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حلب ترسم الشرق األوسط 
والعالم الجديد

»االستنزاف« في حلب.. 
ماذا يريد األميركيون؟

طواف لبناني حول »الطائف«.. 
 والِقبلة حلب
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هل تكفي »المارونية« للوصول إلى الرئاسة اللبنانية؟

400 ألف إرهابي أجنبي 
قاتلوا في سورية

الفرزلي: مادام السنيورة يسير بمنطق 
غالب ومغلوب.. فالبلد سيبقى متشنجًا

الشيخ جبري يحاضر 
حول فكر السلفية ومنهجها
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حلب: 
»زلزال« بانتظار 
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»عشقي«.. عاشق »إسرائيل« الولهان

�ش���ريوي �لتاريخ �شرية �لل���و�ء �أنو ع�شقي؛ 

عا�شق »�إ�رس�ئيل« و�لوله���ان بها، متامًا كما 

روى �لتاريخ �شرية �أبطال �لع�شق �أمثال عنرتة 

وعبلة وقي�س وليلى وروميو وجولييت..

�شب���ب ع�شق���ه لها ه���و �إعجاب���ه ب�شريتها 

�لعن�رسية، و�غت�شابها لأر�ٍس، وتهجري ل�شعب 

بكامل���ه، وبطموحاته���ا �لت���ي تتج���اوز هذ� 

�لحتالل وهذ� �لغت�شاب.

ع�ش���ق »�إ�رس�ئي���ل« ل ينح����رس يف �للو�ء 

�لعا�شق وحده، بل يتعد�ه لي�شيب �أغلب ُحكام 

بالده من ملوك و�أم���ر�ء وم�شوؤولني �شعوديني 

وع���رب.. ويبدو �أن كرث�ً م���ن �لعرب مهوو�شون 

ب�»�إ�رس�ئيل« ومعجبون بها ولكنهم جبناء ل 

يعلنون ما ب�رس�ئره���م.. كما يبدو �أن م�شوؤويل 

مملكته ينحدرون من �ُشاللة يهود خيرب، �لذين 

مكرو� لالإ�شالم و�لعروب���ة �أيام �لنبي �لعربي 

�لكرمي.

ها هو ع�شقي �ليوم يُب���ّث »�لإ�رس�ئيليني« 

لو�عج قلبه وكاأنه يقول لهم: عودو� �إىل �أر�س 

خيرب عل���ى �لرحبة و�ل�شعه، فهي لكم ومنكم، 

ول ت�شاألو� عن �لعرب �لذين و�شفهم �أحد قادة 

»�إ�رس�ئي���ل« بالنمل �لتي يج���ب �أن تدو�شها 

�لأقد�م. 

�لأم���ة �لعربية مُته���ل ول ُتهم���ل.. فكم من 

حاك���م ظ���امل وحمت���ل حكمه���ا و�أ�شقطتهم: 

�لأتر�ك حكموها خم�شمائة �شنة، ويف �لنهاية 

�أ�شقطته���م كما �شت�شقط �لي���وم �حلكام �لعرب 

و�لأجانب ذوي �لتطلع���ات �لرتكية.. وها هي 

و�لفرني�شة  �لإنكليزية  �لإمرب�طوريت���ان  �أي�شًا 

�أُ�شقطت���ا بعد �حتالل �أر�����سٍ عربية مئة �شنة 

تقريبًا، وهي حت���اول �ليوم �لعودة ل�شتعمار 

ُمقنَّع جديد.. �أم���ا »�إ�رس�ئيل« فمهما طال بها 

�لزمن ف�شُت�شقط وُتهزم.. ومن يع�س يَر.

بالأم����س �أُعِلن عن مناورة ع�شكرية �أمريكية 

- �إمار�تية - »�إ�رس�ئيلي���ة«، فالإمار�ت على 

ما يب���دو �ن�شّم���ت �إىل م�ش���رية �لتطبيع مع 

»�إ�رس�ئيل« دون خجل �أو َوَجل.. فاإذ� كان هذ� 

ه���و �لوجه �لب�شع لل�شعودي���ني و�لإمار�تيني، 

فال�شورة �مل�رسقة يف ه���ذ� �لبلد ��ل�شقيق هو 

رف����س �ألف وخم�شمئة �شع���ودي للتطبيع مع 

�لعدو �ل�شهيوين.

د. �صمري �صباغ

رئي�س �لحتاد �لبريوتي

ورئي�س ر�بطة �لعروبة و�لتقدم

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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يوم���ان بع���د �آِخ���ر جل�شة للح���و�ر، �لتي 

تقرَّر خاللها ترمي���م �لطائف، و�إعطاء �لأولوية 

ل�»جمل�س �ل�شي���وخ« وقانون �لنتخاب، �أطّل 

�لرئي�س بري ليعلن �أن ل مترير لهذين �لبندين 

يف �ملجل����س �لنياب���ي قبل �نتخ���اب رئي�س 

للجمهوري���ة، وب���دت �مل�شاأل���ة وكاأنها طو�ف 

ح���ول »�لطائف« وحول �أنف�شه���م، لأن ل �أحد 

م���ن �لفرقاء �للبنانيني يعي����س �لن�شجام مع 

�أحد، وهذ� �لطو�ف ما ه���و �شوى لعبة تقطيع 

وقت، عل���ى وقع ما يح�شل يف حلب، و�لرهان 

كل �لره���ان على �لتطور�ت �مليد�نية �ل�شورية، 

وحلب حتدي���د�ً هي ِقبلة �جلمي���ع، فتفا�شيل 

»�حلج« ُتر�شم هناك.

من �أوىل �مله���ازل �لت���ي �أفرزتها تطور�ت 

حلب، ه���ذه »�لهمروج���ة �لحتفالية« �لتي 

ح�شلت يف طر�بل�س، بعد �أنباء عن �نت�شار�ت 

للمعار�ش���ات �ل�شورية يف ف���ك �حل�شار عن 

�جل���زء �ل�رسقي من �ملدين���ة، و�نكفاء �جلي�س 

�ل�شوري و�حللف���اء، ما يوحي باأن �للبنانيني، 

وب�شكل خا�س خ�شوم �لنظام �ل�شوري، ما ز�لو� 

ينتظرون �لن�رس يف �شوري���ة منذ زمن توزيع 

»�حللي���ب و�حلفا�شات« وحت���ى يومنا هذ�، 

و�أن ه���ذ� �لن�رس �شُيرتجم ن�رس�ً على »�لآخر« 

م بفوقية  يف لبنان، وعلى �شوئ���ه يتم �لتحكُّ

ب���اأي حو�ر لبناين - لبن���اين، �شو�ء مبو�شوع 

»�لطائ���ف« �أو �ش���و�ه من �لأم���ور �خلالفية، 

خ�شو�شًا مع �ملقاومة وحلفائها.

ه���وؤلء �ملبتهجون يف طر�بل����س ما ز�لو� 

يتحركون �شم���ن �لد�ئرة �ملذهبي���ة �ل�شّيقة، 

ويبنون �لأحالم على م�شل�شل �نتحار �شيكونون 

هم قب���ل �شو�هم م���ن د�فعي �أثم���ان �نت�شار 

�لإرهاب يف حلب، و�إذ� كانو� ما ز�لو� ينتظرون 

�لنت�شار يف حلب و�ن�شحاب ذلك على طر�بل�س 

وعكار، فاإنهم كان���و� وماز�لو� ل يقر�أون، ل بل 

�إن �نت�ش���ار �ملقاومة يف حلب �شيبقي �لو�شع 

�للبناين يف حالة ��شرتخاء، و�أية هزمية يحلم 

بها �خل�ش���وم �شتجعل �ملقاومة �أكرث حذر�ً يف 

�لد�خل �للبناين، وبالت���ايل �لإم�شاك بالأر�س؛ 

كخطوة ��شتباقية ملا قد يحرزه �لإرهابيون من 

�نت�شار�ت �شيدف���ع �أن�شارهم �أثمانها �لفورية، 

بينم���ا �لبيئ���ة �حلا�شنة للمقاوم���ة �شتكون 

مباأمن �أكرث م���ن �شو�ها، متامًا كما يح�شل يف 

�ملحافظات �جلنوبي���ة �لعر�قية �لتي ت�شكنها 

�لغالبية �ل�شيعية، و�لتي �شبطت حدودها مع 

بغد�د و�لو�شط �لعر�قي، وتعي�س حالة �أكرث من 

طبيعية، بينما �لع���ر�ق ي�شتعل، خ�شو�شًا يف 

ني. و�شطه �ل�شُّ

�شحي���ح �أن حل���ب »�أم �ملع���ارك«، وهي 

�ملعرك���ة �لفا�شل���ة �شوري���ًا، و�إذ� كان بع�س 

�لإرهاب  �لنف�س بانت�ش���ار  �للبنانيني ميّن���ي 

لينت�رس هو ب���دوره �شيا�شي���ًا يف لبنان، فاإن 

�شق���وط حلب بي���د �لإرهاب ممن���وع ممنوع، 

وق���د جاء �ملوؤ�رس �لهام م���ن تركيا يوم �لأحد 

�ملا�شي؛ عندما �أعل���ن �لرئي�س �أردوغان و�شط 

�ملليونية �ل�شعبي���ة يف ��شطمبول عن لو�عج 

حبه لرو�شيا، وطار �إليها ي���وم �لثالثاء للقاء 

�لرئي�س بوت���ني، وهذه �لزي���ارة مل تاأِت على 

خلفية ترميم �لعالقات بع���د �إ�شقاط �لطائرة 

�لرو�شية، بل �أت���ت بعد حماولة �لنقالب �لتي 

يته���م �أردوغان �أم���ريكا بتدبريه���ا، فقرر �شّد 

�لرح���ال �إىل رو�شيا، خ�شو�ش���ًا بعد موؤ�رس�ت 

�أوروبية باأن �ن�شمام ب���الده �إىل �لحتاد حلم 

بعيد �ملنال.

هن���اك يف مو�شك���و، �أور�ق �أردوغ���ان على 

�لطاول���ة يف لعب���ة »�شول���د«، وهناك يعلن 

»�ل�شلطان« ��شت�شالمه �إقليميًا و�نتهاء �أحالم 

�ل�شلطنة �لتي كان���ت �شتبد�أ حتديد�ً من حلب، 

و�إذ� كان���ت �ملعارك �لأخ���رية يف حلب تهدف 

�إىل تهريب �ل�شب���اط �لأجانب من �ملدينة قبل 

�قتحامها من �جلي�س �ل�ش���وري و�حللفاء، كما 

�أوردت �أكرث من وكالة �إعالم، فاإن غياب �لعن�رس 

�لرتكي ع���ن ح�رس نف�شه يف حل���ب، و�نكفائه 

�إىل �لد�خ���ل للملمة نتائ���ج حماولة �لنقالب 

وهيكل���ة جي�س مل يكن �أ�ش���اًل ر��شيًا عن هذ� 

�حل�رس بال�شاأن �ل�شوري، �شيح�شم معركة حلب 

ل�شالح �لنظام، مهما طال �لوقت. 

عة ل�»�أم �ملعارك«  هذه هي �ل�شورة �ملتوقَّ

يف �شوري���ة، وكل �للبناني���ني دون ��شتثن���اء 

قبلته���م حلب، ورهانهم عل���ى حلب، و�حلو�ر 

�لوطن���ي لن ياأت���ي بنتائج �أف�ش���ل من حو�ر 

حزب �هلل - �مل�شتقبل، وم���ن لقاء�ت �لأربعاء 

يف ع���ني �لتينة، وما د�م �لكل ينتظر �لنت�شار 

يف حلب ليبن���ى على �ل�ش���يء مقت�شاه، فاإن 

لبنان يثبت كل يوم ��شتمر�ر �رتهانه للخارج،  

»و�يل لبنان« دومًا لر�شا »و�يل �ل�شام وو�يل 

ع���كا«، ولينتظر �للبنانيون ماذ� �شيح�شل مع 

»و�يل �ل�ش���ام«، وبعدها ينت�رس فريق وينهزم 

�آخر، ويولد »طائف« جدي���د من رحم �لتمزُّق 

�للبناين.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2

طواف لبناني حول »الطائف«.. والِقبلة حلب

أي نصر يحلم به الخصوم 
في حلب سيجعل المقاومة 

أكثر حذرًا في الداخل 
اللبناني

�حلو�ر �لوطني لن ياأتي بنتائج �أف�سل من حو�ر حزب �هلل - »�مل�ستقبل«                                                               )�أ.ف.ب.(
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همسات

¡ �نتماء.. �أم توجيهات؟
توقفت �أجهزة �أمنية عند قيام �ل�شيخ �شامل �لر�فعي 

بتوزي���ع �حللوى مبج���رد �شيوع �أنب���اء عن حتقيق 

م�شلّحي »جبهة �لن�رسة« و�آخرين خرقًا على جبهة 

حل���ب، و�عتربت ذلك جماهرة بالنتم���اء، ما يرّتب 

م�شائلة قانونية، ولحظت �حتمال �ن يكون �لر�فعي 

عمل بتوجيهات �شعودية، يف �شياق حتمية �لأو�شاع 

يف لبنان.

¡ خوفًا من »�ل�شماتة«
 م�س��وؤولون يف »تيار امل�س��تقبل« ب��اأن االجتماع 

ّ
اأقر

�س االنق�س��ام يف الراأي بني 
ّ
االأخري للكتلة النيابية كر

ن��ات حول الق�سايا ال�سيا�سية املختلفة، ما كاد 
ّ
املكو

ي��وؤدي اإىل اإع��ان االف��راق، اإال اأن ات�س��االت طلبت 

ث خوفًا من »ال�سماتة«.
ُّ
الري

¡ مكافاآت جمانية
ُترّدد �أو�شاط ر�شمية �أنه ل يكفي �أن رو�تب �ملوظفني 

يف وز�رة �ملهجرين خيالي���ة �إىل حّد ما، �إمنا هناك 

مكافاآت غري طبيعي���ة �شهريًا ت�شل �إىل ن�شف ر�تب، 

فيما ل يوجد �أي ن�شاط ي�شتحق �ملكافاأة.

¡ قد�دي�س.. دون عودة
توقفت �سخ�س��يات مارونية عند غياب ال�س��يخ وديع 

اخلازن؛ رئي�س املجل�س املاروين، عن ُقّدا�س تد�س��ني 

الكني�س��ة يف املختارة، وعلل البع���س املقاطعة باأن 

التجي��ري ال�س��نوي جلنباط بات اأم��راً غريبًا، فيما مل 

يعد امل�سيحيون اإىل العديد من قرى اجلبل.

¡ عذر �أقبح من ذنب
�أث���ار كالم رئي�س كتلة �مل�شتقب���ل �لنيابية �لرئي�س 

ف���وؤ�د �ل�شنيورة بع���د �جلل�ش���ة 43 لنتخاب رئي�س 

�جلمهورية، ح���ول �لرئي�شني نبيه بري ومتام �شالم، 

�متعا�ش���ًا و��شع���ًا؛ ففيما �عتربه كث���ريون م�رسوع 

فتن���ة، ُعلم �أن �أو�شاطًا و��شعة يف »تيار �مل�شتقبل« 

رف�ش���ت �لت�رسيح »�ل�شنيوري«، كما �أثار ��شتهجانًا 

لدى �أو�شاط رئي�شي �ملجل�س و�حلكومة، ورف�شًا من 

جمي���ع �لقوى �ل�شيا�شية �للبنانية، وهو ما ��شتدعى 

�ل�شنيورة لأن يرت�ج���ع عنه، لكن على طريقة »عذر 

�أقبح من ذنب«، �إذ قال: »خالل �ملحادثة �ل�شحافية 

 كليًا غري م���ا ق�شدته – 
رِّ

يف جمل����س �لنو�ب ُف����رس

لحظ���و� غري ما ق�شدته – ولذل���ك فاإنني �أعتذر من 

�لرئي�شني بري و�شالم، لأن كالمي ُف�رسرِّ �أو فهم خارج 

�شياقه«.

¡ هل تغتال »CIA« غولن؟
ال���  تلج��اأ  اأن  دبلوما�س��ية غربي��ة  اأو�س��اط  توّقع��ت 

املقي��م يف  الرك��ي  »الداعي��ة«  اغتي��ال  »CIA«اإىل 

الوالي��ات املتح��دة فت��ح اهلل غولن، وبذل��ك تتخل�س 

وا�س��نطن م��ن االإحراج ال��ذي يفر�س عليه��ا حمايته 

من جهة، وُتر�س��ي �رشيكها االأطل�سي تركيا، وحتديداً 

رجب طيب اأردوغان من جهة ثانية، وُتطوى �سفحة 

من توتر العاقة بني وا�سنطن واأنقرة.

