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أحــداث

االفتتاحية

تركيا بين آمال الذهاب وخيبة اإلياب
ك��س�ر الرئي�س الرتكي رجب طي���ب �أردوغان الكثري من
احلواجز التي ارتفعت وت�ضخّ مت بني تركيا ورو�سيا بفعل
ال�سيا�س���ات الرتكي���ة التي �أوغل���ت يف املنطقة ،وترتّبت
عليها �آثار عميقة؛ م���ن �سورية �إىل �شمال �أفريقيا ،وكذلك
باجت���اه رو�سيا وم�صاحلها مع حميطها ،وحتى مع �إيران،
حي���ث قامت ال�سيا�س���ات االقت�صادي���ة امل�شرتكة بتربيد
حماوة اخلالفات ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة.
فقد جاء االنق�ل�اب الفا�شل يف تركي���ا لي�شكّل منطلق ًا
لإعادة ق���راءة الو�ض���ع الداخلي واخلارج���ي يف تركيا،
ولي�صحب بتغيريات جذري���ة داخلية ،مع ما يرتتب على
ذلك من خماطر حاكم���ة وداهمة ،وللجنوح نحو حت�سني
الأداء خارجي ًا من البوابة الرو�سية ،م�ضاف ًا �إليها قلي ًال من
االنعكا�س���ات ال�سلبية على العالقات الرتكية  -الأمريكية
التي ولدت ُبعيد االنقالب الفا�شل ،حيث اعتربت تركيا �أن
ثمة م�س�ؤولية �أمريكية يف هذا االنقالب� ،أقله يف تغطيتها
املبا��ش�رة للداعي���ة فت���ح اهلل غولن ،ال���ذي يختلف مع
تطلعات الرئي�س �أردوغان ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية.
يرتق �إىل حت��� ّوالت جذرية يف
نع���م ،كل ما ح�ص���ل مل ِ
املواق���ف الرتكي���ة يف املنطق���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف �سورية،
فمازال���ت تركيا ت�شكّل بوابة الدع���م الرئي�سية للحركات
الإرهابية مبختلف م�سمياتها ،خ�صو�ص ًا يف حلب وريفها.
لكن �أردوغ���ان ومن خالل زيارته ملو�سك���و اتخذ قراراً
باخلط���وة اجلريئة باجت���اه امل�صاحلة م���ع رو�سيا� ،أم ًال
ب���ر ّد اجلميل �أو ًال ملوقف رو�سيا م���ن هذا االنقالب ،والذي
اعت�ب�ره دعما له ،وثاني��� ًا ام ًال ب�إع���ادة تعزيز العالقات
االقت�صادي���ة بني البلدين اللذين هم���ا بحاجة ما�سة �إىل
مزيد من التعاون االقت�صادي فيما بينهما ،وثالث ًا لتخفيف
اخل�سائر يف �سورية من بوابة امل�صاحلة الرو�سية ،ولثقته
برباغماتيته���ا يف ال�سيا�سات الت���ي تتعلق بها يف كامل
املنطقة ،حيث اال�شرتاكات اجليو�سيا�سية مع تركيا.
�أم���ا مع �إيران ف�إن من�س���وب الهواج�س ال�سلبية واحلذر
ب�ي�ن البلدين ق���د �آل ن�سبي ًا �إىل اال�ستق���رار ،بفعل موقف
�إيران بدعم �شخ�ص الرئي�س �أردوغان �أي�ض ًا ُبعيد االنقالب،
وهذا ما فتح الطريق لإعادة البحث يف �إعادة تطوير هذه
العالقات البينية ،خ�صو�ص��� ًا يف �إعادة القراءة املتبا َدلة
�إىل الواقع ال�سوري وما يكتنفها من خالفات عميقة.
وتراجع جبهة الإرهابيني،
فاجلديد يف معركة حل���ب،
ُ
واملدعومني من تركيا ،وانته���اء فعالية اجلماعات التي
ا�ستقدمت كنُخب من االيغ���ور والرتكمان�ستانني لتحقيق
التقدم على جبه���ات حلب ،حيث �إن املئات من ه�ؤالء قد
�سقط���وا قتلى على حماور القت���ال ،ومل يعد يع ّول عليهم
بالقدرة على الفتح واالخرتاق� ،سيدفع الأتراك �إىل الرتاجع،
والعمل ب�سيا�سة تخفيف اخل�سائ���ر ،واجلنوح �إىل خف�ض
�سقف الآمال الرتكية يف �سوري���ة ب�شكل وا�ضح ،وبالتايل
ف�إن م�صالح تركيا احلقيقية ،و�سقوط احللم ب�إعادة بعث
«ال�سلطنة الرتكية» قد ات�ضحت جلي ًا ،وبات على الأتراك
�أن يع���ودوا �إىل �أدراجه���م لتحقيق االق�ت�راب من «ال�صفر
م�شاكل» ،لكن عناء الذهاب لن يكون �أقل من عناء الإياب.
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الرئي�س نبيه بري متو�سطاً ال�سيد ن�صر اهلل والرئي�س احلريري

حتلي�ل�ات كلم���ة ال�سي���د ح�س���ن ن�رص اهلل
مبنا�سب���ة الذك���رى العا��ش�رة النت�ص���ار متوز،
تفاوت���ت ب�ي�ن املتفائل���ة بقرب انته���اء الأزمة
الرئا�سي���ة وب�ي�ن املبالغ���ة يف التف���ا�ؤل ،رغم
�أن كالم ال�سي���د ن��ص�ر اهلل ي�أت���ي عل���ى الدوام
وا�ضح��� ًا ولي����س بحاج���ة �إىل حتلي���ل وت�أويل.
و�إذا كان���ت رئا�س���ة املجل����س النياب���ي بع���د
انتخاب���ات نيابية مقرّرة حتم��� ًا يف ربيع العام
 ،2017حم�سومة لدى قي���ادة حزب اهلل ،للرئي�س
نبيه بري ،وقطعت الطريق على من «اجتهدوا»
�سابق ًا ب�أن هذه الرئا�سة �آيلة للنائب حممد رعد،
ف�ل��أن املقاومة ال ترغب مبزيد من ال�سهام عليها
يف حال ت�ص���درت امل�شهدية ال�سيا�سية الأمامية
م���ن جه���ة ،ولأن «البل���وك ال�شيع���ي» ممنوع
امل�سا����س بوحدت���ه ومتا�سكه من جه���ة �أخرى.
�أما يف م���ا يتعلق برئا�س���ة اجلمهورية ،وت�أكيد
�سماح���ة ال�سيد �أن اخليار الأوح���د بدعم العماد
مي�شال عون ،فدون و�صول العماد عون �إىل بعبدا
م�سافات �شا�سعة ،وال طائ���ل من تفا�ؤل الأن�صار
وت�شا�ؤم اخل�صوم ،خ�صو�ص��� ًا �أن الرهانات على
العوام���ل الدولية والإقليمي���ة والداخلية ت�صبّ
لغاية الآن �ضد م�صلح���ة �إمالء الفراغ الرئا�سي.
دولي���اً ،ال �أم�ي�ركا املربك���ة بانتخاباتها خالل
اخلري���ف املقب���ل ،مهتم���ة بال�ش����أن اللبناين،
خ�صو�ص��� ًا بعد قي���ام � 70شخ�صي���ة من احلزب
اجلمهوري مبطالبة قيادة احلزب عدم اال�ستمرار
بدعم حمل���ة املر�شح دونالد ترامب مالياً ،وهذه
ظاهرة غ�ي�ر م�سبوقة يف �أمريكا؛ �أن ي�صل مر�شح
�أمر واقع حلزب كبري رغم ًا عن �إرارة �رشيحة كبرية
غري مقتنع���ة به ،ما يعزز الفر�ص �أمام املر�شحة
اخل�صم هيالري كلينتون ،وال �أمريكا �ستكون بعد
فوز كلينتون � -رشيكة �أوباما يف �صنع «داع�ش»
 من م�صلحتها التوقّف عن ر�سم ال�رشق الأو�سطاجلدي���د ،وخل���ق «الإ�رسائيلي���ات» ،وبالت���ايل
االهتمام با�ستيالد رئي�س للبنان ،ال�سيما �أنه يف
نظرها لي�س �أكرث من «دولة حزب اهلل».
ودولي ًا �أي�ضاً ،ف�إن الدول الأوروبية منهكة ال بل
مرهق���ة� ،سواء على م�ستوى و�ضعها الداخلي يف
مواجهة الإرهاب� ،أو على م�ستوى التحديات التي
يعي�شها االحتاد الأوروب���ي ،وتداعيات ان�سحاب

(�أر�شيف)

