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األميركي والغربي والخليجي يجهدون 
لتحقيق »التلمود« في سورية

أسرى الجيش بانتظار 
ل  السيناريو المطوَّ
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ولهذه  املــبــارك،  االأ�شحى  بعيد  التهاين  بــاأحــر  »الــثــبــات«  اأ�ــشــرة  تتقدم 

اإىل  تعود  اأن  اأمــل  على  املقبل،  االأ�شبوع  ال�شدور  عن  �شتحتجب  املنا�شبة 

قرائها يف االأ�شبوع الذي يليه،  �شائلة املوىل عز وجل اأن يتقبل من احُلجاج 

حجهم، واأن يعيده على االأمة العربية واالإ�شالمية باخلري والن�شر.

وكل عام واأنتم بخري

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام وأنتم بخير

3 لماذا لم تعارض سورية التدخل األميركي؟

لحود: »الجزرة« التي يقّدمها 
األميركي لسورية ُرفضت

وا  َـّ إرهابيون في لبنان تخف
بأسماء مسيحية

اليمن.. سقوط خليج عدن 
بعد »هرمز«

إميل لحود يتذكر

5

قادة تل أبيب: 
المواجهة 

مع »حزب الله« 
وشيكة



كي ال نخسر أوراق قّوتنا
ح���ن يرف�ض وزير الداخلية نهاد امل�سنوق العلم الأ�سود الذي حتت 

رايت���ه ُيذبح الع�سكري���ون اللبنانيون، ل �سك فاإنن���ا نكون اأمام هيبة 

ُت�ستعاد للقوى الع�سكرية اللبنانية من قَبل ما ميّثل امل�سنوق حكوميًا 

و�سيا�سيًا.

وحن تلتّف غالبية اللبنانين حول اجلي�ض والقوى الأمنية، نكون 

اأمام حالة �سعبية جامعة مرتّفعة عن منزلقات بع�ض ال�سيا�سين من 

حرّا�ض الفتنة وجّتار املواقف.

وح���ن تعي����ض الغالبية اللبناني���ة القلق واله���ّم نف�سيهما جراء 

التهدي���دات »الداع�سية« واأخواتها م���ن التكفريين اخلارجن عن كل 

القواعد الب�رشي���ة، نكون اأمام ع�سبية لبناني���ة ي�ستّد ع�سدها لت�سل 

اإىل م�ست���وى التوحد حلماية لبنان و�سعبه من �رشور وحو�ض اآتية من 

خارج التاريخ تهّدد باحتالل بريوت..

وحن تكون بريوت ع�سّية بحناجر و�سواعد كل اللبنانين على اأن 

يحتلوه���ا اأو يهددوها اأو اأن يطاأوا اأعتابها، نكون اأمام لبنان املقاومة 

وال�سمود والنت�سار بتاريخه؛ ما�سيًا وحا�رشاً وم�ستقباًل.

نعم، تاريخنا هو تاريخ انت�سار.. انت�سار الذات يوم هزمنا املوؤامرة 

بخروجن���ا من احل���رب الداخلي���ة، وانت�سار دائم ح���ن نواجه خطراً 

خارجيًا اأيًا كان نوعه وحجمه.. األ�سنا موؤمنن اأن زمن الهزائم قد وىل، 

واأن زمننا هو فقط لالنت�سار؟

ولأن زمننا هو زمن النت�سار، علينا األّ نفرط باأوراق القوة.

فب���دءاً بثبات مقاومتنا يف امليدان يف املكان الذي فيه حيث يجب 

اأن تك���ون، مروراً باملواقف املف�سلية الت���ي جتمعنا، و�سوًل اإىل كالم 

الوزير امل�سنوق.. كلها اأوراق قوة علينا ا�ستخدامها لنناأى بحق بلبنان 

عن ظالمي���ة ما يحيط به، ولنحرّر ع�سكرييه م���ن براثن اإرهابين ما 

عرفوا يومًا معنى الإن�سانية وقيمها، ول ا�ستذوقوا طعم النت�سار..

لك���ن ق���راءة �رشيعة ملا يج���ري ت�سعك اأمام تخّوف م���ّرر من اأن 

تخ����رش اأوراق قوتك حتت �سغط العاطفة؛ فتح���رُّك اأهايل الع�سكرين 

املختطفن، وقطع الطرقات التي تربط لبنان ببقاعه، يجرّ املتابع اإىل 

اأكرث من �سوؤال:

- ملاذا قط���ع طرقات البقاع ولي�ض طريق املط���ار مثاًل.. اأو طريق 

عر�سال وجرودها؟ اأولي�ست الأخ���رية اأفعل واأجنح ملواجهة اخلاطفن 

بورقة �سغط قوية متنع الإمداد عنهم؟

- ملاذا و�سع اأهايل الع�سكرين املختَطفن يف �سورة وكاأنهم - ل 

�سمح اهلل - منفذو اأوامر اخلاطفن، اأو يف نتائج توحي وكاأن حركتهم 

تلبية للطلب���ات التي يلقنها الإرهابيون لأبنائهم املختطفن الذين ل 

حيلة لهم �سوى ال�سّكن امل�سلَّط على رقابهم؟

ه���ل �سحيح اأن قطع طرقات البقاع هدفه قطع الإمداد اأمام اجلي�ض 

اللبناين واملقاومة؟

هل �سحيح اأن حت�س���ريات ع�سكرية للم�سلحن الإرهابين ملعركة 

يخو�سونها يف القلمون وجرود عر�سال ت�ستدعي اإقفال تلك الطرقات؟

اأ�سئل���ة م�رشوعة نطرحها بح���ذر واأمل، نحن الأكرث حما�سة لتحرير 

الع�سكرين من براثن املجرمن، خ�سو�سًا بعدما حزمت احلكومة اأمرها 

و�سلّم���ت بالتفاو�ض وباملقاي�سة.. ومَل ل؟ اأولي����ض التمديد للمجل�ض 

النيابي واإقرار �سل�سلة الرت���ب والرواتب و�سائر الت�رشيعات املرتبطة 

باإ�سدارات اليوروبوند اأو ت�رشيع الإنفاق قامت على املقاي�سة..؟

فلتكن هذه املقاي�سة اإذاً، ولي�سّه���ل الإرهابيون اإمتام هذه ال�سفقة 

اإذا كانوا فع���اًل �سادقن يف زعمهم وحججه���م، ولُيفرجوا عن لئحة 

مطالبهم، �سواء م���ن لبنان اأو من ال�سلطات ال�سورية، واإل بتنا جميعًا 

مهدَّدين باأوراق قوتنا.

رميا فرح

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

www.athabat.net

لي�ست لدى احلكومة اللبنانية حتى 

الآن نق���اط ق���وة واقعي���ة يف مواجهة 

الإرهابي���ن يف ج���رود عر�سال حللحلة 

مو�سوع الع�سكرين الأ�رشى، وما يرّدده 

رئي�سها مت���ام �سالم ل يتعدى الرهانات 

على جهود قطرية اأو تركية لن تف�سي اإىل 

اأية نتائ���ج حاليًا، لأن املطالب املعَلنة 

من الإرهابي���ن مبقاي�سة »اإ�سالمين« 

من �سجن رومي���ه بالأ�رشى، هي مناورة 

منهم لك�سب الوقت، والأموال القطرية لن 

تفي���د عنا�رش توّرطت يف جرود عر�سال، 

لأن هذه العنا�رش باتت نوعًا ما معزولة 

جغرافيًا ولوج�ستيًا ع���ن الإمدادات من 

اجلانبن ال�س���وري واللبناين، واإذا كانت 

مب�سطفى  تاأمت���ر  »الن����رشة«  عنا�رش 

احلج���ريي كقائد ملنطق���ة القلمون، فاإن 

»داع����ض« يف ج���رود عر�س���ال حتديداً 

حمكومة بح�سن العالقة مع »الن�رشة«، 

لأن عنا�رشه���ا معزول���ة ع���ن قيادتها 

قة جزئي���ًا من اجلي�ض  املركزي���ة، ومطوَّ

ال�سوري �رشقًا، واجلي�ض اللبناين غربًا.

الورطة التي تواجه هوؤلء الإرهابين 

يف جرود عر�سال اأنه���م قبل اأن يبحثوا 

مب�س���ري الع�سكرين الأ����رشى، يبحثون 

عن م�سريهم هم يف ح���ال مّتت عملية 

ت�سليم الأ�رشى، الذين ي�سّكلون بالن�سبة 

اإليه���م دروعًا ب�رشية، ه���ذه »الدروع« 

العزيزة الغالي���ة متنع اجلي�ض اللبناين 

من تو�سي���ع عمليات���ه يف اجلرود، كي 

ل يت�سب���ب لها ب���اأي اأذى، ومن اجلانب 

ال�سوري لي�ست هن���اك اأولويات ملقاتلة 

عنا�رش خمتبئة داخل مغاور يف اجلانب 

اللبن���اين، وي�ستطيع الط���ريان ال�سوري 

معاجلة حتركاتها كلما دعت احلاجة.

نحن ل�سنا اإطالقًا يف موقع الت�ساوؤم 

بالن�سب���ة لالأ�رشى، بل رمب���ا علينا اأن 

نتف���اءل بع����ض ال�س���يء، لأن ارتب���اط 

اإرهابيي  م�سريهم مب�سري اآ�رشيهم ي�سع 

»الن�رشة« و»داع�ض« ومن يوؤازرهم من 

داخل عر�سال يف ماأزق مواجهة امل�سري، 

حيث اجلي�ض ال�سوري من ورائهم واجلي�ض 

اللبناين من اأمامهم، ويبدو حتى الآن اأن 

اأم���ريكا ومن اجتمع حولها من حلفاء ل 

يحاربون »داع�ض«، ب���ل يحاربون بها، 

ويخت���ارون املواق���ع الإرهابية الواجب 

اإ�سعافه���ا واملواقع الواج���ب جتاهلها، 

وعر�سال هي حكمًا حتى الآن هي �سمن 

املواقع الواج���ب جتاهلها جداً جداً، لأن 

الإرهابي���ن واإن كان من املمنوع عليهم 

تخطي اخلط الأحمر املر�سوم لهم �رشقًا 

اأو �سم���اًل نح���و الداخل اللبن���اين، فاإن 

املطلوب منهم القيام مبماحكة املقاومة 

واإلهائها اأوًل عن دورها يف حماية قرى 

الأطراف اللبناني���ة، وثانيًا يف م�ساندة 

اجلي�ض ال�سوري مبنطقة القلمون.

نح���رتم ردود فعل اأه���ايل الأ�رشى 

يف كل م���ا ُيقدمون علي���ه، لأننا ن�سع 

اأنف�سنا افرتا�سيًا مكانهم من جهة، ولأن 

اأبن���اء املوؤ�س�سة الع�سكرية هم اأبناء كل 

لبنان من جهة اأخرى، لكن عر�سال باتت 

حممّية مذهبية وبوؤرة مماحكة �سيا�سية 

كاآخ���ر خرطو�س���ة يف وج���ه املقاومة 

م���ن قَبل من يدعمون بقاي���ا ما ُي�سمى 

البيان  وما  ال�سوري���ة«،  ب�»املعار�سة 

ال���ذي �سدر موؤخ���راً من من���زل النائب 

حممد كب���ارة يف طرابل����ض بخ�سو�ض 

م�ساأل���ة عر�سال �س���وى ت�سامن �سمني 

م���ع الإرهابي���ن، وحتذي���ر علني من 

وجود عنا�رش غري من�سبطة من اجلي�ض 

تبال���غ يف القم���ع، ول ن�ستطيع و�سف 

ه���ذا البيان �سوى اأنه حتري�سي بامتياز 

على املوؤ�س�سة الع�سكرية، ووقوف معلن 

اإىل جان���ب الإرهابي���ن وم���ن يدعمهم 

من النازح���ن ال�سورين وبع�ض اأهايل 

عر�سال اخلارجن على القانون.

م�ساأل����ة الع�سكري����ن �ستاأخذ وقتها، 

قطري����ة،  اأولوي����ة  لي�����ض  و�سعه����م  لأن 

ال�سكل����ي  اخل�س����م  الدوح����ة  مادام����ت 

ل�»داع�ض« و»الن�����رشة« بعد ان�سمامها 

اإىل »التحال����ف«، وتركي����ا اأردوغان التي 

ا�سرتط����ت الدخول يف التحال����ف ا�ستمرار 

العمل على اإ�سقاط الأ�سد، لن ت�سحي مَبن 

مياحك����ون الأ�سد على ح����دوده من جهة 

عر�س����ال، وم�سري الأ�����رشى مرتبط مب�سري 

الإرهابي����ن الذين ل����ن يتمكنوا من البقاء 

طوي����اًل يف ج����رود عر�سال ب����ال اإمدادات 

وال�ستاء على الأبواب، ويف هذه احلالة فاإن 

ال�سيناريو الذي ي�سمن �سالمة الع�سكرين 

قد يكون الأ�سعب والأطول، لكنه الأ�سمن: 

تقرير م�س����ري امل�سلح����ن والوجهة التي 

�سريحلون اإليها مقابل الإفراج عن الأ�رشى 

الع�سكرين، وعلى ه����ذا الأ�سا�ض ميكن اأن 

تلعب بع�ض الدول الإقليمية دورها لحقًا، 

وهذا ما لن يح�سل قب����ل تلّقي »داع�ض« 

و»الن�رشة« �رشب����ات موجعة يف العراق 

و�سورية، وقبل اأن ي�ستعيد اجلي�ض اللبناين 

الأمرة داخ����ل »اإمارة« عل����ي وم�سطفى 

احلج����ريي يف عر�سال، وقب����ل اأن ت�ستكن 

طرابل�����ض م����ن غوغائي����ة رهاناتها على 

اإ�سقاط الدول����ة، ويرفع اأمث����ال اأبو العبد 

كبارة يدهم عن دولة بات����ت اأ�سبه ب�»اأم 

العبد«، يف زمن تغييب الرجالت.

اأمني اأبو را�شد

اإلفراج عن األسرى 
العسكريين سيقابله تقرير 
مصير المسلحين والوجهة 

التي سيرحلون إليها 

أحــداثأحــداث2
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همسات
◄ »14 اآذار«.. واجلنود املخطوفن

يوؤكد متابعون اأن »اأ�سابع« فريق 14 اآذار لها 

دور كبري يف حترُّك اأهايل الع�سكرين املخطوفن، 

حت���ى اأنه تبن اأن �سق���ف التفاو�ض الذي يطلبه 

الإرهابي���ون اأدنى من طل���ب »الآذارين«، الذين 

�سّوقوا ورّوجوا ل�سم���ول املوقوفن واملحكومن 

يف �سجن رومية بال�سفقة.

ووفق املعلومات فاإن التفاو�ض املطروح يرّكز 

على اإطالق معتقلن عل���ى �سلة وثيقة باأحداث 

عر�سال، لك���ن يبدو اأن امل�سلح���ن مهتّمون باأن 

ي�سم���ل التفاو�ض موقوفن داخل �سورية اأكرث من 

املوقوفن داخل �سجن رومية.

◄ الإرهابيون.. واملمرات الآمنة
�أن مطال��ب خاطف��ي  ت�ؤك��د م�ص��ادر مطلع��ة 

�جلن���د �للبناني��ن ترّكز على ت�فري مم��ر�ت �آمنة 

ب��ن جرود عر�ص��ال و�لبلدة، بعد �أن تب��ّن لهم �أن 

ك��م على كل  �جلي���ش �للبن��اين ي�ص��يطر ب�ص��كل محُ

�ملمر�ت و�ملعابر.

�أن  �أك��د خ��ر�ء ع�ص��كري�ن  ويف ه��ذ� �ل�ص��دد 

�جلي�ش �للبناين قادر على ح�ص��م معركة عر�ص��ال، 

و�إنهاء �حلالة �ل�ص��اذة فيه��ا، لكّن فريقًا كبري�ً من 

�لطبق��ة �ل�صيا�ص��ية �للبناني��ة ما ي��ز�ل ي�رّص على 

�لتفاو���ش ك�صبيل وحي��د، مما ي�ف��ر للإرهابين 

جماالت للمناورة.

◄ ت�سلُّح فردي
اأفادت املعلومات اأن مناطق �سبعا والعرقوب 

وحا�سبي���ا ورا�سيا ت�سهد عملي���ات ت�سلُّح فردية 

وا�سعة تخوفًا من متدُّد »داع�ض« و«الن�رشة«.

◄ تغطية
�لتحال��ف  لغ��ار�ت  متابع��ة  م�ص��ادر  ر�أت 

�ل��دويل عل��ى »د�ع���ش«، �أن �ملظاه��ر و�الأحاديث 

�لكاريكات�ري��ة على م�صارك��ة �لطائر�ت خليجية 

يق�دها طيارون خليجي�ن بينهم �أبناء م�ص�ؤولن 

كب��ار، هدفه��ا �مت�صا���ش �أي نقمة ق��د تطلع باأن 

هذه �لغار�ت تقتل م�صلمن.

◄ تنظيم »�ستاند باي«
فجاأة اأطّل على اجلمهور العربي والإ�سالمي، مع 

بدء الغارات على »داع�ض« يف العراق و�سورية، 

ا�سم تنظيم اإرهابي جديد ه���و »خرا�سان«، وقد 

و�سفه اخلراء باأنه مول���ود خمابراتي جديد بداأ 

اإعداده للح�سور يف الوقت املنا�سب.

