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سورية.. األسد يشهد سقوط 
أعدائه 

الحرب األرمنية - األذرية.. 
والدور التركي - »اإلسرائيلي« 

كرسي بعبدا ينتظر 
»فؤاد معصوم«
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توّقع خرباء ا�شرتاتيجيون على معرفة دقيقة بالتطورات ال�شورية، اأن 

دم�شق  اأعــداء  �شت�شع  هامة،  ميدانية  تطورات  املقبلة  القليلة  االأيــام  حتمل 

بعد خرق الهدنة، والق�شف الع�شوائي الذي طال  يف ماأزق كبري، خ�شو�شاً 

اأحياء حلبية وبلدات حما�شرة يف ريفي حلب واإدلب.

والــريــف  لقيادة عمليات حتــريــر حلب  غــرفــة م�شرتكة  فـــاإن  ُعــلــم  وكــمــا 

اأن و�شلت قوات مقاتلة ووحــدات خا�شة  لت، بعد  �ُشكِّ الغربي واجلنوبي قد 

من النُّخب الع�شكرية ال�شورية ومن حلفاء دم�شق، و�شتكون املعركة حا�شمة 

ودر�شاً قا�شياً للجماعات االإرهابية ومن يدعمها.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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حلب وأريافها تستعّد لدرس قاٍس

توطين السوريين والفلسطينيين.. لضرب المقاومة

العدوان السعودي على اليمن.. 
النتائج والتداعيات

زلزال »وثائق بنما«.. أي دور 
لواشنطن؟

الشيخ  حمود: ال بد أن يخرج من 
السعودية شخص رصين 
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بين حلب وكاراباخ.. 
ش عن أردوغان
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13 نيسان.. »أوروبوروس« ما زال حيًا
41 عام���ًا م�ضت على ال�رشارة التي تطايرت عند الثالثة 
من بعد ظهر الأحد يف 13 ني�ضان 1975 من »بو�ضطة« عني 

الرمانية، ليندلع اللهيب الوا�ضع الذي ما نزال نعي�ش اآثار 

حريقه جراء عدم تطوير النظام ال�ضيا�ضي املوّلد للأزمات 

والفنت على خمتلف اأ�ضكالها من���ذ ال�ضتقلل عام 1943، 

حيث اإنه نحو كل خم�ضة ع�رش عامًا نكون على موعد مع 

اأزمة اأو فتنة.. بني 1943 و1958 ثمة 15 عامًا وفتنة، وبني 

1960 و1975 هن���اك 15 عامًا، وبني 1990 و2005 هناك 15 
عامًا واأزمة اأو اأزمات ل نعرف كيف تبداأ ول متى تنتهي!

نظامن���ا ال�ضيا�ضي كاأن���ه »اأوروبورو�ش«؛ ذاك الثعبان 

الأ�ضط���وري العملق الذي يلتّف ح���ول نف�ضه فيبلع راأ�ُضه 

َذَنَبه، وي�ضري كالدائ���رة املغلقة، بحيث ما اأن يقرتب اأحد 

منه حتى يب�ضق ذيله ويبتلعه، ليعود من جديد اإىل �ضكله 

الدائري.

هكذا مل ي�ضتطع »اأوروبورو�ش« اأن يتحّمل فر�ضانًا �ضجعانًا 

ل يف  م����رّوا بقربه وف�ضح����وا حركته.. ه����و مل ي�ضتطع حتمُّ

الأربعيني����ات ومطلع اخلم�ضينيات من القرن املا�ضي الوزير 

والنائب اإمي����ل جرج�ش حلود، ومل يتحّم����ل جميل جرج�ش 

حلود، الذي اأك����د انحيازه يف وزارة العمل اإىل جانب العمال 

والفق����راء يف الع����ام 1966، ومل ي�ضتط����ع اأن يت�ضور الوزير 

الراح����ل اإميل بيطار، وت�ضّديه ملافي����ات الدواء وال�ضت�ضفاء، 

ول الوزير هرني اده يف مطلع �ضبعينيات القرن املا�ضي.

ل �ضمري  »اأروربورو�ش« ما بعد الطائف مل ي�ضتطع حتمُّ

الوط���ن الربوفي�ضور �ضلي���م احل����ش، ول وزراء من اأمثال 

جورج قرم، وح�ضن �ضلق، ودميانو�ش قطار، و�رشبل نحا�ش، 

خ�ضو�ضًا اأنه تغذى جيداً، مذهبيًا وطائفية وف�ضاداً، و�ضار 

كيفم���ا تطلّعَت ل جت���د اإل الف�ضاد، والنه���ب: من الأملك 

البحري���ة والنهرية، اإىل امل�ضاعات وف�ضلت العقارات، اإىل 

»الزبالة«، اإىل تلوُّث الليط���اين، اإىل اخلبز امل�رشَطن، اإىل 

الته���رُّب من الك�ضف عن ثروتنا الوطنية من غاز ونفط براً 

وبح���راً، اإىل نهب حقوق البلديات، م���ن ال�ضندوق البلدي 

امل�ضتقبل، اإىل التمديد، اإىل �ضبكة الجتار بالب�رش والدعارة، 

ولي�ش انته���اء بالإنرتنت غري ال�رشع���ي، وحماولت بيع 

الأملك العامة م���ن الكهرباء اإىل املي���اه، دون اأن نن�ضى 

خ�ضخ�ض���ة العا�ضم���ة وجعلها ملكية ل�رشك���ة.. اإىل اإىل.. 

وهلم جراء.

 يف تاريخ لبنان ملدة 
ّ
ُيروى ع���ن اأول رئي�ش حكومة مر

ثلثة اأيام يف زمن في�ضل الأول؛ عمر الداعوق، ولحقًا �ضار 

رئي�ضًا لبلدية ب���ريوت، ورئي�ضًا جلمعية املقا�ضد اخلريية 

الإ�ضلمية، اأنه اأو�ضى البيارتة بال�ضتثمار باحلجرين )اأي 

حجر العمار وحجر الذهب(.. لكن بعد الطائف ذهب حجر 

العمار ل�رشكة »�ضوليدير«، واحلجر الثمني التهمه الدَّين 

العام والعجز يف اخلزينة.. ِالتهمه »اأوروبورو�ش« و�ضار 

اأكرث من ن�ضف البيارتة يعي�ضون بعيداً عن مدينتهم.

ماذا بعد؟

باخت�ضار، يوافق الرئي�ش اإميل حلود متامًا على املقولة 

التي اأطلقها الرئي�ش الراحل فوؤاد �ضهاب على ال�ضيا�ضيني 

»اأكلة اجلبن���ة«، فهل �ضرنى ث���ورة ق�ضائية على طريقة 

الأي���ادي البي�ض���اء يف اإيطاليا، التي ت�ض���دى فيها ق�ضاة 

للمافيات ومن وراءهم من �ضيا�ضيني..؟

حمى اهلل لبنان ومقاومته وجي�ضه..

اأحمد زين الدين

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

يج���ب األ يكاب���ر امل�ضيحي���ون يف 

لبنان، واملوارنة ب�ضكل خا�ش، يف رف�ش 

الواقع املحيط برئا�ضة اجلمهورية، واأن 

نقطة �ضعف موقع الرئي�ش هي يف اأنه 

رئي����ش كل لبنان من وجهة نظر بع�ش 

ال����رشكاء امل�ضلم���ني يف الوطن، ويف 

عه���د الرئي�ش اإميل حلود ت���رددت اآراء 

واجتهادات حول اأن حلود �ضيكون اآخر 

رئي�ش جمهورية م�ضيحي للبنان، لكن 

هذا لن يح�ضل ولو بعد قرن من الزمان، 

بدليل اأن مي�ضال �ضليمان جاء بت�ضوية 

ر�ضي به���ا امل�ضلمون قبل امل�ضيحيني، 

وبقاء الرئي�ش امل�ضيحي �ضيبقى مطلبًا 

اإ�ضلميًا، لكن لي�ش بال�رشورة اأن يكون 

للم�ضيحي���ني الراأي القاط���ع واحلا�ضم 

فيه.

وفيم���ا رف�ش العراقي���ون، اإعلميًا، 

»لبنن���ة« العراق، عرب تكري�ش طائفية 

الرئا�ضات، وانتهوا اإىل رئي�ش جمهورية 

كردي جمرّد م���ن ال�ضلحيات، ورئي�ش 

حكوم���ة �ضيع���ي هو احلاك���م الفعلي 

التنفيذي للبلد، ورئي�ش جمل�ش نواب 

�ُضّني ل�ضلطة الت�رشيع، فاإن امل�ضيحيني 

يف لبن���ان يحاولون اإعلميًا و�ضيا�ضيًا 

اجلمهورية  رئي�ش  ا�ضتعادة �ضلحيات 

الت���ي انتزعها الطائف، يف الوقت الذي 

لي�ضت لهم »مون���ة« لختيار املر�ضح 

الذي يرونه منا�ضب���ًا وممثًل للغالبية 

ال�ضعبية.

واإذا كان العراقي���ون عل���ى الأق���ل 

يحرتمون اخليارات الكردية يف تر�ضيح 

اأو تزكية رئي����ش اجلمهورية، والذي ل 

تتعدى �ضلحياته الأمور الربوتوكولية، 

ف���اإن امل�ضيحيني يف لبن���ان واإن كان 

الطائ���ف ق���د اأبقى ب�ض���ع �ضلحيات 

لرئي�ش اجلمهوري���ة، فل كلمة لهم يف 

تر�ضي���ح اأو تزكية رئي�ش اجلمهورية اأو 

قائد اجلي�ش، وباتت غاية طموحهم اأن 

يتم انتخاب رئي����ش للكر�ضي ال�ضاغر، 

ب�رشف النظر عن �ضلحياته، وارت�ضوا 

الرئي����ش  و�ضلحي���ات  »العرقن���ة« 

العراقي الكردي احل���ايل فوؤاد مع�ضوم 

وقبله جلل الطالباين.

وم���ن املوؤ�ض���ف اأن���ه و�ض���ط اجلو 

الإقليمي املحم���وم، بات مفتاح بعبدا 

يف ال����رشاي، واأك���رث الأم���ور عرقل���ة 

لنتخاب رئي����ش للجمهورية، هي يف 

�ضخ�ضي���ة رئي�ش احلكوم���ة يف عهده، 

واإذا كان املفت���اح حالي���ًا يف زن���ار 

الرئي�ش احلري���ري، مع ع�رشات النواب 

املعلَّق���ني يف خا�رشت���ه، بانتظار اأمر 

ملكي �ضعودي بالإف���راج عن املفتاح، 

وعن النواب، ف���اإن لبنان يعي�ش ع�رش 

انحطاط �ضيا�ضي و�ضيادي بامتياز.

ل ت�ضتطيع ال�ضعودية فر�ش رئي�ش 

يف لبن���ان، لكنه���ا ب�ضهولة قادرة عرب 

احلريري ونوابه عل���ى عرقلة انتخاب 

رئي����ش، ما مل يتاأّبط الرئي�ش املنتَخب 

لك���ن  ال����رشاي،  اإىل  احلري���ري  ذراع 

احلريري الذي ولج اأبواب الكرملني يف 

زيارته الأخرية اإىل رو�ضيا، ل ي�ضتطيع 

ولوج بواب���ات طرابل�ش وعكار و�ضيدا 

والبقاع، ورمبا بريوت، يف النتخابات 

البلدي���ة املقبلة، بالرغ���م من احلملة 

»الكاريتا�ضية« حت���ت ا�ضم »اأفعال« 

لإنقاذ  املا�ضي  الثلث���اء  اأطلقها  التي 

اللبناني���ني من الفق���ر املدقع، ويبقى 

لبنان رهينة �ضخ�ضية �ضيا�ضية لي�ضت 

ذات حيثي���ة �ضعبية �ض���وى عرب املال 

النواب  النتخاب���ي، مع خمزون م���ن 

من مو�ض���م 2009، وتتحكم ال�ضعودية 

بال�ضوق كما ت�ضاء، عرب خمزون انتهت 

مدة �ضلحيته، وت�ضتمر حكاية »اإبريق 

الزي���ت« لأن احلريري مرفو�ش �ضوريًا، 

وغ���ري مر�ضى عنه من جانب حزب اهلل 

واحللفاء.

الأم���ر لي�ش على طريق���ة »اإلهام« 

ليل���ى عب���د اللطي���ف؛ اأن يك���ون اأحد 

»اجلان���ني« للرئا�ضة، ث���م جان عبيد 

التنبوؤات،  اإقف���ال لبور�ض���ة  اآخر  وفق 

لأن���ه كما انه���ارت »14 اآذار« ر�ضميًا، 

ف���اإن »8 اآذار« ق���د ت�ضّظ���ت، و�رشاع 

املحوري���ن انتهى مبغل���وب ومغلوب، 

ورئي����ش اجلمهورية بات يب���ّت باأمره 

رمب���ا املفتي اأكرث مما ل���دى البطريرك 

الراع���ي والأ�ضاقفة م���ن كلم يف هذا 

ني  الأمر، وو�ضط الكبا����ش الدموي ال�ضُّ

- ال�ضيعي يف الإقليم، فاإن امل�ضيحيني 

يف لبنان هم حُكماً اأول دافعي الأثمان.

حزب اهلل اأو�ضح علنًا اأنه فور موافقة 

الرئي����ش �ضع���د احلريري عل���ى تبّني 

تر�ضيح العماد مي�ضال عون، فهو جاهز 

يف اليوم التايل للن���زول اإىل املجل�ش 

وانتخاب اجل���رنال كمر�ضح ي�رشّ عليه، 

لك���ن احلريري غ���ري جاه���ز لنتخاب 

الرئي�ش م���ادام ح���زب اهلل غري جاهز 

لقبوله يف ال����رشاي، وتعود الكرة كما 

دائمًا اإىل ال�رشاع الإقليمي ال�ضعودي - 

الإيراين، خ�ضو�ضًا يف �ضورية، وبانتظار 

مدخنة ق�رش املهاجرين فاإن على بعبدا 

النتظار لي����ش لتحديد م���ن �ضي�ضغل 

كر�ضي الرئا�ضة الأوىل التي بات رقمها 

ثلث���ة يف اأهمي���ة الرئا�ض���ات، بل َمن 

م�ضموح له دخول ال����رشاي، وبعد ذلك 

ينتخب اللبنانيون اأي »فوؤاد مع�ضوم« 

كان، وعلى كر�ضي بعبدا األف �ضلم.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الرئي�س �سعد احلريري غري جاهز النتخاب الرئي�س مادام حزب اهلل غري جاهز لقبوله يف ال�سراي

كرسي بعبدا ينتظر »فؤاد معصوم«

ني -  وسط الكباش السُّ
الشيعي في اإلقليم فإن 
المسيحيين في لبنان هم 

أول دافعي األثمان
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همسات

¡ ت�ضارب املعطيات واملعلومات
نائ����ب كان حا�����رشاً اجتم����اع جلن����ة الإع����لم 

والت�ض����الت اأثناء مناق�ضته����ا »ق�ضية الإنرتنت 

غ����ري ال�رشعي«، اأ�ض����ار اإىل ت�ض����ارب املعطيات 

حول الق�ضية، خ�ضو�ضًا يف حادثة العتداء على 

العنا�رش الأمني����ة، بني الق�ضاة اأنف�ضهم، كما بني 

اجلي�����ش والأجهزة الأمنية، م����ا يوحي باأن هناك 

ُجُزراً اأمنية وق�ضائية داخل الدولة، ولي�ش ج�ضمًا 

متناغم الوظائف والأدوار.

¡ مزاجية وزارية
اأبدى اأحد كبار رجال القانون والرقابة يف لبنان، 

واملعروف بنزاهته طيلة عمله، امتعا�ضه القانوين 

من ت���رف وزير العدل امل�ض��تقيل، ال��ذي انربى 

لتحريك النيابة العامة �ضد رافعي �ضعارات، بينما 

هناك وزير اآخر مكلَّف ب�ض��وؤون الوزارة، م�ضتغربًا 

عدم حتريك اأي �ضاكن يف جمل�س الوزراء.

¡ ل داعي لل�ضتغراب
مل ي�ضتغرب م�ضوؤول ي�ضتمر بالدفاع عن ال�ضعودية 

و�ضيا�ضاتها، اإقفال مكتب ف�ضائية �ضعودية، لكنه 

ا�ضتغ����رب يف املقابل كي����ف مل�ضوؤولني يقبلون 

اإهانة علم بلدهم، بل يدافعون عن الإهانة، وقال: 

رمب����ا لأنهم اعتادوا على الإهانات من اأجل ماآرب 

اأو حقيبة من الريالت.

