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للبنان نصيب من شظايا 
م السعودي

ُّ
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سورية.. وسقوط الخدعة »جان عبيد«  تعبيد طرقات بعبدا لـ
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باخلري  اجلميع  على  اهلل  اأعـــاده  املــبــارك،  االأ�ــشــحــى  عيد  ملنا�شبة 

والُيمن والربكات، حتتجب �شحيفة »الثبات« عن ال�شدور يف االأ�شبوع 

املقبل، على اأن تعود اإىل قرائها الكرام يف االأ�شبوع الذي يليه، اآملة اإدارة 

اأ�شباب الوحدة  اأن يحّل العيد املقبل واالأمة ترفل بكل  واأ�شرة حترير 

واملنعة والعزة والتقدم.

وكل عام واأنتم بخري

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 418

كل عام والجميع بخير

قرار بضرب السعودية في الميدان السوري

نتائج قمة العشرين: 
فشل الحروب النفسية سوريًا

العالقات اإليرانية - التركية.. 
وتأثيرها في األزمة السورية

كابي لّيون: الشارع المسيحي يغلي.. 
وال سقف لتحركاتنا
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أين سيت
التكفيريون بعد 
سورية والعراق؟
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الحج فرصة لوقف استنزاف األمة
تتجل����ى الَوحدة يف احل����ج بوا�س����ع معانيه����ا؛ َوْحدة يف 

امل�ساع����ر، وَوحدة يف ال�سعائر، ووح����دة يف الهدف، ووحدة يف 

العمل، ووحدة يف القول.. فاحلج ملتًقى وحدوي عظيم، واحلاج 

عندما ياأتي اإىل الديار املقد�سة، ي�ست�سعر نف�سه ع�سواً يف ج�سد 

اأكرب، وفرداً يف اأمة كبرية مرتامية االأطراف، اأمة ال تعرف احلدود 

اجلغرافية، وال التق�سيمات ال�سيا�سية..

اأي�س����ًا، احل����ج جمل�س �س����ورى عاملي، حي����ث يجتمع الكل 

للتع����اون والتع����ارف اإىل امل�سال����ح امل�سرتك����ة، وال�سعي يف 

حت�سيله����ا، فيتفاهمون ويت�ساورون يف كل م����ا يعود بنفعهم.. 

فهو موؤمتر اإ�سالمي �سنوي ينعقد بدعوة اإلهية، وتلتقي فيه وفود 

االأمم االإ�سالمية وممثلوه����ا، موؤيدين مبعونة اهلل، لري�سموا خطة 

التعاون، ويقرروا ما يحقق اآماله����م، ويعالج اأمرا�سهم، ويوّحد 

كلمتهم.

كذل����ك، فاإن يف احلج هزميًة نف�سيًة لالأعداء، فكما اأن مدر�سة 

احلج تربي عل����ى الوحدة، هي يف املقابل حتدث هزميًة نف�سية 

عظمى يف نفو�س اأعداء االأمة، فهي حتبط كل حماوالت التفريق، 

وتغرّي قناعة االأعداء يف مدى جناح خططهم للتفكيك والتفريق، 

وُتدخل عليهم الرعب واخلوف من هذا اجلمع الغفري، الذي توحد 

يف كل �س����يء، رغم تف����رق البلدان، وتباين اللغ����ات، واختالف 

االألوان، وتنوع الطبائع واللهجات.

نقطة اأخرى هام����ة تظهر يف احلج، وهي اأنه اإعالن ملحاربة 

العنف واالإرهاب، فاملظهر مت�س����ح بالبيا�س، والكعبة بيت اهلل 

احلرام، فتحرم ممار�سة العنف بكل اأ�سكاله وامتداداته، واجلميع 

ينعم ببحرية ال�سالم، حتى الطري والدواب ياأمنون على اأنف�سهم 

من العدوان.

اإن االأو�س����اع املعّقدة الت����ي طراأت على الواق����ع االإ�سالمي 

ال�سيا�س����ي، جّمدت معظم حيوية املفاهيم الدينية، فاأ�سبحت - 

م����ع االأ�سف - جمرد �سور جام����دة يف الفكر، وطقو�س ميتة يف 

الواقع، واأبعدت احلج عن امتداده احل�ساري يف حياة امل�سلمني، 

فال فر�س����ة الأي اجتماع ع����ام للبحث يف الق�ساي����ا امل�سريية 

املت�سلة بحياة االأم����ة، وال للتخطيط للم�ستقبل يف اجتاه حل 

م�ساكله����ا، وذلك بذريعة ادعاء اأن احلج عبادة ال �سيا�سة، وكاأن 

معنى ال�سيا�سة بعي����د عن معنى العبادة، لكن، اأمل ياأمْرنا ربنا 

تبارك وتعاىل بال�سالة، التي تنه����ى عن الفح�ساء واملنكر؟ اأمل 

ياأمْرن����ا بال�سوم ال����ذي اأراده اأن يكون �سبي����اًل من �سبل حتقيق 

التقوى الروحية واالأخالقية، واالجتماعية واالأمنية واالقت�سادية، 

وحتى ال�سيا�سية؟

اإن هذا املوؤمتر االإ�سالمي ال�سنوي الكبري فر�سة هامة لنخاطب 

عقالء االأمة وحكامه����ا لنقول: ننا�سدكم ب����اهلل اأن تعملوا على 

اإيق����اف نزف الدماء.. اإن ما يحدث يف الع����راق و�سورية ولبنان 

واليمن وليبيا وال�سومال وغريها، جرائم ال يقف يف طريقها اإال 

االتف����اق على كلمة �سواء،  فقف����وا يف وجه الت�سعيد وا�ستخدام 

القوة، واتفقوا..

اإىل مت����ى �سنبقى نوجه �سالحن����ا اإىل �سدور بع�سنا، ونرتك 

الع����دو يحتل ب����الد املقد�س، ويعب����ث باأخالق االأم����ة ودينها 

ومقدراتها؟

يقول تعاىل: {وال�سلح خري}، فلماذا نحيد عنه اإىل غريه؟  

يقول تعاىل: {ومْن اأْحياه����ا فكاأمنا اأْحيا النا�س جميًعا}، 

فاأي����ن جهودك����م يف امل�ساهم����ة يف اإحي����اء االأنف�����س الربيئة، 

واملحافظة عليها، وحمايتها؟

اإنن����ا بحاجة اإىل مبادرة �سادق����ة، ونوايا طيبة، وعمل جاد، 

ولن ي�سل اهلل اأعمالنا، و�سيهدينا وي�سلح بالنا، ويحقق مرادنا، 

ويحفظ دماءنا.. اإنه كرمي جميب..

عبد اهلل جربي

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

َحِف����ل االأ�سبوع املا�سي باملتناق�سات 

ات�سم����ت  الت����ي  اللبناني����ة  ال�سيا�سي����ة 

باالإخراج امل�رسحي الباهت؛ كان الرئي�س 

�سعد احلريري مي�س����ي اإجازة خا�سة يف 

اإيطاليا م����ع اأمني عام »تيار امل�ستقبل« 

اأحم����د احلريري، ومن هن����اك هّدد بالويل 

والثب����ور وعظائ����م االأمور بح����ق النظام 

ال�س����وري، عل����ى خلفي����ة �س����دور القرار 

االتهام����ي يف جرمي����ة تفج����ري م�سجدي 

»التقوى« و»ال�سالم« يف طرابل�س، فيما 

زاي����د عليه خ�سم����ه الطرابل�س����ي اللدود 

اللواء ريف����ي وطالب بوجوب طرد ال�سفري 

ال�سوري من لبنان.

اأم����ا النائب وليد جنب����الط فعاد من 

اإج����ازة خا�سة يف فرن�س����ا برفقة النائب 

والوزي����ر وائل اأبو فاع����ور، وفور و�سوله 

�سّن حملة »عنفوان لبناين« على �رسكة 

ط����ريان »اأجنحة لبن����ان«، وطالب مبنع 

هب����وط طائراتها يف مط����ار بريوت، على 

خلفي����ة هبوط طائ����رة م�ستاأَج����رة اأ�ساًل 

من �رسك����ة تركية يف مطار »اإ�رسائيلي«، 

دون اأن يت�سنى جلنب����الط الوقت ملعرفة 

احلقيقة اأن ه����ذه الطائرة اأعيدت لل�رسكة 

الرتكية الإجراء �سيانة دورية لها، واّدعت 

الرتكية  ال�رسكة  »اأجنحة لبنان« عل����ى 

لدى النيابة العامة ال�ستخدامها الطائرة 

يف رحلة اإىل فل�سطني املحتلة قبل اإزالة 

املل�سق����ات اللبناني����ة عنه����ا، وبهاتني 

اجلزئيتني بدا احلريري وجنبالط وكاأنهما 

يتغافالن عن امللف����ات الكربى ويتلّهيان 

بالق�سور.

يف نف�����س االأ�سبوع، كان الرئي�س نبيه 

ب����ري ي�ستعر�����س ح�سود رب����ع مليونية، 

االإم����ام مو�سى  مبنا�سبة ذك����رى تغييب 

ال�سدر، وكان قائد »الق����وات اللبنانية« 

لقدا�����س »�سهداء  �سمري جعج����ع يح�سد 

القوات«، يف وق����ت كان م�سيحيو التيار 

الوطني احلر و»الكتائب« و»الطا�سناق« 

يتقاتلون بني اأنف�سهم ومع االآخرين على 

النفايات التي ُجمعت يف جبل لبنان.

وفيما املع�سل����ة الد�ستورية اللبنانية 

حاليًا حمكومة مبرحلة »البطة العرجاء« 

الدولية واالإقليمية خالل ما تبّقى الأوباما 

يف البيت االأبي�س، ولهوالند يف االإليزيه، 

مع »عرج����ة« بريطانيا بع����د خروجها 

من االحتاد االأوروبي، اإىل اأوروبا املنهكة 

بالالجئني واالإرهاب، اإىل ال�سعودية التي 

تعي�س مرحل����ة انتقالية غري معَلنة على 

خلفي����ة الو�سع ال�سح����ي للملك �سلمان، 

اإىل �سوري����ة التي تنقلب فيه����ا االأو�ساع 

ببطء مل�سلح����ة الرئي�س ب�سار االأ�سد، مع 

ما يرتتب من اأعباء تر�سيخ �سلطة الدولة 

واإعادة االإعم����ار، يجد لبنان نف�سه ملزمًا 

اأن يتحّم����ل ذاتيًا م�سوؤولية دخول مرحلة 

اال�ستحقاق����ات الداهم����ة الت����ي تفر�سها 

املهلة الد�ستوري����ة لالنتخابات النيابية 

التي تب����داأ يف ت�رسين الثاين املقبل، وما 

ي�سبقها وما يليها من ا�ستحقاقات، و�سط 

ت�رسيحات رو�سية يتيمة الفتة ب�»وجوب 

انتخ����اب رئي�س للجمهوري����ة الإدارة هذه 

العملية«، ولو اأن ا�ستيالد الرئي�س �سيتم 

بعملية قي�رسية.

الواقعي����ة تدف����ع اإىل قول اإن����ه ال اأحد 

»مرتاح على و�سعه« �سوى الرئي�س بري، 

الذي اأعلن����ه ال�سيد ن�����رساهلل رئي�سًا الأي 

جمل�س نيابي مقب����ل، والقوة اجلماهريية 

دة قادرة على  وال�سيا�سية ال�سيعية املوحَّ

حتقيق ه����ذه االإرادة، اأم����ا اأن يعلن �سمري 

جعجع اأن »القوات« ت�سعى ليكون العماد 

عون رئي�سًا للجمهورية و»ال�سيخ« �سعد 

احلريري رئي�سًا للحكوم����ة، فهو االإخراج 

الذي ال توافق علي����ه االآن وال يف القريب، 

الأن »الفيت����و« على ع����ودة احلريري اأكرب 

بكثري من »الفيتو« على و�سول عون.

الرئي�س �سعد احلريري خالل »غيبته« 

اأوع����ز ب�رسف 350 موظفًا م����ن موؤ�س�سات 

»امل�ستقبل«، وختم كتاب ال�رسف بعبارة 

تع����د امل�رسوف����ني بدف����ع م�ستحقاته����م 

ر االأموال، ومتنيات يف  املتاأخرة ف����ور توفُّ

ختام كتاب ال�����رسف »بتح�سن االأو�ساع 

م�ستقب����اًل ملع����اودة االنط����الق معًا من 

جدي����د«، والرئي�����س احلريري ي����درك اأن 

ال�سعودي����ة الت����ي تركت����ه يتخبط على 

اأرا�سيه����ا يف مواجهة ديون مالية مرتتبة 

خلم�سني األف موظف من »�سعودي اأوجيه« 

املفل�سة، ل����ن تنقذه يف لبنان ماليًا، الأنه 

ني االأول يف  مل يعد خيارها ال�سيا�سي ال�سُّ

لبن����ان، بل بات االأخ����ري، وبور�سة الوزير 

نهاد امل�سنوق هي التي ترتفع على اأ�سوار 

ال�رساي، وم����ن اليوم وحتى املوؤمتر العام 

ل�»تيار امل�ستقبل« يف ت�رسين اأول املقبل 

فاإن رئي�����س »التيار« ومدّبر االأمور و�سيد 

»بيت الو�س����ط« الفعلي هو الرئي�س فوؤاد 

ال�سنيورة، ال����ذي يحاول مللمة بقايا العزّ 

الذي كان، لكن دون ج����دوى، الأن اللهجة 

ل�»ال�سني����ورة و�رسكاه« يف  الت�سعيدية 

وجه املقاوم����ة وح����زب اهلل اأقفلت كافة 

طرقات ال�رساي اأمام احلريري اأو من يتبعه 

من �سقور واأبواق التطرّف.

والو�س����ع داخل التي����ار الوطني احلر 

لي�����س �سيئ����ًا ج����داً، لكنه لي�����س باأف�سل 

احلزبية  التجاذب����ات  نتيج����ة  حاالت����ه، 

التي اأّث����رت �سلبًا على امل�ستوى ال�سعبي، 

وب����دا قائد »الق����وات« يف قدا�س ال�سهداء 

وكاأن����ه ينطلق من قوة موؤ�س�ساتية حت�رّس 

اإلكرتوني����ة«، ويحمل  الإط����الق »حكومة 

الف�ساد،  واالإ�سالح وحماربة  التغيري  لواء 

بعد اأن ف�سل »التي����ار« يف اإحداث خرق، 

�سواء عرب امل�ساركة باحلكومة، اأو بطاولة 

احلوار الت����ي ال طائل منها، خ�سو�سًا بعد 

ال����ذي ح�سل يف اآخر جل�س����ة بني با�سيل 

وفرجنية.

النائب اإبراهيم كنعان؛ �ساحب الف�سل 

يف اإ�س����دار »االإب����راء امل�ستحي����ل«، بدا 

يف ح�رسة جعجع خ����الل القدا�س وكاأنه 

يتلّقن درو�سًا منه يف كيفية التعاطي مع 

دولة فا�س����دة، وبدا اأي�سًا حمرجًا �سيا�سيا 

يف املهرجان، ومل يكن م�����رسوراً بهجوم 

جعجع على حزب اهلل ودوره يف �سورية، 

وكانت انفعاالت����ه �سادقة خالل اخلطاب، 

الأن التيار الوطني احل����ر يجد نف�سه بعد 

م�ساحل����ة مع����راب وكاأنه ي�س����ع »رجاًل 

يف الب����ور ورج����اًل يف الفالح����ة«، وهذه 

الرباغماتية ال تو�سل اإىل بعبدا.

وم����ع ا�ستبع����اد النائ����ب فرجنية عن 

ال�سباق الرئا�س����ي احرتامًا حليثية العماد 

عون، ومع حتمية التمديد للعماد قهوجي 

يف قي����ادة اجلي�س، ولريا�����س �سالمة يف 

حاكمي����ة م�����رسف لبن����ان، »مل يبق يف 

امليدان �سوى حديدان«، واأ�سهم الوزير جان 

عبيد ترتفع ب�رسعة قيا�سية، كلما اقرتبت 

اال�ستحقاقات الت����ي ال مفرّ منها ب�رسورة 

وج����ود رئي�س، ولو كان لن�س����ف والية اأو 

ل�سنت����ني بهدف مترير املرحل����ة، و�سياع 

الفر�سة م����ن البداية اأم����ام اجلرنال عون 

هي يف اأنه �سم����ن املعادلة التي طرحها 

�سمري جعج����ع يف خطاب����ه االأخري؛ عون 

يف بعبدا واحلري����ري يف ال�رساي، ومفتاح 

احللحلة لي�س يف معراب بل يف ال�ساحية، 

واحلريري لن يح�سل على املفتاح.

اأمني اأبو را�شد
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»جان عبيد« تعبيد طرقات بعبدا لـ

الحريري لم يعد الخيار 
ني األول  السياسي السُّ

للسعودية.. وبورصة نهاد 
المشنوق ترتفع على أسوار 

السراي

مع حتمية �لتمديد للعماد قهوجي ترتفع �أ�سهم عبيد ب�سرعة قيا�سية
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همسات

¡ �سبقوا احلريري.. وتركوه
جزم قيادي يف »تي���ار امل�ستقبل« باأن اأ�سهم 

الرئي�س �سعد احلريري ال�سيا�سية يف ال�سعودية 

هبط���ت اإىل م�ست���وى ال�سفر، ل�سال���ح الوزير 

نهاد امل�سن���وق اأواًل، والرئي�س ال�سنيورة ثانيًا، 

والوزير اأ�رسف ريفي ثالثًا، ولذلك بات متواريًا 

عن احلرك���ة ال�سيا�سي���ة، واإن احلريري ي�سعر 

باإحباط غري م�سب���وق، ال�سيما اأن اأحداً مل ميّد 

ل���ه يد امل�ساعدة، حتى م���ن الذين كانوا اأقرب 

املقربني، خ�سو�سًا على امل�ستوى املايل.

