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سند 
ُ
مهمة دولية ست

إلى األسد.. فما هي؟

العراقيون.. ومحاوالت االبتزاز حكومة »وزارة األشغال«.. 
 والزفت االنتخابي
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العا�شمة  مــن  واردة  دبلوما�شية  معلومات  اأ�ــشــارت 

عنا�شر  ترتيبات  بـــداأت  حلب  مــعــارك  بعد  اأنـــه  اأنــقــرة، 

االنقالب الثاين يف تركيا، والذي لن يجد فيه اأردوغان 

من ميّد له يد امل�شاعدة كما ح�شل يف االنقالب االأول.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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نحو انقالب ثاٍن في تركيا

كيف سيتعامل العهد الجديد مع المبادرة السعودية؟

من وراء فشل مبادرة 
ولد الشيخ أحمد األممية؟

هل يفوز »اليمين« في فرنسا وألمانيا؟

ندوة حوارية حول كتاب: »حوارات مع العالمة 
فضل الله حول جدليات الخالف بين السنة والشيعة«
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من حلب إلى »زلزال« 
إدلب.. أردوغان 

يطلب لقاء األسد
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من فلسطين.. لروح 
فيدل كاسترو السالم

»ه���ذا امل�ساء ت���ويف القائد الأعل���ى للثورة 

الكوبية«.. به���ذه الكلمات اأعلن الرئي�س الكوبي 

راوول كا�س���رو رحي���ل �سقيقه الزعي���م الأممي 

والتاريخ���ي في���دل كا�سرو. ه���ذه الكلمات هي 

التعب���ر الأ�سدق يف الوفاء لرج���ل كان الأوفى 

لثورة �سعبه التي قادها باقتدار واإرادة.. مل يعرف 

مهادنة اأعدائه اأو جم���رد التفكر يف م�سايرتهم، 

وهو يعلم اأن الإمربيالية الأمركية وعمالءها من 

الرجعي���ن عملوا منذ الع���ام 1959، وهو تاريخ 

انت�سار الثورة الكوبية، عل���ى نظام الديكتاتور 

باتي�ست���ا؛ على انتهاز الفَر����س من اأجل الق�ساء 

عل���ى الثورة وقائدها ب�ستى الط���رق والو�سائل، 

 الرئي����س الأمركي باراك 
ّ
وبعد ن�سف ق���رن اأقر

اأوبام���ا اأن �سيا�سات بالده ف�سل���ت يف عدوانها 

���ن اأو الأخالقيَّن يف  وح�سارها غ���ر الإن�سانيَّ

مواجهة جزي���رة كوبا العظيمة بقي���ادة القائد 

ال�ستثنائي في���دل كا�سرو، حيث ق���ال اأوباما: 

»ا�ستم���رار القيام بال�سيء نف�س���ه طول خم�سة 

عقود �سيف�سي اإىل نتائج خمتلفة«.

مع غياب كا�سرو، فقدت ق�سيتنا اأكرب داعميها 

وم�سانديه����ا يف مقاومة ومواجهة اأبنائها للكيان 

ال�سهيوين الغا�سب، فكوب����ا حتى ما قبل الثورة 

كان����ت الدول����ة الوحي����دة املتف����ردة يف اأمركا 

الالتينية التي وقفت �سد قرار تق�سيم فل�سطن يف 

الع����ام 1947، وعندما انت�رصت الثورة قامت على 

الفور بو�س����ع يدها على ي�سم����ى املركز الثقايف 

»الإ�رصائيل����ي«، و�س����ادرت حمتوياته، وهو يف 

حقيق����ة الأمر وكر للمو�ساد ال�سهيوين، ليتلو ذلك 

قطع العالقات مع كيان الغت�ساب ال�سهيوين يف 

العام 1973، حي����ث �سبقتها خطوة ذات دللة يف 

الدعوة التي وّجهها زعيم الثورة فيدل كا�سرو اإىل 

قيادة منظم����ة التحرير من اأجل ح�سور احتفالت 

انت�سار الثورة الكوبية يف العام 1970.

�سعبنا ال���ذي يلفه احلزن كما ال�سعب الكوبي 

ال�سدي���ق وال�سقي���ق، �سيبق���ى يحف���ظ للقائد 

التاريخ���ي فيدل كا�سرو مواقفه يف كل املحافل 

الدولية، مدافعًا عن ق�سية هي الأعدل والأو�سح 

يف العامل.. اأن���ت باٍق فينا م�سع���اًل للثورة، لن 

تخمد جذوته اإلّ بانت�سارنا على قوى الإمربيالية 

والحتكار وال�سهيونية والرجعية العميلة.

لروح���ك ال�سالم م���ن اأر�س فل�سط���ن، التي 

انت�رصَت وانحزَت لها م���ن دون كلل، وعهدنا اأن 

كوبا و�سعبها وقيادته���ا الثورية �ستبقى ع�سية 

على النك�سار والتطويع والحتواء.

رامز م�صطفى

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

هي من اأغرب احلكومات يف تاريخ لبنان، 

هذه الت�سكيلة الآتية التي قد ت�سّح ت�سميتها 

بحكومة »الفراك���ة اجلنوبية« اأو »الكب�سة 

ال�سعودية«، لي�س فقط ن�سبة ل�»الطّباخن« 

امل�رصفن، بل لكرثة »البهارات« التي تتبدل 

على مدار ال�ساعة، لإر�س���اء »الذواقة« من 

خمتلف التيارات والجتاهات، بالرغم من اأن 

الأطباق الأربعة الرئي�سية املتمثلة بالوزارات 

ال�سيادي���ة ق���د مّت ح�سمها قب���ل التكليف، 

وكانت العقدة الوحيدة يف �رصط عدم اإعطاء 

اإحدى الوزارت���ن املخ�س�ستن للم�سيحين 

ل�»القوات«؛ بالنظر اإىل ح�سا�سية كل منهما 

يف هذه الظ���روف، وهما الدفاع واخلارجية، 

وُحلّ���ت العقدة وتقرر »بحبح���ة« الوزارات 

ل�»القوات« تعوي�سًا عن ال�سيادية، لكن رغم 

هذه »البحبحة« فقد بقيت عن »القوات« 

على اأطباق »املردة« و»الكتائب«، بذريعة 

اأنها كانت ال�رصي���ك يف الت�سوية الرئا�سية، 

ويج���ب اإق�ساء امل�ساك�س���ن، واإذا كان طبق 

»الكتائب« لي�س م�سكلة مادامت على طرف 

املائ���دة، فاإن طبق »املردة« �سي�رصف عليه 

الرئي�س بري �سخ�سيًا، لأن الثقة التي ُمنحت 

له من »امل���ردة« جعلته يندف���ع للحفاظ 

عل���ى حقوقها بطبق اأد�سم م���ن »الفراكة«، 

 ول���ن تك���ون له���ا وزارة »كيف م���ا كان«.  

وغراب���ة ه���ذه احلكوم���ة اأي�سًا اأنه���ا اأوىل 

حكومات عه���د واعد بالتغي���ر والإ�سالح، 

وعمرها الق�سر لن يغ���ّر يف م�سار »الثلم 

الأع���وج« �سيئًا، ول كافي���ًا لعملية اإ�سالح 

ذات اأهمي���ة، خ�سو�سًا اأن البي���ان الوزاري 

ل، واإذا كانت  ف�سفا�س عليها من قبل اأن ُت�سكَّ

مهمتها فق���ط اإجراء النتخاب���ات النيابية، 

فاإن هذه النتخابات �ستجري يف مواعيدها، 

ول طائ���ل من متديد تقني بحجج واهية، ما 

مل ُيَق���رّ قانون انتخاب جدي���د يزيح قانون 

ال�ستن، نتيجة ازدح���ام القوانن املغايرة، 

والف�سل حت���ى يف تقلي�س عددها اإىل ثالثة 

لت�سهل درا�ستها والدم���ج بينها، لدرجة اأنه 

بات م���ن �سبه اليق���ن اأن الرئي�س احلريري 

ومع���ه النائب جنب���الط م���ن م�سلحتهما 

اأ�سا�س���ًا بقاء »ال�ستن«، وح���زب اهلل واأمل 

ل���ن تتاأثر قوتهما عل���ى الأر�س النتخابية، 

كائنًا ما كان القانون، والتيار الوطني احلر 

اعترب اأن و�س���ول الرئي�س عون قد خفف من 

حجم ال�سعور بالغنب لدي���ه، وليكن قانون 

ًل كاأف�سل املمكن.  ال�ست���ن كما هو، اأو مع���دَّ

لكن منتهى الغراب���ة بهكذا حكومة اأن تغدو 

وزارة الأ�سغ���ال »�سيدة ال���وزارات«، حتى 

عل���ى ال�سيادية منها، وال���كل يريدها لأنها 

مقل���ع الزف���ت النتخابي، ال���ذي بات �سمة 

اخلدمات  ومرك���ز  النيابي���ة،  الإنتخاب���ات 

الت���ي تالم�س املطال���ب ال�سعبي���ة العامة 

واخلا�س���ة، وم���ن يفق���د الأم���ل بالأ�سغال 

يطال���ب بالت�س���الت والطاق���ة، ول وزارة 

 بديلة عن هذه الوزارات الثالث يرغبها اأحد.

الإعالم والثقاف���ة وال�سياحة والعدل، وحتى 

الربي���ة، هي لزوم ما ل يل���زم يف القطاف 

النتخابي، والزراع���ة وال�سناعة هما دائمًا 

حلزب اهلل؛ الزاهد الدائ���م بالتوزير، ويعطي 

على الأرجح اإحدى وزارتيه للحليف القومي، 

ووزارة القت�ساد غر �سعبية يف دولة منهارة 

اقت�ساديًا، ووزارة ال�سحة مفل�سة ولن حتقق 

»املعجزات« خالل خم�سة اأ�سهر بعد اإجنازات 

الوزير وائل بو فاعور، الذي �ُسحب ا�سمه من 

التداول ل�سالح النائب م���روان حمادة، لأن 

عائل���ة حمادة وازنة انتخابي���ًا، وبو فاعور 

م�سمون م���ع قاعدته ال�سعبي���ة بتوزير اأو 

بدونه؛ بالنظر اإىل قربه من النائب جنبالط، 

 واإجنازات���ه الوا�سح���ة يف وزارة ال�سح���ة.

حكوم���ة الأوزان واملحا�س�س���ات وعر����س 

الع�س���الت ما قب���ل النتخاب���ات ل ت�سبه 

العه���د و�سي���د العه���د ب�س���يء، ول ت�سبه 

اأي�س���ًا اأج���واء التوافق ال�سائ���دة واخلطاب 

اله���ادئ بعد خم����س �سنوات م���ن احلروب 

 ال�ساخن���ة والباردة بن الق���وى ال�سيا�سية.

وحكومة اأمر واق���ع لتمرير املرحلة وتاأمن 

احلد الأدنى م���ن التما�سك الوطني، بانتظار 

ح�سم معارك حل���ب، ل�سيما اأن اجلميع من 

حلف���اء وخ�سوم يدركون، ول���و �سمنيًا، اأنه 

ل���ول دخول ح���زب اهلل اإىل �سورية يف حرب 

ا�ستباقية ملنع متّدد الإرهاب، ملا بقي وطن 

ول اأر�س ول جمهورية.

هي يف النهاي���ة حكومة اإدارة انتخابات 

فقط ل غر، عاجزة عن جعل نف�سها حكومة 

»الوح���دة الوطنية« كما �سّماه���ا الرئي�س 

احلريري، واأن تكون بديلة عن طاولة احلوار 

لإجن���از قانون انتخ���اب، ولعل اأغرب ما يف 

ه���ذه احلكومة اأن ت�سكيله���ا ي�سبه تاأ�سي�س 

�رصك���ة ل اأه���داف لها �س���وى تاأمن حقوق 

ال����رصكاء باحل�س���ور، وكل اجتماعاتها بعد 

الت�سكيل؛ »جعجعة ب���ال طحن«، بانتظار 

جمل�س نيابي جديد لن يختلف عن احلايل، 

ما مل يكن هناك قانون انتخاب يعك�س اإرادة 

ال�سعب ويقلب الطاولة على روؤو�س اجلميع.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2

حكومة »وزارة األشغال«.. والزفت االنتخابي

حكومة األوزان والمحاصصات 
المنتَظرة ال تشبه العهد 
وسيده بشيء.. وعمرها 

القصير لن يغّير في مسار 
»الثلم األعوج« شيئًا

الرئي�س مي�صال عون م�صتقباًل الرئي�س �صعد احلريري يف ق�صر بعبدا
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همسات

¡ فر�س واقع انتخابي
اأ�س���ارت معلومات من م�سادر متابعة اإىل اأن 

»القطبة املخفية« يف تاأخر ت�سكيل حكومة 

العه���د الأوىل، هي حماولة الو�سول اإىل فرة 

قريبة تف�سل عن موعد النتخابات النيابية، 

مما يفر�س اإجراءها وفق قانون 1960، وو�سع 

اجلميع اأمام اأمر واقع انتخابي ل بد منه.

¡ تنبيه
هت مرجعية �سيا�سية كبرية �سابقة من �أنه 

ّ
نب

�إذ� مل يتم حت�سني �النت�سار�ت �لنوعية �لتي 

تتحق��ق يف �الإقليم، بقان��ون �نتخاب وطني 

يجع��ل لبن��ان د�ئ��رة �نتخابية و�ح��دة على 

�أ�س��ا�س �لن�س��بية، وب�س��كل �رسيع، فاإن �لعدو 

»�الإ�رس�ئيل��ي« �سي�س��تغل �خلا���رسة �لرخوة 

�ملتمثل��ة يف لبن��ان، و�ملبتل��ى باملذهبي��ة 

�لبغي�س��ة، لينق��ل �الأو�ساع �ملتفج��رة �إليه؛ 

عل��ى نحو ما فعل ع��ام 1975، بعد �النت�سار 

�لنوع��ي �لذي حتق��ق يف ح��رب ت�رسين عام 

1973، وعلى نحو ما حاول �أن يفعل بعد عام 
2005؛ بدء�ً من حماولة �غتيال �لرئي�س رفيق 

�حلريري.

¡ اعرافات خطرة
ُعل���م اأن م���ن بن الأ�سب���اب الت���ي اأّدت اإىل 

ال����رصوع يف بن���اء جدار ح���ول خميم عن 

احللوة، املعلومات اخلط���رة التي اأدىل بها 

اأم���ر »داع�س« يف املخي���م؛ املوقوف عماد 

يا�سن، الذي اعرف بوجود وبناء اأنفاق متتّد 

م���ن داخل املخيم اإىل خارج���ه، ما ا�ستدعى 

حركة �رصيعة ملواجهة �ستى الحتمالت.

¡ موفدون غربيون عند حزب اهلل
بعد �لتطور�ت �مليد�ني��ة �ل�سورية �ملت�سارعة، 

ُعل��م �أن �ملوفدي��ن �الأوروبيني بات��و� يهتمون 

بدرج��ة عالي��ة للقاء قي��اد�ت من ح��زب �هلل، 

وُعلم �أن موفد�ً فرن�سيًا طرح �الأ�سبوع �ملا�سي 

عدة �أ�سئلة �أم��ام �أحد م�سوؤويل �حلزب، ومنها: 

هل �سيعود جماهدو �حلزب من �سورية بكامل 

�سالحه��م وعتاده��م؟ وه��ل هن��اك ني��ة لدى 

�حلزب بعد �لعودة من �سورية �أن يفتح معارك 

مع �لعدو »�الإ�رس�ئيلي«؟ وهل �سي�ستثمر حزب 

�هلل �نت�سار�ت��ه �الإقليمية لفر�س ما يريده يف 

لبنان؟

¡ مهرجان »دميقراطية« املبايعة
علّ���ق اأحد ق���ادة »تيار امل�ستقب���ل« الذين 

مل يحالفه���م احل���ظ يف انتخاب���ات املكتب 

ال�سيا�س���ي قائاًل اإن املوؤمت���ر جمرد مهرجان 

ينق�س���ه »البو�سار« الحتف���ايل لتكري�س اآل 

احلريري يف القيادة دون مناف�س؛ كدليل على 

»دميقراطية« املبايعة.

