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طرح بوتين السوري.. 
هل آن أوان الحل؟

»الحلف الثالثي« في مواجهة 
مخاطر التقسيم

المسيحيون.. من الحلم القومي 
إلى الواقع المشرقي

FRIDAY 3 JULY - 2015 
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ُعلم اأن جامعات عاملية كربى، وموؤ�ش�شات اأكادميية هامة، �شتعيد النظر يف 

عالقاتها مع اجلامعات ال�شعودية التي متنح درجات دكتوراه الأطروحات ال 

اأ�شا�س علمي لها، بل تتحّول اإىل م�شدر للتكفري واالإرهاب.. وعددت م�شادر 

امللة  ف�شيحة  يف  االإميانية  »الن�شيحة  ومنها:  االأطــروحــات  عناوين  بع�س 

»النواف�س  العقيدة«،  يف  والراف�شة  اليهود  بني  ال�شبه  و»وجــه  الن�شرانية«، 

للرواف�س«، و»اليمانيات امل�شلولة على الراف�شة املخذولة«.. وكلها اأطروحات 

دكتوراه من جامعة واحدة فقط هي »جامعة حممد بن �شعود«.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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نحو فك العالقات مع الجامعات السعودية

إنذار سوري هز »عمليات موك«: اآلتي أعظم

آالن عون: »الفدرالية« موقف تحذيري.. 
رة

ّ
وإمكانية التفاهم مع الشريك متوف

المراهنون على معركة دمشق: 
إبليس لن يدخل الجنة

إميل لحود يتذكر.. 
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النووي اإليراني 
بانتظار الميدان.. 
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أميركا مع »داعش« أم ضدها؟
قة  ُيت����داول كثرياً يف الأو�ساط ال�سيا�سي����ة حتليالت �سطحية ومعمَّ

ح����ول ما ا�سُطلح على ت�سميته ب�»داع�ش«، وهل هي بالفعل �سنيعة 

اأمريكية، اأم اأنها حركة تنامت يف املجتمعات الإ�سالمية وا�سُتغلّت من 

قَبل الإدارة الأمريكية من قبيل تقاطع امل�سالح بني اجلهتني على عدو 

م�سرتك؟ اأم اأن وا�سنطن تكّن العداء املطلق لهذه احلركة، كما تدعي يف 

اإعالمها، غري اأنها ل تقاتلها اإل حني تعرُّ�ش م�ساحلها للخطر؟

املدقق يف جمري����ات الأمور على ال�ساحت����ني ال�سورية والعراقية 

ي�سل اإىل ال�ستنتاج الآتي:

لقد عملت الوليات املتحدة الأمريكية، خ�سو�سًا من خالل ال�سجون 

الت����ي اأن�ساأتها يف العراق، على تدريب بع�ش العنا�رص ممن حتّول اإىل 

قي����ادات ل�»داع�ش« يف امل�ستقبل، وذلك من اأج����ل اإطالقهم وت�سكيل 

هذه احلركة، وقد اأّمنت اأم����ريكا لهذه اجلماعات كل الدعم الالزم، من 

خالل مفاتيح ا�ستخباراتية لها داخل احلكومة العراقية، لتقوية هذه 

احلرك����ة وتوفري الإمكانات الالزمة لها، م����ن خالل ال�ست�سالمات غري 

املنطقية لعدد كبري من املحافظات والثكنات، ما اأتاح لهم ال�ستيالء 

على خمازن �سخمة من ال�سالح، كانت العتاد الذي قاتلت وتقاتل به 

حتى اليوم.

واأرادت وا�سنط����ن اأن تكون هذه احلرك����ة ال�سبب يف اإ�سقاط النظام 

يف �سوري����ة، وتعميم الفو�سى هن����اك، وحيث اإن هذا الأمر يحتاج اإىل 

نقطة انط����الق، وّفرت لها م�ساحات وا�سع����ة يف العراق، ور�سمت لها 

حدوداً يجب األ تتخطاها عل����ى الأرا�سي العراقية، واأطلقت يدها يف 

ل الولي����ات املتحدة الأمريكية عندما  الأرا�س����ي ال�سورية، بدليل تدخُّ

حاولت »داع�ش« التمدد باجتاه املناطق الكردية يف اأربيل، فق�سفتها 

بالطائ����رات، فاإذا ما ع����ادت اإىل مناطق تواجده����ا امل�سموح لها به، 

تركتها، وكما قال اأحد ق����ادة اجلي�ش اإن 79٪ من طائراتنا تعود دون 

اإلق����اء حمولتها من القذائف، ما يعن����ي اأن كذبة التحالف الدويل اإمنا 

هي جمرد اإعالن لواقع فارغ ل قيمة له.

وه����ي �رصبتها اأي�سًا عندما دخلت اإىل عني العرب »كوباين«، من 

خالل ال�سغ����ط على تركيا لإدخال الب�سمرك����ة، لأن هذه املنطقة يف 

املخطط الأمريكي ه����ي ح�سة الأكراد؛ ل ُي�سمح ل�»داع�ش« بالدخول 

اإليها.

باخت�سار، الولي����ات املتحدة الأمريكية �ساهم����ت يف اإخراج هذا 

املنت����ج الوح�ش الذي �سموه »داع�ش« ليقوم مبهمة مر�سومة م�سبقًا، 

وهي:

الق�س����اء على احلكومة يف �سورية، واإدخالها يف الفو�سى لإ�سقاط 

حمور املقاومة باإ�سقاط داعم اأ�سا�سي له وهي �سورية.

نة، لتكون هذه املناطق  العمل على تاأمني �سيطرة على مناطق ال�سُّ

ني����ة« يف امل�ستقبل املر�سوم للع����راق من خالل  ه����ي »الدول����ة ال�سُّ

التق�سيم.

الدخول اإىل مناطق اأخرى يف ليبيا واجلزائر وتون�ش، وغريها، من 

اأج����ل اإ�ساعة الفو�سى التي ل ت�ساه����م يف بناء دولة؛ مقدِّمة لتق�سيم 

هذه الدول.

كل ذل����ك يعن����ي اأن الولي����ات املتحدة الأمريكي����ة عندما ت�رصب 

»داع�����ش« فلي�ش لأنها �سدها، بل لأن »داع�ش« تخّطت املر�سوم لها 

يف املخطط الأمريكي، وعندما ترتكها تفعل ما تريد يف مناطق النفوذ 

امل�سموح لها فهي لي�ست معها، بل تعتربها وح�سًا يحقق ماآربها.

ما نتمناه اأن يقوم هذا الوح�����ش بافرتا�ش ُمنتِجه، وقد بات قريبًا 

من خالل العمليات الإرهابية يف اأكرث من منطقة يف العامل.

 ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل

رئي�ش الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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كبرية هي خيب���ة م�سيحيي لبنان 

الن�سال  �سن���وات  بحج���م  وامل����رصق، 

م���ن اأج���ل قومي���ة عربية تب���ني اأنها 

جوف���اء م���ن كل امل�سام���ني، ومل يعد 

جمديًا له���م اأن ي�ستعر�س���وا تاريخهم 

النه�س���وي منذ اأن�س���اأ ال�سما�ش عبداهلل 

الزاخر اأول مطبع���ة باخلط العربي يف 

ال�رصق عام 1733، م���روراً بالإر�ساليات 

الت���ي جعلوها يف خدم���ة املجتمعات 

امل�رصقية، ودورهم الريادي يف تاأ�سي�ش 

اجلمعيات الفكري���ة والعلمية والأدبية، 

ونهجهم الجتماعي وال�سيا�سي اجلامع 

الذي دع���ا اإليه جهاب���ذة الأدب والفكر 

والقانون والفل�سفة، ع���رب حمل ر�سالة 

القيم الإن�سانية العابرة حلدود الأوطان 

واملذاهب والطوائف.

ولأن مركزي���ة الق���وة امل�سيحي���ة 

امل�رصقي���ة ه���ي يف لبنان، فق���د جاء 

الطائ���ف ليق�سي على �سالحيات رئي�ش 

الطائفية  اجلمهورية، وجاءت املنا�سفة 

�سكلية، وباتت غالبية النواب امل�سيحيني 

حم�سوبة على زعامات الطوائف الأخرى، 

وخ�رص امل�سيحي���ون منا�سفة الوظائف، 

وتكرّ����ش عليه���م واقع ميث���اق جديد؛ 

باأن يكون رئي����ش املجل�ش النيابي هو 

الأقوى  الأقوى �سيعيًا، ورئي�ش احلكومة 

�سنيًا، بينم���ا رئي�ش اجلمهورية مطلوب 

دائم���ًا اأن يكون الأ�سعف م�سيحيًا، حتت 

ذريعة اأنه رئي�ش كل لبنان، اإىل اأن و�سل 

امل�سيحي���ون الي���وم لأن يكونوا رهينة 

�سواهم بوجود م�سيحيني اآخرين ارت�سوا 

اأن يكونوا اأتباعًا لزعامات غري م�سيحية 

حملية، ملجرد اأنه���م و�سلوا اإىل الندوة 

الربملانية عرب ه���ذه الزعامات، وباتوا 

اأدوات طّيعة لدى ق���وى اإقيلمية اأوردت 

»ويكيليك�ش« موؤخراً وقائع موثقة عن 

ارتهانهم.

الفراغ  اأن  الأكرث �سخري���ة  امل�ساألة 

الرئا�س���ي يف كر�س���ي ف���ارغ اأ�ساًل من 

ال�سالحي���ات، بات بع�ش �رصكاء الوطن 

من امل�سلمني يحّمل���ون م�سوؤوليته اإىل 

اخلالف  اإىل  وين�سبون���ه  امل�سيحي���ني، 

امل�سيح���ي - امل�سيح���ي عل���ى ه���ذا 

اأن بع�ش  املن�سب، وامل�سلمون يدركون 

امل�سيحي���ني هم جمرد رهائ���ن لديهم، 

وقرارهم ال�سيا�سي لي�ش باأيديهم، وبات 

�سفري دولة عربية يعلن دون اأي اإحراج 

اأن دولت���ه ل توافق عل���ى زيد اأو عمرو 

لرئا�سة اجلمهورية اللبنانية. 

واق���ع م�سيحي���ي لبن���ان اليوم ل 

ينف�س���ل عن واقع م�سيحي���ي امل�رصق، 

واإذا كان فريق م���ن ال�رصكاء امل�سلمني 

اللبناني���ني ي�ستعم���ل راهن���ًا بع����ش 

امل�سيحيني لتدعيم وزنه ال�سيا�سي يف 

املجل�ش النياب���ي اأو يف احلكومة، فهذا 

لن يعّو�ش عليه خ�سائره اجل�سيمة يف 

�سارع���ه منذ بداية الع���ام 2011 وحتى 

نية  الآن، وخ�سائ���ر بع�ش الزعامات ال�سُّ

ن���ي ل تقل ع���ن خ�سائر  ل�سارعه���ا ال�سُّ

امل�سيحيني امل�رصقيني، واإذا كان الغنب 

بح���ق امل�سيحي���ني اللبناني���ني يبدو 

يف ظاهره مرتبطًا بحق���وق املنا�سب، 

فاإن امل�ساألة بات���ت وجودية وم�سريية 

خياراتهم  ح�سموا  امل�سيحيني  وغالبية 

منذ الع���ام 2005، وبدًل م���ن اأن تكون 

الرئا�سة واملنا�سفة يف الوظائف جوائز 

تر�سية له���م، ف�ستك���ون يف امل�ستقبل 

القريب اعرتافًا بدورهم ك�رصكاء ل غنى 

عنهم، �سواء يف لبنان اأو من بقي منهم 

يف �سائر امل����رصق، بعد انح�سار موجة 

التكفري، واإذا كانت موجة تهجريهم على 

اأي���دي املتطرفني من �سوري���ة والعراق 

تندرج �سمن ذريعة معار�ستهم ل�»دولة 

اخلالف���ة« كما ����رّصح منذ اأي���ام اأحد 

جمتهدي الفك���ر التكفريي »الداع�سي«، 

اإطاللة ب���الل دقم���اق وو�سمهم  ف���اإن 

بالكفار عرب قناة تلفزيونية لبنانية ما 

هو اإل اعرتاف بدورهم يف دعم املقاومة 

اللبنانية يف مواجهة التكفري.

واإذا كان امل�سيحي���ون امل�رصقيون، 

واللبناني���ون ب�سكل خا����ش، قد تخلوا 

عن حلم النتماء القومي العروبي بعد 

ثبوت عدم اإمكانية قيام قومية عربية، 

نتيجة اخلذلن العرب���ي منذ العام 48، 

وتلّط���خ اأي���ادي العرب بدم���اء العرب 

م���ن اأج���ل م�ساري���ع »الإ�رصائيليات« 

منذ بداي���ات »الربيع العرب���ي«، فاإن 

امل�سيحيني مل ي�ستنجدوا بالغرب، وقد 

اأح�سنوا بذلك، و�س���دق حد�سهم عندما 

وقف الغ���رب متفرجًا عل���ى تهجريهم 

من العراق ومن بع����ش اأنحاء �سورية، 

وعر�ش عل���ى امل�سيحي���ني اللبنانيني 

الهجرة اإىل فرن�س���ا، و ح�سموا خيارهم 

وحزموا اأمره���م وانطلقوا نحو ال�رصاكة 

امل�رصقية مع من يعرتف بوجودهم.

هذه ه���ي حقيقة الو�سع امل�سيحي 

امل�ستج���ّد يف لبنان و�سائ���ر امل�رصق؛ 

معركة وج���ود لبق���اء امل�سيحيني يف 

اأر�سهم، من منطلق اإميانهم بالإقبال على 

الآخر وقبول من يقب���ل بهم، ل�ستكمال 

ر�سالة وجودهم، وم���ا اإعالن الفاتيكان 

موؤخ���راً اأن حزب اهلل يحمي امل�سيحيني 

يف لبنان �سوى اإقرار من اأعلى مرجعية 

العامل ب�سوابية توجهات  م�سيحية يف 

امل�سيحيني اللبناني���ني الراف�سني لأية 

اإمالءات غربي���ة عليه���م، لأن ال�رصاكة 

الوطنية من اأجل لبنان عزيز كرمي حمرر 

و�سيد قراره تتحقق م���ن خالل التفاف 

غالبي���ة امل�سيحي���ني ح���ول املقاومة 

اللبناني���ة، وهذا التحال���ف هو مطلب 

اإ�سالم���ي - م�سيح���ي م�س���رتك، وزواج 

ماروين على امل�ستوى الوطني اللبناين 

وال�سرتاتيج���ي امل�رصقي، ول طالق فيه 

ول بطالن زواج..

اأمني اأبو را�سد

استخدام بعض المسيحيين 
لتدعيم الوزن السياسي لن 

يعّوض على »تيار المستقبل« 
خسائره الجسيمة في شارعه

أحــداثأحــداث2

واقع م�شيحيي لبنان اليوم ال ينف�شل عن واقع م�شيحيي امل�شرق املحزن

المسيحيون.. من الحلم القومي إلى الواقع المشرقي
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همسات

¡ ن�سيحة
دبلوما�سي����ون غربيون ن�سحوا م�سوؤول����ني لبنانيني بعدم 

الت�سحي����ة بحكومة متام �س����الم، لأنها حمافظة على احلد 

الأدنى من ال�ستقرار، وفرطها يعني الت�سحية باآخر عن�رص 

لال�ستقرار يف البالد.

¡ ت�سبيه
عّلق خبري »ق�اتي« يف �ش�ؤون »14 اآذار« على انتخاب رئي�س 

ل�»املجل���س ال�طني« للق�ى املذك���رة بالق�ل: »اإن انتخاب 

�شم��ري فرجنية، �شديق برهان غلي�ن، وهما كانا يف �شالف 

الأزمان ي�رشبان من منبع فكري واحد، ي�شبه متامًا انتخاب 

ل 
َ
غلي���ن يف ا�شطنب���ل للمجل���س ال�طن��ي املندثر، م��ن قب

معار�ش��ة اغتنى اأ�شحابها؛ فت���ارى املجل�س ورئي�شه، بعد 

تقا�شم مغامن قطرية -  �شع�دية«.

¡ »لدغات«
لوح����ظ الأ�سبوع املا�سي اأن اخلالف����ات دّبت بني مكونات 

»14 اآذار«، ل�سيما الذين يعت����ربون اأنف�سهم »م�ستقلني«، 
وازدحم����ت �سفحات التوا�س����ل الجتماع����ي بالنتقادات 

الالذع����ة، حت����ى اأن م����ي �سدي����اق مل توف����ر زمالءها من 

»اللدغات«، �سائلة عن »اجلدوى من هوؤلء الذين لميثلون 

اإل اأنف�سهم«.

¡ ا�ستدعاء
بني امل�شمئّزين من خالفات »تيار امل�شتقبل« 

ّ
عّلق اأحد املقر

الداخلي��ة، على �شفر بع�س »ال�شق�ر« اإىل ال�شع�دية بالق�ل: 

لق��د ا�شتدع��ى جهاز ال��شاي��ة يف الريا�س قي��ادات نيابية 

ووزاري��ة يف »التيار« حتت عن�ان الت�شاور مح الرئي�س �شعد 

احلري��ري، اإل اأن الهدف احلقيقي ه� م�شاحلة املت�شارعني 

الذي��ن يلعب اخليال بينه��م، ويكيل�ن ال�شتائ��م اإىل بع�شهم 

بع�شًا كل اأمام »ب�طته«.

