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السيد نصرالله في ذكرى الشهداء 
القادة: المقاومة في أعلى الجهوزية

انطالق التحالف الطرابلسي: 
ني ى زمن احتكار القرار السُّ

ّ
ول الحريري.. وخطاب الخيبة بعد غيبة
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ُعلم اأن م�شوؤواًل اأمنياً اأمريكياً مرموقاً زار لبنان ملدة 24 �شاعة، التقى 

له لدى الدولة  خاللها م�شوؤواًل اأمنياً لبنانياً رفيعاً، طالباً و�شاطته وتدخُّ

ال�شوري،  اأمنيني اعتقلهم اجلي�س  اأمريكيني  ال�شورية لالإفراج عن �شبعة 

كانوا يف عداد التنظيمات االإرهابية.

وُعلم اأن احلكومة ال�شورية مل ت�شر ال �شلباً وال اإيجاباً بهذا اخل�شو�س، 

كما اأنها مل ُتعط جواباً �شافياً حول ما اإذا كان هوؤالء معتقلني يف ال�شجون 

ال�شورية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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زيارة أميركية سرية للبنان

التصعيد الحريري.. ماذا تريد السعودية من لبنان؟

الميدان السوري ُيغرق حلف أعداء 
دمشق بمزيد من األزمات

ل قوات »التحالف« البري 
ّ
� تدخ

سيؤدي إلى حرب عالمية جديدة
� مصر تبتعد خطوات عن الهوس 
السعودي بإشغال المنطقة بالحروب
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هل تغامر تركيا 
بعملية انتحارية 

في سورية؟
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نظام »السريالية التوافقية«
كان امل�ش����هد �رسياليًا للغاي����ة يف جمل�س النواب 

اللبن����اين يوم االثنني يف الثامن من �ش����باط اجلاري، 

خالل اجلل�شة املفرت�ش����ة النتخاب رئي�س اجلمهورية 

اللبناني����ة، بناء عل����ى الدعوة اخلام�ش����ة والثالثني 

التي وجهها رئي�س جمل�����س النواب اللتئام الربملان، 

غاب املر�ش����حون وكتلهم، ومل يتاأّمن ن�شاب اجلل�شة 

املفرت�����س تع����داده 86 نائب����ًا.. ح�����رس املحام����ون 

واملتهمون، وغاب الق�ش����اة ع����ن املحكمة، فكان من 

الطبيعي تاأجيل اجلل�شة.

يف الواق����ع، عندم����ا ُيعرف ال�ش����بب يبطل العجب؛ 

فاالنتخاب����ات الرئا�ش����ية يف لبن����ان �ش����اأن خمتلف 

تاريخيًا عن اأ�ش����كال الدميقراطية املتعاَرف عليها يف 

العامل، اإذ مل ُينتخب رئي�س يف لبنان منذ اال�ش����تقالل 

حتت قبة الربملان اإال م����رة واحدة عام 1970؛ عندما 

تناف�س الرئي�ش����ان الراحالن �شليمان فرجنية واليا�س 

�رسكي�س، وفاز االأول بفارق �شوت واحد.

من قبل ومن بعد، كان الرئي�س ُينتخب يف اخلارج، 

ويجري الت�شويت ال�شكلي عليه داخل املجل�س، وكان 

اللبنانيون يعرفون ا�شم رئي�شهم قبل جل�شة االنتخاب، 

ويهنئونه �ش����لفا قبل اأن يعل����ن رئي�س املجل�س فوزه 

حتت قبة الربملان. هكذا انُتخب ب�شارة اخلوري وكميل 

�شمعون وفوؤاد �شهاب و�ش����ارل حلو واليا�س �رسكي�س 

وب�ش����ر واأم����ني اجلميل، ث����م رينه معو�����س واليا�س 

الهراوي واإميل حلود، وموؤخراً مي�شال �شليمان.

يعرف اللبنانيون جيداً، كبارهم و�ش����غارهم، هذه 

امل�ش����لَّمة، ومع ذلك ين����ادي ال�شيا�ش����يون بالتوافق 

والدميقراطي����ة يف اآن مع����ًا، لدرجة اخرتع����وا نظامًا 

�شيا�ش����يًا جديداً ا�ش����مه »الدميقراطي����ة التوافقية«، 

مع علمهم امل�ش����بق اأن التواف����ق والدميقراطية خطان 

متوازيان ال يلتقيان.

ين����دب اللبناني����ون حظهم الذي و�ش����عهم يف جلة 

نظام �شيا�شي لي�س له مثيل يف العامل؛ نظام ي�شتولد 

االأزمات �ش����بح م�شاء، ومع ذلك ُيهرعون اإىل �شناديق 

االقرتاع كلما حانت الفر�ش����ة لذل����ك، ويجددون لهذا 

النظام باأّمه واأبيه واأعمامه واأجداده..

هذه الوقائ����ع تفتح املجال اأم����ام ثابتة ال بد من 

االع����رتاف بها، وهي اأن نظامنا ال�شيا�ش����ي يف طريق 

م�ش����دود، وعبثًا البحث عن بلد يف ظ����ل هذا النظام. 

�شحيح اأن الد�شتور اللبناين الذي جنم عن هذا النظام 

هو كت����اب مفتوح على احلل، لكن الد�ش����تور يف واد، 

وال�شا�ش����ة يف واٍد اآخر، ولي�س �رساً اأن لبنان بعد ربع 

قرن على اتفاق الطائف ما يزال معلقًا يف منت�ش����ف 

البئر، بعد اأن ا�شتمراأت الطبقة ال�شيا�شية هذا الواقع.

مل يع����د ينفع ال�����رساخ وال العوي����ل، ولعلنا نظلم 

»ال�رسيالي����ة« اإذا ما رمينا به����ا واقعنا املزري.. هي 

يف اال�ش����ا�س نظري����ة فكرية »ف����وق واقعية« تغذي 

اخليال، لكنن����ا تخّطينا هذه النظري����ة اإىل ما »فوق 

ف����وق الواقعية«، واأغلب الظن اأننا يف ظل هذا النظام 

ذاهبون اإىل »ما بعد بعد ال�ش����وريالية«.. لعله نظام 

»ال�شوريالية التوافقية«.

وا�ضف عوا�ضة

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

حماوة القبالت يف بداية حفل البيال، 

واإن ت�شادفت مع »عيد الع�شاق«، اإال اأنها 

تناق�ش���ت مع الت�رسيحات وامل�شاجالت 

التي مل يجّف حربه���ا بعد بني الرئي�س 

�ش���عد احلريري وحلفائه، ال بل اأهل بيته 

خالل االأيام واالأ�شابيع املا�شية.. واإخراج 

اآذار«  اأقط���اب »14  النهاي���ة ب�ش���عود 

اإىل »خ�ش���بة امل�رسحي���ة«، مل يخطف 

اللبنانيني اإىل م�شهدية »جبال ال�شوان« 

وال�ش���موخ اللبناين، ف���ال البداية انطلت 

قة، وال  على اأح���د، وال النهاية كانت موفَّ

ن�س الكلمة جاء بحجم الغيبة الطويلة 

للرئي�س �شعد احلريري، الذي يعترب عدم 

ح�شور اجلل�شات عماًل غر د�شتوري من 

اخل�ش���وم، ويحلل لنف�شه االإقامة �شنوات 

»اآكل �ش���ارب نامي �شايح« على ح�شاب 

الدول���ة اللبنانية برات���ب نائب ورئي�س 

وزراء �شابق، باالإ�شافة اإىل املخ�ش�شات؛ 

 املرئي���ة منه���ا، وم���ا حت���ت الطاولة. 

وكم���ا كان���ت خ�ش���بة البي���ال حافلة 

الكلمة  م�ش���مون  ف���اإن  بامل�ش���هديات، 

 تكرر فيه �شيناريو ي�ش���تدعي التف�شيل:

اأواًل: اإطالل���ة الرئي�س احلريري من البيال 

مل تاأِت بجديد بعد هذه الغيبة، والالفت 

يف ثقافته ال�شيا�ش���ية اأنه �شواء اأطل من 

ال�ش���عودية اأو من لبنان، يبدو �شعوديًا 

»زيادة عن اللزوم«، وحامل لواء مملكة 

اللبنانيني  ويهاج���م  العم���ر«،  »طويل 

مم���ن يتحاملون عل���ى اململكة العربية 

ال�شعودية التي مل تبادرنا يومًا على حد 

قوله باأي اأذى وهي �شاحبة »املكرمات«، 

وهنا تكمن م�ش���كلته يف ع���دم اإمكانية 

عودت���ه اإىل ذاته اللبناني���ة، واإذا كانت 

م�شاحله اخلا�شة، �ش���واء يف ال�شعودية 

اأو لبنان، مرتبطة بالر�ش���ى ال�ش���عودي، 

ف���اإن اأكيا�س طح���ني »اأه���ل املكارم« 

 لي�ش���ت على عتبات بي���وت اللبنانيني.

ثانيًا: مقابل هذا الوالء لل�شعودية، �شدد 

يف اإطاللته، كما عادته، على اأن لبنان لن 

ي�شبح والية اإيرانية، فاإننا يف االإجابة ال 

جند اأ�ش���دق مما يكرره ال�ش���يد ن�رس اهلل 

وي�ش���ّدقه اللبنانيون وُتثبت���ه الوقائع؛ 

اأن حلفاء ال�ش���عودية يف لبنان هم رهن 

اإيران  االإمالءات ال�شعودية، بينما حلفاء 

»مُيل���ون« على اإيران ما هي م�ش���لحة 

لبنان واملقاومة، ومقارنة ب�ش���يطة بني 

اأداء اأي �ش���فر �شعودي يتواجد يف لبنان 

مع اأي �ش���فر اإيراين، ي���ربز الفارق بني 

من ال يع���رتف بلبنان كدولة م�ش���تقلة 

ذات �ش���يادة، وب���ني من يعت���ربه وطنًا 

كبراً رغم �ش���غر حجمه حّقق ما عجزت 

 عنه كل اأم���ة العرب، وي�ش���تحق الدعم.

ثالث���ًا: حمل���ت كلم���ة رئي����س »تيار 

امل�ش���تقبل« جمل���ة من التو�ش���يحات 

املتعلّقة باال�ش���تحقاق الرئا�شي، معلنًا 

قبول���ه بانتخاب اأي �رسي���ك يف الوطن 

لن�ش���األه:  والطائف..  القان���ون  يح���رتم 

ه  ماذا بقي من ميثاقية الطائف امل�ش���وَّ

اأ�ش���اًل، مادام هو �شخ�ش���يًا ل���و نف�س 

جيبه لت�ش���اقط منه ن���واب غالبتهم من 

ا�شتغالل  بحكم  م�ش���اَدرين  امل�شيحيني 

�شهادة »ال�شهيد« خالل �شنوات الرق�س 

على ال�رسي���ح، وطارت حق���وق �رسكاء 

يف الوطن جوائز تر�ش���ية م�شتمرة حتى 

الع���ام 2017، منعًا حلدوث فتنة �ُش���نية 

- �ش���يعية؟ وهنا مكمن ق���وة احلريري 

 ونومه على حرير حت���ى العام املذكور!

رابع���ًا: يف دعوت���ه الن���واب للنزول اإىل 

املجل����س وانتخاب رئي����س مادام هناك 

ثالثة مر�ش���حني )فرجنية وحلو وعون(، 

فهو ي���درك اأن و�ش���ول فرجنية ب�رسوط 

حريري���ة للعودة اإىل ال�رساي مدة �ش���ت 

�ش���نوات، اأمر مرفو�س �شوريًا، ومرفو�س 

لبنانيًا، اأواًل ب�شبب التوّرط يف التحري�س 

على دولة ج���ارة، وتزوي���د االإرهابيني 

املغلَّفة باحلفا�شات وعلب  باالأ�ش���لحة 

احلليب، وثانيًا ب�ش���بب موقف احلريري 

 - املطلوب �ش���عوديًا - بحق املقاومة.

واإذا كان تر�ش���يح النائ���ب هرني حلو ال 

يعدو كونه دعابة - مماحكة جنبالطية، 

فاإن تزكية العماد عون ممنوعة ممنوعة، 

الأنها تكرّ����س الهزمية القا�ش���ية حلركة 

»14 اآذار« وداعميه���ا االإقليم���ني، الذين 
العراق  �ش���واء يف  الهزائ���م،  اأثخنته���م 

اأو �ش���ورية اأو اليم���ن، ون���واب احلريري 

حاليًا جم���رد ودائع يف خزائن اململكة، 

 واأغلى من كل اأ�ش���لحتها مبواجهة اإيران.

خام�شًا واأخراً: اإذا كان الرئي�س احلريري 

يعترب اأن »احلريرية ال�شيا�شية« تعي�س 

يف �ش���مائر اللبنانيني كمدر�شة، ومادام 

اال�ش���تفتاء ال�ش���عبي ال ين����س علي���ه 

البع�س  اللبناين، ومادام حجم  الد�شتور 

انكفاأ م���ن ال�ش���احات اإىل القاعات، فها 

ه���ي االنتخابات البلدي���ة على االأبواب، 

و�ش���يقراأ الرئي�س احلري���ري يف نتائجها 

اأبن���اء عكار وال�ش���مال  اأ�ش���باب غياب 

وبروت والبقاع و�ش���يدا عن �ش���احات 

اال�شتعرا�شات و»خلع القم�شان«، بعد اأن 

انتفت ذريعة اأن تكون ال�شهادة »قمي�س 

عثمان«، و�ش���تكون اأ�ش���وات اللبنانيني 

وا�ش���حًة و�شاعقة يف �شناديق االقرتاع، 

متام���ًا كالعبارات الت���ي ُكتبت علنًا يف 

�شيدا على �شور الرئي�س »ال�شهيد«.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الرئي�س �سعد احلريري يلقي كلمته يف البيال

الحريري.. وخطاب الخيبة بعد غيبة

الالفت في ثقافة الحريري 
السياسية أنه سواء أطل من 
السعودية أو من لبنان.. يبدو 

سعوديًا »زيادة عن اللزوم«
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همسات

¡ الدولة.. و»املافيا«
ا�شتغرب املراقبون كيف وافق جمل�س الوزراء جمتمعًا 

عل���ى ترحيل النفايات، واعرت�ش���ت قلة م���ن الوزراء، 

وكيف قيل اإن االتفاق ح�شل مع �رسكة رو�شية، مبوافقة 

الدولة الرو�ش���ية، عرب وزارة البيئ���ة، ليتبنّي الحقًا اأن 

الدولة الرو�شية مل يخابرها اأحد، وال تعلم باملو�شوع 

اأ�شاًل! �شائلني: هل يعني ذلك اأن الدولة اللبنانية كانت 

تتوا�شل مع »مافيا«؟

¡ ال�شنيورة.. املت�شبب الرئي�شي
ج��زم منا���رو الرئي���س �س��عد احلري��ري داخ��ل »تيار 

امل�س��تقبل« ب��اأن الوقت ل��ن يطول حتى يجري الف�س��ل 

النهائ��ي م��ع الرئي���س ف��وؤاد ال�س��نيورة� ال��ذي يعت��ره 

دات ون�سوء مراكز قوى 
ّ
احلريري املت�سبب الرئي�سي لتمر

يف »التيار«.

¡ هل هو اعرتاف حريري؟
ت�ش���اءل اأحد النواب ال�ش���ابقني ممن اأُطلق عليهم ا�شم 

»العّتال���ة« اإبان �ش���ياغة اتفاق الطائ���ف، عن مغزى 

خماطبة الرئي�س �ش���عد احلريري ل�شمر جعجع ب�شاأن 

م�شاحلته مع العماد عون باأنك تاأخرت كثراً يا حكيم 

واأن���ك لو فعلتها منذ زمن بعيد كنت وّفرت الكثر على 

امل�شيحيني، ما اإذا كان هناك اعرتاف باأن املعارك التي 

خا�ش���ها جعجع �ش���د العماد عون عام 1989 ت�شببت 

باخت���الل ميزان الق���وى، وبالتايل كان اإع���الن اتفاق 

الطائف.. معترباً ذلك مبنزلة اعرتاف بخلل على م�شتوى 

التوازن الوطني الذي اأنتجه االتفاق.

¡ اإذا ُعرف ال�شبب..
جت��زم م�س��ادر طرابل�س��ية اأن ردة فع��ل الرئي���س �س��عد 

احلري��ري جتاه الوزير اأ�رف ريف��ي وقوله اإن موقفه ال 

ميّثله، لي�س ب�س��بب موقف��ه يف جمل�س الوزراء، اإمنا كان 

على خلفية ما منا للحريري باأن �سوره و�سور والده مّت 

متزيقه��ا يف منطقة باب الرم��ل يف طرابل�س على اأيدي 

موالني لريفي.

