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واشنطن تدعم اإلرهاب في سورية 
والعراق بالنيران الصديقة

د الهدنة السورية وإفشالها..
َ
بين ُعق

َمن يحكم أميركا؟
»تيار المستقبل« 

لن ينتخب عون مادامت »السما زرقا«
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خطته  يف  م�شتمّر  اأنـــه  حــلــفــاءه  عـــون  مي�شال  الــعــمــاد  اأبــلــغ 

رئــيــ�ــس  انــتــخــاب  يـــتـــّم  اإذا مل  اجلــــــاري   28 بــعــد  الــتــ�ــشــعــيــديــة 

احتمال  اإىل  ي�شري  تــطــورات  مــن  يــجــري  مــا  الأن  للجمهورية، 

م�شاومات على ح�شابه، وبالتايل فهو م�شتمر يف خطته، بالرغم 

من الن�شائح التي تلّقاها بعدم الت�شعيد.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تصميم على التصعيد

العقدة السعودية تعّطل الحل اللبناني

◄ أميركا تنهش السعودية
ل »اإلسرائيلي« في الجنوب السوري

ُّ
◄ أهداف التدخ

كامل الرفاعي: خطاب »التيار 
العوني« يجب أن يكون وطنيًا

ع كتابه »نواقض المذهب 
ّ
حطيط يوق

التكفيري من القرآن والسنة«
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رّد »استراتيجي«
في الشمال السوري: 

ضربات بانتظار
القوات األطلسية
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ب  رسالة كفتارو.. نهج مغيَّ
اثن����ا ع�رش عام����ًا مرّوا عل����ى �سورية منذ رح����ل املجدد 

الإ�سالمي الوالد العالمة ال�سيخ اأحمد كفتارو طيب اهلل ثراه.

اأطلق ال�سيخ كفتارو ر�سالته العاملية حتت �سعار »اخللق 

كله����م عي����ال اهلل، واأحب اخلل����ق اإىل اهلل اأنفعه����م لعياله«، 

وحتت هذا ال�سعار حترّك بني عوا�سم العامل؛ من مو�سكو، اإىل 

اجلامعات الأمريكي����ة، اإىل العا�سمة اليابانية طوكيو.. وكان 

يقّدم الإ�سالم �سورة ر�سالة حّية من احلب والت�سامح.

يف عطائه الطويل، فاإين اأحّب اأن اأكتب يف اأبرز اأيام عطائه 

يف اليابان.

لقد ا�ستط����اع الوالد )رحمه اهلل( اأن يدخل اإىل اليابان عرب 

معابد »الوموتو«، التي ترتكز ب�سكل خا�ص يف كيوتو، وهي 

العا�سمة التاريخية لليابان.

حني ا�ستم����ع ال�سيخ كفتارو اإىل �رشحهم لعقيدة التوحيد 

ل، وم����ا �ساحبها من عقيدة  الت����ي هداهم اإليها العقل والتاأمُّ

الإميان بالدار الآخرة، القائمة على اإن�ساف اهلل تعاىل للنا�ص 

ي����وم القيامة، اأ�رشق وجهه الطيب وقال للقوم: اأنتم موؤمنون، 

والإ�سالم �سيزيدكم اإميانًا ونوراً، فهو خال�سة ما علمه الأنبياء 

احلكم����اء، ور�سالتكم يف توحيد اخلالق ه����ي املق�سودة مبا 

اأخرب عنه القراآن الكرمي {ور�ساًل قد ق�س�سناهم عليك من قبل 

ور�ساًل مل نق�س�سهم عليك}..

ودعا ال�سي����خ كفتارو زعماءهم الديني����ني اإىل دم�سق يف 

�سه����ر رم�سان، ومتّك����ن بالفعل من جعله����م يدركون ر�سالة 

الإ�سالم اخلالدة، ويف ليلة القدر اأعلن كيتارو ديكو�سي؛ رئي�ص 

الطائفة، اإميان����ه واأ�سحابه ب�سهادة التوحيد، ونطق بها اأمام 

ع�����رشة اآلف م�ستمع »اأ�سهد األ اإل����ه اإل اهلل، واأ�سهد اأن حممداً 

ر�سول اهلل«.

بعدها، توّجه الوالد م����ع �سيوفه اإىل مكة املكرمة، حيث 

اعتم����روا، ومنحتهم فر�سة زيارة ق����رب النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم اأفقًا رائعًا من التعرُّف اإىل هدي النبي الكرمي و�سريته.

وحني توّجه الوموت����و اإىل عا�سمتهم الدينية يف اليابان 

يف اأيام����ي، اأعّدوا ا�ستقباًل حا�س����داً لل�سيخ اأحمد كفتارو يف 

الياب����ان، وعندما و�سل اإىل جبل اأيامي كان املئات من اأبناء 

الطائفة ينتظ����رون خطواته الطاه����رة يف معابدهم، وهناك 

حّدثهم عن الإ�سالم الذي هو ر�سالة اهلل اإىل الإن�سانية، وجماع 

احلكمة يف الديانات كلها.

كانت دعوة ال�سيخ، طائف����َة الأوموتو لالإ�سالم اأكرب جناح 

����ق لالإ�س����الم يف الياب����ان.. مل يذهب ليقول له����م: اأنتم  قَّ َ حتحُ

كفار، ومل يطالبهم بهدم ثقافاته����م ومعابدهم والتخلي عن 

اأوطانهم والهج����رة اإىل دار التوحيد.. لقد جنح يف تاأكيد قَيم 

التوحيد من خالل تعاليمهم التي يوؤمنون بها، وعقد التكامل 

والتوا�سل بني الإ�س����الم واحلكمة اليابانية على مبداأ: ربحت 

حممداً ومل اأخ�رش امل�سيح، وكذل����ك ربحت حممداً ومل اأخ�رش 

حكماء الأوموتو.

مل يق����ل له����م اإن الإ�سالم يهدم ما تعلم����ون، ول يبطل ما 

تعرف����ون.. لقد اأقرّ لهم بكّل ما هم فيه من خري، واأ�ساف اإليهم 

قَيم الإ�سالم الباقية يف �سفاء التوحيد واإخال�ص العبودية هلل، 

الإ�سالم الذي يعّمر ل يدّمر، ينّظم ول يحّطم..

اإننا بحاج����ة اإىل دعاة وحكماء يو�ّسح����ون قَيم الإ�سالم 

العظيمة التي تلتقي متامًا مع قَيم احلكمة ال�رشقية العميقة 

يف الأخالق والربّ والتوا�سل وال�سالم.

د. حممود �أحمد كفتارو

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

اإذا كانت لعب���ة »البيت بيوت« هي من 

ذكريات الطفولة يف لبنان، لكنها على الأقل 

كان���ت لها الق�س���ة وال�سيناري���و وجمريات 

الأحداث واأبطال امل�رشحي���ة، وكانت تعطي 

لك���لٍّ دوره التمثيلي، لكن م���ا يح�سل على 

ال�ساح���ة ال�سيا�سية اللبناني���ة ل يعدو عن 

كون���ه م�سل�س���ل م�رشحيات هزلي���ة هزيلة، 

وكانت اآخرها تل���ك اجلعجعة التي ح�سلت 

الأ�سب���وع املا�سي، وك���ان اأبطالها »جماعة 

تيار امل�ستقبل«، ال���ذي مل يح�سل اأن واجه 

حزب اأو تيار �سيا�سي ما يواجهه موؤخراً.

ويف غياب »البط���ل«، دارت اأحداث هذه 

امل�رشحية والكل فيها اأبطال: نادر احلريري، 

وغطا�ص خوري، واأحمد فتفت، وعمار حوري، 

وعاطف جمدلين، وف���وؤاد ال�سنيورة، وحممد 

كب���ارة، اإ�سافة اإىل بطل غ���اب عن اخل�سبة 

ث���الث �سنوات، وهو النائ���ب ال�سابق وكاتب 

ديوان الرئي�ص احلريري؛ با�سم ال�سبع.

وك���ي تكتمل م�رشحي���ة »البيت بيوت« 

يف »بيت الو�س���ط«، ويف معر�ص التح�سري 

للموؤمت���ر العام ل�»تي���ار امل�ستقبل« يومي 

15 و16 ت�رشي���ن الأول املقبل، ح�رش النائب 
ال�ساب���ق با�س���م ال�سبع وتراأ����ص اجتماعني 

للمكت���ب ال�سيا�سي، مع حدي���ث قدمي جديد 

باأن الأمني العام اأحمد احلريري ينوي تقدمي 

ا�ستقالته وال�ستق���رار يف تركيا بعد انتهاء 

اأعم���ال املوؤمت���ر، وك���ل الأخب���ار تنقل عما 

يح�س���ل داخل »التي���ار الأزرق« من داخله، 

وكل الأخبار يتّم نفيه���ا ونكرانها اأي�سًا من 

داخل���ه، وقد اأطل اأحد القياديني ال�سباب يوم 

الأحد املا�سي ليعلن عن اإمكانية »التاأجيل 

التقن���ي« للموؤمت���ر، رغ���م اأن اأوراق العمل 

املناطقية  والهيكليات  التاأ�سي�سي���ة  والنظم 

باتت جاهزة.

يف املو�سوع الرئا�س���ي، وبدل اأن ت�سدر 

بيانات الرئي�ص احلريري عن مدير مكتبه نادر 

احلري���ري، ن�سبت و�سائل اإعالم كالمًا لالأخري 

مف���اده اأن »تيار امل�ستقبل« ق���رر انتخاب 

العماد مي�سال ع���ون رئي�سًا للجمهورية يف 

جل�سة 28 اأيلول، ومل ي���رد اأي رّد اإيجابي اأو 

�سلب���ي من نادر احلريري، ب���ل توله النائب 

�س���ب ملدير مكتب  عمار ح���وري، ونفى ما نحُ

زعي���م »امل�ستقبل«، واأك���د اأن اخليار ما زال 

على حاله بتاأيي���د النائب �سليمان فرجنية، 

وبال���غ يف اجتهادات���ه بحق العم���اد عون، 

وو�س���ف الرئي�ص القوي باأنه لي�ص القوي يف 

بيئته، بل من تقبل���ه كل البيئات، واملنفتح 

على اجلمي���ع، والقادر عل���ى اإقناع اجلميع 

باأنه قوي.

ولكي تكتمل امل�رشحية بغياب »البطل«، 

كان ال���رّد الناري الالذع م���ن النائب حممد 

كب���ارة على مهاجم���ة اللواء اأ����رشف ريفي 

للرئي�ص �سعد احلري���ري، وتعر�ص كبارة يف 

ه���ذا الرد للعم���اد عون، متهم���ًا ريفي باأنه 

»ع���وين«، وا�ستح����رش روح الرئي�ص رفيق 

 احلري���ري ل�»يلعن« كل من يتنكر مل�سريته.

نكر  وان���ربى ب���دوره النائب اأحمد فتف���ت ليحُ

قل عن ن���ادر احلريري، وت���اله النائب  م���ا نحُ

عاط���ف جمدلين يف حديث ع���ن موا�سفات 

عامة للرئي�ص، ليطل���ع يف النهاية الرئي�ص 

ال�سنيورة »طلعت���ه«، ويجتهد بالنيابة عن 

الرئي����ص احلريري، لتعود الأم���ور اإىل نقطة 

ال�سفر بالن�سبة للتق���ارب بني »التيارين«؛ 

الأزرق والربتقايل.

وفيم���ا النائ���ب ال�ساب���ق غطا�ص خوري 

الأفك���ار يف مع���راب واملخت���ارة  جوج���ل 

لإعادة ترمي���م »14 اآذار« والبحث يف امللف 

الرئا�سي، ع���رّج على بن�سعي يف زيارة تبدو 

اأنها ل�»الوق���وف على اخلاطر«، لكنه حتدث 

بعدها عن خيار �سخ�سي���ة و�سطية ت�ستبعد 

عون وفرجنية، بحيث يتبني اأن ل اأحد يجاهر 

داخل »تيار امل�ستقبل« اأنه ل بد حلل الأزمة 

من انتخاب عون رئي�سًا �سوى الوزير والنائب 

نهاد امل�سنوق، الذي يبدو اأنه من �سمن نواب 

عل���ى ع���دد اأ�سابع اليد الواح���دة يف »تيار 

امل�ستقبل« الذي ميكن اأن ي�سري بالعماد عون.

اأن حج���م ال�سق���ور يف »تي���ار  ومب���ا 

امل�ستقب���ل« يفوق عدد احلمائ���م باأ�سعاف، 

فال ميكن اأن ينتخب »ال���زُّرق« العماد عون 

مادامت »ال�سما زرقا«، لكن يخ�سى اأن تغدو 

ال�سماء رمادية مع اقرتاب ت�رشين، خ�سو�سًا 

َه���ل الد�ستورية  اأن���ه بداي���ة ا�ستحق���اق املحُ

كمًا يف  لالنتخاب���ات النيابي���ة املق���رَّرة ححُ

ربي���ع 2017، ول ب���د م���ن رئي����ص قبلها اأو 

بعدها مبا�رشة لإجراء ال�ست�سارات النيابية 

لزمة لت�سكيل حكومة، واجلواب و�سط هذا  املحُ

التخبُّط لي�ص يف »بي���ت الو�سط«، بل جاء 

قاطعًا جازمًا حا�سم���ًا من ال�ساحية، وعلى 

ل�سان نائب الأم���ني العام حلزب اهلل ال�سيخ 

د؛ اأن ل  نعيم قا�سم، الذي ع���اد لتاأكيد املوؤكَّ

خيار اأمام الفري���ق الآخر �سوى العماد عون، 

اأو العم���اد عون، حتى ولو ط���ال اأمد الفراغ 

الرئا�سي اأ�سهراً و�سنوات، ما يعني اأن »ال�سما 

الزرقا« يف لبنان لن تبقى على زرقتها، واأن 

غيومًا ت�رشينية قادمة اإىل الأجواء، �سواء من 

ريف حل���ب اأو من ريف دم�س���ق، ترتافق مع 

كثبان رملية من هزائم ال�سعودية يف اليمن، 

وبغي���اب الق���درة ال�سعودية عل���ى التاأثري، 

واإقال���ة ملتب�س���ة لل�سف���ري الع�س���ريي، فاإن 

امل�ساألة مل تعد تقت�رش على �سخ�ص الرئي�ص، 

بل باتت بني من يحكم���ون الواقع امليداين 

الإقليم���ي والداخلي، وب���ني من يحلّقون يف 

ع���امل املكابرة ولن ينتخب���وا عون مادامت 

�سماوؤهم »زرقا«.

�أمني �أبو ر��شد

أحــداثأحــداث2

»تيار المستقبل« لن ينتخب عون مادامت »السما زرقا«

سماء لبنان لن تبقى على 
زرقتها.. والغيوم التشرينية 

قادمة سواء من ريف حلب 
أو من ريف دمشق

العماد مي�سال عون والرئي�س �سعد احلريري
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همسات

الأهّم فاملهّم

رّد قيادي يف »القوات اللبنانية« على قول حلفاء 

نة ومل يربح  يف »14 اآذار« اإن جعج���ع خ����رش ال�سُّ

ال�سيعة، ب�سبب اإ����رشاره على تر�سيح العماد عون 

لرئا�سة اجلمهوري���ة، باأن ما يهّمن���ا هو اجلمهور 

امل�سيحي، و»العوين« ب�سكل خا�ص، ورمبا فكفكة 

»التيار الوطني« لحقًا.

¡ جعجع يتجاوز »الآليات«
 م�سوؤولون يف »�لق��و�ت �للبنانية« بالقول �إن 

َ
جاَهر

قائدهم �سمري جعجع مايز�ل يتعاطى معهم كزعيم 

»ميلي�سي��ا«؛ »ُي�س��در �لأو�م��ر للتنفي��ذ وكاأننا على 

�ملتاري�س، ول ي�ست�سري �أحد�ً، رغم وجود �آلية لذلك«.

¡ ال�سنيورة يتهّكم على »ال�سك�سوكة«
م على  قال مقرَّب من الرئي�ص فوؤاد ال�سنيورة اإن التهكُّ

الرئي�ص �سعد احلريري بل���غ درجاته العليا خالل 

ال�سهرين املا�سيني، وكذلك على اأحمد احلريري ابن 

النائب���ة بهية، وو�سلت اإىل الذق���ن، كونهما تخلّيا 

عن »ال�سك�سوكة ال�سعودية« ل�سالح اإرخاء الذقن 

اأحيانًا، وكاأنهما يف حداد.

¡ ترويج »م�ستقبلي«
ف« يف »تي��ار �مل�ستقبل« 

ّ
��ستب��ق �جلن��اح »�ملتط��ر

ج �أن نائبني 
ّ
ح��دوث تطور�ت د�خ��ل »�لتي��ار«، ورو

�سوف يت��م �لتخلي عنهما لأنهما فق��د� �ل�سعادة يف 

»�مل�ستقب��ل« منذ �آخر �جتماع، حي��ث كان عا�سفًا، 

و�نك�رس فيه ظهر �لبعري.

ة ¡ الرواية - الِعربرْ
�سّبه ا�سرتاك���ي قدمي حكاية رئي�ص احلزب التقدمي 

مع اأم���ني بيت ماله ال�سابق بهيج اأبو حمزة باأنها 

ت�سلح لرواية ما تزال يف ف�سولها الأوىل، وتتداخل 

فيه���ا ال�سيا�سة بق�سايا جت���ارة النفط والعقارات، 

وح�سابات امل���ال واإدارة الأعم���ال، واأ�سياء اأخرى، 

اأبرزه���ا ر�سالة جنبالطية - »م�ستقبلية« لكل من 

يفّكر يومًا يف اخلروج عن طاعة »ويل الأمر«.

