قانون انتخابي جديد
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ك�شفت معلومات �أن بحثاً يف الكوالي�س يجري ب�ش�أن قانون جديد
للإنتخابات ،و�أن وزيرين فاعلني و�شخ�صية مقربة من مرجع حكومي
كبري وم�ست�شار لقيادي لبناين فاعل على م�ستوى االقليم ولبنان
يعملون على اجن��از ذل��ك ،خ�صو�صاً بعد �أن �أعلن رئي�س اجلمهورية
�أمام ال�سلك الديبلوما�سي �أن ال عودة �إىل قانون ال�ستني.
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هل بدأ الحوار السعودي – اإليراني؟

مفاجآت في ادلب
والشرق السوري:
خفايا «إنزال» دير الزور!
سالح المقاومة ليس «قميص
عثمان» ..وال يافطة انتخابية
مقررات آستانة بمحاربة االرهاب:
هل يلتزم التركي؟
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 مؤتمر األستانة« :المعارضة» أضاعت الحس السليم
 سورية التي تخرج من المحن ..دائمًا أقوى
ً
حركة األمة تنظم حفال تأبينيًا
للشيخ هاشمي رفسنجاني
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 هل ينحصر الخالف بين مصر
والسعودية في «تيران» و«صنافير»؟
 الغطرسة السعودية ..بين اليمن
والبحرين
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االفتتاحية

ََُْ
ال تنكؤوا جراحنا

سالح المقاومة ليس «قميص عثمان» ..وال يافطة انتخابية

ٍ
قا����ض �أمريكي �أم���راً يق�ض���ي ب�إفراج
�أ�ص���در
تخ�ص ف�ضيحة «�أبو
جديدة
�صور
عن
البنتاغون
ّ
ارتكبه���ا حرا�س ال�سجون الأمريكية
غريب« التي
ُ
يف العراق ع���ام � 2004ضد معتقلني من املقاومة
العراقي���ة ،به���دف ك��س�ر الثقة بالنف����س لديهم
و�إذالله���م؛ كطريقة لالنتقام عل���ى مقتل زمالئهم
اجلنود.
وهنا �أو ّد الإ�ضاءة على التوقيت والكيفية التي
�س ُتن�رش فيها ال�صور؛ فعلى غري العادة التي طالبنا 
فيها بن�رش ال�صور قبل عق���د من الزمن� ،أعتقد �أن
الوقت حان لإنهاء هذا امللف «املذل» للعراقيني،
فما الذي �سنجنيه من ن��ش�ر ال�صور� ،سوى زيادة
عدد الذين غيرّ وا �أ�شكاله���م وعناوينهم ،وهجروا
�أ�صدقاءهم و�أقاربهم للب���دء بحياة جديدة بعيداً
عن �شبح العار ال���ذي يالحقهم بال�س�ؤال :ما الذي
ح�صل لك يف ال�سجن؟ وما الذي �ستخ�رسه الإدارة
الأمريكية من ن�رش مزيد من «مغامرات» جنودها 
بعيدا عن ديارهم؟
قد ي�ستغرب البع�ض ردة فعلي جتاه ن�رش ال�صور،
لك���ن نظرة واحدة �إىل ال�صور التي ن�رشتها مواقع
�أجنبية يجعل القارئ يعيد النظر مبو�ضوع الن�رش،
فال�ص���ور التي ن�رشتها مواقع عربية وعراقية هي
ر�أ�س جبل اجلليد العائ���م ،فهناك ع�رشات ال�صور
ال ميك���ن عر�ضها يف الإع�ل�ام العربي ،الحتوائها 
على م�شاهد ُعري فا�ضح���ة بحق املعت َقلني ،مع
�إمكاني���ة التعرف �إىل وج���وه ال�ضحايا ،وهذا ما 
ينتهك ،ح�سب قوانني الن��ش�ر والإعالم العاملية،
حقوق املعت َقل وخ�صو�صيته.
ن�رش ف�ضائح معتقل «�أبوغريب» قبل اكرث من
لحة ،مع احلفاظ على
ع�رش �سنوات كان �رضورة ُم ّ
�رسية وجوه املعتقلني ،وذلك لل�ضغط من ناحية
عل���ى الواليات املتح���دة لإخ���راج جنودها من
العراق ،ومن ناحية �أخرى ف�ضح انتهاكات القوات
الأمريكي���ة يف العراق ،والتي �أوهمت العامل ب�أنها 
تق ّدم «دميقراطية جمانية» للعراقيني.
�أما الي���وم ،وبعد � 12سنة عل���ى تلك اجلرائم،
وخم����س �سنوات عل���ى خروج االحت�ل�ال ،وبعد
الإف���راج ع���ن املتهمني الرئي�سي�ي�ن يف اجلرمية
(العريف ت�شارلزغران���ر واملج َّندة ليندي انغلند)،
ما ال���ذي �سيجنيه العراقي���ون واملعتقلون �سوى
�إعادة نكئ اجلرح ،واملزيد من الأمل للذين �ستظهر
�صورهم يف ذلك احلادث؟
�إن �ضمري العامل الذي �صمت على جرمية احتالل
العراق وجرائمه ،لن يوقظه ن�رش �صور جديدة ،و�إن
�إدارة بو����ش التي مل َت َط ْله���ا �أي م�ساءلة �أو عقاب
على جرائمها يف العراق و�أفغان�ستان ،لن ُي�ضريها 
ن�رش مزيد من �صور «مغامرات» جنودها ال�سادية
يف العراق.
منتظر الزيدي
www.athabat.net

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

املعادلة الثالثية �أثبتت �أنها وحدها التي واجهت الإرهاب

�أزمة �إق���رار قانون انتخاب���ات لي�ست فقط
م�س�أل���ة د�ستوري���ة �أو ميثاقي���ة ،وال جم���رد
حما�ص�صة واقت�سام مغامن ،وال جائزة تر�ضية
للنائب جنب�ل�اط بـ«جمل�س �شيوخ» ،بقدر ما 
�أن ه���ذه الأزمة جرمية فكري���ة وثقافية بحق
ال�شعب اللبناين ،م���ادام هذا ال�شعب قد حرمه
الد�ستور م���ن «نعمة» اال�ستفت���اء ،خ�صو� ًصا
يف ال�ش����ؤون الوطنية وامل�صريي���ة ،وما دامت
كل الدرا�سات الإح�صائي���ة امليدانية ال�شعبية
ال تق���دّم وال ت�ؤخر يف م�س���ار التجاذب حول
�إقرار القان���ون� ،أي قانون ،وما دام دور النائب
بالن�سبة للناخب هو تقدمي اخلدمات وتعقيب
املعامالت ،بعيداً عن املهام الأ�سا�سية التي هي
الت�رشيع ومراقبة �أعمال احلكومة وحما�سبتها.
بات���ت كل قوان�ي�ن االنتخاب���ات ،التي ال 
حتمل بعداً وطني���اً ،وك�أنها جمرد «فزاعات»
ي�ستخدمها من يدعون رف�ضهم لقانون ال�ستني
ملواجه���ة احلري�ص�ي�ن عليه ،وه���ي مناورات
حت�صل لهدر الوق���ت �أو تقطيع الوقت ،بانتظار
ا�ستنف���اد كامل امله���ل الد�ستورية ،وحماوالت
متهيد النت�صار قانون ال�ستني� ،أو ال�ستني مع َّد ًال
ببع�ض «الرتو�ش» ،وبع�ض الراف�ضني لقانون
الن�سبية �ضمن لبن���ان دائرة انتخابية واحدة،
لديهم ح�سابات �شخ�صية معلَنة� ،أو مبطَّ نة يتم
تبطينها �أكرث بعبارة «خ�صو�صية» �شخ�صيات
�أو مناطق انتخابي���ة «طوّبها» قانون ال�ستني
با�سم البع�ض.
�آخر املح���اوالت التوافقي���ة على قانون
انتخ���اب ،ه���ي بح���ث الدمج ب�ي�ن الأكرثي
والن�سب���ي� ،أو م���ا ميكن ت�سميت���ه بالقانون
املختل���ط ،ع�ب�ر ت�أهي���ل املر�شح�ي�ن على
م�ستوى الق�ض���اء �أو املحافظة ،وهو ميكن �أن
ير�ضي جماعة ال�ست�ي�ن و»ي�ستدرجهم» �إىل
املواطن���ة ،على �أمل �أن يت�أه���ل امل�ستحقون
وت�أتي النتيجة تطبي���ق ن�سبي للن�سبية ،ما 
ي�ؤ�س�س للن�سبية الكامل���ة م�ستقبالً ،ويت�أهّل
اجلميع ملفهوم الوطن دائرة انتخابية واحدة.
الالفت يف اخلوف م���ن الن�سبية� ،أن البع�ض
يربطه���ا بوجود �س�ل�اح املقاومة ،وقد اعترب 

خبري انتخابي حم�س���وب على جماعة « 14الطوائف واملذاهب ،وم���ن اخلط�أ الذي يالم�س 
�آذار»� ،أن ه���ذا ال�سالح ول���و كان غري ظاهر ،اخلطر ،اعتبار الن�سبية مطلب البيئة املبا�رشة
ي�شكّل هالة مهابة متن���ع البع�ض من تقدمي للمقاومة ،وجتاهل �رشائ���ح تطالب بالن�سبية
تر�شيحاته���م يف مناطق معيّن���ة ،يف الوقت وبلبنان دائرة انتخابي���ة واحدة ،وهي ت�شكّل
ال���ذي �أقرّ هذا اخلبري ب����أن حتالف حزب اهلل مع بيئة املقاومة �أكرث من ثالثة �أرباع ال�شعب
و«حرك���ة �أمل» ي�ش���كّل  ٪76م���ن ال�شارع اللبناين.
االنتخاب���ي ال�شيعي ،كائن ًا م���ا كان قانون
ال���كل يعلم �أن االنتخابات النيابية ،وحتت
االنتخاب.
�أي قانون �سيت���م �إجرا�ؤها� ،ستكون يف مناطق
امل�ؤ�سف يف الأمر� ،أن البع�ض الذي يعرتف املقاوم���ة ن�سخة عن االنتخاب���ات البلدية ،ال 
للمقاوم���ة باحلجم ال�شعب���ي يتجاهل �أمرين بل �ستك���ون �أف�ضل ،لأن احل�ساب���ات العائلية
هامني:
يف االنتخاب���ات املحلي���ة غ�ي�ر موجودة يف
�أوالً :البح���ث يف مو�ض���وع �سالح املقاومة االنتخاب���ات النيابية ،وح���زب اهلل �أعلن �أكرث
مل يعد وارداً حتى ل���دى اخل�صوم ال�سيا�سيني من مرة �أن الن�سبية ق���د يت�أثر بها كحزب كما 
�سائر الأحزاب ،ولو ب�شكل جزئي ،لكن الن�سبية
هي القانون الذي يكتب د�ستور الوطن وير�سي
دعائ���م املواطنة ،وي�ؤهّل �أ�صح���اب امل�شاريع
اجلادة والر�ؤى الوطنية اجلامعة ،ب�رصف النظر
البحث في السالح لم يعد واردًا عن االنتماء احلزبي.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الذين ال ينتمون طائفي ًا
حتى لدى خصوم المقاومة
�أو حزبي��� ًا لبيئ���ة املقاومة ،وبات���ت خيارهم
بعد الع���ام  ،2000وتر�سخت ثقافتها يف ذاتهم
السياسيين ..فالبيئة حاضنة
الوطنية بعد العام  ،2006وبات �سالح املقاومة
بوجود السالح أو بدونه
مطلب��� ًا لبناني ًا وجودي ًا لديه���م بعدما �أثبتت
املعادل���ة الثالثية �أنها وحده���ا التي واجهت
الإرهاب ،و�أبعدت ناره ع���ن املناطق ال�رشقية
التي كانت مهدَّدة باالجتياح ،و�أمّنت �أمن لبنان
ب�شكل عام ،وبات من احلق الإعالن ،بعد �سل�سلة
الإجنازات النوعية يف مكافحة الإرهاب و�ضبط
للمقاوم���ة ،النتفاء جدوى حمل���ه كـ«قمي�ص  االنتحاريني� ،أن �سالح «قمي�ص عثمان» الذي
عثم���ان» ،ولأن البيئ���ة احلا�ضنة هي بوجود يحمله من ي�ستخدمون عب���ارة «�سالح حزب
ال�سالح وبدون���ه بيئة حا�ضن���ة ،و�أن مقاربة اهلل» لك�س���ب ال�شعبي���ة االنتخابية ،هم الذين
ه���ذا الأمر الوطني �سلب ًا كانت وال تزال �أ�صوات يخ�شون قانون االنتخاب على قاعدة الن�سبية
ن�شاز ب�ل�ا �صدى يف الزواري���ب االنتخابية �أو ولبنان دائ���رة انتخابية واحدة ،لأنهم يجدون
ال�صالونات ال�سيا�سية.
�أنف�سه���م بحجم مدينة �أو ق�ضاء ،وغري م�ؤهَّ لني
ثاني���اً ٪76 :م���ن البيئ���ة الت���ي يعتربها  للنيابة عرب مدين���ة �أو ق�ضاء �أو حمافظة ،من
البع�ض �شيعي���ة ـ ون�أ�سف لأية لهجة مذهبية خالل قان���ون ن�سبي عادل ودائرة واحدة ت�ضم
ـ يقابله���ا على الأقل نف����س الن�سبة يف البيئة كل الوطن ،لأنهم حتم ًا مهزمون.
امل�سيحية الت���ي تطالب بالقان���ون الن�سبي،
�أمني �أبو را�شد
�إ�ضاف���ة اىل �رشائ���ح ال ب�أ�س بها ل���دى باقي
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همسات

مقررات آستانة بمحاربة االرهاب :هل يلتزم التركي؟

¡ طاولة احلوار من جديد

�رسّبت �أو�س���اط معن ّية �أن �إعداداً جدي ًا لطاولة احلوار
يج���ري العمل علي���ه ليكون احل���وار برئا�سة رئي�س 
اجلمهوري���ة العماد مي�ش���ال عون ،وملا بل���غ الأمر
م�سامع مرجع �سابق �س���ارع �إىل القيام بزيارات كي
يكون �ضمن احل�ساب���ات على الطاولة ،لكنه مل يتلقَّ
رداً �شافي ًا.

¡ ترويج كاذب

�أبلغت �إدارة و�سيلة �إعالم دولية العاملني لديها ب�رضورة
�ست�ش��ن حرب�� ًا عل��ى لبن��ان قب��ل
تروي��ج �أن «�إ�رسائي��ل»
ّ
ال�صيف املقبل ،وتوا�صل �صحافيوها مع زمالء لبنانيني
لرتوي��ج مثل ه��ذه الأخب��ار ،ك��ي يبقى اخل�بر ال�صحفي
�ضمن �سيناريو متكامل.

¡ «القوات» لـ«الكتائب» :املواجهة م�ستمرة

امت���دت املواجهة بني حزب���ي «الكتائ���ب» و«القوات
اللبنانية» �إىل بع�ض الإدارات الر�سمية ،والحظ معنيون
ي���دع م�ؤ�س�سة �إعالمية
�أن وزي���ر الإعالم «القواتي» مل ُ
تابع���ة حلزب «الكتائب» �إىل اجتم���اع خا�ص بو�سائل
الإعالم.

¡ جعجع  -زهرا� ..رصاع متفاقم

ت��دور هم�سات يف �أروقة «القوات اللبنانية» �أن اخلالفات
ب�ين �سمري جعج��ع والنائب انطوان زه��را بلغت حداً غري
م�سب��وق ،مع كرثة �إبداء زهرة مالحظات على �أداء جعجع
م��ن االتفاق مع التيار الوطني احلر ،الأمر الذي قد ي�ؤدي
�إىل عدم تر�شيح زهرا لالنتخابات املقبلة.

