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ذعار الرشيدي

عودة ميمونة إلى منزلكم الرحب قلوبنا يا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.. بعد أن تشافى وتعافى سموه 
من الوعكة الصحية التي أملت بسموه أثناء تواجده بالواليات 

املتحدة.
لقد عمت األفراح وارتفعــت الزغاريد في البيوت بعودة 
احلبيب بوناصر، األطفال يعبرون عن حبهم مبناداهم »بابا 
صباح«، وأهل الكويت يعبــرون عن حبهم وفرحهم بعودة 

األمير والوالد صباح األحمد بقولهم »أبونا صباح الغالي«.
لقد عمت األفراح في كل أرجاء الكويت بعودة سمو األمير 
وعلت االبتسامة شفاهنا.. واغرورقت أعيننا بدموع الفرح.

بحق يا سمو األمير أنت مبنزلة األب لكل كويتي وكويتية.. 
ولقد تابعك أهل الكويت أثناء وجود ســموك في املستشفى 
بالواليات املتحدة األميركيــة، لقد عبر الكتاب بأقالمهم عن 
سعادتهم بعودتك وتغنى املطربون فرحني بعودتك يا صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد.. لقد عمت الفرحة كل بيت وكل 

مدينة وشارع فرحني بعودتكم امليمونة.
والكل تابع وعبر عن متنياتهم لينعم املولى القدير عليكم 
بالشفاء والعافية.. كل ملوك ورؤساء الدول وكبار املسؤولني 

باشروا االتصال بكم ليطمئنوا على صحتكم.
> > >

العالقة الكويتية - األردنية: تلقيت العديد من املقاالت من 
أصدقائنا في األردن يشجبون خاللها التصرف الصبياني من 
قبل بعض اجلماهير خالل مباراة الكويت واألردن وحرص 
أصحاب هذه املقاالت على متانة العالقة بني الكويت واألردن 
وأشادوا بالدعم الكويتي املتواصل ألشقائه في األردن وأشادوا 
أيضا مبواقف الكويت وســمو األمير جتاه القضايا العربية 
وأشادوا بدور الكويت في قيام منظمة التحرير الفلسطينية 

في الكويت.
ولألمير حمزة بن احلسني كلمة عن الصبية الذين أساءوا 
للكويت واألردن بأن هذا اجلمهور ساقط أخالقيا، وهم أخالقهم 
ســيئة جدا وضحل في مستواهم اخللقي وسبق أن غلطوا 
بامللك أثناء مباراة بــني الوحدات والفيصلي وهتفوا بوجود 
امللك طلقها يا بوحسني طلقها، هم أخالقهم سيئة ونور يعني 
غجر. وقال عن الشــعب الكويتي هذا الشعب ثقافته عالية 
وخلقه واسع جيد وامتص هذا األمر ولم يتأثر. وقال أيضا 
هؤالء الصبية ساقطون وهتفوا لساقط والطيور على أشكالها 
تقع، هكذا وصف سمو األمير حمزة هؤالء الساقطني الذين 

أرادوا أن يسيئوا للعالقة بني الشعبني الكويتي واألردني.
ونحن بدورنا نحيي سمو األمير حمزة على موقفه ومشاعره 
النبيلة جتاه الكويت، وسيبقى الكويتيون واألردنيون إخوة 

متحابني ال تؤثر هتافات بالعالقة احلميمة التي تربطهم.
وحتية لســمو األمير حمزة بن احلســني ولكل الزمالء 
الذين عبروا عن سخطهم ورفضهم ملا بدر من هؤالء الصبية 

الدخالء على الرياضة.
قال تعالى: )إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم 

والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم(.
واهلل املوفق. 

