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ٌ
رمضان دعوة لتحقيق اإلنسانية

صراع األجنحة السعودية يكسر «المستقبل»

تتكثّف مع���اين الرحمة واملحب���ة يف �شهر رم�ضان
املبارك؛ �شهر اخلري والغفران ،وتتالقى القلوب والعقول
على اخلري وال�صالح ،وعلى الدعوة �إىل ال�سالم والوئام،
طياته فري�ضة ال�صوم
كيف ال وال�شهر الف�ضيل يحمل يف ّ
مرفق��� ًة بفري�ضة الزكاة ،مبا متثّل���ه الأوىل من مدر�سة
تعلّم امل�سلمني الثبات وال�ص�ب�ر والرتفع عن الأنانية،
حتث عليه الثانية من فعل اخلري والرحمة� ،إ�ضافة
وما ّ
�سيد
�إىل كونها ذكرى بدء ن���زول الوحي املقد�س على ّ
املر�سلني وخامت النبيني حممد الأمني (�صلى اهلل عليه
و�سلم) ،يف ليلة من لي���ايل القدر املباركة ،ولي�س هذا
بال�ش���يء القليل ،بل �إنه ميثّل حمطة تاريخية �أ�سا�سية
عل���وي جليل ختم به اهلل
يف حي���اة الب�رشية ،وحدث
ّ
تع���اىل �سل�سلة الوحي املبارك ،بقوله املنزل ال�رشيف:
نعمتي
لك���م
ي���وم � ْأكم ْلت
كم ْ
}ا ْل ْ
دينكم و�أتمْ ْم���ت عل ْي ْ
ْ
ْ
ور�ضيت لكم ْال ْإ�سالم دي ًنا{.
ما يح ّتم���ه علينا حلول �شهر رم�ض���ان املبارك هو
الدع���وة اخلال�صة لأنف�سن���ا �أو ًال ،ولأبن���اء جمتمعنا
اللبن���اين والإ�سالم���ي والعرب���ي ثاني��� ًا ،وللإن�سانية
جمعاء؛ ب�أن يطلقوا �صوت العقل واحلكمة يف مواجهة
أذي���ة ،و�أن يتكاتف امل�ؤمنون� ،إىل �أي
الفتنة وال�رشّ وال ّ
دين انتموا ،لي�ؤكدوا مع ًا �أن الدين ر�سالة خري وحمبة،
فليكف املتجلببون
وم���ا من دين يدعو �إىل غري ذل���ك،
ّ
ب���رداء الدين ،والدين منهم براء ،عن ت�سيي�سه وتطييفه
وو�سمه بالإرهاب و�سفك الدماء ،ولي ّت ِق اهلل من ي ّدعون
احلر�ص على م�صلحة ال�شعوب ،وهم قاتلوها ومغت�صبو
حقوقه���ا ،فاحلق �أحق �أن ي ّتب���ع ،ولي�س �أوىل يف اتباع
احل���ق من �أهل���ه ،الذين هم �أهل الت�سام���ح والت�صايف
والفكري ،ال �أهل احلقد والغدر والرياء..
والرقي الروحي
ّ
�إنهم ال�صائمون عن املنكر والفح�شاء ،والفاطرون على
الطيبة والفعل احل�سن.
النية ال�صافية والكلمة ّ
ّ
بورك���ت يا رم�ض���ان ،وبورك التائب���ون يف رحابك،
ال�ساع���ون دائم ًا �إىل بلوغ الغاية من فرائ�ضك ال�رشيفة
يف �أيام���ك ولياليك ،وليكن نداء الق���ر�آن الكرمي ن�صب
�أعينن���ا وملء �آذاننا وو�سع قلوبنا ،لعلّنا ندرك املعنى
احلقيق���ي من دعوته الب�رشي���ة �إىل �سلوك �سبيل اخلري
واملعروف ،واالبتعاد عن �سبل ك ّل ما هو منكرٌ وحمرم،
ف�إ ّن يف ذلك الفوز والفالح للإن�سان �أينما كان ،وحتقيق ًا
للإن�سانية التي �أراد اهلل عز وجل �أن تتح ّقق على �أيدي
�أهل اخل�ي�ر ،الآمرين باملع���روف والناهني عن املنكر،
نكم � ّأم ٌة ي ْدع���ون �إىل الخْيرْ
بقول���ه تعاىل} :و ْلتك���ن ّم ْ
هون ع���ن المْ نكر و�أولئك هم
وي أْ�م���رون بالمْ ْعروف وي ْن ْ
المْ فْلحون{.

يُن�سب «اجلناح ال�سديري» �إىل �أبناء امللك
عبد العزيز من الأم�ي�رة ح�صّ ة ال�سديري ،التي
كان لها موقعها اخلا�ص بني ن�سائه ،وبالتايل
ف�إن �أبناءها منه و�أحفادها لهم الغلبة عموم ًا
على �أبناء عبد العزيز م���ن ن�سائه الأخريات،
�إىل �أن ب���ات «ال�سديريون» هدف��� ًا النتقادات
وعداوات الأجنحة الأخ���رى منذ تب ّو�أ �أول ملك
منهم العر�ش.
وم���ع انتق���ال احلكم على م�ست���وى والية
العهد؛ من �أبن���اء عبد العزيز �إىل اجليل الثاين
�أي الأحف���اد ،تبدو هذه الأجنحة العائلية �أكرث
جموح ًا ملزيد من ال�رصاعات ،بدليل �أن تعيني
حمم���د بن �سلم���ان ولي ًا لويل العه���د� ،أ�شعل
نار احلقد لدى �أحد ع��ش�ر �أمرياً من �أبناء عبد
العزيز ،واعت�ب�روا �أنف�سهم ا�ستبع���دوا نهائي ًا
عن احلكم ،وحتى ع���ن والية العهد ،وال�سطوة
الت���ي يتمتع بها حممد ب���ن �سلمان على ويل
العهد حممد بن نايف ،تثبت �أن �سلمان بن عبد
«ق�ص»
العزيز قرر �إق�صاء �أخوته �أوالً ،ومن ثم ّ
�أجنحة �أبنائهم �ضمن اجلناح ال�سديري نف�سه،
والأمور �سائرة نحو املزي���د من ال�رصاع على
ال�سفري ال�سعودي علي عوا�ض ع�سريي والوزير نهاد امل�شنوق
ال�سلطة ،علم��� ًا �أن ويل العهد حممد بن نايف
ينتمي �أي�ض��� ًا �إىل اجلناح ال�سديري ،لكن امللك
�سلمان بن عبد العزيز فعلها و�أطاح يف عهده
بالأجنحة الأخرى ،و�سلّط جنله على ويل عهده �سلطته���ا على العاملني العرب���ي والإ�سالمي بد أ� «جناح» تيار امل�ستقبل يتف�سّ خ ،من خالل
يف الت�سعينات ،غري م�ؤاتي���ة لنجله �سعد ،ال مترد النائبني خال���د ال�ضاهر ومعني املرعبي
حممد بن نايف.
لبنانياً ،ف�إن �رصاع امل�صالح بني الأجنحة ب���ل �إن ال�سعودي���ة يف «عهد �سع���د» تهرول على الرئي�س احلريري وقيادات «امل�ستقبل»،
العائلية ال�سعودي���ة ال يقت�رص على ال�سيا�سة يف انحدارها �إىل حد التفت���ت ،خ�صو�ص ًا بعد وانعزلت عكار ومعها طرابل�س الحقاً ،وانتهت
وكر�سي العر�ش ،بل عل���ى اال�ستئثار باملوارد غرقها يف رمال «الربيع العربي» ،و«�سعودة الأم���ور م�ؤخراً بهزمية الرئي�س احلريري وكافة
املالي���ة الهائل���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف جم���االت لبنان» مل تعد هدف ًا لآل �سعود بعد بروز حزب احللفاء �أمام الوزي���ر ال�سابق �أ�رشف ريفي ،ما
اال�ستثمارات الداخلية ،وخالل ال�سنتني اللتني اهلل كق���وة مناه�ضة لهذه التوجهات وانح�سار ي�ؤ��ش�ر �إىل �أن ال�سعودي���ة ال تريد حمائم يف
�سبقتا اغتيال الرئي����س رفيق احلريري ،قامت �سيطرة �سعد احلريري عل���ى ال�شارع ال�سُّ ني ،الو�سط ال�سُّ ن���ي اللبناين ،وتبح���ث دائم ًا عن
قيامة الأم���راء ال�سعوديني على امللك فهد بن الذي ال يرى يف «تيار امل�ستقبل» �سوى هيكل �صقور مذهبية حتف���ظ لها دورها يف مواجهة
عبد العزي���ز ،وبالتايل على جناح ال�سديريني ،مبني على املال لعائلة لبنانية «مت�سعودة»� ،إيران ،عرب العداء حلزب اهلل.
مع ا�ستحالة ع���ودة الرئي�س احلريري �إىل
نتيجة ا�ستحواذ احلري���ري ك�رشيك للملك فهد خرياته���ا حم�ص���ورة بالبورجوازي�ي�ن ،ومل
على معظ���م اال�ستثمارات داخ���ل ال�سعودية ،تنعك����س خرياً على الفق���راء الذين مل يقطفوا العزّ الذي كان بعد هزائمه البلدية؛ يف بريوت
املنكفئة عنه� ،إىل عكار امل�ستقلة� ،إىل عر�سال
ال�سيما يف جم���ال املقاوالت ،وبع���د اغتيال اخلري �سوى يف خطابات ال�ساحات.
املنتف�ضة علي���ه� ،إىل البقاع الذي بات خارج
احلريري ع���ام  ،2005وم�صادفة ذلك مع وفاة
�سيطرته ،وبع���د الهزمية املدوّية يف طرابل�س
امللك فه���د وو�صول امللك عب���د اهلل ،تراجعت
للحريري وامليقاتي وال�صف���دي ،ومع انطفاء
ال�سديرية بع�ض ال�شيء عن دعم «احلريرية»
وه���ج الرئي�س ف�ؤاد ال�سني���ورة ،بد�أت ال�رساي
يف لبنان ،يف حماولة من عبد اهلل ال�ستيعاب
تتهي أ� لق���دوم الوزير نهاد امل�شن���وق ،كوزير
نقم���ة الأمراء من الأجنحة الأخ���رى� ،سيما �أن
�أثبت كف���اءة يف الأداء ،وحيادية مقبولة يف
�سلفه فهد حاول �إ�ضفاء نوع من القد�سية على
ال�سيا�سة ،ت�ؤهّله �أكرث م���ن �سواه لرئا�سة �أية
اجلناح ال�سديري ،وا�ستب���دل لقب امللك بلقب أال يُ عتبر سكوت الشعب
حكومة مقبل���ة .الح الوزير ريف���ي ولوّح من
«خ���ادم احلرمني ال�رشيف�ي�ن» ،ومنذ نهايات اللبناني عن مسلسالت
طرابل����س ،و�أعلن �أن اجلال�س�ي�ن على طاولة
العام  2005بد�أ العد العك�سي للجيل الأول؛ من
عه���د عبد اهلل �إىل عهد �سلم���ان ،ومع ممار�سة الفضائح التي تنال قطاعات احل���وار ال ميثل���ون طرابل����س ،يف �إ�شارة �إىل
حممد بن �سلمان ملهام امللك واقرتاب حظوظه الدولة مشاركة وتشجيعًا؟ ثالثي الكبار الذين هزمهم ،ولأن ريفي انت�رص
مبذهبيته ،وطغ���ت عداوته حل���زب اهلل على
من ا�ستالم العر�ش على الأرجح ،وعدم املودّة
مزايدات الآخري���ن يف «امل�ستقبل» ،فهو دون
ال�شخ�صية ل�سعد احلريري ،تبدو «احلريرية»
�أدنى �شك �أخذ جزءاً من الزعامة ال�سُّ نية ،لكنها
يف لبن���ان وك�أنه���ا �ستدفع �أثم���ان �رصاعات
�ستبقى حم�صورة يف طرابل�س ،ولن حتمله �إىل
الأمراء ال�سعوديني ،خ�صو�ص ًا �أن «احلريرية»
ال��س�راي يوماً ،وتبقى احلظ���وظ للوزير نهاد
بع���د احلريري الأب بات���ت عبئ ًا ال جدوى منه
امل�شنوق �أن يك���ون الوريث املرتقَب حلريرية
على اململكة.
ا�ستقالة الرئي�س �سعد احلريري يف كانون اندث���رت وانك��س�ر جناحها ،م���ادام امل�شنوق
تطرقن���ا اىل �رصاع الأجنح���ة ال�سعودية،
لأن احلكم يف ال�سعودي���ة ال يقوم على دولة الثاين عام  ،2011تزامنت مع بدايات «الربيع يحظى بالر�ضى ال�سع���ودي حالياً ،كـ«�أف�ضل
م�ؤ�س�سات ب���ل م�صالح �أم���راء ،ولأن الرئي�س العرب���ي» ،وت�سليم ملف لبنان �إىل الأمري بندر املمكن الذي ميكن ت�سويق���ه لبنانياً» ،بدليل
الراح���ل رفيق احلريري ك���ان متَّهم ًا مبحاولة بن �سلطان (امل�صنَّف عائلي ًا كدرجة ثالثة يف �أن غلطته الكالمي���ة الأخرية بحق ال�سعودية
«�سعودة» لبن���ان� ،أر�ض ًا و�شعب ًا وا�ستثمارات ال�سعودي���ة ،كون والدته حب�شي���ة ،وامل�صنَّف حماه���ا ل���ه ال�سف�ي�ر ال�سع���ودي يف لبنان
وم�صال���ح ،ف�إن خليفته �سع���د ف�شل لأكرث من من الدرج���ة الأوىل يف �إدارة �أعمال الإرهاب) ،علي عوا����ض الع�سريي خ�ل�ال �ساعتني ،وال
�سبب يف حمل الإرث ،وبالتايل �إن�شاء «عائلية بدا وك����أن ال�سعودية ف�شل���ت �سيا�سي ًا ومالي ًا بد للم�شن���وق م���ن �أن يبد�أ م�س�ي�رة ال�رساي
حريري���ة» تتنا�سل وتتوراث عل���ى الطريقة يف «�سع���ودة» لبنان ،و�أن���ه ال بد من �إ�شعال عل���ى �أنقا����ض �إرث حريري مندث���ر وجناح
ال�سعودي���ة ،نتيجة انكف���اء �إخوته عنه وعن «ربيع عربي فيه» ك���ان قد بد�أ �أ�ص ًال من نهر «م�ستقبلي» مك�سور.
ال�سيا�سة ب�شكل عام ،والظ���روف التي رافقت البارد عام  ،2007وت�صدى له اجلي�ش اللبناين
�أمني �أبو را�شد
احلريري الأب ،حيث كانت ال�سعودية يف ذروة ومنعت املقاومة مت���دّده ،لكن منذ ذلك احلني

ال�شيخ د� .سامي �أبي املنى
�أمني عام م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية
ورئي�س اللجنة الثقافية يف املجل�س املذهبي
لطائفة املوحدين الدروز
www.athabat.net
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همسات

لبنان في مواجهة العدوان الثالثي

¡ ت�أييد عون ممكن ..ولكن

املنف�ضة عن «� 14آذار»
املكونات
اعت�ب�ر �أحد
ّ
ّ
�أن ت�أييد «تي���ار امل�ستقبل» النتخاب العماد
مي�شال عون رئي�س ًا للجمهورية �أمر ممكن ،لكن
�إعادة مللمة �شظايا قوى «� 14آذار» م�ستحيلة،
وعلى فار�س �سعيد الك���ف عن الظهور ب�صفة
من�سق الأمانة العامة ،لأن االمانة �ضاعت قبل
ّ
الت�شظي الأخري.