¡ غيبة ل طويلة ول ق�سرية
يبدو �أن غيبة رئي�س »تيار �مل�ستقبل« �سعد �حلريري 

ع��ن لبن��ان هذه �ملرة ل��ن تكون طويلة كث��ري�ً، كما 

�أنها لي�س��ت ق�سرية، وبالتايل فرئي���س »�مل�ستقبل« 

ل��ن يكون حا�رس�ً يف �جلل�س��ة 45 لنتخاب �لرئي�س 

يف 28 �جلاري، ولن يكون حا�رس�ً يف »بيت �لو�سط« 
يف �لأيام �لع�رسة �لأوىل من �سهر ت�رسين �لأول.

¡ امل�رشوع »الدحالين«
بعد ف�سل اخلطة الأمريكية يف تعزيز دور »الإخوان 

امل�سلم���ني« ومتكينهم من ال�سلطة يف اأكرث من بلد 

عربي، ثمة خطة بديلة يجري العمل عليها لتمكني 

القيادي ال�سابق يف حركة »فتح« حممد دحالن، من 

ال�ستيالء جمدداً على قيادة احلركة وقمة ال�سلطة 

الفل�سطينية، مبا يعيد اإىل الذاكرة الدور الذي لعبه 

هذه الرجل مع الرئي�ص الفل�سطيني احلايل حممود 

عبا�ص �سد يا�رش عرفات. ووفق���ًا للمعلومات فاإن 

دحالن القابع يف احل�س���ن الأمريكي �سيتحرك مع 

اأتباعه يف خطة تهدف اإىل تعزيز مكانته ودوره يف 

املخيمات الفل�سطينية، ول �سيما يف لبنان.

¡ حماولة لإلغاء مركز ويل ويل العهد
�أف��ادت معلومات دبلوما�سي��ة من �لريا�س، �أن ويل 

�لعه��د �ل�سع��ودي �لأم��ري حمم��د ب��ن ناي��ف، ي�سعى 

د  جاه��د�ً لإلغاء من�س��ب ويل ويل �لعهد، حتى ل يقيَّ

بع��د �عتالئه »�لعر�س« بويل عه��ده، وي�سطر للجوء 

�إىل �أ�سل��وب �ملل��ك �سلم��ان؛ باإقال��ة �سقيق��ه �لأمري 

مق��رن �ل��ذي كان وليًا للعهد، بع��د �أن كان يف زمن 

�مللك �لر�حل عبد�هلل ولي��ًا لويل �لعهد، وكما �أفادت 

�ملعلوم��ات فاإن جمل���س �لبيعة رف���س هذه �خلطة 

بناء ل�سغط �مللك و�بنه، ولفتت هذه �ملعلومات �إىل 

تطور�ت كبرية حمتَمل��ة يف �ل�سعودية يف �لأ�سابيع 

�ملقبلة.

الأزمة  يخط���ىء م���ن ي�س���ّور 

اللبنانية اأنها م�سكلة انتخاب رئي�ص 

للجمهورية، فه���ي اأعقد واأعمق من 

ذلك، خ�سو�سًا بعد ربطها بال�رشاع 

الدائ���ر يف املنطقة ب���ني التحالف 

الأمريكي - »الإ�رشائيلي« واأتباعه 

العت���دال«، وبني دول  من »عرب 

وقوى املقاومة م���ن ناحية ثانية، 

من خالل �سيا�سات فا�سلة وعقيمة 

رافقت احلرب الكونية �سد �سورية، 

خالل فرتة رئا�سة مي�سال �سليمان.

كبت بحق  اأوىل اجلرائم التي ارتحُ

اجلمهورية،  رئا�س���ة  وموق���ع  دور 

كان رف���ع �سعار »الناأي بالنف�ص«، 

لي����ص بهدف الن���اأي بلبن���ان عن 

الن���ريان الت���ي ب���داأت ت�ستعل يف 

املنطقة، بل ك���ان ناأيًا عن اللتزام 

بالتفاق���ات واملعاهدات املعقودة 

بني لبن���ان و�سورية، والنحياز اإىل 

ّمي زوراً »الثورة« يف �سورية،  ما �سحُ

الدولية  للقوى  التبعية  عن  تعبرياً 

لتدمري  تاآم���رت  التي  والإقليمي���ة 

�سوري���ة ودولته���ا وموؤ�س�ساته���ا، 

ال�سهيوين يف  خدم���ة للم����رشوع 

املنطقة، وتخلُّ�سًا من الأخطار التي 

تهدد م�ستقبله.

كانت تلك اخلط���وة كلمة ال�رش 

يف انخراط ق���وى لبنانية اأ�سا�سية 

يف احل���رب عل���ى �سوري���ة، ويف 

ت�سليم قرار هذه القوى ل�»�سديقهم 

جيفري فيلتمان« وغريه من ممثلي 

الإدارة الأمريكي���ة، وهك���ذا مت ربط 

اأ�سغر التفا�سي���ل اللبنانية باإرادة 

ه���ذه الإدارة واأتباعها يف املنطقة. 

ومع ان�سغال وا�سنطن بانتخاباتها 

الرئا�سي���ة املقبل���ة، و�سمور الدور 

الفرن�س���ي، بات���ت قي���ادة جماعة 

اأمريك���ا يف لبن���ان بَي���د اململكة 

العربي���ة ال�سعودي���ة، التي تقاتل 

على اأكرث من جبه���ة، هي وح�سود 

اأن  الوهابي���ني«، بعد  »تكفيرييها 

قرر الأمريكي اأن يقاتل بهم، ليتفرغ 

للتحديات التي جتابهه يف ال�رشق 

الأق�سى وبحر ال�سني، وجاء انقالب 

مي�سال �سليمان على دوره الو�سطي 

املتك���ررة  وزيارات���ه  املفرَت����ص، 

الرئا�سة  موقع  ليجعال  لل�سعودية، 

نقط���ة جت���اذب ح���اّد يف ال�رشاع 

اأماًل  عطي���ا  اللبناين، ويحُ الداخل���ي 

بقاء  باإمكانية  ال�سعودية  للمملكة 

اللبناين  بالق���رار  �سكة  قب�ستها ممحُ

ومواقع���ه الر�سمية، على اأمل جعل 

لالأهواء  م�ستتَبع���ة  اإم���ارة  لبنان 

ال�سعودية، اأو للمقاي�سة به عندما 

خ�سو�سًا  الت�سوي���ات،  وقت  يحني 

يف خياراته���ا الإقليمية الأبرز، مبا 

فيها �سعيها اإىل التحالف مع العدو 

العدو  ه���ذا  لعل  »الإ�رشائيل���ي«، 

ي�سم���ن بقاء احلك���م ال�سعودي يف 

ظل الرياح الهوج���اء التي تع�سف 

باملنطقة. 

اإل اأن م���ا مل يك���ن بح�سب���ان 

جماعة اأمريك���ا يف لبنان، خ�سارة 

رهاناته���م الأمريكي���ة وال�سعودية 

وال�سورية، فالأمريكي بات مك�سوفًا 

يف عالقات���ه بق���وى الإرهاب التي 

يّدع���ي حماربته���ا، وه���و مرتبك 

اأم���ام واقع انتهاء مرحل���ة التفرُّد 

يف قيادة الع���امل، ويكفي اأنه عقد 

اإي���ران مبا  التف���اق الن���ووي مع 

واأتباعه،  يخالف مطالب حلفائ���ه 

كما اأنه يقف عاجزاً اأمام التحديات 

تواجهه  التي  املق�س���ودة  النووية 

بها كوري���ا ال�سمالية على م�سارف 

تو�سع �رشاعه مع ال�سني يف اآ�سيا 

واأفريقيا، وبالتايل ل مفرّ اأمامه غري 

التفاهم مع الرو�ص حول النزاعات 

الدولية املحتدمة.

اأم���ام الره���ان عل���ى انت�سار 

املوؤام���رة يف �سورية، فق���د �سقط 

و�سقط���ت معه كل �سع���ارات ادعاء 

»الث���ورة« فيه���ا، والي���وم، حتى 

الأعم���ى بات يرى كي���ف اأن اأمريكا 

تق���رر نيابة عن »ث���ّوار« �سورية؛ 

تبي���ع وتقاي�ص م���ع الرو�ص على 

رق���اب م���ن ك���ان يّدع���ي »ثورة 

اأنه جمرّد  الأيام  احلرية«، فك�سفت 

مرتِزق عن���د ال�سعودية وقطر، واأن 

مرجعيته لي�ست يف عقله و�سمريه، 

ب���ل يف وا�سنطن واأنق���رة وغريها. 

التط���ورات  ت�سه���د  املقاب���ل،  يف 

عودة متالحق���ة لالعرتاف بالدولة 

ال�سوري���ة، لي�ص فق���ط اأمريكيًا، بل 

تركيًا وخليجيًا واأوروبيًا، خ�سو�سًا 

اأن الدول���ة ال�سوري���ة هي �ساحبة 

القرار واليد الطوىل يف امليدان. 

هكذا جت���د ال�سعودي���ة نف�سها 

وحي���دة يف موا�سلة خو�ص حروب 

تدمري املنطقة، يف �سورية والعراق 

تعطي���ل حماولت  ويف  واليم���ن، 

التفاهم بني اللبنانيني. يف العراق، 

ت�سري الرياح باجتاه اإلغاء كل اآثار 

الجتياح »الداع�سي«، ويف �سورية 

اأدى ف�سل الوكالء اإىل تورُّط الأمريكي 

عملي���ات  تغطي���ة  يف  مبا����رشة 

»داع����ص«، وله���ذا النك�ساف ثمن 

�سلبي �ستدفع���ه اأمريكا من دورها 

العاملي مبا�رشة، ويف اليمن باتت 

ال�سعودية املتج���رّبة على فقرائه، 

ت�سكو م���ن »عدوانهم« عليها، بعد 

اأن نقلوا حربهم اإىل داخل املناطق 

التي �سب���ق اأن انتزعتها ال�سعودية 

منهم؛ يف جيزان وجنران وع�سري.

يبقى لبنان؛ اأح���د اآخر املواقع 

ّك���ام ال�سعودي���ة  الت���ي يحل���م ححُ

بالهيمن���ة عل���ى ق���راره، وبغ�ص 

النظر عن حالة الإفال�ص ال�سيا�سي 

واملايل التي ت�رشب جماعة اأمريكا 

ك  وال�سعودي���ة يف لبنان، فاإن مت�سُّ

ال�سعودي���ة بدوره���ا يف اختي���ار 

اللبناني���ة،  للجمهوري���ة  رئي����ص 

كما ج���رت الع���ادة والتقليد، بات 

اأم���راً غري قاب���ل لل����رشف، لي�ص 

لأن اخلي���ارات ال�سعودي���ة �سقطت 

يف لبن���ان واملنطق���ة وح�سب، بل 

و�سع���وا  ال�سعودي���ة  ّك���ام  ححُ لأن 

حا�رشه���م وم�ستقبله���م يف �سلة 

ال�سهيوين،  الع���دو  م���ع  التحالف 

وهو ما يجع���ل اأي طامح للو�سول 

اإىل ق����رش بعب���دا، اأو اإىل اأي موقع 

ر�سم���ي، يرتك م�ساف���ة بينه وبني 

ال�سعودية، فم���ا بيننا  ال�سيا�س���ة 

وب���ني »اإ�رشائيل« لي�ص اإل احلرب، 

ومن يختار العالقة مع »اإ�رشائيل« 

ل���ن يك���ون م�س���ريه غ���ري م�سري 

العمالء، اأما العقدة ال�سعودية التي 

الرئا�سي  املر�ّس���ح  انتخاب  تعّطل 

الأكرث متثياًل لبيئت���ه، فهي ن�سخة 

والتدخالت  بالتهدي���دات  �سبيه���ة 

»الإ�رشائيلية« يف ال�ساأن اللبناين، 

ول حل له���ا اإل بال���ردع و�سالبة 

املوقف. 

عدنان �ل�شاحلي
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ل الحل اللبناني
ّ
العقدة السعودية تعط

التقارب السعودي - 
»اإلسرائيلي« ُيجبر الطامح 

للوصول إلى بعبدا على 
ترك مسافة بينه وبين 

السياسة السعودية

مت�سك ال�سعودية بدورها يف اختيار رئي�س للجمهورية اللبنانية بات غري قابل لل�سرف
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واشنطن تدعم اإلرهاب في سورية والعراق بالنيران الصديقة
الوالي���ات  اأن  حقيق���ة  ه���ي  ه���ل 

املتحدة تريد ويهّمه���ا حماربة االإرهاب 

»القاع���دي« و»الداع�س���ي« يف �سورية 

والعراق واأفغان�ستان اأو يف اأي مكان؟

ثم���ة وقائ���ع عدي���دة يف ال�سج���ل 

التاريخ���ي لوا�سنطن يوؤك���د اأنها م�سدر 

كل اإره���اب، واأنها املناف���ق الدميقراطي 

االأول، وهن���ا ل���ن نغو����ص يف تفا�سيل 

جرائ���م االإن�سان الغرب���ي االأبي�ص التي 

يندى له���ا جبني االإن�سانية يف ا�ستيطان 

القارة اجلديدة من  وا�ستعباد  وا�ستعمار 

قَبل جمموع���ات الل�سو����ص والقرا�سنة 

و�ُسذاذ االآفاق، حي���ث اأبيد ماليني الب�رش 

م���ن �سك���ان الق���ارة االأ�سلي���ني، الذين 

يطلقون عليهم »الهنود احلمر«، وال يف 

الغارات والقر�سن���ة على �سواطئ القارة 

ال�سم���راء، حيث كان االأبي����ص االأوروبي 

يخط���ف الرج���ال والن�س���اء واالأطف���ال 

ال�سود، وي�سعه���م يف اأقفا�ص وي�سرتقهم 

عبيداً، ناهيك عن اجلرائم الفظيعة التي 

كان���ت ترتكب يف املحي���ط بحق هوؤالء 

»العبي���د«، حي���ث كان يرم���ى كل من 

مير�ص يف مي���اه املحيط، وك���ان ُيقتل 

بفظاعة ك���ل من ي�سكو من ج���ور االأ�رش 

خالل رحلة اال�ستعباد.

والقر�سن���ة  الغ���زو  عملي���ات  يف 

االأمريكية يف العامل، كان يتم القتل حتى 

حللف���اء اليانكي، وللنا����ص االأبرياء يف 

مناطق �سيطرته، وكان ذلك بحجة اخلطاأ 

اأو �سوء التقدي���ر، اأو اأي حجة اأو ذريعة، 

وكث���رياً م���ا اأُطلق على ه���ذه العمليات 

»نريان �سديقة«، واإن كانت ُترتكب فيها 

 »sorry«�اأب�سع املجازر التي تنتهي ب

االأمريكية.

»النريان ال�سديقة« ه���ي اإذاً تعبري 

اأطلقت���ه الواليات املتح���دة، يف البداية 

ك���ان االأم���ر نتيجة خالف���ات تن�ساأ بني 

اجلنود االأمريكيني جراء اأعمال خ�سي�سة، 

ال�رشقة،  اأو  االغت�س���اب  كالتناف�ص على 

وال�سباق عل���ى قتل مواطنني ُعزَّل، فكان 

اجلنود يتناف�سون بالع���راك فيما بينهم 

ليتطور اإىل اإطالق نريان، فُيقتل من ُيقتل، 

وُيجرح من ُيجرح.

اأبرز فظائع »النريان ال�سديقة« من 

قَبل االأمريكيني، يف اأفغان�ستان، خ�سو�سًا 

م���ع اقرتاب موعد االن�سح���اب االأمريكي، 

حيث تغ���ري الطائرات على حفالت زفاف 

الع�رشات،  فُيقت���ل  �سعبية،  واحتف���االت 

بهدف خلق تعاطف مع »القاعدة«، لبقاء 

�سيطرتها بعد اندحاره، ويف العراق منذ 

الغ���زو االأمريكي يف ني�س���ان عام 2003، 

ويف �سورية منذ بدء ما ي�سمى »عمليات 

التحالف«.

يف الع���راق، كث���ري م���ن العمليات 

االإرهابي���ة الت���ي كان���ت حت�س���ل �سد 

املواطنني االأبرياء كان يتم جتهيزها على 

احلواج���ز االأمريكية، حينما ك���ان ي�ساأل 

اجلندي االأمريكي �سائق���ًا عراقيًا اإىل اأين 

يتوج���ه، وحني معرفة هويت���ه وانتمائه 

املذهبي كان ي�س���اق اإىل التحقيق، ليتم 

خاللها تفخيخ �سيارته، وتوقيتها ح�سب 

امل�ساف���ة التي تف�سله ع���ن املكان الذي 

يق�سده، وحني ينته���ي اإجناز هذا العمل 

االإجرامي، كان يطَلق �رشاح ال�سائق الذي 

ال يعلم مبا جرى، وتكون اجلرمية الكربى، 

وك���ل ذلك به���دف اإ�سعال ف���ن مذهبية 

وقَبلية، واإثارة رّدات فعل وا�سعة.

ومع »انبع���اث« التنظيم االإرهابي 

الوا�سعة  املواجهات  واندالع  »داع�ص«، 

معه، اأث���ارت املواجهات الع�سكرية معه 

ال�سك���وك، اإذ �سارعت وا�سنطن اإىل اإطالق 

ما ي�سمى »التحالف الدويل«، وتلّخ�ست 

اجلهود االأمريكية ب�سن عدد من الغارات 

عل���ى مواق���ع »داع�ص« يومي���ًا، لكنها 

يف كث���ري م���ن االأحي���ان كان���ت دعمًا 

لهذا التنظي���م االإرهاب���ي، بحيث كانت 

ت�ستهدف ب�سك���ل عنيف القوات العراقية 

املحا�رشة لالإرهابي���ني، كما ح�سل يف 

حميط مدينة املو�سل نهاية عام 2014، 

حيث اأعلن���ت وا�سنطن اأنها كانت ترغب 

يف ا�ستهداف »داع����ص«، لكنها باخلطاأ 

ا�ستهدف���ت اجلي�ص العراق���ي، ما �سمح 

وغريها  بالتم���دد..  االإرهابي  للتنظي���م 

الكث���ري من االأمثلة الت���ي تقدم عن دعم 

االأمريكي ل�»داع�ص«، �سواء بفك احل�سار 

القا�سي عن���ه يف موقع ما بغارة ت�سهم 

يف فك احل�سار وانفال�ص االإرهاب، اأو يف 

رم���ي املواد وامل�ساع���دات الغذائية من 

الطائرات لالإرهابيني، وذلك اأي�سًا بحجة 

اخلطاأ.

