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ح اقتصاديًا وعسكريًا.. 
ّ
حلف أعداء سورية يترن

وخط دمشق – القاهرة إلى الواجهة

أمام االنهيارات الكبرى في الواقع العربي الُمّر
هل تقوم رؤية جديدة ألمن قومي استراتيجي؟

المقاومة تحمي وجود األّمة

FRIDAY 21 OCTOBER - 2016 
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رئي�س  اإعــان  يــوؤدي  اأن  »م�شتقبلية« خ�شية من  قيادات  اأبــدت 

»تيار امل�شتقبل« �شعد احلريري تبّنيه تر�شيح العماد مي�شال عون 

لرئا�شة اجلمهورية، اإىل »يوم غ�شب« �شعبي؛ على غرار ما ح�شل 

يف طرابل�س بعد تكليف الرئي�س جنيب ميقاتي ت�شكيل احلكومة 

اجلديدة يف اأواخر �شهر كانون الثاين عام 2011.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تخوُّف من »يوم غضب«

الظروف تدفع الحريري للمقامرة.. حتى اإلفالس

معركة الموصل.. والتدخالت اإلقليمية

اليمن يهزم السعودية.. 
ل أميركا؟

ّ
فهل تتدخ

أمين حطيط: السعودية 
ر البديل عنها

ُّ
ب مع توف

َ
ستعاق
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انسحاب »داعش«
إلى سورية..

لالستنزاف أو للتقسيم؟
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ّ
شكرًا لكل المطمئن

خالل جول���ة دعوية على عدد من ال���دول الأفريقية، 

حيث اأج���رى لقاءات ومباحثات مع ع���دد من م�سوؤويل 

املراك���ز واجلمعيات واملوؤ�س�س���ات الإ�سالمية، ومراجع 

دينية، تعرّ�ض عمي���د كلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات 

الإ�سالمية، اأمني عام حركة الأمة �سماحة ال�سيخ د. عبد 

النا�رص جربي، لعار�ض �سحي ا�ستدعى نقله اإىل لبنان.

اأمام هذا الطارئ ال�سحي، تتقدم اأُ�رصة �سماحته، وحركة 

الأمة، وجريدة »الثبات«، ولقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات 

الإ�سالمية، وكلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية، 

وجميع املوؤ�س�س���ات الإعالمية والثقافية والفكرية التي 

يرعاه���ا وي�رصف عليها �سماحت���ه، باأ�سمى اآيات ال�سكر 

والتقدير والمتنان والعرفان، ل�سماحة الإمام القائد اآية 

اهلل العظم���ى ال�سيد علي خامنئ���ي، واأمني عام املجمع 

العاملي لأهل البيت �سماحة ال�سيخ حممد ح�سن اأخرتي، 

واأمني عام ح���زب اهلل �سماحة ال�سي���د ح�سن ن�رص اهلل، 

ورئي�ض الهيئ���ة الإدارية يف جتم���ع العلماء امل�سلمني 

�سماحة ال�سيخ د. ح�سان عب���د اهلل، وال�سفراء واجلالية 

اللبناني���ة يف اأبيدجان وال�سنغال ومايل، على الهتمام 

البال���غ الذي بذلوه، واملتابعة الدقيقة التي اأجروها من 

اأج���ل توفري كل ما يلزم؛ من جتهيز طائرة طبية خا�سة، 

وطاقم طبي �سهر وتابع احلالة ال�سحية ل�سماحة ال�سيخ 

ج���ربي، ونقله باأ����رصع ما ميكن من م���ايل اإىل بريوت، 

ملتابعة العالج والعناية الطبية الالزمة واملرّكزة.

كما ت�سك���ر عائلة ال�سيخ ج���ربي واملوؤ�س�سات التي 

يرعاه���ا، كل م���ن زار اأو ات�سل مطمئن���ًا، وعلى راأ�سهم 

�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية؛ ال�سيخ عبد اللطيف 

دريان، و�سع���ادة �سفري اجلمهورية الإ�سالمية يف بريوت 

الأ�ست���اذ حمم���د فتحعل���ي، ورئي�ض الحت���اد العاملي 

لعلماء املقاومة �سماحة ال�سي���خ ماهر حمود، وجميع 

والدبلوما�سيني،  ال�سيا�سي���ني  وامل�سوؤول���ني  العلم���اء 

والقادة الأمنيني، وروؤ�س���اء الأحزاب اللبنانية والعربية 

والإ�سالمي���ة وقادة الف�سائ���ل الفل�سطينية.. فاحلمد هلل 

ال���ذي ل ُيحمد على مك���روه �سواه، ولنا ق���دوة ح�سنة 

بالأنبياء وال�ساحل���ني الذين ابتالهم رب الرحمة، فكان 

َرفعًا يف الدرجات وتعظيمًا لالأجر.

يا رب

ينم���و الطهر يف عينيه، وين���زرع الربيع من اأحداقه، 

ولالآمال درب ووعد واخرتاق ل�سكون امل�ستحيل..

دعاوؤن���ا ونح���ن يف عا�سفة الأمل والأم���ل.. ربنا ُمّن 

على �سيخن���ا ومعلّمنا �سحة وهن���اء و�سالمًا، وعودة 

اإلين���ا �ساملًا معافى.. اإنك �سمي���ع جميب.. لنوا�سل معه 

وباإ�رصافه رحل���ة املطر والعطاء، وانبعاث �سنابل اخلري 

عل���ى بيادر العطاء واملحب���ة والت�سامح، لتمتّد �سخاء، 

وت�ستمر م�سرية البذار ودورة العطاء والنور من اأجل خري 

النا�ض والأمة.

في���ا رب علي���ك توّكلنا، وبك ن�ستع���ني، يا رحمن يا 

رحيم، اإنك ال�سميع املجيب.

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

الكل ينتظر من الرئي�ض �سعد احلريري 

اأن »يب���قَّ البح�س���ة«، واأن ينطق بكلمة 

»�سولد« على طاولة ت�سهد »لعبة قمار« 

هو اخلا�رص الأكرب فيه���ا، مبجرد اأن يعلن 

دعمه تر�سيح العماد مي�سال عون لرئا�سة 

اجلمهوري���ة، ويبدو اأن الكل »مرتاح على 

و�سعه« با�ستثناء احلري���ري، الذي رموا 

عل���ى اأكتافه م���ا لي�ض له ق���درة عليه، 

خ�سو�س���ًا بعد اأن ا�ستبق الرئي�ض بري اأي 

اإع���الن عن حتالف بني ع���ون واحلريري، 

باأنه »موجه �سد الوحدة ال�سيعية، وهذا 

ما ل���ن ن�سمح به، و�سنك���ون يف �سفوف 

املعار�سة«.

والنائ���ب �سليمان فرجني���ة الذي غرّد 

على تويرت بلعبة �سي���ارة برتقالية على 

الرمي���وت كونرتول، يتحّك���م بها ويتعّمد 

�سدمها باجل���دران.. اأرادها رمب���ا ر�سالة 

اإىل الزعيم »الربتق���ايل« وجمهوره، رغم 

اأن فرجني���ة اأخطاأ عندما ظ���ّن اأن طائرة 

اإمرباطور النفط جيلبري �ساغوري �ستو�سله 

اإىل بعبدا، فغ���رق يف الرهان واأغرق معه 

الرئي����ض احلري���ري يف بح���رية بن�سعي، 

واأح���رج اأي�س���ًا الرئي�ض ب���ري، الذي لن 

ي�ستطيع ال�سري به مر�سحًا حتى النهاية.

واإذا كان���ت تغريدة »�سيارة فرجنية« 

قد ج���اءت نكت���ة غ���ري م�ست�ساغة لدى 

البع�ض، فاإن تغريدة النائب وليد جنبالط 

بقوله عرب توي���رت »اأتت كلمة ال�رص يبدو، 

قة، لأن  اهلل ي�س���رت..«، هي اأي�سًا غ���ري موفَّ

النا�ض مل يعد لديها اجَلَلد على التب�سري، 

خ�سو�س���ًا اأن »رادار« ولي���د بك مل يعد 

»�سغاًل« كم���ا يف ال�ساب���ق، ولي�ض يف 

جعبت���ه من معلومات اأك���ر مما ميلك اأي 

متاب���ع للتط���ورات التي حتك���م الو�سع 

اللبناين، �سيم���ا اأن جنبالط كان اأول من 

نعى احلال���ة التي و�سل اإليه���ا الرئي�ض 

احلريري، �سواء يف العالقة مع ال�سعودية، 

اأو م���ع احللف���اء واخل�س���وم يف الداخل 

اللبناين.

اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، فاإن الأم���ور داخل 

»تيار امل�ستقبل« بلغ���ت حدود الفلتان، 

والرئي����ض ال�سنيورة ا�ستبق قرار احلريري 

بدع���م عون وق���ال: »�سنون���وة واحدة ل 

ت�سنع الربيع«، بينما جاء تعليق النائب 

اأحمد فتف���ت وا�سحًا ب�سلبّيته جتاه عون، 

وقال ما معناه اإن خطاب ذكرى 13 ت�رصين 

املعتدل اللهج���ة لدى اجلرنال، كان يجب 

اأن يح�سل من���ذ �سنوات.. والعتدال حاليًا 

مل يعد مفيداً.

قد تك���ون اجلزئية التي تن���اول فيها 

ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل املو�سوع الرئا�سي، 

يف كلمت���ه بذكرى عا�س���وراء، هي الأكر 

م�سداقي���ة وواقعية، حي���ث اأّكد �سماحته 

ثواب���ت ح���زب اهلل واإ����رصاره على دعم 

العماد عون دون �س���واه، لكن ال�سيد ربط 

امل�ساألة بالتفاهمات مع الفرقاء الآخرين، 

فاعترب البع�ض اأن »�سلة عني التينة« هي 

التفاهمات املطلوبة لإي�سال العماد  اأبرز 

عون اإىل بعب���دا، وتنا�سوا رمبا اأن مفتاح 

بعبدا انتخابيًا هو بيد الرئي�ض احلريري، 

ومفتاح »�رصاي احلريري« يف ال�ساحية، 

ويجب على احلريري احل�س���ور �سخ�سيًا 

اإىل ال�ساحية ليت�سلّم »عاّلقة املفاتيح« 

كامل���ة، والدخ���ول اإىل ال�ساحية له ثمن 

�سيا�س���ي ل ي�ستطيع احلريري دفعه، لأنه 

�سيكون على ح�ساب ما بقي له من هيبة 

على نواب »تي���ار امل�ستقبل«، وعلى من 

ني،  بقي له من منا�رصين يف ال�سارع ال�سُّ

خ�سو�سًا يف »عكار املرعبي وال�ساهر«، 

اأو »طرابل�ض اأ����رصف ريفي«، التي رفعت 

يافط���ات معار�سة لو�سول ع���ون اأقل ما 

يقال فيها اإنها ُم�سينة.

ومبا اأن »طبخ���ة البح�ض« الرئا�سية 

ق���د ن�سج���ت، لأن لبن���ان دخ���ل مرحلة 

املهلة الد�ستوري���ة لالنتخابات النيابية 

الواقع���ة حتم���ًا يف الربي���ع املقبل، ما 

يعني اعتبار احلكومة احلالية م�ستقيلة، 

واحلاجة �رصورية لنتخاب رئي�ض لإجراء 

ا�ست�س���ارات وتكلي���ف رئي����ض لت�سكي���ل 

حكومة، فاإن التفاوؤل ي�سود اأجواء الرابية، 

والعم���اد عون �سبق ل���ه اأن تبلّ���غ قرار 

احلريري بدع���م تر�سيحه، وم���ا ينتظره 

اجل���رنال هو الإع���الن الر�سم���ي عن هذا 

الإخ���راج املنا�سب لرئي�ض  القرار، ويرتك 

»امل�ستقب���ل«، وفق م���ا مت التفاق عليه 

بني اجلانبني، لكن ه���ذه الأمور جميعها 

ح�سلت قبل الت�رصي���ح احلا�سم للرئي�ض 

بري، والذي ل ميي���ل لتاأييد العماد عون، 

ولو اأنه اأي�سًا �سيتخلى عن فرجنية.

واإذا كان اأح���د ال�سيناريوهات املطروحة 

لتاأييد عون، اأن يق���وم اجلرنال بزيارة عني 

التينة و�سائر الق���وى امُلعاِر�سة لرت�سيحه، 

فاإن الوقت الذي يف�سلنا عن 31 ت�رصين الأول 

قًا، و�سفر الرئي����ض بري اإىل اأوروبا  بات �سيِّ

واحتمال عودته قبل يومني من موعد جل�سة 

النتخاب، يوؤكدِّ اأن ل جمال لإحياء تفاهمات 

بهذه ال�رصعة، واأي خي���ار �سيتَّخذه الرئي�ض 

احلريري �سيكون خا�رصاً، خ�سو�سًا اإذا اختار 

ت�سمية العماد عون للرئا�سة بهدف و�سوله 

هو اإىل ال�رصاي، لتبداأ العرقلة التي �ست�سهدها 

الت�سكيلة احلكومية التي �ستواكب عهداً بداأ 

بزواج الإكراه ومتَّت مباركته ب�»اآيات« من 

»الإبراء امل�ستحي���ل«، وُتعَلن خالله براءة 

عل���ي بابا والأربعني حرام���ي، يف دولة لن 

يجد فيها مي�سال عون الكثري من الأوادم.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الظروف تدفع الحريري للمقامرة.. حتى اإلفالس

الوقت المتبقي لـ31 تشرين 
األول بات ضيقًا فال مجال 

إلحياء التفاهمات.. 
وأي خيار سيتخذه الحريري 

سيكون خاسرًا

النائب وليد جنبالط كان اأول من نعى احلالة التي و�سل اإليها الرئي�س �سعد احلريري

) العدد 422(  اجلمعة - ـ 21 ت�رشين الأول - 2016



همسات

¡ متديد تقني
راأت مراج����ع قانونية ود�ستوري����ة اأن لبنان دخل 

فع����اًل يف ا�ستحقاق اإج����راء النتخابات النيابية، 

التي مل يع����د يف�سلنا عنها �س����وى �سبعة اأ�سهر، 

وهنا لفت����ت م�سادر متابعة اإىل ما بداأ يخرج من 

مواقف، واإن كانت خجولة، حول احتمال التمديد 

للمجل�����ض النيابي مدة عام، حتت عنوان »متديد 

تقني«.

¡ جل�سة 31 ت�رصين الأول
توّقع��ت م�س��ادر مطلع��ة �أال ت�سهد جل�س��ة 31 ت�رشين 

�الأول �نتخ��اب رئي���س للجمهوري��ة، مبدي��ة يف ذ�ت 

�لوق��ت خ�سي��ة م��ن »�أالعي��ب« �سيا�سية تقل��ب �الأمور 

�لرئا�سي��ة ر�أ�سًا على عقب، مما ُيدخل �لبلد يف جمهول 

مل يكن يف �حل�سبان.

¡ التفاق اأوًل
قّدم م�سوؤول �سيا�سي فاع���ل عر�سًا لأحد املرتّب�سني 

برئا�س���ة اجلمهوري���ة؛ اأن تكون ل���ه كلمة هامة يف 

ت�سكي���ل احلكومة املقبلة، مقاب���ل ت�سهيل انتخابات 

الرئا�سة، ف�ساأل: من ال�سامن للحكومة؟ ومن ي�سّكلها؟

¡ الِع�سّي ال�سعودية
ق��ال زعيم حزب ميين��ي �إن �ل�سعودية مل ُتبِد �أي جّدية 

للم�ساهمة يف �إجناز �ال�ستحقاق �لرئا�سي، بل ما تز�ل 

 يف �لعجلة و�أمامها«.
ّ
»ت�سع �لع�سي

¡ اأ�سا�ض العلة
قال ممثل اأح���د الأجنحة يف »تي���ار امل�ستقبل« اإن 

عدم ا�سطالح الأمور داخل »التيار« مرّده اإىل »التلم 

الأعوج«.

¡ تخلٍّ تدريجي
عّل��ق م�ست�سار �سابق لدى �لرئي���س رفيق �حلريري 

على عدم ��ستقب��ال �مل�سوؤولني �ل�سعوديني للنائب 

�سع��د �حلريري، بالرغ��م من �النتظ��ار �لطويل يف 

�ل�سعودي��ة، ولو �سكلي��ًا الأخذ �سورة، ب��اأن �لتخلي 

يكون تدريجيًا.

¡ �سياع »14 اآذار«
رّد املتابع����ون �سياع ما تبّقى م����ن الذين كانوا 

راأ�����ض احلرب����ة يف »14 اآذار« يف حتديد مواقفهم 

من تر�سي����ح العماد مي�سال ع����ون للرئا�سة، بني 

الندف����اع يف تاأييد الرت�سي����ح اأو موا�سلة العمل 

بالتبليغ����ات ال�سابقة القا�سي����ة يف البقاء داخل 

مربع التعطيل، اإىل غياب املوقف ال�سعودي.

