���ات 

وحتويل ال�رشاع يف �سورية من املطالبة 

بالإ�سالح واإ�سقاط النظام اإىل قيام دولة 

»اخلالف���ة الوهابي���ة« املتحالفة مع 

العدو »الإ�رشائيلي« عر بوابة اجلولن 

و�رشب املقاومة وقطع خطوط الإمداد.

ح���دث م���ا مل يك���ن يف احل�سبان 

والأمنيات،  حت���ى  التوقع���ات  وخارج 

ووق���ع الزل���زال الرتكي ع���ر النقالب 

الع�سكري الفا�سل اأو الناجح، فحتى الآن 

مل ي�سقط اأردوغ���ان، لكنه اأ�سقط الدولة 

بنف�سه.. كاد اأن ي�سقط اأردوغان بانقالب 

اجلي����س اأو انقالب حلفائه عليه بقيادة 

اأمريكية م�سترتة، �س���واء عر غولني اأو 

اأو اململكة  العربية املتح���دة  الإمارات 

العربية ال�سعودية، اأو اجلرنال الأمريكي 

الذي اتهمه اأردوغان.

الأمريك���ي  املح���ور  يف  احللف���اء 

يت�ساقطون ويت�سادم���ون ويخافون من 

غدر بع�سهم بع�سًا.. اإنها تداعيات الف�سل 

اأو الهزمي���ة التي توّل���د النفعالت غري 

العقالني���ة واملجنونة، وتدفع اأ�سحابها 

اإىل �سل���وك دروب النجاة باأنف�سهم، ولو 

ترك���وا احللفاء واإخ���وة اخلنادق ونزلء 

الذين �سيهيمون على وجوههم  الفنادق 

بع���د ف�سل امل�رشوع، فاأم���ريكا ل ترحم 

حلفاءه���ا ولي�ست وفّي���ة لت�سحياتهم، 

وهي تبّدله���م كما يتّم تبدي���ل اإطارات 

ال�سيارات املثقوبة.

انفجرت تركيا بالنقالب الع�سكري، 

فارتعب اأردوغان واهتزّ عر�سه واأحالمه، 

فانفجر جمنون���ًا غا�سبًا ي�رشب ب�سيفه 

القمع���ي كل م���ن ي�سادف���ه.. لق���د بداأ 

بالنق���الب عل���ى النقالب ب�س���كل بلغ 

����س ال�سيا�س���ي اأو الإعدام  حدود التوحُّ

ال�سام���ل ملعار�سي���ه اأو مم���ن يتهمهم 

باملعار�س���ة )مل يفعل الرئي����س الأ�سد 

جزءاً مما يفعله اأردوغان »الدميقراطي« 

الآن( من جماع���ة غولن، والتي ي�سميها 

»الكيان املوازي«؛ من الأطباء واأ�ساتذة 

والق�س���اء  اجلي����س  اإىل  اجلامع���ات، 

وال�سحاف���ة، وحت���ى بع����س م�سيفي 

الط���ريان ولعبي الريا�سة.. اإنه النقالب 

القات���ل للدول���ة الرتكية الت���ي يفككها 

اأردوغان ويعيد تركيبه���ا وفق ما يريد 

الأتاتوركية  العلمانية  ل�»يطّهرها« من 

ن لغولن، لينقل  والإ�س���الم الرتكي املهجَّ

تركيا بعد حوايل قرن من »الأتاتوركية« 

اإىل »الأردوعاني���ة« املرّكبة من خليط 

فكري عجيب؛ م���ن الإ�سالم »الإخواين« 

عل���ى الطريق���ة الرتكي���ة، اإىل علمانية 

ال�سياحة وال�سيا�سة، و�سوًل اإىل التحالف 

ال�سرتاتيج���ي مع العدو »الإ�رشائيلي«، 

بالتوازي مع دع���م »حما�س« ظاهريًا، 

وكله���ا خلدم���ة م����رشوع »ال�سلط���ان 

اأردوغان«.

لق���د اأعج���زت �سوري���ة وحلفاوؤها 

اأردوغ���ان وحلف���اءه الغربيني والعرب 

وال�سهاين���ة، وانقلب »الربيع العربي« 

عل���ى عقبي���ه، ودخ���ل تركي���ا قا�سداً 

ال�سعودي���ة، الت���ي تزاح���م تركيا على 

ني«،  زعام���ة »الإ�سالم ال�سيا�س���ي ال�سُّ

خ�سو�سًا اأن ال�سعودية مع »الوهابية« 

كانت���ا اأول م�سم���ار يف نع�س اخلالفة 

العثماني���ة، فهل يعي���د اأردوغان الكرة 

ويثاأر م���ن اأهل اخللي���ج الذين طعنوه 

بالنقالب؟

انفج���رت يف تركي���ا، وانفجر معها 

املح���ور الأمريك���ي، وب���داأ بالت�س���دع 

والت�س���ادم والنهيار عل���ى اأ�سوار حلب 

و�سنعاء  واملو�س���ل  والأنبار  ودم�س���ق 

وبريوت..

وتو�سيح���ًا، وحتى ل ُنفه���م خطاأً، 

فاإنن���ا ل نق���ول اإن حم���ور املقاوم���ة 

واأردوغ���ان دخ���ال دائ���رة التحالف، بل 

دائرة تقاطع امل�سالح يف حلظة ذهبية 

ا�ستثنائي���ة وموؤقت���ة لن تط���ول، فلكل 

م�رشوع���ه املتناق����س مع الآخ���ر، لكن 

لبد من ال�ستف���ادة من حلظة الن�سغال 

الداخل امل�سطرب، وان�سغال  الرتكي يف 

الرئا�سية حتى  بالنتخاب���ات  اأم���ريكا 

اآخر العام، بالإ�ساف���ة اإىل ترميم الثقة 

ب���ني حلفائه���ا، اأي فرتة ال�ست���ة اأ�سهر 

املقبل���ة والتقدم عل���ى جميع اجلبهات 

يف �سوري���ة والعراق واليم���ن ولبنان، 

الأرباح،  الإجن���ازات ومراكم���ة  لتثبيت 

ا�سرتجاع حلب  اإجن���از  ويف مقدمته���ا 

و�سمها اإىل دم�سق، ل�رشفها على طاولة 

املفاو�سات، متهي���داً لإعادة التكفرييني 

اإىل بلدانهم مع ن�سائهم احلوامل )30000 

حامل(، لبذر التكفري املتوح�س يف ديار 

من اأر�سلهم اإلينا.

واجب،  ال�سرتخ���اء  وع���دم  احل���ذر 

فال�رشبات القاتلة تكون عادة يف الدقائق 

الأخرية يف احلرب.. فلننتبه جميعًا.

د. ن�سيب حطيط

تركيا ومحور المقاومة.. تحالف أم تقاطع مصالح؟

يجب اغتنام لحظة االنشغال 
التركي في الداخل 

المضطرب.. واالنشغال 
األميركي باالنتخابات 

الرئاسية

الرئي�صان الرتكي رجب طيب اأردوغان واالإيراين ال�صيخ ح�صن روحاين                                          )اأر�صيف(
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أين يكمن الممكن 
في مواقف السلطة 

الفلسطينية؟
 

اإذا كان����ت ال�سيا�سة هي » فن 

املمك����ن »، فال�س�ؤال الذي يفر�ض 

نف�س����ه يف �سي����اق م����ا تنتهجه 

ال�سلطة الفل�سطينية يف تعاطيها 

مع ال����روؤى واملبادرات ال�سيا�سية 

الدولية: اأين يكمن املمكن لديها؟

اجل����اب عل���ى ذل���ك �سعب، 

وي���زداد �سع�ب���ة خ���ال تقييم 

الفل�سطينية،  ال�سلط���ة  م�اق���ف 

ب�سب���ب اأال اأح���د ي�ستطيع ادعاء 

ال�سق����ف  ه���ي  اأي���ن  معرف���ة 

ُوجدت  اإذا  العلي���ا،  ال�سيا�سي���ة 

اأ�س���ًا، واأي���ن ه���ي ال�سق�ف يف 

ف  حدودها الدنيا، وال�اجب الت�قُّ

ال�سلطة  لرئي�ض  بالن�سبة  عندها 

اأو مفاو�سيه..

ويف ع����دة �رسيع���ة الأي���ام 

م�ست، جن���د اأن تعاطي ال�سلطة، 

وم���ا طرحت���ه م���ن م�اق���ف، ال 

ي�ستقيم الق�ل اإنها - اأي ال�سلطة 

- ج���ادة فيم���ا تط���رح؛ ف�زير 

خارجية ال�سلطة ريا�ض املالكي، 

الذي تراأ�ض ال�فد نيابة عن رئي�ض 

ال�سلطة ال�سيد حمم�د عبا�ض اإىل 

قم���ة ن�اك�س�ط، وخ���ال كلمته، 

فّج���ر قنبلة �سيا�سي���ة يف ق�له: 

»اإننا جادون مبقا�ساة بريطانيا، 

ب�سب���ب وع���د بلف����ر يف العام 

.»1917
ويف اللقاءي����ن اللذي����ن جمعا 

اأب����� مازن م����ع كل م����ن وزيري 

اخلارجي����ة االأمريكي ج�ن كريي، 

والفرن�س����ي جان م����ارك اأيرولت، 

يف العا�سم����ة الفرن�سي����ة، وفيما 

مل ي�س����در ع����ن املجتمع����ن اأي 

ت�رسي����ح، عقد اأمن �����رس منظمة 

التحرير �سائ����ب عريقات م�ؤمتراً 

�سحافيًا ح�����ل اللقاءين، كا�سفًا 

عن ر�سائل اأرب����ع اأو�سلها رئي�ض 

ال�سلطة لكل م����ن كريي واأيرولت؛ 

االأوىل: التاأكي����د عل����ى اجله�����د 

ال�سيا�سي����ة املبذول����ة وتكام����ل 

املبادرت����ن الفرن�سية وامل�رسية، 

االأمريكي����ة  االإدارة  اأن  وثانيه����ا: 

باالنتخابات  االن�سغ����ال  ورغ����م 

الرئا�سية، ما ت����زال منخرطة يف 

ال�س����ام، وثالثها: مطالبة  جه�د 

اأب� مازن ب�سق�ف زمنية حمددة، 

اإن جلهة ا�ستئن����اف املفاو�سات، 

اأو جهة تنفيذ االتفاقيات واجلهة 

الدولية امل�رسفة على التنفيذ، اأما 

الر�سالة الرابعة: رف�ض اإدخال اأية 

تعديات على املبادرة العربية.

