المصالحات قد تحسم معركة القلمون
ا�ستبعدت م�صادر ع�سكرية مطلعة ح�صول معارك وا�سعة
يف منطقة القلمون ،م�ستندة يف ذلك �إىل ان�سحاب عنا�صر
تنظيم «داع�������ش» م��ن ت��ل��ك املنطقة �إىل ال�����ش��م��ال ال�����س��وري،
خ�صو�صاً بعد �أن �أ�صبحت مدينة الزبداين مطوَّقة من كل
االجتاهات ،بعد �أن �أحكم اجلي�ش ال�سوري قب�ضته على �سل�سلة
جبالها ومرتفعاتها ،ما يجعلها بحكم ال�ساقطة ع�سكرياً،
وقد يدخل �إليها اجلي�ش بني وقت و�آخ��ر ،مما �سي�سرّع من
عمليات امل�صاحلات؛ كما جرى يف �أكرث من منطقة �سورية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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َ
السنيورة ..من مؤتمن على إرث الحريري إلى شريك مضارب

مملكة الرمال
مل يخط���ئ املخ���رج ال�س���وري جن���دت
�إ�سماعيل �أنذور يف اختيار ا�سم فيلمه الذي
ق����ض م�ضاجع �آل �سعود؛ «مملكة الرمال»،
ّ
وهو الفيلم الذي ه ّز هذه العائلة ،ومملكتهم،
وجعلهم ير�سل���ون ر�سائل غري مبا�رشة �إىل
دم�شق يرجون فيه عدم عر�ض الفيلم� .أتذ ّكر
ح�رضت العر�ض الأول لهذا الفيلم يف
�أنني
ُ
دم�شق وقذائف احلق���د «الوهابي» ت�سقط
بالق���رب من «دار الأوب���را» ،ومع ذلك كان
ال�سوريون م�رصّين على التمتع بهذا الفيلم
ال���ذي ه ّز مملك���ة ..وباملنا�سب���ة ،ال يرعب
�آل �سع���ود �ش���يء يف الكون كم���ا ترعبهم
الكلمة ،والف ّن ،والكتاب ،وامل�رسح ،وال�شعر،
وال�صحاف���ة ،ولهذا اتخذوا ق���راراً تاريخي ًا
برمي املنا�ضل العربي الكبري نا�رص ال�سعيد
من الطائ���رة ليتخلّ�صوا من «�إثم» كلماته،
ومن كتاب���ه ال�شهري «تاري���خ �آل �سعود»،
لكن دم���ه ظل يالحقهم حت���ى �أيامنا هذه
كما �ستالحقهم دماء ال�سوريني ،والعراقيني،
والبحرينيني ،واليمنيني ،وغريهم الكثري من
�أبناء ال�شعوب العربي���ة والإ�سالمية الذين
ُ�سفح���ت دمائهم مبال النف���ط والغاز على
مدى عقود من الزمن..
ق�صة �آل �سعود ه���ي ق�صة عقم ح�ضاري
حتول �إىل عبء عل���ى احل�ضارة الإن�سانية..
ّ
ه���ي ق�صة عقلي���ة قرون و�سط���ى تريد �أن
تقول لنا �إن «الوهابية» هي اخرتاع مبت َكر
عليكم اتباعه ،ودرا�سة ق�ص�ص جناحاته يف
الع���امل التي تظهر لن���ا الآن يف «داع�ش»
و«الن�رصة» ،وغريها من منتجات �آل �سعود
احل�ضاري���ة ..والطري���ف يف الأمر �أن مملكة
الرم���ال هذه تتح���دث عن حري���ة ال�شعب
ال�سوري منذ �أربع �سنوات ،وتنفق املليارات
من الدوالرات على قتله وتدمريه ،ويف نف�س
الوقت ترتعد خوف ًا من �صحيفة «الأخبار»
اللبناني���ة لأنها تكتب بجر�أة و�شجاعة عن
حقيقة عدوانها على ال�شعب اليمني البطل،
ك���م الأفواه ،وع�ب�ر البلطجة
ع�ب�ر �سيا�سة ّ
والتهديد والوعيد..
باخت�ص���ار �شديد� ،إن مملك���ة ترتعد من
فيلم �سينمائي ،وم���ن �صحيفة ،ومن مقال،
ويح���رد وزي���ر خارجيته���ا يف �أعلى منرب
دويل يف الأمم املتحدة عن خماطبة العامل
بالكلم���ة ،ه���ي مملكة ال ت�ستح���ق ت�سمية
�أف�ضل من مملكة الرم���ال ،و �سالح ًا �أم�ضى
من الكلمة احلرة كي ت�سقط..

البيان ال�ص���ادر م�ؤخراً عن مكت���ب الرئي�س
�سعد احلريري ب�أنه �أقال امل�ست�شار ال�سابق لوالده
م�صطف���ى نا�رص من من�صب���ه يف العام  ،2010ال
يُلغي حرف��� ًا واحداً من ال�شه���ادة التي �أدىل بها
نا�رص �أمام املحكمة الدولية ،لأن نا�رص على الأقل
ي�ست�شه���د ب�شهود �أحي���اء ،ويف طليعتهم ال�سيدة
نازك احلريري ،حول العالقة املمتازة التي كانت
قائم���ة على الثقة العظيمة ب�ي�ن الرئي�س الراحل
وال�سيد ح�سن ن�رصاهلل وحزب اهلل؛ خالف ًا ل�شهادات
الرئي����س ال�سنيورة التي ال �شه���ود �أحياء عليها،
خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق به���ذه العالقة� ،أو عندما
بكى الرئي�س الراحل على كتفه.
مل يكرر نا��ص�ر للق�ضاة كلمة «�صدقاً» التي
كرره���ا الرئي�س ال�سنيورة مرات عديدة ،لأن نا�رص
يديل ب�أمور عاي�شها �شخ�صي ًا مع الرئي�س الراحل،
ورواها مرتاح ًا كما هي ،واملحكمة �إذا كانت ترغب
بت�صديق �أق���وال ال�سنيورة ب�أن���ه ال يعرف �شيئ ًا
ع���ن ملف بنك املدينة  -وهو ال���ذي كان مرتبّع ًا
على عر����ش مالية لبنان ومن ث���م على الكر�سي
رق���م  3يف الدولة اللبناني���ة ،والغارق يف �أ�رسار
امل�ؤ�س�سات املالية لرفيق عمره  -ف�إن اللبنانيني
لي�سوا بحاجة �إىل �شهادة نا�رص ليبدوا اندها�شهم
من قدرة الرئي�س ال�سني���ورة على فربكة ما يريد
و�إخفاء ما يريد ،حتى مع �أداء الق�سم!

لعل �أبرز ما ورد يف �شهادة نا�رص� ،أن الرئي�س
رفيق احلريري ال���ذي كان ي�أمن لأمن احلزب على
�أمن���ه ال�شخ�ص���ي« ،كان يعترب �س�ل�اح املقاومة
�رشعي ًا ويج���ب احلفاظ عليه حتى توقيع ال�سالم
مع �إ�رسائي���ل ،وعندها ينته���ي دوره» ،والنقطة
الأكرث �أهمية يف �شهادة نا�رص �أن الرئي�س الراحل
كان م�ؤمن��� ًا بعدم �إمكانية العم���ل ال�سيا�سي يف
لبن���ان بدون حوار بينه وبني حزب اهلل ،وبالتايل
بني الفريقني امل�سلمني الكبريين.
ولأن الرئي�س �سعد احلري���ري ومعه الرئي�س
ب���ري وال�سي���د ن��ص�راهلل ي�ؤكدون عل���ى �رضورة

بإمكان السنيورة أن يزايد على
خطاب الحريري ..لكن سيبقى
ممنوعًا من العودة إلى السراي
بديالً عنه

د .ب�سام �أبو عبد اهلل
www.athabat.net

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
توجيه ال�سنيورة ال�سهام مبا�شرة �إىل حزب اهلل �أعطاه ت�أ�شرية دخول �إىل ال�سعودية من باب �أو�سع

ا�ستئن���اف احلوار بني «تي���ار امل�ستقبل» وحزب
اهلل ،رغم الإرها�صات الإقليمية الثقيلة على �أجواء
لبنان ،ف�إن الرئي����س �سعد احلريري ولو �أنه داعم
ل�شهادة ال�سنيورة �أمام املحكمة ،وال يريد �شهادة
نا�رص لأنها ت�ضعفه �أدبي��� ًا يف احلوار مع احلزب
م���ن الند للند ،لكنه ي���درك �أن ال�سنيورة بات مع
فري���ق ال�صق���ور يف «امل�ستقبل» �أمث���ال الوزير
�أ�رشف ريفي والنائب �أحمد فتفت والنائب ال�سابق
م�صطفى علو����ش عبئ ًا �أكرث من ثقيل على ال�شيخ
�سع���د و«امل�ستقب���ل» ،الآن ويف امل�ستقبل ،و�أن
�أمثال الوزير نهاد امل�شنوق الذي يفاخر ب�أنه وزير
داخلي���ة كل لبنان هم الأ�ضمن لأجواء احلوار ملن
يريد ا�ستكمال احلوار من �أجل لبنان.
الأو�ض���اع يف ال�سعودي���ة تغ�ي�رت ،واحلوار
اللبن���اين يف عهد امللك الراحل عبداهلل كان رغم
عدم الود حل���زب اهلل ،مبارَك ًا م���ع حتفُّظ ،لأن ال
مفرّ منه مل�صلحة ال�سُّ ن���ة يف لبنان قبل �سواهم،
خ�صو�ص��� ًا بعد ا�ستق���رار الو�ض���ع ال�سوري على
و�ضعية مكانك راوح وعدم �إمكانية �إ�سقاط الأ�سد،
لكن ال�سعودية يف عهد املل���ك �سلمان يبدو �أنها
اجته���ت «وهّابياً» �أكرث م���ن �أي عهد م�ضى نحو
املغامرات ،وها ه���ي «عا�صفة احلزم» املتهورة
تك�شف التورط ال�سع���ودي ،وتعيدنا �إىل الغزوات
الأوىل لآل �سعود؛ عندما كانوا يخرجون بغزواتهم
يف �أر�ض جن���د واحلجاز عام  1732وما تاله ،ف�إذا
كان���ت اململكة يف عه���د عبد اهلل ق���د �سعت �إىل
املبادرات ال�سيا�سي���ة يف اليمن ،فهي تتحول �إىل
عوا�ص���ف حزم جوي مدمر يف عه���د �سلمان ،ولن
تكون ال�سعودية �أكرث رفق ًا ب�رشيحة من اللبنانيني
من تعاطيها مع احلوثيني ،لو ا�ستطاعت!
هن���ا ال بد م���ن التذكري ب�أن �أك�ث�ر من وكالة
�أنباء وو�سيلة �إعالمي���ة ردّدوا �أن ال�سعودية بعد
اعتالء املل���ك �سلمان العر�ش ل���ن ترتك ح�رصية
متثيل ال�سُّ نة يف لبن���ان للرئي�س احلريري ،وورد
ا�س���م الرئي����س ال�سني���ورة ك�أول املف�ضَّ لني لدى
البالط ال�سعودي ،رمبا لأن عودة الرئي�س احلريري
�إىل لبن���ان �صعبة �أمنياً ،وال ب���د من م�ؤمتَن على
�شارعها ال�سُّ ني ،لي�س فقط بح�ضوره ،بل بخطابه
املتجان�س والعايل النربة �سُ نياً..
نعم� ،إن �شهادة ال�سنيورة يف املحكمة الدولية
وتوجيهه ال�سهام املبا�رشة �إىل حزب اهلل والنظام
ال�سوري �أعطياه ت�أ�شرية دخول �إىل ال�سعودية من
باب �أو�سع ،ورمبا «وكالة غري قابلة للعزل» بدون
ا�ستئذان �سعد احلريري نف�سه� ،سيما �أن ال�سنيورة
ق���د بات مادي ًا «مريّ�ش���اً» ،وب�إمكانه كونه رفيق
عم���ر الرئي�س رفيق احلريري �أن ينف�ش ري�شه ،و�أن
يك���ون �أكرث «حريرية» من �سعد احلريري يف نظر
ال�سعودي���ة ،ويف نظ���ر بع����ض خم�رضمي «تيار
امل�ستقبل» املوروثني مع الإرث ولكن..
ب�إمكان ال�سنيورة �أن يكون ال�رشيك امل�ضارب
للرئي�س �سع���د احلريري يف النعم���ة ال�سعودية،
وب�إمكان���ه ع�ب�ر خطابه املذهب���ي �أن يزايد على
احلري���ري يف بع����ض ال�ش���وارع االنتخابية التي
ت�أث���رت بري���اح «الربي���ع العرب���ي» ،وم�ؤخراً
بـ«عا�صف���ة احل���زم» ،لكن يبقى م���ن املمنوع
عل���ى ال�سنيورة الع���ودة �إىل ال��س�راي بدي ًال عن
�سعد احلريري ،ولو دُع���م �سعودياً ،لأن ال�سنيورة
مرفو����ض لبناني ًا ما مل يع�ت�رف بو�صية الرئي�س
رفي���ق احلريري املرتبطة باحل���وار مع حزب اهلل
�أوالً ،وثاني ًا قب���ل �أن يرتاجع عن كافة �أقواله غري
املوثوقة �أمام املحكمة الدولي���ة ،وثالث ًا و�أخرياً،
قب���ل �أن يك�شف ح�سابات «عهده» كوزير للمالية
ورئي�س للحكومة �أمام كل اللبنانيني.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

¡ حزب �سليمان ..و�أع�ضا�ؤه

ال تفاصيل في الوضع السوري

يقول املقربون الذي���ن يتناق�صون حول الرئي�س ال�سابق
مي�شال �سليمان� ،إن الأخري يعترب �أن كل من يذكر «�إعالن
بعبدا»على ال�شا�شات �أو �أثري الإذاعات� ،أو يف �أي جل�سة،
حتى يف مقهى بني �شخ�صني �أو �أكرث ،هو ع�ضو حكم ًا يف
حزب �سليمان امل�ستقبلي الذي ينتظر التمويل.

¡ �رس االهتمام

ت�ساءل��ت �أو�ساط �إعالمي��ة عن اهتمام حمط��ة تلفزيونية
ب�أخبار ون�شاطات مرج��ع �سابق مل يكن يحظى باهتمام
ه��ذه املحط��ة �إب��ان ت�سلّم��ه م�س�ؤوليات��ه ،واعت�برت ذلك
خدمة �إعالنية مدفوعة.

¡ ا�ستياء احلريري

ع�ّب�رّ مقربون م���ن الرئي�س �سع���د الدي���ن احلريري عن
اال�ستياء البالغ م���ن موقف النائب وليد جنبالط الداعي
�إىل تعديل اتف���اق الطائف� ،سيما �أنه ج���اء بعد �إ�شادته
بالعدوان ال�سع���ودي اخلليجي على اليمن ،ولذلك اقت�رص
الرد غ�ي�ر املتما�سك على �أحمد فتف���ت ،الذي اعترب كالم
جنبالط «خطرياً».

¡ مراهقة �سيا�سية

اعترب م�س�ؤول يتابع حاالت النائب وليد جنبالط املتقلبة
التلون عند الأخري مل يعد يقت�رص على اجلانب ال�سيا�سي
�أن ّ
ح�سب احلاجة �أو غب الطلب� ،سيما �أن ا�سخداماته للإعالم
املجتمع��ي مب��ا يحمله تتنا�س��ب مع املراهق��ة ال�سيا�سية
التائه��ة� ،أو مثل الذين يكذبون على �صديقاتهم برنج�سية
غري م�سبوقة.

