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الوثيقة األميركية االعتراضية.. 
لضرب األسد أو لدعم كلينتون؟

السعودية تتهرب من مآزقها السورية 
بتوسيع اإلرهاب

هاتوا سيادة.. 
وخذوا رئاسة
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فـي مكتبات
لــبـــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة
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الحريري.. إلى التقاعد على أرصفة المقاهي الباريسية؟

� اإلرهاب في أميركا وأوروبا.. حقيقة أم تكتيك غربي؟
� رفع العقوبات األميركية عن إيران.. بين الواقع والخداع

بالعروبة والمقاومة نجابه األخطار 
التي تهدد األمة

يوم القدس العالمي.. استنهاض 
الشعوب لتحرير المسجد األقصى
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دمشق جهزت ضربتها.. 
والمقاتالت الروسية 

تعود إلى سورية
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آفاق الحوار السياسي

احلوار هو اال�سم اجلدي���د للمحّبة؛ حمّبة اهلل، 

وحمّبة االإن�سان، كل اإن�س���ان، و�سواًل اإىل حمّبة 

االأعداء، اأما املحّب���ة املتباَدلة بني امل�سيحيني 

الف�سائل  واأ�سم���ى  اأولوي���ة  وامل�سلم���ني، فهي 

واملقد�سات.

احلوار ه���و ثقافة وعل���م واأدب وفن، والهوت 

وفقه وتربي���ة وتوا�سل واإعالم.. اإنه لغة العامل، 

وم�سًعى ح�سن ونبي���ل للتّعرف اإىل االآخر، الذي 

ياته 
ّ
هو اإن�سان مثلي، ل���ه كرامته وحقوقه وحر

 اإال اأن احرتمه 
ّ
و�سخ�سيته وفكره ودينه، فما علي

واأعي�س معه باأمان و�س���الم، علمًا اأنه لي�س من 

ماٌت يف 
ّ
�سخ����س مرفو�س من احل���وار، وال حمر

احلوار اإطالقًا.

اإن م���ن جوه���ر احلوار اح���رتام احلرّي���ة وحّق 

االختالف؛ ُحرية الفكر والتعبري وامُلعتقد وال�سمري 

ك  واالإبداع.. ج���اء يف القراآن الكرمي: {ولو �ساء ربُّ

الآم���ن َمن يف االأر����س كلٍّهم جميع���ًا اأفاأنت تكره 

الّنا����س حتى يكونوا موؤمنني}، واأي�سًا: {ال اإكراه 

يف الّدي���ن}، وكذلك: {اإّنك ال ُته���دي َمن اأحببَت 

ولكن اهلل ُيه���دي من ي�ساء}، والق���راآن يدعو اإىل 

���ا واإّياكم َلَعَلى  امل�ساواة ب���ني املتحاورين {واإنَّ

ُهدًى اأو يف �سالل َمبني}، ويحرّم االإكراه: {اأفاأنت 

ُتكره الّنا�س حّتى يكونوا موؤمنني}، ويقول اأي�سًا: 

{لكم دينكم ويل دين}.

احلوار يف ال�رشق هو حوار �سيا�سي ديني غري 

منف�سل، فاإ�سفة اإىل احلوار الديني، نحن بحاجة 

اإىل حوار �سيا�سي حقيقي و�سادق الإدارة �سلمية 

دميقراطية للخالفات ال�سيا�سّية، وعدم ا�ستغالل 

الّدي���ن يف ال�سيا�س���ة، وال�سيا�س���ة يف الّدين.. 

 يف اإطاره االأخالقي العقالين 
ّ
حوار �سيا�س���ي حر

والدميقراط���ي، من اأجل جت���اوز خطاب العداوة 

والتخوي���ن والبغ�ساء والكراهية والتكفري، وحّل 

االإ�سكالّيات والنزاعات باحلوار ال�سلمي والتفاهم 

وامل�ساحلة.

احلوار ال�سيا�سي هو تاأكيد على حّق االختالف 

ال�سيا�س���ي، �رشط اأن يبقى يف اإط���اره ال�سلمي، 

بعيداً ع���ن امل�سالح ال�سّيقة والفرقة واالنق�سام 

وحتقيق الت���وازن والتكامل االإن�ساين يف ُبعَديه 

الديني وال�سيا�سي.

الأب اأنطوان �ضو

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

كان ميكن حلالة الفراغ الرئا�سي القائمة 

يف لبنان اأن تكون م���ادة �سجال وا�ستغالل 

بالَغ���نينْ من قَبل م���ا كان ي�سمى »قوى 14 

 » اآذار«، لو مل تقم تل���ك القوى بحملة »ِفلنْ

�سد الرئي����س ال�سابق اإميل حلود، مع كل ما 

رافق تلك احلملة م���ن ابتذال و�ستائم وحط 

من مقام الرئا�سة االأوىل، واملوقع امل�سيحي 

االأول يف لبنان واملنطقة العربية.

الت���ي نّفذته���ا جماعة  تل���ك احلمل���ة 

»ال�سي���ادة واال�ستق���الل«، ح�سلت يف ظل 

الع���داء االأمريك���ي املعَل���ن للرئي�س حلود، 

وبتحري����س م���ن االأمريكيني، بع���د اأن اأقفل 

الرج���ل هاتف���ه يف وجه وزي���رة اخلارجية 

االأمريكي���ة وقته���ا مادل���ني اأولربايت، التي 

كانت تريد اإق���راراً لبنانيًا بكمال االن�سحاب 

»االإ�رشائيلي« من املناطق احلدودية.

يف تل���ك االأيام قيل الأحد كب���ار منّظري 

ومثّقف���ي تل���ك الق���وى: »اإنك���م بحملتكم 

حتّطون من قيم���ة ودور رئا�سة اجلمهورية؛ 

املوقع امل�سيحي واملاروين االأول يف لبنان 

واملنطقة، ولي�س من قيمة ودور حلود فقط«، 

فكان رّده بكل غرور: »من ينزّل.. يطلّع«، ومل 

يقتنع باأن ما يخ�رشه امل�سيحيون يف احلكم 

بف�سل �سيا�سات تلك القوى، لي�س ممكنًا وال 

�سهاًل تعوي�سه اأو ا�سرتجاعه. 

دارت االأي���ام دورتها، وها هي تلك القوى 

منق�سمة ح���ول تاأييد مر�سح���ني من القوى 

املخا�سم���ة لها، وهي ال تخفي بكاءها على 

رهان���ات �سقطت يف الداخ���ل اللبناين ويف 

االإقليم، لكن ال يوجد يف حراكها ما يفيد اأنها 

تعلّمت من درو�س تلك املرحلة، يف حني بداأ 

الفراغ الرئا�سي ي�ستهل���ك اأيام واأ�سهر عامه 

الثالث، وال �سيء يدل على اأن هذا الفراغ من 

عدم���ه يقّدم اأو يوؤّخر يف حل م�سكالت البلد، 

اأو يوّح���د املوؤ�س�سات، ب���ل على العك�س؛ يف 

اأحي���ان كثرية كان وجود الرئي�س، املرفو�س 

�سعبي���ًا، �سبب���ًا يف انق�سام الب���الد وانهيار 

املوؤ�س�سات.

ه����ذا يف االأي����ام اخل����وايل، اأم����ا اليوم 

لك����ن بوجوهها  ذاته����ا،  الق����وى  فتك����رر 

ال�سيا�سية، ذات  اإىل  اإ�ساف����ة  امل�رشفي����ة، 

التجرب����ة؛ اخل�س����وع واالن�سياع للرغبات 

االأمريكي����ة، م����ن خالل القب����ول والرتويج 

للق����رار االأمريكي، »االإ�رشائيل����ي« اأ�سا�سًا، 

ماليًا،  وحماربته����ا  املقاوم����ة  بح�س����ار 

عرب »حترمي« التعام����ل امل�رشيف مع كل 

ما مي����ت اإليه����ا ب�سلة، والالف����ت اأن هذه 

احلرب املالية ترتافق مع �سغوط داخلية 

اأمريكية يحركها اللوبي ال�سهيوين واملال 

ال�سع����ودي، وتدع����و اإىل ق�س����ف �سوري����ة 

وانخراط الواليات املتحدة بكل قواها يف 

احلرب �سده����ا، وهو ما �سارعت اخلارجية 

ال�سعودي����ة اإىل الرتحيب ب����ه، وهذا تكرار 

مل����ا �سبق اأن حّث علي����ه روبرت كاالغان؛ 

اأحد كب����ار منظ����ري »املحافظني اجلدد« 

يف اأمريكا، وال����ذي دعا اإىل احتالل �سورية 

بذريعة اخلطر »الداع�سي« الذي بات يهدد 

الغرب. والالف����ت اأن هاج�س كاالغان، كما 

كتب حينه����ا يف »وول �سرتيت جورنال« 

حتت عن����وان »اأزمة النظام العاملي«، هو 

»�سالم����ة النظام العاملي الليربايل«، وهو 

ي�سب����ه ال�سعار الذي يرفع����ه اأتباع اأمريكا 

يف لبن����ان لت�سديد احل�س����ار املايل على 

املقاومة وجمهورها، حتت حجة »�سالمة 

النظام امل�رشيف اللبناين«. 

اأركان  ن�س����ي  ه����ل  وباملنا�سب����ة، 

نظ����ام التبعي����ة، ويف مقدمه����م اأ�سحاب 

امل�س����ارف، اأن عنجهيتهم ورف�سهم اإعطاء 

العم����ال واملوظفني اللبناني����ني حقوقهم 

االجتماعية، يف �سبعينيات القرن املا�سي، 

املماث����ل ملنعهم منذ �سنوات اإقرار �سل�سلة 

الرت����ب والرواتب، املحتج����زة يف جمل�س 

الن����واب، هو ال����ذي اأنتج ح����ركات ثورية 

و�سع����ت امل�سارف ومقراته����ا اأهدافًا لها؟ 

وهل ن�س����وا »احلركة الثورية اال�سرتاكية« 

و�سامي ذبيان ومر�سد �سبو وعلي �سعيب؟ 

اأو ه����ل ن�سوا »منظم����ة الغ�سب« وغريها 

يف طرابل�س وباق����ي املناطق، وقد جاءت 

احل����رب االأهلية ع����ام 1975 لتوقف توالد 

مثل تل����ك التنظيمات، ورمبا كان ذلك اأحد 

اأه����داف اإ�سعال تلك احل����رب، خ�سو�سًا اأن 

ا�سته����داف امل�سارف االأجنبي����ة كانت له 

االأولوية قبل ا�ستهداف امل�سارف املحلية، 

الأن االأوىل ترمز للهيمنة والت�سلط الغربي 

والراأ�سمايل، وبالتايل فاإن تفجري »فردان« 

االأخ����ري قد يكون بعيداً عن كل االحتماالت 

ج لها، فهل يتمتع هوؤالء ب�سيء من  التي ُروِّ

»احل�س ال�سيادي« يف قراراتهم ال�سيا�سية 

واالقت�سادي����ة، ويحرتم����ون راأي الغالبية 

من اللبناني����ني، �س����واء يف تعاطيهم مع 

االإمالءات االأمريكية، اأو يف طريقة انتخاب 

رئي�����س اجلمهوري����ة، فيقبل����ون باختيار 

�ساحب التمثيل االأو�س����ع، اأو يلجاأون اإىل 

االنتخاب ال�سعبي املبا�رش ل�سد فراغ ق�رش 

بعبدا؟

عدنان ال�ساحلي

أحــداثأحــداث2

هاتوا سيادة.. وخذوا رئاسة

هل نسي أصحاب المصارف أن 
عنجهيتهم في السبعينيات 
أنتجت حركات ثورية وضعت 
المصارف ومقراتها أهدافًا 

لها؟

هل لدى »14 اآذار« �سيء من احل�س ال�سيادي لتحرتم راأي غالبية اللبنانيني؟
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همسات

¡ حماوالت قدمية - جديدة
املحاوالت اجلديدة ال�ستي���الء اآل احلريري على امل�سبح 

ال�سعب���ي يف الرملة البي�ساء اأعادت اإىل االأذهان ما كان 

الرئي�س الراحل رفيق احلريري قد طلبه من قائد اجلي�س 

العماد اإميل حل���ود عام 1993؛ حينما طلب منه قمع اأي 

حتركات �سعبية قد تقوم احتجاجًا على ما ينوي اإقامته 

يف تلك املنطقة، وهو اأكرب نادي يخوت يف العامل، فكان 

رّد العم���اد حلود اأنه لن ي�سم���ح باإراقة نقطة دم واحدة 

من فقراء يدافعون ع���ن متنّف�سهم الوحيد على ال�ساطئ 

البريوتي.

¡ نحو اال�ستيالء التام.. بغطاء بلدي
يبدو اأن اأول دخول املجل�س البلدي اجلديد لبلدية بريوت، 

بعد ت�صلُّمه مهامه، ه��و حرمان اأهل العا�صمة من اأماكن 

تنف�صهم الطبيعية، فبعد اخلطة امل�صبوهة لإقامة م�صت�صفى 

ميداين يف مواقف حرج بريوت من جهة ق�ص��ق�س، كانت 

خط��ة اقتالع واإلغاء امل�صبح ال�صعبي عن الرملة البي�صاء. 

وتوق��ع املتابع��ون البيارتة اأن ترتفع الوت��رية احلريرية 

لال�صتي��الء على الأم��الك العامة البحري��ة، بحيث �صرنى 

قريب��ًا خط��ة جدي��دة لال�صتي��الء عل��ى »الدالي��ة«، وعلى 

�صخرة الرو�ص��ة، يف ظل غطاء يوّفره املجل�س البلدي، ما 

يط��رح عالمات ا�صتفهام حول موقف القوى الأخرى غري 

احلريرية يف املجل�س البلدي ملدينة بريوت.

¡ اأرباح خيالية
ت�س���اءل خبري م���ايل عن االأ�سب���اب الت���ي تدفع بع�س 

امل�س���ارف اللبنانية الأن تكون ب�ساأن املطالب االأمريكية 

»ملكي���ة اأكرث من املل���ك«، مبديًا تخوفه م���ن اأن تقوم 

حركة �سعبية ونقابية وا�سعة للمطالبة بفر�س �رشائب 

عل���ى اأرباح امل�سارف، وحما�سبته���ا على ما جنته من 

اأرباح وفوائد على ح�ساب املواطن اللبناين، �سواء جراء 

تالعبه���ا ب�سعر �رشف اللرية اللبنانية 1984 - 1992، اأو 

مما جنت���ه من اأرباح خيالية من �سن���دات اخلزينة منذ 

العام 1992 حتى اليوم.

¡ نائب ا�ستقال.. واآخر لن يرت�سح
فيم��ا اأق��دم نائ��ب طرابل���س روب��ري فا�ص��ل عل��ى تقدمي 

ا�صتقالت��ه اخلطي��ة م��ن ع�صوية املجل���س النياب��ي، ُعلم 

اأن نائب��ًا اآخر يفكر بع��دم الرت�صح لالنتخاب��ات النيابية 

املقبل��ة، اإذا ج��رت النتخاب��ات وف��ق قان��ون ال�صت��ن، 

لأن��ه يعتقد اأن نقم��ة �صعبية وا�صعة �صتق��وم �صد القانون 

واملر�صحن.

¡ تاأييد.. ورف�س
ُعلم اأن موقف وزي���ر العمل �سجعان القزي يالقي تاأييداً 

وا�سعًا يف �سفوف قيادية كتائبية، خ�سو�سًا ال�سخ�سيات 

املخ�رشم���ة، والتي يبلغ عمر بع�سها يف حزب الكتائب 

اأكرب م���ن عمر رئي�س احلزب النائب �سامي اجلميل، الذي 

يعتمد على ال�سعبوية، ظنًا منه اأنه ي�ستطيع اأن يناف�س 

مي�سال عون و�سمري جعجع يف التاأييد امل�سيحي.

¡ نحو التجمع للمطالبة باحلقوق
ت��ردد اأن مندوب��ي و�صائقي �صي��ارات يعتزم��ون التجمع 

والتظاه��ر اأمام مكاتب م�ص��وؤول يف مدينة �صمالية كربى 

ف��از يف النتخابات البلدية على حتال��ف عري�س، لأنهم 

مل ينال��وا اأجوره��م وم�صتحقاته��م ج��راء دورهم يف هذه 

النتخابات.

¡ ملن اأهدى الفوز؟
لوح���ظ اأن رئي����س بلدية فاعلة ق���رب عا�سمة اجلنوب 

�سي���دا، اأهدى فوزه واإع���ادة انتخاب���ه اإىل مرجع كبري، 

رغ���م اأن هذا املرجع كان قد دعم الئحة مناف�سة لرئي�س 

البلدية التاريخي.