طفت مؤخرا ظاهرة عاملية أال وهي عزوف املستثمرين 
عن التداول في ســوق األوراق املاليــة، وهذه الظاهرة غير 
مقتصرة على إقليمنا احمللي بل باتت تطل بظاللها في مختلف 

أنحاء العالم.
وقد تكون األسباب عائدة لتداعيات مختلفة التي دفعت 
باملستثمرين لالحتفاظ بالكاش عوضا عن األسهم والسندات، 
إال ان اهم هذه األسباب هي ضعف عائدات البورصة فلو قام 
مستثمر باستثمار مبلغ من األموال لدى إحدى الشركات ثم 
كانت األرباح ال تلبي طموحه فهو بالتأكيد لن يبادر بالتالي 
بتعزيز رأسمال الشركة نظرا إلجحاف الشركة حلقوق هذا 
املستثمر من خالل ضآلة األرباح وبالتالي سينتج عنه العزوف.

السبب اآلخر الذي يعتبر كذلك من األسباب اجلوهرية أنه 
ال أحد اليوم بات يغامر في أمواله من شراء اسهم في شركات 
ثم بعد ذلك تشهر الشركة إفالسها والذي قد يعود ألسباب 
فســاد أو حتايل من اإلدارة، وهــو بالتالي ال يجعل أموال 
املستثمرين في مأمن فقد تكون هذه الشركات املتداولة في 
البورصة مدينة دون أن تعلن عن ذلك فيتورط املستثمرون 
بعدها في ضياع أموالهم وهــو بالتالي ال يوجد ما يضمن 
لهذا املســتثمر من عودة رأس املال الذي استثمره في هذه 

الشركة مرة أخرى إليه.
فقد يظن البعض ان شــهر اإلفالس قــد يحل معضلة 
تفليســة املؤسسات ولكن متى ما ضاعت األموال ال ضمان 
لعودتها وهناك أحداث تاريخيــة كثيرة ملثل هذه األزمة ال 
تقتصر فقط على ما حدث في سوق املناخ في الكويت عام 
1٩83 أو يوم االثنني األســود الشهير في بورصة نيويورك 

وغيرها من األزمات.
وما هو بات شبه مؤكد أن املستثمرين حول العالم فقدوا 
ثقتهم في التداول في سوق األوراق املالية وهو بالتالي بالتأكيد 
ســيخلق أزمة اقتصادية ألنها سترفع من التضخم أي ان 
السيولة ســتكون اكثر من النسبة املقررة لألوراق النقدية 
املتداولة وعليه من الضروري أن يتم إيجاد حلول ليس في 
معاجلة البورصة وحســب ولكن لكسب الثقة من جديد في 

الشركات املدرجة في البورصة.
حيث إن أصحاب األموال ال بد أن يعرفوا متاما أنه متى 
ما مت العزوف عن تداول األســهم في البورصة فلن تكون 
هذه الشــركة في مأمن ألن االعتماد على النشاط الربحي 
مــن خالل البيع متغير وفقا للعرض والطلب والذوق العام، 
فقد جند أن منتجات ســلع معينة تلقى رواجا شعبيا لفترة 
ثم بعد ذلك يصيبها حالة كســاد إما ألسباب عائدة بجودة 
اإلنتاج أو طبيعة العاملني في املنشــأة هل هم على قدر من 
الدراية والوعي واإلنتاجية ليحققوا مكاسب للشركة أم ال؟ 
مــن جانب آخر أحيانا كثيرة جند ان جودة املنتج باتت تقل 
في التصنيع لبعض املنتجات وهذا أيضا بســبب خلل في 

اإلدارة أو لظهور املنافسني.
فاليوم مع انتشار املعرفة والعلم لم تعد الصناعة اجليدة 
حكــرا على دولة أو إقليم معــني فالبضائع واخلدمات الكل 
يتنافس على تقدميها بأفضل األسعار لذلك جند ان الضمان 
الذي من الضروري أن تبقي عليه الشركات هو تداول أسهمها 
في البورصة ألنها متى ما وجدت مســتثمرين يثقون بها 
ويدعمونها برؤوس أموالهم فستبقى هذه الشركات في مأمن 
عن ظاهرة العرض والطلب، وهــو بالتالي لن يتم إال إذا ما 
مت تعديل الربح العائد على أموال املستثمرين في البورصة.