¡ مالحقة الإرهابيني «توعك» ال�ضاهر

حر�س احلدود الأردين عند معرب ن�صيب امل�شرتك مع �سورية

طغ���ت �أح���داث اليم���ن واحلمل���ة
ال�سعودي���ة فيها على الأخب���ار ال�سورية
وما يح�ص���ل من قتال �ض���ارٍ� ،سواء بني
اجلي�ش ال�س���وري واملجموعات امل�سلحة،
�أو بني املجموعات امل�سلحة بع�ضها مع
بع�ض ،خ�صو�ص ًا عن���د احلدود اجلنوبية،
وقد يكون الالفت للنظر ،ويف خ�ضّ م هذه
الفو�ض���ى وحرب الكل �ض���د الكل ،وخلط
الأوراق يف املنطقة ،بع����ض الأمور التي
ال ميك���ن اعتباره���ا تفا�صي���ل �أو مواقف
عرَ�ضية ،ونذكر منها ما يلي:
الدعم الوا�ضح والكبري الذي تتمتع به
املجموعات امل�سلحة يف ال�شمال ال�سوري
من قبَ���ل تركيا ،بل وق���درة الأتراك على
جمع املعار�ضات املتع���ددة واملتباينة
الأه���داف واملنطلقات يف تل���ك املنطقة،
لك�سب بع�ض املناطق ال�سورية و�إ�سقاطها
ع�سكرياً ،ولي�س �أد ّل على ا�ستمرار الأتراك
ب�سيا�ستهم وع���دم اكرتاثهم بكل القرارات
الدولي���ة التي متنع متويل وت�سهيل مرور
ال�س�ل�اح والأم���وال �إىل الإرهابي�ي�ن يف
�سورية� ،إال الق�ضية التي �أثريت يف تركيا،
بعد توقيف  17جندي ًا تركي ًا اتُّهموا ب�ضبط
�شحنة من الأ�سلح���ة ،كانت �آليات تابعة
لوكالة اال�ستخب���ارات الرتكية تنقلها �إىل
املجموعات امل�سلحة يف �سورية ،ووُجِّ هت
�إىل اجلن���ود «تُهم االنتم���اء �إىل منظمة
�إرهابية ،والعمل حل�ساب دولة موازية»،
�أي �إىل جمموعة الداعية فتح اهلل غولني.
مقابل الو�ض���ع يف ال�شمال ال�سوري،
ت�شه���د املناط���ق اجلنوبية م���ن �سورية
و�ضع��� ًا مغاي���راً� ،إذ تتج���ه الأو�ضاع يف
درعا �إىل االنفجار بني «جبهة الن�رصة»
وجمموع���ات م�سلحة �أخ���رى ،بدعم من

غرف العمليات يف الأردن ،والتي تتخوف
من انت�شار وتو�سّ ع «جبهة الن�رصة» على
احلدود اجلنوبية م���ع الأردن ،وقد تخرج
ع���ن ال�سيطرة يف �أي وقت ،خ�صو�ص ًا بعد
رف�ضها لف���ك ارتباطها م���ع «القاعدة».
كما يالح���ظ موقف متقدم للملك الأردين،

األوضاع في درعا تسير
نحو االنفجار بين «النصرة»
والمجموعات المسلحة
األخرى ..بتوجيه من غرف
العمليات في األردن

الذي اعت�ب�ر �أن حماربة تنظيم «داع�ش»
لها �أولوية على حماربة النظام ال�سوري،
معت�ب�راً �أن���ه يج���ب �إع���ادة تعريف ما
ه���ي «املعار�ضة املعتدل���ة» ،و«�إيجاد
�أ�شخا�ص يف الداخل من �أجل التو�صل �إىل
حل �سيا�سي».
ت�أكي���د قائ���د الث���ورة الإيرانية علي
خامنئي �أن �إي���ران لن تتخلى عن �أي من
حلفائها ،و�أنه���ا ال تفاو�ض الغرب �سوى
على برناجمه���ا الن���ووي اخلا�ص ،ويف
هذا ر ٌّد مبا��ش�ر على كل الت�رسيبات التي

(�أ.ف.ب).

حتدث���ت عن �أن �إي���ران تخلّت عن النظام
ال�سوري يف �سبي���ل تفاهمها مع الغرب،
«وباعته كما باع���ت املالكي من قبل»،
و�أن امل�ؤ�رش على ذلك �سقوط بع�ض املدن
بيَد املجموع���ات امل�سلحة ع�شية توقيع
االتفاق  -الإطار بني الإيرانيني والغرب.
عودة ال�ضغوط عل���ى �أوباما التخاذ
موقف حا�سم بالتدخل يف �سورية� ،أو على
الأق���ل لإحراجه يف مو�ض���وع الكيميائي
ال�س���وري والنف���اذ من���ه �إىل �إحراجه يف
املو�ضوع الن���ووي الإيراين ،وذلك ب�صدور
تقرير لـ«هيومن رايت�س وات�ش» يتحدث
ع���ن ا�ستعمال النظام ال�س���وري لأ�سلحة
كيمائي���ة يف �إدلب ،وقد يكون هذا االتهام
موجّ ه ًا للت�صويب على الإدارة الأمريكية،
على اعتب���ار �أن قبول �أوبام���ا باالتفاق
الكيمائي ال�سوري كان خط�أ ،كما �أن قبوله
بالتفاهم النووي مع �إيران هو خطيئة.
يف الواق���ع ،تعي����ش املنطق���ة فرتة
جن���ون متفل���ت ي���زداد جنون��� ًا وحقداً
و�إجرام ًا كلم���ا �شعرت الأط���راف بتبدُّل،
ولو طفي���ف ،ملوازين الق���وى الإقليمية.
الفق���راء يُقتلون يف اليم���ن ،والتربير �أن
ال�سعودي���ة تريد �أن تفر����ض نف�سها يف
الت���وازن الإقليمي من البواب���ة اليمنية،
ويج���ري حديث عن مفاو�ض���ات لتوحيد
الق���وى الرتكية ال�سعودية �ض���د �سورية،
وفيه خدمة لرتكيا ،و�إيران ت�سري م�رسعة
نحو االنفالت من العقوب���ات املفرو�ضة
عليه���ا ،ويبقى اخلا�رس الأكرب عامل عربي
قد ال تقوم له قائمة بعد م�ضي عقود من
االقتتال والفو�ضى.

د .ليلى نقوال الرحباين

ت�ساءلت جهات معنية عن «تزمني» النائب خالد ال�ضاهر
دخول���ه امل�ست�شفى م���ع حملة توقي���ف �إرهابيني ،على
ر�أ�سهم خالد حبل�ص ،ور�أت �أن الوعكة ال�صحية «دهمته»
بعد علمه بتوقيف حبل�ص ومقتل �أ�سامة من�صور.

¡ حماولة لإبقاء «هيل»

رغم �إعالن وزارة اخلارجية الأمريكية عن نقل ال�سفري يف
ب�يروت دايفيد هيل �إىل باك�ستان� ،إال �أن هناك من ي�سعى
يف لبن��ان م��ن جماع��ة «� 14آذار» ل��دى بع���ض معارفهم
الأمريكي�ين لإقن��اع الإدارة الأمريكي��ة ب�إبق��اء هيل يف
لبن��ان ،بذريعة �أال �إمكانية لتعيني �سفري جديد ،لأنه لي�س
هناك رئي�س جمهورية ليق ّدم له �أوراق االعتماد.

¡ «� 14آذار» �أدرى

�أبلغ م�س�ؤول �أمريك���ي زواره من «� 14آذار» ،بحزم� ،أن ال
داعي للت�شكيك يف موقف وا�شنطن من دعمها لهم ،و�أورد
املثل العربي ال�شهري بلكن���ة �شبه �ساخرة« :من يطالب
ب�شيء قبل �أوانه يعاقَب بحرمانه ..و�أنتم �أدرى».

¡ غري قانوين ..وال د�ستوري

تعج��ب مرج��ع د�ست��وري م��ن ط��رح بع���ض ال�سيا�سي�ين
ّ
ع��دم د�ستوري��ة املقاطع��ة النيابية ،التي ه��ي من �صلب
املمار�س��ة الدميقراطي��ة ،بينم��ا الغياب الدائ��م وامل�ستمر
ع��ن البالد وعن اجلل�سات هو غري قانوين وغري د�ستوري،
خ�صو�ص�� ًا �أن النائ��ب يتقا�ضى راتب ًا �شهري�� ًا من خزينة
الدولة التي جُتبى �أموالها من ال�شعب.

¡ متى اللقاء؟

رغم كل احلديث الذي يجري عن لقاء رئي�س تكتل التغيري
والإ�ص�لاح العم��اد مي�شال ع��ون ورئي�س ح��زب «القوات
اللبناني��ة» �سمري جعج��ع ،وما ي�شاع عن �أج��واء �إيجابية
للتمهيد لهذا اللقاء� ،إال �أنه مل ي�صدر ما ي�ؤكد قرب اللقاء.

¡ عَ الوعد يا كمون

م��ن �ضم��ن الأ�سب��اب املوجب��ة للتمدي��د للمجل���س
النياب��ي ،كان و�ضع م�رشوع قان��ون انتخاب جديد،
وعليه بد�أت فور �صدور قرار التمديد ،اللجنة النيابية
الفرعي��ة عملها� ،إال �أنها �رسعان م��ا عادت وتوقفت،
يطبق عليها «ع الوعد
ومل تعد �إىل االجتماعات ..فهل ّ
يا كمون».
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بعد العجز عن إسقاط سورية..
ّ
السعودية وحلفاؤها يوسعون دائرة حروبهم
ي���رى دبلوما�سي عرب���ي �سابق �أن
مئات املليارات التي �رصفتها ال�سعودية
وقط���ر ودول اخلليج عل���ى «لوثة» ما
ي�سم���ى «الربيع العرب���ي»� ،إ�ضافة �إىل
امللي���ارات التي خ�رستها الدول العربية
التي طالتها م�آثر «دميقراطية» البدوي
ال�صح���راوي ،ل���و وُظِّ ف���ت يف عمليات
التنمي���ة االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة
والرتبوية ،لو�ضع���ت العامل العربي يف
م�صاف ال���دول الأكرث رقي��� ًا وتقدم ًا يف
العامل.
وي�ؤكد ه���ذا الدبلوما�سي الذي عمل
طوي�ل�اً يف رده���ات اجلامع���ة العربية،
�أن حت���وُّل �أمن���اء ه���ذه اجلامع���ة ،منذ
زم���ن ع�صمت عب���د املجيد ،ال���ذي كان
الأق���ل �سوءاً من اللذين ج���اءا بعده� ،إىل
متطلعني للرثوة والرفاهية والبذخ ،الذي
ال يتوافر �إال من خ�ل�ال بائعي الكاز يف
ال�صحراء العربي���ة� ،أخذت هذه اجلامعة
باالنحدار والتحوُّل �إىل �أداة تعيق العمل
القومي امل�ش�ت�رك ،ومن �أوقف �رسعة هذا
االنح���دار هو املوقف ال�صل���ب ل�سورية،
والذي كان يلق���ى ت�أييداً من دول عربية
مثل اجلزائ���ر وليبيا واليم���ن ،ومنظمة
التحري���ر الفل�سطيني���ة ،و�إىل حد ب�سيط
ج���داً تون����س ،وهي م���ا ا�ستحقت عليه
كل هذه امل�ؤام���رات التي �أخذت �أ�شكالها
املختلفة منذ العام  ،1981وكان م�ؤ�رشها
يف قم���ة فا����س الأوىل ،حينما طرح ويل
العهد ال�سع���ودي امللك الحق��� ًا فهد بن
عبد العزي���ز مبادرته ال�سلمية مع العدو
«الإ�رسائيلي» ،لكنها مل مترّ ،فكان بعدها
ب�أ�شهر االجتياح «الإ�رسائيلي» للبنان،
وخالله كانت ه���ذه اجلامعة �شاهد زور
حقيق���ي ،فلم ت�سجّ ل موقف��� ًا نوعي ًا �ضد
الع���دوان ال���ذي و�صل �إىل ح���د اجتياح
بريوت ،وارت���كاب املجازر الفظيعة على
نح���و ما جرى يف �صربا و�شاتيال ،لتتوَّج
بقمة ثانية يف «فا�س» يف �أواخر �أيلول،
�أُقرّت فيها مبادرة الأمري فهد بال�سالم مع

�سلطن���ة عمان ،التي حيّ���دت نف�سها عن
ه���ذه الهمجية البدوية ،فيما �سلكت قطر
طريق املزايدة عل���ى ال�سعودية بالوالء
لوا�شنطن وتل �أبيب ،فبدت حاملة الغاز
اخللجية قطب ًا يف مواجه���ة ال�سعودية،
وبد�أت تلعب دورها الت�آمري الكبري الذي
ُتوّج ب�أكذوبة «الربيع العربي».
يف املح�صل���ة العامة له���ذا ال�رسد
ال�رسيع للدبلوما�س���ي العربي ،مل تبقَ
عقب���ة ك�أداء �أم���ام «لوث���ة القي���ادة»
ال�سعودي���ة �إال �سوري���ة ،الت���ي ظل���ت
فل�سطني بو�صلتها ،و»�إ�رسائيل» عدوها

مأزق السعودية واألتراك
واألردن وتل أبيب يكبر مع
تسارع األحداث وعجزهم
عن المهام التي أوكلت
إليهم
دبابة �سورية ت�ستهدف �أوكار امل�سلحني يف قرية كورين بريف �إدلب

العدو ،مع حتفّظ �سوري وجزائري ،فكانت
الفتن���ة الداخلي���ة يف اجلزائ���ر؛ حينما
موّل���ت ال�سعودية احل���ركات الإرهابية
التكفريي���ة يف بلد املليون �شهيد ،والتي
راح �ضحيته���ا ع��ش�رات �آالف ال�شهداء..
وما تزال م�ؤام���رات بائعي الكاز العربي
م�ستمرة ،من حروب اخلليج التي موّلتها
�ضد �إي���ران ،وهدفها احلقيق���ي �أي�ض ًا هو
تدم�ي�ر العراق ،وهذا ما ح�صل ،والوثائق
�ست�ؤك���د حينم���ا يفرَج عنه���ا �أنه لي�س

(�أ.ف.ب).

الأمريك���ي وحده من دف���ع �صدام ح�سني
لغ���زو الكويت ،بل ال�سعودية التي كانت
رغم �رصاخها �ضد هذا الغزو هي �أول من
دفعته �إىل ه���ذا اجلنون ،لت�أديب الكويت
التي كانت دائم��� ًا حجرة عرثة يف وجه
الأطم���اع ال�سعودية يف بل���دان اخلليج،
وثم �إيج���اد املربرات لتحطي���م العراق،
وه���و ما ح�ص���ل فع�ل�اً  ،ف�أ�صبحت دول
اخلليج بذلك حت���ت ال�سطوة ال�سعودية؛
ال ترف����ض لها طلب ًا وال �أم���راً ،با�ستثناء

الأوحد ،فكان يجب �أن «تتلقى العقاب»
بتدمريها و�إ�سقاطها ،وثم تق�سيمها ،بعد
�أن قطع امل��ش�روع اجلهنمي �أ�شواط ًا يف
العراق وليبيا وم�رص.
ويرى ه���ذا الدبلوما�سي �أنه بعد �أن
�أُعطي الأت���راك والقطريون و«الإخوان»
وكل �أ�صن���اف «القاع���دة» ،وكل
املعار�ض���ات املتلون���ة واملتعددة ،كل
�أ�شكال الفر�ص ،وعجزوا عن املهمة ،نزل
«�أبناء الدرعية» ح�سب و�صفه (الدرعية

كانت العا�صم���ة الأوىل لآل �سعود قبل
الريا�ض) �إىل املي���دان مبا�رشة ،فو�سّ عوا
دائ���رة ا�ستهدافهم ،والت���ي طالت �أي�ض ًا
حلف���اء دم�شق ،من خالل زي���ادة �إنتاج
النف���ط نحو ملي���ون ون�ص���ف املليون
برميل يومياً ،فتدحرجت الأ�سعار هبوط ًا
من نحو  120دوالراً للربميل �إىل �أقل من
�ستني دوالراً ،للت�أثري على رو�سيا و�إيران،
خ�صو�ص ًا �أن مو�سكو و�ضعت ا�سرتاتيجية
اقت�صادية تقوم على �أ�سا�س �سعر برميل
النفط فوق  110دوالرات.
وحينما مل تُفل���ح هذه اخلطة التي
�صبّ���ت يف خدمة وا�شنط���ن �أو ًال و�أخرياً،
كرب امل�أزق ال�سع���ودي واخلليجي الذي
�أخذ يتخب���ط يف كل اجت���اه ،فاندفعت
يف حربها املجنونة نحو اليمن ،بحجة
الدفاع ع���ن �رشعية عبد رب���ه من�صور
هادي ،الذي ال ي�شكّل يف اليمن �أي قيمة،
وال وزن ل���ه ،فهو جم���رد �أداة ا�ستعمله
�سابق ًا علي عب���داهلل �صالح ،والآن بات
بيدق ًا على رقعة �شطرجن الأزمة اليمنية،
حتركه الأ�صابع ال�سعودية وفق �إرادتها.
م�أزق ال�سعودي���ة واخلليج والأتراك
والأردن وت���ل �أبي���ب على ح���د و�صف
الدبلوما�س���ي العربي يك�ب�ر با�ستمرار،
لأنهم عجزوا عن زحزحة الدولة الوطنية
ال�سورية ،فالرئي�س ب�شار الأ�سد �صار رمزاً
كبرياً ،لأنه ميتل���ك �إرادة وطنية وقومية
حازم���ة ،فب���ات ي�شكّل عل���ى امل�ستوى
ال�سوري زعامة �شعبية هائلة ،وب�صفته
رئي�س ًا للدولة �ص���ار رمزاً كبرياً ل�سيادة
وا�ستقالل �سورية.
ولأن فل�سط�ي�ن بقيت دائم��� ًا و�أبداً
بو�صل���ة الأ�سد القومي���ة ،وب�سبب موقع
�سوري���ة القوم���ي الفاع���ل وامل�ؤثر يف
جمرى ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»،
وبفعل �صمود دم�شق ،ب���ات الأ�سد رمزاً
كبرياً حلركة التحرر العربية والعاملية.

