كل عام والجميع بخير
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يح ّل يف الأ�سبوع املقبل ،عيد الفطر ال�سعيد� ،أعاده اهلل على الأمة العربية
والإ�سالمية عموماً ،وعلى اللبنانيني خ�صو�صاً ،باخلري وال�سالم والوحدة
والربكة.
ويف هذه املنا�سبة املباركة حتتجب «الثبات» يف الأ�سبوع املقبل عن ال�صدور،
على �أن تعود �إىل قرائها يف الأ�سبوع الذي يليه..
وكل عام واجلميع بخري

السنة التاسعة  -الجمعة  26 -رمضان 1437هـ  1 /تموز  2016م.
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االفتتاحية

هزيمة اإلرهاب حتمًا ..هي الحل
فور انت�ش���ار خ�ب�ر التفجريات الإرهابي���ة يف القاع يف
�أق�ص���ى البقاع ال�ش���مايل� ،ص���درت �سل�س���لة من املواقف
والت�رصيح���ات والتحليالت ،الت���ي ال تركب على «قو�س
قزح» ،حت���ى �أن بع�ض هذه املواقف ب���دت ،و�إن بطريقة
غري مبا�رشة ،وك�أنها حتالف وتن�سيق مع الإرهاب ،وتربير
ل���ه ،وهي يف النتيجة حتمل م�ؤ�رشات خطرية حول ركاكة
العديد من القوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية ..وللداللة على
ذلك �سنورد عناوين �رسيعة لبع�ض هذه الت�رصيحات ،دون
الإ�شارة �إىل َمن �أطلقها« :القاع غري م�ستهدفة ،و�إن �صدفة
مرور الإرهابيني منه���ا ال تعني ا�ستهدافها» ،وبالطبع مل
يحل امل�ساء حتى �ألغ���ي كالم ال�صباح املباح« ..نطالب
بدعم دويل وق���وات دولية على احلدود»« ،ال ن�ستبعد �أن
يكون النظام ال�سوري خل���ف تفجريات القاع»« ،احلديث
عن تن�سيق م���ع احلكومة ال�سورية غري منطقي يف الفرتة
احلالية» ،وهلم جرا..
مب����اذا تذكّر هذه املواقف وغريها ،التي �أقل ما يقال فيها
�إنها مواقف م�ستهرتة ،ومتهتكة وغري م�س�ؤولة؟
هل تذك����رون �شع����ار فلينجح «الإخ����وان» ،وغريها من
ال�شعارات التي ت�ضخ ،ع����داوة وكره ًا للمقاومة؟ وبهذا ف�إن
مثل ه����ذه املواقف والت�رصيح����ات ،تبدو وك�أنه����ا تريد �أن
جتعل من امل�سيحيني �أ�ضاحي لأعياد القتلة ،ال�ستهداف ما
يعتربون����ه ه�ؤالء ال�سيا�سيني وبع�ضه����م «�أقطاب» خ�صم ًا،
واملتمثل يف حزب املقاوم����ة ،حيث ال م�شكلة بتات ًا له مع
امل�سيحيني الذين يرون فيه حليف ًا �أمين ًا و�صادق ًا ،مل يطلب
يوم ًا ال بل يف �أي حلظة ثمن ًا ملواقفه وت�ضحياته.
ب�أي حال ،ف�أمام التفجريات الإجرامية يف القاع ،قد يكون
�رضوري���� ًا العودة عدة �أ�سابي����ع �إىل الوراء ،وحتديداً �إىل يوم
� 12آذار املا�ض����ي ،حينما هدد �إرهابي����ان لبنانيان مك�شوفا
الوجهني ،من ما ي�سمى «والية الرقة»« ،رعايا ال�صليب �إىل
الت�سليم ،كي يع�صموا دماءه����م و�إال فاجلزية ،و�إن �أبوا فلن
يعجزوا دولة الإ�سالم».
حبذا ل����و �أن بع�����ض ال�سيا�سيني والإعالمي��ي�ن واملحللني
اللبنانيني ذووي «الر�ؤو�س احلامية»ُ ،يقلعون عن التحليالت
الع�صبي����ة والعن�رصي����ة ،ومواقف الكراهي����ة ،وليت�أملوا جيداً
يف طبيع����ة العمل الإجرامي ،حيث تفي����د املعلومات �أن بني
االنتحاري��ي�ن الثمانية �أو الت�سعة من هم دون الـ 15عام ًا ،كما
ت�شري الدالئل الأولية ،مما يوحي �أن الإرهابيني يف حلظة �ضعف
رمبا تكون قاتلة ،فيحاولون �أن ي�ستعر�ضوا قوة مزعومة ،مت ّوه
على �أو�ضاعهم احلقيقية ،حيث يتلقون ال�رضبات يف �أكرث من
م����كان يف �سورية والعراق و�صو ًال �إىل اليم����ن وليبيا و�شمال
�سيناء ،ومن هنا اعتمدوا خري و�سيلة للدفاع هي الهجوم ،مبا
معناه الدفاع ع����ن معنوياتهم وفلولهم وح�ضورهم ،وبالتايل
ف�����إن املعركة مع الإرهاب التكف��ي�ري �ستتوا�صل وت�ستمر ،وال
حتتمل �أي م����زح و�سف�سطائية وا�ستخف����اف ،فهزمية الإرهاب
حتم ًا ...هي احلل.

�سعيد عيتاين
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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

من «القاع» إلى اتحاد قبائل الصحراء :المعركة واحدة

التن�سيق مع احلكومة ال�سورية مدخل ملعاجلة م�شكلة النازحني يف «القاع» والبلدات احلدودية

قبل �سنتني حت���دث قائد اجلي�ش اللبناين
العم���اد ج���ان قهوجي عن ني���ة الإرهابيني
التمدد للو�صول �إىل منفذ بحري ،وكان رئي�س
احلكوم���ة الربيطاني���ة دايفي���د كامريون قد
حتدث يف نف�س تلك الفرتة عن ذلك؛ بالإ�شارة
�إىل �أن «داع�ش» يري���د فتح هذه الثغرة من
البادي���ة ال�سورية باجتاه لبن���ان ال�شمايل،
وبالطبع ف����إن ذلك ال ميكن���ه �أن يح�صل �إال
عربة بل���دة القاع يف �أق�صى البقاع ال�شمايل،
مروراً بالهرمل و�صو ًال �إىل عكار.
يف تل���ك الفرتة ،الكل يتذك���ر التفجريات
والأعم���ال الإرهابية الت���ي ا�ستهدفت مدينة
الهرم���ل ،والت���ي كانت ق���د ا�ستُبقت بق�صف
ع�شوائي م���ن املناطق التي ي�سيطر عليها �أو
كان ي�سيطر عليها الإرهابيون ،وبر�أي اخلرباء
الع�سكريني ،ف�إن ا�سته���داف القاع هذه املرة
ال يخلو من ه���ذا التوجُّ ���ه ،وحماولة �إعادة
ت�سلي���ط ال�ضوء عليه ،به���دف �رصف الأنظار
عن اال�ستع���دادات اجلارية ملعركة حلب وما
يرافقها من تط���ورات �إقليمي���ة يف مواجهة
الإره���اب ،ورمبا لتطورات ما يف مكان ما من
لبنان.
ب�ش���كل عام لبنانياً ،ف�إن اجلي�ش اللبناين
يحاول بكل ما ميلك من �إمكانيات وقدرات �أن
يتخذ الإجراءات امل�شددة التي �أدت �إىل تقييد
حرك���ة الإرهابيني يف اجل���رود ،وهنا تُطرح
ع�رشات عالمات اال�ستفهام حول حقيقة الدور
ال�سع���ودي وا�ستهدافه للم�ؤ�س�س���ة الوطنية
الكربى ،من خالل حرمانه من الهبتني اللتني
تبلغ���ان �أكرث م���ن  4ملي���ار دوالر ،يف نف�س
الوقت ال���ذي بات �أكرث من ��ض�روري اعتبار
معادل���ة «اجلي����ش وال�شع���ب واملقاومة»
م�ص���در القوة واحلماية ،ومل يعد جائزاً بتات ًا
جتاهل الهبات املعرو�ض���ة لت�سليح اجلي�ش
اللبن���اين ،خ�صو�ص ًا الهب���ة الإيرانية ،كما �أن
احلاج���ة تفر�ض معاجل���ة م�شكلة النازحني،
التي تفرت�ض �رشط ًا وحيداً ،وهو التن�سيق مع
احلكومة ال�سوري���ة ملعاجلة هذا الأمر ب�شكل
جذري.
�أما �أبعد من لبنان ،ففي اجلنوب ال�سوري

كانت حماولة من ال�سعودي���ة و«�إ�رسائيل»
لإع���ادة تفعي���ل غرفة م���ورك يف العا�صمة
الأردني���ة عمّان ،جتلت يف الزي���ارة املُبهمة
التي ق���ام بها ويل ويل العه���د وزير الدفاع
ال�سع���ودي قبيل زي���ارة وا�شنطن ،حيث منح
زيارته الأمريكية من عم���ان �صفة «الزيارة
التاريخية» ،لكن كما �أ�شارت املعلومات ف�إن
التج���اوب الأردين مل يكن كام ًال مع الرغبات
ال�سعودية ،فكان���ت العملية االنتحارية التي
نفّذها �إرهابي بوا�سطة �سيارة ع�سكرية مقدّمة
م���ن الأردن على نقطة حر�س احلدود ،مبا يف
ذلك من ر�سالة وا�ضحة تهدف �إىل جرّ الأردن
للع���ودة �إىل االنخ���راط الوا�س���ع يف احلرب

لم يعد جائزًا تجاهل الهبات
المعروضة لتسليح الجيش
اللبناني ..خصوصًا الهبة
اإليرانية

عل���ى �سورية ،الأمر ال���ذي مل يعد قادراً على
احتماله ،خ�صو�ص ًا �أن التقارير اال�ستخاراتية
للقي���ادات ال�سيا�سية والع�سكري���ة الأردنية
ت�شري �إىل متدد احلركات الإرهابية عرب خاليا
نائمة �إىل الداخل الأردين.
هذا يف اجلنوب ال�سوري� ،أما يف ال�شمال،
فيب���دو �أن رجب طيب �أردوغ���ان «فهم جيداً
وا�ستوع���ب جي���داً» م���ا �أبلغه ب���ه اللوبي
اليهودي «ايب���اك» �أثناء زيارت���ه للواليات
املتحدة الأمريكية ،فتخلى عن دور «املر�شد

الأك�ب�ر» ال���ذي ميكنه �أن يلعب���ه يف تنظيم
«الإخ���وان» ،يف نف�س الوق���ت الذي يرى يف
«داع�ش» �أنها ميكنه���ا �أن تكون االنك�شارية
اجلديدة التي تقود ح�صانه �إىل بغداد ودم�شق
والقاهرة واملغرب..
يف لقاء �أردوغان مع «ايباك» كان حديث
مط���وَّل عن �أن املنطقة يُفرت����ض �أن تقاد عن
طري���ق قطبني يتزعما ه���ذا العامل املرتامي
والغني بالرثوات..
اقتن���ع �صاح���ب �أحالم ال�سلطن���ة بفكرة
«�أور�شلي���م» و«اال�ستان���ة» ،عل���ى زعامة
املنطقة و�شعوبه���ا وخرياتها ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن اكت�شف �أن �أوهام���ه بال�صالة يف امل�سجد
الأموي جمرد �رساب ،و�أن �إلقاء خطبة اجلمعة
من الأزهر ال�رشيف �أ�ضغاث �أحالم ،و�أنه �أعجز
من �أن مي�ضي ليل���ة من �ألف ليلة يف بغداد..
يف وق���ت �أخذت الأر�ض تهتز من حتت �أقدامه
يف تركي���ا ،بعد �أن جع���ل كل مَ ن حملوه �إىل
ال�سلطة �أعداءه ،من فتح اهلل غولن �إىل عبداهلل
غ���ول� ،إىل دميته �أحمد داود �أوغلو ،كما ذهب
بالعداء �إىل كل تركي يوجّ ه ولو كلمة عتب.
بب�ساطة ،ذهب «ال�سلط���ان الرتكي» �إىل
قناعت���ه احلقيقي���ة ،ونقل عالقات���ه ال�رسية
بتل �أبيب �إىل العل���ن ..ثمة حقيقة عبرّ عنها
�أردوغ���ان ،و�إن بطريق���ة غ�ي�ر مبا��ش�رة� ،أن
«الأ�صدق���اء الأتراك والإ�رسائيليون عادوا �إىل
�أزمنته���م اجلميلة؛ �إىل العالق���ات املبا�رشة
ال�سيا�سي���ة والأمني���ة واالقت�صادية على كل
امل�ستويات».
بب�ساطة� ،أردوغان ال���ذي ميلك معلومات
�أكي���دة وملفات موثقة عن العالقات الوا�سعة
م���ع الأع���راب يف اخلليج وم��ص�ر واملغرب
وال�س���ودان ..وحتى مع حمم���ود عبا�س ،قرر
الذهاب بكام���ل وعيه و�إرادت���ه نحو الدولة
العربية ،لأنه �أمام بائع الكاز العربي يجد يف
العالقة مع الكيان ال�صهيوين ربيب وا�شنطن
�أ�شد ربح ًا من رق����ص «العر�ضة» مع قبائل
ال�صحراء ،وعقل ال�صحراء.

�أحمد زين الدين

موضوع الغالف
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همسات

تفجيرات «القاع» :هل ينتقل الحريري إلى «بيت الطاعة»؟

ماذا ح ّل بتحقيقات تفجري فردان؟

�شددت معلومات م�صدرها وزارة الداخلية �أن خيوط ًا
مت التو�صل �إليها فيما يتعلّق بتفجري فردان،
جدية ّ
الذي قيل �إنه ا�ستهدف م�رصف ًا هناك ،وتلك اخليوط
بعيدة كلي ًا عن تلك االتهامات التي �سيقت لت�شويه
يتم الرت ُّيث يف الإعالن.
�صورة حزب اهلل ،ولذلك ّ

¡ �رضورات الزيارة

جزمت م�صادر طرابل�س��ية �أنه لوال �إح�سا�س الرئي�س
�س��عد احلريري بـ«ال�س��خن» مل��ا ذه��ب �إىل طرابل�س
ليعلن ا�س��تكمال امل�سرية مع الرئي�س جنيب ميقاتي
«املعروف بوفائه».

¡ من هو؟

ُعلم �أن مرجع ًا حكومي��� ًا �سابق ًا حاول التعاقد مع
بع�ض املطاعم ،لتلزميها تق���دمي وجبات �إفطاراته
اليومية� ،إال �أن جميع تل���ك املطاعم رف�ضت ب�شكل
قاطع وعوده املالي���ة املغرية ،مطالبة بت�سديد ما
متوجب عليه من �إفط���ارات رم�ضانية �سابقة،
ه���و
ّ
وم�شرتط���ة الت�سدي���د الفوري ملوائ���د رم�ضان هذا
العام ،ما ا�ضطره �إىل ت�شكي���ل فريق خا�ص لإعداد
الطعام وطبخه ،قائ ًال للمقرب�ي�ن منه« :هيك �أوفر
بكتري».