كام املالك����ي واحلدي����ث عن 

ر�سائل اأب� م����ازن االأربع، مل جتد 

طريقه����ا اإىل اآذان الفل�سطيني����ن، 

وال�سبب اأن �سعبنا مل يعد ي�سدق 

تلك امل�اقف ال�سيا�سية؛ على كرثة 

التناق�س����ات التي اأوقعت ال�سلطة 

يف  الفل�سطينية  والق�سية  نف�سها 

دوامتها.

رامز م�سطفى

ال�سدمة التي تعي�سها اأوروربا 

ب�سكل عام، وفرن�سا واأملانيا ب�سكل 

خا�ض، جراء العمليات االإرهابية، 

يبدو اأن اخلروج منها لي�ض هينًا، 

رغم االإج���راءات املتَخذة، و�س�اًل 

الط����ارئ املفرو�سة،  اإىل حال���ة 

وه���� االأمر ال���ذي كان »يعاير« 

خلفيت���ه  عل���ى  االأوروبي����ن 

روؤ�س���اء واأم���راء وق���ادة ال���دول 

اأركان  اأحد  باعتباره���م  العربية، 

ال�سيا�سي  والقم���ع  الديكتات�رية 

واالجتماعي، وه� م���ا حتّ�ل اإىل 

حجر الرح���ى يف التحري�ض على 

الف��س���ى التي انت�رست يف الدول 

العربية با�سم »الربيع العربي«، 

وهي الت�سمي���ة التي ت��ّسل اإليها 

اليه����دي الفرن�س���ي برنار هرني 

ليفي ال�سي���ئ ال�سيت، والذي اأدار 

مبا����رسة العديد من احلراكات يف 

ال�سارع العربي، وبتم�يل اأوروبي، 

االأمر الذي نتج عنه الحقًا املعاناة 

من االإرهاب، وب���داأت اأوروبا تنال 

ح�ستها من طباخة ال�سم.

يع����د ت�ساع���د املعاناة من 

الق���ارة  يف  ال�سيم���ا  االإره���اب، 

العج�ز، اإىل عاملن اأ�سا�سين:

ف�سل االأجهزة االأمنية االأوروبية 

يف ابتداع اأ�ساليب جديدة حتاكي 

تط���ّ�ر عمل االإرهابي���ن، والبقاء 

كانت  الت���ي  املعاجلات  اأ�س���رية 

ت�ستخدمها يف مراحل اال�ستعمار، 

وااللتح���اق مب���ا ت�سّمم���ه له���ا 

االإدارة االأمريكي���ة، مقابل اإغراءات 

اقت�سادي���ة يف مرحل���ة الحق���ة، 

وكمن يبي���ع ال�سم���ك يف البحر، 

واإن حاول���ت اأي دولة ال�سذوذ عن 

»الت�ليفة« االأمريكية، اأو اخللطة 

املطل����ب تعميمها، تدف���ع ثمنًا 

حت���ّدده االإدارة االأمريكي���ة، اأمنيًا 

كان اأو اقت�ساديًا.

»االإ�رسائيل���ي«  التحري����ض 

�س���د امل�سلم���ن يف املجتمعات 

االأوروبي���ة، من خ���ال املنظمات 

اليه�دي���ة التي تخرتق الكثري من 

االأن�سجة، وم���ن بينها االأمنية يف 

على  التعميم  مب����ازاة  اأوروب���ا، 

اليه�د االأوربين باأن اأمنهم لي�ض 

م�سم�نًا اإال يف »دولة االحتال« 

متامًا لكن بن�ساط اأكرب منذ الهج�م 

على كني�ض يه�دي يف فرن�سا، يف 

اأعق���اب العملية الت���ي ا�ستهدفت 

مطب�عة » �ساريل ايبدو«.

»اإ�رسائي���ل«  جنح���ت  لق���د 

يف اإقن���اع الكثريين م���ن اليه�د 

ب����رسورة اال�ستيطان يف فل�سطن 

املحتلة، وقد وّفر لها االإرهابي�ن 

االأر�سية املطل�ب���ة، ما ي�ستدعي 

االأوىل  فتح العي�ن على املرحلة 

من اإعداد االإرهابين التي نّظر لها 

برنار ليفي.

ما يجري يف اأوروبا من ف��سى 

ميك���ن اأن تك�ن له اأبع���اد اأخرى 

على املجتمعات هناك، لي�ض الأنه 

وليد االإره���اب املنَتج اأ�سًا على 

يد القابل���ة القان�ني���ة واالأمنية 

رحم  من  واملت�ال���د  االأمريكي���ة، 

تنظيم »القاع���دة« االأمريكية من 

ف�»داع�ض«  »طالبان«  اإىل  املهد 

و»الن�رسة«، الت���ي حتّ�ل ا�سمها 

اإىل »جبه���ة فتح ال�س���ام«، اإمنا 

اأي�سًا الأ�سب���اب اأخرى غري عف�ية، 

منها:

1- العم���ل املمنه���ج عل���ى 
االجتماعي���ة  القَي���م  تق�ي����ض 

واالأخاقية والدينية، بزعم التط�ر 

احل�ساري.

2- ن�س����ء منظ�م���ة ترب�ية 
خطرية ت�سمل برام���ج كي يعتاد 

االأطف���ال على روؤية ن���زف الدماء 

والعنف.

اإزاء  املب���االة  ع���دم   -3
االنحراف���ات الفردية التي حتّ�لت 

اإىل ن�س����ء ح���االت تتكاثر ومن 

ث���م املطالب���ة بقب�له���ا كمكّ�ن 

اجتماع���ي، ي�ست�رسي مع اأمرا�سه 

يف املجتمعات.

التي  الذن����ب  انك�س���اف   -4
يرتكبها ق���ادة اأوروبا بحق الدول 

الفق���رية والنامي���ة، م���ن ج���راء 

ال�س���ري االأعمى خل���ف ال�سيا�سية 

االأمريكي���ة، واالإح�سا����ض بالذنب 

جت���اه اليه�د، الذي���ن حت�ل�ا اإىل 

اأع���داء للع���رب وامل�سلمن؛ وفق 

اخلطة ال�سهي�نية.

با �سك، اأن اأوروبا على مفرتق 

خطري مع ع�دة تنامي الراديكالية 

االأوروبي���ة على خلفي���ة متطرفة 

م�سح�بة مب�جات فا�سية، وهذا ما 

�سيا�سين متطرفن  ن�س�ء  �سي�لد 

بنزعات �سعب�ية، االأمر الذي ميكن 

اأن يتنام���ى ويّ�ل���د �رساعات يف 

املجتمع���ات االأوروبي���ة، اإذا بقي 

االأوربي����ن م�سك�نن بالعنجهية 

الت���ي متنعهم من روؤية اأخطائهم، 

وعل���ى راأ�سها ال�سري االأعمى خلف 

ال�الي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، 

ال�سهي�نية  للمنظمات  واخل�س�ع 

العاملة مل�سالح »اإ�رسائيل«.

ي�ن�ض ع�دة

اإلرهاب في أوروبا.. واالستغالل »اإلسرائيلي«

أوروبا على مفترق خطير 
مع عودة تنامي الراديكالية 

األوروبية على خلفية 
متطرفة.. مصحوبة بموجات 

فاشية

»اإ�سرائيل« جنحت يف اإقناع الكثريين من اليهود ب�سرورة اال�ستيطان يف فل�سطني املحتلة
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مرور  االأيام  ه���ذه  ت�سادف 

عام على ت�قيع االتفاق الن�وي 

الدول  اإي���ران وجمم�ع���ة  بن 

�سّقن،  يت�سمن  وال���ذي   ،)5+1(
االأول مبجم�عة  يتعل���ق  حيث 

م���ن االإجراءات الت���ي يجب اأن 

تتخذه���ا اإيران عل���ى م�ست�ى 

تخ�سي���ب الي�راني����م، واالآخر 

العق�بات عنها،  برف���ع  يتعلق 

وال�س���ادرة عن جمل����ض االأمن 

وحتمل رق���م 1737، الذي �سدر 

 ،2006 االأول  كان����ن   23 يف 

والقرار 1747 الذي �سدر يف 24 
اآذار 2007، والق���رار 1803 الذي 
�س���در يف 3 اآذار 2008، والقرار 

1929 الذي �سدر يف 9 حزيران.
ت���ذّرع االأمن الع���ام لاأمم 

املتحدة بان كي م�ن يف تقرير 

رفع���ه اإىل جمل�ض االأمن الدويل 

ب���اأن التج���ارب ال�ساروخي���ة 

البال�ستية التي اأجرتها اإيران يف 

اآذار/ مار����ض »ال تتفق والروح 

البن���اءة« لاتف���اق الن����وي، 

فكان ال���رد عرب املتحدث با�سم 

وزارة اخلارجية االإيرانية بهرام 

قا�سميبان ب���اأن اإيران »اأعلنت 

ال�ساروخي  برناجمها  اأن  مراراً 

م مطلقًا حلمل  دفاعي ومل ي�سمَّ

روؤو����ض ن�وي���ة، لذل���ك فه� ال 

ينتهك القرار 2231، وال �سلة له 

باالتفاق الن�وي«.

وما يهمن���ا يف هذا البحث 

اإج���راء مقاربة مل���ا قامت به 

اإيران، وما التزمت به جمم�عة 

الدول »1+5«، وذلك من خال 

االإ�ساءة عل���ى النقاط الرئي�سة 

يف االتفاق:

الن�وي  الربنامج  تقييد   -1
االإيراين على املدى الط�يل، مع 

و�سع حد لتخ�سيب الي�راني�م 

ال يتجاوز عتبة 3.67 يف املئة.

2- حت�يل مفاعل »ف�ردو«، 
الرئي�سي���ة  املن�س���اأة  وه���� 

اإىل مركز  لتخ�سيب الي�راني�م، 

الفيزياء والتكن�ل�جيا  الأبحاث 

الن�وية.