�أحمد زين الدين

ّ
قتل منصور يؤجج صراع األجنحة في «تيار المستقبل»
الري���ب �أن الأجه���زة الأمنية جنحت
يف احلف���اظ على اال�ستق���رار يف مدينة
طرابل����س ،من خ�ل�ال العملي���ة الأمنية
الوقائية التي �أوقفت فيها التكفريي خالد
حبل����ص ،وقتل���ت �أحد �أب���رز املطلوبني؛
�أ�سام���ة من�صور ،اللذي���ن كانا يف �صدد
التح�ضري لعم���ل �أمني بال���غ اخلطورة،
بح�سب املعطي���ات املوجودة يف حوزة
هذه الأجهزة ،وقد �شكّلت العملية يف ح ّد
ذاتها خطة �أمنية ثانية للمدينة وال�شمال،
ح�سب ما ي�ؤكد مرجع �أمني كبري.
من جهة ثانية� ،أ�سهمت هذه العملية
يف تظهري ��ص�راع الأجنح���ة يف «تيار
امل�ستقبل» ،خ�صو�ص ًا بني وزيري الداخلية
نهاد امل�شنوق والعدل �أ�رشف ريفي ،الذي

حرّ�ض «هيئ���ة العلماء امل�سلمني» على
�شجب العملي���ة ،و�إ�صدار بي���ان طالبوا
فيه بـ«حتقيق �شفاف وعادل ،يتبينّ من
خالله حقيقة ما جرى» ،وت�ضمّن البيان
�س����ؤا ًال عم���ا �إذا كانت الأجه���زة الأمنية
نفّ���ذت «عملي���ة اغتي���ال �أو ت�صفية� ،أم
عملية اعتقال انتهت به���ذه النتيجة»؟
وح�سب م�صدر وا�س���ع االطالع ،ف�إن نهج
امل�شنوق ،ال�سيما جلهة التم�سّ ك مبكافحة
الإرهاب ،يتعار����ض مع نهج ريفي ،الذي
اعترب يف مواق���ف �سابقة �أن املجموعات
امل�سلح���ة اخلارج���ة عل���ى القانون يف
منطقة «باب التبانة» و�سواها تدافع عن
الفيحاء ،من خ�ل�ال الهجمات امل�سلحة
التي ت�شنها هذه املجموعات على �أبناء

«جبل حم�سن» الطرابل�سيني.
كذلك ك�شف���ت املحاكمات الع�سكرية
الأخرية لـ«قادة املحاور» يف طرابل�س،
ال�سيما جل�سات حماكمة «قائدي حمور
�س���وق اخل�ض���ار و�سوق القم���ح»؛ �سعد
امل��ص�ري وزي���اد علوكي ،م���دى تورط
امل�س����ؤول الع�سك���ري يف «امل�ستقبل»؛
عمي���د حمود ،يف دع���م ومتويل االقتتال
املذهب���ي يف الفيح���اء ،والتحري����ض
عل���ى جرائ���م ت�صفيات بع����ض الوجوه
الطرابل�سي���ة امل�ؤي���دة خل���ط املقاومة،
كجرمية قتل ال�شيخ د .عبد الرزاق الأ�سمر
يف العام .2012
امل�ص���ادر تلف���ت �إىل �أن «التطرّف»
يُ�سهم يف تعزيز موقع ريفي يف مدينته،

ويخدم �أهدافه ،ال�سيم���ا التعبوية منها،
عل���ى اعتبار �أنه بن���ى قاعدته ال�شعبية
يف حم�أة ال�رصاعات املذهبية التي �أطلق
خالله���ا املواقف املتطرف���ة ،و�أ�سهم يف
دعم املجموعات امل�سلحة .ويف ال�سياق
تلفت �إىل �أن الوزير العدل �أيّد النفي الذي
�أ�صدره مفتي طرابل����س وال�شمال ال�شيخ
مال���ك ال�شع���ار رداً على ن��ش�ر املكتب
الإعالمي لوزير الداخلية خرباً عن ات�صال
هاتفي تلقّاه من ال�شع���ار ،مهنّئ ًا «�إياه
بالعملي���ة الأمنية التي قامت بها �شعبة
املعلومات ،ومقدّراً نتائج اخلطة الأمنية
يف طرابل����س وال�شمال» ،ومبدي ًا «دعمه
القوى الأمنية ال�رشعي���ة املتمثلة بقوى
الأمن الداخل���ي واجلي�ش اللبناين» ،لك ّن

الأم���ر مل يطل �أكرث م���ن � 24ساعة لينفي
ال�شعار يف بي���ان �أن يكون قد تناول يف
ات�صال م���ع امل�شنوق العملي���ة الأمنية
املذكورة�آنفاً ،وم�ؤكداً �أنه مل يتحدّث معه
ال من قريب وال م���ن بعيد عنها ،بح�سب
بيان املفتي.
يف �ض���وء ال��ص�راع امل�ستفحل بني
�أجنح���ة «التي���ار الأزرق» ،ماذا �ستكون
حقيقة موق���ف الرئي�س �سع���د احلريري
من م�س�ألة مكافح���ة التطرف والإرهاب،
ال�سيم���ا بع���د ت�أج���ج اخلالف���ات بني
ال�سعودي���ة و�إي���ران ،وانعكا�سه���ا على
الو�ضع ال�سيا�سي يف لبنان؟

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ �إجراءات �أمنية احرتازية

اعت�ب�رت �صحيف���ة «وا�شنطن بو�س���ت» �أن الغزو
ال�ب�ري ال�سعودي والدول املتحالف���ة مع الريا�ض
للأرا�ضي اليمنية� ،سي�شكّل �أوىل خطوات الالعودة
من «الوحل اليمني» .و�أ�ش���ارت ال�صحيفة �إىل �أن
القرار يف احلكم ال�سعودي اجلديد هو يف يد اجليل
اجلديد من العائلة احلاكم���ة ،و«�أبناء هذا اجليل
ال ميتلكون القدرة واخل�ب�رة العالية والطويلة يف
�إدارة �ش�ؤون البالد» .وك�شفت ال�صحيفة �أن الأوامر
�صدرت للأجهزة الأمني���ة باتخاذ �إجراءات وقائية
يف املناط���ق ال�سعودي���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف املنطقة
ال�رشقي���ة« ،خوف ًا من هجمات ق���د ت�أتي بنتائج
�سلبية» .ور�أت ال�صحيف���ة �أن املزيد من ال�ضغوط
والإجراءات الأمني���ة امل�شددة قد ي�ؤدي �إىل انفجار
يف اململكة ال�سعودية ،حمذرة من موا�صلة النظام
قب�ضته احلديدية يف مواجهة ردود الفعل ب�أ�شكالها
املختلف���ة ،لأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل زعزعة اال�ستقرار
يف ال�سعودية.

¡ تخ ّوف �أمريكي

قوات ع�سكرية تركية جتري مناورات مكثفة

ي���كاد يجزم �أك�ث�ر من مرج���ع دبلوما�سي
وتقاري���ر خ�ب�راء ع�سكريني ،عل���ى �أن الهجوم
ال�سع���ودي امل�ستمر على اليم���ن منذ  26ال�شهر
الفائ���ت مل يحق���ق �أهدافه املعلَن���ة حتى الآن،
مقاب���ل ا�ستم���رار الإجن���ازات الت���ي يحققه���ا
احلوثيون واجلي�ش اليمن���ي على الأر�ض ،و�سط
ازدياد وتالحق املعلومات ال�صحافية والأمنية
الت���ي ت�ش�ي�ر �إىل التن�سي���ق الع���ايل امل�ستوى
املواك���ب له���ذا الهج���وم ب�ي�ن اال�ستخبارات
ال�سعودية وقيادي���ي تنظي���م «القاع���دة» يف
اليم���ن ،و�آخرها ما نقلته م�ص���ادر دبلوما�سية
عن �صحيفة «فورين بولي�سي» الأمريكية ،التي
ك�شف���ت عن اجتماعات حثيث���ة يجريها �ضباط
�سعودي���ون بقيادة وليد املط�ي�ري و«العنود»
م���ع قياديني بارزي���ن يف التنظي���م ،يف �إحدى
املحافظات اليمني���ة اجلنوبية ،يف وقت تجُ مع
مراكز الق���رار الدويل عل���ى «�سخونة ق�صوى»
�ستطبع ال�شهري���ن املقبلني؛ التفاف ًا على توقيع
االتفاق النهائي املرتقب بني �إيران والغرب يف
�شهر حزي���ران القادم ،وحيث �ستكون ال�سعودية
يف �سباق مع الوقت لت�سجيل خروقات ميدانية
هام���ة على �أر����ض اجلبهات الت���ي تديرها يف
املنطقة ،ت�سمح له���ا بخلط الأوراق مل�صلحتها،
تعوي�ض ًا ع���ن نك�ستها املتوقَّعة يف اليمن ،على
وقع تواتر تقارير �أمني���ة ت�شري �إىل اتفاق تركي
 �سع���ودي تتو�سطه قطر ،يق�ضي ب�إر�سال قواتتركية ب�شكل مباغت �إىل الأرا�ضي ال�سورية ،حتت
ذريعة �أمنية و�صفته���ا بـ«اال�ستثنائية» ،على
�أن ت�ؤازرها مقاتالت �سعودية ب�رضبات جوية.
ووف���ق م�ص���ادر �أمني���ة رو�سي���ة تقاطعت
م���ع ت�رسيبات �صحافي���ة �إيرانية ،ف����إن �أجهزة
مت
اال�ستخبارات ال�سورية علمت �أن  8000م�سلح ّ
تدريبهم يف منطقة حفر الباطن ال�سعودية على
�أيدي �ضباط باك�ستانيني� ،أدخلتهم اال�ستخبارات
ال�سعودي���ة �إىل الأردن ،ومن���ه مت �إر�ساله���م �إىل
�سورية ،يف وقت نقل���ت �صحيفة «كومري�سانت
الرو�سية» عن تقري���ر �أمني و�صفته بـ«الهام»،
معلومات تفي���د �أن القيادة ال�سورية �أجنزت مع
حلفائها خطة ال���رد القادم ،والتي لن تخلو من

«مفاج�آت �صادمة» يف الفرتة القريبة املقبلة،
كا�شفة �أن خيوط ًا هامة من �سيناريو معا ٍد ر�أ�س
حربته ال�سعودية وتركيا ،بات يف حوزة القيادة
الع�سكرية ال�سورية .كما لفت التقرير �إىل اجتماع
«ا�ستثنائي» جمع م�ؤخراً الرئي�س الأ�سد وكبار
امل�س�ؤولني والقادة الأمنيني البارزين من حلفائه
الإقليميني� ،أف�ضى �إىل و�ض���ع «�أخطر» الأوراق
الأمني���ة عل���ى الطاولة ،والتي كان���ت بانتظار
«تهوّر» معا ٍد خطري يتجاوز كل اخلطوط احلمر
املر�سومة منذ بدء احلرب على �سورية.
وربط ًا بالأمر� ،أدرج خ�ب�راء ع�سكريون قرار
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني رفع حظر ت�سليم
�صواريخ «�أ�س »300 -الرو�سية �إىل �إيران يف هذا
التوقيت بالذات ،يف خانة دعم حمور املقاومة،

 8000مسلح درّ بهم ضباط
باكستانيون في السعودية
ليتم إرسالهم إلى سورية..
ّ
عبر تركيا

يف وق���ت و�صل التحدّي ال�سعودي وحلفائه �ضد
هذا املحور �إىل ذروته ،خ�صو�ص ًا �أنه �أُرفق �أي�ض ًا
ب�شحن���ات ت�سليحية رو�سية �ضخمة بد�أت ت�صل
�إىل �سورية ،ح�سب ما �أمل���ح اناتويل �إي�سايكني؛
مدي���ر عام �رشك���ة ت�صدير الأ�سلح���ة الرو�سية،
والتي و�ضعها يف �إطار «تزويد اجلي�ش ال�سوري
يف هذا التوقيت حتديداً ،ب�أ�سلحة نوعية تتالءم
م���ع حماية حدود �سوري���ة» .وبالتزامن ،ك�شف
العميل ال�سابق يف مكتب التحقيقات الفيدرايل؛

(�أ.ف.ب).

جوناث���ان غيلي���م� ،أن الهج���وم «اال�ستفزازي
غري امل�سبوق الذي تق���وده ال�سعودية يف وجه
حمور دم�ش���ق  -طهران  -حزب اهلل من البوابة
اليمني���ة لن يفلت م���ن ر ّد متقن جهّ���زه �أركان
ه���ذا املحور بعناية» ،يف وق���ت ت�شري كربيات
ال�صح���ف الغربية �إىل �رضبات «�صادمة» باتت
بانتظ���ار اململكة ،لي�س عل���ى اجلبهة اليمنية
وح�سب� ،إمنا على ط���ول اجلبهات ال�ساخنة يف
املنطقة ،وحمورها �سورية ،لت�صل خال�صة تقرير
لـ«باتريك كوكبرين» يف �صحيفة «اندبندنت»
الربيطانية� ،إىل ق���ول �إن الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد �سيكون جنم �إطالق مفاج�أة مدوّية «باتت
قاب قو�سني �أو �أدنى» ،ال تقل �إيالم ًا لل�سعودية
وحلفائها من «هاج�س» الرد احلوثي وتوقيته
وكيفيته� ،سبقه كالم «من العيار الثقيل» على
ل�سان ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ريت�شارد
بالك ،قال في���ه �إن «�سورية بقي���ادة الأ�سد يف
طريقه���ا لك�سب احل���رب» ،م�ؤك���داً �أن الرئي�س
ال�سوري وحلف���اءه لن ي�سمحوا بتق�سيم �سورية،
مهما عظُ مت الت�ضحيات.
وعلى وقع تواتر تقارير غربية ت�شري �إىل �أن
ال�سعودية باتت بانتظار «�رضبات كارثية وحال
فو�ضى عنيفة» ك�أه ّم ارتدادت لهجومها املتهور
على اليمن ،وف���ق �إ�شارة �صحيفة «الغارديان»
الربيطانية ،حريّ التوقف �أمام معلومات �سرُ ِّبت
عن �أحد الدبلوما�سيني يف �سلطنة عُ مان ،ك�شف
فيه���ا عن عملي���ات جتنيد غ�ي�ر م�سبوقة على
ال�ساحة اللبنانية ،ملئ���ات ال�شباب اللبنانيني
والنازح�ي�ن ال�سوريني على وجه التحديد ،يقوم
بها �ضباط ا�ستخباريون �سعوديون ،حتت عنوان
م�ؤ�س�س���ات خريي���ة وتربوي���ة ،لالن�ضواء حتت
ل���واء التنظيمات التكفريي���ة يف اليمن بحربها
�ضد احلوثيني ،مقابل �إغ���راءات مالية ،من دون
�إغفاله الإ�شارة �إىل «حماوة» مواجهات القادم
من الأيام ،وعلى جمي���ع اجلبهات يف املنطقة،
حيث �ستكون ملحور دم�ش���ق  -طهران  -حزب
اهلل مفاج�آته ،ح�سب تعبريه.

ماجدة احلاج

ق��ال دبلوما�سي �أمريك��ي �إن حل��ف ال�سعودية �ضد
اليم��ن �آخذ يف الت���آكل ،دون �أن يحق��ق �شيئ ًا ُيذكر
من بن��ك الأهداف املح��ددة لـ«��ضرب امليلي�شيات
حت��ول احلرب
احلوثي��ة يف اليم��ن» ،متخوف�� ًا م��ن ّ
�إىل داخ��ل الأرا�ض��ي ال�سعودي��ة ،و«له��ذا ارتداداته
ونتائجه الكبرية احل�سا�سة ،فهزمية �آل �سعود تعني
انكفاءه��م ،وه��و ما ع� رّّب� عن��ه الرئي���س الأمريكي
باراك �أوباما يف جل�ساته ال�ضيقة؛ ب�أن وا�شنطن مل
تك��ن راغبة منذ البداية يف �أن تقود حروب اململكة.
ومل ي�ستبعد الدبلوما�سي الأمريكي انهيارات �أمنية
وحالة ع��دم ا�ستقرار يف ال�سعودي��ة ودول خليجية
�أخ��رى ،ال�سيم��ا يف ظ��ل م�ساهمة تركي��ا وقطر يف
دفع النظام ال�سعودي �إىل امل�ستنقع اليمني.

¡ معاناة يف «الريموك»

تخو�ض الف�صائل الفل�سطينية ،مدعومة من اجلي�ش
ال�س���وري وقوات الدف���اع الوطني ،مع���ارك ت�أخذ
منحى حرب الع�صابات يف خميم الريموك جنوب
العا�صمة ال�سورية دم�شق ،ال�ستعادة املناطق التي
احتلتها «داع�ش» ،يف ظل املعاناة واملرارة التي
يعي�شها �سكان املخيم .و�أفاد مرا�سل «الثبات» �أن
هناك تقدم ًا يف عمق �شارع فل�سطني ،بعد ال�سيطرة
عل���ى حارة الرجولة و�صالة ال�سعادة ،والتي متت ّد
من �شارع فل�سطني �إىل �ش���ارع الريموك الرئي�سي،
وعل���ى �شارع ف����ؤاد حجازي امت���داداً نحو جامع
�صالح الدين ،علم��� ًا �أن اجلماعات امل�سلحة قامت
بتدم�ي�ر مدار�س الأن���روا والأبني���ة ال�سكنية �أثناء
ان�سحابها.

¡ �أوامر بتكثيف املظاهرات
�شه��دت العا�صم��ة القطري��ة االثن�ين املا�ض��ي
اجتماع ًا �أمني ًا ا�ستم��ر ليومني ،مب�شاركة قيادات
تركية وقطري��ة و«�إخوانية» ،بح��ث طرق ت�صعيد
التح��ركات الع�سكري��ة يف ال�ساح��ة امل�رصي��ة،
وحماولة نقل العملي��ات التي ت�شهدها �سيناء �إىل
املحافظ��ات امل�رصية ،وب�ش��كل �أو�سع .وقد ك�شف
م�صدر �أمني قطري �أن رئي�س جهاز اال�ستخبارات
ال�شي��خ �أحم��د بن نا��صر ب��ن جا�سم �آل ث��اين بدا
را�ض
غا�ضب ًا يف اللقاء ،قائ ًال �إن الأمري متيم غري ٍ
عن �سري الأح��داث يف م�رص ،وهو يخ�شى من دور
م��صر الذي ب��د�أت القي��ادة اجلدي��دة با�ستعادته،
م��ا يعني �ضياع الأموال واجله��ود التي ُبذلت يف
حماربة الدور امل�رصي منذ �سنوات .وحث �آل ثاين
«الإخ��وان» احلا�رضين على تكثي��ف املظاهرات
يف املحافظ��ات امل�رصية ،وجتنيد �أعداد �إ�ضافية
م��ن م��صر ودول �أخ��رى لاللتح��اق ب�صف��وف
املقاتل�ين يف �سيناء وليبيا ،وغرف العمليات يف
ال�سودان وتركيا.