¡ ريفي يراجع اإعالميًا
الح��ظ مقربون م��ن �لوزي��ر �أ���رسف ريفي �أن 

�الإع��الم مبو�ق��ف معالي��ه  �هتم��ام و�سائ��ل 

تر�جع��ت �إىل م��ا دون �لع�رسين باملئ��ة، و�أن 

�ملجامل��ة يف ن���رس �ملقتطفات لي�س��ت �إال من 

باب �خلجل.

¡ رف�س »ا�سراكي« لتيمور
ا�ست�س���ّف رئي�س احل���زب التقدمي ال�سراكي 

النائ���ب وليد جنب���الط اأن القاعدة ال�سعبية 

الدرزية لي�ست يف جهوزية لتقبُّل جنله تيمور 

كزعيم للمخت���ارة، واأن حماولت ت�سويقه مل 

تنجح كما كان يبتغي.

ر امل�سبوه؟ ¡ هل يوزَّ
يح��اول �ساح��ب موؤ�س�س��ة جنح��ت �سابقًا يف 

�أن تلع��ب دور�ً مركزي��ًا، �لرتوي��ج ل�سخ�سي��ة 

�أمني��ة �سابق��ة تعي���س يف فرن�س��ا، ك��ي يكون 

يف ع��د�د جمل�س �ل��وزر�ء، رغم �ل�سجل �حلافل 

بالعالقات �مل�سبوهة لتلك �ل�سخ�سية.

���ي »الربيع  من���ذ بداية م���ا �ُسمِّ

العرب���ي«، جت���د اململك���ة العربية 

ال�سعودية نف�سها يف بيئة ا�سراتيجية 

خمتلفة عّما عرفته منذ عقود، اإذ اإنها 

تواج���ه اأزمات اقت�سادي���ة، معطوفة 

عل���ى ا�ستنزاف ع�سك���ري يف اليمن، 

بالإ�ساف���ة اإىل عدم ا�ستقرار عالقاتها 

مع مّظلتها الأمنية الأمركية.

ا�ستخدمتها  التي  ال�سيا�سة  ولعل 

ال�سعودية للرّد على هذه التحديات، 

اأّدت اإىل ت���رّدي الأو�ساع املالية يف 

اململك���ة، والتي ح���ّذر �سندوق النقد 

الدويل من اأنها ق���د توؤدي اإىل اإفال�س 

ال�سعودية.

بالغت اململكة يف الإنفاق و�رصاء 

�سفق���ات اأ�سلحة لأه���داف �سيا�سية، 

وحماولة القي���ام با�ستثمارات مالية 

دولية ملقاي�سته���ا مبواقف �سيا�سية 

مل ت���وؤدِّ اإىل تبدُّل موازي���ن القوى ل 

يف اليم���ن ول يف �سورية، كما اأنفقت 

املبالغ الطائلة على تاأ�سي�س »لوبي 

�سع���ودي« يف الولي���ات املتح���دة 

اأف���كار اململك���ة، والتي مل  لت�سويق 

حت�سد �س���وى قانون »جا�ستا« الذي 

�ساحقة  باأغلبي���ة  الكونغر�س  اأي���ده 

اإىل كلفة  اإ�ساف���ة  الإجم���اع،  تقارب 

متويل احل���روب الع�سكرية، خ�سو�سًا 

متوي���ل املجموع���ات امل�سلح���ة يف 

�سورية، وكلفة ح���رب ال�ستنزاف يف 

اليمن، والتي بلغ���ت مئات مليارات 

الدولرات.

اأما يف قرار �سيا�سة اإغراق اأ�سواق 

النفط بزيادة الإنتاج، لإحلاق ال�رصر 

بالقت�ساَدي���ن الرو�س���ي والإي���راين، 

ولإفال����س ����رصكات اإنت���اج النف���ط 

ال�سخري يف اأمركا، فبدت ال�سعودية 

كمن يطلق النار على رجليه، فانهيار 

اأ�سعار النفط اأ�رصّت باقت�ساد اململكة 

اأي�س���ًا، اإذ اإن 90 باملئ���ة من الدخل 

القومي ال�سعودي يعتمد على النفط.

اإذاً، تعي����س اململك���ة يف بيئ���ة 

ا�سراتيجي���ة تت�س���م بالقل���ق على 

امل�ستقب���ل، فل���م حتق���ق اأي انت�سار 

ع�سكري ل يف اليمن، ول يف �سورية، 

ومل ت�ستط���ع اأن جتعل م�رص تدور يف 

فلكه���ا، ويبقى لبن���ان ال�ساحة التي 

لها نفوذ تاريخي فيه، والتي حتاول 

اإعادة تعومي دوره���ا فيه بعد عودة 

الرئي����س �سعد احلري���ري اإىل احلكم، 

وجتلّى ذلك يف مبادرتها للتقارب مع 

الرئي�س عون ودعوته اإىل ال�سعودية، 

فكيف ميكن اأن يت�رصف العهد؟

تب���دو اخلي���ارات املتاح���ة اأمام 

الرئي�س عون على ال�سكل الآتي:

النقطاع عن ال�سعودية والنخراط 

كلي���ًا يف »حمور املقاوم���ة«، الذي 

يحقق انت�سارات هام���ة يف الإقليم، 

خ�سو�س���ًا يف �سوري���ة، وامل�ساهمة 

النف���وذ  اإ�سع���اف  يف  اللبناني���ة 

البواب���ة  م���ن  اإقليمي���ًا  ال�سع���ودي 

اللبناني���ة. هذا اخلي���ار الذي يطالب 

به بع�س ال�سحافي���ن وال�سيا�سين 

املقرَّبن من املقاومة، خ�سو�سًا بعد 

اإىل الرئا�سة،  و�سول العم���اد ع���ون 

دونه عقب���ات كبرة وخطرة جتعله 

ُم�رصاً بلبنان ووحدته و�سلمه الأهلي، 

فق���د ي���وؤدي اإىل امل����سّ بال�ستقرار 

الداخل���ي، واإغ���راق لبن���ان باأزمات 

داخلية متتالية، نتيجة �سعور طائفة 

بالغ���نب والتهمي����س، بالإ�سافة اإىل 

تعطيل العهد اجلديد قبل اأن يبداأ. 

اإع���ادة تعومي الدور ال�سعودي يف 

لبنان، وحماول���ة انت�سال ال�سعودية 

م���ن ماأزقها الإقليم���ي بجذبها لأداء 

دور ه���ام يف لبن���ان ي�سب���ه اإىل حد 

بعيد نفوذها ال�سابق، وهذا �رصب من 

اخليال، ول ميك���ن لأي طرف لبناين 

اأن يتحّمل تبعات���ه، خ�سو�سًا بعدما 

اأدرج���ت ال�سعودية ح���زب اهلل على 

الإرهاب، واأقرّت عقوبات على  لئحة 

اللبنانين املرتبطن به.

احلفاظ عل���ى نوع م���ن التوازن 

احلكيم واملدرو�س يف عالقات لبنان 

الإقليمية بن املحورين املت�سارَعن، 

بالتوازي مع اح���رام امليثاقية التي 

متنع اإلغ���اء اأي طائفة من منطلق اأن 

اإلغائه���ا يعني اإلغ���اء لبنان. وهكذا، 

يح���رم لبن���ان تعهدات���ه الدولي���ة 

وقرارات الأمم املتح���دة، ويلتزم مبا 

اأعلنه رئي����س اجلمهورية يف خطاب 

الت���زام لبنان ميثاق  الق�سم لناحية 

ل  اجلامعة العربي���ة حول عدم التدخُّ

العربية  الداخلية للدول  ال�سوؤون  يف 

الأخرى، وعدم ال�سعي لتغير الأنظمة 

بالقوة، وهذا اخليار املفَر�س ل يعني 

األ يكون للبن���ان موقف من الق�سايا 

الإقليمي���ة، ول اأن يك���ون حمايداً يف 

ال����رصاع العرب���ي - »الإ�رصائيلي«، 

ب���ل اأن يوؤّمن ملواطني���ه حرية الراأي 

ال�سيا�سي والتعبر عنه، واأل ينخرط 

كليًا يف حمور �س���د اآخر، مما يجعل 

لبنان �ساحة ل����رصاع الآخرين على 

اأر�سه. 

وعليه، قد تكون ال�سعودية تتجه 

اإىل اخل�س���ارة يف الإقلي���م، خ�سو�سًا 

بعد جم���يء دونالد ترامب اإىل البيت 

الأبي�س واجتاه اأوروبا اإىل »اليمن«، 

وبعد قلب موازي���ن القوى الع�سكرية 

يف �سوري���ة وال�ستن���زاف يف اليمن، 

لكن هل من مهم���ة اللبنانين زيادة 

ه���ذه اخل�س���ارة، وحتى ل���و كلّفتهم 

اأن  ا�ستقرارهم الداخل���ي؟ وهل يجب 

ي�س���ر لبن���ان وراء الروؤو�س احلامية 

يف املحورين املت�سارعن التي تريد 

دفع لبنان اإىل اأتون حرب اأهلية؟ وهل 

يتخيل عاق���ل اأن الرئي�س عون الذي 

دفع اأثمان���ًا كبرة نتيج���ة تفاهمه 

مع املقاوم���ة، والذي يدي���ن لل�سيد 

ح�سن ن����رص اهلل مبقاومته لل�سغوط 

اأو�سله  مم���ا  والداخلية،  الإقليمي���ة 

اإىل رئا�سة اجلمهوري���ة، قد يقفز اإىل 

ال�سفينة الغارقة لإنقاذها؟ وهل يقبل 

ال�سي���د ح�سن ن�رص اهلل، ال���ذي اأعلن 

يوم���ًا »فلنحّيد لبن���ان ونتقاتل يف 

�سورية«، باإدخ���ال لبنان يف �رصاع 

حماور لن ُيبقي ولن يذر؟

بالنتيج���ة، ل ميكن للرئي�س عون 

اإل اأن يلت���زم الثوابت اللبنانية التي 

اأعلنها دومًا، وهي اأن على اللبنانين 

اأن يكونوا اأبعاداً لبنانية يف اخلارج 

ل اأبعاداً خارجية يف لبنان، ما يعني 

ال�سعي للحفاظ عل���ى لبنان، وعلى 

واإخراجه من دوامة  في���ه،  ال�ستقرار 

الأزم���ات ال�سيا�سية املتك���ررة التي 

اأفقرت ال�سعب وعّطلت بناء الدولة.

د. ليلى نقوال

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

كيف سيتعامل العهد الجديد مع المبادرة السعودية؟

ال يمكن للبنان إال 
الحفاظ على نوع من 

التوازن المدروس في 
عالقاته اإلقليمية بين 

المحاور المتصارعة

عون: على اللبنانيني اأن يكونوا اأبعاداً لبنانية يف اخلارج.. ال اأبعاداً خارجية يف لبنان                                                           )اأ.ف.ب.(
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سند إلى األسد.. فما هي؟
ُ

مهمة دولية ست
خم�س �صن���وات ونّيف م���ن ال�صمود 

ال�ص���وري الأ�صطوري ومع���ه حلفاوؤه يف 

مواجهة اأعت���ى املوؤام���رات، لي�س على 

�صورية وح�صب، بل على جممل املنطقة 

التي كانت القوى ال�صهيو - غربية تريد 

من خاللها تنفيذ خمطط ال�رشق الأو�صط 

اجلدي���د الذي »ب�رّشتنا« ب���ه غونداليزا 

راي����س يف قمة عدوان مت���وز 2006 من 

بني اأح�صان رئي����س حكومة لبنان فوؤاد 

ال�صنيورة يف ال����رشاي احلكومي، بهدف 

�صمان هيمنة الدول���ة ال�صهيونية على 

القارة العربي���ة، وتفتيت ُدَولها وتق�صيم 

اأرا�صيها لت�صبح تل اأبيب عا�صمة الدولة 

الإقليمية الأقوى والأعظم.

هت  واإذا كان���ت ال�رشبة الأوىل قد ُوجِّ

اإىل هذا امل�رشوع بالنت�صار النوعي غري 

امل�صبوق للمقاومة الإ�صالمية يف تاريخ 

ال�رشاع العربي - ال�صهيوين، اإل اأن ذلك 

امل�رشوع ال�صيط���اين مل يتوقف، فكانت 

رت  اأكذوب���ة »الربيع العربي« التي �ُصخِّ

لها الإمكاني���ات املذهلة ماليًا واإعالميًا 

ولوج�صتي���ًا، يف وق���ت كان���ت ت�صعى 

ال�صابقة  الأمريكي���ة  اخلارجي���ة  ناظرة 

هيالري كلينت���ون حل�صد كل الأتباع من 

ال�صورية،  الوطنية  الدول���ة  ا�صقاط  اأجل 

اأ�صدق���اء �صورية«  فاخرتع���ت »موؤمتر 

ال���ذي ح�صدت في���ه اأكرث م���ن 85 دولة، 

�صارك���ت يف اأ�صكال خمتلفة يف العدوان 

على �صورية ودعم الإرهاب.

ف على هذه  بالوقائع، فاإن م���ا �رشُ

احلرب العدوانية كان من �صاأنه األ ُيبقي 

فقرياً لي�س يف املنطقة العربية وح�صب، 

بل يف العامل اأجم���ع، ذلك لأن تكاليفها 

بلغ���ت نحو مئتي ملي���ار دولر، ناهيك 

عن اخلراب والدم���ار اللذين حلقا جراء 

هذه احلرب ال�صتعماري���ة - التكفريية، 

واللذي���ن كلّفا ع����رشات ورمب���ا مئات 

املليارات من الدولرات.

ف���اإن ه���ذه احلرب  ومهم���ا يك���ن، 

التكفريي���ة  باإدارته���ا  ال�صتعماري���ة 

الإرهابي���ة هي ا�صتمرار وحماولة تطوير 

لتفاقي���ة �صايك�س – بيك���و، كما يقول 

حممد عبد احلكيم دياب، حيث »التفاق 

خ�صعت �صورية ولبنان مبوجبه لالنتداب 

الفرن�صي، ووقعت فل�صطني وغرب الأردن 

حتت النتداب الربيط���اين، ومت ا�صتثناء 

�رشق الأردن، وو�صع���ه حتت اإدارة اأ�صبه 

باحلكم الذاتي حمل���ت ا�صم اإمارة �رشق 

وفرن�صا  بريطاني���ا  وا�صتم���رت  الأردن.. 

ترعيان امل����رشوع ال�صهيوين حتى �صب 

عن الطوق، واأقامتا له دولة، بعد احلرب 

الثاني���ة، وانتقل���ت رعايته  العاملي���ة 

للولي���ات املتح���دة، وقد لعب���ت دورا 

رئي�صيا يف تطوي���ر امل�رشوع ال�صهيوين 

من �صتات حركة ف�صفا�صة وو�صعته يف 

دولة مدججة بالأ�صلحة حتى الأ�صنان«.

ومت���رّ الأي���ام وياأتي غ���زو الكويت 

فر�ص���ة حل�صار العراق ث���م غزوه، وذلك 

اأت���اح للدولة ال�صهيوني���ة تاأكيد حدود 

دولتها ح�صب الزعم التوراتي من الفرات 

ع اإمرباطوري  اإىل الني���ل، ثم تهياأت لتو�صُّ

اأكرب للهيمنة على الق���ارة العربية، من 

املحيط اإىل اخلليج، وعليه خرج م�رشوع 

ال�رشق الأو�ص���ط الكب���ري اأو اجلديد من 

اخلزائن ال�رشي���ة اإىل العلن، وهذا مكمن 

اخلطر احلقيقي، ب�صبب ما يجري لرت�صيم 

حدوده وتر�صيخ وجوده يف نطاق عربي 

م�صتب���اح، ويعاين من فراغ قاتل يف كل 

املجالت.

