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االفتتاحية

رسالة كفتارو ..نهج َّ
مغيب
اثن����ا ع�رش عام���� ًا م ّروا عل����ى �سورية منذ رح����ل املجدد
الإ�سالمي الوالد العالمة ال�شيخ �أحمد كفتارو طيب اهلل ثراه.
�أطلق ال�شيخ كفتارو ر�سالته العاملية حتت �شعار «اخللق
كله����م عي����ال اهلل ،و�أحب اخلل����ق �إىل اهلل �أنفعه����م لعياله»،
وحتت هذا ال�شعار حترّك بني عوا�صم العامل؛ من مو�سكو� ،إىل
اجلامعات الأمريكي����ة� ،إىل العا�صمة اليابانية طوكيو ..وكان
يق ّدم الإ�سالم �صورة ر�سالة ح ّية من احلب والت�سامح.
أحب �أن �أكتب يف �أبرز �أيام عطائه
يف عطائه الطويل ،ف�إين � ّ
يف اليابان.
لقد ا�ستط����اع الوالد (رحمه اهلل) �أن يدخل �إىل اليابان عرب
معابد «االوموتو» ،التي ترتكز ب�شكل خا�ص يف كيوتو ،وهي
العا�صمة التاريخية لليابان.
حني ا�ستم����ع ال�شيخ كفتارو �إىل �رشحهم لعقيدة التوحيد
الت����ي هداهم �إليها العقل والت�أ ُّمل ،وم����ا �صاحبها من عقيدة
الإميان بالدار الآخرة ،القائمة على �إن�صاف اهلل تعاىل للنا�س
ي����وم القيامة� ،أ�رشق وجهه الطيب وقال للقوم� :أنتم م�ؤمنون،
والإ�سالم �سيزيدكم �إميان ًا ونوراً ،فهو خال�صة ما علمه الأنبياء
احلكم����اء ،ور�سالتكم يف توحيد اخلالق ه����ي املق�صودة مبا
�أخرب عنه القر�آن الكرمي }ور�س ًال قد ق�ص�صناهم عليك من قبل
ور�س ًال مل نق�ص�صهم عليك{..
ودعا ال�شي����خ كفتارو زعماءهم الديني��ي�ن �إىل دم�شق يف
�شه����ر رم�ضان ،ومت ّك����ن بالفعل من جعله����م يدركون ر�سالة
الإ�سالم اخلالدة ،ويف ليلة القدر �أعلن كيتارو ديكو�شي؛ رئي�س
الطائفة� ،إميان����ه و�أ�صحابه ب�شهادة التوحيد ،ونطق بها �أمام
ع���ش�رة �آالف م�ستمع «�أ�شهد �أال �إل����ه �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حممداً
ر�سول اهلل».
توجه الوالد م����ع �ضيوفه �إىل مكة املكرمة ،حيث
بعدهاّ ،
اعتم����روا ،ومنحتهم فر�صة زيارة ق��ب�ر النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أفق ًا رائع ًا من التع ُّرف �إىل هدي النبي الكرمي و�سريته.
توجه االوموت����و �إىل عا�صمتهم الدينية يف اليابان
وحني ّ
يف �أيام����ي� ،أع ّدوا ا�ستقبا ًال حا�ش����داً لل�شيخ �أحمد كفتارو يف
الياب����ان ،وعندما و�صل �إىل جبل �أيامي كان املئات من �أبناء
الطائفة ينتظ����رون خطواته الطاه����رة يف معابدهم ،وهناك
ح ّدثهم عن الإ�سالم الذي هو ر�سالة اهلل �إىل الإن�سانية ،وجماع
احلكمة يف الديانات كلها.
كانت دعوة ال�شيخ ،طائف���� َة الأوموتو للإ�سالم �أكرب جناح
حُ َ
ت َّق����ق للإ�س��ل�ام يف الياب����ان ..مل يذهب ليقول له����م� :أنتم
كفار ،ومل يطالبهم بهدم ثقافاته����م ومعابدهم والتخلي عن
�أوطانهم والهج����رة �إىل دار التوحيد ..لقد جنح يف ت�أكيد ق َيم
التوحيد من خالل تعاليمهم التي ي�ؤمنون بها ،وعقد التكامل
والتوا�صل بني الإ�س��ل�ام واحلكمة اليابانية على مبد�أ :ربحت
حممداً ومل �أخ�رس امل�سيح ،وكذل����ك ربحت حممداً ومل �أخ�رس
حكماء الأوموتو.
مل يق����ل له����م �إن الإ�سالم يهدم ما تعلم����ون ،وال يبطل ما
تعرف����ون ..لقد �أقرّ لهم بك ّل ما هم فيه من خري ،و�أ�ضاف �إليهم
ق َيم الإ�سالم الباقية يف �صفاء التوحيد و�إخال�ص العبودية هلل،
الإ�سالم الذي يع ّمر ال يد ّمر ،ينظّم وال يحطّم..
�إننا بحاج����ة �إىل دعاة وحكماء يو�ضّ ح����ون ق َيم الإ�سالم
العظيمة التي تلتقي متام ًا مع ق َيم احلكمة ال�رشقية العميقة
يف الأخالق والربّ والتوا�صل وال�سالم.
د .حممود �أحمد كفتارو
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

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

العماد مي�شال عون والرئي�س �سعد احلريري

�إذا كانت لعب���ة «البيت بيوت» هي من
ذكريات الطفولة يف لبنان ،لكنها على الأقل
كان���ت لها الق�ص���ة وال�سيناري���و وجمريات
الأحداث و�أبطال امل�رسحي���ة ،وكانت تعطي
لك��� ٍّل دوره التمثيلي ،لكن م���ا يح�صل على
ال�ساح���ة ال�سيا�سية اللبناني���ة ال يعدو عن
كون���ه م�سل�س���ل م�رسحيات هزلي���ة هزيلة،
وكانت �آخرها تل���ك اجلعجعة التي ح�صلت
الأ�سب���وع املا�ضي ،وك���ان �أبطالها «جماعة
تيار امل�ستقبل» ،ال���ذي مل يح�صل �أن واجه
حزب �أو تيار �سيا�سي ما يواجهه م�ؤخراً.
ويف غياب «البط���ل» ،دارت �أحداث هذه
امل�رسحية والكل فيها �أبطال :نادر احلريري،
وغطا�س خوري ،و�أحمد فتفت ،وعمار حوري،
وعاطف جمدالين ،وف����ؤاد ال�سنيورة ،وحممد
كب���ارة� ،إ�ضافة �إىل بطل غ���اب عن اخل�شبة
ث�ل�اث �سنوات ،وهو النائ���ب ال�سابق وكاتب
ديوان الرئي�س احلريري؛ با�سم ال�سبع.
وك���ي تكتمل م�رسحي���ة «البيت بيوت»
يف «بيت الو�س���ط» ،ويف معر�ض التح�ضري
للم�ؤمت���ر العام لـ«تي���ار امل�ستقبل» يومي
 15و 16ت�رشي���ن الأول املقبل ،ح�رض النائب
ال�ساب���ق با�س���م ال�سبع وتر�أ����س اجتماعني
للمكت���ب ال�سيا�سي ،مع حدي���ث قدمي جديد
ب�أن الأمني العام �أحمد احلريري ينوي تقدمي
ا�ستقالته واال�ستق���رار يف تركيا بعد انتهاء
�أعم���ال امل�ؤمت���ر ،وك���ل الأخب���ار تنقل عما
يح�ص���ل داخل «التي���ار الأزرق» من داخله،
وكل الأخبار يت ّم نفيه���ا ونكرانها �أي�ض ًا من
داخل���ه ،وقد �أطل �أحد القياديني ال�شباب يوم
الأحد املا�ضي ليعلن عن �إمكانية «الت�أجيل
التقن���ي» للم�ؤمت���ر ،رغ���م �أن �أوراق العمل
والنظم الت�أ�سي�سي���ة والهيكليات املناطقية
باتت جاهزة.
يف املو�ضوع الرئا�س���ي ،وبدل �أن ت�صدر
بيانات الرئي�س احلريري عن مدير مكتبه نادر
احلري���ري ،ن�سبت و�سائل �إعالم كالم ًا للأخري
مف���اده �أن «تيار امل�ستقبل» ق���رر انتخاب
العماد مي�شال ع���ون رئي�س ًا للجمهورية يف
جل�سة � 28أيلول ،ومل ي���رد �أي ر ّد �إيجابي �أو
�سلب���ي من نادر احلريري ،ب���ل تواله النائب

عمار ح���وري ،ونفى ما نُ�س���ب ملدير مكتب
زعي���م «امل�ستقبل» ،و�أك���د �أن اخليار ما زال
على حاله بت�أيي���د النائب �سليمان فرجنية،
وبال���غ يف اجتهادات���ه بحق العم���اد عون،
وو�ص���ف الرئي�س القوي ب�أنه لي�س القوي يف
بيئته ،بل من تقبل���ه كل البيئات ،واملنفتح
على اجلمي���ع ،والقادر عل���ى �إقناع اجلميع
ب�أنه قوي.
ولكي تكتمل امل�رسحية بغياب «البطل»،
كان ال���ر ّد الناري الالذع م���ن النائب حممد
كب���ارة على مهاجم���ة اللواء �أ��ش�رف ريفي
للرئي�س �سعد احلري���ري ،وتعر�ض كبارة يف

سماء لبنان لن تبقى على
زرقتها ..والغيوم التشرينية
قادمة سواء من ريف حلب
أو من ريف دمشق

ه���ذا الرد للعم���اد عون ،متهم��� ًا ريفي ب�أنه
«ع���وين» ،وا�ستح��ض�ر روح الرئي�س رفيق
احلري���ري لـ«يلعن» كل من يتنكر مل�سريته.
وان�ب�رى ب���دوره النائب �أحمد فتف���ت ليُنكر
م���ا نُقل عن ن���ادر احلريري ،وت�ل�اه النائب
عاط���ف جمدالين يف حديث ع���ن موا�صفات
عامة للرئي�س ،ليطل���ع يف النهاية الرئي�س
ال�سنيورة «طلعت���ه» ،ويجتهد بالنيابة عن
الرئي����س احلريري ،لتعود الأم���ور �إىل نقطة
ال�صفر بالن�سبة للتق���ارب بني «التيارين»؛
الأزرق والربتقايل.
وفيم���ا النائ���ب ال�ساب���ق غطا�س خوري

جوج���ل الأفك���ار يف مع���راب واملخت���ارة
لإعادة ترمي���م «� 14آذار» والبحث يف امللف
الرئا�سي ،ع���رّج على بن�شعي يف زيارة تبدو
�أنها لـ«الوق���وف على اخلاطر» ،لكنه حتدث
بعدها عن خيار �شخ�صي���ة و�سطية ت�ستبعد
عون وفرجنية ،بحيث يتبني �أن ال �أحد يجاهر
داخل «تيار امل�ستقبل» �أنه ال بد حلل الأزمة
من انتخاب عون رئي�س ًا �سوى الوزير والنائب
نهاد امل�شنوق ،الذي يبدو �أنه من �ضمن نواب
عل���ى ع���دد �أ�صابع اليد الواح���دة يف «تيار
امل�ستقبل» الذي ميكن �أن ي�سري بالعماد عون.
ومب���ا �أن حج���م ال�صق���ور يف «تي���ار
امل�ستقب���ل» يفوق عدد احلمائ���م ب�أ�ضعاف،
فال ميكن �أن ينتخب «ال���زُّرق» العماد عون
مادامت «ال�سما زرقا» ،لكن يخ�شى �أن تغدو
ال�سماء رمادية مع اقرتاب ت�رشين ،خ�صو�ص ًا
�أن���ه بداي���ة ا�ستحق���اق ا ُملهَ���ل الد�ستورية
لالنتخاب���ات النيابي���ة املق���رَّرة حُ كم ًا يف
ربي���ع  ،2017وال ب���د م���ن رئي����س قبلها �أو
بعدها مبا�رشة لإجراء اال�ست�شارات النيابية
املُلزمة لت�شكيل حكومة ،واجلواب و�سط هذا
التخبُّط لي�س يف «بي���ت الو�سط» ،بل جاء
قاطع ًا جازم ًا حا�سم��� ًا من ال�ضاحية ،وعلى
ل�سان نائب الأم�ي�ن العام حلزب اهلل ال�شيخ
نعيم قا�سم ،الذي ع���اد لت�أكيد امل ؤ�كَّد؛ �أن ال
خيار �أمام الفري���ق الآخر �سوى العماد عون،
�أو العم���اد عون ،حتى ولو ط���ال �أمد الفراغ
الرئا�سي �أ�شهراً و�سنوات ،ما يعني �أن «ال�سما
الزرقا» يف لبنان لن تبقى على زرقتها ،و�أن
غيوم ًا ت�رشينية قادمة �إىل الأجواء� ،سواء من
ريف حل���ب �أو من ريف دم�ش���ق ،ترتافق مع
كثبان رملية من هزائم ال�سعودية يف اليمن،
وبغي���اب الق���درة ال�سعودية عل���ى الت�أثري،
و�إقال���ة ملتب�س���ة لل�سف�ي�ر الع�س�ي�ري ،ف�إن
امل�س�ألة مل تعد تقت�رص على �شخ�ص الرئي�س،
بل باتت بني من يحكم���ون الواقع امليداين
الإقليم���ي والداخلي ،وب�ي�ن من يحلّقون يف
ع���امل املكابرة ولن ينتخب���وا عون مادامت
�سما�ؤهم «زرقا».

�أمني �أبو را�شد
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همسات

ّ
العقدة السعودية تعطل الحل اللبناني

الأه ّم فامله ّم

ر ّد قيادي يف «القوات اللبنانية» على قول حلفاء
ال�سنة ومل يربح
يف «� 14آذار» �إن جعج���ع خ��س�ر ُّ
ال�شيعة ،ب�سبب �إ��ص�راره على تر�شيح العماد عون
لرئا�سة اجلمهوري���ة ،ب�أن ما يه ّمن���ا هو اجلمهور
امل�سيحي ،و«العوين» ب�شكل خا�ص ،ورمبا فكفكة
«التيار الوطني» الحق ًا.

¡ جعجع يتجاوز «الآليات»

جاه َر م�س�ؤولون يف «الق��وات اللبنانية» بالقول �إن
َ
قائدهم �سمري جعجع مايزال يتعاطى معهم كزعيم
«ي�ص��در الأوام��ر للتنفي��ذ وك�أننا على
«ميلي�شي��ا»؛ ُ
املتاري�س ،وال ي�ست�شري �أحداً ،رغم وجود �آلية لذلك».

¡ ال�سنيورة يتهكّم على «ال�سك�سوكة»

مقرب من الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة �إن التهكُّم على
قال َّ
الرئي�س �سعد احلريري بل���غ درجاته العليا خالل
ال�شهرين املا�ضيني ،وكذلك على �أحمد احلريري ابن
النائب���ة بهية ،وو�صلت �إىل الذق���ن ،كونهما تخلّيا
عن «ال�سك�سوكة ال�سعودية» ل�صالح �إرخاء الذقن
�أحيان ًا ،وك�أنهما يف حداد.

¡ ترويج «م�ستقبلي»

«املتط��رف» يف «تي��ار امل�ستقبل»
ا�ستب��ق اجلن��اح
ّ
وروج �أن نائبني
«التي��ار»،
داخ��ل
تطورات
ح��دوث
ّ
�سوف يت��م التخلي عنهما لأنهما فق��دا ال�سعادة يف
«امل�ستقب��ل» منذ �آخر اجتماع ،حي��ث كان عا�صفاً،
وانك�رس فيه ظهر البعري.

