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ال تفاصيل في الوضع السوري

السنيورة.. من مؤتَمن على إرث 
الحريري إلى شريك ُمضارب
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ا�شتبعدت م�شادر ع�شكرية مطلعة ح�شول معارك وا�شعة 

عنا�شر  ان�شحاب  اإىل  ذلك  يف  م�شتندة  القلمون،  منطقة  يف 

الــ�ــشــوري،  الــ�ــشــمــال  اإىل  املنطقة  تــلــك  مــن  »داعـــ�ـــس«  تنظيم 

قة من كل  الزبداين مطوَّ اأ�شبحت مدينة  اأن  بعد  خ�شو�شاً 

االجتاهات، بعد اأن اأحكم اجلي�س ال�شوري قب�شته على �شل�شلة 

ع�شكرياً،  ال�شاقطة  بحكم  يجعلها  ما  ومرتفعاتها،  جبالها 

�شي�شّرع من  واآخــر، مما  اإليها اجلي�س بني وقت  وقد يدخل 

عمليات امل�شاحلات؛ كما جرى يف اأكرث من منطقة �شورية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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المصالحات قد تحسم معركة القلمون

هل تطلب السعودية وقف النار قبل أيار؟

تركيا الضائعة.. 
بين »المبادئ« والمصالح

بعد العجز عن إسقاط سورية.. السعودية 
وحلفاؤها يوّسعون دائرة حروبهم

إميل لحود يتذكر � مصر.. بين وحدة األمة وفيتنام اليمن
� إيران تأكل الطعم.. وتفلت من الشرك
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تركيا تتحض
العتداء بّري على سورية 
بمؤازرة جوية سعودية
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مملكة الرمال
مل يخط���ئ املخ���رج ال�س���وري جن���دت 

اإ�سماعيل اأنذور يف اختيار ا�سم فيلمه الذي 

ق����ضّ م�ساجع اآل �سعود؛ »مملكة الرمال«، 

وهو الفيلم الذي هزّ هذه العائلة، ومملكتهم، 

وجعلهم ير�سل���ون ر�سائل غري مبا�رشة اإىل 

دم�سق يرجون فيه عدم عر�ض الفيلم. اأتذّكر 

اأنني ح�رشُت العر�ض الأول لهذا الفيلم يف 

دم�سق وقذائف احلق���د »الوهابي« ت�سقط 

بالق���رب من »دار الأوب���را«، ومع ذلك كان 

ال�سوريون م�رشّين على التمتع بهذا الفيلم 

ال���ذي هزّ مملك���ة.. وباملنا�سب���ة، ل يرعب 

اآل �سع���ود �س���يء يف الكون كم���ا ترعبهم 

الكلمة، والفّن، والكتاب، وامل�رشح، وال�سعر، 

وال�سحاف���ة، ولهذا اتخذوا ق���راراً تاريخيًا 

برمي املنا�سل العربي الكبري نا�رش ال�سعيد 

من الطائ���رة ليتخلّ�سوا من »اإثم« كلماته، 

ومن كتاب���ه ال�سهري »تاري���خ اآل �سعود«، 

لكن دم���ه ظل يالحقهم حت���ى اأيامنا هذه 

كما �ستالحقهم دماء ال�سوريني، والعراقيني، 

والبحرينيني، واليمنيني، وغريهم الكثري من 

اأبناء ال�سعوب العربي���ة والإ�سالمية الذين 

�ُسفح���ت دمائهم مبال النف���ط والغاز على 

مدى عقود من الزمن..

ق�سة اآل �سعود ه���ي ق�سة عقم ح�ساري 

حتّول اإىل عبء عل���ى احل�سارة الإن�سانية.. 

ه���ي ق�سة عقلي���ة قرون و�سط���ى تريد اأن 

تقول لنا اإن »الوهابية« هي اخرتاع مبتَكر 

عليكم اتباعه، ودرا�سة ق�س�ض جناحاته يف 

الع���امل التي تظهر لن���ا الآن يف »داع�ض« 

و»الن�رشة«، وغريها من منتجات اآل �سعود 

احل�ساري���ة.. والطري���ف يف الأمر اأن مملكة 

الرم���ال هذه تتح���دث عن حري���ة ال�سعب 

ال�سوري منذ اأربع �سنوات، وتنفق املليارات 

من الدولرات على قتله وتدمريه، ويف نف�ض 

الوقت ترتعد خوفًا من �سحيفة »الأخبار« 

اللبناني���ة لأنها تكتب بجراأة و�سجاعة عن 

حقيقة عدوانها على ال�سعب اليمني البطل، 

ع���ر �سيا�سة ك���ّم الأفواه، وع���ر البلطجة 

والتهديد والوعيد..

باخت�س���ار �سديد، اإن مملك���ة ترتعد من 

فيلم �سينمائي، وم���ن �سحيفة، ومن مقال، 

ويح���رد وزي���ر خارجيته���ا يف اأعلى منر 

دويل يف الأمم املتحدة عن خماطبة العامل 

بالكلم���ة، ه���ي مملكة ل ت�ستح���ق ت�سمية 

اأف�سل من مملكة الرم���ال، و �سالحًا اأم�سى 

من الكلمة احلرة كي ت�سقط..

د. ب�سام اأبو عبد اهلل

االفتتاحية

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

www.athabat.net

البيان ال�س���ادر موؤخراً عن مكت���ب الرئي�ض 

�سعد احلريري باأنه اأقال امل�ست�سار ال�سابق لوالده 

م�سطف���ى نا�رش من من�سب���ه يف العام 2010، ل 

ُيلغي حرف���ًا واحداً من ال�سه���ادة التي اأدىل بها 

نا�رش اأمام املحكمة الدولية، لأن نا�رش على الأقل 

ي�ست�سه���د ب�سهود اأحي���اء، ويف طليعتهم ال�سيدة 

نازك احلريري، حول العالقة املمتازة التي كانت 

قائم���ة على الثقة العظيمة ب���ني الرئي�ض الراحل 

وال�سيد ح�سن ن�رشاهلل وحزب اهلل؛ خالفًا ل�سهادات 

الرئي����ض ال�سنيورة التي ل �سه���ود اأحياء عليها، 

خ�سو�سًا يف ما يتعلق به���ذه العالقة، اأو عندما 

بكى الرئي�ض الراحل على كتفه.

مل يكرر نا����رش للق�ساة كلمة »�سدقًا« التي 

كرره���ا الرئي�ض ال�سنيورة مرات عديدة، لأن نا�رش 

يديل باأمور عاي�سها �سخ�سيًا مع الرئي�ض الراحل، 

ورواها مرتاحًا كما هي، واملحكمة اإذا كانت ترغب 

بت�سديق اأق���وال ال�سنيورة باأن���ه ل يعرف �سيئًا 

ع���ن ملف بنك املدينة - وهو ال���ذي كان مرتّبعًا 

على عر����ض مالية لبنان ومن ث���م على الكر�سي 

رق���م 3 يف الدولة اللبناني���ة، والغارق يف اأ�رشار 
املوؤ�س�سات املالية لرفيق عمره - فاإن اللبنانيني 

لي�سوا بحاجة اإىل �سهادة نا�رش ليبدوا اندها�سهم 

من قدرة الرئي�ض ال�سني���ورة على فركة ما يريد 

واإخفاء ما يريد، حتى مع اأداء الق�سم!

لعل اأبرز ما ورد يف �سهادة نا�رش، اأن الرئي�ض 

رفيق احلريري ال���ذي كان ياأمن لأمن احلزب على 

اأمن���ه ال�سخ�س���ي، »كان يعتر �س���الح املقاومة 

�رشعيًا ويج���ب احلفاظ عليه حتى توقيع ال�سالم 

مع اإ�رشائي���ل، وعندها ينته���ي دوره«، والنقطة 

الأكرث اأهمية يف �سهادة نا�رش اأن الرئي�ض الراحل 

كان موؤمن���ًا بعدم اإمكانية العم���ل ال�سيا�سي يف 

لبن���ان بدون حوار بينه وبني حزب اهلل، وبالتايل 

بني الفريقني امل�سلمني الكبريين.

ولأن الرئي�ض �سعد احلري���ري ومعه الرئي�ض 

ب���ري وال�سي���د ن����رشاهلل يوؤكدون عل���ى �رشورة 

ا�ستئن���اف احلوار بني »تي���ار امل�ستقبل« وحزب 

اهلل، رغم الإرها�سات الإقليمية الثقيلة على اأجواء 

لبنان، فاإن الرئي����ض �سعد احلريري ولو اأنه داعم 

ل�سهادة ال�سنيورة اأمام املحكمة، ول يريد �سهادة 

نا�رش لأنها ت�سعفه اأدبي���ًا يف احلوار مع احلزب 

م���ن الند للند، لكنه ي���درك اأن ال�سنيورة بات مع 

فري���ق ال�سق���ور يف »امل�ستقبل« اأمث���ال الوزير 

اأ�رشف ريفي والنائب اأحمد فتفت والنائب ال�سابق 

م�سطفى علو����ض عبئًا اأكرث من ثقيل على ال�سيخ 

�سع���د و»امل�ستقب���ل«، الآن ويف امل�ستقبل، واأن 

اأمثال الوزير نهاد امل�سنوق الذي يفاخر باأنه وزير 

داخلي���ة كل لبنان هم الأ�سمن لأجواء احلوار ملن 

يريد ا�ستكمال احلوار من اأجل لبنان.

الأو�س���اع يف ال�سعودي���ة تغ���ريت، واحلوار 

اللبن���اين يف عهد امللك الراحل عبداهلل  كان رغم 

عدم الود حل���زب اهلل، مباَركًا م���ع حتفُّظ، لأن ل 

ن���ة يف لبنان قبل �سواهم،  مفرّ منه مل�سلحة ال�سُّ

خ�سو�س���ًا بعد ا�ستق���رار الو�س���ع ال�سوري على 

و�سعية مكانك راوح وعدم اإمكانية اإ�سقاط الأ�سد، 

لكن ال�سعودية يف عهد املل���ك �سلمان يبدو اأنها 

اجته���ت »وّهابيًا« اأكرث م���ن اأي عهد م�سى نحو 

املغامرات، وها ه���ي »عا�سفة احلزم« املتهورة 

تك�سف التورط ال�سع���ودي، وتعيدنا اإىل الغزوات 

الأوىل لآل �سعود؛ عندما كانوا يخرجون بغزواتهم 

يف اأر�ض جن���د واحلجاز عام 1732 وما تاله، فاإذا 

كان���ت اململكة يف عه���د عبد اهلل ق���د �سعت اإىل 

املبادرات ال�سيا�سي���ة يف اليمن، فهي تتحول اإىل 

عوا�س���ف حزم جوي مدمر يف عه���د �سلمان، ولن 

تكون ال�سعودية اأكرث رفقًا ب�رشيحة من اللبنانيني 

من تعاطيها مع احلوثيني، لو ا�ستطاعت!

هن���ا ل بد م���ن التذكري باأن اأك���رث من وكالة 

اأنباء وو�سيلة اإعالمي���ة رّددوا اأن ال�سعودية بعد 

اعتالء املل���ك �سلمان العر�ض ل���ن ترتك ح�رشية 

نة يف لبن���ان للرئي�ض احلريري، وورد  متثيل ال�سُّ

لني لدى  ا�س���م الرئي����ض ال�سني���ورة كاأول املف�سَّ

البالط ال�سعودي، رمبا لأن عودة الرئي�ض احلريري 

اإىل لبن���ان �سعبة اأمنيًا، ول ب���د من موؤمَتن على 

ني، لي�ض فقط بح�سوره، بل بخطابه  �سارعها ال�سُّ

املتجان�ض والعايل النرة �ُسنيًا..

نعم، اإن �سهادة ال�سنيورة يف املحكمة الدولية 

وتوجيهه ال�سهام املبا�رشة اإىل حزب اهلل والنظام 

ال�سوري اأعطياه تاأ�سرية دخول اإىل ال�سعودية من 

باب اأو�سع، ورمبا »وكالة غري قابلة للعزل« بدون 

ا�ستئذان �سعد احلريري نف�سه، �سيما اأن ال�سنيورة 

ق���د بات ماديًا »مرّي�س���ًا«، وباإمكانه كونه رفيق 

عم���ر الرئي�ض رفيق احلريري اأن ينف�ض ري�سه، واأن 

يك���ون اأكرث »حريرية« من �سعد احلريري يف نظر 

ال�سعودي���ة، ويف نظ���ر بع����ض خم�رشمي »تيار 

امل�ستقبل« املوروثني مع الإرث ولكن..

باإمكان ال�سنيورة اأن يكون ال�رشيك امل�سارب 

للرئي�ض �سع���د احلريري يف النعم���ة ال�سعودية، 

وباإمكان���ه ع���ر خطابه املذهب���ي اأن يزايد على 

احلري���ري يف بع����ض ال�س���وارع النتخابية التي 

تاأث���رت بري���اح »الربي���ع العرب���ي«، وموؤخراً 

ب�»عا�سف���ة احل���زم«، لكن يبقى م���ن املمنوع 

عل���ى ال�سنيورة الع���ودة اإىل ال����رشاي بدياًل عن 

�سعد احلريري، ولو ُدع���م �سعوديًا، لأن ال�سنيورة 

مرفو����ض لبنانيًا ما مل يع���رتف بو�سية الرئي�ض 

رفي���ق احلريري املرتبطة باحل���وار مع حزب اهلل 

اأوًل، وثانيًا قب���ل اأن يرتاجع عن كافة اأقواله غري 

املوثوقة اأمام املحكمة الدولي���ة، وثالثًا واأخرياً، 

قب���ل اأن يك�سف ح�سابات »عهده« كوزير للمالية 

ورئي�ض للحكومة اأمام كل اللبنانيني.

اأمني اأبو را�سد

بإمكان السنيورة أن يزايد على 
خطاب الحريري.. لكن سيبقى 

ممنوعًا من العودة إلى السراي 
بديالً عنه

أحــداثأحــداث2

توجيه �ل�سنيورة �ل�سهام مبا�سرة �إىل حزب �هلل �أعطاه تاأ�سرية دخول �إىل �ل�سعودية من باب �أو�سع
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همسات

¡ حزب �سليمان.. واأع�ساوؤه
يقول املقربون الذي���ن يتناق�سون حول الرئي�ض ال�سابق 

مي�سال �سليمان، اإن الأخري يعتر اأن كل من يذكر »اإعالن 

بعبدا«على ال�سا�سات اأو اأثري الإذاعات، اأو يف اأي جل�سة، 

حتى يف مقهى بني �سخ�سني اأو اأكرث، هو ع�سو حكمًا يف 

حزب �سليمان امل�ستقبلي الذي ينتظر التمويل.

¡ �رش الهتمام
ت�ساءل��ت اأو�ساط اإعالمي��ة عن اهتمام حمط��ة تلفزيونية 

باأخبار ون�ساطات مرج��ع �سابق مل يكن يحظى باهتمام 

ه��ذه املحط��ة اإب��ان ت�سّلم��ه م�سوؤوليات��ه، واعت��رت ذلك 

خدمة اإعالنية مدفوعة.

¡ ا�ستياء احلريري
ع���ّر مقربون م���ن الرئي�ض �سع���د الدي���ن احلريري عن 

ال�ستياء البالغ م���ن موقف النائب وليد جنبالط الداعي 

اإىل تعديل اتف���اق الطائف، �سيما اأنه ج���اء بعد اإ�سادته 

بالعدوان ال�سع���ودي اخلليجي على اليمن، ولذلك اقت�رش 

الرد غ���ري املتما�سك على اأحمد فتف���ت، الذي اعتر كالم 

جنبالط »خطرياً«.

¡ مراهقة �سيا�سية
اعتر م�سوؤول يتابع حاالت النائب وليد جنبالط املتقلبة 

اأن التلّون عند االأخري مل يعد يقت�رص على اجلانب ال�سيا�سي 

ح�سب احلاجة اأو غب الطلب، �سيما اأن ا�سخداماته لالإعالم 

املجتمع��ي مب��ا يحمله تتنا�س��ب مع املراهق��ة ال�سيا�سية 

التائه��ة، اأو مثل الذين يكذبون على �سديقاتهم برنج�سية 

غري م�سبوقة.

¡ مالحقة الإرهابيني »توعك« ال�ساهر
ت�ساءلت جهات معنية عن »تزمني« النائب خالد ال�ساهر 

دخول���ه امل�ست�سفى م���ع حملة توقي���ف اإرهابيني، على 

راأ�سهم خالد حبل�ض، وراأت اأن الوعكة ال�سحية »دهمته« 

بعد علمه بتوقيف حبل�ض ومقتل اأ�سامة من�سور.

¡ حماولة لإبقاء »هيل«
رغم اإعالن وزارة اخلارجية االأمريكية عن نقل ال�سفري يف 

ب��ريوت دايفيد هيل اإىل باك�ستان، اإال اأن هناك من ي�سعى 

يف لبن��ان م��ن جماع��ة »14 اآذار« ل��دى بع���ض معارفهم 

االأمريكي��ن الإقن��اع االإدارة االأمريكي��ة باإبق��اء هيل يف 

لبن��ان، بذريعة اأال اإمكانية لتعين �سفري جديد، الأنه لي�ض 

هناك رئي�ض جمهورية ليقّدم له اأوراق االعتماد.

¡ »14 اآذار« اأدرى
اأبلغ م�سوؤول اأمريك���ي زواره من »14 اآذار«، بحزم، اأن ل 

داعي للت�سكيك يف موقف وا�سنطن من دعمها لهم، واأورد 

املثل العربي ال�سهري بلكن���ة �سبه �ساخرة: »من يطالب 

ب�سيء قبل اأوانه يعاَقب بحرمانه.. واأنتم اأدرى«.