لقد �صّكل ال�صمود ال�صوري الأ�صطوري 

مع حلفائ���ه اأوًل، وعملي���ات املواجهة 

الوا�صع���ة ثانيًا، وع���دم ال�صت�صالم رغم 

�رشاوة الهجوم ثالثًا، والبدء يف معركة 

ح�صم نوعي رابعًا، بداي���ة النهاية لهذا 

امل�رشوع اجلهنم���ي، الذي �صيجد العامل 

نف�صه اأم���ام اأخطاره، وهو ب���داأ يتلّم�س 

ويالت طبخ هذا ال�صم يف اأكرث من مكان 

من اأوروبا.

وكن���ا يف »الثبات« ق���د حّذرنا من 

ذلك قبل اأكرث من ثالث �صنوات، خ�صو�صًا 

بع���د �ص���دور الق���رار 2118 يف الع���ام 

2013؛ فيما يتعل���ق بال�صالح الكيميائي 
ال�صوري، حيث اأكدن���ا اأن العامل الغربي 

�صيجد نف�ص���ه يف حلظة ما وجهًا لوجه 

اأمام احلقيقة امُلرّة التي �صنعها بيديه، 

م�صطراً اإىل طلب الدعم من الرئي�س ب�صار 

الأ�صد مل�صاندته يف هزمية الإرهاب الذي 

ترعرع يف احلا�صنة الغربية والأمريكية 

واخلليجي���ة والرتكي���ة وال�صهيوني���ة، 

وبالت���ايل ثمة مهم���ة دولي���ة �صت�صند 

اإىل الأ�ص���د ال�صوري بالق�ص���اء على هذا 

الإرهاب.

وها ه���ي املعارك يف حل���ب ت�صري 

اإىل ذل���ك، حي���ث انهي���ارات امل�صلحني 

الإرهابيني تكاد تك���ون اأ�رشع من تقدُّم 

اجلي�س العربي ال�ص���وري، وهذا بالطبع 

�صيكون له تاأثرياته يف خمتلف جبهات 

املواجهة الت���ي ت�صري معطياتها الأولية 

اإىل ب���دء انهيارات الإره���اب وحماولت 

للهروب، تتجلى بت�صفيات وا�صعة يقوم 

بها قادة الإرهاب يف �صفوف اأتباعهم.

لنتابع التطورات احللبية وانت�صارات 

اجلي����س ال�صوري، لأن »بعدها لي�س كما 

قبله���ا«، كما اأكد �صي���د املقاومة يومًا، 

ولنتابع انهيارات و�صق���وط قادة الدول 

املعادية لب�صار الأ�صد.

اأحمد زين الدين

ماذا يريد األتراك من الشمال السوري؟ وما الذي ينتظرهم؟
ل �صك اأنه يومًا بعد يوم تتعّقد الأمور يف ال�صمال 

ال�صوري؛ ميدانيًا ودبلوما�صيًا، وتتداخل الأمور وتتعدد 

الفر�صي���ات املرتقبة؛ من املواجهة ال�صاملة بني قوى 

كربى، اإىل املواجهة الوا�صع���ة بني قوى اإقليمية، مع 

احتمال اأن يبقى ال�رشاع حم�صوراً كما هو حاليًا بني 

جمموعات خمتلفة تدعمها القوى املذكورة واجلي�س 

ال�ص���وري مدعومًا من حلفائ���ه، والذي ل �صك ينتظره 

الكثري لتحقي���ق اأهدافه لإعادة الت���وازن وا�صرتجاع 

�صيطرته على كامل اجلغرافيا ال�صورية.

وتع���دد  امل�صال���ح  تناُق����س  �ص���وء  فف���ي 

»ال�صيناريوه���ات« لدى الأط���راف املحلية والدولية 

الالعب���ة يف ال�صمال ال�صوري، م���ن ال�صعب جداً فهم 

ما �صتوؤول اإلي���ه الأو�صاع يف املدى املنظور، ل�صيما 

مع وج���ود خط���ط وروؤى متعددة، ف���كل فريق على 

���ق يف ما بينهم، ما يوؤدي حتمًا اإىل  حدى، وغري من�صَّ

الت�صادم، براأي م�صادر �صيا�صية �صورية. 

فالطرف الرتك���ي يبدو جليًا اأن���ه ي�صتغل عالقته 

اجليدة مع الرو�س، وي�صعى اإىل تنفيذ خمططه الرامي 

اإىل اإقامة منطقة تخ�صع لنفوذه يف ال�صمال - ال�رشقي 

باأمرة املجموع���ات امل�صلحة التابعة له، ملنع ن�صوء 

»كونتون« كردي هناك، خ�صو�صًا بعد ورود معلومات 

عل���ى ل�ص���ان م�صوؤول���ني رو����س عن وج���ود تن�صيق 

ا�صتخباري بني مو�صكو واأنقرة بخ�صو�س عملية »درع 

الفرات« التي تقودها تركيا يف ال�صمال ال�صوري.

وما يوحي بتفاهم بني الطرفني املذكورين، غ�ّس 

ل الرتك���ي يف �صمال حلب  رو�صي���ا طرفها ع���ن التوغُّ

لتحقيق حلم اأنقرة باإقامة »منطقة نفوذ«، يف املقابل 

التزمت الأخرية ال�صمت اإزاء العملية الع�صكرية التي 

يقوم بها اجلي�س ال�صوري مدعومًا بالطائرات الرو�صية 

يف اأحياء حلب ال�رشقية. 

ورغم اإم���كان ح�صول هذا »التفاه���م ال�صمني«، 

غ���ري اأن جمريات الأو�صاع ل تب����رشّ باخلري، وتتوقع 

امل�ص���ادر ت�صّدي اجلي����س ال�ص���وري لأي تقدُّم تركي 

باجتاه مدين���ة الباب، وتاأكيداً عل���ى ذلك بدت اأوىل 

املوؤ�رشات من خالل التهديد الذي اأطلقه اأحد القياديني 

امليدانيني لقوة حليف���ة للجي�س ال�صوري، معترباً اأي 

تقدُّم تركي جتاُوزاً للخطوط احلمر.

وع���ن اإمكاني���ة عقد حتالف بني هذي���ن الطرفني 

ل الرتك���ي، ت�صتبع���د امل�صادر هذه  ملواجه���ة التوغُّ

الفر�صية، لأن هذا الأمر يجلب غ�صب الإرادة الأمريكية، 

وبالتايل ُي�صقط »م����رشوع الكوريدور الكردي« الذي 

بداأ بالأكراد بتفي���ذه، خ�صو�صًا يف مدينة القام�صلي، 

حيث يجبون ال�رشائب وم���ا �صاكل من اأعمال الإدارة 

الذاتية. 

بالنتقال اإىل الو�صع امليداين يف الأحياء احللبية 

ال�رشقية، تعمل القوات ال�صورية على حت�صني مواقعها 

يف حميط املناطق ال�رشقية، كذلك ت�صتمر يف اإحكام 

الطوق على املجموعات امل�صلحة، لدفعها على املزيد 

م���ن ال�صت�صالم واخل���روج، ح�صب ما توؤك���د م�صادر 

ميدانية تتوق���ع اأن يبقى احلال على ما هو عليه، اأي 

اأن ي�صتمر اجلي�س ال�صوري يف تعزيز مواقعه وت�صديد 

احل�صار على امل�صلحني، وتقدُّم القوات امل�صلحة نحو 

حلب القدمية.

اأما بالن�صبة لالأهداف الرتكية التي اأعلنها الرئي�س 

رج���ب الطيب اأردوغان؛ اأن قوات���ه �صتتجه نحو الرقة 

بعد منبج والباب، فتعترب م�صادر املعار�صة ال�صورية 

اأن م���ن املبّكر احلديث عن الرق���ة، واأن عزلها يتطلّب 

تفاهم���ًا اأمريكيًا مع الق���وات الرو�صية املوجودة يف 

تدمر املجاورة قبل كل �صيء.

يف املح�صلة، ومع التح�ّص���ب لأغلب الحتمالت 

والفر�صيات، وملا �صتوؤول اإليه المور لناحية ت�صارب 

اأو تقاط���ع امل�صال���ح، يبق���ى ال�صم���ود يف امليدان 

ال���ذي يظهره اجلي�س ال�صوري حالي���ًا، وبدعم متزايد 

من حلفائ���ه؛ العن����رش الأ�صا����س يف مواجهة كافة 

ال�صيناريوه���ات اخلارجية، والتي اأثبت حتى الآن هذا 

اجلي�س قدرة ا�صتثنائية يف مواجهتها.

ح�صان احل�صن

عنا�شر من �جلي�ش �ل�شوري عند تلة م�شرفة على �لأحياء �ل�شرقية حللب                                                            )�أ.ف.ب.(
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تكامل اإلرهاب الصهيوني مع التكفيري
لوحظ اأن العدو »الإ�رشائيلي«، كما يف كل مرة ُيلحق فيها اجلي�س ال�صوري 

هزمية بالإره���اب التكفريي، تدّخل مبا�رشة بعد النت�صارات النوعية الهامة يف 

حلب وغوطتي دم�صق؛ باإقدام طريان العدو فجر الأربعاء على اإطالق �صاروخني 

من املجال اجلوي اللبناين �صقطا يف منطقة ال�صبورة يف ريف دم�صق الغربي.

وياأتي ه���ذا التدخل ال�صهيوين ل�رشف النظار عن جناحات اجلي�س ال�صوري 

امليدانية، ورفع املعنويات للع�صابات الإرهابية التكفريية، ما يوؤكد مرة جديدة 

على تكامل الإرهاب ال�صهيوين مع الإرهاب التكفريي، والتن�صيق بينهما.
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¡ خالفات داخل العائلة الإماراتية احلاكمة
ق���ال م�ص���در يف وزارة الداخلي���ة الإماراتية اإن 

ال�صيخ حممد ب���ن زايد و�صع رقابة م�صددة على 

بع�س الأمراء النافذين يف الإمارات، عقب احتدام 

اخلالف���ات فيما بينهم نتيج���ة تراكمات �صلبية 

ت�صببت بها �صيا�ص���ات ال�صيخ حممد منذ جتريد 

ال�صيخ خليفة بن زايد من �صالحياته، ثم توالت 

مع �صيا�صات التدخل يف ال�صوؤون الداخلية لدول 

عربي���ة، واأبرزها اإر�صال قوات اإماراتية يف اليمن، 

وتكبُّد تلك القوات خ�صائر فادحة، بلغت اأكرث من 

�صبع���ني قتياًل ومئة وثمانني جريحًا، اإ�صافة اإىل 

ما تنفق���ه قيادة الإمارات من اأموال �صخمة على 

املجموعات امل�صلحة يف �صورية وليبيا. واأو�صح 

امل�ص���در اأن جه���ازاً اأمنيًا خا�ص���ًا �صّكله ال�صيخ 

حمم���د بن زايد قب���ل ثالث �صن���وات، ي�صم عربًا 

واأجانب، يقوم بتنفي���ذ اعتقالت وفر�س اإقامات 

جربية داخل البيوت.

¡ خ�صارة كلينتون اأراحت ملك الأردن
اأكد متابعون للعالقات الأردنية - الأمريكية 

اأن هي��الري كلينت��ون ل ت��وّد املل��ك الأردين 

عب��د اهلل الثاين، ويف نف�س الوقت كانت ت�سعى 

لتقي��م عالقات متينة وقريب��ة مع امللكة نور؛ 

زوجة امللك ح�س��ن، التي حت�ّض ابنها حمزة  

ليكون وريث العر�س امللكي الأردين بالتفاق 

م��ع كلينت��ون والفريق القري��ب منه��ا. واأفاد 

املتابع��ون اأن امللكة نور قّدمت متوياًل حلملة 

كلينتون النتخابية، وقد و�سلت تقارير تفيد 

بهذا ال�س��اأن للمل��ك الأردين، وح�سب امل�سادر 

فق��د كان املل��ك عب��د اهلل الث��اين عل��ى عل��م 

بنواي��ا كلينت��ون بتغيريه يف ح��ال و�سولها 

لرئا�س��ة الوليات املتح��دة الأمريكية، ولذلك 

حت�ضرَّ لهذا الأم��ر عرب اأمرين: اإجراء تعديالت 

د�ستوري��ة و�سعت �سالحي��ات كبرية يف يده، 

وفتح خط ات�سال م��ع جبهة العمل الإ�سالمي 

يف الأردن، وذل��ك ع��رب زوجت��ه الفل�سطيني��ة 

الأ�سل امللكة رانية.

¡ ماذا بعد الر�صالة - الغارة؟
اعترب م�صدر ع�صك���ري �صوري اأن الغارة اجلوية 

ال�صوري���ة بالقرب من مدينة الباب هدفها و�صع 

ح���د لقواعد ال�صتب���اك، ومنع جت���اوز احلدود 

»امل�صموح« به���ا ابتداء م���ع الدخول الرتكي 

اإىل �صوري���ة، مبا ل يتج���اوز �صبه املتفق عليه. 

وقال امل�ص���در اإنه يف حال عدم �صماع الر�صالة 

- الغ���ارة اجلوية، رغم اأنها �صاخبة، وموا�صلة 

العمل لتحقي���ق ما حّذرت من���ه الر�صالة، فاإن 

الأمر �صُي�صتتب���ع على الأرج���ح تدحرجًا نحو 

مواجهة مع اجلي����س ال�صوري، قد تدفع بدورها 

اإىل مواجهة م���ع رو�صيا التي كادت اأن ت�صطدم 

مبا����رشة م���ع الوليات املتحدة بع���د التهديد 

ال�صوري، وبالتايل  با�صتهداف اجلي�س  الأمريكي 

فاإنها لن تقف مكتوف���ة الأيدي ما دون التهديد 

الأمريكي.

¡ مفاجاآت عبا�س
توّقعت م�س��ادر فل�سطينية اأن دوًل عربية ومعها 

الولي��ات املتحدة والع��دو ال�سهيوين �سيفر�سون 

عل��ى الرئي���س الفل�سطيني حمم��و عبا�س عقوبات 

�سخ�سي��ة يف ح��ال مل يق��م مب��ا طل��ب من��ه م��ن 

خط��وات، يف مقدمتها تعين نائب له يف ال�سلطة 

الفل�سطيني��ة. واأ�س��ارت امل�س��ادر اإىل اأن الرئي�س 

عبا���س ل يلتف��ت اإىل م��ا تبحث عنه تل��ك الدول، 

ويف ذات الوق��ت �سيفاج��ىء اجلمي��ع بخط��وات 

مرتقب��ة قد تكون بعد النتهاء من جل�سات موؤمتر 

حركة »فت��ح« ال�ساب��ع، خ�سو�سًا اأن��ه و�سع يده 

عل��ى لق��اءات مّتت ب��ن قي��ادات من »فت��ح« مع 

قيادات عربية، وقد عر�سوا اأنف�سهم بدائل اأو ورثة 

للرئي�س عبا�س.

موضوع الغالف

العيار  »م���ن  �صوري���ة  ر�صائ���ل 

الثقيل« عربت م���ن دم�صق اإىل اأنقرة 

على وقع بدء عمليات »اأم املعارك« 

يف �صورية. م�صتجدات هامة ت�صارعت 

يف الأ�صبوعني الأخريين قبيل اإعطاء 

»�صارة انط���الق« املعركة امل�صريية 

ا�صرتاتيجي قادم«  يف حلب: »حدث 

ا�صتدع���ى لقاًء �رشيع���ًا بني الرئي�س 

ال�ص���وري ب�ص���ار الأ�ص���د، واأمني عام 

حزب اهلل ال�صي���د ح�صن ن�رش اهلل، مل 

ينفه م�ص���در مقرّب من قيادة احلزب، 

مكتفيًا بالتلمي���ح اإىل اأنه مّت خارج 

�صوري���ة، تلته مبا����رشة زيارة عرّاب 

الرو�صي���ة  الع�صكري���ة  ال�صناع���ات 

دمييرتي روغوزي���ن اإىل دم�صق للقاء 

الرئي����س الأ�صد، وم���ا بينهما زيارة 

ق���ادت وزير الدف���اع ال�صين���ي اإىل 

طه���ران، بناء عل���ى دع���وة اإيرانية 

م�صتعجلة، وف���ق ما نقلت معلومات 

�صحفية اإيراني���ة عن م�صدر ع�صكري 

اإيراين اكتفى بالإ�صارة اإىل اأن الزيارة 

ترتبط مب�صتجدات »م�صريية« قادمة 

اإىل املنطقة، حتديداً اإىل �صورية.