¡ فوائد قوم عند اآخرين م�شائب
اعترب اأحد الو�ش���طاء اأن امل�شكلة بني »حزب الكتائب« 

و»حزب القوات اللبنانية« ال���ذي ُولد من رحم االأول، 

باتت ت�شتحيل على احلل يف املدى املنظور، ال�شيما اإذا 

تعّمق التحالف بني »القوات« و»التيار الوطني احلر«، 

الأن ذلك �ش���ُيخرج »الكتائب« من املعادلة االنتخابية 

يف عدة دوائر، اإال اإذا تكرّم الطرفان مبقعد ما.

¡ وجهة نظر
ُن�س��ب اإىل م�س��وؤول حزب��ي ميين��ي قول��ه اإن��ه كان م��ن 

امل�ستح�َس��ن ال ب��ل م��ن االأف�س��ل حل��زب بعم��ر »ح��زب 

الكتائ��ب« اأن تتح��دث با�س��مه امراأة يف الي��وم العاملي 

للم��راأة يف اإح��دى دوائر االأمم املتح��دة، بدل اأن يتحدث 

رئي�س احلزب �سخ�سيًا، اإال اإذا كان النائب �سامي اجلمّيل 

م�س��وؤول مكتب املراأة يف احلزب اأي�س��ًا، ويعتر اأن »تلك 

ال�سبيبات م�س رح ي�سيلوا الزير من البري«.

¡ رف�س خمالفة القانون.. فليتحّمل
ا�شتغربت جهات بروتية فاعلة احلملة امل�شتعرة على 

رئي�س بلدية العا�ش���مة، واعتربت اأن ال�شبب يكمن يف 

رف����س متريرات خماِلفة للقان���ون، كون املخالفات مل 

تعد حُتتمل.

َبع ¡ خالفًا للمنهج املتَّ
�سخ�س��ية ي�س��ارية �س��ابقة، برتب��ة وزير ميين��ي حاليًا، 

و�س��فت حت��ركات �س��بابية باأنه��ا »طفولي��ة ي�س��ارية 

بناها، و�س��وفو وين انتهينا«، م��ع اأنه خالل مقابلة 
ّ
جر

معه موؤخ��راً اأبدى قناعة باأن الرتاك��م الكّمي يوؤدي اإىل 

تغي��ري نوعي، خالف��ًا ملنهجه احلايل ال��ذي ال يوؤمن اإال 

باملال طريقًا للتغيري.

¡ زيارات مثرة للريبة
ال حظت جه���ات معنية اأن نائبًا بات يرتدد كثراً على 

تركي���ا يف االآونة االأخرة، اإىل حد يث���ر الريبة، علمًا 

اأن لي����س لديه اأعمال هناك، وال اأمالك، ولي�س من هواة 

»�شّم الهوا«، ح�شب ما يتباهى به �شلوكيًا.

يف ذكرى �ش���هداء املقاومة القادة، حدد 

اأمني عام حزب اهلل ال�ش���يد ح�شن ن�رساهلل، 

البو�شلة باأن كل الطرق تقود اإىل فل�شطني، 

حمذراً من حماوالت بع�س االأنظمة العربية 

اإيج���اد التربي���رات للتعام���ل م���ع العدو 

»االإ�رسائيل���ي« ال���ذي ينتهك املقد�ش���ات 

ويرتك���ب املجازر على م���رّ تاريخه بحق 

الذي���ن  الفل�ش���طينيني  وبح���ق  الع���رب، 

يتعر�ش���ون يف كل حلظة اإىل املهانة على 

يد ال�شهاينة، ويدّن�ش���ون امل�شجد االأق�شى 

ويهددون���ه، ويحتلون احل���رم االإبراهيمي، 

مت�شائاًل: كيف يقبل عاقل من امل�شلمني اأن 

تقدَّم له الدولة العربية على اأنها �ش���ديق 

وح���اٍم، حمذراً من اأن الت�ش���الح مع العدو 

يعني ت�شييع فل�شطني واملقد�شات.

يف اإطاللته يف ذكرى القادة ال�ش���هداء، 

برز ال�ش���يد كقائد كبر �ش���احب دور فاعل 

وموؤثر يف �ش���ياغة املع���ادالت والوقائع 

يف ال����رساع املحت���دم يف املنطقة، فحّيد 

الذكرى عن التفا�ش���يل الداخلية اللبنانية 

اململة، ومل يتطرق اإىل الواقع ال�شيا�ش���ي، 

خ�شو�ش���ًا االنتخابات الرئا�شية، فهو كان 

منذ فرتة ق�شرة خ�ش�س اإطاللة كاملة لهذا 

ال�شاأن، ما يعني اأن ال معطيات جديدة يف 

املو�شوع الرئا�ش���ي، واأن مفاعيل  املوقف 

الذي اأعلنه يف حينه ما تزال قائمة، ولي�س 

هناك من حاجة اأو �رسورة الأي اإ�ش���افة اأو 

موقف جديد.

حدد ال�ش���يد ح�ش���ن ن�رساهلل بو�ش���وح 

ال لب����س فيه اأن احلرب على �ش���ورية هي 

ا�ش���تمرار وتكملة حلرب متوز يف مواجهة 

العدو »االإ�رسائيلي«، الذي يجهد وي�ش���عى 

مع االأمركي وال�ش���عودي والرتكي الإ�شقاط 

نظ���ام الرئي�س ب�ش���ار االأ�ش���د، الذي رف�س 

كل �رسوط االإذع���ان االأمركية والتهديدات 

واالإغ���راءات اخلليجي���ة، حا�ش���مًا االأم���ر 

بالوق���وف اإىل جان���ب �ش���ورية الوطني���ة 

والعروبية واملقاومة، بتاأكيده اأن »�شورية 

ه���ي عمود خيمة املقاومة«.. واإذ ك�رس هذا 

العامود �ش���يتلقى حم���ور املقاومة �رسبة 

قا�شية جداً.

اأمني عام حزب اهلل بدا وا�ش���حًا وواثقًا 

تف���وُّق حم���ور املقاوم���ة واملمانعة  من 

يف املي���دان، فطم���اأن اإىل تب���دل وتغي���ر 

يف موازين الق���وى جراء التق���دم النوعي 

امليداين يف حلب و�شمالها وجنوبها، ويف 

دير ال���زور والالذقية واجلنوب ال�ش���وري، 

وبالت���ايل ف���اإن امليدان ال�ش���وري يف ظل 

هذه التحوالت الع�ش���كرية النوعية اأجه�س 

االأحالم والتمنيات باإقامة الدولة اجلاهلية 

با�شم االإ�ش���الم، ما يعني ف�شل »القاعدة« 

بوجهيه���ا »داع�س« و»جبه���ة الن�رسة« 

من مت���دد م�رسوعها اإىل العراق و�ش���ورية 

ولبنان واالأردن وم�رس، ومعها اأي�شًا �شقوط 

امل����رسوع ال�ش���عودي الذي يتج���رع كاأ�س 

ف�ش���له واأحقاده، بيد اأن �شيد املقاومة كان 

وا�ش���حًا هن���ا بتاأكيد اأنه مل حت�ش���ل بعد 

الهزمي���ة الكاملة للم����رسوع اجلهنمي، بل 

ف�شل يف حتقيق اأي من غايته واأهدافه، وهو 

كان وا�شحًا يف ر�شالته اإىل الريا�س واأنقرة 

بتحذيره���ا من مغب���ة تورطهما يف تدخل 

ع�شكري مبا�رس، قد يقود اإىل حرب اإقليمية 

ك���ربى، ورمبا اإىل ح���رب عاملية، ما يعني 

اأنه �شيفتح الباب اأمام تغيرات �شاملة يف 

املنطقة، لن تكون ال�شعودية وتركيا بعيدة 

اأبداً عنها.

واأ�ش���ار �ش���يد املقاوم���ة اإىل اأن الدولة 

العربي���ة تعاطت م���ع االأحداث ال�ش���ورية 

كفر�شة لتغير النظام، الأن تل اأبيب تعترب 

تنظيمات »القاع���دة« و»جبهة الن�رسة« 

اأف�شل من نظام الرئي�س  و»داع�س« خياراً 

ب�ش���ار االأ�ش���د، الذي كان وما زال و�شيبقى 

من خ���الل موقع���ه يف حم���ور املقاومة، 

ي�ش���ّكل خطراً على امل�رسوع ال�ش���هيوين، 

وعلى م�ش���الح »اإ�رسائي���ل« يف املنطقة، 

ولذل���ك تتالقى امل�ش���الح واالأه���داف مع 

تركيا وال�ش���عودية باإف�ش���ال اأي حل يوؤدي 

اإىل بقاء الرئي�س االأ�ش���د ونظامه، حتى لو 

ح�شلت ت�ش���وية اأو م�شاحلة وطنية، ولهذا 

هم ي�ش���عون �رسوطًا ويرفعون ال�ش���قوف 

الت���ي مل تعد مقبولة حتى عند االأمركيني 

واالأوربيني، بب�شاطة فهوؤالء ال مانع لديهم 

با�شتمرار احلرب يف �شورية الأن اأي م�شاحلة 

�شتكون خطراً عليهم.

واإذا كان »االإ�رسائيلي���ون« قد �ش���لموا 

اأنه ال ميكن ا�ش���قاط االأ�شد، فلذلك يطرحون 

تق�شيم �شورية، وهذا ما مل ولن يح�شل.

اأم���ني ع���ام حزب اهلل ال�ش���يد ح�ش���ن 

ن�رساهلل كان وا�شحًا متامًا يف ذكرى القادة 

ال�شهداء؛ باأن املقاومة يف اأعلى جهوزيتها، 

واأفهم الع���دو »االإ�رسائيلي« اأن حزب اهلل 

لن يغم����س عينيه بتاتًا ع���ن احلدود مع 

فل�شطني املحتلة، واأن ان�شغاله باحلرب يف 

�شورية لن يكون اأبداً على ح�شاب موا�شلة 

تعزيز جهوزية املقاومة للت�شدي و�شد اأي 

عدوان، وحتويله اإىل فر�شة عظيمة لتحقيق 

انت�شار تاريخي، فاملقاومة كما اأكد ال�شيد 

اأ�ش���بحت متلك ق���درات دفاعية وهجومية 

جديدة، من �شاأنها اأن ُتلحق الهزمية بالعدو 

يف اأي ح���رب مقبلة، لكنه ا�ش���تبعد وقوع 

احلرب الأن العدو لن يقدم عليها اإال اإذا تاأكد 

اأنه قادر على حتقيق انت�ش���ار �رسيع، وهو 

يدرك اأنه ال ي�شتطيع فعل ذلك.

�شعيد عيتاين
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التصعيد الحريري.. ماذا تريد السعودية من لبنان؟
بالرغم م����ن ال�ضجي����ج اللبناين 

والتلّه����ي  املت�ضاع����د،  الداخل����ي 

بالرئا�ضيات، و�رصف الكثري من احلرب 

على مو�ضوع الرئا�ض����ة واإح�ضائيات 

غّب الطلب، يبق����ى امل�رصح احلقيقي 

لكل ما ميكن اأن يح�ض����ل يف املنطقة 

الرئا�ض����ي  ال�ض����غور  ونتائج  ولبنان 

مرتبطًا مبا �ضيح�ضل يف معركة حلب 

الكربى، التي ميكن اأن يقال اإن نتيجتها 

�ضرت�ضم بحق خريطة املنطقة ال�رصق 

اأو�ض����طية، وخرائط النف����وذ العاملية 

فيها.

لع����ل ع����ودة الرئي�����س احلريري، 

واإعالن����ه عن نّيته البق����اء يف لبنان 

مدة طويلة، وال�ض����هام الت����ي اأطلقها 

على حزب اهلل يف ذكرى اغتيال والده، 

تن����درج جميعها يف احل����رب الكربى 

القائم����ة يف املنطق����ة ويف ال�ض����مال 

ال�ض����وري، والت����ي تدرك ال�ض����عودية 

وتركي����ا جي����داً اأن نتائجها �ضرت�ض����م 

معامل احلل ال�ضوري برّمته.

اإيران،  خالل احلرب القائم����ة مع 

حتر�س ال�ض����عودية عل����ى اأوراقها يف 

لبن����ان، وحتاول - م����ن خالل املتاح 

لبناني����ًا - اأن ُتبقي اجلبهة اللبنانية 

م�ضتعلة ال�ضتخدامها يف تلك احلرب، 

متامًا كما يف اليمن و�ضورية والعراق 

ق����راءة  والنف����ط و�ض����واها، وميك����ن 

 كجزء من ت�ضعيد 
ّ
الت�ض����عيد احلريري

�ض����عودي ممتد من حدود باب املندب 

جنوبًا حتى احلدود الرتكية �ض����مااًل، 

والذي يتجلى يف:

اإطالق تدريبات »رعد ال�ض����مال«، 

والت����ي اأعلنت ال�ض����عودية اأن جنوداً 

من ع�رصين جي�ض����ًا من بلدان عربية 

واإ�ض����المية �ضوف ي�ض����اركون يف تلك 

التدريب����ات، اإ�ض����افة اإىل ق����وات درع 

اجلزيرة. ولع����ل اختيار منطقة »حفر 

الباطن« �ضمال �رصق اململكة، القريبة 

من احلدود العراقي����ة واالأردنية معًا، 

ت�ض����ي ب����اأن الريا�س تريد اأن تر�ض����ل 

ر�ض����ائل قريبة وبعيدة امل����دى باأنها 

م�ضتعدة للحرب، وال تخ�ضى املنازلة 

يف كال البلدي����ن، ولديها من احللفاء 

مبا ميّكنها من االنت�ضار.

����ل  التهدي����دات ال�ض����عودية بتدخُّ

برّي يف �ض����ورية، واإعالن اأن اململكة 

نقلت طائ����رات اإىل قاع����دة اجنرليك 

الرتكية متهيداً حلرب برّية �ضتقوم بها 

تركيا وال�ض����عودية حتت �ض����تار قتال 

»داع�����س«، بينما هي يف احلقيقة رّد 

على تبدل موازين القوى امليدانية يف 

امل�ضلحني  وانهيار  ال�ض����وري  ال�ضمال 

فيها.

هذه التهديدات ال�ضعودية تاأتي يف 

وقت ك�ضفت حرب اليمن �ضعف اجلي�س 

ال�ض����عودي عموم����ًا، وع����دم امتالكه 

اخل����ربة الكافية لالنت�ض����ار يف حرب 

برّية، واأنه امتلك فقط تفوقًا ع�ضكريًا 

جويًا على اليمنيني، لكن هذا التفوق 

اجلّوي يف اليم����ن ال يقاَرن مبا ميلكه 

الرو�س من �ضالح جّوي ا�ضتطاعوا من 

خالله فر�س �ضيطرتهم وتفّوقهم حتى 

على نظرائهم االأوروبيني فوق �ضورية.

يف الواقع، ف����اإن حرب اليمن تلك 

اأن اململكة خ����الل تاريخها  ك�ض����فت 

مل تنِبِ جي�ض����ًا �ض����عوديًا قوي����ًا، اإما 

التكالها على االتفاقيات املعقودة مع 

االأمريكيني حلفظ اأمن اململكة، اأو الأن 

االأ�رصة احلاكمة خ�ض����يت من اأن يتكرر 

معها �ض����يناريو االنقالبات الع�ضكرية 

التي ح�ض����لت يف العامل العربي يف 

منت�ضف القرن املا�ضي، بعدما قامت 

اجليو�س بت�ضلُّم ال�ض����لطة يف كل من 

م�رص والعراق و�ض����ورية وليبيا، فكان 

القرار بتاأ�ض����ي�س جي�س يقوم بحماية 

االأ�����رصة املالكة، وال يتمت����ع بالقوة 

الكافية للمراهنة على االنقالب عليها.

اأما يف لبنان، فتدرك ال�ض����عودية 

جيداً اأن خ�ض����ارتها يف �ضورية �ضرتتّد 

�ض����لبًا على حلفائها يف لبنان، لكنها 

يف الوقت نف�ضه متيّقنة من اأن موازين 

الق����وى اللبنانية، وع����دم قدرة طرف 

لبناين - مهم����ا عظمت قوته - على 

اإلغاء دور االأطراف االأخرى، باالإ�ضافة 

اإىل الرتتيبات الد�ضتورية التي اأر�ضتها 

ال�ض����عودية بنف�ض����ها من خالل اتفاق 

الطائف، ال ت�ضمح باإلغاء دورها ب�ضكل 

كام����ل، حتى لو خ�����رصت ميدانيًا يف 

�ضورية. لذلك، تهدف اململكة اإىل اإبقاء 

فتي����ل التوتر قائم����ًا يف لبنان، لكي 

تبقي ال�ضاحة اللبنانية �ضاحة �ضغط 

عل����ى حزب اهلل وم����ن ورائ����ه اإيران، 

باالإ�ض����افة اإىل حماولة مللمة �ضفوف 

حلفائها، واإجباره����م على عدم فرط 

حتالفهم، بالرغم من كل ما ح�ضل من 

ت�ض����ّدعات يف �ضفوف »14 اآذار« بعد 

تفاهم احلريري - فرجنية.

