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تحرير حلب.. نقلة نوعية 
في الميدان وتعرية لواشنطن

هل تدفع معركة حلب عجلة 
التسوية لمصلحة النظام؟

بعد االنتصار الرئاسي.. 
ال هزيمة أمام حقيبة وزارية
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الثقافة يف حكومة ت�شريف االأعمال روين عريجي  اأن وزير  ُعلم 

بطت  قّرر اإعادة نحو 200 قطعة اأثرية اإىل �شورية والعراق، بعد اأن �شُ

يف لبنان، مع العلم اأن القوى االأمنية تعمل بالتعاون مع الوزارة على 

لتهريب  خطري  ب�شكل  تن�شط  التي  االآثـــار  تهريب  ظــاهــرة  مكافحة 

اآثارات �شورية وعراقية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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200 قطعة أثرية

تحـريـر حلب وسقـوط تـدمـر.. كيف؟ ولماذا؟

� دول الخليج.. بين »لورنس العرب« وتيريزا ماي
� تحرير الموصل: الخطة إغراق سورية باإلرهاب

االحتفاالت بذكرى 
المولد النبوي الشريف 

وأسبوع الوحدة اإلسالمية 
تعّم المناطق اللبنانية
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رسائل »نارية« من دمشق: 

كنوز في قبضة 
الجيش السوري
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إلى أين تتدحرج الكرة األرضية؟
حني طلب بطل »�لبا�سيفيك« �جلرن�ل دوغال�س ماك �آرثر 

م���ن �لرئي�س هاري ترومان �إلق���اء قنبلة نووية على �لقو�ت 

�ل�سينية )�ل�سيوعية( �إبان �حلرب �لكورية لوقف �ندفاع هذه 

�لق���و�ت، �أبرق ترومان �إليه للع���ودة يف �حلال �إىل و��سنطن، 

وعنينّ مكانه �جلرن�ل ماثيو ريدغو�ي.

وبعدما كان �لأمريكيون ي�ستعدون لتتويج ماك �آرثر �لذي 

�نحنى �لإمرب�ط���ور هريوهيثو �أمامه، »مل���كًا« على �لبيت 

�لأبي�س، �أنهت تل���ك »�للحظة �ملجنونة« حياته �لع�سكرية 

و�ل�سيا�سية على �ل�سو�ء..

ترومان �لذي �أمر باإلق���اء �لقنبلة �لذرية على هريو�سيما 

وناكاز�ك���ي ليقول �أفريل هارميان: »من هنا يبد�أ �لعامل، بل 

م���ن هنا يبد�أ �لتاريخ«، خ�سي �أن يتحونّل �خليار �لنووي �إىل 

»لوث���ة هي�ستريية« ل���دى �جلرن�لت، �إذ م���اذ� مينع �سباط 

�ل�رشط���ة من �للج���وء �إىل �لقنابل �لنووي���ة )�مليني قنابل( 

لتفريق �ملتظاهرين مثاًل يف نيويورك �أو يف لو�س �أجنلو�س؟

�لآن، يبدو وكاأننا �أم���ام ذلك �لكون�سورتيوم من جرن�لت 

�لبنتاغون �لذين ل يتورنّعون عن �لدعوة �إىل ��ستخد�م �لقنبلة 

�لنووية �سد �إير�ن وبارونات ل�س فيغا�س، �لذين يعتربون �أن 

كل ما هو خارج �أمريكا ميثنّل ثقافة �حلثالة!

مايك فل���ني م�ست�سار�ً لالأمن �لقوم���ي، وجيم�س مايت�س 

وزي���ر�ً للدفاع، وجون كيل���ي وزير�ً لالأم���ن �لد�خلي، وكاد 

�مل�سه���د يبدو �أ�سد هوًل لو �أن �جلرن�ل �لر�بع ديفيد برت�يو�س 

هز على م�ستقبله �ل�سيا�سي ليلة  وزي���ر�ً للخاريجة لو مل تجُ

حمر�ء مع �مر�أة.

�إنه���ا �إذ�ً طبول �حلرب يف و��سنطن، و�لو�قع �أن �لبنتاغون 

�أنتج جرن�لت من نوع �آخر، دو�يت �يزنهاور؛ بطل �لنورماندي، 

�لذي وق���ف �سد �ملجمع �لع�سك���ري – �ل�سناعي يف بالده، 

وج���ورج مار�سال؛ �ساحب �مل�رشوع �ل�سه���ري لإنقاذ �أوروبا، 

و�لذي كان بدوره مذهاًل للرئا�سة �لأمريكية لو مل يهم�س يف 

�أذن ترومان، د�عي���ًا �إياه �إىل تاأجيل �لعرت�ف ب�»�إ�رش�ئيل«، 

�لعرت�ف ح�سل بعد ربع �ساعة من �إعالن د�فيد بن غوريون 

قيام �لدولة.

اًل �أي�سًا ليكون  ج���رن�ل �آخر هو كولن باول، �لذي كان موؤهَّ

�أول رئي�س �أ�سود، بدًل من بار�ك �أوباما، لو مل يتو�طاأ مع ديك 

ت�سيني ودونالد ر�م�سفيلد ح���ول �ل�سيناريو �لقذر �لذي �أدى 

�إىل غزو �لعر�ق عام 2003.

ثالث����ة جرن�لت من �لعيار �لثقيل يف �إد�رة دونالد تر�مب.. 

توما�����س فريدمان يعت����رب �أن وزير �خلارجي����ة �ملقبل ريك�س 

تيلر�سون، وهو رجل �أعمال، قد ي�سبط �لإيقاع �لدبلوما�سي �أو 

�ل�سرت�تيجي لالإد�رة، من خالل �إقتناعه بالعودة �إىل �لثنائية 

�لقطبية )�لأمريكية - �لرو�سية(، وبعدما بد� �أن �ل�سني مبنزلة 

�لزلز�ل �لدميغر�يف و�لقت�سادي، )وغد�ً �لع�سكري(، �لذي ميكن 

�أن يقلب �ملعادلت �لدولية ر�أ�سًا على عقب.

�لوزير �جلديد �لذي يعاونه ذلك �لذئب �لدبلوما�سي �لذي 

دعى جون بولتون، يعت���رب �أن مو�سكو تخ�سى �أي�سًا من �أن  يجُ

ت�ستويل �ل�سني ذ�ت يوم على �سيبرييا، وهي �لقارة �ل�ساد�سة 

برثو�تها �لهائلة، لتتاخم �أمريكا �ل�سمالية عرب م�سيق برينغ.

و�قع جديد، فاإىل �أين تتدحرج �لكرة �لأر�سية؟

�لجابة �آتية ل حمالة..

نبيه الربجي

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

�لت�رشيح �لذي �أدىل بها �لنائب �سليمان 

فرجنية بعد �نتخاب �لرئي�س عون مبا�رشة، 

�أظهر �أن �لرجل ز�هد باأي من�سب وز�ري، وهذ� 

لي����س مب�ستغَرب عنه، لأنه يعترب �أن موقعه 

�ل�سيا�سي هو ه���و ماد�مت خ�سارته �ملقعد 

�لنياب���ي عام 2005 جعلت منه �أكرث زعامة، 

مع تعاطف �سعبي تع���دى منطقة �ل�سمال، 

وفحوى ه���ذ� �لت�رشيح �أن م�ساركته يف �أية 

عر�س  حكومة تتوقف على �لوز�رة �لتي قد تجُ

عليه، وهو �لذي �أج���اد �لن�سحاب �لهادىء 

من �ل�سباق �لرئا�سي، وطلب من �لرئي�س بري 

و�سائر �لر�غب���ني بانتخابه، �لقرت�ع بورقة 

بي�ساء، لك���ن �إذ� كان �لنائب فرجنية يعلن 

�أنه ل يرغب �مل�ساركة باحلكومة �إذ� مل تكن 

�لوز�رة �ملعرو�سة و�زنة، فاإن هذه �مل�ساركة 

ي����رشنّ عليها �لرئي�س �حلري���ري، �لذي �أطلق 

على حكومت���ه �لعتيدة م�سم���ى »حكومة 

�لوحدة �لوطنية«، ولن يقبل بحكومة يكون 

»تيار �ملردة« خارجها، و�لرئي�س بري �لذي 

�أخذ عل���ى عاتقه �لتفاو�س ب�س���اأن وز�ر�ت 

حزب �هلل، و�لنائب فرجنية لن يفرنّط بحقوق 

�أي م���ن �لفريق���ني، �إ�ساف���ة �إىل �أن �لرئي�س 

���ع مر�س���وم ت�سكيل  مي�سال ع���ون لن يوقنّ

حكومة يغيب عنها وزير ل�»�ملردة«.

كان �ملطل���ب بد�ي���ة �أن يحظى فرجنية 

ب���وز�رة خدماتي���ة هام���ة، كاأول ردة فعل 

قنّ���ة عل���ى خلفية م���ا تد�ولت���ه بع�س  حمجُ

�لأو�س���اط وت�رشنّب �إىل و�سائ���ل �لإعالم؛ �أن 

»�لق���و�ت �للبنانية« حاول���ت »�لقوطبة« 

على »�لكتائب« و»�ملردة« وحرمانهما من 

�لتوزير، ما دفع فرجنية �إىل �لت�سعيد، فاأعلن 

ما يعتربه م���ن حقوقه �لطبيعية: »يبدو �أن 

�ل�ساط���ر ب�سطارتو يف حت�سي���ل قطعة من 

هذه �لكعكة، وبناًء عليه فاإن م�ساركتي يف 

حكومة �خلم�سة �أ�سهر ل تكون �إل من خالل 

حقيبة �سيادية �سب���ق �أن نلت و�حدة منها، 

و�أي رف����س لهذ� �لطل���ب �سيجعلني خارج 

�حلكومة، و�ساأكون ر�أ����س حربة �ملعار�سة، 

و�ساأخو����س �لنتخابات �لنيابي���ة منفرد�ً، 

�أي���ًا يكن �لقان���ون، فاإذ� ف���زتجُ مع لئحتي 

�أك���ون قد فزت، و�إذ� خ�رشت �أكون قد خ�رشت 

ب����رشف، و�ساأكون على ر�أ�س معار�سة �لعهد 

و�حلكومة«.

وز�رة �سيادي���ة تعن���ي �إما �لدف���اع �أو 

رمت  �خلارجي���ة، و�إذ� كانت »�لقو�ت« قد حجُ

م���ن كلتيهما، فالأن »�لدف���اع« عزيزة على 

�لرئي����س �لعماد؛ متامًا كم���ا بذلة �جلي�س 

�للبن���اين، و�خلارجية هي ح����رش�ً للفريق 

�لذي ينتمي �إلي���ه �لنائب فرجنية، وهي ما 

كان���ت م�ستبَعدة عنه ل���و ن�سطت �ت�سالت 

تهدئة �خلو�طر مع رئي����س �جلمهورية، لأن 

�لكيمي���اء �لتي تمع���ه بالرئي�س عون مل 

تنعدم، وهي قابلة للتفعي���ل و�إعادة وهج 

�لعالق���ة، حتى و�إن كانت هذه �لكيمياء غري 

موجودة نهائيًا بني �لنائب فرجنية و�لوزير 

جرب�ن با�سيل �إىل حد عدم �ملودة �ملتبادلة، 

من���ذ ز�ر فرجنية با�سيل يف منزله قبل عدة 

���ر �لأخ���ري يف ��ستقباله ع�رش  �سه���ور وتاأخنّ

دقائق، و�سوًل �إىل رف�س���ه موؤخر�ً ��ستقبال 

و�لبح���ث معه مبا����رشة باحللول،  با�سيل 

خ�سو�س���ًا �أن عالقة با�سيل بع���ني �لتينة 

ر�سي  لي�ست على ما ي���ر�م حاليًا، ومن ل يجُ

�لرئي����س بري حاليًا لن ير�سي فرجنية، مع 

�ختالف �لأ�سب���اب؛ �لرئي�س بري منزعج من 

ثنائية جرب�ن با�سيل ونادر �حلريري، و�لتي 

�عتربها م�سا�س���ًا باملثالثة، وفرجنية ناقم 

على �أحادية �ملهند����س با�سيل يف هند�سة 

�ملحا�س�سة �مل�سيحية.

ه دع���وة مفتوحة لكافة  �لرئي�س عون وجنّ

�ل�سيا�سي���ني للحديث ع���ن هو�ج�سهم، فاعترب 

�لنائ���ب فرجني���ة �أنه غري معني به���ا، لأن ل 

هو�ج�س لدي���ه، ثم ج���اءت م�ساعي »فنجان 

قه���وة« مع �لرئي�س، فاعت���رب فرجنية رمبا �أن 

�رت�ساف �لقهوة مع �لرئي�س يلزمه بع�س �لوقت 

و�ملزي���د م���ن م�ساعي �خلري، وهن���ا يربز دور 

�ل�سيد ح�سن ن�رش�هلل، �ل���ذي يجد نف�سه د�ئمًا 

يف موقف »هيدي عني وهيدي �إختها« عندما 

�لعزيزين  تكون �مل�ساألة مرتبط���ة باحلليفني 

�لرئي�س ع���ون و�لنائ���ب فرجني���ة، و�إذ� كان 

�لرئي�س بري �أبدى ��ستعد�د�ً للتخلي عن وز�رة 

خدمات، كالأ�سغال، �لت���ي باتت �سيادية �أكرث 

م���ن كل �حلقائب �ل�سيادية، لأنها �أكرب ر�أ�سمال 

خلو�س �لنتخابات �لنيابية بالن�سبة للبع�س، 

فهذه �ل���وز�رة ل يحتاج �إليه���ا �لرئي�س بري، 

لأن حقوق���ه حمفوظ���ة يف �أي قانون �نتخاب 

�ستج���رى مبوجب���ه �لنتخاب���ات، ول �لنائب 

فرجني���ة يحتاج �إليها كما باقي �لأقطاب، وهو 

فائ���ز، وبجد�رة، مهما كان قان���ون �لنتخاب، 

ويف �أي وقت حت�سل هذه �لنتخابات، ودون �أن 

»يفل�س« زفت وز�رة �لأ�سغال، و�إذ� كانت عقدة 

�لت�سكيل عند حقيبة »تيار �ملردة«، فاحلل هو 

ح�رش�ً �سمن »�أبناء �لبيت �لو�حد« �حلري�سني 

على كل مدماك فيه، و�سط �لتطور�ت �لإقليمية 

ة بانت�سار خيار�ت ه���ذ� �لبيت، ولن  �ملب����رشنّ

تق���ف وز�رة حجر عرثة �أمام وحدة فريق �سمد 

�سنتني ون�س���ف ليو�سل مر�سح���ه �لأقوى �إىل 

زعزع متا�سكه حقيبة  رئا�سة �جلمهورية، ولن تجُ

وز�ري���ة، �سو�ء كان���ت �سيادي���ة �أو خدماتية، 

قد،  و�ل�سي���د ن�رش�هلل ق���ادر على حلحل���ة �لعجُ

و�مل�ساألة م�ساألة وق���ت، خ�سو�سًا �أن �لتمديد 

�لتقني للمجل�س �لنياب���ي بات بحكم �لو�قع، 

ول د�عي ل�ستيالد حكومة عرب عملية قي�رشية 

عاجلة.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

بعد االنتصار الرئاسي.. ال هزيمة أمام حقيبة وزارية

يبدو أن التمديد التقني 
للمجلس النيابي بات بحكم 
الواقع.. وال داعي الستيالد 

حكومة عبر عملية قيصرية عاجلة

الكاردينال ب�سارة الراعي م�ستقباًل النائب �سليمان فرجنية يف بكركي

) العدد 429(  اجلمعة - ـ 16 كانون الأول - 2016



همسات

¡ عون �أكرث ليونة
ر�أت م�سادر متابعة لتاألي���ف �حلكومة �لعتيدة �أن 

رئي�س �جلمهورية �لعم���اد مي�سال عون �أكرث ليونة 

ب�س���اأن مطال���ب رئي�س »تيار �مل���ردة« من رئي�س 

تيار �سيا�سي ب���ارز، و�لذي يت�سدد يف �لتعاطي مع 

مطالب »�ملردة«.

¡ ل لبتز�ز »�لقو�ت«
جتزم قيادات يف التيار الوطني احلر اأن التفاهم مع 

»الق��وات اللبنانية« ال يعن��ي اأبداً تنفيذ كل ما ميكن 

اأن يراودهم، اأو اخل�ضوع الأي ابتزاز. 