د .ن�سيب حطيط *
تتعر�ض املقاومة و�أهله���ا و�أن�صارها حلرب
ثالثية املحاور من الأمريكيني و«الإ�رسائيليني»
والتكفريي�ي�ن؛ يتقاطع���ون عند الت�آم���ر العربي
 اخلليج���ي خ�صو�ص���اً ،في�صف���ون املقاوم���ةبـ«الإره���اب» ،وي�ضغط���ون عل���ى م���ا ي�سمى
اجلامعة العربي���ة وم�ؤمتر التع���اون الإ�سالمي،
كذل���ك مع الأمم املتحدة وب���ان كي مون ل�شطب
التحالف ال�سعودي من التقرير الدويل يف جرمية
قت���ل الأطفال اليمنيني ،م���ا �أ�سقط الأمم املتحدة
وف�ضحه���ا على امللأ ،وهي الت���ي كانت متار�س
ازدواجية املعايري.
يعتقد البع����ض �أن نهاي���ة املقاومة �صارت
قريبة ،و�أن اخلناق عليها وعلى �أهلها �سيجعلها
ترفع راية اال�ست�س�ل�ام وتن�سحب من �سورية ،ثم
تعل���ن ال�سالم مع «�إ�رسائي���ل» وت�سلّم �سالحها،
مقاب���ل رغيف اخلب���ز �أو فتح ح�س���اب م�رصيف
يف لبنان� ،أو احل�صول عل���ى قر�ض لت�أمني �سبل
العي�ش للفقراء الذين �رسقته���م البنوك ب�سندات
اخلزين���ة وتركته���م الدولة على �أب���واب بع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن الو�صولي�ي�ن واالنتهازي�ي�ن الذين
ا�ستثمروا يف دماء ال�شهداء.
لقد بد أ� العدوان الثالثي وفق ما يلي:
 -1الهجوم العربي على املقاومة ،عرب حجب
قناة «املنار» عنالعرب �سات ثم النايل �سايت،
و�إ�سكاته���ا حتى ال ي�سمع العامل �رصاخ املقاومة
ال�ضحية ،وللتمكُّن م���ن ت�شويه احلقائق وتزوير
الوقائع.
 -2قان���ون احلظر امل���ايل الأمريك���ي ،الذي
يطال ك���ل البيئة ال�شيعية� ،س���واء كانت منظمة
م���ع احل���زب �أو غري منظم���ة؛ فق���د مت ت�صنيف
ال�شيعة �إرهابيني كخط���وة �أوىل ،و�سيتبعهم كل
م���ن يتحالف معهم من املذاه���ب الأخرى ،لعزل
املقاومة يف لبنان ،والتهويل على الآخرين ،ومت
ا�ستخدام امل�صارف ك�سالح فعّال �أ�شد ق�ساوة من
الق�صف «الإ�رسائيلي» �أو االنتحاريني التكفرييني
(وفق املخطط الأمريكي).
ّ -3مت ت�صني���ف امل�ؤ�س�س���ات الإن�ساني���ة
والإ�ست�شفائي���ة التابع���ة للمقاوم���ة ،وحت���ى
املدار�س وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وحتى املو�صوفة
باملعتدلة وغري امل�سلَّحة ،ومنها التابعة لل�سيد
حممد ح�س�ي�ن ف�ضل اهلل (رحمه اهلل) ،كـ«جمعية
املربات اخلريي���ة» وم�ست�شفى بهمن ،ب�شكل وقح
وتع�سفي فا�ضح.
 -4تهديد الع���دو «الإ�رسائيلي» ب�أن احلرب
املقبل���ة م���ع لبنان ل���ن تقت�رص عل���ى مناطق
املقاوم���ة ،بل كل لبنان؛ كما �رصح وزير التعليم
ال�صهيوين نفتايل بينيت قائالً« :على �إ�رسائيل �أن
تُع ّد عقيدة قتالية جديدة ،مفادها �أنه يف احلرب
املقبلة يجب �أن يكون لبنان كله هو العنوان».
لك���ن البد م���ن تو�ضيح بع�ض الأم���ور لأهل
املقاومة وحلفائه���ا و�أعدائها وخ�صومها يف �آن،
لطم�أنة ال�صديق والرد على العدو:
�أوالً :بالن�سبة للح�صار امل�رصيف ،ف�إن اخلا�رس
الأول ه���ي امل�صارف الت���ي تنخرط يف امل�رشوع
الأمريكي ،لأنه با�ستطاعة املقاومة و�أهلها الذين
ميتلكون الكف���اءات والإمكانيات ،بناء م�ؤ�س�سات
مالية غ�ي�ر ربوية وغ�ي�ر مرتبط���ة باملنظومة
املالية اللبناني���ة ،وعندها من الو�سائل الكثرية
للتوا�صل مع اخلارج والداخل ب�شكل �آمن ومربح
�أي�ض���اً ،فال ينف���ع التهويل او �إقف���ال احل�سابات
و�س�ي�رى كل م�رصف ب�أنه �أقف���ل على نف�سه بدل
الإقفال عل���ى الآخرين و�سينه���ار النظام املايل
العام ب�سبب ارتباطه بكل الدورة االقت�صادية يف

كاف
¡ الكالم غري ٍ

يق��ول حلي��ف م�تردد للرئي�س �س��عد احلريري،
�إن اع�تراف ال�ش��يخ �س��عد ب�أن��ه امل�س���ؤول عن
هزائ��م «امل�س��تقبل» ،باعتب��اره ر�أ���س اله��رم
ال�سيا�س��ي لـ«التي��ار» غ�ير ٍ
كاف ،فالذي��ن
يتحملون امل�س���ؤولية يقرن��ون االعرتاف عادة
باال�ستقالة.

¡ ال تقدُّم يف الأداء

ق���ال دبلوما�سي غري عربي �إن���ه ا�ستنتج من
متابعة خطاب���ات الرئي�س �سعد احلريري �أنه
مل ي�ستفد من الفن���ون والدرو�س التي خ�ضع
له���ا خالل فرتة غيابه عن لبنان ،مبا يف ذلك
مرجح ًا �أن
مهاجم���ة حزب اهلل بق�صد ال�شحنّ ،
يكون الأمر عائ���داً �أي�ض ًا �إىل ُمع ّدي اخلطابات
التي باتت �أ�شبه ب�أ�سطوانة م�رشوخة.

¡ لوبي م�ستق ّل عن «امل�ستقبل»

يتخ��وف �أح��د �أجنح��ة «تي��ار امل�س��تقبل» من
�أن يعم��د الن��واب الذي��ن �أُدرج��وا عل��ى الئحة
ال�شطب من الرت�ش��يحات احلزبية لالنتخابات
النيابي��ة املقبل��ة� ،إىل ت�ش��كل «لوب��ي» �أو قوة
الرت�ش��ح ،والإق��دام
�ضغ��ط عنوانه��ا احل��ق يف ّ
على اخلطوة كق��وة م�ستقلة ،ما يزيد يف تفكك
«التيار» ،وتكون النتائج �شبيهة مبا ح�صل يف
االنتخابات البلدية مع املتمردين.

¡ مقاطعة بنكية

�آثار الدمار الذي خلّفه التفجري الإرهابي يف منطقة فردان ببريوت

بإمكان المقاومة بناء
مؤسسات مالية غير
مرتبطة بالمنظومة المالية
الداخلية ..وعندها ستكون
المصارف اللبنانية الخاضعة
ألميركا الخاسر األول

لبنان ..فال تثقبوا ال�سفينة املالية حتى التغرقوا!
ثانياً :لق���د توعّد الكثريون ب����أن النظام يف
�سورية �سي�سقط خالل �شهرين (منذ خم�س �سنوات)
و�ست�سقط بعده املقاومة وحلفا�ؤها ،لكن الواقع
يُظهر �أن من توعّد وه���دّد قد تفكك قبل الآخرين،
ومهدَّد بال�سقوط وينتظر امل�ساعدة ،واحللفاء يف
«� 14آذار» تباعدوا وتفرّقوا ..وبقيت املقاومة.
ثالثاً :لق���د انتقلت املقاوم���ة يف لبنان من
دائرة اال�ستف���راد �إىل دائرة املحور العام؛ املمتد
م���ن طهران �إىل بغداد فدم�ش���ق وبريوت ،ويرتبط

(�أ.ف.ب).

مع مو�سكو بنظام امل�صالح امل�شرتكة على مدى
عقدي���ن من الزمن على الأق���ل ،وبالتايل ال ميكن
اال�ستفراد به �أو عزله على كل امل�ستويات ،فدول
ث�ل�اث ت�ض���ع �إمكانياتها وم�صارفه���ا و�سالحها
بت�رصّفه بعنوان وحدة اجلبهات.
فلتربُد الر�ؤو�س احلامية ،والن�صيحة مل�س�ؤويل
املال والعقوبات :املواجهة مع املقاومة ال ت�شبه
تقلب���ات البور�ص���ة والأ�سهم و�رشك���ات «الأوف
 �ش���ور» ،وه���ي لي�ست معرك���ة افرتا�ضية عربالإنرتن���ت والربي���د الإلكرتوين عن بُع���د ،فر�أ�س
امل���ال ال يعي�ش يف املناط���ق ال�ساخنة والقلقة
�أمنياً ،وهذا ما تخطط له �أمريكا و�أدواتها ،لإبعاد
امل�صارف اللبنانية عن دورها يف �إعمار �سورية،
خ�صو�ص ًا �أن التحذيرات م���ن انفجارات حمتمَلة
جاءت من �سفارات �أجنبية قبل وقوع انفجار بنك
لبنان واملهجر!
قلي�ل�اً م���ن التعقُّل ،وكما تخلّ���ت �أمريكا عن
تركيا وقاتلت مع الأكراد ل�ضمان م�صاحلها ،فلن
ت�ت�ردد يف ترك بع�ض ال�صغار املتطاولني عندما
تقت�ضي م�صاحله���ا مهادنة املقاومة ،وهذا لي�س
بعي���داً؛ بعد حتقيق االنت�صار يف �سورية والعراق
واليمن ..رفق ًا ب�أنف�سكم ..متهلوا قلي ًال وانظروا �إىل
«�إ�رسائي���ل» املهزومة كنم���وذج ،و�إن �شئتم يف
الداخل �أكرث من منوذج..
* �سيا�سي لبناين

تتنامى حال���ة من االعرتا����ض ال�شعبي �ضد
امل�صارف ،ويج���ري التداول بني جمموعة من
�صغار املودع�ي�ن ل�سحب �أر�صدتهم من بع�ض
البن���وك ،ال �سيما تلك الت���ي تعاطت بعدائية
مع حزب اهلل ،ويعم���ل البع�ض على االت�صال
مبودع�ي�ن له���م «وزنه���م» ،للم�ساهمة يف
التو�سع.
اخلطوات التي �أفقها
ُّ

¡ الفا�سد الالمع

تعم��د م�ؤ�س�سة �إعالمي��ة مرئية ت�شه��د تراجع ًا
يف ن�سب��ة جمهوره��ا� ،إىل مراجع��ة عامة ،بعد
«ربتهم على اخل ّفة
�أن خ��سرت �أي�ض�� ًا كادرات ّ
املهني��ة» .ويج��زم موظف كب�ير يف امل�ؤ�س�سة
ب���أن اخلط�أ اجلوهري يكم��ن يف تلميع �صورة
�أح��د الفا�سدي��ن ،رغم اليقني بف�س��اده ،ما �أفقد
املحطة ثقة كانت راكمتها مبحاربة الف�ساد.

¡ بني جنبالط ..و�صدام ح�سني

جتزم م�صادر ا�شرتاكية �أن �إعالن النائب وليد
جنبالط �أ�سم���اء قيادات مق��ّصةرّ ة يف العمل
احلزبي وتريد �أن تكون له���ا حيثية م�ستقلة
داخل احلزب ،ي�شبه الإعالنات التي كانت ترد
على �صدام ح�سني� ،إمنا الذين �سيعدمون هنا
لي�س بالر�صا�ص ب���ل بال�سيا�سة ،وعلى ر�أ�س
�أولئك غازي العري�ض���ي و�أكرم �شهيب ،اللذين
ورد ا�سماهما على ل�سان جنبالط.

¡ �إجنازات وزارية وهمية

ته ّك��م موظ��ف كب�ير يف وزارة خدماتية غنية
عل��ى كالم الوزي��ر ح��ول الإجن��ازات الوهمية
لل��وزارة ،وقال �إن الوزي��ر املتكلم يتحدث عن
�أح�لام ومتنيات ،لأن��ه يدرك م�ست��وى تراجع
ت�سجل
عم��ل ال��وزارة ،وكذلك الثقة ،لدرج��ة مل َّ
يف تاريخ الوزارة.
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الصراع يحتدم في معسكرات أعداء دمشق
حرك���ة �أع���داء �سوري���ة تت�س���ارع
تناق�ضاته���ا وخالفاته���ا و�رصاعاتها،
فعل���ى م�ستوى ما ي�سم���ى املعار�ضات
ال�سورية ،ب���د�أت حملة تبادل االتهامات
تت�س���ع� ،سواء ب�ي�ن �أط���راف االئتالف
ال�سابق (املجل�س الوطن���ي) ،الذي كان
ق���د خرج من فن���ادق ا�سطنبول� ،أو بني
�أط���راف جماعة ما ي�سم���ى «معار�ضة
الريا����ض» ،يف وق���ت يت�س���ع ال�رصاع
الرتك���ي  -القطري من جهة ،وال�سعودي
من جهة �أخ���رى ،وكانت �إحدى جتلياته
�إجبار حممد علو����ش على التنحّ ي عن
من�صب «كب�ي�ر املفاو�ض�ي�ن» ،ليدخل
ال�رصاع بني املعار�ضات مرحلة جديدة،
�أبرزها حماولة «الإخ���وان امل�سلمني»
احتالل ه���ذا املركز ،وه���ي تطرح ا�سم
هادي البحرة.
�أمام ا�شت���داد هذه ال�رصاعات ،دخل
الغرب ،وحتدي���داً الفرن�سي ،على اخلط،
بطرح���ه ب�سمة الق�ضم���اين ملن�صب ما
ي�سمى «كب�ي�ر املفاو�ضني» ،وقد �أرفقت
باري����س ه���ذا الطرح برم���ي «عظمة»
للمعار�ضات املت�آكل���ة ،ب�إعالنها �إعادة
العم���ل مبجموعة ما ي�سم���ى «�أ�صدقاء
�سوري���ة» ،التي كان���ت تقودها هيالري
كلنتون �إبان ت�سلُّمه���ا وزارة اخلارجية
الأمريكية..
�أم���ام ه���ذه ال�رصاع���ات الآخ���ذة
بالتفاق���م ،ي���رى املتابع���ون �أنه لي�س
هناك من احتمال لعق���د اجتماع قريب
لـ«جنيف جديد» ،بانتظار تبلور �شكل
موحَّ د للمعار�ضات املتناف�سة.
ال�رصاع���ات والتناق�ض���ات عل���ى
م�ستوى املعار�ضات ،له���ا انعكا�ساتها
�أي�ض��� ًا عل���ى م�ستوى داعم���ي ومموّيل
الإره���اب يف �سوري���ة ،فجم���ر اخلالف
ال�سع���ودي  -القطري ي�ستعر حتت رماد
العالقات بني الدوح���ة والريا�ض ،ومن
جهة ثانية ،ا�شتداد ال�رصاع الداخلي يف
العائلة املالكة ال�سعودي���ة ،خ�صو�ص ًا
ب�ي�ن ولي���ي العه���د؛ فقد اع�ت�رف ويل

وليا العهد حممد بن نايف وحممد بن �سلمان

العهد حممد ب���ن نايف ،ملوقع «الوطن
اونالين» ،بف�شل �سيا�س���ة الريا�ض يف
�سورية واليمن ،م�شدداً على �أن «عا�صفة
احلزم خرجت عن توقعاتنا ب�سبب عدم
قي���ام دول التحالف بامله���ام املوكلة
�إليها».
ويف ال�ش�أن ال�سوري� ،رصّح بن نايف
ب�أنه «كان املتوقع �إزاحة نظام (الرئي�س
ب�شار) الأ�سد مب�ساعدة تركيا والواليات
املتحدة الأمريكي���ة ،وعوّلنا كثرياً على
هذه التطمينات» ،وتابع« :هذه الوعود
مل تتحقق عل���ى �أر�ض الواقع ،وي�ؤ�سفنا
�أن العامل العرب���ي �شهد خالل ال�سنتني
املا�ضيتني بالتحديد �أزمات و�رصاعات
كثرية» ،ور�أى �أن «كل هذه الأمور حتتّم
علينا �أن نراجع �سيا�ساتنا وح�ساباتنا،
و�إن تطلب الأم���ر فعلينا تقدمي تنازالت

حرب تصاريح متناقضة بين
وليي العهد السعودي ..وبن
نايف يدعو لتنازالت مؤلمة

حقيقي���ة وم�ؤملة يف نف����س الوقت يف
كل من امللف���ات الآنف ذكره���ا� ،إذا ما
�أردنا جرّ الع���امل العربي �إىل برّ الأمان
وتخلي�صه من االقتتال والتناحر»..

