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عُلم �أن جامعات عاملية كربى ،وم�ؤ�س�سات �أكادميية هامة� ،ستعيد النظر يف
عالقاتها مع اجلامعات ال�سعودية التي متنح درجات دكتوراه لأطروحات ال
�أ�سا�س علمي لها ،بل تتحوّل �إىل م�صدر للتكفري والإرهاب ..وعددت م�صادر
بع�ض عناوين الأط��روح��ات ومنها« :الن�صيحة الإميانية يف ف�ضيحة امللة
الن�صرانية» ،و«وج��ه ال�شبه بني اليهود والراف�ضة يف العقيدة»« ،النواف�ض
للرواف�ض» ،و«اليمانيات امل�سلولة على الراف�ضة املخذولة» ..وكلها �أطروحات
دكتوراه من جامعة واحدة فقط هي «جامعة حممد بن �سعود».
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االفتتاحية

أميركا مع «داعش» أم ضدها؟
ُيت����داول كثرياً يف الأو�ساط ال�سيا�سي����ة حتليالت �سطحية ومع َّمقة
ح����ول ما ا�صطُ لح على ت�سميته بـ«داع�ش» ،وهل هي بالفعل �صنيعة
�أمريكية� ،أم �أنها حركة تنامت يف املجتمعات الإ�سالمية وا�ستُغلّت من
ق َبل الإدارة الأمريكية من قبيل تقاطع امل�صالح بني اجلهتني على عدو
م�شرتك؟ �أم �أن وا�شنطن تك ّن العداء املطلق لهذه احلركة ،كما تدعي يف
�إعالمها ،غري �أنها ال تقاتلها �إال حني تع ُّر�ض م�صاحلها للخطر؟
املدقق يف جمري����ات الأمور على ال�ساحت��ي�ن ال�سورية والعراقية
ي�صل �إىل اال�ستنتاج الآتي:
لقد عملت الواليات املتحدة الأمريكية ،خ�صو�ص ًا من خالل ال�سجون
الت����ي �أن�ش�أتها يف العراق ،على تدريب بع�ض العنا�رص ممن حت ّول �إىل
قي����ادات لـ«داع�ش» يف امل�ستقبل ،وذلك من �أج����ل �إطالقهم وت�شكيل
هذه احلركة ،وقد �أ ّمنت �أم��ي�ركا لهذه اجلماعات كل الدعم الالزم ،من
خالل مفاتيح ا�ستخباراتية لها داخل احلكومة العراقية ،لتقوية هذه
احلرك����ة وتوفري الإمكانات الالزمة لها ،م����ن خالل اال�ست�سالمات غري
املنطقية لعدد كبري من املحافظات والثكنات ،ما �أتاح لهم اال�ستيالء
على خمازن �ضخمة من ال�سالح ،كانت العتاد الذي قاتلت وتقاتل به
حتى اليوم.
و�أرادت وا�شنط����ن �أن تكون هذه احلرك����ة ال�سبب يف �إ�سقاط النظام
يف �سوري����ة ،وتعميم الفو�ضى هن����اك ،وحيث �إن هذا الأمر يحتاج �إىل
نقطة انط��ل�اق ،و ّفرت لها م�ساحات وا�سع����ة يف العراق ،ور�سمت لها
حدوداً يجب �أال تتخطاها عل����ى الأرا�ضي العراقية ،و�أطلقت يدها يف
الأرا�ض����ي ال�سورية ،بدليل تدخُّ ل الوالي����ات املتحدة الأمريكية عندما
حاولت «داع�ش» التمدد باجتاه املناطق الكردية يف �أربيل ،فق�صفتها
بالطائ����رات ،ف�إذا ما ع����ادت �إىل مناطق تواجده����ا امل�سموح لها به،
تركتها ،وكما قال �أحد ق����ادة اجلي�ش �إن  ٪79من طائراتنا تعود دون
�إلق����اء حمولتها من القذائف ،ما يعن����ي �أن كذبة التحالف الدويل �إمنا
هي جمرد �إعالن لواقع فارغ ال قيمة له.
وه����ي �رضبتها �أي�ض ًا عندما دخلت �إىل عني العرب «كوباين» ،من
خالل ال�ضغ����ط على تركيا لإدخال الب�شمرك����ة ،لأن هذه املنطقة يف
املخطط الأمريكي ه����ي ح�صة الأكراد؛ ال ُي�سمح لـ«داع�ش» بالدخول
�إليها.
باخت�صار ،الوالي����ات املتحدة الأمريكية �ساهم����ت يف �إخراج هذا
املنت����ج الوح�ش الذي �سموه «داع�ش» ليقوم مبهمة مر�سومة م�سبق ًا،
وهي:
الق�ض����اء على احلكومة يف �سورية ،و�إدخالها يف الفو�ضى لإ�سقاط
حمور املقاومة ب�إ�سقاط داعم �أ�سا�سي له وهي �سورية.
ال�سنة ،لتكون هذه املناطق
العمل على ت�أمني �سيطرة على مناطق ُّ
ال�سني����ة» يف امل�ستقبل املر�سوم للع����راق من خالل
ه����ي «الدول����ة ُّ
التق�سيم.
الدخول �إىل مناطق �أخرى يف ليبيا واجلزائر وتون�س ،وغريها ،من
�أج����ل �إ�شاعة الفو�ضى التي ال ت�ساه����م يف بناء دولة؛ مق ِّدمة لتق�سيم
هذه الدول.
كل ذل����ك يعن����ي �أن الوالي����ات املتحدة الأمريكي����ة عندما ت�رضب
«داع�����ش» فلي�س لأنها �ضدها ،بل لأن «داع�ش» تخطّت املر�سوم لها
يف املخطط الأمريكي ،وعندما ترتكها تفعل ما تريد يف مناطق النفوذ
امل�سموح لها فهي لي�ست معها ،بل تعتربها وح�ش ًا يحقق م�آربها.
ما نتمناه �أن يقوم هذا الوح�����ش بافرتا�س ُمنتجِ ه ،وقد بات قريباً
من خالل العمليات الإرهابية يف �أكرث من منطقة يف العامل.
ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل
رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني
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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

المسيحيون ..من الحلم القومي إلى الواقع المشرقي

واقع م�سيحيي لبنان اليوم ال ينف�صل عن واقع م�سيحيي امل�شرق املحزن

كبرية هي خيب���ة م�سيحيي لبنان
وامل��ش�رق ،بحج���م �سن���وات الن�ضال
م���ن �أج���ل قومي���ة عربية تب�ي�ن �أنها
جوف���اء م���ن كل امل�ضام�ي�ن ،ومل يعد
جمدي ًا له���م �أن ي�ستعر�ض���وا تاريخهم
النه�ض���وي منذ �أن�ش����أ ال�شما�س عبداهلل
الزاخر �أول مطبع���ة باخلط العربي يف
ال�رشق عام  ،1733م���روراً بالإر�ساليات
الت���ي جعلوها يف خدم���ة املجتمعات
امل�رشقية ،ودورهم الريادي يف ت�أ�سي�س
اجلمعيات الفكري���ة والعلمية والأدبية،
ونهجهم االجتماعي وال�سيا�سي اجلامع
الذي دع���ا �إليه جهاب���ذة الأدب والفكر
والقانون والفل�سفة ،ع�ب�ر حمل ر�سالة
القيم الإن�سانية العابرة حلدود الأوطان
واملذاهب والطوائف.
ولأن مركزي���ة الق���وة امل�سيحي���ة
امل�رشقي���ة ه���ي يف لبنان ،فق���د جاء
الطائ���ف ليق�ضي على �صالحيات رئي�س
اجلمهورية ،وجاءت املنا�صفة الطائفية
�شكلية ،وباتت غالبية النواب امل�سيحيني
حم�سوبة على زعامات الطوائف الأخرى،
وخ�رس امل�سيحي���ون منا�صفة الوظائف،
وتكرّ����س عليه���م واقع ميث���اق جديد؛
ب�أن يكون رئي����س املجل�س النيابي هو
الأقوى �شيعياً ،ورئي�س احلكومة الأقوى
�سنياً ،بينم���ا رئي�س اجلمهورية مطلوب
دائم��� ًا �أن يكون الأ�ضعف م�سيحياً ،حتت
ذريعة �أنه رئي�س كل لبنان� ،إىل �أن و�صل
امل�سيحي���ون الي���وم لأن يكونوا رهينة
�سواهم بوجود م�سيحيني �آخرين ارت�ضوا
�أن يكونوا �أتباع ًا لزعامات غري م�سيحية
حملية ،ملجرد �أنه���م و�صلوا �إىل الندوة
الربملانية عرب ه���ذه الزعامات ،وباتوا
�أدوات طيّعة لدى ق���وى �إقيلمية �أوردت
«ويكيليك�س» م�ؤخراً وقائع موثقة عن
ارتهانهم.
امل�س�ألة الأكرث �سخري���ة �أن الفراغ
الرئا�س���ي يف كر�س���ي ف���ارغ �أ�ص ًال من
ال�صالحي���ات ،بات بع�ض �رشكاء الوطن
من امل�سلمني يحمّل���ون م�س�ؤوليته �إىل
امل�سيحي�ي�ن ،وين�سبون���ه �إىل اخلالف
امل�سيح���ي  -امل�سيح���ي عل���ى ه���ذا
املن�صب ،وامل�سلمون يدركون �أن بع�ض

امل�سيحي�ي�ن هم جمرد رهائ���ن لديهم،
وقرارهم ال�سيا�سي لي�س ب�أيديهم ،وبات
�سفري دولة عربية يعلن دون �أي �إحراج
�أن دولت���ه ال توافق عل���ى زيد �أو عمرو
لرئا�سة اجلمهورية اللبنانية.
واق���ع م�سيحي���ي لبن���ان اليوم ال
ينف�ص���ل عن واقع م�سيحي���ي امل�رشق،
و�إذا كان فريق م���ن ال�رشكاء امل�سلمني
اللبناني�ي�ن ي�ستعم���ل راهن��� ًا بع����ض
امل�سيحيني لتدعيم وزنه ال�سيا�سي يف
املجل�س النياب���ي �أو يف احلكومة ،فهذا

استخدام بعض المسيحيين
لتدعيم الوزن السياسي لن
يعوض على «تيار المستقبل»
ّ
خسائره الجسيمة في شارعه

لن يعوّ�ض عليه خ�سائره اجل�سيمة يف
�شارع���ه منذ بداية الع���ام  2011وحتى
الآن ،وخ�سائ���ر بع�ض الزعامات ال�سُّ نية
ل�شارعه���ا ال�سُّ ن���ي ال تقل ع���ن خ�سائر
امل�سيحيني امل�رشقيني ،و�إذا كان الغنب
بح���ق امل�سيحي�ي�ن اللبناني�ي�ن يبدو
يف ظاهره مرتبط ًا بحق���وق املنا�صب،
ف�إن امل�س�ألة بات���ت وجودية وم�صريية
وغالبية امل�سيحيني ح�سموا خياراتهم
منذ الع���ام  ،2005وبد ًال م���ن �أن تكون
الرئا�سة واملنا�صفة يف الوظائف جوائز
تر�ضية له���م ،ف�ستك���ون يف امل�ستقبل
القريب اعرتاف ًا بدورهم ك�رشكاء ال غنى
عنهم� ،سواء يف لبنان �أو من بقي منهم
يف �سائر امل��ش�رق ،بعد انح�سار موجة
التكفري ،و�إذا كانت موجة تهجريهم على
�أي���دي املتطرفني من �سوري���ة والعراق

تندرج �ضمن ذريعة معار�ضتهم لـ«دولة
اخلالف���ة» كما ��ص�رّ ح منذ �أي���ام �أحد
جمتهدي الفك���ر التكفريي «الداع�شي»،
ف����إن �إطاللة ب�ل�ال دقم���اق وو�صمهم
بالكفار عرب قناة تلفزيونية لبنانية ما
هو �إال اعرتاف بدورهم يف دعم املقاومة
اللبنانية يف مواجهة التكفري.
و�إذا كان امل�سيحي���ون امل�رشقيون،
واللبناني���ون ب�شكل خا����ص ،قد تخلوا
عن حلم االنتماء القومي العروبي بعد
ثبوت عدم �إمكانية قيام قومية عربية،
نتيجة اخلذالن العرب���ي منذ العام ،48
وتلطّ���خ �أي���ادي العرب بدم���اء العرب
م���ن �أج���ل م�شاري���ع «الإ�رسائيليات»
منذ بداي���ات «الربيع العرب���ي» ،ف�إن
امل�سيحيني مل ي�ستنجدوا بالغرب ،وقد
�أح�سنوا بذلك ،و�ص���دق حد�سهم عندما
وقف الغ���رب متفرج ًا عل���ى تهجريهم
من العراق ومن بع����ض �أنحاء �سورية،
وعر�ض عل���ى امل�سيحي�ي�ن اللبنانيني
الهجرة �إىل فرن�س���ا ،و ح�سموا خيارهم
وحزموا �أمره���م وانطلقوا نحو ال�رشاكة
امل�رشقية مع من يعرتف بوجودهم.
هذه ه���ي حقيقة الو�ضع امل�سيحي
امل�ستج��� ّد يف لبنان و�سائ���ر امل�رشق؛
معركة وج���ود لبق���اء امل�سيحيني يف
�أر�ضهم ،من منطلق �إميانهم بالإقبال على
الآخر وقبول من يقب���ل بهم ،ال�ستكمال
ر�سالة وجودهم ،وم���ا �إعالن الفاتيكان
م�ؤخ���راً �أن حزب اهلل يحمي امل�سيحيني
يف لبنان �سوى �إقرار من �أعلى مرجعية
م�سيحية يف العامل ب�صوابية توجهات
امل�سيحيني اللبناني�ي�ن الراف�ضني لأية
�إمالءات غربي���ة عليه���م ،لأن ال�رشاكة
الوطنية من �أجل لبنان عزيز كرمي حمرر
و�سيد قراره تتحقق م���ن خالل التفاف
غالبي���ة امل�سيحي�ي�ن ح���ول املقاومة
اللبناني���ة ،وهذا التحال���ف هو مطلب
�إ�سالم���ي  -م�سيح���ي م�ش�ت�رك ،وزواج
ماروين على امل�ستوى الوطني اللبناين
واال�سرتاتيج���ي امل�رشقي ،وال طالق فيه
وال بطالن زواج..

�أمني �أبو را�شد
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همسات

طرح بوتين السوري ..هل آن أوان الحل؟

¡ ن�صيحة

دبلوما�سي����ون غربيون ن�صحوا م�س�ؤول��ي�ن لبنانيني بعدم
الت�ضحي����ة بحكومة متام �س��ل�ام ،لأنها حمافظة على احلد
الأدنى من اال�ستقرار ،وفرطها يعني الت�ضحية ب�آخر عن�رص
لال�ستقرار يف البالد.

¡ ت�شبيه

علّق خبري «قواتي» يف �ش�ؤون «� 14آذار» على انتخاب رئي�س
لـ«املجل���س الوطني» للقوى املذك��ورة بالقول�« :إن انتخاب
�سم�ير فرجنية� ،صديق برهان غليون ،وهما كانا يف �سالف
الأزمان ي�رشبان من منبع فكري واحد ،ي�شبه متام ًا انتخاب
قبل
غلي��ون يف ا�سطنب��ول للمجل���س الوطن��ي املندثر ،م��ن َ
معار�ض��ة اغتنى �أ�صحابها؛ فت��وارى املجل�س ورئي�سه ،بعد
تقا�سم مغامن قطرية � -سعودية».

¡ «لدغات»

لوح����ظ الأ�سبوع املا�ضي �أن اخلالف����ات د ّبت بني مكونات
«� 14آذار» ،ال�سيما الذين يعت��ب�رون �أنف�سهم «م�ستقلني»،
وازدحم����ت �صفحات التوا�ص����ل االجتماع����ي باالنتقادات
الالذع����ة ،حت����ى �أن م����ي �شدي����اق مل توف����ر زمالءها من
«اللدغات»� ،سائلة عن «اجلدوى من ه�ؤالء الذين الميثلون
�إال �أنف�سهم».