¡ ��ستياء »كتائبي«
تبدي قياد�ت يف »ح���زب �لكتائب« ��ستياءها من 

ع���دم »لك�سها«من �أية جهة فاعل���ة على م�ستوى 

ت�سكيل �حلكوم���ة، ل�سيما �أن »�لكتائب« تعترب �أن 

من حقها �لتمثيل �حلكومي، بعد �أن كان لديها ثالث 

حقائب يف حكومة ت�رشبف �لأعمال. 

¡ حم�سوبيات يف �لوز�رة
ت�ضه��د وزارة لديه��ا اأك��ر ن�ضب��ة موظف��ن، موج��ة 

ا�ضتي��اء عارم��ة من املدي��ر الع��ام، ورئي���س اإحدى 

الدوائ��ر، ب�ضب��ب املح�ضوبي��ة يف توزي��ع املكافاآت، 

وكذلك التكليفات مقابل بدل مايل.

¡ بديل عن»�جلزيرة«
لوح���ظ �أن حمطة تلفزيونية لبناني���ة تبثنّ �أخبار�ً 

ع���ن �سورية، كانت تقوم به���ا »�جلزيرة«، وتولنّته 

�ملحط���ة �للبنانية �لتي مترر �خل���رب على طريقة 

»�ل�سم يف �لد�سم«.

¡ �لعالقة يف �أح�سن حالتها
لف��ت املتابعن زي��ارة مل�ضوؤول��ة ب��ارزة يف اإحدى 

حمط��ات التلف��زة، م��ع �ضقيقه��ا، لرئي���س احلكوم��ة 

املكّل��ف �ضع��د احلري��ري، ووفق��ًا للمتابع��ن ف��اإن 

العالق��ة بن الطرف��ن �ضارت يف اأح�ض��ن حاالتها، 

و�ضُترتج��م يف حلقة خا�ض��ة ُتبّث ع�ضية عيد امليالد 

املجيد.

¡ يرف�سان �لن�سبية
��ستغرب خرب�ء دوليون يف �سوؤون �لنتخاب ت�سدد 

�لنائب وليد جنبالط و«تيار �مل�ستقبل« يف رف�س 

�عتماد �لن�سبية يف قانون �لنتخاب، معتربين �أنهما 

بذل���ك �ملوقف يريد�ن بقاءهما �ملمثَلني �حل�رشيَّني 

لطو�ئفهم���ا، مبا فيه من �سل���وك �إلغائي لالآخر من 

جه���ة، ورف�سهما �أن يتح���ونّل �إىل قوة وطنية هامة 

على م�ستوى لبنان م���ن جهة ثانية، على نحو ما 

كان يريد �لر�حالن كمال جنبالط ورفيق �حلريري.

¡ بد�ئل عن »�جلد�ر«
عاد النقا�س املتعلق بامللف االأمني يف عن احللوة 

انطالقًا من اأزمة »اجلدار«، اإثر عودة وفد »فتح اللجنة 

املركزي��ة« اإىل لبنان اآتيًا من فل�ضطن املحتلة، بعد 

م�ضاركت��ه يف املوؤمتر الع��ام االأخري للحركة يف رام 

اهلل. وُعل��م اأّن وف��د »فتح« �ضيلتقي خ��الل ال�ضاعات 

املقبلة اأع�ضاء »اللجنة الفل�ضطينية العليا« لالطالع 

عل��ى اآخر التطورات املرتبطة ب�»جدار عن احللوة«، 

واالت�ض��االت التي جرت مع قي��ادة اجلي�س اللبناين 

بهذا اخل�ضو�س. و�ضي�ضه��د مقر ال�ضفارة الفل�ضطينية 

عًا 
ّ
يف ب��ريوت خالل ال�ضاعات املقبلة اجتماعًا مو�ض

االأمني��ة  واللجن��ة  الفل�ضطيني��ة  الف�ضائ��ل  لقي��ادة 

��رة واللجنة االأمنية العليا لدر�س االقرتاحات  امل�ضغَّ

االأمنية املقدَّمة ومن ثم عر�ضها على قيادة اجلي�س 

يف اجلنوب الإبداء الراأي.

¡ بانتظار �ملوقف
رحت ت�ساوؤلت عدة يف �أو�ساط �سيا�سية مارونية  طجُ

عليا، حول موقف قط���ب �سيا�سي من �لطائفة، من 

مهاجمة »�لبابا« ب�سبب موقفه �لكبري من �سورية 

ومن �لرئي����س ب�سار �لأ�سد، مت�سائل���ة �إذ� كان هذ� 

�لقطب ق���د �أ�سبح »د�ع�سيًا« �أو م���ن »�لقاعدة«، 

ومعت���ربة ذلك �إر�س���اء لإكر�مي���ات دولة خليجية 

نفطية كربى.

هته���ا دم�سق  �سفع���ة مدونّية وجنّ

وحلفاوؤه���ا من حل���ب �إىل �لوليات 

�ملتحدة و�لغرب وممالك �خلليج.. كان 

�ملت�سارعة  �لنهي���ار�ت  م�سهد  يكفي 

للمجامي���ع �مل�سلنّح���ة يف �لأحي���اء 

نة �أمام زحف �جلي�س  �ل�رشقية �ملح�سَّ

�ل�س���وري ومقاتلي ح���زب �هلل، حتى 

ي�ساب كل �حلل���ف �ملعادي بالذهول 

و�ل�سدم���ة، مل���ا يعنيه ه���ذ� �لن�رش 

�ل�سرت�تيج���ي للرئي�س �ل�سوري ب�سار 

�لأ�سد على �ملنطق���ة باأ�رشها.. �إل �أن 

لحق ن�رشها يف �أم  دم�س���ق �آثرت �أن تجُ

�ملعارك بر�سالتني قا�سيتني �إىل �إد�رة 

بار�ك �أوبام���ا �ملو�سكة على �لرحيل، 

عربت���ا عل���ى م���ن مع���ارك تطهري 

�ملدين���ة: �لردنّ على �ل�سوؤ�ل عن م�سري 

�لع�رش�ت م���ن �ل�سب���اط �لأمريكيني 

و�لأتر�ك  و�لربيطانيني  و�لفرن�سي���ني 

و�ل�سعودي���ني �لذين كان���و� يديرون 

عمليات �مل�سلحني يف حلب، بر�سالة 

�أن �ملفاو�س���ات و�مل�ساع���ي  تفي���د 

�لأمريكية م���ع مو�سكو لتاأمني �إخر�ج 

هوؤلء من �ملدينة ف�سلت، وفق تاأكيد 

م�س���در ع�سك���ري رو�س���ي ل�سحيفة 

�لتي  و�لثانية  �لرو�سي���ة،  »ت���رود« 

مل ت�ستط���ع �أجه���زة �ل�ستخب���ار�ت 

له���ا، ح�سب تو�سيف  �لأمريكي���ة حتمنّ

�ملحل���ل �ل�سيا�س���ي �لأمريك���ي توم 

�لف�سائيات  بعر�س  متثنّلت  �ندر�سون، 

مكدنّ�س���ة  مل�ستودع���ات  �ل�سوري���ة 

بالأ�سلحة و�ل�سو�ريخ يف �أحد �أحياء 

�ملدين���ة �لقدمية تركه���ا �مل�سلحون 

ور�ءه���م، و�لت���ي �سب���ق �أن ��سرت�ها 

نها عرب  �لبنتاغ���ون من بلغاري���ا و�أمنّ

للمجاميع  و�أردني���ة  تركي���ة  مو�نئ 

�مل�سلنّح���ة يف حلب، وقد �أطبق عليها 

�جلي�س �ل�سوري.. قر�بة مليوين قذيفة 

و4 �آلف �ساروخ »غر�د« كانت تكفي 

»جي����س �لفتح« ملو��سلة �لقتال يف 

حلب لعامني �آخري���ن، وفق ما نقلت 

قناة »نوفا ت���ي يف« �لبلغارية عن 

خ���رب�ء ع�سكري���ني، �أ�س���ارو� �إىل �أن 

�لفتح«  �رش��س���ة م�سلحي »جي����س 

�لقو�ت  �أمام زح���ف  ذ�ب���ت  �لقتالية 

�ل�سوري���ة �ملهاجم���ة ومقاتلي حزب 

�هلل وتكتيكاتهم »�لتي �أذهلت �أجهزة 

�ل�ستخبار�ت �لغربية و�لعاملية«.

ويف حماأة �لعملي���ات �لع�سكرية 

�ملت�سارعة للجي�س �ل�سوري وحلفائه 

يف تطه���ري �لأحي���اء �ل�رشقية حللب، 

�رشب تنظيم »د�ع����س« يف �لو�سط 

�ل�سوري ع���رب �جتي���اح مدينة تدمر 

�ملح���ررة ع����رش �جلمع���ة �ملا�سي، 

تز�منًا مع �لإعالن �لرتكي عن و�سول 

قو�ت »درع �لفر�ت« �إىل تخوم مدينة 

�لب���اب، رغ���م �لتحذي���ر�ت �ل�سورية 

�ملتكررة لأنقرة من مغبنّة �لإقد�م على 

ه���ذه �خلطوة �لتي ل���ن ت�سكت عنها 

دم�سق. هجوم مل يكن بالطبع حم�س 

�سدفة يف توقيت���ه، ويدلل على دعم 

�إقليمي كبري  لوج�ستي و��ستخب���اري 

�جتياحه  لإجن���اح  للتنظيم  �أجُعط���ي 

لتدمر، يف عز �ل�رشبات �لقا�سية �لتي 

لَحق بقادت���ه ومقاتليه يف معارك  تجُ

�ملو�س���ل �لعر�قية، �سيم���ا �أن تعد�د 

�لهجوم و�سل �إىل عتبة �خلم�سة �آلف 

مقاتل ع���ربو� من �لرق���ة ودير �لزور 

باآلياته���م و�أ�سلحته���م �لثقيلة حتت 

�أعني �لأقمار �ل�سناعية �لأمريكية.

ز هذ� �لهجوم؟ ومن هي  هِّ فكيف ججُ

قت ودعمت »د�ع�س«  �لدول �لتي ن�سنّ

يف �جتياح تدمر؟

ما �إن بد�أت �لنهيار�ت �ملت�سارعة 

للمجامي���ع �مل�سلح���ة يف �أحي���اء 

�رشقي حلب، حتى بد�أ �لعمل �رشيعًا 

للرد على �لن�رش �ل�سرت�تيجي �لذي 

لحت تبا�س���ريه يف �أف���ق �ملدينة.. 

تدرك �أجهزة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية 

�حل�س���ود  تدعي���م  �أن  و�لغربي���ة 

�لع�سكرية �ل�سخمة للجي�س �ل�سوري 

وحلفائه يف جبهات حلب، �أتى على 

�لأخرى،  �جلبه���ات  بع����س  ح�ساب 

خ�سو�س���ًا يف ريف حم����س، وتدرك 

�لرمزي���ة �لكبرية �لتي متثنّلها مدينة 

تدم���ر بالن�سبة ملو�سكو، �لتي لعبت 

دور�ً ��ستثنائيًا يف حترير �ملدينة منذ 

�سهور خلت، فل���م تبخل فيه باإنز�ل 

ق���و�ت خا�سة رو�سية عل���ى �لأر�س 

للم�سارك���ة يف عملي���ة حتريره���ا.. 

�لكندي،  ري�رشت�س«  »غلوبال  موقع 

�لذي لفت �إىل �أن �إد�رة �أوباما و�لغرب 

�ل�سعودية وتركيا  �ملو�يل له، كم���ا 

وقطر، �أ�سيب���و� بحالة ذعر حقيقية 

م���ع �نهي���ار �لإرهابي���ني يف حلب، 

ك�سف عن �جتماع���ات �أمنية �سمنّت 

�سباط���ًا يف �ل�ستخب���ار�ت �لرتكية 

و�لأمريكي���ة يف منطق���ة قرقمي����س 

�لرتكية �حلدودية، قبل �أ�سبوعني من 

»غزوة« تدمر، حيث ب���د�أ �لتن�سيق 

و�لإع���د�د حل�سد �أع���د�د �سخمة من 

مقاتل���ي »د�ع�س«، يتمنّ �سحبهم من 

�لرقة ودي���ر �لزور بات���اه �لو�سط 

�ل�س���وري، لتعط���ى �إ�س���ارة �نطالق 

�لهجوم، و�س���ط �سباب كثيف ��سطرنّ 

�ملقاتالت �لرو�سية ب���ادئ �لأمر �إىل 

�لنكفاء عن �سم���اء �ملدينة، قبل �أن 

تعاود ����رشب �ملهاجمني با�ستخد�م 

�سو�ري���خ كالي���رب وتربه���م على 

�لرت�ج���ع، �إل �أن �لتنظي���م ��ستطاع 

مللمة �سف���وف مقاتلي���ه و�لنجاح 

بهجومهم �لثاين.. ولكن!

�رشيعًا متنّ �لردنّ على ر�سالة �أنقرة 

يف �لب���اب وتدم���ر؛ تفج���ري مزدوج 

�أعقب غ���زوة �لأخ���رية، ه���زنّ مدينة 

��سطنب���ول �لرتكية تز�من���ًا مع مرور 

موك���ب �لرئي�س �لرتك���ي رجب طيب 

�أردوغان بالق���رب من مكان �لتفجري، 

وفق �إقر�ر مدير �ل�ستخبار�ت �خلا�سة 

�لرتكية ل�سحيفة »�سباح«. �لر�سالة 

�لرتكي: و�سلت  بدت و��سحة للنظام 

باأق�سى  �ل���رد  ون�ستطيع  ر�سالتك���م، 

منها، ويف �لد�خل �لرتكي.

بالتز�من، �عت���رب مركز »فرييل« 

�لأمل���اين �أن »غزوة« تدمر لن ت�سمد 

طوياًل يف وجه �لتعزيز�ت �لع�سكرية 

�ل�سخم���ة �لت���ي با����رشت �لق���و�ت 

�ل�سورية و�حلليفة �رشيعًا با�ستقد�مها 

من جبهات حلب بعد �إجناز حتريرها 

باتاه حميط �ملدين���ة، لفتًا �إىل �أن 

�سحب �لآلف م���ن مقاتلي »د�ع�س« 

من �لرق���ة �أعطى فر�س���ة »ذهبية« 

لدم�س���ق لالنق�سا����س عل���ى معقل 

�لتنظيم �لأكرب يف �سورية، متوقفًا عند 

مبادرة �ملقاتالت �ل�سورية و�لرو�سية 

�ل�رشيع���ة �إىل ق�سف مق���ار �لتنظيم 

هناك ب�سكل عني���ف، يف �ليوم نف�سه 

�لذي �جتاح مقاتلوه تدمر، و»هذ� له 

نبئ باقرت�ب حملة  موؤ�رش�ت هام���ة تجُ

�أن خيوطها �كتملت«،  ع�سكرية يبدو 

وفق �إ�سارته.

�أن  �لع�سكرية  �ملعطي���ات  وتوؤكد 

حتري���ر حلب �سي�سهنّل عم���ل �لقيادة 

�ل�سوري���ة �لالح���ق ب�س���كل كبري يف 

حتري���ر ما تبقنّى من جبه���ات، �سيما 

�لتي  �ل�سخمة  �لع�سكرية  �أن �حل�سود 

�ل�سرت�تيجي  �ملدين���ة  ن�رش  تطلنّبها 

�سيت���منّ �سحبه���ا �إىل تل���ك �جلبهات. 

�سحيفة »نيويورك تاميز« �لأمريكية 

�أنه بتحري���ر حلب �ستنتهي  �عتربت 

�حلرب يف �سوري���ة يف غ�سون �أ�سهر 

مع���دودة، وت�سري �إىل بدء تو�فد رجال 

�أعمال عرب و�أجانب �إىل دم�سق بحثًا 

عن �سفق���ات �إعادة �لإعم���ار.. �إل �أن 

�لالفت يكمن يف �إ�سارة حمرر �سوؤون 

�ل�رشق �لأو�س���ط يف �سحيفة »د�يلي 

تلغر�ف«، حيث �أ�سار �إىل �أن �لرئي�س 

�ل�سوري ب�س���ار �لأ�سد قد يكون ب�سدد 

�سمع دوينّها  �إطالق مفاج���اأة هامة �سيجُ

ب�سكل خا�س يف تركيا و»�إ�رش�ئيل«.
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تحرير حلب.. نقلة نوعية في الميدان وتعرية لواشنطن
حني غ����زا امل�سلح����ون الإرهابيون 

�����رق حلب، بدعم مبا�����ر من تركيا 

وال�سعودية وقطر، وتغطية كاملة من 

وا�سنط����ن، ت�سّجع اأع����داء دم�سق على 

القذرة  الكوني����ة  التوّغ����ل يف احلرب 

على الدول����ة الوطنية ال�سورية، و�سار 

الكب����ري وال�سغري من الأعداء يتحدثون 

ويفربكون عن قرب النهيار، وهنا رمبا 

يتذك����ر اجلميع »حفا�س����ات وحليب 

عقاب �سقر«، و»الع����ودة امليمونة« 

للرئي�����س �سع����د احلريري ع����رب مطار 

الأمري  واهت����زازات  ال����دويل،  دم�س����ق 

القطري املعزول وا�ستعداده لبذل مئة 

ال�سوري،  الأ�سد  لإ�سق����اط  مليار دولر 

بهلواني����ات  نن�س����ى  اأن  دون  طبع����ًا 

هيالري  الأمريكية  الرئا�سية  املر�سحة 

كلينتون، الت����ي قادت اأكذوبة »موؤمتر 

اأ�سدق����اء �سورية«، حيث ح�سدت نحو 

85 دولة م����ن الأتباع ملواجهة دم�سق، 
ف����كان اأن اأ�سيبت بارجت����اج دماغي، 

فتخلّت ع����ن وزارة اخلارجية، ومن ثم 

حتّولت اإىل ذمة التاريخ، بعد اأن حطم 

ال�ساع  اأحالمها، بردهاّ  دونالد ترامب 

�ساعني لزوجه����ا بيل نكاية مبونيكا.. 