¡ اأكرب خدعة يف التاريخ
راأى خب��ري د�صت��وري اأن نغمة »تي��ار امل�صتقبل« وبع�س 

حلفائ��ه عن رف�س الن�صبية يف قان��ون النتخاب يف ظل 

ال�ص��الح، اأكرب خدع��ة �صيا�صية و�صعبي��ة يف التاريخ، لأن 

احل��ل الوحي��د ملناف�ص��ة »ال�ص��الح« اإذا كان ه��ذا الدعاء 

�صحيح��ًا، هو »الن�صبية« التي تتي��ح ملعار�صيه الو�صول 

اإىل الندوة الربملانية.

يح���اول الن���واب »امل�ستقبلي���ون« تربير 

الدعوة وتلطيف االأ�سب���اب التي دعت اإىل عقد 

موؤمتر عام ل�»تي���ار امل�ستقبل« خالل ت�رشين 

االأول املقب���ل، وقال النائ���ب حممد احلجار اإن 

هذا املوؤمتر مّت تاأجيله ب�سبب الظروف االأمنية 

التي منعت الرئي�س احلريري �سابقًا من الوجود 

يف لبنان.

منذ غياب الهالة ال�سخ�سية للرئي�س رفيق 

احلريري، وانتفاء وفرة املال، وتراجع اخلدمات 

االجتماعية وال�سحية عرب موؤ�س�سات احلريري، 

يعاين »تي���ار امل�ستقبل« م���ن اأزمة م�سريية 

ونهاي���ة حمققة، وه���ي باتت قريب���ة نتيجة  

لالأ�سباب االآتية:

البنية البورجوازية: 

من���ذ تعي���ني النائ���ب ال�ساب���ق اأنطوان 

اأندراو����س نائبًا لرئي�س »تي���ار امل�ستقبل«، 

وه���و االآتي م���ن �سندوق املهّجري���ن، مع ما 

يت�سمن هذا ال�سندوق من �سفقات، اإىل تعيني 

الرئي����س ال�سنيورة رئي�سًا للكتل���ة النيابية، 

مع ما لتاريخه من ب�سم���ات مالية ملتب�سة 

وقرارات غري �سعبية، اإىل تزكية اأحمد احلريري 

اأمينًا عامًا ل�»تيار امل�ستقبل«، مع ما يت�سف 

به م���ن عنجهية عائلية، اإ�سافة اإىل »احلر�س 

القدمي« ال���ذي ورثه �سعد احلريري عن والده، 

والذي تخ����رشم يف االنتفاع م���ن ال�سفقات 

حت���ت عباءة اآل احلري���ري، اإىل حد بيع الذمم 

يف ق�سية ال�سباط االأربعة، �سارع املخل�سون 

واالأوفياء لرفي���ق احلريري لن�سح جنله �سعد 

بنف�س ه���ذا االإرث من حول���ه، لكنه الأ�سباب 

عديدة مل يتمكن من ذلك، وكان عليه اأن يقراأ 

جيداً خ���روج النائب والوزي���ر ال�سابق بهيج 

طبارة عن م�سار »امل�ستقبل«، وهو الذي كان 

من االإرث النظيف، عل���ى امل�ستوى االأخالقي 

الرفيع والوطني اجلامع، والكفاءات القانونية 

واالإدارية.

اخلطاب ال�سيا�سي:

بالغ الرئي�س �سع���د احلريري يف التخّبط 

ب�س���اأن تاأ�سي����س روؤية حزبي���ة يخاطب بها 

اجلماه���ري، خ�سو�سًا فئة ال�سب���اب، علمًا اأنه 

�سب���ق له اأن خلع ال�سرتة يف مهرجان 13 اآذار 

2011؛ يف حماولة من���ه للتقرُّب من ال�سباب، 
ولالإيحاء باأنه مواكب لثورة وفورة تطلعاتهم 

واأحالمهم، لكنه غادر يف اآب من العام نف�سه، 

وكانت الغيب���ة الطويلة، بعد اأن ربط م�سريه 

بن�رش اإقليمي يف �سورية، وعدم العودة �سوى 

عرب مطار دم�سق، تاركًا خلفه وعوداً هي اأ�سبه 

بوعود عرق���وب، وعاد ليخاطب النا�س بنف�س 

اللهجة: »م�رشوع رفيق احلريري« و»العبور 

اإىل الدول���ة«، علم���ًا اأن م����رشوع والده كان 

يعتمد على املال غري املتوفر حاليًا، والعبور 

اإىل الدولة باتت كلمة خ�سبية ال ت�سّوب �سوى 

عل���ى حزب اهلل و�سالح���ه، واللبنانيون باتوا 

يرون الدولة املوعودة التي يكررها احلريري 

وال�سني���ورة اأنها لي�ست �س���وى دولة مفل�سة 

وعاجزة عن �سداد خدمة الدَّين العام.

والي���وم، ومع و�س���ع مو�س���وع ال�سباب 

واملراأة على ج���دول اأعم���ال املوؤمتر املقبل 

ل�»تي���ار امل�ستقب���ل«، يف حماول���ة اأخرية 

للرئي�س احلري���ري ال�ستنها�س بقايا احليثية 

ال�سعبي���ة، ومب���ا اأن »امل�ستقبل« مبني على 

املنفعة املادية واملوؤ�س�سات اخلا�سة الداعمة 

لل�سب���اب، والت���ي مل تع���د موج���ودة، فاإننا 

جنزم باأن ال�سف���رة املقبلة للرئي�س احلريري 

بعد التعديالت التي ق���د يجريها على بع�س 

املراكز يف »التيار«، ه���ذه ال�سفرة قد تكون 

اأ�سبه مبن �سلّم االأمانة ملن توّفر الإدارة النزاع 

االأخ���ري ل�»امل�ستقبل«، بع���د اأن ف�سل يف اأن 

يجعل من »امل�ستقب���ل« التيار القائد لفريق 

14 اآذار، والتي���ار احلائز على ح�رشية التمثيل 
ن���ي، والتيار الذي باإمكان���ه حمل ر�سالة  ال�سُّ

نة  القومية العربية التي كانت �سفة اأهل ال�سُّ

يف لبنان، ومل يتمكن احلريري من اإر�ساء اأحد، 

و�سقط �سيا�سي���ًا باملنظور ال�سعودي، وانتهى 

االأمر.

ال�سخ�سنة الفردية وال�سخ�سية احلزبية:

كثرية هي االأح���زاب التي ملعت باأ�سخا�س 

موؤ�س�سيها وقادتها ودامت مدر�ستها من بعدهم، 

كاحل���زب ال�س���وري القوم���ي االجتماعي على 

�سبيل املثال، لكن هناك اأحزاب مرتبطة حاليًا 

باأ�سخا����س قادتها وم�سريه���ا مو�سع ت�ساوؤل 

وقلق م���ن بعدهم، لك���ن »تي���ار امل�ستقبل« 

ينتهي بوج���ود وح�سور �سع���د احلريري، الأن 

هذا التيار من���ذ بداياته كان يعني للنا�س اأنه 

�سخ����س رفيق احلريري، وه���و االآن يعني لهم 

�سخ�س �سعد احلريري، نتيجة غياب ال�سخ�سية 

احلزبية للتيار كمدر�سة وكموؤ�س�سة لها برنامج 

م�ستقبلي وخطط عم���ل، وبالتايل فاإن امل�سري 

املرتَق���ب والوا�سح ل�»تي���ار امل�ستقبل« هو 

املزيد من التف�ّس���خ، والرئي�س احلريري يلعب 

بالوقت ال�سائع بكتلة برملانية فاقدة للتمثيل 

ال�سعبي، ولن تبق���ى كما هي يف العام 2017، 

مهما كان قان���ون االنتخاب العتي���د، بعد اأن 

انك�سف بلديًا واأفرزت ال�سناديق كل االأحجام.

بن���اء عليه، وحي���ث اإن كارث���ة »�سعودي 

اأوجي���ه« اأّدت اإىل تن���ازل احلريري عن معظم 

اأ�سهمه���ا اإىل �سعودي���ني، و�س���ط انتفا�س���ات 

واحتجاج���ات يومية الآالف املوظفني والعمال 

نتيجة عدم قب����س رواتبهم، ومواجهات دائمة 

م���ع ال�رشط���ة والق���وى االأمنية االأخ���رى، بدا 

تعليق اأحد مديري ال�رشكة من الريا�س بليغًا، 

ويحمل الدالل���ة الدامغة عن امل�سري ال�سيا�سي 

وال�سخ�س���ي للرئي����س احلري���ري، حيث قال 

�ساح���كًا: »عندم���ا كان مطلوبًا م���ن الرئي�س 

احلري���ري اأن يتواجد يف ب���ريوت يف ال�سنوات 

املا�سية، اأم�سى وقته هن���ا، ليكت�سف متاأخراً 

�رشورة عودته اإىل ب���ريوت، والعك�س �سحيح، 

اأي اأن احلري���ري مطال���ب اليوم ب���اأن يتواجد 

يف ال�سعودي���ة، لطماأن���ة جي����س املوظفني«، 

خ�سو�س���ًا اأن م�سريهم كم���ا ال�رشكة جمهول، 

وتبدو م�سكلة �سعودي اأوجيه مت�سعبة االأوجه.

ال يف بريوت وال يف الريا�س �سيجد الرئي�س 

احلري���ري نف�س���ه، وُيخ�سى، وه���ي الفر�سية 

االأرج���ح، اأن يبتع���د حتت ذريع���ة االعتكاف، 

وينتهي ب���ه االأم���ر اإىل التقاع���د بالتق�سيط، 

والتاأقلم مع و�سع���ه ال�سيا�سي واملادي، وفق 

م���ا تبّقى من ر�سي���د، واإىل اأر�سف���ة املقاهي 

الباري�سي���ة للمتابع���ة م���ن بعي���د، بانتظار 

اال�ستحقاق النياب���ي يف العام 2017، الذي لن 

يعيد له العز الذي كان.

اأمني اأبو را�سد
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الحريري.. إلى التقاعد على أرصفة المقاهي الباريسية؟

المصير المرتَقب لـ»تيار 
المستقبل« هو المزيد من 
التفّسخ.. والحريري يلعب 

بالوقت الضائع بكتلة برلمانية 
فاقدة للتمثيل الشعبي

الرئي�س �سعد احلريري
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الوثيقة األميركية االعتراضية.. لضرب األسد أو لدعم كلينتون؟
تتج���ه الأنظار اإىل املعارك التي 

حت�سل يف ال�سم���ال ال�سوري، والتي 

�ست���زداد اأهمية كلم���ا اقرتب موعد 

رحيل الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما 

من البي���ت الأبي����س، اأو على الأقل 

حتّوله - بالع���رف الأمريكي - اإىل 

»بطة عرجاء«؛ ل ي�ستطيع اأن يقّدم 

الكث���ري اأو يب���ّدل يف موازين القوى 

ال�سائ���دة، وذل���ك لأن الرئي�س الذي 

ينوي اأن يغ���ادر �سيحاول اأن يحقق 

الإرهاب  انت�ساراً يف املعرك���ة �سد 

يف كل من العراق و�سورية ليقّدمها 

هدية حلزبه يف النتخابات املقبلة.

ويف خ�س���ّم التطورات احلا�سلة 

يف املنطقة، �س���درت عن جمموعة 

تزيد عن خم�سني دبلوما�سيًا عاماًل 

يف وزراة اخلارجية الأمريكية، وثيقة 

»اعرتا�سي���ة« عل���ى اأداء ال�سيا�سة 

اخلارجية لالإدارة الأمريكية، مطالبة 

الرئي�س بتوجي���ه �رضبات ع�سكرية 

اإىل النظ���ام ال�س���وري، »لإجب���اره 

على المتثال والذه���اب نحو احلل 

ال�سيا�سي«.

وتثري ه���ذه الوثيقة »امل�رضّبة« 

ت�ساوؤلت عّدة، اأبرزها ما يلي:

لدبلوما�سيني  كيف ميك���ن  اأوًل: 

اأمريكي���ني معنيني مبلف���ات ال�رضق 

اأن يرّك���زوا الأ�سواء على  الأو�س���ط 

النظ���ام ال�س���وري، يف الوقت الذي 

قلب  »الداع�سي«  الإره���اب  ي�رضب 

اأمريكا، متحدي���ًا الأمن الأمريكي يف 

عقر داره؟ الأج���دى بدولة تعرّ�ست 

لعملية غ���ادرة وجمزرة اإرهابية اأن 

تنتقم وترّكز جهدها على َمن ت�سبب 

لها بهزّ ال�ستقرار وعرّ�س مواطنيها 

للموت، اأي اأن ترّكز جهودها لالنت�سار 

على »داع�س«، ل اأن تعمد اإىل ق�سف 

اجلي�س ال�سوري، فكيف ميكن مواءمة 

التي  »العرتا�سية«  الوثيق���ة  هذه 

ترّكز على الأ�سد ونظامه وتتغا�سى 

عن خط���ر »داع�س«، م���ع املاأ�ساة 

الأمريكية الداخلية التي ح�سلت بعد 

جمزرة اأورلندو؟

ثم، اإن ادع���اء املعرت�سني باأنه 

يكفي ب�سع �رضبات جوية و�سواريخ 

ال�سوري، ليلعن  على مواقع اجلي�س 

الأ�سد هزميته وي�ست�سلم للمعار�سة، 

تب���دو نوعًا من ال�سذاجة اأو الأحالم، 

اأن  تفي���د  الع�سكري���ة  فالتج���ارب 

احل���روب ل مُيكن اأن ُتربح من اجلو، 

اأن التجربة الأمريكية ال�سابقة  ومبا 

يف تدريب »جي�س �سوري« للقتال، 

م���ا زالت ماثل���ة للعيان، ل���ذا فاإن 

الهدف املنوي حتقيق���ه �سيدفع اإىل 

زّج اجلي�س الأمريكي يف حرب برّية، 

علمًا اأنه �سيواجه على الأر�س مزيجًا 

من املقاتلني ال�سوريني واللبنانيني 

والعراقيني والإيرانيني و.. الرو�س.

ثاني���ًا: دافع ال�سف���ري الأمريكي 

ال�ساب���ق يف �سورية روب���رت فورد 

عن الوثيق���ة، ون�ّسب نف�سه متحدثًا 

ن���ة، معترباً يف  با�س���م الع���رب ال�سُّ

مقابل���ة اأجرته���ا مع���ه �سحيف���ة 

عل���ى  الرتكي���ز  اأن  »نيويورك���ر«، 

»الدول���ة الإ�سالمية«  ل���ن يك�سب 

ن���ة  ال�سُّ الع���رب  وعق���ول  قل���وب 

ال�سوريني، لأنهم يعتربون اأن حكومة 

الأ�سد ت�سّكل امل�سكلة الأكرب لهم اأكرث 

من »داع�س«! لذل���ك، هو يدعو اإىل 

املفاو�سات  تاأم���ني  جهود  »اإحياء 

لت�سكي���ل حكومة جديدة، مع ال�سرب 

الدولة  ال�سرتاتيجي يف احلرب �سد 

الإ�سالمية«،  فهل متلك الإدارة ترف 

»ال�س���رب ال�سرتاتيجي« مع منظمة 

الولي���ات  اأن ت����رضب  ا�ستطاع���ت 

املتحدة يف عقر دارها، لتوّفر جهدها 

لت�سكيل حكوم���ة �سورية جديدة اأو 

ل�رضب النظام ال�سوري؟

ي�سّوقه  ال���ذي  ثالثًا: والأغ���رب 

روب���رت ف���ورد يف مقابلت���ه، كان 

تاأكي���ده عل���ى اأن���ه »ل خالف مع 

ال�سرتاتيجية،  الأه���داف  الإدارة يف 

بل يف التكتي���ك«، موؤكًدا اأنه اأكد اأن 

»اجلمي���ع تعلّم من در�س العراق اأن 

تغيري النظام لي�س الو�سيلة الأف�سل 

لتحقي���ق تغيري �سيا�س���ي اإيجابي، 

واأن���ه يف حالة احلرب الأهلية يجب 

اأن يك���ون هن���اك مفاو�س���ات بني 

تاأكيده  كما  واحلكومة«،  املعار�سة 

عدم ق���درة املعار�سة ال�سورية على 

دة، ول  النت�س���ار، لأنها غ���ري موحَّ

البع�س، كون  تتعاون مع بع�سه���ا 

دة..  لها غ���ري موحَّ الداعمة  اجلهات 

وهن���ا، يعرتف فورد ب���اأن احلل يف 

واأن  �سورية هو �سيا�سي بال�رضورة، 

العرتا����س هو عل���ى الو�سائل التي 

تعتمده���ا الإدارة للو�سول اإىل احلل 

ال�سيا�سي، اأي اأن الهدف من الوثيقة 

ه���و ا�ستعم���ال اخلي���ار الع�سكري 

للو�سول اإىل حل �سيا�سي!