¡ حقد جنبالطي
يزداد حق����د وليد جنبالط التاريخي على دروز �سورية، لأن 

دعوات����ه ل�»ال�سلحة« مع »جبهة الن�����رصة« ومبايعتها 

مل تلق اآذان����ًا �ساغية، ومن اأّيد الدعوة اجلنبالطية ل ميثل 

�سيئًا يف املعادلة الدرزية ال�سورية، خ�سو�سًا اأن الع�سبية 

»اجلنبالطي����ة« ل اأثر له����ا بتاتًا من قري����ب اأو بعيد يف 

�سوري����ة، لأن املوحدين ال�سوريني يعرف����ون تاريخ الرجل 

جيداً، وهم ل ين�سون اأبداً اآخر »فتاويه« بتحليل دم الدروز 

الذي يوؤيدون دولتهم الوطنية.

¡ مل يقب�سوا منذ 4 اأ�سهر
و�شيلتان اإعالميتان، واحدة مكت�بة واأخرى مرئية، ميلكهما 

قط��ب �شيا�شي فاع��ل، مل يقب�س امل�ظف���ن فيهما رواتبهم 

من��ذ اأربع��ة اأ�شه��ر، وق��د مت مع ب��دء �شهر رم�ش��ان املبارك 

ت�شليفهم �شهراً واحداً فقط.

¡ بيان الأرملة غري مطمئن
مل يطمئن بيان اأرملة زعيم راحل على بقاء مدر�سة عريقة 

يف مكانها يف بريوت، ب�سبب �سبابية هذا البيان الذي يحمل 

ع����دة اأوجه، خ�سو�سًا اأن الورثة يبيعون الأمالك والعقارات 

املوروثة، وباأ�سعار زهيدة، مبا فيها هذه املدر�سة، ولوحظ 

م����ع اإنهاء العام الدرا�س����ي 2014 - 2015 والإعالن عن بدء 

الت�سجي����ل للعام املقبل اأن ن�سبة الإقب����ال على الت�سجيل 

�سعيفة جداً.

¡ البن ال�سال
 اأن اب��ن اأح��د جت��ار اجلمل��ة يف مدينة �شي��دا، وعمره 

ّ
تب��ني

18 عام��ًا، ق��د مّت اإغ��راوؤه لاللتحاق ب�»داع���س«، واأُر�شل اإىل 
�ش�رية، فهّدد ال�الد باإف�شاء �رش اخللية اإذا مل يعد ابنه خالل 

ب�شعة اأيام.

¡ البلد بحاجة اإىل اإ�سالح
مرج����ع د�ستوري وقانوين كبري ح�س����م اأن البلد بحاجة اإىل 

اإ�سالح �سيا�سي ود�ستوري عميق، لأن كل التجارب ال�سابقة 

اأكدت اأن النظام ال�سيا�س����ي اللبناين موّلد لالأزمات والفنت 

واحلروب الأهلية با�ستمرار، م����ا يجعله بحاجة دائمة اإىل 

راٍع خارج����ي، وهذا ما يفر�ش تعدي����اًل جوهريًا يف النظام 

ال�سيا�سي الطائفي.

ت�ستم���رّ احلرب يف �سوري���ة على وقع 

»احتف���اء« التنظيم الإرهاب���ي »داع�ش« 

مب���رور �سنة عل���ى تاأ�سي����ش »اخلالفة«، 

وبالتزامن مع تو�ّس���ع الإرهاب يف كل من 

الكوي���ت وتون�ش وم�رص وفرن�سا، ومع تاأّكد 

العامل اأن اجلميع معني مبحاربة الإرهاب 

بكافة اأ�سكاله، واإل غرق العامل باأكمله يف 

الفو�س���ى والدمار والإره���اب املتفلت من 

عقاله.

وعل���ى وق���ع انت�سار الإره���اب، يعود 

الرو����ش، وعل���ى ل�س���ان الرئي����ش بوتني، 

ملحاول���ة طرح خمارج لالأزم���ة ال�سورية، 

الأو�سط؛  ال����رصق  ولالإره���اب املتفلت يف 

باقرتاح���ه حلف دويل ملحارب���ة الإرهاب، 

تنخرط فيه كل من �سورية ودول اجلوار، اأي 

تركيا وقطر وال�سعودية. 

يعيد بوت���ني تكرار ه���ذه الدعوة التي 

ب���رزت بق���وة يف حزي���ران 2013؛ مبا�رصة 

بعد �سقوط م����رصوع »الإخوان« يف كل من 

�سورية وم�رص، والتي اأظهرت اأن اأمام العامل 

فر�سة تاريخية لت�سوية ما تدفع اجلميع اإىل 

حمارب���ة الإرهاب، وُيعرتف للدول امل�ساركة 

فيها مب�ساحلها ال�سرتاتيجية يف املنطقة.

ما هي فر�ش جناح هذه ال�سرتاتيجية 

الرو�سية القدمية - املتجددة؟

بداي���ة، جناح ه���ذه اخلط���ة الرو�سية 

تفرت�ش اقتناعًا �سعوديًا - تركيًا - قطريًا 

بج���دوى مكافح���ة الإره���اب، واأن مردود 

مكافحة الإره���اب اأكرث بكث���ري من مردود 

متويله. وعليه:

ليقتن���ع الأت���راك بج���دوى مكافح���ة 

الإره���اب، على الق���وى الك���ربى اأن توؤكد 

»ا�ستحال���ة« قيام كيان ك���ردي ذي حكم 

ذاتي يف �سمال �سوري���ة، ويجب اأن ُيعطى 

»الإخوان امل�سلمون« بفروعهم ال�سلمية يف 

�سوري���ة، ح�سة يف ال�سلطة النتقالية التي 

ل من ال�سلطة واملعار�سة  ُيفرت�ش اأن ت�س���كَّ

معًا، هذه اأمور قد يكون مقدور عليها، لكن 

ماذا عن احلقد ال�سخ�س���ي لأردوغان على 

الرئي����ش ال�سوري ب�سار الأ�س���د، وا�سرتاطه 

رحيل���ه قبل القبول باأي ت�سوية، ولو تطلّب 

الأمر دع���م الإرهابيني وتاأم���ني ممر لهم، 

واإيواءهم يف تركيا؟

فالغ���رق  ال�سعودي���ة،  اإىل  بالن�سب���ة 

ال�سع���ودي يف الرمال اليمنية ُيَعّد �سيفًا ذا 

حّدي���ن: من ناحي���ة اأوىل يريد ال�سعوديون 

اإنه���اء احلرب اليمنية مب���ا يحفظ لهم ماء 

وجهه���م، ويعك�ش »انت�س���اراً ما« يف تلك 

احلرب التي خا�سها اب���ن امللك وعار�سها 

العدي���د من الأم���راء يف العائل���ة املالكة 

ال�سعودي���ة، وم���ن ناحية اأخ���رى يت�سّدد 

ال�سعودي���ون يف �رصوطه���م، بعدما ذهبوا 

لأول م���رة اإىل ح���رب علني���ة، وا�ستطاعوا 

احل�سول عل���ى تاأييد اأمريكي واأممي - ولو 

ن - حلربهم على اليمن، من خالل قرار  مبطَّ

جمل�ش الأم���ن 2216، وهو م���ا ظهر جليًا 

يف املفاو�سات ح���ول اليمن، والتي رعتها 

الأمم املتح���دة يف جنيف، واأف�سلها الت�سدد 

ال�سعودي ومطالبته ب�سقف اأعلى مما ميكن 

لأي طرف اآخر احتماله.

م���ن هن���ا، ف���اإن اإمكاني���ة م�سارك���ة 

ال�سعودية يف حتال���ف جّدي وحقيقي �سد 

الإرهاب يبدو �سعبًا، خ�سو�سًا بعدما تبنّي 

بالدلئل اأن الفكر الإرهابي املت�سدد م�سدره 

املدار����ش ال�سعودية املنت����رصة يف اأرجاء 

املعمورة، ما يعني اأن اأي حماربة حقيقية 

لالإره���اب تفرت�ش اإقفال تلك املدار�ش، وهو 

ما يجعل ال�سعودية تخ����رص نفوذاً عامليًا 

هائاًل تعطيه لها تلك املدرا�ش، كما تفرت�ش 

تغيري الهيكلية الرتبوي���ة، وحتديث الروؤى 

الدينية التي ت�ستند اإليها اململكة، وهذا اأمر 

م�ستحيل، لأنه �سيوؤدي اإىل خراب ال�سعودية 

من الداخل، وخلخلة نظام اآل �سعود برّمته.

بالن�سبة اإىل قطر التي متّول ال�سيا�سات 

الرتكي���ة يف دعم »الإخ���وان امل�سلمني«، 

وتدعم بع�ش املجموعات الإرهابية يف كل 

من ليبيا وم����رص و�سورية ولبنان وغريها، 

فاإن قبول الدوحة باحلل ال�سيا�سي وتقا�سم 

جمموعات »الإخوان« ال�سلطة مع النظام، 

لن يدفعه���ا اإىل النخراط ال�رصيع واملطلق 

يف تلك ال�سيا�سات، م���ا مل توؤكد ح�سولها 

على عق���ود ا�ستثم���ار ملّد اأنابي���ب الغاز 

الطبيعي القط���ري اإىل اأوروبا عرب �سورية، 

وه���و اأمر �سي����رّص مب�سالح كل م���ن اإيران 

ورو�سيا اللت���ني �ستتناف�سان على الأ�سواق 

العاملية بعد اأن يتّم التوقيع على التفاق 

النووي مع الإيرانيني ورفع العقوبات.

يف املح�سلة، يبدو اأن الطرح الرو�سي 

غري قابل للحياة يف هذه الفرتة بالذات، بل 

�سياأتي وقت يف امل�ستقبل يكون هذا الطرح 

ه���و احلل املن�سود من الدول التي تعار�سه 

اليوم، وذل���ك عندما ي����رصب الإرهاب يف 

داخ���ل الدول الت���ي تعترب نف�سه���ا مباأمن 

عنه، وعندما ينق����شّ الإرهابيون على من 

�ساعدهم ومّولهم واأّمن لهم الإمداد. 

التاريخ مليء بالعرب والدرو�ش، ومنها 

الدر�ش الأمريك���ي القدمي والدر�ش الفرن�سي 

اجلديد، والدر����ش اللبن���اين - العر�سايل، 

حيث انق����ش الإرهابيون على عر�سال قتاًل 

وترهيبًا وتنكياًل ب�»العرا�سلة« الذي فتحوا 

لهم بيوتهم، وزغردت النازحات ال�سوريات 

حينما اعتق���دن اأن الإرهابيني قد اقتطعوا 

عر�سال و�سموها اإىل »اإمارتهم« ال�سوداء.

د. ليلى نقوال الرحباين

الطرح الروسي لن يكون 
قابالً للحياة إال بعد أن يضرب 

اإلرهاب الدول التي تعتبر 
نفسها بمأمن عنه
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المراهنون على معركة دمشق: إبليس لن يدخل الجنة

توؤكد م�شادر ميدانية �شورية اأن اجلبهتني الأ�شد 

الراهن،  الوقت  يف  اجلغرافيا  امتداد  على  خطورة 

هما جبهتا احل�شكة يف ال�شمال، ودرعا يف اجلنوب، 

ا�شتباكات  ي�شهد  ال��ذي  دم�شق،  ريف  اإىل  اإ�شافة 

خ�شو�شًا  و«داع�ش«،  الإ�شالمية«  »اجلبهة  بني 

�شقبا  منطقتي  يف  وحتديداً  ال�رشقية،  الغوطة  يف 

وعربني.

ويف تفا�شيل �شري املعارك، ت�شري امل�شادر اإىل 

اأن املجموعات التكفريية القادمة من الأردن، وبدعم 

اأنها  غري  درعا،  نحو  التقدم  �شلطاتها، حاولت  من 

الرديفة،  والقوات  اجلي�ش  من  عنيفة  مقاومة  لقت 

اأجربتها على الرتاجع، بعد تكبيدها خ�شائر كبرية 

دفع  ما  القتلى،  ع�رشات  اإىل  و�شلت  ب���الأرواح، 

بينها  فيما  التهامات  تبادل  اإىل  املجموعات  هذه 

بالتق�شري واخليانة.

التكفرييني  امل�شلحني  اأن  اإىل  امل�شادر  وتلفت 

كانوا ي�شعون اإىل ال�شيطرة على الطريق الدويل الذي 

وذلك يف حماولة  لقطعها،  ب��الأردن،  دم�شق  يربط 

للت�شييق على العا�شمة، غري اأنهم باوؤوا بالف�شل.

من اجلنوب اإىل ال�شمال، تعمل القوات ال�شورية 

ووحدات حماية ال�شعب الكردي على تعزيز مواقعها 

الغربي  التحالف  اأن  امل�شادر  يف احل�شكة، وتعترب 

تدخله يف  وتربير  الزمة،  اإطالة  اإىل  دائمًا  ي�شعى 

ال�شاأن الداخلي ال�شوري، ل�شيما اإدعاء »اإ�رشائيل« 

با�شتعدادها حلماية الدروز والأردن حلماية ع�شائر 

العرب.

ويف ال�رشق، تعزز القوات ال�شورية مواقعها يف 

بًا لأي هجوم مفاجىء يقدم عليه  الزور، حت�شُّ دير 

امل�شادر  بح�شب  تركيا،  اأو  العراق  من  الإرهابيون 

امليدانية.

اإجناز  على  للم�شاعدة  مو�شكو  ا�شتعداد  وعن 

على  ج��اء  كما  �شورية،  يف  �شيا�شية  حت��ولت 

يف  م�شادر  تعترب  بوتني،  فالدميري  الرئي�ش  ل�شان 

املعار�شة ال�شورية اأن هذه املبادرة يف حال ذهبت 

للدبلوما�شية  كبرياً  فُتعّد جناحًا  التنفيذ،  اإىل حّيز 

وتقدمي  واملعار�شة،  ال�شلطة  جمع  يف  الرو�شية 

ال�شورة ال�شيا�شية التي ميكن املتابعة فيها، فيما 

كانت لقاءات جنيف اأقرب اإىل »جل�شات حما�شبة«.

وترى امل�شادر اأن ما تقوم به هذه الدبلوما�شية 

هو تثبيت اأمر واقع للحكومة ال�شورية، وو�شعها يف 

�شياق م�شار �شيا�شي مع الأطراف الأخرى، ما يوؤدي 

ال�رشاع  مو�شوع  ُينهي  خمتلف  واقع  ت�شكيل  اإىل 

على »النظام ال�شيا�شي«، ويدخل يف عملية »ف�ش 

م�شرية  الدويل،  واملجتمع  دم�شق  بني  ال�شتباك« 

اإليه املعار�شة  اأن تتو�شل  اأي تفاهم ميكن  اأن  اإىل 

مع احلكومة ال�شورية �شينتقل اإىل املحافل الدولية 

وفق م�رشوع رو�شي بالدرجة الأوىل، لإنهاء الأزمة 

�شيا�شية ميكن  بناء حالة  تريد  ال�شورية، فمو�شكو 

م�شاألتني  ُتنهي  »اأجندة«  لتقدمي  اإليها  ال�شتناد 

وحالة  ال�شيا�شي،  النظام  م�رشوعية  اأ�شا�شيتني: 

احل�شار على الدولة ال�شورية التي ميكن اعتبارها 

حماربة  اأجل  من  م�شرتك  مل�رشوع  اأ�شا�شيًا  �رشطًا 

الإرهاب.

اأعلنه الوزير املعلم حول  اإىل ما  اأما بالن�شبة 

الدول  مع  حتالف  اإقامة  �شورية  من  بوتني  طلب 

الإقليمية ملكافحة الإرهاب فيبدو رد على ال�شائعات 

ال�شوري،  النظام  التي حتدثت عن تخلٍّ رو�شي عن 

بعد اللقاءات التي عقدها بوتني مع الرئي�ش الرتكي 

ال�شعودي  العهد  ويل  وويل  اأردوغ��ان  طيب  رجب 

حممد بن �شلمان.

اأن مراهنة رو�شيا تظهر على  وتعترب امل�شادر 

املعار�شة  بني  �رشاكة  اإجناز  يبدو يف حماولة  ما 

�شيا�شي،  برنامج  اأمام  الطرفني  وو�شع  وال�شلطة، 

ما  الإره��اب،  مواجهة  ال�شورية يف  الدولة  دعم  ثم 

�شيعزز من طبيعة الدور امل�شتقبلي لها يف �شمان 

الأمن الإقليمي.

ح�شان احل�شن

ما هو الرهان الروسي في الملف السوري؟

اأخبار  واحد  وقت  يف  اندفعت  فجاأة 

معركة  اندلع  عن  وحتليالت  ومعلومات 

دم�شق، واأنها �شارت قاب قو�شني اأو اأدنى.

يف  والأخبار  املعلومات  هذه  م�شدر 

اأخذ  الذي  اآذار«،   14« اإعالم  كان  لبنان 

ي�شخ املعلومات يف كل اجتاه، �شواء يف 

امل�شموع  اأو  املرئي  اأو  املكتوب  الإع��الم 

التابع لهم، اأو عرب ما ي�شمى مرا�شلون اأو 

خمربون اإعالميون من هذه الف�شيلة.

اجلماعات  هذه  من  ال�شيا�شيون  اأما 

»الفتح  لنتائج  العدة  ُيعّدون  فبا�رشوا 

ال�شا�شات  ع��ل��ى  وت���وزع���وا  امل��ب��ني«، 

املوعود،  لليوم  للتح�شري  والجتماعات 

وزراء  من  ه��وؤلء  من  الر�شميون  بينما 

حم�شومة  املعركة  نتائج  اعتربوا  ونواب 

مواجهة  م��ن  ب��د  ل  وب��ال��ت��ايل  �شلفًا، 

اأبرزها  وك��ان  واحتمالتها،  تداعياتها 

املوعودة«  »املعركة  نتائج  اأن  عندهم 

لبنان،  نحو  كثيفًا  �شوريًا  نزوحًا  �شتكون 

�شوري،  مليون  ون�شف  مليون  يتجاوز  قد 

على حد تعبري اأحد املخربين الإعالميني 

يف جماعة »14 اآذار«، الذي يوزع الأخبار 

واملعلومات على عدد من و�شائل الإعالم 

املحلية واخلليجية.