اإل اأن احل���دث الأمني البارز الذي 

خ���رق امل�صهد ال�ص���وري وم�صتجداته 

املت�صارعة يف هذا التوقيت احل�صا�س، 

متّثل بالر�صالة النارية غري امل�صبوقة 

الت���ي وّجهته���ا دم�ص���ق اإىل اأنقرة، 

عرب ا�صته���داف رتل لقواته���ا �صمال 

مدين���ة الب���اب، اأدى اإىل مقتل ثالثة 

م���ن جنوده���ا واإ�صاب���ة 10 اآخرين، 

بينه���م ا�صاب���ات خط���رة. مل ُيعرف 

ب���ادئ الأمر ما اإذا كان���ت واقعة هذا 

ال�صتهداف املبا����رش للجنود الأتراك 

التي ق�ّص���ت م�صاجع امل�صوؤولني يف 

اأنق���رة فجر اخلمي����س املا�صي، هي 

التي قادت على عجل وب�صكل مفاجئ 

وزي���ر اخلارجية الرتك���ي اإىل طهران، 

م�صحوبًا برئي�س جهاز ال�صتخبارات 

الزيارة  اأعط���ى  حقان في���دان، الذي 

طابعًا هامًا. ففيما ك�صفت معلومات 

�صحفية اأملاني���ة تقاطعت مع تقرير 

ملركز »فريي���ل« الأملاين للدرا�صات، 

اأن اإ�ص���ارات ا�صتخباري���ة اإيرانية عن 

خيوط خطة اأُعّدت لتنفيذ انقالب ثاٍن 

يف تركي���ا، مب�صاع���دة دول اإقليمية، 

هي التي ا�صتدع���ت وجود فيدان يف 

كادر الزي���ارة للوقوف على تفا�صيل 

املعلوم���ات، اإ�صاف���ة اإىل التاأّكد من 

»تغطي���ة اإيرانية« م���ا لال�صتهداف 

اجلوي ال�صوري �ص���د اجلنود الأتراك، 

لفت م�صدر مقرّب من الكرملني اإىل اأن 

هدف الزيارة ال�رشيعة واملفاجئة اأتى 

لالإ�رشاع بحجز مقعد لرتكيا يف قطار 

الرو�صي  ال�ص���وري -  الثالثي  احللف 

- الإيراين لنت���زاع ح�صة بالت�صوية 

القادمة اإىل املنطقة، يف ظل ميل دفة 

الن�رش ب�صكل كبري ل�صالح هذا احللف، 

ون�صف م�رشوعها بالكامل يف �صورية 

والعراق على حد �ص���واء. اإل اأن الأمر 

الأبرز الذي ك�صف عنه وزير اخلارجية 

الرتكي للجانب الإيراين، ح�صب اإ�صارة 

امل�ص���در، متّثل ب�»رغب���ة« الرئي�س 

رجب طي���ب اأردوغان زي���ارة دم�صق 

ولقاء الرئي�س ب�صار الأ�صد.

ر�صالة نارية اأخرى ل تقل خطورة 

عن �صابقته���ا، و�صلت م���ن ال�صمال 

ال�صوري اأي�ص���ًا اإىل من يعنيهم الأمر 

يف املع�صك���ر الآخ���ر، وم���رّت ب�صكل 

خافت، و�صط ان�صغال العامل مبتابعة 

انط���الق املعارك املف�صلية يف حلب؛ 

انفج���ارات �صخم���ة ه���زّت مع�صكراً 

لتحال���ف وا�صنطن يف بل���دة تل متر 

بريف احل�صكة ي���وم ال�صبت املا�صي، 

ا�صتمرت لنحو ن�صف �صاعة، وفق اإفادة 

�صه���ود عيان، �ص���ارع البنتاغون اإىل 

نفي اإ�صابة اأي من اجلنود الأمريكيني 

فيه، واأُرفق بتكّتم ر�صمي اأمريكي عن 

الغو�س يف تفا�صيل العملية، كما من 

قيادة »ق���وات �صورية الدميقراطية«، 

التي ينت����رش مقاتلوها يف املع�صكر 

اإىل جانب وح���دات خا�صة اأمريكية.. 

�صت���ات  »كول���ر  �صحيف���ة  اأن  اإل 

ا�صتناداً  ك�صفت  الأملانية  انت�صايغر« 

اإىل م���ا اعتربته »معلومات موثقة«، 

اأن انفجارات املع�صكر اأدت اإىل م�رشع 

12 جندي���ًا اأمريكي���ًا، اإىل جان���ب 10 
من املقاتلني الأك���راد، مّت نقلهم اإىل 

م�صت�صفى ميداين يف حميط املع�صكر، 

م�ص���رية اإىل اأن العملية »التي ُظلِّلت 

���م اأمريك���ي مطبق، �ص���وى نفي  بتكتُّ

اإ�صاب���ة اأي من اجلن���ود الأمريكيني، 

ُتعّد من اأخط���ر الر�صائل التي عربت 

م���ن ال�صم���ال ال�صوري قب���ل انطالق 

العمليات الع�صكرية للجي�س ال�صوري 

ال�رشقي���ة  املناط���ق  وحلفائ���ه يف 

ال�صوري���ة، بعد اإجناز ق���وات احل�صد 

بالو�صول  عملياته  العراقي  ال�صعبي 

اإىل اإغالق ثغ���رة تلعفر العراقية عن 

�صورية ب�صكل كامل«.

معلوم���ات ال�صحيفة لفتت اأي�صًا 

اإىل اأن معقل »جي�س الفتح« وعماده 

»جبهة الن����رشة« يف اإدلب، �صيكون 

العام  مبواجهة »زل���زال« يف بداية 

اجلدي���د، واكبتها اأخ���رى للمحلل يف 

�صحيف���ة »دايلي �صت���ار« نيكول�س 

بالتف���ورد، ك�صفت اأن ه���ذا »اجلي�س 

» �صيتعر����س ل�رشب���ات قا�صية بداأ 

التمهي���د لها بت�صفي���ات طالت عدداً 

من قادت���ه امليدانيني والع�رشات من 

كان  غام�ص���ة،  بعمليات  م�صلحي���ه 

اآخره���ا عملية اأ�صف���رت عن مقتل 18 

م�صلحًا، بينهم قائدان ميدانيان دفعة 

اأعقبت تفج���ريات »جمهولة  واحدة، 

امل�ص���در« لع���دد م���ن معاقلهم يف 

املدين���ة.. ول ُيغفل بالتفورد الإ�صارة 

اإىل اأن ما ح�صل يف معقل »الن�رشة« 

ين���درج يف خانة اخلرق ال�صتخباري 

ال�ص���وري املتزاي���د جل���دار اجلبه���ة 

وامليلي�صي���ات احلليفة له���ا، والذي 

ارتفعت وتريته ب�صكل كبري بعد توّجه 

اآلف امل�صلح���ني م���ن مناطق حميط 

دم�ص���ق جراء ب���ادرة الت�صوية، حيث 

ال�صورية  الع�صكرية  القي���ادة  واكبت 

اإدلب  ه هوؤلء و»تكدي�صهم« يف  توجُّ

ب�»عيون« زرعتها يف اأوكار جتّمعات 

قادة وم�صلح���ي »جي�س الفتح« يف 

املدينة.

وو�صط انق�ص���اع غبار اأم املعارك 

يف حلب، بع���د خرق اآخ���ر دفاعات 

ال�رشقية،  اأحيائه���ا  يف  امل�صلح���ني 

وقرب اإعالن الن�رش الكبري يف املدينة 

�صخ�صي���ة  ترّج���ح  ال�صرتاتيجي���ة، 

لبنانية مقرَّبة م���ن قيادة حزب اهلل، 

اأن ي�ص���ارك الرئي�س ال�ص���وري ب�صار 

الأ�ص���د �صخ�صيًا فرح���ة اأهايل حلب 

بتحرير مدينتهم، على وقع معلومات 

�رشّبها موقع »انتليجان�س اونالين« 

ال�صتخب���اري الفرن�ص���ي، رّجحت اأن 

تتلقف ال�صعودي���ة بعد حترير حلب 

�رشب���ات قا�صي���ة ل�»رجالتها« يف 

�صورية، قد ُتت���وج باكورتها بت�صفية 

ل�»جي����س  ال�رشع���ي«  »القا�ص���ي 

الفتح«؛ ال�صعودي عبد اهلل املحي�صني 

عل���ى اأعتاب الع���ام اجلديد، بعملية 

م�صابه���ة لتل���ك الت���ي اأودت بحياة 

رُجله���ا زهران علو����س ع�صية العام 

املن�رشم.

ماجدة احلاج

من حلب إلى »زلزال« إدلب.. أردوغان يطلب لقاء األسد

بعد االنتهاء من »تكديس« 
اإلرهابيين في إدلب 

سيتم القضاء عليهم مطلع 
العام الجديد 

�أحد �لإرهابيني يلوذ بالفر�ر �إثر ��شتهد�ف �جلي�ش �ل�شوري ملو�قع �مل�شلحني �شرق حلب               )�أ.ف.ب.(
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»لعنة« األسد
اأكرث ما يثري ال�سخرية، ورمبا موجات 

من ال�سحك التي ال تنتهي حينما تقراأ 

ق�سة ذاك ال�سف���دع الغبي الذي حاول 

اأن يبتلغ ثوراً من اأجل اأن ينفخ حجمه 

ويث���ري اخل���وف مبن حول���ه يف عامل 

امل�ستنقعات، ف���كان اأن راح حتت قدم 

الث���ور، ومل ي�سعر ب���ه اأي خملوق يف 

امل�ستنقع.. وكان ن�سيًا من�سّيًا.

بائعي  اأعرابن���ا، خ�سو�سًا  بع�ض 

الكاز، فيهم �سيء من اأمثولة ال�سفدع 

– املتعمل���ق، فالولي���د ال�سع���ودي 
يه���دد ويتوّع���د وُيرعد وُيزب���د باأنه 

�سي�رصف تعب���ه وكّده وكدحه و�سقى 

»عم���ره«، وما راكمه م���ن مليارات، 

من اأجل هزّ رو�سيا االحتادية، ب�سبب 

الوطنية  للدول���ة  وتاأييدها  دعمه���ا 

االأ�سد،  ب�س���ار  ورئي�سه���ا  ال�سوري���ة 

وال�سبب ب�سيط ج���داً، وهو اأن دم�سق 

حتق���ق االنت�س���ارات عل���ى االإرهاب 

»الداع�سي« و»القاعدي« الذي غّذته 

اأُ�رصته واأعمامه واأبناء  ورعته ومّنته 

عمومته..

اأما حاملة الغ���از الكربى، فطبخت 

»جزيرتها« م�ستهدفة اجلي�ض امل�رصي، 

مع اأن جي�ض االأمري متيم املنقلب على 

اأبيه، املنقل���ب بدوره عل���ى اأبيه، اأي 

على »ج���د متيم«، فال يبل���غ تعداده 

مع جمندي���ه الهن���ود والباك�ستانيني 

والبنغ���ال، ق���وة م���ن جي����ض م�رص 

املوجودة يف بنه���ا، واالأنكى اأن وزير 

خارجيت���ه، على �سخامة ج�سده، اأعلن 

اإ�رصاره ال���ذي ال ُيحّد عل���ى موا�سلة 

دع���م االإره���اب يف �سوري���ة، حتى لو 

توقفت وا�سنطن واأنق���رة وبالد »املاو 

ماو« وال�سن���د عن دعم االإرهاب، فقطر 

»العظمى« لن تتوقف.

مهاًل يا �سادة..

راجع���وا اللوائح جي���داً ل�»لعنة« 

�سورية واأ�سدها..

نيك���وال �ساركوزي ق���رّر الذهاب اإىل 

جماهل الن�سيان بعد اأن خ�رص الرئا�سة، 

ث���م ح���ل يف قائم���ة املر�سح���ني يف 

املناف�س���ة على الرت�س���ح الرئا�سي يف 

حزب���ه، وحل اأواًل فرن�س���وا فيون، الذي 

يدع���و اإىل التن�سيق م���ع االأ�سد لدحر 

االإره���اب.. ويف اآذار املقب���ل �سي�سبح 

الدمي���ة فرن�س���وا هوالن���د يف مزابل 

التاريخ، ب�سبب »اللعنة« ال�سورية.

�سب���ق �سارك���وزي وهوالن���د حممد 

وهي���الري  ب���اول،  وكول���ن  مر�س���ي، 

كلينتون.. وب���اراك اأوباما بعد اأ�سابيع 

على الالئحة.

الالئحة تطول، من دايفيد كامريون، 

اإىل اأحم���د داود اأوغل���و، وحمَدي قطر، 

و�سعود الفي�سل، وامللك عبد اهلل..

والبقية تاأتي..

تابع���وا التط���ورات احللبية، فمنها 

ال�س���الم لعلكم تهتدون..  نتلوا عليكم 

حتى واإن تالأالأ »التيار االأزرق« عندنا 

يف موؤمتره الذي ُج���دِّد خالله ل�»اأمري 

الع�رص« اأحمد احلريري وابن خاله.

عبد اهلل نا�رص

يب���دو امل�سهد العراق���ي اأكرث 

تعقيداً مما ه���و يف الظاهر؛ على 

وال�سيا�سي،  الع�سكري  امل�ستويني 

نظ���راً اإىل التداخ���الت املتع���ددة 

واملبا����رصة يف �سوؤون���ه من دول 

حماذي���ة مثل تركي���ا، و�سواًل اإىل 

الواليات املتحدة االأمريكية؛ االأكرث 

تورُّطًا يف كل املجاالت.

فعل���ى امل�ست���وى املي���داين، 

فوجئت االأط���راف الراعية لن�سوء 

»داع�ض« ومتددها ال�رصيع، بحجم 

اإ����رصار القوات العراقي���ة وكذلك 

املقاومة،  االإ�سالمي���ة  الف�سائ���ل 

و�سمن���ًا »احل�سد ال�سعبي«، على 

حترير املناطق التي ي�سيطر عليها 

االإرهابيون، مهما غلت الت�سحيات 

واالأثم���ان، رغ���م كل حم���اوالت 

التاأخري والعرقلة املتعَمدة.

حم���دودة  املعلوم���ات  يف 

التداول، ف���اإن االأمريكيني واالأتراك 

م���ع ال�سعودية اأدرك���وا اأن عرقلة 

حتري���ر كل املناط���ق، مب���ا فيها 

املو�س���ل، وهي املدين���ة الرمزية 

لتمو�سع »داع����ض« ومنطلق لها 

وعا�سمة الدول���ة املوهومة، بات 

م���ن امل�ستحي���الت، واأن التحرير 

مل يعد من التمني���ات، اإمنا القرار 

اتُّخذ عراقيًا، وهو ي�سري يف اإطاره 

التنفي���ذي باإ����رصار، ولذل���ك جلاأ 

االأمريكي���ون اإىل ت�سكي���ل »خلية 

اأزم���ة« يراأ�سه���ا الدبلوماي�س���ي 

املخ����رصم دني�ض رو����ض، الإعادة 

تقييم الو�س���ع، ومراجعة واإعادة 

الع���راق اإىل مرحل���ة الفتنة، من 

خ���الل زرع ����رصوخ ب���ني القوى 

العراقي���ة عل���ى اأ�سا����ض مذهبي 

وفئ���وي ومناطق���ي، بحيث يكون 

التدمري ذاتيًا.

