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»الجامعة السعودية العربية«: 
إيران عدّونا

دوافع السعودية الغتيال الشيخ النمر  خمس سنوات إال قلياًل من الحرب 
على سورية.. العبر والنتائج
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يف  ال�شرقية  املنطقة  يف  وجــهــاء  مــع  االأمــريكــيــة  االتــ�ــشــاالت  ت�شارعت 

م�شّجعة  النمر،  باقر  منر  ال�شيخ  اغتيال  بعد  ال�شعودية  العربية  اململكة 

�شيا�شي  كيان  وخلق  ال�شرقية،  املنطقة  بانف�شال  واملطالبة  التحرك  على 

م�شتقل، معتربة اأن حتّركهم �شيكون »ربيعاً خليجياً«.. لكن هذه االت�شاالت 

وامل�شاعي مل تلَق اآذاناً �شاغية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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واشنطن.. و»الربيع الخليجي«

الرئاسة اللبنانية.. تسوية أم انقالب؟

عات علمائية استنكارًا  تجمُّ
الغتيال الشيخ النمر

هجرة العقول العربية.. نزيف لم يتوقف

»اللجوء« السوري لبنان.. واألثمان الغالية لـ
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ضربات خطيرة تكت
عليها »إسرائيل«.. 
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فلسطين ضحية السياسة 
السعودية

 

ل مير ي���وم ل تطالعنا فيه و�س���ائل الإعالم باأخبار 

اقتحام م�س���توطنني �سهاينة للم�سجد الأق�سى، بحماية 

جي�ش الحتالل، ول مير يوم، خ�سو�س���ًا خالل الأ�س���هر 

الأخرية، اإل ويتم فيه قتل فل�س���طيني، اأو اأكرث، بر�سا�ش 

جنود الحتالل وامل�ستوطنني.

ويف ح���ني يواجه الفل�س���طينيون جزاريه���م باللحم 

احلي، ومبا ملكت اأميانهم من �سكاكني وحجارة، واإطالق 

اأ�س���وات التكبري، ك�»اأ�س���عف الإميان«، جن���د اململكة 

ال�سعودية تقود حتالفًا عربيًا يغزو اليمن ويدّمر مقدراته 

على روؤو�ش �سعبه، لأنه يرف�ش الهيمنة ال�سعودية، كما 

حت���اول اململكة يف الوقت نف�س���ه اإن�س���اء حتالف اآخر 

يرفع �س���عار الع���داء للجمهورية الإ�س���المية يف اإيران 

و»ح���زب اهلل« يف لبنان، يف ظل تغيي���ب اأدوار الدول 

العربية الفاعلة، اإما بفعل احلروب التي �ُس���ّنت وُت�س���ّن 

عليها، مثل العراق و�سورية وليبيا، واإما بفعل الن�سغال 

بالأمن الداخلي، مثل اجلزائر وتون�ش، واإما بفعل احلاجة 

املادية؛ على غرار م�رص وال�سودان. 

منذ اأن تواطاأت اململكة ال�س���عودية يف اإن�ساء الكيان 

ال�س���هيوين؛ عندما وافق موؤ�س�س���ها املل���ك عبد العزيز 

على »اإعطاء فل�س���طني لليهود امل�ساكني ليقيموا عليها 

دولة«، مروراً بانخراط اململكة يف الت�س���دي واإف�س���ال 

امل�رصوع الوحدوي العربي الذي قاده جمال عبد النا�رص، 

و�سوًل اإىل ممار�سة �سيا�سة الإف�ساد والتاآمر على ف�سائل 

املقاومة الفل�س���طينية، والتغطية على ا�ستئ�سالها من 

الأردن عام 1970، ثم طردها من لبنان عام 1982، ا�ستمر 

عداوؤها لكل ما مي���ّت اإىل مقاومة »اإ�رصائيل« والهيمنة 

الأجنبي���ة، لُيرتجم عداء لإيران و»ح���زب اهلل«، وباقي 

القوى املقاومة للم�رصوع ال�سهيوين.

جرمية اإي���ران التي لن تغفرها اأمريكا وال�س���عودية، 

اأن �س���عبها اأ�س���قط »عر�ش الطاوو�ش« الذي كان حليفًا 

لأمريكا و»اإ�رصائيل«، وبتلك ال�س���فة كان مت�سّيداً على 

اخللي���ج وحكامه، الذين مل يتوّرع بع�س���هم عن تقبيل 

يديه والنحناء اأمامه. وفيما متو�س���ع حكام ال�سعودية 

يف املوقع املناوىء لكل من يعادي اأمريكا و»اإ�رصائيل«، 

طردت الثورة الإ�سالمية يف اإيران ال�سفارة »الإ�رصائيلية«، 

واأبدلت العالقة مع العدو »الإ�رصائيلي« بتبّني الق�سية 

الفل�س���طينية، حيث اعترب الإمام اخلميني اأن »اإ�رصائيل 

كي���ان �رصطاين ل بد من ا�ستئ�س���اله«، ف���كان لبد من 

اإ�سهار العداء ال�سعودي لإيران، وُجّن جنون اأتباع اأمريكا 

واأدواتها يف املنطقة عندما فوجئوا بظهور »حزب اهلل«، 

ومل يعدموا و�س���يلة ملحاربة املقاومة وكل من يدعمها، 

فكانت احلرب على �سورية، لأن قيادتها مت�ّسكت بخيارها 

املقاوم، وخرج اأمراء واإعالميون �س���عوديون يدعون اإىل 

التحال���ف مع »اإ�رصائيل«، وها هم ي�س���تبدلون عداءهم 

ال�س���كلي ل�»اإ�رصائيل« بالعداء لإيران، وي�سفون اأ�رصف 

ظاهرة عربية، وهي املقاوم���ة، باأنها »اإرهاب«، وبات 

واقع���ًا الق���ول اإن املوقفني »الإ�رصائيلي« وال�س���عودي 

واحد.

عدنان ال�ساحلي

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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يعي����ش اللبنانيون على اإيق���اع التطورات 

ال�س���ورية، ويعمدون يف الوقت ال�س���ائع بني 

النت�س���ارات امليدانية الت���ي يحققها اجلي�ش 

ال�سوري، والتح�سري لل�سري بالت�سوية املفرت�سة 

يف جنيف، اإىل الن�س���غال برئا�س���ة جمهورية 

�س���ائعة ب���ني الأمن امل�س���تَلب يف عر�س���ال، 

واقت�ساد مرتدٍّ يف اأنحاء البالد، وعجز عن اإدارة 

ملف النفايات التي مل يع���د الإعالم يتعاطى 

معه مبا ي�ستحق من اأهمية.

ويف خ�س���ّم ����رصاع املح���اور املحتدم يف 

املنطقة، تختل���ط املحاور الداخلية اللبنانية، 

ل �س���يما امل�س���يحية منها، فالوزير ال�س���ابق 

�س���ليمان فرجنية الذي يعي�ش على اأمل اإحياء 

ت�س���وية ُولدت ميتة، ي�س���افر ليلتقي الرئي�ش 

الأ�سبق �س���عد احلريري يف باري�ش، ويف جراأة 

معلنة هذه املرة، على عك�ش املرة ال�س���ابقة 

الت���ي حاول الرجالن الت�س���رّت عليها، فكان اأن 

جوبه النكران ب�س���ور م�رصَّبة م���ن قَبل فريق 

احلريري نف�سه، ما جعل فرجنية يبدو كالرجل 

امل�سبوط بجرم نكران اأمر لي�ش بجرم اأ�ساًل.

اأما عل���ى اجلبهة امل�س���يحية الأخرى، فاإن 

التقارب بني »التيار الوطني احلر« و»القوات 

اللبنانية« ي�س���غل الإعالم وال�سيا�س���يني، يف 

ظل ت�س���اوؤل عّما يح�رّصه امل�س���يحيون وماذا 

يري���دون، علم���ًا اأن اللق���اءات ب���ني الأحزاب 

الأخ���رى ك�»تي���ار امل�س���تقبل« وحزب اهلل ل 

تثري ا�س���تهجانًا لدى هوؤلء كالذي يثريه لقاء 

الأحزاب امل�سيحية، بالرغم من كل خطاباتهم 

املت�سّنجة التي ت�سدر با�ستمرار، والتي تتالقى 

دائمًا مع الت�سعيد يف الإقليم.

ويف ظل كل هذا، ل تبدو الت�سوية يف لبنان 

تل���وح يف الأفق، بغ�ّش النظ���ر عن كل احلراك 

الرئا�س���ي الدائر بني الرابية ومعراب من جهة، 

وبن�س���عي وباري�ش م���ن جهة اأخ���رى، وذلك 

لالأ�سباب الآتية:

اأوًل: تقود ال�سعودية حموراً يعي�ش اأكرث اأوقاته 

اإحراجًا عل���ى الإطالق؛ فالأحالف الع�س���كرية 

الت���ي مّت الإع���الن عنها من قَبل ال�س���عوديني 

ظهرت فع���اًل اأنها قنابل �س���وتية وهمروجات 

اإعالنية اأكرث مما هي فعاًل على الأر�ش، ومل يكن 

ال�سعوديون لُيعدموا ال�س���يخ النمر مبا له من 

رمزية، لول حاجتهم لت�سعيد كبري يعّطل اأ�س�ش 

الت�س���وية ال�سورية التي لحت يف الأفق، والتي 

مل تكن يف �س���الح ال�س���عودية وحلفائها على 

الأر�ش ال�س���ورية، علمًا اأن ال�س���عودية حاولت 

اللتفاف على كل خمرجات الت�سوية، مبحاولة 

د�ّش ا�سم حزب اهلل وحركة اأمل والبعث اللبناين 

يف قائم���ة املنظم���ات الإرهابية الت���ي اأعّدها 

الأردن، ثم مبحاولة احتكار متثيل املعار�س���ة 

ال�س���ورية.. وعندما مل ُتفلح يف وقف امل�س���ار 

كليًا، عمدت اإىل الت�سعيد، اأماًل يف الو�سول اإىل 

كبا�ش اإقليمي كبري يحرف الأنظار عن الت�سوية 

ال�سورية، ويعّطلها لالأبد.

ثانيًا: بالرغم من اخلطاأ الإيراين بال�س���ماح 

للمتظاهري���ن باإ�س���عال النريان يف ال�س���فارة 

ال�س���عودية يف طهران، فاإن ال�سيا�سة الإيرانية 

املتحلية ب�سبط النف�ش، والرد املّتزن واملرتيث 

من���ذ حرب اليمن، وبعده���ا فاجعة منى التي 

راح �س���حيتها املئات من احلجاج الإيرانيني، 

ي�س���ي باأن الإيرانيني ُيدركون حماذير الجنرار 

اإىل ال���رد العنيف على ال�س���عودية، ويريدون 

تفويت الفر�سة على ال�سعوديني بافتعال حرب 

اإقليمية جنونية، توؤدي اإىل خ�س���ائر باجلملة 

لالإيراني���ني، �س���واء يف الإقلي���م اأو يف امللف 

النووي ورفع العقوبات الدولية.

هذا يف ال�سيا�س���ة، اأما يف امليدان ال�سوري، 

فاإن ال����رصاخ املعار�ش الذي يتهم الأمريكيني 

بالتخاذل، بالإ�سافة اإىل تقدُّم اجلي�ش ال�سوري 

وحلفائه الثابت والوثيق، والنت�س���ارات التي 

يحققها، واآخرها اإ�س���قاط منطقة �س���لمى، مبا 

تعنيه من قيمة ا�س���رتاتيجية كاأول »اإمارة« 

كانت قد اأن�س���اأتها املجموعات امل�س���لحة يف 

�سورية، يدفع اإىل العتقاد باأن حمور رو�سيا - 

اإيران - �سورية - حزب اهلل لن يكون م�ستعجاًل 

اأبداً لعقد اأي ت�س���وية يف اأي مكان يف الإقليم 

قبل ح�س���د النتائ���ج ال�سيا�س���ية للميدان يف 

�س���ورية، فالتنازلت التي قد يجدون اأنف�سهم 

م�س���طرين لدفعه���ا ثمن���ًا للت�س���وية واحلل 

ال�سيا�سي، �س���تنخف�ش مع مرور الوقت تزامنًا 

مع النت�سارات الع�سكرية.

انطالقًا من ه���ذا، فاإن امل�س���هد اللبناين ل 

ميكن اأن ينف�س���ل ع���ن كل ه���ذا الكبا�ش، فال 

حلفاء اإيران م�ستعدون لل�سري بت�سوية رئا�سية 

واإعطاء »هدايا« لل�سعودية يف لبنان جتعلها 

تعّو�ش خ�س���ارتها الإقليمي���ة، ومتنحها زخمًا 

اأكرب للقتال والت�رصف���ات العدوانية جتاههم، 

ول ال�سعوديون �سيت�س���احمون مع اأي انقالب 

�س���ّدهم من قَبل حلفائهم، ي���وؤدي اإىل انتخاب 

رئي�ش للجمهورية متحالف مع املقاومة، ولو 

ا�س���طرهم الأمر اإىل اإ�س���عال النار يف لبنان اأو 

اإغراق���ه بالدم���اء؛ كما هدد اأحد ق���ادة »تيار 

امل�ستقبل« �سابقًا.

د. ليلى نقوال

أحــداثأحــداث2

ل ت�سوية رئا�سية تلوح يف الأفق القريب

الرئاسة اللبنانية.. تسوية أم انقالب؟

روسيا وإيران وسورية وحزب 
اهلل ليسوا مستعجلين لعقد أي 

تسوية في اإلقليم قبل حصد 
النتائج السياسية للميدان 

السوري
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همسات

¡ معادلة رو�سية
بعد اأن ترددت اأخبار عن تزويد الأمريكيني املعار�سات 

ال�س���ورية امل�سلحة ب�سواريخ “�س���تينغر”، اأكد خرباء 

ع�س���كريون اأن ذلك اإن كان �س���حيحًا ف�سيعني اإعطاء 

الرو����ش ما يوازيه���ا فاعلية واأكرث للجي�ش ال�س���وري 

واملقاومة اليمنية.

¡ اإعجاب بالتجربة القطرية
اأن ويل ويل العه��د  ي��رى خب��ر يف ال�ش���أن اخلليج��ي 

ال�ش��عودي م�أخ��وذ ب�لتجرب��ة القطري��ة والتغي��ر الذي 

جرى يف الدوحة، وهو ي�ش��عى ب�ش��كل حميم لإق�لة ويل 

العه��د حمم��د ب��ن ن�يف، ليح��ل مك�ن��ه، ليعقبه��� فوراً 

ا�شتق�لة والده املري�ض، واحللول مك�نه.

¡ اإعدام النمر.. والأهداف احلقيقية
راأت اأو�س���اط خليجية، اأن هناك ع���دة اأهداف توخاها 

ويل ويل العهد ال�س���عودي حممد بن �سلمان من اغتيال 

ال�س���يخ منر النمر، ب�س���فته وزيراً للدف���اع والطريان، 

وم�س���وؤوًل عن امللف القت�سادي، اأهمها: اإ�سغال النا�ش 

بق�س���ايا جديدة، و�رصف نظرهم عن ال�رصائب اجلديدة 

التي قررها، ومنها رفع اأ�س���عار امل�ستقات النفطية 62 

باملئة، وفر�ش �رصائب جديدة، ورفع الدعم عن الكثري 

م���ن احلاجيات وال�س���لع، وبيع الكث���ري من موجودات 

القطاع العام، ومن �سمنها اأي�سًا ت�سعيده �سد اإيران.

¡ تاأنيب
���ض وزي��ر يت�شّلم حقيب��ة للم��رة الأوىل، اإىل »م�شط 

ّ
تعر

ت�أني��ب« من زعيم تي�ره ال�شي��ش��ي، ب�شبب اجته�ده يف 

اإط��اق موقف مل ت���أِت الأوامر بتعميم��ه من قَبل اجلهة 

العربية املموِّلة، ول من الطرف الدويل الراعي.

¡ ُرّب �سارة نافعة
ا�س���تهجنت جهات �سيا�س���ية غياب نائ���ب حزبي عن 

ال�س���ورة نهائيًا منذ اأكرث من 3 اأ�سهر، رغم اأن اإطاللته 

املنوعة كانت ممّيزة. ورّدت م�سادره الأمر اإىل »خالفات 

�سيا�سيبة - �سخ�س���ية« داخل احلّيز ال�سيا�سي، ف�ساًل 

عن التفرُّغ ن�سبيا لالهتمام بالعائلة املكّونة حديثًا.

¡ ملاذا؟
ك�ن لفت��ً� يف بي���ن كتل��ة »امل�شتقب��ل« الني�بي��ة التي 

اجتمع��ت برئ��ش��ة الن�ئ��ب ف��وؤاد ال�شني��ورة، حتذيره��� 

م��ن و�ش��ع امل�ش���رف، وتراُج��ع الودائ��ع امل�رصفي��ة، 

وق��د اعت��ر ذلك ح�شب خ��راء م�ليني اأن��ه ي�شب �شمن 

احلملة اجل�ري��ة لزعزعة ال�شتقرار امل�يل والقت�ش�دي 

يف لبن���ن، وال��ذي يرتافق م��ع توّجه خليج��ي وبع�ض 

الع��رب اإىل امل�ش���رف »الإ�رصائيلية«، الت��ي يرتدد اأنه� 

بداأت فعًا يف فروع مل�ش���رف �شهيونية يف الولي�ت 

املتحدة واأوروب�.