¡ غري قانوين.. ول د�ستوري
تعّج��ب مرج��ع د�ست��وري م��ن ط��رح بع���ض ال�سيا�سي��ن 

ع��دم د�ستوري��ة املقاطع��ة النيابية، التي ه��ي من �سلب 

املمار�س��ة الدميقراطي��ة، بينم��ا الغياب الدائ��م وامل�ستمر 

ع��ن البالد وعن اجلل�سات هو غري قانوين وغري د�ستوري، 

خ�سو�س��ًا اأن النائ��ب يتقا�سى راتبًا �سهري��ًا من خزينة 

بى اأموالها من ال�سعب. الدولة التي تجُ

¡ متى اللقاء؟
رغم كل احلديث الذي يجري عن لقاء رئي�ض تكتل التغيري 

واالإ�س��الح العم��اد مي�سال ع��ون ورئي�ض ح��زب »القوات 

اللبناني��ة« �سمري جعج��ع، وما ي�ساع عن اأج��واء اإيجابية 

للتمهيد لهذا اللقاء، اإال اأنه مل ي�سدر ما يوؤكد قرب اللقاء.

¡ َع الوعد يا كمون
للمجل���ض  للتمدي��د  املوجب��ة  االأ�سب��اب  م��ن �سم��ن 

النياب��ي، كان و�سع م�رصوع قان��ون انتخاب جديد، 

وعليه بداأت فور �سدور قرار التمديد، اللجنة النيابية 

الفرعي��ة عملها، اإال اأنها �رصعان م��ا عادت وتوقفت، 

ق عليها »ع الوعد 
ّ
ومل تعد اإىل االجتماعات.. فهل يطب

يا كمون«.

واحلمل���ة  اليم���ن  اأح���داث  طغ���ت 

ال�سعودي���ة فيها على الأخب���ار ال�سورية 

وما يح�س���ل من قتال �س���اٍر، �سواء بني 

اجلي�ض ال�س���وري واملجموعات امل�سلحة، 

اأو بني املجموعات امل�سلحة بع�سها مع 

بع�ض، خ�سو�سًا عن���د احلدود اجلنوبية، 

وقد يكون الالفت للنظر، ويف خ�ّسم هذه 

الفو�س���ى وحرب الكل �س���د الكل، وخلط 

الأوراق يف املنطقة، بع����ض الأمور التي 

ل ميك���ن اعتباره���ا تفا�سي���ل اأو مواقف 

عَر�سية، ونذكر منها ما يلي:

الدعم الوا�سح والكبري الذي تتمتع به 

املجموعات امل�سلحة يف ال�سمال ال�سوري 

من قَب���ل تركيا، بل وق���درة الأتراك على 

واملتباينة  املتع���ددة  املعار�سات  جمع 

الأه���داف واملنطلقات يف تل���ك املنطقة، 

لك�سب بع�ض املناطق ال�سورية واإ�سقاطها 

ع�سكريًا، ولي�ض اأدّل على ا�ستمرار الأتراك 

ب�سيا�ستهم وع���دم اكرتاثهم بكل القرارات 

الدولي���ة التي متنع متويل وت�سهيل مرور 

ال�س���الح والأم���وال اإىل الإرهابي���ني يف 

�سورية، اإل الق�سية التي اأثريت يف تركيا، 

هموا ب�سبط  بعد توقيف 17 جنديًا تركيًا اتُّ

�سحنة من الأ�سلح���ة، كانت اآليات تابعة 

لوكالة ال�ستخب���ارات الرتكية تنقلها اإىل 

هت  املجموعات امل�سلحة يف �سورية، وُوجِّ

اإىل اجلن���ود »ُتهم النتم���اء اإىل منظمة 

اإرهابية، والعمل حل�ساب دولة موازية«، 

اأي اإىل جمموعة الداعية فتح اهلل غولني.

مقابل الو�س���ع يف ال�سمال ال�سوري، 

ت�سه���د املناط���ق اجلنوبية م���ن �سورية 

و�سع���ًا مغاي���راً، اإذ تتج���ه الأو�ساع يف 

درعا اإىل النفجار بني »جبهة الن�رشة« 

وجمموع���ات م�سلحة اأخ���رى، بدعم من 

غرف العمليات يف الأردن، والتي تتخوف 

من انت�سار وتو�ّسع »جبهة الن�رشة« على 

احلدود اجلنوبية م���ع الأردن، وقد تخرج 

ع���ن ال�سيطرة يف اأي وقت، خ�سو�سًا بعد 

رف�سها لف���ك ارتباطها م���ع »القاعدة«. 

كما يالح���ظ موقف متقدم للملك الأردين، 

الذي اعت���ر اأن حماربة تنظيم »داع�ض« 

لها اأولوية على حماربة النظام ال�سوري، 

معت���راً اأن���ه يج���ب اإع���ادة تعريف ما 

ه���ي »املعار�سة املعتدل���ة«، و»اإيجاد 

اأ�سخا�ض يف الداخل من اأجل التو�سل اإىل 

حل �سيا�سي«.

تاأكي���د قائ���د الث���ورة الإيرانية علي 

خامنئي اأن اإي���ران لن تتخلى عن اأي من 

حلفائها، واأنه���ا ل تفاو�ض الغرب �سوى 

على برناجمه���ا الن���ووي اخلا�ض، ويف 

هذا ردٌّ مبا����رش على كل الت�رشيبات التي 

حتدث���ت عن اأن اإي���ران تخلّت عن النظام 

ال�سوري يف �سبي���ل تفاهمها مع الغرب، 

»وباعته كما باع���ت املالكي من قبل«، 

واأن املوؤ�رش على ذلك �سقوط بع�ض املدن 

بَيد املجموع���ات امل�سلحة ع�سية توقيع 

التفاق - الإطار بني الإيرانيني والغرب.

عودة ال�سغوط عل���ى اأوباما لتخاذ 

موقف حا�سم بالتدخل يف �سورية، اأو على 

الأق���ل لإحراجه يف مو�س���وع الكيميائي 

ال�س���وري والنف���اذ من���ه اإىل اإحراجه يف 

املو�سوع الن���ووي الإيراين، وذلك ب�سدور 

تقرير ل�»هيومن رايت�ض وات�ض« يتحدث 

ع���ن ا�ستعمال النظام ال�س���وري لأ�سلحة 

كيمائي���ة يف اإدلب، وقد يكون هذا التهام 

موّجهًا للت�سويب على الإدارة الأمريكية، 

على اعتب���ار اأن قبول اأوبام���ا بالتفاق 

الكيمائي ال�سوري كان خطاأ، كما اأن قبوله 

بالتفاهم النووي مع اإيران هو خطيئة.

يف الواق���ع، تعي����ض املنطق���ة فرتة 

جن���ون متفل���ت ي���زداد جنون���ًا وحقداً 

واإجرامًا كلم���ا �سعرت الأط���راف بتبدُّل، 

ولو طفي���ف، ملوازين الق���وى الإقليمية. 

الفق���راء ُيقتلون يف اليم���ن، والترير اأن 

ال�سعودي���ة تريد اأن تفر����ض نف�سها يف 

الت���وازن الإقليمي من البواب���ة اليمنية، 

ويج���ري حديث عن مفاو�س���ات لتوحيد 

الق���وى الرتكية ال�سعودية �س���د �سورية، 

وفيه خدمة لرتكيا، واإيران ت�سري م�رشعة 

العقوب���ات املفرو�سة  النفالت من  نحو 

عليه���ا، ويبقى اخلا�رش الأكر عامل عربي 

قد ل تقوم له قائمة بعد م�سي عقود من 

القتتال والفو�سى.

د. ليلى نقوال الرحباين

األوضاع في درعا تسير 
نحو االنفجار بين »النصرة« 

والمجموعات المسلحة 
األخرى.. بتوجيه من غرف 

العمليات في األردن
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بعد العجز عن إسقاط سورية.. 
السعودية وحلفاؤها يوّسعون دائرة حروبهم

ي���رى دبلوما�سي عرب���ي �سابق �أن 

مئات �ملليار�ت �لتي �رصفتها �ل�سعودية 

وقط���ر ودول �خلليج عل���ى »لوثة« ما 

ي�سم���ى »�لربيع �لعرب���ي«، �إ�سافة �إىل 

�مللي���ار�ت �لتي خ�رصتها �لدول �لعربية 

�لتي طالتها ماآثر »دميقر�طية« �لبدوي 

ف���ت يف عمليات  �ل�سح���ر�وي، ل���و ُوظِّ

و�الجتماعي���ة  �القت�سادي���ة  �لتنمي���ة 

و�لرتبوية، لو�سع���ت �لعامل �لعربي يف 

م�ساف �ل���دول �الأكرث رقي���ًا وتقدمًا يف 

�لعامل.

ويوؤكد ه���ذ� �لدبلوما�سي �لذي عمل 

طوي���ًا يف رده���ات �جلامع���ة �لعربية، 

�أن حت���وُّل �أمن���اء ه���ذه �جلامع���ة، منذ 

زم���ن ع�سمت عب���د �ملجيد، �ل���ذي كان 

�الأق���ل �سوء�ً من �للذين ج���اء� بعده، �إىل 

متطلعني للرثوة و�لرفاهية و�لبذخ، �لذي 

ال يتو�فر �إال من خ���ال بائعي �لكاز يف 

�ل�سحر�ء �لعربي���ة، �أخذت هذه �جلامعة 

باالنحد�ر و�لتحوُّل �إىل �أد�ة تعيق �لعمل 

�لقومي �مل�س���رتك، ومن �أوقف �رصعة هذ� 

�النح���د�ر هو �ملوقف �ل�سل���ب ل�سورية، 

و�لذي كان يلق���ى تاأييد�ً من دول عربية 

مثل �جلز�ئ���ر وليبيا و�ليم���ن، ومنظمة 

�لتحري���ر �لفل�سطيني���ة، و�إىل حد ب�سيط 

ج���د�ً تون����س، وهي م���ا ��ستحقت عليه 

كل هذه �ملوؤ�م���ر�ت �لتي �أخذت �أ�سكالها 

�ملختلفة منذ �لعام 1981، وكان موؤ�رصها 

يف قم���ة فا����س �الأوىل، حينما طرح ويل 

�لعهد �ل�سع���ودي �مللك الحق���ًا فهد بن 

عبد �لعزي���ز مبادرته �ل�سلمية مع �لعدو 

»�الإ�رص�ئيلي«، لكنها مل مترّ، فكان بعدها 

للبنان،  »�الإ�رص�ئيلي«  �الجتياح  باأ�سهر 

وخاله كانت ه���ذه �جلامعة �ساهد زور 

حقيق���ي، فلم ت�سّجل موقف���ًا نوعيًا �سد 

�لع���دو�ن �ل���ذي و�سل �إىل ح���د �جتياح 

بريوت، و�رت���كاب �ملجازر �لفظيعة على 

نح���و ما جرى يف �سرب� و�ساتيا، لتتوَّج 

بقمة ثانية يف »فا�س« يف �أو�خر �أيلول، 

�أُقرّت فيها مبادرة �الأمري فهد بال�سام مع 

�لعدو، مع حتّفظ �سوري وجز�ئري، فكانت 

�لفتن���ة �لد�خلي���ة يف �جلز�ئ���ر؛ حينما 

�الإرهابية  �حل���ركات  �ل�سعودية  مّول���ت 

�لتكفريي���ة يف بلد �ملليون �سهيد، و�لتي 

ر�ح �سحيته���ا ع����رص�ت �آالف �ل�سهد�ء.. 

وما تز�ل موؤ�م���ر�ت بائعي �لكاز �لعربي 

م�ستمرة، من حروب �خلليج �لتي مّولتها 

�سد �إي���ر�ن، وهدفها �حلقيق���ي �أي�سًا هو 

تدم���ري �لعر�ق، وهذ� ما ح�سل، و�لوثائق 

�ستوؤك���د حينم���ا يفَرج عنه���ا �أنه لي�س 

�الأمريك���ي وحده من دف���ع �سد�م ح�سني 

لغ���زو �لكويت، بل �ل�سعودية �لتي كانت 

رغم �رص�خها �سد هذ� �لغزو هي �أول من 

دفعته �إىل ه���ذ� �جلنون، لتاأديب �لكويت 

�لتي كانت د�ئم���ًا حجرة عرثة يف وجه 

�الأطم���اع �ل�سعودية يف بل���د�ن �خلليج، 

وثم �إيج���اد �ملربر�ت لتحطي���م �لعر�ق، 

وه���و ما ح�س���ل فع���ًا، فاأ�سبحت دول 

�خلليج بذلك حت���ت �ل�سطوة �ل�سعودية؛ 

ال ترف����س لها طلبًا وال �أم���ر�ً، با�ستثناء 

�سلطن���ة عمان، �لتي حّي���دت نف�سها عن 

ه���ذه �لهمجية �لبدوية، فيما �سلكت قطر 

طريق �ملز�يدة عل���ى �ل�سعودية بالوالء 

لو��سنطن وتل �أبيب، فبدت حاملة �لغاز 

�خللجية قطبًا يف مو�جه���ة �ل�سعودية، 

وبد�أت تلعب دورها �لتاآمري �لكبري �لذي 

ُتّوج باأكذوبة »�لربيع �لعربي«.

يف �ملح�سل���ة �لعامة له���ذ� �ل�رصد 

�لعربي، مل تبَق  �ل�رصيع للدبلوما�س���ي 

عقب���ة كاأد�ء �أم���ام »لوث���ة �لقي���ادة« 

�ل�سعودي���ة �إال �سوري���ة، �لت���ي ظل���ت 

فل�سطني بو�سلتها، و«�إ�رص�ئيل« عدوها 

�الأوحد، فكان يجب �أن »تتلقى �لعقاب« 

بتدمريها و�إ�سقاطها، وثم تق�سيمها، بعد 

�أن قطع �مل����رصوع �جلهنمي �أ�سو�طًا يف 

�لعر�ق وليبيا وم�رص.

ويرى ه���ذ� �لدبلوما�سي �أنه بعد �أن 

�أُعطي �الأت���ر�ك و�لقطريون و»�الإخو�ن« 

وكل  »�لقاع���دة«،  �أ�سن���اف  وكل 

�ملعار�س���ات �ملتلون���ة و�ملتعددة، كل 

�أ�سكال �لفر�س، وعجزو� عن �ملهمة، نزل 

»�أبناء �لدرعية« ح�سب و�سفه )�لدرعية 

كانت �لعا�سم���ة �الأوىل الآل �سعود قبل 

�لريا�س( �إىل �ملي���د�ن مبا�رصة، فو�ّسعو� 

د�ئ���رة ��ستهد�فهم، و�لت���ي طالت �أي�سًا 

حلف���اء دم�سق، من خال زي���ادة �إنتاج 

�لنف���ط نحو ملي���ون ون�س���ف �ملليون 

برميل يوميًا، فتدحرجت �الأ�سعار هبوطًا 

من نحو 120 دوالر�ً للربميل �إىل �أقل من 

�ستني دوالر�ً، للتاأثري على رو�سيا و�إير�ن، 

خ�سو�سًا �أن مو�سكو و�سعت ��سرت�تيجية 

�قت�سادية تقوم على �أ�سا�س �سعر برميل 

�لنفط فوق 110 دوالر�ت.

وحينما مل ُتفل���ح هذه �خلطة �لتي 

�سّب���ت يف خدمة و��سنط���ن �أواًل و�أخري�ً، 

كرب �ملاأزق �ل�سع���ودي و�خلليجي �لذي 

�أخذ يتخب���ط يف كل �جت���اه، فاندفعت 

يف حربها �ملجنونة نحو �ليمن، بحجة 

�لدفاع ع���ن �رصعية عبد رب���ه من�سور 

هادي، �لذي ال ي�سّكل يف �ليمن �أي قيمة، 

وال وزن ل���ه، فهو جم���رد �أد�ة ��ستعمله 

�سابقًا علي عب���د�هلل �سالح، و�الآن بات 

بيدقًا على رقعة �سطرجن �الأزمة �ليمنية، 

حتركه �الأ�سابع �ل�سعودية وفق �إر�دتها.

ماأزق �ل�سعودي���ة و�خلليج و�الأتر�ك 

و�الأردن وت���ل �أبي���ب على ح���د و�سف 

�لدبلوما�س���ي �لعربي يك���رب با�ستمر�ر، 

الأنهم عجزو� عن زحزحة �لدولة �لوطنية 

�ل�سورية، فالرئي�س ب�سار �الأ�سد �سار رمز�ً 

كبري�ً، الأنه ميتل���ك �إر�دة وطنية وقومية 

حازم���ة، فب���ات ي�سّكل عل���ى �مل�ستوى 

�ل�سوري زعامة �سعبية هائلة، وب�سفته 

رئي�سًا للدولة �س���ار رمز�ً كبري�ً ل�سيادة 

و��ستقال �سورية.

والأن فل�سط���ني بقيت د�ئم���ًا و�أبد�ً 

بو�سل���ة �الأ�سد �لقومي���ة، وب�سبب موقع 

�سوري���ة �لقوم���ي �لفاع���ل و�ملوؤثر يف 

جمرى �ل�رص�ع �لعربي - »�الإ�رص�ئيلي«، 

وبفعل �سمود دم�سق، ب���ات �الأ�سد رمز�ً 

كبري�ً حلركة �لتحرر �لعربية و�لعاملية.

�أحمد زين �لدين

دبابة �سورية ت�ستهدف �أوكار �مل�سلحني يف قرية كورين بريف �إدلب                              )�أ.ف.ب.(

الري���ب �أن �الأجه���زة �الأمنية جنحت 

يف �حلف���اظ على �ال�ستق���ر�ر يف مدينة 

طر�بل����س، من خ���ال �لعملي���ة �الأمنية 

�لوقائية �لتي �أوقفت فيها �لتكفريي خالد 

حبل����س، وقتل���ت �أحد �أب���رز �ملطلوبني؛ 

�أ�سام���ة من�سور، �للذي���ن كانا يف �سدد 

�أمني بال���غ �خلطورة،  �لتح�سري لعم���ل 

بح�سب �ملعطي���ات �ملوجودة يف حوزة 

هذه �الأجهزة، وقد �سّكلت �لعملية يف حّد 

ذ�تها خطة �أمنية ثانية للمدينة و�ل�سمال، 

ح�سب ما يوؤكد مرجع �أمني كبري.

