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العدوان التركي على جرابلس: 
»داعش« يأتمر بأردوغان

ط أم تراُجع في سورية؟ تركيا.. تخبُّ العاجزون عن حل أزمة »الزبالة« 
لن ُينتجوا قانون انتخاب
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 417
 عون والحريري أمام خيار »ال أنا.. وال أنت«

العالقات الروسية التركية 
اإليرانية.. آفاق ومعّوقات

الفيدرالية.. والمنطقة العازلة

الشيخ جبري ألدوات أميركا: احذروا.. 
واشنطن ال تريد لكم خيرًا
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ما هو حدود 
الطموح الروسي 
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 الفكر القومي في مواجهة اإلرهاب
بالنظر اإىل امل�شهد العربي املتاأّزم وامللَّبد بغيوم النار 

والبارود، مع خرائط وحدود جديدة يف فل�شطني واليمن 

وليبيا والعراق و�شوريه ولبنان، مرتافقًا مع �شلل وغياب كامل 

للموقف العربي املنق�شم بني والءات متعددة ال تخدم اإال اأعداء 

االأمة، واأولها »اإ�رسائيل«، �رسعان ما ي�شيبنا االإحباط واخليبة 

 من احلال املذرية التي و�شلت اإليها االأمة العربية.

اإال اأنه، وخالل حما�رسة األقيُتها يف مكتبة االأ�شد بدم�شق، 

مب�شاركة جمع من املثقفني والُكّتاب واأ�شحاب الراأي من كل 

االأقطار العربية، بعنوان »الفكر القومي يف مواجهة االإرهاب«، 

بعث فينا االأمل وب�شعبنا العربي املتعط�ش للت�شامن 

 واالنتماء للقومية العربية. 

ويف البحث عن االأ�شباب التي اأّدت اإىل تراجع االنتماء للفكر 

القومي العربي، مّتت االإ�شارة اإىل االأ�شباب االآتية:

1- تراُجع االلتزام بالق�شية الفل�شطينية ُيعترب عاماًل اأ�شا�شيًا 
يف تراجع القومية، ما اأ�شهم يف التقوقع ون�رس املذهبية املقيتة 

واملوؤدية اإىل التطرُّف وممار�شة االإرهاب.

2- �رسورة خماطبة ال�ش����عوب مبعزل عن احُلكام املتواطئني 
على فل�شطني، وعلى مبداأ القومية، الأن معظم ال�شعوب العربية 

ُتعترب �شعوبًا مغلوبًا على اأمرها؛ مقموعة وممنوعة من التعبري 

ع����ن اأمانيه����ا التواقة لتحقيق القومية الراف�ش����ة لكل اأ�ش����كال 

التطبيع مع العدو »االإ�رسائيلي«؛ امل�شاهم االأكرب يف االإرهاب.

3- دور املوؤ�ش�ش����ات االإعالمية يف اإع����ادة النظر يف اخلطاب 
ال�شيا�ش����ي يحتل حّيزاً كبرياً يف تر�شيخ الفكر واالنتماء القومي 

املكافح لالإرهاب.

4- املوؤ�ش�ش����ة الدينية يف اإعادة تر�ش����يد اخلط����اب الديني، 
بحيث يبقى اخلطاب �شمن �شوابط االعتدال يف تطبيق الر�شالة 

الدينية ال�شمحة، من غري امل�ّش بجوهر القومية.

5- ُتعترب العائلة من اأهم العوامل التي ت�ش����اعد على الن�شاأة 
القومية، فاإن االأطفال من �ش����ن 3 �ش����نوات اإىل �شن 12 هم االأكرث 

راً مبمار�شات العائلة وانتمائها القومي. تاأثُّ

6- تنمية وت�ش����بيك م�شالح ال�ش����عوب العربية االقت�شادية 
وربطها ببع�شها ُي�شهم يف التقارب واالرتباط بالقومية بفعالية 

اأكرب �شد االإرهاب.

7- حتقيق التنمية والعدالة االجتماعية، وحماربة الف�ش����اد 
واملظلومي����ة، وتاأمني اال�شت�ش����فاء ال�ش����حي، واإي����الء االهتمام 

بال�شاأن املعي�شي والتعليمي، خ�شو�شًا التعليم اجلامعي الذي 

ُيعترب م����ن العوامل الناجعة يف حتقيق االنتماء القومي املزيل 

لكل اأ�شباب االإرهاب.

8- اإن�ش����اء معاهد للدرا�ش����ات، متخ�ش�شة يف تطوير وتعزيز 
قة تهدف اإىل  قة ومعمَّ الفكر القومي، من خالل و�شع درا�شات موثَّ

زيادة االإنتاج يف الفكر القومي، والتنبُّه لكل امل�شاريع امل�شادة 

للقومية، والعمل على تعطيلها قبل بلوغها اأهدافها.

نحن بحاجة اإىل اإعادة �شياغة خطاب جديد يقودنا اإىل وعي 

جديد بعد هذا االنحطاط الذي و�شلت اإليه الدول العربية، لي�ش 

من اأجلنا نحن، بل من اأجل اأجيالنا القادمة من النا�شئة، وجعلها 

����كًا بالهوية القومية كمظلة تتظلل فيها وحتتمي بها.  اأكرث مت�شُّ

ويف اخلتام، نوؤكد عل����ى اأهمية خماطبة الذهنية العربية بلغة 

جدي����دة، ليكون لها ُبعد عميق يتفاع����ل معها املجتمع العربي 

نحو تعزيز االنتماء القومي يف ال�شكل وامل�شمون..

رفعت البدوي

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

ي���كاد يكون اخلي���ار الواحد االأح���د اأمام 

الرئي�شني العماد مي�شال عون و�شعد احلريري 

اأن ي�ش���طب االأول كر�ش���ي بعب���دا من جدول 

اأولوياته، وينزع الثاين طموحات العودة اإىل 

ال�رساي من اأحالمه، خ�شو�شًا اأن الوقت يداهم 

اجلميع، وال جدوى م���ن حوار مبا�رس اأو غري 

مبا�رس لزعيَمي »التيارين« اإذا كانت الغاية 

من احلوار كر�ش���ي لك وكر�ش���ي يل، �شيما اأن 

�شهر ت�رسين الثاين بات على االأبواب، ويدخل 

لبنان املهلة الد�شتورية لالنتخابات النيابية 

املقرر اإجراوؤها يف اأيار من العام 2017، واأي 

متديد للمجل�ش املمدِّد لنف�ش���ه بات ممنوعًا، 

الأن اأي رغبة بتمديد اإ�شايف ي�شتلزم م�رسوع 

قانون من جمل�ش الن���واب احلايل من جهة، 

وم���ن جهة اأخرى فاإن اأي���ة حماولة للتمديد 

�ش���تحرم اأي نائب ي�شري بها من ال�شري خارج 

منزل���ه، نتيج���ة االحتقان ال�ش���عبي من كل 

امللفات احلياتية، والذي �شينفجر بعنف غري 

م�شبوق بوجه هوؤالء النواب.

ومبعزل عن االنتخابات النيابية احلتمية 

يف 2017، وقانون االنتخ���اب الذي يبدو اأنه 

�ش���يبقى قانون ال�ش���تني، ورمب���ا مع تعديل 

يزيد حتمًا من ت�ش���ويهه، ويك�شف اآخر اأوراق 

املجل����ش النياب���ي، فاإن احلوار ب���ني التيار 

الوطني احلر و»تيار امل�شتقبل« اأثبت عقمه 

من���ذ بداياته، الأن االأ�ش����ش كان���ت خاطئة، 

وجدول االأعمال املح�ش���ور بالكرا�شي لي�ش 

من »�ش���الحية« االأطراف الداخلية وحدها، 

ويكاد الطرفان يدفعان ثمن ف�شل هذا احلوار، 

لي�ش طريان الكرا�شي فح�شب، بل حتى طريان 

»التيارين«.

م�شكلة التيار الوطني احلر اأن قائده العماد 

مي�ش���ال عون فتح ملف الف�شاد، فُفتحت عليه 

كافة اأنواع االأ�ش���لحة، ومن كافة االأطراف، منها 

ما هو علني ومنها ما ه���و حتت الطاولة، مع 

عدم ر�ش���ا فريق من اأهل البي���ت، وحتديداً َمن 

يوؤمنون باأن نظافة كف مي�ش���ال عون يجب اأال 

تلّوثها م�شافحة من �شدر بحقهم كتاب »االإبراء 

امل�ش���تحيل«، هذا الكتاب الذي ت���ّوج النائب 

اإبراهي���م كنعان »ناظراً عامًا« جديراً بر�ش���م 

اأهداف مدر�شة مي�ش���ال عون وو�شعها مو�شع 

التطبيق والتنفيذ، وفاخر »العونيون« باإجناز 

كنعان، الأن الكتاب بدا كاأنه املرجع ال�ش���الح 

حلملة التغيري واالإ�شالح الفعلية، اإىل اأن بداأت 

اخليبة ترت�ش���م على وجوه �رسيحة وا�شعة من 

امللتزمني واملنا�رسي���ن ل�»التيار« عندما بداأ 

احلوار مع اأبطال م�شل�شل الف�شاد الذين تناولهم 

»االإبراء امل�شتحيل«.

ومما زاد يف الطني بلة داخل البيت الواحد 

للتيار الوطني احلر، اأن ظاهر امل�شكلة هو على 

م�ش���توى القيادة، يف ما اعتربه البع�ش تعيينًا 

لرئي�ش »التيار«، وحملة تطهري ل�»املتمردين« 

عليه، بينما الواقع اأن ف�شل زياد عب�ش اأو �شواه 

م���ن القيادات احلزبية ال يلغي حقيقة اأن 9000 

�ش���وت م�ش���يحي يف بريوت االأوىل قالوا »ال« 

البلدية، و»ال« للتحالف  البيارتة«  ل�»الئحة 

مع َمن اإبراوؤهم م�ش���تحيل، حت���ى ولو طارت 

ح�شة امل�شيحيني املح�ش���وبة ل�»التيار« من 

بلدي���ة بريوت، مما كان يقت�ش���ي عل���ى راأ�ش 

الهرم يف »التيار« الرج���وع رمبا اإىل القاعدة 

و»الوق���وف على خاطرها«، وا�ش���تمزاج راأيها 

واأ�شباب عبو�شها قبل اإقالة عب�ش اأو �شواه.

وم�ش���كلة »تيار امل�ش���تقبل« اأن���ه بغياب 

الرئي�ش احلريري خ����رس ال�رسيحة الكبرية من 

�ش���عبيته، نتيج���ة رهان���ات »الغائب« على 

التط���ورات االإقليمية، وخ�رس نتيج���ة انكفائه 

�ش���نوات عن تق���دمي اخلدمات املوع���ودة من 

»تيار« قام اأ�شا�شًا على اخلدمات واأقفل الكثري 

من موؤ�ش�شاته، واأغفل الكثري الكثري من واجباته، 

���َعه يف  وحواره م���ع التيار الوطني احلر و�شَ

�ش���ورة من يحاور »حليف حزب اهلل واإيران«، 

وهذا ما جعله يدفع من ر�شيده اأمام من كانوا 

مازالوا يراهنون على ما �ُشّميت »ثورة االأرز«، 

ني بنوع  ونتيجة هذا االنح�ش���ار ال�شعبي وال�شُّ

ل الوحيد  خا�ش، مل يعد الرئي�ش احلريري املدلَّ

�ش���عوديًا، ولو اأن البدالء مل يبلغوا بعد مرحلة 

احللول مكانه ب�شهولة.

مادام كاف���ة الفرق���اء اللبنانيني ُيجمعون 

على اأن مع�ش���لة انتخاب رئي�ش للجمهورية ال 

حّل لها �ش���وى بتوافق �ش���عودي - اإيراين، فاإن 

����رساع هذين البلدين اإقليمي���ًا ال نهاية قريبة 

له، وحتى اإن ح�ش���ل تواف���ق جزئي على منع 

انهيار لبنان كهيكلية دولة، فاإن مر�ش���ح بعبدا 

�شيكون توافقيًا، واجلرنال غري توافقي بالن�شبة 

لل�شعودية، ومر�شح ال�رساي �شيكون حتمًا غري 

�ش���عد احلريري، الأن االأخري بال���غ ويبالغ مع 

فريقه يف الهجوم عل���ى املقاومة، واحلوار مع 

حزب اهلل جمرد تنفي�ش احتقان، خ�شو�ش���ًا اأن 

دفة االنت�شار يف �شورية، وحتديداً ت�شوية داريا 

التي �شتن�ش���حب على حزام البلدات املحيطة 

بدم�شق، لي�شت يف �شالح احلريري ورهاناته.

تبقى االأزمة الد�ش���تورية االأكرب التي تنتظر 

لبنان، يف ح���ال مل يتم التواف���ق على رئي�ش 

اإدارة اأزمة قب���ل االنتخابات النيابية يف العام 

2017، هي يف َمن يجري اال�شت�ش���ارات النيابية 
لت�ش���كيل حكومة م���ا بعد االنتخاب���ات؛ هل 

ُيعقل اأن يحّل 24 وزي���راً ت�رسيف اأعمال مكان 

رئي�ش اجلمهورية، الإجراء اال�شت�شارات امللزمة 

لتكليف رئي�ش لت�ش���كيل حكوم���ة؟ وهنا فقط 

يلوح ب�ش���ي�ش اأم���ل باإمكان انتخ���اب رئي�ش 

توافقي ُتمع عليه االأكرثية النيابية احلالية، 

لتمرير املرحلة، وتنتهي امل�ش���األة بني العماد 

ع���ون واحلريري بحّل وحيد: »ال اأنا يف بعبدا.. 

وال اأنت يف ال�رساي«.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

عون والحريري أمام خيار »ال أنا.. وال أنت«

الحوار بين »الوطني الحر« 
و»المستقبل« أثبت عقمه ألن 
األسس كانت خاطئة.. وجدول 

األعمال محصور بالكراسي

�لعماد مي�شال عون و�لرئي�س �شعد �لدين �حلريري                            )�أر�شيف(
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همسات

¡ 600 األف دوالر �شهريًا للوزير
اأجنزت جهة خمت�شة ملفًا لوزير افتتح ُبعيد ت�شلُّمه 

حقيبته الوزارية، مكاتب خدماتية يتقا�شم عائداتها 

مع بع�ش موظفيه، وتب���ني اأن مدخول الوزير وحده 

�شهريًا تفوَّق ال�600 األف دوالر.

¡ »ت�شفري« كل �شيء
ت�ؤكد بع�ض �مل�سادر �أن هناك مطالب »م�ستقبلية« 

م��ن حزب فاعل باأن يتم ت�س��فري كل �س��يء، متهيد�ً 

لت�ف��ري �حلل���ل للعدي��د م��ن �مل�س��اكل و�لأزم��ات 

�أن يت��م ت�س��فري  �لد�س��ت�رية و�ل�سيا�س��ية، مبعن��ى 

�حل�س��ابات �ملالية، كق�س��ية �ل�11 مليار دولر فرق 

�مل�ز�ن��ات من��ذ ع��ام 2005، و�إلغاء �لدع��اوى �لتي 

رفعها مرجع �أمني كبري �سابق �أمام حماكم لبنانية 

وعربي��ة ودولي��ة فيما يخ�ض �ل�س��ه�د �ل��زور، ومن 

يق��ف ور�ءه��م، وغريه��ا من �لق�س��ايا �لتي ت�س��ع 

رم���ز�ً من »�لتي��ار �لأزرق« يف م��س��ع �مل�س��اءلة 

و�ل�سبهة.

¡ ماروين يواجه وحيداً
احتدم ال����رساع يف اإقليم زحل���ة »الكتائبي« بني 

النائب اإيلي ماروين وخ�شومه، وهدد ماروين اجلميع 

اأنه اإذا مل توؤازره قيادة �ش���امي اجلميل �ش���يقوم مبا 

ال يتوقعه اأحد، فيم���ا قال اأحد املناوئني اإن ماروين 

يعترب نف�شه »فرعون احلزب« يف زحلة واجلوار.

¡ الق�شاء خري ملجاأ
�أبلغت جمم�عة من م�ظفي �إعالم »�مل�س��تقبل«، ممن 

لديه��ا خ��رة نقابية، َم��ن يعنيه��م �لأمر �أنه��ا �أعّدت 

�ملالي��ة  وم�س��تحقاتهم  �مل�ظف��ن  باأ�س��ماء  ل��ئ��ح 

�ملرت�كمة من �لرو�تب، ل�س��تخد�مها ق�س��ائيًا يف �أي 

حتدٍّ يفر�سه �ملعني�ن على �أ�سحاب �حلق�ق.