¡ جنبلط.. واإ�ضاراته
التقدم��ي  اإع��ان رئي���س احل��زب  لف��ت االنتب��اه 

اإن  وقول��ه  جنب��اط  ولي��د  النائ��ب  اال�ض��راكي 

بت، خ�ضو�ضًا بعد  »م�ض��داقيتنا ك�ضيا�ض��يني �ررُ

اأزمة النفايات«، م�ض��راً اإىل اأنه يعرف اأن »بع�س 

النا�س مل يعد ي�ضّدقني عندما اأتكّلم حول امللفات 

الت��ي تفوح منها ال�ض��بهات، لكن ال خي��ار اأمامي 

 يف املحاولة، لعّلني اأرُ�ضاهم قدر 
ّ
�ض��وى اأن اأ�ض��تمر

االإمكان يف احلّد من الف�ضاد امل�ضت�ري، مع العلم 

اأن انع��دام الثق��ة م�ض��تفحل ب��ني النا���س والطبقة 

ال�ضيا�ضية«.

¡ »نايل �ضايت« على خطى »عرب�ضات«
بعد »عرب �ضات«، »نايل �ضات« تفاجئ لبنان 

بق����رار قطع البث من جورة الب����لط، ما قد يهدد 

نح����و اأربع حمطات تلفزة لبناني����ة بوقف البث. 

ووفقًا للمعلومات فاإن قرار »نايل �ضات« �ضببه 

عدم ت�ضديد الوزارة املعنّي����ة مبالغ التعاقد مع 

القمر ال�ضطناعي منذ مدة غري ق�ضرية.

¡ داء العْجز
اأخط��اأ �ض��فر خليج��ي يف التعب��ر اأثن��اء جل�ض��ة 

حم��دودة احل�ض��ور، عنوانه��ا البح��ث يف كيفي��ة 

معاجل��ة العج��ز العرب��ي يف ظ��ل م��ا يح��دث يف 

االإقلي��م والعامل، وقال: اإن العجز اجلن�ض��ي العربي 

ميك��ن معاجلت��ه، �ض��يما اأن االإمكان��ات املالي��ة 

متاح��ة، فقال له اأحد احل�ض��ور: هل يوجد اأف�ض��ل 

من احلبوب الزرقاء؟ وملا �رح قوله زالت ده�ض��ة 

ال�ضفر العاجز.

لة ¡ ُحرية مكبَّ
عرّب م�ض����وؤول اأوروبي عن اأمل����ه �ضاخراً من طلب 

اململك����ة العربي����ة ال�ضعودية من لبن����ان تقبُّل 

احلرية الإعلمية، بينما ترف�ش اململكة وجود اأي 

مرا�ضل �ضيا�ضي على اأر�ضه����ا، كما ترف�ش اإجراء 

اأي حتقيق حول ال�ضلطة، اأو حتى منا�ضبات يريد 

النظام ال�ضعودي الرتويج لها.

¡ خداع اإعلمي
دّققت جهات خمت�ضة يف بيانات ت�ضدر من حني 

اإىل اآخر با�ض��م جمعيات عائلية اأو منظمات اأهلية 

هدفه��ا الروي��ج الت�ض��ليلي لبع�س الفئ��ات التي 

تراجع �ضعبيتها، فتبنّي اأنها وهمية تندرج �ضمن 

لعب��ة اخل��داع االإعامي التي تت��ورع تلك اجلهات 

عن ا�ضتخدامها.

الأمم املتحدة لتوطني  ُيعترب م����رشوع 

اللجئني ال�ضوريني يف لبنان، بدون مربرات 

قانونية اأو ميداني���ة، وبطريقة بعيدة عن 

املنطق، حالة ا�ضتثنائية مل حتدث من قبل، 

خ�ضو�ضًا مع ال�ضعب العراقي الذي تعرّ�ش 

لإبادة جماعية اأيام نظ���ام �ضدام ح�ضني، 

وم���ن ثم للغزو الأمريك���ي، وبعده لغزوات 

»داع�ش« ومل تتحرك الأمم املتحدة بعمل 

مماثل، ومل تدُع لتوطني العراقيني يف الدول 

التي جل���اأوا اإليها، بل اأكرث م���ن ذلك؛ فقد 

منعت فرن�ضا واأوروبا ا�ضتقبال امل�ضيحيني 

العرب قا�ض���دي اللجوء، بحجة عدم اإفراغ 

ال�رشق من امل�ضيحيني، ومل تبادر لل�ضغط 

على التكفرييني ورعاتهم ملنع ا�ضطهادهم 

وقتلهم وهدم كنائ�ضهم.

ال�ضوريني  ُيط���رح توط���ني  اإذاً، مل���اذا 

يف لبن���ان بالتزامن مع انط���لق الت�ضوية 

ال�ضيا�ضية، وبعد خم�ش �ضنوات من احلرب 

الدامية؟

امل�ضكل���ة الأخط���ر اأن بع����ش الق���وى 

ال�ضيا�ضي���ة اللبنانية ت�ضم���ت بل تر�ضى 

به���ذا التوط���ني، وتداف���ع عن���ه، وحتاول 

اإذعانًا  جتهيل املو�ضوع والتغطي���ة عليه 

لأوام���ر اإقليمية، وبالتلزم م���ع اأحلمها، 

كم���ا �رشّح بع�ش وزرائها باأن فتح احلدود 

اأمام اللجئني ال�ضوريني كان ل�ضتخدامهم 

بالعمل الع�ضكري �ضد املقاومة يف لبنان.

اإن متابع���ة اله���دف من ط���رح توطني 

ال�ضوريني تو�ضل اإىل تبيني الأهداف الآتية:

اإظه���ار النظ���ام ال�ض���وري وكاأنه نظام 

يقوم بالإب���ادة اجلماعية ول ميكن اإرجاع 

اللجئني خوفًا على حياتهم، لكن الكارثة 

اأن الأمم املتحدة وكل املنظمات الدولية ل 

حتّمل اجلماع���ات امل�ضلحة من املعار�ضة 

اأي م�ضوؤولية، واإذا كانت املعار�ضة ت�ضيطر 

على 70٪ من الأرا�ضي ال�ضورية كما تّدعي، 

فلماذا ل ت�ضرتجع املعار�ضة اللجئني اإىل 

مناط���ق �ضيطرتها، اأم اأن اللجئني فروا من 

املعار�ضة ووح�ضيتها ولي�ش من النظام؟

اإذا كان���ت الأمم املتحدة تعمل لتوطني 

ال�ضوري���ني يف بلد جلوئه���م بالتزامن مع 

املفاو�ض���ات، األ يعني ذلك نعي���ًا واإنهاًء 

للمفاو�ض���ات، واأنها فقط لتقطيع الوقت اأو 

للتهيوؤ لجتياح جديد ل�ضورية؟

توط���ني ال�ضوري���ني يف لبن���ان مبنزلة 

مقّدم���ة لتوط���ني الفل�ضطيني���ني الأك���رث 

اأقدمي���ة واندماجًا م���ع املجتمع اللبناين، 

والأقل عدداً م���ن ال�ضوريني الذين لن يقف 

عددهم الت�ضاعدي مادامت احلرب م�ضتمرة 

والتواط���وؤ الداخل���ي واخلارجي، ما يجعل 

اللبنانيني يف وطنهم ك�»الهنود احلمر« يف 

اأم���ريكا اأقلية )اللبنانيون احلمر(، ما يوؤدي 

اإىل اخت���لل الن�ضيج اللبن���اين والتوازنات 

الطائفي���ة، والت���ي �ضت���وؤدي اإىل خلل يف 

التمثي���ل ال�ضيا�ضي وتوزُّع ال�ضلطات، حيث 

لن يتجاوز عدد امل�ضيحيني من 10 اإىل ٪15 

من �ضكان لبنان، بع���د زيادة مليونني اإىل 

ثلثة مليني من ال�ضوريني والفل�ضطينيني.

توطني ال�ضوريني والفل�ضطينيني �ضيوؤّمن 

مقاتل���ني مدرَّبني باأعداد تف���وق باأ�ضعاف 

ما ت�ضتطي���ع املقاومة جتنيدهم، وهم غري 

حم�ضورين يف منطقة معّينة، بل ينت�رشون 

يف كل لبنان، وحتى يف عمارات املقاومني 

واأ�ضواقهم، وعلى الطرق الدولية، ويف قلب 

العا�ضمة، وكل املدن، ما يريح »اإ�رشائيل« 

من قتال املقاومة و�ضواريخها التي �ضيتم 

تعطيلها باملعارك الداخلية؛ كما ح�ضل يف 

�ضورية والعراق، وكم���ا �رشّح وزير احلرب 

ال�ضهيوين مو�ضيه يعالون قائًل: »لي�ش من 

املتعة اأو ال�ضيا�ض���ة ان تقتل عدوك بيدك، 

فعندم���ا يقتل ع���دوك نف�ضه بي���ده اأو بيد 

اأخيه فاإن املتعة اأكرب، وهذه هي �ضيا�ضتنا 

اجلديدة؛ اأن ن�ضّكل ملي�ضيات للعدو فيكون 

القاتل واملقتول من الأعداء«.

املقاومة والقوى الوطنية اللبنانية، على 

نية،  اخت���لف انتماءاتها امل�ضيحي���ة وال�ضُّ

�ضتدف���ع الثمن من وجوده���ا واأمنها، فاإذا 

ا�ضتعلت احلرب �ض���د املقاومة يف الداخل 

فلن تبق���ى منطقة اآمنة بعنوانها املذهبي، 

فلبن���ان مب�ضاحت���ه ال�ضغ���رية وترابط���ه 

الجتماع���ي والتجاري والديني ل ميكن اأن 

يتجزاأ.. فلي�ضارع اجلميع ملقاومة التوطني 

اإنق���اذاً للبنان ولأنف�ضه���م، فبعد التوطني 

لن يبقى زعم���اء مذاهب اأو اأحزاب واألقاب، 

فاجلميع �ضيكون حتت رحمة الأفراد اجلدد 

نة،  الذين يكّفرون كل النا�ش، مبا فيهم ال�ضُّ

ويكّفرون بع�ضهم بع�ضًا.

القبول بالتوطني قب���ول باإعدام الذات، 

والعجيب  ال�ضيا�ضي،  بالغت�ض���اب  وقبول 

اأن البع����ش ينتظرون م�ضتقبله���م الأ�ضَود 

على اأيدي الأم���راء »الدواع�ش« بابت�ضامة 

عري�ضة!

د. ن�شيب حطيط
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توطني ال�سوريني �سيوفر مقاتلني مدَرّبني لهز االأمن يف لبنان

توطين السوريين والفلسطينيين.. لضرب المقاومة

إذا كانت »المعارضة« تسيطر 
على 70٪ من األراضي السورية 

كما تّدعي فلماذا ال تسترجع 
الالجئين إلى مناطق سيطرتها؟
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سورية.. األسد يشهد سقوط أعدائه
خم����س �سن���وات ونّيف م���ن احلرب 

الكوني���ة على �سوري���ة، ُح�سدت لها كل 

احلروب،  واأ�سكال  والو�سائل  الإمكانيات 

م���ن ح�سد »نخ���ب« ثقافي���ة وفكرية 

و�سيا�سي���ة واعالمي���ة، كان���ت حت���ى 

الأم�س القري���ب ُتعترب من رموز التنظري 

واملقاومة،  العربي���ة  والقومية  للي�سار 

وع���دد وافر من اللبناني���ن الذي غرّيوا 

يدافعون  وانخرطوا  وروؤو�سهم،  جلودهم 

ع���ن الليربالية املتوح�س���ة، و«القَيم« 

الأمريكية، و�ساروا من هواة الدميقراطية 

الغربي���ة، وت���داول ال�سلط���ة.. حتى اأن 

بع�س���ًا ممن هم م���ا زال���وا يف خندق 

الإعالمين  م���ن  واملمانعة  املقاوم���ة 

�سقطوا م���ع بدايات الأح���داث ال�سورية 

يف الف���خ، وانطلقوا يب����رون ل�»ربيع 

ال�سعوب«، لكنهم �رع���ان ما اك�ستفوا 

هول املوؤامرة، فع���ادوا اإىل الركب دون 

اأن يعتذروا اأو يعلنوا اأنهم ارتكبوا غلطة 

�سنيعة.

يف احل���رب عل���ى �سوري���ة كنا يف 

»الثب���ات« اأول من اأ�س���ار اإىل اأبعادها 

الت���ي يجري التح�سري له���ا، لي�س على 

امل�ست���وى التاريخ���ي وم���ا تت�سمن���ه 

الوثائ���ق ال�سهيونية والغربية وح�سب، 

اإمنا على امل�ستوى العملي املبا�ر لهذه 

املوؤامرة الكونية التي بداأ التح�سري لها 

منذ الي���وم الأول لنت�سار املقاومة يف 

لبنان ودحر الع���دو »الإ�رائيلي« يف 

24 اأيار 2000، وتبل���ور واأكرث فاأكرث بعد 
النت�سار غ���ري امل�سبوق يف حرب متوز 

- اآب 2006 يف تاري���خ ال�راع العربي 

- »الإ�رائيلي«، وال���ذي كان ل�سورية 

دور ه���ام وموؤث���ر ومبا����ر يف هذين 

النت�سارين.

ح�سد اإرهابي من اأكرث من ثمانن دولة 

قادته وا�سنط���ن مبا�رة، من خالل ناظرة 

اخلارجي���ة الأمريكي���ة ال�سابق���ة هيالري 

كلينتون، التي اعرتفت باأن »داع�س« هي 

�سناع���ة اأمريكية، كم���ا »القاعدة« التي 

�سب���ق له���ا اأن اخرتعتها، وال���كل ما يزال 

يذكر موؤمتر »اأ�سدقاء �سورية« الذي كانت 

تقوده كلينتون نف�سها، وو�سلت يف اإحدى 

املرات اإىل ح�سد نحو مئة دولة للم�ساركة 

يف العدوان املبا�ر على الدولة الوطنية 

ال�سورية، اأو يف متويل هذا العدوان.

مئ���ات اآلف الأطن���ان م���ن الذخائ���ر 

د بها  والأ�سلحة، وبع�سها حمرَّم دوليًا، ُزوِّ

احل�سد الإرهابي �سد �سورية، وكان يتدفق 

عرب احلدود الرتكي���ة والأردنية وفل�سطن 

املحتلة، وحتى اللبنانية.

الأ�سلح���ة  اأكذوب���ة  تذك���رون  ه���ل 

الكيميائي���ة قبل اأقبل من ث���الث �سنوات، 

حي���ث حاول���وا اته���ام الدول���ة الوطنية 

با�ستخدامه���ا، يف وقت كانت  ال�سوري���ة 

الع�سابات الإرهابية ه���ي من ي�ستعملها 

�سد ال�سعب واجلي�س ال�سوري؟

بالأ�سلحة  »داع�س«  هاجمت  وموؤخراً 

الكيميائي���ة اأحد مواق���ع اجلي�س ال�سوري 

يف حمي���ط مطار دي���ر ال���زور الع�سكري 

بقذائف حتم���ل غاز اخلردل، وهذه بالطبع 

لي�س���ت املرة الأوىل الت���ي ي�ستخدم فيها 

الكميائية، فقد �سبق  الأ�سلحة  الإرهابيون 

لرو�سيا اأن طلبت مراراً بفتح حتقيق حول 

ا�ستخ���دام الكيميائي م���ن قَبل املنظمات 

الإرهابي���ة يف �سوري���ة والع���راق، وم���ن 

يزّودها بهذه الأ�سلح���ة، كما دعت الغرب 

والرجعين العرب اإىل التخلّي عن �سيا�سة 

اتهام دم�س���ق فيما يخ�ّس ا�ستخدام املواد 

املحرم���ة دوليًا، والت���ي تن�سط مملكة اآل 

�سعود با�ستعمالها الآن يف اليمن.

مئات ملي���ارات الدولرات وّفرتها دول 

الكاز العرب���ي اخلليجي حل�سد الإرهابين 

من رياح الأر����س الأربعة، من اأجل تدمري 

�سوري���ة واإنه���اء دولته���ا الوطنية، وكان 

واملتنوعة؛  املختلفة  للمعار�سات  التبني 

من جماعات التكفري اإىل جماعات الفنادق، 

مع ح�سد اإعالمي غري م�سبوق كان وما زال 

ي�س���ّخ الأكاذيب والف���ربكات �سد �سورية 

ودولته���ا الوطني���ة، ول���و اأن امل�سيخات 

العربي���ة وّفرت خم�س هذا املبلغ للتنمية 

العربي���ة ال�سامل���ة، مل���ا كان بقي جائع 

واحد اأو اأمي واحد لي�س يف العامل العربي 

وح�سب، بل يف العامل ال�سالمي كله.