¡ البزري مر�شَّ ح ًا

اجلي�ش اللبناين يفر�ض طوقاً �أمنياً حول مكان التفجريات الإرهابية يف بلدة «القاع»

«هذا ال���كالم ال يعنين���ا» ..قالها الرئي�س
�سعد احلري���ري يف معر�ض تعليقه على كلمة
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل يف ذكرى �أربعني ال�شهيد
م�صطفى بدر الدين ،والت���ي �أعلن فيها ال�سيد
�أن «القتال دفاع ًا عن حلب هو دفاع عن بقية
�سورية ،وهو دفاع عن دم�شق ،وهو دفاع �أي�ض ًا
عن لبنان ،وع���ن العراق ،وعن الأردن» ،وبدت
معرك���ة حل���ب وك�أنها الواقع���ة الكربى التي
�سيجيّ�ش لها حزب اهلل املزيد من العدة والعتاد
والأف���راد ،لأن الثاب���ت هو �أن �أم�ي�ركا ومعها
الثالث���ي الإقليمي ال�سعودية وقط���ر وتركيا،
يخو�ضون هن���اك معركة ك�رس عظ���م نهائية
مع اجلي�ش ال�س���وري واحللفاء ،و�أن حماوالت
التطويق الت���ي تقوم بها اجلماعات الإرهابية
ملدينة حلب به���دف ال�سيط���رة عليها ،لي�س
جلعله���ا قاعدة انطالق م���ن ال�شمال ال�سوري
نحو دم�شق فح�سب ،بل بداية متزيق وتق�سيم
فعلي ل�سورية ،و�سواء كان حزب اهلل يقاتل يف
تفجيرات القاع كافية
حلب �أو �أية منطقة حماذية للبنان من جهته
ال�رشقي���ة ،ف�ل��أن مواجهة الإره���اب ال ت�صلح ليقتنع الحريري وفريقه
عل���ى الأر�ض اللبناني���ة ،والهجوم اال�ستباقي بأن حزب اهلل مطلوب منه
عليه يف �سورية هو الذي جعل لبنان �آمن ًا �إىل لبنانيًا على المستوى
ح���د مقبول عن ارت���دادات الإرهاب ،وقد
تكون الشعبي أن يكون في سورية
الهجمات ال�شيطاني���ة التكفريية ،والتفجريات
االنتحاري���ة املتتالية ي���وم الإثنني املا�ضي
على بل���دة القاع ،كافي���ة لأن يقتنع الرئي�س
احلريري ومن معه من �صق���ور «امل�ستقبل»،
�أن ال حماية للبنان �س���وى بتطبيق املعادلة
املقد�س���ة للجي�ش وال�شع���ب واملقاومة ،و�أن «تيار امل�ستقبل» يف ال�شمال النائب ال�سابق
حزب اهلل مطل���وبٌ منه لبناني ًا على امل�ستوى م�صطف���ى علو�ش ،الذي ه���و �أول الفا�شلني يف
ال�شعبي �أن يك���ون يف �سورية ل�رضب الإرهاب �إدارة وج���ود «امل�ستقبل» يف طرابل�س ،ورغم
يف عق���ر داره ،وم���ن ي�شكك ب��ض�رورة الأمن الهجوم���ات الكالمية العنيف���ة ،تتعفّف قيادة
الوقائي للبنان ب��ض�رورة الوجود يف العمق املقاوم���ة ب�أدبي���ات خطابه���ا كم���ا العادة،
ال�سوري ،فال حاجة ل���ه ال�ستفتاء اللبنانيني ،وي�ستمر احلوار بني حزب اهلل و«امل�ستقبل».
لأن االنتخابات البلدية قد �أفرزت الأحجام.
هذا احلوار ال يت�رسّب ع���ن نقا�شاته �سوى
عندما فاز الوزي���ر امل�ستقيل �أ�رشف ريفي القلي���ل ،لي����س لأنه حماط ب�رسي���ة تامة ،بل
ببلدي���ة طرابل�س �رصّح وق���ال« :رجلي على لأنه حوار مبا ميكن النقا�ش فيه ،ولذلك يلج�أ
الأر����ض»؛ يف تلمي���ح رمب���ا اىل �أن���ه مي�سك «امل�ستقب���ل» �إىل احل���رب الإعالمية املمنوع
بالأر�ض ،وتلميح �آخر �أنه لن يعطي لن�رصه يف عليه �شنّها على الطاولة ،لأن �رشوطه ال�سابقة
طرابل�س على احلريري وميقاتي وال�صفدي �أكرث للحوار مع حزب اهلل كانت ان�سحاب احلزب من

من حجم كر�سي بلدي ،ولو �أنه �أعلن �أن البع�ض
مل يعد ميثل طرابل�س على طاولة احلوار ،لكن
الرئي����س احلريري ،اخلا�رس الأكرب يف البلديات
على م�ستوى كل لبنان ،يبدو �أنه يف خطابات
الإفطارات الرم�ضانية يعي�ش نوع ًا من الت�ضخم
ال�سيا�سي ،الذي يعك�س نوع ًا من املكابرة على
واقعه ال�سيا�سي واجلماهريي ،لأن املنا�سبات
الرم�ضاني���ة يجب �أن حتفل ع���ادة باملواقف
املدرو�س���ة والواثقة كي ال يفطر �صاحبها بعد
�إفطارات رم�ضان على «حبة متر».
يهاجم احلريري حزبَ اهلل وال�سيد ن�رصاهلل
�شخ�صي���اً ،وهو حماط بجوقة يتقدمها النائب
�أحم���د فتفت؛ اخلا�رس بلدي ًا يف قريته ،ومن�سّ ق

�سورية ،وتراجع عنه���ا الحق ًا لأنه انهزم �أمام
الإرادة ال�شعبي���ة الداعم���ة للمقاومة ،قبل �أن
ينهزم حلزب اهلل ويرت�ضي احلوار دون �رشوط،
فبد�أ احلوار ح���ول انتخاب رئي�س للجمهورية،
مع معرفة الطرفني ب�أن انتخاب الرئي�س بعيد
املنال ،نتيجة ال��ص�راع ال�سعودي  -الإيراين
يف الإقليم ويف لبن���ان ،والنقطة الثانية هي
قانون االنتخاب ،ويف هذه اجلزئية �أي�ض ًا يبقى
الو�ضع «مكانك راوح» ،وعلى ما هو عليه.
مطل���وب من الرئي�س احلريري �أن يطلع من
«بيت الو�س���ط» �إىل «بيت الطاعة» ،ال بقوة
ال�س�ل�اح وال بال�ضغ���ط املعنوي ،ب���ل بقراءة
الواق���ع اجلماهريي على الأر����ض ،و�أنه يتجه
نحو الإفال�س ال�سيا�س���ي؛ متام ًا كما اجته يف
ال�سعودي���ة �إىل الإفال�س امل���ايل وباع معظم
�أ�سهم���ه لل�سعودي�ي�ن يف �رشك���ة «�سعودي
�أوجيه» املنكوبة ،واملكابرة يف ال�ش�أن املايل
ممكنة عرب اال�ستدانة ،لكن ال جمال لال�ستدانة
يف ال�سيا�س���ة ،واجلماهري الت���ي ارحتلت عنه
لديه���ا حيثياتها للرحي���ل ،ودون عودة ،لأنه
لي�س �صاحب م��ش�روع �سيا�سي مبقدار ما هو
وريث مل يُح�سن �إدارة الإرث واحلفاظ عليه.
حت���ى ول���و ا�ستم���ر ح���وار ح���زب اهلل
«امل�ستقبل» �سنوات ،ف����إن الن�رص الإقليميلي�س ل�صالح احلري���ري ،مهما كانت الظروف،
وال �أوراق جدي���دة �سيمتلكه���ا ،ال �إقليمي ًا وال
لبناني ًا وال �سُ نّي���اً ،وبات يف �شارعه الداخلي
�أح���د الالعبني ،ال بل �أ�ضعفه���م ،وال بد له �أن
يقتنع ب�أن املهام امللقاة على عاتق املقاومة
�أكرب من لبنان ،و�أن اخلرائط الأمريكية للتمزيق
ما زالت و�ستبقى قائمة ،و�أن م�صري لبنان من
م�ص�ي�ر �سورية ،وال عودة من هناك قبل �ضمان
�أمن �سورية ولبنان ،وحماي���ة ظهر املقاومة،
وعندم���ا يعود احلري���ري �إىل الواقع� ،سي�صبح
كالم قائ���د املقاوم���ة يعنيه ويعني���ه جداً،
و�سيدخل «بيت الطاعة» عن طيب خاطر ،لأنه
�إذا ارت�ضى الطالق من املقاومة فهو طالق من
الوطن.

�أمني �أبورا�شد

�سيرت�ش��ح
ج��زم الدكت��ور عب��د الرحمن الب��زري �أنه
ّ
لالنتخاب��ات النيابي��ة م�س��تق ًال ،و�س��يناف�س «تيار
امل�س��تقبل»� ،س��يما �أن الأخ�ير ه��و من ا�س��تفاد من
االنتخابات البلدية ،رغ��م �أن احلريريني جا�ؤوا �إليه
طالبني التحالف يف البلديات.

¡ ا�ستعرا�ض ..لي�س �أكرث

�سخر دبلوما�سي �أوروبي �أمام زمالء له خالل احتفال
لإحدى ال�سف���ارات ،من اال�ستعرا�ض الفرن�سي ب�ش�أن
الرئا�سة اللبناني���ة ،وقال� :إذا كان هوالند �شخ�صي ًا
مل ي� ِأت بجديد ،فكيف حال وزير خارجيته؟

¡ دعوى �ضد احلقود

يج��ري التح�ض�ير لدع��وى ق�ضائية �ضد �أح��د نقباء
املهن احلرة ،ب�سبب خفته يف �إلقاء ال ُّتهم النابعة من
�أحقاد ،وتفتقر لأقل ما ميكن من احلقائق.

¡ احلاجة قاتلة

بالتو�سط لدى جهة �سيا�سية
تقوم �شخ�صية ر�سمية
ُّ
لها ثقلها ،كي ت�صفح ع���ن �صاحب م�ؤ�س�سة يعمل
يف ال�ش�أن العام ،بعدما تكررت �أخطا�ؤه جتاه اجلهة
املذكورة ،والتربير �أن«احلاجة قاتلة».

¡ هل يتعلم لبنان من تركيا؟

ن�ص��ح من��دوب جه��ة دولي��ة م�س�ؤول�ين لبناني�ين
�أن ي�أخ��ذوا در�س�� ًا م��ن تركي��ا يف كيفي��ة تعامله��ا
م��ع الأوروبي�ين لتح�صي��ل �أم��وال مقاب��ل ا�ستقبال
الالجئ�ين� ،أو دف��ع الالجئني لإغ��راق �أوروب��ا ،ولو
غرق��وا يف البح��ر ،علم�� ًا �أن ع��دد الالجئ�ين يف
لبن��ان �أك�بر بكثري من تركي��ا؛ قيا�س�� ًا �إىل امل�ساحة
والإمكان��ات ،وحت��ى التنا�س��ب ال�س��كاين ال��ذي ال
يقارن.
َ

¡ انتقاد «�إخواين» لأردوغان

علّق �أحد كب���ار قادة «الإخ���وان امل�سلمني» على
حت���ركات الرئي�س الرتك���ي الأخ�ي�رة بالقول :من
املالحظ �أن الرئي�س �أردوغان م�ستعجل يف خطواته
«االنفتاحي���ة» ،ويحر�ص على تنفيذها كلها دفعة
واحدة ،وبذلك يوحي ب�أن���ه ال يقيم وزن ًا �أو خاطراً
لـ«الإخ���وان» يف �أكرث من ُق ْط���ر ،ففي ظرف يومني
كان���ت م�صاحلته م���ع الرو�سي؛ قات���ل «�إخوانه»
يف �سوري���ة ،وم�صاحلته م���ع «الإ�رسائيلي»؛ قاتل
«�إخوان���ه» يف فل�سط�ي�ن املحتل���ة ،ور�سائل غزل
مم ِّهدة للم�صاحلة مع ال�سي�سي؛ قاتل «�إخوانه» يف
ميدان رابع���ة ..وا�ضح �أن حجم البون االيديولوجي
الذي جمعه مع كل ه�ؤالء!
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الهدنة في سورية ..خديعة أميركية لروسيا
ت�صدّت �أمريكا لقيادة العامل بعد
انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف العام
 ،1990وت�رصفت كقط���ب وحيد فيه،
من دون مراعاة لأح���د ،حتى الدول
ال�صديق���ة له���ا ،كفرن�س���ا و�أملانيا،
وتف���رّدت يف معاجل���ة العدي���د من
الأزم���ات يف �أفغان�ست���ان والعراق
و�سوري���ة ،ومل تعطِ وزن��� ًا ملجل�س
الأم���ن ،وكان���ت �أك�ث�ر قراراتها يف
احلروب ت�أتي م���ن خارج املنظومة
الأممية.
عمل���ت رو�سيا عل���ى ا�ستعادة
مكانتها الدولية الت���ي فقدتها بعد
انهي���ار االحت���اد ال�سوفياتي ،وكان
للرئي�س بوت�ي�ن ،ومنذ توليه احلكم
يف الع���ام  ،2009دور رئي�س يف هذا
املج���ال ،وكان ل���ه دور يف النه�ضة
االقت�صادية لرو�سيا وزيادة قدراتها
الع�سكرية ،وا�ستطاعت رو�سيا خالل
ف�ت�رة ا�ستع���ادة دوره���ا الإقليمي،
وت�صدّت مل�شاريع الهيمنة الأمريكية
على مناطق القوقاز ،وتدخلت رو�سيا
ع�سكري��� ًا يف جورجي���ا و�أوكرانيا،
و�ضمّ���ت جزيرة القرم �إليها ،ودخلت
�إىل ملف الأزمة ال�سورية بقوة ،لأنها
�أدركت املخاط���ر التي تنتظرها بعد
�سقوط �سورية بيد �أمريكا� ،سواء كان
على امل�ست���وى الأمني ،حيث الكالم
الر�سم���ي يف رو�سيا ب����أن الأمن يف
�سورية هو جزء من الأمن القومي يف
رو�سيا� ،أو على امل�ستوى االقت�صادي،
نظ���راً �إىل �أهميتها النفطية ،حيث مت
اكت�شاف كمية �ضخمة من الغاز تقدَّر
بـ 36مليار مرت مكعب ،موجودة على
ال�شاط���ئ ال�س���وري و�شواطئ البحر
املتو�سط ،ولأنها  -ح�سب امل�رشوع

دبابة للجي�ش ال�سوري تدك معاقل الإرهابيني يف ريف حلب

الأمريكي � -ستكون ممراً لنفط الدول
العربية و«�إ�رسائيل» �إىل �أوروبا بد ًال
من النفط الرو�سي الذي يغذيها الآن.
زادت رو�سي���ا من وترية تدخّ لها؛
بالدخول الع�سكري املبا�رش يف �أيلول
من الع���ام  ،2015و�أعلنت �أن هدفها
من ه���ذه احلرب حمارب���ة الإرهاب
التكف�ي�ري ،و�أن احل���ل يف �سوري���ة
يج���ب �أن يكون �سيا�سي���اً ،وت�شارك
فيه جميع الأطراف ،وا�ستطاعت من
خالل الغ���ارات اجلوية ،وبالتن�سيق
مع اجلي����ش ال�س���وري واملقاومات
ال�شعبية خالل �أ�شهر عدة� ،أن تُ�ضعف
م���ن ق���وة «داع����ش» ،و�أن تفر�ض
علي���ه االن�سح���اب م���ن العديد من