¡ االنقالبي 
ت�ش���اءل �شيا�ش���ي �ش���مايل خم�رسم عن ال�شعود 

ال�ش���اروخي ل�شخ�شية طرابل�ش���ية بارزة، اعتادت 

عل���ى االنقالب على كل من مّد لها يد التعاون. فهو 

انقلب على اآل كرامي، رغم اأن الرئي�ش ال�شهيد ر�شيد 

كرامي هو من �شاعده على الدخول اإىل اأحد االأ�شالك 

الع�ش���كرية التي تدّرج فيها لي�شل اإىل مرتبة عليا، 

ثم انقلب على الرئي�ش �ش���ليم احل�ش، بعد اأن كان 

م�ش���وؤول حر�ش���ه، كما انقلب على الرئي�ش جنيب 

ميقاتي، وه���ا هو االآن ينقلب على الرئي�ش �ش���عد 

احلريري وميقاتي معًا ليقّدم نف�شه زعيمًا مناف�شًا.

¡ التعويل على ال�رساب
قال قيادي يف »تيار �مل�س��تقبل« �إنه بعد �تفاق د�ريا 

�س��قطت كل �ملر�هنات عل��ى »�لث�رة �ل�س���رية«، و�إن 

�لتع�يل عل��ى �لأمريكين بات �رس�بًا، با�س��تثناء من 

يفهم �أنه يقع يف م�ستنقع �لت�ريط وُيرتك �إىل م�سريه.

¡ ت�رسيع امل�شاحلات ال�شورية
اأكدت م�ش���ادر �ش���ورية اأن هناك �ش���ببني رئي�شيني 

لت�رسيع امل�ش���احلة يف ريف دم�شق، ورمبا متتد اإىل 

مناطق �شورية اأخرى، هما:

االأول: اأن املعركة �شد »داع�ش« يف العراق مت�شاعدة، 

وهي �شتبلغ ذروتها مع بدء معركة  حترير املو�شل، 

ليبداأ نفوذ »داع�ش« بت�ش���جيل انح�شار ملحوظ يف 

املنطقة.

الثاين: تقلُّ����ش الدعم الرتكي للم�ش���حلني يف ريف 

دم�شق.

¡ »داع�ش«.. والرئا�شة االأمريكية
�أن �ملر�س��حة  ُنق��ل ع��ن دبل�ما�س��ين يف و��س��نطن 

»�لدميقر�طي��ة« هيالري كلينت�ن طلب��ت من �لرئي�ض 

�لأزم��ة  �إنه��اء  يف  �لت���رسُّع  ع��دم  �أوبام��ا  ب��ار�ك 

�ل�س���رية، ك�نها ��س��تنز�ف لدم�س��ق وطه��ر�ن وحزب 

�هلل، كم��ا �أن ف��ارق �لنقاط �ل�سا�س��ع بينها و�ملر�س��ح 

»�لدميقر�طي« تر�مب ي�ؤ�رس �إىل ف�زها، وبالتايل فاإن 

»�لدميقر�طين« لي�س���� م�سطرين �إىل تقدمي �أي �إجناز 

�س�ري لناخبيهم. 

ل���و كان���ت االأم���ور يف لبنان 

ت�شري ب�شكل طبيعي، لوجدنا �شور 

املر�ش���حني لالنتخابات النيابية 

بداأت تغزو ج���دران املدن والقرى 

واللوح���ات االإعالني���ة واأعم���دة 

الكهرباء، الأنه مل يعد يف�شلنا عن 

انته���اء الوالية املم���دَّدة ملجل�ش 

النواب احلايل �شوى ثمانية اأ�شهر 

فقط.

ال�ش���وؤال امُللّح هن���ا: هل نرى 

قانون انتخ���اب جديد يحل مكان 

قان���ون 1960، الذي ق���ال اجلميع 

عن���ه م���ا مل يقل���ه »مال���ك يف 

اخلمر«؟

الطبق���ة  اأن  الوا�ش���ح  م���ن 

اأنها عاجزة عن  اأثبتت  ال�شيا�شية 

القانون املرتى، الأنها  �ش���ياغة 

مل ت�ش���تطع اأو ال تري���د اأن تاأخذ 

االأم���ر بعني امل�ش���لحة والوحدة 

والوطنية، بل بقيا�ش م�ش���احلها، 

حتى اأن حتالف »تيار امل�ش���تقبل 

- الق���وات اللبناني���ة - احل���زب 

رف����ش  اال�ش���رتاكي«  التقدم���ي 

�شيغة كتلة »التنمية والتحرير« 

النيابي���ة التي يراأ�ش���ها الرئي�ش 

نبي���ه ب���ري، والتي تق���وم على 

مب���داأ »ال مي���وت الديب وال يفنى 

الغنم«، والتي تقوم على انتخاب 

النيابي  املجل�ش  اأع�ش���اء  ن�شف 

على اأ�ش���ا�ش االأكرثي، والن�ش���ف 

الن�شبي، وقد  اأ�ش���ا�ش  االآخر على 

اأ�رسّ ه���ذا التحالف على م�رسوعه 

الذي يقوم على انتخاب 68 نائبًا 

وفق االأكرثي، و60 وفق الن�ش���بي، 

وروعي يف هذا التق�شيم ما مينح 

االأكرثية  وامتداداته  التحالف  هذا 

النيابي���ة املطلق���ة �ش���لفًا، دون 

والوحدة  للم�ش���لحة  مراعات  اأي 

الوطني���ة، ولو باأدن���ى حدودها، 

علمًا اأن ه���ذا التحالف رف�ش كل 

ال�ش���يغ االأخرى، مبا فيها م�رسوع 

قان���ون احلكوم���ة امليقاتية الذي 

انتخابية  دائ���رة   12 جعل لبنان 

على اأ�شا�ش الن�شبية.

يف اخلال�شة، موعد االنتخابات 

النيابي���ة يق���رتب، ما �ش���يجعل 

اللبنانيني اأم���ام االأمر الواقع، اأي 

القانون  وفق  االنتخاب���ات  اإجراء 

ال�شاري املفعول، اأي قانون 1960، 

مب���ا يعني اأن الطبقة ال�شيا�ش���ية 

�شتجدد لنف�ش���ها، ولالأزمات التي 

مير بها البلد، ولي�ش���ت م�ش���كلة 

راأ�ش جبل  اإال  الرئا�ش���ي  الف���راغ 

جليد االأزمات التي نعي�ش فيها.

اال�ش���تحقاق،  موعد  وبانتظار 

الذي كلما اقرتب �ش���نجد اأ�ش���كااًل 

واملزايدات  ال�رساعات  من  جديدة 

ال�شيا�ش���ية، دون توف���ري اأي حل 

والكب���رية،  ال�ش���غرية  لالأزم���ات 

وها قد بداأن���ا نعي�ش طالئع هذه 

االأزم���ات املر�ش���حة اإىل مزيد من 

التفاع���ل، فمن ُينزل فتى الكتائب 

»االأغ���ر« �ش���امي اأم���ني اجلميل 

عن �ش���جرة ال�ش���ياح على مكّب 

النفايات يف ب���رج حمود؟ بحيث 

�شرنى يف ال�ش���اعات املقبلة من 

�ش���يدخل اإىل جانبه يف ال�شياح 

وال�رساخ، علمًا اأن كل ما قدم بهذا 

ال�شاأن ال يعدو عن كونه �شعارات 

ت�شلح للتظاهر لي�ش اإال.

ويف معمعة النفايات، يبدو اأن 

ال�شيا�ش���يني عندنا اأمام كثري من 

امللف���ات واالأزم���ات التي مل ولن 

يجدوا لها ح���اًل، من اأزمة ازدحام 

حرك���ة ال�ش���ري اإىل تل���وث مياه 

والك�شارات  املرامل  اإىل  الليطاين، 

ال�رسف  ومياه  االإ�شمنت،  ومعامل 

ال�شحي، واأزمات الكهرباء واملياه، 

واال�ش���تيالء على االأمالك البحرية 

اإىل الق�ش���ايا الكربى  والنهري���ة، 

وامل�ش���ريية من م�ش���األة مواجهة 

وت�ش���ليح  التكف���ريي  االإره���اب 

اإىل ق�شية النفط  اجلي�ش الوطني، 

وا�شتخراجه اإىل املوازنات العامة 

للدول���ة يف بلد يعي����ش منذ 11 

عامًا ب���ال اأي موازن���ة، وما فيها 

اأم���وال مفقودة يري���د رئي�ش  من 

كتلة »امل�ش���تقبل« النيابية فوؤاد 

ال�شنيورة ت�ش���فريها كحال ال�11 

التذكري بالهبات  مليار دوالر، مع 

املالية التي و�ش���لت لبنان اإبان 

ح���رب متوز 2006 وتقدَّر بني 4 و6 

ملي���ارات دوالر مل تدخل خزينة 

الدولة، ومل يعرف يف اأي ح�ش���اب 

دخلت اأو �شجلت.

ثمة �شجاالت ومزايدات وا�شعة 

اأخ���ذت تط���ل عل���ى اللبنانيني، 

تلب����ش لبو�ش���ًا بيئي���ًا، ك�رساخ 

�ش���امي اجلميل عل���ى مكب برج 

وطائفي  مذهبي  وتيي�ش  حمود، 

العدل  وزي���ر  كحال  و»وطن���ي« 

يف  ريف���ي  اأ����رسف  امل�ش���تقيل 

اأنه  طرابل����ش، الذي يجد نف�ش���ه 

املوؤّه���ل خلالفة احلري���ري، ولهذا 

ط���ال هجومه هذه امل���رة املفتي 

ال�ش���عار والوزير  د. مالك  ال�شيخ 

ال�شابق في�ش���ل عمر كرامي، الأنه 

بع���د انتخابات بلدي���ة طرابل�ش 

الت���ي حتتاج اإىل درا�ش���ة متاأنية 

ريف���ي فيها  م���ا حققه  وعميقة، 

لي�ش جناحًا منقط���ع النظري كما 

ي�شورون، �شار �ش���عاره »اأنا وال 

اأحد غريي«، لدرج���ة اأنه مل يعد 

يحتمل �شوت املفتي ال�شعار.

يف اخلال�ش���ة، ال حل���ول يف 

املدى املنظور الأي م���ن االأزمات، 

يف الوقت الذي جال فيه االأقطاب 

يف �ش���هر اآب اللّهاب يف دنيا اهلل 

الوا�ش���عة طلبًا للف�شحة والراحة، 

فرئي�ش احلزب التقدمي االأ�شرتاكي 

يرتاح مع عائلت���ه يف �رسدينيا، 

ورئي����ش »تيار امل�ش���تقبل« عند 

اأردوغ���ان، ورمبا كان  ال�ش���لطان 

يف رحلة بح���ث عن بديل اإقليمي 

االأقل  لل�ش���عودية، لريعاه عل���ى 

امل�شري  بعد  �شيا�شيًا، خ�شو�ش���ًا 

»�ش���عودي  ل�رسكت���ه  البائ����ش 

اأوجيه«، فكما ت�شري املعلومات مل 

يعد يجد له اأي �ش���ند يف اململكة 

النفطي���ة يف ظل ال�رساع املحتدم 

على ال�ش���لطة بني اأطراف العائلة 

املالكة.

ُت���رى كي���ف �ش���توّفر الطبقة 

الأزم���ة  احلل���ول  ال�شيا�ش���ية 

قان���ون االنتخ���اب الداهم، وكيف 

االأخرى  �ش���توفر احللول لالأزمات 

امل�شتفحلة؟

�شيا�ش���ية  طبق���ة  بب�ش���اطة، 

عاجزة عن ح���ل اأزمة »الزبالة«، 

لن تكون قادرة على حل امل�شاكل 

الوطنية الكربى، حتى يق�شي اهلل 

اأمراً كان مفعواًل.

�شعيد عيتاين
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العاجزون عن حل أزمة »الزبالة« لن ُينتجوا قانون انتخاب

موعد االنتخابات النيابية 
يقترب.. والطبقة 

السياسية ستجدد 
لنفسها ولألزمات التي 

يمر بها البلد
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العدوان التركي على جرابلس: »داعش« يأتمر بأردوغان
منع انت�ش���ار ق���وات كردي���ة على 

احلدود الرتكية.. ومن���ع متدد »داع�ش« 

اإىل الداخل الرتكي.. هذان هما العنوانان 

اللذان تذرع بهما »ال�ش���لطان« الرتكي 

رج���ب طي���ب اأردوغ���ان ل�ش���ّن عدوانه 

وعمليات���ه الع�ش���كرية �ش���د جرابل�ش 

ال�شورية.

هنا ثمة مالحظات ال بد منهما:

االأوىل: هذا العدوان ال�شافر جاء اإثر 

زيارة نائب الرئي�ش االمريكي جو بايدن 

اإىل تركي���ا، مم���ا يعني اأن���ه وّفر غطاء 

اأمريكيًا كاماًل الأنق���رة يف هذه العملية 

امل�ش���بوهة، وه���ي متامًا مث���ل غارات 

التحال���ف الذي تقوده الواليات املتحدة 

االأمريكية �ش���د »داع�ش«، والتي كانت 

يف اأحيان كثرية ال ت�ش���يب اأهدافها، اأو 

ح�ش���ب العادة االأمريكية كانت ت�ش���يب 

اأهدافًا �شديقة، وب�شكل عام فاإن العدوان 

الرتكي حاليًا واالأمريكي �شابقًا وحاليًا 

يت���م خ���ارج اأي تفاهمات م���ع الدولة 

ال�ش���ورية وخارج القانون الدويل، ودون 

اأي اتفاق مع الدولة الوطنية ال�ش���ورية، 

ما يجعله عدوانًا �ش���افراً وغا�شمًا على 

ال�شيادة الوطنية ال�شورية.

الثاني���ة: اأن زيارة باي���دن الرتكية 

اأك���دت على عم���ق الروابط ب���ن اأنقرة 

ووا�ش���نطن، وهي تبلورت ب�شكلن: بدء 

الع���دوان الرتكي على جرابل�ش، وتراجع 

اأردوغ���ان عن طلب���ه ت�ش���ليم فتح اهلل 

غولن لل�شلطات الرتكية فوراً، وا�شتبداله 

مب�ش���األة املتابعة القانوني���ة يف اإطار 

العالقة التحالفية بن تركيا والواليات 

املتحدة، ومبوقع االأوىل يف حلف �شمال 

االأطل�شي )الناتو(.

من  »داع�ش«  ان�ش���حاب  الثالث���ة: 

جرابل�ش بال اأي معرك���ة اأو قتال، ودون 

اإط���الق ر�شا�ش���ة واحدة، م���ا يوؤكد اأن 

ه���ذا التنظي���م االإرهابي من���ا وترعرع 

يف االأح�ش���ان الرتكية، واأن »ال�ش���يد« 

والناه���ي  االآم���ر  زال  م���ا  االأمريك���ي 

للمجموعات االإرهابي���ة، وقد تزامن هذا 

االن�شحاب »ال�شلمي« مع و�شول بايدن 

اإىل اأنقرة، ما يعني تنفيذ اأوامر �ش���درت 

اإىل االإرهابين من ويّل االأمر.

الرابعة: ك�شف انت�شار املجموعات 

باإ�����راف  االإرهابي����ة يف جرابل�����ش 

واإن  االأردوغاين،  االنك�ش����اري  اجلي�ش 

كان حتت ا�ش����م »اجلي�����ش احلر«، اأو 

اأي ا�ش����م اآخ����ر.. اإنه����ا جمموعات من 

ال�����»C.I.A« واملخاب����رات الغربي����ة 

واخلليجي����ة والرتكية، وهي ما تطلق 

عليه الواليات املتحدة »املعار�ش����ة 

ح�ش����ب  تتكّيف  الت����ي  املعتدل����ة«، 

احلاج����ة، اإذ اإنها رمب����ا حتّولت بقدرة 

ق����ادر اإىل »داع�ش« اأو »الن�رة«، اأو 

اإىل اأي ا�شم اآخر اأكرث تطرُّفًا، والكل ما 

يزال يذكر املجموع����ات التي دربتها 

ومل  ب����االالف،  وه����ي   ،»C.I.A«�����ال

يب����َق منها اأحد، وح�ش����ب االعرتافات 

االأمريكية التحقت ب�»داع�ش«.

اخلام�شة: هذه التطورات ترافقت مع 

اإعالن »اال�ش���اي�ش« الكردية ان�شحابها 

اإىل �رقي »الف���رات« باأوامر من بايدن 

وا�ش���تجابة للطل���ب الرتكي، ما ي�ش���ع 

عالمات ا�شتفهام كربى حول حقيقة دور 

هذا الف�شيل الكردي.