¡ التجارب تتكرر
اأعادت م�س���ادر �سيا�س���ية، احلملة »امل�س���تقبلية«، 

وحملة »14 اآذار« للت�سامن مع م�سايا، التذكري بحملة 

الت�سامن مع عر�سال قبل اندلع الأزمة ال�سورية، وذلك 

بهدف ا�س���تعدائها على حمطيه���ا وتاريخها الوطني، 

رغ���م اأن الوقائع بّينت اأن امل�س���لحني الإرهابيني هم 

الذين يقا�س�سون اأهايل م�سايا ب�سبب ولئهم لدولتهم، 

ومنحه���م الرئي�ش الأ�س���د نح���و 9 اآلف �س���وت اإبان 

النتخابات الرئا�سية.

تزامن���ًا م���ع الهجمة ال�س���عودية ال�رص�س���ة 

�س���د اإيران وح���زب اهلل، والت���ي انطلقت عقب 

اإعدام ال�س���يخ املعار�ش من���ر النمر، وعلى وقع 

التحذيرات الدبلوما�سية الغربية ب�رصورة التنبه 

 للبنان على خلفية الكبا�ش ال�سعودي  مما ُيح�رصَّ

- الإي���راين ال���ذي و�س���ل اإىل ذروت���ه، ُملَحقة 

باأخرى نّبهت من دخول »اإ�رصائيلي« على خط 

الت�سويب ال�سعودي غري امل�سبوق �سد حزب اهلل، 

ك�س���فت تقارير اأمنية و�س���حافية عن تداعيات 

�ساخنة اأر�س���تها عملية مزارع �س���بعا الأخرية، 

عل���ى الدوائ���ر ال�س���تخبارية »الإ�رصائيلية«، 

لعل اأخطرها ا�س���تقالة رئي�ش �سعبة التحقيقات 

باملخابرات احلربية »اأم���ان«؛ اإيلي بن مائري، 

على خلفية م�رصع ثالثة �سباط، اأحدهم ي�سغل 

مركزاً ح�سا�سًا باملو�ساد، كانوا يف عداد الدورية 

امل�س���تهدفة، وفق اإ�سارة التقارير، والتي ت�سببت 

بتقاذف امل�س���وؤولية بني خمتلف الأجهزة حيال 

اخل���رق اخلطري الذي �س���ّجله احل���زب يف جدار 

و�سط  »الإ�رصائيلية«،  ال�س���تخبارية  املنظومة 

تكتم اإعالمي ُمطبق، حدت ب�سحيفة »هاآرت�ش« 

اإىل تو�سيف »اإقالة م�س���وؤول كبري باملخابرات 

الإ�رصائيلية بالزلزال«، و�سط دعوات اإىل �رصورة 

ال���رد على حزب اهلل »يف عق���ر داره«، يف وقت 

لفتت م�سادر �س���حافية لبنانية اإىل اجتماعات 

متالحقة يتولها �س���باط خليجيون مع روؤو�ش 

تنظيمات تكفريية يف املخيمات الفل�سطينية يف 

بريوت، و�س���وًل اإىل تزويد تكفرييي عني احللوة 

يف �سيدا بخطط ُتف�س���ي اإىل اإ�سعال ا�ستباكات 

مع حميطه، توؤدي بالتايل اإىل قطع طريق �سيدا 

ب���ريوت؛ ال�رصيان احلي���وي للمقاوم���ة، اأُرفقت 

بالتحذير من خطر ا�س���تهداف �سخ�سية دينية، 

لإل�ساق التهمة بحزب اهلل، وتكون بالتايل مربراً 

لتطويق احلزب داخليًا وا�س���تنزافه، تنفيذاً لأمر 

عمليات �سعودي - »اإ�رصائيلي«.

وفيما ادع���ت »اإ�رصائيل« اأن ل �س���حايا يف 

عملية مزارع �س���بعا الأخرية، واإعالنها بعد اأيام 

عن مقتل قائد ق�س���م يف ل���واء »كافري«، يدعى 

ي�ساي رو�س���ل�ش، خالل تدريبات �سالح املدفعية 

يف قاعدة »ت�س���هليم«، ك�سفت تقارير �سحافية 

عن مقتل ثالثة �سباط »اإ�رصائيليني« يف عملية 

املزارع، اأكدتها لحقًا معلومات خبري يف ال�سوؤون 

»الإ�رصائيلية« جزم اأن ال�س���ابط القتيل مل يكن 

موجوداً اأ�س���اًل يف تلك التدريبات التي ُخ�ّس�ست 

ح����رصاً ب�س���الح املدفعي���ة، لفت���ًا اإىل اأن لواء 

»كاف���ري« خمت�ش مبهم���ة ح�رصية هي مالحقة 

ومداهمة  واعتقاله���م،  الفل�س���طينيني  ال�س���بان 

منازله���م والتمرك���ز على احلواجز الع�س���كرية، 

ليخل����ش بعده���ا اإىل تاأكي���د م�رصع ال�س���ابط 

املذكور يف عملية حزب اهلل. وربطًا بالأمر، نقلت 

�سحيفة »داغ�س���افي�ش« الرنوجية عن م�سوؤول 

اأمني »اإ�رصائيلي« مل حتدد ا�س���مه، اأن اإ�س���ارات 

كثرية و�سبه موؤكدة تلّقفتها اأجهزة ال�ستخبارات 

»الإ�رصائيلية«، ت�سري اإىل وقوف احلزب اأي�سًا وراء 

م�رصع م�س���وؤول جهاز العملي���ات اخلارجية يف 

ن مقاتليه  املو�س���اد و�سط تل اأبيب، مقراً باأن متكُّ

من اخرتاق اأجهزة الر�س���د وكام���ريات املراقبة 

»الإ�رصائيلية« لتنفيذ عمليتهم يف و�سح النهار، 

رغم ال�س���تنفار الأمني وال�ستخباري الذي و�سل 

اإىل حدوده الق�سوى على احلدود مع لبنان عقب 

اغتيال �سمري القنطار، ت�سبب ببلبلة غري م�سبوقة 

يف اأجهزة ال�ستخبارات »الإ�رصائيلية«، اأطاحت 

اإىل الآن برئي����ش �س���عبة التحقيق���ات يف جهاز 

»اأمان«، واإق�سائه عن من�سبه.

ويف ال�س���ياق، لفت جاي هال���ني؛ املحلل يف 

�سحيفة »نا�س���ونال ريفيو«، اإىل اأن »اإ�رصائيل« 

ُمنيت ب�رصبة قا�س���ية تكّتمت عليها ب�سكل كامل 

يف عملية حزب اهلل الأخرية. واإذ اأ�س���ار اإىل اأنها 

وال�سعودية ت�س���عيان اإىل »تطويق« احلزب يف 

لبنان، ع���رب ورقة التكفريي���ني داخل املخيمات 

»الإ�رصائيلية«؛ كما يف بع�ش املناطق اللبنانية 

احلا�س���نة لهوؤلء، ك�سف اأن رئي�ش جهاز املو�ساد 

يو�س���ي كوهني، املتحم����ش لتظه���ري التحالف 

ال�س���عودي - »الإ�رصائيل���ي« اإىل العلن، والذي 

با�رص موؤخراً با�س���تحداث غرفة عمليات م�سرتكة 

ت�س���م �س���باطًا من جهازه واآخرين �س���عوديني، 

اإ�س���افة اإىل نظراء من الإم���ارات والبحرين، عمد 

اإىل تو�س���يع الن�ساط ال�ستخباري »الإ�رصائيلي« 

يف لبنان ب�س���كل لفت خالل الأ�سابيع الأخرية، 

معت���رباً اأن املخطط ال�س���عودي لتحريك مقاتلي 

»داع�ش« باجتاه ال�سمال اللبناين، ما زال قائمًا، 

رغم ابتعاده عن دائرة ال�سوء.

بالتزامن، نقلت �س���حيفة »بيل���د« الأملانية 

عن دبلوما�س���ي غربي يف �سلطنة ُعمان، قوله اإن 

الهجمة ال�س���عودية ال�رص�س���ة باجتاه حزب اهلل، 

والت���ي جتلّت بافتعال »جماعة« بلدة م�س���ايا 

ال�سورية، »نتيجة ح�سار احلزب«، والتي كّذبتها 

ال�س���ور املفرَبكة وتقارير ال�سليب الأحمر الدويل، 

كم���ا اخللية املزعوم���ة التابعة حل���زب اهلل يف 

البحرين، ح�س���بما ادعى نظامها، ترجمة لإيعاز 

�س���عودي، ولي�ش اآخرها م�سهد اجلامعة العربية، 

حيث ح�سدت ال�سعودية الدول العربية واخلليجية 

لإدانة حزب اهلل وربطه بالإرهاب، ولن تكون اآخر 

الأوراق الت���ي تلعبها اململكة بهدف »�س���يطنة« 

�سورة احلزب، فلبنان يبقى ال�ساحة املريحة التي 

ت�س���تطيع من خاللها اإرباك���ه واإزعاجه، نظراً اإىل 

الأذرع الكثرية التي متتلكها يف الداخل اللبناين، 

خ�سو�سًا التكفريية منها.

وعليه، ل ت�س���تبعد عوا�س���م اإقليمية ان ي�سل 

ته���ّور الأمري حممد ب���ن �س���لمان اإىل املغامرة 

باأوراق خطرية اإ�س���افية يف املنطقة، حتديداً يف 

لبنان، ل�س���تهداف حزب اهلل، اأمر ير�سده احلزب 

ويتح�ّس���ب له جيداً يف خ�سّم الهجمة ال�سعودية 

غري امل�سبوقة �س���ده، كما احل�ساب املفتوح مع 

»اإ�رصائيل« وتنظيماتها التكفريية.

ماجدة احلاج

تحذيرات من استهداف شخصية 
دينية لبنانية.. لتطويق 
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�سكر وتقدير

تتوّجه اأ�رصة حترير جريدة »الثبات« اإىل 

رئي�ش الهيئ���ة الإدارية يف جتمع العلماء 

امل�س���لمني ال�س���يخ د. ح�س���ان عبد اهلل 

باأ�سمى معاين ال�سكر والتقدير على دعمه 

املادي واملعنوي من اأجل ا�ستمرار م�سرية 

»الثبات«، التي نوؤكد اأنها �س���تبقى منرباً 

حرّاً للمقاومني وامل�ست�سَعفني.
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خمس سنوات إال قلياًل من الحرب على سورية.. العبر والنتائج
هل اتخ���ذ الأعراب ق���راراً بتحقيق 

»نب���وءات« اآباء ال�ص���هيونية والدولة 

العربية، وبالتايل حتقي���ق ما جاء به 

التلمود؟

دعونا نع���ود اإىل بع����ض ما قاله 

لل�ص���هيونية  املوؤ�ص�ص���ون«  »الآب���اء 

والدولة العربية؛ قدميًا وحديثًا:

دايفيد بن غوري���ون يقول: »عظمة 

اإ�رسائيل لي�ص���ت يف قنبلتها الذرية، ول 

يف تر�صانتها الع�صكرية، اإمنا تكمن يف 

انهيار ثالث دول هي: العراق، و�صورية، 

وم�رس«.

عام 1923، كتب زئيف جابوتن�صكي، 

وهو املر�ص���د الدين���ي والروحي لوالد 

بنيامني نتنياهو عن »تفتيت املنطقة 

اإىل كيانات طائفية واثنية«.

يف الأدبي���ات ال�صيا�ص���ية ليتودور 

هرت���زل وزئي���ف جابوتن�ص���كي كانت 

دائمًا �ص���ورية ُتعترب العدو الأخطر يف 

جمموعة الدولة املحيطة بدولة العدو، 

ومنذ ما قبل بدايات اغت�صاب فل�صطني، 

كانت �صورية ُتعترب عند ال�صهاينة هي 

ال�رس امل�صتطري على كيانهم.

وهنا يتذكر اأحد املوؤرخني ال�صوريني 

اأنه حني ت�ص���كيل جي����ض الإنقاذ، عام 

اأركان  لروؤ�ص���اء  اجتم���اع  يف   ،1948
اجليو�ض العربية، وو�صعه بقيادة ملك 

الأردن عبداهلل الأول، �رسخ رئي�ض اأركان 

اجلي�ض ال�ص���وري: »لن اأ�ص���ع �صباطي 

وجنودي حتت قيادة عميل«، ومعروف 

ما ح���ّل بهذا اجلي�ض ج���راء اخليانات، 

خ�صو�صًا لقائده عبداهلل الأول.

اإذاً، خطورة �ص���ورية عل���ى الدولة 

العربية كانت يف مرحلة ما قبل ن�صوء 

الكيان الع���ربي، ومرحلة ما قبل حرب 

حزيران 1967 وم���ا بعدها، لأنها العدو 

الأخط���ر يف جمموعة ال���دول العربية 

املحيط���ة بالدول���ة ال�ص���هيونية، وقد 

ازدادت هذه اخلطورة بعد حرب ت�رسين 

عام 1973؛ حينما ان�صحب اأنور ال�صادات 

من احل���رب، وترك �ص���ورية وحيدة يف 

املي���دان، فقاتلت وقاومت وا�ص���تنزفت 

العدو، ومل تفرط باحلق العربي عمومًا، 

والفل�صطيني على وجه اخل�صو�ض.

اأنور ال�ص���ادات تّوج خطه اخلياين 

الت�صاعدي بزيارة القد�ض املحتلة عام 

1977، وبتوقيع���ه ع���ام 1979 اتفاقية 
كامب دايفيد، متّوجًا بذلك خروج م�رس 

من ال�رساع العرب���ي - »الإ�رسائيلي«، 

الت�ص���حيات  كل  رغ���م  وا�صت�ص���المها 

التي قدمها ال�ص���عب والقوات امل�صلحة 

امل�رسيني.

ا�صتهداف �صورية مل يتوقف حلظة، 

فف���ي مطل���ع كان���ون الأول 1988 قال 

ال�ص���ابط افرامي لبيد: »�صورية ما زالت 

ت�صكل العدو الأول، واجلي�ض الإ�رسائيلي 

يبذل اجلهود كافة ا�ص���تعداداً ملواجهة 

هذا التهديد«، اأّما يت�صحاق رابني فعرّب 

عن قلقه من حتالف القوى الع�ص���كرية 

العربية عموم���ًا وق���ال: »قليلون هم 

الذين يالحظون حجم كميات الأ�صلحة 

احلديثة التي بحوزة اجليو�ض العربية، 

فف���ي ال�ص���نوات الأخرية بذل���ت الدول 

العربية مثل �ص���ورية والع���راق جهوداً 

خا�ّصة للح�ص���ول على اأ�صلحة حديثة 

مثل �ص���واريخ اأر�ض - اأر����ض، فاليوم 

ت�ص���تطيع �ص���ورية والع���راق اإط���الق 

�ص���واريخ اأر�ض - اأر�ض حتمل روؤو�ص���ًا 

متفّجرة بوزن يرتاوح بني ن�صف طن اإىل 

طن باجتاه اإ�رسائيل«، واأ�ص���اف: »لدى 

�صورية عدد من الدبابات ي�صاوي ثالثة 

التي بحوزة فرن�ص���ا«،  اأ�ص���عاف تلك 

وج���زم قائ���اًل اإّن »التهدي���د الف���وري 

لإ�رسائيل هو من جانب �صورية«.

�ص���ورية، مع الأ�صف ال�صديد، خانها 

النظ���ام العربي الر�ص���مي من املحيط 

اإىل اخللي���ج، فمنذ خم�ض �ص���نوات اإل 

اأكرب  قلياًل وجي�صها و�صعبها يخو�صون 

املواجهات.

الأع���راب يوغل���ون يف التاآمر على 

�ص���ورية ويف حربه���م عليه���ا، كاأنهم 

يندفع���ون اأكرث من نتنياه���و لتحقيق 

»نبوءة« بن غوريون والتلمود.

بجولة  انتهى  الأعرابي  الت�ص���عيد 

جديدة بقيادة مملك���ة الرمال والوهم، 

العربية على بيان  بجمعها احلكومات 

يندد باإيران، ويتبنى املوقف ال�صهيوين 

والأمريك���ي م���ن ح���زب اهلل؛ باعتباره 

اإرهابيًا، ومل يجد حتّفظ���ًا اإل من وزير 

خارجية لبنان.

ماذا عن موقف »دولة« فل�ص���طني؟ 

وما معنى املوقف غري امل�صوؤول للعراق 

الذي ي���رزح حت���ت مق�ص���لة املوؤامرة 

ال�صعودية - الأمريكية – ال�صهيونية؟

ثمة �صوؤال هنا: ماذا عن بلد اجلي�ض 

الثاين، وعنينا به م����رس؟ على اعتبار 

اأن���ه منذ كان���ت اجلمهوري���ة العربية 

املتحدة، كان اجلي�ض ال�ص���وري اجلي�ض 

الأول، فه���ل تنتبه القيادة امل�رسية اإىل 

»نبوؤة« بن غوريون، وكيف دمر اجلي�ض 

العراقي واأنهاه احلاك���م الأمريكي بول 

برامي���ر..؟ لكن الأع���ارب والإرهاب مع 

الرتكي والأمريكي وال�ص���هيوين عجزوا 

عن ك�رس اجلي�ض ال�صوري.