¡ ال�سنيورة.. والتعطيل
قال رئي�س حزب م�سيحي اإنه اآن الأوان لالتفاق 

بًا  على قان��ون انتخاب، مهم��ا كان الثمن، جتنُّ

للوق��وع يف ف��راغ �سام��ل، واإن التف��اق عل��ى 

القان��ون ب��ات يف اأهميت��ه اأك��ر م��ن انتخ��اب 

رئي���س للجمهورية، واإنه ل يريد اأن يعلن حاليًا 

اأن الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة هو املعطل الأول لكل 

�سيء يف البلد.

¡ ت�ساوؤالت
ت�ساءلت مراجع حقوقية عن مغزى قرار اتهامي 

ب�س���اأن جرميتي تفج���ري، وو�سع���ت عالمات 

ا�ستفه���ام، الأن القرار ت�سمن مقّدم���ة اإن�سائية 

طويل���ة حتدثت عن تخطي���ط جهاَزين اأمنيَّني 

يف دولة اإقليمي���ة لهاتني اجلرميتني، وهو اأمر 

مثري، خ�سو�سًا اأن ه���ذه الدولة هي من الدول 

االحرتافية يف املجال االأمني واال�ستخباراتي.

¡ اآل احلريري اأمام اأمر من اإثنني
امل�ساع��دات  توق��ف  اأم��ام  �سائع��ات  ت��رددت 

ال�سعودي��ة ل�سع��د احلري��ري، ع��ن احتم��ال عقد 

اجتم��اع لآل احلري��ري، يق��ررون في��ه اأمراً من 

اأثنني، اإما الإعالن على اعتزال العمل ال�سيا�سي، 

رفي��ق  للرئي���س  الأك��ر  النج��ل  »مبايع��ة«  اأو 

احلري��ري؛ به��اء الدي��ن، ملتابعة م�س��رة والده 

بدًل من �سعد.

¡ ال�سعودية.. واحلريري
لفت االنتباه اأن ال�سفارة ال�سعودية يف بريوت 

مل تع���ِط �سمات دخول لنح���و 300 لبناين اإىل 

ال�سعودية الأداء فري�سة احل���اج، كانت ُتعطى 

دائم���ًا حتت عنوان »جمامل���ة« الآل احلريري، 

فيم���ا اأعطت مث���ل هذه »ال�سم���ات« حلجاج 

حم�سوبني على وزي���ر م�ستقيل، ونائب �سمايل 

ُف�سل من »التيار االأزرق« �سابقًا.

¡ ملعاقبة ال�سعودية
بع��د بيان مر�س��د الث��ورة الإ�سالمي��ة يف اإيران 

ال�سي��د علي خامنئي عن ال�سعودي��ة، كان لفتًا 

اإع��الن الرئي�س الإي��راين ال�سي��خ ح�سن روحاين 

ط اأب��داً بدماء �سه��داء منى 
ّ
اأن طه��ران ل��ن تف��ر

املظلومني، واأن��ه »على العامل اتخ��اذ اإجراءات 

تن�سيقي��ة م��ن اأج��ل ح��ّل امل�س��اكل، ومعاقب��ة 

ال�سعودية«.

¡ تهريب »الزبالة«
لوحظ اأنه اأم���ام اأزمة مكب نفايات برج حمود 

حم���اوالت لتهري���ب �ساحن���ات نفاي���ات اإىل 

اإىل ال�ساحي���ة اجلنوبية  املناطق، خ�سو�س���ًا 

وبعلبك، ومناطق اأخرى، علمًا اأن حمافظ بعلبك 

- الهرم���ل اأوع���ز اإىل القوى االأمني���ة بتوقيف 

�ساحنتني حمّملتني بالنفايات كانتا مّتجهتني 

من بريوت اإىل منطق���ة بعلبك، واأمر بحجزهما 

وتوقيف ال�سائقني والتحقيق يف املو�سوع.

¡ �سلوك ُم�رسّ
تبّل��غ مرج��ع ر�سمي ع��ن �سخ�سي��ة ر�ّسحها يف 

الكوالي���س لتوّل من�سب هام، اأنها غر �ساحلة 

ملثل هذا املن�سب، لأن اأ�رضاراً �ستلحق باملرجع 

ب�سبب �سلوك غر لئق لهذا املر�سح.

�سع���ود  اآل  اأن�س���اأ  اأن  من���ذ 

مملكتهم يف �سبه اجلزيرة العرب 

وه���م يحملون ال�سي���ف يف وجه 

كل من جاوره���م، لب�سط نفوذهم 

ح�ساب  على  مملكته���م  وتو�سيع 

املجاورة  واالإم���ارات  الدوي���الت 

من جه���ة، ولن�رس مذهب حليفهم 

»اآل  و�ساللت���ه  »الوهاب���ي« 

ال�سيخ«، وجي�سهم امل�سرتك الذي 

�سّموه من���ذ 260 عام���ًا »جي�س 

االإخوان« من جه���ة ثانية. هكذا 

اأعملوا �سيوفهم يف رقاب جماعة 

»�رسيف مكة« احل�سني بن علي، 

اآل الر�سي���د وغريهم، وهكذا  ويف 

و�سلت »غزواته���م« اإىل اجلهراء 

يف  كرب���الء  واإىل  الكوي���ت،  يف 

الع���راق، واقتطع���وا اجلزء الربي 

م���ن قطر، وا�ستول���وا على جنران 

وجيزان وع�سري اليمنية، وماتزال 

اأطماعه���م ت�سابقهم، علما اأنهم ال 

يعرتفون بوحدة عربية وال حتى 

»الوهابية«  فمذه���ب  بعروب���ة، 

اأممي، هذا اإذا اأدرك حاملوه - على 

تخلُّفهم - معنى كلمة اأممية.

كان لبنان مبن���اأى عن النفوذ 

ال�سع���ودي، اإىل اأن ا�ستدت احلرب 

االحتاد  ب���ني  عاملي���ًا  الب���اردة 

ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق والواليات 

بقيام  عربيًا  وانعك�ست  املتحدة، 

ث���ورة 23 متوز يف م����رس، والتي 
ن���اواأت اال�ستعم���ار و�سنيعت���ه 

»اإ�رسائي���ل«، وقال جم���ال عبد 

النا�رس قولت���ه امل�سهورة: »على 

اال�ستعم���ار اأن يحمل ع�ساه على 

كاهله ويرحل، اأو يقاتل حتى اآخر 

رجل«. 

منذ ظهورها  ال�سعودية  كانت 

لال�ستعمار  ال�سيا�س���ي �سنيع���ة 

الربيطاين، واالإنكليز مل يخفوا يف 

وثائقه���م املتعلقة بذلك، وعندما 

انتقلت قيادة الغرب اال�ستعماري 

اإىل وا�سنط���ن، نقل���ت ال�سعودية 

وهكذا  االأمريكيني،  اإىل  تبعيته���ا 

برزت اململكة ع���دواً قويًا مل�رس 

النا�رسي���ة، وحليف���ًا غري معلن 

اأن�ساأه  الذي  ال�سهيوين  للم�رسوع 

االإنكليز، وانتقل���ت حمايته فيما 

الواليات  اإىل  كال�سعودي���ة،  بعد، 

املتحدة االأمريكية.

بعد رحيل جمال عبد النا�رس 

حلّت املرحلة ال�سعودية، واأ�سبح 

نظام اآل �سعود وم���ن يواليه هو 

»النظ���ام الر�سمي العربي«، ومل 

يخ���رج ه���ذا النظام ع���ن الدور 

املر�سوم له، فتاآمر على املقاومة 

الفل�سطينية، وعل���ى كل نظام اأو 

حال���ة عربية ترف����س امل�رسوع 

م���ع  ت�سط���دم  اأو  ال�سهي���وين 

والغربية  االأمريكي���ة  ال�سيا�سات 

يف املنطقة.

هكذا يف ظل هذا املناخ قرّرت 

ال�سعودية �سم لبنان اإىل نفوذها 

عرب ما ب���ات ُيعرف ب�»احلريرية 

االأموال  فاأغدق���ت  ال�سيا�سي���ة«، 

يف  وال���ذمم  ال�سمائ���ر  ل����رساء 

لبن���ان و�سوري���ة، وعندما حتّول 

الرئي����س رفيق احلري���ري، بحكم 

الواق���ع اللبن���اين، م���ن م�رسوع 

هيمنة �سعودي���ة اإىل �سبه حليف 

للمقاوم���ة، ويعق���د اجتماع���ات 

اأ�سبوعي���ة مع قيادته���ا، وين�ّسق 

معه���ا يف كثري من االأم���ور، قرر 

احلل���ف االأمريك���ي - ال�سهيوين، 

اأن  ال�سعودية،  اأدوات���ه يف  ومعه 

يحققوا بدم���اء رفيق احلريري ما 

عجزوا عن حتقيقه بقامته، فقتلوه 

واأل�سقوا التهمة ب�سورية، وعندما 

اكت�سفوا اأن ذل���ك لن يفيدهم يف 

التخل����س م���ن املقاوم���ة، التي 

اآخر  �سّكلت خالل العقود االأخرية 

واأقوى العقبات يف وجه امل�رسوع 

ال�سهي���وين اال�ستعماري، �سمحوا 

ل�سع���د احلريري اأن ي���زور دم�سق 

وين���ام يف ق�رس الرئي����س ب�سار 

الوق���ت تّتهم  االأ�سد، ومن���ذ ذلك 

اأدوات اأم���ريكا يف املنطقة االأ�سد 

بقتل احلري���ري، يومًا، ويف اليوم 

االآخر تتهم »حزب اهلل« املقاوم، 

يف تعبري عن التاأّزم الذي يعانيه 

مع�سكر اأم���ريكا وحلفائها، والذي 

�سج���ل الف�سل تل���و الف�سل، �سواء 

يف حتقيق اأه���داف غزوه للعراق، 

اأو يف ف�سل���ه يف اإ�سق���اط الدولة 

ال�سورية وقيادته���ا وموؤ�س�ساتها، 

ومل ينق�س ال�سعودية �سوى الغرق 

يف رم���ال اليم���ن وب���ني �سخور 

جباله���ا ال�ساخمة، ه���ذا بعد اأن 

ف�س���ل »االإ�رسائيلي« يف الق�ساء 

عل���ى مقاومة »ح���زب اهلل« يف 

لبنان، وعل���ى املقاومة يف غزة، 

فحلّ���ت �سيا�سة العناد عند ُحّكام 

ال�سعودي���ة، عو�سًا ع���ن �سيا�سة 

توزي���ع االأموال و����رساء ال�سمائر 

التي متّيزوا بها.

هكذا وّظف اآل �سعود مب�ساركة 

اأمريكية علنية، »تياَر امل�ستقبل« 

برئا�س���ة �سعد احلري���ري ليتوىل 

اإ�سق���اط م����رسوع املقاوم���ة يف 

لبن���ان، بال�سيا�س���ة وبغريه���ا، 

ول���و ع���رب اإن�س���اء ميلي�سي���ات 

و�رسكات اأمني���ة، لكن ذلك �سقط 

خالل �ساع���ات يف 7 اأيار 2008، 

وت���اله �سق���وط احلري���ري م���ن 

رئا�سة احلكوم���ة وهو على باب 

اأوبام���ا يف وا�سنط���ن، ومنذ ذلك 

االنتقام  �سيا�س���ة  ب���داأت  الوقت 

ال�سعودي من احلريري ومن حزبه 

)امل�ستقب���ل(، لف�سل���ه يف تنفيذ 

الرغب���ات ال�سعودية واالأمريكيني 

يف التخلُّ�س م���ن املقاومة، عرب 

تاألي���ب الفاعل���ني يف هذا حزبه 

اأمثال  رئي�سهم،  �س���د  و»تياره« 

اأ����رسف ريف���ي وخال���د �ساه���ر 

ومع���ني املرعب���ي و�سواهم، ومل 

ال�سع���ودي ب�رسب احلالة  يكتِف 

احلريرية من الداخل، بل حاربها 

مب�سادر عي�سها ومكامن نفوذها: 

املال، فدفع �رسكات احلريري يف 

االإفال����س، خ�سو�سًا  اإىل  اململكة 

�رسكة »اأوجيه«، وا�سعًا احلريري 

اأمام االأم���ر الواقع؛ اإما اأن ينتهي 

�سيا�سيًا و�سعبيًا، واإما اأن يعود اإىل 

رئا�س���ة احلكومة ب�رسوط جتعله 

مم�سكًا باالقت�س���اد اللبناين، من 

جهة، وق���ادراً على خو�س حرب 

اململكة و»اإ�رسائيل« �سد »حزب 

اهلل«. 

فه���ل �سينج���ح عق���ل العناد 

واالنتق���ام ال�سع���ودي يف تنفيذ 

اأم يخ���رج لبنان �سليمًا  مراميه، 

التي ت�سيبه نتيجة  ال�سظايا  من 

هذا التاأزُّم ال�سعودي؟ 

عدنان ال�ساحلي

w w w . a t h a b a t . n e t3

م السعودي
ُّ
للبنان نصيب من شظايا التأز

لم يكتِف السعودي 
بضرب الحالة الحريرية 
من الداخل.. بل حاربها 

بمصادر عيشها ومكامن 
نفوذها

�ل�سعودية ت�سرتط على �حلريري �أن يكون قادر�ً على خو�ض حرب �ململكة و»�إ�سر�ئيل« �سد حزب �هلل
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ســوريــة.. وسقوط الخـدعــة
بع���د اأن ����رى حدي���ث وا�سع عن 

الو�س���ول يف املفاو�س���ات الرو�سي���ة - 

الأمريكي���ة اإىل تفاه���م ب�س���اأن �سورية، 

وتوفري ح���ل للأزمة، يب���داأ بوقف �سامل 

للأعمال احلربية، توّقف فجاأة كل �سيء، 

مب���ا يعيد اإىل الذاكرة ما كان مت التو�سل 

اإليه يف �سه���ر �سباط من هذا العام؛ بعد 

زي���ارة ناظر اخلارجي���ة الأمريكية جون 

كريي اآنئذ اإىل مو�سكو، حيث مت التو�سل 

اإىل اتفاقي���ة وقف اإطلق الن���ار، بعد اأن 

كان���ت عا�سف���ة ال�سوخوي الت���ي بداأت 

رياحها ال�سديدة منذ 30 اأيلول من ال�سنة 

املا�سية تلعب دورها يف تغيري الوقائع 

امليدانية.

يف اتفاقي���ة �سهر �سب���اط املن�رم، 

�سادها ك���ّم كبري من اخلداع الأمريكي، اإذ 

اإن هذه التفاقية التي التزم بها اجلي�ش 

وا�ستثنت  وحلف���اوؤه،  ال�س���وري  العربي 

»داع����ش« و«الن����رة« م���ن التفاق، 

لك���ن حلف الناه���ب ال���دويل والرجعي 

العرب���ي وجده���ا فر�سة حل�س���د القوى 

و�سن عمليات واعتداءات وا�سعة، فقّدمت 

اململكة ال�سعودية وقطر املال والأ�سلحة 

النوعية، ووّفرا مع تركيا دخول ع�رات 

اآلف الإرهابيني من احلدود الرتكية.

وكان لفت���ًا يف اتفاقية مطلع العام 

الرو�سية - الأمريكية، اأن الأمريكي م�ر 

اأكذوب���ة »امل�سلحني  عل���ى ا�ستعم���ال 

ف�سيحة  �ساهدن���ا  وبهذا  املعتدل���ني«، 

تغيري ا�سم »جبهة الن�رة« اإىل »جبهة 

فتح ال�سام«، لكن هذه اللعبة �رعان ما 

مّت ف�سحها.

هذه امل���رة مل يختلف احلديث كثرياً 

يف املفاو�س���ات الأمريكي���ة - الرو�سية 

للو�سول اإىل تفاه���م لتوفري حل للأزمة 

ال�سورية، لكن �رعان ما ك�سف الرو�سي 

اخلداع الأمريك���ي، حينما حاول اليانكي 

توفري هدنة حتت عن���وان »اإن�ساين« اأي 

اإدخال امل�ساعدات اإىل مناطق ال�ستباكات 

اأو ما ي�سم���ى »املحا�رين املدنيني«، 

والتي غالبًا ما تك���ون توفري م�ساعدات 

لوج�ستية وت�سليحية للإرهابيني.

»الت�ساط���ر«  حماول���ة  وك�سف���ت 

الأمريكية اأنها تري���د اأن تاأخذ بال�سلم ما 

عجزت عنه باحلرب واملوؤامرات طيلة اأقل 

من �ست �سنوات، ومنه:

ع���دم تر�سيح الرئي����ش الأ�سد لولية 

جديدة، وهذا اأي�سًا �رط من بائعي الكاز 

اخلليجي بالإ�سافة اإىل الرتكي، وهذا الأمر 

لقي رف�سًا رو�سيًا قاطعًا لأنه يعترب خرقًا 

فظًا ل�سيادة الدولة الوطنية ال�سورية.