ال�شاد�ش���ة: ترافق العدوان الرتكي - 

ى اأمريكيًا - مع حَدثن �ش���ورين  املغطَّ

بارزي���ن، اأولهما: ا�ش���تمرار تقدم اجلي�ش 

العرب���ي ال�ش���وري يف حل���ب وريفه���ا، 

واندح���ار املجموع���ات االإرهابي���ة من 

داريا يف ريف دم�ش���ق وان�شحابهما اإىل 

ادلب، مع ما رافق ذلك من كذب وت�شليل 

اإعالمي باحلديث ع���ن تهجري املدنين، 

حيث تبن اأن املندحرين هم امل�شلحون 

وعائالتهم فقط لي�ش اإال.

ب���اأي حال، التط���ورات يف جرابل�ش 

اأكدت اأن »داع�ش« جزء من اآلية اجلي�ش 

الرتكي يف العدوان واالإرهاب على �شورية، 

ح ذلك يف االن�شحاب امل�رحي  وقد تو�شَّ

���ذ، والذي بّينته وزارة اخلارجية  الذي ُنفِّ

ال�شورية يف ر�ش���الة اإىل جمل�ش االأمن، 

حيث اأكدت اأن »امل�رحية التي قام بها 

النظام الرتكي بدخوله مدينة جرابل�ش، 

والت���ي متّثلت بع���دم اإطالق ر�شا�ش���ة 

واحدة �ش���د داع�ش، ال بل يف ان�ش���مام 

داع����ش اإىل اجلي�ش الرتكي وحلفائه من 

التنظيم���ات االإرهابي���ة يف الدخول اإىل 

جرابل����ش هو خري دليل على تعاون هذا 

النظام مع داع�ش واجلماعات االإرهابية 

النظام الرتكي  االأخرى، وبالتايل حديث 

عن خروج داع����ش من جرابل�ش كان يف 

حقيقة االأمر اإدخااًل ملجموعات اإرهابية 

اإىل هذه املدين���ة تابعة للنظام الرتكي، 

وهو ي�ش���ّكل ا�ش���تبدااًل الإرهاب باإرهاب 

اآخ���ر، االأمر الذي يج���ب اأال ينطلي على 

االأمم املتحدة واملجتمع الدويل«.

اخلارجي���ة  وزارة  واأو�ش���حت 

ال�ش���ورية اأن ا�ش���تمرار كل من فرن�ش���ا 

والواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا 

وال�شعودية وقطر بتقدمي خمتلف اأ�شكال 

الرعاي���ة والدعم للنظام الرتكي اإمنا هو 

دعم �ريح لالإرهاب، لي�ش يف �ش���ورية 

وح�ش���ب، ب���ل يف جمي���ع دول العامل، 

وهو دليل دام���غ على تواطوؤ هذه الدول 

مع النظام الرتك���ي يف قتل االأبرياء يف 

حلب ودم�شق وجرابل�ش وباري�ش وليون 

وبروك�ش���ل وبرل���ن، واحلقيقة الوحيدة 

الت���ي ال ميكن اإنكارها ه���ي اأن االإرهاب 

يبق���ى اإرهابًا، واأن االإره���اب ال دين وال 

وطن وال جن�شية له.

اأحمد زين الدين

مجددًا.. تهديد الالذقية 
ت�ش���ري الوقائع امليدانية االأخ���رية يف خمتلف 

االأرا�ش���ي ال�ش���ورية اإىل اأن القوات امل�شلحة التّفت 

على ا�شرتاتيجية امل�ش���لحن التكفريين، والقائمة 

على تو�ش���يع جبهات القتال الإ�ش���غال هذه القوات 

وحماولة اإنهاكها، وهذا ما تراهن على حتقيقه الدول 

الداعمة للم�شلحن، االأمر الذي يعوق اإمتام الت�شوية 

ال�شيا�شية لالأزمة الراهنة.

يف الوقائ���ع، حتى ال�ش���اعة مل تتحقق اأهداف 

املحور املعادي ل�ش���ورية، بل �شهد امليدان ال�شوري 

متغ���ريات فر�ش���ها اجلي����ش، فنج���ح يف االلتفاف 

عل���ى ا�ش���رتاتيجية امل�ش���لحن من خ���الل اعتماد 

خطة هجومية جديدة قائم���ة على احتواء هجمات 

امل�شلحن، و�ش���ّن هجمات م�ش���ادة عليها، ال�شيما 

يف ريفي حلب اجلنوبي، وحماه ال�ش���مايل، بح�شب 

م�شادر ميدانية.

ويف اأبرز التفا�ش���يل امليداينة، فقد �شّن اجلي�ش 

ال�ش���وري وحلفاوؤه هجومًا كبرياً على جنوب مدينة 

حل���ب، متّك���ن خالله من ا�ش���تعادة نق���اط يف تلة 

املحروق���ات، وتل���ة اجلمعي���ات، وقري���ة العمارة، 

باعرتاف تن�شيقيات امل�شلحن.

ويبدو من خالل خريطة العمليات الع�ش���كرية 

اأن الق���وات امل�ش���لحة تعمل على تو�ش���يع قاعدة 

وج���ود الدولة يف جنوب حلب، واإبعاد امل�ش���لحن 

باجتاه ريف حلب ال�شمايل، قبل الزحف اإىل املنطقة 

ال�رقية، الت���ي اأطبق عليها اجلي����ش اخلناق بعد 

�شيطرته بالنار على الثغرة التي فتحها امل�شلحون 

على طريق الرامو�ش���ة، باعرتاف »التن�ش���يقيات« 

اأي�شًا.

وعن اأ�ش���باب ب���طء اجلي�ش يف التق���دُّم، توؤكد 

امل�ش���ادر اأن اجلي�ش ال�شوري يواجه مقاومة �شارية 

من املجموعات امل�شلحة، »كذلك ال ميكن اال�شتهانة 

بتح�شيناتهم املتينة، ال�شيما يف املحورين اجلنوبي 

ال�رقي واجلنوبي الغرب���ي حللب، ما يعوق التقدم 

املن�شود«، على حد قول امل�شادر.

باالنتق���ال اإىل جبهات ريفي حم���اه والالذقية، 

فبعد دخول اجلي�ش ال�ش���وري اىل منطقة كن�شبا يف 

ريف الالذقية ال�ش���مايل، يتجه نح���و جبال كباين، 

التي ت�رف على مدينة ج�ر ال�شغور يف ريف اإدلب 

الغربي.

ويف هذا ال�ش���دد، يعترب مرجع ا�ش���رتاتيجي 

اأنه يف حال متّكنت القوات ال�ش���ورية من ا�شتعادة 

كباين، ف�ش���تنجح يف عزل امل�ش���لحن عن احلدود 

الرتكي���ة من جهة ريف الالذقية ال�ش���مايل، عندها 

ت�شهل العمليات الع�شكرية يف ريف حماه، ال�شيما 

يف �شهل الغاب، ليت�شنى للجي�ش متابعة عمليات 

عزل ال�ش���مال ال�شوري عن باقي املحافظات، كذلك 

درء اخلطر ع���ن حمافظة الالذقي���ة، بعد املعركة 

الت���ي �ش���نها تنظيم »جند االأق�ش���ى« وف�ش���ائل 

»جي�ش التحرير« و»جي����ش الفاروق« و»جي�ش 

الن�ر« يف ريف حماة ال�ش���مايل الغربي، ومتّكنوا 

من ال�شيطرة على بلدة طيبة االإمام �رق حلفايا، 

بع���د ا�ش���تباكات عنيف���ة دخلت عل���ى اإثرها اإىل 

االأحياء ال�ش���مالية يف البلدة، قبل ان�شحاب قوات 

اجلي�ش ال�ش���وري نحو اجلنوب، فيما بقيت خطوط 

ال�ش���يطرة بن بلدتي حلفايا ومدينة حمردة على 

حالها، بعد تثبيت اجلي�ش لنقاطه الدفاعية �شمال 

املدينة و�رقها.

بعد ه���ذا العر����ش املوج���ز الأب���رز التطورات 

امليدانية على االأرا�ش���ي ال�شورية، يظهر بو�شوح اأن 

اجلي�ش ال�شوري يرّكز عملياته يف ال�شمال، واملناطق 

املت�شلة به، خ�شو�شًا يف حمافظة حلب، وهنا يوؤكد 

املرجع اأن عزل مدينة حلب عن احلدود ال�ش���ورية - 

الرتكية ي�ش���ّكل �ربة �ش���به قا�شية للم�شلحن يف 

�ش���ورية وداعميهم، ال�شيما بعد �ش���بط احلدود مع 

لبنان، وتو�ش���ع انت�شار اجلي�ش ال�ش���وري يف درعا 

املتاخمة للحدود االأردنية، باالإ�شافة اإىل اأن احلدود 

العراقي���ة غري موؤثرة كثرياً يف االأزمة ال�ش���ورية يف 

الوقت الراهن، ب�ش���بب املعارك بن اجلي�ش العراقي 

و»داع�ش«، كما اأن الطريان الرو�شي وال�شوري يق�شف 

اأي قوافل حتاول املرور من العراق باجتاه �شورية.

اإذاً، يف حال ا�ش���تمر اجلي�ش ال�شوري على هذه 

الوترية من التقدُّم وعزل مناطق �ش���يطرة امل�شلحن 

عن بع�ش���ها، ال�ش���يما يف حلب والالذقي���ة، يكون 

بذلك جنح ق���ي قطع �ريان احلياة عن الف�ش���ائل 

امل�ش���لحة يف خمتل���ف املحافظ���ات، وح�ر رقعة 

القتال االأ�شا�ش���ية يف ال�ش���مال، فال ج���دوى فعالة 

للم�ش���لحن يف الو�ش���ط وحميط دم�شق بدون اإمداد 

ب�ري ولوجت�شي من ال�شمال، يختم املرجع بالقول.

ح�شان احل�شن

انسحاب »االسايش« إلى شرقي 
الفرات استجابة لألميركي 

والتركي يضع عالمات استفهام 
حول حقيقة دور الفصيل الكردي

اآليات وم�سلحو »داع�س« ين�سحبون من جرابل�س عند احلدود ال�سورية - الرتكية
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¡ الدور الرتكي.. والتفاهمات الرو�شية - 
االأمريكية

قال حمللون اأت���راك اإن الدور الرتكي عند احلدود 

ال�شورية غري بعيد عن دائرة التفاهمات الرو�شية 

- االأمريكي���ة، وعلى هذا االأ�ش���ا�ش فاإن احلديث 

عن فر����ش تركيا »منطقة اآمن���ة« يف جرابل�ش 

وحميطها قد يبقى �شمن خطوة حمدودة، الهدف 

منها جلم االندفاع���ة الكردية )بعد حترير منبج 

من قبل قوات �شورية الدميقراطية(، ومنع االأكراد 

من فر�ش اأمر واقع يف ال�ش���مال ال�ش���وري يعزز 

طموحاتهم الفدرالية.

¡ ال�شعودية ترّوج اإعالميًا للتطبيع
�أ�ص��ارت �ص��حيفة »نيوي��ورك تامي��ز« �إىل وج��ود 

�أدل��ة متز�ي��دة تفيد باأن �لعالقات بني �ل�ص��عودية 

نتيج��ة  حتال��ف،  �إىل  ل 
ّ
تتح��و ق��د  و»��رس�ئي��ل« 

»�نعد�م �لثقة �مل�ص��ركة حيال �إير�ن«، كا�صفة عن 

ب��دء حملة �إعالمية �ص��عودية د�خلي��ة »تهدف �إىل 

تهيئ��ة مو�طنيها لعالقات �أف�ص��ل م��ع �إ�رس�ئيل«. 

وحتدث��ت �ل�ص��حيفة ع��ن �لأ�ص��باب �لت��ي تدف��ع 

�ل�صهاينة للتعاون مع �ل�ص��عوديني، فاإ�صافة �إىل 

ما يجمعهما من »كر�هية« م�صَركة لإير�ن، يلتقي 

�لكي��ان �ملحتل و�ل�ص��عودية على ��ص��تيائهما من 

�لوليات �ملتحدة، لعقده��ا �تفاقًا مع �إير�ن حول 

�ملل��ف �لنووي، ف�ص��اًل ع��ن كيفية تعاط��ي �إد�رة 

�أوباما مع �مللف �ل�ص��وري. وذكرت �ل�ص��حيفة �أن 

نتنياهو عازم على زيادة عدد من �لدول �ملعرفة 

بكيانه �ملحتل، و�ل�ص��تفادة من �إمكانية �لتبادل 

�لتج��اري بني �جلانبني، لفتة �إىل �أن ذلك يتز�من 

مع حركة مقاطعة دولية لعزل »�إ�رس�ئيل«، ب�صبب 

ما ترتكبه من جر�ئم بحق �لفل�صطينيني.

¡ �شغوط اأردنية م�رية على عبا�ش
اأكد مراقبون اأن م�ر واالأردن ت�ش���عيان مع دول 

اأخرى الإقناع الرئي�ش الفل�شطيني حممود عبا�ش 

بامل�ش���اركة وعدم التحفُّظ عل���ى عقد املوؤمتر 

االإقليمي الذي تنّظمه القاهرة مبظلة »االعتدال 

العرب���ي«، الإيج���اد حل لل�راع يف فل�ش���طن 

املحتل���ة، وال ُي�ش���تبعد جل���وء املل���ك االأردين 

والرئي�ش ال�شي�ش���ي اإىل ممار�شة ال�شغوط، دون 

اإغف���ال التحذير االأمريكي م���ن اإمكانية حدوث 

تط���ورات �ش���عبة ل���دى »االإ�رائيلين«، ويف 

ال�ش���فة الغربية وقطاع غ���زة. املعطيات توؤكد 

اأن وراء عق���د املوؤمت���ر االإقليم���ي اأهدافًا كبرية 

لي�شت يف �شالح الق�شية الفل�شطينية، فاملوؤمتر 

�شيكون تعبرياً عما يختلج يف نفو�ش حكام دول 

»حمور االعتدال«، التي تربطها عالقات متنّوعة 

م���ع »اإ�رائي���ل«، وبالتايل ف���اإن الهدف االأول 

واالأهم ه���و التفاو�ش على حل لل�راع العربي 

- »االإ�رائيل���ي«، يك���ون التطبيع مع »حمور 

االعت���دال« هو بند احلل االأول، بداًل من اأن يكون 

البند االأخري، وهذا ما ي�شعى اإليه العدو.

¡ هل فل�شطن من اأولويات بوتن؟
�عت��ر م�ص��در يف وز�رة �خلارجي��ة �لرو�ص��ية، �أن 

عر���ض بوتني ملفاو�ص��ات �ل�ص��الم يف فل�ص��طني 

هدفه »�لإثارة وحماولة خللق �أجو�ء من �لدر�ما«، 

�آخ��ر  رو�ص��يا كو�ص��يط  ُتظه��ر  �أخب��ار  و«�فتع��ال 

لل�ص��الم يف �ل���رسق �لأو�ص��ط«، متوقع��ًا �أن تكون 

�أي �جتماعات يف مو�ص��كو جمرد �ص��ورية خالية 

من �أي تاأثري م��ادي ملمو�ض، ف�»حماولت بوتني 

يف ه��ذ� �ملجال حمكوم عليها بالف�ص��ل، و�إذ� �أ�رّس 

�لرئي�ض �لرو�ص��ي على موقفه، �ص��تركه و��ص��نطن 

ليحاول«. وختم �مل�ص��در �لرو�صي بالقول: بوتني 

�ص��يتجنب متامًا �أي جهود ج��ادة من جانبه فيما 

يتعل��ق بالق�ص��ية »�لإ�رس�ئيلي��ة« - �لفل�ص��طينية، 

لك��ن م��ن ي��دري، فرمب��ا يعي��د �لتفك��ري يف ر�أيه، 

خ�صو�صًا بعد ما حدث يف �أوكر�نيا و�صورية.

واالأفعال  املواقف  تت�ش���ارع 

الرتكية على امل�ش���توى الداخلي 

واخلارجي، خ�شو�شًا يف �شورية، 

حي���ث ينق�ش���م املراقب���ون اإىل 

فرق���ن؛ االأول متفائل ويعترب اأن 

تركيا غادرت خنادقها االأمريكية 

ودع���م املعار�ش���ات ال�ش���ورية 

الإ�ش���قاط الرئي�ش االأ�شد وتفتيت 

�شورية اأو ا�شتعمارها من جديد، 

وتو�شيع لواء االإ�شكندرون لي�شم 

كل �ش���ورية اإليه، وذلك ب�ش���بب 

االنقالب الفا�شل الذي مل تتو�شح 

معامله ووقائعه احلقيقية حتى 

االآن، باالإ�شافة اإىل �شعور االأتراك 

اأنهم مهدَّدون على م�شتوى الكيان 

والدولة الرتكية من االأكراد الذين 

اإجنازاتهم يف �ش���ورية  يراكمون 

والع���راق وتركي���ا عل���ى طريق 

اإعالن »كرد�شتان الكربى«، التي 

�شت�شلخ 20 مليون كردي - تركي 

ي�ش���كنون  التي  اجلغرافيا  م���ع 

عليها، مما يفّتت تركيا ويف�ش���ح 

العلوين  االأت���راك  اأمام  الطريق 

للعودة مع جغرافيتهم اأي�شًا اإىل 

الدولة االأم �شورية.