3- خف�ض عدد اأجهزة الطرد 
اإىل  الثلثن  املرك���زي مبق���دار 

5060 جهاز فقط.
4- ال�سماح بدخ�ل مفت�سي 
الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة 

االإيراني���ة  امل�اق���ع  كل  اإىل 

امل�ستَب���ه به���ا، وي�سم���ل ذلك 

ال��س�ل  يت���م  ع�سكرية  م�اقع 

احلك�مة  بالتن�سي���ق مع  اإليها 

االإيرانية.

اإي���ران عن بناء  5- متتنع 
مفاعات تعم���ل باملاء الثقيل، 

وعدم نق���ل املعدات من من�ساأة 

ن�وية اإىل اأخرى ملدة 15 عامًا، 

و�سُينقل معظم االإنتاج املت�قع 

امل���اء  م���ن  »اآراك«  ملن�س���اأة 

الثقيل الذي يقدَّر ب�20 األف طن، 

اأخرى ع���رب ال�اليات  اإىل دولة 

م�س�ؤولن  بح�س���ب  املتح���دة، 

اإيرانين، و�ستحتفظ اإيران بنح� 

نظائر  لت�سني���ع  اأطن���ان  �ستة 

واإعادة ت�سميم املفاعل،  طبية، 

حتى ال ميكنه اإنتاج بل�ت�ني�م 

ميك���ن ا�ستخدام���ه يف �سناعة 

قنبلة ن�وية.

اأجزاء  ا�ست���رياد  6- حظ���ر 
برنامج  ا�ستخدامه���ا يف  ميكن 

اإي���ران لل�س�راي���خ البالي�ستية 

مل���دة 8 �سن����ات، كم���ا يحظر 
ا�سترياد االأ�سلحة ملدة 5 �سن�ات.

7- االتف���اق ي�سمح باإعادة 
فر�ض العق�بات خال 65 ي�مًا 

اإذا مل تلتزم طهران باالتفاق.

وحت�سل اإي���ران يف املقابل 

على:

1- رف���ع العق�بات الدولية 
ب�س���كل  عليه���ا  املفرو�س���ة 

تدريج���ي، بالتزام���ن مع وفاء 

االتفاق  بالتزاماته���ا  طه���ران 

الن�وي.

2- �ستتمك���ن اإي���ران م���ن 
بكامل  النفط  ت�سدي���ر  معاودة 

طاقته���ا االإنتاجي���ة ف����ر بدء 

تنفيذ االتفاق.

ين����ض االتف���اق اأي�سًا على 

التع���اون ب���ن ال���دول الكربى 

واإي���ران يف جم���االت الطاق���ة 

والتكن�ل�جيا.

وال�سحي���ح ما اأك���ده مدير 

ع���ام وكالة الطاق���ة يف بداية 

هذا العام، ب���اأن اإيران قّدمت ما 

ه� مطل�ب منها على امل�ست�ى 

الن�وي، واأعلنه االمام اخلامنئي، 

لك���ن ال���دول مل تلت���زم برفع 

العق�بات بح�سب االتفاق، وقال 

الريج���اين اإن الق�سية االأهم هي 

اإلغاء احلظر الذي مل يكتمل بعد، 

وانتق���د طريقة تعام���ل الفريق 

الغرب���ي مع اإي���ران، م�سرياً اإىل 

منع البن�ك املركزية والرئي�سية 

من التعاون معه���ا واال�ستثمار 

فيها، فالتعام���ل املايل مايزال 

دونه عقبات، وال���دول الغربية 

االأمريكية  العق�بات  تخ�سى من 

عليه���ا اإذا دخلت يف اال�ستثمار 

ال�ا�س���ع، اإ�سافة اإىل عدم التزام 

كامل  ع���ن  باالإف���راج  اأم���ريكا 

ر  االأر�س���دة االإيرانية، والتي تقدَّ

بع�رسات مليارات الدوالرات.

اأمريكا برفع  التزام  اإن عدم 

العق�بات، واملرتكزة على اإلغاء 

القي�د املالية كافة، �س�ف ياأخذ 

االتفاق الن�وي اإىل احلرق، كما 

االإمام اخلامنئي، يف حال  هدد 

مل يلتزم االأمريكي�ن ببن�ده.

هاين قا�سم

بعد عام على توقيعه.. ما هو مصير االتفاق النووي؟

أميركا لم تلتزم لغاية 
اآلن باإلفراج عن كامل 

األرصدة اإليرانية.. 
رة بعشرات  والمقدَّ
مليارات الدوالرات

وزيرا اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف واالأمريكي جون كريي
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من هنا   وهناك

¡ معارك و�سيكة يف اجلن�ب ال�س�ري
لف���ت م�سدر ع�سك���ري �س����ري اإىل وج�د خمطط 

ت�سعيدي قت���ايل يف اجلن�ب ال�س����ري، تت�ا�سل 

الأجله اللقاءات بن االأجهزة االأمنية واال�ستخبارية، 

الإقام���ة منطق���ة عازلة يحظر فيه���ا الطريان عند 

احل���دود مع االأردن، الذي ب���ات يف االآونة االأخرية 

ي�سخ املزي���د من االأ�سلحة واالإرهابين اإىل جن�ب 

�س�ري���ة، لفتح معارك وا�سع���ة و�سديدة ال�رساوة 

مع اجلي�ض ال�س�ري، ال���ذي حقق يف تلك املنطقة 

جناح���ات دفعت باأع���داد من امل�سلح���ن للهرب 

نح� االأرا�سي االأردنية. وك�س���ف امل�سدر اأن غرفة 

العملي���ات الع�سكرية يف االأردن م���ا تزال ت�ا�سل 

دورها ال�سي���ئ يف دعم املجم�ع���ات االإرهابية، 

وجتني���د وتدريب املقاتلن، م�ؤك���داً اأن دوراً كبرياً 

ومبا�رساً �سيك�ن ل�»اإ�رسائيل« يف اإ�سعال املنطقة 

املت�ق���ع خال اأ�سابيع قليل���ة، ال�سيما بعد ر�سد 

وج����د عنا�رس ا�ستخباري���ة اإ�سافية عند احلدود 

االأردنية - ال�س�رية.

¡ عّمان بن نارين
�أن  ل�»�لثب��ات«  �أردين  دبلوما�س��ي  ك�س��ف م�س��در 

�لدول��ة �ل�سوري��ة ح��ّذرت بالده م��ن م�ساركتها يف 

ع��دو�ن و��س��ع ينطل��ق م��ن �أر��سيه��ا، وي�سته��دف 

�ملنطقة �جلنوبية ل�سورية، بتعاون مع �ملجموعات 

�مل�سلح��ة، متهيد�ً ملحا���رة �لعا�سمة دم�سق، يف 

وق��ت �أبلغ��ت �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة �لأردن 

�أنها ل��ن تقّدم له �أية م�ساع��د�ت مالية، �إذ� مل يدعم 

�ل�سيا�س��ة �ل�سعودية �أو تباط��اأ يف دعم �ملخططات 

�لت��ي ت�سته��دف �لعا�سمة �ل�سوري��ة. ور�أى �مل�سدر 

�لأردين �أن ب��الده تق��ف �أم��ام خياري��ن �أحالهم��ا 

، فهي من جهة تخ�س��ى ردود�ً �سعبة من �لدولة 
ّ
ُم��ر

�ل�سوري��ة، �لت��ي حتظ��ى بتاأيي��د متز�يد م��ن جانب 

�لأردني��ن، يف ح��ال �سارك��ت يف موؤ�م��رة �إقام��ة 

منطق��ة عازل��ة جن��وب �سوري��ة و�لزح��ف باجت��اه 

دم�سق، ومن جه��ة ثانية �ستتفاق��م �أزمتها �ملالية 

يف حال رف�ض �لأردن مطالب �لنظام �ل�سعودي.

¡ االإمارات تبحث عن دور
ُعلم اأن ت�تراً ي�س�د العاقات بن االإمارات واالأردن 

على خلفي���ة مطالبة اأب���� ظبي حك�م���ة العدو 

»االإ�رسائيلي« باأن تك�ن للقيادة االإماراتية ح�سة 

يف االإ����رساف عل���ى امل�سجد االأق�س���ى، من خال 

تعين وانت���داب خطباء حتت غطاء التح�سيد �سد 

»داع�ض«، بذريعة دعم احللف االأمريكي ملحاربة 

»التنظيم«، و�سعيًا من االإم���ارات الإبراز دور لها، 

مهم���ا كان حجمه، يف االإ����رساف على املقد�سات 

االإ�سامي���ة يف القد�ض. وك�سفت امل�سادر يف وزارة 

اخلارجية االأردني���ة اأن عّمان غا�سبة من اخلط�ة 

االإماراتي���ة، الت���ي تهدف يف النهاي���ة اإىل �سحب 

الب�ساط من حتت االإ����رساف االأردين على االأق�سى، 

���ق ب�ساأنه مع الع���دو، وعّمان تدرك اأهداف  واملن�سَّ

النظ���ام االإمارات���ي من وراء البح���ث عن دور يف 

االإ����رساف على املقد�س���ات االإ�سامية يف القد�ض، 

لكنه���ا تخ�س���ى قطيعة مع اأب� ظب���ي، لي�ست يف 

النهاية ل�سال���ح االأردن، خ�س��س���ًا من الناحية 

االقت�سادية.