¡ اأزمة احلريري متتد اإىل »ال�رصق«
ُعل��م �أن »�إذ�ع��ة �ل���رشق« م��ن باري���س تع��اين من 

�أزم��ة �إد�رية ومالية حادة، م��ا يعني �أن كل ز�وية 

�حلري��ري  �سع��د  �لرئي���س  باإمرب�طوري��ة  ترتب��ط 

�ملالية و�الإعالمية تنال ح�ستها �لكربى من �أزمة 

»�سع��ودي �أوجيه«. وكما ُعلم ف��اإن معاناة »�إذ�عة 

�ل���رشق« ب��د�أت من��ذ �لع��ام 2010؛ حينم��ا �سه��دت 

�أول �إ���رش�ب �حتجاجًا عل��ى �خلطة �لتق�سفية �لتي 

ق�ست بت�رشيح ن�سف �لعاملني فيها.

¡ اعرتافات الإرهابي يا�سني
اأعلن����ت قيادة اجلي�����ض اللبن����اين اأن اأمري تنظيم 

»داع�ض« املوقوف عماد يا�سني »اعرتف بنتيجة 

التحقيق����ات التي اأجريت مع����ه باإ�رصاف الق�ساء 

املخت�ض، بقتل اأربع����ة اأ�سخا�ض، وامل�ساركة يف 

قتل اأربعة اآخرين، وقيامه بتنفيذ خم�ض عمليات 

تفجري داخل خميم عني احلل����وة، واإن�ساء تنظيم 

اإرهابي با�سم »ع�سب����ة املهاجرين والأن�سار يف 

بالد ال�سام«، مرتبط بتنظيم »داع�ض« الإرهابي 

يف الرق����ة، كما اأ�س����ارت اإىل اأن املوقوف »و�سع 

خمططًا دقيقًا ل�ستهداف خمازن اجلي�ض اللبناين 

ومراك����زه ووحداته ل����دى ان����دلع اأي معركة مع 

التنظي����م اجلدي����د، كما اأقدم عل����ى تق�سيم خميم 

ع����ني احللوة اإىل قطاعات ع�سكرية، وتعيني اأمراء 

وجمل�ض �سورى لذلك«.

يرى كثريون اأن اإحدى م�سكالت 

ال�سيا�سة يف لبنان، اأنها قائمة على 

منطق النكايات و»قتل الناطور بدًل 

من اأكل العنب«، بعيداً عن الثوابت 

واملب���ادىء.. وعندم���ا ناأخ���ذ يف 

العتبار التدخ���الت و»التمّنيات« 

اخلارجي���ة، ت�سب���ح الأم���ور اأكر 

تعقيداً، ولول هذا الواقع لكان هناك 

اإجماع لبناين وطني حول املقاومة 

ال�سخم  ودورها املحلي والإقليمي 

ب���ه، ولعتذر  الذي قام���ت وتقوم 

منه���ا كل من اأ�ساء اإليه���ا اأو �سّكك 

واحرتامًا  ل�سدقيته  تاأكيداً  بدورها، 

من���ه لعقول النا����ض، التي �سهدت 

وت�سهد ما يجري على طول م�ساحة 

املنطقة وعر�سها. 

عواط���ف  الق�سي���ة  لي�س���ت 

اأ�سوات  بع����ض  لك���ن  ومتني���ات، 

الن�ساز ُت�رصّ عل���ى ال�سري ب�سيا�سة 

»عنزة ولو طارت«، يف منطق راأينا 

منوذج���ًا عنه خالل ع���دوان متوز 

2006؛ عندما خرجت بع�ض الوجوه 
تطّبل لهزمية املقاومة، يف حني اأن 

»الإ�رصائيلي« نف�سه اعرتف بف�سله 

اأمامه���ا، وبع�ض تل���ك الأ�سوات مل 

يخجل من الت�رصي���ح باأن »حزب 

اهلل« اعت���دى عل���ى »اإ�رصائي���ل« 

ولي����ض العك����ض، ف���كان بكالم���ه 

اأك���ر من ال�سهاينة،  »اإ�رصائيليًا« 

والأم���ر نف�سه �سهدن���اه موؤخراً من 

التي  »اللبنانية«  الأ�سوات  بع�ض 

اّتهمت اليمني���ني باأنهم هم الذين 

فّج���روا �سالة الع���زاء يف �سنعاء، 

فج���اء اع���رتاف اململك���ة العربية 

ال�سعودية بارت���كاب هذه املجزرة 

الدموية ليلّقم هوؤلء َحَجراً.

هي الأ�سوات ذاتها التي ل تريد 

الع���رتاف ب���دور املقاومة يف كّف 

اأيدي العدوان ال�سهيوين عن لبنان، 

بف�سل ال�سم���ود والنت�سارات التي 

منع���ت الجتي���اح »الإ�رصائيلي« 

ع���ام 1982 م���ن حتقي���ق اأهدافه، 

ول تريد روؤية ن����رص لبنان املمّيز 

»الإ�رصائيلي«  املحت���ل  باإجب���ار 

عل���ى الن�سحاب م���ن دون قيد اأو 

�رصط من معظم الأرا�سي اللبنانية، 

و�س���وًل اإىل حتقيق حالة ردع معه 

حققت هدوءاً واأمنًا ل�ُسكان املناطق 

احلدودي���ة، وهو اأم���ر افتقدوه منذ 

اإن�ساء الكيان الغا�سب يف فل�سطني 

املحتلة.

���ر يف لبن���ان  امل�سه���د امل�سغَّ

ة  ن�ساهده حالي���ًا بال�سورة املكربَّ

العرب���ي  واجل���وار  الإقلي���م  يف 

امل�ستعل بنريان امل�رصوع الأمريكي 

���ذ باأدوات  - »الإ�رصائيل���ي« املنفَّ

واإقليمية ل����رصب مكامن  عربي���ة 

القّوة يف املنطقة العربية وتفتيت 

م���ة اأ�س���اًل، مب���ا  دويالته���ا املق�سَّ

يحفظ م�سال���ح الأمريكي واأتباعه، 

الدائم ل�»اإ�رصائيل«،  الأمن  ويحقق 

دة  فاملقاومة كق���ّوة لبنانية جم�سَّ

ب�»ح���زب اهلل«، وكم�رصوع مقاوم، 

تتكامل وتتعاون مع كل من يحمل 

ب���رزت لت�سارك يف  الفكر املقاوم، 

�سد احل���رب العاملية الت���ي ُت�سّن 

عل���ى املنطقة، ابت���داًء من العراق 

و�سوري���ة، مروراً باليمن، ول نن�سى 

م�رص التي ُي�ستنزف جي�سها يوميًا 

عل���ى اأيدي اجلماع���ات التكفريية، 

ل  وكذل���ك ليبيا الت���ي اأعادها تدخُّ

الطل�سي اإىل ع�رص الإمارات الثالث. 

هي هجمة تتك���رر مع اختالف 

اعتمد  ومثلم���ا  وامل���كان،  الزمان 

القت���ل  �سيا�س���ة  »الإ�رصائيل���ي« 

والإره���اب ليفر����ض واقع���ه على 

املنطق���ة العربية، ج���اء الأمريكي 

بجي�س���ه »املحلّي« املك���وَّن من 

و»القاعدة«  »داع����ض«  تكفرييي 

ليجت���اح كل من يرف����ض الهيمنة 

الأمريكية - »الإ�رصائيلية«.

التكفريية  للجحافل  راً  مقدَّ كان 

الأه���داف  كل  عل���ى  ال�ستي���الء 

املحدَّدة له���ا يف امل�رصق العربي 

وكان جنودها  اأفريقي���ا،  و�سم���ال 

عل���ى درج���ة عالية م���ن التدريب 

والت�سليح، مبا يتي���ح لهم التغلُّب 

على اأي جي�ض يواجههم، خ�سو�سًا 

اأن تكتيكات حرب الع�سابات التي 

يعتمدونها كانت متزامنة مع حرب 

اإعالمية غ���ري م�سبوقة، واإثارة لكل 

واجلراحات  والنع���رات  الع�سبيات 

املوج���ودة يف املنطق���ة، ويف كل 

دولة م���ن ال���دول امل�ستهَدفة، مبا 

الوطنية  اجليو����ض  تفتي���ت  يكفل 

قبل  حتى  وهزميته���ا  وت�ستيته���ا 

اأن حتارب.. ل ف���رق اإن ا�ستخدمت 

يف ذلك املذهبي���ات اأو الطائفيات 

وحتى  واجلهوي���ات،  اأوالقبلي���ات 

اأو كل ه���ذه  اجلوان���ب الطبقي���ة، 

التق�سيمات معًا.

كان كل �س���يء مباح���ًا اأم���ام 

هرني  برنار  ال�سهي���وين  »جنود« 

ليفي، الرافع���ني زوراً راية الإ�سالم، 

مبا يف ذل���ك القتل والذب���ح اأمام 

�سا�س���ات التلف���زة، وممار�س���ة كل 

الرعب  لن����رص  ����ض،  التوحُّ اأن���واع 

الهجوم  اأم���ام ه���ذا  وال�ستكان���ة 

الكا�سح.. وهك���ذا احتلت »داع�ض« 

ثلث الع���راق لإعادت���ه اإىل ح�سن 

التكفرييون  وا�ست���وىل  الأمريكيني، 

م���ن »الدواع����ض« و«الن����رصة« 

على ن�سف �سوري���ة، وكان للبنان 

دور املم���ر واملقرّ له���ذه القوى يف 

لإ�سقاطها  �سوري���ة،  عل���ى  احلرب 

دول���ة وجي�س���ًا و�سعب���ًا وقيادة، 

و�ساهدن���ا »حلفًا عربي���ًا« للمرة 

الأوىل يتجاه���ل فل�سطني ويهاجم 

اليمن الفقري ويدّم���ره على روؤو�ض 

����ض اآل �سع���ود  �سعب���ه ب���كل توحُّ

اإلهية  منح���ة  لك���ن  وجربوته���م، 

قّي�ست لهذه املنطق���ة قوة عطلت 

كل ه���ذا امل�رصوع، ه���ي املقاومة 

يف لبنان، جم�ّسدة ب�»حزب اهلل«، 

الذي امتلك قوة مميزة مبعنوياتها 

وهو  وت�سليحها،  وتدريبها  وباأ�سها 

ما اأتاح لها ردع »الإ�رصائيلي« يف 

مواجهاتها معه، وكذلك مّكنها من 

مواجه���ة فيالق وجحافل »اجلي�ض 

كان  وهكذا  الأمريك���ي«،  التكفريي 

الب���ارز يف ردع  ال���دور  للمقاومة 

الهجم���ة على �سوري���ة؛ ويف جندة 

الع���راق وتكوين »ح�س���د �سعبي« 

ك�رص املعادلت وغرّي وجه املعركة، 

وكذل���ك يف الوقوف م���ع اليمنيني 

و�س���ّد اأزر �سموده���م الأ�سط���وري، 

وهاهي مع���امل املنطقة على غري 

اأرادها الأمريكي واأتباعه، ت�سّج  ما 

بانت�س���ارات املقاوم���ة، بع���د اأن 

م�رصوع  املق���اوم  امل�رصوع  اأ�سبح 

اأّمة بكاملها. 

عدنان ال�ساحلي

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

المقاومة تحمي وجود األّمة

معالم المنطقة باتت 
على غير ما أرادها 

األميركي وأتباعه.. 
وتضّج باالنتصارات بعد 
أن أصبحت المقاومة 
مشروع أّمة بكاملها

جماهدو املقاومة متكنوا من الت�سدي للحرب العاملية التي ُت�سن على املنطقة ككل
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ح اقتصاديًا وعسكريًا.. وخط دمشق – القاهرة إلى الواجهة
ّ
حلف أعداء سورية يترن

بلغ العدوان اال�ستعماري – التكفريي 

– الرجعي – ال�سهيوين ذروته على �سورية 
والع���راق واليمن، حيث فاق عدد املرتزقة 

التكفرييني االأجان���ب الذين ا�سُتجلبوا من 

كل اأنحاء الدنيا ملحاربة الدولة الوطنية 

ال�سورية منذ بداية االأزمة حتى مطلع �سهر 

اأيلول املا�سي اأكرث م���ن 400 األف مرتزق، 

ومثل هذا العدد يف العراق، والتحالف مع 

»القاعدة« يف اليمن، باالإ�سافة اإىل ارتكاب 

املجازر الكربى التي لي�س لها مثيل اإال يف 

احلروب اال�ستعمارية الكربى، على نحو ما 

ح�سل يف الق���ارة االأمريكية حينما غزاها 

االأوروبيون البي�س، ون�سري هنا على �سبيل 

التذكري لي�س اإال، اإىل جمازر طريان حتالف 

بائع ال���كاز يف االأ�سواق ال�سعبية يف عدد 

من املحافظات اليمنية، واآخر هذه اجلرائم 

يف ال�سالة الكربى يف �سنعاء، ناهيك عن 

ا�سته���داف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

واملدار����س وريا�س االأطفال، ب�سكل يذّكرنا 

مبج���ازر العدو »االإ�رسائيلي« يف جرميته 

يف مدر�س���ة بح���ر البق���ر يف م����رس عام 

1969، وجم���ازر دير يا�سني وكفر قا�سم يف 
فل�سط���ني املحتلة وحوال وقانا يف لبنان، 

ال بل قد تكون جرائ���م العدوان ال�سعودي 

تفوق وح�سي���ة جرائم العدوان ال�سهيوين، 

وهدفها ت�سوير هذا الع���دو على اأنه اأكرث 

رحمة من العرب وامل�سلمني.

امله���م، اأن هذا الع���دوان اال�ستعماري 

– التكف���ريي – الرجع���ي – ال�سهي���وين 
بلغ ذروته، والتهديد بالبوارج واملدمرات 

وال�سواري���خ االأمريكية العاب���رة للقارات 

و�س���ل مداه، مرتافقًا م���ع اأحاديث وا�سعة 

عن هجمات بريه ت�ستهدف الدولة الوطنية 

ال�سورية من اجلن���وب وال�سمال، لكنه كما 

ُو�س���ف مل يكن اإال ح���رب اأع�ساب مل تهزّ 

�سورية وحلفاءها.

يف اجلن���وب، ع���اد احلدي���ث موؤخراً 

عن اخ���رتاق احلدود ال�سوري���ة اجلنوبية، 

ج���راء ح�سود ع�سكري���ة يف االأردن مزودة 

باأحدث االأ�سلح���ة وال�سواريخ والطائرات، 

متهي���داً للو�س���ول اإىل دم�س���ق، علمًا اأن 

اململكة االأردني���ة يف قلب العا�سفة، ولن 

تنج���و من تداعي���ات اخلري���ف ال�سعودي 

ال���ذي �سيع�سف يف كيانه���ا، خ�سو�سًا اأن 

حت�سريها كوطن بديل للفل�سطينيني قطع 

�سوطًا يف االتفاقيات ال�رسية بني اآل �سعود 

وتل اأبي���ب، فهل ينتّبه مل���ك االأردن الذي 

وّفر مكانًا اآمن���ًا له ولعائلته لق�ساء فرتة 

تقاعده عن العمل؟

�سورية وحلفاوؤها باأي حال متيقظون 

لذلك، وله���ذا ُوّجهت �رسب���ات ا�ستباقية 

وا�سح���ة اأّك���دت انك�ساف ه���ذا امل�رسوع 

واال�ستعداد ملواجهته.

اأم���ا يف ال�سمال، فيح���اول الطوراين 

وال�سلجوق���ي رج���ب طيب اأردوغ���ان اأن 

ي�سابق التط���ورات، �سواء من خالله وجود 

قواته الع�سكري���ة يف مع�سكر بع�سيقة يف 

ل���ه الع�سكري  املو�س���ل، اأم من خالل تدخُّ

يف عدد م���ن املناطق يف ال�سمال ال�سوري 

بذريعة مقاتلة »داع�س«، التي توّفرت لها 

كل االإمكانيات الب�رسية واملادية والقتالية 

من خالل تركيا، وهنا يالَحظ اأن ما ي�سمى 

»اجلي����س احلر« الذي ُنف����س الغبار عنه 

واأعي���د اإحياوؤه احت���ل بدعم تركي مبا�رس 

»داب���ق« - وهي باملنا�سب���ة مرج دابق 

نف�سها - دون اأي قتال مع »داع�س«، حيث 

ان�سح���ب عنا�رسه اإىل الداخ���ل الرتكي اأو 

اإىل الرق���ة، وهو ما يطرح ع�رسات عالمات 

اال�ستفهام حول حقيقة موقف اأردوغان من 

التنظيم التكفريي.

حلف���اء اأعداء دم�سق ب���داأت معاناته 

تت�س���ع مع ال�سم���ود االأ�سط���وري للدولة 

الوطني���ة ال�سوري���ة، باالإ�سافة اإىل �سمود 

حلفائها يف العراق واليمن، وهو ما ير�سح 

اأن تتو�س���ع اإلي���ه حلقات ه���ذا التحالف، 

عربيًا واإ�سالميًا ودوليًا.