بريطانيا منه� ،إ�ضافة �إىل �صعود اليمني املتطرف عون �إىل بعبدا ،ملرحل���ة �إنتقالية من �سنتني �أو
واهتزاز عرو�ش بع�ض �أنظمة احلكم ،و�أخرياً ولي�س لوالية كاملة من �س���ت �سنوات ،بل هي يف عدم
�آخراً قيام ور�ش �إ�صالح���ات د�ستورية وق�ضائية �إمكانية عودة الرئي�س احلريري �إىل ال�رساي ،و�إذا
ولوج�ستية لتح�ص�ي�ن �أمن الدول الأوروبية على كان ال�سي���د ن�رص اهلل قد �أب���دى ليونة وا�ستعداداً
�ضوء ما �أحدثته ظاهرة «الإ�سالموفوبيا» �ضمن للتحاور حول ا�سم رئي�س احلكومة العتيد ،ف�إنه
املجتمع���ات الأوروبي���ة ،وال���دور الأوروبي يف و�ضع احلريري �أم���ا اخليار املرير واملمنوع ،لأن
ال�رشق الأو�سط قد تراجع ب�شكل الفت ،خ�صو�ص ًا ه���ذا يعن���ي �أن يرت�ضي احلري���ري دخول «بيت
بعد �أن باتت نار ال��ش�رق الأو�سط داخل �أوروبا .الطاع���ة» يف ال�ضاحية اجلنوبي���ة ،و�أن ين�سف
�إقليمياً ،ال�رصاع ال�سعودي  -الإيراين بلغ حدود كل مواقف���ه ال�سابق���ة من املقاوم���ة� ،سواء يف
الذروة� ،س���واء يف اليمن �أو الع���راق �أو �سورية ،الداخ���ل �أو يف �سوري���ة ،و�أن ي�سح���ب خلفه كل
خ�صو�ص��� ًا بعد االنقالب الذي �أحدثته القمة التي نوابه الذين بنوا حيثيات على مواقفهم املعادية
جمعت الرئي�سني الرو�سي والرتكي ،وح�صول ما للمقاوم���ة� ،ضم���ن جزء م���ن ال�ش���ارع ال�سُّ ني،
ي�شب���ه االنقالب احلتمي يف التعاطي الرتكي مع والرتاجع عن هذه املواق���ف يعني الق�ضاء على
الأزمة ال�سورية ،م���ا خلط الأوراق ال�سعودية يف ما بقي م���ن �أحالمهم يف انتخابات العام .2017
كل امل�ؤ��ش�رات تد ّل حت���ى الآن على �أن احلريري
الذي يواجه متاعب مادية قا�ضية على م�ستقبله
يف ال�سعودية ،نتيجة ما ح�صل ل�رشكة «�سعودي
�أوجي���ه» ،ومعركة «تك�سري الر�أ�س» على هام�ش
ت�صفية ه���ذه ال�رشكة ،التي ك�سبه���ا ويل العهد
حممد بن نايف؛ اخل�ص���م اللدود للحريري ،على
مادامت إيران تنتصر
ويل ويل العهد حممد ب���ن �سلمان ،والتي انتهت
إقليميًا والسعودية تتلقى �إىل �إنه���اء «�سعودي �أوجي���ه»؛ املورد الرئي�سي
للحري���ري ،وبذلك ف�إن الأخري بحاجة �إىل العودة
الصفعات ..فلن يكون الحريري �إىل لبنان ،وم���ن باب ال�رساي ،لأنه مرهق مادياً،
في السراي وال عون في بعبدا ومفل�س �سيا�سياً ،وقد و�ضعه ال�سيد ن�رص اهلل يف
خطابه الأخري على مدرج غري �صالح للهبوط.
الرئي����س نبيه بري عائد �إىل الرئا�سة الثانية
يف الع���ام  ،2017لكن العماد ع���ون بحاجة �إىل
قرار حري���ري بامل�شاركة يف انتخاب���ه ،ومادام
�سورية والعراق ،وزاد من حجم التهوُّر ال�سعودي ق���رار احلريري نيابي ًا هو بالكامل يف ال�سعودية،
يف التعامل مع الأزمات� ،سواء بعد انتقال احلرب وغ�ي�ر م�سم���وح ل���ه �سعودي��� ًا االنق�ل�اب على
اليمني���ة �إىل اجلن���وب ال�سع���ودي� ،أو الإرباكات مواقف���ه ال�سرت�ضاء ح���زب اهلل ،وغري م�سموح له
الداخلي���ة ب�ي�ن الأجنحة العائلي���ة ،حيث الكل بالتايل انتخ���اب العماد ع���ون ،ومادامت �إيران
يحاول كبح جماح ال���كل ،واحللقة الأ�ضعف يف تنت�رص �إقليمي��� ًا وال�سعودية تنك��س�ر ،ومادامت
ال�رصاع هو امللك املط���روح على فرا�ش املر�ض ،املقاومة ه���ي ر�أ�س حربة حم���ور املقاومة يف
فيم���ا الورثة يتقاتل���ون ،ومادام���ت ال�سعودية حتقيق انت�صارات تقل���ب املعادالت الأمريكية -
مهزوم���ة �إقليمي ًا وغ�ي�ر م�ست�سلم���ة ،فهي و�إن اخلليجية « -الإ�رسائيلية» ،فلن يكون احلريري
كانت عاجزة ع���ن فر�ض رئي�س يف لبنان ،تبقى يف ال�رساي ،وال العماد عون يف بعبدا.
قادرة عل���ى منع حلفائها م���ن انتخاب رئي�س.
�أمني �أبو را�شد
داخلياً ،ف�إن امل�س�ألة لي�س���ت يف و�صول العماد
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ََ
بعد «الغزل» الروسي  -التركي ..هل يمكن الوثوق بأردوغان؟
قبل حماولة االنقالب الفا�شلة،
كان امل�س�ؤولون الأتراك قد �أ�صدروا
بع�ض التلميح���ات التي ت�شري �إىل
تغ�ّي�رّ م���ا يف ال�سيا�س���ة الرتكية
جت���اه �سورية ،ترافق���ت مع اعتذار
ترك���ي م���ن الرو�س ح���ول �إ�سقاط
الطائ���رة الرو�سي���ة ،بالإ�ضافة �إىل
«�ضبط نف����س» تركي غري م�سبوق
حي���ال ت�رصيح���ات �أوروبية كانت
قد ب���د�أت ت�صدر من هن���ا وهناك،
تدين «االبت���زاز الرتكي» لأوروبا،
وتدعو �إىل التن�صُّ ل من تنفيذ �صفقة
الالجئني وغريها.
وحده���م الأمريكي���ون بقوا يف
حالة تفاو�ض �صعب مع �أردوغان،
تخلّلته���ا مراح���ل م���ن ال�ضغ���ط
وال�ضغ���ط املقابل بني االثنني ،فال
�أردوغان ر�ض���خ ب�سهولة للمطالب
الأمريكي���ة با�ستعم���ال قاع���دة
اجنرلي���ك يف احلرب على الإرهاب،
وال الأمريكي���ون قبل���وا بالتهويل
الأردوغاين ح���ول اخلطوط احلمراء
بالتعاون م���ع الأك���راد وال�سماح
لهم بالو�ص���ول �إىل مناطق معيّنة
يف �سوري���ة ت�سم���ح ل���ه ب�إن�شاء
«دولتهم» املوعودة.
الي���وم ،وبع���د لق���اء بوتني -
�أردوغ���ان ،وزيارة ظري���ف لرتكيا،
يتحدث كثريون ع���ن «انعطافة»
تركي���ة وتن�سيق رو�س���ي � -إيراين
 ترك���ي يف مكافح���ة الإره���اب،ق���د ت�ؤدي �إىل حل �س���وري� ،أو على
(�أ.ف.ب).
ال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ً
الأقل قد ت����ؤدي �إىل تخ ٍّل تركي عن
بع�ض الإرهابيني ،مقابل امل�صاحلة
واملكا�س���ب االقت�صادي���ة الت���ي
يوفّرها التفاهم م���ع الرو�س ،لكن الرتكي  -املبا��ش�ر وغري املبا�رش الأتراك ب�ضع ع�رشات من املقاتلني� ،أن جع���ل تركي���ا ر�أ����س حربة يف
ه���ذا دونه عقبات كبرية ،بالإ�ضافة  -للإرهابيني ،م���ن خالل ال�سماح �رصف الأمريكيون على تدريبهم ما امل�رشوع الأمريك���ي ،والقطيعة مع
�إىل �أن الثق���ة ب�أردوغان تبدو �شبه للمقاتل�ي�ن بالعب���ور لاللتح���اق يقارب  500ملي���ون دوالر �أمريكي ،الآخري���ن� ،سيجعل���ه يخ�رس حلم
م�ستحيل���ة ،والتاريخ القريب ي�شري بـ«داع����ش» ،و��ش�راء النف���ط ،ومل يلب���ث ه�ؤالء �أن بدّلوا والءاتهم قي���ادة امل�رشق ال���ذي لطاملا حلم
�إىل ه���ذه اال�ستحالة ،ونذكر بع�ض بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف ح�صار و�سلّم���وا �أ�سلحته���م لـ«جبه���ة ب���ه ،ل���ذا �ستك���ون اال�سرتاتيجية
الن��ص�رة» بعد دخوله���م الأرا�ضي الرتكية م���ن الآن ف�صاع���داً قائمة
ال�شواهد:
ال�سورية للقتال.
على حماولة لعب دور «املوازن»
�أوالً :ت�ش�ي�ر التقاري���ر الواردة
وحتى قبل حماول���ة االنقالب ب�ي�ن املحورَي���ن املتواجهَ�ي�ن يف
من حلب �إىل ت���ورّط تركي مبا�رش
الفا�شل���ة ،وتوت���ر العالق���ة ب�ي�ن املنطق���ة ،بحيث يه���رع كل طرف
يف حت�شيد ودع���م املقاتلني ،علم ًا
�أردوغان والأمريكيني ،كان الرئي�س لإر�ضاء تركيا و�إعطائها املزيد من
�أن التج���ارب ال�سابق���ة يف الثق���ة
ب�أردوغ���ان �أثبتت ف�شله���ا ،فعلى االستراتيجية التركية الرتكي قد ب���د�أ ممار�سة «االبتزاز» املكا�سب ،ملنعها من االنخراط كلي ًا
�سبيل املث���ال ،بالتزامن مع تقدمي ستقوم على محاولة م���ع الأمريكيني ،كم���ا مار�سها مع يف املحور الآخر.
�أردوغ���ان اعتذاره لبوت�ي�ن ،وبدء لعب دور «الموازن» بين الأوروبي�ي�ن يف ال�ساب���ق ،فخالل
يقول املث���ل ال�شعبي اللبناين:
قم���ة «النات���و» الأخ�ي�رة ،كان «من ج���رَّب املج���رَّب ،كان عقله
احلديث عن تطوُّر يف املوقف
َ
الرتكي المحورَ ين
المتواجهين الأت���راك يلعبون لعب���ة مزدوجة؛ خمرّب» ،فه���ل �سي�صدّق الإيرانيون
جتاه �سورية ،هاجمت املجموعات
في المنطقة
ا�ستمرار تدف���ق املقاتلني والعتاد والرو����س املزاع���م الأردوغاني���ة
امل�سلَّحة املوالي���ة للأتراك منطقة
وال�س�ل�اح �إىل �سوري���ة لإر�ض���اء والدعوة �إىل التفاهم والتقارب؟ وما
كن�سب���ا يف �شم���ال الالذقية ،كما
الأمريكي�ي�ن وحتوي���ل املي���دان الذي �سيطلب���ه �أردوغان من نائب
قام الأت���راك بتقدمي� أ�سلحة حديثة
ال�س���وري �إىل م�ستنق���ع ال�ستنزاف الرئي����س الأمريكي ال���ذي �سيزوره
للمجموع���ات الإرهابي���ة ،و�أهمها
الرو����س ،ويف املقابل قطع الطريق نهاي���ة �شهر �آب؟ الأكي���د �أن تركيا
«جبه���ة الن��ص�رة» ،التي ح�صلت
عل���ى الأمريكي�ي�ن يف حماولتهم متلك الكثري من املفاتيح الإقليمية
على �صواريخ م�ضادة للطائرات ،ثم
قامت ��ش�ركات تركية خا�صة بنقل ع�ي�ن الع���رب وغريه���ا�« .صربَ» «تطويق» الأ�سط���ول الرو�سي يف اال�سرتاتيجي���ة التي جتعلها قادرة
دبابات وعرب���ات مدرَّعة وتقدميها الأمريكي���ون كثرياً عل���ى �أردوغان �شبه جزيرة الق���رم ،برف�ض القبول على ابت���زاز اجلميع ،لكنها حتتاج
ووعوده الت���ي مل ينفّذ منها �شيئاً ،بـ«وجود دائم» لقوات حلف الناتو «بق���وة» �إىل حتالف موثوق مينع
للم�سلحني يف حلب.
ثاني���اً :كما م���ع الرو�س ،كذلك فا�ستعم���ال قاع���دة اجنرلي���ك يف يف البحر الأ�سود.
ن�شوء «الكونت���ون» الكردي على
م���ع الأمريكيني ،فمقاب���ل الوعود عمليات التحال���ف �ضد «داع�ش»
بنتيجة قتال خم����س �سنوات ،حدوده���ا م���ع �سورية ،فم���ا الذي
الكثرية التي �أعلنها �أردوغان حول �أخ���ذت الكثري من ال�ش���د واجلذب ،وبعد انهيار م��ش�روع «الإخوان» �ستقدّمه للإيرانيني والرو�س مقابل
م�شاركت���ه يف مكافح���ة االرهاب ،وح�ي�ن ق���رر الأمريكي���ون �إن�شاء حلكم العامل العربي ،وبعد خيبات ذلك؟ الأجوبة ملك الأ�شهر املقبلة.
من خ�ل�ال التحالف ال���دويل الذي «جي�ش �سوري جديد» قوامه � 5000أمل كثرية من حلفائه ،و�آخرها بعد
�أن�ش����أه الأمريكي���ون ،ا�ستمرّ الدعم مقاتل لقتال «داع����ش» ،قدّم لهم حماول���ة االنقالب ،فه���م �أردوغان
د .ليلى نقوال
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همسات

¡ الكر�سي الثالثة

�أ�ش���ارت م�صادر «م�ستقبلية» �إىل �أن رئي�س كتلة
التيار النيابية ف����ؤاد ال�سنيورة� ،أكد �أمام مقربني
من���ه �أنه يع���رف �أن الظروف احلالي���ة وموازين
القوى لن ت�سمح له بالعودة �إىل رئا�سة احلكومة
م���رة جديدة ،لكنه يف ذات الوقت �سيعمل لإبعاد
رئي�سه �سعد احلريري عن الكر�سي الثالثة.

¡ تعوي�ض ًا عن ال�سَّ جن

يج��ري ت��داول معلوم��ات يف طرابل���س �أن ق��ادة
املح��اور الذي��ن يخرج��ون م��ن ال�س��جن يج��دون
بانتظاره��م تعوي�ضات مالية ب��دل �أيام �سجنهم،
م��ع ر�ص��د ميزانية خا�ص��ة لتن�ش��يط �أعمالهم يف
مللم��ة املجموع��ات الت��ي تناث��رت ومل تع��د تثق
باجلهات التي كانت ترعاها �سيا�سي ًا.

¡ متى تتم دعوة الهيئات الناخبة؟

يع���د يف�ص���ل عن موع���د �إج���راء االنتخابات
مل ُ
النيابية �سوى ثماني���ة �أ�شهر ،ما يعني �أن دعوة
الهيئ���ات الناخبة يجب �أن تت���م يف مهلة �ستة
�أ�شه���ر ،الأمر الذي دعا بع����ض الأو�ساط النيابية
للت�سا�ؤل عن م�صري هذه االنتخابات ،خ�صو�ص ًا �أن
�أي طبخة لإجناز قانون جديد مل تن�ضجُ ..مل ِّمحة
�إىل احتمال التمديد للمجل�س احلايل مرة جديدة،
ولو لأ�شهر.

¡ ريت�شارد تت�أكد من ال�سنيورة

هم���س موظ��ف يف ال�س��فارة الأمريكي��ة يف �أذن
�ص��ديق ل��ه عل��ى ع�ش��اء ب���أن ال�س��فرية اليزابيت
ريت�ش��ارد �أرادت اال�س��تماع �إىل ر�أي الرئي�س ف�ؤاد
ال�س��نيورة يف تدقي��ق معلوم��ات ،وكان له��ا م��ا
�أرادت ،ولي���س هناك من �ش���أن �آخ��ر للزيارة التي
قامت به��ا م�ؤخ��راً للرئي�س ال�س��نيورة ،م�س��تبعداً
املعلوم��ات التي قالت �إن البحث تناول مو�ض��وع
رئا�سة احلكومة ،وترئي�س ال�سنيورة.

¡املقاطعة ..والغياب

ت�ساءلت م�صادر عن معنى �صدور بع�ض الأ�صوات
النيابية برف�ض مقاطعة جل�سات انتخاب الرئي�س
واعتبارها خارج الأ�صول الدميقراطية ،مع �أن كل
برملان���ات العامل ت�شهد مثل ه���ذه الظاهرة ،كما
م���ر تاريخ املجل�س النيابي
�أن لبنان �شهد على ّ
ظاه���رة املقاطعة ،وت�ساءلت :ملاذا ال ن�سمع مثل
ه���ذه الأ�ص���وات يف مقاطعة جل�س���ات الت�رشيع
لقوانني هامة و�رضورية للنا�س؟ وملاذا مل يخرج
�أي �ص���وت ي�س�أل عن نواب غائبني عن البالد منذ
�سنوات ،ويتقا�ضون رواتبهم دون �أي عمل نيابي؛
ا�ستمرت
كحال هجرة الرئي�س �سعد احلريري التي
ّ
ب�شكل متوا�صل �أكرث من �سنتني ،والغياب املجهول
واملتوا�صل للنائب عقاب �صقر؟

¡ غياب ..وتعطيل

رداً عل��ى م��ا �أث�ير �أن م��ن ��شروط الرئي�س �س��عد
احلري��ري للع��ودة �إىل رئا�س��ة احلكوم��ة ه��و عدم
تعطي��ل عم��ل احلكومة� ،أ�ش��ار �أحد الن��واب �إىل �أن
عطل عمل احلكومة التي تر�أ�س��ها احلريري هو
من ّ
الذي
�سجل غياب ًا عن البلد خالل
نف�س��ه،
احلريري
ّ
ع��ام من رئا�س��ته نح��و  199يوم ًا ق�ض��اها خارج
البالد من �أ�صل  365يوم ًا.

¡ خالفة «البيك» ..ب�أمره

يبحث م�س�ؤول���ون يف احلزب التقدمي اال�شرتاكي
ع���ن الأ�سباب التي ح���دت برئي�س احلزب النائب
وليد جنبالط �إىل «الغ�ضب» من نواب يف كتلته،
حيث �إن بع�ضهم بد�أ ي�س ّن �أ�سنانه للخالفة ،حتت
�أمر البيك.

¡ �سوداوية

مكون ًا
عاد �سيا�س��ي لبن��اين م�ؤخراً من وا�ش��نطنّ ،
انطباع ًا �سوداوي ًا حيال الو�ضع يف لبنان عموم ًا،
ومو�ضوع الرئا�سة على وجه اخل�صو�ص.
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لقاء بوتين  -أردوغان ..وتداعياته على األزمة السورية
تُعترب معرك���ة جنوب غرب حلب هي
الأعنف من���ذ بداية احل���رب ال�سورية يف
العام  ،2011فقد حاول من خاللها «جي�ش
الفت���ح» ال�سيط���رة على مواق���ع اجلي�ش
ال�سوري يف مدر�س���ة الت�سليح وامل�شاريع
 1070ومنطق���ة الرامو�س���ة ،الت���ي ادّعى
التكفريي���ون فيها �أنهم �أحكم���وا ال�سيطرة
عل���ى الطريق ب�ي�ن �رشق حل���ب والريف
الغربي ،لكنه���ا مل حتق���ق �أهدافها ،على
الرغم م���ن النمط جديد م���ن املواجهات
(ال�شاحنات املفخخة يليها االنغما�سيون
ومن ثم ف���رق االقتحام) ،وبقيت الرامو�سة
حتت مرمى نريان اجلي�ش ال�سوري ،وكذلك
املم���ر ال�ضيق للم�سلح�ي�ن ،وهو غري �آمن
�أ�صالً.
من جهته ،توعّ���د عبد اهلل املحي�سني
مبعركة طاحنة لتحري���ر حلب ،وبتجهيز
�أل���ف انغما�س���ي ،بعد ف�ش���ل املحاوالت
املتعددة لك�رس الط���وق عن مزارع املالح
وطري���ق الكا�ستيلو والعمليات الكربى من
اجله���ة الغربية ،والتي ح�ش���د لها ت�سعة
�آالف مقات���ل ،يف جبهة ال يتجاوز عر�ضها
 2كلم.
�أما رو�سيا ،فق���د كثّفت غاراتها على
مواق���ع الف�صائل امل�سلحة على طول خط
املعارك بني حلب و�إدل���ب ،بالتوازي مع
للتو�صل
ُّ
الن�ش���اط ال�سيا�س���ي امل�ستم���ر
�إىل قاعدة اتفاق ب�ي�ن مو�سكو ووا�شنطن،
ت�ضم���ن عملي���ة ف�ص���ل الإرهابي�ي�ن عن
الف�صائل «املعتدلة» ،ث���م بادرت وزارة
الدفاع الرو�سية �إىل �إعالن هدنة �إن�سانية
يومية يف حلب م���دة � 3ساعات ،لإدخال
املواد الغذائية ،والت���ي مل تلقَ قبو ًال من
الدول الغربية ،وال من الأمني العام للأمم
املتح���دة بان كي مون ،الذي اعتربها غري
كافي���ة ،وقد جاءت ه���ذه الهدنة من �أجل
تخفي���ف ال�ضغط ال�سيا�سي ع���ن رو�سيا،
الت���ي ماتزال م�ستم���رة يف هذه املعركة،
رغم دعوتها للهدنة.
يف ه���ذه الأثناء ،عُ قد لقاء القمة بني
بوت�ي�ن و�أردوغان يف �س���ان بطر�سبورغ
يف العا�رش م���ن �آب ،بعد �أن �سادت �أجواء
متوترة بينهم���ا ،على �أثر �إ�سقاط الطائرة
الرو�سية يف �سوري���ة ،والتوتر بني تركيا

�إدخال املقاتلني والأ�سلحة على احلدود ال�سورية  -الرتكية مازال قائماً لغاية ال�ساعة

و�أمريكا بعد االنق�ل�اب الع�سكري الفا�شل،
والذي حمّ���ل �أردوغان م�س�ؤوليته لأمريكا،
وبعد معركة حل���ب الأكرث عنفاً ،والتي ال
تزال م�ستمرة ،والتي بدا التدخُّ ل الرو�سي
 الأمريكي فيها وا�ضحاً.امت���از ه���ذا اللق���اء بالطاب���ع
اال�سرتاتيج���ي ،وقد تركّز البحث فيه على
الأمور الآتية:
ت�أكي���د بوت�ي�ن على �أهمي���ة تطوير
العالقات ،بعد الرتاجع الكبري الذي �شهدته
العالقات الثنائية منذ احلادثة امل�أ�ساوية
يف ت�رشين الثاين /نوفمرب املا�ضي.
�إعراب �أردوغان عن ثقته ب�أن ي�ساهم
التعاون الرو�سي  -الرتكي يف حل العديد
من ق�ضاي���ا منطقة ال�رشق الأو�سط ،وكالم
الرئي�س الرو�سي ب�أن ملو�سكو و�أنقرة هدف ًا

م�شرتكاً ،وه���و ت�سوية الأزم���ة ال�سورية،
و�إن كان الطرفان يختلف���ان حول كيفية
معاجلتها.