يرتاق�ش اأردوغان وحيداً على 

حبال االنق���الب وتطهري الدولة 

من خ�شومه، ويف مقدمتهم فتح 

اهلل غولن، وعلى احلبال الكردية 

يف الداخل م���ع »حزب العمال 

االأكراد يف  الكرد�ش���تاين« ومع 

�ش���ورية، دون مغ���ادرة مواقعه 

يف دعم املعار�ش���ات ال�شورية 

ال�شوري،  النظام واجلي�ش  �ش���د 

مع بع����ش تدوي���ر الزوايا يف 

التي  االإعالمي���ة  الت�ريح���ات 

التكتيكي  الرتاجع  بع�ش  حتمل 

حول م�شري الرئي�ش االأ�شد، دون 

اأفع���ال حقيقية ملمو�ش���ة على 

احلدود الرتكية - ال�شورية.

اأما الفريق االآخر املت�ش���ائم 

امل�ش���الح  تقاُط���ع  اأن  ف���ريى 

الظ���ريف بن حم���ور املقاومة 

وتركيا فر�ش���ا عل���ى الفريقن 

امل�شاكنة امليدانية وال�شيا�شية، 

واالنت�شارات  ال�ش���مود  نتيجة 

وحلفاوؤها  �شورية  التي حتّققها 

يف املي���دان، وغب���اء ومغامرة 

االأك���راد الذي���ن وقع���وا يف فخ 

الوع���ود االأمريكي���ة اخلادع���ة، 

والتي �رعان م���ا تراجع عنها 

االأك���راد  واأم���روا  االأمريكي���ون 

اإىل  م���ن منب���ج  باالن�ش���حاب 

ال�روط  الفرات، وفق  �رق نهر 

واملطالب الرتكية.

�شحيح اأن �شورية وحلفاءها 

اال�شتدارة  من  االآن  ي�ش���تفيدون 

الرتكية، ومن ال�راع الرتكي - 

الكردي، وعلى �ش���فافه ال�راع 

م���ع »داع�ش« �ش���د الفريقن، 

�ش���واء بالظاهر اأو امليدان، لكن 

الرتكي  بالتو�ش���ع  مرهون  ذلك 

لتهيئة  ال�ش���وري  ال�ش���مال  يف 

للمعار�ش���ات  نقية  جغرافي���ا 

ال�ش���ورية التي تدار من تركيا، 

لفر�شها على طاولة املفاو�شات 

كفريق م�شتقّل عن وفد الريا�ش، 

الذي احتكر متثيل املعار�ش���ة، 

وال���ذي تديره ال�ش���عودية، ومّت 

اإق�شاء تركيا وقطر من ال�راكة 

ال�شيا�ش���ية، وح�شد النتائج، اإن 

املعار�ش���ة  هذه  ودعم  ُوجدت، 

يف معركة حلب، الإر�شاء معادلة 

دم�ش���ق - حلب، والت���ي توؤ�ر 

اإىل بو�ش���لة احلل يف �ش���ورية، 

فاإذا متادت تركيا يف ذلك فاإنها 

ت�شع جي�ش���ها مبواجهة اجلي�ش 

ال�شوري، وما �ش���ينتج عنه من 

تداعيات دراماتيكية ت�ش���تدعي 

ل االإيراين والرو�شي ب�شكل  التدخُّ

ر�شمي وا�شح، وخطورة ا�شتدراج 

»الناتو« للمعركة لدعم تركيا، 

وهذا ما ال تريده اأمريكا ورو�شيا 

وبقية العامل، نظراً اإىل تداعيته 

العاملية الكارثية.

واأمريكا  رو�ش���يا  اأن  الظاهر 

املت�ش���ارعة  للمحاور  كممثَلن 

باحل���ل  التعجي���ل  يري���دان 

ال�شيا�ش���ي يف �شورية واملنطقة 

ك�شلة واحدة ال ت�شتثني البحرين 

واليمن والعراق و�شورية ووراءها 

لبن���ان، حلماي���ة م�ش���احلهما 

وح�شار اجلماعات التكفريية من 

»داع����ش« و»الن�رة«، اللتن 

ب���داأت جحافلهم���ا تتفلّ���ت من 

ال�ش���يطرة االأمريكية واالأوروبية 

واالكتفاء  العاملي،  االأمن  وتهدد 

املعار�ش���ات  بع�ش  بتجمي���ع 

ال�شورية وو�شفها ب�»املعتدلة«، 

اإىل حكوم���ة وح���دة  و�ش���ّمها 

وطنية برئا�ش���ة الرئي�ش االأ�شد، 

واملراهن���ة عل���ى الزمن لتغيري 

الواقع ال�ش���وري على نار هادئة 

وب�»القوة الناعمة« بعد ف�ش���ل 

احلرب املدّمرة منذ حوايل �ش���ت 

�شنوات. 

ه���ل تري���د اأم���ريكا تبديل 

اأولوياتها والبدء بتق�شيم تركيا 

الداخ���ل  اإىل  امل�ش���كلة  ونق���ل 

االإي���راين الذي تعت���ربه العقبة 

الرئي�ش���ية اأم���ام م�روعها، ثم 

االنق�ش���ا�ش على رو�شيا ثانية، 

باالحتاد  فعلت  كم���ا  لتفكيكها 

ال�شوفياتي �شابقًا؟

وحم���ور  تخط���ط  اأم���ريكا 

املقاومة مع �ركائه يت�ش���دى، 

ولي����ش كل م���ا تكتب���ه اأمريكا 

ي�ش���بح واقعًا و»ق���َدراً«.. لكن 

ونخ�ر  ندف���ع  اأنن���ا  الثاب���ت 

جميع���ًا، والراب���ح الوحيد هي 

اأمريكا والع���دو »االإ�رائيلي«، 

وكلن���ا �ش���حايا، مب���ن فيه���م 

امل�ش���لم  ال�ش���عب  ذاك  االأتراك؛ 

ال���ذي انتظر اأكرث من خم�ش���ن 

عامًا بعلمانيته لدخول االحتاد 

االأوروبي، ومل يفز باجلائزة ولن 

يفوز مهما تنازل، وكذلك االأخوة 

االأكراد �ش���حايا القوى العاملية 

منذ احلرب العاملية االأوىل، ومل 

يتعلموا من التاريخ.

وتلط���م  تتخب���ط  تركي���ا 

وت����رب  وجي�ش���ها،  نف�ش���ها 

بكل االجتاهات.. فهل ُي�ش���قطها 

اأم  لن�ش���قط بعدها،  االأمريكيون 

ت�ش���تيقظ وتع���ود اإىل ر�ش���دها 

واأّمتها فننجوا جميعًا؟

د. ن�شيب حطيط

تركيا.. تخبُّط أم تراُجع في سورية؟

هل تبدأ أميركا بتقسيم 
تركيا لتنقل المشكلة إلى 

الداخل اإليراني ومن ثم 
تنقّض على روسيا ثانية؟

جنود اأتراك على احلدود مع بلدة جرابل�س ال�سورية
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موضوع الغالف6

اللواء عباس إبراهيم.. 
من شعبنا كل التقدير 

واالحترام

�أمنيًا،  ملّفًا  لي�سو�  »�لفل�سطينني 

���ر من �أر�س���ه ومّتت  بل �س���عب ُهجِّ

��ست�سافته من قبل �ل�سعب �للبناين، 

ويج���ب �أن ُيعاَمل على �أنه �س���عب 

�س���احب ح���ق«.. »�خلط���اأ �ملميت 

�ل���ذي نقع في���ه �أنن���ا نتعامل مع 

�لفل�س���طينيني على �أنهم ملّف �أمني، 

فمن �لآن عل���ى �لكثريين �أن يقتنعو� 

بهذ� �ل���كالم«.. كالم لي�س مقالة يف 

�س���حيفة، �أو مقدمة لن����رة �أخبار، 

�أو بحثًا يجه���د عليه طالب جامعي 

يطمح �أن يكون مدخاًل لأطروحة ينال 

�أو �لدكتور�ه،  من خاللها �ملاج�ستري 

�أو كالم���ًا يف خطاب حما�س���ي يف 

مهرجان �عتاد �حل�سور على �سماعه، 

بل كالم جاء على ل�س���ان �أحد �أعلى 

�لأمني���ة يف لبنان، هو  �ملرجعيات 

�إبر�هي���م؛ مدير عام  �للو�ء عبا����س 

�لأمن �لعام، يف حديث متلَفز، و��سعًا 

من خالله �لنقاط على حروف لطاملا 

�نتظرناها عقود�ً من �لزمن.

�لل���و�ء �إبر�هي���م يف حديثه قال 

كالمًا يف �جتاه���ني، �لأول مفاده �أْن 

�آَن �لأو�ن لو�س���ع ح���دٍّ لتلك �حلقبة 

�لطويل���ة م���ن �لظلم �مل�س���تمر منذ 

�لفل�س���طيني عن  �ل�س���عب  ر  ُهجِّ �أن 

�أر�س���ه عام 1948، بفعل �لغت�ساب 

�ل�س���هيوين لأر�س فل�سطني، مطالبًا 

بع����س �ل�سا�س���ة �للبناني���ني �لكف 

يف تعاطيهم مع �لفل�س���طينيني من 

خلفي���ة �أمنية هدفها �ل�س���تمر�ر يف 

�له���روب نح���و �لأمام، به���دف عدم 

منحهم �حلقوق �ملدنية و�لجتماعية، 

و�لقول لهوؤلء �ل�سا�سة �لذين �أعمتهم 

�لعن�ري���ة، �إن �مللف �لفل�س���طيني 

هو �سيا�س���ي بامتياز، جتب مقاربته 

على هذ� �لأ�سا�س، ومن هذه �خللفية. 

�أم���ا �لجت���اه �لثاين، وم���ن وجهة 

ه لبع�س و�س���ائل  نظ���ري، فهو موجَّ

�لتي جهدت يف ت�س���ليط  �لإع���الم، 

�لأ�سو�ء ب�س���كل �أ�ساء �إىل �ملخيمات 

�لفل�س���طينية، وحتدي���د�ً خميم عني 

�حلل���وة، فاأك���د �لل���و�ء �إبر�هيم �أن 

و�ملخيمات  �لفل�سطيني  »�ملو�سوع 

�لفل�سطينية حتت �ل�سيطرة، و�لإخوة 

�لفل�سطينينب لهم دور �أ�سا�سي، ولول 

�لتن�س���يق معهم يف هذه �ملو��سيع 

ملا ر�أينا ت�سليمًا ملطلوبني لالأجهزة 

�لأمنية �للبنانية و�لق�ساء �للبناين«.

�إبر�هيم  �للو�ء عبا����س  ت�ريح 

�ل���ذي لق���ي �لرتحي���ب و�لتقدي���ر 

�لو��سَعني يف �لأو�ساط �لفل�سطينية، 

جاء متقاطعًا مع جهود م�س���كورة 

ومقدرة عاليًا تبذلها قيادة �جلي�س 

يف  �ملخابر�ت  ومديري���ة  �للبناين 

�لدخ���ول عل���ى مل���ف �ملطلوبني، 

بهدف �إغالق هذ� �مللف �لذي لطاملا 

طالبت �لف�سائل مبعاجلته، ما �أثمر 

ت�سليم �لعديد من هوؤلء �ملطلوبني 

�أنف�س���هم لالأجهزة �لأمنية و�لق�ساء 

�للبناين.

ر�مز م�سطفى

�أ�س���ار �لبيت �لأبي�س �إىل �أنه من 

�ملحتَمل �أن يلتقي �لرئي�س �لأمريكي 

ب���ار�ك �أوباما مع �لرئي�س �لرو�س���ي 

فالدمي���ري بوتني عل���ى هام�س قمة 

�لع�رين يف �لر�بع من �أيلول �ملقبل، 

و�س���يبحث �لرئي�س���ان ملف كل من 

�أوكر�نيا و�سورية.

بغ�س �لنظ���ر عن �إمكانية �للقاء 

�أو عدمه، فاإن �لتفاوؤل �لذي ي�س���وقه 

�لبع����س حول �إمكانية �إيجاد حل، �أو 

على �لأقل ر�س���م خريطة طريق حلّل 

م���ا يف �س���ورية، يبدو من �ل�س���عب 

عّدة،  لأ�س���باب جوهرية  ت�س���ديقه، 

�أهمها:

�لأمريكي���ون  يقب���ل  ل���ن  �أوًل: 

ب�س���هولة تقا�س���م �لنفوذ مع �لرو�س 

يف �ملنطق���ة، �إذ يعت���ر �لأمريكيون 

�أن رو�س���يا مل تعد �إىل �سفة »�لدولة 

لة للعب دور عاملي  �لعظمى« �ملوؤهَّ

�لرو�سي  بعد، بينما يهدف �لنخر�ط 

يف �س���ورية من جملة �لأهد�ف �لتي 

�إجب���ار �لوليات �ملتحدة  يتوخاها؛ 

على �لتعامل مع �لرو�س كندٍّ عاملي 

ولي����س كقوة هام�س���ية كما �عتادت 

�أن تنظ���ر �إليها بعد �س���قوط �لحتاد 

�ل�سوفياتي.

�أ�سا�سًا، ينطلق �خلالف �لأمريكي 

- �لرو�س���ي حول حتدي���د ماهية ما 

ح�س���ل عام 1990، وتعريف �س���قوط 

�ل�س���وفياتي، فالأمريكيون  �لحت���اد 

و�لغرب ب�س���كل ع���ام يعترون �أنهم 

�نت�رو� يف �حلرب �لباردة و�أ�سقطو� 

�ل�س���وفياتي، وه���و ما عّر  �لحتاد 

عنه بو�س���وح �لرئي�س جورج بو�س 

�لأب حني قال: »�حل���رب �لباردة مل 

تنتِه، بل مّت �لنت�س���ار فيها«، بينما 

يرى �لرو�س �أن غوربات�س���وف حاول 

نقل رو�س���يا �إىل �قت�ساد �ل�سوق، ومل 

يكن �نهيار �لحتاد �ل�سوفياتي ربحًا 

غربي���ًا للحرب، لذ� ل يحق للوليات 

�ملتحدة �لدع���اء بالتفوُّق و�لأحقية 

بحكم �لعامل ب�سكل �آحادي.

م���ن هنا، فاإن �لرو�س يرون �أن كل 

ما يطبع �سيا�س���ات �لغرب �ليوم هو 

�لتعايل و�لغرور، وحماولة منع رو�سيا 

من ��س���تعادة قوتها ودورها �لعاملي، 

وياأخذون عل���ى �لأمريكيني �أنه ما �أن 

بد�أ �لرو�س مبحاولة ��س���تعادة بع�س 

م���ن �لقوة كدول���ة، حتى ب���د�أ حلف 

وجذب  �رق���ًا،  ���ع  بالتو�سُّ »�لناتو« 

�لدول �لتي ت�س���ّكل عمقًا ��سرت�تيجيًا 

لرو�سيا.

على  �لأمريكي���ون  ياأخذ  ثاني���ًا: 

�لع�سكرية  �لقوة  ��س���تعمالهم  �لرو�س 

���ع عل���ى ح�س���اب دول �أوروبا  للتو�سُّ

�ل�رقية، و�أنهم ي�ستعملون تلك �لقوة 

ل����رب �ملجموع���ات �لت���ي تدعمها 

�لوليات �ملتحدة يف �سورية.

و�قعيًا، ل ميلك �لرو�س �لكثري من 

�خليار�ت، �إذ تلعب �جلغر�فيا �لرو�سية 

دور�ً هامًا يف �س���ياغة �ل�سرت�تيجية 

�لرو�س���ية �لعاملية، فتو�جد رو�س���يا 

عل���ى متا�س جغر�يف م���ع كل �أوروبا 

وغياب  و�ل�س���ني،  �لأو�س���ط  و�ل�رق 

�ملحيط  )با�ستثناء  �لطبيعية  �ملو�نع 

�لأطل�سي و�لقطب �ل�سمايل( يجعل من 

»هجومية«  �لرو�س���ية  �ل�سرت�تيجية 

ب�سكل د�ئم.