¡ اتّعظ من غريه

م�ؤمتر اال�ستانة عك�س نتائج موازين القوى

مل تكن املجموع���ات امل�سلحة املنتخب وفريقه لغاية الآن يو�ضح
احلا�رضة يف م�ؤمتر �آ�ستانة وراعيها  مع���امل تلك ال�سيا�س���ة والتي قد ال 
االقليم���ي � -أي الرتكي -يف موقف تريح الأتراك وتزيد من قلقهم:
حت�س���د علي���ه يف املفاو�ضات غري
 اع�ل�ان وزي���ر اخلارجي���ةاملبا��ش�رة الت���ي جرت ب�ي�ن وفد الأمريك���ي ريك����س تيلر�سون خالل
الدولة ال�سوري���ة ووفد املجموعات جل�س���ة اال�ستم���اع يف الكونغر�س،
امل�سلح���ة� ،إذ �إن النتائ���ج عك�ست �أن الإدارة الأمريكية اجلديدة تعترب 
فع ًال موازين الق���وى على ال�ساحة جماعة «الأخ���وان امل�سلمني» من
ال�سورية .وبالرغم من كل العرا�ضات املجموع���ات االرهابية مثل داع�ش 
االعالمي���ة املعارِ�ض���ة ،مل ي�ؤخ���ذ والقاعدة ،مرتبً���ا الأولويات بحيث
بتحفظات املعار�ض���ة على البيان
مت ا�ستبعاد االيرانيني
اخلتامي وال  ّ
كم���ا طالبوا ،ومل يت ّم التطرق ال من
قريب وال بعيد اىل مرجعية جنيف
 ،2012الت���ي تعك����س موازين قوى
ميدانية عف���ا عليها الزمن ومل
بطرحها.يعد اردوغان قد يبيع رأس
من املمكن جمرد التفكري
ولعل وجود ترام���ب يف البيت «النصرة» و«داعش»
الأبي����ض ،باال�ضاف���ة اىل
الواق���ع الى األميركيين مقابل
املي���داين املتب���دل عل���ى ال�ساحة
ال�سورية هو الذي فر�ض ايقاع البيان إسقاط حلم األكراد
اخلتامي ملحادثات �آ�ستانة ،وقبول
بدولة مستقلة
الأت���راك بفقرة وا�ضح���ة و�رصيحة
تن�ص عل���ى �أن « الوفود امل�شاركة
تعي���د الت�أكيد عل���ى �إ�رصارها على
القت���ال جمتمع�ي�ن �ض���د تنظيمي
«داع����ش» و«الن�رصة» الإرهابيني
وعل���ى ف�صله���م ع���ن التنظيمات
امل�سلح���ة املعار�ضة» ،وهو �أمر �إن تكون االولوية للق�ضاء على تنظيم
حتقق فعالً ،ومل يكن جمرد مناورة داع�ش ،ما مينح الأمريكيني الفر�صة
تركية �أخرى ،ف�سيكون له ت�أثري كبري للق�ضاء على التنظيمات الإرهابية
عل���ى جمريات احل���رب الدائرة يف الأخرى مثل «القاعدة» و «الإخوان
�سوريا منذ �ستة �أعوام.
امل�سلمني».
وق���د يك���ون ترام���ب مل يف�صح
وت�ش�ي�ر التقاري���ر اىل �أن ه���ذه
لغاي���ة الآن ،عن ر�ؤيت���ه للعالقات الفكرة جت���د ت�أيي���دًا م���ن العديد
الأمريكية  -الرتكي���ة ،وعن موقفه م���ن ال�شخ�صي���ات يف فري���ق
من الأكراد يف �سوريا والذين �شكّلوا الرئي����س املنتخ���ب ومنه���م مايك
حليفًا ا�سرتاتيجيًا للإدارة الأمريكية بومبي���و (وكال���ة اال�ستخب���ارات
ال�سابقة ،ولكن م���ا قام به الرئي�س  املركزي���ة (�سي �آي �إي���ه) وجيم�س 

ماتي����س ،املر�ش���ح لت���ويل وزارة
الدفاع .وق���د �أع���د ال�سينات���ور
اجلمهوري تيد ك���روز م�رشوع قرار
يقرتح �إدراج «الإخوان امل�سلمني»
على الئح���ة املنظم���ات الإرهابية
لع���ام  ،2017لرفع���ه �إىل جمل�سي
الكونغر����س ملناق�شت���ه والت�صديق
عليه.
 االت�ص���ال الذي �أجراه الرئي�س ترام���ب بالرئي����س امل��ص�ري عبد
الفت���اح ال�سي�سي  ،و�أك���د فيه على
دعمه يف جم���ال مكافحة االرهاب
والتطرف ،و�أك���د «التزامه موا�صلة
تق���دمي امل�ساع���دات الع�سكرية �إىل
م�رص والعمل معه���ا للت�أكد من �أن
ه���ذه امل�ساع���دات تدع���م املعركة
الع�سكري���ة �ضد الإره���اب» ،مع ما 
ي�شكّل���ه ه���ذا االت�صال م���ن �إحراج
لأردوغ���ان وللأت���راك الذين دعموا
جماعة االخ���وان امل�سلمني �ضد ما 
�سموه «انقالب» اجلي�ش امل�رصي.
ولع���ل تخ�صي����ص  الرئي����س 
امل��ص�ري باالت�ص���ال الأول من قبل
الرئي�س املنتخب وتقدمي الدعم له،
يع��� ّد ر�سالة وا�ضحة م���ن الرئي�س 
الأمريك���ي اجلدي���د ،بالقطيعة مع
�سيا�س���ات �أوباما ووزيرة خارجيته
هي�ل�اري كلينتون التي كانت عرابة
م�رشوع «�أخون���ة العامل العربي»
وتقدمي النم���وذج الرتكي الإخواين
باعتب���اره «منوذجً ���ا  ا�سالميً���ا 
معت���دالً» عل���ى ال���دول العربي���ة
واال�سالمي���ة �أن تقل���ده وت�سري يف
ركاب���ه وهو ما ا�شع���ل احلرائق يف
كاف���ة �أنحاء الع���امل العربي حتت
م�سمى «الربي���ع» .عل ًما �أن �أوباما 
د�ش���ن �سيا�ست���ه ال��ش�رق �أو�سطية
بخط���اب �شهري يف م�رص عام ،2009
�أعلن فيه ت�صالح الإدارة مع اال�سالم،

ومنقه بخطابات االنفتاح واالعتدال
واحل�ضارة امل�شرتكة ،لكنها �رسعان
ما حتوّلت تدخ ًال �أمريكيًا يف �ش�ؤون
العامل اال�سالم���ي ورغبة بتن�صيب
االخ���وان امل�سلمني بقي���ادة تركيا 
حكامً ا للعامل العربي.
له���ذه الأ�سباب وغريه���ا ،د�أب
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
و�أع�ضاء حكومته يف الفرتة الأخرية
على �إطالق الت�رصي���ح وعك�سه يف
ما خ�ص الق�ضية ال�سورية .وبالرغم
من البيان اخلتامي االيجابي الذي
�صدر عن م�ؤمتر �آ�ستانة ،لكن الأكيد
�أن الأت���راك لن يلتزم���وا بتعهداتهم
و�سيحاولون االحتفاظ بالقدر الأكرب 
من �أوراق الق���وة للتفاو�ض لبيعها 
للأمريكيني فيما بعد.
لقد و�صل���ت الر�سالة الأمريكية
اىل الأتراك يف وقت �سابق ،فم�ست�شار
الرئي����س الأمريكي للأم���ن القومي
مايكل فل�ي�ن ،ويف مق���ال مكتوب،
اعت�ب�ر �أنه يج���ب �إع���ادة االعتبار
للعالقات الرتكي���ة الأمريكية ،لكنه
كان وا�ضحً ���ا بتحدي���د «�أهمي���ة»
تركي���ا بكونه���ا حلي���ف مه���م يف
حماربة داع�ش يف �سوريا والعراق،
لك���ن مل يتط���رق �أحد م���ن الإدارة
الأمريكي���ة اجلدي���دة ،اىل مو�ضوع
الأك���راد يف ال�شمال ال�سوري ،لذا لن
يتنازل �أردوغان ع���ن دعم الن�رصة
ولن ي�سمح بف�صلها عن املجموعات
امل�سلح���ة الأخرى -ولو تعهد بذلك
يف �آ�ستانة -قبل �أن ينجلي املوقف
الأمريكي .عندها فقط ،من املمكن �أن
يبيع �أردوغان ر�أ�س الن�رصة وداع�ش 
اىل الأمريكي�ي�ن مقابل �إ�سقاط حلم
الأكراد بدولة م�ستقلة.

د .ليلى نقوال

يحاول مدير عام �أن ين�سج عالقات طيبة مع موظفني يف
�إدارته كان ينا�صبهم العداء خالل الفرتة املا�ضية لأنهم
مل يكونوا على قدر امل�ساي���رة التي يطلبها ،والهدف �أال 
ي�صبح م�صريه م�شابه ًا مل�صري عبد املنعم يو�سف.

¡ ح ًال للم�شكالت

دعا وزير بحقيب��ة خدماتية �سلفه �إىل تر�ؤ�س جلنة هامة
لتنفيذ امل�رشوع الذي �أع ّده الوزير ال�سابق ،واعتربه فتح ًا
يف عامل الإدارة وحل امل�شكالت

¡ تن�سيق خفي

تدق���ق جهات حزبي���ة فيما �إذا كانت ثالث���ة �أطراف من
مكونات «� 14آذار» امل�ضمحلة عادت للتن�سيق من حتت
الطاولة انتخابي ًا على قاعدة ن�صب كمني للتيار الوطني
احل���ر ،تُخلخ ُل كيانه يف االنتخاب���ات املقبلةمن خالل
خ�سارة مواقع انتخابية.

¡ �أبو فاعور يته ّي�أ

ت��ردد �أن الوزي��ر وائ��ل �أب��و فاعور يق��وم ب�إع��داد �أوراقه
متهي��داً مل�ؤمت��ر �صحايف �سيعق��ده للرد عل��ى االتهامات
املوجهة �إليه ب�ش�أن الهدر املايل.
َّ

¡ اختبار الوالء

خ�ض���ع موظفان ج���رى تعيينهما م�ؤخ���راً �إىل امتحان
اختبار «والء» ،وجنحا بذلك ،رغم �أن �أحدهما غري ملتزم
تنظيمي��� ًا ،لكنه من املخل�ص�ي�ن للرئي�س �سعد احلريري
�شخ�صي ًا ،ولي�س لأي �شخ�ص �آخر يف «تيار امل�ستقبل».

¡ مليون دوالر حلماية حزبي

تب�ين �أن رئي���س ح��زب وقائ��د ملي�شي��ا �سابق ،ف��رز له 3
�ضب��اط و 97عن��صراً من ق��وى الأمن الداخل��ي حلمايته
يكب��دون الدولة �أكرث من ملي��ون دوالر �سنوي ًا ،بالإ�ضافة
�إىل  13عن�رصاً حلماية زوجته ونائب تابع له.
يذك��ر �أن هن��اك العديد من ف�صائل لق��وى االمن الداخلي
ال يتج��اوز عدي��د عنا�رصها ع�رشة �أف��راد ،كحال ف�صيلة
ب��رج الرباجن��ة التي ت�ض��م  9عنا�رص م�س�ؤول�ين عن �أمن
�أك�ثر من مئة �ألف �إن�س��ان ،وف�صائل امليناء والتل والقبة
و�أب��ي �سمراء وال�سويقة ال يتخط��ى عديدها ال  60عن�رصاً
م�س�ؤول�ين ع��ن حماي��ة �أكرث م��ن ن�ص��ف ملي��ون �إن�سان
يقطنون فيها.
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 7سنين إال قليال من العدوان على سورية

مؤتمر األستانة« :المعارضة» أضاعت الحس السليم

مع اق�ت�راب ال�سنة ال�سابعة من احلرب
اال�ستعماري���ة – ال�صهيونية – الرجعية
عل���ى �سورية م���ن نهايتها ،يب���دو حلف
�أعداء دم�شق يتج���ه نحو مزيد من امل�آزق
واخل�سائر ،فعلى م�ست���وى قيادة العدوان
عل���ى الدول���ة الوطنية ال�سوري���ة ،ينهار
بالتتاب���ع ق���ادة وزعم���اء مم���ن �أ�شهروا
عداءهم و�أب���دوا كل �سخاء من �أجل هزمية
«قلب العروبة الناب�ض».
فعربياً :نذك���ر بع�ض الذين �صاروا يف
ط���ي ال���ردى �أو الن�سي���ان ،ومنهم :حممد
مر�س���ي ،ونبيل العربي ،وحمدا قطر ،وعبد
اهلل بن عب���د العزي���ز ،و�سع���ود الفي�صل
وغريهم.
غربياً :نيك���وال �سارك���وزي ،وفرن�سوا
هوالند ،الذي تدنّت �شعبيته �إىل احل�ضي�ض
ب�شكل مل ي�صل �إليه رئي�س فرن�سي �سابق،
مم���ا جعل���ه يعزف ع���ن تر�شي���ح نف�سه
لوالي���ة جديدة ،ودايفي���د كامريون رئي�س
وزراء بريطانيا ووزير خارجيته �صارا يف
جماهل التاريخ.
تركياً :فيما الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغ���ان يتخب���ط يف �أزمات���ه� ،آثر عقله
املفكر �أحمد داود �أوغل���و وزير اخلارجية
ثم رئي�س احلكومة و�صاحب �شعار «�صفر
م�شاكل» االن�سحاب من احلياة ال�سيا�سية،
لكنه مع رئي�سه جع�ل�ا م�شاكل تركيا مع
اجلوار بال حدود ،ليبقى معلمه يتخبط يف
�أزماته وف�ضائحه.
�أمريكياً :بعد ت�ساق���ط �صقور العدوان
عل���ى �سوري���ة بالتتاب���ع؛ م���ن دايفي���د
برتايو����س� ،إىل ناظرة اخلارجية الأمريكية
ال�سابقة هيالري كلينت���ون ،التي ت�صدرت
يف مرحلتها قي���ادة العدوان على �سورية
وح�ش���دت �أكرث م���ن  85دول���ة لدعم هذه
الع���دوان خ��س�رت وزارة اخلارجي���ة ،ثم
كانت خ�سارتها املدوّي���ة يف االنتخابات
الرئا�سي���ة الأمريكية بوجه املر�شح املثري
للجدل الرئي�س دونالد ترامب.
هذا بع�ض عل���ى م�ست���وى القيادات

ويعمل حزب «القوات اللبنانية» مبختلف
الو�سائ���ل ملد قنوات ات�ص���ال مع احلزب،
ويلهث النائ���ب وليد جنب�ل�اط لالت�صال
باجلمي���ع من فري���ق حلف���اء دم�شق ،من
�أجل قانون انتخاب يبقيه الرقم الأول يف
طائفته.
�أم���ا احلل���ف الإقليم���ي  -الأمريك���ي
املعادي ل�سوري���ة ،فربغم الدمار واخلراب
الكبريين اللذي���ن �أحلقهما بكل من �سورية
والع���راق واليم���ن ،ف�إنه مل ينج���ح بتات ًا
يف نق���ل �أي م���ن هذه ال���دول �إىل املحور
الأمريكي « -الإ�رسائيلي»  -اخلليجي ،ال
وزراء خارجية تركيا ورو�سيا و�إيران خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
بل �إن الأزم���ات االقت�صادية واالجتماعية
والإمنائية وال�سيا�سية انتقلت �إىل داخله،
والأ�شخا����ص والر�ؤ�س���اء وال���وزراء مبا��ش�ر من ح���زب اهلل ،ال���ذي �أعلن منذ ويكف���ي �أن ن�ش�ي�ر �إىل تقري���ر �أممي حول
والع�سكري�ي�ن� ،أم���ا عل���ى امل�ست���وى اللحظة الأوىل �أنه املر�شح الوحيد لرئا�سة ارتفاع ن�سبة الفق���ر يف ال�سعودية ،حيث
ال�سيا�س���ي وامليداين ،ف����إن �رضاوة هذه اجلمهورية ،رغم حم���اوالت التذاكي �سواء كان���ت نتيجته وفق ه���ذا التقري���ر ب�أنه
احل���رب العدوانية الوا�سع���ة التي �شارك
«�ص���ادم» ،حيث ارتفاع ن�سب���ة البطالة،
فيه���ا حتى الآن �أكرث من � 400ألف �أجنبي
وتوقف برام���ج الدعم وارتف���اع الأ�سعار،
م���ن مرتزقة العامل ،و�سُ خّ ���رت لها �أموال
ومعان���اة ق���رى ريفية من انع���دام النور
�ضخم���ة ،وبنظ���رة �رسيع���ة �إىل خريطة
والكهرباء.
العدوان على الدول���ة الوطنية ال�سورية،
ويف جم���رى تط���ورات الع���دوان
تت�ضح مدى الأزمات الداخلية وامل�صريية
اال�ستعم���اري  -الرجع���ي  -ال�صهي���وين
المعادي
اإلقليمي
الحلف
التي �صار يع���اين منها حتالف العدوان،
الطويل عل���ى �سورية ،كان ان�ضمام رو�سيا
فف���ي لبن���ان �أدّت التط���ورات وانخراط لألمة لم ينجح في نقل سورية �إىل هذه املعرك���ة التي حددها بوتني يف
�سنته���ا الأوىل �أنه من رح���م هذه احلرب
حزب اهلل يف مواجهة احل���رب الإرهابية والعراق واليمن إلى المحور
التكفريي���ة� ،إىل حما��ص�رة الإرهاب الذي
�سيولد «العامل اجلديد».
حاولوا متدي���ده �إىل بالد الأرز ،لكن �سقط األميركي « -اإلسرائيلي» -
كان ان�ضمام مو�سكو �إىل هذه املعركة
م�رشوع الرئي����س �سعد احلريري بالعودة
وف���ق التو�صي���ف الرو�سي ملن���ع �إ�سقاط
الخليجي
�إىل لبن���ان من منفاه ال���ذي فر�ضه على
«ال�رشق» بيَد «الغرب» ،ثم انتقل بعدها
نف�سه من عن طريق مطار دم�شق الدويل،
�إىل مرحلة الهجوم حيث ا�سهم مع حلفاء
وال���ذي رفعه �شعاراً ،بعد �أن حاول �صقره
دم�شق ،خ�صو�ص��� ًا الإيراين وحزب اهلل يف
�أن يبلي البالء احل�سن يف حليب الأطفال
انقالب ال�ص���ورة ،وبدء مرحل���ة ميدانية
واحلفا�ضات واحلرامات.
جدي���دة حتق���ق فيه���ا الدول���ة الوطنية
ب�ش���كل عام ،فقد ف�شل���ت جماعة « 14من قب���ل جماع���ة «� 14آذار»� ،أو رعاتهم ال�سوري���ة بقي���ادة الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد
�آذار» ،رغ���م ا�ستقطابها لرئي�س كان عليه الإقليمي�ي�ن والدوليي�ن�ن لط���رح �أ�سماء انت�صارات نوعية هامة.
�أن يبقى عل���ى م�سافة واحدة من اجلميع؛ مر�شحني معينني ،وه���ذا ما �أخذ ينعك�س
يف هذه املعمعة كان ديكتاتور تركيا
وف���ق اتفاق الدوحة الذي �أت���ى به رئي�س ًا تراجع ًا يف �سل���وك «� 14آذار» ،خ�صو�ص ًا رجب طيب �أردوغان قد ربط م�صريه بنتائج
يف ع���ام  ..2008ث���م كان و�ص���ول العماد الق���وى الرئي�سية في���ه� ،إذ ي�ستمر «التيار احلرب عل���ى �سورية ،ومع انقالب ال�صورة
مي�شال ع���ون �إىل رئا�سة اجلمهورية بدعم الأزرق» بح���واره الثنائ���ي مع حزب اهلل ،ب���ات يفت�ش عن خمرج ينق���ذه ،خ�صو�ص ًا