تركيا تسعى لالستفادة من
العالقة االستراتيجية مع
روسيا من أجل إيجاد توازن
في العالقة مع أميركا

الدعوة �إىل تنمية اال�ستثمار التجاري،
ال�سيما بع���د تراجع التبادل التجاري بني
البلدين بن�سبة  ٪43يف الأ�شهر الأوىل من
هذه ال�سنة.
االتف���اق عل���ى حمط���ة «�أكويو»
الكهروذري���ة ،واالتف���اق الأويل عل���ى
م��ش�روع «ال�سيل الرتكي»؛ خط �أنابيب
الغ���از «الطري���ق الث���اين» �إىل الدول
الأوروبي���ة ب���د ًال من اخل���ط الأوكراين
«ال�سي���ل اجلنوب���ي» ،ال���ذي كان من
املفرت�ض �أن ميرّ م���ن حتت مياه البحر
الأ�سود ع�ب�ر بلغاري���ا �إىل جمهوريات
البلقان واملجر والنم�س���ا و�إيطاليا ،ما
�سيعيد تر�سيم خريطة تزويد الطاقة يف
القارة الأوروبية ،ومن املتوقّع �أن يبلغ
حج���م �ضخ الغاز الرو�سي يف هذا اخلط

 63ملي���ار مرت مكعب �سنوي���اً ،منها 47
مليار �ستذهب لل�س���وق الأوروبية ،و16
ملياراً لال�ستهالك الرتكي.
ه���ذه العوام���ل جمتمع���ة �ستع���زز
العالقة اال�سرتاتيجية بني رو�سيا وتركيا،
و�ستجعله���ا �أكرث مرونة م���ن ال�سابق يف
ملف الأزمة ال�سورية ،وي�أتي كالم �أردوغان
�أنه «مازال من املبكّر احلديث عن م�شاركة
الأ�س���د يف املرحل���ة االنتقالية» يف هذا
ال�سياق ،لأن���ه كان يدعو �سابق ًا �إىل رحيل
الأ�سد و�إ�سقاط النظ���ام ،و�ست�ستفيد تركيا
�أي�ض��� ًا من ه���ذه العالقة من �أج���ل �إيجاد
توازن يف العالقة م���ع �أمريكا ،ي�ضمن لها
حفظ م�صاحلها.

هاين قا�سم

ّ
هل من «قبة باط» ألنشطة «وهابيي» طرابلس؟
الري���ب �أن حت���ركات بع����ض املجموع���ات
«ال�سلفية» يف �شوارع طرابل�س� ،إثر معارك حلب،
وقيامه���م بتوزيع احلل���وى على امل���ارّة ،لي�ست
عفويةً ،بل ت�شكّل تقاطع ًا م�صلحي ًا لعدد من القوى
املحلية والإقليمية يف توقيتها.
�أوالً ،وج���دت الق���وى «ال�سفلي���ة» يف معارك
ال�شهباء فر�صة �سانحة لإعادة متو�ضعها يف لبنان
ال�شمايل ،بعد انكفائها ،ال�سيما بعد انتهاء جوالت
العن���ف الدامي بني منطقتي جب���ل حم�سن وباب
التبانة ،وكعادتهم جل�أ تكفرييو طرابل�س ،خ�صو�ص ًا
املن�ضوين منهم حتت قيادة ال�شيخ �سامل الرافعي،
�إىل �إثارة النع���رات املذهبي���ة ،لتجيي�ش ال�شباب
الطرابل�سي وتعبئته ،ملواكبة املرحلة املقبلة ،وما
�ست�ؤول �إليه الأمور يف املنطقة ،وانعكا�ساتها على
لبنان ،ال�سيما �إذا �آلت الأو�ضاع �إىل مزيد من التعقيد

تو�صل القوى الدولية والإقليمية
واالنفجار ،وعدم ُّ
�إىل ت�سوية لإنهاء ال�رصاع الدائر يف هذه املنطقة،
عندها يكونون حا�رضين لتو�سيع ال�رصاع ،لت�شمل
لبنان ،والعودة به �إىل حلم «الإمارة».
ثانياً ،ي�شكّل اخلطاب «الوهابي»  -التكفريي،
وتاث�ي�ره يف ال�ش���ارع ،تقاطع ًا �أ�سا�سي��� ًا مع �أداء
الوزير �أ�رشف ريف���ي ال�سيا�سي ،حتديداً يف حملته
الدائم���ة على حزب اهلل وخ���ط املقاومة ،كذلك قد
ي�ستغله���م يف مواجه���ة الرئي�س �سع���د احلريري،
خ�صو�ص��� ًا �أن اللواء عازم على ت�شكيل كتلة نيابة
يف االنتخابات املقبلة ،ح�سب ما يقول.
وهن���ا يطرح ال�س�ؤال :هل يُل���دغ «ال�سلفيون»
من جحر مرتني؛ بعد تخلّي وزير العدل امل�ستقيل
وتي���اره ع���ن «قادة املح���اور» ،ث���م �سوقهم �إىل
ال�سج���ون؟ يجيب مرجع �سيا�س���ي طرابل�سي ب�أن

«ذاك���رة �سلفيي طرابل�س ق�صرية جداً ،وقد يكررون
�أخطاءهم عينها يف �أي وقت ،لذا قد ي�ستغلهم ريفي
�أو �سواه».
ثالث���اً ،بعد جناح اجلي����ش اللبناين يف �ضبط
الأو�ض���اع الأمنية بقب�ضة م���ن حديد يف عا�صمة
ال�شمال ،ووقوفه عل���ى م�سافة واحدة من خمتلف
الأفرق���اء ال�سيا�سي�ي�ن ،الأمر ال���ذي يعطي ورقة
قوة لقائد اجلي�ش يف معرك���ة رئا�سة اجلمهورية،
ويثبّ���ت موقعه عل���ى اخلريط���ة ال�سيا�سية ،ف�إن
حت���رُّك ًا �سلمي��� ًا لـ«ال�سلفيني» ي�ؤك���د �أن الو�ضع
الأمني حتت ال�سيطرة حت���ى ال�ساعة ،و�أن اجلي�ش
وقائ���ده م�ستعدون للت�ص���دي لأي حماولة �إخالل
بالأمن ،خ�صو�ص ًا يف حال تطوُّر �أي نوع التحرّكات
املذكورة.
رابعاً ،بعد بداية اال�ست���دارة الرتكية البطيئة

نح���و رو�سيا و�إي���ران ،قد تبقى اململك���ة العربية
ال�سعودية من القوى الإقليمي���ة الفاعلة الوحيدة
يف مواجه���ة حم���ور املقاومة ،ففي ح���ال قررت
�إ�شع���ال املنطقة ب�أ�رسها ،ومنها لبنان ،بعد غرقها
يف الوح���ول اليمينة ،وعجزها ع���ن تغيري احلكم
يف �سوري���ة ،وتراجع نفوذه���ا يف العراق ،وف�شلها
يف �إحباط الثورة ال�سلمية يف البحرين على مدى
�ستة �أع���وام ،رغم دخول ق���وات درع اجلزيرة �إىل
هذا البل���د ،فلي�س م�ستبعَ داً �أن ت�ستخدم ال�سعودية
الق���وى «ال�سلفية» والنازحني ال�سوريني �إذا �أرادت
ا�سته���داف املقاومة يف لبن���ان ،وبالتايل حماولة
ا�ستن�س���اخ امل�شهد ال�سوري يف لبنان ،بر�أي مرجع
�إ�سالمي.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

سورية تسهم في كشف الواليات المتحدة..
زعيمة اإلرهاب في العالم

¡ «بالك ووتر» تدرّب امل�سلحني يف تركيا

ك�شف���ت تقارير ا�ستخبارية �أن قيادات املجموعات
امل�سلح���ة تلقّ���ت تدريباتها ل�سن���وات عدة على
�أيدي مدربني خمت�ص�ي�ن يف �رشكة «بالك ووتر»
الأمريكي���ة ،التي ت�رشف بدوره���ا على مع�سكرات
تدريب للم�سلحني يف دول���ة الإمارات �أي�ض ًا ،ومن
هذين املع�سك َرين يت ّم �ضخ امل�سلحني �إىل الأرا�ضي
ال�سورية والليبية واليمنية.

¡ تكثيف ال�ضغط على الأردن

�أكّ��د م�ص��در �أردين �أن اململك��ة العربية ال�س��عودية
جت��ري م�ش��اورات مكثفة م��ع بالده ،بغية تو�س��يع
دائرة القتال يف اجلنوب ال�س��وري ،من خالل �ض��خ
املزي��د م��ن املقاتلني و�أ�س��لحة متط��ورة ووحدات
ا�ستخبارية �إىل داخل الأرا�ضي ال�سورية ،للتخفيف
عن املجموعات امل�س��لحة يف حلب .و�أفاد امل�صدر
م��ن جهة �أخرى ب�أن االت�ص��االت تكثّفت يف الأيام
الأخرية بني الريا�ض وتل �أبيب ،لت�ص��عيد الأعمال
امل�سلحة على اجلبهة اجلنوبية ال�رشقية من �سورية،
وتقدمي الدعم الت�س��ليحي للمجموعات امل�سلحة يف
ال�شمال ال�سوري ،ويف منطقة حلب حتديداً.

¡ تطورات تقلق ال�سعودية

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري عند م�شارف جنوب حلب

يف احلرب الكونية على الدولة
الوطنية ال�سورية ،ا�ستح�رض الناهب
الدول؛ الأمريكي ،وتابعه ال�صهيوين،
كل حروب املرتزق���ة �ضد ال�شعوب،
وكل احلروب الديني���ة عرب التاريخ
الت���ي خي�ضت حتت �أ�سماء وعناوين
خمتلفة.
الناهب ال���دويل الأمريكي الذي
نفّ���ذ �أك�ب�ر الإب���ادات الب�رشية يف
التاري���خ ،والذي نفّذ �أحد �أكرب جرائم
الع�رص يف احلرب العاملية الثانية،
حينم���ا جرّب يف مثل هذا ال�شهر من
ع���ام  1945قنابله الذري���ة بالب�رش،
ف�أطلقت م���ا �سمّاه «الولد ال�صغري»
يف � 6آب عل���ى هريو�شيم���ا ،ويف
التا�سع منه �أطلق ما �سمّاه «الرجل
البدي���ن» عل���ى مدين���ة نكازاكي،
فقتل �أكرث م���ن � 140ألف �شخ�ص يف
هريو�شيم���ا ،و�أكرث م���ن � 80ألف ًا يف
نكازاكي ،بالإ�ضافة �إىل �آالف الوفيات
يف تواري���خ الحقة ملن بق���ي حي ًا
ب�سبب �رسطانات الدم ،وال�رسطانات
ال�صلبة ،وي�ض���اف �إىل كل ذلك �آالف
املقعدي���ن وامل�شوّه�ي�ن والوالدات
اجلديدة امل�شوهة جراء هذا الإجرام
الفظيع.
وقب���ل كل اجلرائ���م الأمريكية،
فالع�صابات الأوروبية البي�ضاء التي
غ���زت الق���ارة اجلديدة الت���ي �أُطلق
عليها �أم�ي�ركا ،نفّذت �إبادات تق�شعر
لها الأبدان ،بت�صفيتها �شعوب القارة
الأ�صلي���ة الذي يطل���ق عليها ح�سب
الأفالم الهوليودية «الهنود احلمر».
الناهب ال���دويل الأمريكي الذي
كر����س وحمى الديكتاتوريات يف كل
�أنحاء العامل ،خ�صو�ص ًا يف منطقتنا،

وحتديداً يف منطقة ال���كاز العربي،
نفّذ �أك�ب�ر احل���روب والتدخالت يف
العامل ،و�أبرزها:
 -1يف اليونان عام  ،1949يف كوريا
ع���ام  -1953 1950وق�سمته���ا �إىل
�شمالية وجنوبي���ة وال تزال تتدخل
بها وتهددها.
 -2الناهب الدويل هو من تدخّ ل يف
�إيران وقام ب�إ�سقاط حكومة (م�صدق)
عام  1953حل�س���اب ال�شاه الطاغية
حممد ر�ضا بهلوي.
 -3تدخّ ���ل يف غواتيماال عام ،1954
ون�رش اال�ضطرابات وقتل الآالف.
 -4تدخّ ���ل يف لبن���ان ع���ام 1958
و 1982وق�صف باملدمرة نيوجر�سي
مواقع وطنية.
 -5والناه���ب الدويل تدخّ ل يف كوبا
�أع���وام  1952 1951و ،1961و�أر�س���ل
قوات���ه �إىل منطقة خلي���ج اخلنازير،
وما يزال يتدخل �إىل الآن .
 -6و�أم�ي�ركا هي الت���ي تدخّ لت يف
الكونغ���و ،وقتلت رئي�سه���ا باتري�س
لومومب���ا ع���ام  ،1960واغتال���ت
�أمني ع���ام االمم املتح���دة انئذ داغ
همر�شول���د؛ ب�إ�سق���اط طائرته فوق
الكونغو.
 -7و�أم�ي�ركا هي الت���ي تدخّ لت يف
بنم���ا واحتلتها ع���ام  ،1964ويف
الوو�س عام  1964و ،1973وهي من
�شنّت حرب ًا عدواني���ة على فيتنام
م���ن ع���ام � 1960إىل  ،1970وقتلت
ثالث���ة مالي�ي�ن ون�ص���ف ،و�رشّدت
�سبعة ماليني ،عدا ماليني اجلرحى
وامل�شوهني.
 -8كم���ا تدخّ ���ل الأمريك���ي يف
الدومينيكان ع���ام  ،1965وكمبوديا