املناطق التي احتله���ا ،و�أن تفر�ض
واقع ًا ميداني��� ًا جديداً على ال�ساحة
ال�سوري���ة ،بحيث �أ�صبح���ت رو�سيا
ومعه���ا �إيران و�سوري���ة وحزب اهلل

اله َدن في سورية..
ستطول ُ
والخروقات ستستمر
وستبقى حالة االستنزاف
ألن أفق التسوية مسدود

الأق���وى فيها ،بينم���ا �أمريكا ومعها
تركيا وال�سعودية هي الأ�ضعف.
قر�أت �أمريكا جيداً نتائج التدخُّ ل
الع�سك���ري الرو�س���ي يف �سوري���ة،
ف�أدرك���ت �أنه فر�ض واقع���ا ميداني ًا
جدي���داً ،و�أن رو�سي���ا �أ�صبحت رقم ًا
هام��� ًا فيها ،وي�صع���ب جتاوزها ،ما
دفع ب�أمريكا للقبول مب�رشوع الهدنة
ال���ذي طرحته رو�سي���ا ،والتي كانت
ت�سعى من خالل���ه التمهيد للدخول
يف املرحل���ة االنتقالي���ة (حكوم���ة
مو�سَّ عة و�إجراء انتخابات برملانية
ي�سبقه���ا تعديل للد�ست���ور) التي مت
االتفاق عليها يف فيينا ،لكن �أمريكا
كانت ته���دف �إىل �ش���يء �آخر ،وهو

اال�ستفادة م���ن ه���ذه الهدنة لدعم
املجموع���ات املعار�ض���ة بال�سالح
واملقاتل�ي�ن ،ملحاربة «داع�ش» يف
بع����ض املناط���ق ،كالرق���ة ومنبج،
للحل���ول مكانه���ا ،بحي���ث ال يعود
ب�إمكان اجلي�ش ال�س���وري مقاتلتهم
بذريع���ة �أنه���م م���ن املجموع���ات
املعار�ض���ة ولي�سوا م���ن «داع�ش»
�أو «الن��ص�رة» ،ولتثبيت وجودهم
ولل�سيط���رة عل���ى املناط���ق التي
ا�ستعاده���ا اجلي�ش ال�سوري يف ريف
حلب اجلنوبي ،وملنع���ه من �إكمال
م�رشوعه يف ا�ستع���ادة حلب ،نظراً
�إىل �أهميتها الع�سكرية وال�سيا�سية.
هن���ا ال ن�ستطيع الق���ول �إن هذه
املتغريات يف �ساحة امليدان جاءت
بع���د التن�سيق بني �أم�ي�ركا ورو�سيا
كما ذهب بع�ض املحللني ،بل نقول:
لع���ل ه���ذه الهدنة كان���ت خديعة
لرو�سيا ،الت���ي كانت ت�أمل �أن تكون
مدخ�ل�اً �إىل احلل ال�سيا�سي ،بينما ال
جتد �أمريكا �أن الظروف نا�ضجة لهذا
احلل ،خ�صو�ص ًا مع الرف�ض ال�سعودي
والرتكي لبقاء الأ�سد.
ق���د ت�ستمر ه���ذه الهدن���ة ،لكن
اخلروقات �ست�ستم���ر �أي�ضاً ،وبوترية
عالية ،و�ستبقى حالة اال�ستنزاف يف
�سورية ،لأن �أف���ق الت�سوية م�سدود،
�سيم���ا �أن الإدارة الأمريكي���ة تعي�ش
حال���ة برزخي���ة (الوق���ت ال�ضائع)
خ�ل�ال الأ�شه���ر الأخرية م���ن نهاية
والية الرئي�س باراك �أوباما يف �شهر
ت�رشي���ن الأول ،والف�ت�رة الأوىل من
انتخاب الرئي�س اجلديد.

هاين قا�سم

هل ّينضم الضاهر إلى ريفي
ليشكال «حركة إصالحية» في «المستقبل»؟
بع���د تخل���ي ال�سعودية عن دع���م النهج
احلري���ري الأحادي يف ال�ش���ارع ال�سُّ ني �إىل حد
كبري ،وانفتاحها على غالبية القوى ال�سُّ نية يف
لبنان ،ويف �ضوء الت�صعيد الذي متار�سه اململكة
يف وجه �سوري���ة و�إيران يف املنطقة ،من خالل
دعم املجموعات التكفريية امل�سلحة يف اجلارة
الأق���رب والعراق ،وبعد تراج���ع �شعبية «تيار
امل�ستقبل» ،والذي ظه���ر جلي ًا يف االنتخابات
املحلية الأخرية ،وعجزه عن مواكبة الت�صعيد
املذك���ور �سيا�سي��� ًا و�أمني���اً ،ويف ظ���ل �رصاع
الأجنح���ة يف الأ�رسة امللكي���ة ال�سعودية ،بات
لدى بع�ضها حاجة لإط�ل�اق حالة يف ال�شارع
ال�سُّ ني ،جتاهر بعدائه���ا للجمهورية الإ�سالمية
وح���زب اهلل ،وترف����ض كل �أ�ش���كال احلوار مع
الأخري ،وتع���ود �إىل رفع ال�شعارت احلريرية يف
حقب���ة  ،2005ح�سب ما تك�شف م�صادر �إ�سالمية
وا�سعة االطالع.
ومبا �أن منطق���ة ال�شمال ت�شكّل مركز الثقل
الإ�سالم���ي ال�سُّ ن���ي يف لبن���ان ،ت�سعى بع�ض
القوى الإقليمية ،خ�صو�ص��� ًا تركيا وال�سعودية
�إىل حتويل بع�ض املناطق ال�شمالية ،كطرابل�س

وع���كار واملني���ة  -ال�ضنية� ،إىل امت���داد لهذه
القوى ،ومنطقة نفوذ ،وغرفة عمليات ،للإ�سهام
يف �إدارة حروبهم���ا يف املنطقة ،بر�أي امل�صادر،
وما ي�ؤكد ذلك ،الدعم الرتكي للوزير �أ�رشف ريف،
والذي ك�شفه الرئي�س جنيب ميقاتي يف حديث
�صحفي عقب االنتخاب���ات البلدية ،عندما قال:
«لقد �أوعزت �أنق���رة للجماعة الإ�سالمية بدعم
ريفي».
ومن �أج���ل �أهداف القوى املذك���ورة �أعاله،
يبدو �أن ه���ذه القوى �ستقدّم مزي���داً من الدعم
لوزير الع���دل امل�ستقيل ،والنائب خالد ال�ضاهر
يف ع���كار ،ال���ذي �ش���ن هجوم ًا �إعالمي��� ًا على
الرئي�س �سعد احلري���ري م�ؤخراً ،ويجري البحث
ع���ن �شخ�ص �آخر يف املنية  -ال�ضنية ،وقد يتم
اختيار املحام���ي «ع.غ» املن�شق عن «التيار
الأزرق» ،لتعزي���ز ح�ض���ور «ح���ال ريفي» يف
املثل���ث ال�سُّ ن���ي «طرابل�س وع���كار واملنية -
ال�ضني���ة» ،ح�س���ب معلومات امل�ص���ادر التي
ترى �أن االختيار وق���ع على ريفي و�ضاهر� ،أو ًال
خلربتهما الأمنية ودورهما يف دعم املجموعات
امل�سلحة يف �سورية ،و�إدارتهما جلوالت االقتتال

بني الطرابل�سيني يف باب التبانة وجبل حم�سن،
وثاني ًا لتم�سُّ كهما بالنه���ج املعادي للمقاومة
و�إي���ران و�سوري���ة ،ويف ح���ال جنح���ت القوى
الإقليمي���ة يف حتقيق هدفها املذكور ،فتكون قد
�أ�سهمت يف حتجيم دور احلريري �سيا�سياً ،بعدما
حجّ مت���ه مالياً ،خ�صو�ص ًا بع���د الأزمة املالية
التي تعاين منها �رشكة «�سعودي �أوجيه» ،وما
ي�ؤك���د ا�ست�شعار احلريري باخلطر على زعامته،
جوالته على املناط���ق ال�سُّ نية التي ينظّم فيها
الإفطارات الرم�ضاني���ة ،ليكون على متا�س مع
قاعدته ال�شعبية ،علّه ي�ستنه�ضها ،ويوقف متدد
حالة «ريفي  -ال�ضاهر» فيها.
بالتوازي مع هذه احلال���ة ،ت�شهد عا�صمة
ال�شمال �أي�ض ًا تنامي حالة �شعبية �أخرى م�ؤيدة
لأحد موظفني الفئة الأوىل الطاحمني بالو�صول
�إىل ق�رص بعب���دا ،بدعم من الإدارات التابعة له،
لتعزيز ح�ضوره يف طرابل�س ،ع ّل ذلك �أن ي�سهم
يف ترجيح فر�ص و�صوله ،خ�صو�ص ًا �إذا اجتهت
الرياح الإقليمية �إىل اختيار رئي�س ت�سووي.

ح�سان احل�سن
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هل بدأت المعركة الفاصلة في البحرين؟
�أك�ث�ر من خم����س �سن���وات والثورة
البحريني���ة حتاف���ظ عل���ى �سلميّته���ا
وا�ستمراريّته���ا امل�ستدام���ة عل���ى جمر
ال�صرب ال�شج���اع والعاقل واحلكيم على
ا�ستفزازات العائلة احلاكمة يف البحرين،
والتي �سط���ت على اجلزي���رة يف العام
 1765مي�ل�ادي ،بعد هجرته���م من قطر،
وبالتحالف مع الإنكليز ،حلماية حكمهم
الذي ماي���زال م�ستمراً بالتبعية للمملكة
العربي���ة ال�سعودية بامل���ال وال�سيا�سة
واجلذور ،حيث �إن �أ�صولهم من جند.
البحري���ن لي�ست مملكة �أو �إمارة ،بل
حوّلها �آل خليفة �إىل ملك خا�ص حتكمه
العائل���ة املغت�صب���ة لل�سلط���ة ،بدعم
�إنكليزي ،بعد �أن �سيطروا على كل �شيء؛
من الأر�ض وال�سلطة واجلي�ش واالقت�صاد،
وه���م �أقلية عائلي���ة تربّعت على احلكم
دون م�سوّغ �رشعي.
�آل خليف���ة يعتم���دون م���ع الثورة
البحريني���ة منهج اخل���داع واملماطلة
واال�ستن���زاف واحل�ص���ار ،والرهان على
الوق���ت ،والتجني����س لط���رد ال�شع���ب
البحريني املعار�ض ،خ�صو�ص ًا ال�شيعة
الذي���ن ي�شكّل���ون الأغلبي���ة ال�سكانية،
م�ستفيدي���ن من الأو�ض���اع امللتهبة يف
الع���امل العرب���ي ،وال�سع���ار املذهبي
التكفريي الذي تقوده الوهابية ال�سعودية
وترعاه �أمريكا وبريطانيا ب�شكل خبيث
ومنافق ،وتعم���ل العائلة املالكة على
ا�ستن�س���اخ التجرب���ة ال�صهيوني���ة يف
فل�سطني ،ع�ب�ر اال�ستيط���ان با�ستقدام
اليهود من �أ�صقاع العامل وتوطينهم يف
فل�سط�ي�ن ،فيقلّدهم �آل خليفة با�ستقدام
املجنَّ�سني املرتزقة م���ن «ال�سلفيني»
و«الإخوان» املت�شددين ،لتغيري الواقع
الدميغرايف يف البحرين ،ووفق املنهج
ال�صهيوين �أي�ض��� ًا يقوم �آل خليفة بطرد
كل الك���وادر والقي���ادات املعار�ضة� ،أو
اعتقاله���ا يف ال�سج���ون� ،أو الإبعاد �إىل
املنف���ى بعد �سحب اجلن�سية منهم ،كما

مواطنون بحرينيون يلهجون بالدعاء �أمام منزل ال�شيخ عي�سى قا�سم يف البحرين

فعل���ت «�إ�رسائيل» م���ع املبعدين من
فل�سط�ي�ن يف خميم م���رج الزهور يف
لبنان.
حت���اول العائل���ة املالك���ة حرق
املراح���ل وتنفيذ خمططه���ا املتوح�ش
�ضد املعار�ض���ة ،عرب دفعها �إىل ال�صدام
امل�سلَّ���ح ،والذي تعت�ب�ره ال�سلطة احلل
الأخري لإع���دام املعار�ض���ة وتهجريها
�إىل اخل���ارج ،لأن موازي���ن القوى ،وفق
تقدي���رات ال�سلط���ة ،متي���ل ل�صاحلها،
فه���ي مدعوم���ة م���ن «درع اجلزيرة»
ومن الأ�سط���ول اخلام�س الأمريكي ،ومن
القاعدة الربيطانية ،وم���ن «دواع�ش»
الوهابي���ة ،بينما تق���ف املعار�ضة يف
جزيرة حم�ص���ورة ومعزولة وم�ستفردة
دولياً ،حيث ال ي�ستطي���ع املت�ضامنون

ت�أم�ي�ن الدع���م �إال عرب ح���رب �إقليمية
�شامل���ة ودامية عل���ى م�ستوى اخلليج،
ت�شرتك فيها �إيران والعراق وال�سعودية،
مم���ا ي�شع���ل الفتن���ة املذهبي���ة على
امل�ست���وى الإ�سالمي ال�شام���ل ،وهذا ما
السعودية الغارقة
تخطط له �أمريكا و«�إ�رسائيل».
لكن ال�س�ؤال :هل احل�سابات امللكية
في اليمن والفاشلة
لآل خليف���ة �صحيح���ة وممكن���ة؟ وهل
في سورية والمتصدعة داخليًا املعار�ض���ة البحرينية م�ستفرَدة ويتيمة
غير قادرة على إنقاذ آل خليفة حقاً؟
اجل���واب باملعطى امل���ادي املجرد،
إذا قرر الشعب التحرر
ف����إن ح�ساباته���ا �صحيح���ة ،لك���ن هل
البحري���ن جزيرة معزول���ة عن حميطها
و�أحداث الإقليم� ،أم �أنها خا�ضعة لوحدة
اجلبهات؛ من اليمن �إىل العراق �إىل �سورية
�إىل اخلليج؟ وه���ل الأمريكيون والإنكليز

�سيحمون م�صاحله���م يف البحرين دون
ح�س���اب م�صاحله���م يف املنطقة؟ وهل
�سيقاتل الأمريكيون م���ن �أجل �آل خليفة
�أم لأجل م�صاحلهم؛ كما هو تاريخهم مع
�أدواتهم وعمالئهم؟
ثم هل ال�سعودية الغارقة يف اليمن،
والفا�شلة يف �سورية ،واملت�صدعة داخلي ًا
على م�ستوى الأ�رسة احلاكمة �أو الو�ضع
الداخلي االقت�صادي وخماطر التغيريات
ال�سلوكي���ة واالنفت���اح والتخل����ص من
الفكر الدين���ي املت�شدد ال���ذي بد�أ بقتل
الآباء والأ�شق���اء والزوجات ،وذلك لفتح
ال�سعودي���ة �أمام ال�سياحة واال�ستثمارات
كما يف الإمارات العربي���ة ،والتي بد�أت
مالحمه���ا مع العه���د ال�سلم���اين ..هذه
ال�سعودية املرتنحة هل هي قادرة على
دعم و�إنقاذ البحرين؟
ال�شع���ب البحرين���ي حكي���م وغري
�ضعي���ف ،و�صابر غري مه���زوم �أو يائ�س،
وي�ستطيع هزمية �آل خليف���ة بال�سلمية
القاتلة وال�صرب امل�ستفز واملحرج ،وكما
ا�ستط���اع غاندي هزمي���ة الإنكليز �أ�سياد
�آل خليف���ة يف الهن���د دون قتال� ،سيهزم
ال�شعب البحريني �آل خليفة ،مع التذكري
�أن البحرينيني لي�سوا �أيتام ًا م�ستفرَدين.
لقد نفى ال�ش���اه عمي ُل �أمريكا الإما َم
اخلميني ،فكانت النتيجة �أن عاد اخلميني
منت�رصاً وطُ رد ال�شاه ومل تعاجله �أمريكا
من مر�ض���ه ،وطردته خوف ًا على رهائنها
وم�صاحلها يف �إيران ..وكذلك يف البحرين
�سينت�رص ال�شيخ عي�سى قا�سم ويُطرد �آل
خليفة ،ولن ت�ستقبلهم �أمريكا؛ كما ال�شاه
ومبارك� ،أو �ستقتلهم كما القذايف.
�سُ نّة التاريخ تنبئ ب�أن الن�رص حليف
ال�شع���وب ،والقتل م�صري امللوك ،وال�سنن
الإلهي���ة ت�ؤك���د �أن املظل���وم �سينت�رص،
والظامل مهزوم عاج ًال �أم �آجالً ..ف�صرباً �آل
البحرين �إن ال�صبح قريب.