من جهة ثانية، �أ�سهمت هذه �لعملية 

يف تظهري ����رص�ع �الأجنح���ة يف »تيار 

�مل�ستقبل«، خ�سو�سًا بني وزيري �لد�خلية 

نهاد �مل�سنوق و�لعدل �أ�رصف ريفي، �لذي 

حرّ�س »هيئ���ة �لعلماء �مل�سلمني« على 

�سجب �لعملي���ة، و�إ�سد�ر بي���ان طالبو� 

فيه ب�»حتقيق �سفاف وعادل، يتبنّي من 

خاله حقيقة ما جرى«، وت�سّمن �لبيان 

�س���وؤ�اًل عم���ا �إذ� كانت �الأجه���زة �الأمنية 

نّف���ذت »عملي���ة �غتي���ال �أو ت�سفية، �أم 

�لنتيجة«؟  به���ذه  �نتهت  �عتقال  عملية 

وح�سب م�سدر و��س���ع �الطاع، فاإن نهج 

�مل�سنوق، ال�سيما جلهة �لتم�ّسك مبكافحة 

�الإرهاب، يتعار����س مع نهج ريفي، �لذي 

�عترب يف مو�ق���ف �سابقة �أن �ملجموعات 

�مل�سلح���ة �خلارج���ة عل���ى �لقانون يف 

منطقة »باب �لتبانة« و�سو�ها تد�فع عن 

�لهجمات �مل�سلحة  �لفيحاء، من خ���ال 

�لتي ت�سنها هذه �ملجموعات على �أبناء 

»جبل حم�سن« �لطر�بل�سيني.

كذلك ك�سف���ت �ملحاكمات �لع�سكرية 

�الأخرية ل�»قادة �ملحاور« يف طر�بل�س، 

ال�سيما جل�سات حماكمة »قائدي حمور 

�س���وق �خل�س���ار و�سوق �لقم���ح«؛ �سعد 

�مل����رصي وزي���اد علوكي، م���دى تورط 

�مل�س���وؤول �لع�سك���ري يف »�مل�ستقبل«؛ 

عمي���د حمود، يف دع���م ومتويل �القتتال 

و�لتحري����س  �لفيح���اء،  يف  �ملذهب���ي 

عل���ى جر�ئ���م ت�سفيات بع����س �لوجوه 

�لطر�بل�سي���ة �ملوؤي���دة خل���ط �ملقاومة، 

كجرمية قتل �ل�سيخ د. عبد �لرز�ق �الأ�سمر 

يف �لعام 2012.

�مل�س���ادر تلف���ت �إىل �أن »�لتطرّف« 

ُي�سهم يف تعزيز موقع ريفي يف مدينته، 

ويخدم �أهد�فه، ال�سيم���ا �لتعبوية منها، 

عل���ى �عتبار �أنه بن���ى قاعدته �ل�سعبية 

يف حماأة �ل�رص�عات �ملذهبية �لتي �أطلق 

خاله���ا �ملو�قف �ملتطرف���ة، و�أ�سهم يف 

دعم �ملجموعات �مل�سلحة. ويف �ل�سياق 

تلفت �إىل �أن �لوزير �لعدل �أّيد �لنفي �لذي 

�أ�سدره مفتي طر�بل����س و�ل�سمال �ل�سيخ 

مال���ك �ل�سع���ار رد�ً على ن����رص �ملكتب 

�الإعامي لوزير �لد�خلية خرب�ً عن �ت�سال 

هاتفي تلّقاه من �ل�سع���ار، مهّنئًا »�إياه 

بالعملي���ة �الأمنية �لتي قامت بها �سعبة 

�ملعلومات، ومقّدر�ً نتائج �خلطة �الأمنية 

يف طر�بل����س و�ل�سمال«، ومبديًا »دعمه 

�لقوى �الأمنية �ل�رصعي���ة �ملتمثلة بقوى 

�الأمن �لد�خل���ي و�جلي�س �للبناين«، لكّن 

�الأم���ر مل يطل �أكرث م���ن 24 �ساعة لينفي 

�ل�سعار يف بي���ان �أن يكون قد تناول يف 

�ت�سال م���ع �مل�سنوق �لعملي���ة �الأمنية 

�ملذكورة�آنفًا، وموؤكد�ً �أنه مل يتحّدث معه 

ال من قريب وال م���ن بعيد عنها، بح�سب 

بيان �ملفتي.

يف �س���وء �ل����رص�ع �مل�ستفحل بني 

�أجنح���ة »�لتي���ار �الأزرق«، ماذ� �ستكون 

حقيقة موق���ف �لرئي�س �سع���د �حلريري 

من م�ساألة مكافح���ة �لتطرف و�الإرهاب، 

ال�سيم���ا بع���د تاأج���ج �خلاف���ات بني 

�ل�سعودي���ة و�إي���ر�ن، و�نعكا�سه���ا على 

�لو�سع �ل�سيا�سي يف لبنان؟

ح�سان �حل�سن

قتل منصور يؤّجج صراع األجنحة في »تيار المستقبل«

مأزق السعودية واألتراك 
واألردن وتل أبيب يكبر مع 
تسارع األحداث وعجزهم 
عن المهام التي أوكلت 

إليهم
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¡ �إجر�ء�ت �أمنية �حرت�زية
�عت���ربت �سحيف���ة »و��سنطن بو�س���ت« �أن �لغزو 

�ل���ربي �ل�سعودي و�لدول �ملتحالف���ة مع �لريا�س 

لاأر��سي �ليمنية، �سي�سّكل �أوىل خطو�ت �لاعودة 

من »�لوحل �ليمني«. و�أ�س���ارت �ل�سحيفة �إىل �أن 

�لقر�ر يف �حلكم �ل�سعودي �جلديد هو يف يد �جليل 

�جلديد من �لعائلة �حلاكم���ة، و»�أبناء هذ� �جليل 

ال ميتلكون �لقدرة و�خل���ربة �لعالية و�لطويلة يف 

�إد�رة �سوؤون �لباد«. وك�سفت �ل�سحيفة �أن �الأو�مر 

�سدرت لاأجهزة �الأمني���ة باتخاذ �إجر�ء�ت وقائية 

يف �ملناط���ق �ل�سعودي���ة، خ�سو�س���ًا يف �ملنطقة 

�ل�رصقي���ة، »خوفًا من هجمات ق���د تاأتي بنتائج 

�سلبية«. ور�أت �ل�سحيف���ة �أن �ملزيد من �ل�سغوط 

و�الإجر�ء�ت �الأمني���ة �مل�سددة قد يوؤدي �إىل �نفجار 

يف �ململكة �ل�سعودية، حمذرة من مو��سلة �لنظام 

قب�سته �حلديدية يف مو�جهة ردود �لفعل باأ�سكالها 

�ملختلف���ة، الأن ذلك قد يوؤدي �إىل زعزعة �ال�ستقر�ر 

يف �ل�سعودية.

¡ تخّوف �أمريكي
ق��ال دبلوما�ضي اأمريك��ي اإن حل��ف ال�ضعودية �ضد 

اليم��ن اآخذ يف الت��اآكل، دون اأن يحق��ق �ضيئًا ُيذكر 

من بن��ك الأهداف املح��ددة ل�»���رب امليلي�ضيات 

ل احلرب 
ّ
احلوثي��ة يف اليم��ن«، متخوف��ًا م��ن حت��و

اإىل داخ��ل الأرا�ض��ي ال�ضعودي��ة، و»له��ذا ارتداداته 

ونتائجه الكبرية احل�ضا�ضة، فهزمية اآل �ضعود تعني 

 عن��ه الرئي���س الأمريكي 
ّ

انكفاءه��م، وه��و ما ع���

باراك اأوباما يف جل�ضاته ال�ضيقة؛ باأن وا�ضنطن مل 

تك��ن راغبة منذ البداية يف اأن تقود حروب اململكة. 

ومل ي�ضتبعد الدبلوما�ضي الأمريكي انهيارات اأمنية 

وحالة ع��دم ا�ضتقرار يف ال�ضعودي��ة ودول خليجية 

اأخ��رى، ل�ضيم��ا يف ظ��ل م�ضاهمة تركي��ا وقطر يف 

دفع النظام ال�ضعودي اإىل امل�ضتنقع اليمني.

¡ معاناة يف »�لريموك«
تخو�س �لف�سائل �لفل�سطينية، مدعومة من �جلي�س 

�ل�س���وري وقو�ت �لدف���اع �لوطني، مع���ارك تاأخذ 

منحى حرب �لع�سابات يف خميم �لريموك جنوب 

�لعا�سمة �ل�سورية دم�سق، ال�ستعادة �ملناطق �لتي 

�حتلتها »د�ع�س«، يف ظل �ملعاناة و�ملر�رة �لتي 

يعي�سها �سكان �ملخيم. و�أفاد مر��سل »�لثبات« �أن 

هناك تقدمًا يف عمق �سارع فل�سطني، بعد �ل�سيطرة 

عل���ى حارة �لرجولة و�سالة �ل�سعادة، و�لتي متتّد 

من �سارع فل�سطني �إىل �س���ارع �لريموك �لرئي�سي، 

وعل���ى �سارع ف���وؤ�د حجازي �مت���د�د�ً نحو جامع 

�ساح �لدين، علم���ًا �أن �جلماعات �مل�سلحة قامت 

بتدم���ري مد�ر�س �الأن���رو� و�الأبني���ة �ل�سكنية �أثناء 

�ن�سحابها.

¡ �أو�مر بتكثيف �ملظاهر�ت

املا�ض��ي  الثن��ن  القطري��ة  العا�ضم��ة  �ضه��دت 

اجتماعًا اأمنيًا ا�ضتم��ر ليومن، مب�ضاركة قيادات 

تركية وقطري��ة و»اإخوانية«، بح��ث طرق ت�ضعيد 

امل�ري��ة،  ال�ضاح��ة  يف  الع�ضكري��ة  التح��ركات 

وحماولة نقل العملي��ات التي ت�ضهدها �ضيناء اإىل 

املحافظ��ات امل�رية، وب�ض��كل اأو�ضع. وقد ك�ضف 

م�ضدر اأمني قطري اأن رئي�س جهاز ال�ضتخبارات 

ال�ضي��خ اأحم��د بن نا���ر ب��ن جا�ضم اآل ث��اين بدا 

غا�ضبًا يف اللقاء، قائاًل اإن الأمري متيم غري را�ٍس 

عن �ضري الأح��داث يف م�ر، وهو يخ�ضى من دور 

م���ر الذي ب��داأت القي��ادة اجلدي��دة با�ضتعادته، 

ذلت يف 
ُ
م��ا يعني �ضياع الأموال واجله��ود التي ب

حماربة الدور امل�ري منذ �ضنوات. وحث اآل ثاين 

»الإخ��وان« احلا�رين على تكثي��ف املظاهرات 

يف املحافظ��ات امل�رية، وجتنيد اأعداد اإ�ضافية 

ب�ضف��وف  لاللتح��اق  اأخ��رى  ودول  م���ر  م��ن 

املقاتل��ن يف �ضيناء وليبيا، وغرف العمليات يف 

ال�ضودان وتركيا.

من هنا   وهناك
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ر العتداء بّري على سورية.. 
ّ

تركيا تتحض
بمؤازرة جوية سعودية

ي���كاد يجزم �أك���رث من مرج���ع دبلوما�سي 

وتقاري���ر خ���رب�ء ع�سكريني، عل���ى �أن �لهجوم 

�ل�سع���ودي �مل�ستمر على �ليم���ن منذ 26 �ل�سهر 

�لفائ���ت مل يحق���ق �أهد�فه �ملعَلن���ة حتى �الآن، 

مقاب���ل ��ستم���ر�ر �الإجن���از�ت �لت���ي يحققه���ا 

�حلوثيون و�جلي�س �ليمن���ي على �الأر�س، و�سط 

�ل�سحافية و�الأمنية  �زدياد وتاحق �ملعلومات 

�لت���ي ت�س���ري �إىل �لتن�سي���ق �لع���ايل �مل�ستوى 

�ال�ستخبار�ت  ب���ني  �لهج���وم  �ملو�ك���ب له���ذ� 

�ل�سعودية وقيادي���ي تنظي���م »�لقاع���دة« يف 

�ليم���ن، و�آخرها ما نقلته م�س���ادر دبلوما�سية 

عن �سحيفة »فورين بولي�سي« �الأمريكية، �لتي 

ك�سف���ت عن �جتماعات حثيث���ة يجريها �سباط 

�سعودي���ون بقيادة وليد �ملط���ريي و»�لعنود« 

م���ع قياديني بارزي���ن يف �لتنظي���م، يف �إحدى 

�ملحافظات �ليمني���ة �جلنوبية، يف وقت جُتمع 

مر�كز �لق���ر�ر �لدويل عل���ى »�سخونة ق�سوى« 

�ستطبع �ل�سهري���ن �ملقبلني؛ �لتفافًا على توقيع 

�التفاق �لنهائي �ملرتقب بني �إير�ن و�لغرب يف 

�سهر حزي���ر�ن �لقادم، وحيث �ستكون �ل�سعودية 

يف �سباق مع �لوقت لت�سجيل خروقات ميد�نية 

هام���ة على �أر����س �جلبهات �لت���ي تديرها يف 

�ملنطقة، ت�سمح له���ا بخلط �الأور�ق مل�سلحتها، 

عة يف �ليمن، على  تعوي�سًا ع���ن نك�ستها �ملتوقَّ

وقع تو�تر تقارير �أمني���ة ت�سري �إىل �تفاق تركي 

- �سع���ودي تتو�سطه قطر، يق�سي باإر�سال قو�ت 

تركية ب�سكل مباغت �إىل �الأر��سي �ل�سورية، حتت 

ذريعة �أمنية و�سفته���ا ب�»�ال�ستثنائية«، على 

�أن توؤ�زرها مقاتات �سعودية ب�رصبات جوية.

ووف���ق م�س���ادر �أمني���ة رو�سي���ة تقاطعت 

م���ع ت�رصيبات �سحافي���ة �إير�نية، ف���اإن �أجهزة 

�ال�ستخبار�ت �ل�سورية علمت �أن 8000 م�سلح مّت 

تدريبهم يف منطقة حفر �لباطن �ل�سعودية على 

�أيدي �سباط باك�ستانيني، �أدخلتهم �ال�ستخبار�ت 

�ل�سعودي���ة �إىل �الأردن، ومن���ه مت �إر�ساله���م �إىل 

�سورية، يف وقت نقل���ت �سحيفة »كومري�سانت 

�لرو�سية« عن تقري���ر �أمني و�سفته ب�»�لهام«، 

معلومات تفي���د �أن �لقيادة �ل�سورية �أجنزت مع 

حلفائها خطة �ل���رد �لقادم، و�لتي لن تخلو من 

»مفاجاآت �سادمة« يف �لفرتة �لقريبة �ملقبلة، 

كا�سفة �أن خيوطًا هامة من �سيناريو معاٍد ر�أ�س 

حربته �ل�سعودية وتركيا، بات يف حوزة �لقيادة 

�لع�سكرية �ل�سورية. كما لفت �لتقرير �إىل �جتماع 

»��ستثنائي« جمع موؤخر�ً �لرئي�س �الأ�سد وكبار 

�مل�سوؤولني و�لقادة �الأمنيني �لبارزين من حلفائه 

�الإقليميني، �أف�سى �إىل و�س���ع »�أخطر« �الأور�ق 

�الأمني���ة عل���ى �لطاولة، و�لتي كان���ت بانتظار 

»تهّور« معاٍد خطري يتجاوز كل �خلطوط �حلمر 

�ملر�سومة منذ بدء �حلرب على �سورية.

وربطًا باالأمر، �أدرج خ���رب�ء ع�سكريون قر�ر 

�لرئي�س �لرو�سي فادميري بوتني رفع حظر ت�سليم 

�سو�ريخ »�أ�س- 300« �لرو�سية �إىل �إير�ن يف هذ� 

�لتوقيت بالذ�ت، يف خانة دعم حمور �ملقاومة، 

يف وق���ت و�سل �لتحّدي �ل�سعودي وحلفائه �سد 

هذ� �ملحور �إىل ذروته، خ�سو�سًا �أنه �أُرفق �أي�سًا 

ب�سحن���ات ت�سليحية رو�سية �سخمة بد�أت ت�سل 

�إىل �سورية، ح�سب ما �أمل���ح �ناتويل �إي�سايكني؛ 

مدي���ر عام �رصك���ة ت�سدير �الأ�سلح���ة �لرو�سية، 

و�لتي و�سعها يف �إطار »تزويد �جلي�س �ل�سوري 

يف هذ� �لتوقيت حتديد�ً، باأ�سلحة نوعية تتاءم 

م���ع حماية حدود �سوري���ة«. وبالتز�من، ك�سف 

�لعميل �ل�سابق يف مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل؛ 

�أن �لهج���وم »�ال�ستفز�زي  جوناث���ان غيلي���م، 

غري �مل�سبوق �لذي تق���وده �ل�سعودية يف وجه 

حمور دم�س���ق - طهر�ن - حزب �هلل من �لبو�بة 

�ليمني���ة لن يفلت م���ن رّد متقن جّه���زه �أركان 

ه���ذ� �ملحور بعناية«، يف وق���ت ت�سري كربيات 

�ل�سح���ف �لغربية �إىل �رصبات »�سادمة« باتت 

بانتظ���ار �ململكة، لي�س عل���ى �جلبهة �ليمنية 

وح�سب، �إمنا على ط���ول �جلبهات �ل�ساخنة يف 

�ملنطقة، وحمورها �سورية، لت�سل خا�سة تقرير 

ل�»باتريك كوكبرين« يف �سحيفة »�ندبندنت« 

�لربيطانية، �إىل ق���ول �إن �لرئي�س �ل�سوري ب�سار 

�الأ�سد �سيكون جنم �إطاق مفاجاأة مدّوية »باتت 

قاب قو�سني �أو �أدنى«، ال تقل �إيامًا لل�سعودية 

وحلفائها من »هاج�س« �لرد �حلوثي وتوقيته 

وكيفيته، �سبقه كام »من �لعيار �لثقيل« على 

ل�سان ع�سو جمل�س �ل�سيوخ �الأمريكي ريت�سارد 

باك، قال في���ه �إن »�سورية بقي���ادة �الأ�سد يف 

طريقه���ا لك�سب �حل���رب«، موؤك���د�ً �أن �لرئي�س 

�ل�سوري وحلف���اءه لن ي�سمحو� بتق�سيم �سورية، 

مهما عُظمت �لت�سحيات.