ومادام الأمريك���ي قرر تخريب ال�رق 

»الدميقراطية«،  ن����ر  بذريع���ة  الأو�سط 

فلماذا ل يقبل يف �سورية بنتائج �سناديق 

الق���رتاع؟ ومل���اذا ل يطلب م���ن حلفائه 

بائعي ال���كاز اخلليجي اعتم���اد ولو حد 

اأدنى من اأ�سكال الدميقراطية يف بلدانهم؟

ثمة معلومات وا�سعة وهامة ر�سحت 

من هذه املحادث���ات، مفادها اأن الأمريكي 

ومع���ه ال�سع���ودي والقط���ري يريدون يف 

�سوري���ة نوعًا من �سيغة لبنان، اأي تقا�سم 

ال�سلط���ة مذهبي���ًا وطائفي���ًا، اأو نوعًا من 

�سيغة احلك���م يف العراق، لتحويل الدولة 

الوطني���ة ال�سوري���ة العلماني���ة اإىل دولة 

تقا�س���م مذاهب وطوائ���ف، اأي مبعنى اآخر 

دول���ة تناحرات دائمة، ما يه���ّدد وحدتها 

وم�سريها وم�ستقبلها.

يلَحظ يف الت�ساطر الأمريكي اأنه بعد 

النت�س���ارات النوعية التي حققها اجلي�ش 

ال�س���وري يف حلب وحم���اه وريف دم�سق، 

واحتم���ال دخ���ول مناطق عدي���دة بداأت 

الت�سالت فيها لإنت���اج م�ساحلات على 

طريق���ة داريا، وخ���روج الإرهابيني منها، 

�سل�سلة من الهجمات الإرهابية التي اأودت 

بع�رات ال�سه���داء من الأبرياء واملدنيني، 

يف حماولة لإنهاك اجلي�ش ال�سوري وفتح 

جبهات جدي���دة تفتح ُثَغ���راً يف اأكرث من 

مكان حققت فيه الدولة الوطنية ال�سورية 

انت�سارات هامة، عل���ى نحو ما جرى يف 

�سهر �سباط املا�سي.

القتالية  الأعم���ال  وق���ف  حماولت 

وفقًا ملا تريده الوليات املتحدة وحلفها 

من بائعي ال���كاز العربي، ك�س���ف اأي�سًا 

زي���ف الرتك���ي وادعاءات���ه الكاذبة، كما 

ف�س���ح خداع ت�ريحات���ه عن حماولت 

فتح �سفحة جديدة م���ع �سورية وم�ر، 

له يف الأرا�سي  من خلل حم���اولت توغُّ

ال�سورية، وا�ستغلل���ه ح�سن العلقة مع 

طهران ومو�سك���و ومطالبته مبنطقة اآمنة 

على ح���دوده فيها حظر للط���ريان متتد 

اإىل م�ساح���ات وا�سعة لحقًا، لنكون اأمام 

م�رح ليبي جديد، وهو ما رف�سته اإيران 

ورو�سيا.

باأي حال، يف مرحلة انعدام الوزن 

الأمريكية ج���راء التح�سري للنتخابات 

الرئا�سي���ة، ثمة حماولت �سغط غربية 

وخليجية و�سهيونية لتحقيق اأي ن�ر، 

�س���واء يف �سورية اأو الع���راق اأو اليمن، 

وهنا تتخّوف جهات عربية اأمام املاآزق 

ال�سعودي���ة املتع���ددة والغارق���ة يف 

اأزماتها وحروبها الإقليمية، بحيث تلقى 

املتتالية،  الع�سكرية  ال�سفع���ات  اأي�سًا 

خ�سو�سًا اأن اجلي����ش اليمني واللجان 

ال�سعبية و«اأن�سار اهلل« ا�ستطاعوا نقل 

املعرك���ة اإىل داخل الأرا�س���ي اليمنية 

املحتلة من قبل ال�سعودية منذ اأكرث من 

�سبعني عامًا.

اإ�سافية من  وهنا تتج�سد خم���اوف 

تو�سي���ع رقع���ة التوت���رات يف املنطقة 

العربي���ة، خ�سو�س���ًا يف ال���دول التي ل 

تخ�س���ع للإم���لءات ال�سعودي���ة، كحال 

اجلزائ���ر مثًل، الت���ي ت�س���ري املعطيات 

اإىل حم���اولت ل�ستهدافه���ا، حيث اأفادت 

اأن  اإ�رائي���ل«  اأوف  �سحيف���ة »تامي���ز 

»الإ�رائيل���ي«  ال�ستخب���ارات  جه���از 

»املو�س���اد« قل���ق من تر�سان���ة اجلي�ش 

اجلزائ���ري الع�سكرية، موؤك���دة اأن وزارة 

الدفاع اجلزائرية ر�س���دت ميزانية ت�سل 

اإىل 13 ملي���ار دولر لت�سلي���ح اجلي����ش 

يف الع���ام املا�سي، اأغلبه���ا كان ل�راء 

ال�سحيفة  واأو�سح���ت  حربي���ة.  طائرات 

»الإ�رائيلي���ة« اأن قوة اجلي�ش اجلزائري 

وما ميتلك���ه من تر�سان���ة حربية اأهلته 

ليرتبع يف املركز ال�ساد�ش عامليًا من بني 

الدول الأكرث ا�سترياداً لل�سلح، كا�سفة عن 

املو�س���اد »الإ�رائيلي« ملتابعة  ب  تاأهُّ

تنامي قوة البحري���ة اجلزائرية، وموؤكدة 

اأن البحري���ة اجلزائري���ة عق���دت �سفقة 

مع ال�سني ل�سترياد 3 ط���رادات من نوع 

»ال�سبح« ومن نوع �س���ي28-اأ، املزودة 

برادارات حديثة وترب�سانة متطورة.

اإ�سارة اإىل اأنه رغم امل�سافة اجلغرافية 

الكبرية التي تف�سله���ا عن اجلزائر، اإل اأن 

اإ�رائي���ل ل ميكنها اإغف���ال قوة وخطورة 

اجلي�ش اجلزائري، ومل�ست ذلك اإبان حرب 

1973، وتفيد املعلومات هنا اأن هناك نوعًا 
من التن�سيق ال�سع���ودي – الإ�رائيلي – 

التكفريي لإ�سعال الفتنة يف بلد املليون 

ون�سف مليون �سهيد.. حمى اهلل اجلزائر.

اأحمد زين الدين

كيف يحول الجيش السوري تراجعه في بعض المواقع الى انتصار؟
تلفت املراقبني املتابعني للمعارك التي يخو�سها 

اجلي�ش العرب���ي ال�س���وري وحلف���اوؤه، ال�سرتاتيجية 

احل�سا�س���ة التي يعتمدها هذا اجلي����ش، حيث يرتاجع 

يف بع����ش املواقع لي�سّجل انت�سارات ع�سكرية بكل ما 

للكلمة من معنى.

الوقائ���ع امليدانية الأخرية ت�س���ري اإىل اأن القوات 

امل�سلحة التّفت على ا�سرتاتيجية امل�سلحني التكفرييني 

القائم���ة على تو�سي���ع جبهات القت���ال لإ�سغال هذه 

القوات وحماولة اإنهاكها، وهذا ما تراهن على حتقيقه 

ال���دول الداعمة للم�سلحني، علّها تعزز اأوراق قوتها يف 

اأي عملية تفاو�سية مقبلة. 

من خلل قيام مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي باإجراء 

درا�س���ة لبع�ش هذه الوقائع امليدانية ميكننا ا�ستنتاج 

ما يلي:

يف ريف حلب اجلنوبي، وبعد اأن �سيطر امل�سلحون 

موؤخ���راً عل���ى منطقة حيوي���ة فيها جمم���ع الكليات 

الع�سكرية الثلث، اجلوية الفنية واملدفعية والت�سليح 

ودوار الرامو�س���ة ومدر�سة احلكمة وبلدة وتلة امل�رفة 

ال�سرتاتيجي���ة، بالإ�ساف���ة اإىل بع�ش الت���لل الأخرى 

املتاخمة للم�رفة، ا�ستع���اد اجلي�ش العربي ال�سوري 

الكليات املذكورة، وخ����ر امل�سلحون مئات العنا�ر 

واآلف الإ�ساب���ات وتر�سانة �سخمة من العتاد املتطور 

والأ�سا�سي لهم يف معركتهم ب�س���كل عام، وهم حاليًا 

ون م���ن كل الجتاهات ويف�سل���ون يف اإدخال  حما�رَ

تعزي���زات ب�ري���ة ولوج�ستية، ك���ون مداخل وحماور 

الدعم ملراكز انت�سارهم م�روب���ة بالنار ب�سكل مركز 

من قبل طائ���رات الوحدات اجلوية ال�سورية والرو�سية، 

ومل ي�ستطيعوا فك احل�س���ار عن اأحياء حلب ال�رقية، 

وي�سق���ط لهم اإ�ساب���ات عديدة على تل���ك الثغرة بني 

الرامو�سة وتلك الأحياء.

يف ريف اللذقية ال�سمايل ال�رقي، وحيث يتبادل 

امل�سلح���ون ال�سيط���رة على مراكز خمتلف���ة بني بلدة 

كن�سب���ا وحميطها من البلدات احليوي���ة الأخرى، ينّفذ 

اأي�سًا اجلي����ش ال�سوري مناورة ح�سا�س���ة وفعالة من 

خلل التحّكم باملدافعة بطريقة القتال املتحرك، حيث 

يعي���د انت�ساره فيه عرب الرتاجع م���ن نقاط لي�ستدرج 

هوؤلء اإىل مواقع اأ�سبه بكمائن نارية ي�سّب عليها حمم 

مدفعيته و�سواريخه وقذائ���ف طائراته الذكية حمققًا 

اإ�سابات موؤملة.

ويف ه���ذا ال�س���دد يعت���رب املرجع اأن���ه يف حال 

متّكنت الق���وات ال�سورية من ا�ستعادة جبال كباين يف 

ري���ف اللذقية، تكون جنحت يف امت���لك نقطة ارتكاز 

ا�سرتاتيجية جتعله يتحّكم مبنطقة �سهل الغاب وامتداداً 

اإىل ج�ر ال�سغور املعرب احليوي مع الأرا�سي الرتكية، 

وهذا ما �سيوؤثر �سلبًا عل���ى متا�سك مدافعة هوؤلء عن 

ريف اإدلب الغربي وال�سمايل الغربي، ما يوؤ�ّس�ش حليازة 

اجلي�ش ال�سوري على قاع���دة انطلق �ستكون مهمة لو 

اتُّخذ قرار مبهاجمة تلك املواق���ع وا�ستعادة ال�سيطرة 

عليها.

كما اأن مناورة اجلي�ش العربي ال�سوري موؤخراً يف 

ال�ستب���اكات التي ح�سلت وحت�س���ل يف اأرياف مدينة 

حم���اه، حيث �سيط���ر امل�سلحون موؤخ���راً على بع�ش 

املواقع احليوية الت���ي تربط حماور حماه مع حم�ش 

وحل���ب، تقوم هذه املناورة على ا�ست���دراج هوؤلء اإىل 

نقاط جتربهم عل���ى اإعطائها جهود �سخمة يف العديد 

ويف العتاد لتثبي���ت ال�سيطرة عليها مبواجهة وحدات 

اجلي�ش املذكور، وي�سار من جهة ثانية اإىل ا�ستهدافهم 

يف نقاط م�ستتة دخلوا عليها ب�سكل مت�رع، وهي غري 

ن���ة وغري جاهزة حلمايتهم م���ن نريان املدفعية  حم�سَّ

وال�سواريخ والقاذفات الت���ي تتكفل بتحقيق اإ�سابات 

موؤكدة وموؤملة يف �سفوفهم.

يف املح�سلة، يظهر بو�س���وح اأن اجلي�ش ال�سوري 

ينّفذ مناورة ح�سا�سة وذكية يحّول بوا�سطتها تراجعه 

امليداين يف بع�ش املواقع التي يخ�رها اإىل انت�سارات 

ميداني���ة وع�سكرية قاتلة ومانعة من اإكمال ا�ستجماع 

وحداتهم ومتابعة معركتهم، يختم املرجع.

ح�سان احل�سن

مواطنون �شوريون يخمدون احلرائق التي خلفها انفجار »ال�شبورة« بريف دم�شق
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¡ الدول العربية ت�سغط على بوتني
قال م�س���در دبلوما�سي رو�سي رفي���ع امل�ستوى 

اإن دول جلن���ة املتابعة الت���ي �سّكلتها اجلامعة 

العربي���ة، وت�س���م ال�سعودي���ة والأردن وم����ر 

والإم���ارات، ه���ي التي تقف وراء دع���وة مو�سكو 

لعقد لق���اء ب���ني الرئي����ش الفل�سطيني حممود 

عبا����ش ورئي�ش وزراء الع���دو بنيامني نتنياهو، 

وق���د مار�س���ت �سغوطًا خفي���ة عل���ى الرئي�ش 

الفل�سطين���ي لدفعه للقبول بالدع���وة الرو�سية، 

توطئ���ة ل�ستئناف املفاو�سات »الإ�رائيلية« - 

الفل�سطينية، لتكون غطاء لتعزيز التحالفات مع 

العدو، واإ�سه���ار علقات بع�ش تلك الدول مع تل 

اأبيب، وفتح اأبواب التطبيع معها بادعاء �رورة 

ذلك للو�س���ول اإىل حل لل����راع الفل�سطيني - 

»الإ�رائيلي«. وتوقع امل�سدر الرو�سي اأن يوا�سل 

الرئي�ش الفل�سطيني رف�سه لقاء نتنياهو، قبل اأن 

يدفع الأخري ا�ستحقاقات وقف ال�ستيطان، واإطلق 

الدفعة املتفق عليها من اإطلق �راح املعتقلني 

الفل�سطينيني قبل اأو�سلو.

¡ وزارة الدفاع الربيطانية ت�سّهل ا�ستهداف 
جنودها

حت��ت عن��وان: »وزارة الدفاع متن��ح تنظيم الدولة 

الأ�شخا���ص«،  ل�شته��داف  قائم��ة  الإ�شالمي��ة 

اعتربت �شحيفة »التامي��ز« اأن ن�رش وزارة الدفاع 

وبيان��ات  باأ�شم��اء  طويل��ة  قائم��ة  الربيطاني��ة 

�شخ�شية لنح��و 20 األف من منت�شب��ي اجلي�ص، من 

جن��ود وقادة، ت�رشي��ب اأمني خط��ر، وهو مبنزلة 

منح تنظيم »الدولة« اأهدافًا جاهزة، يف وقت يدعو 

التنظيم اإىل �شّن هجمات فردية واغتيالت.. علمًا 

اأن القائم��ة ت�شم اأ�شم��اء اآلف الطلبة واملتدربني 

�شم��ن قوات اجلي�ص الربيطاين، ويعتقد العديد من 

جن��ود الحتي��اط اأن و�شع بياناتهم به��ذا ال�شكل 

على الإنرتنت يهدد حياتهم، لأن جنود الحتياط 

ه��م م��ن الأه��داف ال�شهل��ة لتنظي��م مث��ل تنظي��م 

»الدولة الإ�شالمية«.

¡ موؤمتر غروزين ُيغ�سب »الوهابيني«
�سادت حالة من الغ�سب يف املجتمع »الوهابي« 

جتاه م����ر، ب�سبب ح�سور �سيخ الأزهر د. اأحمد 

الطيب موؤمتراً يف العا�سمة ال�سي�سانية غروزين، 

برعاية رئي�ش ال�سي�سان رم�سان قاديروف، حتت 

نة واجلماعة«؟ وجاء  عنوان »من ُهم اأه���ل ال�سُّ

الغ�سب ب�سبب ا�ستثن���اء املوؤمتر »الوهابيني« 

ن���ة واجلماعة، فالدكت���ور الطيب  من اأه���ل ال�سُّ

مل يذك���ر »ال�سلفيني« اأثن���اء حديثه عن »اأهل 

ال�سن���ة واجلماع���ة«، واكتف���ى بقول���ه اإن اأهل 

ال�سنة واجلماعة هم »اأه���ل احلديث والأ�ساعرة 

و املاتريدي���ة«. ذلك الغ�س���ب ال�سعودي ت�سبب 

مبطالب���ة عدد من الُكت���اب ال�سعوديني للرئي�ش 

عبد الفتاح ال�سي�سي باإقالة �سيخ الأزهر، متهمني 

ال�ستخب���ارات الرو�سي���ة والإيراني���ة بالوقوف 

خل���ف املوؤمتر، ل�»رغبتهم���ا يف اإخراج اململكة 

نة واجلماعة«. م���ن جانبه اأ�سدر  من اأه���ل ال�سُّ

املرك���ز الإعلمي للأزهر بيان���ًا اأ�سار فيه اإىل اأن 

نة  كلم���ة د. الطيب ن�ّست على اأن مفهوم اأهل ال�سُّ

واجلماعة يطَلق على الأ�ساعرة واملاتردية واأهل 

احلدي���ث، يف اإ�سارة اإىل املدر�س���ة »ال�سلفية«، 

وتعليق���ًا على مطالب اإقالت���ه اعترب اأنها لي�ست 

يف حمله���ا، خ�سو�سًا اأن �سيخ الأزهر رمز مل�ر 

اأجمعها، بدلي���ل اأن رئي�ش ال�سي�س���ان ا�ستقبله 

ا�ستقبال الروؤ�ساء واملل���وك، والزيارة دليل بارز 

على عاملي���ة الأزهر ور�سالته الت���ي ي�سعي اأن 

يقدمه���ا اإىل الع���امل، بالإ�ساف���ة اإىل اأنها تاأتي 

يف اإطار الدعم ال���ذي يقّدمه الأزهر لدول العامل 

املختلفة يف مواجهة الإره���اب والعنف والقتل 

با�سم الدين وتكفري امل�سلمني وا�ستباحة دمائهم 

واأموالهم واأعرا�سهم.