6

عربي  -دولي

مخيم اليرموك
يستنسخ نهر البارد
م��ا �أ�ش��به الي��وم بالأم���س ..يف ع��ام
 ،2007ونتيجة ا�ستباحة خميم نهر البارد
من قبَل تنظيم ما ي�س��مى «فتح الإ�س�لام»
على مر�أى من جميع الف�صائل الفل�سطينية
التي ف�شلت يف �إنقاذ املخيمُ ،دمِّر بالكامل.
يومه��ا ،عان��ت الف�صائ��ل مبجموعها
من عقدة عدم القدرة على اتخاذ القرار يف
مواجه��ة «فتح الإ�س�لام» ،بل غلب البع�ض
الإيديولوجي��ا على مواقفه ،وفيما ان�شغلت
الف�صائ��ل يف خالفاتها وكي��ل االتهامات
بع�ضه��ا �إىل بع���ض ،كان املخي��م يُطح��ن
ب�سبب ما �أقدمت علي��ه «فتح الإ�سالم» من
اعتداء على اجلي�ش اللبناين.
يب��دو �أنن��ا مل نتعل��م م��ن جتاربن��ا
الباهظ��ة الثم��ن ،فنك��رّر ا�ستن�س��اخ م�شهد
خميم الب��ارد يف خميم الريم��وك ،وجميع
الف�صائ��ل تذك��ر كي��ف �أن البع���ض مم��ن
يرف�ض اليوم عملية ع�سكرية فل�سطينية يف
خميم الريموك ،بعد �أن ا�ستباحت «داع�ش»
املخيم و�أهل��ه ..تذكر �أنه��ا كانت من �أكرث
املتحم�سني لعملية ع�سكرية فل�سطينية يف
نهر الب��ارد ،ونح��ن من �ضمنه��ا ،وعندما
ووجه��ت برف���ض الآخري��ن لذل��ك ،اتُّهمت
بالتواط�ؤ وتدمري املخيم وت�رشيد �أهله..
م��ا ال��ذي تغ�ير الي��وم لك��ي يرف�ضوا
عملي��ة ع�سكري��ة يف الريم��وك ،رغم اتفاق
الف�صائل يف اجتماعهم الذي عقدوه م�ساء
الأربعاء  8ني�سان ،وبح�ضور موفد املنظمة
والرئا�س��ة الفل�سطيني��ة الدكت��ور �أحم��د
جمدالين ،وه��و املُطالَ��ب الي��وم بتو�ضيح
موقفه من بيان املنظمة وت�رصيحات عبد
ربه ،خ�صو�ص ًا بعد الإح��راج الذي تعرّ�ض
له ،لي���س �أمام الف�صائل وح�س��ب ،بل �أمام
القيادة ال�سورية؟ من امل�ؤكد �أن املتغري هو
ر�ضوخ املنظمة ورئا�سة ال�سلطة لل�ضغوط
الت��ي �أنتج��ت ه��ذه املواق��ف املتناق�ض��ة
واملرتبكة.
نعم ،العملية الع�سكرية لن تكون �سهلة،
وال نحبذه��ا ،لكن هل هن��اك من �سبيل يف
ظل م�ستجد «داع���ش» ،وبعد  14اتفاقية مت
نق�ضها من قبَل امل�سلحني ،والتي لو ُنفِّذت
كانت �ست�ش��كل ال�ضمانة يف حتييد املخيم
و�إخالئه من ال�سالح وامل�سلحني.

رامز م�صطفى
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هل تطلب السعودية وقف النار قبل أيار؟
مع تبلور �ص���ورة ال�رصاع الإقليمي
 الدويل الدائر ،ك�ش���ف ال�س���اعون �إىلتدمري املنطقة عن وجوههم احلقيقية،
مبعطيات غري م�سبوقة من حيث فقدان
امل�ش���اعر الإن�س���انية� ،إىل ح���د جتاوز
الوح�شية املتعارف عليها يف احلروب.
العدوان احلا�صل على اليمن ،و�سط
م�سل�س���ل ترّهات غري م�سبوقة ،وتواط�ؤ
دويل �سمته ال�صمم والعيون امل�ستعماة
عن �س���ابق ت�ص���ميم ،ال يعك�س �س���وى
وقائع ي�س���تحيل �إخفا�ؤه���ا �أو التغافل
عنه���ا ،وميكن ا�س���تخراج اخلال�ص���ات
الآتية:
ال��ص�راع املحموم يف املنطقة بات
متجلي��� ًا يف �أك�ث�ر من �ش����أن ،ما جعل
امل�ص���الح تتقاطع بال �أقنعة ،ال�س���يما
ب�ي�ن ال�س���عودية والوالي���ات املتحدة
و«�إ�رسائي���ل» ،وتنظي���م «القاع���دة»
ك�أداة ور�أ����س حربة ل���ردح من الزمن.
وعلي���ه ،ف�إن اله���دف امل���راد حتقيقه
هو ت�ص���فية كل �ش���ي حر ق���ادر على
«فرمل���ة» امل�رشوع التدمريي للمنطقة
بتاريخها وحا�رضها ،م���ن �أجل �إر�ساء
�أ�س�س جدي���دة ،الأمر ال���ذي �أف�شاه عن
قل���ة دراية يف الأم���ور ال�سيا�سية وزير
خارجي���ة البحرين؛ عندم���ا �أعلن مع
بداية العدوان �أن «التحالف �سيمتد �إىل
مناط���ق �أخرى» ،مع اعتب���ار �أن اليمن
ه���و �أ�ضعف حلقة عل���ى �أ�سا�س وجود
«القاعدة» وق���وات �أمريكي���ة خا�صة
عل���ى �أر�ضه ،ف�ض ًال ع���ن �أن حدوده مع
ال�سعودية تتجاوز  1200كلم.
اله���دف املرك���زي يكم���ن يف منع
ال�شعب اليمني من اتخاذ قراره بنف�سه،
بعدما بان للقا�صي والداين �أن مملكة �آل
�سعود ت�ضع يدها على الرثوات اليمنية
مقابل ر�ش���ى للم�س�ؤولني ،وتعمل على
م�صادرة ث���روة نفطية داخ���ل احلدود
مغت�صبة
َ
اليمني���ة املتاخمة لأرا����ض
منذ ثالثينيات الق���رن املا�ضي ،ولذلك
كان يتم ن�سف �أي اتف���اق يتو�صّ ل �إليه
اليمنيون ،ت���ارة عرب �آل الأحمر وبع�ض
القيادات الع�سكري���ة منهم ،وطوراً عرب
تنظيم «القاعدة».
الف�شل الذري���ع يف �إركاع اليمنيني،

جنود �سعوديون يتمركزون عند احلدود ال�سعودية اليمنية

من خالل حوار ابتغته ال�سعودية جمرد
حوار تبع���ي �إذاليل رف�ضت���ه الغالبية
العظمى من اليمنيني ،عجّ ل يف العدوان،
�سيما �أن املح���ور املت�صدي لـ«احلرب
الناعمة» كاد يقرتب من قلب املوازين
بغالبيته���ا مل�صلحت���ه ،خ�صو�ص��� ًا �أن
تنظي���م «القاع���دة» ب���د�أ ي�ضعف يف
اليم���ن� ،إىل احلد الذي دف���ع ال�سعودية
لال�ستعانة بحزب «الإ�صالح» (�إخوان
م�سلم���ون) مل����ؤازرة «القاع���دة» بعد
االنهي���ار يف ال�شم���ال ،وب���د�أ االنهيار
يف اجلنوب ،بع���د �أن كانت ال�سعودية
منت النف����س ب�إخ�ضاع ال�شعب اليمني
وو�ضعه حتت الو�صاي���ة ال�سعودية -
الأمريكية  -ال�صهيونية.
احلق���د ال�سعودي امل�ض���اف �إىل ما
�سبق ،جوه���ره مو�ضوع���ي يف �سياق
ال�رصاع ،لأن كل الر�شى املقدمة مل تقنع

(�أ.ف.ب).

«�أن�صار اهلل» كجزء مكوّن و�أ�سا�سي يف
املجتع اليمني بالتخل���ي عن ال�شعار
املرفوع ،وال���ذي يحاكي �ضمري ال�شعب
كل���ه ،وهو« :املوت لأمري���كا  -املوت
لإ�رسائيل  -اللعنة على اليهود».
ف�ش���ل «القاع���دة» ومعها «حزب
الإ�ص�ل�اح» وبقاي���ا م�ؤي���دي الرئي�س
امل�ستقي���ل والف���ار �إىل ال�سعودية عبد
ربه من�صور ه���ادي ،ا�ستعجل التحالف
ال�رشير لإنقاذ «القاعدة» املتهاوية.
�إال �أن النتائ���ج امليدانية املفجعة
للمغامري���ن زادت من�سوب االنتقام من
اجلو ال���ذي ي�شغّل م�صانع �إنتاج القتل
ْي�ن م���ن ال�صواريخ
والدم���ار الأمريكي� نْ
وم�شتقاتها التدمريي���ة ،والتي مل تنل
من عزمي���ة و�شكيمة ال�شع���ب اليمني
ال�صبور حتى اللحظ���ة املوعودة� ،إمنا
نالت من امل�ؤ�س�سات وفبارك امل�أكوالت

واملدار�س والبنى الوطنية الأخرى.
عل���ى امل�ست���وى ال�سيا�س���ي ،ف�إن
الفجيع���ة بات���ت �أكرب ج���راء ال�صمود
الأ�سط���وري لليمنيني بحكمتهم ،بحيث
ج���اءت اللطمة مدوّية م���ن الباك�ستان
برف����ض �إر�سال قوات بري���ة تقاتل بد ًال
عن �أحقاد الطغم احلاكمة يف م�شيخات
هرمة.
ال�سعودية حت���اول حالي ًا �أن تراود
تركيا ع���ن �سوري���ة بانه���ا م�ستعدة
للتع���اون يف احل���رب اجلوي���ة عل���ى
�سورية� ،أو ت�شكيل غطاء للقوات الرتكية
�إذا �أرادت غزو الأرا�ضي ال�سورية ،مقابل
تقدمي تركيا غطاء للعدوان على اليمن،
و�إر�سال قوات  -ولو على �شكل مرتزقة
 بعد ف�ش���ل دعوة مفتي���ي �آل �سعودباجلهاد واالن�ضمام للقتال �ضد اليمن،
والتهكم على دعوة كبري �آل �سعود ب�أن
حربه هي حرب الدفاع عن الدين.
ال �ش���ك �أن بنك الأه���داف للعدوان
اجل���وي انتهى منذ زمن ،ولي�س الق�صف
امل�ستمر �إال ملزيد من ا�ستهالك الذخائر
التي «زجنرت» يف املخازن واملطلوب
التخل����ص منه���ا ،لإل���زام ال�سعوديني
ب��ش�راء املزيد ،ولذلك ف�إنه مل يعد �أمام
م�صممي الع���دوان وامل�شاركني فيه �إال
طريق من اثنني� :إما الدخول يف عدوان
ب���ري يهاب���ون نتائجه ،و�إم���ا الذهاب
�إىل املفاو�ض���ات ،ويف كال احلالت�ي�ن
�سيخ�رسون ،مع �أن االجتاه ،ورغم نربة
احلرب العالية ،هو للمفاو�ضات ،ولذلك
ت��س�رع ال�سعودي���ة يف �إل���زام دميتها
من�صور ه���ادي ب�إج���راء تعيينات من
ملج�أه يف الريا�ض.
لقد �أثب���ت اليمنيون؛ جي�ش ًا وجلان ًا
ثوري���ة و�شعباً� ،أنهم جاهزون للمعركة
الفا�صلة التي تق�ض م�ضاجع �أعدائهم،
ولذل���ك ف����إن التبج���ح اال�ستعرا�ضي
املو�سوم بقت���ل املدنيني وتدمري البنى
التحتية اقرتب م���ن مراحله النهائية،
وهناك م���ن يتوقع �أن �رصاخ��� ًا �سيبد�أ
قريباً ،يجعل من القائمني على العدوان
يطلبون وقف الن���ار ،ورمبا قبل حلول
�شهر �أيار.

يون�س عودة

أهالي البارد يواصون اعتصامهم ضد األونروا :تحقيق المطالب أو التصعيد
م�ض���ى �أكرث من ثالث���ة �أ�شهر على ق���رار الأونروا �إلغاء خط���ة الطوارئ
اال�ست�شفائي���ة ،ما �ضاعف م���ن معاناة ال�شع���ب الفل�سطيني يف خميم نهر
الب���ارد ،الذي يرزح حتت وط����أة الت�أخري املتوا�صل لإع���ادة الإعمار ،بحجة
ع���دم توفّر الأموال الكافية لإعمار ن�ص���ف م�ساحة اجلزء القدمي من املخيم،
بع���د �أن �شارف العام الثامن على نهايت���ه دون �إيجاد احللول واملعاجلات.
ويتوجه املعنيون ،خ�صو�ص ًا خلية الأزم���ة احلالية� ،إىل ت�صعيد حتركاتهم،
لت�شمل طرابل�س وبريوت باعت�صامات مفتوحة على غرار اخليمة احلالية يف
املخيم ،كذلك التوجُّ ه �إىل �سفارات الدول املانحة.
خالل ثمانية �سنوات كانت هناك حماوالت لر�أب ال�صدوع التي جنمت عن
التدمري االجتماعي واالقت�صادي .تنوّعت امل�ساعدات العربية والدولية ،لكنها
ج���اءت عموم ًا قا�رصة ع���ن املطلوب ،اجتماعات وخ�ب�راء التقوا ،لبنانيون
وفل�سطيني���ون و�أجانب ،اجلميع يق���رّ باملبد�أ� ،سواء احلكوم���ة اللبنانية �أو
املجتمع العربي والدويل ،الذي���ن تداعوا مل�ؤمترات كان �أهمها يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا ،و�أقروا مبالغ حمدودة تكفي نظرياً ،لكن مل ت�صل جميعها

عملياً ،ومبا تواف���ر جرى التعاقد مع �رشكات للبناء وامل�سح ومتهيد الأر�ض
و�إقامة البنية التحتية.
منذ بداية  ،2012ان�شغل لبنان مبوجات تهجري وا�سعة من �سورية ،و�صلت
�إىل حد الكارثة االقت�صادية واالجتماعية لهم ،وذات �آثار خطرية على �أو�ضاع
لبنان ،وانهمك اجلميع يف حم���اوالت ترتيب �أمور الالجئني اجلدد ،و�صارت
م�ص���ادر التموي���ل تركّز على �أولوية ذلك ،ومن �ضمنه���ا جاءت على ح�ساب
نازحي البارد عملياً.
منظم���ة التحرير الفل�سطينية وف�صائ���ل املقاومة مازالت عاجزة عن م ّد
يد امل�ساع���دة املنا�سبة بال�ضغط على الأونروا كحد �أدنى التي حتمل �شعار
�أولوية الطوارىء الحتياجات الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني القادمني من �سورية،
وحتوّل���ت احللول �إىل متنيات بالن�سبة للأهايل يف ما يخ�ص املخيم و�إعادة
�إعماره ،مبا يدفع الكثري من ال�شباب للتفكري باحللول الفردية ،وعدم الوقوف
باالنتظ���ار حتى تنفرج الأمور ،و�أول هذه احللول الذاتية ذات الآثار اخلطرية
على جمتمع وحقوق الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني هو الهجرة �إىل اخلارج ،لي�س

فق���ط لبحث م�ؤقت عن حل ينقذ �آنياً ،بل مغادرة لواقع بات جحيم ًا بالبقاء
خارجاً ،وتخلع �أ�ضالع العائالت ،ومزيد من ال�شتات والتبعرث للفل�سطينيني،
يف ظ���ل �ضعف دور جلنة احلوار اللبن���اين  -الفل�سطيني ،ويف حني تتن�صّ ل
الهيئات الأخرى من م�س�ؤولياتها لتلقّيها على جلنة احلوار �أو الف�صائل.
ال�ص���ورة اليوم تبدو معق���دة كالآتي :جماهري حتت���ج وتطالب وت�صعّد،
الأون���روا متاطل ،وعمل بطيء يف الإعمار ،بحجة �ضعف التمويل ،فاملمولون
يتهربون ،والف�صائل تبحث عن حلول دون جدوى ،وكل ذلك يدعو ال�ستنها�ض
ع���ام لتحقيق الإجن���از احلقيقي املطل���وب ،وتفعيل دور منظم���ة التحرير
وجلنتها التنفيذية لل�ضغط على املانح�ي�ن ،وو�ضع ح ّد للف�ساد وال�سم�رسة
واملح�سوبي���ة ،ووقف موارد الهدر ،ويف مقدمته���ا رواتب املوظفني الأجانب
الهائلة واخليالية ،والتعاطي مع ق�ضية البارد على �أ�سا�س �إن�ساين  -وطني،
واالنته���اء من �أ�سل���وب املماطلة الذي اعتُمد م���ع الفل�سطينيني منذ النكبة
ولغاية اليوم.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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وحده السعودي شهيد؟