وقد ح�سل مثل ذلك يف معركة عني 

العرب »كوباين« ال�سورية، حينما رمت 

الغذائية  االأمريكية امل�ساعدات  الطائرات 

لالأه���ايل املحا�رشين، فاإذا بها ُترمى يف 

مناطق ت�سيطر عليها »داع�ص«.

يف دي���ر الزور ال�سوري���ة هذه املرة، 

زعم���ت وا�سنطن كعادتها اأنه���ا اأخطاأت 

با�ستهداف موقع اجلي�ص ال�سوري، والذي 

اأدى اإىل ا�ست�سه���اد اأكرث م���ن 62 جنديًا 

وج���رح اأكرث من مئ���ة، وحاولت اأن تربر 

جرميتها باأ�سكال خمتلفة.

ال ميكن الأح���د الزعم باأن���ه تفاجاأ 

باكت�س���اف عالق���ة الوالي���ات املتحدة 

بع�ساب���ات »داع����ص« بع���د الغ���ارات 

االأمريكية التي مّه���دت لتقدُّم »داع�ص« 

اإىل مواق���ع ع�سكري���ة �سورية قرب مطار 

دي���ر الزور، فجمي���ع يافط���ات االإرهاب 

والتكفري يف املنطق���ة منتجات اأمريكية 

ب���دون ا�ستثناء، مبا����رشة اأم بالوا�سطة، 

وبال���ذات يعرف كث���ريون اأن »داع�ص« 

مولود امريكي حمكم الربط مت التخطيط 

لظهوره والنت�س���اره ولت�سويقه، وُر�سمت 

له وظيف���ة يف اخلط���ة االأمريكية ملنع 

التوا�س���ل ال���ربي بني �سوري���ة وكل من 

العراق واإيران، ولت�سعري االأحقاد املذهبية 

�ص،  يف الع���امل االإ�سالمي، وتعميم التوحُّ

وهذا التنظيم ه���و عمليا ثمرة عقود من 

الفرن�سية  الربيطانية  االأمريكية  ال�رشاكة 

م���ع املخاب���رات ال�سعودي���ة والقطرية 

االإرهاب  والرتكية واالأردني���ة يف رعاية 

والتطرف لتنفيذ اخلطط اال�ستعمارية.

غارة دي���ر الزور االأمريكي���ة لي�ست 

غلط���ة وال م�سادف���ة، بل فع���ل عدواين 

االإ�رشار  ���ر، م���ع �سب���ق  هجوم���ي مدبَّ

والتخطي���ط، ولها غاية حمددة هي منع 

اجلي�ص العربي ال�سوري من ت�سييل نتائج 

اتفاق وقف العملي���ات القتالية بتحرير 

حمافظة دير ال���زور واإعادة فتح احلدود 

ال�سورية الحقًا، وبالتاكيد فاإن  العراقية 

ل���دى الوالي���ات املتحدة م���ا يكفي من 

املعلومات عن خط���وات ح�سد وحت�سري 

ع�سكرية �سوري���ة ورو�سية، بل وما ميكن 

اأن يكون قد جرى من ات�ساالت ومداوالت 

�سورية عراقية اإيرانية رو�سية بهذا ال�ساأن 

والغ���ارة هي ر�سالة اعرتا�ص بداأت تلقى 

ال���رد املنا�سب؛ باإع���الن اجلي�ص العربي 

ال�س���وري اإنه���اء الهدنة وب���دء عملياته 

الوا�سعة مع حلفائه �سد االإرهاب.

اأحمد زين الدين

الهجوم التكفيري على »جبل الشيخ«.. الهدف: حزب الله
يف وق���ت ت�ستد املعارك يف ال�سم���ال ال�سوري، 

حتدي���داً يف مدينة حلب وحميطه���ا، يحقق اجلي�ص 

ال�س���وري اإجن���ازات ميدانية وم�ساحل���ات هامة يف 

اجلن���وب والو�س���ط، خ�سو�س���ًا يف حمافظات درعا 

والقنيطرة وحم�ص، اآخرها كان االتفاق على خروج 

نح���و 250 م�سلحًا م���ن حي الوع���ر احلم�سي، كما 

حدث يف االأ�سابيع القليلة الفائتة يف مدينتي داريا 

واملع�سمية يف ريف دم�سق.

يف درع���ا، انتقل اجلي����ص ال�س���وري من موقع 

امُلداف���ع اإىل موقع املب���ادر يف امليدان، ال�سيما بعد 

ل���ه يف مدينتي داعل واأبط���ع، حيث بات على  توغُّ

ن م���ن تاأمني طريق  مقربة م���ن درعا املدينة، ومتكَّ

دم�سق - درعا الدويل.

بدورها، م�سادر ميداينة تلفت اإىل اأن امل�سلحني 

التكفريي���ني ي�سع���ون اإىل ال�سيطرة عل���ى الطريق 

الدويل الذي يربط دم�سق باالأردن، لقطعها، وذلك يف 

حماولة للت�سييق على العا�سم���ة، غري اأنهم باوؤوا 

بالف�سل.

كذلك دفع مر�سوم العفو ال���ذي اأ�سدره الرئي�ص 

ب�س���ار االأ�سد موؤخ���راً، اإىل العديد م���ن امل�ساحلات 

برعاي���ة من مرك���ز حميميم الرو�س���ي، حتديداً يف 

اجلن���وب والو�س���ط، وت�سجي���ع اآالف امل�سلحني اإىل 

ت�سلي���م �سالحه���م، واال�ستفادة من مر�س���وم العفو، 

وخروج بع�سهم االآخر اإىل اإدلب؛ على غرار ما حدث 

مع م�سلحي درايا واملع�سمية يف ريف دم�سق.

الريب اأن جناح امل�ساحلات املذكورة اآنفًا اأقلق 

»اإ�رشائي���ل«، التي ت�سعى اإىل فر�ص وجودها يف اأي 

ت�سوية اإقليمية حمتَملة، كذلك اإن�ساء �رشيط حدودي 

يف اجلنوب ال�س���وري مماثل للذي اأقامته يف جنوب 

لبنان، عندها اأوع���زت اإىل م�سلحي »جي�ص الفتح« 

ب�سّن هجوم على »القنيطرة«، بغطاء جوي ومدفعي 

منه���ا، اأطلقت علي���ه املجموعات ا�س���م »قاد�سية 

اجلنوب«. 

ويف تفا�سي���ل �سري املع���ارك، ت�س���ري امل�سادر 

املذك���ورة اإىل اأن املجموعات التكفريي���ة امل�سلحة، 

كانت ت�سعى، باإيح���اء ودعم »اإ�رشائيلي«، اإىل و�سل 

جبهة اجلوالن مع مزارع �سبعا يف لبنان، لكي يكون 

التكفرييون على متا����ص مبا�رش مع حزب اهلل، ولهذه 

الغاية حاولت جمموعات اإرهابية قادمة من القنيطرة 

التق���دُّم نحو �سبعا، غري اأنها القت مقاومة عنيفة من 

االأهايل يف مدينة ح�رش، اأجربتها على الرتاجع.

ُيذك���ر اأن »ت���ل اأبيب« تذّرع���ت ب�سقوط قذيقة 

ه���اون يف االأرا�سي املحتلة، لت�سته���دف بالغارات 

اجلوية مراكز الق���وات ال�سورية يف القنيطرة وجبل 

ال�سي���خ و�سواهما، غري اأنها فوجئ���ت برّد الدفاعات 

اجلوية التابع���ة للجي�ص ال�س���وري، والتي اأ�سقطت 

طائرت���ني معاديَتني؛ يف ر�سال���ة وا�سحة اأي�سًا باأن 

اجلي����ص ال�سوري حا�رش للرّد عل���ي اأي اعتداء، واأنه 

بحّل من االتفاقات الدولي���ة عندما تتعر�ص �سيادة 

الدولة لالنتهاك.

ح�سان احل�سن

إعالن الجيش السوري إنهاء 
الهدنة وبدء عملياته ضد 

اإلرهاب هو الرد المناسب على 
الغارة العدوانية األميركية

الهدف الأ�سا�سي من العدوان الأمريكي منع اجلي�ش ال�سوري من اإعادة فتح حدوده مع العراق
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¡ بدء توافد قيادات امل�سلحني.. اإىل وا�سنطن 
والدوحة واأنقرة

ذكرت تقارير ا�ستخبارية اأن قيادات امل�سلحني من 

ال�سف االأول و�سلت موؤخراً اإىل الدوحة ووا�سنطن 

واأنق���رة، وعددهم اأربعة ع����رش �سخ�سًا، ويخ�سع 

جميعه���م حلرا�سة اأجه���زة االأم���ن يف العوا�سم 

الث���الث. واأ�سارت التقاري���ر اإىل اإمكانية اأن تكون 

اإقامته���م نهائية يف تلك البالد، يف ظل ما قّدموه 

من خدمات ووالء، وبالتايل بداأت مرحلة حمايتهم 

م���ن القت���ل يف �سوء التط���ّور املي���داين ل�سالح 

اجلي�سني ال�سوري والعراقي.

¡ ال�سغط االأمريكي على ال�سعودية.. 
للتطبيع

اعترب م�س���در يف وزارة اخلارجي���ة االأمريكية اأن 

ظاهرة االنتق���ادات من جانب م�سوؤولني اأمريكيني 

�سابقني لل�سيا�سات ال�سعودية، تهدف يف الدرجة 

االأوىل اإىل دف���ع النظام ال�سعودي اإىل ت�رشيع فتح 

اأبواب التطبيع واإ�سهار العالقات مع »اإ�رشائيل«، 

وتعزيز التحالف القائم بني اململكة و»اإ�رشائيل«. 

وك�سف امل�سدر اأن املوؤ�س�سات اليهودية يف الواليات 

املتحدة ه���ي التي تقف وراء ه���ذه »الظاهرة«، 

و�ستزداد يف الفرتة املقبلة، لل�سغط على الريا�ص 

واالإ�رشاع يف بناء ا�سطفاف عربي ، خ�سو�سًا مع 

دول »حم���ور االعتدال«، التخ���اذ خطوات عملية 

لالرمتاء يف احل�س���ن »االإ�رشائيل���ي« �سد اإيران 

واملقاومت���ني الفل�سطينية واللبنانية، ولذلك جاء 

حترُّك بع����ص الدول العربية حت���ت »غطاء دعم 

الفل�سطيني���ني«، لدفع القي���ادة الفل�سطينية اإىل 

ا�ستئناف املفاو�سات مع »اإ�رشائيل«.

¡ نتنياهو »متاأّدب«
قال �سفري »اإ�رشائيلي« يف اإحدى الدول االأوروبية 

اإن حكوم���ة تل اأبيب غا�سبة من االإدارة االأمريكية 

لع���دم اإطالعها على بن���ود التفاه���م الرو�سي - 

االأمريكي ب�ساأن الهدنة االأخرية يف �سورية، وب�سكل 

م�سبق. واأ�ساف ال�سفري ال�سهي���وين: اأحد االأ�سئلة 

التي تبحث »اإ�رشائيل« ع���ن اإجابة عليه هو: ما 

م�سري املجموع���ات امل�سلّحة يف منطقة اجلوالن؟ 

وما ه���و ت�سنيفها؟ مردف���ًا: اإن ت���ل اأبيب تدرك، 

وعلى يقني، اأن هن���اك تراجعًا اأمريكيًا، وبع�رشات 

اخلطوات، فيم���ا يخ�ص م�سري الرئي����ص ال�سوري 

ب�سار االأ�سد. وك�سف �سفري العدو اأن رئي�ص الوزراء 

بنيام���ني نتنياهو اأ�سدر تعليمات���ه بعدم انتقاد 

االإدارة االأمريكي���ة بخ�سو����ص التفاه���م الرو�سي 

- االأمريك���ي، ال�سيما اأنه �سيلتق���ي الرئي�ص باراك 

اأوبام���ا على هام�ص انعقاد دورة اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة، و�سيحاول اختيار كلماته وعباراته 

خ���الل اللقاء ب�»اأدب«، حتى ال يظهر وكاأنه مييل 

اإىل اأحد احلزبني املتناف�سني على رئا�سة الواليات 

املتحدة.

¡ تخوُّف من اليقظة
ح���ّذرت دوائ���ر �سيا�سي���ة من انفج���ار وا�سع يف 

�ساحة ال�رشاع العربي - »االإ�رشائيلي« رداً على 

انتهاكات االحتالل يف فل�سطني املحتلة، خ�سو�سًا 

عل���ى �سعيد تعّمد زيادة امل�ستعمرات ال�سهيوينة 

يف االأرا�س���ي املحتلة، واالأعم���ال املرفو�سة من 

املجتم���ع الدويل، الت���ي تقوم به���ا »اإ�رشائيل« 

م�ستغل���ة االأو�س���اع امل�ستعل���ة الت���ي ت�سهدها 

املنطق���ة، وان�سغال العرب ب�سف���ك دماء بع�سهم 

بع�سًا. واعتربت الدوائر اأن دواًل عربية هي حاليًا 

يف �سب���اق مع الزمن لدفع ال�سلط���ة الفل�سطينية 

اإىل ا�ستئن���اف املفاو�سات، لي����ص من اأجل و�سع 

حد ملمار�س���ات العدو، اإمنا خوف���ًا على اأنظمتها 

من اإمكاني���ة انفجار وا�سع تت�سبب به املمار�سات 

»االإ�رشائيلية«، وعندها لن تكون بع�ص العوا�سم 

بعيدة عما �سيت�سبب به هذا االنفجار من حرائق.

موضوع الغالف

مل تتاأخ���ر مو�سك���و بالرد على 

الر�سالة االأمريكي���ة »ال�ساخنة« يف 

دير ال���زور؛ ثالثة �سواريخ »كاليرب« 

اأطلقتها ال�سفن الرو�سية كانت كافية 

مل�سح غرفة عمليات تديرها وا�سنطن 

يف دي���رة عزة؛ غرب حل���ب، وفق ما 

الرو�سية،  »�سبوتنيك«  وكالة  اأعلنت 

م���ن دون االإف�س���اح ع���ن م�سري 30 

�سابط���ًا قياديًا ي�سارك���ون فيها، من 

تركيا وال�سعودي���ة وبريطانيا وقطر، 

اإ�سافة اإىل »املو�ساد«، الإدارة عمليات 

امل�سلح���ني يف حل���ب واإدل���ب.. يف 

وقت نقل موق���ع »بيزن�ص ان�سايدر« 

االأمريك���ي عن م�س���وؤول اأمني و�سفه 

ب�»رفي���ع امل�ست���وى« يف املوؤ�س�سة 

اإ�سارته  »االإ�رشائيلي���ة«،  الع�سكرية 

اإىل ق���رار »كب���ري« اأُني���ط بالرئي�ص 

ال�سوري ب�س���ار االأ�سد، اأعقب اجتماعًا 

اأمني���ًا ع���ايل امل�ست���وى يف دم�سق، 

بعد الغ���ارات االأمريكية على القوات 

ال�سورية يف دير الزور، �سم اإ�سافة اإىل 

قادة ال�سف االأول من �سورية ورو�سيا 

والعراق واإيران، م�سوؤواًل اأمنيًا �سينيًا، 

مرجحًا اأن يكون االجتماع اأف�سى اإىل 

االتف���اق على خطة ع�سكرية م�سادة، 

»�ستكون مبنزلة ر�سالة نارية قا�سية 

باجتاه وا�سنط���ن، ت�سبق االنتخابات 

الرئا�سية االأمريكية«، ح�سب تو�سيف 

املوقع االأمريكي.

ال�رشب���ة االأمريكي���ة با�ستهداف 

ال�س���وري يف جبل  ق���وات اجلي����ص 

الرثدة بدي���ر الزور، والت���ي �سنفتها 

دوائ���ر الق���رار يف كل م���ن مو�سكو 

وطهران ب�»ر�سالة اأمريكية من العيار 

الثقي���ل«، كمنت خطورته���ا بتحديد 

االنتخابات  اأعت���اب  عل���ى  توقيتها 

الرئا�سي���ة االأمريكي���ة، والتفافًا على 

هج���وم مباغ���ت �سخم ك���ان ُيعده 

اجلي����ص ال�سوري وحلف���اوؤه باجتاه 

ج����رش ال�سغ���ور، وخرق���ت مناورات 

بحري���ة م�سرتكة رو�سي���ة - �سينية 

�سخم���ة يف بحر ال�س���ني اجلنوبي، 

وتزامنًا مع حرك���ة الفتة يف حاملة 

الطائرات ال�سينية يف ميناء طرطو�ص، 

ر�سدتها االأقمار ال�سناعية االأمريكية، 

اإ�سارة املحل���ل الع�سكري يف  ح�سب 

الربيطانية..  »اأوبزرف���ر«  �سحيف���ة 

واالأخط���ر اأن ال�رشبة االأمريكية تاأتي 

الهادف  االأمريكي  يف �سياق املخطط 

اإىل ال�سيطرة على احلدود ال�سورية - 

العراقية، ما يقت�سي البدء باإق�ساء اأي 

وجود للجي�ص ال�سوري يف دير الزور، 

الإبع���اده عن املنفذ احلي���وي الرابط 

ب���ني االأرا�سي ال�سورية والعراقية يف 

القائ���م والتنف، وبالت���ايل قطع اأي 

توا�سل بني اأركان حمور املقاومة.