واإىل اأن يحني اأوان الت�ض����وية يف 

�ض����ورية، والتي لن تاأتي اإال بانك�ضار 

ع�ض����كري الأحد الطرفني املت�ضارعني 

- ويبدو لغاية االآن اأنه �ض����يكون من 

ن�ضيب تركيا وال�ض����عودية - �ضتبقى 

ال�ض����احة اللبنانية عر�ضة للت�ضخني 

ال�ضيا�ض����ي الكالمي امل�ضبوط، والذي 

لن يق����دم ول����ن يوؤّخ����ر يف النتائج 

الرئا�ض����ية، وال يف االأحجام، وال على 

ال�ض����كل اخلارجي لكل م����ن »8 و14 

اآذار«، املمنوَعنينْ من االنفراط بقرارات 

اإقليمية.

ليلى نقوال

قرار �صعودي بعدم فرط حتالف »14 اأذار«.. بالرغم من كل الت�صدعات

ني ى زمن احتكار القرار السُّ
ّ
انطالق التحالف الطرابلسي: ول

مل يعد باإمكان الرئي�س �ض���عد احلريري وراعيه 

ني اإىل حيث يريدان، كذلك  ذ ال�ضارع ال�ضُّ االإقليمي اأخنْ

مل يعد بو�ض���ع االأول احت���كار متثيل هذا ال�ض���ارع، 

فاإذا كانت عودته وبق���اوؤه راهنًا يف البلد جاء باأمر 

نة �ض���د املقاومة، فحتمًا  �ض���عودي لتاأليب اأهل ال�ضُّ

مل يكتب ملهتمه النجاح، ح�ض���ب ما توؤكد م�ض���ادر 

�ضيا�ضية يف قوى الثامن من اآذار، تعترب اأنه يف حال 

جنح زعيم »التيار االأزرق« يف مللمة بيته الداخلي، 

يكون حقق »اإجنازاً«.

اأبرز ما يوؤ�رص اإىل نهاية زمن اال�ضتئثار بالطائفة 

���نية، هو والدة ائتالف بني الثالوث الطرابل�ضي:  ال�ضُّ

الرئي����س جنيب ميقات���ي والنائب حممد ال�ض���فدي 

والوزير ال�ضابق في�ضل كرامي، وبالتاأكيد هذا املولود 

اجلديد �ضيت�ض���دى الأي مغامرة حريرية تاأخذ البالد 

اإىل املجهول، خ�ضو�ضًا بعد ف�ضل امل�رصوع ال�ضعودي 

يف �ضورية واليمن.

ويف ال�ضياق، ترّجح م�ضادر طرابل�ضية اأال يدخل 

التحالف املذكور يف مواجهة مع »تيار امل�ضتقبل«، 

اإال اإذا انته���ج زعيمه �ضيا�ض���يًة ُت�ض���هم يف تعميق 

االنق�ض���ام الداخلي، اأو يف حال حاول م�ضادرة القرار 

ني، لكن فات االأوان. ال�ضُّ

وتلفت امل�ض���ادر اإىل اأن االأيام املقبلة �ض���ُتظهر 

م���ا اإذا كانت الغاية احلقيقية لع���ودة احلريري هي 

مواجه���ة املقاوم���ة يف لبن���ان، بعد انت�ض���اراتها 

امليداني���ة املتتالي���ة يف اجل���ارة االأق���رب، وتقهقر 

امل�رصوع املعادي لها يف املنطقة، و�ضتت�ضح االأمور 

���نية الفاعلة  بعد انعقاد اجتماع خمتلف القوى ال�ضُّ

منت�ض���ف االأ�ض���بوع املقبل يف دار الفتوى، وبرعاية 

مفتي اجلمهورية ال�ض���يخ عبد اللطي���ف دريان، يف 

حماول���ة لتقريب وجه���ات النظر بني ه���ذه القوى، 

واخل���روج بروؤى م�ض���رتكة للتعاطي م���ع التطورات 

���نة يف لبنان،  االإقليمي���ة، مبا يحفظ وحدة اأهل ال�ضُّ

واحرتام حق االختالف فيما بينهم.

وتك�ضف امل�ض���ادر اأن هذا االجتماع املرتقب مت 

االتفاق على انعقاده نتيجة توافق م�رصي - �ضعودي 

وتقاطع بينهما، فالريا�س ت�ضعى اإىل تعزيز ح�ضورها 

يف لبنان، ا�ضتعداداً الأي ت�ض���عيد اإقليمي، والقاهرة 

بدوره���ا حتاول اأن تع���ود اإىل تادية دورها االإقليمي 

عرب البوابة اللبنانية، بعد انقطاع دام خم�ضة اأعوام.

وتوؤكد اأن يف حال كان لدى احلريري حر�س على 

ني، ف�ضيظهر ذلك من خالل حماولته  وحدة ال�ضف ال�ضُّ

اإيجاد جوامع م�ضرتكة مع باقي مكونات هذا ال�ضف، 

تكف���ل احلفاظ عل���ى وحدت���ه، واإذا كان عازمًا على 

���نية اإىل مواجه���ة مع املقاومة، اأو  دفع الطائفة ال�ضُّ

حماولة م�ض���ادرة قرارها، ف�ضيلقى رف�ضًا لهذا النهج 

من التحالف الطرابل�ضي و�ضواه، كالوزير ال�ضابق عبد 

الرحيم مراد، والنائب ال�ض���ابق اأ�ضامة �ضعد، اللذين 

لديهما كل احلر�س على العالقات مع الدول العربية، 

ويف مقدمها اململكة العربية ال�ضعودية، ويف الوقت 

عينه عدم ن�ض���ب العداء لل�رصكاء يف الوطن وللدول 

ال�ضديقة، ويف طليعتها اإيران.

وتاأمل امل�ض���ادر من اجله���ات اللبنانية التي 

توّرط���ت باالأزمة ال�ض���ورية اأن تعيد ح�ض���اباتها، 

وتعم���ل عل���ى االنخراط يف ت�ض���وية م���ع فريق 

املقاوم���ة يف �ض���بيل حماية لبنان، بعد ف�ض���ل 

مراهنات هذه اجلهات على تغيري الو�ضع االإقليمي 

وانعكا�ض���ه على الو�ض���ع الداخلي، وبالتايل اإىل 

الكف عن بّث االإ�ضاعات عن احتمال وقوع حوادث 

اأمني���ة يف لبنان ال�ض���مايل و�ض���واه، علّها بذلك 

تدفع فريق املقاومة اإىل التفاو�س حتت ال�ض���غط، 

بذريعة تداُرك ه���ذه »احلوادث«، وحماولة مترير 

اإجراء انتخابات رئا�ضية حتافظ اجلهات املذكورة 

من خاللها على ح�ض���ورها يف ال�ض���لطة اأي�ض���ًا. 

وتختم امل�ضادر بالقول: »لقد بات من املحتوم اأن 

جتربة الرئي�س مي�ض���ال �ضليمان لن تتكرر، فعبثًا 

حتاولون«.

ح�ضان احل�ضن

السعودية تحرص على 
»أوراقها« في لبنان.. وتحاول 

إبقاء الجبهة اللبنانية 
مشتعلة الستخدامها في 

حربها ضد إيران
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التي ُن�رصت  ال�ض���ورة  قد تكون 

عل���ى موق���ع »واال« الع���ربي، عن 

م�ض���افحة حميمة بني وزير احلرب 

واالأمري  ال�ضهيوين مو�ض���ي يعالون، 

ال�ض���عودي ترك���ي الفي�ض���ل؛ رئي�س 

اال�ضتخبارات ال�ضعودية ال�ضابق، يف 

موؤمتر ميونيخ ال���دويل لالأمن، فيها 

اأك���ر من معنى، خ�ضو�ض���ًا اأن رجل 

االأمن ال�ض���عودي هذا �ض���بق له يف 

الع���ام 2010 اأن �ض���افح نائب وزير 

داين  ال�ض���هيوين  الكي���ان  خارجية 

اأيالون يف منا�ضبة م�ضابهة للواقعة 

اجلديدة، وهي م�ضاركتهما يف موؤمتر 

حول »االأمن يف ال�رصق االأو�ضط«.

واإذا م���ا عرفن���ا حج���م وواقع 

التن�ضيق ال�ضعودي - »االإ�رصائيلي« 

- الرتكي، تت�ض���ح الكثري من جوانب 

االأمور املخفية يف ال�رصاع املحتدم 

يف املنطقة، خ�ضو�ضًا يف �ضورية.

فعلى امل�ض���توى ال�ضعودي، ثمة 

تن�ض���يق ا�ض���تخباراتي مع تل اأبيب، 

وهناك �ض���فقات �رصي���ة مذهلة عن 

عالقة جتارية يف جمال االأ�ض���لحة، 

تتن���اول قناب���ل ذكي���ة، وطائ���رات 

من دون طي���ار، ومعدات ع�ض���كرية 

ح�ضا�ضة، وب�ض���كل عام تن�ضيق على 

اأكر من �ضعيد ا�ضرتاتيجي.

اأم���ا اأردوغ���ان فق���د تهّي���اأ له 

م���ع تابع���ه اأحم���د داود اأوغلو اأنه 

اخلليف���ة اجلدي���د ال���ذي �ض���ُيتوَّج 

عل���ى عر����س املنطقة، فم���ع بداية 

»اخلري���ف العرب���ي« اندفع جاحمًا 

يف رهانه على »االإخوان امل�ضلمني« 

لالإم�ض���اك يف القاهرة ودم�ضق، ومع 

اغت�ض���اب »االإخوان« لل�ض���لطة يف 

م�رص بع���د ث���روة 25 يناي���ر، منت 

اأح���الم االإمرباطورية يف عقل الرجل 

املري�س، واأطلق �رصخته الكربى �ضد 

اأنه �ضيحقق رغبته  �ض���ورية، واأعلن 

يف ال�ض���الة يف امل�ض���جد االأم���وي، 

لكن م���ع انهيار �ض���لطة »االإخوان« 

يف اأر�س الكنانة، و�ض���مود �ض���ورية 

ومقاومتها امل�رصوع التلمودي، كانت 

والدة نيو »انك�ض���ارية« املتج�ضدة 

ب�»داع�س« على يد القابلة الرتكية، 

بغطاء اأمريكي، ومتويل بائعي الكاز 

العربي، خ�ضو�ضًا ال�ضعودية، فاعتقد 

اأردوغان اأن طري���ق »اخلالفة« ُفتح 

له اإىل بغداد ودم�ضق.

ال�ض���عودية املاأزومة اقت�ضاديًا 

باإغراق  النفطي���ة  لعبته���ا  بفع���ل 

ال�ضيا�ض���ية  واأزماته���ا  االأ�ض���واق 

الداخلية  اخلالفات  بفعل  املتاأججة 

بني اأفخاد االأ����رصة احلاكمة، بحيث 

ي�ض���ف دبلوما�ض���ي اأمريك���ي عمل 

طوي���اًل يف بالد احلج���از وجند اأنها 

كاجلمر حت���ت الرماد، ال يعرف متى 

تهب ن�ضمة ريح فيطري الرماد ويظهر 

اجلم���ر لهيب���ًا ال يع���رف كيف يتم 

اإخماده، ال�ضيما اأن من مُي�ضك بامللف 

وبوزارتي  ال�ض���عودي  االقت�ض���ادي 

الدف���اع واخلارجي���ة �ض���اب متهور 

وجم���وح، ه���و حممد بن �ض���لمان، 

انخ���رط يف مغامرات كربى يتابعها 

مبزيد من التهور والتخبط، واالندفاع 

يف تو�ض���يع رقعة التوترات داخليًا 

وخارجيًا، يف نف�س الوقت الذي تريد 

اأجنحة من العائل���ة احلاكمة غرقه 

مع والده امللك املري�س وامتداداتهما 

يف رمال االأزمات امل�ضتعلة.

يف اخلال�ض���ة، اأثبتت التطورات 

لة الأن  اأن مملك���ة الرمال غ���ري موؤهَّ

تبدو دول���ة عظمى يف االإقليم، وغري 

ق���ادرة على �ض���ن احل���روب وتغيري 

اأنظمة، فدّبت ال�ض���وت على حلفائها 

وجريانها اخلليجيني، �ضواء بالتهديد 

املبا����رص، اأو بالرتغيب مب�ض���اركتها 

يف حروبه���ا املدمرة، وامتد �ض���وت 

فا�ضتعملت  البعيد،  اإىل  ا�ض���تغاثتها 

كل اأ�ض���اليب الرتغيب والرتهيب مع 

وباك�ض���تان  والكويتيني  االإماراتيني 

وال�ضودان واثيوبيا، وارترييا، وحتى 

ال�ض���ومال وجيبوتي، ودائم���ًا واأبداً 

اأمدوه���ا ب�رصكة  الذين  االأمريكي���ني 

واالأمن،  واالغتياالت  والقتل  االإرهاب 

»بالك ووتر« الت���ي تعمل باإ�رصاف 

وتوجيه مبا�رص من وكالة املخابرات 

املركزية االأمريكية »C.I.A«، فلقيت 

هذه ال�رصكة �رصبات قاتلة يف اليمن، 

واأر�ض���لت وحدات منها اإىل �ض���ورية 

ما زال العديد م���ن اأفرادها يقاتلون 

يف �ض���فوف »داع�س« و»الن�رصة« 

و»االإخوان«.

اأم���ام االنت�ض���ارات املتتالي���ة 

للجي�س ال�ضوري يف االأ�ضابيع االأخرية 

ال�ض���وريني،  واجلنوب  ال�ض���مال  يف 

اأعداء دم�ضق  اأيقن حلف  والغوطتني، 

اأنه غري ق���ادر على اإ�ض���قاط الدولة 

الوطني���ة ال�ض���ورية، بع���د خم����س 

�ض���نوات اإال ثالثة اأ�ض���ابيع من هذه 

احلرب القذرة التي ت�ضتهدف �ضورية 

تاريخًا وح�ض���ارة وعراقة وحا�رصاً 

وم�ضتقباًل، خ�ضو�ض���ًا اأن االنهيارات 

املتالحقة يف املجموعات االإرهابية 

مل تنفع معها كل املقويات االأمريكية 

والرتكية،  واخلليجية  وال�ض���هيونية 

فلم يب���َق اأمامهم �ض���وى اإطالة اأمد 

احلرب، مبختلف االأ�ض���كال والو�ضائل 

التي متّيزت موؤخراً بارتفاع ال�ضجيج 

ال�ض���عودي - الرتك���ي ع���ن التدخل 

الع�ض���كري املبا�رص من خالل توفري 

150 األ���ف مقاتل ُيح�ض���دون بتمويل 
�ض���عودي ملهاجم���ة �ض���ورية، حتت 

عنوان »مقاتلة داع����س«، ويف هذا 

كذب���ة كبرية، الأن وج���ود »داع�س« 

وانبعاثها مل يعد يخفى على اأحد.

اإذاً، ثمة حقيقة، وهي اأن الريا�س 

واأنق���رة واالإدارة االأمريكي���ة، ومعهم 

وحلفهم،  ال�ضهيوين،  الكيان  بالطبع 

يراهن���ون على الوق���ت، لكن امليدان 

وحده هو من يحدد النتائج والوقائع، 

فاجلي�س ال�ضوري وحلفاوؤه يتقدمون 

ب�ضكل متالحق نحو احلدود الرتكية، 

اأردوغان  �ضيجد »ال�ض���لطان«  وهنا 

نف�ض���ه اأمام وقائ���ع داخلية تركية 

جديدة، رمبا �ضي�ضتفيق على »جبهة 

حترير لواء ا�ض���كندرون« الذي يطلق 

عليه »هاتاي«، مرتافقًا مع مزيد من 

االنق�ضامات الداخلية الرتكية، وهنا: 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ض���ة  �ض���تبقى  هل 

الرتكية التي ق�ض���ق�س »ال�ضلطان« 

امل�ضتقبل  اليدين؟  مكتوفة  اأجنحتها 

القري���ب وحده من يجيب، على واقع 

�ض���لطة انك�ض���ارية باتت عبئًا على 

�ضعبها وعلى حلفائها.

اأما �ضعوديًا، فمن يزرع الريح لن 

يح�ضد اإال العا�ض���فة، فكيف اإذا كان 

حال ال�ض���لطة فاقدة االآن للرا�ضدين؟ 

ثمة جمه���ول ينتظر مملك���ة الرمال 

التي باتت عبئ���ًا على اأهلها، وعلى 

حماته���ا اأي�ض���ًا.. لنتاب���ع الوقائع 

امليدانية التي �ضتعطي اجلواب..