د .ن�سيب حطيط

جبهة العمل اإلسالمي تتضامن مع الشيخ قاسم
نظّمت جبه���ة العم���ل الإ�سالمي يف
لبنان لقا ًء ت�ضامني��� ًا رمزي ًا مع �سماحة
�آي���ة اهلل ال�شيخ عي�سى قا�سم ومع ال�شعب
البحريني املظلوم ،بح�ض���ور �شخ�صيات
وممثلي الأحزاب الوطنية اللبنانية ،ندّدت
فيه بالق���رار التع�سفي اجلائ���ر ب�إ�سقاط
اجلن�سي���ة عن ال�شي���خ قا�س���م ،وطالبت
ال�سلط���ات البحريني���ة بالرتاجع عن هذا
القرار اخلاطئ اخلطري ،منع ًا للفتنة.
ع�ضو قي���ادة «اجلبهة» ال�شيخ غازي
حنينة ق���ال �إن مملك���ة البحرين �سحبت
اجلن�سية من هذا العالمِ الكرمي اجلليل ظن ًا
منه���ا �أنها بذلك �ستوق���ف ن�شاطه وتعطّل
م�سريت���ه ،لكنها يف احلقيق���ة هذا الإجراء
التع�سفي القمع���ي الفا�شي �سي�ؤكد مكانة
ال�شي���خ قا�س���م يف م�س�ي�رة الإ�صالح يف
البحرين.
�أمني عام احتاد علماء املقاومة ال�شيخ
ماه���ر حمود عزّ عليه اللقاء يف منا�سبات

فيها التبا�س يف الهوية والواقع والأهداف،
«ه���ذا الأمر الذي ط���ال م�ؤخ���راً �سماحة
ال�شي���خ عي�س���ى قا�سم ب�سح���ب اجلن�سية
وتهديده بالطرد من �أرا�ضي البحرين ،ي�أخذ
طابع��� ًا �إ�سالمي��� ًا ال ميكن �أن ي���زول عنه،
وبالت���ايل ف�إنه من يفعل ذل���ك يعلم �أنه
ي�صب زيت ًا على النار يف املنطقة املحرتقة
يف عاملنا الإ�سالمي والعربي ،حيث ت�أخذ
الفنت املحبوك���ة �أمريكي ًا وغربي ًا واملنفذة
«�إ�رسائيلياً» ،وبيَ���د عربية عميلة تدَّعي
الإ�سالم ،ت�أخذ هذه الفنت الطابع املذهبي
ال�رصف مزورة الوقائع التاريخية والفقهية
للخ�ل�اف املذهبي ،عندم���ا ي�أتي مثل هذا
القرار املجحف ،الظامل ،الذي ال ي�ستند �إىل
�أي مفهومٍ �إن�ساين وال قانوين وال طبيعي».
وطالب �سماحته حكام البحرين بالرتاجع
ع���ن هذا القرار ال���ذي ال ميكن �أن ي�صب �إال
يف م�صلح���ة الفتنة الت���ي تديرها �أمريكا
و«�إ�رسائيل» يف بالدنا.

من جهته ،اعترب من�سق عام جبهة
العمل اال�سالمي يف لبنان؛ ال�شيخ زهري
اجلعيد� ،أن الإج���راءات التع�سفية التي
اتخذته���ا احلكوم���ة البحريني���ة بحق
جمعي���ات ثقافية وعلم���اء وقادة ر�أي

وح���ركات �سيا�سية متثّ���ل ق�سم ًا كبرياً
من ال�شع���ب البحريني ،ه���ي �إجراءات
�ست����ؤدي حتم��� ًا �إىل فتن���ة داخلية لن
ي�ستفيد منها �س���وى �أعداء الأمة ،داعي ًا
حكوم���ة البحرين للرتاجع عن قراراتها

الالقانونية والال�رشعية والالد�ستورية
بح���ق مك���وّن �أ�سا�س���ي م���ن ال�شعب
البحرين���ي ،وم�ؤك���داً �أن ذل���ك �سيكون
مقدمة لفتنة خطرية لي�ست من م�صلحة
�أمن وا�ستقرار البالد.
كلمة جتمّع العلماء امل�سلمني �ألقاها
ال�شيخ عبد اهلل جربي ،الذي اعترب �أن �إقدام
ال�سلطات البحريني���ة على نزع اجلن�سية
ع���ن ال�شيخ عي�س���ى قا�سم ميثّ���ل م�ؤ�رشاً
�إ�ضافي��� ًا على الت�صعيد ،ودفع ًا للأمور �إىل
�أعل���ى م�ستوياتها من التعقيد ،و�إقفال كل
الطرق على احللول التي من �ش�أنها �إخراج
البحري���ن من �أزمته احلالي���ة ،وقال :هذه
اخلطوة غري حكيم���ة ،وال تخدم م�صلحة
البالد وال ال�شعب ،وهي �إنذار بدفع الأمور
�إىل ال�صدام ،الذي نخ�شى �أن يجرّ البالد �إىل
العنف ..داعي ًا �إىل �إحياء طاولة حوار بني
ال�سلطة واملعار�ضة ،وو�ضع خريطة طريق
حلل �سيا�سي يُخرج البلد من م�أزقه.
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«حماس» ..واالتفاق
التركي « -اإلسرائيلي»
التوقي���ع ب�ي�ن اجلانب�ي�ن
الرتك���ي و«الإ�رسائيلي» على
عودة العالق���ات بينهما �إىل ما
كانت عليه قبل حادثة االعتداء
على �سفينة مرم���رة يف العام
 ،2010لي����س بالأمر الهام على
الإط�ل�اق ،لأن العالق���ات التي
توقف ب�ي�ن الطرفني توقفت يف
الواقع عند حدود قطع العالقات
الدبلوما�سي���ة فقط ،فيما بقيت
العالق���ات الع�سكرية والتعاون
اال�ستخباري والتبادل التجاري
على حال���ه ،ومل يت�أثروا بقطع
العالقات الدبلوما�سية.
لك���ن امله���م من ذل���ك هو
الكيفي���ة الت���ي تدحرجت فيها
املطال���ب الرتكية ن���زو ًال نحو
االنخفا�ض الواح���د تلو الآخر،
حيث مثّل فك احل�صار عن قطاع
غ���زة �أعلى ال�شجرة التي وقفت
عليها القي���ادة الرتكية ،لتجد
نف�سها مع الوقت ،و�أمام التعنت
«الإ�رسائيل���ي» �أوالً ،ووط�أة ما
راكمته وتعانيه من م�شاكل على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي
ثانياً ،وب�سبب تبنيها �سيا�سات
عدائية ،وحتدي���داً �ضد �سورية،
من خالل رعايتها للمجموعات
الإرهابية ثالثاً ،وجدت نف�سها
مرغمة على الن���زول من �أعلى
�شجرة تلك املطالب ،فمن الرفع
الكلي للح�ص���ار� ،إىل التخفيف
منه ،لت�ص���ل يف نهاية املطاف
�إىل تق���دمي الت�سهي�ل�ات لأهل
قطاع غزة ،الأم���ر الذي وجدت
في���ه «�إ�رسائي���ل» �إمكاني���ة
للموافق���ة علي���ه ،خ�صو�ص ًا �أن
كل �ش���يء يتم بعلمها وميرّ من
خاللها ح�رصاً.
الأه���م م���ن ذلك م���ا يت�صل
بحركة «حما�س» ،التي اطلعت
على تفا�صيل االتفاق الرتكي -
«الإ�رسائيلي» ،وه���ذا ما �أكده
القيادي يف «حما�س» د� .أحمد
يو�س���ف؛ �أن القي���ادة الرتكي���ة
�أطلعت قي���ادة «احلركة» على
تفا�صيل االتفاق� ،أو ًال يف طريقة
الت�أقلم مع االتفاق ،وثاني ًا يف
كيفية ت�سويق اخلطوة الرتكية
�أم���ام جمهوره���ا ،خ�صو�ص ًا �أن
فك احل�ص���ار بات م���ن خارج
ال��ش�رط الرتكي لالتف���اق مع
عب
«الإ�رسائيلي�ي�ن» ،وهذا ما رّ
عنه بو�ضوح وزي���ر اخلارجية
الرتكي مول���ود جاوي�ش �أوغلو،
يف معر����ض �س�ؤال���ه عن عقبة
«حما����س» وف���ك احل�صار عن
غ���زة �أم���ام ع���ودة العالقات
م���ع «�إ�رسائيل» ،جميب��� ًا ب�أن
«حما�س يج���ب �أالّ تكون عقبة
�أم���ام التوقيع على االتفاق مع
�إ�رسائيل»!

رامز م�صطفى
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األمم المتحدة تمدد أمد حرب اليمن..
والخالفات تعصف بحلف العدوان

حديث مون عن متديد املفاو�ضات �شهرين �إ�ضافيني ..متديد للحرب اليمنية

تخ ّي����م ال�سوداوية على امل�شهد
اليمني م����ع ا�صط����دام املباحثات
ال�سيا�سي����ة يف الكوي����ت بعوائ����ق
عدة يت����درج الوفد ال����ذي يدار من
ال�سعودي����ة يف و�ضعها كلما الحت
يف الأفق بارقة �أمل يف املفاو�ضات،
�إذ �رسعان ما يع����ود الوفد املذكور
بعد مماطل����ة �إىل املرب����ع ما قبل
املفاو�ض����ات ،ج����راء ���ش�روط غري
منطقي����ة يف �أ�س�����س التفاو�����ض
ال�سيا�سي.
الرهان عل����ى الوقت من جانب
ال�سعودي����ة ،مع حم����اوالت حتقيق
�إجناز ميداين ،يبدو �أنه لي�س يف غري
حمله فقط ،بل يو�سّ ع دائرة ال�رشوخ
يف التحالف العدواين على ال�شعب
اليمن����ي وب��ل�اده ،بحي����ث حتوّلت
ال�سعودية �إىل مركز ابتزاز علني من
�رشكائها يف الع����دوان؛ فقد �أعلنت
الإم����ارات العربي����ة املتحدة نيتها
االن�سحاب م����ن احلرب التي ي�شنها
التحالف بغطاء وم�شاركة �أمريكية،
عل����ى قاع����دة �أن احل����رب انتهت
بالن�سبة �إليها ،ث����م عادت و�أعلنت
انها مل توقف م�شاركتها بعد �ضغط
�سعودي كب��ي�ر ،وهذا الأمر ين�سحب
�أي�ضا ويف �إط����ار االن�سحابات على
كل املغرب وال�سودان اللذين �أعلنا
نوايا مماثلة.
�إعالنات االن�سح����اب هذه هي
�أق����رب ما تكون لي�����س فقط ر�سائل
ابت����زاز لل�سعودي����ة الت����ي ورّطت
اجلميع يف احلرب العدوانية ،وغري

العادل����ة� ،إمن����ا ليقني تل����ك الدول
ب�أن احلرب الت����ي توهّموا ح�سمها
بب�ضع����ة �أ�سابي����ع ب�����أكالف ميكن
حتمّله����ا ،باتت عبثية الأهداف بعد
ف�ش����ل العدوان يف حتقي����ق �أي من

الشروط السعودية
في مفاوضات الكويت غير
قابلة للتحقق ..ألنها أشبه
بفرض استسالم

م�آربها� ،سوى تلك الهادفة �إىل القتل
ملج����رد القتل ،وتدم��ي�ر املنجزات
التاريخي����ة لل�شع����ب اليمني على
خمتل����ف ال�صعد ،حتقيق���� ًا لغرائز
بع�ض احلكام الهاربني من �أزماتهم
الداخلي����ة ،وم����ع �أكالف مل يع����د
امل�شارك����ون قادرين عل����ى االلتزام
مبوجباتها.
ال �ش����ك يف �أن اخلالف����ات بني
مكوّن����ات حتال����ف الع����دوان مل
يع����د بالإم����كان �إخفا�ؤه����ا ،ولعل

الغ����ارات اجلوية الت����ي ا�ستهدفت
رت ًال مل�سلحي «ح����زب الإ�صالح»
الإخواين ،وكان يف طريقه �إىل جبهة
القتال ،بات م�ؤ�رشاً قوي ًا على مدى
التناف�����س ال�سعودي  -الإماراتي ،ال
بل التناق�ض على ال�ساحة اليمنية،
فالغ����ارة اجلوية نفّذته����ا طائرات
تابعة للإمارات يف منطقة ال تعترب
منطقة متا�س ،كي يقال �إن خط أ� يف
التقدير قد ح�صل ،وقد اتهم «حزب
الإ�صالح»  -املموَّل من ال�سعودية
 دولة الإمارات علن ًا بامل�س�ؤوليةعرب و�سائل �إعالم مقرَّبة منه ،دون
�أي مباالة من جانب التحالف.
و�سط ه����ذه اخلالفات املقرونة
بت�صفيات وا�سعة يف املناطق التي
ي�سيطر عليه����ا التحالف العدواين،
ال�سيما لقيادات «حزب الإ�صالح»،
�إ�ضافة �إىل ال�ضائق����ة املالية التي
يعي�شها �أتب����اع ال�سعودية ،واتّهام
قيادات منه باالختال�س ،والتناحر
على النف����وذ بني ف�صائ����ل �أخرى،
ق����ام الأمري ال�سعودي فهد بن تركي
بزيارة عاجلة لليمن ،لعله ي�صلح
ما �أف�سده الدهر ،لكنه عاد مع الوفد
الكبري الذي رافقه بـ«خُ في حنني»،
�شامت ًا ومتوعداً ،وفق ما نقلت عنه
جماعة من�صور هادي.
تل����ك اخلالف����ات ال�ضاربة يف
مع�سكر العدوان ،يقابلها ت�شدّد يف
املفاو�ض����ات اجلاري����ة يف الكويت
بني القوى امللتحق����ة بال�سعودية،
وبني الوفد الوطني املمثل باجلي�ش

و«�أن�صار اهلل» و«حزب امل�ؤمتر»،
خ�صو�ص���� ًا يف �ض����وء ال���ش�روط
التي حت����اول ال�سعودي����ة فر�ضها،
واالنقالب على �أي �إيجابية تتحقق،
وهذا ما دفع ب����ان كي مون لزيارة
عاجل����ة للكوي����ت ،بع����د تراجعه
املهني عن و�ض����ع ال�سعودية على
القائمة ال�س����وداء يف قتل الأطفال
اليمنيني ،وتخريب البنى التحتية
يف الغ����ارات� ،إال �أن الزيارة مل تكن
منتجة ،ومل تفر�ض على ال�سعودية
حتى وق����ف النار ،والت����ي ت�ستغل
ال�صمت والتواط���� ؤ� الدوليني� ،إال �أن
كل م����ا حققه الأم��ي�ن العام للأمم
املتحدة ال يع����دو عن كونه متديداً
للحرب من خالل احلديث عن متديد
املفاو�ض����ات ل�شهري����ن �إ�ضافيني،
على �أم����ل ردم هوة اخلالفات ،على
قاعدة �إقرار خريطة طريق للمبادئ،
وااللتزام بوقف الأعمال القتالية.
يف املقاب����ل ،جت����زم م�ص����ادر
مينية ب�����أن ال���ش�روط املمالة من
ال�سعودي����ة غ��ي�ر قابل����ة للتحقق،
لأنه����ا تُعت��ب�ر فر�����ض ا�ست�س��ل�ام،
ال�سيما ا�ستبع����اد ال�سيد عبد امللك
احلوثي وعلي عب����داهلل �صالح من
احلي����اة ال�سيا�سية ،وح���� ّل اللجان
الثورية العليا واللجان التابعة لها
و«�أن�صار اهلل» ،بالتوازي مع عملية
االن�سحاب وت�سليم ال�سالح و�إلغاء
الإعالن الد�ستوري.