 14« جماعة  من  ونواب  وزراء  فيما 

عميقًا  راح��وا  اجلنبالطي  واللقاء  اآذار« 

�رشورة  عن  »النفي�شة«  حتليالتهم  يف 

وكان  الكبري،  ال�شوري  النزوح  مواجهة 

الوزير  هو  بذلك  املب�رشين  اأحد  اأن  لفتًا 

وائل وهبي ابو فاعور، الذي �شار ال�شمري 

املتكلم لأبي تيمور جنبالط..

و���رشد  التحليالت  اأ�شكال  ت��ع��ددت 

بع�شها  ليذهب  اأحالم،  لأ�شغاث  الوقائع 

الدعوة امل�شتعجلة لنعقاد  اأن  تاأكيد  اإىل 

جل�شة املجل�ش الوزراء، بعد طول انقطاع، 

املحتَملة ملعركة  التداعيات  اأ�شبابها  من 

تلّقت  اللبنانية  احلكومة  واأن  دم�شق، 

ودولية  عربية  جهات  عدة  من  ن�شائح 

التدابري  ات��خ��اذ  يف  الإ����رشاع  ب�����رشورة 

الالزمة.

اأن  والتحليالت  التف�شريات  هذه  ومن 

بال�شغط  ق��راراً  اتخذ  ال��دويل  »املجتمع 

على اإيران وحمور املمانعة« )التعبري ورد 

باحلرف يف جريدة امل�شتقبل( »من خالل 

ت�شهيل فتح معركة دم�شق، بعد اأن كانت 

الدولية«،  احلمر  اخلطوط  من  العا�شمة 

وح�شب راأي »امل�شتقبل« اأن موؤ�رشات فتح 

العربي  الدعم  يف  »تظهر  دم�شق  معركة 

للمعار�شة املعتدلة يف اجلبهة اجلنوبية 

درعا  حمافظتي  من  تبقى  ما  لتحرير 

والقنيطرة، وللزحف باجتاه دم�شق«.

ثمة مالحظة هنا، هي اأن هذا الإ�رشار 

جاء  دم�شق«  »معركة  ي�شمى  ما  على 

ح�شلت  التي  امليدانية  التطورات  بعد 

ال�شوري، وفيها حّطم اجلي�ش  يف اجلنوب 

العربي ال�شوري »عا�شفة اجلنوب« التي 

حتّدث عنها حلف اأعداء دم�شق مطّوًل.

تتكرر  املعزوفة  هذه  اأن  احلال  واقع 

�شورية،  على  الكونية  احل��رب  ب��دء  منذ 

اثنني  حيث حددت يف كل مرة منذ نحو 

الدولة  لنهاية  مواعيد  �شهراً  وخم�شني 

يف  ثم  رم�شان  يف  ال�شوري،  الوطنية 

الأ�شحى اأو يف ال�شيف من كل عام.

على  العدوان  حلف  اأتباع  رهانات 

اأو  الأردن،  اأو يف  �شورية، �شواء يف لبنان 

يف اأي مكان، تالزمت مع �شجيج العدوان 

على  ال�شهيوين   - الأمريكي   - ال�شعودي 

اليمن، الذي تبنّي حتى الآن اأنه غري قادر 

على اإحداث التغيري املن�شود �شعوديًا يف 

�شواريخ  هي  وها  العروبة،  منبت  بالد 

�شكود اليمنية تدق اأبواب الريا�ش، وجتعل 

ال�شعودية حم�شورة ب�رشّ اأعمالها.

باأي حال، فالأ�شبوعان الأخريان �شهدا 

تطورات ميدانية كبرية على خمتلف حماور 

حتّطم  يف  وا�شح  ب�شكل  جتلّت  القتال، 

ووقوع  �شورية،  يف  اجلنوب«  »عا�شفة 

املجموعات  من  واجلرحى  القتلى  مئات 

ومواقعهم،  حت�شيناتهم  ودّك  الإرهابية، 

حظيت  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  اأن  رغ��م 

العدوان  من حلف  ومنّظم  وا�شع  بتن�شيق 

»عمليات  غرفة  من  ب��دءاً  �شورية،  على 

عليها  ي�رشف  التي  الأردن،  يف  م��وك« 

و�شعوديون،  و�شهاينة  اأمريكيون  �شباط 

واأردنيون واأتراك كبار، بالإ�شافة طبعًا اإىل 

م�شوؤولني كبار يف اأجهزة ال�شتخبارات يف 

هذه الدول.

كما اأن قطر وال�شعودية اأغدقتا الأموال 

التوازنات  لتعديل  حماولة  يف  املذهلة؛ 

ال�شوري اجلميع  امليدانية، ففاجاأ اجلي�ش 

الع�شكرية  وا�شرتاجتياته  تكتيكاته  يف 

املجموعات  جعلت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة، 

بها  حلقت  التي  الهزائم  اأم��ام  الإرهابية 

تتبادل التهامات باخليانات.

معركة  احلديث عن  اأن  الوا�شح  ومن 

�شيا�شية  وقائع  جملة  مع  ترافق  دم�شق 

حاول اأعداء �شورية توظيفها مع »اأ�شغاث 

العهد  ويل  ويل  زي��ارة  منها  اأحالمهم«، 

ال�شعودي ووزير الدفاع حممد بن �شلمان 

اإىل مو�شكو ثم اإىل باري�ش، وعقده �شفقات 

وت�شويرهم  ال���دولرات،  مليارات  مبئات 

مّتت على  رو�شية    - �شعودية  �شفقة  اأن 

دح�ش  ما  �رشعان  لكن  دم�شق،  ح�شاب 

باإعالن  التكهنات  هذه  بوتني  فالدميري 

تاأييده ودعمه احلازم للرئي�ش ب�شار الأ�شد، 

ر�شاٍو  اإل  لي�شت  الباري�شية  الزيارة  فيما 

�شعودية لفرن�شا، وهو ما �شار عليه منط 

احلكم يف »بالد مئة نوع من اجلبنة« منذ 

يحّبون  الروؤ�شاء  حيث  �شرياك،  جاك  اأيام 

»الهدايا« والر�شاوى واأ�شياء اأخرى.

الف�شل القاتل الذي اأ�شاب حلف اأعداء 

ال�شمال،  يف  اأ�شابهم  اجلنوب  يف  دم�شق 

من خالل ال�شمود واملواجهة الأ�شطوريني 

تل  وحترير  ال��ع��رب،  وع��ني  احل�شكة  يف 

اأبي�ش، بحيث كانت ال�شفعة املوجهة اإىل 

طيب  رجب  يحتملها  اأن  من  اأكرب  تركيا 

جي�شه  توريط  هّمه  �شار  الذي  اأردوغ��ان، 

ا�شتغالل  �شورية، حماوًل  �شد  احلرب  يف 

اأحمد  الألعوبة  حكومة  وج��ود  فر�شة 

لي�شع  الأعمال،  ت�رشيف  يف  اأوغلو  داود 

املعار�شة التي متتلك الأكرثية الربملانية 

اأمام الأمر الواقع، لكن على ما يبدو فاإن 

يرف�ش  زال  ما  الآن  حتى  الرتكي  اجلي�ش 

مغامرة »ال�شلطان اجلديد«.

كل ذلك، دون اأن نن�شى غرب �شورية، 

يذهب  حيث  القلمون،  منطقة  وحت��دي��داً 

اللبنانية  واملقاومة  ال�شوري  اجلي�ش 

لتنظيفها نهائيًا من بوؤر الإرهاب.

واملنظرون  املراهنون  ي�شتوعب  هل 

ملعركة دم�شق العرب والدرو�ش؟

عندنا  خ�شو�شًا  ذل���ك،  نعتقد  ل 

مرة  اأّك��دت  وكيلك�ش  فوثائق  لبنان،  يف 

جديدة اأن املال واملال فقط هو من يحدد 

بالد  يف  واإعالميني  �شيا�شيني  مواقف 

ما  ال�شديد،  الأ�شف  مع  وال�شعودية،  الأرز، 

وال�شمائر  الذمم  �رشاء  على  قادرة  زالت 

واملبادئ واملواقف.

اأحمد زين الدين

جنود اجلي�ش ال�سوري يف منطقة ع�سكرية بريف القنيطرة
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م�شغلو  تلّقى  توقعاتهم،  خ��ارج  ب�شدمات 

ال�رشبات  الأردن  يف  »م��وك«  عمليات  غرفة 

منذ  اجلنوبية  اجلبهة  يف  املتالحقة  ال�شورية 

اخلمي�ش  اجلنوب«  ب�»عا�شفة  �ُشمي  ما  اإعالن 

وّجهها  التي  القا�شية  ال�رشبة  فبعد  الفائت. 

�شالح اجلو ال�شوري لأبرز قادة »جبهة الن�رشة« 

الأمني  اجتماعهم  خالل  لها  احلليفة  والف�شائل 

اإ�شافة   - موديًا  درعا،  غرز يف  �شجن  الهام يف 

اإىل �شحق غالبية الروؤو�ش امليدانية - بحياة 3 

�شباط اأردنيني من غرفة العمليات املذكورة، وفق 

اإ�شارة مرا�شل حمطة »�شكاي نيوز«، �شدد اجلي�ش 

ال�شوري هدفًا ا�شتخبارياً اآخر يف مرمى »موك«، 

عرب �شحق »فرقة خا�شة« اأر�شلتها اإىل ريف درعا 

ت�شم 38 �شي�شانيًا، يف حلظة اجتماعهم مع قادة 

هجوم  �شن  حيال  للتن�شيق  امل�شلحة،  الف�شائل 

جديد على درعا، بعد ن�شف وحدات اجلي�ش لكامل 

�شي�شانيني  متمر�شني  بقيادة  ال�شابقة،  الهجمات 

اإبادة  بعد  ال�شورية،  الر�شالة  اأن  اإل  املرة،  هذه 

اإىل  و�شلت  مهدها،  يف  اجلديد  الهجوم  خطة 

ال�رشبات  اأن  ومفادها  الأردن،  »عمليات«  اأركان 

القا�شية التي �شددها اجلي�ش ال�شوري موؤخراً بحق 

�شوى  لي�شت  ال�شوري  اجلنوب  يف  ميلي�شياتها 

باكورة ما مّت جتهيزه للمقبل من الأيام.

اأم��ام  باهتمام  توّقفوا  ع�شكريون  خ��رباء 

�شل�شلة ال�رشبات ال�شتخبارية ال�شورية النوعية 

التي تخلّلت اإجنازات اجلي�ش امليدانية يف مطار 

وفق  اجلنوبية،  املنطقة  جبهات  وباقي  الثعلة 

»عا�شفة  ق��ادة  ف�رشب  لف��ت،  ع�شكري  تكتيك 

اجلنوب« يف مكانهم ال�رشي �شبقته �رشبة نوعية 

اآخر  ا�شتخباري  ل تقّل ق�شاوة، عرب ت�شديد هدف 

»م��وك«،  عمليات  مرمى  يف  ال�شوري  للجي�ش 

جتلّى ب�شحق رتل م�شلّح �شخم عقب ر�شده يف 

بلدة تل �شهاب؛ على احلدود الأردنية - ال�شورية، 

اأودى بحياة ما ل يقل عن 400 م�شلّح، بينهم قادة 

ميدانيون من »جبهة الن�رشة« و»حركة املثنى« 

و»اجلي�ش احلر«، وفق معلومات مرا�شلي وكالت 

اأنباء غربية، وح�شب حمطة »ان دي اآر« الأملانية 

فاإن �شخ�شية ع�شكرية اأردنية التقت يوم ال�شبت 

امل�شتجدات  اأن  اأكدت  اأملاين  بدبلوما�شي  الفائت 

اإىل  ت�شري  الالفتة يف اجلبهة اجلنوبية  امليدانية 

خطة م�شادة جّهزتها القيادة الع�شكرية ال�شورية 

مع حلفائها بعناية ق�شوى، كما نقلت ت�رشيبات 

على  مقبل  ال�شوري  اجلنوب  اأن  على  تدّل  اأمنية 

مفاجاآت »من العيار الثقيل«.

ووفق معلومات م�شدر مقرب من رئي�ش جهاز 

فاإن  فرادكوف،  ميخائيل  الرو�شية  ال�شتخبارات 

قراراً هامًا اتخذه قائد فيلق القد�ش الإيراين قا�شم 

�شليماين عقب زيارة وزير الدفاع ال�شوري موؤخراً 

لطهران، اأف�شى اإىل اإن�شاء غرفة عمليات م�شرتكة 

�شّمت اإىل عدد من القادة الع�شكريني الإيرانيني، 

�شباطًا نخبويني من اجلي�ش ال�شوري، ومن قيادة 

وفق خطط  نحل  كخلية  العمل  بدوؤوا  اهلل،  حزب 

ع�شكرية مّتت درا�شتها على مدى الأ�شابيع الثالثة 

بتدريب  ب��داأت  اإي��ران  اأن  اإىل  لفت  واإذ  املا�شية. 

للجي�ش  رديفة  جمموعات  �شمن  املقاتلني  اآلف 

احلر�ش  قائد  اأعلنه  اأن  �شبق  اأمر  وهو  ال�شوري، 

ُيغفل  مل   - جعفري  حممدعلي  الإي��راين  الثوري 

امل�شدر الإ�شارة اإىل التعاون ال�شتخباري الرو�شي 

القيادة  اإىل  عرب مترير معلومات »اأمنية« هامة 

الع�شكرية ال�شورية. وربطًا بالأمر، ك�شف امل�شدر 

اجلو  �شالح  �شددها  التي  النوعية  ال�رشبة  اأن 

ال�شوري �شد اجتماع قادة »عا�شفة اجلنوب« يف 

اأمنية  معلومات  نتاج  اأتت  درعا،  غرز يف  �شجن 

الأقمار  ر�شد  اأعقبت  ال�شورية،  للقيادة  رو�شية 

مرجحًا  الجتماع،  ملكان  الرو�شية  ال�شناعية 

رو�شية  ب�شواريخ  ُمتّوجة  نوعية  اأ�شلحة  دخول 

»هامة« مل يحدد ماهيتها، لأول مرة يف امليدان 

تركية  ع�شكرية  حتركات  خلفية  على  ال�شوري، 

واأردنية تهدف اإىل تدّخل ع�شكري داخل الأرا�شي 

ال�شورية، قد يكون و�شيكًا.

من  اأك��رث  ك�شفتها  معلومات  وق��ع  وعلى 

اإىل  اأ�شارت  املا�شية،  الأيام  يف  تركية  �شحيفة 

عزم الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان الدخول 

هذه املرة ب�شكل مبا�رش على خط معارك ال�شمال 

الرتكية  احلكومة  ت�شكيل  مع  تزامنًا  ال�شوري، 

واحل�شود  التعزيزات  بانت  وقت  يف  اجلديدة، 

احل��دود  على  امل�شتجدة  الأردن��ي��ة  الع�شكرية 

جو   - اأر�ش  �شواريخ  بن�رش  ُملحقة  �شورية  مع 

دبلوما�شي  من  اأكرث  ُيجمع  للطائرات،  م�شادة 

على  قادمة  دراماتيكية  ا�شتحقاقات  على  غربي 

جتاوز  خلفية  على  الأردين،  كما  الرتكي  الداخل 

كل اخلطوط احلمر يف اللعب بالنار ال�شورية، يف 

ظل تواتر معلومات ت�شّمنها اأكرث من تقرير اأمني، 

ت�شري اإىل تغلغل حوايل 16 األف تركي »داع�شي« 

»�شاعة  بانتظار  تركية  حيوية  مناطق  يف 

�شد  »جهادية«  ب�رشبات  لالنطالق  ال�شفر«، 

ُملحقة  باتت حمددة،  ع�شكرية  اأو  مدنية  اأهداف 

ال�شعودي، ربطًا  الداخل  ال�شيئ« على  ب�»القادم 

بغرق �شقور العائلة احلاكمة اجلدد يف الوحول 

اليمنية، ح�شب تو�شيف كارين كناي�شل؛ اخلبرية 

النم�شاوية يف �شوؤون ال�رشق الأو�شط.

ماجدة احلاج 

غرفة العمليات المشتركة 
الجديدة تضّم قادة عسكريين 

إيرانيين وسوريين.. ومن قيادة 
حزب اهلل

عنا�سر من اجلي�ش يرفعون العلم ال�سوري فوق اأحد املباين يف بلدة دير عد�ش بريف درعا

¡ �شيف حار.. »اإ�رشائيليًا«؟إنذار سوري هز »عمليات موك«: اآلتي أعظم
ذك����رت دوائر دبلوما�شية غربي����ة اأن »اإ�رشائيل« 

تتوقع �شيف����ًا �شاخنًا على حدوده����ا ال�شمالية، 

وحالة من ع����دم ال�شتق����رار يف ال�شفة الغربية. 

وح�شب هذه الدوائر فاإن »اإ�رشائيل« ت�شعى، ويف 

جميع ال�شاحات، اإىل منع انفجار الأو�شاع ب�شكل 

يوؤثر على اأمن مواطنيها، لكن النفجار قد يفر�ش 

عل����ى جميع الأط����راف، حتى ل����و مل تكن معنّية 

بذل����ك، نتيجة حادث اأمني عل����ى هذه اجلبهة اأو 

تلك، اأو حالة من انهيار ال�شتقرار القائم، نتيجة 

تغريات و�رشاعات داخلية.

ب اأردين ¡ تاأهُّ
ت�سهد ال�ساحة الأردنية لقاءات ا�ستخبارية مكثفة، 

ان وعوا�سم 
ّ
وات�سالت عاجلة بني القيادة يف عم

عدة، بعد ورود تقارير �ساخنة عن اإمكانية انفجار 

ف متزايد 
ّ
الأو�ساع على احلدود مع �سورية، وتخو

م��ن ت�سلل عنا���ر م�سلحة عرب احل��دود العراقية. 