◄ م�سوؤولة.. بال م�سوؤولية
��م �صاحبة جملة باأي حترُّك عندما علمت  مل تقحُ

�أن �ملدي��ر �مل�ص�ؤول يف جملته��ا مّت ت�قيفه ب�صبب 

تب��ت قبل �صن����ت و�صدر �حلك��م دون �أن  مقال��ة كحُ

بلَّغ �ملدير �إياه، �لذي مّت ت�قيفه ملدة ي�مننْ �أثناء  يحُ

��صت�ص��د�ره �صج��ًل عدليًا، �إىل �أن تدّب��ر �الأ�صحاب 

�ملبلغ �ملرتّتب على �حلكم.

◄ الثاأر
دع���ا اأحد ال�سيا�سين اأ�سدق���اءه من اأ�سحاب 

الأقالم للث���اأر من مرجع رئا�س���ي �سابق، »لأنه 

تعاطى معه بحقد اأثناء ال�سنوات ال�ست التي توىل 

فيه���ا رئا�سة اجلمهورية«، ف���رّد اأحد احلا�رشين: 

»ال�رشب يف امليت حرام«.

◄ حمظوظ
ل�ح��ظ �أن م�ص���ؤواًل �صابق��ًا ب��ات ي��رتدد عل��ى 

تقريب��ًا،  �صه��ري  ب�ص��كل  �لفرن�صي��ة  �لعا�صم��ة 

م�صطحبًا مع��ه �لعائلة، ما �أث��ار بع�ش �ملهتمن 

�لذين ر�صدو� جهة م�ؤثرة تق�م با�صت�صافته ودفع 

جمي��ع �لتكالي��ف من��ذ نزوله من �لطائ��رة وحتى 

مغادرت��ه، بالرغ��م م��ن �أن و�صع��ه �مل��ايل ميكن 

الأقر�ن��ه �أن يح�ص��دوه علي��ه، خ�ص��ص��ًا �أن��ه جمع 

ثروة مل يكن يحلم بها.

لماذا لم تعارض سورية التدخل األميركي؟

من����ذ منت�سف �سه����ر اأيلول 

تقوم طائ����رات التحالف الدويل 

الإرهاب بق�س����ف مواقع  �س����د 

كل  يف  و«الن�رشة«  »داع�ض« 

م����ن �سورية والع����راق، يف ظل 

موافق����ة علنية م����ن احلكومة 

العراقية، وقبول ُم�سمر من قبل 

الدولة ال�سورية.

اإىل  وا�ستن����اداً  باملب����داأ، 

القانون الدويل، يقابل قانونية 

ال�رشبات الع�سكرية يف العراق، 

ل قانونية ال�رشبات الع�سكرية 

على الأرا�سي ال�سورية، باعتبار 

اأن الدول ال�سيدة هي من متنح 

ل  الغط����اء القان����وين لأي تدخُّ

اأما  اأرا�سيه����ا،  عل����ى  ع�سكري 

ال�رشعي����ة الت����ي يكت�سبها ذاك 

التدخل الع�سكري على ال�سعيد 

الدويل، فه����ي مُتنح له من قبل 

قرارات جمل�ض الأمن ح�رشاً.

قانوني����ة  حتلي����ل  ويف 

و�رشعية ال�رشب����ات الع�سكرية 

اجلوية على الأرا�سي ال�سورية، 

القان����وين  الغط����اء  اأن  جن����د 

لل�رشب����ات اجلوي����ة مل يك����ن 

وا�سح����ًا، واإن كان����ت الدول����ة 

ال�سوري����ة ق����د اعتم����دت مبداأ 

الر�سى«،  »ال�سك����وت عالم����ة 

واأعلنت اأنها اأُعلمت بال�رشبات 

قبل ح�سوله����ا، فالإعالم �سيء، 

واأخذ املوافق����ة امل�سبقة �سيء 

اآخر. 

ال�رشعية  اإىل  بالن�سبة  اأما 

الدولية، فال�رشبات الع�سكرية 

- بح�سب القان���ون الدويل - 

هي غ���ري �رشعي���ة، ولو مّتت 

الإ�س���ارة من قبل الأمن العام 

لالأمم املتحدة اإىل اأنها ح�سلت 

مبوج���ب الق���رار 2170، لك���ن 

القرار مل ين����ضّ على تلقائية 

الع�سك���ري يف تطبيق  اخليار 

مكافحة الإره���اب، بل ا�سرتط 

الأمن  اإىل جمل����ض  الرج���وع 

لأخذ املوافقة على هذا اخليار 

وحتديد اآلياته.

العلني  التباين  كان  وهنا، 

يف املواق����ف م����ن ال�رشب����ات 

اجلوية لطائ����رات التحالف يف 

�سوري����ة ب����ن كل م����ن دم�سق 

وحلفائه����ا الإيرانين والرو�ض، 

الرو�����ض عدم  اأعل����ن  فبينم����ا 

ل  قانوني����ة ول �رشعي����ة التدخُّ

الع�سكري، وطالبوا بالعودة اإىل 

جمل�ض الأمن، »باركت« �سورية 

ال�رشبات ول����و ب�سكل غام�ض، 

للتعاون،  ا�ستعدادها  واأعلن����ت 

ويف حتليل له����ذا التناق�ض قد 

جند ما يلي:

ال�سوري����ون  اأك�س����ب  اأوًل: 

عل����ى  اجلوي����ة  ال�رشب����ات 

»داع�ض« �سمن اأرا�سيهم نوعًا 

من الغط����اء القانوين امل�سمر، 

المريكي����ن  اأن  باإعالنه����م 

اأعلموهم بال�رشبات، ولكنهم مل 

يعلنوا موافقتهم العلنية، وهذا 

اإن دّل على �سيء فهو يدل على 

اأن الدول����ة ال�سوري����ة �ساحبة 

ال�سيادة تري����د اأن تتخل�ض من 

اأر�سها،  الإرهابي عل����ى  اخلطر 

وترّح����ب بامل�ساع����دة الدولية 

يف ذلك، لكنها يف الوقت نف�سه 

تخ�س����ى من اأن متن����ح التدخل 

غطاء  اأر�سه����ا  الع�سك����ري يف 

قانوني����ًا قد يرت����د عليها فيما 

بعد؛ فيما لو ق����ام المريكيون 

بخديعة وق�سفوا مواقع اجلي�ض 

ال�سوري.

الدول����ة  حت����اول  ثاني����ًا: 

نف�سه����ا  ُتظه����ر  اأن  ال�سوري����ة 

ملتزم����ة بالق����رارات الدولي����ة 

ح����ول الإرهاب، حتدي����داً القرار 

2170، ال����ذي مينع ال����دول من 
اأن تق����دم دعمًا، ب����اأي �سكل من 

الأ�سكال، للتنظيمات الإرهابية، 

ال�سالمية  »الدول����ة  خ�سو�سًا 

- داع�����ض« و«جبهة الن�رشة« 

الق����درة  وب�سب����ب  وغريهم����ا، 

الإعالمي����ة الفائقة القدرة، كان 

ميكن لالأمريكين وحلفائهم اأن 

ُيظهروا للراأي العام العاملي اأن 

الدول����ة ال�سورية متنع حماربة 

الإره����اب والق�س����اء عليه، ول 

متتثل للقرارات الدولية فيما لو 

رف�ض ال�سوريون توجيه �رشبات 

ل�«داع�����ض« و«الن�رشة« على 

اأر�سه����م، وكان����ت املعار�س����ة 

ال�سوري����ة �ستتحدث عن �سحة 

م����ا كانت ق����د اأعلنت����ه من اأن 

»داع�����ض هي �سنيع����ة النظام 

ال�سوري«، لذلك ل يريد الق�ساء 

عليها، بذريعة ال�سيادة.

ثالثًا: ي�سعى ال�سوريون اإىل 

تظهري مقول����ة مفادها اأن »ما 

كانت الدولة ال�سورية حتّذر منه 

وت�سعى اإليه، وما كانت تعتره 

اأولوي����ة يف موؤمت����ر جنيف، قد 

اأثبتت �سحت����ه، وها هو العامل 

اأولوية  الإرهاب  يعتر مكافحة 

على ت�سكيل احلكومة النتقالية 

يف �سورية«. 

من هن����ا، ف����اإن ال�سوريون 

يعترون اأنه ل ميكنهم التخلّي 

ع����ن حمارب����ة الإره����اب على 

اأر�سه����م، بعدم����ا اقتنع العامل 

مبنطقهم و�سحة تو�سيفهم ملا 

يجري على اأر�سهم. 

رابع����ًا: ب�سبب ع����دم الثقة 

لالأمريكين،  ت����ة  املبيَّ بالنوايا 

ولأنه����م كانوا قد اأعلنوا م�سبقًا 

اأنه����م م����ا زال����وا م�ستمري����ن 

مبحاولة اإ�سقاط الأ�سد، يبدو اأن 

تباين املواق����ف بن ال�سورين 

وحلفائهم ه����و نوع من توزيع 

والإيرانيون  فالرو�����ض  الأدوار، 

لأي  حم����ر  خطوطًا  ير�سم����ون 

����ل  التدخُّ لتو�سي����ع  حماول����ة 

الع�سكري لي�سمل مقرات الدولة 

ال�سورية وجي�سها، بينما يحاول 

التحالف  دخ����ول  ال�سوري����ون 

من  الإرهاب  الدويل ملكافح����ة 

البواب����ة اخللفي����ة، فيمّه����دون 

الطري����ق اأم����ام اأي تغي����ري يف 

املواق����ف الأمريكية، ومالقاتهم 

يف منت�س����ف الطريق يف حال 

املجموعات  عن  التخلي  قرروا 

ال�سوري����ة امل�سلحة، والعتماد 

على اجلي�ض ال�سوري يف فر�ض 

ال�ستق����رار يف �سوري����ة، وهكذا 

يكون النظام ق����د حفظ نف�سه، 

واأع����اد تظهري نف�س����ه »عامل 

ا�ستق����رار« يف املنطقة ل بديل 

عنه ملكافحة الإرهاب والق�ساء 

عليه.

د. ليلى نقوال الرحباين

تباين المواقف بين 
السوريين وحلفائهم 
الروس واإليرانيين هو 

نوع من توزيع األدوار
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األميركي والغربي والخليجي يجهدون لتحقيق »التلمود« في سورية
يف م�ؤمتر�ت ما كان ي�صمى »�أ�صدقاء 

�ص�ري���ة«، و�لت���ي كانت تق�ده���ا ناظرة 

�خلارجي���ة �لأمريكي���ة �ل�صابق���ة هيالري 

كلينت����ن، كان ثمة كثري م���ن �لكالم يف 

ه���ذه �مل�ؤمتر�ت �ل�صتعر��صية عن دعم ما 

ي�صمى »�ملعار�صة �ل�ص�رية �ملعتدلة«.

فع���اًل، وحت���ت عن��ن ه���ذه �ل��صفة 

�مل�صب�ه���ة كان���ت �ل�لي���ات �ملتح���دة 

وبائع���� �لكاز �لعربي، م���ع »�ل�صلطان« 

�لرتكي، يرّكب����ن �لتحالفات للمجم�عات 

و�لتنظيمات �لإرهابية، وميّدونها بال�صالح 

و�مل���ال، ويقيم�ن لها مع�صكر�ت �لتدريب، 

�لأمكن���ة  له���ا يف خمتل���ف  وي�ّف���رون 

و�لعنا�رص �لإجر�مي���ة لرتتكب �أ�صد �أعمال 

�لقت���ل فظاعة، ولتق����م باأعمال �لتخريب 

و�لتدمري و�لنهب و�ل�رصقة.

�أفرج���ت �ل�صع�دي���ة ع���ن  وعلي���ه، 

�ل�صجناء �خلطريي���ن �ملحك�مني بالإعد�م 

باملق�صل���ة، ود�ر �لقطري�ن يف �لباك�صتان 

و�فغان�صت���ان و�لق�قاز يجّن���دون مببالغ 

خيالية �ملجرم���ني ليمار�ص�� �لفظائع يف 

�لأوروبي�ن عي�نهم  �لأم�يني، وغ�ّض  بالد 

و�أقفل����� �آذ�نهم عن عملي���ات �حل�صد يف 

ع���صمهم ومدنهم ل�»�جلهاد« يف �ص�رية 

و�لع���ر�ق، فجاء �إىل منطقتن���ا كل حر��ض 

�لنكاح«،  و»جماه���د�ت  �لليلية،  �لبار�ت 

وكان بينهم �ملئ���ات من عنا�رص �مل��صاد 

و�ملخاب���ر�ت �لغربية و�خلرب�ء، �لذين كان 

من �صمن �أدو�رهم �رصقة ونهب �ملكن�ز�ت 

�لتاريخي���ة �لت���ي تزخر بها ب���الد �ل�صام 

و�لر�فدين.

�لأمريكي����ن و�لغ���رب ومعهم بائع� 

�ل���كاز �لعرب���ي ��صتح����رصو� �إىل �ص�رية 

و�لع���ر�ق - كم���ا يف ليبيا وكم���ا كان�� 

كل   - م����رص  يف  وماز�ل�����  يري���دون 

تاريخ �لغ���رب �لدم����ي و�لفظيع، وف�قه 

��صتح�رصو� تاريخنا �لدم�ي.. تذّكرو� كيف 

تناول �أب� �لعبا����ض �ل�صفاح طعامه ف�ق 

جث���ث ما تبّقى من �أمر�ء بني �أمية، وكيف 

ُنب�صت �لقب����ر، و��صتح�رصو� ما فعل يزيد 

باحل�ص���ني؛ �بن بنت ر�ص�ل �هلل و�أهل بيته، 

ع �إربًا  ومل ين�ص�� �أي�ص���ًا �أن �بن �ملقفع ُقطِّ

�إربًا وه� حّي، وكانت كل قطعة منه ُترمى 

يف �لتن�ر.

�لأمريكي و�لأوروبي ل يختلفان بتاتًا؛ 

�لأمريكي�ن - وهم من �أوروبا �أ�صاًل - �أبادو� 

�صع�ب ق���ارة ما ور�ء �ملحيط���ات �لذين 

كان�� ي�صم�نهم �لهن�د �حلمر، و�لأوروبي�ن 

هم من �أ�صع���ل �حلربني �لعامليتني �لأوىل 

و�لثاني���ة، وفيها مّت فناء ما يزيد عن مئة 

ملي����ن ب����رصي، دون �أن نن�ص���ى على مرّ 

�لتاريخ حروبهم �لدم�ية فيما بينهم.

وخ�ص��ص���ًا  �لأوروبي����ن،  ه����ؤلء 

�لربيطاني����ن منهم، ث���م �لأمريكي�ن من 

بعد �حل���رب �لعاملية  بعدهم، وحتدي���د�ً 

وحكام���ًا  ُدوًل  لن���ا  �صنع�����  �لثاني���ة، 

�فرت��صيني، جعل�ه���ا متخلفة م�صتهلكة، 

ومنع�نا م���ن �أن نك�ن بع�ص���ًا قلياًل من 

�لياب���ان �لتي هزمتها �أم���ريكا يف �حلرب 

�لعاملية �لثانية بقنبلتني ذريتني، وحتى 

بع�صًا من �صنغاف�رة؛ �لدولة �لتي ُتده�ض 

بتقدمها �لقت�ص���ادي و�ل�صناعي، دون �أن 

ن�صري �إىل ك�ريا �جلن�بية، وحتى �إىل ك�ريا 

لكنها  ة،  و�ملحا����رصرَ �ملنهكة  �ل�صمالي���ة 

تخيف �لإمرب�ط�رية �لأمريكية ب�ص��ريخها 

�لذرية �لعابرة للمحيطات.

ي���ا لله�ل.. بل ي���ا للمهزل���ة، بار�ك 

�أوباما يعرتف بعظمة ل�صانه ب�ص�ء تقدير 

�ملخابر�ت �لأمريكية لق�ة »د�ع�ض«!

من ي�صدق هذ� �لكالم؟

مدي���ر خماب���ر�ت �ل�صي���د �لأ�ص�د يف 

�لبيت �لأبي����ض �ل�صابق؛ د�يفيد برت�ي��ض، 

كان بالتفاق مع قطر و�ل�صع�دية وتركيا 

ي�زع�ن �لأدو�ر.

و�ل�ثائق  و�ل�قائع  �لعرت�فات  كثرية 

�لت���ي ت�ؤك���د �أن �لدوحة قّدم���ت �لرعاية 

هامة  وعنا�رص  ل�»�لقاع���دة«،  �لكامل���ة 

منها عملت وتعم���ل يف �حلر�ض �لأمريي، 

�أكاذي���ب  �إىل  ن�ص���ري  �أن  هن���ا  ويكف���ي 

»�جلزي���رة« وفربكاته���ا، ودورها ل�صالح 

�لإره���اب �لتكفريي، وكيف عملت وح�صدت 

و�صّغلت »�لإخ��ن �مل�صلمني« يف عمليات 

�لتعبئة و�حل�ص���د، و�لتي تتج�صد باأو�صح 

�ص�ره���ا ب���دور تركي���ا و�صلطانها رجب 

طي���ب �أردوغان، �لذي متّكن من �جلمع بني 

»جبهة �لن�رصة« �أوًل، ثم »د�ع�ض« ثانيًا، 

و»�لإخ��ن«.