على وقع »التمدُّد« الع�سكري 

الرتكي يف ال�سمال ال�سوري، والذي 

اأطبق على طول ال�ريط احلدودي 

املمتد م����ن جرابل�����ش اإىل اأعزاز، 

عمليات  ا�ستم����رار  م����ع  وتزامنًا 

اجلي�ش ال�سوري وحلفائه يف ريف 

ا�ستعادة  بع����د  اجلنوب����ي،  حلب 

كامل الكليات الكليات الع�سكرية، 

لفت امل�س����وؤول ال�سابق يف وزارة 

الدفاع الفرن�سي����ة؛ بيار كوني�سا، 

اإىل تط����ورات ميداني����ة مت�سارعة 

�ستلّف جبهات  الأهمية«  »بالغة 

حل����ب بع����د الف�س����ل الرو�سي - 

الأمريكي بالتو�سل اإىل اتفاق حيال 

�سورية، وحلب حتدي����داً، مرجحًا 

اأن ُيرتجم ال�راع »اخلفّي« بني 

النظامني الرتك����ي وال�سعودي اإىل 

معارك عنيف����ة بني ميلي�سياتهما 

عل����ى الأر�����ش ال�سوري����ة، بعدما 

�����ش لدى  ارتف����ع من�س����وب التوجُّ

ال�سعودية  العائلة املالكة  �سقور 

ب�سكل كب����ري اإزاء ت�ساُع����د الدور 

الع�سك����ري الرتك����ي يف �سوري����ة 

عل����ى ح�س����اب دوره����ا، وكا�سفًا 

عن تقارب م�����ري لفت باجتاه 

دم�س����ق، عقب اإق�س����اء ال�سعودية 

عن امل�ساركة يف موؤمتر غروزين، 

مقابل ح�سور م�����ري فاعل، ما 

اعتربته »موؤامرة م�رية ل�سلبها 

ني،  دورها يف قيادة الع����امل ال�سُّ

وتركيا«.  رو�سي����ا  بالتن�سيق مع 

كوني�س����ا اعترب اأن ثم����ة ما ي�سري 

اإىل ق����رار »م����ن دول اإقليمي����ة« 

بكبح جموح ال�سعودية يف اليمن 

معلوماته  لتتقاط����ع  و�سوري����ة، 

مع تقرير ل�سحيف����ة »فاينان�سل 

تاميز« الأمريكي����ة خُل�ش اإىل اأن 

�سورية  ال�سعودية يف  ميلي�سيات 

بات����ت بانتظ����ار �رب����ات »من 

العيار الثقيل«.

وربط���ًا بتقاري���ر �سحافي���ة 

اأمنية  ك�سف���ت ع���ن اجتماع���ات 

»اإ�رائيلي���ة«   - �سعودي���ة 

للتن�سي���ق  العراقي���ة  اأربي���ل  يف 

فت���ح اجلبهة  حيال »����رورة« 

لللتف���اف  ال�سوري���ة  اجلنوبي���ة 

عل���ى اأي »مفاجاآت« ق���د ُتف�سي 

اإليه���ا عمليات اجلي����ش ال�سوري 

وحلفائ���ه عل���ى جبه���ات حلب، 

اإجناز  توقفت م�سادرع�سكرية عند 

اجلي����ش ال�سوري اللفت ب�سيطرته 

على كتيب���ة الدف���اع اجلوي بني 

اأبط���ع وداعل، واأدرجتها يف �سياق 

خطة دم�سق حتري���ر كامل معاقل 

الغوطتني امل�سلحة يف فرتة زمنية 

قيا�سي���ة، كا�سفة ع���ن حتذير من 

القي���ادة الع�سكرية ال�سورية و�سل 

اإىل متزعم���ي ميلي�سي���ا »جي�ش 

الإ�س���لم« )امل�سّنف �سعودي( يف 

معقلهم دوما، وتخيريهم بني اإلقاء 

ال�سلح واخل���روج منها، اأو انتظار 

عملية ع�سكرية مباغتة »لن ُتبقي 

ولن تذر«، ما يعني �ربة قا�سمة 

امليلي�سيات  اأبرز  بانتظار  �ستكون 

املدعومة �سعوديًا يف اأهم قلعها 

مبحي���ط دم�س���ق، يف وقت ك�سفت 

التقارير عن اتفاق تركي - رو�سي 

- م����ري على فرملة »اجلموح« 

»م���ا  املنطق���ة،  يف  ال�سع���ودي 

لها يف �سورية  يوؤ����ر اإىل اأّن تدخُّ

وميلي�سياتها �سرت�سو على �سفيح 

�ساخن«.

»كوم�سومول�سكايا«  �سحيفة 

اإ�سارتها  الرو�سية التي مل ُتخ���ِف 

اإىل »وقائع كثرية« باتت تدّلل اإىل 

قرب حتوُّل ال�راع »اخلفي« بني 

تركيا وال�سعودية اإىل معارك على 

الأر����ش ال�سورية بني امليلي�سيات 

املح�سوب���ة على الطرفني، معتربة 

اأن اأوىل موؤ����رات ه���ذا ال����راع 

العنيفة بني  �ُسجلت بال�ستباكات 

»جند الأق�سى« و»اأحرار ال�سام« 

عق���ب »غ���زوة« الأوىل باإيع���از 

�سع���ودي لبل���دات يف ريف حماه 

ال�سم���ايل، لفت���ت اإىل اأن ال����رق 

ال�سوري قد يك���ون على موعد مع 

ل  متغريات »هامة« فر�سها التدخُّ

الع�سك���ري الرتك���ي يف �سوري���ة. 

ال�سحيف���ة وعرب تقري���ر لها نقًل 

ع���ن مرا�سلها يف �سورية؛ الك�سندر 

كوت�ش، رّجح���ت اأن ُيطلق اجلي�ش 

ال�سوري قريب���ًا عمليات ع�سكرية 

مباغتة باجتاه منبج، بعد اإخلئها 

من الوحدات الكردية قبل اأن ت�سل 

اأو املدعومة  الرتكية  القوات  اإليها 

منها ميلي�سيا »اجلي�ش احلر«.

ال�رب���ة  عن���د  توّق���ف  واإذ 

توقيتها  يف  واللفت���ة  القا�سي���ة 

الرجل  اأق�ست  والتي  وجغرافيتها، 

اأبو  الثاين يف تنظي���م »داع�ش«؛ 

حمم���د العدناين، اأك���د كوت�ش اأن 

الأخري ُقتل بغارة رو�سية يف حلب 

عق���ب اإحداثية م���ن ال�ستخبارات 

ال�سوري���ة، كا�سفًا ع���ن حركة نقل 

غري اعتيادية لق���ادة يف التنظيم 

واأعتدة ع�سكري���ة ثقيلة من الرقة 

لت  باجت���اه »م���لذ اآخ���ر«، �ُسجِّ

بعد قتل العدن���اين مبا�رة، »ما 

يوؤ�ر اإىل اأمر م���ا ُيح�رَّ باجتاه 

نًا يف  اأك���رث ق���لع داع����ش حت�سُّ

ال����رق ال�س���وري«، وناق���ًل عن 

م�سدر �سح���ايف رو�سي مقرَّب من 

الكرمل���ني، معلوم���ات توؤكد عزم 

الرئي����ش ال�س���وري ب�س���ار الأ�سد 

على انتزاع املدين���ة من التنظيم 

بع���د النته���اء من حتري���ر حلب 

عمليات  و»ح����ر«  بعدها،  وما 

حتريرها باجلي�ش ال�سوري، لي�سل 

كوت�ش يف تقريره اإىل عدم ا�ستبعاد 

م�ساهدة العلم ال�سوري فوق الرقة 

قبل انق�ساء العام.

م���ن جهت���ه، ي�س���ري الباحث 

اإىل  بورت���ر،  غاري���ث  الأمريك���ي 

اأن دم�س���ق جّه���زت اأوراق���ًا هامة 

م���ع حلفائه���ا ل�ستب���اق نتائج 

الأمريكية،  الرئا�سية  النتخاب���ات 

اإىل فر�ش مناطق  التي �سُتف�س���ي 

�سورية  ف���وق  جوي���ة حمظ���ورة 

يف ح���ال فوز املر�سح���ة هيلري 

كلينت���ون ب�س���ّدة الرئا�سة، ويوؤكد 

ُوجهة نظر الكاتب الفرن�سي تريي 

مي�س���ان عرب قول���ه اإن لقاء الوفد 

الع�سكري ال�سيني برئا�سة الأمريال 

الدفاع  ي���ويف م���ع وزي���ر  غوان 

»اأخفى  املا�سي  ال�سه���ر  ال�سوري 

اأموراً هامة مل ُتعلن«، ومن املوؤكد 

اأن املنطقة مقبل���ة على متغريات 

جذرية، حتديداً يف اليمن و�سورية، 

�سيما اأن »حدث���ًا دراماتيكيًا« قد 

ُيق�س���ي ويل ويل العهد ال�سعودي 

حمم���د بن �سلمان عن احلكم، وفق 

ما نقل م�س���در �سحايف عن �سفري 

دولة اإقليمية يف بريوت.

ماجدة احلاج

تقرير روسي: قرار بضرب السعودية في الميدان السوري

ع إقصاء  من المتوقَّ
األمير محمد بن سلمان 

عن الُحكم في الفترة 
المقبلة.. نتيجة أحداث 

دراماتيكية في المنطقة

اجلي�ش ال�شوري خيرّ الف�شائل امل�شلحة بريف دم�شق بني ت�شليم عتادهم اأو انتظار عمليات ع�شكرية مباغتة
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مسيحيو فلسطين شركاؤنا 
في التاريخ والحاضر 

والمستقبل

جورج حب����ش.. وديع حداد.. 

كمال نا�رص.. توفيق زياد.. الأب 

عطا اهلل حنا.. خليل ال�سكاكيني.. 

ناج���ي علو����ش.. اإمي���ل توما.. 

املطران كبوج���ي.. فوؤاد ن�سار.. 

اإمي���ل حبيب���ي.. �سعيد خوري.. 

اإدوارد �سعيد..  نق���ول زي���ادة.. 

حنا مقبل.. ح�سيب ال�سباغ.. ل 

نعتذر منكم وح�سب، بل نطالب 

ال�سف���ح وال�سم���اح منكم على 

ما نط���ق به جربي���ل الرجوب 

م���ن »ُكف���ر« ل ي�ستحق عليه 

ال�سجب وال�ستنكار وح�سب، بل 

ي�ستحق ما هو اأعلى واأكرب، ملا 

ارتكبه من خطيئ���ة بحق الكل 

واألوانه  باأطيافه  الفل�سطين���ي؛ 

م���ن دون متيي���ز اأو تفرقة اأوًل، 

ومن ثم بحق النبي الفل�سطيني 

عي�سى امل�سيح واأهلنا واأ�سقائنا 

م�سيحي���ي  م���ن  و�رصكائن���ا 

فل�سطني يف الوطن ثانيًا.

ه���ل كان َيعق���ل الرّج���وب 

حلظ���ة مقابلت���ه املتلَفزة على 

م���اذا  امل�رصي���ة  الف�سائي���ة 

يق���ول؟ وبالتايل ه���ل املوقف 

من حرك���ة »حما�ش«، وبغ�ش 

النظ���ر عن اأحقيت���ه من عدمه، 

يدف���ع الرجوب لتهام اأهلنا من 

م�سيحي���ي فل�سط���ني بالتواطوؤ 

ليقول  انتخابيًا  »حما�ش«  مع 

عنه���م اإنه���م جماع���ة »مريي 

كري�سم����ش«، اأي جماع���ة عيد 

امليالد؟

من املوؤكد اأن جربيل الرجوب 

م���ا يقول  كان يعن���ي ويعقل 

بحق امل�سيحيني الفل�سطينيني، 

وال���ذي و�س���ل ح���د التهّك���م، 

واملوؤك���د اأكرث اأن���ه يف اللحظة 

التاريخية التي مترّ بها الق�سية 

الفل�سطينية، وم���ا تواجهه من 

حتدي���ات يراكمها اأمامنا العدو 

ُيثري  بت�رصيحه  اأنه  ال�سهيوين، 

النزع���ة الطائفية التي ل مكان 

له���ا بني اأبن���اء �سعبن���ا بكل 

اأطيافه وتالوينه، وهي اأبعد ما 

تكون عن �سعبنا.

ويف املقلب الآخر: هل يجوز 

ال�سكوت ع���ن تلك اخلطيئة من 

قَبل ال�سلط���ة الفل�سطينية التي 

والتاريخ  العي����ش  ت�سته���دف 

امل�سرتك  والكف���اح  والن�س���ال 

لأبناء �سعبنا الواحد واملوحد؟ 

خ�سو�س���ًا اأن رئا�س���ة ال�سلطة 

عل���ى ال���دوام تواظ���ب عل���ى 

اإ�س���دار بيان���ات الإدان���ة اإزاء 

واأفع���ال، ويف  اأعم���ال  هك���ذا 

على  امل���دان  العتداء  واقع���ة 

�سحيفة »�س���اريل ايبدو« كان 

الفل�سطينية يف  ال�سلطة  رئي�ش 

مقدمة امل�سارك���ني يف ت�سييع 

�سحايا العتداء على ال�سحيفة 

الفرن�سية.

بعد جناح اخلط���ة الأمريكية �سد 

ال�سوفي���ات، ع���رب ا�ستخ���دام ما ُعرف 

ب�»القاعدة« اأو »املجاهدين والأفغان 

العرب«، الذين حاولت اأمريكا التخلُّ�ش 

منه���م يف اأفغان�ستان بع���د تنفيذهم 

املهام املطلوبة منهم، وانتهاء الوظيفة 

التي مّت جتنيدهم لأجلها، واأوقعتهم يف 

اأكرث من فّخ ع�سكري لقتل العدد الأكرب 

منهم، ثم اأ�سعلت اخلالفات بينهم عرب 

�سناع���ة »طالبان«، الت���ي ا�ستطاعت 

بدعم اأمريك���ي - باك�ست���اين الق�ساء 

الأفغانية  الرموز والقي���ادات  على كل 

الت���ي قاتل���ت ال�سوفيات؛ م���ن اأحمد 

�س���اه م�سعود، اإىل رب���اين وقلب الدين 

حكمتي���ار وغريهم، ثم ه���رب الباقون 

ممن ُعرف���وا ب�»الأفغ���ان العرب« اإىل 

بلدانهم الأ�سلية لالحتماء اأو ال�سجن اأو 

البدء بتاأليف اخلاليا وجتميع الأن�سار.

التجرب���ة نف�سها مع  اأمريكا  تعيد 

الن�سخ���ة اجلدي���دة م���ن »القاعدة«، 

ويف مقدمتها »داع����ش« و»الن�رصة« 

واأخواتها، حتت وط���اأة ف�سل امل�رصوع 

الأمريكي يف املنطقة، وهو ي�سارف على 

اإنهاء �ست �سنوات م���ن القتل والتدمري 

�سمود  نتيج���ة  والوح�سية،  والإب���ادة 

حمور املقاومة وت�سدُّع احللف الأمريكي 

وتنافره.. حتاول اأمريكا تقليل اخل�سائر 

والحتفاظ ب�سالح الدمار ال�سامل الذي 

ميّثله التكفرييون، والذي ي�سل مداه اإىل 

كل بقعة يف الع���امل يقطنها م�سلمون 

يتبعون املنهج »الوهابي«.

لقد خ����رصت اأمريكا لق���ب الالعب 

الأوح���د يف املنطق���ة، بع���د اأكرث من 

ع�رصين عام���ًا عل���ى احتكارها قيادة 

الع���امل، وحت�س���د نتائ���ج ف�سلها وفق 

الآتي:

1- القب���ول مرَغمة على ال�رصاكة 
مع رو�سي���ا يف املنطقة، عرب ال�ساحة 

ال�سورية، والت���ي �ستتمدد اإىل العراق 

وليبي���ا  واليم���ن  واإي���ران  وتركي���ا 

واجلزائر..

2- اعرتافه���ا بال���دور الإيراين - 
موارب���ة اأو مبا����رصة - ع���رب التفاق 

النووي.

3- خ�س���ارة وح���دة اأدواته���ا يف 
املنطقة، حيث ب���داأت بجبهة مرتا�سة 

���دة ت�س���م ال�سعودي���ة وقط���ر  وموحَّ

والإم���ارات وتركيا، وانته���ت بالتنافر 

واخل�س���ام بني الإم���ارات وال�سعودية 

يف اليمن، وبني قط���ر وال�سعودية يف 

�سورية وم�رص، وبني تركيا وال�سعودية 

يف م�رص و�سورية، وبني تركيا واأمريكا 

يف الداخ���ل الرتكي، حي���ث يت�سارع 

حليفا اأم���ريكا )غولني واأدوغان( على 

من�سب القائمقام الأمريكي على تركيا 

وهما ينه�س���ان بع�سهما بعد النقالب 

امللتب�ش يف تركيا.

ال�سيا�س���ي  4- قبوله���ا باحل���ل 
يف �سوري���ة مع الرئي����ش ب�سار الأ�سد، 

اإ�سقاطه الذي  وتراجعها ع���ن ����رصط 

اأدواته���ا وتكفريييها طيلة  رفعته مع 

خم�ش �سنوات.

5- غياب م���ا ي�سمى »املعار�سة 
الع�سكري  املي���دان  م���ن  ال�سوري���ة« 

ومن طاول���ة املفاو�س���ات، وجترُّعها 

»�س���ّم« املوافقة عل���ى الق�ساء على 

»داع����ش« و»الن�رصة«، بعدما تعبت 

وال�ستثمار  ومتويلهما  تاأ�سي�سهما  يف 

فيهما حتى النهاية.
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اإىل امليدان اليمني، وتركيا اإىل امليدان 

ال�سوري، بع���د ف�سل الأدوات التكفريية 

ارتكاب  النت�سار وجناحهم���ا يف  من 

قوى  وا�ستن���زاف  والتهجري  املج���ازر 

حمور املقاومة.