(�أ.ف.ب).

ويالحَ ظ هنا �أنه بعد ن�رش اخلرب ،عمد
املوقع �إىل حذفه ،لك���ن �رسعان ما تبينّ
�أن���ه تعرّ�ض للتعطي���ل ب�شكل كامل ،ومل
يعد ممكن ًا ت�صفّحه.
هذا االع�ت�راف من ب���ن نايف حاول
ب���ن �سلمان الر ّد عليه م���ن الأردن ،خالل
زيارته الأخرية لعمّان ،وبعدها توجّ ه �إىل
وا�شنطن ،حيث حاول �أن يدغدغ امل�شاعر
الأمريكي���ة نحوه؛ ب�أنه الرج���ل ال�صالح
لقي���ادة املرحل���ة ال�سعودي���ة اجلديدة،
ف�أعلن �أن بالده كانت على الدوام احلليف
اال�سرتاتيجي الأوث���ق للواليات املتحدة،
و�أن مل���وك بالده (ج���ده و�أعمامه) كانوا
يتلقون الدعم الالزم واحلماية الكافية من
قبَل الر�ؤ�س���اء الأمريكيني ،كما كان ملوك
�آل �سعود يقدّمون كل ما من �ش�أنه تعزيز
العالقة بني اجلانبني ويخدم وا�شنطن.

وب�ش����أن االنتخاب���ات الرئا�سي���ة
الأمريكية قال ويل ويل العهد ال�سعودي� ،إن
اململكة مل تبخل طيلة ال�سنوات املا�ضية
بالدع���م امل���ايل للحم�ل�ات االنتخابية
للحزبني الدميقراطي واجلمهوري ،وجري ًا
على العادة تتكفل اململكة بدفع ع�رشين
باملئ���ة م���ن تكلف���ة احلمل���ة الدعائية
ملر�شح���ة احل���زب الدميقراط���ي هيالري
كلينت���ون يف االنتخاب���ات الرئا�سي���ة
الأمريكي���ة اجلديدة ،يف ح�ي�ن �أن بع�ض
الق���وى الفاعلة يف الب�ل�اد ال تثمّن هذا
الدعم املوجّ ���ه �إىل املر�شح���ة بو�صفها
امر�أة ،على حد قوله.
وو�صف زيارته �إىل الواليات املتحدة
ب�أنها تعد زيارة تاريخية( ،الحظوا تعبري
زيارة تاريخية).
و�أي�ض���اً ،فقد �سحب ه���ذا الت�رصيح
من الوكالة الأردنية بعد ن�رشه ب�ساعات
قليلة ،لأنه كانت تعبرياً من جهة عن واقع
اخلالفات ال�سعودي���ة  -ال�سعودية ،ومن
جه���ة ثانية توجيه ر�سالة ح�سن نية �إىل
وا�شنطن با�ستمرار تق���دمي اخلدمات لها،
لكن���ه وقع يف ��ش�ر ت�رصيحاته ،ب�إعالنه
عن متويل احلمالت االنتخابية للرئا�سية
الأمريكية و�إ�شارته �إىل دفع  20باملئة من
تكاليف حملة املر�شحة كلينتون.
ب����أي ح���ال ،ال يعن���ي تق���دمي هذه
ال�صورة عن واقع �أعداء �سورية �أن احلرب
الإجرامية على بالد ال�شام انتهت ،لكنها
م�ؤ�رش حتمي على احتمال تطور ال�رصاع
�إىل داخل �أتب���اع الأمريكي والغرب ،رمبا
كان هن���ا �رضوري ًا الإ�ش���ارة �إىل متابعة
«الكبا�ش» املحتدم يف ال�سعودية ،ومن
مظاه���ره ال�صغرية �أي�ض ًا م���ا يجري يف
لبن���ان ،وداخل «تيار امل�ستقبل» حتديداً
(تابعوا حركة �أ�رشف ريفي) ،و�شد احلبال
بني تيارات «تيار امل�ستقبل» قبل امل�ؤمتر
املوع���ود يف �شهر ت�رشي���ن الأول املقبل،
حيث يُتوقع تغيريات قيادية كربى.

�أحمد زين الدين

بعد لقاء طهران ..هل دقت ساعة الحسم في حلب؟
بعد �أيام من اللقاء الثالث���ي الذي عُ قد يف طهران
م�ؤخراً بني وزراء دفاع كل من رو�سيا و�إيران و�سورية،
ت�ضاعفت وترية الطلعات والغارات للطائرات احلربية
الرو�سي���ة املراب�ضة يف قاع���دة حميميم ،على مواقع
امل�سلحني ،ال�سيم���ا املنت�رش منها يف حمافظة حلب،
وق���د تتكثف �أي�ض��� ًا يف املنطق���ة ال�رشقي���ة� ،أي يف
حمافظتي الرقة ودير الزور.
ويعت�ب�ر حمللون ا�سرتاجتي���ون �أن ن�رش منظومات
ال�صواريخ الأمريكي���ة يف �أوروبا ال�رشقية ،ال�سيما يف
رومانيا وبولونيا ،كذلك ا�ستعداد بريطانيا ن�رش 1000
جندي مع مدرعاتهم يف دول البلطيق� ،أي يف ليتوانيا
وا�ستوني���ا و�سواهم���ا ،التي ت�شك���ل احلدائق اخللفية
لرو�سي���ا االحتادية ،وبالتايل تهدي���داً لأمنها القومي،
دفعا بالرئي�س فالدميري بوتني �إىل �إر�سال وزير دفاعه
�إىل اجتم���اع طهران ،كجزء من ال���رد على املمار�سات
الغربي���ة املذكورة ،ناهيك ع���ن �أن االتفاق الرو�سي -
الأمريكي لوقف الأعمال القتالية يف �سورية يف �شباط
الفائ���ت� ،أعطى فر�صة للمجموع���ات امل�سلحة لإعادة
تنظي���م �صفوفها ،الأمر الذي مكّنه���ا من الهجوم على

مناط���ق عدة من �أرياف حلب ،وا�ستعادة خان طومان،
ما �أدى �إىل بروز تباين يف الر�ؤى بني طهران ومو�سكو
يف �ش�أن الو�ضع املي���داين يف �سورية ،فالأوىل ت�سعى
جاهدة �إىل احل�سم وقطع الطري���ق على �إمكان اندالع
حرب ا�ستنزاف لقواتها يف �سورية ،فيما كانت الثانية
تعط���ي �أم ًال لنجاح «الهدنة» ،و�إمكان �إطالق العملية
ال�سيا�سية ،لوقف النزف ال�سوري.
كذل���ك يدرك الرو�سي �أال ح�ل�اً �سيا�سي ًا يف �سورية
ب���دون ر�ضى الأمريك���ي ،ومن دون �إ�رشاك���ه بفعالية
يف �أي عملي���ة تفاو�ضية مرتقب���ة ،لأن النظام الدويل
القائ���م يتيح للواليات املتح���دة التدخل يف �أي دولة
يف العامل ،وهي اليوم غ�ي�ر جاهزة ،ب�سبب ان�شغالها
باالنتخاب���ات الرئا�سية ،وق���د تدخل يف حل �سيا�سي
لالزمة ال�سورية بعد و�صول الإدارة ال�سيا�سية اجلديدة
�إىل البيت الأبي�ض.
�أما اليوم ،وبعد املمار�س���ات اال�ستفزازية الغربية
املذك���ورة �آنف ًا بح���ق رو�سيا ،وت�سع�ي�ر ال�رصاع بني
�أرمينيا و�أذربيجان على �أقلي���م «ناغورين كراباخ»،
�إ�ضاف���ة �إىل فق���دان �أم���ل مو�سكو من ج���دوى «وقف

الأعم���ال القتالية» ،وترحيل لق���اء جنيف الرامي �إىل
احلل ال�سلمي حتى �إ�شعار �آخر ،يبدو �أنها قد تلج أ� �إىل
اخليار الإيراين املت�سمك باحل�سم الع�سكري ،ال�سيما يف
حلب.
ويف �ش����أن احل�س���م املرجتى يف ال�شهب���اء ،ي�ؤكد
املحلل���ون �أن االم���ر يتوق���ف عل���ى الإرادة الرو�سية
باحل�سم ،فمعلوم �أن اجلي�ش ال�سوري وحلفائه بحاجة
�إىل الغطاء اجلوي والإ�سناد الناري الرو�سي يف �سبيل
ا�ستع���ادة حلب ،وللتعامل كذل���ك يف �أي تدخّ ل تركي
مبا�رش يف حال �أقدم على الهجوم.
بالع���ودة �إىل لق���اء طه���ران ،تعت�ب�ر م�صادر يف
املعار�ض���ة ال�سوري���ة القريي���ة من مو�سك���و� ،أن هذا
اللقاء يع�ّب�رّ عن توجهات الت�أثري الق���وي للدول �ضد
الإرهاب ،فرو�سيا و�إي���ران و�سورية هي دول ال ت�سعى
لر�سم حتالف تقليدي ،بل �إىل فر�ض �سياق خمتلف يف
مواجهة ال�سيناريوهات املقبلة جتاه �رشقي املتو�سط،
ومالمح ه���ذا التحالف تنطلق من ر�ؤي���ة �أن ال�رشوط
الإقليمية يج���ب �أن تتغري حتى تتم حماربة الإرهاب،
ومن جهة ثانية ف�إن البنية العامة للمنطقة ال تتحمل

دو ًال متت����ص الإرهاب ،لأن مثل هذه احللول ميكنها �أن
تكرّ����س حالة من التطرف ،كما ح���دث يف �أفغان�ستان
�أو حت���ى يف العراق ،ف�إنهاء ه���ذه الظاهرة ي�ستند يف
�إىل عدم و�ض���ع الإرهاب ك�رشط م�سبق يف البحث عن
حلول ،وجتاوز هذه الظاهرة ه���و الأ�سا�س واالنطالق
نحو دور قوي للدول املت�رضرة من الوجود الإرهابي.
كم���ا �أن توازن العالق���ات يف ال��ش�رق الأو�سط ال
ي�ستند �إىل �إعادة ر�سم ال���دول من جديد ،بل دعم تلك
الدول ك���ي ت�ستوعب ال�رصاع امل���زدوج �ضد الفو�ضى
وحماولة تفتيت بنيتها.
�إذاً ،اجتم���اع طهران هو لت�أكي���د مواجهة الإرهاب
والتفتيت ،بالتايل لي����س للتن�سيق القائم �أ�سا�س ًا بني
الدول الثالث ،وه���و يف املقابل ميكن �أن يطرح م�ساراً
موازي��� ًا ملا تقوم ب���ه الواليات املتح���دة يف ال�شمال
ال�س���وري ،فال�سيناريوهات اجلدي���دة حتتاج �إىل كتلة
�صلب���ة قادرة عل���ى مواجهة انبث���اق منظومة �رشق
�أو�سطية جديدة ،تختم امل�صادراملعار�ضة.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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هل يدفن حادث أورالندو اإلرهابي «الثورة السورية»؟
نيويورك  -د .ليلى نقوال
عادت الأحداث لتخلط الأوراق
ال�سورية جمدداً� ،سواء عرب ال�سباق
الع�سكري لإخ���راج «داع�ش» من
الرق���ة� ،أو عرب الع���ودة امليدانية
للرو����س �إثر اللق���اء الثالثي الذي
�ض��� ّم وزراء دفاع ك���ل من �سورية
و�إي���ران ورو�سيا يف طه���ران ،وما
نت���ج عنه م���ن تن�سي���ق ع�سكري
واتفاقات �ستعيد هند�سة اخلارطة
امليدانية من جديد� ،أو بعد احلادث
الإرهابي الذي ح�صل يف �أورالندو
يف �أمريكا ،وال���ذي يُعترب الأق�سى
منذ � 11أيلول .2001
خرج الرئي�س الأمريكي باراك
�أوبام���ا �إىل �شعبه معزي ًا ومتوعداً
باالنتقام ،ومهدداً بطريقة حازمة
مل ي�سبق له���ا مثيل يف خطابات
الرئي�س الأمريكي قبل ذلك ،موجه ًا
كالمه �إىل قادة التنظيم الإرهابي:
«�إذا ا�ستهدفتم �أمريكا فلن تكونوا
مبن�أى عن االنتقام».
والالف���ت �أن احلديث الأمريكي
ال�سيا�س���ي تغا�ضى عم���ا �أوردته
التقارير اال�ستخبارية والتحقيقات
ع���ن حرك���ة ون�ش���اط الإرهابي
منفذ هج���وم �أورالندو؛ عمر متني،
خ�صو�ص��� ًا عالقت���ه باالنتحاري
الأمريك���ي التاب���ع لـ«جبه���ة
الن��ص�رة»؛ منري �أبو �صاحلة ،الذي
فجّ ���ر نف�سه يف �سورية عام ،2014
ال�سيم���ا �أن االثن�ي�ن كانا يرتددان
على امل�سجد نف�س���ه فرتة طويلة
مت ر�ص���د ات�صاالت
من الزم���ن ،و ّ
بينهما.
وبا�ستثناء املر�شّ حة الرئا�سية
هيالري كلينتون التي وجّ هت كالم ًا
قا�سي ًا �إىل كل من ال�سعودية وقطر
والكوي���ت ،مطالب���ة �إياها بوقف
دعم الإرهاب ،ف�إن زيارة الإرهابي
متني لل�سعودي���ة مرتني مل ت�أخذ
حيزاً من النقا�ش ال�سيا�سي � -أقلّه
لغاية الآن  -ح���ول ما الذي كان
يفعله هذا ال�شخ�ص يف اململكة.
وبالع���ودة �إىل م���ا ميك���ن
�أن تبدّل���ه املعطي���ات الداخلي���ة
الأمريكي���ة ،ميكن الق���ول �إن هناك
�أموراً ا�ستجدّت بعد حادثة �أورالندو
الإرهابية� ،سيك���ون لها وقع على
ال�رصاع يف �سورية ،وذلك كما يلي:
�إن «الهدي���ة» املجانية التي
قدّمتها العملية الإرهابية للمر�شح
اجلمهوري دونال���د ترامب ،تفر�ض
عل���ى الإدارة احلالية الدميقراطية
العم���ل على حتقي���ق انت�صار �ضد
«الدول���ة الإ�سالمي���ة يف العراق
وال�ش���ام  -داع����ش» ،خ�صو�ص��� ًا
يف الع���راق و�سوري���ة ،ولقد باتت
احلاج���ة �إىل انت�ص���ار م���ا على
الإرهاب �أكرث �إحلاحاً ،بعدما بد�أت
التقارير الإعالمية الأمريكية ت�شري
�إىل �أن ترامب قد يكون تفوّق على
املر�شحة الدميقراطية لالنتخابات
الأمريكي���ة هي�ل�اري كلينتون يف
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من هنا وهناك

¡ اخلطر يداهم املخيمات الفل�سطينية

ك�شف م�صدر �أمن���ي �أن اململكة العربية ال�سعودية
تق���وم حالي��� ًا بتنفيذ خمطط مدرو����س مع جهات
�أخ���رى يف املنطق���ة وال�ساحة الدولي���ة ،لتفجري
املخيمات الفل�سطيني���ة يف لبنان ،ون�رش الفو�ضى
واالقتتال فيها ،من خالل جمموعات م�سلحة تتلقى
الدعم والتمويل من الريا�ض ،وذلك لدفع الالجئني
يف ه���ذه املخيمات �إىل مغادرتها ،لتتلقّفهم جهات
بات���ت جاه���زة لتوظيفهم خارج لبن���ان ،وت�شارك
يف هذا املخطط جمموع���ات �إرهابية حتمل �أ�سماء
متعددة ،ما ينذر ب�أن ت�شهد املرحلة املقبلة اقتتا ًال
دموي ًا داخل املخيمات الفل�سطينية يف لبنان.