�أمريكي، وبنمط  هكذ� ب�»قدرة قادر« 

�لثعل���ب �لربيطاين �ل���ذي يعرف منطقتنا 

جيد�ً، وبتم�يل م���ن بائعي �لكاز �لعربي، 

وباجن���ر�ر �أتباعهم �ل�صغ���ار و�لكبار من 

�لأردن �إىل لبن���ان وم���ا فيه من خميمات، 

�إىل تركيا �لت���ي وّفرت كل �أ�صكال �لتدريب 

و�لدعم و�لتغطية.. ود�ئم���ًا د�ئمًا يف �أول 

�ل�ص���ف �لكي���ان �ل�صهي�ين كان���ت �صباك 

تدمري بالد �ل�صام حتاك.

رمبا كان �رصوريًا هنا �أن ن�صري �إىل �أنه 

يف �لقرن �لتا�صع ع�رص هجم عبد �لرحمن 

�آل �صع�د على �مل�صجد �لنب�ي، و�رصق من 

�حلجرة �لنب�ية �ل�رصيف���ة نفائ�ض نادرة، 

ومل ت�صتط���ع �ل�صلطن���ة �لعثمانية ي�مها 

تاأديبه، فت����ىل حممد علي با�صا �مل�رصي 

�ملهمة.

ماذ� بعد؟

�لدول �لفرت��صية يف �خلليج، بدء�ً من 

�ل�صع�دية و�نتهاء بالبحرين، مرور�ً طبعًا 

بقطر، ل نظن �نها مثال يف �ل�ص�رى حتى 

ل نق�ل �لدميقر�طية... فهل متتعتم مب�صاهد 

�لطياري���ن �خلليجيني يق�صف�ن »د�ع�ض« 

يف �لرقة و�مل��صل؟

تبًا له���ذ� �لك���ذب، �لأ�صاطيل �جل�ية 

�لأمريكة �صّنت مئ���ات �آلف �لغار�ت على 

»طالبان« يف �أفغان�صتان.. لكن هل ق�صت 

عليها؟

ثم���ة حقيق���ة و�ح���دة؛ �أن �لهدف ه� 

حتقيق �لتلم����د لي����ض �إل، �لتلم�د �لذي 

يتحدث عن خر�ب دم�ص���ق.. ودمار م�رص.. 

لكن ثمة �إر�دة ما ز�لت حية يف هذه �لأمة، 

لأن »هلل رجاًل �إذ� �أرو�دو� �أر�د«.

�أحمد زين �لدين
�أكر�د �سوريون توّجهو� �إىل �حلدود �لرتكية هربًا من �إرهاب »د�ع�ش «                                                             )�أ.ف.ب.(

�أ�صح���ت طر�بل�ض على و�صك �لدخ����ل عمليًا يف 

د�ئرة �ل����رص�ع �لد�ئر مع �ملجم�ع���ات �لتكفريية يف 

لبنان و�ملنطقة، وبالتايل ف���اإن تفجري �ل��صع �لأمني 

يف �لفيح���اء ل يتطلب �ص�ى �صدور �أمر عمليات بذلك، 

ل �أكرث، بر�أي مرجع �صيا�صي و��صع �لطالع.

ويع���زو �ملرجع �صبب ترّدي �لأح�����ل �لأمنية يف 

�ل�صمال �إىل وج�د خاليا م�صلحة نائمة فيها، وتغلغل 

عنا�رص مت�ص���ددة من جن�صيات غري لبنانية، خ�ص��صًا 

من �لتابعيتنينْ �لفل�صطينية و�ل�ص�رية، حتديد�ً يف »باب 

�لتبان���ة« و»�لبد�وي - �ملنك�بني«، كذلك حتظى هذه 

�ملجم�عات بامل��رد �لب�رصية و�لتجهيز�ت �لل�ج�صتية 

�لالزمة للتحرُّك ع�صكريًا، وه���ي على �أهبة �ل�صتعد�د 

لذل���ك، �إذ� دع���ت �حلاج���ة، خ�ص��صًا يف ح���ال جتدُّد 

�ملعارك ب���ني �جلي�ض �للبناين و�ملجم�عات �لتكفريية 

�مل�صلح���ة يف �صل�صلة �جلبال �ل�رصقية، ملحاولة �إرباك 

�جلي�ض، وتخفيف �ل�صغط عن هذه �ملجم�عات. 

ول يخف���ي �ملرجع حقيقة وج����د بيئة حا�صنة 

للتكفريي���ني يف بع����ض �ملناطق �ل�صمالي���ة، �أعطتهم 

هام�صًا و��صعًا لالنت�صار و�لت�صلح، ل�صيما يف �ملنطقتني 

�ملذك�رتني �آنفًا، ما دفع �أحد قيادي »تيار �مل�صتقبل« 

�إىل �لإق���ر�ر باأن هناك مربع���ًا �أمنيًا يف �ملدينة �أ�صبح 

�لآن مكتم���اًل د�خل منطقة باب �لتبان���ة، وه� بقيادة 

�صخ�صني مرتبطنينْ مبنطق �لتطرّف �لقائم يف �ملنطقة، 

يق�صد �صادي �مل�ل�ي و�أ�صامة من�ص�ر.

وتعقيبًا عل���ى كالم »�لقيادي«، ي�ؤكد �ملرجع �أن 

�ل�صخ�ص���ني �ملذك�رين هما مبنزل���ة و�جهة للم�رصوع 

�إد�رة  �أن  كا�صف���ًا  �أك���رث،  ل  �لفيح���اء  �لتكف���ريي يف 

�ملجم�عات �لتابعة لهذ� �مل�رصوع هي يف عهدة »�أمري 

جبهة �لن�رصة« يف �لقلم�ن؛ �أب� مالك �لتلي.

ويلف���ت �ملرج���ع �إىل �أن �صبب تغل���ل »�لن�رصة« 

يف عا�صم���ة �ل�صمال دون �ص��ها ه� خربة »�لن�رصة« 

يف تنظيم �خلاليا �لإرهابي���ة يف �ملدن، وتف�ُّقها على 

»د�ع����ض«، �لتي تتق���ن �لقتال يف �لهجم���ات �لربية، 

ح�صب ر�أيه. 

فًا  ويف �صياق مت�صل، ي�صري �ملرجع �إىل �أن ثمة تخ�ُّ

ل���دى »�مل�صتقبل« من تنامي »ظاه���رة �لتكفري« يف 

ني، بعدما �صارت �صاحبة حيثية ل ميكن  �ل�ص���ارع �ل�صُّ

�ل�صتهان���ة بها مطلقًا، وه���ي يف طريقها حلجز مكان 

خا�ض له���ا يف �ل�صاحة �للبنانية، ومل تعد حتتاج �إىل 

رعاية »�لتيار �لأزرق«، �ل���ذي كان بدوره ي�صتخدمها 

فز�ع���ة خل�ص�مه عرب �لق����ل لهم: »�لبدي���ل عنا هم 

�لتكفريي�ن« من جهة، ولإظهار »�عتد�له« مقارنًة مع 

»�لنهج �لتكفريي« من جهة �أخرى.

ول�صك �أن �ن�صمام �ل�صع�دية �إىل �حللف �لذي تق�ده 

�ل�لي���ات �ملتحدة ل�»حماربة �لإره���اب«، �إ�صافة �إىل 

مهاجمة �لرئي�ض �صع���د �حلريري ل�»�لئتالف �ل�ص�ري 

�ملعار����ض« �أ�صهما يف �ت�صاع �له�ة بني »�مل�صتقبل« 

و»�لتكفريي���ني«، بدليل �لت�صدُّع���ات �لتي ظهرت يف 

»كتلة �مل�صتقبل« �لنيابية هناك، ل �صيما بعد خروج 

�ثنني م���ن �أع�صائها �ملعروف���ني مب��قفهما �ملت�صددة، 

وهما �لنائبان خالد �ل�صاهر ومعني �ملرعبي.

وما يثري �لربية �أي�صًا، ظه�ر ب�صائر �إعالن »�إمارة 

وهابية« يف مناطق نف����ذ »�لتكفريني« يف عا�صمة 

�ل�صمال، م���ن خالل �إعالن �صع���اري »�لأمر باملعروف 

و�لنهي عن �ملنكر«، و»م�صاندة �مل�صت�صعفني«، على 

غ���ر�ر ما فعل تنظيم »فتح �ل�صالم« خالل وج�ده يف 

خميم نهر �لبارد.

يف �ملح�صل���ة، باتت طر�بل�ض على �صفري �لهاوية، 

وق���د ت�صل �إىل قعره���ا يف وقت و�صي���ك، �إذ� مل تبادر 

�ل�صلط���ات �ملخت�ص���ة �إىل تفكيك �خلالي���ا �لإرهابية 

�ملنت�رصة يف �ملدينة، ل�صيما يف �لبد�وي و�لتبانة، قبل 

�إعالنهما »�إمارة وّهابية«.

ح�صان �حل�صن

طرابلس نحو االنضمام إلى »والية أبو مالك«

األميركيون والغرب 
استحضروا إلى سورية كل 

تاريخهم وتجاربهم الدموية
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»�لتحال���ف«  �رصب���ات   •
تخريبية

ر�أى خ���رب�ء ع�صكري����ن �أن عمليات 

�لق�ص���ف �لت���ي تق����م به���ا �لق��ت 

مل��قع  له���ا  و�حلليف���ة  �لأمريكي���ة 

فارغة ل�«تنظيم د�ع�ض« يف مناطق 

خمتلفة م���ن �ص�رية، �صاهد �آخر على 

حقيق���ة �لن��يا �لأمريكي���ة؛ فن�عية 

����ض لها عنا�رص 
ّ
�لتي تعر �ل�رصبات 

تنظي���م »د�ع�ض« يف �ص�رية تختلف 

كث���ري�ً ع���ن ن�عية ودق���ة �ل�رصبات 

�لت���ي وقع���ت عندما دف���ع �حلما�ض 

تنظيم د�ع����ض �إىل �لقرت�ب من �أ�ص��ر 

كرد�صتان �لعر�ق.

و�أّكد �خلرب�ء �أن عمليات �لق�صف �لتي 

تق�م به���ا �لق��ت �لأمريكية وطائر�ت 

من �ص���الح �جل���� م���ن دول عربية، 

ه���ي عملي���ات تدمريي���ة وتخريبية 

�أكرث منها عملي���ات ��صتهد�ف دقيقة 

مل��ق���ع »د�ع����ض«، حي���ث �صملت 

تخريبًا  �لأخ���رية  �لق�صف  عملي���ات 

للبنى �لتحتية، كم���ا حدث للمر�فق 

�لعامة، وب�صكل خا�ض تلك �ملرتبطة 

بالت�صالت يف منطقة �لرقة، وكذلك 

عملية �لق�صف �لتي ��صتهدفت �مل��قع 

�لأر��صي  و�ملن�ص���اآت �لنفطية عل���ى 

�ل�ص�ري���ة، �لت���ي ترتك دم���ار�ً هائاًل 

يجعل هذه �ملن�صاآت و�مل�صايف تخرج 

عن �خلدمة ل�صن��ت عديدة مقبلة.

ري �إىل �ص�رية ل برَ • ت�غُّ
ك�صف م�صدر ع�صكري »�إ�رص�ئيلي« �أن 

�حللقة �ملرتقب���ة �جلديدة من �حلرب 

عل���ى »د�ع�ض« �صتك����ن على �صكل 

بيان تتبع���ه خط�����ت عملية على 

�لأر����ض يف �ص�رية و�لع���ر�ق. وقال 

�إن �لقائم���ني على �لتحالف  �مل�صدر 

ملحاربة »د�ع����ض« �صيخرج�ن بعد 

�أ�صابي���ع قليلة ببيان ي�ؤكدون فيه �أن 

�ل�رصبات �جل�ية �ص���د »د�ع�ض« قد 

��صتنفذت، وبالتايل ل بد من ��صتخد�م 

�لق�����ت �لربي���ة �صد »د�ع����ض«، ما 

يعني �إر�صال ق��ت ووحد�ت ع�صكرية 

من بع����ض �لدول يف �ملنطقة - ومن 

بينها ق�����ت »�إ�رص�ئيلية« - باجتاه 

و�لعر�قية، مهمتها  �ل�ص�رية  �لأر��صي 

د�خل  �مل�صلح���ة  �ملجم�ع���ات  دعم 

�ص�رية.

�أن هناك ��صتعد�د�ت  و�أ�صاف �مل�صدر 

كبرية لتنفيذ هذ� �ملخطط، فال�صاحة 

�لأردنية، وب�صكل خا�ض منطقة �حلدود 

�ل�صع�دية - �لأردني���ة، تتمركز فيها 

وحد�ت ع�صكرية م���ن بع�ض جي��ض 

باجّتاه  �صخه���ا  بانتظار  �ملنطق���ة، 

�ملرحلة  وه���ي  �ل�ص�رية،  �لأر��ص���ي 

�لثانية و�لأهم من حملة �حلرب على 

»د�ع�ض«.

د • تعهُّ
�رصّب���ت دو�ئر دبل�ما�صي���ة تركية �أن 

�أنقرة تعّه���دت ل�»�إ�رص�ئيل« �أنه يف 

حال جنحت مهام �لتحالف يف ت�جيه 

�رصبة قا�صية للنظام �ل�ص�ري، فاإنها 

وبالتن�صيق و�لتفاق مع قطر �صتفر�ض 

ح���اًل عل���ى �لفل�صطيني���ني ي�صم���ن 

»�لإ�رص�ئيلية«،   - �لأمنية  �له��ج�ض 

ومب��فقة »حركة حما�ض« على ذلك.

من هنا   وهناك
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عل���ى وق���ع �رصب���ات �أم���ريكا 

وحلفائها �ص���د م��قع »د�ع�ض« يف 

ق���ة بعالمات  ُمرفرَ �ص�ري���ة و�لعر�ق، 

تة  �لن��يا �ملبيَّ ��صتفهام كربى حيال 

ل���صنط���ن خلف تلك �حلرب �ملكلفة، 

ك�صفت تقارير �أمني���ة �أملانية �أن تل 

�أبيب ب�صدد �صّن عدو�ن »ه� �لأخطر« 

�صد حزب �هلل يف لبنان، وهي �أجنزت 

بعمليات  دعمته���ا  ع�صكري���ة  خطة 

جتني���د لفت���ة يف �لف���رتة �لأخرية، 

�صمل���ت �لع����رص�ت م���ن �لعمالء يف 

بالتز�من  و�لعرق����ب،  �صبعا  مناطق 

م���ع تن�صيط »خالي���ا د�ع�صية« يف 

خميم���ي �صاتي���ال وب���رج �لرب�جنة، 

ق��مها �ملئات م���ن �مل�صلَّحني �لذين 

ت�صلل����� �إىل لبنان و�ص���ط �لنازحني 

�لفل�صطيني���ني من خمي���م �لريم�ك، 

قالت �لتقارير �إنه���م بانتظار �ل�ص�ء 

�لأخ�رص لفتع���ال تفجري خطري �صد 

ح���زب �هلل يف �ل�صاحي���ة �جلن�بية، 

يف  تفج���ريي«  »ح���ر�ك  مب��كب���ة 

عر�صال وطر�بل�ض، ت�صل تد�عياته �إىل 

قلب �لعا�صمة بريوت.

ويف وقت �أ�صارت حمطة »�إن دي 

�إر« �لأملانية - نقاًل عن وثيقة �أمنية 

- �إىل �أن »�إ�رص�ئيل« جبهة �لقنيطرة 

لتك����ن بدي���اًل عن �صق����ط �لقلم�ن 

»معقل ح���زب �هلل«، ح�صب و�صفها، 

نظر�ً �إىل م�قعها �ل�صرت�تيجي �ملمتد 

حدوديًا مع لبن���ان، كمقدمة حلربها 

ع���ة �ص���د �حل���زب يف �جلن�ب  �مُلزمرَ

»�إ�رص�ئيل«  �صت�صمح  �للبناين، حيث 

للم�صلحني �لذين �صاعدتهم ل�ج�صتيًا 

و��صتخباري���ًا بال�صيطرة على �ملعرب 

�حلدودي ومناطق �أخرى يف �لقنيطرة، 

و�لت�صل���ل باجتاه ق���رى يف �جلن�ب، 

مب����ؤ�زرة خالي���ا �إرهابي���ة �صّكله���ا 

�مل��ص���اد يف بلد�ت �صبعا و�لعرق�ب 

ور��صي���ا، يتم تاأم���ني عنا�رصها عرب 

مع���ربي بيت جن و�لغج���ر، وك�صفت 

�صحيفة »�لتامي���ز« �لربيطانية عن 

�أدل���ة �أمنية ت�ؤكد �ق���رت�ب �صن حرب 

و�صفته���ا ب�»�لعنيف���ة ج���د�ً« �صد 

حزب �هلل يف جن�ب لبنان، بالتز�من 

م���ع ما �أ�ص���ار �إليه م�ق���ع »دبكا«، 

�أن »�إ�رص�ئيل« ل���ن تفّ�ت  ومف���اده 

فر�ص���ة »�لنق�صا����ض« على �حلزب 

يف هذ� �لت�قي���ت »�ملنا�صب«، نظر�ً 

�إىل �ن�صع���ال �لع���امل باحلرب على 

»د�ع����ض«، و�ل�صغ����ط �لتكفريي���ة 

�لهائلة �لت���ي يتعرّ�ض لها يف لبنان 

و�ص�رية. و�إذ لف���ت �إىل �أن �مل��جهة 

�ملقبل���ة �صتك����ن �صعب���ة يف ظ���ل 

�لرت�صانة �ل�صاروخي���ة �لتي �أن�صاأها 

يف �ل�صن�����ت �لت���ي �أعقب���ت حرب 

مت����ز 2006، �أكد �مل�ق���ع �لعربي �أن 
�جلبه���ة �ل�صمالي���ة بات���ت معرَّ�صة 

لالنفج���ار يف �أي حلظ���ة، معترب�ً �أن 

ه���ذه �مل��جهة بات���ت و�صيكة، فيما 

ك�ص���ف م�قع »معاري���ف« نقاًل عن 

»د�ن ج�لدف����ض«؛ قائد كتيبة م�صاة 

�أن  »�لإ�رص�ئيل���ي«،  �جلي����ض  يف 

»�إ�رص�ئيل« باتت جاهزة - بعيد�ً عن 

�ل�ص��صاء �لإعالمي - للحرب �ملقبلة 

مع حزب �هلل.