ثمة تن�سيق تام و�سامل كان ورمبا ما 

يزال قائمًا بن اأجهزة املخابرات الغربية 

الأمريكية وال�سهيونية واخلليجية، وقيام 

غ���رف عملي���ات يف الأردن وتركيا لقيادة 

العدوان على �سوري���ة التي �سمدت، ليبداأ 

الإرهاب اأم���ام ال�سمود ال�سوري ال�سطوري 

برحلة العودة من حيث اأتى، ويبداأ اإرهابه 

على �سانعيه، في�رب يف اأكرث من عا�سمة 

اأوروبية �سارت خمابراتها تن�سد التن�سيق 

ال�سوري���ة.. لكن �سورية  مع ال�ستخبارات 

وجي�سها و�سعبها مع حلفائها �سمدوا وما 

يزالون يواجه���ون العدوان ال�ستعماري - 

الرجعي العرب���ي - ال�سهيوين، الذي بات 

يئّن م���ن الإرهاب »الداع�سي« والتكفريي، 

وال�سوؤال هنا: كيف تبق���ى جيو�س العامل 

واأجهزة ا�ستخباراته عاجزة من دحر خطر 

»داع�س«؟

وال�سهاين���ة  الأمريكي���ون  بب�ساط���ة، 

وال�سعوديون ل يري���دون اإنهاء »داع�س« 

والإرهاب، اإمنا ال�ستفادة من وجوده اأطول 

فرتة ممكنة، الأمر الذي يجعل فرتة املعركة 

ال�ستعماري  التحال���ف  مب�سالح  مرتبطة 

- الرجعي، وخ���ري دليل على ذلك انت�سار 

»داع�س« و»القاع���دة« يف الأماكن التي 

و�سل اإليها التحال���ف العدواين ال�سعودي 

يف اليمن، حيث التن�سيق يكاد يكون تامًا 

و�ساماًل.

اخلال�س���ة، ثمة ع���دوان ا�ستعماري - 

�سهي���وين - رجعي يتكوك���ب فيه العامل 

يف جمابهة كربى بن رئي�سن لكل منهما 

اأركانهم���ا، وه���ذان الرئي�س���ان هما باراك 

اأوباما وب�سار الأ�سد، ويف خ�سم املواجهة 

املحتدمة ثمة �سقوط ونهاية مدّوية لكثري 

من الأركان:

�سقط نيك���ول �سارك���وزي يف فرن�سا، 

وخليفته فرن�سوا هولن���د يتمّيز ب�سعبية 

يف احل�سي����س مل ي�سل اإليه���ا اأي رئي�س 

فرن�سي �سابق.

مات امللك عبداهلل اآل �سعود، وخليفته 

يعاين م���ن الأمرا�س ال�سدي���دة، وال�راع 

على ال�سلطة يف مملكة الرمال على اأ�سده.. 

ومات �سعود الفي�سل.

رحل حم���دا قطر.. والأمري ال�سابق حمد 

يتل���ّوى الآن يف �سوارع لن���دن من مر�س 

ال�رطان.

رحل رولن فابيو�س، بع���د اأن �سبقته 

هيالري كلينتون، وحممد مر�سي يقبع الآن 

يف ال�سج���ن، وم�ر توؤكد اأن جي�سها الأول 

هو اجلي�س العربي ال�سوري.

اخلال�س���ة: �سريحل ب���اراك اأوباما بعد 

ثمانية اأ�سهر، و�سي�ستمر ب�سار الأ�سد قائداً 

ل�سورية ودولتها الوطنية و�سعبها.

اأحمد �سحادة

عن�سر من اجلي�ش ال�سوري يرفع علم بالده حلظة حترير مدينة القريتني على تخوم البادية

ما هو الخالف الجوهري بين »وفد الرياض« وأقرانه في جنيف؟
يرى املراقب���ون اأن انعقاد لقاء جنيف املرتَقب يف 

الأي���ام املقبلة بن املبعوث الدويل �ستيفان دمي�ستورا 

والوفود املمثلة عن احلكومة و«املعار�سة ال�سورية«، 

�سيكون خمتلفًا ع���ن �سابقاته، لأنه �سيكون هذه املرة 

تكملة جلهود دولية، حتديداً رو�سية، بداأت بتثبيت وقف 

الأعمال العدائية، وبالتايل و�سع �سقف للنزاع، وتركيز 

فة  ال�ربات الع�سكرية على اجلماعات امل�سلَّحة امل�سنَّ

دوليًا اإرهابية.

من البديهي األ يعوَّل على هذا اللقاء الأول اخلروج 

بالنتائج املرجوة لإنهاء ال����راع يف اجلارة الأقرب، 

ولو بداأ ياأخذ منحى جديًا م���ن التفاو�س، ل�سيما اأنه 

كان خم�س�س���ًا لال�ستم���اع اإىل اآراء الأفرقاء ال�سورين 

يف غ���رف م�ستقلة، حول املرحل���ة النتقالية املقبلة، 

اأي حماولة ر�سم اخلطوط العام���ة للت�سوية املرتَقبة، 

وو�سع ت�سّور للحكم املقبل.

ويف ه���ذا ال�سدد، يعترب م�س���در يف الوفد ال�سوري 

املعار�س يف جني���ف اأن اجلولة الأخرية من التفاو�س 

غ���ري املبا�ر كانت اإيجابي���ة، ومّت فيها كيفية تطبيق 

اآلية املرحل���ة النتقالية، وروؤية الوف���ود حول اإمكان 

تعدي���ل الد�ستور، واإجراء النتخاب���ات الت�ريعية، ثم 

الرئا�سية.

ومن اإيجابيات هذه اجلولة اأي�سًا، اأنها �سهدت اأكرب 

ح�سور للمعار�سة الوطنية، واجتماعها باملوفد الأممي 

مرتن، كذلك اإيجاد ورقة نقا�س م�سرَتكة للوفود كافة، 

رغم الختالف اجلوه���ري بالروؤيا بن وفد »معار�سة 

الريا�س«، الذي طرح هوية مدنية للدولة ال�سورية، اأي 

الهوية املتماهية مع »ُحكم الإخوان امل�سلمن« ووفد 

املعار�سة يف الداخل، الذي ي�رّ على علمانية الدولة.

ويف النهاية، خل�س دمي�ستورا بعد �سل�سلة لقاءاته 

ال�ست�ساري���ة مع خمتلف الوف���ود امل�ساركة اإىل اإ�سدار 

ورقة »اأفكار م�سرتكة«، ومما ت�سمنته: 

اإ�س���الح موؤ�س�سات الدولة وف���ق املعايري الدولية، 

ورف�س الرهاب، واإعادة بناء اجلي�س ال�سوري، مع اإدراج 

املجموعات امل�سلحة في���ه، وتاأمن الظروف املالئمة 

لإعادة الالجئن والنازحن ال�سورين اإىل ديارهم.

�سي���ادة �سورية غري منقو�سة عل���ى كافة الأرا�سي 

ال�سورية، ورف�س اأي تدّخل خارجي بال�سوؤون ال�سورية 

الداخلية، ونظ���ام �سورية على اأ�سا�س دولة دميقراطية 

غري طائفي���ة، وتطبيق قرار جمل����س الأمن 2254 عام 

2015، مبا ي�سمل النتق���ال ال�سيا�سي لل�سلطة، وتاأمن 
بيئ���ة ا�سقرار خالل الفرتة النتقالية، مبا ي�سمن تكافوؤ 

الفَر�س.

ويلف���ت امل�س���در اإىل اأن املوفد الأمم���ي وّجه لكل 

وفد 28 �سوؤاًل ح���ول »احلكومة« يف املرحلة املقبلة، 
اأي تطبيق القوانن والنُّظ���م والقرارات التى تهدف اإىل 

حتقي���ق الإ�سالحات ال�سيا�سي���ة والد�ستورية، وكيفية 

مراقبتها.

ويوؤك���د اأن ه���ذه اجلولة اأكرث م���ن متهيدية، كونها 

حددت اخلط���وط العامة للت�سوي���ة املرجتاة، مرجحًا 

اأن ت�سه���د اجلولة املقبلة غربل���ة يف »وفد الريا�س«، 

وتعزي���ز ح�سور »املعار�س���ة«، وبالتايل بلورة الوفد 

املعار����س، ملناق�س���ة النق���اط امل�سرتكة م���ع الوفد 

احلكوم���ي، ريثما ي�سل اجلمي���ع اإىل جوامع م�سرتكة، 

ودفع العملية ال�سيا�سية ُقُدمًا.

ر العام للمرحل���ة النتقالية، توّقع  وع���ن الت�سوُّ

امل�سدر اأن يتم التفاهم يف نهاية املطاف بن فريقي 

احلكم واملعار�س���ة على �سغي���ة توافقية، يتم من 

خاللها تقا�سم ال�سلط���ة مبا يحفظ حقوق الفريقن، 

وانعكا����س متثيلهما الواقعي عل���ى الأر�س، برعاية 

، خ�سو�سًا رو�سي واأمريكي. ودفع دولَيننْ

دة،  لري����ب اأن املفاو�سات ماتزال طويلة ومعقَّ

خ�سو�س����ًا اأن هن����اك تفاوت����ًا ب����ن املقارب����ات 

املطروحة، ويبدو اأن »وفد الريا�س« يغرّد خارج 

ال�����رب، لأن احلكومة واملعار�س����ة الوطنية يف 

الداخل متفقتان عل����ى علمانية الدولة، بيمنا مل 

يو�سح دمي�ستورا يف ورقته هذا الأمر، يف حماولة 

ل�سرت�س����اء »وف����د الريا�س«، لك����ن مهما حاول 

املوفد الأممي تدوير الزوايا، فلن ينجح يف مترير 

ورقته، ما يوؤك����د اأن الت�سوية غري قابلة للن�سوج 

يف املدى املنظور.

ح�سان احل�سن
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تتهياأ الوفود امل�ساركة يف جنيف 

ال�سوري لالنط���الق يف جولة جديدة 

م���ن املفاو�سات، عل���ى وقع ت�سعيد 

ع�سك���ري خطري قامت ب���ه الف�سائل 

امل�سلَّحة املدعوم���ة �سعوديًا وتركيًا 

يف حل���ب، والتي كانت قد اأعلنت يف 

وقت �ساب���ق التزامه���ا بالهدنة، يف 

حماول���ة منها لقل���ب موازين القوى 

اإىل جنيف،  ه  التوجُّ الع�سكرية ع�سية 

ولالنقالب على مفاعيل تقدُّم اجلي�س 

انت�ساره  خ�سو�سًا  امليداين،  ال�سوري 

عل���ى »داع����س« وحتري���ره تدم���ر 

والقريتن.

اأما حتري���ر مدين���ة القريتن، 

اإعالميًا  وال���ذي مل ياأخ���ذ حّي���زاً 

كتحري���ر تدمر، ملا له���ا من اأهمية 

وقيمة عاملية، وكونها ُتعترب جزءاً 

م���ن الإرث امل�س���رتك لالإن�ساني���ة، 

فيعن���ي انهيار خمط���ط »داع�س« 

املنطقة  عل���ى  قل���ب  لل�سيط���رة 

الو�سطى يف �سوري���ة، والذي �سعى 

من خاللها التنظيم اإىل التمدد نحو 

اإىل حقول النفط  حم�س، والو�سول 

والغاز يف املنطقة، والأهم بالن�سبة 

التنظيم  اإمكانية متدد  للبنان قطع 

الإرهابي باجت���اه مناطق القلمون 

ال�رق���ي، و�سوًل اإىل ج���رود راأ�س 

بعلبك.

اأمام هذا امل�سهد امليداين، يبدو 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

الأكرث رغب���ة واإ����راراً على خلط 

الأوراق، بعدم���ا تبّن اأن امل�سهدين 

ال�سوري والرتكي الداخلي ل يلعبان 

ل�ساحل���ه، وبعدم���ا حتّولت بع�س 

املناطق الرتكي���ة اإىل �ساحة حرب 

حقيقية، وبع���د الإ�سارات املتعددة 

الت���ي مّت ت�ريبه���ا اأمريكيًا حول 

نّية اجلي����س الرتكي النقالب على 

اأردوغ���ان، واآخره���ا احلدي���ث عن 

عدم الق���درة عل���ى النت�سار على 

»داع����س« وهزميته يف ظل وجود 

اأردوغان يف ال�سلطة.

قد يك���ون الدف���ع الرتكي خللط 

الأوراق الإقليمية ل يقت�ر على خرق 

القتال، بل  الهدنة �سوريًا ومع���اودة 

اأي�سًا من خ���الل احلرب التي اندلعت 

فجاأة يف اإقلي���م ناغورنو - كاراباخ 

ب���ن اأذربيج���ان واأرميني���ا، وميكن 

الوا�سحة يف  اأردوغان  روؤية ب�سمات 

الت�سعيد اخلطري، والذي كاد يوؤدي اإىل 

حرب اإقليمية يف تلك املنطقة.

لقد اأطلق الرئي�س الأذري ال�سابق 

حيدر علييف؛ وال���د الرئي�س احلايل، 

عب���ارة »اأم���ة واح���دة يف دولتن« 

لتو�سي���ف العالقة الرتكية - الأذرية، 

اأول دول���ة تعرتف  وكان���ت تركي���ا 

با�ستق���الل اأذربيج���ان بع���د �سقوط 

الحتاد ال�سوفيات���ي وا�ستقالل دوله، 

وكانت لأذربيجان دائمًا ح�سة كربى 

والأوروبية  الرتكي���ة  املخططات  من 

يف حماولت التملُّ����س من الحتكار 

الرو�سي لبي���ع الغاز لأوروبا، عرب مّد 

الأنابي���ب من اأذربيج���ان اإىل تركيا، 

ومنها اإىل اأوروبا، والتي مل ُيكتب لها 

النجاح لغاية الآن لأ�سباب عّدة.

املتناَزع  كاراباخ  اإقليم  ويعي�س 

عليه بن اأذربيج���ان واأرمينيا هدنة 

ه�ّس���ة من���ذ توقيع التف���اق بينهما 

ع���ام 1994، ومل يطراأ عل���ى الق�سية 

اأي جدي���د، لتندلع احلرب فجاأة بهذه 

الطريق���ة، اإل اإذا نظرن���ا اإىل اأه���داف 

اأردوغان من الت�سعيد:

1- الت�سعيد يف اأذربيجان يفتح 
التي ترتبط  جبهة جديدة لرو�سي���ا، 

بعالق���ات جي���دة م���ع كال البلدين، 

وتتخ���ذ دور الو�سي���ط بينهما، لكنها 

بالتاأكي���د �ستج���د نف�سه���ا م�سطرة 

للدف���اع عن اأرمينيا فيم���ا لو ا�ستمر 

القتال، لأنها ترتب���ط معها مبعاهدة 

دفاعي���ة م�سرتك���ة، وه���ذا - ب���راأي 

اأردوغ���ان - �سُيغرق الرو�س يف حرب 

وتخفف  طاقته���ا  ت�ستن���زف  جديدة 

ال�سغط ع���ن �سورية، التي قد ي�سحب 

الرو����س جي�س���ه منها، باعتب���ار اأن 

ال����راع اجلديد هو عل���ى حدودها 

املبا�رة، ولها اأهمية اأكرب.

2- ت�سع���ى تركي���ا لهزمية اأحد 
حلف���اء الرو�س يف معرك���ة طابعها 

النتق���ام، م�ستن���دة يف اختيار اإقليم 

كاراب���اخ اإىل اأن اأذربيج���ان وبالرغم 

من ا�سطراره���ا اإىل تقلي�س موازنتها 

الدفاعية ب�سبب تدهور اأ�سعار النفط، 

اإل اأن ق���ادة هذا البلد لطاملا افتخروا 

باإنفاقه���م الع�سكري، وه���ددوا - من 

�سمن احلرب النف�سية - باأن »موازنة 

الدفاع لديهم ت�ساوي موازنة اأرمينيا 

اأن ق���وات اجلي�س  بكامله���ا«، علمًا 

الرو�سي املتمركزة يف اأرمينيا جتعل 

من ه���ذه املعادلة غ���ري ذات قيمة، 

خ�سو�سًا بعدما زّود الرو�س قواعدهم 

ببطاريات  اأرمينيا موؤخراً  اجلوية يف 

�سواري���خ »S400«، الت���ي ت�س���كل 

بالتكام���ل مع البطاري���ات من نف�س 

الن���وع يف قاعدة حميمي���م ال�سورية 

تغطي���ة راداري���ة وقتالية حلواىل 70 

باملائة من الأجواء الرتكية.

3- اأم���ا اإي���ران الت���ي ترتب���ط 
زة تاريخيًا مع اأرمينيا،  بعالقات مميَّ

والتي ح���اول الرئي�س ح�سن روحاين 

فت���ح �سفحة جديدة م���ع اأذربيجان 

اإل  القت�سادية،  العالق���ات  وتنمي���ة 

اأن ت�سعي���د ال�راع ب���ن اأذربيجان 

واأرمينيا قد ي�سبب قالقل وا�سطرابات 

اإي���ران نف�سه���ا، خ�سو�سًا يف  داخل 

حمافظة اأذربيج���ان ال�رقية؛ �سمال 

غرب اإي���ران، والتي يطالب مواطنوها 

باحلق���وق القومية لل�سع���ب الرتكي 

التميي���ز  ورف���ع  اإي���ران،  الأذري يف 

وال�سطهاد الثقايف عنهم.