وعلى وقع تو�تر تقارير غربية ت�سري �إىل �أن 

�ل�سعودية باتت بانتظار »�رصبات كارثية وحال 

فو�سى عنيفة« كاأهّم �رتد�دت لهجومها �ملتهور 

على �ليمن، وف���ق �إ�سارة �سحيفة »�لغارديان« 

�لربيطانية، حرّي �لتوقف �أمام معلومات �رُصِّبت 

عن �أحد �لدبلوما�سيني يف �سلطنة ُعمان، ك�سف 

فيه���ا عن عملي���ات جتنيد غ���ري م�سبوقة على 

�للبنانيني  �ل�سباب  �للبنانية، ملئ���ات  �ل�ساحة 

و�لنازح���ني �ل�سوريني على وجه �لتحديد، يقوم 

بها �سباط ��ستخباريون �سعوديون، حتت عنو�ن 

موؤ�س�س���ات خريي���ة وتربوي���ة، لان�سو�ء حتت 

ل���و�ء �لتنظيمات �لتكفريي���ة يف �ليمن بحربها 

�سد �حلوثيني، مقابل �إغ���ر�ء�ت مالية، من دون 

�إغفاله �الإ�سارة �إىل »حماوة« مو�جهات �لقادم 

من �الأيام، وعلى جمي���ع �جلبهات يف �ملنطقة، 

حيث �ستكون ملحور دم�س���ق - طهر�ن - حزب 

�هلل مفاجاآته، ح�سب تعبريه.

ماجدة �حلاج

8000 مسلح دّربهم ضباط 
باكستانيون في السعودية 
ليتّم إرسالهم إلى سورية.. 

عبر تركيا

قو�ت ع�سكرية تركية جتري مناور�ت مكثفة                                                                                                          )�أ.ف.ب.(
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مخيم اليرموك 
يستنسخ نهر البارد

م��ا اأ�ش��به الي��وم بالأم���س.. يف ع��ام 

البارد  ا�شتباحة خميم نهر  2007، ونتيجة 
من قَبل تنظيم ما ي�ش��مى »فتح الإ�ش��ام« 

على مراأى من جميع الف�شائل الفل�شطينية 

ر بالكامل. التي ف�شلت يف اإنقاذ املخيم، ُدمِّ

يومه��ا، عان��ت الف�شائ��ل مبجموعها 

من عقدة عدم القدرة على اتخاذ القرار يف 

مواجه��ة »فتح الإ�ش��ام«، بل غلب البع�س 

الإيديولوجي��ا على مواقفه، وفيما ان�شغلت 

الف�شائ��ل يف خافاتها وكي��ل التهامات 

بع�شه��ا اإىل بع���س، كان املخي��م ُيطح��ن 

ب�شبب ما اأقدمت علي��ه »فتح الإ�شام« من 

اعتداء على اجلي�س اللبناين. 

جتاربن��ا  م��ن  نتعل��م  مل  اأنن��ا  يب��دو 

الباهظ��ة الثم��ن، فنك��ّرر ا�شتن�ش��اخ م�شهد 

خميم الب��ارد يف خميم الريم��وك، وجميع 

الف�شائ��ل تذك��ر كي��ف اأن البع���س مم��ن 

يرف�س اليوم عملية ع�شكرية فل�شطينية يف 

خميم الريموك، بعد اأن ا�شتباحت »داع�س« 

املخيم واأهل��ه.. تذكر اأنه��ا كانت من اأكرث 

املتحم�شني لعملية ع�شكرية فل�شطينية يف 

نهر الب��ارد، ونح��ن من �شمنه��ا، وعندما 

همت  ووجه��ت برف���س الآخري��ن لذل��ك، اتُّ

بالتواطوؤ وتدمري املخيم وت�رشيد اأهله..

م��ا ال��ذي تغ��ري الي��وم لك��ي يرف�شوا 

عملي��ة ع�شكري��ة يف الريم��وك، رغم اتفاق 

الف�شائل يف اجتماعهم الذي عقدوه م�شاء 

الأربعاء 8 ني�شان، وبح�شور موفد املنظمة 

اأحم��د  الدكت��ور  الفل�شطيني��ة  والرئا�ش��ة 

جمدلين، وه��و امُلطاَل��ب الي��وم بتو�شيح 

موقفه من بيان املنظمة وت�رشيحات عبد 

ربه، خ�شو�شًا بعد الإح��راج الذي تعّر�س 

له، لي���س اأمام الف�شائل وح�ش��ب، بل اأمام 

القيادة ال�شورية؟ من املوؤكد اأن املتغري هو 

ر�شوخ املنظمة ورئا�شة ال�شلطة لل�شغوط 

الت��ي اأنتج��ت ه��ذه املواق��ف املتناق�ش��ة 

واملرتبكة.

نعم، العملية الع�شكرية لن تكون �شهلة، 

ول نحبذه��ا، لكن هل هن��اك من �شبيل يف 

ظل م�شتجد »داع���س«، وبعد 14 اتفاقية مت 

نق�شها من قَبل امل�شلحني، والتي لو ُنفِّذت 

كانت �شت�ش��كل ال�شمانة يف حتييد املخيم 

واإخائه من ال�شاح وامل�شلحني. 

رامز م�صطفى

عربي - دولي6

هل تطلب السعودية وقف النار قبل أيار؟
مع تبلور �ص���ورة ال�رصاع الإقليمي 

- الدويل الدائر، ك�ص���ف ال�ص���اعون اإىل 

تدمري املنطقة عن وجوههم احلقيقية، 

مبعطيات غري م�صبوقة من حيث فقدان 

امل�ص���اعر الإن�ص���انية، اإىل ح���د جتاوز 

الوح�صية املتعارف عليها يف احلروب.

العدوان احلا�صل على اليمن، و�صط 

م�صل�ص���ل ترّهات غري م�صبوقة، وتواطوؤ 

دويل �صمته ال�صمم والعيون امل�صتعماة 

عن �ص���ابق ت�ص���ميم، ل يعك�س �ص���وى 

وقائع ي�ص���تحيل اإخفاوؤه���ا اأو التغافل 

عنه���ا، وميكن ا�ص���تخراج اخلال�ص���ات 

الآتية:

ال����رصاع املحموم يف املنطقة بات 

متجلي���ًا يف اأك���ر من �ص���اأن، ما جعل 

امل�ص���الح تتقاطع بال اأقنعة، ل�ص���يما 

ب���ن ال�ص���عودية والولي���ات املتحدة 

و»اإ�رصائي���ل«، وتنظي���م »القاع���دة« 

كاأداة وراأ����س حربة ل���ردح من الزمن. 

وعلي���ه، فاإن اله���دف امل���راد حتقيقه 

هو ت�ص���فية كل �ص���ي حر ق���ادر على 

»فرمل���ة« امل�رصوع التدمريي للمنطقة 

اإر�صاء  بتاريخها وحا�رصها، م���ن اأجل 

اأ�ص�س جدي���دة، الأمر ال���ذي اأف�صاه عن 

قل���ة دراية يف الأم���ور ال�صيا�صية وزير 

اأعلن مع  خارجي���ة البحرين؛ عندم���ا 

بداية العدوان اأن »التحالف �صيمتد اإىل 

مناط���ق اأخرى«، مع اعتب���ار اأن اليمن 

ه���و اأ�صعف حلقة عل���ى اأ�صا�س وجود 

خا�صة  اأمريكي���ة  وق���وات  »القاعدة« 

عل���ى اأر�صه، ف�صاًل ع���ن اأن حدوده مع 

ال�صعودية تتجاوز 1200 كلم.

اله���دف املرك���زي يكم���ن يف منع 

ال�صعب اليمني من اتخاذ قراره بنف�صه، 

بعدما بان للقا�صي والداين اأن مملكة اآل 

�صعود ت�صع يدها على الروات اليمنية 

مقابل ر�ص���ى للم�صوؤولن، وتعمل على 

م�صادرة ث���روة نفطية داخ���ل احلدود 

بة  لأرا����س مغت�صَ املتاخمة  اليمني���ة 

منذ ثالثينيات الق���رن املا�صي، ولذلك 

كان يتم ن�صف اأي اتف���اق يتو�ّصل اإليه 

اليمنيون، ت���ارة عرب اآل الأحمر وبع�س 

القيادات الع�صكري���ة منهم، وطوراً عرب 

تنظيم »القاعدة«.

الف�صل الذري���ع يف اإركاع اليمنين، 

من خالل حوار ابتغته ال�صعودية جمرد 

حوار تبع���ي اإذليل رف�صت���ه الغالبية 

العظمى من اليمنين، عّجل يف العدوان، 

�صيما اأن املح���ور املت�صدي ل�»احلرب 

الناعمة« كاد يقرتب من قلب املوازين 

بغالبيته���ا مل�صلحت���ه، خ�صو�ص���ًا اأن 

تنظي���م »القاع���دة« ب���داأ ي�صعف يف 

اليم���ن، اإىل احلد الذي دف���ع ال�صعودية 

)اإخوان  »الإ�صالح«  بحزب  لال�صتعانة 

م�صلم���ون( مل���وؤازرة »القاع���دة« بعد 

النهي���ار يف ال�صم���ال، وب���داأ النهيار 

يف اجلنوب، بع���د اأن كانت ال�صعودية 

منت النف����س باإخ�صاع ال�صعب اليمني 

ال�صعودية -  الو�صاي���ة  وو�صعه حتت 

الأمريكية - ال�صهيونية.

احلق���د ال�صعودي امل�ص���اف اإىل ما 

�صبق، جوه���ره مو�صوع���ي يف �صياق 

ال�رصاع، لأن كل الر�صى املقدمة مل تقنع 

»اأن�صار اهلل« كجزء مكّون واأ�صا�صي يف 

املجتع اليمني بالتخل���ي عن ال�صعار 

املرفوع، وال���ذي يحاكي �صمري ال�صعب 

كل���ه، وهو: »املوت لأمري���كا - املوت 

لإ�رصائيل - اللعنة على اليهود«.

ف�ص���ل »القاع���دة« ومعها »حزب 

الإ�ص���الح« وبقاي���ا موؤي���دي الرئي�س 

امل�صتقي���ل والف���ار اإىل ال�صعودية عبد 

ربه من�صور ه���ادي، ا�صتعجل التحالف 

ال�رصير لإنقاذ »القاعدة« املتهاوية.

اإل اأن النتائ���ج امليدانية املفجعة 

للمغامري���ن زادت من�صوب النتقام من 

اجلو ال���ذي ي�صّغل م�صانع اإنتاج القتل 

والدم���ار الأمريكي���ننْ م���ن ال�صواريخ 

وم�صتقاتها التدمريي���ة، والتي مل تنل 

من عزمي���ة و�صكيمة ال�صع���ب اليمني 

ال�صبور حتى اللحظ���ة املوعودة، اإمنا 

نالت من املوؤ�ص�صات وفبارك املاأكولت 

واملدار�س والبنى الوطنية الأخرى.

عل���ى امل�صت���وى ال�صيا�ص���ي، فاإن 

الفجيع���ة بات���ت اأكرب ج���راء ال�صمود 

الأ�صط���وري لليمنين بحكمتهم، بحيث 

ج���اءت اللطمة مدّوية م���ن الباك�صتان 

برف����س اإر�صال قوات بري���ة تقاتل بدًل 

عن اأحقاد الطغم احلاكمة يف م�صيخات 

هرمة.

ال�صعودية حت���اول حاليًا اأن تراود 

بانه���ا م�صتعدة  تركيا ع���ن �صوري���ة 

للتع���اون يف احل���رب اجلوي���ة عل���ى 

�صورية، اأو ت�صكيل غطاء للقوات الرتكية 

اإذا اأرادت غزو الأرا�صي ال�صورية، مقابل 

تقدمي تركيا غطاء للعدوان على اليمن، 

واإر�صال قوات - ولو على �صكل مرتزقة 

- بعد ف�ص���ل دعوة مفتي���ي اآل �صعود 

باجلهاد والن�صمام للقتال �صد اليمن، 

والتهكم على دعوة كبري اآل �صعود باأن 

حربه هي حرب الدفاع عن الدين.

ل �ص���ك اأن بنك الأه���داف للعدوان 

اجل���وي انتهى منذ زمن، ولي�س الق�صف 

امل�صتمر اإل ملزيد من ا�صتهالك الذخائر 

التي »زجنرت« يف املخازن واملطلوب 

التخل����س منه���ا، لإل���زام ال�صعودين 

ب����رصاء املزيد، ولذلك فاإنه مل يعد اأمام 

م�صممي الع���دوان وامل�صاركن فيه اإل 

طريق من اثنن: اإما الدخول يف عدوان 

ب���ري يهاب���ون نتائجه، واإم���ا الذهاب 

املفاو�ص���ات، ويف كال احلالت���ن  اإىل 

�صيخ�رصون، مع اأن الجتاه، ورغم نربة 

احلرب العالية، هو للمفاو�صات، ولذلك 

ت����رصع ال�صعودي���ة يف اإل���زام دميتها 

من�صور ه���ادي باإج���راء تعيينات من 

ملجاأه يف الريا�س.

لقد اأثب���ت اليمنيون؛ جي�صًا وجلانًا 

ثوري���ة و�صعبًا، اأنهم جاهزون للمعركة 

اأعدائهم،  التي تق�س م�صاجع  الفا�صلة 

ال�صتعرا�صي  التبج���ح  ف���اإن  ولذل���ك 

املو�صوم بقت���ل املدنين وتدمري البنى 

التحتية اقرتب م���ن مراحله النهائية، 

وهناك م���ن يتوقع اأن �رصاخ���ًا �صيبداأ 

قريبًا، يجعل من القائمن على العدوان 

يطلبون وقف الن���ار، ورمبا قبل حلول 

�صهر اأيار.

يون�س عودة

جنود �سعوديون يتمركزون عند �حلدود �ل�سعودية �ليمنية                   )�أ.ف.ب.(

م�ص���ى اأكر من ثالث���ة اأ�صهر على ق���رار الأونروا اإلغاء خط���ة الطوارئ 

ال�صت�صفائي���ة، ما �صاعف م���ن معاناة ال�صع���ب الفل�صطيني يف خميم نهر 

الب���ارد، الذي يرزح حتت وط���اأة التاأخري املتوا�صل لإع���ادة الإعمار، بحجة 

ع���دم توّفر الأموال الكافية لإعمار ن�ص���ف م�صاحة اجلزء القدمي من املخيم، 

بع���د اأن �صارف العام الثامن على نهايت���ه دون اإيجاد احللول واملعاجلات. 

ويتوجه املعنيون، خ�صو�صًا خلية الأزم���ة احلالية، اإىل ت�صعيد حتركاتهم، 

لت�صمل طرابل�س وبريوت باعت�صامات مفتوحة على غرار اخليمة احلالية يف 

ه اإىل �صفارات الدول املانحة. املخيم، كذلك التوجُّ

خالل ثمانية �صنوات كانت هناك حماولت لراأب ال�صدوع التي جنمت عن 

التدمري الجتماعي والقت�صادي. تنّوعت امل�صاعدات العربية والدولية، لكنها 

ج���اءت عمومًا قا�رصة ع���ن املطلوب، اجتماعات وخ���رباء التقوا، لبنانيون 

وفل�صطيني���ون واأجانب، اجلميع يق���رّ باملبداأ، �صواء احلكوم���ة اللبنانية اأو 

املجتمع العربي والدويل، الذي���ن تداعوا ملوؤمترات كان اأهمها يف العا�صمة 

النم�صاوية فيينا، واأقروا مبالغ حمدودة تكفي نظريًا، لكن مل ت�صل جميعها 

عمليًا، ومبا تواف���ر جرى التعاقد مع �رصكات للبناء وامل�صح ومتهيد الأر�س 

واإقامة البنية التحتية.

منذ بداية 2012، ان�صغل لبنان مبوجات تهجري وا�صعة من �صورية، و�صلت 
اإىل حد الكارثة القت�صادية والجتماعية لهم، وذات اآثار خطرية على اأو�صاع 

لبنان، وانهمك اجلميع يف حم���اولت ترتيب اأمور الالجئن اجلدد، و�صارت 

م�ص���ادر التموي���ل ترّكز على اأولوية ذلك، ومن �صمنه���ا جاءت على ح�صاب 

نازحي البارد عمليًا.

منظم���ة التحرير الفل�صطينية وف�صائ���ل املقاومة مازالت عاجزة عن مّد 

يد امل�صاع���دة املنا�صبة بال�صغط على الأونروا كحد اأدنى التي حتمل �صعار 

اأولوية الطوارىء لحتياجات الالجئ���ن الفل�صطينين القادمن من �صورية، 

وحتّول���ت احللول اإىل متنيات بالن�صبة لالأهايل يف ما يخ�س املخيم واإعادة 

اإعماره، مبا يدفع الكثري من ال�صباب للتفكري باحللول الفردية، وعدم الوقوف 

بالنتظ���ار حتى تنفرج الأمور، واأول هذه احللول الذاتية ذات الآثار اخلطرية 

على جمتمع وحقوق الالجئ���ن الفل�صطينين هو الهجرة اإىل اخلارج، لي�س 

فق���ط لبحث موؤقت عن حل ينقذ اآنيًا، بل مغادرة لواقع بات جحيمًا بالبقاء 

خارجًا، وتخلع اأ�صالع العائالت، ومزيد من ال�صتات والتبعر للفل�صطينين، 

يف ظ���ل �صعف دور جلنة احلوار اللبن���اين - الفل�صطيني، ويف حن تتن�ّصل 

الهيئات الأخرى من م�صوؤولياتها لتلّقيها على جلنة احلوار اأو الف�صائل.