الواضح أن وزارة الصحة ال 
تعترف بـ »املصليات« وال تعتبرها 
من األساسيات خاصة عندما تقوم 
بتصميم مســتوصف أو مجمع 
طبي، فقد قدر لي أن أحضر صالة 
الظهر على مدار يومني في مركز 
الطبي وفي مستوصف  اجلهراء 
القصر، واكتشفت أن األول يؤدي 
العاملون فيــه الصالة في الدور 
األول باستخدام سجادات وحواجز 
كرتونيــة وإعالنية خللق حواجز 
ومساحة ملصلى مؤقت، وللعلم كان 
عدد املصلني يفوق الـ 50 شخصا 
بني هيئة طبية وإدارية ومراجعني، 
أما في مســتوصف القصر الذي 
لتوه مت جتديده وجتديد واجهاته 
وأقسامه فقد وجدت انه بال مصلى 
أيضا، وان العاملني فيه استخدموا 
قاعة انتظار غير مستخدمة لتكون 
مصلى مؤقتا وعدد املصلني كان 

يفوق الـ 30.
> > >

هل يعقل أن وزارة الصحة ال 
تضع في حســبانها عند تصميم 
مستوصف أو مركز صحي وجود 
مصلى؟!، واكتشفت أن هذا اآلخر 
ينسحب على جميع املستوصفات 
في البالد، فكلها بال مصليات، ومن 
يريد أن يصلي في أي منها فعليه 
اللجوء إلى ركن أو زاوية أو قاعة 
غير مســتخدمة، أعني نحن بلد 
إسالمي وهذا األمر كان يجب أن 
يكون من البديهيات التي يفترض 
مراعاتها في التصميم خاصة في 
مراكز أو مســتوصفات مزدحمة 
بأعداد طاقم طبي وإداري يفوق 

الـ 50 شخصا.
> > >

وسألت في الشؤون الهندسية 
فــي وزارة الصحة عن تصاميم 
املستوصفات احلديثة او تصاميم 
جتديدها فأُبلغت بأن إدارة الشؤون 
الهندسية تنفذ ما يأتي من الوزارة 
ولكن ليس من بني أي مما طلبته 
الوزارة بناء أو تخصيص مصلى، 
وأن هذا األمر لم يطلب يوما بحسب 

علم من حتدثت معه.
> > >

األكثر من هذا أن املستوصفات 
اجلديدة فــي املناطق احلديثة مت 
تصميمها بال مصليات أيضا، ومدير 
املركز او الطاقم اإلداري يقومون 
مشكورين باســتحداث مصلى 
سواء باستخدام غرفة مختبر غير 
مستخدمة او غرفة عيادة زائدة عن 
احلاجة كما في اجلهراء أو القصر.

> > >
هل يعقل أن وزارة الصحة في 
جميع مراكزها ومستوصفاتها لم 
تضع في حسبانها عند تصميمها 

تخصيص مصلى؟!

هاجس يقلق مجموعة تعاونيات 
النموذجيــة وما في  احملافظــات 
مستواها بتلك احملافظات للقرارات 
الرسمية من اجلهات املعنية بحجة 
تكويت الوظائف العشوائية بال خبرة 
وال جتربة وال حتصيل متميز لتسلم 
تلك املهام التعاونية الناجحة بتفويض 
مساهميها عبر جمعياتهم العمومية بل 
جتاوزهم عن طريق: حتويل صاالت 
األفراح وتسميتها للمناسبات عبر 
إشراف الوزارة على غير متجاوزي 
أو مخالفي اللوائــح ورغم أدائهم، 
وخلطهم باملخالفــني واملتجاوزين 
مبسطرة واحدة، ما جعل جمعياتهم 
العمومية تتساءل: من يخالف من 
بتلك القرارات وبخس مســاهميها 
التعاوني  تاريخهم  حقوقهم؟! رغم 
املثالي الطويل ليختلط حابلها بنابلها 