ي��ة قام بها 
ّ
وق��د ك�سف��ت امل�سادر عن زي��ارة �ر

موف��د �سعودي رفيع امل�ست��وى اإىل كل من الأردن 

وتركي��ا، يف اإط��ار التن�سي��ق الأمن��ي املتقّدم بني 

البلدي��ن، والبحث يف �ساأن املجموع��ات امل�سلحة 

الت��ي تدعمه��ا قطر بامل��ال، ومتّكنت م��ن تخزين 

كمي��ات كبرية من ال�سالح يف عدة مناطق اأردنية. 

وقالت امل�س��ادر اإن الأردن ب��ات يخ�سى الرتداد 

ال�سلب��ي للدور ال��ذي تقوم به مع�سك��رات التدريب 

املقام��ة يف ع��دة مناط��ق باملمكلة، كم��ا تخ�سى 

��ان نتائج غ��ري متوقعة لل�سدام��ات امل�ستمرة 
ّ
عم

يف جن��وب �سورية ومنطق��ة القنيطرة، حيث تلعب 

املجموع��ات  دع��م  يف  كب��رياً  دوراً  »اإ�رائي��ل« 

املقاتلة.

¡ تبدُّد الغيوم بني اأنقرة وتل اأبيب
ذكر م�شدر اأوروبي نقاًل عن م�شوؤول »اإ�رشائيلي« 

رفي����ع امل�شتوى، اأن ال����دور الذي تلعب����ه تركيا، 

اإىل جانب ال����دور القطري يف قط����اع غزة، ملنع 

اندلع مواجه����ة جديدة بني حرك����ة »حما�ش« 

و»اإ�رشائي����ل«، �شاهم يف حت�ش����ن العالقات بني 

اأنقرة وتل اأبيب، والتي عانت حالة من »الت�شنج« 

منذ عملية العتداء البحرية »الإ�رشائيلية« على 

»اأ�شطول مرم����رة«، و�شقوط �شهداء وجرحى بني 

ال����ركاب الأتراك الذين �شاركوا يف الأ�شطول. وذكر 

امل�شدر عن امل�ش����وؤول »الإ�رشائيل����ي« قوله اإن 

الغيوم التي كانت تخّيم على اأجواء العالقات بني 

البلدين اآخذة بالتبدد ال�رشيع، واأن امل�شوؤولني يف 

البلدين اتفقوا على عقد لقاءات علنية يف الفرتة 

القريبة املقبلة، للتاأكيد على تطّور العالقات بني 

البلدين.

¡ »اإ�رشائيل«: رحيل عبا�ش اأف�شل من بقائه
ذك��ر تقري��ر »اإ�رائيل��ي« اأن تل اأبي��ب و�سلت اإىل 

نتيجة مفاده��ا اأن رحيل الرئي���س حممود عبا�س 

عن احلك��م بات اأف�سل من بقائ��ه، واأن التحركات 

الدبلوما�سي��ة الفل�سطيني��ة عل��ى ال�ساح��ة الدولية 

باتت تزعج »اإ�رائيل« ب�سورة كبرية، واأنها مل تعد 

عل��ى ا�ستع��داد لتحمل املزيد. وك�س��ف التقرير عن 

�سيناريوهات مو�سوعة للتعامل مع الفل�سطينيني 

يف املرحل��ة املقبلة، من بينها: الت�سبب يف اندلع 

فو�س��ى يف املناطق الفل�سطينية، اأو الدفع باجتاه 

تغذي��ة ما �سم��اه التقرير ب�»اجلدل الع��ام« القائم 

يف ال�سف��ة الغربي��ة ح��ول م��ن �سيخل��ف الرئي�س 

الفل�سطين��ي، م��ن اأج��ل ت�ريع حتقيق ه��ذا الأمر، 

اأو عل��ى الأق��ل اإثارة حالة من ع��دم ال�ستقرار يف 

املناط��ق الفل�سطيني��ة، خ�سو�س��ًا اأن »اإ�رائي��ل« 

ترى اأن القيادة التي �ستاأخذ مكان الرئي�س حممود 

عبا���س، �ستك��ون قي��ادة �سعيف��ة، و�ستحتاج اىل 

عالق��ات غري »مت�سنجة« م��ع »اإ�رائيل«، ل�سمان 

ا�ستمرارها وبقائها.
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خضر عدنان.. 
واإلرادة التي ال تلين

للمقاوم الأ�ش����ر ال�شيخ خ�رض عدنان 

حكاية طويلة مع العتقال واملعتقالت يف 

الكيان الغا�شب، وحكاية اأطول مع ال�شّجان 

ال�شهي����وين، وجردة  والقا�شي  واملحق����ق 

ح�شاب مفتوح ب����ن هوؤلء القتلة واأ�شرنا 

البط����ل و�شائ����ر رفاقه الأ�����رضى، وحكاية 

م����ن نوع اآخر ممزوجة ب����الإرادة وال�شمود 

والتحدي والإمي����ان بقوة احلق الذي ميّثله 

خ�رض عدنان و�شام����ر العي�شاوي ومي�رضة 

اأبو حمدي����ة وعرفات ج����رادات، والقائمة 

هي جمموع م����ن دخل املعتقالت و�شجون 

الحتالل من �شعبنا ومنذ العام 1967. 

ال�شي����خ خ�����رض عدن����ان ه����ي املرة 

التا�شع����ة التي ُيعتقل فيها، واملرة الثالثة 

التي يخو�ض فيها معركة الأمعاء اخلاوية، 

من خالل اإ�رضابه ع����ن الطعام، حيث كان 

اإ�رضابه الأول يف العام 2005 ملدة 12 يومًا 

ب�شبب عزل����ه يف �شجن »كفار يونا«، ومل 

يوقف اإ�رضاب����ه اإل بع����د اأن ر�شخت اإدارة 

ال�شجن عل����ى اإعادته اإىل اأق�ش����ام معتقل 

الأ�����رضى العادين. ويف العام 2012 خا�ض 

اإ�رضابه الأطول مل����دة 66 يومًا، الأمر الذي 

اأرغم الحت����الل على الإف����راج عن ال�شيخ 

عدنان الذي اأكد بقوله: »اأنا بداأت الإ�رضاب 

وم�شتم����ر فيه زارين حمام����ي اأو مل يزرين، 

متت تغطي����ة الإ�رضاب بالإع����الم اأم ل«.. 

وبعد اأن ر�شخ الحت����الل يف الإفراج عنه 

اأوقف اإ�رضاب����ه، والإ�رضاب الثالث هو الذي 

نعاي�شه ونتابع����ه اليوم، حيث قارب على 

ال�شهرين.

ياأتي ه����ذا الإ�رضاب رف�ش����ًا لالعتقال 

الإداري ال����ذي ينتهج����ه الحتالل ك�شيا�شة 

عقابي����ة ل ت�شتند اإىل اأب�ش����ط املحاكمات 

العادلة، فكيف اإذا كان الكيان وموؤ�ش�شاته 

مب����ا فيه����ا الق�شائي����ة غ����ر �رضعية ول 

نعرتف بها، وهو القائ����ل: »اأنا ولدُت حراً، 

ولن اأذهب اإىل ال�شج����ن طواعية، واحتجاز 

حريتي واعتقايل هو اعتداء على هويتي«.

���ل لل�شي���خ خ�رض عدن���ان اأنه  ُي�شجَّ

اأر�ش���ى �شكاًل فري���داً يف مقاومة املحتل 

ال�شهي���وين، عندم���ا اأدخ���ل اإىل مقاومة 

�شعبنا �شالحًا جديداً هو الأمعاء اخلاوية، 

والإرادة التي ل تلن، فُتجرب املحتل على 

الإفراج عنه.

رامز م�شطفى

6

تطّورت الأحداث يف �شورية ب�شكل 

مت�شارع بعد �شيطرة »داع�ض« على 

م�شاحات وا�شعة من املناطق ال�شورية 

يف بادية ال�ش���ام وو�شلها بالعراق، 

ال�شم���ال  يف  »الن����رضة«  وتق���دُّم 

ال�ش���وري يف حلب واإدل���ب، و�شعيها 

ال�شوري،  ال�شاح���ل  للتقدم باجت���اه 

عرب  امل�شلحة  املجموع���ات  ودخول 

الأردن اإىل جن���وب �شوري���ة، من اأجل 

احتالل درعا وال�شيطرة على الطريق 

الدويل الذي يربطها بالريف الدم�شقي 

و�شوًل اإىل العا�شمة دم�شق، ما دفع 

بالنظ���ام ال�شوري ومع���ه اإيران اإىل 

ال�شيا�شي  اإعادة تق���ومي الو�شع���ن 

والع�شكري، يف ظل اخلطة الأمركية - 

»الإ�رضائيلية« التي تهدف اإىل تكتيل 

املجموع���ات الطائفي���ة والعرقي���ة، 

متهيداً ملا ميك���ن اأن يكون امل�رضوع 

يف امل�شتقب���ل، ومنه التق�شتم؛ كاأحد 

الحتمالت قيد الدر�ض.

تدار�شت اإي���ران و�شورية اخلطوات 

الالزمة حلماي���ة �شورية من املخطط 

التق�شيمي، فكانت اأوىل هذه اخلطوات 

الذي جمع  ال�شيا�شي  الأمن���ي  اللقاء 

اإي���ران و�شورية يف  وزيري داخلي���ة 

طه���ران، وتوقيعهم���ا عل���ى اتفاقية 

»تعزي���ز الأمن الداخل���ي ل�شورية«، 

والت���ي تن�ض عل���ى م�شاع���دة اإيران 

»مكافح���ة  ل�شوري���ة يف جم���الت 

وحرا�شة  املعلومات  وتبادل  الإرهاب 

الأماكن الهامة، وتوفر اأمنها، وتاأهيل 

وتدريب العاملن يف جمالت ال�رضطة 

و�شب���ط احل���دود والأم���ن اجلنائي، 

وتوفر التجهي���زات واللوازم املادية 

والتقنية لن�شاطات الطرفن«.

وثانيه���ا، التف���اق عل���ى عق���د 

اجتماع ي�شم اإيران و�شورية والعراق، 

يف بغداد يف الأيام املقبلة، ملناق�شة 

�شب���ل مكافح���ة الإره���اب التكفري 

اللذين  »الإ�رضائيل���ي«،  والإره���اب 

يت�شابه���ان يف الأ�شل���وب من ناحية 

القت���ل والتدم���ر واله���دف، بالعمل 

الأم���ة الإ�شالمية  على متزيق وحدة 

ال�شيا�شية  التبعي���ة  ويف  والعربية، 

والأمنية لأمركا. 

ويهدف ه����ذا اللقاء اإىل تاأ�شي�ض 

حل����ف ا�شرتاتيجي بن هذه الدول، 

التكف����ري  الإره����اب  ملواجه����ة 

والق�ش����اء عليه، وت�شي����كل غطاء 

اإقليم����ي لإي����ران، ي����ربر دعمه����ا 

وتدّخله����ا يف ال�شاحتن العراقية 

وال�شوري����ة، وي�شّه����ل مهمة احل�شد 

ال�شعب����ي ملواجه����ة »داع�ض« يف 

�شوري����ة اإذا ما تو�ّش����ع فيها و�شار 

مت����ّدده ي�شّكل خط����راً على �شورية 

والعراق؛ متامًا كما فعل حزب اهلل 

حن اأقدم على حماربة التكفرين 

يف الق�شر والقلمون، ليمنع خطر 

متّددهم اإىل لبنان، وقتل اللبنانين 

من دون متيي����ز، وهذا ما عرّب عنه 

مرجع ديني م�شيحي يف جمال�شه 

اخلا�شة قائاًل اإن مواجهة حزب اهلل 

للتكفرين حمت م�شيحيي لبنان. 

وهن���اك خطوات اأخ���رى اتخذها 

لتح�ش���ن و�شعه  ال�شوري  النظ���ام 

الع�شكري:

- تقومي جتربة اجلي�ض يف حربه 

�شد املجموع���ات التكفرية، ودرا�شة 

الأ�شب���اب التي اأّدت اإىل �شقوط بع�ض 

املناطق بيد »داع�ض« و»الن�رضة«، 

م���ع الأخذ بعن العتب���ار ان�شحاب 

اجلي�ض من بع�ض املناطق، وعالقته 

بتقدي���رات القي���ادة الع�شكرية التي 

اأمرت به.

- تطوير ا�شرتاتيجية القتال على 

النحو الآتي:

1- زي���ادة عديد اجلي�ض ال�شوري، 
وذلك بتن�شيب عنا�رض جديدة اإليه.

2- تق�شي���م املناط���ق بح�ش���ب 
بال�ش���الح  وتعزيزه���ا  الأولوي���ة، 

والرجال؛ مبا يتنا�شب مع اأهميتها. 

3- حت�ش���ن املناط���ق، بحي���ث 
ت�شبح ع�شية على التكفرين.

تاأث���ر  اخلط���وات  له���ذه  كان 

اإيجاب���ي على ال�شعي���د امليداين يف 

الرق���ة وال�شم���ال، ويف اجلنوب بعد 

للمجموعات  ال�شوري  اجلي�ض  ت�شدي 

امل�شلح���ة الت���ي جاءت م���ن الأردن 

واأعلنت »عا�شفة اجلنوب« من اأجل 

احتالل درعا وال�شيطرة على الطريق 

الدويل ال���ذي ي�شلها بدم�شق وريفها، 

واإف�شاله لها.

الإقليمي  التدخ���ل  اخلال�شة،  يف 

ال�شورية  الأزمة  املبا�رض يف  والدويل 

ينحو نح���و الت�شعيد، ما يدفع اإيران 

لإع���ادة النظ���ر يف طريق���ة دعمها 

للنظ���ام، وع���دم ح����رضه بالدع���م 

اللوج�شت���ي فقط، وال�شع���ي لإن�شاء 

حل���ف اإقليمي مع الع���راق و�شورية 

ي�شّكل  التكف���ري،  الإرهاب  ملحاربة 

له���ا، وزي���ادة تعاونها  غط���اًء لتدخُّ

م���ع رو�شيا، التي رفع���ت من �شقفها 

ال�شيا�ش���ي يف دع���م ب�ش���ار الأ�شد، 

وذلك م���ن اأجل الوقوف �ش���داً منيعًا 

يف مواجهة التحال���ف الدويل، الذي 

يدع���ي حماربة الإره���اب التكفري، 

وهو احلا�شن ل���ه، وي�شتخدمه كاأداة 

يف م�رضوع���ه للهيمن���ة على العراق 

و�شورية وباقي دول املنطقة، والعمل 

على اإف�شاله. 

هاين قا�شم

»الحلف الثالثي« في مواجهة مخاطر التقسيم

توؤك���د ال�شواه���د اأن احلرك���ة الوطنية 

الفل�شطينية الأ�شرة ه���ي ركن اأ�شا�شي من 

اأركان الن�ش���ال واملقاوم���ة الفل�شطيني���ة، 

وط���رف رئي�شي يف كل ما اأجن���زه ال�شعب 

الفل�شطيني طيلة �شنوات ن�شاله ال�شيا�شي 

والع�شك���ري يف معركته �ش���د ال�شهيونية، 

حيث ع�رضات ال�شه���داء الذين �شقطوا داخل 

�شجون الحتالل، الأم���ر الذي و�شع الكيان 

ال�شهي���وين يف مواقف مربكة، كما كان مع 

ال�شر �شامر العي�شاوي العام املا�شي وكما 

هو اليوم مع خ�رض عدنان.

وا�ش���ل الأ�شر الفل�شطيني خ�رض عدنان 

)37 عامًا( اإ�رضابه عن الطعام لليوم ال�56، 

م�شّط���راً بذل���ك ملحمة جدي���دة يف الإرادة 

وال�ش���رب وال�شجاعة يف مواجهة العن�رضية 

ال�شهيونية التي اأّدت اإىل ا�شت�شهاد ع�رضات 

اأو�شاعه���م النف�شية  الأ�رضى، بع���د تدهور 

وال�شحية نتيجة التعذي���ب الذي تقوم به 

قوات الحتالل. 

حالة  ق���ّدرت  فل�شطيني���ة  اأو�ش���اط 

عدن���ان بال�شيئ���ة ج���داً، ومل ت�شتبعد 

ا�شت�شه���اده، الأم���ر الذي دف���ع �شلطات 

الحتالل ال�شهي���وين على املوافقة على 

اإطالق �رضاحه خالل اأ�شبوعن، بعد عجز 

الأطباء عن اإيجاد حلول حلالته ال�شحية 

ال�شيئة يف ح���ال اإ�رضاره على ا�شتئناف 

اإ�رضاب���ه عن الطعام. وج���اءت املوافقة 

بعد خ���وف �شلطات الحت���الل اأن يكون 

م�شر عدنان كم�شر ال�شهيد الأ�شر عبد 

القادر اأبو الفحم م���ن غزة؛ اأول ال�شهداء 

الأ����رضى خالل الإ�رضاب���ات عن الطعام، 

حيث ا�شُت�شهد خالل م�شاركته يف اإ�رضاب 

�شجن ع�شقالن عام 1970. 