مصر ..بين وحدة األمة وفيتنام اليمن
فاج��� أ� الع���دوان ال�سع���ودي -
الأمريكي على اليمن الدول العربية
احلليفة لل�سعودية ،لأنها مل ت�ست�رش
�أحداً منه���ا ،وهي بذل���ك تكون قد
جتاوزت حتفظات البع�ض على هذا
العدوان ،لأنه ق���د يحرجها ب�سبب
ظروفه اخلا�ص���ة ،ومنها م�رص التي
كان���ت ترغب يف �أن يت��� ّم الت�شاور
معها.
دخل���ت م��ص�ر يف «عا�صف���ة
احل���زم» ،وطل���ب ال�سي�س���ي �أثناء
اجتم���اع قم���ة الق���ادة العرب يف
�رشم ال�شيخ ب�إن�شاء «قوة ع�سكرية
م�شرتك���ة» للت�ص���دي للأخط���ار
الأمني���ة التي تواجههم ،وقد وافقت
ال�سعودية م���ن حيث املبد�أ ،ووافق
الآخرون ،فتكون م�رص قد ا�ستفادت
من م�شاركته���ا يف مواجهة اليمن،
للح�صول على م�رشوعها يف «القوة
العربي���ة امل�شرتك���ة» ،لك���ن هل
�أ�صبح ال�شعب اليمني ي�شكّل خطراً
على ه����ؤالء القادة؟ وه���ل �أ�صبح
طلبه للإ�ص�ل�اح وحماربته للف�ساد
جرمية �ضد الإن�سانية تتطلب �سفك
دماء اليمني�ي�ن وتهجريهم وتدمري
بيوتهم؟ �أال ي�ستح���ي ه�ؤالء القادة
من جرميتهم النكراء يف اليمن؟ �أين
«حزمه���م» يف قت���ال «�إ�رسائيل»
التي �أذلّته���م وامل�سليم���ن ب�سبب
خنوعه���م وجبنهم ،ب���ل وت�آمرهم
على الق�ضية الفل�سطينية؟
�أين هو دور م�رص العروبة التي
ا�ستفاقت م���ن �سباته���ا بعد ثورة
يناير � 2011ض���د نظام مبارك؟ �أين
هي العروبة التي جتمع وال تفرّق؟
�أين ه���ي �أولوي���ات ال�سي�سي جتاه
الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ،وم�شاكله
االقت�صادية ،وحماربته للإرهاب؟
نقدّر موقف الرئي�س ال�سي�سي من
الأزمة ال�سورية ،لأنه رف�ض التدخل
الع�سكري فيها و�أيّد احلل ال�سيا�سي،
وكن���ا نتوق���ع �أن يتّخ���ذ املوقف
نف�س���ه يف اليمن ،لكن ما الذي دفع
بال�سي�س���ي �إىل امل�شارك���ة يف هذا
الع���دوان؟ وهل �صحي���ح �أن الأمن
القومي يف خط���ر لأن باب املندب
�أ�صبح حتت �سلط���ة احلوثيني؟ �أال

ما هو املوقف امل�صري �إذا تقرر الدخول يف حرب برية مع اليمن؟

المراقبون ما زالوا
ينتظرون أن تلعب
مصر دورها الريادي
والتاريخي في تقريب
وجهات النظر العربية
واإلسالمية

يعلم �أن ال���دول �صاحبة النفوذ يف
ه���ذه املنطق���ة االقت�صادية ،ومنها
�إي���ران� ،أبقت باب املندب بعيداً عن
�أية جتاذبات؟ �أمل يطمئن احلوثيون
ال�سي�سي ب�أنهم لن يعطّلوا املالحة
البحرية فيه؟
ثم م���اذا عن املوق���ف الر�سمي
الباك�ستاين ال���ذي رف�ض امل�شاركة
يف ه���ذه احلرب؟ وماذا عن املوقف

الرتك���ي الذي ربط �إع���ادة العالقة
مع م��ص�ر ب�إطالق ��س�راح مر�سي
من ال�سجن ،وكذلك قادة «الإخوان
امل�سلم�ي�ن»؟ �ألي����س االعتم���اد
الأ�سا�س لل�سعودية يف هذه احلرب
عل���ى باك�ست���ان وتركي���ا وم�رص؟
�ألي�س���ت دول اخللي���ج عاجزة عن
اال�ستمرار يف هذا العدوان من دون
هذه ال���دول الثالث ،والدعم الغربي
له هو لوج�ستي فقط؟
ال نع���رف مت���ى �ستتوقف هذه
احل���رب ،لأن ال��ش�روط ال�سعودية
لوقفه���ا تعجيزية ،ول���ن يقبل بها
«�أن�ص���ار اهلل» وغالبي���ة ال�شعب
اليمني.
م���ا الذي �ستفعله م��ص�ر �إذا ما
ات�سعت دائرة احلرب لت�شمل الدخول
الربي �إىل اليمن؟ هل �ست�شارك فيها
فتق���ع يف اخلط�أ الذي وقع فيه عبد
النا�رص يف حربه عل���ى اليمن من
الع���ام � 1962إىل العام  ،1967وكان
�أحد ا�سباب هزميته �ضد «�إ�رسائيل»
يف العام 1967؟ وهل يقبل ال�شعب
امل�رصي ب����أن يقاتل جي�شه ال�شعب
اليمني ،ليكون �أمام فيتنام م�رصية
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جدي���دة؟ �أال تكفي م��ص�ر امل�شاكل
الأمني���ة �ضد �ض���د التكفرييني يف
الداخل ،وعلى احل���دود مع ليبيا؟
�أال يعل���م ال�سي�س���ي �أن الطائ���رات
الأمريكية تر�س���ل ال�سالح من اجلو
�إىل املجموع���ات التكفريي���ة على
احلدود امل�رصية  -الليبية؟
�أي���ن هو ال���دور امل��ص�ري يف
توحيد العرب وامل�سلمني ملواجهة
الع���دو ال�صهيوين؟ و�أي���ن هو دوره
يف التخفيف من االحتقان املذهبي
ال���ذي �أ�سّ �س���ت ل���ه ال�سعودية من
خالل مناهجها التكفريية ورعايتها
الكامل���ة للمجموع���ات التكفريية،
وم�ساهمة �أمريكا الكبرية فيها؟
مل تف���ت الفر�صة بعد ،فب�إمكان
الرئي����س ال�سي�س���ي �أن يعيد النظر
يف م�شاركت���ه بهذه احل���رب ،و�أن
يلع���ب دوراً هام��� ًا يف �إبعاد �شبح
احلروب والفنت عن املنطقة ،فيكون
يف ذلك �صادق��� ًا مع نف�سه و�شعبه،
ومع الأمة العربية والإ�سالمية التي
تامّلت به خرياً.

هاين قا�سم

املتابع للكثري من و�سائل الإعالم العربية عموماً،
واخلليجية عموماً ،وحتدي��داً ال�سعودية منها ،يجد �أن
�ضحاي��ا الع��دوان ال�صهي��وين على فل�سط�ين ولبنان
و�سوري��ة وم�رص هم قتلى ،فف��ي اخلرب العاجل تكتب:
«�أطل��ق اجلنود الإ�رسائيليون الن��ار على فل�سطيني ما
�أدى �إىل مقتل��ه» ،و«�أغارت الطائرات على قطاع غزة
رداً عل��ى �إطالق �صواريخ جتاه امل�ستوطنات» ..فالرد
هو طبيعي على «االعتداءات» الفل�سطينية.
ويف م��صر« :قام��ت الق��وات الأمني��ه امل�رصي��ة
بحملة تفتي���ش يف �سيناء ،وا�شتبكت مع م�سلحني ،ما
�أدى �إىل مقت��ل �أحدهم» ،في�صب��ح املعتدي واملعتدى
عليه قتيالً.
يف �سورية ،ومع دخ��ول العدوان عامه اخلام�س،
يعت�بر �إع�لام الريا���ض �أن ال�سلط��ة غ�ير �رشعي��ة،
متجاه�ل ًا االنتخاب��ات الت�رشيعي��ة والرئا�سي��ة التي
جرت يف �أ�صعب الظروف ،ويف دول املهجر ال�سوري..
وامل�سلح��ون اخلارج��ون عل��ى الدول��ة ال�سوري��ة ه��م
«ث��وار» ،بينما نف�س الأ�شخا�ص وذات الراية يف ليبيا
يعتربونهم «�إرهابيني» ،لأنهم يواجهون اللواء خليفه
حف�تر؛ قائد ما تبقى من اجلي���ش الليبي ،والذي كان
متقاع��داً ،وبف�ضل الدعم ال�سع��ودي املبا�رش �أعيد �إىل
اخلدمة.
ويف الع��راق ،حلظ��ة �سق��وط املو�ص��ل هلّل��ت
القن��وات ال�سعودي��ة و�أخواته��ا بانت�ص��ارات «ث��وار
الع�شائر» ،ليتبني بعد يومني �أن امل�سيطر هي عنا�رص
«داع���ش» ،وبد�أت املجازر بح��ق الع�شائر وال�صوفيني
والنق�شبنديني وغريهم..
ويف اليم��ن ،نفّ��ذ جمرم��ان عملي��ة تفج�ير �آثمه
يف م�سجدي��ن �أثناء �ص�لاة اجلمعة ،وارتف��ع �أكرث من
� 150شهيداً و 300جريح ،وهنا ينطبق عليهم ما كان
�سابقاً ،فاملجرم قتيل ،وال�ضحية قتيل.
بالأم���س �أُعلن عن هجوم قام��ت به قبيلة طيخة
اليمني��ة على موقع حدودي �سعودي رداً على ق�صفهم
باملدفعي��ة ،م��ا �أدى �إىل �سق��وط � 3ضب��اط و�صفه��م
املتح��دث با�سم عا�صف��ة العار بـ«ال�شه��داء» ،وانت�رش
امل�صطل��ح عل��ى جمي��ع و�سائ��ل الإع�لام اخلليجية..
فلماذا؟
نب الذين
يق��ول اهلل يف كتابه الك��رمي }وال حت�س ّ
قُتل��وا يف �سبي��ل اهلل �أموات�� ًا ب��ل �أحي��اء عن��د ربه��م
يرزق��ون{ ،وه��ذا م��ا ي�ؤمن ب��ه جمي��ع امل�سلمني �إال
الفري��ق الوهاب��ي ،فهو ال يق��ول �شهيد لأح��د ،وقراءة
الفاحتة على روح امليت بدعة ،وكل بدعة بالنار.
م��ن م��ات دون نف�س��ه �أو عر�ض��ه �أو �أو مال��ه �أو
�أر�ض��ه فه��و �شهي��د ،وال�ضب��اط الثالثة مات��وا �شهداء
دفاع ًا عن �أر�ضهم ،لكن �ألي�س من ت�سقط عليهم احلمم
م��ن املدنيني الآمنني يف بيوتهم يف فل�سطني ولبنان
و�سوري��ة واليم��ن والع��راق وليبيا وم��صر على �أيدي
التكفرييني وال�صهاينة ومن يدعمهم من الأعراب هم
�شهداء �أي�ضاً؟

جعفر �سليم

إيران تأكل الطعم ..وتفلت من الشرك
�شه���ران ون�صف تف�صلنا عن �أك�ب�ر ا�ستحقاق دويل
عرفه القرن احلادي والع�رشين ،فالعامل يرتقب ،وتكرث
التحاليل والتوقع���ات حول ما �سمي باالتفاق النووي
الأمريك���ي  -الإيراين� ،إال �أن الأح���داث تت�سارع بوترية
غري م�سبوقة ،كمقدمة �رضورية يف حال التوقيع على
االتف���اق ،و�أي�ض ًا يف حال الف�ش���ل ،ففي كلتا احلالتني
يتوجب على �أطراف ال��ص�راع جتميع �أوراق القوة ،من
خالل ب�سط �أق�صى ما ميكن من ال�سيطرة على الأر�ض.
فمح���ور املمانعة واملقاومة ال���ذي تتزعّمه �إيران
يتقدم على الأر�ض يف العراق و�سورية واليمن ،ويوافق
على جتميد الو�ضع يف لبنان ،وحتييده ن�سبياً .وحمور
�أمريكا يعمل على بلورة جبهة عربية معادية ،بقيادة
اململك���ة العربية ال�سعودية ،وحيث كان من املفرت�ض

�أن تن�ضم �إلي���ه باك�ستان وتركيا� ،إال �أن اعتبارات جيو
�سيا�سي���ة وقراءات م�ستقبلية ح���ول مدى التورط غري
املح�سوب يف احل���رب على اليمن ،والتداعيات الكربى
الت���ي ممكن �أن جت���رّ العامل �إىل ح���رب �شبه عاملية،
دفعتهم���ا للرتي���ث و�أخذ موق���ف احلي���اد الإيجابي،
خ�صو�ص ًا م���ع ال�سعودية ،ويف خ�ض���م هذه املعمعة
الت���ي قد تدفع ال��ش�رق �إىل �آتون ال��ص�راع الدامي ،قد
ي�صبح التحلي���ل الذي يقول �إن �أم�ي�ركا و«�إ�رسائيل»
تف�ضّ �ل�ان مليون م���رة �أن يكون ال��ص�راع املبا�رش مع
�إيران حتت عنوان امللف النووي قد �أُلغي ،ليحل حمله
توريط جمموعة من الدول العربية بزعامة ال�سعودية
يف حرب دامية مع �إي���ران؛ على غرار احلرب العراقية
الإيرانية ،بحيث تتحطم فيه مواطن القوة لدى اجلميع،

وتع���ود ال�سيادة والتف���وّق لـ«�إ�رسائيل» يف املنطقة،
بعدما �أ�صابها ال�ضعف الوا�ضح ،و�أمريكا تعلم �أن �إيران
حتت �ضغط احل�صار والعقوبات املفرو�ضة ال ميكن �أن
ت�شعر بفائ�ض القوة ،وبالتايل هي ما زالت حتجم عن
االنغما�س يف الرد على كل اال�ستفزازات التي تتعر�ض
لها ،خ�صو�ص ًا حتت العناوي���ن املذهبية ،وهي جتنح
�إىل ال�سلم واملهادنة ،خ�صو�ص ًا مع ال�سعودية ،لكن من
وجهة النظر الأمريكية ف�إن �إيران ما قبل التوقيع على
االتفاق النووي يف حال ،و�إيران بعد التوقيع يف حال
�أخرى ،حيث �إن و�ضعها �سيتغيرّ  ،و�ست�شعر حق ًا بفائ�ض
الق���وة الهائلة ع�سكري ًا واقت�صادي���اً ،وبالتايل ت�صبح
احتماالت االنغما�س يف ال�رصاع م�ضاعفة �أي�ضاً.
خرائ���ط التغي�ي�ر اجلغ���رايف واجليو�سيا�سي يف

املنطقة �ستكون مو�ضوعة على طاولة الر�سم للتطبيق،
حيث تدخ���ل املنطقة ع��ص�راً جديداً �أقل���ه ملئة عام
بعد انتهاء مفاعي���ل «�سايك�س بيكو» ،هذا من وجهة
النظ���ر ال�صهيو�أمريكية ،لكن هناك م���ن يقول �إن �إيران
تع���ي خطورة املرحلة ،لذلك �ست�أكل الطعم وتفلت من
ال��ش�رك ،و�أي معركة تخو�ضها �إي���ران �ستكون مبا�رشة
م���ع «�إ�رسائيل» �أوالً ،ثم مع م���ن يحالف «�إ�رسائيل»
ثاني���اً ،وبذل���ك ت�ضمن �إيران ع���دم املواجهة مع �أحد،
لأن «�إ�رسائيل» غري جاه���زة حلرب حقيقية مع دولة
ك�إيران ،و�سالم���ة «�إ�رسائيل» ه���ي الغاية الأمريكية
الأوىل يف املنطقة.

املهند�س حكمت �شحرور
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تركيا الضائعة ..بين «المبادئ» والمصالح
يهيم الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان يف �أخاديد الف�شل مل�رشوع
«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» واالتهام
بالتخاذل عن ن��ص�رة ال�سعودية،
واتهام البابا لرتكيا ب�إبادة الأرمن،
والتوت���ر الداخلي بينه وبني رفاق
الأم����س؛ من فت���ح اهلل غولني� ،إىل
الرئي����س الرتك���ي ال�سابق عبداهلل
غول� ،إىل م�شكلة الأكراد ،وال�ضائقة
االقت�صادية التي أ�ثّرت على اللرية
الرتكي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل امل�شكلة
الدائمة مع االحتاد الأوروبي ،الذي
يرف�ض طلب تركيا االن�ضمام �إليه،
ومع ذلك مل تنخف�ض نربة �أردوغان
ال�سلطاني���ة املغرورة بالن�سبة �إىل
�سوري���ة ال�صام���دة يف وجه الغدر
الرتك���ي ال���ذي �أ�صابه���ا بالظهر
والعنق احللبي ..وما يزال.
ال�سلط���ان املوهوم يدور يف حلقة
مفرغ���ة ي�سيرّ ه���ا ال���دم امل�سال يف
�ساحات «الربيع العربي» املفرتَ�ض،
ع ّل «الإخوان» واجلماعات التكفريية
يعيدان كر�سي «اخلالف���ة» امللقّحة
بالعلماني���ة والتحال���ف م���ع العدو
«الإ�رسائيل���ي» ..وللتو�ضي���ح ،ف�إن
«ح���زب العدالة والتنمي���ة» الرتكي
الإ�سالم���ي ماي���زال ي�سم���ح بالأمور
الآتية:
بيع اخلم���ور من ال�ساعة العا�رشة
م�ساء حت���ى ال�ساد�سة �صباحاً ..وك�أن
املالئك���ة ال ت�سجّ ���ل ذن���وب �سلطة
�أردوغان ليالً!
مايزال �أردوغان يطبق املادة 143
من القان���ون املدين الرتك���ي ،والتي
تن�ص عل���ى عدم االع�ت�راف بالزواج
الدين���ي؛ ال قبل وال بع���د عقد الزواج
املدين.
ماي���زال احللي���ف اال�سرتاتيج���ي
للعدو «الإ�رسائيلي».