الر�سالة االأمريكية  اأن حماوة  اإال 

اجتهت فوراً نحو مو�سكو، �سيما اأنها 

تزامنت مع ر�س���د ا�ستخباري رو�سي 

اإي�سالها  اأمريكي���ة مت  ل�سحنة �سالح 

اإىل م�سلح���ي »جي����ص الفتح« ثاين 

اأيام الهدنة، وفق ما ك�سفت معلومات 

وكالة االأنباء االأملانية، ما دفع وزارة 

الدفاع الرو�سية اإىل االإعالن عن حت�رش 

جماميع امل�سلحني ل�سن هجوم وا�سع 

النط���اق على حلب، على وقع تقارير 

ميدانية اأ�سارت اإىل خطوات ع�سكرية 

اأعدته���ا وا�سنطن واأنق���رة يف ال�رشق 

وال�سم���ال ال�سوريني.. لك���ن لدم�سق 

وحلفائها راأي اآخر!

الرو�س���ي  الع�سك���ري  الباح���ث 

اندري���ه اوليت�سكي اأم���اط اللثام عن 

خط���ة ع�سكرية هامة اأجنزتها دم�سق 

ومو�سك���و وطه���ران اإزاء امل�ستجدات 

اخلط���رية يف اجلبه���ات ال�سمالي���ة 

اإىل م�سهد  وال�رشقية ال�سورية، م�سرياً 

ميداين جدي���د �سيطبع تلك اجلبهات 

قبل نهاية العام، فيما ك�سف املحلل 

الع�سكري االأمريك���ي روبرت اآالن عن 

وثائق �سنفها ب�»املوؤكدة«، ت�سري اإىل 

�سحنات �سخمة من االأ�سلحة با�رشت 

رو�سيا باإر�سالها اإىل اجلي�ص ال�سوري 

يف حلب منذ فج���ر االإثنني املا�سي، 

بينه���ا �سالح نوع���ي يت���م تاأمينه 

للجي����ص الأول مرة من���ذ بدء احلرب 

ال�سوري���ة، الفتًا اإىل ق���رار رو�سي بدا 

حا�سمًا مت اتخ���اذه يف وزارة الدفاع 

الرو�سية يف ال�سابع ع�رش من اجلاري، 

يق�س���ي باإق�ساء »جبه���ة الن�رشة« 

ال�سوري،  نهائيًا عن امل�سهد امليداين 

ب���دءاً بت�سفية ما تبق���ى من قادتها، 

و�س���واًل اإىل »اأمريه���ا« اأب���و حممد 

اجل���والين؛ اخلا�س���ع لعملي���ة ر�سد 

دقيقة من قَبل اأجه���زة اال�ستخبارات 

ال�سورية والرو�سية.

معلومات تقاطعت مع ما كانت 

ك�سفت���ه تقاري���ر �سحافي���ة اأملانية 

اإىل  اأ�س���ارت  ال�سه���ر املا�سي، حيث 

اخرتاق ا�ستخب���اري �سوري - رو�سي 

ع���ايل امل�ست���وى جل���دار »جبه���ة 

االأمني، وله���ذا االخرتاق  الن����رشة« 

الف�س���ل الكب���ري يف جن���اح ال�رشبة 

القا�سمة التي �سحق���ت قادة ال�سف 

االأول يف »اجلبه���ة« يف الثامن من 

اجلاري يف بلدة كفرناها بريف اإدلب، 

على راأ�سهم القائد العام جلي�ص الفتح 

الع�سكري  اأبو عمر �رشاق���ب، والقائد 

ل�»الن����رشة« اأبو هاج���ر احلم�سي، 

وثالثة ق���ادة اآخرين ي�سكلون جميعًا 

عماد »الن�رشة« الرئي�سي. ورغم عدم 

حتديد اجلهة الت���ي تقف وراء �سحق 

كام���ل املجموع���ة القيادي���ة، اإال اأن 

التقارير اأكدت ان مقاتلة رو�سية هي 

التي ن�سفت مك���ان االجتماع ال�رشي 

مب���ن فيه، بن���اء عل���ى اإحداثية من 

اجلي�ص ال�سوري. واإذ ك�سفت - ا�ستناداً 

اإىل معلومات قالت اإنها ا�ستقتها من 

جه���از اال�ستخبارات االأمل���اين - اأن 

راأ�س���ي اجل���والين »اأم���ري الن�رشة«، 

وال�سع���ودي عب���د اهلل املحي�سن���ي؛ 

ل�»جي�ص  الع���ام  ال�رشعي  امل�سوؤول 

اال�ستخبارات  و�سعتهم���ا  الفت���ح«، 

ال�سورية والرو�سي���ة هدفًا للت�سفية، 

مل ُتغف���ل التقاري���ر االإ�س���ارة اإىل اأن 

الهج���وم امُلزم���ع للجي����ص ال�سوري 

وحلفائ���ه باجتاه ج����رش ال�سغور قد 

ُح���ددت »�ساع���ة �سف���ر« انطالقته، 

وب���ات و�سيكًا، رغم اخلط���وط احُلُمر 

االأمريكية.

ه���ي ر�سال���ة ناري���ة وجهته���ا 

وا�سنط���ن اىل مو�سكو من جبل الرثدة 

يف دير ال���زور مفادها »هذه حدودنا 

وال�سيطرة اخلا�سة بن���ا ولن ن�سمح 

باأي وجود للدولة ال�سورية يف كامل 

ال�رشق ال�س���وري«، يف وقت يتح�رّش 

اأردوغ���ان - تركيا لتو�سيع »غزوة« 

قوات���ه باجت���اه الب���اب، تزامنًا مع 

اندفاع باراك اأوباما اإىل ت�سديد »هدف 

ذهبي« يف مرم���ى خ�سَميه الرو�سي 

واالإيراين، عرب انتزاع الرقة قبل انتهاء 

»�سُتفرمل«  معلوم���ات  ثمة  واليته، 

طموحات وا�سنطن واأنقرة يف حتقيق 

اأهدافهم���ا، ك�سفت اأن الفَرق االأطل�سية 

الت���ي بات���ت متمرك���زة يف ال�سمال 

�ستك���ون مبواجهة �رشبات  ال�سوري، 

االأمور على كامل  »خطرية« �ستقلب 

االأر�ص ال�سوري���ة، �سبيهة بتلك التي 

�سحق���ت اأكرث من 250 قتيالً من قوات 

امل�س���اة و»املارينز« االأمريكيني يف 

بريوت، وع�رشات القتلى االآخرين من 

اإىل  القوات االأطل�سية التي ا�سُتجلبت 

لبنان بع���د االجتياح »االإ�رشائيلي« 

ع���ام 1982، وف���ق ما نق���ل �سحايف 

لبناين خم�رشم عن �سخ�سية اإيرانية 

قيادية يف طهران.

ماجدة احلاج

رّد »استراتيجي« في الشمال السوري: ضربات بانتظار القوات األطلسية

السوريون وحلفاؤهم 
حددوا »ساعة صفر« 

استعادة جسر الشغور.. رغم 
الخطوط الُحُمر األميركية

الرد على قوات الأطل�سي يف �سورية �سيكون �سبيهاً مب�سري قوات »املارينز« الأمريكيني يف بريوت عام 1982
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عربي - دولي6

»حماس« و»فتح«.. 
نحو الدوحة ُدر

 

�أ�ضُه���ر ثالثة م�ض���ت على �آخر 

لقاء ُعقد بني »حما�س« و»فتح« 

يف �لعا�ضم���ة �لقطري���ة �لدوحة، 

به���دف دف���ع �مل�ضاحل���ة بينهما 

نحو �لأم���ام، وبرعاية �أمريية من 

�ل�ضي���خ متي���م بن حم���د �آل ثاين 

�أم���ري قط���ر. و�ليوم، �أك���د �لناطق 

�أ�ضامه  »فت���ح«؛  حلركة  �لر�ضمي 

�لقو��ضم���ي، »وجود م�ضاٍع جديدة 

من قَبل قط���ر لعقد لقاء م�ضاحلة 

بني �حلركتني، وبالرعاية ذ�تها«، 

كا�ضفًا �أنه »يج���ري �لإعد�د للقاء 

يجمع حركتي فت���ح وحما�س يف 

�لعا�ضم���ة �لقطرية، و�أن �ل�ضلطات 

�لفل�ضطينية  و�لقي���ادة  �لقطري���ة 

بينهم���ا  �لت�ض���الت  جتري���ان 

�مل�ضاحلة  جل�ض���ات  ل�ضتئن���اف 

ثالثة  منذ  ل���ة  �ملعطَّ �لفل�ضطينية 

�أ�ضه���ر، و�أن �للق���اء�ت تاأتي بناء 

على دع���وة وجهتها قطر لالأطر�ف 

�لفل�ضطينية«.

ما �ل���ذي ��ضتجّد م���ن تطور�ت 

دفعت �لأمري �لقطري ليجدد دعوته 

لكل من »حما�س« و»فتح« لعقد 

لقاء�ت �مل�ضاحل���ة �ملتعطلة منذ 

�ضن���و�ت. �لو��ضح �أن هناك تطور�ن 

يقف���ان ور�ء �لدع���وة �ملتج���ددة، 

�لتط���ور �لأول عل���ى �ضلة بخطة 

»�لرباعي���ة �لعربية«، و�ملقدَّم���ة 

لرئي�س �ل�ضلط���ة �ل�ضيد �أبو مازن، 

وهو غري ر��ٍس عنها، لأنها تطالبه 

و�ملف�ضول���ني  دح���الن  بع���ودة 

�إىل حرك���ة »فت���ح«. ويف �ضياق 

عم���ل »�لرباعي���ة �لعربي���ة« مّت 

نة  ��ضتبعاد قطر عنه���ا، وهي مكوَّ

م���ن �ل�ضعودي���ة وم����ر و�لأردن 

و�لإم���ار�ت، �لأم���ر �ل���ذي تعتربه 

قطر ��ضتهد�ف���ًا لدورها، كونها �أحد 

�لالعبني و�ملوؤثري���ن فيما ت�ضهده 

�ملنطق���ة منذ ما �ُضّم���ي »�لربيع 

�لعربي«، وح�ضوره���ا �أي�ضًا بقوة 

يف �ملل���ف �لفل�ضطين���ي من خالل 

»حما�س«، ووجودها يف قطاع غزة 

�لعمادي؛  ب�ضفريها حمم���د  لة  ممثَّ

�لن�ضط و�مل����رف على �لكثري من 

�مللفات، وعند هذ� �لتطور تتقاطع 

م�ضالح كل من �أب���و مازن و�لأمري 

�لقطري متيم بن حمد، و»حما�س« 

تاأخذ على خاطر �لأخري.

�أما يف �لتطور �لثاين فقد يتعلق 

لرئي�س جلنة  �ملفاجئ����ة  بالزيارة 

�لنتخاب����ات �ملركزية؛ حنا نا�ر، 

لقطر، ولقائه قياد�ت من »حما�س« 

برئا�ضة د. مو�ضى �أبو مرزوق.

�إن ك����ان �إنه����اء �لنق�ضام ميثل 

ين�ضدها  �لت����ي  �لتطلعات  �إح����دى 

�ضعبنا، لكن �ملب����ادر�ت و�للقاء�ت 

�ل�ضابقة �أثببت عدم جدو�ها يف ظل 

�لتجاذبات �لإقليمية �أوًل، وتعار�س 

�مل�ضال����ح ثانيًا، وتبقى �لعربة يف 

م����ا �ضينتج عن ��ضت����د�رة »فتح« 

و»حما�س« نحو �لدوحة ُدْر.

ر�مز م�ضطفى

�أث���ارت �ل�رب���ات �جلوي���ة �لتي 

�ضّنتها طائ���ر�ت �لتحالف �لدويل على 

�جلي�س �ل�ض���وري يف دير �ل���زور نوعًا 

م���ن �ل�ضدمة، ل�ضبب���ني؛ �لأول: �أن حرب 

�لتفاهم �لرو�ضي �لأمريكي حول �لهدنة 

مل يجّف بعد، و�لثاين: ما ظهر �أنه نوع 

من »�لتعاون« ب���ني �لتحالف �لدويل 

�لتنظيم  ��ضتف���اد  و»د�ع����س«، بعدما 

�لإرهابي م���ن �ل�ربة �جلوية لي�ضيطر 

عل���ى بع����س �ملناط���ق �ل�ضرت�تيجية 

�لهامة يف �ضورية.

وبالرغ���م من �إع���الن �لتحالف �أن 

�لأمر كان خطاأ ��ضتخباريًا، و�أنه يحقق 

يف �ملو�ض���وع، �إل �أن كل ما ح�ضل منذ 

�إعالن �لتفاق ولغاية �ليوم يثري �لعديد 

من �لت�ضاوؤلت ح���ول �آلية �تخاذ �لقر�ر 

يف �لوليات �ملتحدة، خ�ضو�ضًا ب�ضبب 

ما ظه���ر - �إعالميًا على �لأقل - من �أن 

�لبنتاغون �ضاهم من خالل هذه �ل�ربة 

�جلوي���ة يف �إف�ضال هدن���ة كانت وز�رة 

�خلارجي���ة �لأمريكية ق���د �تفقت عليها 

مع �لرو�س.

ُيجم���ع �لباحثون عل���ى �أن در��ضة 

نع �لق���ر�ر يف �لإد�رة �لأمريكية هي  �ضُ

مغام���رة �ضعب���ة، فهن���اك �لعديد من 

�ملو�ضوعي���ة  و�لظ���روف  �لعو�م���ل 

و�لتاريخي���ة و�لجتماعي���ة، بالإ�ضافة 

�إىل تع���دُّد �لالعبني و�لقوى يف �ضياغة 

�لقر�ر و�لتاأثري علي���ه، مع �لعلم �أن �أيًا 

منها لي�ض���ت له �ضف���ة �حل�ضم يف كل 

منها، فما ي�ضتطيعه طرف ما يف ق�ضية 

ما، قد ل يجعله �ملوؤثر �حلا�ضم يف كل 

�لق�ضايا.

نع  ب�ضكل ع���ام، تتاأثر عملي���ة �ضُ

�لق���ر�ر يف �أي دول���ة باأمري���ن: �لطرف 

�ملقرِّر، و�لبيئة �أو �لظروف �ملو�ضوعية 

و�لزماني���ة و�ملكانية �ملتعلقة بالقر�ر، 

علمًا �أن �لظ���روف �لتاريخية �ل�ضابقة، 

و�لتاأثري�ت �لالحق���ة للقر�ر، ت�ضّكل يف 

ذه���ن �ضاحب �لق���ر�ر وحميطه �لعديد 

من �لدو�فع �ل�ضيكولوجية و�ملو�ضوعية 

لتخاذ �لقر�ر �أو عدمه.

ويف تطبيق ذلك على �لأمريكيني 

و�لتفاه���م مع �لرو����س، ل ميكن باأي 

�ضك���ل من �لأ�ضك���ال �أن ُنغف���ل تاأثري 

وت�ض���ّور�ت �حلرب �لب���اردة وما لها 

م���ن جذور نف�ضي���ة و�ضيكولوجية يف 

ذهن �ضانع �لقر�ر و�جلمهور �لأمريكي 

على حد �ضو�ء، ما يعني �أن �أي تفاهم 

يعقده �لأمريكيون مع �لرو�س �ضيكون 

مطبوع���ًا بع���دم �لثق���ة و�خلوف من 

»�لعدو« �لتاريخي.

وتبد�أ عملية �ضنع �لقر�ر عامة يف 

�ل�ضيا�ضة �خلارجي���ة، بدو�فع �أ�ضا�ضية، 

�أي �حلاجة �إىل �تخاذ قر�ر ب�ضبب وجود 

تغ���ري�ت يف �لبيئ���ة �خلارجية، و�لذي 

يتاأث���ر ب�ضكل �أ�ضا�ض���ي وحا�ضم بتقدير 

definition of situ a »للموق���ف 

tion«، �أي نظرة �ضاحب �لقر�ر وروؤيته 
للتط���ور�ت، ووعيه لالأخط���ار. من هنا، 

ن���درك �أن �لبيئة �لع�ضكري���ة �ملت�ضّكلة 

يف �ضوري���ة بعد ح�ض���ار حلب، جعلت 

�لأمريكي���ني يوؤمنون بحاج���ة �إىل عقد 

تفاه���م - هدنة م���ع �لرو����س يحفظ 

�ل�ضتاتيكو �ملي���د�ين يف �ضورية خالل 

مرحلة �نتقالية بني رئي�ضني �أمريكيني، 

لأن خ�ضارة حلب يف هذ� �لوقت بالذ�ت 

كانت �ضت�ضبب �نقالبًا يف مو�زين �لقوى 

ل�ضالح �جلي�س �ل�ضوري وحلفائه.

ولع���ل تقدي���ر �ملوقف ه���ذ�، هو 

�لتباي���ن �لأ�ضا�ضي بني ك���ل من وز�رة 

و�لبنتاغ���ون،  �لأمريكي���ة  �خلارجي���ة 

و�لتهديد  �خلط���ر  فالت�ض���ور�ت حلجم 

وُفَر�س جناح �لهدنة يف �ضورية تاأثرو� 

بالت�ض���ور�ت �لعقائدي���ة و�خللفي���ات 

�لفكرية و�لجتماعية و�أدو�ر كل منهما.

ظهر �لتباين و��ضح���ًا بني كل من 

�لبنتاغ���ون ووز�رة �خلارجية يف خيار 

�لتفاه���م مع �لرو�س، وجتلّى يف عو�مل 

ع���ّدة، �أهمها: �لهدف من ه���ذه �لهدنة، 

وتاأثريه���ا على �لأه���د�ف �لأخرى �لتي 

يريد �لأمريكي���ون حتقيقها يف �ضورية، 

و�لنتائج �ملرتتبة عليه���ا، وهل هناك 

بد�ئ���ل �أف�ض���ل من خي���ار �لتعاون مع 

�لرو�س لتحقيق �لأهد�ف �لأمريكية؟

كما يبدو من در��ض���ة �ضنع �لقر�ر 

�لأمريكي يف �لذه���اب �إىل �لهدنة، فاإن 

�لرئي����س �لأمريك���ي ومع���ه �خلارجية 

r a �لعقالين«  (تتخذ� �ضيغة »�خليار 

يوؤّم���ن  tional choice(، �ل���ذي 
�مل�ضلحة �لأمريكية، �أي در��ضة �لبد�ئل، 

و�ختي���ار �ملوقف �لأقل كلف���ة و�لأكرث 

ربحًا، �أي حتقي���ق �لربح �لن�ضبي �لأكرب 

باإطالة فرتة �ل�ضتنز�ف، ومنع »�لعدو« 

من حتقيق مكا�ض���ب ميد�نية، م�ضتغاًل 

بانتخاباته���م  �لأمريكي���ني  �ن�ضغ���ال 

�لرئا�ضية.