¡ ارتدادات الإرهاب على الأردن وتركيا

ح ّذرت دوائ��ر �سيا�سية غربية من �أن الدعم الأردين
 الرتك��ي للم�سلح�ين ت�سب��ب يف ارت��داد �إرهاب��ي�أخذ ي��ضرب �أهداف�� ًا تركية و�أردني��ة .ففي الأردن
حا�ضن��ة �إرهابي��ة �ست�ستغلها «الن��صرة» و«جي�ش
الإ�س�لام» و«داع���ش» لتنفيذ عملي��ات �إرهابية يف
ال�ساح��ة الأردني��ة ،كما ح��دث يف البقع��ة م�ؤخراً،
فعنا�رص كثرية م��ن حملة اجلن�سية الأردنية الذين
التحقوا بامل�سلحني ،وحتت �ضغط اجلي�ش ال�سوري،
�أخ��ذوا بالع��ودة �إىل بلده��م ،وطبيع��ي �أن يح�ص��ل
االرت��داد الإرهاب��ي يف ال�ساح��ة الأردني��ة ،الت��ي
ُو�ضع��ت ل�سن��وات يف خط��ة �أط��راف امل�ؤامرة على
�سوري��ة .ولفتت الدوائ��ر ال�سيا�سي��ة الغربية �إىل �أن
غالبي��ة الإرهابي�ين الذين التحق��وا باملجموعات
الإرهابي��ة ،هم من الع�شائر ،وه��ذه الع�شائر ُتعترب
�سن��د حماي��ة لأبنائه��ا الذي��ن ترك��وا الأرا�ض��ي
ال�سوري��ة ،وبالتايل «االرت��داد الإرهابي بات يهدد
الأردن ،وتركيا �أي�ض ًا التي ت�شهد �ساحاتها عمليات
�إرهابية �صعبة».

¡ ال�سعودية ت�سحب امللف الفل�سطيني من
م�رص

رجل يحمل الفتة احتجاجية خارج املركز الطبي يف �أورالندو عقب حادثة �إطالق النار

زيارة «متين» للسعودية
مرتين سيُ لزم المملكة
بخيار قتال «داعش» بدل
المطالبة برحيل األسد

ا�ستطالع���ات الر�أي بع���د حادثة
�أورالندو.
ت�رسي���ب مو�ض���وع ارتب���اط
�إرهاب���ي اورالن���دو بـ»جبه���ة
الن��ص�رة» ،وال���ذي ق���د يتدحرج
�إىل ت�أكي���د ارتباطهم���ا ،قد يجعل
من الأ�سهل عل���ى الأمريكيني بعد
الآن الطل���ب م���ن املعار�ضة التي
يدعمونها يف �سورية بف�صل نف�سها
عن «جبهة الن��ص�رة» الإرهابية،
وبعدما �شكى الرو�س لفرتة طويلة

من �أن الأمريكيني يحاولون حتييد
«جبه���ة الن��ص�رة» ويرف�ض���ون
ال�ضغط على جماعاتهم امل�سلحة
لالنف�ص���ال عنه���ا ،خ�صو�ص��� ًا �أن
تنظيم «جبهة الن�رصة» الإرهابي
املرتب���ط بـ«القاع���دة» يق���وم
بهجمات حتت غط���اء املعار�ضة
«املعتدلة» ،كما �أعلن الفروف.
زيارة ويل ويل عهد ال�سعودية
حمم���د ب���ن �سلم���ان للوالي���ات
املتحدة يف ه���ذا الظرف بالذات،
والإع�ل�ان ع���ن �أن الإرهابي كان
ق���د زار ال�سعودي���ة� ،سيحتّم على
اململكة التع���اون مع الأمريكيني
يف مو�ض���وع الإره���اب و�أولوية
قت���ال «داع����ش» ،بعدم���ا كانت
ال�سعودي���ة ق���د �أعلنت يف جميع
مراح���ل املفاو�ض���ات ال�سوري���ة
�أن �أولويته���ا هي رحي���ل الرئي�س
ال�س���وري ب�شار اال�س���د من احلكم،
�س���واء باملفاو�ض���ات �أو باخليار
الع�سكري.
يف املح�صلة ،كان من الأكيد -
وحتى قبل الهجوم الإرهابي � -أن

(�أ.ف.ب).

احلملة الع�سكرية على «داع�ش»
�ست�ستعر كلما اقرتب موعد رحيل
الرئي����س الأمريكي ب���اراك �أوباما
عن البيت الأبي�ض ،لكن املعطيات
القادمة م���ن الوالي���ات املتحدة
�ستجعل م���ن ال�صعب على �أوباما
و�إدارت���ه التلك��� ؤ� �أو �إظهار العجز
يف مقارب���ة مو�ض���وع الإره���اب
يف �سوري���ة ،ول���و ك���ان يف وقت
�ساب���ق يحق���ق لهم �أهداف��� ًا عدّة،
منها مقاتل���ة اجلي����ش ال�سوري،
وا�ستنزاف���ه ،و�إغ���راق الرو�س يف
امل�ستنقع ال�س���وري ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستن���زاف كل من �إيران وحزب اهلل
يف القتال يف �سورية والعراق.
وال�س�ؤال اجلوهري الذي يجب
�أن يُطرح الآن :هل �سي�شهد امليدان
ال�س���وري تب���د ًال يف التحالف���ات
وخلط��� ًا عجيب ًا ل�ل��أوراق ،بحيث
تك���ون الأولوية ملكافحة الإرهاب؛
كما طال���ب النظام ال�سوري دائماً؟
�إن ح�ص���ل ذلك ،ف�إن ما �سمي يوم ًا
«ثورة» �سورية تكون قد دُفنت �إىل
الأبد.

قال م�صدر دبلوما�سي م�رصي �إن تن�سيق ًا �سعودي ًا -
قطري��� ًا  -تركي ًا ،مع جماعة «الإخوان امل�سلمني»،
جن���ح يف ا�ستبع���اد م�رص عن ال���دور املركزي يف
ح���وارات امل�صاحل���ة يف ال�ساح���ة الفل�سطيني���ة،
واكتفى هذا املح���ور «رفع عتب» بالإعالن عن �أن
ملف امل�صاحلة انتقل �إىل اليد ال�سعودية بالتوافق
مع م��ص�ر ،وبرغبتها .و�أ�ضاف امل�ص���در �أن القيادة
الفل�سطيني���ة مل جت���ر ؤ� على رف�ض ه���ذه اخلطوة
ل�سببني اثنني� ،أولهما �أن م�رص معن ّية بالدعم املايل
اخلليجي ،وبالتايل حري�صة عل���ى �إبقاء عالقاتها
مع ال�سعودية ودول اخلليج الأخرى ،رغم �إدراكها �أن
اال�ستحواذ على امللف الفل�سطيني �أو بع�ض جوانبه
لن يكون يف �صالح �شعب فل�سطني ،وال�سبب الثاين
ه���و �أن القي���ادة الفل�سطينية ه���ي الأخرى معنية
مبا تقدم���ه ال�سعودية من �أم���وال لل�سلطة ،و�أي�ض ًا
تعتق���د �أن ت�س ُّلم الأنظمة العربي���ة �أي ًا من جوانب
الق�ضي���ة الفل�سطينية ،يجلب له���ا الراحة ،ويبعد
عنه���ا م�س�ؤولية �أي تفري���ط �أو تنازالت ،ويف نف�س
لتتن�صل م���ن �أية مواقف،
الوق���ت فر�صة متنح لها
ّ
وتحُ ّمل النظ���ام ال�سعودي م�س�ؤولية ما يت ّم متريره
من حلول داعمة للموقف «الإ�رسائيلي».

¡ �سيناريوهات �سعودية لـ«حما�س»..
وال�سُّ لطة

ك�ش��ف م�ص��در فل�سطين��ي �أن اململك��ة العربي��ة
ال�سعودي��ة �أع�� ّدت �سيناريوه��ات �ستعر�ضه��ا عل��ى
ال�سلط��ة و«حما���س» خ�لال ب��دء حوارهم��ا يف
العا�صم��ة الريا���ض ،يف اخلام���س ع�رش م��ن ال�شهر
التدخل ال�سعودي لإجناز
اجل��اري .ور�أى امل�صدر �أن ّ
امل�صاحل��ة ،هدف��ه االنط�لاق منه نح��و مترير احلل
الت�صفوي ال�شامل باتفاق م��ع العدو «الإ�رسائيلي»،
وعنده��ا �س ُتفتح �أب��واب التطبيع الوا�س��ع بني الدول
العربية ،ويف مقدمتها ال�سعودية مع «�إ�رسائيل».
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اإلرهاب :ترشيح الكيان
لترؤّ س لجنة مكافحة
اإلرهاب
�صحي���ح �أن دول غ���رب �أوروبا
ترتكب انتهاك ًا خطرياً يف تر�شيحها
للكيان ال�صهي���وين لرت�ؤّ�س جلنة
مكافح���ة الإره���اب يف اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ..هذا الكيان
الغا�صب لأر�ضنا الفل�سطينية بقوة
احلديد والن���ار ،واملرتكب لأفظع
املجازر الإرهابي���ة بحق ال�شعب
الفل�سطين���ي ،والت���ي بلغ���ت 34
جمزرة مو�صوفة ،وال�صحيح �أي�ض ًا
�أن هذا الرت�شيح خمالف للقوانني
الدولي���ة ،وب�شكل خا�ص االتفاقية
املتعلقة بحماي���ة املدنيني زمن
احلرب (اتفاقي���ة جنيف الرابعة)،
وكذلك بكل الربوتوكوالت امللحقة
بها ،وهذه لي�ست املرة الأوىل التي
تُرتكب فيها هكذا انتهاكات ،فقبل
عام�ي�ن انتُخب الكي���ان ملن�صب
نائ���ب رئي����س اللجن���ة اخلا�صة
مبكافحة اال�ستعمار!
لك���ن الأ�ص���ح �أن املقدم���ات
خلط���وات مدانة كهذه ،بد�أت عندما
�أ�سقط جمل�س الأم���ن قراره ،والذي
حم���ل الرق���م ( )3379ال�صادر يف
الع���ام  ،1975وال���ذي اعترب يومها
ال�صهيوني���ة هي �شك���ل من �أ�شكال
العن�رصي���ة والتميي���ز العن�رصي؛
عندما جعلت «�إ�رسائيل» من �إلغاء
القرار �رشطها للم�شاركة يف م�ؤمتر
مدري���د يف الع���ام  ،1991ويومها
ك���ان له���ا م���ا ا�شرتط���ت ،و�ألغي
القرار مبوجب الق���رار  46/86عام
 ،1991وبعد التوقيع على اتفاقات
«�أو�سلو» ع���ام  1993بني الكيان
ومنظمة التحري���ر� ،شرُ ّعت الأبواب
�أم���ام التطبيع ب�ي�ن الكيان وعدد
م���ن الدول العربي���ة ،بكل عناوين
التطبي���ع ،لي�شهد التطبيع يف هذه
املرحل���ة الت���ي متر به���ا العديد
م���ن دول املنطقة حروب��� ًا مدمرة،
تطورات وم�ستوي���ات غري م�سبوقة
من تعزيز العالقات بني تلك الدول
و«�إ�رسائي���ل» ،وامل�ؤ�س���ف �أن تلك
العالق���ات واللقاءات مل تعد حُترج
�أ�صحابه���ا بل ه���م يجاهرون بها،
وهذا ما كان ليح�صل �أو تتجر�أ عليه
تلك الدول لوال �أن منظمة التحرير
ومن بعده���ا ال�سلطة ما ذهبت �إىل
توقيع ذاك االتف���اق امل�ش�ؤوم هذا
من جهة ،ومن جهة �أخرى ا�ستمرار
الرهان عل���ى مفاو�ض���ات بائ�سة
وعبثي���ة عل���ى ح�س���اب حقوقنا
الوطنية الثابتة وامل�رشوعة.
وبالت�أكي���د ،ال يعن���ي ما تقدّم
�أن تلك ال���دول التي تر�شح الكيان
له���ذا املن�ص���ب احل�سا����س على
امل�ستويات كافة ،هي دول منتهكة
للأع���راف الدولي���ة ،وملعايريها
امل�ستندة �إليها باملعنى الإن�ساين
والأخالقي.