�أردوغان ي�ستغل التورط ال�سعودي يف اليمن للتخل�ص من مناف�سة الريا�ض على زعامة امل�سلمني

ومع كل ذل���ك ،فهو املر�شد الأكرب
لـ«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» ،واحلامي
حلقوق ال�سنة يف العامل العربي ،كما
يدّع���ي ،لكن وفق ما �سبق ف�إن الفتنة
لي�س���ت مذهبية ،بل فتن���ة �سيا�سية
بامتياز.
بعد االتفاق الن���ووي املبدئي بني
�إي���ران والـ«� ،»1 + 5س���ارع �أردوغان
حلجز ح�صته يف ال�سل���ة اال�ستثمارية
يف �إيران ،وعندما تزاحمت «املبادئ»
وامل�صالح هرول نحو امل�صالح ،وم�سح
كل انتقادات���ه لإي���ران قب���ل �أن يجفّ
حربه���ا ،وتخل���ى ع���ن ال�سعودية يف
عدوانها على اليمن امل�ست�ضعف ،حيث
يهدف �إىل ��ض�رب ع�صفوري���ن بحجر
واحد:

الرب���ح االقت�ص���ادي ،ع�ب�ر زيادة
التجارة املتبادلة م���ع �إيران من 13
مليار �إىل  30مليار دوالر ،واالحتفاظ

أردوغان يوازن بين البقاء
مع مجلس التعاون
الخليجي أو مع إيران..
وفق معادلة األكثر ربحًا

ّ
حركة األمة تنظم ندوة بعنوان:

ب�أنب���وب الغاز الإيراين ،وذلك لتدعيم
االقت�صاد الرتكي املرتنّح.
التخل�ص من املناف�سة ال�سعودية
له على زعام���ة امل�سلمني «ال�سُّ نة»،
بعد تورّطه���ا يف اليمن ،والذي يف�سح
املجال ل���ه لإعادة دع���م «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» يف م��ص�ر ،خ�صو�ص ًا �إذا
تورّط اجلي����ش امل�رصي يف اليمن ،ما
يك�شف ال�ساح���ة امل�رصية �أمني ًا �أمام
«�أن�صار بيت املقد�س» و«الإخوان»
وحركة «حما�س».
�إال �أن ال���رد وال�صفع���ة ال�سعودية
لأردوغان جاءتا عل���ى ل�سان الوزير
الإمارات���ي االنفع���ايل واملحبَط من
الأ�صدق���اء ،فاتهم تركي���ا بالتخاذل،
وه���دد باك�ستان ..لكن �أردوغان يوازن

بني البق���اء م���ع جمل����س التعاون
اخلليجي �أو مع �إي���ران؛ وفق معادلة
الأكرث فائ���دة وربح ًا لرتكيا ،وبالطبع
ف�إن امليزان التج���اري مع �إيران �أكرث
�إغراء ،وال�سيا�س���ة الرتكية بو�صلتها
امل�صالح ولي�س املبادئ وال�صداقات..
وال�صفع���ة الثانية غري املح�سوبة
واملفاجئة ج���اءت على ل�سان البابا،
الذي اته���م تركيا بالإب���ادة الأرمنية
لأول مرة بالتزامن مع اتهام «داع�ش»
ب�إب���ادة امل�سيحي�ي�ن والأيزيدي�ي�ن
وتدمري احل�ض���ارة الأ�شورية ،ما �أظهر
«داع����ش» وتركي���ا يف �ص���ف واحد
�أمام الر�أي العام العاملي ،والأوروبي
امل�سيح���ي خ�صو�صاً ،والذي �س�سيقفل
الأبواب �أم���ام تركي���ا لالن�ضمام �إىل
و�سيغ���م �أردوغان لالنكفاء
االحتاد ،رُ
�رشق ًا بدل التوجُّ ه امل�ستحيل غرباً.
ا�ستلم �أردوغ���ان وفريقه ال�سلطة
ورفعوا �شعار «�صفر م�شاكل» ،وبعد
ع�رش �سنوات انقلب ال�شعار واقعي ًا �صفر
�أ�صدقاء و�صفر حلفاء و�صفر ا�ستقرار،
وبق���ي احللي���ف الوحي���د لأردوغان
«داع�ش» واجلماع���ات امل�سلحة يف
«الربيع العربي» امل�ش�ؤوم ،والنن�سى
العدو «الإ�رسائيلي».
�أح�ل�ام �أردوغان تتبخر على موقد
احلقيقة املرة امل�شتعل بدماء الأبرياء
يف �سورية والعراق ،والنفط امل�رسوق
عرب «داع�ش» ،والالجئات ال�سوريات،
وم�صانع حل���ب امل�رسوق���ة ،وميكن
لأردوغان خداع النا�س ونف�سه لكن ال
ميكنه خمادع���ة اهلل �سبحانه وتعاىل
}يخادع���ون اهلل والذي���ن �آمنوا وما
يخدعون �إال �أنف�سهم وما ي�شعرون ،يف
قلوبهم مر�ض فزادهم اهلل مر�ض ًا ولهم
عذاب �أليم مبا كانوا يكذبون{.

د .ن�سيب حطيط

«نيسان  - 1975نيسان  ..2015لبنان بشعبه ومقاومته وجيشه هزم العصر اإلسرائيلي»
نظّم���ت حرك���ة الأمة ولق���اء اجلمعي���ات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان ندوة �سيا�سية بعنوان« :ني�سان 1975-
ني�سان  ..2015لبنان ب�شعبه ومقاومته وجي�شه هزم الع�رص
الإ�رسائيلي» ،حا�رض فيها كل من معن ب�شور ود .ليلى نقوال
الرحباين.
�أدار الندوة الزميل عدن���ان ال�ساحلي ،الذي �أكد �أن لبنان
هزم الع�رص «الإ�رسائيلي» عندم���ا �أ�سقط م�شاريع التق�سيم
والفدرلة ،وتغلّب على امل�ؤامرةالتي و�ضعت لبنان �أمام �أحد
خيارين؛ �إما �إلغاء م�رشوع املقاومة �ضد العدو «الإ�رسائيلي»،
و�إما تهجري امل�سيحيني ،فبقي م�رشوع املقاومة وقوي عوده،
وبقي امل�سيحيون مرت�سخون يف �أر�ضهم وبالدهم.
بدورها ،خلّ�صت الرحب���اين املراحل التي مر فيهالبنان
ب�رصاعه مع العدو «الإ�رسائيلي» :يف املرحلة الأوىل كانت
«�إ�رسائيل» متلك قرار الدخول يفاحلرب وقرار اخلروج منها
و�إنهائها �ساعة ت�شاء ،وبال�شكل الذيتريد ،واملرحلة الثانية
هي مرحل���ة التوازن الردعي ب�ي�ن الإثنني ،والت���يكرّ�سها
االنت�صار يف حرب متوز ،واملرحلة الثالثة هي مرحلة انقالب

موازي���ن الردع لأول مرة ،مبايعني �أن ميزان الردع املتوازي
ال���ذي ت�شكّل بع���د حرب مت���وز اختلجمدداً لك���ن ل�صالح
املقاومة يف لبنان ،و ّمت زرعاخلوف يف قلب «الإ�رسائيلي»،
�أم���ا املرحلة الرابعة فهي الت���ي نعي�شها الآن ،وقد انك�شفت
بعد حادثةاغتي���ال قياديي ح���زب اهلل يف القنيطرة والرد
املوجع الذي قامت ب���هاملقاومة يف مزارع �شبعا اللبنانية
املحتلة ،و�أر�سلت تلك العمليةوما تبعها معايري جديدة يف
ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي».
ثم حتدث ب�شو ر الذي قال �إنه على مدى العقود املمتدة
منذ عام  1975والتحلي�ل�ات وال�سيناريوهات متلأالف�ضاء
ال�سيا�سي العربي تتحدث عن خمططات لتق�سيم العديد من
ال���دولالعربية ،مبا فيها �سورية والعراق وم�رص وال�سودان
وال�سعودية واليم���ن وليبيا وغريها ،ولذلك ميكن القول �إن
ني�س���ان  1975مل يكن فقط يوم ان���دالعاحلرب يف لبنان،
ب���ل كان كذلك البداي���ة الرمزية ملجمل احل���روب والفنت
التي ت�س���ود �أقطار �أمتنا كلها ،والتي ت�سعى لتدمري الهوية
اجلامعة للأمة.

ني�سان  1975كان البداية الرمزية ملجمل احلروب والفنتالتي ت�سود �أقطار �أمتنا

رئاسيات
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إميل لحود يتذكر..

كيف منع نهب كازينو لبنان وتوزيع األموال «السوداء»؟

ي�ؤك����د الرئي�����س �إمي����ل حل����ود �أن
«�إ�رسائي����ل» كان����ت منزعج����ة م����ن
الإجن����ازات الت����ي حتقق����ت يف لبنان،
خ�صو�ص ًا ب�ش�أن حتقيق التحرير بالقوة،
مل�ست ذلك يف
ودون قيد �أو �رشط ،و«قد ُ
العام  ،2006حينم����ا كانت الـ«»CNN
جُت����ري مقابلة معي ،يومه����ا يقول من
يج����ري املقابل����ة �إن «الإرهابي��ي�ن»
ي�رضب����ون الق����رى «الإ�رسائيلية» التي
فيها �أطفال و�شيوخ ،بينما مل ي�أت على
ذكر اجلرائ����م ال�صهيونية الفظيعة التي
تُرتك����ب يف حق لبن����ان �شعبه و�أطفاله
فرددت عليه بح�سم بهذا
وبناه التحتية،
ُ
ال�ش�أن؛ ب�����أن «�إ�رسائيل» هي من تهدم
وترتكب اجلرائم ،فحاول يائ�س ًا �أن ي�أخذ
ولو كلمة مني ب�����أن املقاومة هي التي
ت�رضب الكيان «الإ�رسائيلي» ،فح�سمتها
له ب�أنه لن ي�أخذ مني كلمة واحدة تربر
للعدو همجيته ،وقد طُ رد هذا ال�صحايف
من وظيفته» فيما بعد.
ويتذك����ر الرئي�����س حلود �أن����ه بعد
التحرير عام  ،2000جاءت عدة حمطات
عاملي����ة لتج����ري مقابالت مع����ه ،مثل
الـ« »BBCوال����ـ« »CNNوغريهما،
فقدموا الته����اين بالتحرير ،و�أ�شاروا �إىل
�أن����ه «يف �أيامي قام����ت قيامة اجلي�ش،
وب����د�أت م�س��ي�رة الإ�صالح����ات ودع����م
املقاوم����ة ،وهل ّم ج����را ،الفتني �إىل �أنني
يف �سنتني قم����ت بـ»املعجزات» ،فماذا
ينق�ص����ك بعد لي�ستعي����د لبنان عافيته،
ليخل�ص����وا �إىل نتيجة ه����ي �أن الناق�ص
بعد هو ال�سالم مع �إ�رسائيل».
ويلف����ت الرئي�س حلود هن����ا �إىل �أن
ه�ؤالء كانوا يري����دون �أن ميرروا ر�سائل
على طريق����ة «ال�سم يف الد�سم» ،لأنهم
يعملون خلدم����ة «�إ�رسائيل» ،فح�سمتها
ب�أن����ه ما زال لنا حق����وق كثرية ،ومنها:
وقف الط��ي�ران «الإ�رسائيلي» عن خرق
الأج����واء اللبناني����ة ،وخ����رق مياهن����ا
الإقليمي����ة ،وا�ستع����ادة حقنا كام ًال يف
مياهن����ا ،والأه����م وه����و ما �أك����د عليه

الرئي�س �إميل حلود

د�ستورن����ا :ح����ق ع����ودة الفل�سطينيني،
و�إال فلي�����س هناك �سالم ب�����أي �شكل من
الأ�شكال.
ويتذك����ر الرئي�����س حلود �أن����ه بعد
اغتي����ال الرئي�س رفي����ق احلريري طلب
رئي�س جمل�س �إدارة « »L.C.Eالفرن�سية
�أن يراه ،فاعتقدت �أن جاك �شرياك هو من
دفعه �إىل ذلك ،لكن ت�أكيدات �أعطيت يل �أن
الرجل ال ميول له ،ولي�س تابع ًا ل�شرياك،
فا�ستقبلت����ه وكان �أول �س�ؤال طرحه ،هو
�أنه يقال ان����ك والأ�سد من قتل احلريري،
ف�أبديت عالمات تعجب من ذلك ال�س�ؤال

امل�شب����وه ،وقلت له :عليك����م �أن تفت�شوا
عن امل�ستفيد احلقيقي من هذه اجلرمية،
و�أ�ضف����ت �أن من قتل الرئي�س ال�شهيد هم
�أعداء لبنان ،وبالتايل عليكم �أن تفت�شوا
عن اال�رسائيليني والتكفرييني.
وها نح����ن الآن نرى ،كي����ف ي�شغل
الإ�رسائيليون التكفرييني ،وكيف يتلقون
الدع����م م����ن تل ابي����ب ،وكي����ف يعالج
جرحاهم يف م�ست�شفيات العدو.
واملفارق����ة هنا كما يق����ول الرئي�س
حل����ود� ،أن �إع��ل�ام «الوطنجي����ة»
و«ال�سيادة» قام بحملة وا�سعة �ضدي؛

إطالق «جماعة ّ
عمان لحوارات المستقبل»
�أعلن مركز الب�ي�رق الأردين للدرا�سات واملعلومات عن
�إط�ل�اق «جماعة ع ّمان حل���وارات امل�ستقب���ل» كربنامج
م�ستم���ر من برامج املركز الدائم���ة ،ومت اختيار رمي بدران
�أمين ًا عام ًا للجماعة.
رئي����س املركز؛ بالل ح�س���ن التل ،ق���ال �إن «الربنامج
اجلدي���د جاء تلبية حلاجة وطني���ة تقت�ضي وجود جماعة
تفك�ي�ر وتفكّر تنظ���ر يف ق�ضايا الوطن ب�ص���ورة جماعية
�شاملة ومتكامل» ،مو�ضح��� ًا �أن «اجلماعة» ت�ضم خربات
موحدة لق�ضايا
وتخ�ص�ص���ات متنوعة للو�ص���ول �إىل ر�ؤية ّ
الوط���ن ،بع���د بحثها م���ن كل الزوايا ،وم���ن ق َبل خمتلف
التخ�ص�صات.
و�أ�ضاف التل �أن «اجلماعة �ستعمل بروح الفريق ،وعلى
�أ�سا�س تكامل اجلهود ،لتحديد وترتيب الأولويات الوطنية،
وجت�سري العالقة بني خمتلف القطاعات الر�سمية والأهلية
واخلا�صة ،ب�صورة دائمة ومنظمة».
وبح�سب التل ،ت�ضم «اجلماعة» يف ع�ضويتها جمموعة

م���ن املتخ�ص�صني يف خمتلف العل���وم واملهتمني بال�ش�أن
العام ،الذين ي�ؤمنون ب�أهمية النقد العلمي لق�ضايا الوطن.
وب�ّي�نّ الت����ل �أن ه����دف «اجلماع����ة» العام ه����و الإ�سهام
يف حت�سني كف����اءة �أداء اجلهد الوطن����ي التنموي يف خمتلف
املج����االت ،وذلك من خالل م�سح متجدد لأهم ق�ضايا وم�شاكل
الوط����ن ،وترتيبها وفق ًا للأولوية ،م����ع اال�ستئنا�س بالتجارب
التاريخي����ة واملعا�رصة والوطني����ة واخلارجية ،لتقدمي ت�ص ّور
�إيجابي لهذه الق�ضايا ،وحلول بديلة واقعية علمية للم�شاكل،
ثم درا�سة هذه الق�ضايا على نحو نقدي علمي مو�ضوعي �شامل،
وتقدمي الدرا�سات واحللول التي تتو�صل �إليها «اجلماعة» �إىل
�أ�صحاب العالقة املبا�رشة ،وح ّثهم على الأخذ بها.
بدورها ،قالت بدران �إن «احل����وار الذي �ستبد أ� به اجلماعة
�سي�أخ����ذ �أ�ش����كا ًال خمتلف����ة ،بحي����ث يغط����ي كل االجتاهات
والقطاعات ،ت�أكي����داً لفل�سفة اجلماعة يف اح��ت�رام التعددية،
وحر�صها على اال�سرت�شاد بكل الآراء ،بهدف الو�صول �إىل ر�ؤية
�شاملة ومتكاملة للق�ضايا الوطنية».