فف���ي العراق، ب���داأت معركة حترير 

املو�سل، رغم كل ما حاولت ال�سعودية 

وتركي���ا والوالي���ات املتح���دة والغرب 

اإثارته م���ن نعرات طائفي���ة ومذهبية، 

وك���م كان معرّباً ذل���ك امل�سهد ل�سريوان 

الب���ارزاين جنل م�سعود ال���ربزاين، وهو 

مي�سي على الب�ساط االأحمر يف مهرجان 

»كان« ال�سينمائي يف 21 اأيار املا�سي 

احتفاًء بفيلم »الب�سمركة«، واإىل جانبه 

املخرّب ال�سهيوين الفرن�سي برنار هرني 

ليف���ي، ورمبا هنا نفه���م موقف الدمية 

الفرن�سي���ة فرن�س���وا هوالن���د ب�رسورة 

م�سارك���ة »القوات الكردية« يف معركة 

املو�سل.

اأما �سعوديًا، ف���اإن االأرقام املالية 

ع���ن تده���ور االأو�ساع يف ب���الد جند 

واحلجاز، فعاًل تث���ري هلع امل�ستثمرين 

ورجال االأعمال، الذي���ن بداأوا يفت�سون 

عن فر�س خ���ارج مملكة الرمال، حيث 

ت�س���ري االأرقام اإىل اأن���ه منذ انطالق ما 

ي�سمى »عا�سفة احل���زم« على اليمن 

يف 26 اآذار 2015، و�سل���ت الكلف���ة اإىل 
اأكرث من 725 ملي���ار دوالر اأمريكي، اأي 

م���ا يوازي تقريبًا االأر�س���دة ال�سعودية 

يف امل�سارف االأمريكية، يف وقت بداأت 

هذه احلرب تنعك�س على داخل اململكة 

بوق���ف كل م�ساريع الدع���م والتنمية، 

ولع���ل اأبرزها هنا توق���ف اإن�ساء قطار 

احلرمني ال�رسيفني ب���ني مكة املكرمة 

واملدينة املن���ورة م���روراً بجدة، بعد 

اأن كان مقرراً اإنه���اوؤه يف مطلع العام 

اجلاري.

حلق���ة اأ�سدق���اء دم�س���ق مر�سحة 

للتو�سع وفقًا ل�سري التطورات، وقد يكون 

اأبرزها التطور البارز يف املوقف امل�رسي، 

خ�سو�سًا من التطورات العراقية، اإذ كان 

الفتًا االت�سال الهاتفي من قبل الرئي�س 

امل�رسي عبد الفت���اح ال�سي�سي برئي�س 

الوزراء العراقي حي���در العبادي، معلنًا 

موقفه الداعم واملوؤيد للعراق يف معركة 

املو�سل، وموؤك���داً دعمه �سيادة ووحدة 

العراق على كامل اأرا�سيه.

وكانت القاه���رة قد ا�ستقبلت موفداً 

�سوريًا مرموقًا ه���و رئي�س مكتب االأمن 

الوطن���ي الل���واء علي اململ���وك، فكان 

االتفاق وا�سح���ًا اأن اأمن �سورية من اأمن 

م�رس، والعك�س اأي�سًا �سحيح، وفيه ُعلم 

اأن من االتفاقات الهامة التي نتجت عن 

ه���ذه الزيارة هو العم���ل لعدم ا�ستمرار 

هيمنة جمل����س التعاون اخلليجي على 

فق  جمل�س جامعة الدول العربية، كما اتُّ

الدبلوما�سي بني  التمثي���ل  على رف���ع 

دم�س���ق والقاهرة، وعل���ى زيادة تعزيز 

التعاون االأمني ب���ني البلدين.. فلنتابع 

نتائ���ج هذه الزي���ارة الت���ي توؤ�رس اإىل 

م�ستقب���ل خمتلف، قوامه ع���ودة قو�س 

الق���زح بني دم�س���ق والقاه���رة، لري�سم 

معامل جديدة يف م�سرية العرب.

اأحمد زين الدين

»المبادرة« تؤكد صدقية »الحزب«.. و»مراوغة« الحريري
توحي االأج���واء ال�سيا�سية يف البل���د، خ�سو�سًا 

يف ال�س���اأن املتعلق مبب���ادرة الرئي�س �سعد احلريري 

الرامية اإىل اإنهاء ال�سغور يف الرئا�سة االأوىل، وتطبيق 

امليثاقية، م���ن خالل تبّنيه تر�سي���ح العماد مي�سال 

عون، باأن الفَرج بات قريبًا، و�ستعود عجلة موؤ�س�سات 

الدولة اإىل ال���دَوران، ولو تاأّخر احل���ل وحاول بع�س 

املت�رسرين من و�س���ول رئي�س التغيري واالإ�سالح اإىل 

بعبدا، ال�رساخ لعرقلة عملي���ة االنتخاب لتاأخريها، 

اأو لرف���ع �سقف مطالبهم اخلا�س���ة، لكن مهما جهدت 

االأط���راف املحلية لعزل لبنان عن حميطه، يبقى هذا 

اجلهد جم���رد اأ�سغاث اأحالم، براأي خرباء يف ال�سوؤون 

املحلي���ة واالإقليمي���ة، يوؤكدون اأن تط���ورات الو�سع 

االإقليم���ي �سيك���ون لها تاأث���ري حتمي عل���ى م�ساألة 

الرئا�سة اللبنانية، ويقولون: »يكون هناك رئي�س اأو ال 

يكون يف 31 اجلاري اأو ال�سهر املقبل، فهذا االأمر وفقًا 

ملا يكون عليه احلال يف حلب واملو�سل«.

وي�سيف اخلرباء: »اإذا جنحت الواليات املتحدة 

يف تاأخري احل�سم امليداين يف املدينتني املذكورتني، 

فلن يك���ون هناك رئي�س يف لبنان، اأم���ا اإذا انقلبت 

موازي���ن القوى يف امليدان ب�س���كل �رسيع مل�سلحة 

حمور املقاوم���ة، فعند ذلك ي�سب���ح التفاوؤل الذي 

ي�س���ود البالد بقرب اإنهاء ال�سغ���ور الرئا�سي مربَّراً، 

ويعود رئي�س التي���ار الوطني احلر اإىل ق�رس بعبدا، 

وهذا ما اختاره حزب اهلل منذ �سنتني ون�سف«.

ك النائب �سليمان فرجنية برت�سحيه،  وعن مت�سُّ

يرّجح اخل���رباء ا�ستم���رار رئي�س تي���ار املرده يف 

معركته الرئا�سية حتى النهاية، مادام يحظى بتاأييد 

كت���ل نيابية وزانة، فاإما اأن ُينتخب رئي�سًا، اأو يكون 

معار�سًا قوي���ًا، وقد يعيد اأجماد »جبهة اخلال�س« 

التي اأ�س�سها جّده الرئي�س الراحل �سليمان فرجنية.

وعن حماولة »تي���ار امل�ستقب���ل« تعميم اأجواء 

اإيجابية عن امل�ساورات الت���ي يجريها احلريري، يوؤكد 

اخل���رباء اأن ه���ذا التعميم ه���و حماول���ة ال�ستنها�س 

»ال�س���ارع االأزرق«، ال�سيم���ا بع���د االن�سقاقات التي 

ت�رسبه، اأبرزها حركة الوزي���ر امل�ستقيل اأ�رسف ريفي، 

باالإ�ساف���ه اإىل ترّدي الو�سع امل���ايل لرئي�س احلكومة 

االأ�سب���ق، عّل االأجواء االإيجابي���ة ُت�سهم يف عودته اإىل 

ال�رسايا ورف���ع معنويات جمهوره وموظفيه، وحماولة 

تاأخري اإعالن اإفال�س �رسك���ة »�سعودي اأوجيه«، ريثما 

ينج���ح يف اإجن���از مبادرته الرئا�سي���ة، على حد قول 

اخلرباء.

يف املح�سلة، ك�سفت املب���ادرة املذكورة َمن هي 

لة النتظام عم���ل املوؤ�س�سات  اجلهة احلقيقي���ة املعطِّ

يف الدول���ة، ويف مقدمها الرئا�س���ة االأوىل، كذلك اأكدت 

كه بحلفائه حتى النهاية، فهو  �سدقية حزب اهلل ومت�سُّ

قطع وعداً ووفى، وبرَّ اأمين���ه العام ال�سيد ح�سن ن�رس 

اهلل بعه���ده اأن »للعماد عون َدي���ن يف رقبتنا اإىل يوم 

الدين«، وها هو يويف الدَّين.

كذل���ك ك�سفت املبادرة احلريري���ة اأن �ساحبها 

طالب �سلطة ال اأكرث، فقد تخلّى عن جميع مر�سيحه 

ال�سابق���ني لرئا�سة اجلمهورية يف �سبيل العودة اإىل 

»ال�رساي���ا«، وه���ي لي�ست االنعطاف���ة االأوىل، ففي 

ال�ساب���ق قفز من فوق كل احلواجز وذهب اإىل دم�سق 

والتقى الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد من اأجل تثبيت 

حكم احلريري���ة يف لبنان، بعدم���ا اتهمه باغتيال 

وال���ده، وتن�ّسل من كل االتهام���ات التي �ساقها يف 

حق �سورية، بذريعة اأنه كان �سحيه ت�سليل »�سهود 

الزور«، فهل �سن�سهد انعطافة حريرية مماثلة؟

ح�سان احل�سن

»داع�ش« تخلي مقراتها يف املو�صل قبل التوجه نحو الرقة
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¡ الكويت تتح�ّسب لعمليات اإرهابية
قال م�سدر اأمني رفيع ل�»الثبات« اإن بالده تخ�سى 

تفج���ريات اإجرامية قا�سية ق���د تنّفذها جمموعات 

اإرهابي���ة، متّوله���ا دولة عربية ك���ربى ترعى هذه 

املجموع���ات التي تنت�رس يف اأكرث من �ساحة، بينها 

م�رس واالأردن والكويت. واأ�ساف امل�سدر اإن احلكومة 

الكويتي���ة �ساعفت موؤخراً م���ن اإجراءاتها االأمنية، 

خ�سو�سًا على املن�ساآت النفطية واملرافق احلكومية 

والبعثات الدبلوما�سية، كم���ا كثفت احلرا�سة على 

رم���وز الدول���ة. وك�س���ف امل�س���در اأن املجموعات 

واخلالي���ا االإرهابية تلّقت تدريبات يف دولة نفطية 

�سغ���رى، على اأي���دي ع�سكريني �سابق���ني من دول 

عدي���دة. وكانت الكويت واالأردن ق���د األقيتا القب�س 

على خالي���ا اإرهابية م�سلَّحة كان���ت تعتزم تنفيذ 

عملي���ات اإجرامية يف كل م���ن ال�ساحتني الكويتية 

واالأردنية.

¡ عودة التعاون امل�رسي - االإيراين
قالت م�سادر مطلعة اإن وفداً م�رصيًا رفيع امل�ستوى 

�سي�س��ل قريب��ًا اإىل العا�سمة الإيراني��ة طهران، بعد 

ات�سالت ولقاءات �رّصي��ة جرت وُعقدت بني طهران 

والقاهرة، تناول��ت تدعيم العالقات بني البلدين يف 

كافة امليادي��ن. واأو�سحت امل�سادر اأن زيارة الوفد 

امل���رصي املرتقبة اإىل طه��ران تفتح اأب��واب تعاون 

متق��دِّم بني اجلانب��ني، خ�سو�س��ًا اأن املنطقة ت�سهد 

مفاج��اآت وتط��ورات ون�س��ب كمائ��ن، اإ�ساف��ة اإىل 

رغب��ة اجلانبني يف مكافحة الإره��اب، اأي رف�سهما 

ال�سعودي��ة.   - القطري��ة   - الرتكي��ة  لل�سيا�س��ات 

وك�سف��ت امل�س��ادر اأن املوق��ف امل���رصي الوا�س��ح 

ا وقتًا طوي��اًل، اأتى يف 
ّ
د و�سبابي��ة ا�ستم��ر بع��د ت��ردُّ

نهاي��ة املطاف ليدعم ال�سعب ال�س��وري ودولته، بعد 

��ل ال�سع��ودي ال�ساف��ر، من خالل م��ا ت�سمنته  التدخُّ

ت�رصيحات الرد ال�سع��ودي على هذا املوقف، والذي 

كان اأح��د دواف��ع القاه��رة لتح�س��ني عالقاته��ا مع 

اإي��ران، وحتقي��ق ذلك يعن��ي تعزيز املح��ور املقاوم 

واملت�س��دي لالإره��اب ورعات��ه، موؤك��داً اأن عملي��ة 

فتح البواب بني اإيران وم���رص �ستكون اإ�سناداً قويًا 

للدولة ال�سورية، وهزمية للتحالف ال�سعودي الرتكي 

القطري، كم��ا يعني حت�سني وتطوي��ر العالقات بني 

القاه��رة وطهران عودة قوية لل��دور امل�رصي، الذي 

ت�سعى دول اخلليج وتركيا اإىل حما�رصته وتقزميه.

¡ لقاء قريب بني ابن �سلمان ونتنياهو
اأك���دت م�سادر دبلوما�سية �سعودية اأن جنل العاهل 

ال�سع���ودي وزي���ر الدفاع حممد ب���ن �سلمان اأجرى 

ات�س���ااًل هاتفيًا يوم اخلمي����س املا�سي مع رئي�س 

ال���وزراء العدو بنيام���ني نتنياهو، علم���ًا اأن ويل 

ويل العهد ال�سعودي كان ق���د التقى رئي�س الوزراء 

»االإ�رسائيل���ي« مرتني، اإحداهم���ا يف مدينة اإيالت. 

وقال���ت امل�س���ادر اإن االت�س���ال تن���اول العالقات 

املتطورة بني الريا�س وتل اأبيب، وامللفني ال�سوري 

واللبناين، والتن�سيق االأمني الوثيق بني اجلانبني، 

و����رساء اأ�سلحة لدع���م املجموع���ات امل�سلحة يف 

�سوري���ة، و�سُبل دعم العدوان عل���ى اليمن، كا�سفة 

اأن نتنياهو وابن �سلمان اتفقا على اإجراء ترتيبات 

لعقد لق���اء �سعودي - »اإ�رسائيلي« رفيع امل�ستوى 

يف االأيام القليلة املقبلة.

¡ خمطط الإ�سعال ال�ساحة الفل�سطينية
ك�س��ف م�س��در فل�سطين��ي عن خمطط يت��ّم التح�سري 

ل��ه، هدف��ه اإ�سغ��ال واإ�سع��ال ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة 

باإ�رصاب��ات يف قطاع��ات خمتلف��ة، حت��ت عن��وان 

ال�»مطال��ب ال�سعبي��ة«. وقال��ت امل�س��در اإن هن��اك 

قي��ادات فل�سطينية فاعلة، واأخ��رى »نائمة«، تالقت 

على ه��دف اإ�سعال ال�ساح��ة الفل�سطينية باإ�رصابات 

ت�سّل جوانب احلي��اة املختلفة، ومن ثم الت�سلل حتت 

هذه العباءة، لإ�سقاط امل�سه��د ال�سيا�سي الفل�سطيني 

احلايل، خدمة لأجندات غريبة مو�سوعة منذ فرتة.

موضوع الغالف

خلطت معركة املو�سل الكربى 

�سد »داع����س«، االأوراق يف منطقة 

ال�رسق االأو�س���ط برّمتها، خ�سو�سًا 

بتزامنه���ا م���ع ق���رب االنتخابات 

االأمريكي���ة، حيث يحت���اج احلزب 

الدميقراط���ي واالإدارة االأمريكية اإىل 

ه���ذا االنت�سار �س���د »داع�س« يف 

املو�س���ل، ل�رسف���ه يف االنتخابات 

ل�سالح املر�سحة هيالري كلينتون.

وبينما ينهمك اجلي�س العراقي 

ومن معه م���ن قوى عراقية، وبدعم 

ج���وي من ق���وات التحالف الدويل، 

يف املعركة �س���د »داع�س«، تتجه 

االأم���ور يف حل���ب اإىل ت�سوي���ة ما، 

تطبيقًا ملب���ادرة دي مي�ستورا التي 

اأطلقه���ا موؤخ���راً، عار�س���ًا خاللها 

ان�سحاب م�سلحي »جبهة الن�رسة« 

من حل���ب، على اأن يق���وم الرو�س 

واجلي�س ال�سوري بوقف اإطالق النار، 

وال�سم���اح للم�ساع���دات االإن�سانية 

بالدخول.

احلدث���ني  هذي���ن  وبتزام���ن 

الكبريين يف كل من �سورية والعراق، 

تربز على ال�ساحة ال�سورية خماطر 

جديدة، يتلخ�س اأبرزها يف ما يلي:

العراق  م���ن  »داع�س«  خروج 

اإىل �سورية، وهو ما اأبرزته التقارير 

التي ذك���رت اأن »داع����س« �سحب 

اإىل  ني م���ن املو�سل  الهامِّ قادت���ه 

الرقة، كم���ا قالت م�س���ادر احل�سد 

ال�سعب���ي العراق���ي اإن اأرتااًل كبرية 

ان�سحبت  ل�»داع����س«  عربات  من 

اأعنُي  ال�سوري���ة حتت  االأرا�سي  اإىل 

طائرات التحالف الدويل.