لكن ال�س���وؤال الأ�سا�س���ي: اإىل اأين 

بقاي���ا هذه اجلماعات  اأمريكا  �ستنقل 

التكفريي���ة بعد ف�سل اإجناز مهامها يف 

�سورية والعراق واليمن ولبنان؟

الأمريكية  والأه���داف  اخلي���ارات 

متعددة ومتاحة، ومن تلك اخليارات:

1- اإي���ران: ع���رب اإذكاء النع���رات 
املذهبي���ة والقومية م���ن بلو�س�ستان 

اإىل الأه���واز، بالإ�ساف���ة اإىل حرك���ة 

»جماهدي خلق«.

اإثارة  2- رو�سي���ا: ع���رب تك���رار 
القوق���از واجلمهوريات  امل�سلمني يف 

امل�سلم���ة يف رو�سي���ا، والتي حتاول 

مو�سكو اإقفاله���ا يف وجه »الوهابية 

املوؤمت���ر  كان  حي���ث  التكفريي���ة«، 

يف  امل�سلم���ني  لعلم���اء  العامل���ي 

نة  ال�سي�سان بعنوان »من هم اأهل ال�سُّ

واجلماع���ة«؟ وال���ذي اأخ���رج ر�سميًا 

ولأول مرة احلرك���ة »الوهابية« من 

اأه���ل ال�سنة واجلماعة، مبوافقة الأزهر 

ال�رصي���ف؛ يف اإط���ار ا�ستع���ادة دوره 

الذي �سادرته »الوهابية« ال�سعودية 

عامليًا وعربيًا.

3- ال�س���ني: من خ���الل ا�ستغالل 
الأقلية امل�سلمة م���ن الإيغور وغريها، 

عرب اإع���الن تاأ�سي�ش لواء »ترك�ستان« 

يف �سورية.

اجلماع���ات  ع���رب  اإفريقي���ا:   -4
ح���رام«  »بوك���و  م���ن  التكفريي���ة 

وتون����ش  ليبي���ا  يف  و»داع����ش« 

وال�سوم���ال، ملحا����رصة ال�ستثمارات 

ال�سيني���ة يف اإفريقيا، وال�سيطرة على 

القارة الغنية، بع���د نفاذ الرثوات يف 

اخلليج العربي.

5- لبن���ان: بهدف ح�سار املقاومة 
اللبن���اين،  الداخ���ل  يف  واإ�سغاله���ا 

الفل�سطيني���ني  ببع����ش  وال�ستعان���ة 

الذي���ن ت�سعى  ال�سوريني،  والالجئ���ني 

اأم���ريكا لتوطينه���م، لقل���ب الت���وازن 

وتهج���ري  لبن���ان،  يف  الدميغ���رايف 

امل�سيحيني اأو اإلغاء تاأثريهم و�رصاكتهم 

يف النظ���ام، واإح���داث غلب���ة مذهبية 

تنحو باجتاه التط���رُّف، والق�ساء على 

ن���ة املعتدلني، وتوزيع القيادة بني  ال�سُّ

روؤو����ش متعددة، لي�سهل ا�ستغاللهم يف 

امل����رصوع الأمريك���ي - ال�سهيوين يف 

لبنان.

فه���ل تنج���ح اأم���ريكا يف توزيع 

اأبنائه���ا التكفريي���ني عل���ى ال�ساحات 

العاملي���ة، لالحتفاظ بتفوقها، اأم يّتحد 

اأنف�سهم قبل فوات  املت�رصرون لإنق���اذ 

الأوان؟

د. ن�سيب حطيط

جه التكفيريون بعد سورية والعراق؟
ّ

أين سيت

هل تنجح أميركا في توزيع 
أدواتها التكفيرية على 

الساحات العالمية.. أم يّتحد 
المتضررون إلنقاذ أنفسهم 

قبل فوات األوان؟

و��سنطن تتجرع �سم �ملو�فقة على �لق�ساء على »د�ع�ش« بعدما تعبت يف تاأ�سي�سها ومتويلها و��ستثمارها                                                   )�أ.ف.ب.(
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تاأ�س�س���ت جمموع���ة الع�رصي���ن 

كمنت���دى اقت�س���ادي عامل���ي م���واٍز 

الأزمة  بع���د   ،»G8« الثم���اين لقمة 

القت�سادي���ة الت���ي �رصب���ت النمور 

الآ�سيوية عام 1997، واأدت اإىل انهيار 

م���ايل واقت�سادي يف جمي���ع اأنحاء 

����رصق اآ�سيا. وقد بداأت تلك الأزمة يف 

تايالند، حني ح�سلت م�ساربات على 

العملة اأدت اإىل فقدان قيمتها بطريقة 

دراماتيكية - وي�سري البع�ش اإىل دور 

الأمريكي جورج  اليهودي  للملياردير 

�سورو�ش يف تلك الأزمة - ثم ما لبثت 

اأن امتدت موجة الإفال�سات اإىل الدول 

���ر القت�ساد العاملي  املج���اورة وتاأثُّ

به���ا على نح���و كبري. وبع���د الأزمة 

القت�سادية العاملية عام 2008، حتّول 

ه���ذا املنتدى القت�سادي العاملي اإىل 

قمة عاملية يح�رصه���ا روؤ�ساء الدول 

الع�رصين لبح���ث ال�سيا�سات املالية 

والقت�سادية، بالإ�سافة اإىل التحديات 

الدولية اجلدي���دة، كالإرهاب والتغريُّ 

املناخي وغريها.

الالف���ت يف م���ا مّت بحث���ه هذه 

ال�سنة يف تلك القمة، اأنه بالرغم من 

اأهمية القت�ساد على ال�سعيد الدويل، 

فاإن عناوين الأزمات ال�سيا�سية طغت 

عل���ى ما عداها من ملفات اقت�سادية 

وجتارية وبيئية واجتماعية، فكانت 

واأوكرانيا  �سوري���ة  املباحثات حول 

وبح���ر ال�سني اجلنوب���ي، ومكافحة 

هي  الالجئ���ني  واأزم���ات  الإره���اب 

العناوين الأ�سا�سية التي طغت على 

ما عداها من اتفاقيات التجارة احلرة 

وتقلبات ال�سوق وغريها.

ولع���ل الأزم���ة ال�سوري���ة كانت 

الأب���رز يف املباحثات، ب�سبب موجة 

التفاوؤل التي �سادت قبل قمة اأوباما 

- بوت���ني، والتي كنا ق���د اأ�رصنا اإىل 

ع���دم جّديتها على ه���ذه ال�سفحات 

الأ�سب���وع املا�س���ي، لأ�سب���اب عّدة. 

واملالحظ اأن ط���ريف الأزمة ال�سورية 

حاول���وا اللتفاف عل���ى قلقهم مما 

يحيكه الرو�ش والأمريكيون من خالل 

ت�رصيب���ات لل�سفقة املنتَظرة، ف�رصّب 

النظام بنود تفاه���م يبقي الأ�سد يف 

احلك���م ويعطيه كاف���ة ال�سالحيات 

ال�سيادي���ة، ويبقي للمعار�سة بع�ش 

رّد  بينم���ا  التنفيذي���ة،  ال���وزارات 

املعار�سون بت�رصيب ن�ش »ر�سالة« 

مر�َسل���ة من املبع���وث الأمريكي اإىل 

�سورية ماي���كل راتني اإىل املعار�سة، 

ُيعلمه���م فيها مبا ي�سب���ه ا�ست�سالم 

ميداين للنظام وحلفائه، مقابل وعد 

اأمريك���ي ب�»التعاون عل���ى اإ�سعاف 

النُّ�رصة«.

تلك ممار�سة  الت�رصيبات  حاولت 

حرب نف�سية على العدو، لكنها كانت 

لزوم م���ا ل يلزم، اإذ اإن خلط الأوراق 

ال���ذي ح�سل بع���د حماولة النقالب 

الفا�س���ل يف تركيا، كان قد عّقد احلل 

اأكرث مما �سّهله، وذلك كما يلي:

1 - قبل النقالب الرتكي الفا�سل، 
كان���ت الوليات املتح���دة الأمريكية 

ت�سيطر ب�سكل كبري على قرار جمموعة 

من احللفاء الذين تتحالف معهم يف 

اإىل  اأو�سط���ي، يهدفون  م�رصوع �رصق 

اإ�سق���اط النظام ال�س���وري من جملة 

اأهداف ع���ّدة يتوّخونها يف املنطقة، 

لك���ن م���ا اأن ح�سل النق���الب، حتى 

اأتي���ح لأردوغان املجاه���رة العلنية 

برف����ش الق���رارات الأمريكية، وال�سري 

ل الع�سكري �سد الأكراد  بخي���ار التدخُّ

يف �سوري���ة، وهكذا يكون النقالب قد 

�سمح لأردوغان - امل�ستاء من �سيا�سة 

الولي���ات املتح���دة يف �سورية منذ 

�سنوات - ب���اأن يجاهر بالتمرُّد على 

الأمريكيني، بالرغم من اأنه لن ين�ساق 

لالنخ���راط يف اأي حمور من املحاور، 

بل �سيحاول اأن ياأخذ من الطرفني كل 

ما ي�ستطيع اأن يك�سبه ليقّوي نفوذه.

2 - �سيدف���ع التمرُّد الرتكي على 
الولي���ات املتحدة بقطر اإىل حماولة 

التماُي���ز ع���ن الأت���راك، وك�سب دور 

وظيفي جدي���د يف �سورية، من خالل 

حماولة خدمة الأهداف الأمريكية من 

امل�سلحة  املجموع���ات  بع�ش  خالل 

الت���ي متّولها وتدعمه���ا يف �سورية، 

وهذا قد يدفع اإىل �رصاع »اإخواين« - 

»اإخواين« بني املجموعات امل�سلَّحة 

يف �سورية.

3 - �سيكون »التاأرجح« الرتكي 
ال�سعودية عن طورها،  دافعًا خلروج 

وحماولة دفع املجموعات امل�سلحة 

التي تدين بالولء لها اإىل فتح جبهة 

جديدة، حتفظ لل�سعودية موطئ قدم، 

خ�سية اأن ينجح الأتراك يف ا�ستغالل 

نفوذهم وموقعه���م اجليوا�سرتاتيجي 

جلن���ي املكا�س���ب م���ن اأي تفاهم اأو 

حل �سيا�س���ي م�ستقبلي، بينما يبقى 

ال�سعودي���ون على قارع���ة النتظار 

واملياه جتري من حتتهم.

4 - لفرتة م���ا، �سعر الأكراد اأنهم 
باتوا ل���ّب ال�سرتاتيجي���ة الأمريكية 

بعدم���ا  خ�سو�س���ًا  املنطق���ة،  يف 

ظه���ر اأن الأكراد ه���م العمود الفقري 

ملقاتلة  الأمريكي���ة  لال�سرتاتيجي���ة 

»داع����ش« يف �سورية، و�رصت بع�ش 

املعلوم���ات ال�سحفية التي تقول اإن 

اأردوغان  فر�سوا عل���ى  الأمريكي���ني 

»التعاي�ش« م���ع »كونتون« كردي 

يف ال�سم���ال ال�س���وري، لك���ن ما اأن 

اأردوغان بالق���درة على حتّدي  �سعر 

الأك���راد  كان  حت���ى  الأمريكي���ني، 

الأردوغاين  للتم���رُّد  الأوىل  ال�سحية 

ل الع�سكري  على حلفائه، فكان التدخُّ

الرتك���ي يف ال�سمال ال�س���وري، الذي 

اأع���اد لأردوغ���ان اأح���الم »املنطقة 

الآمن���ة« التي قد تكلّفه الكثري اإن مل 

ي�ستطع قراءة التحّولت يف املنطقة 

جيداً.

يف النتيجة، ل �سيء ي�سي بقرب 

حل لالأزم���ة ال�سورية خ���الل الفرتة 

املتبقية م���ن عهد اأوباما، فال اأوباما 

م�ستعجل لإعطاء مكا�سب للرو�ش يف 

ال�رصق الأو�سط قبل رحيله، ول قدرة 

له عل���ى اإر�ساء جمي���ع حلفائه، اأو 

على الأقل اإجبارهم على القبول بحل 

يف ح���ال توافق عليه م���ع الرو�ش، 

فال�سعودي���ون ينتظ���رون هي���الري 

كلينتون، والأكراد يخ�سون �سفقة على 

التماُيز  يري���دون  والأتراك  ح�سابهم، 

وقطف املكا�سب من اجلهتني، وحتى 

الرو�ش الطاحمون اإىل دور عاملي من 

خالل البوابة ال�سورية ل ي�ستطيعون 

لذا،  وال�سوريني..  الإيراني���ني  تخّطي 

يبقى اخليار الأمريك���ي بال�ستنزاف 

هو الثاب���ت الوحيد يف كل ما يجري 

من حتّولت على الأر�ش ال�سورية.

د. ليلى نقول

نتائج قمة العشرين: فشل الحروب النفسية سوريًا

د التركي على أميركا  التمرُّ
سيدفع بقطر إلى محاولة 

التماُيز عن األتراك وكسب دور 
وظيفي جديد في سورية

�ل�سيخ �أحمد �لقطان يلقي كلمته

�لأزمة �ل�سورية طغت على مباحثات �لقمة ب�سبب موجة �لتفاوؤل �لتي �سادت لقاء �أوباما - بوتني
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لفت ال�سي���خ اأحمد القطان؛ رئي����ش جمعيَّة »قولنا 

والعم���ل«، اإىل اأنن���ا يف زمن ُيقتل وُيذب���ح فيه الإن�سان 

با�سم القراآن الكرمي، وبا�سم اهلل اأكرب ومنهج و�سّنة النبي 

حمم���د )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، وقال ال�سيخ القّطان 

خالل حفل تكرمي 200 طالب وطالبة للقراآن الكرمي: »نحن 

يف زمن الفنت باأم�ّش احلاجة اإىل القراآن الكرمي، لأنه يدعو 

للمحبة والأخّوة والت�سامح، ولو اأن هوؤلء فهموا الإ�سالم 

والقراآن ملا قتلوا واأف�سدوا با�سم القراآن وال�ُسنة«.

واعت���رب ال�سي���خ القطان اأن منه���ج التكفرييني اأبعد 

ما يكون عن الإ�س���الم الو�سطي الأ�سيل، ونعتهم بالفرقة 

ال�سال���ة، لأنهم يطلقون �سعارات زائف���ة اأبرزها جئناكم 

بالذبح، مع اأن ر�سول الإ�سالم حممد )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( قال جئناكم باحلياة واملحبة والأخوة.

وُخت���م الحتف���ال بتوزيع اجلوائ���ز التكرميية على 

امل�ساركني.

ة القرآن الكريم
َ
ظ

َ
»قولنا والعمل« تكّرم َحف
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¡ حركة الأمة ا�ستنكرت التفجريات الإرهابية التي ا�ستهدفت عدداً 
من املناط����ق ال�سورية، م�سرية اإىل اأن ه����ذه التفجريات تاأتي بعد 

م�سرية امل�ساحلات والنت�س����ارات امليدانية التي يحققها اجلي�ش 

العرب����ي ال�س����وري واملقاومة. واأك����دت »احلرك����ة« على �رضورة 

حماربة املجموعات الإرهابية، فما تتعر�ش له �سورية من عمليات 

اإجرامية على اأيدي املجموعات التكفريية ل ي�ستهدفها فقط، بل كل 

دول منطقتنا لتفتيتها وتق�سيمه����ا ونهب ثرواتها وال�سيطرة على 

مقدراتها.

¡ كمال اخلري؛ رئي�ش املركز الوطن����ي يف ال�سمال، نّظم اعت�سامًا 
حا�س����داً اأمام معمل دير عمار لإنتاج الطاق����ة الكهربائية، مطالبًا 

بالعودة ع����ن القرار الكهربائي الظامل وتاأمني التغذية الكهربائية 

24/24 للمنية وجوارها، واإل فاإن العت�سام �سيبقى مفتوحًا. و�سارك 
يف التحرك الحتجاجي عدد كبري من اأهايل املنية وجوارها، �سم 

علماء دين وخماتري وفعالي����ات اجتماعية وممثلني عن املجتمع 

املدين يف املنية.

¡ ال�سي����خ ماهر حمود اأكد اأن تعطي����ل انتخاب رئي�ش اجلمهورية 
ناجت عن »الڤيتو« ال�سعودي ولي�����ش عن موقف �سيا�سي داخلي، 

معت����راً اأن جرمية تفج����ري م�سجَدي »التق����وى« و»ال�سالم« يف 

طرابل�ش جرمية كرى ت�ستحق كل اهتمام، واأن يبنى عليها موقف 

مبدئي وتاريخي، لكن علينا اأن نرتيث حتى ل تتكرر ماأ�ساة �سهود 

ال����زور واأمثالها، حتى اإذا تاأكدت الأمور باليقني يبنى على ال�سيء 

مقت�ساه.

¡ النائ����ب ال�سابق في�سل ال����داود؛ الأمني الع����ام حلركة الن�سال 
اللبن����اين العربي، اأمل اأن ي�ستج����اب للرئي�ش نبيه بري بالعتماد 

عل����ى حل الأزمة �سم����ن �سلة متكاملة، ل�سناع����ة ت�سوية لبنانية 

ت�ستن����د اإىل اتفاق الطائف، الذي ن�ّش عل����ى اإ�سدار قانون انتخاب 

خ����ارج القيد الطائف����ي، واإن�ساء جمل�ش �سي����وخ، وت�سكيل الهيئة 

الوطني����ة لإلغاء الطائفية، وحتقي����ق الالمركزية الإدارية، والإمناء 

املتوازن.