يون�س عودة

www.athabat.net
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ماذا بعد التصويت البريطاني؟
انعقدت قمة الزعم����اء الأوروبيني
يف بروك�س����ل على وق����ع الت�شنج الذي
فر�ض����ه ت�صويت الربيطانيني الإيجابي
للرحي����ل م����ن االحت����اد ،وكان رئي�س
ال����وزراء الربيط����اين امل�ستقي����ل دافيد
كام��ي�رون مع نظرائ����ه الأوروبيني يف
اجتماعهم يف بروك�سل ،قد طلب ت�أجيل
التفاو�����ض والرحيل �إىل ما بعد انعقاد
م�ؤمت����ر ح����زب املحافظ��ي�ن ،واختيار
رئي�س حكوم����ة جدي����د� ،أي يف نهاية
العام احلايل ،علم���� ًا �أن البع�ض ي�شري
�إىل أ� ّن رئي�س الوزراء اجلديد قد مياطل،
و�أ ّن طلب الرحيل مبوجب املادة  50قد
ال ي�أتي.
ومتام���� ًا كما ح�صل م����ع اليونان
يف ال�ساب����ق ،يح����اول الأوروبي����ون
تدفي����ع بريطاني����ا ثم����ن ا�ستفت����اء
ذهبت �إليه لتحق����ق مكا�سب �سيا�سية
وجتعل منه ق����وة �ضغط على االحتاد
االوروبي ،وبالرغ����م من عدم �إمكانية
املقارنة ب��ي�ن البلدين� ،إال �أن التهاون
م����ع بريطاني����ا �سيغ����ري العديد من
ال�شع����وب الأوروبية لتك����رار التجربة
الربيطانية ،و�سيدفع «اليمني» يف كل
�أنحاء �أوروب����ا �إىل املطالبة با�ستفتاء
ح����ول البقاء �أو الرحي����ل منه ،وقد ال
يكون البقاء ه����و اخليار املف�ضّ ل لدى
ال�شع����وب الأوروبية الت����ي ت�أنُّ حتت
وط�����أة الإرهاب والالجئ��ي�ن والأزمات
االقت�صادية.
واقعي����اً ،مل يه�ض����م الربيطانيون
من البداي����ة فكرة االحت����اد ال�سيا�سي
الأوروبي ،بل �شكّل له����م منذ الأ�سا�س
جمرد فكرة اقت�صادية ،ت�سمح بتجارة
حرّة ،و�سهولة تنقّل الب�ضائع ،ومنافع
اقت�صادية ..وخارج االقت�صاد مل يقب�ض
الربيطانيون كثرياً الإعالنات العاطفية
الت����ي روّج����ت له����ا كل م����ن فرن�سا

و�أملاني����ا ،كفكرة «كلن����ا �أوروبيون»،
ل����ذا مل ي�ستطيع مع�سك����ر «البقاء» -
بالرغم من كل الظ����روف التي �أحاطت
بالعملية ،والتي خدمت ق�ضيته ،ومنها
اغتيال النائبة امل�ؤيدة للبقاءمقتل جو
كوك�س  -احل�صول على �أ�صوات كافية
لك�سب املعرك����ة ،بينما خدمت ظروف
متعددة م�ؤيدي «الرحيل» عن االحتاد
الأوروبي.
مل يك����ن مع�سكر الرحي����ل الفائز
بالت�صويت� ،أ�ص��ل� ًا موحَّ داً حول ر�ؤيته
مل����ا بعد الرحي����ل� ،أو حتى يف �أ�سباب
املطالب����ة بالرحيل ،فكل ل����ه �أهدافه،
وكل ل����ه �أ�سباب����ه للرحي����ل؛ منهم مَ ن
كان يعلّق �شمّاع����ة الأزمة االقت�صادية
والبطالة على االحتاد الأوروبي ،ومنهم
م����ن انطلق م����ن �شعور قوم����ي يرتكز
عل����ى �أولوية الدول����ة الوطنية ،ومنهم
من �ص����وّت بدافع اخلوف من الالجئني
والهج����رة غ��ي�ر ال�رشعي����ة والإرهاب،
خ�صو�ص ًا يف ظل �إح�ص����اءات وتقارير
ت�ش��ي�ر �إىل �أن بريطانيا ه����ي الوجهة
املف�ضلة لالجئ��ي�ن ،و�أن العديد منهم
َّ

أوروبا تحتاج لحلول جذرية
وسريعة لمشاكل الهجرة
واللجوء واإلرهاب..
وال يتم ذلك إال بتأمين حل
سياسي في سورية

املجتمع الربيطاين يعاين من انعدام الثقة بني املواطنني وامل�س�ؤولني (�أ.ف.ب).

�أعلن عن رغبتهم بالهجرة �إىل بريطانيا
والعي�����ش فيه����ا حتى بع����د ح�صوله
على اجلن�سي����ة الأملانية �أو �سواها من
اجلن�سيات الأوروبية.
وي�شري بع�����ض املراقب��ي�ن �إىل �أن
املجتمع الربيطاين ،كباقي املجتمعات

ّ
تجمع العلماء المسلمين نظم حفل إفطاره السنوي

�أق���ام جتم���ع العلم���اء امل�سلم�ي�ن،
بالتع���اون م���ع امل�ست�شاري���ة الثقافية
الإيرانية ،حفل �إفطاره ال�سنوي للمجل�س
املرك���زي ،بح�ضور �شخ�صي���ات �سيا�سية
ودينية وعدد كبري من العلماء.
امل�ست�ش���ار الإيراين يف لبنان؛ ال�سيد
�رشيعتم���دار� ،أ�ش���ار �إىل �أن القد�س كانت
هاج�س الإم���ام اخلميني ،وديدنه الدعوة
للدف���اع عنه���ا وعن كل فل�سط�ي�ن �أر�ض ًا
و�شعب ًا وق�ضية ،ود�أب���ه اعتبارها ق�ضية
مركزية للأمة الإ�سالمي���ة ،بل و�إن�سانية
وعاملية ،وواحدة من ق�ضايا امل�ست�ضعفني
يعب
يف مواجهة امل�ستكربي���ن كما كان رّ
دائم���اً ،ومل يك���ن دعم���ه للق�ضية جمرد
موق���ف �سيا�سي �أو تاريخ���ي �أو ح�ضاري
ناجت عن ت�أيي���د اخلري واحلق والعدل يف
مواجهته لقوى الظلم والظالم وال�رش� ،إمنا
�إىل جانب كل ذلك ،مبد�أ عقائدي و�رشعي
تق���رّه �أح���كام الفقه الإ�سالم���ي بوجوب
حترير الأر����ض املغت�صبة من دار الإ�سالم
و��ص�رف الأم���وال ال�رشعي���ة يف �سبيل

ذلك ،ناهيك ع���ن ن�رصته الدائمة لق�ضايا
امل�ست�ضعف�ي�ن وت�أ�سي�س���ه �أو �إحيائ���ه
ملدر�سة فق���ه اجلهاد �ض���د امل�ستكربين،
حتى جاء انت�ص���ار الثورة الإ�سالمية يف
�إي���ران ليعيد الهوية والثق���ة بالذات �إىل
ال�شعب امل�سلم و�إىل �أبناء الأمة ،وليحقق
�أمنيتني للإمام :ت�أ�سي�س احلكم الإ�سالمي،
و�إطالق حملة دعم لق�ضية فل�سطني.
ث���م �ألق���ى نائ���ب رئي����س املكتب
ال�سيا�س���ي لـ«حركة �أمل»؛ ال�شيخ ح�سن
امل�رصي ،ق�صيدة من وحي املنا�سبة.
وختام ًا �ألق���ى رئي�س جمل�س الأمناء
يف «التجمّ���ع»؛ القا�ض���ي ال�شيخ �أحمد
الزين ،كلم���ة جتمع العلم���اء امل�سلمني
قائ�ل�اً « :نح���ن معكم ب�سالحن���ا ولي�س
بقلوبن���ا و�أ�صواتن���ا فقط ،نح���ن معكم
باملقاوم���ة الإ�سالمي���ة بقي���ادة ال�سيد
ح�سن ن�رص اهلل ..نع���م� ،سريوا على بركة
اهلل حلماي���ة امل�سجد الأق�ص���ى ،حلماية
�رشف الأمة وكرامتها ،لرفع راية عقيدتها
واحلكم ال�رشعي للجهاد يف �سبيل �إعالء

الأوروبي����ة وحت����ى الأمريكي����ة ،بات
يعاين من انعدام الثقة بني املواطنني
وامل�س�ؤولني ،وهو ما جتلّى يف اعتكاف
ال�شباب ع����ن الت�صوي����ت بكثافة؛ فقد
�أ�شارت الإح�صاءات �إىل �أن فئات ال�شباب
ب�شكل ع����ام كانت �أكرث مي ًال للبقاء من

ال�شيخ ح�سن امل�صري يلقي ق�صيدة �شعرية من وحي �شهر رم�ضان ومعركة بدر

كلمة اهلل ،ال�شع���ب الفل�سطيني �رس على
برك���ة اهلل ونحن معكم ب����إذن اهلل ،نعلن
هذا يف ذكرى غزوة بدر كما �أعلن الأن�صار
عل���ى ل�سان �سيدنا �سعد ب���ن معاذ �أمام
ر�س���ول اهلل :ي���ا ر�سول اهلل لق���د �آمنا بك
و�صدقناك و�أعطين���اك وعودنا ومواثيقنا

فام�ض ملا �أراك
على ال�سمع والطاعة لكِ ،
اهلل و��س�ر على بركة اهلل ،فواهلل لو خ�ضت
بنا البحر خل�ضن���اه معك ،ما تخلف منا
رجل واح���د ،ف�رس على بركة اهلل» .ونحن
ن���ردد مع �سعد بن مع���اذ (ر�ض) ل�سيدنا
ر�سول اهلل (�ص) نردد هذا مذكرين ال�شعب

الكبار ،لكن ن�سبة الت�صويت ملن يح ّق
لهم االقرتاع من ال�شباب كانت متدنية
جداً وقاربت الثلث ،بينما و�صلت ن�سبة
الت�صويت بني الكبار �إىل  ،٪75وهو ما
�صنع الفارق ل�صالح الرحيل.
قد يك���ون الربيطانيون والأوروبيون
اليوم �أمام مع�ضلة كبرية عنوانها «ماذا
بعد»؟ �إذ �إن الغمو�ض وعدم اليقني باتا
يلفّا امل�شه���د ال�سيا�سي واالقت�صادي يف
�أوروبا برمّتها ،ويف الداخل الربيطاين يف
مع�سكرَي «البقاء» و«الرحيل» �سوياً.
ينظ���ر الربيطانيون اليوم ،خ�صو�ص ًا
م�ؤيدي الرحي���ل� ،إىل ا�سرتالي���ا كمثال،
ويعت�ب�رون �أن ا�سرتالي���ا دول���ة قوي���ة
تُعترب جزءاً من الغ���رب ،وعقدت العديد
م���ن االتفاقي���ات االقت�صادي���ة الثنائية
مع ال���دول الغربي���ة ،ولديه���ا اقت�صاد
ق���وي ،وتربطها عالقات قوي���ة مع دول
الكمنول���ث ،وهي يف نف����س الوقت لي�س
جزءاً من �إطار �أو�سع من الدولة الوطنية،
يحرمها جزءاً من �سيادتها القومية.
بكل الأح���وال ،وبغ����ض النظر عما
�ستكون علي���ه عملي���ة «الطالق» بني
االحتاد الأوروبي وبريطانيا ،ميكن القول
�إن �أوروبا برمتها باتت يعاين من �أزمات
كب�ي�رة ته���دد ا�ستقراره���ا وا�ستمرارها
ككي���ان موحَّ ���د ،وبات���ت حتت���اج �إىل
حلول جذرية �رسيع���ة مل�شاكل الهجرة
واللجوء والإره���اب ،وفعلياً ،يكمن احلل
يف ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة الأوروبي���ة،
خ�صو�ص ًا يف ال�رشق الأو�سط� ،أي �أن على
الأوروبيني الدف���ع نحو حل �سيا�سي يف
�سورية ،يجعل م���ن االبتزاز الرتكي غري
ذي جدوى ،وي�سمح لهم ب�إعادة الالجئني
الذين رف�ضت طلباتهم ،ويخفف من قدرة
الإرهابيني على احلركة.