مت�سك ال�سعودية بدورها يف اختيار رئي�س للجمهورية اللبنانية بات غري قابل لل�صرف

يخط���ىء م���ن ي�ص���وّر الأزمة
اللبنانية �أنها م�شكلة انتخاب رئي�س
للجمهورية ،فه���ي �أعقد و�أعمق من
ذلك ،خ�صو�ص ًا بعد ربطها بال�رصاع
الدائ���ر يف املنطقة ب�ي�ن التحالف
الأمريكي « -الإ�رسائيلي» و�أتباعه
من «عرب االعت���دال» ،وبني دول
وقوى املقاومة م���ن ناحية ثانية،
من خالل �سيا�سات فا�شلة وعقيمة
رافقت احلرب الكونية �ضد �سورية،
خالل فرتة رئا�سة مي�شال �سليمان.
�أوىل اجلرائم التي ارتُكبت بحق
دور وموق���ع رئا�س���ة اجلمهورية،
كان رف���ع �شعار «الن�أي بالنف�س»،
لي����س بهدف الن����أي بلبن���ان عن
الن�ي�ران الت���ي ب���د�أت ت�شتعل يف
املنطقة ،بل ك���ان ن�أي ًا عن االلتزام
باالتفاق���ات واملعاهدات املعقودة
بني لبن���ان و�سورية ،واالنحياز �إىل
ما �سُ مّي زوراً «الثورة» يف �سورية،
تعبرياً عن التبعية للقوى الدولية
والإقليمي���ة التي ت�آم���رت لتدمري
�سوري���ة ودولته���ا وم�ؤ�س�ساته���ا،
خدم���ة للم��ش�روع ال�صهيوين يف
املنطقة ،وتخلُّ�ص ًا من الأخطار التي
تهدد م�ستقبله.
كانت تلك اخلط���وة كلمة ال�رس
يف انخراط ق���وى لبنانية �أ�سا�سية
يف احل���رب عل���ى �سوري���ة ،ويف
ت�سليم قرار هذه القوى لـ«�صديقهم
جيفري فيلتمان» وغريه من ممثلي
الإدارة الأمريكي���ة ،وهك���ذا مت ربط
�أ�صغر التفا�صي���ل اللبنانية ب�إرادة
ه���ذه الإدارة و�أتباعها يف املنطقة.
ومع ان�شغال وا�شنطن بانتخاباتها
الرئا�سي���ة املقبل���ة ،و�ضمور الدور
الفرن�س���ي ،بات���ت قي���ادة جماعة
�أمريك���ا يف لبن���ان بيَ���د اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ،التي تقاتل
على �أكرث من جبه���ة ،هي وح�شود

«تكفيرييها الوهابي�ي�ن» ،بعد �أن وال�سورية ،فالأمريكي بات مك�شوف ًا
قرر الأمريكي �أن يقاتل بهم ،ليتفرغ يف عالقات���ه بق���وى الإرهاب التي
للتحديات التي جتابهه يف ال�رشق يدّع���ي حماربته���ا ،وه���و مرتبك
الأق�صى وبحر ال�صني ،وجاء انقالب �أم���ام واقع انتهاء مرحل���ة التفرُّد
مي�شال �سليمان على دوره الو�سطي يف قيادة الع���امل ،ويكفي �أنه عقد
املفرتَ����ض ،وزيارات���ه املتك���ررة االتف���اق الن���ووي مع �إي���ران مبا
لل�سعودية ،ليجعال موقع الرئا�سة يخالف مطالب حلفائ���ه و�أتباعه،
نقط���ة جت���اذب ح���ا ّد يف ال�رصاع كما �أنه يقف عاجزاً �أمام التحديات
الداخل���ي اللبناين ،ويُعطي���ا �أم ًال النووية املق�ص���ودة التي تواجهه
للمملكة ال�سعودية ب�إمكانية بقاء بها كوري���ا ال�شمالية على م�شارف
قب�ضتها ممُ �سكة بالق���رار اللبناين تو�سع �رصاعه مع ال�صني يف �آ�سيا
ومواقع���ه الر�سمية ،على �أمل جعل و�أفريقيا ،وبالتايل ال مفرّ �أمامه غري
لبنان �إم���ارة م�ستتبَع���ة للأهواء التفاهم مع الرو�س حول النزاعات
ال�سعودية� ،أو للمقاي�ضة به عندما الدولية املحتدمة.
يحني وقت الت�سوي���ات ،خ�صو�ص ًا
�أم���ام الره���ان عل���ى انت�صار
امل�ؤام���رة يف �سورية ،فق���د �سقط
و�سقط���ت معه كل �شع���ارات ادعاء
«الث���ورة» فيه���ا ،والي���وم ،حتى
الأعم���ى بات يرى كي���ف �أن �أمريكا
تق���رر نيابة عن «ث���وّار» �سورية؛
التقارب السعودي -
تبي���ع وتقاي�ض م���ع الرو�س على
«اإلسرائيلي» يُ جبر الطامح رق���اب م���ن ك���ان يدّع���ي «ثورة
للوصول إلى بعبدا على احلرية» ،فك�شفت الأيام �أنه جمرّد
مرتزِق عن���د ال�سعودية وقطر ،و�أن
ترك مسافة بينه وبين مرجعيته لي�ست يف عقله و�ضمريه،
السياسة السعودية ب���ل يف وا�شنطن و�أنق���رة وغريها.
يف املقاب���ل ،ت�شه���د التط���ورات
عودة متالحق���ة لالعرتاف بالدولة
ال�سوري���ة ،لي�س فق���ط �أمريكياً ،بل
تركي ًا وخليجي ًا و�أوروبياً ،خ�صو�ص ًا
�أن الدول���ة ال�سوري���ة هي �صاحبة
يف خياراته���ا الإقليمية الأبرز ،مبا القرار واليد الطوىل يف امليدان.
فيها �سعيها �إىل التحالف مع العدو
هكذا جت���د ال�سعودي���ة نف�سها
«الإ�رسائيل���ي» ،لعل ه���ذا العدو وحي���دة يف موا�صلة خو�ض حروب
ي�ضم���ن بقاء احلك���م ال�سعودي يف تدمري املنطقة ،يف �سورية والعراق
ظل الرياح الهوج���اء التي تع�صف واليم���ن ،ويف تعطي���ل حماوالت
باملنطقة.
التفاهم بني اللبنانيني .يف العراق،
�إال �أن م���ا مل يك���ن بح�سب���ان ت�سري الرياح باجتاه �إلغاء كل �آثار
جماعة �أمريك���ا يف لبنان ،خ�سارة االجتياح «الداع�شي» ،ويف �سورية
رهاناته���م الأمريكي���ة وال�سعودية �أدى ف�شل الوكالء �إىل تورُّط الأمريكي

¡ الرواية  -العِ رْبة

مبا��ش�رة يف تغطي���ة عملي���ات
«داع����ش» ،وله���ذا االنك�شاف ثمن
�سلبي �ستدفع���ه �أمريكا من دورها
العاملي مبا�رشة ،ويف اليمن باتت
ال�سعودية املتج�ّب�رّ ة على فقرائه،
ت�شكو م���ن «عدوانهم» عليها ،بعد
�أن نقلوا حربهم �إىل داخل املناطق
التي �سب���ق �أن انتزعتها ال�سعودية
منهم؛ يف جيزان وجنران وع�سري.
يبقى لبنان؛ �أح���د �آخر املواقع
الت���ي يحل���م حُ كّ���ام ال�سعودي���ة
بالهيمن���ة عل���ى ق���راره ،وبغ�ض
النظر عن حالة الإفال�س ال�سيا�سي
واملايل التي ت�رضب جماعة �أمريكا
وال�سعودي���ة يف لبنان ،ف�إن مت�سُّ ك
ال�سعودي���ة بدوره���ا يف اختي���ار
رئي����س للجمهوري���ة اللبناني���ة،
كما ج���رت الع���ادة والتقليد ،بات
�أم���راً غري قاب���ل لل��ص�رف ،لي�س
لأن اخلي���ارات ال�سعودي���ة �سقطت
يف لبن���ان واملنطق���ة وح�سب ،بل
لأن حُ كّ���ام ال�سعودي���ة و�ضع���وا
حا�رضه���م وم�ستقبله���م يف �سلة
التحالف م���ع الع���دو ال�صهيوين،
وهو ما يجع���ل �أي طامح للو�صول
�إىل ق��ص�ر بعب���دا� ،أو �إىل �أي موقع
ر�سم���ي ،يرتك م�ساف���ة بينه وبني
ال�سيا�س���ة ال�سعودية ،فم���ا بيننا
وب�ي�ن «�إ�رسائيل» لي�س �إال احلرب،
ومن يختار العالقة مع «�إ�رسائيل»
ل���ن يك���ون م�ص�ي�ره غ�ي�ر م�صري
العمالء� ،أما العقدة ال�سعودية التي
تعطّل انتخاب املر�شّ ���ح الرئا�سي
الأكرث متثي ًال لبيئت���ه ،فهي ن�سخة
�شبيه���ة بالتهدي���دات والتدخالت
«الإ�رسائيلية» يف ال�ش�أن اللبناين،
وال حل له���ا �إال بال���ردع و�صالبة
املوقف.

عدنان ال�ساحلي

�ش ّبه ا�شرتاك���ي قدمي حكاية رئي�س احلزب التقدمي
مع �أم�ي�ن بيت ماله ال�سابق بهيج �أبو حمزة ب�أنها
ت�صلح لرواية ما تزال يف ف�صولها الأوىل ،وتتداخل
فيه���ا ال�سيا�سة بق�ضايا جت���ارة النفط والعقارات،
وح�سابات امل���ال و�إدارة الأعم���ال ،و�أ�شياء �أخرى،
�أبرزه���ا ر�سالة جنبالطية « -م�ستقبلية» لكل من
يفكّر يوم ًا يف اخلروج عن طاعة «ويل الأمر».

¡ غيبة ال طويلة وال ق�صرية

يبدو �أن غيبة رئي�س «تيار امل�ستقبل» �سعد احلريري
ع��ن لبن��ان هذه املرة ل��ن تكون طويلة كث�يراً ،كما
�أنها لي�س��ت ق�صرية ،وبالتايل فرئي���س «امل�ستقبل»
ل��ن يكون حا�رضاً يف اجلل�س��ة  45النتخاب الرئي�س
يف  28اجلاري ،ولن يكون حا�رضاً يف «بيت الو�سط»
يف الأيام الع�رشة الأوىل من �شهر ت�رشين الأول.

¡ امل�رشوع «الدحالين»

بعد ف�شل اخلطة الأمريكية يف تعزيز دور «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» ومتكينهم من ال�سلطة يف �أكرث من بلد
عربي ،ثمة خطة بديلة يجري العمل عليها لتمكني
القيادي ال�سابق يف حركة «فتح» حممد دحالن ،من
اال�ستيالء جمدداً على قيادة احلركة وقمة ال�سلطة
الفل�سطينية ،مبا يعيد �إىل الذاكرة الدور الذي لعبه
هذه الرجل مع الرئي�س الفل�سطيني احلايل حممود
عبا�س �ضد يا�رس عرفات .ووفق��� ًا للمعلومات ف�إن
دحالن القابع يف احل�ض���ن الأمريكي �سيتحرك مع
�أتباعه يف خطة تهدف �إىل تعزيز مكانته ودوره يف
املخيمات الفل�سطينية ،وال �سيما يف لبنان.

¡ حماولة لإلغاء مركز ويل ويل العهد

�أف��ادت معلومات دبلوما�سي��ة من الريا�ض� ،أن ويل
العه��د ال�سع��ودي الأم�ير حمم��د ب��ن ناي��ف ،ي�سعى
يقيد
جاه��داً لإلغاء من�ص��ب ويل ويل العهد ،حتى ال َّ
بع��د اعتالئه «العر�ش» بويل عه��ده ،وي�ضطر للجوء
�إىل �أ�سل��وب املل��ك �سلم��ان؛ ب�إقال��ة �شقيق��ه الأمري
مق��رن ال��ذي كان ولي ًا للعهد ،بع��د �أن كان يف زمن
امللك الراحل عبداهلل ولي�� ًا لويل العهد ،وكما �أفادت
املعلوم��ات ف�إن جمل���س البيعة رف���ض هذه اخلطة
بناء ل�ضغط امللك وابنه ،ولفتت هذه املعلومات �إىل
حمتمل��ة يف ال�سعودية يف الأ�سابيع
تطورات كبرية َ
املقبلة.
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واشنطن تدعم اإلرهاب في سورية والعراق بالنيران الصديقة
ه���ل ه���ي حقيق���ة �أن الوالي���ات
املتحدة تريد ويهمّه���ا حماربة الإرهاب
«القاع���دي» و«الداع�ش���ي» يف �سورية
والعراق و�أفغان�ستان �أو يف �أي مكان؟
ثم���ة وقائ���ع عدي���دة يف ال�سج���ل
التاريخ���ي لوا�شنطن ي�ؤك���د �أنها م�صدر
كل �إره���اب ،و�أنها املناف���ق الدميقراطي
الأول ،وهن���ا ل���ن نغو����ص يف تفا�صيل
جرائ���م الإن�سان الغرب���ي الأبي�ض التي
يندى له���ا جبني الإن�سانية يف ا�ستيطان
وا�ستعمار وا�ستعباد القارة اجلديدة من
قبَل جمموع���ات الل�صو����ص والقرا�صنة
و�شُ ذاذ الآفاق ،حي���ث �أبيد ماليني الب�رش
م���ن �سك���ان الق���ارة الأ�صلي�ي�ن ،الذين
يطلقون عليهم «الهنود احلمر» ،وال يف
الغارات والقر�صن���ة على �شواطئ القارة
ال�سم���راء ،حيث كان الأبي����ض الأوروبي
يخط���ف الرج���ال والن�س���اء والأطف���ال
ال�سود ،وي�ضعه���م يف �أقفا�ص وي�سرتقهم
عبيداً ،ناهيك عن اجلرائم الفظيعة التي
كان���ت ترتكب يف املحي���ط بحق ه�ؤالء
«العبي���د» ،حي���ث كان يرم���ى كل من
مير�ض يف مي���اه املحيط ،وك���ان يُقتل
بفظاعة ك���ل من ي�شكو من ج���ور الأ�رس
خالل رحلة اال�ستعباد.
يف عملي���ات الغ���زو والقر�صن���ة
الأمريكية يف العامل ،كان يتم القتل حتى
حللف���اء اليانكي ،وللنا����س الأبرياء يف
مناطق �سيطرته ،وكان ذلك بحجة اخلط�أ
�أو �سوء التقدي���ر� ،أو �أي حجة �أو ذريعة،
وكث�ي�راً م���ا أ�ُطلق على ه���ذه العمليات
«نريان �صديقة» ،و�إن كانت تُرتكب فيها
�أب�شع املجازر التي تنتهي بـ«»sorry
الأمريكية.
«النريان ال�صديقة» ه���ي �إذاً تعبري
�أطلقت���ه الواليات املتح���دة ،يف البداية
ك���ان الأم���ر نتيجة خالف���ات تن�ش�أ بني
اجلنود الأمريكيني جراء �أعمال خ�سي�سة،
كالتناف�س على االغت�ص���اب �أو ال�رسقة،
وال�سباق عل���ى قتل مواطنني عُ زَّل ،فكان
اجلنود يتناف�سون بالع���راك فيما بينهم
ليتطور �إىل �إطالق نريان ،فيُقتل من يُقتل،
ويُجرح من يُجرح.
�أبرز فظائع «النريان ال�صديقة» من
قبَل الأمريكيني ،يف �أفغان�ستان ،خ�صو�ص ًا
م���ع اقرتاب موعد االن�سح���اب الأمريكي،
حيث تغ�ي�ر الطائرات على حفالت زفاف

الهدف الأ�سا�سي من العدوان الأمريكي منع اجلي�ش ال�سوري من �إعادة فتح حدوده مع العراق

واحتف���االت �شعبية ،فيُقت���ل الع�رشات،
بهدف خلق تعاطف مع «القاعدة» ،لبقاء
�سيطرتها بعد اندحاره ،ويف العراق منذ
الغ���زو الأمريكي يف ني�س���ان عام ،2003
ويف �سورية منذ بدء ما ي�سمى «عمليات
التحالف».
يف الع���راق ،كث�ي�ر م���ن العمليات
الإرهابي���ة الت���ي كان���ت حت�ص���ل �ضد
املواطنني الأبرياء كان يتم جتهيزها على
احلواج���ز الأمريكية ،حينما ك���ان ي�س�أل
اجلندي الأمريكي �سائق��� ًا عراقي ًا �إىل �أين
يتوج���ه ،وحني معرفة هويت���ه وانتمائه
املذهبي كان ي�س���اق �إىل التحقيق ،ليتم
خاللها تفخيخ �سيارته ،وتوقيتها ح�سب
امل�ساف���ة التي تف�صله ع���ن املكان الذي
يق�صده ،وحني ينته���ي �إجناز هذا العمل
الإجرامي ،كان يطلَق �رساح ال�سائق الذي
ال يعلم مبا جرى ،وتكون اجلرمية الكربى،
وك���ل ذلك به���دف �إ�شعال ف�ت�ن مذهبية
وقبَلية ،و�إثارة ردّات فعل وا�سعة.