¡ ا�ستدعاء

قطر وال�سعودية وتركيا لن تندفع ملحاربة الإرهاب �إال بعد االعرتاف مب�صاحلها اال�سرتاتيجية يف املنطقة

ت�ستم���رّ احلرب يف �سوري���ة على وقع
«احتف���اء» التنظيم الإرهاب���ي «داع�ش»
مب���رور �سنة عل���ى ت�أ�سي����س «اخلالفة»،
وبالتزامن مع تو�سّ ���ع الإرهاب يف كل من
الكوي���ت وتون�س وم�رص وفرن�سا ،ومع ت�أكّد
العامل �أن اجلميع معني مبحاربة الإرهاب
بكافة �أ�شكاله ،و�إال غرق العامل ب�أكمله يف
الفو�ض���ى والدمار والإره���اب املتفلت من
عقاله.
وعل���ى وق���ع انت�شار الإره���اب ،يعود
الرو����س ،وعل���ى ل�س���ان الرئي����س بوتني،
ملحاول���ة طرح خمارج للأزم���ة ال�سورية،
وللإره���اب املتفلت يف ال��ش�رق الأو�سط؛
باقرتاح���ه حلف دويل ملحارب���ة الإرهاب،
تنخرط فيه كل من �سورية ودول اجلوار� ،أي
تركيا وقطر وال�سعودية.
يعيد بوت�ي�ن تكرار ه���ذه الدعوة التي
ب���رزت بق���وة يف حزي���ران 2013؛ مبا�رشة
بعد �سقوط م��ش�روع «الإخوان» يف كل من
�سورية وم�رص ،والتي �أظهرت �أن �أمام العامل
فر�صة تاريخية لت�سوية ما تدفع اجلميع �إىل
حمارب���ة الإرهاب ،ويُعرتف للدول امل�شاركة
فيها مب�صاحلها اال�سرتاتيجية يف املنطقة.
ما هي فر�ص جناح هذه اال�سرتاتيجية
الرو�سية القدمية  -املتجددة؟
بداي���ة ،جناح ه���ذه اخلط���ة الرو�سية
تفرت�ض اقتناع ًا �سعودي ًا  -تركي ًا  -قطري ًا
بج���دوى مكافح���ة الإره���اب ،و�أن مردود
مكافحة الإره���اب �أكرث بكث�ي�ر من مردود
متويله .وعليه:
ليقتن���ع الأت���راك بج���دوى مكافح���ة
الإره���اب ،على الق���وى الك�ب�رى �أن ت�ؤكد
«ا�ستحال���ة» قيام كيان ك���ردي ذي حكم
ذاتي يف �شمال �سوري���ة ،ويجب �أن يُعطى
«الإخوان امل�سلمون» بفروعهم ال�سلمية يف
�سوري���ة ،ح�صة يف ال�سلطة االنتقالية التي
يُفرت�ض �أن ت�ش���كَّل من ال�سلطة واملعار�ضة
معاً ،هذه �أمور قد يكون مقدور عليها ،لكن
ماذا عن احلقد ال�شخ�ص���ي لأردوغان على
الرئي����س ال�سوري ب�شار الأ�س���د ،وا�شرتاطه

رحيل���ه قبل القبول ب�أي ت�سوية ،ولو تطلّب
الأمر دع���م الإرهابيني وت�أم�ي�ن ممر لهم،
و�إيواءهم يف تركيا؟
بالن�سب���ة �إىل ال�سعودي���ة ،فالغ���رق
ال�سع���ودي يف الرمال اليمنية يُعَ ّد �سيف ًا ذا
حدّي���ن :من ناحي���ة �أوىل يريد ال�سعوديون
�إنه���اء احلرب اليمنية مب���ا يحفظ لهم ماء
وجهه���م ،ويعك�س «انت�ص���اراً ما» يف تلك

الطرح الروسي لن يكون
قابالً للحياة إال بعد أن يضرب
اإلرهاب الدول التي تعتبر
نفسها بمأمن عنه

احلرب التي خا�ضها اب���ن امللك وعار�ضها
العدي���د من الأم���راء يف العائل���ة املالكة
ال�سعودي���ة ،وم���ن ناحية �أخ���رى يت�شدّد
ال�سعودي���ون يف �رشوطه���م ،بعدما ذهبوا
لأول م���رة �إىل ح���رب علني���ة ،وا�ستطاعوا
احل�صول عل���ى ت�أييد �أمريكي و�أممي  -ولو
مبطَّ ن  -حلربهم على اليمن ،من خالل قرار
جمل�س الأم���ن  ،2216وهو م���ا ظهر جلي ًا
يف املفاو�ضات ح���ول اليمن ،والتي رعتها
الأمم املتح���دة يف جنيف ،و�أف�شلها الت�شدد
ال�سعودي ومطالبته ب�سقف �أعلى مما ميكن
لأي طرف �آخر احتماله.
م���ن هن���ا ،ف����إن �إمكاني���ة م�شارك���ة
ال�سعودية يف حتال���ف جدّي وحقيقي �ضد
الإرهاب يبدو �صعباً ،خ�صو�ص ًا بعدما تبينّ
بالدالئل �أن الفكر الإرهابي املت�شدد م�صدره
املدار����س ال�سعودية املنت��ش�رة يف �أرجاء

املعمورة ،ما يعني �أن �أي حماربة حقيقية
للإره���اب تفرت�ض �إقفال تلك املدار�س ،وهو
ما يجعل ال�سعودية تخ��س�ر نفوذاً عاملي ًا
هائ ًال تعطيه لها تلك املدرا�س ،كما تفرت�ض
تغيري الهيكلية الرتبوي���ة ،وحتديث الر�ؤى
الدينية التي ت�ستند �إليها اململكة ،وهذا �أمر
م�ستحيل ،لأنه �سي�ؤدي �إىل خراب ال�سعودية
من الداخل ،وخلخلة نظام �آل �سعود برمّته.
بالن�سبة �إىل قطر التي متوّل ال�سيا�سات
الرتكي���ة يف دعم «الإخ���وان امل�سلمني»،
وتدعم بع�ض املجموعات الإرهابية يف كل
من ليبيا وم��ص�ر و�سورية ولبنان وغريها،
ف�إن قبول الدوحة باحلل ال�سيا�سي وتقا�سم
جمموعات «الإخوان» ال�سلطة مع النظام،
لن يدفعه���ا �إىل االنخراط ال�رسيع واملطلق
يف تلك ال�سيا�سات ،م���ا مل ت�ؤكد ح�صولها
على عق���ود ا�ستثم���ار مل ّد �أنابي���ب الغاز
الطبيعي القط���ري �إىل �أوروبا عرب �سورية،
وه���و �أمر �سي��ض�رّ مب�صالح كل م���ن �إيران
ورو�سيا اللت�ي�ن �ستتناف�سان على الأ�سواق
العاملية بعد �أن يت ّم التوقيع على االتفاق
النووي مع الإيرانيني ورفع العقوبات.
يف املح�صلة ،يبدو �أن الطرح الرو�سي
غري قابل للحياة يف هذه الفرتة بالذات ،بل
�سي�أتي وقت يف امل�ستقبل يكون هذا الطرح
ه���و احلل املن�شود من الدول التي تعار�ضه
اليوم ،وذل���ك عندما ي��ض�رب الإرهاب يف
داخ���ل الدول الت���ي تعترب نف�سه���ا مب�أمن
ينق����ض الإرهابيون على من
ّ
عنه ،وعندما
�ساعدهم وموّلهم و أ�مّن لهم الإمداد.
التاريخ مليء بالعرب والدرو�س ،ومنها
الدر�س الأمريك���ي القدمي والدر�س الفرن�سي
اجلديد ،والدر����س اللبن���اين  -العر�سايل،
حيث انق����ض الإرهابيون على عر�سال قت ًال
وترهيب ًا وتنكي ًال بـ«العرا�سلة» الذي فتحوا
لهم بيوتهم ،وزغردت النازحات ال�سوريات
حينما اعتق���دن �أن الإرهابيني قد اقتطعوا
عر�سال و�ضموها �إىل «�إمارتهم» ال�سوداء.

د .ليلى نقوال الرحباين

املقربني امل�شمئ ّزين من خالفات «تيار امل�ستقبل»
علّق �أحد ّ
الداخلي��ة ،على �سفر بع�ض «ال�صقور» �إىل ال�سعودية بالقول:
لق��د ا�ستدع��ى جهاز الو�صاي��ة يف الريا�ض قي��ادات نيابية
ووزاري��ة يف «التيار» حتت عنوان الت�شاور مح الرئي�س �سعد
احلري��ري� ،إال �أن الهدف احلقيقي هو م�صاحلة املت�صارعني
الذي��ن يلعب اخليال بينه��م ،ويكيلون ال�شتائ��م �إىل بع�ضهم
بع�ض ًا كل �أمام «بوطته».

¡ حقد جنبالطي

يزداد حق����د وليد جنبالط التاريخي على دروز �سورية ،لأن
دعوات����ه لـ«ال�صلحة» مع «جبهة الن���ص�رة» ومبايعتها
مل تلق �آذان���� ًا �صاغية ،ومن �أ ّيد الدعوة اجلنبالطية ال ميثل
�شيئ ًا يف املعادلة الدرزية ال�سورية ،خ�صو�ص ًا �أن الع�صبية
«اجلنبالطي����ة» ال �أثر له����ا بتات ًا من قري����ب �أو بعيد يف
�سوري����ة ،لأن املوحدين ال�سوريني يعرف����ون تاريخ الرجل
جيداً ،وهم ال ين�سون �أبداً �آخر «فتاويه» بتحليل دم الدروز
الذي ي�ؤيدون دولتهم الوطنية.

¡ مل يقب�ضوا منذ � 4أ�شهر

و�سيلتان �إعالميتان ،واحدة مكتوبة و�أخرى مرئية ،ميلكهما
قط��ب �سيا�سي فاع��ل ،مل يقب�ض املوظف��ون فيهما رواتبهم
من��ذ �أربع��ة �أ�شه��ر ،وق��د مت مع ب��دء �شهر رم�ض��ان املبارك
ت�سليفهم �شهراً واحداً فقط.

¡ بيان الأرملة غري مطمئن

مل يطمئن بيان �أرملة زعيم راحل على بقاء مدر�سة عريقة
يف مكانها يف بريوت ،ب�سبب �ضبابية هذا البيان الذي يحمل
ع����دة �أوجه ،خ�صو�ص ًا �أن الورثة يبيعون الأمالك والعقارات
املوروثة ،وب�أ�سعار زهيدة ،مبا فيها هذه املدر�سة ،ولوحظ
م����ع �إنهاء العام الدرا�س����ي  2015 - 2014والإعالن عن بدء
الت�سجي����ل للعام املقبل �أن ن�سبة الإقب����ال على الت�سجيل
�ضعيفة جداً.

¡ االبن ال�ضال

تب�ّي�نّ �أن اب��ن �أح��د جت��ار اجلمل��ة يف مدينة �صي��دا ،وعمره
مت �إغ��را�ؤه لاللتحاق بـ«داع���ش» ،و�أُر�سل �إىل
 18عام��اً ،ق��د ّ
فهدد الوالد ب�إف�شاء �رس اخللية �إذا مل يعد ابنه خالل
�سوريةّ ،
ب�ضعة �أيام.

¡ البلد بحاجة �إىل �إ�صالح

مرج����ع د�ستوري وقانوين كبري ح�س����م �أن البلد بحاجة �إىل
�إ�صالح �سيا�سي ود�ستوري عميق ،لأن كل التجارب ال�سابقة
�أكدت �أن النظام ال�سيا�س����ي اللبناين مولّد للأزمات والفنت
واحلروب الأهلية با�ستمرار ،م����ا يجعله بحاجة دائمة �إىل
راع خارج����ي ،وهذا ما يفر�ض تعدي��ل� ًا جوهري ًا يف النظام
ٍ
ال�سيا�سي الطائفي.
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المراهنون على معركة دمشق :إبليس لن يدخل الجنة
فج�أة اندفعت يف وقت واحد �أخبار
ومعلومات وحتليالت عن اندالع معركة
دم�شق ،و�أنها �صارت قاب قو�سني �أو �أدنى.
م�صدر هذه املعلومات والأخبار يف
لبنان كان �إعالم «� 14آذار» ،الذي �أخذ
ي�ضخ املعلومات يف كل اجتاه� ،سواء يف
الإع�لام املكتوب �أو املرئي �أو امل�سموع
التابع لهم� ،أو عرب ما ي�سمى مرا�سلون �أو
خمربون �إعالميون من هذه الف�صيلة.
�أما ال�سيا�سيون من هذه اجلماعات
فبا�رشوا يُعدّون العدة لنتائج «الفتح
امل��ب�ين» ،وت���وزع���وا ع��ل��ى ال�شا�شات
واالجتماعات للتح�ضري لليوم املوعود،
بينما الر�سميون من ه ��ؤالء من وزراء
ونواب اعتربوا نتائج املعركة حم�سومة
�سلفاً ،وب��ال��ت��ايل ال ب��د م��ن مواجهة
تداعياتها واحتماالتها ،وك��ان �أبرزها
عندهم �أن نتائج «املعركة املوعودة»
�ستكون نزوح ًا �سوري ًا كثيف ًا نحو لبنان،
قد يتجاوز مليون ون�صف مليون �سوري،
على حد تعبري �أحد املخربين الإعالميني
يف جماعة «� 14آذار» ،الذي يوزع الأخبار
واملعلومات على عدد من و�سائل الإعالم
املحلية واخلليجية.
فيما وزراء ونواب من جماعة «14
�آذار» واللقاء اجلنبالطي راح��وا عميق ًا
يف حتليالتهم «النفي�سة» عن �رضورة
مواجهة النزوح ال�سوري الكبري ،وكان
الفت ًا �أن �أحد املب�رشين بذلك هو الوزير
وائل وهبي ابو فاعور ،الذي �صار ال�ضمري
املتكلم لأبي تيمور جنبالط..
ت��ع��ددت �أ�شكال التحليالت و��سرد
الوقائع لأ�ضغاث �أحالم ،ليذهب بع�ضها
�إىل ت�أكيد �أن الدعوة امل�ستعجلة النعقاد
جل�سة املجل�س الوزراء ،بعد طول انقطاع،
من �أ�سبابها التداعيات املحتمَلة ملعركة
دم�شق ،و�أن احلكومة اللبنانية تلقّت
ن�صائح من عدة جهات عربية ودولية
ب����ضرورة الإ��س�راع يف ات��خ��اذ التدابري
الالزمة.
ومن هذه التف�سريات والتحليالت �أن
«املجتمع ال��دويل اتخذ ق��راراً بال�ضغط

جنود اجلي�ش ال�سوري يف منطقة ع�سكرية بريف القنيطرة

على �إيران وحمور املمانعة» (التعبري ورد
باحلرف يف جريدة امل�ستقبل) «من خالل
ت�سهيل فتح معركة دم�شق ،بعد �أن كانت
العا�صمة من اخلطوط احلمر الدولية»،
وح�سب ر�أي «امل�ستقبل» �أن م�ؤ�رشات فتح
معركة دم�شق «تظهر يف الدعم العربي
للمعار�ضة املعتدلة يف اجلبهة اجلنوبية
لتحرير ما تبقى من حمافظتي درعا
والقنيطرة ،وللزحف باجتاه دم�شق».
ثمة مالحظة هنا ،هي �أن هذا الإ�رصار
على ما ي�سمى «معركة دم�شق» جاء
بعد التطورات امليدانية التي ح�صلت
يف اجلنوب ال�سوري ،وفيها حطّم اجلي�ش
العربي ال�سوري «عا�صفة اجلنوب» التي
حتدّث عنها حلف �أعداء دم�شق مط ّوالً.
واقع احلال �أن هذه املعزوفة تتكرر
منذ ب��دء احل��رب الكونية على �سورية،
حيث حددت يف كل مرة منذ نحو اثنني

وخم�سني �شهراً مواعيد لنهاية الدولة
الوطنية ال�سوري ،يف رم�ضان ثم يف
الأ�ضحى �أو يف ال�صيف من كل عام.
رهانات �أتباع حلف العدوان على
�سورية� ،سواء يف لبنان �أو يف الأردن� ،أو
يف �أي مكان ،تالزمت مع �ضجيج العدوان
ال�سعودي  -الأمريكي  -ال�صهيوين على
اليمن ،الذي تبينّ حتى الآن �أنه غري قادر
على �إحداث التغيري املن�شود �سعودي ًا يف
بالد منبت العروبة ،وها هي �صواريخ
�سكود اليمنية تدق �أبواب الريا�ض ،وجتعل
ال�سعودية حم�شورة ب�رشّ �أعمالها.
ب�أي حال ،فالأ�سبوعان الأخريان �شهدا
تطورات ميدانية كبرية على خمتلف حماور
القتال ،جتلّت ب�شكل وا�ضح يف حتطّم
«عا�صفة اجلنوب» يف �سورية ،ووقوع
مئات القتلى واجلرحى من املجموعات
الإرهابية ،ود ّك حت�صيناتهم ومواقعهم،

رغ��م �أن الهجمات الإره��اب��ي��ة حظيت
بتن�سيق وا�سع ومنظّم من حلف العدوان
على �سورية ،ب��دءاً من غرفة «عمليات
م��وك» يف الأردن ،التي ي�رشف عليها
�ضباط �أمريكيون و�صهاينة و�سعوديون،
و�أردنيون و�أتراك كبار ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل
م�س�ؤولني كبار يف �أجهزة اال�ستخبارات يف
هذه الدول.
كما �أن قطر وال�سعودية �أغدقتا الأموال
املذهلة؛ يف حماولة لتعديل التوازنات
امليدانية ،ففاج�أ اجلي�ش ال�سوري اجلميع
يف تكتيكاته وا�سرتاجتياته الع�سكرية
اجل���دي���دة ،ال��ت��ي جعلت املجموعات
الإرهابية �أم��ام الهزائم التي حلقت بها
تتبادل االتهامات باخليانات.
ومن الوا�ضح �أن احلديث عن معركة
دم�شق ترافق مع جملة وقائع �سيا�سية
حاول �أعداء �سورية توظيفها مع «�أ�ضغاث

�أحالمهم» ،منها زي��ارة ويل ويل العهد
ال�سعودي ووزير الدفاع حممد بن �سلمان
�إىل مو�سكو ثم �إىل باري�س ،وعقده �صفقات
مبئات مليارات ال���دوالرات ،وت�صويرهم
�أن �صفقة �سعودية  -رو�سية متّت على
ح�ساب دم�شق ،لكن �رسعان ما دح�ض
فالدميري بوتني هذه التكهنات ب�إعالن
ت�أييده ودعمه احلازم للرئي�س ب�شار الأ�سد،
فيما الزيارة الباري�سية لي�ست �إال ر�شاوٍ
�سعودية لفرن�سا ،وهو ما �صار عليه منط
احلكم يف «بالد مئة نوع من اجلبنة» منذ
�أيام جاك �شرياك ،حيث الر�ؤ�ساء يحبّون
«الهدايا» والر�شاوى و�أ�شياء �أخرى.
الف�شل القاتل الذي �أ�صاب حلف �أعداء
دم�شق يف اجلنوب �أ�صابهم يف ال�شمال،
من خالل ال�صمود واملواجهة الأ�سطوريني
يف احل�سكة وع�ين ال��ع��رب ،وحترير تل
�أبي�ض ،بحيث كانت ال�صفعة املوجهة �إىل
تركيا �أكرب من �أن يحتملها رجب طيب
�أردوغ��ان ،الذي �صار همّه توريط جي�شه
يف احلرب �ضد �سورية ،حماو ًال ا�ستغالل
فر�صة وج��ود حكومة الألعوبة �أحمد
داود �أوغلو يف ت�رصيف الأعمال ،لي�ضع
املعار�ضة التي متتلك الأكرثية الربملانية
�أمام الأمر الواقع ،لكن على ما يبدو ف�إن
اجلي�ش الرتكي حتى الآن ما زال يرف�ض
مغامرة «ال�سلطان اجلديد».
كل ذلك ،دون �أن نن�سى غرب �سورية،
وحت��دي��داً منطقة القلمون ،حيث يذهب
اجلي�ش ال�سوري واملقاومة اللبنانية
لتنظيفها نهائي ًا من ب�ؤر الإرهاب.
هل ي�ستوعب املراهنون واملنظرون
ملعركة دم�شق العرب والدرو�س؟
ال نعتقد ذل���ك ،خ�صو�ص ًا عندنا
يف لبنان ،فوثائق وكيلك�س أ� ّك��دت مرة
جديدة �أن املال واملال فقط هو من يحدد
مواقف �سيا�سيني و�إعالميني يف بالد
الأرز ،وال�سعودية ،مع الأ�سف ال�شديد ،ما
زالت قادرة على �رشاء الذمم وال�ضمائر
واملبادئ واملواقف.