رامز م�صطفى
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األمم المتحدة تخضع إلرهاب السعودية..
وتمنحها بطاقة لقتل اليمنيين
منذ �أن �شنّت ال�سعودية حربها
العدواني���ة عل���ى ال�شعب اليمني
وب�ل�اده و�إجنازاته ع�ب�ر التاريخ،
ك���ان �أك�ث�ر من ن�ص���ف الدول يف
العامل تغم�ض عيونها عن املجازر
واالرتكاب���ات امل�شين���ة بح���ق
الإن�ساني���ة ،على قاعدة �أن احلرب
�ست�ضع �أوزاره���ا قريباً ،ويخ�ضع
ال�شعب اليمني ،ويكتب املعتدون
التاري���خ مبا يالئ���م جمونهم� ،إال
�أنه من غ�ي�ر امل�ستغرَب �أن الدول
اال�ستعماري���ة ،القدمي���ة منه���ا
واحلديث���ة ،عملت عل���ى تغطية
العدوان بكل ما �أوتيت ،وجتاهلت
املذابح ،رغ���م توثيقها وتقدميها
بال�صور يومياً ،ومتادت يف تغطية
الوح�شي���ة ،طمع ًا ببي���ع ال�سالح
واملنتج���ات ال�صناعية والغذائية
الت���ي تُ�ستخ���دم يف احل���روب
وغريها ،رغم الأ�صوات التي كانت
ت�صدر من مواطنيها بعد انك�شاف
�أن ال�شعب اليمن���ي يُقتل ويُذبح
ب�أ�سلحة تنتجها م�صانع بالدهم،
وهو عار باملقايي�س الدولية.
(�أ.ف.ب).
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون والرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي
بعد عام وثالثة �أ�شهر ،وب�سبب
وجود املنظم���ات املختلفة للأمم
املتح���دة ،والنا�شط���ة يف اليمن،
الت���ي يرتكبها الع���دوان ،و�صو ًال وهذه م�شكلته ،لكن الأهم ما قاله
وبع���د الف�ش���ل الذري���ع يف وقف
�إىل مطالبة ك���ل الدول اخلليجية بان ك���ي مون بع���د تراجعه غري
الع���دوان ،لأن غط���اءه �أ�ص ًال هو
امل�شاركة يف العدوان؛ ب�إزالة ا�سم امل��ش�رّ ف�« :إن التهدي���دات زادت
من الدول املهيمنة على املنظمة
التحالف من القائمة ال�سوداء.
االحتم���ال �شب���ه امل�ؤك���د من �أن
الدولية ،قامت الأمم املتحدة غري
القادرة عل���ى �أن تكون �شاهد زور الئحة األمم المتحدة «السوداء»
لقد قادت ال�سعودية وحتالفها يتعرّ�ض ماليني الأطفال الآخرين
امل�ش�ي�ن حملة على بان كي مون للمعاناة ب�ش���دة»� ،أي مبعنى �أن
وقح �أكرث مم���ا ت�ستطيع ،بخطوة فقدت بقية مصداقيتها
عندما حاول ،وللم���رة الأوىل� ،أن ال�سعودية هددت بالقيام بارتكاب
تُعترب يف ال�سلّم الطبيعي للحرب
غري العادل���ة يف �أ�سفل الدرجات ،في مجال حقوق اإلنسان ألنها يحرك �ضم�ي�ره الغارق يف �سبات مذابح �أكرث ق�س���وة ودموية �إذا مل
لأنها بات���ت حمرَجة �أمام تعاظم أفسحت في المجال أمام
عميق ،و�صو ًال �إىل اتهامه بالتواط ؤ� يح�صل الرتاج���ع الذي حاول بان
مع «�أن�صار اهلل» ،واتخاذ قرارات كي تغليف نف�سه بق�رشة �إن�سانية،
املذاب���ح والأكاذيب التي يرتكبها
التالعب السياسي
تعار����ض قرارات جمل����س الأمن ،م�ضيف��� ًا �أن «ق���رار الرتاجع عن
التحالف التي تق���وده ال�سعودية
و�سجّ ل���ت نقط���ة يف �صاحله���ا �إدراج التحالف م�ؤقت ًا من القائمة
بالر�ش���وة ،فك���ان �أن �ص���در قرار
عندما �أحنى ر�أ�سه لل�ضغط املذلّ ،ال�سوداء كان من بني �أكرث القرارات
الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة بان
وب�رسع���ة غ�ي�ر م�سبوق���ة ،الأمر التي اتخذها �إيالم ًا و�صعوبة».
كي م���ون ب�أخ���فّ لهج���ة؛ ب�ضم
الذي ط���رح الكثري م���ن الأ�سئلة،
�إن الرتاج���ع حت���ت ال�ضغوط
ال�سعودي���ة �إىل القائم���ة ال�سوداء
للجماع���ات وال���دول التي تنتهك وجمازره���م) ،وبالكيفي���ة الت���ي من بينه���ا� :إذا كانت حياته باتت اعتربت���ه املنظم���ات احلقوقية،
حقوق الطف���ل ،وحمّلت التحالف ح�صلت ،حُتوّل ما كان غري متخيَّل مه���دَّدة� ،أو �أن هناك مما�سك عليه وبينها «هيومن رايت�س ووت�ش»،
املذك���ور امل�س�ؤولية ع���ن �ستني �إىل واقع حم�سو����س؛ بتربير �أ�سو�أ ج���رى ابتزازه عربه���ا ،خ�صو�صا ا�ست�سالم ًا ل�ضغوط ال�سعودية ،مع
م���ن الذنب نف�سه ،رغ���م االرتباك �أن الرتاج���ع بال�شكل الذي �أخرجه التذكري ب�أن االمم املتحدة نف�سها
باملئة من ال�ضحايا الأطفال.
مل يك���ن �أحد يعتق���د �أو حتى ال�سعودي بداي���ة ،والذي اعترب �أن يلقي بظالل ال�شك حول �آخر معاين دانت الكثري من ال�رضبات اجلوية
يتخيّ���ل �أن االمم املتح���دة ميكن ن�سب���ة «ال�ستني» مبال���غ فيها امل�صداقي���ة للمنظم���ة الدولية ،لقوات التحالف ،والتي ا�ستهدفت
�أن ترتاج���ع عن مثل ه���ذا القرار كثرياً ..وك����أن الأم���ر يف الن�سبة والتقاريرالتي ت�صدر عنها� ،سيما مدار�س وم�ست�شفيات.
ال�ضعي���ف م�ضمون���ه قيا�س ًا �إىل ولي�س يف اجلرمية �أو اجلرائم بحد �أنه���ا اجله���ة الأكرث ح�ض���وراً يف
يف الواق���ع ،الالئحة ال�سوداء
االرتكاب���ات التدمريي���ة املاحقة ذاتها ،ومن ثم اعتبار «التحالف» ،اليمن طوال احلرب ،ولديها هناك تفقد بقي���ة م�صداقيتها يف جمال
املرتكَب���ة من التحال���ف ال�رشير على ل�سان الناطق ال�سعودي �أحمد فرَق تعمل يف ال�ش����ؤون الإغاثية حقوق الإن�س���ان ،لأنها تف�سح يف
بحق ال�شعب اليمني� ،سيما �أن مثل ع�سريي� ،أن التقرير متناق�ض ،لأن والإن�ساني���ة ،وت���رى اجلرائم ب�أم املجال �أم���ام التالعب ال�سيا�سي،
هذا القرار مل يلقَ �أي معار�ضة من الأمم املتحدة تع�ت�رف بـ«�أن�صار العني ،وت�سجّ لها.
وهو ما �أ�ش���ار �إلي���ه نائب مدير
لي�س هام ًا �أن تكون ال�سعودية املنظم���ة فيلي���ب بولوني���ون،
�أحد؛ ال�ستحال���ة نكران ما يحدث اهلل» وتخاطبه���م وتتعام���ل
معهم ،وهذا ميثّ���ل ر�سالة �سلبية انت�رصت يف معرك���ة ال�رش بوجه بينما اعت�ب�رت ال�صحافة الغربية
�أمام �أعني العامل �أجمع.
�إن ال�رسع���ة الت���ي تراجعت ملحادثات الكوي���ت التي ترعاها جديد ،و�إ�ضافة جرعة جديدة من التي تناولت املو�ض���وع ،وبينها
فيه���ا الأمم املتحدة ع���ن القرار ،الأمم املتحدة هن���اك� ،أي مبعنى الك���ذب على ل�س���ان مندوبها يف «الغاردي���ان»� ،أن الأمم املتحدة
وغ�ض التهدي���د ب�إنه���اء املفاو�ض���ات الأمم املتحدة ،الذي قال �إن بالده منحت ال�سعودية بطاقة جمانية
ّ
ب�سبب االبت���زاز ال�سعودي،
شال مل تهدد ومل ت�ضغط ،بل �أو�ضحت لقتل املدنيني يف اليمن.
الط���رف الأمريكي ،بحُ جّ ���ة الن�أي املذكورة ،ما ي�شكّل �صفعة �أو ف� ً
بالنف�س (�سيا�سة �أمريكية جديدة للأمم املتحدة ،التي تُبدي حر�ص ًا وجهة نظره���ا ،و�أن بان كي مون
يون�س عودة
يف تغطي���ة �أربابه���ا املالي�ي�ن عل���ى وق���ف احل���رب والعذابات فه���م التو�ضيح على �أن���ه تهديد،

www.athabat.net
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تطور العالقات «اإلسرائيلية»  -الروسية ..الدوافع واألسباب
ت�شه���د العالق���ات الرو�سي���ة -
«الإ�رسائيلي���ة» يف هذه الف�ت�رة تطوراً
ملحوظ���اً ،جتلّ���ت بالزي���ارات املتكررة
لرئي�س ال���وزراء «الإ�رسائيلي» بنيامني
نتنياهو لرو�سيا ،والذي التقى بالرئي�س
فالدميري بوتني �أربع مرات هذا العام ،يف
ح�ي�ن �أنه التقى الرئي����س املريكي بارك
�أوباما م���رة واحدة خالله ،وكان خطاب
نتنياه���و الأخري يف ذك���رى النكبة عام
 1967هو للت�أكي���د على هذه العالقة؛ �أن
«رو�سيا قوة عظم���ى ،والعالقات معها
تتعزز �أكرث ف�أكرث».
عم���ل الرئي����س بوتني من���ذ العام
 2000عل���ى تعزي���ر ه���ذه العالقة ،وقد
ع�ّب�رّ عنها املتح���دث با�س���م الرئا�سة
دميرتي بي�سكو�سن يف جوابه عن �س�ؤال
ح���ول كثافة زيارات نتنياه���و لرو�سيا،
ب�أنه���ا «تخل���ق �أ�سا�س ًا �إيجابي��� ًا جداً
للتقدم يف جم���ال التعاون الثنائي يف
الزراع���ة والتكنولوجي���ات ،وغريها من
القطاعات».
وعلى الرغم من التعار�ض بينهما
يف العديد من امللفات (الأزمة ال�سورية،
وامللف النووي ،وم�ساعدة «�إ�رسائيل»
للمجموعات التكفريية� ،)..إال �أننا نرى
�أن ك ًال من رو�سيا و«�إ�رسائيل» ت�سعى
�إىل تطوي����ر هذه العالق����ة بينهما يف
املج����االت كافة ،عرب �إبرام االتفاقيات،
وكان �آخره����ا تعوي�ضات التقاعد التي
�ستدفعها رو�سي����ا للمهاجرين الرو�س
يف الفرتة ب��ي�ن  1970و 1992؛ مببالغ
مالي����ة ترتاوح ب��ي�ن  120و 250دوالراً
�شهرياً ،واتفاقي����ات يف جمال الزراعة
وال�صناعة.
�أما عن الأ�سب���اب التي �رسّعت هذا
التقارب فعديدة ،لعل �أهمها:
دخ���ول رو�سي���ا على خ���ط الأزمة
ال�سوري���ة ،وحاج���ة «�إ�رسائي���ل» �إىل
التن�سي���ق الأمن���ي معه���ا يف ما خ�ص
جبهة اجلوالن املحت���ل ،وخوفها من �أن
تتح���ول �إىل جبهة ملقاومة «�إ�رسائيل»،
ويف م���ا خ�ص عدم عرقلة عملها الأمني
يف �سورية (عمليّتا جهاد مغنية و�سمري

الدبابة «الإ�سرائيلية» التي غنمتها �سورية وفرط فيها بوتني لنتنياهو بعد  34عاماً

القنطار) وع���دم عرقلة ال�رضبات اجلوية
ملراك���ز التخزين لل�س�ل�اح اال�سرتاتيجي
حلزب اهلل ،والذي يتم نقله من �سورية �إىل
لبنان ،ويف هذا املج���ال يقول نتنياهو
«فهي (�أي رو�سيا) تخ���دم �أمننا القومي
يف هذه الأيام».
التمهيد لو�ضع اليد على اجلوالن يف
حال �سقوط نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد.
التفاه���م عل���ى حمارب���ة الإرهاب
التكفريي الذي تدعمه «�إ�رسائيل» ،والذي
ي�شكّل يف الوقت نف�سه خطراً على الأمن
الرو�سي.
املراهنة «الإ�رسائيلية» على ك�سب
ال���ود الرو�س���ي ،علّها ت�ستفي���د منه يف
بع�ض قرارات جمل�س الأمن الدويل التي
تخ�ص الق�ضية الفل�سطنية.
وجود �أكرث من مليون مهاجر رو�سي

■ حرك����ة التوحي����د الإ�سالم����ي دان����ت التفجري
امل�شب����وه يف بريوت ،واعت��ب�رت �أن توقيته �إمنا
ي����دل على فعل م�شبوه ووا�ض����ح الداللة على �أن
خلفه �أجهزة �أمنية �أجنبية تريد اخرتاق ال�ساحة
اللبناني����ة بغية الفتنة وتوتري الأجواء .و�إذ �أكدت
«احلرك����ة» على ���ض�رورة احلذر م����ن التوظيف
ال�س ِّي����ئ يف هذا املجال ،حر�ص���� ًا على اال�ستقرار
توخي
الأمن����ي واالقت�صادي ،دعت �إىل ���ض�رورة ّ
الدقة ،والتعاط����ي مب�س�ؤولية �إزاء الو�ضع الدقيق
الذي يعي�شه لبنان.
■ النائ����ب ال�سابق في�صل ال����داوود؛ الأمني العام
حلركة الن�ض����ال اللبناين العرب����ي ،دان التفجري
ال����ذي ا�ستهدف بنك لبنان واملهج����ر ،معترباً �أنه
من �صن����ع ا�ستخباري ،هدفه زرع الفتنة وااليقاع
بني «ح����زب اهلل» وامل�صارف ،والتحري�ض عليه،
على خلفية موقفه من قانون العقوبات الأمريكي

روسيا تتعاطى مع الجميع من
منطلق مصلحتها ..فال ضير
عندها أن تدعم «إسرائيل»
وتنسق مع
في مكان ما ّ
أعدائها في مكان آخر

يف «�إ�رسائي���ل» ،وغالبيته���م مييل �إىل
اليم�ي�ن املتطرف ،وه���م كتلة وازنة يف
االنتخابات ،يعمل نتنياهو على ك�سبهم.

�ضده ،واملواقف امللتب�س����ة من القطاع امل�رصيف
الر�سمي واخلا�����ص حوله ،مما فت����ح ثغرة �أمام
املرتب�صني بالأمن والنقد اللبناين ،لو�ضع العبوة
وتفجريه����ا �ضد مرفقني هام��ي�ن يف لبنان ،هما
اجلي�ش والقوى الأمنية ،يف حفاظهما على االمن
واالم�ساك ب����ه ،وك�شف �شيكات الإرهاب واالجرام،
وامل�ص����ارف التي حافظت مع م�رصف لبنان على
اال�ستقرار النقدي.
■ لق����اء اجلمعيات وال�شخ�صي����ات الإ�سالمية يف
لبن����ان دان التفج��ي�ر الذي ا�سته����دف بنك لبنان
واملهجر يف منطقة ف����ردان يف بريوت ،م�شرياً �إىل
املواقف والبيانات اخلط��ي�رة والالم�س�ؤولة التي
�ص����درت من بع�����ض ال�سيا�سيني عق����ب التفجري،
���ر البالد �إىل
وم�ؤك����داً �أن مثل ه����ذه املواقف جت� ّ
واقع �أمني خطري .ودعا اللق����اء القوى ال�سيا�سية
�إىل التع ّق����ل والتن ُّبه من خطورة ع����ودة م�سل�سل

ال���دور الإقليم���ي ال���وازن والفاعل
لرو�سيا ،وال���ذي يتطلّب �أن تكون عالقته
جيدة مع �أطراف ال�رصاع يف املنطقة.
حاج���ة ك���ل منهم���ا �إىل التع���اون
يف املج���االت الأمني���ة والع�سكري���ة
واالقت�صادي���ة (بل���غ حج���م العمليات
االقت�صادي���ة املتبادَل���ة يف العام 2014
ثالثة مليارات دوالر).
بع����ض ال�سا�س���ة يف «�إ�رسائيل» ال
يعطون �أهمية لهذا التحالف ،لكن حقيقة
الأم���ر �أن رو�سي���ا تتعاطى م���ع جميع
الأطراف م���ن منطلق امل�صلحة الرو�سية،
فال �ضري عندها �أن تدعم «�إ�رسائيل» يف
مك���ان ما وتعمل عل���ى حماية حدودها
ال�شمالية ،وم�ستعدة لأن ت�ساهم يف حل
�أزمتها مع الفل�سطينيني ،ويف الوقت ذاته
تعم���ل على منع �سقوط نظ���ام الرئي�س

التفجريات ،والتي لن ي�ستفيد منها �إال �أعداء لبنان.
■ «حركة الأمة» ا�ستنكرت التفجري الذي ا�ستهدف
الفرع الرئي�سي لبن����ك لبنان واملهجر يف بريوت،
م�شري ًة �إىل خط����ورة عودة م�سل�س����ل التفجريات،
والتي يراد منها �إدخال لبنان يف اتون ال�رصاعات
الت����ي ت�ستهدف زعزعة الأم����ن واال�ستقرار .ودعت
«احلركة» �إىل عدم الت�رسّع يف �إطالق االتهامات،
فبع�ض ال�سيا�سني والقن����وات الف�ضائية �أ�صبحوا
�أدوات لإطالق الفنت ،فامل�ستهدف من تفجري الأم�س
هم املقاومة وامل�صارف وال�سلم الأهلي يف البالد.
■ جتمع العلم����اء امل�سلم��ي�ن ر�أى �أن اجلماعات
التكفريي����ة ت���ص�رّ يف كل مرة تك����ون فيها هناك
منا�سب����ة يعي�ش فيها امل�سلم����ون �أجواء الرحمة
واملغف����رة ،عل����ى �أن تعمل عل����ى طم�س معامل
الرحمة من خالل �أعمال �إجرامية �إرهابية ،ولذلك
ف�إن التفجريات الإرهابي����ة التي وقعت اليوم يف

ب�شار الأ�سد؛ العدود اللدود لـ«�إ�رسائيل».
هذه العالقة بني رو�سيا و«�إ�رسائيل»،
والقائمة على قاعدة امل�صالح امل�شرتكة
بينهم���ا ،والت���ي تتف���اوت فيه���ا ن�سب
ا�ستفادة ك���ل منهما ،قد تت��� أ�زّم نتيجة
التعقيدات يف بع����ض امللفات ،كامللف
الن���ووي الإي���راين ،و�صفق���ات ال�سالح
«�أ����س ،»300 -وغري ذلك م���ن الأ�سلحة
اال�سرتاتيجية ،وقد تنقط���ع بينهما كما
حدث بعد النك�سة يف العام  ،1967لكنها
الآن يف مراحل متقدمة ،رغم التعقيدات
يف املنطقة ،لقناعة ل���دى الرو�سي ب�أن
«�إ�رسائيل دول���ة لها احلق يف احلياة»،
وهو �أول من اع�ت�رف بدولتها يف العام
.1948