ب�����أين �أخرب البالد ب�سبب ربطي حق
الع����ودة بال�سالم ،لكنن����ي مل �أهتم
لذلك ،لأين �أمار�����س قناعاتي ،و�أقوم
بواجب����ي الوطني ،مب����ا ميليه علي
�ضمريي.
ويتذك����ر �أنه كان يج����ري مقابلة
بع����د التحرير مع �إح����دى املحطات
العاملي����ة ،ف�أك����د له ال�صح����ايف �أن
�سيك����ون هن����اك �أخ����ذ ورد كث��ي�راً،
لأن «الإ�رسائيلي��ي�ن» يعت��ب�رون �أن
االن�سحاب ح�صل ،ويف الداخل �ستجد
كثرياً ممن يعار�ضونك ،فرددت عليه
ب�أنن����ا لن نف���� ّرط يف حقن����ا ب�شكل
مطل����ق ،ولن نتخلى ع����ن ذرة تراب
وال عن نقطة مي����اه� ،أما يف الداخل،
فالكثري م����ن ال�سيا�سيني جاءوا وفق
م�صال����ح و�أه����واء مالي����ة وطائفية،
وبالت����ايل �سنجد �صعوب����ة يف بناء
الدولة وتطوي����ر ُبناها وم�ؤ�س�ساتها،
وله����ذا ال بد من �إ�صالح جذري قوامه
والدة قان����ون انتخاب����ات ي�س����اوي
ويوحدهم ،ويلغي
بني اللبناني��ي�ن ّ
اخلط����اب والت�شنج الطائفي ،وهذا ال
يح�صل �إال عل����ى �أ�سا�س لبنان دائرة
انتخابي����ة واح����دة ،م����ع الن�سبية،
وليبقى عدد الن����واب كما هو موزع
طائفي ًا.
وم����ع الأ�س����ف ،يف ه����ذه الفرتة
وكن����ت رئي�س ًا منتخب���� ًا حديث ًا كان
ُيطب����خ يف اخلفاء م���ش�روع �آخر ،مل
�أتدخ����ل يف تفا�صيل����ه حتى ال يقال
�إن يل غاي����ة يف ذل����ك ،يف وقت كان
غازي كنع����ان ير�سل موفديه يف كل
االجتاهات ،بينهم م����ن هم مقربون
مني ،لإخراج قان����ون انتخاب حتت
عنوان «ت�سوي����ة» ،والت�سوية دائم ًا
ال ميكنه����ا �أن تنت����ج عم��ل� ًا �سليم ًا
و�صحيح ًا ب�شكل كام����ل ،وهكذا ُولد
قانون انتخاب����ات  2000الذي جئنا
على ذكره يف حلقات �سابقة� ،أما يف
انتخابات  2005الذي تقرر على نف�س
قانون  ،2000ف�إين وجهت ر�سالة �إىل
جمل�����س النواب �أكدت فيه����ا �أن هذا
القان����ون ال يراعي الت����وازن الوطني
لكن املجل�س مل ي�أخذ بها.
ب����ر�أي الرئي�س حل����ود �أن بع�ض
الأمور الك��ب�رى ،كقانون االنتخابات،
يت���� ّم حلّه����ا والأمور حامي����ة ،مثل
ق�ضية دمج �ألوية اجلي�ش التي نفذها
على «ال�سخ����ن» ،ح�سب ما جاء يف
حلقات �سابقة.
ويف ق�ضية الإ�صالحات واملدخول
امل����ايل ،يذكّر الرئي�����س حلود بحال
كازينو لبنان ،الذي اكت�شف فيه خل ًال
فا�ضح���� ًا ي�ضيع حقوق���� ًا كربى على
الدولة ،فطلب �شخ�ص ًا لإدارة الكازينو
يكون لبناني���� ًا�« ،آدمي ًا» ،مار�س يف
اخل����ارج �إدارة الأعمال ،وي�ستطيع �أن
يدير م�ؤ�س�سات فيها �أموال.
يومه����ا طلب فيكت����ور مو�سى
مقابل����ة الرئي�����س حل����ود ،وكان
يعرفه مع زوجته منذ �أيام والده

9

41
جميل حلود ،حيث كانت تربطهم
�صداقة.
ي�أتي يومها فيكت����ور مو�سى مع
ابنه للقاء رئي�س اجلمهورية ،م�شرياً
�إىل �أن العه����د الذهبي للكازينو كان
يف �أي����ام تولي����ه لإدارة الكازين����و،
ويقول مو�سى للحود� :إن من جاء به
�إىل هذا املركز ه����و الرئي�س الراحل
كميل �شمعون ،ال����ذي بني الكازينو
يف عه����ده ،وكان يعتق����د �أنه �سيتم
التجديد ل����ه يف رئا�سة اجلمهورية،
لكن ذلك مل يح�صل ،وحينما انتُخب
اللواء ف�ؤاد �شهاب رئي�س ًا للجمهورية
ا�ستدعاين �إلي����ه و�س�ألني ،علمت �أن
�شمعون كان �سيرتكك على ر�أ�س �إدارة
الكازينو ،فما ه����ي املوا�صفات التي
متلكها لهذه املهم����ة ،فقال له� :أنت
جديد ،وقد و�صل����ت �إىل قيادة البالد
من الع�سكر ،و�أنت ال ت�ؤمن بالإعالم،
وال بامل����ال ،و�أنا �أري����د �أن �أ�ساعدك،
فهن����اك �صح����ف و�صحافي����ون ،وقد
ت�ضطر �إليهم ،وه�ؤالء ال يقومون بذلك
جمان���� ًا لوجه اهلل ،وكله����م يريدون
مدخ����و ًال ،و�إال �سيتحولون �إىل �أعداء
ويبا�رشون بالهجوم عليك ويعرقلون
عملك ،كما �أنك قد تكون بحاجة �إىل
مال ُي�رصف وقت االنتخابات.
وي�ش��ي�ر الرئي�س حل����ود نق ًال عن
فيكت����ور مو�س����ى �إىل �أن الرئي�����س
�شهاب قال له� :أن����ا ال �أريد �أن يكون
ذلك با�سمي ،فليك����ن هناك �صندوق
ب�إ�رشاف املخابرات ،ولتقُم هي بذلك.
وي�ش��ي�ر فيكت����ور مو�س����ى على
الرئي�س حلود �إىل �أنه �سيكون بحاجة
�إىل كل ال����ذي قال����ه للرئي�س �شهاب،
طارح ًا �أن يكون ابنه يف رئا�سة �إدارة
الكازينو ،وهو م�ستعد لأن يعلّمه كل
�شيء.
وي�ؤكد الرئي�س حلود هنا �أنه قال
ملو�سى :لو مل تخربين بهذه الق�ص�ص،
لكنت بالت�أكيد ق����د ع ّينتك ،لأنني ال
�أع����رف �أحداً ،ولأن����ك خبري ،لكن بعد
كالمك �أ�صبح الأمر م�ستحي ًال.
وهكذا «زعلوا» من����ي وبا�رشوا
علي حتى وف����اة فيكتور
بالهج����وم ّ
مو�س����ى ،م�شدداً عل����ى �أن كل ر�ؤ�ساء
اجلمهوريات قبل����ه كانوا ي�ستفيدون
من الكازينو.
والحق ًا ُر�شّ ح ل����ه �شخ�ص من �آل
غريب ،فت���� ّم تعيينه ،دون �أن يتعرف
�إليه ،ومل يره �إال بعد اغتيال الرئي�س
رفيق احلري����ري ،حيث �أخذوا ي�شنّون
الهجوم عليه ،لأنهم �أرادوا �إقالته من
مركزه ،و�صاروا يتهمونه ب�أمور غري
�صحيحة وكاذب����ة ،وهو من «خرية
الأوادم» يف البل����د ،وزعموا �أن هناك
�صندوق���� ًا �أ�س����ود يف الكازينو ،يوزّع
امل����ال �شم����ا ًال وي�ساراً ،وه����ذا كذب
متام ًا ،فطلب �أن يراين ،وهكذا تعرفت
عليه بعد �ست �سنوات.

�أحمد زين الدين
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جامعة األزهر والمجلس العالمي للغة العربية
ينظمان مؤتمر «المستشرقون والتراث العربي واإلسالمي»
برعاي���ة ف�ضيلة الإم���ام الأكرب �شي���خ الأزهر
د� .أحم���د الطيب ،نظّمت جامع���ة الأزهر ال�رشيف
يف مدين���ة الزقازيق بجمهورية م��ص�ر العربية،
بالتعاون م���ع املجل�س العاملي للغ���ة العربية
 لبن���ان ،امل�ؤمتر الدويل الراب���ع« :امل�ست�رشقونوال�ت�راث العرب���ي والإ�سالمي» ،بح�ض���ور وزير
الأوق���اف امل�رصي د .حممد خمتار جمعة ،ورئي�س
جامع���ة الأزهر د .عبد احلي ع���زب ،ونائب رئي�س
اجلامعة للوجه البح���ري د .حممد حممود ها�شم
(رئي�س امل�ؤمتر) ورئي����س املجل�س العاملي للغة
العربي���ة يف لبنان ال�شي���خ د .عبد النا�رص جربي
مع وفد م���ن �إدارة املجل�س ،وعدد كبري من علماء
الدين واللغة العربي���ة والدعاة من م�رص والعامل
العربي والإ�سالمي.
ه���دف امل�ؤمت���ر تو�ضيح �أثر الثقاف���ة العربية
والإ�سالمي���ة يف العلماء الغربي�ي�ن والآ�سيويني
وغريهم ،وبيان جهود امل�ست�رشقني املن�صفني يف
خدمة تراث �أمتنا� ،إ�ضافة �إىل دور علماء الأزهر يف
الرد على املغر�ضني من اخل�ص���وم ،وكذلك �إظهار
�أعمالهم يف حتقيق الرتاث العربي والإ�سالمي.
وزير الأوقاف د .جمعة قال يف كلمته خالل
اجلل�س����ة االفتتاحية للم�ؤمتر� :إن اللغة العربية
هي الوعاء الذي ا�ستوعب ح�ضارتنا الإ�سالمية،
وتعلّمه����ا فر�ض وواج����ب ،والتق�صري يف �ش�أنها
واالنحراف عنه����ا �سنُ�س�أل عنه �أمام اهلل تعاىل،
و�أو�ضح جمعة �أن هذا امل�ؤمتر غاية يف الأهمية،
لأن بع�ض النا�س م����ن املتطاولني على تراثنا
يرمونه باجلمود والتخلف ،نا�سني �أو متنا�سني
�أن ح�ضارتنا �أ�ضاءت ربوع العامل قرون ًا طويلة،

ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي متحدث ًا خالل جل�سة االفتتاح يف م�رص

و�أبناءها ق����ادرون يف ظل القي����ادة ال�سيا�سية
املخل�ص����ة عل����ى موا�صل����ة امل�س��ي�رة ،مطالب ًا
بتكثيف حركة الرتجمة والبعثات ،حتى ننفتح
على العامل من جديد.
من جهته ،قال د .ها�شم يف كلمته� ،إن الأزهر
وال��ت�راث الإ�سالمي يتعر�ض����ان لهجمة �رش�سة،
مطالب���� ًا ب�رضورة وقف تلك الهجمات ،فال دعوة
من دون الأزهر ،ال�سيما �أن قيمة الأزهر ت�أتي من

قيمة الإ�سالم ،وعاملية الأزهر نابعة من ر�سالة
الإ�سالم العاملية.
�أما ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي فلفت �إىل �أن
اال�ست�رشاق ا�ستط����اع �أن يق�سم �أبناء �أمتنا على
خلفيات طائفيةومذهبية وعرقية ،حتى كاد �أن
يدخل �إىل كل �أ�رسة ليق�سمها �إرب ًا �إرباً ،من �أجل
�أن ي�سه����ل عليه االحت��ل�ال واال�ستعمار و�رسقة
ثروات ه����ذه املنطقة ،وهذا اال�ست�رشاق ا�ستطاع

كلية الدعوة الجامعية تشارك
في مؤتمر جامعات الدول العربية

بريد القراء

أصول المنهج الدعوي
لق����د اجتمعت يف النبي �صل����ى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أعظ����م ال�صفات اخلَلقية واخلُلقية
الت����ي مل ي�ؤتها اهلل عز وج����ل عبداً من عباده
غ��ي�ره ،خ�صو�ص���� ًا العلماء والدع����اة �إىل اهلل
بحاج����ة �إىل �أن ي�ستق����وا م����ن رحي����ق خلقه
�صل����ى اهلل علي����ه و�آل����ه و�سل����م يف تعامله
مع النا�����س ،وحكمت����ه يف الدع����وة �إىل اهلل.
 -1الرحم����ة :ق����ال اهلل تع����اىل لنبي����ه �صلى
اهلل علي����ه و�آل����ه و�سل����مَ } :ف ِبمَا رَحْ َم���� ٍة مِ ْن
الل ِل ْن����تَ َل ُه ْم َو َل ْو ُك ْن����تَ َف ّظ ًا غَ لِي����ظَ ا ْل َقلْبِ
َ هّ ِ
ال ْنف ُ َّ�ض����وا مِ ْن حَ ْو ِل���� َك فَاعْ فُ عَ ْن ُه���� ْم وَا�سْ تَغْ ِف ْر
َل ُه���� ْم وَ�شَ ا ِورْهُ ���� ْم فيِ الأَمْ ���� ِر َف�����إِذَا عَ زَمْ ����تَ
���ب المْ ُ َتو ِ َّك ِلنيَ{.
الل يُحِ � ُ ّ
الل �إ َ ِّن َ هّ َ
َف َت َو َ ّك ْل عَ َل����ى َ هّ ِ
ه����ذه الرحمة التي �أودعها اهلل يف قلب حبيبه
�صل����ى اهلل عليه و�سلم هي �سبب تقرب النا�س
منه وتوددهم �إليه.
حتى ول����و كنت ي����ا �أخ����ي الداعية على
حق ،فيج����ب �أن تت�سم بالرحم����ة وا�ستيعاب
الآخري����ن ،فقد خاطب اهلل تع����اىل نبيه �صلى
اهلل عليه و�آل����ه و�سلم فقال ل����هَ } :و َل ْو ُكنْتَ
َف ّظ���� ًا غَ لِي����ظَ ا ْل َق ْل����بِ ال ْنف ُ َّ�ضوا مِ ���� ْن حَ ْو ِلكَ{.
ورغم �أن����ه كان �سيد الب�رش ب��ل�ا منازع ،لكن
اهلل تعاىل علّمه و�أدّبه ب�����أن ين�صح �أ�صحابه
ويعفو عنهم ،وي�شاوره����م يف �أمور امل�سلمني

�أن يق�سم العامل بني �رشقي وغربي ،وقد ارتُكبت
في����هاملجازر من قب����ل �إدارة ال���ش�رّ الأمريكية
ومن ورائه����ا اال�ستعمار الغرب����ي وال�صهيوين؛
م����ن �أوكرانيا �إىل ال�صوم����ال وفل�سطني وال�شام
والعراقو�أفغان�ستان وغريها ،ونحن مع الأ�سف
�سقطن����ا مبا �أراده اال�ستعم����ار ،ف�أ�صبحنا نُطلق
على �أنف�سنا املذاهب والطوائف والأعراق ،فتار ًة
�أ�صبحنا نتكلم ترك����ي وكردي وفار�سي وعربي
وغري ذلك ،وطوراً نتكلم ب�سن ّي و�شيعي و�إبا�ضي
عل����ى خلفيات نزاع����ات ال عل����ى خلفية الأمة
الواحدة.
و�أ�ض����اف ال�شي����خ جربي �أن م���ص�ر احلبيبة
ب�أزهره����ا ال�شامخ الكبري كان����ت طيلة التاريخ
داعمة للقافالت الدعوي����ة والإ�سالمية املمتدة
على م�ستوى القل����ب الأفريقي و�شماله العربي
والأوروبي ،فكانت م�رص �أر�ض الكنانة احلا�ضن
لكل الفتوح����ات الإ�سالمية ،ولي�س �أمامنا اليوم
�إالّ �أن جنتاح الغ����رب ونرد عليه بجي�ش �أبي�ض
عل����ى ر�ؤو�سه عمائ����م بي�ضاء تيج����ان النب ّي
�صل����ى اهلل عليه و�آله و�سلم ،من �أجل �أن ننطلق
بنور الإ�سالم وما ج����اء به الأنبياء واملر�سلون
ب�رشائ����ع �سمحه مقابل ه����ذا العدو الذي يحمل
علينا بطياراته ودباباته ،وغري ذلكمن القنابل
العنقودية التي تقتل وال تفرق بني رجل وامراة
وال �شيخ وال �شاب وال طف����ل..لي�س �أمامنا غري
هذه العمائم البي�ضاء لتن�رش هذا الدين العظيم
ال����ذي ج����اء بال�سماحة واجلم����ال ،ولنبدل كل
العامل من دم �أحمر �إىل ر�سالة عظيمة� ،أال وهي
ر�سالة الإ�سالم.