�أحمد زين الدين

ما هو الرهان الروسي في الملف السوري؟
ت�ؤكد م�صادر ميدانية �سورية �أن اجلبهتني الأ�شد
خطورة على امتداد اجلغرافيا يف الوقت الراهن،
هما جبهتا احل�سكة يف ال�شمال ،ودرعا يف اجلنوب،
�إ�ضافة �إىل ريف دم�شق ،ال��ذي ي�شهد ا�شتباكات
بني «اجلبهة الإ�سالمية» و»داع�ش» ،خ�صو�ص ًا
يف الغوطة ال�رشقية ،وحتديداً يف منطقتي �سقبا
وعربني.
ويف تفا�صيل �سري املعارك ،ت�شري امل�صادر �إىل
�أن املجموعات التكفريية القادمة من الأردن ،وبدعم
من �سلطاتها ،حاولت التقدم نحو درعا ،غري �أنها
القت مقاومة عنيفة من اجلي�ش والقوات الرديفة،
�أجربتها على الرتاجع ،بعد تكبيدها خ�سائر كبرية
ب���الأرواح ،و�صلت �إىل ع�رشات القتلى ،ما دفع
هذه املجموعات �إىل تبادل االتهامات فيما بينها
بالتق�صري واخليانة.
وتلفت امل�صادر �إىل �أن امل�سلحني التكفرييني
كانوا ي�سعون �إىل ال�سيطرة على الطريق الدويل الذي

يربط دم�شق ب��الأردن ،لقطعها ،وذلك يف حماولة
للت�ضييق على العا�صمة ،غري �أنهم با�ؤوا بالف�شل.
من اجلنوب �إىل ال�شمال ،تعمل القوات ال�سورية
ووحدات حماية ال�شعب الكردي على تعزيز مواقعها
يف احل�سكة ،وتعترب امل�صادر �أن التحالف الغربي
ي�سعى دائم ًا �إىل �إطالة االزمة ،وتربير تدخله يف
ال�ش�أن الداخلي ال�سوري ،ال�سيما �إدعاء «�إ�رسائيل»
با�ستعدادها حلماية الدروز والأردن حلماية ع�شائر
العرب.
ويف ال�رشق ،تعزز القوات ال�سورية مواقعها يف
دير الزور ،حت�سُّ ب ًا لأي هجوم مفاجىء يقدم عليه
الإرهابيون من العراق �أو تركيا ،بح�سب امل�صادر
امليدانية.
وعن ا�ستعداد مو�سكو للم�ساعدة على �إجناز
حت��والت �سيا�سية يف �سورية ،كما ج��اء على
ل�سان الرئي�س فالدميري بوتني ،تعترب م�صادر يف
املعار�ضة ال�سورية �أن هذه املبادرة يف حال ذهبت

�إىل حيّز التنفيذ ،فتُع ّد جناح ًا كبرياً للدبلوما�سية
الرو�سية يف جمع ال�سلطة واملعار�ضة ،وتقدمي
ال�صورة ال�سيا�سية التي ميكن املتابعة فيها ،فيما
كانت لقاءات جنيف �أقرب �إىل «جل�سات حما�سبة».
وترى امل�صادر �أن ما تقوم به هذه الدبلوما�سية
هو تثبيت �أمر واقع للحكومة ال�سورية ،وو�ضعها يف
�سياق م�سار �سيا�سي مع الأطراف الأخرى ،ما ي�ؤدي
�إىل ت�شكيل واقع خمتلف يُنهي مو�ضوع ال�رصاع
على «النظام ال�سيا�سي» ،ويدخل يف عملية «ف�ض
اال�شتباك» بني دم�شق واملجتمع الدويل ،م�شرية
�إىل �أن �أي تفاهم ميكن �أن تتو�صل �إليه املعار�ضة
مع احلكومة ال�سورية �سينتقل �إىل املحافل الدولية
وفق م�رشوع رو�سي بالدرجة الأوىل ،لإنهاء الأزمة
ال�سورية ،فمو�سكو تريد بناء حالة �سيا�سية ميكن
اال�ستناد �إليها لتقدمي «�أجندة» تُنهي م�س�ألتني
�أ�سا�سيتني :م�رشوعية النظام ال�سيا�سي ،وحالة
احل�صار على الدولة ال�سورية التي ميكن اعتبارها

�رشط ًا �أ�سا�سي ًا مل�رشوع م�شرتك من �أجل حماربة
الإرهاب.
�أما بالن�سبة �إىل ما �أعلنه الوزير املعلم حول
طلب بوتني من �سورية �إقامة حتالف مع الدول
الإقليمية ملكافحة الإرهاب فيبدو رد على ال�شائعات
التي حتدثت عن تخ ٍّل رو�سي عن النظام ال�سوري،
بعد اللقاءات التي عقدها بوتني مع الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغ��ان وويل ويل العهد ال�سعودي
حممد بن �سلمان.
وتعترب امل�صادر �أن مراهنة رو�سيا تظهر على
ما يبدو يف حماولة �إجناز �رشاكة بني املعار�ضة
وال�سلطة ،وو�ضع الطرفني �أمام برنامج �سيا�سي،
ثم دعم الدولة ال�سورية يف مواجهة الإره��اب ،ما
�سيعزز من طبيعة الدور امل�ستقبلي لها يف �ضمان
الأمن الإقليمي.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ �صيف حار�« ..إ�رسائيلياً»؟

ذك����رت دوائر دبلوما�سية غربي����ة �أن «�إ�رسائيل»
تتوقع �صيف���� ًا �ساخن ًا على حدوده����ا ال�شمالية،
وحالة من ع����دم اال�ستق����رار يف ال�ضفة الغربية.
وح�سب هذه الدوائر ف�إن «�إ�رسائيل» ت�سعى ،ويف
جميع ال�ساحات� ،إىل منع انفجار الأو�ضاع ب�شكل
ي�ؤثر على �أمن مواطنيها ،لكن االنفجار قد يفر�ض
عل����ى جميع الأط����راف ،حتى ل����و مل تكن معن ّية
بذل����ك ،نتيجة حادث �أمني عل����ى هذه اجلبهة �أو
تلك� ،أو حالة من انهيار اال�ستقرار القائم ،نتيجة
تغريات و�رصاعات داخلية.

¡ ت�أهُّ ب �أردين

ت�شهد ال�ساحة الأردنية لقاءات ا�ستخبارية مكثفة،
عمان وعوا�صم
وات�صاالت عاجلة بني القيادة يف ّ
عدة ،بعد ورود تقارير �ساخنة عن �إمكانية انفجار
وتخوف متزايد
الأو�ضاع على احلدود مع �سورية،
ّ
م��ن ت�سلل عنا��صر م�سلحة عرب احل��دود العراقية.
�رسي��ة قام بها
وق��د ك�شف��ت امل�صادر عن زي��ارة ّ
موف��د �سعودي رفيع امل�ست��وى �إىل كل من الأردن
املتقدم بني
وتركي��ا ،يف �إط��ار التن�سي��ق الأمن��ي
ّ
البلدي��ن ،والبحث يف �ش�أن املجموع��ات امل�سلحة
الت��ي تدعمه��ا قطر بامل��ال ،ومتكّنت م��ن تخزين
كمي��ات كبرية من ال�سالح يف عدة مناطق �أردنية.
وقالت امل�ص��ادر �إن الأردن ب��ات يخ�شى االرتداد
ال�سلب��ي للدور ال��ذي تقوم به مع�سك��رات التدريب
املقام��ة يف ع��دة مناط��ق باملمكلة ،كم��ا تخ�شى
عم��ان نتائج غ�ير متوقعة لل�صدام��ات امل�ستمرة
ّ
يف جن��وب �سورية ومنطق��ة القنيطرة ،حيث تلعب
«�إ�رسائي��ل» دوراً كب�يراً يف دع��م املجموع��ات
املقاتلة.

عنا�صر من اجلي�ش يرفعون العلم ال�سوري فوق �أحد املباين يف بلدة دير عد�س بريف درعا

ب�صدمات خ��ارج توقعاتهم ،تلقّى م�شغلو
غرفة عمليات «م��وك» يف الأردن ال�رضبات
ال�سورية املتالحقة يف اجلبهة اجلنوبية منذ
�إعالن ما �سُ مي بـ«عا�صفة اجلنوب» اخلمي�س
الفائت .فبعد ال�رضبة القا�سية التي وجّ هها
�سالح اجلو ال�سوري لأبرز قادة «جبهة الن�رصة»
والف�صائل احلليفة لها خالل اجتماعهم الأمني
الهام يف �سجن غرز يف درعا ،مودي ًا � -إ�ضافة
�إىل �سحق غالبية الر�ؤو�س امليدانية  -بحياة 3
�ضباط �أردنيني من غرفة العمليات املذكورة ،وفق
�إ�شارة مرا�سل حمطة «�سكاي نيوز»� ،سدد اجلي�ش
ال�سوري هدف ًا ا�ستخباريا ً �آخر يف مرمى «موك»،
عرب �سحق «فرقة خا�صة» �أر�سلتها �إىل ريف درعا
ت�ضم � 38شي�شانياً ،يف حلظة اجتماعهم مع قادة
الف�صائل امل�سلحة ،للتن�سيق حيال �شن هجوم
جديد على درعا ،بعد ن�سف وحدات اجلي�ش لكامل
الهجمات ال�سابقة ،بقيادة متمر�سني �شي�شانيني
هذه املرة� ،إال �أن الر�سالة ال�سورية ،بعد �إبادة
خطة الهجوم اجلديد يف مهدها ،و�صلت �إىل
�أركان «عمليات» الأردن ،ومفادها �أن ال�رضبات
القا�سية التي �سددها اجلي�ش ال�سوري م�ؤخراً بحق
ميلي�شياتها يف اجلنوب ال�سوري لي�ست �سوى
باكورة ما ّمت جتهيزه للمقبل من الأيام.
خ�براء ع�سكريون توقّفوا باهتمام �أم��ام
�سل�سلة ال�رضبات اال�ستخبارية ال�سورية النوعية
التي تخلّلت �إجنازات اجلي�ش امليدانية يف مطار
الثعلة وباقي جبهات املنطقة اجلنوبية ،وفق
تكتيك ع�سكري الف��ت ،ف�رضب ق��ادة «عا�صفة
اجلنوب» يف مكانهم ال�رسي �سبقته �رضبة نوعية
ال تق ّل ق�ساوة ،عرب ت�سديد هدف ا�ستخباري �آخر
للجي�ش ال�سوري يف مرمى عمليات «م��وك»،
جتلّى ب�سحق رتل م�سلّح �ضخم عقب ر�صده يف
بلدة تل �شهاب؛ على احلدود الأردنية  -ال�سورية،
�أودى بحياة ما ال يقل عن  400م�سلّح ،بينهم قادة
ميدانيون من «جبهة الن�رصة» و«حركة املثنى»
و«اجلي�ش احلر» ،وفق معلومات مرا�سلي وكاالت

�أنباء غربية ،وح�سب حمطة «ان دي �آر» الأملانية
ف�إن �شخ�صية ع�سكرية �أردنية التقت يوم ال�سبت
الفائت بدبلوما�سي �أملاين �أكدت �أن امل�ستجدات
امليدانية الالفتة يف اجلبهة اجلنوبية ت�شري �إىل
خطة م�ضادة جهّزتها القيادة الع�سكرية ال�سورية
مع حلفائها بعناية ق�صوى ،كما نقلت ت�رسيبات
�أمنية تد ّل على �أن اجلنوب ال�سوري مقبل على
مفاج�آت «من العيار الثقيل».
ووفق معلومات م�صدر مقرب من رئي�س جهاز
اال�ستخبارات الرو�سية ميخائيل فرادكوف ،ف�إن
قراراً هام ًا اتخذه قائد فيلق القد�س الإيراين قا�سم
�سليماين عقب زيارة وزير الدفاع ال�سوري م�ؤخراً
لطهران� ،أف�ضى �إىل �إن�شاء غرفة عمليات م�شرتكة

غرفة العمليات المشتركة
تضم قادة عسكريين
الجديدة ّ
إيرانيين وسوريين ..ومن قيادة
حزب اهلل

�ضمّت �إىل عدد من القادة الع�سكريني الإيرانيني،
�ضباط ًا نخبويني من اجلي�ش ال�سوري ،ومن قيادة
حزب اهلل ،بد�ؤوا العمل كخلية نحل وفق خطط
ع�سكرية متّت درا�ستها على مدى الأ�سابيع الثالثة
املا�ضية .و�إذ لفت �إىل �أن �إي��ران ب��د�أت بتدريب
�آالف املقاتلني �ضمن جمموعات رديفة للجي�ش
ال�سوري ،وهو �أمر �سبق �أن �أعلنه قائد احلر�س
الثوري الإي��راين حممدعلي جعفري  -مل يُغفل

امل�صدر الإ�شارة �إىل التعاون اال�ستخباري الرو�سي
عرب مترير معلومات «�أمنية» هامة �إىل القيادة
الع�سكرية ال�سورية .وربط ًا بالأمر ،ك�شف امل�صدر
�أن ال�رضبة النوعية التي �سددها �سالح اجلو
ال�سوري �ضد اجتماع قادة «عا�صفة اجلنوب» يف
�سجن غرز يف درعا� ،أتت نتاج معلومات �أمنية
رو�سية للقيادة ال�سورية� ،أعقبت ر�صد الأقمار
ال�صناعية الرو�سية ملكان االجتماع ،مرجح ًا
دخول �أ�سلحة نوعية مُتوّجة ب�صواريخ رو�سية
«هامة» مل يحدد ماهيتها ،لأول مرة يف امليدان
ال�سوري ،على خلفية حتركات ع�سكرية تركية
و�أردنية تهدف �إىل تدخّ ل ع�سكري داخل الأرا�ضي
ال�سورية ،قد يكون و�شيكاً.
وعلى وق��ع معلومات ك�شفتها �أك�ثر من
�صحيفة تركية يف الأيام املا�ضية� ،أ�شارت �إىل
عزم الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان الدخول
هذه املرة ب�شكل مبا�رش على خط معارك ال�شمال
ال�سوري ،تزامن ًا مع ت�شكيل احلكومة الرتكية
اجلديدة ،يف وقت بانت التعزيزات واحل�شود
الع�سكرية الأردن��ي��ة امل�ستجدة على احل��دود
مع �سورية مُلحقة بن�رش �صواريخ �أر�ض  -جو
م�ضادة للطائرات ،يُجمع �أكرث من دبلوما�سي
غربي على ا�ستحقاقات دراماتيكية قادمة على
الداخل الرتكي كما الأردين ،على خلفية جتاوز
كل اخلطوط احلمر يف اللعب بالنار ال�سورية ،يف
ظل تواتر معلومات ت�ضمّنها �أكرث من تقرير �أمني،
ت�شري �إىل تغلغل حوايل � 16ألف تركي «داع�شي»
يف مناطق حيوية تركية بانتظار «�ساعة
ال�صفر» ،لالنطالق ب�رضبات «جهادية» �ضد
�أهداف مدنية �أو ع�سكرية باتت حمددة ،مُلحقة
بـ«القادم ال�سيئ» على الداخل ال�سعودي ،ربط ًا
بغرق �صقور العائلة احلاكمة اجلدد يف الوحول
اليمنية ،ح�سب تو�صيف كارين كناي�سل؛ اخلبرية
النم�ساوية يف �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط.