ودون اأن نن�سى اإ�رار الأمري ال�سعودي 

الإعالن  الفي�س����ل على  الراحل �سعود 

عن ت�سخري اإمكانيات كل كازه ونفطه 

من اأجل اإ�سقاط الدولة ال�سورية، وهلّم 

جرا.

وهكذا، ف����اإن التط����ورات امليدانية 

ال�سورية، وال�سمود الأ�سطوري للجي�س 

العرب����ي ال�س����وري ودولت����ه الوطنية 

ومعه����ا حلفاوؤها، كان يحم����ل دائمًا 

جديداً على م�ستوى الإقليم؛ باهتزازات 

طالت اأعداء دم�س����ق، وقد يكون مفيداً 

هن����ا ال�سوؤال عن حممد مر�سي، وخالد 

م�سعل، وحمَدي قطر، و�سعود الفي�سل، 

ونيكول �سارك����وزي، وخليفته هولند 

ال����ذي ق����رر يف اآذار اأن ي�سري يف عامل 

الن�سيان.. وغريهم الكثري.

اإذاً، فالتط����ورات امليدانية احللبية 

اأو العا�سمة  وعودة العا�سمة الثانية 

القت�ساية بكاملها اإىل اأح�سان الدولة 

ا�سرتاتيجيًا  ُتعتربان مف�ساًل  ال�سورية، 

هام����ًا وتاريخي����ًا ب����ارزاً يف جمرى 

العملي����ات القتالي����ة، لع����دة اأ�سباب 

اأبرزها:

اأوًل: اأن املجموعات الإرهابية تلّقت 

�ربة قا�سم����ة، وبع�سها قد فني عن 

بكرة اأبيه، كما ح�س����ل مع ما ي�سمى 

تنظيم »راي����ة الإ�س����الم«، حيث ُقتل 

جميع اأفراد هذا التنظيم الإرهابي مع 

قائده املدعو »اأبو اجلود عجم« على 

جبهة الكال�س����ة، بالإ�سافة اإىل م�رع 

الآلف من الإرهابيني، وا�ست�سالم اآلف 

امل�سلحني.

ثاني����ًا: حترير كامل �����رق حلب 

اأدى اإىل تو�سي����ع نطاق �سيطرة الدولة 

الوطني����ة ال�سوري����ة، وتوا�س����ل حلب 

مع حميطها، مم����ا �سي�سهل بدء دورة 

اقت�سادي����ة وا�سعة، ب�سبب موقع حلب 

القت�سادي واجلغرايف والدميغرايف.

اإجناز حتري����ر حلب �سيوفر  ثالثًا: 

انتق����ال قوة قتالية ك����ربى وهامة اإىل 

جبهات جديدة، لال�ستمرار يف معارك 

حترير كل ذرة ت����راب �سورية خا�سعة 

لقوى الإرهاب والتكفري.

رابع����ًا: اإن هذا النت�س����ار النوعي 

للجي�����س العربي ال�س����وري وحلفائه 

خالل ف����رتة وجيزة، رغ����م ما تخللها 

اأممي����ة بوا�سطة الدمية  من حماولت 

�ستيف����ان دي مي�ست����ورا،  الأمريكي����ة 

مع  بالتف����اق  رو�سي����ة  وحم����اولت 

الأمريك����ي عل����ى ُهَدن كان����ت يف كل 

مرة متن����ح الإرهابيني فر�سة للتقاط 

الأنفا�����س، مما اأّخر احل�س����م النهائي، 

وبع����د اأن ف�سحت الأه����داف احلقيقية 

للمن����اورات الأمريكي����ة، والذي جتلى 

وا�سحًا يف جمل�����س الأمن، كان القرار 

الرو�س����ي باحل�سم ال����ذي ح�سل هذه 

اأ�سابيع فقط  املرة �ريع����ًا، فثالث����ة 

كانت كافي����ة لُتنهي وجود الإرهابيني 

يف ال�سهب����اء، مما ميّث����ل نقلة نوعية 

واأ�سا�سية يف م�سار احلرب على الدولة 

ال�سوري����ة واأهلها من جه����ة، وليعيد 

الت����وازن القت�سادي اإىل عجلة الدولة، 

مع حترير اأهّم مدين����ة اقت�سادية يف 

ال�رق الأو�سط من براثن الإرهاب من 

جهة ثاني����ة، خ�سو�سًا اأن حلب ُتعترب 

ذات ثقل اقت�سادي ل�سورية، بالإ�سافة 

اإىل اأهميته����ا ال�سيا�سية كورقة تفوق 

ميداين كبري يف املفاو�سات ال�سيا�سية 

الدولية، ورمبا هذا ما يف�ّر حماولت 

الأمريكي����ني التي كان����ت جتري لبقاء 

ال�سهباء حتت رحمة التهديد الإرهابي، 

بالإ�ساف����ة اإىل حم����اولت ال�سلجوقي 

رج����ب طي����ب اأردوغان اإدخ����ال قوات 

تركي����ة ودعم املجموع����ات الإرهابية 

مبختلف الو�سائل.

ثمة حقيق����ة كربى وخطرية ك�سفت 

عنه����ا معرك����ة حترير �رق����ي مدينة 

حلب، وه����ي اأن اجلي�س ال�سوري �سبط 

غرف عمليات اإرهابي����ة متطورة جداً، 

زة باأح����دث الو�سائل الع�سكرية،  وجمهَّ

وه����ي �سناعات اأمريكي����ة وبريطانية 

اإىل  بالإ�سافة  وفرن�سية و�سهيوني����ة، 

غ����رف ات�س����الت تت�سم����ن جتهيزات 

ات�س����ال ف�سائية، ومع����دات ع�سكرية 

ل متتلكها جيو�����س يف املنطقة، وقد 

عرث عل����ى ع�رات خم����ازن الأ�سلحة 

اأن  دون  الإرهابي����ون  تركه����ا  الت����ي 

يتمّكنوا م����ن �سح����ب اأي قطعة منها 

اأو تفجريها، وهو م����ا �سي�سبب حرجًا 

كب����رياً للغرب والأمريكي اأمام الرو�سي 

يف املفاو�سات الت����ي �سيقدم خاللها 

الدعم  والعمل����ي  امللمو�س  بالدلي����ل 

الغرب  الذي تقّدم����ه عوا�سم  املبا�ر 

ال����كاز لالإرهاب،  ووا�سنط����ن وبائعي 

الذي اأخذ يهّدد الكث����ري من العوا�سم، 

واأولها عوا�سم الغرب.

اأحمد زين الدين

بعد استعادة حلب.. بدأ تعزيز »الطوق«
كل املعلوم���ات والت�ريب���ات ال�سحافي���ة التي 

تتحدث عن اتف���اق بني اجلي�س ال�سوري وحلفائه من 

جهة واملجموعات امل�سلح���ة عرب رعاتها الإقليميني 

م���ن جهة اأخ���رى، يخ���رج مبوجب���ه امل�سلحون من 

املناطق ال�رقية يف حلب، هيv عارية من ال�سحة، 

بل اإن الأ�سلوب القتايل الذي اعتمدته القوات ال�سورية 

وحلفاوؤه���ا ل�ستع���ادة ه���ذه املناطق، ه���و ت�سديد 

احل�س���ار عليه���ا، ثم ق�سمه���ا تدريجي���ًا واحدة تلو 

الأخ���رى، وليزال يعتمد ه���ذا الأ�سلوب حتى ال�ساعة 

ل�ستع���ادة املناطق ال�رقية كاف���ة، ح�سب ما توؤكد 

م�س���ادر ميدانية متابعة ت�س���ري اإىل اأن اأحد الأ�سباب 

املبا�رة لنهيار امل�سلح���ني التكفرييني املنت�رين 

يف غالبي���ة م�ساحة حلب ال�رقية، هو اخلطة الذكية 

التي نّفذها اجلي�س وحلفاوؤه بدقة قتالية عالية، من 

خالل تكثي���ف ال�ربات اجلوي���ة وال�ساروخية على 

حت�سينات امل�سلحني يف حي ال�ساخور جنوب �رقي 

حلب، عندها ظن التكفرييون اأن التقدم الربي للقوات 

ال�سوري���ة وحلفائها �سيكون عل���ى اجلنوبي ال�رقي، 

واإذا به���ا تفاجئه���م بهج���وم مباغت عل���ى املحور 

ال�سمايل ال�رقي لل�سهباء، حتديداً عند نقطة م�ساكن 

هنان���و، عندها ُهرع امل�سلح���ون باجتاه و�سط �رق 

حلب، ناحية حيي ال�سعار وال�سكري و�سواهما، وكان 

هذا الهجوم مبنزلة بداي���ة �سقوط »اأحجار الدومنيو 

التكف���ريي« يف ال�سهب���اء، حي���ث كان���ت انهيارات 

امل�سلحني اأ�رع من تق���دُّم اجلي�س ال�سوري، وماتزال 

القوات ال�سورية ما�سي���ة باعتماد اأ�سلوبها املذكورة 

اأي »اإح���كام احل�سار عل���ى امل�سلحني وق�سم مناطق 

�سيطرتهم«، حتى ا�ستعادة كامل حلب.

يذكر اأنه توقفت العمليات الع�سكرية راهنًا، لإجناح 

املب���ادرة الرو�سي���ة - الرتكية القا�سي���ة بان�سحاب 

امل�سلح���ني من �رق حلب اإىل حمافظة اإدلب وتركيا، 

بانتظار ظهور ب�سائر جناح هذه املبادرة.

وتتوقع امل�سادر من خ���الل املوؤ�رات امليدانية، 

اأن تك���ون وجهة عمليات القوات ال�سورية املقبلة هي 

تعزيز طوق حماية ال�سهباء من خمتلف اجلهات، قبل 

التقدم باجتاه مدينة الباب اأو حمافظة اإدلب.

ويف �ساأن الو�سع املرتَقب لإدلب، بعدما اأ�سبحت 

خزانًا كب���رياً للم�سلحني التكفري���ني، تتوقع م�سادر 

يف املعار�س���ة ال�سوري���ة اأن ي�س���ار اإىل ح���ل دويل 

لق�سي���ة م�سلحي اإدلب الأجانب، بالتعاون مع تركيا، 

لإخراجه���م م���ن �سوري���ة، اأو على الأق���ل لعائالتهم 

الت���ي بلغت ع�رات الآلف، جلهم م���ن الأغور ودول 

القوقاز، وما يوؤ�ر اإىل ذلك اإقامة اأنقرة خميمات اإيواء 

للم�سلحني املن�سحبني من حلب ال�رقية.

اأما ب�ساأن امل�سلح���ني ال�سوريني، ترى امل�سارد اأن 

تقوم ال�سلط���ات ال�سورية بت�سوي���ة اأو�ساعهم �سمن 

احلل املرتقب للو�سع يف اإدلب يف مرحلة لحقة، من 

املبّكر احلديث عنها قبل انتهاء املعارك يف حلب.

بال �سك، هن���اك تغيري يف املزاج ال���دويل، وتخلٍّ 

للوليات املتحدة والغرب عن املجموعات امل�سلحة، 

ق���د يتجلى ذل���ك اأكرث م���ع ت�سل���م الإدارة الأمريكية 

اجلدي���دة مقالي���د احلكم، لك���ن يف الوق���ت عينه ل 

يعن���ي بع�س الرتاجع يف م�ست���وى ال�سغط الإقليمي 

وال���دويل �سد �سورية، من خالل اإيحاء الدول ال�ريكة 

يف الع���دوان عليها باأنها تن�سد ت�سوي���ة �سيا�سية اأو 

ان�سحابًا من احلرب، بل على العك�س؛ فاإن هذه الدول 

�ستحاول دائمًا تنفي���ذ اأجنداتها وخمططاتها لناحية 

تفتيت وتق�سيم اجلارة الأقرب، ومن هنا يجب التنّبه 

دائم���ًا والبقاء بو�سع اجلهوزية التامة ملا تخطط له 

تلك الدول والبقاء يف امليدان وكاأن املعركة ما زالت 

يف بداياته���ا، ومتابعة وتو�سيع التن�سيق مع احللفاء 

الإقليميني والدوليني كرو�سي���ا وال�سني واإيران، ومع 

احللفاء الأكرث الت�ساقًا والتزام���ًا وت�سحية بامليدان 

ال�س���وري، كحزب اهلل، الذي جتمعه الكثري من الأهداف 

ال�سرتاتيجي���ة واحليوية مع دول���ة قوية �سامدة يف 

�سورية، ح�سب ما ي�سدد خبري ع�سكري وا�سرتاتيجي.

ح�سان احل�سن

تحرير حلب سيسمح بانتقال 
قوات قتالية كبرى إلى جبهات 

جديدة لتحرير باقي التراب 
السوري من اإلرهاب التكفيري

�شكان �شرقي حلب يعودون �إىل منازلهم للبدء بعملية �إعادة �لإعمار                                                                  )�أ.ف.ب.(
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¡ �رّ العودة »الداع�سية« اإىل تدمر
قال خ���رباء ع�سكريون اإن اأم���ريكا وتركيا بدفعهما 

»داع����س« لفتح معركة يف تدم���ر، حتاولن و�سع 

اجلي�س ال�سوري وحلفائه اأمام خيارات �سعبة، فاإما 

ال�ستمرار يف معركة حلب وترك تدمر، اأو اإر�سال قوات 

لتدمر، وبالتايل التخفي���ف عن حلفائهما يف حلب، 

وهذا ما ت�سعيان اإلي���ه. واأ�ساف اخلرباء امليدانيون 

اإن فتح معركة تدمر �سي�سّهل على الأمريكي والرتكي 

خو����س معركة الباب، وبعدها معرك���ة الرقة، كون 

تنظي���م »داع�س« �سري�سل قواته من الرقة اإىل تدمر، 

التي اأ�سبحت جبهة م�سريية لبقاء »داع�س«، بينما 

يرتاجع دور الرقة لت�سب���ح جبهة هام�سية، بتوافق 

بني التنظيم وتركيا واأمريكا.

¡ اختفاء قيادات ا�ستخبارية من حلب 
ال�رقية

القي��ادات  اأن ع���رات  ا�ستخباري��ة  ذك��رت تقاري��ر 

وامل�ست�سارين من جن�سيات خمتلفة قد ُقتلوا يف حلب 

ال�رقي��ة على اأيدي اجلي���ش ال�س��وري وحلفائه، بعد 

حما�رتهم، وحماولة الأطراف الداعمة لهم اإنقاذهم 

باإخراجه��م م��ن املنطق��ة، بتغطي��ة من اإجن��از هدنة 

هن��اك. م�سادر ع�سكرية ميدانية قالت ل�«الثبات« اإن 

ع��دداً من هذه القيادات املرتبط��ة مبا�رة مع الدول 

الراعي��ة للإره��اب مّت التعرف عليهم قتل��ى، واآخرين 

اختف��ت اآثارهم، موؤكدة اأن ثلثة م��ن هذه القيادات، 

وه��م من »جبه��ة الن�رة«، كان��وا قد قام��وا موؤخراً 

بزي��ارة اإىل فل�سطني املحتلة، والتق��وا هناك قيادات 

ا�ستخباري��ة »اإ�رائيلي��ة« برتتي��ب وتن�سي��ق بني تل 

اأبيب من جهة، واأنقرة والدوحة من جهة اأخرى.