}فَاعْ ����فُ عَ ْن ُه ْم وَا�سْ تَغْ ِف ْر َل ُه���� ْم وَ�شَ ا ِورْهُ ْم فيِ
الل يُحِ ُ ّب
الل إ� َ ِّن َ هّ َ
الأَمْ ِر َف إِ�ذَا عَ زَمْ تَ َف َت َو َ ّك ْل عَ لَى َ هّ ِ
المْ ُ َتو ِ َّك ِلنيَ{.
 -2احلكمة :قال اهلل ع����ز وجل ل�سيد الـدعـاة
�صلى اهلل عليـه و�آلــه و�سلـم} :ادْعُ �إِلىَ �سَ بِي ِل
رَب ِـّ���� َك ِبالحْ ِ ْك َمةِ{ .يقول ابن القيم (رحمه اهلل)
يف تعريفه����ا« :احلكمة هي :ق����ول ما ينبغي،
يف الوق����ت ال����ذي ينبغي ،عل����ى الوجه الذي
ينبغ����ي» ،وقال تعاىلُ } :ي�ؤْ ِت����ي الحْ ِ ْك َم َة مَ ْن
يَ�شَ ا ُء وَمَ ْن ُي�ؤْتَ الحْ ِ ْك َم َة َف َق ْد أ�ُوتِيَ خَ يرْ اً َكثِرياً{.
عليك �أخي الداعية �أن ت����درّب نف�سك وتهذّبها
لكي تعلم متى يجب �أن تت�صلب ،ومتى تلني،
ومتى ترف����ع �صوتك ،ومت����ى تخف�ض �صوتك،
ومت����ى تبت�سم ..ال ب����د �أن تعطي كل موقف ما
يحتاج �إليه.
 -3املوعظة واجلدال بالتي هي �أح�سن :عندما
نتعر�����ض ملوقف يف اجلدال ال ب����د �أن جتادل
بالت����ي هي �أح�س����ن} :وَجَ ا ِد ْل ُه���� ْم بِا َ ّلتِي هِ يَ
�أَحْ �سَ ن{ ،فنب����ي اهلل مو�سى ونبي اهلل هارون
(عليهما ال�ص��ل�اة وال�سالم) �أمرهما ربهما جل
وع��ل�ا �أن يذهب����ا �إىل �أطغى �أه����ل الأر�ض يف
زمانه؛ فرعون ،ليدعوانه �إىل دينه اهلل ..فرعون
هو الذي قال�} :أَنَا َر ُ ّب ُك ْم الأَعْ لَى{ ،وهو الذي
قال} :مَ ا عَ ِلمْتُ َل ُك ْم مِ ْن �إِ َل ٍه غَ يرْ ِي{..

ال ب����د �أن تفرّق يا �أخ����ي الداعية بني
مقام الدع����وة �إىل اهلل ومقام اجلهاد ،لأن
ع����دم التفريق بينهما ي�����ؤدي �إىل خماطر
وخيم����ة ،فالدع����وة ولو كان����ت مل�رشك
كافر يج����ب �أن تكون باحلكم����ة واللني،
�أما مق����ام اجلهاد فهو الق����وة والرجولة
والغلظـة} :يَا أَ� ُ ّي َه����ا ال َ ّنب ُ ِّي جَ اهِ ْد ا ْل ُك َفّا َر
ن وَاغْ ُل����ظْ عَ َل ْي ِه����مْ{ ،ق����ال
َوالمْ ُ نَا ِف ِق��ي� َ
تعاىل}:اذْهَ َب����ا �إِلىَ ِفرْعَ ����وْنَ �إِ َ ّن ُه طَ غَ ى •
َفقُوال َل ُه َق ْو ًال لينًا{ �أمرهما بالقول اللينّ
وهم يخاطب����ون �أكرب طاغية يف زمانهم..
الداعي����ة الناج����ح ه����و ال����ذي يتحلى
به����ذه ال�صف����ات ويطب����ق عل����ى نف�سه
ه����ذه املعاي��ي�ر حت����ى تك����ون دعوت����ه
ناجحة ويكتب له����ا القبول عند النا�س،
والدع����اة �إىل اهلل ينبغ����ي �أن يكون����وا
�أعرف النا�س باحل����ق و�أرحمهم باخللق.
والرحم����ة باخلل����ق تقت�ض����ي وت�ستلزم
احلكم����ة يف التعام����ل معه����م وجدالهم
ومنا�صحتهم بالتي هي �أح�سن.

م�صطفى الأبر�ش

كلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات
الإ�سالمية  /ال�سنة الرابعة

ا�ست�ضاف���ت جامعة الإمارات العربية املتحدة يف
منطقة الع�ي�ن ،يف الإمارات العربية املتحدة ،م�ؤمتر
املنظمة العربية للم�س�ؤولني عن القبول والت�سجيل،
مب�شاركة  108جامع���ات ،و 300خمت�ص من خمتلف
الدول العربية الأع�ضاء يف املنظمة.
تن���اول امل�ؤمتر خم�س���ة حم���اور �أ�سا�سية تدور
ح���ول التحديات و�سبل االبت���كار والتطوير ،وكيفية
اال�ستف���ادة من تطبيق���ات تكنولوجي���ا املعلومات
واخلدم���ات الإلكرتونية والذكي���ة يف تطوير �أعمال
القبول والت�سجيل ،و�آليات تفعيل الربامج التدريبية
املتخ�ص�ص���ة ،ف�ض ًال ع���ن مناق�ش���ة معايري اجلودة
واالعتماد الأكادمي���ي ،ودرا�سة �أف�ضل املمار�سات يف
قطاع القبول والت�سجيل عل���ى امل�ستويني الإقليمي
والعاملي.
كما �أكد امل�ؤمتر على �سبل تعزيز وتطوير اخلدمات
املقدم���ة للطلب���ة ،ومناق�ش���ة التحدي���ات و�آليات
التطوير ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض جتارب خمتلفة ،لو�ضع
�أ�س����س �سليمة لتق ّدم اجلامع���ة العربية ،واال�ستفادة
من ممار�س���ات اجلامع���ات الغربية لرف���ع معايري
اجل���ودة ،وال�سعي نحو الري���ادة والتميز ،خ�صو�ص ًا
�أن جامع���ة ابن ر�شد الدولية الت���ي هي قيد الإن�شاء
يف بريوت �ست�سفيد م���ن �سبل االبتكار والتطوير يف
�إدارة الت�سجي���ل ،وكيفية تفعي���ل الربامج التدربية
املتخ�ص�صة للعاملني.

منوعات

www.athabat.net
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ماء الزهر ..وترطيب البشرة
هو �سائل �شفاف نح�ص����ل عليه عند عملية
التقطري ال�ستخراج زيت زهر الربتقال الأ�سا�سي،
وه����و عبارة عن ماء البخار ال����ذي يتكون عند
عملية التقطري ،ويحت����وي على ن�سبة من زيت
زهر الربتقال الأ�سا�سي.
ومل����اء زهر الربتقال �أو م����اء الزهر كما هو
معروف يف العديد من البل����دان العربية فوائد
عديدة للب�رشة ،منها:
تعطري ماء اال�ستحمام برائحة زهر الربتقال
املنع�شة ،لتعطري اجل�سم واال�سرتخاء.
يُ�ستخ����دم كقاب�����ض خفيف لب���ش�رة الوجه
واجل�س����م ،فم����ع ا�ستعمال����ه بانتظ����ام للوجه
واجل�س����م نح�ص����ل على ب���ش�رة �صافي����ة ذات
م�سامات نقية وخالية من ال�شوائب.
يعم����ل عل����ى تهدئ����ة الب���ش�رة احل�سا�سة
وامللتهبة بطريقة طبيعية.

بال�صابون �أو بغ�سول الوجه وتن�شيفه� ،ضعي
القلي���ل من م���اء الزهر على قطن���ة دائرية
ال�شكل ثم ام�سحي وجهك بهذه القطنة بلطف،
وا�ستعملي بعد ذلك مرطب��� ًا للوجه منا�سب ًا
لنوع ب�رشتك.
لأقنع���ة الوج���ه واجل�سم :ميكن���ك مزج
«الطمي املغربي» و�أي «طمي طبيعي» �آخر
بالقليل من ماء الزهر للح�صول على عجينة
متما�سك���ة ،ث���م ا�ستخدميها كقن���اع لب�رشة
الوجه �أو اجل�سم.

مياه ملطّفة ..و�أكرث
�إذا كانت كافة �أنواع ماء الزهر توقظ الب�رشة
وتن�شّ طها وتلطّفها ،فلكل واحد منها خ�صائ�صه.
فماء الوردة من الأزهار الأكرث ا�ستخداماً ،ومينح
مياه���� ًا معروفة تقليدي ًا بخ�صائ�صها امل�ساعدة
عل����ى اال�شت����داد والتملي�����س ،وم����اء البابوجن
امللطف مثايل للب�رشة احل�سا�سة �أو املهيجة ،ال
�سيما بعد التعر�����ض لل�شم�س� ،أما ماء الليمون
اللطيف ،في�سمح ب�إعادة توازن الب�رشة اجلافة،
كم����ا �أن و�ضع م����اء الزهر على �ألي����اف ال�شعر
يجعله �أكرث ملعاناً ،ومينح����ه ملم�س ًا حريرياً،
وهن����اك �أي�ض ًا ماء الذرة ،ال����ذي يُ�ستخدم كثرياً
كمادة خمفف����ة الحتقان العين��ي�ن املتعبتني،
ولكل هذه اخل�صائ�����ص تختار بع�ض املاركات
�إدخال ماء الزه����ر يف تركيبات م�ستح�رضاتها
كبديل عن املياه العادية.

مينع ظهور احلبوب.
منا�س���ب جلميع �أن���واع الب��ش�رة ،خ�صو�ص ًا
الب��ش�رة احل�سا�سة والدهني���ة واملختلطة ،فهو
يرطّ ب ويهدئ الب�رشة احل�سا�سة ،ويعمل كقاب�ض
خفيف للب�رشة اجلافة ،دون �أن يزيد من جفافها،
ويرطّ به���ا يف نف�س الوقت ،كما �أنه ي�ساعد على
�إزالة دهون الب�رشة الزائدة بطريقة طبيعية.

طرق ا�ستعمال ماء الزهر للعناية
بالب�رشة
لتعطري اجل�سم :ميكنك �إ�ضافة كمية �صغرية
م����ن ماء الزهر �إىل املاء ال����ذي يُ�ستعمل لغ�سل
اجل�س����م �أثناء اال�ستحمام ،وبع����د غ�سل اجل�سم
جي����داً بال�صابون قومي بغ�س����ل ج�سمك باملاء
الذي �أ�ضف����ت �إليه القليل من ماء الزهر لتعطري
اجل�سم برائحة جميلة ،وللإح�سا�س باالنتعا�ش،
ويف نف�س الوقت يعمل هذا املاء كحامي لب�رشة
اجل�سم قبل ترطيبها.
لب��ش�رة اجل�سم :قومي بو�ض���ع ماء الزهر
داخل ق���ارورة يكون �أعاله���ا بخاخ وقومي

حليف الب�رشة احل�سا�سة

بر����ش ج�سمك مباء الزهر بع���د اال�ستحمام،
لتعطري اجل�س���م برائحة ماء زه���ر الربتقال
اجلميل���ة ،ويعمل ماء الزه���ر �أي�ض ًا كحافظ
للج�سم ،لأنه قاب�ض خفي���ف للم�سامات ،ثم

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قومي برتطيب اجل�سم بكرمي �أو زيت طبيعي،
وه���ذه الطريقة ت�شبه الطريقة الأوىل ،غري �أن
الرائحة تكون �أقوى بهذه الطريقة.
كحافظ لب�رشة الوج���ه :بعد غ�سل الوجه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1خمرتع ال�ساك�سافون
 - 2خمرتع النايلون  /ذو حال مزرية وثياب بالية
 - 3اكرث لطفا  /طيور كبرية ذات مناقري وا�سعة
 - 4ن�صف طارت  /بكاء ب�صوت عال
 - 5ر�س���ام �أ�سباين من الق���رن ال�سابع ع�رش عُ رِف بدفء
لوحاته و�إن�سانيتها � /أوقع بكارثة

تبق���ى النعومة م���ن �أه���م موا�صفات ماء
الزه���ر ،فهو مالئم للب��ش�رة احل�سا�سة ،وحتى
لب��ش�رة الأطفال .الن�ساء العا�شقات لكل ما هو
طبيع���ي يحبنب فكرة تع���دد ا�ستخدامات هذا
امل�ستح�رض ،ففي ال�صباح يتم بخ الرذاذ لإزالة
الإف���رازات اجللدية الليلية ،ويف امل�ساء جلعل
عملية �إزالة املاكياج مثالية� ..إنه فع ًال متعدد
اال�ستخدامات.

� - 6سال دمه  /حيوان بحري ي�صنع الل�ؤل�ؤ
( - 7ال )باالجنليزي���ة  /فيه���ا تنمو حبوب
القمح
 - 8وزيرة اخلارجي���ة الأمريكية يف ادارة
اوباما  /خمرتع طريقة القراءة للمكفوفني
 - 9وا�ضع قان���ون املقاومة الكهربائية /
اال�شتياق ال�شديد
 - 10العي�ش يف ه���دوء و�سكينة  /ولدي /
فاه
عــمـــودي
 - 1الأكرث تكرمي���ا � /أ�رسّة الأطفال الر�ضع
(جمع)
 - 2عامل طبيعة اجنلي���زي وم�ؤ�س�س علم
ال���ذرة احلديث  /اجرب عل���ى انتظار �شيء
مرغوب ب�شدة
 - 3اقح���م يف عمل بدون رغب���ة الآخر /
تقومي �سنوي (فار�سية الأ�صل)
 - 4طب���ق �شعب���ي رئي�س���ي يف م��ص�ر
(معكو�سة)  /يغلي
 - 5فريد ومتميز � /سئم
 - 6نقط���ة امدادا الغ���ذاء والدم بني اجلنني
و�أمه  /علو و�أنفة (معكو�سة)  /ا�صدر �صوتا

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

نتيجة الت�أمل
 - 7ا�ص���در �صوتا كالذب���اب  /يتبع املذهب
املت�شدد
 - 8اال�سم الث���اين المرباطور فرن�سي هزم يف
معركة ووترلو
 - 9م�صمم ال�صاروخ الف�ضائي
 - 10حي���وان ماكر  /ك���رة العني وحمجرها
(معكو�سة)
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كاريكاتير

البدانة تحمي من «الزهايمر»
�أ�شارت درا�سة حديثة �إىل �أن الأ�شخا�ص النحيفني
الذين يرتاوح �أعمارهم ب�ي�ن  40و 55عام ًا يواجهون
خطراً �إ�ضافي ًا بن�سب���ة  ٪34للإ�صابة بنوع من �أنواع
اخلرف يف مرحلة تالية يف حياتهم ،مقارنة بالذين
يتمتع���ون بوزن ع���ادي ،و�أن الأ�شخا����ص امل�صابني
ببدان���ة خطرة ج���داً يواجهون تراجع��� ًا يف احتمال
الإ�صابة باخلرف بن�سبة  ،٪29مقارنة مع الأ�شخا�ص
ذي الوزن الطبيعي.
وا�ستن���دت الدرا�سة �إىل ملفات طبية لنحو مليوين
بريطاين متو�سطي الأعمار (عمر و�سطي من  55عام ًا
عند بداية الدرا�سة) ،م���ن ذوي اجل�سم النحيل ،ومتّت
مراقبتهم على مدى ع�رشين عام��� ًا كح ٍّد �أق�صى ،وقد

�سُ جِّ لت خاللها �إ�صاب���ة  45507منهم بنوع من �أنواع
اخلرف.
الدكتور «ناواب كيزيلبا�����ش»؛ الذي ن�سّ ق الدرا�سة،
اعرتف بعج����زه عن تف�سري هذه النتائ����ج ،و�أو�ضح �أنه
«قد تلع����ب عوامل خمتلفة دوراً يف ه����ذا الإطار ،مثل
احلمي����ة الغذائية والن�شاط اجل�س����دي ،وعوامل جينية،
�أو تقلب����ات يف الوزن مرتبط����ة ب�أمرا�ض �أخرى» ،ولكل
هذه الأ�سباب �أكد الطبيب انه ال ين�صح النحفاء بزيادة
وزنه����م ،وعلى �صعيد البدناء قال :حتى لو كان للبدانة
�آثار حتميهم من اخل����رف «ف�إنهم قد ال يعي�شون لفرتة
طويل����ة لال�ستفادة منها» ،لأنه����م يواجهون خطراً �أكرب
للإ�صابة ب�أمرا�ض قلبية وعائية �أو ب�رسطان.

ملك قبيلة أفريقية يحكم شعبه من أوروبا ..عبر «سكايب»
يحك���م «�سيافا�س بان�س���اه» ،وه���و �أحد ملوك
قبائ���ل «هوهو» الأفريقية� ،أكرث من � 200ألف �شخ�ص
يعي�ش���ون يف غانا ،يف حني يعي����ش هو يف �أملانيا،
لعمل���ه هناك كمغ ٍّن وميكانيك���ي ،ويدير �أمور �شعبه
عرب «�سكايب».
ه����ذا امللك الأفريقي البالغ من العمر � 66سنة �سافر
�إىل �أملاني����ا عام  1970من �أج����ل الدرا�سة ،وبعد �إنهاء
درا�سته عقد قرانه على امر�أة �أملانية ،وقرر البقاء هناك،
بع����د ح�صوله على املاج�ست��ي�ر يف هند�سة ال�سيارات
والآالت الزراعية ،وهو الآن يدير معم ًال خا�ص ًا بذلك.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وقد �أ�صبح «بان�ساه» ملك ًا للقبيلة بعد وفاة جده
�سن���ة  ،1987وذلك لأن �شقيقه و�أباه كانا �أع�رسَي اليد،
وهو �أمر خمالف عند القبيلة ،باعتبار �أن اليد الي�رسى
«جن�سة» ،وبالتايل ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل اخليانة ،مما
يجعلها غري �صاحلة للحكم والبتّ يف �أمور ال�شعب.
وبع���د �أن عُ �ِّينِنِّ مل���ك ًا للقبيلة ،ق���رر «بان�ساه»
البقاء يف �أملانيا ،وحكم قبيلته عرب و�سائل االت�صال
احلديث���ة كـ«�سكايب» ،لأنه ح�س���ب اعتقاده �سيقدّم
ل�شعب���ه وهو يف �أملانيا �أف�ضل مما �سيقدمه لهم وهو
يعي�ش بينهم.
هاتف01/666314 :
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