¡ �نقالب د�خلي
ر�أت �أو�شاط تركية �أن م���ا كان قد توّقعه �ل�شحايف 

�لربيطاين روب���رت في�شك بحدوث �نق���الب ثاٍن يف 

تركيا يطيح برجب طيب �أردوغان، و�رد بقوة، لكن قد 

يكون �نقالب���ًا د�خليًا يف »حزب �لعد�لة و�لتنمية« 

ة، ل�شيما بعد حملة �لتطهري �لو��شعة �لتي 
ّ
هذه �ملر

�شّنها �أردوغان يف �حلزب، �شد كل من يخالفه �لر�أي، 

و�لت���ي طالت �لعديد م���ن �ل�شخ�شيات �لتي ل متّت 

ب�شلة �إىل غولن.

¡ تركيا مل ت�شتدر
رّددت معلومات اأمنية اأن �س��ابطني تركيني رفيعني 

زارا دم�س��ق �رشاً موؤخراً. ووفق ه��ذه املعلومات فاإن 

اال�س��تدارة الركي��ة مل حت�س��ل بع��د، وقد ال حت�س��ل، 

يف  امل�س��ادة  االإرهابي��ة  الهجم��ات  اأن  خ�سو�س��ًا 

حلب كانت ت�س��ل االإمدادات اإىل جحافلها كاملة من 

احلدود الركية.

مثل  �شخ�شية  ���ح  تر�شُّ كرّ����س 

�لعماد مي�ش���ال عون، و»�لكبا�س« 

�ل�شيا�ش���ي �لقا�ش���ي �لد�ئر حوله، 

حقائ���ق ومو��شفات جعلت ما بعد 

هذ� �لرت�شيح غري ما قبله، وو�شعت 

م���اروين  »كل  �إن  ملقول���ة  ح���د�ً 

ميكن �أن يك���ون رئي�شًا للجمهورية 

�للبنانية«. 

ب���ات �لبع�س ي���رى �أن دخول 

عون مع���رتك �لتناف����س �لرئا�شي، 

رف���ع من م�شت���وى �ملر�شحني لهذ� 

ح له يتطلّب  �ملن�ش���ب، وبات �لرت�شُّ

�رسوطًا ومو��شفات مل تكن مندرجة 

للو�شول  �ل����رسوط  »لئحة  �شمن 

�إىل بعب���د�«، �إذ لي����س �شحيحًا �أن 

كل ماروين ي�شل���ح ليكون رئي�شًا، 

وبالتايل لي����س كل ماروين مر�شح 

حقيقي للرئا�شة، كما لي�س �شحيحًا 

�أن كل �ُشّن���ي ميكن �أن يكون رئي�شًا 

للحكومة، ولي�س كل �شيعي ي�شلح 

ليكون رئي�شًا ملجل�س �لنو�ب..

�أكل �لده���ر و����رسب على هذه 

�ملقول���ة �لعن�رسي���ة، �لتي جعلت 

مو�رنة كب���ار�ً ينام���ون على وعد 

مك�ش���وري  وي�شح���ون  �لرئا�ش���ة 

�لقل���وب، وبالعك����س كذل���ك، نام 

بفعلها مو�رن���ة مغمورين، و�شحو� 

روؤ�ش���اء، لأن �أطر�فًا خارجية قررت 

نيابة ع���ن �للبنانيني يف �للحظة 

�لأخرية �أن يكون فالن رئي�شًا ولي�س 

عالنًا.

و�لتط���ور�ت  �لأح���د�ث  �أن  �إل 

جعل���ت ه���ذ� �ملنح���ى، مثله مثل 

و�لظنون  »�لعتق���اد�ت  من  �لكثري 

خ���ارج  �ملتوهم���ة،  �للبناني���ة« 

د�ئ���رة �لبح���ث، لي�س فق���ط لأنه 

ي�شتف���ز معظ���م �للبناني���ني، مبن 

فيهم �رسيحة كربى م���ن �ملو�رنة، 

لكن لأن �لق���وى �ملحلية �للبنانية 

�لو�زن���ة بات لها كلم���ة ودور يف 

�ختيار �لرئي�س �لعتيد، ويف و�شح 

ح���د �أدنى مقبول م���ن �ملو��شفات 

�ل�شخ�شية �مل�رسوطة عليه.

���ح �لعم���اد ع���ون  ج���اء تر�شُّ

للرئا�شة لي�شرتط باأن يكون �ملوؤّهل 

لدخول بعب���د� زعيمًا ذ� حيثية يف 

بيئت���ه، و�أن يك���ون �شاحب موقف 

و��شح من �لق�شايا �لوطنية، فو�شع 

ح���د�ً لأوؤلئك �لذين كان���و� ينالون 

ر�ش���ى �ل�شف���ار�ت ويتوّلون عربها 

رئا�شة �لبالد، وكانو� جمرد موظفني 

برتب���ة »رئي�س« يتلق���ون �لأو�مر 

و�لإمالء�ت من �ل�شفر�ء و�لقنا�شل.

�لرت�ّش���ح ليفر�س  وجاء ه���ذ� 

مو��شفات وطني���ة لرئي�س �لبالد، 

حه مقابل �شمري جعجع  �إذ �إن تر�شُّ

كان منا�شبة لتاأكيد �أن مثل جعجع 

ل ي�شل���ح ليكون رئي�ش���ًا للبنان، 

ولو كان مارونيًا، لأنه حمّمل بكل 

و�رتكاباتها،  �لأهلية  �حلرب  �أثقال 

وعليه من »�لثار�ت« وعلى يديه 

من �لدماء م���ا يجعل و�شوله �إىل 

ق����رس بعبد� فاحتة حل���رب �أهلية 

جدي���دة، يختلط فيه���ا �ل�شيا�شي 

تكون  و�لطبق���ي،  �لطائف���ي  على 

�أ�شو�أ من ح���رب �لعام 1975، �لتي 

جعلت منه زعيم حرب وميلي�شيا، 

لّوث خالله���ا يديه بدم���اء لي�س 

�أخ�شام���ه من �للبنانيني فقط، من 

وفاعليات  روؤ�شاء  �مل�شتويات؛  كل 

و�أف���ر�د�ً، ب���ل بدماء رف���اق دربه 

و�حلزبي  و�لطائف���ي  �ل�شيا�ش���ي 

و�ل�شيا�شي..

كذل���ك، ل ي�شل���ح للرئا�ش���ة 

ماروين مث���ل �لعميل �أنطو�ن حلد، 

لو كان حيًا ُيرزق، لأن من ير�شى 

�لعمال���ة للع���دو ويعمل ل�شاحله 

ويقتل لأجله �أبناء وطنه، ل يوؤمَتن 

على وطن و�شعب.

ماروين  »كل  �شع���ار  ��شتعمل 

مر�ّشح للرئا�ش���ة« للتغطية على 

ل �لقوى �خلارجية يف �لأوقات  تدخُّ

�حلرجة، فتقوم تلك �لقوى باختيار 

رئي����س �للحظة �لأخ���رية، مبناأى 

وخيار�تهم  �للبناني���ني  �إر�دة  عن 

�ل�شيا�شية، فهل �ملاروين �ل�شوري، 

�أو �لقرب�شي، مر�ّشح لرئا�شة  مثاًل، 

لبنان؟

ه���ذ� �ل�شع���ار كان وما يز�ل 

ينا�ش���ب �لدولة �أو �ل���دول �لتي 

�عت���ادت على تعيني »�أ�شدقاء« 

�شفار�ته���ا روؤ�شاء عل���ى لبنان، 

�شو�ء كانت تلك �لدولة فرن�شا �أو 

�أم���ريكا، �أو ب�»طبخة« م�شرتكة 

بينهما فيها نكهة عربية، �أو من 

دونه���ا.. وكان هذ� �ل�شعار يطلق 

�لق���وى و�لدول يف  حرية تل���ك 

تعي���ني �لرئي�س، ع���رب �نتخابه 

�ل�شكل���ي يف جمل�س �لنو�ب، من 

�أيديه���ا �شو�بط  �أن تكّب���ل  دون 

وطنية و�شيا�شي���ة، �أو مو��شفات 

�إل رعاي���ة  �لله���م  �جتماعي���ة، 

�لدول و�لعمل على  م�شالح تلك 

نهج »ن�شائحها«. 

مو��شفات بارزة باتت مطلوبة 

ممن يتنّطح لتويّل �شوؤون �لرئا�شة 

�لأوىل، ولعل خطوة �لرئي�س �شعد 

�حلريري يف �لتخلّي عن تر�شيح 

جعجع وتبن���ي تر�شيح �شليمان 

فرجنية هي �ع���رت�ف حا�شم منه 

باأن من يري���د �لو�شول �إىل ق�رس 

بعبد� ل ميكن له �أن يكون معاديًا 

ل�شورية و�ملقاومة.

كمال  �لر�حل  م�شكل���ة  كانت 

جنبالط �أنه كان ُيجري »�متحان 

لرئا�ش���ة  للمر�شح���ني  قب���ول« 

�جلمهوري���ة، في�شط���ر هوؤلء �إىل 

�أمام���ه  �شرت�ته���م  �أزر�ر  �إقف���ال 

وبعد  لقامته،  وتقدي���ر�ً  �حرت�مًا 

�أيام كان ي�شطر بدوره �إىل �إقفال 

�أزر�ر �شرتت���ه عندم���ا ي�شبحون 

»فخامة �لرئي�س«.

�لالف���ت �أن �أم���ري�ً ي�شميه �أهل 

ب�»�لأحمق«،  و�ل�شحافة  �ل�شيا�شة 

هو ويل ويل �لعهد �ل�شعودي حممد 

بن �شلم���ان، يريد �لإبقاء على مثل 

ه���ذ� �لعرف �ل�شائ���ن يف �ل�شيا�شة 

�للبناني���ة، من خالل م���ا ُنقل عنه 

م���ن قول���ه: »ومما ي�شك���و �شامي 

�جلمي���ل ليك���ون رئي�ش���ًا«؟ فابن 

�شلم���ان �مل�شتعج���ل يف �لو�شول 

�إىل مقع���د �ملل���ك، ولو ف���وق جثة 

ويل �لعه���د حممد ب���ن نايف، يريد 

�ل�شيا�شة،  �أولد  �لت�شوي���ق جلي���ل 

و�جلمّي���ل ي�شتحق �أن يكون رئي�شًا، 

�إذ� �أ�شبح �بن �شلمان ملكًا، لكن هل 

�شتبقى �ململكة على حالها طاملا 

�أن �إد�رتها �شتكون بيد �شخ�س مثل 

�بن �شلمان؟ 
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هل تكفي »المارونية« للوصول إلى الرئاسة اللبنانية؟

تخّلي الحريري عن ترشيح 
جعجع اعتراف بأن من 

يريد الوصول إلى بعبدا 
ال يمكن أن يكون معاديًا 

لسورية والمقاومة

تر�سح �لعماد عون للرئا�سة جاء لي�سرتط �أن يكون �ملوؤهل لدخول بعبد� زعيماً ذ� حيثية يف بيئته              )�أ.ف.ب.(
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حلب ترسم الشرق األوسط والعالم الجديد
تتج���ه الأنظ���ار نح���و حل���ب 

ومعاركها التي تخت�رص كل املعارك 

والت���ي  ال�سوري���ة،  يف اجلغرافي���ا 

�ستحدد م�سار الأزمة ال�سورية واحلل 

ال�سيا�س���ي، وحتدد املحور الرابح اأو 

اخلا����رص، وتغني ع���ن كل اجلبهات 

والأري���اف  امل���دن  يف  امل�ستقل���ة 

ال�سوري���ة، فمع���ارك حل���ب وف���ق 

م�سطلحات كرة القدم هي »املباراة 

النهائية«، والتي �ستتوِّج الرابح يف 

»املارات���ون الدم���وي« يف �سورية، 

والذي جتاوز اخلم�س �سنوات.

يف مع���ارك حل���ب يت�سكل كال 

الفريق���ن م���ن لعب���ن دولي���ن 

واإقليمي���ن؛ فري���ق با�س���م الدولة 

ال�سوري���ة، واآخر خارجي با�سم قوى 

التكفريي���ة  امل�سلح���ة  املعار�س���ة 

الدولي���ة الت���ي ف�سح���ت املوؤامرة 

الأمريكية - الدولي���ة على �سورية، 

والتي �رصّح عنه���ا النظام والدولة 

ال�سورية باأن الأحداث لي�ست �سناعة 

اأو اأهدافًا �سورية بحتة، اإمنا �سناعة 

دولية واإقليمي���ة، ولأهداف �سيا�سية 

امل�سمى  الأمريكي  بامل�رصوع  تت�سل 

ال����رصق الأو�سط اجلدي���د اأو الكبري، 

والذي ا�ستغل ثغرات �سورية داخلية 

نفذ منه���ا اإىل قلب امليدان ال�سوري، 

لتدفع �سورية الأثمان الكربى ب�سببه، 

وكذلك حمور املقاوم���ة، وي�ستمران 

بال�سم���ود لإنق���اذ �سوري���ة واإنقاذ 

املنطقة والأمة م���ن امل�سري الأ�سود 

ال���ذي حت���اول اأم���ريكا ا�ستدراجهم 

اإليه، ولذا ف���اإن معارك حلب لي�ست 

بن �سوري���ة الدول���ة وجي�سها �سد 

معار�سة داخلية �سورية، بل هي بن 

حمور املقاوم���ة واملحور الأمريكي 

اخلليج���ي على �ساح���ة حلب؛ مبا 

ي�سب���ه معركت���ي »�ستالينغ���راد« 

و»النورماندي« يف احلرب العاملية 

الثاني���ة، واللت���ن كان لهم���ا الأثر 

الأ�سا�س���ي يف ح�س���م نائج احلرب، 

م�ساف���ة اإليهما اجلرمي���ة الأمريكية 

بالقنبل���ة النووية �س���د اليابان يف 

هريو�سيما وناكازاكي.

»الإن���زال«  اإن  الق���ول  ميك���ن 

الأمريك���ي وحلفاءه ع���رب جماعات 

املعار�س���ة التكفريية م���ن »جبهة 

الن�رصة« و»جي����س الفتح« وبقية 

الأ�سم���اء على اأ�س���وار حلب ي�سابه 

الإن���زال الأمريك���ي يف النورماندي، 

وعل���ى حم���ور املقاوم���ة اأن يقاتل 

كم���ا قات���ل الرو����س يف معرك���ة 

�ستالينغ���راد، التي بلغت خ�سائرها 

الب�رصية ما يق���ارب املليوين قتيل، 

اأو كم���ا قاتلت املقاوم���ة يف متوز 

2006 يف جن���وب لبن���ان، فمعارك 
حلب هي معارك خلدم���ة ال�سيا�سة 

واملفاو�سات واحللول، وكل مرت على 

اجلبه���ة �سُيكتب كلم���ة يف حم�رص 

املفاو�سات، وميكن اأن تطول معارك 

ن  حلب ل�ستن���زاف الطرفن اأو لتمكُّ

اأحد الطرفن من النت�سار، ومعارك 

حل���ب مطل���ب ����رصوري ووجودي 

للم�رصوع  الطرف���ن، خ�سو�سًا  لكال 

الأمريك���ي الذي مّت���ت عرقلته طوال 

خم����س �سن���وات وانته���ى بت�سدُّع 

فيما  والتناحر  اأدوات���ه،  وخلخل���ة 

بينه���م، و�س���وًل اإىل التاآم���ر على 

بع�سهم يف انق���الب تركيا، وانكفاء 

قطر، واخلالف ال�سعودي - الإماراتي 

بالتزامن مع تق���دُّم حمور املقاومة 

يف اليمن و�سورية والعراق.

وجهة  �ستح���دد  حل���ب  معارك 

احل���ل ال�سيا�سي، والراب���ح بالنقاط 

اأو بال�رصبة القا�سي���ة، و�سيتخلّلها 

كر وفرّ، وان�سح���اب وتقدُّم، ويف كل 

احل���الت خ�سائ���ر ب�رصي���ة فادحة، 

وعن���ف ن���اري ي�س���ل اإىل ح���دود 

اجلن���ون ال�ستثنائ���ي، ب�سبب �سيق 

الوقت الأمريك���ي، ولن�سغال الإدارة 

بعد  النتقالية  والف���رتة  الأمريكية، 

التمو�س���ع  واإع���ادة  النتخاب���ات، 

اجلديد اأو اخلطة اجلديدة.

لي�ست  مع���ارك حلب  م�سوؤولية 

م�سوؤولية �سورية فقط، بل م�سوؤولية 

حم���ور املقاوم���ة ب���دون ا�ستثناء، 

فاإن ربح���ت �سوري���ة معركة حلب 

ربح حمور املقاوم���ة، واإن خ�رصتها 

خ�رص حم���ور املقاومة، وكذلك الأمر 

بالن�سبة اإىل املحور الأمريكي.

املعارك  اأق�س���ى  حل���ب  معارك 

الواح���د  الق���رن  يف  ال�سيا�سي���ة 

رة،  م�سغَّ عاملية  وحرب  والع�رصين، 

وحم���دودة يف اجلغرافي���ا، م���ع اأن 

نريانه���ا بداأت بالتم���دد اإىل اجلوار، 

وحت���ى اإىل اأوروب���ا، ف���اإن طال���ت 

معارك حل���ب اأو املو�س���ل فاإن نار 

التكفريين �ست�ستعل اأكرث يف خارج 

الإقليم، و�ست�سيب الداعمن لالإرهاب 

والتكفري بالرعب واخل�سائر، كما هو 

حال اأوروب���ا الآن، لكن على �سعيد 

اأكرث، وم�ساحة اأو�سع.