حتت���وي  دول���ة  باعتباره���ا 

عل���ى �لكث���ري م���ن �ل�س���هول، قامت 

�ل�س���رت�تيجية �لرو�سية �لأمنية د�ئمًا 

عل���ى ��س���رت�تيجية تو�س���يع �لد�ئرة 

ح���ول �ملركز للتخل�س م���ن �لأخطار 

�لتي تته���دده، لذ� وم���ن �أجل �لدفاع 

عن م�سالح رو�س���يا �لقومية، يحر�س 

�لرو�س على عدم �لقتال على حدودهم، 

ب���ل يجب نقل �ملعرك���ة �إىل �أبعد من 

وهكذ�، يعتم���د  �ملبا����رة.  �حل���دود 

و��س���رت�تيجية  ���ع  �لتو�سُّ �لرو����س 

لأنهم  با�ستمر�ر،  �لدفاعي«  »�لهجوم 

ع هو �حلل  بب�ساطة يوؤمنون �أن �لتو�سُّ

�لوحيد حلماية �لأمن �لقومي �لرو�سي.

قب���ل فالدميري بوتني، مل يه�س���م 

�لرو�س قيام »�لناتو« بق�سف �ربيا، 

ثم حماولة �لتمدُّد �لغربية يف �حلديقة 

نة،  �خللفية للرو�س عر �لثور�ت �مللوَّ

�ملرتبطني  �حُل���كام  �أ�س���قطت  �لت���ي 

برو�سيا و�أحلّت مكانهم ُحكامًا مو�لني 

للغ���رب، ثم حماولة ج���ذب �أوكر�نيا 

وجورجيا وباقي دول �أوروبا �ل�رقية 

لالن�س���مام �إىل �لحتاد �لأوروبي، �إىل 

�أن و�سل �لأمر بال�سرت�تيجيني �لرو�س 

�إىل �لقتن���اع �ملطل���ق ب���اأن �لأمر ل 

ميكن مقاومت���ه �أو �حلد من تاأثريه �إل 

با�ستعمال »�لقب�سة �حلديدية«.

ثالثًا: تنطلق �ملقاربتان �لرو�سية 

�لنف����س  �إىل  و�لنظ���رة  و�لأمريكي���ة 

و�ل���دور من نف�س �لروؤي���ة، �أي �لإميان 

با�ستثنائية تاريخية وتفوُّق ح�ساري؛ 

كما �لأمريكي���ون يوؤم���ن �لرو�س باأن 

�هلل خلق ه���ذه �لأم���ة و�أوكلها مهمة 

ح�س���ارية يف �لعامل. نزع���ة �لتفوُّق 

هذه جعلت �لرو�س - كما �لأمريكيني 

- يرف�س���ون �لن�سمام �إىل �ملوؤ�س�سات 

�لدولية �إن مل يكونو� فاعلني فيها، �أو 

�إن مل ي�سطلعو� بدور قيادي.

مع �لعلم �أن �ل�سعور بال�ستثنائية 

هو ما يجعل �لرو�س بكافة �ر�ئحهم 

ي�س���عرون بالفخر �لوطني �لذي يغذي 

�ل�س���خط عل���ى كل حماول���ة غربية 

»لإذلل رو�س���يا«، وه���ذ� بال�س���بط 

ما يتقن بوت���ني �للعب عل���ى وتره؛ 

�أي تغذية �س���عور �لفتخ���ار �لوطني، 

وت�سويق �ل�سرت�تيجية �لرو�سية باأنها 

حماولة ��ستعادة �ملجد �لرو�سي، وهو 

ما مينحه تاأييد�ً �ساحقًا يف �لد�خل.

نتيج���ة مل���ا �س���بق ذك���ره من 

�لأ�س���باب وغريه���ا، ولأن �لأمريكيني 

ما ز�ل���و� ميلكون �لكثري م���ن �لأور�ق 

ي�س���تطيعون  �لت���ي  �ل�س���رت�تيجية 

يف  �جلميع  ل�س���تنز�ف  ��س���تعمالها 

�لأو�س���ط، بدون خ�س���ائر من  �ل�رق 

قَبلهم، ولأنهم مل يقتنعو� بعد ب�رورة 

�إف�ساح �ملجال للرو�س بك�سب مناطق 

نفوذ جديدة يف �ل�رق �لأو�س���ط، لن 

يكون هن���اك ح���ل ول خريطة طريق 

رو�س���ية - �أمريكية خالل عهد �أوباما، 

وكل ما ي�س���تطيعه �لرو�س وحلفاوؤهم 

ه���و �لبناء على �ن�س���غال �لأمريكيني 

لتغي���ري  �لرئا�س���ية،  بانتخاباته���م 

مو�زين �لقوى يف �سورية ب�سكل جذري 

خالل �ستة �أ�س���هر، ما يدفع بالرئي�س 

�لأمريك���ي �جلدي���د للقبول بتقا�س���م 

بخريط���ة نف���وذ جدي���دة يف �ل�رق 

�لأو�س���ط، فاإن ��ستطاعو� �لقيام بذلك، 

���ل �إىل ت�س���وية، و�إن مل  ميك���ن �لتو�سُّ

ي�ستطيعو�، فقد ت�ستمر �لأزمة �ل�سورية 

عقود�ً مقبلة.

د. ليلى نقول

ما هو حدود الطموح الروسي في سورية؟

ليس بإمكان الروس وحلفائهم 
حاليًا سوى البناء على انشغال 

األميركيين بانتخاباتهم الرئاسية 
لتغيير الموازين في سورية

جنود رو�س يف حمافظة طرطو�س ال�سورية
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■ �ل�س���يخ بالل �س���عيد �س���عبان؛ �لأمني �لعام حلركة 
�لتوحيد �لإ�سالمي، وخالل زيارة »حزب �لدعوة �حلرة« 

يف تركيا، دعا �إىل عودة �أنقرة �إىل �سيا�سة »�سفر عد�ء« 

مع �ملحيط، وقط���ع �لعالقات مع �لكيان �ل�س���هيوين، 

وتبني �لق�س���ية �لفل�سطينية �سعبًا ومقاومة، و�لبتعاد 

عن �إد�رة �ل�ر �لأمريكي.

■ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�ش��مال، اعترب 
اأنه ل يجوز ال�ش��غور يف قي��ادة اجلي�س واملواقع الأمنية 

 
ّ
القيادي��ة يف ظل الظروف التاريخي��ة اخلطرية التي مير

به��ا البلد، ويف غياب رئي���س للجمهورية، وتعطيل لعمل 

املجل�س النيابي.

■ �ل�س���يخ ماهر حم���ود ر�أى �أن �لفكر �لد�ع�س���ي لي�س 
جدي���د�ً، لكن ما جرى يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �أن دوًل 

�إقليمية ودولية عم���دت �إىل دعم �ملجموعات �ملتطرفة 

كي ت�سّوه �لإ�سالم وتزرع �لفتنة يف �ملنطقة.

■ وف��د علمائي م��ن جتمع العلماء امل�ش��لمني زار احلزب 
ال�ش��وري القومي الجتماعي، وعقب اللقاء رف�س رئي�س 

الهيئة الإدارية يف »التجمع«؛ ال�ش��يخ د. ح�شان عبد اهلل، 

جتزئ��ة الأمة عرب كيانات مذهبي��ة وعرقية تربر للكيان 

ال�شهيوين �ش��عيه لفر�س يهودية دولته الغا�شبة، داعيًا 

اإىل ا�ش��تمرار احلرب على الإرهاب والق�شاء عليه يف كل 

اأماكن وجوده،  واإىل دعم املقاومة يف فل�ش��طني واإعادة 

ق�شيتها لتحتل املرتبة الأوىل يف �شلم اأولويات الأمة.

■ �ل�سيخ �سهيب حبلي ز�ر �سفري �جلمهورية �لعربية 
�ل�س���ورية يف لبنان؛ د. عل���ي عبد �لكرمي علي، حيث 

ل �لرتكي �ل�سافر لل�سيادة �ل�سورية بذريعة  د�ن �لتدخُّ

�لت�سدي لتنظيم »د�ع�س« �لإرهابي و�لقو�ت �لكردية.

■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية يف لبنان 
اأ�ش��اد ب��دور الأمن العام والأجه��زة الأمنية يف حفظ 

ه��ًا بالإجنازات 
ّ
الأمن وال�ش��تقرار يف الب��الد، ومنو

الأمني��ة للمديري��ة الع��ام لالأم��ن الع��ام يف حربه��ا 

ال�ش��تباقية �ش��د املجموع��ات الإجرامي��ة. من جهة 

ال��ذي  اللق��اء العت��داء الإجرام��ي  اأخ��رى، ا�ش��تنكر 

ا�ش��تهدف حف��ل زفاف يف مدين��ة كرب��الء العراقية، 

داعيًا جمي��ع العراقيني للوحدة ونب��ذ احلقد والفنت، 

وترك اخلالفات ال�شيا�شية مل�شلحة العراق.

■ جبهة �لعمل �لإ�س���المي حّملت �ل�س���لطة �للبنانية 
�ل�سيا�س���ية �حلاكمة م�سوؤولية �لأو�ساع �ملزرية �لتي 

�آل���ت �إليها �لبالد، يف ظل �لفر�غ و�لتعطيل و�ل�س���لل 

�سبه �لكامل يف �ملوؤ�س�سات و�لإد�ر�ت �لعامة، و�لف�ساد 

�مل�س���ت�ري، و�نعد�م �خلدمات للمو�طن �إل من خالل 

�لر�س���اوي و�ل�رقة، معترة �لت�س���مية �لتي �أطلقها 

�س���ابقًا رئي�س جمل����س �لوزر�ء »حكومة �لف�س���اد« 

تليق باأكرثية �لوزر�ء �لذين ل هّم لهم �س���وى �إ�سباع 

غر�ئزهم وتكدي�س وتكثري ثرو�تهم على ح�ساب �لوطن 

و�ملو�طن.

يبدو �أن �مل�سهد يف �ملنطقة، وقاعدته 

�لأزم���ة �ل�س���ورية، دخلت علي���ه عو�مل 

جديدة �أك���رث تعقيد�ً، لكن تلك �لتعقيد�ت 

قد ت�رع يف �لوقت نف�س���ه �س���بل �حلل، 

��س���تناد�ً �إىل تبدُّل �مل�س���الح بني �لدول 

�ملوؤث���رة يف �لإقلي���م و�لع���امل على حد 

�سو�ء، ولعل وجود �لعاملني �لآتيني كانا 

م���ن �ملوؤ�ر�ت �ملركزية على �مل�س���الح 

�ملذكورة �أعاله:

�لتي نف���ذ منها  حماولة �لنق���الب 

�لرئي�س �لرتكي رج���ب طيب �أردوغان، ل 

ب���ل خ���رج ب�»غلة �سيا�س���ية« مل يكن 

�س  نف�سه يت�س���ورها، خ�سو�سًا جلهة تربُّ

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية به �سخ�سيًا، 

فر�ست طريقة تفكري جديدة عليه، �رعان 

ما تلّقفتها �إير�ن ورو�سيا �أ�رع من �لرق، 

دون �لرهان عل���ى �إمكانية حتّول كبرية 

جلهة عقد �س���د�قة ��س���رت�تيجية توؤّهله 

�لع���ودة �إىل بن���اء حلمه �ملنه���ار، ولو 

ر�وده �حللم ب�سيغة متو��سعة.

�ل�س���ماح لأردوغ���ان، ع���ر �جلي�س 

ب�سيغته �جلديدة �ملتدرجة �لتغيري، بعد 

زج كبار �لقادة �لع�س���كريني يف �ل�سجن، 

بلعب دور يف �سمال �سورية حتت عنو�ن 

ما  �لإرهاب«،  �مل�س���اهمة يف »مكافحة 

جعله ينت�س���ي بالقدر �مل�سموح به، بعد 

�أن بات �ل����ر�ع يف �ملفهوم �لأردوغاين 

����ر�ع وج���ود يجعله م�س���طر�ً لتقدمي 

�أور�ق �عتماد، مقابل �إعادة تكوين بنيوي 

للم�س���الح - من خالل �لقت�ساد ب�سورة 

�أ�سا�س���ية - مع �إير�ن ورو�سيا، يف �سوء 

�لأثم���ان �لتي دفعها ب�س���بب تورُّطه يف 

�لأزمة �ل�سورية حتى �أذنيه بدفع �أمريكي، 

حيث �س���ّورت له �لأوه���ام �أحالمًا قابلة 

للتحقق، ومن ثم �لتخلي عنه على مذبح 

�مل�سالح �لأمريكية..

لق���د تب���نّي لأردوغان �أن �مل�س���الح 

�مل�سرتكة مع �إير�ن ورو�سيا عر �لقت�ساد 

�أهم بكثري م���ن �لوعود �لأمريكية، وكذلك 

�كت�س���ب �ملفهوم �جلديد  �لأوروبية، وقد 

لدي���ه، رغ���م تباعد �ملو�قف م���ن �لأزمة 

�ل�س���ورية، �إعادة فتح �لآفاق مع مو�سكو 

وطه���ر�ن، وجتلّ���ى ذل���ك يف �للق���اء�ت 

�لثنائي���ة ب���ني �لبلدين، تل���ك �للقاء�ت 

�لتي دخلت يف �لعمق �لقت�س���ادي؛ من 

�لتبادل �لتجاري �ملقدَّر بع�ر�ت مليار�ت 

�لدولر�ت، �إىل �س���ناعة �لنف���ط و�لغاز، 

وحتى �ل�سالح..

�إذ�ً، �لتق���ّدم يف �ملجال �لقت�س���ادي 

فر�س نف�سه على �لأد�ء �ل�سيا�سي �لرتكي، 

مع �إبقاء مو�سكو وطهر�ن على منهجيهما 

يف �لتعامل، خ�سو�سًا مع �لزمة �ل�سورية، 

ولذ� وع�س���ية �ل�سماح »�ملدوزن« لرتكيا 

بامل�س���اركة يف �لعملي���ات �لع�س���كرية 

على حدودها، بعمق معنيَّ يف �لأر��س���ي 

�ل�سورية، كان ت�ريح �أروغان باأن »هناك 

م����روع خطري يج���ري تنفيذه �س���مال 

�سورية، تقف ور�ءه �أطر�ف تّدعي �سد�قتها 

لنا«، وهنا يق�س���د �لوليات �ملتحدة، من 

خالل تنمية عالقاتها م���ع �لأكر�د؛ عدّوه 

�لول، ول تاأتي »د�ع�س« يف هذ� �ل�سياق 

�إل يف �خلطاب �لإعالمي.

كم���ا �أن �لت���درُّج يف �ملوقف �لرتكي 

جتاه �س���ورية عك�س���ه �أكرث من م�سوؤول، 

ل�س���يما رئي�س �لوزر�ء بنعل���ي يلدرمي، 

ووزي���ر �خلارجية، �لذي ج���زم ب�رورة 

�إعادة �لعالقات �ل�س���ورية �إىل �أف�سل مما 

كانت عليه قبل �حلرب �ملتعددة �جلن�سية 

على �سورية.

لع���ل �لق�س���ية �لكردي���ة و�حدة من 

�لعو�مل �لت���ي جعلت �لقي���ادة �لرتكية 

تعود �إىل خطب وّد دم�س���ق حاليًا، ورمبا 

�لعر�ق لحقًا، يف �سوء �حلديث �ملتنامي 

ع���ن �حتمالت حرب �أهلي���ة تركية، رغم 

ب �لقومي،  جناح �أردوغان يف رفع �لتع�سُّ

وهذ� بحد ذ�ته �س���يف ذو حدين يف بلد 

متعدد �لقوميات �أو �لإثنيات.

بال �سك، نبتت روؤى مغايرة لكل من 

�لولي���ات �ملتحدة وتركي���ا، ومل تتمكن 

زيارة نائب �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 

م���ن معاجلة جوهره���ا، خ�سو�س���ًا �أن 

�أروغان جنح يف �ل�س���غط على و��سنطن، 

وبق���وة، من خ���الل �لورقتني �لرو�س���ية 

و�لإير�ني���ة، م���ع يقين���ه ب���اأن بايدن، 

وهو�لأقرب �إليه يف �لإد�رة �لأمريكية، مل 

يك���ن هّمه من �لزيارة �س���وى رفع تقرير 

نهائ���ي لالإد�رة ح���ول �لو�س���ع �لدقيق 

لأردوغان، و�إمكانية تعومي �لدعم له يف 

�سوء �ل�ستنتاج �ملكّون عن قدرة �لرئي�س 

�لرتكي على �لبقاء يف �ل�س���لطة، ل�سيما 

�أن �خلال�سة �لهادفة للم�سوؤول �لأمريكي 

���ه �جلديد لرتكيا  هي »تقوي����س �لتوجُّ

نحو مو�سكو وطهر�ن، و�لعمل على �إبقاء 

تركيا حتت �لقب�س���ة �لأمريكية بكليتها، 

يف �س���وء �لزي���ارة �لتي كانت تن�س���ح 

بالعد�ء لرو�سيا و�إير�ن«.