¡ ال�سيخ �سهيب حبلي اأ�س����اد بنتائج موؤمتر غروزين، واعتر اأنه 
ميّث����ل نقطة حتّول هام����ة لت�سويب النحراف اخلط����ري الذي طال 

نة واجلماعة اإثر حماولت املتطرفني اختطاف هذا  مفهوم اأهل ال�سُّ

اللقب ال�رضيف وق�رضه على اأنف�سهم واإخراج اأهله الأ�سليني منه. 

¡ لق����اء اجلمعي����ات وال�سخ�سيات الإ�سالمي����ة يف لبنان ا�ستنكر 

التفجريات الإرهابية يف �سورية واأفغان�ستان، موؤكداً اأن هذه الأعمال 

الإجرامية بعيدة كل الُبعد عن الدين الإ�سالمي احلنيف، وما هوؤلء 

التكفريين اإل اأدوات بَيد العدو ال�سهيو-اأمريكي، وجزء من م�رضوع 

تفتي����ت وتق�سيم اأمتنا. وراأى اللقاء اأن ما جرى يف �سورية بالأم�ش 

من اعت����داءات اإمنا هي رّد على �سل�سلة الإجنازات للجي�ش العربي 

ال�سوري وحلفائه يف حربهم �س����د املجموعات الإجرامية، وكذلك 

م����ع عودة العديد من املدن ال�سوري����ة اإىل ح�سن الدولة. من جهة 

�ش له �سماحة ال�سيخ 
ّ
اأخرى، دان اللقاء العتداء الإجرامي الذي تعر

خ�رض الكب�ش، مطالب����ًا ال�سلطات الأمنية والق�سائية باتخاذ كافة 

الإج����راءات، ومالحقة املعتدين وتوقيفهم، واإن����زال اأ�سّد العقوبات 

بهم.

¡ جبهة العم����ل الإ�سالمي يف لبنان ا�ستنكرت العتداءين  اللذين 
�ش لهما النائ����ب ال�سابق وجيه البعريين����ي يف منطقة برج 

ّ
تعر

الع����رب/ ع����كار، وال�سيخ خ�رض الكب�ش عند مفرق ج����درا /�سيدا 

بنف�����ش اليوم، وراأت اأن ذلك خطري ول����ه تداعيات �سلبية يف حال 

عدم اعتقال الفاعلني وا�ستم����رار فرارهم، ما ي�ستدعي من اجلميع 

اأخذ اأعلى درجات اليقظ����ة، وال�ستعداد ملواجهة اأعا�رض وموجات 

الفتنة الداخلية من جديد.

العالقات اإليرانية - التركية.. وتأثيرها في األزمة السورية
توت���رت العالق���ات ال�سيا�سي���ة 

ب���ني اإي���ران وتركيا ب�سب���ب الزمة 

ال�سورية التي بداأت منذ العام 2011، 

اإ�سقاط النظام  فحملت تركيا راي���ة 

يف �سوري���ة، وكانت طرف���ًا اأ�سا�سيًا 

يف دع���م احل���ركات التكفريية، من 

»داع����ش« و»الن����رضة«، وتبّن���ت 

حرك���ة »اأح���رار ال�س���ام«؛ اجلناح 

امل�سلمني«  ل�»الإخ���وان  الع�سكري 

يف �سورية.

تزامن ذل���ك مع خ�س���ارة تركيا 

احلك���م يف م����رض، بع���د انتفا�سة 

امل�سلمني«  »الإخوان  �سد  ال�سي�سي 

فاأكمل���ت  بالإره���اب،  واإدانته���م 

النظ���ام  مواجه���ة  يف  م�رضوعه���ا 

ال�سوري، ظن���ًا منها اأنها قادرة على 

اإ�سقاط���ه خالل فرتة ق�س���رية، لكن 

اأردوغ���ان مل تتطابق مع  ح�سابات 

الواق���ع، ورغ���م ذلك دخل���ت تركيا 

يف عمق الأزم���ة ال�سورية، ما �سّبب 

لها توتراً يف العالق���ات مع رو�سيا 

اأردوغ���ان لها باأنها  واإيران، واتهام 

»ت�سعى لإ�سعال املنطقة، من خالل 

اإىل  حتويله���ا اخلالف���ات املذهبية 

�رضاع، وتتعم���د توتري عالقاتها مع 

ال�سعودي���ة ودول اخلليج، وت�ستغل 

التطورات يف اليمن والعراق و�سورية 

لتو�سيع نفوذه���ا يف املنطقة«.. مل 

تلج���اأ اإيران اإىل مقاطعة تركيا، رغم 

انزعاجه���ا من مواقفه���ا ال�سيا�سية 

ودعمه���ا لالإرهاب التكف���ريي، الذي 

ي�سّكل خطراً كب���رياً على العامل، بل 

ا�ستمرت يف التبادل التجاري معها، 

والذي بل���غ ع�رضة ملي���ارت دولر 

يف الع���ام 2015،، و�سع���ى اأردوغان 

اإىل زي���ادة عام���ل ال�ستثم���ار بني 

البلدي���ن اإىل 30 مليار دولر �سنويًا، 

رغم و�سول اخلالف حول املو�سوع 

ال�سوري اإىل اأ�سده. 

هن���ا نت�س���اءل: مَل مْل تنعك����ش 

الأزم���ة ال�سيا�سية بني تركيا واإيران 

على املو�سوع القت�سادي؟ قد يقول 

بع�سه���م اإن دافع اإيران هو حاجتها 

اإىل ال�سوق الرتكي لبيع النفط )٪80 

من حاجاتها النفطية م�ستوردة من 

اإيران( ومرور نف���ط اإيران عر تركيا 

اإىل اأوروبا، لكن الواقع يوؤكد اأن اإيران 

مل َتنِب مواقفها ال�سيا�سية من تركيا 

على قاعدة م�ساحله���ا القت�سادية 

معها، بل على املبادئ، وهذا ما برز 

يف موقفه���ا من »اإ�رضائيل« وكيفية 

تعاملها مع اأم���ريكا، فتحّملت خطر 

احلرب عليه���ا واحل�سار القت�سادي، 

ومبا اأن »ح���زب العدالة والتنمية« 

اإ�سالمية  حرك���ة  للحكم  املت�س���در 

معتدل���ة، فالعالقة مع���ه م�ستمرة، 

لأن���ه البديل عن احلركات التكفريية 

والإرهابية الت���ي تعمل على متزيق 

الأمة.

تلّم�س���ت تركيا حر�ش اإيران على 

التعاون م���ع احل���ركات الإ�سالمية 

املعتدل���ة يف مواجه���ة التكفرييني 

)�سنيع���ة اأمريكا(، وذل���ك من خالل 

وقوفه���ا اإىل جانبها �س���د النقالب 

الع�سكري الفا�سل، وقد �سكر جاوي�ش 

اأوغلو اإي���ران »حكومة و�سعبًا على 

وقوفهم اإىل جانب تركيا �سد حماولة 

تركيا  فاندفعت  الفا�سلة«،  النقالب 

النفتاح  م���ع  التج���اوب  باجت���اه 

الإي���راين عليها، وتكّثف���ت الزيارات 

بينهما، واتفقتا على اإبقاء اللقاءات 

الأمنية،  وكذلك  م�ستمرة،  ال�سيا�سية 

فيما خ�ّش الأزم���ة ال�سورية، والتي 

جرى التداول فيه���ا بح�سب م�سادر 

الكردية عمومًا،  مطلعة بامل�سكل���ة 

من خ���الل طل���ب تركيا م���ن اإيران 

م�ساعدته���ا يف عدم اإقامة الفدرالية 

يف �سوري���ة، وطلب اإي���ران اأن تكون 

مناق�سة املل���ف الكردي على قاعدة 

ما هو ممن���وع على اأك���راد �سورية 

ممنوع على اأكراد الع���راق، ومبا اأن 

ا�ستق���الل اأك���راد �سوري���ة مرفو�ش، 

فاإن ا�ستق���الل الب�سمركة يف العراق 

مرفو�ش كذلك، لأن التق�سيم مرفو�ش 

يف كل من �سورية والعراق، والأفكار 

التي ق���د ت�ساعد كذل���ك يف تقريب 

وجهات النظر يف ملف الت�سوية يف 

�سورية، ففي الوق���ت الذي ترى فيه 

اإيران اأنه ل مكان للت�سوية من دون 

الرئي�ش ب�سار الأ�سد، ترى تركيا اأنه 

من مقت�سياتها رحي���ل ب�سار الأ�سد، 

مع مفارقة جديدة ن�ساأت عند تركيا 

بعد التقارب مع رو�سيا وايران؛ اأنها 

مل تعد تطال���ب با�ستبعاد الأ�سد يف 

املرحلة النتقالي���ة، اإل اأنه ينبغي 

األ يك���ون ل���ه اأي دور يف م�ستقبل 

البالد، ح�سب كالم يلدرمي، اأما فيما 

خ�ّش متثيل تركيا يف �سورية اإذا ما 

مّت���ت الت�سوية، فيمكن اإيجاد قوا�سم 

م�سرتكة مع اإيران على قاعدة �سورية 

���دة، وعدم وجود دولة كردية،  املوحَّ

وه���ذا م���ا ينا�سب تركي���ا ملكت�سب 

مهم بعد التطورات التي ح�سلت يف 

�سورية.

هاين قا�سم

إيران تفّضل »اعتدال« حزب 
أردوغان وترى أنه البديل 

المتاح عن الحركات التكفيرية 
التي تعمل على تمزيق األمة

اأردوغان تلّم�س وقوف اجلمهورية االإ�ضالمية اإىل جانبه �ضد حماولة االنقالب
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كابي لّيون: الشارع المسيحي يغلي.. وال سقف لتحركاتنا
معان���اة  دم  يلح����ش  الأخ  يبق���ى 

اأخي���ه با�س���م التقدمي���ة واجلماهرية 

وال�سرتاكي���ة بوح���ي ا�ستعماري ذميم 

يف بلداننا امل�رضقي���ة، اإىل حني تاأليب 

ا�ستعمارية  بتاأ�س���رية  علي���ه  �سحيته 

اأخرى، وممار�سة القت���ل باأب�سع تفننه.. 

اإنها مع�سلة بلداننا امل�رضقية العربية 

الت���ي تعاين يف قرننا الواحد الع�رضين 

م���ا عاناه اإن�ساننا م���ن اأعمال ح�سلت 

يف الق���رن الع�رضي���ن والتا�س���ع ع�رض 

وم���ا قبلهما.. اإىل مت���ى �سي�ستمرّ جهل 

الأغلبي���ة غري امل�س���وؤول ويبقى تزلُّف 

الأقلية »امل�س���وؤول« عن نه�سة بلدانه 

و�سعبها..؟

يف لبن���ان الي���وم ُي����رضب التنوُّع 

التمايز  ويباد  »الدميقراطي���ة«،  با�سم 

احلر باتهام اأ�سحابه بالعن�رضية تارة 

والنعزالي���ة طوراً.. جري���دة »الثبات« 

حاورت الوزي���ر ال�ساب���ق كابي ليون، 

م�ستطلع���ة منه اآخر تط���ورات مطالب 

الوطني احلر بخ�سو�ش امليثاق  التيار 

وال�رضاكة احلقيقية، واإليكم اأبرز ما قال:

تعليق التي���ار م�ساركته يف احلوار 

الوطني لعدم جدواه، يفتح الباب على 

اأزمة مفتوحة حقيقي���ة بح�سب الوزير 

كاب���ي لي���ون، براأي���ه، كل الحتمالت 

عة  املتوقَّ غ���ري  والإجراءات  املح�سوبة 

مطروحة ل�ستعادة »امليثاقية«، يقول: 

حترُّك »التي���ار« ي�سبه حمامي الدفاع 

الذي يريد اإزالة معان���اة تلحق مكّونًا 

رئي�سيًا من مكون���ات الوطن، وبالتايل 

التهويل علينا بعظائم الأمور لن ُيجدي 

نفعًا، لأن املطالب���ة بال�رضاكة الكاملة 

للحفاظ على »امليثاق« �رضط اأ�سا�سي 

للحف���اظ على الكيان م���ن ا�سمحالله. 

ي�سيف لي���ون: ح�رض »التي���ار« بكالم 

طائف���ي اأمر مرفو����ش، لأن »امليثاق« 

ال���ذي يهّم الي���وم امل�سيحي���ني اليوم 

ُيفرت�ش اأن يهّم جميع �رضائح املجتمع، 

واإل ع�سن���ا بخالف ما يتغنى به بع�ش 

م���ن يّدعي احلف���اظ عل���ى اجلناحني 

امل�سيح���ي وامل�سلم، والذي ي�سّكل ميزة 

هذا البلد، فالتي���ار الوطني احلر ملَزم 

بالدفاع ب�رضا�س���ة عن امليثاق بالزخم 

نف�سه الذي دافع عن���ه �سابقًا للحفاظ 

عل���ى �سي���ادة لبنان، حت���ى ل تقوَّ�ش 

�سيغة العي�ش امل�سرتك.

ال �سقف للتحركات

معركة »امليث���اق« التي يخو�سها 

التي���ار الوطني احلر ب���راأي ليون اأُجر 

عل���ى خو�سها بع���د ا�ستفحال �رضبها، 

يق���ول: ت�سحي���ح »امليث���اق« ب���ات 

م�سوؤولي���ة وطني���ة جامع���ة، وامل�سلم 

معني بها كما امل�سيحي، لدحر تنامي 

الأحادي���ات الإلغائي���ة املت�ساعدة يف 

املنطقة.. ي�سيف ليون: ل ي�ساألننا اأحد 

ع���ن �سق���ف حتركاتنا ه���ذه املرة، ول 

عن نتائجها املبا����رضة، حراكنا منوط 

بتحقي���ق الأه���داف ال�رضورية للحفاظ 

على الكي���ان، فهذه املع���ارك ُتخا�ش 

لرُتب���ح فق���ط، واإل تف�ّس���خ العقد الذي 

يجمع اأبناء الوطن الواحد.

ن�ساأل ليون عن الفريق الذي يتحّمل 

يرّد: مكونات  م�سوؤولية �رضب امليثاق، 

احلكوم���ة معروفة؛ الظل���م الذي يطال 

امل�سيحيني طفح كيل���ه، الأ�سئلة التي 

على ال�رضكاء يف الوطن الإجابة عليها: 

هل الرئي�ش �سالم ُيذعن ملطالب النائب 

وليد جنب���الط؟ نعم اأم ل؟ يت�رضف مع 

طلب���ات النائب �سعد احلريري اأو رئي�ش 

جمل�ش الن���واب نبيه بري كما يت�رضف 

مع طلبات التيار الوطني احلر؟ النظرة 

الدوني���ة للم�سيحيني انته���ت اإىل غري 

رجعة، وه���ذا الأمر يجب اأن يرف�سه كل 

مكّون من مكّونات هذا الوطن.

يرف�ش ليون انتظ���ار تبلور مواقف 

القوى امل�سيحي���ة الأخرى يف مو�سوع 

كي���اين يتعل���ق بامليث���اق، وي�سري اإىل 

اأن نب����ش ال�س���ارع امل�سيح���ي يغلي: 

الحتق���ان خميف وينب���ئ بالنفجار.. 

ومعركة التيار وجودية تتجاوز م�ساألة 

نزاع مقعد نيابي اأو مقعد وزاري، حتى 

مب�ساأل���ة و�سول العم���اد مي�سال عون 

اىل رئا�س���ة اجلمهورية املو�سوع لي�ش 

مو�س���وع جائ���زة تر�سي���ة، فاجلرنال 

بتاري���خ قامته جت���اوز كل املنا�سب.. 

لبنان بالف�ساد الذي يتخبط فيه �سيحّول 

اأي رئي����ش للجمهورية غري العماد عون 

اإىل رئي����ش »تفلي�سة«، نعم، »هالقد« 

البل���د يعاين، و»هالق���د« الوطن يئن.. 

يتاب���ع ليون حديثه: مع الأ�سف، يواجه 

خ  م�رضوع »التيار« الإنقاذي لدرء تف�سُّ

الكيان، عقلية متزّمتة ل تفقه اإل منطق 

»�سو بيطلعلنا من الذي بيطلعلكم«.

اأح�سنة طروادة

يعّقب ليون حديثه امليثاقي: �رضوي 

اأن ياأت���ي زعي���م امل�سيحيني الأول  جداً 

لرئا�س���ة اجلمهوري���ة يف تركيبة دقيقة 

كالنظ���ام اللبن���اين، لأن���ه �ساحب حق، 

ولأنه اإن مل ن�ستطع يف ظل اإجماع القوى 

امل�سيحية اإي�سال �سخ�سية كالعماد عون، 

هل ميكننا اإي�س���ال �سخ�ش قوي لرئا�سة 

اجلمهورية غداً؟ اأية �رضاكة يتحدثون بها 

معنا؟ اأين امليثاقية يف قانون النتخابات 

���ل الوجود امل�سيحي  النيابية؟ متى ُيفعَّ

يف احلكومة؟ موظف كعبد املنعم يو�سف 

بحقه ع�رضات الأحكام الق�سائية، ل ميكن 

زحزحته من مكان���ه؟! اأين الت�ساركية يف 

احلك���م، وتعيني قائد اأمن���ي من الطائفة 

الع�سكري  الكرمي���ة يف املجل�ش  نية  ال�سُّ

���ذ، رغم اعطاء الي���د الطوىل بذلك  ل ينفَّ

ل�»تيار امل�ستقبل«، والهدف ترير متديد 

اآخر، ل�رضب املكّون امل�سيحي الذي ميّثله 

التيار الوطني احلر؟ 

يوؤكد لي���ون اأن الإمع���ان يف القهر 

والتهمي����ش ع���ام 2016 ل���ن ي�ستم���ر، 

يق���ول: حال���ة 1990 - 2005 انته���ت 

ولن تتكرر، مثلم���ا قاومناها بالأم�ش، 

�سنقاومها الي���وم وغداً، وللمفارقة، مع 

اأح�سنة طروادة امل�سيحيني ما  الأ�سف، 

زالوا اأنف�سهم.. كان���وا يقولون بالأم�ش: 

لون  ممثَّ باحلكم  امل�سيحي���ون  »ولو«، 

بفالن وفالن.. لنمعن النظر اليوم بهذه 

ال�سخ�سيات التي يتلطون بها لالإيحاء 

با�ستمرارية امليثاق.