ه���ال لحظت القي���ادة امل�رسية اأن 

الكنانة،  اأر�ض  الذي تتعر����ض  الإرهاب 

هو نف�ض الإرهاب يف �ص���ورية والعراق، 

واملدعوم من نف����ض الدول التي وافقت 

معها على بيانها الأخري؟

التي  الن�ص���يحة  رمبا هنا تك���ون 

اأطلقه���ا الرئي����ض اإمي���ل حل���ود يومًا: 

»م����رسوع املقاوم���ة هو اأق���ل الأثمان 

التي تدفع للحفاظ على الأوطان، وهي 

الأغل���ى قيمة و�ص���اأنًا، واإن كان بع�ض 

كب���ري من الداخ���ل اللبناين يرف�ص���ها، 

والنظام العربي ال�ص���ائد يتاآمر عليها، 

مل�صلحة العدو«..

لكن نفيدهم هنا بن�صيحة لريجب�ض 

دوبريه: »هذه هي اأمريكا؛ يف اأي حلظة 

ميكن اأن تلق���ي بك يف العربة، لتاأخذك 

اإىل مزبلة التاريخ«.

ن�صحية قد تكون �رسورية، فهل من 

يعترب؟

اأحمد زين الدين

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري خالل مت�سيط غابات منطقة �سلمى بريف الالذقية

نقلة نوعية في »الجماعة اإلسالمية«
برزت يف الآونة الأخرية ثالثة موؤ�رسات داخلية 

لفت���ة، توحي ب���اأن املنطقة مقبل���ة على حتّولت 

�صيا�ص���ية، تتطلب من خمتلف القوى ال�صيا�ص���ية 

مواكبتها بدينامية جدي���دة؛ يف التعاطي املحلي 

مع ال�صيا�ص���ات الدولية امل�ص���تجدة اإزاء املنطقة، 

خ�صو�ص���ًا حي���ال �ص���ورية، على وق���ع الإجنازات 

امليداني���ة الت���ي يحققه���ا اجلي�ض ال�ص���وري على 

امتداد بالده، اأبرزها كان ا�ص���تعادته م�صيف �صلمى 

ال�ص���رتاتيجي يف ريف الالذقية ال�صمايل، وبالتايل 

بداي���ة تفكك »الإم���ارات التكفريي���ة« يف اجلارة 

الأقرب.

اأوًل، لري���ب اأن بع�ض الأفرقاء املحليني اأيقنوا 

اأن هناك حتّولت يف موازين القوى، ي�صّب حتمًا يف 

م�صلحة حمور املقاومة يف املنطقة، خ�صو�صًا بعد 

اإخفاقات كل من اململكة العربية ال�صعودية وتركيا، 

ل�ص���يما يف �ص���اأين توّرط الأوىل يف العدوان على 

اليمن، ودعم الثانية للف�صائل التكفريية امل�صلحة 

يف اجل���ارة الأق���رب، التي يبدو اأنه���ا باتت خارج 

قواعد ال�ص���يطرة، وبداأ ي�صل لظاها اإىل عمق املدن 

الرتكية، ل�صيما بعد التفجري النتحاري الذي �رسب 

�صاحة ال�صطان اأحمد ال�صياحية، و�صط ا�صتطنبول.

وكان يف طليع���ة الأفرق���اء املذكوري���ن اآنف���ًا، 

»اجلماعة الإ�صالمية« يف لبنان، التي اأقدمت بدورها 

على نقل���ة نوعية يف اأدائها، من خ���الل النتخابات 

الداخلية الأخرية الت���ي نّظمتها، والتي جاءت بعزام 

الأيوبي اأمينًا عامًا ل�»اجلماعة«، والنائب ال�ص���ابق 

اأ�ص���عد هرمو�ض رئي�ص���ًا للمكتب ال�صيا�صي، وكالهما 

مو�ص���وفان ب�»املرون���ة« يف التعاطي مع خمتلف 

املكونات اللبنانية، ومن خارج اجلناح الذي »اأحرق 

املراكب« مع حزب اهلل و�ص���ورية، وبالتايل اإمكانهما 

فتح �ص���فحة جديدة م���ن العالقات ال�صيا�ص���ية مع 

الداخل واخلارج، اإذا دعت احلاجة.

ُيذك���ر اأن هناك زي���ارات متباَدلة ب���ني الأيوبي 

وطاقم ال�ص���فارة الإيرانية يف بريوت، كذلك لهرمو�ض 

عالقات وّدية مع الأطراف ال�صيا�ص���ية التي تدور يف 

فل���ك املقاومة ودم�ص���ق، منذ كان نائبًا عن ق�ص���اء 

املنية - ال�صنية بني اأعوام 1992 و1996.

ثاني���ًا، على ال�ص���عيد الأمني: ت�ص���تمر الأجهزة 

املخت�ص���ة يف مالحقة وتوقيف اخلالي���ا الإرهابية، 

ما يوؤكد انتفاء احلاج���ة الإقليمية والدولية اإىل هذه 

اخلاليا، واأن هن���اك اإجماعًا داخلي���ًا وخارجيًا على 

عدم ا�صتخدام ورقة الإرهاب لتحقيق اأهداف �صيا�صية 

حملي���ة، لأنها خارج اإطار ال�ص���يطرة، وتوؤثر �ص���لبًا 

يف �ص���ارع »القوى املعتدل���ة«، ويف مقدمها »تيار 

احلريري«.

اإ�صافة اإىل ذلك، الرباعة ال�صيا�صية والأمنية التي 

اأبداها ح���زب اهلل يف التعامل مع التفجري النتحاري 

الذي ا�ص���تهدف منطقة برج الرباجن���ة، وعدم القيام 

باأي رد اأفعال جتاه �ص���كان خميم الفل�ص���طنيني يف 

هذه املنطقة، واإف�صال خمطط الفتنة الذي �صعت اإليه 

»داع�ض« واأخواتها ومن يقف خلفها.

ثالث���ًا، اإطالق الوزير ال�ص���ابق في�ص���ل كرامي 

عماًل �صيا�ص���يًا بعد اأيام قليلة مبنا�ص���بة الذكرى 

الأوىل لغي���اب وال���ده الرئي�ض عم���ر كرامي، وهذا 

العمل قد ُي�ص���هم يف اإعادة تنظيم �صفوف الأفرقاء 

الطرابل�صيني املن�ص���وين يف فريق الثامن من اآذار، 

وقد يدفع يف الوقت عينه خ�ص���ومهم ال�صيا�صيني 

اىل اإعادة متو�ص���عهم اأي�ص���ًا، ما يعني اأن عا�صمة 

ال�ص���مال قد ت�ص���هداً حراكًا �صيا�ص���يًا جديداً، يعيد 

اإليه���ا دورها يف الق���رار اللبناين، وي�ص���عها على 

�صكة التغيري املن�صود، ومينع جعلها �صندوق بريد 

اإقليمي ُتبعث منها الر�ص���ائل النارية بني الأطراف 

املتنازعة يف املنطقة.

ل ريب اأن ه���ذا التغيري يتطلب وقتًا وجهداً، لكن 

يبدو اأنه �ص���ينطلق من خالل بروز املوؤ�رسات الثالثة 

املذكورة اآنفًا.

ح�صان احل�صن

سورية والعراق تستطيعان 
اليوم إطالق صواريخ أرض 

- أرض تحمل رؤوسًا متفّجرة 
باتجاه العدو الصهيوني
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واأخ���رياً قال الع���رب كلمتهم 

وا�صت�ص���اطوا غ�ص���بًا  وتوّح���دوا 

واأعلنوا اأنهم �صد التدخل الإيراين 

يف �ص���وؤون العرب، واأنهم حتّملوا 

الث���ورة  انت�ص���ار  من���ذ  الكث���ري 

الإ�ص���المية يف اإي���ران، كما �رسح 

الوزي���ر الإماراتي، فتنافخوا �رسفًا 

و�صحذوا كل خناجرهم، ف�»العر�ض 

العربي ي�صونه الرجال خوفا من 

اإيران، ويحم���ي العرب من غنائم 

الحت���الل الإ�رسائيل���ي والغ���زو 

الأمريكي والنهب الغربي«.

لقد �صار لل�صعودية »جامعة 

تع���اون  و»جمل����ض  عربي���ة« 

خليج���ي«، و»جمل����ض تع���اون 

ا�صرتاتيجي« مع تركيا، و»حتالف 

عربي« �ص���د اليم���ن، و»حتالف 

اإ�صالمي« �ص���د اإيران، وتفاهم مع 

»اإ�رسائيل« وفاًء ملوؤ�ص�ض اململكة 

الذي وافق على اإعطاء فل�ص���طني 

ف�صكرته  اليهود«،  ل�«امل�ص���اكني 

»حما�ض« وان�ص���حبت من خندق 

املقاومة،  م���ع حم���ور  التحالف 

والتحق���ت باملح���ور القط���ري - 

الرتكي - ال�صعودي.

ال�ص���عودية  »اجلامع���ة 

العربية« ت�صتيقظ وتعلن اأن اإيران 

عدو العرب ولي�ص���ت »اإ�رسائيل«، 

لأنه���ا تتدخل يف �ص���وؤون الدول 

العربية، فن�صوا التدخل الع�صكري 

الرتكي يف العراق، والذي ا�ص���تمر 

رغم اأنوفهم، ون�صي العرب التدّخل 

ع�ص���كريًا  �ص���ورية  يف  الرتك���ي 

و�صيا�ص���يًا ول�صو�ص���ية، ون�ص���وا 

اأي�ص���ًا التدّخ���ل الرتكي يف م�رس، 

لكن تركيا حليف اأمريكا، وحليف 

»اإ�رسائيل« ال�ص���رتاتيجي، بينما 

اإيران حليف العرب امل�صلمني �صد 

»اإ�رسائيل« واأمريكا.

لقد �ص���دق الوزي���ر الإماراتي 

عندم���ا �رسّح باأن امل�ص���كلة منذ 

انت�ص���ار الثورة الإ�ص���المية التي 

»الإ�رسائيلية«  ال�ص���فارة  اأغلقت 

كاأول  �ص���فارة فل�صطني  وافتتحت 

�ص���فارة فل�ص���طينية، فاأحرج���ت 

الع���رب، وخ����رست »اإ�رسائي���ل« 

حليفًا قويًا هو �ص���اه اإيران الذي 

كان العرب يقّبلون يديه وي�صكتون 

عن اجلزر الإماراتية التي اأ�صبحت 

�ص���ارت  عندما  اإي���ران  حتتله���ا 

اإ�ص���المية، ونق�ض �ص���دام بالدعم 

و�ص���ّط  اجلزائر  اتفاقية  العرب���ي 

العرب مع اإيران، و�صن حربًا دّمرت 

العراق واإيران مدة ثماين �صنوات، 

بتمويل عربي وحتري�ض مذهبي.

اإما اأن ت�ص���الح اإي���ران العدو 

�صعار  عن  ومتتنع  »الإ�رسائيلي« 

حترير فل�ص���طني ودع���م حركات 

املقاوم���ة، اأو فلتنتظر كل �ص���يء 

من الع���رب بتكليف »اإ�رسائيلي« 

- اأمريكي، ف�»اجلامعة ال�صعودية 

العربية« �رسّعت اغت�ص���اب ليبيا 

م���ن »الناتو«، م���ع العلم بعدم 

وجود تدخل اإيراين اأو »�ص���يعي« 

يف ليبي���ا، التي م���ا زالت حترتق 

بعد قتل القذايف، ويحرقها العرب 

و»الناتو«.

»اجلامعة ال�صعودية العربية« 

التي رّحبت بتق�ص���يم ال�صودان، مل 

اأن »اإ�رسائيل« حتتل  اإىل  تنتب���ه 

فل�ص���طني واجلولن و�ص���بعا، واإن 

انتبه���ت فلي�ض ذل���ك تدّخاًل، واإن 

ب�ص���بب  �ص���متت  تدّخاًل  اعتربته 

والولء  »اإ�رسائي���ل«،  اخلوف من 

الأمريكي.

»اجلامع���ة  ت�ص���تنكر  مل 

ال�ص���عودية العربي���ة« التدّخ���ل 

الع�ص���كري ال�ص���عودي يف اليمن، 

وتدمري ح�ص���ارته  �ص���عبه  وقتل 

اأر�ص���ه، بل دانت ال�ص���عب  وغزو 

لإيران،  بال���ولء  واتهمته  اليمني 

لدفاعه عن نف�صه.

ال���دول، ومنه���ا  مل تتدخ���ل 

ال�ص���عودية وقط���ر وتون����ض يف 

�ص���ورية، وهم يطلقون حتذيراتهم 

بعدم بقاء الرئي�ض الأ�صد، ويقررون 

نيابة عن ال�صعب ال�صوري.. اأحرقوا 

�ص���ورية، وا�ص���رتوا املعار�ص���ني 

وق�ّص���موهم عل���ى ال���دول حلجز 

ح�صتهم يف احلكم والنظام املقبل 

يف �ص���ورية؛ وف���ق م���ا يعتقدون 

ويحلمون.

ي�ص���رتي  ال�ص���عودي  امل���ال 

والأم���راء  والُكّت���اب،  م���ني  املعمَّ

والروؤ�صاء، واملتع�صبني والأحزاب، 

وال���دول واملوؤ�ص�ص���ات، مبا فيها 

جمل����ض حقوق الإن�ص���ان، لتكون 

بعد  الع���رب  زعيمة  ال�ص���عودية 

الرئي�ص���ني جم���ال عب���د النا�رس 

وحافظ الأ�صد، وقد جنحت باملال 

يف جع���ل التكف���ري بدي���ال ع���ن 

الفك���ر واملقاومة، وتق���ود العرب 

وت�صتدعيهم كما ي�صتدعي »امللك« 

اأعلنت احلرب على  خدمه، بعدما 

فريفعون  ا�صت�صارتهم،  دون  اليمن 

املليارات  عليه���م  وتلقي  اأيديهم 

فيلتقطونه���ا، ثم ت�ص���تدعيهم اإىل 

اإيران  القاهرة وتعلن احلرب على 

نة«،  با�صم العرب وبا�صم »اأهل ال�صُّ

وتكّفر اإيران ومن معها �صيا�ص���يًا 

ودينيًا، وتعل���ن »احلرم امللكي« 

���نة« الذين  ممنوعًا على كل »ال�صُّ

ل يدخلون يف الفتنة.

لق���د متّي���ز لبنان عن �ص���ائر 

ما ت�ص���مى الدول، وا�ص���تطاع اأن 

يحتفظ بكرامة البلد، فال ُي�ص���رتى 

ول ُيباع كما كل الدول والروؤ�صاء، 

وقبل ال�صعودي بذلك مرغمًا، فيده 

يف لبنان مغلولة، ول ي�ص���تطيع 

املغامرة مب�صاحله، ومل يتبّق له 

اإل بع�ض لبنان.

هللوا.. لقد ا�صتيقظت »اجلامعة 

و�ص���ّوبت  العربية«  ال�ص���عودية 

البنادق نحو اإي���ران، فلينعم اأهل 

فل�ص���طني بالأم���ن، فق���د حماها 

الع���رب من اإيران، ولن ي�ص���محوا 

له���ا باإر�ص���ال ال�ص���الح اإىل غزة، 

فاطماأنوا واأوكلوا فل�صطني لليهود 

الفل�صطينيون  ووافق  ال�ص���هاينة، 

يف »اجلامعة« على هذا الإجناز.. 

فهنيئًا لهم نكاية باملقاوم ن�صاأت 

د عل���ى التهدئة 
ّ
ملح���م، الذي متر

والذل واملقاولة الفل�صطينية، وثاأر 

لالأق�ص���ى ولفل�ص���طني بعيداً عن 

»اجلامعة ال�صعودية العربية«.

ل���ن  »اجلامع���ة«  بيان���ات 

ُت�صمن ولن ُتغني عن جوع عربي 

للكرامة، �ص���وى اأنها ورقة التوت 

التي تت�صرت بها ال�صعودية واأمريكا 

ل����رسب اإي���ران ثاأراً م���ن النووي 

الإيراين والف�صل ال�صعودي.

د. ن�صيب حطيط

جامعة الدول العربية: على اإيران اأن ت�سالح »اإ�سرائيل«.. ومتتنع عن �سعار حترير فل�سطني

جامعة الفرقة العربية»الجامعة السعودية العربية«: إيران عدّونا

مع بداي���ات العام املا�ص���ي، نّفذ العدو 

ال�ص���هيوين غ���ارات عنيفة عل���ى عدد من 

ال�صاحنات يف مناطق �ص���ودانية حدودية، 

اإىل م�ص���تودعات ومعامل لت�صنيع  اإ�صافة 

الأ�ص���لحة وال�ص���واريخ قب���ل توجّهها براً 

وبح���راً اإىل غزة، ومت تاأكيد وقوع �ص���هداء 

وجرحى بعد الغارات وخ�صائر مادية كبرية 

باعرتاف ال�صلطات ال�ص���ودانية، وقتها قال 

العدو ال�ص���هيوين اإنه ا�ص���تهدف »م�صانع 

الثوري  باإدارة احلر�ض  اإيرانية  و�ص���احنات 

وحركة حما�ض«.