يون�س عودة

العالقات الروسية - التركية - اإليرانية.. آفاق ومعّوقات

تبّين ألردوغان أن المصالح 
االقتصادية المشتركة مع 

إيران وروسيا أهم بكثير من 
الوعود األميركية واألوروبية

امللف الكردي اأرغم اأردوغان على خطب ود دم�سق حالياً.. والعراق الحقاً
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الهيئ��ة  رئي���س  ا�ش��تقبل 

العلم��اء  جتم��ع  يف  الإداري��ة 

ح�ش��ان  د.  ال�ش��يخ  امل�ش��لمني؛ 

عب��د اهلل، الأمني الع��ام جلامعة 

الأم��ة العربية د. هالة الأ�ش��عد، 

عل��ى  �ش��ماحته  اأطلع��ت  حي��ث 

الظ��روف التي اأوجبت تاأ�ش��ي�س 

جامع��ة الأم��ة العربي��ة، والتي 

اأت��ت ك���رورة يف زم��ن تخلت 

فيه اأك��ر الأنظم��ة العربية عن 

راأ�ش��ها  الأم��ة، وعل��ى  ق�ش��ايا 

الق�شية الفل�شطينية.

وطلبت د. هالة من ال�ش��يخ 

»التجم��ع«  م�ش��اندة  اهلل  عب��د 

للجامعة يف عملها ون�شاطاتها، 

عل��ى  امللق��اة  املهم��ة  اإن  اإذ 

عاتقه��ا تتطل��ب ت�ش��افر جهود 

اجلميع لرفع �شاأن الأمة وحترير 

فل�ش��طني م��ن رج���س الحتالل 

ال�ش��هيوين، ورف��ع الظلم الواقع 

عل��ى ال�ش��عوب امل�ش��طهدة من 

اأنظمة مفرو�شة عليها.

ب��دوره اأّك��د �ش��ماحته دعم 

»التجّمع« لإن�شاء هذه اجلامعة، 

اأه��داف  م��ع  اأهدافه��ا  لتواف��ق 

»التجمع«، خ�شو�شًا يف اأولوية 

ال�راع م��ع العدو ال�ش��هيوين، 

لل�ش��عي  ال�ش��تعداد  مبدي��ًا 

العربي��ة،  الأم��ة  جامع��ة  م��ع 

خ�شو�ش��ًا على �ش��عيد ال�شاحة 

اللبنانية، للقيام بن�شاطات ذات 

طاب��ع قان��وين، والتوا�ش��ل مع 

موؤ�ش�ش��ات املجتم��ع املدين يف 

لبنان واخلارج، وال�ش��غط على 

الثقافي��ة  الدولي��ة  املوؤ�ش�ش��ات 

حق��وق  وجل��ان  والإن�ش��انية 

ال�ش��وت  لإي�ش��ال  الإن�ش��ان 

الأ�ش��يل يف مواجه��ة  العرب��ي 

�شوت الأنظمة العميلة.

»التجم��ع«  م��ن  وتقدي��راً 

الأ�ش��عد،  هال��ة  د.  جله��ود 

وجلامع��ة الأم��ة العربي��ة، قدم 

ال�ش��يخ عبد اهلل ميدالية التجمع 

عرب��ون تقدي��ر ل��كل م��ا قّدمته 

و�ش��تقدمه يف خدم��ة الق�ش��ايا 

امل�شريية لالأمة.

أمين عام جامعة األمة العربية تزور مقّر تجمع العلماء المسلمين

د. هالة االأ�سعد يف مكتب ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل مبقر »التجمع«
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الفيدرالية.. والمنطقة العازلة
طال زمن الأزمة من اأ�شهر معدودات 

اإىل �شنوات )بح�شب تقدير بع�ض دول 

اخللي����ج(، بل ازدادت تعقيداً، ب�ش����بب 

»ت�ش����لُّب الأطراف الإقليمية والدولية 

يف مواقفه����ا والت�ش����اد يف املواقف 

فيم����ا بينهما بني الفري����ق الواحد«، 

����ل الع�ش����كري املبا�رش لتلك  و»التدخُّ

الق����وى الدولي����ة عل����ى خ����ط الأزمة 

اأمريكا  بداأته����ا  والت����ي  ال�ش����ورية«، 

بت�ش����كيل التحالف ال����دويل ملحاربة 

الإرهاب، و�ش����اهمت يف الوقت نف�شه 

يف دعمه، الأمر الذي دفع برو�شيا اإىل 

ل الع�ش����كري املبا�رش للق�ش����اء  التدخُّ

على »داع�����ض« و»الن�����رشة«، بعد 

لها يف البداية �شيا�ش����يًا،  اأن كان تدخُّ

لأنها اأدركت اأنه �شي�ش����ّكل خطراً على 

الأمن القومي الرو�ش����ي، وح�شب كالم 

م�شت�ش����ار الأمن القومي الرو�شي فاإن 

»اأمن �ش����ورية من اأمن رو�ش����يا، واأي 

حماقة ُترتكب على احلدود ال�ش����ورية 

�ش����د النظام تعن����ي الدم����ار الكامل 

للبلدان املتورطة يف ذلك«. 

كان للتدخ����ل الرو�ش����ي املبا�رش، 

وبالتع����اون م����ع اجلي�ض ال�ش����وري، 

دور كب����ري يف اإ�ش����عاف »داع�����ض« 

من  العديد  وا�ش����تعادة  و»الن�رشة«، 

املناطق التي احلتهما، خ�شو�ش����ًا يف 

حل����ب؛ املنطقة الأ�ش����ا�ض يف تعديل 

موازي����ن القوى على الأر�ض، فاأ�رشعت 

اأم����ريكا لطلب الهدنة، بعد �ش����عورها 

للمعار�ش����ات  الكب����ري  بالته����اوي 

امل�شلحة، واتفقت مع رو�شيا على وقف 

اإط����الق النار يف مناطق املعار�ش����ة، 

م����ا خال املناط����ق التي توج����د فيها 

»داع�����ض« و»الن�رشة«، وا�ش����تغلت 

اأم����ريكا ه����ذه الهدنة وقام����ت بدعم 

والف�ش����ائل  و»داع�ض«  »الن�����رشة« 

الأخرى من خالل تركيا، فخرقوا الهدنة 

من اأجل ا�ش����تعادة ما فقدوه، وعملت 

اأمريكا بعدها على تطهري املناطق من 

»�شورية  بقوات  م�شتعينة  »داع�ض«، 

بعد  الأكراد،  وركيزتها  الدميقراطية«، 

التلمي����ح له����م بدولة م�ش����تقلة، كي 

ت�شبح �شمن مناطق الهدنة.

�ش����يطر الأكراد على منبج، فخافت 

تركيا من التمدُّد الكردي اإىل جرابل�ض؛ 

منطقة نف����وذ »داع�����ض«، الأمر الذي 

ال�ش����ري مب�رشوعه����م  ي�ش����اعدهم يف 

ل  التدخُّ اإىل  ا�شطرها  النف�شايل«، ما 

الع�ش����كري بالدباب����ات واجلي�ض عرب 

احلدود، وعرب دعم جمموعات قتالية 

م����ن »اجلي�ض ال�ش����وري احلر« لقتال 

»داع�ض« وال�ش����يطرة على جرابل�ض، 

ودعوته����ا الأكراد اإىل الن�ش����حاب من 

منبج، ملنعهم من و�ش����ل املنطقة من 

عني العرب يف ال�رشق اإىل عفرين يف 

الغرب، مروراً مبنبج.

بعدها تراجع���ت اأمريكا عن دعم 

ل الأكراد يف املنطقة،  ا�ش���تمرار توغُّ

فقال باي���دن اإن »الق���وات الكردية 

ال�ش���ورية �ش���تخ�رش دعمن���ا ما مل 

تن�شحب اإىل �رشق الفرات«.

وزارة  ع���رب  رو�ش���يا  اأعرب���ت 

خارجيته���ا عن قلقها ال�ش���ديد من 

ل الرتكي يف �ش���ورية، م�شددة  التدخُّ

على »�رشورة اأن تن�ّش���ق اأنقرة مع 

دم�شق على �شعيد مكافحة الإرهاب 

على حدود �شورية«، اأما اإيران فمنذ 

بداي���ة الأزمة ال�ش���ورية عملت على 

تن�شيق العالقة بني النظام والأكراد، 

وطلبت منهم الدف���اع عن مناطقهم 

ومن���ع »داع����ض« و»الن�رشة« من 

احتالله���ا، ويف املقاب���ل اأعطته���م 

ال�شمانة بخ�شو�شية اإدارية.

عمل الأكراد به���ذا التفاق طيلة 

الأزمة، اإل اأنهم يف هذه الفرتة عملوا 

على التحل���ل من هذا التفاق، وذلك 

عرب ال�ش���تباك مع اجلي�ض ال�شوري 

يف منطقة احل�شكة، وعرب التمدد يف 

منبج وجوارها، م�شتفيدين من الدعم 

الأمريكي لهم يف قتال »داع�ض« يف 

تلك املنطقة.

ه����ذه التط����ورات امليدانية دفعت 

اإعادة ط����رح »املنطقة  اإىل  برتكي����ا 

العازلة« ب����ني جرابل�ض واأعزاز على 

امت����داد 90 كل����م، وعم����ق ع�����رشات 

الأطراف  الكيلومرتات، والتي ما تزال 

الدولية ترف�ش����ها، والتي اأ�شبح جزء 

منه����ا حتت �ش����يطرتها بحك����م الأمر 

الواق����ع، بع����د دخولها ال����ربي اإليها، 

مع ف����ارق جوهري ب����اأن وظيفة هذه 

املنطقة، التي تبّدلت من منطقة عازلة 

ملواجهة النظام ال�ش����وري اإىل منطقة 

عازلة ملواجهة الأكراد و»داع�ض«.

فعل���ى اأكراد �ش���ورية، ويف هذه 

اللحظات احلرجة، اأن ي�رشفوا النظر 

ع���ن الفيدرالي���ة اأو التق�ش���يم، لأن 

املن���اخ الإقليمي وال���دويل ل يدعم 

النف�شال، وعليهم اأن ل يثقوا بوعود 

اأمريكا لهم بال�ش���تقالل عن �شورية، 

لأن م�رشوعها اإذا ما تهياأت الظروف 

املنا�ش���بة ل���ه، هو تق�ش���يم منطقة 

ال�رشق الأو�شط، ولي�ض اإعطاء احلقوق 

ل�ش���عوبها؛ كي ت�شبح دوًل �شعيفة 

وعاج���زة عن مقاوم���ة »اإ�رشائيل« 

التي احتلت اأر�ض فل�شطني. 

هاين قا�سم

مثرية للعجب ه���ذه الَفْزعة التي 

نعي�ش���ها حت���ت م�ش���مى »حماربة 

الإره���اب«، التكفريي منه على وجه 

اخل�ش���و�ض، وهو عجب يث���ري عدداً 

م���ن الأ�ش���ئلة، منها: اأي���ن كان كل 

هوؤلء اخلرباء والُكتاب واملحا�رشين 

والتطرف  واملفكري���ن،  واملحلل���ني 

يتم���دد بيننا، ث���م يرفع راأ�ش���ه، ثم 

ي�رشبن���ا يف عقر دارنا، ثم يوا�ش���ل 

تهديده لنا كل هذه ال�شنوات؟

الدينية؟  اأين كان���ت موؤ�ش�ش���تنا 

وماذا فعلت لتح�ش���ني �ش���بابنا من 

الوقوع يف براثن الفكر املتطرف؟ وما 

هي الربامج التي نّفذتها لتح�ش���ني 

املجتم���ع عموم���ًا وال�ش���باب على 

وجه اخل�ش���و�ض �شد وباء التع�شب 

اأي���ن كان���ت جامعاتنا  والتكف���ري؟ 

عمومًا، وكليات ال�رشيعة على وجه 

اخل�ش���و�ض؟ وما هي الأن�شطة التي 

نّفذتها و�شّبت يف حت�شني املجتمع 

�ش���د وباء التط���رف والتكفري؟ واأين 

ه���ي بحوث وموؤلف���ات وحما�رشات 

اأ�شاتذتها التي كان من �شاأنها �رشُح 

�شحيِح الإ�شالم للنا�ض، وتقدمي الفكر 

التنويري لهم، لتح�ش���ينهم من لوثة 

التطرف، الذي �ش���ار تكف���رياً يذبح 

النا�ض؟

اأين كانت موؤ�ش�ش���تنا التعليمية؟ 

وم���اذا فعلت لتك���ون لديها مناهج 

ترّبي اأبناءنا على العتدال وحتميهم 

من التطرُّف؟

اأين كان اإعالمنا املرئي واملقروء 

وامل�ش���موع؟ واأين هي براجمه ذات 

امل�ش���امني الهادف���ة اإىل حت�ش���ني 

جمتمعنا وحماية �شبابنا من النزلق 

اإىل منزلقات التطرُّف والإرهاب؟ اأين 

كانت موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف 

بلدنا؟ وما هي الربامج التي نّفذتها 

لبناء احل�ش���انة الفكرية ملجتمعنا 

حلمايته من كل اللوثات الفكرية، مبا 

فيها لوثة التكفري؟

كل ه���وؤلء الذين اأ�ش���ّموا اآذاننا 

بت�رشيحاتهم  املا�شية  الفرتة  خالل 

وحما�رشاتهم حول التطرف والتكفري، 

اأين كانوا يف ال�شنوات املا�شية؟ اأين 

كنا جميعًا والتط���رف يتمدد بيننا؟ 

فه���ذا الذي نعاين من���ه مع التطرف 

والإرهاب التكفريي لي�ض وليد اليوم، 

ول وليد �ش���نة اأو �شنتني، بل هو قبل 

ذلك بكثري، ومل تكن اأحداث �ش���ورية 

اإل حمطة من حمطاته؛ يف ا�شتهداف 

اأمننا وا�شتقرارنا، ناهيك عن ع�رشات 

املح���اولت التي اأبطلته���ا الأجهزة 

الأمنية يف بالدن���ا العربية، ونظرت 

فيه���ا حماكمنا.. فلماذا مل ننتبه اإىل 

هذا ال�رشطان الذي ينت�رش يف ج�شدنا 

لنقاومه؟ وملاذا مل نتوّقف عند اأرقام 

العرب الذين ذهبوا اإىل افغان�ش���تان، 

ثم عادوا ليذهبوا اإىل البو�ش���نة، ثم 

عادوا، ثم ذهبوا اإىل �شورية والعراق، 

اإلينا ر�شائل  و�شار بع�شهم ير�ش���ل 

التهديد والوعيد؟ ومع ذلك فاإننا مل 

نحرك �شاكنًا، ومل نفعل �شيئًا لإيقاف 

تنامي مّد التع�ّشب بيننا، والذي �شار 

قادراً على اإر�ش���ال كل ه���ذه الأعداد 

املتزايدة من �شبابنا - الذين نعرف 

عنهم والذين ل نع���رف عنهم - اإىل 

�شاحة الذبح لَيقتلوا اأو ُيقتلوا؟ حتى 

اذا �شارت النريان حميطة بنا فزعنا 

فزعتنا املعتادة، ف�شار كل منا ينّظر 

دون اأن ن���رى اأثراً لذلك التنظري على 

الأر�ض، واإل فم���اذا فعلنا منذ بداية 

الأحداث يف �شورية حتى الآن لوقف 

هذا املد ال�رشطاين؟ وقد قلنا حينها 

وعقدنا  املحا�رشات،  واألقينا  الكثري، 

الكثري من الندوات وحلقات النقا�ض، 

ثم ذهب ذلك كله اأدراج الرياح، لأننا 

مل نحّول �شيئًا مما قلناه اإىل برامج 

عمل، وهو بال�ش���بط ما يجري الآن، 

والذي �ش���يقود، اإذا ما ا�شتمرينا على 

نف�ض املنوال، اإىل مزيد من اخلطر ل 

�شمح اهلل، فهل ن�ش���تيقظ قبل فوات 

الأوان، ونوؤم���ن باأن الأمر جد ل هزل 

فيه، واأن اخلطر حقيقي ل تنفع معه 

الَفْزاعات، ول تعاجله ب�شاعة الكثري 

اأ�شحابها  التي يبيعنا  الدكاكني  من 

كالمًا ينفع لكل املنا�شبات، ولكنه ل 

يعالج اأي داء؟

بالل ح�سن التل

المطالبة التركية بمنطقة 
عازلة عند الحدود السورية 
باتت متحققة بحكم األمر 

الواقع.. لكن لمواجهة 
األكراد و»داعش«

التطورات امليدانية دفعت برتكيا اإىل اإعادة العمل على املنطقة العازلة بني جرابل�س واأعزاز
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أين كنتم واإلرهاب يتمّدد بيننا؟
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نّظمت كلية الدعوة اجلامعية للدر�شات 

الإ�شالمية حفل تكرمي حَفَظة القراآن الكرمي، 

يف قاعة م�ش���جد وجممع الكلية، بح�شور 

عمي���د الكلي���ة ال�ش���يخ د. عب���د النا�رش 

جربي، وممثلي �ش���فراء اأندوني�شيا واإيران، 

وامل�شت�شار الثقايف يف �شفارة اجلمهورية 

الإ�شالمية الإيرانية د. حممد �رشيعتيمدار، 

واإداريي الكلية وعلماء دين.