�إل �أن �ندفاعة ت���ل �أبيب لتمرير 

ع���دو�ن �صد ح���زب �هلل على هام�ض 

وحلفائه���ا  �لأمريكي���ة  �ل�رصب���ات 

�ص���د »د�ع����ض« يف ه���ذ� �لت�قيت، 

�أمريكي و�صلت  خرقها تقرير ����رصي 

معل�ماته �إىل �أح���د �لأجهزة �لأمنية 

تاأكيد  - وفق  »�لإ�رص�ئيلية« م�ؤخر�ً 

�صف���ري دولة �إقليمي���ة يف م��صك� - 

حم���ل حتذير�ت للقي���ادة �لع�صكرية 

»�لإ�رص�ئيلي���ة« من مغّب���ة فتح �أي 

م��جه���ة مع ح���زب �هلل غري ماأم�نة 

�لع��قب، لأنه���ا �صتك�ن كارثية على 

»�إ�رص�ئيل«. وينقل �لتقرير عن مدير 

مكتب �لتحقيقات �لأمريكي »جيم�ض 

ك�م���ي«، ده�صته �إز�ء ح�ص�ل �حلزب 

عل���ى تقنية �صعت �أم���ريكا لل��ص�ل 

�إليها من���ذ 13 عامًا، ف�«�حلزب �رصع 

با�صتخد�م طائر�ت هج�مية من دون 

طي���ار ك�صفتها �ملجري���ات �مليد�نية 

م�ؤخر�ً يف عر�صال �للبنانية وجرودها، 

عرب تنفيذه عملي���ة ع�صكرية ن�عية 

بنجاح تام �صد م��قع لد�ع�ض د�خل 

�أم���ام قدرة منظمة  �لبلدة«، مت�قفًا 

مقاتلة - ولي����ض دولة - بال��ص�ل 

�إىل تلك �لتقنية، لتك�ن مب�صاف ثالث 

دول �إقليمي���ة ت�صتخ���دم طائر�ت بال 

طي���ار مبهمات قتالي���ة، وهي �أمريكا 

�أن  �إل  و»�إ�رص�ئي���ل«..  وبريطاني���ا 

�أخطر ما ت�صمنه �لتقرير، �إ�صارته �إىل 

�حتمال جتاوز مقاتلي حزب �هلل هذه 

�ملرة - يف ح���ال �ندلع �أي م��جهة 

�مل�صت�طنات  حدود  »�إ�رص�ئيل«،  مع 

�لد�خل  عم���ق  باجت���اه  �حلدودي���ة 

»�لإ�رص�ئيل���ي«، وحتدي���د�ً تل �أبيب، 

وذلك بناء على معطيات ��صتخبارية 

�أمريكية.

وبانتظار ج���الء غبار �ل�رصبات 

�لأمريكي���ة وملحقاتها على �لأر��صي 

على  وتد�عياتها  و�لعر�قّية  �ل�ص�رية 

�ملنطق���ة باأ�رصها، تبق���ى �حتمالت 

�مل��جه���ة بني »�إ�رص�ئي���ل« وحزب 

م�رص�عيه���ا،  عل���ى  مفت�ح���ة  �هلل 

�مليد�نّية  �مل�صتجّد�ت  بعد  خ�ص��صًا 

يف �لقنيط���رة، مرت�فقة مع معل�مات 

»ديفين�ض  م�ؤخر� جملّ���ة  ك�صفته���ا 

ني����ز« �لأمريكية، ت�ص���ري �إىل �تفاق 

ع�صكري �رصّي بني و��صنطن وتل �أبيب 

ي�صمح با�صتخد�م »من�ّصق« لأ�صلحة 

�جل���� »�لإ�رص�ئيلية« و�لأمريكية يف 

�صم���اء �ص�رية يف �لف���رتة �لالحقة، 

�أ�صباب���ه ��صتهد�ف  �أه���م  قد يك����ن 

م��ق���ع حزب �هلل، يف ظ���ل تاأكيد�ت 

�أمنية �إقليمية عل���ى و�صع �للم�صات 

�لأخ���رية على قر�ر ن����رص 15000 من 

جن�د �لق��ت �خلا�صة �لأمريكية على 

�حل���دود �لأردنية م���ع �ص�رية، ربطًا 

ب�»حرب برّي���ة« قد تخرق جمريات 

�لأ�صابي���ع  يف  �لإقليم���ي  �مل�صه���د 

�ملقبلة،، خ�ص��صًا يف �ص�رية. 

ماجدة �حلاج

مدير مكتب التحقيقات 
األميركي: حزب اهلل حصل 

على تقنيات عسكرية 
سعت أميركا للوصول 

إليها منذ 13 عامًا

�تفاق بني و��سنطن وتل �أبيب على ��ستخد�م �سماء �سورية ال�ستهد�ف مو�قع حزب �هلل                                                                                      )�أ.ف.ب.(
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آخر طبعة 
في تفاهمات 

»حماس« و»فتح«
ال�ساح���ة  اأن  الوا�س���ح  م���ن 

الفل�سطيني���ة بات حمكوم عليها، 

ومع كل حدث، اأنه���ا بحاجة اإىل 

اتف���اق اأو تفاهم يوؤكد على ما مّت 

امل�ساحلة،  ب�س���اأن  عليه  االتفاق 

الت���ي �سه���دت اأوىل ف�سولها يف 

اتفاق مكة يف �سب���اط من العام 

ت ال�سبح���ة. مكام���ن 
ّ
2007 وك���ر

يف  حم�س���ورة  لي�س���ت  اخلل���ل 

التفاهمات،  اأو  االتفاقات  ن�سو�ص 

بل تتعداها اإىل عدم توفر النوايا 

واالإرادة ال�سيا�سي���ة عن���د كل من 

وروؤيتهما  و»فت���ح«،  »حما�ص« 

وح�ساباتهما. 

وحتى ال يقال اإن باقي الف�سائل 

واالآخرين »ال يعجبهم العجب..«، 

مبعنى اإذا اختلفنا اأو توافقنا االأمر 

�سي����ان عندهم، يهّمن����ا التاأكيد اأن 

احلقيقة غري ذلك، فاأي جهد اأو عمل 

اإنهاء االنق�سام، ويحفظ  اإىل  يوؤدي 

لل�ساحة الفل�سطينية وحدتها، ومن 

ثم منعتها، ويوؤّمن حقوق ال�سعب 

الفل�سطين����ي م����ن دون التفري����ط 

ب  بثوابت����ه الوطنية، هو جهد مرحَّ

به، رغ����م اأن الطرفني قد زرعوا يف 

ال�س����ك يف قدرتهم على  داخلن����ا 

اأال يك����رروا ال�سج����ال بينهما، لكن 

م����ن حقنا، ومن موق����ع امل�سلحة 

التفاهمات  اإن  الق����ول:  الوطني����ة، 

الت����ي اتفق عليها يف القاهرة قبل 

اأيام، والعناوين التي ت�سمنتها يف 

اأغلبها، ق����د مت االتفاق حولها يف 

التفاهمات ال�سابقة، اإالّ اأن جديدها 

ه����و مل����ف »املوظف����ني وجلن����ة 

املتابع����ة«، وه����و �سب����ب احلرب 

ال�سيا�سية واالإعالمية التي خي�ست 

بني ط����ريف االنق�سام والتفاهمات، 

اأما بقية العناوين فهي لذّر الرمال 

وقبلهم  الفل�سطينيني،  عي����ون  يف 

الف�سائل الغائبة عن امل�ساركة يف 

�سوغ هذه التفاهم����ات منذ �سبع 

�سنوات، ودورها الذي اقت�رص على 

الرتحيب واملباركة.

حت���ى اأن عن���وان »التح���رك 

ال�سيا�سي« الذي ورد يف التفاهم، 

ج���اء ليجدد للمنظم���ة ورئي�سها 

التفوي�ص  التنفيذي���ة  وجلنته���ا 

مبتابع���ة اجله���ود والتح���ركات 

ال�سيا�سية، واإن يف حدود العناوين 

د عليها يف ن����ص التفاهم،  املوؤكَّ

كاملة  م�ستقل���ة  دول���ة  و�سقفها 

االأرا�سي  ال�سي���ادة على جمي���ع 

الفل�سطيني���ة املحتلة عام 1967، 

وعا�سمته���ا القد����ص، بحيث اأتى 

احلديث عن جلنة تفعيل وتطوير 

منظمة التحرير، اأي االإطار القيادي 

املوؤق���ت، وكاأنها ح���رف جمرور 

باإذن رئي�ص املنظمة اأن يفرج عن 

بعد  والقاهرة  لالجتماع،  دعوتها 

اليوم اأ�سبحت متاحة. 
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تقرير أوضاع الفلسطينيين في مجلس حقوق اإلنسان:
جولة جديدة من المطالب برسم المعنيين

اأطل���ق عدد من جمعي���ات املجتمع 

املدين العامل���ة يف الو�سط الفل�سطيني 

�سل�سلة م���ن االجتماع���ات التح�سريية 

الإجن���از الق�س���م اخلا����ص بالالجئ���ني 

الفل�سطينيني يف التقرير الدوري ال�سامل 

للبنان واأو�ساع حق���وق االإن�سان 2015، 

وذل���ك مب�سارك���ة عدد م���ن املوؤ�س�سات. 

ويت�سمن الق�سم اخلا�ص بحقوق الالجئني 

الفل�سطينيني يف لبنان عدداً من احلقوق 

التي مل يجِر عليه���ا اأي تغيري ُيذكر منذ 

العام 2010.

ويو�سي التقرير يف مو�سوع العمل، 

القانوين اخلا�ص بحق  التعديل  بتطبيق 

العم���ل وال�سمان بتاري���خ 17 اآب 2010 

واإعفاء  التطبيقي���ة،  املرا�سيم  باإ�س���دار 

ل���ني  امل�سجَّ الفل�سطيني���ني  الالجئ���ني 

ر�سمي���ًا يف وزارة الداخلي���ة من �رصورة 

احل�سول عل���ى رخ�ص عمل م���ن وزارة 

العم���ل، باالإ�ساف���ة اإىل ال�سماح للعمال 

قانون  م���ن  باال�ستفادة  الفل�سطيني���ني 

العمل عل���ى قدم امل�س���اواة مع العمال 

اال�ستفادة من  اللبنانيني، ويت�سمن ذلك 

كاماًل،  االجتماع���ي  ال�سم���ان  تقدميات 

لقاء دفع الر�سوم املتوجبة كاماًل اأي�سًا، 

واإ�س���دار تعديل قانوين ي�سمح للمهنيني 

الفل�سطينني مبمار�سة عملهم، واالن�سمام 

لة بقانون،  اإىل النقابات املهني���ة امل�سكَّ

واإعفائهم من �رصط املعاملة باملثل.

يف التمل���ك، التو�سي���ة ترتكز على 

اإلغ���اء الفقرة الثانية م���ن املادة االأوىل 

من القان���ون رق���م 296/2001 املتعلقة 

باكت�س���اب غ���ري اللبناني���ني احلق���وق 

العيني���ة العقارية يف لبنان، مبا ي�سمح 

جم���دداً للفل�سطيني بالتمل���ك العقاري؛ 

اأ�سوة بالرعايا العرب االآخرين يف لبنان، 

واإىل اأن يتم ذلك، وقف التطبيق التع�سفي 

للقان���ون 296/2001 عين���ه، الذي مينع 

الفل�سطين���ي من ت�سجي���ل عقود امللكية 

ال�سابقة ل�س���دور القان���ون، كما مينعه 

من ت�سجيل امللكي���ة العقارية املنقولة 

ع���راالإرث، وكذل���ك وق���ف التمييز �سد 

الفل�سطين���ي بناء على اأ�سل���ه الوطني، 

حيث ُيح���رم الفل�سطيني الذي ميتلك اأي 

جن�سية اأجنبية اأخ���رى من حق امللكية 

العقارية ب�سبب هذا االأ�سل. 

االأوراق  فاق���دي  اإىل  وبالن�سب���ة 

الثبوتي���ة، اإيج���اد حّل كام���ل مل�سكلة 

وثائ���ق هوية الالجئ���ني الفل�سطينيني، 

وتعديل االأحكام الت�رصيعية وال�سيا�سات 

التي لها عواق���ب متييزية على ال�سكان 

الفل�سطيني���ني باملقارن���ة بغريهم من 

غرياملواطن���ني، والتو�سي���ة للحكوم���ة 

اللبناني���ة تق�س���ي باتخاذ ق���رار مينح 

اأوراق���ًا ثبوتية لالجئ���ني الفل�سطينيني 

فاق���دي ل���الأوراق الثبوتي���ة، وذلك عر 

اإجراء م�ست���دام ال يقبل االإلغاء، وميكنه 

�سون كرامة هذه الفئة من الفل�سطينيني 

وحقه���ا يف ال�سخ�سي���ة القانونية، كما 

امل�ساواة مع الالجئني الفل�سطينيني من 

حَملة الوثائق الثبوتية.

اأما نهر البارد، فالتو�سية الرئي�سية 

ه���ي باتخاذ كاف���ة التداب���ري لت�رصيع 

اإعادة اإعم���ار خميم نهر البارد وت�سهيل 

ع���ودة �سكانه، والعمل م���ع »االأونروا« 

واملجتم���ع امل���دين الفل�سطيني لتوفري 

ال�سحية،  والرعاية  التعليمية  اخلدمات 

و�رصوط احل���د االأدنى حلي���اة اإن�سانية 

كرمية لالجئني املهجرين من نهر البارد، 

الذين مل تتّم اإ�سادة بيوت لهم بعد مرور 

اأكرث من خم�سة اأعوام على ت�رصيدهم.

اإتاحة  ال�سحية،  بالن�سبة لالأو�ساع 

الفر�س���ة اأمام الالجئ���ني الفل�سطينيني 

لبن���ان  يف  وامل�سجل���ني  املقيم���ني 

اخلدمات  م���ن  املبا����رصة  لال�ستف���ادة 

احلكومي���ة،  للم�ست�سفي���ات  ال�سحي���ة 

ولي�ص عر نظام التعاقد مع »االأونروا« 

فح�س���ب، كذلك تق���دمي الدع���م التقني 

من  الفل�سطينية  ال�سحي���ة  للموؤ�س�سات 

قبل وزارة ال�سحة، واإعفاوؤها من الر�سوم 

ال�رصيبية واجلمركية، وت�سهيل ح�سولها 

عل���ى التجهيزات الطبي���ة واالأدوية من 

اخل���ارج، والتي غالبًا م���ن تقدَّم ب�سكل 

هبات. 

املهجري���ن  ملو�س���وع  وكان 

الفل�سطيني���ني من �سوري���ة ح�سة يف 

التو�سي���ات، خ�سو�س���ًا جله���ة اإلغاء 

الق���رار ال���ذي مينع دخ���ول املهّجرين 

الفل�سطينيني من �سورية اإىل لبنان.

�سامر ال�سيالوي

عربي 

اعت���ادت املخابرات على اخت���الف جن�سياتها 

وم�ساربه���ا واأهوائها، على اإط���الق ت�سميات واألقاب 

عل���ى عمالئها وجوا�سي�سه���ا وخمريها، والعاملني 

معه���ا، للتخفي خلفها خالل قيامه���م باأداء املهام 

املوكلة اإليه���م، وذلك خ�سية التعرف اإليهم ب�سهولة 

وتوقيفهم، اأو اغتيالهم، وهو ما يوؤثر على اأعمالهم، 

وبالتايل على عملها، وعل���ى املخططات والرامج 

التي ت�سعى اإىل تنفيذها.

ال يقت�رص التغيري االأمني ال�رصوري على اال�سم، 

ب���ل قد يطال اجل�س���د، وحتديداً مع���امل الوجه، مع 

رة اأو م�رصوق���ة اأو مفقودة،  ا�ستخ���دام هويات م���زوَّ

وبطاقات تعريف مزيفة ومغايرة للحقيقة، وهو ما 

ُيعرف مب�ستلزم���ات العمل االأمني الدقيق وحرفيته، 

ة، ذل���ك اأن احلفاظ على  حتقيق���ًا للغاية املرج���وَّ

العمي���ل اأو اجلا�سو����ص ُيعتر من ����رصورات جناح 

العمل االأمني.