اأحمد زين الدين

دبابة �صورية تدك معاقل امل�صلحني يف ريف دير الزور

¡ مبادرة للتطبيع.. بثوب جديدالميدان السوري ُيغرق حلف أعداء دمشق بمزيد من األزمات
ك�ضف م�ضوؤول يف وزارة اخلارجية »االإ�رصائيلية« 

اأن ات�ض���االت وحتركات �رصية بداأت منذ �ض���تة 

�ض���هور اأدت اإىل اتفاق »اإ�رصائيلي« - �ضعودي 

على اإع���ادة طرح املب���ادرة العربية لل�ض���الم 

بث���وب جديد؛ تخلو من االإ�ض���ارة اىل الق�ض���ية 

الفل�ضطينية، لكنها �ض���تكون الغطاء حلل متفق 

عليه بني ت���ل اأبيب والريا�س، مبينًا اأن من قاد 

هذه التحركات هم اأمراء �ضعوديون، وم�ضوؤولون 

يف وزارة اخلارجي���ة »االإ�رصائيلي���ة«، ومكتب 

رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو. وقال امل�ضوؤول 

»االإ�رصائيلي« اإن املبادرة »املنقَّحة« اجلديدة 

تتلخ�س يف البدء الفوري بالتطبيع ال�ضامل بني 

الدول العربية و»اإ�رصائيل«، ومن ثم ميكن النظر 

يف املطال���ب الفل�ض���طينية، اأي تطبيع عربي - 

»اإ�رصائيلي« بغطاء فل�ضطني، م�ضرياً اإىل اأن هذه 

املبادرة �ض���ُتطرح يف القمة العربية املقبلة، اأو 

ع�ضية افتتاحها، وهي القمة التي طلبت الريا�س 

من املغرب تاأجيلها اإىل �ضهر ني�ضان املقبل.

¡ طريان »اإ�رصائيلي« يف ال�ضعودية
قال �سابط �س��عودي رفيع امل�ستوى، اإن طائرات 

حربي��ة »اإ�رسائيلي��ة« حّطت الأ�س��بوع املا�س��ي 

يف مط��ارات ع�س��كرية �س��عودية، �س��بقها حتليق 

طائرات ا�س��تطالع، مو�س��حًا اأن هذا التطور جاء 

بع��د و�س��ول وف��د ع�سك��ري واأمن��ي »اإ�رسائيلي« 

اإىل الريا���ض قادمًا من دول��ة الإمارات العربية. 

واعترب امل�سدر اأن هذه اخلطوة ومنح »اإ�رسائيل« 

ح��ق ا�ستخ��دام الأرا�س��ي والأج��واء ال�سعودي��ة، 

ه��و من ب��اب تاأكيد عم��ق العالقة بني ت��ل اأبيب 

املج��ال  يف  املتق��دم  وتعاونهم��ا  والريا���ض، 

ال�ستخب��اري، وما تقدم��ه »اإ�رسائيل« لل�سعودية 

م��ن اأ�سلحة وذخائر ملوا�سل��ة احلرب يف �سورية 

والعراق واليمن.

¡ رو�ضيا تر�ضد طائرات اأملانية 
يف �ضورية

قال قائد مركز العمليات اجلوية يف وزارة الدفاع 

االأملانية، اللواء يواخي���م وندرالك، اإن مقاتالت 

»�ض���و - 35« الرو�ض���ية تقوم بر�ض���د طائرات 

االأملانية م���ن ط���راز »تورنادو«  اال�ض���تطالع 

اأثن���اء حتليقها يف االأج���واء ال�ض���ورية. ولفت 

ون���درالك اإىل اأن املقاتالت الرو�ض���ية ال حتاول 

اعرتا����س الطائرات االأملاني���ة اأو اإجبارها على 

مغادرة االأجواء ال�ض���ورية، وا�ضفًا ت�رصفها باأنه 

ل حتى االآن اأي حادثة  »حمرتف«، كونه مل ت�ضجَّ

حتر�س يف االأجواء ال�ضورية. كما و�ضف وندرالك 

اأعمال القوات اجلوية والف�ضائية الرو�ضية باأنها 

»ا�ضتعرا�س �ضيا�ض���ي« يدل على اأن الطائرات 

الرو�ض���ية تعمل يف االأجواء ال�ض���ورية باإذن من 

ال�ض���لطات ال�ض���ورية، خالفًا لق���وات التحالف 

الغربية برئا�ض���ة الواليات املتحدة، كا�ضفًا اأن 

طائرات اال�ض���تطالع االأملانية »تورنادو« نفذت 

حتى االآن 88 طلعة ا�ضتطالعية.

¡ تزايد القلق الرو�ضي من امل�ضاكل 
االقت�ضادية

اأ�سار مركز »فت�سيوم« للدرا�سات الجتماعية اإىل 

تراج��ع خ��وف املواطنني الرو�ض من امل�س��كالت 

الدولية، ويف الوقت نف�سه تزايد قلقهم بخ�سو�ض 

الداخلي��ة،  والنزاع��ات  القت�س��ادية  امل�س��اكل 

واجلرمي��ة. وذك��ر املرك��ز اأن التوت��ر ال��دويل ما 

يزال كال�س��ابق يحتل املرتبة الأوىل يف »ترتيب 

املخاوف«، ف�67٪ من الرو�ض اليوم يعتربون اأن 

النزاعات واملواجهات امل�سلحة بني الدول باتت 

واقعًا، ويرى اخلرباء اأن هذه املوؤ�رسات تدل على 

اأن املواطن الرو�س��ي بات ي�سدق، واإىل حد كبري، 

احتمال وقوع هذه امل�سكلة اأو تلك.

هل ستبقى المؤسسة 
العسكرية التركية مكتوفة 

اليدين في حال صّمم 
أردوغان على التهّور؟
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اأحدثت التطورات الع�س���كرية الأخرية 

يف �س���ورية اإرب���اكًا لأم���ريكا وحلفائها، 

وحتديداً ال�س���عودية، وذلك بعد النت�سار 

ال�سرتاتيجي الذي حققه اجلي�ش ال�سوري 

وحلف���اوؤه بالتع���اون م���ع رو�س���يا يف 

حمافظ���ة حلب، وه���و الآن عل���ى اأبواب 

حترير املدينة بعد ف�سل الق�سم ال�سمايل 

من املحافظة عن ق�سمها اجلنوبي، اإ�سافة 

اإىل تق���دُّم الأكراد و�س���يطرتهم على مطار 

منغ، الأم���ر الذي �سي�س���ّهل على اجلي�ش 

ال�س���وري ا�س���تعادة اع���زاز، واإغالق هذه 

املنطق���ة احلدودية م���ع تركيا، بحيث ل 

يعود اأمام »داع�ش« و»الن�رصة« هام�ش 

كبري من احلركة، م���ا خال بع�ش الأرياف 

يف املحافظ���ات، ووجوده���م يف اإدل���ب 

والرق���ة ودير ال���زور، ويف بع�ش مناطق 

اجلنوب ال�سوري التي �سعف نفوذهم فيها 

بعد �سيطرة اجلي�ش ال�سوري على منطقة 

ال�س���يخ م�س���كني، وقطع الطريق الدويل 

عليهم، والذي ي�سلهم بالريف الدم�سقي.

هذا الواقع امليداين اأ�س���عف معار�سة 

الريا�ش ومن ورائها ال�س���عودية؛ الداعم 

الأ�س���ا�ش للتكفرييني، والتي مل ت�س���تطع 

الق�س���اء على النظام واإ�س���قاط الرئي�ش، 

بعدما اأ�س���بح اأم���راً بعي���د املنال على 

اأثر انت�س���ارات اجلي�ش ال�سوري الأخرية، 

فحاول���ت جاه���دة تعطيل املفاو�س���ات 

التي بداأت يف جنيف، وعلّقتها معار�س���ة 

الريا�ش بحجة ا�س���تمرار الهجمات ومنع 

ة.  دخول امل�ساعدات اإىل املناطق املحا�رصرَ

دعت الأمم املتحدة معار�سة الريا�ش 

ومعار�سة رو�س���يا والنظام اإىل ا�ستئناف 

املفاو�س���ات بتاريخ 25 �س���باط اجلاري، 

بت�س���جيع من اأم���ريكا الت���ي ترغب يف 

ا�ستمرارها، مع علمها باأنها لن ت�سل اإىل 

نتائ���ج اإيجابي���ة، لأن املطلوب يف هذه 

املرحلة ا�ستمرار املفاو�سات، وال�ستفادة 

من الوقت ال�سائع، عّل اأمريكا ت�ستطيع من 

خاللها اإح���داث تقدُّم ميداين على الأر�ش 

التفاو�سي،  موقعها  لتح�س���ني  ال�سورية، 

فقامت بجملة من الإجراءات، اأبرزها:

دع���وة وزي���ر الدف���اع الأمريكي يف 

اجتم���اع وزراء دف���اع حل���ف »الناتو«، 

احلل���ف لالن�س���مام اإىل التحالف الدويل 

ملحارب���ة الإرهاب، والإ����رصاع يف تنفيذ 

برنامج »الدفاع والردع يف القرن ال�21« 

لردع رو�سيا.

قول ك���ريي يف اجتم���اع املجموعة 

الدولية اإن وا�س���نطن تق���رتب من حلظة 

رز تقدمًا  حا�سمة يف �س���ورية، فاإما اأن حتحُ

باجتاه وقف للنار، اأو تبداأ التحرك باجتاه 

خطة لعمليات ع�سكرية جديدة.

الدخول  ���ث يف تبّني م����رصوع  الرتيُّ

ال���ري للجي�ش ال�س���عودي ال���ذي حمله 

وزير الدفاع حممد بن �سلمان للمجموعة 

الدولية لدعم �س���ورية، واكتف���اء اأمريكا 

بطلب زيادة الدعم والإمكانيات للق�س���اء 

على »داع�ش«.

تاأكيد اأع�ساء »التحالف« على اأهمية 

تقوي�ش مركزي لقوة »داع�ش« يف الرقة 

واملو�س���ل، وموا�سلة ا�س���تهداف بنيتها 

التحتية الأ�سا�س���ية، مبا يف ذلك قدراتها 

املالية. 

الدميقراطي  ل�»احل���زب  اأمريكا  تبّني 

الكردي«، ودعم���ه يف حماربة »داع�ش« 

يف منطقة الرقة، واحللول مكانها.

ت�رصيحات وزي���ر اخلارجية الأمريكي 

جون كريي حول ال�س���تعداد لبدء عملية 

برّية يف �س���ورية يف حال مل ت�رص الأمور 

كما هو خمطط لها.

الإج���راءات  ه���ذه  بع����ش  اأث���ارت 

الرو�س���ي  الوزراء  رئي�ش  والت�رصيح���ات 

دمي���رتي ميدفيديف، الذي حّذر من اندلع 

ح���رب عاملي���ة وتعطي���ل املفاو�س���ات 

ل قوات اأجنبية فى  ال�سورية يف حال تدخُّ

احلرب ب�س���ورية، فهل �ستقدم اأمريكا على 

العمليات الع�سكرية من خالل »الناتو«، 

اأم اأنها �س���تذهب اإىل خي���ار اإدخال قوات 

برّي���ة ل�»التحال���ف الإ�س���المي« م���ن 

اأجل ط���رد »داع�ش« م���ن املناطق التي 

يحتلها، لتح�س���ني موقعها التفاو�سي، اأم 

اأنها �س���تكتفي بالغارات اجلوية التي مل 

توؤدِّ غر�س���ها، ب�س���بب عجز املعار�سات 

»املعتدلة« عن مواجهة »داع�ش«؟ وهل 

�س���تقبل رو�س���يا بالدخول الري لرتكيا 

وال�س���عودية اللتني تعمالن على اإ�سقاط 

النظ���ام وتدعمان الإرهاب التكفريي لهذه 

الغاية؟

تهدف رو�س���يا من عملها الع�س���كري 

اإىل حمارب���ة الإرهاب التكف���ريي، ودعم 

نظام الرئي�ش ب�س���ار الأ�سد، والو�سول اإىل 

ت�سوية �سيا�س���ية، ول تريد اأن تدخل يف 

حرب جدي���دة مع اأم���ريكا، وهي جاهزة 

لأي تن�س���يق ع�س���كري معه���ا ملحاربة 

الإرهاب التكفريي، واإن اقت�سى ذلك دخول 

ق���وات برية من ال�س���عودية و»التحالف 

الإ�س���المي« حتت مظلة اأمريكا، لكنها لن 

تقبل حتت اأي ذريعة باأي عمل ع�س���كري 

من دون تن�س���يق م�س���بق معها، ولو اأدى 

ذلك اإىل حرب جديدة.

هاين قا�سم

اجلزائر، بل���د مليون ون�س���ف مليون 

�س���هيد، تعلن بني وقت واآخر عن اكت�ساف 

خلي���ة اأو خالي���ا اإرهابي���ة تنتم���ي اإىل 

»القاعدة«، وموؤخراً بات يعلن عن انتماء 

بع�ش اخلاليا اإىل تنظيم »داع�ش«.

يف تون�ش، تتك�س���ف بني اأ�سبوع واآخر 

خالي���ا اإرهابية هنا وهن���اك، وبات يقلق 

اجلميع ما ي�سمى »رو�سات دينية« تنبت 

كالفط���ر خارج اأط���ر الأنظمة التون�س���ية 

املرعية الإج���راء، ت�رصف عليها جمعيات 

لة من اخلارج،  ت�س���ري املعلومات اأنها مموَّ

خ�سو�سًا من اململكة العربية ال�سعودية.

ودائم���ًا دائم���ًا تبق���ى يف الواجه���ة 

ليبيا، التي انه���ارت دولتها بعد القذايف، 

وتتقا�س���مها ملي�سيات م�س���لحة، بع�سها 

تنتم���ي اإىل »القاع���دة«، وبع�س���ها اإىل 

»داع����ش«، وبع�س���ها قام بحك���م الأمر 

الواقع املاأ�ساوي يف الأحياء، اأو يف القرى، 

وبعد اأخ���ذ ورّد ومماطلة ا�س���تمرت نحو 

ثالثة اأ�س���هر، خرجت اإىل الليبيني حكومة 

جديدة اأحُطلق عليها ا�سم »حكومة الوفاق 

الوطني«، لكن هذه احلكومة التي يراأ�سها 

فاي���ز ال����رصاج مل تتلم����ش طريقها بعد 

لالإقالع، لأن هناك برملان يف طرق متّنع 

عن الت�س���ويت على ه���ذه احلكومة، رغم 

ال�سغوط الدولية لعتماد هذه احلكومة.

الليبي���ة  املعمع���ة  ه���ذه  و�س���ط 

�سيا�س���يًا وع�سكريًا، كان املحيط الليبي 

يحّذر م���ن اأي تدخل ع�س���كري يف البلد 

املنك���وب، فجدد الرئي����ش امل�رصي عبد 

الفتاح ال�سي�س���ي رف�ش القاهرة التدخل 

ب���دوا  يحُ مل  الليبي���ني  لأن  الع�س���كري، 

بو�س���وح راأيه���م يف ه���ذا املجال، ويف 

خال�س���ة هذا املوقف، ف���اإن ذلك يعني 

اأن م����رص عاج���زة عن التدخ���ل جلملة 

اأ�س���باب، اأبرزها: اأنها مل تتمكن بعد من 

لع���ب دورها القيادي والريادي يف الأمن 

القومي العرب���ي، يف وقت تبدو منهمكة 

والتطرف  الإره���اب  موج���ة  مبواجه���ة 

الداخلي املدعومة من الريا�ش والدوحة، 

ل قوات »التحالف« البري سيؤدي إلى حرب عالمية جديدة
ّ

تدخ

مصر تبتعد خطوات عن الهوس السعودي بإشغال المنطقة بالحروب

المطلوب أميركيًا في هذه 
المرحلة استمرار المفاوضات 

العبثية لالستفادة من 
الوقت الضائع

رو�سيا لن تقبل باأي عمل ع�سكري من دون تن�سيق م�سبق معها

لقاءات »حماس« 
و»فتح« في الدوحة 

من دون »دوخة«

ريِّ الفل�سطينيون بني  فيما لو خحُ

ثالثة؛ بيع الأوهام و�رصاء الوقت، 

اأو اإدارة النق�سام، اأو التفاق بني 

»حما�����ش« و»فت����ح«، فاملنطق 

والوطنية الفل�س����طينية ومن دون 

نقا�ش تذهب نح����و خيار التفاق 

بني احلركتني، وال�سبب ب�سيط جداً، 

وهو اأن من اكتوى بنار النق�س����ام 

ودفع الأثمان الباهظة هو ال�سعب 

الفل�س����طيني، لكن التم�ّسك بخيار 

التف����اق والتواف����ق ل يعني باأي 

اأن �س����عبنا  حال م����ن الأح����وال 

ومن قبله الف�س����ائل والنُّخب غري 

مقتنعني اأن هناك جدية يف اإنهاء 

النق�س����ام وحتقيق امل�ساحلة من 

ل الطرفني، اأو اأنهم متوّج�س����ني  قبرَ

قلوبهم  على  اأياديهم  وي�س����عون 

لكرثة التفاق����ات والدول الراعية 

لها، واأ�سمح لنف�سي بالقول اإن من 

داخل احلركتني من هو غري مقتنع 

ب����اأن يرى الدخ����ان الأبي�ش لتلك 

طريق  على  يت�س����اعد  امل�ساحلة 

دفن النق�سام اإىل غري رجعة.