بينما يب���دو �أن �لبنتاغون �لر�ف�س 

بقوة خلي���ار �لتفاهم م���ع �لرو�س، قد 

cogn a �لإدر�كي«  (خختار »�لنم���وذج 

�خلي���ار�ت  رف����س  tive model(، �أي 
�لتي �أثبتت ع���دم جدو�ها يف �ل�ضابق، 

و�لبحث ع���ن �لبد�ئل �لت���ي تتفق مع 

�لت�ضور�ت و�لعقيدة �لأمريكية �لتي جتد 

يف �لرو�ضي »خطر�ً د�ئمًا« على �لأمن 

�لأمريكي، ويج���ب منعه من  �لقوم���ي 

�لتحوُّل �إىل ق���وة عاملية، �أو على �لأقل 

من �لتح���وُّل �إىل قوة ُتقا�ضم �لأمريكيني 

�لنفوذ يف �ل�رق �لأو�ضط.

كل هذ� مقبول خالل �ضناعة �لقر�ر، 

لكن �مل�ضكلة تكمن لدى �لأمريكيني يف 

�أن �لنق�ضام د�خل �لإد�رة �لأمريكية ظهر 

�إىل �لعل���ن بعد �تخاذ �لق���ر�ر، وقامت 

�لأط���ر�ف �لأمريكية مبحارب���ة بع�ضها 

على �لأر����س �ل�ضورية، فالغارة �جلوية 

يف دير �لزور �أ�ضابت جون كريي قبل �أن 

ت�ضيب �جلي�س �ل�ضوري، و�أ�رّت ب�ضورة 

�أمريكا يف �ل�رق �لأو�ضط قبل �أن ت�رّ 

بالرو�س، و�ضّوهت �ضورة �لرئي�س بار�ك 

�أوباما �ملتَّهم بالرتدد و�لعجر؛ باإظهاره 

غري ق���ادر على فر�س وجهة نظره على 

�ملعرت�ض���ني د�خ���ل �إد�رت���ه.. علمًا �أن 

هذ� �لتحليل يبقى بن���اًء على فر�ضية 

�أن �خلارجية �لأمريكي���ة كانت �ضادقة 

بالذهاب �إىل �لتفاهم مع �لرو�س، �للهم 

�إل �إذ� كان �ملو�ض���وع كله توزيع �أدو�ر 

د�خ���ل �لإد�رة �لأمريكية، لكنها فر�ضية 

م�ضتبَع���دة، ب�ضبب �ل����رر �لكبري �لذي 

حل���ق ب�ض���ورة �لإد�رة �لأمريكي���ة، ول 

ين�ضجم مع �ض���ورة �لوليات �ملتحدة 

كدولة عظمى، �آَم���َن �جلميع يف �لعامل 

بتجذُّرها باملوؤ�ض�ضاتية و�لدميقر�طية.

د. ليلى نقول

د الهدنة السورية وإفشالها.. َمن يحكم أميركا؟
َ

بين ُعق

أّي تفاهم يعقده األميركيون 
مع الروس سيكون مطبوعًا 

بعدم الثقة والخوف من 
»العدو« التاريخي

�لتناق�س ظاهر بني �لبنتاغون و�إد�رة �أوباما يف خيار �لتفاهم مع �لرو�س                                                                        )�أ.ف.ب.(
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�ل�ضعودية  �لعربي���ة  �ململكة  تعي�س 

�أيامه���ا؛ كمملكة عج���وزة تنه�ضها  �أ�ضو�أ 

�أمريك���ا ب�ضفق���ات �لأ�ضلح���ة �خليالي���ة 

و�لوهمية، يف �أكرثه���ا، وُترهقها بتمويل 

�جلماعات �لتكفريية منذ حرب �أفغان�ضتان 

�ضد �ل�ضوفيات حت���ى »�لربيع �لعربي«، 

وجُتربه���ا عل���ى دفع �مللي���ار�ت يف كل 

�جتاه؛ م���رة لدعم �لرئي�س عب���د �لفتاح 

�ل�ضي�ض���ي �ض���د »�لإخ���و�ن �مل�ضلمني«، 

و�أُخ���رى يف متويل �جلماع���ات �لتكفريية 

يف �ضوري���ة و�لع���ر�ق و�ليم���ن، و�آخرها 

توريط �ل�ضعودي���ة يف حربها �ضد �ليمن، 

�لت���ي نه�ضت �حتياطه���ا �ملايل و�ربت 

�لإ�ضالمية و�لعربي���ة، وه�ّضمت  هيبته���ا 

�ضورتها �لع�ضكرية، حيث متّكن �ليمنيون 

ون من هزميتها طو�ل  »�لفقر�ء« �ملحا�رَ

20 �ضه���ر�ً من �حلرب، وبد�أو� بالدخول �إىل 
جنوب �ل�ضعودي���ة، ما حد� بها �إىل تقدمي 

�ضكوى �إىل جمل�س �لأم���ن �ضد �ل�ضو�ريخ 

�ليمنية �لتي ت����رب �لد�خل �ل�ضعودي، 

يف �لوق���ت �لذي تعل���ن ت�ضّديه���ا لهذه 

�ل�ضو�ريخ.

»ر�أ����س  عل���ى  �ل�رب���ات  تت���و�ىل 

�ململك���ة« م���ن ويل �لأم���ر �لأمريكي، فها 

ه���و ي�ضتبدل �لدور �ل�ضع���ودي يف �ضورية 

ل �لرتكي، بع���د خم�س �ضنو�ت من  بالتدخُّ

�لتعب و�لتموي���ل �ل�ضعودي، و�حتكار وفد 

»�ملعار�ضة �ل�ضوري���ة« �إىل جنيف با�ضم 

»معار�ض���ة �لريا�س«، و�ل���ذي �ضي�ضاركه 

وفد »معار�ض���ة ��ضطنبول« كح���دٍّ �أدنى، 

�أو يلغي���ه نهائيًا ويح���ّل مكانه، فامليد�ن 

يفر�س �لتمثيل �ل�ضيا�ضي يف �ملفاو�ضات، 

و�لأ�ضو�أ لل�ضعودية �أن »بناتها« �لتكفريية 

»د�ع����س« و»�لن����رة« و�أخو�تهم���ا مّت 

ت�ضنيفه���ا كمنظم���ات �إرهابية يف جمل�س 

�لأمن، ومبو�فقة �أمريكية، على �لأقل علنية، 

و�إن مل ينقطع �لدعم �لأمريكي لهما، لكنهما 

�أُخرجتا من د�ئرة �حلل �ل�ضيا�ضي و�ل�ر�كة 

يف �حُلكم بع���د �لت�ضوي���ة �ل�ضيا�ضية يف 

�ضورية، وبالتايل مّت قطع ذر�َعي �ل�ضعودية 

يف �ضورية و�لعر�ق.

لك���ن �لأخط���ر و�لأ�ض���و�أ بالن�ضب���ة 

لل�ضعودي���ني، و�لعائلة �ملالكة خ�ضو�ضًا، 

�إقر�ر جمل�َضي �ل�ضيوخ و�لنو�ب يف �أمريكا 

»قان���ون �لعد�لة �ضد رع���اة �لإرهاب«، 

�ل���ذي ي�ضمح لذوي �ضحاي���ا هجمات 11 

�أيلول 2001 مبقا�ضاة �حلكومة �ل�ضعودية 

طلبًا للتعوي�ضات، ب�ضبب م�ضاركة بع�س 

مو�طنيه���ا يف هذه �لهجمات، حيث ين�ّس 

�لقان���ون على �إز�لة �حل�ضان���ة �ل�ضيادية 

ملقا�ض���اة حكوم���ات �ل���دول �ملتَّهم���ة 

�ل�ضحايا  بالإره���اب، و�ل�ضماح لأق���ارب 

مبقا�ض���اة حكومات هذه �ل���دول، وكذلك 

�لق�ضاي���ا �ملرفوعة  �لنظ���ر يف  مو��ضلة 

�أم���ام �ملحكمة �لفيدر�لي���ة يف نيويورك 

للحكوم���ة  دور  �أي  بح���ث  بخ�ضو����س 

�ل�ضعودية يف �لهجمات، ما يعني �بتز�ز�ً 

مالي���ًا ومعنوي���ًا لل�ضعودي���ة �ضيط���ول 

�أرقام���ه، وت�ضبح �لعائلة  زمانه وترتفع 

ك���ل موؤ�ض�ضاتها رهن  �ملالك���ة وكذل���ك 

�لق�ضاء �لأمريكي وج�ضع �أهايل �ل�ضحايا، 

ومر�ق�ضة �أفاعي �ملخابر�ت �لأمريكية.

�إقر�ر هذ� �لقانون يوؤكد �أن �ل�ضرت�تيجية 

�لأمريكية تقوم على نظام تاأمني م�ضاحلها 

و�أمنها �لقوم���ي دون �عتبار مل�ضلحة �أي 

�أد�ة �أو حليف مفرَت�س، و�أن �ملر�هنة على 

�لدعم �أو �حلماية �لأمريكية �أ�ضغاث �أحالم 

و����ر�ب، و�إذ� تخلّت �أمريك���ا عن مر�عاة 

وحماباة �ل�ضعودية �لتي �أعطت �أمريكا ما 

مل ُتعطه �أي دولة يف �لعامل، ودون حدود؛ 

ماًل وجماعات تكفريية وتغطية لالحتالل 

»�لإ�ر�ئيلي« عرب مبادرة �مللك عبد �هلل 

لل�ضالم، وتغطي���ة ومتويل �لتكفرييني يف 

�لعر�ق و�ضوري���ة و�ليمن ولبنان و�لعامل.. 

فهل ميك���ن �أن تر�ع���ي �أي دولة خليجية 

من �لإمار�ت و�مل�ضاي���خ كالبحرين وقطر 

وغريه���ا؟ وه���ل ميك���ن �لوف���اء ورعاية 

�إذ� تعار�ضت مع  �جلماع���ات �لتكفريي���ة 

م�ضاحلها؟

�أمريك���ا تنه����س �لعائل���ة �ملالك���ة 

وت�ضعه���ا يف عه���دة مق�ضل���ة �ملحاكم 

�لأمريكية و�أه���ايل �ل�ضحايا، ومتّ تقزميها 

�إىل م�ضت���وى �خل�ضومة م���ع �أفر�د ولي�س 

على م�ضت���وى �لدول، ف�ض���ار مبقدور �أي 

�ضخ�س من �أهايل �ل�ضحايا �أن يّدعي على 

�ملل���ك �أو �أي �أمري �أو �أم���رية لك�ر �لغرور 

و�لهيب���ة �ملعنوي���ة بعد ك����ر �ضوكتهم 

�ل�ضيا�ضي���ة و�لقت�ضادي���ة، مقدِّمة لإنهاء 

عهد �لعائلة �لتي �أنهت خالفتها يف نظر 

�لأمريكي���ني، ول بد من �إعادة �إنتاج نظام 

»خادع« ير�ع���ي مظاه���ر �لدميقر�طية، 

لكنه �ضيوؤّم���ن �مل�ضال���ح �لأمريكية كما 

كانت �لعائلة �ملالكة.

»قانون �لعد�لة �ضد �لإرهاب« �ضيبد�أ 

بال�ضعودية ولن ينتهي بها، ف�ضيطال �إير�ن 

وغريه���ا، و�ضيكون مقّدمة لبت���ز�ز �لدول، 

بحيث ت�ضبح م�ضوؤولة عن �أعمال مو�طنيها 

ولو مل تعلم باأفعالهم.

لك���ن �ل�ضوؤ�ل: هل �ضتب���ادر �لدول �إىل 

بنف����س �مل�ضتوى وحتاكم  �أمريكا  معاملة 

�أمريك���ا كدولة ب�ضبب جر�ئ���م جنودها �أو 

مو�طنيها �أو جو��ضي�ضه���ا، وبالتايل ميكن 

مقا�ضاته���ا ب�ضبب �أي جرم �أو �إرهاب يقوم 

به َمن يحمل جو�ز �ضفرها؟

فلتبادر �لدول و�ملنظمات و�جلمعيات 

لتقدمي �ل�ضكاوى �ضد �أمريكا نتيجة �إرهابها 

يف �لعر�ق و�ضورية و�ليم���ن و�أفغان�ضتان 

وغريها.

د. ن�ضيب حطيط

بعد �ضيط���رة �جلي����س �ل�ضوري على 

و«�أحر�ر  »�لن����رة«  حلب وحما����رة 

�ل�ض���ام« و�ملعار�ض���ة �مل�ضلحة، وعزلهم 

عن �إدلب، �جّتهت �أمريكا باملعركة باجتاه 

�جلن���وب �ل�ض���وري يف منطقت���ي درع���ا 

و�لقنيط���رة، حتت �إ����ر�ف غرفة عمليات 

»�ملوك« �ملوجودة يف �لأردن، وخا�ضتها 

كل م���ن »�لن�رة« و»�جلي����س �ل�ضوري 

�حل���ر« وجمموعات �أخرى حت���ت عنو�ن 

»معركة قاد�ضية �جلنوب«، بالهجوم على 

مو�ق���ع �جلي�س �ل�ضوري م���ن �أربع جهات، 

وهي مثلث �ملوت كفرنا�ضخ وجبا ومدينة 

�لبعث و�ل�ر�يا �ضمال �لقنيطرة، لل�ضيطرة 

على نقاطهم يف �لقنيطرة �ملحاذية خلط 

�لف�ضل مع �جلولن �ملحتل، وللو�ضول �إىل 

مثلث درعا �لقنيطرة »�لريف �لدم�ضقي«، 

وقطع طريق درعا، لكن هذه �ملعركة باءت 

�مل�ضلَّحة  �ملجموعات  وتكّب���دت  بالف�ضل، 

خالله���ا خ�ضائ���ر كب���رية، وجت���اوز عدد 

�لقتلى �ملئة، و�جلرحى �لأربعمئة جريح، 

ومّت تدمري و�إح���ر�ق عدد كبري من �لآليات 

و�لدبابات.

�جلي�س »�لإ�ر�ئيلي« �ضارك يف هذه 

�ملعركة ب�ضكل مبا����ر؛ كمجموعة �إ�ضناد 

للمجموعات �مل�ضلح���ة، من خالل ق�ضف 

�ملو�قع �ل�ضورية و�لإغارة عليها بالطري�ن، 

فاأعلنت �لقي���ادة �لعامة للجي�س �ل�ضوري 

و�لق���و�ت �مل�ضلحة �أن دفاعات���ه �أ�ضقطت 

طائ���رة حربية جن���وب غ���رب �لقنيطرة، 

وطائ���رة ��ضتط���الع غرب �ضع�ض���ع، لكن 

»�إ�ر�ئيل« نفت �إ�ضقاط �لطائرتني.

هذ� �مل�ضهد يف �جلنوب �ل�ضوري ي�ضري 

�إىل عدة �أمور، �أبرزها:

�ملبا�رة  »�لإ�ر�ئيلية«  �مل�ضارك���ة 

يف �ملعرك���ة �ضد �جلي����س �ل�ضوري، على 

قاع���دة �إيج���اد منطقة �آمن���ة يف منطقة 

�ل�ضوري  للج���ولن  �لقنيط���رة، وحماذية 

م�ضلحة  لديه���ا  ف�»�إ�ر�ئيل«  �ملحت���ل، 

كب���رية يف هذه �ملنطق���ة �لآمنة كما عرّب 

وزير �حلرب �ل�ضاب���ق مو�ضيه يعلون، ول 

مانع لديها من �أن تكون »جبهة �لن�رة« 

من �ضمن هذه �ملعار�ضة �ملعنية بحماية 

هذه �ملنطق���ة، ويف هذ� �ل�ضي���اق ك�ضفت 

جملة »ميكور ري�ضون« �لعربية عن خطة 

جديدة تتعلق باإمكان ��ضتخد�م �لالجئني 

�ل�ضوريني لإقامة ح���ز�م �أمني يف جنوب 

�ضورية، ب�ض���ورة معّدل���ة يف �ل�ضكل عن 

�ضورة �حلز�م �لأمن���ي �ل�ضابق يف جنوب 

لبن���ان، لتك���ون بدي���اًل ع���ن �تفاقية فك 

عة  �ل�ضتباك بني �ضورية و»�إ�ر�ئيل« �ملوقَّ

يف 31 �أي���ار 1974 ب���ني �ضوري���ة و�لعدو 
�لف�ضل« �ملنزوعة  بجنيف يف »منطق���ة 

�ل�ض���الح، و�لتي تركها �لندوف، وهي �لآن 

حتت �ضلط���ة �لتكفرييني، وق���د جاء ذلك 

بعد �لتغيري �حلا�ضل يف �لو�ضع �مليد�ين 

�ل�ض���وري على �أثر دخ���ول حزب �هلل على 

خط �ملو�جه���ة �ضد �ملجموعات �مل�ضلحة 

�ملعار�ضة و�لتكفريي���ة �لإرهابية، ومتدده 

باجتاه �جلنوب، وخ���وف »�إ�ر�ئيل« من 

تاأ�ضي�س مقاوم���ة ملو�جهتها من �جلنوب 

�ل�ضوري، ونقل جتربة �ملقاومة من لبنان 

�إىل �ضوري���ة، وجناحه���ا يف تهدي���د �أمن 

»�إ�ر�ئيل«.

�ل���رد �لع�ضكري �ل�ضوري �ملبا�ر على 

طائر�ت �لع���دو، و�إ�ضقاط طائ���رة حربية 

و�أخ���رى لال�ضتط���الع، وهذ� م���ا مل تكن 

تتوقع���ه »�إ�ر�ئيل«، ه���و ر�ضالة �ضورية 

و��ضح���ة ل�»�إ�ر�ئي���ل« و�أمريك���ا ب���اأن 

�لعتد�ء وخرق �ل�ضيادة ممنوع.