¡ هل ُتدعى �سورية 
اإىل القمة العربية يف الأردن؟

يرى مراقبون اأن الظ���روف الراهنة والتطورات يف 

املنطق���ة تفر�س على القي���ادة الأردنية اأن تتخذ 

موقف���ًا جريئًا بدعوة دم�س���ق للم�ساركة يف قّمة 

عّمان املن���وي عقدها خ���الل �سه���ر اآذار املقبل، 

وهو مطلب بات���ت تنادي به الطبق���ة ال�سيا�سية 

الأردني���ة الراف�سة لالأح���داث الدامية يف �سورية، 

والراف�س���ة كذلك لل�سغوط���ات ال�سعودية لإلغاء 

القرار الأردين اإزاء الأحداث التي ت�سهدها املنطقة. 

ويعترب املراقبون اأن الأردن اأمام امتحان �سعب له 

نتائجه وتداعياته ودللت���ه الكبرية. من جهتها، 

القيادة الأردنية تدرك اأن دعوتها القيادة ال�سورية 

حل�سور القمة ميكن اأن تبدد التوتر يف العالقة مع 

�سورية، و»يغفر« م�ساركة الأردن يف احلرب على 

ال�سعب ال�سوري ع���رب تهيئة واحت�سان مع�سكرات 

تدريب امل�سلحني، وفتح م�سارات الت�سلل اإىل داخل 

الأرا�سي ال�سورية.

¡ دعم مكّثف لالإرهاب يف م�ر
ك�سف��ت م�س��ادر اأمني��ة اأن لق��اًء ا�ستخباري��ًا جمع 

�سباط��ًا �سعودي��ني وقطريني واأت��راك لبحث خطط 

ت�سعي��د اأعمال الإره��اب يف م�ر، وزي��ادة الدعم 

الإرهابي��ة،  للمجموع��ات  والت�سليح��ي  امل��ايل 

وا�ستغ��لل اأكرب ملنطق��ة احلدود الليبي��ة امل�رية 

وتعزي��ز  �سين��اء،  اإىل  واملرتزق��ة  ال�س��لح  ل�س��خ 

بع��د  خ�سو�س��ًا  املنطق��ة،  تل��ك  يف  املجموع��ات 

ال�رب��ات املوؤمل��ة التي تلقتها عل��ى اأيدي اجلي�ش 

امل���ري. امل�سادر راأت اأن ف�س��ل �سيا�سات املحور 

الرتك��ي - القطري - ال�سع��ودي يف �سورية، وف�سل 

العدوان على اليمن، وجناحات اجلي�ش العراقي �سد 

»داع���ش«، �سيدفع��ون به��ذا املحور لتكثي��ف عدائه 

ل�سع��ب م���ر وقيادت��ه، حم��اوًل امل���ش با�ستقرار 

ال�ساح��ة امل�ري��ة م��ن خ��لل دع��م املجموع��ات 

امل�سلح��ة. كم��ا تتوقع امل�س��ادر اأن تتج��ه القيادة 

امل�ري��ة اأك��ر باجت��اه دع��م الق�ساي��ا العربي��ة، 

وم�سان��دة الدول��ة ال�سوري��ة، ما �سيزيد م��ن ارتباك 

الدول املتاآمرة على م�ر ودورها.

بانت�س����ار اجلي�����س ال�س����وري 

وحلفائ����ه يف حل����ب، تك����ون قد 

ُفتحت �سفحة جديدة من �سفحات 

احل����رب ال�سوري����ة، عنوانها قدرة 

ا�سرتجاع  على  ال�سوري����ة  الدولة 

الأرا�سي م����ن �سيطرة امل�سلحني، 

اأو كم����ا وع����د الرئي�����س ال�سوري 

ب�سار الأ�سد: حترير كامل الأرا�سي 

ال�سورية بدون ا�ستثناء.

ولع����ل املفاو�س����ات الرو�سية 

- الأمريكية الت����ي رافقت احلملة 

ال�سوري����ة يف حلب،  الع�سكري����ة 

اأظهرت عدم قدرة الأمريكيني على 

ال�سيط����رة على ق����رار امل�سلحني، 

بدليل اأنه����م رف�سوا دعوات جون 

ا�ستمر  بينما  لالن�سح����اب،  كريي 

حت����ى  املفاو�س����ة  يف  الأت����راك 

اللحظات الأخ����رية، وهو ما اأثمر 

اتفاق����ًا يق�سي بخروج امل�سلحني 

اإىل الأرياف.

لكن، ب����ال �سّك، كان����ت لعودة 

تدمر،  على  لل�سيط����رة  »داع�س« 

نتائج �سلبي����ة على م�سار احلرب 

الدائ����رة يف �سورية �سد الإرهاب، 

ال����ذي حققه  النت�س����ار  وعل����ى 

وحلف����اوؤه يف  ال�سوري  اجلي�����س 

حل����ب، ويتبني م����ن الت�ريحات 

الرو�سي����ة بعد �سق����وط تدمر مرة 

اأخرى بيد »داع�����س«، اأن الرو�س 

كان����وا الأكرث ا�ستي����اًء من �سقوط 

تدم����ر، ويف تربيره����م لأ�سب����اب 

الرو�س - بح�سب  رّك����ز  ال�سقوط، 

اإعالمهم - على عاملني:

ال�ستخب����ارات  ف�س����ل  اأوًل: 

الع�سكري����ة ال�سوري����ة، فقد دخل 

م����ن مقاتل����ي »داع�س«  املئات 

اإىل الرق����ة يف �سهر ت�رين الثاين 

ا�ستطاع����وا  وه����وؤلء  كمدني����ني، 

مراكز  عل����ى  ب�سهولة  ال�سيط����رة 

املرتفعات،  على  ال�سوري  اجلي�س 

والتي مل تكن حممّية ب�سكل جيد 

كما يوؤكد الرو�����س، بالإ�سافة اإىل 

����ر ال�ستخب����ارات الع�سكرية  تاأخُّ

املعلومات  اإي�س����ال  ال�سورية يف 

حول اأرت����ال »داع�س« املهاجمة 

اإىل الرو�����س يف قاع����دة حميميم 

وقيادة ال�سفن الرو�سية يف البحر 

الأبي�����س املتو�سط، ما ت�سبب يف 

العجز عن توجي����ه �ربات قبل 

دخولهم اإىل املدينة الأثرية.

ثانيًا: ي�س����ري الرو�س اإىل قيام 

التحال����ف ال����دويل بفت����ح مم����ر 

خا�س �ُسم����ح ملقاتلي »داع�س« 

ين يف املو�سل باخلروج  املحا�رَ

من����ه، ومّت توجيههم ف����وراً نحو 

تدمر.

الرو�سية،  التربيرات  اإن �سّحت 

واإن ثُب����ت بالفع����ل اأن التحالف 

ال����دويل قد وّج����ه »داع�س« نحو 

الرقة لحتاللها، فهذا قد ي�سري اإىل 

معطيات هامة اأبرزها ما يلي:

اأن �سالحية ا�ستخدام »داع�س« 

كورقة لال�ستن����زاف مل تنتِه بعد، 

واأنه ما زال بَيد الأمريكيني الكثري 

م����ن الأوراق للعبه����ا، حت����ى لو 

انفردت تركي����ا بورقة امل�سلحني 

من املجموعات امل�سلحة الأخرى. 

وميكن الإ�سارة يف هذا املجال اإىل 

تقدم »داع�����س« وال�سيطرة على 

تدمر بهذه ال�سهول����ة، كما قتاله 

على م�سارف مدين����ة الباب ل�سّد 

امل�سلّحة،  الأتراك وجمموعاته����م 

بينما قام يف وقت �سابق بت�سليم 

لق����وات »درع  ت�سليمًا  مناطق����ه 

الفرات« الرتكية.

كما ت�س����ري اإىل اأن الأمريكيني، 

وبالرغم م����ن ت�ريحات الرئي�س 

املنتَخب دونال����د ترامب الواعدة 

حول التعاون مع الرو�س وقيامه 

بت�سكي����ل اإدارت����ه م����ن املوؤّيدين 

الرو�س،  م����ع  اأف�س����ل  لعالق����ات 

يحاولون يف هذه الفرتة الفا�سلة 

اإ�سافية  تفاو�سية  اأوراق  اكت�ساب 

يقدمونها للرئي�����س، ل�ستخدامها 

خالل املفاو�س����ات املقبلة حول 

تقا�سم النفوذ يف �سورية.

اإىل  البنتاغ����ون  يه����دف  ق����د 

اإر�سال ر�سال����ة مزدوجة اإىل الراأي 

الع����ام الأمريك����ي واإىل الرئي�����س 

املنتَخ����ب دونالد ترام����ب، الذي 

اعت����رب اأن ا�سرتاتيجي����ة مكافحة 

الإرهاب فا�سلة، واأن املعركة �سد 

»داع�����س« كارثي����ة وحتتاج اإىل 

اإعادة نظر.

�سقوط تدم����ر مرة اأخرى ي�سري 

اإىل ف�س����ل ال�سرتاتيجية الرو�سية 

ملكافحة الإرهاب، خ�سو�سًا بعدما 

تباهى الرو�س مراراً بنجاحهم يف 

بدليل حترير  الإره����اب،  مكافحة 

تدمر بعد وق����ت ق�سري ن�سبيًا من 

تدّخله����م الع�سك����ري املبا�ر يف 

�سوري����ة، وعدم ق����درة الأمريكيني 

على ا�ستعادة املدن العراقية من 

»داع�س« ب�رعة.

وق����د يك����ون الأمريكي����ون قد 

�سقوط  م����ن  ا�ستف����ادوا  اإعالميًا 

تدم����ر، للق����ول اإن احلف����اظ على 

ال�ستق����رار  وتثبي����ت  النت�س����ار 

بع����د حترير مدينة م����ن الإرهاب، 

اأ�سعب من التحري����ر نف�سه، واإنه 

با�ستطاعة جي�س م����ا اأن ي�سيطر 

على مدينة ع�سكريًا، لكن ا�ستكمال 

ال�سيط����رة وفر�����س ال�ستقرار هو 

واإن »داع�س«  الأ�سا�سي،  التحدي 

مل ي�ستط����ع ا�ستع����ادة اأي مدينة 

عراقية بعد حتريرها، وذلك ب�سبب 

ا�سرتاتيجته����م املعتَم����دة عل����ى 

درا�سة املعطيات وتثبيت مقومات 

الدفاع بعد جناح الهجوم.

حل����ب  حتري����ر  بالنتيج����ة، 

وتزامنها مع �سقوط تدمر يك�سف 

- ب�س����كل اأ�سا�س����ي - اأن انت�سار 

مدينة  ال�سوري وا�ستعادة  اجلي�س 

كربى مثل حلب، ل ميكن اأن ي�سّكل 

نهاية للح����رب ال�سورية، باعتبار 

اأن الدول الكربى والدول الإقليمية 

ما زالت م�ستعّدة للقتال حتى اآخر 

�س����وري، اإىل اأن حتق����ق م�ساحلها 

واأن  املنطقة،  يف  ال�سرتاتيجي����ة 

جميع القوى ما زالت قادرة على 

التح�سيد واإمداد املعارك ال�سورية 

باملقاتلني الذين ل ميلكون �سوى 

الختي����ار بني املوت يف الأرا�سي 

اأو العتقال يف بلدانهم،  ال�سورية 

ويخط����ئ من يعتق����د اأن احلّل يف 

�سورية هو حّل ع�سكري، بل هو حّل 

�سيا�سي بال�����رورة، وما امليدان 

اإل و�سيل����ة يهدف م����ن خالله كل 

طرف اإىل حتقي����ق مكا�سب ونفوذ 

يف منطق����ة �سيتغ����رّي �سكلها بعد 

احلرب ال�سورية ملئة �سنة مقبلة.

د. ليلى نقول

تحرير حلب وسقوط تدمر.. كيف؟ ولماذا؟

األميركيون للروس 
وحلفائهم: صالحية 

استخدام »داعش« كورقة 
لالستنزاف لم تنتِه بعد

تثبيت �ل�شتقر�ر بعد حترير �أي مدينة من �لإرهاب �أ�شعب من �لتحرير نف�شه                            )�أ.ف.ب.(
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المجلس الوطني.. 
بين نوايا أبو مازن 
ومواقف الفصائل

اأكد البيان اخلتامي ال�صادر عن 

امل�ؤمتر ال�صابع حلركة »فتح« يف 

اإحدى نقاطه، عل���ى �رضورة عقد 

املجل����س ال�طني خ���ال الأ�صهر 

الثاث���ة املقبلة. م���ن ال�ا�صح اأن 

رئي�س ال�صلط���ة الفل�صطينية يريد 

اأن تتكامل النتائ���ج التي خل�س 

م�ؤمت���ر حرك���ة »فتح«،  اإليه���ا 

والنتائ���ج املت�ّخاة من املجل�س 

ال�طن���ي الفل�صطين���ي، وه���ذا ما 

ت�ؤّكده الت�رضيب���ات املن�ص�بة اإىل 

رئي����س ال�صلطة حمم����د عبا�س، 

واملن�ص�رة عل���ى �صفحات بع�س 

امل�اق���ع الإلكرتوني���ة؛ عن عزمه 

اأوًل  وا�صع���ة  تغي���رات  اإج���راء 

يف ع�ص�ي���ة املجل����س ال�طني، 

التحرير  وثانيًا يف قيادة منظمة 

الفل�صطينية.

م�ؤمت���ر فتح الذي ح���دد �صقفًا 

زمنيًا لعق���د املجل����س، على ما 

يبدو ف���اإن بع�س قيادتها اجلديدة 

يتحّف���زون لك���ي ي�صّكل����ا البنية 

الأ�صا�صي���ة والرئي�صي���ة يف تل���ك 

القيادة العتيدة يف منظمة التحرير 

لتل���ك  وامل�ص���ّ�غ  الفل�صطيني���ة، 

التغيرات - ح�صب تلك الت�رضيبات 

- اأنه »لي�س �رضاً اأن عدداً كبراً من 

اأع�صاء اللجنة التنفيذية للمنظمة 

تقّدم�ا كث���راً يف ال�صن، وبع�صهم 

جتاوز الت�صعني، وبع�صهم م�صاب 

ال�صيخ�خ���ة، وبات غر  باأمرا�س 

اأداء مهماته، واملجل�س  قادر على 

ال�طني مل ُيعقد منذ اأكرث من ربع 

قرن، والع�ص�ية فيه تاآكلت، ول بد 

من التغير«.

مل يق���ف الأمر عن���د ذلك، بل 

اأ�صماء  اإىل ذكر  الت�رضيبات  ذهبت 

تلك ال�صخ�صي���ات التي �صيطالها 

الإق�ص���اء، وهم ف���اروق القدومي 

و�صلي���م  الن�صا�صيب���ي  وزه���دي 

الزعن����ن وزكري���ا الآغ���ا، وعلي 

اإ�صحاق واأحمد قريع وعبد الرحيم 

ملّ�ح، ويا�رض عبد ربه، الذي كان 

ق���د اأق�صاه اأب� م���ازن من رئا�صة 

اأمان���ة ����رض املنظم���ة يف مت�ز 

ع���ام 2015، لُت���رز الت�رضيب���ات 

ذاتها ا�ص���م الل�اء جريل الرج�ب 

كمر�ص���ح ق�ي لت����ّل من�صب يف 

القيادة اجلديدة ملنظمة التحرير.

ما راأي ف�صائل املنظمة يف تلك 

الت�رضيب���ات وبقرار عقد املجل�س، 

وحتدي���داً »الدميقراطي���ة«، على 

اعتب���ار اأن »ال�صعبية« قد حددت 

م�قفها ب�رضورة عقده يف اخلارج، 

اأي حماولة لعقده، ومن  و�صتمنع 

ثم بقية »حما����س« و»اجلهاد« 

و»القيادة العامة« و»ال�صاعقة«، 

وه���م ال�رضكاء يف اتف���اق تط�ير 

وتفعي���ل منظم���ة التحري���ر يف 

اآذار 2005 يف القاه���رة، والإط���ار 
القيادي امل�قّت للمنظمة؟

رامز م�صطفى

�صه���دت املع���ارك الع�صكري���ة يف 

�رضق���ي حلب تط����راً اإيجابيًا مل�صلحة 

اجلي�س ال�ص����ري وحلفائه، حيث كانت 

ت�صيط���ر عليها املعار�ص���ات امل�صلحة 

)الن�رضة واأحرار ال�صام..( على كامل حلب 

ال�رضقي���ة منذ الع���ام 2012، فاأ�صبحت 

ة بالكامل، وعلى م�صاحة  الي�م حما�رضرَ

�صيقة ل تتع���دى الكيل�مرتات، والي�م 

حتررت حلب ال�رضقية بالكامل.