في هذا القرار.
ويتواصــل مــع الضغط على 
النموذجية لصرف  تلك اجلمعيات 
ميزانيات للمحافظات غير معروف 

جهات صرفها، ومستفيديها خارج 
الرقابة الرسمية للجمعيات وإداراتها 
املعنية! والئحة قادمة بقرارات مماثلة 
لتحويل خدمات خدمة الســيارات 
باحملافظــات ومناطقها الرســمية 
بهذه اجلمعيات النموذجية للوزارة 
املعنية! دون إبداء أســباب تعاونية 
لهــذه القــرارات! ليتبعها حتويل 
التابعــة للجمعيات  الصيدليــات 
النموذجية ليكون تعيني الصيادلة من 
قبل الوزارة املعنية، ومخصصاتهم 

تتحملها اجلمعية بال متابعات وسلطة 
للجمعيات التعاونية النموذجية على 
قوافل الصيادلة املكلفني بتلك املهام 
مع كل التقدير واالحترام ملؤهالتهم 
العلميــة وغير العلميــة كموظفي 
اجلمعيــة ولوائح ضبــط وربط 
الوظائف  بتلك  املعنيــة  متابعاتهم 
اإلنسانية، فهل هناك جواب يريح 
قلوب املساهمني ومن تكرم بتحويل 

تلك املهام التعاونية إليهم؟! 
للخلف قليــال تعني  وعــودة 

نظام انتخابات اجلمعيات بتحويله 
السياسي غير التعاوني، ملاذا ال يحسم 
بشروط ترفع كفة املؤهل واخلبرة 
التعاونية والشــخصية بال سوابق 
للمتقدم للترشيح ملجالس اإلدارات 
املطلوبة  التعاونية، سالحه اخلدمة 
وليست الوجاهة املرغوبة للكثير ممن 
أفسدوا أهداف هذا الصرح التعاوني 
ثوابته وضوابطهم  العمالق بترهل 
الرسمية! وتنامي مؤشرات إحباطاته 
بدال من فرز غثه من سمينه جناحا 
ومتيزا، وحتصيل عائده يفتح أبوابا 
الستقرار أرزاق مساهميه األفاضل 
بال صــداع وصراع يكون خصمه 
وقاضيه وزارته املعنية ومن هم خلف 
ستارة عرقلة جناح جتربته التعاونية 

النموذجية! طالت أعماركم! 
رفقا بالكويت وأهلها فيما يتعلق 
بأهم محطــات حزمتهم التعاونية، 
اللهم ال تسلط علينا من ال يخافك 
وال يرحمنا وســط ديرتنا املباركة 

بقائدها ومخلصي رعيته آمني.

جاء االجتياح التركي لشــرقي 
الفرات السوري واملقرر له أن يكون 
بعمق 35 كلم وعلى امتداد 480 كلم 
- وبعيدا عما قد يحققه لتركيا من 
مكاسب مزعومة - سيكون البداية 
العربية  الدول  املنتظرة لتقســيم 
الشرق األوسط اجلديد،  وتشكيل 
الذي يراه الغرب الوسيلة الوحيدة 
التي تكفل تعايــش الدول العربية 
الناجتة عن التقسيم في سالم دائم 
بني بعضها بعضا من جهة وبينها 
وبني إسرائيل من جهة أخرى، سالم 
يضمن دوامــه اعتماد اقتصادات 
الدول املستحدثة على التكامل فيما 
بينها، وســواء أكانت تركيا مكلفة 
ضمن اتفاقيات ســرية بينها وبني 
الواليات املتحدة لتلعب هذا الدور 
لصالح مشروع التقسيم أم أن األمر 
ال يعدو كونه تقاطع مصالح البلدين، 
فمن سورية املقسمة سيظهر شيطان 
الذي  العمالق  الطائفية  الصراعات 
سينشر الدم والدمار في »فوضى 
خالقة« جتتاح دول املنطقة وتنتهي 
بتقســيمها إلى دويالت الشــرق 

األوسط اجلديد.