�إف�ضال  �ل�ض���وري يف  جناح �جلي����س 

�لهجمات �ملقرَّرة عل���ى �جلنوب �ل�ضوري، 

وكذل���ك جناحه يف �ل�ضيطرة على �ل�ضمال 

�ل�ض���وري، ويف �لوق���ت نف�ض���ه مو�جهته 

ل�»�إ�ر�ئيل«، ويف ذلك دللة و��ضحة على 

�أن �جلي�س �ل�ضوري لديه �جلهوزية �لتامة 

ملو�جهة �لتكفرييني يف �لد�خل، و�لت�ضدي 

لأي �عت���د�ء »�إ�ر�ئيل���ي«، ول���و تطّورت 

�لأمور �إىل حرب مفتوحة معها، و�إن كانت 

�مل�ضادر �ملطلعة تفيد ب���اأن »�إ�ر�ئيل« 

لي����س يف ح�ضاباتها خو����س �حلرب مع 

�ضورية ولبنان يف هذه �ملرحلة.

�أمام ه���ذ� �مل�ضهد و�لتق���دُّم �مليد�ين 

للجي����س �ل�ض���وري يف مناط���ق �ل�ضمال 

و�لو�ضط و�جلنوب، و�هتمام كل من رو�ضيا 

و�أمريك���ا لتثبيت وقف �إط���الق �لنار، جند 

�أن رو�ضي���ا مهتمة باأن حت�ض���ل �لت�ضوية، 

لأنها مل ت���اأِت �إىل �ضورية من �أجل �حلرب، 

بل �أت���ت ل�ضتثمارها و�إيقافه���ا، و�أمريكا 

ل ولو �إىل �تفاق �طار،  ت�ضعى �أي�ضًا للتو�ضُّ

لتوظيفه يف �نتخابات �لرئا�ضة �لأمريكية 

يف �لثامن من ت�رين �لثاين من هذ� لعام، 

لك���ن �جلميع يعلم �أن �لظ���روف �ملوؤ�تية 

للت�ضوية مل حتن بعد.

هاين قا�ضم

أميركا تنهش السعودية

»قانون العدالة ضد اإلرهاب« 
سيبدأ بالسعودية ولن 

ينتهي بها.. فهل تبادر الدول 
إلى محاكمة أميركا بسبب 

جرائمها؟

وا�سنطن قّزمت الريا�س اإىل م�ستوى اخل�سومة مع اأفراد ولي�س على م�ستوى الدول
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ل العسكري »اإلسرائيلي« في الجنوب السوري
ُّ

أهداف التدخ
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¡ ال�شي���خ ماهر حمود؛ رئي����س االحتاد العاملي لعلم���اء املقاومة، 
ا�شتقب���ل يف مكتب���ه يف �شيدا عدداً م���ن امل�شوؤول���ني الفل�شطينيني، 

ومت ا�شتعرا����س الو�شع يف االأرا�شي املحتل���ة وما يظهر من بطوالت 

الفت���ة يقوم بها ال�شباب الفل�شطيني، الذي���ن يزدادون مت�شكًا باالأر�س 

والق�شية يف مواجهة التع�شف والغطر�شة ال�شهيونية. كما مّت التوافق 

عل���ى االإيجابيات الوا�شحة التي ظهرت موؤخراً من خالل العدد الكبري 

م���ن املطلوبني يف املخيمات الذين �شلّم���وا اأنف�شهم لالأجهزة االأمنية 

اللبناني���ة، مما يخّف���ف االحتقان ويعزز الثق���ة املتبادلة بني القوى 

الفل�شطينية املتعددة واالأمن اللبناين.

¡ النائ��ب ال�ضاب��ق في�ض��ل ال��داود؛ الأم��ن الع��ام حلرك��ة الن�ضال 
اللبن��اين العربي، نّدد بالع��دوان الأمريكي - »الداع�ضي« على مراكز 

اجلي���ش العرب��ي ال�ض��وري يف دير ال��زور، معت��راً اأنه مل يك��ن خطاأ 

تقني��ًا، ب��ل ن�ضف��ًا لالتفاق م��ع رو�ضيا لوق��ف احلرب والتق��دُّم نحو 

ق 
َّ
ح��ل �ضيا�ض��ي ل تريده اأم��ريكا، واأنه عمل اإرهاب��ي مدرو�ش ومن�ض

م��ع تنظي��م »داع�ش«، وقال: ما اأقدمت علي��ه الطائرات الأمريكية مل 

يفاجئنا، فنحن نعلم جيداً اأن ال�ضيا�ضة الأمريكية ُتقدم على ارتكاب 

املج��ازر يف اخلارج منذ قنبلة »هريو�ضيما« �ضد اليابان، واأكرث من 

ي�ض��اب بجرائم ال�ضيا�ضية الأمريكية ه��م اللبنانيون والفل�ضطينيون 

وال�ضوري��ون والعراقيون، وكل �ضعوب الع��امل العربي، فاإن مل يقتلوا 

بالطائرات الأمريكية، قتلوا بالطائرات »الإ�رسائيلية« وهي اأمريكية 

نع.
ُّ

ال�ض

¡ ال�شي����خ د. عبد النا�رص جربي؛ االأمني العام حلركة االأمة، �شجب 
العدوان االأمريكي على االأرا�شي العربية ال�شورية، معترباً اأنه تاأكيد 

عل����ى دعم اإدارة ال�رصّ االأمريكية للتنظيم����ات االإجرامية، وهو جزء 

من �شيا�شتها العدوانية على �شع����وب منطقتنا، خدمة مل�شاريعها 

اال�شتعماري����ة. واأ�شار �شماحته اإىل اأن ممار�ش����ات العدو ال�شهيو-

اأمريكي يف املنطقة، وحتليق طائرة جت�ش�س اأمريكية فوق ال�شواحل 

اللبنانية، تهديد لالأمن واال�شتقرار يف لبنان واملنطقة كلها.

¡ احل��زب ال�ض��وري القوم��ي الجتماعي راأى اأن الع��دوان الأمريكي 
ال��ذي ا�ضتهدف مواقع اجلي���ش ال�ضوري يف جبل ال��رثدة بدير الزور، 

ك�ض��ف حج��م ال��دور الأمريك��ي يف دع��م املجموع��ات الإرهابي��ة، 

دت الغ��ارات اجلوية 
ّ
مب��ا فيها تنظي��م »داع���ش« الإرهابي، فق��د مه

الأمريكي��ة عل��ى مواق��ع اجلي���ش ال�ضوري لأك��رث من ن�ض��ف �ضاعة، 

لهج��وم كبري نف��ذه تنظي��م »داع�ش« على جب��ل الرثدة، وه��ذا دليل 

قط��ع ال�ض��ّك باليقن عل��ى اأّن ا�ضته��داف املواقع ال�ضوري��ة لي�ش عن 

طري��ق اخلطاأ، بل هو نتاج تن�ضيق يف الأدوار بن الوليات املتحدة 

والتنظيم الإرهابي.

¡ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�شمال، اأكد خالل ا�شتقباله 
وفوداً�شعبية اأّمت دارت����ه يف املنية، اأن موؤ�ش�شة االأمن العام جهاز 

وطني لبن����اين ميثل جميع اللبنانيني، بغ�س النظر عن انتماءاتهم 

ال�شيا�شية اأو الطائفية، ف�»االأمن العام خط اأحمر ال يجوز امل�شا�س 

به من قبل كائن من ك����ان مهما علت رتبته او �شغرت، الأنه يقوم، 

جنبًا اإىل جنب مع اجلي�س اللبناين الوطني، باإجنازات عظيمة على 

م�شتوى مكافح����ة وك�شف وتفكيك ال�شبك����ات االإرهابية التكفريية، 

واآخرها �شبكة م�شوؤولة عن تفجري ك�شارة – زحلة، حيث �شقط عدد 

من ال�شهداء واجلرحى االأبري����اء، وبالتايل فاإن ا�شتهدافه ا�شتهداف 

الأمن الوطن و�شيادته وا�شتقراره و�شلمه الداخلي«.

لفت إلى أن مبادرة الحريري تحتاج إلى وقت يتجاوز 28 أيلول
كامل الرفاعي: خطاب »التيار العوني« يجب أن يكون وطنيًا

ب ي�شه���ده لبنان، بانتظار الفَرج  ترقُّ

االآتي من حكمة �شيا�شيي هذا »الوطن« 

املتعّث بخداع م���ن هنا وت�رصيبات من 

هن���اك، متامًا كما يح�شل يف �شورية اإثر 

تعثُّ اإع���الن اتفاق الهدن���ة بني رو�شيا 

واأمريك���ا، وم���ا تاله من �رصب���ة جوية 

اأمريكية عل���ى قوات اجلي�س ال�شوري يف 

دير الزور.

مادامت االأجندات ال�شيا�شية املقروءة 

مطبوخ غريه���ا يف الكوالي�س، يبقى قَدر 

�شع���وب الع���امل املدّجن���ة حل�س مربد 

العط�س يف �شحراء قاحلة..

ب داخل  ع���ن االنتظار وحال���ة الرتقُّ

امل�شهَدي���ن املحل���ي واالإقليمي، جريدة 

»الثب���ات« حاورت ع�ش���و كتلة الوفاء 

للمقاومة النائب كامل الرفاعي، واإليكم 

اأبرز ما جاء:

يوؤكد النائب كام���ل الرفاعي اأن كرة 

اال�شتحق���اق الرئا�ش���ي موج���ودة لدى 

»تي���ار امل�شتقب���ل«، واملعلومات تفيد 

باأن الرئي�س �شع���د احلريري �شياأتي يف 

القريب اإىل لبنان لُيطلق مبادرة معّينة 

حول هذا املل���ف، وباعتق���اد الرفاعي، 

�شتاأخ���ذ هذه املب���ادرة وقت���ًا يتجاوز 

28 اأيل���ول، يقول: هذا الي���وم رغم كونه 
خم�ش�شًا النتخ���اب رئي�س للجمهورية، 

بيد اأنه يوج���د مبادرات تفاوؤلية ميكنها 

اأن تنعك�س خرياً على لبنان. 

نة اأكث الطوائف ت�شاُمًا ال�شُّ

ياأمل الرفاعي اأن تكون تلك املبادرة 

مل�شاك���ل  خال����س  بداي���ة  الرئا�شي���ة 

اجتماعي���ة واقت�شادي���ة ي���رزح حتتها 

اللبن���اين، ويتاأ�ش���ف على م���ا يطرحه 

التي���ار الوطني احل���ر بخ�شو�س الغنب 

ال���ذي يطال امل�شيحيني، يقول: ما ي�شدر 

عنه يظهر وكاأنه يتعلق بحقوق الطوائف 

امل�شيحي���ة، حقوق جميع الطوائف كلها 

ب���ة، نعم، جمي���ع الطوائف ترى  مغت�شَ

حقوقه���ا منتَق�شة، وم���ن يّتهم الطائفة 

ني���ة ب���اأن حقوقه���ا كاملة خمطئ  ال�شُّ

نية هي اأكث طائفة  متامًا، فالطائفة ال�شُّ

ت�شامح يف حقوقه���ا.. ناأمل من القّيمني 

عل���ى التي���ار الوطني احلر ت���داُرك هذا 

املو�ش���وع، الأن نظرت���ه اإىل لبنان يجب 

اأن تك���ون نظ���رة مواطني���ة، واأوىل هذه 

الت�شليحات يجب اأن تكون باإقرار قانون 

اإذ  النيابية،  عادل وحقيقي لالنتخابات 

اإنه من غري اجلائز اأن يكون مواطن �شوته 

ب�10 اأ�شوات، واآخر �شوته ب�شوت واحد. 

نحن نريد »العدال���ة« التي يطالب بها 

اأي�شًا العدالة  امل�شيحيون، لكننا نري���د 

للمواطن اللبناين ب�شكل عام.

ن�ش���األ الرفاع���ي عن اجله���ة التي 

تعرقل اإقرار قانون انتخابي ينهي حالة 

الغنب، يقول: وحده القانون الن�شبي وفق 

لبنان دائرة واح���دة من �شاأنه اإنهاء كل 

كالم ع���ن الُغنب، بقانون كه���ذا ي�شبح 

جميع اللبنانيني �شوا�شية اأمام القانون. 

ي�شيف الرفاع���ي: العدالة ال تتنافى مع 

العي�س امل�شرتك، له���ذا ال�شبب نريد من 

التيار الوطني احلر التحدث با�شم جميع 

اللبناني���ني، ال با�شم الطائفة امل�شيحية 

فقط.

عل���ى �شوؤال وج���ود مظلومية  ورداً 

ي�شعر بها امل�شيحي���ون، ينقلها »التيار 

الوطني احلر« م���ن اأجل تبديدها، يقول 

ي�شعرون  املواطن���ني  الرفاع���ي: جميع 

بالنواق�س تلك، النواق�س تطال املناطق 

اأكث منها الطوائف، فاملاروين يف منطقة 

بعلب���ك الهرم���ل ي�شع���ر باحلرمان كما 

ني وال�شيعي يف املنطقة؟ لذلك نحن  ال�شُّ

نع���ّول على خطاب »التي���ار« اأن يكون 

وطنيًا ال طائفيًا.

وم���اذا لو مل يح�ش���ل التقارب الذي 

ين�شده جمي���ع اللبنانيني حول انتخاب 

الرفاعي: عدم  رئي�س للجمهورية؟ يقول 

الو�شول اإىل حل يف اال�شتحقاق الرئا�شي 

يفر�س العودة اإىل طاول���ة احلوار، الأنه 

بغري احلوار ال ميكن اإيجاد املخارج.. يف 

ال�ش���الح ال ميكن الأحد اأن ينت�رص باإقامة 

املتاري����س، فال ن�شتطيع اأن ننت�رص على 

بع�شنا بع�شًا، وحده احلوار ياأخذنا اإىل 

القوا�شم امل�شرتكة ويحفظ لبنان يف ظل 

هذه التحوالت الكب���رية، حيث تتدحرج 

روؤو�س كبرية يف املنطقة. 

�شورية

بالن�شب���ة اإىل اجل���ارة االأق���رب وما 

ُيحك���ى ع���ن اتف���اق هدن���ة متعّث يف 

�شوري���ة، يعت���رب النائ���ب الرفاعي اأن 

االأمريكي ي�شعى يف خمططاته املتحّولة 

تدمري البلدان امل�رصقية خدمة للم�رصوع 

ال�شهي���وين، له���ذا ال�شبب ه���و يجرتح 

احلل���ول اجلزئي���ة؛ لتهيئ���ة املنطق���ة 

للتق�شيم. يتايع الرفاعي حديثه: مادام 

اجلمي���ع يدرك اأن »داع����س« واأخواتها 

هم من خريجي املدار�س االأمريكية، فال 

االأمريكية..  ال�شيا�شة  عل���ى  اأعّول كثرياً 

امل�شائ���ل لن حُت���ّل يف القريب العاجل 

يف �شورية، الأن النوايا التدمرية وا�شحة 

وم�شتمرة كما هي حال العراق.

بالن�شبة اإىل احل���راك الرو�شي، ي�شري 

الرفاع���ي اإىل اأن مو�شك���و حتر�س على 

م�شاحله���ا قبل اأن تك���ون حري�شة على 

ال�شعب ال�شوري، وبالتايل نراها تتدخل 

يف مناطق معيَّنة ومددة وكاأنها لي�س 

لها دخل يف املناط���ق التي تعمل فيها 

الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، يقول: 

رو�شي���ا م���ع حلفائه���ا حت���اول اإيجاد 

خم���ارج �شلمي���ة، فيما اأمريك���ا ت�شعى 

م���ع حلفائها لفر�س احلل���ول على وقع 

املعارك امليدانية. 

يعت���رب الرفاع���ي اأن اإ�شقاط اجلي�س 

»اإ�رصائيليت���ني«  طائرت���ني  ال�ش���وري 

يف ري���ف القنيطرة، ر�شال���ة من الدولة 

ال�شوري���ة عل���ى نفاد �شربه���ا من هذه 

االعت���داءات املتكررة يف جنوب �شورية، 

وللق���ول اإنهم قادرون على الرّد باأ�شلحة 

منا�شب���ة اأمّدهم بها الرو�ش���ي، وبراأيي 

ه���ذا التنبيه والتحذير م���ن قَبل دم�شق 

لتل اأبيب قد يكون وراء ال�رصبة اجلوية 

االأمريكي���ة عل���ى الق���وات ال�شورية يف 

ال�شمال ال�شوري.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

الرفاعي: عدم الوصول إلى حل 
في االستحقاق الرئاسي يفرض 

العودة إلى طاولة الحوار

الرفاعي: نريد »العدالة« التي 
يطالب بها المسيحيون.. 
وعلى »التيار الوطني« 

التحدث باسم جميع اللبنانيين 
ال باسم المسيحيين فقط
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ع كتابه »نواقض المذهب التكفيري من القرآن والسنة«
ّ

حطيط يوق
وّقع الربوفي�ش���ور ن�شيب حطيط 

التكفريي  املذهب  كتابه »نواق����س 

وال�شن���ة«، يف ق�رص  الق���راآن  م���ن 

بح�ش���ور  ب���ريوت،   - االأوني�شك���و 

الن���واب نبيه بري  رئي�س جمل����س 

���اًل بالنائب علي ب���زي، ونقيب  ممثَّ

املحررين اإليا�س عون، وممثلني عن 

ال�شف���ارة الرو�شية يف لبنان، واأمني 

ع���ام الهيئ���ة القيادي���ة يف حركة 

النا�رصيني امل�شتقلني »املرابطون« 

العميد م�شطفى حمدان، و�شخ�شيات 

ديني���ة وفاعليات �شيا�شية وتربوية 

 وثقافي���ة واإعالمي���ة واجتماعي���ة.