حلب مفت���اح م�ستقبل املنطقة 

وبو�سلة  الأو�سط،  وال�س�رق  العربية 

الجتاه للم�سه���د ال�سيا�سي الدويل، 

ول���دور رو�سي���ا واأم���ريكا وال�سن 

واأوروب���ا.. اإنه���ا م�سن���ع �سناع���ة 

الأقط���اب العاملين اجل���دد والقوى 

الكربى، وكذلك �سطب دول واحتادات 

وجتّمعات دولي���ة.. اإنها قرار تفتيت 

دة.. الدول اأو بقائها موحَّ

اجلديد  الع���امل  ت�سنع  �سوري���ة 

باأحداثها ونتائجها، بعدما انف�سحت 

اأحداث �سورية ومل تعد م�سكلة داخلية 

ب���ل م�سكل���ة خارجي���ة �سيتحّملها 

الداخل ال�سوري ودول اجلوار.

د. ن�سيب حطيط

�أب يحمل طفله �مل�ساب جر�ء قذ�ئف �مل�سلحني يف حلب                                                            )�أ.ف.ب.(

هذا ما دفع الرافعي والصّباغ إلى تقديم الحلوى
يبدو اأن حلم »الإمارة الوّهابية« يف �سمال 

لبنان مايزال يراود بع�س رموز التكفري، اأمثال 

»ال�سيخ« �س���امل الرافعي، وح�س���ام ال�سباغ؛ 

اخلارج م���ن ال�سجن منذ اأ�سه���ر قليلة، بعدما 

دانته املحكمة الع�سكرية بالنتماء اإىل تنظيم 

م�سلّح بق�سد ارتكاب اأعم���ال اإرهابية، بح�سب 

ن����س احلكم. فقد وجد هذا الثنائي من املعارك 

الت���ي تدور يف حلب فر�س���ة �سانحة لالإطاللة 

من جديد على الطرابل�سين، وحماولة حماكاة 

غرائزه���م، من خالل اإث���ارة النعرات املذهبية، 

على وقع الع���دوان الذي تتعر����س له اجلارة 

الأقرب.

بع���د احت���دام املعارك يف حل���ب، واإطالق 

الإع���الم املعادي ملح���ور املقاوم���ة لأ�سخم 

»بروباغن���دا« ت�سليلي���ة، يف حماولة لفر�س 

»اإجن���از« افرتا�س���ي، بق�سد رف���ع معنويات 

املجموعات امل�سلحة، ا�ستغل الثنائي التكفريي 

هذا ال�سخب الإعالمي، ونزل مع بع�س اأن�سارهما 

اإىل ال�سارع يف طرابل�س، وقاموا بتقدمي احللوة 

للماّرة لي���ل ال�سبت الفائ���ت، احتفاًل بو�سول 

فروع تنظيم »القاع���دة« اإىل طريق الرامو�سة 

يف ال�سهباء، والإطاللة على الطرابل�سين بُحلّة 

جديدة، اأي ب�س���ورة »الأ�سخا�س امل�ساملن«، 

متهي���داً لفر�س واقع جدي���د يف الفيحاء، الأمر 

ال���ذي اأثار ريبة القوى الأمنية من عودة تنامي 

الظواه���ر الإرهابية - التكفريي���ة يف عا�سمة 

ال�سم���ال، خ�سو�سًا بعد �سقوط عدد من القتلى 

يف �سفوف تنظيم »داع�س« و�سواه يف �سورية 

والعراق موؤخ���راً، قدموا اإليهما م���ن طرابل�س، 

ح�سب ما يوؤكد مرجع حزبي.

وما يدع���و اأي�سًا اإىل القل���ق، عودة بع�س 

ال�سباب الذي���ن انخرطوا يف القتال يف �سفوف 

اإىل طرابل����س، واإمكان  الإرهابية  التنظيم���ات 

ا�ستغالله���م ودفعهم اإىل تنفي���ذ اأعمال اأمنية، 

وه���ذا الأم���ر متوّقف على جمري���ات الأو�ساع 

الع�سكري���ة يف �سورية، وعلى دق���ة املتابعة 

الأمنية اللبنانية للخاليا التكفريية النائمة يف 

اآن معًا، على حد قول املرجع.

كذل���ك ا�ستغل تكفريي���و ال�سم���ال تراجع 

�سعبية »تيار امل�ستقبل«، والأزمة املالية التي 

يتخبط فيها، ملحاولة مللء الفارغ الذي خلفه 

يف ال�س���ارع، خ�سو�سًا بعدما تخلّى »الأزرق« 

عن »ق���ادة املح���اور« يف ب���اب التبانة، ثم 

�سوقه���م اإىل ال�سجون، على اأث���ر الت�سوية التي 

اأنتجت »احلكومة ال�سالمية«.

الطرابل�س���ي  ال�سب���اب  تعبئ���ة  وبه���دف 

وحتري�سهم على املقاوم���ة و�سورية والأجهزة 

الأمنية اللبنانية، اأن�ساأت املجموعات التكفريية 

القريب���ة من الرافعي �سب���كات اإخبارية، تر�سل 

»املعلوم���ات امل�سموم���ة« اإىل هواتف هوؤلء 

ال�سباب، عرب خدمة »وات�س اب«.

بعد ه���ذا العر�س املوجز لهذه املعلومات، 

مات���زال املجموع���ات التكفريي���ة تتحن كل 

الفر����س لإعادة تنظي���م �سفوفه���ا وحماولة 

فر����س نف�سها عل���ى الواقع اللبن���اين عمومًا، 

والطرابل�سي خ�سو�س���ًا، اإن كحالة �سعبية، اأو 

»كاإمارة وّهابية«، اإذا �سنحت الفر�سة، بانتظار 

ما �ستوؤول اإليه الأو�ساع يف اجلارة الأقرب.

ح�سان احل�سن

قد تطول معارك حلب 
الستنزاف الجميع.. وكل متر 

على الجبهة سُيكتب في 
محضر المفاوضات المقبلة
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¡ وفد قطري يلتقي العدو
اأك���دت م�س���ادر فل�سطينية ل�»الثب���ات« اأنه ُعقد 

يف القد����س الغربي���ة الأ�سب���وع املا�س���ي لقاء 

»اإ�رصائيلي« - قطري، لبحث م�سائل تتعلق بقطاع 

غزة، حيث تقوم قط���ر وتركيا بجهود و�ساطة يف 

�س���وؤون خمتلفة متعددة. وقالت امل�سادر املطلعة 

اإن الوفد القطري الذي ح�رص اإىل فل�سطن املحتلة 

ي�س���ّم ثالثة م�سوؤولن من قط���ر، غادر اأحدهم اإىل 

غزة بع���د انتهاء اللقاء عرب مع���رب بيت حانون � 

اي���رز، كا�سفة اأن الوفد »الإ�رصائيلي« امتدح نظام 

قطر ودوره يف تهدئ���ة الو�ساع على احلدود بن 

القط���اع و»اإ�رصائي���ل«، موؤك���داً اأن الدعم القطري 

للقطاع يف ال�سوؤون احلياتي���ة يريح »اإ�رصائيل« 

ويقل���ل من فَر����س املواجه���ة الع�سكرية، ويوقف 

النتقادات الدولية ل�»اإ�رصائي���ل« ب�ساأن احل�سار 

املفرو�س على قطاع غزة منذ �سنوات.

¡ طائرات اإماراتية و»اإ�رصائيلية« 
حتلّق �سويًا

اأّكد م�س��در ع�س��كري اإماراتي اأن �رسبًا من طائرات 

الإم��ارات احلربي��ة ي�س��ارك يف من��اورات جوي��ة 

م��ع طائ��رات »اإ�رسائيلي��ة« يف �س��حراء »نيف��ادا« 

الأمريكية، على اأثر تن�س��يق بني اأبو ظبي وتل اأبيب 

لتمتني عم��ق العالقة بني الطرفني، خ�سو�س��ًا يف 

امليادين الع�سكرية والأمنية والقت�سادية، كا�سفًا 

اأن م�س��وؤوًل اأمنياً »اإ�رسائيلياً« رفيع امل�س��توى زار 

الإم��ارات موؤخ��راً، والتقى ال�س��يخ حممد ب��ن زايد، 

ووزير اخلارجية عبداهلل بن زايد، ومدير املخابرات 

الإماراتي.

¡ ح�سود ع�سكرية عند احلدود الأردنية
ذكرت تقاري���ر ا�ستخبارية اأن النظ���ام ال�سعودي 

بالتن�سيق م���ع بع�س الدول العربي���ة والغربية، 

وبتوجيه اأمريكي، ح�سد اأكرث من �سبعة اآلف م�سلّح 

على احلدود الأردنية ال�سورية، متهيداً ل�سّخهم اإىل 

املنطقة اجلنوبية، يف حماولة لت�سعيد القتال يف 

هذه املنطقة. واأفادت التقارير باأن اأطراف املوؤامرة 

عل���ى �سوري���ة ب���داأت بتن�سيط غرف���ة العمليات 

املقامة على الأرا�سي الأردنية، وتكثيف تن�سيقها 

م���ع »اإ�رصائيل«، التي ت�س���ارك ب�سكل مبا�رص يف 

ه���ذه املوؤامرة وحتت�سن املجموعات امل�سلحة يف 

منطقة اجلولن. كما ك�سفت التقارير اأن طواقم من 

امل�ست�سارين الع�سكرين م���ن جن�سيات خمتلفة، 

اأمريكين وبريطانين وفرن�سين، اإ�سافة اإىل اأعداد 

من وحدات ا�ستخبارية �سعودية وقطرية.

¡ خطوات اأمام اأردوغان
راأت دوائر دبلوما�س��ية غربي��ة اأن هجوم الرئي�س 

عل��ى  الأخ��ري  اأردوغ��ان  طي��ب  رج��ب  الرتك��ي 

»داع���س« ق��د يك��ون جمرد متوي��ه، حي��ث هناك 

العدي��د من الدلئل على موا�س��لة نظام اأردوغان 

دع��م »داع���س«، والعدي��د م��ن قي��ادات وعنا�رس 

الأرا�س��ي  داخ��ل  التنظي��م  ه��ذا  وا�س��تثمارات 

الرتكي��ة، كما اأن النظام الرتك��ي يرمي بثقله يف 

احل��رب امل�س��تعرة يف حل��ب، و�س��األت الدوائر: اإذا 

 بخطر الإرهاب، �س��واء من 
ّ

كان اأردوغ��ان اأح���س

جان��ب فت��ح اهلل غول��ن اأو م��ن »داع���س«، فلماذا 

ي���رس على موا�س��لة دع��م امل�س��لحني يف منطقة 

ال�س��مال ال�س��وري؟ وكي��ف ميك��ن ت�س��ديق ه��ذا 

��ه اجلدي��د« لأردوغان ما دام يك��ّن العداء 
ّ

»التوج

لدول��ة �س��ورية؟ فمحاربة الإره��اب تفر�س عليه 

الوفوق مع ال�س��عب ال�سوري، ولي�س �سخ الأ�سلحة 

والإرهابيني اإىل داخل الأرا�سي ال�سورية، معتربة 

اأن اأم��ام الرئي���س الرتك��ي الكث��ري م��ن اخلطوات 

ليتخدها ليثبت �سدقه يف ما يعلنه اأمام موؤيديه 

والع��امل، لع��ل اأول هذه اخلط��وات وقف حماربته 

لل�س��عب ال�س��وري، والك��ّف ع��ن فت��ح امل�س��ارات 

للم�سلحني ومترير �سحنات الأ�سلحة اإليهم.

موضوع الغالف

لفت،  ع�سك���ري  تكتي���ك  وفق 

وّجه اجلي�س ال�سوري �رصبة قا�سية 

مل�سلحي »جي�س الفتح« يف ريف 

الالذقي���ة ال�سمايل، فيم���ا الأنظار 

ترتكز عل���ى جبهات حلب، م�ستغاًل 

�سح���ب اأع���داد كبرية م���ن قادته 

وم�سلحي���ه من مواقعه���م باجتاه 

ال�سمالية،  ال�سرتاتيجي���ة  املدينة 

ع�سكرية  عملي���ات  بتنفيذ  ليب���داأ 

مباغتة اأف�س���ت اإىل ا�ستعادة بلدة 

كن�سب���ا ال�سرتاتيجي���ة ومناط���ق 

اإىل م�سارف  اأو�سلت وحداته  اأخرى 

ريف اإدل���ب.. العملي���ات الفجائية 

التي و�سفه���ا �سابط ال�ستخبارات 

ال�سابق جيف���ري وايت  الأمريك���ي 

معت���رباً  والالفت���ة«،  ب�»الهام���ة 

اأنه���ا ترتب���ط مبا جّهزت���ه دم�سق 

وحلفاوؤه���ا للجول���ة املقبل���ة يف 

حل���ب، عرب خط���ة غ���ري تقليدية 

مّتت درا�سته���ا باإتقان، تزامنت مع 

رو�سية  �سحفية  معلومات  ت�رصيب 

ُو�سف���ت ب�»املوثوقة«، ك�سفت عن 

موؤ����رصات »زلزال« و�سي���ك �سيهز 

الفت���ح«، وركيزته  دعائم »جي�س 

»جبه���ة الن����رصة«، يف اأبرز واأهّم 

معاقله اإدلب.

اأح���د  ُنق���ل ع���ن  ويف وق���ت 

الدبلوما�سي���ن يف �سلطن���ة ُعمان 

اإ�سارت���ه اإىل عبور ر�سال���ة اإيرانية 

اإىل �سقور النظام ال�سعودي مفادها 

اأن طه���ران لن ت�سمح له���ذا النظام 

بتحقيق اأهدافه يف �سورية، ويف حلب 

حتديداً، مهما كلّف الثمن، كا�سفًا اأن 

الزيارة املفاجئة التي قادت رئي�س 

هيئ���ة الأركان الأمريكي���ة جوزيف 

دانف���ورد اإىل اأنق���رة يف الأول م���ن 

�ست لهدف فك الطوق  اجلاري، ُخ�سِّ

عن م�سلح���ي اأحياء حلب ال�رصقية، 

انطالق  �سف���ر«  وحتدي���د »�ساعة 

الهجمات امل�سلحة العنيفة باجتاه 

مواق���ع اجلي�س ال�س���وري وحلفائه 

اأنق���رة بال�سرتاك مع  اأدارتها  التي 

الإ�ستخب���ارات الأمريكي���ة ب�س���كل 

مبا����رص، اعت���رب الرئي����س ال�سابق 

اخلارجية  الربيطانية  للمخاب���رات 

اأن  ديرل���ون،  ريت�س���ارد  »M16«؛ 

نتيجة تل���ك الهجمات مل تاأِت على 

ق���در اجلهوزي���ة الفائق���ة التي بداأ 

التح�س���ري لها منذ م���ا قبل اإحكام 

اجلي����س ال�س���وري وحلفائه الطوق 

على م�سلحي املدينة، خ�سو�سًا اأن 

ال�سعودية دعم���ت جبهات مقاتلي 

»جي�س الفتح« ب�س���كل هائل، من 

خالل تاأم���ن �سحنات من الأ�سلحة 

ل مبا�رص  النوعية لقادته، وعرب تدخُّ

من ويل ويل العهد حممد بن �سلمان.

ورغ���م اأن اأنق���رة زّج���ت يف 

250 دبابة  م���ن  اأك���رث  املع���ارك 

و�سواري���خ حراري���ة، مب�ساع���دة 

ال�سناعي���ة  الأقم���ار  اإحداثي���ات 

جتهي���ز  ع���ن  ع���دا  الأمريكي���ة، 

ف���َرق كامل���ة م���ن النغما�سين 

ال�سي�ساني���ن والإيغور ال�سينين، 

حيث مّت دفعه���م باجتاه جبهات 

ال�سالمة،  ب���اب  حلب عرب مع���رب 

لف���ت ديرلون اإىل اأن ُجّل ما اأف�ست 

اإلي���ه كل تل���ك اجلهوزية متّثل يف 

فتح ممرّ �سّي���ق وغري اآمن يخ�سع 

بطبيع���ة احلال ل�سيط���رة القوات 

ال�سوري���ة الناري���ة، متوقف���ًا عند 

اأبدته  ال���ذي  ال�رص�س«  »الدف���اع 

هذه القوات م���ع حلفائها يف �سّد 

اأعن���ف الهجم���ات امل�سلَّحة على 

الإطالق، م���ن دون اإغفال التكتيك 

الالفت يف توقيت���ه الذي اعتمدته 

ع���رب النكفاء عن اأ�س���وار الكليات 

اآلف  و»جتمي���ع«  الع�سكري���ة، 

امل�سلّح���ن بداخلها، ليبداأ �رصيعًا 

دور ال�رصبات اجلوية التي �سحقت 

اأع���داداً �سخم���ة منهم، م���ا تزال 

جثثهم حتت الأنقا�س حتى الآن.