4- حتتاج تركيا اإىل �راع جديد 
اإرهابي���ي »القاعدة«  اإلي���ه  جتتذب 

و«داع����س« الفاّرين م���ن القتال مع 

اجلي�س ال�س���وري، وذلك لئال يتحولوا 

اإىل قتال جمموعاتها امل�سلّحة داخل 

�سوري���ة اأو اإىل الداخ���ل الرتكي، وَمن 

اأف�سل من اأعدائهم التقليدين الرو�س 

وامل�سيحين الأرمن لهذه الغاية؟

يف املح�سل���ة، قد تك���ون خطة 

جهنمية ح���اول اأردوغان القيام بها، 

لك���ن ح�سابات التاري���خ واجلغرافيا 

والقت�ساد يف القوقاز ما زالت تلعب 

ل�سالح الرو�س بقوة، وما وقف اإطالق 

الن���ار الذي فر�سه الرو����س يف اإقليم 

كاراب���اخ �سوى دليل على اأن »جنون 

العظمة« والهروب اإىل الأمام قد يكون 

له دور يف ت�سع���ري احلروب، لكنه ل 

يكون دائمًا ل�سالح من ُي�سعلها.

د. ليلى نقول

هل تكون اأذربيجان – اأرمينيا �ساحة �سراع جديدة لـ »داع�ش والقاعدة«؟

ش عن أردوغان
ّ

¡ ال�سعودية حترّك »عن احللوة«بين حلب وكاراباخ.. فت
اأفادت م�سادر اأمنية اأن اململكة العربية ال�سعودية 

اأوعزت لبع�س حلفائها يف لبنان مبحاولة تفجري 

الأو�ساع، عرب افتعال �سدمات م�سلَّحة يف خميم 

»عن احللوة«، الذي ي�سهد جولت قتالية عبثية، 

لإر�سال ر�سالة مفادها اأننا قادرون على »بلبلة« 

الأو�ساع عن���د بوابة اجلنوب. واأو�سحت امل�سادر 

اأن قوى لبنانية، بالتعاون مع جهاز ال�ستخبارات 

ال�سع���ودي، تتحرك يف �سف���وف املخيم لتجنيد 

عنا�ر فل�سطينية لالن�سمام اإىل خاليا م�سلَّحة، 

لتنفي���ذ اأعمال تخريبية يف ال�ساح���ة اللبنانية، 

تتماهى مع ال�سيا�س���ة ال�سعودية التي ت�ستهدف 

�ساحات الدول العربية، كما هو حا�سل يف العراق 

و�سورية واليمن.

¡ تن�سيق ا�ستخباري لإرباك حزب اهلل
ك�س��فت م�سادر خليجية عن »حتالف ا�ستخباري« 

ي�س��م ع��دداً م��ن اأجه��زة الأم��ن يف »اإ�رسائي��ل« 

واململك��ة العربية ال�س��عودية، ودولت��ني عربيتني 

اأخري��ني اإحداهم��ا الإم��ارات، م��ن ب��ني اأهداف��ه 

التج�س���س على حزب اهلل. وقالت امل�سادر اإن لهذا 

التحالف ال�س��تخباري »حمط��ات خمابراتية« يف 

��ق فيما بينها، واإنه بداأ بني تل 
ّ
عدد من الدول تن�س

اأبي��ب والريا�س، فهما ا�س��ركتا معًا يف التخطيط 

لتنفيذ عمليات تفجري اإرهابي��ة، واغتيال قيادات 

ميداني��ة، من بينه��ا القيادي الع�س��كري يف حزب 

اهلل عم��اد مغني��ة، حيث كان بندر بن �س��لطان هو 

ال��ذي يراأ�س اجلانب ال�س��عودي يف هذا التن�س��يق 

ال�ستخباري امل�ستمر حتى يومنا هذا.

املجموع��ات  م��ن  العدي��د  اأن  امل�س��ادر  واأك��دت 

امل�س��لحة يف الأرا�س��ي ال�سورية و�س��احات اأخرى 

تعمل ل�سالح التحالف ال�ستخباري بال�ستئجار، 

اأو بفع��ل التموي��ل الذي ع��ادة ما تقّدم��ه اململكة، 

اأن ح��زب اهلل ه��و عل��ى  اإىل  واأ�س��ارت امل�س��ادر 

قائمة اأه��داف التحال��ف املذكور، به��دف اإرباكه 

واإلهائه عن الهدف الأ�سا�س فل�سطني وزعزعة اأمن 

»اإ�رسائيل«.

¡ وا�سنطن تعزز وجودها الع�سكري 
يف �سورية

قال م�سوؤول���ون اأمريكي���ون اإن الإدارة الأمريكية 

تدر�س خط���ة لزيادة عدد قواته���ا اخلا�سة التي 

اأُر�سل���ت اإىل �سوري���ة ب�س���كل كبري م���ع تطلّعها 

للتعجي���ل باملكا�سب التي مّت حتقيقها يف الآونة 

الأخرية �سد تنظيم »الدولة الإ�سالمية«. وامتنع 

امل�سوؤول���ون الذين هم على علم مبا�ر بتفا�سيل 

القرتاح، عن ك�سف النقاب عن الزيادة التي جتري 

درا�ستها على وجه الدقة، لك���ن قال اأحدهم اإنها 

�ستجعل وحدة عمليات القوات اخلا�سة الأمريكية 

اأكرب عدة م���رات من حجم القوة املوجودة حاليًا 

يف �سوري���ة، واملوؤّلفة من نح���و 50 جنديًا، حيث 

يعمل���ون اإىل حد كب���ري كم�ست�ساري���ن بعيداً عن 

خطوط املواجهة.

¡ قوات اأردنية يف �سورية وليبيا
ذك��ر موقع »ميدل اي�س��ت اآي« الربيطاين ح�س��وله 

على معلومات مفادها اأن قوات خا�سة بريطانية 

حتارب يف ليبيا يف اإطار التناف�س على ال�س��يطرة 

اجلماع��ات  وم�س��اعدة  الليبي��ة،  ال��روات  عل��ى 

امل�س��لحة احلليفة يف مواجهة ع�س��ابات م�س��لحة 

حتت�س��نها دول اأخ��رى. وق��ال املوق��ع اإن القوات 

لوج�س��تيًا  دعم��ًا  تتلق��ى  الربيطاني��ة  اخلا�س��ة 

وا�س��تخباريًا م��ن الأردن، مب��ا يف ذلك م�س��اركة 

ق��وات خا�س��ة اأردني��ة يف العمليات، كا�س��فًا عن 

وجود قوات اأردنية خا�سة يف �سورية وال�سومال، 

تعم��ل جنب��ًا اإىل جنب مع ق��وات بريطاني��ة التي 

يب��دو اأنه��ا تدف��ع الأم��وال للمقاتل��ني الأردني��ني 

ل عملياتهم.
ّ
ومتو

موضوع الغالف

أردوغان يعتقد أن جبهة 
كاراباخ سُتغرق الروس 

في حرب جديدة تستنزف 
طاقتها.. وتخفف الضغط 

عن سورية
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عــربــي ـ دولي6

أبو مازن.. وعبثية 
تصريحاته

رئي�سها  ب�سخ�ص  ال�سلطة 

ُم�رصّة  تزال  ما  عبا�ص  حممود 

اإحل��اق  نحو  ُق��ُدم��ًا  امل�سّي  يف 

من  واأبنائها،  باالنتفا�سة  االأذى 

ر�سائل  من  املزيد  تقدمي  خالل 

املجانية  واخل��دم��ات  التطمني 

االأجهزة  باأن  ال�سهيوين،  للكيان 

من  مبا�رصة  وب��اأوام��ر  االأمنية 

ق�سارى  تبذل  ال�سلطة،  رئي�ص 

جهودها من اأجل احلد من اأعمال 

االنتفا�سة والت�سييق عليها، عرب 

االإجازة لهذه االأجهزة الدخول اإىل 

حرم املدار�ص والقيام بعمليات 

التفتي�ص عم ال�سكاكني واالأدوات 

احلادة التي قد يحملها التالميذ 

به  ما �رصّح  هذا  يف حقائبهم.. 

رئي�ص ال�سلطة اإىل القناة الثانية 

اأجهزته  اأن  وتاأكيده  العربية، 

�سبعني  م�سادرة  من  متّكنت  قد 

ه��وؤالء  ب��ح��وزة  كانت  �سكينًا 

التالميذ.

الالفت، اأن االأمر مل يقف عند 

يف  خطورته  وعلى  احل��د،  ه��ذا 

التن�سيق  ا�ستمرار  على  التاأكيد 

التي  »اإ�رصائيل«،  مع  االأمني 

بتجاهل  م���ازن  اأب���و  انتقدها 

اأجهزته  مع  االأمني  التن�سيق 

به  تتم�سك  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة، 

�سيكون  »البديل  اأن  باعتبار 

م�سلحني  وو���س��ول  الفو�سى 

م��ن اخل���ارج«، ب��ل ت��ع��ّداه اإىل 

م��ازن عن  اأب��و  ال�سيد  اأب��داه  ما 

بقوله  نتنياهو  للقاء  ا�ستعداده 

مفاو�سات  ب�«اإجراء  يرغب  اإنه 

ال�سالم،  عملية  اإحياء  اأجل  من 

واحدة  جل�سة  يف  ق��ادر  واإنني 

جميع  حل  على  نتنياهو  مع 

اخلالفات، خ�سو�سًا اأن ال�سعبني 

الفل�سطيني واالإ�رصائيلي يرغبان 

ال�سلطة  رئي�ص  بذلك«.. ومي�سي 

يف ت�رصيحاته التي ال مربّر لها، 

نتنياهو:  خماطبًا  املرة  وهذه 

»اإذا اأراد ال�سلطة، فلياأِت ويجل�ص 

مكاين، وليخرج ويُقل على املالأ 

اأنه يريد ال�سلطة، واأنا �ساأمنحه 

التحية  ل��ه  و���س��اأ���رصب  اإي��اه��ا 

بنف�سي«.

هذه العبثية يف الت�رصيحات 

ال  ال�سلطة،  رئي�ص  ُيطلقها  التي 

تخدم حتى روؤيته القائمة على 

خياراً  باملفاو�سات  كه  مت�سُّ

يريد  ال  نتنياهو  الأن  اأوح���د، 

الرابعة  الدفعة  حتى  اإعطاءه 

ثمنًا  اأو�سلو  قبل  ما  اأ���رصى  من 

فكيف  املفاو�سات،  ال�ستئناف 

واال�ستيطان  التهويد  ب��وق��ف 

واالعتقاالت واالغتياالت، اأو حل 

الدولتني؟!

مروان  الوطني  القائد  �سدق 

�سجنه  الربغوثي حني كتب من 

الر�سمية حّولت  قائاًل: »القيادة 

قيادة  من  الفل�سطينية  ال�سلطة 

حركة حترُّر وطني اإىل و�سيط بني 

املواطن واالحتالل االإ�رصائيلي«.

رامز م�سطفى

■ الدائرة االإعالمية يف »احلركة الت�سحيحية يف القوات 
اللبنانية« دعت االأط���راف ال�سيا�سية اإىل انتخاب رئي�ص 

للجمهوري���ة باأقرب وقت ممك���ن، حفاظًا عل���ى النظام 

االنتخابي الدميقراطي يف لبنان، وعلى املوقع امل�سيحي 

االأول يف ال�رصق.

■ جتمييع العلماء امل�سييلمني حييّذر من التفجييرات الأمنية 
التييي تقوم بها جمموعات م�سييلحة مرتبطيية باجلماعات 

التكفرييية يف خميييم عييني احللييوة، داعيييًا كافيية القييوى 

والف�سييائل الفل�سييطينية اإىل عدم الإجنرار مل�رشوع هوؤلء 

الذي �ستكون نتيجته الق�ساء على اجلميع وتدمر املخيم. 

ميين جهة اأخرى حييّذر التجمع من الأحاديث املت�سيياعدة 

عيين التوطني، و»نعلن اأننا ل ن�سيييق ذرعييًا باإخواننا من 

كل البييالد العربييية، اإل اأن رجوعهييم اإىل بالدهم هو احلل 

مل�سكلتهم، ونن�سح من ي�سييتطيع الرجوع اإىل �سورية، ولو 

اإىل منطقيية قريبة من منطقته، األ يق�رّش يف الرجوع، لأن 

املوؤامرة تقت�سييي اأن يبقى الالجئون خارج بلدهم �سمن 

خمطط تدمر �سييورية، اإ�سييافة اإىل النعكا�س ال�سلبي على 

ال�ساحة اللبنانية«.

■ النائ���ب ال�سابق في�سل الداوود؛ االأم���ني العام حلركة 
الن�س���ال اللبن���اين العربي، حّي���ا جهود املدي���ر العام 

لقوى االأمن الداخل���ي اللواء اإبراهيم ب�سبو�ص، وال�سباط 

والرتب���اء العامل���ني مع���ه، يف ك�سف مل���ف الف�ساد يف 

املديرية، ما ي�ستوجب ا�ستكمال التحقيق الق�سائي حتى 

نهايته، لالقت�سا�ص من الفا�سدين والل�سو�ص.

■ لقاء اجلمعي���ات وال�سخ�سيات االإ�سالمية ا�ستنكر قيام 
امل�ستوطنون ال�سهاينة بتدني�ص باحات امل�سجد االأق�سى 

املبارك، مبوؤازرة من �رصطة االحتالل، موؤكداً اأن التقاع�ص 

العربي واالإ�سالمي ع���ن مواجهة املخططات ال�سهيونية 

�سد امل�سجد االأق�س���ى واملقد�سات �سجع ال�سهاينة على 

اال�ستمرار ب�سيا�ستهم اال�ستيطانية التهويدية.

) العدد 398(  اجلمعة -8 ني�سان - 2016

فج���اأة، وب���ال مقدم���ات معَلن���ة، 

اندلع���ت مع���ارك عنيفة ب���ني القوات 

االأذربيجانية والقوات االأرمنية يف اإقليم 

ناغ���ورين كاراباخ املتن���اَزع عليه بني 

اجلمهوريت���ني ال�سابقت���ني يف االحتاد 

ال�سوفياتي منذ انهيار االحتاد وت�سّظيه 

اإىل دول ذات اجتاهات �سيا�سية بع�سها 

مت�سارع واالآخر متاآٍخ.

ال ميك���ن ف�سل املع���ارك املحتدمة 

والتي نتج عنها يف الي���وم االأول نحو 

50 قتي���اًل و200 جري���ح م���ن الطرفني، 
ف�ساًل عن تدمري اآلي���ات واإ�سقاط طائرة 

ع�سكري���ة الأذربيج���ان، عما ي���دور من 

�رصاع يف االإقليم.

ال ي�س���ك اأح���د يف اأن القوات االأذرية 

بادرت اإىل فتح املعارك، رغم لعبة اخلداع 

االإعالمي التي مار�ستها باإل�ساق التهمة 

بقوات كاراباخ، ورغ���م منا�سدة اأرمينيا 

وقف الن���ار، ومبادرة الرئي����ص الرو�سي 

فالدميري بوتني لدع���وة عاجلة وفورية 

لوقف النار، وكذلك القيادة االإيرانية التي 

اأبدت ا�ستعدادها لو�ساطة فورية الحتواء 

املوقف ومن���ع ت�ساعده، مل���ا لذلك من 

تداعيات على االأمنني االإيراين والرو�سي 

عل���ى حد �سواء، وهو م���ا مّت اإدراكه لدى 

الدولتني منذ اللحظة االأوىل.

هنا ُيطرح ال�سوؤال: من هو امل�ستفيد 

من حرب يف جن���وب القوقاز، ومن هو 

اخلا�رص على املدى اال�سرتاتيجي؟

بال �س���ك، اخلا����رصان االأكربان هما 

رو�سيا واإيران، الأن الهدف هو اإ�سغالهما 

يف معارك يف حدائقهما، ونقل املعركة 

اإىل تلك احلدائق، بعدما حقق التحالف 

بينهما انت�سارات حمورية، ال �سيما يف 

�سورية، حي���ث كان اأكرث املهزومني اأملًا 

يف هذه ال�ساحة هما تركيا و«اإ�رصائيل«.

بهذا املعنى كانت الر�سائل االإيرانية 

والرو�سية لرتكيا، فق���د اأعلن م�سوؤولون 

اإيرانيون اأنه ميكن لطهران اأن ت�ساهم يف 

حل ال�رصاع ومنع اندالع حرب، باعتبار 

اأن ذلك »ي�سّكل تهديداً خطرياً على اأمن 

اإيران«.