قال برنارد لويس البروفيسور 
البريطاني اليهودي املستشرق في 
معرض رده على ســؤال للرئيس 
جــورج دبليو بوش حول ســبب 
كراهيــة العرب له ولبــالده رغم 
ما يقدمــه وتقدمه لهــم من عون 
العرب واملسلمني  إن  ومساعدات؟ 
فاسدون وفوضويون وسيصدرون 
موجات العنف واإلرهاب للعالم إذا لم 
تتم السيطرة عليهم بإعادة احتاللهم 

وتقسيم دولهم!
أعجب الرئيس بوش بتفســير 
لويس لكراهية العرب له وألميركا، 
وبعد أن عرض عليه خرائط تقسيم 

الدول العربية سارع بوش إلى تعيينه 
مستشارا لوزارة الدفاع األميركية 
ليشارك في وضع خطط التقسيم.

كتــب العقيــد األميركي رالف 
بيترز في كتابــه »ال تترك امليدان 
أبدا« وفي مجموعة مقاالته »حدود 
الدم« التي ضمنها خرائطه للشرق 
األوســط اجلديد يقول إن اتفاقية 
 )1٩16(  Sykes-Picot سايكس بيكو 
ظلمت األقليات في املنطقة )الشيعة 
والدروز والبلوش واألكراد وغيرهم(، 
لذا ال بد من إعادة تقسيم هذه الدول 
وإنصاف األقليات، وال ميكن حدوث 
التقسيم دون بحور من الدماء تسال 

واملاليني تقتل وتهّجر وال يجب أن 
يردعنا هذا عن مشروعنا.

إن تقســيم العراق وســورية 
واملقاطعة األميركية املفروضة على 
إيران سيكونان سبب اشتعال اخلليج 
بالصراعات الدموية، فالنظام اإليراني 
في محاولة منه للخروج من مأزقه، قد 
يلجأ إلى اجتياح أو االعتداء املباشر 
على إحدى دول اخلليج الستعجال 
احلرب األميركية ضده، هذه املغامرة 
اإليرانية ستشعل الداخل اخلليجي 
املتنوع األعــراق واملذاهب وحتى 
الوالءات بني الفئات املتطرفة عقائديا، 
وسيدخل اخلليج في نزاعات طائفية 
بني متعاطــف مع إيران وعدو لها، 
سرعان ما تتطور إلى حرب أهلية أي 
حلالة الفوضى اخلالقة املزعومة التي 
تنتهي بتقسيم ودمج دول اإلقليم 
في كيانات جديدة في معادلة مقلوبة 
تدمر األغلبية بزعم إنصاف األقلية، 
أنها تلبية حلاجة أميركا  واحلقيقة 
املستقبلية لشرق أوسط منسجم 
واســتراتيجيتها الستعادة مجدها 
وقوة اقتصادها املهددين من حتالف 

الصني وروسيا االحتادية.

كلما شــاهدنا مسلســل 
الزلــق »نضحك« رغم  درب 
مشــاهدتنا له عشرات املرات 
ألنه يبعث على النفس الضحك 
على العفوية الصادقة للمواقف 
الكثيرة أثناء مجريات املسلسل، 
فلهذا السبب أصبح »خالدا« في 
إن الضحك  الكثيرين،  ذاكرة 
هو تعبير عن الفرح والسعادة 
أو هو هروب من الواقع الذي 
باإلنســان من هموم  يحيط 

وأحزان..
إن احلياة من دون »فكاهة« 
تشعرنا بامللل، وإن من ميتلك 
تلك الفكاهة سيجعل »حياتنا« 