اأنف�ص���نا م�ص���طرين لالعرتاف  هنا جند 

بخ�ص���ارة نظام ال�صودان، بعد موافقته على 

الدخول يف التحالف العربي ال�صعودي ل�صن 

ح���رب همجية على اليمن، دخلت �ص���هرها 

العا�رس دون حتقيق اأي من الأهداف اخلفية 

منها اأو املعلنة، وما تزال م�صتمرة، موقعة 

اآلف القتلى واجلرحى واملهّجرين، ومدّمرة 

البنى التحتي���ة لدولة فق���رية ماديًا، لكن 

غنية بعنفوانها وكرامتها ودعمها التاريخي 

للق�ص���ية الفل�ص���طينية، وقّدمت الكثري من 

ال�صهداء على طريق حترير فل�صطني.

اخل�ص���ارة املوؤّقتة حاليًا لدعم ال�صعبني 

اليمني وال�ص���وداين للق�ص���ية الفل�صطينية 

مل تك���ن حالة فري���دة موؤخراً، فامل�ص���ماة 

ل لها �رسف  جامعة الدول العربية مل ي�صجَّ

الدعم الع�ص���كري القوي وال�ص���لب للق�صية 

الفل�ص���طينية، ولو قامت يومًا مبنح الغطاء 

ال�رسعي للجيو�ض العربية حلرّرت فل�صطني 

منذ زمن، كما فعلت يف ال�ص���نوات املا�صية 

م���ن خالل من���ح ال�رسعية للغ���رب للقيام 

ب����رسب ليبيا والع���راق و�ص���ورية، والتي 

�ص���معنا بحقها ت�رسيح���ات نارية حارقة 

خارقة يف ال�ص���نوات اخلم�ض املن�رسمة، ل 

حتمل يف طياتها �ص���وى بط���ولت وهمية، 

وتهديدات ع�ص���كرية لإ�صقاط حكم وحاكم، 

وتغيري اأنظمة، واإج���راء انتخابات وتطبيق 

الدميقراطية، وت�ص���در ع���ن وزراء يف بالد 

مل تع���رف النتخاب���ات يوم���ًا يف حياتها 

ال�صيا�صية احلديثة منذ حوايل مئة عام.

والقنابل  اليوراني���وم  ا�ص���تخدام  عن���د 

العتداءات  اأثن���اء  احلارق���ة والعنقودي���ة 

ال�ص���هيونية على غزة وجن���وب لبنان، مل 

جند م���ن هوؤلء القوم املجتمعني �ص���وريًا 

واملتفرقني قلبًا وقوة وعاطفة، �صوى بيانات 

الإدانة وال�ص���جب، دون اأي تهديد ُيذكر، ولو 

ملرة واحدة من من���رب الأمم املتحدة، ل بل 

اأكرث من ذلك؛ عند اإحراق امل�ص���جد الق�صى 

يف العام 1969، مل ت�ص���در �صوى البيانات 

ذاتها التي �صدرت �صابقًا اأو لحقًا .

الع���دوان  واإب���ان   ،2008 الع���ام  يف 

ال�صهيوين على غزة، خرج مواطن �صعودي 

ووقف على نا�ص���ية تقاطع طرق يف جدة 

وهو يحمل يافطة �ص���غرية يقول فيها اإنه 

»مت�ص���امن مع غزة«، ولغاي���ة اليوم ل 

اأحد يعرف عنه �ص���يئًا، وهذا لي�ض بغريب 

على نظام يحرّم الحتفاء بولدة الر�صول 

الأكرم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ويحرّم 

الحتجاجية  والوقف���ات  التعب���ري  حرية 

املت�صامنة مع اأي ق�ص���ية اإن�صانية، ويف 

ذات الوقت جن���د اأنه ي����رسف املليارات 

ل�رساء جميع اأنواع الأ�ص���لحة، واإر�ص���الها 

اإىل ليبيا و�ص���ورية والعراق ولبنان، لقتل 

امل�صلمني وبث الفتنة والتفرقة بني العرب 

وامل�صلمني.

جعفر �صليم

بيانات »الجامعة« ورقة 
توت تتستر بها الرياض 

وواشنطن لضرب طهران 
ثأرًا من النووي اإليراني 

والفشل السعودي
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�أن  عل���ى  �ملر�قب���ون  �أجم���ع 

قر�ر �إعد�م �ل�ش���يخ �لنمر هو قر�ر 

�شيا�ش���ي غ���ر مرتكز عل���ى �أدلة 

جرمي���ة، لأنه بح�ش���ب �ملعطيات 

�ملتد�ول���ة، مل يقم �ل�ش���يخ �لنمر 

باأي عمل ع�ش���كري �أو تفجر �أمني 

يه���دد �أمن �لدول���ة، كالذي �أقدمت 

علي���ه جمموعة م���ن �لتكفريني 

�لذين �أعدمتهم �ل�شعودية، ف�شّمته 

�إليه���م من دون وج���ه حق لتربير 

فعلتها �ل�ش���نيعة، وُجّل ما قام به 

�ل�شيخ منر )وهو من عائلة عريقة 

له���ا تاري���خ �شيا�ش���ي حافل يف 

مقاومة �لظل���م و�ملطالبة بحقوق 

�لنا�س يف �لعو�مية، فقد قاد جده 

مترُّد�ً يف �لعام 1930 �ش���د جباة 

�ل�رض�ئ���ب و�ملتطرف���ني و�لد�عني 

�إىل �لوهابي���ة(، �أن���ه �ش���اهم يف 

�نتفا�ش���ة �شعبية يف �لعام 1979، 

وبعدها ح�شلت ت�شوية بني حركة 

»�ل�ش���ر�زيني« ونظام �آل �شعود، 

لكن �ل�ش���يخ �لنمر رف�ش���ها لأنها 

كانت غر ُمّقة، وعاد جمدد�ً �إىل 

�لتح���رك �ملطلبي يف �لعام 2006، 

وطالب �حُلكام �ل�شعوديني باإعطاء 

)تعد�دهم15%  �ل�ش���يعة حقوقهم 

من �شكان �ل�شعودية(.. فلم تخرج 

حركته عن �لإط���ار �ملطلبي، ومل 

يطالب باإ�شقاط �لدولة �أو �لنف�شال 

عنه���ا، علم���ًا �أن �أم���ركا كان���ت 

ق���د تقّدمت مب�رضوعها لنف�ش���ال 

���نة يف �ملنطقة  �ل�ش���يعة عن �ل�شُّ

�ل�رضقية، وكان رف�س �ل�شيخ �لنمر 

لهذ� �مل�رضوع �شّيد �ملوقف، ولذلك 

�عترب مدي���ر منظمة �لعفو �لدولية 

يف �ل�رضق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا؛ 

�أن �لإع���د�م كان  فيلي���ب لون���ر، 

�شيا�شية،  ح�شابات  ت�شفية  بد�فع 

وماولة لإ�شكات �أي �نتقاد يخرج 

يف وجه �لنظام �ل�شعودي.

كان �لد�ف���ع لهذ� �لإعد�م وقوع 

�ل�ش���عودية يف م���اأزق كبر على 

�مل�شتويني �لد�خلي و�خلارجي:

�ش���عور �ل�ش���عودية باخل���وف 

�ل�ش���ديد من تنامي ظاهرة �ل�شيخ 

�ملعار�ش���ات  بع�س  ر  وتاأثُّ �لنمر، 

نية يف مناطق �ل�شمال �لقريبة  �ل�شُّ

من �لعو�مية، و�لتي تعاطى معها 

�أمر�ء �حلكم كمعقل للمت�ش���ددين، 

�لأمركي  �لقن�ش���ل  و�ش���فها  كما 

يف برقية �رضي���ة يف �لعام 2006 

)ن�رضها موقع ويكيلك�س(.

�إ�ش���غال �لد�خل �ل�شعودي بهذ� 

�لكبر، ل����رضف نظره عن  �حلدث 

�لرتّدي �لقت�شادي، و�لعجز �لكبر 

يف �ملو�زن���ة، �لأمر �لذي ��ش���طر 

�ل�ش���عودية لأن ت�شحب ما يقارب 

�ل����80 مليار دولر من �ش���ندوقها 

�ل�شيادي �لذي �شينفد بحلول عام 

2020 )وفقًا خل���رب�ء �لنقد �لدويل؛ 
�شحيفة »ليزيكو« �لفرن�شية(.

�ل�رض�ع  ح���دة  من  �لتخفي���ف 

�ملوج���ود د�خ���ل �ململك���ة ب���ني 

�لأمر�ء، وحتديد�ً بني �لأمر ممد 

بن �شلمان و�لأمر ممد بن نايف، 

و�لذي ي�شعى كل منهما �إىل �إثبات 

�أنه �لأكف���اأ لتويل �حلكم بعد وفاة 

�مللك �شلمان.

�ش���عف نف���وذ �ل�ش���عودية يف 

منطقة �ل�رضق �لأو�ش���ط، ودخولها 

يف ح���روب متعددة �ش���د �ليمن، 

و�شد �ش���ورية، وتلقيها �ل�رضبات 

�لقا�شية �لتي �شتنعك�س �شلبًا على 

��شتقر�ر �أمنها و�قت�شادها.

مقت���ل زه���ر�ن علو����س؛ قائد 

»جي����س �لإ�ش���ام«، و�لعديد من 

قيادت���ه، �لأمر �ل���ذي �أفقدها ورقة 

�أ�شا�شية يف �شورية.

مناف�ش���ة قطر وتركيا وغرهما 

من دول �خللي���ج لها على زعامة 

�ملنطقة.

و�لأه���م، ماولة �إيج���اد توّتر 

�إي���ر�ن، للح���ّد م���ن �ندفاعة  مع 

�لدول �لغربية نحوها بعد توقيع 

�متد�دها  �لنووي، ولتقييد  �لتفاق 

وتاأثرها يف �حللول �ملطروحة يف 

�ملنطقة، ودور �إير�ن فيها.

�أر�دت �ل�شعودية �أن ت�شتفيد من 

هذه �لعو�م���ل للتخفيف من �لآثار 

�ل�ش���لبية ملاأزقه���ا، و�لعمل على 

�شد �لع�ش���ب �ملذهبي يف �لعامل 

باإن�ش���اء  بد�أته  �لذي  �لإ�ش���امي، 

»�لتحالف �لإ�ش���امي« �لع�شكري 

يف 15 كانون �لأول 2015 بقيادتها، 
لتاأم���ني ح�ش���د عرب���ي كبر يف 

مو�جهة �إير�ن و�شورية و�ملقاومة، 

وماول���ة �إعط���اء ه���ذ� �ل�رض�ع 

طابعًا مذهبيًا، علّها ت�شتفيد منه 

للتخفيف من ح���دة �لأزمات �لتي 

تعانيه���ا، ومن �لهز�ئم �لتي ُمنيت 

بها يف �ليمن و�ش���ورية و�لعر�ق، 

وحلرف �ل����رض�ع يف �ملنطقة عن 

وجهته �حلقيقية، وهو �رض�ع بني 

م�رضوع���ني: م�رضوع يريد �إجها�س 

�لق�شية �لفل�ش���طينية، و�آخر يريد 

�إز�لة »�إ�رض�ئيل« من �لوجود.

�إن مقت���ل ودماء �ل�ش���يخ �لنمر 

لن تذهب ه���در�ً، وكما قال �لإمام 

»�ل�ش���عودية  ف���اإن  �خلامنئ���ي 

�شتو�جه �نتقامًا �إلهيًا«، و�شياقي 

هوؤلء �لظلمة �لذين قتلوه، �مل�شر 

�ل���ذي لق���اه زعماء �ل�ش���وء يف 

�لأمة؛ من مب���ارك �إىل �لقذ�يف �إىل 

زين �لعابدين بن علي، و�ش���تثمر 

دماء �ل�شيخ �ل�ش���هيد ن�رض�ً لاأمة 

�لإ�شامية وللنهج �ملقاوم، لأنه ما 

�شاع حق ور�ءه مطالب.

هاين قا�شم

دوافع السعودية الغتيال الشيخ النمر

إعدام الشيخ النمر محاولة 
للحّد من اندفاعة الدول 

الغربية نحو إيران بعد توقيع 
االتفاق النووي.. ولتقييد 

دورها في المنطقة

ال�شعودية �شعرت باخلطر من تنامي ظاهرة ال�شيخ منر النمر

أبو مازن.. 
ال لوم على مواقفك

�لرئي����س  �نته���اء  ف���ور 

مم���ود عبا����س م���ن �إلقاء 

كلمته يف بيت حلم، �ن�شغلت 

مو�قع �لتو��ش���ل �لجتماعي 

مب���ا ����رّضح ب���ه، وعناوين 

ه���ذ� �لن�ش���غال كان تاأييده 

�ل�ش���عودية بكل م���ا فعلته 

مع  و»نحن  �ل�ش���و�ب،  و�أنه 

�ل�شعودية«. 

ق���د �أج���د م���ا قر�أُت���ه ل 

�لأ�ش���ياء،  وطبيعة  يتعار�س 

كث���ر�ً  ��ش���توقفتني  لك���ن 

�حلملة على رئي�س �ل�ش���لطة، 

وت�ش���اءلُت: ملاذ� على �لدو�م 

هناك م���ن يريد �أن ُينكر على 

�لآخرين حّقه���م يف �لتعبر، 

�أبو  مثل  �شخ�ش���ية  وحتديد�ً 

م���ازن؛ م���ن موقعه رئي�ش���ًا 

لل�ش���لطة؟ ه���ذ� �أوًل، ثم: ما 

�لغري���ب يف موق���ف رئي�س 

�ل�ش���لطة يف ما قاله جهار�ً 

نهار�ً، وقد �ش���بق ذلك تاأييده 

�حلرب �لتي ت�شنها �ل�شعودية 

�أحد  �ليمن؟ وه���ل كان  على 

رئي����س  يتخ���ذ  �أن  يتوّق���ع 

�ل�ش���لطة موقفًا موؤيد�ً لإير�ن 

يف مو�جهة �ل�شعودية؟

�لأم���ر �لطبيعي �أن ينحاز 

�لرئي����س �أبو مازن �إىل جانب 

�ل�ش���عودية يف كل ما فعلته، 

وه���و ق���د و�ف���ق �أن يك���ون 

�لعربي  �لتحال���ف  من  جزء�ً 

»�لإرهاب«،  �ش���د  �لإ�شامي 

وللرئي�س �أبو مازن �أ�شبابه:

- هو من�ش���جم مع نف�شه 

وخيار�ته �لتي ت�شعه و�لكثر 

من �ل���دول و�لقوى �لإقليمية، 

مب���ا فيه���ا �ل�ش���عودية، يف 

�ملوقع �لو�حد.

- �لتاأثر �ل�شعودي و��شح 

على �ل�ش���لطة ورئي�شها، �أوًل 

لدورها �ملح���وري يف �لو�قع 

�لإقليم���ي، وثانيًا من خلفية 

�لأكرب  �ملايل  �مل�ش���اهم  �أنها 

يف دعم �ل�شلطة وموؤ�ش�شاتها، 

و�أي جنوح من قبل �ل�ش���لطة 

�ش���يجعلها عر�ش���ة لإحجام 

وحت���ى خليجي،  �ش���عودي، 

�إىل �ل�شلطة  عن �شخ �لأمو�ل 

�لتي تعاين يف �لأ�ش���ا�س من 

�شائقة مالية.

�لتق����ارب  ظ����ل  يف   -

�ملتجدد،  �لرتكي   - �ل�شعودي 

على مب����د�أ �لعد�ء ل�ش����ورية، 

فاإن رئي�س �ل�ش����لطة من حقه، 

ح�شب ر�أيه، �أن يح�شب ملو�قفه 

كل �حل�ش����اب، وه����و �لعارف 

�أن هن����اك خ�ش����مني لدودين، 

وممد  »حما�����س«  حرك����ة 

دحان، ينتظ����ر�ن وقوعه يف 

يح�شب  فهو  �حل�شابات،  خطاأ 

خطو�ته باإتقان، فا لوم على 

�أبو م����ازن فيم����ا يتخذه من 

مو�قف ق����د تبدو للبع�س �أنها 

م�شتغَربة �أو م�شتهَجنة.

ر�مز م�شطفى
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�أقامت جبهة �لعمل �لإ�شامي يف لبنان 

لقاًء ت�شامنيًا تنديد�ً بجرمية �إعد�م �ل�شيخ 

�ل�ش���هيد منر �لنمر، ح�رضته �شخ�ش���يات 

�شيا�ش���ية وحزبية وديني���ة، وممثلون عن 

�لأحز�ب و�لقوى �لوطنية.