وُتعت���رب �شيا�شة العتق���الت ركيزة 

لك�رض  املتوا�شل  ال�شهي���وين  امل����رضوع 

اإرادة املقاومة يف املجتمع الفل�شطيني، 

واإ�شعاف وعي ال�شعب الفل�شطيني؛ بعزل 

مقاومت���ه، واإرغام���ه عل���ى التخلي عن 

حقوقه التاريخية. وتتعمد قوات الحتالل 

ا�شتخدام �شتى اأنواع التعذيب، كاملعاملة 

القا�شي���ة واملهين���ة والالاإن�شانية بحق 

الأ����رضى واملعتقلن عل���ى طوال مراحل 

العتقال، ولي�ض فقط اإبان فرتات التحقيق، 

دون اأدن���ى اكرتاث لعتب���ار اأن التعذيب 

ي�شّكل انته���اكًا ج�شيمًا ملقررات القانون 

عربي ـ دولي

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقباًل وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم
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الحركة األسيرة في مواجهة العنصرية الصهيونية
ر ملحمة وانتصارًا جديَدْين

ّ
خضر عدنان يسط
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النووي اإليراني بانتظار الميدان.. وصفقات المفاعالت
ق���رر الإيراني���ون والغربي���ون متديد 

املفاو�ش���ات النووي���ة اإىل �شه���ر متوز، 

والذي ميك���ن األ يكون املوع���د النهائي 

ملفاو�شات الع����رض الطويلة واملت�شعبة 

الأه���داف وال�رضكاء والنتائ���ج؛ من باب 

ت�شوي���ة امللف الن���ووي الإي���راين، الذي 

تعرّ����ض لعملية »بلطج���ة« اأمركية - 

املعاير  ازدواجية  توؤك���د  »اإ�رضائيلية« 

الدولية والأخالقية عن���د الدول الغربية 

التي حُتك���م بقانون الق���وة ولي�ض بقوة 

���ق القوانن الدولية اإل  القانون، فال تطبَّ

على الدول ال�شعيف���ة، اأو التي تفرت�شها 

�شعيف���ة وتعتدي على حق���وق �شعوبها 

باحل�ش���ار ومنع بيع ثرواته���ا ب�شعرها 

احلقيق���ي )النفط..(؛ يف عملي���ة قر�شنة 

مو�شوف���ة ووا�شح���ة، وكل ذل���ك با�شم 

القوان���ن الدولية الت���ي ل توّقع عليها 

اأمركا )املحكمة اجلنائي���ة الدولية..( اأو 

»اإ�رضائي���ل« والوكال���ة الدولية للطاقة 

النووية خالفًا  القناب���ل  الذرية، فت�شنع 

للقانون، وتطالب مبنع اإيران من تقّدمها 

النووي، وحترّ����ض بع�ض العرب لل�رضاخ 

خوف���ًا، مع كل التطمين���ات املعطاة لها 

اإيرانيًا.

لقد راه���ن الغرب على ابت���زاز اإيران 

اإجنازاتها الت���ي كلّفتها  للتن���ازل ع���ن 

الأثم���ان الباه�شة من احل�ش���ار وعرقلة 

التنمي���ة واغتي���ال العلم���اء، والت�شهر 

ال���دويل، وحتري�ض املحيط العربي، علّها 

تنهار، خ�شو�شًا مع بدء اخلريف العربي 

الدموي، والف���ن املذهبية التي اأ�شعلتها 

بالتالزم  التكفري���ن،  بوا�شط���ة  اأمركا 

مع ا�شتغباء ال���دول اخلليجية وابتزازها 

مالي���ًا عرب اإلزامها ببناء مفاعالت نووية 

�شتبق���ى حت���ت اإدارة اخل���رباء الأجانب، 

والتي �شتكون مفاع���الت نووية فرن�شية 

اأرا�شي  واأمركية و»اإ�رضائيلي���ة« خارج 

ه���ذه الدول؛ حفظًا للبيئ���ة من النفايات 

النووي���ة والثغ���رات الأمني���ة، وبتمويل 

خليج���ي، فُتنجز ه���ذه ال���دول اأبحاثها 

العلمية على نفق���ة الأغبياء من العرب، 

كما فعلت مع �شاه اإيران الذي بداأت اأمركا 

واأملانيا بتاأ�شي�ض مركز الأبحاث النووي 

يف طهران يف اخلم�شينات، وقامت الثورة 

يف 1979 ومل تنته الأعمال فيه بعد، وهذا 

ما �شيكون عليه حال مفاعالت ال�شعودية 

واإيران، اإن مل يك اأ�شواأ.

لقد ُمدِّد موعد التفاق النهائي بانتظار 

اأمور ثالثة:

انهي���ار املفاو�ض الإي���راين، مما يدفعه 

للتنازلت التي ته�ّشمه �شعبيًا وا�شرتاتيجيًا، 

وتقّيده يف امل�شتقبل لعقود طويلة، واإعادته 

اإىل بيت الطاع���ة واملراقبة الأمركية، بعد 

فرتة مترّد قاربت الأربعن عامًا، خ�رض فيها 

الغرب الكثر من امل�شال���ح، ومّتت عرقلة 

م�رضوعه باحت���الل العراق وغ���زو لبنان، 

وت�شفي���ة الق�شية الفل�شطيني���ة، وتق�شيم 

�شورية واإنهاء املقاومة.

نتائ���ج امليدان العرب���ي يف املواجهة 

امل�شتم���رة م���ع امل����رضوع الأمرك���ي - 

متعددة،  تكفرية  ب���اأدوات  »الإ�رضائيلي« 

والذي قام بالتخريب والرتهيب ومل يحقق 

النت�ش���ار اأو اإجن���از امل����رضوع الأمركي 

حت���ى الآن، وتراه���ن اأم���ركا على حتقيق 

اإجنازات ميدانية يف اليمن خ�شو�شًا لإنقاذ 

ال�شعودية من ورطتها التي بداأت ارتداداتها 

تظه���ر يف الداخ���ل ال�شع���ودي، و�شتتفاقم 

اأك���ر، بالإ�شافة اإىل النفعال والرتباك حد 

اجلن���ون يف ال�شيا�شة ال�شعودي���ة، والتي 

ب���داأت ت�شيب امل�شالح الأمركية بالأ�رضار 

املالية وال�شرتاتيجية )النفتاح ال�شعودي 

عل���ى رو�شي���ا..(، وكذلك املي���دان ال�شوري 

العراقي امل�شرتك، حيث مل ُتنجز اجلماعات 

التكفري���ة مهامه���ا املطلوبة، ب���ل بداأت 

بالرتاجع ن�شبيًا، ومل تتقدم اإل يف عمليات 

القت���ل وا�شتدراج تركي���ا للتدخل امليداين 

ملنع قيام كيان ك���ردي م�شتقل يف �شورية 

يهدد اجلغرافيا الرتكية.

اإجن���از �شفق���ات ال�ش���الح واملفاعالت 

النووي���ة الغربي���ة م���ع دول اخلليج قبل 

توقيع التف���اق الن���ووي، بال�شتفادة من 

اخل���وف اخلليج���ي املوهوم ال���ذي تديره 

»اإ�رضائيل« باإتقان، حل�شد اأكرب تكّتل عربي 

�شد النووي الإيراين.

وال�شوؤال: ماهي تداعيات توقيع التفاق 

الن���ووي اأو عدم التفاق؟ ف���اإذا مت التفاق 

بر�ش���ى املتفاو�شن ف���اإن ملفات ووقائع 

كثرة �شتتغر ومنها:

الع���رتاف الدويل باإي���ران دولة نووية، 

وه���ذا م���ن الن���وادر الدولي���ة يف ت�رضيع 

املن�شاآت النووي���ة، خ�شو�شًا لبلد اإ�شالمي 

غر تابع للمنظومة الغربية الأمركية، مما 

يثب���ت اأن املقاومة �شرتبح واإن طال الزمن، 

عك�ض التابعن امل�شت�شلمن الذين ُي�شقطهم 

اأ�شيادهم ل�شتبدالهم باأحذية جديدة.

رف���ع احل�شار ع���ن اإيران، مم���ا ُيريح 

، ويو�ّشع دائرة  الإيراين املحا����رضرَ ال�شعب 

التنمية الداخلية، ويعطي زخمًا وم�شداقية 

للثورة اأمام �شعبها.

تثبي���ت اإيران قوة عظم���ى يف الإقليم، 

ولعبًا اأ�شا�شيًا يف ال�شيا�شة الدولية.

اأم���ا اإذا ف�شل التف���اق ف�شينعك�ض وفق 

الآتي:

حت���رُّر اإيران م���ن اللتزام���ات الدولية 

بالن���ووي ال�شلم���ي، والإ����رضاع يف اإجناز 

النووي الع�شكري.

الت�شعي���د امليداين يف هج���وم م�شاد 

حلل���ف املقاوم���ة، وتغير قواع���د اللعبة 

يف املنطق���ة، مم���ا يهدد ال�شل���م العاملي، 

وا�شت���دراج اأكر الأط���راف اإىل امليدان؛ كما 

ح�شل لل�شعودي���ة يف اليمن، و»اإ�رضائيل« 

مع الدروز يف اجلولن.

البدء بالبحث يف امللف���ات ال�شيا�شية 

للمنطق���ة، ابت���داء باليم���ن ث���م �شوري���ة 

والبحرين والع���راق ولبنان، لفك ال�شتباك 

ال�شيا�شي بن ال�شعودية واإيران، ومكافحة 

الإرهاب الذي بداأ باجتياح اخلليج.

هل ت�شتطيع اأم���ركا املغامرة بخو�ض 

ح���روب متعددة اأو عاملي���ة يف ظل عودة 

رو�شيا ودول »الربيك�ض«، و�شعف الأتباع 

واحللف���اء، خ�شو�ش���ًا اأوروبا الت���ي بداأت 

تت�شظى ماليًا وكياني���ًا، مبا يهدد الحتاد 

الأوروبي؟

الوقائ���ع ت�ش���ر اإىل عجز اأم���ركا عن 

خو�ض احل���رب، ولذا فهي ملزمة بالتوقيع، 

لكنها متاطل لالبتزاز اأو ك�شب التنازلت يف 

اللحظات الأخرة.

د. ن�شيب حطيط

وزيرا اخلارجية الإيراين والأمريكي حممد جواد ظريف وجون كريي على هام�س لقائهما يف جنيف

تمديد موعد االتفاق 
النهائي يهدف إلى 

دفع المفاوض اإليراني 
لتنازالت تهّشمه شعبيًا 

واستراتيجيًا.. وتقّيده 
عقودًا طويلة
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الدويل الإن�شاين، والقانون الدويل حلقوق 

الإن�شان، وجرمية ترقى اإىل جرائم احلرب 

التي ل ت�شق���ط بالتق���ادم، وت�شتوجب 

امل�شاءلة واملحا�شبة القانونية. 

اجلدير ذك���ره اأنه ومنذ الع���ام 1967، 

اعتقلت قوات الحتالل ال�شهينوي اأكر من 

مليون فل�شطين���ي، وهو ما ي�شّكل اأكر من 

20٪ من جمموع �شكان الأر�ض الفل�شطينية 
وت�ش���ر  الذك���ور.  م���ن  و٪40  املحتل���ة، 

ال�شهيوين  الكي���ان  اأن  اإىل  الإح�شائي���ات 

يعتق���ل �شنوي���ًا م���ا ب���ن 3000 و5000 

فل�شطيني، م���ن بينهم 700 طفل، وما تزال 

توا�شل حتى اليوم اعتقال 5000 فل�شطيني 

يف �شجونه���ا، لذل���ك يج���ب عل���ى الأمم 

وجميع  الإن�شانية  وموؤ�ش�شاته���ا  املتحدة 

منظمات حق���وق الإن�شان اإدانة املمار�شات 

املبا�رض  والتدخل  ال�شهيونية،  املمار�شات 

ل�شم���ان تطبي���ق اتفاقي���ات جنيف على 

الأ����رضى، واإجبار الكي���ان ال�شهونية على 

الأ����رضى واملعتقلن  اإطالق ����رضاح كافة 

الفل�شطيني���ن والع���رب م���ن معتقالتها، 

الأطفال والن�شاء واملر�شى،  ويف مقدمتهم 

خ�شو�ش���ًا بعد اأن اأ�شبحت فل�شطن ع�شواً 

يف هذه التفاقيات.

اأخراً، الوفاء للحركة الوطنية الأ�شرة 

داخ���ل املعتق���الت ال�شهيوني���ة ي�شتلزم 

العمل اجلاد ل�شتع���ادة الوحدة الوطنية، 

وو�ش���ع ا�شرتاتيجية فل�شطيني���ة موّحدة 

اأنواعها، و�شوًل  لتفعيل املقاومة ب�شت���ى 

اإىل التحري���ر وحتقي���ق ع���ودة الالجئن 

الفل�شطينين اإىل قراه���م ومدنهم، واإقامة 

الدول الفل�شطينية بعا�شمتها القد�ض.

�شامر ال�شيالوي

نّظم��ت اللجن��ة الن�سائي��ة يف »حرك��ة الأم��ة« 

حما���رة مبنا�سب��ة �سهر رم�س��ان املبارك حتت 

عنوان: »رم�سان �سه��ر ال�سرب والثبات واجلهاد«، 

حا���ر فيه��ا م�س��وؤول العالق��ات اخلارجي��ة يف 

جتّمع العلماء امل�سلمني؛ ال�سيخ ماهر مزهر.

ب��داأت الندوة بتالوة عطرة م��ن القراآن الكرمي، 

يف  الن�سائي��ة  اللجن��ة  م�سوؤول��ة  رحب��ت  بعده��ا 

»احلرك��ة« باحل�س��ور، وبال�سيخ مزه��ر الذي لفت 

اإىل اأن رم�س��ان �سه��ر ك��رمي ومو�س��م عظيم يزخر 

 بال��ربكات ويّت�سم بالنفحات، وي��زداد العباد فيه 

قربًا من رب الأر�ض  وال�سموات، وفيه ُتفتح اأبواب 

اجلنان وُتغلق اأبواب النريان، وُت�سّفد ال�سياطني. 

واأ�س��ف ف�سيلت��ه ملجيء رم�سان يف ه��ذه ال�سنوات وبالدنا العربي��ة والإ�سالمية يف كرب �سديد وح��روب م�ستعرة وحمن 

 م�ستعل��ة، اأ�سعله��ا جند الطاغوت املدعومني من الع��دو ال�سهيو-اأمريكي، �سائالً  اهلل �سبحانه وتع��اىل اأن يحمل �سهر رم�سان 

املبارك اخلري والربكة للجميع، واأن ينعم لبنان واأمتنا العربية والإ�سالمية بالأمن وال�ستقرار واخلري على الدوام.

الشيخ مزهر يحاضر في »حركة األمة« حول معاني رمضان

ال�سيخ ماهر مزهر يلقي حما�سرته يف مقر حركة الأمة ببريوت



مقابلة8

اعتبر أن لقاء »التيار« و»القوات« مشّجع

رة
ّ

آالن عون: »الفدرالية« موقف تحذيري.. وإمكانية التفاهم مع الشريك متوف
خي����ر م�سيحيي لبن�ن من���ذ ت�أ�سي�س 

الكي����ن وم� قبله »ال�رشاك���ة« مع الآخر 

والنفت�ح على »املحيط«، قدر م� ي�سمح 

هذا املحيط بتقّبل ه���ذا »التنوع« وهذا 

»الآخر«، فتجرب���ة �سورية »العلم�نية« 

تراجع���ت وتع���ّ�ت رغ���م بن����ء الدولة 

الأري����ف كم�  للمدار����س والن���وادي يف 

املدن، ورغ���م توزيع الدخ���ل على �س�ئر 

املح�فظ�ت، واإن �س�به� �س�ئبة هن� وتعّ� 

هن�ك، فهذه هي هي ح����ل العراق قبله� 

وم�رش وتركي� يف ه���ذا امل�رشق.. ف�إلإقرار 

بوج���ود »موؤامرة« على امل�رشق ل يعفي 

نية حتديداً، من  املوؤ�س�س�ت الديني���ة، ال�سُّ

حتّمله���� م�سوؤوليته� عن ه���ذه الفو�سى 

الع�رمة الت���ي تلّف الع����مل، لأنه ب��سم 

ني و�رشب  نة« ت�سدر فت�وى قتل ال�سُّ »ال�سُّ

ني، قبل اأن يتّم تكفري ال�سيعي  مقدرات ال�سُّ

اأو العلوي اأو الدرزي اأو امل�سيحي..

ه���ذا التع���� امل�ستم���رّ من���ذ مئ�ت 

ال�سنوات، يدفع مب�سيحيي لبن�ن اإىل طرح 

هواج�سهم من دون قف����زات وخجل، لأن 

من���وذج »الفدرلة« يف الع���راق الراف�س 

لإق���رار وجودهم »البيولوج���ي«، م�ثل 

اأم�م اأعينه���م، فكيف اإذا لقى هذا احلذف 

»الداع�سي« حذف���ً� »داع�سيً�«  الرببري 

�سي��سيً� من قَبل �رشك�ء الوطن؟

عن ه���ذه الأ�سئلة وغريه���� ح�ورت 

جري���دة »الثب�ت« ع�س���و تكّتل التغيري 

والإ�س���اح الن�ئب اآلن عون، واإليكم اأبرز 

م� ج�ء:

ي�سع ن�ئب بعب���دا اآلن عون »اإعان 

النواي�« بني التي�ر الوطني احلر والقوات 

اللبن�نية يف �سي�ق خط تاقي اللبن�نيني 

ب�لعموم، وامل�سيحيني ب�خل�سو�س، يقول: 

املب�لغ����ت يف التف����وؤل اأو الت�س�وؤم ل 

تفيد؛ لي�س املطلوب التقليل من قيمة م� 

ح�سل ول تعظيمه، لت�أخذ الأمور حجمه� 

الطبيعي، هن�ك �سفحة تاقي وحوار بني 

التي�ر والق���وات ُفتح���ت، والتع�ون بني 

احلزبني الأك���� انت�س�راً لدى امل�سيحيني 

من �س�أنه اأن يري���ح امل�سيحيني يف هذه 

الظروف الت���ي تع�سف ب�ملنطقة، واإعان 

اأم����م الختب����ر اجلدّي،  النواي���� اليوم 

واملطلوب تطوير هذه »النواي�« للو�سول 

اإىل مرحل���ة تع�ون يف ملف�ت حتت�ج اإىل 

مع�جل�ت عملي���ة، والأمر ق���د ي�ستدعي 

حت�لف�ت وتن�سيق���ً�، ووحده الوقت كفيل 

ب�حلك���م على ه���ذه التجربة �سلب���ً� اأم 

اإيج�بً�، واملواقف التي �ست�سدر �ستك�سف 

عن اأي اجت�ه �سن�سري بهذه النواي�.