التكفريية  من جهته���ا، تقّم�س���ت اجلماع���ات 

واالإرهابية و»القاعدة« و»فتح االإ�سالم« و»جبهة 

الن����رصة« و»داع�ص« هذا االأ�سل���وب امل�ساعد على 

النط���اق االأمني، فاعتمدته يف كثري من عملها، وهذا 

ما جتلى ب�سكل وا�س���ح و�رصيح لدى تنظيم »فتح 

االإ�س���الم« االإرهابي، حيث ت���داَول اأ�سماء م�سيحية 

لعدد م���ن قادت���ه وعنا�رصه، حتى بات���ت مالزمة 

لهم الإ�سهارها عن���د احلاجة، وهو ما �ساعدهم على 

التغلغ���ل واال�ستقرار يف منطقة ي�سكنها م�سيحيون، 

حيث اإمكانية التخفي كبرية وم�سمونة اجلوانب.

فهذا القيادي يف »فتح االإ�سالم« اأحمد �سليمان 

مرعي مل يكت���ف بلقَبْي »عيا����ص« والطويل« من 

�سم���ن �سل�سل���ة األقاب���ه الكثرية، فن���ودي با�سمي 

»طوين« و»جورج«.

وه���ذا الفل�سطيني اللبناين ن���ادر اأحمد القا�سم 

ُلقِّب ب�»ن���ادر جورج«، كما اأن اللبناين ح�سني عبد 

الوهاب �سهيون ُلقِّب ب�»ج���ورج«، وال�سوري هاين 

بدر ال�سنكري لقَّب نف�سه ب�»اأبي اإليا�ص«، واللبناين 

بًا ب�»�سامي فرجنية«،  وليد ح�سن الب�ستاين كان ملقَّ

ومكّنى ب�»اأبي اأنطون«، قبل اأن ُيقتل يف �سورية.

وحمل امل�س���وؤول ال�سوري جمد الدين عبد احلي 

عب���ود الذي ُقتل يف مبن���ى »روبي روز« يف مدينة 

طرابل����ص، خالل اال�ستب���اكات مع الق���وى االأمنية 

اللبناني���ة الر�سمي���ة يف 22 اأيار/ ماي���و من العام 

2007، هوي���ة م���زورة با�سم »حنا عي�س���ى عازار«، 
رافقت���ه يف رحالت���ه و»غزوات���ه« عل���ى عدد من 

امل�سارف با�سم تنظيمه لتاأمني الدعم املايل له. ولو 

رة والتي تت�سمن اأ�سماء وهمية  وقعت الهويات املزوَّ

خ���الل عملية �سطو، اأو ارت���كاب جرم ما، فاإن اال�سم 

احلقيق���ي حلاملها لن ُيك�سف ل���دى املحققني، وهذا 

هو املرجتى، وبها يظل اأم���ره مبناأى عن االنك�ساف 

واالفت�س���اح، وبالتايل ي�ستمر يف ممار�سة اعتداءاته 

وعدوانيت���ه اإىل اأن يلقى حتف���ه، اأو يقع يف قب�سة 

العدالة اإثر هفوة ما.

ع ووارد، ما دام  كل �سيء يف العمل االأمني متوقَّ

اأنه يحقق الغاية املتوخاة منه، ولذلك ظهر ا�ستخدام 

م�سوؤولني يف »فتح االإ�سالم« اأي�سًا، الأ�سماء ن�سوة، 

وذلك بغية اإ�سفاء املزيد من ال�رصية على حتركاتهم 

ومكاملاتهم واجتماعاتهم، وقد ذكر القا�سي غ�سان 

عويدات يف قراره االتهامي يف ق�سية اأحداث خميم 

نهر البارد، اأن نبيل رحيم، على �سبيل املثال، تكنَّى 

ي ب�»نان�سي« اأي�سًا. ب�»اأبي حممد«، و�ُسمِّ

 علي املو�سوي

وا بأسماء مسيحية إرهابيون في لبنان تخفـَّ
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تونس بين تقاسم السلطة أو االستئثار بها
يتميز املجتم���ع التون�سي بالطبيعة 

احلزبية وتنوُّع االأح���زاب فيه، وبخلفيته 

الفكري���ة وال�سيا�س�ية ما بني اللي�رالي�ة 

والي�سارية والقومية العربية واالإ�سالمية..

يف  النه�س���ة«  »ح���زب  ويعت���ر 

الوقت احلا����رص من بني اأه���م االأحزاب 

ال�سيا�سي���ة يف تون�ص، وق���د اعتمد على 

مب���داأ التعاون مع االأح���زاب االأخرى يف 

اإدارة احلكم، وحتالف مع حزبني اآخرين، 

اأحدهم���ا »املوؤمتر« من ي�س���ار الو�سط، 

ويرتاأ�س���ه »�رصفيًا« املن�سف املرزوقي، 

والث���اين »التكت���ل الدميقراطي من اأجل 

العم���ل واحلري���ات«، م���ن اال�سرتاكيني 

الدميقراطيني.

ا�ستفاد »حزب النه�سة« من جتربة 

»االإخ���وان امل�سلم���ني« يف م�رص، فقرر 

تقا�سم ال�سلطة م���ع العلمانيني، وابتعد 

عن خيار اال�ستئثار بها، وقد عّر رئي�ص 

احلزب ال�سي���خ را�سد الغنو�سي عن ذلك، 

عل���ى الرغم من ف���وزه باأغلبية النواب، 

ثم ا�ستقالوا من ال�سلطة التنفيذية الأنهم 

مل ينجح���وا يف اإقناع الق���وى املختلفة 

باأدائه���م احلكومي، وذل���ك لتاليف ردات 

الفع���ل التي قد جت���رّ تون�ص اإىل توترات 

اأمنية ميكن اأن ت�ستفيد منها املجموعات 

التكفريي���ة الت���ي جت���د يف تون�ص بيئة 

حا�سنة لها، �سيما اأن اأعداداً كبرية منها 

ق���د ذهب للقتال يف �سوري���ة، وتفاهموا 

م���ع املكونات االأخ���رى عل���ى ت�سكيل 

اال�ستمرار يف  حكومة تكنوقراط مهمتها 

االإ�سالحية، واإجراء االنتخابات  العملية 

الد�ستورية. 

ا�ستحقاقني  اأم���ام  الي���وم  تون����ص 

د�ستوريني:

االأول: االنتخاب���ات الرملانية يف 26 

ت�رصين االأول احلايل، والت���ي اأعلن را�سد 

الغنو�سي عن تفاوؤله بفوز مرتقب حلزبه 

فيه���ا، وقد قال الباح���ث االأملاين »لوتز 

روغلر« اإن���ه ال ي�ستطيع اأن يتوقع ب�سكل 

نهائي كيف �ستك���ون نتائج االنتخابات 

الت�رصيعي���ة املقبل���ة، اإال اأن���ه يعتقد اأن 

»ح���زب النه�سة« ميتل���ك �سعبية كبرية 

يف تون�ص، بالرغم م���ن العراقيل الكثرية 

التي ظهرت خالل ف���رتة حكمه، فاحلزب 

جنح يف الكثري من الرهانات، ومن بينها 

احليلول���ة دون وقوع �سدام بني املع�سكر 

االإ�سالم���ي واملع�سكر العلم���اين، وكذلك 

جنح يف العملية االنتقالية يف تون�ص.

الرئا�سية يف  االنتخاب���ات  الث���اين: 

ح  23 ت�رصي���ن الثاين املقب���ل، والتي يرجَّ
فيه���ا اأن يكون الرئي�ص توافقيًا، ويبدو اأن 

املن�سف املرزوقي هو االأوفر حظًا لها.

واإىل اأن يحني موعد اال�ستحقاقني؛ 

الرئا�سي والت�رصيعي، هل �سيقوم حزب 

النه�سة بتق���ومي جتربته الت�رصيعية 

والتنفيذية؟ وهل �سيوؤ�س�ص ل�سيا�سات 

جديدة على �س���وء جتربته ال�سابقة؟ 

وه���ل �سيت�سدى للرئا�س���ة اإذا ما فاز 

باالأغلبي���ة النيابي���ة يف املجل����ص 

بامل�ساركة  �سيكتف���ي  اأو  الت�رصيعي، 

التنفيذية �سمن حكومة ائتالفية؟

علين���ا اأن ننتظ���ر لرنى م���ا �ستوؤول 

اإليه االأم���ور يف تون�ص، م���ع تقديرنا اأن 

خي���ار االإ�س���الح هو خي���ار التعاون مع 

جميع مكونات املجتم���ع التون�سي، الأنه 

يوف���ر املناخ املنا�س���ب لل�سري بالعملية 

االإ�سالحية، ولع���دم اإف�ساح املجال اأمام 

اأي���ة نزاعات قد ي�ستفيد منه���ا االآخرون، 

حت���ى ال ت�س���ل تون����ص اإىل م���ا و�سلت 

اإلي���ه بع����ص دول »الربي���ع العربي«، 

التي �سارت م�رصح���ًا للحروب الداخلية، 

واأتاحت بيئة حا�سنة للتكفرييني، واأر�سًا 

خ�سبة ل�رصاع االآخرين على اأر�سها.

هاين قا�سم

انت�رص ال�سعب اليمني على االإدارة 

اخلارجي���ة لالأزمة اليمنية، وا�ستطاعت 

الق���وى اليمني���ة توظي���ف حتالفاتها 

خلدم���ة ال�سعب م���ن بواب���ة ال�رصاكة 

الوطنية وحماية الب���الد من ال�سيطرة 

ال�سعودية واإنهاء مرحلة التبعية لها.. 

لكن ال�س���وؤال: ما هي تداعيات االإخفاق 

والف�س���ل ال�سع���ودي – االأمريك���ي يف 

اليمن؟

على ال�سعيد اليمني، اأظهر احلراك 

ال���ذي قادت���ه حرك���ة »اأن�س���ار اهلل« 

»احلراك  م���ع  بال�رصاكة  )احلوثي���ون( 

العام«  ال�سعبي  و»املوؤمتر  اجلنوبي« 

بقي���ادة علي عب���داهلل �سال���ح وبقية 

���د ال�سم���ال  القبائ���ل احلوثي���ة، توحُّ

واجلن���وب �س���د الهيمن���ة ال�سعودية، 

االأطراف  ب�سبب تقاطع امل�سال���ح بني 

الثالث، فاحلراك اجلنوبي يريد ا�ستعادة 

ما خ�رصه بعد توحي���د اليمن، اأو على 

الفعلية يف  ال�رصاك���ة  تاأم���ني  االأق���ل 

ال�سلطة، وعلي �سالح يريد االنتقام من 

ال�سعودي���ة التي اأبعدت���ه عن ال�سلطة، 

ومل يحمه االأمريك���ي اإال من القتل، مع 

اأنه���م حاول���وا اغتياله، اأم���ا »اأن�سار 

اهلل« فاإنه���م بعد اإنهاء حكم االأئمة يف 

اليمن عام 1962، واإبعادهم عن ال�سلطة 

وح�سارهم واإ�ستعال �ستة حروب بينهم 

والنظام، خ�سو�س���ًا نظام علي �سالح، 

فاإنه���م يريدون العودة اإىل ال�سلطة عر 

ال�رصاكة ولي�ص االحتكار، م�ستفيدين من 

جترب���ة »االإخوان امل�سلمني« يف م�رص 

وتون����ص، الذين �سقط���وا يف فخ اإلغاء 

االآخرين.

ال�سعبي���ة  املطال���ب  ط���رح  اإن 

واالإجتماعية كعمود فقري  االقت�سادية 

للتحرك كان ذكي���ًا، �ساهم يف التاأييد 

وحتييد  الثاني���ة،  للث���ورة  ال�سعب���ي 

بع����ص القوى عن مواجهة هذا التحرك، 

ب�سبب ما يعاين من���ه ال�سعب اليمني 

م���ن فقر وحرمان وف�س���اد يف ال�سلطة، 

واحتكار بع����ص القبائل )اآل االأحمر( اأو 

ال�سخ�سي���ات، وما يعاني���ه من اإرهاب 

»القاعدة« يف اليمن.

�ص  لذا، ف���اإن اأي �سلطة �ستوؤ�سَّ

يف اليم���ن ل���ن تكون بي���د فئة 

واحدة، بل �رصاكة وطنية �ساملة.

خ�سارة اليم���ن اأ�سابت ال�سعودية 

بخنج���ر ميني يف اخلا����رصة املمتدة 

جغرافيًا من احلدود اليمنية وال�سعودية 

اإىل الطائ���ف، وميكن يف حلظ���ة ما اأن 

يطرح »احلوثيون« ا�سرتجاع االأرا�سي 

التي اأخذه���ا ال�سعوديون وتنازل علي 

عب���داهلل �سال���ح ع���ام 2000 ل�سالح 

ال�سعودي���ة، فه���ل �ستط���رح ال�سلط���ة 

اجلدي���دة ق�سي���ة االأرا�س���ي اليمني���ة 

امل�ساَدرة من ال�سعودية؟

اأم���ا على ال�سعي���د االأمريكي، فاإن 

حتال���ف »اأن�س���ار اهلل« م���ع احلراك 

اجلنوب���ي يجعل م�سيق ب���اب املندب 

وخليج عدن والعبور اإىل البحر االأحمر 

خارج ال�سيطرة االأمريكية - ال�سعودية، 

وي�سيف ورقة قوي���ة جديدة اإىل اأوراق 

القوة ملحور املمانعة واملقاومة، الذي 

توؤيده رو�سيا، ت�ساف اإىل م�سيق هرمز 

�سم���ن حرب ال�سيطرة عل���ى امل�سائق 

االأربعة )هرمز وجبل طارق والبو�سفور 

وباب املندب(، التي تعتر منافذ ت�سدير 

النفط م���ن ال�رصق االأو�سط للعامل، فاإذا 

�سيطرت اأمريكا على بلدان النفط، ميكن 

للتحالف امل�ساد اأن يتحكم ومينع هذه 

ال�سادرات النفطية من اخلروج.

اأما على ال�سعي���د »االإ�رصائيلي«، 

فبع���د �سيط���رة العدو عل���ى اجلزيرة 

بواب���ة  عل���ى  لل�سعودي���ة  التابع���ة 

البحر االأحمر، لتاأم���ني الغطاء االأمني 

»االإ�رصائيلي«، فاإن �سيطرة اإحدى قوى 

املقاوم���ة اليمنية على ب���اب املندب 

�سُيجه����ص املحاول���ة »االإ�رصائيلية« 

اال�ستباقية على م�ستوى االأمن، وي�سيف 

اإىل الهموم »االإ�رصائيلية« همًا جديداً، 

ويوؤّمن طريقًا جديداً لدعم املقاومة يف 

فل�سطني خلرق احل�سار.

احل���رب ال�ساملة الت���ي تخو�سها 

اأمريكا لبناء »ال�رصق االأو�سط اجلديد« 

مّت اإجها�ص اأحد معاركها على ال�ساحة 

اليمنية، وخ����رصت اأمريكا هذه الورقة، 

ومل تع���د الوحي���دة الت���ي مت�سك بها 

ع���ر ال�سعودية وحلفائه���ا اليمنيني، 

ب���ل �س���ارت �ساحة م�سرتك���ة ال ميكن 

مقاي�ستها اأمريكيًا ب�ساحة اأخرى، �سواء 

كان يف �سوري���ة اأو الع���راق، وبالتايل 

�سارت ق�سي���ة الت�سويات على م�ستوى 

املنطق���ة كرقع���ة �سط���رجن كاملة، بل 

ال بد م���ن اإنهاء »الفو�س���ى البناءة« 

التي اأ�سعلتها اأم���ريكا، ولذا فاإن قيادة 

املحورْين املت�سارعنْي تخو�ص املعارك 

املتع���ددة عل���ى �ساحة ك���رى ا�سمها 

»ال�س����رق االأو�سط«، وميك���ن اأن متدد 

خارج االإقليم.. لكن ال�سوؤال: هل �سيبقى 

حمور املقاوم���ة واملمانعة يف مرحلة 

الدفاع دون ا�ستعم���ال و�سائل الهجوم 

املتاح���ة؟ اجل���واب يكم���ن يف احلراك 

اليمن���ي ل�»اأن�سار اهلل«، ال���ذي اأعلن 

ب���دء الهجوم املعاك����ص اأو ا�ستعرا�ص 

للقوة بالقدرة على الهجوم يف جهات 

متع���ددة، بالت���الزم م���ع ردات الفعل 

العك�سية للقوى التكفريية، التي �ستثاأر 

داخل اأوروبا واأمريكا من اأ�سيادها الذين 

يريدون تاأديبها واإعادة متو�سعها عر 

التحالف الدويل، و�ستكون دول اخلليج، 

مقدم���ة  يف  ال�سعودي���ة،  خ�سو�س���ًا 

ال�ساح���ات التي �ستدف���ع ثمن االنتقام 

التكف���ريي، ثم فرن�سا، وتالي���ًا اأوروبا، 

وتبقى اأم���ريكا مطمئنة، تن�ّسب نف�سها 

من جديد قائ���دة للعامل با�سم مقاومة 

االإره���اب ال���ذي �سنعت���ه وت�ستعمله 

الإ�سقاط اأعدائها وفر�ص �سيطرتها.