املت�سارع���ة  احلرك���ة  ه���ذه 

واكبته���ا عملية ن����رص معلومات 

وارتكابات  جرائ���م  ع���ن  م�سلَّلة 

املوؤ�س�سات  وب�سه���ادة  مل حتدث، 

الدولية، مب���ا فيها االمم املتحدة، 

وهدفت تلك ال�سائعات اإىل ت�سويه 

واكبتها  الت���ي  التحرير،  عملي���ة 

ال�سعودية من خالل ن�رص اأ�ساليل 

ح���ول االعت���داء عل���ى الن�س���اء 

يف منا�سب���ات ديني���ة ن�سبته���ا 

اإىل موؤ�س�س���ة دولي���ة، قامت تلك 

املوؤ�س�سة بنفيها، م�ستهجنة ن�سب 

اأ�ساليل مل ت�سدر عنها، كما قامت 

الق���وات االأمريكي���ة املوجودة يف 

العراق بالت�سوي�ض على االت�ساالت 

امليداني���ة، كي ال تتلق���ى القوات 

العراقية عل���ى االأر�ض التعليمات 

يف الوق���ت املنا�س���ب، ومّت ر�سد 

ع����رصات عملي���ات الت�سوي�ض، ال 

�سيم���ا يف الدائ���رة االأخ���رية من 

العملي���ات املركزية، ال  توجي���ه 

�سيم���ا اأثناء حترير مط���ار تلعفر 

والعملي���ات يف القاط���ع الغربي، 

وال���ذي ه���دف اإىل قط���ع اإمدادات 

االإرهابيني وتوا�سلهم مع االأرا�سي 

ال�سورية، ومع ذلك فاإن العمليات 

مل تتاأث���ر ب�سورة كب���رية، واأكمل 

العمليات  ال�سعب���ي«  »احل�س���د 

وفق خططه بتن�سيق مع عمليات 

القوات احلكومية، وغطاء جوي من 

الطريان العراقي.

اأن عملية حترير  من املوؤك���د 

مدينة املو�س���ل تريدها الواليات 

املتح���دة االأمريكية واأدواتها، مثل 

تركي���ا وال�سعودي���ة عل���ى وجه 

اخل�سو�ض، عملية �سورية، تعطي 

مك�سبًا �سكلي���ًا للجي�ض العراقي، 

بحي���ث يغرّي عنا����رص »داع�ض« 

لبا�سهم، مع ا�ستبدال ا�سم التنظيم 

ليبق���وا يف املدين���ة؛ يف عملية 

اأ�سب���ه بتلك التي عر�سها �ستيفان 

دمي�ست���ورا ل�رصق���ي حل���ب، وهو 

م���ا مّت رف�سه، م���ع االإ�رصار على 

حترير املدينة وتطهريها كي يتم 

اقتالع »داع�ض« من جذورها، رغم 

توّقع معركة طاحنة، الأن خ�سارة 

املو�س���ل م���ن جان���ب »داع�ض« 

يعني نهاية حلم دولتهم.

يف املقابل ف���اإن اإقرار قانون 

»احل�س���د ال�سعب���ي« يف جمل�ض 

النواب العراقي وت�رصيع »احل�سد« 

كق���وة وطني���ة �سم���ن املوؤ�س�سة 

الوالي���ات  اأ�س���اب  الع�سكري���ة 

املتح���دة االأمريكي���ة وال�سعودية 

كم���ا تركيا يف ال�سميم، ومل تفلح 

�سيما  الت�رصيع،  احلملة مبذهب���ة 

اأن االحتج���اج ج���اء يف غالبيته 

م���ن الذي���ن �سّهل���وا ل�»داع�ض« 

ودعم���وا انت�ساره���ا، وكذل���ك من 

والعمليات  بالف�س���اد  املتورطني 

الر�سمية،  املوؤ�س�سات  �سد  االأمنية 

اإعادة دمج  الذين يريدون  واأولئك 

املتواطئني جميع���ًا حتت م�سمى 

»الت�سوي���ة الوطنية التاريخية«، 

وتعليق املحادث���ات ذات ال�سلة؛ 

يف حماول���ة ابت���زاز ملن���ع اإقرار 

قانون »احل�س���د ال�سعبي«، اإال اأن 

حماوالت االبت���زاز بذريعة اإعطاء 

طاب���ع مذهبي للمعرك���ة ب�سقيها 

وال�سيا�سي مل تنجح،  الع�سك���ري 

ما يفتح العراق على م�سهد جديد، 

رمب���ا �سيكون اأكرث دموي���ة اإذا مل 

�سيا�ستها  املتحدة  الواليات  تغرّي 

يف املنطق���ة يف العه���د اجلدي���د 

بقيادة دونالد ترامب.

يون�ض عودة

العراقيون.. ومحاوالت االبتزاز

أميركا والسعودية وتركيا 
تسعى لتحرير الموصل 

صوريًا.. حيث ُيعطى الجيش 
مكسبًا شكليًا وتبقى 
»داعش« بلباس مدني

�لقو�ت �لعر�قية تنت�صر يف جنوب غرب �ملو�صل                                                                                              )�أ.ف.ب.(
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■ العميد م�سطفى حمدان؛ اأم���ني الهيئة القيادية يف 
حرك���ة النا�رصيني امل�ستقل���ني - املرابطون، ا�ستقبل 

رئي����ض حركة االإ�س���الح والوحدة ال�سي���خ ماهر عبد 

الرزاق، ودعا املجتمع���ون اإىل التكاتف وو�سع خطط 

وا�سحة من اأج���ل مكافحة االإرهاب التخريبي، وحّيوا 

اجلي����ض اللبن���اين على اإجن���ازه للعملي���ة النوعية 

والبطولي���ة يف وادي االأرانب يف عر�س���ال، مطالبني 

ال�سيا�سي���ني بعدم عرقل���ة عمل اجلي����ض، والوقوف 

خلف���ه يف اإجنازاته، واإعطائه الغط���اء الالزم لتطهري 

كل االأماك���ن التي يوجد فيه���ا االإرهابيون يف لبنان. 

كما دعا املجتمع���ون اإىل االإ�رصاع يف ت�سكيل حكومة 

تتحّم���ل م�سوؤولية النهو�ض بالبل���د اقت�ساديًا واأمنيًا 

و�سيا�سيًا.

ه��ت حتي��ة تقدي��ر و�إكب��ار �إىل 
ّ

■ حرك��ة �لأم��ة وج
�ل�سع��ب �لفل�سطيني �ملجاهد مبنا�سبة »�ليوم �لدويل 

للت�سام��ن م��ع �ل�سع��ب �لفل�سطين��ي«، و�إىل �لأ�رسى 

�ل�سامدي��ن يف �ملعتقالت، و�ل�سه��د�ء �لأبر�ر، د�عيًة 

�ل�سع��ب �لفل�سطيني �إىل رف���ض كل �أ�سكال �لتفاو�ض 

و�لت�سوي��ات مع �لع��دو �ل�سهي��وين، و�لتم�سك بخيار 

�جله��اد و�ملقاوم��ة. و�أك��دت »�حلرك��ة« �أن وح��دة 

�ل�سعب �لفل�سطيني هو �سمام �لأمان حلماية �لق�سية 

�لفل�سطينية؛ ق�سية �لأمة �ملركزية، و�لتي هي حمور 

�ل���رس�ع مع �لع��دو �ل�سهيوين، �لذي يح��اول ب�ستى 

�لو�سائل طم�ض معامل هذه �لق�سية من خالل تاأجيج 

�ل�رس�ع��ات يف منطقتنا �لعربي��ة و�لإ�سالمية بدعم 

م��ن بع�ض �لدول �لعربية، وبغط��اء مبا�رس من �إد�رة 

�ل�رس �لأمريكية.

■ حرك���ة الن�س���ال اللبن���اين العرب���ي اعتربت اأن 
»التاأخ���ري يف ت�سكيل احلكومة ل���ن يكون ل�سالح 

عهد الرئي����ض مي�سال عون، الذي نطالبه اأن يتدخل 

د�ستوريًا لو�سع كل طرف عند حده وحجمه، واإعطاء 

كل ذي حق حقه«.

�حل��اج عم��ر غن��دور؛ رئي���ض �للق��اء �لإ�سالم��ي   ■
�ليمن��ي  �ل�سع��ب  �أن ماأ�س��اة  �إىل  لف��ت  �لوح��دوي، 

 ب��ر�ً وبح��ر�ً وج��و�ً ت�ستدع��ي 
رَ

�ملظل��وم و�ملحا���رس

ق�س��ف على مد�ر 
ُ
�لإغاث��ة �لفوري��ة، ل�سيما �أن �أنه ي

�ل�ساع��ة، ومل يب��قرَ �سيء م��ن منظومت��ه �خلدماتية، 

�ض لالإلغاء 
ّ
وكذلك ما�ساة �سعب �لبحرين، �لذي يتعر

و�لعتق��ال ون��زع �جلن�سي��ة، وماآ�س��ي �لع��ر�ق �لذي 

ينزف يف �لطرق ويف �مل�ساج��د و�لكنائ�ض و�لأديرة 

و�حل�سينيات.

■ لق���اء اجلمعي���ات وال�سخ�سي���ات االإ�سالمية يف 
لبن���ان دعا مبنا�سب���ة »اليوم العامل���ي للت�سامن 

م���ع ال�سعب الفل�سطيني«، �سع���وب العامل العربي 

واالإ�سالم���ي وال�سع���وب احل���رة اإىل الت�سامن مع 

ال�سع���ب الفل�سطيني الذي يتعر����ض الأب�سع جرائم 

القتل والتنكيل واالعتقال على يد العدو ال�سهيوين، 

الذي ي�ستغل حالة االن�سغ���ال العربي واالإ�سالمي، 

فيقتحم ويدن����ض امل�سجد االأق�سى املبارك، وينتهك 

املقد�سات، و�سط �سمت مريب من قبل زعماء العرب 

وامل�سلم���ني. واأ�سار »اللق���اء« اإىل اأن كل ما يجري 

من موؤام���رات وفنت يف منطقتنا هو من اأجل �رصف 

االأنظار عن فل�سطني والقد�ض ال�رصيف، داعيًا اجلميع 

اإىل توحيد اجلهود ور�ض ال�سفوف ملواجهة الكيان 

ال�سهيوين الغا�سب، ال���ذي يعمل على ن�رص الفتنة 

واالنق�سام يف �سفوف االأمة.

هت بالعملية 
ّ
■ جبه��ة �لعمل �لإ�سالمي يف لبنان نو

�لنوعية �لتي نّفذتها ��ستخبار�ت �جلي�ض �للبناين يف 

و�دي �لأر�ن��ب يف جرود عر�سال، لفت��ة �إىل �أن هذه 

�لعملي��ة �لنوعية توكد �أن �جلي�ض ه��و حامي �لوطن 

و�ملو�طن��ن، وهو �سمان��ة �أمن �لوط��ن و��ستقر�ره، 

و�ملطلوب دع��م �ملوؤ�س�سة �لع�سكري��ة، وعدم �ل�سماح 

بالتعر�ض له��ا �أو لال�سرت�تيجي��ة �لدفاعية �لثالثية 

»�جلي���ض و�ل�سع��ب و�ملقاوم��ة« �لتي حم��ت �سيادة 

لبنان و��ستقالله.

■ ال�سي���خ ماه���ر حم���ود؛ اأمني عام احت���اد علماء 
املقاوم���ة، ا�ستقب���ل يف مكتب���ه ال�سحايف حممد 

العزير، الذي قّدم له كتابه عن حرب متوز. كما �سارك 

ف�سيلته يف حفل توقيع كتاب »ع�رص االإمام«، الذي 

ت�سّمن تاريخًا مميزاً ع���ن االإمام مو�سى ال�سدر يف 

احلياة ال�سيا�سية اللبنانية.

ما ي���زال الع���دوان ال�سع���ودي - 

االأمريكي م�ستم���راً على اليمن، بالرغم 

م���ن املب���ادرات العدي���دة التفاقي���ة 

الهدنة، واآخره���ا اإعالن وزير اخلارجية 

االأمريك���ي ج���ون كريي م���ن العا�سمة 

الُعماني���ة م�سق���ط عن وق���ف االأعمال 

ب���ني »احلوثيني«  اليمن  القتالية يف 

والرئي����ض امل�ستقيل عب���د ربه من�سور 

هادي اعتب���اراً م���ن 17 ت�رصين الثاين 

2016، وال�س���ري مبب���ادرة اإ�سماعيل ولد 
ال�سي���خ اأحمد االأممي���ة، والتي تت�سمن 

يف �سّقها ال�سيا�سي تعيني نائب رئي�ض 

جدي���د، وت�سكيل حكوم���ة وطنية، ويف 

»احلوثيني«  ت�سليم  الع�سك���ري  �سّقها 

اأ�سلحته���م الثقيل���ة، وان�سحابه���م من 

االأرا�سي التي �سيطروا عليها منذ العام 

2014، ومن �سمنها العا�سمة �سنعاء.
االأمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات 

حاول���ت بدعوتها اإىل وق���ف العمليات 

القتالية، الذهاب اإىل املفاو�سات، وذلك 

لقناعته���ا بعدم جدوى ه���ذه احلرب، 

و�سعوب���ة انت�س���ار اململك���ة العربية 

ال�سعودي���ة فيها على »احلوثيني« يف 

اليم���ن، ب�سبب �سم���ود ال�سعب اليمني 

اأك���رث من �سن���ة ون�سف �س���د العدوان 

ر اأ�ساليب املواجهة من  ال�سعودي، وتطوُّ

االأ�سلحة  با�ستخدام  »احلوثيني«؛  قَبل 

اإط���الق  اال�سرتاتيجي���ة، وذل���ك ع���رب 

ال�سواريخ التي ت�سل اإىل عمق االأرا�سي 

ال�سعودية، العاج���زة اأ�ساًل عن حماية 

نف�سه���ا، والأن ا�ستم���رار ه���ذه احلرب 

�سيزيد من تعقيد االأم���ور من الناحية 

االقت�سادية، لوج���ود باب املندب )من 

اأهّم املمرات العاملية للتجارة والنفط(، 

و�سيزيد م���ن النفوذ االإيراين يف اليمن، 

م���ا ي�سم���ح للجمهوري���ة االإ�سالمي���ة 

بهام�ض اأك���رب يف املفاو�سات يف حال 

انعقاده���ا، واحل�سول عل���ى مكت�سبات 

اإ�سافية.

م���ن جهت���ه، تعاط���ى الرئي����ض 

امل�ستقيل هادي م���ع املبادرة االأممية 

ب�س���كل �سلبي، واعتربه���ا »ال حتّل اإال 

بذور ح���رب اإن مت قبوله���ا والتعاطي 

معها، الأنها تكافئ االنقالبيني وتعاقب 

ال�سعب اليمن���ي..«، داعيًا اإىل �رصورة 

العودة اإىل تطبيق ق���رار جمل�ض االأمن 

الرقم 2216. 

هذا املوق���ف ال�سلبي من املبادرة 

من قَبل الرئي�ض امل�ستقيل، بالرغم من 

اإقراره���ا يف اللجن���ة الرباعية )اأمريكا 

وال�سعودية(،  واالإم���ارات  وبريطاني���ا 

يدل عل���ى اأن ال�سعودية كانت حمَرجة 

مع اأمريكا واملجتم���ع الدويل يف عدم 

رف�سه���ا، لكنه���ا يف الوق���ت نف�سه ال 

تريدها، فاأعط���ت »كلمة ال�رص« لهادي 

لرف�ض املبادرة، اإال اأن الوفد »احلوثي« 

وافق على اإعالن ج���ون كريي، بالرغم 

م���ن االحتجاجات اجلماه���رية عليها، 

ومطالباتهم املبعوث االأممي ولد ال�سيخ 

اأحم���د بالرحيل من اليمن وهم يهتفون 

له: »ارحل ارحل من اأر�ض اليمن«، غري 

اأنه اعتمد اأ�سلوب االلتفاف عليها بقوله 

اإنه���ا »مل ت�ستوع���ب جوانب جوهرية 

واأ�سا�سي���ة للح���ل، ويف مقدمتها وقف 

احلرب ال�سام���ل والدائم، ومل ت�ستوعب 

رفع احل�سار الربي والبحري واجلوي«، 

واعرت�ض عل���ى الرتتيبات االأمنية التي 

تطال طرفًا واحداً دون �سائر االأطراف.