بداي���ة الن�شي���د الوطني، ث���م كلمة 

للزمي���ل اأحمد زي���ن الدي���ن، الذي 

ال���ذي قال:  النقي���َب ع���ون،  ق���ّدم 

لي����س غريب���ًا على كات���ب معروف 

م���ن اآل حطيط االإيغ���ال عميقًا يف 

والفك���ر  االيديولوجي���ا  اأ�شا�ش���ات 

والديني  وال�شيا�ش���ي  االجتماع���ي 

���ن والتقوى،  على مرتك���زات الرت�شُّ

واأنبيائها  العلوية  بالقوة  واالنبهار 

واملولودين  والطاهري���ن  املر�شلني 

عل���ى ه���ذه االأر����س امل�رصقي���ة - 

العربي���ة والكارزي���ن عليه���ا. كان 

م�شيحنا عي�شى بن مرمي ناطقًا فقط 

باالآرامي���ة، وحلظ���ة غيبوبته على 

ال�شليب قال باالآرامية: »اإيلي اإيلي.. 

مَل �شبقت���اين«؟ اأي: »اإله���ي اإلهي.. 

ملاذا تركتن���ي«؟ وعندما قرر �شابًا 

فت���ح معركته االأخرية م���ع اراخنة 

الرومان واأحبار اليهود هجم ككتلة 

نورانية م�شيئ���ة ومتعففة، فعذبوه 

حت���ى التال�شي واالإم���اء، لكن مل 

مي���ت، اإذ نظ���ر اإىل اجلم���وع كقوة 

 اإلهية وق���ال لها: »كون���وا اإخوة«.

بع���د �شن���وات طويل���ة م���ن ال�شري 

عل���ى جم���ر اللظ���ى، ظه���ر النبي 

ممد هالة من �شك���ب نور، قر�شيًا، 

عربيًا ين���ادي باأعل���ى ال�شوت: {

اأنزلن���اه قراآنًا عربي���ًا لعلكم  اإن���ا 

اليهود  ال�شعار  ف����رصب  تعقلون}، 

يف اجلزي���رة، وحاولوا قتله اأكث من 

مرة، وما زال اليه���ود يقتفون اأثرنا 

اإم���ا بالقنابل والذبح اأو بال�شم، كما 

 ح�ش���ل م���ع القائد يا����رص عرفات..

وتابع: من���ذ ُوجد االإن�شان واالإرهاب 

تواأمه.. كانت االأر����س الأربعة، فقتل 

االأحداث.  وتك���ررت  هابي���ل،  قابيل 

عندنا، يف امل�شيحية وبعد امل�شيح 

ب�300 �شنة، انعقد املجمع النيقاوي 
عام 325 للرد على املطران اآريو�س، 

اإرهابي���ًا،  اعتربت���ه  الكني�ش���ة  الأن 

جمم���ع  انعق���د   381 ع���ام  ويف 

الق�شطنطيني���ة للرد عل���ى مفاهيم 

الطبيعت���ني يف امل�شيح، ثم املجمع 

اخللقيدوين، وب�شببه اأر�شلت بيزنطيا 

يه���وداً ذبح���وا 350 راهب���ًا عل���ى 

العا�ش���ي، وعيدهم ه���و عيد جميع 

 القدي�ش���ني يف 31 اآب م���ن كل عام.

ح�شل ما ي�شبه ذلك يف االإ�شالم، ومل 

يكن قتل احل�شني اإال ذروة ذلك..

الكاتب  امل���الآن  بالف���م  اأحّي���ي 

الزمي���ل د. ن�شيب حطي���ط اجلريء، 

النب���وة  خط���ى  عل���ى  م�شلم���ًا 

االعوج���اج. الإزال���ة   الطاه���رة 

ثم كان���ت كلمة للموؤلف الربوفي�شور 

ن�شيب حطيط، الذي قال: التكفري حق 

اهلل �شبحان���ه ولي�س للب�رص التطاول 

عليه. تكف���ري الب�رص لبع�شهم بع�شًا 

الَزَم ك���ل الر�ش���االت ال�شماوية؛ من 

اليهودية اإىل امل�شيحية اإىل االإ�شالم، 

بحج���ة حماية الدِّين من قَبل بع�س 

النا�س الذين يت�رصفون باأنهم االأكث 

اإميان���ًا واالأك���ث تق���وى، وين�ّشبون 

اأنف�شهم اآله���ة اأو وكالء اهلل �شبحانه 

 وتع���اىل على االأر�س بدون اإذن منه.

التكفريي���ون يقّدمون ح�شاب االآخرة 

يف  ويجعلون���ه  وي�شتعجلون���ه 

نة االإلهية..  الدنيا، وذل���ك خالف ال�شُّ

يحكمون على الظاهر وهم عاجزون 

عن معرفة الباط���ن.. يحكمون على 

�شماع وروؤية الظاهر للحظة اأو �شاعة، 

النيات والدوافع، وما  وهم يجهلون 

 يفعل���ه االآخرون وهم عل���ى انفراد.

التكف���ري ال يقت����رص عل���ى التكفري 

الدين���ي، ب���ل يتع���داه اإىل التكفري 

واحلزب���ي،  والقَبل���ي  ال�شيا�ش���ي 

فاالأح���زاب تكّف���ر بع�شه���ا، وتكّفر 

من يخالفه���ا، وكذلك ال���دَُّول تكّفر 

وُتطل���ق  واأعداءه���ا،  خ�شومه���ا 

عليه���م اأو�شاف »م���ور ال�رص« اأو 

»االإره���اب«، واالإيديولوجيات تكّفر 

اإىل  التكفري  َمن يخالفه���ا، وي�ش���ل 

اأن يكّفر الواح���د منا االآخر ويرجمه 

ويعزله.

اأنواع  اأب�شع  التكفري املعا�رص من 

التكف���ري واأ�شخفه، واأك���ثه وح�شية، 

ف�»الوّهاب���ي« يكّفرك كيفما حترّكت 

وكيفم���ا حتدث���ت وكيفم���ا لب�شت، 

ف���اإن مل تق����رصّ ثوبك فاأن���ت كافر، 

واإن حلق���َت حليَت���ك فاأن���ت كاف���ر، 

واإن مل ت�ش���ع امل���راأة النق���اب فهي 

بالكّفار  ���ه  ت�شبُّ والت�شفيق  كاف���رة، 

 وكف���ر، والتحي���ة الع�شكري���ة كفر..

اأ�ش���اف: يكّف���ر »الوهابي���ون« كل 

وك���ل  وامل�شيحي���ني،  امل�شلم���ني 

اأجمع���ني،  والنا����س  العلماني���ني 

يعتق���د  البع����س  اأن  وامل�شكل���ة 

اأن���ه خارج دائ���رة الذب���ح وال�شبي 

التكف���ريي، الأنه يه���ادن التكفرييني 

ويظن خطاأ باأنه يف ماأمن، ولذا يرتك 

واج���ب الدفاع واملقاومة على عاتق 

البع�س، ب���ل ويدينه وي�شتنكر فعله، 

بينما الواج���ب اأن نقاوم التكفري كل 

بالكلمة  وقدرات���ه  اإمكانياته  وف���ق 

واملوعظة والفن وامل�رصح، وباحلوار 

فالق�شاء على جحافل  وبالر�شا�س، 

التكفري ال يقوم على العمل الع�شكري 

فقط، فهو يحا�رص اخلطر ومينعه من 

التم���دد ومن القتل، لكن���ه ال يلغيه، 

وال ب���د من مقاوم���ة ثقافية وفقهية 

واإعالمية تف�شح ه���وؤالء التكفرييني 

الذي���ن اأ�ش���اوؤوا لالإ�ش���الم واأهل���ه، 

وتعاملوا مع العدو ال�شهيوين وقالو: 

»اإن اهلل مل ياأمرنا بقتال اإ�رصائيل«، 

فه���ل اأمره���م اهلل �شبحان���ه بقتال 

 امل�شلمني اأو امل�شيحيني امل�شاملني؟

اأجل تاأ�شي����س مقاومة  وختم: م���ن 

ثقافية وفكرية واإعالمية �شد التكفري 

الديني والتكف���ري ال�شيا�شي كان هذا 

الكتاب الثاين، بعد كتاب »ال�شلفية 

التكفريية.. اجلذور واملنهج«، ونوّجه 

الدعوة للموؤ�ش�شات الدينية واحلزبية 

لتاأ�شي�س »جبهة  للتعاون  واملدنية 

اأن يتجّذر  التكفري« قب���ل  مقاوم���ة 

وينت����رص وي�شتن���زف ق���درات االأمة 

وي�شوّه تاريخها ويدمّر تراثها.

الربوفي�سور ن�سيب حطيط يلقي كلمته

نّظم���ت جلنة االإر�شاد والتوجيه يف »حرك���ة االأمة«، بالتعاون مع جمعية 

»الهداية«، حفل اختتام الدورة ال�شيفي���ة الرتفيهية، واختتام حلقات حتفيظ 

الق���راآن الكرمي يف مركز احلرك���ة الرئي�شي يف بريوت، بح�ش���ور االأمني العام 

حلرك���ة االأمة؛ ال�شيخ د. عبد النا�رص جربي، واأع�شاء الهيئة االإدارية يف جمعية 

»الهداية«، واالأهايل والطالب.

افُتتح احلفل بقراءة خا�شعة من القراآن الكرمي ب�شوت الطالبة ت�شنيم حلبي، 

بعدها األقت ال�شيدة حياة كتوعة كلمة اأ�شارت خاللها اإىل اأهمية  اإقامة دورات 

تعلي���م القراآن الكرمي، وتنظيم دورات �شيفية للتثقيف واالإر�شاد، فمن ال�رصوري 

جليل امل�شتقبل اأن يتعلم ويعمل مبا تعلّم، ليعرف الطريق ال�شحيحة، وليفرّق 

بني اخلري وال�رص.

ث���م األقى ال�شيخ جربي كلمة حتدث فيها عن اأهمية ن�رص املفاهيم االإ�شالمية 

البعيدة كل البع���د عن الغلو والتطرف، مثمنًا اأهمية اإقامة دورات قراآنية كهذه 

الدورة، خ�شو�شًا يف هذه االأيام التي ينت�رص فيها الف�شاد على يد مّدعي العلم.

وتخل���ل احلفل تقدمي عرو����س وفقرات من طالب ال���دورة، ويف اخلتام قّدم 

ال�شيخ جربي وم�رصفو الدورة القراآنية اجلوائز والهدايا للطالب امل�شاركني.

»حركة األمة« اختتمت الدورة القرآنية الصيفية:
لنشر المفاهيم اإلسالمية البعيدة عن الغلو والتطرف

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي حماطاً بطالب دورة القراآن الكرمي وم�سرفيها
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نثى بع�ض  يع�شق الرجل يف ا�أل

�شياء وال�شفات التى قد � تراها  ا�أل

�شل ُتعترب من  حواء، وه���ي يف ا�أل

ال�شفات ا�ألنثوية التى متّيزها عن 

غريها من بنات جن�شها، لذا اإليك 

بع�ض ال�شف���ات ا�ألنثوية التي � 

ي�شتطيع الرجال مقاومتها:

نه  1- ال�شوت العايل النربة: �أل
يعرّب عن ال�شباب والن�شارة والذكاء 

األن  القوي���ة، وميكننا  وال�شخ�شية 

ن�رضب يف عر�ض احلائط النظرية 

نوثة تكمن يف  الت���ي تق���ول اإن ا�أل

ال�شوت املنخف�ض والرفيع.. وهنا 

الواثقة  النربة  بني  التمييز  يجب 

وال�رضاخ املزعج.

2- ا�بت�شام وال�شحك :الن�شاء 
األكرث  الرجال  يجذبن  ال�شعيدات 

األ�شاف  العلم  لكن  غريهن،  من 

اجلميلة  ا�بت�شامة  األن  موؤخراً 

هي  بي�شاء  باأل�شنان  املرافقة 

للرجل  ميكن   � األنثوي  �شالح 

مقاومته.

3- اجل�شم القومي الر�شيق :األي 
عري�شني  ووركني  رفيع  خ�رض 

 � يف  للرجل  يوحيان  ن�شبيًا، 

ق���ادران على حمل  األنهما  وعيه 

طفال واإجنابهم. ا�أل

الو�شائل  األهم  األحد  العطر:   -4
التي جتذب الرجل اإليك، وجتعلك 

تنقط���ني األنوثة،هو رائحة عطرك 

التي متيزك، فم���ن األكرث ا�أل�شياء 

التي ُت�شعر الرجل باألنوثة املراألة 

هو عطره���ا ورائحتها اجلميلة، 

لذا احر�ش���ي على اختيار العطر 

املنا�شب لك.

5- الب����رضة اجلميلة: امتالك 
امل���راألة ب�ش����رة جميل���ة ن�رضة 

وم�رضق���ة جزء كبري من جمالها، 

األنوثته���ا،  األ�شا�شي���ات  واألح���د 

األن حتر�شي على  ولذلك علي���ك 

ا�هتم���ام ب�شكل دائ���م وم�شتمر 

بب�رضت���ك ون�شارته���ا، واختيار 

امل�شتح�ش����رات املنا�شب���ة لها 

لتبدو األكرث ن�شارة واإ�رضاقًا.

:ال�شع���ر  ال�شحي  ال�شعر   -6
الكبري  احلجم  ذو  امل�رضق، 

والطويل، يعرّب عن اخل�شوبة من 

وجهة نظر الرجل، من���ذ الع�شور 

األما فيما يخ�ض  القدمية ومازال. 

ت�رضيحة ال�شعر، فال بد األن حتر�ض 

املراألة عل���ى اختيار ما ينا�شبها 

من ت�رضيح���ات لل�شعر، على األن 

ُتظهر �شعرها األمام زوجها ب�شكل 

األنيق ومرتب.

:األثبت  حمر  ا�أل ارتداء   -7
يجذب  ا�ألحم���ر  اللون  األن  العلم 

األخرجي  اإليك..  تلقائيًا  الرجل 

حمر من خزانتك  ذلك الف�شتان ا�أل

نهاية  يف  �رتدائه  وح�رّضيه 

اليوم.

8- ا�ألزي���اء: ه���ي ج���زء هام، 
فاإن األتقنته املراألة �شتمتلك اإطاللة 

األنثوي���ة غاي���ة يف ا�ألناقة والرقة 

املالب����ض  فاختي���ار  واحل�ش���ن، 

املنا�شبة فّن قد � تتقنه الكثريات، 

وهو يوؤثر ب�شكل كبري يف اإطاللتها. 

احر�ش���ي على اختي���ار املالب�ض 

التي تليق ب�شكل ج�شمك، وجتّنبي 

اللح���اق باملو�ش���ة ب�شكل األعمى، 

والذي قد يفقدك �شحرك وجاذبيتك.

9- مكياج األقل :مل يفهم الرجال 
تلك  كل  الن�شاء  ت�شع  ملاذا  يومًا 

 � فهم  املكياج،  من  الكميات 

اإنهم  يقولون  عندما  ميزحون 

دون  من  املراألة  روؤية  يف�ّشلون 

طبقات  األن  األبداً  تظني   � مكياج.. 

�شا����ض وظالل العيون هي  كرمي ا�أل

عوامل جاذبة للرجل.

ما �شبق ذكره � يعني بالطبع 

األن زوجك يهمل اجلوانب وال�شفات 

ا�ألخرى، بل على العك�ض؛ فالرجل 

ت�شتهويه امل���راألة الذكية والقوية، 

اإ� األن ا�ألنوثة الت���ي تفي�ض منها 

هي م���ا جتذبه اإليها قبل ال�شفات 

ا�ألخ���رى، ولذلك جن���د املراألة يف 

�شع���ي دائ���م لالهتم���ام بنف�شها 

واإب���راز األنوثته���ا وجمالها بطرق 

خمتلفة، واإي���اك األن تهملي طريقة 

الت����رضف واحلدي���ث، فت�رضفاتك 

الراقية وحديث���ك اللطيف �شفات 

األنثوية �شاحرة.

رمي اخلياط

صفات أنثوية يعجز زوجك عن مقاومتها

لقد األوىل ا�إ�شالم م�شاأللة اجلار واجلوار األهمية كربى، حيث 

األوجب له حقوقًا وواجبات حتتاج منا اإىل عناية حتى نتمرّ�ض 

عليه����ا، وما ذلك اإ� حر�����ضٌ من ال�رضيعة عل����ى اإحياء روح 

الرتاب����ط بني األفراد املجتمع الواحد، وتاألكيداً على توثيق عرى 

التوا�شل بني األفراده.

حفظه غائبًا: ينبغي للم�شل����م األن يحفظ جاره، خ�شو�شًا 

يف غياب����ه، فيحفظه من األل�ُشن النا�����ض، ويدافع عنه األمام من 

يغتابه األو ينّم عنه.

اإكرامه حا�رضاً: فمن حق اجل����ار حال وجوده بجوارك، األن 

تعامله برحابة ال�شدر وب�رض الوج����ه، واأل� تكون عليه ثقيًال، 

وتكرّم����ه وترفع من مقامه و�شاألن����ه؛ كما هو ديدن امل�شلم يف 

التعاطي مع ا�آخرين.

ُن�رضته مظلومًا: ن�رضة املظلوم من �شفات املوؤمن امللتزم 

بدينه، فم����ن حق جارك عليك األن تن�����رضه يف حالة ا�عتداء 

عليه وظلمه من قب����ل ا�آخرين، ��شيما اإذا كان من املوؤمنني، 

فتغيث����ه مما األمّل ب����ه من نائبات الدهر ومظ����امل األهل البط�ض 

وال�شطوة.

ُن�شح����ه فيما يهّمه: الن�شيحة م����ن املوؤمن �ألخيه ُت�شعره 

با�هتم����ام به، وبالرعاية اخلا�شة له، لكن الن�شيحة � بد األن 

تكون ب�رضوطها ا�ألخالقية، فال ينبغي للموؤمن األن ين�شح األخاه 

األمام ا�آخرين األو بلغة ا�شتعالئية.