التقاري���ر  ثبت���ت  ويف ح���ال 

تلك، فاإن ذل���ك يعني اأن »داع�س« 

�سُت�ستخ���دم يف ا�ستن���زاف الرو�س 

واجلي����س وال�س���وري وحلفائه يف 

مع���ارك مقبل���ة، اأو اأنه���ا �ستكون 

ذريعة لالأك���راد اأو االأتراك لل�سيطرة 

على مناطق �سوري���ة جديدة، بعد 

�سّنهم الهجم���ات عليها لتحريرها 

من »داع�س«.

االجت���اه العمليات���ي للجي�س 

امل�سلحة  واملجموع���ات  الرتك���ي 

التابعة له، حت���ت �ستار ما ي�سمى 

اأن  اإىل  ي�س���ري  الف���رات«،  »درع 

االأتراك يتوجه���ون الحتالل كل من 

مدين���ة الباب ومنبج ث���م الو�سول 

الرقة لتحريرها من »داع�س«،  اإىل 

بينما كانت الوالي���ات املتحدة قد 

اإليها  ���ه  منعت االأك���راد من التوجُّ

لتحريرها يف وقت �سابق. اإن ح�سل 

هذا االأمر، فه���ذا يعني اأن اأردوغان، 

وم���ن خ���الل »مكافح���ة االإرهاب 

وط���رد داع�س« �سيحق���ق املنطقة 

االآمنة التي لطامل���ا طالب بها يف 

ْ بها حلفاوؤه  وقت �سابق ومل َي����رسرِ

االأمريكيون واالأوروبيون، كما يكون 

قد منع االأكراد من حتقيق الكونتون 

املوعود، والذي يهدد االأمن القومي 

الرتكي يف ال�سميم.

قام  التي  الع�سكرية  العمليات 

بها التحالف الدويل يف دير الزور، 

و»اخلطاأ« ال���ذي ح�سل با�ستهداف 

اأو�سال  اجلي�س ال�سوري، ثم تقطيع 

دير ال���زور بتدمري اجل�س���ور، كلها 

معطيات قد ت�سري اإىل رغبة اأمريكية 

مبنع اجلي�س ال�سوري من حترير دير 

ال���زور وتعزيز وج���وده يف ال�رسق 

ال�سوري، ولي����س م�ستبَعداً اأن يقوم 

االأك���راد فيما بع���د بحملة للق�ساء 

عل���ى وج���ود »داع����س« وحترير 

مناطق ال�رسق ال�سوري، ثم حماولة 

ال�سيطرة على احل�سكة ودير الزور، 

وحماولة طرد اجلي�س ال�سوري منها 

بعد طرد »داع�س«.

اإن �سّحت ه���ذه اال�ستنتاجات، 

»داع�س«  خ���روج  ت�سهيل  يك���ون 

م���ن املو�س���ل اإىل �سوري���ة يندرج 

كم���ة، على  �سم���ن اإط���ار خطة حُمْ

ُي�ستفاد من وج���وده »داع�س«  اأن 

يف �سوري���ة فيم���ا بع���د القتطاع 

ال�رسق وال�سم���ال ال�رسقي ال�سوري 

وال�سيطرة  ال�سوري���ة،  من اخلريطة 

بع���د »حتريره«،  ع�سكريًا  علي���ه 

اأمريكي���ة ع�سكرية  واإقام���ة قواعد 

فيه، في�سيطر االأكراد على جزء منه، 

بينما ت�سيط���ر تركيا وجمموعاتها 

امل�سلّحة عل���ى املناطق املحاذية 

حلدوده���ا يف ال�سم���ال ال�س���وري، 

وبذلك يتّم قطع االت�سال اجلغرايف 

ب���ني كل من اإي���ران ولبن���ان عرب 

اخلناق  في�سيق  و�سوري���ة،  العراق 

م  على املقاوم���ة يف لبنان، وحتجَّ

قدرتها على ا�ست���رياد ال�سالح )الأن 

املوان���ئ حمكومة بالق���رار 1701، 

اليونيفيل(،  والبحر مراَقب من قَبل 

كما ُيح���رم االإيرانيون من امتيازات 

اقت�سادي���ة ونفطية بع���دم قدرتهم 

عة بينهم  على تنفيذ العق���ود املوقَّ

وبني العراق و�سورية، والتي كانت 

ته���دف اإىل م���ّد اأنابي���ب الغاز من 

اإي���ران اإىل ال�سواح���ل ال�سورية عرب 

العراق )حمافظة دياىل(، لبيعها يف 

االأ�سواق االأوروبية.

من هنا، فاإن م���ا يح�سل يف 

�سورية االآن، ولو كان ي�سي بتقدُّم 

للجي����س ال�سوري ميداني���ًا، اإال اأن 

امل�ستقب���ل حمف���وف باالأخط���ار، 

الرتكي  ل  التدخُّ لناحية  خ�سو�سًا 

الع�سك���ري، اإذ قد تتقاطع م�سالح 

ال�سوريني م���ع االأتراك على املدى 

الق�سري يف عملية »درع الفرات«، 

فه���ي �ستمنع االأك���راد من حتقيق 

الكونت���ون الكردي عل���ى ح�ساب 

ال�سي���ادة ال�سوري���ة، كما ت�سحب 

ج���زءاً من املجموع���ات امل�سلَّحة 

من املعرك���ة �سد اجلي�س ال�سوري 

ههم للقت���ال �سد »داع�س«،  وتوجُّ

ويف هذا ا�ستفادة للجي�س ال�سوري 

يف عمليات���ه يف حل���ب، لكن قد 

اأخطاراً على  ���ل  التدخُّ ي�سبب هذا 

امل���دى الطويل، ف�سك���وت الدولة 

ال�سوري���ة عن التق���دُّم الرتكي يف 

االأرا�سي ال�سوري���ة اأمر م�ستغَرب، 

فما ه���ي ال�سمانات التي �سُتخرج 

االأت���راك م���ن �سوري���ة، وه���ا هو 

اأردوغ���ان يتحدى الدولة املركزية 

العراقية ويرف����س االن�سحاب من 

بع�سيقة؟

د. ليلى نقوال

انسحاب »داعش« إلى سورية.. لالستنزاف أو للتقسيم؟

»داعش« ستستنزف الروس 
والسورييين وحلفاءهم في 
المعارك المقبلة.. وسيتذّرع 

بها األكراد واألتراك للسيطرة 
على مناطق جديدة

مقاتل من »داع�ش« ي�صور زمالءه الهاربني من العراق
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مبادرة نبيل فهمي.. ِمَجّس 
اختباري جديد

 

املتحدة  الواليات  ان�شغال  مع 

ومبلفات  الرئا�شية  بانتخاباتها 

يكرث  �شورية،  يف  حتديداّ  املنطقة، 

ولي�س  ال��ف��راغ،  مل��لء  املتربعون 

امل�رصي  اخلارخية  وزي��ر  اآخ��ره��م 

اأطلق  ال��ذي  فهمي،  نبيل  ال�شابق 

ومن معهد »برجين�شكى للجغرافيا 

جملة  اأمريكا  يف  اال�شرتاتيجية« 

اأفكار، ارتقت لت�شّكل اأر�شية ملبادرة 

العربية  بالت�شوية  تتعلق  �شيا�شية 

م�شاركته  خالل  »االإ�رصائيلية«،   -

يف �شل�شلة من حما�رصات لعدد من 

نّظمها  التي  البارزين  ال�شيا�شيني 

املعهد يف وا�شنطن.

املبادرة التي اأطلقها فهمي، دعا 

فيها الفل�شطينيني و»االإ�رصائيليني« 

اأربعة  عنا�رص  على  املوافقة  اإىل 

»ال�����ش��الم  لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 

واال�شتقرار«، والتي خّل�شها ب�:

اإع��الن  على  الطرفني  ح��ّث   -1
التزامهما بتبّني حّل الدولتني بناًء 

على حدود 1967.

الطرفني  ال��ت��زام  ����رصورة   -2
اأق�شى  باملفاو�شات امل�شتمرّة بحد 

م�رص،  اإ�����رصاف  حت��ت  �شنة  مل��دة 

املتحدة  ال���والي���ات  ومب�����ش��اع��دة 

ورو�شيا.

3- يجب على الطرفني اال�شتمرار 
خالل  االأمنى  بالتعاون  وااللتزام 

»اإ�رصائيل«  وعلى  املفاو�شات، 

عمليات  ا���ش��ت��م��رار  ع��ن  ��ف  ال��ت��وقُّ

اال�شتيطان.

تلك  لو�شع  املا�ّشة  احلاجة   -4
العنا�رص فى قرار ملجل�س االأمن، مع 

تقدمي م�رص تقارير ف�شلية.

5- مبادرة نبيل فهمي، ويف هذا 
التوقيت، تاأتي يف �شياق:

االختبار  جم�ّشات  من  جزء   -6
احلني  بني  تطَلق  التي  ال�شيا�شي 

االأط��راف  فعل  رد  الختبار  واالآخ��ر، 

املعنية.

املبادرات  لكل  متّمم  ج��زء   -7
ال�شابقة، على اعتبار اأنها ال تبتعد 

كثرياً عنها.

بني  مطالبها  يف  ت�شاوي   -8
ال�شحية واجلالد، من حيث االلتزام 

اأن  واحلقيقة  الدولتني«،  ب�»حل 

فهو  لفظيًا  قبَلها  واإن  نتنياهو 

ال ح�رص  وال�شواهد  عمليًا،  يرف�شها 

بال�شقف  الطرفني  وال��ت��زام  لها، 

الزمني للمفاو�شات )�َشنة(، والتاأكيد 

االأمني،  بالتن�شيق  ك  التم�شُّ على 

وهذا جوهر املبادرات التي تطرحها 

جهات دولية اأو اإقليمية، واإن طالبت 

»اإ�رصائيل« بخجل وقف اال�شتيطان.

الق�شية  اأُتخمت  الذي  الوقت  يف 

ال�شيا�شية،  باملبادرات  الفل�شطينية 

ل�شالح  لي�شت  منها  اأي��ًا  اأن  اأج��زم 

خ�رصت  التي  الوطنية،  ق�شيتنا 

تلك  على  والرهان  »اأو�شلو«  منذ 

حقوقها  م��ن  الكثري  امل���ب���ادرات، 

التاريخية الثابتة وامل�رصوعة.

رامز م�شطفى

ثمة اأ�شئل���ة عديدة ُتطرح حول ما 

اإذا كان هناك اأدن���ى دراية الأمن قومي 

عرب���ي ا�شرتاتيج���ي، يف وق���ت تتهدد 

البل���دان العربي���ة جميعه���ا حتديات 

خطرية، يف ظل العومل���ة التي حّولت 

الع���امل اإىل قرية �شغ���رية، يبدو فيها 

العرب حكام���ًا ودواًل خارجها اأو على 

هام�شها.

م���ع ان���دالع اأكذوب���ة »الربي���ع 

بائعي  بع����س  واندف���اع  العرب���ي«، 

ال���كاز العرب���ي ال�شغ���ار، كقطر على 

�شبيل املث���ال ال احل�رص، لتبّووؤ امل�شهد 

املجنون، كانت االأم���ة تندفع يف قلب 

اللهي���ب لتدفع اأف���دح اخل�شائر ب�رصيًا 

واقت�شاديًا و�شيا�شيًا.

ووفق���ًا الإح�شائيات غ���ري ر�شمية، 

فاإن ما اأنفقته قطر وال�شعودية وحدهما 

الطائ�ش���ة الإ�شقاط  عل���ى مغامراتهما 

االأنظم���ة يف الع���راق و�شورية وتون�س 

وليبيا واجلزائر واليمن وم�رص، ومتويل 

راأ�س  التكفريي لتكون  االإرهاب  حركات 

حربته���ا يف هذه املهم���ة االأمريكية - 

ال�شهيوني���ة - الغربية الق���ذرة، كان 

باإمكانه اأن يحل م�شاكل الفقر واجلوع 

والتخلُّ���ف، لي����س يف الع���امل العربي 

وح�شب، بل يف العامل اأجمع.

ووفقًا الآخ���ر االإح�شائيات، فاإن ما 

اأنفقت���ه ال�شعودي���ة وحدها يف حربها 

على اليمن الفقري يبلغ نحو 750 مليار 

دوالر، وهو ما يوازي االأر�شدة ال�شعودية 

يف الواليات املتحدة، وبالطبع ي�شاف 

اإىل ذل���ك م���ا اأنفقته وتنفق���ه مملكة 

الرمال يف حروبها على الدول العربية، 

وحتديداً يف �شورية والعراق، وما يحّل 

من خ�شائر ودمار رهيَبني بناًء وعمرانًا 

وبنى حتتي���ة، وتهج���رياً واإنفاقًا على 

الت�شلُّح، ما �ش���ار يفرت�س تريليونات 

من العمل���ة اخل�رصاء الإع���ادة البناء، 

يت�شح للمواطن العربي حجم املاأ�شاة 

التي دفعت اإليه���ا املغامرات الطائ�شة 

حل�شابات اأمريكي���ة و�شهيونية بحتة، 

ب���داأت تت���وَّج علنًا بعملي���ات تطبيع 

وا�شع���ة مع الع���دو ال�شهي���وين، الأن 

املغامرين ال�شعودي���ني مل يعد لديهم 

اإال ه���ذه الورقة يف مواجه���ة �شيدهم 

االأمريك���ي اأواًل واأخ���رياً، للحفاظ على 

اأن نهجًا  دورهم ودوله���م، خ�شو�ش���ًا 

اأمريكي���ًا اآخذاً يف التبل���ور يف حتميل 

النظام ال�شع���ودي كل اأ�شباب االإرهاب 

يف الع���امل، واأعم���ال االغتياالت التي 

ح�شل���ت وحت�شل يف اأك���رث من مكان، 

ما يعني تدفيعهم املزيد من اخل�شائر، 

ب�شكل جع���ل اخلزين���ة ال�شعودية يف 

عجز كبري، دفعها اإىل تقلي�س خدماتها 

ورف���ع الدعم ع���ن معظ���م احلاجيات 

واخلدمات التي كان���ت تقدَّم للمواطن، 

واللج���وء اإىل اخل�شخ�شة، ويف مقدمها 

ُدّرة التاج ال�شعودي »اأرامكو«، ب�شبب 

احلاجة امُللّح���ة اإىل ال�شيولة، وهو ما 

بداأ يدفعه���ا اإىل االقرتا�س من اخلارج 

والداخل، يف نف����س الوقت الذي اأخذت 

تنه���ار موؤ�ش�ش���ات و����رصكات عمالقة، 

مل يعتقد اأح���د يومًا اأنه���ا �شتتعر�س 

للخ�شارة اأو االإفال�س، كحال �رصكات بن 

الدن، و�شعودي اوجيه، وغريهما الكثري 

من املوؤ�ش�شات وال�رصكات.

اإذا كان هذا ح���ال ال�شعودية، فاإن 

�شقيقاته���ا اخلليجيات لي�ش���ت اأف�شل 

حااًل، فقطر التي اندفعت يف كل طاقاتها 

العربي«،  »الربي���ع  اأكذوبة  لتموي���ل 

�شّخت مئات ملي���ارات الدوالرات لهذه 

املهمة الق���ذرة، باالإ�شافة اإىل متويلها 

 بخ���ربات �شهيونية  لالإع���الم امل�ش���ريَّ

وغربي���ة، لقل���ب احلقائ���ق والوقائع، 

وو�شلت االأمور باأمري قطر ال�شابق حمد 

بن خليف���ة الأن يعلن يف اأحد �شيحات 

»الن�شوة« ا�شتع���داده لتخ�شي�س مئة 

ملي���ار دوالر من اأج���ل اإ�شقاط �شورية، 

فك���م من امللي���ارات العربية ُبذلت من 

اأجل م�رص وتون����س وليبيا، والنتيجة 

كان���ت �شقوط���ه هو وتابع���ه حمد بن 

جا�شم، ليت�شّكعا االآن مبلياراتهما التي 

هرّبوها يف �شوارع لندن.