معلوم���ات  اإىل  وا�ستن���اداً 

ا�ستخباري���ة رو�سية، اأم���اط تقرير 

ل�سحيفة »ت���رود« الرو�سية اللثام 

عما �سّماه »زل���زاًل« و�سيكًا �سيهز 

دعائ���م »جي�س الفت���ح« يف اأبرز 

معاقله ال�سمالية، مرّجحًا اأن ياأتي 

الرد على »خرق« حلب من »مكان 

اآخر« مفاج���ئ، فيم���ا كل الأنظار 

ت�سخ�س  الع�سكري���ة  والتوّقع���ات 

حاليًا عل���ى املدينة ال�سرتاتيجية. 

التقرير تقاطع مع معلومات املحلّل 

يف موقع �سحيف���ة »ميديا بارت« 

الفرن�سي؛ اي���دوي بلينل، حيث نقل 

ع���ن م�س���در و�سف���ه ب�«الرفيع« 

الفرن�سي،  ال�ستخب���ارات  يف جهاز 

اإ�سارت���ه اإىل »م���ا يب���دو عمليات 

بدعائم  �ستطيح  و�سيكة«  ع�سكرية 

الن�رصة«، متوَّجة بت�سفية  »جبهة 

اأبرز قادتها؛ ال�سعودي اجلن�سية عبد 

اهلل املحي�سني، ربطًا بقرار »كبري« 

اتخذته دم�سق بت�سجيع من مو�سكو 

وطه���ران، بعد املن���اورة الأمريكية 

التي اأوعزت من خاللها وا�سنطن اإىل 

»اأمري اجلبهة« باإع���الن انف�سالها 

عن »القاعدة« وتغيري ا�سمها قبيل 

اأيام م���ن بدء الهجم���ات امل�سلحة 

ال�سورية،  الق���وات  ال�سخمة عل���ى 

اإف�ساحًا يف املج���ال اأمام مقاتليها 

لتاأدية دوره���ا بُحرّية على الأر�س، 

ب�سفتها ف�سياًل معار�سًا »معتدًل«. 

واإذ لف���ت اإىل اأن طه���ران اأبلغ���ت 

امل�سبق  القاط���ع  رف�سها  مو�سك���و 

لأي �ستاتيك���و ُيف�س���ي اإىل فر����س 

»خطوط متا�س« وتثبيته يف حلب 

على قاعدة »ل غالب ول مغلوب« 

ل�رصفه���ا عل���ى طاول���ة الت�سوية 

املقبل���ة، اأّك���د بلين���ل اأن اجلولت 

القادمة من املع���ارك لن تخلو من 

املفاجاآت، �سيم���ا اأن فَرقًا ع�سكرية 

نخبوية من القوات ال�سورية وحزب 

اهلل التحق���ت يف اليومن الأخريين 

باجتاه حلب،  ال�سخم���ة  باحل�سود 

لع���ل اأهمها فرقة »الر�سوان« التي 

دخلت للمرة الأوىل اإىل حلبة حلب، 

وت�س���م نخبة مقاتل���ي حزب اهلل، 

ح�سبم���ا اأّكدت اأي�س���ًا وكالة فار�س 

الأهمية  اإىل  الإيرانية، م���ا يوؤ����رص 

البالغة الت���ي �ستت�سم بها املعارك 

املقبلة.

وتزامنًا م���ع »موؤ�رصات انقالب 

ع�سكري ث���اٍن يف تركيا، �سيتجاوز 

بخطورته انقالب ليل اخلام�س ع�رص 

من متوز الفائ���ت«، وفق ما ك�سفت 

معلوم���ات �سحفية اأملانية، موؤكدة 

م���ا اأوردته �سحيف���ة »اندبندنت« 

الربيطاني���ة ع���رب الكات���ب روبرت 

في�سك، حن لف���ت اإىل اأن »انقالبًا 

ع�سكريًا ثانيًا مل يعد بعيداً �سيكون 

هذه املرة ناجحًا يف تركيا«، تنقل 

املعلوم���ات عن �سخ�سي���ة قيادية 

لبناني���ة مقرَّب���ة من قي���ادة حزب 

اهلل، قوله���ا اإن الأمن العام للحزب 

ال�سي���د ح�سن ن����رصاهلل لي�س فقط 

مطمئنًا جلهوزي���ة اجلولة املقبلة، 

اإمنا �سيبداأ قريب���ًا ب�سياغة خطاب 

»ه���ام« يتوّجه ب���ه اإىل جمهوره 

ا�سرتاتيجين يف  بحدث���ن  ربط���ًا 

�سورية ولبنان.

ماجدة احلاج

»زلزال« بانتظار »جيش الفتح«.. وخطاب هام لنصر الله

أنقرة زّجت لمعارك حلب 
أكثر من 250 دبابة وصواريخ 
حرارية.. بمساعدة إحداثيات 
األقمار الصناعية األميركية

جنود �جلي�ش �ل�سوري يالحقون فلول �مل�سلحني يف غوطة دم�سق
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خب  »عشقي«.. بين مطرقة النُّ
الخليجية وسندان ريو دي 

جانيرو
 

�أن���ور ع�ضق���ي �ضابط  �عتق���د 

�لتطبيع مع �لكيان »�لإ�رس�ئيلي«، 

�مل�ضوؤول���ن  للق���اء  ذهاب���ه  �أن 

�ملحتلة  فل�ضط���ن  �ل�ضهاينة يف 

�إمن���ا يعك�س توجه���ات وخيار�ت 

ودول  �ل�ضعودي���ة  يف  �لأ�ضق���اء 

�خللي���ج �لعربي برّمت���ه، لياأتيه 

�جلو�ب �ل�ضادم ل���ه ولأمثاله من 

�ملطّبع���ن؛ �أوًل م���ن �لعري�ض���ة 

�لت���ي وّقعها �ملئات م���ن �لُكّتاب 

دول  يف  و�لطلب���ة  و�لباحث���ن 

و�لت���ي حملت  �لعربي،  �خللي���ج 

يرف�س  �لعربي  »�خللي���ج  عنو�ن 

�لتطبيع م���ع �لكيان �ل�ضهيوين«؛ 

�إىل  �لو�ضوح  �إ�ض���ارة بالغ���ة  يف 

للو�ء  �لأخ���رة  �لزي���ارة  رف����س 

�ملتقاعد يف �ملخابر�ت �ل�ضعودية 

�أنور ع�ضقي. وج���اء يف �لعري�ضة 

تاأكيد على �أنها »خطوة م�ضتنَكرة 

�إن فيه���ا خرق���ًا  �إذ  ومرفو�ض���ة، 

ملوقف �ململكة �لتاريخي �لر�ف�س 

لتطبي���ع �لعالق���ات م���ع �لكيان 

�ل�ضهيوين، ودعمها حلقوق �ل�ضعب 

�لفل�ضطين���ي«، مطاِلبة �حلكومات 

�خلليجية باملحافظة على مو�قفها 

�ملقاطع���ة للكي���ان �ل�ضهي���وين، 

ومنع كافة �أ�ضكال �لتطبيع، وعلى 

وغر  �لر�ضمية  �ملقاب���الت  ر�أ�ضها 

�لر�ضمي���ة م���ع م�ض���وؤويل �لعدو، 

ومعاقب���ة كل من يق���وم مبخالفة 

ذل���ك، بناء عل���ى قو�نن مقاطعة 

�لع���دو �ل�ضهيوين يف دول �خلليج 

مطالبتهم  �إىل  �إ�ضاف���ة  �لعرب���ي، 

باتخ���اذ كافة �خلط���و�ت �لالزمة 

لت�ضجي���ع مقاطع���ة »�إ�رس�ئيل«، 

و�ضحب �ل�ضتثمار�ت منها، وفر�س 

�لعقوب���ات عليه���ا �ضم���ن �ضياق 

حملة »BDS« �لعاملية.

����د �ن�ضحاب  �أم����ا ثاني����ًا فهو تعمُّ

�لالعب����ة �لعربي����ة �ل�ضعودية جودى 

فهمي م����ن مناف�ض����ات لعبة �جلودو 

باأوملبي����اد ريو دى جان����رو، لعدم 

رغبته����ا يف لق����اء »�لإ�رس�ئيلي����ة« 

جيل����ى كاهن، ب����وزن 52 كيلو، على 

�لرغ����م ن �أنها �لأف�ض����ل، وقد �أتى هذ� 

�حل����دث بالتز�من م����ع موقف م�رسِّف 

كان ق����د �تخ����ذه �لوف����د �لريا�ض����ي 

�للبناين �ل�ضقيق ورئي�ضه �ضليم �حلاج 

نقول، �ل����ذي رف�����س �ل�ضم����اح للوفد 

�لريا�ضي »�لإ�رس�ئيلي« �ل�ضعود �إىل 

�حلافل����ة �لتي تقّل �لوفد �للبناين من 

�ملدينة �لأوملبي����ة يف ريو �إىل �ضتاد 

»مار�كانا« حل�ضور حفل �لفتتاح.

هرول���ة �ملطبِّعن م���ع �لكيان 

ُنَخ���ب ومثقف���ن بال�ضتفادة  من 

من �لنح���د�ر �لذي يعي�ضه �مل�ضهد 

�لعربي يف ظل �لأحد�ث و�لتطور�ت 

�لتي ت�ضهدها �ملنطقة، يقابله يف 

ك  �ملقل���ب �لآخر مزيد م���ن �لتم�ضُّ

مقدمته���ا  �لأم���ة، ويف  بق�ضاي���ا 

�لق�ضية �لفل�ضطينية.

ر�مز م�ضطفى

ت�ضهد معارك حلب مزيد�ً من �لكرّ 

و�لفرّ، وح�ضد �جلهود و�لقوى ملعركة 

�أطل���ق �لرئي�س �ل�ض���وري ب�ضار �لأ�ضد 

تو�ضي���ف »�ضتالينغر�د  يومًا  عليها 

�ضوري���ة«، �أي �أن ه���ذه �ملعرك���ة - 

بر�أيه - �ضتك���ون مقربة �ملجموعات 

�ضتالينغر�د  كان���ت  كما  �مل�ضلّح���ة؛ 

مقربة قو�ت هتل���ر �لغازية لالأر��ضي 

�لرو�ضية.

ميل���ك �لرو����س وحلفاوؤه���م يف 

معركة حلب �أرجحية ميد�نية، بدليل 

و�لنتحار  و�لغ���زو�ت  �لهجوم  تكر�ر 

على �أب���و�ب حلب، و�ضق���وط �ملئات 

من �لقتل���ى �لإرهابين من جن�ضيات 

متع���ددة، بينم���ا تت���كل �لولي���ات 

�ملجموعات  على  �لأمركية  �ملتحدة 

�لأت���ر�ك  بحلفائه���ا  �ملرتبط���ة 

و�ل�ضعودي���ن و�لقطري���ن خلو����س 

معركة مف�ضلية �ضتوؤدي خ�ضارتها �إىل 

خ�ضارة �لعديد من �لأهد�ف �ملرتبطة 

باحلرب �ل�ضورية.

�لأمركية يف  �لأه���د�ف  وتب���دو 

ومرت�بطة  متع���ددة  �ل�ضورية  �حلرب 

ومتناق�ضة يف �آن، وذلك على �ل�ضكل 

�لآتي:

�أوًل: ه���دف منع �لرو����س �أو �أي 

جهة دولية �أخرى م���ن ك�ضب �لنفوذ 

يف �ل����رسق �لأو�ض���ط، وتقا�ضمه مع 

�لهدف  وه���ذ�  �ملتح���دة:  �لولي���ات 

�إمنا هو ه���دف ثاب���ت يف �ل�ضيا�ضة 

�أي  �لأمركية، ويعني منع  �خلارجية 

قوة دولية من �لهيمنة، �أو �إز�حة نفوذ 

�لوليات �ملتحدة يف �لعامل.

تو�زن  عل���ى  �ملحافظة  ثاني���ًا: 

�لقوى بن �لدول �لإقليمية �ملوجودة 

م���ن  �إي���ر�ن  ومن���ع  �ملنطق���ة،  يف 

حتقيق تفوُّق كا�رس للت���و�زن مقابل 

حلفاء �أم���ركا �لإقليمين، �أي تركيا 

و�ل�ضعودية.

ثالث���ًا: �لقدرة عل���ى ت�ضميم 

�ل�ضيا�ض���ي  �ضوري���ة  م�ضتقب���ل 

و�لقت�ض���ادي كما تريده �لوليات 

�ملتح���دة، وعدم �لعودة �إىل حالة 

ما قبل عام 2011.

ر�بعًا: منع حتقيق �لتو�زن يف 

�ل�رس�ع �لعربي - »�لإ�رس�ئيلي«، 

ومنع حزب �هلل م���ن زيادة قوته 

ب�ض���كل يخرق �لتف���ّوق �لع�ضكري 

»�لإ�رس�ئيلي«.

�إره���اب  مكافح���ة  خام�ض���ًا: 

�ملجموعات  وباق���ي  »د�ع����س« 

�لت�ضني���ف  ح�ض���ب  �لإرهابي���ة 

�لأمركي.

وتبدو هذه �لأهد�ف �لأمركية 

ولكنه���ا  مرت�بط���ة  �ضوري���ة  يف 

متناق�ضة يف �آن:

1- قتال �لإرهابين ب�ضكل جدي 
�ضيكون  عليهم  و�لق�ضاء  ومكافحتهم 

ل�ضال���ح كل من �لرو����س و�لإير�نين 

و�جلي�س �ل�ضوري وحلفائه، ما يعني 

حتقي���ق �لهدف �خلام�س على ح�ضاب 

�لأه���د�ف �لأربعة �لأوىل �لتي �ضتكون 

بخطر.

مكافح����ة  ع����ن  �لتخلّ����ي   -2
�لإره����اب للتفرغ لإ�ضق����اط �لنظام 

�ل�ض����وري بالق����وة، وحتقيق �لهدف 

�لثالث دون����ه عقبات كربى تتجلى 

يف �خل�ضائ����ر �لب�رسي����ة و�ملادية، 

وتف�ض����ي �لإره����اب وحيازته �أر��ٍس 

�ضا�ضع����ة حت����ت �أع����ُن �ملقاتالت 

�لأمركي����ة، كما ح�ض����ل يف �لعديد 

من �ملناطق �لعر�قية و�ل�ضورية من 

قبل، و�لجنر�ر �إىل �رس�ع دويل كبر 

مع �لرو�س عايل �لتكلفة و�ملخاطر.

3- حماول����ة حتجي����م �إي����ر�ن 
ملنعها من ك�رس �لتو�زن بينها وبن 

�ل����دول �لإقليمية �لأخ����رى �حلليفة 

للوليات �ملتحدة، و�إعطاء دور �أكرب 

لكل م����ن تركي����ا و�ل�ضعودية تبّن 

خالل �حل����رب �ل�ضوري����ة �أنه جعل 

�حللف����اء يتمردون عل����ى �لوليات 

�ملتح����دة ويحاولون �لتفرد ببع�س 

�لقر�ر�ت �لإقليمي����ة، ما جعل وزير 

�خلارجية �لأمرك����ي يقدم بالكثر 

م����ن �لوعود ب����دون �لق����درة على 

�إيفائها.

�لأول، وهو منع  �له����دف  �أم����ا 

�لق����درة على �ملطالبة  �لرو�س من 

بتقا�ض����م نفوذ ج����دي وحقيقي يف 

�ل�����رسق �لأو�ضط، فه����و هدف بات 

من غر �لو�قع����ي حماولة �حلفاظ 

عليه، فتحقيق �أي من �لأهد�ف )-5

2-3-4( ب����ات يحت����اج �إىل تعاون 
رو�ضي �أمركي، �للهم �إل �إذ� ��ضتطاع 

�لأمركي����ون وحلفاوؤه����م هزمي����ة 

�لرو�����س هزمية ك����ربى يف �ضورية، 

وهذ� �أمر من �مل�ضتبَعد ح�ضوله.

فهم ه����ذه �لأه����د�ف وتر�بطها 

�لأمركي����ن  يجع����ل  وتناق�ضه����ا 

يجنح����ون �إىل تف�ضي����ل ��ضتن����ز�ف 

�لقوى يف �ضورية، وحماولة  جميع 

من����ع �أي طرف من �لنت�ضار، فال هم 

�لإرهابين  �ضمحو� حللفائهم مب����د 

مب����ا يريدون م����ن �ضو�ريخ �أر�س - 

ج����و وغرها م����ن �لأ�ضلحة، ول هم 

تدّخل����و� ع�ضكريًا وجوي����ًا للق�ضاء 

على �لإرهاب ب�ضكل جّدي، لكنهم يف 

�ملقابل ��ضتعملو� كل ما ��ضتطاعو� 

�لرو�س وحلفائهم  من و�ضائل ملنع 

م����ن �لنت�ضار �ل�ضاح����ق و�ل�رسيع، 

وه����و ما ح�ض����ل فعلي����ًا بعد طلب 

�لهدنة، حي����ث ��ضتطاع �لأمركيون 

وحلفاوؤهم ترمي����م �لقدرة �لقتالية 

�ل�ضورية  �مل�ضلح����ة  للمجموع����ات 

خ����الل �لهدنة �لت����ي فر�ضوها على 

�لرو�س، وهو ما �ضيجعلهم ي�ضغطون 

على �أردوغان لعدم �لتنازل للرو�س 

يف �ملو�ضوع �ل�ضوري.