عل���ى مواق���ع «داع�ش» يومي���اً ،لكنها
يف كث�ي�ر م���ن الأحي���ان كان���ت دعم ًا
لهذا التنظي���م الإرهاب���ي ،بحيث كانت
ت�ستهدف ب�شك���ل عنيف القوات العراقية
إعالن الجيش السوري إنهاء
املحا�رصة للإرهابي�ي�ن ،كما ح�صل يف
حميط مدينة املو�صل نهاية عام ،2014
الهدنة وبدء عملياته ضد
اإلرهاب هو الرد المناسب على حيث �أعلن���ت وا�شنطن �أنها كانت ترغب
يف ا�ستهداف «داع����ش» ،لكنها باخلط أ�
الغارة العدوانية األميركية
ا�ستهدف���ت اجلي�ش العراق���ي ،ما �سمح
للتنظي���م الإرهابي بالتم���دد ..وغريها
الكث�ي�ر من الأمثلة الت���ي تقدم عن دعم
الأمريكي لـ«داع�ش»� ،سواء بفك احل�صار
القا�سي عن���ه يف موقع ما بغارة ت�سهم
يف فك احل�صار وانفال�ش الإرهاب� ،أو يف
ومع «انبع���اث» التنظيم الإرهابي رم���ي املواد وامل�ساع���دات الغذائية من
«داع�ش» ،واندالع املواجهات الوا�سعة الطائرات للإرهابيني ،وذلك �أي�ض ًا بحجة
معه� ،أث���ارت املواجهات الع�سكرية معه اخلط�أ.
ال�شك���وك� ،إذ �سارعت وا�شنطن �إىل �إطالق
وقد ح�صل مثل ذلك يف معركة عني
ما ي�سمى «التحالف الدويل» ،وتلخّ �صت العرب «كوباين» ال�سورية ،حينما رمت
اجلهود الأمريكية ب�شن عدد من الغارات الطائرات الأمريكية امل�ساعدات الغذائية

للأه���ايل املحا�رصين ،ف�إذا بها تُرمى يف
مناطق ت�سيطر عليها «داع�ش».
يف دي���ر الزور ال�سوري���ة هذه املرة،
زعم���ت وا�شنطن كعادتها �أنه���ا �أخط�أت
با�ستهداف موقع اجلي�ش ال�سوري ،والذي
�أدى �إىل ا�ست�شه���اد �أكرث م���ن  62جندي ًا
وج���رح �أكرث من مئ���ة ،وحاولت �أن تربر
جرميتها ب�أ�شكال خمتلفة.
ال ميكن لأح���د الزعم ب�أن���ه تفاج أ�
باكت�ش���اف عالق���ة الوالي���ات املتحدة
بع�صاب���ات «داع����ش» بع���د الغ���ارات
الأمريكية التي مهّ���دت لتقدُّم «داع�ش»
�إىل مواق���ع ع�سكري���ة �سورية قرب مطار
دي���ر الزور ،فجمي���ع يافط���ات الإرهاب
والتكفري يف املنطق���ة منتجات �أمريكية
ب���دون ا�ستثناء ،مبا��ش�رة �أم بالوا�سطة،
وبال���ذات يعرف كث�ي�رون �أن «داع�ش»
مولود امريكي حمكم الربط مت التخطيط
لظهوره والنت�ش���اره ولت�سويقه ،ورُ�سمت
له وظيف���ة يف اخلط���ة الأمريكية ملنع
التوا�ص���ل ال�ب�ري بني �سوري���ة وكل من
العراق و�إيران ،ولت�سعري الأحقاد املذهبية
يف الع���امل الإ�سالمي ،وتعميم التوحُّ �ش،
وهذا التنظيم ه���و عمليا ثمرة عقود من
ال�رشاكة الأمريكية الربيطانية الفرن�سية
م���ع املخاب���رات ال�سعودي���ة والقطرية
والرتكية والأردني���ة يف رعاية الإرهاب
والتطرف لتنفيذ اخلطط اال�ستعمارية.
غارة دي���ر الزور الأمريكي���ة لي�ست
غلط���ة وال م�صادف���ة ،بل فع���ل عدواين
هجوم���ي مدبَّ���ر ،م���ع �سب���ق الإ�رصار
والتخطي���ط ،ولها غاية حمددة هي منع
اجلي�ش العربي ال�سوري من ت�سييل نتائج
اتفاق وقف العملي���ات القتالية بتحرير
حمافظة دير ال���زور و�إعادة فتح احلدود
العراقية ال�سورية الحقاً ،وبالتاكيد ف�إن
ل���دى الوالي���ات املتحدة م���ا يكفي من
املعلومات عن خط���وات ح�شد وحت�ضري
ع�سكرية �سوري���ة ورو�سية ،بل وما ميكن
�أن يكون قد جرى من ات�صاالت ومداوالت
�سورية عراقية �إيرانية رو�سية بهذا ال�ش�أن
والغ���ارة هي ر�سالة اعرتا�ض بد�أت تلقى
ال���رد املنا�سب؛ ب�إع�ل�ان اجلي�ش العربي
ال�س���وري �إنه���اء الهدنة وب���دء عملياته
الوا�سعة مع حلفائه �ضد الإرهاب.

�أحمد زين الدين

الهجوم التكفيري على «جبل الشيخ» ..الهدف :حزب الله
يف وق���ت ت�شتد املعارك يف ال�شم���ال ال�سوري،
حتدي���داً يف مدينة حلب وحميطه���ا ،يحقق اجلي�ش
ال�س���وري �إجن���ازات ميدانية وم�صاحل���ات هامة يف
اجلن���وب والو�س���ط ،خ�صو�ص��� ًا يف حمافظات درعا
والقنيطرة وحم�ص� ،آخرها كان االتفاق على خروج
نح���و  250م�سلح ًا م���ن حي الوع���ر احلم�صي ،كما
حدث يف الأ�سابيع القليلة الفائتة يف مدينتي داريا
واملع�ضمية يف ريف دم�شق.
يف درع���ا ،انتقل اجلي����ش ال�س���وري من موقع
املُداف���ع �إىل موقع املب���ادر يف امليدان ،ال�سيما بعد
توغُّ ل���ه يف مدينتي داعل و�أبط���ع ،حيث بات على
مقربة م���ن درعا املدينة ،ومتكَّن م���ن ت�أمني طريق
دم�شق  -درعا الدويل.

بدورها ،م�صادر ميداينة تلفت �إىل �أن امل�سلحني
التكفريي�ي�ن ي�سع���ون �إىل ال�سيطرة عل���ى الطريق
الدويل الذي يربط دم�شق بالأردن ،لقطعها ،وذلك يف
حماولة للت�ضييق على العا�صم���ة ،غري �أنهم با�ؤوا
بالف�شل.
كذلك دفع مر�سوم العفو ال���ذي �أ�صدره الرئي�س
ب�ش���ار الأ�سد م�ؤخ���راً� ،إىل العديد م���ن امل�صاحلات
برعاي���ة من مرك���ز حميميم الرو�س���ي ،حتديداً يف
اجلن���وب والو�س���ط ،وت�شجي���ع �آالف امل�سلحني �إىل
ت�سلي���م �سالحه���م ،واال�ستفادة من مر�س���وم العفو،
وخروج بع�ضهم الآخر �إىل �إدلب؛ على غرار ما حدث
مع م�سلحي درايا واملع�ضمية يف ريف دم�شق.
الريب �أن جناح امل�صاحلات املذكورة �آنف ًا �أقلق

«�إ�رسائي���ل» ،التي ت�سعى �إىل فر�ض وجودها يف �أي
ت�سوية �إقليمية حمتمَلة ،كذلك �إن�شاء �رشيط حدودي
يف اجلنوب ال�س���وري مماثل للذي �أقامته يف جنوب
لبنان ،عندها �أوع���زت �إىل م�سلحي «جي�ش الفتح»
ب�ش ّن هجوم على «القنيطرة» ،بغطاء جوي ومدفعي
منه���ا� ،أطلقت علي���ه املجموعات ا�س���م «قاد�سية
اجلنوب».
ويف تفا�صي���ل �سري املع���ارك ،ت�ش�ي�ر امل�صادر
املذك���ورة �إىل �أن املجموعات التكفريي���ة امل�سلحة،
كانت ت�سعى ،ب�إيح���اء ودعم «�إ�رسائيلي»� ،إىل و�صل
جبهة اجلوالن مع مزارع �شبعا يف لبنان ،لكي يكون
التكفرييون على متا����س مبا�رش مع حزب اهلل ،ولهذه
الغاية حاولت جمموعات �إرهابية قادمة من القنيطرة

التق���دُّم نحو �شبعا ،غري �أنها القت مقاومة عنيفة من
الأهايل يف مدينة ح�رض� ،أجربتها على الرتاجع.
يُذك���ر �أن «ت���ل �أبيب» تذرّع���ت ب�سقوط قذيقة
ه���اون يف الأرا�ضي املحتلة ،لت�سته���دف بالغارات
اجلوية مراكز الق���وات ال�سورية يف القنيطرة وجبل
ال�شي���خ و�سواهما ،غري �أنها فوجئ���ت بر ّد الدفاعات
اجلوية التابع���ة للجي�ش ال�س���وري ،والتي �أ�سقطت
طائرت�ي�ن معاديتَني؛ يف ر�سال���ة وا�ضحة �أي�ض ًا ب�أن
اجلي����ش ال�سوري حا�رض للر ّد عل���ي �أي اعتداء ،و�أنه
بح ّل من االتفاقات الدولي���ة عندما تتعر�ض �سيادة
الدولة لالنتهاك.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

¡ بدء توافد قيادات امل�سلحني� ..إىل وا�شنطن
والدوحة و�أنقرة

ذكرت تقارير ا�ستخبارية �أن قيادات امل�سلحني من
ال�صف الأول و�صلت م�ؤخراً �إىل الدوحة ووا�شنطن
و�أنق���رة ،وعددهم �أربعة ع��ش�ر �شخ�ص ًا ،ويخ�ضع
جميعه���م حلرا�سة �أجه���زة الأم���ن يف العوا�صم
الث�ل�اث .و�أ�شارت التقاري���ر �إىل �إمكانية �أن تكون
�إقامته���م نهائية يف تلك البالد ،يف ظل ما ق ّدموه
من خدمات ووالء ،وبالتايل بد�أت مرحلة حمايتهم
م���ن القت���ل يف �ضوء التط��� ّور املي���داين ل�صالح
اجلي�شني ال�سوري والعراقي.

¡ ال�ضغط الأمريكي على ال�سعودية..
للتطبيع

الرد على قوات الأطل�سي يف �سورية �سيكون �شبيهاً مب�صري قوات «املارينز» الأمريكيني يف بريوت عام 1982

مل تت�أخ���ر مو�سك���و بالرد على
الر�سالة الأمريكي���ة «ال�ساخنة» يف
دير ال���زور؛ ثالثة �صواريخ «كاليرب»
�أطلقتها ال�سفن الرو�سية كانت كافية
مل�سح غرفة عمليات تديرها وا�شنطن
يف دي���رة عزة؛ غرب حل���ب ،وفق ما
�أعلنت وكالة «�سبوتنيك» الرو�سية،
م���ن دون الإف�ص���اح ع���ن م�صري 30
�ضابط��� ًا قيادي ًا ي�شارك���ون فيها ،من
تركيا وال�سعودي���ة وبريطانيا وقطر،
�إ�ضافة �إىل «املو�ساد» ،لإدارة عمليات
امل�سلح�ي�ن يف حل���ب و�إدل���ب ..يف
وقت نقل موق���ع «بيزن�س ان�سايدر»
الأمريك���ي عن م�س����ؤول �أمني و�صفه
بـ«رفي���ع امل�ست���وى» يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية «الإ�رسائيلي���ة»� ،إ�شارته
�إىل ق���رار «كب�ي�ر» أ�ُني���ط بالرئي�س
ال�سوري ب�ش���ار الأ�سد� ،أعقب اجتماع ًا
�أمني��� ًا ع���ايل امل�ست���وى يف دم�شق،
بعد الغ���ارات الأمريكية على القوات
ال�سورية يف دير الزور� ،ضم �إ�ضافة �إىل
قادة ال�صف الأول من �سورية ورو�سيا
والعراق و�إيران ،م�س�ؤو ًال �أمني ًا �صينياً،
مرجح ًا �أن يكون االجتماع �أف�ضى �إىل
االتف���اق على خطة ع�سكرية م�ضادة،
«�ستكون مبنزلة ر�سالة نارية قا�سية
باجتاه وا�شنط���ن ،ت�سبق االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية» ،ح�سب تو�صيف
املوقع الأمريكي.
ال�رضب���ة الأمريكي���ة با�ستهداف
ق���وات اجلي����ش ال�س���وري يف جبل
الرثدة بدي���ر الزور ،والت���ي �صنفتها
دوائ���ر الق���رار يف كل م���ن مو�سكو
وطهران بـ«ر�سالة �أمريكية من العيار
الثقي���ل» ،كمنت خطورته���ا بتحديد
توقيتها عل���ى �أعت���اب االنتخابات
الرئا�سي���ة الأمريكي���ة ،والتفاف ًا على
هج���وم مباغ���ت �ضخم ك���ان يُعده
اجلي����ش ال�سوري وحلف���ا�ؤه باجتاه
ج��س�ر ال�شغ���ور ،وخرق���ت مناورات
بحري���ة م�شرتكة رو�سي���ة � -صينية
�ضخم���ة يف بحر ال�ص�ي�ن اجلنوبي،
وتزامن ًا مع حرك���ة الفتة يف حاملة

الطائرات ال�صينية يف ميناء طرطو�س ،اندري���ه اوليت�سكي �أم���اط اللثام عن
ر�صدتها الأقمار ال�صناعية الأمريكية ،خط���ة ع�سكرية هامة �أجنزتها دم�شق
ح�سب �إ�شارة املحل���ل الع�سكري يف ومو�سك���و وطه���ران �إزاء امل�ستجدات
�صحيف���ة «�أوبزرف���ر» الربيطانية ..اخلط�ي�رة يف اجلبه���ات ال�شمالي���ة
والأخط���ر �أن ال�رضبة الأمريكية ت�أتي وال�رشقية ال�سورية ،م�شرياً �إىل م�شهد
يف �سياق املخطط الأمريكي الهادف ميداين جدي���د �سيطبع تلك اجلبهات
�إىل ال�سيطرة على احلدود ال�سورية  -قبل نهاية العام ،فيما ك�شف املحلل
العراقية ،ما يقت�ضي البدء ب�إق�صاء �أي الع�سكري الأمريك���ي روبرت �آالن عن
وجود للجي�ش ال�سوري يف دير الزور ،وثائق �صنفها بـ«امل�ؤكدة» ،ت�شري �إىل
لإبع���اده عن املنفذ احلي���وي الرابط �شحنات �ضخمة من الأ�سلحة با�رشت
ب�ي�ن الأرا�ضي ال�سورية والعراقية يف رو�سيا ب�إر�سالها �إىل اجلي�ش ال�سوري
القائ���م والتنف ،وبالت���ايل قطع �أي يف حلب منذ فج���ر الإثنني املا�ضي،
توا�صل بني �أركان حمور املقاومة.
بينه���ا �سالح نوع���ي يت���م ت�أمينه
�إال �أن حماوة الر�سالة الأمريكية للجي����ش لأول مرة من���ذ بدء احلرب
اجتهت فوراً نحو مو�سكو� ،سيما �أنها ال�سوري���ة ،الفت ًا �إىل ق���رار رو�سي بدا
تزامنت مع ر�ص���د ا�ستخباري رو�سي حا�سم ًا مت اتخ���اذه يف وزارة الدفاع
ل�شحنة �سالح �أمريكي���ة مت �إي�صالها الرو�سية يف ال�سابع ع�رش من اجلاري،
يق�ض���ي ب�إق�صاء «جبه���ة الن�رصة»
نهائي ًا عن امل�شهد امليداين ال�سوري،
ب���دءاً بت�صفية ما تبق���ى من قادتها،
و�ص���و ًال �إىل «�أمريه���ا» �أب���و حممد
اجل���والين؛ اخلا�ض���ع لعملي���ة ر�صد
دقيقة من قبَل �أجه���زة اال�ستخبارات
السوريون وحلفاؤهم
ال�سورية والرو�سية.
حددوا «ساعة صفر»
معلومات تقاطعت مع ما كانت
استعادة جسر الشغور ..رغم ك�شفت���ه تقاري���ر �صحافي���ة �أملانية
الخطوط الحُ مُ ر األميركية ال�شه���ر املا�ضي ،حيث �أ�ش���ارت �إىل
اخرتاق ا�ستخب���اري �سوري  -رو�سي
ع���ايل امل�ست���وى جل���دار «جبه���ة
الن��ص�رة» الأمني ،وله���ذا االخرتاق
الف�ض���ل الكب�ي�ر يف جن���اح ال�رضبة
القا�صمة التي �سحق���ت قادة ال�صف
�إىل م�سلح���ي «جي����ش الفتح» ثاين الأول يف «اجلبه���ة» يف الثامن من
�أيام الهدنة ،وفق ما ك�شفت معلومات اجلاري يف بلدة كفرناها بريف �إدلب،
وكالة الأنباء الأملانية ،ما دفع وزارة على ر�أ�سهم القائد العام جلي�ش الفتح
الدفاع الرو�سية �إىل الإعالن عن حت�رض �أبو عمر �رساق���ب ،والقائد الع�سكري
جماميع امل�سلحني ل�شن هجوم وا�سع لـ«الن��ص�رة» �أبو هاج���ر احلم�صي،
النط���اق على حلب ،على وقع تقارير وثالثة ق���ادة �آخرين ي�شكلون جميع ًا
ميدانية �أ�شارت �إىل خطوات ع�سكرية عماد «الن�رصة» الرئي�سي .ورغم عدم
�أعدته���ا وا�شنطن و�أنق���رة يف ال�رشق حتديد اجلهة الت���ي تقف وراء �سحق
وال�شم���ال ال�سوريني ..لك���ن لدم�شق كام���ل املجموع���ة القيادي���ة� ،إال �أن
وحلفائها ر�أي �آخر!
التقارير �أكدت ان مقاتلة رو�سية هي
الباح���ث الع�سك���ري الرو�س���ي التي ن�سفت مك���ان االجتماع ال�رسي

مب���ن فيه ،بن���اء عل���ى �إحداثية من
اجلي�ش ال�سوري .و�إذ ك�شفت  -ا�ستناداً
�إىل معلومات قالت �إنها ا�ستقتها من
جه���از اال�ستخبارات الأمل���اين � -أن
ر�أ�س���ي اجل���والين «�أم�ي�ر الن�رصة»،
وال�سع���ودي عب���د اهلل املحي�سن���ي؛
امل�س�ؤول ال�رشعي الع���ام لـ«جي�ش
الفت���ح» ،و�ضعتهم���ا اال�ستخبارات
ال�سورية والرو�سي���ة هدف ًا للت�صفية،
مل تُغف���ل التقاري���ر الإ�ش���ارة �إىل �أن
الهج���وم املُزم���ع للجي����ش ال�سوري
وحلفائ���ه باجتاه ج��س�ر ال�شغور قد
حُ ���ددت «�ساع���ة �صف���ر» انطالقته،
حلمُر
وب���ات و�شيكاً ،رغم اخلط���وط ا ُ
الأمريكية.
ه���ي ر�سال���ة ناري���ة وجهته���ا
وا�شنط���ن اىل مو�سكو من جبل الرثدة
يف دير ال���زور مفادها «هذه حدودنا
وال�سيطرة اخلا�صة بن���ا ولن ن�سمح
ب�أي وجود للدولة ال�سورية يف كامل
ال�رشق ال�س���وري» ،يف وقت يتح�ضرّ
�أردوغ���ان  -تركيا لتو�سيع «غزوة»
قوات���ه باجت���اه الب���اب ،تزامن ًا مع
اندفاع باراك �أوباما �إىل ت�سديد «هدف
ذهبي» يف مرم���ى خ�صمَيه الرو�سي
والإيراين ،عرب انتزاع الرقة قبل انتهاء
واليته ،ثمة معلوم���ات «�ستُفرمل»
طموحات وا�شنطن و�أنقرة يف حتقيق
�أهدافهم���ا ،ك�شفت �أن الفرَق الأطل�سية
الت���ي بات���ت متمرك���زة يف ال�شمال
ال�سوري� ،ستك���ون مبواجهة �رضبات
«خطرية» �ستقلب الأمور على كامل
الأر�ض ال�سوري���ة� ،شبيهة بتلك التي
�سحق���ت �أكرث من  250قتيالً من قوات
امل�ش���اة و«املارينز» الأمريكيني يف
بريوت ،وع�رشات القتلى الآخرين من
القوات الأطل�سية التي ا�ستُجلبت �إىل
لبنان بع���د االجتياح «الإ�رسائيلي»
ع���ام  ،1982وف���ق ما نق���ل �صحايف
لبناين خم�رضم عن �شخ�صية �إيرانية
قيادية يف طهران.