ال�ص���ورة اليوم تبدو معق���دة كالآتي: جماهري حتت���ج وتطالب وت�صّعد، 

الأون���روا متاطل، وعمل بطيء يف الإعمار، بحجة �صعف التمويل، فاملمولون 

يتهربون، والف�صائل تبحث عن حلول دون جدوى، وكل ذلك يدعو ل�صتنها�س 

ع���ام لتحقيق الإجن���از احلقيقي املطل���وب، وتفعيل دور منظم���ة التحرير 

وجلنتها التنفيذية لل�صغط على املانح���ن، وو�صع حّد للف�صاد وال�صم�رصة 

واملح�صوبي���ة، ووقف موارد الهدر، ويف مقدمته���ا رواتب املوظفن الأجانب 

الهائلة واخليالية، والتعاطي مع ق�صية البارد على اأ�صا�س اإن�صاين - وطني، 

والنته���اء من اأ�صل���وب املماطلة الذي اعُتمد م���ع الفل�صطينين منذ النكبة 

ولغاية اليوم.

�صامر ال�صيالوي

أهالي البارد يواصون اعتصامهم ضد األونروا: تحقيق المطالب أو التصعيد
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فاج���اأ الع���دوان ال�صع���ودي - 

الأمريكي على اليمن الدول العربية 

احلليفة لل�صعودية، لأنها مل ت�صت�رص 

اأحداً منه���ا، وهي بذل���ك تكون قد 

جتاوزت حتفظات البع�س على هذا 

العدوان، لأنه ق���د يحرجها ب�صبب 

ظروفه اخلا�ص���ة، ومنها م�رص التي 

كان���ت ترغب يف اأن يت���ّم الت�صاور 

معها.

دخل���ت م����رص يف »عا�صف���ة 

احل���زم«، وطل���ب ال�صي�ص���ي اأثناء 

اجتم���اع قم���ة الق���ادة العرب يف 

�رصم ال�صيخ باإن�صاء »قوة ع�صكرية 

لالأخط���ار  للت�ص���دي  م�صرتك���ة« 

الأمني���ة التي تواجههم، وقد وافقت 

ال�صعودية م���ن حيث املبداأ، ووافق 

الآخرون، فتكون م�رص قد ا�صتفادت 

من م�صاركته���ا يف مواجهة اليمن، 

للح�صول على م�رصوعها يف »القوة 

هل  لك���ن  امل�صرتك���ة«،  العربي���ة 

اأ�صبح ال�صعب اليمني ي�صّكل خطراً 

على ه���وؤلء القادة؟ وه���ل اأ�صبح 

طلبه لالإ�ص���الح وحماربته للف�صاد 

جرمية �صد الإن�صانية تتطلب �صفك 

دماء اليمني���ن وتهجريهم وتدمري 

بيوتهم؟ األ ي�صتح���ي هوؤلء القادة 

من جرميتهم النكراء يف اليمن؟ اأين 

»حزمه���م« يف قت���ال »اإ�رصائيل« 

ب�صبب  وامل�صليم���ن  اأذّلته���م  التي 

خنوعه���م وجبنهم، ب���ل وتاآمرهم 

على الق�صية الفل�صطينية؟

اأين هو دور م�رص العروبة التي 

ا�صتفاقت م���ن �صباته���ا بعد ثورة 

يناير 2011 �ص���د نظام مبارك؟ اأين 
هي العروبة التي جتمع ول تفرّق؟ 

اأين ه���ي اأولوي���ات ال�صي�صي جتاه 

وم�صاكله  الفل�صطيني���ة،  الق�صي���ة 

القت�صادية، وحماربته لالإرهاب؟

نقّدر موقف الرئي�س ال�صي�صي من 

الأزمة ال�صورية، لأنه رف�س التدخل 

الع�صكري فيها واأّيد احلل ال�صيا�صي، 

اأن يّتخ���ذ املوقف  وكن���ا نتوق���ع 

نف�ص���ه يف اليمن، لكن ما الذي دفع 

بال�صي�ص���ي اإىل امل�صارك���ة يف هذا 

الع���دوان؟ وهل �صحي���ح اأن الأمن 

القومي يف خط���ر لأن باب املندب 

األ  اأ�صبح حتت �صلط���ة احلوثين؟ 

يعلم اأن ال���دول �صاحبة النفوذ يف 

ه���ذه املنطق���ة القت�صادية، ومنها 

اإي���ران، اأبقت باب املندب بعيداً عن 

اأية جتاذبات؟ اأمل يطمئن احلوثيون 

ال�صي�صي باأنهم لن يعّطلوا املالحة 

البحرية فيه؟ 

ثم م���اذا عن املوق���ف الر�صمي 

الباك�صتاين ال���ذي رف�س امل�صاركة 

يف ه���ذه احلرب؟ وماذا عن املوقف 

الرتك���ي الذي ربط اإع���ادة العالقة 

مع م����رص باإطالق ����رصاح مر�صي 

ال�صجن، وكذلك قادة »الإخوان  من 

العتم���اد  األي����س  امل�صلم���ن«؟ 

الأ�صا�س لل�صعودية يف هذه احلرب 

عل���ى باك�صت���ان وتركي���ا وم�رص؟ 

األي�ص���ت دول اخللي���ج عاجزة عن 

ال�صتمرار يف هذا العدوان من دون 

هذه ال���دول الثالث، والدعم الغربي 

له هو لوج�صتي فقط؟ 

ل نع���رف مت���ى �صتتوقف هذه 

ال�صعودية  ال����رصوط  لأن  احل���رب، 

لوقفه���ا تعجيزية، ول���ن يقبل بها 

ال�صعب  وغالبي���ة  اهلل«  »اأن�ص���ار 

اليمني.

م���ا الذي �صتفعله م����رص اإذا ما 

ات�صعت دائرة احلرب لت�صمل الدخول 

الربي اإىل اليمن؟ هل �صت�صارك فيها 

فتق���ع يف اخلطاأ الذي وقع فيه عبد 

النا�رص يف حربه عل���ى اليمن من 

الع���ام 1962 اإىل العام 1967، وكان 

اأحد ا�صباب هزميته �صد »اإ�رصائيل« 

يف العام 1967؟ وهل يقبل ال�صعب 

امل�رصي ب���اأن يقاتل جي�صه ال�صعب 

اليمني، ليكون اأمام فيتنام م�رصية 

جدي���دة؟ األ تكفي م����رص امل�صاكل 

الأمني���ة �صد �ص���د التكفريين يف 

ليبيا؟  الداخل، وعلى احل���دود مع 

األ يعل���م ال�صي�ص���ي اأن الطائ���رات 

الأمريكية تر�ص���ل ال�صالح من اجلو 

اإىل املجموع���ات التكفريي���ة على 

احلدود امل�رصية - الليبية؟

اأي���ن هو ال���دور امل����رصي يف 

وامل�صلمن ملواجهة  العرب  توحيد 

الع���دو ال�صهيوين؟ واأي���ن هو دوره 

يف التخفيف من الحتقان املذهبي 

ال���ذي اأ�ّص�ص���ت ل���ه ال�صعودية من 

خالل مناهجها التكفريية ورعايتها 

الكامل���ة للمجموع���ات التكفريية، 

وم�صاهمة اأمريكا الكبرية فيها؟

مل تف���ت الفر�صة بعد، فباإمكان 

الرئي����س ال�صي�ص���ي اأن يعيد النظر 

واأن  يف م�صاركت���ه بهذه احل���رب، 

يلع���ب دوراً هام���ًا يف اإبعاد �صبح 

احلروب والفنت عن املنطقة، فيكون 

يف ذلك �صادق���ًا مع نف�صه و�صعبه، 

ومع الأمة العربية والإ�صالمية التي 

تاّملت به خرياً.

هاين قا�صم

مصر.. بين وحدة األمة وفيتنام اليمن

المراقبون ما زالوا 
ينتظرون أن تلعب 

مصر دورها الريادي 
والتاريخي في تقريب 
وجهات النظر العربية 

واإلسالمية

ما هو �ملوقف �مل�سري �إذ� تقرر �لدخول يف حرب برية مع �ليمن؟

�صه���ران ون�صف تف�صلنا عن اأك���رب ا�صتحقاق دويل 

عرفه القرن احلادي والع�رصين، فالعامل يرتقب، وتكر 

التحاليل والتوقع���ات حول ما �صمي بالتفاق النووي 

الأمريك���ي - الإيراين، اإل اأن الأح���داث تت�صارع بوترية 

غري م�صبوقة، كمقدمة �رصورية يف حال التوقيع على 

التف���اق، واأي�صًا يف حال الف�ص���ل، ففي كلتا احلالتن 

يتوجب على اأطراف ال����رصاع جتميع اأوراق القوة، من 

خالل ب�صط اأق�صى ما ميكن من ال�صيطرة على الأر�س.

فمح���ور املمانعة واملقاومة ال���ذي تتزّعمه اإيران 

يتقدم على الأر�س يف العراق و�صورية واليمن، ويوافق 

على جتميد الو�صع يف لبنان، وحتييده ن�صبيًا. وحمور 

اأمريكا يعمل على بلورة جبهة عربية معادية، بقيادة 

اململك���ة العربية ال�صعودية، وحيث كان من املفرت�س 

اأن تن�صم اإلي���ه باك�صتان وتركيا، اإل اأن اعتبارات جيو 

�صيا�صي���ة وقراءات م�صتقبلية ح���ول مدى التورط غري 

املح�صوب يف احل���رب على اليمن، والتداعيات الكربى 

الت���ي ممكن اأن جت���رّ العامل اإىل ح���رب �صبه عاملية، 

دفعتهم���ا للرتي���ث واأخذ موق���ف احلي���اد الإيجابي، 

خ�صو�صًا م���ع ال�صعودية، ويف خ�ص���م هذه املعمعة 

الت���ي قد تدفع ال����رصق اإىل اآتون ال����رصاع الدامي، قد 

ي�صبح التحلي���ل الذي يقول اإن اأم���ريكا و»اإ�رصائيل« 

تف�ّص���الن مليون م���رة اأن يكون ال����رصاع املبا�رص مع 

اإيران حتت عنوان امللف النووي قد اأُلغي، ليحل حمله 

توريط جمموعة من الدول العربية بزعامة ال�صعودية 

يف حرب دامية مع اإي���ران؛ على غرار احلرب العراقية 

الإيرانية، بحيث تتحطم فيه مواطن القوة لدى اجلميع، 

وتع���ود ال�صيادة والتف���ّوق ل�»اإ�رصائيل« يف املنطقة، 

بعدما اأ�صابها ال�صعف الوا�صح، واأمريكا تعلم اأن اإيران 

حتت �صغط احل�صار والعقوبات املفرو�صة ل ميكن اأن 

ت�صعر بفائ�س القوة، وبالتايل هي ما زالت حتجم عن 

النغما�س يف الرد على كل ال�صتفزازات التي تتعر�س 

لها، خ�صو�صًا حتت العناوي���ن املذهبية، وهي جتنح 

اإىل ال�صلم واملهادنة، خ�صو�صًا مع ال�صعودية، لكن من 

وجهة النظر الأمريكية فاإن اإيران ما قبل التوقيع على 

التفاق النووي يف حال، واإيران بعد التوقيع يف حال 

اأخرى، حيث اإن و�صعها �صيتغرّي، و�صت�صعر حقًا بفائ�س 

الق���وة الهائلة ع�صكريًا واقت�صادي���ًا، وبالتايل ت�صبح 

احتمالت النغما�س يف ال�رصاع م�صاعفة اأي�صًا.

خرائ���ط التغي���ري اجلغ���رايف واجليو�صيا�صي يف 

املنطقة �صتكون مو�صوعة على طاولة الر�صم للتطبيق، 

حيث تدخ���ل املنطقة ع����رصاً جديداً اأقل���ه ملئة عام 

بعد انتهاء مفاعي���ل »�صايك�س بيكو«، هذا من وجهة 

النظ���ر ال�صهيواأمريكية، لكن هناك م���ن يقول اإن اإيران 

تع���ي خطورة املرحلة، لذلك �صتاأكل الطعم وتفلت من 

ال����رصك، واأي معركة تخو�صها اإي���ران �صتكون مبا�رصة 

م���ع »اإ�رصائيل« اأوًل، ثم مع م���ن يحالف »اإ�رصائيل« 

ثاني���ًا، وبذل���ك ت�صمن اإيران ع���دم املواجهة مع اأحد، 

لأن »اإ�رصائيل« غري جاه���زة حلرب حقيقية مع دولة 

كاإيران، و�صالم���ة »اإ�رصائيل« ه���ي الغاية الأمريكية 

الأوىل يف املنطقة.

املهند�س حكمت �صحرور

إيران تأكل الطعم.. وتفلت من الشرك
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وحده السعودي شهيد؟
املتابع للكثري من و�شائل الإعام العربية عمومًا، 

واخلليجية عمومًا، وحتدي��داً ال�شعودية منها، يجد اأن 

�شحاي��ا الع��دوان ال�شهي��وين على فل�شط��ني ولبنان 

و�شوري��ة وم�رش هم قتلى، فف��ي اخلرب العاجل تكتب: 

»اأطل��ق اجلنود الإ�رشائيليون الن��ار على فل�شطيني ما 

اأدى اإىل مقتل��ه«، و»اأغارت الطائرات على قطاع غزة 

رداً عل��ى اإطاق �شواريخ جتاه امل�شتوطنات«.. فالرد 

هو طبيعي على »العتداءات« الفل�شطينية.

ويف م���رش: »قام��ت الق��وات الأمني��ه امل�رشي��ة 

بحملة تفتي���س يف �شيناء، وا�شتبكت مع م�شلحني، ما 

اأدى اإىل مقت��ل اأحدهم«، في�شب��ح املعتدي واملعتدى 

عليه قتيًا.

يف �شورية، ومع دخ��ول العدوان عامه اخلام�س، 

�رشعي��ة،  غ��ري  ال�شلط��ة  اأن  الريا���س  اإع��ام  يعت��رب 

متجاه��ًا النتخاب��ات الت�رشيعي��ة والرئا�شي��ة التي 

جرت يف اأ�شعب الظروف، ويف دول املهجر ال�شوري.. 

وامل�شلح��ون اخلارج��ون عل��ى الدول��ة ال�شوري��ة ه��م 

»ث��وار«، بينما نف�س الأ�شخا�س وذات الراية يف ليبيا 

يعتربونهم »اإرهابيني«، لأنهم يواجهون اللواء خليفه 

حف��ر؛ قائد ما تبقى من اجلي���س الليبي، والذي كان 

متقاع��داً، وبف�شل الدعم ال�شع��ودي املبا�رش اأعيد اإىل 

اخلدمة.

هّلل��ت  املو�ش��ل  �شق��وط  حلظ��ة  الع��راق،  ويف   

»ث��وار  بانت�ش��ارات  واأخواته��ا  ال�شعودي��ة  القن��وات 

الع�شائر«، ليتبني بعد يومني اأن امل�شيطر هي عنا�رش 

»داع���س«، وبداأت املجازر بح��ق الع�شائر وال�شوفيني 

والنق�شبنديني وغريهم..

ويف اليم��ن، نّف��ذ جمرم��ان عملي��ة تفج��ري اآثمه 

يف م�شجدي��ن اأثناء �ش��اة اجلمعة، وارتف��ع اأكرث من 

150 �شهيداً و300 جريح، وهنا ينطبق عليهم ما كان 
�شابقًا، فاملجرم قتيل، وال�شحية قتيل.

بالأم���س اأُعلن عن هجوم قام��ت به قبيلة طيخة 

اليمني��ة على موقع حدودي �شعودي رداً على ق�شفهم 

باملدفعي��ة، م��ا اأدى اإىل �شق��وط 3 �شب��اط و�شفه��م 

املتح��دث با�شم عا�شف��ة العار ب�»ال�شه��داء«، وانت�رش 

امل�شطل��ح عل��ى جمي��ع و�شائ��ل الإع��ام اخلليجية.. 

فلماذا؟

يق��ول اهلل يف كتابه الك��رمي {ول حت�شنّب الذين 

ُقتل��وا يف �شبي��ل اهلل اأموات��ًا ب��ل اأحي��اء عن��د ربه��م 

يرزق��ون}، وه��ذا م��ا يوؤمن ب��ه جمي��ع امل�شلمني اإل 

الفري��ق الوهاب��ي، فهو ل يق��ول �شهيد لأح��د، وقراءة 

الفاحتة على روح امليت بدعة، وكل بدعة بالنار.

م��ن م��ات دون نف�ش��ه اأو عر�ش��ه اأو اأو مال��ه اأو 

اأر�ش��ه فه��و �شهي��د، وال�شب��اط الثاثة مات��وا �شهداء 

دفاعًا عن اأر�شهم، لكن األي�س من ت�شقط عليهم احلمم 

م��ن املدنيني الآمنني يف بيوتهم يف فل�شطني ولبنان 

و�شوري��ة واليم��ن والع��راق وليبيا وم���رش على اأيدي 

التكفرييني وال�شهاينة ومن يدعمهم من الأعراب هم 

�شهداء اأي�شًا؟

جعفر �صليم
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ني�سان 1975 كان �لبد�ية �لرمزية ملجمل �حلروب و�لفنت  �لتي ت�سود �أقطار �أمتنا

دولي

نّظم���ت حرك���ة الأمة ولق���اء اجلمعي���ات وال�صخ�صيات 

الإ�صالمية يف لبنان ندوة �صيا�صية بعنوان: »ني�صان -1975 

ني�صان 2015.. لبنان ب�صعبه ومقاومته وجي�صه هزم الع�رص 

الإ�رصائيلي«، حا�رص فيها كل من معن ب�صور ود. ليلى نقول 

الرحباين.