ع���ام  ،1973ويف الت�شيل���ي ع���ام
 ،1973و�أ�سقط احلُكم الوطني بقيادة
املنا�ضل �سلفادور اللندي.
 -9الأمريك���ي تدخّ ���ل يف �إيران عام
 ،1980و�سقط���ت طائ���رة الغزاة يف
�صحراء طب����س ،ويف نيكارغوا عام
 ،1979ويف ال�سلف���ادور ع���ام ،1981
وليبي���ا ق�صفها بالطريان عام ،1986
وفر�ض عليها احل�صار عام .1998
� -10أم�ي�ركا هي الت���ي تدخّ لت يف
الت�ش���اد ع���ام  ،1983ويف غرينادا،
واحتلتها عام .1983
� -11أم�ي�ركا هي الت���ي تدخّ لت يف
اخلليج العربي ،ودمّرت العراق عام
 ،1991وفر�ضت علي���ه ح�صاراً ذهب
�ضحيت���ه مليون طف���ل ،عدا ماليني
البالغني.
� -12أم�ي�ركا هي الت���ي تدخّ لت يف
ال�س���ودان وق�صفت���ه بال�صواري���خ،
ودم���رت م�صنع الأدوي���ة ال�سوداين،
وهي التي دم���رت الطائرة امل�رصية
فوق الأطل�س���ي ،والتي كان���ت تُق ّل
عامل��� ًا نووي ًا وثالث�ي�ن �ضابط ًا عام
.1999
� -13أمريكا ه���ي التي �أكملت تدمري
الع���راق ،باال�ش�ت�راك م���ع حم���ور
التحال���ف ال�صهي���وين – اخلليجي
ع���ام  2003وقتلت ماليني العراقيني
بحجة كاذبة.
�-14أم�ي�ركا ه���ي الت���ي قدم���ت
لل�صهاين���ة  500ملي���ار دوالر لدعم
الكيان الغا�صب وا�ستخدمت الفيتو
�ضد حقوق الفل�سطينيني  58مرة .
 -15والوالي���ات املتح���دة هي من
دعمت غزو ليبي���ا ،و�إ�سقاط دولتها
عام  ،2012و�أ�سهم���ت مع ال�صهاينة

يف متوي���ل ع�صاب���ات الإره���اب
التكف�ي�ري الت���ي تعي���ث يف البالد
ف�ساداً ونهب ًا وتقتيالً.
 -16والناهب ال���دويل هو من خلق
الإره���اب يف الع���راق بع���د غزوه
واحتالل���ه ع���ام  ،2003وه���و م���ن
�أوجد «داع����ش» ،وقبله «القاعدة»
ومتفرعاتها ،حت���ت �أ�سماء وعناوين
«�إ�سالمية» ،وح���اول �أن يخلق من
هذه التنظيمات التكفريية املتطرفة
معار�ضات �أطلق عليها «معتدلة».
يف اخلال�ص���ة ،الناه���ب الدويل
الأمريك���ي يفر�ض �سطوت���ه و�إرهابه
على نح���و ن�صف الع���امل بوا�سطة
ع�صابات���ه وتوابع���ه م���ن الأنظمة
العميل���ة وقواع���ده الع�سكري���ة
العلني���ة وال�رسي���ة ،حيث له خارج
ح���دود الوالي���ات املتح���دة 445
قاعدة بحري���ة ،و 1985قاعدة جوية
تنت��ش�ر م���ن ا�سرتالي���ا �رشق��� ًا �إىل
�أم�ي�ركا الالتيني���ة غرب���اً ،مبا فيها
طبع ًا دول اخللي���ج العربي ،فهناك
�أكرث من  445قاع���دة بحرية ،حتوي
�أكرث م���ن 750.000ع�سك���ري ،و8000
دباب���ة ،و 5000مدفع ،و 4000طائرة،
و�أكرث م���ن  1900ر�أ�س نووي ،و7000
م�ستودع للأ�سلحة والذخائر ،و2500
م�ستودع للأ�سلحة النووية ،وله عدة
�أ�ساطيل متار�س القر�صنة يف البحار،
ويتدخل يف جميع العامل ،م�ستخدم ًا
الأمم املتح���دة الت���ي �أ�صبحت منذ
انهي���ار االحتاد ال�سوفيات���ي �ساتراً
لعوراتها و�أكاذيبها و�أ�ضاليلها.
(انتهى)

�أحمد زين الدين

ذك���ر م�صدر مق ّرب من وزي���ر اخلارجية ال�سعودي
خال���د اجلب�ي�ر �أن �أركان النظام يف ب�ل�اده بد�أوا
لقاءات وم�ش���اورات مفتوحة ،لبح���ث م�ستجدات
وتطورات جديدة ،قد تنعك�س �سلب ًا على �سيا�سات
اململك���ة ،ال�سيما بع���د �أن ا�ستعر�ضت القيادة يف
الريا����ض معلومات وتقارير تتحدث عن حماوالت
قطرية حثيث���ة ملحا�رصة الدور ال�سعودي ،وتنفيذ
عمليات م�سلّحة �ض���د م�صالح ال�سعودية ومواقع
نفوذه���ا يف �أكرث م���ن دولة .و�أ�ض���اف امل�صدر �أن
قلق ًا كبرياً يخ ّيم على النظ���ام �أي�ض ًا ب�سبب تط ّور
العالقات ب�ي�ن تركيا ورو�سي���ا ،ولذلك من املقرر
�إيف���اد م�س�ؤول �سعودي رفي���ع امل�ستوى �إىل �أنقرة
يف �أقرب فر�صة م�ؤاتية ،و�آخر �إىل مو�سكو ،و�إجراء
م�ش���اورات عاجلة مع وا�شنط���ن ،لبحث تداعيات
امل�صاحلة الرتكية الرو�سية.

¡ نتنياهو ..وحمور «االعتدال»

قال��ت دوائ��ر �إعالمي��ة «�إ�رسائيلي��ة» �إن رئي���س
ال��وزراء بنيام�ين نتنياهو هو ال��ذي فر�ض على
دول حم��ور «االعت��دال العرب��ي» عق��د م�ؤمت��ر
�إقليم��ي مب�ش��اركة «�إ�رسائي��ل» ،عو�ض�� ًا عن عقد
امل�ؤمتر الدويل يف باري�س .و�أ�ض��افت الدوائر �أن
نتنياهو يرى يف امل�ؤمتر الإقليمي فر�صته حلمل
ال�س��لطة الفل�سطينية على ا�س��تئناف املفاو�ضات
مع اجلان��ب «الإ�رسائيل��ي» ،وفتح الب��اب للدول
اخلليجي��ة لإ�ش��هار عالقاته��ا املتقدم��ة م��ع
«�إ�رسائي��ل» ،وتطبي��ع العالق��ات م��ع ت��ل �أبيب،
وذلك مب�س��اعدة الدول الأخ��رى املنتمية �إىل هذا
املحور ،والتي بد�أت تنخرط يف حيثيات املطلب
«الإ�رسائيل��ي» ب�أن يتوىل املحور املذكور عملية
البح��ث ع��ن ح��ل لل��صراع م��ع الفل�س��طينيني،
وجت��اوز القي��ادة الفل�س��طينية .يذك��ر هن��ا �أن
الرئي�س الفل�س��طيني حممود عبا�س يتظاهر ب�أنه
يرف���ض التحركات التي ته��دف �إىل عقد امل�ؤمتر
الإقليم��ي ،كونه ي��رى فيه «خطراً على الق�ض��ية
الفل�س��طينية ،وحماولة لتمرير حل ت�صفوي لهذه
الق�ضية».

¡ �رصاع على ال�سلطة

تخ ّوف���ت م�ص���ادر �أمنية خليجية م���ن تفجريات
�إرهابية يف ال�سعودية ،و�سط الهزائم املتالحقة مبا
ي�سمى «قوات التحالف» يف اليمن ،والتي تتح ّمل
م�س�ؤوليتها وزارة الدفاع ،ما �سيدفع املعني بهذه
الوزارة لتفجريات داخلية لإ�ضعاف وزير الداخلية؛
يف �إطار ال�رصاع املرير على ال�سلطة.
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عــربـي ـ دولي

نتنياهو قاتل أطفال غزة..
يبكي حالهم
ما كتب���ه الإرهاب���ي نتنياهو
عرب �صفحته على موقع التوا�صل
االجتماعي من اته���ام ب�أن �أموال
امل�ساع���دات الت���ي تت�ب�رع به���ا
املنظمات وامل�ؤ�س�س���ات اخلريية
الدولي���ة العامل���ة يف قطاع غزة
تُ��س�رق ،ومباليني ال���دوالرات ،من
قبل «حما����س» ،ي�أتي يف �سياق
حملة م�سعورة ته���دف �إىل جملة
من الأغرا�ض التي ي�أمل �أن يحققها
نتنياهو من تلك احلملة املك�شوفة:
�أولها :حتري�ض تلك امل�ؤ�س�سات
واملنظمات الدولي���ة ودفعها �إىل
وق���ف م�ساعداته���ا الإغاثية لأهل
القط���اع ،خ�صو�ص ًا عندم���ا يُ�رصّ
على القول �إن الأمم املتحدة �أخذت
علم ًا بتلك ال�رسقات.
وثانيه���ا :الإيقاع ب�ي�ن �شعبنا
هن���اك واجلهات املعني���ة بالأمر
والت�شكي���ك به���ا ،فه���و ميار����س
التحري����ض املبا��ش�ر يف قول���ه
«حما�س �رسق���ت معونات حيوية
�أر�سل���ت �إىل الأطفال الفل�سطينيني
والأبرياء والفقراء ،الذين حرمتهم
من معون���ات �إن�سانية هم بحاجة
�إليها»..
�أم���ا ثالثها :الق���ول للمجتمع
الدويل �إن تلك اجله���ات املعنية،
�أي «حما����س» يف القط���اع ،هي
امل�س�ؤولة عما يعاين منه ال�شعب
الفل�سطيني ،ولي�ست «�إ�رسائيل»،
لي�ص���بّ الزيت على النار يف قوله
«حما����س �أنفق���ت تل���ك الأموال
امل�رسوقة عل���ى �إقامة �آلة حربية
تهدف قت���ل اليهود ،وكي ت�ستطيع
قتل �أطفالنا».
حملة ي�ستتبعه���ا نتنياهو يف
�إظهار �شخ�صيت���ه مبا تعك�سه من
غطر�س���ة و�إجرام عل���ى �أنه يهتم
برفاهي���ة الفل�سطيني�ي�ن �أكرث من
قادتهم ،مت�سائ ًال يف تغريدته :يهتم
�أك�ث�ر  برفاهي���ة الفل�سطيني�ي�ن؟
«�إ�رسائيل» ،الت���ي تُ�سّ هل �إدخال
املعون���ات الإن�ساني���ة �إىل غ���زة
يوم ًا بعد يوم� ،أم «حما�س» التي
ت�رسق هذه املعونات من الأطفال
الفل�سطيني�ي�ن؟ «�إ�رسائيل» التي
تعال���ج املر�ض���ى الفل�سطينيني
م���ن غ���زة يف م�ست�شفياته���ا� ،أم
«حما����س» التي متن���ع املر�ضى
الفل�سطينيني من تلقّي العالج؟
ما يح����اول نتنياه����و فعله من
وراء حملته و�سوقه تلك االتهامات
البائ�س����ة �ض����د ق����وى ال�شع����ب
الفل�سطيني ،ال مينعنا من القول �إ ّن
التفرد واال�ستئثار اللذين متار�سهما
«حما�س» يف رف�ضها و�ضع القطاع
و�إدارته يف عه����دة القوى الوطنية
والإ�سالمي����ة الفل�سطينية �إىل حني
�إنه����اء االنق�س����ام ،م����ن �ش�أنه �أن
يجعلها على ال����دوام عر�ضة للنقد
واال�ستهداف.

رامز م�صطفى
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السعودية تتحطم على جبال اليمن

النواب اليمنيون خالل جل�سة امل�صادقة على «جمل�س احلكم»

يُ���روى عن عب���د العزي���ز �آل
�سعود �أنه قال للعميل الربيطاين
ج���ون فيلب���ي يف الع���ام :1934
«مل ميل���ك �آبائي و�أجدادي اليمن،
ومل يكن �أحد ق���ادراً على حتقيق
الأم���ن واال�ستق���رار هن���اك ..من
ي�ستطيع �أن يحكم اليمن بزيديتها
وم�شاكلها»؟
الظاهر �أن املل���ك �سلمان بن
عب���د العزي���ز ال يتذكّر م���ا قاله
والده� ،إما ب�سب���ب فقدان الذاكرة،
�أو ب�سبب الغرور والعجب والقدرة
عل���ى ك��س�ر التاري���خ وتطويعه
بامل���ال والقنابل ،وه���و يحاول
امتطاء اململك���ة و�إجبارها على
ت�سلُّق اجلب���ال اليمنية ال�صخرية
منه���ا وال�سيا�سي���ة من���ذ حوايل
� 18شه���راً وعبث ًا يح���اول ،فكلما
ت�سلقت جب ًال ع���ادت وتدحرجت
�إىل الأودية اليمنية فتهرب بعدها
لتق�صف بالطائ���رات �أطفال اليمن
الذي���ن تع���رف �إحداثي���ات غرف
نومه���م ومالعبه���م ومدار�سه���م
�أي�ضاً ،و�إن اختب�أوا فتالحقهم �إىل
امل�ست�شفيات ودور الرعاية.
ال�سعودي���ة تهيم على وجهها
يف اليمن ب�ي�ن الع�شائر والقبائل
و«داع����ش» و«القاعدة» تبحث
ع���ن ن��ص�ر �أو ت�سوي���ة حتف���ظ
م���اء وجهه���ا وتوق���ف ا�ستنزاف
ميزانيتها ،وتقل���ل عدد اجلنازات
للجنود ال�سعوديني� ..إنها حتاول
�سرت عورتها التي ك�شفها ال�صمود
اليمني ،لكنه���ا تكابر وال تتنازل
ع���ن غرورها ،وتريد الت�سوية لكن
ب�رشوطه���ا التعجيزي���ة ،وحتمّل