ماجدة احلاج

¡ تبدُّد الغيوم بني �أنقرة وتل �أبيب

ذكر م�صدر �أوروبي نق ًال عن م�س�ؤول «�إ�رسائيلي»
رفي����ع امل�ستوى� ،أن ال����دور الذي تلعب����ه تركيا،
�إىل جانب ال����دور القطري يف قط����اع غزة ،ملنع
اندالع مواجه����ة جديدة بني حرك����ة «حما�س»
و«�إ�رسائي����ل»� ،ساهم يف حت�س����ن العالقات بني
�أنقرة وتل �أبيب ،والتي عانت حالة من «الت�شنج»
منذ عملية االعتداء البحرية «الإ�رسائيلية» على
«�أ�سطول مرم����رة» ،و�سقوط �شهداء وجرحى بني
ال����ركاب الأتراك الذين �شاركوا يف الأ�سطول .وذكر
امل�صدر عن امل�س�����ؤول «الإ�رسائيل����ي» قوله �إن
الغيوم التي كانت تخ ّيم على �أجواء العالقات بني
البلدين �آخذة بالتبدد ال�رسيع ،و�أن امل�س�ؤولني يف
البلدين اتفقوا على عقد لقاءات علنية يف الفرتة
القريبة املقبلة ،للت�أكيد على تط ّور العالقات بني
البلدين.

¡ «�إ�رسائيل» :رحيل عبا�س �أف�ضل من بقائه

ذك��ر تقري��ر «�إ�رسائيل��ي» �أن تل �أبي��ب و�صلت �إىل
نتيجة مفاده��ا �أن رحيل الرئي���س حممود عبا�س
عن احلك��م بات �أف�ضل من بقائ��ه ،و�أن التحركات
الدبلوما�سي��ة الفل�سطيني��ة عل��ى ال�ساح��ة الدولية
باتت تزعج «�إ�رسائيل» ب�صورة كبرية ،و�أنها مل تعد
عل��ى ا�ستع��داد لتحمل املزيد .وك�ش��ف التقرير عن
�سيناريوهات مو�ضوعة للتعامل مع الفل�سطينيني
يف املرحل��ة املقبلة ،من بينها :الت�سبب يف اندالع
فو�ض��ى يف املناطق الفل�سطينية� ،أو الدفع باجتاه
تغذي��ة ما �سم��اه التقرير بـ«اجلدل الع��ام» القائم
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ح��ول م��ن �سيخل��ف الرئي�س
الفل�سطين��ي ،م��ن �أج��ل ت�رسيع حتقيق ه��ذا الأمر،
�أو عل��ى الأق��ل �إثارة حالة من ع��دم اال�ستقرار يف
املناط��ق الفل�سطيني��ة ،خ�صو�ص�� ًا �أن «�إ�رسائي��ل»
ترى �أن القيادة التي �ست�أخذ مكان الرئي�س حممود
عبا���س� ،ستك��ون قي��ادة �ضعيف��ة ،و�ستحتاج اىل
عالق��ات غري «مت�شنجة» م��ع «�إ�رسائيل» ،ل�ضمان
ا�ستمرارها وبقائها.
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خضر عدنان..
واإلرادة التي ال تلين
للمقاوم الأ�س��ي�ر ال�شيخ خ�رض عدنان
حكاية طويلة مع االعتقال واملعتقالت يف
الكيان الغا�صب ،وحكاية �أطول مع ال�سجّ ان
واملحق����ق والقا�ضي ال�صهي����وين ،وجردة
ح�ساب مفتوح ب��ي�ن ه�ؤالء القتلة و�أ�سرينا
البط����ل و�سائ����ر رفاقه الأ���س�رى ،وحكاية
م����ن نوع �آخر ممزوجة ب����الإرادة وال�صمود
والتحدي والإمي����ان بقوة احلق الذي ميثّله
خ�رض عدنان و�سام����ر العي�ساوي ومي�رسة
�أبو حمدي����ة وعرفات ج����رادات ،والقائمة
هي جمموع م����ن دخل املعتقالت و�سجون
االحتالل من �شعبنا ومنذ العام .1967
ال�شي����خ خ���ض�ر عدن����ان ه����ي املرة
التا�سع����ة التي يُعتقل فيها ،واملرة الثالثة
التي يخو�ض فيها معركة الأمعاء اخلاوية،
من خالل �إ�رضابه ع����ن الطعام ،حيث كان
�إ�رضابه الأول يف العام  2005ملدة  12يوم ًا
ب�سبب عزل����ه يف �سجن «كفار يونا» ،ومل
يوقف �إ�رضاب����ه �إال بع����د �أن ر�ضخت �إدارة
ال�سجن عل����ى �إعادته �إىل �أق�س����ام معتقل
الأ���س�رى العاديني .ويف العام  2012خا�ض
�إ�رضابه الأطول مل����دة  66يوماً ،الأمر الذي
�أرغم االحت��ل�ال على الإف����راج عن ال�شيخ
عدنان الذي �أكد بقوله�« :أنا بد�أت الإ�رضاب
وم�ستم����ر فيه زارين حمام����ي �أو مل يزرين،
متت تغطي����ة الإ�رضاب بالإع��ل�ام �أم ال»..
وبعد �أن ر�ضخ االحت��ل�ال يف الإفراج عنه
�أوقف �إ�رضاب����ه ،والإ�رضاب الثالث هو الذي
نعاي�شه ونتابع����ه اليوم ،حيث قارب على
ال�شهرين.
ي�أتي ه����ذا الإ�رضاب رف�ض���� ًا لالعتقال
الإداري ال����ذي ينتهج����ه االحتالل ك�سيا�سة
عقابي����ة ال ت�ستند �إىل �أب�س����ط املحاكمات
العادلة ،فكيف �إذا كان الكيان وم�ؤ�س�ساته
مب����ا فيه����ا الق�ضائي����ة غ��ي�ر �رشعية وال
نعرتف بها ،وهو القائ����ل�« :أنا ولدتُ حراً،
ولن �أذهب �إىل ال�سج����ن طواعية ،واحتجاز
حريتي واعتقايل هو اعتداء على هويتي».
يُ�سجَّ ���ل لل�شي���خ خ�رض عدن���ان �أنه
�أر�س���ى �شك ًال فري���داً يف مقاومة املحتل
ال�صهي���وين ،عندم���ا �أدخ���ل �إىل مقاومة
�شعبنا �سالح ًا جديداً هو الأمعاء اخلاوية،
والإرادة التي ال تلني ،فتُجرب املحتل على
الإفراج عنه.

رامز م�صطفى
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«الحلف الثالثي» في مواجهة مخاطر التقسيم
تطوّرت الأحداث يف �سورية ب�شكل
مت�سارع بعد �سيطرة «داع�ش» على
م�ساحات وا�سعة من املناطق ال�سورية
يف بادية ال�ش���ام وو�صلها بالعراق،
وتق���دُّم «الن��ص�رة» يف ال�شم���ال
ال�س���وري يف حلب و�إدل���ب ،و�سعيها
للتقدم باجت���اه ال�ساح���ل ال�سوري،
ودخول املجموع���ات امل�سلحة عرب
الأردن �إىل جن���وب �سوري���ة ،من �أجل
احتالل درعا وال�سيطرة على الطريق
الدويل الذي يربطها بالريف الدم�شقي
و�صو ًال �إىل العا�صمة دم�شق ،ما دفع
بالنظ���ام ال�سوري ومع���ه �إيران �إىل
�إعادة تق���ومي الو�ضع�ي�ن ال�سيا�سي
والع�سكري ،يف ظل اخلطة الأمريكية -
«الإ�رسائيلية» التي تهدف �إىل تكتيل
املجموع���ات الطائفي���ة والعرقي���ة،
متهيداً ملا ميك���ن �أن يكون امل�رشوع
يف امل�ستقب���ل ،ومنه التق�ستم؛ ك�أحد
االحتماالت قيد الدر�س.
تدار�ست �إي���ران و�سورية اخلطوات
الالزمة حلماي���ة �سورية من املخطط
التق�سيمي ،فكانت �أوىل هذه اخلطوات
اللقاء الأمن���ي ال�سيا�سي الذي جمع
وزيري داخلي���ة �إي���ران و�سورية يف
طه���ران ،وتوقيعهم���ا عل���ى اتفاقية
«تعزي���ز الأمن الداخل���ي ل�سورية»،
والت���ي تن�ص عل���ى م�ساع���دة �إيران
ل�سوري���ة يف جم���االت «مكافح���ة
الإرهاب وتبادل املعلومات وحرا�سة
الأماكن الهامة ،وتوفری �أمنها ،وت�أهیل
وتدریب العاملنی يف جماالت ال�رشطة
و�ضب���ط احل���دود والأم���ن اجلنائي،
وتوفری التجهی���زات واللوازم املادیة
والتقنیة لن�شاطات الطرفنی».
وثانيه���ا ،االتف���اق عل���ى عق���د
اجتماع ي�ضم �إيران و�سورية والعراق،
يف بغداد يف الأيام املقبلة ،ملناق�شة
�سب���ل مكافح���ة الإره���اب التكفريي
والإره���اب «الإ�رسائيل���ي» ،اللذين
يت�شابه���ان يف الأ�سل���وب من ناحية
القت���ل والتدم�ي�ر واله���دف ،بالعمل
على متزيق وحدة الأم���ة الإ�سالمية
والعربية ،ويف التبعي���ة ال�سيا�سية
والأمنية لأمريكا.

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ًال وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم

ويهدف ه����ذا اللقاء �إىل ت�أ�سي�س
حل����ف ا�سرتاتيجي بني هذه الدول،
ملواجه����ة الإره����اب التكف��ي�ري
والق�ض����اء عليه ،وت�شي����كل غطاء
�إقليم����ي لإي����ران ،ي��ب�رر دعمه����ا
وتدخّ له����ا يف ال�ساحتني العراقية
وال�سوري����ة ،وي�س ّه����ل مهمة احل�شد
ال�شعب����ي ملواجه����ة «داع�ش» يف
�سوري����ة �إذا ما تو�سّ ����ع فيها و�صار
مت����دّده ي�شكّل خط����راً على �سورية
والعراق؛ متام ًا كما فعل حزب اهلل

حني �أقدم على حماربة التكفريين
يف الق�صري والقلمون ،ليمنع خطر
متدّدهم �إىل لبنان ،وقتل اللبنانيني
من دون متيي����ز ،وهذا ما عبرّ عنه
مرجع ديني م�سيحي يف جمال�سه
اخلا�صة قائ ًال �إن مواجهة حزب اهلل
للتكفرييني حمت م�سيحيي لبنان.
وهن���اك خطوات �أخ���رى اتخذها
النظ���ام ال�سوري لتح�ص�ي�ن و�ضعه
الع�سكري:
 -تقومي جتربة اجلي�ش يف حربه

�ضد املجموع���ات التكفريية ،ودرا�سة
الأ�سب���اب التي �أدّت �إىل �سقوط بع�ض
املناطق بيد «داع�ش» و«الن�رصة»،
م���ع الأخذ بعني االعتب���ار ان�سحاب
اجلي�ش من بع�ض املناطق ،وعالقته
بتقدي���رات القي���ادة الع�سكرية التي
�أمرت به.
 تطوير ا�سرتاتيجية القتال علىالنحو الآتي:
 -1زي���ادة عديد اجلي�ش ال�سوري،
وذلك بتن�سيب عنا�رص جديدة �إليه.
 -2تق�سي���م املناط���ق بح�س���ب
الأولوي���ة ،وتعزيزه���ا بال�س�ل�اح
والرجال؛ مبا يتنا�سب مع �أهميتها.
 -3حت�ص�ي�ن املناط���ق ،بحي���ث
ت�صبح ع�صية على التكفرييني.
كان له���ذه اخلط���وات ت�أث�ي�ر
�إيجاب���ي على ال�صعي���د امليداين يف
الرق���ة وال�شم���ال ،ويف اجلنوب بعد
ت�صدي اجلي�ش ال�سوري للمجموعات
امل�سلح���ة الت���ي جاءت م���ن الأردن
و�أعلنت «عا�صفة اجلنوب» من �أجل
احتالل درعا وال�سيطرة على الطريق
الدويل ال���ذي ي�صلها بدم�شق وريفها،
و�إف�شاله لها.
يف اخلال�صة ،التدخ���ل الإقليمي
والدويل املبا�رش يف الأزمة ال�سورية
ينحو نح���و الت�صعيد ،ما يدفع �إيران
لإع���ادة النظ���ر يف طريق���ة دعمها
للنظ���ام ،وع���دم ح��ص�ره بالدع���م
اللوج�ست���ي فقط ،وال�سع���ي لإن�شاء
حل���ف �إقليمي مع الع���راق و�سورية
ملحاربة الإرهاب التكف�ي�ري ،ي�شكّل
غط���ا ًء لتدخُّ له���ا ،وزي���ادة تعاونها
م���ع رو�سيا ،التي رفع���ت من �سقفها
ال�سيا�س���ي يف دع���م ب�ش���ار الأ�سد،
وذلك م���ن �أجل الوقوف �س���داً منيع ًا
يف مواجهة التحال���ف الدويل ،الذي
يدع���ي حماربة الإره���اب التكفريي،
وهو احلا�ضن ل���ه ،وي�ستخدمه ك�أداة
يف م�رشوع���ه للهيمن���ة على العراق
و�سورية وباقي دول املنطقة ،والعمل
على �إف�شاله.

هاين قا�سم

الحركة األسيرة في مواجهة العنصرية الصهيونية

ّ
َ
ْ
خضر عدنان يسطر ملحمة وانتصارًا جديدين
ت�ؤك���د ال�شواه���د �أن احلرك���ة الوطنية
الفل�سطينية الأ�سرية ه���ي ركن �أ�سا�سي من
�أركان الن�ض���ال واملقاوم���ة الفل�سطيني���ة،
وط���رف رئي�سي يف كل ما �أجن���زه ال�شعب
الفل�سطيني طيلة �سنوات ن�ضاله ال�سيا�سي
والع�سك���ري يف معركته �ض���د ال�صهيونية،
حيث ع�رشات ال�شه���داء الذين �سقطوا داخل
�سجون االحتالل ،الأم���ر الذي و�ضع الكيان
ال�صهي���وين يف مواقف مربكة ،كما كان مع
اال�سري �سامر العي�ساوي العام املا�ضي وكما
هو اليوم مع خ�رض عدنان.
وا�ص���ل الأ�سري الفل�سطيني خ�رض عدنان
( 37عاماً) �إ�رضابه عن الطعام لليوم الـ،56

م�سطّ���راً بذل���ك ملحمة جدي���دة يف الإرادة
وال�ص�ب�ر وال�شجاعة يف مواجهة العن�رصية
ال�صهيونية التي �أدّت �إىل ا�ست�شهاد ع�رشات
الأ�رسى ،بع���د تدهور �أو�ضاعه���م النف�سية
وال�صحية نتيجة التعذي���ب الذي تقوم به
قوات االحتالل.
�أو�س���اط فل�سطيني���ة ق���دّرت حالة
عدن���ان بال�سيئ���ة ج���داً ،ومل ت�ستبعد
ا�ست�شه���اده ،الأم���ر الذي دف���ع �سلطات
االحتالل ال�صهي���وين على املوافقة على
�إطالق �رساحه خالل �أ�سبوعني ،بعد عجز
الأطباء عن �إيجاد حلول حلالته ال�صحية
ال�سيئة يف ح���ال �إ�رصاره على ا�ستئناف

�إ�رضاب���ه عن الطعام .وج���اءت املوافقة
بعد خ���وف �سلطات االحت�ل�ال �أن يكون
م�صري عدنان كم�صري ال�شهيد الأ�سري عبد
القادر �أبو الفحم م���ن غزة؛ �أول ال�شهداء
الأ��س�رى خالل الإ�رضاب���ات عن الطعام،
حيث ا�ستُ�شهد خالل م�شاركته يف �إ�رضاب
�سجن ع�سقالن عام .1970
وتُعت�ب�ر �سيا�سة االعتق���االت ركيزة
امل��ش�روع ال�صهي���وين املتوا�صل لك�رس
�إرادة املقاومة يف املجتمع الفل�سطيني،
و�إ�ضعاف وعي ال�شعب الفل�سطيني؛ بعزل
مقاومت���ه ،و�إرغام���ه عل���ى التخلي عن
حقوقه التاريخية .وتتعمد قوات االحتالل

ا�ستخدام �شتى �أنواع التعذيب ،كاملعاملة
القا�سي���ة واملهين���ة والال�إن�سانية بحق
الأ��س�رى واملعتقلني عل���ى طوال مراحل