اأم���ا ال���دول االأخرى، ف���ال حاجة 

للحديث ع���ن املغامرات االإماراتية يف 

اليم���ن، حيث اندفعت ه���ذه الدولة يف 

حماول���ة تركيع اليمن، اعتق���اداً منها 

بلعب دور ب���ارز يف ال�شيا�شة الدولية، 

جتعله���ا مناف�شة لل�شعودية وقطر، من 

خ���الل �شيطرتها على جن���وب اليمن، 

وو�شع يدها عل���ى �شواحلها وممراتها، 

خ�شو�شًا باب املندب، فكانت النتيجة 

اأن عاد الكثري م���ن جنودها ب�شناديق 

خ�شبي���ة، بينم���ا ال���دول االأخرى من 

جمل�س التعاون تتحمل وزراً كبرياً جراء 

املغام���رة ال�شعودية باإ�شب���اع اأ�شواق 

النفط العاملي���ة، ب�شخ اأكرث من مليون 

برمي���ل نف���ط يوميًا خ���ارج اتفاقيات 

اأوبك، فتهاوت االأ�شعار، ما انعك�س على 

اقت�شادياتها وتراجع عمليات التنمية، 

وله���ذا يتميز موق���ف الكويت و�شلطنة 

ُعمان بعقالنية كبرية للحد من التهور 

ال�شعودي، واأكرث م���ا يظهر هذا امل�شهد 

يف املح���اوالت الدوؤوب���ة التي تبذلها 

الدولتان لتوفري احللول الناجحة الأزمة 

اليمن، والتي ت�شط���دم بجدار االأطماع 

واملغامرات ال�شعودية الطائ�شة.

اإذا كان راود بائ���ع ال���كاز العربي 

حلم يف حلظة غطر�ش���ة، باأن »خريف 

العرب« ق���د ميّده بنوع م���ن العظمة 

»االإمرباطورية«، ف���اإن هذا احللم فعاًل 

راود وما ي���زال ال�شلجوقي رجب طيب 

اأردوغ���ان، لكن فاته اأن التاريخ اإذا كرّر 

نف�ش���ه فاإنه يتكرر ب�شكل ملهاة، ولي�س 

اأدل على ذلك حينما راود بريطانيا هذا 

احللم ع���ام 1956، بع���د اأن اأّم القائد 

العربي الراحل جمال عبد النا�رص قناة 

ال�شوي�س، فاندفعت مع فرن�شا والكيان 

ال�شهيوين يف عدوان ثالثي وا�شع على 

م����رص، فاأف�شت اإىل هزمي���ة تاريخية، 

واإىل حلول الوالي���ات املتحدة مكانها 

واحتالل دورها وحتويلها اإىل ذيل تابع 

لوا�شنطن..

وهك���ذا �شيك���ون ح���ال الطوراين 

ال�شلجوقي رج���ب طيب اأردوغان، الذي 

اأخ���ذ دوره يتال�شى بداي���ة من م�رص، 

مع �شق���وط حممد مر�شي و»االإخوان«، 

�شقوط  �شيك���ون  االأكي���د  واالحتم���ال 

ح���ه يف  الع���راق وترنُّ مغامرت���ه يف 

�شورية، خ�شو�شًا اأنه اآخذ بلفظ اأنفا�شه 

الفا�شل يف  منذ االنق���الب الع�شك���ري 

تركيا برعاية اأمريكية مدرو�شة يف �شهر 

متوز املا�شي.

باأي حال، اأم���ام هذه ال�شورة، هل 

جند يف الع���امل العرب���ي يقظة متزق 

اأوراق املرحل���ة اخلليجية، وتبداأ بر�شم 

واقع عرب���ي جديد يحم���ل روؤية الأمن 

قومي عربي ا�شرتاتيجي ياأخذ م�شالح 

االأمة وتطورها وتقدمها بعني االعتبار؟

اإن���ه ال�شوؤال امُللّح اأم���ام ال�شمود 

واملمانعة،  املقاومة  االأ�شطوري ملحور 

الذي يب���دو اأنه يف ط���ور التبلور، واإن 

كان ب�ش���ورة جنينية اأولي���ة، فهو اأواًل 

يتبلور بالعالقة ب���ني �شورية والعراق 

واإيران واملقاومة، الذين ا�شتطاعوا يف 

ال�شن���وات اخلم�س االأخ���رية اأن يقدموا 

درو�ش���ًا مذهلة يف ال�شمود واملواجهة، 

فكيف اإذا دخل���ت مو�شكو يف التن�شيق 

العميق مع هذا احللف ال�شامد؟

ه���ذا باأي حال ال يع���دو عن كونه 

�شبكة اإقليمية م���ن امل�شالح، ُيفرت�س 

تطويره���ا اإىل واق���ع عرب���ي مغاي���ر، 

يق���وم عل���ى روؤي���ة ا�شرتاتيجية الأمن 

قوم���ي عربي، رمب���ا يتط���ور ويتبلور 

م���ع اإرها�شات �شح���وة م�رصية اآخذة 

يف التكوُّن، وهن���اك احتماالت لتطوير 

التفاهم���ات، ودخول دول عربية اأخرى 

فيه تتهددها الغطر�شة اخلليجية، مثل 

االإرهاب  التي واجهت وتواجه  اجلزائر، 

التكف���ريي املم���ّول �شعودي���ًا وقطريًا، 

وبهذا رمبا ن�شه���د قريبًا �شحوة لواقع 

عرب���ي جدي���د ياأخذ ����رصورات االأمن 

والتنمية يف االعتبار االأول، وقد تكون 

والعراق وم�رص واجلزائر  نواته �شورية 

واليم���ن، ويتعزز بتما�ش���ك اإقليمي مع 

اإيران، وهنا �شتكون تركيا مرغمة على 

التن�شيق مع هذا التما�شك االإقليمي، مع 

مظلة حماية دولية توّفرها مو�شكو، من 

اأجل توازن دويل جديد.. فلننتظر.

عبد اهلل نا�رص

أمام االنهيارات الكبرى في الواقع العربي الُمّر
هل تقوم رؤية جديدة ألمن قومي استراتيجي؟

إرهاصات واقع عربي جديد 
نواته سورية والعراق ومصر 

والجزائر واليمن.. 
يأخذ ضرورات األمن 

والتنمية في االعتبار األول

هل ي�شهد العامل العربي يقظة متزق الأوراق التدمريية من املرحلة اخلليجية؟
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يف الوقت الذي يقوم اجلي�س العراقي 

بتطهري منطقة االأنبار من »داع�س« و�شواًل 

اإىل احل���دود ال�شورية - العراقية من بوابة 

القائم، خ�شو�شًا بعد �شيطرته على جزيرة 

هيت، التي تقطع خط االإمداد بني املو�شل 

واالأنبار، اتخذت احلكومة العراقية قرارها 

بتحرير املو�شل من »داع�س«، وبداأت معه 

ل تركي���ا واإعالنها اأنها  العراقيل بعد تدخُّ

تريد اأن ت�شارك يف هذه املعركة، وبفعالية، 

ويف الوقت نف�ش���ه ترف�س م�شاركة احل�شد 

ال�شعب���ي فيه���ا، الأن م�شاركته يف معركة 

املو�ش���ل �شت���وؤدي اإىل تغي���ري دميغرايف 

فيها، بح�ش���ب الرئي�س الرتكي رجب طيب 

اأردوغان، ال���ذي قال خالل حوار متلفز اإنه 

»حري�س على ع���دم ال�شماح باأية �شيطرة 

طائفية على املو�شل«.

ا�شتنف���رت احلكوم���ة العراقية على 

���ل تركيا ب�ش���وؤون العراق  خلفي���ة تدخُّ

من  باالن�شحاب  وطالبته���ا  الداخلي���ة، 

منطقة البع�شيق���ة، لكن تركيا برّرت هذا 

ل، واعتربت اأن وجودها يف العراق  التدخُّ

قانوين من���ذ العام 1992، بع���د �شماح 

ل  احلكوم���ة العراقية لها اآن���ذاك بالتوغُّ

داخل اأرا�شيه���ا ملحاربة م�شلحي حزب 

العمال الكرد�شتاين، الذين كانوا يتخذون 

من اجلبال احلدودي���ة منطلقًا ملهاجمة 

القوات الرتكية، واإن تواجدها يف منطقة 

العمادية القريب���ة من احلدود مع تركيا 

كان بن���اًء التفاق م���ع �شدام ح�شني يف 

العام 2000، واإن تواجد قواتها يف منطقة 

البع�شيق���ة جاء بناًء لدعوة رئي�س اقليم 

كرد�شتان م�شعود ال���ربزاين. وتقوم هذه 

القوات التي و�شل عددها اإىل 2000 جندي 

تركي مع كامل اعتدتها الع�شكرية حاليًا 

بتدريب املجموعات ال�شنية حتت عنوان 

احل�ش���د الوطني، وبالتن�شي���ق مع ا�شيل 

النجيف���ي، الذي كان له ال���دور االأ�شا�س 

يف ت�شليم املو�ش���ل لتنظيم »داع�س«، 

وتعترب نف�شها معنية بقتال »داع�س«.

لك���ن يبقى ال���كالم الر�شمي لرئي�س 

احلكوم���ة حيدر العب���ادي باأن���ه اأثناء 

اللقاءات ب���ني رئي�شي ال���وزراء الرتكي 

والعراقي يف العام 2014 اقت�رص احلديث 

على تدريب بع�س ال�رصطة داخل تركيا، 

ولي�س دخ���ول القوات الرتكي���ة، ح�شب 

الربوتوكول املوقع بني البلدين يف العام 

2009، واإن التدري���ب ال ي�شتدع���ي دخول 
قوات بري���ة ومدافع ودباب���ات من دون 

موافقة احلكومة العراقية.

تط���ور اخل���الف بينهم���ا، ودع���ت 

احلكومة العراقية جمل�س االأمن لالنعقاد 

ل الع�شكري الرتكي،  لطرح م�شكلة التدخُّ

ومت���ادت تركي���ا يف خرقه���ا ل�شيادة 

العراق، فقام الربملان الرتكي بالتمديد 

للقوات الرتكي���ة �شنة اأخرى يف �شورية 

والع���راق، وتعرّ�س اأردوغ���ان للعبادي 

ب�ش���كل �شخ�شي قائ���اًل: »اأن���ت ل�شَت 

نظ���ريي، ول�شت على م�شت���واي.. اعرف 

حجمك اأواًل«.

من جهت���ه، احل�ش���د ال�شعبي الذي 

ينتظ���ر اأوام���ر العّبادي لب���دء املعركة، 

توّعد تركيا برّد مزلزل يف امليدان، واأكد 

اأحد قادته اأن م�شارك���ة احل�شد ال�شعبي 

يف حترير املو�شل يهدم م�رصوع تق�شيم 

العراق، واأن عدم م�شاركته معناه احتالل 

تركيا للعراق.

اأما املوق���ف االأمريك���ي فجاء عرب 

املتح���دث با�شم اخلارجي���ة االأمريكية 

ج���ون كريبي، ال���ذي ق���ال اإن »القوات 

الرتكي���ة املنت�رصة يف الع���راق لي�شت 

جزءاً من التحال���ف الدويل، وما يجري 

يف بع�شيق���ة يجب اأن حتلّه احلكومتان 

العراقية والرتكي���ة«.. فهل تريد اأمريكا 

لهذه االأزمة بني الدولتني اأن تبقى على 

حالها؟ وهل تركي���ا جادة يف اأطماعها 

الذي  اإىل تركي���ا،  با�شتع���ادة املو�شل 

���ّم اإىل دول���ة العراق الت���ي مل تكن  �شُ

على اخلارط���ة قبل العام 1923، اأم اأنها 

�شتكتفي بح�شة وازن���ة يف اأية ت�شوية 

جديدة؟ وهل تكون هذه االأمور جمتمعة 

مانع���ًا من بدء املعركة يف املو�شل يف 

القريب العاجل؟

الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما �شعى 

حثيثًا لبدء املعركة يف املو�شل ل�رصب 

»داع����س«، وذلك ك���ي ي�شتفيد منها يف 

انتخابات الرئا�ش���ة االأمريكية مل�شلحة 

احل���زب الدميقراط���ي، ويف الوقت نف�شه 

لفتح املج���ال اأمام انتقال »داع�س« من 

العراق اإىل �شوري���ة، لتعزيز وجوده يف 

دير الزور والرقة، الت���ي انتقلت قيادات 

»داع����س« اإليها قبل بدء املعركة، وذلك 

م���ن اأجل اإح���داث توازن���ات جديدة يف 

�شورية بعد هزمية املعار�شات امل�شلحة 

واأمريكا يف حلب، ونق�س اتفاقية الهدنة 

التي اأرادت منها رو�شيا اأن تكون مدخاًل 

للت�شوية يف �شورية.

هاين قا�شم

معركة الموصل.. والتدخالت اإلقليمية

هل هدف تركيا إعادة الموصل 
إليها.. أم أنها تكتفي بحصة 
وازنة في أية تسوية جديدة؟

اجلي�ش الأمريكي يف�شح املجال لـ»الدواع�ش« لالنتقال من املو�شل اإىل الرقة لتعديل موازين القوى بعد هزائم حلب

يف اإطار جولته الدعوية 

التق���ى عميد  اأفريقي���ا،  يف 

كلي���ة الدع���وة اجلامعي���ة 

للدرا�شات االإ�شالمية، ال�شيخ 

د. عبد النا�رص جربي والوفد 

عدداً  املراف���ق،  العلمائ���ي 

م���ن ق���ادة ال���راأي والدعاة 

م���ن  كل  يف  االإ�شالمي���ني 

اأبيدجان ومايل، وزار العديد 

وُدور  الدينية  املعاه���د  من 

حيث  الكرمي،  القراآن  حتفيظ 

كان تركي���ز على اأن االإ�شالم 

احلني���ف هو دي���ن االعتدال 

والو�شطية واالعرتاف باالآخر، 

ويرف����س كل عمل اإرهابي اأو 

تكفريي بح���ق االإن�شان الذي 

مّي���زه رب الرحمة عن �شائر 

خلقه بالعقل واالإرادة.

ضه لطــارئ صحـي قبل تعرُّ
الـشـيـخ جبري الـتـقى قـــادة الـــرأي اإلســالمــي فـي أبـــيدجـــان ومـــالـي
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ل أميركا؟
ّ

اليمن يهزم السعودية.. فهل تتدخ
بع���د ح���وايل ع�رشين �شه���راً، عجزت 

ال�شعودية وحلفاوؤها العلنيون وال�رشيون 

عن ح�شم حرب اليمن، وع�شفت مغامرتها 

بالداخ���ل وامل�شتقبل ال�شعودي، ومل تنجز 

يف اليمن اأي انت�شار ملمو�س �شوى تدمري 

البن���ى التحتي���ة والإرث احل�شاري، وقتل 

املدني���ن واآخرهم جم���زرة �شالة العزاء 

التي تب����رشرّ بقرب نهاية احل���رب، وكذلك 

نهاية العائلة املالكة املتهاوية والفا�شلة 

يف كل معاركه���ا التي اأ�شعلتها يف العامل 

العرب���ي ومل تنج���ز خاللها �ش���وى القتل 

واخلراب.

حت�شي اأم���ريكا خ�شائره���ا امليدانية 

نتيجة ف�شل ال�شعودي وحلفائه يف العامل 

العرب���ي، وحت�ش���ي اأي�شًا م���ا ربحته من 

ملي���ارت الدولرات ب�شفقات ال�شالح وبدل 

ال�شت�شارات، وكذلك م���ن تخفي�س اأ�شعار 

النفط، لكنه���ا و�شلت اإىل مرحلة مف�شلية 

و�شتح���اول قلب ال�ش���ورة لتنفيذ معادلة 

جديدة تقوم على م�شادرة املال ال�شعودي 

عرب قان���ون »جا�شت���ا«، اأو عل���ى الأقل 

جتميده والت�رشُّف بها اإىل اأجل غري م�شمى 

بالتزامن مع اإنهاء املرحلة »ال�شلمانية« 

يف اململك���ة، و�شناعة نظ���ام حكم ملكي 

الرابعة،  ال�شعودية  الدول���ة  جديد لإقامة 

واإن اقت�ش���ى احل���ال الدول���ة ال�شعودية 

اخلام�شة تق���وم على العالق���ة املبا�رشة 

والعلنية مع العدو »الإ�رشائيلي«؛ كما هو 

احلال مع الأردن وبع�س دول اخلليج، وفك 

القيود الديني���ة والجتماعية عن ال�شعب 

ال�شعودي، لالن�شج���ام مع اإمارات اخلليج 

التي تتبنى »النفتاح«.

وال�شم���ود  �شنع���اء  جم���زرة  بع���د 

ال�شتثنائ���ي للجي����س اليمن���ي واللجان 

ال�شعبي���ة عل���ى امل�شت���وى الع�شك���ري، 

الراأي  وال�شم���ود ال�شعبي على م�شت���وى 

�شت اأم���ريكا قدرة  الع���ام، وبعدم���ا حت�شرّ

»اأن�ش���ار اهلل« وحلفائ���ه م���ن اإمكاني���ة 

اإغالق ب���اب املندب بالن���ار اأو بالوجود 

م باملالح���ة الدولية،  الع�شك���ري، والتحكُّ

وبع���د ف�ش���ل اأدواته���ا املتع���ددة، �شواء 

»القاع���دة«  اأو  والإم���ارات  ال�شعودي���ة 

واملرتزفة  اليمن«  و»داع�س« و»اإخ���وان 

والأتباع من اأن�ش���ار عبد ربه من�شور، من 

النت�شار، وبعدم���ا ا�شتنفدت كل ما ميكن 

من اأدوات وقفازات، وراأت اأن اليمن �شينجو 

من قب�شته���ا ويعود اإىل اأهله، �شارعت اإىل 

»التحرُّ�س« ب�»اأن�ش���ار اهلل« )احلوثين( 

واتهمته���م ب�رشب بوارجه���ا، بالرغم من 

نفي »اأن�ش���ار اهلل« واجلي�س لذلك، لكنها 

ل  اأعادت الكرة ثاني���ة، وذلك لتربير التدخُّ

يف اليم���ن، واإن���زال قواتها حت���ت عنوان 

حتالف دويل جدي���د اأو قوات دولية، وذلك 

لالأ�شباب الآتية:

ل ميك���ن اأن تتخلى اأمريكا عن م�شيق 

ال�شرتاتيجية  لأهميت���ه  املن���دب،  ب���اب 

والقت�شادي���ة، وتركه بَيد حمور املقاومة 

ورو�شيا، وهو اأحد امل�شائق ال�شرتاتيجية 

الأربعة.