خطر يعرتي الوجود امل�سيحي

يعترب ع���ون اأّن تعزي���ز العاقة بني 

فريق���ني متب�عدي���ن ومتخ��سم���ني يف 

ال�سي��سة، على ال�س�ح���ة امل�سيحية كم� 

ه���ي احل�ل بني التي�ر والقوات، من �س�أنه 

اإع�دة الثق���ة بلبن�ن، رغ���م كّل �سجونه 

وملف�ته ال�س�ئكة، براأيه »املنحى ال�س�ئد 

اإيج�ب���ي وم�سّجع، وهن����ك قبول ور�سى 

لدى قواعد احلزبني، وهن����ك اأي�سً� اآم�ل 

ُتعوَّل على ه���ذا التاقي، ف�مل�سيحي يف 

لبن�ن انطاق���ً� من الأح���داث التي تلّف 

املنطقة والتجربة الداخلية املعروفة مع 

ال�رشيك الراف�س لوجوده احلقيقي، يدفع 

اأك� ف�أك� لرفع هواج�سه امل�رشوعة، بغية 

اإيج����د حلول له����؛ ف�لتن�ف�س ال�سي��سي 

على ال�س�ح���ة امل�سيحية اليوم ل ي�سمح 

ب�ل���رف ال�سي��س���ي يف مم�ر�س���ة لعبة 

ال�سلط���ة.. و�سع امل�سيحيني على املحّك، 

وهن�ك خطر وج���ودي حقيقي يعريهم، 

وهذه امل�س�ئل اأقلّه تفر�س التن�سيق فيم� 

بينهم، رغم اأّن الو�سع حتى الآن مل ي�سل 

اإىل مرحل���ة التح�لف، لوج���ود تب�ين�ت 

اأ�س��سي���ة يف ال�سي��س���ة، ويف الأ�سل مل 

يراود التي�ر ول الق���وات �سعور ب�رشورة 

التح���ّول اإىل فريق واحد، لأّن امل�سيحيني 

يوؤمن���ون ب�لتعددي���ة، وكتي����ر وطن���ي 

ح���رّ نوؤمن ب�ملن�ف�س���ة الدميقراطية بني 

الأحزاب، لتطوير املجتمع، ومن اأجل ذلك 

قّدمن���� على الدوام م�سلحة لبن�ن العلي� 

وامل�سج�رات  ال�سغ���رية  املن�كف�ت  على 

العقيمة.

ال�سراكة م�سوؤولية لبنانية

ن�س����أل الن�ئب اآلن ع���ون عن م�نع 

العم�د عون رئي�سً� للجمهورية،  انتخ�ب 

رغم قدرته عل���ى التوا�سل مع حزب اهلل 

اللبن�نية، و�سعد احلريري.. فهل  والقوات 

املعّط���ل معطى لبن�ين داخلي، اأم معطى 

اإقليمي خ�رجي؟ يق���ول: ل ميكن التذّرع 

ب�حل�ل���ة الإقليمي���ة ول الدولي���ة، لأنه 

قب���ل الدخ���ول يف تف�س���ريات وحتليات 

الدول، نحن  بخ�سو�س املنطقة ونواي���� 

كفري���ق �سي��س���ي نحّم���ل امل�سوؤولي���ة 

ل�رشك�ئن���� يف الوطن، لأنهم اأوًل يعطلون 

عملي���ة انتخ�ب رئي�س ميّثل امل�سيحيني، 

وث�ني���ً� لأنهم ي�رشب���ون بعر�س احل�ئط 

مب���داأ ال�رشاكة الفعلية يف ه���ذا الظرف 

الدقيق، وب�لت�يل، ع���دم ال�سري ب�ملر�ّسح 

الأق���وى يثري ت�س����وؤلت وريب���ة لدين�، 

و«تي�ر امل�ستقبل« اأحد هوؤلء املعطلني، 

رغم ع���دم قول كلم���ة نه�ئي���ة يف هذا 

اخل�سو�س، ورغم وجود موؤ�رشات ومواقف 

�سلبية لبع�س قي�دييه.

الفدرالية

وم�ذا عن طرح العم�د عون للفدرالية؟ 

هل امل�س�ألة ج����سّ نب�س، اأم نقطة حتّول 

لقرار ا�ستع�دة الدور امل�سيحي الف�عل يف 

لبن�ن منذ اتف����ق الط�ئف وحتى اليوم؟ 

يق���ول اآلن عون: موقفن� حت���ى الآن هو 

حتذي���ري، لأن النمط ال���ذي يتّم التع�مل 

فيه م���ع امل�سيحيني لي�س م�سجعً�، وهذا 

النم���ط اإذا م� ا�ستمرّ �سيدفعهم اإىل اتخ�ذ 

»الفدرالية«،  ب�جت����ه  وخي�رات  قرارات 

لأن نظرية العي�س امل�سرك التي يتم�سك 

به���� جمي���ع اللبن�ني���ني، تفر����س حداً 

اأدنى من ال����رشوط لت�ستمر، وعمليً� هذه 

ال����رشوط لي�ست حمرمة وغ���ري موؤمنة، 

وه���ذا م� يدفع ب�مل�سيحي���ني اإىل الي�أ�س 

من �سيغ���ة مركزية وموّح���دة، ل توؤّمن 

العدال���ة وال�رشاك���ة احلقيقي���ة. ي�سيف 

ع���ون: مل ُي�سق���ط العم�د ع���ون اإمك�نية 

ال�س���ري بتف�هم �سمن النظ�م احل�يل، لكن 

ي�س���ري اإىل الع����ات بغي���ة اإزالته�، ويف 

ح����ل ا�ستم���ر �رشك�وؤن���� يف �سي��س�تهم 

الإق�س�ئي���ة، فليتحّمل���وا ه���م نت�ئج اأي 

تعديل يف �سيغ���ة احلكم، علمً� اأنه نحن 

كفريق �سي��سي ل نعترب اأّن الفدرالية هي 

عملية تق�سيم، بق���در م� نعتربه� �سيغة 

لإدارة حكم لدولة تبقى موحّدة.

انتخابات التيار

وم�ذا بخ�سو����س تر�ّسح الن�ئب اآلن 

عون لرئ��سة ح���زب التي�ر الوطني احلرّ؟ 

وم� هي براأي���ه التحدي�ت التي يواجهه� 

»احل���زب« يف هذه املرحل���ة، خ�سو�سً� 

اأّن جترب���ة معظ���م الأح���زاب امل�سيحية 

لي�س���ت م�سجع���ة يف ت�أط���ري احل�ل���ة 

ال�سعبي���ة اإىل ح�ل���ة تنظيمي���ة؟ يقول: 

م�أ�س�سة التي�ر الوطني احلرّ هي التحّدي 

الأك���رب على اأع�س�ئ���ه؛ ن�أمل حتقيق ذلك 

من خ���ال اإجراء النتخ�ب����ت الداخلية. 

�س اإىل  براأين�، عملي���ة النتق�ل من املوؤ�سِّ

املوؤ�س�سة تفر����س توّفر �رشوط حّد اأدنى، 

من بينه� نظ�م داخل���ي يج�ّسد تطلع�ت 

اأع�س�ئه ليكون حزبن� ع�رشيً�.. �سخ�سيً�، 

م� زلت ب�سدد درا�س���ة هذا الر�سح، لأنه 

لن يك���ون هن�ك من معركة يف ح�ل بقي 

العم�د عون مر�سح���ً�، فر�سحي مطروح 

اإن مل ير�ّسح، ويف ح�ل عزوفه �ستح�سل 

معركة انتخ�بية دميقراطية داخل احلزب، 

و�سيكون هن�ك على الأقل مر�سح�ن اثن�ن، 

واملو�سوع ح�ليً� قيد الدر�س عند اجلميع، 

وامل�س�ألة تتطلب بع�سً� من الوقت قبل اأن 

ن�سل اإىل قرارات نه�ئية.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

عون: الفدرالية ليست 
تقسيمًا.. وإذا استمر 

شركاؤنا في سياساتهم 
اإلقصائية فليتحّملوا نتائج 
أي تعديل في صيغة الحكم
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■ الأم�نة الع�مة لحت�د املح�مني العرب دانت الهجم�ت الإره�بية الأخرية 
التي وقع����ت يف م�رش والكوي����ت وتون�س وفرن�س�����، والت����ي ارتكبته� اأي�ٍد 

اآثم����ة ونفو�س �رشيرة اتخذت على نف�سه����� عهداً ب�سفك الدم�ء وقتل النف�س 

املع�سومة التي ح����رم اهلل قتله�، مت�رشبلة ب�لدين ومتدثرة ب�لإ�سام وهم� 

منه� براء.

■ ال�شيخ ماهر حمود قال اإن حجم الف�شائح التي ك�شفتها وثائق ويكيليك�س 
تكف��ي لإ�شق��اط حكوم��ات واإ�شع��ال ث��ورات وتدم��ر عرو���س، وم�شداقيتها 

وا�شح��ة ل حتتاج اإىل اأدلة تزيد م��ن اأهميتها، وامل�شادر الر�شمية ال�شعودية 

اأك��دت �شدقيته��ا، ورغم اأمور كث��رة اأخرى، لكن ه��ذه العا�شفة من الوثائق 

ت، حتى الآن، ك�شحابة �شيف مل ينتج عنها اأي انفجار �شيا�شي 
ّ
املحرج��ة مر

اأو اأزمة حكومية يف لبنان اأو غره.. ورغم اأن ما ظهر حتى الآن هو القليل، ل 

يبدو اأن اأمراً ذا بال �شينتج عن ن�رش هذه الوثائق الهامة.. ملاذا؟

■ الن�ئ����ب ال�س�بق في�سل ال����داوود؛ الأمني الع�����م حلركة الن�س�ل اللبن�ين 
العربي، اأ�سف ل�ستم����رار تعطيل املوؤ�س�س�ت الد�ستورية، و�سل الدولة، وعدم 

انتخ�ب رئي�����س للجمهورية، ويف فر�س �رشوط عل����ى ت�رشيع القوانني يف 

جمل�س النواب، وع����دم انعق�د جمل�س الوزراء، »حيث اأظهر هذا ال�سلوك من 

قب����ل اأ�سح�ب القرار اأن امل�سلحة الوطنية هي يف اآخر اهتم�م�تهم، وهو م� 

يوؤكد على اأن العلة هي يف النظ�م ال�سي��سي الط�ئفي املوّلد لاأزم�ت.

■ جمعية الإر�شاد والإ�شالح اخلرية الإ�شالمية ا�شتنكرت م�شاهد همجية متار�س 
بحق امل�شاجني يف لبنان، خ�شو�شًا الإ�شالميني منهم، »حيث راأينا م�شاهد خمزية 

يف بلدن��ا الذي نتغنى مبمار�ش��ة الدميقراطية يف نظامه العام، وطاملا اأعلنا باأنه 

واح��ة للحرية والعي�س امل�شرتك. لقد اأك��دت هذه امل�شاهد خماوف املجتمع املدين 

ع��ن واق��ع التعذيب يف مراكز الحتج��از والتوقيف يف لبنان، حي��ث �شهدنا قمعا 

للحريات وتعذيبا وكيال مبكيالني يف حقوق املواطن الأ�شا�شية يف هذا البلد«.

■ احل�ج عمر غندور؛ رئي�س اللق�ء الإ�سامي الوحدوي، حّذر من الفكر »الوه�بي« 
كون خطره لي�س على امل�سلمني وح�سب، بل على جميع الن��س، معترباً اأن الغرب 

الذي �س�نده تكتيكيً� وا�ستثم�ريً� بداأ يتلم�س خطورة ات�س�ع م�رشح عملي�ته.

■ ال�شي��خ �رشي��ف توتيو اأكد اأن الأ�ش��ر خ�رش عدنان ا�شتط��اع ب�شربه و�شموده 
وثباته وباإرادته القوية ومبقاومته وحتّديه ك�رش �شوكة الحتالل، وانتزع حريته 

برغ��م كل الظ��روف ال�شعبة والقا�شية التي حتيط به، مطالب��ًا ال�شعب الفل�شطيني 

ناته ال�شيا�شي��ة الإعداد ال�رشيع واملدرو���س لبدء انتفا�شة 
ّ
وكاف��ة قيادات��ه ومكو

حترير الأ�رشى وال�شجناء من ال�شجون »الإ�رشائيلية«.
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ثم���ة مرحلة ت�ريخية ه�م���ة مرّ به� 

العربي؛ ه���ي مرحلة  لبن����ن والع����مل 

الذي  الوا�سع  »الإ�رشائيل���ي«  الع���دوان 

ب���داأ يف 12 مت���وز 2006، حينم���� متّكنت 

املق�ومة من ت�سديد �رشب�ت قوية للعدو 

»الإ�رشائيلي«، فثبتت املق�ومة و�سمدت 

وقّدمت املف�ج�آت املذهلة املتت�بعة.

يف هذا الوقت ك�ن رئي�س اجلمهورية 

اللبن�نية العم�د اإميل حلود يقود معركة 

الدف�ع عن املق�ومة واجلي�س اللذين ك�ن� 

يف التح����م بطويل، وكذل���ك عن ال�سعب 

ال�س�مد، يف نف�س الوقت الذي ك�ن بع�س 

مكون����ت احلكومة يت�آم���رون على هذه 

املق�وم���ة، وبعد 32 يوم���ً� من املواجهة 

وال�سمود الأ�سطوريني خرج القرار 1701.

يقول الرئي�س حلود ع���ن هذه الفرة 

اإنه و�سل اإليه يف 12 متوز 2006 خرب عن 

اأ�رش جن���ود »اإ�رشائيليني« على احلدود، 

وعل���ى امل���رء األ يتعجب هن���� من هذه 

العملي���ة النوعية واجلريئ���ة، خ�سو�سً� 

اأن »اإ�رشائي���ل« ك�ن���ت ب��ستمرار تنتهك 

احلدود، و»ل اأحد ي�س�أله�؛ ل دوليً�، ول من 

يحزن���ون، وك�ن حتليلي اأن العدو �سيقوم 

بردة فعل، لكن مل اأكن اأت�سور مع الأ�سف 

ال�سديد اأن كثرياً من ال�سي��سيني يف لبن�ن 

ل يقيم وزنً� اإل مل�س�حله ال�سخ�سية، فقد 

تف�ج�أت اأن فئة وا�سع���ة من ال�سي��سيني 

حينم���� بداأ الع���دوان الإ�رشائيلي ب�رشب 

ال�س�حي���ة بوا�سطة الط���ريان احلربي، مل 

يعد يطلع منهم �س���وت، ولو على �سبيل 

ال�ستن���ك�ر، لأنه���م اعتربوا اأن���ه حينم� 

تبداأ تل اأبي���ب ب�ل�رشب بوا�سطة الطريان 

لل�س�حي���ة و�سوًل اإىل ب���ريوت، اأن العدو 

�سريبح.

اأتذكر مت�مً�، حينم� بداأ العدو ب�رشب 

ال�س�حي���ة، ك�ن طريان���ه يق�س���ف فوج 

الهند�سة يف اجلي����س اللبن�ين، والقريب 

م���ن الق����رش اجلمه���وري، وعل���ى الفور 

توّجهُت اإىل ف���وج الهند�سة متفقداً، حيث 

تب���ني اأن �سهداء للجي�س ق���د �سقطوا من 

هذا الف���وج، اإ�س�ف���ة اإىل تدمري كبري يف 

املقر، وعلى الأث���ر طلبت انعق�د جمل�س 

ال���وزراء، ومن هن����ك توجهت ف���وراً اإىل 

ال�س�حي���ة اجلنوبية، حيث فوجئ الن��س 

هن�ك بوج���ودي، وتوجهت اإليهم ب�لقول: 

ل تخ�ف���وا �سرنبح، ول اأق���ول ذلك لرفع 

املعنوي�ت، بل لأنن� اقوي�ء منلك الرج�ل 

الأ�سداء الذين هم م�ستعدون لتقدمي اأغلى 

الت�سحي����ت من اأجل وطنه���م واأر�سهم.. 

ونحن يداً بي���د واإرادة ب�إرادة مع �سم�حة 

ال�سي���د يف املواجه���ة مع الع���دو الذي 

�سننت�رش عليه.. فا تخ�فوا«.

يت�ب���ع الرئي�س حلود: م���ن ال�س�حية 

اجلنوبي���ة توجهُت اإىل جمل����س الوزراء، 

وهن���� ك�نت مف�ج�أة اأخرى، اإذ يف الع�دة 

اأن الوزراء يكونوا متواجدين حول ط�ولة 

اجتم�ع جمل�س ال���وزراء، لكنني فوجئت 

اأن ل اأح���د من الوزراء موجود، واأك�يتهم 

الكب���رية )ك�ن  الق�ع���ة  موج���ودون يف 

جمل�س ال���وزراء يف تلك الف���رة قد نقل 

اجتم�ع�ته اإىل مبنى املجل�س القت�س�دي 

والجتم�عي يف و�سط بريوت(.

ويلفت اإىل اأن اأربعة من الوزراء ك�نوا 

يف غرفة ج�نبي���ة، منهم رئي�س احلكومة 

فوؤاد ال�سني���ورة، والوزيران مروان حم�دة 

إميل لحود يتذكر.. 
عدوان تموز 2006.. البعض كان مع العدو ضد المقاومة

وغ�زي العري�سي.. توّجهت اإليهم، ومل 

اأتوّجه نحو املجموعة الكبرية.