ماجدة احلاج

اعترب م�ص���در يف وزارة اخلارجي���ة الأمريكية �أن
ظاهرة االنتق���ادات من جانب م�س�ؤولني �أمريكيني
�سابقني لل�سيا�سات ال�سعودية ،تهدف يف الدرجة
الأوىل �إىل دف���ع النظام ال�سعودي �إىل ت�رسيع فتح
�أبواب التطبيع و�إ�شهار العالقات مع «�إ�رسائيل»،
وتعزيز التحالف القائم بني اململكة و«�إ�رسائيل».
وك�شف امل�صدر �أن امل�ؤ�س�سات اليهودية يف الواليات
املتحدة ه���ي التي تقف وراء ه���ذه «الظاهرة»،
و�ستزداد يف الفرتة املقبلة ،لل�ضغط على الريا�ض
والإ�رساع يف بناء ا�صطفاف عربي  ،خ�صو�ص ًا مع
دول «حم���ور االعتدال» ،التخ���اذ خطوات عملية
لالرمتاء يف احل�ض���ن «الإ�رسائيل���ي» �ضد �إيران
واملقاومت�ي�ن الفل�سطينية واللبنانية ،ولذلك جاء
حت ُّرك بع����ض الدول العربية حت���ت «غطاء دعم
الفل�سطيني�ي�ن» ،لدفع القي���ادة الفل�سطينية �إىل
ا�ستئناف املفاو�ضات مع «�إ�رسائيل».

¡ نتنياهو «مت�أدّب»

قال �سفري «�إ�رسائيلي» يف �إحدى الدول الأوروبية
�إن حكوم���ة تل �أبيب غا�ضبة من الإدارة الأمريكية
لع���دم �إطالعها على بن���ود التفاه���م الرو�سي -
الأمريكي ب�ش�أن الهدنة الأخرية يف �سورية ،وب�شكل
م�سبق .و�أ�ضاف ال�سفري ال�صهي���وين� :أحد الأ�سئلة
التي تبحث «�إ�رسائيل» ع���ن �إجابة عليه هو :ما
م�صري املجموع���ات امل�سلّحة يف منطقة اجلوالن؟
وما ه���و ت�صنيفها؟ مردف��� ًا� :إن ت���ل �أبيب تدرك،
وعلى يقني� ،أن هن���اك تراجع ًا �أمريكي ًا ،وبع�رشات
اخلطوات ،فيم���ا يخ�ص م�صري الرئي����س ال�سوري
ب�شار الأ�سد .وك�شف �سفري العدو �أن رئي�س الوزراء
بنيام�ي�ن نتنياهو �أ�صدر تعليمات���ه بعدم انتقاد
الإدارة الأمريكي���ة بخ�صو����ص التفاه���م الرو�سي
 الأمريك���ي ،ال�سيما �أنه �سيلتق���ي الرئي�س باراك�أوبام���ا على هام�ش انعقاد دورة اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،و�سيحاول اختيار كلماته وعباراته
خ�ل�ال اللقاء بـ«�أدب» ،حتى ال يظهر وك�أنه مييل
�إىل �أحد احلزبني املتناف�سني على رئا�سة الواليات
املتحدة.

¡ تخوُّف من اليقظة

ح���ذّرت دوائ���ر �سيا�سي���ة من انفج���ار وا�سع يف
�ساحة ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي» رداً على
انتهاكات االحتالل يف فل�سطني املحتلة ،خ�صو�ص ًا
عل���ى �صعيد تع ّمد زيادة امل�ستعمرات ال�صهيوينة
يف الأرا�ض���ي املحتلة ،والأعم���ال املرفو�ضة من
املجتم���ع الدويل ،الت���ي تقوم به���ا «�إ�رسائيل»
م�ستغل���ة الأو�ض���اع امل�شتعل���ة الت���ي ت�شهدها
املنطق���ة ،وان�شغال العرب ب�سف���ك دماء بع�ضهم
بع�ض ًا .واعتربت الدوائر �أن دو ًال عربية هي حالي ًا
يف �سب���اق مع الزمن لدفع ال�سلط���ة الفل�سطينية
�إىل ا�ستئن���اف املفاو�ضات ،لي����س من �أجل و�ضع
حد ملمار�س���ات العدو� ،إمنا خوف��� ًا على �أنظمتها
من �إمكاني���ة انفجار وا�سع تت�سبب به املمار�سات
«الإ�رسائيلية» ،وعندها لن تكون بع�ض العوا�صم
بعيدة عما �سيت�سبب به هذا االنفجار من حرائق.
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«حماس» و«فتح»..
نحو الدوحة ُدر
�أ�شهُ���ر ثالثة م�ض���ت على �آخر
لقاء عُ قد بني «حما�س» و«فتح»
يف العا�صم���ة القطري���ة الدوحة،
به���دف دف���ع امل�صاحل���ة بينهما
نحو الأم���ام ،وبرعاية �أمريية من
ال�شي���خ متي���م بن حم���د �آل ثاين
�أم�ي�ر قط���ر .واليوم� ،أك���د الناطق
الر�سمي حلركة «فت���ح»؛ �أ�سامه
القوا�سم���ي« ،وجود م�ساعٍ جديدة
من قبَل قط���ر لعقد لقاء م�صاحلة
بني احلركتني ،وبالرعاية ذاتها»،
كا�شف ًا �أنه «يج���ري الإعداد للقاء
يجمع حركتي فت���ح وحما�س يف
العا�صم���ة القطرية ،و�أن ال�سلطات
القطري���ة والقي���ادة الفل�سطينية
جتري���ان االت�ص���االت بينهم���ا
ال�ستئن���اف جل�س���ات امل�صاحلة
الفل�سطينية املعطَّ ل���ة منذ ثالثة
�أ�شه���ر ،و�أن اللق���اءات ت�أتي بناء
على دع���وة وجهتها قطر للأطراف
الفل�سطينية».
ما ال���ذي ا�ستج ّد م���ن تطورات
دفعت الأمري القطري ليجدد دعوته
لكل من «حما�س» و«فتح» لعقد
لقاءات امل�صاحل���ة املتعطلة منذ
�سن���وات .الوا�ضح �أن هناك تطوران
يقف���ان وراء الدع���وة املتج���ددة،
التط���ور الأول عل���ى �صلة بخطة
«الرباعي���ة العربية» ،واملقدَّم���ة
لرئي�س ال�سلط���ة ال�سيد �أبو مازن،
وهو غري ٍ
را�ض عنها ،لأنها تطالبه
بع���ودة دح�ل�ان واملف�صول�ي�ن 
�إىل حرك���ة «فت���ح» .ويف �سياق
مت
عم���ل «الرباعي���ة العربي���ة» ّ
ا�ستبعاد قطر عنه���ا ،وهي مكوَّنة
م���ن ال�سعودي���ة وم��ص�ر والأردن
والإم���ارات ،الأم���ر ال���ذي تعتربه
قطر ا�ستهداف��� ًا لدورها ،كونها �أحد
الالعبني وامل�ؤثري���ن فيما ت�شهده
املنطق���ة منذ ما �سُ مّ���ي «الربيع
العربي» ،وح�ضوره���ا �أي�ض ًا بقوة
يف املل���ف الفل�سطين���ي من خالل
«حما�س» ،ووجودها يف قطاع غزة
ممثَّلة ب�سفريها حمم���د العمادي؛
الن�شط وامل��ش�رف على الكثري من
امللفات ،وعند هذا التطور تتقاطع
م�صالح كل من �أب���و مازن والأمري
القطري متيم بن حمد ،و«حما�س»
ت�أخذ على خاطر الأخري.
�أما يف التطور الثاين فقد يتعلق
بالزيارة املفاجئ����ة لرئي�س جلنة
االنتخاب����ات املركزية؛ حنا نا�رص،
لقطر ،ولقائه قيادات من «حما�س»
برئا�سة د .مو�سى �أبو مرزوق.
�إن ك����ان �إنه����اء االنق�سام ميثل
�إح����دى التطلعات الت����ي ين�شدها
�شعبنا ،لكن املب����ادرات واللقاءات
ال�سابقة �أثببت عدم جدواها يف ظل
التجاذبات الإقليمية �أوالً ،وتعار�ض 
امل�صال����ح ثانياً ،وتبقى العربة يف
م����ا �سينتج عن ا�ست����دارة «فتح»
و«حما�س» نحو الدوحة ُدرْ.

رامز م�صطفى

( العدد  )419اجلمعة  -ـ � 23أيلول 2016 -

َُ
َ
بين عقد الهدنة السورية وإفشالها ..من يحكم أميركا؟

التناق�ض ظاهر بني البنتاغون و�إدارة �أوباما يف خيار التفاهم مع الرو�س

�أث���ارت ال�رضب���ات اجلوي���ة التي
�شنّتها طائ���رات التحالف الدويل على
اجلي�ش ال�س���وري يف دير ال���زور نوع ًا
م���ن ال�صدمة ،ل�سبب�ي�ن؛ الأول� :أن حرب
التفاهم الرو�سي الأمريكي حول الهدنة
مل يجفّ بعد ،والثاين :ما ظهر �أنه نوع
من «التعاون» ب�ي�ن التحالف الدويل
و«داع����ش» ،بعدما ا�ستف���اد التنظيم
الإرهابي م���ن ال�رضبة اجلوية لي�سيطر
عل���ى بع����ض املناط���ق اال�سرتاتيجية
الهامة يف �سورية.
وبالرغ���م من �إع�ل�ان التحالف �أن
الأمر كان خط�أ ا�ستخبارياً ،و�أنه يحقق
يف املو�ض���وع� ،إال �أن كل ما ح�صل منذ
�إعالن االتفاق ولغاية اليوم يثري العديد
من الت�سا�ؤالت ح���ول �آلية اتخاذ القرار
يف الواليات املتحدة ،خ�صو�ص ًا ب�سبب
ما ظه���ر � -إعالمي ًا على الأقل  -من �أن
البنتاغون �ساهم من خالل هذه ال�رضبة
اجلوي���ة يف �إف�شال هدن���ة كانت وزارة
اخلارجي���ة الأمريكية ق���د اتفقت عليها
مع الرو�س.
يُجم���ع الباحثون عل���ى �أن درا�سة
ُ�صنع الق���رار يف الإدارة الأمريكية هي
مغام���رة �صعب���ة ،فهن���اك العديد من
العوام���ل والظ���روف املو�ضوعي���ة
والتاريخي���ة واالجتماعي���ة ،بالإ�ضافة
�إىل تع���دُّد الالعبني والقوى يف �صياغة
القرار والت�أثري علي���ه ،مع العلم �أن �أي ًا
منها لي�س���ت له �صف���ة احل�سم يف كل
منها ،فما ي�ستطيعه طرف ما يف ق�ضية
ما ،قد ال يجعله امل�ؤثر احلا�سم يف كل
الق�ضايا.
ب�شكل ع���ام ،تت�أثر عملي���ة ُ�صنع
الق���رار يف �أي دول���ة ب�أمري���ن :الطرف
املقرِّر ،والبيئة �أو الظروف املو�ضوعية
والزماني���ة واملكانية املتعلقة بالقرار،

علم ًا �أن الظ���روف التاريخية ال�سابقة،
والت�أثريات الالحق���ة للقرار ،ت�شكّل يف
ذه���ن �صاحب الق���رار وحميطه العديد
من الدوافع ال�سيكولوجية واملو�ضوعية
التخاذ القرار �أو عدمه.
ويف تطبيق ذلك على الأمريكيني
والتفاه���م مع الرو����س ،ال ميكن ب�أي
�شك���ل من الأ�شك���ال �أن نُغف���ل ت�أثري
وت�ص���وّرات احلرب الب���اردة وما لها
م���ن جذور نف�سي���ة و�سيكولوجية يف
ذهن �صانع القرار واجلمهور الأمريكي
على حد �سواء ،ما يعني �أن �أي تفاهم
يعقده الأمريكيون مع الرو�س �سيكون

ّأي تفاهم يعقده األميركيون
مع الروس سيكون مطبوعًا
بعدم الثقة والخوف من
«العدو» التاريخي

مطبوع��� ًا بع���دم الثق���ة واخلوف من
«العدو» التاريخي.
وتبد�أ عملية �صنع القرار عامة يف
ال�سيا�سة اخلارجي���ة ،بدوافع �أ�سا�سية،
�أي احلاجة �إىل اتخاذ قرار ب�سبب وجود
تغ�ي�رات يف البيئ���ة اخلارجية ،والذي
يت�أث���ر ب�شكل �أ�سا�س���ي وحا�سم بتقدير
للموق���ف«definition of situ a« 
� ،»tionأي نظرة �صاحب القرار ور�ؤيته
للتط���ورات ،ووعيه للأخط���ار .من هنا،

ن���درك �أن البيئة الع�سكري���ة املت�شكّلة
يف �سوري���ة بعد ح�ص���ار حلب ،جعلت
الأمريكي�ي�ن ي�ؤمنون بحاج���ة �إىل عقد
تفاه���م  -هدنة م���ع الرو����س يحفظ
ال�ستاتيكو املي���داين يف �سورية خالل
مرحلة انتقالية بني رئي�سني �أمريكيني،
لأن خ�سارة حلب يف هذا الوقت بالذات
كانت �ست�سبب انقالب ًا يف موازين القوى
ل�صالح اجلي�ش ال�سوري وحلفائه.
ولع���ل تقدي���ر املوقف ه���ذا ،هو
التباي���ن الأ�سا�سي بني ك���ل من وزارة
اخلارجي���ة الأمريكي���ة والبنتاغ���ون،
فالت�ص���ورات حلجم اخلط���ر والتهديد
و ُفرَ�ص جناح الهدنة يف �سورية ت�أثروا 
بالت�ص���ورات العقائدي���ة واخللفي���ات
الفكرية واالجتماعية و�أدوار كل منهما.
ظهر التباين وا�ضح��� ًا بني كل من
البنتاغ���ون ووزارة اخلارجية يف خيار
التفاه���م مع الرو�س ،وجتلّى يف عوامل
ع���دّة� ،أهمها :الهدف من ه���ذه الهدنة،
وت�أثريه���ا على الأه���داف الأخرى التي
يريد الأمريكي���ون حتقيقها يف �سورية،
والنتائج املرتتبة عليه���ا ،وهل هناك
بدائ���ل �أف�ض���ل من خي���ار التعاون مع
الرو�س لتحقيق الأهداف الأمريكية؟
كما يبدو من درا�س���ة �صنع القرار
الأمريكي يف الذه���اب �إىل الهدنة ،ف�إن
الرئي����س الأمريك���ي ومع���ه اخلارجية
اتخذا �صيغة «اخليار العقالين»(r a) 
 ،)tional choiceال���ذي ي�ؤمّ���ن
امل�صلحة الأمريكية� ،أي درا�سة البدائل،
واختي���ار املوقف الأقل كلف���ة والأكرث
ربحاً� ،أي حتقي���ق الربح الن�سبي الأكرب
ب�إطالة فرتة اال�ستنزاف ،ومنع «العدو»
من حتقيق مكا�س���ب ميدانية ،م�ستغ ًال
ان�شغ���ال الأمريكي�ي�ن  بانتخاباته���م
الرئا�سية.

(�أ.ف.ب).