اإن �شيطرة اجلي�س و»اأن�شار اهلل« على 

ب���اب املندب يهدد الأم���ن »الإ�رشائيلي«، 

وي�شلب���ه نتائج وثمار معاه���دات ال�شالم 

مع م�رش والأردن، ويه���دد مرفاأ »اإيالت« 

وم�شاريع���ه املائي���ة والتجارية، ويطيح 

بنظرية الزعي���م الإ�رشائيلي بن غوريون، 

الذي اأكد على وجوب ال�شيطرة على البحر 

الأحمر لالنفتاح عل���ى اإفريقيا والتملُّ�س 

من اأي ح�شار يفر�شه العرب.

اجلبه����ة اليمنية �ش����ارت يف نظر 

الأمريكي����ن وال�شهاينة اإحدى جبهات 

املقاومة الإقليمي����ة �شد »اإ�رشائيل«، 

وفق منظومة عوملة املقاومة والتواأمة 

بن املقاومة اللبنانية واليمنية، الأمر 

الذي ُينهك »اإ�رشائيل« ويخفف ال�شغط 

عن جبهة جن����وب لبنان يف اأي حرب 

مقبل����ة، وُيلزم الع����دو »الإ�رشائيلي« 

بت�شتيت قوات����ه والقتال على جبهات 

متعددة )لبنان واجلولن واليمن(، مما 

يريح املقاومة الفل�شطينية عن القتال 

يف غزة اأو ال�شفة اأطول فرتة ممكنة.

املحاول����ة الأمريكي����ة للح����درّ من 

ر الت����ي اأ�شابت النفوذ  حال����ة الت�شحُّ

والك�ش����ب  املنطق����ة،  يف  الأمريك����ي 

الرو�ش����ي املتزاي����د واملت�ش����ارع على 

م�شتوى الإقليم، وامل�شهد الدويل الذي 

ا�شتفاد من �شمود حمور املقاومة بعد 

اأك����ر من خم�س �شن����وات، والتي تردد 

يف بداياتها من تق����دمي الدعم ب�شبب 

اخلوف، بالإ�شافة اإىل العامل النف�شي 

����م بالرو�����س بع����د انهيار  ال����ذي حتكَّ

القدرة على  ال�شوفياتي بعدم  الحتاد 

املناف�شة مع اأمريكا.

لكن ال�شوؤال: ه����ل ت�شتطيع اأمريكا 

ل الآن يف مرحلة تقطيع الوقت  التدخُّ

يف النتخابات الرئا�شية؟ وهل يتمكرّن 

اأوباما من اإلزام الرئي�س اجلديد بحرب 

م�شوؤولية  وحتميل����ه  احل����دود  خارج 

ل اأمريكا غزواً جديداً  اإدارتها؟ هل تتحمرّ

�شيكون فا�شاًل حتم����ًا ب�شبب ال�شمود 

اليمن����ي والتكال عل����ى اهلل �شبحانه 

وتعاىل؟

الظاه����ر اأن الأمريكين، وبن�شيحة 

بريطاني����ة، �شيترّجه����ون لفر�س وقف 

اإط����الق نار يف اليم����ن، لإعادة ترتيب 

ال�شف����وف والتقاط الأنفا�����س وت�شلُّم 

الرئي�����س الأمريك����ي اجلدي����د للحكم، 

اإ�شافة اإىل اإثارة الف����ن الداخلية يف 

اليمن، مع بع�س الغتيالت، والعودة 

و»داع�س«،  ب�»القاعدة«  لال�شتعانة 

ومن ثم النق�شا�س ثانية على اليمن 

لحتالله.. لكن هل �شينجحون؟

اأعتق���د ان الن�ش����ر �شيك���ون حلي���ف 

اليمنين ال�رشف���اء، والهزمية للغزاة باإذن 

اهلل �شبحانه وتعاىل.

د. ن�سيب حطيط

هل تتحمل اأمريكا غزواً جديداً �صيكون فا�صاًل نتيجة ال�صمود اليمني؟

¡ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�شي���ات الإ�شالمية يف 
لبنان دع���ا جميع القوى ال�شيا�شي���ة اإىل تغليب 

لغة العقل، وبذل املزيد من اجلهود لإنهاء ال�شغور 

الرئا�ش���ي. من جه���ة ثانية، دان اللق���اء الهجوم 

الإجرامي ال���ذي ا�شتهدف اجلن���ود امل�رشين يف 

�شمال �شيناء، م�ش���رياً اإىل اأن هذه العمليات تاأتي 

عق���ب ت�شويت م�رش اإىل جان���ب القرتاح الرو�شي 

ب�ش���اأن �شورية يف جمل�س الأم���ن، مطالبًا ال�شعب 

امل����رشي بالوقوف �شفًا واحداً لتجنيب البالد من 

الوقوع يف الفو�شى.

¡ احل��اج عم��ر غن��دور؛ رئي���س اللق��اء الإ�سالم��ي 
الوح��دوي راأى اأن حملة »التب�سري« مبذابح طائفية 

اأو مذهبي��ة مرتقب��ة يف معركة املو�س��ل تدّل على 

اأن م��ن يري��د اإحداث ه��ذه املذاب��ح، خ�سو�سًا بني 

ني، غايته خدمة للم�رشوع 
ُّ
نني ال�سيع��ي وال�س

ّ
املكو

التفتين��ي والتق�سيمي لكل اجلوار املحيط بفل�سطني 

املحتلة.

¡ جتم���ع العلم���اء امل�شلمن ا�شتقب���ل وفداً من 
طالب جامعين من �شت���ة دول اأفريقية، وكان يف 

ا�شتقبالهم رئي�س الهيئة الإدارية ال�شيخ د. ح�شان 

عبد اهلل واأع�ش���اء الهيئ���ة، وكان اللقاء منا�شبة 

لط���رح اأمور عديدة لها عالقة بالأو�شاع التي متر 

بها الأمة الإ�شالمية، وكي���ف ميكن جليل ال�شباب 

اجلامع���ي الواعي واملثق���ف مواجهتها والت�شدي 

للموؤامرات التي تريد النيل منها، ل�شيما اأن اخلطر 

اليوم هو على الدين باأحكامه وعقيدته ومفاهيمه، 

بع���د اأن عاث التكفرييون يف البالد ف�شاداً، وقدموا 

�شورة م�شورّهة عن الإ�شالم.

¡  ال�سي��خ ماهر حمود قال اإن منوذجني متطرَفني 
ن��ة وال�سيع��ة يف�س��دان اأي دع��وة للتقارب 

ُّ
م��ن ال�س

الإ�سالم��ي ونب��ذ الف��ن؛ الوهابي��ة املتطرف��ة من 

جهة، وال�سريازية املتطرف��ة من جهة اأخرى، حيث 

يتبادل الطرفان اأب�سع التهامات، وي�سع كل طرف 

�رشوط��ًا لالإ�س��الم ل تنطب��ق اإل عل��ى فريقه، على 

خ��الف التحذي��ر الرب��اين، منبه��ًا اإىل اأن كل دعوة 

للتفرق��ة ومتزي��ق ال�س��ف الإ�سالم��ي اأو زيادة يف 

ه��ذا التمزق اإمنا هو جزء من املوؤامرة الغربية على 

الإ�س��الم، حيث يت��م التخطيط له��ذه املوؤامرات يف 

لن��دن اأو وا�سنطن اأو تل ابيب، وهنالك من ينّفذ من 

اأبنائنا واأحزابنا وبع�س اأدعياء الإ�سالم يف �سفنا. 

ب بق���راري منظمة  ¡ ال�شي���خ �شهي���ب حبلي رحرّ
اليون�شكو اللذي���ن اأكدا اأن القد����س مكانًا مقد�شًا 

للم�شلم���ن، واعتبار »اإ�رشائيل« قوة احتالل، اأماًل 

اأن ي�شاهم هذان القراران يف منع قيام امل�شتوطنن 

وجنود الحت���الل من تدني�س امل�شج���د الأق�شى، 

وداعي���ًا اإىل ����رشورة التاأكيد على ح���ق ال�شعب 

الفل�شطيني يف اأر�ش���ه ومقد�شاته، خالفًا ملزاعم 

الكيان ال�شهيوين الذي ي�شعى اإىل تزوير التاريخ.

¡ حرك��ة الإ�س��الح والوح��دة طالب��ت بالإ���رشاع 
بع��داوة  يوؤم��ن  للجمهوري��ة  رئي���س  بانتخ��اب 

»اإ�رشائي��ل« ويق��ّدر ت�سحيات املقاوم��ة، ويحافظ 

على املعادلة الذهبية القائمة على اجلي�س وال�سعب 

واملقاوم��ة. كم��ا طالب��ت احلركة بت�رشي��ع قانون 

انتخاب��ي جديد يتمثل في��ه كل اللبنانيني، وي�سّكل 

خمرج��ًا م��ن الأزم��ات القائم��ة، ومين��ع احت��كار 

الطوائ��ف واملذاه��ب، ويت��الءم مع ثقاف��ة الناخب 

وطموحات��ه، ويقوم عل��ى اأ�سا�س الن�سبي��ة الكاملة 

فهي تعط��ي احلجم الفعل��ي لكل الق��وى والأحزاب 

ال�سيا�سية.

¡ جبهة العمل الإ�شالمي يف لبنان اأ�شارت اإىل اأنرّ 
ت�رشيحات رئي����س اللوبي ال�شعودي يف الوليات 

املتح���دة الأمريكية �شلم���ان الأن�ش���اري، والتي 

اأدىل به���ا اإىل موق���ع »THE HILL« الإخباري، هي 

ت�رشيح���ات خطرية وغري م�شبوق���ة، وتثري اجلدل 

وحتوم حوله���ا ال�شبه���ات، اإذ اعت���رب الأن�شاري 

���ه مل يك���ن بينها  اأنرّ »اإ�رشائي���ل« �شديق���ة، واأنرّ

وال�شعودي���ة عداء اأبداً، واأنرّ »اإ�رشائيل« قد ت�شاعد 

يف منو القت�شاد ال�شعودي.

األميركيون سيوقفون 
إطالق النار في اليمن إلعادة 
ترتيب الصفوف.. مع استمرار 

االغتيالت واالستعانة 
بـ»القاعدة« و»داعش«
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ر البديل عنها
ُّ
ب مع توف

َ
رأى أن السعودية ستعاق

ق
َّ
أمين حطيط: االنتصار في سورية بات مسألة وقت.. ولبنان معل

يعترب العمي���د حطيط اأن �شمود 

العدوان جعلها  �شورية يف مواجهة 

تتجاوز مراحل ثالت خطرية، الأوىل 

باإ�شقاط خطة نقل �شورية من حمور 

ُمعاٍد لأمريكا اإىل حم���ور موؤيرّد لها، 

املقاومة،  الإطاحة مبح���ور  بغي���ة 

وع���زل منطق���ة ال�شام ع���ن العراق 

واإي���ران �رشق���ًا ولبن���ان وحزب اهلل 

غربًا، اأم���ا املرحلة الثانية فتتجلى 

ب�شمود �شوري���ة يف وجه تق�شيمها 

اإىل دويالت، من خالل اإن�شاء منطقة 

عازل���ة ما بن غرب حمور املقاومة 

)لبن���ان و�شاحل �شوري���ة( وما بن 

العراق واإيران باإقامة دولة متتد من 

دير الزور اإىل عفرين، لت�شكيل دولة 

حماذية مع العراق وتركيا، وت�شكيل 

منطقة عازل���ة وفا�شل���ة بن دول 

حمور املقاومة.

�شم���ود �شوري���ة يف املعركتن 

ال�شابقتن اأوق���ف متدُّد نفوذ الغرب 

ب���راأي حطي���ط، والدلي���ل على ذلك 

مدينة حلب، الت���ي باتت على قاب 

قو�شن اأو اأدنى من حتريرها.. ي�شيف 

حطي���ط عن املرحل���ة الثالثة التي 

تواجهها �شورية عن العدوان، ويقول: 

الي���وم ت�شع���ى اأم���ريكا ل�شتمهال 

الأحداث ملرحلة ما بعد النتخابات 

الأمريكية، لو�شع خطط جديدة، ولهذا 

ال�شب���ب ي�شعى خط حمور املقاومة 

لال�شتفادة من الأ�شهر الثالث الآتية، 

مع وجود عرقل���ة اأمريكية وا�شحة 

لتجميد احلراك امليداين. 

يرى حطي���ط اأن الو�شع ال�شوري 

الآن تتجاذبه فكرتان، الأوىل مترّجهة 

نحو ت�رشيع التحرير بقيادة مع�شكر 

الدفاع، وفكرة جتميد امليدان بقيادة 

اأمريكية، ولأن وا�شنطن ل متتلك قدرة 

الن���زول اإىل املي���دان وخو�س حرب 

مبا����رشة، تلجاأ الي���وم اإىل �شيا�شة 

النحي���ب والعوي���ل ب�ش���كل متعاٍل 

وعني���ف، علرّه���م يوقف���ون �شيا�شة 

حترير �شورية من اخلاليا الإرهابية. 

التوا�شل  ع���ن  حطي���ط  ن�ش���األ 

الرو�ش���ي - الأمريك���ي فيما يخ�سرّ 

ال�ش���الم يف �شوري���ة، ي���ردرّ: كل ما 

ت�شمعه م���ن حل���ول �شيا�شية بن 

رو�شي���ا واأم���ريكا اإىل ح���ن جميء 

2017 هو م�شيع���ة للوقت  �شب���اط 

اليوم دخلت مرحلة  اأمريكا  واجلهد، 

اخلم���ول ال�شيا�شي الذي ي�شبق فرتة 

وبالتايل  الرئا�شي���ة،  النتخاب���ات 

الرئي�س باراك اأوباما ل ي�شتطيع اأن 

يحلرّ �شيئًا، ول اأن يفر�س �شيئًا.

حلب

عن ال�شم���ال ال�ش���وري، يعترب د. 

حطيط اأن حراك تركي���ا اليوم هدفه 

حج���ز ح�شة لأنق���رة اأثن���اء اقرتاب 

احللول الدولية، يقول: اأردوغان يعلم 

اأن هام�س احل�ش���ول على مكت�شبات 

الأمريكية  البواب���ة  لبالده من خالل 

اأُقف���ل، وله���ذا ال�شبب اأقح���م قواته 

الع�شكري���ة داخل الأر����س ال�شورية، 

لقب�س م���ا ميكن قب�شه يف ال�شيا�شة 

اإىل ح���ن طلب اإخالء تل���ك الأرا�شي 

فيما بعد، لعله يتمكرّن من زرع بع�س 

النظام  داخل  جماعات »الإخ���وان« 

ال�شوري الذي يت�شكرّل ويتبدرّل ويتطور.

تركيا

امل�شه���د الرتك���ي بح�شب حطيط 

ا�شرتاتيجيًا،  خط���ر  مف���رتق  اأم���ام 

لأنه على الرئي����س الرتكي اأردوغان 

خي���اران ل ثالث لهم���ا؛ اإما النجاة 

ا�شرتاتيجي،  موق���ف  باتخاذ  برتكيا 

اأو ال�ش���ري ب�شيا�ش���ة النتحار، يقول: 

اأردوغ���ان ملك امل�شاري���ع الفا�شلة، 

بالآخري���ن ويحافظ على  ���ي  ي�شحرّ

موقعه، وغ���روره هذا ل يجعله يرى 

الأمور عل���ى حقيقتها، وهو اليوم ل 

ي�شتطيع ال�ش���ري وفق �رشوط الغرب، 

اأنه �شي�شتخدمه كليمونة  لأنه يعلم 

حام�ش���ة، فبعد ع����رشه �شرُيمى يف 

�شلة املهمالت، كما اأنه ل ي�شتطيع اأن 

اإىل املحور ال�رشقي..  ينتقل ب�شهولة 

وهذا ما يعزز ف�ش���ل حماولته بناء 

قيادة تركية م�شتقل���ة يف املنطقة، 

فرتكيا مع اأردوغان تعاين من اإرباك 

�شديد م���ع الأطل�شي، كما مع رو�شيا 

واإيران.. و�شلوك رئي�شها املغرور ميتاز 

باخلوف والقل���ق واحلذر، لأنه يعلم 

يقينًا خ�شارة م�رشوعه الرئي�شي كما 

���م املنطقة، وجل  الحتياط يف تزعُّ

اهتمامه اليوم احل�شول على جائزة 

تر�شية يف �شوري���ة والعراق، متكرّنه 

من احلفاظ على دوره.