واقعيًا، يبدو هوؤلء الدبلوما�سيون 

»املعرت�سون« منف�سلني عن الواقع 

ال�رضق  والواقع  الداخل���ي  الأمريكي 

اأو�سطي، فال�ستجابة لدعوات اخليار 

الع�سكري لي�ست خياراً ميكن لالإدارة 

الأمريكية اأن تتبن���اه ب�سهولة، لأنه 

خي���ار ع���ايل املخاط���ر وذو تكلفة 

عالية ج���داً، يب���داأ بت�سجيع حرب 

مبا����رضة ب���ني الأطل�س���ي والرو�س 

ف���وق ال�سماء ال�سوري���ة، ول ينتهي 

ا�سرتاتيجية  مناط���ق  بتحديات يف 

الطرف���ان، مع  اأخرى حي���ث يحتك 

كل م���ا ميكن اأن ينت���ج عن ذلك من 

تطورات يف ظل الت�سنج الذي يعي�سه 

الطرفان بعد ن�رض الدرع ال�ساروخية 

يف اأوروبا ال�رضقية.

بالنتيجة، لن توؤدي هذه الوثيقة 

العرتا�سية اإىل تغيري يف ال�سيا�سية 

الأمريكية، ولن ت�سغط على الرئي�س 

الأمريكي يف اأواخر عهده، وهو الذي 

تعرّ�س ل�سغ���وط اأكرب ومل ي�ست�سلم 

- كم���ا اأعل���ن يف مقابلته مع »ذي 

اتالنت���ك« - بل ق���د تك���ون نوعًا 

م���ن الرتويج ال�سيا�س���ي للمر�سحة 

الأمريكي���ة هي���الري كلينت���ون يف 

حملته���ا النتخابي���ة، وه���ي التي 

لطامل���ا دع���ت اإىل اعتم���اد اخليار 

الع�سكري �سد الأ�سد يف �سورية.

د. ليلى نقول

ال�ستجابة لدعوات اخليار الع�سكري ل ميكن للإدارة الأمريكية تبّنيه ب�سهولة

بعد دعم ريفي في »االنتخابات«.. الدور التركي إلى العلن في طرابلس
بعدم���ا كان���ت �سندوق بري���د دم���وي لت�سفية 

ال�رضاعات الإقليمية، اأ�سحت اليوم حلبة للمتناف�سني 

على الو�سول اإىل ال�رضيا الكبرية، و�ساحة �رضاع نفوذ 

لبع����س القوى الإقليمية، خ�سو�سًا تركيا وال�سعودية 

وم����رض والإمارات العربية، مادامت ت�سّكل مركز الثقل 

ن���ي يف لبن���ان، فقد بات���ت طرابل�س  الإ�سالم���ي ال�سُّ

م�رضح���ًا لن�ساطات ه���وؤلء الطاحمني، وب���وؤرة توتر 

لع���راك �سيا�سي خفي بني هذه القوى، ح�سب ما توؤكد 

م�سادر �سيا�سية عليمة.

وبعد متدد حالة الل���واء اأ�رضف ريفي يف عا�سمة 

ال�سم���ال و�سواه���ا، بدعم تركي، متّث���ل بال�سغط على 

اجلماع���ات الإ�سالمية القربي���ة من اأنق���رة ل�سد اأزره 

يف النتخاب���ات البلدي���ة الأخرية، ل�سيم���ا اأنه عرف 

كيف يحت�س���ن احلالت املعرت�سة عل���ى اأداء »التيار 

الأزرق«، خ�سو�س���ًا حيال ال�س���وؤون الطرابل�سية، الأمر 

الذي ي���وؤرق الرئي�س �سعد احلري���ري الطامح بالعودة 

اإىل »ال�رضايا«، من تنامي »احلالة الريفية«، بالتايل 

فتح �سهية باق���ي املعرت�سني على ال�سيا�سة احلريرية 

يف خمتل���ف املناطق، على اإطالق ح���الت اعرتا�سية 

مماثل���ة ل�»حالة الل���واء«، ويف حماولة ملنع تف�سي 

حالت داخ���ل »التيار« املذكور، ينّظم الأخري اإفطارات 

نية«، مب�ساركة احلريري،  رم�ساني���ة يف »املناطق ال�سُّ

معتمداً اأ�سلوب ريفي، اأي »التوا�سع« قلياًل، والتوا�سل 

م���ع القاع���دة ال�سعبية، علّه بذلك يج���دد زعامته يف 

ني«. »ال�سارع ال�سُّ

ومب���ا اأن الفيح���اء ه���ي قلبة اأنظ���ار الطاحمني 

للو�سول اإىل الرئا�سة الثالث���ة، لل�سبب املذكور اأعاله، 

ي�سارك »زعي���م امل�ستقبل«، يف اإفط���ار طرابل�سي يف 

الأيام القليلة املقبل���ة، بالتن�سيق مع حليفه الرئي�س 

جنيب ميقاتي، اللذين خا�سا غمار ال�ستحقاق البلدي 

�سويًا، وحتّم���ال الف�سل ب�»الت�سام���ن والتكافل«، ومل 

ي���رتك الأخري احلريري وحده، لأنه يرى، اأي ميقاتي، اأن 

التحالف مع حامل اجلن�سية ال�سعودية ير�سي اململكة، 

ويوؤدي ذلك اإىل توطيد عالقة الزعيم الطرابل�سي معها، 

ما ق���د يوؤّهله لأن يعود اإىل الق����رض احلكومي جمدداً، 

ل�سيما يف املرحل���ة النتقالية التي قد تلي اأي اتفاق 

لإعادة انتظام موؤ�س�سات الدولة، ويف مقدمها انتخاب 

رئي�س للجمهورية، وفق���ًا حل�سابات ميقاتي، على حد 

قول امل�سادر، علمًا اأن ال�سعودية منفتحة جمدداً على 

نية اللبنانية، ومل يعد ي�سّكل »بيت  خمتلف القوى ال�سُّ

الو�سط« مدخاًل اإلزاميًا للعالقة معها، يف �سوء �سيا�سة 

اململك���ة اجلديدة، والآيلة يف الوقت عينه اإىل الرتاجع 

يف املنطقة، خ�سو�سًا بعد غرقها يف الرمال املتحركة 

اليمنية، وت�سعيدها لالأو�ساع يف البحرين موؤخراً.

وللغاي���ة عينه���ا، اأي ولوج الق����رض احلكومي، 

يكّثف النائ���ب حممد ال�سفدي ن�ساطات���ه ال�سيا�سية 

والجتماعية يف مدينت���ه، حاذيًا حذو »امل�ستقبل«، 

فه���و يقيم اأي�س���ًا م���اآدب الإفط���ارات للتوا�سل قدر 

امل�ستط���اع مع وجوه املجتمع الطرابل�سي، وهو على 

تن�سي���ق دائم مع اأحد كبار موظف���ي الدولة ال�ساعني 

للو�س���ول اإىل الرئا�سة الأوىل، علّهما يحققان هدفهما 

�سويًا، على حد تعبري امل�سادر.

بالعودة اإىل م�ساألة �رضاع نفوذ القوى الإقليمية 

يف عا�سمة ال�سمال، وتاأكيداً على التدّخل الرتكي فيها، 

ودعم »حالة ريفي«، فقد عقد جمل�س بلدية طرابل�س 

املقرّب من وزير العدل امل�ستقيل، اأول اجتماع له مع 

وفد تركي، و�سيعقد اآخر مع وفد اإماراتي قريبًا، ح�سب 

ما ك�سفت م�س���ادر وا�سعة الطالع، م���ا يقطع ال�سك 

باليق���ني باأن ثاين اأكرب امل���دن اللبنانية حتّولت اإىل 

مركز ا�ستقطاب للق���وى الإقليمية ال�ساعية اإىل تعزيز 

ح�سوره���ا يف لبنان واملنطقة، متهي���داً لتاأدية اأدوار 

مرتقبة، وحجز اأمكنة لها يف مراحل لحقة. 

ح�سان احل�سن

كيف يمكن لدبلوماسيين 
أميركيين تركيز األضواء 

على النظام السوري في 
الوقت الذي يضرب اإلرهاب 

»الداعشي« قلب أميركا؟
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¡ هل من حرب جديدة بني »احلزب« 
والعدو؟

قالت م�سادر وا�سعة الط���الع اإن حربًا جديدة 

بني حزب اهلل و»اإ�رضائي���ل« لي�ست بعيدة، من 

الوق���وع والتوقيت، فال�ستع���دادات بني  حيث 

اجلانب���ني خلو�سها مل تتوقف، وم�ساركة احلزب 

يف مواجه���ة املجموع���ات الإرهابي���ة مل توؤّثر 

على ا�ستعداداته ملواجهة »اإ�رضائيل« يف حرب 

حمتملة الوقوع. وترى امل�سادر اأن »اإ�رضائيل« 

عندم���ا توّجه تهديداته���ا اإىل ف�سائل املقاومة 

الفل�سطيني���ة يف قطاع غزة، فاإنه���ا تهدف اإىل 

ردعه���ا، وعدم التفكري يف فت���ح معركة جديدة 

على حدودها اجلنوبية، ليت�سنى لها �سن احلرب 

عل���ى ح���زب اهلل، الذي يدرك متام���ًا ما تخطط 

له تل اأبيب. وتلف���ت امل�سادر اإىل م�ساركة دول 

عربية يف املنطقة يف هذه احلرب، ل�سيما تلك 

التي ت�ستع���د منذ فرتة، يف �س���وء التفاقيات 

ال�ستخبارية التي عقدتها مع »اإ�رضائيل«، ويف 

مقدمته���ا اململكة العربي���ة ال�سعودية، موؤكدة 

اأن���ه على الرغ���م من عدم رغب���ة اجلانبني يف 

اندلع ح���رب جديدة بينهم���ا، اإل اأن التطورات 

والتحالفات اجلديدة يف املنطقة قد ت�سطرهما 

خلو����س حرب جدي���دة، �ستكون له���ا تداعيات 

ونتائج كبرية، وارتدادات تخ�ساها »اإ�رضائيل«، 

ويف اأكرث من �ساحة يف املنطقة.

¡ اأ�سباب متنع وا�سنطن من �سن حرب �سد 
دم�سق

عدد موقع »life.ru« اأ�سباب متنُّع الوليات 

املتحدة م���ن القيام ب�سن حرب �س���د الرئي�س 

ال�سوري ب�سار الأ�سد، وهي:

1- الكونغر�س: ل ميكن القيام بعمليات حربية 
يف �سوري���ة ب���دون موافق���ة الكونغر�س، ح�سب 

الد�ستور الأمريكي، واإذا ح�سل ف�سيواجه اأوباما 

�سبح الإقالة من من�سبه.

2- الأمم املتح���دة: القيام بعم���ل ع�سكري �سد 
دولة ذات �سيادة ورئي�س منتخب يعترب عدوانًا.

3- اإ�رضائي���ل: اأي عمل عدواين من قبل الوليات 
املتح���دة �سد �سورية �سيدف���ع دم�سق اإىل ردود 

اأفع���ال للثاأر من حلفاء اأم���ريكا الرئي�سيني يف 

املنطقة، مثل »اإ�رضائيل«.

4- اخل�سائ���ر: الأ�س���د ميتلك اأ�سلح���ة متطورة، 
وميكن���ه اأن يكّب���د الوليات املتح���دة خ�سائر 

فادحة �ستوؤثر �سلبًا على املجتمع الأمريكي.

5- حزب اهلل: �سيقف ب���كل قوته لدعم الرئي�س 
ب�سار، حتى ل���و و�سل الأمر للقي���ام بعمليات 

داخل فل�سطني املحتلة اأو الوليات املتحدة.

6- رو�سيا وال�س���ني: احلرب يف �سورية قد تنذر 
مبواجه���ة ب���ني رو�سيا واأمريكا عل���ى الأرا�سي 

ال�سوري���ة، و�ست���وؤدي اإىل تده���ور العالقات مع 

ال�سني، وهذا ما ل يتمناه اأوباما.

¡ بن �سلمان يحاول �رضاء املر�سحني
ك�س���ف م�سدر يف البيت الأبي�س اأن زيارة الأمري 

حممد بن �سلم���ان لوا�سنطن رّكزت حول الطلب 

من الأمريكيني اإعادة النظر يف �سيا�ستهم جتاه 

الدولة ال�سوري���ة، والقيام ب���كل الو�سائل على 

اإ�سقاط وتدمري الدولة ال�سورية، والوقوف عالنية 

مع الريا����س يف حربها �سد ال�سع���ب اليمني. 

وراأى امل�سدر اأن اختيار بن �سلمان لهذا التوقيت 

له اأبعاد كث���رية، منها اأنها تتم يف فرتة اقرتاب 

الأمريكية احلالي���ة، وا�ستعدادات  الإدارة  رحيل 

لالنتخابات  والدميقراطي  اجلمه���وري  احلزبني 

الرئا�سية، وبالتايل جنل امللك يبحث عن معابر 

ال�ستقطاب بالأثمان التي ُتطلب لدعم احلزبني، 

لرّد »اجلميل« م�ستقباًل �سيا�سيًا.

موضوع الغالف

مقابل ترجمة اأكرث ال�سيناريوهات 

خط���ورة يف ال�سمال ال�س���وري، بدءاً 

بانت�سار ف���رق اأطل�سية لدعم »قوات 

اإن�ساء  بهدف  الدميقراطي���ة«  �سورية 

»الكانت���ون الكردي« �سم���ال، مروراً 

بتاأم���ني اأطن���ان اأخ���رى اإ�سافية من 

الأ�سلح���ة - بينها �سواريخ اأر�س جو 

- من تركيا مل�سلحي »جي�س الفتح« 

يف حلب بالتا�س���ع من اجلاري، وفق 

ما نقل���ت وكال���ة »�سبوتنيك« عن 

م�سوؤول���ني ع�سكريني رو����س، و�سوًل 

اإىل الوثيق���ة الأمريكية امل�سبوهة يف 

توقيته���ا، ُمرفقة مبا ُن�سب اىل رئي�س 

الأمريكي���ة  الق���وات اجلوي���ة  اأركان 

بدعوت���ه اإىل ا�سته���داف املقات���الت 

الرو�سية يف الأجواء ال�سورية، برز رّد 

ا�ستثنائي وغ���ري م�سبوق من طهران، 

متّث���ل باجتماع وزراء دف���اع رو�سيا 

و�سوري���ة واإي���ران، مل تخرج مقرراته 

اإىل العلن لغاي���ة الآن، اإل اأن تقارير 

غربية تقاطعت م���ع تقرير ل�سحيفة 

»ديل���ي بي�ست« الأمريكي���ة، ربطت 

قرارات »ا�سرتاتيجية« متّخ�ست  بني 

عن املجتمعني حيال �سورية، ُتوِّجت 

التي  املفاجئة  بالزي���ارة  اأهميته���ا 

قادت وزير الدف���اع الرو�سي �سريغي 

الأ�سد،  ب�سار  الرئي����س  للقاء  �سويغو 

واإبالغه ر�سالة »هامة« من الرئي�س 

بوتني.