هاين قا�سم

منطقة ال�سي����دة زينب ته����دف �إىل �رضب معاين
ال�شه����ر املبارك �أكرث مما ت�سته����دف الو�صول �إىل
�إجناز ميداين لهذه اجلماعات التكفريية ،الفت ًا �إىل
�أن ه����ذه العمليات ت�أتي بع����د �أن و�صلت �أو�ضاع
التخبط الناجت
اجلماعات الإرهابية �إىل حال من
ّ
عن الهزائم املتكررة الت����ي تمُ نى بها ،و�شعورها
�أن �أوان زواله����ا ق����د حل ،ولذلك تلج���� أ� �إىل هذه
الأفعال ملحاولة حتقيق �إجن����از يثبت وجودها،
لك����ن احلا�صل عملي���� ًا �أن ه����ذه العمليات تثبت
عجزه����ا وعدم قدرتها عل����ى املواجهة .من جهة
�أخرى ،ح���� ّذر «التجمع» م����ن ا�ستمرار تركيا يف
وتدخلها املبا�رش
دعمها للجماعات التكفريي����ة،
ّ
�إىل جانبه����م ،ودع����ا املجتم����ع ال����دويل لفر�ض
عقوبات عليها �إذا ما ا�ستمرت يف التدخل ال�سافر
يف ال�ش�أن ال�سوري خالف ًا لإرادة ال�رشعية ال�سورية
املتمثلة بالرئي�س واحلكومة وجمل�س ال�شعب.
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عماد رزق :ضرب االستقرار المالي في لبنان يعني سقوط قنوات الحوار
ر�سائل �سيا�سية دموية تُبعث
ل��ت ��أدي��ب ال�شعوب وتغيري حكام
و�سيا�سات� ..إنها م ��أزق ان�سان قرن
الواحد والع�رشين ،ال��ذي يعاين من
�إف��راط �شعارات «حقوق الإن�سان»
والأهداف ال�سامية ،و�إفراط تنامي لغة
احلديد والنار والقتل ،وما يح�صل يف
منطقتنا امل�رشقية مر�شّ ح ليطال كافة
الدول ،لعدم ظهور مواقف جدية حول
ال�سالم..
عن حتليل الواقع الدويل امل�أزوم
واجت��اه��ات��ه ،ج��ري��دة «ال��ث��ب��ات»
حاورت مدير اال�ست�شارية للدرا�سات
اال�سرتاتيجية؛ عماد رزق ،و�إليكم �أبرز
ما جاء:
ير ّد الدكتور عماد رزق على التباينات
الت���ي ظهرت ب�ي�ن رو�سيا وبع����ض الدول
ال�صديق���ة لها يف املنطق���ة ،بالإ�شارة �إىل
م�ؤمت���ر وزراء الدف���اع املنعقد يف طهران،
وو�ضعه يف �سياق التن�سيق اال�سرتاتيجي،
يقول :لقاء على هذا امل�ستوى لي�س تكتيك ًا
معيّن���اً ،هو ر�س���م ل�سيا�س���ات امل�ستقبل،
ومن تابع انعق���اد م�ؤمتر الأمن الدويل يف
مو�سكو منذ �أ�شه���ر يعلم �أن تركيز مو�سكو
من�صبّ ملكافحة الإرهاب الدويل يف العامل
انطالق ًا من �سورية ،ولهذا ال�سبب ميكن فهم
م�س�ألة احلوار الأمريكي  -الرو�سي الذي ال
ب ّد منه لتقزمي التباينات يف وجهات النظر.
ي�ضي���ف رزق :من منظ���ار اجليوبولوتيك،
�أمريكا ل���ن ترتاجع عن مناطق نفوذها يف
ال�رشق الأو�س���ط ،امل�س�ألة املطروحة على
امل�ست���وى التكتيكي يتعلق ب�إجبار �أمريكا
على التح���اور مع ق���وى �إقليمية ودولية
لتن�سيق وتوزيع اقت�س���ام النفوذ ،لفرملة
ال�رصاعات احلادة.
يكم���ل رزق مقاربت���ه :ولأن ال��ش�رق
الأو�سط غني به���ذه التناق�ضات وم�صالح

ور�ضى رو�سي .ي�ضيف رزق :وهذا الأمر
ال يتعار�ض م���ع تقدّم اجلي�ش ال�سوري يف
الرقة ودير ال���زور ،والغ���ارات املمنهجة
للطائرات الرو�سية يف املنطقة.

حلب

دعم لوج�ستي لـ«داع����ش» ،يقول :م�ؤ�رش
ه���ام وب���ارز �أن تقاتل «ق���وات ال�سورية
الدميقراطية» امل�ؤلفة من الأحزاب الكردية
وقوى غري نظامي���ة �أمريكية بلبا�س كردي
باجتاه مناطق منبج وريفي حلب و�إدلب،
وهذا م�ؤ�رش على عدم وجود تباين �أمريكي
 -رو�س���ي يف امللف ال�سوري على م�ستوى

دول���ه ،م���ن الطبيعي �أن تختل���ف الر�ؤية
الإيراني���ة مع النظ���رة الرتكية وامل�صالح
«الإ�رسائيلية» و�سيا�س���ات دول اخلليج،
وبالت���ايل لعل غنى هذه ال���ر�ؤى هو وراء
م�أ�س���اة ال��ص�راع التي يعي�شه���ا ال�رشق
الأو�س���ط ،واجتم���اع وزراء دف���اع رو�سيا
و�سورية و�إيران لتن���اول م�شاكل الإرهاب
الت���ي تعاين منها  4عوا�صم عربية (بغداد
ودم�ش���ق و�صنع���اء وطرابل����س الغرب)؛
لناحي���ة انت�شار الإره���اب ب�شكل مبا�رش،
كما م�شاكل �أخرى ،كلبنان وم�رص وتون�س،
الذين يتعر�ضون حل���زام نار من ال
إرهاب ،رزق :الرسائل الحامية قد
من خالل توجيه ر�سائل معيّنة ،وال�ضغط
باجتاه اتخاذ قرارات حمدَّدة.
تشتد في لبنان ألواخر تشرين

تركيا
ب���ر�أي الدكت���ور عم���اد رزق ،تنامي
العن���ف يف جنوب تركيا م���ن �ش�أنه �أي�ض ًا
ت����أزمي الو�ضع يف املنطق���ة ،خ�صو�ص ًا �أن
اجلناح الرتكي املت�ش���دد مايزال يقدم كل

بين جميع األطراف اإلقليمية

احل�سم� ،إمن���ا التباين هو �أمريكي  -تركي،
وال�س�ؤال املط���روح هنا :هل ميكن ان�ضمام
�أنقرة �إىل م�ؤمتر وزراء دفاع رو�سيا و�إيران
و�سورية؟
وف���ق رزق ،دخول تركيا �رشيك ًا يف �أي
خمرج �سوري ،يتطل���ب �سقوط ًا لأردوغان،
يف ال�سيا�س���ة �أقله� ،أو تعدي�ل�اً ل�سيا�سته
اخلارجي���ة ،ن�س�أله� :أال يعن���ي ذلك قبو ًال
�أمريكياً؟ ي���رد مدير اال�ست�شاري���ة� :أمريكا
وافق���ت على احلل ،وعل���ى دخول اجلي�ش
الرتك���ي كج���زء م���ن احل���ل يف املنطقة،
وكجزء مفرمل للإره���اب ،املع�ضلة اليوم
لي�ست م���ع �سورية بقدر ما هي يف ال�ش�أن
الك���ردي ،وهناك �سب���اق يف الوقت يفر�ض
نف�سه عل���ى اجلمي���ع� ،إن مل يكن اجلي�ش
الرتك���ي �رشيك��� ًا يف �إنقاذ تركي���ا ككيان
بوقف ال�سيا�سة املتَّبعة من قبل �أردوغان،
�سيكون للأكراد �شبه دولة� ،أو حكم فدرايل
بحكم الواق���ع امليداين ،وهذا م���ا �سي�ؤثر
تدريجي ًا على العمق اال�سرتاتيجي لرتكيا،
و�سين�ش���ئ «دفر�س���وار» يف جنوب تركيا
باجتاه منطقة «ديار بكر» وحتى احلدود
ال�سورية والعراقية و�إيران ،لت�شكيل منطقة
عازل���ة كردي���ة توق���ف امل���د الأردوغاين
الرتكي باجتاه �سورية ،وهذا الأمر يتحقق
مب�ساعدة �أمريكية

ن�س����أل رزق عن حل���ب ،يجيب� :إقفال
احل���دود مع تركيا �سي�سهّل عمليات حترير
املدينة ،واالجتاه الدويل اليوم عازم على
تغيري �سيا�سة �أردوغ���ان ،وبر�أيي ،احل�سم
الأمريكي مل يك���ون قبل موعد اال�ستحقاق
الرئا�س���ي يف �أمريك���ا ،حي���ث �ستتمظهر
ال�سيا�سة الأمريكية اجلديدة..
يعت��ب�ر رزق �أن عام  2017هو عام
موعد اال�ستحقاق الرئا�سي يف �سورية،
حيث �ستك����ون الأر�ضية جاهزة ب�شكل
دميقراط����ي و�آم����ن وه����ادئ النتخاب
رئي�����س جديد ،وكل م����ا يح�صل اليوم
ه����و حت�ض��ي�ر لتلك اللحظ����ة و�ضغط
غري منظور عل����ى تركيا ،لأنه تخفيف
الدعم للجان����ب الكردي لن يتوقف �إال
بتخفيف تدخُّ ل امل�سلحني �إىل �سورية
من قبَل اجلي�ش الرتكي.
لكن� ،أال يخي����ف التقارب الرو�سي
 الأمريك����ي �إي����ران و�سوري����ة ،يقولرزق :التقارب الرو�سي  -الأمريكي له
�رشك����اء �إقليميني هم����ا تركيا و�إيران؛
يف امليدان وال�سيا�سة واال�سرتاتيجيا،
وهذا ما ننتظره يف القريب العاجل.
بر�أي����ه ،التح����وُّل الدراماتيك����ي
بحاج����ة �إىل موق����ف عق��ل�اين تركي،
وتعقُّل م����ن بع�ض دول اخلليج ،الذين
له����م م�صلح����ة حالي����ة يف التهدئة،
لأن الوالي����ات املتحدة �س����واء �إن فاز
«ترام����ب» �أو «كلينت����ون»� ،ست�شهد
�سيا�س����ة البي����ت الأبي�ض مزي����داً من
ال�ضغط على هذه الدول.

اورالندو
وعن الإرهاب ال����ذي �رضب �أمريكا
م�ؤخ����راً ،يلف����ت رزق �إىل �أن «داع�ش»
كتنظي����م عاملي هو ج����زء من ال�رصاع
الإقليمي والدويل ،والكل ميوّل �أذرعته،
والهدف من �رضباته املوجعة الو�صول
�إىل ت�سوي����ة« .داع�����ش» يف �سوري����ة
والع����راق وليبيا و�صل����ت �إىل مراحلها
الق�ص����وى ،وهذا م����ا يج��ب�ر (�أو يربر)
التحال����ف بقي����ادة �أمريك����ا �أو رو�سيا
عل����ى التدخل يف تلك املناطق ،ويفتح
�إمكاني����ة احلوار بني رو�سي����ا و�أمريكا
ب�شكل مبا�رش ،وهذا م����ا �رسّع االتفاق
النووي بني �إيران والدول الغربية ،كما
�ضغط على اجلانب الرتكي وال�سعودي.

مفاو�ضات بالهجوم
يلف����ت رزق �إىل وج����ود مفاو�ضات
هجومي����ة با�ستخدام كاف����ة الو�سائل
العنفية ،يقول :العم����ل الإرهابي الذي
ح�ص����ل يف «اورالندو» و�أوروبا يندرج
يف خدمة �سيا�سات دولية ،كون ت�رسيع
الفو�ضى م����ن �ش�أنه ت�رسي����ع احللول
�أي�ض����اً ،وعلى �سبيل املث����ال :يف �أزمة

ليبيا وتوغُّ ����ل «داع�ش» ،دخلت قوات
نظامية فرن�سية و�أملانية تون�س ،وقوات
نظامي����ة بريطانية ليبي����ا ،يف �سياق
�شبه حتالف دويل غري معلَن ملكافحة
«داع�ش» ،واحلفاظ عل����ى �أمن �أوروبا
املهدَّد باالهتزاز� ..أما بخ�صو�ص حادثة
«�أورالن����دو» الإرهابي����ة ،ف�سيفر�����ض
وقعه����ا عام��ل� ًا مرجّ ح ًا لل����ر�أي العام
الأمريك����ي يف االنتخاب����ات الرئا�سية،
وتدعم املر�شح «ترامب» �أكرث منها من
املر�شحة هيالري كلينتون.
ولأن تداخل امل�صالح لي�س بو�ضوح
مع تباينات ال�سيا�سات الدولية ،ميكن
�أي�ض���� ًا و�ض����ع عملية اورالن����دو �ضمن
�سياق ر�سالة  -ر ّد تركية على �أمريكا،
بعد جتاهُ له����ا لأردوغان �إث����ر ت�شييع
املالك����م حممد علي ك��ل�اي ،هنا يربز
�أهمية داع�ش كغط����اء «جميل» (ننت)
لفر�ض التفاو�ض الهجومي ،و«داع�ش»
هن����ا ه����ي يف خدمة كاف����ة �سيا�سات
�أجنحة حروب الظل بني الدول.

لبنان
يرب���ط رزق ب�ي�ن تفج�ي�ري �أنقرة
واورالن���دو والتفجري الذي ا�ستهدف بنك
لبنان واملهجر يف ب�ي�روت ،يقول :بعد
احلديث عن عقوب���ات تطال حزب اهلل،
ح�صل تالعب يف املعلومات املتداوَلة؛
بالإ�شارة �إىل �أن البن���ك امل�ستهدَف هو
وراء تل���ك احلملة ،له���ذا ال�سبب نرجح
دخول طرف ثالث ه���ذا امل�شهد لتوتري
اجلو بني الطرفني ،خدمة لأهداف معيَّنة،
ومن باب االحتم���االت ميكنه �أن يكون
هذا الط���رف حملياً؛ كر�سال���ة للإيحاء
ب����أن وراء التفجري ح���زب اهلل ،من �أجل
توتري العالقة بني «امل�ستقبل» وحزب
اهلل ،ووقف التوافق الإقليمي املرجَّ ح �أن
يح�صل يف �أية حلظة ،واجلميع يعلم �أن
يف «تي���ار امل�ستقب���ل» جناح متطرف
جتاه ح���زب اهلل ،و�آخر معت���دل ويريد
التوافق مع احلزب.
ويق����ول رزق :الر�سائ����ل احلامي����ة
ميكنها �أن ت�شت����د لأواخر �شهر ت�رشين
بني جميع الأط����راف ،وميكن ا�ستخدام
كل ال�ساحات لت�رسيع الت�سويات ،وهذا
الأمر ل����ه عالقة مبا يحكى عن ت�رسيع
الت�سوية يف لبن����ان وامللف الرئا�سي،
لإخراج لبنان من «�ستاتيكو» متو�ضع
�أمريك����ا اجلديد يف املنطق����ة ،لأن هذا
التمو�ضع �سي�أخ����ذ �أمداً طوي ًال ال ميكن
للبنان �أن يتحمّله.
ي�س�أل رزق :مَ ن امل�ستفيد من انهيار
الو�ضع امل����ايل يف لبنان؟ هذا الإنهيار
�إن ح�ص����ل مف����اده فت����ح اجلبهات من
جديد يف كل املنطقة ،لأن لبنان يُعترب
�أر�ض ًا لوج�ستية مل����ا يدور يف �سورية
والع����راق ،عل����ى م�ستوي����ات التمويل
واللقاءات وفتح القنوات بني الأمريكي
والرو�سي وال�سوري والرتكي� ..إذا تفجّ ر
الو�ضع يف لبنان ال����ذي يُعترب �ساحة
حوار� ،سيدخل املحي����ط بدوامة حرب
�أعنف.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

نشاطات
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«جمعية ألفة» تنظم إفطارها الرمضاني