التقى وزير خارجية رو�صيا �صرغي 

لفروف م���ع وزير خارجي���ة الأمركي 

ج�ن ك���ري على هام����س قمة منظمة 

الأم���ن والتعاون يف اأملانيا، وح�صب ما 

اأفادت اخلارجي���ة الرو�صية كان اللقاء 

»ملناق�ص���ة م��ص����ع ت�ص�ي���ة النزاع 

يف �ص�ري���ة، مبا يف ذل���ك �صبل ت�ص�ية 

ال��ص���ع يف اأحياء حل���ب ال�رضقية، مع 

الأخذ بعني العتب���ار ا�صتعداد اجلانب 

الأمرك���ي يف امل�صاهم���ة يف خ���روج 

امل�صلحني من املدينة، ومت التفاق على 

النظر يف تفا�صيل ه���ذه العملية على 

م�صت�ى اخل���راء يف اأقرب وقت«.. لكن 

ه���ذه املفاو�صات، وبعد عقد اجتماعني 

���ني وغر ر�صميَّني يف هامب�رغ،  مقت�صبرَ

تق���دم يف  اأي  ومل حتق���ق  تثم���ر،  مل 

اإىل وقف لإطاق  املحادثات للت��ص���ل 

النار يف حل���ب، ح�ص���ب كام م�ص�ؤول 

اأمركي.

تركي���ز ك���ري كان عل���ى الهدنة 

ولي����س على وقف اإطاق النار اأو خروج 

امل�صلحني كافة من �رضقي حلب، لتك�ن 

هذه الهدنة مبنزلة ا�صرتاحة للمقاتلني 

للتق���اط اأنفا�صه���م ومّده���م بال�صاح 

القرار  والعتاد والرج���ال، بينم���ا كان 

الرو�صي خ���روج امل�صلح���ني كافة من 

�رضقي حلب، ودع���ت م��صك� عر وزير 

الدفاع الرو�صي �صرغي �ص�يغ�ن »قادة 

الدول لتمار�س تاأثرها على املجم�عات 

امل�صلح���ة يف ال�صطر ال�رضقي من حلب، 

من اأجل اإقناع قادتها امليدانيني ب�قف 

العلميات الع�صكرية ومغادرة املدينة«، 

وهذا القرار جاء بعد التفاهم بني اإيران 

ورو�صيا و�ص�رية على ح�صم املعركة يف 

حلب، وطرد امل�صلحني منها كافة اإذا مل 

يخرج�ا عر املفاو�صات.

حاول���ت رو�صي���ا ال�صتف���ادة من 

النت�ص���ار يف �رضق���ي حل���ب، والذي 

اإدلب  �صي�صتكم���ل با�صتع���ادة كل من 

وحماة، ومن امل�صاحلات التي مّتت يف 

العديد من مناط���ق الغ�طة ال�رضقية، 

وم���ن ال�ق���ت ال�صائع ال���ذي تعي�صه 

الإدارة الأمركي���ة ب���ني ف���رتة ت�صليم 

اأوبام���ا للرئا�صة وت�صلّم ترامب، والتي 

قد متتّد اأكرث من ثمانية اأ�صهر، فاأجرت 

رو�صيا ات�صالتها باملعار�صة ال�ص�رية، 

وب���داأت املفاو�صات معه���ا يف اأنقرة، 

بالتفاه���م م���ع تركيا، الت���ي وعدتها 

رو�صي���ا بعدم اإقامة دول���ة لاأكراد يف 

�ص�رية، مقابل عدم الدخ�ل اإىل الباب 

وحماربة »داع����س«، وقطع الإمدادات 

عنها.

عقدت رو�صي���ا العديد من اللقاءات 

)ك�صفت  املعار�ص���ة »املعتدل���ة«  مع 

�صحيفة »فاينن�صال تاميز« الريطانية 

ع���ن وج����د حمادث���ات �رضي���ة بني 

اأنقرة(،  املعار�صة ال�ص�رية ورو�صيا يف 

دة اتفاق ت�صبه اإىل  وت��صل�ا اإىل م�ص����َّ

حد كبر اتفاقية الأمريكي مع الرو�صي 

)بح�صب م�صادر مطلع���ة(، والتي ميكن 

تلخي�صها بالآتي:

وقف اإطاق �صامل للنار على جمبع 

الأرا�ص���ي ال�ص�ري���ة مدة ع���ام، جتري 

خاله املفاو�صات ال�صيا�صية.

»املعار�ص���ة  مناط���ق  ف�ص���ل 

الن�رضة«  »جبه���ة  ع���ن  املعتدل���ة« 

و»داع�س«، لأنهما لي�صتا جزءاً من وقف 

اإطاق النار، و�صي�صتم���ر القتال معهما 

حتى الق�صاء عليهما.

الإبق���اء على املجال����س املحلية 

ل���ة بح�ص���ب الأم���ر ال�اق���ع يف  امل�صكَّ

املناطق التي ت�صيطر عليها »املعار�صة 

املعتدل���ة«، وهي التي تتاب���ع اإدارتها 

و�ص�ؤونه���ا، وتفتح ه���ذه املناطق على 

مناط���ق النظ���ام بانتق���ال امل�اطنني 

والتبادل التجاري وامل�صاعدات.

وبح�ص���ب امل�ص���ادر ف���اإن النظام 

ال�ص�ري وافق على ه���ذه النقاط، على 

األ جترى انتخابات للمجال�س املحلية، 

لنه ل يريد اإعطاءها ال�رضعية، فيكتفي 

بالعاقة مع ما ه� قائم الآن، و�صيعمل 

الرو�ص���ي عل���ى و�ص���ع »املعار�ص���ة 

املعتدل���ة« يف اأج����اء ما اآل���ت اليه 

ملراجعة  النظ���ام،  م���ع  املفاو�ص���ات 

مرجعياتها واإعطاء الراأي يف التعديات 

دة التفاق. على م�ص�َّ

هذه املعطيات قد ت�صاهم يف اإراحة 

اجل� ال�ص�ري ودفع عجلة الت�ص�ية اإىل 

الأمام، فال��صع معقد، رغم ق�ة النظام 

و�صعف املعار�صة وم���ن ورائها اأمركا 

ودول اخلليج.

هاين قا�صم

هل تدفع معركة حلب عجلة التسوية لمصلحة النظام؟

مو�طنون �شوريون خرجو� �إىل �شو�رع حلب فرحاً ببدء �ندحار �لإرهابيني عنها                           )�أ.ف.ب.(

¡ جتم���ع العلم���اء امل�صلمني وّج���ه ر�صالة لاأمة 
مبنا�صب���ة ذكرى امل�ل���د النب�ي ال�رضي���ف واأ�صب�ع 

ال�حدة الإ�صامية، دعا فيها علماء الدين الإ�صامي 

اإىل تبيان الدي���ن الإ�صامي على حقيقته، والت�صدي 

للدع����ات التكفرية باأ�صل�ب فيه احلكمة وامل�عظة 

احل�صن���ة، وال�صب���اب امل�ؤمن اإىل ع���دم التطرف بل 

الرج�ع اإىل اأهل العلم والتق�ى لل�ص�ؤال عن �ص�ؤونهم 

وت��ّصعهم يف معرفة اأحكام ال�رضيعة. 

¡ النائ��ب ال�صاب��ق في�صل الداوود ولق��اء اجلمعيات 
وال�صخ�صي��ات الإ�صالمي��ة وال�صيخ ماه��ر عبد الرزاق 

وال�صي��خ اأحم��د القط��ان وحرك��ة الأمة دان��وا جرمية 

التفج��ر يف الكني�صة امل�رصي��ة، واعتربوها انتقامًا 

من قبَل م�صّغلي اجلماعات الإرهابية والتكفرية من 

ل امل�رصي الآخذ بالتط��ور والت�صاعد �صد كل 
ّ
التح��و

اأ�صكال الإرهاب، خ�صو�صًا يف �صورية.

¡ احل���اج عمر غندور دع���ا لاإ����رضاع يف ت�صكيل 

احلك�م���ة، وم�صاهمة اجلميع يف ور�صة بناء ال�طن، 

ونزع الألغام ال�صيا�صية، لفتًا اإىل اأن التفاهمات بني 

املك�نات اللبنانية غر احلليفة مع احلليفة �رضورة 

ومطل�بة.

¡ ال�صي��خ ماه��ر حم��ود؛ اأم��ن ع��ام احت��اد علم��اء 
املقاوم��ة، دع��ا الذي��ن تورط��وا يف ح��روب الفتن��ة 

لالع��راف لالأم��ة باأخطائه��م وجرائمه��م، وك�ص��ف 

الأ�رصار التي دعتهم لالنخراط يف هذه الفنت.
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بعد مئة عام تع����د بريطانيا لتفقد 

اأبنائها من املل�ك والإمارات وامل�صيخات 

الذي���ن ا�صطنعت لهم دوًل ت���كاد ال�احدة 

منه���ا ل ت�ص���اوي اأح���د اأحي���اء القاهرة 

املزدحم���ة، والتي ل متتل���ك اأي مق�مات 

الق�ة غر م�ارد النفط والغاز التي تعمل 

فيها ب�صفة ناط�ر بال�كالة ل�صالح اأمركا 

والغرب.

�صمعْت بريطاني���ا �رضاخ اخلليجيني 

ب  الأمركي املنتخرَ الرئي����س  اأعلن  بعدما 

دونال���د ترامب اأنه ل���ن يحميهم اإل ببدل 

اأج���رة، ووف���ق ن�صبة مئ�ية م���ن واردات 

النف���ط، وبعدما ُترك���ت ال�صع�دية ت�اجه 

م�صره���ا الأ�ص�د يف جب���ال اليمن التي 

اأنهكته���ا، وبعدم���ا انهزم���ت يف �ص�رية 

والعراق، ومل تتمّكن من »�رضاء« م�رض.

رق�س امللك ال�صع����دي فرحًا بع�دة 

»الأم العج����ز« اإىل اأبنائه���ا وقت اخلطر 

والقل���ق.. ولأن املراأة ممن�ع���ة من قيادة 

ال�صي���ارة يف باد خ���ادم احلرمني، ولأن 

املندوب الريط���اين امراأة مبن�صب رئي�صة 

ال����زراء؛ تري���زا م���اي، كان ل ب���د من 

اللق���اء يف البحرين؛ اجلزي���رة املفت�حة، 

وامل�صاحة احُل���رّة التي ل تقّيدها الأحكام 

الدينية »ال�هابية«، علمًا اأن تريزا ماي 

وقفت بق����ة وراء ق�صية اعتبار »الإخ�ان 

امل�صلمني« جماعة اإرهابية.

اجتمع جمل�س التعاون اخلليجي الذي 

تاأ�ص�س ع���ام 1981؛ بعد انت�ص���ار الث�رة 

الإ�صامية يف اإيران، لدعم �صدام ح�صني يف 

حربه �صد اإي���ران، نيابة عن اأمركا، وثاأراً 

لإغاق �صفارة العدو »الإ�رضائيلي«، وكان 

احل�ص�ر الريط���اين واجب���ًا، لأنه الرحم 

ال�صتعم���اري الذي ا�صت�ل���د »ال�هابية« 

)معاهدة دارين 1915*( والكيان ال�صهي�ين 

)وعد بلف�ر 1917(، ول بد لاأ�صّقاء )اإ�رضائيل 

واآل �صع����د( اأن يتعاونا حلماية بع�صهما 

بع�صًا، برعاي���ة الأم الأ�صلية، بعد تخلي 

الأم بالتبّن���ي )اأم���ركا( ع���ن ال�صع�دية، 

لف�صلها يف املهام التي اأوكلت اإليها يف ما 

ي�صمى »الربيع العربي«.

ج���اءت بريطاني���ا لتح�ص���د جمل�س 

التع���اون اخلليجي �صد اإي���ران بدل العدو 

الق�صي���ة  عل���ى  ومت���رّ  »الإ�رضائيل���ي« 

الفل�صطينية مرور »الكرام« رفعًا للعتب، 

ولتعل���ن ف�صلها يف �ص�رية وتنادي باحلل 

ال�صيا�ص���ي ب���دل احل���ل الع�صك���ري بعد 

هزميته���ا يف حل���ب، ولتعل���ن بريطانيا 

وجمل�س التع���اون اخلليجي دعمهم مللك 

البحرين يف حربه �ص���د �صعبه، ولتاأييده 

يف انته���اك حق�ق الإن�ص���ان التي تت�صدق 

به���ا بريطانيا والع���امل الغربي، ولتطعن 

البحرينية املدنية وال�صلمية، بعد  الث�رة 

�صت �صن�ات من القمع حتت اأنظار القاعدة 

اخلام�س  والأ�صط�ل  الريطانية  الع�صكرية 

الأمركي، وفق املعاير املزدوجة والنفاق 

الغربي اخلا�صع مل�جبات حفظ امل�صالح 

على املبادئ والقيم الإن�صانية.

بع���د 37 عامًا عل���ى تاأ�ص�س جمل�س 

التعاون اخلليج���ي، مل يفلح اأع�صاوؤه يف 

حت�يله اإىل احتاد تراأ�صه ال�صع�دية، بل ما 

تزال رئا�صته باملناوب���ة ال�صن�ية، اأي اأنه 

با راأ�س وبا منظ�مة حقيقية، مما اأ�صاف 

اإىل الف�صل ال�صع����دي ف�صا اإ�صافيًا، فبعد 

ف�صله���ا يف الف�ز بزعامة العامل الإ�صامي 

وعدم مبايعتها، و�ص�ًل اإىل نتائج عك�صية، 

عر اإخراج »ال�هابية« ال�صع�دية من اأهل 

نة واجلماع���ة يف »م�ؤمتر غروزين«،  ال�صُّ

وبع���د ف�صلها يف زعامة الع���امل العربي 

نتيج���ة �صم����د �ص�ري���ة وممانعة م�رض، 

ا�صطرت ال�صع�دية لانكفاء، علّها تك�صب 

جائ���زة تر�صية عر زعامة اخلليج، لكنها 

ر�صبت ب�صغ���ط بريطاين ا�صتدعى ح�ص�راً 

مبا�رضاً مب�صاركة رئي�ص���ة ال�زراء لرتوؤ�س 

الجتماع عمليًا، والق�ل لل�صع�دية وقطر: 

لق���د اأوجدناك���م م�صتَّتني �صعف���اء على 

ال����رق لت�صبح�ا اأ�صب���اه دول، و�صتبق�ن 

كذل���ك، لت�صه���ل علينا م�ص���ادرة قراركم 

وثرواتكم، ومُينع عليك���م الحتاد، لتبق�ا 

�صعف���اء، وعلى ال�صع�دي���ة اأن تفهم اأنها 

يف املنظ�م���ة الريطاني���ة تت�صاوى مع 

البحري���ن وقطر والك�ي���ت وراأ�س اخليمة، 

وهي يف اأف�ص���ل حالتها ال�صقيقة الكرى، 

ولن تك�ن الأم اأو الأب، و�صتبقى يف ال�صف 

بانتظار التعليمات الريطانية..

للح�صان���ة  تع����د  اخللي���ج  دول 

الأمركي يف  النكف���اء  الريطانية بع���د 

املنطقة، على اأثر ف�ص���ل ال�صع�دية وقطر 

بتنفي���ذ ال����رضق الأو�صط اجلي���د ل�صالح 

اأمركا والغرب.

* تعرتف احلك�م���ة الريطانية وتقرّ 
ب���اأن جند والإح�ص���ا والقطي���ف واجلبيل 

وت�ابعه���ا، والتي �صتبح���ث فيها وتعنّي 

اأقطارها فيما بعد، ومرا�صيها على اخلليج، 

هي باد ابن �صع�د واآبائه من قبل، وبهذا 

تعرتف باأن �صع����د املذك�ر حاكمًا عليها 

م�صتق���ًا، ورئي�ص���ًا مطلقًا عل���ى قبائلها، 

وباأبنائه وخلفائه بالإرث من بعده، على 

اأن يك����ن تر�صي���ح خلفه م���ن قبله ومن 

قبل احلاك���م بعده، واأل يك�ن هذا املر�صح 

مناوئ���ًا للحك�م���ة الريطانية ب�جه من 

ال�ج����ه، خ�ص��صًا يف م���ا يتعلق بهذه 

املعاهدة.