املوقف االإيراين املتزامن مع دعوة 

بوتني املرتافقة مع اأمل وزير خارجيته 

ل تركيا  �سريغي الفروف ب�»ع���دم تدخُّ

ال���دول املج���اورة«، يرتكز  يف �سوؤون 

عل���ى جمل���ة معطيات، اأوله���ا االإعالن 

الوقح للرئي�ص الرتك���ي عن دعم بالده 

الأذربيجان يف النزاع حتى النهاية، ومبا 

متلك، وهو ما يف����رصّ �سب الوقود على 

النريان امللتهبة لتاأجيج اأوارها، وطبعًا 

هذا املوقف الفوري ا�ستبقته تركيا خالل 

ف���ة مل�سوؤوليها اإىل  �سهر بزي���ارات مكثَّ

اأذربيجان.

التاأجيجي،  الرتكي  التحرك  مبوازاة 

لفت تركي���ز »اإ�رصائيل���ي« يف مقاالت 

عدة، وقبل �سهر من اندالع املعارك، على 

ا�سرتاتيجي���ة العالقة ب���ني »اإ�رصائيل« 

واأذربيج���ان، بحي���ث اإن اأف�س���ل خرباء 

العالق���ات الدولي���ة يف »اإ�رصائي���ل«؛ 

اريي���ه غ���وت، ق���ال اإن���ه ال توجد يف 

الف�ساء االأورا�سي دولة لها عالقة وّدية 

ووثيقة مع »اإ�رصائيل« مثل اذربيجان، 

وم���ن املع���روف اأن »اإ�رصائيل« ت�سلح 

اأذربيج���ان بطائرات متط���ّورة من دون 

ال�سفن،  طيار، وكذل���ك ب�سواريخ �س���د 

وكذل���ك زّودته���ا مبنظوم���ة �ساروخية 

للدفاع اجلوي، مع حمطات اإنذار مبّكر.

اأذربيجان  كما تتكامل العالقة بني 

املوق���ف  خ���الل  م���ن  و»اإ�رصائي���ل« 

الأرمينيا، حيث  املعادي  »االإ�رصائيلي« 

اإن اللوب���ي ال�سهي���وين يف الوالي���ات 

املتح���دة يت�س���دى للوب���ي االأرمن���ي، 

ول�سيا�سته الرامية اإىل احلد من ت�سليح 

واملوقف  الأذربيجان،  املتحدة  الواليات 

»االإ�رصائيلي« يتماهى اإىل احلد االأق�سى 

مع املوقف الرتكي املعادي الأرمينيا.

وما يوؤكد العالق���ة املتزايدة عمقًا 

بني »اإ�رصائي���ل« واأذربيجان، ما اأعلنه 

الرئي����ص االأذربيجاين اإلهام علييف قبل 

ب�سع �سنوات من اأن العالقات بني بالده 

و«اإ�رصائي���ل« هي »مثل جبل جليد 90 

باملئة منه متواٍر حتت املاء وبعيداً عن 

اأعنُي الدخالء«.

تاأت���ي املع���ارك الي���وم يف اإقليم 

ناغ���ورين كاراباخ الإثبات م���ا ك�سفته 

»ويكيليك����ص« من اأن حج���م االبتعاد 

االأذربيج���اين، وه���ي الدول���ة امل�سلمة 

ك االحت���اد ال�سوفياتي، عن  بع���د تف���كُّ

العاملني االإ�سالم���ي والعربي واالقرتاب 

مع »اإ�رصائيل« وتركيا، واالأخرية باتت 

مبنزلة االأخ االأكرب لدولة غنية اأ�ساًل.

روين  االمريك���ي  الدبلوما�س���ي 

فنارفيل���ك كتب ل���وزارة خارجية بالده 

مث���ل  اأذربيج���ان  اأن   ،2009 ع���ام  يف 

»اإ�رصائيل«؛ ت���رى يف اأن التهديد االأكرب 

الأمنها، بل لوجودها، هو اإيران، وخل�ص 

اإىل اأن »اأذربيجان ه���ي التواأم املثايل 

الإ�رصائيل«.

يف الواقع، مقدم���ات هذه املعارك 

���ن تركيا  ج���رى التمهيد له���ا بعد تيقُّ

و«اإ�رصائيل« اأن م�رصوعهما مع الواليات 

املتح���دة االأمريكي���ة واململكة العربية 

ال�سعودي���ة قاب قو�سني م���ن الهزمية، 

واأحالم االنتقام بداأت تاأخذ طريقها اإىل 

التنفيذ يف رهان دم���وي اآخر، عرب فتح 

معركة جديدة �سد رو�سيا واإيران قوامها 

تركي���ا و«اإ�رصائيل« يف جنوب القوقاز؛ 

املي���دان الذي كان �ساح���ات حرب بني 

واالإمرباطورية  واإيران  العثمانية  الدولة 

الرو�سية.

يون�ص عودة

الحرب األرمنية - األذرية.. والدور التركي - »اإلسرائيلي«

الهدف من الحرب إشغال 
روسيا وإيران بمعارك 

في حدائقهما.. بعدما حققتا 
انتصارات محورية في الحرب 

على اإلرهاب

من هو اخلا�سر من حرب ناغورين كاراباخ على املدى اال�سرتاتيجي؟
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رئي�س »احتاد علماء بالد ال�سام« ال�سيخ د. حممد توفيق رم�سان البوطي يلقي كلمته

حت���ت عنوان »�سهيد املح���راب.. �سهادة اأم���ة« نّظمت جبهة 

العم���ل االإ�سالمي يف لبنان موؤمتراً الإحياء الذكرى ال�سنوية الثالثة 

ال�ست�سهاد العالمة حممد �سعيد رم�سان البوطي.

رئي�ص احتاد علماء بالد ال�سام د. حممد توفيق رم�سان البوطي 

اأك���د يف كلمته اأن االأحداث التي مترّ به���ا االأمة واملنطقة تقت�سي 

م���ن اجلميع الوقوف �سف���ًا واحداً يف وجه االأع���داء، ونبذ التفرقة 

واخلالف���ات، م�سرياً اإىل اأن الت�سحي���ات التي يبذلها املقاومون يف 

مواجهة الع���دو تعك�ص مظاهر القوة واالإ����رصار على ال�سمود يف 

مواجهة الطغيان وخمططاته.

وح���ذر �سماحته من مواالة اأع���داء االأمة بغية حتقيق م�سالح 

موهومة على اأيدي ه���وؤالء االأعداء، وكذلك من �سعف الوعي وعدم 

اإدراك مكائ���د العدو وموؤامراته، منبهًا اإىل اأن تفريق االأمة ومتزيقها 

من اأبرز االأهداف التي ي�سعى العدو لتحقيقها.

من جانب���ه اأ�سار نائب االأمني العام حل���زب اهلل ال�سيخ نعيم 

قا�سم اإىل اأن ال�سهيد العالمة حممد �سعيد رم�سان البوطي ا�ستطاع 

تاأ�سي����ص ثقافة اإ�سالمية واعي���ة هدفت اإىل اإنق���اذ هذا اجليل من 

االنحرافات التي بداأت ت�رصب اأنحاء العامل االإ�سالمي، الفتًا اإىل اأنه 

ا�ست�سعر خطر املوؤامرة على �سورية منذ بدايتها، وما كانت ت�سعى 

اإليه من اإثارة للفو�سى والفنت عرب الفكر الظالمي التكفريي.

واأكد ال�سيخ قا�س���م اأن �سورية هي دعامة ارتكاز املقاومة يف 

املنطقة، معترباً اأن ما جرى يف �سورية كان حماولة ثانية للدخول 

اإىل م����رصوع ال�رصق االأو�سط اجلديد، بع���د ف�سله خالل حرب متوز 

ع���ام 2006، الفتًا اإىل اأن اإع���ادة االأمن واال�ستقرار اإىل مدينتي تدمر 

والقريت���ني عالمة فارقة يف احلرب عل���ى التكفري، وتاأكيد على اأن 

اجلي����ص ال�سوري وحلفاءه هم اجله���ة اجلدية يف حماربة االإرهاب 

التكف���ريي، ودليل على اأن تنظي���م »داع����ص« االإرهابي وهم وال 

ميكن اأن ي�ستمرّ، بينما الباقون يكذبون ويرعون االإرهاب التكفريي 

ملواجهة امل�رصوع املقاوم.

من جهته ح���ّذر ال�سيخ ماهر حمود؛ رئي����ص االحتاد العاملي 

لعلم���اء املقاومة، من اأن الفكر التكفريي ال ميكن اأن يقود �سوى اإىل 

اخلراب والدمار، م�سرياً اإىل اأن الدورين االأمريكي و»االإ�رصائيلي« يف 

املوؤامرة واحلرب االإرهابية على �سورية باتا اأكرث و�سوحًا اليوم.

م���ن ناحيته اأو�س���ح املن�سق العام جلبهة العم���ل االإ�سالمي 

يف لبن���ان ال�سيخ د. زهري اجلعي���د اأن املقاومة تقف اليوم الإحياء 

ذكرى �سهيد املحراب الذي عا����ص لالإ�سالم احلقيقي ومّثل االإ�سالم 

ال�سحيح، معربًا عن ثقت���ه باأن املقاومة ت�ستطيع بقوتها اأن تقف 

يف وج���ه الع���دوان ال�سهيوين الذي ي�سكل اخلط���ر االأكرب على كل 

امل�سلمني والعرب واالأحرار يف العامل.

جبهة العمل اإلسالمي تحيي الذكرى السنوية الثالثة 
الستشهاد العالمة البوطي
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ال�سعودي  الع���دوان  العدوان  يزال  ما 

االأمريكي م�ستمراً عل���ى اليمن بعد مرور 

عام���ه االأول، رغ���م احلديث ع���ن مبادرة 

االأمم املتح���دة الداعي���ة اإىل وقف اإطالق 

النار يف العا�رص من ني�سان احلايل، وبدء 

املفاو�سات بتاريخ الثامن ع�رص منه يف 

الكويت، وعل���ى الرغم م���ن املفاو�سات 

ال�رصّي���ة الت���ي مّتت ب���ني »احلوثيني« 

وال�سعودي���ني يف ال�سعودية، والتي اتفق 

فيها الطرفان على تبادل االأ�رصى واجلثث، 

ووق���ف اإطالق الن���ار، ون���زع االألغام يف 

املناطق احلدودية امل�سرتكة.

ما ت���زال الغارات اجلّوي���ة ت�ستهدف 

املحيط���ة  املحافظ���ات  م���ن  العدي���د 

بالعا�سم���ة �سنعاء؛ يف �سب���وة ومارب 

وتعز وموؤخراً الهجوم الربي على منطقة 

ميدي احلدودي���ة، التي تقع على ال�سمال 

الغربي من �سنعاء، لل�سيطرة عليها، عّل 

ال�سعودي���ة ت�ستطيع اإذا م���ا حققت هذا 

االإجناز تفر����ص �رصوطها التي جاءت يف 

القرار االأممي 2261 )الذي يدعو احلوثيني 

اإىل االن�سح���اب وت�سلي���م ال�سالح وعودة 

ال�سلط���ة(، وتتجاوز  اإىل  حكومة ه���ادي 

الوثيق���ة التي مّت االتف���اق عليها موؤخراً 

مع املبعوث الدويل اإ�سماعيل ولد ال�سيخ 

اأحم���د، والتي تدع���و اإىل ت�سكيل حكومة 

وح���دة، واإنهاء احل�سار ال���ربي واجلوي، 

وتثبيت �رصعية »اأن�سار اهلل« يف منطقة 

ال�سمال، وذلك قبل بدء املفاو�سات يف 18 

ني�سان.

م���ا ه���ي النتائج الت���ي اأفرزه���ا هذا 

العدوان بعد مرور عام على بدايته؟

مل تق����صِ عا�سف���ة احل���زم عل���ى 

زادت  ب���ل  اليم���ن،  يف  »احلوثي���ني« 

من قوته���م وامتداده���م يف العديد من 

املحافظات، وزادت من تاأييدهم ال�سعبي، 

وجتل���ى ذل���ك يف احل�س���د اجلماهريي 

املليوين يف �سنع���اء يف الذكرى االأوىل 

للحرب العبثية �سد اليمن. 

اعتم���اد ال�سعودي���ة عل���ى »داع�ص« 

و»القاع���دة« يف حربها �سد »احلوثيني« 

اأدى اإىل �سيطرتهما على اجلنوب، وقيامهما 

مبجموعة من االأعمال االإرهابية �سد قوات 

التحال���ف وقوات الرئي����ص امل�ستقيل عبد 

ربه هادي من�سور يف عدن. 

اأ�سا�سيتني:  لقوتني  اليمن  تقا�سم 

»اأن�س���ار اهلل« ومعهم علي عبد اهلل 

�سال���ح يف ال�سمال، والتكفرييني يف 

اجلن���وب، مع االأخذ بع���ني االعتبار 

قوى احلراك اجلنوبي و�سلطة هادي 

ومعه قوات التحالف. 

اأم���ا النتائ���ج الكارثية الت���ي خلّفها 

العدوان ال�سعودي خالل عام فمنها:

24 األف و975 �سهي���داً وجريحًا، ح�سب 
اإح�ساءات وزارة ال�سحة العامة وال�سكان.

452 ج�رصاً،  التحتي���ة:  البني���ة  تدمري 

و122 من�س���اأة كهربائي���ة، و140 �سبك���ة 

ات�ساالت، و14 ميناء، و10 مطارات.

تدمري عدد كبري من املن�ساآت احلكومية 

واالأ�س���واق التجاري���ة واالأبني���ة االآهل���ة 

بال�س���كان، واملواق���ع االأثري���ة وامل�ساجد 

وامل�ست�سفيات، واأكرث من 250 مدر�سة.

االأ�رصار النف�سية على اأطفال اليمن.

واجتماعيًا  اقت�سادي���ًا  ال�سلبية  االآثار 

و�سيا�سيًا على اختالف الفئات العمرية.

�سوء التغذي���ة يف املناطق الفقرية 

)اأك���رث م���ن ملي���ون و700 األ���ف طفل 

يواجهون خماطر �سوء التغذية(، اإ�سافة 

اإىل االأمرا�ص، والت�رصد، والُيتم والفواجع 

وامل�ساهد العنيفة.

اأوج���دت احلرب عل���ى اليمن مناخًا 

دوليًا معاديًا لل�سعودية ب�سبب حربها 

�س���د االإن�سانية، ما دفع ب����33 منظمة 

عربي���ة اإىل توجي���ه ر�سال���ة حلق���وق 

االإن�س���ان ح���ول انته���اكات ال�سعودية 

يف اليم���ن والبحرين، وموقف »هيومن 

رايت�ص ووت����ص« الذي �سدر يف 21 اآذار 

املا�س���ي، وال���ذي دعت في���ه اإىل حظر 

بيع االأ�سلح���ة لل�سعودية، والطلب من 

الوالي���ات املتح���دة واململكة املتحدة 

وفرن�سا وغريها من الدول تعليق جميع 

مبيعاتها لها، وهو ما طالب به االحتاد 

االأوروبي حكوماته.

اليمني���ة  ال�ساح���ة  احل���رب  جت���اُوز 

ودخوله���ا اإىل االرا�سي ال�سعودية، و�سعور 

ال�سعب ال�سعودي بخطرها عليه.

تراجع النف���وذ ال�سع���ودي يف اليمن، 

ليحل مكانه النفوذ االإيراين.

االنزع���اج االأمريكي من اأداء ال�سعودية 

يف حربه���ا �س���د اليمن، عل���ى امل�ستوى 

ال�سيا�س���ي واملي���داين، ويف متاديه���ا يف 

هام�ص احلركة امل�سموح لها.

دخ���ول ال�سعودية يف النف���ق املظلم، 

و�سقوط رهانها ومعها دول التحالف على 

ك�سب احلرب.

هذه االمور جمتمعة فر�ست على اأمريكا 

الت�رصيع يف ت�سوية االأزمة اليمنية، ودعت 

ال�سعودي���ة اإىل عدم عرقل���ة املفاو�سات، 

واالت���زام باملب���ادرة الت���ي اأطلقتها االأمم 

املتحدة.

هاين قا�سم

العدوان السعودي على اليمن.. النتائج والتداعيات

أكثر من مليون و700 ألف 
طفل يمني يواجهون مخاطر 

سوء التغذية وشبح األمراض.. 
إضافة إلى التشرد والُيتم

اأطفال مينيون يختبوؤون يف اأحد االأنفاق هرباً من ال�سواريخ ال�سعودية
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الأمة«؛  العـــام لـ»حركة  زار الأمني 

ال�شيخ د. عبد النا�رص جربي، مع وفد من 

العلماء، اجلامعة الإ�شالمية »دار العلوم 

ديوبنـــد« بالهنـــد، وكان يف ا�شتقبالـــه 

عند و�شوله رئي�ـــس اجلامعة الإ�شالمية 

اأبو القا�شم النعمـــاين، ود. ال�شيخ حممد 

�شاجد، ود. ال�شيخ حممد عارف القا�شمي، 

واطلـــع ال�شيخ جـــربي والوفـــد املرافق 

على الف�شـــول الدرا�شيـــة، وُدور حتفيظ 

القراآن الكرمي، وعلى مكتبة اجلامعة وما 

ت�شمنته من خمطوطات نادرة.