كلوحة جميلة نعشق رؤيتها 
باســتمرار دون ملــل كحال 
مسلســل درب الزلق، فتجد 
من ميتلك موهبــة الضحك 
لديه »أســلوب« مختلف عن 
اآلخرين من حيث نبرة صوته 
أو تعابير »وجهه«.. في املكان 
والوقت الصحيحني، وتستغرب 
أحيانا في حاالت »العزاء« أن 
يكون هناك موقف »كوميدي« 
فجائي يجعل اجلميع يضحكون 
دون توقف ألن طبيعة اإلنسان 
»متيل« لالبتسامة وهي أيضا 
هروب من حالــة احلزن، إن 
اإلنســان الذي ال يضحك أو 

أن يراجع  يبتسم يجب عليه 
الطبيب النفســي ألن أجهزة 
جسمه فيها »خلل« وأصبحت 

كاجلماد!

أغلبنا عندما يتذكر شخصية 
كوميدية معينة »يحبها« فإنه 
سيضحك »تلقائيا« فإذا تذكرنا 
الفنــان الكبير عبداحلســني 

عبدالرضــا، رحمه اهلل، فإننا 
تلقائيا ألننا نعرف  »نبتسم« 
بأنه صاحب مواقف مضحكة..، 
إن النفس البشرية هي »عاشقة« 
لالبتسامة والضحك ورافضة 
للعبوس واجلمــود..، وجند 
في بعــض األحيان في بعض 
املستشفيات يحرصون على 
إحضار »مهرج« إلسعاد األطفال 
وإضحاكهــم وإعطائهم دفعة 
معنوية من أجل نسيان آالمهم 

املزمنة.
إن الضحك واالبتســامة 
»لغتان« مشتركتان بني شعوب 
دول العالــم فــال حتتاج إلى 

»مترجم« لكي تشرحها فهي 
الشــمس،  واضحة كوضوح 
فكلما كنت ضحوكا ومبتسما 
زادت عالقاتــك االجتماعية 
»وزانت« نظرتك للحياة بشكل 

إيجابي.
٭ أخيرا: إن الضحك واالبتسامة 
جتعالنــك »تشــحن« عقلك 
بالطاقة  وجسمك ومشاعرك 
الطاقة جتعل  اإليجابية فتلك 
اآلخرين يشــعرون بالراحة، 
الكرمي  فيكفينا قول رسولنا 
ژ والــذي حرص على جعل 
االبتسامة صدقة عندما قال: 
تبسمك في وجه أخيك صدقة.

ومع احتماليــة تزايد الالجئني 
السوريني إلى تركيا اذا سيطرت 
القوات الكرديــة على املناطق 
الكردية،  الســورية  احلدودية 
فلذلك أطلقت تركيا عملية نبع 
الســالم في الشمال السوري 
بهدف »إزالة املمر اإلرهابي الذي 
إقامته جنوب بالدنا  يحاولون 
املنطقة....  السالم في  وإحالل 
وإقامة منطقة آمنة تضمن عودة 
الالجئني السوريني إلى بالدهم«، 
الرئيس  بحســب تصريحات 

التركي رجب طيب أردوغان.
مــن املؤكــد أن األكــراد 
السوريني وبقيادة حزب العمال 
بإمكانية  اعتقدوا  الكردستاني 
حتقيق حلم الدولة الكردستانية 
في ظــل األوضاع الســورية 
املتردية ومع توافر  والعراقية 
الدعم األميركــي، ولكن يبدو 
أن احللم حتــول إلى كابوس، 

فاألميركان انسحبوا واألتراك 
دخلوا بكل قوتهم إلى املناطق 
احلدودية الســورية، والروس 
واحلكومــة الســورية يقفان 
متفرجني دون عمل شيء مؤثر.
حتما سيتالشى حلم الدولة 
الكردية في ســورية، كما كان 
احلال في العراق، والذين حاولوا 
مرات عديــدة االنفصال عن 
العــراق - مرة عندما حتصلوا 