ومبواكب���ة ت�س���ارع امل�ستجدات 

الأخ���رية  الأ�سابي���ع  امليداني���ة يف 

بالري���ف احللبي اجلنوب���ي حتديداً، 

حي���ث دخل���ت اأنقرة ب�س���كل مبا�رض 

على خ���ط قيادة هجم���ات »جي�س 

الفت���ح« باجت���اه بلدت���ي خل�س���ة 

وزيت���ان، مبوؤازرة �سب���اط �سعوديني 

تاأكي���د  وف���ق  و»اإ�رضائيلي���ني«، 

املحلل يف �سحيف���ة »دايلي �ستار« 

نيكول����س بالتف���ورد، نقلت �سحيفة 

»لو فيغ���ارو« الفرن�سية عن م�سوؤول 

رو�سي »رفيع امل�ستوى«، اإ�سارته اإىل 

جمل���ة م�ستجدات »خط���رية« طراأت 

على ال�ساح���ة ال�سورية يف الأ�سابيع 

فالدميري  الرئي����س  دفع���ت  الأخرية، 

بوت���ني اإىل ايفاد وزير دفاعه »ب�سكل 

عاجل« اإىل دم�س���ق، لإبالغ الرئي�س 

الأ�س���د »اأمراً هام���ًا« حيال املرحلة 

امليدانية املقبلة يف ال�سمال ال�سوري، 

ح�س���ب ترجيحه. امل�س���وؤول الرو�سي 

ال���ذي ربط ب���ني الزي���ارة املفاجئة 

ل�سويغو واجتماع طه���ران، اعترب اأن 

خطورة ما يح�س���ل الآن يف ال�سمال 

ال�س���وري، حتديداً يف حل���ب، يتمثل 

اأ�سبحت  الت���ي  الأطل�سية  بالق���وات 

لعبًا اإ�سافيًا مبا�رضاً على الأر�س، اإىل 

جانب الأت���راك وال�سعوديني، وا�سعًا 

عالم���ات ا�ستفه���ام ح���ول »توقيت 

امل�ستج���دة  الأمريكي���ة  التهدي���دات 

ب�رضب ق���وات احلكوم���ة ال�سورية«، 

واملطالب���ة با�سته���داف املقات���الت 

الرو�سي���ة، »اإل اأن هن���اك اأخطر من 

ال�ستخبارات  اأجه���زة  ر�سدت���ه  ذلك 

والأقمار ال�سناعي���ة الرو�سية جتّهزه 

وا�سنط���ن مبعية حلفائه���ا، ل ي�سّكل 

تهديداً ح�رضي���ًا لل�سمال ال�سوري، بل 

�سيقّو�س الدولة ال�سورية، مع التهديد 

الرو�سية  الع�سكرية  للقواعد  املبا�رض 

يف �سورية«، وفق اإ�سارته، معترباً اأن 

جتاوز وا�سنط���ن وحلفائها للخطوط 

احلمر يف �سورية، دفع �رضيعًا رو�سيا 

و�سورية واإيران اإىل اجتماع ا�ستثنائي 

يف طه���ران، ُو�سع���ت عل���ى طاولته 

»اأخطر الأوراق على الإطالق«.

املرا�س���ل  لف���ت  ال�سي���اق،  ويف 

احلربي الرو�سي الك�سن���در كو�س، اإىل 

اأن قاع���دة حميمي���م الع�سكرية باتت 

يف الأ�سبوعني الأخريين كخلية نحل؛ 

فقد و�سل عدد اإ�سايف من امل�ست�سارين 

الع�سكريني اإىل القاعدة، وهناك حراك 

العمليات،  اعتي���ادي يف غرف���ة  غري 

والن�س���اط ع���اد اإىل زخم���ه يف مركز 

قيادة وح���دة الدفاع اجلوي، و»هناك 

ترّقب ل�سدور ق���رار قريب مفاجئ عن 

الرئي����س بوت���ني باإع���ادة املقاتالت 

ال�سرتاتيجية اإىل �سورية«، وثمة اأمور 

تتجه���ز على الأر����س اأعقبت اجتماع 

احللف���اء يف طه���ران، ملواكبة مرحلة 

تكاد تكون الأخط���ر يف تاريخ احلرب 

ال�سوري���ة. فاأك���رث من ح���دث اإرهابي 

دم���وي تزامن مع غزو ق���وات اأطل�سية 

لل�سمال ال�سوري، ب���دءاً من »مقتلة« 

الأمريكية، مروراً  اأورلندو  نادي ولية 

بقتل ال�رضط���ي الفرن�سي وزوجته يف 

اإعالمي  اإىل تركي���ز  باري�س، و�س���وًل 

معاٍد عل���ى انت�سار مقاتلي »داع�س« 

يف الدول الغربي���ة، وكاأن »اأمراً ما« 

يجّه���زه احلل���ف الأطل�س���ي للمرحلة 

املقبلة.

وتزامنًا مع »تق�ّسد« وزيرالدفاع 

الرو�سي ال�سري باجتاه من�سات اإطالق 

قاع���دة  400« يف  »اأ����س  منظوم���ة 

حميمي���م الع�سكرية، موجه���ًا ر�سالة 

حتذيرية »اإىل من يهمه الأمر«، ِلَيِليه 

حتذير اآخر حول »نف���اد �سرب رو�سيا 

الو�س���ع يف �سوري���ة«، عرب  حي���ال 

رئي����س اأركان جي�سه���ا، مقابل تواتر 

معلومات توؤكد توّجه تركيا اإىل حرب 

اأهلية طاحنة يف املدى املنظور، وفق 

تقريرين ل�سحيفتي »تامي« و»فورين 

بولي�س���ي« يف بداي���ة ال�سهر اجلاري، 

كا�سفة عن ق���رب ترجمة قرار اأمريكي 

بنق���ل قاعدة »اجنرليك« من الأرا�سي 

الرتكي���ة اإىل دولة الإم���ارات العربية 

اأو الأردن، ي�سب���ق انقالب���ًا ع�سكري���ًا 

ب���ات و�سيكًا عل���ى حك���م اأردوغان، 

توؤكد م�س���ادر �سحافية يف بريوت اأن 

دم�سق جّهزت �رضبته���ا بعد اجتماع 

طه���ران، واجلي�س ال�س���وري وحلفاوؤه 

بات���وا »ق���اب قو�س���ني اأو اأدنى« من 

اإطالق عمليات ع�سكرية �سخمة ُتفتح 

فيها جبهات عدة يف ال�سمال ال�سوري 

ُدفعة واحدة، موؤيدة ما ورد يف تقرير 

»لإحدى كربي���ات ال�سحف الغربية« 

يف اإ�سارتها اإىل اأن املجاميع امل�سلحة 

يف حلب وريفها �سُيق�سى عليها خالل 

اأ�سابيع.

ماجدة احلاج

دمشق جهزت ضربتها.. 
والمقاتالت الروسية تعود إلى سورية

الجيش السوري وحلفاؤه 
على وشك إطالق عمليات 
عسكرية ضخمة ُتفتح فيها 

جبهات عدة في الشمال 
السوري ُدفعة واحدة
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مجدالني.. وخطيئة 
حضور مؤتمر هرتسيليا 

»اأرقى ما خلق���ه اهلل.. الإن�سان 

ال���ذي خلق���ه، لك���ي ي�سعى على 

قدميه، يبني احلياة ويعبد اهلل«.. 

عب���ارة جميلة وذات معاٍن كبرية، 

كان ق���د اأطلقه���ا املهامتا غاندي، 

ذاك القّدي����س الذي ق���اد الهند اإىل 

ال�ستقالل، وتلك العبارة بداأ فيها 

اأمني عام جبه���ة الن�سال، وع�سو 

اللجنة التنفيذية د. اأحمد جمدلين 

اأمام موؤمتر هرت�سيليا يف  خطابه 

دورت���ه ال�ساد�سة ع�رشة، واملق�سد 

من وراء ذكر تلك العبارة وا�سحة 

املرام���ي، لك���ن املفارق���ة اأن هذا 

القدي����س قد ق���اد كفاح���ًا �سلميًا 

امل�ستعمر  ط���ردا  بي�س���اء  وثورة 

الربيطاين م���ن دون اأن ي�ستجديه، 

اأو يفتح اأمامه �سهوة التنازلت تلو 

التنازلت، عل���ى عك�س حالنا يف 

التي قدمت  الفل�سطينية،  الر�سمية 

التن���ازلت، ومازال���ت ت�ستج���دي 

وتوؤك���د عل���ى خي���ارات بائ�س���ة 

وعقيمة، ما يزال الحتالل يوظفها 

وغريه���ا م���ن الك���وارث الوطنية 

املتمثل���ة يف ا�ستم���رار النق�سام، 

ل�سالح فر�س وقائعه على ح�ساب 

حقوقنا وتطلعاتنا الوطنية.

م���ربرات  نقا�س  خ���ارج  م���ن 

امل�سارك���ة يف موؤمت���ر هرت�سيليا، 

ومدانة، خ�سو�سًا  م�ستهجنة  فهي 

اأن���ه ُيناق����س م�ستقب���ل الكي���ان 

واأو�ساع���ه الع�سكرية وال�سيا�سية 

والقت�سادي���ة والأمني���ة وحت���ى 

الجتماعي���ة، ويبحث يف الآليات 

الت���ي م���ن �ساأنه���ا من���ع تهديد 

التي من املمكن  الكيان والأخطار 

اأن يتعر����س له���ا، وه���و فوق كل 

ذل���ك منا�سبة لت�سوي���ق التطبيع 

معه من خالل ه���ذا العدد الكبري 

م���ن امل�سارك���ني، م���ن �سب���اط 

ع�سكري���ني واأمني���ني، واأكادمييني 

وباحثني ومفكري���ن و�سفراء، ويف 

مقدمته���م م�سوؤولني يف احلكومة 

»الإ�رشائيلية«.

يف  الفل�سطيني���ة  امل�سارك���ة 

املرة  لي�س���ت  هرت�سيليا  موؤمت���ر 

الأوىل، وجميعه���ا تقع يف خانة 

منح الفر�س تلو الفر�س املجانية 

لالحت���الل وكيانه، واإ�سفاء املزيد 

التجمي���ل على وجهه  من رتو�س 

تل���ك  وراءه  ليخف���ي  القبي���ح، 

ال�سيا�سة العدوانية التي ل حدود 

يقف عنده���ا يف ا�ستباحة الدماء 

الفل�سطيني���ة، كيف ل  واحلق���وق 

الفل�سطينية  ال�ساح���ة  وهناك يف 

من ي�ساعده على ذلك.

الدكت���ور  خط���اب  ج���اء  واإن 

املج���دلين من�سجم���ًا مع املنهج 

لل�سلط���ة  ال�سيا�سي���ة  والروؤي���ة 

واملنظم���ة، لكنه بالتاأكي���د اأ�ساء 

للق�سية من خالل ح�سوره واعتالء 

اأخط���ر موؤ�س�سة �سهيونية  من�سة 

يف الكيان.

رامز م�سطفى

تت�سابق ال���دول الداعمة لالإرهاب 

عل���ى حتقيق اأي ن����رش اأو مك�سب يف 

�سوري���ة والع���راق؛ م���ن دول اجلوار 

كرتكي���ا وال�سعودي���ة والأردن والعدو 

»الإ�رشائيل���ي«، اإىل م���ا وراء البحار 

واملحيطات، كفرن�سا وبريطانيا، فيما 

تنظر الوليات املتحدة اإىل كل اجلمع 

بعني الريبة واخلذلن، لأنهم يريدونها 

اأن تذه���ب نح���و الت�سعي���د والتورط 

الع�سك���ري املبا�رش، وم���ّد جمموعات 

الإرهاب بالأ�سلحة.

بب�ساط���ة، كل ه���ذا الرهط يعلن 

العم���ل  يف  لالنخ���راط  ا�ستع���داده 

على  املبا�رش  والع���دوان  الع�سك���ري 

�سورية، لك���ن �سمن حتال���ف ت�سارك 

فيه وا�سنط���ن، وبقيادتها، ولهذا تكرث 

الإغراءات التي تقدم ل�»اليانكي«.

الإرهاب الذي بداأ يوّزع »عطاياه«  

يف كل اجت���اه، ب���داأ يف رحلة العودة 

من حي���ث اأتى، يف ظ���ل النت�سارات 

الهامة الت���ي يحققها اجلي�س ال�سوري 

وحلفاوؤه، ويف ظ���ل النت�سارات التي 

يحققه���ا اجلي����س العراق���ي واحل�سد 

ال�سعبي، بينما الدول الدعمة لالإرهاب، 

خ�سو�سًا ال�سعودية التي بداأت بدورها 

ت�سّع���د يف كل الجتاه���ات، ته���دف 

اإىل تعميم الفو�س���ى يف كل املنطقة 

العربي���ة واملحي���ط، والذي جتلى يف 

اأ�سكال خمتلفة، اأبرزها:

ال�سغ���ط عل���ى الأردن م���ن اأجل 

الع���ودة اإىل امل�سارك���ة الفاعل���ة يف 

احل���رب على �سورية، واإع���ادة تفعيل 

م���ورك«، وحتديثها،  »غرفة عمليات 

لكن اأمام ت���رّدد عّم���ان كان ال�سغط 

املبا�رش يف ع���دة عملي���ات اإرهابية 

يف الأرا�س���ي الأردنية، مل يعلن عنها، 

واآخرها كان ما ا�سطرت قيادة اجلي�س 

الأردين لإعالنه���ا عن هج���وم اإرهابي 

نف���ذه عنا�رش من »داع����س« ت�سللوا 

م���ن الأرا�س���ي ال�سوري���ة، وا�ستهدفوا 

ال�ساتر الرتابي مقابل خميم للنازحني 

ال�سوري���ني يف منطقة الرقبان، ما اأدى 

اإىل �سقوط نحو ع�رشة قتلى من اأفراد 

حر�س احل���دود والدفاع املدين والأمن 

العام، وجرح 14 اآخرين.

وكان ويل العهد ال�سعودي حممد 

ب���ن �سلمان ق���د ا�ستب���ق زيارته اإىل 

الوليات املتحدة بزيارة لالأردن، وقد 

حملت ترغيبًا وترهيبًا، علمًا اأن هذه 

الأردنية مل حت���َظ بالهتمام  الزيارة 

الإعالمي الأردين الكايف.

بدع���م  البحرين���ي  الت�سعي���د 

مبا����رش م���ن الريا����س، �س���د �سعب 

البحري���ن، وال���ذي جتل���ى يف اأب�سع 

�س���وره باندفاعة �سلط���ة املنامة اإىل 

ب���دء �سحب اجلن�سيات م���ن مواطنني 

بحرينيني اأبًا عن جد، يف وقت تو�سع 

عملية جتني�س ال�سعوديني والأردنيني 

والهن���ود والباك�ستاني���ني، وكان اآخر 

ه���ذه »التقليعة« املعادي���ة لأب�سط 

حق���وق الإن�سان، �سح���ب جن�سية اآية 

اهلل ال�سيخ عي�سى قا�سم، ما قد ُيف�سح 

املج���ال على خمتل���ف التطورات يف 

تلك البالد، خ�سو�سًا اأمام حتويل اآلف 

البحرينيني اإىل اأ�سخا�س بال وطن ول 

هوية، ما �سي�ستدعي الدفاع عن حقهم 

املقد�س باملواطنية مبختلف الأ�سكال 

والو�سائل.

العه���د  ويل  ويل  زي���ارة  يف 

ال�سعودي وزير الدف���اع اإىل وا�سنطن، 

والتي و�سفها بنف�سه من الأردن باأنها 

�ستكون »زي���ارة تاريخية«، مل حتَظ 

كما كان ياأمل بالهتمام الكايف، واإن 

كانت قد متّخ�ست عن اأمرين: 

بع�رشات  �سالح جدي���دة  �سفقات 

املليارات.

 اإبالغه مبا ل يقبل جماًل لل�سك 

الإرهاب يف  باأن املعني مبكافح���ة 

ال�سعودي���ة ه���و ويل العه���د ووزير 

الداخلية حممد بن نايف.

اأمام ه���ذا كان الت�سعيد الوا�سع 

يف اليم���ن، واأب���رزه كان حماول���ة 

»األعوب���ة ال�سعودي���ة« عب���د ربه 

من�سور ه���ادي نقل »البنك املركزي 

اليمن���ي« من �سنعاء اإىل عدن، ويف 

هذا دللة كبرية على مدى التحالف 

بني ال�سعودية و«القاعدة« والإرهاب 

الذي له وجود قوي يف عدن.

الرتكي،  ال�سعي����د  عل����ى  اأم����ا 

فاأردوغان مل يب����َق اأمامه من �سبيل 

�س����وى ت�سعيد التن�سي����ق مع العدو 

و�سيا�سيًا،  اأمني����ًا  »الإ�رشائيل����ي« 

اأكرث  وحماولة تق����دمي ولء الطاعة 

فاأك����رث لل�سيد الأمريك����ي، على نحو 

دعوت����ه لن�سب ال����درع ال�ساروخية 

يف تركي����ا، وهذا م����ا ي�ستدعي من 

الرو�س ت�سعيدهم �سد اأنقرة، والتي 

�ستدف����ع الثمن كب����رياً على نحو ما 

حدث يف العام 1961، حينما ن�سبت 

الولي����ات املتح����دة �سواريخها يف 

تركيا، فكانت ال�سواريخ ال�سوفياتية 

يف كوب����ا، وه����و ما جع����ل العامل 

يعد اأنفا�س����ه لحتمال مواجهة بني 

ال�سواريخ  ب�سحب  انتهت  اجلبارين، 

م����ن كال البلدين، م�سافًا اإليها تعهد 

الع����دوان على كوبا،  اأمريكي بعدم 

وانتهى الأمر بانتهاء حكم بايار – 

مندري�س.