وقـــد األقى �شماحتـــه كلمة دعا فيها 

اإىل البتعـــاد عن الأفـــكار التي توؤدي اإىل 

اخلالفـــات بـــني اأبناء املنطقـــة، ل�شيما 

امل�شلمـــني، مطالبـــًا اجلميـــع بالوقوف 

�شد حمـــاولت قتـــل الأبرياء مـــن قَبل 

يع�شف  فخطرهم  التكفريية،  املجموعات 

بالعامل كله، ول يقت�رص على دولة اأو ملّة 

بعينها.

 كمـــا زار ال�شيـــخ جـــربي اجلامعة 

النظامية يف حيـــدر اآباد، وهي من اإحدى 

الإ�شالمية يف  واأعـــرق اجلامعـــات  اأقدم 

الهند، حيث التقى مبدير اجلامعة واأع�شاء 

هيئة التدري�س والطالب، واألقى كلمة �شّدد 

فيها على اأهميـــة الفتوى، وتاأثريها على 

نفو�س املجتمعـــات الإ�شالمية، خ�شو�شًا 

فى هذه الظروف التي ن�شهد فيها انت�شاراً 

للفتاوى ال�شاذة، التي تهدف اإىل النيل من 

الإ�شالم وامل�شلمني، حمذراً من خمططات 

العدو ال�شهيو-اأمريكي الهادفة اإىل �رصب 

الأوطان وتق�شيم ال�شعوب.

كذلـــك زار الأمني العـــام لـ»حركة 

الأمـــة« والوفـــد العلمائـــي املرافـــق 

جمهوريـــة ماليزيـــا، والتقـــوا رئي�َس 

التجمـــع الآ�شيـــوي لـ»احتـــاد علماء 

امل�شلمني« ومن�شـــق ورئي�س »الحتاد 

فرع  امل�شلمـــني«  لعلمـــاء  العاملـــي 

ماليزيا ال�شيخ عبد الغني �شم�س الدين، 

الذي نّوه باجلهود التي يبذلها الزائرون 

يف مواجهة الفكر املتطرف الذي ي�رصب 

جمتمعاتنا. 

بـــدوره لفـــت ال�شيخ جـــربي اإىل اأن 

املجموعات التكفريية اأدوات يف امل�رصوع 

اأهمية  ال�شهيو-اأمريكـــي، م�شـــدداً علـــى 

امل�شلمـــني علـــى �شخ�شيتهم  حمافظـــة 

وهويتهـــم الأ�شيلـــة يف مواجهة التيارات 

املتطرفـــة، والتـــي ل عالقة لهـــا بالدين 

الإ�شالمي احلنيف.

ال�شيخ جربي والوفد املرافق زار اأي�شًا 

مقر »احلزب الإ�شالمي املاليزي«، والتقى 

رئي�شه عبد الهادي اأواج، وزار اأي�شًا »حزب 

املاليزية،  الوطنيـــة  واجلامعة  الأمانة«، 

واجلامعة الإ�شالمية العاملية مباليزيا.

خالل جولة دعوية في الهند وماليزيا
الشيخ جبري: خطر المجموعات التكفيرية يعصف بالعالم كله

ال�ضيخ جربي يلقي حما�ضرة يف اجلامعة الوطنية املاليزية ال�ضيخ د. عبد النا�ضر جربي يلقي حما�ضرة يف اجلامعة الإ�ضالمية يف ديوبند بالهند
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اأكرث من 11 مليون وثيقة �رُصِّبت تك�شف 

عن التهرُّب ال�رصيبي واإخفاء ثروات زعماء 

وقادة دول وم�شوؤولني و�رصكات..

هذه الوثائق التي اأُطلق عليها »وثائق 

بنما« اأحدثت ما ي�شبه الزلزال الف�شائحي، 

لي�س لل�شخ�شيات  امل�شتهَدفة وح�شب، بل 

ملجمل النظـــام الراأ�شمايل املتوّح�س الذي 

يهيمن على العامل، والذي يكد�س الرثوات 

العاملية بَيد فئة قليلة جداً من الب�رص.

فقد ح�شلت و�شائل اإعالم على نحو 11 

مليون وثيقة م�رصَّبة من �رصكة ال�شت�شارات 

القانونيـــة »مو�شـــاك فون�شيـــكا«، التي 

تعتمد ال�رصية يف اأعمالها، يف بنما.

وُتبـــنّي هـــذه الوثائق كيـــف �شاعدت 

ال�رصكة بع�ـــس زبائنها يف غ�شيل الأموال 

والتحايل علـــى العقوبـــات والتهرُّب من 

ال�رصائب.

منذ ن�ـــرص الت�رصيبـــات الأوىل، فتحت 

دول، من بينها النم�شا وهولندا واأ�شرتاليا، 

حتقيقات يف الق�شية.

وتتنـــاول الوثائق 12 مـــن قادة الدول 

احلاليني اأو ال�شابقـــني، و60 �شخ�شًا على 

الأقل، لهم عالقة بقادة حاليني اأو �شابقني.

وُتبنّي الوثائق اأي�شـــًا اأن رئي�س وزراء 

اإي�شلنـــدا؛ �شيغمونـــدور غونلوغ�شون، له 

ح بهـــا، متعلقة برثوة  فوائـــد غري م�ـــرصَّ

زوجته.

جـــريارد رايـــل؛ مدير املجمـــع الدويل 

ن�ّشق  الـــذي  ال�شتق�شائيـــة،  لل�شحافـــة 

التحقيـــق، يقـــول اإن هـــذه الوثائق غّطت 

»مو�شـــاك  ل�رصكـــة  اليومـــي  الن�شـــاط 

فون�شيكا« خالل الأربعني عامًا املا�شية.

وُتعترب هذه الت�رصيبات هي اأكرب �رصبة 

تلّقتهـــا ال�رصكات اخلارجيـــة؛ بالنظر اإىل 

حجم الوثائق.

واإذا كانـــت هذه الوثائـــق تك�شف عن 

جانب �شغري من النظام الراأ�شمايل العاملي 

املتوح�ـــس، لكنهـــا تك�شف اأي�شـــًا حجم 

ال�رصاع بني دول الراأ�شمالية ال�شتعمارية 

احلـــاد يف التناف�ـــس علـــى الهيمنة على 

العامل، وعلى امل�شالح وخريات ال�شعوب، 

ذلـــك اأن هذه الوثائـــق مل تك�شف عن ا�شم 

واحد مـــن امل�شوؤولـــني اأو ال�شخ�شيات اأو 

ال�رصكات الأمريكيـــة، اأو ال�شهيونية التي 

ُتعترب راأ�س الأفعى يف هذا النهج وال�شلوك.

وبراأي خرباء اقت�شاديـــني، فاإن غياب 

اأ�شماء م�شوؤولني اأمريكيـــني اأو �رصكات اأو 

�شخ�شيـــات قد يكون مبنزلـــة تهديد راأ�س 

املـــال الأمريكي للدول ولل�ـــرصكات التي 

تتعامل مـــع بلدان ت�ـــرصي فيها عمليات 

التهرب مـــن دفـــع ال�رصائـــب، خ�شو�شًا 

اأن الراأ�ـــس املـــال الأمريكـــي متخوف من 

اأزمة ماليـــة كربى، على غـــرار ما ح�شل 

يف العـــام 1929 اأو عـــام 2008، وكما راأى 

كرايغ  ال�شابق  الربيطـــاين  الدبلوما�شـــي 

موراي يف تعليق على مدّونته فهي لي�شت 

بريئـــة، لأن الحتاد الـــدويل لل�شحافيني 

القت�شاديني ميـــوَّل من عدة اجتاهات من 

و»كارنيغي«،  فونداي�شن«،  »فورد  اأمثال: 

و»روكفلر فاميلي فند«، وغريها، وبالتايل 

ل ُيتوقع منه اأن يقّدم ك�شفًا عن الراأ�شمال 

الغربي، والأ�رصار القذرة لل�رصكات الغربية 

والأمريكية �شتبقى خمفية.

وهنا يالَحظ ما ن�رصتـــه �شحيفة »ذا 

غارديـــان«، حيث اأكـــدت اأن »الكثري من 

الت�رصيبـــات �شتبقى �رصّية ولـــن ُتن�رص«، 

ويف هذا دليـــل وا�شح عـــن اأن امل�شالح 

وال�رصكات الأمريكية ل ُت�ّس.

والأ�شئلة هنا ح�شـــب موراي: ماذا عن 

اأ�شماء مالكـــي املوؤ�ش�شات الإعالمية التي 

قامـــت بالتحقيقات، اأو اأ�شمـــاء ال�رصكات 

التي تدخل يف البور�شات، حيث ميكن اأن 

جتد العجائب؟

ل �شـــك اأن الكثـــري من الأ�شمـــاء التي 

وردت يف »وثائق بنما« ل بل يف معظمها 

ال�شاحـــق متورط يف اأ�شـــكال خمتلفة يف 

الأموال،  التهرب ال�رصيبي وغ�شل  عمليات 

لكـــن قد يكون الهدف مـــن بع�شها القليل 

جـــداً، �شيا�شي بحت، كما هو حال الرئي�س 

الرو�شي فالدميري بوتني، الذي ا�شتطاع اأن 

يعيد رو�شيـــا الحتادية بقوة اإىل اخلارطة 

العامليـــة كقوة عظمـــى، واأن يعيد بع�س 

التوازن اإىل الواقع الدويل، ولهذا جاء الرّد 

مـــن مو�شكو �شديداً، وم�شـــرياً بو�شوح اإىل 

الوليات املتحدة، لأن التحقيقات اأجرتها، 

ح�شب راأي مو�شكـــو، عنا�رص �شابقون يف 

الأمريكية،  ال�شتخبـــارات املركزية  وكالة 

وم�شوؤولون �شابقـــون يف وزارة اخلارجية 

الأمريكية، ما يعني يف جانب هام من هذه 

التحقيقـــات ا�شتهداف القوة العظمى التي 

ميكنها اأن تقف ندّاً يف وجه وا�شنطن.

من جهته، دميرتي بي�شكوف؛ املتحدث 

با�شـــم الرئي�س الرو�شـــي فالدميري بوتني، 

قة«، واإن الرئي�س بوتني  قال اإن الأدلة »ملفَّ

�شحية »ت�شليل اإعالمـــي«، والالفت هنا 

اتهام م�رصف »بنك رو�شيا« الذي يخ�شع 

لعقوبات اأمريكيـــة ومن الحتاد الأوروبي، 

بعد �شم رو�شيا ل�شبه جزيرة القرم.

عبد اهلل نا�صر

»وثائق بنما« لم تكشف 
اسمًا واحدًا من الشخصيات 

أو الشركات األميركية 
والصهيونية التي ُتعتبر رأس 

األفعى في نهج الفساد

وا�ضنطن: ممنوع وجود مناف�س لأنبوب املال الأمريكي

زلزال »وثائق بنما«.. أي دور لواشنطن؟
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اإنه ع�رص التطرف لل�رص وقلب 

احلقائق.. ال�شيا�شة يف لبنان كما 

يف عاملنـــا العربـــي وامل�رصقي 

اإما  بالـ»ع�شفوريـــة«؛  اأ�شبـــه 

خنـــوع ودجل وانبطاح و�شفاهة 

عنجهية  واإمـــا  ووقاحـــة،  وذل 

وادعاءات وتكرّب ومكابرة يف غري 

حملها.. 

ف،  اإنـــه ع�رص الإن�شـــان املزيَّ

بع�ـــس  »يلح�ـــس«  حيـــث 

ال�شيا�شيني كذبتهم بلحظات، ل 

ليعلنـــوا احلقيقة، بـــل لي�شّوقوا 

لأخرى، علهم ي�شحكون على من 

تبّقى لهم من جمهور مك�شور، ول 

حول له ول قيامة..

اإنه ع�ـــرص »اإنفلونزا الب�رص«، 

واأين منه اإنفلونزا البقر والدجاج 

فاهربـــوا  والطيـــور،  واملاعـــز 

يـــا »حيوانـــات القـــرن الواحد 

»اإن�شـــان«  مـــن  والع�رصيـــن« 

مري�س و�شخيـــف، كي ل تنعدوا 

منه.. لكـــن يف عاملنا امل�رصقي 

يبقى اأمل بوجود قامات تهدوية 

ر�شينـــة تواجـــه هـــذا اجلنون 

الأرعن.

جريـــدة »الثبـــات« حاورت 

اأمني عام احتاد علماء املقاومة؛ 

ال�شيخ ماهـــر حمود،  �شماحـــة 

لت�شتطلع منـــه روؤيته لالأحداث 

ولبنان،  املنطقة  يف  املت�شارعة 

عّل منطق احلوار والتالقي ينت�رص 

ال�ـــرص وال�رصذمة،  على منطـــق 

واإليكم احلوار:

ي�شـــف اإمام م�شجـــد القد�س يف 

ال�شيخ ماهر حمـــود حراك  �شيـــدا 

ال�شعوديـــة بقيـــادة ويل ويل العهد 

ال�شعـــودي حممـــد بـــن �شلمان يف 

املنطقة، بدءاً مـــن اليمن والبحرين 

مروراً بالعـــراق و�شورية و�شوًل اإىل 

لبنان، باجلنـــون، يقـــول: مل نن�َس 

م�شاألة اإعـــدام ال�شيخ منر النمر غري 

امل�شنـــد ملنطق دينـــي ول اأخالقي، 

ول اإ�رصارهـــم علـــى احلـــرب على 

�شورية بدعمهم املقاتلني الإرهابيني 

والتكفرييـــني فيها كمـــا يف العراق 

وكل الأمكنـــة، يّدعـــون احلرب على 

الإرهـــاب، لكن كالمهـــم عن ت�شكيل 

حتالف دويل ملواجهته كذب ورياء.

اإمكانية  ال�شيخ حمود عن  ي�شاأل 

توجيه كلمـــة »اإرهابي« ملقاتلني 

واأنا�شـــًا  »اإ�رصائيـــل«  يواجهـــون 

يعملـــون خلري هـــذه الأمـــة، يقول: 

يدعمون التفجريات يوميًا يف العراق 

و�شورية و�شيناء، وغريها، ان�شجامًا 

لأهوائهـــم ال�شيا�شيـــة، ورغم بع�س 

املواجهـــات الب�شيطة بينهم وبع�س 

ال�شيا�شية  التكفرييـــة،  املجموعات 

دعمهـــا  وا�شحـــة يف  ال�شعوديـــة 

لالإرهـــاب التكفريي من خالل �شياق 

عام م�شتمر ل�شنوات. ي�شيف حمود: 

ل ميكـــن اأن نن�شى حتري�س �شحيفة 

»ال�ـــرصق الأو�شـــط« علـــى لبنان 

بالطريقـــة ال�شمجة غري الالئقة، ول 

اإغالق مكاتـــب تلفزيون »العربية« 

لإحـــراج لبنـــان و�شعبـــه، ب�رصف 

هـــذا العـــدد الكبري مـــن املوظفني 

والعاملني، وحتـــى امل�شتثمرين من 

جميـــع مكوناته.. نقـــول لهم: مهما 

ارتفعت وترية هذه ال�شيا�شة اخلرقاء 

�شت�شلون اإىل حائط م�شدود، وبراأيي، 

ل بـــد اأن يخـــرج اأحد مـــن العائلة 

احلاكمـــة اأو جمموعـــة لت�شع حداً 

لهـــذا اجلنون ال�شعـــودي، كي يعود 

اأقله بع�ـــس من التـــزان الذي كان 

�شائـــداً قبل ذلك، واإن كنا ل�شنا يومًا 

من داعميه.

ي�شـــري رئي�ـــس احتـــاد علمـــاء 

املقاومـــة ال�شيخ ماهـــر حمود اإىل 

وجـــود فـــرق كبـــري بـــني اأن تكون 

�شمن  ال�شعودية  العربيـــة  اململكة 

النهـــج ال�شيا�شي للوليات املتحدة 

الأمريكية، اأو اأن تكون متجاوزة له؛ 

كما هي تفعـــل وفاعلة يف مو�شوع 

اأمـــريكا لي�شت وراء  اليمن، يقـــول: 

اتخاذ هذا القرار، طبعًا، الأمريكي ل 

ي�رصه تقاتـــل العرب؛ تامًا كقناعة 

الأمريكي منذ �شيـــف 2013 اأنه غري 

قادر على اإ�شقاط النظام يف �شورية، 

لكن ال�شعودية ُم�رصّة على ذلك مع 

الأ�شف.