الشيخ حبلي :لتمتين أواصر الوحدة اإلسالمية ..وتجسيد صورة اإلسالم الحقيقي
ملنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك،
�أقامت «جمعية أ�ُلف���ة اخلريية» وجلنة
م�سج���د �سيدنا �إبراهي���م ،حفل �إفطارهما
يف باحة امل�سج���د يف بلدة القريّة �رشق
�صيدا ،بح�ضور امل�ست�شار الثقايف الإيراين
يف لبن���ان د .حممّد مهدي �رشيعت مدار،
و�أم�ي�ن الهيئ���ة القيادي���ة يف «حرك���ة
النا�رصي�ي�ن امل�ستقل�ي�ن  -املرابطون»
العميد م�صطفى حمدان ،ورئي�س «احلركة
الإ�صالحي���ة اللبنانية» رائ���د ال�صايغ،
ورئي����س بلدية �شارون مهنا البنا ،و�أمني
عام «التيار الأ�سع���دي» املحامي معن
الأ�سع���د ،وال�شيخ د� .ص���ادق النابل�سي،
وال�شيخ ح�سني حبلي ممث ًال مفتي �صيدا
و�أق�ضيته���ا ال�شيخ �سليم �سو�سان ،ومدير
جممع الزهراء ح�س���ن النابل�سي ،ومدير
مركز باحث للدرا�س���ات د .حممد �صادق
احل�سيني ،وممثلني عن حزب اهلل وحركة
�أمل والتيار الوطني احلر يف �صيدا ،ووفد
عن الف�صائ���ل الفل�سطينية ،وممثل القائد
ال�سابق للكف���اح امل�سلح يف خميم عني
احلل���وة «اللينو» ،ولفيف م���ن العلماء
ورج���ال الدين ،وح�شد م���ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والإعالمية ،ووفد من اجلاليتني
العراقية واليمنية يف لبنان.
بعد ت��ل�اوة قر�آني����ة مباركة �ألقى
راع����ي �أبر�شي����ة �صيدا واجل����وار الأب
طوين �شلهوب كلمة هن أ� فيها امل�سلمني
بحلول �شه����ر رم�ضان املب����ارك ،و�أكد
عل����ى �أهمي����ة الوح����دة امل�سيحية -
الإ�سالمية وتكري�سها من خالل الوحدة
االجتماعية والت�آخي والتعاون ملا فيه
م�صلح����ة جميع �أبن����اء الوطن الواحد،

ال�شيخ �صهيب حبلي يوقع كتابه

بعيداً عن الأحقاد الطائفية البغي�ضة.
بدوره �ألقى رئي����س «جمعية �ألفة»
و�إمام م�سج���د �إبراهي���م ال�شيخ �صهيب
حبلي كلمة تناول فيها معاين املنا�سبة،
وما حتمله من قيَم ومعاين �إ�سالمية ،كما
�شدد مبنا�سبة حلول ال�شهر الف�ضيل على
�أهمية الوح���دة الإ�سالمية ،والعمل على
جت�سي���د الإ�سالم احلقيق���ي ،القائم على
الع���دل والت�سامح والرحمة بوجه اخلطر
الإرهاب���ي والتكفريي ال���ذي �شوّه �صورة
الإ�سالم وامل�سلمني.
واختت���م ال�شي���خ حبل���ي بتوجيه
ال�شكر لكل من �ساهم يف طباعة وتوزيع
كتاب���ه «�شمعة ال�سح���ر» ،الذي يتناول
مت عر�ض
م�سائل �إمياني���ة وروحية ،كما ّ
فيل���م وثائقي عن م�س�ي�رة جمعية �ألفة
و�إجنازاتها على مدى الأعوام ال�سابقة.

رابطة أبناء بيروت تقيم إفطارًا رمضانيًا
�أقام���ت اللجنة االجتماعي���ة يف رابطة
�أبناء بريوت �إفط���اراً للم�سنني والعائالت يف
مطعم الغراند كافيه  -الرو�شة.
بع���د �أداء ال�صالة والرتحي���ب من من�سّ ق
مكت���ب ب�ي�روت للإ�ست�ش���ارات الإعالمي���ة
واخلدمات ال�صحفية؛ احلاج حممد العا�صي،
�أُلقيت كلم���ات �أكدت عل���ى «�أهمية احلفاظ
على بريوت ،وعلى هويتها و�سالمتها و�أمنها
وا�ستقراره���ا وتاريخه���ا ،وعل���ى تطويرها
و�إمنائها» ،م�شدّدة عل���ى �أنها «لن تنجرّ �إىل
زواري���ب الفتنة املذهبية ،وكان���ت و�ستبقى
وجهتها فل�سطني» ،وم�شرية �إىل «دعم الرابطة
للجي�ش اللبناين؛ حامي الوطن وال�سلم الأهلي،
وحافظ اال�ستقرار الداخل���ي والأمن والوحدة
الوطنية ،خ�صو�ص ًا �أن الأمة والوطن يعي�شان
يف �أ�صع���ب الأو�ضاع» ،وداعي���ة �إىل العمل
للوح���دة الوطنية والإ�سالمي���ة ،ولبناء دولة
امل�ؤ�س�سات ،واحلفاظ عل���ى اجلي�ش اللبناين
حامي الوطن ،وعل���ى كل القوى الأمنية التي
هي �صمّام �أمان الوطن واملواطن» ،كما كانت
دعوة لـ»الإخوة العرب �إىل التالقي واحلوار،
لأننا نخاف اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى على
فل�سطني».

جانب من احل�ضور

مدارس «المشاريع» تحتفل بنهاية العام الدراسي

تالميذ الرو�ضة خالل �أداء عمل م�سرحي رم�ضاين

ملنا�سبة انتهاء العام الدرا�سي� ،أقامت ثانوية
الثقاف���ة الإ�سالمي���ة يف بريوت؛ �إح���دى مدار�س
«جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية» ،احتفالني
ملرحل���ة الرو�ضات ،ا�ستُهل كل منهما بتالوة �آيات
م���ن القر�آن الك���رمي� ،أعقبها كلم���ة للمربية هدى
فاخوري ،حثّت فيه���ا على «اال�ستفادة من عطلة
ال�صي���ف ،واغتن���ام الأوق���ات يف �شه���ر رم�ضان،
والإكث���ار من الطاعات» .بعده���ا كانت باقة من
الفق���رات والعرو�ض املنوعة الت���ي قدمها طالب
املرحلة.

من جهة �أخ���رى ،اختتمت ثانوي���ة ال�صالح
الإ�سالمي���ة يف بعلبك؛ �إح���دى مدار�س «جمعية
امل�شاريع اخلريي���ة الإ�سالمية» �أي�ضاً ،احتفاالتها
لنهاي���ة الع���ام الدرا�سي ،بع���د �أن �أقامت خم�سة
احتفاالت ملختلف ال�صف���وف واحللقات .ومتيزت
هذه االحتفاالت برباجمها وعرو�ضها التي تناولت
موا�ضي���ع تربوي���ة و�إ�سالمية ووطني���ة .وكانت
كلم���ات تناولت «جماالت التع���اون بني الإدارة
والأهل ،ودور مدار�س امل�شاريع يف حفظ الأجيال
وتربيتهم على املبادئ الراقية».
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لديك أسئلة شرعية استفسارية في رمضان؟ إليك األجوبة ()2/2
ِ
� -1إذا طه����رت النف�ساء قبل الأربعني،
هل ت�ص����وم وت�صل����ي �أم ال؟ و�إذا جاءها
احلي�ض بعد ذلك ه����ل تفطر؟ و�إذا طهرت
مرة ثانية هل ت�صوم وت�صلي �أم ال؟
�إذا طهرت النف�ساء قبل متام الأربعني
وج����ب عليه����ا الغ�سل وال�ص��ل�اة و�صوم
رم�ضان ،وحُ لّ����ت لزوجها ،ف�إن عاد �إليها
الدم يف الأربعني وجب عليها ترك ال�صالة
وال�ص����وم ،وحرمت على زوجها يف �أ�صح
قويل العلماء ،و�صارت يف حكم النف�ساء
حتى تطهر �أو تكمل الأربعني ،ف�إذا طهرت
قب����ل الأربع��ي�ن �أو على ر�أ�����س الأربعني
اغت�سلت و�صلت و�صامت وحلت لزوجها،
و�إن ا�ستم����ر معها الدم بعد الأربعني فهو
دم فا�س����د ال تدع من �أجل����ه ال�صالة وال
ال�صوم ،بل ت�صل����ي وت�صوم يف رم�ضان
وحتل لزوجها كامل�ستحا�ضة ،وعليها �أن
ت�ستنجي وتتحفظ مبا يخفف عنها الدم
من القطن �أو نح����وه ،وتتو� أض� لوقت كل
�ص��ل�اة؛ لأن النبي �أمر امل�ستحا�ضة بذلك
�إال �إذا جاءتها الدورة ال�شهرية (احلي�ض)
ف�إنها ترتك ال�صالة.
� -2إذا جاءه����ا دم �أثناء احلمل ،قبل
نفا�سها بخم�سة �أي����ام يف �شهر رم�ضان،
ه����ل يك����ون دم حي�ض �أو نفا�����س؟ وماذا
يجب عليها؟
�إذا ك���ان الأمر كما ذُك���ر من ر�ؤيتها
الدم وهي حام���ل قبل الوالدة بخم�سة
�أيام ،ف�إن مل ت َر عالمة على قرب الو�ضع
كاملخا�ض وهو الطلق فلي�س بدم حي�ض
وال نفا�س ،بل دم ف�ساد على ال�صحيح،
وعلى ذلك ال ترتك العبادات بل ت�صوم
وت�صلي ،و�إن كان مع ه���ذا الدم �أمارة
من �أمارات قرب و�ضع احلمل من الطلق
ونحوه فهو دم نفا����س ،تدع من �أجله
ال�صالة وال�صوم ،ثم �إذا طهرت منه بعد

ِ
أنـت

الوالدة ق�ضت ال�صوم دون ال�صالة.
 -3م����ا حكم خ����روج ال�صف����ار �أثناء
النفا�س وطوال الأربعني يوماً ،هل ت�صلي
وي�صوم؟
م����ا يخرج من امل����ر�أة بع����د الوالدة
حكمه كدم النفا�س� ،سواء كان دم ًا عادي ًا
�أو �صفرة �أو ك����درة؛ لأنه يف وقت العادة
حتى تتم الأربعني ،فم����ا بعدها �إن كان
دم ًا عادي ًا ومل يتخلل����ه انقطاع فهو دم

نفا�س ،و�إال فهو دم ا�ستحا�ضة �أو نحوه.
 -4م����اذا عن احلام����ل �أو املر�ضع �إذا
�أفطرتا يف رم�ضان؟
ال يحل للحام����ل �أو املر�ضع �أن تفطر
يف نهار رم�ضان �إال للع����ذر ،ف�إن �أفطرتا
للعذر وجب عليهما ق�ضاء ال�صوم؛ لقوله
تع����اىل يف املري�ضَ } :فمَن َك����انَ مِ نكُم
َّمرِي�ض ًا أَ� ْو عَ لَى �سَ َف ٍر فَعِ َّد ٌة ِّم ْن �أَيَّامٍ أ�ُخَ رَ{،
وهما مبعنى املري�ض.

و�إن كان عذرهما اخلوف على املولود
فعليهم����ا مع الق�ضاء �إطعام م�سكني لكل
يوم ،من ال��ب�ر �أو الرز �أو التمر �أو غريهما
من قوت الآدمي��ي�ن ،وقال بع�ض العلماء:
لي�س عليهما �سوى الق�ضاء على كل حال،
لأنه لي�س يف �إيج����اب الإطعام دليل من
الكتاب وال�سن����ة ،والأ�صل ب����راءة الذمة
حتى يق����وم الدليل عل����ى �شغلها ،وهذا
مذهب الإمام �أبي حنيفة ،وهو قوي.

وطــفـــــلك

التعامل مع األطفال في رمضان
رم�ضان فر�صة ذهبية لتعليم الطفل الكثري
من العب���ادات ،كال�صيام وال�ص�ل�اة وقراءة
الق���ر�آن الك���رمي ..ا�صطحبوهم معك���م لأداء
العب���ادات ،فالأطفال يتعلم���ون بامل�شاهدة
واملمار�س���ة ،والإ�سالم دي���ن يراعي احلالة
العقلية والنف�سية واجل�سمية للم�سلم ،لذلك
يتدرج بالتكاليف.
�أوالً� :صف���ات الطف���ل (� 12 - 6سن���ة) يف
رم�ضان
 -1قادر ج�سمي ًا على ال�صيام.
 -2نف�سياً :التدرج معه يف �أداء العبادات
يُع ّد الأف�ضل.
 -3تقليده لوالديه كبري.
 -4ي�صوم لك�سب و ّد �أهله.
 -5ي�صوم ليقال عنه �صائم.
ثانياً� :أخطاء مع طفل يف رم�ضان
� -1إجباره على ال�صيام.
 -2جتاهل �صيامه.
 -3غريك ي�صوم �أح�سن منك.

 -4تهديده �إن مل ي�صم.
 -5تركه بدون معلومات عن ال�صيام.
ثالثاً :اخلط���وات املطلوبة لتعليم الطفل
يف رم�ضان
 -1حدد له الت�رصُّف املطلوب (دعاء مثالً).
 -2لتكن الإر�ش���ادات الدينية وال�سلوكية
وا�ضحة.
 -3ابت�سامة ومكاف�أة عند التطبيق.
� -4س�ؤاله عن حاله.
 -5كونا له قدوة ح�سنة
رابع���اً :كلمات لت�شجيع طفل يف رم�ضان،
قل له:
�أنا فخور ب�صيامك.
 -1ما �شاء اهلل ..تقدر ت�صوم.
� -2أحب �أن حت�ضرُ معي يف امل�سجد.
� -3أنت قدوة لغريك.
� -4أُحبك ..و أ�ُحب �صيامك.
خام�ساً :اتفق مع طفلك على و�ضع جدول
لن�شاطاتكم يف رم�ضان ..مثالً:

 -1زيارة الأهل.
� -2إفطار ال�صائم.
 -3قراءة القر�آن الكرمي.
 -4تقدمي �صدقة.
 -5زيارة مري�ض.
الأطف���ال (� 12 - 6سن���ة) ي�ستمتع���ون
مب�ساع���دة �أهلهم ،فاجعل���وا رم�ضان فر�صة
ملمار�س���ة تقدي���ر الذات عنده���م ،من خالل
ممار�س���ة عباداتهم معك���م ،فالدين عندهم
ممار�سة.
�ساد�ساً :الءات مع �أطفال يف رم�ضان
 -1ال تهدّده بالعقاب �إن مل ي�صم.
 -2ال تقارنه بغريه يف �صيامه.
 -3ال تقل له� :أنت كبري ..يجب �أن ت�صوم.
 -4ال تتجاهل �أ�سئلته عن ال�صيام.
الأطفال غري مكلفني بال�صيام ،لذلك يجب
ع���دم �إكراهه���م �أو �إجبارهم عل���ى ال�صيام،
فالأطف���ال ي�صوم���ون ب�سهولة ع���ن طريق
الرتغيب والتقليد والت�شجيع.