���ن تاب���ع لق���اءات الدوحة  مرَ

الأخرية بني »حما�ش« و»فتح«، 

���ب الذي تناقلته  والبيان املقت�سرَ

و�س���ائل الإع���الم، يتو�ّس���ل اإىل 

اأن���ه لي�ش هناك �س���يء جدي قد 

خرج به املجتمع���ون، اإلّ اإذا هم 

تعّم���دوا الأمر بهذه الطريقة، لكن 

ا�س���تخدام البيان لعبارة التفاق 

عل���ى »ت�س���ور عمل���ي لآليات 

امل�س���احلة  لتفاقيات  وخطوات 

�س���يتم تداوله والتوافق عليه من 

املوؤ�س�س���ات القيادية للحركتني، 

ويف اإط���ار الوطن مع الف�س���ائل 

الوطني���ة لياأخذ  وال�سخ�س���يات 

م�س���اره اإىل التطبي���ق العمل���ي 

اأو�سل ر�سالة غري  على الأر�ش«، 

اإيجابية باأن الطرفني قد ف�سال يف 

ل اإىل �س���يء جدي، ناهيك  التو�سُّ

ع���ن اأن ال�س���جالت ال�سيا�س���ية 

والإعالمي���ة واإن خف���ت ن�س���بيًا 

بينهما اإلّ اأنها مل تتوقف.

واإذا كان���ت لق���اءات الدوحة، 

الت���ي نتمن���ى له���ا األّ تك���ون 

»دوخة«، ت�س���ري ب�سكل اإيجابي، 

الذي  ال�س���جال احل���اد  فلم���اذا 

�س���هده املوؤمت���ر ال���ذي نّظم���ه 

للدرا�س���ات  الزيتون���ة  »مرك���ز 

وال�ست�سارات« يف 11 من اجلاري 

حتت عنوان »ق�س���ية فل�سطني.. 

تقييم ل�سرتاتيجي 2015 - تقدير 

ا�س���رتاتيجي 2016« يف بريوت، 

خالل النقا�س���ات بني د. مو�سى 

ا�س���تيه،  وحممد  م���رزوق  اأب���و 

على خلفية حتمي���ل اأبو مرزوق 

امل�س���احلة  تعطيل  م�س���وؤولية 

ال�سيد حممود  ال�س���لطة  لرئي�ش 

عبا����ش، الأمر الذي دفع ا�س���تيه 

للرد عليه بحدة بادية، ا�ستدعت 

ل بع�ش احل�سور للعمل على  تدخُّ

التهدئة بينهما؟

رامز م�سطفى
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الرئي�ش الرتك���ي رجب طيب  يعي����ش 

اأردوغان حلظات انهي���ار حلمه التاريخي 

احلديثة«،  الرتكي���ة  »اخلالف���ة  ب���ولدة 

ول���و جزئي���ًا يف العامل العرب���ي وبع�ش 

ال���دول الإ�س���المية، بالتعاون م���ع العدو 

»الإ�رصائيل���ي« وحل���ف »النات���و«، بعد 

خم�ش �س���نوات من التخريب يف ما ي�سمى 

»الربيع العربي«، وبعد و�س���ول اأردوغان 

اإىل م�س���ارف »اخلالفة« واإعالن مرحلتها 

التجربي���ة باإعالن »دول���ة اخلالفة« عر 

»داع�ش« كب���ّث جتريب���ي كمرحلة اأوىل، 

متّهد مل�س���ادرة »خالفة داع�ش«، وتغيري 

ا�سمها ل�»اخلالفة العثمانية« اأو »اخلالفة 

الرتكية احلديثة«.

ل ي�س���تطيع الثنائي اأردوغان - اأوغلو 

ت�س���ديق الواقع وتقبُّل اخل�سارة والهزمية 

و�س���ياع احللم - ال�رصاب، فا�ستفاقا على 

انت�س���ارات الدول���ة ال�س���ورية وحلفائها، 

والبدء يف حلب وريفها ل�سرتجاع ال�سيادة 

والأمن، ومل تنفعهما جماعاتهما التكفريية 

املتوح�س���ة يف حتقيق »ال�رصق الأو�س���ط 

اجلديد«، فاأ�س���يبا بالرتب���اك والنفعال 

حتى اجلن���ون واملقامرة باأم���ن املنطقة، 

لكن ابتداء من زعزعة اأمن بالدهما القومي 

على الأرا�سي الرتكية، وحول حدودها يف 

�س���ورية والعراق، وفتح���ا اأبوابهما لربيع 

اأ�س���ود يف داخل تركيا؛ على امل�س���تويات 

وفق  والقت�س���ادية  والأمنية  ال�سيا�س���ية 

الآتي:

1- لق���د ع���اد اأردوغ���ان اإىل حلف���ه 
ال�س���رتاتيجي مع الع���دو »الإ�رصائيلي« 

وح�س���نه الدافىء بعد م�رصحية �س���فينة 

»مرمرة«، والتي و�سع �رصوطًا لتجاوزها 

والع���ودة اإىل العالق���ات الطبيعي���ة مع 

كم���ة  »اإ�رصائي���ل«، وكان���ت خدع���ة حمحُ

للح�سول على تاأ�س���رية دخول ل�»الربيع 

العرب���ي«، وجل���ذب حرك���ة »حما�ش« 

حتدي���داً، وق���د جن���ح جزئي���ًا، لكنه بعد 

خ�س���ارته يف �سورية وم�رص عاد اإىل بيته 

ع عن �رصوطه  »الإ�رصائيلي« القدمي، وتراجرَ

الكاذبة.

2- ا�س���تفزّ اأردوغان الأكراد يف تركيا 
و�س���ورية، فاأنهى الهدنة معهم يف تركيا، 

واجلماع���ات  ب�»داع����ش«  وا�س���تعان 

التكفريي���ة يف �س���ورية للق�س���اء عليهم، 

لكن رعاي���ة الدولة ال�س���ورية وحلفائها 

لهم، ودفاعهم عن اأنف�س���هم، اأنقذا الأكراد 

يف �س���ورية، وا�س���تطاعوا تهدي���د الأتراك 

اأنف�س���هم برعاية رو�سية مبا�رصة  وفر�ش 

كط���رف مفاو�ش �س���من »املعار�س���ات 

ال�س���ورية«، مع تفّوق على »معار�س���ة 

الريا����ش« وغريها؛ باأنه���م ميلكون ورقة 

ميدانية قوية وح�سا�س���ة يف مثلث تركيا 

- �س���ورية - العراق، تهدد وحدة الأرا�سي 

الرتكي���ة يف حال تن�س���يقهم مع »حزب 

العم���ال الكرد�س���تاين« يف تركيا، والذي 

يحت�س���نه 20 مليون كردي تركي، والذين 

تعر�سوا ملجازر على اأيدي اجلي�ش الرتكي 

وحكوماته املتعاقبة ومازالت حتى الآن.

3- امل�س���كلة الأ�س���واأ تتمثل يف فتح 
الرئي����ش الرتكي اأبواب تركيا اأمام جحافل 

التكفريي���ني م���ن »داع����ش« واأخواته���ا، 

وتقدمي الرعاية واحلماية وال�ست�سفاء لهم 

باإ�رصاف املخابرات الرتكية، ما �سيف�س���ح 

���نة الأتراك  املج���ال اأمامه���م لتلقيح ال�سُّ

بالأفكار التكفريية، ولو باحلد الأدنى الذي 

ي�س���مح لهم بزعزعة ال�س���ياحة والنظام 

الرتكي بحجة »تطبيق ال�رصيعة«.

اخلطاب املذهبي لأردوغان منذ خم�ش 

�س���نوات اأيقظ العلوي���ني الأتراك، وحا�رص 

العلمانية ل�س���الح الع�س���بية املذهبية، 

ل  ويف حال ارتكب اأردوغان خطيئة التدخُّ

الع�س���كري الري يف �س���ورية بحجة قتال 

احلدود  ف�س���تنهار  والأك���راد،  »داع����ش« 

املزّورة، و�س���يعود البح���ث من جديد يف 

ق�سية لواء الإ�س���كندرون ال�سوري املحتل، 

وه���ذا ما لفت النظر اإلي���ه وزير اخلارجية 

الرتكي الأ�س���بق ي�سار ياكي�ش، مما �سيهدد 

تركي���ا بالتق�س���يم قبل تق�س���يم �س���ورية 

والعراق، وميكن اأن يتم تفتيت تركيا وبقاء 

دين دون تق�سيم. �سورية والعراق موحَّ

4- اخلط���اأ الرتكي باإ�س���قاط الطائرة 
الرو�س���ية اأدى اإىل تقيي���د حرك���ة الأتراك 

يف �س���ورية، وقطع خط���وط الإمداد على 

امل�س���لحني، والأهم ما تعرّ�ست له تركيا 

من عقوبات رو�س���ية اقت�سادية و�سيا�سية، 

اأهمها منع ال�س���ياح الرو����ش من زيارتها، 

وتقييد حركة التجارة البينية، ما اأ�س���اب 

القت�ساد الرتكي بخ�سائر كبرية مل تعّو�سه 

جت���ارة النفط امل�رصوق م���ن »داع�ش« اأو 

»اأكراد البارازاين« يف �سمال العراق.

5- تعي����ش تركيا اأ�س���واأ م���اأزق يف 
العدالة والتنمية«، حتى  تاريخ »حزب 

و�س���ل الأمر باأردوغان للطلب من اأمريكا 

الختيار بني تركيا والأكراد!

6- لقد حّمل اأردوغان الإدارة الأمريكية 
م�س���وؤولية الدماء التي �سالت يف »الربيع 

العربي« يف حلظة جنون وغ�سب وخيبة 

اأمل، بعدم���ا تقّدمت ال�س���عودية و�رصقت 

من يديه اأوراق »املعار�س���ات ال�سورية«، 

هي  الريا����ش«  »معار�س���ة  واأ�س���بحت 

املمثل الر�سمي ل�»املعار�سة«، واأ�سبحت 

»معار�سة ا�سطنبول« تابعة ويف ال�سفوف 

اخللفية، ومل يربح اأردوغان �سوى �رصقات 

م�س���انع حلب واأموال النازحني ال�سوريني 

للتجارة باآلمهم وم�ساعداتهم.

هل يعود اأردوغان من �س���ورية بخّفي 

حنني، اأم يق���وم بعملي���ة انتحارية على 

طريقة »داع�ش« ويفجر نف�سه يف املنطقة؟

الثابت اأن اأردوغان اأ�س���يب باخل�سارة 

والهزمية.. فهل يتّم اإنقاذ اجلي�ش وال�سعب 

الرتك���ي م���ن مغامراته، اأم تغ���رق تركيا 

بالدماء؟

د. ن�سيب حطيط

أردوغان فتح أبواب تركيا 
أمام »داعش«.. ما سيفسح 
في المجال لتلقيح مواطنيه 

باألفكار التكفيرية

تركيا تعي�ش اأ�سواأ ماأزق يف تاريخ »حزب العدالة والتنمية«

هل تغامر تركيا بعملية انتحارية في سورية؟
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بع�س���ها علنًا، وبع�س���ها �رصاً، فالدوحة 

وع���ر »جزيرتها« ل تخفي �رصورها من 

كل عملية اإرهابي���ة تطال اأر�ش الكنانة، 

والريا����ش تدعم �رصاً ح���ركات الإرهاب، 

وحتديداً »الداع�س���ي« منه���ا، فيتالقون 

بذل���ك مع العدو ال�س���هيوين، الذي يبقى 

عنده املهمة الأ�سا�سية حتقيق »النبوؤة« 

التلمودي���ة بخراب دم�س���ق ودمار م�رص، 

حتى ل يقوم للعرب قائمة.

ال�سعودية التي �سارت منهكة اقت�ساديًا 

جراء مغامراتها، وب�س���بب هو�ش قيادتها 

باحلروب امل�س���تعرة يف املنطقة العربية، 

من اليمن التي تدخل حرب جارتها بائعة 

ال���كاز الكرى عليها م���ع »حلفها« الذي 

�سنعته ل�سنة الكاملة دون اأن حتقق ن�رصاً 

على ال�س���عب اجلائع واحل���ايف، فرتيد اأن 

تو�س���ع اإطار حروبها، فتنفخ نف�سها وتبداأ 

مناوراتها يف حفر الباطن من اأجل التدخل 

الع�سكري يف �سورية، بالت�سامن والتكافل 

م���ع حليفها اجلدي���د - اللدود رجب طيب 

اأردوغان، فيت�س���ع ماأزقها ويزداد تخبطها 

وهو�س���ها وجنونه���ا بحثًا ع���ن اأي ن�رص 

معنوي.

هنا، يجد ال�سي�س���ي نف�س���ه م�س���طراً 

لالبتعاد خطوات عن اجلنون ال�س���عودي، 

لغي رئي�ش وزرائه زي���ارة كانت مقرّرة  فيحُ

للريا�ش، ويعل���ن وزير خارجيته اأن احلل 

ال�سيا�س���ي ه���و الأمثل لالأزمة ال�س���ورية، 

فيقرتب بذلك يف معار�سته للمعركة الرية 

يف �سورية من موقف مو�سكو، ما يعني اأن 

اجلنون اخلليجي �سي�سعر الأو�ساع اأكرث يف 

الداخل امل�رصي، وبالتايل فاإننا �سن�س���هد 

املزيد من العمليات الإرهابية يف العري�ش 

و�س���مال �س���يناء، يف حماولة منه جللب 

القاه���رة اإىل »بيت الطاع���ة« اخلليجي، 

رة عن  مع ت�رصيب ر�س���ائل �رصية اأو م�س���فَّ

احتمال وقف امل�س���اعدات املالية مل�رص، 

خ�سو�س���ًا اأنه ح�س���ب تخطي���ط »الفيلد 

مار�سال« حممد بن �سلمان، اأن على م�رص 

امل�س���اركة باأكرث من خم�س���ني األف جندي 

و�س���ابط م�رصي يف معركته �س���د الدولة 

الوطنية ال�س���ورية، اأي ثلث القوة املقررة 

للم�س���اركة يف حرب اجلنون ال�س���عودية، 

كما يعني اأنه �سي�س���عل مزيداً من املعارك 

يف ليبيا و�سوًل اإىل احلدود امل�رصية.. فهل 

تقراأ القاهرة الر�سالة جيداً؟

حممد �سهاب
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زار الأم���ن العام ل�»حرك���ة الأمة« 

ال�س���يخ د. عب���د النا����ر جربي، �س���فري 

اجلمهوري���ة العربية ال�س���ورية يف لبنان 

د. عل���ي عبد الكرمي يف مقر ال�س���فارة يف 

ال���ريزة، حيث قدم التع���ازي بوفاة والدة 

الرئي�س د. ب�س���ار الأ�س���د، ومت البحث يف 

اآخ���ر التطورات على ال�س���احتن العربية 

والدولية.

وبعد اللق���اء اأكد ال�س���يخ جربي اأن 

الق�س���ايا والأزمات يف منطقتنا العربية 

والإ�سالمية ل تعاَلج بالنزاعات واحلروب، 

بل من خالل التق���ارب بن الدول وتعزيز 

ال�س���هيو- فالع���دو  بينه���ا،  التع���اون 

اإىل ����رب  اأمريكي وحلف���اوؤه ي�س���عون 

النعرات بن �س���عوب  ال�س���تقرار واإثارة 

اأمتن���ا، وم���ا املجموع���ات الإجرامية يف 

�سورية واملنطقة اإل اأدوات مل�ساريع الفنت 

والتق�س���يم، وتدم���ري كل م���ا يجمع هذه 

ال�سعوب يف اأوطانها.

واأ�سار ال�سيخ جربي اإىل اأن النجاحات 

يحققه���ا  الت���ي  والنوعي���ة  امليداني���ة 

اجلي�س ال�س���وري وحلفاوؤه اأ�سقطت اأحالم 

ما  ي�سمى »املنطقة العازلة.«

بدوره اأّكد ال�س���فري عل���ي اأن املعركة 

التي يخو�س���ها اجلي�س العربي ال�س���وري 

يف ال�سمال ال�س���وري �ربت كل م�ساريع 

تفتيت �سورية.

كما زار ال�س���يخ جربي م���ع وفد من 

»احلركة«، �س���فري جمهوري���ة العراق يف 

لبنان؛ د. علي العامري يف مقر ال�س���فارة، 

ومت عر�س جممل التطورات.