د. ن�سيب حطيط

اليمن.. سقوط خليج عدن بعد »هرمز«

سيطرة »الحوثيين« 
على باب المندب 

سُيؤّمن طريقًا جديدًا 
لدعم المقاومة في 

فلسطين لخرق الحصار

طفل م�صلَّح عند �أحد �حلو�جز يف �لعا�صمة �ليمنية �صنعاء                         )�أ.ف.ب.(
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رأى أن هناك تعدياًل للخطط المرسومة
لحود: »الجزرة« التي يقّدمها األميركي لسورية ُرفضت

ل من  املنطقة يف طور الت�شكُّ

جديد، وكذلك النظام العاملي 

اجلديد.. احلرب على الإرهاب يتطلّب 

وجود اإرهابيني اأ�رشار وخوفًا 

ه�شترييًا.. امل�شوؤولية مزدوجة 

هنا، وهي من جهة تقع طبعًا على 

العقول املخططة يف الغرف ال�شوداء 

وكوالي�شها املظلمة، ومن جهة اأخرى 

على الذين باعوا واأّجروا عقولهم 

لهذا امل�رشوع..

عن �شجون لبنان واملنطقة 

وحتّولتها حاورت جريدة »الثبات« 

النائب ال�شابق اإميل اإميل حلود، 

واإليكم اأبرز ما جاء فيه:

لتف�ش���ري امل�شه���د امل���اأزوم حاليًا 

ي�شتعر�ض النائ���ب الأ�شبق اإميل حلود 

املواقف من���ذ بدايته���ا، لأن الأحداث 

�شواء  م�شتمرة،  وتداعياته���ا  مرتابطة 

كانت �شلبية اأم اإيجابية. براأيه، الو�شع 

الأمن���ي املتفلّت يف عر�ش���ال وبع�ض 

املناط���ق يعود اإىل ت�شاب���ك امل�شالح 

وانعكا�شه���ا  والدولي���ة  الإقليمي���ة 

عل���ى �شورية ولبنان، يق���ول: »ق�شية 

الالجئ���ني ال�شوري���ني يف لبنان منذ 

البداي���ة ُترك���ت متفلت���ة، مبعنى اأنه 

ال�شيا�شيني معاناتهم  ا�شتغّل بع����ض 

لال�شتفادة مادي���ًا وتوجيههم �شيا�شيًا 

انطالقًا م���ن النق�شام ال�شيا�شي احلاد 

يف البل���د، وكان املطل���وب الوق���وف 

اإىل جان���ب ال�شعب ال�ش���وري انطالقًا 

م���ن الناحي���ة املبدئي���ة والإن�شانية 

والوطنية، كون �شورية وقفت اإىل جانب 

لبن���ان و�شعبه، اأقل���ه يف حرب متوز 

2006«. ي�شيف حل���ود: �شيا�شة الناأي 
بالنف�ض عن اأحداث �شورية ا�شُتخدمت 

حجة لدى »امل�شتقبل« لت�شهيل دخول 

الإرهابيني اإىل �شورية، اإىل اأن اأ�شبحت 

»�شائبة«  اللبناني���ة  املناطق  بع�ض 

بالكام���ل، م���ا اأدى اإىل وج���ود بيئة 

حا�شن���ة للم�شلحني، والي���وم و�شلنا 

اإىل حال���ة اأن ع�شابة اإرهابية تخطف 

عنا�رش م���ن جي�شن���ا الوطني، ونحن 

اأم���ام معادلة �شّيئة ركنه���ا مفاو�شة 

هذه الع�شابة وال���دول التي ترعاهم، 

وهذا املنهاج يدّل عل���ى تورُّط فرقاء 

�شيا�شيني لبنانيني، ل�شيما يف اختيار 

اأ�شم���اء قطع روؤو����ض الع�شكريني، اإىل 

اأن اأ�شبح اجلي����ض اللبناين �شيفًا يف 

عر�شال بدل اأن يفر�ض القانون.

براأي حلود »اأف�ش���ل احللول مذاقه 

ُمرّ؛ تفاو�ض الإرهابيني باملبا�رش اأو من 

خالل ال���دول التي ترعاهم، ال�شيناريو 

امل���ذل حاليًا يظهر يف تفاو�ض الدولة 

اللبناني���ة م���ع دول اأجنبي���ة لإنقاذ 

ع�شكريني خمطوفني، وذلك بعد بعرثة 

نقاط الق���وة �شيئ���ًا ف�شيئ���ًا، واليوم 

ب�شي�ض الأمل يف هذا املو�شوع حترُّك 

مدي���ر عام الأمن الع���ام اللواء عبا�ض 

العالية، علّه ينزع  ابراهيم مبناقبيته 

عنا �شوَتي البهدلة والذل عن لبنان«.

يعت���ر حلود اأن تباك���ي البع�ض 

عل���ى اجلي�ض اللبناين اليوم من قَبل 

بع�ض ال�شيا�شي���ني يك�شف دناءتهم، 

يق���ول: مع تغي���ري امل���زاج الدويل 

واإعالن اأمريكا حربها على »داع�ض« 

بداأت اذنابه���م هنا يف بريوت تّدعي 

حر�شها على الدولة واجلي�ض، »لعل 

اأ�شدقهم ه���م النواب )معني املرعبي 

كبارة(  ال�شاه���ر وحمم���د  وخال���د 

املتورط���ون م���ع ه���ذه التنظيمات 

نواياهم  يك�شفون  لأنه���م  الإرهابية، 

احلقيقية ول يواربون«.

خطر.. ال بيئة حا�ضنة

ي�شدد حلود على اأن رغبة القوى 

التكفريية تخريب ال�شاحة اللبنانية 

ما زال����ت نف�شها، ما يعي����ق تنفيذ 

اللبناين،  خمططهم، يقول: »ال�شعب 

ونتيجة امل�شاهد ال�شيئة التي كانت 

ت�شل����ه ع����ن �شورية، �ش����واء بقطع 

الأعناق اأو غريها من ال�شور املقززة، 

اأنتجت مناع����ة �شد الإرهاب، ونحن 

ك�شيا�شيني نعرف جيداً مدى اجلهد 

الكب����ري ال����ذي ب����ذل للتغطية على 

اأحداث عر�ش����ال يف معاركها الأوىل، 

لكن مع اأحداث عر�شال الأخرية لي�ض 

التكفرييني،  �شهاًل تخبئ����ة جرائ����م 

وهذا الأمر على �شيئاته يظهر ح�شنة 

وحي����دة اأن����ه مل يعد يوج����د بيئة 

حا�شن����ة له����وؤلء التكفرييني حتى 

نية، بالرغم من  �شمن الطائف����ة ال�شُّ

وجود خاليا لهم يف بع�ض املناطق، 

وكالمنا ه����ذا ل يعني على الإطالق 

اأن نّيته����م لي�شت �شيئ����ة، ول يعني 

انتفاء خطرهم«.

عن اأح���داث �شورية وخمططات 

تق�شي���م املنطقة، ي�ش���ري حلود اإىل 

اأن »اإ�رشائيل« وراء كل ما ي�شيب 

امل�رشق من وي���الت، يقول: اأمريكا 

تنّف���ذ خمطط »اإ�رشائي���ل« بك�رش 

اإرادة دول املمانع���ة لينتف���ي اأي 

خطر عليها، لكن هذا الرتاجع الذي 

تعاين منه حل�شن احلظ يتزايد مع 

الأيام، رغم ال�شيا�شات التخريبية، 

ومن���ذ عام 2000 وم���ا قبل وحتى 

الي���وم »اإ�رشائي���ل« ت�ش���ري بخط 

انحداري، رغ���م اإف�شاد املنطقة يف 

ني - ال�شيعي،  مله���اة ال�رشاع ال�شُّ

وم���ا يوؤك���د قولنا هذا ه���و رف�ض 

»داع�ض« واملنظمات التكفريية من 

توجيه اأي���ه ر�شا�شة �شد م�شالح 

اأم���ريكا و«اإ�رشائي���ل«. ي�شي���ف: 

التكفريي  الغربي  امل����رشوع  تعرثُّ 

يف �شورية، رغ���م فداحة اخل�شائر 

واملعنوية، »فرمل« حفل  املادية 

اجلن���ون امل�شتط���ري، حت���ى بدت 

�شوري���ة الدول���ة املمانع���ة لأنها 

ح�ش���ن منيح يف وج���ه الفريو�ض 

الطائفي.

العر�ض االأمريكي

يك�ش���ف حل���ود اأنه م���ن م�شلحة 

»اإ�رشائيل« اإبق���اء الو�شع على حاله 

يف �شورية، بخ���الف التوجه الأمريكي 

املتج���ه اإىل التن�شيق اأك���رث فاأكرث مع 

�شورية واإيران، يقول: الإدارة الأمريكية 

بات���ت مقتنع���ة اأنه ل ميك���ن جتاوز 

�شورية ول اإيران ول حزب اهلل ول قوى 

املمانع���ة على امل�شتوي���ني الإقليمي 

املر�شومة  اخلط���ة  براأيي،  وال���دويل.. 

�شلفًا �شقط���ت، واليوم رغ���م ا�شتمرار 

الكبا�ض باملنطقة يتم تعديل اخلطط، 

واأمريكا تعمل امل�شتحيل اليوم لتظهر 

اأن �شوري���ة واإيران تري���دان التن�شيق 

معها ملواجهة الإرهاب.. ويتابع حلود: 

اأُر�شلت اإ�ش���ارات للتن�شيق مع �شورية، 

والأخرية رف�شت، لأن دم�شق يف الأ�شل 

تعاين م���ن الإره���اب وحتاربه منذ 3 

�شن���وات، فما اجلديد ال���ذي �شتح�شل 

علي���ه �شوري���ة يف ه���ذا التن�شي���ق؟ 

اأمريكا ك�شي���ديل يفتح �شيدلية ويريد 

م���ن النا�ض �رشاء الأدوي���ة منه لُيظهر 

اأهميته.. معلومات���ي توؤكد ب�شكل اأكيد 

اأنه ل �شورية ول اإيران يف وارد اإ�شفاء 

م�شداقية لأمريكا يف معركتها يف وجه 

الإرهاب.

ويعتر حل���ود اأن العر�ض الأمريكي 

الي���وم ل يلّب���ي حاج���ات �شورية يف 

هذه املرحلة: ال�شوريون قدموا الغايل 

اأكر  والنفي����ض لل�شم���ود يف وج���ه 

الي���وم لي�شت يف  »زعرن���ة« دولية، 

وارد تق���دمي �ش���يء بال�شيا�شة ما مل 

الأمريكي  وليع���رف  باحلرب،  تخ�رشه 

اأن اجل���زرة ال���ذي يقدمه���ا ل تغ���ري 

تكمن  الكبرية  وال�شخري���ة  ال�شوريني، 

يف و�ش���ول الأمريك���ي بع���د م�شي 4 

الدعاي���ة املغر�شة �شد  �شنوات م���ن 

�شورية اإىل النتيجة عينها التي ي�شتند 

عليها ال�شوريون، وهي اأنهم يجابهون 

الإرهاب.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

وّق����ع د. ن�شي����ب حطي����ط كتاب����ه »ال�شلفية 

التكفريي����ة«، يف احتفال اأقيم يف ق�رش الأوني�شكو، 

ح�رشه الوزي����ر ال�شاب����ق علي قان�ش����و، ورئي�ض 

اجلامعة اللبنانية د. عدنان ال�شيد ح�شني، ونقيب 

املحرري����ن اليا�ض عون، ونقي����ب ال�شحافة حممد 

بعلبكي، وممثل ال�شفارة الإيرانية ح�شني بدكاري، 

ووف����د م����ن ال�شف����ارة الرو�شية برئا�ش����ة امللحق 

الثقايف �شريغاي فرابيوف، واأمني عام حركة الأمة 

ال�شيخ د. عبد النا�رش جري، و�شخ�شيات �شيا�شية 

وثقافي����ة وق�ش����اة واأ�شاتذة جامعي����ون و�شباط 

واإعالميون، وممثلون عن الأحزاب وروؤ�شاء بلديات.

امللح����ق الثق����ايف الرو�شي اأّك����د يف كلمته اأن 

»الإ�ش����الم الدين العاملي بعيد ج����داً عن ال�شلفية 

التكفريية، وه����ذه الظاهرة حتّول����ت يف ال�شنوات 

الأخ����رية اإىل دائ����رة ارتكاب اجلرائ����م يف �شورية 

والع����راق ولبن����ان، ول ميك����ن التفاه����م مع هذه 

الظاهرة، ول بد من مكافحتها«.

م����ن جهت����ه راأى د. ن�شي����ب حطي����ط اأن »اأكرث 

التكفريي����ني هم �شحاي����ا وج����الدون يف اآن، فهم 

�شحاي����ا الفكر ال����ذي ترّبوا عليه م����ن م�شايخ مّت 

ت�شنيعهم �شيا�شيًا وخمابراتيًا، و�شحايا امل�رشوع 

ال�شتعماري الذي ا�شتولدهم ورعاهم وا�شتخدمهم 

كاأدوات للقت����ل، حتى �ش����اروا انتحاريني تديرهم 

اأجهزة املخابرات«.

اإلدارة األميركية باتت 
مقتنعة أنه ال يمكن تجاوز 
سورية وال إيران وال حزب 

اهلل على المستويْين 
اإلقليمي والدولي

مقابلة

ع كتابه »السلفية التكفيرية«
ّ

حطيط وق

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي م�سافحاً د. ن�سيب حطيط خالل حفل التوقيع
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بالعودة اإىل اللقاء الذي ح�شل 

مع الرئي�ض الراحل رفيق احلريري 

يف قريطم، كم���ا ذكرنا يف احللقة 

ال�شابقة، فقد كان يوم اأحد، وح�رش 

اللق���اء اآنئذ وزي���ر الدفاع حم�شن 

دلول، وعل���ى الفور يقول احلريري 

للعم���اد حل���ود: اأن���ا ل يعجبني 

املجل�ض الع�شكري، واأريد ا�شتبدال 

يحيى رعد الذي يخ�ض اآل كرامي، 

بواح���د م���ن �شي���دا ه���و عدنان 

اخلطي���ب، كما اأنن���ي ل اأريد ادوار 

من�شور، لأين ل اأحب �شقيقه البري، 

فاأن���ا اأريد اخلطيب بدل رعد، واأنت 

عنينِّ من ت�شاء بدل ادوار..

يرد العماد حلود: الثنان يحيى 

رع���د وعدنان اخلطي���ب ممتازان، 

ف���اإذا كان هناك م���ن خطاأ ارتكبه 

رع���د بّين���ه يل، ث���م اإن املجل�ض 

الع�شكري يعمل كما يجب، وح�شل 

الذي �شار  دمج لأولوية اجلي����ض 

ل���ه عقيدته القتالي���ة، فاأنت تريد 

اآخر،  هذا يخ�ش���ك، وذاك يخ����ض 

وهلم ج���را، واأنا اأرف�ض ذلك رف�شًا 

قاطعًا.. فوقفُت هاّمًا على اخلروج، 

ف�شارعني هن���ا اإىل القول: »طونِّل 

بالك عم اأنكل«.

�شنتدّب���ر  يل:  ق���ايل  بعده���ا 

ليحي���ى رعد مكان���ًا هامًا ير�شى 

ب���ه، و�شاأطلب من اأب���و جمال اأن 

ي�شاعدن���ا لناأتي به مدي���راً عامًا 

لق���وى الأمن الداخل���ي، وبالتايل 

نعني بعدها عدن���ان اخلطيب يف 

املجل�ض الع�شكري.

ويرد العم���اد حلود هنا: لي�شت 

امل�شاألة اأن ير�شى يحيى رعد اأو ل 

ير�شى، واأنا اأرف�ض هذا الأمر، �شواء 

طلب���ه اأبو جم���ال اأو غريه، ولي�ض 

هكذا ُت�شا�ض اأمور اجلي�ض.

بعدها، ج���اء الرئي�ض احلريري 

بلوائح اأ�شلحة، ق���ال اإنه اأتى بها 

من العماد حكم���ت ال�شهابي بعد 

�شقوط الحت���اد ال�شوفياتي، وهي 

رخي�شة جداً، وطلب ت�شكيل جلنة 

لهذا الأم���ر، قائاًل: ول يهّمك ب�شاأن 

الأموال.

الرئي�ض،  دول���ة  حل���ود:  ي���رد 

يهمن���ي اأن اأع���رف كل التفا�شيل 

الدقيقة، فاأنا ما يهمني األ يقال اإن 

اجلي�ض اأجرى �شفقات، وكان هناك 

�شم�رشات، ثم ذكرُت له كيف اأتيُت 

اأمريكية يف  بال�شالح من قاع���دة 

املانيا، حي���ث كان ثمن اجليب ل 

يتجاوز املئة دولر، وال�شاحنة ل 

واملروحية  دولر،  املئتي  يتجاوز 

ل يتج���اوز ثمنه���ا الثالثني األف 

دولر، ولكن���ي اأكدت هنا اأن هذا ل 

يقاتل »اإ�رشائي���ل«، التي ُيفرت�ض 

�شاروخي���ة  مبنظوم���ة  قتاله���ا 

واأ�شلح���ة وعتاد خمتلف، فهل هذا 

الأمر متوافر؟

هنا، يقول يل: اإذن، حتدث بالأمر 

وبالتفا�شيل م���ع حكمت �شهابي، 

لكنن���ي رف�ش���ت ذل���ك، وخرجُت 

غا�شبًا، ومل اأره بعد هذه احلادثه 

اإل بعد �شتة اأ�شهر!