د. ن�صيب حطيط

دول الخليج.. بين »لورنس العرب« وتيريزا ماي

بريطانيا لل�شعودية: �أنت يف �أف�شل �حلالت �شقيقة كربى لدول �خلليج ولن تكوين �لأم �أو �لأب.. و�بقي يف �ل�شف بانتظار تعليماتنا

بعد فشلها في زعامة العالم 
اإلسالمي نتيجة صمود سورية 

وممانعة مصر.. السعودية 
تنكفئ لزعامة الخليج
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مع انته���اء املرحلة الأوىل م���ن عملية حترير 

نين����ى، و�صمنًا مدين���ة امل��صل، ب���داأت تتك�صف 

املزيد من املعطيات الت���ي يقف ورءاها الغربي�ن، 

ول�صيما ال�ليات املتحدة، من اأجل اإعاقة الإ�رضاع 

يف العملي���ة، ل بل زيادة ال�صغط على �ص�رية، من 

خ���ال اإبقاء خط����ط الت�ا�صل والت�ص���ال والدعم 

ل، وحرية احلركة للتنظي���م الإرهابي بني  املتب���ادرَ

الأرا�ص���ي العراقية وال�ص�رية، ويف هذا الإطار ميكن 

الق�ل »خ���ذوا الأ�رضار من ال�صغ���ار«، حيث اإن ما 

ك�صف���ه بع����س امل�ص�ؤول���ني الأكراد م���ن اجلماعة 

تة التي  امل�الية ل�ا�صنط���ن، يدلل على اخلطة املبيَّ

رف�صته���ا رو�صي���ا واإيران، وتق�م عل���ى اإبقاء منفذ 

لاإرهابي���ني مفت�حًا باجتاه الرقة، لت�صهيل انتقال 

الإرهابي���ني اإىل �ص�ري���ة، بذريع���ة »ت�صهيل مهمة 

الق����ات العراقية«، على اخت���اف ت�صكياتها، يف 

معرك���ة حترير امل��صل، والت���ي ُيفرت�س اأن يجري 

تط�يقه���ا من ثات جهات فقط، وترك ثغرات ت�ؤدي 

اإىل اجلهة الغربية، ومن هناك اإىل الرقة، وبالعك�س، 

كلما ازداد ال�صغط.

بالطبع، كان الأمركي�ن يهدف�ن اإىل اإغراق �ص�رية 

بالإرهابي���ني، وترك باب املن���اورة مفت�حًا اأمامهم 

اأكرث، من خ���ال رف�س انخراط »احل�ص���د ال�صعبي« 

يف العملي���ة، اإل اأن الإ�رضار العراق���ي على م�صاركة 

»احل�ص���د«، ومن ثم ت�رضيعه كق����ة ر�صمية وطنية، 

ِم���ا على �صّد املح�ر الغربي، م���ن خال ال�صيطرة  عرَ

على اأه���م م�قع ا�صرتاتيجي )تل عبط���ة(، ف�صًا عن 

مطار تلعف���ر، وتط�يق املدينة، فب���داأت عملية ن�رض 

املخاوف �صمن احلرب النف�صية، وعن�انها اأن الأكراد 

الذين كان�ا ميّن�ن النف�س بح�صة من تق�صيم امل��صل، 

يتخ�ف����ن من اأن ت�صبح عملية حترير امل��صل اأ�صبه 

مب���ا ح�صل ويح�صل يف حلب م���ن حيث ال�صتنزاف، 

والتح�ُّل اإىل عملية �صاق���ة وط�يلة اإذا تقرر اقتحام 

املدينة وخ��س ح���رب �ص�ارع، �صيما اأن حترير »تل 

عبط���ة« الذي اأحك���م الط�ق عل���ى »داع�س« داخل 

امل��ص���ل، �صيدف���ع م�صلّحي التنظي���م لا�صت�رضا�س 

يف القت���ال، بحي���ث مل يعد هناك م���ن طريق للفرار 

من جه���ة، وللدفاع عن اأهم رم���ز �صنعته »داع�س« 

مب�صاعدة الغرب والداعمني اخلليجيني والأتراك، وه� 

امل��ص���ل، دون اأن يلتفت اأولئ���ك يف حربهم النف�صية 

اإىل ����رضورة حت�يل امل��ص���ل اإىل مقرة ل�»داع�س« 

متعددة املنجزات، اأولها النتهاء من اآلف الإرهابيني 

دفعة واح���دة، بحيث اإن الق����ة املهاجمة تزيد عن 

مئ���ة األف مقاتل، وثانيها اأن امل����رضوع الذي اأن�صئت 

من اأجله »داع�س« يك�ن يف مراحله الأخرة، والأهم 

مدى انعكا�س ذلك عل���ى التك�ين والمتداد لاإرهاب 

يف بقاعه املختلفة، ما �صي�ؤدي اإىل حالت انهيار يف 

اأماك���ن خمتلفة من الع���امل؛ بداية يف �ص�رية ولي�س 

نهاية يف اأوروبا، التي ميكنها اأن حت�صد نتائج هامة، 

من خال اجتثاث التنظيم يف العراق، بدل اأن يت�رضب 

عنا�رضه اإىل �ص�رية ومن ثم اإىل اأوروبا..

با �صك، فاإن معركة حترير امل��صل �صتك�ن ط�يلة، 

ولذلك يفرت�س يف املرحلة الثانية، اأن جترتح و�صائل 

جدي���دة يف القت���ال، والتخلُّ�س م���ن ال�صيناري�هات 

التقليدية، بعد حتقيق كل تلك النجاحات اأثناء تراجع 

الإرهابيني اإىل املدن الك���رى، ل�صيما امل��صل، حيث 

يعتمد التنظيم يف هجمات���ه على النطاق من اأنفاق 

متع���ددة الفّ�هات؛ كما ح�ص���ل يف معركة م�صت�صفى 

ال�صام، التي اأراد الغرب اندفاع الق�ات العراقية اإليها 

قبل عملية تطهر املنطقة، ما اأدى اإىل وق�ع عدد كبر 

من ال�صه���داء واجلرحى، ما دفع الق����ات اإىل اإخائها 

قبل التم��صع الكامل، خ�ص��صًا مع ا�صتخدام ع�رضات 

النتحاريني.

ومم���ا ل �صك فيه اأي�صًا اأن م���زج ال��صائل اجلديدة 

املفرت�صة مع التكتيكات التقليدية يف عملية التطهر 

قب���ل التم��صع وال�صرتخ���اء، �صيحققان م���ا مل يتّم 

حتقيقه يف الأيام املا�صية.

ي�ن�س ع�دة

تحرير الموصل: الخطة إغراق سورية باإلرهاب
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رامز مصطفى يوقع كتابه في معرض الكتابالشيخ حبلي يوقع كتابه »إسالمنا ال إسالمهم«

»إيالف« تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
ك بالمقاومة من أجل تحرير فلسطين الشيخ حنينه: للتمسُّ

و�س���ط ح�س���ور �سيا�س���ي و�إعالم���ي، وعدد من 

�ملهتم���ن بال�ساأن �لثق���ايف، وّقع رئي����س جمعية 

»�ألفة« للتقريب �ل�سيخ �سهيب حبلي كتابه بعنو�ن 

»�إ�سالمنا ال �إ�سالمه���م«، و�لذي يتمحور حول ن�ساأة 

�لفكر »�لوّهابي« و�أ�سا�سه و�رتباطه باآل �سعود.

كذلك ي�سري �لكت���اب �إىل �سلوكيات زعيم �ملذهب 

�لوهابي �لتكف���ريي، وكيف كان ينه���ي عن �ل�سالة 

على �لنبي )�سلى �هلل علي���ه و�آله و�سلم(، كما يدعو 

�إىل ����رورة تربية �جليل �جلدي���د على مبادئ وقَيم 

�الإ�سالم �الأ�سيل.

�ل�سي���خ حبلي �أم���ل �أن ي�ساهم كتاب���ه يف �إنارة 

�لعقول، من خالل �الإ�ساءة على قيم ومبادى �الإ�سالم 

�ملعت���دل، بعي���د�ً عن ظلم���ات �لفك���ر »�لوهابي« 

�لتكفريي �لذي �أر�د �أن ي�سّوه قيم ومبادئ دين ر�سول 

�هلل �سل���ى �هلل علي���ه و�آله و�سلّم، و�أك���د �أن �لعلماء 

و�مل�ساي���خ تقع على عاتقهم م�سوؤولية تنوير �لعباد 

باحلقيقة، كي ال يقعو� �سحية �الأفكار �لز�ئفة �لتي ال 

متتّ �إىل �الإ�سالم ب�سلة.

ملنا�سب���ة ذكرى �ملولد �لنبوي �ل�ري���ف، �أقامت جمعية �إيالف للعمل 

�الجتماعي �حتف���ااًل يف »مركز معروف �سعد �لثقايف« يف �سيد�، �أحيته 

»فرقة نزهة �ملتق���ن« �ل�سامية، بح�سور �سخ�سيات �سيا�سية وعلمائية 

وثقافية، وممثلي �أحز�ب ومنظمات لبنانية وفل�سطينية.

�ل�سي���خ غازي حنينه رئي�س �جلمعية �ألقى كلمة دعا فيها �إىل �رورة 

�لوحدة ب���ن �مل�سلمن، ونبذ �خلالفات، وذل���ك �ل�سبيل �لوحيد للت�سدي 

لالأخط���ار �ملحدقة باالأمة، موؤكد�ً على ����رورة �لت�سمك بخيار �ملقاومة، 

وتوحيد �جلهود لتحري���ر فل�سطن، كونها �لبو�سلة �لتي يجب �أن يتوّجه 

�إليها كل �مل�سلمن.

ويف �خلتام مّت توزيع �حللوى و�لهد�يا على �حلا�رين.
فرقة »نزهة املتقني« تن�شد املدائح النبوية

ال�شيخ حبلي يوقع كتابه

رامز م�شطفى يوقع كتابه يف »البيال«

براعم حركة الأمة يوزعون احللوى مبنا�شبة املولد النبوي ال�شريف

ال�شيخ علي اأبو �شاهني: تفجريات م�شر ل متت اإىل الإ�شالم والإن�شانية ب�شلة
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�سمن فعالي���ات معر�س �لكتاب �لعربي �لدويل، وّقع ر�مز م�سطفى جبارين كتابه »�ألق �ل�سمود 

وقل���ق �ملبادر�ت ... �حلرب على غزة 2014«، يف جناح بي�س���ان للن�ر و�لتوزيع، بح�سور �لوزيرين 

�ل�سابق���ن عدنان من�سور ود. ع�سام نعمان، و�لنائ���ب �ل�سابق كرمي �لر��سي، وع�سو جمل�س �ل�سعب 

�ل�س���وري د. �أحم���د مرعي، ورئي�س �لتنظي���م �لقومي �لنا�ري يف لبنان �سم���ري �رك�س، وح�سد من 

�الإعالمين و�ملثقفن، ورجال دين، وقادة �أحز�ب وف�سائل لبنانية وفل�سطينية.

حواجز محبة لحركة األمة بمناسبة 
المولد النبوي وأسبوع الوحدة اإلسالمية

��ستقب���ل نائب �الأم���ن �لعام حلركة 

�الأم���ة؛ �ل�سيخ عبد �هلل ج���ري، وفد�ً من 

حركة �جلهاد �الإ�سالمي، برئا�سة �لقيادي 

�ل�سيخ عل���ي �أبو �ساه���ن، حيث �طمئن 

على �سحة �ل�سيخ د. عبد �لنا�ر جري، 

وجرى خ���الل �للق���اء بح���ث �لتطور�ت 

�لفل�سطيني���ة، وم���ا يح�س���ل يف �لعامل 

�لعربي و�الإ�سالمي.

�لتفجري�ت  ��ستنك���رو�   �ملجتمع���ون 

�الإجر�مي���ة �لتي ي�سهده���ا �لعامل �لعربي 

و�الإ�سالم���ي، ال�سيما م���ا ح�سل يف م�ر 

موؤخر�ً، موؤكدين �أن هذه �لتفجري�ت ال متّت 

�إىل ديننا �حلنيف وال �إىل �الإن�سانية ب�سلة.

 و�أثن���ى �ملجتمع���ون عل���ى مبادرة 

�أم���ن ع���ام حرك���ة �جله���اد �الإ�سالمي د. 

رم�سان �سل���ح، ال�سيما �أن هدفها �إعادة مّل 

�سمل �ل�س���ف �لفل�سطيني، ومو�جهة �لعدو 

�الن�سغال  �لذي ي�ستغ���ل حالة  �ل�سهيوين 

�لعرب���ي، فيقتحم �مل�سج���د �الأق�سى تارة، 

ويدن����س �ملقد�سات طور�ً، الفتن �إىل �أن ما 

يجري من موؤ�مر�ت وفنت و�أعمال �إجر�مية 

يف منطقتنا هو من �أجل �رف �الأنظار عن 

فل�سطن و�لقد�س �ل�ريف، وحلرف �النتباه 

عن �لق�سي���ة �لفل�سطينية ب�سفتها �لق�سية 

�ملركزية للع���رب وللم�سلمن و�الأحر�ر يف 

�لعامل.

 ودع���ا �ملجتمع���ون �سع���وب �لعامل 

�لعرب���ي و�الإ�سالم���ي �إىل �إع���ادة ت�سويب 

�لبو�سلة نحو فل�سط���ن، وتوحيد �جلهود 

ور�ّس �ل�سفوف ملو�جهة �لكيان �ل�سهيوين 

�لغا�سب.

وفد من »الجهاد« زار حركة األمة:  الفتن واألحداث التي يشهدها 
العالم العربي واإلسالمي هدفها صرف األنظار عن فلسطين

هّن���اأت حركة �الأمة يف بيان  لها، �الأم���ة �الإ�سالمية و�لعربية، بذكرى 

�ملول���د �لنبوي �ل�ريف و�أ�سبوع �لوح���دة �الإ�سالمية، �سائلة �هلل �سبحانه 

وتعاىل �أن يعيد هذه �ملنا�سبة على �سعوب �أمتنا باخلري و�الأمان و�لن�ر، 

و�أن تكون هذه �لذكرى منا�سبة للوح���دة و�لتاآلف و�لت�سامن، ونبذ �لفنت 

و�ل�سقاق، ومدعاة لوحدة �ل�سف و�لكلمة بن �مل�سلمن.

وللمنا�سب���ة �ملباركة �أقام���ت �للجن���ة �ل�سبابية �لطالبي���ة وبر�عم 

»�حلركة« حو�جز حمبة يف عدد من �سو�رع �لعا�سمة بريوت، حيث رفعو� 

�ليافطات ووزعو� �حللوى و�لهد�يا على �ل�سيار�ت و�ملاّرة، و�سط �الأنا�سيد 

و�ملد�ئح �لنبوية �ل�ريفة.
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»المشاريع« تحتفل بالمولد النبوي:
دعوات إلى التعاون.. ونبذ الفتن والتطرف

�حتف���اء بذكرى �ملول���د �لنب���وي �ل�ريف، وحتت 

عنو�ن »حممد نوره �لهادي من �لظلم«، �أقامت جمعية 

�مل�ساريع �خلريية �ال�سالمي���ة يف �ل�سمال حفل ع�ساء 

خا����س باأ�سحاب �ملهن �حلرة، ��سُتهّل بتالوة �آيات من 

�لقر�آن �لكرمي، ثم ق���ّدم �سباب و�سابات �مل�ساريع فقرة 

�إن�سادي���ة حتكي ق�سة �ملولد �لنب���وي �ل�ريف، و�ألقى 

�ل�سي���خ عبد �لرحمن عما�س كلمة ق���ال فيها �إن لبنان 

كم���ا �ملنطقة �لعربية على مفرتق طرق، ولي�س مرتوكًا 

من �ملوؤ�مر�ت و�لف���نت وال من �ملكائد، فهو يحتاج �ىل 

�لتعا�سد و�لت�سامي و�لت�سام���ح ويحتاج �إىل �لتعاون 

و�لتو�فق و�لتغا�سي عن �سغري �لهّم لال�ستغال بكبريه، 

م�سري�ً �إىل �أن مو�جهة �لتطرّف �لذي يجتاح �لدول با�سم 

�لدين ال بد مننك�سف زيفه وتبين �أن �لدين من �لتطرف 

بريء.

كما �سهدت مدين���ة بعلبك م�سرية بعنو�ن »م�سرية 

�ل���والء للنور �لهادي م���ن �لظلم«، �نطلق���ت من �أمام 

م�سل���ى �آل �لبي���ت يف حي �لرفاع���ي، تقدمتها خيالة 

بعلب���ك وفرق ك�سفية وفرق �الإيق���اع �لك�سفية �لتابعة 

جلمعيت���ي ك�سافة ومر�س���د�ت »�مل�ساري���ع« ورفعت 

�لر�يات �لتي حتمل معاين �حلب للنبي �سلى �هلل عليه 

و�سل���م، كما �ساركت فرقة نوب���ة �ل�سيخ �سالح عرفات 

حاملة �ل�سنجق.