بداأ الحتف���ال بتالوة عطرة من القراآن 

الكرمي، وبعدها األقى ال�شيخ اأمين الحمد 

كلمة قال فيها: بف�ش���ل اهلل وتوفيقه، منَّ 

�ش���بحانه وتعاىل على ثلة من اأبناء هذا 

ال����رشح العظيم، فحفظوا الق���راآن الكرمي 

خالل دورة التحفيظ ال�ش���نوية التي تقام 

يف هذا املجّمع، فقد اأمت الأخ برهان الدين 

م���ن اأندوني�ش���يا، والأخ حممد �ش���فا من 

اجلمهورية الإ�ش���المية الإيرانية، والأخان 

اأحم���د حمم���د واأحمد حاج���ي علي من 

�ش���ورية حفظ وتالوة القراآن الكرمي، واهلل 

ن�ش���األ اأن ينفعهم مبا حفظوا، وينفع بهم 

امل�شلمني.

بعدها األقى ال�ش���يخ د. عب���د النا�رش 

جربي كلمة اأّكد فيها على �رشورة الهتمام 

ورعاي���ة حفظة كت���اب اهلل وطلبة العلم، 

وعلى تفعيل دور الدعاة واأئمة امل�ش���اجد 

اأ�شحاب النهج املحمدي الأ�شيل، خ�شو�شًا 

يف هذه املرحلة التي ين�ش���ط فيها دعاة 

الفتنة الذين ين�رشون اأفكار الدم والقتل.

جمهوري���ة  ب���دور  �ش���ماحته  ون���ّوه 

الإ�ش���المية  واجلمهوري���ة  اأندوني�ش���يا 

الإيرانية مبا يقومان به من خدمة لالإ�شالم 

وامل�شلمني.

ويف اخلتام ُوزِّعت ال�شهادات والإجازات 

على احلَفَظة، مع هدايا تذكارية.

كلية الدعوة تخّرج دفعة جديدة 
من حفظة القرآن الكريم

ر من استمرار الفراغ والتعطيل»حركة األمة« تزور حزب الله في بيروت
ّ
»حركة التوحيد« تحذ

ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي متحدثاً

حافظو القراآن الكرمي خالل حفل تكرميهم

العالمة ال�صيخ عفيف النابل�صي م�صتقباًل ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي والوفد املرافق

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

زار وفد من »حركة الأمة« برئا�ش���ة م�شوؤول العالقات ال�شيا�شية حممد زين، قيادة حزب اهلل يف 

بريوت، لتهنئته واملباركة بذكرى النت�ش���ار ال���ذي حققته املقاومة يف 14 اآب 2006، حيث كان يف 

ا�شتقبالهم م�شوؤول بريوت عبا�ض زهر الدين، بح�شور نائب بريوت ال�شابق اأمني �رشي.

املجتمعون بحثوا اخلطوات ال�رشورية للمحافظة على وحدة ال�شف الإ�شالمي والوطني، والبتعاد 

عن كل ما من �ش���اأنه اإثارة الفنت والنق�ش���امات، موؤكدين اأهمية حت�ش���ني ال�شلم الأهلي وال�شتقرار 

الداخلي يف هذه املرحلة ال�شعبة التي متر بها منطقتنا العربية والإ�شالمية.
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اأكد العالمة ال�ش���يخ عفيف النابل�شي خالل ا�شتقباله اأمني 

عام »حركة الأمة« ال�ش���يخ د. عبد النا�رش جربي مع وفد من 

الطلبة الإيرانيني والأندوني�ش���يني، اأن »امل�ش���لمني يف حمنة 

قا�ش���ية، ب�شبب الفكر الذي ي�شت�ش���هل التكفري واإباحة الدماء 

والأعرا����ض، وي�ش���جع على العنف والكراهي���ة جتاه الآخر«، 

م�شرياً اإىل اأن »ال�شبب الأ�شا�شي ل�شتمرار الأزمات يف املنطقة 

هو النحراف عن القَيم الإ�ش���المية ال�ش���محة، والبتعاد عن 

منطق احلوار وال�شتدلل واحلكمة، واللجوء اإىل الق�رش والإلزام 

يف العقي���دة والأخالق والعالقات، وهذا اأمر ل ميكن فر�ش���ه 

بالقوة، فاإذا مل ي�شل النا�ض اإىل قناعات معينة فاإن العنف ل 

ي�ش���كل حاًل، والإجبار ل يجعل املنافق موؤمنا«، وقال: »نحن 

بحاجة اإىل مواجهة امل�رشوع التكفريي بفقه اأ�شيل، ومواجهة 

اجلماعات املتطرفة بحزم و�رشام���ة، متامًا كمواجهة احلرب 

الناعمة واخل�شنة التي ت�شّنها الوليات املتحدة الأمريكية«.

من جهته، حّذر ال�ش���يخ جربي »ال���دول التي تعاملت 

مع اإدارة ال�رش الأمريكية، كرتكيا وال�شعودية وبع�ض الدول 

اخلليجية، من اأن اأمريكا ل تريد لها خرياً، اإمنا ت�شتخدمها 

ملاآربها وم�شاحلها اخلا�ش���ة، واأداة ل�رشب البالد العربية 

والإ�شالمية وتق�شيمها ومن ثم تلفظها، كما فعلت مع عدد 

من الدول«.

واعت���رب ف�ش���يلته اأن »م���ا تتعر�ض له بع����ض الدول 

العربية والإ�شالمية، ك�ش���ورية والبحرين والعراق وليبيا، 

وحتى باك�ش���تان، هو خمطط خطري يراد من تو�ش���عته اأن 

ي�ش���مل جميع بالد امل�ش���لمني، وهذا املخطط تقف وراءه 

اأمريكا واإ�رشائيل، من اأجل ت�شكيل جمموعات واأدوات با�شم 

الإ�شالم، �شواء كان با�ش���م التكفري اأو الوهابية ال�شيا�شية 

اأو املا�ش���ونية، وه���م بذل���ك يريدون اأن ت�ش���تمر �ش���علة 

ال�شهيونية«.

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

اأمن���اء  ح���ّذر جمل����ض 

الإ�ش���المي  التوحيد  حركة 

من ا�ش���تمرار اأزم���ة الفراغ 

يف  وال�ش���لل  والتعطي���ل 

الرئا�ش���ات الث���الت الأَُول، 

احلوار  اأهمية  عل���ى  موؤكداً 

الوطن���ي، و�رشورته لإنقاذ 

و�ش���عه  من  البلد  واإخراج 

كل  وو�ش���ع  امل���اأزوم، 

اخلالفات الذاتية وامل�شالح 

اخلارجية جانبًا، وتنا�شيها 

مقابل م�شلحة الوطن الذي 

اأعيننا  اأم���ام  ينه���ار  نراه 

�شيئًا ف�شيئًا دو اأن اأن يحرّك 

اأحد �شاكنًا.

نّدد  اأخ���رى،  ناحية  من 

»احلركة«  اأمن���اء  جمل�ض 

ال�ش���هيوين  بالع���دوان 

الأخ���ري على قط���اع غزة، 

الغ���ارات  اأن  اإىل  لفت���ًا 

الدبابات  وق�شف  الوح�شية 

واملدفعية الثقلية، اإ�ش���افة 

امل�ش���تمرة  العتقالت  اإىل 

والغتي���الت والقتحامات 

الهمجية لباحات امل�ش���جد 

ل���ن  املب���ارك،  الأق�ش���ى 

الفل�شطيني  ال�ش���عب  ُتثني 

متابع���ة  ع���ن  املجاه���د 

جهاده  وم�ش���رية  املقاومة 

والتحرير،  الن����رش  حت���ى 

مهما بلغت الت�شحيات.
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ال�ضعف  البكاء لي�س دلياًل على 

كم���ا يظ���ن البع�س، لكن���ه رحمة، 

اأن الر�ضول  ونحن جميع���ًا نعل���م 

�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم قد بكى 

ف���ى اأكرث من موقف، ل���ذا، قد يبكي 

الرج���ل يف بع�س احل���االت، اإذ اإنه 

اإن�ضان ذو م�ضاعر واأحا�ضي�س، ف�«اإذا 

بك���ى الرجال فاعلم���ي اأن الهموم 

فاقت قمم اجلبال«. 

خالل هذه ال�ضطور �ضنتعرف اإىل 

اأهم االأوقات التي يبكي فيها الرجل، 

لكن قبل ذلك نورد ا�ضتطالعًا قامت 

به »الثب���ات« ملعرفة راأي الرجال 

والن�ض���اء يف بكاء الرجل، وهل هو 

�ضعف اأم قوة؟

اأواًل: اآراء الرج���ال والن�ض���اء يف 

بكاء الرجل

ي���رى بع�س الرج���ال اأن البكاء 

لي�س من �ض���َيم الرجال، واأنه يجب 

على الرج���ل اأن يكون قويًا وغليظًا 

وال يع���رف البكاء اأب���داً، مهما كان 

االأمر �ض���عبًا عليه، وبالتايل فاإنه 

ممنوع على الرجل اأن يبكي مطلقًا.

يف حني يرى بع�س الرجال اأي�ضًا 

اأن بكاء الرجل ما هو اإال رحمة، واإن 

الرجل ال يبكي الأتفه االأ�ضباب، اإمنا 

عندما يبكي يكون ذلك عن معاناة 

حقيقية واأمل حقيقي قد اأمّل به، وهذا 

اأمر ال ُينتق�س اأبداً من قدر الرجل.

بع����س الن�ض���اء ت���رى اأن بكاء 

الرجل اأم���ر غري حممود، الأن الرجل 

بالن�ضبة للمراأة هو ال�ضند واالأمان، 

وبالت���ايل ب���كاء الرجل و�ض���عفه 

يجعالها ت�ضعر اأن هذا ال�ضند اأ�ضبح 

�ضعيفًا ال ميكنها االعتماد عليه، يف 

حني ترى بع�س الن�ض���اء االأخريات 

اأن ب���كاء الرجل ما هو اإال رحمة وال 

ينتق�س من قدره اأبداً، خ�ضو�ضًا اإذا 

كان �ضبب بكاء الرجل قويًا.

ثانيًا: اأ�رسار بكاء الرجل

التى  العيون  وقت اخل�ضوع: من 

ال مت�ّض���ها الن���ار، هي ع���ني بكت 

من خ�ض���ية اهلل تعاىل، ولذلك فاإن 

اأف�ضل اأنواع البكاء الأي �ضخ�س، هو 

البكاء من خ�ضية اهلل عز وجل، وهذا 

ح���ال بع�س الرجال عند ال�ض���عور 

باخل�ض���وع ومناج���اة اخلالق جل 

وعال، قد يفي�ض���ون بالدموع، وهذا 

بالطب���ع اأمر حممود الأي �ض���خ�س، 

ولي�س الرجل فقط.

عندما يفقد �ضخ�ضًا عزيزاً عليه: 

من اأهم االأوق���ات التى يبكي فيها 

الرجل، عندما يفقد �ضخ�ض���ًا عزيزاً 

علي���ه، �ض���واء كان االأب اأو االأم اأو 

االبن اأو االأخ.. اأو غريهم.

اإذا  للظل���م:  يتعر����س  عندم���ا 

تعرّ����س الرج���ل اإىل ظلم �ض���ديد 

ومل يتمّك���ن من الدفاع عن نف�ض���ه 

اأو اإظه���ار احلقيقة فه���ذا من اأدعى 

االأ�ض���باب لبكاء الرج���ل، حيث اإن 

الظلم هو اأ�ض���واأ �ضعور قد ي�ضعر به 

اأي �ض���خ�س، خ�ضو�ضًا اإذا كان غري 

قادر على رفع هذا الظلم عن نف�ضه 

اأو اإظهار احلقيقة مثاًل، ولذلك فنجد 

اأن بع�س الرجال اأي�ضًا يعّبون عن 

م�ض���اعرهم بالبكاء عند ال�ض���عور 

بالظلم.

نتيجة �ض���غوط احلي���اة: هناك 

مقولة تق���ول: »اإذا بك���ى الرجال 

فاعل���م اأن الهم���وم فاق���ت قم���م 

اجلب���ال«، وهي مقولة �ض���حيحة، 

حي���ث اإنه عندم���ا يتعر�س الرجل 

اإىل �ضغط احلياة وتتزايد ال�ضغوط 

عليه، �ضواء من املنزل اأو اأمر االأ�رسة 

اأو كان ذلك بخ�ض���و�س  والعائلة، 

العمل، فهو ال يجد متنف�ض���ًا ينف�س 

به عن نف�ضه �ضوى من خالل البكاء 

يف معظم االأحيان.

ال يبك���ي الرج���ل اأم���ام املراأة: 

عندم���ا ي�ض���عف الرج���ل وال يجد 

البكاء، فهو  اأمامه �ض���بياًل �ض���وى 

يبذل ق�ض���ارى جهده حتى يخفي 

دموعه ع���ن زوجت���ه واأوالده، الأن 

الرجل يح���ب دائم���ًا اأن يظهر يف 

�ض���ورة ال�ض���ند وامللج���اأ لزوجته 

واأوالده، لذل���ك فهو ال يحب مطلقًا 

اأن يبكي اأمام الزوجة واالأبناء، وقد 

يبك���ي الرجل عندما يجل�س وحده، 

وعندم���ا يريد اأن يبكي فاإنه يذهب 

اإىل مكان ال يراه فيه اأحد يف معظم 

االأحيان.

عند ال�ض���عور بالن���دم: من اأهم 

املواقف اأي�ض���ًا، عندما يت�رسّع يف 

اأمر ما اأو يتخذ قراراً ب�ضكل �رسيع، 

اأو ي�رسّ على راأي ما، ثم يكت�ض���ف 

خط���اأه، وبالتايل ي�ض���عر بالندم، 

وال�ضعور بالندم هو �ضعور قاتل ال 

ميكن الأي �ضخ�س حتّمله، خ�ضو�ضًا 

اإذا ت�ض���ّبب بحدوث م�ضكلة كبرية، 

ولذلك بع����س الرجال يعّبون عن 

�ضعورهم بالندم من خالل البكاء.

عند الفرحة: بع�س االأ�ض���خا�س 

ال يتمالكون اأنف�ض���هم عند الفرحة، 

�ضواء النجاح اأو االإجناب اأو الزواج.. 

وبالتايل بع�س الرجال يعّبون عن 

فرحتهم من خالل الدموع، وهذا اأمر 

نادر يف الرجل، حي���ث اإن الرجال 

يحبون دائمًا البحث عن طرق اأخرى 

للتعبري عن الفرحة غري البكاء.

�رسخ���ة احلي���اة االأوىل: بع�س 

الرجال ال يبكون مهما كلفهم االأمر، 

بل يف�ّضلون التعبري عن حزنهم من 

خالل احلديث اأو الع�ضبية اأو غريها 

من االأمور، والبكاء بالن�ض���بة اإليهم 

خيار غ���ري مطروح، وبالتايل تكون 

املرّة الوحيدة التي يبكي فيها هذا 

الرج���ل هو �رسخة احلي���اة االأوىل 

فقط.

رمي اخلياط

متى يبكى الرجل؟

يلف���ت خباء االإتيكي���ت اإىل �رسورة 

عدم ارتداء النظارة يف االأماكن املغلقة، 

كداخل اأماكن العمل، اأو خالل املنا�ضبات 

الر�ضمية، م�ض���ّددين على �رسورة خلع 

النظ���ارات ال�ضم�ض���ية عن���د احلوار مع 

االآخرين، ملنع حجب التوا�ضل الب�رسي 

بني ال�ضخ�ض���ني، خ�ضو�ضًا اأن التوا�ضل 

بالعينني هام و����رسوري، علمًا اأن ذلك 

يطبَّق اأي�ض���ًا عند امل�ضافحة والتعارف، 

فال ي�ضح اأن ت�ضتخدم النظارة ال�ضم�ضية 

كمراآة، خ�ضو�ضًا اأمام االآخرين، الأن هذه 

احلركة ت�ضّتت انتباه املحيط، م�ضّددين 

على �رسورة االنتباه حيال عدم و�ض���ع 

اأطراف النظارات ال�ضم�ض���ية داخل الفم، 

فهذا الت�رسّف يفقدك رقّيك.