ورمبا كان هنا �رشوريًا الإ�سارة 

اإىل زي���ارة وزي���ر الدف���اع الرو�سي 

لدم�سق ولقائه الرئي�س ب�سار الأ�سد، 

والت���ي اأعقبت ببي���ان لرئي�س هيئة 

اأركان الق���وات الرو�سي���ة اجل���رال 

فالريي غرا�سيم���وف: »نحن من نفد 

�سربنا حي���ال الو�س���ع يف �سورية 

الأمريكي���ني«، واإن »ه���ذا  ولي����س 

الو�سع لي�س م���ن املمكن اأن ي�ستمر 

اإىل ما ل نهاية«.

اأن وا�سنطن  ثمة حقيقة، وه���ي 

مربك���ة بحلفائه���ا يف ال�سلم ويف 

احل���رب، وبطي�سهم بات وجودها يف 

ال���رب الآ�سيوي يف خط���ر، ول بد من 

دفع الثمن، فمن هو احلليف الأمريكي 

الأول الذي �سيكون كب�س فداء طي�سه؟

اأحمد زين الدين

السعودية تتهرب من مآزقها السورية بتوسيع اإلرهاب

واشنطن مربكة بحلفائها 
في السلم وفي الحرب.. 
وبَطْيشهم بات وجودها 
في البر اآلسيوي في خطر

جعل �آالف �لبحرينيني بال وطن وال هوية �سي�ستدعي �لدفاع عن حقهم �ملقد�س                         )�أ.ف.ب.(

) العدد 408(  اجلمعة -24 حزيران - 2016



w w w . a t h a b a t . n e t7

بداأت الأعم���ال الإرهابية يف اأوروبا 

واأم���ريكا، وكلها �سد املدني���ني الأبرياء 

ولي�س���ت �س���د القواع���د الع�سكري���ة اأو 

املوؤ�س�سات الر�سمي���ة وامل�سوؤولني فيها، 

رغم �سهولة الو�س���ول اإليها، ويف اأوقات 

تثري ال�سبهة ح���ول الأهداف والتداعيات، 

ل�سيما اأنها تبدو حتت رعاية خمابراتية 

غربية، عرب هوية املنفذين؛ ففي اعتداءات 

فرن�سا العام املا�س���ي ُقتل اأكرث من 130 

مدني���ًا على ي���د الإرهابي عب���د احلميد 

اأباع���ود ورفاقه، والذي وف���ق اعرتافات 

�سديقة العائلة فق���د اأخربها كيف متّكن 

ه���و و90 اآخ���رون )�سوري���ون وعراقيون 
واأمل���ان وفرن�سي���ون وبريطاني���ون( من 

دخول فرن�سا من �سوري���ة دون اأي اأوراق 

ر�سمية قب���ل الهجمات، م���ا يعني اأنهم 

الفرن�سية يف  كانوا برعاية املخاب���رات 

اخلروج اإىل �سورية، وبعدها يف الدخول، 

حي���ث يت�رشف الفرن�سي���ون والغرب مع 

التكفرييني على اأنهم حلفاء، واأن الوح�س 

التكفريي ل���ن ينال منه���م، اأو اأنه حتت 

ال�سيط���رة، اأو �سيت���م ا�ستخدامه كذريعة 

للبق���اء يف ال�سلط���ة واإ�س���دار قوان���ني 

الط���وارئ وغريه���ا بحج���ة احلماية من 

الإره���اب، اأو ل�ستغالل دم���اء ال�سحايا 

الفرن�سيني وغريهم لتربي���ر الدخول اإىل 

�سورية، كما يح�سل الآن.

اأم���ا حادث���ة اأورلن���دو يف اأمريكا، 

والتي اأ�سي���ب فيها اأكرث من 100 �سخ�س 

بني قتيل وجريح، فقد تب���نّي اأن الفاعل 

الأفغاين عمر متني يعمل يف �رشكة اأمنية 

ترتبط بعالقات م���ع »اإ�رشائيل«، حيث 

اعرتفت �رشك���ة »جي 4 اإ�س«، وهي اأكرب 

�رشكة اأمن يف العامل، اأن متني كان يعمل 

فيها من���ذ 2007، ويحمل �سالحًا يف اإطار 

عمله، وق���ال ناطق با�سم ال�رشطة: »كان 

رجل اأمن م�سلح���ًا«.. وقال رونالد هوبر، 

امل�سوؤول يف »اأف ب���ي اآي«، اإنه »قبيل 

وق���وع املجزرة املرّوع���ة بلغنا اأن عمر 

متني ات�سل �سب���اح اليوم برقم الطوارئ 

911 قائ���اًل اإن���ه يباي���ع تنظي���م الدولة 

الإ�سالمي���ة«.. وكان متني ق���د ا�سُتجوب 

مرت���ني من ال�رشطة منذ العام 2013، ومل 

تبادر ال�سلطات اإىل اعتقاله.

ل���دور املخابرات  الثانية  وال�سبه���ة 

الأمريكي���ة يف احلادثة يظه���ر يف عملية 

القتل اجلماعي الت���ي قامت بها ال�رشطة 

واأوقعت هذا العدد الكب���ري من ال�سحايا، 

حي���ث ل ي�ستطيع فرد واح���د اإ�سابة هذا 

الع���دد الكب���ري يف دقائق مع���دودة، وقد 

حدثت املجزرة يف توقيت مريب وم�سبوه، 

عل���ى ال�سعيدي���ن الداخل���ي واخلارجي، 

فه���ي ُتعّد ل�سال���ح املر�س���ح اجلمهوري 

»ترامب«، الذي يرف���ع �سعار منع دخول 

امل�سلم���ني اإىل اأمريكا، كما اأعطت احلادثة 

زخمًا ومعن���ى ل�سعاراته عل���ى م�سارف 

نهايات النتخاب���ات التمهيدية للرئا�سية 

الأمريكية، اأما على ال�سعيد اخلارجي فقد 

تزامنت م���ع اإر�سال جن���ود اأمريكيني اإىل 

�سوري���ة للقتال مع الق���وات الكردية �سد 

»داع�س« )ظاهري���ًا(، اأما الهدف احلقيقي 

فه���و ال�سيطرة عل���ى جزء م���ن الأرا�سي 

ال�سوري���ة، وتكري�س التق�سي���م كاأمر واقع 

انطالقا من املنطق���ة الكردية؛ كما ح�سل 

يف العراق يف اإقليم كرد�ستان.

لق���د رع���ت املخاب���رات الأمريكي���ة 

والغربي���ة واخلليجي���ة التدف���ق الآم���ن 

للتكفريي���ني اإىل �سورية والع���راق لتنفيذ 

وال�ستعم���اري  املتوح����س  م�رشوعه���ا 

وتاأ�سي�س ال�رشق الأو�سط الأمريكي اجلديد، 

كم���ا ا�ستغل���ت »القاع���دة« و«الأفغان 

ال�سوفياتي  الحت���اد  لهزمي���ة  الع���رب« 

يف اأفغان�ست���ان، ولذا لبد م���ن النظر اإىل 

العملي���ات الإرهابية يف الغرب من نافذة 

الإرهاب املنظم من ال���دول عرب ا�ستغباء 

اجلماع���ات التكفريي���ة، ولتمري���ر بع�س 

القوانني التي كان من املقرر تعميمها يف 

الغرب، كمنع النق���اب واحلجاب، ومن ثم 

امل�ساجد واملراك���ز الإ�سالمية واجلمعيات 

اخلريية، فالغرب يري���د عماًل ومهاجرين 

ل�س���د النق����س ال�س���كاين يف ب���الده، اأي 

ن�سخة مكررة ل����رشاء العبيد من اأفريقيا، 

لكن املتغري ه���و هجرة هوؤلء املهاجرين 

اإرادته���م، وعلى نفقته���م اخلا�سة،  مبلء 

فاأمريكا  اجل���دد،  الأ�سي���اد  وبا�ستج���داء 

والغ���رب ل يري���دون مواطن���ني حتميهم 

ب���ل قوانني ت�ساعدهم  الوطنية،  القوانني 

عل���ى طرد من ل يريدون���ه، والإبقاء على 

جالي���ات م�سلم���ة �سعيف���ة تعم���ل يف 

م�سانع���ه وتطور اقت�ساده���م بدل تطوير 

اقت�ساديات العامل الإ�سالمي، فاملهاجرون 

يعملون وينتجون للغرب ثم يبيع الغرب 

ما اأنتجه املهاجرون ل�سعوبهم امل�ستهلكة 

يف اأوطانه���ا، وكل ذل���ك مقاب���ل الأمان 

ال�سوري الذي يوفره الغرب، الذي هو ذاته 

ال���ذي فّجر بالدنا واأ�سع���ل فيها احلروب، 

و�سن���ع اأدواته التكفريية خل���راب بالدنا 

وديننا وتطور بالده وم�سانعه.

الإره���اب منت���ج غرب���ي - اأمريكي 

ت�ستعمل���ه احلكوم���ات والأنظم���ة �س���د 

اأعدائه���ا، وبع����س املرات �س���د �سعوبها، 

للبق���اء يف ال�سلط���ة والإم�س���اك بقيادة 

العامل اأو ال�سيطرة عليه.. فهل ن�ستيقظ اأم 

�سنبقى يف �سبات دموي عميق؟

د. ن�سيب حطيط

اإلرهاب في أميركا وأوروبا.. حقيقة أم تكتيك غربي؟

�أقارب و�سحايا حادثة �أورالندو ي�سيئون �ل�سموع                                                                )�أ.ف.ب.(
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رفع العقوبات األميركية عن إيران.. بين الواقع والخداع
مرّت ال�سنة الأوىل على توقيع التفاق 

الن���ووي بني اإيران وال���دول )1+5(، والذي 

ع���ّده اجلميع اتفاقًا تاريخيًا، والذي �سعت 

اإليه اإي���ران لرفع العقوب���ات القت�سادية 

عنه���ا، ولإ�سقاط ادع���اءات الغرب، وعلى 

راأ�سه اأمريكا، اأنها تعمل على �سنع القنبلة 

الذري���ة، وح����رش املفاو�س���ات باأمرين ل 

ثال���ث لهما؛ تخفي�س ن�سبة التخ�سيب من 

20٪ اإىل 3.5٪، واإيق���اف معم���ل »ناتنز« 
للماء الثقيل، لطماأنة الغرب باأنه ل يوجد 

عند اإي���ران قرار بت�سني���ع اأ�سلحة نووية، 

القت�سادية عنها،  العقوب���ات  مقابل رفع 

واأم���ريكا تعلم علم اليقني اأن اإيران ل تريد 

ت�سنيعه���ا، اإمنا ا�ستخدم���ت هذه الذريعة 

لل�سغط عليها من اأجل تروي�سها ومنعها 

من �سيا�ساتها القائمة على ن�رشة فل�سطني 

واإزال���ة »اإ�رشائي���ل«، ودعمه���ا حلركات 

املقاومة يف لبنان وفل�سطني.

لكن، هل التزمت الدول الكربى بتنفيذ 

هذا التفاق بعد تقري���ر وكالة الطاقة يف 

بداي���ة هذا العام، والذي اأك���د التزام اإيران 

مب���ا هو مطلوب منها؟ وهل التزمت اأمريكا 

والحتاد الأوروبي معه���ا برفع العقوبات 

القت�سادي���ة عنها )الفراج ع���ن الأر�سدة 

والت���ي  ���دة،  املجمَّ الإيراني���ة  والأم���وال 

قّدره���ا بع�سهم ب�54 ملي���ار دولر، ورفع 

اخلطر ع���ن الطريان الإي���راين، وعن البنك 

املركزي وال����رشكات اخلا�سة والعديد من 

املوؤ�س�سات، والتعاون يف جمالت الطاقة 

والتكنولوجيا..(؟

الإجابة اأتت على ل�سان وزير اخلارجية 

الإيراين ج���واد ظريف، الذي ق���ال: »رغم 

التف���اق النووي، ل تتعام���ل بع�س الدول 

الغربية، خ�سو�سًا اأمريكا، لتنفيذ تعهداتها 

اأمام اإيران تعاماًل جديًا، حيث ظلت الآثار 

الذهنية للعقوبات املالية الأوروبية حيال 

اجلمهوري���ة الإ�سالمية قائمة«، م�سيفا اأن 

»الغرامات الأمريكية الباهظة �سد البنوك 

الأوروبية التي قد تعاملت يف املا�سي مع 

اإي���ران دفع البنوك والأجه���زة القت�سادية 

الأوروبي���ة اإىل اخلوف من اأمريكا لإبداء اأي 

تعاون مع اإيران«.

اإذاً، م���ن الوا�سح اأن اأم���ريكا والغرب 

مل يلتزم���وا بتطبيق كامل بن���ود التفاق، 

واإن مت رف���ع احلظر يف املج���ال النفطي، 

و�سطب جمموعة من ال����رشكات والأ�سماء 

ع���ن الالئحة ال�سوداء، لكن رفع هذا احلظر 

كان حم���دوداً، وله عالق���ة بتقدير اأمريكا 

مل�سلحتها يف ت�سييق احلظر اأو تو�سعته، 

وهي تعم���ل على مالحقة الدول الأوروبية 

من اأج���ل عدم النفت���اح القت�سادي على 

اإيران، فه���ا هو م�ساع���د وزارة اخلارجية 

الأمريكي���ة ل�س���وؤون مكافح���ة الإره���اب؛ 

اآدم زوب���ني، يذه���ب اإىل باري����س وبرلني 

ملناق�ستهما ب�ساأن العقوبات الدولية على 

اإي���ران، ولتعطي���ل �سفقة »الإي���ر با�س« 

)118 طائرة( التي متت باتفاق مبدئي بني 

اإي���ران وفرن�سا، وكانت اأم���ريكا قد اأعلنت 

عن عقوب���ات جديدة على بع�س ال�رشكات 

الإيرانية والأ�سخا�س، ب�سبب الختبار الذي 

اأجرته اإيران موؤخراً لل�سواريخ البال�ستية، 

بحج���ة اأنه قادر على حمل اأ�سلحة نووية، 

ومطالبتها م���ن بع�س ال�رشكات العاملية، 

ك�رشكة »هوداي« ال�سيني���ة، اإبالغها عن 

ن�ساطها القت�سادي مع اإيران.

ق���د تك���ون ل���دى ال���دول الأوروبية 

م�سلح���ة يف التع���اون القت�س���ادي مع 

اإي���ران، وال�ستثمار النفط���ي فيها، والذي 

يقدَّر مبئ���ات املليارات من الدولرات، لكن 

الحتاد الأوروبي يواجه ماأزقًا يف التعامل 

امل�رشيف مع اإيران، لأن اأمريكا رف�ست طلب 

وزراء القت�س���اد الأوروبيني تقدمي �سمان 

بعدم معاقب���ة امل�سارف التي تتعامل مع 

اإي���ران، ولأنها مل ترفع احلظر عن اإيران يف 

مو�س���وع التعامل امل���ايل، وهذا ما يعيق 

عودة اإيران اإىل الأ�سواق العاملية.

لك���ن ه���ل �ستبق���ى اأم���ريكا على 

اإ�رشاره���ا عل���ى عدم رف���ع احلظر يف 

املجالت كافة، وحتدي���داً يف التعامل 

امل�رشيف؟ وهل تغ���رّيت ال�سباب التي 

دفعته���ا لفر�س ه���ذه العقوبات؟ وهل 

�ستتخلى اإيران ع���ن �سيا�ستها القائمة 

عل���ى رف����س الظل���م ودع���م الق�سية 

والتي  »اإ�رشائيل«،  واإزالة  الفل�سطينية 

دفعت اأثمانًا باهظ���ه لال�ستمرار فيها، 

وماتزال؟

اإن مراهن���ة اأمريكا عل���ى اإخ�ساع 

اي���ران من خ���الل العقوب���ات ما قبل 

الن���ووي مل تنج���ح، وحتى  التف���اق 

التلويح بالرتاجع عنه كذلك، فقد ح�سم 

الأم���ر و»هدد بحرق  الإمام اخلامنئي 

وثيق���ة التفاق النووي يف حال تراجع 

عنه املر�سحون للرئا�سة الأمريكية«.