امل�سلح���ة اليمني���ة تتطل���ب من 

االأط���راف كافة اأن توقف النزف، ال�سيما 

اأن الغ���رب مل يعد باإمكان���ه التعمية 

على املج���ازر التي ارتكبها »التحالف 

بعد  واأم���ريكا، خ�سو�س���ًا  العرب���ي« 

جم���زرة �سال���ة الع���زاء يف �سنعاء، 

والتي ذهب �سحيتها 140 �سهيداً و525 

جريحًا، واعرتاف »التحالف« بها بعد 

انكاره لفعلته ال�سنيعة بداية، علمًا اأن 

هذه املج���زرة لي�ست االأوىل، ولن تكون 

االأخرية يف هذه احل���رب العبثية التي 

تقودها جمموعة من القادة العرب من 

احلاقدين و�ُس���ذاذ االآفاق الذين اأعماهم 

احلقد املذهب���ي وحّبه���م لل�سلطة، ما 

اأدى اإىل قتل ما يق���ارب 7000 �سخ�ض، 

واإ�ساب���ة 37000، ح�س���ب اأرق���ام االأمم 

املتحدة.

فهل تعود ال�سعودي���ة اإىل ر�سدها 

وتتخلى ع���ن عنادها الذي �سيوؤدي اإىل 

هالكه���ا، الأن جمريات املي���دان لي�ست 

مل�سلحتها؟ وهل اأمريكا حا�رصة لفر�ض 

وجه���ة نظرها على ال�سعودية؛ بايقاف 

القت���ال والبدء مب�س���ار الت�سوية، اأم اأن 

مبادرتها اجلدي���دة �ستف�سل ك�سابقتها 

)مب���ادرة ك���ريي(؟ وه���ل �سيتعاط���ى 

الرئي����ض االأمريك���ي اجلدي���د دونال���د 

ترام���ب بالروحي���ة نف�سه���ا التي �سار 

اأوباما،  ب���اراك  ال�سابق  الرئي�ض  عليها 

اأم اأنه �سيك���ون اأكرث تطرُّفًا منه، ح�سب 

والتي  االنتخابية،  اأظهرت �سعاراته  ما 

ب���رزت فيها عداوت���ه لل�سعودية ودول 

اخلليج؟ 

هاين قا�سم

من وراء فشل مبادرة ولد الشيخ أحمد األممية؟

طفل ميني يتفقد غرفته �لتي ت�صررت جر�ء �لغار�ت �ل�صعودية على �صنعاء        )�أ.ف.ب.(

أميركا المقتنعة بصعوبة 
انتصار السعودية على 
اليمنيين تضغط لوقف 

العمليات القتالية.. 
والذهاب إلى المفاوضات
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تجّمع العلماء المسلمين يستقبل مسيح حامي

هل يفوز »اليمين« في فرنسا وألمانيا؟

ا�ستقبل جتم����ع العلماء امل�سلمني 

يف مركزه ال�سيخ اأحمد م�سيح حامي؛ 

م�ساعد الرئي�����س التنفيذي جلمهورية 

اأفغان�ستان د. عب����د اهلل عبد اهلل، ومت 

بحث اأو�ساع الأم����ة الإ�سالمية ب�سكل 

عام، والو�سعني يف لبنان واأفغان�ستان 

ب�س����كل خا�����س. وراأى املجتمعون اأن 

الأزمة الت����ي متر بها الأمة الإ�سالمية، 

والت����ي عانت منه����ا اأفغان�ستان مدة 

طويل����ة، تكمن يف الأ�س����ل يف الفهم 

اخلاط����ئ للدي����ن، وا�ستعماله و�سيلة 

لبلوغ اأه����داف �سيا�سية ب����دًل من اأن 

يكون املوّج����ه لن����ا يف كل �سوؤوننا، 

واحلاك����م عل����ى ت�رصفاتن����ا، وكذلك 

ب�سبب حتويل الدين من الو�سطية اإىل 

التط����رف، ومن الرحم����ة اإىل الق�سوة، 

ومن اإحي����اء الإن�س����ان اإىل ا�ستغالله 

وتدمري مقدرات حياته.

واأك���د املجتمعون اأن���ه يجب اأن 

لتحتل  الفل�سطينية  الق�سي���ة  تعود 

مركزه���ا احلقيق���ي، واأن تكون على 

راأ�س اأولويات اأمتنا، وذلك لن يكون 

اإل اإذا متت اإزال���ة الكيان ال�سهيوين 

املجرم والغا�سب من الوجود.

ودعا ال�سيف الأفغاين اإىل اأهمية 

الإ�سالمية،  اإع���ادة العتبار لالأم���ة 

م���ن خالل ن�رص الوعي ونبذ التخلف 

والتط���رف اللذين هما م���ن اأ�سباب 

تراج���ع ه���ذه الأم���ة واأو�ساعه���ا 

ال�سعبة الت���ي تعي�سها، وهنا تكمن 

مهمة العلماء الواعني والوحدويني، 

كتجمع العلماء امل�سلمني يف لبنان.

ويف اخلت���ام ق���ّدم رئي�س الهيئة 

الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني 

ال�سي���خ د. ح�س���ان عب���د اهلل درعًا 

تكرميية لل�سيف.

بعد احلرب العاملية الثانية، مّت ح�سار 

الأف���كار املتطرفة والعن�رصي���ة يف اأوروبا، 

والفا�سية  الأملاني���ة  النازي���ة  خ�سو�س���ًا 

الإيطالي���ة وغريها، وتقلَّد ال�سلطة احلاكمة 

ما ُعرف ب�«الي�س���ار الأوروبي ال�سرتاكي« 

يف فرن�س���ا، اأو »الدميقراط���ي امل�سيحي« 

يف اأملاني���ا، وتراج���ع الفك���ر »اليميني« 

املتط���رف، دون اأن يغي���ب ع���ن ال�ساحة 

ال�سيا�سية، حي���ث عاد وظهر يف ثمانينات 

القرن املا�سي بقوة.

اإن ظاه���رة عودة »اليم���ني« ل�ستالم 

احلك���م يف ال���دول الرئي�س���ة يف اأوروب���ا 

اأو امل�سارك���ة املوؤث���رة ت�ستن���د اإىل عوامل 

متع���ددة؛ داخلي���ة وخارجي���ة، واإن كانت 

العوام���ل الداخلي���ة واخلوف م���ن اخلارج 

)املهاجري���ن( هما العام���ل الأبرز يف تقّدم 

اخلطاب »اليمين���ي« ومر�سحيه، اإذ اأعطت 

نتائج النتخاب���ات الأمريكية وفوز دونالد 

ترام���ب الزخم واحلافز الأكرب لهذه الأحزاب 

العداء  »اليمينية«، حيث لق���ت �سعارات 

احلاجات  تاأم���ني  و�سعارات  للمهاجري���ن 

املعي�سي���ة للمواط���ن الأمريك���ي ردة فعل 

اإيجابي���ة ل�سالح ترامب، م���ع اأن م�سكلة 

املهاجري���ن املتطرفني يف اأمريكا ل تقا�س 

بخط���ورة املتطرفني يف اأوروبا، لأن اأوروبا 

تتميز عن اأمريكا باأمرين اأ�سا�سيني هما:

- اأولهم���ا: التوا�سل اجلغرايف املبا�رص 

مع دول العامل العربي والإ�سالمي، بخالف 

الُبعد بني اأمريكا وال�رصق الأو�سط.

املئوي���ة  الن�سب���ة  ثانيهم���ا:   -

للم�سلمني، خ�سو�سًا يف اأوروبا، اإذ ميّثل 

امل�سلم���ون اجلالية الك���ربى يف فرن�سا 

)الديانة الثانية(، وقد تنامت ب�سكل كبري 

���ل الأوروبي يف  نتيج���ة الغباء والتدخُّ

الأزمة ال�سورية، وحماولة ال�سغط على 

الدولة ال�سوري���ة بورقة الالجئني الذين 

فتحت لهم اأوروبا اأبوابها للدخول اإليها، 

وكذلك خلروج التكفرييني وت�سفريهم اإىل 

�سورية والعراق.

ر الدور  اإن الزم���ة القت�سادي���ة وت�سحُّ

ال�سيا�س���ي للق���ارة الأوروبي���ة، و»فوبيا 

التف���كك« بع���د ان�سح���اب بريطاني���ا من 

اإ�سافية لأزمة  الحتاد الأوروبي، كعوام���ل 

الالجئني وتنامي اأع���داد التكفرييني فيها، 

اأزمات الهوية واملواطنة والندماج  اأنتجوا 

والقل���ق واخلوف وع���دم ال�ستق���رار، وقد 

�ساهم���ت العمليات الإرهابي���ة يف فرن�سا 

وبلجي���كا ب�سكل خا�س، وم���ا اأنتجته من 

ردات فعل من املتطرفني، يف زيادة التاأييد 

لالأحزاب »اليميني���ة« الأوروبية، وقد ظهر 

الفرن�سية عرب  التمهيدي���ة  يف النتخابات 

والأملانية  الفرن�سي���ة  الوطني���ة  اجلبه���ة 

من خ���الل احلزب املتطرف، ح���زب البديل 

من اأج���ل اأملانيا اأو حزب رابط���ة ال�سمال 

الإيط���ايل، والأكرث من ذلك ظه���رت م�ساألة 

ازدواجي���ة اخلط���اب ال�سيا�س���ي وت���داول 

ال�سلطة؛ ففي الوقت الذي ُتدين اأوروبا مثاًل 

ا�ستمرار الرئي�س الأ�سد بالبقاء يف ال�سلطة 

ع���رب النتخاب���ات الدميقراطي���ة، ترت�سح 

الأملانية اجنيال مريكل للدورة  امل�ست�سارة 

الرابعة، وهي التي حتكم منذ العام 2005.

اإن املوؤ����رصات ال�سيا�سية والجتماعية 

يف اأوروب���ا ت�س���ري اإىل طغي���ان اخلط���اب 

»اليميني« وجناحه اإما مبا�رصة عرب الفوز 

ره  بالأغلبية وا�ستالم مقاليد ال�سلطة، اأو تاأثُّ

غري املبا�رص بال�سغط على الأحزاب والقوى 

ال�سيا�سية مبراع���اة خطابه وتنفيذ بع�س 

طلباته لتنفي�س الحتق���ان ال�سعبي، وهذا 

ما ظهر يف تفكي���ك خميمات الالجئني يف 

فرن�سا واأملانيا، بالإ�سافة اإىل امتناع بع�س 

الدول الأوروبية من ا�ستقبال الالجئني، ما 

يوؤكد انت�س���ار اخلطاب ال�سيا�سي والثقايف 

ل�»اليمني« الأوروبي.

من جهتها، الق���وى ال�سيا�سية احلاكمة 

يف اأوروبا ت�سيع اأن رو�سيا تدعم »اليمني« 

الأوروبي، ب�سب���ب خوفها من ت�سخم اأعداد 

»املتطرف���ني الإ�سالميني« وح�سانتهم يف 

اأوروبا لت�سهيل انطالقه���م باجتاه رو�سيا، 

لزعزع���ة الأم���ن وال�ستقرار م���ن الداخل، 

لعجز حلف »النات���و« عن افتعال احلرب، 

وكذلك تكرار جتربة »الأفغان العرب« �سد 

الحتاد ال�سوفياتي، وجتربة التكفرييني من 

»داع�س« و«جبهة الن����رصة« يف �سورية 

والعراق وغريهما.

هل �سيدف���ع امل�سلمون املهاجرون ثمن 

الإره���اب التكفريي والتط���رف »الوهابي« 

املنت����رص يف اأوروب���ا، بتواط���وؤ ر�سمي من 

الأح���زاب احلاكم���ة، لبدء عملي���ة تطهري 

عرقي ودين���ي يف اأوروب���ا، بحجة احلفظ 

على الأم���ن وال�ستقرار، وملكافحة البطالة 

عن���د الأوروبيني، حيث تفي���د موؤ�س�ساتهم 

الإح�سائية ب���اأن ما ياأخذه املهاجرون من 

ميزانيات الدول اأكرث مما يعطوه وُينتجوه، 

وذلك على ح�ساب ال�سكان الأ�سليني.

لقد ب���داأت مظاهر ف���وز »اليمني« عرب 

النتائ���ج الت���ي اأحرزه���ا فرن�س���وا فيون، 

الفرن�سية،  والتي �ستوؤّهله للفوز بالرئا�سة 

وال�سوؤال: ه���ل �سن�سهد بع����س التفجريات 

اأو العملي���ات الإرهابي���ة املفتَعل���ة م���ن 

املخابرات، عرب التكفرييني، لدعم الأحزاب 

»اليمينية« قبل النتخابات؟

د. ن�سيب حطيط

هل ستشهد أوروبا عمليات 
إرهابية مفتَعلة مخابراتيًا عبر 

التكفيريين.. لدعم األحزاب 
»اليمينية«؟
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فرن�سو� فيون.. �ملوؤهل �لأبرز للفوز بالرئا�سة �لفرن�سية                  )�أ.ف.ب(

�ل�سيخ د. ح�سان عبد �هلل و�لقا�سي �ل�سيخ �أحمد �لزين ي�سلمان �ل�سيف �لأفغاين درعاً تكرميية �ل�سيخ �أحمد م�سيح حامي ز�ئر�ً مقر �لتجمع يف حارة حريك
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وفد علمائي موريتاني يزور مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية:
لمواجهة الفكر التكفيري الذي يهدد تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا

زار وفد علمائي من م�سايخ الطرق 

ال�سوفية يف موريتانيا، يرافقه ع�سو 

الربملان املوريت����اين؛ حممد ولد فال، 

جمّمَع كلي����ة الدع����وة الإ�سالمية يف 

بريوت، حيث ا�ستقبلهم ال�سيخ عبد اهلل 

جربي والهيئة الإدارية والتعليمية يف 

الكلية، ومت عر�س الأو�ساع وال�سوؤون 

يف املنطقة العربية والإ�سالمية.

بداية، رّح����ب ال�سيخ جربي بالوفد 

يف املجّمع ال����ذي عمل ال�سيخ د. عبد 

النا�رص جربي )عافاه اهلل( على تعليم 

الدي����ن املحم����دّي الأ�سي����ل فيه؛ دين 

الرحمة والراأف����ة والعدالة وال�سماحة، 

ودين الدعوة اإىل �سبيل اهلل باملوعظة 

واحلكمة احل�سنة.

كما اأكد ف�سيلته على اأهمية الدور 

الذي تقوم به كلية الدعوة الإ�سالمية 

يف مواجهة الغلو والتطرف، وتر�سيخ 

وتعزيز مفاهي����م الو�سطية والعتدال، 

لفت����ًا اإىل اأهمية تر�سيخ التعاون بني 

امل�سلم����ني، ونبذ التع�س����ب والعنف، 

ملواجه����ة الف����ن واملوؤام����رات التي 

ت�ستهدف اأمتنا.

بدوره اأ�ساد رئي�س الوفد الأمني العام 

للمركز الأفريق����ي للدرا�سات والأبحاث 

اأحم����د مبب عمي،  ال�سيخ  ال�سوفي����ة؛ 

بالدور الهام والريادي ل�سماحة ال�سيخ 

د. عب����د النا�رص جربي )عافاه اهلل(  يف 

ن�رص ثقافة الو�سطية والعتدال، وعمله 

الدوؤوب على الوح����دة بني امل�سلمني، 

قائاًل: علين����ا اأن ن�س����ع اأيدينا باأيدي 

بع�س ملواجهة الفك����ر التكفريي، الذي 

يهدد تاريخن����ا وحا�رصنا وم�ستقبلنا، 

كما علين����ا اأن نحارب التطرف بالعلم 

واحلوار والوحدة.