�أمني عام »�حتاد علم���اء �ملقاومة«؛ 

�ل�ش���يخ ماه���ر حم���ود، ر�أى يف كلمته �أن 

�حل���كام �ل�ش���عوديني يدفع���ون �لأمة �إىل 

�رض�ع جاهلي جديد ملجرد �لنتماء، م�شر�ً 

نة  �إىل �أن »�ل�شعودية ل تد�فع عن �أهل �ل�شُّ

نة عليه  كما تّدعي، فمن يد�فع عن �أهل �ل�شُّ

�أن يدعم حو�ر �ملذ�هب، ويطبع �لكتب �لتي 

تقرِّب ول ُتبعد، وُي�ش���كت �أ�ش���و�ت �لفتنة 

�لتي ت�شدر من بع�س �لقنو�ت«، م�شتغربًا 

دعوة �حُلكام �ل�شعوديني �إىل عدم �لتدّخل 

يف �ش���وؤونهم �لد�خلية، ومت�ش���ائًا: ملاذ� 

تتدخ���ل �ل�ش���عودية يف �ل�ش���اأن �للبناين 

�نتخاب رئي�س للجمهورية؟ وملاذ�  ومتنع 

تدّمر كل يوم يف �لع���ر�ق، ومتار�س �لقتل 

�ليمن،  �مل�ش���تمر و�لإجر�م �جلاهل���ي يف 

وتدعم بع�س �جلهات يف ليبيا وم�رض يف 

مو�جهة جيو�س ه���ذه �لبلد�ن؟ وملاذ� هذ� 

�حل�شار على غزة ب�شبب �لقر�ر �ل�شعودي؟

من جهته، �عترب من�ش���ق ع���ام جبهة 

�لعمل �لإ�شامي يف لبنان؛ �ل�شيخ د. زهر 

�جلعيد، �أن �ل�ش���يخ منر �لنمر لي�س �شهيد�ً 

لل�شيعة، بل �شهيد لكل �مل�شلمني و�لأحر�ر 

�لذين ينطقون بكلمة �حلق؛ كما ��شُت�ش���هد 

من قبله علماء من �أهل �ل�ّش���نة و�جلماعة 

يف �ل�ش���عودية، وكل �لدعاء�ت وما قدمته 

�ل�شعودية من �أجل تربير قتل �ل�شيخ �لنمر 

هو باطل من �لنو�حي �ل�رضعية و�لإن�شانية 

�إىل  �ل�ش���عودية  �لن�ش���ان، د�عيًا  وحقوق 

�أن تر�ج���ع قر�ر�تها وتعي���د �لعاقات مع 

�جلمهورية �لإ�ش���امية، لي�س حبًا يف هذه 

�لعاق���ات، لك���ن من �أجل م�ش���لحة �لأمة 

�لإ�ش���امية، ولتفويت �لفر�شة على �لعدو 

�ل�شهيو-�أمركي. 

و�ل�شخ�ش���يات  و�لقوى  �لأحز�ب  كلمة 

�لوطني���ة �للبناني���ة و�ل�ش���امية �ألقاها 

�لوزير �ل�شابق ز�هر �خلطيب، �لذي ر�أى �أن 

�إقد�م حكام �آل �ش���عود على �غتيال �ل�شيخ 

منر باقر �لنمر ملجرد معار�شته �شيا�شاتهم 

�جلائرة و�لهمجية، ومطالبته �ش���لمًا برفع 

�حلرمان عن �ش���عبه و�لإ�ش���اح و�حلرية 

ي�ش���كل  �لجتماعية،  و�لعد�لة  و�لتنمي���ة 

�نتهاكًا �شافر�ً لل�رض�ئع و�ملبادئ و�لأعر�ف 

�لقانونية و�لأخاقية، ويوؤكد على �لطبيعة 

�ل�ش���تبد�دية �لإرهابي���ة �لتكفرية لنظام 

حكام �آل �شعود.

 ولفت �خلطي���ب �إىل �أن توقيت �غتيال 

�ل�شهيد �لنمر �إمنا ياأتي يف ماولة بائ�شة 

يائ�ش���ة من قب���ل حكام �آل �ش���عود لإثارة 

�لفتنة يف �ملنطقة، بعد �إخفاق �شيا�شاتهم 

و�لتدمرية  �لتكفرية  �لإرهابية  وحروبهم 

يف كل م���ن �ليم���ن و�ش���ورية و�لع���ر�ق، 

وماول���ة �إعاق���ة �لتط���ور�ت و�لتحولت 

�مليد�ني���ة و�ل�شيا�ش���ية �لت���ي جتري يف 

�شورية على �أثر �حل�شول �لرو�شي �لع�شكري 

�لنوعي.

بدعوة من جتمع �لعلماء �مل�شلمني يف 

لبنان، و�لحتاد �لعاملي لعلماء �ملقاومة، 

للتقري���ب بني �ملذ�هب  �لعاملي  و�ملجمع 

- ممثلية لبنان، وجمل�س علماء فل�شطني، 

و�لهيئ���ة �لعلمائي���ة يف جبه���ة �لعم���ل 

�لإ�ش���امي، ولقاء �جلمعيات و�ل�شخ�شيات 

�لإ�ش���امية، وجتم���ع علماء جب���ل عامل، 

و�للقاء �لعلمائي يف بروت، وجتمع علماء 

�لبقاع، ولقاء علماء �شور، وبح�شور ح�شد 

م لقاء  ���نة و�ل�ش���يعة، ُنظِّ من �لعلماء �ل�شُّ

��شتنكاري لإد�نة �إعد�م �ل�شلطات �ل�شعودية 

�ل�شيخ �ل�شهيد منر باقر �لنمر. 

�أمني ع���ام »حركة �لأمة«؛ �ل�ش���يخ د. 

عبد �لنا�رض ج���ربي، لفت �إىل �أن �هلل تبارك 

وتعاىل قال يف كتابه �لعزيز: {ل �إكر�ه يف 

�لدين}، فما بالن���ا بالكلمة �حلرة؟ قائًا: 

�ململكة �لعربية �ل�ش���عودية يجب �أن تكون 

�ش���احبة ر�ية، و�أن توقف �حلرب يف �ليمن، 

فقد �ش���هد هذ� �لبلد ظلمًا و�شهد قتًا وفتكًا 

ل �إخو�نه  من �إخو�نه، ومن �أبناء دينه من قِبَ

يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، �لتي يجب 

�أن توق���ف �حلروب، �ش���و�ء يف �ليمن �أو يف 

�ش���ورية �أو يف �لع���ر�ق �أو يف ليبيا �أو يف 

غرها من �لبلد�ن �لعربية و�لإ�شامية، فعار 

عل���ى حاكم يرعى �حلرم���ني ويف �ملقابل 

يرع���ى �حلرب و�لقت���ل و�لتدمر يف �لدول 

�لعربية و�لإ�شامية، ول ياأتي �إىل فل�شطني 

ليعمل على حتريرها ون�رضة �أهلها.

كلمة لقاء علماء بروت �ألقاها �ل�ش���يخ 

ممد ب�ش���كر، �لذي دعا �إىل ت�شافر �جلهود 

ملو�جه���ة ه���ذه �لطغمة �لفا�ش���دة، و�لأمر 

لن يطال �ل�ش���يعة فق���ط، فبالأم�س �لقريب 

�ش���معنا ور�أين���ا كي���ف نالو� من �ل�ش���يخ 

�ملجاهد �لبوطي، و�ليوم نالو� من �ل�ش���يخ 

من���ر باقر �لنم���ر، فه���وؤلء ل يتورعون عن 

قتل �ملوؤمنني، فكيف بالعلماء و�مل�شلحني 

و�لذين يعمل���ون من �أجل خدم���ة �لنا�س. 

و�أكد ف�ش���يلته على »�أهمي���ة �أن نكون يد�ً 

و�حدة �ش���يعة و�شنة وكل �لأحر�ر و�لأخيار 

و�ل�رضفاء يف ه���ذ� �لع���امل ملو�جهة هذه 

�ملوؤ�مرة  �لكربى، �لتي ت�ش���د بع�س �لدول 

من �أجل �لدخول يف �آتون �لفنت من �حلروب 

�ملتنقلة هنا وهن���اك ودفعنا للفتنة، ولن 

ننج���ر �إىل ه���ذه �لفنت، ونحن عل���ى ر�أ�س 

�لد�عني �إىل �لإ�شاح يف هذه �لأمة«.

كلمة جتمع �لعلماء �مل�ش���لمني �ألقاها 

�لقا�شي �ل�ش���يخ �أحمد �لزين، �لذي ��شتنكر 

ت�ش���كيل حلف لي�س ملو�جهة »�إ�رض�ئيل«، 

ول حلماية �مل�شجد �لأق�شى، �إمنا �شد �إير�ن؛ 

لتاأكي���د �ل�شيا�ش���ة �ل�ش���هيونية، ولتعزيز 

�لتفرقة و�لنهز�م يف �لعامل �لإ�شامي.

�ل�ش���يخ عبد �لر�شول حجازي �أقى كلمة 

جتمع علماء جبل عامل، �ش���ائًا: ��شتنكرنا 

و��ش���تنكر كل حر هذه �جلرمي���ة، لكن ماذ� 

عن �ش���جناء ومعتقلي �لر�أي �لباقني؟ �إننا 

نخ�شى على �لعلماء و�لنا�شطني �حلقوقيني 

يف �لبحرين ويف غرها من �أن ياقو� نف�س 

�مل�شر.

رئي����س �حتاد علماء �ملقاومة �ل�ش���يخ 

ماهر حمود توّجه �إىل �مللك �شلمان و�لأمر 

ممد بن نايف و�لأمر ممد بن �ش���لمان 

قائًا: �أوكلت �إليكم دماء و�أمو�ل �مل�ش���لمني 

و�أعر��ش���هم، �تقو� �هلل لأنكم تلعبون بدماء 

و�أمو�ل �مل�ش���لمني يف �ليمن و�ل�ش���ام ويف 

كل م���كان، وتغدق���ون �ملال، وه���ذ� �ملال 

�شقيق �لروح �أحيانًا، وهو مال �مل�شلمني �إن 

غرتكم قوة، و�إن كنتم ل جتدون من ين�شح 

ويخاف �أن ين�ش���حكم فنحن نقول من هنا 

وعرب �لأثر: »�تقو� �هلل قبل �أن عا�ش���فة �هلل 

و ريح���ًا �رض�رض� عاتية م���ن �هلل بدًل عن 

عا�شفة �حلزم �ملجرمة �لتي تقودون.. �تقو� 

�هلل قبل �أن تنته���ي �لأنفا�س، ول تظنو� �أن 

�لقوة �لتي باأيديكم �شتغنيكم يوم �لقيامة، 

بل يف �لدنيا عندما تتغر �لوجوه ولعلها 

�شتتغر باإذن �هلل تعاىل. 

�ل�ش���يخ زهر �جلعيد �عترب �أن �ل�ش���يخ 

�لنمر ق���ال كلمة حق يف وجه �ل�ش���لطان 

�جلائر و�لظامل، هذ� �ل�ش���لطان �لذي ي�رضب 

عر�س �حلائط لي�س فقط ملذهب �أهل �ل�شنة، 

لكن���ه ي�رضب عر����س �حلائط بالإ�ش���ام، 

فيحرّف �لإ�ش���ام عن معانيه، وين�رض �لقتل 

و�لذبح و�لغت�شاب با�شم �لإ�شام، وهذ� ما 

فعله �آل �ش���عود مع �لعلماء �مل�شلمني من 

�ل�شنة من �لأ�شاعرة يف باد �حلجاز وباد 

جند.

�لبيان �خلتامي �ألقاه �ل�شيخ د. ح�شان 

عبد �هلل؛ رئي�س �لهيئ���ة �لإد�رية يف جتمع 

�لعلماء، و�لذي �أكد على:

�أوًل: هذ� �لإعد�م هو �إعد�م �شيا�ش���ي ل 

عاقة له باملذ�هب.

ثانيًا: �أهل �ل�شنة و�جلماعة ل يعتربون 

�أن هذ� �لعمل من�شوب �إليهم.

ثالث���ًا: �له���دف م���ن ور�ء ه���ذ� �لعمل 

�لإجر�م���ي هو �إغر�ق �لعامل �لإ�ش���امي يف 

فنت تلهيهم عن ق�شيتهم �لأ�شا�س فل�شطني، 

وهذ� ما مينح فر�ش���ة لل�ش���هاينة لتنفيذ 

م�رضوعه���م يف تهويد �لأق�ش���ى وتر�ش���يخ 

يهودي���ة �لدولة، وبدًل م���ن �أن يهّب �لعامل 

�لإ�ش���امي باأجمع���ه من �أج���ل �لدفاع عن 

فل�شطني، �أغرقتهم هذه �ملحاولت بخافات 

ل طائل منها.

ر�بعًا: �لوحدة �لإ�ش���امية هي �لطريق 

�لوحيد لإعادة ��شتنها�س �لأمة.

خام�ش���ًا: �حل���و�ر هو �ل�ش���بيل �لوحيد 

حلل �مل�ش���اكل د�خل �أمتنا، �رضط �أن يكون 

بني �حلكم���اء، �أما �لتكفري���ون فاإن �حلل 

معهم هو �جتم���اع كل �لقوى على حربهم 

�ل�شهيوين  �لكيان  ل�شتئ�شالهم، لأنهم كما 

غدة �رضطانية ل بد من ��شتئ�شالها.

�ل�شعودية  �حلكومة  �شاد�ش���ًا: ماولة 

�لتغطية على جرميتها باإعد�م �ل�ش���يخ منر 

باقر �لنمر بقط���ع �لعاقات مع �جلمهورية 

�لإ�شامية �لإير�نية لن يجدي نفعًا، و�حلل 

يكون باجللو�س معًا �إىل طاولة �ملفاو�شات، 

لتخفي���ف �لحتقان يف �لعامل �لإ�ش���امي، 

و�لو�ش���ول �إىل ما فيه م�شلحة �شعوب دول 

عاملنا �لإ�شامي.

تا�شعًا: �شّكل �ملجتمعون جلنة متابعة 

لتنفيذ �ملق���رر�ت، و�لتعاطي مع �لتطور�ت 

�حلا�شلة.

عات علمائية استنكارًا الغتيال الشيخ النمر تجمُّ

ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل يتلو البيان اخلتامي ال�سيخ جربي: رعاية احلرمني توجب وقف نزيف الأمة.. وحترير فل�سطني

»جبهة العمل اإلسالمي« تنظم لقاًء تنديدًا بإعدام الشيخ النمر
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لن نتناول الوجود ال�س���وري يف 

لبنان من الناحية ال�سيا�س���ية، ولو 

اأن اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية هي 

التي فتحت احلدود على م�رصاعيها 

م وغري املن�سبط،  للدخول غري املنظَّ

وم���ا ح�س���ل ق���د ح�س���ل، ومليون 

وثالثمائ���ة األ���ف مواط���ن �س���وري 

عل���ى الأقل باتوا �س���من الأرا�س���ي 

اللبنانية طبقًا ل�س���جالت حكومية، 

بينما تذهب م�س���ادر اأخرى اإىل اأنهم 

جت���اوزوا املليون ون�س���ف املليون 

بني لجئني وعمال لغاية الن�س���ف 

الأول من العام 2015، يتوزع الفقراء 

 منه���م عل���ى ح���وايل 1300 خميم.

الأم���ر اخلطريلي�س فق���ط يف التطّور 

املذهل لأع���داد هوؤلء النازحني منذ 

العام 2012 ولغاية العام 2014 كما 

يظهر الر�س���م البياين: م���ن 25 األف 

نازح ع���ام 2012، اإىل 480 األفًا عام 

2013، اإىل اأكرث من مليون عام 2014، 
ثم كما اأ�س���لفنا اإىل مليون وثالثمئة 

ع���ام 2015، وفق القيود الر�س���مية، 

اأن خارطة انت�س���ارهم  بل الأخط���ر 

تلتّف ح���ول املناطق القت�س���ادية؛ 

لالأي���دي  مبا����رصة  مناف�س���ة  يف 

الزراعية: غ���ري  اللبنانية   العامل���ة 

يف العام 2012، كانت بريوت الإدارية 

الرئي�سيان  وطرابل�س هما املق�سدان 

للنازحني، مع انت�س���ار خميمات يف 

عكار والبقاعني الغربي والأو�س���ط، 

والرتكي���ز عل���ى امل���دن كب���ريوت 

وطرابل�س، وفق اخلارطة الأوىل. كان 

املوؤ�رص الأول على بدء املناف�سة يف 

الأعم���ال احلرفي���ة واملهن واملحال 

التجارية، لتتفاقم امل�ساألة اأكرث عام 

2013 وفق اخلارط���ة الثانية، بحيث 
زاد عدد الالجئني 20 �س���عفًا، وبقي 

الرتكي���ز يف التوزيع على ال�س���احل 

وحميط املدن من اأق�س���ى ال�س���مال 

اإىل اأق�س���ى اجلن���وب، حي���ث يرتّكز 

القت�س���اد ال�س���ناعي والتج���اري، 

م���ع كثاف���ة خميم���ات يف الداخل 

عن  للعاجزين  وال�س���مايل  البقاعي 

دف���ع اإيج���ارات �س���كن، وزاد العدد 

نحو �س���عفني عام 2014 عن العام 

2013، وبقي الرتكي���ز على املناطق 
القت�سادية.