موا�شات����ه: هي من ركائز املجتم����ع ا�إ�شالمي التي توّثق 

عرى العالقات بني األفراده، ��شيما بني اجلريان، فمن حق اجلار 

األن تفرح لفرحه اإذا زّوج ولداً األو األقام وليمة األو ُرزق بطفل، وكذا 

� بد من األن حتزن حلزنه اإذا فقد عزيزاً األو حبيبًا، ومن حقه األن 

تزوره اإذا مر�ض، لتخّفف عن����ه الهّم وا�ألملن ففي احلديث عن 

ر�ش����ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شل����م: ».. واإذا مر�ض عدَته، 

واإن مات تبعَت جنازت����ه، واإن األ�شابه خري �رضّك وهّنيَته، واإن 

األ�شابته م�شيبة �شاءتك وعزّيته«.

ال�شف����ح عنه: من حق اجلار علي����ك األن ت�شفح عنه، وُتقيل 

عرثته اإذا جاءك معت����ذراً، فاإن رّد العذر من لوؤم النف�ض، ويدل 

على تكرّب فاعله.

اإقرا�ش����ه اإذا طلب: م�شاألل����ة ا�شتحباب ا�إقرا�����ض من األهم 

امل�شائل الت����ي ت�شمن التكافل بني املوؤمنني، فبالقر�ض يخّف 

العب ء ا�قت�شادي عن الفقراء، ولذا ُجعل ا�شتحباب األن يقر�ض 

ا�إن�شان جاره اإذا جاءه مقرت�شًا.

عدم ا�ط����الع على �رضه: م����ن مكارم ا�ألخ����الق األن يرعى 

ا�إن�ش����ان خ�شو�شية األخي����ه وجاره، فال ير�ش����ل ب�رضه ميينًا 

و�شم����اً� بحثًا عن األموره ال�شخ�شية واخلا�شة به، و� يختل�ض 

النظر وال�شمع اإىل داره.

عدم ا�ألذية: حرمة األذية املوؤم����ن، ف�شًال عن اجلار القريب، 

م����ن الكبائر، بل من األكرب الكبائر، ويكفي من ذّمها ما ُروي عن 

ر�ش����ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: »م����ن اآذى جاره فقد 

اآذاين، ومن اآذاين فقد اآذى اهلل«.

ع����دم البخل بالطعام: من حق اجل����ار اإذا طبخَت األن ُتر�شل 

اإليه، خ�شو�شًا اإذا كان����ت رائحة الطعام ت�شله، وقد روي عن 

ر�شول اهلل  �شل����ى اهلل عليه واآله و�شلم: »يا األبا ذر، اإذا طبخَت 

مرقة فاألكرث ماءها وتعاهد جريان����ك«. وقد األر�شدنا ر�شول اهلل 

�شل����ى اهلل عليه واآله و�شلم األن نهدي اجل����ار الفاكهة اإذا األتينا 

بها اإىل املنزل، واإن مل ن�شتطع األن نهديه منها فالبد األن ندخلها 

�رضاً حت����ى � يرانا، فقد يكون غري قادر عل����ى �رضائها، و�بد 

األي�شًا من األن نحرت�ض األ� يرى األو�ُده األو�َدنا ياألكلون منها.

َفن%اإلتيكيت
أصول التعامل مع الجار

طاع����ة اهلل ومراقبت����ه يف ال�رض والعل����ن: اإذا وقر لدى الطف����ل األن اهلل هو 

اخلالق، وحده � �رضيك له، ُيعبد وحده، وهو على كل �شيء رقيب، فاإّنه يبداأل 

بطاعته ومراقبته يف ال�رض والعلن، فالوالدة ُت�شعر األطفالها باألن اهلل عزّ وجّل 

ي�شمعهم ويراهم ويعلم ما ي�رضون وما يعلنون وما يجهرون به من األقوال..

اإّن غر�����ض مراقبة اهلل تعاىل يف نفو�ض ا�ألطفال، يوقظ لديهم اخلوف منه، 

فُيبعده����م عن ارتكاب الذن����وب واملعا�شي، كما األنه ي����وؤدي اإىل اإمناء �شفة 

احلياء لديهم.

ح�شن الظن باهلل واللجوء اإليه واخلوف منه: الطفل الذي ا�شتوعب م�شاأللة 

ا�إمي����ان، ور�شخ يف قلبه توحي����د اهلل وحبه يف �شغ����ره، � ي�شعب اإقناعه 

ببقية امل�شائل ا�إميانّية يف الكرب، بل يجدها وا�شحة، ويتبعها بكل جوارحه 

وكيانه.

تنمي����ة ال�شلة باهلل تعاىل: ا�أل�شا�ض يف الرتبي����ة ا�إميانية األن يكون بني 

ا�إن�شان وربه ات�شال دائم � ينقطع، فالعبادة بجميع األنواعها و�شتى �شورها 

ُت�شعر املوؤمن األن����ه مو�شول باهلل؛ ي�شتمد منه الهداية والعون، يدعو فيجيب 

اهلل دعاءه.

تعّود ا�ألم طفلها على ال�شالة وال�شوم وقراءة القراآن الكرمي.. وكلها �شالت 

بني العبد وربه �شبحانه، كما األن الدعاء وا�عرتاف بنعم اهلل و�ُشكرها يحقق 

هذه ال�شلة.

تر�شي����خ حب النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: ويتم ذلك من خالل حث 

الطفل على اتخاذ الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم القدوة احل�شنة، واملثال 

الذي يقتدي به، وت�شجيعه على امتثال �شننه.

ا�إمي����ان باملالئكة: عباد مكرمون � يع�ش����ون اهلل ما األمرهم ويفعلون ما 

يوؤمرون، ويتم ذلك من خالل �رضح ب�شيط للطفل: من هم املالئكة؟ مما ُخلقوا؟ 

طبيعتهم؟ األعمالهم؟ هذه املعرفة ُتثمر لدى الطفل عدة لفتات تربوية منها:

- ال�شعور باحلياء من املالئكة املكلّفني بكتابة ا�ألعمال.

- ا�شت�شعار ح�شورهم ملجال�ض الذكر، و�شهودهم ال�شلوات.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات بسيطة لترسيخ العقيدة )3/2(
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منوعات

األف��ق��ي

1 - �شاعدت واألعطت / انتهاء وتوقف
2 - األول من ا�شتخدم ا��شفلت يف تعبيد الطرق

3 - م���ن مواليد قرطاج ومن األعظم الق���ادة الع�شكريني 
يف التاريخ

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع ا�ألرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واألفقيًا على األن � يتكرر الرقم يف األي اجتاه 

عامودي كان األو األفقي 
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7 - امل�شتغلون
8 - حي���وان يحك األذنه باألنف���ه / تفتت واختفاء 

يف ال�شوائل

9 - مت�شابهان / األحد جنوم ال�شماء / هرب
10 - األداة نافية نا�شبة / قال كالما / قطع

البقوليات.. عالج للقلب والكوليسترول والسكري

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

� يقت����رض توّف���ر الربوت���ني على 

ا�أل�شماك واللحوم، لكن األي�شًا يف األغذية 

العائلة  البقولي���ات، تلك  نباتية مثل 

الغني���ة عن التعري���ف، والتي حتتوي 

على كمية كبرية من الربوتني واملعادن 

الغذائية، مما يجعلها م�شاوية للحوم 

يف فوائد، لذلك يق���ال اإن »البقوليات 

حلوم الفقراء«، فتعرفوا اإىل فوائدها:

البقولي���ات تخّف�ض ال�شكر يف الدم: 

األظهرت درا�شة علمية حديثة األن تناول 

البقول قد ُيح���دث خف�شًا ملمو�شًا يف 

مل�شتوي���ات ال�شكر يف ال���دم، واألو�شح 

خ���رباء التغذي���ة األن عائل���ة البق���ول 

تتكون من العد�ض والفول والفا�شوليا 

واللوبيا واألي�ش���ًا احلم�ض، موؤكدين األن 

ا�ألغذي���ة النباتية ا�ألخرى التي ت�شاعد 

على خف�ض م�شتويات كول�شرتول الدم 

تتمث���ل يف الل���وز والف���ول ال�شوداين، 

واللب ا�ألبي�ض وبذور البطيخ والرتم�ض. 

األن  ووجدت نتائ���ج درا�ش���ات حديثة 

ا�أل�شخا����ض الذين ياألكل���ون البقوليات 

األ�شبوعي���ًا يكونون األقل عر�شة �ألمرا�ض 

ان�شداد ال�رضاي���ني األو ا�ألوعية الدموية 

املتعلقة بالقلب.

البق���ول تعم���ل عل���ى تخفي����ض 

الكولي�ش���رتول: تو�ّشل���ت درا�شة طبية 

حديثة اإىل األن تن���اول بع�ض ا�ألطعمة 

يعم���ل عل���ى خف�ض م�شت���وى ارتفاع 

الكولي�ش���رتول ال�شي���ئ يف ال���دم، مع 

ا�بتعاد عن ا�ألطعمة الد�شمة واملقلية. 

م���ن  األن ع���دداً  واألو�ش���ح الباحث���ون 

العنا�رض الغذائية تلعب دوراً هامًا يف 

األو خف�ض معد�ت الكولي�شرتول  زيادة 

يف الدم، حي���ث األو�ش���وا با�إكثار من 

تناول ا�أللياف الت���ي تذوب يف املاء، 

الفعال يف خف����ض معد�ت  لدوره���ا 

الكولي�شرتول ال�شيئ يف الدم، وذلك عن 

طريق ت�رضي���ع عملية اله�شم وتخلُّ�ض 

اجل�شم من الف�ش���الت. العد�ض والفول 

والبقولي���ات ب�شف���ة عامة م���ن األهم 

العنا�رض الغذائية امل�شاهمة يف خف�ض 

الكولي�ش���رتول، �حتوائها على كميات 

وف���رية من ا�أللي���اف الذائبة يف املاء. 

من جهته���ا، األو�شت األغل���ب الدرا�شات 

املتعلقة بالقلب، بتن���اُول املك�رّضات، 

خ�شو�شًا اللوز، الذي يعمل على خف�ض 

م�شتوى ال�شكر يف الدم والكولي�شرتول.

ُتع���رب  الفا�شولي���اء:  فوائ���د 

الفا�شولي���اء بدي���ًال غذائي���ًا رخي�شًا 

ومفي���داً للقلب، ع���ن ا�ألغذية امل�رضّة 

واللحوم املعاجلة، وهناك العديد من 

الدرا�شات التي ت�شري اإىل وجود ارتباط 

بني األكل البقوليات وانخفا�ض ا�إ�شابة 

ال�شك���ري واألمرا�ض  الثاين من  بالنوع 

القل���ب وال�رضاي���ني وال�رضطانات، مع 

���ن التحك���م يف ال���وزن، ويقول  حت�شُّ

ا�ألطب���اء ا�خت�شا�شيون: »على الرغم 

م���ن األن بع����ض ا�ألفراد ق���د � ياألكلون 

كوب���ًا كامًال من الفا�شولياء يوميًا، اإ� 

األن وج���ود الفا�شولياء يف وجبة يوّفر 

العدي���د من الفوائ���د ال�شحية، فيمكن 

ا�شتخدامه���ا يف ال�شلط���ات، و�شل�شة 

املعكرونة، واخلبز املح�شو، واحل�شاء، 

واليخاين، وحتى الكعك«.

ويقول خرباء التغذية: اإن البقوليات 

الت���ي كنا نعتق���د دائمًا األنه���ا مفيدة 

للقل���ب، األثبت���ت جتارب جدي���دة األنها 

مفيدة للقلب والدم واجل�شم ب�شكل عام 

ب�شورة مل نك���ن نتوقعها، اإذ مل تعمل 

على حت�شني ن�شب���ة الغلوكوز يف دم 

امل�شاب���ني بال�شكري فقط، بل كان لها 

تاألث���ري وا�شح على �شغ���ط الدم، وهذا 

ما األده�شن���ا، م�شريي���ن اإىل األن ال�شبب 

يف امتالك البقوليات هذا التاألثري على 

�شكر الدم ما ي���زال مبَهمًا، لكنه ناجت 

على ا�ألرجح من الربوتينات وا�أللياف 

وا�ألمالح املعدنية التي حتتوي عليها 

البقولي���ات، ويو�ش���ون باإ�شافة مزيد 

م���ن البقوليات اإىل الوجب���ة الغذائية. 

ويقولون: �شتفيدكم كثرياً، ف�شت�شاعدكم 

يف خف�ض �شغط الدم، وال�شيطرة على 

غلوك���وز الدم، واحلفاظ على انخفا�ض 

ن�شبة الكول�شرتول.

4 - بحر / للتعريف / يف الفم
5 - حتفر عميقا ��شتخراج معدن ثمني

6 - األحد ملون فرن�شا
7 - خمرتع الديناميت

8 - مكاف���األة لعمل جلي���ل / نظر برقة 
وحنان

9 - األل���وان ما بعد املط���ر / زيت �شبب 
احلروب

10 - ����رضب وطرق / للك�شور / تو�شع 
عليه ا�أل�شياء

ع��م���ودي

1 - للق�شم / األ�شعل
2 - مت�شابهان / للبيع وال�رضاء

3 - ا�شتياق �شديد / مدينة عربية على 
املحيط ا�طل�شي

4 - األول بلد عربي عرف الطباعة / نظر 
بطرف عينه

5 - بل���د اآ�شيوي يعني بل���د ا�ألحرار / 
األلقى وطرح

6 - مت�شابه���ان / نق���ول األه���ال و�شهال 
ومرحبا
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كاريكاتير

يوجد �لعديد من �لطرق �لتي ميكن �أن تر�سم 

نهاية �لأر�ض من خالل ��سطد�مها بكوكب �آخر �أو 

�ل�سود�ء، لكن من  �لثقوب  �أحد  قَبل  �بتالعها من 

�أقرب  �ل�سم�ض كوكبنا يف وقت  �أن تنهي  �ملمكن 

مما نتخيل؟

جمموعة علماء فيزياء �لفلك ك�سفو� �أن �ليوم 

�سيكون  �لأر�ض  �ل�سم�ض كوكب  فيه  �ستدمر  �لذي 

ما  حرق  يجري  �أن��ه  و�أك��دو�  نعتقد،  مما  �أق��رب 

يعادل 600 مليون طن من �لهيدروجني كل ثانية، 

بالهيليوم،  م�سبعة  �ل�سم�ض  نو�ة  ت�سبح  ولذلك 

�لندماج  تفاعالت  حينها  دث  وتحُ �ستنكم�ض  لذ� 

�سدر  �ستحُ �ل�سم�ض  �أن  يعني  ما  �ل�رسيع،  �لنووي 

�ملزيد من �لطاقة، و�ست�سبح �ل�سم�ض �أكرث �إ�رس�قًا 

حرق  ب�سبب  تقريبًا  �سنة  مليار  كل   ٪10 بنحو 

�لهيدروجني.

�أن  ميكن  ما  ع  توقُّ ميكن  ل  �لعلماء:  وق��ال 

�إ�رس�ق  قوة  ت�ستد  كلما  �لأر���ض  لكوكب  يح�سل 

فاإن  عام،  ب�سكل  لكن  �سنة،  مليار  كل  �ل�سم�ض 

�سوف  �ل�سم�ض  من  �ملتدفقة  �لعالية  �حل��ر�رة 

�لأر�ض  �سطح  مياه  من  �ملزيد  ر  تبخُّ ت�ساهم يف 

لت�ستقر كبخار يف �لغالف �جلوي.

عن  �ل�سادرة  �لعالية  �لطاقة  �أن  و�أ�سافو� 

�سبِّب  لتحُ �أن ت�رسب غالفنا �جلوي،  �ل�سم�ض ميكن 

بالتبخر  للمياه  و�ل�سماح  �جلزيئات،  �نق�سام 

ب�سكل �أكرب، �لأمر �لذي �سيوؤدي �إىل جفاف �سطح 

�لأر�ض و�نعد�م �ملياه يف �لكوكب.

�سطوع  يف   ٪10 مبعدل  �ل��زي��ادة  �أن  كما 

�ل�سم�ض كل مليار �سنة يعني �أن �ل�سم�ض �ستكون 

�أكرث �إ�رس�قا بن�سبة 40٪ �أكرث خالل 3.5 مليار�ت 

�لقمم  ذوبان  معدل  �سيزد�د  وبذلك  مقبلة،  �سنة 

�جلليدية، وترتفع درجة حر�رة �ملحيطات �إىل حّد 

�لغليان.

�ستعمل  �ل�سم�ض  �أن  �إىل  �لباحثون  وي�سري 

لديها  �لهيدروجني  من  كميات  �آخر  حرق  على 

خالل 4 �أو 5 مليار�ت �سنة من �لآن، لتبد�أ بحرق 

�لهيليوم بدًل من ذلك، وبعد ذ�ك �ستبد�أ �ل�سم�ض 

لتنخف�ض  �خلارجية،  �لطبقات  من  بالتخلُّ�ض 

كتلتها وت�سعف قوة جاذبيتها لكل �لكو�كب، ما 

�ل�سم�ض، وميكن  �بتعادها تدريجا عن  �إىل  يوؤدي 

�أن ميتّد مدى �لغالف �جلوي لل�سم�ض �إىل مد�ر�ت 

�لكو�كب، حيث �سيكون على �لأر�ض �إما �لبتعاد 

ب�سكل �أكرب، �أو �لعتماد ب�سكل كامل على حر�رة 

�ل�سم�ض، �لأمر �لذي �سيوؤدي �إىل �حرت�قها.

وح�سب �لعلماء، �ستفقد �ل�سم�ض كل مدخر�تها 

يف نهاية �لأمر، لتتحول �إىل قزم �أبي�ض �سيتال�سى 

ت�ست�سيف  مل  �ل�سم�ض  �أن  لو  كما  �لوجود  من 

�لكو�كب �لأكرث حيوية على �لإطالق من بني كل 

�لكت�سافات �ل�سابقة يف �لكون.

هل ستدّمر الشمُس األرض؟