اأدار الندوة الزميل عدن���ان ال�صاحلي، الذي اأكد اأن لبنان 

هزم الع�رص » الإ�رصائيلي« عندم���ا اأ�صقط م�صاريع التق�صيم 

والفدرلة، وتغلّب على املوؤامرة  التي و�صعت لبنان اأمام اأحد 

خيارين؛ اإما اإلغاء م�رصوع املقاومة �صد العدو »الإ�رصائيلي«، 

واإما تهجري امل�صيحيني، فبقي م�رصوع املقاومة وقوي عوده، 

 وبقي امل�صيحيون مرت�صخون يف اأر�صهم وبالدهم. 

بدورها، خّل�صت الرحب���اين املراحل التي مر فيها  لبنان 

ب�رصاعه مع العدو »الإ�رصائيلي«: يف املرحلة الأوىل كانت 

»اإ�رصائيل« متلك قرار الدخول يف  احلرب وقرار اخلروج منها 

واإنهائها �صاعة ت�صاء، وبال�صكل الذي  تريد، واملرحلة الثانية 

هي مرحل���ة التوازن الردعي ب���ني الإثنني، والت���ي  كرّ�صها 

النت�صار يف حرب متوز، واملرحلة الثالثة هي مرحلة انقالب 

موازي���ن الردع لأول مرة، مبا  يعني اأن ميزان الردع املتوازي 

ال���ذي ت�صّكل بع���د حرب مت���وز اختل  جمدداً لك���ن ل�صالح 

املقاومة يف لبنان، ومّت زرع  اخلوف يف قلب »الإ�رصائيلي«،  

اأم���ا املرحلة الرابعة فهي الت���ي نعي�صها الآن، وقد انك�صفت 

بعد حادثة  اغتي���ال قياديي ح���زب اهلل يف القنيطرة والرد 

املوجع الذي قامت ب���ه  املقاومة يف مزارع �صبعا اللبنانية 

املحتلة، واأر�صلت تلك العملية  وما تبعها معايري جديدة يف 

ال�رصاع العربي - »الإ�رصائيلي«. 

ثم حتدث ب�صور  الذي قال اإنه على مدى العقود املمتدة 

منذ عام 1975 والتحلي���الت وال�صيناريوهات متالأ  الف�صاء 

ال�صيا�صي العربي تتحدث عن خمططات لتق�صيم العديد من 

ال���دول  العربية، مبا فيها �صورية والعراق وم�رص وال�صودان 

و ال�صعودية واليم���ن وليبيا وغريها، ولذلك ميكن القول اإن 

ني�ص���ان 1975 مل يكن فقط يوم ان���دلع  احلرب يف لبنان، 

ب���ل كان كذلك البداي���ة الرمزية ملجمل احل���روب والفنت 

 التي ت�ص���ود اأقطار اأمتنا كلها، والتي ت�صعى لتدمري الهوية 

اجلامعة لالأمة.

) العدد 353(  اجلمعة - 17 ني�سان - 2015

م ندوة بعنوان:
ّ
حركة األمة تنظ

»نيسان 1975 - نيسان 2015.. لبنان بشعبه ومقاومته وجيشه هزم العصر اإلسرائيلي«

يهيم الرئي�س الرتكي رجب طيب 

اأردوغان يف اأخاديد الف�صل مل�رصوع 

والتهام  امل�صلم���ني«  »الإخ���وان 

ال�صعودية،  ن����رصة  عن  بالتخاذل 

واتهام البابا لرتكيا باإبادة الأرمن، 

والتوت���ر الداخلي بينه وبني رفاق 

الأم����س؛ من فت���ح اهلل غولني، اإىل 

الرئي����س الرتك���ي ال�صابق عبداهلل 

غول، اإىل م�صكلة الأكراد، وال�صائقة 

القت�صادية التي اأّثرت على اللرية 

الرتكي���ة، بالإ�صاف���ة اإىل امل�صكلة 

الدائمة مع الحتاد الأوروبي، الذي 

اإليه،  يرف�س طلب تركيا الن�صمام 

ومع ذلك مل تنخف�س نربة اأردوغان 

ال�صلطاني���ة املغرورة بالن�صبة اإىل 

�صوري���ة ال�صام���دة يف وجه الغدر 

بالظهر  اأ�صابه���ا  ال���ذي  الرتك���ي 

والعنق احللبي.. وما يزال.

ال�صلط���ان املوهوم يدور يف حلقة 

مفرغ���ة ي�صرّيه���ا ال���دم امل�صال يف 

�صاحات »الربيع العربي« املفرَت�س، 

عّل »الإخوان« واجلماعات التكفريية 

امللّقحة  كر�صي »اخلالف���ة«  يعيدان 

بالعلماني���ة والتحال���ف م���ع العدو 

فاإن  وللتو�صي���ح،  »الإ�رصائيل���ي«.. 

»ح���زب العدالة والتنمي���ة« الرتكي 

الإ�صالم���ي ماي���زال ي�صم���ح بالأمور 

الآتية:

بيع اخلم���ور من ال�صاعة العا�رصة 

م�صاء حت���ى ال�صاد�صة �صباحًا.. وكاأن 

املالئك���ة ل ت�صّج���ل ذن���وب �صلطة 

اأردوغان لياًل! 

مايزال اأردوغان يطبق املادة 143 

من القان���ون املدين الرتك���ي، والتي 

تن�س عل���ى عدم الع���رتاف بالزواج 

الدين���ي؛ ل قبل ول بع���د عقد الزواج 

املدين.

ماي���زال احللي���ف ال�صرتاتيج���ي 

للعدو »الإ�رصائيلي«.

 ومع كل ذل���ك، فهو املر�صد الأكرب 

واحلامي  امل�صلم���ني«،  ل�»الإخ���وان 

حلقوق ال�صنة يف العامل العربي، كما 

يّدع���ي، لكن وفق ما �صبق فاإن الفتنة 

لي�ص���ت مذهبية، بل فتن���ة �صيا�صية 

بامتياز.

بعد التفاق الن���ووي املبدئي بني 

اإي���ران وال�»5 + 1«، �ص���ارع اأردوغان 

حلجز ح�صته يف ال�صل���ة ال�صتثمارية 

يف اإيران، وعندما تزاحمت »املبادئ« 

وامل�صالح هرول نحو امل�صالح، وم�صح 

كل انتقادات���ه لإي���ران قب���ل اأن يجّف 

حربه���ا، وتخل���ى ع���ن ال�صعودية يف 

عدوانها على اليمن امل�صت�صعف، حيث 

اإىل ����رصب ع�صفوري���ن بحجر  يهدف 

واحد:

الرب���ح القت�ص���ادي، ع���رب زيادة 

التجارة املتبادلة م���ع اإيران من 13 

مليار اإىل 30 مليار دولر، والحتفاظ 

باأنب���وب الغاز الإيراين، وذلك لتدعيم 

القت�صاد الرتكي املرتّنح.

ال�صعودية  املناف�صة  من  التخل�س 

نة«،  له على زعام���ة امل�صلمني »ال�صُّ

بعد توّرطه���ا يف اليمن، والذي يف�صح 

ل���ه لإعادة دع���م »الإخوان  املجال 

امل�صلم���ني« يف م����رص، خ�صو�صًا اإذا 

توّرط اجلي����س امل�رصي يف اليمن، ما 

يك�صف ال�صاح���ة امل�رصية اأمنيًا اأمام 

و»الإخوان«  املقد�س«  بيت  »اأن�صار 

وحركة »حما�س«.

اإل اأن ال���رد وال�صفع���ة ال�صعودية 

لأردوغان جاءتا عل���ى ل�صان الوزير 

من  واملحَبط  النفع���ايل  الإمارات���ي 

الأ�صدق���اء، فاتهم تركي���ا بالتخاذل، 

وه���دد باك�صتان.. لكن اأردوغان يوازن 

البق���اء م���ع جمل����س التعاون  بني 

اخلليجي اأو مع اإي���ران؛ وفق معادلة 

الأكرث فائ���دة وربحًا لرتكيا، وبالطبع 

فاإن امليزان التج���اري مع اإيران اأكرث 

بو�صلتها  الرتكية  وال�صيا�ص���ة  اإغراء، 

امل�صالح ولي�س املبادئ وال�صداقات..

وال�صفع���ة الثانية غري املح�صوبة 

واملفاجئة ج���اءت على ل�صان البابا، 

الذي اته���م تركيا بالإب���ادة الأرمنية 

لأول مرة بالتزامن مع اتهام »داع�س« 

والأيزيدي���ني  امل�صيحي���ني  باإب���ادة 

وتدمري احل�ص���ارة الأ�صورية، ما اأظهر 

»داع����س« وتركي���ا يف �ص���ف واحد 

اأمام الراأي العام العاملي، والأوروبي 

امل�صيح���ي خ�صو�صًا، والذي �ص�صيقفل 

الأبواب اأم���ام تركي���ا لالن�صمام اإىل 

اأردوغان لالنكفاء  غ���م  الحتاد، و�صريرُ

ه امل�صتحيل غربًا. �رصقًا بدل التوجُّ

ال�صلطة  وفريقه  اأردوغ���ان  ا�صتلم 

ورفعوا �صعار »�صفر م�صاكل«، وبعد 

ع�رص �صنوات انقلب ال�صعار واقعيًا �صفر 

اأ�صدقاء و�صفر حلفاء و�صفر ا�صتقرار، 

وبق���ي احللي���ف الوحي���د لأردوغان 

»داع�س« واجلماع���ات امل�صلحة يف 

»الربيع العربي« امل�صوؤوم، ولنن�صى 

العدو »الإ�رصائيلي«.

اأح���الم اأردوغان تتبخر على موقد 

احلقيقة املرة امل�صتعل بدماء الأبرياء 

يف �صورية والعراق، والنفط امل�رصوق 

عرب »داع�س«، والالجئات ال�صوريات، 

وميكن  امل�رصوق���ة،  حل���ب  وم�صانع 

لأردوغان خداع النا�س ونف�صه لكن ل 

ميكنه خمادع���ة اهلل �صبحانه وتعاىل 

{يخادع���ون اهلل والذي���ن اآمنوا وما 

يخدعون اإل اأنف�صهم وما ي�صعرون، يف 

قلوبهم مر�س فزادهم اهلل مر�صًا ولهم 

عذاب األيم مبا كانوا يكذبون}.

د. ن�سيب حطيط

تركيا الضائعة.. بين »المبادئ« والمصالح

�أردوغان ي�ستغل �لتورط �ل�سعودي يف �ليمن للتخل�ض من مناف�سة �لريا�ض على زعامة �مل�سلمني

أردوغان يوازن بين البقاء 
مع مجلس التعاون 

الخليجي أو مع إيران.. 
وفق معادلة األكثر ربحًا



wرئاسيات w w . a t h a b a t . n e t9

41

اأن  اإمي����ل حل����ود  الرئي�����س  يوؤك����د 

م����ن  منزعج����ة  كان����ت  »اإ�رصائي����ل« 

الإجن����ازات الت����ي حتقق����ت يف لبنان، 

خ�صو�صًا ب�صاأن حتقيق التحرير بالقوة، 

ودون قيد اأو �رصط، و»قد مل�صترُ ذلك يف 

 »CNN«�العام 2006، حينم����ا كانت ال

����ري مقابلة معي، يومه����ا يقول من  ترُ

»الإرهابي����ني«  اإن  املقابل����ة  يج����ري 

ي�رصب����ون الق����رى »الإ�رصائيلية« التي 

فيها اأطفال و�صيوخ، بينما مل ياأت على 

ذكر اجلرائ����م ال�صهيونية الفظيعة التي 

رتك����ب يف حق لبن����ان �صعبه واأطفاله  ترُ

وبناه التحتية، فرددترُ عليه بح�صم بهذا 

ال�صاأن؛ ب����اأن »اإ�رصائيل« هي من تهدم 

وترتكب اجلرائم، فحاول يائ�صًا اأن ياأخذ 

ولو كلمة مني ب����اأن املقاومة هي التي 

ت�رصب الكيان »الإ�رصائيلي«، فح�صمتها 

له باأنه لن ياأخذ مني كلمة واحدة تربر 

رد هذا ال�صحايف  للعدو همجيته، وقد طرُ

من وظيفته« فيما بعد.

اأن����ه بعد  ويتذك����ر الرئي�����س حلود 

التحرير عام 2000، جاءت عدة حمطات 

عاملي����ة لتج����ري مقابالت مع����ه، مثل 

وغريهما،   »CNN«�����وال  »BBC«�ال

فقدموا الته����اين بالتحرير، واأ�صاروا اإىل 

اأن����ه »يف اأيامي قام����ت قيامة اجلي�س، 

وب����داأت م�ص����رية الإ�صالح����ات ودع����م 

املقاوم����ة، وهلّم ج����را، لفتني اإىل اأنني 

يف �صنتني قم����ت ب�«املعجزات«، فماذا 

ينق�ص����ك بعد لي�صتعي����د لبنان عافيته، 

ليخل�ص����وا اإىل نتيجة ه����ي اأن الناق�س 

بعد هو ال�صالم مع اإ�رصائيل«.

ويلف����ت الرئي�س حلود هن����ا اإىل اأن 

هوؤلء كانوا يري����دون اأن ميرروا ر�صائل 

على طريق����ة »ال�صم يف الد�صم«، لأنهم 

يعملون خلدم����ة »اإ�رصائيل«، فح�صمتها 

باأن����ه ما زال لنا حق����وق كثرية، ومنها: 

وقف الط����ريان »الإ�رصائيلي« عن خرق 

الأج����واء اللبناني����ة، وخ����رق مياهن����ا 

الإقليمي����ة، وا�صتع����ادة حقنا كاماًل يف 

مياهن����ا، والأه����م وه����و ما اأك����د عليه 

د�صتورن����ا: ح����ق ع����ودة الفل�صطينيني، 

واإل فلي�����س هناك �صالم ب����اأي �صكل من 

الأ�صكال.

اأن����ه بعد  ويتذك����ر الرئي�����س حلود 

اغتي����ال الرئي�س رفي����ق احلريري طلب 

رئي�س جمل�س اإدارة »L.C.E« الفرن�صية 

اأن يراه، فاعتقدت اأن جاك �صرياك هو من 

دفعه اإىل ذلك، لكن تاأكيدات اأعطيت يل اأن 

الرجل ل ميول له، ولي�س تابعًا ل�صرياك، 

فا�صتقبلت����ه وكان اأول �صوؤال طرحه، هو 

اأنه يقال ان����ك والأ�صد من قتل احلريري، 

فاأبديت عالمات تعجب من ذلك ال�صوؤال 

امل�صب����وه، وقلت له: عليك����م اأن تفت�صوا 

عن امل�صتفيد احلقيقي من هذه اجلرمية، 

واأ�صف����ت اأن من قتل الرئي�س ال�صهيد هم 

اأعداء لبنان، وبالتايل عليكم اأن تفت�صوا 

عن ال�رصائيليني والتكفرييني.

وها نح����ن الآن نرى، كي����ف ي�صغل 

الإ�رصائيليون التكفرييني، وكيف يتلقون 

الدع����م م����ن تل ابي����ب، وكي����ف يعالج 

جرحاهم يف م�صت�صفيات العدو.

واملفارق����ة هنا كما يق����ول الرئي�س 

»الوطنجي����ة«  اإع����الم  اأن  حل����ود، 

و»ال�صيادة« قام بحملة وا�صعة �صدي؛ 

اأعلن مركز الب���ريق الأردين للدرا�صات واملعلومات عن 

اإط���الق »جماعة عّمان حل���وارات امل�صتقب���ل« كربنامج 

م�صتم���ر من برامج املركز الدائم���ة، ومت اختيار رمي بدران 

اأمينًا عامًا للجماعة.

رئي����س املركز؛ بالل ح�ص���ن التل، ق���ال اإن »الربنامج 

اجلدي���د جاء تلبية حلاجة وطني���ة تقت�صي وجود جماعة 

تفك���ري وتفّكر تنظ���ر يف ق�صايا الوطن ب�ص���ورة جماعية 

�صاملة ومتكامل«، مو�صح���ًا اأن »اجلماعة« ت�صم خربات 

وتخ�ص�ص���ات متنوعة للو�ص���ول اإىل روؤية موّحدة لق�صايا 

الوط���ن، بع���د بحثها م���ن كل الزوايا، وم���ن قَبل خمتلف 

التخ�ص�صات.

واأ�صاف التل اأن »اجلماعة �صتعمل بروح الفريق، وعلى 

اأ�صا�س تكامل اجلهود، لتحديد وترتيب الأولويات الوطنية، 

وت�صري العالقة بني خمتلف القطاعات الر�صمية والأهلية 

واخلا�صة، ب�صورة دائمة ومنظمة«.

وبح�صب التل، ت�صم »اجلماعة« يف ع�صويتها جمموعة 

م���ن املتخ�ص�صني يف خمتلف العل���وم واملهتمني بال�صاأن 

العام، الذين يوؤمنون باأهمية النقد العلمي لق�صايا الوطن.

وب����نّي الت����ل اأن ه����دف »اجلماع����ة« العام ه����و الإ�صهام 

يف حت�صني كف����اءة اأداء اجلهد الوطن����ي التنموي يف خمتلف 

املج����الت، وذلك من خالل م�صح متجدد لأهم ق�صايا وم�صاكل 

الوط����ن، وترتيبها وفقًا لالأولوية، م����ع ال�صتئنا�س بالتجارب 

التاريخي����ة واملعا�رصة والوطني����ة واخلارجية، لتقدمي ت�صّور 

اإيجابي لهذه الق�صايا، وحلول بديلة واقعية علمية للم�صاكل، 

ثم درا�صة هذه الق�صايا على نحو نقدي علمي مو�صوعي �صامل، 

وتقدمي الدرا�صات واحللول التي تتو�صل اإليها »اجلماعة« اإىل 

اأ�صحاب العالقة املبا�رصة، وحّثهم على الأخذ بها.