العراق

بخ�شو�س الع���راق، ي�شري العميد 

حطي���ط اإىل توقرّع���ه ح�شول معركة 

املو�شل من���ذ �شهرين عل���ى الأقل، 

الآن ي�شارع  الع���راق حت���ى  يقول: 

بن تياري���ن، الأول وحدوي بقيادة 

الوا�شع  ال�شيعي  احلكومة واجلمهور 

وجمه���ور �ُشنرّ���ي عري����س، والثاين 

تق�شيمي تفتيتي تقوده اأمريكا واإىل 

ن���ة والأكراد..  جانبه���ا جزء من ال�شُّ

وكل تقدُّم براأيي للحكومة يف َم�شك 

الأر����س هو تقدُّم مل����رشوع الوحدة 

على م����رشوع التق�شيم، واأي تراجع 

مل�رشوع الوح���دة هو تقدم مل�رشوع 

التجزئة يف ب���الد الرافدين، فتحرير 

املو�شل من قَبل العراقين من �شاأنه 

اإعط���اء اأف�شلي���ة مل����رشوع توحيد 

العراق على م�شاريع التجزئة.

ال�سعودية

ن�ش���األ املحل���ل ال�شرتاتيجي د. 

حطيط ع���ن م�ش���ري ال�شعودية مع 

التح���ورّلت الدولية، �شيما اأن اأمريكا 

لها م�شوؤولية الإرهاب الدويل يف  حتمرّ

العامل م���ن جهة، وحتميها وتدعمها 

يف كثري م���ن الق�شايا الإقليمية من 

جهة اأخرى.. يجيب العميد: ال�شعودية 

اإح���دى الأدوات الثالث الأمريكية يف 

اإىل »اإ�رشائيل«  اإ�شاف���ة  املنطق���ة، 

وتركي���ا، والغ���رب اأقح���م مبا�رشة 

مملكة اآل �شعود وتركيا يف العدوان 

الأخري عل���ى �شع���وب املنطقة منذ 

انطالقة »اخلريف العربي« منذ �شت 

�شن���وات، تاركًا تل اأبيب يف و�شعية 

الأخري له،  الحتياط ال�شرتاتيج���ي 

لأنه ل يحتمل �شق���وط »اإ�رشائيل« 

يف املنطق���ة، وكما اأ�شلفن���ا �شابقًا، 

تركيا يف وظيفتها املوكلة اإليها من 

الغرب والأطل�شي ف�شلت ف�شل ذريعًا، 

لهذا ال�شب���ب ت�شعى اليوم لقتنا�س 

بع�س فت���ات املكت�شبات يف �شورية 

والعراق. اأما بخ�شو�س روؤية الغرب 

لل�شعودية، فهو يلحظ انهياراً لها يف 

املال وامليدان كما الأخالق، والغرب 

الإنهيارات  ل ه���ذه  ل ي�شتطيع حتمُّ

الكب���ريه لها يف الع�شك���ر والقانون 

الدويل والإقت�ش���اد يف الوقت عينه، 

وا�شرتاتيجيًا مع���روٌف اأنه مع ف�شل 

اإح���دى اأدوات ال�رشاع، نك���ون اأمام 

احتمالت ثالث، اأولها اإما رمي الأداة 

امل�شتخَدمة يف حال بروز اأداة بديلة، 

والثانية تك���ون برتميم الأداة بغية 

ا�شتخدامه���ا مرة جدي���دة، والثالثة 

ل من  تكون مبعاقبتها، بع���د التن�شُّ

�شيا�شاته���ا، واليوم لن تظهر اأيٌّ من 

الحتم���الت �شتتجه به���ا الوليات 

اإىل  ال�شعودية  املتحدة بخ�شو����س 

حن النتهاء من مرحلة النتخابات 

الرئا�شية الأمريكية، وبالتايل �شتبقى 

ال�شعودي���ة دون انهي���ار كل���ي اإىل 

���ر البديل عنها، ويف حينه  حن توفرّ

بتحميلها  منه���ا  اجلميع  �شيتن�شل 

الدويل، ولعله  اخل���راب  م�شوؤوليات 

قد يكون اأ�شوات حلفائها اليوم اأ�شد 

الناقمن عليها.

الفراغ اال�سرتاتيجي

براأي حطيط، الرتاجع ال�شرتاتيجي 

لأم���ريكا يف املنطقة لي�س وليد يوم، 

كونه نتيجة تراكم���ات قدمية بداأت 

بالظه���ور مع ف�شل ال�ش���ري بتحقيق 

�رشق الأو�شط اجلدي���د التي ب�رشتنا 

به وزي���رة خارجية اأمريكا كونداليزا 

راي�س يف حرب متوز 2006، وبراأيي، 

ف�ش���ل هذه ال�شرتاتيجي���ة ي�شري اإىل 

تقدُّم م�رشوع »ل �رشقية ول غربية« 

الذي اطلقت���ه اإيران منذ عقود.. يقول 

حطي���ط: املنطقة الي���وم متجهة اإىل 

و�شعي���ة �رشق اأو�ش���ط خمتلف عن 

الذي ُيراد ل���ه غربيًا و»اإ�رشائيليًا«، 

�شيكون  اجلدي���د  الأو�شط  فال����رشق 

لأهله، لأنه مدع���وم اإقليميًا ودوليًا، 

وما يح�شل اليوم يف �شورية والعراق 

ه. من حتورّلت يوؤكد هذا التوجُّ

لبنان

عن الو�شع اللبناين، يعترب العميد 

حطيط اأن فقدانه لقادة كبار يجعله 

يف حالة النتظار الإقليمي والدويل، 

يقول: لبن���ان اليوم معلَّ���ق م�شريه 

ومرتبط مبا �شتك���ون عليه املنطقة، 

لأنه ل يوجد اأفرقاء ميلكون ا�شتقاللية 

اتخاذ القرارات اجلريئة، فالتفاهمات 

معلَّقة كما يبدو، ولهذا ال�شبب اأعتقد 

ل اإىل حن  اأن حل م�شاكل لبنان موؤجَّ

اأن يتب���نرّ اخليط الأبي�س من الأ�شَود 

يف املنطقة، ول اأرى حلوًل جذرية له 

قبل جميء الربيع املقبل.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

حطيط: تركيا فشلت في مهامها الموكلة إليها 
من الغرب واألطلسي.. ولذلك تسعى القتناص بعض 

فتات المكتسابت في سورية والعراق
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ال�رشق م�شتعل ول �شيء يوحي 

بالهدوء.. اإنها اإرادة ال�شيطان التي 

انعقاد  الدم���اء رغم  باإراقة  تتلذذ 

لإح���الل  املخادع���ة  املوؤمت���رات 

لة اإىل ما  ال�شالم.. اأزمة �شورية موؤجَّ

بعد ال�شتحقاق الرئا�شي الأمريكي 

وما بعد التفاهمات الكربى.. العراق 

يواج���ه التق�شيم النف�شي باحلفاظ 

على الوحدة اجلغرافية تفاديًا ملا 

هو اأ�شواأ.. اليم���ن ومعها البحرين 

ع�رشن���ا  »كرب���الء«  يعي�ش���ان 

وينبئانن���ا بانت�ش���ار ال���دم على 

ال�شيف ولو بعد حن.. وبخ�شو�س 

اخلليج العربي وحتديداً ال�شعودية 

امُلر.. ملا  فالأمور متجهة لت���ذوق 

ُيحاك لها من تاآمر. 

اأما لبنان الذي يئنرّ وينزف من 

نفاي���ات بع����س �شيا�شييه، فعامل 

الدبلوما�شية �رشقًا وغربًا ل يعريه 

انتباهه عل���ى الإطالق، ما يعتربه 

الوطنيون بارقة اأم���ل انطالقًا من 

مقولة »احلجر الذي رذله البناوؤون 

- وال���ذي هو لبن���ان - �شي�شبح 

حجر زاوية ال�رشق والغرب«..

جريدة »الثبات« التقت العميد 

اأمن حطي���ط م�شتطلعة  د.  الركن 

منه اأحوال املنطقة، واإليكم اأبرز ما 

جاء يف احلوار:
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تذّك����ري اأنك ل�س����ت رُجاًل: كثريات م����ن الزوجات 

يف�سلن يف حياتهن الزوجية ب�سبب ما ي�سمى »عقدة 

االأنوثة«، و�ساحبة هذه العقدة ال تعتزّ باأنوثتها، وال 

تعرتف لزوجها بقوامت����ه وحّقه الطبيعي يف قيادة 

االأ�رسة، وهي دائم����ًا ت�سعر اأنه ي�ست�سعفها وميار�س 

عليه����ا رجولته، فتحاول بدوره����ا اإثبات نّديتها له، 

فتنتج عن ذلك امل�س����كالت التي حتّول حياتهما اإىل 

جحيم م�ستمر.

الواج����ب على هذه امل����راأة اأن تع����رف اأن املراأة 

والرج����ل يكّمل اأحدهما االآخ����ر، فعند الرجل مميزات 

لي�ست عند املراأة، وعند امل����راأة مميزات لي�ست عند 

الرجل، واأن قوامة الرجل عل����ى املراأة لي�ست قوامة 

اإذالل وا�ست�سع����اف، اإمنا هي قوام����ة قيادة وتدبري 

وحكم����ة و�سفقة ورحمة ومودة، وبهذه القوامة ت�سل 

�سفينة احلياة الزوجية اإىل ع�ّس ال�سعادة وبرّ االأمان.

ابحثي ع����ن االإيجابب����ات: كثري م����ن الزوجات 

ال ي�سع����رن ب�سع����ادة يف حياته����ن الزوجية ب�سبب 

نظرته����ن ال�سلبية اإىل اأزواجهن، فهن ال ينظرن اإال يف 

اأوجه النق�س والق�سور، وقد تكون اجلوانب االإيجابية 

يف اأزواجه����ن اأكرث بكثري من اجلوانب ال�سلبية، اإال اأن 

النظ����رة ال�سوداوية لالأمور تخّط����ت كل فعل جميل، 

ومالت اإىل ما ي�ساكلها من االأفعال غري املر�سية.

على الزوج����ة اأن تبح����ث يف اإيجابيات زوجها 

وتعّددها وحتمدها له وحتاول تنميتها، وعليها كذلك 

اأن تتحمل نقاط ال�سعف وتتنا�ساها، ولو اأنها قابلت 

االإ�ساءة باالإح�سان الأّثر ذلك يف زوجها تاأثرياً بالغًا، 

ولرمب����ا كان �سببًا يف تبدل اأ�سلوبه معها، وا�ستبدال 

تلك ال�سفات ال�سلبية باأخرى اإيجابية حممودة.

تاأكدي من حمبة زوجك لك: هذا التاأكيد هام جداً 

يف �سعور الزوجة بال�سعادة الزوجية، وكما اأن على 

ال����زوج اأن يوؤّكد حمبته لزوجته بني حني واآخر، فاإن 

على الزوجة اأن ُت�سعر نف�سها بذلك اأي�سًا، واأن حتاول 

اإيج����اد االأ�سباب التي توؤّكد له����ا حمبته اإياها، واأول 

ه����ذه االأ�سباب هو رغبة زوجها يف الزواج منها، فاإن 

هذه الرغبة تدل على ميله اإليها وحمبته لها، وكذلك 

ا�ستمراره يف هذا الزواج يدّل على ذلك، وكذلك نفقته 

عليها تدل على ذل����ك، وكذلك حر�سه عليها وغريته 

عليها وقيام����ه على م�ساحله����ا، كل ذلك يدل على 

حمبة الزوج لزوجته.

�سعادتك يف قناعتك: كم من امراأة حرمت نف�سها 

من ال�سعادة الزوجية ب�سبب نظرها اإىل ما عند االآخر 

وك����رثة مطالبة زوجها بتوفري ما ت����راه هنا وهناك 

مم����ا ال �رسورة له وال حاجة اإليه، مع اأنها تعلم اأنه 

ال �سبيل ل����ه اإىل ذلك، واإذا راأت ه����ذه املراأة زوجها 

عاجزاً عن تلبي����ة ما تريد �سقط من عينيها واأ�سبح 

يف نظرها مثااًل للتواكل والك�سل وال�سلبية.

ول����و نظرت هذه امل����راأة بعني االإن�س����اف، لراأت 

جوان����ب كثرية م�رسقة يف حياته����ا، وهذه اجلوانب 

كفيل����ة باإ�سعادها لو اأنها قنعت مبعي�ستها ور�سيت 

مبا اآتاه����ا اهلل من ف�سله. ولقد كان����ت املراأة قدميًا 

تقف على عتبة بابها حينما يخرج زوجها اإىل عمله 

فتقول له: ات����ِق اهلل فينا، اإياك اإياك اأن تاأتينا ب�سيء 

م����ن احلرام، فاإننا ن�ستطي����ع ال�سرب على اجلوع، وال 

ن�ستطي����ع ال�سرب على النار.. فلي�س ال�سعيد هو الذي 

ين����ال كل ما يرغب، الأن رغب����ات االإن�سان ال تنتهي، 

فال يزال ويتمن����ى حتى ي�سري جمنداًل يف قربه، اإمنا 

ال�سعادة احلقيقية يف القناعة والر�سى..

م الدائم وُعُبو�س  �سعادتك يف ابت�سامت����ك: التجهُّ

الوج����ه يجلب لالإن�سان الهم����وم والغموم واالأحزان، 

وقد ي�ساب االإن�سان نتيجة ذلك بال�سيخوخة املبكرة 

واالأمرا�س اخلطرية.. اأما الب�سمة فاإنها تبعث ال�سعادة 

يف النف�س، وتزرع االأمل يف القلب، وتبعث ال�سعادة 

يف قل����وب االآخري����ن، فاأ�سعدي نف�س����ك باالبت�سام، 

وا�رسح����ي به �سدرك و�سدور اأ�رستك، وكل من يحيط 

مك يف  بك، ق����ال �سلى اهلل عليه واآل����ه و�سلم: »تب�سُّ

م يف وجه  وج����ه اأخيك �سدقة«، فكيف اإذا كان التب�سُّ

زوجك واأوالدك وعائلتك..

رمي اخلياط

خطوات السعادة الزوجية )5/1(

هناك ن�سبة كبرية من الن�ساء عا�سقات 

االأحذي����ة عل����ى اأنواعه����ا، اإالّ اأن لطريقة 

ارتدائها وانتعاله����ا اأ�سواًل وقواعد تدخل 

�سمن االإتيكيت.

يف هذا ال�سياق، يدعو خبريو االإتيكيت 

اإىل �����رسورة ال�سري بطريقة �سحيحة عند 

انتعال احلذاء الع����ايل، اإذ يجب اأن تكون 

القدم����ان م�ستقيمتني والظه����ر م�سدوداً، 

الفت����ني اإىل اأهمية ع����دم التاأرجح اأثناء 

ال�سري، ومن هنا يتوّجب االبتعاد عن فخ 

اختي����ار االأحذية الت����ي ال جتيدين ال�سري 

فيها.

وي�س����دد االخت�سا�سيون على �رسورة 

جتّنب اإظهار نعل احل����ذاء اأثناء جلو�سك، 

داعني اإىل اأهمي����ة التاأّكد من اإزالة عالمة 

ال�سع����ر املوج����ودة يف اأ�سف����ل احل����ذاء، 

واحلر�س عل����ى اأن يكون احل����ذاء نظيفًا 

ومّلاع����ًا، فعملية �سبغ احل����ذاء وتنظيفه 

يجب اأن تتم يوميًا.

ويف حال كان احلذاء ذي كعب عاٍل، 

فيجب اأال ُي�سدر �سوتًا مزعجًا عند طرق 

االأر����س ب�سبب امل�سام���ري، وهنا يجب 

التنبي���ه اإىل االبتعاد عن ارتداء احلذاء 

العايل خالل زيارتك امل�ست�سفيات، ويف 

ح���ال كان لبا�سك ر�سمي���ًا، فيجب اأن 

يرتاوح طول كعب حذائك من 8 ااإىل 10 

�سنتيمرات.

ويلفت خ����رباء االإتيكي����ت اإىل اأنه يف 

املنا�سبات الر�سمي����ة ويف اأماكن العمل، 

يجب اأن يكون احلذاء مغلقًا من االأمام؛ ال 

يظهر اأ�سابعك، وذي األوان داكنة، م�سددين 

على �رسورة احلر�س على اأن يكون مقا�س 

احلذاء منا�سب����ًا للقدم، حتى ي�سهل عليك 

حرية احلركة وال�سري من دون �سعوبات، 

نا�سح����ني باأهمية اختي����ار ال�سكل الذي 

ينا�سب قدمك، مع االأخ����ذ بعني االعتبار 

الط����ول وال����وزن، واحلر�س عل����ى انتقاء 

احلذاء الذي يخفي عيوب قدمك.