و�أقام فرع �جلمعية يف �جلنوب �حتفااًل حا�سد�ً يف 

قاعة �ل�سيخ �ل�سهيد عر�س���ان �سليمان يف خميم عن 

�حللوة، بح�س���ور �أع�ساء �لهيىئة �الإد�رية للفرع وعدد 

من ممثل���ي �لف�سائل �لفل�سطيني���ة و�للجان �ل�سعبية، 

وعلم���اء ووجهاء و�سخ�سي���ات �جتماعية، وح�سد من 

�أه���ايل �ملخي���م، و�ألقي���ت كلمات حتدثت ع���ن �أهمية 

�القت���د�ء بنهج �لنبي وتعاليمه يف هذ� �لزمن �لع�سيب 

�لذي تدلهمُّ فيه �خلطوب و�لنو�ئب �لتي تع�سف باأّمتنا 

من كل حدب و�سوب، ودعت �إىل �العت�سام بحبل �هلل عز 

وجل، ووحدة �ل�سف و�لكلمة على �حلق.

ملنا�سبة ذكرى �ملولد �لنبوي �ل�ريف 

و�أ�سبوع �لوحدة �الإ�سالمية، نّظمت �للجنة 

�لن�سائية يف حركة �الأمة حما�رة �ألقاها 

�ل�سي���خ عبد �هلل جري؛ نائ���ب �أمن عام 

�أحز�ب  »�حلركة«، بح�سور ممث���الت عن 

وفعاليات لبنانية، وح�سد من �لن�ساء.

م�سوؤولة �للجنة �لن�سائية حياة كتوعة 

رّحبت باحلا�ر�ت، م�سرية �إىل �أنه يف يوم 

مولد ر�سول �لرحمة علينا �أن نوؤكد وقوفنا 

يف وج���ه �خلر�ب �ل���ذي ين���زل بالبلد�ن 

و�الإن�س���ان، و�خلر�ب �لذي يريد �ملتطرّفون 

و�ملجموع���ات �لتكفريية �إنز�ل���ه بديننا، 

�سائلًة �مل���وىل تبارك وتع���اىل �أن تكون 

هذه �لذك���رى منا�سبة للوح���دة و�لتاآلف 

و�لت�سامن ونب���ذ �لفنت و�ل�سقاق، ومدعاة 

لوحدة �ل�سف و�لكلمة بن �مل�سلمن.

من جهته �رح �ل�سيخ عبد �هلل جري 

للحا�ر�ت �أن �هلل عز وجل خ�ّس �لر�سول 

حممد�ً �سلّى �هلل عليه و�آله و�سلّم باأجمل 

�ل�سف���ات و�أح�سنها، و�أهّم م���ا خ�ّسه به 

من �خلل���ق �لعظيم هو �حلي���اء و�ل�ّسفح 

و�حللم، وغريها من �الأخالق �لرفيعة �لتي 

نحن �أ�سد م���ا نكون بحاجة �إليها لن�سلح 

عالقتن���ا باهلل عز وجل، وبعب���اده �أي�سًا، 

وق���ال: »�إن حمبة �لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�آله و�سلم �أ�س���ل عظيم من �أ�سول �لدين، 

وهي و�إن كان���ت عماًل قلبيًا، �إال �أن �آثارها 

الب���د من �أن تظهر على ج���و�رح �الإن�سان، 

ويف �سلوكه و�أفعال���ه، و�أول تلك �لدالئل، 

طاعة �لر�سول �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، 

و�تباعه، فاإن �أقوى �ساهد على �سدق �حلب 

هو مو�فقة �ملح���ّب ملحبوبه، وبدون هذه 

�ملو�فقة ي�سري �حلب دعوى كاذبة«.

ولفت ف�سيلته �إىل �أّن �إحدى �ل�سدقات 

�جلارية للثورة �الإ�سالمّية �ملباركة و�الإمام 

�خلمين���ي )قد�س ����ّره( تخ�سي����س �أيام 

ذك���رى والدة �لر�سول �سلى �هلل عليه و�آله 

و�سلم باأ�سبوع �لوحدة �الإ�سالمّية، معتر�ً 

�أّن �مل�سلم���ن �ملخل�س���ن يتطلعون �إىل 

�أمل �لوحدة يف ما بينه���م بكّل معانيها، 

وعندم���ا نفّك���ر يف �الآلي���ات و�الأ�ساليب 

�لعملّي���ة لتحقي���ق ه���ذ� �الأمل، جن���د �أّن 

�سخ�سية �لر�سول علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم 

هي �أف�سل و�أعظم �سخ�سية تتمحور حولها 

عقيدة �مل�سلمن لت�ستقطبهم نحو �لوحدة.

ويف �خلتام مت توزيع �لهد�يا �لعينية 

و�حللوى عل���ى �حلا�ر�ت بهذه �ملنا�سبة 

�لعطرة.

م محاضرة بمناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة اإلسالمية
ّ
حركة األمة تنظ

الشيخ عبد الله جبري: الرسول أعظم شخصية لترسيخ مفاهيم وحدة األمة

الفائزون بامل�شابقة حماطون باأع�شاء »اجلمعية« و�شيوف ال�شرف
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برعاية مفتي �جلمهورية �للبنانية �ل�سيخ عبد 

�للطيف دري���ان، �أقامت جمعية »�أن���و�ر �لعلوم« 

�مل�سابق���ة �لثالثة يف مدح �لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�سلم، بح�سور ممثلن عن كل من مفتي �جلمهورية 

�للبناني���ة و�لرئي�س �سعد �حلري���ري و�لوزير عبد 

�لرحي���م م���ر�د وحماف���ظ ب���ريوت، باالإ�سافة �إىل 

ح�سد م���ن �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سي���ة و�القت�سادية 

و�الجتماعية و�لثقافية و�لدينية و�الأمنية، ومديري 

�ملد�ر�س و�لطالب و�الأهايل، و�أع�ساء �لهيئة �الإد�رية 

يف �جلمعية.

بعد ت���الوة عطرة م���ن �لق���ر�آن �لكرمي حتدث 

رئي�س جمعية �أن���و�ر �لعلوم؛ د. �ريف �سهاب عن 

�مل�سابقة، و�سكر كل من �ساهم يف جناحها، وخ�ّس 

�ساحب �ل�سماحة على �لرعاية، وحتّدث عن �ل�سعي 

لتوفري بيئ���ة تربوية تخرتق جد�ر �لو�قع �لرتبوي، 

تكون م�سلحة باالأخالق و�لعلم و�لتفّوق، و�لثقافة 

و�لرقي و�لتط���ور و�الإخال�س، �آم���اًل �أن ُت�سهم هذه 

�لن�ساطات يف زرع هذه �لر�سالة يف نفو�س �لطالب. 

ثم كانت كلم���ة مفتي �جلمهوري���ة �للبنانية، 

�ألقاه���ا �ل�سيخ حممود �خلطي���ب، �أثنى فيها على 

�ساحب �لذكرى �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، 

وعل���ى دور �لر�سال���ة �لنبوية يف �إحي���اء �لقلوب 

وزرع �ملحب���ة و�ل�سالم لدى �جلمي���ع، و�أثنى على 

دور جمعي���ة �نو�ر �لعلوم �لب���ارز وعلى �مل�سابقة 

�لهادفة.

وبعد تقدمي �لطالب مد�ئهم �أمام جلنة �لتحكيم 

�ملوؤلفة من د. خليل عجينة ود. هند عجوز ود. رميا 

�سلطاين، مت �إعالن �لنتائج من قبل د. عجينة، بعد 

�أن �أو�سح معايري �مل�سابقة.

وحازت �لطالب���ة �آالء عماد كبارة على �ملرتبة 

�الأوىل، و�لطالب���ة مينى زياد ليل���ى على �ملرتبة 

�لثاني���ة، و�لطالب خ�ر حممد �أ�سعد على �ملرتبة 

�لثالث���ة، ويف �خلت���ام مت توزي���ع �جلو�ئز �ملالية 

و�سهاد�ت �لتقدير على �لفائزين و�مل�ساركن.

م مسابقة شعرية في ذكرى المولد النبوي
ّ
جمعية أنوار العلوم تنظ

شهاب: لتوفير بيئة تربوية صالحة 
تخترق جدار الواقع التربوي الحالي
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تبحث املراأة عن الزواج واال�ستقرار 

يف كنف رجل ُيكّن له���ا م�ساعر احلب 

ال�سادق���ة، وي�سعى جاه���داً ليوفر لها 

الراح���ة وال�سع���ادة، اإال اأن ت�رصف���ات 

بع�ض الرجال ت�سب���ب ال�سيق للن�ساء، 

وجتعل احلي���اة الزوجي���ة جحيمًا ال 

يطاق لكال الطريف.

ويف الوق���ت الذي يج���ب اأن تبنى 

العالقة الزوجية على املوّدة والرتاحم، 

مييل بع�ض الرجال اإىل ت�رصفات �سلبية 

منافية للفطرة ال�سليمة لالإن�سان، منها:

1- االنتق���اد: ت�سعر املراأة بال�سيق 
والغ�س���ب ال�سديد من انتق���اد زوجها 

لها ب�سكل دائ���م، فاملراأة حتّب املديح 

بطبعه���ا، واأي مالحظة يوّجهها الرجل 

يجب اأن تكون ب�سكل غري مبا�رص يجرح 

�سعورها.

2- ال�سيطرة: العالقة الزوجية قائمة 
على التع���اون والتكامل بني الزوجني، 

ولي�ض على التحك���م وال�سيطرة، لذلك 

يجب على الرجل اأن يتعامل بندية مع 

زوجته وال ي�سعى اإىل ال�سيطرة عليها.

3- الرتكي���ز على ج�سد املراأة: على 
الرغم من اأن املراأة تعتمد على جمالها 

اجل�سدي يف جذب الرجال، اإال اأن العديد 

م���ن الن�س���اء يرغنب اأي�س���ًا اأن يعجب 

الرج���ل بذكائه���ن و�سخ�سيتهن، لذلك 

يتوجب على الرج���ل اأن ميتدح جمال 

امل���راأة، ويف نف�ض الوق���ت يثني على 

�سفاتها العقلية وال�سخ�سية.

4- ال���رودة وع���دم التعب���ري عن 
امل�ساع���ر: مت�سي �ساع���ات طويلة يف 

ل���ك املفاجئات،  ب���ك، حت�رّص  التفكري 

وتكت���ب لك ر�سالة طويل���ة نفرغ فيها 

مكنون���ات القل���ب والع�س���ق لتجيبها 

بجملة واحد: »اآه.. �سكراً عزيزتي، واأنا 

اأحّبِك اأي�سًا«! فعاًل؟!

5- االإهمال: ترغب املراأة دائمًا باأن 
ت�سعر باهتم���ام زوجها بها، ويف حال 

ان�سغل بالعمل طوال النهار ومل يت�سل 

به���ا اأو يطمئن عليه���ا، ينتابها �سعور 

باأن زوجها يهملها، وال ُيكّن لها م�ساعر 

احلب كما يف ال�سابق.

االأنانية وحب  ُتَعّد  االأنانية:   -6
ال�سفات  ال���ذات املبالغ فيه م���ن 

الذميمة التي تف�سد عالقات االإن�سان 

املختلف���ة، ويف مقدمته���ا العالقة 

اإن احلياة الزوجية  الزوجية، حيث 

تق���وم عل���ى التع���اون وتف�سي���ل 

م�سلح���ة ال�رصيك عل���ى امل�سلحة 

ال�سخ�سية.

7- الك���ذب والنفاق: حُت���ب املراأة 
الرجل ال�س���ادق يف اأقوال���ه واأفعاله، 

فالكذب �سفة مذمومة ال ميكن اأن ُتبنى 

عليها عالقة زوجية �سحيحة.

8- الغ����رية املفرطة: الغ����رية غريزة 
ُجبل عليها االإن�سان، وهي �سفة اإيجابية 

للحف����اظ على العالقة الزوجي����ة، اإال اأن 

االأمر ميك����ن اأن يتحول اإىل حالة مر�سية 

لدى بع�ض الرجال من خالل االإفراط يف 

الغرية، مما يحول احلي����اة الزوجية اإىل 

دائرة من ال�سك تنتهي بالطالق يف كثري 

من االأحيان.

9-ال�سخرية من م�ساعر املراأة: املراأة 
خملوق عاطفي مييل اإىل اإظهار م�ساعره 

ب�سكل عف����وي، ويتوجب على الرجل اأن 

يتفهم ه����ذه الطبيعية للمراأة، ويتجنب 

ال�سخرية من م�ساعرها وعواطفها.

10- الذاك���رة االنتقائي���ة: يحف���ظ 
املمثل���ني  اأ�سم���اء  الرج���ال  بع����ض 

والالعب���ني املف�سل���ني، والعدي���د من 

التفا�سي���ل االأخ���رى، يف حني تتوقف 

ذاكرته���م عندما يرتب���ط االأمر بحدث 

هام يتعلق بزوجاتهم، مثل عيد ميالد 

الزوج���ة، اأو عيد الزواج، اأو حتى تلبية 

طلب للزوجة، وهذا اأم���ر يزعج املراأة 

كثرياً من الرجل.

11- عدم تقدمي امل�ساعدة يف االأعمال 
املنزلية: يعتقد الكث���ري من الرجال اأن 

االأعم���ال املنزلية هي من واجب املراأة، 

وال يجب اأن ي�ساهم فيها الرجل، وهذا ما 

ي�سايق الكثري م���ن الزوجات، خ�سو�سًا 

عندم���ا ي�سعرن بعدم تقدي���ر اأزواجهن 

للجهود الكبرية التي يبذلنها يف اأعمال 

املنزل وتربية االأطفال.

12- اخلروج الدائ���م مع االأ�سدقاء: 
يحت���اج الرجل من وق���ت اإىل اآخر اإىل 

وقت يق�سي���ه ب�سحبة االأ�سدقاء بعيداً 

عن املنزل، اإال اأن ذلك يجب اأال يتحّول 

اإىل عادة يومي���ة، فالقاعدة هي ق�ساء 

اأط���ول وقت ممكن مع الزوجة واالأ�رصة، 

واال�ستثن���اء ه���و اخل���روج ب�سحب���ة 

االأ�سدقاء ولي�ض العك�ض.

13- ت�رصّفك خالل املر�ض: مل اأفهم 
جّي���داً مقول���ة اإن »الرج���ال جميعهم 

اأطف���ال حتى راأي���ُت رج���اًل مري�سًا«؛ 

فزكام �ست���وّي ب�سي���ط �ستجعله يبدو 

وكاأّنه مر����ضٌ ع�سال يفتك يف ج�سدِك، 

لت�سرت�س���ل يف التذّم���ر ط���وال اليوم 

ع���ن اآالملك املرح���ة وتطالب بالدالل 

واالهتمام الفائ�ض كطفل ر�سيع.

غ����ري  مبه����ارات  تباهي����ك   -14
اأ�سدقائك  اأم����ام  موجودة: ت�سرت�سل 

عن قدراتِك غري االعتيادّية؛ ك�سّياد 

ماه����ر، اأو تتباهى دوم����ًا مبهاراتِك 

الريا�سّي����ة املحرتف����ة، لنتفاج����ئ 

بالعك�ض متامًا وقت التجربة.

رمي اخلياط

تصرفات يفعلها الرجال.. وتكرهها النساء

ُي����رّص خبريو االإتيكيت عل���ى جتّنب االأم 

ا�سطح���اب اأوالده���ا اإىل �سال���ون التجميل 

الأ�سباب ع���دة، اأبرزها اأن الطف���ل �سيتن�ّسق 

روائ���ح امل�ستح����رصات الكيمائي���ة، كما اأن 

ال�سغ���ار يعتق���دون اأن ال�سال���ون م�ساحة 

خم�ّس�س���ة للع���ب، اإذ جتذبهم األ���وان طالء 

االأظافر ويلعبون به���ا فيك�رصونها، وهذا ما 

ي�سّتت انتباه ال�سيدات االأخريات والعامالت 

يف املرك���ز، لكن ميكن لالأّم ا�سطحاب ابنتها 

الواعي���ة اإىل ال�سالون، ورمب���ا ميكنها طالء 

اأظافرها باللون الذي يعجبها، كمكافاأة على 

�سلوكها اجلّيد، فهذا ُيفرحها وي�سعدها.