االعتقال ،ولي�س فقط �إبان فرتات التحقيق،
دون �أدن���ى اكرتاث العتب���ار �أن التعذيب
ي�شكّل انته���اك ًا ج�سيم ًا ملقررات القانون
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النووي اإليراني بانتظار الميدان ..وصفقات المفاعالت
ق���رر الإيراني���ون والغربي���ون متديد
املفاو�ض���ات النووي���ة �إىل �شه���ر متوز،
والذي ميك���ن �أال يكون املوع���د النهائي
ملفاو�ضات الع��ص�ر الطويلة واملت�شعبة
الأه���داف وال�رشكاء والنتائ���ج؛ من باب
ت�سوي���ة امللف الن���ووي الإي���راين ،الذي
تعرّ����ض لعملية «بلطج���ة» �أمريكية -
«�إ�رسائيلية» ت�ؤك���د ازدواجية املعايري
الدولية والأخالقية عن���د الدول الغربية
التي تحُ ك���م بقانون الق���وة ولي�س بقوة
القانون ،فال تطبَّ���ق القوانني الدولية �إال
على الدول ال�ضعيف���ة� ،أو التي تفرت�ضها
�ضعيف���ة وتعتدي على حق���وق �شعوبها
باحل�ص���ار ومنع بيع ثرواته���ا ب�سعرها
احلقيق���ي (النفط)..؛ يف عملي���ة قر�صنة
مو�صوف���ة ووا�ضح���ة ،وكل ذل���ك با�سم
القوان�ي�ن الدولية الت���ي ال توقّع عليها
�أمريكا (املحكمة اجلنائي���ة الدولية� )..أو
«�إ�رسائي���ل» والوكال���ة الدولية للطاقة
الذرية ،فت�صنع القناب���ل النووية خالف ًا
للقانون ،وتطالب مبنع �إيران من تقدّمها
النووي ،وحترّ����ض بع�ض العرب لل�رصاخ
خوف���اً ،مع كل التطمين���ات املعطاة لها
�إيرانياً.
لقد راه���ن الغرب على ابت���زاز �إيران
للتن���ازل ع���ن �إجنازاتها الت���ي كلّفتها
الأثم���ان الباه�ضة من احل�ص���ار وعرقلة
التنمي���ة واغتي���ال العلم���اء ،والت�شهري
ال���دويل ،وحتري�ض املحيط العربي ،علّها
تنهار ،خ�صو�ص ًا مع بدء اخلريف العربي
الدموي ،والف�ت�ن املذهبية التي �أ�شعلتها
�أمريكا بوا�سط���ة التكفريي�ي�ن ،بالتالزم
مع ا�ستغباء ال���دول اخلليجية وابتزازها
مالي��� ًا عرب �إلزامها ببناء مفاعالت نووية
�ستبق���ى حت���ت �إدارة اخل�ب�راء الأجانب،
والتي �ستكون مفاع�ل�ات نووية فرن�سية
و�أمريكية و«�إ�رسائيلي���ة» خارج �أرا�ضي
ه���ذه الدول؛ حفظ ًا للبيئ���ة من النفايات
النووي���ة والثغ���رات الأمني���ة ،وبتمويل
خليج���ي ،فتُنجز ه���ذه ال���دول �أبحاثها
العلمية على نفق���ة الأغبياء من العرب،
كما فعلت مع �شاه �إيران الذي بد�أت �أمريكا
و�أملانيا بت�أ�سي�س مركز الأبحاث النووي
يف طهران يف اخلم�سينات ،وقامت الثورة
يف  1979ومل تنته الأعمال فيه بعد ،وهذا

الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،وجرمية ترقى �إىل جرائم احلرب
التي ال ت�سق���ط بالتق���ادم ،وت�ستوجب
امل�ساءلة واملحا�سبة القانونية.
اجلدير ذك���ره �أنه ومنذ الع���ام ،1967
اعتقلت قوات االحتالل ال�صهينوي �أكرث من
مليون فل�سطين���ي ،وهو ما ي�شكّل �أكرث من
 ٪20من جمموع �سكان الأر�ض الفل�سطينية
املحتل���ة ،و ٪40م���ن الذك���ور .وت�ش�ي�ر
الإح�صائي���ات �إىل �أن الكي���ان ال�صهيوين
يعتق���ل �سنوي��� ًا م���ا ب�ي�ن  3000و5000
فل�سطيني ،م���ن بينهم  700طفل ،وما تزال
توا�صل حتى اليوم اعتقال  5000فل�سطيني
يف �سجونه���ا ،لذل���ك يج���ب عل���ى الأمم
املتحدة وم�ؤ�س�ساته���ا الإن�سانية وجميع
منظمات حق���وق الإن�سان �إدانة املمار�سات
املمار�سات ال�صهيونية ،والتدخل املبا�رش

وزيرا اخلارجية الإيراين والأمريكي حممد جواد ظريف وجون كريي على هام�ش لقائهما يف جنيف

ما �سيكون عليه حال مفاعالت ال�سعودية
و�إيران� ،إن مل يك �أ�سو�أ.
لقد ُمدِّد موعد االتفاق النهائي بانتظار
�أمور ثالثة:
انهي���ار املفاو�ض الإي���راين ،مما يدفعه
للتنازالت التي ته�شّ مه �شعبي ًا وا�سرتاتيجياً،
وتقيّده يف امل�ستقبل لعقود طويلة ،و�إعادته
�إىل بيت الطاع���ة واملراقبة الأمريكية ،بعد
فرتة مترّد قاربت الأربعني عاماً ،خ�رس فيها
الغرب الكثري من امل�صال���ح ،ومتّت عرقلة
م�رشوعه باحت�ل�ال العراق وغ���زو لبنان،
وت�صفي���ة الق�ضية الفل�سطيني���ة ،وتق�سيم
�سورية و�إنهاء املقاومة.
نتائ���ج امليدان العرب���ي يف املواجهة
امل�ستم���رة م���ع امل��ش�روع الأمريك���ي -
«الإ�رسائيلي» ب����أدوات تكفريية متعددة،
والذي قام بالتخريب والرتهيب ومل يحقق
االنت�ص���ار �أو �إجن���از امل��ش�روع الأمريكي

ل�ضم���ان تطبي���ق اتفاقي���ات جنيف على
الأ��س�رى ،و�إجبار الكي���ان ال�صهونية على
�إطالق ��س�راح كافة الأ��س�رى واملعتقلني
الفل�سطيني�ي�ن والع���رب م���ن معتقالتها،
ويف مقدمتهم الأطفال والن�ساء واملر�ضى،
خ�صو�ص��� ًا بعد �أن �أ�صبحت فل�سطني ع�ضواً
يف هذه االتفاقيات.
�أخرياً ،الوفاء للحركة الوطنية الأ�سرية
داخ���ل املعتق�ل�ات ال�صهيوني���ة ي�ستلزم
العمل اجلاد ال�ستع���ادة الوحدة الوطنية،
وو�ض���ع ا�سرتاتيجية فل�سطيني���ة موحّ دة
لتفعيل املقاومة ب�شت���ى �أنواعها ،و�صو ًال
�إىل التحري���ر وحتقي���ق ع���ودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل قراه���م ومدنهم ،و�إقامة
الدول الفل�سطينية بعا�صمتها القد�س.

�سامر ال�سيالوي

تظه���ر يف الداخ���ل ال�سع���ودي ،و�ستتفاقم
�أك�ث�ر ،بالإ�ضافة �إىل االنفعال واالرتباك حد
اجلن���ون يف ال�سيا�سة ال�سعودي���ة ،والتي
ب���د�أت ت�صيب امل�صالح الأمريكية بالأ�رضار
تمديد موعد االتفاق
املالية واال�سرتاتيجية (االنفتاح ال�سعودي
النهائي يهدف إلى
عل���ى رو�سي���ا ،)..وكذلك املي���دان ال�سوري
دفع المفاوض اإليراني
العراقي امل�شرتك ،حيث مل تُنجز اجلماعات
لتنازالت ّ
التكفريي���ة مهامه���ا املطلوبة ،ب���ل بد�أت
تهشمه شعبيًا
بالرتاجع ن�سبياً ،ومل تتقدم �إال يف عمليات
وتقيده
واستراتيجيًاّ ..
القت���ل وا�ستدراج تركي���ا للتدخل امليداين
عقودًا طويلة
ملنع قيام كيان ك���ردي م�ستقل يف �سورية
يهدد اجلغرافيا الرتكية.
�إجن���از �صفق���ات ال�س�ل�اح واملفاعالت
النووي���ة الغربي���ة م���ع دول اخلليج قبل
توقيع االتف���اق الن���ووي ،باال�ستفادة من
حت���ى الآن ،وتراه���ن �أم�ي�ركا على حتقيق اخل���وف اخلليج���ي املوهوم ال���ذي تديره
�إجنازات ميدانية يف اليمن خ�صو�ص ًا لإنقاذ «�إ�رسائيل» ب�إتقان ،حل�شد �أكرب تكتّل عربي
ال�سعودية من ورطتها التي بد�أت ارتداداتها �ضد النووي الإيراين.

وال�س�ؤال :ماهي تداعيات توقيع االتفاق
الن���ووي �أو عدم االتفاق؟ ف����إذا مت االتفاق
بر�ض���ى املتفاو�ضني ف����إن ملفات ووقائع
كثرية �ستتغري ومنها:
االع�ت�راف الدويل ب�إي���ران دولة نووية،
وه���ذا م���ن الن���وادر الدولي���ة يف ت�رشيع
املن�ش�آت النووي���ة ،خ�صو�ص ًا لبلد �إ�سالمي
غري تابع للمنظومة الغربية الأمريكية ،مما
يثب���ت �أن املقاومة �سرتبح و�إن طال الزمن،
عك�س التابعني امل�ست�سلمني الذين يُ�سقطهم
�أ�سيادهم ال�ستبدالهم ب�أحذية جديدة.
رف���ع احل�صار ع���ن �إيران ،مم���ا يُريح
املحا��َص  ،ويو�سّ ع دائرة
رَ
ال�شعب الإيراين
التنمية الداخلية ،ويعطي زخم ًا وم�صداقية
للثورة �أمام �شعبها.
تثبي���ت �إيران قوة عظم���ى يف الإقليم،
والعب ًا �أ�سا�سي ًا يف ال�سيا�سة الدولية.
�أم���ا �إذا ف�شل االتف���اق ف�سينعك�س وفق
الآتي:
حت���رُّر �إيران م���ن االلتزام���ات الدولية
بالن���ووي ال�سلم���ي ،والإ��س�راع يف �إجناز
النووي الع�سكري.
الت�صعي���د امليداين يف هج���وم م�ضاد
حلل���ف املقاوم���ة ،وتغيري قواع���د اللعبة
يف املنطق���ة ،مم���ا يهدد ال�سل���م العاملي،
وا�ست���دراج �أكرث الأط���راف �إىل امليدان؛ كما
ح�صل لل�سعودي���ة يف اليمن ،و«�إ�رسائيل»
مع الدروز يف اجلوالن.
البدء بالبحث يف امللف���ات ال�سيا�سية
للمنطق���ة ،ابت���داء باليم���ن ث���م �سوري���ة
والبحرين والع���راق ولبنان ،لفك اال�شتباك
ال�سيا�سي بني ال�سعودية و�إيران ،ومكافحة
الإرهاب الذي بد�أ باجتياح اخلليج.
هل ت�ستطيع �أم�ي�ركا املغامرة بخو�ض
ح���روب متعددة �أو عاملي���ة يف ظل عودة
رو�سيا ودول «الربيك�س» ،و�ضعف الأتباع
واحللف���اء ،خ�صو�ص��� ًا �أوروبا الت���ي بد�أت
تت�شظى مالي ًا وكياني���اً ،مبا يهدد االحتاد
الأوروبي؟
الوقائ���ع ت�ش�ي�ر �إىل عجز �أم�ي�ركا عن
خو�ض احل���رب ،ولذا فهي ملزمة بالتوقيع،
لكنها متاطل لالبتزاز �أو ك�سب التنازالت يف
اللحظات الأخرية.

د .ن�سيب حطيط

الشيخ مزهر يحاضر في «حركة األمة» حول معاني رمضان
نظّ م��ت اللجن��ة الن�سائي��ة يف «حرك��ة الأم��ة»
حما��ضرة مبنا�سب��ة �شهر رم�ض��ان املبارك حتت
عنوان« :رم�ضان �شه��ر ال�صرب والثبات واجلهاد»،
حا��ضر فيه��ا م�س���ؤول العالق��ات اخلارجي��ة يف
جتمّع العلماء امل�سلمني؛ ال�شيخ ماهر مزهر.
ب��د�أت الندوة بتالوة عطرة م��ن القر�آن الكرمي،
بعده��ا رحب��ت م�س�ؤول��ة اللجن��ة الن�سائي��ة يف
«احلرك��ة» باحل�ض��ور ،وبال�شيخ مزه��ر الذي لفت
�إىل �أن رم�ض��ان �شه��ر ك��رمي ومو�س��م عظيم يزخر
بال�بركات ويتّ�سم بالنفحات ،وي��زداد العباد فيه
ال�شيخ ماهر مزهر يلقي حما�ضرته يف مقر حركة الأمة ببريوت
قرب ًا من رب الأر�ضوال�سموات ،وفيه تُفتح �أبواب
اجلنان وتُغلق �أبواب النريان ،وتُ�صفّد ال�شياطني.
و�أ�س��ف ف�ضيلت��ه ملجيء رم�ضان يف ه��ذه ال�سنوات وبالدنا العربي��ة والإ�سالمية يف كرب �شديد وح��روب م�ستعرة وحمن
م�شتعل��ة� ،أ�شعله��ا جند الطاغوت املدعومني من الع��دو ال�صهيو�-أمريكي� ،سائ ًال اهلل �سبحانه وتع��اىل �أن يحمل �شهر رم�ضان
املبارك اخلري والربكة للجميع ،و�أن ينعم لبنان و�أمتنا العربية والإ�سالمية بالأمن واال�ستقرار واخلري على الدوام.
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ّ
اعتبر أن لقاء «التيار» و«القوات» مشجع

ّ
آالن عون« :الفدرالية» موقف تحذيري ..وإمكانية التفاهم مع الشريك متوفرة
خي���ار م�سيحيي لبنان من���ذ ت�أ�سي�س
الكي���ان وما قبله «ال�رشاك���ة» مع الآخر
واالنفتاح على «املحيط» ،قدر ما ي�سمح
هذا املحيط بتق ّبل ه���ذا «التنوع» وهذا
«الآخر» ،فتجرب���ة �سورية «العلمانية»
تراجع���ت وتع�ّث�رّ ت رغ���م بن���اء الدولة
للمدار����س والن���وادي يف الأري���اف كما
املدن ،ورغ���م توزيع الدخ���ل على �سائر
املحافظات ،و�إن �شابها �شائبة هنا وتعثرّ
هناك ،فهذه هي هي ح���ال العراق قبلها
وم�رص وتركيا يف ه���ذا امل�رشق ..ف�إلإقرار
بوج���ود «م�ؤامرة» على امل�رشق ال يعفي
ال�سنية حتديداً ،من
امل�ؤ�س�سات الديني���ةُّ ،
حت ّمله���ا م�س�ؤوليتها عن ه���ذه الفو�ضى
العارمة الت���ي تلفّ الع���امل ،لأنه با�سم
ال�سني و�رضب
«ال�سنة» ت�صدر فتاوى قتل ُّ
ُّ
ال�سني ،قبل �أن يت ّم تكفري ال�شيعي
مقدرات ُّ
�أو العلوي �أو الدرزي �أو امل�سيحي..
ه���ذا التع�ث�ر امل�ستم��� ّر من���ذ مئات
ال�سنوات ،يدفع مب�سيحيي لبنان �إىل طرح
هواج�سهم من دون قف���ازات وخجل ،لأن
من���وذج «الفدرلة» يف الع���راق الراف�ض
لإق���رار وجودهم «البيولوج���ي» ،ماثل
�أمام �أعينه���م ،فكيف �إذا القى هذا احلذف
الرببري «الداع�شي» حذف��� ًا «داع�شي ًا»
�سيا�سي ًا من ق َبل �رشكاء الوطن؟
عن ه���ذه الأ�سئلة وغريه���ا حاورت
جري���دة «الثبات» ع�ض���و تكتّل التغيري
والإ�ص�ل�اح النائب �آالن عون ،و�إليكم �أبرز
ما جاء:
ي�ضع نائب بعب���دا �آالن عون «�إعالن
النوايا» بني التيار الوطني احلر والقوات
اللبنانية يف �سياق خط تالقي اللبنانيني
بالعموم ،وامل�سيحيني باخل�صو�ص ،يقول:
املبالغ���ات يف التف���ا�ؤل �أو الت�شا�ؤم ال
تفيد؛ لي�س املطلوب التقليل من قيمة ما
ح�صل وال تعظيمه ،لت�أخذ الأمور حجمها
الطبيعي ،هناك �صفحة تالقي وحوار بني
التيار والق���وات ُفتح���ت ،والتعاون بني

يراود التيار وال الق���وات �شعور ب�رضورة
التح��� ّول �إىل فريق واحد ،لأ ّن امل�سيحيني
ي�ؤمن���ون بالتعددي���ة ،وكتي���ار وطن���ي
ح��� ّر ن�ؤمن باملناف�س���ة الدميقراطية بني
الأحزاب ،لتطوير املجتمع ،ومن �أجل ذلك
ق ّدمن���ا على الدوام م�صلحة لبنان العليا
على املناكفات ال�صغ�ي�رة وامل�شجارات
العقيمة.