¡ حتري�ض على املقاومة
ر�أى متابع��ون �أن زي��ارة �أن��ور ع�سق��ي للع��دو يف 

فل�سط��ن �ملحتل��ة غايته��ا �إيج��اد �ل�سيناريوهات 

�لالزم��ة لفت��ح �أب��و�ب �لتطبي��ع م��ع »�إ�ر�ئي��ل«، 

ج��دوى  يف  ي�س��كك  ر�ح  ع�سق��ي  �أن  خ�سو�س��ًا 

�ملقاوم��ة �لفل�سطيني��ة و�للبنانية خ��الل جل�ساته، 

متهي��د�ً لت�سفيته��ا، ولإنه��اء �ل���ر�ع �لعرب��ي - 

»�لإ�ر�ئيل��ي« بت�سوي��ة عرج��اء، بع��د حم��اولت 

حثيث��ة ل�رب �ملقاوم��ة �لفل�سطيني��ة و�للبنانية، 

بتنفي��ذ »�إ�ر�ئيل��ي« ومتوي��ل م��ن بع���ض »ع��رب 

�لعتد�ل«.
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¡ د. ال�شي���خ ماه���ر حم���ود وخ���ال 
الأمنية  ا�شتقباله وف���داً من »اللجن���ة 

الفل�شطيني���ة العليا«، اأك���د اأن ال�شجة 

اأث���رت حول املخاوف  التي  الإعامية 

الأمني���ة يف خميم عني احلل���وة لي�س 

لها اأ�شا����س، معترباً اأن تع���اون القوى 

الفل�شطينية كافة م���ع اجلهات الأمنية 

اللبناني���ة، واجلي�س اللبناين خ�شو�شًا، 

كفيل ب���اأن يحا�رص اأي فتن���ة حمتَملة، 

ل�شيم���ا اأن و�ش���ع املخي���م اأمنيًا قد 

يكون اأف�شل حالي���ًا من اأي وقت م�شى، 

ال���ذي تكّون  التع���اون والوعي  ب�شبب 

من التج���ارب املرتاكمة، م�ش���دداً على 

اأن ت�شبي���ه خمي���م عني احلل���وة بنهر 

البارد اأمر خطر، ملا يت�شمن من تزوير 

للحقيقة، لعتبارات كثرة، وعلى راأ�شها 

اأن خمي���م نه���ر البارد مل يك���ن يوجد 

فيه جلنة اأمني���ة فل�شطينية، واأن الذين 

افتعلوا امل�شاكل م���ع اجلي�س اللبناين 

اأكرثه���م من غر اللبنانيني وغر �شكان 

املخيمات، اأم املتهم���ون بالإرهاب يف 

خميم عني احللوة فه���م اأبناء املخيم، 

ولي�س بال�شهولة اأن يقوموا ب�شيء يوؤذي 

اأهلهم.

¡ النائب ال�صابق في�صل الداوود؛ الأمني 
العام حلرك��ة الن�صال اللبن��اين العربي، 

ا اجلي�ش يف عيده ال�71، اآماًل اأن يبقى 
ّ
حي

بعي��داً ع��ن التج��اذب ال�صيا�ص��ي، وحمل 

اإجماع وطن��ي، لأنه املوؤ�ص�ص��ة الوحيدة 

الت��ي يتطل��ع اإليه��ا اللبناني��ون كم��الذ 

لأمنهم وا�صتقرارهم، واأن ي�صتمر التناغم 

املقاوم��ة،  م��ع  والتع��اون  والتن�صي��ق 

خ�صو�صًا اأن ما يجمعهم هو خندق واحد 

يف مواجهة »اإ�رسائي��ل« والإرهاب، واأل 

يتوق��ف التوا�ص��ل مع اجلي���ش ال�صوري، 

ل�صيما يف حماربة الإرهاب.

طال��ب  امل�صلم��ني  العلم��اء  جتم��ع   ¡
الق��وى ال�صيا�صي��ة بتق��دمي الدعم الكايف 

يف  ي��ده  واإط��الق  اللبن��اين،  للجي���ش 

املخل��ني  وكل  التكفريي��ني  حمارب��ة 

بالأم��ن، معت��راً اأن الذي مين��ع اجلي�ش 

من حتري��ر جرود عر�صال والقاع وحدث 

بعلب��ك هو الق��رار ال�صيا�ص��ي ولي�ش عدم 

ق��درة اجلي�ش، وداعي��ًا اإىل عدم ا�صتجداء 

الت�صليح للجي�ش اللبناين، فعلى احلكومة 

واملجل�ش النيابي توفري الأموال الالزمة 

لتاأم��ني كل م��ا يحت��اج اإليه م��ن �صالح 

وذخرية، وقب��ول امل�صاعدات املطروحة، 

عل��ى األ تك��ون م�رسوط��ة، ل�صيما الهبة 

الت��ي تعر�صه��ا اجلمهوري��ة الإ�صالمي��ة 

الإيرانية.

وال�شخ�شي���ات  اجلمعي���ات  لق���اء   ¡
الإ�شامي���ة دع���ا احلكوم���ة اللبنانية 

اإىل اإع���اده حتري���ك مل���ف الع�شكريني 

املخطوفني لدى املجموعات الإجرامية، 

وب���ذل كل الطاقات لإط���اق �رصاحهم. 

ك  كما اأّك���د اللقاء على ����رصورة التم�شُّ

باملعادلة الذهبية املتمثلة ب�»اجلي�س 

وال�شعب واملقاوم���ة«، ونبذ الفنت، من 

اأجل حت�شني لبنان يف وجه خطر العدو 

ال�شهي���وين واملجموع���ات الإجرامي���ة 

املرتب�شة بالباد.

¡ �صمري �رسك�ش؛ رئي�ش التنظيم القومي 
النا���رسي يف لبن��ان، اأب��رق اإىل �صف��ري 

اجلمهوري��ة العربية ال�صوري��ة يف لبنان 

د. علي عبد الكرمي عل��ي قائاًل: ي�رسفني 

اإىل  اإليك��م وعرك��م  اأرف��ع  اأن  وي���رسين 

املق��اوم الأول �صي��ادة الفري��ق الدكتور 

ب�صار حافظ الأ�ص��د؛ القائد العام للجي�ش 

العربي ال�ص��وري البطل، يف ذكرى الأول 

من اآب، ذك��رى تاأ�صي���ش اجلي�ش العربي 

ال�ص��وري واجلي�ش اللبن��اين، والتي تاأتي 

ه��ذا العام وقد حق��ق اجلي�صان جناحات 

كبرية يف الق�ص��اء على الإرهاب الدويل 

الذي ا�صتهدف �صورية ال�صقيقة.

¡ ال�شي���خ ماه���ر عبد ال���رزاق؛ رئي�س 
الإ�ش���اح والوح���دة، دعا كل  حرك���ة 

الق���وى ال�شيا�شية يف لبنان اإىل تغليب 

على  الداخلي���ة  الوطني���ة  امل�شلح���ة 

ل امل�شوؤولية  امل�شالح اخلارجية، وحتمُّ

يف اإخراج لبنان من اأزماته التي تاأخذه 

اإىل النهيار، معترباً اأن خروج لبنان من 

الأزمة يبداأ باإق���رار قانون لانتخابات 

على اأ�شا�س الن�شبية.

زار رئي����س جلنة الأم���ن القومي 

وال�شيا�ش���ات اخلارجي���ة يف جمل�س 

الدي���ن  ع���اء  الإي���راين؛  ال�ش���ورى 

العلم���اء  مق���رّ جتّم���ع  بروج���ردي، 

امل�شلم���ني يف لبنان. وبع���د كلمتني 

الأمناء  ترحيبيتني من رئي�س جمل�س 

القا�شي ال�شي���خ اأحمد الزين، ورئي�س 

الهيئة الإداري���ة ال�شيخ د. ح�شان عبد 

اهلل، عر����س بروج���ردي اأم���ام علماء 

التجمع موق���ف اجلمهورية الإ�شامية 

من التط���ورات الإقليمية ب�شورة عامة 

ل �شيم���ا يف تركيا، مرّكزاً على اأهمية 

مواجهة التنظيم���ات الإرهابية، لفتًا 

اإىل اأن هذه التنظيمات ترتكب اجلرائم 

با�ش���م الإ�شام، لكن اإرهابها انتقل اإىل 

كل العامل، ما بات ُي�شكل خطراً عامليًا 

يجب ا�شتئ�شاله، منوهًا ب�شمود لبنان 

وجي�ش���ه ومقاومت���ه اأم���ام الإرهاب، 

وموؤكداً اأن باده لن تتوانى عن تقدمي 

اأي م�شاعدة للبنان.

اإيران  اأن  واأ�ش���ار بروج���ردي اإىل 

تبدي جدية كربى يف مواجهة الإرهاب 

التكف���ري املتط���رف، و»له���ذا اأي�شًا 

تبدي ه���ذا القدر الكبر م���ن التعاون 

والتن�شي���ق والنفتاح على اجلمهورية 

العربي���ة ال�شوري���ة، وعل���ى العراق، 

يف جم���ال املواجه���ة امل�شرتكة لهذه 

الظاهرة امل�شوؤومة«.

كما اأعرب بروجردي عن »اأ�شفنا 

وا�شتيائنا للخطوات املعتمدة موؤخراً 

من قَبل اململك���ة العربية ال�شعودية 

يف �شاأن تطبيع العاقات ال�شيا�شية 

ال�شهي���وين، وما ن�شهده  الكيان  مع 

الي���وم هو تفريط جم���اين بالق�شية 

والأ�شا�شية  واملحوري���ة  املركزي���ة 

لاأمة العربية والإ�شامية فل�شطني«، 

معت���رباً اأن الأه���داف الت���ي تعم���ل 

اإىل  ال�شعودية على حتقيقها �شت�شل 

حائط م�ش���دود، لأن جبهة املقاومة 

اآخذة بامل�شي يف اأهدافها ب�شكل قوي 

و�شلب ومقتدر.

وعل���ى ال�شعيد اللبناين الداخلي 

اأم���ل بروج���ردي اأن »ي���وؤدي احلوار 

اللبناين اإىل اإيج���اد املخارج الازمة 

العالقة، ويف  واملطلوبة لكل امللفات 

طليعتها الفراغ الرئا�شي«، واأو�شح رداً 

على �شوؤال: »عندم���ا نقول اإن م�شاألة 

ال�شتحقاق الرئا�شي ا�شتحقاق لبناين 

داخل���ي، فه���ذا يعني اأنن���ا جاهزون 

اإىل املقرتحات واملبادرات،  لا�شتماع 

ولي�س لتقدمي هذه املبادرات«.