وبعد اللق���اء اأمل ال�س���يخ جربي اأن 

���دة، ليكون بلد  يعود الع���راق دولة موحَّ

الرافدين واحل�سارة جمدداً، وي�سبح جميع 

ال�سعب العراقي حتت �سقف دولة القانون، 

وي�س���لم ال�س���عب من خط���ر املجموعات 

الأوطان،  الدماء وهدم  الإجرامية و�س���فك 

لفت���ًا اإىل اأن ما يحقق���ه اجلي�س العراقي 

اليوم يف الرمادي اإجناز على طريق اإعادة 

ال�س���يطرة على جميع الأرا�سي العراقية، 

ملوؤامرة  يتعر�س���ان  واملنطقة  فالع���راق 

التق�سيم والتفتيت، معترباً اأن املجموعات 

التق�سيم  اأدوات مل�س���اريع  الإجرامية هي 

و�رب اجليو�س العربية لن�ر الفو�س���ى 

الهدامة، واإقامة مناط���ق فتنوية مذهبية 

طائفية لالإجرام وتهجري ال�س���عب بجميع 

اأطيافه واألوانه وقتله، وهذه ُتعّد من اأخطر 

احلروب التي تتعر�س لها اأمتنا. 

م���ن جهته، ثّم���ن ال�س���فري العامري 

دور العلماء يف حمارب���ة الفكر املتطرف 

ومقاومة الف���نت واملوؤامرات، ووقوفهم اإىل 

جانب ال�سعب العراقي.

كذل���ك ق���ام �س���ماحته ووف���د م���ن 

»احلركة« بزيارة �سفري جمهورية اليمن د. 

علي الديلمي يف مقر ال�س���فارة، ومت بحث 

الأو�س���اع وامل�س���تجدات على ال�ساحات 

العربي���ة والإ�س���المية والدولية. واأ�س���ار 

ال�س���يخ جربي اإىل اأن ال�سعب اليمني ميرّ 

باأزمة اإن�سانية، وعلى اجلميع وقف احلرب 

راأفة بال�س���عب املظلوم، موؤكداً اأن التدّخل 

الع�س���كري لن يّحل امل�س���كلة، بل �سيزيد 

اخلالفات، ولن يخدم م�سالح ال�سعب، بل 

�سيخدم م�س���الح العدو ال�سهيو-اأمريكي، 

فهو امل�س���تفيد الوحيد، و�سيجني الفوائد 

املجانية على ح�ساب اليمن ودول اخلليج، 

داعي���ًا اإىل اإنهاء احل���روب والتوّجه نحو 

فل�س���طن املحتلة، فال�سهاينة يقتحمون 

ويدن�سون املقد�س���ات و�سط �سمت عربي 

واإ�س���المي ودويل مريب. م���ن جانبه، اأّكد 

ال�سفري الدليمي اأن احلل الوحيد يف اليمن 

ه���و وقف التدخ���ل الع�س���كري، وجلو�س 

جميع اليمنين على طاولة احلوار.

اأق���ام جتمع العلماء امل�س���لمن يف لبنان احتفاًل ملنا�س���بة 

الذكرى ال�س���ابعة والثالثن لنت�س���ار الثورة الإ�سالمية يف اإيران، 

بح�سور �سخ�سيات علمائية و�سيا�سية وثقافية.

بعد اآيات من القراآن الكرمي اأ�سار رئي�س الهيئة الإدارية ال�سيخ 

د. ح�سان عبد اهلل اإىل اأن ال�سمود الرائع للجمهورية الإ�سالمية طوال 

ال�سنوات ال�س���بع والثالثن مل يكن بال اإجنازات رائعة على �سعيد 

بناء الدولة، وتطوي���ر قدراتها التنظيمية والع�س���كرية والعلمية، 

حتى و�سلت اإىل غزو الف�س���اء، يف وقت اقتحمت معه تكنولوجيا 

النانو، التي هي اليوم من اأبرز الدول التي متتلك هذه التكنولوجيا.

ثم األقى امل�ست�سار الثقايف الإيراين ال�سيد �ريعتمدار 

كلمة تناول فيها تعاون اجلمهورية الإ�سالمية مع الآخرين، 

بع���د كثري من املوؤام���رات التي ُدبرت �س���د اإيران، وخلق 

م�س���اكل وحروب وح�سار اقت�سادي و�س���غوطات وتهديد 

بالهجوم الع�سكري الأمريكي، م�ستغلن املو�سوع النووي.

الأب مكردي����س كي�سي�س���يان؛ ممث���ل الكني�س���ة الأرميني���ة 

الأرثوذك�س���ية، اأ�س���ار للعالقة بن اجلمهورية الإ�س���المية ووجود 

الأرمن يف اإي���ران، وعالقة جمهورية اأرمينا على م�س���توى الدولة 

وعلى م�ستوى التبادل الدبلوما�سي واخلربات خ�سو�سًا بعد التفاق 

النووي.

ويف اخلتام لفت رئي�س احتاد علماء املقاومة ال�س����يخ 

ماه����ر حمود اإىل اأن احلرب الإ�س����المية وال�سيا�س����ية على 

اإيران ت�س����تعمل لفظًا م�س����تجداً حول “العروبة”، مبعنى 

اأنهم يتحدثون عن عرب يف مقاب����ل الفر�س، وبهذا املعنى 

العروبة جاهلية ولي�س����ت عروبة الإ�س����الم، وت�س����اءل: اأي 

عروب����ة تريدون؟ العروبة التي تنطق����ون بها اليوم عروبة 

مزّيفة كما يريدها الأمريكي والرتكي.. واأين عروبتكم واأنتم 

تن�ستون اإىل اغت�س����اب فل�سطن وتهاجمون املقاومة التي 

اأنارت وانت�رت على اأعداء الأمة؟

جولة للشيخ جبري على سفارات دول عربية في بيروت:
ه نحو فلسطين المحتلة رة والتوجُّ لوقف الحروب الداخلية المدمِّ

تجمع العلماء المسلمين يحتفل بانتصار الثورة اإلسالمية

ال�سيخ جربي يف مكتب ال�سفري العراقي د. علي العامري ال�سيخ جربي ود. علي الدليمي يف ال�سفارة اليمنية يف بريوتال�سفري ال�سوري د. علي عبد الكرمي علي م�ستقباًل ال�سيخ جربي

جانب من احل�سور يف مقر جتمع العلماء امل�سلمني

■ ال�س���يخ ماهر حمود؛ رئي�س الحتاد العاملي لعلماء املقاومة، ا�س���تقبل 
نائب رئي�س املكتب ال�سيا�س���ي حلركة املقاومة ال�س���المية »حما�س« د. 

مو�س���ى اأبو مرزوق، على راأ�س وفد م���ن »احلركة«، اأكد على اأهمية احلوار 

مع حركة »فتح« الذي جرى يف الدوحة، والذي من �ساأنه اأن ميّهد لت�سلّب 

املوق���ف الفل�س���طيني يف مواجهة املوؤام���رات التي حتاك على ال�س���عب 

الفل�س���طيني، والتي متثلت يف وجه من وجوهها يف التقلي�س امل�س���بوه 

خلدمات الأونروا. كما اأكد اجلميع رف�س اأي قرار يرمي اإىل توطن ال�س���عب 

الفل�س���طيني، واأن اأمن املخيمات من امن لبنان، كما تطرق احلوار اإىل دور 

اجلمهوري���ة الإ�س���المية يف اإيران يف دعم املقاومة يف فل�س���طن، وتاأييد 

م�روعها املقاوم من اأجل حترير فل�سطن.

■ النائ��ب ال�ض��ابق في�ض��ل ال��داوود؛ الأمني الع��ام حلركة الن�ض��ال اللبناين 

العرب��ي، راأى اأن خط��اب الرئي���س �ض��عد احلري��ري يف ذكرى اغتي��ال والده 

له ح�ضول الفراغ يف 
ّ
ك�ضف عن التباعد ال�ضيا�ض��ي بينه و�ضمري جعجع، فحم

رئا�ضة اجلمهورية، قارئًا يف م�ضاحلة اجلرنال عون اأن جعجع ق�ضدها ملنع 

و�ضول اأي من الأقطاب املوارنة اإىل رئا�ضة اجلمهورية، ولقطع الطريق على 

و�ض��ول النائب �ض��ليمان فرجنية، معترباً اأنه مل يوؤيد عون حبًا به، بل كرهًا 

بفرجنية.

■ حركة الأمة راأت اأنه كان من الأجدى اأن تكون ذكرى اغتيال الرئي�س رفيق 
احلريري منا�سبة جامعة لكل اللبنانين، فالرئي�س الراحل كان رجل العتدال 

والنفتاح، وعمل على تعميم وتر�س���يخ مفاهيم العتدال والو�سطية واحلوار، 

وكان له دور كبري جداً يف احلياة اللبنانية، ويف احلقبات التي مرّ بها لبنان، 

ف���كان على القيمن عل���ى احتفال اأم�س اأن يذك���روا ماآثره يف جمال دفاعه 

املتوا�س���ل عن وحدة لبنان، واملحافظة على ال�س���لم الأهل���ي، ووقوفه اإىل 

جانب املقاومة التي دافع عنه���ا يف املحافل الدولية. واعتربت »احلركة« 

اأن ما ح�سل يف البيال كان خميِّبًا لآمال اللبنانين الذين ظّنوا اأن املنا�سبة 

�ستكون منطلقًا حلل الأزمات، خ�سو�سًا اأن لبنان مير بظروف �سعبة.

■ جبهة العمل الإ�ض��امي يف لبنان هناأت اجلمهورية الإ�ض��امية الإيرانية 
قي��ادة و�ض��عبًا بالذك��رى ال�37 لنت�ض��ار الث��ورة، معت��ربة اأّن ه��ذه الثورة 

املبارك��ة ت�ض��تحقُّ مّنا كل التقدير والحرتام والثق��ة لأّنها رفعت منذ اليوم 

الأول �ض��عار ُن�رصة الق�ضية الفل�ض��طينية املحقة، ووقفت ب�ضدق اإىل جانب 

ال�ض��عب الفل�ض��طيني املظل��وم داخل فل�ض��طني املحتلة وخارجه��ا ومّدت له 

يد العون وامل�ض��اعدة من كافة اجلوانب، يف ح��ني وقف الكثري متفرجًا، بل 

ومتاآمراً على الق�ضية يف بع�س الأحيان وما زال.
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بــريـد الـقــراء

»لي����س اجلمال باأثواب تزّينن���ا.. اإن اجلمال جمال العلم 

والأدب«.. ا�س���ُتهرت هذه املقولة ل�س���يدنا علي بن اأبي طالب 

)كرّم اهلل وجهه(؛ باأن اجلمال ل يكمن يف ال�سكل ول يف الثوب 

ول بالزينة، يل يكمن يف العلم والأدب والأخالق التي ُتعك�س 

على الإن�سان خارجًا، لكن ماذا ن�سمي هو�س اجلمال اخلارجي 

الذي انت�ر اليوم يف جمتمعاتنا؟

هو�س اجلمال اأدى اإىل التناف�س بن الن�ساء، بحيث يتابعن 

�سور العار�س���ات والفنانات ب�سكل خا�س، ومن ثم يخ�سعون 

لعملي���ات التجميل لالمتثال بهن، ل �س���يما يف لبنان، حيث 

و�س���ل عدد عملي���ات التجمي���ل اإىل 18500 جراحة جتميلية 

�سنويًا، بالإ�س���افة اإىل اأن عمليات التجميل �ساهمت يف نحو 

15٪ من الإنفاق ال�سياحي يف لبنان، وفقًا لإح�ساءات اأجريت، 
علم���ًا اأن بلدنا يحتل املركز ال�24 يف العامل ن�س���بة اإىل عدد 

ال�سكان، وتنمو اجلراحات بن�سبة 20٪ �سنويًا، وفقًا لإح�ساءات 

International society of aesthetic plastic su r«
gery«، التي حتت�س���ب حجم العمليات اجلراحية يف ال�سنة 
قيا�سًا اإىل عدد ال�سكان، الذي بّن اأن عدد اجلراحات التجميلية 

التي جتري يف كل مركز جتميلي تزيد 120 جراحة �سهريًا.

هذه الن�س���ب والأرقام ترتفع كل �سنة مع ظهور �سيحات 

املو�س���ة التي ترك�س وراءها الن�س���اء، وكلما زادت اأ�سبحت 

هو�س���ًا لديهم، وامل�س���كلة اأنه لي�س���ت كل العملي���ات تتكلل 

بالنجاح، بل كثرية منها تف�س���ل، في�س���طر بع�سهم اىل اإعادة 

العلمية لت�س���ليح ما مت التالعب به، وم���ا اآل احلال اإىل هنا 

فقط، بل اأ�س���بح للرجال ح�س���ة يف عمليات التجميل اأي�سًا، 

وبات عددهم يزيد.

القتناع بال�س���كل لي�س باملهمة ال�س���عبة، فلي�س هناك 

اأعظ���م واأجمل من ام���راة اقتنعت بجمالها وُح�س���ن مظهرها، 

وا�س���تغنت عن اأ�س���باغ واأ�س���كال وعمليات قد ت�سّوه اجلمال 

احلقيقي، وتخفي روعته.

يا�سمني الناطور

 كوباين يوٌم حزين حلّت بها امل�سيبة

 كم تاأملِت وعانيت و�سحيِت باأبنائك

واأطفالك الأبرياء..

طغاة وجمرمون جترّبوا يف ليلة مظلمة

و�سفكوا دمك الطاهر يف �سوارع واأزقة كوباين 

كوباين.. على ماذا اأبكي؟

اأبكي على اأطفال ُهدرت دماوؤهم يف م�سطجعهم

اأم اأبكي على اأطفال مزّقت اأج�سادهم طلقات الظالم 

كانوا يف ربيع عمرهم وتعرفوا على الع�سيان

اأم اأبكي على اأمهات تعي�س يف كوابي�س هذا الزمن 

اآه اآه كوباين..

�سّجل اأيها التاريخ اأن اأطفال كوباين يف ليلة

خام�س وع�رين من �سهر رم�سان املبارك 

ُقتلوا بطلقات الظالم.. ولي�سهد العامل

اأن كوباين تعي�س يف الكوابي�س الليل

كوباين تنزف..

اآخ كوباين..

كل حبة رمل فيك..

كل طفل يلهو يف �ساحاتك..

تر�سعينا حب هواك..

كوباين لئن �سقطت

فباأي اأنفا�س بعد اليوم نتن�ّسق هواك؟

كيف لالأمة اأن تعّيد وقد اأ�سبحت اأُ�سحية؟!

اآن لأمة تطوف بلبا�س اأبي�س

والدم يكلّل اجلبن..

ثم بعد كل هذا ن�رخ وننادي

ون�ستغيث: كوباين تنزف..

كوباين تناجي: ياعرب.. الن�ر متى غده؟

يف كوباين يولد التاريخ.. ميوت خوفًا

ويلتقي املوت باحلب يف كوباين 

يخاف املوت من بنات الذي ل تفرّق اأزنادهّن البنادق

اأبطال يقاتلون ويدافعون عن اأر�سهم وكرامتهم

يدفعون حياتهم ثمنًا

ويجعلون روحهم رخي�سة من اأجل دفاع عن ترابهم 

الطاهر

وحدهم اخلونة من دون �سواهم من جتب حماكمتهم

�سندافع اإىل اآخر نقطة دم يف اأج�سادنا

ل ن�ست�سلم..

 كوباين.. �ساأمزج عزمي 

غ�سب الليل واأحزاين 

واأ�سنع منه املجد والفجر لكوباين 

�ساأحمل �سوت الريح..

و�سهيل اخليل وجناين..

واأركب ظهر �سفينتنا لأزرع فيك جثماين 

اأنا لن اأ�ست�سلم..

لن اأ�ست�سلم كوباين..

يا قلعة �سمود وعا�سمة �سهداء

�س���تبقى كوباين ويحلو اأحلان النغم بدماء الأطفال 

الأبرياء

رغم اآثار الدمار التي تركها لنا العدو الغا�سب 

�ستبقى يف قلوبنا ذكرى موؤملة

وترفرف رايتك فوق �سماء جبل م�ستنور

بدماء الذين �سحوا من اأجل كوباين 

غداً �ستكون كوباين �رحًا جمياًل مزّينة بامل�ساعل 

نقف على اأطرافك ب�سارات الن�ر 

اأعمدة الدخان ل حتجب روؤياك 

مرحبًا كوباين

كوباين ترحب بكم 

كوباين تدعوكم اإليها

كوباين تغني

كوباين تفرح

من هنا..

من هنا تبداأ اخلارطة والكلمات 

بعد اأن دمرت قريتنا

بعد نزوحي من ح�سنك الدافئ

كنت على يقن

باأين �ساأعود اإليك جمدداً

وعند حتريرك من الإرهاب 

 بعد اأن ت���رك املجرمون والظامل���ون اآثار الدمار 

واخلراب

 و�رقوا ممتلكات النا�س

 عدُت اإليك فراأيتك منهارة

مك�سورة متاأملة..