ال�شراكة م�س�ؤولية لبنانية

احلزبني الأك�ث�ر انت�شاراً لدى امل�سيحيني
من �ش�أنه �أن يري���ح امل�سيحيني يف هذه
الظروف الت���ي تع�صف باملنطقة ،و�إعالن
اجلدي،
النواي���ا اليوم �أم���ام االختب���ار
ّ
واملطلوب تطوير هذه «النوايا» للو�صول
�إىل مرحل���ة تعاون يف ملفات حتتاج �إىل
معاجلات عملي���ة ،والأمر ق���د ي�ستدعي
حتالفات وتن�سيق��� ًا ،ووحده الوقت كفيل
باحلك���م على ه���ذه التجربة �سلب��� ًا �أم
�إيجاب ًا ،واملواقف التي �ست�صدر �ستك�شف
عن �أي اجتاه �سن�سري بهذه النوايا.

خطر يعرتي الوجود امل�سيحي
يعترب ع���ون �أ ّن تعزي���ز العالقة بني
فريق�ي�ن متباعدي���ن ومتخا�صم�ي�ن يف
ال�سيا�سة ،على ال�ساح���ة امل�سيحية كما
ه���ي احلال بني التيار والقوات ،من �ش�أنه

■ الأمانة العامة الحتاد املحامني العرب دانت الهجمات الإرهابية الأخرية
التي وقع����ت يف م�رص والكوي����ت وتون�س وفرن�س����ا ،والت����ي ارتكبتها �أيا ٍد
�آثم����ة ونفو�س �رشيرة اتخذت على نف�سه����ا عهداً ب�سفك الدماء وقتل النف�س
املع�صومة التي ح����رم اهلل قتلها ،مت�رسبلة بالدين ومتدثرة بالإ�سالم وهما
منها براء.
■ ال�شيخ ماهر حمود قال �إن حجم الف�ضائح التي ك�شفتها وثائق ويكيليك�س
تكف��ي لإ�سق��اط حكوم��ات و�إ�شع��ال ث��ورات وتدم�ير عرو���ش ،وم�صداقيتها
وا�ضح��ة ال حتتاج �إىل �أدلة تزيد م��ن �أهميتها ،وامل�صادر الر�سمية ال�سعودية
�أك��دت �صدقيته��ا ،ورغم �أمور كث�يرة �أخرى ،لكن ه��ذه العا�صفة من الوثائق
مرت ،حتى الآن ،ك�سحابة �صيف مل ينتج عنها �أي انفجار �سيا�سي
املحرج��ة ّ
�أو �أزمة حكومية يف لبنان �أو غريه ..ورغم �أن ما ظهر حتى الآن هو القليل ،ال
يبدو �أن �أمراً ذا بال �سينتج عن ن�رش هذه الوثائق الهامة ..ملاذا؟
■ النائ����ب ال�سابق في�صل ال����داوود؛ الأمني الع����ام حلركة الن�ضال اللبناين
العربي� ،أ�سف ال�ستم����رار تعطيل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،و�شل الدولة ،وعدم
انتخاب رئي�����س للجمهورية ،ويف فر�ض �رشوط عل����ى ت�رشيع القوانني يف
جمل�س النواب ،وع����دم انعقاد جمل�س الوزراء« ،حيث �أظهر هذا ال�سلوك من

�إعادة الثق���ة بلبنان ،رغ���م ك ّل �شجونه
وملفاته ال�شائكة ،بر�أيه «املنحى ال�سائد
وم�شجع ،وهن���اك قبول ور�ضى
�إيجاب���ي
ّ
لدى قواعد احلزبني ،وهن���اك �أي� ًضا �آمال
تُع َّول على ه���ذا التالقي ،فامل�سيحي يف
لبنان انطالق��� ًا من الأح���داث التي تلّف
املنطقة والتجربة الداخلية املعروفة مع
ال�رشيك الراف�ض لوجوده احلقيقي ،يدفع
�أكرث ف�أكرث لرفع هواج�سه امل�رشوعة ،بغية
�إيج���اد حلول له���ا؛ فالتناف�س ال�سيا�سي
على ال�ساح���ة امل�سيحية اليوم ال ي�سمح
بال�ت�رف ال�سيا�س���ي يف ممار�س���ة لعبة
ال�سلط���ة ..و�ضع امل�سيحيني على املحكّ،
وهناك خطر وج���ودي حقيقي يعرتيهم،
وهذه امل�سائل �أقلّه تفر�ض التن�سيق فيما
بينهم ،رغم �أ ّن الو�ضع حتى الآن مل ي�صل
�إىل مرحل���ة التحالف ،لوج���ود تباينات
�أ�سا�سي���ة يف ال�سيا�س���ة ،ويف الأ�صل مل

ن�س����أل النائب �آالن ع���ون عن مانع
انتخاب العماد عون رئي�س ًا للجمهورية،
رغم قدرته عل���ى التوا�صل مع حزب اهلل
والقوات اللبنانية ،و�سعد احلريري ..فهل
املعطّ���ل معطى لبناين داخلي� ،أم معطى
�إقليمي خارجي؟ يق���ول :ال ميكن التذ ّرع
باحلال���ة الإقليمي���ة وال الدولي���ة ،لأنه
قب���ل الدخ���ول يف تف�س�ي�رات وحتليالت
بخ�صو�ص املنطقة ونواي���ا الدول ،نحن
كفري���ق �سيا�س���ي نح ّم���ل امل�س�ؤولي���ة
ل�رشكائن���ا يف الوطن ،لأنهم �أو ًال يعطلون
عملي���ة انتخاب رئي�س مي ّثل امل�سيحيني،
وثاني��� ًا لأنهم ي�رضب���ون بعر�ض احلائط
مب���د�أ ال�رشاكة الفعلية يف ه���ذا الظرف

عون :الفدرالية ليست
تقسيمًا ..وإذا استمر
شركاؤنا في سياساتهم
فليتحملوا نتائج
اإلقصائية
ّ
أي تعديل في صيغة الحكم

قب����ل �أ�صحاب القرار �أن امل�صلحة الوطنية هي يف �آخر اهتماماتهم ،وهو ما
ي�ؤكد على �أن العلة هي يف النظام ال�سيا�سي الطائفي املو ّلد للأزمات.
■ جمعية الإر�شاد والإ�صالح اخلريية الإ�سالمية ا�ستنكرت م�شاهد همجية متار�س
بحق امل�ساجني يف لبنان ،خ�صو�ص ًا الإ�سالميني منهم« ،حيث ر�أينا م�شاهد خمزية
يف بلدن��ا الذي نتغنى مبمار�س��ة الدميقراطية يف نظامه العام ،وطاملا �أعلنا ب�أنه
واح��ة للحرية والعي�ش امل�شرتك .لقد �أك��دت هذه امل�شاهد خماوف املجتمع املدين
ع��ن واق��ع التعذيب يف مراكز االحتج��از والتوقيف يف لبنان ،حي��ث �شهدنا قمعا
للحريات وتعذيبا وكيال مبكيالني يف حقوق املواطن الأ�سا�سية يف هذا البلد».
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ح ّذر من الفكر «الوهابي»
كون خطره لي�س على امل�سلمني وح�سب ،بل على جميع النا�س ،معترباً �أن الغرب
الذي �سانده تكتيكي ًا وا�ستثماري ًا بد أ� يتلم�س خطورة ات�ساع م�رسح عملياته.
■ ال�شي��خ �رشي��ف توتيو �أكد �أن الأ�س�ير خ�رض عدنان ا�ستط��اع ب�صربه و�صموده
وحتديه ك�رس �شوكة االحتالل ،وانتزع حريته
وثباته وب�إرادته القوية ومبقاومته ّ
برغ��م كل الظ��روف ال�صعبة والقا�سية التي حتيط به ،مطالب�� ًا ال�شعب الفل�سطيني
ومكوناته ال�سيا�سي��ة الإعداد ال�رسيع واملدرو���س لبدء انتفا�ضة
وكاف��ة قيادات��ه ّ
حترير الأ�رسى وال�سجناء من ال�سجون «الإ�رسائيلية».

الدقيق ،وبالتايل ،ع���دم ال�سري باملر�شّ ح
الأق���وى يثري ت�س���ا�ؤالت وريب���ة لدينا،
و»تيار امل�ستقبل» �أحد ه�ؤالء املعطلني،
رغم ع���دم قول كلم���ة نهائي���ة يف هذا
اخل�صو�ص ،ورغم وجود م�ؤ�رشات ومواقف
�سلبية لبع�ض قيادييه.

الفدرالية
وماذا عن طرح العماد عون للفدرالية؟
ج����س نب�ض� ،أم نقطة حت ّول
هل امل�س�ألة ّ
لقرار ا�ستعادة الدور امل�سيحي الفاعل يف
لبنان منذ اتف���اق الطائف وحتى اليوم؟
يق���ول �آالن عون :موقفنا حت���ى الآن هو
حتذي���ري ،لأن النمط ال���ذي يت ّم التعامل
فيه م���ع امل�سيحيني لي�س م�شجع ًا ،وهذا
النم���ط �إذا ما ا�ستم ّر �سيدفعهم �إىل اتخاذ
قرارات وخيارات باجت���اه «الفدرالية»،
لأن نظرية العي�ش امل�شرتك التي يتم�سك
به���ا جمي���ع اللبناني�ي�ن ،تفر����ض حداً
�أدنى من ال��ش�روط لت�ستمر ،وعملي ًا هذه
ال��ش�روط لي�ست حمرتمة وغ�ي�ر م�ؤمنة،
وه���ذا ما يدفع بامل�سيحي�ي�ن �إىل الي�أ�س
وموح���دة ،ال ت ؤ� ّمن
من �صيغ���ة مركزية ّ
العدال���ة وال�رشاك���ة احلقيقي���ة .ي�ضيف
ع���ون :مل ُي�سق���ط العماد ع���ون �إمكانية
ال�س�ي�ر بتفاهم �ضمن النظام احلايل ،لكن
ي�ش�ي�ر �إىل الع�ث�رات بغي���ة �إزالتها ،ويف
ح���ال ا�ستم���ر �رشكا�ؤن���ا يف �سيا�ساتهم
الإق�صائي���ة ،فليتح ّمل���وا ه���م نتائج �أي
تعديل يف �صيغ���ة احلكم ،علم ًا �أنه نحن
كفريق �سيا�سي ال نعترب �أ ّن الفدرالية هي
عملية تق�سيم ،بق���در ما نعتربها �صيغة
لإدارة حكم لدولة تبقى موح ّدة.

انتخابات التيار
وماذا بخ�صو����ص تر�شّ ح النائب �آالن
عون لرئا�سة ح���زب التيار الوطني احلرّ؟
وما هي بر�أي���ه التحديات التي يواجهها
«احل���زب» يف هذه املرحل���ة ،خ�صو� ًصا
�أ ّن جترب���ة معظ���م الأح���زاب امل�سيحية
لي�س���ت م�شجع���ة يف ت�أط�ي�ر احلال���ة
ال�شعبي���ة �إىل حال���ة تنظيمي���ة؟ يقول:
م�أ�س�سة التيار الوطني احل ّر هي التح ّدي
الأك�ب�ر على �أع�ضائ���ه؛ ن�أمل حتقيق ذلك
من خ�ل�ال �إجراء االنتخاب���ات الداخلية.
بر�أينا ،عملي���ة االنتقال من امل� ِّؤ�س�س �إىل
امل�ؤ�س�سة تفر����ض تو ّفر �رشوط ح ّد �أدنى،
يج�سد تطلعات
من بينها نظام داخل���ي ّ
�أع�ضائه ليكون حزبنا ع�رصي ًا� ..شخ�صي ًا،
ما زلت ب�صدد درا�س���ة هذا الرت�شح ،لأنه
لن يك���ون هناك من معركة يف حال بقي
العماد عون مر�شح��� ًا ،فرت�شحي مطروح
�إن مل يرت�شّ ح ،ويف حال عزوفه �ستح�صل
معركة انتخابية دميقراطية داخل احلزب،
و�سيكون هناك على الأقل مر�شحان اثنان،
واملو�ضوع حالي ًا قيد الدر�س عند اجلميع،
وامل�س�ألة تتطلب بع� ًضا من الوقت قبل �أن
ن�صل �إىل قرارات نهائية.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..

عدوان تموز  ..2006البعض كان مع العدو ضد المقاومة

ثم���ة مرحلة تاريخية هام���ة م ّر بها
لبن���ان والع���امل العربي؛ ه���ي مرحلة
الع���دوان «الإ�رسائيل���ي» الوا�سع الذي
ب���د�أ يف  12مت���وز  ،2006حينم���ا متكّنت
املقاومة من ت�سديد �رضبات قوية للعدو
«الإ�رسائيلي» ،فثبتت املقاومة و�صمدت
وق ّدمت املفاج�آت املذهلة املتتابعة.
يف هذا الوقت كان رئي�س اجلمهورية
اللبنانية العماد �إميل حلود يقود معركة
الدفاع عن املقاومة واجلي�ش اللذين كانا
يف التح���ام بطويل ،وكذل���ك عن ال�شعب
ال�صامد ،يف نف�س الوقت الذي كان بع�ض
مكون���ات احلكومة يت�آم���رون على هذه
املقاوم���ة ،وبعد  32يوم��� ًا من املواجهة
وال�صمود الأ�سطوريني خرج القرار .1701
يقول الرئي�س حلود ع���ن هذه الفرتة
�إنه و�صل �إليه يف  12متوز  2006خرب عن
�أ�رس جن���ود «�إ�رسائيليني» على احلدود،
وعل���ى امل���رء �أال يتعجب هن���ا من هذه
العملي���ة النوعية واجلريئ���ة ،خ�صو� ًصا
�أن «�إ�رسائي���ل» كان���ت با�ستمرار تنتهك
احلدود ،و«ال �أحد ي�س�ألها؛ ال دولي ًا ،وال من
يحزن���ون ،وكان حتليلي �أن العدو �سيقوم
بردة فعل ،لكن مل �أكن �أت�صور مع الأ�سف
ال�شديد �أن كثرياً من ال�سيا�سيني يف لبنان
ال يقيم وزن ًا �إال مل�صاحله ال�شخ�صية ،فقد
تفاج�أت �أن فئة وا�سع���ة من ال�سيا�سيني
حينم���ا بد أ� الع���دوان الإ�رسائيلي ب�رضب
ال�ضاحي���ة بوا�سطة الط�ي�ران احلربي ،مل
يعد يطلع منهم �ص���وت ،ولو على �سبيل
اال�ستن���كار ،لأنه���م اعتربوا �أن���ه حينما
تبد�أ تل �أبي���ب بال�رضب بوا�سطة الطريان
لل�ضاحي���ة و�صو ًال �إىل ب�ي�روت� ،أن العدو
�سريبح.
�أتذكر متام ًا ،حينما بد�أ العدو ب�رضب

جنود �صهاينة �أبكتهم املقاومة يف حرب متوز

ال�ضاحي���ة ،كان طريان���ه يق�ص���ف فوج
الهند�سة يف اجلي����ش اللبناين ،والقريب
م���ن الق��ص�ر اجلمه���وري ،وعل���ى الفور
هت �إىل ف���وج الهند�سة متفقداً ،حيث
توج ُ
ّ
تب�ي�ن �أن �شهداء للجي�ش ق���د �سقطوا من
هذا الف���وج� ،إ�ضاف���ة �إىل تدمري كبري يف
املقر ،وعلى الأث���ر طلبت انعقاد جمل�س
ال���وزراء ،ومن هن���اك توجهت ف���وراً �إىل
ال�ضاحي���ة اجلنوبية ،حيث فوجئ النا�س
هناك بوج���ودي ،وتوجهت �إليهم بالقول:
ال تخاف���وا �سرنبح ،وال �أق���ول ذلك لرفع
املعنويات ،بل لأننا اقوياء منلك الرجال
الأ�شداء الذين هم م�ستعدون لتقدمي �أغلى
الت�ضحي���ات من �أجل وطنه���م و�أر�ضهم..
ونحن يداً بي���د و�إرادة ب�إرادة مع �سماحة

ال�سي���د يف املواجه���ة مع الع���دو الذي
�سننت�رص عليه ..فال تخافوا».
يتاب���ع الرئي�س حلود :م���ن ال�ضاحية
توجهت �إىل جمل����س الوزراء،
اجلنوبي���ة
ُ
وهن���ا كانت مفاج�أة �أخرى� ،إذ يف العادة
�أن الوزراء يكونوا متواجدين حول طاولة
اجتماع جمل�س ال���وزراء ،لكنني فوجئت
�أن ال �أح���د من الوزراء موجود ،و�أكرثيتهم
موج���ودون يف القاع���ة الكب�ي�رة (كان
جمل�س ال���وزراء يف تلك الف�ت�رة قد نقل
اجتماعاته �إىل مبنى املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي يف و�سط بريوت).
ويلفت �إىل �أن �أربعة من الوزراء كانوا
يف غرفة جانبي���ة ،منهم رئي�س احلكومة
ف�ؤاد ال�سني���ورة ،والوزيران مروان حمادة