�لنتيج����ة، ت����درك جمي����ع  يف 

�لأط����ر�ف �أن معرك����ة حلب �ضتكون 

معركة مف�ضلية يف تاريخ �حلرب يف 

�ضورية، ف����اإذ� �نت�رست �ملجموعات 

�مل�ضلح����ة و�ضيط����رت على حلب - 

وه����و �أمر م�ضتبَعد ج����د�َ - �ضتكون 

نك�ضة كبرة للرو�س وحلفائهم، �أما 

�إذ� �نت�رس �لنظام �ل�ضوري وحلفاوؤه 

يف هذه �ملعركة، و��ضتطاعو� �إقفال 

�حل����دود �لرتكي����ة - �ل�ضورية، فهذ� 

يعني نهاية م����ا �ضمي »�ملعار�ضة 

�ل�ضوري����ة �مل�ضلحة« و�ملجموعات 

�لإرهابية �لتي تقاتل معها.

من هنا، �إن �أي����ًا من �ملحوَرين 

�لتنازل  علي����ه  ي�ضعب  �ملتقاتَلن 

ب�ضهول����ة و�ل�ضت�ض����الم يف ه����ذه 

�ملعرك����ة، وهو م����ا �ضيعّقد �حلرب 

ويطيله����ا، لك����ن �لأرجحي����ة تبقى 

�أّدت  �إذ�  �إل  �ل�ض����وري،  للجي�����س 

�ل�ضغ����وط �إىل هدنة �ضت����وؤدي �إىل 

خطوط متا�س جديدة يف حلب.

د. ليلى نقول

»االستنزاف« في حلب.. ماذا يريد األميركيون؟

انتصار النظام السوري 
نه من إقفال  في حلب وتمكُّ
الحدود التركية - السورية 

يعني نهاية »المعارضة« 
والمجموعات اإلرهابية

وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي و�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان
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وفق����ًا لدر��ضة بحثي����ة و�إح�ضائية 

�ض����درت يف �أملانيا، فاإن عدد �ملقاتلن 

�لأجان����ب يف �ضوري����ة بلغ ب����ن �ضهر 

ني�ضان 2011 ونهاية �لعام 2015، 360 

�أل����ف مقات����ل، �أي �أن����ه كان يتو�فد �إىل 

�ضورية ما معّدله �ضهريًا 6429 �إرهابيًا 

�أجنبي����ًا، وي�ضاف بالطب����ع �إىل هوؤلء 

�لإرهابي����ون �ل�ضوري����ون، و�لإرهابيون 

�لذين ذهبو� م����ن لبنان، و�لذين يتز�يد 

يف �لآونة �لأخ����رة قتالهم، بحيث مل 

يعد ميرّ �أ�ضبوع دون �أن ن�ضمع عن قتيل 

�أو �ثنن.

و�إذ� �عتربنا �أنه يف �لعام 2016 بد�أ 

تر�ُجع دخول �لإرهابين، لي�ضتقرّ على 

5 �آلف فقط �ضهريًا، فاإنه يكون قد دخل 
حت����ى نهاية �ضهر �آب م����ن هذ� �لعامل 

نح����و �أربعن �ألفًا، �أي ما جمموعة 400 

�ألف �إرهابي منذ بد�ية �ملوؤ�مرة �لكربى 

على �ضورية.

باأي حال، ف����اإن هذه �لدر��ضة �لتي 

ت�ضر �إىل �أن �لإرهابين �لأجانب جاءو� 

بالتن����اوب، مبعنى �أنه����م مل يجتمعو� 

دفعة و�ح����دة، فاإنهم حاليًا يف �ضورية 

بح����دود 90 �ألف �إرهابي، عد� �ل�ضورين 

و�للبنانين، علمًا �أن �لدر��ضة ت�ضر �إىل 

مقت����ل �أكرث من 95 �أل����ف �إرهابي حتى 

نهاي����ة 2015، ما يعن����ي �أن عدد قتلى 
�لإرهابين �لأجانب حت����ى هذ� �ل�ضهر 

يحتمل �أن يكون ق����د ز�د عن 105 �آلف 

قتيل.

�لإرهابي����ن فتتوزع  �أما خارط����ة 

على خمتلف �أنحاء �لعامل، فمن �أوروبا 

و�لوليات �ملتحدة فاق عدد �لإرهابين 

�لو�فدين �إىل �ضورية �ل�22 �ألف �إرهابي، 

كان����ت تق����دَّم له����م يف �لبد�ي����ة كل 

�لت�ضهيالت و�لدعاي����ة �لالزمة، وقادت 

هذه �حلملة وزيرة �خلارجية �لأمركية 

�لرئا�ضية هيالري كلينتون،  و�ملر�ضحة 

من خالل ما ي�ضمى موؤمتر�ت »�أ�ضدقاء 

�ضورية«، حي����ث كانت تعمل كو�ضيطة 

م �ض����د دولة  لرتوي����ج �لإره����اب �ملنظَّ

هي ع�ض����و يف �لأمم �ملتحدة، وكقائدة 

هة ملجاميع �لإرهاب، لدرجة �أنها  وموجِّ

�عرتفت باأن �لأمركين هم من »�أ�ّض�ضو� 

د�ع�س«، مبا يذّكرنا فع����اًل بع�ضابات 

»�لكونرت�« �ضد �حلكم �لوطني �لتقدمي 

يف نيكار�غو�، ما �أدى �إىل وقوع �أكرث من 

80 �ألف �ضحية من مو�طني نيكار�غو�، 
وقد ُعر�ضت هذه �لق�ضية �أمام حمكمة 

�لع����دل �لدولي����ة ع����ام 1986، فاأقرّت 

بجر�ئ����م �لوليات �ملتح����دة، وبخرقها 

للقان����ون �لدويل وتفخيخه����ا للمو�نئ 

ودعمها �لع�ضابات �لإرهابية �مل�ضلَّحة 

�لنيكار�غوية،  �لوطني����ة  �حلكومة  �ضد 

و�أقرّت �ملحكمة باأن و��ضنطن ��ضتخدمت 

�لقوة غر �ل�رسعي����ة، وحكمت ل�ضالح 

نيكار�غ����و�، لك����ن �لولي����ات �ملتحدة 

بقيادة رونالد ريغن رف�ضت �حلكم، ومل 

متتثل لل�رسعية و�ملحاكم �لدولية.

وياأتي يف مقدمة �أعد�د �لإرهابين، 

وفق خريط����ة �لبلد�ن �لتي جاءو� منها 

�إىل �ضورية، تركيا �لتي �حتلت �ملرتبة 

�لأوىل بعدد �ملقاتلن �لإجمايل، وي�ضمل 

ذل����ك عنا�����رس و�ضّباطًا م����ن �جلي�س 

و�ملخابر�ت �لرتكية، ومنظمة »�لذئاب 

�ل�ضورين  �لرتكم����ان  ومن  �لرمادية«، 

و�لأتر�ك يقاتلون مع »جبهة �لن�رسة«، 

�أو �ضّكلو� تنظيم����ات م�ضتقلة يقاتلون 

فيه����ا كمقاتلن قادة �أو �أ�ضا�ضين، مثل 

»كتائب تركمان �ضورية«، وقد ُقتل من 

�جلي�����س �لرتكي �أكرث م����ن 350 �ضابطًا 

وطيار�ً، وقد ُعزيت �أ�ضباب وفاة بع�ضهم 

�إىل �أم����ور �أخ����رى يف و�ضائ����ل �لإعالم 

�لرتكية.

�أم���ا �لع���دد �لأكرب م���ن �لقتلى 

�لإرهابي���ن فه���و م���ن �جلن�ضي���ة 

�ل�ضعودية، حيث بلغ نحو �ضتة �آلف 

قتي���ل، من �أ�ضل نحو 25 �ألف �إرهابي 

�ضعودي.

و�إذ� كانت هذه �لدر��ضة �لبحثية 

�لإح�ضائية قد �أ�ضارت �إىل �رسف �أكرث 

م���ن 45 مليار دولر حتى نهاية عام 

2015، لتموي���ل �لأعم���ال �لإرهابية 
يف �ضورية، لك���ن �لوقائع ت�ضر �إىل 

ع�رسة �أ�ضعاف ه���ذ� �ملبلغ، ويكفي 

�أن ن�ض���ر �إىل �أمر قطر �ل�ضابق وو�لد 

�لأمر �حلايل، �ل���ذي �أ�ضار مع بد�ية 

�حلرب �لكونية على �ضورية �إىل ر�ضد 

مئة مليار دولر �ضد �لدولة �لوطنية 

�ل�ضورية.

بالإ�ضافة �إىل �أكرث من مئة مليار 

دولر م���ن �ل�ضعودي���ة، ناهي���ك عن 

ع« �لو��ضعة �لتي  حم���الت »�لت���ربُّ

كان يقوده���ا رجال �أعم���ال و�أثرياء 

�ل�ضعودية، وما  م���ن »�لوهابي���ة« 

ز�لو� على نف�س �ملنو�ل، علمًا �أن هذ� 

�لإره���اب بد�أ يرت���ّد �إىل د�خل مملكة 

م؛ يف �إطار  �لكاز �لكربى ب�ض���كل منظَّ

�ل�رس�ع �ملحت���دم على �ل�ضلطة بن 

ويل �لعه���د حممد ب���ن نايف وويل 

وويل �لعهد حممد بن �ضلمان، حيث 

هذ� �لأخر يتلقى �لهز�ئم �لكربى يف 

�ليم���ن و�لعر�ق وليبي���ا، بالإ�ضافة 

طبعًا �إىل �ضورية، ما جعله يرّد ب�ضكل 

خمتل���ف يف �لد�خ���ل �ل�ضعودي، من 

�إرهابية متنّوعة، �ضو�ء  �أعمال  خالل 

من خالل فاجعت���ي �حلج يف �لعام 

�ملن�رسم، �أو �لتفجر�ت �لإرهابية يف 

�ملنطقة �ل�رسقية �أو �ملدينة �ملنورة.. 

و�حلب���ل على �جل���ر�ر، وكل ذلك من 

�أجل �أن ي�ضّور �أن �مل�ضوؤول عن �لأمن 

�لد�خل���ي �ل�ضع���ودي وهو حممد بن 

�لإرهاب،  نايف عاجز عن مو�جه���ة 

وهو وحده �لقادر على �ضبط �خلاليا 

�لإرهابية، �ضو�ء �لن�ضيطة �أو �لنائمة، 

�أو �لعائدة �إىل �لبالد من ليبيا و�ضورية 

و�لعر�ق.. ما يعني �أننا �ضنكون �أمام 

موج���ات �إرهابية مت�ضاعدة يف �أكرث 

من مكان، �ضو�ء يف �لد�خل �ل�ضعودي 

�أو خارجه، ريثما يت�ضح �أفق �ل�رس�ع 

عل���ى �ل�ضلطة، خ�ضو�ض���ًا �أن �مللك 

عليل جد�ً.

وبقي للبحث �ضلة يف حلقة �أخرة

�أحمد زين �لدين

�تخ���ذ �لرئي�س رجب طي���ب �أردوغان 

بعد �لنق���الب �لع�ضكري �لفا�ضل يف تركيا 

�لعديد من �لإجر�ء�ت، منها عمليات تطهر 

و��ضع���ة �ضمل���ت �لقطاعات كاف���ة، وعلى 

ر�أ�ضها �جلي�س و�لأم���ن و�لق�ضاء و�لتعليم 

 25.917 �إيق���اف  فاأقدم عل���ى  و�ل�ضح���ة، 

�ضخ�ض���ًا للتحقيق معهم، ومن���ع 75 �ألف 

مو�طن م���ن �ل�ضفر، وق���ام بف�ضل ع�رس�ت 

�لآلف من �لأ�ضات���ذة و�لأكادميين، و�أقفل 

ما يقارب من �ألفي مدر�ضة، وف�ضل و�عتقل 

حو�ل �ضت���ن �ألفًا م���ن �لع�ضكرين و�أفر�د 

�ل�رسطة و�لق�ض���اة و�ملوظفن �حلكومين 

و�ملعلمن، وثلث �جلرن�لت �لأتر�ك �لبالغ 

عدده���م 360 ج���رن�ًل، و�أق���ال 94 م�ضوؤوًل 

يف �حتاد كرة �لقدم، ورّق���ى 99 عقيد�ً �إىل 

رتب���ة جرن�ل، وقد �أ�ض���در مر�ضومًا رئا�ضيًا 

يق�ضي بنقل قيادة �لقو�ت �لربية و�جلوية 

و�لبحرية �لرتكية، �لتي كانت �ضابقًا حتت 

�إم���رة هيئ���ة �لأركان �لعام���ة، �إىل �ضلطة 

وزي���ر دفاع �لبالد، وعزم على و�ضع وكالة 

�ل�ضتخب���ار�ت ورئا�ض���ة �لأركان �لعام���ة 

للجي�س �لرتكي حتت �ضلطته �ملبا�رسة.

لق���د �تخذ �أردوغان م���ن هذ� �لنقالب 

ذريع���ة لت�ضفية ح�ضابات���ه مع خ�ضومه، 

وب�ضكل �أ�ضا�س ُمناف�ضه �لأبرز و�لأخطر عليه 

فتح �هلل غول���ن، لأن �لفريق �لأ�ضا�س �لذي 

�عتمد عليه »حزب �لعد�لة و�لتنمية« منذ 

توّليه �حلكم عام 2002 تخرّج معظمه من 

مد�ر�س وجامعات غولن.

هذه �لإج���ر�ء�ت �لقا�ضي���ة قد ت�ضاعد 

�أردوغان يف زي���ادة ت�ضلُّطه، لكنها �ضتزيد 

من ح���ذر �لأحز�ب �ملعار�ض���ة، وقد ذكرت 

بع����س �ملعلومات �أن �لأ�ضب���اب �لرئي�ضة 

لف�ض���ل �لنقالب هي يف �إبالغ قائد �جلي�س 

�لأول �أردوغ���اَن بالنقالب قبل �ضاعات من 

بدئه، وطلب منه مغ���ادرة مقرّ �إقامته يف 

مرم���رة قب���ل �لنق�ضا�س علي���ه لقتله �أو 

�عتقاله، و�لنزول �لفوري و�لو��ضع لل�ضعب 

�إىل �ل�ضارع يف ��ضطنبول بناًء على ن�ضيحة 

دولة �ضديقة.

ه���ذه �لإجر�ء�ت ق���د ل ُتغلق �لباب 

�أم���ام �نقالب���ات �أخ���رى، خ�ضو�ض���ًا �أن 

بالرغبة  �لتي جتلّت  �لأ�ضباب �خلارجية 

�لأمركي���ة يف جناح هذ� �لنقالب )�إن مل 

نق���ل يف دعمه(، نتيج���ة توّتر �لعالقات 

مع �أردوغان يف �لف���رتة �لأخرة، ب�ضبب 

�خل���الف �حلا�ض���ل يف رف����س �ملطلب 

�لرتك���ي باملنطقة �لعازل���ة، ويف �لدعم 

�لأمرك���ي لأكر�د �ضوري���ة، ويف �لإنفتاح 

�لرتك���ي �جلديد على �إير�ن ورو�ضيا.. هذه 

�لرغبة �لأمركية قد تتجدد، و�إن كان هذ� 

�لحتمال يبدو �ضعيفًا يف هذه �ملرحلة.

�لت���ي ت�ضّكل���ت لدى  �إن �ملعطي���ات 

�أردوغ���ان ع���ن م�ضوؤولية �أم���ركا يف هذ� 

�لنق���الب، ق���د تدف���ع برتكي���ا �إىل تغير 

�ضيا�ضته �خلارجية، خ�ضو�ضًا يف ما يتعلق 

بالأزم���ة �ل�ضوري���ة، و�ضيبد�أ ه���ذ� �لتغير 

با�ضتد�رة بطيئة نحو �إير�ن ورو�ضيا، لأنهما 

دعمت���ا �أردوغان، وكذل���ك تقديره ملوقف 

�لرئي����س �ل�ضوري ب�ض���ار �لأ�ضد، حيث قال 

�إنه رغم �لعد�ء �ل���ذي و�ضل حد �لدم بينه 

وبن نظره �لرتك���ي �إل �أنه د�ن �لنقالب، 

بينما �حللفاء طعن���وه يف �لظهر، وهذ� ما 

�ضينعك����س �إيجابًا على �لأزم���ة �ل�ضورية، 

ويجعل �أردوغان �أق���ّل تطرُّفًا من ذي قبل، 

ويرت�جع عن مقولة �إ�ضقاط �لرئي�س �لأ�ضد، 

ح�ضب ما نقلت م�ض���ادر مطلعة، لكنه يف 

�ملقاب���ل لن يع���ادي �أمركا �لت���ي تربطه 

به���ا عالق���ات ��ضرت�تيجي���ة، فرتكيا جزء 

من �حللف �لأطل�ضي، �ل���ذي لديه قاعدتان 

ع�ضكريتان يف �جنرليك و�زمر، �إ�ضافة �إىل 

من�ّضات �ل�ضو�ريخ، وهي ماتز�ل تطمح يف 

�لدخول �إىل �لحتاد �لأوروبي، رغم �ضعوبة 

�لأمر، �إمن���ا �ضتعمل عل���ى �إيجاد نوع من 

�لتو�زن يف �لعالقات م���ع �أمركا ورو�ضيا 

و�إير�ن.