ويدعو اخت�ضا�ضيو االإتيكيت اإىل عدم 

ال�ضم�ضية كاأك�ض�ضوار،  ا�ضتخدام النظارة 

�ض���واء من خالل و�ض���عها على ال�ضعر، 

اأو تعلقيها يف مالب�ض���ك، كما اأنه يجب 

االهتمام بالنظارة ال�ضم�ضية، من خالل 

اإىل  تنظيفها ب�ض���كل دوري ودائم، نظراً 

كونه���ا تعك����س نظافتك ال�ضخ�ض���ية، 

م�ضريين اإىل اأنه ال مُيكنك و�ضع النظارة 

ال�ضم�ض���ية على الطاولة، فلي�س مقبواًل 

اأن ت�ض���عي اأغرا�ض���ك ال�ضخ�ضية على 

الطاولة، بل عليك و�ض���عها يف علبتها 

اخلا�ضة، فور نزعها عن وجهك.

ويك�ض���ف خ���باء االإتيكي���ت اأن من 

ذ و�ض���ع النظارات ال�ضم�ضية ذات  امُلحبَّ

بالن�ض���بة  الفاحتة، خ�ضو�ض���ًا  االألوان 

اإىل ال�ض���يدات اللواتي تقّدمن يف ال�ضن، 

الفت���ني اإىل اأن االأل���وان التي ُتعتمد يف 

املنا�ض���بات الر�ض���مية هي االأ�ض���ود اأو 

الكحلي، دون اأن تن�ض���ي �رسورة اختيار 

النظارة ال�ضم�ض���ية التي تنا�ض���ب �ضكل 

وجهك وتالئم �ضنّك.

َفن%اإلتيكيت
أصول ارتداء النظارات

البداية تكون منذ اللحظات االأوىل لوالدة 

الطفل؛ من خالل تلقني الطفل كلمة التوحيد 

باالأذان يف اأذنه اليمن���ى، واالإقامة يف اأذنه 

الي�رسى. يق���ول االإمام الغ���زايل رحمه اهلل: 

»ال�ض���بي اأمانة عند والديه، وقلبه الطاهر 

جوهرة نف�ضية �ضاذجة، خالية من كل نق�س 

و�ض���ورة، وهو قابل لكل ما ُنق�س، ومائل اإىل 

كل ما ميال اإليه، فاإن ُعوِّد اخلري وعلّمه، ن�ضاأ 

عليه، و�ض���عد يف الدنيا واالآخرة، و�ض���اركه 

يف ثواب���ه اأبواه، وكل معلم له وموؤدب.. واإن 

ُعوِّد ال�رس واأهمل اإهمال البهائم، �ضقي وهلك، 

وكان ال���وزر يف رقبة القّي���م عليه والوايل 

له..«

لقد �رسع االإ�ضالم للمولود االأذان يف اأذنه 

اليمن���ى، واالإقام���ة يف اأذن���ه الي�رسى حني 

الوالدة مبا�رسة، حتى يكون اأول �ضيء يلّقن 

له ويلقى يف �ض���معه اأعذب الكالم واأطيبه، 

وهو ذكر اهلل تعاىل، و�رس ذلك اأن يكون اأول ما 

يقرع �ضمع املولود كلمات االأذان املت�ضمنة 

لكلمة التوحيد وال�ض���هادة التي هي اأول ما 

يدخل بها االإن�ضان لهذا الدين.

تثبيت اعتقادهم بوحدانية اهلل، وتر�ضيخ 

ح���ب اهلل تعاىل يف قلوبهم: الطفل يتقُن اأوَل 

ما يتقن التعلَق واحلب، ولذلك فاإن احلر�س 

على غر����س حمبة اهلل يف نفو����س اأطفالنا 

اأ�ضا�س لتوحيده �ض���بحانه، فقد ُجبل الطفل 

على التعلق وحب من اأح�ضن اإليه، فاإذا عرف 

الطف���ل اأن خالقه هو اهلل، واأن رازقه هو اهلل، 

واأن الذي يطعمه وي�ضقيه هو اهلل.. ازداد حبًا 

به، وبحّب الطفل للخالق يحّب كالمه )القراآن 

الكرمي(، و�رسائعه واالأخالق التي يرت�ض���يها 

لعب���اده، ويف نف�س الوقت نغر�س يف نفو�س 

اأطفالن���ا تنزيه اهلل عن ال����رسكاء، معرتفني 

بوحدانيته، مقرّين له بجميع �ضفات الكمال 

التي و�ض���ف بها نف�ضه، اأو و�ضفه بها ر�ضول 

اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات بسيطة لترسيخ العقيدة )1/3(
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ُيعّد اأم���راً عاديًا روؤي���ة رجل كبري 

يف العمر قد خط ال�ض���يب �ضعره، لكن 

ما نالحظه ه���ذه االأيام روؤية كثري من 

ال�ضباب قد ظهر ال�ضعر االأبي�س ليك�ضو 

�ضعر روؤو�ضهم وحلاهم.. ُترى هل هناك 

حقًا اأغذية ت�ض���اعد على عالج م�ضكلة 

�ضيب ال�ضباب، اأو التخفيف من ال�ضيب 

وتاأخري ظهوره؟

ال يوجد ع���الج نهائي لل�ض���يب، 

وعندما تبداأ عملية ال�ض���يب فال ميكن 

اإع���ادة اللون اإىل ال�ض���عر مرة اأخرى، 

لكن م���ن املمك���ن االإبط���اء بعملية 

ال�ض���يب اأو تاأخ���ري حدوثه، وذلك يف 

حالة ال�ض���يب املبّكر فق���ط، ويكون 

ذلك بال�ض���عي لتجنُّب االأ�ضباب التي 

ت���وؤدي اإىل ح���دوث ال�ض���يب املبّكر، 

والع���الج املبّكر له���ا، وميكن تغطية 

ال�ض���عر االأبي�س بال�ضبغة اأو احلناء، 

اأو االعتم���اد على الزيوت واملغذيات 

على ال�ض���عر، كما ميكن الرتكيز على 

تناول بع����س االأطعم���ة التي توؤخر 

ظهور ال�ضيب.

اإذاً، اأ�ض���بح باإمكان���ك اليوم تفادي 

هذه امل�ض���كلة بطريقة طبيعّية، اإذ اإّن 

بع�س الفيتامينات واملعادن املوجودة 

يف وجباتنا اليومّية تقي من ال�ض���يب، 

ومن اأبرز هذه االأطعمة:

بالفيتامينات  غن���ي  البوك���ويل: 

اإىل  اإ�ض���افة   ،»B12«و  »B6«و  »B«

حم�س الفوليك، الذي ي�ضاعد على منّو 

ال�ضعر وتقوية فروة الراأ�س.

اجلوز: منتج ملادة امليالنني، التي 

حتافظ على ل���ون ال�ض���عر الطبيعي، 

اإ�ضافة اإىل اأّنه مليء بالنحا�س.

االأطعمة البحرّية: هي غنية بالزنك 

الذي يحمي ال�ضعر، اإ�ضافة اإىل احتوائها 

على »االأوميغا 3«، التي متنع تق�ّضف 

ال�ض���عر، كما تقّوي خ�ضله، وهنا ننّوه 

بال�ض���لمون، فمن املعروف اأنه من اأهم 

املاأكوالت البحرية ملكافحة ال�ض���يب، 

كونه م�ضدراً طبيعيًا لل�»�ضيلينيوم«، 

الذي ينّظم اإنتاج الهرمون، الذي يوؤدي 

بدوره اإىل املحافظة على اللون االأ�ضود 

يف �ضعرك.

الدج���اج: يحتوي عل���ى الفيتامني 

»B12«، ال���ذي يحم���ي لون ال�ض���عر 

الطبيعي، ويقي من ظهور ال�ضيب.

احلب���وب الكامل���ة: تزّود ال�ض���عر 

بفيتامين���ات املجموع���ة »ب«، التي 

ُتعتب هامة جداً لتاأمني �ضحة ال�ضعر.

حبوب وبذور دّوار ال�ضم�س: حتتوي 

عل���ى كمية عالية م���ن املعادن التي 

تلعب دوراً هامًا يف اأداء اجل�ضم ال�ضليم، 

وت�ض���اعد هذه املعادن اأي�ضًا يف اإنتاج 

»امليالنني«،  حمت���وى  على  واالإبقاء 

ف���اإذا مت تخفي�س املحتوى املعدين اأو 

حت���ى حمتوى النحا�س، ميكن لذلك اأن 

يحّول �ضعرك للون االأبي�س.

اجل���زر: غني مبادة بيت���ا كاروتني 

الت���ي يحّولها اجل�ض���م اإىل الفيتامني 

»اأ«، الهام جداً لي�س للنظر وح�ض���ب، 

بل لل�ضعر اأي�ضًا.

بفيتام���ني  غني���ة  ال�ض���بانخ: 

»بيوتني«، الذي ي�ض���ارك يف عمليات 

حيوية اأ�ضا�ض���ية يف اجل�ضم، خ�ضو�ضًا 

يف ما يتعلق بالده���ون التي يفرزها 

اجللد وفروة الراأ�س.

اخل�ضار الورقية الداكنة اللون: مثل 

اخل�س وامللوخي���ة واجلرجري وغريها، 

فهي غني���ة بالفيتامني���ات واملعادن 

التي ت�ض���اهم يف اإنتاج املادة الزيتية 

من قبل ب�ضالت ال�ضعر.

ال�ضوكوال: ت�ض���اعد على منع ظهور 

ال�ضعر االأبي�س، لغناها ب�ضكل طبيعى 

بالنحا����س، ومن املعروف اأن النحا�س 

ينت���ج »امليالنني« فى ال�ض���عر، ومن 

املعروف اأن خالي���ا »امليالنني« هي 

امل�ضوؤولة عن اإنتاج اللون يف ال�ضعر.

منتجات االألب���ان: منتجات االألبان 

بفيتام���ني »ب«، خ�ضو�ض���ًا  غني���ة 

اإنتاج  »ب6« و»ب12« التي تن�ّض���ط 

خاليا الدم احلم���راء، ما يعزّز اإمدادات 

االأوك�ض���جني واملواد املغذي���ة لفروة 

الراأ�س.

الكاري: لها خا�ض���ية توفري  اأوراق 

ق���وة اإىل جذور ال�ض���عر، ب�رسف النظر 

عن اإ�ض���افة اأوراق ال���كاري اإىل النظام 

الغذائ���ي من عدم���ه، ميكن اأي�ض���ًا اأن 

تغلى هذه االأوراق يف زيت جوز الهند، 

ل�ضنع عالج منزيل لل�ضعر، وهو من�ّضط 

�ضعر ممتاز لتحفيز منو ال�ضعر وزيادة 

�ضبغة ال�ضعر.

الغني���ة  االأطعم���ة  م���ن  االإكث���ار 

مث���ل:  »ب9«،  الفولي���ك  بحم����س 

الداكنة  الورقية  واخل�رسوات  الهليون، 

وفواك���ه  وال�ض���بانخ،  كامللوخي���ة 

احلم�ض���يات، والبقوليات، واالأفوكادو، 

واملك����رسات،  والب���ذور  وامللف���وف، 

والقرنبيط، وال�ضمندر، والكراث.

4 -ن�ضف قارب / ن�ضف اأر�ضل
5 -م�رسحية �ضيا�ضية قدمها دريد حلام

6 -هوادة / ن�ضف نا�ضط
7 -مدينة اأ�ضبانية يف اأفريقيا حماطة باأرا�س 

مغربية / يقرتب كثريا يف القيمة اأو العدد

8 -خلف )بالعامية( / منا�ض���بة تعود ب�ضكل 
م�ضتمر / ن�ضف راجع

9 -رئي�س اأميكي �ض���ابق ا�ض���تهر بف�ض���يحة 
لون�ضكي

10 -مدين���ة ترفيهية امريكي���ة كبرية منها 
ن�ضخة يف فرن�ضا

ع��م���ودي

1 -ق���ارن يف احلجم لريى م���دى التطابق / 
�ضقوط

2 -جعل االآخر �رسيكا / نظام نقل الر�ضائل
3 -م�ض���اركة يف االأفكار حول مو�ضوع ما / 

ما بعده.

4 -جمم���وع احتياجات املكت���ب من الورق 
واالأقالم وغري ذلك / حرفان من كلمة )كزبرة(.

5 -ن�ض���ف مركز / و�ضع ال�ض���يء يف الركن 
ومبعنى اعتمد عليه
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كاريكاتير

غريبة،  دعوى  م�رص يف  الأ�رصة يف  تنظر حمكمة 

حيث طلبت زوجة اخللع من زوجها واتهمته باإطعامها 

حلم احلمري مدة 3 �سنوات دون اأن تدري، من اأجل توفري 

اأن  مدعية  بامل�سادفة،  الأم��ر  اكت�سفت  وقد  النفقات، 

زوجها يحرمها من جميع حقوقها ب�سبب بخله ال�سديد، 

تاأمني  اأج��ل  من  والتوفري  بالقت�ساد  اإياها  مطالبًا 

م�ستقبلهما.

باأن  املحكمة  اأم��ام  اأقوالها  يف  الزوجة  واأف��ادت 

كان  بل  بخياًل،  يكن  مل  تقّدم خلطبتها  عندما  زوجها 

�سخيًا و�سديد الكرم، ولذا وافقت على الرتباط به، بل 

كان مفرطًا يف تقدمي الهدايا لها ولأ�رصتها، لكن عقب 

الزواج تغرّيت معاملته لها واأ�سبح �سديد البخل، حيث 

كان يطالبها بالتوفري وعدم طلب �رصاء اأي م�ستلزمات 

اأنه كان  القت�ساد، حتى  غري �رصورية للمنزل، بحجة 

يخلط اللنب باملاء لتوفري النفقات.

طعامهما  اأن  املحكمة  اأمام  الزوجة  وتابعت 

الدائم كان الفول والفالفل والعد�س، وعندما طالبته 

ب�رصاء حلم وافق بعد �سغط، وظل يقدم لها اللحم 

لتاأكله وحدها، راف�سًا اأن يتناول منه �سيئًا، بحجة 

اأنه ل يحّبه، واأنه يف�سل البقوليات عنه.

وعن اكت�سافها لالأمر اأو�سحت الزوجة اأنه بعد 

اأن مّت القب�س على اللحام الذي ي�سرتي منه زوجها 

تقدميه  هو  عليه  القب�س  �سبب  اأن  علمت  اللحم، 

حلم احلمري لزبائنه، م�سيفة اأنها ت�سعر باحل�رصة 

والندم على قرار الرتباط منه، ولذلك تطلب اخللع 

لل�رصر.

من املوؤمل اأحيانًا اكت�ساف بع�س احلقائق التي قد 

تقلب حياة الفرد راأ�سًا على عقب، لتهّب رياح التغيري 

من  ثقياًل  حماًل  املا�سي  وي�سبح  احلا�رص،  على  ق�رصاً 

الكذب واخلداع.

»ليون  ��ني  ال��ك��ن��ديَّ م��ع  بالفعل  ح��دث  م��ا  ه��ذا 

 40 بعد  اكت�سفا  حيث  تيت«،  و»ديفيد  �سوان�سون« 

لي�ست  هي  اأ�رصة  يف  عا�س  منهما  واحد  كل  اأن  عامًا 

اأ�رصته الفعلية التي تربطه بها رابطة الدم، لتكون هذه 

اأنهما  �سيما  ل  كليهما،  على  الوطاأة  �سديدة  احلقيقة 

�سديقان منذ فرتة طويلة.

»ليون  ُولد  حيث   ،1975 عام  اإىل  تعود  احلادثة 

الثاين مب�ست�سفى »نورواي  31 كانون  �سوان�سون »يف 

بعده  تيت«  »ديفيد  ُول��د  بينما  اأن��دي��ان«،  هاو�س 

لكن  ذاته،  امل�ست�سفى  ويف  �سباط،   3 اأيام؛ يف  بثالثة 

ا�ستبدالهما باخلطاأ يف امل�ست�سفى، وا�سطحبت كل  مت 

عائلة »البن اخلطاأ«.

وبعد 40 عامًا اكت�سفت العائلتان ما حدث معهما، 

واأن كل واحدة منها قامت برتبية ابن العائلة الأخرى، 

علمهما  فور  واحل��رية  الغ�سب  من  مزيجًا  اأوج��د  ما 

.»DNA« باحلقيقة بعد اإجراء فح�س

أطعم زوجته لحم حمير مدة 3 سنوات

بعد 40 عامًا.. اكتشفا استبدالهما بالخطأ في مشفى التوليد