بدورها، قالت بدران اإن »احل����وار الذي �صتبداأ به اجلماعة 

�صياأخ����ذ اأ�ص����كاًل خمتلف����ة، بحي����ث يغط����ي كل التاهات 

والقطاعات، تاأكي����داً لفل�صفة اجلماعة يف اح����رتام التعددية، 

وحر�صها على ال�صرت�صاد بكل الآراء، بهدف الو�صول اإىل روؤية 

�صاملة ومتكاملة للق�صايا الوطنية«.

إميل لحود يتذكر.. 
كيف منع نهب كازينو لبنان وتوزيع األموال »السوداء«؟

ب����اأين اأخرب البالد ب�صبب ربطي حق 

اأهتم  الع����ودة بال�صالم، لكنن����ي مل 

لذلك، لأين اأمار�����س قناعاتي، واأقوم 

بواجب����ي الوطني، مب����ا ميليه علي 

�صمريي.

ويتذك����ر اأنه كان يج����ري مقابلة 

بع����د التحرير مع اإح����دى املحطات 

العاملي����ة، فاأك����د له ال�صح����ايف اأن 

�صيك����ون هن����اك اأخ����ذ ورد كث����رياً، 

لأن »الإ�رصائيلي����ني« يعت����ربون اأن 

الن�صحاب ح�صل، ويف الداخل �صتجد 

كثرياً ممن يعار�صونك، فرددت عليه 

باأنن����ا لن نف����رّط يف حقن����ا ب�صكل 

مطل����ق، ولن نتخلى ع����ن ذرة تراب 

ول عن نقطة مي����اه، اأما يف الداخل، 

فالكثري م����ن ال�صيا�صيني جاءوا وفق 

م�صال����ح واأه����واء مالي����ة وطائفية، 

وبالت����ايل �صنجد �صعوب����ة يف بناء 

ناها وموؤ�ص�صاتها،  الدولة وتطوي����ر برُ

وله����ذا ل بد من اإ�صالح جذري قوامه 

ولدة قان����ون انتخاب����ات ي�ص����اوي 

ويلغي  ويوّحدهم،  اللبناني����ني  بني 

اخلط����اب والت�صنج الطائفي، وهذا ل 

يح�صل اإل عل����ى اأ�صا�س لبنان دائرة 

انتخابي����ة واح����دة، م����ع الن�صبية، 

وليبقى عدد الن����واب كما هو موزع 

طائفيًا.

وم����ع الأ�ص����ف، يف ه����ذه الفرتة 

وكن����ت رئي�صًا منتخب����ًا حديثًا كان 

طب����خ يف اخلفاء م�����رصوع اآخر، مل  يرُ

اأتدخ����ل يف تفا�صيل����ه حتى ل يقال 

اإن يل غاي����ة يف ذل����ك، يف وقت كان 

غازي كنع����ان ير�صل موفديه يف كل 

التاهات، بينهم م����ن هم مقربون 

مني، لإخراج قان����ون انتخاب حتت 

عنوان »ت�صوي����ة«، والت�صوية دائمًا 

ل ميكنه����ا اأن تنت����ج عم����اًل �صليمًا 

لد  و�صحيحًا ب�صكل كام����ل، وهكذا ورُ

قانون انتخاب����ات 2000 الذي جئنا 

على ذكره يف حلقات �صابقة، اأما يف 

انتخابات 2005 الذي تقرر على نف�س 

قانون 2000، فاإين وجهت ر�صالة اإىل 

جمل�����س النواب اأكدت فيه����ا اأن هذا 

القان����ون ل يراعي الت����وازن الوطني 

لكن املجل�س مل ياأخذ بها.

ب����راأي الرئي�س حل����ود اأن بع�س 

الأمور الك����ربى، كقانون النتخابات، 

يت����ّم حلّه����ا والأمور حامي����ة، مثل 

ق�صية دمج األوية اجلي�س التي نفذها 

على »ال�صخ����ن«، ح�صب ما جاء يف 

حلقات �صابقة.

ويف ق�صية الإ�صالحات واملدخول 

امل����ايل، يذّكر الرئي�����س حلود بحال 

كازينو لبنان، الذي اكت�صف فيه خلاًل 

فا�صح����ًا ي�صيع حقوق����ًا كربى على 

الدولة، فطلب �صخ�صًا لإدارة الكازينو 

يكون لبناني����ًا، »اآدميًا«، مار�س يف 

اخل����ارج اإدارة الأعمال، وي�صتطيع اأن 

يدير موؤ�ص�صات فيها اأموال.

يومه����ا طلب فيكت����ور مو�صى 

مقابل����ة الرئي�����س حل����ود، وكان 

يعرفه مع زوجته منذ اأيام والده 

جميل حلود، حيث كانت تربطهم 

�صداقة.

ياأتي يومها فيكت����ور مو�صى مع 

ابنه للقاء رئي�س اجلمهورية، م�صرياً 

اإىل اأن العه����د الذهبي للكازينو كان 

يف اأي����ام تولي����ه لإدارة الكازين����و، 

ويقول مو�صى للحود: اإن من جاء به 

اإىل هذا املركز ه����و الرئي�س الراحل 

الكازينو  ال����ذي بني  كميل �صمعون، 

يف عه����ده، وكان يعتق����د اأنه �صيتم 

التجديد ل����ه يف رئا�صة اجلمهورية، 

لكن ذلك مل يح�صل، وحينما انترُخب 

اللواء فوؤاد �صهاب رئي�صًا للجمهورية 

ا�صتدعاين اإلي����ه و�صاألني، علمت اأن 

�صمعون كان �صيرتكك على راأ�س اإدارة 

الكازينو، فما ه����ي املوا�صفات التي 

متلكها لهذه املهم����ة، فقال له: اأنت 

جديد، وقد و�صل����ت اإىل قيادة البالد 

من الع�صكر، واأنت ل توؤمن بالإعالم، 

ول بامل����ال، واأنا اأري����د اأن اأ�صاعدك، 

فهن����اك �صح����ف و�صحافي����ون، وقد 

ت�صطر اإليهم، وهوؤلء ل يقومون بذلك 

جمان����ًا لوجه اهلل، وكله����م يريدون 

مدخ����وًل، واإل �صيتحولون اإىل اأعداء 

ويبا�رصون بالهجوم عليك ويعرقلون 

عملك، كما اأنك قد تكون بحاجة اإىل 

�رصف وقت النتخابات. مال يرُ

وي�ص����ري الرئي�س حل����ود نقاًل عن 

الرئي�����س  اأن  اإىل  مو�ص����ى  فيكت����ور 

�صهاب قال له: اأن����ا ل اأريد اأن يكون 

ذلك با�صمي، فليك����ن هناك �صندوق 

م هي بذلك. باإ�رصاف املخابرات، ولتقرُ

وي�ص����ري فيكت����ور مو�ص����ى على 

الرئي�س حلود اإىل اأنه �صيكون بحاجة 

اإىل كل ال����ذي قال����ه للرئي�س �صهاب، 

طارحًا اأن يكون ابنه يف رئا�صة اإدارة 

الكازينو، وهو م�صتعد لأن يعلّمه كل 

�صيء.

ويوؤكد الرئي�س حلود هنا اأنه قال 

ملو�صى: لو مل تخربين بهذه الق�ص�س، 

لكنت بالتاأكيد ق����د عّينتك، لأنني ل 

اأع����رف اأحداً، ولأن����ك خبري، لكن بعد 

كالمك اأ�صبح الأمر م�صتحياًل.

وبا�رصوا  من����ي  »زعلوا«  وهكذا 

بالهج����وم علّي حتى وف����اة فيكتور 

مو�ص����ى، م�صدداً عل����ى اأن كل روؤ�صاء 

اجلمهوريات قبل����ه كانوا ي�صتفيدون 

من الكازينو.

�ّصح ل����ه �صخ�س من اآل  ولحقًا ررُ

غريب، فت����ّم تعيينه، دون اأن يتعرف 

اإليه، ومل يره اإل بعد اغتيال الرئي�س 

رفيق احلري����ري، حيث اأخذوا ي�صّنون 

الهجوم عليه، لأنهم اأرادوا اإقالته من 

باأمور غري  مركزه، و�صاروا يتهمونه 

�صحيحة وكاذب����ة، وهو من »خرية 

الأوادم« يف البل����د، وزعموا اأن هناك 

�صندوق����ًا اأ�ص����ود يف الكازينو، يوّزع 

امل����ال �صم����اًل وي�صاراً، وه����ذا كذب 

متامًا، فطلب اأن يراين، وهكذا تعرفت 

عليه بعد �صت �صنوات.

اأحمد زين الدين

�لرئي�ض �إميل حلود
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برعاي���ة ف�شيلة الإم���ام الأكرب �شي���خ الأزهر 

د. اأحم���د الطيب، نّظمت جامع���ة الأزهر ال�رشيف 

يف مدين���ة الزقازيق بجمهورية م����رش العربية، 

بالتعاون م���ع املجل�س العاملي للغ���ة العربية 

- لبن���ان، املوؤمتر الدويل الراب���ع: »امل�شت�رشقون 

العرب���ي والإ�شالمي«، بح�ش���ور وزير  وال���راث 

الأوق���اف امل�رشي د. حممد خمتار جمعة، ورئي�س 

جامع���ة الأزهر د. عبد احلي ع���زب، ونائب رئي�س 

اجلامعة للوجه البح���ري د. حممد حممود ها�شم 

)رئي�س املوؤمتر( ورئي����س املجل�س العاملي للغة 

العربي���ة يف لبنان ال�شي���خ د. عبد النا�رش جربي 

مع وفد م���ن اإدارة املجل�س، وعدد كبري من علماء 

الدين واللغة العربي���ة والدعاة من م�رش والعامل 

العربي والإ�شالمي. 

ه���دف املوؤمت���ر تو�شيح اأثر الثقاف���ة العربية 

والآ�شيويني  الغربي���ني  العلماء  والإ�شالمي���ة يف 

وغريهم، وبيان جهود امل�شت�رشقني املن�شفني يف 

خدمة تراث اأمتنا، اإ�شافة اإىل دور علماء الأزهر يف 

الرد على املغر�شني من اخل�ش���وم، وكذلك اإظهار 

اأعمالهم يف حتقيق الراث العربي والإ�شالمي.

وزير الأوقاف د. جمعة قال يف كلمته خالل 

اجلل�ش����ة الفتتاحية للموؤمتر: اإن اللغة العربية 

هي الوعاء الذي ا�شتوعب ح�شارتنا الإ�شالمية، 

وتعلّمه����ا فر�س وواج����ب، والتق�شري يف �شاأنها 

والنحراف عنه����ا �شُن�شاأل عنه اأمام اهلل تعاىل، 

واأو�شح جمعة اأن هذا املوؤمتر غاية يف الأهمية، 

لأن بع�س النا�س م����ن املتطاولني على تراثنا 

يرمونه باجلمود والتخلف، نا�شني اأو متنا�شني 

اأن ح�شارتنا اأ�شاءت ربوع العامل قرونًا طويلة، 

واأبناءها ق����ادرون يف ظل القي����ادة ال�شيا�شية 

املخل�ش����ة عل����ى موا�شل����ة امل�ش����رية، مطالبًا 

بتكثيف حركة الرجمة والبعثات، حتى ننفتح 

على العامل من جديد.

من جهته، قال د. ها�شم يف كلمته، اإن الأزهر 

وال����راث الإ�شالمي يتعر�ش����ان لهجمة �رش�شة، 

مطالب����ًا ب�رشورة وقف تلك الهجمات، فال دعوة 

من دون الأزهر، ل�شيما اأن قيمة الأزهر تاأتي من 

قيمة الإ�شالم، وعاملية الأزهر نابعة من ر�شالة 

الإ�شالم العاملية.

اأما ال�شيخ د. عبد النا�رش جربي فلفت اإىل اأن 

ال�شت�رشاق ا�شتط����اع اأن يق�شم اأبناء اأمتنا على 

خلفيات طائفية  ومذهبية وعرقية، حتى كاد اأن 

يدخل اإىل كل اأ�رشة ليق�شمها اإربًا اإربًا، من اأجل 

اأن ي�شه����ل عليه الحت����الل وال�شتعمار و�رشقة 

ثروات ه����ذه املنطقة، وهذا ال�شت�رشاق ا�شتطاع 

اأن يق�شم العامل بني �رشقي وغربي، وقد ارُتكبت 

في����ه  املجازر من قب����ل اإدارة ال�����رشّ الأمريكية 

ومن ورائه����ا ال�شتعمار الغرب����ي وال�شهيوين؛ 

م����ن اأوكرانيا اإىل ال�شوم����ال وفل�شطني وال�شام 

والعراق  واأفغان�شتان وغريها، ونحن مع الأ�شف 

�شقطن����ا مبا اأراده ال�شتعم����ار، فاأ�شبحنا ُنطلق 

على اأنف�شنا املذاهب والطوائف والأعراق، فتارًة 

اأ�شبحنا نتكلم ترك����ي وكردي وفار�شي وعربي 

وغري ذلك، وطوراً نتكلم ب�شنّي و�شيعي واإبا�شي 

عل����ى خلفيات نزاع����ات ل عل����ى خلفية الأمة 

الواحدة.

واأ�ش����اف ال�شي����خ جربي اأن م�����رش احلبيبة 

باأزهره����ا ال�شامخ الكبري كان����ت طيلة التاريخ 

داعمة للقافالت الدعوي����ة والإ�شالمية املمتدة 

على م�شتوى القل����ب الأفريقي و�شماله العربي 

والأوروبي، فكانت م�رش اأر�س الكنانة احلا�شن 

لكل الفتوح����ات الإ�شالمية، ولي�س اأمامنا اليوم 

اإلّ اأن جنتاح الغ����رب ونرد عليه بجي�س اأبي�س 

عل����ى روؤو�شه عمائ����م بي�شاء تيج����ان النبّي 

�شل����ى اهلل عليه واآله و�شلم، من اأجل اأن ننطلق 

بنور الإ�شالم وما ج����اء به الأنبياء واملر�شلون 

 ب�رشائ����ع �شمحه مقابل ه����ذا العدو الذي يحمل 

علينا بطياراته ودباباته، وغري ذلك  من القنابل 

العنقودية التي تقتل ول تفرق بني رجل وامراة 

ول �شيخ ول �شاب ول طف����ل..  لي�س اأمامنا غري 

هذه العمائم البي�شاء لتن�رش هذا الدين العظيم 

ال����ذي ج����اء بال�شماحة واجلم����ال، ولنبدل كل 

العامل من دم اأحمر اإىل ر�شالة عظيمة، األ وهي 

ر�شالة الإ�شالم.

جامعة األزهر والمجلس العالمي للغة العربية 
ينظمان مؤتمر »المستشرقون والتراث العربي واإلسالمي«

لق����د اجتمعت يف النبي �شل����ى اهلل عليه 

واآله و�شلم اأعظ����م ال�شفات اخَللقية واخُللقية 

الت����ي مل يوؤتها اهلل عز وج����ل عبداً من عباده 

غ����ريه، خ�شو�ش����ًا العلماء والدع����اة اإىل اهلل 

بحاج����ة اإىل اأن ي�شتق����وا م����ن رحي����ق خلقه 

�شل����ى اهلل علي����ه واآل����ه و�شل����م يف تعامله 

 مع النا�����س، وحكمت����ه يف الدع����وة اإىل اهلل.

1- الرحم����ة: ق����ال اهلل تع����اىل لنبي����ه �شلى 
اهلل علي����ه واآل����ه و�شل����م: {َفِبَما َرْحَم����ٍة ِمْن 

ِ ِلْن����َت َلُهْم َوَلْو ُكْن����َت َفّظًا َغِلي����َظ اْلَقْلِب  اهلَلّ

����وا ِمْن َحْوِل����َك َفاْعُف َعْنُه����ْم َوا�ْشَتْغِفْر  ّ لْنَف�شُ

َعَزْم����َت  َف����اإَِذا  الأَْم����ِر  يِف  َو�َشاِوْرُه����ْم  َلُه����ْم 

ِلنَي}. َتَوِكّ َ ُيِح����ُبّ امْلُ َنّ اهلَلّ ِ اإِ ْل َعَل����ى اهلَلّ  َفَتَوَكّ

ه����ذه الرحمة التي اأودعها اهلل يف قلب حبيبه 

�شل����ى اهلل عليه و�شلم هي �شبب تقرب النا�س 

منه وتوددهم اإليه. 

حتى ول����و كنت ي����ا اأخ����ي الداعية على 

حق، فيج����ب اأن تت�شم بالرحم����ة وا�شتيعاب 

الآخري����ن، فقد خاطب اهلل تع����اىل نبيه �شلى 

اهلل عليه واآل����ه و�شلم فقال ل����ه: {َوَلْو ُكْنَت 

وا ِم����ْن َحْوِلَك}. ّ  َفّظ����ًا َغِلي����َظ اْلَقْل����ِب لْنَف�شُ

ورغم اأن����ه كان �شيد الب�رش ب����ال منازع، لكن 

اهلل تعاىل علّمه واأّدبه ب����اأن ين�شح اأ�شحابه 

ويعفو عنهم، وي�شاوره����م يف اأمور امل�شلمني 

{َفاْع����ُف َعْنُهْم َوا�ْشَتْغِفْر َلُه����ْم َو�َشاِوْرُهْم يِف 

َ ُيِحُبّ  ِ اإَِنّ اهلَلّ ْل َعَلى اهلَلّ الأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَكّ

ِلنَي}. َتَوِكّ امْلُ

2- احلكمة: قال اهلل ع����ز وجل ل�شيد ال�دع�اة 
�شلى اهلل علي�ه واآل��ه و�شل�م: {اْدُع اإِىَل �َشِبيِل 

ْكَمِة}. يقول ابن القيم )رحمه اهلل(  َربِ�ّ����َك ِباحْلِ

يف تعريفه����ا: »احلكمة هي: ق����ول ما ينبغي، 

يف الوق����ت ال����ذي ينبغي، عل����ى الوجه الذي 

ْكَمَة َمْن  ينبغ����ي«، وقال تعاىل: {ُيوؤِْت����ي احْلِ

ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْياً َكِثرياً}. َت احْلِ  َي�َشاُء َوَمْن ُيوؤْ

عليك اأخي الداعية اأن ت����دّرب نف�شك وتهّذبها 

لكي تعلم متى يجب اأن تت�شلب، ومتى تلني، 

ومتى ترف����ع �شوتك، ومت����ى تخف�س �شوتك، 

ومت����ى تبت�شم.. ل ب����د اأن تعطي كل موقف ما 

يحتاج اإليه.