بينما يب���دو �أن البنتاغون الراف�ض 
بقوة خلي���ار التفاهم م���ع الرو�س ،قد
اختار «النم���وذج الإدراكي»(cogn i) 
� ،)tive modelأي رف����ض اخلي���ارات
التي �أثبتت ع���دم جدواها يف ال�سابق،
والبحث ع���ن البدائل الت���ي تتفق مع
الت�صورات والعقيدة الأمريكية التي جتد
يف الرو�سي «خطراً دائماً» على الأمن
القوم���ي الأمريكي ،ويج���ب منعه من
التحوُّل �إىل ق���وة عاملية� ،أو على الأقل
من التح���وُّل �إىل قوة تُقا�سم الأمريكيني
النفوذ يف ال�رشق الأو�سط.
كل هذا مقبول خالل �صناعة القرار،
لكن امل�شكلة تكمن لدى الأمريكيني يف
�أن االنق�سام داخل الإدارة الأمريكية ظهر
�إىل العل���ن بعد اتخاذ الق���رار ،وقامت
الأط���راف الأمريكية مبحارب���ة بع�ضها
على الأر����ض ال�سورية ،فالغارة اجلوية
يف دير الزور �أ�صابت جون كريي قبل �أن
ت�صيب اجلي�ش ال�سوري ،و�أ�رضّت ب�صورة
�أمريكا يف ال�رشق الأو�سط قبل �أن ت�رضّ
بالرو�س ،و�شوّهت �صورة الرئي�س باراك
�أوباما املتَّهم بالرتدد والعجر؛ ب�إظهاره
غري ق���ادر على فر�ض وجهة نظره على
املعرت�ض�ي�ن داخ���ل �إدارت���ه ..علم ًا �أن
هذا التحليل يبقى بن���ا ًء على فر�ضية
�أن اخلارجية الأمريكي���ة كانت �صادقة
بالذهاب �إىل التفاهم مع الرو�س ،اللهم
�إال �إذا كان املو�ض���وع كله توزيع �أدوار
داخ���ل الإدارة الأمريكية ،لكنها فر�ضية
م�ستبعَ ���دة ،ب�سبب ال��ض�رر الكبري الذي
حل���ق ب�ص���ورة الإدارة الأمريكي���ة ،وال 
ين�سجم مع �ص���ورة الواليات املتحدة
كدولة عظمى� ،آمَ ���نَ اجلميع يف العامل
بتجذُّرها بامل�ؤ�س�ساتية والدميقراطية.

د .ليلى نقوال
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أميركا تنهش السعودية
تعي�ش اململكة العربي���ة ال�سعودية
�أ�سو�أ �أيامه���ا؛ كمملكة عج���وزة تنه�شها
�أمريك���ا ب�صفق���ات الأ�سلح���ة اخليالي���ة
والوهمية ،يف �أكرثه���ا ،وتُرهقها بتمويل
اجلماعات التكفريية منذ حرب �أفغان�ستان
�ضد ال�سوفيات حت���ى «الربيع العربي»،
وتجُ ربه���ا عل���ى دفع امللي���ارات يف كل
اجتاه؛ م���رة لدعم الرئي�س عب���د الفتاح
ال�سي�س���ي �ض���د «الإخ���وان امل�سلمني»،
و�أُخ���رى يف متويل اجلماع���ات التكفريية
يف �سوري���ة والع���راق واليم���ن ،و�آخرها
توريط ال�سعودي���ة يف حربها �ضد اليمن،
الت���ي نه�شت احتياطه���ا املايل و�رضبت
هيبته���ا الإ�سالمية والعربي���ة ،وه�شّ مت
�صورتها الع�سكرية ،حيث متكّن اليمنيون
«الفقراء» املحا صرَ� ون من هزميتها طوال
� 20شه���راً من احلرب ،وبد�أوا بالدخول �إىل
جنوب ال�سعودي���ة ،ما حدا بها �إىل تقدمي
�شكوى �إىل جمل�س الأم���ن �ضد ال�صواريخ
اليمنية التي ت��ض�رب الداخل ال�سعودي،
يف الوق���ت الذي تعل���ن ت�صدّيه���ا لهذه
ال�صواريخ.
تت���واىل ال�رضب���ات عل���ى «ر�أ����س
اململك���ة» م���ن ويل الأم���ر الأمريكي ،فها
ه���و ي�ستبدل الدور ال�سع���ودي يف �سورية
بالتدخُّ ل الرتكي ،بع���د خم�س �سنوات من
التعب والتموي���ل ال�سعودي ،واحتكار وفد
«املعار�ضة ال�سوري���ة» �إىل جنيف با�سم
«معار�ض���ة الريا�ض» ،وال���ذي �سي�شاركه
وفد «معار�ض���ة ا�سطنبول» كح��� ٍّد �أدنى،
�أو يلغي���ه نهائي ًا ويح��� ّل مكانه ،فامليدان
يفر�ض التمثيل ال�سيا�سي يف املفاو�ضات،
والأ�سو�أ لل�سعودية �أن «بناتها» التكفريية
«داع����ش» و«الن��ص�رة» و�أخواتهم���ا ّمت
ت�صنيفه���ا كمنظم���ات �إرهابية يف جمل�س
الأمن ،ومبوافقة �أمريكية ،على الأقل علنية،
و�إن مل ينقطع الدعم الأمريكي لهما ،لكنهما
�أُخرجتا من دائرة احلل ال�سيا�سي وال�رشاكة
يف احلُكم بع���د الت�سوي���ة ال�سيا�سية يف
�سورية ،وبالتايل ّمت قطع ذراعَ ي ال�سعودية
يف �سورية والعراق.

لك���ن الأخط���ر والأ�س���و�أ بالن�سب���ة
لل�سعودي�ي�ن ،والعائلة املالكة خ�صو�صاً،
�إقرار جمل�سَ ي ال�شيوخ والنواب يف �أمريكا
«قان���ون العدالة �ضد رع���اة الإرهاب»،
ال���ذي ي�سمح لذوي �ضحاي���ا هجمات « 11قانون العدالة ضد اإلرهاب»
�أيلول  2001مبقا�ضاة احلكومة ال�سعودية
سيبدأ بالسعودية ولن
طلب ًا للتعوي�ضات ،ب�سبب م�شاركة بع�ض 
ين�ص ينتهي بها ..فهل تبادر الدول
مواطنيه���ا يف هذه الهجمات ،حيث ّ
القان���ون على �إزالة احل�صان���ة ال�سيادية إلى محاكمة أميركا بسبب
ملقا�ض���اة حكوم���ات ال���دول املتَّهم���ة
جرائمها؟
بالإره���اب ،وال�سماح لأق���ارب ال�ضحايا
مبقا�ض���اة حكومات هذه ال���دول ،وكذلك
موا�صلة النظ���ر يف الق�ضاي���ا املرفوعة
�أم���ام املحكمة الفيدرالي���ة يف نيويورك

بعد �سيط���رة اجلي����ش ال�سوري على
حلب وحما��ص�رة «الن��ص�رة» و»�أحرار
ال�ش���ام» واملعار�ض���ة امل�سلحة ،وعزلهم
عن �إدلب ،اتجّ هت �أمريكا باملعركة باجتاه
اجلن���وب ال�س���وري يف منطقت���ي درع���ا
والقنيط���رة ،حتت �إ��ش�راف غرفة عمليات
«املوك» املوجودة يف الأردن ،وخا�ضتها
كل م���ن «الن�رصة» و«اجلي����ش ال�سوري
احل���ر» وجمموعات �أخرى حت���ت عنوان
«معركة قاد�سية اجلنوب» ،بالهجوم على
مواق���ع اجلي�ش ال�سوري م���ن �أربع جهات،
وهي مثلث املوت كفرنا�سخ وجبا ومدينة
البعث وال�رسايا �شمال القنيطرة ،لل�سيطرة
على نقاطهم يف القنيطرة املحاذية خلط
الف�صل مع اجلوالن املحتل ،وللو�صول �إىل
مثلث درعا القنيطرة «الريف الدم�شقي»،
وقطع طريق درعا ،لكن هذه املعركة باءت
بالف�شل ،وتكبّ���دت املجموعات امل�سلَّحة
خالله���ا خ�سائ���ر كب�ي�رة ،وجت���اوز عدد

القتلى املئة ،واجلرحى الأربعمئة جريح،
مت تدمري و�إح���راق عدد كبري من الآليات
و ّ
والدبابات.
اجلي�ش «الإ�رسائيلي» �شارك يف هذه
املعركة ب�شكل مبا��ش�ر؛ كمجموعة �إ�سناد
للمجموعات امل�سلح���ة ،من خالل ق�صف
املواقع ال�سورية والإغارة عليها بالطريان،
ف�أعلنت القي���ادة العامة للجي�ش ال�سوري
والق���وات امل�سلحة �أن دفاعات���ه �أ�سقطت
طائ���رة حربية جن���وب غ���رب القنيطرة،
وطائ���رة ا�ستط�ل�اع غرب �سع�س���ع ،لكن
«�إ�رسائيل» نفت �إ�سقاط الطائرتني.
هذا امل�شهد يف اجلنوب ال�سوري ي�شري
�إىل عدة �أمور� ،أبرزها:
امل�شارك���ة «الإ�رسائيلية» املبا�رشة
يف املعرك���ة �ضد اجلي����ش ال�سوري ،على
قاع���دة �إيج���اد منطقة �آمن���ة يف منطقة
القنيط���رة ،وحماذية للج���والن ال�سوري
املحت���ل ،فـ«�إ�رسائيل» لديه���ا م�صلحة

وا�شنطن قزّمت الريا�ض �إىل م�ستوى اخل�صومة مع �أفراد ولي�س على م�ستوى الدول

بخ�صو����ص  بح���ث �أي دور للحكوم���ة
ال�سعودية يف الهجمات ،ما يعني ابتزازاً
مالي��� ًا ومعنوي��� ًا لل�سعودي���ة �سيط���ول
زمانه وترتفع �أرقام���ه ،وت�صبح العائلة
املالك���ة وكذل���ك ك���ل م�ؤ�س�ساتها رهن
الق�ضاء الأمريكي وج�شع �أهايل ال�ضحايا،
ومراق�صة �أفاعي املخابرات الأمريكية.
�إقرار هذا القانون ي�ؤكد �أن اال�سرتاتيجية
الأمريكية تقوم على نظام ت�أمني م�صاحلها
و�أمنها القوم���ي دون اعتبار مل�صلحة �أي
�أداة �أو حليف مفرتَ�ض ،و�أن املراهنة على
الدعم �أو احلماية الأمريكية �أ�ضغاث �أحالم
و��س�راب ،و�إذا تخلّت �أمريك���ا عن مراعاة
وحماباة ال�سعودية التي �أعطت �أمريكا ما

ُّ
أهداف التدخل العسكري «اإلسرائيلي» في الجنوب السوري

كب�ي�رة يف هذه املنطق���ة الآمنة كما عبرّ  املعار�ضة والتكفريي���ة الإرهابية ،ومتدده
وزير احلرب ال�ساب���ق مو�شيه يعلون ،وال  باجتاه اجلنوب ،وخ���وف «�إ�رسائيل» من
مانع لديها من �أن تكون «جبهة الن�رصة» ت�أ�سي�س مقاوم���ة ملواجهتها من اجلنوب
من �ضمن هذه املعار�ضة املعنية بحماية ال�سوري ،ونقل جتربة املقاومة من لبنان
هذه املنطق���ة ،ويف هذا ال�سي���اق ك�شفت �إىل �سوري���ة ،وجناحه���ا يف تهدي���د �أمن
جملة «ميكور ري�شون» العربية عن خطة «�إ�رسائيل».
جديدة تتعلق ب�إمكان ا�ستخدام الالجئني
ال���رد الع�سكري ال�سوري املبا�رش على
ال�سوريني لإقامة ح���زام �أمني يف جنوب طائرات الع���دو ،و�إ�سقاط طائ���رة حربية
�سورية ،ب�ص���ورة معدّل���ة يف ال�شكل عن و�أخ���رى لال�ستط�ل�اع ،وهذا م���ا مل تكن
�صورة احلزام الأمن���ي ال�سابق يف جنوب تتوقع���ه «�إ�رسائيل» ،ه���و ر�سالة �سورية
لبن���ان ،لتك���ون بدي�ل�اً ع���ن اتفاقية فك وا�ضح���ة لـ«�إ�رسائي���ل» و�أمريك���ا ب����أن
اال�شتباك بني �سورية و«�إ�رسائيل» املوقَّعة االعتداء وخرق ال�سيادة ممنوع.
يف � 31أي���ار  1974ب�ي�ن �سوري���ة والعدو
جناح اجلي����ش ال�س���وري يف �إف�شال
«منطق���ة الف�صل» املنزوعة
بجنيف يف
الهجمات املقرَّرة عل���ى اجلنوب ال�سوري،
ال�س�ل�اح ،والتي تركها االندوف ،وهي الآن وكذل���ك جناحه يف ال�سيطرة على ال�شمال
حتت �سلط���ة التكفرييني ،وق���د جاء ذلك ال�س���وري ،ويف الوق���ت نف�س���ه مواجهته
بعد التغيري احلا�صل يف الو�ضع امليداين لـ«�إ�رسائيل» ،ويف ذلك داللة وا�ضحة على
ال�س���وري على �أثر دخ���ول حزب اهلل على �أن اجلي�ش ال�سوري لديه اجلهوزية التامة
خط املواجه���ة �ضد املجموعات امل�سلحة ملواجهة التكفرييني يف الداخل ،والت�صدي

مل تُعطه �أي دولة يف العامل ،ودون حدود؛
ما ًال وجماعات تكفريية وتغطية لالحتالل
«الإ�رسائيلي» عرب مبادرة امللك عبد اهلل
لل�سالم ،وتغطي���ة ومتويل التكفرييني يف
العراق و�سوري���ة واليمن ولبنان والعامل..
فهل ميك���ن �أن تراع���ي �أي دولة خليجية
من الإمارات وامل�شاي���خ كالبحرين وقطر
وغريه���ا؟ وه���ل ميك���ن الوف���اء ورعاية
اجلماع���ات التكفريي���ة �إذا تعار�ضت مع
م�صاحلها؟
�أمريك���ا تنه����ش العائل���ة املالك���ة
وت�ضعه���ا يف عه���دة مق�صل���ة املحاكم
الأمريكية و�أه���ايل ال�ضحايا ،ومتّ تقزميها
�إىل م�ست���وى اخل�صومة م���ع �أفراد ولي�س
على م�ست���وى الدول ،ف�ص���ار مبقدور �أي
�شخ�ص من �أهايل ال�ضحايا �أن يدّعي على
املل���ك �أو �أي �أمري �أو �أم�ي�رة لك�رس الغرور
والهيب���ة املعنوي���ة بعد ك��س�ر �شوكتهم
ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة ،مقدِّمة لإنهاء
عهد العائلة التي �أنهت خالفتها يف نظر
الأمريكي�ي�ن ،وال بد من �إعادة �إنتاج نظام
«خادع» يراع���ي مظاه���ر الدميقراطية،
لكنه �سي�ؤمّ���ن امل�صال���ح الأمريكية كما
كانت العائلة املالكة.
«قانون العدالة �ضد الإرهاب» �سيبد�أ
بال�سعودية ولن ينتهي بها ،ف�سيطال �إيران
وغريه���ا ،و�سيكون مقدّمة البت���زاز الدول،
بحيث ت�صبح م�س�ؤولة عن �أعمال مواطنيها
ولو مل تعلم ب�أفعالهم.
لك���ن ال�س�ؤال :هل �ستب���ادر الدول �إىل
معاملة �أمريكا بنف����س امل�ستوى وحتاكم
�أمريك���ا كدولة ب�سبب جرائ���م جنودها �أو
مواطنيها �أو جوا�سي�سه���ا ،وبالتايل ميكن
مقا�ضاته���ا ب�سبب �أي جرم �أو �إرهاب يقوم
به مَ ن يحمل جواز �سفرها؟
فلتبادر الدول واملنظمات واجلمعيات
لتقدمي ال�شكاوى �ضد �أمريكا نتيجة �إرهابها
يف العراق و�سورية واليم���ن و�أفغان�ستان
وغريها.

د .ن�سيب حطيط

لأي اعت���داء «�إ�رسائيل���ي» ،ول���و تطوّرت
الأمور �إىل حرب مفتوحة معها ،و�إن كانت
امل�صادر املطلعة تفيد ب����أن «�إ�رسائيل»
لي����س يف ح�ساباتها خو����ض احلرب مع
�سورية ولبنان يف هذه املرحلة.
�أمام ه���ذا امل�شهد والتق���دُّم امليداين
للجي����ش ال�س���وري يف مناط���ق ال�شمال
والو�سط واجلنوب ،واهتمام كل من رو�سيا
و�أمريك���ا لتثبيت وقف �إط�ل�اق النار ،جند
�أن رو�سي���ا مهتمة ب�أن حت�ص���ل الت�سوية،
لأنها مل ت����أتِ �إىل �سورية من �أجل احلرب،
بل �أت���ت ال�ستثمارها و�إيقافه���ا ،و�أمريكا
للتو�صل ولو �إىل اتفاق اطار،
ُّ
ت�سعى �أي�ض ًا
لتوظيفه يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية
يف الثامن من ت�رشين الثاين من هذا لعام،
لك���ن اجلميع يعلم �أن الظ���روف امل�ؤاتية
للت�سوية مل حتن بعد.