اإمكانية  ال�شيخ حمود عن  ن�شاأل 

انفـــراج ما فيمـــا يخ�ـــس �شيا�شة 

ال�شعوديـــة يف املنطقـــة، يقول: يف 

القراآن الكـــرمي يت�شاءل اأحد الأولياء 

هـــًا كالمه اإىل قومه  ال�شاحلني موجِّ

قائـــاًل: األي�ـــس فيكم رجـــل ر�شني؟ 

األي�ـــس لهـــذه القرية ولهـــذه الأمة 

من ي�شتطيع اأن يقـــف �شد الأعمال 

ال�شيئة التي كانوا يقومون بها؟ واأنا 

اليـــوم اأ�شاألهم: األ يوجد يف العائلة 

احلاكمـــة رجـــل ر�شيد؟ نحـــن نقراأ 

تغريـــدات »املجتهد« الذي ُيفرت�س 

اأنـــه من العائلة احلاكمـــة اأو مقرَّب 

منها، ونـــرى فيها الكثري من التعّقل 

والنتقاد الإيجابي، ملاذا هذه الآراء 

ل ُي�شتَمع اإليها يف العائلة احلاكمة 

مـــن اأ�شحاب القرار؟ ملـــاذا بالفعل 

العائلة احلاكمة ل يظهر منها رجل 

قادر على و�شـــع حد لهذه املهزلة؟ 

اإنه بالفعل �شـــوؤال لي�س من ال�شهل 

الإجابـــة عليه، لأنه كما هو معلوم، 

العائلـــة احلاكمـــة حتيـــط نف�شها 

باأ�شوار مـــن احليطة والكتمان، ومن 

ال�شعـــب معرفة حجـــم املعار�شة 

لهـــذه  احلاكمـــة  الأ�ـــرصة  داخـــل 

ال�شيا�شة اخلرقاء، و�شخ�شيًا، اأتوقع 

قريبـــًا )واهلل اأعلم( خـــروج �شخ�س 

ر�شني يعيـــد لل�شعودية بع�شًا من 

عقالنيتها.

�صورية

ومـــاذا عن ملـــف �شورية يف ظل 

التحـــولت الهائلـــة ل�شالح الدولة 

والنظـــام، والدعم الكبـــري لهما من 

قَبل رو�شيا؟ يعترب ال�شيخ حمود اأن 

»قطوع الفلتـــان الأمني« و�شل اإىل 

ذروته، ول بـــد اأن تتجه الأمور نحو 

احلل، يقول: اأنا متفائل حول اأحداث 

�شوريـــة، نحن، ووفق املعطيات، يف 

نهايـــة الأزمة بـــاإذن اهلل تعاىل، ول 

نريد اأن ُيفهم من كالمنا اأن املوؤامرة 

انتهـــت، لأنها م�شتمـــرّة و�شتتجدد، 

لكننا نعّول على وعي �شعبنا ونا�شنا 

واأهلنا، كون الأمور اأ�شبحت وا�شحة، 

رغـــم �شماعنـــا بع�ـــس ت�رصيحات 

ال�شيا�شيني ال�شاذة حول دفاعهم عن 

ال�شوري،  للنظام  واتهامهم  الإرهاب، 

وكذلك الرو�س، بـــكل املوبقات، من 

دون اأن يتحدثـــوا بالئمة بخ�شو�س 

اأيام راأينا مظاهرة  التكفرييني.. منذ 

�شخيفة يف طرابل�س وهي تدافع عن 

الإرهابي اأحمد الأ�شري، هوؤلء النا�س 

يّدعون لأنف�شهم العلم والإ�شالم، ومل 

يتحدثوا يومًا عـــن القتل والتفجري 

والتدمري.. وبراأيي، هذا الإ�رصار على 

كل اجلهل والتخلـــف والنقي�شة من 

قَبلهم يقابله وعـــي ل باأ�س به يف 

كل املناطـــق، واإن كان ي�شري ببطء 

اإىل عامة النا�س.

عن اإمكانيـــة تق�شيم املنطقة يف 

�شيناريوهات ُتعّد لع�رصات ال�شنوات 

املقبلة، يقول ال�شيخ حمود: حاليًا، 

ل م�شلحـــة لأحد بتق�شيـــم �شورية، 

و»الإ�رصائيليون«  الأمريكيون  حتى 

لي�شوا بهـــذا احلما�س الـــذي نظّنه، 

ولعـــل حما�شتهـــم تاأتـــي من باب 

الفو�شى، اأو الإعداد مل�شاريع بعيدة 

الأمد. اإن ق�شنا املو�شوع من الزاوية 

اللبنانيون  اللبنانيـــة، فقد عا�ـــس 

التق�شيـــم الفعلـــي مـــدة 15 عامًا، 

ولبنـــان كان لبناَنـــنينْ ومنطقَتني، 

وموؤ�ش�شـــات مق�شومـــة، لكن عندما 

اتُّخذ القرار الـــدويل وو�شلت الأمور 

اإىل نهاياتهـــا توّحـــد لبنان يف 24 

�شاعة. 

بخ�شو�س الو�شع ال�شوري، �شمود 

ك  ال�شوري يف امليدان وت�شُّ اجلي�س 

الأكرثيـــة ال�شاحقة من ال�شعب على 

وحدة بلدهـــم وموؤ�ش�شاتهم، اأجه�شا 

م�رصوع تق�شيم �شورية، وبراأيي، هذا 

امل�رصوع لي�س جـــاداً اإىل حّد كبري، 

رغم وجود احتمال م�رصوع كهذا اإذا 

و�شل املتاآمر اإىل نهايات مقفلة. 

ي�شيـــف ال�شيخ حمـــود: الغرب 

الدمـــار  بحجـــم  تفاجـــاأ  نف�شـــه 

والإرهـــاب الذي انت�ـــرص من جهات 

نة  كانوا يعتربونها تنّفذ اأهدافًا معيَّ

للغـــرب، ومل يتوّقـــع خيـــال اأحد 

منهم اأو منـــا اأن ت�شـــل ممار�شات 

»الدواع�ـــس« و»الن�ـــرصة« ومـــا 

بينهمـــا اإىل ما هي عليه من اأعمال 

وتفكري وتكفـــري.. فا�شتناداً اإىل ذلك، 

»�شب�شبـــة«  اجلميـــع  م�شلحـــة 

وم�شلحـــة  �شوريـــة،  الو�شـــع يف 

اجلميـــع اأن يعود النظـــام ال�شوري 

داً لالأرا�شي واملوؤ�ش�شات،  قويًا وموحِّ

واجلميع يكذب بقولـــه اإنه ل يريد 

الرئي�س ب�شار الأ�شد رئي�شًا ل�شورية، 

فاجلميـــع يريـــده، ولـــدّي معلومة 

دة من رئي�س وزراء تركيا اأحمد  موؤكَّ

داوود اأوغلـــو اأثنـــاء زيارته لإيران، 

وقولـــه اإنه يف الإعالم ي�شري اإىل اأنه 

ل يريـــد الأ�شد، ليوؤكـــد علمه اأنه ل 

بديل عنه على الإطـــالق.. وهذا هو 

حـــال كثريين يف هـــذا املجال، اأما 

ادعـــاءات »املعار�شـــة ال�شورية« 

فهي جـــّد �شخيفة وُم�شحكة، كونها 

عاجزة عن تقرير �شيء بخ�شو�شها، 

اأي �شـــيء بخ�شو�س  فكيف �شتقرّر 

�شورية؟ ي�شاأل ال�شيخ حمود.

لبنان

د:  وعـــن الو�شع اللبنـــاين املجمَّ

هل من نهاية �شعيـــدة لهذا ال�شعب 

الذي اأغلب طوائفه ت�شكو من الفراغ 

اأو التهمي�ـــس الذي يطال موؤ�ش�شاته، 

اأو  �شواء كانوا م�شيحيـــني اأو دروزاً 

�ُشّنـــة اأو �شيعـــة اأو علويني؟ يقول 

ال�شيـــخ ماهر حمـــود: فيما يخ�س 

ال�شتحقـــاق الرئا�شـــي، هناك كالم 

لبع�ـــس ال�شيا�شيـــني متفائل جلهة 

النفراج يف لبنـــان، يكون بنهايته 

العماد مي�شال عون رئي�شًا  انتخاب 

اأقـــراأ  مل  �شخ�شيـــًا  للجمهوريـــة، 

يف الأحـــداث تغيـــرياً ي�شّجع على 

التفاوؤل القريـــب، لكن يف لبنان كل 

�شي معقـــول، ومع الأ�شف املو�شوع 

متعلـــق ببع�ـــس ال�شيا�شيني الذين 

يريدونـــه �شمن �شيا�شة �شد احلبال، 

�شواء يف �شورية اأو غريها.. وبراأيي، 

قبل اخلروج من اأزمة �شورية ي�شعب 

اللبنانية،  لالأزمـــة  بحلول  اخلروج 

باملو�شوع  يتعلـــق  فيمـــا  �شـــواء 

الرئا�شي اأو غريه.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

أكد على كالم أوغلو أن الكل يريد األسد رئيسًا لسورية

الشيخ  حمود: ال بد أن يخرج من السعودية شخص رصين 
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الشيخ حمود: ال مصلحة 
ألحد بتقسيم سورية 

حاليًا.. حتى األميركيون 
و»اإلسرائيليون« ليسوا 

متحّمسين كما نظّن
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تو�ّسلت بع����ض الدرا�سات الأ�رسية 

اإىل اأن عند بع�ض الرجال النية للتحكم 

باملراأة ال�سعيفة، لأن املراأة ال�سعيفة 

هي التي تفتقر لل�سع���ور بال�ستقرار، 

كما اأنها تكون �سحية للمجتمع اأي�سًا، 

ولذلك فاإن امل���راأة الع�رسية يجب اأن 

تدرك اأنه حان الوق���ت للتفكري بطرق 

على  بال�ستق���رار  ال�سعور  لكت�س���اب 

ال�سعيدين ال�سخ�سي والجتماعي.

لكن هناك ن�ساء كثريات ل يحاولن 

ال�سعي وراء هذا اله���دف، اإما لل�سعور 

بالدوني���ة، اأو ب�سب���ب عوائ���ق اأخرى، 

الظامل،  اأو املجتمع  كالزوج املت�سلط، 

لكن هناك �سلوكي���ات ومواقف جتعل 

امل���راأة قادرة على حتقي���ق ال�ستقرار 

النف�س���ي على ال�سعيدي���ن ال�سخ�سي 

والجتماعي، ومنها:

عندم���ا تعرف���ن م���ا ل تريدينه: 

املراأة تع���رف يف اأغل���ب الأحيان ما 

ُيعترب  واأ�رسته���ا، وهذا  تريده لنف�سها 

اأمراً طبيعيًا وعادي���ًا، لكن ما هو غري 

طبيعي األ تعرف امل���راأة ما ل تريده، 

واإذا اأدركت هذه الناحية، فباإمكانها اأن 

تقول كلمة »ل« عندما ل تريد �سيئًا، 

لك���ن غالبية الن�ساء ُيج���ربن اأنف�سهن 

اأحيانًا عل���ى فعل اأ�سي���اء ل يردنها، 

لأنه���ن ل يعرفن اأو ل ميلكن ال�سجاعة 

لقول كلمة »ل«.

امل�سوؤوليات  تتحمل���ن  عندم���ا 

املتعلق���ة بك كامراأة: ع���دد كبري من 

الن�س���اء، خ�سو�سًا اللواتي ل يعملن، 

يلق���ن بجمي���ع امل�سوؤولي���ات على 

ال���زوج، اإن ك���ّن متزوج���ات، اأو على 

عائالتهن عندما ل يك���ّن متزوجات، 

وهذا ي���دل بو�سوح عل���ى قدر كبري 

من التكالي���ة، كما اأن ه���ذا املوقف 

ُيفقد املراأة متامًا ال�سعور بال�ستقرار 

ال�سعي���د  عل���ى  كان  اإن  النف�س���ي، 

ال�سخ�سي اأو الجتماعي.

عندم����ا تعرف����ن قيم����ة العالق����ات 

ال�سحيحة وال�سحي����ة: معرفتها جتعلك 

تتمتعن بح�سانة �سد الوقوع يف اأخطاء 

ت�رسّ بك كامراأة، ولهذا يجب اأن تفرقي بن 

العالقات ال�سحيحة والعالقات املر�سية، 

اأو املبنية على اأ�سا�ض امل�سلحة.

عندم����ا تعرف����ن اأن احلي����اة لي�ست 

فقط ما متلكينه من امل����ال: املال ميكن 

اأن يعط����ي املراأة طماأنين����ة يف احلياة، 

ولي�ض ا�ستق����راراً نف�سيًا على ال�سعيدين 

فائدة  فم����ا  والجتماع����ي،  ال�سخ�س����ي 

الأم����وال اإذا كانت امل����راأة ل تعطي قيمة 

ل�سمعتها يف املجتمع؟

عندم����ا ل تدع����ن الأم����ور ال�سغرية 

تزعج����ك: هن����اك ن�س����اء يغل����ب عليهن 

النزعاج م����ن كل �سغرية اأو كبرية، وهن 

بذلك يعر�سن ا�ستقرارهن النف�سي للخطر، 

فمت����ى اهت����ز الإن�سان ب�س����كل عام لكل 

�سغرية، فاإن ذلك �سيحرمه من ال�ستقرار 

على ال�سعيدين ال�سخ�سي والجتماعي.

عندم����ا ل ت�سعرين باخلجل من طرح 

الأ�سئلة عل����ى الآخرين: �سعور عدد كبري 

من الن�ساء باخلجل م����ن �سوؤال الآخرين 

يجعله����ن عر�س����ة للوق����وع يف اأخطاء، 

ب�سبب جهله����ن، ولي�ض لأنه����ن يق�سدن 

الوقوع يف هذا املنزلق الذي يفقدها فيما 

بعد ال�ستقرار الذي حتتاج اإليه.

عندما تعلمن اأن احلياة هي التوازن: 

ه����ذا ل يعني الر�س����وخ لبع�ض التقاليد 

التي اأكل عليها الدهر و�رسب، لكن هناك 

�����رسورة لإيجاد نوع م����ن التوازن بينك 

وبن ما هو حولك، �سواء كان جمتمعًا اأو 

زوجًا اأو عائلة.

عندما تكونن عل����ى علم باخلطوط 

احلم����راء يف احلياة: امل����راأة التي تعرف 

اخلط����وط احلم����راء، اإن كان����ت تتعل����ق 

بحياته����ا  اأو  ال�سخ�سي����ة  بحياته����ا 

الجتماعي����ة، تكت�سب ح�سانة اأي�سًا �سد 

الوق����وع يف املنزلقات؛ اإذ اإن عدم جتاوز 

اخلطوط احلم����راء يعطيها قوة لكت�ساب 

ال�ستق����رار النف�س����ي، عل����ى ال�سعيدين 

ال�سخ�سي والجتماعي.

عندم����ا تكونن م�ستع����دة ملواجهة 

التحديات: فهذا يجعلك على علم م�سبقًا 

بالحتم����الت والعواق����ب الت����ي ينبغي 

علي����ك التعامل معها، وه����ذا يعترب قوة 

يف �سخ�سيت����ك، لأن����ك تكونن على علم 

بالنتائج والعواقب.

عندم����ا تعلم����ن اأنك تتقن����ن �سيئًا 

اأف�س����ل م����ن الآخرين: فاإن كان����ت املراأة 

عل����ى علم باأنها تتقن �سيئًا ب�سكل اأف�سل 

م����ن الآخرين، ف����اإن ذلك يعت����رب م�سدراً 

مهمًا لل�سع����ور بال�ستقرار على ال�سعيد 

ال�سخ�سي على الأقل، واإذا كان ما تتقنيه 

�سيئًا مف�ساًل اجتماعي����ًا اأي�سًا، فاإن ذلك 

مينحك ال�سعور بال�ستقرار اجتماعيًا.

عندم����ا تعلم����ن اأنه ل ميكن����ك اأن 

ت�سبح����ي مثالية: معرفتك لهذه احلقيقة 

ت�سّكل م�سدراً مهم����ًا للقناعة التي توّلد 

بدورها نوعًا من ال�ستقرار النف�سي، على 

ال�سعيدين ال�سخ�سي والجتماعي.

رمي اخلياط

سلوكيات ومواقف توّمن لِك االستقرار النفسي

الكركن����د: غالب����ًا م����ا تق����ّدم 

اإىل  الكركن����د مقّطع����ًا  املطاع����م 

ن�سف����ن، ما ُي�سّه����ل الو�سول اإىل 

الل����ّب. مُيكنِك حم����ل ال�ّسدفة بيٍد 

بال�سوكة.  اللح����م  وتناول  واحدة 

اإن مل تكن املخالب مقّطعة اأ�ساًل، 

فال مُيكن����ِك فتحها اإل بوا�سطة اآلة 

خا�ّسة.