تركي���ا بعد �لنقالب هي غر ما قبله، 

وعل���ى �أردوغان �أن يق���ر�أ �لأحد�ث �لأخرة 

جيد�ً، و�أن ي�ضتخل�س منها �لعرَب، ويتعرف 

�إىل �أ�ضدقائ���ه �حلقيقي���ن، وميّيزه���م عن 

حلفائه �ملخادع���ن، و�أن يفّكر جيد�ً فيما 

قاله �لإمام �خلامنئ���ي يف لقائهما �لأخر 

يف �إير�ن؛ باأن »�لوهابية« ل �أمان لها. 

هاين قا�ضم

بدعم مباشر من الواليات المتحدة وممالك الكاز.. والعدو الصهيوني

400 ألف إرهابي أجنبي قاتلوا في سورية )4/3(

جنود من �جلي�ش �ل�شوري يف �للحظات �لأوىل من حترير بلدة كن�شبا يف ريف �لالذقية �ل�شمايل                                )�أ.ف.ب.(
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تركيا.. هل بدأ عصر االنقالبات العسكرية؟



مقـابـلـة8

مترّ الأيام »ثقيلة« على اللبنانيني، 

رغ���م اله���دوء الأمن���ي ال���ذي يتنعم به 

املواطن���ون مقارن���ة مب���ا يح�ص���ل من 

حولهم من ت�صدعات اأمنية، فاملوؤ�ص�صات 

الد�صتورية ل تعمل، واحلوار بني الأقطاب 

ال�صيا�صية هدفه تقطي���ع الوقت بانتظار 

الفَرج.

يف لبنان، هي���كل الدولة »م�صلّع«، 

وال�صعب تائ���ه »ل حول له ول قوة له« 

ل�صنع التغيري، اأم���ا اأر�ض لبنان فيطوؤها 

اأكرث من مليون ون�صف نازح �صوري، واأكرث 

من 500 األف لج���ئ فل�صطيني، بانتظار 

حل الق�صايا املعلَّق���ة، على اأمل انق�صاع 

الغبار عن ب�صرية بع�ض القوى ال�صيا�صية 

التي تربط رهاناتها مب�صري غبار معارك 

اجلوار..

عن هذه الأحوال والتغرّيات، حاورت 

جريدة »الثب���ات« نائب رئي�ض املجل�ض 

النيابي الأ�صبق اإيلي الفرزيل، واإليكم اأبرز 

ما قال:

مواق���ف النائب ال�صابق اإيلي الفرزيل 

على حالها، ول م���كان للم�صاومة عليها 

قيد اأمنلة، لأنها عل���ى عالقة بامل�صلحة 

براأيه،  للم�صيحيني،  العليا  ال�صرتاتيجية 

حلحلة الأم���ور تبداأ مبعاجل���ة الأ�صباب 

ل بالأعرا�ض اجلانبي���ة والنتائج، يقول: 

ت�صحي���ح العوج���اج يك���ون بتفعي���ل 

البلد،  الوطنية احلقيقي���ة يف  ال�رشاك���ة 

ووقف التعامل مع امل�صيحيني على اأنهم 

»تفلي�ص���ة« من قبل �رشيحة اأ�صا�صية يف 

البلد، كما اعتادوا منذ اتفاق الطائف.

يعترب الف���رزيل اأن ال�صتم���رار على 

و�صعية اعتب���ار امل�صيحيني »تفلي�صة« 

م���كان الداء الذي يعاين منه لبنان، يوؤكد 

اأن الأم���ور ل���ن ت�صتقي���م اإل با�صتعادة 

امل�صيحيني حقوقهم الد�صتورية امل�صلوبة، 

بغ�ض النظ���ر عن ال�صتحق���اق الرئا�صي 

وبور�ص���ة التاأيي���دات النيابي���ة لأي من 

املر�صحني الأقوياء، ويقول: لنرتك م�صاألة 

انتخ���اب الرئي�ض جانبًا، مل���اذا ل حتل 

م�صاألة قانون النتخاب مادام اجلميع يقرّ 

ب�رشورة تغيري قانون ال�صتني؟ األي�ض لأنه 

يزيل و�صع اليد على متثيل امل�صيحيني؟

نعم، هناك حقوق د�صتورية م�رشوقة 

ومنهوبة من امل�صيحيني، والفريق الناهب 

ل يريد اإعادته���ا لأ�صحاب احلقوق.. هذه 

باخت�ص���ار �صدي���د اأزمة لبن���ان الفعلية 

اليوم، براأي الفرزيل. 

ال�ضروط الرئا�ضية لن ي�ضعها 

»امل�ضتقبل«

ن�صاأل نائب البق���اع الغربي الأ�صبق 

عم���ا اإذا كان الوقت ما زال يخدم الفريق 

الراف�ض اإعادة احلقوق املنهوبة، �صيما اأن 

ُي�صتن���زف ب�صدة، يرّد  »تيار امل�صتقبل« 

الفرزيل: ل يهّمني ما يح�صل لدى الفريق 

املقابل، قب���ل ح���رب 1975، »املارونية 

د�صتورية  رف�ص���ت تعديالت  ال�صيا�صية« 

ب�صيطة، وكانت اأي�صًا ُت�صتنَزف، وح�صل ما 

ح�صل فيما بعد.. املطلوب قبل اأي حتليل 

العرتاف والإقرار باأن احلقوق الد�صتورية 

للم�صيحيني م�رشوق���ة، لأنه بذلك وحده 

ميكن للم�صائ���ل اأن ت�صل���ك طريق احلل؛ 

اأ�صل  ال�صك���ة ال�صحيحة..  بو�صعها على 

العلّة اليوم تكمن يف وجود �رشقة داخل 

املجل�ض النيابي؛ بتزوير الإرادة ال�صعبية 

بقوان���ني معوّجة �صابق���ًا، ومتديد لنواب 

انته���ت وكالتهم حالي���ًا، وبالتايل هناك 

عملية ا�صتيالء على ال�صلطة غري قانونية 

يجب و�صع حد لها. 

ويق���ول الف���رزيل: ليع���رف القا�صي 

والداين ا�صتن���اداً اإىل اأكرثية نيابية اآتية 

بقان���ون جمح���ف بح���ق امل�صيحي���ني، 

ون���واب مم���دَّد له���م بخ���الف الد�صتور، 

�رشوط اللعب���ة الرئا�صي���ة )التي تخ�ّض 

امل�صيحي���ني واملوارنة( لن ي�صعها فريق 

�صيا�صي يهيمن وي�رشق ويغت�صب حقوق 

امل�صيحيني الد�صتورية. 

يرف�ض الفرزيل اجرتاح احللول لأحد، 

ويوؤك���د ل�»الثب���ات« اأن تو�صيف الواقع 

ب�صفافية ومو�صوعية يدّل اأ�صحاب الإرادة 

الطيب���ة ب�صهول���ة اإىل اج���رتاح احللول 

هًا حديثه  املنا�صبة والواقعية، يقول موجِّ

للمواطن���ني: اأي تف���اوؤل ُتظهرونه عليكم 

بن���اءه على ����رشط ت�صحي���ح ال�رشاكة 

الوطنية.. امل�صاألة غري خا�صعة ملن�صوبي 

الآنية،  ال�صخ�صي���ة وامل�صلحة  العواطف 

وبالت���ايل ف���اإن حلحلة الأم���ور معلّقة 

���ت الطرف الث���اين، الراف�ض  ب�صب���ب تعنُّ

اإعادة احلق���وق الد�صتورية امل�رشوقة اإىل 

اأ�صحابها، ومادام الرئي�ض فوؤاد ال�صنيورة 

ياأخذ »تي���ار امل�صتقب���ل« اإىل توّجهات 

ال�صتئث���ار والتعن���ت وال�ص���ري مبنط���ق 

غالب ومغلوب، فالبلد �صيبقى مت�صنجًا، 

والد�صتور �صيبقى م�صلّع���ًا ومعلّقًا وغري 

منتظم.. 

ن�ص���األ الفرزيل عن ارتب���اط مواقف 

العربية  »امل�صتقبل« بتعليمات اململكة 

ال�صعودي���ة، واعتبار البع�ض اأنه ل ميكنه 

حتميله اأكرث مما على مقدوره اأن يحتّمل، 

يجيبنا على الفور: ل عالقة يل مبو�صوع 

ارتباط���ه بال�صعودي���ة، ل�ص���ت خمت�صًا 

بت�رشيح واقعه، ل اأري���د مراعاة ظروفه، 

ويراعي ظروف  »امل�صتقب���ل«  فليتف�ّصل 

امل�صيحيني التي تتاآكل يف امل�رشق. 

اإىل  بالن�صب���ة  وا�صح���ة  امل�صاأل���ة 

الف���رزيل، يقولها بو�ص���وح: هناك �رشقة 

ل�22 نائبًا م�صيحيًا من قَبل »امل�صتقبل«، 

ه���وؤلء النواب مفرو�ص���ون بحكم قانون 

جائر عل���ى بيئته���م امل�صيحي���ة، هذه 

ال�صتفادة وال�رشقة يجب اأن تتوقفا، كون 

هذا المتياز غري ال�رشعي انتهى.

وم���اذا اإن بقي ه���ذا التعنُّت من قَبل 

جناح ال�صنيورة، يرّد الفرزيل: ل تعنيني 

م�ص���اكل »امل�صتقب���ل« الداخلي���ة على 

الإطالق، لي����ض علّي حّل �صيء، م�صلحته 

ه���و من يحّددها، ل اأري���د ن�صحه ب�صيء، 

ولكن براأيي البيئ���ة امل�صيحية ميكن اأن 

حتّل امل�صاأل���ة، بغ�ّض النظ���ر عن تعّنت 

»امل�صتقبل«.

هنا ن�صاأله ع���ن املطلوب بخ�صو�ض 

امل�صيحيني، يق���ول: اإذا ثبت اأن الأمور لن 

ت�ص���ل اإىل ا�صتعادة احلق���وق الد�صتورية 

باملراهنة عل���ى الوقت لإع���ادة عقارب 

ال�صاعة اإىل ال���وراء، واجرتاح حلول على 

ح�ص���اب امل�صلحة العلي���ا للم�صيحيني، 

فعل���ى امل�صيحّي���ني التوج���ه ف���وراً اإىل 

النظر باتفاق  »جتذير ال�رشاع«؛ باإعادة 

الطائ���ف، وطرح »املوؤمت���ر التاأ�صي�صي« 

على ب�صاط البحث.

ممنوع التهويل على امل�ضيحيني

وماذا عن التهويل بعظائم الأمور، يرّد 

الفرزيل: ل قيمة لتهويلهم، نعم، �صنطرح 

اإعادة النظ���ر باتفاق الطائف مهما كانت 

النتائج، بالن�صب���ة اإىل امل�صيحيني لي�ض 

من حتته���م »حتت« ليخ�ص���وا ال�صقوط، 

ولي����ض من قعر يف القعر الذين يجل�صون 

�ص���ًا  في���ه.. اأن يعي����ض امل�صيح���ي مهمَّ

وم�صتتَبعًا وعلى قاع���دة انتظار الفتات 

ال���ذي �صيوّزعه الآخرون عليه قائم، مباذا 

بالغربة..؟  بالتهجري،  امل�صيحي؟  تهددون 

»ما التهجري حا�ص���ل، وال�صعور بالغربة 

حا�صلة«..

لي�صوا  امل�صيحيون  اجلميع،  ليعرف 

رجال اأعمال يعت���ربون لبنان »خيمة« 

لتحقي���ق م�صاحله���م، نح���ن مواطنون 

متجذرون يف هذا الوطن، ولنا تاريخنا، 

ولن نفرّط ب���ه، فاإم���ا اأن تتوفر ظروف 

»الكرامة« مع هذا التاريخ وهذه الأر�ض 

الت���ي ا�صمه���ا »لبن���ان«، اأو ل.. اأما ما 

يرتت���ب عن ذلك من اأم���ور فال يعنيني.. 

يقول الفرزيل: املعادلة وا�صحة بالن�صبة 

لنا، نح���ن متم�صكون باتف���اق الطائف، 

ونطالب بتنفي���ذه، لكن اإذا الفريق الآخر 

ل يري���د تطبيقه م���اذا عل���ي اأن اأفعل؟ 

ل اأح���د ي�صاألن���ا ع���ن خياراتنا يف هذا 

املجال، ول اأح���د يهددنا باأي �صيء، كل 

اخليارات مطروحة، مبا فيها »الفدرلة«.. 

�صخ�صيًا ل اأعرف اإىل اأين �صتتجه الأمور، 

لكن اأع���رف جيداً اأنني لن اأقبل بالو�صع 

القائم.

اإذا كان الآخر يريد حاًل فليقّدمه، لأن 

مطال���ب امل�صيحيني ُمّق���ة، يقول: على 

ال�صارق اإعادة ال�رشقة لتنتظم الأمور، ولن 

نقبل بتخفيف ن�صبة ال�رشقة.. وهنا اأتوّجه 

بكالم���ي اإىل الزعام���ات امل�صيحي���ة: اإن 

التاآمر على ا�صتعادة احلقوق الد�صتورية 

خطاأ ا�صرتاتيج���ي، لأن له تبعات خطرية 

على الأجيال الالحقة، واأي تالعب ب�صاأنه 

يفر�ض بالتاأكيد لعنة التاريخ عليهم. 

ي�صيف الف���رزيل: ال�صتحقاق اآٍت ومل 

يع���د ببعيد، ونح���ن على م�صارف���ه.. اأي 

�صخ�صية م�صيحية ت�صاير ومتا�صي قانون 

ال�صت���ني، الذي هو رمز ال�صتتباع والتاآمر 

على امل�صيحيني، فه���و قائد متاآمر على 

�صعبه وم�صتقبلهم، كائنًا ما كائنًا، و�صواء 

كان قائداً اأم راهبًا.

»�ضاي�س بيكو« جديد

يعترب الفرزيل اأن ال�رشاع يف �صورية 

دويل بامتي���از، �ص���واء جله���ة العنا�رش 

امل�صتخَدمة اأو املفاو�صات، يقول: رو�صيا 

واأم���ريكا يت�صارع���ان يف �صورية، ونحن 

على م�ص���ارف »�صاي�ض بيك���و« جديدة 

لتوزي���ع مناطق نفوذ جدي���دة، الفرن�صي 

والإنكلي���زي �ص���اخ دورهم���ا، مو�صك���و 

ووا�صنط���ن هما املعنيان يف هذا ال�رشاع 

الكب���ري يف املنطقة، وبالت���ايل بانتظار 

اأن يتحقق التف���اق الكبري بني الطرفني، 

فال����رشاع م�صتمر، بالرغم م���ن النتائج 

الت���ي يحدده���ا املي���دان كحقائق على 

الطاولة.. 

براأي الفرزيل، الإيحاء الدويل للتمييز 

ب���ني »داع����ض« و»جبه���ة الن����رشة« 

« مق�صود من  و»اأحرار ال�صام« كلّه »تفنُّ

الدول الكربى لإبقاء املنطقة م�صتعلة يف 

�صاحاته���ا، ول�صتثمار الأزمات امل�صتعلة 

»جيوبوليتكي���ًا« اأوًل، وقت���ل اأكرب عدد 

م���ن الإرهابيني يف ال�صاحت���ني ال�صورية 

والعراقي���ة ثاني���ًا، وعند اإغ���الق هاتني 

ال�صاحت���ني �صيتم فتح �صاحات اأخرى يف 

�صمال اأفريقيا اأو اخلليج..

اأجرى احلوار: بول با�ضيل

كه باتفاق الطائف وطالب بتنفيذه د تمسُّ
ّ
أك

الفرزلي: مادام السنيورة يسير بمنطق غالب ومغلوب.. فالبلد سيبقى متشنجًا

الفرزلي: إشعال الساحتين 
السورية والعراقية هو لقتل 

أكبر عدد من اإلرهابيين.. وعند 
إغالقهما سُتفتح ساحات 

شمال أفريقيا أو الخليج
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للدرا�ص���ات  ال�صت�ص���اري  املرك���ز  نّظ���م 

والتوثيق ندوة حتت عن���وان: »ال�صلفيات القتالية 

املتطرف���ة.. الفك���ر واملنهج.. الجتاه���ات وجتارب 

معا�رشة حا�رش فيها كل من ال�صيخ د. عبد النا�رش 

جربي، ود. ممد مرت�صى، ود. اأحمد ملي، ود. يو�صف 

طباج���ة، ود. عل���ي ف�ص���ل اهلل، ود. يحيى فرحات، 

وح�صام مطر.