البيانية  اخلارط���ة  وفق  الالفت 

التوزي���ع  ا�س���تمرار   ،2015 للع���ام 

على حال���ه، ما يوؤك���د اأن احلكومة 

النظر  اإعادة  اللبنانية عاجزة ع���ن 

يف اإع���ادة التوزيع واإبعاد النازحني 

ما اأمكن عن املدن، واإن�ساء خميمات 

نزوح له���م تتيح للمنظمات الدولية 

ت�سنيفهم �س���من قوائم املحتاجني 

للم�س���اعدات، بينما ه���م يف الوقت 

منتجة  عاملة  احلا�رص جمتمع���ات 

يف طرابل����س وحلبا و�س���كا وجبيل 

وجوني���ة واملنت وب���ريوت الإدارية، 

مع تدين النت�س���ار يف �سيدا و�سور، 

واأي�سًا يف الداخل حول حميط زحلة 

وبعلب���ك، وبالتايل ف���اإن غالبيتهم 

ي�س���نَّفون اأي���ٍد عامل���ة منتجة يف 

مناطق نا�س���طة اقت�س���اديًا ولي�سوا 

ترعاها  �س���من خميم���ات  نازحني 

الأمم املتح���دة وت�س���ّمهم اإىل قيود 

وموازنات م�ساعداتها.

واإذا كان���ت �س���لبيات اللج���وء 

ال�س���وري كما هو عليه تطغى على 

اإيجابيات���ه يف الوق���ت الراهن، فاإن 

اأخطر هذه ال�س���لبيات على م�ستقبل 

لبنان، اأن ه���ذا الوجود لي�س موؤقتًا، 

اأن يتوقعوا  اللبناني���ني  وبات على 

اأن ثل���ث العدد احل���ايل للمواطنني 

ال�س���وريني، اأي ما يق���ارب 400 اإىل 

500 األف، باقون يف لبنان حتى ولو 
انفرجت الأزمة ال�سورية على ت�سوية 

�سيا�سية وتوقفت العمليات الع�سكرية 

وب���داأت اأعم���ال اإع���ادة الإعمار يف 

�س���ورية وُطلب من النازحني العودة 

اإىل �سورية، لأن العائدين لن يكونوا 

هني يف املدن، بل  من املنتجني املرفَّ

من ال�س���اكنني يف خميمات، ولديهم 

ال�ستعداد لل�س���كن يف خميمات يف 

بانتظ���ار عملية  ال�س���وري؛  الداخل 

اإع���ادة اإعمار معق���دة وكلفتها 130 

 مليار دولر ل���و توقفت احلرب الآن.

م�ساألة بقاء نحو ن�سف مليون �سوري 

على الأقل لأَجل طويل، مرتبطة اأي�سًا 

ال�سيا�سي داخل �سورية ما  بالو�سع 

بع���د احلرب، و�س���واء انت�رص النظام 

ع�سكريًا اأو انت�رصت »املعار�سات«، 

ل الفرقاء اإىل ت�سوية �سيا�سية  اأو تو�سَّ

ُتف�سي اىل اإعادة هيكلة ال�سلطة، فال 

عودة و�س���يكة ملعظم ال�سوريني يف 

لبن���ان اإىل بالدهم، نتيجة اأ�س���باب 

�سيا�س���ية ومذهبية بني املح�سوبني 

على هذا الفري���ق اأو ذاك، وتعقيدات 

ال�س���وريني  امل�س���احلات بني  ملف 

اأنف�سهم داخل �سورية، اإ�سافة اإىل اأن 

بع�س من نزحوا عن مناطقهم ُتعترب 

عودتهم اإليها »ممنوعة«.

ملف الوجود ال�س���وري يف لبنان 

اللبنانية  الدول���ة  مع���ه  تتعام���ل 

بكثري من اخلفة، لي�س فقط لأ�سباب 

�سيا�سية، بل لأن الأداء احلكومي العام 

�س���به م�س���لول، واحلكومة العاجزة 

عن تلبية بديهيات احلياة لل�س���عب 

اللبن���اين، هي اأعجز من تواجه ملفًا 

معقداً لنازحني �سوريني »موؤقتني«، 

فل�س���طينيني  م�س���توطنني  م���ع 

اأكرث  ي�سّكلون جمتمعني  »دائمني«، 

من ثلث �س���كان لبنان، وي�ستهلكون 

ثلث بناه التحتي���ة، مع وجود اأزمة 

 كهرباء وماء يعاين منها لبنان اأ�ساًل.

كما اأن م�س���كلة لبنان اأنه ل ميتلك 

قوة ال�س���غط الدولية التي متتلكها 

تركيا التي توؤوي حاليًا مليوين نازح 

�سوري، والتي فتحت لأ�سباب خا�سة 

به���ا، ب���اب الهج���رة املفاجئة اإىل 

اأوروبا عرب اليونان، واأجربت الحتاد 

الأوروبي بعد تفجريات باري�س على 

طلب ال�ستغاثة بوقف تدفق الالجئني 

منها، وا�س���ُتدعي الرئي����س اأردوغان 

اإىل بلجيكا، وُعر�ست عليه م�ساعدة 

بقيمة ثالثة مليارات يورو كم�ساهمة 

اأرا�سيه، �رصط  اأعبائهم على  ل  لتحمُّ

وقف هجرتهم، وو�س���لت الأمور منذ 

يومني اإىل اإر�س���ال طماأنة اإىل تركيا 

ع���رب اأكرث من وزير خارجية اأوروبي، 

بدرا�س���ة جدي���ة ل�س���م تركي���ا اإىل 

بطت م�ساألة  اإذا �سُ الأوروبي  الحتاد 

تدف���ق الالجئني، رغم اأن امل�س���األة 

ق���د حت���دث اأزمة ب���ني دول الحتاد 

الأوروب���ي، نتيجة معار�س���ة بع�س 

هذه الدول �س���م دولة من 80 مليون 

»الإ�سالمو-  موجة  و�س���ط  م�س���لم 

اأوروب���ا. الت���ي جتت���اح   فوبي���ا« 

واإذا كان رجب طيب اأردوغان يعي�س 

قلق لجئني ل ي�سّكلون 2.5٪ من عدد 

�س���كان تركيا، ولديه اأكرث من خيار 

�س���واء لرتحيلهم اإىل اأوروبا، انتقامًا 

منها متى فقد الأمل بالن�س���مام اإىل 

اأو باإن�ساء منطقة  الأوروبي،  الحتاد 

عازلة يحلم بها يف ال�سمال ال�سوري، 

لإيوائهم وحماي���ة حدوده بهم، فاإن 

لبنان ل ميلك اأي خيار �سوى التاأقلم 

مع الو�سع الذي �سيبقى طوياًل »كما 

هو عليه«.

لبنان الر�س���مي مل ي�ستفق بعد 

على حقيقة املعاناة احلا�س���لة، فال 

فورة يف اأ�س���عار ال�س���قق الآن، لأن 

من لديه القدرة من ال�س���وريني على 

ال�رصاء قد ا�س���رتى، لك���ن الفورة يف 

الإيجارات الت���ي اإن مل حتدث ثورة 

اجتماعي���ة فهي عل���ى الأقل كارثة 

بكل املقايي�س، �س���يما عندما يبلغ 

اإيجار الغرفة يف منطقة برج حمود 

نح���و 700 دولر اأمريك���ي، اأو عندما 

عمد الكث���ريون من مالكي ال�س���قق 

اإىل  يف طرابل����س واملنت وب���ريوت 

تق�سيمها لغرف م�س���تقلة، وتكدي�س 

العائ���الت فيها، اإ�س���افة اإىل ما هو 

اأخطر؛ جلوء بع�س القرى املتعاطفة 

�سيا�س���يًا مع فريق من النازحني اإىل 

ال�سماح لهم ببناء بيوت من الطوب 

على اأطراف وتالل تل���ك القرى، كما 

ح�سل يف بلدة القرعون البقاعية، ما 

يوؤ����رص اإىل اإقامة طويلة مطلوبة من 

مواطني هذه القرى اللبنانيني.

اإ�سافة اإىل ما تقّدم، فاإن احلملة 

الت���ي قامت به���ا وزارة القت�س���اد 

منذ اأكرث من �س���نة على حمالت غري 

�سة فتحها النازحون ال�سوريون  مرخَّ

يف البقاع وعكار ب�سكل خا�س، يبدو 

اليتيم���ة، وعاد  �س���به  اأنها احلملة 

الفلتان يف فت���ح املحال التجارية، 

واإن�ساء �سناعات خفيفة يعّم الكثري 

من املناط���ق اللبنانية، واأبواب رزق 

تفت���ح للنازحني واأبواب اأخرى تقفل 

و�س���تورة  عنجر  ومناطق  للبنانني، 

واجلوار التي كان���ت الثقل التجاري 

يف البقاع هي مثال وا�س���ح، بحيث 

بات التجار ال�سوريون فيها - برعاية 

وتغطية من جتار جمل���ة لبنانيني 

 - ه���م املهيمن���ون على الأ�س���واق. 

والطام���ة الكربى ه���ي يف التوظيف 

عل���ى كافة امل�س���تويات، واإذا كانت 

العمالة ال�س���ورية �س���ابقًا مقت�رصة 

على عم���ال البن���اء والزراعة، فهي 

العاملة  اليوم باتت مناف�س���ة لليد 

اإىل املهند�س،  العامل  اللبنانية؛ من 

مروراً بكافة املهن والخت�سا�س���ات، 

خ�سو�سًا يف قطاع البناء واملطاعم، 

ويتحّم���ل اأرباب العم���ل اللبنانيون 

كامل امل�س���وؤولية يف ه���ذا الإطار، 

ال�س���وري،  املواط���ن  توظي���ف  لأن 

اإ�س���افة اإىل فارق الراتب بينه وبني 

العم���ل من  ُيعف���ي رب  اللبن���اين، 

اأعباء ال�س���مان الجتماعي وخالفها 

م���ن ال�رصائب املالي���ة على الدخل، 

العمل ل�سبط  ومهما اجتهدت وزارة 

اإن  ال�س���ورية فهي قا�رصة،  العمالة 

ة يف ه���ذا املجال.  مل نق���ل مق����رصّ

مل نطرح كارثة النازحني ال�سوريني 

التي �ستتفاقم م�ستقباًل، من املنطوق 

ال�س���يق، بل من املنظور  ال�سيا�سي 

الوطن���ي الرحب والقلق امل�س���ريي، 

واإذا كانت م�ساألة ن�سف النازحني قد 

ُتعترب »حملولة« يف حال ا�س���تقرار 

الو�س���ع يف �س���ورية، فاإن ن�س���فهم 

باق���ون يف لبنان حتمًا، خ�سو�س���ًا 

بعد �س���دور قرار الأمم املتحدة رقم 

2254 يف الأ�س���بوع الأخري من �سهر 
وال���ذي ين�ّس   ،2015 الأول  كان���ون 

للنازحني  الطوعية«  »العودة  على 

ال�سوريني يف لبنان اإىل بالدهم، دون 

اأن ي�سمل هذا القرار بقية البلدان التي 

ت���وؤوي نازحني �س���وريني، ما يعني 

لل�س���وريني  نة  مبطَّ توطني  حماولة 

يف لبن���ان، وقد يغ���دو هذا التوطني 

اأمراً واقعًا؛ كما التوطني الفل�سطيني، 

وبقرار اأممي.

اأمني اأبو را�شد

»اللجوء« السوري لبنان.. واألثمان الغالية لـ

الحكومة اللبنانية العاجزة 
عن تلبية بديهيات حياة 

مواطنيها أعجز من أن تواجه 
ملف الالجئين السوريين 

المعّقد
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اأن الهج����رة يف  ميك����ن اعتب����ار 

الوط����ن العربي ب����داأت بعد ات�س����اع 

الهج����رة م����ن الري����ف اإىل املدين����ة؛ 

ففي ال�س����بعينات ا�س����طدم ال�سباب، 

واملتخرجون اجلامعيون حتديداً، يف 

حياتهم بخلو الدول����ة من الوظائف، 

ما اأدى اإىل البطالة وزيادة امل�ساريف 

واأعب����اء املعي�س����ة، ولذل����ك انت�رصت 

ال�س����باب  وتوّجه  اخلارجية،  الهجرة 

واأوروب����ا  واأم����ريكا  اإفريقي����ا  نح����و 

الغربية ب�سكل خا�س، حيث الزدهار 

القت�س����ادي، ول قيود على احلريات 

الفردية. لكن يف الآونة الأخرية تغرّي 

م�س����ار الهجرة ال�س����بابية يف الوطن 

العربي، واأ�س����بح ال�س����باب يحلمون 

وبالرثوة  لئق،  معي�س����ي  مب�س����توى 

واملال، فازدادت الهجرة غري ال�رصعية 

يف الوقت نف�س����ه ل�س����عف اإمكانات 

ال�سفر النظامي املادية، وهذه الهجرة 

تتم اليوم عن طريق �سبكات التهريب، 

التي  الر�سمية  ال�سفر  ب�سبب معّوقات 

تعمل عل����ى احلّد من دخول الالجئني 

غري امل�ستحقني اإليها.

ظاه���رة  ال�س���باب  هج���رة  اإذاً، 

اجتماعية عاملية، نتيجة عّدة عوامل 

حملّية واإقليمية، ولها اأبعاد عاملية 

اأي�سًا، وقد اأّدت العوملة دوراً مبا�رصاً 

فيه���ا، بالرغم من اأنها ُت�س���بب هدراً 

للطاقات وللكفاءات، ولها اآثارها يف 

اأخطر  بناء املجتمع واإمنائ���ه، ومن 

اأنواعه���ا هج���رة العق���ول والأدمغة 

واأ�سحاب ال�س���هادات العليا ورجال 

الخت�س���ا�س.. فلماذا اأخفقت البلدان 

العربي���ة حتدي���داً يف ب���ذل اجلهود 

الالزمة جل���ذب علمائها وفنييها من 

العالية والدقيقة، يف  ذوي املهارات 

حني جنحت دول اأخرى يف ذلك؟

اأ�شباب الهجرة

املوهوب���ة  العق���ول  هج���رة 

واأ�س���حاب املوؤه���الت والكف���اءات 

ُتعد خ�س���ارة تنموية على  العالية 

البل���د ال���ذي هاج���رت من���ه على 

ال�س���عيد الوطني، ومك�س���بًا تنمويًا 

للم���كان الذي هاج���رت اإليه، حيث 

حتت�س���ن الدول، خ�سو�سًا الغربية، 

األوف العرب احلا�س���لني على اأعلى 

ال�س���هادات والخت�سا�س���ات، وهذه 

ال���دول ه���ي امل�س���تفيدة الأول من 

والتكنولوجية  العلمي���ة  الأبح���اث 

له���وؤلء العلماء واملثقف���ني، بينما 

يخ�رص الوط���ن العربي هذه العقول، 

دون ال�س���تفادة منها اأو ترك املجال 

لرّد جميل اأبنائه اإليه.

اأبرز اأ�س���باب الهج���رة يعود اإىل 

ع���دم تقدير احلكوم���ة والدولة لهم، 

ويتجل���ى ذل���ك يف الرات���ب املادي 

الخت�سا�س���ات  ملختلف  املت���ّدين 

العلمية والفنية، وقلة حجم الإنفاق 

على البح���وث العلمي���ة يف الدول 

الُعلماء باأعمال ل  العربية، واإحلاق 

تتالءم مع خرباتهم وتخ�ّس�س���اتهم، 

املّملة  التقليدية  الإجراءات  وتّف�سي 

يف اأعمالهم، والعتماد املكّثف على 

اخلربات الفنية الأجنبية، والتقنيات 

الغربي���ة، عل���ى ح�س���اب الكفاءات 

الوطنية.

اأم���ا يف ب���الد الغ���رب، فُتتاح 

الفر�س لأ�سحاب اخلربات يف جمال 

البح���وث العلمية والتج���ارب التي 

ُتثب���ت كفاءاتها وتطوره���ا، وُتفتح 

اأمامه���م اآفاق جديدة اأو�س���ع جماًل 

واأكرث عطاًء.

 

نتائج الهجرة.. واآثارها

تفتقد ال���دول العربية اإىل وجود 

و�س���املة  متوازنة  تنمي���ة  م�رصوع 

وم�س���تدامة، وال���ذي ُيّعد م���ن اأهم 

الفكرية  البيئ���ة  تكوي���ن  عوامل���ه 

والعلمية والثقافية وتعزيزها، والتي 

توفر مّقوم���ات العمل، وال�س���تقرار 

املعي�سّي والنف�سي والإنتاج العلمي، 

فهج���رة العقول توؤدي اإىل تو�س���يع 

اله���ّوة بني ال���دول الغني���ة والدول 

الفقرية، لأن هجرة اأ�سحاب الكفاءات 

اإىل الدول املتقدمة يعطي هذه الدول 

اقت�س���اديًا  ومردوداً  كب���رية،  فوائد 

كبرياً، مقابل خ�س���ارة كبرية للبلدان 

العربية، كم���ا اأن هجرة العقول اإىل 

البلدان الغربية لها اآثار �سلبية على 

واق���ع التنمية يف الوط���ن العربي، 

ف�سياع اجلهود والطاقات الإنتاجية 

والعلمي���ة له���ذه العق���ول العربية 

ت�سّب يف �رصايني البالد الغربية، ما 

ُيفقد البالد العربية هذه العقول يف 

جمالت القت�ساد والتعليم وال�سحة 

العلم���ي..  والبح���ث  والتخطي���ط 

والبلدان العربية تتحّمل ب�سبب هذه 

الهجرة خ�سارة مزدوجة؛ ل�سياع ما 

اأنفقته من اأم���وال وجهود يف تعليم 

اأ�سحاب الكفاءات العربية امُلهاجرة 

الكفاءات  نق�س  ومواجهة  واإعدادها، 

و�سوء ا�ستغاللها والإفادة منها، عن 

طريق ال�ستعانة بالكفاءات الغربية، 

وبتكلفة كبرية مع الأ�سف.