هاين قا�سم
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لفت إلى أن مبادرة الحريري تحتاج إلى وقت يتجاوز  28أيلول

كامل الرفاعي :خطاب «التيار العوني» يجب أن يكون وطنيًا
ترقُّب ي�شه���ده لبنان ،بانتظار الفرَج
الآتي من حكمة �سيا�سيي هذا «الوطن»
املتعث بخداع م���ن هنا وت�رسيبات من
رّ
هن���اك ،متام ًا كما يح�صل يف �سورية �إثر
تعث �إع�ل�ان اتفاق الهدن���ة بني رو�سيا
رُّ
و�أمريك���ا ،وم���ا تاله من �رضب���ة جوية
�أمريكية عل���ى قوات اجلي�ش ال�سوري يف
دير الزور.
مادامت الأجندات ال�سيا�سية املقروءة
مطبوخ غريه���ا يف الكوالي�س ،يبقى قدَر
�شع���وب الع���امل املدجّ ن���ة حل�س مربد
العط�ش يف �صحراء قاحلة..
ع���ن االنتظار وحال���ة الرتقُّب داخل
امل�شهدَي���ن املحل���ي والإقليمي ،جريدة
«الثب���ات» حاورت ع�ض���و كتلة الوفاء
للمقاومة النائب كامل الرفاعي ،و�إليكم
�أبرز ما جاء:
ي�ؤكد النائب كام���ل الرفاعي �أن كرة
اال�ستحق���اق الرئا�س���ي موج���ودة لدى
«تي���ار امل�ستقب���ل» ،واملعلومات تفيد
ب�أن الرئي�س �سع���د احلريري �سي�أتي يف
القريب �إىل لبنان ليُطلق مبادرة معيّنة
حول هذا املل���ف ،وباعتق���اد الرفاعي،
�ست�أخ���ذ هذه املب���ادرة وقت��� ًا يتجاوز
� 28أيل���ول ،يقول :هذا الي���وم رغم كونه
خم�ص�ص ًا النتخ���اب رئي�س للجمهورية،
بيد �أنه يوج���د مبادرات تفا�ؤلية ميكنها
�أن تنعك�س خرياً على لبنان.

ت�سام ًا
ال�سُّ نة �أكرث الطوائف حُ
ي�أمل الرفاعي �أن تكون تلك املبادرة
الرئا�سي���ة بداي���ة خال����ص مل�شاك���ل
اجتماعي���ة واقت�صادي���ة ي���رزح حتتها
اللبن���اين ،ويت�أ�س���ف على م���ا يطرحه
التي���ار الوطني احل���ر بخ�صو�ص الغنب
ال���ذي يطال امل�سيحيني ،يقول :ما ي�صدر
عنه يظهر وك�أنه يتعلق بحقوق الطوائف
امل�سيحي���ة ،حقوق جميع الطوائف كلها

رئي�س للجمهورية؟ يقول الرفاعي :عدم
الو�صول �إىل حل يف اال�ستحقاق الرئا�سي
يفر�ض العودة �إىل طاول���ة احلوار ،لأنه

الرفاعي :نريد «العدالة» التي
يطالب بها المسيحيون..
وعلى «التيار الوطني»
التحدث باسم جميع اللبنانيين
ال باسم المسيحيين فقط

مغت�صب���ة ،نعم ،جمي���ع الطوائف ترى
َ
حقوقه���ا منتقَ�صة ،وم���ن يتّهم الطائفة
ال�سُّ ني���ة ب����أن حقوقه���ا كاملة خمطئ
متاماً ،فالطائفة ال�سُّ نية هي �أكرث طائفة
ت�سامح يف حقوقه���ا ..ن�أمل من القيّمني
عل���ى التي���ار الوطني احلر ت���دارُك هذا
املو�ض���وع ،لأن نظرت���ه �إىل لبنان يجب
�أن تك���ون نظ���رة مواطني���ة ،و�أوىل هذه
الت�صليحات يجب �أن تكون ب�إقرار قانون
عادل وحقيقي لالنتخابات النيابية� ،إذ
�إنه من غري اجلائز �أن يكون مواطن �صوته
بـ� 10أ�صوات ،و�آخر �صوته ب�صوت واحد.
نحن نريد «العدال���ة» التي يطالب بها
امل�سيحيون ،لكننا نري���د �أي�ض ًا العدالة
للمواطن اللبناين ب�شكل عام.
ن�س����أل الرفاع���ي عن اجله���ة التي
تعرقل �إقرار قانون انتخابي ينهي حالة
الغنب ،يقول :وحده القانون الن�سبي وفق
لبنان دائرة واح���دة من �ش�أنه �إنهاء كل

¡ ال�شي���خ ماهر حمود؛ رئي����س االحتاد العاملي لعلم���اء املقاومة،
ا�ستقب���ل يف مكتب���ه يف �صيدا عدداً م���ن امل�س�ؤول�ي�ن الفل�سطينيني،
ومت ا�ستعرا����ض الو�ضع يف الأرا�ضي املحتل���ة وما يظهر من بطوالت
الفت���ة يقوم بها ال�شباب الفل�سطيني ،الذي���ن يزدادون مت�سك ًا بالأر�ض
مت التوافق
والق�ضية يف مواجهة التع�سف والغطر�سة ال�صهيونية .كما ّ
عل���ى الإيجابيات الوا�ضحة التي ظهرت م�ؤخراً من خالل العدد الكبري
م���ن املطلوبني يف املخيمات الذين �سلّم���وا �أنف�سهم للأجهزة الأمنية
اللبناني���ة ،مما يخفّ���ف االحتقان ويعزز الثق���ة املتبادلة بني القوى
الفل�سطينية املتعددة والأمن اللبناين.
¡ النائ��ب ال�ساب��ق في�ص��ل ال��داود؛ الأم�ين الع��ام حلرك��ة الن�ضال
ندد بالع��دوان الأمريكي « -الداع�شي» على مراكز
اللبن��اين العربيّ ،
اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري يف دير ال��زور ،معت�براً �أنه مل يك��ن خط�أ
والتق��دم نحو
تقني�� ًا ،ب��ل ن�سف�� ًا لالتفاق م��ع رو�سيا لوق��ف احلرب
ُّ
ومن�سق
مدرو�س
ح��ل �سيا�س��ي ال تريده �أم�يركا ،و�أنه عمل �إرهاب��ي
َّ
م��ع تنظي��م «داع�ش» ،وقال :ما �أقدمت علي��ه الطائرات الأمريكية مل
يفاجئنا ،فنحن نعلم جيداً �أن ال�سيا�سة الأمريكية ُتقدم على ارتكاب

كالم ع���ن الغُ نب ،بقانون كه���ذا ي�صبح
جميع اللبنانيني �سوا�سية �أمام القانون.
ي�ضيف الرفاع���ي :العدالة ال تتنافى مع
العي�ش امل�شرتك ،له���ذا ال�سبب نريد من
التيار الوطني احلر التحدث با�سم جميع
اللبناني�ي�ن ،ال با�سم الطائفة امل�سيحية
فقط.
ورداً عل���ى �س�ؤال وج���ود مظلومية
ي�شعر بها امل�سيحي���ون ،ينقلها «التيار
الوطني احلر» م���ن �أجل تبديدها ،يقول
الرفاع���ي :جميع املواطن�ي�ن ي�شعرون
بالنواق�ص تلك ،النواق�ص تطال املناطق
�أكرث منها الطوائف ،فاملاروين يف منطقة
بعلب���ك الهرم���ل ي�شع���ر باحلرمان كما الرفاعي :عدم الوصول إلى حل
ال�سُّ ني وال�شيعي يف املنطقة؟ لذلك نحن في االستحقاق الرئاسي يفرض
نع���وّل على خطاب «التي���ار» �أن يكون
العودة إلى طاولة الحوار
وطني ًا ال طائفياً.
وم���اذا لو مل يح�ص���ل التقارب الذي
ين�شده جمي���ع اللبنانيني حول انتخاب
بغري احلوار ال ميكن �إيجاد املخارج ..يف
ال�س�ل�اح ال ميكن لأحد �أن ينت�رص ب�إقامة
املتاري����س ،فال ن�ستطيع �أن ننت�رص على
بع�ضنا بع�ضاً ،وحده احلوار ي�أخذنا �إىل
القوا�سم امل�شرتكة ويحفظ لبنان يف ظل
هذه التحوالت الكب�ي�رة ،حيث تتدحرج
ر�ؤو�س كبرية يف املنطقة.

املج��ازر يف اخلارج منذ قنبلة «هريو�شيما» �ضد اليابان ،و�أكرث من
ي�ص��اب بجرائم ال�سيا�سية الأمريكية ه��م اللبنانيون والفل�سطينيون
وال�سوري��ون والعراقيون ،وكل �شعوب الع��امل العربي ،ف�إن مل يقتلوا
بالطائرات الأمريكية ،قتلوا بالطائرات «الإ�رسائيلية» وهي �أمريكية
ال�صنع.
ُّ
¡ ال�شي����خ د .عبد النا�رص جربي؛ الأمني العام حلركة الأمة� ،شجب
العدوان الأمريكي على الأرا�ضي العربية ال�سورية ،معترباً �أنه ت�أكيد
عل����ى دعم �إدارة ال�رشّ الأمريكية للتنظيم����ات الإجرامية ،وهو جزء
من �سيا�ستها العدوانية على �شع����وب منطقتنا ،خدمة مل�شاريعها
اال�ستعماري����ة .و�أ�شار �سماحته �إىل �أن ممار�س����ات العدو ال�صهيو-
�أمريكي يف املنطقة ،وحتليق طائرة جت�س�س �أمريكية فوق ال�سواحل
اللبنانية ،تهديد للأمن واال�ستقرار يف لبنان واملنطقة كلها.
¡ احل��زب ال�س��وري القوم��ي االجتماعي ر�أى �أن الع��دوان الأمريكي
ال��ذي ا�ستهدف مواقع اجلي���ش ال�سوري يف جبل ال�ثردة بدير الزور،
ك�ش��ف حج��م ال��دور الأمريك��ي يف دع��م املجموع��ات الإرهابي��ة،

�سورية
بالن�سب���ة �إىل اجل���ارة الأق���رب وما
متعث يف
يُحك���ى ع���ن اتف���اق هدن���ة رّ
�سوري���ة ،يعت�ب�ر النائ���ب الرفاعي �أن
الأمريكي ي�سعى يف خمططاته املتحوّلة
تدمري البلدان امل�رشقية خدمة للم�رشوع
ال�صهي���وين ،له���ذا ال�سبب ه���و يجرتح
احلل���ول اجلزئي���ة؛ لتهيئ���ة املنطق���ة
للتق�سيم .يتايع الرفاعي حديثه :مادام
اجلمي���ع يدرك �أن «داع����ش» و�أخواتها
هم من خريجي املدار�س الأمريكية ،فال
�أعوّل كثرياً عل���ى ال�سيا�سة الأمريكية..
امل�سائ���ل لن تحُ ��� ّل يف القريب العاجل
يف �سورية ،لأن النوايا التدمرية وا�ضحة
وم�ستمرة كما هي حال العراق.
بالن�سبة �إىل احل���راك الرو�سي ،ي�شري
الرفاع���ي �إىل �أن مو�سك���و حتر�ص على
م�صاحله���ا قبل �أن تك���ون حري�صة على
ال�شعب ال�سوري ،وبالتايل نراها تتدخل
يف مناطق معيَّنة وحمددة وك�أنها لي�س
لها دخل يف املناط���ق التي تعمل فيها
الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ،يقول:
رو�سي���ا م���ع حلفائه���ا حت���اول �إيجاد
خم���ارج �سلمي���ة ،فيما �أمريك���ا ت�سعى
م���ع حلفائها لفر�ض احلل���ول على وقع
املعارك امليدانية.
يعت�ب�ر الرفاع���ي �أن �إ�سقاط اجلي�ش
ال�س���وري طائرت�ي�ن «�إ�رسائيليت�ي�ن»
يف ري���ف القنيطرة ،ر�سال���ة من الدولة
ال�سوري���ة عل���ى نفاد �صربه���ا من هذه
االعت���داءات املتكررة يف جنوب �سورية،
وللق���ول �إنهم قادرون على الر ّد ب�أ�سلحة
منا�سب���ة �أمدّهم بها الرو�س���ي ،وبر�أيي
ه���ذا التنبيه والتحذير م���ن قبَل دم�شق
لتل �أبيب قد يكون وراء ال�رضبة اجلوية
الأمريكي���ة عل���ى الق���وات ال�سورية يف
ال�شمال ال�سوري.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

مهدت الغ��ارات اجلوية
مب��ا فيها تنظي��م «داع���ش» الإرهابي ،فق��د ّ
الأمريكي��ة عل��ى مواق��ع اجلي���ش ال�سوري لأك�ثر من ن�ص��ف �ساعة،
لهج��وم كبري نف��ذه تنظي��م «داع�ش» على جب��ل الرثدة ،وه��ذا دليل
ال�ش��ك باليقني عل��ى � ّأن ا�سته��داف املواقع ال�سوري��ة لي�س عن
قط��ع
ّ
طري��ق اخلط�أ ،بل هو نتاج تن�سيق يف الأدوار بني الواليات املتحدة
والتنظيم الإرهابي.
¡ كمال اخلري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�شمال� ،أكد خالل ا�ستقباله
وفوداً�شعبية � ّأمت دارت����ه يف املنية� ،أن م�ؤ�س�سة الأمن العام جهاز
وطني لبن����اين ميثل جميع اللبنانيني ،بغ�ض النظر عن انتماءاتهم
ال�سيا�سية �أو الطائفية ،فـ«الأمن العام خط �أحمر ال يجوز امل�سا�س
به من قبل كائن من ك����ان مهما علت رتبته او �صغرت ،لأنه يقوم،
جنب ًا �إىل جنب مع اجلي�ش اللبناين الوطني ،ب�إجنازات عظيمة على
م�ستوى مكافح����ة وك�شف وتفكيك ال�شبك����ات الإرهابية التكفريية،
و�آخرها �شبكة م�س�ؤولة عن تفجري ك�سارة – زحلة ،حيث �سقط عدد
من ال�شهداء واجلرحى الأبري����اء ،وبالتايل ف�إن ا�ستهدافه ا�ستهداف
لأمن الوطن و�سيادته وا�ستقراره و�سلمه الداخلي».
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ّ
حطيط يوقع كتابه «نواقض المذهب التكفيري من القرآن والسنة»
وقّع الربوفي�س���ور ن�سيب حطيط
كتابه «نواق����ض املذهب التكفريي
م���ن الق���ر�آن وال�سن���ة» ،يف ق�رص
الأوني�سك���و  -ب�ي�روت ،بح�ض���ور
رئي�س جمل����س الن���واب نبيه بري
ممثَّ�ل�اً بالنائب علي ب���زي ،ونقيب
املحررين �إليا�س عون ،وممثلني عن
ال�سف���ارة الرو�سية يف لبنان ،و�أمني
ع���ام الهيئ���ة القيادي���ة يف حركة
النا�رصيني امل�ستقلني «املرابطون»
العميد م�صطفى حمدان ،و�شخ�صيات
ديني���ة وفاعليات �سيا�سية وتربوية
وثقافي���ة و�إعالمي���ة واجتماعي���ة.
بداي���ة الن�شي���د الوطني ،ث���م كلمة
للزمي���ل �أحمد زي���ن الدي���ن ،الذي
ق���دّم النقي���بَ ع���ون ،ال���ذي قال:
لي����س غريب��� ًا على كات���ب معروف
م���ن �آل حطيط الإيغ���ال عميق ًا يف
�أ�سا�س���ات االيديولوجي���ا والفك���ر
االجتماع���ي وال�سيا�س���ي والديني
الرت�ص���ن والتقوى،
ُّ
على مرتك���زات
واالنبهار بالقوة العلوية و�أنبيائها
املر�سلني والطاهري���ن واملولودين
عل���ى ه���ذه الأر����ض امل�رشقي���ة -
العربي���ة والكارزي���ن عليه���ا .كان
م�سيحنا عي�سى بن مرمي ناطق ًا فقط
بالآرامي���ة ،وحلظ���ة غيبوبته على
ال�صليب قال بالآرامية�« :إيلي �إيلي..
مل �شبقت���اين»؟ �أي�« :إله���ي �إلهي..
َ
ملاذا تركتن���ي»؟ وعندما قرر �شاب ًا
فت���ح معركته الأخرية م���ع اراخنة
الرومان و�أحبار اليهود هجم ككتلة
نورانية م�ضيئ���ة ومتعففة ،فعذبوه
حت���ى التال�شي والإحم���اء ،لكن مل
مي���ت� ،إذ نظ���ر �إىل اجلم���وع كقوة
�إلهية وق���ال لها« :كون���وا �إخوة».
بع���د �سن���وات طويل���ة م���ن ال�سري
عل���ى جم���ر اللظ���ى ،ظه���ر النبي
حممد هالة من �سك���ب نور ،قر�شياً،
عربي ًا ين���ادي ب�أعل���ى ال�صوت} :
�إن���ا �أنزلن���اه قر�آن ًا عربي��� ًا لعلكم
تعقلون{ ،ف��ض�رب ال�سعار اليهود

الربوفي�سور ن�سيب حطيط يلقي كلمته

يف اجلزي���رة ،وحاولوا قتله �أكرث من
مرة ،وما زال اليه���ود يقتفون �أثرنا
�إم���ا بالقنابل والذبح �أو بال�سم ،كما
ح�ص���ل م���ع القائد يا��س�ر عرفات..
وتابع :من���ذ وُجد الإن�سان والإرهاب
تو�أمه ..كانت الأر����ض لأربعة ،فقتل
قابيل هابي���ل ،وتك���ررت الأحداث.
عندنا ،يف امل�سيحية وبعد امل�سيح
بـ� 300سنة ،انعقد املجمع النيقاوي
عام  325للرد على املطران �آريو�س،
لأن الكني�س���ة اعتربت���ه �إرهابي���اً،
ويف ع���ام  381انعق���د جمم���ع
الق�سطنطيني���ة للرد عل���ى مفاهيم
الطبيعت�ي�ن يف امل�سيح ،ثم املجمع
اخللقيدوين ،وب�سببه �أر�سلت بيزنطيا
يه���وداً ذبح���وا  350راهب��� ًا عل���ى
العا�ص���ي ،وعيدهم ه���و عيد جميع
القدي�س�ي�ن يف � 31آب م���ن كل عام.