بروجردي يزور تجّمع العلماء المسلمين
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بروجردي: م�ستعدون مل�ساعدة لبنان يف حماربة الإرهاب

اأقام����ت املديري����ة الرتبوية يف جمعي����ة امل�شاريع 

اخلرية الإ�شامية خال �شهر متوز بالتعاون مع نخبة 

من دكاترة واأ�شاتذة »اجلامع����ة العاملية« ور�س عمل 

تدريبية للهيئ����ات التعليمية يف مدار�س »امل�شاريع«، 

وذلك يف ثانوية الثقافة الإ�شامية قي بروت، وت�شمنت 

الور�����س دورات مكثف����ة يف »عل����م الرتبي����ة وحت�شني 

�شلوك الأف����راد والتدريب على املناهج والكتب اجلديدة 

املعتمدة للعام الدرا�شي اجلديد«، كما ت�شمنت دورات 

يف »ا�شتعم����ال الألواح التفاعلي����ة يف عملية التعليم 

احلديثة«.

وختمت هذه الور�س بتو�شيات هامة لكل حلقة من 

احللقات التعليمية.

ا�شتقبل عميد كلية الدعوة 

اجلامعية للدرا�شات الإ�شامية 

يف لبن���ان؛ ال�شي���خ د. عب���د 

النا�رص جربي، وفداً من احلوزة 

العلمية يف قم، برئا�شة مدير 

ال�شي���د  الدولي���ة  العاق���ات 

حمم���د ح�ش���ني اآل اأيوب، ومّت 

التباحث يف جمالت التعاون 

يف جمال البحوث والدرا�شات، 

وتب���ادل الأ�شات���ذة واخلربات 

بني الطرفني.

رّحب  الذي  جربي  ال�شيخ 

والوف���د  اأي���وب  اآل  بال�شي���د 

املراف���ق، �شدد عل���ى �رصورة 

الوح���دة ب���ني اأبن���اء الأم���ة 

والأخطار  التحديات  ملواجهة 

التي تواجهها، وعلى مواجهة 

البعيد كل  التكف���ري  الفك���ر 

البع���د ع���ن دينن���ا احلنيف، 

خ�شو�ش���ًا اأن العدو ال�شهيو- 

اأمركي ي�شع���ى لتمزيق الأمة 

وتق�شيمها و�رصقة ثرواتها.

بدوره نّوه ال�شيد اآل اأيوب 

بدور ال�شي���خ جربي والعلماء 

الذي���ن يعملون وف���ق مبادئ 

القيم  على  املعتم���د  الإ�شام 

والت�شامح واحلوار،  الأ�شيل���ة 

والعتدال  الو�شطي���ة  نا�رصين 

والتع�شب  التط���رف  ونابذين 

الأعمى.

ورش عمل تدريبية في مدارس »المشاريع«

الشيخ جبري يستقبل 
م

ُ
وفدًا علميًا من ق

خالل اإحدى الور�ش التدريبية
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»اليا�س عون.. ثاث �شنوات نقيبًا ملحرري 

ال�شحاف���ة اللبناني���ة«، كتاب �ش���در عن دار 

الفاراب���ي، وهو ي�ش���م بني دفتي���ه املقالت 

واملحا����رصات والكلمات الت���ي األقاها النقيب 

اليا�س ع���ون ما بني مطلع العام 2012 وحتى 

نهاي���ة 2015، وقّدم له الوزير والنائب ال�شابق 
ادمون رزق، ونائب بروت ال�شابق ح�شني يتيم.

يف الكت���اب ال���ذي يق���ع يف 366 �شفحة 

من احلجم الكب���ر، ت�شعر وكاأن نقيب حمرري 

ال�شحافة اللبنانية بقدر م���ا يحاول اأن يقدم 

�شورة عن �شعيه ون�شاطه يف الواجب الوطني، 

يقدم اأي�شًا راأيًا ومبادرة وم�شاٍع وات�شالت.

اخلا�شة يف املواقف التي يقدمها النقيب 

اليا����س ع���ون، اأن الإع���ام يف لبن���ان ثروة 

ح�شاري���ة واإن�شاني���ة، على عاق���ة مبا�رصة 

باملجتمع والإن�ش���ان والدولة، مما يحتم على 

املعنيني رعايته واإحاطته بجميع ال�شمانات 

الأخاقي���ة، والقانوني���ة، ومبا يوف���ر له �شبل 

ال�شتم���رار والدميومة، واحلف���اظ على كرامة 

العاملني فيه.

ولع���ل يف كامه يف اإحدى املقابات التي 

اأجريت مع���ه ووردت يف الكت���اب باأن »على 

الدولة مثلما تفخ���ر بجنودها وقواها الأمنية 

املتفان���ني، ينبغي اأن تفخ���ر باأع�شاء اجل�شم 

الإعامي الذين يحملون ال�شاح والأكرث تاأثراً 

يف الراأي العام، وه���و الكلمة، وذلك يف �شبيل 

خدمة الوطن وموؤ�ش�شاته«.

وهنا جند يف تعبر ادمون رزق عن اليا�س 

عون: »اجلزين���ي العريق، ل يدع���ي ما لي�س 

له، ول يطلب م���ا لغره، اإنه �شحايف حمرتم، 

�شهم، حر ومتحرر، ملتزم لبنانيًا ومهنيًا، اأهل 

لكل تقدي���ر وبالثقة جدير«.. »�شلمت لنقابتك 

واإخوان���ك واأهلك يف خدمة القيم، وعزة لبنان، 

بالكلم���ة ال�شادق���ة والنهج ال�رصي���ف« كاأنه 

ينط���ق بل�شان كل زمائ���ه يف مهنة املتاعب 

والبحث عن احلقيقة.. وكفى.

ي�ش���در قريبًا للكاتب���ة والروائية 

اللبناني���ة لونا ق�ش���ر كتاب »فرا�شة 

اإنتاجه���ا:  باك���ورة  بع���د  الت���وت«، 

»القمي�س الزه���ري« وروايتها: »باد 

القبات« ال�شادرة ع���ن دار الفارابي. 

يف اإنتاَجيه���ا ت�شع���ر اأن الكاتبة لونا 

ت�شر بقارئها يف جزر الدفء والليونة، 

حيث يخ�شو����رص وجه الأر�س وميوت 

وجه العدم والن�شيان.

يف »القمي����س الزه���ري«، ثم���ة 

ن�شو����س متنوع���ة، ت���رتواح ما بني 

الوجدانيات واخلواطر، والرومان�شيات، 

والق�ش����س الق�شرة، فتع���رج بنا من 

اجلبل، اإىل ال�شهول اأو الوديان، وتنطلق 

بن���ا نح���و البح���ر اأو نح���و الفيايف 

واحلا�رص،  الذاك���رة  وق���رى  اخل�رصاء، 

وزقزق���ة  امل���اء،  �شواق���ي  فتح����رص 

الع�شافر، ومو�شيقى البهاء الطبيعية 

الت���ي توؤكد لن���ا اأن يف احلياة جمال 

وبهاء ودموع وامل واأمل.

ورمب���ا له���ذا الن�شي���اب اجلمايل 

والبداع���ي اختارت اللجن���ة الوطنية 

التابع���ة ال���وزارة الثقاف���ة اللبنانية 

ع���ام 2014 »القمي����س الزهري« من 

بني اآلف الكت���ب ليوزع على املدار�س 

اللبنانية لقيمته الأدبية.

اأما يف »باد القبات«، فتحتار 

اإن كانت وقائع الرواية او احلكايات، 

حقيقة اأم من خيال جميل وخ�شب، 

ورمبا جتد نف�شك ل�شا�شة، الأ�شلوب 

الن�شي واجلم����ايل، م�شطر لقراءتها 

اأك����رث من مرة، فتج����د اأنك قريب من 

الأم����ل والأح����ام اجلميل����ة، لأن����ك 

�شتكت�ش����ف اأن معظمه����ا حقيق����ي، 

ب�شب����ب م����ا ت�شمنته م����ن مواقف 

جميلة وبريئ����ة وم�شحكة واأحيانًا 

ت�شعره����ا اأنه����ا قريبة م����ن البكاء، 

لكنها دائم����ًا ت�ش����ر اأن يف احلياة 

حلظات �شعادة و�شاعات فرح عليك 

اأن تلملها وحتلق بها، لأنه حتى يف 

الوقات املرة وال�شعبة التي متر بها 

احلي����اة الن�شانية، ثم����ة مت�شع من 

الأم����ل والأحام اجلميلة، يف معركة 

احلي����اة، ل ترح����ل الذكري����ات اإىل 

الن�شي����ان هي تخلد بحلوها ومرها، 

لكن احلقيقة الدائمة هي اأن الكرامة، 

ل يتقنها البع�����س، وحتمًا من كان 

يحمل وميلك ارادته وحريته وكرامته 

�شين�شحب بهدوء اأو ب�شخب، ويرتك 

الآخري����ن يف ن�رص هزميته����م، اأجل 

هزميتهم الواهية.

لون���ا ق�ش���ر، تبق���ى ع�شفورة، 

م�شتعدة لتحدي امل���ارد، لأنها متلك 

عقلها وقلبها وحريتها وارادتها.. لأنها 

بب�شاطة تطر يف �شماء احلب واحلياة 

القوة  واجلمال، وهي بالتاأكيد تتعلم 

النظر  ال�شوق واحلنني وجتعل  وتعلم 

الا  امل�شاح���ات اخل�رصاء  ي�رصح يف 

متناهية، فرمبا ت�ش���ل اإىل ال�شعادة.. 

واإن كان يف الأمر �شعوبة.

وّقع الأمني العام لل�شوؤون اخلارجية ملجل�س النواب، رئي�س 

احلرك���ة الثقافية يف لبنان؛ ال�شاعر بال �رصارة ديوانيه »خطاأ 

�شائع )بالف�شحى( ودف���رت خرطو�س )باملحكية( يف »اجلمعية 

الإ�شامية للتخ�ش�س والتوجيه العلمي« يف بروت.

ح�رص حفل التوقيع وزير الأ�شغال غازي زعيرت، و�شفر دولة 

فل�شطني اأ�رصف دبور، و�شخ�شي���ات نيابية وحزبية وح�شد من 

ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية  الفاعليات وال�شخ�شيات 

والأدبية والفكرية والإعامية ومهتمون.

ا�شُته���ّل الحتفال بالن�شيد الوطن���ي، ثم قدمت عبر �رصارة 

بع�شًا من الكلم���ات التي تتحدث عن م�شمون ما كتب ال�شاعر 

�رصارة، والتي حاكت يف معظمها الأر�س والإن�شان واحلياة.