م���د يد »التي���ار« منذ ع���ام 2005 

يظنه���ا البع�ش، بح�س���ب ليون، عالمة 

�سع���ف، يتذكر اأحد مر�سح���ي املقاعد 

النيابية املحتملني للتيار الوطني احلر 

وتع���ايل تكتل التغي���ري والإ�سالح عام 

2005 والعم���اد ع���ون رغ���م حيازتهما 
ن�سبة 73٪ م���ن التمثيل امل�سيحي يف 

النتخابات النيابي���ة، بعدم امل�ساركة 

واإي�س���ال   ،2005 ع���ام  احلكوم���ة  يف 

الرئي����ش �سليم���ان بدياًل ع���ن العماد 

ع���ون ع���ام 2008، عل���ى اأم���ل بن���اء 

مرتكزات وطن.. فماذا كانت نتيجة هذه 

التنازلت..؟ »الزبالة« التي نراهها يف 

�سوارعنا نتجة »زبالة« هكذا اأنواع من 

ال�سيا�سيني.

التم�سك  �سوؤال ج���دوى  عل���ى  ورداً 

كه  بحل���ول ترقيعية، يوؤكد لي���ون مت�سُّ

باتف���اق الطائ���ف، الذي ثب���ت وجود 

�سوائب كث���رية يف املمار�سة والتطبيق 

قب���ل وج���ود الثغ���رات القانونية يف 

اليوم،  للمفارق���ة  يق���ول:  الن�سو����ش، 

التيار الوطني احلر ال���ذي كان يرف�ش 

اتف���اق الطائف ع���ام 1990، م���ن اأ�سد 

املطالبني بتطبيق���ه، فلماذا ل يطبقون 

م���ا ي�سري اإليه اتف���اق الطائف جلهة ل 

وجود �رضعية تناق����ش ميثاق العي�ش 

امل�سرتك..؟ يف العام 2007 مع ا�ستقالة 

نِّفت احلكومة بعدم  ال���وزراء ال�سيعة �سُ

امليثاقي���ة، وال�سيع���ة ميثلون 20٪ من 

احلكوم���ة، وامل�سيحي���ون ميثلون ٪50 

م���ن احلكومة، ماذا ينتظ���رون ليعلنوا 

ا�ستقالة  اأن احلكومة غ���ري ميثاقي���ة؟ 

امل�سيحيني  احلكوم���ة  اع�س���اء  ن�سف 

يف  امليثاقي���ة  اإىل  بحاج���ة  لي�س���ت 

حينها.. ليجاوبونا ب�سدق واحرتام: هل 

نة  امليثاقية يف لبن���ان ُيق�سد بها ال�سُّ

وال�سيعة والدروز ل امل�سيحيني؟

خال�سة الكالم بح�سب ليون: العودة 

اإىل امليثاق وال�رضاكة احلقيقية الفعلية 

ل اللفظي���ة من �ساأنه���ا وحدها اإيقاف 

حت���رُّكات التيار الوطني احل���ر، يقول: 

اجل���واب اليوم عند �رضكائنا يف الوطن، 

فه���ل يغلّب���ون ح�سه���م الوطني على 

ح�سه���م الإلغائي؟ وهل يقرنون اأقوالهم 

ال�سعرية اللفظية باأفعال ميثاقية؟ على 

�سوء ت�رضفاتهم �سيبني التيار الوطني 

احلر مقت�سي���ات واجباته الوطنية من 

الرتجمات  الآن و�ساعداً، و�س���رنى تلك 

يف ال�ستحقاقات كلها، بدءاً من رئا�سة 

انتخابي  بقان���ون  م���روراً  اجلمهورية، 

ع���ادل، و�س���وًل اإىل تطبي���ق الإمن���اء 

املتوازن احلقيقي.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

لّيون: العتماد »الطائف« 
بدءًا من رئاسة الجمهورية 
مرورًا بقانون انتخابي عادل 
وصوالً إلى تطبيق اإلنماء 

المتوازن

) �لعدد 418(  �جلمعة - 9 �أيلول - 2016

زار وفد من احلوزة العلمية يف مدينة ُقم مقر جتمع 

العلماء امل�سلمني يف لبن���ان، حيث كان يف ا�ستقبالهم 

رئي����ش الهيئة الإدارية ال�سي���خ د. ح�سان عبد اهلل، الذي 

طالبه���م برتكيز درا�ستهم يف ه���ذه الأيام على اكت�ساف 

مكام���ن اخللل يف الفكر املنح���رف مقدمة لف�سحه اأمام 

العام���ة، وتبيان بعده ع���ن معاين الإ�س���الم املحمدي 

الأ�سي���ل، وباأن مواجهة ه���ذا النهج كما تكون من خالل 

ف�سحه عل���ى ال�سعيد الفك���ري فهي اأي�س���ًا عر ف�سح 

اخللفيات التي انطلق منها، والتي يقع اأهمها يف ال�سعي 

لإيقاع فتنة بني امل�سلمني، فيقع باأ�سهم بينهم وُي�سعفوا 

وُي�سبحوا غري قادرين عل���ى مواجهة الأخطار املحدقة 

بهم، خ�سو�سًا اخلط���ر ال�سهيوين، موؤكداً على العناوين 

الت���ي يجب اأن حتكم م�سرية العم���ل الإ�سالمي الر�سايل، 

ومنه���ا: الدعوة لوح���دة الأمة الإ�سالمي���ة، والختالف 

احلا�سل داخلها ه���و اختالف يف الراأي يف طريق الرقي 

والتكامل، ل اأن يكون �سبباً لالقتتال واحلروب.

م
ُ

تجمع العلماء المسلمين يستقبل وفدًا من ق

ال�ضيخ د. ح�ضان عبد اهلل متحدثاً اأمام الوفد العلمي االإيراين
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ُيع���د يوم عي���د �لأ�ضحى �أف�ضل 

�لأي���ام عن���د �هلل تب���ارك وتعاىل، 

نن  ويدل عل���ى ذلك مارو�ه �أهل �ل�ضُّ

م���ن قول ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه 

و�آله و�ضلم: »�أف�ضل �لأيام عند �هلل 

يوم �لنحر ثم يوم �لقر«، ويوم �لقر 

هو يوم �حلادي ع�رش، لأن �حلجاج 

ي�ضتق���رون يف منى، �أما قول �لنبي 

�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم: »�أف�ضل 

�لأيام يوم �جلمعة« فاإن �لأف�ضلية 

هنا بالن�ضبة لأيام �لأ�ضبوع، فيكون 

يوم �جلمعة �أف�ض���ل �أيام �لأ�ضبوع، 

�أما يوم �لنحر فاأف�ضل �أيام �لعام.

من  �لعدي���د  �لأ�ضح���ى  لعي���د 

�لأحكام و�لآد�ب، من �أهمها:

1- �لتكبري: هو م���ن �ُضنن ليلة 
�لعي���د، ومن فجر يوم���ه، يف �أدبار 

�لت�رشيق،  �أيام  �إىل نهاية  �ل�ضلو�ت 

وينته���ي بغروب �ضم�س يوم �لر�بع 

ع�رش من ذي �حلجة، لقول �هلل تعاىل 

{و�ذكرو� �هلل يف �أيام معدود�ت}.

2- �ضالة �لعي���د: ي�ضلي �لإمام 
بالنا�س �ض���الة �لعيد يف �مل�ضلى 

ركعتني، ث���م يخطب بهم خطبتني، 

وُي�ضّن �أن يبّكر بال�ضالة �إذ� �رتفعت 

�ل�ضم�س.

3- �ض���الة ركعت���ني قبل �ضالة 
ن���ة �ضالة  �ل�ضُّ �لعي���د: لي�س م���ن 

ركعت���ني قبل �ض���الة �لعي���د، ول 

بعدها، �إذ� كانت �ل�ضالة يف م�ضلى 

�لعي���د، �أما �إذ� كانت يف م�ضجد من 

�مل�ضاج���د فال باأ����س ب�ضالة حتية 

�مل�ضجد ركعتني قبل �ل�ضالة، ويدل 

على ذلك ما رو�ه �بن عبا�س ر�ضي 

�هلل عنهما قال: »�إن �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم �ضلّى يوم �لعيد ركعتني 

مل ي�ض���لِّ قبلهما ول بعدهما«. �أما 

َمن فاتته �ضالة �لعيد، فمن �أوجب 

�ض���الة �لعيد �أوجب عليه ق�ضاءها، 

و�ختلفو� يف ع���دد ركعاتها، فقال 

�لإم���ام �لبخاري رحم���ه �هلل ومن 

و�فقه ُتق�ضى ركعتان.

4- خمالف���ة �لطريق: من �ل�ضنن 

�أن يخال���ف �مل�ضل���م ب���ني طريقه 

ذهابًا و�إيابًا، ملا رو�ه جابر ر�ضي 

�هلل عن���ه قال: كان �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم �إذ� كان يوم عيد خالف 

�لطريق.

5- نح���ر �لأ�ضحي���ة: من �ل�ضنن 
للم�ضتطيع  �لعي���د،  ي���وم  �ملوؤكدة 

ماليًا. 

6- �لتهنئة يوم �لعيد: وذلك باأن 
يقول �مل�ضلم لأخيه: »تقّبل �هلل منا 

ومنكم«، �أو »عيدك���م مبارك«، �أو 

»�أعاده �هلل علين���ا وعليكم و�لأمة 

باأف�ضل حالته���ا«.. ونحو ذلك من 

�أ�ضحاب ر�ضول �هلل  �لكلمات، وكان 

�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم �إذ� �لتقو� 

يوم �لعيد يق���ول بع�ضهم لبع�س: 

»تقّبل �هلل منا ومنك«.

7- يحرم على �مل�ضلمني �ضيام 
ي���وم عيد �لأ�ضح���ى، ويحرم كذلك 

�أما  �أي���ام �لت�رشيق بع���ده.  �ضيام 

حترمي �ضيام يوم �لعيد، فللحديث 

�لذي رو�ه �أبو �ضعيد �خلدري ر�ضي 

�هلل عن���ه ق���ال: »نه���ى ر�ضول �هلل 

�ضل���ى �هلل عليه و�ضل���م عن �ضيام 

يوم���ني: يوم �لفطر وي���وم �لنحر« 

)متفق عليه(. �أما حترمي �ضيام �أيام 

�لهذيل  �لت�رشيق، فلما رو�ه نبي�ضة 

ر�ض���ي �هلل عن���ه قال: ق���ال ر�ضول 

�هلل �ضلى �هلل علي���ه و�ضلم: »�أيام 

�لت�رشي���ق �أيام �أكل و����رشب وذكر 

�هلل عز وج���ل« )رو�ه م�ضلم(. وعن 

عائ�ضة و�بن عمر ر�ضي �هلل عنهما 

قال: »مل يرّخ�س يف �أيام �لت�رشيق 

�أن ي�ضم���ن �إل ملن مل يجد �لهدي« 

)رو�ه �لبخاري(.

نة  ل يوم �لعيد: من �ل�ضُّ 8- �لتجمُّ
يف ي���وم �لعي���د �أن يتجّمل �مل�ضلم 

ويلب�س �أح�ضن �لثياب.

نن  9- �للع���ب و�لف���رح: من �ل�ضُّ
يوم �لعيد �إظه���ار �لفرح و�ل�رشور، 

ملا روت���ه �ل�ضي���دة عائ�ضة ر�ضي 

�هلل عنها، حيث قالت: »دخل علّي 

ر�ض���ول �هلل �ضل���ى �هلل عليه و�ضلم 

وعن���دي جاريتان تغني���ان بغناء 

بعاث، فا�ضطجع يف �لفر��س وحّول 

وجه���ه.. ودخل �أبو بك���ر فانتهرين 

�لنبي  �ل�ضيطان عند  وقال: مزمارة 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم، فاأقبل عليه 

ر�ض���ول �هلل �ضل���ى �هلل عليه و�ضلم 

فقال: دعهم���ا.. فلما غفل غمزتهما 

فخرجتا«.

�لأ�ضحي���ة من �ل�ضعائ���ر �لتي حّث 

عليها �لإ�ضالم، وه���ي �ضنة موؤكدة يف 

ولالأ�ضحية  �مل�ضتطي���ع،  �لق���ادر  حق 

�أح���كام �رشعية و�ضحي���ة يجب على 

�مل�ضّحي �أن يكون على علم كاٍف بها.

ي�ضرتط لالأ�ضحية �ضتة �رشوط:

�لأول: �أن تك���ون من بهيمة �لأنعام، 

وه���ي �لإبل و�لبق���ر و�لغن���م؛ �ضاأنها 

ومعزه���ا، لقوله تع���اىل: {ولكل �أمة 

جعْلنا مْن�ضًكا ليْذك���رو� ��ْضم �هلل على 

ما رزقهْم مْن بهيمة �ْلأْنعام فاإلهكْم �إله 

و�حد فله �أ�ْضلم���و� وب�رش �مْلْخبتني}، 

وبهيم���ة �لأنعام ه���ي �لإب���ل و�لبقر 

و�لغن���م، هذ� هو �ملعروف عند �لعرب، 

وقاله �حل�ضن وقتادة وغريهما.

�لث���اين: �أن تبل���غ �ل�ض���ّن �ملحدود 

�رشعًا؛ باأن تكون جذعة من �ل�ضاأن، �أو 

ثنية من غ���ريه؛ لقوله �ضلى �هلل عليه 

و�آله و�ضلم: »ل تذبح���و� �إل ُم�ضّنة، �إل 

�إن تع����رشّ عليك���م فتذبحو� جذعة من 

�ل�ضاأن«.

و�مل�ضنة: �لثنية فما فوقها، و�جلذعة 

ما دون ذلك. فالثن���ي من �لإبل: ما مّت 

له خم�س �ضنو�ت، و�لثني من �لبقر: ما 

مت ل���ه �ضنتان، و�لثني من �لغنم ما مت 

له �ضنة، و�جلذع: ما مّت له ن�ضف �ضنة، 

فال ت�ضح �لت�ضحية مبا دون �لثني من 

�لإبل و�لبقر و�ملعز، ول مبا دون �جلذع 

من �ل�ضاأن.

�لثالث: �أن تكون خالية من �لعيوب، 

وهي �أربعة:

- �لَع���َور �لبنّي: وهو �لذي تنخ�ضف 

به �لعني، �أو تربز حتى تكون كالزر، �أو 

تبي�ّس �بي�ضا�ضًا يدل دللة بّينة على 

َعَورها.

- �ملر����س �لبنّي: وه���و �لذي تظهر 

�أعر��ضه عل���ى �لبهيمة، كاحلمى �لتي 

ُتقعده���ا عن �ملرعى ومتن���ع �ضهّيتها، 

�أو  و�جلرب �لظاه���ر �ملف�ض���د لَلحمها 

�ملوؤّث���ر يف �ضحته���ا، و�جُلرح �لعميق 

�ملوؤثر عليها يف �ضحتها ونحوه.

- �لَع���َرج �لبنّي: وه���و �لذي مينع 

�لبهيم���ة م���ن م�ضاي���رة �ل�ضليمة يف 

مم�ضاها.

- �له���ز�ل �ملزيل للمخ: لقول �لنبي 

�ضل���ى �هلل عليه و�آله و�ضلم حني �ضئل: 

ماذ� يتقي م���ن �ل�ضحايا؟ فاأ�ضار بيده 

�لبنّي �ضلعها،  �لعرجاء  وقال: »�أربعًا: 

و�لعور�ء �لبنّي َعَورها، و�ملري�ضة �لبنّي 

مر�ضها، و�لعجفاء �لتي ل تنقي«فهذه 

�لعي���وب �لأربع���ة مانعة م���ن �إجز�ء 

�لأ�ضحية مبا تعيب بها، ويلحق بها ما 

كان مثلها �أو �أ�ضد، فال جتزئ �لأ�ضحية 

مبا ياأتي:

- �لعمياء �لتي ل ُتب�رش بعينيها.

- �ملب�ضوم���ة حت���ى تن�ضط ويزول 

عنها �خلطر.

ت ولدتها،  - �ملتول���دة �إذ� تع����رشّ

حتى يزول عنها �خلطر.

- �مل�ضاب���ة مبا مُييته���ا من َخنق 

�أو �ضق���وط من علو ونحوه، حتى يزول 

عنها �خلطر.

- �لزمنى، وهي �لعاجزة عن �مل�ضي 

لعاهة.

�أو  �ليدي���ن  �إح���دى  مقطوع���ة   -

�لرجلني.

ف���اإذ� �ضمْم���َت ذل���ك �إىل �لعيوب 

�لأربعة �ملن�ضو�س عليها، �ضار ما ل 

���ى به ع�رشة؛ ه���ذه �ل�ضتة، وما  ي�ضحَّ

تعيب بالعيوب �لأربعة �ل�ضابقة.