من جهته حت���ّدث ال�صيخ جربي ع���ن الظروف 

التاريخي���ة لن�صاأة ال�صلفي���ة، واأ�ص�صها واجتاهاتها، 

م�ص���رياً اإىل اأن ال�صلفية ظاه���رة دينية واجتماعية 

و�صيا�صي���ة، وال�صلفي���ون انطلقوا كله���م من اأ�ص�ض 

ال�رشيع���ة الإ�صالمية؛ الكتاب وال�صن���ة، ومن �صرية 

الر�ص���ول عليه ال�ص���الم واأ�صحابه وم���ن �صار على 

نهجه���م، لأنهم التزموا مقا�صد ال�رشيعة يف اأمورهم 

الدينية والدنيوية، واآمنوا اإميانًا عميقًا باأن ما جاء 

به الإ�صالم من تعاليم دينية واجتماعية و�صيا�صية 

واقت�صادي���ة واأخالقي���ة ه���ي التي حقق���ت العدل 

وامل�ص���اواة والف�صيل���ة ل�صائر النا����ض، كيفما كان 

جن�صهم ولونهم وو�صعهم الجتماعي..

واأكد �صماحته اأن حر����ض ال�صلف ال�صالح على 

تطبيق التعالي���م الإ�صالمية هو الذي جعل ال�صفوة 

من العلم���اء وامل�صلحني والدعاة امل�صلمني يف كل 

زمان ومكان يعت���ربون �صرية ال�صلف ال�صالح قدوة 

ومثاًل يف تطبيق مبادئ ال�رشيعة الإ�صالمية، لفتًا 

اإىل اأن ما ن�صاه���ده الآن يف املجتمعات الإ�صالمية 

من ظلم وحرمان لي�ض من روح الإ�صالم، اإمنا هو من 

عم���ل الذين اأرادوا اأن يحققوا لأنف�صهم الت�صلُّط على 

م يف رقابهم. العباد والتعّبد والتحكُّ

العا����رشة  الذك���رى  ملنا�صب���ة 

لالنت�ص���ار على الع���دو ال�صهيوين، 

زارت ثلّة من براعم »حركة الأمة«، 

رو�صة �صه���داء املقاومة ال�صالمية 

- الغبريي، وو�ص���ع الأطفال الورود 

عل���ى اأ�رشحة ال�صه���داء، حيث كان 

الهيئات  ا�صتقباله���م وفد م���ن  يف 

الن�صائية يف هيئ���ة دعم املقاومة 

الإ�صالمية، وعدد من اأبناء ال�صهداء.

الطفل���ة اآلء معط���ي األقت كلمة 

با�ص���م الرباعم جاء فيه���ا: التحية 

وال�صالم م���ن اأطفال بريوت عا�صمة 

املقاوم���ة والتحري���ر، اإىل ال�صهداء 

الذين �صّحْوا بدمائه���م من اأجل اأن 

نعي�ض بكرامة. 

التحي���ة كّل التحية م���ن براعم 

حركة الأمة اإىل الأب والقائد �صماحة 

ال�صيد ح�صن ن�رش اهلل.

التحية اإىل القادة الكبار الذين قّدموا 

حياتهم لنحيا نحن ال�صغار.. والكبار..

�صي�صّجله���ا  ت�صحياتك���م  اإن 

الأجيال يف  و�صتتوارثه���ا  التاريخ، 

حكايات البطولة وال�رشف والكرامة. 

لق���د قّدمت���م الغ���ايل والنفي�ض، 

و�صحيتم باأنف�صكم دفاعًا عن كرامة 

الأمة. انت�رشنا عام 2006 على العدو 

ال�صهيوين والي���وم ت�صّطر املقاومة 

النت�ص���ارات على الع���دو التكفريي 

و�صتنت�رش باإذن اهلل.

الشيخ جبري يحاضر حول فكر السلفية ومنهجها

الطفلة اآالء معطي تلقي كلمتها يف رو�شة ال�شهيدين

) �لعدد 414(  �جلمعة - 12 �آب - 2016

¡ ال�صي���خ ماه���ر حمود اعت���رب اأن اأف�صل ما ميك���ن اأن يفعله 
ال�صيا�صي���ون يف لبنان يف املرحل���ة الراهنة  هو احلوار، لكن 

املتحاورين يعلم���ون اأن احلل لي�ض على طاولة احلوار، ولي�ض 

يف لبنان، فاحللول تاأتي من اخلارج، وح�صب املرحلة.

��ع العلماء امل�س��لمني، برئا�س��ة رئي�س 
ّ
¡ وف��د علمائ��ي من جتم

الهيئة الإدارية ال�س��يخ د. ح�س��ان عبد اهلل، زار �سفري اجلمهورية 

العربي��ة ال�س��ورية د. علي عب��د الكرمي علي، وعق��ب اللقاء اعترب 

ال�س��يخ عبد اهلل اأن »اللقاءات التي تتم بني م�س��وؤولني �سعوديني 

�سابقني وم�سوؤولني �سهاينة، اأثبتت اأن اخلط املعادي للمقاومة 

ك�س��ف عن انتمائه ملحور ال�س��هاينة، وهذا ما يجب اأن يت�س��ح 

ل��دى اأبناء الأمة التي ل ميكن اأن تعترب ال�س��هاينة اإل اأعداء لها 

كي يحددوا خياراتهم«.

¡ اللجن���ة ال�صبابية الطالبية يف حرك���ة الأمة اأ�صادت مبوقف 
البعثة اللبنانية اإىل اأوملبياد الربازيل حيال بعثة كيان العدو 

ال�صهي���وين، منوِّهة مبوقف رئي�ض الوف���د الأ�صتاذ �صليم نقول 

ال���ذي �صّد البعثة ال�صهيونية ومنعها من ال�صعود اإىل احلافلة. 

ودعت اللجنة الالهثني وراء التطبيع مع ال�صهاينة؛ اأعداء الأمة 

وفل�صط���ني والإن�صانية، اإىل القتداء بالبعثة اللبنانية، مطالبة 

احلكومة اللبنانية بتكرميهم على موقفهم امل�رشِّف.

¡ ال�س��يخ ماه��ر عبد ال��رزاق؛ رئي�س حركة الإ�س��اح والوحدة، 
ا�س��تنكر التق��ارب ال�س��عودي ال�س��هيوين، معت��رباً اأنه م��ن العار 

ح�س��ول اأي تفاهم بني من يدّن�س املقد�س��ات ويقتل امل�س��لمني 

وبني ال�سعودية، مطالبًا الأمة العربية وال�سامية برفع ال�سوت 

الراف�س لأي تقارب بني ال�سهاينة والدول العربية.

¡ ال�صي���خ ح�صام العيالين راأى اأن موق���ف اأع�صاء بعثة لبنان 
امل�صارك���ة يف اأوملبياد »ري���و«، وت�صديهم لأع�ص���اء البعثة 

»الإ�رشائيلية«، جريء وعم���ل بطويل �صجاع  مقاوم يعرّب عن 

ثقافة املقاومة لدى ال�صعب اللبناين، داعيًا احلكومة اللبنانية 

اإىل تنظيم حفل ا�صتقبال يف املطار لأع�صاء البعثة عند عودتهم 

وتهنئتهم على هذا املوقف.

¡ جبهة العمل الإ�س��امي دعت اإىل العمل على انتخاب رئي�س 
قوي للجمهوري��ة اللبنانية، ميتلك القاعدة ال�س��عبية والتمثيل 

النياب��ي، وم��ن ث��م اإق��رار قان��ون جدي��د لانتخاب��ات عل��ى 

قاعدة الن�س��بية، كي يحقق �س��حة التمثي��ل والعدالة والتوازن 

وامل�ساومة.

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

ملنا�صبة الذك���رى الواحد وال�صبعني لعيد اجلي����ض اللبناين، وبرعاية قائد 

اًل بالعقيد الركن ح�صني �رشف، نّظمت »رابطة  اجلي�ض العماد جان قهوجي، ممثَّ

�صب���اب البقاع الغرب���ي ورا�صيا«، وبالتعاون مع احتاد بلدي���ات ال�صهل، حفاًل 

خطابي���ًا يف �صالة الأفراح يف منطق���ة غزّة بالبقاع الغرب���ي، ح�رشه ال�صيخ 

عدنان نا�رش ممثاًل �صماحة مفتي زحلة والبقاع، وممثلون عن الأحزاب والقوى 

ال�صيا�صية الوطنية والإ�صالمية.

كلم���ات الحتفال اأ�صادت بال���دور الريادي للجي�ض اللبن���اين؛ �صمام الأمن 

والأم���ان ووحدة الوطن، ودعت اإىل التفاف اجلميع ح���ول موؤ�ص�صتنا الع�صكرية 

الوطنية، لتبقى احل�صن املنيع يف الدفاع عن اأمننا وا�صتقرارنا، وب�صط �صلطتها 

على كل تراب الوطن.

رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا 
تحتفل بعيد الجيش اللبناني

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

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي يلقي حما�شرته يف مقر املركز اال�شت�شاري للدرا�شات
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قد تعتقد بع�ض �لفتيات �أن فر�صة 

�إيجاد �ل�رشيك �ملثايل �صعبة �ملنال، 

ل���ذ� فقد يّتخ���ذن بع����ض �لقر�ر�ت 

ويتنازلن ع���ن بع�ض �ملبادئ، حتى 

يحافظن على فار����ض �أحالمهن من 

وجهة نظرهن.

لك���ن �الخت�صا�صي���ني �لرتبويني 

و�لنف�صّي���ني يحر�ص���ون على تقدمي 

�لن�صائ���ح يف م���ا يخ����ض �الأ�صياء 

�لتي يجب �أن تقدمي فيها تنازالت، 

و�الأ�صياء �لتي يجب �أال تقدِّمي فيها 

تنازالت، ومنها:

1- ق�صاء �لوق���ت معًا: �أن تكونا 
متزوجني هذ� ال يعن���ي �أن عليكما 

ق�ص���اء كل دقيق���ة مع���ًا، الأنَّ هذه 

�لطريق���ة جتل���ب �ملل���ل للحي���اة 

ة، فمن �ملوؤك���د �أنَّ كل و�حد  �لزوجيَّ

منكما له �أ�صدقاء، فعليكما �أن توّحد� 

�لت���و�زن �ل�صليم ب���ني �لوقت �لذي 

تكونان في���ه مع بع�صكما، مثل يوم 

معني يف �الأ�صبوع، ويف �لوقت نف�صه 

ة لكل  تكون هناك م�صاحة من �حلريَّ

و�حد للخروج مع �الأ�صدقاء.

2- ال تدعي���ه يتحك���م ب���ك: ال 
تدعي حبَّك ل���ه يعميك، بل حتكمي 

مب�صاع���رك وال تدعي���ه يتحكم فيك، 

���ة �لناجحة هي  فالعالق���ة �لعاطفيَّ

�لعالق���ة �لت���ي ُتبنى عل���ى �حلو�ر 

و�لنقا�ض �لبّناء، و�لقر�ر�ت �لكبرية ال 

بد �أن ُتّتخذ بالتفاهم بينكما.

3- ال تخف�صي �رشوطك: �أي فتاة 
���ة يف �صاب  لديها ����رشوط �رشوريَّ

�أحالمها، فاإن كان �ل�صاب ال ي�صتويف 

�ل�رشوط �ملوج���ودة يف الئحتك، ال 

ت�صاومي���ه، وال ت�صع���ري بالذنب �أو 

تلومي نف�صك �لت���ي ال تر�صى باأقل 

مما ت�صتحقني.

4- �ختالف �ملز�ج يف �لنوم: رمبا 
يحبُّ �لزوج �لنوم يف �لظالم �حلالك، 

و�أن���ت تريدين نور�ً خافت���ًا، فعليك 

، مثل �أن ي�صع قناعًا  �لتو�ّصل �إىل حلٍّ

على عينيه.

�أن���ت  ���ة:  �حلميميَّ �لعالق���ة   -5
ة مرَّة يف  تف�ّصل���ني �لعالقة �حلميميَّ

�الأ�صب���وع، وهو يري���د �ملزيد، و�أنت 

ة  ة �أو عاطفيَّ لديك م�صكل���ة هورمونيَّ

�أو تع���ب نف�صي.. �أن���ت بحاجة �إىل 

�أن ت�رشح���ي له �لو�ص���ع، ويجب �أن 

تتوجه���ي �إىل �لع���الج، و�إذ� مل تكن 

ة �أو نف�صيَّة يجب  لديك م�صاكل �صحيَّ

�أن ت�صلي �إىل ح���لٍّ ير�صي �لطرفني، 

من خ���الل �حلو�ر مع���ه يف �لوقت 

�ملنا�صب، لكيال ي�صعر باالنزعاج.

6- تربية �الأبناء: يجب �أن يكون 
هن���اك تفاه���م يف �تب���اع �أ�صلوب 

معنّي يف �لرتبية، من خالل توزيع 

�مل�صوؤوليات بني �الأب و�الأم، فهناك 

�أ�صياء م���ن حقك توجي���ه وعقاب 

�أبنائك عليها، و�أ�صياء له هو �حلق 

بها، فال تتنازيل عن حقك يف تربية 

�أبنائك وترتكي كل �مل�صوؤوليَّة عليه.

7- ديكور �ملن���زل: يف كثري من 
�الأحيان يتدخل �ل���زوج يف ديكور 

�ملنزل، �لذي من �ملفرت�ض �أن يكون 

مملكة �لزوج���ة، فعليك �أن تقنعيه 

�أي�ص���ًا، فال باأ�ض ب���اأن تختار� معًا 

وتتناق�ص���ا حول �الأث���اث و�الألو�ن 

وتوزيع �الأ�صياء يف �ملنزل، فبع�ض 

�الأزو�ج عنيدون وال بد من �إعطائهم 

�لفر�صة يف �مل�صاركة.

8- ال ت�صح���ي باأ�صدقائ���ك من 
�أجله: ين�صغل وقتك كله يف �لعادة 

�أ�صدقائك، وعندما  بني �لعمل ومع 

يدخ���ل �صخ�ض جدي���د �إىل حياتك 

علي���ك �إيجاد �لوق���ت �ملنا�صب له، 

����رشط �أال يكون ذل���ك على ح�صاب 

�لوق���ت �لذي تق�صينه مع �أ�صدقائك 

�أو عائلتك، فحياتك ال تقت�رش عليه 

ه���و فقط، ففي ح���ال �إن مل تنجح 

�لعالق���ة بينكما لن يبق���ى �صوى 

�الأ�صدقاء و�لعائلة.

9- �لعالقة م���ع �أهل �لزوج: كل 
حياة يف بد�يتها �صعبة، لكن يجب 

�أن تر�صم���ي لنف�صك خمططًا معينًا 

ت�صريين عليه من �أول �لطريق، مثل 

ة، و�إذ�  تلبي���ة �ملنا�صب���ات �لعائليَّ

كان هناك ي���وم ثابت يف �الأ�صبوع 

مع عائلة �لزوج فه���ذ� ُيعدُّ �صمن 

�صل���ة �لرح���م، ويف �ملقاب���ل مع 

���ا ال تتنازيل عن حقك  عائلتك، �إنَّ

يف ع���دم �لتدخ���ل يف حياتك مع 

زوج���ك و�أبنائك، حتى لو �صمح هو 

ة و�أقنعيه  لهم بهذ� �حلق. كوين ذكيَّ

�أنَّ ل���كل �إن�ص���ان حيات���ه �خلا�صة 

بالطريقة  يديره���ا  منزل���ه؛  د�خل 

�لتي تريحه.. كوين لطيفة وحازمة 

يف �لوقت نف�صه، ف���اإنَّ �أكرث خر�ب 

�ملنازل ياأتي ب�صبب �لتدخالت.

و�أخ���ري�ً، وهو �مله���م ال تقدمي 

تنازالت با�صم �حلبِّ تغ�صب �هلل عز 

وجل وُت�صقط���ك من عني �ملجتمع، 

ك �أنت �لوحيدة  ويجب �أن تعلمي �أنَّ

�لتي تعرف متى تتنازلني، ويف �أي 

�ملو�قف، وما �لذي ي�صتحق �لتنازل 

و�لذي ال ي�صتحق.

رمي �خلياط

تنازالت يجب أال تقدميها للشريك

يحر����ض كثري من �لنا����ض على �أن 

يدخ���ل �الإتيكي���ت يف �صل���ب حياتهم 

�ليومي���ة؛ من �أتف���ه �لتفا�صيل و�صواًل 

�إىل �الأمور �لهام���ة و�لكبرية، من بينها 

تناول �لطعام ب�صكل عام، و�خلبز ب�صكل 

خا�ض، مل���ا لهذه �لقو�عد و�الأ�صول من 

�نعكا����ض و��صح للم���رء يف �ملجتمع 

و�أمام �الآخرين.