ح�صل ما ي�شبه ذلك يف الإ�سالم ،ومل
يكن قتل احل�سني �إال ذروة ذلك..
�أحيّ���ي بالف���م امل�ل��آن الكاتب
الزمي���ل د .ن�سيب حطي���ط اجلريء،
م�سلم��� ًا عل���ى خط���ى النب���وة
الطاه���رة لإزال���ة االعوج���اج.
ثم كان���ت كلمة للم�ؤلف الربوفي�سور
ن�سيب حطيط ،الذي قال :التكفري حق
اهلل �سبحان���ه ولي�س للب�رش التطاول
عليه .تكف�ي�ر الب�رش لبع�ضهم بع�ض ًا
الزَمَ ك���ل الر�س���االت ال�سماوية؛ من
اليهودية �إىل امل�سيحية �إىل الإ�سالم،
بحج���ة حماية الدِّين من قبَل بع�ض
النا�س الذين يت�رصفون ب�أنهم الأكرث
�إميان��� ًا والأك�ث�ر تق���وى ،وين�صّ بون
�أنف�سهم �آله���ة �أو وكالء اهلل �سبحانه
وتع���اىل على الأر�ض بدون �إذن منه.
التكفريي���ون يقدّمون ح�ساب الآخرة

وي�ستعجلون���ه ويجعلون���ه يف
الدنيا ،وذل���ك خالف ال�سُّ نة الإلهية..
يحكمون على الظاهر وهم عاجزون
عن معرفة الباط���ن ..يحكمون على
�سماع ور�ؤية الظاهر للحظة �أو �ساعة،
وهم يجهلون النيات والدوافع ،وما
يفعل���ه الآخرون وهم عل���ى انفراد.
التكف�ي�ر ال يقت��ص�ر عل���ى التكفري
الدين���ي ،ب���ل يتع���داه �إىل التكفري
ال�سيا�س���ي والقبَل���ي واحلزب���ي،
فالأح���زاب تكفّ���ر بع�ضه���ا ،وتكفّر
من يخالفه���ا ،وكذلك ال��� ُّدوَل تكفّر
خ�صومه���ا و�أعداءه���ا ،وتُطل���ق
عليه���م �أو�صاف «حم���ور ال�رش» �أو
«الإره���اب» ،والإيديولوجيات تكفّر
مَ ن يخالفه���ا ،وي�ص���ل التكفري �إىل
�أن يكفّر الواح���د منا الآخر ويرجمه
ويعزله.

التكفري املعا�رص من �أب�شع �أنواع
التكف�ي�ر و�أ�سخفه ،و�أك�ث�ره وح�شية،
فـ«الوهّاب���ي» يكفّرك كيفما حترّكت
وكيفم���ا حتدث���ت وكيفم���ا لب�ست،
ف����إن مل تق��ّص رّ ثوبك ف�أن���ت كافر،
و�إن حلق���تَ حليتَ���ك ف�أن���ت كاف���ر،
و�إن مل ت�ض���ع امل���ر�أة النق���اب فهي
كاف���رة ،والت�صفيق ت�شبُّ���ه بالكفّار
وكف���ر ،والتحي���ة الع�سكري���ة كفر..
�أ�ض���اف :يكفّ���ر «الوهابي���ون» كل
امل�سلم�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن ،وك���ل
العلماني�ي�ن والنا����س �أجمع�ي�ن،
وامل�شكل���ة �أن البع����ض يعتق���د
�أن���ه خارج دائ���رة الذب���ح وال�سبي
التكف�ي�ري ،لأنه يه���ادن التكفرييني
ويظن خط�أ ب�أنه يف م�أمن ،ولذا يرتك
واج���ب الدفاع واملقاومة على عاتق
البع�ض ،ب���ل ويدينه وي�ستنكر فعله،
بينما الواج���ب �أن نقاوم التكفري كل
وف���ق �إمكانياته وقدرات���ه بالكلمة
واملوعظة والفن وامل�رسح ،وباحلوار
وبالر�صا�ص ،فالق�ضاء على جحافل
التكفري ال يقوم على العمل الع�سكري
فقط ،فهو يحا�رص اخلطر ومينعه من
التم���دد ومن القتل ،لكن���ه ال يلغيه،
وال ب���د من مقاوم���ة ثقافية وفقهية
و�إعالمية تف�ضح ه����ؤالء التكفرييني
الذي���ن �أ�س���ا�ؤوا للإ�س�ل�ام و�أهل���ه،
وتعاملوا مع العدو ال�صهيوين وقالو:
«�إن اهلل مل ي�أمرنا بقتال �إ�رسائيل»،
فه���ل �أمره���م اهلل �سبحان���ه بقتال
امل�سلمني �أو امل�سيحيني امل�ساملني؟
وختم :م���ن �أجل ت�أ�سي����س مقاومة
ثقافية وفكرية و�إعالمية �ضد التكفري
الديني والتكف�ي�ر ال�سيا�سي كان هذا
الكتاب الثاين ،بعد كتاب «ال�سلفية
التكفريية ..اجلذور واملنهج» ،ونوجّ ه
الدعوة للم�ؤ�س�سات الدينية واحلزبية
واملدنية للتعاون لت�أ�سي�س «جبهة
مقاوم���ة التكفري» قب���ل �أن يتجذّر
وينت��ش�ر وي�ستن���زف ق���درات الأمة
وي�شوّه تاريخها ويدمّر تراثها.

«حركة األمة» اختتمت الدورة القرآنية الصيفية:

لنشر المفاهيم اإلسالمية البعيدة عن الغلو والتطرف
نظّم���ت جلنة الإر�شاد والتوجيه يف «حرك���ة الأمة» ،بالتعاون مع جمعية
«الهداية» ،حفل اختتام الدورة ال�صيفي���ة الرتفيهية ،واختتام حلقات حتفيظ
الق���ر�آن الكرمي يف مركز احلرك���ة الرئي�سي يف بريوت ،بح�ض���ور الأمني العام
حلرك���ة الأمة؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية يف جمعية
«الهداية» ،والأهايل والطالب.
افتُتح احلفل بقراءة خا�شعة من القر�آن الكرمي ب�صوت الطالبة ت�سنيم حلبي،
بعدها �ألقت ال�سيدة حياة كتوعة كلمة �أ�شارت خاللها �إىل �أهمية�  إقامة دورات
تعلي���م القر�آن الكرمي ،وتنظيم دورات �صيفية للتثقيف والإر�شاد ،فمن ال�رضوري
جليل امل�ستقبل �أن يتعلم ويعمل مبا تعلّم ،ليعرف الطريق ال�صحيحة ،وليفرّق
بني اخلري وال�رش.
ث���م �ألقى ال�شيخ جربي كلمة حتدث فيها عن �أهمية ن�رش املفاهيم الإ�سالمية
البعيدة كل البع���د عن الغلو والتطرف ،مثمن ًا �أهمية �إقامة دورات قر�آنية كهذه
الدورة ،خ�صو�ص ًا يف هذه الأيام التي ينت�رش فيها الف�ساد على يد مدّعي العلم.
وتخل���ل احلفل تقدمي عرو����ض وفقرات من طالب ال���دورة ،ويف اخلتام قدّم
ال�شيخ جربي وم�رشفو الدورة القر�آنية اجلوائز والهدايا للطالب امل�شاركني.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي حماطاً بطالب دورة القر�آن الكرمي وم�شرفيها
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صفات أنثوية يعجز زوجك عن مقاومتها
يع�شق الرجل يف ا�ﻷ نثى بع�ض
ا�ﻷ �شياء وال�صفات التى قد ﻻ تراها
حواء ،وه���ي يف ا�ﻷ �صل تُعترب من
ال�صفات الأنثوية التى متيّزها عن
غريها من بنات جن�سها ،لذا �إليك
بع�ض ال�صف���ات الأﻧﺜﻮﻳﺔ التي ﻻ
ﻳ�ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻘﺎومتها:
 -1ﺍﻟ�ﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ﺍﻟﻨﺮﺒﺓ� :ﻷ ﻧﻪ
ﻳﻌﺒﺮّ ﻋﻦ ﺍﻟ�ﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨ�ﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ
وال�شخ�صية القوي���ة ،وﻤﻳﻜﻨﻨﺎ �ﺃﻥ
ﻧ�ﺮﻀﺏ ﻲﻓ ﻋﺮ�ﺽ ﺍﺤﻟﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
الت���ي تق���ول �إﻥ ﺍ�ﻷ ﻧﻮﺛﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻲﻓ
ﺍﻟ�ﺼﻮﺕ ﺍﻤﻟﻨﺨﻔ�ﺾ ﻭﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ..وهنا
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﻨﺮﺒﺓ ﺍﻟﻮﺍﺛﻘﺔ
ﻭﺍﻟ�ﺮﺼﺍﺥ ﺍﻤﻟﺰﻋﺞ.
 -2ﺍﻻﺑﺘ�ﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟ�ﻀﺤﻚ :ﺍﻟﻨ�ﺴﺎﺀ
ﺍﻟ�ﺴﻌﻴﺪﺍﺕ ﻳﺠﺬﺑﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ �ﺃﻛﺮﺜ
ﻣﻦ ﻏﺮﻴﻫﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ �ﺃ�ﺿﺎﻑ
ﻣ�ﺆﺧﺮﺍً �ﺃﻥ ﺍﻻﺑﺘ�ﺴﺎﻣﺔ ﺍﺠﻟﻤﻴﻠﺔ
ﺍﻤﻟﺮﺍﻓﻘﺔ ﺑ�ﺄ�ﺳﻨﺎﻥ ﺑﻴ�ﻀﺎﺀ ﻫﻲ
�ﺳﻼﺡ �ﺃﻧﺜﻮﻱ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ.
 -3اجل�سم القومي الر�شيق �:ﺃﻱ
ﺧ�ﺮﺼ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﻭﺭﻛﻦﻴ ﻋﺮﻳ�ﻀﻦﻴ
ﻧ�ﺴﺒﻴﺎً ،ﻳﻮﺣﻴﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻲﻓ ﻻ
ﻭﻋﻴﻪ �ﺃﻧﻬﻤﺎ ق���ادران ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ
ﺍ�ﻷ ﻃﻔﺎﻝ ﻭ�ﺇﺠﻧﺎﺑﻬﻢ.
 -4العطر� :أحد �أهم الو�سائل
التي جتذب الرجل �إليك ،وجتعلك
تنقط�ي�ن �أنوثة،هو رائحة عطرك
التي متيزك ،فم���ن �أكرث الأ�شياء

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

التي تُ�شعر الرجل ب�أنوثة املر�أة �أنثوي���ة غاي���ة يف الأناقة والرقة
هو عطره���ا ورائحتها اجلميلة ،واحل�س���ن ،فاختي���ار املالب����س
لذا احر�ص���ي على اختيار العطر املنا�سبة ف ّن قد ال تتقنه الكثريات،
وهو ي�ؤثر ب�شكل كبري يف �إطاللتها.
املنا�سب لك.
 -5الب��ش�رة اجلميلة :امتالك احر�ص���ي على اختي���ار املالب�س
امل���ر�أة ب�شـ���رة جميل���ة ن�رضة التي تليق ب�شكل ج�سمك ،وجتنّبي
وم�رشق���ة جزء كبري من جمالها ،اللح���اق باملو�ض���ة ب�شكل �أعمى،
و�أح���د �أ�سا�سي���ات �أنوثته���ا ،والذي قد يفقدك �سحرك وجاذبيتك.
 -9ﻣﻜﻴﺎﺝ �ﺃﻗﻞ :ﻢﻟ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ولذلك علي���ك �أن حتر�صي على
ﻳﻮﻣﺎ ﻤﻟﺎﺫﺍ ﺗ�ﻀﻊ ﺍﻟﻨ�ﺴﺎﺀ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ
ً
االهتم���ام ب�شكل دائ���م وم�ستمر
بب�رشت���ك ون�ضارته���ا ،واختيار ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻜﻴﺎﺝ ،ﻓﻬﻢ ﻻ
امل�ستح�ضـ���رات املنا�سب���ة لها ﻤﻳﺰﺣﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ �ﺇﻧﻬﻢ
ﻳﻔ�ﻀّ ﻠﻮﻥ ﺭ�ﺅﻳﺔ ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
لتبدو �أكرث ن�ضارة و�إ�رشاقاً.
 -6ﺍﻟ�ﺸﻌﺮ ﺍﻟ�ﺼﺤﻲ :ال�شع���ر ﻣﻜﻴﺎﺝ ..ﻻ ﺗﻈﻨﻲ �ﺃﺑﺪﺍً �ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺍﻤﻟ�ﺮﺸﻕ ،ﺫﻭ ﺍﺤﻟﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﻛﺮﻢﻳ ﺍ�ﻷ �ﺳﺎ����ﺱ ﻭﻇﻼﻝ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻳﻌﺒﺮّ ﻋﻦ ﺍﺨﻟ�ﺼﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ.
ما �سبق ذكره ال يعني بالطبع
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،من���ذ الع�صور
القدمية ومازال� .أما فيما يخ�ص �أن زوجك يهمل اجلوانب وال�صفات
ت�رسيحة ال�شعر ،فال بد �أن حتر�ص الأخرى ،بل على العك�س؛ فالرجل
املر�أة عل���ى اختيار ما ينا�سبها ت�ستهويه امل���ر�أة الذكية والقوية،
من ت�رسيح���ات لل�شعر ،على �أن �إال �أن الأنوثة الت���ي تفي�ض منها
تُظهر �شعرها �أمام زوجها ب�شكل هي م���ا جتذبه �إليها قبل ال�صفات
الأخ���رى ،ولذلك جن���د املر�أة يف
�أنيق ومرتب.
 -7ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍ�ﻷ ﺣﻤﺮ �:ﺃﺛﺒﺖ �سع���ي دائ���م لالهتم���ام بنف�سها
ﺍﻟﻌﻠﻢ �ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ الأحم���ر ﻳﺠﺬﺏ و�إب���راز �أنوثته���ا وجمالها بطرق
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ �ﺇﻟﻴﻚ� ..ﺃﺧﺮﺟﻲ خمتلفة ،و�إي���اك �أن تهملي طريقة
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔ�ﺴﺘﺎﻥ ﺍ�ﻷ ﺣﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﺘﻚ الت��ص�رف واحلدي���ث ،فت�رصفاتك
ﻭﺣ�ﻀﺮّﻳﻪ ﻻﺭﺗﺪﺍﺋﻪ ﻲﻓ ﻧﻬﺎﻳﺔ الراقية وحديث���ك اللطيف �صفات
�أنثوية �ساحرة.
اليوم.
 -8الأزي���اء :ه���ي ج���زء هام،
رمي اخلياط
ف�إن �أتقنته املر�أة �ستمتلك �إطاللة

فَ ن%
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طاع����ة اهلل ومراقبت����ه يف ال�رس والعل����ن� :إذا وقر لدى الطف����ل �أن اهلل هو
اخلالق ،وحده ال �رشيك له ،يُعبد وحده ،وهو على كل �شيء رقيب ،إف�نّه يبد�أ
بطاعته ومراقبته يف ال�رس والعلن ،فالوالدة تُ�شعر �أطفالها ب�أن اهلل عزّ وج ّل
ي�سمعهم ويراهم ويعلم ما ي�رسون وما يعلنون وما يجهرون به من �أقوال..
�إ ّن غر�����س مراقبة اهلل تعاىل يف نفو�س الأطفال ،يوقظ لديهم اخلوف منه،
فيُبعده����م عن ارتكاب الذن����وب واملعا�صي ،كما �أنه ي�����ؤدي �إىل �إمناء �صفة
احلياء لديهم.
ح�سن الظن باهلل واللجوء �إليه واخلوف منه :الطفل الذي ا�ستوعب م�س�ألة
الإمي����ان ،ور�سخ يف قلبه توحي����د اهلل وحبه يف �صغ����ره ،ال ي�صعب �إقناعه
ببقية امل�سائل الإميانيّة يف الكرب ،بل يجدها وا�ضحة ،ويتبعها بكل جوارحه
وكيانه.
تنمي����ة ال�صلة باهلل تعاىل :الأ�سا�س يف الرتبي����ة الإميانية �أن يكون بني
الإن�سان وربه ات�صال دائم ال ينقطع ،فالعبادة بجميع �أنواعها و�شتى �صورها
تُ�شعر امل�ؤمن �أن����ه مو�صول باهلل؛ ي�ستمد منه الهداية والعون ،يدعو فيجيب
اهلل دعاءه.
تعوّد الأم طفلها على ال�صالة وال�صوم وقراءة القر�آن الكرمي ..وكلها �صالت
بني العبد وربه �سبحانه ،كما �أن الدعاء واالعرتاف بنعم اهلل و�شُ كرها يحقق
هذه ال�صلة.
تر�سي����خ حب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :ويتم ذلك من خالل حث
الطفل على اتخاذ الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم القدوة احل�سنة ،واملثال
الذي يقتدي به ،وت�شجيعه على امتثال �سننه.
الإمي����ان باملالئكة :عباد مكرمون ال يع�ص����ون اهلل ما �أمرهم ويفعلون ما
ي�ؤمرون ،ويتم ذلك من خالل �رشح ب�سيط للطفل :من هم املالئكة؟ مما خُ لقوا؟
طبيعتهم؟ �أعمالهم؟ هذه املعرفة تُثمر لدى الطفل عدة لفتات تربوية منها:
 ال�شعور باحلياء من املالئكة املكلّفني بكتابة الأعمال. -ا�ست�شعار ح�ضورهم ملجال�س الذكر ،و�شهودهم ال�صلوات.