دميته���ا ال�سيا�سي���ة عب���د رب���ه ال�شجاع ،الذي ا�ستنزف ال�سعودية عملية ترميم امل�ؤ�س�سات ال�رشعية،
ال�سعودي م���ا ال يطيق حمله من وراك���م هزائمها م���ن �سورية �إىل والإم�س���اك بال�رشعي���ة ال�شعبية
مواجهات �أو مفاو�ض���ات عبثية ،العراق ولبن���ان ،حتى و�صلت �إىل والد�ستورية لتوحيد اليمن وطرد
ثم تفاو����ض الوف���د الوطني يف قربها ال�سيا�س���ي والع�سكري يف الغزاة والق�ضاء على «القاعدة»
الكويت خل���ف الكوالي�س� :أعطونا اليمن ،وتُ�ص���ارع الآن علّها تنجو و«داع�ش» واجلماعات التكفريية،
بالعل���ن انت�صاراً وخذوا ما �شئتم من فعلتها ..لكن دون جدوى.
والعم���ل عل���ى توف�ي�ر مقومات
من �رشوط وتعوي�ضات ومكا�سب..
ا�ستطاعت ال�سعودية تخريب العي����ش الكرمي لل�شع���ب اليمني
�أنقذون���ا من الف���خ اليمني وفكوا وهدم اليم���ن وح�ضارت���ه ،وقتل املنك���وب بـ«عا�صف���ة احل���زم»
�أ�رسنا من دوامة الف�شل يف امليدان الأبرياء ،وا�ستولت مع «القاعدة» والقتل واملجازر.
وال�سيا�سة.
و«داع����ش» على ع���دن وبع�ض 
االنغما�س ال�سعودي يف اليمن
لق���د �أخط����أ ال�سعودي���ون  -اجلن���وب الذي حت���وّل �إىل �ساحة ك�شف العورات ال�سعودية الواحدة
كعادتهم  -يف غزو اليمن ،لظنهم ��ص�راع ب�ي�ن الإم���ارات العربية بعد الأخرى ،والتي كانت مغطاة
املتح���دة واململك���ة العربي���ة باالحتياط املايل ال�سعودي ،لكن
ال�سعودية و«الإخوان امل�سلمني» ،ح���رب اليمن �أماط���ت اللثام عن
وبني «داع�ش» و«القاعدة» وقوى احلقيقة التي تعي�شها ال�سعودية
اجلنوب وال�رصاعات البينية داخل واملقيّ���دة بقي���ود �إنخفا�ض �سعر
حكوم���ة ه���ادي و�أعوانه ،مبعنى النفط ،والعجز والف�شل الع�سكري،
�أن ال�سعودي���ة مل ترب���ح اجلنوب وفق���دان ال�سيط���رة والأم���ن يف
وحدة األراضي السعودية
وخ�رست ال�شمال ،وخ�رست الأمان اجلنوب ال�سعودي كما يف جنوب
والعائلة المالكة رهينة الحرب وال�سيط���رة يف جن���ران وجيزان اليمن.
اليمنية ..فكلما طالت قربت وع�س�ي�ر ،وها هي تهجّ ���ر القبائل
م�ستقب���ل العائل���ة املالك���ة
ال�سعودية عن احلدود.
رهينة احل���رب اليمني���ة ،وكذلك
نهاية العائلة وتفكّ كها
تربر ال�سعودية حربها لتثبيت وحدة اململكة ،فكلما طالت احلرب
ال�رشعي���ة الهارب���ة وامل�ستقيلة ،قرب���ت نهاية العائل���ة وتفككها،
وه���ذا عذر �أقبح م���ن ذنب ،حيث واليمنيون قادرون على ال�صمود،
ن�صّ ب���ت نف�سه���ا و�صي��� ًا ووكي ًال وه���ذا هو تاريخه���م ،ومل يبقَ  �أي
عن ال�شع���ب اليمن���ي ،و�صادرت �شيء تهدم���ه ال�سعودي���ة �سوى
�أن امل�س�أل���ة حتت���اج �إىل �أ�سبوع دور الأمم املتح���دة  -التي النثق جبال اليمن و�صخورها ،وال ميكن
�أو �أ�سبوع�ي�ن  وي�صب���ح اليم���ن به���ا  -وحتاول �إرغ���ام اليمنيني جلن���ود ال�صحراء �أن يغلبوا جنود
حتت عب���اءة احلك���م ال�سعودي ،على القب���ول بحكمها عرب �أزالمها اجلب���ال ،وال ميك���ن االنت�صار يف
وي�صب���ح اليمنيون عبي���داً؛ كما و�أدواتها املقيم�ي�ن  يف الريا�ض ،حرب يقوده���ا �أمراء من رحالتهم
كان «الوهابي���ون» ي�رسقونه���م لكنها فوجئت بالنخوة والوطنية ال�سياحي���ة يف املغرب �أو فرن�سا،
ويبيعونهم مع ال�سودانيني كرقيق اليمنية التي عادت لت�شكّل نف�سها بل الن�رص لليمنني الذين يرابطون
يف �أ�سواق ال�سعودية حتى العام عرب املجل����س ال�سيا�سي اليمني مع قياداتهم يف الثغور واجلبهات.
 ،1960لك���ن احل�سابات ال�سعودية الذي �صادق على �رشعيته جمل�س
د .ن�سيب حطيط
مل تتواف���ق م���ع البي���در اليمني النواب اليمن���ي ،والذي �أعلن بدء
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العراق ..فتنة أميركية من طراز جديد

ح�شود �شعبية قرب مقر الربملان العراقي مطالبة بالإ�صالح

■ الوزي���ر ال�سابق علي قان�صو؛ رئي����س احلزب ال�سوري القومي
االجتماعي ،لفت �إىل �أن االنت�صار الذي حتقق قبل ع�رش �سنوات،
مات���زال مفاعيله تزل���زل كيان الع���دو يف بنيت���ه ال�سيا�سية
والع�سكرية واال�ستيطانية ،وك�أن���ه حا�صل اليوم ،وهذا ي�ؤكد �أن
ما حققه لبنان املقاوم ،مل يكن انت�صاراً عابراً يف حرب عادية،
بل هو انت�صار ا�ستثنائي ر�سم معادالت جديدة للردع والهجوم
يف �آن ،لأن احل���رب على لبنان كان���ت حرب ًا مف�صلية ،وجودية،
قرارها م�شرتك بني «�إ�رسائي���ل» و�أمريكا وحلفائهما و�أدواتهما،
وهدفه���ا الق�ضاء على املقاومة بكل قواها ودولها ،و�إقامة �رشق
�أو�سط جديد مت�صهني.
■ جتمع العلماء امل�س��لمني ،دعا �إىل �إط�لاق يد اجلي�ش يف عملية
حتري��ر جرود عر�س��ال وجرود القاع وحدث بعلب��ك ،وكل منطقة
حمتل��ة ،والتن�س��يق الت��ام مع اجلي�ش ال�س��وري للو�ص��ول �إىل هذا
الهدف،
مطالب ًا بو�ض��ع حل جذري مل�ش��كلة النازحني ال�س��وريني ،حتفظ
له��م كرامتهم من جهة ،ومتنع ا�س��تغالل اجله��ات التكفريية لهم
للتخفي بينهم واالنطالق من خميماتهم ل�رضب اجلي�ش والإ�ساءة
�إىل الأمن يف لبنان.

(�أ.ف.ب).

مل تك���د عجلة حتري���ر مناطق
عراقي���ة م���ن الإره���اب امل�ستوطن
�أر�ض  العراق ،تنطل���ق بعد و�ضعها
على ال�سك���ة ال�صحيحة ،حتى �شهد
العراق مفاج����أة حتت قبة الربملان،
م���ا ط���رح �أ�سئل���ة بحج���م الأزمة
املتع���ددة الأوجه يف بالد الرافدين،
التي ي�سعى الأمريكي���ون لتجزئتها
وت�شتيت قدراتها.
اجلل�س���ة التي كان���ت خم�صَّ �صة
ال�ستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي،
الذي ينال ر�ضا �أطراف �أمريكية فاعلة
يف العراق ،حتوّلت �إىل جل�سة اتهامية
بحق رئي����س الربملان �سليم اجلبوري،
ال���ذي يُعت�ب�ر �أح���د �أذرع الأمريكيني
�أي�ض���اً ،عرب قطر ،واثن�ي�ن من النواب
ذات الطينة نف�سه���ا التي جُ بل عليها
اجلب���وري ،وفحوى االته���ام حماولة
ر�ش���وة وزير الدف���اع بُعي���د ت�شكيل
احلكومة قبل �أكرث من �سنة ،لإعطائهم
عقود �إطع���ام اجلي�ش مقاب���ل �إف�شال
ا�ستجوابه يف الربملان ،وق�ضايا ف�ساد
�أخرى ..فيم���ا كان الرد م���ن اجلهات
املتهم���ة ب�أن العبيدي يحاول الهروب
من اال�ستج���واب لأنه مت���ورّط حتى
�أذني���ه يف الف�ساد �أي�ض���اً ،وهو �أر�سل
�ضابط��� ًا برتبة ل���واء للم�ساومة على
ت�أجيل جل�سة اال�ستجواب ملدة �أ�سبوع
فقط ،مقابل مليون دوالر عر�ضها على
النائب عالية ن�صيف ،التي ك�شفت �أن
وزير الدفاع يعل���م بخطورة امللفات
الت���ي �سيُت�ستج���وَب ب�ش�أنه���ا ،فقام
بحاولة خلط �أوراق ،ال�سيما �أنه ينتمي
�إىل منظومة الف�ساد ،ولديها �أدلة عملت
�أكرث من �سنة على جمعها ،لي�س �أقلها
�إناط���ة منا�صب علي���ا وح�سا�سة يف
وزارة الدف���اع ل�شخ�صيات «بعثية»،
وم���ن املع���روف �أن «البعثيني» الآن
متوّلهم اململكة العربي���ة ال�سعودية،
لتنفيذ عملي���ات تخريب ممنهَجة يف
العراق ،و�إدارة ق�سم كبري من العمليات
الإرهابية.

ه���ذه االتهامات الت���ي ت�شكّلت اجلبوري ،لـ«ع���دم كفاية الدليل»،
جل���ان حتقي���ق ونزاه���ة ب�ش�أنه���ا ،الأم���ر الذي �أه���اج ب���دوره الطبقة
�أ�شعل���ت الطبق���ة ال�سيا�سي���ة يف ال�سيا�سية ،ال�سيما �أن ق�ضية ت�شويه
العراق ب���كل تالوينه���ا ال�سيا�سية �سمعة رُفعت على وزير الدفاع الذي
والطائفي���ة ،ال�سيم���ا �أن املتهم�ي�ن  �أ�شعل الفتيل.
جميعهم من معل���ف �سيا�سي واحد،
مل يكن الأمريكيون بعيدين عن
الأمر الذي ت�صاع���دت على خلفيته حماول���ة �إخراج اجلميع من الورطة،
املطالبة من الكت���ل الربملانية ذات بعد �أن كان���وا ب�أنف�سهم وراء �إ�شعال
ال�صل���ة با�ستقالة رئي����س املجل�س النار ب�ي�ن �أبناء اجللدة الواحدة .وال 
املتهَ���م �سليم اجلب���وري ،والبع�ض  ي�شك العراقيون يف �أن الأمريكيني هم
ذه���ب �إىل املطالبة بح���ل الربملان من �أدار اللعبة من �ألفها ،وم�ستمرون
وت�شكيل حكومة طوارئ ،لأن الطبقة يف �إخراجه���ا �إىل يائه���ا ،ولي�س���ت
ال�سيا�سي���ة فا�س���دة برمّتها ،و�إجراء �إث���ارة عملية الف�س���اد التي يقا�سي
انتخابات نيابية مبكّرة ،فيما كانت منها العراقي���ون جميع ًا منذ �إر�ساء
مناورة رئي�س الربملان ت�أخذ طريقها الف�س���اد كثقافة عامة على يدي بول
برمير ،يف هذا الوق���ت �إال ملزيد من
متزيق العراقيني ،وه���م الذين بد�أوا
العم���ل ي���داً بيَ���د ال�ستكمال حترير
بقية بالدهم ،خ�صو�ص ًا املو�صل من
«داع�ش» ،ول���دى الغالبية العظمى
م���ن ال�شع���ب العراقي قناع���ة ب�أن
األميركيون حاولوا إخراج الأمريكي�ي�ن يري���دون ت�أخري عملية
التحري���ر ،وهم �رضب���وا ع�صفورين
الطبقة السياسية
بحج���ر واح���د ،بع���د �أن ف�شلوا يف
منع «احل�ش���د ال�شعبي» والف�صائل
العراقية الفاسدة من
«الورطة» ..بعد أن أشعلوا املقاوم���ة الإ�سالمية م���ن امل�شاركة
يف حترير العديد من املدن والبلدات
النار بين أبناء الجلدة
العراقية ،حتدي���داً الفلوجة ،جنحوا
يف ت�أخري حتري���ر املو�صل ،وعقدوا
الواحدة
اتفاق���ات ثنائية ع�سكري���ة و�أمنية
مع �إقلي���م كرد�ست���ان دون العودة
�إىل احلكوم���ة املركزية يف بغداد ،ال 
بل جتاهلوه���ا ،و�أوجدوا �رشخ ًا بني
املكونات ال�سُّ ني���ة ال�سيا�سية ،على
�إىل التبنّي لتربئت���ه ،وهو الذي قال �أمل ان يتزاحم اجلميع لتقدمي الوالء
�إنه ل���ن يرتقي �إىل كر�س���ي رئا�سة للإدارة االمريكي���ة ،و�إال العودة �إىل
املجل�س جمدداً قبل �أن يبتّ الق�ضاء فو�ضى �أعمّ ،وبد�أ الأمريكيون ي�ؤهّلون
ب�إن�صافه.
امليدان لها من خالل �إر�سال كل فرتة
املفاج����أة الأخ���رى كان���ت يف مئات اجلنود دون اتفاق مع حكومة
اخلدم���ة ال�رسيعة للق�ضاء ،الذي بتّ العراق.
�رسيع َا ودون اال�ستم���اع �أو الوقوف
يون�س عودة
على الوثائق ،بحف���ظ الق�ضية �ضد

■ النائ���ب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأم�ي�ن العام حلركة الن�ضال
اللبناين العربي ،ر�أى �أن �إع���ادة التذكري ببنود �إ�صالحية وردت
يف اتفاق الطائف قبل �أك�ث�ر من ربع قرن ،وطرحها على طاولة
احل���وار� ،صحوة مت�أخرة لتنفيذ ما ورد يف ه���ذا االتفاق ك�سلّة
�إ�صالحية �شاملة ،ال �أن يت���م جتزئته ،و�إخ�ضاعه لال�ستن�سابية،
وحل�سابات �سيا�سية وطائفية وفئوية.
■ ال�ش��يخ د .عب��د النا�رص جربي؛ الأمني الع��ام لـ«حركة الأمة»؛
اعترب �أن يوم � 14آب  2006هو انت�صار لإرادة املقاومة وخيارها،
و�أن معادل��ة اجلي���ش وال�ش��عب واملقاوم��ة ه��ي الت��ي �ص��نعت
االنت�ص��ارات و�ص��انت البالد من الع��دو ال�ص��هيوين والتكفريي،
رو ْوا بدمائهم الطاهرة �أر�ض
متوجه ًا بالتحية �إىل ال�شهداء الذين َ
الوطن ،ف�أثمرت االنت�صارات.
■ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�شمال ،ولدى ا�ستقباله
وفوداً �شعبية � ّأم���ت دارته يف املنية ،دان «ممار�سات ما ي�سمى
بالعلم���اء يف توزيع احللوى يف طرابل����س احتفا ًال ب�سفك دماء
امل�سلم�ي�ن يف حلب» ،معترباُ �أن «ه�ؤالء هم جتار الفتنة الذين
ب���دل �أن يتقا�ض���وا الأموال م���ن الوهابية ويتملك���وا العقارات