هاين قا�سم
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ت�صلن���ا الأخبار والتح���ركات التي 

اأر�صنا و�رشفن���ا وكرامتنا، وهي  تدّن�س 

كث���رة، ومنه���ا م�ؤخ���راً »فرن�صا تبني 

قاع���دة ع�صكرية قرب عني العرب �صمال 

�ص�رية عل���ى ه�صبة م�صتى ن�ر، املطلة 

عليها م���ن اجلهة اجلن�بي���ة ال�رشقية، 

وه���ي على غ���رار القاع���دة الأمركية، 

ويراف���ق ذل���ك وج�د خ���راء فرن�صي�ن 

وبريطاني����ن يف ريف منبج، اإىل جانب 

اخلراء الأمركي���ني«، وكما يف �ص�رية 

كذلك يف العراق وليبي���ا، واحلبل على 

اجلرار، دون اأن يحرك هذا اخلزي والعار 

فينا اأية م�صاعر، م���ع الأ�صف، تعّر عن 

غ�ص���ب اأو ث����رة يف نف��صن���ا، وكاأننا 

فقدن���ا الإح�صا����س وال�صع����ر الق�مي، 

واأ�صبحنا تائهني فعاًل، يحيط بنا اأنا�س 

كاحلي�ان���ات املفرت�صة م���ن كل جانب 

تاأكل الأخ�رش والياب����س، و�صعت يدها 

عل���ى مقدراتنا ومفا�ص���ل حياتنا دون 

ح�صيب اأو رقيب اأو م�صاءلة اأو حما�صبة، 

وهي ت�صّهل باأق�الها وت�رشفاتها وج�د 

هذه الق�اع���د الع�صكرية واإقامة �ص�اها، 

ويعن���ي ذل���ك ب��ص�ح وعملي���ًا ع�دة 

اأر�صنا العربية،  اإىل  ال�صتعمار جم���دداً 

م�صتفيداً مبا �صنعه من تك�ين منظمات 

اإرهابية حتت م�صميات خمتلفة، يدعمها 

بامل���ال وال�ص���الح والعدي���د، لتعب���ث 

بالأر�س والب����رش قتاًل وتهدميًا وت�رشيداً 

وتهجراً، بعد اأن طرد اأجدادنا ال�صتعمار 

بتقدميه���م ال�صه���داء والدم���اء على كل 

اأر�صنا العربية؛ من املحيط اإىل اخلليج، 

وحرروا الأر�س م���ن رج�صه، دافعهم يف 

ذلك مت�ّصكهم بكرامتهم، وحمافظة منهم 

عل���ى ثروة الأم���ة، والن�ص���ال من اأجل 

وحدتها. 

ما نح���ن علي���ه الي�م م���ن فقدان 

للكرام���ة وا�صتهت���ار بال���روة، وب�حدة 

الأر����س، وغي���اب الرغب���ة يف اأن تك�ن 

الأمة العربية عل���ى خريطة العامل، وما 

يح�صل م���ن تنفيذ ملخطط���ات التفتيت 

والتجزئ���ة، يقّدم الطماأنين���ة وال�صكينة 

للكيان ال�صهي�ين، دون اأي ت�صدٍّ له، وه� 

الذي »يب�رّشنا« الي�م باأنه �صنع �صالحًا 

ي�صتهدفن���ا، �صّم���اه �صالح ي����م القيامة 

)ال�صقر املدم���ر(، ونحن يف �صبات عميق 

وق���د و�صفتنا ج�لدا مائ���ر منذ �صبعني 

القد�س  اأحرقن���ا  �صنة بق�له���ا: »عندما 

مل اأمن طيل���ة الليل، وت�قع���ُت اأن العرب 

�صياأت����ن نازحني م���ن كل حدب و�ص�ب 

نح���� اإ�رشائي���ل، فعندما ب���زغ ال�صباح 

علمت واأيقنت اأننا اأمام اأمة نائمة«..

قالت ج�لدا مائر ه���ذا الق�ل وهي 

تعلم وت���درك اأن ال�صهي�ني���ة العاملية 

تعم���ل منذ اأكر من مئ���ة �صنة وفق ق�ل 

م�ؤ�ص�صها هرت���زل: »�صن�يل عليهم �صفلة 

ق�مهم حتى ياأتي الي����م الذي ت�صتقبل 

في���ه ال�صع����ب العربية جي����س الدفاع 

الإ�رشائيلي بال�رود والرياحني«.

ولأتباعهم  ال�صهاين���ة  له�ؤلء  نق�ل 

يف بالدن���ا من كل الأ�صن���اف، مبن فيهم 

املطبعني، اإن جماهرنا العربية املرتكزة 

اإىل مفاهي���م ث�رة ي�لي� عب���د النا�رش، 

واحلامل���ة لثقافة املقاوم���ة، واملقد�صة 

لدماء ال�صهداء، وامل�صتندة اإىل انتفا�صات 

الأم���ة يف فل�صطني وغ���زة، واإىل انت�صار 

ال�صهي�ين يف  الع���دو  املقاومة وهزمية 

لبنان عامي 2000 و2006،

اإن هذه اجلماهر امل�ؤمنة بالعروبة 

وبثقاف���ة املقاومة، وب�ح���دة البندقية، 

واآمنت اأن املقاومة هي طريق خال�صنا يف 

الداخل واخلارج، ويف ذلك النت�صار الأكيد 

على الأعداء، مما ي�صتدعي اأن تت�جه كل 

اجله����د الفكرية والتنظيمي���ة والعملية 

يف اأمتن���ا العربي���ة اإىل حما�رشة اأتباع 

ال�صهاينة الذين م�قعهم مزبلة التاريخ، 

ول بد اأن نك�ن جميعنا مقاومني لالأعداء 

والتطرف والعن���ف والإرهاب واملذهبية 

والطائفية، والتفتيت والتجزئة، والق�اعد 

الأجنبي���ة، واجله���ل والفق���ر والبطالة، 

ولي����س خدمًا مل�صاحله���م، وهذا يتطلب 

تك�ين جبهات وطنية يف كل دولة عربية 

حتمل هذه الر�صالة وتعمل لها لبناء اأمة 

تنت�رش على اأعدائها وت�صنع م�صتقبلها.

املحامي عمـر زيـن

ت�ن�س - د. مازن ال�رشيف

بع�س النا�س يكره العلم، وميقت 

الف�صل، ملر�س  اأهل  العلماء، ويزدري 

يف نف�ص���ه، وعلّة يف راأ�صه، وما مقته 

له���م اإل م���راآة ملقته لذات���ه، وكرهه 

حليات���ه، ف�صع����ره باخليبة يجعله 

كارها لكل جن���اح، ماقتًا لكل ناجح، 

ومنه���م من يك�ن ه���ذا حاله لغرتار 

عن���ده باملعرفة وه���� جاهل، فرى 

الع���امل له ع���دواً، لأن���ه يك�صف عن 

معدنه، وُيظهر حقيقته. 

اجلهل كاره للعل���م، ولكلٍّ جن�د 

وخدم، ودع���اة على املنابر، وقد قام 

ملناب���ر اجلهل الأفاق�ن، ووقف عليها 

املّدع�ن، ونطق ف�قها املرجف�ن، فهم 

اأن�صار كل ناع���ق بباطل، واأجناد كل 

نا�رش لرذيلة، واأع���داء كل �صاع حلق 

وناطق بحق، ه�ؤلء الق�م اإذا حّدثتهم 

ل ي�صمع����ن، واإن �صمع�ك ل يفقه�ن، 

ٌمّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َل َيْرِجُع�َن}. {�صُ

اإن من �رشّ م���ا يلقى حامل ل�اء 

اإىل احلق واملعرفة،  العلم والداع���ي 

اأمث���ال ه����ؤلء، فاإنهم يقف����ن بينه 

وبني النا�س بال�صخرية والهزء حينا، 

وبال�صد واملنع اأحيانًا، فاإذا جادلهم 

�صتم����ه، واإن حاججه���م �صّدوه، واإن 

غل���ب عليه���م برهان���ه مل يتبع�ه، 

مغلّف���ة قل�بهم دون ذلك، وعليها من 

اهلل حائ���ل، فالرهان فيهم ما له من 

طائ���ل، وال�قر عن اآذانه���م غر زائل، 

لأمثالهم ذراأ اهلل جهنم: {َوَلَقْد َذَراأَْنا 

���ِنّ َواْلإِن�ِس َلُهْم  َن اجْلِ َهَنّ���َم َكِثًرا ِمّ جِلَ

ُقُل����ٌب َلّ َيْفَقُه�َن ِبَها َوَلُه���ْم اأَْعنُيٌ َلّ 

ُيْب�رِشُوَن ِبَها َوَلُه���ْم اآَذاٌن َلّ َي�ْصَمُع�َن 

ُلّ  �صَ ْنَعاِم َبْل ُه���ْم اأَ ِبَها اأُوَلئِئ���َك َكاْلأَ

اأُوَلئِئَك ُهُم اْلَغاِفُل�َن}.

»قال تعاىل: {َوِم���َن الَنّا�ِس َمْن 

َلّ َعْن �َصِبيِل  ِديِث ِلُي�صِ َي�ْصرَتِي َلْهَ� احْلَ

ِ ِبَغْرِ ِعْل���ٍم َوَيَتِّخَذَها ُهُزواً اأُوَلِئَك  اهلَلّ

َلُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي}. هذه الآية الكرمية 

م���ن �ص�رة لقم���ان، ت�ص���ف من�ذجًا 

من الب�رش، يتج���دد كل فرتة لت�صابه 

لبني  القراآنية  فالنم���اذج  القل����ب، 

الإن�ص���ان هي من���اذج مطلقة يف كل 

زمان ومكان، اإل ما يك�ن من الأنبياء 

والر�صل، فلهم مق���ام مفرد لي�س لأي 

من النا�س اأن ينال���ه، لكن ملن هدى 

اهلل اأن يك�ن له فيه اأ�ص�ة ح�صنة.

اهلل  ب�ُصّنة  والنم���اذج متحقق���ة 

الت���ي ل تبدي���ل له���ا، فل���كل زمن 

من���روده وفرع�ن���ه وقارون���ه، ولكل 

اأي�صًا  زمن �صادق�ن وم�ؤمن����ن، وله 

اأفاق����ن ومرجف�ن، وم���ن املرجفني 

من ي�ص���رتون له� احلدي���ث لل�صالل 

والإ�صالل وال�صد عن �صبيل ذي اجلالل 

وال�صتهزاء باحل���ق والعبث بزخرف 

الباط���ل، ولعل اأ�صد م���ا نرى هذا يف 

ع�رشنا الي����م، حيث �صار يف مقدور 

الإن�ص���ان من اإبهار ال�ص����رة والقدرة 

على التزي���ني والتخييل و�صحر اأعني 

النا�س م���ا مل يكن مثق���ال ذرة منه 

اأعني  الذي���ن �صحروا  ل�صحرة فرع�ن 

النا�س وا�صرتهب�هم يف ي�م الزينة اإذ 

ُح�رش لهم النا�س �صحى.

ومن ه�ؤلء من يفرتي على النا�س 

الك���ذب، ويختلق الأباطي���ل ويزينها 

حتى يك�ن ذلك من���ه خدمة للباطل 

وعب�دي���ة لالإفك، وعبي���د الإفك خدم 

الباط���ل، ه����ؤلء ل يثنيهم �صيء عن 

غّيه���م ول يرّدهم �صم���ر اأو يردعهم 

رادع، فمت���ى ا�صت����رشى اأمثالهم يف 

املجتمع اّتهم الأمني وائُتمن اخلائن، 

وُكّذب ال�صادق و�صٌدّق الكّذاب الأ�رش.. 

األي�س ذلك �ص���ّد عن احلق واحلقيقة؟ 

اأولي�س ال�صد عن احلق واحلقيقة �صّد 

عن �صبيل اهلل؟

اإنه���م �ص���دود الظلم���ة ال�اقفة 

الن�ر،  ال�ص����ء وجملى  اأمام جمرى 

الناطق����ن بغ���ر عل���م ول برهان، 

ال�صاع�ن يف كل زم���ان اإىل كتم كل 

ف�صيلة ون����رش كل رذيلة واتهام كل 

�رشي���ف وترئة كل لئي���م، ول يفعل 

هذا ال�صحر الإفكي املزّين بالأباطيل 

وامل��ص���ى بالأراجي���ف فعله اإل يف 

اأهل اجلهل وبطانته و�صدنته وخدمه، 

فاإن اأه���ل العلم اأجلى ب�صرة من اأن 

ينطلي عليهم اأن احلبال اأ�صحت اأفاٍع 

ت�صعى.

بالعروبة والمقاومة نجابه األخطار التي تهدد األمة
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¡ ال�صيخ حممد اأب���� القطع؛ املن�صق العام جلبهة 
العلماء امل�صلمني يف لبنان، ورئي�س جمعية الدعاة 

متّنى على ال�صلطات البحرينية الع�دة عن قرارها 

القا�ص���ي ب�صحب اجلن�صي���ة البحرينية من ال�صيخ 

عي�صى قا�صم، لأن ال�صتمرار يف هذا القرار من �صاأنه 

تاأجيج الفتنة املذهبية، وزيادة ال�رشخ وال�رشذمة 

بني اأبن���اء الأمة ال�احدة، والبلد ال�احد، ول يخدم 

اإل اأعداء الأمة الذين يرتب�ص�ن بها الدوائر، متمنيًا 

ا�صتخدام لغة العقل واحل�ار، لأنها ال�صبيل ال�حيد 

لتجّنب املزيد من الفنت واملحن.

¡ �ل�شي��خ ماهر حم��ود لفت �إىل �أن��ه عندما عجزت 
»�إ�ر�ئي��ل« عن ���رب �ملقاومة، عم��د �ملتاآمرون 

�إىل �لفتن��ة �ملذهبية، وقام��و� بت�شعريها �إىل �أق�شى 

�لدرجات، وحقق��و� بذلك بع�شًا من �أهد�فهم، لكنهم 

�إلغ��اء  مل ي�شل��و� �إىل �له��دف �ملن�ش��ود �ل��ذي ه��و 

�ملقاوم��ة، ونف�س �ملوؤ�مرة �لي��وم تهدف �إىل �رب 

�ملقاومة عن طريق �لقانون �لأمريكي - �ل�شهيوين 

�لع��دو�ين �لذي يهدف �إىل ���رب �قت�شاد �ملقاومة 

وجمهور �ملقاومة. 

¡ جتمع العلماء امل�صلمني اعتر اأن �صحب اجلن�صية 
من ال�صيخ عي�صى قا�صم ه� اإجراء باطل، فاجلن�صية 

لي�صت ورق����ة ت�صدرها احلك�مة بقدر ما هي انتماء 

لالأر�س وعالقة بالإن�ص����ان املقيم عليها دفاعًا عن 

حق�ق����ه وحفظًا ملكت�صباته، وه����ذا متامًا ما عليه 

ال�صيخ قا�صم، وبالت����ايل من اأراد �صهادة باجلن�صية 

البحرينية فمن ال�صيخ عي�صى ت�ؤخذ ل عنه تنزع.

¡ جبهة �لعمل �ل�شالمي ��شتنكرت  �إقد�م �ل�شلطات 
�هلل  �آي��ة  ع��ن  �جلن�شي��ة  �إ�شق��اط  عل��ى  �لبحريني��ة 

�ل�شي��خ عي�ش��ى قا�ش��م و�شحبه��ا منه، معت��رًة ذلك 

خط��وة خط��رية تط��ال �لعلم��اء مبختل��ف مذ�هبهم 

�لأم��ة  �أع��د�ء  و�نتماء�ته��م، وت�ش��ب يف م�شلح��ة 

�ل�شل��وك  ��شتم��ر�ر  �جلبه��ة  و��شتغرب��ت  �لو�ح��دة. 

��ل �ل�شلط��ات �لبحريني��ة بح��ق 
َ
�لالم�ش��وؤول م��ن قب

�لذي��ن  وعلمائ��ه  وم�شوؤولي��ه  �لبحرين��ي  �ل�شع��ب 

يطالب��ون بحقهم يف �حلري��ة و�مل�شاركة يف �حلياة 

�ل�شيا�شية، بعي��د�ً عن �شيا�شة �لإق�شاء و�لإلغاء، ملا 

فيه م�شلحة �ململكة.

ملنا�صبة ي�م القد�س العاملي نّظمت 

اللجن����ة الن�صائي����ة يف »حركة الأمة« 

حما�����رشة حتت عن�ان: »ي�����م القد�س 

العاملي.. ا�صتنها�����س ال�صع�ب لتحرير 

فيه����ا  حا�����رش  الأق�ص����ى«،  امل�صج����د 

الأم����ني العام ل�»احلرك����ة«؛ ال�صيخ د. 

عب����د النا�رش ج����ري، بح�ص�ر ممثالت 

ع����ن اللج����ان الن�صائي����ة يف الأحزاب 

والق�����ى ال�طنية والإ�صالمية والف�صائل 

الفل�صطينية.