بع���د ذلك، األقى ����رصارة كلمة حّيا فيها احل�ش���ور، ثّم قّدم 

بع����س الق�شائد من الديوانني يف ال�شع���ر والأدب والإن�شانية.. 

وتطرّق اإىل امل�شمون الذي توّزع بني الف�شحى واملحكي.

ثم وقع ديوانيه اأمام احل�شور.

الياس عون.. ثالث سنوات من العمل

ُبالت
ُ

القميص الزهري.. وبالد الق

ـــع كـتــــابــــين
ّ

شــــرارة وق

) �لعدد 413(  �جلمعة - 5 �آب - 2016



عالم المرأةعالم المرأة 10

ل ميك����ن لأح����د �أن يت�س����م بالكمال، 

�سو�ء �أكان رجاًل �أو �مر�أة، وعندما يتعلق 

�لأمر بالرتب����اط و�لزو�ج، يبحث كل من 

�لطرفني عن �رشيك حياة منا�سب يعي�ش 

معه، على �أ�س�ش متينة و�سلبة.

�إل �أن بع�����ش �لت�رشف����ات �لتي يقوم 

بها �أح����د �لزوجني توؤثر �سلبًا يف �حلياة 

�لزوجي����ة، وقد توؤدي �إىل حدوث �رش كبري 

بينهم����ا، وفيما يلي بع�����ش �لإيجابيات 

لل����زو�ج �ملبّكر، �إ�ساف����ة �إىل �لت�رشفات 

�ل�سلبية �لتي ت�سدر من �أحد �لزوجني �أو 

من كالهما، و�لتي تدفع �لزو�ج بعيد�ً عن 

ع�ش �لزوجية.

1- �ل�سع����ادة �لزوجية: ميك����ن �لقول �إن 
�لزوجني �ل�سابني ي�سعر�ن ب�سعادة �أكرب، 

نظر�ً �إىل �أنهما مايز�لن يف مقتبل �لعمر، 

ويتمتعان بالن�ساط و�حليوية.

ت�س����ري  بامل�سوؤولي����ة:  �ل�سع����ور   -2
�لإح�سائي����ات �إىل �أن �لرجال �ملتزوجني 

يعملون بج����ّد �أكرث، مما يجعلهم قادرين 

على حت�سي����ل �ملال، نظ����ر�ً �إىل �ل�سعور 

بامل�سوؤولي����ة، و�لرغبة يف حتقيق حياة 

كرمية وم�ستقرة لالأ�رشة.

3- �إجن����اب �لأطفال: تق����ول �لدر��سات �إن 
�خل�سوبة ل����دى �لن�ساء تبد�أ بالنخفا�ش 

بع����د �سن 27 عام����ًا، وتك����ون �ملر�أة يف 

�أف�سل حالتها لإجناب �لأطفال يف بد�ية 

�لع�رشينات من �لعمر.

4- �حلمل �ل�سحي: بالإ�سافة �إىل �سهولة 
�حلم����ل و�لإجناب يف �س����ن �لع�رشينات، 

تك����ون �ملخاطر �مل�ساحب����ة للحمل �أقل 

ل����دى �لن�ساء �ل�ساب����ات بعمر �أقل من 35 

عام����ًا، كما �أن �حلمل ب�سن مبكر يقلل من 

�ملخاطر �لتي يتعر�ش لها �جلنني.

5- �لقوة و�لطاقة لرتبية �لأطفال: يف �سن 
�لع�رشينات يتمتع كل من �لرجل و�ملر�أة 

بطاقة كبرية متنحهما �لقدرة على تربية 

وتن�سئة �لأطف����ال، خ�سو�سًا �أن �لتعامل 

مع �لأطفال يحتاج �إىل �لكثري من �ل�سرب 

و�لتحمل يف �لبد�ية.

6- �لتوفي����ق بني �لأطف����ال و�لعمل: من 
�ملفيد �أن تنجب �ملر�أة �لعدد �لذي ترغب 

ب����ه من �لأطف����ال مع و�سوله����ا �إىل �سن 

�لثالثني، حيث ميكنها بعد ذلك �أن توّفق 

ب����ني عملها وو�جباته����ا �ملنزلية ب�سكل 

�أف�سل.

7- �حل�سول عل����ى �أحفاد: عندما تتزوج 
يف �لع�رشينات من �لعمر، فعلى �لأرجح 

�ستح�س����ل على �لأحفاد يف �خلم�سني من 

�لعمر، م����ا مينحك �لق����درة على �للعب 

معهم قبل �أن تدخل����ي يف مرحلة �لهرم 

و�ل�سيخوخة.

8- �كت�س����اب �خل����ربة: ل تخلو �أي عالقة 
زوجية م����ن �مل�ساكل و�خلالف����ات، لكن 

زو�جك يف �س����ن مبك����ر �سيمنحك خربة 

يف كيفية جتاوز ه����ذه �خلالفات، لتمتع 

بحياة م�ستقرة و�سعيدة لوقت طويل.

ويف �ملقابل نذكر �سلبيات �لتاأخر يف 

�لزو�ج:

1- حماولة �ل�سيط����رة: �لعالقة �لزوجية 
قائمة على �حلب و�لحرت�م و«�لنّدية«، 

ويجب �أن ل يح����اول �أي من �لطرفني �أن 

يكون م�سيطر�ً على هذه �لعالقة، فالزوج 

له �سخ�سيته وكيانه �مل�ستقل، ول يرغب 

يف �أن ت�سيط����ر زوجت����ه عل����ى قر�ر�ته 

وحياته.

2- �لزوجة د�ئمًا عل����ى �سو�ب: �بتعدي 
ب لأفكارك و�آر�ئك، بل ناق�سي  عن �لتع�سُّ

�لأمور به����دوء ومو�سوعي����ة مع زوجك، 

فرمب����ا تكونني عل����ى خط����اأ، ولي�ش من 

�ملعيب �لعرت�ف باخلطاأ و�لرجوع عنه، 

بل �ملعيب �لإ�رش�ر عليه و�ل�ستمر�ر يف 

فعله.

3- �ملقارن���ة مع عالقات���ه �ل�سابقة: ل 
ت�ساأليه عن خطيبته �أو زوجته �ل�سابقة، 

ول تقارين نف�سك بها، و�ن�سي �أنها كانت 

موج���ودة يف حياته، فق���د �أ�سبحت من 

�ملا�سي بالن�سبة �إليه، وجتّنبي هذ� �لأمر 

لأنه ينّفر زوجك منك.

4- �لعتماد على �لزوج يف كل �سيء: ل 
يعني زو�جك �أن باإمكانك �لعتماد على 

زوج���ك يف كل �سغرية وكب���رية و�إلقاء 

كام���ل �لعبء على كاهله، فالزوج يحب 

�أن ي�سع���ر ب���روح �لتع���اون بينه وبني 

زوجته يف �سبيل �سعادة �لأ�رشة.

5- �ل���زوج يف �آخ���ر �أولويات���ك: تفعل 
�لعدي���د من �لن�ساء ذلك دون �أن ي�سعرن، 

فبع����ش �لزوجات يولني �لهتمام �لأكرب 

لالأطف���ال و�لأهل و�لعم���ل و�ل�سديقات، 

ويكون �لزوج يف �آخر �لقائمة، مما يبعث 

�ل�سع���ور بال�ستي���اء يف نف�س���ه، ورمبا 

يبحث عن �سخ����ش �آخر يهتم به خارج 

�ملنزل.

6- ع���دم �حرت�م عائلت���ه: يت�سم �لرجل 
بالغ���رية و�خل���وف على عائلت���ه، فاإن 

حتّدث���ت ب�س���وء عنه���م �أو مل حترتمي 

عائلت���ه �أو كنت فظة مع �أح���د �أفر�دها، 

ف�س���وف تنّفرين زوجك من���ك، لذ� كوين 

لطيفة ومهّذبة معهم، خ�سو�سًا و�لديه.

7- تكري�����ش حياتك له فقط: ل يروق هذ� 
للرجال، فه����و ُي�سعره����م بال�سيق، لأنه 

ي�سلب منهم هام�����ش �حلرية �لتي يجب 

�أن يتمتعو� به، لذ� خ�س�سي وقتًا لزوجك 

ولعائلت����ك، و�تركي هام�سًا لك �أنت �أي�سًا 

كي تعي�سي حياتك �خلا�سة بك.

رمي �خلياط

أسباب تدفعك للزواج قبل الثالثين

يلفت خ����رب�ء �لإتيكيت �إىل �رشورة 

�ختيار حج����اب �لر�أ�����ش بعناية، لأنه 

يحيط بالوجه، م�سّددين على �رشورة 

�حلر�ش على �أن يتو�فق مع لون ب�رشتك 

وعينيك، من خالل و�سع �حلجاب قريبًا 

من وجه����ك، و�لوقوف �أم����ام �ملر�آة، �إذ 

�ستعرف����ني ومتيزين م����ا �إذ� كان �للون 

منا�سبًا للون ب�رشتك؛ فاإذ� كنت �سمر�ء، 

فعليك �لبتعاد عن �لألو�ن �لد�كنة جد�ً، 

�أما يف حال كن����ت حنطية �للون، فاإن 

�لألو�ن �لد�كنة تنا�سبك، وبع�ش �لألو�ن 

�لفاحتة قد ُتظهرك �ساحبة �للون، علمًا 

�أن �للون �لبن����ي و�لأ�سود و�لكحلي من 

�لألو�ن �لتي تنا�سب �ألو�ن �لب�رشة كافة.

وين�س����ح �لخت�سا�سي����ون بتجّنب 

كرثة �لأل����و�ن �ملتد�خل����ة يف حجاب 

�لر�أ�����ش، فهي دللة �إىل ع����دم �لأناقة، 

معتربين �أن �حلجاب ذ� �لألو�ن �لو�حدة 

ل  �أو �لهادئة من �أف�سل �خليار�ت، �إذ ُيف�سَّ

�عتم����اده يف �ملنا�سب����ات �لر�سمي����ة، 

خ�سو�سًا �أن����ه يعك�ش �سخ�سية متزنة 

وعقالنية.

وي�سّدد �خلرب�ء على �رشورة جتّنب 

�حلجاب �ملنقو�ش عند �رتد�ئك مالب�ش 

منقو�س����ة �أو مقلَّمة، د�عني �إىل �حلر�ش 

د�ئم����ًا عند �����رش�ء �حلج����اب على �أن 

تاأخذي معك �ملالب�ش، بهدف �لتن�سيق 

ب�سكل �أف�سل مع �حلجاب.