الشيخ جبري يزور خميدي
زار �أمني عام «حركة الأمة» ال�شيخ د.
عب��د النا�رص جربي مع وف��د من احلركة
�سفري �أندوني�سيا يف لبنان �أحمد خميدي
يف مق��ر ال�سف��ارة يف بعب��دا ،و ّمت عر�ض
�آخر التطورات ،وما متر به الأمة العربية
والإ�سالمية.
رح��ب بزي��ارة
خميدي
ال�سف�ير
ّ
ً
�سماحته لل�سفارة الأندوني�سية ،الفتا �إىل
يك��ن كل التقدير
�أن ال�شع��ب الأندوني�سي ّ
لعلم��اء لبن��ان الأج�لاّء ،و�أندوني�سي��ا
ال ميك��ن �أن تتخل��ى ع��ن لبن��ان ،لأن
اجلمهوري��ة اللبناني��ة ه��ي ثال��ث دولة
اعرتف��ت باال�ستق�لال الأندوني�س��ي.
و�أ�ش��ار �سعادت��ه �إىل �أن امل�سلم�ين
يواجه��ون هجم��ة �رش�س��ة م��ن �أع��داء
الإ�س�لام والإن�ساني��ة ،ب�سب��ب ت�رصفات
تبث الف�تن وال�ضالل،
املجموع��ات التي ّ
مو�ضح�� ًا �أن غالبية ال�شع��ب الأندوني�سي
هم م��ن امل�سلم�ين ،و�شع��ار الإ�سالم هو
دين الت�سامح واحلرية.
ب��دوره ،ق�� ّدم ال�شي��خ ج�بري التهاين
مبنا�سب��ة �شه��ر رم�ضان لل�سف�ير ولدولة

ال ال�شيخ جربي يف مقر ال�سفارة
ال�سفري الأندوني�سي �أحمد خميدي م�ستقب ً

�أندوني�سي��ا الكرمي��ة ول�شعبه��ا العظي��م،
وكذل��ك ق�� ّدم «الته��اين وال�شك��ر للكتيبة
الأندوني�سي��ة العامل��ة �ضم��ن ق��وات
الط��وارئ الدولي��ة يف جنوبن��ا العزي��ز،
والذي��ن يدافع��ون ع��ن لبن��ان �ض��د
االعت��داءات الإ�رسائيلي��ة» ،وكذل��ك ّمت
الت�أكي��د مع �سعادت��ه �أن امل�سلمني لي�سوا
جمرمني و�إرهابيني كما يظن البع�ض من
خالل ت�رصفات املجموعات الإجرامية،
بل هم دعاة خري و�سالم وحمبة ،وينبغي

�أن نب�ّيننّ للنا���س �أن الإ�س�لام ال يحم��ل
الإره��اب وال الظل��م والع��دوان والتع ّدي
عل��ى الآخرين ،وينبغي علينا �أن نتعاون
ك�� ُدول وك�شعوب �إ�سالمية من �أجل تبيني
و�إظهار حقيقة الإ�سالم.
وقد ا�ستبق��ى ال�سفري خمي��دي ال�شيخ
ج�بري على مائدة الإفط��ار التي �أقامها
على �رشف��ه بح�ضور عنا�رص من الكتيبة
الأندوني�سي��ة العامل��ة يف لبن��ان �ضمن
قوات الطوارئ الدولية.

توجهت �إليهم ،ومل
وغازي العري�ضيّ ..
أتوجه نحو املجموعة الكبرية.
� ّ
وعل���ى الف���ور يق���ول يل الوزير
حمادة« :ليك �أ�صحابك �شو عملوا ،ه أل
الإ�رسائيليني رح يو�صلوا ع بريوت»..
وتوقع اجتياح ًا كما ح�صل عام .1982
ف�أجبت���ه« :و�صل���وا ع بريوت يف
�أي���ام الرئي�س اليا����س �رسكي�س عام
 ،1982لأنه مل يكن هناك مقاومة ،هذه
املرة ..حتم ًا �سننت�رص».
فيت�ساءل حمادة :كيف؟ وملاذا؟
ف�س�ألته :هل تفه���م بالع�سكر �أكرث
مني؟
�أجاب :ال
فقل���ت ل���ه :ب�إمكانه���م الق�صف،
وبغ���زارة نارية مذهلة ،لكنهم �أبداً لن
يق���دروا على الن���زول �إىل الأر�ض ،لأن
الأجيال اجلدي���دة من «الإ�رسائيليني،
خ�صو�ص��� ًا الع�سكريني ،كان كل �شيء
�سه ًال عندهم لأنهم لي�سوا كما الأجيال
الأوىل الت���ي و�صلت ب�صعوبة ،وكانت
متلك عقيدة.
الأجي���ال اجلدي���دة م���ن
«الإ�رسائيليني» مل تر �سوى انت�صارات،
ي�صعدون يف طائراتهم ويق�صفون ،دول
تخاف وت�ست�سلم ،هذه املرة الأمر لي�س
كذلك ،فلن يدخلوا م�ت�راً ،لأن املقاوم
اللبن���اين ميلك �إرادت���ه وعزميته ،وهو
م�ستعد لل�شهادة من �أجل �أر�ضه.
ومب���ا �أن املقاومة هي كالهواء؛ ال
يعرفون من �أين تهب ،وال ي�ستطيعون
حتدي���د حتركها ومن �أي���ن تفاجئهم،
له���ذا ،بالت�أكي���د �سننت��ص�ر يف هذه
احلرب ،كما انت�رصنا يف كل مرة.
يتابع الرئي�س حل���ود :دخلنا �إىل
جمل����س الوزراء ،كان ال���كل خائفني،
وبا��ش�روا باحلكي ب�أن ه���ذا ال يجوز،
و�أن �س�ل�اح املقاومة �أو�صلنا �إىل هذه
احلال���ة ،ويجب ت�سليم ه���ذا ال�سالح،
وبع�ضه���م ط���رح ��ض�رورة �أن تكون
املقاومة حتت �إمرة اجلي�ش.
ف���رددت على كل ذل���ك ،و�أكدت �أن
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اجلي����ش مع���روف �أمكنت���ه وثكناته
وانت�شاره ،وبالت���ايل ي�ستطيع العدو
�أن ي�رضبه بالطريان �ساعة يريد ،لكن
املقاوم���ة ال ميكنه���م �أن يعرفوا �أين
توجد ،وكي���ف تتحرك ،ومن �أين تطلع
لتوجيه �رضباتها للعدو.
و�أنا هنا �أحت���دث ع�سكري ًا ولي�س
تلقيت علومي الع�سكرية
�سيا�سي ًا ،ف�أنا ُ
عند الأمريكيني الذي���ن علمونا ملاذا
انت��ص�رت فيتن���ام ال�شمالي���ة على
الأمريكيني ،الذي���ن و�صل عديدهم يف
تلك الب�ل�اد �إىل �أكرث من ن�صف مليون
جندي ،وعلى نظام فيتنام اجلنوبية،
فه���م كانوا ي�ؤكدون لن���ا �أن املقاومة
كالهواء؛ ال ن�ستطيع التقاطها.
وله���ذا اعت�ب�رت وما زل���ت �أعترب
�أن طروح���ات و�ض���ع املقاومة ب�إمرة
اجلي����ش �أو ن���زع �سالحها م���ن �أكرب
الأخطاء واخلطايا.
ويلف���ت الرئي�س حلود هنا �إىل �أنه
مهم���ا مت تقدمي �س�ل�اح للجي�ش ،فلن
يك���ون لدي���ه ال�سالح النوع���ي الذي
ي�ستطيع فيه مواجهة العدو ،الفت ًا �إىل
�أن هناك �أ�سلحة حديثة مل ي�ستعملها
اجلي�ش الأمريكي ُق ّدمت لـ«�إ�رسائيل»،
�أما نح���ن فيمار�سون علين���ا �سيا�سة
ال�ضح���ك و«البلف» ،فقدمي��� ًا قدموا
لنا بع�ض طائ���رات املرياج ،وحتدثوا
ع���ن �إعطائنا �صواريخ كروتال التي ال
ميكنها �أن تفع���ل �شيئ ًا ،وبالتايل ف�إن
الدف���اع عن لبنان ال ميك���ن �أن يكون
فع��� ً
اال �إال بوجود املقاومة ،مع جي�ش
وطني يحمي ظهره���ا وي�صون ال�سلم
الأهلي ،وهذا ما ثب���ت بالدليل احلي
والعلمي واملبا�رش يف عدوان متوز –
�آب .2006
كان ق���د م�ض���ى عل���ى الع���دوان
«الإ�رسائيل���ي» �أكرث م���ن �أ�سبوعني،
وخالله���ا قدمت املقاوم���ة مفاج�آت
كربى �أذهلت الأقربني والأبعدين.
وخالل تلك الفرتة طرح يف جمل�س
الأمن اقرتاح لوق���ف �إطالق النار ،لكن
الواليات املتح���دة كانت ترف�ض ذلك،
حتى �أنها كانت ت�ضغط على تل �أبيب
الت���ي بد�أت ت�شعر بالهزمية ،مما ي�ؤكد
�أن هذه احل���رب كانت �أي�ض��� ًا بارادة
وتخطيط �أمريك َيني.
وي�ؤك���د الرئي����س حل���ود �أنه رغم
كل ذلك كان هناك م���ن يطرح �سحب
�سالح املقاوم���ة ،لنفاج����أ بالرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة يعلن �أنه �سيتوجه �إىل
العا�صمة الإيطالية روما لأنه يريد �أن
ي�أتي مب�ساعدات.
وهكذا ذه���ب ال�سني���ورة �صباح ًا
وعاد م�س���اء ،وطلب انعق���اد جل�سة
ملجل�س الوزراء لي�رشح ماذا جرى يف
م�ؤمتر روما.
وفع ًال ح�صلت اجلل�سة لنكون هنا
�أمام «مفاج�آت �سنيورية» جديدة.
ف�إىل تفا�صيلها يف احللقة املقبلة

�أحمد زين الدين
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فتاوى للنساء في رمضان ()2/1
�س :ما حكم ت�أخري ق�ضاء ال�صوم
�إىل ما بعد رم�ضان املقبل؟
ج :من �أفطرت يف رم�ضان ل�سفر
�أو مر�ض �أو نحو ذل���ك ،فعليها �أن
تق�ضي قبل رم�ضان القادم؛ ما بني
الرم�ضان�ي�ن ،ف����إن �أخّ رت���ه �إىل ما
بعد رم�ضان املقب���ل فيجب عليها
الق�ضاء ،ويلزمها مع الق�ضاء �إطعام
م�سكني عن كل يوم ،حيث �أفتى به
جماعة من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم .والإطعام ن�صف �صاع
من قوت البلد ،وه���و كيلو ون�صف
الكيلو تقريب ًا من متر �أو أ�ُرز �أو غري
ذلك� ،أم���ا �إن ق�ضت قب���ل رم�ضان
املقبل فال �إطع���ام عليها ،وقد قدّر
العلماء للعام الهجري 2015( 1436
ميالدي) قيمة الإطعام عن كل يوم
بني  3دوالرات و 5دوالرات.
�س :منذ ع�رش �سنوات تقريب ًا كان
بلوغ���ي من خالل �أم���ارات البلوغ
املعروف���ة ،غ�ي�ر �أنن���ي يف ال�سنة
الأوىل من بلوغ���ي �أدركتُ رم�ضان
ومل �أ�صم���ه ،فه���ل يلزمن���ي الآن
ق�ضا�ؤه؟ وه���ل يلزمني زيادة على
الق�ضاء كفارة؟
ج :يلزمك الق�ض���اء لذلك ال�شهر
ال���ذي مل ت�صومي���ه ،م���ع التوبة
واال�ستغفار ،وعليك مع ذلك �إطعام
م�سكني ل���كل يوم مق���داره ن�صف
�ص���اع من قوت البلد م���ن التمر �أو
الأرز �أو غريهما.
����س� :إذا طه���رت النف�س���اء قبل
الأربعني ،هل ت�صوم وتُ�صلي �أم ال؟
و�إذا جاءها احلي����ض بعد ذلك هل
تفط���ر؟ و�إذا طهرت م���رة ثانية هل
ت�صوم وتُ�صلي �أم ال؟
ج� :إذا طهرت النف�ساء قبل متام

ِ
أنـت

الأربع�ي�ن ،وج���ب عليه���ا الغُ �سل
وال�ص�ل�اة و�صوم رم�ض���ان ،وحلّت
لزوجها ،ف�إن ع���اد عليها الدم يف
الأربعني ،وجب عليها ترك ال�صالة
وال�ص���وم ،وحرُم���ت عل���ى زوجها
يف �أ�صح �أق���وال العلماء ،و�صارت
يف حك���م ال ُنّف�ساء حت���ى تطهر �أو
تكم���ل الأربعني ،ف����إذا طهرت قبل
الأربع�ي�ن �أو على ر�أ����س الأربعني
اغت�سلت و�صلّ���ت و�صامت وحلّت

لزوجها ،و�إن ا�ستمر معها الدم بعد
الأربعني فه���و دم ف�ساد ال تدع من
�أجله ال�صالة وال ال�صوم ،بل تُ�صلي
وت�صوم يف رم�ضان ،وحت ّل لزوجها
كامل�ستحا�ضة ،وعليها �أن ت�ستنجي
وتتحف���ظ مبا يُخفف عنها الدم من
القطن �أو نحوه ،وتتو� أض� لوقت كل
�صالة ،لأن النب���ي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أمر امل�ستحا�ضة بذلك� ،إال �إذا
جاءتها «الدورة ال�شهرية»� ،أعني

احلي�ض ،ف�إنها ترتك ال�صالة.
����س :هل يج���وز ت�أخ�ي�ر غُ �سل
اجلناب���ة �إىل طل���وع الفجر؟ وهل
يجوز للن�ساء ت�أخري غُ �سل احلي�ض
�أو ال ُنّف�ساء �إىل طلوع الفجر؟
ج� :إذا ر�أت امل���ر�أة الطه���ر قبل
الفجر ف�إن���ه يلزمه���ا ال�صوم ،وال
مان���ع من ت�أخري الغُ �س���ل �إىل بعد
طلوع الفجر ،لكن لي�س لها ت�أخريه
�إىل طل���وع ال�شم����س ،ويجب على

وطــفـــــلك

رمضان ..والطفل ()2/2
تهيئة الطفل نف�سي ًا لل�صالة والقيام :على الوالدين �أن يهتما باال�ستعداد النف�سي
لدى الطفل لل�صالة والقيام (الرتاويح) يف امل�سجد� ،رشط �أن يكون الطفل واعي ًا وال
ي�س ِ ّب����ب م�شاكل يف امل�سجد ،فرنبط الطفل بامل�سجد و�ص��ل�اة الرتاويح ،ب�أن جنعل
هناك نزهة بعد كل �صالة  -ولو ب�سيطة  -للطفل ،و�رشاء حلوى وما �شابه لل�صغار؛
حتى يرتبط امل�سجد وال�صالة معه بكل ما يتمناه ويريده.
وكذلك مراع����اة �إح�ضار جميع الأبناء �إىل امل�سجد ،وع����دم ترك �أحد يف املنزل
ب�����أي حجة ،كي ال يكون �سبب ًا يف تقليل همة البقية ،مع �إمكانية م�شاركة ال�صبية
ال�صغار يف �أعمال ب�سيطة داخ����ل امل�سجد و�أثناء ال�صالة ،من توزيع املياه والتمر
على امل�صلني ،مما يُعزّز من ثقته يف نف�سه ،ويجعله منفتح ًا على الآخرين.
تهيئة الطف����ل نف�سي ًا لقراءة القر�آن والذكر :الطف����ل ال�صغري ن�سخة م�صغّرة من
والدي����ه ،ف�إذا ر�أى والديه يقر�آن القر�آن الكرمي ويذكران اهلل تعاىل ،حتى و�إن مل يكن
قد �أتقن النطق وهو �صغري بعد ،ف�سنجده يتمتم بكلمات غري مفهومة؛ مقلداً والديه،
ل����ذا ،فالوالدان هما مفتاح ال�رس هنا يف تهيئة الأطف����ال منذ �صغرهم حلب القر�آن
الكرمي وذكر اهلل تعاىل.
ويف رم�ض����ان يكون ا�ستعداد الطفل النف�سي على �أ�شده ،لذا يجب على الوالدين
حتفي����ز ذلك ال�شعور وتنميته بو�سائل عدة معنوية ومادية ،مع مراعاة التدرج يف
قراءة القر�آن الكرمي.
رم�ضان ..والتلفاز :بالن�سبة مل�شكلة التلفاز يف رم�ضان ،يُقرتح �أن يعقد الوالدان
اجتماع ًا عائلي���� ًا يحددان فيه وزيراً للإعالم داخل الأ���س�رة من �أبنائهم ،ويقومون

متعاونني بتحدي����د الربامج املفيدة والنافعة التي ميك����ن م�شاهدتها �أثناء ال�شهر
الك����رمي ،ويت���� ّم عر�ض هذا الربنامج يف م����كان ظاهر بجوار التلف����از ،ويُعاقَب من
يخالفه �أثناء ال�شهر.
الأم����ر عائد �إليكما �أيها الوالدان يف تكوي����ن ذاكرة �إيجابية لدى �صغاركم حول
ه����ذا ال�شهر الكرمي ،فتعامل الأب والأم مع الطف����ل �أثناء ال�صيام ب�شيء من الغلظة
والع�صبي����ة مع التحج����ج بال�صيام هو ذاكرة �سلبية لرم�ض����ان تخزَّن لدى الطفل،
وت�ؤثر يف اجتاهاته و�سلوكه نحو هذا ال�شهر العظيم ،لذا يجب على الوالدين تكوين
ذاكرة �سعيدة ومبهجة ل�صغارهم نحو هذا ال�شهر الف�ضيل.