َفن%اإلتيكيت
لباقات ارتداء األحذية

اخت����اري لطفلك الق�سة وثيق����ة ال�سلة باحلا�رس الذي 

يعي�����س فيه، فال جترّيه اإىل املا�س����ي الذي ال يهتم به، اأو 

امل�ستقبل ال����ذي يجهله. فعلى �سبيل املث����ال، يف اإحدى 

الق�س�����س ُذكرت اآل����ة الري الطنبور، ف����اإذا نظر الطفل اإىل 

�سورتها فل����ن يعرفها، واإذا ذكرنا ل����ه ا�سمها ا�ستعجمها 

وا�ست�سعبه����ا، لذلك ك����وين واعية واأن����ت تختارين كتبًا 

وق�س�سًا لطفلك.

اخت����اري لطفلك الق�سة ذات االأ�سل����وب ال�سهل ال�سائغ 

ال����ذي يفهمه طفلك بغري م�سقة اأو عناء، ويف الوقت نف�سه 

تتواف����ر فيها عوامل االإثارة والت�سوي����ق، كاجلّدة والطرفة 

واخليال واحلركة.

اختاري لطفلك الق�سة التي تبتعد عن اإثارة فزع وقلق 

طفل����ك، فال تختاري له ق�س�����س العفاريت واأ�سباح ن�سف 

اللي����ل، حتى ال تقعي يف م�س����كالت القلق وتطبعي طفلك 

على اخلوف واجُلنب منذ ال�سغر.

اخت����اري لطفلك الق�سة التي تبتعد ع����ن تناول القَيم 

االأخالقية ال�سيئة، كالتي يظهر فيها اأحد االأ�سخا�س يدّخن 

اأو يكذب، اأو يذكر األفاًظا بذيئة.

ال ترّك����زي على نوعي����ة واحدة م����ن الق�س�س لطفلك، 

بل اهتمي بتنويع مو�سوع����ات الق�س�س، فهناك الق�س�س 

الديني����ة واخليالي����ة واالجتماعية والتاريخي����ة والفنية 

والعلمي����ة املب�سطة، اإىل غري ذلك من اأنواع الق�س�س التي 

ميكن اختيار املنا�سب منها.

ال تنخدع����ي مبا يعلنه بع�����س النا�رسين من اأن كتب 

وق�س�س �سل�سلة كذا منا�سب����ة الأطفال ما قبل املدر�سة اأو 

الف����رتة ال�سنية كذا، بل كوين ناقدة له����ا قبل اأن تقدميها 

لطفل����ك، فاإن مل ت�ستطعي احلكم عليها فقومي مبناق�ستها 

مع اإحدى �سديقاتك اأو من تتو�سمني فيه ال�سالح واملعرفة.

ح����اويل اأن جتعلي طفلك ي�س����اركك يف اختيار ق�سته، 

فمثاًل، �سعي اأمامه جمموعة من الق�س�س، واجعليه يختار 

اإحداها واقرئيها له، وبذلك ت�ستطيعني معرفة ميول طفلك 

واجتاهاته لتعملي على تنميتها.

دعيه يقراأ بعي����داً عن امل�ستتات املغري����ة له، فمثاًل، 

ف����ال يجل�س اأمام �سا�سة التلفاز ويقراأ اإحدى الق�س�س، فهو 

�سيتفرغ مل�ساهدة ما يحب.

اجعليه يقراأ وه����و �سبعان ال ي�سعر باجلوع، فاإذا كان 

طفل����ك منتظراً للطعام فلن يرّك����ز مبا يقراأ، بل �سيفكر يف 

الطعام اأكرث من اال�ستمتاع بالق�سة.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف نشّجع أطفالنا على القراءة؟ )3/2(
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السعادة الزوجية حلم كل فتاة وامرأة..
السعادة الزوجية أمل يراود خاطر كل زوجة..

السعادة الزوجية مخرج من كل فتن الحياة ومشكالتها وضغوطاتها..
السعادة الزوجية نبتة تحتاج إلى حماية ورعاية لتكبر وُتثمر، وتقف في وجه الرياح العاتية..

السعادة الزوجية بناء كبير يحتاج إلى بّناء ماهر يضع كل حجر في موضعه بدقة وإتقان..



منوعات

اأف��ق��ي

1 - اأطول نهر يف العامل / اإناث
2 - جزيرة ا�سرتالية / نزل الطائر على الغ�سن

3 - كات���ب فرن�س���ي �ساه���م اأدبه يف قي���ام الثورة 
الفرن�سية

4 - قواعد اللغة / �رسبنا حتى االرتواء

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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7 - م���ادة متفج���رة / م���ن نغم���ات ال�سلم 
املو�سيقي

8 - نع���م )بالفرن�سية( / اللع���ب على اأوتار 
العود

9 - اأف�سلهم / ن�سف واحة
10 - مدين���ة مغربي���ة وردت يف �سع���ر من 
كلمات فخري البارودي / �سحابة من الكواكب 

والنجوم

أطعمة تجعلنا في شباب دائم

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

جميعن���ا يرغ���ب يف �سب���اب دائم، 

و�سح���ة قوية، اإال اأننا ال ن�ستطيع - مع 

االأ�س���ف - اإيقاف عق���ارب ال�ساعة على 

�سن ال�سب���اب دون تقدم يف العمر، لكن 

كل م���ا ميكننا فعله ه���و تناول بع�س 

االأطعمة ال�سحية الت���ي ت�ساعدنا على 

البقاء �سباب الأطول فرتة ممكنة.

فللتغذي���ة دور كب���ري يف مّد اجل�سم 

االإ�ساب���ة  م���ن  وحمايت���ه  بالطاق���ة، 

باالأمرا����س من خ���الل تقوي���ة اجلهاز 

املناعي، كما اأنها عامل فّعال ومتحكم 

يف جمال وف���رتة �سباب االإن�سان، لذلك، 

احل�س���ول عل���ى �سب���اب دائ���م مل يعد 

االأطعمة  حلمًا بعي���د املنال، فبع����س 

تعمل على مقاومة ال�سيخوخة، وزيادة 

اإفراز هرمون���ات ت�ساعد على �سد اجللد، 

واحلفاظ على ن�سارت���ه، واأي�سًا حماية 

االأع�س���اء الداخلية الت���ي تتاأثر مبرور 

الزمن.

وم���ن تل���ك االأطعمة الت���ي جتعلك 

حتتفظ ب�سباب، وتوؤخر ظهور �سيخوخة:

1- املاء: يتكّون اأكرث من ثلثي ج�سم 
االإن�س���ان من املاء، وه���و يحافظ على 

رطوبة اجللد ون�سارته، كما يعمل على 

زيادة �سيولة الدم، وبالتايل و�سوله اإىل 

امل���خ، كما يح�سن م���ن وظائف اجل�سم، 

وي�ساعد عل���ى تنظيف الكلى والتخل�س 

من ال�سموم عن طريق البول.

2- الفول ال�سويا: من اأهم النباتات 
الت���ي ت�ساعد يف تعزي���ز اإنتاج هرمون 

االإ�سرتوج���ني، ال���ذي ينق����س بعد �سن 

الياأ����س، كم���ا اأنه يحمي م���ن االإ�سابة 

باأمرا����س ت�سلُّب ال�رسايني، ويتميز فول 

ال�سوي���ا باأنه يحتوي كاف���ة االأحما�س 

االأمينية، ما يجعله حلوما نباتية، كما 

اأنه غن���ي باالألياف وامل���واد امل�سادة 

لالأك�س���دة، باالإ�ساف���ة اإىل عدم احتوائه 

عل���ى الده���ون امل�سبع���ة، وخلوه من 

الكولي�سرتول.

3- املك�رسات: م���ن االأطعمة اللذيذة 
والت���ي يف�سله���ا البع�س. ه���ي غنية 

بالده���ون »اأوميغا 3«، وهامة للحفاظ 

على �سحة املخ، كما حتتوي فيتامينات 

متنع ظه���ور عالمات تق���دُّم ال�سن، مثل 

ل اجللد. جتاعيد الب�رسة، وترهُّ

4- االأف���وكادو: م���ن الفواك���ه 
اللذي���ذة والغني���ة باللحم، وهي 

حتت���وي كمية كبرية م���ن الدهون 

الطبيعية وغري امل�سبعة، باالإ�سافة 

الذي يتحول  البيتا كاروت���ني  اإىل 

اإىل فيتام���ني »اأ«، وهو امل�سوؤول 

عن احلفاظ عل���ى ن�سارة وجمال 

الب�رسة.

اأغلب تلك  5- اخل�رسوات امللّون���ة: 
واجلرجري،  ال�سبان���غ،  مثل  اخل�رسوات، 

واجلزر، يحتوي فيتامني »ه�« املعروف 

بقدرته على �سّد ترهالت اجللد، والق�ساء 

على تهدل الب�رسة، والتي حتدث ب�سبب 

التقدُّم يف العمر.

6- الزجنبيل: م�س����روب يعمل على 
حت�سني الدورة الدموية، وبالتايل و�سول 

الدم اإىل كافة االأط���راف وتغذيتها، كما 

يحاف���ظ على �سحة القلب، ويحميه من 

االإ�ساب���ة بت�سلُّب ال�رسايني، كما يخفف 

من م�ساكل اجلهاز اله�سمي.

7- العنب الربي: يحتوي على مادة 
الفالفونويد، ال���ذي ي�ساعد على احلفاظ 

على الذاكرة الأطول فرتة ممكنة.

8- العن���ب االأحم���ر: يحت���وي على 
مادة الري�سفرياترول امل�ساد لالتهابات، 

وهو ي�ساعد على بق���اء الب�رسة ن�رسة، 

ويحميها م���ن االأ�سعة فوق البنف�سجية، 

واحلماية من االإ�سابة ب�رسطان اجللد.

9- الكينوا: ه���ي من احلبوب كاملة 
القيم���ة الغذائية، والت���ي ُتعترب م�سدراً 

اأ�سا�سي���ًا للربوتني، وحتت���وي على ما 

ن�سبت���ه 10٪ للدهون، وال تخزن الدهون 
يف منطقة البطن.

10- بذور الكتان: ه���ي م�سدر كبري 
الأحما����س »االأوميغا 3« الدهنية، التي 

ت�ساعد على تقلي���ل االلتهاب وحماربة 

تراك���م الرت�سبات، خ�سو�س���ًا ما يتعلق 

بتقليل الكولي�سرتول.

11- اجل���نب: ي�ساعد عل���ى حماية 
الرج���ال من ه�سا�سة العظ���ام، وي�ساعد 

عل���ى حماية اجله���از اله�سم���ي اأي�سًا، 

ويجعله يعمل ب�سال�سة.

12- الربوكل���ي: يحمي من كثري من 
اأن���واع ال�رسط���ان، ومينع من���و اخلاليا 

ال�رسطانية مبختلف اأنواعها.

13- التف���اح: يحت���وي عل���ى كثري 
من االلياف الغذائي���ة التي متنع تكوُّن 

الكولي�س���رتول وتراُكم���ه يف االأوعي���ة 

الدموي���ة، ويحافظ عل���ى �سحة القلب، 

وعلى �سحة اجلهاز اله�سمي، من خالل 

االألياف غري القابلة للذوبان.

5 - خ�س / ب�سط / �سمري موؤنث
6 - مت�سابهان / ا�س���م اأمر مبعنى اأ�سكت / 

�سائل حيوي اأحمر

7 - ه���ف الهواء عل���ى ال�س���واء / عا�سمة 
اأوروبية

8 - يراقب انتظارا لفر�سة / حمب وحمبوب
9 - م���ن دول اخللي���ج العرب���ي / اآلة نفخ 

مو�سيقية

10 - فاكهة لذيذة ذكرت يف القراآن الكرمي / 
مقدار �سغري من الطعام

ع��م���ودي

1 - م���ا ي�سع���ه امللك للتمي���ز )مبعرثة( / 
و�سائل واأدوات حمدثة الإجناز العمل بكفاءة

2 - لغ���ة / ي�س���ع �سالح���ه عل���ى و�سطه 
)معكو�سة(

3 - نعطيه م���ا ي�ستعني به على ق�ساء اأمر 
مهم / نظر بود وحب وعطف

4 - منطق���ة يف االأردن �سمال �رسق عمان / 
ياب�سة

5 - يخ�سنا / طني
6 - يحتفل بهن يف حقل تكرمي / ثلثا تقي

) العدد 422(  اجلمعة - 21 ت�رشين الأول - 2016



الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

تتمتم  ال�شارع  يف  نف�شك  الحظَت  اأن  �شادف  هل 

اإليك  النا�س ينظرون  اأن  اأو الحظَت  متحدثًا مع نف�شك، 

نظرة غريبة ل�شماعك تتكلم وحدك؟ هل احمرّت وجنتاك 

اإن  مرتفع وحدك؟  ب�شوت  تتحدث  اأنك  خجاًل ملالحظة 

مرَّت كل تلك احلوادث معك، فال باأ�س، بل عليك اأن تفرح، 

فرمبا كنت عبقريًا.

التحدُّث  اأن  العلمية  الدرا�شات  بع�س  اأثبتت  فقد 

ن�شبيًا مع نف�شك، ي�رسّع قدرتك على فهم  ب�شوت عاٍل 

املدى،  البعيدة  الذاكرة  يحّفز  كما  وا�شتيعابها،  االأمور 

ويجعلك تتعلم بطريقة اأ�رسع واأكرث فاعلية.

وقد وجدت الدرا�شة اأن التحدُّث ب�شوت عاٍل يجعل 

على  موا�شفاته  مع  معني  �شيء  ا�شم  ي��رّددون  الذين 

على  ويح�شلون  اأ�رسع،  ب�شكل  يجدونه  املثال،  �شبيل 

املعلومات املتعلقة به �رسيعًا.

من  وعدد  البحث  اإليها  خل�س  التي  النتائج  ومن 

الدرا�شات االأخرى اأي�شًا، على �شبيل املثال، اأن التحدث 

مع نف�شك ب�شوت مرتفع يجعل:

1- دماغك يعمل ب�شكل اأكرث فعالية.
2- يحّفز ذاكرتك.

3- االأطفال يتعلّمون ب�شكل فعال واأ�رسع.
4- ي�شاعدك على تنظيم اأفكارك.

يقوي  الأنه  اأكرث،  نتائج  حتقيق  على  ي�شاعدك   -5
ي�شّكل  اأن  �شاأنه  من  ما  كل  حاذفًا  وانتباهك،  تركيزك 

م�شادر اإلهاء.

اأّن  مفادها  نتيجة  اإىل  موؤخراً  الباحثون  تو�شل 

ال�شغف الكبري بالتقاط �شور »ال�شيلفي« قد يدّل على 

درا�شتهم  اأجروا  الباحثون  النف�شية.  امل�شاكل  بع�س 

اأعمارهم  ترتاوح  اجلن�شني،  كال  من  طالب   300 على 

بني 21 و24 عامًا، حول عاداتهم املتعلقة با�شتخدام 

الفتيات  ذلك، خ�شعت  اإىل  وباالإ�شافة  الذكي.  الهاتف 

ال�شخ�شية،  يف  ِل�ِشمات  قيا�شية  نف�شية  الختبارات 

االأناين  وال�شلوك  االنتباه  عن  بحثًا  الرنج�شية،  مثل 

البيانات  حتليل  نتائج  واأظهرت  بالوحدة.  وال�شعور 

امل�شاركني  جميع  اأن  عامة،  ب�شفة  جمعها  مّت  التي 

�شبكات  على  فراغهم  وقت  ن�شف  من  اأك��رث  يق�شون 

ن�رسهم  يزيد  نف�شه  الوقت  االجتماعي، ويف  التوا�شل 

�شعورهم  من  �شفحاتهم  على  ال�شخ�شية  ل�شورهم 

بالوحدة وعدم اهتمام االآخرين بهم، وت�شبح االأنانية 

والرنج�شية وحب الذات اأكرث و�شوحًا يف �شخ�شياتهم.

وكان اأكرث م�شجعي »ال�شيلفي« هم نف�شهم اأولئك 

الذين �شّجلوا اأكرب عدد من النقاط لدى قيا�س ال�شعور 

اخت�شا�شي  »بايروت«؛  الربوفي�شور  وقال  بالوحدة. 

التنمية: النا�س اأ�شبحوا مهوو�شني ب�»ال�شيلفي«، وهذا 

العقلية،  وقدراتهم  ال�شخ�شية  بحياتهم  ال�رسر  يلحق 

وكذلك بالعالقات مع االآخرين، وال �شيء يثري الده�شة 

اأن النا�س الذين يعانون من حب الذات، يع�شقون  يف 

اأنف�شهم  باإظهار  لهم  ت�شمح  الأنها  »ال�شيلفي«،  �شور 

كما يرغبون.

م نفسك؟ ال تقلق.. قد تكون عبقريًا
ّ
كل

ُ
ت

صَور »السيلفي«.. والمشاكل النفسية