الوطن العربي ُي�سهم يف ا�ستيعاب 

ن�سبًة ت�سل اإىل ثلث هجرة الكفاءات 

من البلدان العربي���ة النامية، لذلك 

ينبغي اإعداد �سيا�س���ات اقت�س���ادية 

وثقافية وعلمية واجتماعية ُت�سجع 

اأ�سحاب الكفاءات العلمية والفكرية 

عل���ى خدمة بالدهم، فالبالد التي ل 

حترتم علماءها ومبدعيها �سي�سيبها 

التخلّف املبّكر.

اإّن الق�س����اء على الف�س����اد واإلغاء 

الفروق ب����ني اأبناء الوطن، واإعداد بيئة 

اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية قادرة 

عل����ى ا�س����تيعاب قدرات ال�س����باب اأمر 

�رصوري جداً ب����دًل من اأن يكون الوطن 

و�سيلة للق�ساء على طموحات ال�سباب 

بال�رصاعات الداخلية اأو الهجرة.

على اأم����ل اأن يبقى العامل العربي 

مركزاً م�ستقطبًا لعلمائه وذوي الأدمغة 

والعقول، نرفع ال�س����وت عاليًا منّبهني 

وحمّذرين من اخلطر املقبل.

دنيا حممد حمودة

هجرة العقول العربية.. نزيف لم يتوقف

■ النائب ال�س���ابق في�س���ل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�سال اللبناين 
العرب���ي، اأثنى على موقف وزي���ر اخلارجية جربان با�س���يل يف اجتماع 

وزراء اخلارجية العرب يف القاهرة، والذي رف�س فيه و�س���ف »حزب اهلل« 

بالإرهاب، كونه عرّب بذلك عن الأغلبية ال�س���احقة من اللبنانيني، وموقف 

احلكومة اللبنانية الر�سمي التي ي�سارك »حزب اهلل« فيها كما يف جمل�س 

النواب، وهو مكّون اأ�سا�س���ي من ال�سعب اللبناين الذي يوؤيد املقاومة �سد 

العدو »الإ�رصائيلي« والقتال �سد اجلماعات الإرهابية التكفريية.

■ ال�سي��خ ماهر حمود �ساأل: املطلوب من��ا اأن نقف مع العدوان ال�سعودي 
عل��ى �سع��ب اليم��ن املظل��وم ل�سبب مذهب��ي حم���ض؟ ي�ساف اإلي��ه �سبب 

م��ايل قذر؟ واأن نعمي عيوننا عن املجرم احلقيق��ي يف الفتنة التي تدور 

رحاها يف �سورية، لنف�ض ال�سبب؟ واأن نلغي املقاومة من ح�سابنا، لنف�ض 

ال�سب��ب؟ الطريق وا�س��ح، واالأمور ال حتتاج اإىل كثري م��ن التو�سيح، لكن 

ر له��ا و�سائل اإعالم  الفتن��ة كب��رية ُينفق عليه��ا الكثري من امل��ال، وت�سخَّ

وا�سع��ة االنت�سار، ويهدَّد املخالف بقطع ال��رزق وبكل �سيء. وختم ال�سيخ 

حم��ود قائ��اًل: من كان يري��د اأن ميثلن��ا، فليجعل فل�سط��ن يف اأولوياته، 

وال حترره��ا اإال املقاومة واجله��اد، فليدعم اجله��اد واملقاومة، من اأراد 

اأن ميثلن��ا فلي�ستوع��ب اجلميع ولي�سمل اجلمي��ع برعايته، وال يجوز له اأن 

يلغ��ي االآخرين، م��ن كان يريد اأن ميثلنا فلي�سع امل��ال يف مو�سعه وفق 

التوجي��ه القراآين الرباين، وما كان عليه ال�سحاب��ة الكرام والرعيل االأول 

من امل�سلمن.

■ جبه���ة العمل الإ�س���المي يف لبنان اأثنت عل���ى املوقف الوطني الذي 
اتخذه وزير اخلارجية جربان با�س���يل يف الجتماع ال�ستثنائي ملجل�س 

جامعة ال���دول العربية على امل�س���توى الوزاري، وال���ذي اأكد فيه على 

احلريات العامة وحرية الراأي والتعبري ورف�سه املطلق لأي قمع، وكذلك 

رف�س���ه التدخل يف �سوؤون لبنان الداخلية والتعر�س حلزب اهلل، وو�سمه 

ب�سفة الإرهاب، معترباً اإياه حزبًا لبنانيًا وطنيًا بامتياز، وميتلك ح�سوراً 

�س���عبيًا وا�سعًا اإ�س���افة اإىل متثيله الكبري اأي�س���ًا يف املجل�س النيابي 

واحلكومة اللبنانية. ويف ال�س���اأن الفل�س���طيني دع���ت اجلبهة الأنظمة 

العربية احلاكمة لكي حتذو حذو ال�س���هيد الفل�س���طيني البطل ن�س���اأت 

ملحم، الذي اأظهر �س���جاعة نادرة وجراأة فائقة، مقابل ه�سا�س���ة العدو 

و�سعف قوته.

■ ال�سي��خ اأحمد القط��ان؛ رئي�ض جمعيَّة »قولنا والعم��ل«، دان اإعدام ال�سيخ 
منر النمر يف ال�سعودية، واعتربه �سهيد الراأي املخالف لل�سلطة، قائاًل: يجب 

علين��ا اأال ننظ��ر بعن الطائفية واملذهبية بالن�سب��ة اإىل اإعدام ال�سيخ النمر، 

واإذا كان هن��اك َم��ن ُيطالب باحلري��ة والدميقراطية يج��ب اأال نطالب فيها 

للبنان و�سورية فقط، بل يف كل االأماكن، ال �سيما بالد اخلليج وال�سعودية، 

ولي�ض مقبواًل اأن ُيعدم اأي اإن�سان، ال �سيما رجل الدين، الأنه يخالف ال�سلطة 

اأو ُيطال��ب بطريقة �سلمية باأب�س��ط حقوقه وحقوق اأهله التي يجب اأن تكون 

مكت�سبة.

■ ال�س���يخ �س���هيب حبلي �س���األ عن �سبب احلما�س���ة التي تبديها بع�س 
اجلهات جلمع التربعات وزعم اإر�س���الها اإىل م�سايا، فماداموا يعلنون اأن 

الغذاء ل ميكن اإدخاله، فكيف �س���يتم اإدخال املال، اأم اأنهم �سري�سلونها اإىل 

اجلماعات امل�س���لحة لكي تفرج عن امل�ساعدات الغذائية التي مت اإر�سالها 

منذ اأ�س���هر وتقوم جماعات الإرهاب املدعومة �سعوديًا وقطريًا باحتجاز 

هذه امل�ساعدات وابتزاز الأهايل من خالل عر�سها للبيع باأ�سعار خيالية؟ 

من هو املجرم يف هذه احلالة؟

■ ال�سي��خ ح�س��ام العي��الين، وبعدم��ا مت ك�س��ف ال�سور املفربك��ة املن�سوبة 
اإىل اأه��ايل م�ساي��ا، طال��ب مبالحقة وتوقيف وحما�سبة م��ن كل من فربك 

ه��ذه ال�س��ور وعمل على ا�ستغاللها، الأن هذا العم��ل كاد اأن يوؤدي اإىل فتنة 

مذهبي��ة، قائ��اًل: لقد �سقط��ت هذه املعار�س��ة عندما جل��اأت اإىل الكذب يف 

مواجهة النظام ال�سوري.
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التنمي���ة  اخت�صا�ص���يو  يح���ذر 

الأ�رشية والتنمية الب�رشية، ال�صباب 

من الق���ران اأو الرتب���اط ببع�ض 

الأنواع من الفتيات، فاأحد الأ�صباب 

التي توؤدي اإىل الطالق هي البداية 

اخلاطئة، ف���اإذا كانت هناك عيوب 

يف الرجل، فهناك عيوب يف املراأة 

اأي�صًا، ومن تلك ال�صفات:

1. التافه���ة: ه���ي التي ت���رى اأن 
الزواج مظاهر وفرح كبري، وينح�رش 

حديثه���ا كله على �ص���هر الع�ص���ل 

وال�ص���يارة،  اخلارج،  اإىل  وال�ص���فر 

وتظ���ل التفاهة �ص���مة مالزمة لها 

حتى بعد ال���زواج، لأن نظرتها اإىل 

الزواج لي�ض نظرة الرحلة الطويلة 

اأن  املليئة بال�ص���عاب التي يجب 

اإىل الزواج  جتتازها، لكنها تنظ���ر 

وكاأن���ه رحل���ة دلع وع���دم حتّمل 

م�صوؤولية.

2. الأنانية: �ص���فة املراأة التي ل 
تقّدر تعب ال�صاب يف احل�صول على 

الإكثار، وتريد  القليل، ودائمًا تريد 

ه���ي ما تريد ول يهم َم���ن اأمامها، 

وبع���د ال���زواج يكون اأهم �ص���يء 

بالن�ص���بة اإليها راحته���ا، ول تهتم 

بالزوج القادم م���ن العمل متعبًا، 

اأو بالأبناء فيم���ا بعد، وبالتغذية 

ال�ص���حية لهم، ول يهم من اأمامها 

اإن كان يعاين اأو حمتاجًا �ص���يئًا، 

حتى ل���و �ص���عرت اأنه متع���ب اأو 

مرهق���ًا تتجاهل هذا الأمر، حتى ل 

تثقل نف�صها وتعمل �صيئًا ُيجهدها، 

وجتده���ا ل تهت���م باملنا�ص���بات 

ال�صعيدة اخلا�صة بالعائلة.

3. املتاأنق���ة: ه���ذه الفتاة تنفق 

اأموالها واأموال الزوج على املكياج 

�صديد، بحيث  والإك�ص�صوارات ببذخ 

ت�صعرك اأن احلياة ما هي اإل املظهر 

ال�ص���كلي، ول تفكر يف توفري جزء 

من املال للم�ص���تقبل، لعمل �صيء 

مفيد.

4. املغرورة: هي عادة تعاين من 
نق�ض ما يف �صخ�صيتها وعائلتها، 

وت���داري ه���ذا النق����ض بالغ���رور 

والتعايل على خلق اهلل، ول تعرف 

التوا�ص���ع اأبداً، وه���ذه الفتاة بعد 

الزواج ت�صبب م�صاكل اأ�رشية كثرية 

مع اأهل الزوج اأو املعارف.

5. املمثلة: هي الفتاة التي متثل 
الهدوء والرزانة، وتتكلم بح�ص���اب 

�ص���ديد، وتواف���ق ال�ص���اب يف كل 

كالمه حتى تثبت له اأنها �صخ�صية 

متوافقة معه، اإىل اأن يحدث الزواج 

فتنقلب الأمور.

6. عدمية ال�ص���عور: فال هي تهتم 
مبو�ص���وع اإن�ص���اين، اأو تتكلم يف 

زيارة مري�ض، اأو الرفق ب�ص���عيف، 

وترى اأن الدنيا م�ص���الح، فهي بعد 

ال���زواج ل���ن تهت���م اإن كان الزوج 

�صعيداً اأو حزينًا اأو يعاين من �صيء.

7. املّدعية: ه���ي التي ُتظهر اأنها 
تفهم يف كل �ص���يء، ودائمًا تقاطع 

م���ن يتكلم وتقول ل���ه راأيها، حتى 

واإن مل يطل���ب اأح���د راأيه���ا، فهي 

تفهم يف الطب والهند�ص���ة، وتفهم 

نفو�ض النا�ض حتى اإن مل يتكلموا، 

وهذه الزوجة تلغي �صخ�ص���ية من 

اتكايل  �صخ�ض  ويالئمها  يتزوجها، 

يحب العتماد على غريه.

8. كثرية املزاح: قد ُيعجب بع�ض 

ال�صباب بهذه ال�صخ�صية املنفتحة 

جداً، والت���ي اأحيانًا تكون مّدخنة، 

لك���ن نق���ول لل�ص���اب: دور الزواج 

ه���و لي�ض زوج���ًا وزوج���ة، فهناك 

اأولد، ويجب اأن تختار اأّما عظيمة 

لأولدك، حتى ت�صاعدك يف ر�صالتك 

كاأب.

9. املرتبط���ة باأهلها: جتد الفتاة 
قبل الزواج تطلب �صقة بالقرب من 

اأمها، اأو تاأخ���ذ راأي اأمها والعائلة 

يف كل �ص���يء، وبعد الزاوج جتدها 

مقيمة اإقامة كامل���ة عند الأم، ول 

تهتم بوجود الزوج فى البيت، وقد 

يتطور الأمر بعد ذلك ب�رشف نقود 

الزوج على الأهل!

الجتماع���ي:  الف���رق  ذات   .10
ال�ص���باب عندما  يخط���ئ بع����ض 

يتزوج فتاة اأغنى منه، فبعد الزواج 

ت�صري مفارقات �صيئة كثرية، فمهما 

ا�صرى لها من ماله فهي تعرف اأن 

هناك اأح�صن، اإىل جانب اأن املال قد 

الفتيات قوة و�صلطة  يعطي بع�ض 

�صلبّيتني على الزوج.

11. املتناق�ص���ة: هي �صخ�ص���ية 
غريب���ة، تهت���م مبنا�ص���بات اأهلها 

واأ�ص���دقائها ول تهتم مبنا�ص���بات 

ال���زوج.. تهت���م بعمله���ا ول تهتم 

مبت�ص���مة  جتدها  كزوجة،  بدورها 

مع اأ�ص���حابها واأهلها ومكتئبة مع 

الزوج، وهذه حالة نف�صية خطرية.

رمي اخلياط

نساء ال ُينصح باالرتباط بهن

ابق���ي يف املنزل اأثن���اء املر�ض: من املهم 

جداً يف حال ا�ص���تداد املر�ض، خ�صو�ص���ًا اإن 

كنت تعانني من الر�ص���ح اأو الأنفلونزا، البقاء 

يف املنزل للتعايف ب�ص���كل كامل، بغية عدم 

نقل العدوى اإىل زمالئك.

احل�ص���ور على املوعد: من املهم جداً عدم 

التاأّخ���ر على مواعيد العم���ل اأو الجتماعات 

الت���ي لديك، واإن كنت من الأ�ص���خا�ض الذين 

يعان���ون م���ن م�ص���كلة اللت���زام بالوق���ت، 

حاويل و�ص���ع جدول زمني ينا�صب م�صاغلك 

وارتباطاتك ال�صابقة.

�صعي هاتفك بعيداً: من اأوىل قواعد اإتيكيت 

الت����رشف يف العمل، اأو خ���الل اأي اجتماع، 

اإبعاد الهاتف وو�ص���عه جانبًا، اأو ا�ص���تعمال 

خدم���ة »ال�ص���امت«، بغية ع���دم اإحداث اأي 

�صجة اأو اإزعاج للموجودين.

اعطي اهتمامك الكام���ل: من ال�رشوري اأن 

ت�ص���ّبي اهتمام���ك الكامل عل���ى اأي اجتماع 

تقوم���ني ب���ه اأو حت�رّشين���ه، وع���دم التلّهي 

بت�ص���فح بريدك الإلكروين اأو التحّدث مع اأي 

م���ن احلا�رشين، كاح���رام للموجودين، وملا 

لذل���ك من انعكا����ض على �ص���ورتك املهنية، 

وم���دى الحرافية التي تتعاط���ني بها اأثناء 

عملك.

ل تزعجي اأحدا باجتماعاتك: احر�صي على 

عقد اأي اجتماع يزيد عدد احلا�رشين فيه عن 

الثالث���ة، داخل غرفة الجتماع���ات، للحووؤل 

دون ازع���اج اأي م���ن زمالئ���ك يف املكت���ب، 

وللمحافظة على جو املهنية يف العمل.

احرمي مكان الغذاء: تناويل طعام الغداء 

يف كافيري���ا العم���ل، اأو يف اخل���ارج، ول 

تتناويل اأي �صيء على مكتبك.

اخف�صي �ص���وتك: اعتمدي دائمًا على لغة 

هادئة يف التعاطي مع الآخرين، مع احلفاظ 

على �ص���وت منخف����ض اأثن���اء تخاطبك مع 

زمالئك، اأو اأثناء حتدثك عرب الهاتف.

ل تتعط���ري: جتّنب���ي و�ص���ع اأي نوع من 

العط���ور يف العمل، كما اأنه م���ن املهم جداً 

ارت���داء املالب�ض املحت�ص���مة؛ احرامًا للعمل 

واملهنية يف الوظيفة.

احرم���ي اأغرا�ض وممتل���كات زمالئك يف 

املكت���ب: حافظي عل���ى اأع�ص���ابك وهدوئك 

الكامل؛ ففي حال تعرّ�ص���ت ملوقف �ص���عب 

اأثناء العمل يتعلق بالوظيفة، ا�صبطي نف�صك، 

وحاويل اأن تفكري مليًا قبل التفّوه باأي �صيء 

اأو الإقدام على اأي خطوة. اأما يف حال تعرّ�صك 

اإظه���ار ذلك،  مل�ص���كلة �صخ�ص���ية، فتجّنبي 

لأن���ه من ال�رشوري ف�ص���ل العمل عن احلياة 

اخلا�صة، ملا لذلك من انعكا�ض اإيجابي على 

مهنيتك واحرافيتك.