ويف نهاي����ة اللق����اء قام  الوف����د 

بجولة يف اأرجاء املجمع، واطلع على 

الأق�سام العلمية والثقافية والإعالمية 

الذي يحويه املجمّع.

برعاية اإذاعة التوحيد الإ�سالمي، 

وبدع���وة من ملتق���ى »احلوار نحو 

م���ت يف مقر حركة  الوح���دة«، ُنظِّ

الأم���ة يف ب���ريوت ن���دوة حوارية 

حول كتاب »ح���وارات مع العالمة 

املرجع ال�سي���د حممد ح�سني ف�سل 

اهلل حول جدليات اخلالف بني ال�سنة 

وال�سيعة« للكاتب عمر الأيوبي.

الندوة الأ�ستاذ قا�سم ق�سري،  اأدار 

وحت���دث فيها الأيوب���ي واأمني عام 

الحتاد العامل���ي لعلماء املقاومة 

ال�سيخ ماه���ر حم���ود، واأمني عام 

حرك���ة التوحي���د الإ�سالمي ال�سيخ 

بالل �سعبان، والعالمة ال�سيد جعفر 

حمم���د ح�سني ف�س���ل اهلل، بح�سور 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سي���ات  من  ح�سد 

والفكرية والعلمائية والدبلوما�سية 

والإعالمية والأمنية.

ب���داأت الندوة باآي���ات بينات من 

الق���راآن الكرمي، بعده���ا األقى نائب 

الأم���ني العام حلرك���ة الأمة ال�سيخ 

عبد اهلل ج���ربي كلمة رّح���ب فيها 

باحل�س���ور، م�سيداً باجلهود اجلّبارة 

الت���ي بذلها العلماء الكب���ار اأمثال 

ال�سي���د ف�س���ل اهلل وال�سي���خ �سعيد 

�سعبان وال�سيخ عبد النا�رص جربي 

)عاف���اه اهلل( والإخ���وة يف جتم���ع 

العلماء امل�سلمني يف جمال احلوار 

والوحدة.

بعده���ا عر����س الكات���ب عم���ر 

الأيوبي الأ�سب���اب الت���ي دفعته اىل 

اإ�سدار هذا الكتاب يف هذه املرحلة؛ 

يف ظل ت�ساع���د التوترات املذهبية 

وال�سيا�سية، كما حتدث عن جتربته 

احلواري���ة والإعالمية م���ع املرجع 

ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل، ومع 

موؤ�س�س حركة التوحيد ال�سيخ �سعيد 

�سعبان وموؤ�س�س التيار ال�سلفي يف 

لبنان ال�سيخ �سامل ال�سهال. 

بدوره، ال�سي����خ ماهر حمودعر�س 

مل�سكل����ة اخلالفات املذهبية يف هذه 

ملواجهتها  العمل  و�رصورة  املرحلة، 

من خ����الل اإج����راء مراجع����ة نقدية 

لكل ال����رتاث الإ�سالمي ب�سكل م�سرتك 

ومت����وازن، كم����ا اعت����رب اأن احلركات 

ال�سالمي����ة ف�سل����ت يف تقدمي منوذج 

�سيا�سي متط����ور، داعيًا لإعادة النظر 

يف كل الثقاف����ات املذهبية القائمة، 

وم�سيداً بدور املرج����ع ال�سيد حممد 

ح�سني ف�سل اهلل )رحمه اهلل( الوحدوي.

�سعبان عن  ب����الل  ال�سيخ  وحتدث 

الإعالمية  الأيوبي  الكاتب عمر  جتربة 

مع ال�سي����خ �سعيد �سعبان ومع ال�سيد 

ف�س����ل اهلل )رحمهما اهلل(، كم����ا اأ�ساد 

بال����دور الوحدوي لأمني ع����ام حركة 

الأمة ال�سيخ عبد النا�رص جربي )�سفاه 

امل����وىل(، كم����ا عر�س ل����دور العلماء 

الوحدويني، ودع����ا لال�ستمرار بالعمل 

ملواجه����ة التوت����رات املذهبي����ة بكل 

الو�سائل الفكرية وال�سيا�سية والدينية. 

ال�سيد  العالمة  من جهته، حتدث 

جعفر ف�س���ل اهلل عن اأهمية الكتاب، 

وعر����س بع����س النق���اط والفكار 

العملي���ة من اأجل توحي���د املوقف 

الإ�سالم���ي وتعزي���ز العالق���ة بني 

اأ�سا�س  الإ�سالمية عل���ى  احل���ركات 

برامج عمل م�سرتك���ة، و�سمن روؤية 

متكامل���ة لأهمية دور الأمة العربية 

والإ�سالمية.

حركة األمة تستضيف ندوة حوارية حول كتاب: »حوارات مع العالمة المرجع 
السيد محمد حسين فضل الله حول جدليات الخالف بين السنة والشيعة«
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�لكاتب عمر �لأيوبي ي�سرح �أهم �لنقاط �لتي تناولها يف موؤلفه�ل�سيخ عبد �هلل جربي نائب �أمني عام »حركة �لأمة« مرحباً باحل�سور

�ل�سيخ جربي ي�سرح للوفد �ملوريتاين عن نهج �ل�سيخ د. عبد �لنا�سر يف توحيد جهود �لأمة
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على �لرغ���م من �أن قوة �صخ�صية 

�لرج���ل مطلب �أ�صا�ص���ي لدى معظم 

�لن�صاء، �إال �أن هذ� ال يتعار�ض مع �أن 

يكون �إن�صانًا مرحًا قادر�ً على �إطالق 

�لنكات و�لدعابات من وقت �إىل �آخر، 

وتف�ّصل �لكثري م���ن �لن�صاء �الرتباط 

�أجو�ء  �ل���ذي ي�صفي  بالرجل �ملرح، 

من �ملرح و�لت�صلية يف �ملنزل، فهذ� 

�لنوع من �لرجال لديه تاأثري �صحري 

على �لن�صاء، ولديه �لقدرة على ر�صم 

�البت�صامة على وجوه �الآخرين حتى 

يف �أحلك �لظروف.

لذلك، نق���ّدم لك���م جمموعة من 

�لرجل �ملرح  �لتي جتع���ل  �الأ�صباب 

���اًل ل���دى �لكث���ري م���ن �لن�صاء  مف�صَّ

لالرتباط:

1- �الإب���د�ع: �إذ� �صاأل���ِت �أي كاتب 
�أو خمرج عن �لن���وع �الأكرث �صعوبة 

من �ألو�ن �لدر�م���ا، �صيقول بالتاأكيد 

»�لكوميدي���ا«، لذلك ف���اإن �الإن�صان 

�ملرح و�لقادر على تاأليف �لدعابات 

ميتل���ك قدرة �إبد�عي���ة ال تتوفر لدى 

�الآخرين.

2- �ل�صعور باالأمان: مينح �لرجل 
�مل���رح �مل���ر�أة �صع���ور�ً باالأمان �إىل 

جانب���ه، �إذ غالبًا ما يكون هذ� �لنوع 

من �لرجال من ذوي �لقلوب �لطّيبة، 

وال يحمل �الأحقاد جتاه �الآخرين.

3- �لتفاع���ل م���ع �الأ�صدقاء: لن 
جت���د �مل���ر�أة �صعوب���ة يف �ندماج 

�لرجل �ملرح مع �أ�صدقائها، وبالتايل 

ل���ن ت�صع���ر باحل���رج يف �حلفالت 

و�ملنا�صبات �خلا�صة بح�صور زوجها.

4- �لت�صلي���ة: �خل���روج برفق���ة 
�لرجل �مل���رح عادة ما يكون م�صلّيًا، 

فهو ق���ادر على ر�صم �البت�صامة على 

�صفتي �ملر�أة ب�صكل د�ئم، ولن ت�صعر 

بامللل برفقته �أبد�ً.

م���ن  �لد�ئم���ة:  �البت�صام���ة   -5
�ل�صع���ب �أن تبقى �ملر�أة غا�صبة من 

�لرج���ل �ملرح لوقت طويل، فهو قادر 

عل���ى ر�صم �البت�صام���ة على وجهها 

ثانية بعد وقت ق�صري.

6- �لتو��ص���ل �الجتماعي: ميتلك 
�لرج���ل �مل���رح �صعبي���ة كبرية بني 

�أ�صدقائ���ه ويف حمطيه �الجتماعي، 

ولدي���ه �لق���درة عل���ى �الندماج يف 

�أي منا�صب���ة �جتماعي���ة ب�صهول���ة، 

و�لتفاع���ل مع �الآخرين، ب���ل و�إثارة 

�إعجابهم.

يتمي���ز  �ملالحظ���ة:  ق���وة   -7
»�لكوميدي« �لناج���ح بقدرته على 

مر�قب���ة �لنا�ض و�الأ�صي���اء من حوله 

ب�ص���كل جيد، ومالحظ���ة كل �صغرية 

وكبرية للخ���روج بتعليقات �صاخرة 

ودعابات م�صلّية.

8- �لثقة بالنف�ض: �ل�صخ�ض �ملرح 
ه���و �لوحيد �لذي ي�صخ���ر من نف�صه 

لت�صلية �الآخري���ن، لكن ذلك ال يعني 

�أنه �إن�صان مه���زوز، بل على �لعك�ض؛ 

فه���و ميتلك ثق���ة كب���رية بالنف�ض، 

و�صع���ور�ً بالر�صى ع���ن نف�صه، فهذ� 

�لنوع من �لرجال لديه تاأثري �صحري 

على �لن�صاء، ولديه �لقدرة على ر�صم 

�البت�صامة على وجوه �الآخرين، حتى 

يف �أحلك �لظروف.

مـيـزات الــزوج الـمـرح

لع���ل من �أهم �آد�ب �لت�رصُّف �لتي يج���ب �لتقّيد بها، هي 

قو�عد و�أ�صول تناول �لطعام، خ�صو�صًا يف �ملنا�صبات �لعامة 

و�أمام �الآخري���ن، نظر�ً �إىل �نعكا�ض ه���ذ� �ملو�صوع، بطريقة 

مبا����رصة، على �صورتك كامر�أة �أنيق���ة ور�قية يف �ملجتمع، 

وعلى �مل�صتوى �ملهني و�لعاطفي و�الجتماعي.

ويف هذ� �الإطار، يوؤكد خبريو �الإتيكيت على �الأمور �الآتية:

1- ����رصورة رفع �لطعام للفم ولي����ض �لعك�ض بتقريب �لفم 
جتاه �لطعام، مع �ملحافظة على ��صتقامة �لظهر �أثناء تناول 

�لطعام.

2- عدم رف���ع �أدو�ت �ملائدة �أو �الإ�صارة به���ا �أثناء �حلديث 
على �ملائدة.

3- خ���الل تناول �لطعام، عليك ع���دم و�صع �ملرفقيني على 
�ملائدة �أو خلع �حلذ�ء.

���ب �لنفخ يف �الأطعم���ة �ل�صاخنة، مع �رصورة تركها  4- جتنُّ
قلياًل ولبع�ض �لوقت حتى تربد لتناولها. 

5- ع���دم قطع �أي جزء جديد من �لطعام �إالّ بعد �النتهاء من 
�لطعام �ملوجود يف �لفم.

6- عدم مّد ي���دك �أو ج�صدك للح�صول على طبق �أو �أي �صيء 
مع���ني على �ملائدة، بل يتوجب عليك طلبها باأدب من �أقرب 

�صخ�ض لهذ� �لغر�ض. 

7- �رصع���ة متو�صطة يف تناول �لطع���ام، لعدم �إحر�ج �لذين 
ياأكلون ببطء �أو ب�رصعة.

8- عدم ��صتخد�م عيد�ن �الأ�صنان )toothpick( لتنظيف 
�الأ�صنان، فاملكان �ل�صليم ال�صتخد�مها هو د�خل دورة �ملياه.

َفن%اإلتيكيت
آداب تناُول الطعام

1- �لفائ���دة �لرئي�صية للم�صا�صة هي �أن 
�لطفل �إذ� تعود ��صتعمالها فلن مي�ّض �إ�صبعه 

عادة، كما �أن م�ّض �الإ�صبع قد يوؤدي �إىل بروز 

�الأ�صنان �إىل �الأم���ام �إذ� ��صتمرت تلك �لعادة 

بعد ظهور �الأ�صن���ان �لد�ئمة، فامل�صا�صة �أقل 

�صغطًا من �الإ�صبع عل���ى �الأ�صنان، وبالتايل 

فتاأثريها يف بروز �الأ�صنان لالأمام �أقل بكثري 

م���ن م�ض �الإ�صب���ع، باالإ�صاف���ة �إىل �إمكانية 

�لتحك���م يف ��صتعماله���ا �إذ� ك���رب �لطفل؛ �إذ 

يكون باإمكانك حتدي���د �لوقت �لذي يجب �أن 

متنعيه من ��صتعماله���ا، وعلى �لنقي�ض فال 

ميكن���ك منع �لطفل عن م����ض �إ�صبعه يف �أي 

وقت ت�صائني، ماد�م �الإبهام يخ�ض �لطفل.

2- ال تعلّقي �مل�صا�صة يف حبل �أو خيط 
�أو �صل�صلة حول عنق �لطفل، خ�صية �أن يت�صبب 

ذلك يف �ختناق���ه، وميكن ��صتخد�م �مل�صابك 

�جلديدة �لتي تربط �مل�صا�صة مبالب�ض �لطفل 

ب�رصيط ق�صري، الأنها عملية و�أكرث �أمانًا.

�لت���ي  �مل�صا�ص���ات  ت�صتعمل���ي  ال   -3
حتتوي على �صائل، فبع�صها قد يكون ملوثًا 

باجلر�ثيم.

4- ال تغّط����ي �مل�صا�صة ب����اأي نوع من 
�حلل����وى، خ�صية �أن يوؤدي ذل����ك �إىل ت�صّو�ض 

�الأ�صن����ان �إذ� كان����ت قد ظه����رت. وال ت�صعي 

�لع�صل عل����ى �مل�صا�صة، خ�صي����ة �أن ي�صبب 

ذلك مر�صًا خطري�ً ي�صمى “�لت�صمم �لو�صيقي 

)botulism(، وه����و �أحد �أن����و�ع �لت�صمم 

�ل����ذي ي�صيب �الأطفال �لذين مل يبلغو� �لعام 

من عمرهم عندما يتناولون �لع�صل.

5- بع����د �أن يبل����غ �لطفل �أرب����ع �صنو�ت 
م����ن �لعمر، �صاعديه عل����ى �الإقالع عن م�ّض 

�الإ�صب����ع �أثناء �لنه����ار؛ يف �لبد�ية يجب �أن 

تاأخ����ذي عهد�ً من �لطف����ل باالإقالع عن هذه 

�لعادة، بع����د �أن تبّيني له مدى �ل�رصر �لذي 

ميكن �أن تلحقه باجل�صم، كاأن جتعليه ينظر 

يف �ملر�آة �إىل �لفر�غ �ملوجود بني �أ�صنانه، �أو 

ينظر �إىل �لتجعيد �خل�صن يف �الإبهام )�جلزء 

�ل�صل����ب �أو �لغليظ من �جللد �لذي ينتج عن 

م�ض �الإ�صبع(، و�أظه����ري له �صعورك بالفخر 

حيال����ه الإقالعه ع����ن تلك �لع����ادة، عندئذ 

ي�صتجي����ب معظم �الأطف����ال، ويو�فقون على 

وجوب �الإقالع عن تلك �لعادة.