بلح البح����ر: ا�ستعملي �سدفة 

فارغة ل�ستخ����راج بلح البحر من 

ال�ّسدف����ة. ميكنِك اأي�س����ًا ا�ستعمال 

ال�سوك����ة، اإل اأن ذلك �سعب بع�ض 

ال�سيء. ا�ستعملي اخلرب اأو امللعقة 

ال�سدفة.  داخل  ال�سل�س����ة  لتناول 

�سعي ال�سدفات الفارغة يف وعاء 

بوا�سطة  يدي����ِك  واغ�سلي  جانبي، 

اإناء �سغري مل����يء باملياه تزوده 

املطاع����م يف ح����ال توّجب تناول 

املاأكولت بالأيادي.

�سمكة كاملة: تناويل كل جانب 

من ال�سمكة بدوره، ابتداًء من اأ�سفل 

الراأ�ض و�سوًل اإىل اأول الذيل. ق�ّسي 

قطع����ًا �سغ����رية تّت�س����ع يف فمِك، 

وجتّنبي رف����ع ال�سمكة كلّها بغية 

الو�سول اإىل حل����م اجلانب الآخر، 

ولتك����ن البداي����ة من جان����ب اإىل 

اجلانب الآخر. يف بع�ض املطاعم 

الفخم����ة، يق�ّض لك النادل ال�ّسمكة 

عل����ى �س����كل فيليه، ف����ور و�سول 

الطبق اإىل طاولتِك.

القريد�����ض: اإْن و�سل����ت ثم����رة 

القريد�����ض غري منزوع����ة الق�رسة 

اإىل طبقِك، فالن�سيحة اأن تبا�رسي 

اإزالة الراأ�ض اأوًل، ثم الذيل. ق�رّسيها 

من الداخل، اأي من الفا�سل ما بن 

الأقدام واجل�س����م، واإن �سعرت باأّن 

الأمر ل ُيفلح، فعندها اإلوي الق�رسة 

اأخرياً،  مرّتن و�سُتق�����رّس مبفردها. 

اأزيلي اخليط الأ�سود املوجود على 

طولها قبل تناول اللحم.

َفن%اإلتيكيت

قواعد تناول المأكوالت البحرية

الكذب:

الكذب لي�ض �سف����ة فطرية، بل مكت�َسبة، 

تتك����ون ل����دى الطفل ع����ن طري����ق التعليم 

والتقليد.

القدرة على تنميق الكالم والقدرة على 

الإقناع تغريان م����ن ميلكهما بالكذب على 

نحٍو خفي.

اأ�سارت اإحدى الدرا�س����ات اإىل اأن حوايل 

70٪ من اأن����واع ال�سلوك لدى الأطفال الذين 
يت�سف����ون بالكذب يرج����ع اإىل اخلوف من 

العق����اب، واأن 10٪ منها يرج����ع اإىل اأحالم 

اليقظ����ة واخليال، ويرجع نحو من 20٪ اإىل 

اأغرا�ض الغ�ض واخلداع.

كلم����ا زادت ق�س����وة الآب����اء والأمهات، 

وجلوؤوا اإىل ال�����رسب والعقاب حلمل الطفل 

على ق����ول ال�سدق والإقرار ببع�ض الأخطاء، 

جلاأ الأطفال اإىل الكذب.

الكذب عن���د ابن اأرب���ع اأو خم�ض 

�سن���وات ل ي�سّكل �سيئ���ًا مقلقًا، لأن 

الطفل يف ه���ذه املرحلة ل ي�ستطيع 

التمييز بن اخليال والواقع.

ح����اويل األ حت�����رسي الطف����ل يف زاوية 

�سيقة وتطلبي منه العرتاف بجرم ارتكبه 

اأو خطاأ وقع فيه.

تعزي����ز ثقة الطف����ل بنف�س����ه، يقلل من 

جلوئه اإىل الكذب.

�سعف الرغبة يف الدرا�سة:

مغ����ادرة طف����ل يف ال�س����ف اخلام�����ض 

البتدائي للمدر�سة والدرا�سة، ُيلحق به من 

الأذى والأ�رسار مب�ستقبله ما يزيد على قطع 

يده اأو فقده لل�سمع من اإحدى اأذنيه.

اإعرا�ض الأطف����ال عن حت�سيل العلم هو 

ثمرة للبيئة املري�سة وال�سيئة التي ن�سوؤوا 

فيها، اأو ثمرة للمدار�ض ال�سعيفة واملتهالكة 

التي ينت�سبون اإليها.

اجلو الأ�رسي املحفز على التعلم اأهم ما 

على الأ�رس توفريه لأطفالها.

ال�سغ����ف بالتعل����م واحل�س����ول عل����ى 

املعارف �رسط للتفوق الباهر.

املدر�س����ة اجلي����دة هي املدر�س����ة التي 

يتوفر فيه����ا �سيئان اأ�سا�سي����ان: جدية يف 

التعليم، و�سعور املدر�سن فيها بالر�سا عن 

اأو�ساعهم واأو�ساع مدر�ستهم.

الن�ساط احلركي الزائد:

لبد م����ن اأن يكون �سع����ف القدرة على 

الرتكيز وت�ستت النتب����اه ظاهراً يف �سلوك 

الطفل يف البيئة الجتماعية )املنزل( ويف 

البيئ����ة الأكادميية )املدر�سة( معًا، واإل كان 

العيب يف البيئة نف�سها ولي�ض يف الطفل.

حن ل يجد الطف����ل األعابًا ين�سغل بها 

فاإن����ه يتحول ه����و اإىل �سيء ي�سغ����ل اأهله 

ويزعجهم.

مي����ّل الطفل امل�ساب م����ن الألعاب التي 

ت�ستدع����ي تركيزاً ذهنيًا عل����ى حن تزداد 

رغبته يف ممار�سة الألعاب املح�سو�سة التي 

ل ت�ستدعي الرتكيز.

ثبت اأن مناكف����ة الأهل للطفل ل تخفف 

من حركته، بل تزيدها.

أنـِت وطــفـــــلك

تشخيص ومعالجة أهم مشاكل األطفال )5/1(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - اللقب الفني لعا�سي احلالين
2 - اللقب الفني ل�سباح

3 - اأقول لها كالما فيه عتاب
4 - ن�سف طويل / عقل / �سعور ومتن بتح�سن احلال 

)معكو�سة(.

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
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7
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8

9

9

10

10

/ تعه���د بالعناي���ة والرعاي���ة وال�رسف 

)معكو�سة / انت )بالجنليزية(.

7 - اأ�سابه الغرور / الذي يقوم بالر�سف.
8 - لقبها الفني النجمة الذهبية

9 - ن�سف جوار / كثري الهبل )بالعامية(
10 - براءة )مبعرثة( / �سدر

ب هشاشة العظام
ِّ
إرشادات تجن

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

اإن من���ع ه�سا�سة العظ���ام لي�ض 

ممك���ن دائمًا، لك���ن التقليل من خطر 

الإ�ساب���ة به ممكن. يف ما يلي بع�ض 

للح�س���ول عل���ى عظام  الن�سائ���ح 

�سحية:

ل توقف���ي اإدخ���ال الألب���ان اإىل 

منزلك: فمنتجات الألبان اأكرب م�سدر 

للكال�سي���وم وه���ي مهم���ة ل�سح���ة 

العظام.

ل للحمية: اإن اتباع حمية �سديدة 

ميكن اأن يوؤدي اإىل عدم احل�سول على 

الكمي���ة الالزمة من امل���واد املغذية 

الهامة للعظام، مم���ا يزيد من خطر 

الإ�سابة به�سا�س���ة العظام. اإن اتباع 

نظام �سح���ي ومتوازن ه���و الأف�سل 

ل�سحة العظام.

ل تخايف م���ن الريا�سة: ممار�سة 

الريا�س���ة لي�س���ت تق���وي الع�سالت 

وت�س���د اجل�س���م، لكنها تبن���ي قوة 

العظ���ام، وتقلل من فق���دان العظام 

عند كبار ال�سن. لقد ثبت اأن ممار�سة 

الريا�سة تقلل من خطر ترقق العظام 

بن�سبة ٪59.

�سعي حداً لتن���اول امللح: امللح 

يوؤث���ر تاأث���رياً مبا����رساً عل���ى كمية 

الكال�سيوم الت���ي يفرزها اجل�سم يف 

الب���ول، فكلما تناولنا ملحًا اأكرث فاإن 

الكمية املفرزة م���ن الكال�سيوم اأكرث، 

ل���ذا، من اأجل عظ���ام قوية و�سحية، 

ولتقلي���ل خط���ر الإ�ساب���ة باأمرا�ض 

القلب وال�سكتة الدماغية، عليك احلد 

من تناول امللح.

قومي باإ�سافة احلليب اإىل قهوتك: 

مادة الكافين تزي���د اأي�سًا من اإفراز 

الكال�سيوم يف الب���ول، وتخف�ض من 

ن�سب���ة امت�سا����ض الكال�سي���وم. اإن 

تناول ثالثة اأكواب من القهوة يوميًا 

يكف���ي لتعزي���ز فقدان العظ���م، لكن 

ُتظه���ر البحوث اأنن���ا بالإمكان منع 

ذلك بزيادة ن�سب���ة الكال�سيوم التي 

نتناوله���ا، وحماولة ����رسب القهوة 

اخلا�س���ة بك مع احللي���ب، والتقليل 

من ن�سبة الكافين التي نتناولها يف 

اليوم.

التوقف عن التدخن: لقد تبّن اأن 

كتلة العظام للمدخنن اأقل بكثري من 

كتلة عظام غ���ري املدخنن، وُيعتقد 

اأن الكادمي���وم املوجود يف ال�سجائر 

يقلل كثافة العظام.

املدعم���ة  الأطعم���ة  اختي���ار 

بالكال�سي���وم: معظمن���ا ل يح�س���ل 

على كمية الكال�سي���وم التي نحتاج 

اإليه���ا، لذلك اإن �رسب احلليب املدعم 

و�سيلة  ه���و  الإ�سايف  بالكال�سي���وم 

جيدة لزيادة كمية الكال�سيوم )كاأ�سان 

من احلليب املدعم بالكال�سيوم �سوف 

تعطي���ك نف�ض كمي���ة الكال�سيوم من 

ثالثة اأكواب من احلليب العادي(، واإذا 

كنت ل حتب���ن احلليب فهناك بدائل 

اأخرى كثرية.

ل تبق���ي داخل املن���زل كل يوم: 

الأ�سعة الف���وق بنف�سجية على اجللد 

هي اأف�سل م�سدر لفيتامن »د«، الذي 

يزيد بدوره من امت�سا�ض الكال�سيوم 

والفو�سفور، ويحافظ على م�ستويات 

الكال�سي���وم يف ال���دم، وي�ساعد على 

تقوي���ة الهيكل العظم���ي. اإن تعر�ض 

15٪ من ج�سمك لأ�سعة ال�سم�ض مدة 
10 دقايق يوميًا يف ال�سيف، وحوايل 
20 اإىل 30 دقيق���ة يف ف�س���ل ال�ستاء 
ي�ساع���د على �سم���ان احل�سول على 

الكمية املطلوب���ة من فيتامن »د«، 

ويحّد من خطر ترقق العظام.

تن���اُول الربوت���ن: لق���د ربط���ت 

الدرا�س���ات ب���ن انخفا����ض كمي���ة 

الربوتن التي يتناوله���ا كبار ال�سن 

وزيادة فقدان العظام. ل�سحة العظام، 

تاأك���دي اأن ت�سمن���ي الربوت���ن يف 

نظامك الغذائي جنب���ًا اإىل جنب مع 

الكال�سيوم.

5 - لقبه الفن���ي قي�رس الغناء 
العربي

6 - مت�سابه���ان / ي���د / ن�سف 
لبيب.

7 - لقبه���ا الفن���ي �سوبر �ستار 
العرب

8 - ن�سف �سج���ال / اأعطاه ما 
يجعله يق�سي وقته

9 - لقبه الفني اله�سبة
10 - جنم الأغنية العربية

ع��م���ودي

1 - هرب / ي�سيبه يف كبده او 
يخ�رّسه / ن�سف عودة.

2 - ال���ذي ياأب���ى عل���ى نف�سه 
ال�سيم / �سئم

3 - روع واأخاف / عائلي
4 - اأدوات ن�ستخدمها لل�سعود 
اإىل اأعل���ى والن���زول / اماك���ن 

مرتفعة

5 - التحام���ا وقت���ال )مفعول 
مطلق( / ن�سف قادت.

6 - ثم���ر النخي���ل )مبع���رثة( 
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

الدراهم مراهم
يحك����ى اأن رجاًل تافهًا كان ال يقيم اأهمية لكرامته، فاأباح لنف�صه ممار�صة اأعمال م�صينة من اأجل احل�صول على املال، 

فج����اءه اأحد اأفراد عائلته من باب احلر�ص على �صمعة العائلة الأنه اأحد اأفرادها، وطلب منه اأن ميتنع عن ممار�صة تلك 

االأعمال امل�صينة التي ال تليق ب�صخ�صه وعائلته، فطلب منه اجللو�ص، واأح�رض ورقة وكتب عليها كلمات غري الئقة، ومن 

ث����م اأح�رض ورقة نقدية معّينة وجعلها فوق تلك الكلمات، بحي����ث اأخفت تلك الورقة النقدية الكلمات امل�صينة، و�صاأله: 

هل ترى ما ُكتب؟ )وهي عبارات م�صينة ينعتونه بها( فاأجابه: كال. فقال له: الدراهم مراهم، فاملراهم ت�صفي اجلروح وال 

ُتبقي لها اأثراً، كذلك الدراهم تخفي العيوب وال�صفات غري احل�صنة، وذهب قوله مثال ُي�رضب الأثر املال يف قيمة االإن�صان. 

وقد ورد يف العربية اأمثال تت�صمن املعنى نف�صه كقولهم: »الدراهم كاملراهم جترب العظم الك�صري«، وقولهم: »الدراهم 

جل����روح الده����ر مراهم«، وقد ات�صع ا�صتخدام املثل ف�صار ُي�رضب به للرجل ال����ذي حت�صنت اأحواله واأو�صاعه املعي�صية 

ون�صي ما عاناه من ظروف �صعبة، وما قا�صاه من وطاأة العوز واحلرمان..

مسمار جحا
كان جح����ا ميل����ك داراً، واأراد اأن يبيعها دون اأن يفرّط فيها متامًا، فا�صرتط على امل�صرتي اأن يرتك له م�صماراً يف حائط 

داخل املنزل، فوافق امل�صرتي دون اأن يلحظ الغر�ص اخلبيث جلحا من وراء ال�رضط، لكنه فوجئ بعد اأيام بجحا يدخل 

عليه البيت، فلما �صاأله عن �صبب الزيارة اأجاب جحا: جئُت الأطمئن على م�صماري! فرّحب به الرجل، واأجل�صه، واأطعمه. 

لك����ن الزيارة طالت، والرجل يعان����ى حرجًا من طول وجود جحا، لكنه فوجئ مبا هو اأ�صد، اإذ خلع جحا جّبته وفر�صها 

عل����ى االأر�ص وتهياأ للنوم، فلم ُيطق امل�صرتي �صرباً، و�صاأله: ماذا تن����وي اأن تفعل يا جحا؟ فاأجاب جحا بهدوء: �صاأنام 

يف ظ����ل م�صماري.. وتك����رر هذا كثرياً.. وكان جحا يختار اأوقات الطعام لي�صارك الرجل يف طعامه، فلم ي�صتطع امل�صرتي 

اال�صتمرار على هذا الو�صع، فرتك جلحا الدار مبا فيها وهرب.

 أخوك.. فُهْن
َّ
إذا عز

ي�رضب هذا املثل للتوا�صع وح�صن الع�رضة مع االإخوة واالأ�صدقاء، فاإن م�صاحنات االأقارب واالأزواج واالإخوة واالأ�صدقاء 

اخلا�����رض فيها رابح، والرابح فيها خا�رض، فكن خري االثنني واأعظ����م الرابحني، واإذا عزّ اأخوك واأ�رضّ عليك فكن هّينًا لّينًا 

معه.

ُروي اأن هذي����ل بن هبرية الثعلبي كان �صيداً مطاعًا خرج يف غ����زو، ويف الطريق طلب منه اأ�صدقاوؤه اأن يقت�صم معهم 

الغنيم����ة وال�صلب، فرف�ص واأب����ى خ�صية اأن يدركهم القوم اأ�صح����اب الغنيمة، فاأ�رضوا عليه واأحّل����وا يف طلب الق�صمة، 

فاأجابهم اإىل طلبهم، ونزل على رغبتهم وقال: »اإذا عزّ اأخوك.. فُهْن«، ف�صار مثاًل.

قصة مثل