ب����داأت الندوة بكلمة م����ن م�ص�ؤولة 

اللجن����ة الن�صائية، الت����ي اأكدت اأن ي�م 

القد�س العاملي ه� ي�����م جتديد العهد 

لتحرير فل�صط����ني، وقال����ت: ياأتي ي�م 

القد�����س يف ظل اأو�صاع خطرة تعي�صها 

فل�صط����ني والقد�����س واأمتن����ا العربي����ة 

والإ�صالمي����ة، فال�صهاينة واملجم�عات 

الأر�س اخلراب  التكفرية يعيث�����ن يف 

والدم����ار والف�صاد، فه����م وجهان لعملة 

لالإ�ص����الم  ع����دو  وكالهم����ا  واح����دة، 

وامل�صلمني، ولالإن�صانية جمعاء.. �صتظل 

القد�����س عن�انا لكرامة الأم����ة، وعن�انًا 

ملجد الب�رشية يف زمن طغى عليه الظلم 

والعدوان.

ثم األقى جري كلمة �صدد فيها على 

اأن اإحياء ي�م القد�س ياأتي رغم حماولت 

بع�س الدول حرف الب��صلة عن القد�س 

داعيًا  �صع�ب  واملقد�ص����ات،  وفل�صطني 

عاملنا العرب����ي والإ�صالمي اإىل ت�حيد 

الطاق����ات، ونبذ الف����نت، والت�ّجه نح� 

فل�صط����ني؛ اأوىل القبلت����ني، ومهد �صيدنا 

عي�ص����ى عليه ال�صالم، وم�����رشى �صيدنا 

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم.

وحذر �صماحته من خمططات العدو 

اإىل �رشب  الهادف����ة  ال�صهي�-اأمرك����ي 

الأوطان وتق�صيم ال�صع�ب.

حركة األمة تنظم محاضرة بعنوان:
»يوم القدس العالمي.. استنهاض الشعوب لتحرير المسجد األقصى«

ال�ضخ د. عبد النا�ضر جربي يلقي حما�ضرته

ُتعتر احل�ص�س الغذائية الرم�صانية من 

اأهم امل�صاريع اخلري����ة التي حتر�س عليها 

»حركة الأمة«، ل�صيم����ا خالل �صهر رم�صان 

املبارك. لذل����ك قامت اللجنة الجتماعية يف 

»احلركة«، وكعادتها يف هذا ال�صهر الف�صيل، 

بت�زيع ح�ص�س غذائية على بع�س العائالت 

الت����ي تع����اين م����ن الأو�ص����اع القت�صادية 

ال�صعبة، وكذلك ك�ص�ة عيد الفطر، بالإ�صافة 

اإىل اأكيا�س متر لل�صائمني، اقتداء ب�صنة نبّينا 

حممد )عليه ال�صالة وال�صالم(.

و�صم����ن الأن�صط����ة الجتماعية يف �صهر 

اأي�صًا  رم�صان املب����ارك، نّظمت »احلرك����ة« 

عدداً م����ن الإفط����ارات الرم�صاني����ة لالأيتام 

واملحتاجني يف م�صجد ال�صيخ اأحمد كفتارو.

ع حصصًا غذائية
ّ
اللجنة االجتماعية في »حركة األمة« توز

رم�صان  �صه���ر  حل�ل  ملنا�صب���ة 

املب���ارك، واجتماع���ًا عل���ى اخل���ر 

والتاآلف، اأقام فرع »جمعية امل�صاريع 

اخلرية الإ�صالمية« يف ال�صمال اأم�صية 

اإن�صادي���ة بعن�ان: »رجاء الغفران يف 

�صه���ر رم�صان«، يف قاع���ة امل�صاريع 

الك���رى يف طرابل����س، بح�ص�ر ح�صد 

�صعبي كبر.

بع���د كلم���ة الرتحي���ب، األقي���ت 

كلمات تناول���ت ف�صائل �صهر رم�صان 

اإىل »اأهمية اللتزام  املبارك، متطرقة 

بالتعالي���م الدينية ال�صافية، والتزّود 

بالعمل ال�صالح، وتع�يد النف�س على 

ال�صر وامل�ا�صاة، ومّد يد املع�نة اإىل 

املحتاجني«.

»امل�صاريع«  فري���ق  قّدم  بعدها 

لإن�ص���اد ال���رتاث باقة م���ن الأنا�صيد 

الرم�صانية الرتاثية ذات الطابع الفني، 

والتي نال���ت اإعجاب احلا�رشين على 

مدى �صاعتني من الأن�س وال�صكينة.

»المشاريع« تحيي أمسية إنشادية تراثية في طرابلس

) العدد 408(  اجلمعة -24 حزيران - 2016

فرقة امل�ضاريع ت�ؤدي اأنا�ضيد الرتاث الديني



رمضانياترمضانيات 10

اأه����ل الهمم العالية هم �صفوة الأمم، 

واأهل املجد والكرم، طارت بهم اأرواحهم 

اإىل مراق����ي ال�صع����ود، ومراتب اخللود، 

فم����ن اأراد املعايل هاَن علي����ه كل هّم، 

لأنه ل����ول امل�صقة �ص����اد النا�س كلهم.. 

قام ر�صولنا عليه ال�صالة وال�صالم حتى 

تفّطرت قدماه، وربط احلجر على بطنه 

م����ن اجلوع وهو العب����د الأّواه، واأدميت 

عقباه باحلجارة، وخا�����س بنف�صه كل 

غارة.

ُيدع����ى اأبو بك����ر ال�صديق ر�صي اهلل 

عنه من الأب����واب الثماني����ة، لأن قلبه 

معلّق برب����ه كل ثانية، �����رف للدين 

اأقواله، واأ�صلح باله����دى اأفعاله، واأقام 

باحل����ق اأحواله، واأنف����ق يف �صبيل اهلل 

اأمواله، وهاجر وترك عياله.

لب�����س عمر املرّقع، وت����اأّوه من ذكر 

املوت وتوّج����ع، واأخ����ذ احليطة لدينه 

وتوّق����ع، عدل و�صدق وتهجد، و�صاأل اهلل 

اأن ي�صت�صه����د، فرزق����ه اهلل ال�صهادة يف 

امل�صجد.

بالهمة ت�ص����ل اإىل القمة.. اخرج من 

�رداب الأماين، وانف�����س غبار الك�صل، 

واهج����ر من ع����ذل، فكل م����ن �صار على 

ال�صلوات، واأذهبت  اأّخرت  الدرب و�صل.. 

عمرك بال�صهرات، وتريد اجلنات؟!

ويلك، واهلل ما �صبع النمل حتى جّد 

يف الطلب، وما �صاد الأ�صد حتى افرت�س 

ووثب، وما اأ�صاب ال�صهم حتى خرج من 

القو�س، وما قطع ال�صيف حتى �صار اأحّد 

من املو�س.

والعنكبوت  ع�صه����ا،  تبني  احلمامة 

يهند�س البي����وت، وال�صب يحفر مغاره، 

واجل����رادة تبني عم����ارة، واأنت لك مدة 

وراأ�ص����ك عل����ى املخ����دة، يف احلديث: 

»احر�����س على م����ا ينفع����ك«، لأن ما 

ينفع����ك يرفعك: »املوؤم����ن القوي خري 

واأحب اإىل اهلل م����ن املوؤمن ال�صعيف«، 

بالق����وة يبنى الق�ر املني����ف، وينادل 

املجد ال�ريف.

�صاح����ب الهمة ما يهم����ه احلرّ، ول 

يخيفه القرّ، ول يزعجه ال�رّ، ول يقلقه 

املرّ، لأنه تدرع بال�صرب.

�صاح����ب الهم����ة ي�صب����ق الأمة اإىل 

اِبُقوَن • اأُْوَلِئَك  اِبُقوَن ال�َصّ القمة، {َوال�َصّ

ال�صاحلات  عل����ى  لأنهم  َقَرُّب����وَن}،  امْلُ

مدربون، وللرب جمربون.

ال�صم�س جتري، والقمر ي�ري، واأنت 

نائم ل ت����دري، اأنت اأكول �روب، لعوب 

طروب، �صاحب ذنوب.. ل يدرك املجد اإل 

�صيد فطن لول امل�صقة �صاد النا�س كلهم.

ادي�ص����ون مكت�ص����ف الكهرباء، ق�صى 

عم����ره يف اخرتاع����ه حت����ى اأذه����ل به 

احلكماء، فال نامت اأعني الأغبياء.

مكت�صف الذرة، اأجرى عليها التجربة 

ع�رة اآلف مرة.

عمي بع����س املحِدّث���ني من كرثة 

الرواي���ة، فم���ا كَلّ ول م���َلّ حتى بلغ 

النهاي���ة.. م�صى اأحم���د ابن حنبل من 

بغداد اإىل �صنعاء، واأنت تفرت يف حفظ 

دعاء.. �صافر اأحده���م اإىل م�ر، غدّوه 

�صهر، ورواحه �صه���ر، يف طلب حديث 

واح���د، ليدرك به املج���د اخلالد، لول 

نة،  املحنة م���ا ُدعي اأحمد اإم���ام ال�صُّ

لكنه و�صل باجَلْلد اإىل املجد.. وُو�صع 

اب���ن تيميه يف الزنزان���ة، فَبزَّ بالعلم 

زمانه.

اعلم اأن امل����اء الراكد فا�صد، لأنه مل 

ي�صافر ويجاه����د، ومّلا جرى املاء �صار 

مطلب الأحياء، بقيت على �صطح البحر 

اجليفة، لأنها خفيف����ة، و�صافر الدر اإىل 

قاع البح����ر، فو�صع م����ن التكرمي على 

النح����ر.. فكن رج����اًل رجل����ه يف الرثى 

وهامة همته يف الرثيا.

يا كثري الرق����اد، اأم����ا لنومك نفاد؟ 

�صوف تدفع الثمن، يا من غلبه الو�صن، 

تظن احلي����اة جل�صة وكب�ص����ة، ولب�صٌة 

وخل�صة، بل احلياة دمعة وركعة .

لينظ����ر عملنا،  بالعمل  اأمرن����ا  اهلل 

وقال: {َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنُّهْم 

�ُصُبَلَنا}، فاحلياة عقيدة وجهاد، و�صرب 

وجالد، ون�صال وكف����اح، وبر وفالح، ل 

مكان يف احلياة لالأك����ول الك�صول، ول 

مقعد يف حافلة الدنيا للمخذول.

ابداأ يف طلب الأجر من الفجر، قراءة 

وذكر، اأو دعاء و�صكر، لأنها حلظة انطالق 

الطري من وكورها، ول تن�س: »بارك اهلل 

لأمتي يف بكورها«.

الع����امل يف حرك����ة، كاأن����ه �ركة، 

وقلبك خربة، كاأنك خ�صبة، الطري يغرّد، 

والقمري ين�صد، وامل����اء يتمتم، والهواء 

يهمهم، والأ�صود ت�صول، والبهائم جتول، 

واأن����ت جثة عل����ى الفرا�����س، ل يف اأمر 

عب����ادة ول معا�س، نائ����م هائم، طروب 

لعوب، ك�صول اأكول.

ا�صتيق����ظ عل����ى ن����ربات اخلط����اب 

ال�رعي، ودعن����ا من و�صاو�س الهاج�س 

البدع����ي، لأن ال�ريع����ة تدع����و للهمة 

البديعة، تقول لأتباعها: فما وهنوا ملا 

واألقوا  اأ�صابهم، لأنهم حمل����وا كتابهم، 

للعامل خطابهم، فهداهم ربهم �صوابهم.

اأه����ل ال�صوالف ر�صوا باأن يكونوا مع 

اخلوال����ف، لأن لهم يف ال�صاللة �صوابق، 

فهم يت�صيدون كل مارق، عن احلق اآبق، 

ولو علم اهلل فيهم خرياً لأ�صمعهم، فهبوا 

وتركوا م�صجعهم، ولو اأراد اهلل بهم خرياً 

لأغاثهم، لكن كره اهلل انبعاثهم.

الفر�����س بهمته يع�س جلامه ويلوك، 

فَرِكَبه امللوك، واحلم����ار اآثر املقام يف 

الرباط، ف�ُرب بال�صي����اط.. �صوف ترى 

اإذا اجنلى الغبار اأفر�س حتتك اأو حمار..

يقدم لك اب����ن جرير، كتاب التف�صري، 

حًا، ثم ل  جًا م�صحَّ قًا منقَّح����ًا، مدبَّ حمقَّ

ت�صطفيه، ول تقراأ فيه.

اأَلّ����ف ابن حج����ر فتح الب����اري يف 

ثالثني �صن����ة، فلله دره ما اأجمل كتابه 

واأح�صنه، ثم تهمله يف الرف، كاأنه دف، 

مع الأ�صف.

لب����د للهم����م امللتهب����ة اأن تن����ال 

مطلوبه����ا، ولبد للعزائ����م املتوثبة اأن 

تدرك مرغوبه����ا؛ �ُصنة ل تتبّدل، وق�صية 

ل تتحّول.

القل����ب،  ����د  توقُّ الهم����ة  اأن  اعل����م 

وا�صت�صه����ال ال�صع����ب، وركوب اخلطب، 

فالع����ذاب بالهمة عذب، ومن عنده همة 

عارم����ة، وعزمية �صارم����ة، اقتحم بها 

اأ�ص����وار املعايل، و�ص����ار تاريخه ق�صة 

الليايل.

فقل للمتخلفني اقعدوا مع اخلالفني، 

لأن املن����ازل العالية، والأماين الغالية، 

حتتاج اإىل همم مّواره، وفتكات جبارة، 

لينال املجد بجدارة.

وقل للك�صول النائم، والثقيل الهائم: 

ام�صح النوم من عيني����ك، واطرد الكرى 

من جفني����ك، فلن تنال م����ن ماء العزة 

قط����رة، ولن ترى من ن����ور العال خطرة، 

حتى تثب مع من وثب، وتفعل ما يجب، 

وتاأتي بال�صبب.

اأرباب الهم����م، بو�صول  األ فليهن����اأ 

القمم، وليخ�صاأ العاكفون على غفالتهم 

يف احل�صي�����س، فل����ن ي�صف����ع لهم عند 

ملك����وت الف�صل نومه����م العري�س، وقل 

يُتْم ِباْلُقُعوِد  ُكْم َر�صِ لهوؤلء الراقدين {اإَنّ

اِلِفنَي} فُه�ّب�وا  َل َمَرٍّة َفاْقُعُدوا َمَع اخْلَ اأََوّ

اإىل درجات الكمال ن�صاًء ورجال، ودربوا 

عل����ى الف�صيلة اأطفال، وانف����روا خفافًا 

وثقال.

رمضــان فـرصـة لـشـد الـعـزائــم

بع�����س الأبن����اء، اأو الغالبية العظم����ى منهم، 

ي�صع����رون باخلوف من ال�صي����ام؛ لأنهم �صُيحرمون 

من الطع����ام وال�����راب واحللويات ف����رتة طويلة، 

فيك����ون �صعورهم يف هذا ال�صهر اخل����وف من اأنهم 

لن ي�صتطيعوا ال�صي����ام، وبع�س الأطفال يدخل هذا 

ال�صهر بقوة وحت����دٍّ، وي�صومونه كاماًل وهم يف �صن 

�صغري، والفارق بني هوؤلء الأطفال يرجع اإىل الفارق 

يف الرتبية.

كيف ربينا اأبناءنا على التعامل مع رم�صان؟

ال�صحاب����ة ر�صوان اهلل عليهم كان����وا ُي�صِوّمون 

اأبناءه����م ومينعون عنهم الطع����ام، نعم، لكنهم يف 

املقابل كان����وا يقّدمون لهم اللع����ب والُدَّمى حتى 

تلهيهم عن اجلوع والعط�س، وهذا من فقه ال�صحابة 

ر�صوان اهلل عليهم.

هذا اأي�صًا ما يج����ب اأن نفعله مع اأبنائنا؛ ل بد 

اأن ي�صعروا اأن �صهر رم�صان �صهر جميل وحمَبّب اإىل 

نفو�صهم.. ل بد اأن ينغر�س هذا املعنى يف نفو�صهم 

منذ ال�صغر حت����ى ي�صتقر بعد ذلك يف اأنف�صهم عند 

الكرب.

كث����ري من الآباء ي�صتك����ي الآن اأن ابنه يفطر يف 

رم�صان، اأو يدخن يف نهار رم�صان، ومع الأ�صف هذه 

النماذج موجودة يف جمتمعنا، وما هي اإل حم�صلة 

لتق�صري الآباء يف غر�����س معاين حب �صهر رم�صان 

العظيم يف نفو�س الأطفال.