يق���ول الرئي����ض حل���ود: هناك 

العديد م���ن الأمور ح�شلت بعد اأن 

متت عملي���ات الدمج يف اجلي�ض، 

واجلنود حمبوبني  ال�شباط  ف�شار 

من ال�شعب، لأنه���م اأي�شًا اأ�شبحوا 

ي�شاعدونه، �شواء جلهة فتح و�شق 

الطرقات، اأو اأعمال الت�شجري، وكثري 

من الأمور �شبق اأن ذكرُت بع�شها، 

امله���م يف الأم���ر اأن الن�شب���اط 

الع�شكري اأ�شبح على درجة كبرية 

لدرجة  الع�شكري���ة،  ال�ش���رية  من 

اأنن���ي ل اأن�ش���ى اأن العماد حكمت 

�شاألني مرة: ماذا فعلتم  ال�شهابي 

العايل من  لي�شري هذا امل�شت���وى 

الن�شب���اط؟ نحن يف �شورية حتى 

الآن غري قادين اأن نلزم الع�شكري 

اأن يلب����ض »البريي���ه«، فهو فور 

يرفعها  املاأذونية  عل���ى  ح�شوله 

عن راأ�شه وي�شعها يف جيبه..

وي�شري الرئي����ض حلود هنا اإىل 

اأنه رد قائ���اًل: الأمور ب�شيطة، منذ 

البداية حينما حت�شم على اجلندي 

يومًا من معا�ش���ه وتعاقبه بيوم 

�شجن، �شيلت���زم مب�شلكية اجلندي 

ب�شكل �ش���ارم، واأنا من���ذ البداية 

اأ�ش���درت مذك���رة ب���اأن كل جندي 

ل يلب�ض »البريي���ه« يوقف ملدة 

ع����رشة اأي���ام، يعن���ي ح�شم ثلث 

املذكرة  �ش���ددت يف  راتبه، كم���ا 

اأن عل���ى اجلندي ال���ذي يقف على 

احلاج���ز اأن يتعامل مع املواطنني 

باحرتام، كاأن يق���ول له: اإذا برتيد 

اأعطن���ي اأوراق���ك الثبوتية، ولي�ض 

كما كان يح�ش���ل يف ال�شابق كاأن 

يقول: »هات اأوراقك ويلبط بقدمه 

الأر�ض«، فم���ن كان يت�رشف هكذا 

كان ي�شجن اأي�شًا ع�رشة اأيام.

ي�شي���ف: كن���ا نر�ش���ل �شابطًا 

بلبا�ض مدين، ويبدو كاأي واحد من 

املواطنني، ليتابع هذه الأمور، فاإذا 

مل يت����رشف اجلندي مبا يليق مع 

مواطنيه، كان ينال العقاب الالزم.

يق���ول العماد حل���ود هنا: كان 

يومنا يبداأ منذ اخلام�شة والن�شف 

�شباحًا، لق���د بّدلنا منطية العمل 

ب�شكل جذري، والإ�شكالية كانت اأن 

اجلي�ض يري���د اأن يعمل، وعليك اأن 

توفر له العمل وو�شائله، وجتعله 

مطمئنًا اإىل يومه وغده، فاإذا مات 

اأو ا�شُت�شه���د الع�شك���ري عليه اأن 

يطمئ���ن اأن عائلته بعده لن تهان، 

واأن له منزًل ياأويها..

ي�ش���اف اإىل كل ذلك، املطلوب 

اأي�ش���ًا اأن توفر ل���ه ال�شالح حتى 

يتمكن م���ن اأداء امله���ام املناطة 

باجلي�ض.

ي�شت���درك العم���اد حل���ود هنا 

ليق���ول اإن���ه عند بداي���ة ممار�شة 

له  مهامه كقائ���د للجي����ض، قال 

رئي����ض اجلمهورية اإنن���ا نريد اأن 

ن�شرتي ع�رشة اأوتوبي�شات لنقدمهم 

للجي�ض، لكني رددت عليه بالقول: 

اجلي�ض لي�ض لدي���ه الأموال ليوفر 

إميل لحود يتذكر.. 
كيف أجهض قائد الجيش الصفقات والسمسرات؟

الطع���ام، ول الثي���اب، فاأن���ا 

الأهم عندي هو الأكل والثياب، 

وبعدها نلتف���ت اإىل مثل هذه 

الأمور.

ف�شاألني: األ تريد الأوتوبي�شات؟

قل���ت: ل، اأنا اأريدهم تقدمة، 

ولي�ض اأن ندف���ع ثمنهم، لأنهم 

غداً �شيقولون اإن اجلي�ض يكلف 

ال�شعب.. وفع���اًل هذا ما ح�شل 

اأحد  فيما بع���د، حينما ذك���ر 

ال���وزراء املعني���ني بال�شوؤون 

�شبب���ه  العج���ز  اأن  املالي���ة 

الأمنية  الأجه���زة  م�شاري���ف 

امل�شلح���ة، وهو قول  والقوات 

خاطئ وم�شبوه، ولعله ل يدري 

قيمة ال�شتثمار يف الأمن.

وي�ش���ري الرئي�ض حلود هنا 

اإىل اأنه بعد اأن عاد اإىل الريزة، 

جاء اإليه ال�شفري الأمريكي يف 

�شورية، وهو من اأ�شول اأرمنية، 

�شب���ق ل���ه اأن عم���ل ملحق���ًا 

قن�شليًا يف ب���ريوت قبل عدة 

�شن���وات، حينم���ا كان العماد 

حلود �شابطًا �شغرياً.

الف���رتة كما ي�شري  يف تلك 

تقام  كان���ت  الرئي����ض حلود، 

حفالت، كان���وا يدعوننا اإليها، 

فتعرفُت اإليه، وحينما ت�شلمُت 

اأر�شل يل هذا  قيادة اجلي����ض، 

ال�شفري خراً: نري���د اأن نخلي 

اإح���دى قواعدن���ا يف اأملانيا، 

ولدين���ا هن���اك عت���اد جي�ض 

كام���ل، ل نريد اأن نتكلف على 

املتحدة،  الولي���ات  اإىل  نقله 

فه���ل ت�شرتونه بكلف���ة النقل 

من اأملاني���ا اإىل لبنان، وافقُت 

على الأمر فوراً، وهكذا ا�شرتينا 

وال�شاحنة  دولر،  اجليب مبئة 

باألف  مبئت���ي دولر، واملاللة 

دولر، واملروحية باأقل من 30 

األف دولر، وه���ذه الآليات ما 

زالت تعمل حتى الآن.

ي�شت���درك العماد حلود هنا 

قائاًل: له���ذا، حينما اأ�شمع عن 

ل�رشاء  املخ�ش�ش���ة  املبال���غ 

ال�ش���الح، �شواء ملي���ار و600 

التي ج���رى احلديث  ملي���ون 

عنها، اأو تل���ك الهبات املالية 

من هنا وهناك، من اأجل �رشاء 

اأنه لن يكون  اأع���رف  ال�شالح، 

هن���اك �ش���الح نوع���ي، لأنهم 

ل���ن يعطون���ا ال�ش���الح الذي 

نتمكن فيه من مواجهة العدو 

»الإ�رشائيلي«، كما اأن اأكرث من 

�شيذهب  املبال���غ  هذه  ن�شف 

�شفقات، واأن���ا اأكرث اإن�شان يف 

لبن���ان يع���رف تفا�شيل هذه 

ال�شفق���ات، ول���دي الكثري من 

ه���ذه امللف���ات من���ذ اأن كنت 

�شابطًا �شغرياً.

ي�شح���ك الرئي�ض حلود هنا 

التي  التهام���ات  بع����ض  من 

يطلقها بع�ض مر�شى النفو�ض 

الذين يقولون اإن���ه مقرَّب من 

�شورية اأو اإي���ران، م�شدداً على 

اأن���ه مل يك���ن يع���رف �شوريًا 

ول اإيراني���ًا، وه���و تعرف اإىل 

ال�شوريني لأنه���م كانوا ياأتون 

اإليه، وال�شوريون قدموا للجي�ض 

اأ�شلحة وذخرية قبل اأن ي�شرتي 

الأمريكيني حينما  ال�شالح من 

قواعدهم  اإح���دى  اإخالء  قرروا 

يف اأملانيا، فقد قّدم ال�شوريون 

للجي����ض مئة دبابة، وع�رشين 

األ���ف بندقي���ة كال�شينك���وف، 

بالإ�شافة اإىل الذخرية، وحينما 

دخل اجلي����ض اإىل �رشق �شيدا 

نفدت الذخ���رية، لأننا مل نكن 

نت�شور ح�شول معركة، حينها 

يقول يل الرئي����ض الهراوي اإن 

هناك مراكب حتملها »القوات 

وذخرية،  اأ�شلحة  اللبناني���ة« 

وق���د اأعطان���ا ال�شي���خ رفيق، 

وذل���ك قبل اأن ي�شب���ح رئي�شًا 

للحكومة خم�شة ماليني دولر، 

فا�شرتيناه���ا م���ن »القوات«، 

فرددت عليه  اإليك،  و�شرن�شلها 

حا�شم���ًا: اأنا ل اآخذ ول اأ�شرتي 

من امللي�شيات، ولقد طلبت من 

واأر�شلوها  يلزمني،  ما  �شورية 

اإيل، وبالتايل مل اأعرف بعدها 

ماذا ح�ش���ل باخلم�شة ماليني 

دولر، ول اإىل اأين ذهبت.

اأحمد زين الدين
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���دة؛ ُيكَره  الأ�سحي���ة �ُسّن���ة م�ؤكَّ

تركها م���ع القدرة عليه���ا، قال اأب� 

هري���رة )ر�سي اهلل عن���ه( عن النبي 

علي���ه ال�ساة وال�س���ام: »من وجد 

، فا يقربنَّ  منكم �سع���ًة فلم ي�س���حِّ

م�سان���ا«، وقال الإم���ام اأحمد بن 

حنبل: الأ�سحي���ة اأف�سل من ال�سدقة 

بقيمتها.

�ُشع���ت الأ�سحي���ة يف ال�سن���ة 

واأجم���ع  الهج���رة،  م���ن  الثاني���ة 

امل�سلم�ن على م�شوعيتها.

حكمة م�شوعية الأ�سحية:

• التعبد هلل عز وجل. 
• اإحي���اء �سنة �سيدن���ا اإبراهيم، 
واتباعًا لنبينا حممد عليهما ال�ساة 

وال�سام.

• الت��سعة على الأهل.
• اإدخال الفرح على الفقراء.

ُي�ستحّب �شاء الأ�سحية قبل وقت 

الذبح، كما ُي�ستح���ّب ت�سمينها، قال 

اأب� اأمامة بن �سهل )ر�سي اهلل عنه(: 

»كنا ُن�سم���ن الأ�سحي���ة باملدينة، 

وكان امل�سلم�ن ُي�سمن�ن«.

���ب يف الأ�سحي���ة الع�راء  ُيجتنَّ

الب����ِّ َعَ�ُره���ا، والعجف���اء، يعني 

الهزيلة الت���ي ل مّخ لها، واملري�سة 

التي ل ُيرج���ى �سفاوؤها، والعرجاء 

الب�ِّ َعَرُجه���ا، اأما م�سق�قة الأذن اأو 

مك�س�رة الق���رن، فُي�ستحب اأن ُيعَدل 

عنهما وتركهما، واإن مل يجد غريهما 

فا باأ�س، وغري تلك العي�ب الأربعة 

)اأي ميك���ن ذبحها(،  الأوىل، ُت���زئ 

وكذلك يجزئ اخل�سّي )املخ�سّية(.

ل ُيقب���ل يف الأ�سحية اإل ما كان 

من بهيم���ة الأنعام، والإب���ل والبقر 

والغن���م، ول يج���زئ اإل الثنية من 

الإبل، وه� ما مّت خم�س �سن� ودخل 

يف ال�ساد�سة، والثنية من البقر، وه� 

ما مّت ل���ه �سنتان ودخل يف الثالثة، 

والثنية من ال�ساأن؛ اإذا مّتت له �سنة، 

ويجزئ اجلزعة من ال�ساأن )وه� ما 

اأمتَّ �ستة اأ�سه���ر(، ح�سب ق�ل جمه�ر 

العلماء، وُت���زئ البقرة عن �سبعة 

اأفراد، والبدنة )الإبل( كذلك، لكن من 

�سّح���ى ب�سبعة اأكبا����س، اأف�سل من 

بعري واحد اأو بقرة واحدة.

يبداأ وقت الذب���ح بعد اأداء �ساة 

العيد مبا����شة، وينتهي وقت الذبح 

عند غ���روب الي�م الثال���ث من اأيام 

الت�شيق )راب���ع اأيام عيد الأ�سحى(، 

هذا ق�ل اجلمه�ر من اأهل العلم، ول 

باأ�س اأن يذبح لي���ًا، فاإن فاته وقت 

الذبح، يذبح ق�ساء لل�اجب.

كما ُي�ستحب للم�سّحي اأن ي�سّحي 

بنف�سه، ويق�ل وه� يذبح »ب�سم اهلل، 

واهلل اأكرب«، واإن زاد »اللهم هذا منك 

ولك، اللهم تقبل من���ي، اأو تقبل من 

ف���ان » فح�َسٌن اأي�س���ًا، واإن ذبح له 

اأح���د، كاجلزار، فا باأ����س، واإن اأوكل 

اأحداً بالذبح له فجائز اأي�سًا، ولي�س 

�شطًا اأن ي�سه���د الذبح بنف�سه، لكن 

ُي�ستحّب له ذلك.

ُيعطي اجل���زار اأجرته، ول يعطيه 

بدل اأجرته �سيئًا من الأ�سحية، فعن 

علي ر�س���ي اهلل عنه ق���ال: »اأمرين 

ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

اأن اأق����م عل���ى بدن���ه، واأن اأت�سّدق 

بجل�دها، وجالها، ول اأعطي اجلازر 

منها �سيئًا«.

ول يج����ز اأن يبي���ع �سيئ���ًا من 

حلمه���ا، اأما جلدها فيج�ز اأن ينتفع 

به ه�، وقيل يج����ز بيع اجللد، واإن 

ت�سدَّق به فه� اأح�سن، واهلل اأعلم.

ويج�ز اأن يّدخر من حلم الأ�سحية 

ف�ق ثاثة اأيام، كما �ساء، لق�ل النبي 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم، عن جابر 

بن عبد اهلل قال: »كنا ل ُن�سك حل�م 

الأ�ساحي ف����ق ثاث، فاأمرنا ر�س�ل 

اهلل �سل���ى اهلل عليه واآل���ه و�سلم اأن 

نتزود منها، وناأكل منها؛ يعني ف�ق 

ثاث«.

• م��س���ع ذب���ح الأ�سحي���ة: من 

ال�سنة اأن ينحر الإمام اأمام امل�سلم� 

يف امل�سلى، اأما غ���ريه فالأف�سل اأن 

ي�سّحي كل م�سل���م يف داره مب�سهد 

اأهله.

• اأف�سل الأ�ساحي: الكاملة، وهي 
اأ�سمنه���ا واأح�سنه���ا واأغاه���ا ثمنًا 

واأكرثها نفعًا واأوفرها واأطيبها حلمًا، 

اأما الكب�س فاأف�سله كما ُذكر اأن يك�ن 

اأقرن���ًا اأي: له قرنان كامان، واأملحًا 

اأي: بيا�سه اأكرث من �س�اده.

• م���ا يرتتب عل���ى م���ن اأراد اأن 
ي�سّحي: 

• ُيكره للم�سّحي اأن يحلق ال�سعر 
اأو يقلّم الأظافر، اأو ياأخذ اأي �سيء من 

الب�شة اإذا دخلت الع�ش ذي احلجة، 

علم���ًا اأن من ق�ّس، واإن كان متعمداً، 

فا �سيء عليه، واأ�سحيته �سحيحة، 

اأم���ا اجلزار فيمك���ن اأن يحلق �سعره 

ويقلّ���م اأظافره، ول �س���يء من هذه 

الأحكام تلحقه.

• الأ�سحي���ة ع���ن الأم�ات: ت�ز 
الت�سحية ع���ن امليت بنية ال�سدقة، 

خ�س��سًا اإذا اأو�سى امليت بالت�سحية 

عنه، اأو وقف وقفًا لذلك.

• ت�زيع حل���م الأ�سحية: الأف�سل 
اأن ي���اأكل الرج���ل واأهل بيت���ه ثلثًا، 

ويهدي ثلثًا، ول� كانت الهدية لغنّي، 

ويت�سدق بالثل���ث على الفقراء، فاإن 

اأكله���ا كلها اأو ت�سدق به���ا كلها اأو 

اأهداها جاز كل ذلك.

• الأ�سحية والدَّين: من كان عليه 
َدي���ن فا تب يف حق���ه الأ�سحية، 

لأن وف���اء الدَّي���ن وق�س���اوؤه اأح���ق 

م���ن ال�ستدانة مرة اأخ���رى من اأجل 

الأ�سحية.

�شوط الذكاة )الذبح(:

1� اأهلّية املذكي: اأن يك�ن الذابح 
م�سلمًا عاقًا، اأو كتابيًا.

ر الآلة: ُتب���اح الذكاة بكل  2� ت�فُّ
حمدد ينهر الدم بحّده، �س�اء كان من 

حديد اأو حجر اأو غ���ري ذلك، ما عدا 

ال�سن والظفر والعظام فا ت�ز بها، 

للنهي اخلا�س عنها.