3- املوعظة واجلدال بالتي هي اأح�شن: عندما 
نتعر�����س ملوقف يف اجلدال ل ب����د اأن جتادل 

بالت����ي هي اأح�ش����ن: {َوَجاِدْلُه����ْم ِباَلِّتي ِهَي 

اأَْح�َشن}، فنب����ي اهلل مو�شى ونبي اهلل هارون 

)عليهما ال�ش����الة وال�شالم( اأمرهما ربهما جل 

وع����ال اأن يذهب����ا اإىل اأطغى اأه����ل الأر�س يف 

زمانه؛ فرعون، ليدعوانه اإىل دينه اهلل.. فرعون 

ُكْم الأَْعَلى}، وهو الذي  هو الذي قال: {اأََنا َرُبّ

قال: {َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغرْيِي}..

ل ب����د اأن تفرّق يا اأخ����ي الداعية بني 

مقام الدع����وة اإىل اهلل ومقام اجلهاد، لأن 

ع����دم التفريق بينهما ي����وؤدي اإىل خماطر 

وخيم����ة، فالدع����وة ولو كان����ت مل�رشك 

كافر يج����ب اأن تكون باحلكم����ة واللني، 

اأما مق����ام اجلهاد فهو الق����وة والرجولة 

َه����ا الَنِّبُيّ َجاِهْد اْلُكَفّاَر  والغلظ�ة: {َيا اأَُيّ

ق����ال  َعَلْيِه����ْم}،  َواْغُل����ْظ  َناِفِق����نَي  َوامْلُ

ُه َطَغى •  تعاىل:{اْذَهَب����ا اإىَِل ِفْرَع����ْوَن اإَِنّ

َفُقول َلُه َقْوًل ليًنا} اأمرهما بالقول اللنّي 

 وهم يخاطب����ون اأكرب طاغية يف زمانهم..

ال����ذي يتحلى  الداعي����ة الناج����ح ه����و 

به����ذه ال�شف����ات ويطب����ق عل����ى نف�شه 

ه����ذه املعاي����ري حت����ى تك����ون دعوت����ه 

ناجحة ويكتب له����ا القبول عند النا�س، 

يكون����وا  اأن  ينبغ����ي  اهلل  اإىل  والدع����اة 

 اأعرف النا�س باحل����ق واأرحمهم باخللق.

والرحم����ة باخلل����ق تقت�ش����ي وت�شتلزم 

احلكم����ة يف التعام����ل معه����م وجدالهم 

ومنا�شحتهم بالتي هي اأح�شن.

م�شطفى الأبر�س

 كلية الدعوة اجلامعية للدرا�شات 

الإ�شالمية / ال�شنة الرابعة

أصول المنهج الدعوي

بريد القراء
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ال�شيخ د. عبد النا�رش جربي متحدثًا خالل جل�شة الفتتاح يف م�رش

ا�شت�شاف���ت جامعة الإمارات العربية املتحدة يف 

منطقة الع���ني، يف الإمارات العربية املتحدة، موؤمتر 

املنظمة العربية للم�شوؤولني عن القبول والت�شجيل، 

مب�شاركة 108 جامع���ات، و300 خمت�س من خمتلف 

الدول العربية الأع�شاء يف املنظمة.

تن���اول املوؤمتر خم�ش���ة حم���اور اأ�شا�شية تدور 

ح���ول التحديات و�شبل البت���كار والتطوير، وكيفية 

ال�شتف���ادة من تطبيق���ات تكنولوجي���ا املعلومات 

واخلدم���ات الإلكرونية والذكي���ة يف تطوير اأعمال 

القبول والت�شجيل، واآليات تفعيل الربامج التدريبية 

املتخ�ش�ش���ة، ف�شاًل ع���ن مناق�ش���ة معايري اجلودة 

والعتماد الأكادمي���ي، ودرا�شة اأف�شل املمار�شات يف 

قطاع القبول والت�شجيل عل���ى امل�شتويني الإقليمي 

والعاملي.

كما اأكد املوؤمتر على �شبل تعزيز وتطوير اخلدمات 

املقدم���ة للطلب���ة، ومناق�ش���ة التحدي���ات واآليات 

التطوير، بالإ�شافة اإىل عر�س جتارب خمتلفة، لو�شع 

اأ�ش����س �شليمة لتقّدم اجلامع���ة العربية، وال�شتفادة 

من ممار�ش���ات اجلامع���ات الغربية لرف���ع معايري 

اجل���ودة، وال�شعي نحو الري���ادة والتميز، خ�شو�شًا 

اأن جامع���ة ابن ر�شد الدولية الت���ي هي قيد الإن�شاء 

يف بريوت �شت�شفيد م���ن �شبل البتكار والتطوير يف 

اإدارة الت�شجي���ل، وكيفية تفعي���ل الربامج التدربية 

املتخ�ش�شة للعاملني.

كلية الدعوة الجامعية تشارك 
في مؤتمر جامعات الدول العربية



منوعات

اأف��ق��ي

1 - خمرع ال�شاك�شافون
2 - خمرع النايلون / ذو حال مزرية وثياب بالية

3 - اكرث لطفا / طيور كبرية ذات مناقري وا�شعة
4 - ن�شف طارت / بكاء ب�شوت عال

5 - ر�ش���ام اأ�شباين من الق���رن ال�شابع ع�رش ُعِرف بدفء 
لوحاته واإن�شانيتها / اأوقع بكارثة

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 
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نتيجة التاأمل

7 - ا�ش���در �شوتا كالذب���اب / يتبع املذهب 
املت�شدد

8 - ال�شم الث���اين لمرباطور فرن�شي هزم يف 
معركة ووترلو

9 - م�شمم ال�شاروخ الف�شائي
10 - حي���وان ماكر / ك���رة العني وحمجرها 

)معكو�شة(

ماء الزهر.. وترطيب البشرة

w w w . a t h a b a t . n e t11

هو �شائل �شفاف نح�ش����ل عليه عند عملية 

التقطري ل�شتخراج زيت زهر الربتقال الأ�شا�شي، 

وه����و عبارة عن ماء البخار ال����ذي يتكون عند 

عملية التقطري، ويحت����وي على ن�شبة من زيت 

زهر الربتقال الأ�شا�شي.

ومل����اء زهر الربتقال اأو م����اء الزهر كما هو 

معروف يف العديد من البل����دان العربية فوائد 

عديدة للب�رشة، منها:

تعطري ماء ال�شتحمام برائحة زهر الربتقال 

املنع�شة، لتعطري اجل�شم وال�شرخاء.

ُي�شتخ����دم كقاب�����س خفيف لب�����رشة الوجه 

واجل�ش����م، فم����ع ا�شتعمال����ه بانتظ����ام للوجه 

واجل�ش����م نح�ش����ل على ب�����رشة �شافي����ة ذات 

م�شامات نقية وخالية من ال�شوائب.

يعم����ل عل����ى تهدئ����ة الب�����رشة احل�شا�شة 

وامللتهبة بطريقة طبيعية.

مينع ظهور احلبوب.

منا�ش���ب جلميع اأن���واع الب����رشة، خ�شو�شًا 

الب����رشة احل�شا�شة والدهني���ة واملختلطة، فهو 

يرّطب ويهدئ الب�رشة احل�شا�شة، ويعمل كقاب�س 

خفيف للب�رشة اجلافة، دون اأن يزيد من جفافها، 

ويرّطبه���ا يف نف�س الوقت، كما اأنه ي�شاعد على 

اإزالة دهون الب�رشة الزائدة بطريقة طبيعية.

طرق ا�شتعمال ماء الزهر للعناية 

بالب�رشة

لتعطري اجل�شم: ميكنك اإ�شافة كمية �شغرية 

م����ن ماء الزهر اإىل املاء ال����ذي ُي�شتعمل لغ�شل 

اجل�ش����م اأثناء ال�شتحمام، وبع����د غ�شل اجل�شم 

جي����داً بال�شابون قومي بغ�ش����ل ج�شمك باملاء 

الذي اأ�شف����ت اإليه القليل من ماء الزهر لتعطري 

اجل�شم برائحة جميلة، ولالإح�شا�س بالنتعا�س، 

ويف نف�س الوقت يعمل هذا املاء كحامي لب�رشة 

اجل�شم قبل ترطيبها.

لب����رشة اجل�شم: قومي بو�ش���ع ماء الزهر 

داخل ق���ارورة يكون اأعاله���ا بخاخ وقومي 

بر����س ج�شمك مباء الزهر بع���د ال�شتحمام، 

لتعطري اجل�ش���م برائحة ماء زه���ر الربتقال 

اجلميل���ة، ويعمل ماء الزه���ر اأي�شًا كحافظ 

للج�شم، لأنه قاب�س خفي���ف للم�شامات، ثم 

قومي برطيب اجل�شم بكرمي اأو زيت طبيعي، 

وه���ذه الطريقة ت�شبه الطريقة الأوىل، غري اأن 

الرائحة تكون اأقوى بهذه الطريقة.

كحافظ لب�رشة الوج���ه: بعد غ�شل الوجه 

بال�شابون اأو بغ�شول الوجه وتن�شيفه، �شعي 

القلي���ل من م���اء الزهر على قطن���ة دائرية 

ال�شكل ثم ام�شحي وجهك بهذه القطنة بلطف، 

وا�شتعملي بعد ذلك مرطب���ًا للوجه منا�شبًا 

لنوع ب�رشتك.

الوج���ه واجل�شم: ميكن���ك مزج  لأقنع���ة 

»الطمي املغربي« واأي »طمي طبيعي« اآخر 

بالقليل من ماء الزهر للح�شول على عجينة 

متما�شك���ة، ث���م ا�شتخدميها كقن���اع لب�رشة 

الوجه اأو اجل�شم.

مياه ملّطفة.. واأكرث

اإذا كانت كافة اأنواع ماء الزهر توقظ الب�رشة 

وتن�ّشطها وتلّطفها، فلكل واحد منها خ�شائ�شه. 

فماء الوردة من الأزهار الأكرث ا�شتخدامًا، ومينح 

مياه����ًا معروفة تقليديًا بخ�شائ�شها امل�شاعدة 

عل����ى ال�شت����داد والتملي�����س، وم����اء البابوجن 

امللطف مثايل للب�رشة احل�شا�شة اأو املهيجة، ل 

�شيما بعد التعر�����س لل�شم�س، اأما ماء الليمون 

اللطيف، في�شمح باإعادة توازن الب�رشة اجلافة، 

كم����ا اأن و�شع م����اء الزهر على األي����اف ال�شعر 

يجعله اأكرث ملعانًا، ومينح����ه ملم�شًا حريريًا، 

وهن����اك اأي�شًا ماء الذرة، ال����ذي ُي�شتخدم كثرياً 

كمادة خمفف����ة لحتقان العين����ني املتعبتني، 

ولكل هذه اخل�شائ�����س تختار بع�س املاركات 

اإدخال ماء الزه����ر يف تركيبات م�شتح�رشاتها 

كبديل عن املياه العادية.

حليف الب�رشة احل�شا�شة

تبق���ى النعومة م���ن اأه���م موا�شفات ماء 

الزه���ر، فهو مالئم للب����رشة احل�شا�شة، وحتى 

لب����رشة الأطفال. الن�شاء العا�شقات لكل ما هو 

طبيع���ي يحبنب فكرة تع���دد ا�شتخدامات هذا 

امل�شتح�رش، ففي ال�شباح يتم بخ الرذاذ لإزالة 

الإف���رازات اجللدية الليلية، ويف امل�شاء جلعل 

عملية اإزالة املاكياج مثالية.. اإنه فعاًل متعدد 

ال�شتخدامات.

6 - �شال دمه / حيوان بحري ي�شنع اللوؤلوؤ
7 - )ل (بالجنليزي���ة / فيه���ا تنمو حبوب 

القمح

8 - وزيرة اخلارجي���ة الأمريكية يف ادارة 
اوباما / خمرع طريقة القراءة للمكفوفني

9 - وا�شع قان���ون املقاومة الكهربائية / 
ال�شتياق ال�شديد

10 - العي�س يف ه���دوء و�شكينة / ولدي / 
فاه

ع��م���ودي

1 - الأكرث تكرمي���ا / اأ�رشّة الأطفال الر�شع 
)جمع(

2 - عامل طبيعة اجنلي���زي وموؤ�ش�س علم 
ال���ذرة احلديث / اجرب عل���ى انتظار �شيء 

مرغوب ب�شدة

3 - اقح���م يف عمل بدون رغب���ة الآخر / 
تقومي �شنوي )فار�شية الأ�شل(

4 - طب���ق �شعب���ي رئي�ش���ي يف م����رش 
)معكو�شة( / يغلي

5 - فريد ومتميز / �شئم
6 - نقط���ة امدادا الغ���ذاء والدم بني اجلنني 
واأمه / علو واأنفة )معكو�شة( / ا�شدر �شوتا 
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 
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كاريكاتير

اأ�شارت درا�شة حديثة اإىل اأن الأ�شخا�ص النحيفني 

الذين يرتاوح اأعمارهم ب���ني 40 و55 عامًا يواجهون 

خطراً اإ�شافيًا بن�شب���ة 34٪ للإ�شابة بنوع من اأنواع 

اخلرف يف مرحلة تالية يف حياتهم، مقارنة بالذين 

يتمتع���ون بوزن ع���ادي، واأن الأ�شخا����ص امل�شابني 

ببدان���ة خطرة ج���داً يواجهون تراجع���ًا يف احتمال 

الإ�شابة باخلرف بن�شبة 29٪، مقارنة مع الأ�شخا�ص 

ذي الوزن الطبيعي. 

وا�شتن���دت الدرا�شة اإىل ملفات طبية لنحو مليوين 

بريطاين متو�شطي الأعمار )عمر و�شطي من 55 عامًا 

عند بداية الدرا�شة(، م���ن ذوي اجل�شم النحيل، ومّتت 

مراقبتهم على مدى ع�رشين عام���ًا كحدٍّ اأق�شى، وقد 

لت خللها اإ�شاب���ة 45507 منهم بنوع من اأنواع  �ُشجِّ

اخلرف.

الدكتور »ناواب كيزيلبا�����ص«؛ الذي ن�ّشق الدرا�شة، 

اعرتف بعج����زه عن تف�شري هذه النتائ����ج، واأو�شح اأنه 

»قد تلع����ب عوامل خمتلفة دوراً يف ه����ذا الإطار، مثل 

احلمي����ة الغذائية والن�شاط اجل�ش����دي، وعوامل جينية، 

اأو تقلب����ات يف الوزن مرتبط����ة باأمرا�ص اأخرى«، ولكل 

هذه الأ�شباب اأكد الطبيب انه ل ين�شح النحفاء بزيادة 

وزنه����م، وعلى �شعيد البدناء قال: حتى لو كان للبدانة 

اآثار حتميهم من اخل����رف »فاإنهم قد ل يعي�شون لفرتة 

طويل����ة لل�شتفادة منها«، لأنه����م يواجهون خطراً اأكرب 

للإ�شابة باأمرا�ص قلبية وعائية اأو ب�رشطان.

البدانة تحمي من »الزهايمر«

يحك���م »�شيافا�ص بان�ش���اه«، وه���و اأحد ملوك 

قبائ���ل »هوهو« الأفريقية، اأكرث من 200 األف �شخ�ص 

يعي�ش���ون يف غانا، يف حني يعي����ص هو يف اأملانيا، 

لعمل���ه هناك كمغنٍّ وميكانيك���ي، ويدير اأمور �شعبه 

عرب »�شكايب«.

ه����ذا امللك الأفريقي البالغ من العمر 66 �شنة �شافر 

اإىل اأملاني����ا عام 1970 من اأج����ل الدرا�شة، وبعد اإنهاء 

درا�شته عقد قرانه على امراأة اأملانية، وقرر البقاء هناك، 

بع����د ح�شوله على املاج�شت����ري يف هند�شة ال�شيارات 

والآلت الزراعية، وهو الآن يدير معمًل خا�شًا بذلك.

وقد اأ�شبح »بان�شاه« ملكًا للقبيلة بعد وفاة جده 

�شن���ة 1987، وذلك لأن �شقيقه واأباه كانا اأع�رَشي اليد، 
وهو اأمر خمالف عند القبيلة، باعتبار اأن اليد الي�رشى 

»جن�شة«، وبالتايل ميكنها اأن توؤدي اإىل اخليانة، مما 

يجعلها غري �شاحلة للحكم والبّت يف اأمور ال�شعب.

وبع���د اأن ُع���نيِّ مل���كًا للقبيلة، ق���رر »بان�شاه« 

البقاء يف اأملانيا، وحكم قبيلته عرب و�شائل الت�شال 

احلديث���ة ك�»�شكايب«، لأنه ح�ش���ب اعتقاده �شيقّدم 

ل�شعب���ه وهو يف اأملانيا اأف�شل مما �شيقدمه لهم وهو 

يعي�ص بينهم.

ملك قبيلة أفريقية يحكم شعبه من أوروبا.. عبر »سكايب«