د .ليلى نقوال

الفل�سطين���ي ،املقاوم���ة الفل�سطيني���ة،
م�ساندي���ن للمقاومة الإ�سالمية يف لبنان
ولقائدها �أننا مع���ك ،خ�صو�ص ًا يف ذكرى
غزوة بدر الكربى ،مذكرين �أمة حممد ابن
عب���د اهلل �أن علينا جميع���اً �أن نكون مع
ال�شعب الفل�سطيني يف رفع راية التوحيد
وراية التحري���ر وراية اجله���اد وحماية
امل�سجد الأق�صى و�سائر امل�ساجد من �أجل
الدفاع عن �رشفنا و�رشف الأمة وكرامتها
وعزته���ا ،راف�ض�ي�ن ال�س�ي�ر كالأغن���ام
خلف الق���رارات الأمريكي���ة وال�سيا�سات
ال�صهيوني���ة ،منا�شدين العرب بالذات �أن
يتحرروا م���ن التابعية للواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،و�أن ين�سوا م���ا كان للتبعية
لربيطانيا العظمى ،خ�صو�ص ًا يف اخلليج
وال�سعودي���ة والبحري���ن ..فلت�سقط هذه
التبعي���ة العمياء ولرتتف���ع راية بدر يف
�شه���ر رم�ضان ،راية اجلهاد يف �سبيل اهلل،
راية املقاومة يف لبن���ان ويف فل�سطني،
وعل���ى كل �ش�ب�ر م���ن الأر����ض العربية
والإ�سالمية.
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عباس حبيش عن سياسة موسكو:

روسيا باتجاه الحسم في سورية قبل االنتخابات الرئاسية األميركية
قراءة الواقع ال�سيا�سي كما
هو ،ال كما نتمناه ،من �ش�أنه
تذليل العقبات والتقليل من
الأزمات ال�سيا�سية والأمنية
غري املح�سوبة ..رو�سيا يف
املنطقة تدافع عن م�صاحلها
القومية ،رغم تقاطع ذلك مع
م�صالح بلداننا امل�رشقية.
عن املقاربة الرو�سية
للمنطقة ،وو�ضعها الداخلي،
وعالقاتها الإقليمية ،وتطوّر
نهج �سيا�ساتها الدولية،
حاورت جريدة «الثبات»
الدكتور عبا�س حبي�ش ،و�إليكم
احلوار:
بر�أي املواط���ن الرو�سي الدكتور
عبا����س حبي����ش ،الواق���ع الرو�سي
امل�ستج���د من���ذ ت�سعين���ات القرن
املا�ضي وحتى اليوم ،مل يُقر أ� ب�شكل
مت����أ ٍّن و�سليم يف امل�رشق ،يقول عن
ال�ص���ورة التي طُ بعت عن رو�سيا يف
�أوائل الت�سعين���ات وانت�شار الف�ساد
و��ش�راء ال�سيا�سي�ي�ن �أنه���ا كان���ت
مرحلة بالغة اخلطورة ،لكن الرو�س
جتاوزوه���ا م���ع و�ص���ول الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �إىل احلكم.
يعود حبي�ش �إىل املرحلة لي�شري
�إىل �أن اخلطر املحدق يف ذلك الوقت
كان يتعلق يف بق���اء رو�سيا كدولة
موحَّ دة بعيدة ع���ن التق�سيم ،يعطي
حبي�ش �أهمية للثقافة الرو�سية لفهم
منه���اج قادتها يف احلك���م ،وي�شري
�إىل امليل الطبيعي لل�شعب الرو�سي
جتاه ال�سالم ،فيعطي مثا ًال «فاقعاً»
من داخل كل بي���ت رو�سي يف دولة
م�ساحته���ا ت�ش���كل ن�سبتها  8/1من
م�ساح���ة الأر����ض ،يق���ول حبي�ش:
ال�شع���ب الرو�س���ي لُ���وِّع باحل���رب
العاملية الثاني���ة ،ودفع ثمن ًا غالي ًا
بخ�س���ارة  20مليون �شهي���د ..ثقافة
رف����ض احلرب را�سخ���ة يف كل بيت
ومنزل رو�سي ،ورو�سيا رغم مراحلها
و�أوقاته���ا ال�صعبة ال يتمنى �شعبها
ال�ضغين���ة لأي دول���ة ،و�إن بادلت���ه
الكراهية واحلقد.

الثقافة الرو�سية
حبي����ش يع���ود �إىل عملية بناء
رو�سيا لفه���م �سيا�ساتها اخلارجية
ونظ���رة الرئي�س فالدمي�ي�ر بوتني،
يقول :جهدت رو�سيا لقول �إنها دولة
دميقراطي���ة ولي�ست �شمولية؛ مب ّد يد
التعاون الإيجاب���ي مع الغرب ،مبن
في���ه الوالي���ات املتح���دة ،لكن من
دون ج���دوى ،والرئي�س بوتني �سعى
� 7سنوات لفتح قن���وات �إيجابية مع

الغرب من دون فائدة ،حتى الدعاية
العدائي���ة ح���ول رو�سي���ا وحتكُّ���م
املافي���ات فيه���ا يف عه���د يلت�سني
تع���ود جذوره���ا �إىل الغ���رب ،و�آخر
رئي�س لالحتاد ال�سوفياتي ميخائيل
غوربات�ش���وف ،وخروج جماعات من
اليهود الرو�س باجتاه �أمريكا و�أوروبا،
لتكوين جماع���ة تقدَّر بحوايل 5000
�شخ�ص ناطقني باللغة الرو�سية يف
نيوي���ورك ،والحق ًا تب�ّي�نّ �أن ه�ؤالء
كانوا ميدّون اخليوط مع �أقاربهم من
خالل �أوكرانيا ،بذكاء ودهاء ،لتكوين
هرم مايل يق�ضي على مقدرات الدولة
الرو�سية ،ويف خ�ل�ال �سنوات قليلة
�أ�صب���ح ع�رشات اليه���ود الرو�س من
�أ�صحاب املليارات ،واملئات منهم من
ا�صحاب «املليونريية» ..هكذا متّت
�رسق���ة الدولة من خ�ل�ال ما ي�سمى
«خ�صخ�صة» ،وهي �أكرب عملية نهب
لل�شعب الرو�سي مع اتخاذ احلكومة
الرو�سية قراراً ب�إ�صدار ال�سندات عام
 ،1993وم���ع �رسق���ة رو�سي���ا ونهب
ثرواته���ا بح�سب حبي����ش ،ي�شري �إىل
الدور امل�شبوه للخرباء الإقت�صاديني
الغربيني ،يقول :م���ن وجّ ه الرئي�س
يلت�س�ي�ن يف �سيا�سات���ه هم اخلرباء
الغربيون� ،شخ�صي ًا اكت�شفتُ �ضلوع
حوايل  23خب�ي�راً عاملي ًا يف مواقع
ح�سا�سة �ضمن �إطار توجيه االقت�صاد
الرو�سي نح���و الهاوية ،بغية �إذالله
وال�شفقة عليه وتوزيع «الإعا�شات»
عليه ،لك���ن املواط���ن رو�سي رف�ض
امل�س بكرامت���ه مقابل كيلوغرام من
ّ
الطحني.

يعود الدكت���ور حبي�ش �إىل كتب
التاري���خ واجلغرافي���ا واحل�ض���ارة
والكيمي���اء و�صو ًال �إىل كتب الف�ضاء،
لي�ؤكد �أن دولة بحجم مقدرات رو�سيا
من الغ���از والنفط والذهب واملعادن
ال ميكنها �أن تكون تابعة ،فبلد ن�صف

حبيش :مرحلة ما بعد بوتين
ستكون وخيمة على الغرب
إن لم يستفد من سياسة
التعاون الروسي ..فهو أليَ ن
ممن َسيَ لوه

م�ساحت���ه غري مكت�شَ ف ال يفت�ش عن
أرا����ض تو�سعية مبعنى اال�ستعماري
� ٍ
كبقي���ة دول العامل ،فالرو�س جُ ّل ما
يهمّهم عدم التعر�ض لأمنهم القومي.

من وراء بوتني
ماذا عن القوة التي تدعم بوتني؟
ي�ش�ي�ر حبي�ش �إىل وج���ود نظريتني
يف هذا املجال ،يق���ول :بوتني وفق

البع����ض وراءه املخابرات الرو�سية،
وه���ذا الأم���ر �إن كان �صحيحاً ،فما
على ال�شع���ب الرو�سي �س���وى �شكر
جهاز خمابراته على ه���ذا الإجناز،
يعقّب حبي�ش :بعيداً عن التخمينات
والنظري���ات امللغوم���ة ،بوتني و�إن
حتلى بخلفية ع�سكرية ،تدرّج باحلكم
م���ن مدينة �سان بيرتبورغ ،ولعل ما
يزعج الغ���رب ت�رصيحه �أنه مل يكن
يتمنى �سقوط االحت���اد ال�سوفياتي
بالطريق���ة الت���ي ح�صل���ت ..ما هو
مع���روف دعمه من قبَ���ل جمموعة
�سيا�سيني رو�س جدد داخل الكرملن..
والي���وم بغ�ض النظر ع���ن ت�أويالت
الغ���رب ال�شعب الرو�سي بن�سبة $80
ت�ؤيد �سيا�س���ة الرئي�س بوتني ب�شكل
مطلق ،وما طال���ه يف وثائق باناما
فيه من ال�سخافة ما ي�ضحك ،فرو�سيا
كدولة عظمى رئي�سها لي�س بحاجة
�إىل دولة باناما لو�ضع �أمواله فيها.
يع����ود حبي�����ش �إىل حتلي��ل�ات
ا�سرتاتيجي��ي�ن غربيني ،وعزمهم على
تفتي����ت رو�سي����ا �إىل  6دول �أو 20
دولة �إن ا�ستطاع����وا ،يقول :بعد ف�شل
م���ش�روع تق�سيمه����ا ،ال�شعب الرو�سي
ي�ضحك عل����ى من يريد تطبيق ح�صار
اقت�ص����ادي على رو�سي����ا ..مع الأ�سف،
الغرب ال يفهم �سو�سيولوجية الرو�س
الذين يتكيف����ون مع احلياة الب�سيطة،
الأغنياء و�إن امتلكوا ماليني الدوالرات
م�ستع����دون للعي�ش يف بي����ت ريفي
ب�سيط ،كون ال�شعب الرو�سي وثقافته
مل يت ّم عوملتهما مع ثقافة اال�ستهالك.
هذا الإطار الثق���ايف عن رو�سيا
و�شعبها ��ض�روري لفه���م توجهات
ال�سيا�س���ة الرو�سية بح�سب حبي�ش،
يقول انطالق ًا مم���ا �سبق :احلرب يف
ال�شي�ش���ان والقوق���از علّمت الرو�س
والرئي����س بوت�ي�ن الكث�ي�ر� ،شعور
مو�سكو بع���دم �رضورة ال�سري بركاب
الغ���رب ،بدا يتزايد م���ع �رضب �أوالد
عمومته���م يف يوغو�سالفيا ال�سابقة
و�رصبي���ا ..اال�سرتاتيجي���ا الرو�سية
وجدت �أنه مع ن�ش���وب كل حرب �أو
ن���زاع دويل ،حرب ًا عل���ى اقت�صادها
للج���م �سيا�سة متاي���ز مقاربتها مع
�سيا�سة الوالي���ات املتحدة ،وبوتني
الي���وم رغم �إ�شارت���ه �إىل الغرب يف
خطبه وو�صفهم بال�رشكاء ،ال ميكنه
تقبل م�س�ألة التالعب بالأمن القومي،
والرو�س���ي يجيز لنف�س���ه ا�ستخدام
ال�سالح النووي للدفاع عن م�صاحله
العلي���ا ،ال�س�ؤال املط���روح من قبل
قادته الع�سكريني وال�سيا�سيني :ملاذا
حلف «النات���و» ي�ستمر مبحا�رصة
رو�سيا بعد انتفاء دوره وزوال حلف
وار�سو؟ وملاذا الإخالل باتفاق ال�رشف
بني الرئي�سني الرو�س���ي والأمريكي
غوربات�شوف وجورج بو�ش الأب عام
 ،1991بع���دم متدد حل���ف «الناتو»
�صوب �أوروبا ال�رشقية؟

بوتني معتدل ملن �سيليه
يعترب حبي�����ش �أن مرحلة ما بعد
بوت��ي�ن �ستكون وخيم����ة على الغرب
�إن مل ي�ستف����د من �سيا�س����ة التعاون
الرو�سي ،يقول :بوتني �سيكون �ألني من
غريه الر�ؤ�س����اء الذين �سيلوه ..رو�سيا
�أكرب بكثري م����ن �أمريكا ،ولن تقبل وال
ب�أي �شكل من الأ�شكال �أن تكون تابعة
له����ا ،ومهما طُ وِّقت بدول عدوة ،هناك
دول �صديقة لها ،رو�سيا لي�ست د ّب ًا كما
يتحدثون ،هي �أكرب من فيل .وبالتايل
ال ميكن جر فيل حجمه بحجم رو�سيا
من الأمريكيني مهم����ا عظمت قوتهم،
ومث����ال على ذلك :التخ����اذ العبرَ من
ا�ستعادة مو�سكو للقرم.
عن �سوري���ة والتمايز بخ�صو�ص
مدين���ة حل���ب م���ا ب�ي�ن القيادتني
ال�سوري���ة والرو�سي���ة ،يقول حبي�ش:
هذا التماي���ز �سي�سقط لو علمنا ماذا
تعن���ي دم�ش���ق وال�ساح���ل ال�سوري
لرو�سيا و�أمنها القومي ،نعم الرو�س
بحاج���ة �إىل املياه الدافئة ال�سورية،
وهذا الأمر ال يخفونه؛ متام ًا كامريكا
الت���ي تن�شئ قواعد لها يف البحرين،
وبريطاني���ا يف قطر .ي�س����أل حبي�ش
�ضاحكاً :هل عل���ى البوارج الرو�سية
التزوّد بالوقوع من القواعد الع�سكرية
الأمريكية لت�سري الأمور جيداً؟
بر�أي حبي�ش ،م����ع تدخُّ ل رو�سيا
احلا�س����م يف �سورية ،وقل����ب موازين
املعادل����ة الع�سكرية ،ح�ص����ل اتفاق
ا�سرتاتيج����ي ب��ي�ن �إي����ران ورو�سي����ا
و�سورية عل����ى م�س�ألة ع����دم القبول
ب�سقوط دم�شق وال حلب ..التمايز هنا
بر�أي حبي�ش �إح����راج للأمريكي ،الذي
ينك�شّ ف �أكرث ف�أك��ث�ر لدى الر�أي العام
العامل����ي ،وبر�أيي الرو�����س لن يقبلوا
بقيام م�شاريع «�إمارات �إ�سالمية» يف
�سورية ،لأن ذلك يعن����ي ت�شظي دول
املنطق����ة ب�أ�رسها و�صو ًال �إىل القوقاز،
يتابع حبي�ش حديثه :الرو�س يعتربون
�أن احلل الع�سكري مكلف جداً يف حلب،
له����ذا ال�سبب هم يتمنون����ه م�صحوب ًا
بتفاهمات �سيا�سي����ة مع الأمريكيني،
لأنه بغري ذلك حجم اخل�سائر �سيكون
باهظ ًا جداً ،لكن بوتني لن يرتك الأمور
مفتوحة زمني���� ًا �إىل �أجل غري م�سمى..
الرو�����س رغم ما يق����ال عنهم يعرون
املوقف الأمريكي لتربي����ر �سيا�ستهم،
وبر�أيي ،الرو�س متجهون �إىل مفاج�أة
اجلمي����ع ،وت�رصي����ح رئي�����س الأركان
الرو�س����ي �أنه �ضاق ذرع���� ًا من الغرب
يك�شف �صدور قرار يف كوالي�س دوائر
مو�سكو عن ح�سم مع��ّي،نّ  ،بالتن�سيق
طبع���� ًا مع طهران ودم�شق وحزب اهلل،
والرو�س هنا لن ينتظروا االنتخابات
الرئا�سية الأمريكي����ة لتغيري معادلة
�سورية ل�صاحلهم..