�ل�صي���اق، ي���رى خ���ر�ء  يف ه���ذ� 

�الإتيكيت ����رشورة م�صك �خلبز باإ�صبع 

كلتا �ليدين، ث���م يتم قطع �جلزء �لذي 

�صيتم تناوله مبا�رشة، م�صددين على �أن 

ال يرفع �خلبز بكامله �إىل �لفم وُيق�صم؛ 

على �ختالف �أنو�عه.

ب�رشورة  �الخت�صا�صي���ون  وين�صح 

جتّن���ب قطع �خلبز با�صتخ���د�م �أ�صابع 

�لي���د �لو�حدة، �أو تقطي���ع �خلبز لقَطع 

�صغرية وتركه���ا يف �ل�صحن، معترين 

�أن م���ن غري �لالئق ق�ص���م �خلبز بالفم 

ومن ثم �إرجاعه �إىل �لطبق.

ويدعو خر�ء �الإتيكي���ت �إىل جتّنب 

�قت�ص���ام قطع���ة �خلب���ز و�إرجاعه �إىل 

�صلّ���ة �لتقدمي م���رة �أخ���رى، م�صّددين 

على ����رشورة جتّنب و�صع �خلبز د�خل 

طبق �ل�صورب���ة �أو ��صتخد�م قطعة خبز 

المت�صا�ض �ل�صل�صة.

ويلفت �خت�صا�صيو �للباقات �إىل �أن 

�خلبز ال يوؤكل على طريقة �ل�صندوي�ض، 

�أي ال يج���وز ده���ن كل قطع���ة �خلبز 

بالزبدة، موؤكدين �أن يجب تقطيع �خلبز 

�إىل قطع �صغرية، ومن ثم دهن �لقطعة 

بالزب���دة الأكلها، منّبهن �إىل �أن �خلبز ال 

يقطّع بال�صوكة و�ل�صكني، بل يتم قطعه 

باليد.

َفن%اإلتيكيت
لباقات تناول الخبز

تته���اون �لكثري من �الأمهات بلبا�ض بناتهن 

�ل�صغري�ت؛ �للبا�ض �لع���اري و�لق�صري، بحجة 

�صغ���ر �صّنهن وع���دم بلوغهن �ص���ن �لتكليف 

�ل�رشع���ي، حتى �أ�صبحنا ال ني���ز بني بناتنا 

وغريهن يف �الأماك���ن �لعامة، و�إنه الأمر جدير 

�أن ينبَّه منه؛ خلطره بالعناية و�الهتمام لعدة 

�أمور، منها :

م���ن �ملعلوم �أن من �ص���ّب على �صيء �صاب 

علي���ه، وهذه �لن�ص���اأة على مالب����ض �لتعري 

و�لتبدل �صتوؤثر حتمًا عل���ى هذه �لطفلة، الأن 

هذه �لفرتة �لزمنية م���ن �أهّم �لفرت�ت، وعليها 

يكون ت�صكيل �صخ�صي���ة �لطفلة وبناوؤها؛ كما 

عليه �إجماع �ملربني.

�لبن���ت يك���ون بلوغها ع���ادة يف �ملرحلة 

�البتد�ئي���ة، ويعن���ي ذلك �أنها تك���ون مكلَّفة، 

وعليه، تلَزم بجميع �أو�مر �ل�رشع؛ من �لعبادة 

و�حلج���اب وغري ذل���ك، ومن هن���ا فالو�لد�ن 

�صيو�جهان معه���ا نقلة كبرية بني ما �عتادت 

عليه �صابقًا وما يطالبها به �الأهل الحقًا، ومن 

هنا حتدث �لفجوة ويكون �لتمرّد وكرثة �صكاية 

�الأم م���ن عدم �ن�صب���اط �بنته���ا يف �للبا�ض 

و�حلجاب، وم���ا علمت �أنها كان���ت �صببًا من 

�أ�صباب هذ� �لتمرّد و�لع�صيان .

ه���ذه �ملظاه���ر ُوج���دت حت���ى يف �أ����رش 

م�صتقيم���ة، وال �ص���ك �أن �الأم �ل�صاحلة ينبغي 

عليه���ا �أن ُتعّد �بنتها وتغر����ض فيها �العتز�ز 

باالإ�صالم، وحتر�ض على بناء �صخ�صية متزنة، 

متثل �صورة م�رشفة لالأ�رشة �مل�صلمة خ�صو�صًا، 

و�لعربية عمومًا.

هذ� غزو ماكر وخفي ي�صتهدف �أُ�رَشنا و�جليل 

�ل�صاعد لياألف ه���ذه �مل�صاهد ويعتادها، ولذ� 

ينبغي نبذه وطرحه وك�صف عو�ره.. ومما يوؤكد 

ذلك �لتفنن �ل���ذي �أ�صبحنا ن�صاهده يف �ألب�صة 

وحجاب هوؤالء �ل�صغري�ت ب�صكل الفت للنظر .

أنـِت وطــفـــــلك

صغيراتنا.. ولباس الحشمة
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - نهايات �أبيات �ل�صعر / مل�ض
2 - منت�صب لل�صح���ر�ء / ع�صا تدق يف �الأر�ض 

لتثبيت �صيء

3 - م�صابقات / ن�صف عامل

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع �الأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

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

عامودي كان �أو �أفقي 
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5 - من قبائ���ل �لعرب يف �ملدينة �ملنورة 
/ �صباق طويل

6 - يفي�ض خريه وكرمه / �أظهر عيوبا
7 - تر�ءت له �أ�صياء مل توجد

8 - معاناة يف �حلياة / �صاف و�أ�صلي
9 - متو�زن / �صوت مرتفع ي�صم �الآذ�ن
10 - �إما كذ� �أو كذ� / �أعلى قمم �أوروبا

أطعمة تقّوي عضلة القلب

w w w . a t h a b a t . n e t11

كثرية ه���ي �الأغذية �لتي حتتوي 

و�ملاغني�صي���وم  �الألي���اف  عل���ى 

�ل�صحي���ة،  �لدهني���ة  و�الأحما����ض 

باالإ�صاف���ة �إىل خف����ض تناول بع�ض 

�لعنا�رش غري �ل�صحي���ة للقلب، مثل 

�مللح و�لده���ون �ملحّولة و�مل�صبعة، 

لذلك حتر����ض »�لثبات« على تقدمي 

قائمة باأ�صم���اء �الأطعمة �لتي تن�صط 

ع�صلة �لقلب، ومنها:

�لل���ن: تناول �لل���ن يحمي من 

�أمر�����ض �للثة، �لتي ت���وؤدي بدورها 

�إىل زيادة خماط���ر �الإ�صابة باأمر��ض 

�لقلب، و�صبب ذلك يعود �إىل �لبكترييا 

�لنافعة �ملوج���ودة يف �للن، و�لتي 

حتمي من �أ����رش�ر �لبكترييا �ل�صارة، 

وب���ني فو�ئ���د �لبكتريي���ا �لنافع���ة 

�ملوج���ودة يف �لل���ن و�حلر�ض على 

�لوقاي���ة من �أمر��ض �للث���ة و�أمر��ض 

�لقل���ب، تتح�ّصل لدينا زيادة �ملناعة 

وحت�صني �له�صم.

�الأك�ص���دة  م�ص���اد�ت  �لزبي���ب: 

�ملوجودة يف �لزبيب حتارب نو �أحد 

�أنو�ع �لبكتريي���ا �ل�صارة يف �جل�صم، 

�لتي ت�صبب �اللتهابات و�أمر��ض �للثة، 

وترتف���ع خماطر �الإ�صاب���ة باأمر��ض 

�لقلب �إىل �ل�صعف عند وجود �أمر��ض 

باللثة.

�حلب���وب �لكامل���ة: حتتوي على 

م�ص���اد�ت �الأك�صدة، و�حلبوب �لكاملة 

�أي�صًا، مثل �الأرز �لُبني، و�ل�صوفان، كل 

تلك �الأطعمة غنية باالألياف، ووجود 

�الألي���اف ب�صكل كبري يف �الأكل ي�صاعد 

يف تقليل خماطر �أمر��ض �لقلب ٪40، 

وقد وج���د �لباحثون �أن تناول �ملزيد 

م���ن �الألياف يف �لطع���ام يقلل خطر 

�رتفاع �لكول�صرتول �ل�صار يف �لدم.

�ل�صم����ك: تن����اول �ل�صمك مرتني 

�أو �أك����رث يف �الأ�صبوع ميكن �أن يقلل 

خط����ر �رتفاع �أمر������ض �لقلب ٪30، 

وُيعتر �ل�صلمون من �الأ�صماك �لتي 

ت�صاع����د يف خف�����ض �أمر��ض �لقلب 

وتقوي �لقلب، فهو غني باالأحما�ض 

�أحما�ض  مث����ل  �ل�صحية  �لدهني����ة 

»�أوميغ����ا - 3« �ملعروفة مبحاربة 

�اللتهاب����ات وخف�ض �صغ����ط �لدم، 

وت�صاعد يف تنظيم �رشبات �لقلب.

�لبندورة: هي من �الأكالت �ملفيدة 

لتقوية �لقلب، فه���ي غنية بفيتامني 

و�لبوتا�صيوم  »�أ«  وفيتام���ني  »ج« 

و�الألياف، وهي �أي�صًا غنية مب�صاد�ت 

�الأك�ص���دة �لليكوب���ني، و�لت���ي �أكدت 

�لدر��ص���ات قدرتها عل���ى �لوقاية من 

�الأمر�����ض. كما �أظه���رت �لدر��صات �أن 

تناول �لبن���دورة، ال�صيم���ا �ملطهّوة، 

ميك���ن �أن يقل���ل من خط���ر �الإ�صابة 

وباأمر��ض  ع���ام،  ب�صكل  باالأمر�����ض 

�لقلب ب�صكل خا�ض.

�لتفاح: هو من �الأكالت �لتي ت�صاعد 

يف خف�ض خطر �الإ�صابة باأمر��ض �لقلب 

و�الأوعية �لدموية. ويحتوي �لتفاح على 

م�صاد�ت �أك�ص���دة قوية، مثل �لكري�صتني 

و�الإيبيجالكت�ص���ني،  و�الإيبكات�ص���ني 

وتلع���ب هذه �ملركب���ات دور�ً هامًا يف 

خف�ض �رتف���اع �لكول�صرتول �ل�صيئ يف 

�لدم، و�لذي يتكتل على جدر�ن �الأوعية 

�لدموي���ة م�صبب���ًا ت�صلُّ���ب �ل�رش�ي���ني 

وح���دوث جلطة �لقلب، ويحتوي �لتفاح 

�أي�صًا على �الألي���اف �لذ�ئبة �لتي تقلل 

�لكول�صرتول.

�لرمان: هو �أحد �أكرث �الأغذية �حتو�ًء 

عل���ى م�صاد�ت �الأك�ص���دة، حيث ي�صاعد 

�الإ�صاب���ة بت�صلّب  يف خف�ض خماط���ر 

�ل�رش�يني و�رتفاع �صغ���ط �لدم، كما �أن 

�لرمان غني �أي�صًا باالألياف �لتي حتمي 

من �رتفاع �لكول�صرتول يف �لدم.

�ملوز: حتت���وي �ملوزة �لو�حدة على 

442 مل���غ بوتا�صيوم، وهي حو�يل 12% 
من �الحتي���اج �ليومي من هذ� �لعن�رش. 

و�لبوتا�صي���وم ي�صاع���د يف تنظيم عمل 

وظائ���ف �لقل���ب، ويحّف���ز �لكلى على 

�لتخل����ض م���ن �ل�صودي���وم �لز�ئد يف 

�جل�صم، مم���ا ي���وؤدي �إىل خف�ض �صغط 

�ل���دم. وي���وؤدي خف�ض �صغ���ط �لدم �إىل 

خف�ض خماط���ر �الإ�صابة باأمر��ض �لقلب 

و�الأوعية �لدموية ب�صكل عام، �إىل جانب 

�أن �ملوز يحتوي على �الألياف �لتي تقلل 

�لكول�صرتول �ل�صار يف �لدم.

4 - فرق���ة مو�صيقي���ة غربية 
�صويدي���ة كان���ت ن�صطة يف 

�ل�صبعينات / �صجيج

�صم���ري  م���ع  »�إىل...«   -  5
�لغائب / ��صم علم ي�صبه ��صم 

بلد

6 - حار / عا�صمة ح�رشموت 
يف �ليمن

7 - مرتفع / عك�ض ��صرتى
8 - ن�صف موع���د / ذنوب / 

ن�صف د�خل

9 - ثالثة حروف من �أديب / 
ثلثا ثوب / كالم

10 - متقدم يف �لعمر / و��صع
ع��م���ودي

1 - ال ي�صمع / �أغرى وقرب
2 - م���ن �أفالم عب���د �حلليم 

و�صادية

3 - ��صحيات / بحر و��صع
4 - وفى مب���ا وعده / ن�صف 

باهر
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

املركزي«  الهيدرولوجيا  »معهد  من  علماء  حلّل 

نحو 750 �شرية حياة �شخ�شيات بارزة عا�شت يف اأزمنة 

خمتلفة، لأجل حتديد تلك الأيام يف الأ�شبوع التي يولد 

فيها عباقرة على الأكرث.

يوم  من  الثاين  الن�شف  اأن  البحث  هذا  اأظهر  وقد 

الثالثاء والن�شف الأول من يومي الأربعاء وال�شبت هي 

اأن�شب وقت لولدة مثل هوؤلء الأ�شخا�ص.

بايرون  وج��ورج  اأيفازوف�شكي  اإيفان  ُولد  فقد 

راخمانينوف  وميخائيل  موت�شارت  وفولفغانغ 

يف  وغريهم  ت�شابلن  وت�شاريل  تول�شتوي  وليون 

دي  اأونوريه  اأما  الثالثاء.  اأيام  من  الثاين  الن�شف 

وبطر�ص  الثانية  وكاترين  كوبرين  واألك�شندر  بلزاك 

نيت�شه  وفريدريك  ماياكوف�شكي  وفالدميري  الأول 

فولدوا يف الن�شف الأول من اأيام الأربعاء، كما اعترب 

الباحثون �شباط/ فرباير �شهر وفرة اأكرث من غريه يف 

ولدة العباقرة.

النا�ص  اأكرث  اأن  اأمريكيني  لعلماء  ات�شح  اأن  و�شبق 

زاً ب�شحة جيدة يولدون يف �شهر اأيار/ مايو، بينما  متيُّ

ال�شخ�ص  ولدة  �شهر  اأن  الربيطانيني  لنظائرهم  ات�شح 

يوؤّثر على مدى تعرُّ�شه ملر�ص احل�شا�شية.

إليكم األيام التي يولد فيها عباقرة

ل  لكّنهم  حياتهم  يكلّفهم  قد  خطاأً  كثريون  يرتكب 

�شياراتهم  يف  املكّيف  ي�شّغلون  النا�ص  معظم  يعلمون؛ 

على  كبرياً  خطراً  ُيعّد  الذي  الأمر  اإليها،  ال�شعود  فور 

اأرجاء  مالأت  قد  تكون  البنزين  من  ن�شبة  لأّن  ال�شحة، 

ال�شيارة والتكييف ال�رسيع من دون التهوئة، ما قد يوؤّدي 

اإىل خماطر �شحية.

موجودة  البنزين  من  عنا�رس  اأّن  الباحثون  يو�شح 

يف لوح ال�شيارة واملقاعد واملقود، وعند تراكمها ميكن 

البي�شاء،  الدم  كريات  معّدل  فتقّل  الدم،  فقر  ت�شّبب  اأن 

وتوؤّثر على العظام والرئة والكبد، وقد توؤّدي اإىل الإ�شابة 

بال�رسطان، وبالتايل اإىل الوفاة.

يف  �شيارتكم  ت�شعون  عندما  اإّنه  الباحثون  ويقول 

املوقف والنوافذ مقفلة، فهذا الأمر ُيراكم بني 400 و800 

ملغ من البنزين، واإذا تركتم ال�شيارة يف مكان معرّ�ص 

لأ�شعة �شم�ص قوّية )اأعلى من 16 درجة( مُيكن اأن يرتفع 

معّدل الوقود ويبلغ 2000 اإىل 4000 ملغ، وهو معّدل اأكرث 

تعاودون  عندما  لذلك  الطبيعي،  املعّدل  من  مرة  ب�40 
ال�شعود اإىل �شياراتكم فاإّنكم ت�شتن�شقون معدلت مرتفعة 

من البنزين من دون اأن تعلموا، واإذا ما دخلت �شمومه اإىل 

اجل�شم في�شبح من ال�شعب التخلّ�ص منه.

فور  املكّيف  ت�شغيل  بعدم  الباحثون  ين�شح  لذلك 

ال�شعود اإىل ال�شيارة، والقيام بفتح النوافذ للتخلّ�ص من 

ال�شيارة حتى  لدقائق خارج  والنتظار  البنزين  روا�شب 

يدخلها الهواء النقي ثّم ت�شغيلها.

خطأ نرتكبه في سياراتنا.. قد يقتلنا