لقد �أوىل الإ�سالم م�س�ألة اجلار واجلوار �أهمية كربى ،حيث
�أوجب له حقوق ًا وواجبات حتتاج منا �إىل عناية حتى نتمرّ�س
عليه����ا ،وما ذلك �إال حر�� ٌ���ص من ال�رشيعة عل����ى �إحياء روح
الرتاب����ط بني �أفراد املجتمع الواحد ،وت�أكيداً على توثيق عرى
التوا�صل بني �أفراده.
حفظه غائباً :ينبغي للم�سل����م �أن يحفظ جاره ،خ�صو�ص ًا
يف غياب����ه ،فيحفظه من �أل�سُ ن النا�����س ،ويدافع عنه �أمام من
يغتابه �أو ين ّم عنه.
�إكرامه حا�رضاً :فمن حق اجل����ار حال وجوده بجوارك� ،أن
تعامله برحابة ال�صدر وب�رش الوج����ه ،و�أال تكون عليه ثقيالً،
وتكرّم����ه وترفع من مقامه و�ش�أن����ه؛ كما هو ديدن امل�سلم يف
التعاطي مع الآخرين.
نُ�رصته مظلوماً :ن�رصة املظلوم من �صفات امل�ؤمن امللتزم
بدينه ،فم����ن حق جارك عليك �أن تن���ص�ره يف حالة االعتداء
عليه وظلمه من قب����ل الآخرين ،ال�سيما �إذا كان من امل�ؤمنني،
�أمل ب����ه من نائبات الدهر ومظ����امل �أهل البط�ش
فتغيث����ه مما ّ
وال�سطوة.
نُ�صح����ه فيما يهمّه :الن�صيحة م����ن امل�ؤمن لأخيه تُ�شعره
باالهتم����ام به ،وبالرعاية اخلا�صة له ،لكن الن�صيحة ال بد �أن
تكون ب�رشوطها الأخالقية ،فال ينبغي للم�ؤمن �أن ين�صح �أخاه
�أمام الآخرين �أو بلغة ا�ستعالئية.
موا�سات����ه :هي من ركائز املجتم����ع الإ�سالمي التي توثّق
عرى العالقات بني �أفراده ،ال�سيما بني اجلريان ،فمن حق اجلار
�أن تفرح لفرحه �إذا زوّج ولداً �أو �أقام وليمة �أو رُزق بطفل ،وكذا
ال بد من �أن حتزن حلزنه �إذا فقد عزيزاً �أو حبيباً ،ومن حقه �أن
تزوره �إذا مر�ض ،لتخفّف عن����ه اله ّم والأملن ففي احلديث عن

ر�س����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سل����م ..« :و�إذا مر�ض عدتَه،
و�إن مات تبعتَ جنازت����ه ،و�إن �أ�صابه خري �رسّك وهنّيتَه ،و�إن
�أ�صابته م�صيبة �ساءتك وعزّيته».
ال�صف����ح عنه :من حق اجلار علي����ك �أن ت�صفح عنه ،وتُقيل
عرثته �إذا جاءك معت����ذراً ،ف�إن ر ّد العذر من ل�ؤم النف�س ،ويدل
على تكبرّ فاعله.
�إقرا�ض����ه �إذا طلب :م�س�أل����ة ا�ستحباب الإقرا�����ض من �أهم
امل�سائل الت����ي ت�ضمن التكافل بني امل�ؤمنني ،فبالقر�ض يخفّ
العبء االقت�صادي عن الفقراء ،ولذا جُ عل ا�ستحباب �أن يقر�ض
الإن�سان جاره �إذا جاءه مقرت�ضاً.
عدم االط��ل�اع على �رسه :م����ن مكارم الأخ��ل�اق �أن يرعى
الإن�س����ان خ�صو�صية �أخي����ه وجاره ،فال ير�س����ل ب�رصه ميين ًا
و�شم����ا ًال بحث ًا عن �أموره ال�شخ�صية واخلا�صة به ،وال يختل�س
النظر وال�سمع �إىل داره.
ضال عن اجلار القريب،
عدم الأذية :حرمة �أذية امل�ؤم����ن ،ف� ً
م����ن الكبائر ،بل من �أكرب الكبائر ،ويكفي من ذمّها ما رُوي عن
ر�س����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :م����ن �آذى جاره فقد
�آذاين ،ومن �آذاين فقد �آذى اهلل».
ع����دم البخل بالطعام :من حق اجل����ار �إذا طبختَ �أن تُر�سل
�إليه ،خ�صو�ص ًا �إذا كان����ت رائحة الطعام ت�صله ،وقد روي عن
هلل �صل����ى اهلل عليه و�آله و�سلم« :يا �أبا ذر� ،إذا طبختَ
ر�سول ا 
مرقة ف�أكرث ماءها وتعاهد جريان����ك» .وقد �أر�شدنا ر�سول اهلل
�صل����ى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن نهدي اجل����ار الفاكهة �إذا �أتينا
بها �إىل املنزل ،و�إن مل ن�ستطع �أن نهديه منها فالبد �أن ندخلها
�رساً حت����ى ال يرانا ،فقد يكون غري قادر عل����ى �رشائها ،والبد
�أي�ض ًا من �أن نحرت�س �أال يرى �أوالدُه �أوالدَنا ي�أكلون منها.

منوعات

www.athabat.net

( العدد  )419اجلمعة � 23 -أيلول 2016 -

11

البقوليات ..عالج للقلب والكوليسترول والسكري
ال يقت��ص�ر توفّ���ر الربوت�ي�ن على
الأ�سماك واللحوم ،لكن �أي�ض ًا يف �أغذية
نباتية مثل البقولي���ات ،تلك العائلة
الغني���ة عن التعري���ف ،والتي حتتوي
على كمية كبرية من الربوتني واملعادن
الغذائية ،مما يجعلها م�ساوية للحوم
يف فوائد ،لذلك يق���ال �إن «البقوليات
حلوم الفقراء» ،فتعرفوا �إىل فوائدها:
البقولي���ات تخفّ�ض ال�سكر يف الدم:
�أظهرت درا�سة علمية حديثة �أن تناول
البقول قد يُح���دث خف�ض ًا ملمو�س ًا يف
مل�ستوي���ات ال�سكر يف ال���دم ،و�أو�ضح
خ�ب�راء التغذي���ة �أن عائل���ة البق���ول
تتكون من العد�س والفول والفا�صوليا
واللوبيا و�أي�ض��� ًا احلم�ص ،م�ؤكدين �أن
الأغذي���ة النباتية الأخرى التي ت�ساعد
على خف�ض م�ستويات كول�سرتول الدم
تتمث���ل يف الل���وز والف���ول ال�سوداين،
واللب الأبي�ض وبذور البطيخ والرتم�س.
ووجدت نتائ���ج درا�س���ات حديثة �أن
الأ�شخا����ص الذين ي�أكل���ون البقوليات
�أ�سبوعي��� ًا يكونون �أقل عر�ضة لأمرا�ض
ان�سداد ال�رشاي�ي�ن �أو الأوعية الدموية
املتعلقة بالقلب.
البق���ول تعم���ل عل���ى تخفي����ض
تو�صل���ت درا�سة طبية
الكولي�س�ت�رولّ :
حديثة �إىل �أن تن���اول بع�ض الأطعمة
يعم���ل عل���ى خف�ض م�ست���وى ارتفاع
الكولي�س�ت�رول ال�سي���ئ يف ال���دم ،مع
االبتعاد عن الأطعمة الد�سمة واملقلية.
و�أو�ض���ح الباحث���ون �أن ع���دداً م���ن
العنا�رص الغذائية تلعب دوراً هام ًا يف
زيادة �أو خف�ض معدالت الكولي�سرتول
يف الدم ،حي���ث �أو�ص���وا بالإكثار من
تناول الألياف الت���ي تذوب يف املاء،
لدوره���ا الفعال يف خف����ض معدالت
الكولي�سرتول ال�سيئ يف الدم ،وذلك عن
طريق ت�رسي���ع عملية اله�ضم وتخلُّ�ص
اجل�سم من الف�ض�ل�ات .العد�س والفول

والبقولي���ات ب�صف���ة عامة م���ن �أهم
العنا�رص الغذائية امل�ساهمة يف خف�ض
الكولي�س�ت�رول ،الحتوائها على كميات
وف�ي�رة من الألي���اف الذائبة يف املاء.
من جهته���ا� ،أو�صت �أغل���ب الدرا�سات
املتعلقة بالقلب ،بتن���اوُل املك�سرّ ات،
خ�صو�ص ًا اللوز ،الذي يعمل على خف�ض
م�ستوى ال�سكر يف الدم والكولي�سرتول.
فوائ���د الفا�صولي���اء :تُع�ب�ر
الفا�صولي���اء بدي�ل�اً غذائي��� ًا رخي�ص ًا
ومفي���داً للقلب ،ع���ن الأغذية امل�رضّة

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

واللحوم املعاجلة ،وهناك العديد من
الدرا�سات التي ت�شري �إىل وجود ارتباط
بني �أكل البقوليات وانخفا�ض الإ�صابة
بالنوع الثاين من ال�سك���ري و�أمرا�ض
القل���ب وال�رشاي�ي�ن وال�رسطانات ،مع
حت�سُّ ���ن التحك���م يف ال���وزن ،ويقول
الأطب���اء االخت�صا�صيون« :على الرغم
م���ن �أن بع����ض الأفراد ق���د ال ي�أكلون
كوب��� ًا كام ًال من الفا�صولياء يومياً� ،إال
�أن وج���ود الفا�صولياء يف وجبة يوفّر
العدي���د من الفوائ���د ال�صحية ،فيمكن

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1ساعدت و�أعطت  /انتهاء وتوقف
� - 2أول من ا�ستخدم اال�سفلت يف تعبيد الطرق
 - 3م���ن مواليد قرطاج ومن �أعظم الق���ادة الع�سكريني
يف التاريخ

ما �أده�شن���ا ،م�شريي���ن �إىل �أن ال�سبب
يف امتالك البقوليات هذا الت�أثري على
�سكر الدم ما ي���زال مبهَماً ،لكنه ناجت
على الأرجح من الربوتينات والألياف
والأمالح املعدنية التي حتتوي عليها
البقولي���ات ،ويو�ص���ون ب�إ�ضافة مزيد
م���ن البقوليات �إىل الوجب���ة الغذائية.
ويقولون� :ستفيدكم كثرياً ،ف�ست�ساعدكم
يف خف�ض �ضغط الدم ،وال�سيطرة على
غلوك���وز الدم ،واحلفاظ على انخفا�ض
ن�سبة الكول�سرتول.

ا�ستخدامه���ا يف ال�سلط���ات ،و�صل�صة
املعكرونة ،واخلبز املح�شو ،واحل�ساء،
واليخاين ،وحتى الكعك».
ويقول خرباء التغذية� :إن البقوليات
الت���ي كنا نعتق���د دائم ًا �أنه���ا مفيدة
للقل���ب� ،أثبت���ت جتارب جدي���دة �أنها
مفيدة للقلب والدم واجل�سم ب�شكل عام
ب�صورة مل نك���ن نتوقعها� ،إذ مل تعمل
على حت�سني ن�سب���ة الغلوكوز يف دم
امل�صاب�ي�ن بال�سكري فقط ،بل كان لها
ت�أث�ي�ر وا�ضح على �ضغ���ط الدم ،وهذا

 - 4بحر  /للتعريف  /يف الفم
 - 5حتفر عميقا ال�ستخراج معدن ثمني
� - 6أحد ملون فرن�سا
 - 7خمرتع الديناميت
 - 8مكاف����أة لعمل جلي���ل  /نظر برقة
وحنان
� - 9أل���وان ما بعد املط���ر  /زيت �سبب
احلروب
�� - 10ض�رب وطرق  /للك�سور  /تو�ضع
عليه الأ�شياء

عــمـــودي

 - 1للق�سم � /أ�شعل
 - 2مت�شابهان  /للبيع وال�رشاء
 - 3ا�شتياق �شديد  /مدينة عربية على
املحيط االطل�سي
� - 4أول بلد عربي عرف الطباعة  /نظر
بطرف عينه
 - 5بل���د �آ�سيوي يعني بل���د الأحرار /
�ألقى وطرح
 - 6مت�شابه���ان  /نق���ول �أه�ل�ا و�سهال
ومرحبا

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 7امل�شتغلون
 - 8حي���وان يحك �أذنه ب�أنف���ه  /تفتت واختفاء
يف ال�سوائل
 - 9مت�شابهان � /أحد جنوم ال�سماء  /هرب
� - 10أداة نافية نا�صبة  /قال كالما  /قطع
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ّ
ُ
الشمس األرض؟
ستدمر
هل
يوجد العديد من الطرق التي ميكن �أن تر�سم
نهاية الأر�ض من خالل ا�صطدامها بكوكب �آخر �أو
ابتالعها من قبَل �أحد الثقوب ال�سوداء ،لكن من
املمكن �أن تنهي ال�شم�س كوكبنا يف وقت �أقرب
مما نتخيل؟
جمموعة علماء فيزياء الفلك ك�شفوا �أن اليوم
الذي �ستدمر فيه ال�شم�س كوكب الأر�ض �سيكون
�أق��رب مما نعتقد ،و�أك��دوا �أن��ه يجري حرق ما
يعادل  600مليون طن من الهيدروجني كل ثانية،
ولذلك ت�صبح نواة ال�شم�س م�شبعة بالهيليوم،
وتدث حينها تفاعالت االندماج
لذا �ستنكم�ش حُ
النووي ال�رسيع ،ما يعني �أن ال�شم�س �ستُ�صدر
املزيد من الطاقة ،و�ست�صبح ال�شم�س �أكرث �إ�رشاق ًا
بنحو  ٪10كل مليار �سنة تقريب ًا ب�سبب حرق
الهيدروجني.
وق��ال العلماء :ال ميكن توقُّع ما ميكن �أن
يح�صل لكوكب الأر���ض كلما ت�شتد قوة �إ�رشاق
ال�شم�س كل مليار �سنة ،لكن ب�شكل عام ،ف�إن
احل��رارة العالية املتدفقة من ال�شم�س �سوف
ت�ساهم يف تبخُّ ر املزيد من مياه �سطح الأر�ض
لت�ستقر كبخار يف الغالف اجلوي.
و�أ�ضافوا �أن الطاقة العالية ال�صادرة عن
ال�شم�س ميكن �أن ت�رضب غالفنا اجلوي ،لتُ�سبِّب
انق�سام اجلزيئات ،وال�سماح للمياه بالتبخر
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ب�شكل �أكرب ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل جفاف �سطح
الأر�ض وانعدام املياه يف الكوكب.
كما �أن ال��زي��ادة مبعدل  ٪10يف �سطوع
ال�شم�س كل مليار �سنة يعني �أن ال�شم�س �ستكون
�أكرث �إ�رشاقا بن�سبة � ٪40أكرث خالل  3.5مليارات
�سنة مقبلة ،وبذلك �سيزداد معدل ذوبان القمم
اجلليدية ،وترتفع درجة حرارة املحيطات �إىل ح ّد
الغليان.
وي�شري الباحثون �إىل �أن ال�شم�س �ستعمل
على حرق �آخر كميات من الهيدروجني لديها
خالل � 4أو  5مليارات �سنة من الآن ،لتبد�أ بحرق
الهيليوم بد ًال من ذلك ،وبعد ذاك �ستبد�أ ال�شم�س
بالتخلُّ�ص من الطبقات اخلارجية ،لتنخف�ض
كتلتها وت�ضعف قوة جاذبيتها لكل الكواكب ،ما
ي�ؤدي �إىل ابتعادها تدريجا عن ال�شم�س ،وميكن
�أن ميت ّد مدى الغالف اجلوي لل�شم�س �إىل مدارات
الكواكب ،حيث �سيكون على الأر�ض �إما االبتعاد
ب�شكل �أكرب� ،أو االعتماد ب�شكل كامل على حرارة
ال�شم�س ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل احرتاقها.
وح�سب العلماء� ،ستفقد ال�شم�س كل مدخراتها
يف نهاية الأمر ،لتتحول �إىل قزم �أبي�ض �سيتال�شى
من الوجود كما لو �أن ال�شم�س مل ت�ست�ضيف
الكواكب الأكرث حيوية على الإطالق من بني كل
االكت�شافات ال�سابقة يف الكون.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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