الوزير  يق���ول يل  الف���ور  وعل���ى 

حم�دة: »ليك اأ�سح�بك �سو عملوا، هاأ 

الإ�رشائيليني رح يو�سلوا ع بريوت«.. 

وتوقع اجتي�حً� كم� ح�سل ع�م 1982.

ف�أجبت���ه: »و�سل���وا ع بريوت يف 

اأي����م الرئي�س الي�����س �رشكي�س ع�م 

1982، لأنه مل يكن هن�ك مق�ومة، هذه 
املرة.. حتمً� �سننت�رش«.

فيت�س�ءل حم�دة: كيف؟ ومل�ذا؟

ف�س�ألته: هل تفه���م ب�لع�سكر اأك� 

مني؟

اأج�ب: ل

الق�سف،  ب�إمك�نه���م  ل���ه:  فقل���ت 

وبغ���زارة ن�رية مذهلة، لكنهم اأبداً لن 

يق���دروا على الن���زول اإىل الأر�س، لأن 

الأجي�ل اجلدي���دة من »الإ�رشائيليني، 

خ�سو�س���ً� الع�سكريني، ك�ن كل �سيء 

�سهًا عندهم لأنهم لي�سوا كم� الأجي�ل 

الأوىل الت���ي و�سلت ب�سعوبة، وك�نت 

متلك عقيدة.

م���ن  اجلدي���دة  الأجي����ل 

»الإ�رشائيليني« مل تر �سوى انت�س�رات، 

ي�سعدون يف ط�ئراتهم ويق�سفون، دول 

تخ�ف وت�ست�سلم، هذه املرة الأمر لي�س 

كذلك، فلن يدخلوا م���راً، لأن املق�وم 

اللبن����ين ميلك اإرادت���ه وعزميته، وهو 

م�ستعد لل�سه�دة من اأجل اأر�سه.

ومب���� اأن املق�ومة هي ك�لهواء؛ ل 

يعرفون من اأين تهب، ول ي�ستطيعون 

حتدي���د حتركه� ومن اأي���ن تف�جئهم، 

له���ذا، ب�لت�أكي���د �سننت����رش يف هذه 

احلرب، كم� انت�رشن� يف كل مرة.

اإىل  الرئي�س حل���ود: دخلن�  يت�بع 

جمل����س الوزراء، ك�ن ال���كل خ�ئفني، 

وب�����رشوا ب�حلكي ب�أن ه���ذا ل يجوز، 

واأن �س���اح املق�ومة اأو�سلن� اإىل هذه 

احل�ل���ة، ويجب ت�سليم ه���ذا ال�ساح، 

وبع�سه���م ط���رح ����رشورة اأن تكون 

املق�ومة حتت اإمرة اجلي�س.

ف���رددت على كل ذل���ك، واأكدت اأن 

اجلي����س مع���روف اأمكنت���ه وثكن�ته 

العدو  ي�ستطيع  وب�لت����يل  وانت�س�ره، 

اأن ي�رشبه ب�لطريان �س�عة يريد، لكن 

املق�وم���ة ل ميكنه���م اأن يعرفوا اأين 

توجد، وكي���ف تتحرك، ومن اأين تطلع 

لتوجيه �رشب�ته� للعدو.

اأحت���دث ع�سكريً� ولي�س  واأن� هن� 

�سي��سيً�، ف�أن� تلقيُت علومي الع�سكرية 

الذي���ن علمون� مل�ذا  الأمريكيني  عند 

على  ال�سم�لي���ة  فيتن����م  انت����رشت 

الأمريكيني، الذي���ن و�سل عديدهم يف 

تلك الب���اد اإىل اأك� من ن�سف مليون 

جندي، وعلى نظ�م فيتن�م اجلنوبية، 

فه���م ك�نوا يوؤكدون لن���� اأن املق�ومة 

ك�لهواء؛ ل ن�ستطيع التق�طه�.

وله���ذا اعت���ربت وم� زل���ت اأعترب 

اأن طروح����ت و�س���ع املق�ومة ب�إمرة 

اجلي����س اأو ن���زع �ساحه� م���ن اأكرب 

الأخط�ء واخلط�ي�.

ويلف���ت الرئي�س حلود هن� اإىل اأنه 

مهم���� مت تقدمي �س���اح للجي�س، فلن 

يك���ون لدي���ه ال�ساح النوع���ي الذي 

ي�ستطيع فيه مواجهة العدو، لفتً� اإىل 

اأن هن�ك اأ�سلحة حديثة مل ي�ستعمله� 

اجلي�س الأمريكي ُقّدمت ل�»اإ�رشائيل«، 

اأم� نح���ن فيم�ر�سون علين���� �سي��سة 

قدموا  فقدمي���ً�  ال�سح���ك و»البلف«، 

لن� بع�س ط�ئ���رات املرياج، وحتدثوا 

ع���ن اإعط�ئن� �سواريخ كروت�ل التي ل 

ميكنه� اأن تفع���ل �سيئً�، وب�لت�يل ف�إن 

الدف����ع عن لبن�ن ل ميك���ن اأن يكون 

فع����ًل اإل بوجود املق�ومة، مع جي�س 

وطني يحمي ظهره���� وي�سون ال�سلم 

الأهلي، وهذا م� ثب���ت ب�لدليل احلي 

والعلمي واملب��رش يف عدوان متوز – 

اآب 2006.

ك�ن ق���د م�س���ى عل���ى الع���دوان 

اأ�سبوعني،  اأك� م���ن  »الإ�رشائيل���ي« 

وخاله���� قدمت املق�وم���ة مف�ج�آت 

كربى اأذهلت الأقربني والأبعدين.

وخال تلك الفرة طرح يف جمل�س 

الأمن اقراح لوق���ف اإطاق الن�ر، لكن 

الولي�ت املتح���دة ك�نت ترف�س ذلك، 

حتى اأنه� ك�نت ت�سغط على تل اأبيب 

الت���ي بداأت ت�سعر ب�لهزمية، مم� يوؤكد 

اأن هذه احل���رب ك�نت اأي�س���ً� ب�رادة 

وتخطيط اأمريكَيني.

ويوؤك���د الرئي����س حل���ود اأنه رغم 

كل ذلك ك�ن هن�ك م���ن يطرح �سحب 

�ساح املق�وم���ة، لنف�ج����أ ب�لرئي�س 

فوؤاد ال�سنيورة يعلن اأنه �سيتوجه اإىل 

الع��سمة الإيط�لية روم� لأنه يريد اأن 

ي�أتي مب�س�عدات.

وهكذا ذه���ب ال�سني���ورة �سب�حً� 

انعق����د جل�سة  وع�د م�س����ء، وطلب 

ملجل�س الوزراء لي�رشح م�ذا جرى يف 

موؤمتر روم�.

وفعًا ح�سلت اجلل�سة لنكون هن� 

اأم�م »مف�ج�آت �سنيورية« جديدة.

ف�إىل تف��سيله� يف احللقة املقبلة

اأحمد زين الدين

جنود �صهاينة اأبكتهم املقاومة يف حرب متوز

زار اأمني عام »حركة الأمة« ال�شيخ د. 

عب��د النا�رش جربي مع وف��د من احلركة 

�شفر اأندوني�شيا يف لبنان اأحمد خميدي 

يف مق��ر ال�شف��ارة يف بعب��دا، ومّت عر�س 

اآخر التطورات، وما متر به الأمة العربية 

والإ�شالمية.

بزي��ارة  خميدي رّح��ب  ال�شف��ر 

�شماحته لل�شفارة الأندوني�شية، لفتًا اإىل 

اأن ال�شع��ب الأندوني�شي يك��ّن كل التقدير 

واأندوني�شي��ا  الأج��اّلء،  لبن��ان  لعلم��اء 

لأن  لبن��ان،  ع��ن  تتخل��ى  اأن  ميك��ن  ل 

اجلمهوري��ة اللبناني��ة ه��ي ثال��ث دولة 

الأندوني�ش��ي.  بال�شتق��الل  اعرتف��ت 

امل�شلم��ني  اأن  اإىل  �شعادت��ه  واأ�ش��ار 

اأع��داء  م��ن  �رش�ش��ة  هجم��ة  يواجه��ون 

الإ�ش��الم والإن�شاني��ة، ب�شب��ب ت�رشفات 

املجموع��ات التي تبّث الف��ن وال�شالل، 

مو�شح��ًا اأن غالبية ال�شع��ب الأندوني�شي 

هم م��ن امل�شلم��ني، و�شع��ار الإ�شالم هو 

دين الت�شامح واحلرية.

ب��دوره، ق��ّدم ال�شي��خ ج��ربي التهاين 

مبنا�شب��ة �شه��ر رم�شان لل�شف��ر ولدولة 

اأندوني�شي��ا الكرمي��ة ول�شعبه��ا العظي��م، 

وكذل��ك ق��ّدم »الته��اين وال�شك��ر للكتيبة 

ق��وات  �شم��ن  العامل��ة  الأندوني�شي��ة 

الط��وارئ الدولي��ة يف جنوبن��ا العزي��ز، 

�ش��د  لبن��ان  ع��ن  يدافع��ون  والذي��ن 

مّت  وكذل��ك  الإ�رشائيلي��ة«،  العت��داءات 

التاأكي��د مع �شعادت��ه اأن امل�شلمني لي�شوا 

جمرمني واإرهابيني كما يظن البع�س من 

خالل ت�رشفات املجموعات الإجرامية، 

بل هم دعاة خر و�شالم وحمبة، وينبغي 

 للنا���س اأن الإ�ش��الم ل يحم��ل 
ّ

اأن نب��ني

الإره��اب ول الظل��م والع��دوان والتعّدي 

عل��ى الآخرين، وينبغي علينا اأن نتعاون 

ك��ُدول وك�شعوب اإ�شالمية من اأجل تبيني 

واإظهار حقيقة الإ�شالم.

وقد ا�شتبق��ى ال�شفر خمي��دي ال�شيخ 

ج��ربي على مائدة الإفط��ار التي اأقامها 

على �رشف��ه بح�شور عنا�رش من الكتيبة 

الأندوني�شي��ة العامل��ة يف لبن��ان �شمن 

قوات الطوارئ الدولية.

الشيخ جبري يزور خميدي
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ال�صفري الأندوني�صي اأحمد خميدي م�صتقباًل ال�صيخ جربي يف مقر ال�صفارة
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�س: ما حكم تاأخري ق�صاء ال�صوم 

اإىل ما بعد رم�صان املقبل؟

ج: من اأفطرت يف رم�صان ل�صفر 

اأو مر�س اأو نحو ذل���ك، فعليها اأن 

تق�صي قبل رم�صان القادم؛ ما بني 

الرم�صان���ني، ف���اإن اأّخرت���ه اإىل ما 

بعد رم�صان املقب���ل فيجب عليها 

الق�صاء، ويلزمها مع الق�صاء اإطعام 

م�صكني عن كل يوم، حيث اأفتى به 

جماعة من اأ�صحاب النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم. والإطعام ن�صف �صاع 

من قوت البلد، وه���و كيلو ون�صف 

الكيلو تقريبًا من متر اأو اأُرز اأو غري 

ذلك، اأم���ا اإن ق�صت قب���ل رم�صان 

املقبل فال اإطع���ام عليها، وقد قّدر 

العلماء للعام الهجري 1436 )2015 

ميالدي( قيمة الإطعام عن كل يوم 

بني 3 دولرات و5 دولرات.

�س: منذ ع�رش �صنوات تقريبًا كان 

بلوغ���ي من خالل اأم���ارات البلوغ 

املعروف���ة، غ���ري اأنن���ي يف ال�صنة 

الأوىل من بلوغ���ي اأدركُت رم�صان 

الآن  اأ�صم���ه، فه���ل يلزمن���ي  ومل 

ق�صاوؤه؟ وه���ل يلزمني زيادة على 

الق�صاء كفارة؟

ج: يلزمك الق�ص���اء لذلك ال�صهر 

ال���ذي مل ت�صومي���ه، م���ع التوبة 

وال�صتغفار، وعليك مع ذلك اإطعام 

م�صكني ل���كل يوم مق���داره ن�صف 

�ص���اع من قوت البلد م���ن التمر اأو 

الأرز اأو غريهما. 

����س: اإذا طه���رت النف�ص���اء قبل 

الأربعني، هل ت�صوم وُت�صلي اأم ل؟ 

واإذا جاءها احلي����س بعد ذلك هل 

تفط���ر؟ واإذا طهرت م���رة ثانية هل 

ت�صوم وُت�صلي اأم ل؟

ج: اإذا طهرت النف�صاء قبل متام 

الأربع���ني، وج���ب عليه���ا الُغ�صل 

وال�ص���الة و�صوم رم�ص���ان، وحلّت 

لزوجها، فاإن ع���اد عليها الدم يف 

الأربعني، وجب عليها ترك ال�صالة 

وال�ص���وم، وحُرم���ت عل���ى زوجها 

اأق���وال العلماء، و�صارت  اأ�صح  يف 

يف حك���م الُنّف�صاء حت���ى تطهر اأو 

تكم���ل الأربعني، ف���اإذا طهرت قبل 

الأربع���ني اأو على راأ����س الأربعني 

وحلّت  و�صامت  و�صلّ���ت  اغت�صلت 

لزوجها، واإن ا�صتمر معها الدم بعد 

الأربعني فه���و دم ف�صاد ل تدع من 

اأجله ال�صالة ول ال�صوم، بل ُت�صلي 

وت�صوم يف رم�صان، وحتّل لزوجها 

كامل�صتحا�صة، وعليها اأن ت�صتنجي 

وتتحف���ظ مبا ُيخفف عنها الدم من 

القطن اأو نحوه، وتتو�صاأ لوقت كل 

�صالة، لأن النب���ي �صلى اهلل عليه 

و�صلم اأمر امل�صتحا�صة بذلك، اإل اإذا 

اأعني  ال�صهرية«،  »الدورة  جاءتها 

احلي�س، فاإنها ترتك ال�صالة. 

����س: هل يج���وز تاأخ���ري ُغ�صل 

اجلناب���ة اإىل طل���وع الفجر؟ وهل 

يجوز للن�صاء تاأخري ُغ�صل احلي�س 

اأو الُنّف�صاء اإىل طلوع الفجر؟

ج: اإذا راأت امل���راأة الطه���ر قبل 

الفجر فاإن���ه يلزمه���ا ال�صوم، ول 

مان���ع من تاأخري الُغ�ص���ل اإىل بعد 

طلوع الفجر، لكن لي�س لها تاأخريه 

اإىل طل���وع ال�صم����س، ويجب على 

الرجل املبادرة بذل���ك حتى ُيدرك 

�صالة الفجر مع اجلماعة. 

�س: ماذا على احلامل اأو املر�صع 

اإذا اأفطرتا يف رم�صان؟ وماذا يكفي 

اإطعامه من الأرز؟

ج: ل يحل للحامل اأو املر�صع اأن 

تفطر يف نهار رم�صان اإل لعذر، فاإن 

اأفطرتا لعذر وج���ب عليهما ق�صاء 

ال�ص���وم؛ لقوله تعاىل يف املري�س: 

���ا اأَْو َعَلى �َصَفٍر  {َوَم���ْن َكاَن َمِري�صً

اٍم اأَُخ���َر} ]البقرة:  َفِع���َدٌّة ِم���ْن اأََيّ

184[، وهما مبعن���ى املري�س، واإن 
كان عذرهما اخلوف على املولود، 

فعليهما مع الق�صاء اإطعام م�صكني 

لكل يوم من ال���ر اأو الأرز اأو التمر 

اأو غريها م���ن قوت الآدميني، وقال 

بع�س العلماء: لي�س عليهما �صوى 

الق�صاء على كل ح���ال؛ لأنه لي�س 

يف اإيجاب الإطعام دليل من الكتاب 

وال�صنة، والأ�صل براءة الذمة حتى 

يق���وم الدليل على �صغله���ا، وهذا 

مذهب اأبي حنيفة )ر�صي اهلل عنه(، 

وهو راأي قوي. 

�س: امراأة و�صع���ت يف رم�صان 

ومل تق����سِ بعد رم�ص���ان خلوفها 

على ر�صيعه���ا، ثم حملت واأجنبت 

يف رم�صان املقب���ل، هل يجوز لها 

اأن توزع نقوداً بدل ال�صوم؟

ج: الواجب عل���ى هذه املراأة اأن 

ت�ص���وم بدل الأيام الت���ي اأفطرتها، 

ولو بعد رم�صان الثاين؛ لأنها اإمنا 

الأول والثاين  ب���ني  الق�صاء  تركت 

لع���ذر، ول اأدري هل ي�صق عليها اأن 

تق�صي يف زم���ن ال�صتاء يومًا بعد 

ي���وم، واإن كانت تر�ص���ع فاإن اهلل 

يقويها عل���ى اأن تق�ص���ي رم�صان 

الثاين، فاإن مل يح�صل لها فال حرج 

عليها اأن توؤّخره اإىل رم�صان الثاين. 