الرجل املبادرة بذل���ك حتى يُدرك
�صالة الفجر مع اجلماعة.
�س :ماذا على احلامل �أو املر�ضع
�إذا �أفطرتا يف رم�ضان؟ وماذا يكفي
�إطعامه من الأرز؟
ج :ال يحل للحامل �أو املر�ضع �أن
تفطر يف نهار رم�ضان �إال لعذر ،ف�إن
�أفطرتا لعذر وج���ب عليهما ق�ضاء
ال�ص���وم؛ لقوله تعاىل يف املري�ض:
ِي�ض���ا �أَ ْو عَ لَى �سَ َف ٍر
}وَمَ ���نْ كَ انَ مَ ر ً
فَعِ ��� َ ّد ٌة مِ ���نْ �أَ َيّامٍ أ� َُخ���رَ{ [البقرة:
 ،]184وهما مبعن���ى املري�ض ،و�إن
كان عذرهما اخلوف على املولود،
فعليهما مع الق�ضاء �إطعام م�سكني
لكل يوم من ال�ب�ر �أو الأرز �أو التمر
�أو غريها م���ن قوت الآدميني ،وقال
بع�ض العلماء :لي�س عليهما �سوى
الق�ضاء على كل ح���ال؛ لأنه لي�س
يف �إيجاب الإطعام دليل من الكتاب
وال�سنة ،والأ�صل براءة الذمة حتى
يق���وم الدليل على �شغله���ا ،وهذا
مذهب �أبي حنيفة (ر�ضي اهلل عنه)،
وهو ر�أي قوي.
�س :امر�أة و�ضع���ت يف رم�ضان
تق����ض بعد رم�ض���ان خلوفها
ِ
ومل
على ر�ضيعه���ا ،ثم حملت و�أجنبت
يف رم�ضان املقب���ل ،هل يجوز لها
�أن توزع نقوداً بدل ال�صوم؟
ج :الواجب عل���ى هذه املر�أة �أن
ت�ص���وم بدل الأيام الت���ي �أفطرتها،
ولو بعد رم�ضان الثاين؛ لأنها �إمنا
تركت الق�ضاء ب�ي�ن الأول والثاين
لع���ذر ،وال �أدري هل ي�شق عليها �أن
تق�ضي يف زم���ن ال�شتاء يوم ًا بعد
ي���وم ،و�إن كانت تر�ض���ع ف�إن اهلل
يقويها عل���ى �أن تق�ض���ي رم�ضان
الثاين ،ف�إن مل يح�صل لها فال حرج
عليها �أن ت�ؤخّ ره �إىل رم�ضان الثاين.
�س :تعمد بع�ض الن�ساء �إىل �أخذ
حب���وب يف رم�ضان ملن���ع الدورة
ال�شهري���ة (احلي����ض) ،والرغبة يف
ذلك حتى ال تق�ضي فيما بعد ،فهل
هذا جائز؟ وهل يف ذلك قيود حتى
ال تعمل بها ه�ؤالء الن�ساء؟
ج :الذي �أراه يف هذه امل�س�ألة �أال
تفعله املر�أة ،وتبقى على ما قدره
اهلل وكتبه على بنات �آدم؛ ف�إن هذه
الدورة ال�شهري���ة هلل تعاىل حكمة
يف �إيجادها ،ه���ذه احلكمة تُنا�سب
طبيعة امل���ر�أة ،ف����إذا منعت هذه
العادة ف�إنه ال �شك يحدث منها رد
فعل �ضار على ج�س���م املر�أة ،وقد
قال النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم:
«ال ��ض�رر وال �رضار» ،وذلك بغ�ض
النظر عما تُ�سببه هذه احلبوب من
�أ��ض�رار على الرح���م؛ كما ذكر ذلك
الأطب���اء ،فالأف�ضل ه���و عدم جلوء
الن�ساء لهذه احلب���وب ،واحلمد هلل
على قدره وحكمته �إذا �أتاها احلي�ض
تمُ �س���ك عن ال�صوم وال�ص�ل�اة ،و�إذا
طهرت ت�ست�أن���ف ال�صيام وال�صالة،
و�إذا انتهى رم�ضان تق�ضي ما فاتها
من ال�صوم.

رمي اخلياط

منوعات

www.athabat.net
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أطعمة تمنع العطش في رمضان
يتميّ���ز �شه���ر ال�صيام ه���ذه ال�سنة
بفرتته الطويلة ،مما يوجب االنتباه �إىل
تناول �أطعمة ت�ساعد على بقاء رطوبة
اجل�س���م خالل ف�ت�رة ال�ص���وم ،وجتنب
اجلفاف ،ومن تلك الأطعمة:
 -1الربوتين���ات :خ�صو�ص ًا اللحوم
اخلالية من الدهون ،كونها حتافظ على
ال�شعور باالمتالء وال�شبع لفرتة طويلة،
وعدم الإح�سا�س بالعط�ش.
 -2دقيق ال�شوفان :هو من الأطعمة
الت���ي حتت���وي على ن�سب���ة عالية من
الألي���اف التي تُ�شع���رك بال�شبع لفرتة
طويلة ،كون���ه ي�أخذ بع�ض الوقت ليتم
ه�ضمه ،كما �أن دقي���ق ال�شوفان م�صدر
غن���ي بالكربوهيدرات املعقّ���دة التي
حتاق���ظ عل���ى ن�سبة ال�سك���ر يف الدم،
ومتنع العط����ش امل�ستمر خ�ل�ال نهار
رم�ضان.
 -3التف���اح :يحت���وي عل���ى ن�سب
عاليه من الألي���اف واملياه ،وهو غني
بامل���واد املغذي���ة والده���ون ال�صحية
والفيتامين���ات القابلة للذوبان ،والتي
ت�شعرك بال�شبع والرطوبة خالل اليوم.
 -4امل���وز :م���ن الفواك���ه الغني���ة
بالبوتا�سي���وم الذي ي�ساعد على تقليل
العط�ش.
 -5الف���ول :م���ن الأكالت ال�شه�ي�رة
التي يت���م تناولها على ال�سحور ،وذلك
لأنه يحتوي عل���ى ن�سبة منخف�ضة من
 ،GIوه�ضم���ه بطيء ،وه���ذا يعني �أنه
يوف���ر الطاقة للج�سم لفرتة طويلة ،مما
ي�ساعد على ال�شعور باالمتالء وال�شبع
لفرتة طويلة.
 -6الفواك���ه واخل��ض�روات :حتتوي
على ن�سب���ة عالية م���ن الألياف التي
يحت���اج �إليها اجل�س���م ،وحتتوي على
ن�سب���ة عالية ج���داً من امل���اء ،فتمنع
العط�ش واجلفاف خالل نهار رم�ضان.
 -7الأرز واملعكرون���ة :كالهم���ا

يحتوي���ان عل���ى ن�سب���ة عالي���ة من
الألياف وامل���واد الغذائية التي حتافظ
عل���ى حاج���ة اجل�س���م م���ن املعادن
والفيتامينات.
 -8العد����س :من البقولي���ات التي
حتتوي على ن�سب���ة عالية يف الألياف
والربوتينات ،وتناول �صحن من �شوربة
العد�س ي�ساعد على الإح�سا�س بال�شبع
لفرتة طويلة وعدم ال�شعور باجلوع.
 -9احلم����ص :غني ج���دا بالألياف
والربوتين���ات ،حيث ميك���ن تناوله يف

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

ال�سلطات وال�سندويت�شات.
 -10التمر والتني :من الأطعمة التي
تعطي اجل�سم كمي���ة هائلة من الطاقة
الت���ي يحت���اج �إليه���ا ،دون �أن ت�سبب
ال�شعور باجلوع.
 -11البي�ض :غني ج���داً بالربوتني
الذي يعط���ي �إح�سا�س ًا بال�شبع ،كما �أنه
منخف�ض يف ال�سعرات احلرارية.
 -12املك��س�رات :مثل اللوز واجلوز،
م�صادر غنية جداً بالربوتينات واملواد
املغذية ،كما �أنه���ا عالية يف ال�سعرات

احلراري���ة ،لذلك يج���ب ا�ستهالك حفنة
قليلة كل يوم.
 -13اللنب :مينع الإح�سا�س بالعط�ش
خ�ل�ال نهار رم�ض���ان ،كم���ا �أن �إ�ضافة
الفواكه �إىل اللنب يزيد كمية املاء التي
حتاف���ظ على رطوبة اجل�س���م ،وت�ساعد
على منع العط�ش خالل ال�صيام.
 -14اخليار :من املعروف �أن اخليار
من اخل�رضوات الغني���ة باملياه ،حيث
ميك���ن تناوله م���ع اللنب عل���ى وجبة
ال�سحور.

 - 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�ص���ف دادا  /ن�صف �شومر  /تفيد
تف�سري املعنى واال�سرت�سال.
1
 - 6ق�ضى وقتا  /غطى وحجب.
2
 - 7ي�سهر عل���ى احلماية من اخلطر �أو
ال�رسق���ة � /أديب وروائي اجنليزي كتب
3
رواية ديفيد كوبرفيلد.
4
 - 8وقت مغيب ال�شم�س  /ن�صف خروب
 - 9بحر � /سهولة  /تكلفة
5
� - 10أديب وفيل�سوف اجنليزي �ساخر.
6
7
عــمـــودي
 - 1ملك���ي  /ممثل م�رصي يقوم غالبا
8
بدور الأب احلنون.
9
 - 2ال�صف���ا (معكو�سة)  /بناء �أو مكان
واجبة حرمته.
10
 - 3جبل ياب���اين  /حجر ابي�ض �صلب
ناعم امللم�س.
�أفــقــي
� - 4أ�شه���ر �أديب اجنليزي على م�ستوى
العامل.
� - 1أ�شهر كاتب ق�ص�ص خرافية للأطفال يف الغرب
 - 5درا�س���ات ومتحي����ص  /ما يبلغه
 - 2يتكلم  /انه�ض
االن�سان من عمره.
 - 3روائي م�رصي راحل حائز جائزة نوبل.
 - 6تو�ض�أ دون ماء  /مدينة فل�سطينية
 - 4ال�شاعر كاتب ق�صيدة «�أخي جاوز الظاملون املدى»

�أما الأطعمة التي يجب جتنبها كي
ال ي�شعر ال�صائم بالعط�ش ف�أهمها:
 -1الأطعم���ة ال�سكري���ة :حي���ث
�إنه���ا حتتوي على ن�سب���ة عالية من
ال�سع���رات احلراري���ة ،ويت���م ه�ضم
الأطعم���ة التي حتتوي عل���ى ن�سبة
عالي���ة من ال�سكر ب�رسعة كبرية ،مما
ي�ؤدي �إىل زيادة م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،والت���ي ت�شعرك باجلوع ب�سبب
زيادة �إف���راز الأن�سولني الذي يتغلب
على زيادة ن�سب���ة ال�سكر ،مما ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض �رسيع يف ن�سبة ال�سكر
يف الدم.
 -2الكافيني :بالت�أكيد� ،أول �شيء
تري���د احل�ص���ول عليه بع���د الإفطار
ه���و فنجان م���ن القه���وة �أو ال�شاي،
لكن الكافي�ي�ن مد ّر للبول ،مما يعني
�أن���ه يحفّز عملية خ���روج املياه من
اجل�سم ،مما ي�سبّب ال�شعور بالعط�ش
واجلفاف.
 -3احللوي���ات :جتنّ���ب تن���اول
الكروا�س���ون �أو احللوي���ات عل���ى
ال�سح���ور ،لأنه���ا ت�سب���ب زيادة يف
الأن�سولني ب�شكل مفاجئ ،مما ي�سبب
اجلوع.
 -4الأطعم���ة املاحلة :امللح يزيد
ال�شعور بالعط����ش يف اليوم التايل،
لذا يجب جتنب تناول �أطعمة ماحلة،
�أو �إ�ضافة الكثري من امللح �إىل طعام
الإفطار �أو ال�سحور.
 -5الأطعمة املقلية :جتنّب تناول
الكثري من الأطعمة املقلية ،خ�صو�ص ًا
عل���ى ال�سحور ،لأنها تزي���د ال�شعور
باحلمو�ضة واحلاجة �إىل �رشب الكثري
من املياه.
 -6الأطعم���ة الغني���ة بالتوابل:
الطع���ام احل���ار ي�سب���ب ال�شع���ور
بالعط�ش ،لذل���ك يجب جتنّب �إ�ضافة
الفلفل احلار �إىل وجبات ال�سحور.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

جنوب غرب اخلليل.
� - 7أجهزة وبرجميات الكمبيوتر.
 - 8قدمت الثمني فداء لك  /حاجز مائي.
 - 9م���ا تعط���اه العرو�س ي���وم زفافها  /دق
وقرع  /بيت الع�صفور.
 - 10ال�شكل اخلارجي  /بطل ا�سطوري ا�سباين
انتجت ق�ص�صه �سينمائيا وتلفزيونيا.
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كاريكاتير

مؤشرات لفضح الكذب
ا�س��تُخدمت لغ��ة اجل�س��د يف
كثري من الأحيان من قبَل علماء
النف���س واملحققني للك�ش��ف عن
الأمرا���ض النف�سي��ة واجلرائ��م،
لذلك جهد العلماء يف البحث عن
م�ؤ�رشات تك�شف كذب املتحدث،
من خالل بع���ض احلركات التي
ت�صدر عنه �أثناء احلديث ،ومنها:
التحدي���ق م���ن دون حتريك
الرمو����ش :ع��ادة ،ال ي�ستطي��ع
ال��كاذب �أن يحدق ب�ش��كل طويل
م��ن دون �أن يرم���ش بعيني��ه� ،إال
�أنه يحاول قدر الإمكان التحديق
بعين��ي الآخري��ن ليخدعه��م
وي�سيطر على �أفكارهم.
تكرار الكلم���ات والعبارات:
يحدث هذا لأن املتحدث يحاول
�إقناع الآخرين بل و�إقناع نف�سه
قبل غ�يره بالكذب��ة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه ي�سع��ى لك�سب الوقت من
خالل ذلك ال�ستجماع �أفكاره.
تغي�ي�ر اجت���اه الر�أ�س :يف
كثري من الأحيان يغري ال�شخ�ص
ال��كاذب اجت��اه ر�أ�س��ه بحرك��ة

�رسيع��ة عن��د توجي��ه �س���ؤال ما
�إلي��ه ،وميك��ن �أن تك��ون ه��ذه
احلرك��ة ب�سحب الر�أ�س �إىل الوراء
�أو �إىل الأ�سف��ل �أو �إىل اجلان��ب،
ويح��دث ذلك غالب ًا قب��ل �أن يرد
على ال�س�ؤال ب�شكل مبا�رش.
و�ضع اليد عل���ى الفم :تدل
ه��ذه احلرك��ة عل��ى �أن املتحدث
يحاول �إخفاء بع�ض املعلومات
�أو التكت��م عل��ى احلقيق��ة� ،أو �أنه
غري راغب بالإجابة على ال�س�ؤال
املوجه �إليه.
تغطية بع�ض �أجزاء اجل�سم:
غالب�� ًا ما يعمد ال��كاذب دون �أن
ي�شع��ر �إىل و�ض��ع �أيديه��م عل��ى
بع���ض املناط��ق ال�ضعيف��ة يف
اجل�س��م ،مث��ل احلل��ق �أو ال�ص��در
�أو الر�أ���س �أو البط��ن ،وغالب�� ًا ما
يتنب��ه الق�ض��اة واملحقق��ون �إىل
هذه احلركة.
حتري���ك القدم�ي�ن :ي�شع��ر
ال��كاذب ع��ادة بال�ضي��ق
والع�صبية ،ويرغب بالهروب من
املوق��ف ال��ذي وُ�ضع في��ه رغم ًا
عنه ،ويبد�أ بتحريك قدميه ب�شكل

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ال �إرادي تعبرياً عن هذا ال�شعور.
تغيرّ التنفّ�س :عندما يحاول
�شخ�ص ما �أن يكذب ،تتغري حركة
التنف���س لدي��ه ،وي�صب��ح تنفّ�سه
�أك�ثر �صعوب��ة ،ويرتاف��ق ذل��ك
م��ع ارتفاع الكتف�ين ،وح�رشجة
يف ال�ص��وت ،نتيجة تغ�ّي�رّ معدّل
�رضبات القلب وتدفق الدم.
ثبات اجل�س���م ب�شكل كامل:
م��ن املع��روف �أن الإن�س��ان يبد أ�
بالتململ واحلرك��ة عندما ي�شعر
بالغ�ض��ب واالنزع��اج ،غ�ير �أنه
م��ن ال��ضروري االنتب��اه �أي�ض ًا
�إىل الأ�شخا�ص الذين ال يحركون
�أج�ساده��م �أثناء احلديث ،فغالب ًا
م��ا يدل ذل��ك عل��ى �أن املتحدث
يح��اول �إخف��اء �ش��يء م��ا ع��ن
الآخرين.
الإ�ش���ارة بالإ�صب���ع :عندما
ي�صبح ال�شخ�ص ال��كاذب عدائي ًا
ويح��اول الدف��اع ع��ن نف�س��ه
يب��د أ� باحلدي��ث بن�برة عالي��ة
مع الآخري��ن ،وي�ستخ��دم �إ�صبع
ال�سباب��ة للإ�شارة عدة مرات؛ يف
حماولة لقلب الطاولة عليهم.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