اأزقة جميلة كانت حتمل اأ�سياء من ذكرياتي

هذا بيتنا وهذا بيت اأخي وذاك بيت عمي وجرياين

هنا كانوا اأطفال يلعبون

اأينهم؟ 

اأ�سبح الكل حتت الركام والغبار

وبات ال�سبح يطاردين 

كلما فكرت بالعودة جمدداً اإىل ح�سنك 

اآه.. بغديك يا قريتي..

الآن ماذا اأقول لك يا بغديك؟

اأق���ول: اعذريني يا بغدي���ك.. لن اأع���ود اإليك مرة 

الثانية

لن اأمتّكن من روؤيتك واأنت حماطة بالدمار واخلراب 

اعذرين���ي يا بغدي���ك.. اأيتها الأر����س التي ُولدت 

وترّبيُت فيها

�ستبقن يف قلبي..

اعذريني اأحبك

لكن ل اأ�ستطيع اأن اأقّدم لك �سيئًا

اأعزّي نف�سي لأنني فيك فقدت كل �سيء

حممد علي بغديك

ــمـــــال ـَ هـــوس الج
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آخ يـــا كــوبــــانـــــي

اأقامت »جمعية امل�س���اريع اخلريية الإ�س���المية« اأم�س���ية 

اإن�سادية تراثية يف مركز معروف �سعد الثقايف يف �سيدا، بح�سور 

مدير فرع اجلمعية يف جبل لبنان؛ ال�سيخ رويد عما�س، وال�سيخ 

اإبراهيم الدميا�س���ي ممثال مفتي �س���يدا واجلنوب ال�س���يخ �سليم 

�سو�سان، ولفيف من العلماء وعدد من م�سوؤويل الأحزاب اللبنانية 

والف�سائل الفل�سطينية، و�سخ�سيات بلدية واختيارية، وم�سوؤويل 

هيئات وجمعيات و�سخ�سيات من منطقة �سيدا وجوارها.

ب���داأت الأم�س���ية بتالوة اآي���ات قراآنية، ثم عر����س فيلم عن 

اإجن���ازات اجلمعية يف اجلن���وب، وكانت كلمة لل�س���يخ عما�س 

حتدث فيها عن »معاين التعاون على تقوى اهلل والعمل ال�سالح 

والقتداء ب�س���رية النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم«، متطرقًا اإىل 

»اأحوال الأمة يف هذا الزم���ن وما تتعر�س له من مكائد داخلية 

وخارجية«، وداعيًا اإىل »الوحدة وجمع الكلمة على احلق وعلى 

ما فيه خري الوطن والأمة«.

ث���م كانت باقة من الأنا�س���يد الديني���ة ل�»الفرقة اللبنانية 

لإن�ساد الرتاث«.

زار وفد من »حرك���ة الأمة« و»لقاء 

الإ�سالمية يف  وال�سخ�س���يات  اجلمعيات 

ال�س���هيد عم���اد مغنية  لبنان«، �ريح 

يف رو�س���ة ال�سهيدين، وو�سع اإكلياًل من 

الزهر على ال�ريح با�س���م الأمن العام 

ل�»احلركة« ال�سيخ د. عبد النا�ر جربي، 

بعد قراءة �س���ورة الفاحتة عل���ى اأرواح 

ال�سهداء.

واألق���ى ع�س���و الهيئ���ة القيادّية يف 

»احلركة« ال�س���يخ ولي���د العمري كلمة 

اأ�س���ار فيها اإىل اأن ما تق���وم به املقاومة 

اليوم هو لدرء اخلطر عن لبنان، والدفاع 

عن جميع اللبناني���ن، ومعادلة اجلي�س 

وال�س���عب واملقاوم���ة اأثبت���ت فعاليتها 

حلفظ الأمن والت�س���دي للعدو ال�سهيوين 

اأن هذه  واملجموعات الإجرامي���ة، موؤكداً 

املعادل���ة ه���ي درع الوطن، و�س���تلحق 

الهزمية باأّي معتٍد يحاول ا�ستهداف القرى 

والبل���دات اللبنانية، �س���واء على احلدود 

اجلنوبية اأو احلدود ال�رقية.

وفد من »حركة األمة« و»لقاء الجمعيات« زار ضريح الشهيد مغنية:

ما تقوم به المقاومة اليوم واجب لدرء الخطر عن لبنان

»المشاريع« في صيدا أمسية إنشادية لـ

وفد »حركة الأمة« يقراأ الفاحتة عند �سريح ال�سهيد عماد مغنية

»الفرقة اللبنانية لإن�ساد الرتاث« خالل تقدمي باقة من الأنا�سيد
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�أن تكوين زوج���ة مثالية لي�س بالأمر 

�ل�شهل �أبد�ً، حتى لو كان لديك زوج �شبه 

مثايل، فذل���ك يفر�س علي���ك �أن تكوين 

قادرة على �لتو��ش���ل �لفعال، و�حلفاظ 

عل���ى �لرومان�ش���ية على قي���د �حلياة، 

و�أن يكون زوجك �أف�ش���ل �شديق لك، مع 

�حلفاظ عل���ى �لهوية �خلا�ش���ة بك.. �إذ� 

�أردت معرف���ة كيفية �لو�ش���ول �إىل ذلك، 

عليك �تباع �خلطو�ت �لآتية:

و�لحتياجات  �مل�ش���اعر  عن  �لتعبري 

�خلا�ش���ة بك على نحو فّع���ال: ل ميلك 

زوجك قوى خارقة لكت�شاف ما يدور يف 

عقلك، فاإذ� كنت تريدين �ل�شوؤ�ل عن �شيء 

ما، حّدثيه بالأمر؛ يجب �أن تكوين قادرة 

�ش���عورك، و�لتحدث  �لتعب���ري عن  على 

بلهجة �إيجابية، و�ل�شتماع �إىل ما يقوله 

زوجك بدًل من تق���دمي �لتهامات، وهذه 

بع�س �لطرق للقيام بذلك:

�حلدي���ث �لإيجابي بدًل م���ن �تهامه 

بعدم تلبية �لحتياجات �خلا�ش���ة بك، 

وع���دم �لرتكي���ز خ���ال �ملحادثة على 

نف�شك.

�ل�ش���تماع �إىل ما يقول: عندما يقول 

لك �شيئًا، كرري ما قاله، حتى يعرف �أنك 

تفهمينه.

ُينهي  �لأحكام: دعيه  �إ�ش���د�ر  جتّنبي 

ما يقوله قبل �لرد، وبعد نهاية �حلديث 

قدمي حًا، على �شبيل �ملثال.

ت�ش���تحق  �مل�ش���كات  كل  لي�ش���ت 

�ل�ش���جار: بع�س �مل�ش���اكل �لب�شيطة ل 

ت�ش���تحق �حلدي���ث عنها و�ل�ش���جار من 

�أجلها، وميكنك تفويتها، لكن ��ش���تمر�رك 

بال����ر�خ من �أجل كل م�ش���كلة تقابلك 

�شتجعله ل ي�ش���تمع �إليك يف �مل�شكات 

�حلقيقية.

كوين متفاهمة عند مناق�ش���ة م�شاألة 

ما مع زوجك: ل تدعي �لغ�ش���ب ي�شيطر 

عليك ويت�ش���بب يف قول �أ�شياء تندمني 

عليه���ا فيما بع���د؛ حت���ى �إذ� مل تكوين 

مّتفق���ة مع زوجك، فعلي���ك �حرت�م ر�أيه 

ووجهة نظره، كي تكوين زوجة �شاحلة، 

فا يوجد زوجان لديهما نف�س �ل�شخ�شية 

و�لأخاق و�ملعتق���د�ت، ما يعني �أن كا 

منكما يحت���اج �إىل تعلّم كيفية �لتعامل 

مع �ملو�قف �لتي تتطلب �آر�ئكما معًا.

�لتحدث م����ع زوجك ولي�����س �لتحدث 

عن����ه: ل تتحدثي �أبد�ً مع �ش����ديقاتك �أو 

عائلتك وتقولني �أ�شياء �شلبية عن زوجك 

قبل �أن تقومي بالتو��ش����ل معه؛ �لتحدث 

عن زوجك م����ن ور�ء ظه����ره »خيانة«، 

فبع����د �لزو�ج يجب �أن يك����ون »ولوؤك« 

�لأول هو ل�ريك حياتك، ولي�س لعائلتك 

�أو �شديقاتك.

عندما ت�ش����كني زوجك �إىل �ش����ديقاتك 

وعائلتك، لن يحل ذلك �أيًا من �مل�ش����اكل 

�خلا�شة بكما، بل رمبا �شيزيد من �شلبية 

�لو�شع.

ق����د يعتقدون  �ش����ديقاتك وعائلت����ك 

�أنهم يعرفون ما هو �لأف�ش����ل بالن�ش����بة 

لك، لكنهم ل يعرفون �لعاقة �خلا�ش����ة 

بينكما، ورمب����ا عن غري ق�ش����د يقومون 

باإعطائك ن�شائح �شيئة.

ل حتاويل تغيري زوج����ك: تقّبليه كما 

ه����و، ودعيه يعرف �أنك ل تريدين تغيريه 

باأي طريق����ة.. قومي باإعطائه م�ش����احة 

ليكون هو نف�شه ل كما تريدينه �أنت، فهو 

�شخ�شية م�ش����تقلة مثلك.. �أحّبيه كما هو 

و�أخربيه د�ئما بذلك.

حياتكم����ا:  يف  �لتغي����ري�ت  تقبل����ي 

�ش����تو�جها �أزمات معًا، لكن تذكري �أن كل 

ما يحدث من تغيري�ت يف حياتكما يجب 

�أن تتعامان فيها كفري����ق و�حد، وتقبُّل 

�لتغيري�ت �ش����يحقق لزو�جك عمر�ً �أطول، 

ب�شبب حفاظكما على �لتو��شل و�لتحلي 

باملرونة.

�إجناب �لأطفال يغ����رّي �لعاقة �أحيانًا: 

هذ� ل يعني �أنها �ش����تتغري �إىل �لأ�ش����و�أ، 

لكنك �شتنفقني �لكثري من وقت فر�غك يف 

�لرتكيز على �أطفالك.. قبول هذ� �لو�ش����ع 

م����ن قبل �لزوج����ني �ش����يجعل حياتكما 

�لزوجية تزدهر �أكرث.

قب����ول �لعت����ذ�ر من زوج����ك: �إذ� كنت 

تريدي����ن �أن تكوين زوجة جيدة، عليك �أن 

تك����وين قادرة على قب����ول �أخطاء زوجك 

و�ح����رت�م �عتذ�ره، ماد�م ه����ذ� �خلطاأ مل 

ي�����رّك �����رر�ً كب����ري�ً. �إذ� كنت حتملني 

�ش����غينة كبرية لزوجك فلن تتمكني من 

تقدير �لأ�شياء �جليدة �لتي يفعلها، لذلك 

من �لأف�شل قبول �عتذ�ره، و�حلديث معه 

عن كيفية عدم تك����ر�ر هذه �لأخطاء مرة 

�أخرى.

كوين �أف�ش����ل �ش����ديق لزوجك: تطوير 

�لألفة �حلقيقي����ة و�لقبول غري �مل�روط 

بينكما يربهن على وجود ��شتعد�د لتكون 

عاقتكم����ا قوية، وتكونا على ثقة من �أن 

عاقتكما ميكن �أن ت�شمد �أمام �ل�ر�عات.. 

��شتمتعا بوقتكما معا من خال �حلديث 

�لكثري  �ش����تجدين  �لنكات..  و�إلقاء  �ملرح 

من �لطرق �جلذ�بة و�جليدة �لتي جتعلك 

ت�شبحني �ل�شديقة �ملقربة لزوجك.

�إبد�ع �لأحام �مل�شرتكة: ل تغفلي �أبد�ً 

عن �لأحام �لت����ي حتلمني بها وتتمنني 

حدوثه����ا، كالقي����ام برحل����ة يف �خلارج 

مبنا�شبة �لذكرى �لع�رين �خلا�شة بكما.. 

تبّني �أحامك، وقومي بالتحدث عنها مع 

زوجك، و�تخاذ خط����و�ت جلعلها حتدث، 

و�إذ� كان����ت �أحامكما خمتلفة �ش����يئًا ما 

فابد من �أن جت����دي طريقة لتتاقي بها 

�أحامكما �أو بع�س منها.

رمي �خلياط

تصرفات تجعل منِك زوجة مثالية

�أجمل ما يف �حلياة �أن يكون لك 

�ش���ديق ت�ش���تطيعني �أن تتو��شلي 

معه، وت�ش���اركيه وي�شاركك، ويقف 

�إىل جانبك يف �حلزن و�لفرح، وكما 

يقال »�ل�شديق لوقت �ل�شيق«.

لكن لل�شد�قة �أ�شول، �أهمها و�شع 

خطوط عري�ش���ة لها من���ذ �لبد�ية، 

وو�شع قو�عد للتعامل مع �ل�شديق 

�شمن حدود �للباقة و�لدب وح�شن 

�ملعاملة، منها:

ل يف م���ا ل يعنينا،  ع���دم �لتدخُّ

لكن ه���ذ� ل مين���ع م���ن �أن نكون 

طبيعني م���ع �لأ�ش���دقاء من دون 

تكلُّ���ف �أو ت�ش���ّنع، �إل �أنه ل يعني 

�أي�شًا �لت�شال بال�شديق و�لتو��شل 

مع���ه يف �لوقت �ل���ذي نعرف فيه 

م�ش���بقًا �أنه م�ش���غول يف عمله، �أو 

�لت�ش���ال به يف �ش���اعات متاأخرة 

من �لليل، �أو خال وقت �لإفطار، �أو 

�أثناء تناول �لطعام مثًا.

�أو �ل�ش���ديقة  �إذ� كان �ل�ش���ديق 

م���ن �لأ�ش���خا�س �لعاملني، فيجب 

�أن تبدئ���ي �حلديث فور�ً بال�ش���وؤ�ل 

عم���ا �إذ� كان م�ش���غوًل، �أو �إذ� كان 

باإمكانه �لتحدث معك.. ومع تطور 

�لتكنولوجيا وو�ش���ائل �لتو��ش���ل، 

�أ�شبحت �لر�ش���الة �لإلكرتونية هي 

�أ�شهل و�ش���يلة للتعرف على و�شع 

�ل�شديق.

�أ�ش����و�أ عادة هي �لت�شال ب�شديق 

لاطمئنان  ولي�س  معّينة،  مل�شلحة 

�إىل �لأح����و�ل، لذلك يجب �لت�ش����ال 

لاطمئنان و�لتو��ش����ل من حني �إىل 

�ل�ش����ديق  ومبادرة  و�ل�ش����ام،  �آخر 

مببادرة ح�شنة، فاحلياة �أخذ وعطاء.

عدم �إف�شاء �لأ�ر�ر، وعدم خيانة 

�لأمان���ة، وع���دم �لنميم���ة بد�عي 

�لفر�غ، �إذ �إنها كلّها عو�مل �أ�شا�شية 

لف�ش���خ �ل�ش���د�قات ب�ش���بب زلّت 

�لل�شان وتبادل معلومات �رّية.

َفن%اإلتيكيت
لباقات الصداقة وقواعدها

ل �شك �أن وجود طفل موهوب، 

�أمني���ة تتمناها كل �أ�رة، وحلم 

جميع �لآباء، ومن ناحية �أخرى 

جن���د �أن ظاهرة �لطفل �ملوهوب 

و�ملربني  �ملفكري���ن  نظر  لفتت 

من���ذ �أق���دم �لع�ش���ور، وحاول 

بع�شهم �أن يقّدم تف�شري�ت �شتى 

لهذه �لظاهرة، كما ��ش���ُتخدمت 

للدللة عليها،  م�شطلحات عدة 

و�لإبد�ع..  و�لنب���وغ  كالعبقرية 

وي���رى �لبع����س �أن �ملوه���وب 

يختلف ع���ن �ملبدع، فاملوهوب 

ه���و �لذي ميل���ك ق���درة عقلية 

فيت�ش���م  �ملبدع  �أم���ا  عالي���ة، 

بالإجناز �جلديد �لأ�شيل.

�أثناء  �لنف����س  علم���اء  ينظر 

�إىل  �ملوهوبني  م���ع  تعامله���م 

�مل�ش���تقبل، يف ح���ني ينظرون 

�إىل �ملا�ش���ي �أثن���اء تعامله���م 

يف  وكاأنه���م  �ملبدع���ني،  م���ع 

ي�ش���عون  �ملوهوب���ني  ح���ال 

و�لتوجيه  و�لرعاي���ة  �لإع���د�د 

ن�ش���ب �أعينهم، كي يتمكنو� من 

�ل�شتفادة �مل�شتقبلية من هوؤلء 

�ملوهوبني.