َفن%اإلتيكيت
قواعد ولباقات العمل

البنت من 6 - 10:

1 - تعريفه����ا معنى البلوغ والدورة 
ال�صهرية.

2 - �رشح معنى العتداء اجلن�ص����ي 
والتحر�ض اجلن�صي.

3 - نو�ّصح لها ملاذا مُينع خروجها 
لوحدها مع ال�ص����ائق، اأو اللعب مع 

ال�صبيان الأكرب منها.

4 - توجيهه����ا اإىل ُخُل����ق احلي����اء 
والنظرة احلالل.

5 - توجيهها اإىل البتعاد عن اللب�ض 
الفا�صح اأو الال�صق اأو ال�صفاف اأمام 

اإخوانها.

6 - النتب����اه اإىل من يق����رب منها 
كثرياً، ويلت�صق بج�صدها من زميالت 

املدر�صة.

7 - ذكر ق�صة يو�صف )عليه ال�صالم( 
مع امراأة العزيز.

الولد من 6 - 10:

1 - ُي�����رشح ل����ه معن����ى البل����وغ 
والحتالم.

2 - احلدي����ث مع����ه ح����ول العتداء 
اجلن�صي، وذكر بع�ض الق�ص�ض.

3 - ينتبه من زمالء املدر�صة؛ لعدم 

التقبيل اأو مل�ض ال�صعر اأو اللت�صاق 

اجل�صدي.

4 - الربي����ة على احلي����اء والنظرة 
احلالل.

5 - ذكر ق�ص����ة لوط )عليه ال�صالم(، 
وال�صذوذ اجلن�صي.

البنت من 10 - 15:

1 - ن�رشح لها طريقة تكوُّن اجلنني، 
واأن الطريق����ة الوحيدة يف الإ�ص����الم 

هي من خالل الزواج.

2 - تو�ص����يح اأهمية ارتداء احلجاب، 
والأ�صباب التي ُفر�ض لأجلها.

3 - نبنّي لها �صلبيات اخللوة ب�صاب 
غريب عليها اأو اأجنبي عنها.

4 - ن�����رشح له����ا كيفي����ة الُغ�ُص����ل 
والطهارة.

5 - البتع����اد عن الفتي����ات الالتي 
يتحدثن عن مغامراتهن مع ال�صباب 

اأو املواقع الإباحية.

6 - األ ت�ص����تجيب لأي �صاب يتحدث 
معها من خالل ال�صبكات الجتماعية.

7 - نعلمه����ا كيف تتعام����ل مع اأي 
�ص����اب ُيبدي اإعجابه به����ا اأو ميدح 

جمالها.

8 - ترّك����ز اأمه����ا معها عل����ى اأنها 
�ص����ديقتها، وينبغي اأن ت�ص����ارحها 

بخ�صو�صيتها العاطفية.

الولد من 10 - 15:

1 - ن�����رشح له طريقة تكوُّن اجلنني، 
واأن الطريق����ة الوحيدة يف الإ�ص����الم 

هي من خالل الزواج.

2 - نبنّي له اأهمية غ�ض الب�رش.
3 - نبنّي له �ص����بب حت����رمي ال�رشع 

للخلوة بالفتاة الأجنبية عليه.

4 - نب����نّي له البتعاد عن ال�ص����باب 
الذين يتحدثون يف الأمور الإباحية.

5 - نو�ّص����ح له ح����دود التعامل مع 
الفت����اة اإذا كان يدر�ض يف مدر�ص����ة 

خمتلطة اأو اأجنبية.

العاطفي����ة  املوا�ص����يع  فت����ح   - 6
واجلن�ص����ية معه بني ف����رة واأخرى، 

لُيخرج ما يف نف�صه.

7 - احلديث عن الأمرا�ض اجلن�ص����ية 
واأ�صبابها )الإيدز والهرب�ض..(.

8 - تذك����ريه بالتوبة وال�ص����تغفار 
لو ارتكب خطاأ جن�ص����يًا اأو عاطفيًا، 

والع����زم على عدم تك����رار الأمر مرة 

اأخرى.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات عملية للتربية الجنسية )2/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 ممثل �صوري مثل �صخ�صية كوميدية وبيع من قبقابه 
مئات الآلف

2 لزم الفرا�ض / ثعبان �صديد ال�صمية ذو اأوداج منتفخة 
كان من مقد�صات قدماء امل�رشيني

3 مبعنى / حيوان حافري متوح�ض افريقي )كلمتان(

طــريـقـة اللعـب

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

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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7 اآلة مو�صيقية الكرونية ذات مفاتيح كالبيانو / 
نقل ال�صيء اإىل اأعلى

8 طائر ليل���ي )مبعرثة( / املدينة ال�ص���هباء يف 
�صوريا / ثلثا �صوق

9 يف بط���ن امل���راأة حيث تتكون احلي���اة / يقوم 
بالعمل ب�صكل متوا�صل دون انقطاع

10 م�صل�صل كوميدي �صعودي هادف

»الدهون الصحية« السردين مصدر هام لـ

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

يعي����ض ال�رشدين يف البحر الأبي�ض 

املتو�ص���ط واملحي���ط الطلنطي، وقد 

�ُص���ّمي بهذا ال�ص���م ن�ص���بة اإىل مدينة 

�رشدينيا الإيطالية ال�صاحلية، لوجوده 

بكرثة يف حميط تلك املدينة. 

ال�رشدين من اأكرث الأ�ص����ماك التي 

يحّبها العديد من النا�ض، وهو يحتوي 

على ن�صبة قليلة من الدهون، حيث 

ل تتعدى ال�10٪، فهو من الأ�ص����ماك 

قليل����ة الدهون، كم����ا يحتوي على 

احلدي����د والربوتينات والكال�ص����يوم 

وال�ص����وديوم،  والف�ص����فور  والزن����ك 

وعلى الكث����ري من الفيتامينات، مثل 

فيتام����ني )B6(، والفولت والثيامني 

وفيتام����ني )E - D - B12(، كم����ا 

يحتوي على اأحما�ض دهنية م�صبعة 

وغري م�صبعة، لذلك ُيعترب ال�رشدين 

وجب����ة غذائي����ة كاملة و�ص����حية، 

لحتوائ����ه على كل ه����ذه العنا�رش 

الغذائي����ة الهامة، م����ع قلة الدهون 

املوجودة فيه.

خ�صائ�صه.. وفوائده

حتت���وي علب���ة ال�رشدي���ن الواحدة 

عل���ى 23 غرام���ًا م���ن الربوتني، وهي 

ح�ص���ة جيدة من الربوتني، فالتقارير 

الطبية تو�ص���ي بتناول 50 غرامًا منه 

كحد اأدنى يوميًا كمحتوى غذائي. كما 

حتتوي علب���ة ال�رشدين على 351 ملغ 

من الكال�ص���يوم، و2.7 ملغ من احلديد، 

و451 مل���غ من الفو�ص���فور، و356 ملغ 

من البوتا�ص���يوم، و49 ميكروغرام من 

ال�ص���يلينيوم، و178 وح���دة دولية من 

فيتام���ني »د«، وُتعترب هذه املغذيات 

هام���ة و�رشوري���ة ل�ص���حة العظ���ام 

والأ�صنان.

اأي�ص���ًا، ال�رشدي���ن م���ن الأ�ص���ماك 

منخف�ص���ة ال�ص���عرات احلرارية، حيث 

حتتوي علبة ال�رشدين على 191 �صعرة 

حرارية فقط.

كما حتتوي علبة ال�رشدين على 840 

ملغ من اأحما�ض »اأوميغا3« الدهنية، 

وتو�ص���ي التقارير الطبية بتناول 500 

مل���غ من هذه الأحما����ض الدهنية يف 

اليوم، ل�صحة القلب وال�رشايني.

تقلل اأحما����ض »اأوميغا3« الدهنية 

من م�ص���تويات الكول�صرول ال�صار يف 

الدم، وتقلل من خطر الإ�صابة بت�صلب 

ال�رشايني وارتفاع �صغط الدم.

كذلك حتتوي علبة ال�رشدين على 23 

غرامًا من الربوتني، وهي ح�صة جيدة 

من الربوت���ني الذي تو�ص���ي التقارير 

الطبية بتن���اول 50 غرام���ًا منه كحد 

اأدنى يوميًا.

ميتاز ال�رشدين بانخفا�ض م�ص���توى 

ال�ص���منة فيه، فقد اكت�ص���بت الأم�صاك 

الدهنية الكبرية، مثل التونة وال�صلمون، 

�صمعة �صلبية، نظراً اإىل ارتفاع م�صتوى 

ال�رشدين بدياًل  الزئبق فيها، وُيعت���رب 

اأف�ص���ل من التونة وال�صلمون من هذه 

اأنه يحتوي على  الناحية، خ�صو�ص���ًا 

الفوائد ال�صحية نف�صها.

وتق���ّدم الده���ون ال�ص���حية الت���ي 

يحتويه���ا ال�رشدي���ن للج�ص���م فوائد 

هامة، �صواء للجهاز اله�صمي اأو للقلب 

والأوعي���ة الدموية، وي�ص���هم الربوتني 

يف احلف���اظ على م�ص���تويات الطاقة 

وموازنة ال�صكر يف الدم.

من جه���ة اأخرى، ي�ص���اعد �ص���مك 

ال�رشدين يف الوقاي���ة من العديد من 

الأمرا�ض، مثل مر����ض القلب، فيعمل 

على منع ح���دوث اجللطات يف الدم، 

لحتوائ���ه عل���ى اأحما����ض »اأوميغا 

3«، كما ي�ص���اعد يف تقليل احتمالت 
الإ�صابة ب�صمور بقعي، والذي يرتبط 

بال�ص���يخوخة اأو التق���ّدم يف العمر، 

ويحت���وي اأي�ص���ًا عل���ى العدي���د من 

الفيتامينات، خ�صو�ص���ًا فيتامني )د(، 

الذي ي�ص���اعد يف الوقاي���ة من مر�ض 

�رشطان القولون، وي�صاعد العظام على 

النمو، ويقي من مر�ض اله�صا�صة، لأنه 

يحت���وي على الكثري من الكال�ص���يوم 

املفيد ل�صحة العظام. 

كما اأن ال�رشدين مفيد جداً لل�ص���عر 

والب�رشة، فيعمل عل���ى اإعطاء الب�رشة 

الن�صارة وال�ص���فاء، ويعمل على منع 

الهالت ال�صوداء من الظهور حول العني، 

لحتوائه على الكاروتني وفيتامني )اأ( 

املفيد جداً للب�رشة، والذي يعمل على 

تقليل التجاعي���د يف الب�رشة، كما اأنه 

مفيد جداً لل�صعر، فهو ي�صاعد على منع 

�ص���قوطه وتقوية جذوره، لأنه يحتوي 

على العديد م���ن الربوتني املفيد جداً 

ل�صحة اجل�صم.

لكن يجب انتباه مر�ص���ى النقر�ض 

لعدم تناول ال�رشدين، لحتوائه على 

حم�ض  تك���ّون  والتي  البيورين���ات، 

اليوري���ك، وه���و يقوم برفع ن�ص���بة 

اليوريا يف الدم، وهذا ي�صبب �صغطًا 

على الكلى. ومن املمكن اأن يت�ص���بب 

تناول �ص���مك ال�رشدين يف الإ�ص���ابة 

باحل�صا�ص���ية لبع����ض الأ�ص���خا�ض، 

لحتوائ���ه عل���ى بع����ض الأمينات، 

والثيام���ني  الهي�ص���تامني  منه���ا 

وال�صريوتونني.

4 قطع / ن�صف بليغ / مت�صابهان
5 منازلة

6 يف اعل���ى البيت م�ص���يئة / ذو �ص���لطة 
و�صطوة

7 من ا�ص���ماء النبي حممد )����ض( / ثعبان 
�صخم ها�رش

8 دافع وردع / حجاب / ن�صف ا�صقر
9 اأديب عربي حائز جائزة نوبل

10 خليج على البحر الأحمر

ع��م���ودي

1 نقود / اأحد الأ�صابع )معكو�صة(
2 من���و وتقدم ح�ص���اري / اأذاع عرب الأثري / 

كذب وادعاء ما لي�ض حقيقيا

3 من الأطراف / حي���وان مثل الأرنب والفاأر 
/ مت�صابهان

4 مقت�رش على / مادة ت�ص���تخدم يف جتبري 
الك�صور )معكو�صة(

5 ح���ق يعطى لل����رشكات م���ن احلكومات 
للتنقيب عن النفط مثال )معكو�صة(

6 ق�صة / �صاطئ
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كاريكاتير

اجلمي���ع يع���رف اأن���ه م���ن العادات 

ال�ش���ائعة يف العديد من دول العامل، اأن 

ي�ش���ع كال الزوجني خامَتي الزواج يف 

الإ�شبع الرابع من اليد الُي�رسى حتديداً، 

لكن هل توقفَت مرّة لت�شاأل نف�شك ملاذا 

يفعلون ذلك؟ واأ�شل تلك العادة؟

الأمر بداأ قبل اكت�ش���اف الطب لكيفية 

عمل جهاز الدوران يف ج�ش���م الإن�شان، 

فقبل اكت�ش���اف هذا اجلهاز اعتقد النا�س 

اأن هن���اك �رسيان���ًا ي�ش���ل مبا�رسة بني 

الإ�شبع الرابع يف اليد الُي�رسى والقلب، 

وب�ش���بب هذا الت�ش���ال امُلبا�رس بوريد 

ي�شل بني الإ�ش���بع والقلب، اختري لقب 

vena amores اأو وري���د احُل���ب 
ا�ش���مًا له���ذا الوريد، وا�ش���تناداً اإىل هذا 

اللقب حدد ُخ���راء الآداب الزوجية ذلك 

الإ�ش���بع ليكون الأكرث ُمنا�ش���بة لو�شع 

خامت الزواج.

لكن هذا لي�س هو احلال بالن�ش���بة اإىل 

العديد من البل���دان والثقافات الأخرى، 

فاأغلبها اختار اأن يو�ش���ع خامت الزواج 

يف الإ�ش���بع الرابع لليد الُيمنى، ولهذا 

اأي�شًا العديد من الأ�شباب:

حرية الختي���ار: لي�س هناك قانون اأو 

ُع���رف َيُن�ّس على وج���وب ارتداء خامت 

الزواج يف اليد الُي�رسى، فاإذا كنت تف�ّشل 

ارت���داء ذلك اخل���امت يف الي���د الُيمنى، 

�شيكون ذلك مقبوًل متامًا.

اختالف الثقافات: لكل ثقافة تقاليدها 

اخلا�شة، فال�ش���ائع لدى عديد من دول 

�شمال وو�ش���ط اأوروبا هو ارتداء اخلامت 

يف اإ�ش���بع اليد اليمنى، حيث تتبع دول 

مثل النم�شا والدمنارك وبولندا واأملانيا 

هذا التقليد، ويف اأملانيا اأي�شًا ي�شع ِكال 

الزوجني ع�ش���ابة من الذه���ب يف اليد 

الُي�رسى قبل العر�س، ث���ّم ينقلونها اإىل 

اليد الُيمنى بعد الزواج؛ كرمز للوحدة.

اعتبارات �ش���حية: هن���اك العديد من 

الأمرا����س التي متنع كث���رياً من النا�س 

م���ن ارتداء اخل���امت يف الي���د الي�رسى، 

في�ش���عونه يف اليد الُيمن���ى، فالتهاب 

املفا�ش���ل الرثوي والعدي���د من اأمرا�س 

املفا�ش���ل الأخ���رى ُيكنها اأن ت�ش���بب 

التورم والنتفاخ، في�ش���بح من ال�شعب 

و�ش���ع اأو خلع اخلامت، ل���ذا، وليتجنبوا 

العديد من الأمرا�س التي قد ت�شيب اليد، 

يرت���دون اخلامت يف الإ�ش���بع الرابع من 

اليد الُيمنى.

اإذا كنت اأع�رس: ال�شخ�س الأع�رس غالبًا 

ما ي�ش���ع اخلامت يف يده الُيمنى، وذلك 

حتى ُيبقيه اآمنًا، ويحفظه بعيداً عن يده 

الُي�رسى التي ي�شتخدمها يف القيام بكّل 

اأعماله، مما قد ُيعر�س اخلامت للتلف اأو 

ال�شياع.

أسباب وضع خاتم الزواج باإلصبع الرابع من اليد اليسرى

يعاين كل من يقود ال�شيارة يف ال�شتاء من »غبا�س« 

الزج���اج، الأمر الذي يعيق الروؤية اأمام ال�ش���ائق، وقد 

ي�شبب حادث �شري.

للتخل�س من البخار يف ال�شيارة، كل ما عليكم فعله 

هو و�ش���ع امللح اخل�شن يف اجلوارب، وو�شع اجلوارب 

يف الزاوية على املن�ش���ة الأمامية من ال�شيارة، اأو يف 

اأي م���كان اآخر قريب من الزجاج، و�ش���تقوم اجلوارب 

بامت�شا�س الرطوبة من ال�شيارة، ومنع »الغبا�س«!

جوارب وملح في السيارة.. لتفادي البخار!