ويف حال كان �حلج����اب ذ� نقو�ٍش 

كثرية، فاحر�سي على �أن تكون مالب�سك 

هادئة �لأل����و�ن، �أو خالية من �لنقو�ش، 

علمًا �أن �حلج����اب ذ� �أقم�س����ة مّلاعة، 

ذهبية كان����ت �أم ف�سية �أو حتى بر�قة، 

غالبًا ما ي�ستخَدم يف �ملنا�سبات �أو يف 

�لأعر��ش.

ويلفت �خلرب�ء �إىل �أنه يف حال كنت 

تتمّتعني بوجه �سغري، فمن �لأف�سل �أن 

تتجّنبي ربطات �حلجاب ذ�ت �لطبقات 

�ملتع����ّددة، لأنه����ا ت����وؤدي �إىل ت�سغري 

وجهك ب�سكل �إ�سايف.

َفن%اإلتيكيت
أصول وقواعد ارتداء الحجاب

تتميز نفو�ش �لأطفال باأنه����ا مملوءة حيوية ون�ساط، مما 

يجعلهم يت�ساجرون يف بي����ت كبري، �أو حديقة و��سعة، فكيف 

باملقاع����د �خللفية لل�سيارة ذ�ت �مل�ساحة �ل�سيقة، بالإ�سافة 

�إىل تربيطهم بالأحزمة، ما يجعل �لأمر يزد�د �سعوبة عندهم، 

ول����ذ� �سيلجوؤون �إىل هذ� �لعر�ك �لطبيع����ي يف حياتهم، لكي 

تتجنبي �آثار هذه �ملعارك و��ستمر�رها، عليك بالأمور �لتالية :

كوين هادئة ول جتعلي نف�سك طرفًا ثالثًا يف هذه �ملعركة 

�لت����ي �ستخ�رشينها �أنت، فاإن غ�سب����ك ورفع �سوتك وحماولة 

تهدئتهم �سيجعلون �أع�سابك تثور، و�ستكون قيادتك لل�سيارة 

غري �آمنة، و�إذ� كان منهم طفل م�ساك�ش فاإنه �سيزيد يف �إ�رش�م 

نار �ملعركة لي�ستمتع بغ�سبك وحرق �أع�سابك.. فكوين هادئة.

علّم����ي �أبن����اءك �آد�ب ركوب �ل�سيارة، وك����رري ذكرها بني 

ف����رتة و�أخرى، فهم كثريو �لن�سي����ان، ول يعجبهم �أن تربطيهم 

�أن بقو�عد حتّد من ن�ساطهم، و�إذ� كان �لأبناء يح�سنون �لقر�ءة 

و�لكتاب����ة، فقومي بكتاب����ة هذه �لقو�ع����د بالهتمام بنظافة 

�ل�سيارة وعدم �لت�ساجر، وعدم رمي �سيء يف �لطريق، وهكذ�، 

وقومي بتعليقها يف ظه����ر �ملقعدين �لأماميني، بعد تغليفها 

بالبال�ستيك �ملقوَّى حتى تدوم طوياًل.

�سعي يف �ملقاعد �خللفية �أ�سياء ت�سليهم، ككتب �أو �ألعاب 

�أو �أور�ق �أ�سئلة وم�سابقات، و�إذ� كانت �ل�سيارة من �ملوديالت 

�لتي يوجد فيها DVD فيمكن ت�سغيله لهم لكن ب�سيء مفيد، 

�أو قوم����ي بت�سغيل �رشيط منا�سب لهم ي�ستفيدون منه، وقويل 

لهم: �ساأناق�سكم يف �ل�رشيط بعد ع�رش دقائق من �لآن.

مبجرد ركوبك يف �ل�سي����ارة، وقبل ن�سوب �ملعارك، �بدئي 

باحلدي����ث معهم حول مو��سيع تهّمهم، من خالل لقاء حو�ري 

بينك وبينهم..

ما �سبق �إجر�ء�ت وقائية ُيلجاأ �إليها حتى ل يح�سل بينهم 

�سجار، �أما عند ح�سول �سجار فاحر�سي على ما يلي:

عندم����ا تب����د�أ �مل�ساج����ر�ت، توقفي على جان����ب �لطريق 

و�خرج����ي من �سيارت����ك و�ن�سغلي ب����اأي �س����يء، عندها لن 

يتحمل �لأبناء و�سيقوم����ون ب�سوؤ�لك: ماذ� تفعلني؟ فاأجيبيهم 

ب�رش�حة: ل �أ�ستطيع �أن �أقود و�أنتم تت�ساجرون، عندما تنتهون 

م����ن �سجاركم �أخربوين.. وكلما تك����رر �ل�سجار كرري �لوقوف، 

و�ستنتهي هذه �مل�سكلة باإذن �هلل، على �لأقل يف هذه �لرحلة.

�خرجي بهم �إىل مكان حمبَّب لهم، كمحل �لألعاب، �أو مكان 

مثري له����م، ومبجرد �أن تبد�أ �مل�ساج����ر�ت ��ستديري بال�سيارة 

وعودي �إىل �ملن����زل مبا�رشة.�سُيَجّن جنونه����م، و�سيكون هذ� 

در�س����ًا قا�سيًا عليه����م، و�سي�ستفيدون منه كث����ري�ً، خ�سو�سًا 

�إذ� قل����ت لهم: »يف �أي رحلة، �إذ� ��ستم����ر �ل�سجار �سنعود �إىل 

�ملنزل«.. ود�ئمًا �آخر �لعالج �لكي.

أنـِت وطــفـــــلك

معالجة مشاجرة األطفال داخل السيارة
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - �إلهة �حلب و�جلمال عند �ليونان
2 - مت�سابه���ان / �سخ�ش ثقيل �لظ���ل يتدخل فيما ل 

يعنيه

3 - وعاء / خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه �ل�سائرون
4 - تخزن عليه �ل�سياء / �أبد�أ يف عمل �سيء / م�ستقيم 

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �لأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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5 / مت�سابهان
7 - يعك����ش �ل�سوء في���ربق / ي�ستخدم لتاأمني 

�ملمتلكات �سد �ل�رشقة

8 - ذكر �ملاعز / متخلق باأخالق �إن�سانية عالية 
ويجيد �لكر و�لفر

9 - �متحان
10 - �أ�سخم �رشيان يف قلب �لن�سان / من ��سماء 

�لأ�سد

ين.. األعراض والعالج
ّ
كآبة المسن
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و�لكاآبة  �إ�س����ار�ت �حل����زن  تختل����ف 

و�خلم����ول مع �لتق����ّدم يف �ل�س����ن، فاإن 

ملحناها عند �سخ�ش م�سّن �أو طاعن يف 

�ل�س����ن يجب �أل نتجاهل �لو�سع ظنًا منا 

�أنه����ا حالة عابرة و�رشع����ان ما �ستعود 

�لأمور �إىل جمر�ها، لأن موؤ�رش�ت �لكاآبة، 

�إذ� ما ��ستم����رت وتو��سلت، قد  وحتديد�ً 

تتح����ول �إىل �كتئاب، �أما تل����ك �لظاهرة 

فتختل����ف للغاي����ة بني �لر��س����د �ل�ساب 

و�لر��سد �مل�سن، متامًا ما قد نعتربه نحن 

جم����رد �كتئاب، قد يوق����ع بد�ية �ختالل 

عقلي عند �ل�سخ�ش �مل�سّن.

�لكاآب����ة �مل�ستمرة عن����د �ملتقدم يف 

�ل�سن، قد ُتف�س����ي �إىل »جنون« �أو نوع 

من �لختالل، وهذ� هو �لأ�سو�أ؛ فقد تر�ود 

�نتحاري����ة، مع �لعلم  �أف����كار�ً  �ل�سخ�ش 

�أن حال����ة �لكتئ����اب �أو �خلمول و�حلزن، 

و�أحيان����ًا �لإحب����اط، ق����د ل تظهر جلية 

للعي����ان، لكنه����ا من �أه����م �ل�سطر�بات 

�ل�سلوكي����ة. وعليه، يجب ت�سخي�سها يف 

وقت مبّك����ر، �أوًل بغي����ة �كت�ساف موقع 

����ب �أي حماولة  �لخت����الل، وثانيًا لتجنُّ

�نتحار.

م����ن �لأ�سا�س����ي �أن يتنب����ه �لأهل �أو 

�ملقرب����ون وباأ�رشع وقت ممك����ن �إىل �ي 

تر�جع يف �حلما�ش و�حليوية �أو �لندفاع 

لدى �مل�سن، حت����ى �لالمبالة و�لتكا�سل 

�أو �خلم����ول موؤ�����رش�ت م�سبق����ة قد تنذر 

ببد�ية �لآلز�مير، وذلك قبل بلوغ مرحلة 

�جلنون �أو �خلب����ول. �أي�سًا، تلك �لعنا�رش 

�ل�����3 هي من �أول �أعر��ش �لكتئاب، �لذي 
ميكن ربطه بد�ء �لآلز�مير. �أما ��سطر�بات 

�ل�سل����وك فقد ت�س����ّكل �أول دليل ملمو�ش 

على خلل يف وظيفة �لدماغ. 

موؤخ����ر�ً، �قرتحت �ملنظم����ة �لدولية 

لطب �لنف�ش �خلا�ش بامل�سّنني، ت�سنيف 

هذه �ل�سطر�ب����ات يف خانة »�لأعر��ش 

�لنف�سي����ة و�ل�سلوكي����ة«، وه����ي ت�سمل 

وماهية  �لإدر�كي،  �لإح�سا�ش  ��سطر�بات 

�أو حمت����وى �لأفكار، و�ل�سل����وك و�ملز�ج. 

هذ� �لت�سني����ف ي�سمح �أي�سًا بت�سجيل �و 

ر�سد كل ما ميكن مالحظته �أو م�ساهدته 

من �إ�سار�ت: عد�ئي����ة، �أو متلمل، �أو تردد 

�أو �رتب����اك، �أو ح����ركات غريبة خارجة 

عن �ملعهود.. وكذلك �لأمر يف كل ما هو 

�نفع����ايل عاطفي: قلق، خ����وف، �كتئاب.. 