3� قط���ع احللق�م: وه���� جمرى 
النَف�س واملريء، وه� جمرى الطعام 

، وهما  وال����شاب، واأح���د الَ�َدَج����نْ

ال�ريدان.

4� الت�سمية اأثناء الذبح.

من اآداب التذكية )الذبح(:

ُي�ستح���ب ا�ستقب���ال القبلة عند 

الذبح، وفيه اآثار ع���ن ال�سلف، ومن 

ذلك ما ورد من فعل ابن عمر )ر�سي 

اهلل عنهما(، ح�سب م���ا اأخرج مالك 

يف »امل�ّط���اأ«، اأن���ه كان يكره اأكل 

ذبيح���ة ذبحت لغري القبلة. )اأخرجه 

عبدالرزاق باإ�سناد �سحيح(.

يج���ب الإح�س���ان اإىل الذبيح���ة، 

حلديث النبي عليه ال�ساة وال�سام: 

»اإن اهلل كت���ب الإح�س���ان« اأخرجه 

م�سلم.

واأخرج الط���رباين عن ابن عبا�س 

)ر�سي اهلل عنهما( قال: مرّ ر�س�ل اهلل 

�سل���ى اهلل عليه واآل���ه و�سلم برجل 

وا�س���ع رجل���ه على �سفح���ة �ساة، 

وه� يحد �سفرته وه���ي تلحظ اإليه 

بب�شها فقال: »اأفا قبل هذا؟ اأتريد 

اأن متيته���ا م�تات؟ اأي كان يجب اأن 

ت�سحذ �سكينك قب���ل اأن ت�سع ال�ساة 

على الأر�س ب��سعية الذبح.

واأورد الإم���ام اأحم���د ب���ن حنبل 

اأن رج���ًا جاء النب���ي عليه ال�ساة 

وال�س���ام فق���ال: يا ر�س����ل اهلل اأين 

ل اأذب���ح ال�ساة واأن���ا اأرحمها، فقال: 

وال�ساة اإن رحمتها »رحمك اهلل«.

ُي�ستحب الدعاء بالقب�ل، حلديث 

عائ�سة )ر�سي اهلل عنها( يف �سحيح 

م�سلم، اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم اأمر بكب�س اأقرن يطاأ يف �س�اء 

ويربك يف �س�اء وينظر يف �س�اء، ثم 

ق���ال لعائ�سة: هلمي املدية، ثم قال: 

ا�سحذيها بحج���ر، ثم اأ�سجع الكب�س 

ثم ق���ال: ب�سم اهلل، الله���م تقبل من 

حممد واآل حمم���د، ومن اأمة حممد، 

ثم �سحى به.

أحكام األضحية
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ه���ل ن���رتدد هذا ال���رتدد يف ����شاء بع�س 

الكماليات، اأو عند قدوم �سيف عزيز؟

قال اهلل تعاىل: {ذلك وم���ن يعّظم �سعائر 

اهلل فاإنها من تق�ى القل�ب}.

قد تك�ن العبادة �ُسّنة ولي�ست واجبة، لكن 

ه���ذا ل يقلل من ِعَظم اأمرها وعلّ� �ساأنها، فمن 

مل ينِ� اأن ي�سّحي ه���ذا العام، عليه األ ين�سى 

اأن ملك امل�ت قد يك����ن على م�عد معه قبل 

الع�دة اإىل هذه الأزمنة الفا�سلة مرة اأخرى.

ورح���م اهلل عبداً ا�ست�سعر ِعَظ���م اأمر الأ�سحية 

واأقبل عل���ى التقرُّب اإىل اهلل به���ا من�شح ال�سدر 

راجيًا لاأج���ر، وباحثًا عن الأكم���ل والأف�سل من 

الأن�اع، هّمه ر�سى ال�احد الأحد، وقد �سّحى نبّينا 

. �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بكب�س�نْ اأمَلَح�نْ اأقَرن�نْ

اأما مل ي�ستطع اأن ي�سّحي لقلة ذات اليد، فا 

يح���رم نف�سه من النية ال�ساحلة باأن ين�ي اأنه 

ل� كان ي�ستطيع وميلك املال لفعل، فرّبنا اأرحم 

من اأن يكلّف عبداً مبا ل ي�ستطيع، ورّبنا اأكرم، 

فُيلحق �ساحب النية ال�سادقة ب�ساحب العمل، 

فهم يف الأجر �س�اء اإن �ساء اهلل.

ُيستحّب للمضحي أن يأكل 
وأهل بيته ثلثًا.. ويهدي 

ثلثًا.. ويتصدق بالثلث 
على الفقراء

إلى الهاربين من األضحية



منوعات

اأف��ق��ي

1 - لقبها الفني دل�عة الغنية العربية.
2 - احدى احلم�ات الفاتنات يف ال�سينما العربية.

3 - ح�سل على / ثلثا اأبي
4 - لقب ماجدة الرومي الفني »-- العربي« )كلمتان(

طــريـقـة اللعـب

ت��س���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عام�ديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اتاه عام�دي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5 - قراأ القراآن قراءة متاأنية / ما 
يربط به احل�سان لت�جيهه.

6 - حت�س����س / طريق���ة تم���ع 
ال�سيء عرب ال�قت.

7 - انتق���ال وتق���دم ال�سيء مثل 
نقا�س م��س�ع ما

8 - �شفة يف البناء / ياب�سة
9 - لقبها الفني �س�ت الكري�ستال
10 - لقبه الفني العندليب الأ�سقر 

)لبنان(

ع��م����دي

1 - اأو�سك على القيام بال�سيء / 
من ان�اع الزه�ر / حرف نفي.

2 - نهر يف ال�س� / ن�سف رباح.
3 - جه���از ايقاف ال�سيارة / عقد 

)ك�سفقة ما(

4 - على و�سك اأن يحدث لها �سيء 
/ حماكاة

5 - ثلث���ا مرء / كان���ت عا�سمة 
لل�س�مري���� ع���ام 2100 ق.م / 

عك�س راج

6 - ل���ه جائزة عاملي���ة با�سمه 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

)مبعرثة( / مركبة ورحلة اأمريكية للقمر.

7 - �سمري غائب / اأ�سابك بالغرور / ا�سم اأحد 
احلروف )معك��سة(.

8 - مت�سابه���ان / هبة خفيف���ة من اله�اء / 
حرف نفي.

9 - ا�سم علم مبعنى هني العي�س / ظهر
10 - غري نا�سج / تن�ر

اب.. إلذابة الدهون والكوليسترول
ّ
العن
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اأو »�س����ك امل�سيح«  الِعّن���اب 

�سج���ر �سائ���ك ي�س���ل ط�ل���ه اإىل 

ح����ايل 8 اأمتار، اأوراق���ه م�ستطيلة 

غري حادة الت�س���ن، وعناقيده من 

الأزهار ال�سفراء املخ�شة، وثمرته 

مرّة، واأحيانًا  بي�س�ية ُبنّية اإىل حُمنْ

�س�داء ت�سب���ه حبة الزيت�ن، لذيذة 

الطعم وُلّبها اأبي�س ه�س. 

مدينة عنابة اجلزائرية م�سه�رة 

باإنتاجها له���ذه الفاكهة منذ زمن 

بعيد، وقد اأخذت م���ن ذلك ا�سمها، 

رغ���م اأن م�طن���ه الأ�سل���ي ال�س� 

واليابان، فه� ُيزرع يف ال�س� منذ 

اأربعة اآلف �سنة، وُيعترب من ف�اكه 

ل���ة، وله قيمة  اأهل ال�س���� املف�سَّ

غذائية جيدة. 

ينت�ش الآن يف باد ال�سام واإيران 

وجن�ب �شق اآ�سيا، ويف ني�زيلندا 

واملغ���رب العرب���ي، ويعي����س يف 

املناطق احلارة و�سبه احلارة.

يحت�ي العناب على �ساب�نينات 

وهام،  و�سكري���ات  وفاف�ين���دات 

وفيتامين���ات »اأ« و»ب2« و»ج«، 

الكال�سي�م  ومعادن هام���ة، مث���ل 

والف��سف�ر واحلديد.

ا�سُتخ���دم العن���اب يف الط���ب 

ال�سين���ي من���ذ 2500 �سن���ة على 

الأق���ل، وقد ورد ذك���ره يف »حتفة 

الق�سائ���د«، وه���ي مقتطف���ات من 

ال�ساد�س  القرن  ال�سيني يف  ال�سعر 

قبل املياد، وق���د عرفته ال�سع�ب 

القدمية، وقي���ل اإن اجلن�د الرومان 

الذين كان�ا يف القد�س اأيام امل�سيح 

)علي���ه ال�سام( �سنع����ا تاجًا من 

�س�ك العن���اب و�سع�ه على راأ�سه، 

وكان����ا يحيط����ن مع�سكراتهم به 

الق���رتاب منهم  النا����س من  ملنع 

اجتنابًا ل�س�ك���ه، وقد عرف العرب 

العناب قبل الإ�سام، وورد ذكره يف 

ال�سعر اجلاهلي فقي���ل: كاأن قل�ب 

الطري رطبا وياب�سًا 

لدى وكرها العناب واحل�سف 

البايل.

ومنافعه  كث���رية  العناب  ف�ائد 

جليل���ة؛ ُي�ستخ���دم عاج���ًا كامًا 

ي���ات  واحِلمنْ ال�سي���ف  لأمرا����س 

املنت�شة في���ه.. ي����ؤكل طازجًا اأو 

ُي�شب كالقه�ة.

ت�ؤخذ قب�سة يد من ثمرة العناب 

وُتغل���ى يف 5 كا�س���ات ماء كبرية، 

وي�ستمر الغليان حتى ينق�س املاء 

اإىل 3 كا�س���ات، ثم ُيرف���ع وُي�سفَّى، 

وُي�شب كا����س 3 مرات ي�ميًا ملدة 

�سهر كامل.

ف�ائده

ن ومهدِّئ  • لأمرا�س احلل���ق، وم�سكِّ
ومكافح لل�سعال والرب�.

• للح�سا�سية واحلكة اجللدية.
• حل�سا�سية الأنف وال�سدر.

• لل�سدفية والكزميا.
• يفتِّح ل�ن الب�شة.

• يعالج م�ساكل الب�ا�سري.
• للتهاب الأع�ساب واآلم املفا�سل، 

والأرق، خ�س��سًا  الأطراف،  وحرارة 

عند الن�م.

الده����ن  اإذاب���ة  يف  ي�ساع���د   •
والك�لي�سرتول يف الدم.

• ينّقي الدم من ال�سم�م والأخاط.
• يحافظ على مي�عة الدم، ومينع 

تخرّثه.

• يحافظ على ق�ة ون�سارة الب�شة 
وجمالها.

���ف كاأح���د الأغذي���ة كبرية  • ي�سنَّ
الفائ���دة التي تق���اوم ال�شطانات 

واأمرا�س القلب، ملا فيها من ن�سبة 

a n »االية من م�سادات الأك�سدة 

.»tioxidants
• م�س���اد حي����ي يق�س���ي عل���ى 
اللتهاب���ات، خ�س��س���ًا يف ال�سدر 

والأنف.

• م�ساد للحميات واأمرا�س ال�سيف.
يزي���د يف ال����زن ويح�ّس���ن ق����ة 

الع�سات، ويزيد الحتمال.

• ي��س���ف العن���اب كمق����ٍّ للكبد، 
وُيعطى خلف�س الهي�جية والتململ.

• ينفع ل�جع املثانة والكليت�.
بذر  م���ن  امل�ستخ���َرج  الزي���ت 

العن���اب، والذي ي�س���ّكل 50 باملئة 

م���ن وزن الثم���رة ُيع���رف عامليًا 

الي�م  ويدخ���ل  اجل�ج�با،  بزي���ت 

يف خمتلف م�ستح����شات العناية 

بالب����شة، ملا يحت����ي عليه من 

خ�سائ�س ومك�ن���ات �سبيهة بتلك 

الإن�سان،  الب�شة لدى  التي تفرزها 

ولذل���ك فاإن هذا الزيت ي�ساعد على 

ترطيب اجلل���د وتاأخري �سيخ�خته، 

ومكافح���ة كاف���ة اأن����اع البكرتيا 

التي ت�سي���ب اجللد، لحت�ائه على 

البكترييا،  به���ذه  خا�سة  م�سادات 

ولذلك فاإنه يكافح وي�ؤّخر اخلط�ط 

والتجاعي���د الدقيق���ة الت���ي تبداأ 

بالظه�ر على ال�جه، وين�ّسط خايا 

اجللد بع���د �سن الثاث�، خ�س��سًا 

اإذا مّت ا�ستخدامه بانتظام.

كما اأن ه���ذا الزيت يعمل ب�سكل 

فّع���ال ج���داً يف ع���اج اجل���روح 

وبع����س  اجللدي���ة  والتقرح���ات 

كالأكزمي���ا  الأخ���رى،  الأمرا����س 

والفطريات وجفاف اجللد وت�سققه، 

الرتكيب���ة واخل�ا�س  م���ن خ���ال 

ال�سمعي���ة الطبيعية التي ميتلكها، 

ل�سيما اأنه زي���ت �سهل المت�سا�س 

بالن�سب���ة اإىل الب����شة، وي�ّفر لها 

امل�ؤثرات  م���ن  حماي���ة طبيعي���ة 

والع�امل اجل�ية اخلارجية.
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اكت�سف العلماء يف جامعة »رو�س�سرت« طريقة لإخفاء 

الأ�س���ياء الكبرية عن النظر، وذلك با�س���تخدام عد�س���ات 

جاهزة ورخي�سة الثمن ومتاح���ة، وهي تقنية يبدو اأنها 

ظهرت من �سفحات �سل�سلة »روايات اخليال هاري بوتر« 

للكاتبة »جيه. كيه. راولينغ«.

ويف عملي���ة الإخفاء هذه، يختف���ي الغر�ض متامًا عن 

النظ���ر، يف الوقت ال���ذي يظهر كل �س���يء حوله كما هو. 

وم���ا يطلق عليه عملية اإخف���اء »رو�س�سرت« لي�ض عملية 

اإخفاء حقيقية على الإطالق، ف���الأداة تبدو وكاأنها جهاز 

ي�ستخدمه طبيب العي���ون، اأي عندما يو�سع غر�ٌض خلف 

العد�سات ذات الطبقات، يبدو وكاأنه اختفى.

ويق���ول العلم���اء اإن عمليات الإخف���اء ال�سابقة كانت 

معّقدة وباهظ���ة الثمن، ومل تكن قادرة على اإخفاء اأ�سياء 

ثالثية الأبعاد عندما ُينظر اإليها من زوايا خمتلفة. وخالل 

اختباراتهم، اأخفى الباحثون يداً ووجهًا وم�سطرة، وجعلوا 

كل �سيء يبدو »خمفّيًا«، فيما تظل ال�سورة خلف الغر�ض 

املخفي مرئية، وي�سيف���ون اأن دللت الكت�ساف ل نهاية 

لها.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

تقنية جديدة إلخفاء األشياء الكبيرة

يربح 950 دوالرًا إثر كل شهيق وزفير
قد ل ت�سدق اأن �سابًا عمره 30 �سنة، ظل من اأيلول 2013 

اإىل الآن يرب���ح يف الثانية الواحدة 475 دولراً، اأو 950 بعد 

كل �سهيق وزفري، ولياًل نهاراً بال توقف، حتى وهو نائم ويف 

اأيام العطالت.

قفزت ثروت���ه بعد 31 مليون و536 األ���ف ثانية، من 19 

اإىل 34 ملي���ار و700 مليون دولر، حيث بات من اأغنى 400 

ملياردير يف الوليات املتحدة.

اإن���ه الأمريك���ي م���ارك زوكرب���ريغ، املول���ود يف 1984 

بنيوي���ورك، واملبت�سم دائمًا يف �سور ن���راه فيها ببنطلون 

اجلينز �سبيهًا بط���الب اجلامعات، وموؤ�س����ض »في�سبوك« 

التوا�سلي ال�سهري.

رْب���ٌح يومي يزيد عن 41 ملي���ون دولر يف اأيلول 2013، 

حي���ث كان زوكربريغ ميلك 19.7 ملياراً ح�سب لئحة جملة 

»فورب����ض« الأمريكية، وزاد عليه���ا 15 يف 12 �سهراً م�ست 

حتى اأيلول هذا العام، اأي اأنه كان يربح مليار و250 مليون 

كل 30 يوم���ًا، اأو ما يزيد عن 41 يوميًا، ومليون و710 اآلف 

يف ال�ساعة، اأو 28500 دولر يف الدقيقة الواحدة.

م���ع ذلك مل ي�سل زوكربريغ، الذي حقق اأكرب ربح خالل عام 

واحد بني مليارديرات الالئحة، ليحتل املرتبة الأوىل فيها، بل 

العا�رشة، فيما احتكر قمتها هذا العام اأي�سًا، كما طوال 21 �سنة 

متتالية، ال�سهري بيل غيت�ض؛ موؤ�س�ض »مايكرو�سوفت« لربامج 

الكومبيوت���ريات، وبرثوة زادت 9 ملي���ارات عن العام املا�سي، 

وو�سل���ت يف 2014 مل���ا مل ي�سل اإليه �س���واه بالتاريخ الأكيد، 

وجعله الأغنى باأمريكا والعامل، اأي 81 مليار و200 مليون.