�صه����ر رم�صان الك����رمي حم�صن ترب����وي عظيم 

لأطفالنا، لأن الأجواء الإميانية اجلماعية فيه تغر�س 

يف نفو�س اأبنائنا الكثري من املعاين الرتبوية، لكن 

كيف ن�صتثمر هذا ال�صهر الكرمي مع اأبنائنا؟

بع�س اأطفالنا يكون عندهم حب امل�صجد وحب 

املكث فيه، فتجدهم يف �صالة الرتاويح مع الكبار، 

وق����د يكملونه����ا اإىل نهايتها، ب����ل رمبا جندهم يف 

�صالة التهّجد والعتكاف.

رم�ص���ان فر�صة عظيم���ة لغر�س معاين 

الإميان يف نفو����س الأطفال، فال نفّوت على 

اأبنائنا هذه الفر�صة.

هن���اك اأي�صًا ظاهرة ال�صي���ام بال �صالة؛ 

هي يف الكبار قبل اأن تكون يف ال�صغار مع 

الأ�صف موجودة، لك���ن التعامل مع ال�صغار 

يف ه���ذه احلال���ة ل يك���ون بالتعني���ف اأو 

اإ�صعارهم اأن �صيامهم غري مقبول، كاأن يقول 

الأب لبنه ال���ذي ل ي�صلي وهو �صائم مثاًل: 

»�صيحّب���ك اهلل اأكرث يا ُبنّي اإن حافظت على 

ال�صالة واأن���ت �صائم.. اأنت ولد ممتاز �صائم 

م���ن اأول ال�صهر، فلو حتاف���ظ على ال�صالة 

اأي�صًا تكون اأح�صن واح���د عند ربنا«. هكذا 

تكون عبارات ت�صجيعية ل تقلل من حما�س 

الطفل لل�صيام، بل تدفعه اأكرث اإىل طاعة اهلل 

بحب وقناعة.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف تتعاملين مع طفلك في رمضان؟
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خ���الل �صهر رم�ص���ان، يحاول 

ال�صائ���م تناول ما يري���ح معدته 

والإرهاق  الغ���ازات  م���ن  وج�صمه 

الناجت ع���ن ال�صوم، وح�صب علماء 

كثريون، فاإن الفواكه هي من اأف�صل 

املاأكولت الت���ي متالأ املعدة ملدة 

طويل���ة، اإذ اإن امل�صم����س املجفَّف 

اأو »قمر الدين« م���ن بني الفواكه 

الغنية باحلدي���د و بالفيتامينات، 

خ�صو�ص���ًا فيتام���ني »اأ« و»ب«، 

حي���ث اإن كل 100 غ���رام من »قمر 

الدي���ن« يعط���ي 45 يف املئة من 

حاجة اجل�صم اليومية من فيتامني 

»اأ«، و8 يف املئ���ة م���ن فيتامني 

»ج«، و6 يف املئ���ة م���ن فيتامني 

»ب«، و3 يف املئ���ة من فيتامني 

مقوية  الفيتامينات  وهذه  »ب1«، 

لالأع�ص���اب، وتقي الأوعية الدموية 

م���ن الت�صلُّ���ب، وترّط���ب الأمعاء 

وحتفظها من اللتهاب.

كما اأن ����راب قمر الدين يوّفر 

الطاقة الالزمة لل�صائم طوال فرتة 

�صيامه، فقد اأّكد خرباء التغذية اأنه 

مين���ع الإح�صا�س بالعط�س، ويهدِّئ 

الأع�صاب، ويزيل الأرق.

الت���ي  التجفي���ف  اإن عملي���ة 

تتعر�س لها ثمار امل�صم�س حتافظ 

عل���ى جمي���ع املزاي���ا والفوائ���د 

املوجودة يف الثمرة الطازجة، بل 

اإن العنا�ر املوجودة فيها ت�صبح 

اأك���رث تركيزاً، فيما ع���دا م�صتويات 

فيتام���ني »ج«، والت���ي تتناق�س 

الثمرة.  ب�صكل طبيعي من���ذ قطف 

عند حتليل القيم���ة الغذائية لكل 

100 غرام م���ن امل�صم�س املجفف، 
جن���د اأنه���ا حتت���وي عل���ى 348 

�صع���رة حرارية، م���ع 4.1 غرام من 

الربوتني، و58 غ���رام كربوهيدرات 

الطبيعية، و�صكر  ال�صكري���ات  مثل 

اأن  الفواكه، واجللوك���وز، يف حني 

حمتوى الدهون فيها منخف�س جداً 

ل يتجاوز 0.6 غرام.

واأف���ادت الدرا�ص���ات اأن تناول 

ثالثة اأن���واع من الفواك���ه، ومنها 

�صيقلل  امل�صم�س املجف���ف يوميًا، 

م���ن تاآكل جزء م���ن �صبكية العني 

بن�صب���ة 36٪، وه���ي احلالة التي 

توؤث���ر عل���ى حا�صة الب����ر عند 

كبار ال�ص���ن، والتي ميكن اأن توؤدي 

اإىل العمى. كم���ا اأن ن�صبة الألياف 

املوجودة يف هذه الفاكهة املجففة 

تعترب كافي���ة ل�صتخدامها كملنّي 

ت�صاعد  تناوله���ا  فعن���د  لطي���ف، 

املياه  امت�صا����س  اإع���ادة  عل���ى 

يف القول���ون فتت�صخ���م الألي���اف 

املوج���ودة لت�صاعد على التخفيف 

من الإم�ص���اك، بالإ�صافة اإىل كونها 

مفي���دة يف عملية اله�ص���م اإذا مت 

تناوله���ا بكميات قليلة قبل وجبة 

الطع���ام، ب�صبب تاأثريه���ا القلوي 

عندم���ا يت���م ه�صمه���ا. وت�صاهم 

الألي���اف املوج���ودة يف امل�صم�س 

املجف���ف واحتوائ���ه عل���ى مادة 

البيتاكاروت���ني، يف ال�صيطرة على 

م�صتوي���ات الكولي�صرتول يف الدم، 

حي���ث تتح���ول اإىل م���ادة غروية 

مث���ل اجل���ل يف القول���ون وتقوم 

بامت�صا����س الكولي�ص���رتول الغري 

مرغ���وب في���ه LDL، وبالت���ايل 

منعه م���ن الدخول ملج���رى الدم، 

وهذا ي���وؤدي اإىل انخفا�س الإ�صابة 

بت�صلب ال�راي���ني واأمرا�س القلب 

وب�صب���ب  الدماغي���ة.  وال�صكت���ة 

امل�صتوي���ات العالية م���ن احلديد، 

فاإن للم�صم�س املجفف القدرة على 

امل�صاع���دة يف عالج ح���الت فقر 

ال���دم الناجتة عن نق����س احلديد، 

اأنها حتتوي عل���ى م�صتويات  كما 

البوليفينول  م���ادة  م���ن  عالي���ة 

ثبت  والتي  الفينولية،  والأحما�س 

اأن لها خ�صائ�س م�صادة لالأك�صدة، 

باإمكانها اأن حتد من اإمكانية تطور 

بع�س اأنواع ال�رطان الأكرث �صيوعًا 

مثل �رطان القولون.

اإ�صافة اإىل ما �صبق، هناك فوائد 

وا�صتخدام���ات اأخ���رى للم�صم����س 

املجفف، ومنها:

امل�صم����س  ُيعت���رب  الأنيمي���ا: 

املجفف م�صدراً غنيًا جداً باحلديد 

والنحا����س، فه���و مفيد ج���داً يف 

معاجلة اأمرا�س فقر الدم والأنيميا، 

لذل���ك احر�ص���ي عل���ى اأن ي�صمل 

نظامك الغذائي اليومي على قطع 

ن�صبة  لزي���ادة  املجفف،  امل�صم�س 

الهيموغلوبني يف الدم.

امل�صم�س  يحت���وي  الإم�ص���اك: 

املجفف على مادت���ي »البكتني« 

يعم���الن  وهم���ا  و»ال�صليل���وز«، 

كمكّملني طبيعيني وعالج لالإ�صهال، 

ويعترب ال�صليل���وز اأي�صًا واحداً من 

الألي���اف غري القابلة للذوبان، كما 

اأن البكتني يحافظ على م�صتويات 

املاء يف اجل�صم.

اله�ص���م: احر�ص���وا يف �صه���ر 

رم�ص���ان عل���ى تن���اول امل�صم�س 

الإفط���ار  وجبت���ي  يف  املجف���ف 

وال�صحور، لأنه يعزز �صحة اجلهاز 

اله�صمي.

اجللد: تناول امل�صم�س املجفف 

ميكن اأن ي�صاع���د يف عالج حروق 

اأنه يقلل  ال�صم�س والأكزميا، كم���ا 

م���ن ظهور حب ال�صب���اب، وميكنك 

ج�صم���ك  ف���رك  يف  ا�صتخدام���ه 

للتخل�س من خاليا اجللد امليتة.

القلب: يعترب  تنظيم �رب���ات 

امل�صم�س م�صدراً غنّيًا بالبوتا�صيوم 

واملع���ادن التي تفي���د يف توازن 

ال�صوائ���ل باجل�ص���م وتعزي���ز قوة 

الع�ص���الت وتنظيم �ربات القلب، 

اأمرا����س الأوعية  والوقاي���ة م���ن 

الدموي���ة وال�رايني، كما اأنه مينع 

ارتفاع �صعط الدم.

6 - ن�صف ت���واق / ير�صل من ينوب 
عنه

7 - لعب كرة قدم الأكرث �صعبية يف 
الوطن العربي

8 - دار / اإذا تعدى اثنني �صاع
9 - دواء �ص���اف �صد ال�صم اأو املر�س 

/ غجري

10 - مو�صيق���ى امريكي���ة افريقية / 
قرو�س م�صتحقة

ع��م���ودي

1 - ن�ص���ف يحط���م / 4 مت�صابهة / 
قوام

2 - يف ال�صل���م املو�صيقي / ف�صيلة 
من النباتات ت�صم الفول )معكو�صة(.

3 - ال�ص���م الأول للمغن���ي ال�صباين 
ايغلي�صيا�س / كثري

4 - مذكرات يومية / ن�صف راهب
5 - حار����س مرم���ى فري���ق لن����س 

الفرن�صي / اأجرة موظف

6 - وكالة ف�صاء امريكية
ال�صب���وع  اآخ���ر   / ث���روة   -  7
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كاريكاتير

كثري�ً م� يكون حل �مل�سكلة يف معرفة �أ�سب�به�، لذلك ف�إن 

�إدر�ك �أ�سب�ب ظهور تلك �لر�ئحة �لكريهة يكون �أمر�ً �رضوريً�، 

وهن� نقّدم �أبرز �أ�سب�ب تلك �مل�سكلة، وكيفية عالجه�.

1- بق�ي� �لطع�م: ميكن �أن تت�سبب بق�ي� �لطع�م �ملوجودة 
بتلك  تت�سبب  �لتي  �لبكتريي�  برت�كم  و�لأ�سن�ن  �للثة  على 

�لر�ئحة، وكذلك �لأمر �إذ كنت ل تعتني جيد�ً بنظ�فة �أ�سن�نك 

ول تد�وم على تفري�سه�.

و�لأ�سن�ن  �لفم  ب�سحة  جيد  ب�سكل  �لعن�ية  يجب  لذلك 

و�ملعجون  ب�لفر�س�ة  تنظيفه�  على  �ملح�فظة  طريق  عن 

بني  �مُلتبقية  �لطع�م  جزئي�ت  من  للتخل�ص  �ل�سو�ك  �أو 

ثن�ي� �لأ�سن�ن، خ�سو�سً� قبل �لنوم، وكذلك يجب �لهتم�م 

�لطع�م  بق�ي�  من  للتخل�ص  �لأ�سن�ن  بخيط  بتنظيفه� 

�ملوجودة بني �أ�سن�نك، كم� ُين�سح ب��ستخد�م غ�سول للفم 

للق�س�ء على �لبكتريي�.

ب�سبب  �لر�ئحة،  تلك  تظهر  �أن  ميكن  �لأطعمة  �أن��و�ع   -2
و�لثوم،  �لب�سل  مثل  تتن�وله�،  �لتي  �لطع�م  �أنو�ع  بع�ص 

ذ�ت  �أحم��ص  �إنت�ج  على  �ملعدة  حتفز  �لتي  و�لبقولي�ت 

ر�ئحة نف�ذة.

على  للق�س�ء  �لأ�سن�ن  تفري�ص  يكفي  ل  �حل�لة  هذه  يف 

�مل�سكلة، بل ُين�سح ب��ستعم�ل �لغ�سول، وعليك �أي�سً� تن�ول 

�أور�ق �لنعن�ع �أو �لبقدون�ص �خل�رض�ء للتخفيف من �لرو�ئح 

�لختي�ر  �ملهم  ومن  �لطع�م،  �أ�سن�ف  بع�ص  عن  �ل�س�درة 

�جليد لنوعي�ت �لطع�م �مُلتن�ولة على وجبة �ل�سحور.

�لفم يف تكوين ر�ئحة  �لفم: قد يت�سبب جف�ف  3- جف�ف 
قبل  �ملي�ه  من  ك�أ�ص  تن�ول  ل  ُيف�سَّ لذلك  م�ستحّبة،  غري 

�لنوم وعقب �لإف�قة منه، لإع�دة �لرطوبة �إىل �لفم، �أم� يف 

�لإفط�ر  منذ  �ملي�ه  تن�ول  من  �لإكث�ر  �له�م  فمن  رم�س�ن 

وحتى �ل�سحور، كم� ميكنك م�سغ �لعلكة �خل�لية من �ل�سكر، 

لتحفيز �لفم على تكوين �للع�ب.

ور�ء  �سحية  م�سكلة  تكون  �أن  ميكن  �لأ�سن�ن  م�س�كل   -4
تلك  �للثة  و�لته�ب�ت  �لأ�سن�ن  ت�سو�ص  ي�سبب  قد  �إذ  �لأمر، 

�لر�ئحة، كم� ميكن �أن ت�سببه� �أمر��ص �ملعدة، وكذلك بع�ص 

�لأمر��ص �خلطرة مثل مر�ص �ل�سكري و�ل�رضط�ن.

�لرم�س�نية،  �ل�رضوري �لبتع�د عن �حللوي�ت  �حللوى: من 

ف�حتو�وؤه� على ن�سبة كبرية من �ل�سكر يوّفر بيئة خ�سبة 

لنمو �لبكتريي� �مل�سببة للر�ئحة.

تخطي  على  ت�س�عدك  و�خُل�رض  و�لفو�كه  �لع�س�ئر   -5
»ج«،  فيت�مني  على  �ملحتوية  �لع�س�ئر  تن�ول  �مل�سكلة؛ 

كونه ي�س�عد كثري�ً على �لوق�ية من تلك �مل�سكلة، وُين�سح 

�لأخ�رض  �ل�س�ي  �أي�سً�  وي�س�عد  �لليمون،  ع�سري  بتن�ول 

على قتل �لبكرتي� �مل�سببة للر�ئحة �لكريهة، وكذلك �لأمر 

�أن  كم�  و�لفر�ولة،  و�لكيوي  ك�لربتق�ل  للف�كهة،  ب�لن�سبة 

تن�ول طبق �سلطة خ�رض�ء حتتوي على �لبقدون�ص �سي�س�هم 

يف �إنع��ص �لفهم.

على  يحتوي  �ل��ذي  �لر�ئب  �للنب  عن  جتهله�  فو�ئد   -6
�مل�سببة  �لبكتريي�  من  �لتخل�ص  ت�س�عد يف  �لتي  �خلم�ئر 

لتلك �لر�ئحة، كم� ي�س�عد تن�ول كوب من �للنب على تنظيف 

�إليه  �أ�سفت  �إذ�  �لأ�سن�ن وقتل �لبكتريي� �ل�س�رة، خ�سة�سً� 

�لبقدون�ص.

زيت  ��ستعم�ل  ميكنك  �لتف�ح:  وخ��ل  �لزيتون  زي��ت   -7
على  تعمل  مو�د  على  يحتوي  �إذ  �مل�سم�سة،  �لزيتون يف 

تطهري وتنظيف �لفم و�إز�لة �لبكتريي�، كم� ميكنك ��ستعم�ل 

خل �لتف�ح لتلك �ملهمة، �إذ يحتوي على ن�سبة ع�لية من 

حم�ص �مل�ليك و�خلل �للذين يق�سي�ن على �لبكتريي�.

تعاني من رائحة فمك خالل الصيام؟ إليك الحل