 -5احلامل �أو املر�ضع �إذا خافت على
نف�سه����ا �أو على الول����د يف �شهر رم�ضان
و�أفط����رت ،فما عليها؟ ه����ل تفطر وتطعم
وتق�ضي� ،أو تفط����ر وتق�ضي وال تطعم� ،أو
تفط����ر وتطعم وال تق�ضي ،ما ال�صواب من
هذه الثالثة؟
�إن خاف����ت احلام����ل عل����ى نف�سها �أو
جنينها من �صوم رم�ضان �أفطرت ،وعليها
الق�ضاء فق����ط� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن الذي
ال يقوى على ال�صوم �أو يخ�شى منه على
نف�سه م�رضة ،قال اهلل تعاىلَ } :فمَن كَانَ
مِ نكُم َّمرِي�ض ًا أَ� ْو عَ لَى �سَ َف ٍر فَعِ َّد ٌة ِّم ْن �أَيَّامٍ
�أُخَ رَ{.
وكذا املر�ض����ع �إذا خافت على نف�سها
�إن �أر�ضع����ت ولدها يف رم�ضان� ،أو خافت
عل����ى ولده����ا �إن �صام����ت ومل تر�ضعه،
�أفطرت وعليها الق�ضاء فقط.
 -6ام����ر�أة و�ضع����ت يف رم�ضان ومل
ِ
تق�ض بعد رم�ضان ،خلوفها على ر�ضيعها،
ثم حملت و�أجنبت يف رم�ضان املقبل ،هل
يجوز لها �أن توزّع نقوداً بدل ال�صوم؟
الواج����ب على هذه امل����ر�أة �أن ت�صوم
ب����دل الأي����ام الت����ي �أفطرته����ا ،ولو بعد
رم�ض����ان الثاين ،لأنها �إمنا تركت الق�ضاء
ب��ي�ن الأول والثاين للع����ذر ،وال �أدري هل
ي�ش����ق عليها �أن تق�ض����ي يف زمن ال�شتاء
يوم ًا بعد ي����وم و�إن كان����ت تر�ضع ،ف�إن
اهلل يقويه����ا وال ي�ؤثر ذلك عليها وال على
حليبها ،فلتحر�ص ما ا�ستطاعت على �أن
تق�ض����ي رم�ضان الذي م�ضى قبل �أن ي�أتي
رم�ض����ان الثاين ،ف�����إن مل يح�صل لها فال
حرج عليها �أن ت�ؤخره �إىل رم�ضان الثاين.
� -7س�����ؤال :م����ا حكم ت�أخ��ي�ر ق�ضاء
ال�صوم �إىل ما بعد رم�ضان املقبل؟
من �أفطر يف رم�ض����ان ل�سفر �أو مر�ض
�أو نحو ذلك فعليه �أن يق�ضي قبل رم�ضان
الق����ادم ،ما ب��ي�ن الرم�ضانني حمل �سعة
م����ن ربنا عز وجل ،ف�����إن �أخّ ره �إىل ما بد
رم�ضان القادم ف�إنه يجب عليه الق�ضاء،
ويلزمه مع الق�ضاء �إطعام م�سكني عن كل
ي����وم ،حيث �أفتى به جماعة من �أ�صحاب
النب����ي ،والإطعام ن�ص����ف �صاع من قوت
البلد ،وهو كيلو ون�صف الكيلو تقريب ًا من
مت����ر �أو �أرز �أو غري ذلك� ..أما �إن ق�ضى قبل
رم�ضان القادم فال �إطعام عليه.
فت����اة �أجربتها الظروف عل����ى �إفطار
�ستة �أيام من �شهر رم�ضان عمداً ،وال�سبب
ظ����روف االمتحانات؛ لأنها بد�أت يف �شهر
رم�ضان ،واملواد �صعب����ة ،ولوال �إفطارها
هذه الأيام مل تتم ّك����ن من درا�سة املواد،
نظراً �إىل �صعوبتها ..فماذا تفعل كي يغفر
اهلل لها؟
عليه���ا التوبة من ذلك وق�ضاء الأيام
الت���ي �أفطرته���ا ،واهلل يت���وب على من
ت���اب ،وحقيقة التوبة الت���ى ميحو اهلل
به���ا اخلطايا الإقالع ع���ن الذنب وتركه
تعظيم ًا هلل �سبحانه ،وخوف ًا من عقابه،
والن���دم على م���ا م�ضى من���ه ،والعزم
ال�صادق على �أال يع���ود �إليه ،و�إن كانت
املع�صية ظلم��� ًا للعباد فتم���ام التوبة
حتلله���م من حقوقهم ،قال اهلل تعاىل} :
َوتُوبُ���وا �إِلىَ اهلل جَ مِيع ًا �أَيُّه���ا ا ُمل�ؤمِ نُونَ
لَعَ َّلكُم تُفلِحُ ونَ {.

رمي اخلياط

منوعات
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معالجة «إمساك المعدة» في رمضان
«�إم�س���اك املع���دة» يف رم�ضان هو
عندم���ا ي�صبح �إخراج ف�ض�ل�ات اجل�سم
�أقل من ثالث مرات يف الأ�سبوع الواحد،
وي�صب���ح الرباز جاف ًا و�صلب���اً ،و�أحيان ًا
ي�صاحبه �شع���ور باالنتفاخ واحلمو�ضة،
�إ�ضافة �إىل مغ�ص يف املعدة.
يذك���ر اخت�صا�صي���و التغذي���ة �أنه
ب�إمك���ان �أي ف���رد ع�ل�اج الإم�ساك يف
رم�ض���ان بن�سبة  ،٪90م���ن خالل اتباع
نظ���ام غذائي مت���وازن غن���ي بالفواكه
واخل��ض�روات ،ويف�ضَّ ���ل جتن���ب تناول
ال�سكريات والدهون واللحوم.

�أ�سباب «الإم�ساك» يف رم�ضان
 -1التغ�ُّي�رُّ املفاجئ يف ن���وع وكمية
الطعام ،وعدم اتباع نظام غذائي �صحي.
 -2ع����دم تن����اول كمي����ات كافي����ة من
ال�سوائ����ل ،كامل����اء والع�صائ����ر ،وذل����ك
با�ستثن����اء م�رشوبات معيّنة ،كتلك التي
حتتوي على الكافيني ،كالقهوة وال�شاي،
والت����ي ت�سب����ب اجلفاف ،مم����ا يزيد من
الإم�ساك.
 -3تناول كميات غري كافية من الألياف:
حتدث حاالت كثرية من الإم�ساك ب�سبب
النظام الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة
قليلة من الألياف.
 -4تن���اول الأطعمة الغني���ة بالتوابل
والأطعمة املقلية.
 -5قلة احلركة ،وعدم ممار�سة التمارين
الريا�ضية الب�سيطة بعد الإفطار.
 -6التوتر والإحباط ،وعدم تنظيم وقت
النوم ،وع����دم احل�صول على كمية النوم
الكافية.
 -7الإف���راط يف ا�ستخ���دام الأدوي���ة
امل�سهلة.
 -8الإكث���ار م���ن تن���اول الن�شوي���ات
واحللويات ،مثل الكنافة والقطايف.
ويذك����ر اخت�صا�صي����و التغذي����ة �أن
الإفراط يف تن����اول ال�سكريات والدهون

واللحوم من العوامل الأ�سا�سية امل�ؤدية
للإم�ساك .ويج����ب �أن تكون على علم �أن
ا�سته��ل�اك ال�سكري����ات والدهون بكميات
كبرية خالل رم�ض����ان ،ي�ضاعف الإ�صابة
بالإم�س����اك ثالث مرات مقارنة مع الأيام
العادية ،لذلك م����ن ال�رضوري اال�ستهالك
املتوازن لكل العنا�رص الغذائية ،لتفادي
الإ�صاب����ة ب�أمرا�����ض متع����ددة مرتبطة
باجلهاز اله�ضمي.

طرق الوقاية من الإم�ساك
يف رم�ضان
 -1تق�سيم وجبة الإفطار على فرتات،

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام 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

وع���دم الإكثار من كمية الطعام التي
تتناوله���ا ،وتق�سيمه���ا على وجبات
�صغرية ومتعددة.
 -2تن���اول ما ال يقل ع���ن  2لرت من
املاء يومياً.
 -3تقلي���ل تناول املنبهات ،كالقهوة
وال�شاي.
 -4تن���اول الفواك���ه واخل��ض�روات
الغنية بالألي���اف ،والتي ت�ساعد يف
حت�سني عملي���ة اله�ضم ،والإكثار من
تناول اخلب���ز الأ�سمر وخبز القمح �أو
ال�شوفان.
 -5ممار�س����ة متارين ريا�ضي����ة ب�سيطة،
كامل�شي بع����د الإفطار مدة ن�صف �ساعة،

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1م�ضيق بحري قرب اليمن
 - 2القدرة على الر�ؤية بالعقل ال العني  /ن�صف مولع
 - 3تكل���م عن �شخ�ص ما يف غيابه  /يغطي اخلروف /
االح�سا�س وتوقع اخلري �أو ال�رش
 - 4ا�شتياق لدرجة املر�ض (معكو�سة)  /التقط (الطري)

�أو عموم���� ًا الإكثار من احلركة يومي ًا بعد
تناول الإفطار.
 -6يف�ضَّ ���ل عدم اللج���وء مبا�رشة �إىل
الأدوي���ة ،بل جتربة الط���رق الطبيعية،
مثل تناول النعناع والبقدون�س واخل�س
الط���ازج� ،أو ع�صري الربتق���ال ،لأن لهم
فوائد ت�سهيل عملية اله�ضم.
 -7الرتكي����ز عل����ى تن����اوُل ال�شورب����ات
وال�سلط����ات ،للح�صول على نظام غذائي
متوازن.
 -8تناول نظام غذائ���ي يحتوي على
ن�سبة عالية من فيتامني «ب» ،حيث
�إنه ي�ساعد على تنظيم وظائف الأمعاء،
ويتوفّر ه���ذا الفيتامني يف العديد من

مبنقاره � /إلهي
 - 5الف �سنة  /حيوان لطيف مكار
 - 6ذك���ر الطري  /بيت احليوان الربي
(معكو�سة)
 - 7املنزل املجاور  /ا�ستعرا�ض الفن
 - 8حول �إىل فتات  /غ�صبا  /كثيف
غري مرتب
 - 9رج���ل الدي���ن الذي يق���دم قرارا
مبرجعية دينية يف �أمور احلياة
 - 10ال�صفات واملالمح  /ذبح

عــمـــودي

 - 1دب �صيني مه���دد باالنقرا�ض /
يف �أغ���اين ومواوي���ل فل�سطني وبالد
ال�شام
� - 2أمهات الكتب
 - 3مت�شابهان  /الكلب يو�صف و�صفا
طيبا  /قوة ال�رضب (اجلرب)
� - 4أوعي���ة لزراعة النب���ات  /واحد
يف طاول الزه���ر  /يكتب بكل لغات
العامل ولكنه ال يقر أ�
 - 5ط���راوة ومرون���ة  /اقرتب منها

الأطعمة ،مثل العن���ب والتني ،وكذلك
اللنب والع�سل الأ�سود ،كما �أن اخلمرية
حتتوي على ن�سبة عالية منه.
 -9كذلك تناول ال�سوائل الدافئة ،مثل
تناول كوب ماء دافئ واملعدة فارغة،
ي�ساعد يف التخلُّ�ص من الإم�ساك.

تنبيه
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه عند �إهمال عالج
الإم�ساك ،قد يجع����ل امل�صاب به يعاين
حتى بعد رم�ض����ان ،وحتتاج املعدة �إىل
فرتة طويلة حتي تعمل ب�صورة طبيعية،
وقد ي�ؤدي ذلك �إىل ظهور «البوا�سري».

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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الليل (معكو�سة)
 - 6منطقة املف�صل ب�ي�ن ال�ساعد والزند  /هزت
بجناحيها ب�رسعة
 - 7ن�صف جلنة  /مع�سكرات اجلي�ش
 - 8من ملوك م�رص القدمية  /عملة �صعبة
 - 9عنادل
 - 10روائي و�أديب ميني (اال�سم الأول والأخري)
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ّ
ﻋﺸﺮ وصايا ﻟﺘﺘﻠﺬﺫ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ الكريم
ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺮ�ﺁﻥ الكرمي ﻓ�ﻀﻠﺔ ﻭﻗﺘﻚ ،ﺑﻞ ﺧ�ﺼ�ﺺ ﻟﻪ ﻭﻗﺘ ًﺎ
ﺤﻣﺪَّﺩﺍً ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻋﻚ ﻋﻠﻴﻪ �ﺃﺣﺪ.
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺟﺪﺩ ﻭ�ﺿﻮﺀﻙ ،ﻭﺍ�ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﺍﺑﺪ�ﺃ
ﺑﺎﻻ�ﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﺒ�ﺴﻤﻠﺔ ،ﻭﺍ�ﺳﺘﺤ�ﺮﻀ ﻓ�ﻀﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮ�ﺁﻥ
الكرمي.
ﻟﻠﻘﺮ�ﺁﻥ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﻭﻗﺎﺭ ،ﻭﻣﻦ ﻋﻈّﻢ ﺍﻟﻘﺮ�ﺁﻥ الكرمي ﻲﻓ ﻗﻠﺒﻪ،
ﻋﻈّﻢ اهلل ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﻨﺎ�ﺱ ،ﻓﻼ ﺗﻘﻄﻊ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
ﻣﻊ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ.
�ﺇﺫﺍ ﺑﺪ�ﺃﺕَ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ،ﻓﻼ ﺗﻠﺘﻔﺖ �ﻷ ﺣﺪ ،ﻭ�ﺇﺫﺍ �ﺃﺭﺍﺩ �ﺃﺣﺪﻫﻢ
ﺍﺤﻟﺪﻳﺚ ﻣﻌﻚ ﻓ�ﺄ�ﺮﺷ ﺑﻴﺪﻙ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺬﺭﺍً ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﻚ
ﻟﻜﺘﺎﺏ اهلل.
ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺘﺍﻣﻚ ﻟﻜﻼﻡ ﺭﺑﻚ �ﺃﻥ ﺗﻘﺮ�ﺃ �ﺁﻳﺎﺕ ﻳ�ﺴﺮﻴﺓ ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻊ
«ﺗﻮﻳﺮﺘ» ﻭAتليغرام» ﻭ ..ﻭ ..ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ،ﺛﻢ ﺗﺘ�ﺼﻔﺢ ﻭﻫﻜﺬﺍ..

�ﺮﺷ ﺟﻠﻴ�ﺲ ﻟﻚ ﻲﻓ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﻫﺎﺗﻔك ،فاتركه ﻲﻓ
ﺍﻤﻟﻨﺰﻝ �ﺃﻭ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭاﺬﻫﺐ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺣﺪﻙ.
�ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ �ﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻚ � ﺁﻳﺎﺕ ﺭﺣﻤﺔ ﻭﻭﻋﻴﺪ ..ﻗﻒ
ﻋﻨﺪ ﺑﻌ�ﻀﻬﺎ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻚ ﻭﺍ�ﺳ�ﺄﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﻦ ﻓ�ﻀﻠﻪ،
ﻓﻠﻬﺎ �ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻛﺒﺮﻴ.
�ﺇﻥ ﻛﻨﺖ بطيء ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ �ﺃﻭ ﻻ ﺤُﺗ�ﺴﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻋﻠﻢ �ﺃﻥ
�ﺃﺟﺮﻙ ﻣ�ﻀﺎﻋﻒ ،ﻓﻠﻚ ﺍ�ﻷ ﺟﺮ ﻣﺮﺗاﻦ..
ﺧﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﻋﻠﻰ �ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟ�ﺴﻮﺭ �ﺃﻛﻤﻞ ﻭ�ﺃﻓ�ﻀﻞ ﻣﻦ
ﺧﺘﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ �ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍ�ﻷ ﺟﺰﺍﺀ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻬاﻢ ﺟﺪﺍً �ﺃﻥ ﺗﻘﺮ�ﺃ ﺍﻟﻘﺮ� ﺁﻥ ﻭﺣﺪﻙ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ �ﺃﺣﺪ ﻣﻦ �ﺃ�ﺻﺤﺎﺑﻚ �ﺃﻭ �ﺃ�ﺻﺪﻗﺎﺋﻚ �ﺃﻭ �ﺇﺧﻮﺍﻧﻚ
�ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ،فقربهم �ﺳﻴ�ﺴﻬّﻞ ﻘﻄﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ عليك �أو
ﻋﻠﻴﻪ.

مبادرة ّ
تشجع األطفال على «صيام العصافير»
تقيم بلدية �أي��وب يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية
جماعيا
ً
كل يوم من �شهر رم�ضان املبارك �إفطاراً
للأطفال دون �سن العا�رشة ،لت�شجيعهم على
ال�صيام.
وت�ستهدف املبادرة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني �أرب��ع وثماين �سنوات ،حيث يتجمعون مع
حلول �أذان الظهر يف ميدان البلدية ،للإفطار بعد
�صيامهم �ساعات قليلة ،وهو تقليد عثماين كان
يُعرف با�سم «�صيام الع�صافري».
يوميا ع�رشات الأطفال مع عائالتهم يف
ً
وي�شارك
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

«�إفطار» جماعي للأطفال يف ميدان البلدية،
ويتم باملنا�سبة عر�ض عمل م�رسحي ،كما يق�ص
«احلكواتي» ق�صة ق�صرية على الأطفال قبل �أن
يتناولوا الإفطار.
وي�سعى القائمون على املبادرة �إىل �إحياء التقليد
العثماين املتمثل يف «�صيام الع�صافري ،وقال
رئي�س بلدية �أيوب رمزي �آيدن� ،إن الفعالية موجَّ هة
لكل فئات املجتمع ،و�أ�ضاف �أن بلدية �أيوب تقيم
جماعيا لنحو � 3500شخ�ص من
ً
يوميا �إفطاراً
ً
الكبار.
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