على حكم ذاتي بعد حرب اخلليج 
1٩٩0-1٩٩1، ومرة ثانية بعد حرب 
العراق 2003 حاولوا االستقالل 
ولم يؤيدهم احد، واملرة األخيرة 
التــي حــاول أكــراد العراق 
االنفصال فيها، هي بعد احلرب 
العاملية ضد اإلرهاب، حني نظم 
األكراد في كردستان العراق في 
سبتمبر 2017 استفتاء عاما حول 
االستقالل عن العراق وبالفعل 

اختار أكراد العراق االنفصال، 
ولكن لم يسمح لهم بذلك سواء 
من أبناء بلدهم األم العراق أو 
الدول اإلقليمية املجاورة أو الدول 

العظمى.
ختاما - لم يلفت نظري كثيرا 
دخول األتراك، فقد كان متوقعا 
خصوصا أنها لم تكن املرة األولى 
لألتراك فقد ســبق ان اجروا 
عمليات عسكرية داخل سورية، 
ونتذكر جميعا عملية »غصن 
الزيتون« و»درع الفرات«، وكذلك 
لم يفاجئنا األكراد السوريون في 
محاولتهم السيطرة على الشمال 
الســوري، ولكن الذي لم يكن 
متوقعا هو موقف جامعة الدول 
العربية التي تنادت بعض دولها 
الى عقد اجتماع طارئ ملناقشة 

التدخل التركي في سورية!
أيعقل أن يتحرك بعض العرب 
للتنديد بتدخل له مســوغاته، 

احلقيقة التي ال ميكن جتاهلها 
أن تركيا من اكثر الدول التي يلجأ 
إليها السوريون بحكم أنها دولة 
مجاورة وحكومتها حتاول رعاية 
الالجئني بكل إمكانياتها، ولذلك 
يدعم األوروبيون هذه اجلهود 
التركيــة اإلغاثية للســوريني 
باعتبار أن تركيا »دولة مصد« 
الســوريني لكى ال  لالجئــني 

يتسللوا إلى أوروبا.
ومما ال شــك فيه - أيضا 
- أن ســورية في مجملها غير 
آمنة ســواء في األراضي التي 
يسيطر عليها النظام السوري 
أو األراضي التــي يدور فيها 
القتال مــع بقايا اإلرهابيني أو 
أراضي االنفصاليني التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الدميوقراطية 
الكردية او حتى األراضي التي 

حتت سيطرة اجليش احلر.
السابقة،  للمعطيات  ووفقا 

في منطقة ال يتواجد بها قوات 
سورية أصال بل مجموعة من 
املسلحني ومن فئات مختلفة، ولم 
يتنادوا أو يتخذوا موقفا قويا من 
تقطيع وذبح السوريني باملاليني 
وتهجير املاليني من السوريني 
العرب على أيدي امليليشــيات 
الروســية،  الطائفية والقوات 
نعلــم أن انزعاج بعض العرب 
من األتراك نتيجة مواقف خاصة 

لهم من القيادة التركية فقط!
اخلالصة: سورية دولة فاشلة 
بحسب املعايير الدولية وينتشر 
فيها اإلرهاب واجلماعات املسلحة 
التركية  وهي محاذية للحدود 
امللتهبة أصال من جماعة حزب 
العمال الكردستاني، فهل تنتظر 
تركيــا أن يصــل التهديد إلى 
أراضيها ومواطنيها، وحتما لن 
تنتظر تركيا موافقة جامعة عربية 
بائسة لم حتل قضية عربية قط.

املوقف السياسي

صباح األحمد 
منزلك قلوبنا

عبد احملسن احلسيني

إذا استمر توزيع عوائد البورصة 
على هذا احلال فأبداً لن تنتعش!

عزة الغامدي

الزاوية

االجتياح 
التركي والشرق 
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