ويلفت خب���ريو االإتيكي���ت اإىل اأن قواعد 

ا�ستخ���دام الهات���ف تختلف بح�س���ب مراكز 

التجميل، فبع�سها يف�ّس���ل عدم ا�ستخدامها 

اإالّ يف ح���االت الط���وارئ، يف ح���ني ت�سمح 

مراكز اأخ���رى باإج���راء مكامل���ة �رصيعة اأو 

اإر�س���ال ر�سالة ق�سرية، الفت���ني اإىل اأن على 

امل���راأة اال�ستف�سار ع���ن القواعد املّتبعة يف 

�سالون التجمي���ل لناحية ا�ستخدام الهاتف، 

واإذا كانت تعلم م�سبق���ًا حاجتها اإىل اإجراء 

ات�سال والتوا�سل عر »الوات�ساب« مثاًل، اإذ 

من املف�ّسل اجللو�ض يف الزاوية اأو اأّي مكان 

حمايد اآخر، جتّنبًا الإزعاج الن�ساء االأخريات، 

خ�سو�س���ًا اأّن بع�ض الن�س���اء يق�سدن مراكز 

التجميل لال�سرتخاء.

وي�س���ّدد االخت�سا�سي���ون عل���ى �رصورة 

و�سول امل���راأة اإىل مركز التجميل يف املوعد 

املح���دَّد، اأو قبل املوعد بقليل، ومن املف�ّسل 

عدم التاأّخر اأب���داً، خ�سو�سًا اأّن ذلك قد يوؤّثر 

�سلب���ًا يف جدول العم���ل، وي�سّب���ب تاأخري 

الزبائن االآخرين، موؤكدين اأن على املراأة التي 

�ستتاأّخر عن موعدها ب�سبب حدوث طارئ ما، 

االت�سال م�سَبقًا بال�سالون لالعتذار وتاأجيل 

املوعد اإىل وقت اآخر.

اأما يف ح���ال دخلت امل���راأة اإىل �سالون 

التحية عليها،  التجميل، واألقت املوّظف���ات 

فعليها بالتايل عدم جتاهلهم، بل رّد التحية؛ 

حفاظًا على اللباقة العاّمة واآدابها.

واإذا ا�ستف����رصت اإح���دى املوّظف���ات عّما 

ميكنها القيام به لل�سيدة التي تنتظر دورها، 

على املراأة اأالّ ت���رّد بع�سبية وتهّجم، بل اأن 

تفهم اأّن املوّظفة تق���وم بواجباتها؛ �سمانًا 

حلُ�سن �سري العمل.

َفن%اإلتيكيت

لباقات صالون فن التجميل
الغ�سب: يف كثري من االأحيان 

اأبنائن���ا الأمر ال  نغ�سب عل���ى 

ي�ستحق الغ�س���ب، ويكون �سبب 

غ�سبن���ا كرثة �سغ���وط احلياة 

علين���ا، فينبغ���ي اأن نفرق بني 

�سغط احلي���اة علينا و�سغطنا 

على اأبنائنا، ف���ال يكون اأبناوؤنا 

متنف�سًا لنا من �سغط احلياة.

اال�ستهت���ار: ي�سته���رت بع�ض 

االآب���اء مب�ساع���ر االأبن���اء اأمام 

االأ�سدقاء واالأه���ل؛ كاأن يتحدث 

الوال���دان عن بول االبن بفرا�سه، 

اأو اأن���ه يعاين م���ن التاأتاأة يف 

النط���ق، وهذا يرتك اأث���راً �سلبيًا 

على نف�سية الطف���ل، وقد تزداد 

اأو يعان���د منتقمًا من  حالت���ه 

الف�سيحة.

التج�س����ض: ينبغي اأال نفت�ض 

اأو حقائبهم،  اأبنائنا  يف مالب�ض 

واالأف�س���ل اأن ن�ستاأذنه���م قب���ل 

التفتي�ض وال نلجاأ اإىل التج�س�ض 

عليهم، فاإن ذل���ك يدّمر العالقة 

الوالدية، ويعدم الثقة بينهما.

املراقب���ة: نراق���ب اأبناءن���ا 

كمراقبة الكامريات 24 �ساعة، ثم 

ن�ستكي م���ن �سعف �سخ�سيتهم 

اأو اأنه���م ال ي�سمع���ون كالمن���ا، 

نعطيه���م حرية  اأن  وال�س���واب 

وم�ساحة يتحرك���وا فيها بعيداً 

الوالدين ومراقبتهم،  اإ�رصاف  عن 

ليكونوا واثقني من اأنف�سهم.

االأبن���اء  ����رصب  ال����رصب: 

منه���م  والت�سف���ي  واالنتق���ام 

اأ�سل���وب مدّم���ر تربوي���ًا، وهذا 

النبوي، فقد قالت  الهدي  خالف 

ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 

»م���ا �رصب ر�سول اهلل �سيئًا قط 

بيده وال امراأة وال خادمًا، اإال اأن 

يجاهد يف �سبيل اهلل«.

كل  يف  الدائ���م  التدخ���ل 

تفا�سيل حياة اأبنائنا: كالتدخل 

ولعبهم..  وطعامهم  لبا�سهم  يف 

ذل���ك ي���وؤدي اإىل طف���ل �سعيف 

الثق���ة  مه���زوز  ال�سخ�سي���ة، 

بالنف����ض، وال�سواب اأن نعطيهم 

القرار،  واتخاذ  للحركة  م�ساحة 

مع االإ�رصاف والتوجيه عن ُبعد.

املبالغ���ة يف االهتم���ام: اأن 

نعطي لطفلنا الوحيد اأو امل�ساب 

مباَلغًا  اهتمام���ًا  مزمن  مبر�ض 

في���ه، فاإن ذلك ي���وؤدي اإىل مترُّد 

الطفل على والديه، حتى ي�سبح 

الطفل هو املتحّكم بوالديه.

التعوي�ض: بع�ض االآباء يريد 

اأن يحق���ق يف ابنه ما عجز عن 

حتقيق���ه يف �سغ���ره، ولو كان 

خالف رغبة االبن وقدراته، وهذا 

خطاأ كبري.

احلماي���ة: احلماي���ة الزائدة 

لالأبن���اء تنتج عنه���ا �سخ�سية 

ولي�ض  نا�سج���ة،  غ���ري  خائفة 

ل  لديه���ا طم���وح، وترف�ض حتمُّ

�سهل���ة  وتك���ون  امل�سوؤولي���ة، 

ال�سّي���ئ،  لل�سل���وك  االنح���راف 

وال�س���واب اأن نك���ون متوازنني 

ونحن نتعامل مع اأبنائنا.

أنـِت وطــفـــــلك

أخطاء تربوية نرتكبها مع أطفالنا )2/1(
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ت�سو����ض االأ�سن���ان ه���و مر�ض 

جرثوم���ي ي�سي���ب االأ�سنان، حيث 

تتغذى البكتريي���ا على ال�سكريات 

املوجودة يف الغذاء املتبقي على 

االأ�سنان، وتنتج عنها اأحما�ض تقوم 

بنخر املاده ال�سلبة يف ال�سن، تبداأ 

يف طبقة املينا فجوة �سغرية، واإذا 

ع البكترييا،  مل تعاَلج ي���زداد جتمُّ

وتزداد كمية احلام�ض، حتى ي�سل 

النخر اإىل العاج، وقد ي�ستمر تقدم 

النخر حتى ي�سل اإىل لّب ال�سن.

ُتعتر م�سكل���ة ت�سوُّ�ض االأ�سنان 

م���ن اأك���رث امل�س���اكل �سيوعًا بني 

االأ�سخا�ض، �س���واًء كانوا اأطفااًل اأم 

�سبان���ًا، اأو حتى كب���اراً يف ال�سن، 

ب�سبب قلة الوعي ال�سحي، وب�سبب 

ا�ستهان���ة البع�ض مبو�سوع نظافة 

االأ�سباب والوقاية من الت�سوُّ�ض.

ويف ال�ست���اء، يع���اين كثري من 

النا�ض من �سع���ف يف االأ�سنان، اأو 

من الت�سوُّ�ض، فق���درة اجل�سم على 

مقاوم���ة ظ���روف اجل���و واملناعة 

تقّل، نتيج���ة تقل�ض م�سام اجل�سم 

واجلي���وب الهوائية، والتي ت�سغط 

على مراكز احل����ض واالأع�ساب يف 

اجل�سم، وجتعله ي�سعر باأمل خفيف 

يف العظام واملفا�سل واالأ�سنان.

يف العم���وم، طبيع���ة الغ���ذاء 

الروتينات  عل���ى  يحت���وي  الذي 

والكال�سي���وم والف�سف���ور ت�ساع���د 

االأحما�ض  م�ست���وى  تقلي���ل  على 

عل���ى �سطح االأ�سن���ان، وبذلك يقّل 

احتمال االإ�سابة بالت�سو�ض، فكلما 

قلّ���ت كمية تن���اول ال�سكريات، قّل 

احتمالية حدوث الت�سوُّ�ض.

»الثبات« تق���ّدم لكم جمموعة 

من الطرق الهامة لوقاية اأ�سنانكم، 

ويف ف�سل ال�ستاء خ�سو�سًا:

1- تنظيف االأ�سنان بانتظام من 

دقيقتني اإىل ث���الث بعد كل وجبة، 

واالأهم قبل النوم وبعد اال�ستيقاظ 

م���ن النوم، م���ع ا�ستخ���دام خيط 

م و�سحّي  االأ�سنان الطبي، فهو معقَّ

اأكرث من عود تنظيف االأ�سنان.

2- تغي���ري فر�س���اة ومعج���ون 
االأ�سنان كل 3 اأو 4 �سهور.

3- ا�ستخ���دام معج���ون م�ساد 
اإليه  للح�سا�سية، وميك���ن التعرف 

من طبيبك اخلا�ض بعد الك�سف.

4- الفلوراي���د: ي�ساع���د الفلورايد 
على زي���ادة مقاومة االأ�سنان حلدوث 

الت�سو�ض.

اللعاب  اللعاب: يقوم  5- تاأثري 
بدور هام يف منع حدوث الت�سو�ض، 

وذل���ك مل���ا يحتويه م���ن عنا�رص 

وبع�ض  الكال�سي���وم  مث���ل  هامة، 

م�س���ادات البكتريي���ا، باالإ�ساف���ة 

اإىل اأنه قل���وي التاأثري؛ يعمل على 

معادل���ة االأحما����ض والتقليل من 

قدرتها على اإحداث الت�سو�ض، لذلك 

كلما زاد اإفراز اللعاب وقلّت درجة 

ُلُزوجته، قّل معّدل الت�سّو�ض.

6- زيارة طبيب اال�سنان باانتظام 
كل �ستة �سه���ور للك�سف عن نظافة 

االأ�سن���ان، والوقاية م���ن الت�سوُّ�ض، 

ومعاجلتها يف حال االإ�سابة.

االأطعم���ة  تن���اُول  تقلي���ل   -7
الباردة مثل »االآي�ض كرمي«.

8- �رصب املاء ب�سكل دوري، الأن 

املياه ت�ساع���د يف تن�سيط الدورة 

الدموية، وتزيل الروا�سب ال�رصيعة 

الت�سققات عن  االأ�سنان، وُتبعد  من 

منطقة ال�سفاه.

9- م�ساعفات الت�سو�ض: يحدث 
االأمل عندما يتجاوز الت�سو�ض طبقة 

امليناء اإىل طبق���ة العاج، ومن ثم 

يوؤدي اىل الته���اب الع�سب )اللب(، 

وظهور اخلرّاج، نتيجة موت وحتلُّل 

اللب.

4 - ا�ستهر يف التاريخ بتحويل الرتاب 
اإىل ذهب / اأبي�ض )باالجنليزية(

5 - ي�سغ���ط الإط���الق الن���ار / �سجر 
�سحراوي مثمر

6 - قْر�ض / بناء للمراقبة
7 - �سقيا / دولة جنوب �رصق اأفريقية

8 - يتحرك كاملوج / يحقق اإجنازا
9 - فيها طالبو العل���م وال�سهادات / 

مت�سابهان

10 - الذهب البني / بلد ا�سمها يعني 
بلد االأحرار

ع��م���ودي

1 - األوانه تظهر بعد املطر / يلغي
2 - حتليق يف ال�سماء / فاكهة لذيذة 

ق�رصها اأحمر وحباتها كاجلوهر

3 - مناف�ض وم�س���او يف االمكانات / 
اأغلى املعادن على االإطالق

4 - ب�سكل راأ�س���ي / اأنت طلبت االأكل 
ل�سعورك بحاجته

5 - واحد )باالجنليزي���ة( / اغتاب / 
مت�سابهان
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كاريكاتير

الذي  الذكاء  قدر  معرفة  نحاول  ما  كثرياً 

اأم دونه  نتمتع به؛ هل هو فوق املعدل العادي 

اأم ي�ساويه؟ ملعرفة ذلك، يعتمد كثريون على ما 

هناك  لكن  ال�سهرية،   »IQ« باختبارات  ُيعرف 

اختبار اأب�سط يقي�س معدل ذكائك، ويتاألف من 3 

اأ�سئلة ب�سيطة فقط.

 ،»CTR« اخت�ساراً  االختبار  ه��ذا  ُيدعى 

الأنه  الذكاء،  ملعدل  اختبار  اأق�رص  باأنه  وُيعرف 

يتاألف فقط من 3 اأ�سئلة ح�سابية ب�سيطة.

• االأ�سئلة الثالثة هي:
كرة  مع  م�رصب  ثمن  اإجمايل  كان  اإذا   -1
ي�ساوي 1.10 دوالر، وكان ثمن امل�رصب يزيد على 

ثمن الكرة مبقدار 1 دوالر، فكم يكون ثمن الكرة؟

5 دقائق  اآالت ت�ستغرق   5 لدينا  اإذا كان   -2
الإنتاج 5 قطع، فكم من الوقت ت�ستغرق 100 اآلة 

من نف�س النوع الإنتاج 100 قطعة؟

3- يوجد على �سطح بحرية زهرات »لوت�س«، 
ويف كل يوم يت�ساعف عدد الزهرات على �سطح 

البحرية، فاإن كان الزمن الذي حتتاج اإليه زهرات 

هو  كامال  البحرية  �سطح  لتغطية  »اللوت�س« 

48 يومًا، فكم يومًا حتتاج لتغطية ن�سف �سطح 
البحرية؟

االأ�سئلة  على  يجيبون  النا�س  من  كثري   •
ال�سابقة كاالآتي:

1- 0.10 دوالر ثمن الكرة.

 100 ل�سناعة  الالزم  الوقت  دقيقة  مئة   -2
قطعة بوا�سطة 100 اآلة.

زه��رات  حتتاج  يومًا  وع�رصون  اأربعة   -3
»اللوت�س« لتغطي ن�سف �سطح البحرية.

مع  فهي  �سبق،  كما  اإجاباتك  كانت  اإذا   •
االأ�سف خاطئة، واإليك التف�سري:

هي  االأول  ال�سوؤال  اإجابة  يف  الكرة  ثمن   -1
�سعر  اإن  يقول  ال�سوؤال  �سنتات(.   5( دوالر   0.05
امل�رصب والكرة معًا 1.10 دوالر، و�سعر امل�رصب 

يزيد على �سعر الكرة مبقدار 1 دوالر، فيكون �سعر 

 ،1.05 امل�رصب هو  و�سعر  دوالر،   0.05 الكرة هو 

وهو يزيد فعاًل على �سعر الكرة مبقدار 1 دوالر.

2- الزمن الالزم لتقوم 100 اآلة باإنتاج 100 
قطعة هو 5 دقائق، الأن الفر�سية تقول اإن 5 اآالت 

تنتج 5 قطع يف 5 دقائق، وبالتايل فاإن كل اآلة 

ما  واح��دة،  قطعة  الإنتاج  دقائق   5 اإىل  حتتاج 

يعني اأن 100 اآلة حتتاج الإنتاج 100 قطعة اإىل 

5 دقائق.
»اللوت�س«  زهرات  لتغطي  الالزم  الزمن   -3
ن�سف �سطح البحرية هو 47 يومًا ولي�س 24 يومًا. 

الفر�سية تقول اإن عدد الزهرات يت�ساعف يوميًا، 

�سطح  كامل  48 تغطي  اليوم  الزهرات يف  واإنها 

البحرية، ففي اليوم ال�سابق وهو اليوم 47 تكون 

يف  الأنها  البحرية،  �سطح  ن�سف  غّطت  الزهرات 

�سطح  كامل  وتغطي  �ستت�ساعف  التايل  اليوم 

البحرية.

أسئلة بسيطة تكشف معّدل ذكائك