هن���اك ع���دد م���ن �ل�ش���فات 

�لنف�شية �لإيجابية �لتي ي�شرتك 

فيها �ملوهوبون، منها:

�أفكاره  �لتعبري عن  مهارة يف 

وم�شاعره.

و�لأحد�ث  �لق�ش����س  يحك���ي 

بو�ش���وح، وي�ش���تطيع �بت���كار 

نهايات منطقية للق�ش�س.

�لإجناز �ل�ريع ملا ُيطلب منه 

من �أعمال.

�لعمل بعناية و�شمري.

و�ل�شتك�ش����اف،  �لتعلّ����م  ح����ب 

و�ل�شعي د�ئمًا ور�ء �ملعلومات، ودقة 

ماحظة ما يدور حوله، و�كت�ش����اب 

�خلرب�ت من هذه �ملاحظات.

بتق�ش���يم  با�ش���تمر�ر  يق���وم 

�لأ�ش���ياء  وتنظي���م  وترتي���ب 

وت�شميتها.

متميزة،  �جتماعي���ة  مهار�ت 

و�ش���هولة يف تكوي���ن عاقات، 

خ�شو�ش���ًا مع من هم �أكرب منه 

�شنًا.

م�شاعر  لحرت�م  �حل�شا�ش���ية 

�لآخرين، و�حرت�م حقوقهم.

�ملناف�ش���ات،  يف  �ل�ش���رت�ك 

و�إثر�وؤه لها باآر�ئه.

�رع���ة و�إدر�ك �لعاق���ات �لتي 

�مل�ش���كات  �أو  �لظو�ه���ر  ترب���ط 

باأ�ش���بابها، �أو �لعو�م���ل �لتي توؤثر 

فيها.

��شتخد�م  �لفائقة على  �لقدرة 

و�كت�ش���اب  �لق���ر�ءة،  مه���ار�ت 

مع���ارف ومعلوم���ات جدي���دة 

لاإ�شهام يف �إيجاد جو من �ملرح 

و�لبهجة و�إ�شعاد �لآخرين.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف تكتشفين أن ابنك »موهوب«؟
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بعد الجسم عن شبح »السرطان«
ُ
نصائح ت

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

�ل�رطان م����ن �أخط����ر �لأمر��س �لتي 

تقلق �لإن�ش����ان يف ع�رن����ا هذ�، و�لتي 

ماز�ل �لعلم����اء يبحثون له����ا عن دو�ء 

�شاٍف ُينهي معاناة �ملر�شى.

�لدر��ش����ات �حلديث����ة و�لتجارب �لتي 

جُترى كل ي����وم يف �ملر�كز �لطبية، توؤكد 

�أن �حل����ل �لأمثل لد�ء �ل�رطان يكمن يف 

�لوقاية منه، وذلك بالبتعاد عن �لأ�شياء 

�لتي تدفع �جل�ش����م �إىل �لإ�شابة بالأور�م 

�خلبيثة.

�خلرب�ء يف جمال �ل�ش����حة وج�ش����م 

�لإن�ش����ان �أكدو� �أن بع�س �لتغري�ت �لتي 

ميكن للب�����ر �لقيام به����ا يف حياتهم، 

ُتبعد خطر �لإ�ش����ابة مبر�����س �ل�رطان، 

وقد �أ�ش����ارو� �إىل �أن ثلث �أنو�ع �ل�رطان 

�ل�شائعة ميكن جتنبها من خال �عتماد 

�أ�شلوب �ش����حي يكمن يف �تباع ن�شائح 

معينة، �أهمها:

�لوزن �ل�ش����حي: زيادة �لوزن من بني 

�أكرث �لأ�ش����باب �لتي تقود ج�شم �لإن�شان 

بال�رط����ان، خ�شو�ش����ًا  �لإ�ش����ابة  �إىل 

�رط����ان �لأمع����اء، و�لث����دي، و�لكب����د، 

و�لربو�ش����تاتا، وتبنينِّ �لبحوث �أن �شد�س 

ح����الت �ل�رطان يف بريطانيا �ش����نويًا 

ميك����ن تفاديه����ا لو متّت����ع �لنا�س بوزن 

�شحي.

ممار�ش����ة �لريا�شة با�شتمر�ر: ممار�شة 

�لريا�ش����ة لها قدرة كبرية على حت�شني 

�شحة �لإن�شان، خ�شو�شًا �لقلب و�لرئتني، 

فهي توؤثر على هذين �لع�ش����وين ب�شكل 

�إيجابي، و�أظهرت �لدر��ش����ات �أن ممار�شة 

�لريا�شة تقي من بع�س �أنو�ع �ل�رطان، 

مثل �رطان �لأمعاء و�لثدي و�لرحم.

وذك����ر �لعلم����اء �أن و�حدة من ت�ش����ع 

حالت من �رطان �لثدي و�لأمعاء ميكن 

�لريا�ش����ة  تفاديها من خال ممار�ش����ة 

ب�شكل يومي.

�لإقاع عن �لتدخني: �لتدخني من بني 

�أكرث �لأ�ش����باب �لتي توؤدي �إىل �لأمر��س 

يف ج�ش����م �لإن�ش����ان، و�لإقاع عنه �أمر 

�أ�شا�شي للوقاية من �لإ�شابة بال�رطان، 

فالدر��ش����ات �أك����دت �أن �لتدخني هو �أحد 

�أهم �لأ�ش����باب �لتي توؤدي �إىل �لوفاة يف 

بريطانيا، من خال �لإ�ش����ابة ب�رطان 

�لرئة.

�جتناب �لكحول و�مل�ش����كر�ت: تناول 

�مل�روبات �لكحولية و�مل�شّكر�ت ي�شيب 

�لإن�ش����ان باأنو�ع كثرية م����ن �ل�رطان، 

منه����ا �رطان �حللق، و�مل����ريء، و�لفم، 

و�لكب����د، و�لأمعاء و�لثدي، �إ�ش����افة �إىل 

�لإثم �ل�رعي �لذي يناله �لإن�شان جر�ء 

هذ� �لرتكاب.

�لغذ�ئي  �لنظ����ام  �خل�ر�و�ت:  تناول 

�لغني باخل�ر�و�ت و�لفو�كه و�لبقوليات 

يقل����ل من خطر �لإ�ش����ابة باأن����و�ع عدة 

م����ن �ل�رطان، من بينه����ا �رطان �لفم، 

و�لرئة،  و�ملع����دة،  و�ملريء،  و�حلنجرة، 

فهي حتتوي على مو�د كيميائية نباتية 

ت�ش����اعد عل����ى حماي����ة خايا �جل�ش����م 

م����ن �لتلف، �لذي ي����وؤدي �إىل �لإ�ش����ابة 

بال�رطان، �إ�ش����افة �إىل ذلك، �خل�رو�ت 

�لقليل من  و�لفو�كه و�لبقوليات حتتوي 

�ل�ش����عر�ت �حلر�رية، وبالتايل ت�ش����اعد 

�لنا�س يف �ملحافظة على وزن �شحي.

�لتقليل م����ن ملح �لطع����ام: �لعلماء 

يوؤكدون �أن مل����ح �لطعام يزيد من خطر 

�لإ�ش����ابة ب�رطان �ملعدة، مو�ش����حني 

�أن »كلوريد �ل�ش����وديوم« يدّمر �لبطانة 

�لد�خلية للمعدة، بالإ�شافة �إىل �أنه يرفع 

�ش����غط �لدم، و�أكدت �لدر��شات �أن ج�شم 

�لإن�ش����ان يحتاج �إىل كمية �ش����غرية من 

�مللح، وهي �أقل من 6 غر�م يوميًا.

لاأمهات: �أر�ش����عن �أولدك����ن طبيعيًا: 

ت�ش����اعد �لر�ش����اعة �لطبيعية �لأم على 

خ�شارة �لوزن �لناجت عن �حلمل و�لولدة 

ب�رع����ة، وبالتايل يخفف من �لإ�ش����ابة 

مبر�س �رطان �لثدي، كما �أن �لهرمونات 

للر�ش����اعة تقلل من خطر  �مل�ش����احبة 

�لإ�شابة بال�رطان.

�لبتع����اد ع����ن �مل�روب����ات �لغازية 

و�لوجبات �ل�ريع����ة: �أكدت �لبحوث �أن 

تناول �ل�ش����خ�س �لكثري من �ل�ش����عر�ت 

�حلر�رية يوؤدي ب�شكل مبا�ر �إىل �ل�شمنة، 

�لتي تقود بدورها �إىل رفع خطر �لإ�شابة 

�لأطعمة  �أك����رث  �أن  بال�رط����ان، و�لأكيد 

�لتي حتتوي على �ش����عر�ت حر�رية هي 

�لأطعمة �ل�ريعة، و�مل�روبات �لغازية، 

وين�ش����ح �خلرب�ء بعدم �����رب �أكرث من 

كوب ع�ش����ري فاكهة طبيع����ي يف �ليوم، 

لأنه يحتوي على �لكثري من �ل�شكر، كما 

يو�ش����ي �خلرب�ء بعدم و�ش����ع �ل�شكر يف 

�ل�شاي و�لقهوة.

�لبتعاد عن �للحوم �مل�شنَّعة: �للحوم 

�مل�ش����نَّعة ه����ي خمزن رئي�ش����ي للملح 

�ل����ذي ي����وؤدي �لإكثار منه �إىل �لإ�ش����ابة 

بال�رط����ان، و�أكد �لباحث����ون �أن تناول 

�لكثري من هذه �للحوم ي�ش����بب �لإ�شابة 

ب�رط����ان �لأمع����اء، لأن �ملرّك����ب �لذي 

يعطي �للحوم �مل�ش����نَّعة لونها �لأحمر 

يوؤدي �إىل تلف بطان����ة �لأمعاء. �لأطباء 

ين�شحون بعدم تناول �أكرث من 500 غر�م 

من �للحم �لحمر يف �لأ�شبوع.

حب����وب  عل����ى  �لعتم����اد  ع����دم 

�لفيتامينات: �أكدت �لدر��ش����ات �أن تناول 

بجرعات  و�ملعادن  �لفيتامينات  �أقر��س 

كبرية بالن�ش����بة لعدد معني من �لنا�س 

ي�ر بال�ش����حة، وين�ش����ح �خلرب�ء دومًا 

باتباع نظام غذ�ئي �شحي ومتو�زن بدل 

من تناول �ملكم����ات �لغذ�ئية، وهذ� ما 

�ش����يجعل �أج�ش����امهم جد�ر�ً منيعًا �أمام 

�لإ�شابة بال�رطان.

6 - �ش���عر بني �لأنف و�لفم / من ياأخذ �ملا�شية 
لتاأكل �لع�شب )جمع(.

7 - مكان مهم للزيارةمكان مهم للزيارة / معرب 
بيت حانون لدخول غزة من �شمالها

8 - �أ�ش���جار مورقات و�شديدة �خل�رة / ثاثة 
حروف متتابعة من بي�شان

9 - بني جبلني / يف �ل�شلم �ملو�شيقي
10 - عربون حمبة و�شد�ق تقدم يف �ملنا�شبات 

)معكو�شة( / غري م�شموح

ع��م���ودي

1 - �مل�ش���تعمرة �ل�ر�ئيلي���ة �لتي بنيت حمل 
قرية �خلال�شة يف �شمال فل�شطني

2 - ر�شح وزكام ب�شبب فريو�س له عدة �أنو�ع
3 - مت�ش���ابهان / م�ش���حوق متفج���ر �أول من 

��شتخدمه �ل�شينيون

4 - مقاب���ل مادي للقيام بعمل ما / �لعي�س يف 
نعمة وحال هانئة

5 - حب���وب �لقهوة / ثاثة ح���روف من دو�ر / 
حرفان من �أدب

6 - ما يطلق على �ملو�د �لتي تو�شل �لكهرباء
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كاريكاتير

هناك حقيقتان ال بّد م���ن معرفتهما يف جمال 

العم���ل، فلي����ص كّل �ش���خ�ص موؤّه���ل لكي يكون 

»قائداً«، وال ميكن الأي �ش���خ�ص اأن يكون موظفًا، 

فاإدارة الفري���ق تنطوي على تلبي���ة احتياجات 

العامل���ن املادية واملعنوي���ة، واإذا مل ُينظر يف 

بع����ص االأولويات فمعظم املوظفن ي�ش���تنفذون 

طاقاته���م وي�ش���لون اإىل حّد كره العمل ب�ش���بب 

اال�شتغالل الذي يتعر�شون له.

يق���ول اخل���راء اإّنه ميكن اكت�ش���اف املدير غري 

القائد، والذي ميكنه ا�ش���تغالل املوظف من خالل 

لقاء العمل االأول معه، خ�شو�ش���ًا اإذا غرّي املدير 

املوعد ب�شكل مفاجئ مثاًل.

اأّما االأمر الثاين فه���و اأنه على كل موظف اإدراك 

حقوق���ه القانونية جيداً، فحقه الطبيعي اأن ينال 

عطلة �شنوية ي�شتحقها، واإذا مل يعطه املدير اأيام 

االإجازة، عليه اأن يعلم اأّنه يتعرّ�ص لال�شتغالل.

تاأخ���ري الراتب اأي�ش���ًا اأم���ر يلج���اأ اإليه بع�ص 

املديرين الإخ�ش���اع املوظفن، وهو اأمر غري مرَّر، 

فبح�ش���ب اخلراء، ميكن تفهم���ه اإذا كانت هناك 

اأ�ش���باب خا�شة، اأو ح�ش���ل تاأخري الأول مرة، لكن 

اإذا تكرر االأمر �شهريًا فتجب مراجعة من هم اأعلى 

من�شبًا من املدير املبا�رش.

توازيًا، بع����ص املدراء يطلب���ون من املوظفن 

العمل �شاعات اإ�شافية، وعلى كّل موظف اأن يعلم 

اأّن م���ن حق���ه نيل بدل ماّدي ع���ن عمله، واإذا مل 

يدفع له املدير م�شتحقات اإ�شافية، يكون املوظف 

تعرّ�ص لال�شتغالل.

يقوم بع�ص املديرين بتكليف املوظف مبهام ال 

فق عليه يف بداية العقد، فاإذا كان  تنا�ش���ب ما اتُّ

املوظف ميلك خرة ميكن اأن يكلَّف مبهام حمددة، 

لك���ن يجب اأن يكون هذا االأمر موؤقتًا، ون�ش���يحة 

اخلراء للموظف���ن عدم حتّمل هذه املطالب اأكرث 

من اأ�شبوع.

كذلك، من عالمات املدير امل�ش���تغّل، عدم تقدير 

اجلهود، فبع�ص املوظفن يقّدمون االأف�شل يوميًا، 

وهنا عل���ى كل موظف اأن يعل���م اأّن الراتب الذي 

يناله �ش���هريًا هو ما ي�ش���تحقه ب���داًل عن اأتعاب 

قّدمها، لك���ن يواجه املوظف اأحيانًا عدم التقدير، 

فيما ياأخذ املديح اآخرون عن اأفكار وم�شاريع قام 

به لوحده.

يف �ش���ياق مت�ش���ل، يكلّ���ف بع����ص املديرين 

امل�ش���تغلن، املوظف مبهام تخرج عن طاقته اأو 

حت���ى عن كفاءته، فال يعلم كي���ف ينّفذها، وهنا 

ين�ش���ح اخلراء بتح���ّدي توقع���ات املدير وعدم 

رف�ص طلبه، بل ميكنه ا�شت�ش���ارة زمالئه، واإمتام 

العمل كاماًل.

املدير امل�ش���تغّل ال ي�شاألك عن راأيك، فهو يتوقع 

الكثري منك لكنه ال يعطيك الفر�ش���ة للتعبري عن 

وجه���ة نظرك وروؤيتك لكثري م���ن االأمور من اأجل 

تطوير العمل.

يف اخلتام، على كّل موظ���ف اإدراك البنود التي 

ين�ص عليها عقد العمل، وعلى مديره معرفة ذلك 

اأي�شًا، حُل�شن �شري العمل، ومن اأجل تفادي اأي نزاع 

ممكن.

أيها الموظف.. انتبه

 لبــــنان - بـــــيروت - الــحـــمـرا شــــارع المــقـدســــي 
لـــالســتـعــــــالم: 009613100182

¡ أكـــــثـــــــر مـــــــن 100 غــــــــــرفـــــــــة وجــنـــــــــــاح مـفــــــروش 
   للســـيـــــاح ورجــــــال األعـمـــــال وطــــالب الجـــــــامــــعـــــــــــــات.
¡ مــحـــــــالت لإليـجــــــــــار تـصـــــلـــح للـمـطــــــاعــــم والمقــاهــي.
¡ تــــــــراســـــــات ومــــطــــابـــــــخ بـمـســــــاحــــــــات مـخـتـلـفــــــة.

»جـيـمـس« للـشـقـق الـفـنــدقـيــــة
تفخر جمموعة »�سنجابة« بافتتاح 

»جيم�س« لل�سقق الفندقية املفرو�سة