واملنتجعات و املطاعم ،عليهم امل�ساهمة يف بناء امل�ست�شفيات
واملدار����س وامل�صانع وغريه���ا خدمة لأهل ال�شم���ال� ،إذا كانوا
�صادقني».
■ املحام��ي عم��ر زي��ن دع��ا �إىل العم��ل عل��ى وقف اال�س��تهداف
«الإ�رسائيلي» املت�صاعد للأطفال الفل�سطينيني ،و�إلزام ال�سلطات
املحتل��ة وقف العم��ل باالعتق��ال الإداري والع��زل ،و�إىل حماية
الأ��سرى من ال�ض��غوط النف�س��ية ،والعم��ل على متابع��ة ورعاية
مر�ض��ى الأمرا�ض املزمنة و�سائر املر�ضى ،مطالب ًا بالعمل على
�إطالق جميع الأ�رسى.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان لفتت �إىل �أن وحدة اللبنانيني
والتفافه���م حول جي�شه���م ومقاومتهم كانا �سبب�ي�ن رئي�سيني
لتحقي���ق االنت�صار املظ ّفر يف ع���ام  ،2006و�أن ثالوث املقاومة
الذهبي (اجلي�ش وال�شعب واملقاومة) هو الذي قهر العدو ومنعه
م���ن حتقي���ق �أغرا�ضه وم�ؤامرات���ه امل�شبوهة ،وه���و الذي ح ّقق
ت���وازن الرعب والردع و�أجرب ا�رسائيل على التفكري �ألف �ألف مرة
قب���ل الإقدام على �أي مغامرة حمق���اء قد تكون �سبب ًا يف نهايتا
والق�ضاء على جربوتها وطغيانها ب�إذن اهلل تعاىل.
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ثقــافـة

الحق ما اعترف به األعداء..
إنــصــاف صانع التاريخ
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ي�صدر مطل���ع الأ�سبوع اجلاري كتاب «احلق
ما اعرتف ب���ه الأعداء» ..هو باك���ورة �إ�صدارات
الكاتب اللبن���اين الزميل عل���ي العزير ،وي�أتي
يف منا�سبة الذك���رى العا�رشة حلرب متوز عام
.2006
يق���دّم الكتاب حتلي�ل�اً تاريخي��� ًا لل�رصاع
العرب���ي « -الإ�رسائيل���ي» ،ويركّ���ز على دور
املقاوم���ة الإ�سالمية في���ه ،وعل���ى التحوّالت
املف�صلية التي �شهدها بعد حترير جنوب لبنان
ع���ام  2000وحرب مت���وز  ،2006حي���ث �أخذت
�أبعاد ال�رصاع منحى مغايراً ملا كانت عليه يف
ال�ساب���ق؛ فبعد عقود م���ن ال�رصاع امل�ضني بني
«�إ�رسائي���ل» والأنظمة العربي���ة� ،أمكن خاللها
للدولة املغت�صب���ة �أن ت�سجّ ل تفوق��� ًا ملحوظ ًا
وغَ لَب���ة ال حتتم���ل اللّب����س ،ت�أتّ���ى كوكبة من
املجاهدين امل�ؤمنني بربهم وبحقهم ،وب�شعبهم
لرت�سي مع���ادالت جديدة �شكل���ت نقي�ض ًا كلي ًا
للمعادالت ال�سابقة ،و�أدخلت الأعداء يف متاهة
اخل�س���ارة املرتاكم���ة التي ال وجه���ة لها �سوى
هاوية االندثار.

ي�ستعر����ض الكاتب الكثري مم���ا قاله وكتبه
الأعداء ح���ول جتربتهم املريرة م���ع املقاومة
و�أهلها ،ويتن���اول بكثري من التف�صيل معاناتهم
مع الأمني العام حلزب اهلل �سماحة ال�سيد ح�سن
ن�رصاهلل ،الذي «انت�رص علينا بامل�صداقية» ،كما
يقول �أحد كبار منظّ���ري ال�رصاع من ال�صهاينة،
كم���ا يتناول بدق���ة املفا�ص���ل الأ�سا�سية التي
امتلكت ت�أث�ي�راً حا�سم ًا عل���ى موازين ال�رصاع،
وم���ع �أنه ال يتوغل عميق��� ًا يف ا�ستقراء الأبعاد
امل�ستقبلية املتوقعة من ه���ذه املواجهة التي
تنحو �صوب �أجتاه���ات م�صريية� ،إال �أنه ال يبدو
�صعب ًا عل���ى القارئ �أن ي���رى يف الأفق م�صرياً
�أ�سود ينتظر جمموعة من �شذاذي الآفاق ا�ستغلوا
حلظ���ة تاريخية الغت�صاب الأر�ض من �أ�صحابها
الأ�صليني.
يف �أح���د ف�صوله ينقل الكتاب عن الكاتبَني
«الإ�رسائيلي�ي�ن» ي�ؤاف ليم���ور وعوفر �شيلح
يف كتابهم���ا امل�ش�ت�رك «�أ��س�رى يف لبنان..
احلقيق���ة حول حرب لبن���ان الثانية»« :عرف
ن��ص�ر اهلل كي���ف يالم����س مبه���ارة خم���اوف

املجتم���ع الإ�رسائيلي الأكرث عمق���اً ..فخطاب
بيت العنكبوت �أطل���ق يف �أذهان الإ�رسائيليني
خماوفه���م الأكرث م���رارة جت���اه �أنف�سهم ..لقد
حتولنا فع ًال �إىل �ضعفاء ..نحب احلياة ..وبتنا
غري قادرين على الت�صدي للواقع الوح�شي يف
ال�رشق الأو�سط ،نقبع خلف قوة تكنولوجية من
�أجل تغطية عدم ا�ستعدادنا للقتال واملوت»..
ليخل����ص �إىل ا�ستنتاج ال تعوزه الدقة« :مل
يل���قَ ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل تعويذة الفناء على
�إ�رسائي���ل ،ومل ي���ذر بخور الده�ش���ة يف عيون
م�ستوطنيه���ا وحكامه���ا ..ه���و بب�ساطة حدق
ملي ًا يف تكوينه���ا الفائق اله�شا�ش���ة ف�أمكنه
ر�صد �إحداثي���ات فوالقها الزلزالية املدمرة ،ثم
ا�ستنطق التاريخ ،بحرفية �صانع التاريخ الذي
يعرف جيداً كيف يحر�ضه على البوح ،ليخرج
من���ه با�ستدالالت له���ا مرتبة اليق�ي�ن ،التفت
بعد ذل���ك �إىل اجلهة املقابلة ف�أدرك حقيقة ما
يختزنه �شعبه م���ن عزمية واميان وقدرة على
النهو�ض ،وقابلية للفعل»..

�أحمد زين الدين

هـمـس األصــــــابــــــــع
«هم�س الأ�صابع» ،دي���وان لل�شاعرة ال�سورية
هن���د مر�شد ،هو باك���ورة �أعماله���ا ،حيث تلملم
�أ�شالء احللم من بقاي���ا نعا�س ،لتبدو كل الأ�شياء
م���ن حولنا جميلة رغم فو�ضى ال�شوارع و�شحوب
الأ�شجار.
هن���د مر�شد تهم����س يف �أ�صابعه���ا على ورق
العمر ،كلم���ات عقل ،وذاكرة ،وخي���االت ،و�أحالم
يقظة ..فتقول:
«ما بني..
ح�ضورك
والغياب

ترتامى بعيدا
امل�سافات
تفي�ض
م�ساءاتي
باالنتظار
وما بني ظلني
ي�ستيقظ حلمي».
«ما بني رق�ص���ة ،و�صناعة الن�سيان ،ثمة لقاء
وم�ساع���ي �شوق يف���كك ح�صاراً وي��س�رع نب�ض ًا
لزنبقة تط���رح �س�ؤ ًال عن براع���م ونوار�س ويقظة
حل���م ،ووالدة ،على دروب القمر ،لي�أتي من ثقوب

الذاكرة ،تناغم الأ�ضداد ،فبحر الأوهام على دروب
القمر ،هو رذاذ رواية �سمراء» ل�شاعرة �أطلت علينا
بال �إطار ،تكتب للهوى واحلياة ،وال تن�سى احلبيب
رغم �ضياع مرير.
�إنها هن���د مر�شد ،الت���ي ت�أتي �إلين���ا يف باكورة
�إنتاجها بـ«هم�س الأ�صابع» الذي �سبق لها �أن وقّعته
جلمه���ور املتذوق�ي�ن يف ال�سوي���داء ال�سورية ،ثم يف
خلية فالوغا االجتماعية يف املنت الأعلى يف لبنان.
يذك���ر �أن ال�شاعر مر�شد ه���ي زميلة يف مهنة
املتاعب ،و�سبق لها �أن عملت حمررة لدى الوكالة
العربية ال�سورية للأنباء �( -سانا).

ّ
«حـــروف تـصـــلي» ..لفـاطمة مشيك
فاطم���ة م�شي���ك� ،شاع���رة �شابة ،ت�أت���ي �إلينا
بباك���ورة �إنتاجها «ح���روف ت�صلّ���ي» ،فت�أخذنا
مب�شاعرن���ا و�أحا�سي�سنا �إىل جزر الأحالم والليونة
والبهاء.
ال جت���د يف «حروف ت�صل���ي» بهرجة طنانة،
�إمنا ت�أخذنا �صاحبته���ا �إىل ن�ضج متميز بحما�س
ال�شب���اب وابداعه���م وتطلعهم �إىل حي���اة �أف�ضل،
ل���ذا جتد عند فاطمة احلما����س وال�صخب اجلميل،
والهدوء �أي�ضاً.
ورغم �أننا �أمام �شاعرة واعدة ب�إح�سا�س �صادق،
�سيك���ون لها جمال رحب يف دنيا القوايف� ،إال �أنها
تتوا�ضع يف مقدمتها فتقول:
«ل�س���تُ �شاع���رة ،لكنن���ي �أكت���ب ب�إح�سا�س
املرهف» ،فهي �صاحبة ق�ضية ،وجزء من تفا�صيل
العمر ،والوجود واال�ستمرار هو ذاك ال�شالل الذاكي
من عبق ال�شهداء والت�ضحيات «على �أر�ض وطني
و�أر�ض احلق».
«ح���روف ت�صلّي» ،الذي قدّم ل���ه الربوفي�سور
ج���ورج طربيه ،تراوحت ق�صائ���ده« :على �ضفاف
احل���ب والغ���زل» ،وهي ثم���اين ق�صائ���د ،و«يف
الأنبي���اء والأئمة» ،واحتوى عل���ى ع�رش ق�صائد،
و«فل�سطني والعروبة» كان لها �أربع من الق�صائد،
وع��ش�ر ق�صائد �أخرى حتت عنوان «وجدان من كل
وج���دان» ،و«وطني كل الأوط���ان» كانت له �ست
ق�صائد.
ال�شاعرة ال�شاب���ة د ..فاطمة م�شيك التي تتميز
باخت�صا�صه���ا الأدب الفرن�سي ،تط���وّع لغتها الأم

العربي���ة فتح��ض�ر �إلينا �شاع���رة وكاتبة مبدعة،
ح�صل يل �رشف اال�ستماع �إىل �إلقائها و�شعرها يف
�أم�سية مبنا�سبة عي���د اجلي�ش بدعوة من «ملتقى
الألوان الفني» وكان حتت عنوان «قافية الوفاق»،
ف�أج���ادت و�أبدع���ت ،وا�ستح���وذت ق�صائدها على
احلما����س واعجاب اجلمهور احلا�ش���د الذي ح�رض
الأم�سية ،وكذلك احلال كان مع بقية ال�شعراء الذين
�شاركوا يف تلك الأم�سية وكانوا من �أجيال خمتلفة.

نشاطات

www.athabat.net
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«حركة األمة» تحتفل بذكرى انتصار 2006
نظّمت «حرك���ة الأمة» و»لق���اء اجلمعيات
وال�شخ�صي���ات الإ�سالمي���ة يف لبن���ان» احتفا ًال
مبنا�سبة الذك���رى العا�رشة لالنت�صار على العدو
ال�صهيوين عام  ،2006بح�ضور رمزي د�سوم ممث ًال
العماد مي�شال عون ،والرائد طارق ال�ضيقة ممث ًال
املدير العام للأمن الع���ام اللواء عبا�س �إبراهيم،
ود .عبد ال���رزاق �إ�سماعيل ممث ًال �سفري اجلمهورية
العربي���ة ال�سوري���ة ،وخالد عب���ادي ممث ًال �سفري
فل�سطني ،وامل�ست�ش���ار حممد ماجدي ممث ًال �سفري
اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة الإيراني���ة ،وامل�ست�شار
الثقايف يف �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
د .حممد �رشيعتيمدار ،وم�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية-
القيادة العامة �أبوعماد رامز ،وممثلني عن عدد من
النواب احلالي�ي�ن وال�سابقني ،وحركة �أمل وحزب
اهلل ،والأح���زاب والقوى وال�شخ�صي���ات الوطنية
اللبنانية والإ�سالمية والف�صائل الفل�سطينية.
بداية االحتف���ال مع الن�شيد الوطني اللبناين،
وكلمة ترحيبية من الأ�ستاذ �أحمد زين الدين.
احلاج عم���ر غندور؛ رئي�س اللق���اء الإ�سالمي
الوحدوي� ،أكد �أن احل���رب ال�رش�سة على املقاومة
هدفه���ا �شطبها م���ن خميّالت الأجي���ال العربية
والإ�سالمي���ة ،بع���د �أن هزمت الكي���ان ال�صهيوين
عام  ،2006وما حمله «الربيع العربي» املزعوم
من ح���روب وفربكات ،كالإره���اب التكفريي وغري
التكفريي ،ومتزي���ق اجليو�ش العربي���ة ،و�إ�شعال
ال�رصاعات املذهبية مل�صلحة الكيان ال�صهيوين،
معترباً �أن ما يح�صل هو لإعادة وتق�سيم وجتزئة
ال��ش�رق الأو�س���ط ،وكل ذلك ي�ص���ب يف م�صلحة
الكيان ال�صهيوين.
م���ن جانبه� ،أمني الهيئ���ة القيادية يف حركة
النا�رصي�ي�ن امل�ستقلني-املرابط���ون؛ العمي���د
م�صطفى حمدان ،ر�أى �أن «انت�صار  2006هو تراكم
ن�ضايل لأهلنا الفل�سطينني ما قبل  ،1948وهو الذي
�أ�سّ �س لالنت�صار عام  ،»2006وقال �إن العروبة هي

الوعاء الذي يوحّ د العرب حول �أهدافهم اال�سا�سية،
ويف طليعتها الق�ضية الفل�سطينية ،وحترير كامل
الرتاب الفل�سطين���ي ،م�شدداً على �أن ال�شعار الذي
�أطلقه الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص ب�أن «ال
�صل���ح وال تفاو�ض وال اع�ت�راف» يتكامل مع ما
�أطلق���ه مر�شد الثورة الإيرانية ب�أن «�إ�رسائيل غدة
�رسطانية يجب �إزالتها من الوجود» ،و�أكد العميد
حمدان �أن �سورية �ستنت�رص على امل�ؤامرة الكونية،
و�ستكون �أقوى مما كانت هي وحمورها املقاوم.
�أما رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء
امل�سلم�ي�ن؛ ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل ،ف�أ�شار �إىل
�أن م�صيبتن���ا العظم���ى يف منطقتنا هي الكيان
ال�صهيوين ،و�أن قدر ال�رشفاء هو االنتماء �إىل خط
املقاومة ،وامل�شاركة يف �رشف حترير فل�سطني،
�أو على الأقل الإعداد لذل���ك ،كي تتوىل الأجيال
القادمة التحري���ر ،والوحدة العربية والإ�سالمية
ه���ي ال�سبيل للو�صول �إىل ه���ذا الهدف وخو�ض
املعركة الكربى ،و�إن حكام حمور �أمريكا العربي،
املتحالف مع ال�صهاينة ،هو العائق �أمام طريق
الو�صول �إىل هذا الهدف ،و�إن فهم خلفية ال�رصاع
يف املنطق���ة هو ال�رصاع يف املنطقة هو الطريق
لو�ض���وح الر�ؤية ،ف�ل�ا املعركة هي ب�ي�ن �سُ نة
و�شيعة ،كما يحاول���ون الت�صوير اليوم ،وال هي
بني امل�سلمني وامل�سيحني كما �صوّروا يف احلرب
اللبنانية ،بل هي بني خط مقاومة وخط.
من جهته ،ر�أى ال�شي���خ د .عبد النا�رص جربي
�أن املقاومة يف لبن���ان ،والتي انطلقت يف ظالم
االجتي���اح ال�صهي���وين ع���ام  ،1982كربت ومنت
ب�إرادة املقاومني واملجاهدين الذين ال يبغون �إال
مر�ضاة اهلل �سبحان���ه وتعاىل ،فحقّقت الإجنازات
الك�ب�رى ،وكان الن��ص�ر امل����ؤزَّر يف �أي���ار ،2000
وا�ستطاعت بعطائها وت�ضحياتها �أن حتقق الن�رص
غري امل�سبوق يف عدوان متوز� -آب .2006

جانب من احل�ضور

وفد من «حركة األمة»
زار التيار الوطني الحر

«المأمون ُ وتجربته»..
محاضرة ألقيت في ّ
مجمع كلية الدعوة اإلسالمية

من�سقية بريوت الثالثة يف «التيار الوطني احلر» م�ستقبلة وفد «حركة الأمة»

زار وفد من «حركة الأمة» ،برئا�سة
م�س����ؤول العالق���ات ال�سيا�سية حممد
زين ،من�سقَ هيئة ق�ضاء بريوت الثالثة
يف التيار الوطن���ي احلر؛ رمزي د�سوم،
و�أع�ضاء الهيئة ،مقدم ًا التهاين بنجاح
االنتخابات الداخلية لـ«التيار».

ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل

احلاج عمر غندور

العميد م�صطفى حمدان

وتداول املجتمع���ون احلديث حول
الأو�ض���اع العامة ،ال�سيم���ا ما يتعلق
ب�أو�ضاع العا�صمة ،منوّهني ب�إجنازات
اجلي�ش والقوى الأمنية يف حفظ الأمن
واال�ستقرار يف البالد.

ال�شيخ د .حممد الزعبي يلقي حما�ضرته

نظّم���ت كلية الدعوة اجلامعي���ة للدرا�سات
الإ�سالمي���ة يف ب�ي�روت ،وجمم���ع ال�شي���خ
�أحم���د كفت���ارو يف دم�ش���ق ،ن���دوة فكري���ة
حت���ت عن���وان« :امل�أم���ون وجتربت���ه يف
احلكم ..وم���ع املعار�ض���ة» ،يف قاعة م�سجد
وجممّ���ع كلية الدع���وة الإ�سالمية يف بريوت،

بح�ض���ور ح�ش���د م���ن املثقف�ي�ن واملهتمني.
�ش���ارك يف الندوة كل م���ن مدير جممع ال�شيخ
كفت���ارو يف دم�شق؛ ال�شي���خ د .حممد �رشيف
ال�ص���واف ،و�أ�ست���اذ الدرا�س���ات الإ�سالمية يف
اجلامعة اللبنانية د .خ�رض نبها ،وع�ضو جتمع
العلماء امل�سلمني ال�شيخ د .حممد الزعبي.
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خطوات تحمي الزواج من خطر الخيانة
بات����ت اخليان����ة ،مع الأ�س����ف� ،ضمن
العادات والفواح�ش ال�شائعة هذه الأيام
يف العالقات الزوجي����ة ،حيث �إنها تفتك
بالزيج����ات ،وته����دد كي����ان العائ��ل�ات،
وتق�ضي على �أ�س�س احلب والتفاهم ..فما
ال�سبيل لتفادي اخليانة وحت�صني الزواج
من العوامل امل�شجعة لها؟
�أوالً :الأمان يف وج����ه الإغراء :ال �شك
يف �أن العالق����ة املفعمة باحلب واحلنان
والأمان �ست�صمد يف وجه املغريات التي
ق����د تدفع �أح����د ال�رشيك��ي�ن �إىل اخليانة؛
فالإح�سا�����س بالأم����ان العاطف����ي م����ع
ال�شخ�ص الآخ����ر يدفع الزوج �إىل االلتزام
بالعالقة واحلر�����ص على جعلها �صحية
ومتوازنة.
يتعر�����ض كل واحد منا �إىل الكثري من
املغريات ،وعلينا فق����ط التحلي بالقوة
لل�صمود يف وجهها ،ورمبا ي�ص ّح ت�شبيه
امل�س�ألة بال�شخ�ص ال����ذي يعتمد نظام ًا
غذائي���� ًا �صحياً ،ويكتفي بتناول الأطعمة
ال�صحي����ة واملغذية للحف����اظ على وزن
�سليم و�صحة متوازنة ..ال �شك يف �أن هذا
ال�شخ�ص �سي�ص����ادف ال�شوكوال واحللوى
اللذي����ذة ،لكنه ينج����ح يف كبت رغباته
ومن����ع نف�سه م����ن تناولها لأن����ه يدرك
م�ضارها و�سلبياته����ا� .صحيح �أن تناول
ال�شوك����وال واحللوى رائ����ع ،لكن امل�ضار
كثرية وقد ال ينفع الندم الحقاً.
هذه ه����ي بال�ضب����ط ح����ال العالقة
العاطفية امل�ستق����رة واخليانة؛ قد تكون
اخليانة مغرية ،لكن عواقبها وخيمة ،من
اهلل عز وج ّل �أوالً ،وعل����ى �صعيد الأ�رسة
ثانياً ،ولن ينفع الندم الحق ًا حني تتدمر
العالقة الزوجية.
ال بد �إذاً م����ن حت�صني الذات يف وجه
املغري����ات ،وتعزي����ز الرواب����ط الأ�رسية،
وحتفي����ز كل ما يعزز الأم����ان واال�ستقرار
يف الزواج.

ِ
أنـت

والزوج ال�صال����ح ،وعدم تغليب اجلوانب
املادية يف مقومات االختيار.
يف ح����ال الإح�سا�����س �أن العالق����ة
الزوجي����ة بات����ت ب����اردة وتفتق����د �إىل
احلميمية واحلن����ان والعاطفة ،ال بد من
التح����رك ب�أ���س�رع ما ميك����ن و�إيجاد كل
احللول املمكنة ملعاجل����ة هذه الربودة،
واحل�����ؤول دون ت�سلل املل����ل �إىل العالقة
وبالت����ايل البحث عن �أي ع����ذر �أو �سبب
للخيانة.
ففي حال التع����رف �إىل �شخ�ص �آخر،
كن على يقني ب�أن عالقتك به �ستف�شل يف
النهاية ،مهما تط����ورت لفرتة من الزمن،
لأن ه����ذه العالقة هي جم����رد هروب من
العالقة الأ�سا�سي����ة وامل�شاكل املوجودة
فيه����ا ،ويف هذه احلال����ة� ،ست�صبح �أمام
ورطتني :ورطة م����ع ال�رشيك يف العالقة
الأ�سا�سية ،وورطة مع احلبيب يف العالقة
اخلائنة ،وال �شك يف �أن هذا الأمر �سي�ؤثر
�سلب ًا يف كل ت�رصفاتك.
ثاني����اً :الوثوق يف ال����زوج دون
�سواه :ال تب����د�أ اخليان����ة بالعالقة
احلميمة عل����ى الفور� ،إمنا من خالل
�أحاديث بريئة يف العمل� ،أو منا�سبة
اجتماعي����ة� ،أو حفلة غنائية� ،أو �أي
م����كان ع����ام ..ال بد �إذاً م����ن تفادي
الوقوع يف ف����خ الأحاديث التي قد
تبد�أ «بريئة»� ،إمنا ال نعرف �إىل �أين
تف�ضي.
علين����ا حت�ص��ي�ن القل����ب ،وعدم
ت�رشيع �أبوابه �أمام �أي كان ،و�إخباره
عما يختلجنا من م�شاعر وخماوف
و�أح��ل�ام وهواج�����س ،فالأحادي����ث
«الربيئة» وغري ال�رشعية كون الدين
نه����ى عنها ،قد تتط����ور �إىل عالقات
م�شبوه����ة وتوقعنا يف �أفخاخ نحن
يف غنى عنها..

ثالث����اً :ال للمظاه����ر اخلادع����ة:
عندما ت�شعر �أنك على و�شك خيانة
ال�رشي����ك ،توقف وع ّد حتى الع�رشة..
فهل �أنت مقتنع فع ًال باخلطوة التي
�ستقدم عليه����ا� ،أم �أنها جمرد نزوة
�أو رمبا انتقام من �شيء ما؟ ال تقدم
على اخليانة لأنك منخدع باملظاهر
اخلارجية «اجلميلة» ،فهذه اخليانة
�ستدمر عالقتك مع الزوجة ،وتق�ضي
عل����ى م�ستقب����ل الأوالد ،وت�سب����ب
ال�ضياع لكل �أفراد العائلة.
ذ ّك����ر نف�س����ك باخل����وف من اهلل
تعاىل ،وخ�سارة ر�ضاه ونيل عقابه،
وكل املخاط����ر وال�سلبي����ات الت����ي
�ستواجهه����ا يف ح����ال الإقدام على
خطوة اخليان����ة ،وتذكر �أن لي�س كل
ما يلمع ذهباً.

ميكن عالج هذه الآفة بالنقاط الآتية:
تنمية الوازع الدين����ي ،والرجوع �إىل
اهلل تب����ارك وتع����اىل ،والتوب����ة من هذه
القبائح.
تقليل التعر�ض للفنت املثرية والغرائز
بو�سائلها املختلفة.
التعرف �إىل امل�ش����كالت الزوجية يف
وقت مب ّك����ر ،واالهتمام به����ا ،وحماولة
حلّها بطرق �إيجابية ولي�س بال�سكوت �أو
التغا�ضي عنها.
اعرتاف �صاحب امل�شكل����ة مب�شكلته،
والبح����ث لها عن ح����ل بدل الإن����كار �أو
التمادي ،مما يجع����ل الطرف الآخر يلج�أ
�إىل غريه لإ�شباع رغباته.
االهتمام باختي����ار الزوجة ال�صاحلة

تذ ّك����ر �أن الأوالد يح����ذون دوم ًا حذو
�أهلهم ،ويقلّ����دون خطواتهم وت�رصفاتهم،
�سواء كان����ت �إيجابية �أو �سلبية ،فما هي
تل����ك املبادئ واملفاهيم الت����ي �ستنقلها
�إىل �أوالدك يف ح����ال خيانت����ك لزوجتك؟
�سيتعل����م الأوالد من دون �شك �أن اخليانة
�أم����ر طبيع����ي ،و�أن الغ�����ش م�سموح به،
وقد يتوقف����ون عن ح����بّ ال�شخ�ص الذي
خان لأنه بات مزاجي ًا وع�صبياً ،ومهم ًال
لطلباتهم واحتياجاتهم ..فكّر يف كل هذه
الأمور قب����ل �إقدامك على خطوة اخليانة،
و�ستجد �أن الأوالد هم الأولوية يف حياتك
من دون �أي منازع.
رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

ضرب األطفال ..بين المنع واالشتراط
ال�رضب �أ�سلوب �شني���ع يف الرتبية ،وعواقبه وخيمة ،لكن
هل هو يف ال�رشع مباح �أم حرام؟
جاء يف حدي���ث �أبي م�سعود البدري ما يد ّل على حترميه،
ر�ضي اهلل عن���ه« :كنتُ �أ�رضِب غالم��� ًا يل بال�سَّ وط،
فق���د قال ِ
ف�سمع���تُ �صوتًا من خلفي :اعلم �أبا م�سعود ،اعلم �أبا م�سعود،
اعلم �أبا م�سعود ..فلم �أفهم ال�صوت من الغ�ضب ،فلمَّا دنا مِ نِّي
�إذا ه���و ر�سو ُل اهلل �صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم ،ف�إذا هو يقول:
اعلم �أب���ا م�سعود ،اعلم �أبا م�سعود ..ف�سق���ط ال�سَّ وْطُ من يدي
هلل �أق َد ُر عليك منك على
م���ن هَ ْي َبتِه ،فقال :اعلم �أبا م�سعود �أنَّ ا َ
هذا الغالم ،فقلت :يا ر�سول اهلل ،هو حُ رٌّ لوجه اهلل ،فقال �صلى
اهلل علي���ه و�آله و�سلم� :أمَ ا لو مل تفعل َل َلفَحَ تْك النارُ� ،أو مل�سَّ تْك
النار ،فقلت :والذي بعثك باحلقِّ ،ال �أ�رضب عبداً بعده �أبداً ،فما
�رضبت مملوكًا يل بعد ذلك اليوم».
هذا يف العموم ،لكن ما هو حُ كم ال�رضب عند تربية الأبناء؟
حرّم كثري من العلماء واخت�صا�صيي الرتبية �رضب الأطفال،
لأي هدف كان ،لكن �أج���از البع�ض ال�رضب امل�ضبوط ب�رشوط،
و�أن يك���ون يف مقام الت�أدي���ب والتعليم فقط ،لقول ر�سول اهلل
�صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم« :م���روا �أوالدكم بال�صالة ل�سبع،
وا�رضبوهم عليها لع�رش» ،فيجوز ب�ضوابط:

معاجلة امل�شكلة

الأوالد �أو ًال و�أخرياً

�أال تكون ا�ﻵلة �أكرث من ذراع.
�أال يظهر �إبط ال�ضارب.
�أن ينزل قوة الع�صا ال الذراع.
�أن يك���ون �صوت ال�ضارب �أعلى و�أره���ب من �صوت الع�صا
وحرارته.
�أال يرتك �أثراً يف اجل�سد.
�أن ميتنع عن ال�سب وال�شتم حال ال�رضب.
�أال يوجَّ ه ال��ض�رب �إىل ا�ﻷ ع�ضاء احل�سا�سة كالر�أ�س والوجه
وغريهما.
�أال ي�رضب وه���و �شديد االنفعال والغ�ضب �ﻷ ن ذلك يخرجه
عن �سيطرته.
لكن هناك حلول وبدائل ت�ساعد على التخل�ص من �أ�سلوب
ال�رضب ،والتنقل �إىل �أ�ساليب منا�سبة وحمببة تر�ضي الطرفني،
لالرتقاء �إىل امل�سار ال�صحيح واملنهج القومي ،من ذلك:
التدرُّج يف �إنزال العقوبة ،وبا�ﻷ �سهل فا�ﻷ �سهل ،بحيث يبد�أ
بالن�صح واملوعظة.
تفعيل برامج التوعية والإر�شاد ،وغر�س القيم واملبادئ.
توجي���ه كلمات ال�شك���ر والثناء والت�شجي���ع للمجتهدين
واملتفوقني وتثمني جهودهم؛ ليكونوا قدوة لغريهم.

أصول وضع اإلكسسوارات
من اجلميل ج���داً �أن تتزيّني وت�ضعي
الإك�س�سوارات املختلفة بغية �إظهار �أناقتك
و�شخ�صيتك ب�شكل �أف�ضل و�أجمل �أمام �رشيك
حياتك� ،إالّ �أن لو�ضع ه���ذه الإك�س�سوارات
�أ�صو ًال معينة يج���ب احرتامها ،منها مث ًال
و�ضع الأقراط وفق ًا ملا ينا�سب �شكلك؛ ف�إذا
كنت من �صاحب���ات الرقبة الطويلة عليك
ارتداء الأقراط الطويلة� ،أما �إذا كان وجهكِ
طوي�ل�اً  ،فلي�س هناك من داعٍ للأقراط التي
متنحه مزيداً من الطول ،و�إذا كنت �صاحبة
وجه ممتلئ وم�ستدير ،فعليك جتنّب ارتداء
الأقراط امل�ستديرة وال�ضخمة.
�أما يف حال كنت �صاحبة رقبة ق�صرية،
فعلي���ك اعتماد الأقراط الت���ي ت�أتي على
�شكل مثلث.
وي�شدّد خرباء الإتيكيت على �أن اختيار
القالدة املنا�سبة يعتمد على قبّة الف�ستان
ال���ذي ترتدين���ه ،الفت�ي�ن �إىل �أن �إذا كنت
ترتدين قبّة عالية ،ف�ل�ا ترتدي قالدة ،بل

ا�ستبدليها بالربو�ش �أو ال�سل�سال الطويل،
ويرون �أن���ه من اخلط أ� ارت���داء طقم كامل
من الأملا����س� ،إال يف امل�س���اء وال�سهرات،
م�شددين على ��ض�رورة عدم املبالغة يف
ارتداء املجوهرات �صباح ًا �أو خالل النهار،
لأن م���ن �ش�أن ذل���ك التقليل م���ن قيمتها
و�إظهارك ب�شكل غري �أنيق.
ويلف���ت االخت�صا�صي���ون �إىل �أنه من
املف�ضّ ���ل ارتداء اخل���وامت الكبرية يف اليد
الي�رسى ولي����س اليمنى ،وذل���ك لت�سهيل
عملي���ة اللم�س ،نا�صح�ي�ن بتجنّب و�ضع
خامت�ي�ن كبريين يف الي���د الواحدة ،ويف
ح���ال كانت �أ�صاب���ع يدك ق�ص�ي�رة ،فمن
الأف�ض���ل ع���دم ارت���داء اخل���وامت الكبرية
والعري�ضة ،بل حاويل ا�ستبدالها باخلوامت
الرفيعة والناعمة ،علم ًا �أنه عند اختيارك
جموهرات���ك ،عليك مراع���اة نقطة تنا�سب
�ألوانه���ا مع ل���ون ب�رشتك ،ول���ون �شعرك
وعينيك.

منوعات

www.athabat.net

( العدد  )415اجلمعة � 19 -آب 2016 -

11

عمليات قص المعدة ..أضرار ومخاطر
يلج��� أ� بع�ض النا����س �إىل عملية
ت�صغري املع���دة حلل م�شكلة ال�سمنة،
لك���ن ه���ذه العملية ال جتل���ب دائم ًا
الفائ���دة ال�صحي���ة املرجت���اة منها،
�إ�ضافة �إىل �أن لها الكثري من املخاطر
على ج�سم الإن�سان ،ومن ذلك:
 -1كتم املعدة :مع الأ�سف ،يخترب
معظم املر�ضى م�ضاعفات كتم املعدة
بع���د عمليّ���ة تكميم املع���دة ب�سبب
احلمي���ة القليلة الألياف التي يتّبعها
املري�ض لف�ت�رة �شهر بع���د العمليّة،
لذلك يج���ب �رشب ك ّميّ���ة كافية من
املياه لتجنّب اجلف���اف والكتم ،كما
�أنّه بالإم���كان تناول مكمّالت حتتوي
عل���ى الألي���اف ،وع���دم االبتعاد عن
ممار�سة الريا�ضة.
 -2اجلف����اف :ميكنك معرفة �إذا كنت
تعاين من اجلف����اف عرب لون البول ،ف�إذا
كان لونه داكناً ،ف�أنت تعاين من اجلفاف،
كم����ا �أ ّن����ك ميكنك �أن تع����اين من جفاف
الب�رشة والفم ،والتعب .حاول �أن تتناول
ليرت ون�صف �إىل ليرتين من املياه يوم ّياً،
�إىل �أن يعود لون البول �إىل طبيعته ،مما
يجب �أن يحدث بعد يوم واحد.
 -3االكتئاب واالنزعاج :عليك �أن
حتدث تغي�ي�رات �إيجابية يف حياتك؛
فال ت�ت�ردد يف م�شاركة �أفكارك وقلقك
مع �صديق �أو فرد من العائلة� ،أو حتى
فرد م���ن الفريق الطبي ،لكن ال تلتج�أ
�إىل الأكل للراحة.
 -4حركة �أمعاء متك���رّرة :تنتج
ه���ذه امل�ضاعفات عن تناول االطعمة
املح�ّل�اّ ة ،كالع�ص�ي�ر وامل�رشوب���ات
الغازي���ة وال�شوكوالت���ة وال�سكاك���ر.
ح��� ّد �أي�ض ًا من املق���ايل ،وغريها من
امل�أك���والت العالي���ة الد�س���م .تناول
الأطعم���ة اجلدي���دة بب���طء لتحديد
الأطعمة التي ت�سبب لك بامل�شاكل.
 -5ت�ساقط ال�شعر :من م�ضاعفات

عملي���ة تكميم املع���دة� ،أن يت�ساقط
ال�شعر خالل الأ�شه���ر اخلم�سة الأوىل
بعد عمليّ���ة تكميم املع���دة ،ب�سبب
نق�ص املواد الغذائية واملعادن ،لذلك
يجب تناول الفيتامين���ات بانتظام،
والأطعمة الغنية بالربوتني واحلليب.
 -6احلرق���ة يف املع���دة� :أ�سباب
احلرق���ة يف املعدة تت�ضم���ن التقي�ؤ،
وعدم حتمّل بع�ض امل�أكوالت ،فيجب

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام م���ن � 1إىل  9عامودي��� ًا
و�أفقي ًا على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه
عامودي كان �أو �أفقي

جتنُّب الأطعمة وامل�رشوبات التي قد
ت�سبّب احلرقة ،مث���ل القهوة وال�شاي،
والطعام احلارّ ،وغريها.
 -7كُل بانتظ���ام ،وت أ�كّ���د م���ن
�ألاّ يك���ون الطع���ام كثري ال�ب�رودة �أو
ال�سخونة ،وجتنّب التدخني.
 -8اجل���وع :قد ي�شع���ر املري�ض
بالرغبة ب�أكل كمّي���ة �أكرب ممّا يجب،
لكن من امله���م �أن التوقّف عن الأكل

�إىل تو�سّ ���ع املعدة ،و�إىل زيادة الوزن،
لذلك حاول الرتكيز على هدفك يف ك ّل
الأوقات ،كي ال تف���رط بالأكل وتعود
�إىل عاداتك القدمية.
 -10التقي�ؤ :ه���و من م�ضاعفات
عملية تكميم املعدة ،والتي ال حتدث
�إلاّ عن���د الإفراط ب���الأكل �أو ال�رشب،
لذلك عليك م�ضغ الطعام ببطء وطبخ
اخل�ضار والأر ّز واملعكرونة جيّداً.
 -11ع���دم خ�س���ارة ال���وزن :ال
تتن���اول الأطعم���ة املحتوي���ة على
�سع���رات حرارية كث�ي�رة ولي�س لها
قيمة غذائية .راقب ما تتناوله واتّبع
تعليمات الطبيب و�أخ�صائية التغذية.
ام�ضغ الطعام جيّداً ومتتّع بك ّل لقمة.
جتنّب الوجب���ات اخلفيف���ة ومار�س
الريا�ض���ة بانتظ���ام .تذكّ���ر �أهدافك
بخ�سارة الوزن وحافظ على احلما�س.
 -12ت�شنّ���ج الرجل�ي�ن :لتجنّب
الت�شنّج اتبع حمي���ة متوازنة مليئة
تن�س تناول
باخل�ضار واحللي���ب ،وال َ
الفيتامين���ات ك ّل ي���وم .ال جتل�س يف
الو�ضعي���ة عينها لوق���ت طويل ،وال
ت�ضع رج�ًل�ااً فوق الأخ���رى .يف حال
تورّم ال�ساقني ،ا�ستلقِ بحيث �أن تكون
رجالك �أعلى من م�ستوى قلبك.
 -13ال�شع���ور بالتعب وال�ضعف:
هذا ال�شع���ور ت�سبّبه �أي�ض��� ًا احلمية
غ�ي�ر املتوازنة .حاول تن���اوُل املزيد
من اخل�ض���ار والربوت�ي�ن والفاكهة،
وتناول وجبة حتتوي على احلديد كل
يوم ،وتناول املع���ادن والفيتامينات
املو�صوفة لك ،وت�أكّد من النوم ج ّيدًا.
 -14الأمل �أو الت�شنّ���ج يف البطن:
جتنّ���ب الأطعم���ة املليئ���ة بال�سكر
والده���ون� .إذا عاني���ت م���ن الإ�سهال
تفادى الأجب���ان والألبان وامل�أكوالت
وامل�رشوبات احلل���وة واحلرّة ..تناول
امل�رشوبات ببطء.

ح���ال ال�شعور بال�شب���ع ،حتّى �إن مل
يُن��� ِه الطع���ام .لتجنّب تن���اول �أكرث
م���ن احلاجة ،قِ�س كمّي���ة طعامك وال
تتجاوزها وع ّد ال�سع���رات احلرارية..
حاول �أن تفهم حاجتك للإفراط بالأكل
وجد طريقة لإلهاء نف�سك عن الطعام.
 -9عدم القدرة عل���ى الأكل مثل
الآخرين :العملي���ة �ستحد من القدرة
على الأكل ،والإكثار من الأكل �سي�ؤدي

- 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نبات الذرة البي�ضاء ي�ستخدم كبديل
للأرز  /حزم
1
- 6ال تقلها لأحد والديك
2
- 7العندليب الأ�سمر
3
�- 8أمري الغناء العربي
- 9حيوان متنطط (معكو�سة)  /يدخر او
4
يجعل ال�شيء متاحا.
5
- 10مطرب الهوى وال�شباب
6
عــمـــودي
7
- 1مدمن (معكو�سة)  /يعتاد على �أمر ما
8
�- 2صبي  /متقن عمله لدرجة االعجاب
- 3م���ا تكتبه �أو تر�سم���ه (معكو�سة) /
9
�شاعر م�رصي عروبي من دواوينه :البكاء
10
بني يدي زرقاء اليمامة
- 4طريق���ان  /تفي���د تف�س�ي�ر املعن���ى
واال�ستطراد.
�أفــقــي
�- 5ساعد  /كلمة تطلق على �أي �شيء.
�- 1سندباد الأغنيه العربية
- 6اغنية لعلي حميدة اواخر الثمانينات
(معكو�سة)
اال�ستخدام
- 2غري ممهد و�صعب
جعلت���ه يرتبع على عر����ش الكا�سيت /
- 3لقب �أم كلثوم الفني
تقال للحمار.
- 4لقب جورج و�سوف الفني
- 7ت�سب���ب يف جعل���ه غري ق���ادر على

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

احلركة  /الوزن
- 8ات�سب���ب يف بع�ث�رة ال�ش���يء الواحد /
ال�صوت املالئكي و�سفرية لبنان �إىل النجوم
- 9ج�س���م م�ستدير  /زهور نتمناها لبع�ضنا
�صباحا.
- 10الة مو�سيقية جلدية  /ينتج عن تفريغ
ال�شحنات الكهربية يف الغيوم  /يعي�ش على
الياب�سة
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كاريكاتير

«جهلة األربعين» ..أسبابها وعالجها
«�أزمة الأربعني»�أو «جهلة الأربعني» ،هي عبارة
م�ستخدَمة يف البلدان العربية والغربية ،وتعني
مرحلة «منت�صف العمر» ،وهي ت�صيب الرجال
والن�ساء على ح ّد �سواء ،ومتت ّد من � 3إىل � 10سنوات
لدى الرجال ،ومن �سنتني �إىل � 5سنوات لدى الن�ساء.
من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ظهور «�أزمة
منت�صف العمر» :بلوغ �س ّن الي�أ�س ،ومظاهر
ال�شيخوخة وال��ت��غ� رّّي�ات الفيزيائية ،وم��وت
الوالدين ،وترك الأوالد املنزل الأبوي ،والرتاجع
املهني ،ناهيك عن امل�شاكل الزوجية ،وغريها
من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �أزمة نف�سية.
�أم��ا عن مظاهر «�أزم���ة منت�صف العمر»
فتتجلى يف عدة �أمور� ،أبرزها:
 -1ال�شعور باالختناق والغ�ضب.
 -2ال�شعور بالإحباط والي�أ�س ،واخلوف من
ال�شيخوخة.
 -3ال�شعور بالنفور من ال�رشيك الآخر.
 -4ال�شعور بالفراغ العاطفي ،خ�صو�ص ًا �إذا
غادر الأوالد املنزل الأبوي.
 -5ال�شعور بفقدان الأنوثة.
 -6االنطوائية على الذات والعزلة� ،أو على
العك�س؛ ال�شعور برغبة يف االنفتاح على الآخرين.
لكن يجد البع�ض أ� ّن «�أزمة الأربعني» حتمل
يف طيّاتها بع�ض الإيجابيات ،ومنها :االنفتاح
على الذات ،و�إعادة التفكري يف احلياة ال�شخ�صية
بعيداً عن ال�ضغوطات العملية ،وعي�ش الن�صف
الثاين من احلياة بالطريقة الأمثل.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أما عن �سُ بُل التخلّ�ص منها:
التوا�صل وامل�شاركة :من �أوىل �سُ بُل
ُ
�أ-
التخلّ�ص من «�أزم��ة الأربعني» وما يرافقها
من �شعور باخلوف والقلق والتوتر والغ�ضب،
ورمبا االنطوائية ،هو م�شاركة املر�أة خماوفها
مع زوجها لئال تتفاقم امل�شكلة �أكرث وت�ؤدي �إىل
خالفات عاطفية بينهما.
ب -الرتكيز على ال��ذات :ال تنظر �إىل �أزمة
الأرب��ع�ين من منظار �سلبيّ � ،إمن��ا من منظار
�إيجابي ،فهذه املرحلة تتيح لك التفكري بذاتك
�أكرث ،والتفكري مبا حتب القيام به فعالً .وبالن�سبة
�إىل البع�ض تكون هذه املرحلة مبنزلة االنطالق
من ال�صفر وجتديد احلبّ � ،أو العي�ش مبكان جديد
وبلد �آخ��ر ،وتكري�س الوقت للقيام بن�شاطات
وهوايات كانوا قد �أهملوها �سابقاً.
ت -االنفتاح على الآخرين :لتتمكّن من تخطي
«�أزمة الأربعني» وما يرافقها �أحيان ًا من �شعور
باخلوف والقلق ،عليك االنفتاح على حميطك
�أكرث حتى على الأ�صغر منك �س ّناً ،وم�شاركتهم
اخلا�صة.
ّ
خرباتك يف احلياة وجتاربك
ث -التطلّع �إىل املا�ضي :لتتمكن من اخلروج
م��ن ه��ذه الأزم���ة ،عليك النظر يف املا�ضي،
ويف الأ�سباب الفعلية ملا تعي�شه حالي ًا من
توتر و�ضغط ،وقد يكون ال�سبب مث ًال حتمّل
امل�س�ؤوليات يف وقت مبكر� ،أو رمبا الرتبية
القا�سية ،وبالتايل ف إ� ّن فهم الأ�سباب والتكلّم
عنها هما ال�سالح لتخطّي «جهلة الأربعني».
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