�س: تعمد بع�س الن�صاء اإىل اأخذ 

حب���وب يف رم�صان ملن���ع الدورة 

ال�صهري���ة )احلي����س(، والرغبة يف 

ذلك حتى ل تق�صي فيما بعد، فهل 

هذا جائز؟ وهل يف ذلك قيود حتى 

ل تعمل بها هوؤلء الن�صاء؟

ج: الذي اأراه يف هذه امل�صاألة األ 

تفعله املراأة، وتبقى على ما قدره 

اهلل وكتبه على بنات اآدم؛ فاإن هذه 

الدورة ال�صهري���ة هلل تعاىل حكمة 

يف اإيجادها، ه���ذه احلكمة ُتنا�صب 

ف���اإذا منعت هذه  امل���راأة،  طبيعة 

العادة فاإنه ل �صك يحدث منها رد 

فعل �صار على ج�ص���م املراأة، وقد 

قال النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم: 

»ل ����رشر ول �رشار«، وذلك بغ�س 

النظر عما ُت�صببه هذه احلبوب من 

اأ����رشار على الرح���م؛ كما ذكر ذلك 

الأطب���اء، فالأف�صل ه���و عدم جلوء 

الن�صاء لهذه احلب���وب، واحلمد هلل 

على قدره وحكمته اإذا اأتاها احلي�س 

مُت�ص���ك عن ال�صوم وال�ص���الة، واإذا 

طهرت ت�صتاأن���ف ال�صيام وال�صالة، 

واإذا انتهى رم�صان تق�صي ما فاتها 

من ال�صوم.

رمي اخلياط

فتاوى للنساء في رمضان )2/1(
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تهيئة الطفل نف�صيًا لل�صالة والقيام: على الوالدين اأن يهتما بال�صتعداد النف�صي 

لدى الطفل لل�صالة والقيام )الرتاويح( يف امل�صجد، �رشط اأن يكون الطفل واعيًا ول 

ي�صِبّ����ب م�صاكل يف امل�صجد، فرنبط الطفل بامل�صجد و�ص����الة الرتاويح، باأن جنعل 

هناك نزهة بعد كل �صالة - ولو ب�صيطة - للطفل، و�رشاء حلوى وما �صابه لل�صغار؛ 

حتى يرتبط امل�صجد وال�صالة معه بكل ما يتمناه ويريده.

وكذلك مراع����اة اإح�صار جميع الأبناء اإىل امل�صجد، وع����دم ترك اأحد يف املنزل 

ب����اأي حجة، كي ل يكون �صببًا يف تقليل همة البقية، مع اإمكانية م�صاركة ال�صبية 

ال�صغار يف اأعمال ب�صيطة داخ����ل امل�صجد واأثناء ال�صالة، من توزيع املياه والتمر 

على امل�صلني، مما ُيعزّز من ثقته يف نف�صه، ويجعله منفتحًا على الآخرين.

تهيئة الطف����ل نف�صيًا لقراءة القراآن والذكر: الطف����ل ال�صغري ن�صخة م�صّغرة من 

والدي����ه، فاإذا راأى والديه يقراآن القراآن الكرمي ويذكران اهلل تعاىل، حتى واإن مل يكن 

قد اأتقن النطق وهو �صغري بعد، ف�صنجده يتمتم بكلمات غري مفهومة؛ مقلداً والديه، 

ل����ذا، فالوالدان هما مفتاح ال�رش هنا يف تهيئة الأطف����ال منذ �صغرهم حلب القراآن 

الكرمي وذكر اهلل تعاىل.

ويف رم�ص����ان يكون ا�صتعداد الطفل النف�صي على اأ�صده، لذا يجب على الوالدين 

حتفي����ز ذلك ال�صعور وتنميته بو�صائل عدة معنوية ومادية، مع مراعاة التدرج يف 

قراءة القراآن الكرمي.

رم�صان.. والتلفاز: بالن�صبة مل�صكلة التلفاز يف رم�صان، ُيقرتح اأن يعقد الوالدان 

اجتماعًا عائلي����ًا يحددان فيه وزيراً لالإعالم داخل الأ�����رشة من اأبنائهم، ويقومون 

متعاونني بتحدي����د الرامج املفيدة والنافعة التي ميك����ن م�صاهدتها اأثناء ال�صهر 

الك����رمي، ويت����ّم عر�س هذا الرنامج يف م����كان ظاهر بجوار التلف����از، وُيعاَقب من 

يخالفه اأثناء ال�صهر.

الأم����ر عائد اإليكما اأيها الوالدان يف تكوي����ن ذاكرة اإيجابية لدى �صغاركم حول 

ه����ذا ال�صهر الكرمي، فتعامل الأب والأم مع الطف����ل اأثناء ال�صيام ب�صيء من الغلظة 

والع�صبي����ة مع التحج����ج بال�صيام هو ذاكرة �صلبية لرم�ص����ان تخزَّن لدى الطفل، 

وتوؤثر يف اجتاهاته و�صلوكه نحو هذا ال�صهر العظيم، لذا يجب على الوالدين تكوين 

ذاكرة �صعيدة ومبهجة ل�صغارهم نحو هذا ال�صهر الف�صيل.

أنـِت وطــفـــــلك

رمضان.. والطفل )2/2(



منوعات

اأف��ق��ي

1 - اأ�صهر كاتب ق�ص�س خرافية لالأطفال يف الغرب
2 - يتكلم / انه�س

3 - روائي م�رشي راحل حائز جائزة نوبل.
4 - ال�صاعر كاتب ق�صيدة »اأخي جاوز الظاملون املدى«

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 
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جنوب غرب اخلليل.

7 - اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر.
8 - قدمت الثمني فداء لك / حاجز مائي.

9 - م���ا تعط���اه العرو�س ي���وم زفافها / دق 
وقرع / بيت الع�صفور.

10 - ال�صكل اخلارجي / بطل ا�صطوري ا�صباين 
انتجت ق�ص�صه �صينمائيا وتلفزيونيا.

أطعمة تمنع العطش في رمضان

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

يتمّي���ز �صه���ر ال�صيام ه���ذه ال�صنة 

بفرتته الطويلة، مما يوجب النتباه اإىل 

تناول اأطعمة ت�صاعد على بقاء رطوبة 

اجل�ص���م خالل ف���رتة ال�ص���وم، وجتنب 

اجلفاف، ومن تلك الأطعمة:

اللحوم  الروتين���ات: خ�صو�صًا   -1
اخلالية من الدهون، كونها حتافظ على 

ال�صعور بالمتالء وال�صبع لفرتة طويلة، 

وعدم الإح�صا�س بالعط�س.

2- دقيق ال�صوفان: هو من الأطعمة 
الت���ي حتت���وي على ن�صب���ة عالية من 

الألي���اف التي ُت�صع���رك بال�صبع لفرتة 

طويلة، كون���ه ياأخذ بع�س الوقت ليتم 

ه�صمه، كما اأن دقي���ق ال�صوفان م�صدر 

التي  املعّق���دة  بالكربوهيدرات  غن���ي 

حتاق���ظ عل���ى ن�صبة ال�صك���ر يف الدم، 

ومتنع العط����س امل�صتمر خ���الل نهار 

رم�صان.

3- التف���اح: يحت���وي عل���ى ن�صب 
عاليه من الألي���اف واملياه، وهو غني 

بامل���واد املغذي���ة والده���ون ال�صحية 

والفيتامين���ات القابلة للذوبان، والتي 

ت�صعرك بال�صبع والرطوبة خالل اليوم.

4- امل���وز: م���ن الفواك���ه الغني���ة 
بالبوتا�صي���وم الذي ي�صاعد على تقليل 

العط�س.

5- الف���ول: م���ن الأكالت ال�صه���رية 
التي يت���م تناولها على ال�صحور، وذلك 

لأنه يحتوي عل���ى ن�صبة منخف�صة من 

GI، وه�صم���ه بطيء، وه���ذا يعني اأنه 
يوف���ر الطاقة للج�صم لفرتة طويلة، مما 

ي�صاعد على ال�صعور بالمتالء وال�صبع 

لفرتة طويلة.

6- الفواك���ه واخل����رشوات: حتتوي 
على ن�صب���ة عالية م���ن الألياف التي 

يحت���اج اإليها اجل�ص���م، وحتتوي على 

ن�صب���ة عالية ج���داً من امل���اء، فتمنع 

العط�س واجلفاف خالل نهار رم�صان.

كالهم���ا  واملعكرون���ة:  الأرز   -7

يحتوي���ان عل���ى ن�صب���ة عالي���ة من 

الألياف وامل���واد الغذائية التي حتافظ 

عل���ى حاج���ة اجل�ص���م م���ن املعادن 

والفيتامينات.

8- العد����س: من البقولي���ات التي 
حتتوي على ن�صب���ة عالية يف الألياف 

والروتينات، وتناول �صحن من �صوربة 

العد�س ي�صاعد على الإح�صا�س بال�صبع 

لفرتة طويلة وعدم ال�صعور باجلوع.

9- احلم����س: غني ج���دا بالألياف 
والروتين���ات، حيث ميك���ن تناوله يف 

ال�صلطات وال�صندويت�صات.

10- التمر والتني: من الأطعمة التي 
تعطي اجل�صم كمي���ة هائلة من الطاقة 

الت���ي يحت���اج اإليه���ا، دون اأن ت�صبب 

ال�صعور باجلوع.

بالروتني  11- البي�س: غني ج���داً 
الذي يعط���ي اإح�صا�صًا بال�صبع، كما اأنه 

منخف�س يف ال�صعرات احلرارية.

12- املك����رشات: مثل اللوز واجلوز، 
م�صادر غنية جداً بالروتينات واملواد 

املغذية، كما اأنه���ا عالية يف ال�صعرات 

احلراري���ة، لذلك يج���ب ا�صتهالك حفنة 

قليلة كل يوم.

13- اللنب: مينع الإح�صا�س بالعط�س 
خ���الل نهار رم�ص���ان، كم���ا اأن اإ�صافة 

الفواكه اإىل اللنب يزيد كمية املاء التي 

حتاف���ظ على رطوبة اجل�ص���م، وت�صاعد 

على منع العط�س خالل ال�صيام.

14- اخليار: من املعروف اأن اخليار 
من اخل�رشوات الغني���ة باملياه، حيث 

ميك���ن تناوله م���ع اللنب عل���ى وجبة 

ال�صحور.

اأما الأطعمة التي يجب جتنبها كي 

ل ي�صعر ال�صائم بالعط�س فاأهمها:

1- الأطعم���ة ال�صكري���ة: حي���ث 
اإنه���ا حتتوي على ن�صب���ة عالية من 

ال�صع���رات احلراري���ة، ويت���م ه�صم 

الأطعم���ة التي حتتوي عل���ى ن�صبة 

عالي���ة من ال�صكر ب�رشعة كبرية، مما 

يوؤدي اإىل زيادة م�صتويات ال�صكر يف 

الدم، والت���ي ت�صعرك باجلوع ب�صبب 

زيادة اإف���راز الأن�صولني الذي يتغلب 

على زيادة ن�صب���ة ال�صكر، مما يوؤدي 

اإىل انخفا�س �رشيع يف ن�صبة ال�صكر 

يف الدم.

2- الكافيني: بالتاأكيد، اأول �صيء 
تري���د احل�ص���ول عليه بع���د الإفطار 

ه���و فنجان م���ن القه���وة اأو ال�صاي، 

لكن الكافي���ني مدّر للبول، مما يعني 

اأن���ه يحّفز عملية خ���روج املياه من 

اجل�صم، مما ي�صّبب ال�صعور بالعط�س 

واجلفاف.

تن���اول  3- احللوي���ات: جتّن���ب 
عل���ى  احللوي���ات  اأو  الكروا�ص���ون 

ال�صح���ور، لأنه���ا ت�صب���ب زيادة يف 

الأن�صولني ب�صكل مفاجئ، مما ي�صبب 

اجلوع.

4- الأطعم���ة املاحلة: امللح يزيد 
ال�صعور بالعط����س يف اليوم التايل، 

لذا يجب جتنب تناول اأطعمة ماحلة، 

اأو اإ�صافة الكثري من امللح اإىل طعام 

الإفطار اأو ال�صحور.

5- الأطعمة املقلية: جتّنب تناول 
الكثري من الأطعمة املقلية، خ�صو�صًا 

عل���ى ال�صحور، لأنها تزي���د ال�صعور 

باحلمو�صة واحلاجة اإىل �رشب الكثري 

من املياه.

بالتوابل:  الغني���ة  الأطعم���ة   -6
ال�صع���ور  ي�صب���ب  احل���ار  الطع���ام 

بالعط�س، لذل���ك يجب جتّنب اإ�صافة 

الفلفل احلار اإىل وجبات ال�صحور.

5 - ن�ص���ف دادا / ن�صف �صومر / تفيد 
تف�صري املعنى وال�صرت�صال.

6 - ق�صى وقتا / غطى وحجب.
7 - ي�صهر عل���ى احلماية من اخلطر اأو 
ال�رشق���ة / اأديب وروائي اجنليزي كتب 

رواية ديفيد كوبرفيلد.

8 - وقت مغيب ال�صم�س / ن�صف خروب
9 - بحر / �صهولة / تكلفة

10 - اأديب وفيل�صوف اجنليزي �صاخر.

ع��م���ودي

1 - ملك���ي / ممثل م�رشي يقوم غالبا 
بدور الأب احلنون.

2 - ال�صف���ا )معكو�صة( / بناء اأو مكان 
واجبة حرمته.

3 - جبل ياب���اين / حجر ابي�س �صلب 
ناعم امللم�س.

4 - اأ�صه���ر اأديب اجنليزي على م�صتوى 
العامل.

5 - درا�ص���ات ومتحي����س / ما يبلغه 
الن�صان من عمره.

6 - تو�صاأ دون ماء / مدينة فل�صطينية 
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كاريكاتير

لغ��ة اجل�س��د يف  ا�س��ُتخدمت 

كثري من الأحيان من قَبل علماء 

النف���س واملحققني للك�س��ف عن 

واجلرائ��م،  النف�سي��ة  الأمرا���س 

لذلك جهد العلماء يف البحث عن 

م�ؤ�رشات تك�سف كذب املتحدث، 

من خالل بع���س احلركات التي 

ت�سدر عنه اأثناء احلديث، ومنها:

التحدي���ق م���ن دون حتريك 

ي�ستطي��ع  ل  ع��ادة،  الرمو����ش: 

ال��كاذب اأن يحدق ب�س��كل ط�يل 

م��ن دون اأن يرم���س بعيني��ه، اإل 

اأنه يحاول قدر الإمكان التحديق 

ليخدعه��م  الآخري��ن  بعين��ي 

وي�سيطر على اأفكارهم.

والعبارات:  الكلم���ات  تكرار 

يحدث هذا لأن املتحدث يحاول 

اإقناع الآخرين بل واإقناع نف�سه 

قبل غ��ريه بالكذب��ة، بالإ�سافة 

اإىل اأنه ي�سع��ى لك�سب ال�قت من 

خالل ذلك ل�ستجماع اأفكاره.

يف  الراأ�ش:  اجت���اه  تغي���ر 

كثري من الأحيان يغري ال�سخ�س 

بحرك��ة  راأ�س��ه  اجت��اه  ال��كاذب 

�رشيع��ة عن��د ت�جي��ه �س���ؤال ما 

ه��ذه  تك���ن  اأن  وميك��ن  اإلي��ه، 

احلرك��ة ب�سحب الراأ�س اإىل ال�راء 

اجلان��ب،  اإىل  اأو  الأ�سف��ل  اإىل  اأو 

ويح��دث ذلك غالبًا قب��ل اأن يرد 

على ال�س�ؤال ب�سكل مبا�رش.

و�ضع اليد عل���ى الفم: تدل 

ه��ذه احلرك��ة عل��ى اأن املتحدث 

اإخفاء بع�س املعل�مات  يحاول 

اأو التكت��م عل��ى احلقيق��ة، اأو اأنه 

غري راغب بالإجابة على ال�س�ؤال 

امل�جه اإليه.

اأجزاء اجل�ضم:  تغطية بع�ش 

غالب��ًا ما يعمد ال��كاذب دون اأن 

ي�سع��ر اإىل و�س��ع اأيديه��م عل��ى 

يف  ال�سعيف��ة  املناط��ق  بع���س 

اجل�س��م، مث��ل احلل��ق اأو ال�س��در 

اأو الراأ���س اأو البط��ن، وغالب��ًا ما 

يتنب��ه الق�س��اة واملحقق���ن اإىل 

هذه احلركة.

ي�سع��ر  القدم���ن:  حتري���ك 

بال�سي��ق  ع��ادة  ال��كاذب 

والع�سبية، ويرغب بالهروب من 

امل�ق��ف ال��ذي ُو�سع في��ه رغمًا 

عنه، ويبداأ بتحريك قدميه ب�سكل 

ل اإرادي تعبرياً عن هذا ال�سع�ر.

تغّر التنّف�ش: عندما يحاول 

�سخ�س ما اأن يكذب، تتغري حركة 

التنف���س لدي��ه، وي�سب��ح تنّف�سه 

ذل��ك  ويرتاف��ق  �سع�ب��ة،  اأك��ر 

م��ع ارتفاع الكتف��ني، وح�رشجة 

يف ال�س���ت، نتيجة تغ��رّي معّدل 

�رشبات القلب وتدفق الدم.

ثبات اجل�ض���م ب�ضكل كامل: 

م��ن املع��روف اأن الإن�س��ان يبداأ 

بالتململ واحلرك��ة عندما ي�سعر 

بالغ�س��ب والنزع��اج، غ��ري اأنه 

اأي�سًا  م��ن ال���رشوري النتب��اه 

اإىل الأ�سخا�س الذين ل يحرك�ن 

اأج�ساده��م اأثناء احلديث، فغالبًا 

م��ا يدل ذل��ك عل��ى اأن املتحدث 

يح��اول اإخف��اء �س��يء م��ا ع��ن 

الآخرين.

الإ�ض���ارة بالإ�ضب���ع: عندما 

ي�سبح ال�سخ�س ال��كاذب عدائيًا 

نف�س��ه  ع��ن  الدف��اع  ويح��اول 

عالي��ة  بن��رة  باحلدي��ث  يب��داأ 

مع الآخري��ن، وي�ستخ��دم اإ�سبع 

ال�سباب��ة لالإ�سارة عدة مرات؛ يف 

حماولة لقلب الطاولة عليهم.

مؤشرات لفضح الكذب