6- تاأك����دي من �أن �لطف����ل ال ميانع من 
تذكريه �إذ� ن�ص����ي وم�ّض �إ�صبعه: �فعلي ذلك 

بتعليق����ات لطيفة مثل: »خّمن ماذ� تفعل«؟ 

ثم طوقيه بذر�عيك، وذّكريه باأنه كان مي�ّض 

�إ�صبعه مرة ثانية.. �صجعيه على تذكري نف�صه 

�إم����ا بر�صم جنمة على �إبهامه بقلم ف�صفوري، 

�أو بو�صع �رصيط ال�صق عليه �أو طالء �أظافره، 

لكن يجب �أن تدع����ي �لطفل يقوم بفعل هذه 

�الأ�صياء بنف�صه، و�متدحيه كلما الحظت �أنه 

ال مي�ّض �إ�صبعه يف �الأوقات �لتي �عتاد على 

ممار�صة تلك �لعادة فيها من قبل، كما ميكن 

�أن تكافئيه يف نهاي����ة كل يوم ال يقوم فيه 

مب�����ض �إ�صبعه؛ باأن تعطيه مثاًل مبلغًا قلياًل 

من �ملال، �أو وجبة خفيفة �أو تروي له ق�صة 

م�صلية.

7- كلما ز�د �صع���ور �لطفل باالأمان، قلّت 
�حلاج���ة عنده للبحث ع���ن �لر�حة يف م�ّض 

�الإ�صب���ع، ف���اإذ� كان �لطفل يو�ج���ه �أي قلق، 

فحاويل تخفيف هذ� �ل�صغ���ط �لنف�صي �لذي 

يتعرّ����ض له بقدر �الإم���كان، و�لعمل على �أن 

يكون جّو �لبيت هادئًا مريحًا، �آمنًا و�صعيد�ً، 

و�أن تك���ون هن���اك عالق���ة وّد و�صد�قة بني 

�الأبوين و�لطفل.

8- �آخ���ر طريقة نلجاأ �إليه���ا هي �جلهاز 
�لطبي، وهذ� حني يف�ص���ل كل �صيء؛ فطبيب 

�الأ�صن���ان �صيثبت قطع���ة بال�صتك تو�صع يف 

�لفم حول �الأ�صنان خ���الل �ليوم ويف �لليل، 

ح�ص���ب ما يح���دد �لطبيب، وه���ذه �لطريقة 

ت�صاعد �لطفل �إىل ح���د كبري يف �أن يقلع عن 

هذه �لعادة.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات للتغلب على عادة مص اإلصبع )2/2(
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - ممثل �صوري
2 - ي�صنع من ق�صور �لتفاح / حر �لنار

3 - مت�صابهان / نزيف �النف
4 - ��صم ذكر / ن�صف �رجع

طــريـقـة اللعـب

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

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

عامودي كان �أو �أفقي 
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�لكهربائي

6 - للتمني / ن�صف روعة
7 - �ق����رص نهر يف �لعامل / كلمة �خرى 

للموبايل معكو�صة

8 -  �مل / �لقمار
9 - عمر / ��صم زوجة فرعون

10 - ولد بالغ / حيو�ن �صغري معكو�صة

معتقدات خاطئة عن مرض السكري

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

خطو�ت ب�صيطة جتعل مري�ض �ل�صكري 

يعي�ض حي����اًة طبيعية �أو ي�صل �إىل حاّفة 

�حلي����اة �ل�صّحية، وكم����ا معظم �الأمر��ض 

�ملنت�رصة، معتقد�ت كث����رية يتّم تد�ولها 

بني �لنا�ض تتاأرجح بني �خلطاأ و�ل�صو�ب 

قد ت�صّوه معلوماتك �لطبية، وقد تو�صلك 

�إىل �الإ�صابة بال�صكري من دون علمك.

�كت�صفي �أبرز �ملعتقد�ت �ل�صائعة خطاأ 

عن مر�ض �رتفاع تركيز �صكر �لدم:

1- �ل�صك����ري مر�ض ال ميك����ن �ل�صفاء 
من����ه: يخلط �لنا�����ض كثري�ً ب����ني نوعي 

�ل�صكري؛ �لن����وع �الأّول و�لنوع �لثاين، �إذ 

يعت����ربون �أن �ل�صّكري ه����و نف�صه يف كّل 

�حل����االت، وهذ� معتقد خاط����ئ. �ل�صكري 

مق�صوم �إىل نوعني، �الأّول ناجت عن عو�مل 

ور�ثية - جينية غري معروفة، وقد ي�صيب 

�حلو�م����ل خالل �حلم����ل فق����ط، وبعدها 

ي�صف����ني منه، و�لنوع �لث����اين �لناجت عن 

�لبد�نة و�المتن����اع عن �حلركة، و�ل�صغط 

�لنف�صي، وير�فق �مل�صاب مدى �حلياة.

2- �الكث����ار من �حللويات فقط ي�صّبب 
مر�����ض �ل�صك����ري: ب�صب����ب ��صم����ه، تظّن 

�لغالبية بينن����ا �أّن �ل�صكر هو ما يو�صلنا 

�إىل مر�����ض �ل�صك����ري، وجم����رّد �جتناب 

�حللويات يبقينا يف ماأمن من هذ� �ملر�ض 

و��صع �النت�صار، وهذ� معتقد خاطئ ب�صكل 

كامل، �إذ �إّن �ل�صبب �الأبرز لالإ�صابة مبر�ض 

�ل�صكري �لنوع �لثاين هو �لبد�نة �لناجتة 

عن �الأطعمة �لغنية بال�صعر�ت �حلر�رية، 

�ص����و�ء كان����ت �حللوي����ات، �أو �ملك�رّص�ت، 

�أو �ملق����ايل، �أو �لده����ون طبع����ًا.. �نتبهي 

فالوجب����ات �ل�رصيعة تق����ف ب�صكل كبري 

خلف �الإ�صابة بهذ� �ملر�ض.

3- مر�صى �ل�صكري يعانون من �ملناعة 
�ل�صعيف����ة، خ�صو�ص����ًا �ص����ّد �النفلو�نز�: 

من �ل�صحيح �أّن م�ص����اب �ل�صكري ُين�صح 

باحل�صول على لق����اح �النفلو�نز� دوريًا، 

لكّن �ل�صبب لي�ض �أبد�ً �صعف مناعته �لتي 

ي�صّببه����ا �ل�صكري، �إّن����ا �ل�صبب �حلقيقي 

�أنه وب�صب����ب �ل�صكري معرّ�ض مل�صاعفات 

خط����رة، و�أّن �الإ�صابة ب����اأي مر�ض يجعل 

�لتعام����ل و�ل�صيطرة عل����ى تاأرجح ن�صبة 

�ل�صكر يف �لدم �أكرث �صعوبة.

4- �حللوي����ات ممنوع����ة و�لفاكه����ة 
م�صموحة: �حللويات لي�صت ممنوعة �لبّتة 

عل����ى م�صابي �ل�صكري، كم����ا �أّن �لفاكهة 

لي�صت م�صموحة �إالّ �صم����ن �صو�بط، لذ�، 

م����ن �مله����ّم �أن يناق�ض م�ص����اب �ل�صكري 

هذه �لتفا�صيل مع طبيب����ه حول �الأنو�ع 

�لتي  و�لكمية  و�ملمنوع����ة،  �مل�صموح����ة 

ُين�صح بها.

5- حياة مري�ض �ل�صكري �صعبة: حياة 
�ملري�ض �صعبة �إذ� مل ياأخذ بعني �العتبار 

مر�صه، و�لطبيب �خلا�����ض به مل ي�صعفه 

مب����ا يكفي �إىل مو�جه����ة مر�صه، �إذ يجب 

�أن يقوم باطالعه عل����ى �لنظام �حلياتي 

�ليوم����ي �ل����ذي ينبغي به �تباع����ه وفقًا 

حلالته. لكن على مري�ض �ل�صكري عمومًا 

�لتوقف عن تناول �حللويات و�ل�صكريات 

و�لده����ون �مل�صبعة، فعالج �ل�صكري لي�ض 

عالج����ًا رقميًا، بل يق�ص����ي ب�صبط موؤ�رص 

�ل�صكر، و�صغط �ل����دم و�لدهون، الأن هذه 

�الأمر������ض مرتبطة ببع�صها وت�صكل خطر�ً 

على حياة �ملر�صى.

6- عند هب����وط �ل�صكر ميكن �لتوقف 
عن تناول �لدو�ء: هذ� �الأمر كان معتَمد�ً 

م����ع �الأدوية �لقدمية �لت����ي تتطلب من 

مًا يف طعامه مع  �ملري�ض �أن يكون منظَّ

�لعالج، لكن مع �الأدوية �حلديثة �أ�صبحت 

هذه �الأمور �صئيلة جد�ً، وتوقيف �لدو�ء 

غري حمّبذ نهائيًا من قبل �ملري�ض، �إنا 

ميكن للطبيب �أن يعمد �إىل �لتخفيف من 

كمية �لدو�ء �أو ��صتبد�له باآخر.

7- تن���اُول جرعة �أكرب من �لدو�ء 
ي�صمح للمري����ض بتناُول كمية �أكرب 

من �ل�صكر: مفهوم خاطئ، الأنه ُيدخل 

�ملري�ض يف د�ئرة عبثية ال تنتهي ما 

بني كرثة �الأن�صولني وكرثة �لطعام، 

ما يعر�صه �إىل هبوط بال�صكر يف ما 

بعد، وزيادة يف �لوزن.

�مل����ر�أة �مل�صاب����ة بال�صك����ري ال   -8
ت�صتطيع �إجن����اب �أطفال �أ�صح����اء: �صو�ء 

كانت �مل����ر�أة م�صابة بال�صكري من �لنوع 

�الأول �أو �لنوع �لث����اين، ميكنها �أن تنجب 

�أطفااًل �أ�صحاء، �رصط �أن يتم �صبط معدل 

�ل�صك����ر لديها، وجمي����ع �لعو�مل �خلطرة 

�الأخرى كارتف����اع �صغط �لدم قبل وخالل 

فرتة �حلمل، و�لتز�مها باإر�صاد�ت �لطبيب.

9- مر�����ض �ل�صك����ري ُيفِق����د �لق����درة 
�جلن�صية نهائيًا: مر�����ض �ل�صكري ي�صيب 

كافة �الأن�صج����ة، ومنها: �الأوعية �لدموية، 

و�ل�صبك����ة �لع�صبية، و�أن�صج����ة �الأع�صاء 

�لتنا�صلي����ة، لدى �لرج����ال و�لن�صاء على 

حد �صو�ء، م����ا يعني �أن �لرجل قد ي�صاب 

ب�صع����ف يف �النت�صاب و�مل����ر�أة برت�جع 

�لرغبة �جلن�صية، لكن جميع هذه �مل�صاكل 

مُيكن �أن ُتعال����ج ب�صبط معدل �ل�صكر يف 

�لدم، بو��صط����ة �الأدوية، وبو��صطة �لنظام 

�لغذ�ئي و�حلياتي �لذي ي�صعه �لطبيب.

و  �ملعن���ى  لتف�ص���ري   -  5
الي  كلم���ة   / �ال�صرت�ص���ال 

مبعرثة

6 - كلمة لالطر�ء معكو�صة
7 - للتعري���ف / �ص���د يا�ض 

معكو�صة

8 - مل�ض �صيء بيده / و�حد 
باالنكليزي / عك�ض �مين

9 - للن���د�ء / �كرب دولة يف 
�لعامل م�صاحة

10 - ��صم جهاز ر�صد �لزالزل
ع��م���ودي

1 - �صن���ة / مدين���ة �ثري���ة 
�صورية

2 - كلم���ة جوهر معكو�صة / 
حمى �صيئ ما

3 - من �ال�صم���اء �خلم�صة / 
نعم باالجنبي

4 - �غنية لر��ص���د �ملاجد / 
لل�صوؤ�ل باالجنبي

5 - م���ن �خ���رتع �مل�صباح 
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كاريكاتير

لطاملا �ساع بني النا�س اأن ال�سّن والزواج يجمعهما 

الكثري من العنا�رص امل�سرتكة، وهو اأمر �سحيح بالفعل، 

وبع�س  االجتماعية  النظرة  يعرف  جميعنا  وبالطبع، 

االأمثلة النمطية يف ما يتعلق بالزواج والعمر، فاإن تزّوج 

ال�سن من فتاة ت�سغره ب�سنوات كثرية،  رجل طاعن يف 

يعترب اجلميع اأن هذه املراأة هي مبنزلة جائزة له.

يف املقابل، عندما تدخل امراأة كبرية يف ال�سن يف 

عالقة مع رجل ي�سغرها ب�سنوات عديدة، يعتربها النا�س 

�سائدة لل�سباب.

اآراء  عن  النظر  وب�رصف  اخلرباء،  اآراء  اإىل  بالعودة 

النا�س وقناعاتهم حول هذا االأمر، فاإن الزيجات املذكورة 

ب�سبب  باال�ستمرار،  كبرية  لي�ست  حظوظها  فعاًل  اأعاله 

فارق ال�سن بني الطرفني.

اأن  النا�س يعتربون  من  اأن كثرياً  الرغم من  وعلى 

ال�سن هو رقم فقط، هناك فارق حمّدد يف ال�سّن ي�سمن 

موؤخراً،  اأجريت  درا�سة  ففي  وال��زواج.  احلب  ا�ستمرار 

بني  ال�سن  يف  الكبري  الفارق  اأن  الباحثون  اكت�سف 

ال�رصيكني يزيد فعاًل من احتماالت االنف�سال، ويرفعها 

اإىل 30٪ مقارنة باالأزواج املتماثلني بالعمر، حتى اأن 

اأنه  توؤكد  �سخ�س   3000 تناولت  التي  الدرا�سة  نتائج 

ن�سبة  ازدادت  الزوجني،  بني  ال�سن  فارق  ارتفع  كلما 

الطالق.

لكن ماذا عن االأرقام؟ تبنّي اأن فارق خم�س �سنوات 

مل�سلحة الرجل، يزيد ن�سبة ح�سول الطالق الحقًا مبعدل 

18٪، واأن ارتفاع الفارق اإىل 10 �سنوات يرفعه اإىل املعدل 
اأن اخلرب االأ�سواأ كان لالأزواج الذين يف�سل  اإال  اإىل ٪39، 

بلغت  الطالق  ح�سول  ن�سبة  اإن  حيث  عامًا،   20 بينهم 
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زوجية  اأن مينح حياة  الذي ميكن  االأمثل  اأما احلل 

هانئة وطويلة، فهو اأن تتزوجي برجل يقاربك يف ال�سن؛ 

يرفع  ال�رصيكني  بني  واحدة  �سنة  فارق  اأن  تبنّي  حيث 

ن�سبة الطالق مبعدل 3٪ فقط.

ب�»نبوءات«  يعرف  الغرب مبا  الكثريون يف  يوؤمن 

ع�رص  ال�ساد�س  القرن  يف  عا�س  الذي  نو�سرتادامو�س، 

�سيدالنيًا  كان  الذي  الفرن�سي  العراف  ذلك  امليالدي، 

واأ�سبح منّجمًا له �سيت كبري، وُي�ستند اإليه لغاية اليوم 

يف اإعادة تف�سري العديد من الوقائع يف العامل.

�سكل  على  االأح���داث  يكتب  نو�سرتادامو�س  ك��ان 

رباعيات غام�سة تخ�سع للتف�سري باأكرث من طريقة، ما 

ترامب،  دونالد  فوز  ومع  املفتوحة،  التاأويالت  مينحها 

التي  الرباعيات  لتقليب  نو�سرتادامو�س  اأن�سار  �سارع 

الرجل  اأن ترامب قد مّت ذكره من قبل  كتبها، ليخربونا 

يف »نبوءاته«، واأنه هو الذي �سيقرّب العامل من نهايته، 

فقد اأخذوا عبارات من رباعياته وقاموا بتف�سريها، ومنها 

الذي  الهادر واجلريء،  ال�سجاع  ال�سفيق،  قوله: »الكبري 

�سوف ي�سيطر على اجلي�س ويوقد احلرب«.

فارق العمر المثالي بين الزوجين

عّراف من القرن السادس عشر »تنّبأ« بفوز ترامب