�ل����رشط �لر�ب���ع: �أن تك���ون ملكًا 

للم�ضح���ي، �أو ماأذون���ًا ل���ه فيها من 

قَبل �ملالك، ف���ال ت�ضح �لت�ضحية مبا 

ل ميلك���ه، كاملغ�ض���وب و�مل����رشوق 

و�ملاأخ���وذ بدع���وى باطل���ة ونحوه، 

لأن���ه ل ي�ضّح �لتق���رُّب �إىل �هلل تعاىل 

مبع�ضيته. وت�ضح ت�ضحية ويّل �ليتيم 

له من ماله، �إذ� جرت به �لعادة، وكان 

ينك����رش قلب���ه بع���دم �لأ�ضحية، كما 

ت�ضّح ت�ضحية �لوكيل من مال موكله 

باإذنه.

�ل����رشط �خلام����س: �أن ل يتعل���ق 

بها ح���ق للغري، فال ت�ض���ح �لت�ضحية 

باملرهون.

�أن ي�ضح����ى بها يف  �ل�ضاد�����س: 

�لوقت �ملح����دود �رشع����ًا، وهو من 

بعد �ض����الة �لعيد ي����وم �لنحر �إىل 

غروب �ل�ضم�س من �آخر يوم من �أيام 

�لت�رشيق، وهو �ليوم �لثالث ع�رش من 

ذي �حلجة، فتكون �أيام �لذبح �أربعة: 

يوم �لعيد بعد �ل�ضالة، وثالثة �أيام 

بع����ده، فمن ذبح قبل ف����ر�غ �ضالة 

�لعيد، �أو بعد غ����روب �ل�ضم�س يوم 

�لثالث ع�رش مل ت�ضح �أ�ضحيته، ملا 

روى �لبخاري ع����ن �لرب�ء بن عازب 

ر�ضي �هلل عنهما، �أن �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�آله و�ضلم قال: »من ذبح قبل 

�ل�ضالة فاإمن����ا هو حلم قّدمه لأهله، 

ولي�س من �لن�ضك يف �ضيء«.

لكن ل����و ح�ضل له عذر بالتاأخري 

عن �أي����ام �لت�رشيق، مث����ل �أن تهرب 

�لأ�ضحي����ة بغري تفري����ط منه، فلم 

يجدها �إل بعد فو�ت �لوقت، �أو يوكل 

م����ن يذبحها فين�ض����ى �لوكيل حتى 

يخرج �لوقت، فال باأ�س �أن ُتذبح بعد 

خروج �لوق����ت، للعذر، وقيا�ضًا على 

م����ن نام عن �ض����الة �أو ن�ضيها فاإنه 

ي�ضلّيها �إذ� ��ضتيقظ �أو ذكرها.

ويجوز ذبح �لأ�ضحية يف �لوقت 

لياًل ونهار�ً، و�لذبح يف �لنهار �أوىل، 

ويوم �لعيد بع����د �خلطبتني �أف�ضل، 

وكل يوم �أف�ضل مم����ا يليه، ملا فيه 

من �ملبادرة �إىل فعل �خلري.

�أن ياأكل  �أن����ه ُي�ضتح����ّب  ُيذك����ر 

�مل�ضّح ُثلث �أ�ضحيته، ويهدي ُثلثها، 

ويت�ضدق على �مل�ضاكني بُثلثها، ولو 

�أكل �أكرث جاز، وقيل: يجعلها ن�ضفني؛ 

ياأكل ن�ضفًا، ويت�ضّدق بن�ضف، لقول 

�هلل تعاىل: {فكل����و� منها و�أطعمو� 

�لبائ�س �لفقري}.

ُسنن وآداب عيد األضحى
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أحكام وشروط األضحية



منوعات

�أف��ق��ي

1 - �آيل يعمل عمل �لن�ضان يف �ل�ضناعة / خوف مر�ضي
2 - عا�ضمة فنزويال / للنفي

3 - �أجادل يف �لبيع و�ل�رش�ء / عمل يجب �لقيام به
4 - معتِد / جهاز لغزل �لن�ضيج

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع �لأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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6 - خ�س
7 - ��ضكال و�مناط مر�ضومة / هدم ب�ضدة

8 - حرفان من �ضاغ / نبات ي�ضبه �لفجل
9 - بلد �ملليون �ضهيد / ثعبان �ضديد �ل�ضمية

10 - ح�ض���ارة ما بني �لنهري���ن / بنت �لر�ضول 
�لأكرم

ها؟ اغتنم فرصة العيد
ُ
قاِطُع رِحم أم واصل

w w w . a t h a b a t . n e t11

ذوو� �لأرحام هم كل من تربطهم بك 

ر�بطة ن�ض���ب؛ كالأبوين و�جلد و�جلدة، 

وكالول���د وولد �لول���د؛ ذك���ر�ً كان �أم 

�أنثى، وكالإخ���وة و�لأخو�ت و�أولدهم، 

وكالأعمام و�لعمات و�أولدهم.

�ملوؤمن �ملتم�ّضك بدينه و�ُضنة نبّيه 

ل يقط���ع �أرحامه، لأنه يق���ر�أ قول �هلل 

�ضبحان���ه: {و�أولو �لأرح���ام بع�ضهم 

�أوىل ببع����س يف كت���اب �هلل}، فهذه 

و�ضية من �هلل جل جالله بالأرحام.

قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�آله 

و�ضلم: »من �رشّه �أن ُيب�ضط له يف رزقه، 

ْل َرِحَمه«،  �أو ُين�ضاأ ل���ه يف �أثره، فْلَي�ضِ

لذلك فاإن و��ض���ل �لرحم هو من �لذين 

يو�ّض���ع �هلل تعاىل عليه���م يف �أرز�قهم 

يف �لدني���ا و�لآخرة، ويب���ارك لهم يف 

�أعمارهم و�آجالهم.

ورد عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه، 

عن �لنبي �ضل���ى �هلل عليه و�آله و�ضلم 

ْلَق،  ُ َع���زَّ َوَجلَّ �خْلَ �أن���ه قال: »َخَلَق �هللَّ

ا َفَرَغ ِمْنُه َقاَمِت �لرَِّحُم، َفَقاَل: َمْه ،  َفَلمَّ

َقاَلْت: َهَذ� َمَقاُم �ْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن �ْلَقِطيَعِة، 

َلِك،  ���َل َمْن َو�ضَ �ضِ ْن �أَ نْيَ �أَ ل َتْر�ضَ َق���اَل: �أَ

 ، َو�أَْقَطَع َمْن َقَطَع���ِك؟ َقاَلْت: َبَلى َيا َربِّ

َقاَل: َفَذِلَك َلِك«.. �إنه يعلم �ضلة �لرحم، 

�إنها »�لإح�ضان �إىل �لأقارب على ح�ضب 

حال �لو��ض���ل و�ملو�ضول؛ فتارًة تكون 

باملال، وتارًة باخلدمة، وتارًة بالزيارة 

و�ل�ضالم وغري ذلك«، ويف �ل�ضحيح عن 

�لنبي �ضلى �هلل علي���ه و�آله و�ضلم �أنه 

ق���ال: »ل يدخل �جلن���ة قاطع رحم«. 

)رو�ه م�ضلم(.

�ضلة �لرحم لي�ض���ت مق�ضورة على 

�مل�ضلمني، بل تتن���اول �أرحام غريهم، 

فقد قالت �أ�ضماء بن���ت �أبي بكر ر�ضي 

�هلل عنهما: �أتتني �أمي ر�غبة )ومل تكن 

م�ضلمة( يف عهد �لنبي �ضلى �هلل عليه 

و�آل���ه و�ضلم، ف�ضاأل���ُت �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�آله و�ضل���م: �آ�ضلها؟ قال: نعم«، 

قال �بن عيينة: فاأنزل �هلل تعاىل فيها: 

{ل ينهاكم �هلل عن �لذين مل يقاتلوكم 

يف �لدين}، وهذ� ن���وع من �لإن�ضانية 

�لت���ي ينادى به���ا، بغ����س �لنظر عن 

�لعرق �أو �للون �أو �لدين، ف�ضلة �لرحم 

ل يعيقه���ا ذلك، ما د�م���ت هذه �لرحم 

غري معادية �أو مقاتلة.

�إن �ملوؤم���ن لي�س من �لبخالء �لذين 

ل يعط���ون �إل مبقاب���ل، ف�ضلة �لرحم 

عن���ده لي�س فيها مقاي�ض���ة؛ �إن زرتني 

زرت���ك، و�إل فال، بل ي���زور و�إن قاطعته 

رحمه، حلدي���ث �أبي هري���رة �أن رجاًل 

قال: يا ر�ضول �هلل، �إن يل قر�بًة �أ�ضلهم 

وي�ضيئون  �إليهم  و�أح�ض���ن  ويقطعوين، 

�إيل، و�أحلم عنهم ويجهلون علّي، فقال: 

»لئ���ن كنَت كما قل���ت، فكاأمنا ت�ضفهم 

�مل���ل )�أي كاأمنا تطعمهم �لرماد �حلار( 

ول يز�ل مع���ك من �هلل ظهري عليهم ما 

دمَت على ذلك«، في�ضل من و�ضله، ول 

يقط���ع من قطعه، فقد قال �لنبي �ضلى 

�هلل عليه و�آله و�ضل���م: »لي�س �لو��ضل 

باملكاف���ئ، ولك���ن �لو��ضل �ل���ذي �إذ� 

قطعت رحمه و�ضلها«.

�أم���ا قاط���ع �لرحم فعلي���ه �نتظار 

عقوبته، فقد قال �لنبي �ضلى �هلل عليه 

و�آل���ه و�ضلم: »ل يدخ���ل �جلنة قاطع 

رحم«، وعل���ى �لنا�س هجر�ن من قطع 

ل���ة يف �لدنيا،  رحم���ه، وعقوبته معجَّ

ق���ال ر�ضول �هلل �ضل���ى �هلل عليه و�آله 

و�ضل���م: »ما من ذنب �أج���در �أن يعّجل 

�هلل تعاىل ل�ضاحبه �لعقوبة يف �لدنيا، 

مع ما يّدخر له يف �لآخرة، مثل �لبغي 

وقطيع���ة �لرحم«، وم���ن قطع رحمه 

قطعه �هلل �لرحم���ن �لرحيم، ف�»�لرَّحم 

لني  معلَّق���ة بالعر�س تقول: م���ن َو�ضَ

َله �هلل، وم���ن قطعني قطعه �هلل«.  َو�ضَ

)�ضحيح م�ضلم(.

كما �أن قطيعة �لرحم متنع ��ضتجابة 

�لدع���اء، �إنه »ل يز�ل ي�ضتجاب للعبد، 

ما مل ي���دع باإثم �أو قطيع���ة رحم، ما 

مل ي�ضتعجل«، قيل: ي���ا ر�ضول �هلل ما 

�ل�ضتعجال؟ قال: يقول: »قد دعوُت وقد 

دعوُت فلم �أَر ي�ضتجيب يل، في�ضتح�رش 

عند ذلك ويدع �لدعاء«.

�إذ�ً، ل�ضل���ة �لرحم فو�ئ���د عظيمة، 

و�أهد�ف �ضامية، �أجملها:

�ضل���ة �لرحم عالمة كم���ال �لإميان 

وح�ضن �لإ�ضالم.

حتقق �ل�ضع���ة يف �لأرز�ق، و�لربكة 

يف �لأعمار.

�لف���وز بر�ضى �خلال���ق، ثم حمبة 

�خللق.

تقوية �أو��رش �لعالقات �لجتماعية 

ب���ني �أفر�د �لأ����رشة �لو�ح���دة، و�لأ�رش 

�ملرتبطة بامل�ضاه���رة و�لن�ضب، حتى 

يعم �ملجتمع كله.

��ضت�ضحاب �لتاأيي���د من �هلل �لقوي 

�لعزيز للو��ضل.

�أما وقت �ضلة �لرحم وزمانها فهما 

غري مرتبطني بزم���ن معني، كاملو��ضم 

مث���ال، بل هي ح�ض���ب �حلاجة، فتكون 

ل عندما يحل  �ضلة �لرحم و�جبة ل توؤجَّ

بها م�ضيبة �ملوت �أو �ملر�س، �أو �لديون 

ونحو ذلك، فيج���ب �ملبادرة و�لإ�رش�ع 

بالزيارة، و�مل�ضاعدة باجلهد و�ملال �إن 

�حتاج �لأمر، �إل �أن �لعيد فر�ضة هامة 

على قاطع �لرحم �أن يغتنمها، فبفرحة 

�لعيد ميكن ك�رش �أكرب �حلو�جز �ملانعة 

للتو��ضل و�لتقارب.

5 - جزيرة م�رشية يف �لبحر �لأحمر
6 - حت���ول �ل�ضيء من م���ادة طرية �إىل 

�ألياف

7 - حرف للدللة على �ملعنى / تاجر 
�لفر�ء

8 - ع�ضبة طبية تو�ضف للقحة
9 - ملتق���ى �لع�ضابة / ت�ضبب ب�ضعف 

�ل�ضمع

مرتبط���ة  عرب���ات  جمموع���ة   -  10
ل�ضتعمالت ��لنقل / موؤ�ض�ضة �ضحافية

ع��م���ودي

1 - ي�ضتعان به عل���ى ركوب �لفر�س / 
حجر �لبناء

2 - جمموع���ة مناط���ق مزروع���ة يف 
�ل�ضحر�ء / للند�ء

3 - خملوقات �ضغرية موؤذية تقفز 300 
�ضعفا من طولها / ثعبان �ضخم ها�رش

4 - ثالث���ة �رب���اع و�رف / م���ن �أور�ق 
�للعب )�لكوت�ضينة(

5 - ت�ض���د�ن ون�ضتغني ع���ن �لآخرين / 
حرفان من نور
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كاريكاتير

الأهل مبواقف معّينة  ي�ستخف عدد كبري من 

تواجه اأبناءهم، ويقرّرون اإر�ساله اإىل املدر�سة يف 

يوم قد يعرّ�سه للخطر املادي اأو املعنوي.

اأن  ال�رضوري  من  التي  احل��الت  اأب��رز  اإليكم 

يبقى ابنكم خاللها يف املنزل:

تعامل  من  قلقًا  يكون  قد  ما  اأمر  من  يخاف 

مظاهر  من  اأو  معه،  املدر�سة  يف  زمالئه  اأح��د 

يف  وتوؤّثر  تالحقه  قد  التي  الطالبية  امل�ساغبة 

الأهل يف  مزاجه وتت�سبب له بقلق نف�سي. على 

هذه احلالة ت�سوية الو�سع من خالل اللجوء اإىل 

الو�سع كما هو، واحلر�ص  املدر�سة و�رضح  اإدارة 

ي�سّكلون  الذين  الأولد  مع  التخالط  عدم  على 

املواجهة  �سيحول  ذلك  لأن  لبنهم،  قلق  م�سدر 

ابنهم  يلّقنوا  اأن  ال�رضوري  ومن  عائلية.  اإىل 

الت�رضف حيال مواقف كهذه، حيث عليه  كيفية 

بل  لهم،  وير�سخ  يتنازل  اأو  يقلق  اأو  يخاف  األ 

اأن يواجه امل�ساألة ب�سجاعة ويفر�ص ح�سوره ول 

يتاأّثر بالكالم الذي يقال غالبًا ل�ستفزازه.

بع�ص  يكرتث  ل  احلّمى:  من  يعاين  كان  اإذا 

يعتقدون  ول  ال�سحية  اأولدهم  حالة  اإىل  الأهل 

اأن احلمى اأمر بالغ الدقة، اإل اأن ذلك ي�سّكل خطراً 

احلّمى  عوار�ص  كانت  واإن  على حياته،  حقيقيًا 

ابنهم  اأن  ين�سوا  األ  بداياتها عليهم  تزال يف  ما 

البيت،  �ساعات يوميًا خارج  يق�سي نحو ثماين 

اأمر  ال�سحية  حالته  تفاقم  احتمال  وبالتايل 

ممكن، خ�سو�سًا اأن اإمكان العتناء به يف املدر�سة 

م�ساألة غري م�سمونة، وبالتايل من الأف�سل له يف 

اأي�سًا يف حال كان  هذا اليوم بقاوؤه يف املنزل. 

يعاين من اأي مر�ص ُمعٍد، كاجلدري والأبو كعيب، 

اأو الر�سح املزمن.

اإذا متلّكه غ�سب �سديد �سببه املدر�سة، اأو قد 

يكون مرتبطًا مب�ساألة �سخ�سية يف اإطار عائلي.. 

املدر�سة وهو  اإىل  الولد  ُير�َسل  األ  املهم  فرق،  ل 

يف حال غ�سب غري م�سبوط، لأن يف ذلك احتمال 

اإقدامه على اأي عمل متهّور، اأو قلّة انتباهه وعدم 

مقلقًا،  ُبعداً  تتخذ  قد  التي  لت�رضّفاته  وعيه 

التالميذ،  لأحد  بال�رضب  التعرُّ�ص  على  كالإقدام 

عدم  رمبا  اأو  املعلمة،  مع  بفظاظة  التعامل  اأو 

الدخول اإىل املدر�سة والهرب منها، وعدم النتباه 

وحاولوا  غ�سبه  من  خففوا  الطرق.  عبور  خالل 

مه، وا�سعوا اإىل حّل امل�سكلة قبل اإر�ساله اإىل  تفهُّ

املدر�سة.

ال�سبب  وك��ان  الذهاب،  عدم  على  اأ���رضّ  اإذا 

من  للتهرُّب  ماكرة  عن حماولة  ينّم  ول  وجيهًا 

املذاكرة، كاأن يكون مبزاج �سيئ، فلي�ص خطاأً يف 

كما  الكثري،  له  �سيعني  وذلك  املنزل،  بقائه يف 

ال�سيئة،  بامل�ساألة  لي�ص  واحد  ليوم  التغّيب  اأن 

ويبقى التقدير عائداً لالأهل يف اأهمية ال�سبب اأو 

عدمه.

احذروا: ال ترسلوا أوالدكم إلى المدرسة في هذا اليوم