�إذ�ً، عن����د �أدنى موؤ�����رش تر�جع �أو خلل �و 

��سط����ر�ب يف �ل�سل����وك، �أو يف �لتفكري، 

جتب ��ست�س����ارة �خت�سا�سي يف �ملجال، 

لأن �خت�سا�سيي طب �لنف�ش ي�ستعملون 

جمموع����ة م����ن �لختب����ار�ت �لنف�سي����ة 

�لع�سبي����ة �لت����ي تتن����اول �لالمب����الة 

و�خلمول، ويك����ون ذلك مبنزلة ت�سخي�ش 

حمتمل حلالة م����ن �لآلز�مير. �أما �أعر��ش 

�لكتئ����اب؛ من حزن، �أو ت�ساوؤم، �أو �سعور 

»�سود�وي����ة«  ت�س����ور�ت  �أو  بالذن����ب، 

�نتحارية، فهي بد�ي����ة �جلنون، من هنا 

تاأتي �أهمي����ة �لت�سخي�ش �ملبّكر، لك�سف 

بد�ي����ة �لآلز�مير، و�حل����وؤول دون خماطر 

�لنتحار.

�أعر��ش �لكتئاب ل����دى �مل�سن متتاز 

بخ�سائ�ش �رشيرية �إكلينكية، منها:

1- ل تعبري و��سحًا عن �حلزن.

2- قلق �سديد و��سطر�بات بارزة يف 
�لطبع.

3- خمول �سائد.
ويف حالة �لكتئاب �خلفي �أو �لكامن، 

قد يت�سك����ي �مل�سّن من �أوج����اع متفرقة 

يف �جل�سم، وم����ن ��سطر�بات يف �لذ�كرة 

من �لنوع �لذ�ت����ي، وهنا يو�سى ب�رشعة 

و��ستذكار،  ذ�ك����رة  �خت�سا�سي  مر�جعة 

�لنف�سية ب�س����كل دقيق  لتقييم �حلال����ة 

وعميق.

كيف يت����م تقييم �لوظائف �لإدر�كية؟ 

تنّظ����م عملية �ملعرف����ة �أو �لإدر�ك عادة 

بح�سب �أجهزة ت�رشيحية ووظائفية كربى 

خمتلف����ة وم�ستقلة �لو�حدة عن �لأخرى، 

ويق�سم �خلرب�ء هذه �لأجهزة �إىل نوعني: 

�أجه����زة �أولية �أو بد�ئي����ة )ب�رش، و�سمع، 

�أو متفوقة؛  وح����ركات..( و�أجهزة علي����ا 

جهاز كبري للفهم و�إنتاج �للغة.

يجدر �لعلم باأن �لأجه����زة �لإدر�كية 

�ملعرفي����ة ترتب����ط مبو�ق����ع حمددة يف 

�لدم����اغ، وهذ� ي�سمح بتكوين فكرة حول 

�ملو�ق����ع �لدماغية �ل�سعيف����ة، �أو مو�قع 

�لتلف يف ح����ال وجود �أي نق�ش �أو عجز 

يف و�ح����دة �أو �ك����رث من ه����ذه �لوظائف 

�لإدر�كية. �إ�سافة �إىل �أن كل مر�ش ع�سبي 

تنك�س����ي )�لآلز�مير عل����ى �سبيل �ملثال( 

ُيظهر منطًا خا�سًا م����ن �لتلف �لدماغي، 

وبالت����ايل، �لرت�ج����ع �لإدر�كي �ملعريف، 

وعليه، م����ن �ملمكن بناء ت�سخي�ش على 

�أ�س�ش قيا�����ش �أو حتديد مو��سفات �خللل 

�لإدر�ك����ي، ه����ذ� �خللل ق����د ُيف�سح عنه 

�ملري�����ش عفوي����ًا، �أو ُيخ����رب به حميط 

�ملري�ش من �لأهل �أو �ملقربني، هو ي�سكل 

�أول موؤ�رش منذر ببد�ي����ة مر�ش تنك�سي، 

لذ� يجب توخي �أ�سد تيّقظ خالل مقابلة 

�لطبيب �أو �لخت�سا�س����ي للم�سن، حتى 

ولو كان هذ� �لأخري ي�سكو من ��سطر�بات 

�لذ�ك����رة، فقد يكون هن����اك �أبعاد �أخرى، 

مثل �سل����وك �خلمول، �أو �لالمب����الة، �أو 

�لك�سل، �أو �ل�ساأم..

�ليوم، وبف�سل تقدم �لتقنيات �لطبية 

و�لعلمية، تتوف����ر �ملعد�ت �ملنا�سبة يف 

�ملر�كز �ملتخ�س�سة؛ من حتاليل ع�سبية 

نف�سية حمددة وغريها، وذلك بغية تقييم 

�سالم����ة و�سحة عمل خمتل����ف �لأجهزة 

�لإدر�كي����ة �ملعرفية ل����دى �ملري�ش. من 

جهة �أخرى، ي�سهل عل����ى �لطبيب �لعام 

حتى ��ستعم����ال بع�ش �لأدو�ت �لب�سيطة 

و�لتي ت�سمح بو�س����ع �لت�سخي�ش، وتلك 

بات����ت متوفرة و�رشيعة و�سهلة وموّحدة 

�ل�ستعمال.

�أو منحنى بالقلم

5 - من �يطاليا )معكو�سة( / �ساب قوي
6 - يف �لأف���الم �مل�رشي���ة �أ�سب���ح من 

�لبهو�ت ولعب �لدور �لر�حل �حمد زكي

7 - فم / �له �ل�سم�ش عند قدماء �مل�رشيني 
/ �أر�د وطلب

8 - من ��سماء �لأ�سد / غ�سبه على قبول 
�أو عمل �سيء

9 - م���ن �لأط���ر�ف / من ����رشوط �حلج 
و�لعمرة

10 - ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�سج
ع��م���ودي

1 - كوكب قريب من �لأر�ش / ظلم وهو�ن
2 - �أكلة �سعبية / �سخ�ش و�حد

3 - �أهرب و�أتو�رى عن �لأنظار كالثعلب
4 - خفا����ش / وح���دة قيا����ش �لطاق���ة 

�لكهربية )مبعرثة(

5 - ليوناردو �ليطايل ر�سام �ملوناليز� / 
�أ�سكال �أو �إ�سار�ت معربة عن معان معينة

6 - ت�ستخدم للتف�س���ري و�ل�ستطر�د �أثناء 
�لكالم / مرتبة معينة يف �لعدد من 1 �ىل 
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كاريكاتير

الأح��داث  اأك��ر  من  مقرّب  �شخ�ص  وف��اة 

تخّطيها،  ي�شعب  التي  واملوجعة  امل���وؤثرة 

اإىل  ب�الف�ق�يد  التعلّق  يق��ودنا  اأحي���ان���ًا  لكن 

ال�شعور باأن���ه اإىل جانب���نا، وفيما يلي اأم���ور 

 ، منا،  بالقرب  ميتًا  �شخ�شًا  اأّن  اإىل  ت�شري  رمبا 

ومنها:

التي  املذاهب  هي  كثريٌة  به:  حتلم  اأن   -1
خالل  اآخ��ر  عامل  اإىل  تخرج  ال��روح  اأّن  تعتقد 

النوم، وي�شمح هذا العامل بلقاء الأرواح الأخرى. 

لذلك فاإّن روؤية امليت يف املنام هي ر�شالة على 

يكون  املنام  اإىل  وقدومه  منك،  بالقرب  وجوده 

للتوا�شل معك والتخفيف من اأملك وموا�شاتك.

كن  2- ال�شعور بوجوده اأو تن�ّشق رائحته: يمُ
اأن ت�شّم فجاأة رائحة اعتدَت عليها مع ال�شخ�ص 

امليت، �شواء كانت عبارة عن عطر كان ي�شعه 

اأو طعام كان يح�ّضه لك. هذا ال�شعور رمبا ي�شري 

ت�شعر  اأن  وقد  منك،  بالقرب  امليت  روح  اأّن  اإىل 

كاأّن اأحداً يلم�شك، وهذا موؤ�ض اإىل اأّنه يريد اإدارة 

انتباهك اأّنه بالقرب منك.

3- �شماع �شوته: �شماع �شوت امليت، ومهما 
هذه  باخلوف.  ي�شعرك  قد  وعزيزاً  قريبًا  كان 

ال�شخ�ص  ي�شّجع  والبع�ص  معروفة،  الظاهرة 

اإ�شارات  املتاأّثر على احلديث مع امليت ليتلّقى 

معينة.

4- تغرّي اأماكن الأ�شياء: هل ح�شلت مع اأحد 
اأن و�شع مفاتيحه يف مكان ووجدها يف مكان 

اإذا  اآخر يف املنزل؟ قد تظن نف�شك بداأت تن�شى 

تكررت هكذا حوادث معك، لكن رمبا هي موؤ�ض 

حاول جذب انتباهك اإىل اأّنه  اإىل اأّن ميتًا عزيًزا يمُ

موجود بالقرب منك.

أمور تحدث معك ربما تشير إلى أن المّيت بقربك

دخل لبنان و4 دول عربية قائمة اأجمل ن�شاء العامل، 

وهي تون�ص واملغرب وم�ض ولبنان. و�شمت القائمة 120 

املرتبة  ال�شويد، ثم تلتها يف  راأ�شها  دولة، جاءت على 

الثانية اأوكرانيا.

يف  الأوىل  املراكز  على  الأوروبية  الدول  و�شيطرت 

القائمة، ومعها الوليات املتحدة وكندا، و�شّمت القائمة 

جاءت  فيما  وعربية،  واآ�شيوية  واأفريقية  لتينية  دوًل 

ال�شومال يف ذيل القائمة.

تون�ص  �شوى  العربية  الدول  من  القائمة  ت�شم  ومل 

واملغرب وم�ض ولبنان، حيث جاءت تون�ص يف املرتبة 

ال�66، ولبنان يف املرتبة ال�73، وجاءت م�ض يف املرتبة 
ال�110 ثم املغرب يف املرتبة ال�113.

لبنان في قائمة أجمل نساء العالم