�أجرى احلوار :بول با�سيل

نشاطات

www.athabat.net
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ّ
«حركة األمة» تنظم إفطار يوم القدس العالمي
ملنا�سبة يوم القد����س العاملي ،نظّمت حركة
الأم���ة �إفطاره���ا الرم�ض���اين حتت �شع���ار« :يوم
القد����س العاملي ..جتديد العه���د لتحرير فل�سطني
واملقد�سات» ،بح�ضور �سفريي الهند وكازاك�ستان،
وممثل�ي�ن عن �سف���راء عدد م���ن ال���دول العربية
والإ�سالمية ،وعن الأح���زاب والقوى وال�شخ�صيات
الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية واللبنانية.
بداي���ة احلف���ل كانت م���ع �آي���ات بينات من
الق���ر�آن الكرمي� ،ألقى بعدها املتقدم يف الكهنة يف
كني�سة م���ار اليا�س  -بطين���ا؛ الأب جرا�سيمو�س
عطايا ،كلمة لفت فيها �إىل �أن ال�شعب الفل�سطيني
يقاوم االحتالل ويدافع ع���ن املقد�سات ،مب�سلميه
وم�سيحييه ،فقد رف�ض اال�ست�سالم ،وقاوم ،داعي ًا �إىل
العمل مع��� ًا ورف�ض الطائفية والتطرف والكراهية،
من �أجل حتقيق العدالة و�إزالة االحتالل.
رئي�س هيئ���ة العمل التوحيدي؛ ال�شيخ �سامي
�أبو ذي���اب اعت�ب�ر �أن ا�ستعادة القد����س ال�رشيف
وفل�سط�ي�ن دَين يف �أعناقنا ،وحتريرها يحتاج �إىل
حتال���ف ا�سرتاتيجي عرب���ي ودويل؛ من الهند �إىل
�إي���ران �إىل �سورية ،ومن ال�صني وكوريا �إىل رو�سيا،

و�سائ���ر البل���دان التي تقف �س���داً منيع ًا يف وجه
اال�ستكبار العاملي وال�صهيوين.
رئي�س الهيئ���ة الإدارية يف
من جهته� ،س����أل ُ
جتم���ع العلماء امل�سلمني ال�شي���خ د .ح�سان عبد
اهلل ،حكا َم الع���امل العربي :ه���ذه الطائرات التي
ت�ستعملونه���ا الي���وم لقت���ل الأبري���اء يف اليمن،
واجليو����ش التي تن�رشوها لقم���ع حركات التحرر
يف �أوطانك���م� ،أين هي من فل�سط�ي�ن؟ ومل�صلحة
من خ�ضتم احلرب على �سوري���ة؛ الدولة الوحيدة
املمانعة لال�ست�سالم للع���دو ال�صهوين ،والداعمة
للمقاومة؟ وم���ن امل�ستفيد من هذه احلروب �سوى
العدو ال�صهيوين؟
�أم���ا �أمني ع���ام حركة الأم���ة؛ ال�شيخ د .عبد
النا��ص�ر ج�ب�ري ،فق���ال� :إن لقاءن���ا الإ�سالمي -
امل�سيح���ي اليوم عل���ى مائدة الرحم���ن ،بعد �أن
طاولت يد الإجرام بلدة القاع الآمنة ،يف حماولة
للنيل من لبن���ان ،ر�سالة �إىل كل املرتب�صني ب�أمن
وطننا؛ ب����أن ت�ضامن اللبناني�ي�ن وتالحمهم مع
اجلي�ش واملقاومة �سري ّد كيدهم احلاقد ،و�سيحمي
الوطن من كل ال�رشور.
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته

«التوحيد اإلسالمي» تحيي الذكرى الـ 18لوفاة الشيخ سعيد شعبان
¡ جتمع العلماء امل�سلم�ي�ن دعا �إىل و�ضع حل �أمني
ملو�ضوع املخيمات التي حتت�ضن الالجئني ال�سوريني،
مقرتح ًا نقل تلك املخيمات م���ن مناطق االت�صال مع
تواج���د الإرهابي�ي�ن �إىل مناطق �أخ���رى بعيدة عنهم،
وح�رص الدخول �إىل هذه املخيمات من مداخل مرا َقبة
من ق َبل الأجهزة الأمني���ة اللبنانية ،مطالب ًا بالتمييز
بني ال�سوري الالجئ الذي يج���ب �أن ُتق َّدم له الرعاية
الالزمة ،م���ن ال�سوري الذي يخط���ط للقيام بعمليات
�إرهابي���ة ،من خالل قي���ام الأجهزة الأمني���ة ب�إجراء
�إح�صاء تام ل���كل املوجودين على الأرا�ضي اللبنانية،
والتن�سيق مع ال�سلطات ال�سورية يف هذا ال�ش�أن.

حت���ت عنوان «ب���در وحط�ي�ن درب الع���ودة �ص���وب القد�س
وفل�سطني» ،ويف الذكرى ال�سنوية الـ 18لوفاة ال�شيخ �سعيد �شعبان
(رحمه اهلل)� ،أقامت «حركة التوحيد الإ�سالمي» �إفطارها ال�سنوي.
بعد تالوة قر�آني���ة عطرة ،حتدث الأمني الع���ام لـ«احلركة»؛
ال�شيخ بالل �سعيد �شعبان ،فلفت �إىل عدة نقاط ،منها:
 -1ال�سمة الأوىل لـ«احلركة» �أنها ال تكفّر �أحداً من �أهل القبلة.
« -2التوحيد» حركة �شعبية ولي�ست حركة نخبوية؛ تتوا�صل مع
كل ال�رشائح.
 -3ال يوج���د عداء يف الداخ���ل ،واالختالف���ات واخل�صومات تحُ ّل
باحلوار.
 -4ال لل�رشذم���ة ،نع���م للوح���دة ،والقبلة فل�سط�ي�ن ،والعدو هم
ال�صهاينة.
� -5سنبقى عنوان ًا وج�رساً للتالقي والتوا�صل بني اجلميع.

كما لفت «التجمع» �إىل خطورة الو�ضع الأمني يف هذه
املرحلة ،خ�صو�ص ًا مع اخل�سائر الكبرية التي مُتنى بها
اجلماع��ات التكفريية ،التي �ستبحث ع��ن �أهداف �سهلة
للتعوي���ض املعن��وي ع��ن اخل�سائر التي مُتن��ى بها يف
قبل الدولة
العراق و�سورية ،ما يفر�ض فطنة عالية من َ
واملقاومة وال�شعب.

«المشاريع» تقيم إفطارًا لإلعالميين
�أق���ام املكت���ب الإعالم���ي يف «جمعي���ة
امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية» �إفطاراً خا�ص ًا
بالإعالميني ،ح��ض�ره عدد من ال�شخ�صيات
الإعالمية والدينية والعلمية وال�سيا�سية.
بع���د �آيات من القر�آن الك���رمي� ،ألقى ال�شيخ
عبد القادر الفاكهاين كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن
جمعية امل�شاري���ع تعمل يف خدمة الوطن،
وهي جزء م���ن هذا ال�شعب ال���ذي �أثخنته
احلروب ومل ي�شعر بعد بطم�أنينة اال�ستقرار
والأم���ان ،م�ؤكداً �أن «جمعي���ة امل�شاريع ال
تبيع مبادئه���ا باملواق���ع واملنا�صب ،وال
تغيرّ خطها الرا�سخ خوف ًا من عبد �أو طمع ًا
بدني���ا» .وختم بالق���ول :امل�شاريع حزينة
على وطن ما زال يبحث عن الأمان ،وحزينة
على �أمة تنه�شها النزاعات والتطرف والفنت.
ثم �ألقى ال�شي���خ عبد الرحمن عما�ش كلمة
لفت خاللها �إىل �أن اجلمعية رفعت وما زالت
ترفع �شعار االعت���دال ،لأنه اخليار ال�سليم،
و«من هنا ندع���و الإعالم �أن ي�سهم يف هذا
املجال ،وين�رش ثقاف���ة االعتدال والو�سطية

¡ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة
الن�ضال اللبناين العربي ،ا�ستنكر التفجريات التي قام
بها الإرهابيون �ضد املواطن�ي�ن املدنيني الأبرياء من
�أبناء بلدة القاع ال�رشفاء الوطنيني ،الذين كر�سوا طيلة
�سن���وات الفتنة يف لبنان� ،إميانه���م الوطني بوحدته،
وانتمائهم القومي �إىل العروبة ،والعالقة الأخوية مع
�سورية التي ه���ي عمقهم الطبيع���ي ،ودورة حياتهم
االقت�صادية واالجتماعية ،وهم خزان اجلي�ش اللبناين
الذي يحمي ال�سيادة الوطنية ،ويقف مع املقاومة التي
حم�ضها �أهل القاع ثقته���م يف مواجهة الإرهاب الذي
يرب�ض يف اجلرود عند ال�سل�سلة ال�رشقية ،والذي ح ّول
املنطقة �إىل ب�ؤرة متفجرة.

والتعاي����ش احل�سن ب�ي�ن الطوائف وامللل
واملذاهب» ،داعي��� ًا �إىل التمييز بني التديُّن
الذي هو االلتزام ب�أحكام الدين ،وما ن�شهده

م���ن مظاهر التط���رف والغل���و والبعد عن
الو�سطية واالعت���دال ،وعن معاين ال�رشيعة
ال�سمحة.

¡ حرك��ة الأم��ة ا�ستنك��رت التفج�يرات الإجرامي��ة
التي طالت منطقة الق��اع ،داعي ًة �إىل بذل املزيد من
اجلهود ملواجهة هذه املجموعات التكفريية البعيدة
كل البع��د ع��ن القي��م الديني��ة والإن�ساني��ة .و�أك��دت
«احلركة» على �رضورة التم�س��ك باملعادلة الذهبية
«اجلي���ش وال�شع��ب واملقاوم��ة» ،لأنه��ا الوحي��دة
الق��ادرة على حماي��ة لبنان من خط��ر املجموعات
التكفريية والعدو ال�صهيوين.
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كيف تحسب زكاة أموالك؟
فر����ض اهلل ال���زكاة ،وجعله���ا
ركن ًا م���ن �أركان الإ�سالم ،ويُ�شرتط
لوجوبها:
 - 1مل���ك امل�سل���م م���ا ًال يبلغ
ن�صاب ًا (وهو احلد الأدنى الذي جتب
فيه الزكاة) ،ويختلف بح�سب نوع
املال.
 - 2م�ضيّ ح���ول (�سنة قمرية)
عل���ى ملكه للمال ال���ذي جتب فيه
الزكاة.
وتختلف �أحكام الأموال الزكوية
بح�سب نوعها ،ومن �أحكامها:

واحل�صول عل���ى الأرباح والعوائد:
ف�إن كانت ال�رشك���ة تُخرج الزكاة،
فال زكاة على مالك ال�سهم ،و�إن �شك
يف �إخراج ال�رشكة لل���زكاة كاملة
ف�إن عليه �إخراج ما ترب�أ به ذمته.
و�إن كان���ت ال�رشك���ة ال تُخرج
ال���زكاة ،فيجب عل���ى مالك ال�سهم
تقدير ال���زكاة باحت�ساب ما جتب
فيه من قيمة املوجودات ،و�إن �ش ّق
عليه و�أراد االحتياط فيُخرج ٪2.5
من القيمة الدفرتي���ة للأ�سهم التي
ميلكها ،بعد خ�صم الأ�صول الثابتة،
القيم���ة الدفرتية لل�سهم عبارة عن
حقوق امل�ساهم�ي�ن مق�سومة على
عدد الأ�سهم امل�صدرة.
� - 2أن يق�ص���د بتملُّ���ك الأ�سهم
املتاج���رة �أو امل�ضارب���ة فيه���ا
لال�ستفادة من فروق �أ�سعار ال�رشاء
والبي���ع :فهذا يزكّي م���ا ميلك من
�أ�سه���م زكاة عرو�ض جت���ارة ،ف�إذا
حال عليه احلول ينظ���ر �إىل قيمة
الأ�سه���م ال�سوقي���ة ،ويزكّيها زكاة
عرو�ض التجارة (.)٪2.5

�أوالً :زكاة الزروع والثمار
الن�ص���اب :ه���و خم�س���ة �أو�سق،
ويع���ادل  610كلغ تقريب ًا مما يُكال
و ُيدَّخر ،كالتمور والقمح وغريها.
�أ� -إذا كان���ت تُ�سق���ى مب�ؤون���ة
(بتكلفة كنخيل املن���ازل واملزارع
الت���ي ت�سقى من الآب���ار ونحوها):
يج���ب فيها �إخراج ن�ص���ف الع�رش،
ويعادل  ٪5م���ن جمموع الثمار �أو
الزروع.
ب� -إذا كان���ت تُ�سقى بال م�ؤونة
(كالذي ي�رشب من مي���اه الأمطار):
يجب فيها �إخ���راج العُ �رش ،ويعادل
 ٪10من جمموع الثمار �أو الزروع.
وقت الوجوب :عن���د احل�صاد �أو
اجلذاذ.
ثانياً :زكاة الأوراق النقدية
الن�ص���اب ما ي�س���اوي الأقل من
قيم���ة ن�ص���اب الذه���ب �أو الف�ضة،
والأق���ل يف وقتنا ن�ص���اب الف�ضة،
فيكون ن�ص���اب الأوراق النقدية ما
يعادل قيمة  595غرام ًا من الف�ضة،
ف�إذا كان جرام الف�ضة ي�ساوي دوالراً
واحداً ،ف�إن ن�صاب الورق النقدي =
 595 = 1 × 595دوالراً.
الق���در الواج���ب �إخراج���ه :ربع
العُ �رش ،ويع���ادل  ٪2.5من جمموع
املبلغ.
وقت الوجوب :جتب زكاة الأوراق
النقدية عند م�ض ّي احلول ،وهو �سنة
كاملة من حني ملك���ه لها ،والأي�رس
ل�ضبط ذلك حتديد يوم يف ال�سنة ،ف�إذا
حل هذا اليوم ف�إن امل�سلم يح�سب ما
ميلكه من النقود ،وهذا ي�شمل كل ما
يف ملكه من الرواتب ال�شهرية و�أجرة
ال���دور وريع امل�ستغ�ل�ات التجارية
التي ال تُع ّد للبي���ع ،وجميع ما يف
احل�ساب اجل���اري من �سيولة نقدية،
ويخ�صم ما عليه من الديون احلالّة،
ث���م يُخرج مما تبقى ربع الع�رش (�أي
.)٪2.5
ثالثاً :زكاة عرو�ض التجارة
املق�صود بعرو����ض التجارة :ما
ملكه امل�سلم بنيّة بيعه واملتاجرة
فيه ،فال ت�شمل الزكاة الأعيان التي
ال تُع���د للبي���ع ،ون�صابه���ا معترب
بقيمته���ا ،ومقداره وكن�صاب الورق
النقدي ،ف����إذا كانت قيمة العرو�ض
م�ساوي��� ًة لقيم���ة  595غرام��� ًا من
الف�ضة ،وجبت فيها الزكاة.