بعد االنق�ل�اب الع�سك���ري الفا�شل ،فمدّت
طهران ومو�سكو اليد له ،وجتاوزا �إ�ساءاته
ال�سابقة ،لكن هل ميكن له �أن يتغري؟ رمبا
هنا حت�رض احلكمة الت���ي �أعلنها الرئي�س
ب�ش���ار الأ�س���د يف �إح���دى مقابالته« :لقد
علّمتنا التج���ارب �أن نحكم على االفعال
ولي�س الأقوال».
ويف زمن التغيري الأمريكي جاء امتحان
القيادتني الرو�سية والإيرانية للرتكي الذي
اخت���ار منذ اللحظ���ة الأوىل للعدوان على
�سوري���ة ال�رشاكة مع ال�سع���ودي والقطري
قي���ادة �أغ�ش���م عدوان عل���ى دولة وطنية
م�ستقل���ة ،ف�أن�ش�أ عل���ى الأرا�ضي الرتكية
غ���رف عمليات للإرهابي�ي�ن ومراكز �إيواء
وتدري���ب ،وم�ستودع���ات ال�س�ل�اح ،ومن
موانئ���ه كان يبيع النفط املنهوب من قبل
«داع�ش».
�ش���كل هذا االمتح���ان كان من خالل
م�ؤمتر «ا�ستان���ا» يف كازاخ�ستان ،وقد
ال ميل���ك الرو�سي والإيراين جواب ًا �شافي ًا
ح���ول احتمال احتواء الدور الرتكي ،و�إذا
كان يري���دان فع ًال م�ساع���دة تركيا على
اخل���روج من ورطته���ا ،لأن احلرب على
�سورية بد�أت تُن���ذر مبخاطر جدية على
تركيا كدولة ،فهي مهددة فع ًال بالإرهاب
والت�شظي ،لكن �أردوغان ي�ستمر باللعب،
فهو يريد �أن يت�شاطر مع بدء عمل الإدارة
الأمريكي���ة اجلديدة لي�ؤك���د �أنه احلليف
الآم���ن ،وبهذا ثم���ة كثري م���ن عالمات
اال�ستفهام حول نتائج م�ؤمتر اال�ستانة،
وللدالل���ة ن�ش�ي�ر �إىل افتت���اح امل�ؤمتر،
حيث كان بي���ان «املعار�ضة» ال�سورية
الذي ت�ل�اه حممد علو�ش كم���ا �أعدّه له
م�شغل���وه ،فم���ا �أجاد قراءت���ه ،وتلعثم
كثرياً ،وب�شكل عام مل يكن على م�ستوى
اجلهود املبذولة ،ف�أ�ض���اع كما قال عن
ب�شار اجلعفري «بو�صلة احلكمة واحل�س
ال�سليم».

�أحمد زين الدين

سورية التي تخرج من المحن ..دائمًا أقوى
بعد التطورات الأخرية التي �شهدتها اجلارة الأقرب،
ال�سيما بع���د الإن�سحاب الرو�سي اجلزئ���ي من قاعدة
حميميم اجلوية ،واحلديث عن خالف رو�سي ايراين يف
مقارب���ة الو�ضع ال�سوري ،واعالن الأك���راد �إن�شاء نظام
فدرايل يف مناطق نفوذهم �ضمن «�سورية الإحتادية»،
�إ�ضاف���ة اىل املواكبة الإعالمي���ة الت�ضليلية التي تلت
هذين احلدثني ،والهادف���ة اىل �رضب معنويات ال�شعب
ال�س���وري و�إرباك���ه ،حيث ارتفع ل���دى بع�ضه من�سوب
اخل���وف من تق�سيم البالد ،وه���ذه املخاوف مربرة من
الناحية الإن�سانية ،ولكنها لي�ست واقعية من الناحية
العملية ،وهذا ما ي�ؤك���ده التاريخ احلديث للجمهورية
ال�سوري���ة ،الذي يعيد نف�سه اليوم تقريباً ،فالميكن فهم
ال�سيا�سة الراهنة من دون قراءة التاريخ.
الريب �أن دور �سورية االقليمي تراجع ،بعد العدوان
الكب�ي�ر الذي تتعر�ض له ،ولكن احلديث عن �أن �سورية
كدول���ة مل تعد موج���ودة فعلي ًا رغ���م وجودها على
اخلريطة ،وف���ق التحليالت اال�ستخباراتية وال�سيا�سية

«الإ�رسائيلية» ،لي�ست دقيق���ةً ،رغم امل�أزق الذي متر
في���ه اجلغرافيا ال�سيا�سية ال�سوري���ة راهناً ،وهو لي�س
الأول والوحي���د ،ففي الع���ام � ،1957شه���دت احلدود
ال�شمالية ال�سوري���ة ح�شوداً ع�سكري��� ًة تركي ًة بحجة
املناورات الع�سكرية ،لكن هدفها احلقيقي كان احلاق
�سورية بحلف بغداد وم�رشوع ايزنهاور ،غري �أن �سورية
خرجت قوي��� ًة بعد وحدته���ا ال�سيا�سية مع م�رص يف
العام .1958
يف املقابل ،تلق���ت دم�شق دعم��� ًا رو�سيا ع�سكريا
و�سيا�سي���ا ،غري حمدود يف عهد الزعي���م ال�سيوفياتي
يوري اندروب���وف ،فتمكن الرئي�س حافظ الأ�سد من �شل
هذا التنظيم ،بع���د دخول اجلي�ش ال�سوري اىل طرابل�س
يف الع���ام  ،1985بعد �أن حتول���ت يف حينه �إىل «مالذ
للأخوان» ،بق�صد ا�ستهداف الأمن القومي ال�سوري.
يف � ،1983أطلق���ت القوات اجلوية الأمريكية ع�رشات
املقاتالت �ضد مواقع اجلي�ش ال�سوري يف لبنان ،حتديداً
يف البقاع ،بذريعة �أن ال�سوريني �أطلقوا �صواريخ �أر�ض

 ج���و على طائرة ا�ستطالع �أمريكية .وكانت النتيجةا�سقاط امل�ضادات الأر�ضي���ة ال�سورية الرو�سية ال�صنع
ثالث طائرات �أمريكية فوق البقاع.
وتاري���خ العالق���ات القوية بني رو�سي���ا و�سورية،
يعي���د نف�س���ه اليوم م���ع الرئي�سني فالدمي�ي�ر بوتني
وب�شار الأ�سد ،فال جدوى من ال�ضغوط الدولية ال�سقاط
الدولة ال�سورية� ،أوتغيري حدوده���ا ال�سيا�سية بوجود
الدع���م الرو�سي  ،غري امل�سبوق له���ا ،ويف الوقت التي
تتم�سك فيه مو�سكو باحلكم ال�سوري ،وبوحدة الأرا�ضي
ال�سوري���ة ،وب�رضورة مكافح���ة الإرهاب ،على �أن يكون
للجي�ش ال�سوري الدور الطليعي يف هذا ال�ش�أن.
فالدولة ال�سورية التزال قائمة ،ومرتكزة على ثالث
دعائم :الرئي�س ،اجلي����ش والأجهزة الأمنية ،وطاملا �أن
هذا الثالوث قادر على حماية العا�صمة دم�شق وعقدة
موا�صالت �سورية وهي حم�ص ،وال�ساحل ال�سوري الذي
ي�ش���كل متنف�س ًا اقت�صاديا وع�سكري���ا لهذه الدولة ،فال
خوف عليها.

�أم���ا بالن�سب���ة ،للمناطق اخلارجة ع���ن �سلطتها،
ف�إنه���ا �ستعود اىل كنف الدولة� ،إم���ا من خالل عملية
ع�سكرية ،و�إما من خالل مفاو�ض���ات �سيا�سية .وتلفت
م�ص���ادر �سيا�سية هن���ا اىل �أن اجلغرافي���ا باقية على
حالها رغم خروج بع�ض املناطق عن �سلطة الدولة يف
ه���ذه املرحلة ،م�ؤكد ًة �أن الدعم الذي تتلقاه دم�شق من
�أ�صدقائها �سيحول حتما دون �أي تغيري يف خريطتها.
وهكذا ،يظهر بقوة خط�أ مقول���ة «الدولة ال�سورية
مل تعد موج���ودة عل���ى اخلريطة االقليمي���ة» ،فدور
�سورية يف املنطقة يفر�ضه التاريخ واحل�ضارة العريقة
واجلغرافي���ا .فهي ت�شكل عقد موا�ص�ل�ات عاملية عرب
التاري���خ ،وقوة الدولة ال�سورية يف ع���دم قدرة الدول
الك�ب�رى على تخطيها وما امل����أزق الكبري الذي متر به
الدولة وحجم احل�شد الدويل �ضدها �سوى م�ؤ�رشات على
�أهمية �سورية اال�سرتاتيجية اقليميًا ودوليًا.

ح�سان احل�سن
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مفاجآت في ادلب والشرق السوري :خفايا «إنزال» دير الزور!
م���ا ان انطلق���ت مفاو�ض���ات م�ؤمتر
�آ�ستان���ة حت���ى طف���ت عل���ى ار����ض
معقل«اجلهادي�ي�ن» يف ادلب ا�شتباكات
واعتقاالت وت�صفي���ات متبادلة� ،رسعان
ما حتولّت اىل معارك �ضارية مع اختتام
اعمال امل�ؤمتر ،بني م���ن وقّع على وقف
الأعم���ال القتاليّة ،وجبهة النّ�رصة ،و�سط
تقديرات �أمنية غربيّة ب�أن ت�ؤول املعارك
املحتدمة يف املرحل���ة القريبة القادمة،
اىل �إق�ص���اء اجلبهة نهائي���ا عن امل�شهد
ين ال�س���وري ،نتيجة خطّة «ذكيّة»
امليدا ّ
اعتمدته���ا دم�شق ع�ب�ر «تكدي�س» االف
امل�سلّحني يف ادلب من خمتلف امل�شارب
والأيدولوجيّات ليتعاي�شوا جنبا اىل جنب
يف رقعة جغرافيّة حمدّدة ،ت�سهّل بالتايل
دخول اجلي����ش ال�سوري اىل هذا «املعقل
اجلهاديّ » بعد انهي���ار بنية ميلي�شياته
املتطاحن���ة ،ح���دت مب�س�ؤول�ي�ن امنيني
يف برلني اىل و�ص���ف خطّة الإ�ستخبارات
ال�سورية ب «�أذكى» اخلطط املخابراتيّة
العامليّة ،التي لن تهدف ح�رصا اىل حترير
ين الأبرز التي
ادلب وجعله احلدث امليدا ّ
ت�سجّ ل���ه دم�شق يف الع���ام  ، 2017بل ا ّن
احلدث ال�س���وريّ الثاين الذي �سيطبع هذا
العام« ،هو ال�سيناريو الذي �أجنزه الأ�سد
بالتن�سيق مع طه���ران وقيادة حزب اهلل
واحل�شد ال�شعبي العراقي حيال املناطق
ال�رشقيّ���ة ال�سوري���ة ،وال���ذي �سيت�ضمّن
«مفاج����آت مدويّة» يف دير الزّور امتدادا
حتى احلدود ال�سوريّة -العراقيّة».
الإطباق على «ر�أ����س النّ�رصة» وفقا
ملا �أكّدته مفاو�ض���ات م�ؤمتر �آ�ستانة عرب
اتف���اق تركي-رو�سي-اي���راينّ ،مبباركة
�أمريكي���ة ،يطرح �س�ؤاال هام���ا عن الثّمن
الذي طلبه باملقابل الأتراك والأمريكيّون
على ح�س���اب ال�سي���ادة ال�سورية .ففيما
كانت التح�ضريات جارية على قدم و�ساق
لإط�ل�اق قط���ار املفاو�ض���ات ،وبتوقيت

امريك��� ّي «خبي���ث» ،ويف الوقت ال�ضيّق
الفا�صل عن ول���وج دونالد ترامب ر�سميّا
اىل البيت الأبي�ض� ،رضب تنظيم «داع�ش»
يف دي���ر الزور ،عرب هج���وم �ضخم وغري
م�سبوق يوم  16من ال�شهر اجلاري لينجح
ين كبري
ب���ادئ الأمر يف حتقيق خرق ميدا ّ
عرب ف�صل املدينة عن مطارها الع�سكريّ ،
قبل ان يبا�رش اجلي�ش ال�سوري اىل اعادة
الإم�س���اك باملب���ادرة الهجوميّ���ة بعد
امت�صا�ص �ضخامة الهجوم.
ال �ش��� ّك ا ّن هذا الهجوم مل يكن ليُرتجم

على الأر�ض من دون حت�ضريات لوج�ستيّة
�ضخم���ة ب���د�أ الإعداد لها قب���ل �شهور من
«الغ���زوة» ،حتديدا من���ذ الهجوم اجلوّي
الأمريكي على الوحدات الع�سكرية ال�سورية
يف جبل ال�ّث�رّ دة ليل  16م���ن �شهر ايلول
املن�رصم ،وال���ذي �سهّل ملقاتلي «داع�ش»
حينها احتالل هذا املوق���ع الإ�سرتاتيج ّي
لي�صب���ح مطار دير ال���زور الع�سكري حتت
�سيطرتهم الناريّة املبا��ش�رة ..والأهمّ ،ا ّن
الهجوم «الداع�شي» الأخري ا�ستُبق بعمليّة
«انزال» امريكية يف التا�سع من اجلاري –

اي قبيل ايام قليلة على الهجوم -مبحيط
قرية الكرب بريف دير ال���زّور الغربي ،قال
البنتاغ���ون حينه���ا انها هدف���ت اىل قتل
ر�ؤو����س يف التنظيم ..اال ا ّن حقيقة الإنزال
يف مكان �آخر!
تقاري���ر �صحافيّ���ة ميدانيّ���ة اكّده���ا
موق���ع « اي دبليو دي» الأمل���اينّ ،اكّدت
ا ّن العمليّ���ة هدفت اىل �سح���ب اثنني من
قادة «داع����ش» ،وت�صفي���ة ثالثة �آخرين
موجلني مبلفّ���ات «�أمنيّ���ة» ح�سّ ا�سة ّمت
�سحب جثثهم اي�ضا على منت املروحيّات
م���ع وثائق ترتبط بهم ما يد ّل على �أهميّة
الهدف املق�صود .كما لفتت التقارير ،اىل ا ّن
ع�سكريني امريكي�ي�ن من فرقة الكوماندوز
ينطق���ون بالعربية ،نزلوا بوا�سطة مظالت
و�أقام���وا حواجز عل���ى الطريق بني قرية
الك�ب�ر وحمطّ���ة املي���اه القريب���ة منها،
وطلب���وا من املدنيّ�ي�ن الإبتعاد عن موقع
العمليّة .فيما اكّد �شهود عيان ا ّن حوّامتني
امريكيّت�ي�ن حلّقتا قب���ل الإنزال فوق جبل
كوكب ،على ارتفاع منخف�ض حيث تتمركز
نقط���ة ع�سكرية للجي����ش ال�سوري .ورجّ ح
ين ان تك���ون عمليّة الإنزال
املوق���ع الأملا ّ
تلك ،قد اف�ض���ت اىل تزويد قادة «داع�ش»
مبنظومة ات�ص���االت امريكية متطوّرة على
�شاكل���ة تلك التي ح�ص���ل عليها التنظيم
من �ضبّاط يف وكالة «�سي �آي اي» قبيل
اجتي���اح املو�صل ب�أ�سابي���ع قليلة ،حيث
ك�شف حينها ال�ضاب���ط ال�سابق يف وكالة
اال�ستخبارات اال�ستخبارات الأمريكية جون
كرياكو ،ا ّن الوكالة امّنت هذه املنظومة ل
«داع�ش» عرب ماي���كل فيكرز-وهو الرجل
الذي اجمع���ت �صحف ومواق���ع اخبارية
غربي���ة على ان���ه القائد الفعل��� ّي اخلف ّي
للتنظي���م وحم���رّك قادته عل���ى الأر�ض-
وقد أ�مّنت للتنظي���م تغطية لكامل مدينة
املو�صل عرب م�ساعدة �ضبّاط عراقيني يف
املدينة.

اذن الب�صم���ات الأمريكي���ة وا�ضحة
يف هجوم داع�ش الأخريعلى دير الزور،
واله���دف ال�سيطرة على اج���زاء كبرية
من املنطقة ال�رشقي���ة ال�سورية-والتي
�سرتف����ض الحق���ا اعادته���ا اىل الدولة
ال�سوري���ة -و�ص���وال اىل الإطباق على
احلدود ال�سورية-العراقية لن�سف طريق
الو�صل ب�ي�ن اركان حمور املقاومة .ومل
يكن �صدف���ة ان يُلحق هجوم «داع�ش»
ب «متري���رة» تركيّ���ة فاقع���ة عل���ى
منت مفاو�ض���ات ا�ستانة ،عل���ى ل�سان
نائ���ب رئي�س ال���وزراء الرتك���ي نعمان
كورتوملو����ش الذي اعل���ن بالفم امللآن،
ا ّن انق���رة لن ت�سلّم مدين���ة الباب بعد
ال�سيطرة عليه���ا اىل احلكومة ال�سورية.
ال�س����ؤال كبري حي���ال ما ه���ي القطبة
املخفيّ���ة الت���ي حيك���ت ب�ي�ن ا�شنطن
ومو�سكو ،وبني الأخرية و�أنقرة القت�سام
مواق���ع النف���وذ يف �سورية يف املرحلة
القادمة؟ ولكن ..لدم�شق وطهران وقيادة
حزب اهلل ر�أي �آخر .هذا ما ي�ؤكّده م�صدر
ع�سكري �سوري بارز اكتفى بالإ�شارة اىل
ا ّن مفتاح «الب���اب» يف جعبة دم�شق
ح��ص�را ،امّا لدي���ر الزور وم���ا بعدها،
فهن���اك مفاج�آت مدويّ���ة» قادمة ..لع ّل
اك�ث�ر املتوجّ �سني من ه���ذه املفاج�آت
املرتقب���ة على ال�ساح���ة ال�سورية هي
«ا�رسائي���ل» حي���ث تجُ م���ع تقاريرها
االعالمي���ة و�آخره���ا ملحل���ل ال�ش�ؤون
العربية يف موقع «والال» العربي ،على
ا ّن مفاج����آت دم�شق لن تقت�رص على ما
جهّزته لتحرير ادلب ،،ملحقة مبا ك�شفه
م�صدر فرن�سي ب���ارز مفاده «ا ّن حدثني
ميدانيّ�ي�ن هامّ�ي�ن يف ال�شمال وال�رشق
ال�سوري� ،سيمكّن���ان الأ�سد وحلفائه يف
اعالن النّ�رص ،يف غ�ضون �شهور قليلة».

ماجدة احلاج

ً
حركة األمة تنظم حفال تأبينيًا للشيخ هاشمي رفسنجاني
تكرمي��� ًا حلامل راي���ة فل�سطني نظّمت
حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمي���ة يف لبن���ان احتف���ا ًال ت�أبيني ًا
ل�سماح���ة ال�شي���خ ها�شم���ي رف�سنجاين
(رحمه اهلل) ،ح��ض�ره �شخ�صيات �سيا�سية
وحزبي���ة وممثلون عن ع���دد من البعثات
الدبلوما�سي���ة ،وممثل���ون ع���ن الأحزاب
والقوى وال�شخ�صيات الوطنية والإ�سالمية
الفل�سطينية واللبنانية.
بداي���ة االحتفال كانت مع تالوة �آيات
بينات م���ن القر�آن الكرمي ثم حتدث ممثل
اجله���اد الإ�سالم���ي �أبو عم���اد الرفاعي،
ال���ذي �أكد عل���ى �أن ال�شع���ب الفل�سطيني
ضال فذ�أً م���ن الرجال الكبار الذين
فقد منا� ً
دعموا ن�ض���ال ال�شع���ب الفل�سطيني بكل
ا�شكال الدعم ونحن نعاهد �شيخنا اجلليل
بامل�ض���ي قدم��� ًا يف م�سريتن���ا الن�ضالية
و�ستبق���ى ق�ضيتن���ا هي القد����س والهدف
الأنبل الذي �سنقدم يف �سبيلها الت�ضحيات
�صامدين م�ؤمنني بق�ضيتنا.
و�ألقى كلم���ة جتمع العلماء امل�سلمني

ال�شي���خ خ�رض نور الدين قائال� :أن احلديث
عن الق���ادة تختلف بني قائد و�آخر بحجم
الب�صمات التي تركها هذا القائد ،وال�شيخ
رف�سنج���اين توىل املنا�ص���ب الكثرية منذ
بداي���ة الثورة ولكن ما يعيننا حب ال�شيخ
لفل�سط�ي�ن التي كانت من قلب���ه وع�شقه
لدعم املقاوم���ة يف لبنان وفل�سطني وهذا
حال كل القيادة الإيرانية .لعلمهم �أن هذه
الغ���دة ال�رسطانية هي م�رشوع الإ�ستعمار
اجلديد للغرب يف املنطقة.
والق���ى �أم�ي�ن ع���ام حرك���ة التوحيد
الإ�سالمي ال�شيخ بالل �شعبان كلمة حتدث
فيها عن بداية الثورة الإيرانية ورجاالتها
فال�شيخ رف�سنج���اين كان عنوان التالقي
والعم���ل عل���ى توحيد كل ا�ش���كال القوة
العربية والإ�سالمية ملواجهة الإ�ستعمار.
م���ن جهته ممثل اجلبه���ة ال�شعبية –
القيادة العام���ة �أبو عماد رامز �أكد �إن قدر
�شعب فل�سط�ي�ن �أن يفتق���د ثالثة قامات
كبرية داعم���ة لل�شعب الفل�سطيني .ال�شيخ
عبد النا��ص�ر جربي ,املط���ران كابوجي,

ال�شيخ عبداهلل جربىيلقي كلمته

و�شيخن���ا رف�سنجاين .وبالرغم من ان هذه
الرجاالت م���ن �أماكن خمتلفة فقد جمعت
فل�سطني بينه���م فال�شيخ عبد النا�رص ابن
ب�ي�روت وكبوجي ابن حل���ب التي نف�ضت
عن نف�سها غبار امل�ؤامرة وال�شيخ ها�شمي
رف�سنجاين من �إيران التي قدمت لفل�سطني

كل �أنواع الدع���م والقوة وب���كل �أ�شكالها
للعمل على هزمية امل�رشوع ال�صهيوين.
وختام��� ًا قال نائب �أم�ي�ن عام حركة
الأمة ال�شيخ عبداهلل ج�ب�ري نلتقي اليوم
يف ت�أبني ع���امل �أفنى حيات���ه يف خدمة
الأم���ة الإ�سالمية ،ون��ص�رة ق�ضاياها ،فقد

كان علم��� ًا من �أعالم الأم���ة ،ودعامة من
دعائم وحدتها وعزّها.
و�أ�ضاف :لقد دعت حركة الأمة �سابقاً،
وعلى ر�أ�سه���ا �سماحة ال�شي���خ املجاهد
عبد النا��ص�ر جربي �إىل اعتم���اد ا�سلوب
احلوار مع ال�شعوب ،والعودة �إىل �ساحات
التوا�صل والتفاهم ،لإنهاء الأزمات ،ودرءاً
للقتنة  ،لكننا نفاج أ� دائم ًا با�سقاط منطق
احلوار مل�صلحة منطق الت�صعيد وكل ذلك
على ح�س���اب الق�ضية الفل�سطينية ،م�شريا
�إىل املوقف الإيراين الذي تكرر م�ؤخراً على
ل�سان رئي�س اجلمهورية �سماحة ال�شيخ د.
ح�سن روح���اين ،ووزير اخلارجية د .جواد
ظري���ف ،و�أمني املجل����س القومي الإيراين
عل���ي �شمخ���اين ،لتج���اوز اخلالفات بني
اجلمهورية الإ�سالمي���ة واململكة العربية
ال�سعودي���ة ،فنحن الي���وم �أحوج ما نكون
للوح���دة واال�صطف���اف خل���ف فل�سطني،
لنحم���ل م�س�ؤولياتن���ا جت���اه ق�ضيتن���ا
ومقاومتنا ،فه���و الطريق الوحيد والأق�رص
لتحرير �أر�ضنا وا�ستعادة حقوقنا.
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الغطرسة السعودية ..بين اليمن والبحرين
مع ت�سلُّ���م الإدارة الأمريكية اجلديدة
برئا�س���ة دونال���د ترامب ،تتعمّ���ق �أزمة
النظ���ام ال�سعودي مع تده���ور �أو�ضاعه
ال�سيا�سية وامليدانية ،وكذلك االقت�صادية،
فالو�ضع يف اليمن بلغ حداً خطرياً ،رغم
الربوباغندا الهائلة عن حتقيق انت�صارات
لي�ست �إال وهمية ،يُثبتها الواقع امليداين.
يف الأي���ام الأخ�ي�رة ،مل تفت����أ قوى
العدوان عن ترديد ال�سيطرة على منطقة
باب املن���دب ،و�أن الدخ���ول �إىل �صنعاء
ليتبي �أن كل
�سيج���ري خالل �ساع���ات ،نّ
تلك الأحاديث لي�س���ت �إال حماولة �إيهام
الر�أي العام ب�أن «الن��ص�ر» اقرتب ،و�أن
احلل الذي تريده ال�سعودية �سيتم فر�ضه.
يف الواق���ع ،ح�صل الهج���وم� ،إال �أنه
حتطّ���م كغريه م���ن الهجم���ات ،وقامت
قي���ادات �سيا�سي���ة من �صنع���اء بزيارة
ملواق���ع املدافعني ،م���ا �أ�شع���ر قيادات
�أنها يف ح���رج كبري� ،سيم���ا �أن الهزمية
تزامن���ت مع زيارة املوفد الدويل لرتويج
حل �سع���ودي مت رف�ضه من جانب �أتباع
ال�سعودية مثل من�صور هادي وحكومته،
على �أم���ل حتقيق �شيء م���ا ميدانياً� ،إال
�أن الق���وات البحرية اليمني���ة مل تُرد �أن
يكون لقوى العدوان مرتع ًا بحري ًا يُق�صف
منه املدنيون ،فوجّ هت �إنذاراً �صارم ًا لأي
قطعة بحري���ة ت�ستخدم املمرات الدولية
لق�صف اليمن و�شعب���ه ،الأمر الذي ال بد
�أن ت�أخذه قوى الع���دوان بعني االعتبار،
خ�صو�ص��� ًا �أن هناك جترب���ة ماثلة �أمام
�أعينه���م ،وه���ي املتعلق���ة بال�سفين���ة
احلربية الإماراتي���ة التي اعرتفت الحق ًا
الإمارات ب�أنها ع�سكرية ،وقُتل فيها عدد
من اجلن���ود والبحّ ارة ،بع���د �أن حاولت
�أن توح���ي لأ�سبوع �أنه���ا �سفينة جتارية
و�أ�صيبت ب�صاروخ من «�أن�صار اهلل» ،ويف
هذا املج���ال ،ومنع ًا ال�ستغالل �أي نافذة،

ا�شتعال الو�ضع يف البحرين لن تكون ال�سعودية مبن�أى عنه

�أنذرت البحرية اليمنية ال�سفن التجارية
�إذا مل تعرّف عن نف�سها �أثناء املرور وفق
القوانني املتعارَف عليها دولياً.
ومب���وازاة الهزائ���م املتالحق���ة على
�أر����ض اليم���ن ،رغم التف���اوت الكبري يف
العديد والعتاد والغ���ارات غري املتوقّفة
عل���ى خمتلف �أنحاء اليم���ن ،بد أ� ت�رسيب
معلومات عن حل خمت�صرَ ل�ضمان �إبقاء
ب���اب املندب حت���ت ال�سيط���رة الفعلية
لل�سعودية ،من خالل ا�ستقدام قوة م�رصية
تتمو�ضع هناك ،ما ي�ؤدي �إىل عزل القوات
اليمني���ة الوطني���ة واللج���ان ال�شعبية
املقاتل���ة� ،أي مبعنى نيل م���ا ف�شلوا يف
ال�سيطرة عليه باحلرب ،عرب حل �سيا�سي

الساحتان اليمنية والبحرينية
باتتا أكبر مصدر استنزاف
للسعودية على المستويات
كافة ..السيما االقتصادية

جمت َز�أ ال ميكن قبوله من الطرف الآخر.
ال �ش���ك �أن ال�ساح���ة اليمني���ة باتت
�أكرب م�ص���در ا�ستن���زاف لل�سعودية على
امل�ستويات كاف���ة ،ال�سيم���ا اقت�صادياً،
باعتبار �أن الب�رش الذين يقاتلون اليمنيني
يف غالبيته���م العظمى لي�سوا �سعوديني،
�إال �أن ال�سعودي���ة ترب���ط م�صريها فعلي ًا
بنتائ���ج حربها العدوانية على بلد فقري،
�إذ �إن احلك���م لن يتمكّن من اال�ستمرار �إذا
�أعلن هزميت���ه ،لأن احتمال «الهيجان»
ال�شعب���ي يتزايد ،خ�صو�ص��� ًا مع تعاظُ م
الأزمة االقت�صادي���ة ،وكذلك ف�إن ال�رصاع
العائلي على �أ�شده مع طموحات ويل ويل
العهد حممد بن �سلم���ان باحللول ملك ًا

مكان �أبي���ه ،رابط ًا م�ستقبل���ه ال�سيا�سي
بتحقيق الن�رص املوهوم يف اليمن.
�إن امل����أزق ال�سع���ودي ،و�إن كان
الأعم���ق يف اليمن ،لكن���ه يتمدد بن�شاط
يف البحري���ن؛ تل���ك اجلزي���رة ال�صغرية
التي ميك���ن لتداعيات الو�ض���ع فيها �أن
يع ّم كل م�شيخ���ات اخلليخ ،وجاء �إعدام
ال�شب���ان الثالث���ة بتهم���ة امل�شاركة يف
قت���ل �ضابط �إماراتي واثنني من املرتزقة
الباك�ستانيني ،كان���وا جميع ًا ي�ساهمون
يف قم���ع ال�شع���ب البحرين���ي م�ؤخراً،
ليعك�س ت�صعي���داً انتقامي ًا غري م�سبوق،
�سيما �أن ال�شبان الثالث���ة �أثبت بع�ضهم
�أنه مل يكن موجوداً يف مكان احلادث �إمنا
يف مدر�سته حيث يدر�س ،و�أن االعرتافات
انتُزعت حت���ت التعذيب� ،إال �أن ال�سلطات
بدافع م�شرتك �سعودي � -إماراتي �أقدمت
على الإعدام ،لي�شتعل ال�شارع واملطالبة
ب�إ�سقاط النظام الذي و�صفته املعار�ضة
ب�أن���ه جمرد دمية ،كونه نفّذ رغبة حممد
بن زايد ،الذي توعّد بالث�أر ملقتل ال�ضابط،
ووعد بدفع ملي���ار دوالر لتح�سني مطار
البحري���ن مقابل �إع���دام �أي كان� ،إر�ضاء
للع�شرية التي ينتمي �إليها ال�ضابط.
هن���اك �إجماع على �أن املخاطر تزداد
يف البحري���ن م���ن االنفج���ار� ،سيما مع
دعوة العلماء ال�شعب �إىل التحفّز لتقدمي
الت�ضحيات مع و�صف املرحلة باخلطرية،
وهذا الأمر البد �أن يرف���ع م�ستوى القلق
ل���دى ال�سعودية ،املتيقّنة ب����أن ا�شتعال
الو�ض���ع يف البحرين لن تك���ون مبن�أى
عنه اململكة ،بل �ستكون و�سط عا�صفته،
خ�صو�ص ًا �أي�ض ًا مع تنامي الفقر يف البالد،
الأمر ال���ذي دف���ع الأمم املتحدة لو�صف
الفقر يف ال�سعودية ب�أنه «�صادم».

يون�س عودة

هل ينحصر الخالف بين مصر والسعودية في «تيران» و«صنافير»؟
ازدات العالقات امل�رصية  -ال�سعودية �سوءاً
بع���د كالم الرئي�س عبد الفت���اح ال�سي�سي عن
التدخُّ ���ل الع�سكري يف �سوري���ة لدعم النظام،
واحلديث ع���ن �إر�سال جمموعة م���ن ال�ضباط
�إىل قاع���دة حماة اجلوية واخلرباء الع�سكريني
لدرا�سة الو�ضع امليداين فيها ،والذي تزامن مع
النفي الر�سمي له ،والت�صويت يف جمل�س الأمن
مل�صلحة �سورية.
ظنّت ال�سعودية �أنها ،من خالل الدعم املادي
مل�رص الت���ي تعي�ش �أزم���ة اقت�صادية وبطالة
عالية وفق���ر مدقع ،واال�ستثم���ار يف م�شاريع
بنيوية يف م�رص ،ت�ستطيع �أن تتحكّم بقراراتها
على امل�ستوى القومي والوطني ،لأنها مل تقف
عن���د تاريخ م�رص وح�ضارتها ،و�أن العالقة مع
ال���دول ذات التاري���خ العري���ق ال تُبنى �إال من
خالل الر�ؤى اال�سرتاتيجية وامل�صالح القومية.
حاول���ت م�رص �إر�ض���اء ال�سعودية والتقرُّب
منها على قاعدة حاجتها االقت�صادية ،فتنازلت
عن جزيرتي ت�ي�ران و�صنافري كـ«هدية» لها،
لأن امللك �سليمان بن عبد العزيز ربط زيارته
مل�رص يف �شهر ني�س���ان املا�ضي بالتنازل عن
اجلزيرتني ،فتنازلت احلكومة امل�رصية عنهما

مل�صلحة ال�سعودية ،مبوج���ب اتفاقية ثنائية
ورفعته���ا احلكوم���ة �إىل الربمل���ان امل��ص�ري
للم�صادقة عليها.
�أبطل���ت حمكم���ة الق�ض���اء امل��ص�ري هذه
االتفاقي���ة لأنها مل تقدّم م���ا يثبت �أن هاتني
اجلزيرتني �سعوديتني ،فتقدمت احلكومة بطلب
الطعن �إىل املحكمة الإدارية العليا ،التي ردّته
و�أ�ص���درت حكمها ب�سيادة م��ص�ر على تلكما
اجلزيرتني ،وج���اء الت�أييد ال�شعب���ي الوا�سع
لهذا احلك���م ومعه بد أ� اجل���دل القانوين حول
كلمة الف�ص���ل يف مو�ض���وع اجلزيرتني ،فقال
«ائتالف دعم م�رص» ،وهو �أكرب كتلة برملانية،
�إن الربمل���ان ه���و �صاحب الكلم���ة الف�صل يف
االتفاقية وتر�سيم احل���دود البحرية ،وبح�سب
كالم مع�صوم م���رزوق؛ �سفري �سابق ،ف�إن الفقه
الدويل قد �أنهى هذا الأمر منذ �سنوات ،ود�ستور
م�رص يف العام  2014قال كلمته ب�أنه ال توجد
�سلطة يف م�رص له���ا احلق يف تقرير ال�سيادة،
�إمنا ال�سيادة لل�شعب ال���ذي فوّ�ض احلكومات
للإدارة فقط ولي�س للتنازل عن الأر�ض ،وهناك
م���ن يقول �إن من ح���ق ال�سعودية �أن تلج أ� �إىل
التحكيم الدويل ،ور�أي �آخر يرى �أن طرح م�شكلة

اجلزيرت�ي�ن للتحكي���م يتطل���ب موافقة كلتي
الدولتني.
الت�صعي���د ال�سيا�سي ح���ول اجلزيرتني جاء
يف �سي���اق ت�أزم العالقات ب�ي�ن الدولتني ،رغم
حماولة الإم���ارات التقري���ب بينهما من خالل
اللق���اء الرئا�سي على هام�ش العيد الوطني يف
الإم���ارات ،والذي ف�شل ،لأن طريق���ة ال�سعودية
يف معاجلتها مللف العالقات مع م�رص مل يكن
ناجحاً ،ب�سبب اال�شرتاطات امل�سبَقة ،ومنها طلب
الأمري حممد بن �سلم���ان �إقالة وزير اخلارجية
�سامل �شكري ،وتنفيذ اتفاقية اجلزيرتني.
حاول �أ�صح���اب امل�رشوع الآخ���ر املمانع
واملناه�ض للم�رشوع الأمريكي « -الإ�رسائيلي»
الداعي لتق�سيم املنطق���ة �أن يتقرب من م�رص،
ف�إيران ورغم ال�ضغط ال�سعودي على م�رص من
�أجل عدم االنفتاح عليها ،مل تتوقف حماوالتها
من التق���رب ،والتي بد�أت تلقى �صدى �إيجابياً،
خ�صو�ص ًا �أنه���ا تنظر �إىل العالقة مع م�رص من
منظور ا�سرتاتيجي ،وهذا ما عبرّ عنه املتحدث
با�سم اخلارجية الإيرانية بهرام قا�سمي ،م�ؤكداً
�أن م��ص�ر دولة هام���ة ذات مكانة خا�صة يف
العامل الإ�سالم���ي ،وب�إمكانها ت�أدية دور م�ؤثر

وكبري ،م�ش�ي�راً �إىل �أنه من املمكن التعاون مع
م��ص�ر يف الكثري من ق�ضاي���ا املنطقة ،وكذلك
دخول رو�سي���ا على خط التع���اون الع�سكري
واالقت�ص���ادي وال�سيا�س���ي ،و�أخ�ي�راً دعوتها
م��ص�ر للم�شاركة يف م�ؤمتر �أ�ستانا حلل الأزمة
ال�سورية ،ملا لهذه الدعوة من تعزيز لدور م�رص
القومي والعربي و�إ�ضعاف للدور ال�سعودي.
امل�شكلة بني م�رص وال�سعودية ،ح�سب كالم
الرئي�س ال�سي�سي« ،لي�ست يف اجلزيرتني»� ،إمنا
يف التدخُّ ل يف �ش�ؤون ال���دول الأخرى ورعاية
الفك���ر الوهابي التكفريي ،الذي �سي�أخذ منطقة
ال�رشق الأو�س���ط �إىل املجهول ،وما يحدث يف
م�رص بع�ضه من �إرها�صات هذا الفكر التكفريي.
فهل ال�سعودية م�ستعدة ملراجعة ح�ساباتها
مع م�رص والدول العربية ال�شقيقة؟ وهل لديها
اجلر�أة لالعرتاف ب�أخطائها واملبادرة �إىل وقف
احلروب يف �سورية واليمن والعراق ..واجللو�س
�إىل طاول���ة التفاو����ض للذه���اب �إىل ت�سوية
م�رشفة تكفّر بها ع���ن �سيئات ما م�ضى؟ وهل
هي حا�رضة ملحاربة الإرهاب التكفريي؟

هاين قا�سم

www.athabat.net

( العدد  )433اجلمعة  27 -كانون الثاين 2017 -

7

هل بدأ الحوار السعودي – اإليراني؟
حمل الأ�سبوع املا�ضي ر�سائل �إيرانية
باجلملة باجتاه ال�سعودية ،حيث توزّعت
الر�سائل من م�س�ؤولني �أمنيني و�سيا�سيني؛
من الرئي����س روحاين �إىل وزير اخلارجية
�إىل رئي�س املجل�س الأعلى للأمن القومي،
وكلها ر�سائل �إيجابية باجتاه ال�سعودية،
مع تذك�ي�ر مبطَّ ن يختبئ ب�ي�ن الكلمات
ب�أن ه���ذا احلوار من منطلق القوة و�سعي ًا
للوح���دة الإ�سالمية ،ولي����س من منطلق
ال�ضع���ف والهزمية �أو ا�ستدع���اء للفتنة
املذهبي���ة ،وقد ظهر ذل���ك يف كالم علي
�شمخاين عندما �أعل���ن �أن «�إيران ت�ساعد
يف من���ع �سقوط النظ���ام ال�سعودي» ،ما
يعني �أنها قادرة على �إ�سقاطه� ،أو متتلك
بع�ض و�سائ���ل امل�ساهِ م���ة يف �إ�سقاطه،
وكذل���ك عندما ق���ال �إن «�إ�سقاط النظام
ال�سع���ودي �سيجعل الإره���اب املتطرف
يفلت من عقاله» ،وك�أنه يحمّل ال�سعودية
م�س�ؤولية قيادة هذا الإرهاب.
الر�سائ���ل الإيراني���ة كان���ت رداً على
مبادرة �سعودية بعنوان عام دون الت�أكُّد
م���ن تفا�صيلها �أو خواتيمه���ا الإيجابية؛
تتعلق برغبة �سعودي���ة لعودة احلجاج
الإيراني�ي�ن هذا العام ،بعد مقاطعة �إيران
للحج على �أثر جمزرة مكة املكرّمة ،والتي
ذه���ب �ضحيتها مئات احلجاج الإيرانيني
وغريه���م ،وت�سهي ًال للو�ساط���ة الكويتية
ب�ي�ن ال�سعودي���ة و�إي���ران ،خ�صو�ص ًا �أن
جمل�س التعاون اخلليجي ال يعادي �إيران
باملعطى احلقيقي ،حيث �إن �سلطنة عمان
والكوي���ت وقطر يقيم���ون عالقات طيبة
م���ع �إيران ،والإم���ارات حتكمها امل�صالح
التجاري���ة امل�شرتكة مع �إي���ران ،وتتفق
معها على حالة «امل�ساكنة» ال�سيا�سية
والإعالمية ،وال يبقى من جمل�س التعاون
اخلليج���ي �س���وى ال�سعودي���ة وابنته���ا
بالتبني البحرين.
�إن �إعالن وزي���ر اخلارجية الإيراين د.
حممد ج���واد ظريف عن التعاون الإيراين
 -ال�سع���ودي يف الت�سوي���ة اللبناني���ة؛

احلوار الإيراين  -ال�سعودي �ضرورة لإطفاء اخلالف املذهبي يف العامل الإ�سالمي

من انتخاب رئي����س للجمهورية ورئي�س
احلكومة ،وعدم النف���ي ال�سعودي وكذلك
اللبناين الر�سمي وال�سيا�سي ي�ؤكدان هذا
التعاون ،ويُظه���ر منوذج ًا جتريبي ًا ميكن
تعميمه على دول املنطقة ،حيث ي�شرتك
الطرفان الإي���راين وال�سعودي يف امليدان
ال�سوري واليمن���ي والعراقي والبحريني
والداخ���ل ال�سعودي ،مم���ا يجعلهما �أكرث
طرف�ي�ن �إقليمي�ي�ن ميك���ن لنزاعهم���ا �أو
اتفاقهم���ا الت�أثري عل���ى املنطقة �سلب ًا �أو
�إيجاباً.
�إن �إ�سن���اد رئا�س���ة وف���د املعار�ضة
ال�سوري���ة يف الأ�ستان���ة ملحمد علو�ش؛
ممث���ل «جي����ش الإ�س�ل�ام» التاب���ع
لل�سعودي���ة ،ميثل ر�سال���ة �إيجابية من
رو�سيا و�إيران ،حيث بدا تقا�سم املعار�ضة
ال�سورية امل�شارك���ة يف املفاو�ضات بني

الحوار اإليراني  -السعودي
حاجة مُ لحّ ة للطرفين..
خصوصًا في مرحلة التسويات
السياسية في المنطقة

تركي���ا ال�سعودي���ة ،فالرعاي���ة �أُعطيت
لرتكيا ،واملفاو�ض���ات املبا�رشة �أُعطيت
لل�سعودي���ة ،لت�أ�سي����س �رشاكة �سعودية
 تركي���ة يف �سوري���ة ،تُ�ستبع���د منهاقطر ،التي حت���اول تثبيت ح�ضورها عرب

تجمع العلماء
المسلمين يزور
السفير علي
زار وف���د م���ن جتم���ع العلماء
امل�سلمني ،برئا�س���ة رئي�س الهيئة
الإدارية ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل،
ال�سفري ال�س���وري يف لبنان د .علي ال�سفري ال�سوري علي عبد الكرمي علي م�ستقب ًال ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل على ر�أ�س وفد التجمع
عبد الكرمي علي ،ودار احلديث حول
الت���ي يقوم بها العدو ال�صهيوين داخل �أرا�ضي فل�سطني،
�آخ���ر م�ستجدات الو�ض���ع ال�سوري
ومفاو�ضات الأ�ستانة ،التي يجب �أن يكون امل�آل النهائي ومنها هدم البي���وت و�إزالة امل���دن يف بع�ض الأحيان،
لها وق���ف احلرب ووقف �إطالق النار يف �سورية ،و�إيجاد و�س���ط �صمت عربي مريب ،بل �أكرث من ذلك؛ جند �أن �أحد
حلول تقت�ض���ي �أن جتل�س جميع الأطراف ال�سورية على �أم���راء الأ�رسة احلاكمة يف ال�سعودي���ة يقف مفتخراً �إىل
الطاولة البتداع حل �سيا�سيٍ يبني �سورية احلديثة كما جان���ب ت�سيبي ليفني ،وهذا م���ا ميكن �أن ي�شكل و�صمة
عار يف تاريخ هذه الأ�رسة».
تريدها الدولة وكما يريدها ال�شعب ال�سوري.
كما تطرّق احلديث �إىل الواقع الذي تعي�شه البحرين،
كما مت الت�أكيد على �أن «الق�ضية الفل�سطينية يجب
�أن تبقى هي الق�ضية املركزية للأمة ،ويجب العودة �إىل و«الأذى ال���ذي يتعر�ض له هذا ال�شعب املظلوم الذي ال
القيام بواجبنا جتاه هذه الق�ضية من خالل �إعداد العدة يطالب �س���وى بحريته وا�ستقالله وم�شاركته يف احلياة
لتحرير فل�سط�ي�ن كل فل�سطني ،خ�صو�ص ًا مع الإجراءات ال�سيا�سية ،و�أن يكون له احلق يف تقرير امل�صري».

دعم «الإخ���وان امل�سلمني» يف �سورية،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض املنظمات التكفريية
املتطرّفة.
احل���وار الإي���راين  -ال�سعودي حاجة
مُ لحّ ة لكال الطرفني يف مرحلة الت�سويات
ال�سيا�سية يف املنطق���ة ،والنزاع بينهما
�سيك���ون ل�صالح تركيا �إقليمياً ،ول�صالح
�أم�ي�ركا ورو�سيا دولياً ،وهذا ما يدفعهما
للتنازالت املتبادَل���ة ،حلفظ م�صاحلهما
وم�صالح حلفائهما يف املنطقة ،ي�ضاف
�إىل ذلك �أن �إي���ران وال�سعودية تتحمالن
وزر الكلفة املالية للحروب يف املنطقة؛
بدع���م احللف���اء ،وقد �أ�صيبت���ا بخ�سائر
مادية فادحة ب���د�أت تظهر يف ال�ساحات
الداخلي���ة لهم���ا ،ويت�أثر به���ا ال�شعبان
ال�سعودي والإي���راين ،مما يُرهق الأنظمة
احلاكمة يف البلدين.

¡ ال�شيخ ماهر حم���ود؛ رئي�س االحتاد العاملي
لعلم���اء املقاومة ،دان العملي���ة الإرهابية التي
كان ُين���وى القيام بها يف احلم���را ،والفكر الذي
�أنتج وينتج مثل هذه الأعمال الإجرامية ،مطالب ًا
جميع الق���وى ال�سيا�سية بالكف ع���ن الت�شكيك
بالقوى الأمنية وبالق�ضاء الع�سكري الذي يتابع
ملفات الإرهاب بكل جدية واحرتاف ومو�ضوعية،
داعي ًا �إىل الكف عن تك���رار "الأكذوبة ال�سمجة"
التي تتح���دث عن فريق ثال���ث يف معركة عربا
 23حزي���ران  ،2013والبحث ع���ن مربرات وذرائع
واهية جلرائم �أحمد الأ�سري.
¡ النائب ال�سابق في�ص���ل الداوود؛ الأمني العام
حلركة الن�ضال اللبناين العربي� ،أ�شاد بالإجنازات
املتتابع���ة الت���ي حتققه���ا الق���وى الع�سكرية
والأمنية ،و�آخرها �إحباط عملية الحد الإرهابيني
يف �شارع احلمراء ،داعي��� ًا املواطنني لأن يكونوا
�إىل جان���ب امل�ؤ�س�سات الأمنية ،واحلكومة �إىل �أن
ت�ستثمر يف الأمن ،كما اقرتح الرئي�س نبيه بري.

احل���وار ال�سع���ودي  -الإيراين يطفئ
�أو يخف���ف من الفتن���ة املذهبية الكربى
بني ال�سُّ نة وال�شيع���ة ،ويحا�رص متددها
وعوملته���ا ،وينق���ذ الإ�سالم م���ن حالة
التفج�ي�ر الداخل���ي والت�ش���وّه الفك���ري
والفقه���ي الذي يُظه���ره يف اخلارج على
�أنه دين الإرهاب والعنف والتوح�ش الذي
�صنعته اجلماع���ات التكفريية ،خ�صو�ص ًا
«داع�ش» ،الت���ي مل متار�س «القاعدة»
هذا امل�ستوى من التوحّ �ش الهمجي.
�إن العمل ال�سيا�س���ي والفكري لإيران
وال�سعودي���ة ومن يتحال���ف معهما من
املنظم���ات والأح���زاب يج���ب �أن يوقف
ال�شع���ارات واخلطاب���ات ال�سيا�سي���ة
والعقائدية املت�شنج���ة ،لن�رصة الإ�سالم
ون��ش�ره وحمايت���ه ،ف����إذا كانت جتربة
الدع���وة للإ�سالم وحمايته وفق منهجية
«القاعدة» و«داع�ش» و�أخواتهما ،والتي
�أرهق���ت الإ�سالم وامل�سلم�ي�ن و�أوطانهم،
خ�صو�ص ًا بعد ف�ش���ل التجربة منذ حرب
�أفغان�ست���ان ث���م العراق ثم م���ا �سمي
«الربي���ع العرب���ي» ،ف�إن م���ن الواجب
عل���ى كل الأطراف الت���ي تو�صف نف�سها
بالإ�سالمية ،م���ع كل الألقاب املتنوعة،
البدء ب�إع���ادة قراءة نقدي���ة لت�صحيح
امل�س���ار ،حلفظ م���ا تبقّى م���ن الإ�سالم
و�أهل���ه ،خ�صو�ص��� ًا �أن الأع���داء كثريون،
واالخرتاق الفكري امل�شوَّه للإ�سالم ينمو
ويكرب ،حتى ي���كاد ي�صبح بدي ًال للإ�سالم
القر�آين الأ�صي���ل الذي ب�شرّ به ر�سول اهلل
خ���امت الأنبياء حممد (�صل���ى اهلل عليه
و�آله و�سلم).
�إن احل���وار الإ�سالم���ي  -الإ�سالم���ي
يوفّر عل���ى امل�سلم�ي�ن والآخرين �سيو ًال
من الدماء ،والكثري م���ن اخلراب ،وميكن
�أن يرممّ اجل���راح ويبني ما تهدّم ،وندعو
اهلل �سبحانه �أن يوفّق من ي�سعى للحوار،
حلقن الدماء.

د .ن�سيب حطيط

¡ احلاج عمر غن���دور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي
الوح���دوي ،ر�أى يف قرار نقل ال�سفارة الأمريكية
من ت���ل �أبيب �إىل القد�س املحتلة ،تخطي ًا لقرار
جمل�س الأمن واحلق���وق العربية يف فل�سطني،
رغم اعرتاف الأمم املتح���دة بالقد�س ال�رشقية
ك�أر����ض حمتل���ة وتخ�ض���ع ملعاه���دة جنيف
الرابعة ،واعترب توقيع ترامب على نقل �سفارته
�إىل القد�س ا�ستم���راراً لدعم «�إ�رسائيل» كحالة
ا�ستثنائي���ة تتف���وق على م�صلح���ة الواليات
املتحدة.
¡ ال�شيخ ماهر عبد الرزاق؛ رئي�س حركة الإ�صالح
والوحدة� ،أ�ش���اد بالعملية الأمني���ة اال�ستباقية
التي نفذه���ا رجال خمابرات اجلي����ش اللبناين
بالتن�سي���ق م���ع ف���رع املعلوم���ات يف �إحباط
العملي���ة االنتحارية ،والت���ي كادت �أن تقع يف
�شارع احلمراء يف بريوت ،مبارك ًا اجلهود الأمنية
وتعاونه���ا يف حماية اللبناني�ي�ن ،خ�صو�ص ًا �أن
الإرهاب يعمل لفتح �أي ثغرة ويط ّور �إرهابه.
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«حكاية حرب» ..لثريا عاصي
«حكاية ح���رب» ..كتاب جديد
للزميلة ثريا عا�صي� ،صدر عن «دار
�أبعاد» ،ت�ضمّن �سل�سلة من املقاالت
الت���ي تتحدث عن احل���رب الكونية
عل���ى �سوري���ة من���ذ  2011وحتى
.2016
ب�أ�سلوبها الأنيق وال�شيّق ت�ضع
ثريا عا�صي ملح احلقيقة على جرج
امل�ؤامرة الكربى التي ت�ستهدف «قلب
العروبة الناب�ض» ،فعلى مدى نحو
 220مق���ا ًال ت�ضمّنها الكتاب ،نغو�ص
مع الزميل���ة ثريا يف حتليل وا�ضح
ال لب�س في���ه؛ بانحيازها �إىل الدولة
الوطني���ة ال�سورية لي����س باملعنى
االيديلوج���ي واحلزبي� ،إمنا مبفهوم
وطن���ي لبناين عميق ،وبروح قومية
مفعَ مة بالع���زة والإرادة احلرة ،ذلك
لأن �سورية هي القلعة الوحيدة يف

هذا الزم���ن الرديء ،الت���ي ما تزال
حتمل بو�صلة احلقيقة الفل�سطينية،
والع���دو «الإ�رسائيل���ي» هو العدو
املطلَق للأمة والإن�سان العربي ،يف
وقت يزح���ف �أع���راب كاز ومن هبّ
ودبّ  ،مبا فيهم تلك «املعار�ضات»
واجلماع���ات الإرهابية ،نحو الكيان
املغت�صب.
يف كتاب «حكاية حرب» ،كانت
ثريا عا�صي وا�ضحة منذ البداية ،فلم
تهادن حتالف املعار�ضات املختلفة
واملتنوعة ،وال رعاتها وداعميها� ،إذ
ال ي�ستقيم معار����ض «دميقراطي»
يقي���م يف فنادق الغ���رب وتركيا �أو
يف �أي م���كان ،ويتلقى املال والدعم
م���ن كل فج عميق ،مع نازح �سورية
يقت���ات الف�ض�ل�ات ،ويلتح���ف مع
�أطفاله ال�سماء.

و�إذا كان منذ البداية وا�ضح �أن
امل�ؤامرة على �سورية كبرية ووا�سعة
ومتعددة الأط���راف ،لكنها مل تذهب

الكاتبة ثريا عا�صي توقع للزميل �أحمد زين الدين

ومذهبي..
الحب

«ومذهب���ي ..احلب» ديوان م���ن احلجم ال�صغ�ي�ر لل�شاعرة
والكاتبة يا�سمني �سوبرة� ،ص���ادر عن دار «بي�سان» ،تلملم فيه
قلقه���ا و�سعادتها ،فرحه���ا وحزنها ،الذي ه���و واقع وحياة كل
النا�س ،وجتوب بنا يف ف�ضاءات من الأمل والورد:
كفى احلياة ل ّف ًا ودوران ًا
كفى احلياة لغزاً و�أ�رساراً
كفى العمر �أ�ساطري و�أوهام ًا
كفى ..كفى الوقت حياة
�إنها �ص���ورة �شعرية من «جي�سي �سوب���رة» ،حتاول فيه �أن
ت�ؤك���د �أن يف العمر �أو يف احلياة ،ما ي�ستحق �أن نعي�ش من �أجله
�أو نفرح له.
يا�سم�ي�ن التي مللمت يف ديوانها ق�صائ���د ون�صو�صاً ،ترتفع
بالعالقة الإن�سانية فرتى:
«�أن احلب ال يتعاطى الذل
ال يعرف اال�ستعباد
ال يعرف ال�شك وعدم الأمانة»
وثمة خال�صة تنتهي بها ال�شاعرة:
ليت العامل يحب احلياة كما �أحب
ليت العامل يحيا احلب كما �أحيا
وليت العامل يع�شق القلب كما �أع�شق
�إنها دعوة ليت�صالح الإن�سان مع نف�سه ،وليكون جديراً بعمره.

بحما�سة بع�ض «املحللني الكبار»
�إىل �أن احل���رب الكوني���ة عل���ى�أول
حا�رضة �إن�سانية يف تاريخ الب�رشية
على و�شك االنتهاء� ،أو مل حتدد كما
البع����ض من «حمللي» املزايدة يف
حب �سورية� ،أن �سنة كذا �أو كذا تكون
امل�ؤامرة قد حُ طِّ مت و�أُجه�ضت.
ثري���ا عا�ص���ي ،مبتابعته���ا
امل�ستمرة لكل التطورات على �شتى
امل�ستوي���ات املحلي���ة والإقليمية
والعربية والدولي���ة ،كانت وا�ضحة
ب�أن امل�ؤامرة الإمربيالية الكونية -
الرجعية  -ال�صهيونية على �سورية
كب�ي�رة ووا�سعة ال ميك���ن حتديدها
بزم���ن ومب�ساح���ة ،وكان���ت داعية
لأو�سع م�شاركة قومية ووطنية ،وكل
على ح�سب ا�ستطاعته للم�شاركة يف
مواجهة احل���رب العدوانية الكربى
الت���ي تُ�شَ ّن عل���ى �سوري���ة ،وبهذا
كانت منح���ازة �إىل حلف املقاومة
واملمانع���ة ،ولكل جه���د ي�صب يف
االنخراط يف هزمية امل�ؤامرة الكربى
التي ال ت�ستهدف دم�شق وحدها ،بل
كل احلا��ض�ر وامل�ستقب���ل والتاريخ
العربي.
ورمب���ا يف مقدم���ة الدكت���ور

على حافة
قلب

ح�سن حم���ادة بع�ض م���ن و�ضوح
ال�صورة حيث يق���ول« :حني تكتمل
معادل���ة الر�أي والتحلي���ل والتوقع
تتك���ون البو�صلة ال�صحيحة التي ال
تخطىء� ،إال ا�ستثناء ،وهذا �رسّ جناح
افتتاحات الكاتب���ة الراقية ال�سيدة
ثري���ا عا�صي ،فال تهت���ز حتليالتها
على �إيقاع خرب م���ن هنا وت�رصيح
من هناك وكذبة من هنالك»..
كتاب���ات ال�سي���دة ثريا عا�صي
مل ت�سجّ ���ل �أي زلة يف تناولها لهذه
الأم���ور ،ومل ترتك���ب خط��� أ� واحداً
ف�ص���ورة امل��ش�روع اال�ستعم���اري
وا�ضح���ة املعامل يف ذهنها ،كما يف
موقفه���ا العلماين امل���دين ال�رصيح
من املعتق�ل�ات املذهبية يف لبنان،
ودورها الهدام اال�ستعماري.
�إنه���ا ،باخت�ص���ار ،كتاب���ات
منا�ضلة دميقراطية �صادقة ،مثابرة
على ك�شف الزيف والنفاق الغربيني
يف ه���ذا امل�ضمار ،ال تقيم �أي اعتبار
ملعيار الربح واخل�س���ارة ،بل تقول
كلمتها ومت�شي بثقة يف النف�س ،ومن
ميزاتها يف هذا املجال حر�صها على
التهذيب حتى يف �أق�سى االنتقادات
التي ت�صدر عنها ،وما �أكرث انتقاداتها
الالذعة للواقع املذ ّل لكرامة الإن�سان
وحلرّا�س هذا الواقع يف ظل التفرقة
العن�رصية القائمة يف لبنان ،والذي
حتر�ص املجموع���ة امل�ستفيدة منه
على حمايته برمو�ش الأعني ،وعند
ال�رضورة باحلديد والنار».
�أخ�ي�راً ،فق���د وقّع���ت الزميلة
ثري���ا ع�ص���اي كتابه���ا اجلديد يف
ق��ص�ر الأوني�سكو ،بح�ض���ور حا�شد
ل�شخ�صي���ات �سيا�سي���ة وفكري���ة
وثقافي���ة و�إعالمي���ة واجتماعي���ة،
وت�ضمّن حف���ل التوقي���ع ندوة عن
الكتاب وفيلم��� ًا وثائقي ًا عن النزوح
ال�سورية.

«عل���ى حافة قل���ب» ..عن���وان دي���وان لل�شاعرة
الفل�سطينية ال�شابة �سجى حممد ،الذي تكفلت «جمعية
حوا����س» ب�إخراج���ه �إىل الوجود وجعل���ه يف متناول
الق���رّاء ،وكان متوقع��� ًا �أن حت��ض�ر �سج���ى �إىل بريوت
لتوقيع���ه ،لكن حي���ل دون خروجها من غ���زة ،فتولّت
«حوا�س» �إقامة احتف���ال له يف مركزها يف بئر العبد
يف ال�ضاحي���ة اجلنوبية ،تلت خالل���ه ال�شاعرة ر�سالة
ب�صوتها �إىل احل�ض���ور ،لت�ؤكد �أن ق�ضية �شعبها �ستبقى
حية وموجودة يف �ضمري كل الأحرار يف هذا الكون.
«من خبايا القل���وب» �أكدت ال�شاع���رة ال�شابة �أن
«احلب والدة» و»ع�شق ماطر»..
يف دي���وان �سجى حممد عت���اب وهجاء ،ومدينة قد
تكون غزتها ع�شقها ..وفيه م�صارحة على �ضفاف القلب
وربيع على امتداد الر�ؤى وم�سافات من ال�شوق ،وحتيات
�إىل عا�شق �شهادة.
فيه ع�شق و�أمل و�إح�صاءات بلون الع�شق..
ثم���ة كلمة �أخرية على هام����ش �صدور «على حافة
قلب» ،وه���ي توجيه حتية �إىل «جمعية حوا�س» التي
ت�أخ���ذ على عاتقها �إبراز املواه���ب ال�شابة يف خمتلف
�أن���واع الإبداع� ،سواء كان �شعراً� ،أو ت�شكي ًال بكل �أنواعه،
�أو رواية..
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وفد من حركة الجهاد اإلسالمي زار حركة األمة:

اقتحام «أم الحيران» جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدو الصهيوني
ا�ستقب���ل نائب الأمني الع���ام لـ«�صحرك���ة الأمة» �سماحة
ال�شيخ عبد اهلل جربي ،مع وفد من «احلركة» ،ممثل حركة اجلهاد
الإ�سالمي يف لبنان �أبو عم���اد الرفاعي يرافقه القيادي �أبو و�سام
من���ور ،يف مركز «حرك���ة الأمة» الرئي�سي بب�ي�روت ،حيث قدموا
العزاء لقي���ادة احلركة وعائلة ال�شيخ برحي���ل العالمة املجاهد
ال�شي���خ عبد النا�رص ج�ب�ري (رحمه اهلل) ،ال���ذي كان حام ًال لواء
الدف���اع عن القد����س وفل�سطني ،ومل يرتك منا�سب���ة �إالّ وذكّر فيها
مب�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني ،وبالغطر�سة ال�صهيونية.
بدوره جدّد ال�شيخ عبد اهلل جربي ت�أكيده �أن كافة امل�ؤ�س�سات
الديني���ة والرتبوية والإعالمية� ،ستبق���ى على نهج ال�شيخ الراحل

(ر�ض���وان اهلل عليه)؛ يف خدمة ق�ضاي���ا الأمة ،رافع ًة لواء اخلطاب
املتزن القائم على القيم الإن�سانية والوطنية.
وا�ستنكر املجتمعون جرائم العدو ال�صهيوين املتوا�صلة بحق
ال�شع���ب الفل�سطيني ،والتي كان �آخره���ا اقتحام قرية �أم احلريان
يف النق���ب املحت���ل ،م�ؤكدين �أن عملية ه���دم املنازل والقرى يف
النقب املحتل وقرية �أم احلريان وعمليات القتل يف قلنديا جرائم
جديدة ت�ض���اف �إىل �سجل العدو ال�صهيوين بح���ق الأمة العربية
والإ�سالمي���ة عموماً ،وال�شعب الفل�سطين���ي خ�صو�صاً ،الذي يقاوم
ب�ص���دره العاري كل حماوالت تغيري الطاب���ع الدميغرايف وطم�س
الهوية الفل�سطينية ،و�سط ال�صمت العربي والإ�سالمي املريب.

وفد من الحزب السوري القومي زار حركة األمة:

انتحاري «الحمرا» مؤشر كبير إلى أن لبنان ما زال في دائرة الخطر

وفد من احلزب القومي زار حركة الأمة

ا�ستقبل نائب الأمني العام حلرك���ة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي
وقيادة «احلركة» ،وفداً من احل���زب ال�سوري القومي االجتماعي� ،ض ّم
عميد الإعالم معن حمية ،والعميدين وائل ح�سنية ود .زهري فيا�ض ،يف
مركز حركة الأمة الرئي�سي ببريوت ،حيث قدموا العزاء برحيل العالمة
املجاه���د ال�شيخ عب���د النا��ص�ر جربي (رحم���ه اهلل) ،منوّهني بدوره
الوحدوي والن�ضايل من �أجل وحدة الأمة.
م���ن جانبه ،رحّ ب ال�شيخ جربي بالوف���د الزائر ،م�ؤكداً على عمق
العالقة بني حركة الأمة واحل���زب ال�سوري القومي االجتماعي ،وكافة
الإخوة املتم�سّ كني بخيار املقاومة �ضد العدو ال�صهيوين والتكفريي.
كما ن���وّه املجتمعون بالعملي���ة الأمنية الت���ي نفّذتها قوة من
مديرية املخابرات يف اجلي�ش اللبناين ،بالتن�سيق مع فرع املعلومات

وفد من حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون يزور حركة األمة:

ترامب قد يلجأ إلى التصعيد الخارجي..
ومنطقتنا هي األكثر قابلية للهجمة األميركية

يف ق���وى الأمن الداخلي ،والت���ي أ�دّت �إىل توقيف االنتحاري يف �شارع
احلم���را بب�ي�روت ،الفتني �إىل �أن ما ح�صل ي�ؤك���د �أن لبنان ما يزال يف
دائرة اال�ستهداف ،خ�صو�ص ًا �أن املعلومات الأولية حول التحقيق ذكرت
�أن الإرهاب���ي غري نادم على ما حاول القيام به ،ما يُ�شعر بخطر الفكر
الإجرامي ال���ذي غُ ر�س يف �أذهان بع�ض ال�شب���اب امل�ضلّلني من جهة،
ويوجب متا�سك اجلمي���ع حول املعادلة الذهبي���ة «اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة» من جهة ثانية.
وطالب املجتمعون بو�ضع قانون انتخاب ع�رصي وحديث يحفظ
�صحة متثيل كل البنانيني على �أ�س�س وطنية �سليمة ،وهذا ال يتوافر �إال
بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق الن�سبية.

جبري زائرًا لحود :االنتصارات السورية
ُ
ّ
ستبدد األحالم «اإلسرائيلية»

وفد من حركة النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون يزور حركة الأمة

ا�ستقبل نائ���ب الأمني العام حلركة الأمة ال�شيخ
عبد اهلل ج�ب�ري ،وقيادة «احلرك���ة» ،وفداً من حركة
النا�رصي�ي�ن امل�ستقلني  -املرابط���ون ،برئا�سة �أمني
الهيئ���ة القيادية العميد م�صطف���ى حمدان ،يف مركز
حركة الأمة الرئي�س���ي  -بريوت ،حيث مت عر�ض �آخر
التطورات على ال�ساحتني املحلية والإقليمية.
يف م�ستهل االجتماع قدّمت قيادة «املرابطون»
العزاء لقيادة «حركة الأمة» برحيل العالمة املجاهد
�سماحة ال�شي���خ عبد النا�رص جربي (رحمه اهلل) ،الذي
نذر عمره يف خدمة ق�ضاي���ا الأمة ،داعي ًا �إىل الوحدة
واجلهاد يف �سبيل حترير الأر�ض وا�ستعادة فل�سطني.
بدوره جدّد �سماحة ال�شيخ عبد اهلل جربي ت�أكيده
على �أن النه���ج الإ�سالمي والوطن���ي والعروبي الذي
اختطه ال�شيخ الدكتور عبد النا�رص جربي (ر�ضوان اهلل

علي���ه) ،يجب التم�سك به ،لأنه يقوم على �أ�س�س الدين
ال�سمح ال���ذي يرف�ض الغلو والتط���رف وتكفري الآخر،
وعلى �أُ�س�س من القيَم والأخالق ال�سامية.
ور�أى املجتمع���ون �أن املرحل���ة املقبلة �ست�شهد
ت�صعي���داً مع ت�سلُّم الرئي����س الأمريكي اجلديد دونالد
ترامب �سلطاته الد�ستورية مبلفني �سيرتكان انعكا�سات
على املنطقة ،وهما امللف الفل�سطيني وامللف النووي
الإي���راين ،الفت�ي�ن �إىل �أنه���ا امل���رة الأوىل يف تاريخ
الرئا�سة الأمريكي���ة ت�شهد �شخ�صية الرئي�س املنتخب
انتهاك ًا خطرياً ،ال�سيما من قبَل احلزب املناف�س ،ومن
قبَل جمموعات ال�ضغط الأمريكية املختلفة ،ما يعني
�أننا ق���د ن�شهد �رصاع ًا داخلي��� ًا �أمريكي ًا حمتدماً ،مما
يجعل الرئي�س اجلديد يلج��� أ� �إىل الت�صعيد اخلارجي
يف �أكرث من مكان ومنطقة ،وبالطبع ف�إن منطقتنا هي
الأكرث قابلية للهجمة الأمريكية.

الرئي�س حلود متو�سطاً ال�شيخ عبداهلل جربي والزميل �أحمد زين الدين

زار نائ���ب �أمني عام حركة الأمة ال�شيخ عبد اهلل جربي ،الرئي�س العماد �إميل حلود ،حيث
�شكره عل���ى تعزيته بوفاة العالمة املجاهد ال�شيخ د .عبد النا��ص�ر جربي ،متمني ًا لفخامته
ال�صحة وا�ستمرار عطائه من �أجل لبنان واللبنانيني.
وكان اللقاء منا�سبة ّمت التطرق خالله �إىل الأو�ضاع املحلية والإقليمية ،حيث �أكد الرئي�س
حلود على �رضورة توفري قانون انتخابات ع�رصي ووطني ،يحفظ �صحة متثيل اللبنانيني على
�أ�س�س وطنية �سليمة ،وهذا ال يتم �إال عرب قانون يقوم على �أ�سا�س جعل لبنان دائرة انتخابية
واحدة على �أ�سا�س الن�سبي���ة ،معترباً �إعادة �إنتاج قانون � ،1960إنتاج متجدد للأزمة الوطنية
واالنق�سام الفئوي اخلطري.
م���ن جهته� ،شدد ال�شيخ جربي على �أن حمور املقاومة واملمانعة يتقدم ويحقق ال�صمود
والنجاح���ات ،معرب ًا عن ثقت���ه الكاملة ب�أن �سورية �ستنت�رص عل���ى امل�ؤامرة الكونية التي ال
ت�سته���دف �سوري���ة وحدها ،بل جممل املنطقة ،م���ن �أجل تفتيتها وبق���اء «�إ�رسائيل» الدولة
الوحيدة القوية ذات الأذرع املتعددة ،لكن ال�صمود واالنت�صارات ال�سورية �ستحبط هذه الأحالم
املدمرة.
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بك ..يجهلها الرجل
حقائق تتعلق ِ
هن���اك بع����ض احلقائ���ق الغرﻳﺒﺔ
امل�ش�ت�رَ ﻛﺔ ﺑﻦﻴ ﻧ�ﺴﺒﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ�ﺴﺎﺀ،
ﻭﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ف�إذا كان لديه
قناعة كاملة ب�أنه ل���ن يفهم املر�أة �أبداً،
فذلك لأنه يحتفظ يف ر�أ�سه مبجموعة من
االنطباعات اخلاطئة عنها ،والتي جعلت
�آراءه نحوها متطرفة وغري واقعية ..فمن
احلقائق التي يجهلها الرجل عن املر�أة :
 -1عندما ت�س����أل املر�أة :ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪﻭ
ﻮﺍﺑﺎ �ﺮﺻﻳﺤﺎً ،ﺑﻞ
ﻣﻈﻬﺮﻱ؟ هي ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﺟ ً
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻤﻟﺪﺡ ﻣﻦ ورائه.
 -2ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ �ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻢ ﺍ�ﻷ �ﺮﺳﺍﺭ
ﻤﻟﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ � 38ﺳﺎﻋﺔ ،ﺤﻴﺚ ﻛ�ﺸﻔﺖ
ﺍﻟﺪﺭﺍ�ﺳﺎﺕ �ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨ�ﺴﺎﺀ ﻳ�ﺸﻌﺮﻥ
ﺑ�ﺸﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ�ﺴﻤﻌﻦ
�ﺮﺳاً ﻣﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺮﺤﺗﻦ �ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍ�ﻹﻓ�ﺸﺎﺀ ﺑﻪ.
 -3ﻫﻨﺎﻙ �إﺣ�ﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛ�ﺸﻔﺖ �ﺃﻥ %70
ﻣﻦ ﺍﻟﻨ�ﺴﺎﺀ ﻳﻔ�ﻀّ ﻠﻦ ﺍﻟ�ﺸﻮﻛﻮﻻ عل���ى �ﺃﻱ
�ﺃﻛﻠﺔ �ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺮﺘﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ.
 -4ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ �ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻤﻜﻦ
�ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻤﻟ�ﺴﺎﻓﺎﺕ �ﺃﺑﻌﺪ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻲﻓ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ،
ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟ�ﻀﻴﺎﻉ ﻲﻓ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻤﻟﺨﺘ�ﺼﺮَ ﺓ.
 -5ﻲﻓ �أغل���ب ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ُﻣﻌﺪّﻝ
ﻋﻤﺮ ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ �ﺃﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ،
ﻭﺍ�ﻷ �ﺳﺒﺎمﺏاﺯﺍﻟﺖ ﺠﻣﻬﻮﻟﺔ.
� -6أظه���ر ﺍ�ﺳﺘﻔﺘﺎﺀ �ﺃﻥ �ﺃﻛﺮﺜ ﻣﻮﻗﻒ
ﺤﻣﺮﺝ ﻟﻠﻤﺮ�ﺃﺓ ﻫﻮ �ﺃﻥ ﺗُﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﺮ�ﺃﺓ �ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻤﻟﻼﺑ�ﺲ ﻲﻓ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﺤﻟﻔﻠﺔ.
� -7أغل���ب الن�س���اء ﻋﻨﺪﻣﺎ يرغ�ب�ن
ﺑﺎﺨﻟﺮﻭﺝ يرتدي���ن «ﺍﻟﺒﻠﻮﺯﺓ» �ﺃﻭﻻً ﺛﻢ
ﺍﻟ�ﺮﺴﻭﺍﻝ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜ�ﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺪﻱ
ﺍﻟ�ﺮﺴﻭﺍﻝ �ﺃﻭﻻً .
 -8ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ ﺗﻨﻈﺮ �إىل ﻨﻔ�ﺴﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺮ�ﺁﺓ
� 120ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ 30
�ﺳﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻌﺪﻝ.
 -9ﻲﻓ ﺣﺎﻝ ﻟﻮ ﺩﻋﻲ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮ�ﺃﺓ
ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ �ﺃ�ﺳﺒﻮﻉ ،ﺍﻟﺮﺟﻞ �ﺳﻴﺤﺰﻡ
ﻣﻌﻪ �أغرا�ض��� ًا ﺗﻜﻔﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺤﺗﺪﻳﺪﺍً،
�ﺃﻣﺎ ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ �ﺳﺘﺤﺰﻡ ﻟﻨﻔ�ﺲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ �ﺃﻏﺮﺍ�ﺽ
ﺗﻜﻔﻲ �ﻷ �ﺳﺒﻮﻋﻦﻴ �ﺃﻭ �ﺃﻛﺮﺜ (ﺣﻮﺍﻟى 20
يوماً).
 -10ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ غالب��� ًا ﻣﺎ ﺗﺪّﻋﻲ �أن

ِ
أنـت

ﻟﻴ�ﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎﺗﺮﺗﺪﻳﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻲﻓ �ﺃﺣ�ﺴﻦ
ﺍﺤﻟﺎﻻﺕ ،ﻭﻫﺬﺍ االعتقاد ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻲﻓ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ.
 -11البك���اء يحاف���ظ عل���ى �صحة
امل���ر�أة ،لأن حب�س دموعه���ا والتظاهر
ب�أنها على ماي���رام ي�شكّل �ضغط ًا كبرياً
على عقلها ،وقلبها �أي�ضاً.
 -12امل���ر�أة الت���ي ت�ضح���ك كثرياً،
وبا�ستمرار� ،أكرث قدرة على حتمّل جميع
الآالم اجل�سدية والنف�سية.
 -13معظ���م الن�س���اء ،خ�صو�ص ًا مَ ن

ح�صل���ن على ق���در كبري م���ن التعليم
والثقافة ،و�أ�صبح لديهن درجة كبرية من
الوعي ،يتطلعن للأف�ضل ،ومل يعد الرجل
الع���ادي هو الهدف واحللم بالن�سبة لكل
منه���ن ،بل بنت يحلمن برجل غري عادي،
ليتمكّن من نقل امر�أته �إىل عامل خمتلف
مليء باحليوي���ة واملغامرة ،وبعيداً عن
حالة امللل والرتاب���ة التي عا�شتها يف
بيت �أ�رستها.
 -14يق���ال �إن «امل���ر�أة �رسيع���ة
الغ�ضب وتع�شق ال�شج���ار مع الرجل»،
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الرتوي�ض والتدرّج يف الرتبية وظيفة هامة
يف حياتن����ا االجتماعية ،وهي املفتاح لتن�شئة
�أطفال م�س�ؤولني ،من خالل حتفيزهم وت�شجيعهم
وتعزيز احرتامهم لذواتهم ولغريهم ،و�شعورهم
مبحب����ة والديهم لهم وعطفه����م جتاههم ،حتى
يلج� الأبن����اء �إىل االن�ضم����ام �إىل املراهقني
أ
ال
ال�سيئني.
الأ�سالي����ب الآتية �ست�ساع����د الوالدين على
ا�ستخدام طرق ثبتت فاعليتها يف تن�شئة �أبناء
م�س�ؤولني ومطمئنني ،و�سعيدين.
ا�ستغلي حلظ����ات لقائك مع����ه� :إن احرتام
وتقدي����ر طفلك لذاته يت�أثر كثرياً بنوعية الوقت
الذي تق�ضيهما معه �أكرث من حجم الوقت نف�سه،
وذلك ب�سبب كرثة امل�شاغل يف احلياة اليومية،

لكن هذا االنطباع غري �صحيح ،وحمرَّف
عن احلقيقة ،فامل���ر�أة خملوق ح�سا�س،
وهي �أكرث ح�سا�سية بالت�أكيد عن الرجل،
لك���ن تختلف طبيعة امل���ر�أة عن الرجل
يف �أنه���ا لي�س���ت كتومة مثل���ه ،فهي ال
تف�ضّ ل االنغالق على �أوجاعها كما يفعل
الرجل� ،إمنا متيل للتعبري عما ي�ضايقها
وال ب����أول ..هي ال تنتظ���ر من الرجل �أن
�أ ً
يت�شاج���ر معها  -ظن ًا من���ه �أنها بذلك
تتخل����ص من الطاق���ة ال�سلبية بداخلها
 -لكنه���ا حتتاج �إىل رج���ل متفهّم يقدّر

�رصاحتها وحقها يف التعبري عما يجول
يف خاطره���ا ب�شك���ل �رصي���ح ،دون �أن
يكون كالمها بال��ض�رورة حتري�ض ًا على
الت�شاجر معه.
 -16يظ���ن البع�ض �أن املر�أة طائ�شة
وتغيرّ ر�أيه���ا مراراً ،و�أنه���ا ال ت�ستخدم
عقله���ا �أبداً يف احلكم عل���ى الأمور ،أو� ّن
تب���دُّل م�شاعره���ا يجعلها تغ�ي�ر ر�أيها
م���راراَ ،وب�شك���ل �رسيع ،ب���ل �إن بع�ض
الآراء الذكوري���ة تتطرف كثرياً يف و�صف
املر�أة ب�أنه���ا «لي�ست قادرة على اتخاذ
القرار م���ن الأ�سا�س» ،وه���ذا جت ٍّن كبري
على املر�أة ،لأن���ه يف احلقيقة املر�أة ال
تغ�ي�ر ر�أيها فيما يخ����ص �أي ق�ضية �أكرث
مما يفعل الرج���ل ،فقط هي تتعامل مع
املعطيات اجلديدة التي تطر�أ ،وبالتايل
تُب���دي ا�ستعداداً لتغيري ر�أيه���ا ،بعد �أن
ترى الأم���ور من منظ���ور خمتلف ،لكن
هذا ال يعن���ي �أنها طائ�شة �أو هوائية وال
ت�ستخدم عقلها ،فقط هي تعطي للرجل
هذا االنطباع ملجرد �أنه���ا تُف�صح كثرياً
عما ي���دور بر�أ�سها ،بينم���ا يفكر الرجل
عادة ب�صمت.
امل���ر�أة عندما تت�أكد من حب الرجل
لها ،ت�سعى لل�سيطرة عليه :يظن الرجال
�أن امل���ر�أة كائ���ن مت�سلّط يُب���دي نوع ًا
م���ن ال�ب�راءة والرقة حت���ى يتمكن من
�إيقاع «فري�ست���ه» ،قبل �أن يظهر وجهه
احلقيقي.
هذا االنطباع خاطئ متاماً ،فاملر�أة
خملوق مت�سامح ومتفه���م ،ولديه قدرة
كب�ي�رة عل���ى التكيُّف م���ع املواجهات
وامل�شك�ل�ات املختلفة ،ه���ي ال ت�سعى
لل�سيطرة على الرجل ،بل تع�شق احلياة
يف كنفه وحتت رعايته وحمايته.
يف اخلتام� ،أيه���ا الرجل ،ال تتعامل
مع املر�أة بنوع من الندية؛ وك�أنكما يف
حلبة �رصاع ،بل ا�ستغ��� ّل نقاط التوافق
بينكم���ا لتتفاهم معه���ا ب�شكل �أكرب ،وال
ت���دع نقاط اخل�ل�اف جتعل���ك قا�سي ًا �أو
جباراً يف التعامل معها.

حيث �أ�صبح الواحد م ّن����ا يفكر يف ما �سيفعله
يف امل�ستقب����ل بدل الإ�صغاء مل����ا يقوله الطفل
وال�سفر مع العائلة والأطفال ،ودائم ًا ما نتظاهر
باال�ستماع �أو نتجاهل �أ�ص��ل� ًا حماولة توا�صل
الطفل معنا ،والنتيجة� :سيبد�أ ب�إ�ساءة الت�رصّف،
واال�ستقالل الفكري املنحاز بعيداً عن الأبوين.
الأفعال �أبلغ من الكلمات :تقول الإح�صائيات
الرتبوية �إننا نعط����ي �أبناءنا �أكرث من �ألفي �أمر
يومياً ،فهل �أ�صبح الأطفال �أ�صماء عن تعليمات
الوالدي����ن؟ بد ًال من �أن ت�رصخي يف وجه الطفل،
ا�س�����أيل نف�سك :ما الذي عليّ فعل����ه؟ فمثالً ،لو
طلب����تِ من طفل����ك �أن يب�سط جوارب����ه قبل �أن
يح�رضها للغ�سي����ل ..ومل يفعل ..فاغ�سلي فقط
اجلوارب املب�سوطة ..الأفعال �أبلغ من الكلمات.

قواعد ولباقات حفالت العشاء
بحُ كم عملك وحياتك االجتماعية ،قد
تكونني عر�ضة لتل ّق����ي دعوات ع�شاء ،ما
يتطلب منك تلبيتها ،علم ًا �أن حل�ضور هذه
احلفالت �أ�صول وقواعد عليك االلتزام بها،
منها:
ا�س�أيل امل�ضي����ف عمّا يمُكنك �إح�ضاره
معك �إىل حفل الع�شاء� ،سواء �أكان طبق ًا �أو
م�رشوب ًا مميّزاً خا�ص ًا بالأم�سية ،واحر�صي
على ارتداء املالب�س املالئمة للمنا�سبة.
ميكن����ك �أن تكوين ا�ستباقية ومتدّي يد
العون للم�ضيف ،فهذا ي�شعره بالراحة.
عند تلقي دعوة لـ«فردين» ،من غري
الالئق ا�صطح����اب �أكرث من العدد املحدد،
لأن ه����ذا �سي�ضع اجلميع يف موقف حرج،

خ�صو�ص ًا �إذا كانت الأماكن حمدودة.
يف ح����ال كن����ت �أن����ت امل�ضيفة ومل
تقومي بدعوة اجلريان ،فعليك اال�ستئذان
منهم قبل احلفلة ،وجعلهم ي�ستعدّون يف
حال ح�صلت �ضجة عالية.
احر�ص����ي عل����ى ع����دم االن�شغال عن
�ضيوف����ك يف املطبخ ،فعلي����ك التح�ضري
م�سبقاً.
احر�صي على �إلق����اء ال�سالم على كل
املدعوّات ،ال �سيّما �أولئك االواتي يح�رضن
احلفلة للمرّة الأوىل ،فقد ي�شعرن بالقليل
من الإحراج ،فب����ادري �إىل التحدّث معهن،
خ�صو�ص���� ًا �أ ّن����ك ال تدرك��ي�ن �أيّ نوع من
ال�صداقات قد ينتج من هذا اللقاء.

منوعات
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«الشارب النسائي» ..أسباب وأمراض وعالج
يُع ّد منو �شع���ر الإبط والعانة
من بني �إحدى عالمات البلوغ لدى
الإناث ،والذكور �أي�ضاً� ،إال �أن هناك
بع�ض الن�س���اء يعانني من م�شكلة
منو ال�شعر يف �أماكن غري معتاد �أن
ينمو فيها �شعر يف ج�سم املر�أة� ،إذ
غالب ًا ما يزداد ظهور �شعر الوجه،
خ�صو�ص��� ًا يف املنطقة بني ال�شفة
العلي���ا والأن���ف ومنطق���ة الذقن،
فتبدو املر�أة وك�أن لها ذقن و�شارب.
هذا الأمر يعرّ�ض املر�أة للإحراج،
وي�سبب لها �أحيان ًا �أمرا�ض ًا نف�سية
وم�شك�ل�ات اجتماعية ،وله �أ�سباب
خمتلف���ة ،وي���رى اخت�صا�صي���و
�أمرا����ض الن�ساء والغ���دد �أن �سبب
هذه الظاهرة ه���و الإ�صابة مبر�ض
ال�شعرانية ،ويرج���ع الإ�صابة بهذا
املر�ض �إىل �أ�سباب خمتلفة.
�أحد ه����ذه الأ�سباب حدوث خلل
هرموين يف ج�سم الأنثى ،ففي ج�سم
كل �أنثى يتم �إفراز كمية �ضئيلة من
هرمونات الذك����ورة (الأندروجني �أو
الت�ستو�سرتون) عن طريق املبي�ضني
والغدة الكظري����ة ،ما ي�ؤدي �إىل منو
�شعر العانة وحتت الإبطني دون �أن
ي�ؤثر على �أنثوتها.
�إال �أن حدوث �أي خلل يف وظيفة
هذه الغدد �سي�ؤدي �إىل �إفراز املزيد
م���ن هرمون���ات الذك���ورة ،لينمو
ال�شعر بغزارة على الوجه واجل�سم
ب�شكل غري م�ألوف.
وبح�سب الأطب���اء ف�إن «درجة
ه���ذا املر�ض ت�ت�راوح ب�ي�ن خلل
جتميل���ي مزعج ،وح���االت جتعل
املر�أة تفق���د ال�شعور بكونها �أنثى،
ما يجعل هذا املر�ض م�شكلة كبرية
جداً».
لذلك ،عندما ينمو ال�شعر ب�صفة
زائدة يف �أماكن غري مرغوب فيها؛

ا�ضطراب الدورة ال�شهرية.
 -4ا�ستعم���ال ال���دواء بط���رق
غري منتظم���ة :ي�ؤثر �سوء ا�ستعمال
الأدوي���ة على الت���وازن الهرموين،
لذلك من ال�رضوري اتباع الن�صائح
الطبية بدقة.
ويف حال عدم مالءمة الأدوية
امل�ستعملة مع ج�سم املر�أة ،ميكن
ا�ستبدالها بعد اال�ست�شارة الطبية.

العالج

فوق ال�شف���اه ،ويف الذقن� ،أو على
م�ستوى الثديني ،فمن ال�رضوري �أن
ت�ست�شري املر�أة طبيب ًا خمت�صاً.
�سيق���وم الطبي���ب ب�إج���راء
الفحو�ص���ات والتحالي���ل الالزمة،
والتحقق من م�ست���وى الهرمونات
يف ال���دم للتثبت م���ن عدم وجود
ا�ضطرابات خطرية.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وم���ن الأ�سب���اب املبا��ش�رة
للإ�صابة بال�شعرانية:
 -1م�شاك���ل املبي�ض :قد تكون
الإ�صاب���ة بال�شعراني���ة نتيج���ة
الرتفاع م�ستوى الهرمونات الذكرية
اجلن�سي���ة يف ج�سم امل���ر�أة ،التي
غالب ًا ما ترتبط ب�أمرا�ض املبي�ض
والأورام املختلفة.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1عا�صمة املغرب  /م�س�ؤول
 - 2عا�صمتها بريوت  /مدينة با�سلة يف فل�سطني
 - 3الغالبية العظمى  /عدم و�ضوح (معكو�سة)
 - 4الذي مي�شي على ارجله وبطنه  /تاجر فراء
 - 5عا�صمة الإمارات  /فاكهة حمراء لذيذة

كلم���ا مت الك�شف ع���ن ال�سبب
احلقيق���ي للمر�ض ب�صف���ة مبكرة،
كان العالج �أ�سهل.
عند الك�شف عن وج���ود �أورام
املبي�ض �أو مر����ض الغدد الكظرية،
ف����إن التدخُّ ل اجلراحي يُع��� ّد �أمراً
�رضوري���اً ،لك���ن بع����ض احلاالت
الأخرى ميك���ن �شفا ؤ�ُها عن طريق
العالج الطبيعي.
لي�س م���ن ال�سهل ع�ل�اج هذه
الأمرا�ض ،لكن جتاوز اال�ضطرابات
الناجمة عنها قد ي�ستغرق � 6أ�شهر،
لذلك ف�إن املبادرة مبعاجلة املر�ض
منذ ظهور العالمات الأوىل ي�ساعد
حتم ًا على ال�شف���اء منه ،والأطباء
�سيلج�أون �إىل عالجات ت�ساعد على
تخفيف من���و ال�شع���ر الزائد ،مثل:
كرميات خا�صة ملنع منو ال�شعر� ،أو
تناول م�ستح�رضات هرمونية ،مثل
حبوب من���ع احلمل ،كو�سيلة ملنع
ظهور ت�أث�ي�ر الهرمونات الذكورية
على اجلل���د� ،أو الع�ل�اج بالليزر،
ورغ���م ارتف���اع تكالي���ف العالج
باللي���زر �إال �أنه ي�ساعد على تدمري
خالي���ا ال�شعر بالكامل على املدى
الطوي���ل ،خ�صو�ص��� ًا عندما يكون
ال�شعر داكناً ،ولون اجللد فاحتاً.

� -2أمرا����ض الغدد الكظرية :قد
يكون من���و ال�شعر الزائد يف �أماكن
خمتلف���ة من ج�سد امل���ر�أة نتيجة
مبا��ش�رة للإ�صاب���ة ب�أح���د هذه
الأمرا�ض.
� -3أورام الغدة النخامية :يتمثل
ه���ذا املر����ض يف التحفيز املفرط
للهرمون���ات الذكري���ة ،وي�صاحبه

 - 6خروف كبري
 - 7ا�صوات الهواتف  /كتكوت
 - 8عا�صمة عربية بني نيلني
 - 9عا�صمة تلق���ب بال�شهباء  /جزء
من الفم
 - 10ات���رك  /عا�صمة املعز لدين اهلل
الفاطمي

عــمـــودي
 - 1بلد املليون شهيد  /متشابهان
 - 2من انواع الشجر  /اسمها
القدمي عمون (معكوسة).
 - 3اصدر الهاتف صوتا  /اقول
مالم اكن اريد قوله (معكوسة)
 - 4ثلثا باب  /غير مهذب  /اشتاقا
 - 5صوت األلم
 - 6للسؤال (معكوسة)  /صفة
من صفات البشر احلسنة أو
السيئة
 - 7ملل (مبعثرة)  /نظر
 - 8عاصمة موريتانيا

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 9اسم بنت مبعنى غزال  /بلدة في
لبنان
 - 10مدينة ليبية شهيرة  /األرض
املكرمة
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كاريكاتير

ماذا سيحدث لو قفز سكان العالم في وقت واحد؟
ت�ساءل العلماء عمّا �إذا قفز كل النا�س مع ًا يف حلظة
واحدة ،وقالوا� :إذا �أخذنا  50مليون ًا من الب�رش كوحدة
حل�سابنا ،وكان متو�سط وزن كل منهم  60كيلوغراماً،
وقفزوا متجاورين يف موقع واحد �إىل ارتفاع ن�صف
مرت ،ل�سبّبوا �ضجة كربى ،ولأحدثوا زلزاال متو�سطً ا (3.6
من درجات ريخرت) بال �أ�رضار كبرية ،و�إذا قفزوا مع ًا

متفرقني ،كل يف مدينته ،ل�سببوا زلزا ًال �ضعيفاً.
�أما �إذا قفز �سكان العامل كلهم مع ًا يف حلظة واحدة،
في�سببون كارثة عاملية هائلة ،فالأر�ض �ستتعر�ض لهزة
قوية ت�سبب �إع�صار «ت�سونامي» ،و�سيبلغ ارتفاع املوجة
 30مرتاً ،ف�ض ًال عن زلزال بقوة  8-4درجات ح�سب مقيا�س
ريخرت.

العملة الورقية ال تتمزق
عند غسلها بالماء ..فما السر؟ّ
من امل�ؤكد �أن ك ًال منا مرّ بتلك
التجربة عندما تغ�سل �أوراق نقدية
كانت يف جيبه باملاء ،والحظ �أن
تلك الأوراق �صمدت من التلف ،فما
ال�رس يف ذلك؟
ال����سر ه��و امل����واد اخلا�صة
التي يتم ا�ستخدامها يف �صناعة
العمالت الورقية ،والتي تختلف عن
تلك امل�ستخدمة يف �صناعة الأوراق
الأخ��رى امل�ستخدمة يف ال�صحف
والكتب والدفاتر.
فتتم �صناعة الأوراق التي
تُ�ستخدم يف الكتابة �أو �صناعة
ال�صحف من مادة «ال�سيليلوز»،
التي يتم ا�ستخال�صها من الأ�شجار،
ويتم تفكيك الأ�شجار كيميائي ًا

 5استخدامات
ال تعرفونها عن الملح

ل��ل��ت��و� ّ��ص��ل �إىل �أل��ي��اف اخل�شب
الفردية ،ثم يتم ا�ستخال�ص �ألياف
«ال�سيلولوز» وا�ستخدامها يف
تكوين �صفائح رقيقة جداً يُ�صنع
منها الورق.
�أما يف �صناعة النقود الورقية،
ف ��إن��ه يتم االع��ت��م��اد على م��ادة
اللينني �أو القطن ،التي يتم تفكيكها
�إىل �ألياف ،تتما�سك مع بع�ضها
ب�شكل �أقوى من الورق العادي.
هذه الألياف يف مادة اللينني
�أو القطن ال تت�رشب باملاء ،وهو ما
يف�رس عدم ت�أثر الأوراق النقدية به،
فيما متت�ص �ألياف «ال�سيليلوز»
يف ال��ورق العادي امل��اء ،وي��زداد
حجمها ،مما ي�ؤدي �إىل تلفها.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عُ رف امللح منذ قرون لكرثة �أهميته
الغذائية ،وا�ستخداماته املتنوعة ،فهو لي�س
حكراً يف ا�ستخدامه على الأطباق فقط ،بل
ميكننا ا�ستعماله لغري الأك��ل واال�ستفادة
منه ،ومن تلك اال�ستعماالت:
لتنظيف املكواة يو�ضع القليل من امللح
على الورق ،ثم يتم ك ّي امللح باملكواة ،التي
تتخل�ص من �أي روا�سب على �سطحها.
للتخلُّ�ص من دهون املقالة ،يت ّم و�ضع
امللح واملاء املغلي بها ملدة  20دقيقة.
ميكن تنظيف �سفنجة املطبخ بو�ضعها
يف املياه وامللح باملايكروويف ملدة دقيقة.
للتخل�ص من بقايا القهوة ،يتم غ�سل
الكوب بامللح ،ثم غ�سله باملياه.
لل�سيطرة على البي�ض امل�سكوب ،يو�ضع
�أعاله بع�ض امللح.
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 :
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