الق���در الواج���ب �إخراج���ه :ربع
العُ �رش من قيمة العرو�ض التجارية
يف ال�س���وق عن���د م�ض���ي احلول،
واملعترب عن���د التقومي �سعر البيع،
ف����إذا كان البي���ع باجلملة املعترب

�سع���ر اجلمل���ة ،و�إن كان البي���ع
بالتجزئة ،فاملعترب �سعر التجزئة.
رابعاً :زكاة �أ�سهم ال�رشكات
� - 1أن يق�صد بتملّكها اال�ستثمار

مفتي الجمهورية اللبنانية
يحدد قيمة صدقة الفطر
�أ�صدر مفت���ي اجلمهورية اللبنانية؛ ال�شي���خ عبد اللطيف
دريان ،بيان ًا ح���دد فيه قيمة �صدقة الفط���ر ،ومما جاء فيه:
�صدق���ة الِفط ِر واجبة عل���ى كُ ِّل مُ �سلم ومُ �سلم���ة عنده ف�ض ٌل
وقوت مَ نْ تلزمه نفقتهم ليل َة العي ِد ويومَ هُ،
ِ
وزي���اد ٌة عن قوته
فيخرجُ ها عن نف�سه وعنه���م كزوجة و�أوالد وغريهم ممَّن هم
يف نفقت���ه ،يدفعها �إىل الفقراء وامل�ساكني ،لقول النبيّ حم َّم ٍد
ال�صالة وال�سالم�« :أغنُوهُ م عن امل� أَس�لَة يف هذا اليوم»
عليه َّ
�أي ي���وم العيد ،ملا يف ذلك م���ن الرفق بالفق���راء و�إغنائهم
عن ال�س�ؤال يوم العيد ،و�إدخ���ال ال�رسور عليهم يف يوم ُي�سرَ ُّ
امل�سلمونَ بقدومه عليهم ،وه���و ما ذهب �إليه الأئمة الأربعة
ال�شافعي و�أبو حنيفة و�أحمد ابن حنبل ومالك بن �أن�س ،ر�ضي
اهلل عنهم �أجمعني.
ويج���و ُز دفعُ قيمة هذه الأ�شياء من النقود ،وهو أ� ْي�سرَ ُ على
النا�س ،و�أنفَ���عُ للفقراء ،و�أقله���ا  6.000ل.ل (�ستة �آالف لرية)
لبناني���ة ي�رصفه���ا ك ُّل واح ٍد عن نف�سِ ه وع���ن كل واحد ممَّن
تلزمه نفقَتهم بح�سَ بِ حا ِل ِه قُد َر ًة وا�ستِطَ اع ًة ومن تَطَ وَّع خرياً
بالزيادة فهو خريٌ له.

خام�س���اً :زكاة ال�صنادي���ق
اال�ستثمارية
يجب عل���ى من ميل���ك وحدات
يف ال�صنادي���ق اال�ستثمارية �إخراج
زكاته���ا� ،إال �إن كان مدير ال�صندوق
يخرج الزكاة نياب ًة عن امل�ساهمني.
وتُزكى وحدات ال�صناديق كزكاة
عرو����ض التج���ارة ( )٪2.5ح�سب
قيمتها يوم احل���ول ،ويخ�صم منها
املوج���ودات غري الزكوية كالأ�صول
الثابتة والأ�ص���ول املعدة للت�أجري
�إن و ُِجدت.
�ساد�ساً :زكاة الأرا�ضي
� - 1إن ن���وى بتملُّكها املتاجرة
بها ف�إن���ه يُخرج رب���ع الع�رش من
قيمتها �إذا حال احلول عليها وهي
يف ملكه� ،سواء ملكها ب�إرث �أو هبة
�أو معاو�ضة.
� - 2إذا مل ين ِو املتاجرة بها عند
متلكها ،فال زكاة فيها ،كما لو نوى
�أن يجعله���ا من���ز ًال �أو ا�سرتاحة �أو
مزرعة.
� - 3إذا كان���ت الأر����ض مُ ع���دّة
للإيجار �أو للبن���اء عليها من �أجل
الإيج���ار ،ف�ل�ا زكاة عل���ى مالكها
يف قيمته���ا� ،إمنا جت���ب الزكاة يف
�أجرتها.
�سابع���اً :زكاة امل�ساهم���ات
العقارية
 - 1الأ�صل �أن ما يو�ضع يف هذه
امل�ساهمات من مال جتب زكاته كل
عام مع ما حتقق من �أرباح ،وجتب
ال���زكاة عل���ى كل م�ساه���م مبقدار
ن�صيبه ،ويُعترب ذلك بالقيمة التي
ت�ساويها عند احل���ول� ،سوا ًء زادت
عن ر�أ�س املال �أو نق�صت.
 - 2امل�ساهم���ات املتعرثّة التي
ال ميك���ن ت�صفيته���ا وال ي�ستطيع
امل�ساهم فيها احل�صول على ماله،

ال جتب زكاتها على امل�ساهمني من
حني تعرثّها.
ثامناً :زكاة الديون
�أ -الديون التي لك على الآخرين:
� - 1إن كان الدَّي���ن عل���ى مليء
ب���اذل ف�إنه جتب زكات���ه مع �سائر
الأموال ،ويجوز ت�أخري زكاته حتى
يقب�ضه ،فيزكيه ملا م�ضى.
� - 2إن كان الدَّي���ن غ�ي�ر مرج ّو
الوف���اء ،كالدَّي���ن عل���ى مع�رس �أو
جاح���د �أو مماط���ل ،ف�إن���ه ال جتب
زكاته ،و�إذا قب�ض���ه ف�إنه ي�ست�أنف
به حو ًال جديداً ،و�إن زكاه عن �سنة
واحدة فح�سن.
ب -الديون التي عليك:
� - 1إذا كان الدَّي���ن يح���ل خالل
حول الزكاة ف�إنه يخ�صم من املال
الذي عندك مما جتب فيه الزكاة.
� - 2إذا كان الدي���ن م�ؤج ًال ففي
خ�صم���ه من امل���ال الزكوي خالف
م�شهور بني الفقهاء ،فمنهم من يرى
�أن الدي���ن امل�ؤجل يُخ�ص���م كامالً،
ومنهم من يرى �أنه يُخ�صم بقيمته
لو كان حاالً ،ومنه���م من يرى �أنه
ال يُخ�صم.
مثال تطبيقي على ما �سبق:
حدِّد لنف�سك يوم ًا للزكاة ،وليكن
مثالً :الأول من �شعبان من كل �سنة،
ف�إذا جاء ه���ذا اليوم فعليك بجمع
الآتي:
 - 1ر�صي���دك النقدي �سواء �أكان
يف ح�سابات م�رصفية �أم حتت يدك.
 - 2القيم���ة ال�سوقي���ة لأ�سه���م
امل�ضاربة يف ذلك اليوم.
� - 3آخ���ر تق���ومي لوح���دات
ال�صناديق اال�ستثمارية.
 - 4الذه���ب والف�ضة غري املعدة
لزينة الن�س���اء ،كال�سبائك الذهبية
وم���ا �شاب���ه ذلك م���ن احللي غري
امل�ستعمل.
 - 5الذه���ب والف�ض���ة املع���دة
للزينة (على قول من يوجب الزكاة
فيها).
 - 6الدي���ون التي لك عند الغري
�إذا كان املدين غني ًا باذالً.
 - 7كل م���ا �أعددته للتجارة من
موا�ش �أو ب�ضاعة
ٍ
�أر�ض �أو بي���ت �أو
يف حمل جتاري �أو غريها.
املجموع لكل م���ا �سبق يخ�صم
منه :الدي���ون احلال���ة التي عليك
خالل ال�سنة نف�سه���ا ،وعلى �سبيل
املثال� :إذا ا�شرتيتَ منز ًال بالتق�سيط
مبئتي �أل���ف دوالر ،ف�إنك ال تخ�صم
املئت���ي �ألف كاملة ،لكن تخ�صم ما
ا�ستحق دفعه قبل يوم احللول.
الناجت النهائي مم���ا �سبق بعد
خ�صم الدي���ون احلالة ه���و املال
الذي جتب ال���زكاة فيه مبقدار ربع
الع��ش�ر� ،أي الناجت ×  ،2.5%علم ًا
ب�أن���ه ميك���ن �أن يكون ل���كل مال
حول م�ستقل ،فيك���ون للنقد حول
وللب�ضائ���ع التجارية ح���ول �آخر،
وهكذا.

منوعات
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سنن وآداب عيد الفطر
 -1من ال�سنة التكبري من بعد الإعالن عن
العيد حتى دخول الإمام م�صلى العيد.
 -2من ال�سّ نة �إخ����راج زكاة الفطر قبل
�صالة العيد.
 -3ي�ستح����ب االغت�س����ال ل�ص��ل�اة عيد
الفطر.
 -4الأف�ض����ل �أن يك����ون االغت�سال بعد
�صالة الفجر ،وقبل الذهاب �إىل امل�صلى.
 -5ال ي�رشع للن�س����اء التزين والتطيب
عند الذهاب مل�صل����ى العيد ،بل تخرج
مبالب�سها العادية.
 -6التزيّن يف ي���وم العيد ي�ستوي فيه
اخلارج �إىل ال�صالة من الرجال ،واجلال�س
يف بيته حتى الن�ساء والأطفال.
 -7ي�س ّن الإفطار يوم العيد على مترات
وت����راً ( )..7/5/3قبل اخلروج �إىل �صالة
العيد ،ومن مل يجد مترات فليفطر على
ما عنده من طعام.
 -8ي�س���� ّن الذه����اب مبك����راً �إىل م�صلى
العيد ،با�ستثناء الإمام.
 -9ي�س ّن اخلروج �إىل م�صلى العيد م�شي ًا
عل����ى الأقدام ،والذهاب �إىل امل�صلى من
طريق والرجوع من طري����ق �آخر ،وهذا
ي�ستحب حتى ملن ذه����ب �إىل امل�صلى
ب�سيارته.
 -10ي�س���� ّن التكب��ي�ر عن����د الذهاب �إىل
م�صل����ى العي����د للجمي����ع ،فالرج����ال
يرفعون بها �أ�صواتهم ،والن�ساء تخف�ض
�أ�صواتها بالتكبري.
 -11ي�س ّن �أخذ الأوالد والأهل �إىل �صالة
العيد.
 -12يك����ره التن ّف����ل قبل �ص��ل�اة العيد
وبعدها يف مو�ضعها.
 -13من ال�سّ نة �أن يكبرّ الإمام يف �صالة
العيد بعد تكبرية الإحرام �ست تكبريات.
 -14من ال�سّ نة بع����د تكبرية الرفع من
ال�سج����ود يف الركع����ة الأوىل التكب��ي�ر
بخم�س تكبريات.
 -15م����ن ال�سّ ن����ة رفع اليدي����ن للإمام
وامل�أموم مع التكبريات الزوائد.

 -16هذه التكب��ي�رات الزوائد يف �صالة
العي����د هي �سنّة ،فلو تركه����ا الإمام �أو
ن�سيها فال�صالة �صحية.
 -17ي�س���� ّن الق����راءة يف ركعتي العيد
ب�سورتي «الأعل����ى» و«الغا�شية»� ،أو
�سورتي «ق» و«القمر».
 -18ب��ي�ن كل تكبريتني م����ن التكبريات
الزوائ����د ،ي�رشع للإم����ام وامل�أموم حمد
اهلل والثناء عليه� ،أو قول :اهلل �أكرب كبريا،
واحلمد هلل كث��ي�را ،و�سبح����ان اهلل بكر ًة
و�أ�صي��ل�ا ،و�صلى اهلل عل����ى حممد النبي
و�آل����ه و�سلم ت�سليم ًا كثريا ،و�إن �أتي بذكر
غري ه����ذا فال ب�أ�س ،لأن����ه لي�س فيه ذكر
معينّ .

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

 -19ال يجه����ر امل�أم����وم م����ع الإم����ام
بالتكبريات الزوائد� ،إمنا يكبرّ �رساً.
 -20ت�ص���� ّح �صالة العيد ،ولو من ثالثة
�أ�شخا�ص.
 -21م����ن ال�سّ نة ال�صالة يف املنزل بعد
�صالة العيد ركعتني.
 -22م����ن ال�سّ نة اجتم����اع النا�س على
الطعام يف العيد.
 -23من امل�رشوع ي����وم العيد التو�سيع
عل����ى الأه����ل والعيال بامل����ال والهدايا
والطعام.
ومما ينبغي �أن يُعنى به يف العيد،
ويف غريه ،ثالثة �أمور:
�أوالً :تفقّ���د الأرام���ل وامل�ساكني،
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�أفــقــي
 - 1والد الوالد  /البيه البواب
 - 2فرك ال�شيء بال�شيء  /ا�سم يعرف به ال�شخ�ص غري
ا�سمه الر�سمي  /عك�س ميت
 - 3فيل���م م��ص�ري ( )1955من �إخراج ه�ن�ري بركات و
بطولة عبد احلليم حافظ و �إميان

و�إدخال الفرحة عليهم :فقد ثبت يف
ال�صحيحني عن �أب���ي هريرة ر�ضي
اهلل عنه قال :ق���ال النّب ّي �صلّى اللهّ
علي���ه و�آله و�سلّ���م «:ال�سّ اعي على
الأرمل���ة وامل�سك�ي�ن كاملجاهد يف
�سبيل اللهّ ».
ثاني����اً :تفق����د الأيت����ام :وهذا من
الإح�س����ان �إليهم ،وق����د كتب اهلل ذلك
علينا وعلى غرينا من الأمم ال�سابقة،
قال تعاىل} :واعبدوا اللهّ وال ت�رشكوا
به �شي ًئ����ا وبالوالدين �إح�سانًا وبذي
القربى واليتامى وامل�ساكني واجلار
ذي القربى واجلار اجلنب وال�صّ احب
باجلنب{ ،وقال }:و�إذ �أخذنا ميثاق

� - 4شخ�ص من مدينة ال�ضباب
 - 5ممثلة �سورية لقبها م�رصي
 - 6ثلث���ا بلح  /ثمر منه زيت مذكور
يف القر�آن (مبعرثة
 - 7للنداء  /ين�شف (معكو�سة)
 - 8مت�شابه���ان  /م���ن الأط���راف /
مت�شابهان
 - 9كومي���دي م��ص�ري راح���ل �سمي
م�رسح هام با�سمه يف القاهرة (بدون
الـ التعريف).
 - 10ملك الطيور  /الفن ال�سابع

عــمـــودي

 - 1ممث���ل �س���وري ممي���ز �شارك يف
التغريبة الفل�سطينية
 - 2غوار الطو�شة
 - 3اال�س���م الثاين ملمث���ل م�رسحي
كوميدي م�رصي  /ثلثا دار
 - 4ممثلة م�رصية متزوجة من �أحمد
حلمي
 - 5طعام يقدم بعد الوجبة الرئي�سة
 /قر�أ وفح�ص ومتعن يف مو�ضوع ما

بن����ي �إ�رسائي����ل ال تعب����دون �إالّ اللهّ
وبالوالدي����ن �إح�سان���� ًا وذي القربى
واليتامى وامل�ساكني وقولوا للنّا�س
ح�سن ًا و�أقيموا ال�صّ الة و�آتوا الزّكاة{.
ثالث����اً :والعي����د فر�ص����ة لنعفو
ون�صفح عم����ن �أ�ساء �إلينا :ففي �سنن
ابن ماجه ع����ن عب����د اللهّ بن عمرو
ر�ض����ي اهلل عنهما ق����ال :قيل لر�سول
اللهّ �صلّى اللهّ علي����ه و�آله و�سلّم� :أيّ
النّا�����س �أف�ضل؟ ق����ال« :ك ّل خمموم
القلب �صدوق اللّ�سان» ،قالوا� :صدوق
اللّ�سان نعرف����ه ،فما خمموم القلب؟
قال« :هو التّق����يّ ،النّقيّ ،ال �إثم فيه،
وال بغي ،وال غلّ ،وال ح�سد».

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6يعم���ل ولك���ن انتاجه قليل  /عائ���د �إلينا /
مت�شابهان
� - 7إمارة عربية � /سئم  /جملة مو�سيقية
 - 8احقاق العدل  /والدة
 - 9يو�ض���ع لتجمي���ل الع�ي�ن  /ممثلة م�رصية
متزوجة من نقيب الفنانني
 - 10حروف مت�شابهة
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كاريكاتير

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

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:

