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بعد 5 أعوام من الثبات السوري.. 
الموقف األميركي - األوروبي يتراجع

انتهاكات األقصى.. 
والعجز العربي

دمشق تحقق »نبوءة« بوتين: 
من سورية تخرج قواعد النظام العالمي الجديد

FRIDAY 25 SEPTEMBRE - 2015 
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تتوجه »الثبات« اإدارة وحتريراً اإىل جميع قرائها باأحر التهاين بعيد 

اأن يحل العيد يف العام املقبل واالأمــة ترفل بكل  اآملة  االأ�شحى املبارك، 

اأ�شباب املنعة والوحدة والقوة.

اأن  على  املقبل،  االأ�شبوع  ال�شدور  عن  »الثبات«  حتتجب  وللمنا�شبة 

تعود اإىل قرائها يف االأ�شبوع الذي يليه، وكل عام واأنتم بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام وأنتم بخير

االستمرار بالحوار واجب.. ولكن 

وصة«: عودة أيام الزمن 
ّ
سوق »أبو رخ

الجميل.. لساعات
مواجهات القدس.. 

وعوامل تعطيل قيام انتفاضة ثالثة

األضحية واجبة على المقتدر ماليًا.. 
فلنلتزم بأدائها
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مبـادرة بـوتين.. 
فق للنجاح؟
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الحج أعظم مؤتمر للوحدة
يحّل علينا عيد االأ�ضحى املبارك، وحال االأمة ال ي�رسّ 

�ضديقًا، ويفرح كثرياً كثرياً العدو.

فالعيد الذي ياأتي تتويجًا الأكرب موؤمتر اإ�ضالمي �ضنوي 

ميرّ بالب�رسية، اأال وهو مو�ضم احلج املبارك، حيث يتوّحد 

ماليني النا�س، يف ح�رسة الرحمن العلي القدير جل وعال، 

بتوجيه واحد اإليه وحده �ضبحانه »لبيك اللهم لبيك.. اإن 

احلمد والنعمة لك وامللك.. ال �رسيك لك لبيك«.. ومبنا�ضك 

واحدة وفق نظ���ام دقيق عمره من عم���ر االأمة والزمن، 

وباأمر اإلهي ما اأحوجن���ا اأن ن�ضتلهم منه، ون�ضتقرئ من 

م�ضامينه ال�ضامية ما يجب اأن نكون عليه..

اإنها املنا�ضبة االأعظم التي حتّث على الوحدة والتوّحد، 

ومواجهة الواقع باإرادة العلم واالإميان وقوة الوحدة..

من البيت العتي���ق يف اأم القرى، ثمة موعد �ضنوي يتقرر 

اأم���ام االأمة، وم���ن اأجلها.. من اأجل حا�رسه���ا وم�ضتقبلها، 

حي���ث يتوّحد الب�رس م���ن كل االأجنا�س واالألوان يف �ضيافة 

الرحمن العلي القدير، فهل نعترب من هذه املنا�ضبة الكربى 

والعظيمة؟

من ينظر اإىل واقع االأم���ة اليوم �ضيلّفه احُلزن العميق 

على حال {خري اأمة اأُخرجت للنا�س}.

فلنالحظ بع�س واقع احلال الذي نعاين منه:

اأك���رب ن�ضبة اأّمية يف اأّمة اإق���راأ و{علّم االإن�ضان ما مل 

يعلم}.

جوع وفقر يف كثري م���ن بلدان االأمة.. انظروا اإىل واقع 

احلال يف ال�ضومال وموريتانيا وغريهما..

حروب ودم ووي���الت.. تابعوا ما يج���ري يف �ضورية، 

والعراق، وليبي���ا، وم�رس، واليم���ن، والبحرين.. والبقية 

�ضتاأتي وفق خمططات الدول امل�ضتكربة )ال قّدر اهلل(.

يف بلدانن���ا، وال �ضيم���ا الغنية منه���ا، ال يوجد مركز 

اأبحاث علمي واحد ُيرفع الراأ�س به، اأو ي�ضاهي اأقل مركز 

اأبحاث يف دول الغرب الراأ�ضمالية.

االأمة التي اأنتجت ابن خلدون وابن �ضينا والفارابي وابن 

ر�ض���د واخلوارزم���ي وجابر بن حي���ان، وغريهم يف ع�ضور 

النه�ضة االإ�ضالمي���ة، وح�ضن كامل ال�ضّب���اح، ورمال رمال 

واأحمد زويل وغريهم الكث���ري يف الع�ضور احلديثة، منَهكة، 

ومتَعبة بحروبه���ا وانق�ضاماته���ا، و�رساعاتها التي ت�ضّب 

كله���ا يف م�ضلحة االأمريكي والغ���رب اال�ضتعماري والعدو 

ال�ضهيوين.

ف من اأم���وال االأمة يف احلرب عل���ى �ضورية 
ُ

ما ����رس

ف يف احلربني  واليمن وحدهما حت���ى االآن يفوق ما �رسُ

العامليت���ني االأوىل والثاني���ة، وكان يكف���ي الأن ال يبقى 

جائع واحد يف هذه االأم���ة املنكوبة، وال اأّمي اأو مري�س 

يف االأمة املبتلية بحكامها القا�رسين.

ماذا بعد؟

اللهم يف منا�ضبة احل�رس يف رحابك يف البيت العتيق، 

ن�ضاألك الرحمة، واملغفرة، واأن تهدي اجلميع اإىل ال�رساط 

امل�ضتقيم الذي ُي�ضلح احلال.. ف�ضبحانك يا مغرّي االأحوال..

يف عي���د االأ�ضحى املب���ارك، واأمام الواق���ع املرّ الذي 

نعي�ضه، ال منلك اإال القول:

اللهم اأ�ضلح ذات البني، وكل عام واجلميع بخري.

ال�صيخ د. عبد النا�صر 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

�ضب���ق للرئي�س بري اأن �رسّح باأن احلراك 

ال�ضعب���ي يف ال�ض���ارع كان جارفًا لو مل يكن 

هن���اك انق�ضام طائفي، ولع���ل ما ح�ضل ليلة 

االأحد من عراك مع املتظاهرين الزاحفني نحو 

�ضاحة النجمة، على خلفية �ضورة للرئي�ضني 

ب���ري واحلريري والنائب جنب���الط، هو عّينة 

ب�ضيط���ة مما يتخوف منه ب���ري يف ال�ضارع، 

ول���وال ال�ضوابط ل���دى امل�ضتوي���ات العليا، 

خ�ضو�ضًا من قيادة حزب اهلل، ملا بقي الو�ضع 

حتى االآن حتت ال�ضيطرة.

واقع طاولة احل���وار ال يختلف عن اأجواء 

ال�ضارع، ويكتفي اللبنانيون بوقائع اجلل�ضتنينْ 

االأوىل والثاني���ة م���ن ه���ذا احل���وار، ويقراأون 

ما ي�ضب���ه 7 اأيار �ضيا�ض���ي، نتيجة احلدة يف 

النقا�ض���ات الثنائية التي ت���كاد ت�ضل اإىل حد 

اال�ضتب���اك باالأي���دي، الأن كل فريق بلغت لديه 

اخل�ضومة ال�ضيا�ضية ح���د العداء للفريق اآخر، 

والأن التمثيل على هذه الطاولة غري متجان�س، 

واملوا�ضيع املطروحة �ضاخنة جداً، ولو كانت 

طاول���ة اأقطاب وروؤ�ضاء كت���ل برملانية لكانت 

االأم���ور اأ�ضهل يف مقاربة االأم���ور، لكن اأن تبداأ 

اجلل�ض���ة االأوىل مبناق�ضات حتم���ل من احلقد 

ال�ضخ�ض���ي م���ا يحمله النائ���ب بطر�س حرب 

عل���ى كل من يطعن بالتمدي���د ملجل�س نيابي 

غري د�ضتوري وغري �رسعي، فاإن امل�ضاألة ترتبط 

مب�ضلحة �ضخ�ضية اأعالها �ضاحبها على علمه 

وخربت���ه، وعلى االأ�ض���ول الد�ضتورية كمحاٍم، 

وهو االأجدر به اأن يكون راأ�س احلربة يف الدفاع 

عن الد�ضتور.

نعود �ضنتني اإىل الوراء؛ عندما كان من 

املقرر اإجراء انتخابات نيابية عام 2013، 

بادر النائب حرب يومذاك اإىل القول حرفيًا: 

»لي�س هناك مر�ضح م�ضتعد وجاهز للقيام 

بجوالت انتخابية«، لي�س ب�ضبب املعارك 

يف طرابل�س والتوترات املتنقلة بني عربا 

وعر�ضال وعكار فح�ضب، بل الأن كل �ضوارع 

14 اآذار مل تك����ن جاه����زة ال�ضتقب����ال اأي 
مر�ض����ح، يف الوقت الذي كان خالله حرب 

يفتح على ح�ضاب����ه، وفق »ويكيليك�س«، 

الرئي�س �ضعد احلريري ويطلب  وي�ضتغيب 

م�ضاعدة معنوي����ة و�ضيا�ضية ومادية من 

ال�ضعودية لتاأ�ضي�س حزب م�ضتقل عن »14 

اآذار« وعن احلريري.

ثم كان���ت اجلل�ضة الثانية بغياب العماد 

ع���ون، و»اجتهد« نائب رئي�س املجل�س فريد 

امل���كاري على اأن �ضعبية العماد عون مل تعد 

70٪ يف ال�ضارع امل�ضيحي، ودارت النقا�ضات 
البيزنطي���ة التي ال ي�ضتند فيها املكاري على 

حيثيت���ه ال�ضعبي���ة، وهو الرا�ض���ب باأ�ضوات 

امل�ضيحيني يف الكورة ع���ام 2009، وال على 

درا�ضة اإح�ضائية علمية ُتثبت ادعاءاته، علمًا 

اأن طروح���ات العم���اد عون ه���ي يف العودة 

اإىل ال�ضعب يف اأية انتخاب���ات، لكن القانون 

االنتخاب���ي ولبنان دائرة واحدة اأو تق�ضيمات 

الدوائر التي تراعي التمثيل العادل هي التي 

ُترعب النائبني ح���رب واملكاري وكل جماعة 

»14 اآذار«، التي لن تعيدها اأية انتخابات اإىل 

حجمها احلايل.

على طاول���ة احلوار اأطباق م���ن اأحقاد، 

وب�ضع���ة اأحجام غري متجان�ض���ة مع واقعها 

ال�ضنيورة  ال�ضعب���ي واالنتخابي، والرئي����س 

املرتبع عل���ى كر�ضي رئا�ض���ة كتلة »تيار« 

امل�ضتقب���ل ل���ن تعي���ده اأية انتخاب���ات اإىل 

املجل�س النياب���ي اإذا بقي مر�ضحًا يف �ضيدا، 

الأن اأ�ضامة �ضعد �ضيقطف منه املقعد ب�ضهولة، 

ومن هنا يجب اأن ي���درك اجلميع اأن ا�ضتمرار 

احلوار مع اأ�ضخا�س يتم�ضكون مبراكزهم حتى 

الع���ام 2017 ويخططون مل���ا بعده، هو حوار 

غري ُم���ٍد، وغري منتج، وح���وار طر�ضان عن 

احلق، وعميان عن احلقيقة، وليته كان حواراً 

اأبكم لتقطيع الوقت ولي�س اأكرث.

الدع���وة اإىل هذا احل���وار كانت حماولة 

متاأخرة من بداياتها، وال تتالقى كل النقا�ضات 

احلا�ضل���ة عل���ى الطاول���ة م���ع التحركات 

ال�ضعبي���ة التي بلغ بع�ضها حدود الغوغائية، 

لكن يجب اأن يع���رف اجلال�ضون على الطاولة 

اأن ال�ض���ارع م�ضحون باحلق���د على معظمهم، 

وال نتيجة وال اأمل م���ن اأي حوار مادام احلقد 

يع�ضع�س يف الداخل املوؤ�ض�ضاتي ويف اخلارج 

ال�ضعب���ي، واأن اال�ضتم���رار على هذا النمط يف 

النقا�ض���ات هو م�ضل�ضل من ارت���كاب االأخطاء 

د�ضتوريًا وقانونيًا و�رسعيًا و�ضعبيًا، يف وقت 

تتفلت خالله ال�ضوارع على احتقانات قد تهدد 

الطروحات غوغائية  اأن  باالأعظم، خ�ضو�ض���ًا 

وغري من�ضبطة، وباتت بع�ضها »�ضوارعية«.

وكما اال�ضتم���رار يف حوار كهذا هو خطاأ، 

ب���ل تراكمات م���ن اأخطاء، ف���اإن التوقف عن 

احلوار و�ضط الغلي���ان ال�ضعبي هو اخلطيئة 

الك���ربى، الأن���ه ذريعة اإىل مزيد م���ن االزدراء 

ال�ضعب���ي ملوؤ�ض�ض���ات الدول���ة العاجزة عن 

فعل اأي �ضيء، و�ض���ط مطالبات جدية بوقف 

����رسف م�ضتحقات نواب ال ميار�ضون اأي عمل، 

مع ا�ضتم���رار املطالبة باإ�ضقاط كل موؤ�ض�ضات 

»النظام«.

ولل�ضائل���ني عن حل، ف���اإن احلل هو يف 

البقاء بو�ضعية »مكان���ك راوح«، وت�رسيف 

االأعم���ال �ضمن احلد االأدن���ى، و�ضبط الو�ضع 

االأمن���ي يف التظاه���رات برعاي���ة اأهل احلل 

والرب���ط ممن لديه���م وزن يف ال�ضارع، الأن 7 

اأي���ار الداخلي ممن���وع يف الوق���ت احلا�رس 

على االأقل، وال بّد للبن���ان من انتظار نتائج 

7 اأيار االإقليمي، لينت����رس فريق لبناين على 
اآخر خارج لبن���ان، وتاأتي الت�ضوية من فوهة 

البندقي���ة االإقليمي���ة، ويجل����س اجلميع اإىل 

طاولة حوار �ضيكون فيها غالب ومغلوب.. 

اأمني اأبو را�صد

ال نتيجة ألي حوار مادام 
الحقد يعشعش في الداخل 

المؤسساتي والغضب 
مسيطر على الخارج الشعبي

أحــداثأحــداث2

�لبع�ض ينتظر »7 �أيار« �إقليمياً ين�صره على �لفريق �لآخر                                                                                   )�أ.ف.ب.(
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همسات

¡ جائزة تر�ضية
ب���داأت دوائر معادية ل�ضوري���ة يف لبنان، ترّوج اأن 

انتخاب رئي����س للبنان �ضيكون م���ن ن�ضيبها، واأن 

الرئي�س املقبل �ضيكون من فريق »14 اآذار«، اعتماداً 

عل���ى وعد اأمريكي، وق���ال اأحد رموز تل���ك الدوائر 

املرتبط���ة ع�ضويًا باالإدارة االأمريكية: االأ�ضد �ضيبقى 

عل���ى ما يبدو رئي�ضًا ل�ضورية، واالأمريكيون ال ميكن 

اأن ير�ضوا بذلك بال »جائزة تر�ضية«.

¡ تعطيل
ك�سف��ت م�سادر مطلعة اأن م�سدراً رئا�سيًا �سابقًا هو 

الذي يقف وراء تعطيل اإجراءات قانونية يف موؤ�س�سة 

هام��ة يف لبنان، بع��د طلبه ذلك مبا���رة من وزير 

حم�سوب عليه، وبناء على طلب من جهة خليجية.

¡ جا�ضو�س اجلل�ضة
ي���دور هم�س يف دوائ���ر �ضّيقة اأن اأح���د امل�ضاركني 

يف جل�ضات احلوار ي���دّون حم�رساً �ضبه حريف مبا 

يتحدث به املتح���اورون، وير�ضله الحقًا اإىل �ضفارة 

اأجنبية.

¡ اأ�ضماء تتوالد كالفطر
ت�س��اءل مراقبون عن ال���ر يف تعدد اأ�سم��اء »حراك 

املجتمع امل��دين«، حيث اإنه يتوالد م��ع كل يوم ا�سم 

جدي��د اأو اأك��ر، منه��ا: »طلع��ت ريحتك��م«، و»بدن��ا 

نحا�س��ب«، و«�سد الف�ساد« واأ�سماء باجلملة، بع�سها 

ال يتج��اوز ع��دد اأع�سائه��ا اأ�ساب��ع الي��د الواح��دة، 

والالف��ت اأن كل جمموع��ة جدي��دة تنب��ت جت��د على 

الفور تغطية كاملة من ال�سا�سات.

¡ اأ�ضماء م�ضبوهة يف احلراك
من وراء »احلراك« الذي يجري ببريوت هذه االأيام؟ 

»م.م«؛ اأح���د ال�ضخ�ضيات االأ�ضا�ضية وراء مموعة 

»طلعت ريحتكم«، يعمل يف منظمة مقرها وا�ضنطن 

وتدع���ى »فريدوم هاو����س«، وه���ي تاأ�ض�ضت عام  

لة باأكرث  1941، وُتعت���رب م���ن اأهم املنظم���ات املموَّ
م���ن 85 باملئة من حكومة الواليات املتحدة، وهذه 

املنظمة منذ تاأ�ضي�ضها لعبت اأدواراً تاآمرية كربى يف 

العديد من بلدان العامل.

»فريدوم هاو�س« لديها �ضبكة وا�ضعة من املنظمات 

يف اأك���رث م���ن مئة بلد. ه���ذه املنظم���ة لها مكتب 

رئي�ضي يف ا�ضطنبول، حت���ت عنوان »مينابول�س«، 

ويق���ال اإن له���ا فروع���ًا ثانوية يف لبن���ان، وفيها 

موظفون لبناني���ون نا�ضطون يف احل���راك اأبرزهم: 

»ع.ب«، »ن.غ«، »ن.اأ« و»ك.م«. ُيذكر اأن »ع.ب« 

تلّقى تدريب���ًا مكثفًا يف »فريدوم هاو�س« اأو«بيت 

احلرية« يف الواليات املتحدة. كما اأن هناك اأع�ضاء 

من »مين���ا بول�س« لعبوا اأدواراً بارزة وخطرية يف 

االأزمة ال�ضورية، منهم »ق.�س«، »د.م« و»و.ق«.

¡ من دون اعتذار
الح��ظ اإعالمي��ون خم�رم��ون اأن املواعي��د الت��ي 

يعطيه��ا م�سوؤول��ون يف احلزب التقدم��ي اال�سرتاكي 

�رع��ان م��ا ُتلغ��ى، اأو ال يت��م الوفاء به��ا من حيث 

املجيء اإىل املوعد مطلقًا، ومن دون تربير اأو اعتذار.

¡ تغريدات جنبالطية
توّق���ف املراقبون اأم���ام معزوفة جدي���دة للنائب 

وليد جنب���الط، الذي طرح مرة جلم���ع ال�ضيا�ضيني 

اللبنانيني يف جزيرة فار�ضية اأو خليجية اأو اأمريكية 

اأو يف املحي���ط الهادي، واأخرى جمعهم يف �ضي�ضل، 

وت�ضاءلوا م���ا اإذا كان زعيم املختارة �ضي�ضّوب يف 

امل�ضتقبل القريب على طاولة احلوار القائمة.

¡ بر�ضم الوزير
تنّك��رت �رك��ة تاأم��ن ميل��ك غالبية اأ�سهمه��ا وزير 

ح��ايل، ملوجب��ات عق��د تاأم��ن، بخ�سو���ص �سيارة 

حديث��ة حتّطمت، رغ��م اأن املالك دف��ع ر�سوم تاأمن 

�سامل ل�سنتن مقبلتن.

من ينظر اإىل �ض���ور االأطفال الذين ُت�ضحق 

عظامهم يف �ضورية واليمن وليبيا دون اأن يرف 

جفن ملا ي�ضمى »ال�ضمري العاملي«، ومن ميّول 

احلروب القذرة، اأو ي�ضنه���ا؛ من ذاك اخلليجي 

املتعّط���ر بالنفط، وذاك الرتك���ي املتغطر�س، 

يدرك اأن الهدف ه���و ت�ضّظي املنطقة وحتولها 

اإىل اإم���ارات وم�ضيخات متناحرة ومتخا�ضمة، 

يكون �ضيد �ضلحها الوحيد الكيان ال�ضهيوين، 

ولهذا ب���داأت مكونات ال�ضغ���ط ال�ضهيوين يف 

الواليات املتح���دة االأمريكية، العمل وال�ضغط 

مع ما ي�ضم���ى »املحافظون اجلدد«، من اأجل 

جتديد وظيفة الكي���ان العن�رسي، بدعم كامل 

م���ن الغرب االأوروبي اال�ضتعم���اري، الذي بات 

ب���دوره يخ�ضى على ه���ذا الكي���ان وانهياره، 

وع���ودة قطع���ان ال�ضهاينة اإلي���ه، يف هجرة 

معاك�ض���ة من حيث جاءت، جتع���ل من اأوروبا 

رهين���ة لديهم على نحو م���ا كان عليه احلال 

يف اأزمن���ة غابرة، حيث متّكن���ت اأ�رس يهودية 

�ضهيونية، كحال عائلة روت�ضيلد التي اأ�ضهمت 

يف اإفال����س اإمرباطوري���ات، كربيطانيا وقبلها 

فرن�ض���ا وغريهما، وهذه العائل���ة من دهائها، 

دعم فرعه���ا الفرن�ضي نابلي���ون بونابرت يف 

حروب���ه �ضد النم�ض���ا واإنكل���رتا وغريهما من 

ال���دول، بينما دعم فرعه���ا الربيطاين احلروب 

�ضد نابليون.

من هنا قد نفه���م �رس احل�ضد االأمريكي مع 

بداية احلرب الكونية على �ضورية نحو 90 دولة 

يف هذه املهمة القذرة، الت���ي اأو�ضحت وثائق 

»وكيلك�س« التي ُن�رست موؤخ���راً جانيًا هامًا 

منه���ا، واأوكلت مهمة متويله���ا اإىل امل�ضيخات 

اخلليجية، ويف مقدمها ال�ضعودية، الأن النتيجة 

العملي���ة التي كان وم���ا زال يريدها امل�رسوع 

اخلط���ري، هو تفتي���ت وتدمري �ضوري���ة، متهيداً 

لت�ضّظ���ي املنطق���ة كلها، حيث ُتب���نّي الوقائع 

واملمار�ض���ات، اأن اله���دف االآخر بع���د �ضورية، 

هي م�رس، التي تعي����س االآن مواجهات وا�ضعة 

مع االإره���اب، وت�ضري املعلومات اإىل دور خطري 

لل�ضعودية يف متويل العمليات االإرهابية، واإن 

كان���ت تبدو علن���ًا اأنها مع الدول���ة امل�رسية، 

لكن هدفه���ا احلقيقي هو اأن ُتلح���ق الفو�ضى 

مب�رس املوؤهلة دائم���ًا وكما كانت عرب التاريخ 

للعب دور قي���ادي بارز يف مواجهة التحديات، 

وبالتايل فاإن املوؤام���رة على م�رس لن تتوقف 

ولن تتنهي.

ال�ض���وري االأ�ضطوري بدولته  لكن ال�ضمود 

الوطنية وجي�ضها اأحبط اإىل حد كبري امل�رسوع، 

وجعل العني الرو�ضية تنفتح على و�ضعها على 

ال�ضاطئ ال�رسق���ي للبحر االأبي����س املتو�ضط، 

بحيث قال فالدميري بوت���ني، مع االأ�ضهر االأوىل 

لالأح���داث ال�ضورية: »اإن قواعد النظام العاملي 

اجلديد تخرج من �ضورية«.

االأع���راب بالطب���ع مل يفهم���وا معنى ذلك 

الكالم، فذهبوا اإىل مو�ضكو تارة يقدمون االأغراء 

والرتهي���ب، على نحو ما فعل بندر بن �ضلطان، 

وطوراً باالإغراءات املالية املذهلة التي و�ضلت 

مع حمم���د بن �ضلمان اإىل عر�ض���ه - كما قيل 

- نحو مئتي ملي���ار دوالر، ظنًا اأن رو�ضيا متر 

باأزمة وبحاج���ة اإىل هذه املليارات، فتلقى من 

القي����رس الرو�ضي الرد املنا�ض���ب، واإن كان قد 

تهاون معه مب�ضاأل���ة التدخل الع�ضكري االأرعن 

يف اليم���ن، دون اأن نن�ضى االإغ���راءات القطرية 

الت���ي ُقّدمت زمن احلمدي���ن املعزولني، اللذين 

اعتقدا اأن القي���ادة الرو�ضية ي�ضيل لعابها اأمام 

االإغ���راءات؛ على نحو ما �ض���ال لعاب الرئي�س 

الفرن�ض���ي ال�ضابق نيك���وال �ضاركوزي واحلايل 

فرن�ضوا هوالند.

حلف اأعداء دم�ضق على مدى خم�س �ضنوات 

اإال قلياًل، مل يرتك و�ضيلة الإ�ضقاط دم�ضق وحلب، 

وبالتايل تفتيت �ضورية، ومّول باملال وال�ضالح 

الفتاك كل �ض���ذاذ االآفاق يف الدنيا وا�ضتجلبهم 

اإىل بالد االأمويني، وخلقوا اأحد اأكرث التنظيمات 

االإرهابي���ة فا�ضي���ة ودموية ورعب���ًا، وربطوا 

التطورات ال�ضوري���ة بالعراقية عرب »داع�س«، 

ر له���ا عرب تركي���ا كل اأ�ضاليب  الت���ي كان يوفَّ

واأ�ضباب الدع���م اللوج�ضت���ي، وت�ضويق النفط 

املنهوب.

ثمة وقائع ميدانية ت�ضري اإىل اأن نحو مئة 

األف اأجنبي يقاتلون يف �ضورية، بينهم اأكرث من 

األفي رو�ضي، و15 األ���ف قوقازي.. ومع ال�ضمود 

ال�ضوري، كث���ريون من االإرهابيني با�رسوا رحلة 

الع���ودة اإىل حيث انطلقوا، وهن���اك معلومات 

ت�ضري اإىل اأن حرك���ة النزوح الوا�ضعة االآن نحو 

اأوروبا، ت�ضم يف �ضفوفها الكثري من االإرهابيني.

ثمة حقيقة هنا، وهي اأن ال�ضمود ال�ضوري 

جع���ل االأوروبي ميّل ويخ���اف اأي�ضًا من رحلة 

اللج���وء الوا�ضعة، واأوق���ع االأمريكي يف ارتباك 

ل  كب���ري، خ�ضو�ضًا اأنه مع كل ي���وم ميرّ وي�ضجَّ

فيه �ضم���ود للجي�س ال�ض���وري، اأو ن�رس نوعي 

جديد، ي�ضهد تفككًا للقوى املعادية مما ي�ضمى 

»املعار�ضات«.

ثمة حقيق���ة، وهي اأن االأمور على امل�رسح 

ال�ض���وري باتت وا�ضح���ة متام���ًا؛ فالقاذفات 

الرو�ضية اال�ضرتاتيجية يف قلب البحر االأبي�س 

املتو�ضط، ورو�ضيا ت�ضتطلع جيداً جويًا، وتعزز 

قاعدتها ومقاتالتها يف الالذقية.. نتنياهو اأول 

من �ضعر باخلطر املقب���ل، ف�ضارع اإىل مو�ضكو، 

ووعد بتخفيف طلعاته ف���وق لبنان و�ضورية.. 

تفّهم بوتني خم���اوف »الدولة العربية«، لكن 

مل يطمئنه.

ماذا �ضيفعل ال�ضع���ودي اإذن، �ضيجد نف�ضه 

يبحث عمن ي�ضاعده للخال�س من وحول اليمن، 

الذي يرتك���ب فيه مازره الب�ضعة التي تغطي 

على جرائم العدو ال�ضهيوين.. �ضك عهد يقدمه 

يف جرائ���م متالحقة للتغطي���ة على ما يجري 

يف القد�س..

يف اخلال�ض���ة، ثمة جبه���ة موّحدة تتمنت 

بني مو�ضكو ودم�ضق وطهران وبغداد واملقاومة، 

وهي مر�ضح���ة للتو�ضع نح���و عوا�ضم اأخرى.. 

انتظروا.

اأحمد زين الدين
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بعد 5 أعوام من الثبات السوري.. الموقف األميركي - األوروبي يتراجع
منذ ان���دلع الأزمة يف اجلارة الأقرب، 

راهن���ت كل ال���دول واجله���ات الداعم���ة 

للمجموعات امل�سلحة على �سقوط احلكم 

يف دم�س���ق يف غ�سون اأ�سهر، وا�ستخدموا 

لديه���م كافة لتحقيق  املتاحة  الو�سائل 

هذه الغاية؛ من حتري�ض مذهبي و�سغب، 

ث���م اللج���وء اإىل الأعم���ال الإرهابي���ة، 

ويف �سياقه���ا ا�ستهداف الأم���كان الآمنة 

بال�سي���ارات املفخخ���ة والنتحاري���ن، 

و�س���وًل اإىل املطالب���ة باإقام���ة مناطق 

عازلة، وموؤخراً حماولة تطويق العا�سمة 

وعزلها.. غ���ر اأن كل اأ�سكال احلرب على 

�سورية مل حتق���ق مبتغاها لأ�سباب عدة، 

اأبرزها باإيجاز:

اأوًل: مل ينزلق ال�سعب ال�سوري اإىل فخ 

ال����راع املذهبي، ال���ذي حاولت اجلهات 

اإيقاع ال�سورين  ال�ريكة يف »احل���رب« 

في���ه، ثم تهج���ر الأقلي���ات؛ يف حماولة 

لتكري�ض واق���ع دميغرايف جدي���د، ي�سّكل 

منطلق���ًا لإقامة فدرالي���ات مذهبية، غر 

اأن النتائج ج���اءت معاك�سة، فعلى �سبيل 

املث���ال: نزح اجلزء الأك���ر من املواطنن 

يف املناط���ق ال�ساخن���ة يف حمافظت���ي 

اإدل���ب وحلب باجتاه ال�ساحل ال�سوري ذي 

الغالبية العلوية، حيث احت�سنتهم الدولة 

واملنظمات الإن�سانية والأهايل.

ثاني���ًا: ف�سُل امل�سلح���ن يف تطويق 

العا�سم���ة وعزل املناط���ق عن بع�سها، 

امل�سلحة  فق���د حاول���ت املجموع���ات 

تقطي���ع اأو�س���ال البالد، وح����ر نفوذ 

احلكومة يف ال�ساحل، كذلك اإقامة حزام 

اأمني باإدارة التكفرين، حلماية الكيان 

»الإ�رائيلي« وجعله ميتد من الغوطة 

ال�رقية اإىل درعا - القنيطرة.

ثالثًا: ت���اآكل املجموع���ات امل�سلحة، 

ل جناح اأمني نوعي  ويف هذا ال�سدد ي�سجَّ

للجي����ض ال�سوري ال���ذي متّكن من تطويق 

امل�سلح���ن يف بق���ع جغرافي���ة وا�سعة، 

ومنعها من التمدد باجتاه املناطق الآمنة، 

وهي الآن تاأكل بع�سها على خلفية فر�ض 

النفوذ داخل تلك البقع. 

رابعًا: تاأقُل���م ال�سورين مع الو�سعن 

القت�سادي واملعي�س���ي الراهن. لريب اأن 

للحرب الكوني���ة على �سورية، ل�سيما يف 

�سقها القت�سادي، اأث���راً �سلبيًا كبراً على 

حياة ال�سورين، لكنها لي�ست املرة الأوىل 

التي ُي�س���ن فيها ع���دوان اقت�سادي على 

بلدهم، فبع���د م�سي خم�س���ة اأعوام على 

التعاي�ض  ال�سوري���ن  اعتاد  الأزم���ة،  بدء 

مع »القت�ساد احلرب���ي«، خ�سو�سًا بعد 

احل�سار ال���ذي ُفر�ض عليه���م ثمانينيات 

القرن الفائت.

بعدما  الرو�سي«:  »التدخ���ل  خام�سًا: 

ا�سُتنفدت كل الو�سائ���ل الآيلة اإىل اإ�سقاط 

الدول���ة ال�سوري���ة، ل�سيما بع���د التدخل 

الرو�سي املبا�ر على خ���ط الأزمة، بداأت 

ال���دول ال�ريكة بالع���دوان بالرتاجع عن 

مواقفه���ا بع�ض ال�س���يء، ل�سيما يف �ساأن 

تنّحي الرئي�ض ب�سار الأ�سد، ح�سب ما اأعلن 

موؤخ���راً وزير اخلارجي���ة الأمركية جون 

ك���ري: »اإن م�ساألة تنح���ي الأ�سد لي�ست 

بال�رورة الآن«، كذل���ك فرن�سا، فقد قال 

وزير اخلارجي���ة الفرن�سي لوران فابيو�ض 

ل�سحيف���ة »ل���و فيغ���ارو«، اإن بالده لن 

تطالب برحيل الرئي�ض ب�سار الأ�سد �رطًا 

م�سبقًا ملحادثات ال�سالم. 

ح�سان احل�سن

بالتزام���ن م���ع انخ���راط الرو�ض 

ع�سكريًا - ب�سكل علني - يف احلرب 

الدائ���رة يف �سورية، ين���وي الرئي�ض 

فالدمي���ر بوتن طرح مبادرة جديدة 

خ���الل اجتماع جمل����ض الأمن على 

امل�ستوى الوزاري الذي ترتاأ�سه رو�سيا 

يف 30 م���ن اأيلول اجل���اري، لت�سكيل 
دة �سد الإره���اب، ت�سّم  جبه���ة موحَّ

جميع الأط���را ف الدولية والإقليمية، 

مبا فيه���ا تركي���ا ودول اخلليج، اإىل 

جانب الدولة ال�سورية.

ال�سفر الرو�سي يف لبنان؛ األك�سندر 

زا�سبكن، حتّدث عن بع�ض بنود هذه 

ثالث؛  مبراح���ل  فحّددها  املب���ادرة، 

تن�ض املرحل���ة الأوىل على �رورة 

توحيد جميع الأطراف ل�رب تنظيم 

»داع����ض« الإرهاب���ي يف �سوري���ة، 

حت�س���راً لالتف���اق ال�سيا�س���ي حلل 

الأزم���ة، بينما توؤّمن املرحلة الثانية 

دع���وة الق���وى الإقليمي���ة والدولية 

املجموعات  عل���ى  لل�سغط  املوؤّثرة 

ال�سيا�سي،  امل�سلحة للقبول باحل���ل 

اأما املرحلة الثالثة فتقت�سي توحيد 

اجله���ود الإقليمي���ة والدولية لوقف 

متويل املجموع���ات امل�سلّحة، ومنع 

عب���ور امل�سلحن عر ح���دود الدول 

املجاورة ل�سورية.

الرو�سية،  املب���ادرة  انطالق  ومع 

والفرن�س���ي  الأمرك���ي  واحلدي���ث 

امل�ستج���د ع���ن الرتاج���ع ع���ن بند 

»�رورة رحيل الأ�سد كمقدمة للحل 

ال�سيا�سي«، م���ا هي موؤ�رات جناح 

تلك املبادرة؟

بالن�سب���ة لل���دول الإقليمية: بعد 

اخل�سائ���ر الت���ي ُمنيت به���ا اجلبهة 

اجلنوبية، وخ���وف امللك الأردين من 

تزايد نفوذ »الإ�سالمين« يف �سورية، 

م���ا ق���د يغريه���م لالإطاح���ة به يف 

اململكة، يب���دو اأن الأردن ل ميكن اأن 

ي�سّكل عقبة يف وجه احلل ال�سيا�سي، 

ول ميكن اأن ت�ستمر اجلبهة اجلنوبية 

يف القتال يف حال ق���رر الأمركيون 

الذهاب اإىل احلل ال�سيا�سي.

لكن يبقى هن���اك اإمكانية عرقلة 

احلل من قبل ال�سعودية وتركيا:

ال�سعودي���ة: الغ���رق املتدح���رج 

لل�سعودي���ة يف الوح���ول اليمني���ة، 

واخلالف���ات التي تن�سب ب���ن اأفراد 

املالية  والتقارير  املالك���ة،  العائلة 

التي ت�سر اإىل ا�ستنزاف موارد اخلزينة 

ال�سعودية - يف ظ���ل تراجع اأ�سعار 

وال�سم�رات  وال�سفق���ات   - النف���ط 

احلرب  وكلفة  والختال����ض  والف�ساد 

عل���ى اليم���ن، �ستجع���ل ال�سعودية 

ة يف وقت م���ن الأوقات على  جم���ررَ

النخ���راط يف حلف ج���دي ملحاربة 

الإره���اب، واإل كان الثمن باهظًا يف 

الداخ���ل ال�سعودي، وعل���ى م�ستقبل 

اململكة ككل.

اأما بالن�سبة لرتكيا، فلي�ست حال 

تركيا باأف�سل من ال�سعودية، خ�سو�سًا 

يف ظل تنامي احلدي���ث الغربي عن 

اجتاه تركي حل���رب داخلية طويلة، 

ه���ذا بالإ�سافة اإىل زي���ادة البطالة، 

وتراجع �سع���ر �رف اللرة الرتكية، 

بة يف  ال�سيا�سي���ة املرتقرَ الأزمة  كما 

ح���ال اأ�سفرت النتخاب���ات عن عدم 

فوز حزب اأردوغ���ان بالغالبية التي 

ح. جتعله يحكم منفرداً، وهو املرجَّ

وهك���ذا، ما هي اإل �سهور و�ستكون 

تان على  ال�سعودي���ة وتركي���ا جمررَ

النخ���راط يف الت�سوي���ة الإقليمي���ة 

الكرى، واإل خ�رت���ا كل �سيء، لأنه 

عندما يح���ن اأوان الت�سوية، �سيكون 

ممنوع على اأحد عرقلتها.

اأما بالن�سبة لالأوروبين، وبالرغم 

من اأن موجات اللج���وء ال�سوري اإىل 

اأوروبا ت�سّكل راف���داً اقت�ساديًا هائاًل 

للمجتمع���ات الهرم���ة يف اأوروب���ا، 

وبالرغم من حاج���ة الأوروبين اإىل 

يد عاملة غ���ر مدّربة، بالإ�سافة اإىل 

حاجتهم اإىل الأطباء ويد عاملة تدفع 

ال�رائ���ب لتنت�سل �سناديق ال�سمان 

م���ن اأزمته���ا املالية، ب�سب���ب زيادة 

ع���دد املتقاعدي���ن، اإل اأن اند�سا����ض 

الإرهابين مع موج���ات اللجوء اإىل 

اأوروبا ي�سّكل قلقًا اأمنيًا لالأوروبين، 

م���ن  اإىل مزي���د  يحتاج���ون مع���ه 

والأمنية،  ال�ستخباري���ة  املعلومات 

وهذه مبعظمه���ا بيد اجلي�ض ال�سوري 

وخمابراته.

اإذاً، هل اآن اأوان احلل يف �سورية؟ 

بالرغم م���ن املوؤ�رات الإيجابية، 

اإل اأن تلك املوؤ����رات ل توحي باأن 

الأزمة يف م�سرها للحل خالل وقت 

ق�سر، فالتط���ورات الإقليمية حتتاج 

اإىل وقت لكي تتبلور �سغوطًا داخلية 

وا�سرتاتيجية على ال���دول الإقليمية 

لتقب���ل بقطع الإم���داد والتمويل عن 

ولغاي���ة  الإرهابي���ة،  املجموع���ات 

الآن، ل يب���دو الأمركي���ون جدّي���ن 

يف الذه���اب نحو الت�سوي���ة الكرى 

يف املنطقة، ول يب���دون جدين يف 

ا�ستطاعت  الت���ي  حماربة »داع�ض« 

اأن تعود  معها الولي���ات املتح���دة 

اإىل ال�ساح���ة ال����رق اأو�سطي���ة من 

باب »احلرب على الإرهاب« جمدداً، 

واإىل اأن يحن الأوان، �سيبقى امليدان 

ال�س���وري هو احلكم عل���ى التطورات 

امل�ستقبلية واملوّجه لها.

د. ليلى نقول الرحباين

فق للنجاح؟
ُ
مبادرة بوتين.. هل من أ

األميركيون غير جدّيين 
في محاربة »داعش« التي 

أعادتهم إلى الساحة 
الشرق أوسطية من باب 

»محاربة اإلرهاب«

بعد مضي خمسة أعوام 
على األزمة.. السوريون 

اعتادوا التعايش مع 
»االقتصاد الحربي«

�لرئي�ض �لرو�سي فالدميري بوتني م�ساركاً يف �لعر�ض �لع�سكري �ل�سنوي لقو�ت بالده       )�أ.ف.ب.(
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ت�سارعت اخلط���وات الرو�سية على ال�ساحة 

ال�سوري���ة ب�سكل فاج���اأ اكرث ال���دول الإقليمية 

والغربي���ة، لكن���ه مل يفاجىء اأم���ركا واإيران 

و�سوري���ة، فتدّفقت امل�ساع���دات الع�سكرية من 

الأ�سلحة املتط���ورة والكا����رة للتوازن حتى 

م���ع الع���دو »الإ�رائيل���ي« جله���ة �سواريخ 

اأر�ض - جو، وغرها م���ن طائرات »�سوخوي« 

احلديث���ة، واأ�سلحة متط���ورة مل ُيك�سف النقاب 

عنه���ا، والأه���م اأن لحدود ول خط���وط حمراء 

اأم���ام هذه امل�ساع���دات الرو�سي���ة، كما اأعلنت 

القيادة الرو�سية، بل واأعلنت رو�سيا ا�ستعدادها 

للقتال يف �سورية اإذا طلبت �سورية ذلك، وعلى 

كل امل�ستويات، ملنع اإ�سق���اط الدولة ال�سورية 

واملوؤ�س�س���ات الأمنية والع�سكري���ة، كما حدث 

يف الع���راق بعد الغ���زو الأمركي، اأو كما حدث 

يف ليبيا بع���د ما ي�سمى »الث���ورة« القطرية 

وال�سعودية والرتكية الت���ي مل تنِب دولة حتى 

الآن، مع اأن القذايف ُقتل، و»الناتو« واخلليجين 

»اأ�سياد« ليبيا!

لك���ن ال�سوؤال: هل تقات���ل رو�سيا يف �سورية 

دفاعًا عن �سورية، اأم عن نف�سها؟ وملاذا تقاتل؟

بع���د تعرُّ�ض رو�سي���ا للخ���داع يف ليبيا، 

وتغطيته���ا لع���دوان »النات���و« ع���ر جمل�ض 

الأمن، وبع���د العدوان ال�سع���ودي على اليمن، 

وحماول���ة الأمركي���ن ال�سيط���رة عل���ى باب 

املن���دب، وحماول���ة ال�سيط���رة عل���ى �سورية 

عر اإ�سق���اط الدولة ال�سورية، بحج���ة اإ�سقاط 

الرئي�ض الأ�سد ودع���م املعار�سة ال�سورية )غر 

�سها للخطر الداهم  املوجودة اأ�ساًل(، وبع���د تلمُّ

لها يف ال���دول ذات الأغلبية امل�سلمة يف اآ�سيا 

الو�سط���ى بعد اأوكراني���ا، وخ�سية من اأن يطيح 

التفاق النووي الإيراين مع ال�»5+1« بالوجود 

الرو�س���ي يف املنطقة، والتي كانت المراطورة 

كاتري���ن الثانية قد قال���ت: »مفاتيح بيتي يف 

دم�سق.. واإن مل ن�س���ل للمياه الدافئة �سنتجمد 

يف �سقيع ال�سمال«، ل���ذا قرر بوتن املواجهة 

وخلع القفازات الدبلوما�سية، واأعلن ا�ستعداده 

للقتال يف �سورية لالأ�سباب الآتية:

تقات����ل رو�سيا يف �سورية �س����د الإرهاب 

التكفري امللّقح باأكرث من 2000 رو�سي، عدا 

ع����ن التكفرين من جمهوريات طاجيك�ستان 

وال�سي�س����ان،  واأوزباك�ست����ان  وقرقيز�ست����ان 

وغرها، حتى ل يتم نقلهم اإليها بعد انت�سار 

اأمركا يف �سورية.

 مل يب����قرَ لرو�سيا اأي تواج����د على البحر 

املتو�س����ط، وكذل����ك على امل�سائ����ق الأربعة 

)هرمز وجبل طارق وباب املندب والبو�سفور( 

الت����ي تتحك����م بالتجارة العاملي����ة والنفط 

وحركة املالحة، اإل قاعدة طرطو�ض البحرية 

يف �سوري����ة، واإن �سقط����ت جتّم����دت رو�سيا 

وحو�رت يف املالحة البحرية وما اإىل ذلك 

من تداعيات.

القت�س����ادي  ال�سين����ي  امل����ارد  ظه����ور 

والع�سكري وعالقته القت�سادية املميزة مع 

اأمركا، اأخاف الرو�����ض واأقلقهم من مقاي�سة 

اأمركي����ة - �سينية تقوم عل����ى اأن ال�سيا�سة 

����ن لأم����ركا، والقت�س����اد  والنف����وذ العامليرَ

لل�سن، ما �سيقلّ�ض ال����دور الرو�سي، اأو رمبا 

�سطبه دوليًا، كما حدث للدول الأوروبية التي 

�ض« يف ال�سيا�سة الأمركية  ْوررَ تلعب دور »الكرَ

ولي�ض دور ال�ريك.

ظه����ور النفط والغ����از مقاب����ل ال�ساطىء 

ال�س����وري، وما ميثل����ه ه����ذان املنتجان يف 

اأ�سا�سي����ات ال�سيا�س����ة الدولي����ة، وتاأثرهما 

القت�سادي، وبعد توقيع التفاقيات ال�سورية 

- الرو�سية حولهما، اأجر الرو�ض على القتال 

دفاعًا عن م�ساحلهم املتعددة امل�ستويات.

هذه الأ�سب����اب جمتمع����ة، بالإ�سافة اإىل 

التحالف الرو�س����ي - ال�سوري التاريخي، ول 

نن�سى ال�سمود ال�س����وري الرائع واملميز مع 

حلفاء �سورية الذين يقاتلون معها منذ بداية 

الأزمة، دفع القي����ادة الرو�سية للتجروؤ على 

اتخ����اذ اأول قرار ع�سكري و�سيا�سي منذ تفّكك 

الحتاد ال�سوفياتي وهزميته يف اأفغان�ستان، 

للدف����اع ع����ن الحت����اد الرو�س����ي، خوفًا من 

تعرّ�سه للتفتي����ت؛ كما ح�سل مع ال�سوفيات 

قبل ذلك..

رو�سيا تدافع عن نف�سها وعن العامل قبل 

الدفاع عن �سورية، فالإرهاب التكفري يهدد 

الع����امل، مبن فيهم �سانعوه وداعموه، ما عدا 

الأب الروحي واجليني؛ الأمركي.

اإن التدّخ����ل الرو�س����ي �سيقل�ض من حجم 

التدخل »الإ�رائيلي« يف �سورية، خ�سو�سًا 

الغ����ارات اجلوي����ة »الإ�رائيلي����ة«، والدعم 

و�سيجعل  امل�سلحة،  واجلماعات  للتكفرين 

ْن يف امليدان  رو�سيا و»اإ�رائي����ل« متناق�سرَ

ال�س����وري، ف�»اإ�رائي����ل« يف خندق »جبهة 

الن�����رة« واأخواته����ا، ورو�سي����ا يف خندق 

املواجهة مع التكفري����ن، وهذا ما يزيد من 

اخل�سائر »الإ�رائيلية« يف �سورية، وتقلي�ض 

الدعم، خوفًا من املفاج����اآت الع�سكرية؛ كما 

ح�سل مع �سواري����خ »الكورنيت« يف حرب 

متوز 2006 يف لبنان.

�سورية خط الدفاع الأخر لالأمن الرو�سي، 

واإن مل يقاتل الرو�����ض يف �سورية �ستقاتلهم 

اأم����ركا عر التكفرين يف �س����وارع مو�سكو، 

و�ستعت�س����م املعار�سة الرو�سية يف ال�ساحة 

احلمراء حتى اإ�سقاط القي�ر بوتن!

د. ن�سيب حطيط

التدّخل الروسي سيقلص 
حجم التدخل »اإلسرائيلي« 

في سورية.. ودعم التكفيريين 
والجماعات المسلحة

خ�سية رو�سية من خمطط عودة �ملقاتلني �ل�سي�سان و�لأوزبك بعد نفاد �سالحيتهم يف �سورية

¡ مكرمة �سعودية جديدةروسيا: ممنوع إسقاط سورية.. حتى النسقط
ذكر م�س�ؤول فل�سطيني اأنه بعد ات�ساالت وو�ساطات 

قطري��ة - تركية، وم�افقة اأمريكية، قّدمت اململكة 

العربي��ة ال�سع�دية الدفع��ة االأوىل من الدعم املايل 

الداخ��ل  يف  االنت�س��ار  وا�س��ع  فل�سطين��ي  لف�سي��ل 

وال�ست��ات، بع��د اأن تعّهد �سابق��ًا االلت��زام ب�سيا�سة 

اململك��ة، وع��دم معاداته��ا اأو التحري���ض عليه��ا، 

كا�سف��ًا اأن وف��داً م��ن الف�سيل املذك���ر �سيق�م بعد 

عي��د االأ�سحى بزيارة للريا�ض لتق��دمي ال�سكر على 

»مكرمتها«.

¡ حترّكات ع�سكرية غر ماألوفة
ق���ال متح���دث ع�سك���ري رو�سي اإن ب���الده متتلك 

معلوم���ات ا�ستخباري���ة دقيق���ة ح���ول حتركات 

ع�سكرية »غ���ر ماألوفة« يف مناط���ق قريبة من 

احلدود ال�سورية يف ال�ساحتن الأردنية والرتكية، 

بالإ�سافة اإىل تدخل »اإ�رائيلي« وا�سح اإىل جانب 

املجموعات امل�سلح���ة يف منطقة القنيطرة، وهو 

ما جنحت يف توثيق���ه الأجهزة ال�سورية املعنية، 

وقامت بنقل���ه اإىل مو�سكو وطه���ران، كما اأطلعت 

دم�سق القي���ادة امل�رية على ه���ذه املعلومات، 

خالل لقاء جم���ع م�سوؤولن م���ن البلدين موؤخراً 

يف القاه���رة. واأ�ساف املتحدث الع�سكري الرو�سي 

اأن هناك تقارير مف�ّسل���ة توؤكد اأن العمليات التي 

يقوده���ا احللف الذي تتزعم���ه الوليات املتحدة 

�سد »داع�ض« مل يحق���ق اأي اإجناز ميداين �سدها، 

واأن الطلعات اجلوية وعمليات الق�سف التي تقوم 

به���ا طائرات التحالف الأمركي مل حتّد ومتنع من 

تو�ّسع »داع�ض«، ب���ل �ساهمت يف بع�ض الأحيان 

يف الت�سوي����ض على ق���درات الط���ران ال�سورية، 

وقللت من قدراته على ا�ستهداف مواقع »داع�ض« 

و»الن�رة«.

¡ ات�سالت متقدمة بن تركيا و»اإ�رائيل«
»اإ�رسائيل قريبة اأكرث من اأي وقت م�سى على تنقية 

االأج���اء ب�س��كل كام��ل يف عالقاته��ا م��ع القيادة 

الرتكي��ة«، هذا ما قاله مدير ع��ام وزارة اخلارجية 

»االإ�رسائيلية«؛ دوري غ�لد، خالل مقابلة �سحفية، 

م�سيف��ًا اأن االت�س��االت م��ع اأنق��رة الت��ي تربطه��ا 

م��ع ت��ل اأبيب عالق��ات اأمنية وا�سع��ة ومتقدمة، قد 

حقق��ت جناح��ًا كب��رياً، و»الرئي���ض الرتك��ي رج��ب 

طي��ب اأدروغ��ان ه��� املعن��ي االأول باالت�س��االت 

م��ع اإ�رسائي��ل«. وك�س��ف دوري غ�ل��د اأن التن�سي��ق 

 من مكتب رئي���ض ال�زراء 
ّ
االأمني م��ع االأتراك يت��م

بنيام��ني نتنياه���، وي�رسف علي��ه ي��سي ك�هني؛ 

رئي���ض جمل�ض االأمن الق�مي »االإ�رسائيلي«، معترباً 

اأن هن��اك عالق��ة بني م�س��اكل اأردوغ��ان الداخلية 

وحت�س��ني العالقات مع تل اأبي��ب، فكلما زادت هذه 

امل�س��اكل زادت رغبت��ه يف حت�س��ني العالق��ة، وه� 

ه بق�ة.
ّ

داعم لهذا الت�ج

¡ خوف على ا�ستقرار الأردن
اأبدى دبلوما�سي اأوروب���ي قلقه من ارتداد اإرهابي 

عل���ى الأردن، نتيج���ة التقاري���ر املتواترة حول 

تخن���دق املجموع���ات امل�سلحة داخ���ل الأرا�سي 

الأردني���ة، لفت���ًا اإىل اأن »املعادل���ة يف �سوري���ة 

تغّرت، والنظام ال�س���وري باٍق ومل ي�سقط، وحتى 

الولي���ات املتحدة بداأت بان�سح���اب تدريجي من 

اأر����ض املعركة باأ�س���كال املختلف���ة ل�سالح حل 

الدبلوما�سي  ال�سوري���ة«. ون�سح  �سيا�سي لالأزمة 

الأردن بتغير �سيا�ساتها، واللتفات اإىل م�ساحلها 

وا�ستقرارها، حتى ل ت�سارك يف دفع اأثمان الف�سل 

من ا�ستقرارها، وعالقاته���ا، ودماء اأبنائها، م�سراً 

اإىل وج���ود اأ�سوات داخل القي���ادة الأردنية، على 

م�ستوييها ال�سيا�س���ي والع�سكري، تنادي ب�رورة 

اإعادة تقيي���م ال�سيا�سة احلكومية يف هذا امليدان، 

يف �سوء التطورات اجلديدة التي ت�سهدها ال�ساحة 

ال�سورية، والبتعاد عن الكمائن وال�سيا�سات التي 

جتلب اخلراب والدمار.
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تتوا�ص���ل حم���اوالت امل�صتوطن���ن ال�صهاينة 

اقتحام باح���ة امل�صجد االأق�ص���ى، بحجة ممار�صة 

�صعائره���م الدينية يف منا�صبة م���ا ي�صمى »راأ�س 

ال�صن���ة العربي���ة«، باالإ�صاف���ة اإىل موا�صلة جي�س 

االحتالل ال�صهيوين �صيا�ص���ة التهويد واال�صتيطان 

والتطهري العرق���ي، وغريها م���ن املمار�صات التي 

�صّهلتها اتفاقية اأو�صلو. 

وبالرغم م���ن اإرادة ال�صمود الت���ي يتحلى بها 

املقد�صيون، وقدرتهم على مواجهة جي�س االحتالل 

وم�صتوطني���ه، اإال اأن الظ���روف احلالية تتقاطع يف 

كثري من اجلوان���ب مع تلك الظ���روف التي �صبقت 

اندالع االنتفا�صَت���ن االأوىل والثانية، لذلك تتبادر 

اإىل االأذهان اأ�صئل���ة كثرية من منط: ملاذا مل تندلع 

لغاية االآن انتفا�ص���ة فل�صطينية ثالثة، بالرغم من 

ا�صتعداد املقد�صين تويل قيادتها؟ وما هي الظروف 

والعوامل الداخلي���ة واخلارجية الغائبة اليوم؟ يف 

هذا ال�صياق، ميكن اإدراج اال�صباب املعّطلة االآتية: 

اأهملت  الت���ي  الفل�صطينية  ال�صلط���ة  �صيا�ص���ة 

مو�ص���وع القد����س واأحالت���ه اإىل مفاو�صات احلل 

النهائ���ي، م���ا اأدى اإىل متادي االحت���الل بالتهويد 

واال�صتيطان خالل العملي���ة ال�صيا�صية التفاو�صية 

وبعدها، حي���ث ا�صتغلت قيادة االحتالل ال�صهيوين 

املفاو�ص���ات لتعبث جغرافي���ا باملدينة املقد�صة، 

من خالل التهويد وتغيري طابعها العمراين العربي 

واالإ�صالمي.

وامل�صتفحل  املقي���ت  الفل�صطين���ي  االنق�ص���ام 

باحلالة الفل�صطينية من���ذ 9 �صنوات، وف�صل جميع 

حماوالت ا�صتعادة الوح���دة الوطنية الفل�صطينية، 

ب�صبب تعّنت طريف ال����راع »فتح« و»حما�س«، 

واالإ����رار على تغلي���ب امل�صلح���ة الفردية على 

امل�صلح���ة الوطنية، بالرغم م���ن الو�صول وتوقيع 

عدة اتفاقيات، ك�»اتفاقي مك���ة والقاهرة«، وذلك 

عّطل اأكرث من م���رة تخ�صيب عوامل قيام انتفا�صة 

فل�صطينية ثالثة.

االأزم���ات امل�صتحَدث���ة الت���ي اأمّل���ت بالق�صية 

الفل�صطيني���ة، كاأزم���ة خميم نهر الب���ارد، وتهجري 

الالجئ���ن الفل�صطيني���ن من �صوري���ة، واالأو�صاع 

االأمني���ة يف خميمات لبن���ان، والرتاجع احلاد يف 

خدم���ات االأونروا، وغريها من الق�صايا التي وّجهت 

االأنظار اإىل ق�صايا و�راعات مفتَعلة، على ح�صاب 

الق�صية االأ�صا�صية.

واخلارجية،  الداخلي���ة  العربي���ة  ال�راع���ات 

واإخ���راج الق�صية الفل�صطينية م���ن دائرة االأولوية 

العربية، فقد ف�صل العرب باخلروج بقرار جّدي واحد 

جتاه القد����س والق�صية الفل�صطيني���ة خالل ثالثة 

حروب على قطاع غ���زة، وع�رات االعتداءات على 

املدينة املقد�صة، يف وقت جنحوا يف اإعالن احلرب 

عل���ى دولة عربية هي اليمن باأق���ل من 24 �صاعة. 

كذلك احل���روب التي حلّت بعدد م���ن دول اجلوار، 

ك��صوري���ة، حي���ث �صاهمت هذه الدول���ة العروبية 

�صابق���ًا يف دعم االنتفا�صت���ن الفل�صطينيتن على 

امل�صتوين ال�صعبي والر�صمي.

ف�ص���ل املجتمع ال���دويل يف حما�صب���ة الكيان 

ال�صهيوين على جرائمه ال�صابقة، و�صعف الهيئات 

الدولي���ة امل�صوؤول���ة يف حماي���ة الفل�صطيني���ن 

ومقد�صاته���م، خ�صو�صًا اأن ما يحدث يف القد�س هو 

جرمية حرب يجب على املجتمع الدويل ومنظماته 

القانوني���ة واالإن�صانية اأن يتحمل���وا م�صوؤولياتهم 

ال�صهي���وين على  الكي���ان  جتاهه���ا، وحما�صب���ة 

ممار�صاته �صد املدني���ن الفل�صطينين من الن�صاء 

واالأطف���ال، اإ�صافة اإىل �صيا�صة التهويد واال�صتيطان، 

وممار�صة كل اأ�ص���كال التمييز، ال�صيما جدار الف�صل 

العن�ري.

ما يجري الي���وم يف القد�س يتطلب وقفة جدية 

وموّحدة يف مواجهة االحتالل وممار�صاته، وتفعيل 

عملية نهو����س احلركة اجلماهريي���ة الفل�صطينية، 

ووقف التن�صيق االأمني ب�صكل فوري، واإعادة االعتبار 

اإىل العمل الوطني املقاوم، والتخطيط اجليد لدعم 

روافع قيام انتفا�صة فل�صطينية ثالثة، على قاعدة 

الفل�صطينية، وو�صع  الوطني���ة  الوح���دة  ا�صتعادة 

ا�صرتاتيجي���ة جهادي���ة وطنية موّح���دة، بربنامج 

وطني مقاوم.

�صامر ال�صيالوي

مواجهات القدس.. وعوامل تعطيل قيام انتفاضة ثالثة

عربي 

ما تشهده القدس يوجب وقف 
التنسيق األمني بشكل فوري.. 

وإعادة االعتبار إلى العمل المقاوم

جنديان �صهيونيان يعتقالن �أحد �ملر�بطني حول �مل�صجد �لأق�صى                                              )�أ.ف.ب.(

■ جتم���ع العلماء امل�صلم���ن زار مفتي اجلمهورية 
اللبنانية ال�صي���خ عبد اللطيف دريان، وعقب اللقاء 

اعت���رب رئي�س الهيئة االإداري����ة يف التج�مع؛ ال�صيخ 

د. ح�ص���ان عبد اهلل، اأن ما يح�صل اليوم يف فل�صطن 

ما كان ليح�صل ل���و كانت اأمتنا موّحدة وعلى قلب 

واحد، وال ت�صتمع لدع���اة الفتنة والدعوات ال�صالة 

للجماعات التكفريية واأفكارهم الهدامة، موؤكداً على 

�رورة ا�صتمرار احلوار بن جميع اأطراف النزاع يف 

لبنان، خ�صو�صًا بن »تيار امل�صتقبل« وحزب اهلل، 

الأن م�صلح���ة الوطن يف حل امل�ص���اكل بالتفاهم ال 

باملواجهة، وباحلوار ال باالقتتال.

■ احل��اج عم��ر غن��دور؛ رئي���س اللق��اء الإ�سالم��ي 
الوح��دوي، راأى اأن احلرك��ة املطلبي��ة اأك��دت ثباتها 

وت�سميمها على بلوغ اأهدافها خارج القيد الطائفي 

واملذهب��ي واملناطق��ي، واأن موق��ف النائ��ب ولي��د 

جنب��الط يذّك��ر مب��ا قال��ه ي��وم انك�س��اف ف�سيح��ة 

التعدي��ات على الأمالك البحرية يف العقار 2518 يف 

منطق��ة الأوزاعي - خل��دة، واملع��روف ب�»الكو�ستا 

براف��ا« عام 1985، حيث قال: اأنا ل�ست وحدي، واأنا 

واحد من هذه احليتان!

■ ال�صي���خ ماهر حمود راأى اأن رئي����س وزراء العدو 
ال�صهي���وين بنيامن نتنياه���و ال ي�صتطيع اأن يكرر 

م���ا كررته غولدا مائري، فالي���وم يف االأق�صى هناك 

�صباب ون�صاء يرابط���ون، ورجال واأطفال، ويف غزة 

�صواري���خ واأنفاق واأبطال، و»حما�س« و»اجلهاد«، 

وكل الف�صائ���ل املجاهدة.. اليوم ه���و غري االأم�س.. 

الي���وم ينظر امل�صلم والعربي بعن الثقة اإىل الوعد 

الرباين بزوال »اإ�رائيل«، ولي�س فقط حق العودة. 

��ل الأمم املتح��دة 
ّ
احت��اد املحام��ن الع��رب حم  ■

م�سوؤوليته��ا يف حماي��ة حقوق ال�سع��ب الفل�سطيني، 

والت�سامن الالم�رشوط مع كفاح ال�سعب الفل�سطيني، 

من اأجل حترير فل�سطن م��ن ال�ستعمار وال�ستهتار 

ال�سهي��وين واإقام��ة دولت��ه امل�ستقل��ة وعا�سمته��ا 

القد�س. 

■ ال�صي���خ �ريف توتيو راأى اأن املخطط - املوؤامرة 
اجلهنمي ال�صهي���وين املدرو�س يتطلب من حركتي 

»فتح« و»حما�س« العمل على اإ�صالح ذات البن، 

واالإ�راع يف اإنه���اء امل�صاحلة على قاعدة مقاومة 

املحتل، وع���دم اخل�صوع اأو التنازل ل���ه، واعتماد 

خيار ونهج اجلهاد واملقاومة حتى حترير امل�صجد 

االأق�صى والقد�س ال�ريف، وكامل الرتاب الفل�صطيني 

من براثن املحتلن الغا�صبن.

رة
َ
أبو مازن.. وقنبلته المنتظ

كث���رية ه���ي الت�ريب���ات والتحليالت 

والتكهن���ات ح���ول م���ا �صيحمل���ه رئي�س 

ال�صلطة ال�صيد حممود عبا�س معه اإىل دورة 

اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

ال�صنوي���ة، واملق���ررة اآخر ال�صه���ر اجلاري 

يف نيويورك، وتراوح���ت جميعها بن حل 

ال�صلطة، اأو اإعالن الدولة الفل�صطينية حتت 

االحت���الل، اأو اأنه قد ُيعل���ن ا�صتقالته من 

رئا�ص���ة ال�صلطة، حمّم���اًل املجتمع الدويل 

م�صوؤولية ما اآلت اإليه االأو�صاع يف االأرا�صي 

الفل�صطيني���ة املحتل���ة، ب�صب���ب �صيا�صات 

االحتالل التع�صفية والعن�رية واالإجرامية، 

ولي�س اآخرها ما تتعرّ�س له مدينة القد�س 

وامل�صجد االأق�صى.

اأي���ًا تكن فح���وى م���ا ا�صُطل���ح على 

ت�صميتها اإعالمي���ًا ب�»القنبلة ال�صيا�صية« 

الت���ي يحتفظ اأبو م���ازن لنف�صه بحقيقتها 

وفحواه���ا، بالتاأكي���د اأن رئي����س ال�صلطة 

م���ا زال ُي����ّر عل���ى �صلوك���ه املتفرّد يف 

التعاطي با�صتخف���اف مع منظمة التحرير 

وجلنته���ا التنفيذية، الت���ي تغّيب بالعمد 

ع���ن اجتماعها االأخ���ري يف رام اهلل، واإذا ما 

افرت�صنا اأن ما �صيحمله رئي�س ال�صلطة اإىل 

اجلمعية العامة ل���الأمم املتحدة �صحيحًا، 

فكي���ف يجيز لنف�ص���ه اأن يجنح بتفرّده اإىل 

هذا امل�صتوى اخلطري ُتوجب ترتيب اأو�صاع 

ال�صاحة الفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها الوطنية، 

اإزاء خطوات  الفل�صطين���ي  ال�صعب  وتعبئة 

كهذه، ملا �صترتكه من تداعيات وانعكا�صات 

على جممل الو�صع الفل�صطيني يف االأرا�صي 

املحتل���ة، وبالتايل �صت�صعنا جميعًا وجهًا 

لوج���ه مع العديد من الدول يف امل�صتوين 

الدويل واالإقليمي، تقف اأمريكا و»اإ�رائيل« 

يف مقدم���ة ه���وؤالء، والذين ب���داأوا بالفعل 

حترّكاته���م لكبح اندفاعة اأب���و مازن نحو 

االنزالق اإىل ما هو ذاهب اإليه، )اإذا ما �صّحت 

نواياه، وقد خربناها مراراً وتكراراً من دون 

اأي���ة فائدة مرج���ّوة يف �صي���اق الرهانات 

البائ�صة على مفاو�صات عبثية(.

امل�صح���ك واملبك���ي يف اآن، اأن اأ�صحاب 

املقاالت اأو الذين ا�صت�رحتهم و�صائل االإعالم 

التي  ال�صيا�صي���ة وعناوينها  القنبل���ة  حول 

يحملها اأبو م���ازن يف جعبته، جميعهم قلل 

من اأهمية هذه القنبلة، على اعتبار اأن رئي�س 

ال�صلط���ة قد عّودنا عل���ى الر�صوخ لل�صغوط 

التي متاَر�س عليه يف الدقيقة االأخرية.

رامز م�صطفى
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انتهاكات األقصى.. والعجز العربي

منذ اإح���راق ال�صهاين���ة امل�صجد 

االأق�ص���ى ع���ام 1969، ح���ن ظن���وا 

اأن الوه���ن العرب���ي يف ذروت���ه بعد 

ال�صل���ف  ي�ص���ل  مل   ،1967 نك�ص���ة 

»االإ�رائيل���ي« اإىل حت���دي الع���رب 

وامل�صلمن اإىل الدرجة التي ي�صهدها 

العامل حاليًا يف الوقاحة، ما يجعل 

الق�صية الفل�صطينية عمومًا، والقد�س 

خ�صو�ص���ًا، وثالث احلرمن يف اأخطر 

مرحلة من املواجهة.

مل يك���ن العجز العرب���ي - لي�س 

العجز الذي يذهب احلكام بتفكريهم 

اإليه، اأو العجز ال���ذي ي�صتحوذ على 

اأدمغتهم - هو املق�صود، اإمنا العجز 

عن اتخاذ مواقف فيها بع�س مالمح 

الرجولة من حيث الغرية على الدين 

واالأر�س والعر�س، م�صاب به احلكام 

عندما اأ�صاعوا فر�س حترير فل�صطن 

وجديدهم  ال�صهيوني���ة،  براث���ن  من 

والرا�صي مبا  املتواط���ئ واخلان���ع، 

يزّينه له ال�صيطان من حياة الرتف.

يف الواقع، ال َيب���دو اأن اأي حاكم 

عرب���ي ا�صتغرب ما قامت به �صلطات 

االحت���الل »االإ�رائيلي« يف القد�س 

ال�ريف، ويف امل�صج���د االأق�صى من 

القد�صية  لتل���ك  وانتهاك  ا�صتباح���ة 

التى حباها اهلل لهذه االأمة، ال بل اإن 

البع�س ا�صتن�ص���خ ت�ريحات ت�صبه 

اإىل حد بعيد مواقف جمعيات الرفق 

باحليوان من حي���ث االإدانة، واأ�صاح 

اجلمي���ع باأب�صارهم ع���ن املقد�صات 

التي ما يزال���ون يعمدون اإىل جتهيل 

اأهميته���ا ومعانيها؛ وف���ق منهجية 

و�صل���ت اإىل ح���د خواتيمه���ا، �صمن 

االإقرار غ���ري املبا�ر بعملية التهويد 

غ���ري املتوّقف���ة منذ اإكم���ال احتالل 

مدين���ة ال�صالم - زه���رة املدائن، يف 

حرب عام 1967.

لي�س الغري���ب اأال تتحرّك الدول 

العربي���ة، الأن احلكام يعي�صون االآن 

مرحلة االنتقام من بع�صهم البع�س 

اأذهانه���م  يف  ي�صتعي���دون  وه���م 

الغزوات الغاب���رة، وها هم يغرقون 

اليم���ن و�صورية  يف ن�ص���وة تدمري 

وليبي���ا، وميار�ص���ون طقو�س الوهم 

يف م����ر، اإال اأن ذلك ما كان ليكون 

لوال ال�صط���وة التغريبية، وال �صيما 

االأمريكية، واحلقيققة التي ال يرّدها 

اأح���د ه���ي اأن احل���كام بغالبيتهم، 

وال �صيما املقت���درون - »جداًل« - 

على م�صاع���دة ال�صعب الفل�صطيني، 

ال ميكنهم الت����ّرف يف الرثوات اإال 

وف���ق االإرادة االأمريكي���ة التي تريد 

اأن تتهت���ك االأمور اأك���رث لتطويع ما 

تبقى من اإرادة منا�صلة يف ال�صعب 

الفل�صطين���ي م���ن جه���ة، والإظهار 

اأولئ���ك احلكام اأنه���م جمرد دمى ال 

قيم���ة لهم، فكي���ف ملواقفهم خارج 

الوظائ���ف املناطة به���م يف متزيق 

ن�صيج جمتماعتهم؟

على االأرجح، هناك اأ�صباب عديدة 

ال�صرتخا����س املقد�صات والعقم الذي 

اأ�صيب به رجاالت العرب املت�صدرين 

واجه���ات احلك���م، ولع���ل اأبرزها اأن 

غالبيته���م ال�صاحق���ة مل ت���اأِت وفق 

خي���ارات ال�صعب انتخاب���ًا، اأو باأية 

و�صيلة اأخ���رى تكون فيه���ا لل�صعب 

كلمته، ولذلك ف���اإن االأنظمة العربية 

اأخطر يف  حة للقيام بارتكابات  مر�صَّ

املرحل���ة املقبلة مع فر����س الكيان 

ال�صهي���وين ع���رب حكوم���ة بنيامن 

نتنياه���و قواعد ا�صتب���اك جديدة يف 

القد�س واالأق�صى، م���ن خالل ال�صعي 

اإىل التق�صيم امل���كاين والزماين، كما 

ح�ص���ل يف احل���رم االإبراهيم���ي يف 

مدين���ة اخلليل، و�ص���ط �صمت عربي 

اأ�صبه ب�صكينة املوتى.

ال �ص���ك اأن ال�صلط���ة الفل�صطينية 

ج���زء من القحط العرب���ي واالأنظمة، 

بحي���ث اإنها فرطت تك���راراً مبقومات 

الوح���دة الوطني���ة، كم���ا فرطت يف 

االأر����س كعن���وان كب���ري للوح���دة، 

وبالت���ايل مل تعد ق���ادرة على عقد 

املجل����س الوطن���ي، اإال حتت احلراب 

»االإ�رائيلية«.

مل يتمّكن العرب يف حمنة القد�س 

واالأق�ص���ى �ص���وى ت���رداد ت�صخي�س 

امل�صكل���ة، مقاب���ل تنفي���ذ الكي���ان 

وق���رارات هي  اإج���راءات  الغا�ص���ب 

االأخطر على امل�صري، واأق�صى ما فعله 

احلكام الع���رب، ال�صيما اأولئك الذين 

يوهمون الع���امل باأنهم مدافعون عن 

االإ�صالم وامل�صلم���ن، اإجراء مكاملات 

هاتفي���ة �صّخ���روا لن�ره���ا و�صائل 

اإعالمهم، عنوانها ا�صتنكار االعتداءات 

»االإ�رائيلية«، وكاأن الق�صية تتحّمل 

بعد جب���ال اال�صتن���كارات الكالمية، 

التي اأُتخمت به���ا ال�صعوب وو�صائل 

االإعالم منذ نكبة فل�صطن عام 1949، 

ونكبة االأم���ة باحلكام الذين يوّرثون 

عرو�صه���م من���ذ تك���ّون م�صيخاتهم 

دبلوما�صيون  وي�صتغ���رب  وممالكهم. 

اأجانب كي���ف اأن حاكمًا عربيًا واحداً 

م���ن اأولئك الذي���ن اأّي���دوا »املبادرة 

الطاولة  على  املطروح���ة  العربية« 

منذ 13 �صن���ة، وما ا�صتجّد عليها من 
تنازالت، ال يبادر اإىل �صحبها، ملجرد 

اإعالن موقف، �صيم���ا اأن »اإ�رائيل« 

اأعلنت من���ذ اللحظ���ة االأوىل اأنها ال 

ت�صاوي احلرب الذي ُكتبت فيه..

من الوا�صح اأن املخطط ال�صهيوين 

القد�س،  يجري تنفيذه بالتدريج، يف 

وهو بداأ منذ �صنوات باإبعاد ما اأمكن 

من اأ�صحاب االأر�س عن مدينتهم، ومن 

ثم م�صادرة بيوتهم، ومن ثم تطويق 

االأق�صى لفر�س واقع ال يفعل جتاهه 

العرب �صوى اال�صتنكار الكالمي.

اآليات  ابت���كار  املطل���وب  ب���ات 

كفاحي���ة وجهادي���ة جدي���دة، تكون 

حاف���زاً لن�صوء واق���ع جديد، وهذا ما 

الميك���ن ابتكاره اإال م���ن قبل ال�صعب 

االعتبار  باإعادة  الفل�صطيني؛ وذل���ك 

لل�صع���ار التاريخ���ي: »فل�صطن هي 

الرافعة، وفل�صطن هي اخلاف�صة«.

يون�س عودة

حة للقيام بارتكابات أخطر  األنظمة العربية مرشَّ
في ظل فرض العدو الصهيوني التقسيم المكاني 

والزماني لألقصى

فل�صطينيون يوؤدون �ل�صالة يف باحات �مل�صجد �لأق�صى يف ظل �نت�صار ع�صكري �صهيوين كبري                                                                           )�أ.ف.ب.(

أيلول األسود
اإياك���م يا عرب امل�صلم���ن اأن تغ�صبوا 

للقبل���ة االأوىل يف فل�صط���ن، فهي لي�صت 

يف �صورية وال الع���راق اأو اليمن، والن�صاء 

املرابط���ات يف امل�صج���د االأق�صى »ل�صن 

حرائ���ر«.. بئ�ص���ًا لكم يا اأ�صب���اه الرجال، 

وكان خمطئًا من قال عنكم يومًا »اأن�صاف 

الرج���ال«، فاأنتم للعار عن���وان، وللنذالة 

�صع���ار. الي���وم �صاأكتب مب���ا تقولونه يف 

�صاالت الف�صق الفج���ور التي مل تفتقدكم 

يومًا:

»ع���ار عليكم اأيه���ا الفل�صطينيون، يف 

كل ي���وم تتجراأون وتعت���دون على »اأوالد 

عّمن���ا«، كل ي���وم لكم نكد تك���درون فيه 

علينا اأيامنا.. يف القد�س تطعنون اأخًا لنا 

من امل�صتوطن���ن االأبرياء، وتعتدون على 

ال�رط���ة التي تقوم بواجبها حلماية اأوىل 

القبلت���ن عندكم.. تتظاه���رون وجتوبون 

ال�صوارع كالرعاع، لن�ر الفو�صى والعبث 

يف الب���الد والعباد، كرهناك���م كما كرهنا 

بالل وهو ينادي اأَح���ٌد اأَحٌد.. ما لكم ولنا.. 

ماذا تريدون منا؟ ه���ا نحن ندعم ثورتكم 

يف �صورية وليبيا وم�ر واليمن واملغرب 

العربي، لن�ر »الدميقراطيه«، وبناء نظام 

ع���ادل كاأنظمتن���ا، ينتخب فيه���ا ال�صعب 

بُحرية وفق الد�صتور، ي���ا ناكري اجلميل، 

اذهب���و اإىل اجلحي���م، ال نريدكم، الأنكم من 

بيئة ال ت�صبه بيئتن���ا، وجميعكم مر�صى 

نف�صي���ون، ال نريدك���م، ال نريدك���م، نحن 

اأ�صح���اب ال�صهامة والقَي���م عندما نادتنا 

حرائر �صوري���ة، لّبينا الن���داء من منطلق 

اإن�صاين ووطني.. ومذهب���ي، حتى و�صلنا 

اإىل نيامار واأفريقي���ا، ومل نرتك امل�صلمن 

هناك فري�صة للقاتل، ومل ندعهم يرمونهم 

يف النهر طعامًا لالأ�صماك والتما�صيح.. اإال 

اأنتم، الأننا ال نعرتف بكم، ومبذهبكم الذي 

ينادي بتحريركم لل�صالة يف امل�صجد الذي 

ُبن���ي زوراً على اأنقا����س الهيكل، وتّدعون 

الدفاع عنه كذبًا وبهتانًا، قتالكم يف النار 

وقتالهم يف اجلنة«..

مل تكتف���وا م���ن القت���ل واملجازر يف 

االأردن ع���ام 1970، حيث قتلتم اأ�صقاء لكم 

اأيلول  يف املخيمات، و�صميتموها مبجازر 

االأ�ص���ود، وذهب �صحي���ة اإجرامكم 30 األف 

�صحية بن قتيل وجريح، وخرج ما تبقى 

ممن ي�صمى »الفدائين« من هناك باجتاه 

�صورية ولبنان. .

يف اأيل���ول اأي�ص���ًا م���ن الع���ام 1982، 

ارتكبتم جمزرة جديدة يف �صربا و�صاتيال، 

ذهب فيها حوايل 3000 من املدنين الُعزَّل 

من ن�صاء و�صي���وخ واأطفال.. ملاذا كل هذا؟ 

ومل�صلحة من تعملون؟

قبل �صن���وات، غام���رمت بخطف جندي 

»اإ�رائيلي« بريء، جاء من فرن�صا خلدمة 

بلده م���ن موقعه ق���رب غ���زة، ملبادلته 

مبجموع���ة من االإرهابي���ن، اإال اأن الرد مل 

يتاأخر، ون���زل عليكم الر�صا�س امل�صبوب، 

رت بيوتكم عل���ى روؤو�صكم، وما تزال  وُدمِّ

رة منذ العام 2008 لغاية االآن«. مدمَّ

ه���ذا بع�س م���ن ل�صان ح���ال االأنظمة 

العربية ال���ذي يخفونه خلف الت�ريحات 

الرنان���ة والداعم���ة �صنوي���ًا يف موؤمترات 

القمم وغريها .

�صدق جربان خليل ج���ربان حن قال: 

»ُيحكى اأن نعام���ة اأرادت دفن راأ�صها يف 

الرمال، فارتطم راأ�صها بروؤو�س العرب«..

جعفر �صليم
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تحقيقات 8

باأهميتها  وازت  وطني���ة  م�ؤ�س�س���ة 

م�ؤ�س�سة اجلي����ش، باعتبارها عماد هذا 

ال�ط���ن واأح���د اأركانه.. اإنه���ا اجلامعة 

اللبناني���ة التي ج���اء وج�دها حاجة 

ُملّح���ة مل�ساع���دة الطبق���ات الفق���رة 

واملت��سطة من اأعباء الأق�ساط اجلامعية 

اخلا�سة، ولكي يتّمك���ن جميع الطالب 

من تكملة تعليمهم اجلامعي.

فهل هي فعاًل م�ؤ�س�سة وطنية؟ ولكل 

اللبنانيني؟

الف�ساد الأمني.. والتعليمي

َن�ّش قان�ن تنظيم اجلامعات على اأن 

»اجلامعة اللبنانية ه���ي م�ؤ�س�سة عامة 

ذات �سخ�سية معن�ية، تق�م بدور تعليمي 

الأكادميي  بال�ستق���الل  وتتمتع  وبحثي، 

والإداري وامل���ايل«.. هذا لي�ش �س�ى كالم 

على ورق، لأنه���ا يف ال�اقع اأ�سبه مبربع 

ع�سائري وطائفي وحزب���ي ي�س�قها، فاإذا 

دخلنا اإىل حرمها، نرى اأنها اأ�سبه مبقهى؛ 

على مييننا حمالت بي���ع ه�اتف نّقالة، 

وعل���ى �سمالنا »قه�ة اأب���� العبد«، مبا 

فيه���ا اأراكيل وماأك����لت وم�رشوبات يف 

حرم كلية العل����م ال�سيا�سة يف احلدث، 

اأم���ا يف ال��سط، ف���رى جتّمعات �سبابية 

يهتف�ن: »ربحت.. وخ�رشت«، فن�ساأل اأحد 

ال�سب���ان )ع. ز.(؛ �ساح���ب اإحدى حمالت 

اله�ات���ف، وه� من اأح���د �سبان الأمن يف 

اجلامعة، فيجيبنا: »نلعب بلي�ستي�سن«! 

ومما يث���ر ال�ستغراب، ال�سعارات التي ل 

متت اإىل اجلامعة ب�سلة، فنتذّكر القان�ن 

ال���ذي اأ�سدرت���ه اجلامع���ة ع���ام 2007: 

»حر�س���ًا على ح�سن �س���ر الدرا�سة وكل 

الأعم���ال اجلامعية، مُين���ع رفع الالفتات 

وال�سعارات احلزبي���ة وتعليق املل�سقات 

داخل مباين اجلامع���ة اللبنانية كافة.«. 

فمن ي�ستطيع تطبيقه؟

الطائفية.. والإهمال

تلعب ال�سيا�سة دوراً بارزاً يف حرم 

اجلامعة اللبنانية، وبكافة الفروع، اأما 

املح�س�بية فله���ا دورها اخلا�ش بها؛ 

ل مبا�رشة  فمن ميلك وا�سطة ق�ية ُي�سجَّ

ف���رع  خ�س��س���ًا يف  اجلامع���ة،  يف 

العل�م ال�سيا�سة يف احلدث، فهنا تربز 

املذهبية والطائفي���ة وال�سيا�سة بحّد 

ذاتها، وب�سببها حت�سل امل�ساكل. هذه 

اجلامع���ة، وعلى الرغ���م من احتاللها 

املرتب���ة الثالث���ة بع���د اجلامعت���ني 

الي�س�عي���ة والأمركي���ة، اإل اأّن الدولة 

مق�رّشة ج���داً يف م�ست����ى تنظيمها، 

التجهي���زات  م�ست����ى  يف  وكذل���ك 

اإىل  ذل���ك يع����د  واملخت���ربات، وكل 

م�سكلة مالية كبرة تاأخذ على عاتقها 

اجلامعة اللبنانية، بالإ�سافة اإىل ذلك، 

يف اجلامع���ات اخلا�سة نرى �سناديق 

تربعات من م�س���ادر خمتلفة، اأما يف 

اجلامعة اللبنانية فال وج�د لذلك.

الإدارة.. وم�ساكلها

اعتدنا يف اجلامعة اللبنانية على 

العديد من الإ�رشابات، ومنها الإ�رشاب 

املفت����ح، اأما الي�م ف���رى املدر�سني 

يتظاهرون لإقرار قان�ن جديد مينحهم 

م�ست�ى  لتح�س���ني  الكاملة  الفر�س���ة 

عي�سه���م، وال�ستقرار امل���ايل املتمّثل 

فا�ستقاللي���ة  التف���رّغ«.  ب�»قان����ن 

اجلامعة بداأت ترتاجع مع ذكر قان�ن 

التفرّغ الذي فتح الب���اب وا�سعًا اأمام 

والطائفي���ة  ال�سيا�سي���ة  التدخ���الت 

واملناطقية، وال�رشب���ة القا�سية التي 

التف���رّغ وال�سم���اح لل�سلطة  اإىل  اأّدت 

ال�سيا�سية با�ستكمال هيمنتها، عندما 

اأ�سبحت اجلامع���ة، كما كل م�ؤ�س�سات 

ال�سيا�سيني،  الدول���ة، حت���ت رحم���ة 

فاأ�سبح�ا هم م���ن يتحّكم�ن بتعيني 

العم���داء والأ�سات���ذة، وحتّ�ل���ت هذه 

امل�ؤ�س�سة ال�طنية اىل مرتع للتدخالت 

ال�سيا�سية، وم�ساح���ة نف�ذ لأ�سحاب 

امل�سالح.

احللول

مل تدخ���ل ال�سيا�س���ة يف �س���يء 

اإل واأف�سدت���ه، فعل���ى الدولة ت�قيف 

داخ���ل  والطائفي���ة  املح�س�بي���ات 

احل���رم اجلامعي، لأنه منرب للدرا�سة 

ولي�ش للع���راك، كما عليها النه��ش 

من جديد على ق�اع���د جديدة، مثل 

و�سع �سيا�سات عامة، وا�سرتاتيجية 

للتعليم العايل.

دنيا حممد حموده

و�سط ب���روت ه� ال��س���ط التجاري 

للعا�سم���ة ب���روت، وُيع���رف بالعامية 

ب�»الداون ت���اون« اأو »�سنرت فيل«، كما 

يدعى اأي�سًا ب�»منطقة �س�ليدير«؛ ن�سبة 

اإىل ال�رشك���ة الت���ي ُيفرت����ش اأنها قامت 

باإع���ادة اإعماره���ا بعد احل���رب الأهلية 

عام 1975.. وهي منطق���ة ذو طابع اأثري 

عريق، وي�جد فيها العديد من امل�ؤ�س�سات 

اللبنانية،  والإدارية  والتجاري���ة  املالية 

وم���ن املعامل الهامة، مث���ل مرفاأ بروت 

احلك�مي،  وال����رشاي  ال�سه���داء،  و�ساحة 

ومبنى جمل�ش الن�اب اللبناين..

بالرغ���م م���ن اأهمية و�س���ط بروت، 

اإل اأن الأ�سئل���ة التي تط���رح نف�سها: هل 

»ال��س���ط« جلمي���ع اللبناني���ني؟ وبعد 

�سيطرة »�س�ليدير« علي���ه، هل باإمكان 

الطبق���ة الفقرة اأو الطبقة غر املي�س�رة، 

ال�ستمتاع مبا يقّدمه ال��سط من حمالت 

و مطاعم ومقاٍه م���ن املفرت�ش اأن تك�ن 

للنا�ش جميعًا؟

الطبقي« م�سطلح رّوجت له  »احلقد 

اأجهزة ال�ستئث���ار القت�سادي يف غالبية 

الأنظمة الراأ�سمالي���ة التي حتكم العامل، 

وق�سدت به ح�رشاً ما �سّمته »حقد الفقراء 

عل���ى الأغنياء«، لكن اأُيعت���رب هذا حقداً 

يف نظ���ام ينت�رش فيه الف�س���اد؟ ماذا حل 

باأ�س�اق بروت مقارن���ة مبا كانت عليه 

يف ال�ساب���ق؟ تلك الأ�س�اق الب�سيطة التي 

جمع���ت كل الطبقات م���ن دون ا�ستثناء 

ل�قت حمدود.

اأيام زم���ان« �رشخة حملة  »بروت 

»بدنا نحا�سب«، ملعاجلة اأزمة النفايات، 

وامت���دت معهم اإىل ملفات وق�سايا اأخرى 

تهم اللبنانني، فكان »�س�ق اأب� رخ��سة« 

يرحب بكم! 

فريق من »بدنا نحا�سب« قرر ت�سليط 

ال�س�ء على ال�س�ق امل�ستهَدف وامل�رشوق 

من قَبل طبق���ات �سيا�سية واأنظمة ف�ساد، 

وطبعًا رداً على م���ا قاله رئي�ش جمعية 

جتار ب���روت؛ نق����ل �سما����ش، وطريقة 

تعب���ره عندما ق���ال اإن اأ�س����اق بروت 

ل���ن ت�سبح اأبداً اأ�س�اق مب���ا ي�سمى »اأب� 

رخ��سة«، مع العلم اأنه كان اأول من رّوج 

لنظري���ة الفعالي���ة القت�سادية والعدالة 

اإنقاذ  اأجل  الجتماعية املتالزمتنينْ م���ن 

لبن���ان من فرتة ما بع���د احلرب، ونا�سل 

يف الأو�ساط القت�سادية من اأجل مكافحة 

وا�ستحداث  والهج���رة،  البطالة  ظاهرتي 

فر�ش العم���ل املجدية لل�سباب اللبناين، 

م�س���راً اإىل اأنه »وّق���ع اإىل جانب روؤ�ساء 

الهيئ���ات القت�سادي���ة اتفاقية تاريخية 

مع الحت���اد العم���ايل العام، م���ن اأجل 

ت�سحيح الأج�ر وتعزيز القدرة ال�رشائية 

لذوي الدخل املح���دود«، وكان وما يزال 

من ال�ساع���ني اإىل اإيجاد منظ�مة حماية 

اجتماعية للتجار.. لكن الرجل كغره من 

الباحث���ني عن الفر����ش وال�جاهة، تنّقل 

من مكان اإىل مكان لي�سر رمزاً من رم�ز 

الليربالية املت�ح�سة.

جريدة »الثبات« ت�ّجهت اإىل اأ�س�اق 

بروت ملتابعة ن�س���اط »اأب� رخ��سة«، 

وا�ستطالع اآراء امل�ساركني واملنظمني. 

دم�ع ح����ري قالت اإن ه���ذا الن�ساط 

ه� رّد على نق�ل �سما�ش، ونق�ل له: اأنتم 

من حّ�لتم ب���روت اإىل اأ�سباح، اأي مدينة 

مقفلة ل ي�جد فيها حي���اة.. هذا ال�س�ق 

ال�سعبي لي�ش اإهانة لبروت، بل �سل�ككم 

ه� م���ن اأهانه���ا، فهذا ال�س����ق ال�سعبي 

�س���رّد احلياة اإىل ب���روت واأ�س�اقها كما 

كانت قبل »�س�ليدير«، حيث كان ال�س�ق 

اأ�سعارها مقب�لة  ي�سم حمالت جتاري���ة 

من جميع النا����ش ولي�ش فقط م�ؤ�س�سات 

جتاري���ة لنخبة الأثري���اء، بحيث مل يعد 

للطبقة ذات الدخل املح���دود قدرة على 

�رشاء اأي �سيء منها، ولهذا اأتينا لنق�ل اإن 

هذه ال�ساحة ملك لل�سعب اللبناين، ومن 

حق ال�سعب اللبن���اين اأن ياأتي ويتف�ّسح، 

واأي�سًا من حقه اأن يك�ن له �س�ق يراعي 

و�سعه القت�سادي.. 

معظ���م  اأن  اإىل  ح����ري  واأ�س���ارت 

امل�ساركني يف ه���ذا الن�س���اط اأت�ا لبيع 

الكتب، وليثبت�ا اأننا نحن اأي�سًا متعلم�ن 

ومثقف�ن، ولي����ش كما قال نق�ل �سما�ش، 

اأي مبعن���ى اأننا ل نفه���م، بل نحن الذين 

ن�ّزع ثقافة للع���امل، وُنهديه الي�م كتبًا 

ليمّيز م���ا هي الطبقي���ة.. كالمه مل يهن 

طبقة من اللبناني���ني، بل هي اإهانة لكل 

ال�سعب اللبناين.

و�ساألنا اإن كان هذا الن�ساط �سي�ستمر، 

فقال���ت �سهر، وهي اإح���دى املتحّم�سات 

لل�س����ق: هذا الن�ساط ظه���ر مبا�رشة بعد 

م���ا قاله نق����ل �سما�ش، وق���د اأبدى اأكرث 

من 7000 �سخ�ش اهتمامهم بهذا الن�ساط 

الذي �سي�ستمر ي�مًا واحداً، وهذا فقط كرّد 

عما قاله �سما�ش.

وماذا عن امل�ساركني يف هذه احلملة؟ 

هل ميلك�ن حمالت جتارية اأت�ا ليعر�س�ا 

ب�ساعتهم؟

اأجابت: معظم ه�ؤلء النا�ش الذين اأت�ا 

ميلك�ن حم���الت جتارية ب�سيطة، وه�ؤلء 

هم من �سمن الطبقة التي اأهانها �سما�ش..

بدوره���ا، قالت حن���ني: اإن مل يتحرك 

ال�سعب فهي م�سيب���ة، لي�ش هناك �سيء 

اآخر لنخ����رشه.. خ�رشنا كل �سيء، واأب�سط 

حق�قن���ا ل نتمتع بها، �س����اء من اأكل اأو 

اأدوي���ة اأو كهرباء.. كل ما نريده الي�م ه� 

الأمان وال�ستقرار.. 

ال���كالم وحده ل يح���رك النا�ش، فمن 

املفرت����ش اأن يتحرك ال�سع���ب من تلقاء 

نف�س���ه، دفاعًا ع���ن حق�ق���ه املنتَهكة، 

وطريق التغير ل ياأت���ي من احلراك، بل 

التغير يحت���اج اإىل تراكمات.. وحترّكنا 

يجب اأن ي�ستمر.

نع�د اإىل دم����ع التي تق�ل: يجب األ 

نن�س���ى اأن النظام اللبن���اين ه� من اأ�س�اأ 

الأنظم���ة يف العامل، وه���ذا النظام يجب 

تغيره، ونحن �سن�ستمر يف م�اجهته لكي 

ن�ؤّمن لأولدنا ولنا حياة اأف�سل، واأنظف..

بعده���ا، ت�ّجه���ت »الثب���ات« لفرح 

امل�ساركتني يف  العرب وفاطمة ح�س���ني 

هذا الن�ساط، وكانت���ا تبيعان الكتب يف 

و�سط املدين���ة، فقالتا اإن بيع الكتب هي 

ر�سالة لها عالق���ة بالثقافة، وبتنا، ومن 

هذه ال�ساحة حتديداً، اأكرث قناعة اأنه يحق 

لأي �سخ�ش، حتى اإن كان �سائحًا، اأن يرى 

يف و�سط ب���روت املظاهر ال�سعبية التي 

ميكن اأن نراه���ا اأينم���ا كان، واأن يتمتع 

ب�رشاء ما يريد باأ�سعار تنا�سبه.. وانتهتا 

اإىل الق�ل: �رشاعنا م���ع الطبقة احلاكمة 

ه� �رشاع طبق���ي مدين ولي����ش طائفيًا 

متع�سبًا كما يدعي البع�ش.

هذا احل���راك اأو الن�س���اط ه� جزء ل 

يتج���زاأ م���ن مطالب ال�سع���ب، فامللفات 

املليئة بالف�ساد تتبع���رث ي�مًا بعد اآخر، 

وال�سعب ي���زداد ن�ساطا وثق���ة مبطالبه، 

فالتحركات ه���ي عالمة اإيجابية للحراك 

املدين من خمتل���ف الط�ائف، وهذا �سيء 

مل ي�سه���ده لبن���ان من قب���ل، وكل الأمل 

اإح���داث التغير، واإح���داث خرق هام يف 

جدار النظام الطائفي املتحّجر. 

يا�سمني الناطور

الجامعة اللبنانية.. متى تتحول إلى دورها الذي ُوجدت من أجله؟

وصة«: عودة أيام الزمن الجميل.. لساعات
ّ

سوق »أبو رخ

.. وكذلك القرطا�سية واحلقائب املدر�سية

الكتب الثقافية كانت الفتة يف �سوق »اأبو رخو�سة« و�سط بريوت
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الأ�سحية

هي ما ُيذبح من بهيمة الأنعام 

اأي���ام العيد تقرُّب���ًا اإىل اهلل تعاىل، 

وهي من �سعائر الإ�سالم امل�رشوعة 

بكتاب اهلل، و�سن���ة نبيه �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم، واإجماع امل�سلمني.

حكمها

اإجماع  اأما م�رشوعيته���ا فمحل 

م���ن اأهل العلم، ثم اختلف�ا هل هي 

م�ستحبة اأم واجبة:

1. ذه���ب الأئمة مال���ك وال�سافعي 
واأحم���د بن حنبل )ر�سي اهلل عنهم( 

اإىل اأنها �ُسنة م�ؤكدة.

2. ذهب الإمام اأب���� حنيفة )رحمه 
اهلل( اإىل وج�بها، ورّجح هذا الق�ل 

الإمام ابن تيمية.

عمن تكون الأ�سحية؟

عن  الأ�ساح���ي  ك����ن  الأ�س���ل 

الأحي���اء، كما �سّح���ى النبي �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم عن نف�سه وعن 

اأهل بيته، واأما جعلها لالأم�ات فه� 

على اأق�سام:

1. اأن ي�سحي عن نف�سه واأهل بيته، 
وين�ي بهم الأحياء والأم�ات، فهذا 

حق لأن النبي �سلى اهلل عليه واآله 

و�سل���م �سحى عن نف�سه واأهل بيته 

كخديجة  والأم�ات،  الأحياء  وفيهم 

)ر�سي اهلل عنها(.

2. اأن ي�سح���ى لالأم����ات، تنفي���ذاً 
ل��ساياهم، وهذا حق واجب، ولي�ش 

للم�سّحي �س����ى التنفيذ، اأما اأ�سل 

العمل فه� للم�سحي، ولذا فاإن هذا 

الق�سم ل يدخل يف هذه الق�سمة.

3. اأن ي�سحي عن الأم�ات م�ستقلني، 
كالأب والأم واجلد ونح�ه، وهذا اإذا 

فعله تربع���ًا منه لهم بلغهم ث�ابه 

اإن �ساء اهلل.

لك���ن الأوىل بامل�سل���م اتب���اع 

نة، والنبي �سلى اهلل عليه واآله  ال�سُّ

و�سل���م قد �سّحى ع���ن نف�سه واأهل 

بيته ومل يخ�ّش ميتًا باأ�سحية، مع 

اأنه قد مات م���ن اأحبابه واأ�سحابه 

الكثرون، كحمزه وجعفر وغرهما 

)ر�سي اهلل عنهم(.

�سروط الأ�سحية

هي �ستة �رشوط:

1. ك�نها من بهيم���ة الأنعام )الإبل 
والبق���ر والغن���م(، والدليل ق�ل اهلل 

تعاىل: {ول���كل اأمة جعلنا من�سكًا 

ليذكروا ا�سم اهلل على ما رزقتهم من 

بهمية الأنعام}.

2. بل�غ ال�سن املعتربة: وهي خم�ش 
�سن�ات يف الإبل، و�سنتان يف البقر، 

و�سن���ة يف الغنم، وكل واحدة منها 

ت�سمى يف هذا ال�سن »ثنيًا«، وهي 

ُم�سّنة كذلك.

ويج����ز اأن ي�سحي باجلذع من 

ال�ساأن، وه� ما مت له �ستة اأ�سهر.

3. اأن تك����ن خالي���ة م���ن العي�ب 
املانع���ة من الإج���زاء، وهي اأربعة 

عي�ب:

. الَعَ�ر الَبنينِّ

. املر�ش البنينِّ

. الَعَرج البنينِّ

الهزال ال�سديد.

لنهي النبي �سلى اهلل عليه واآله 

البنينِّ  اأرب���ع: »العرجاء  و�سلم عن 

�سلعه���ا، والع�راء الب���نينِّ عَ�رها، 

واملري�سة البنينِّ مر�سها، والعجفاء 

التي ل تنقي«.

4. اأن تك�ن ملكًا للم�سحي.
5. اأن ل يتعل���ق به���ا ح���ق للغر، 

كاملره�ن.

6. ال�قت: وه� من بعد �سالة العيد 
اإىل غ���روب �سم�ش الي�م الأخر من 

اأيام الت�رشيق، وه� الثالث ع�رش من 

ذي احلجة.

واإذا �سّحى الرجل بال�احدة من 

الغن���م عنه وعن اأه���ل بيته اأجزاأه 

عنه وعن اأه���ل بيته )اأي ُقبلت منه 

اإن �ساء اهلل(، واأهل بيته يف الُعرف 

هم م���ن يع�لهم من زوجات واأولد 

واأقارب..

ق من الأ�سحية؟ ماذا يوؤَكل ويفرَّ

امل�سه����ر عند اأهل العلم تق�سيم 

الأ�سحية ثالثة اأق�سام: ق�سم لالأكل، 

لل�سدقة،  وق�س���م  لالإه���داء،  وق�سم 

ولعل الدليل على ذلك ق�له تعاىل: 

البائ�ش  واأطعم����ا  منه���ا  {فكل�ا 

تعاىل: {واأطعم�ا  وق�له  الفقر}، 

القانع واملع���رت}. القانع: ال�سائل 

رَت: املتعر�ش للعطية  املتذلل، وامُلعنْ

م���ن دون �س����ؤال. ويف البخ���اري 

مرف�عًا عنه �سل���ى اهلل عليه واآله 

وادخروا«،  واأطعم�ا،  و�سلم: »كل�ا، 

والإطعام ي�سمل الهدية وال�سدقة.

اجتناب ق�ص ال�سعر ونحوه 

للم�سحي

يف حدي���ث اأم �سلمة )ر�سي اهلل 

عنها( يف �سحيح م�سلم: »اإذا دخلت 

الع����رش واأراد اأحد منكم اأن ي�سّحي 

فليم�س���ك ع���ن �سع���ره واأظفاره«، 

ويف لف���ظ: »فال مي�ش م���ن �سعره 

ول ب����رشه �سيئ���ًا«. ولعل احلكمة 

م�سارك���ة احلجاج اأثن���اء اإحرامهم 

برتك بع�ش الرتفه، واملراد بذلك من 

ى عنه  اأراد الأ�سحية، اأما من ي�سحَّ

كزوجة وولد، فال يدخل حتت ذلك.

ول���� اأخذ امل�سحي م���ن �سعره 

وظف���ره اأو ب����رشه �سيئ���ًا فعلي���ه 

ال�ستغفار والت�بة، ول كفارة عليه، 

وليم�ِش يف اأ�سحيته.

�سروطها الذبح

1. اأن يك�ن املذّكي عاقاًل.
2. اأن يك�ن م�سلمًا اأو كتابيًا.

3. النية.
4. األ يك�ن الذبح لغر اهلل.

5. األ ُيذك���ر على الذبيحة غر ا�سم 
هلل.

6. ذكر اهلل؛ ا�س���م اهلل، فاإن ن�سي مل 
جتزئ���ه، اأما من ن�سي الت�سمية، فقد 

�سّحت ذبيحت���ه، بخالف من تعّمد 

تركها.

7. ك����ن الذبح مبح���دد ينهر الدم، 
ملا يف املتفق عليه: »ما اأنهر الدم 

وُذكر ا�سم اهلل عليه، فكل�ا«. ويك�ن 

الإنهار بقطع ال�دجني، وهم عرقان 

غليظان حميطان باحللق�م، ومتام 

الإنهار يك����ن بقطع احللق�م، وه� 

جم���رى النف�ش، واملريء ه� جمرى 

الطعام ليخرج الدم كله.

من اآداب الذبح

1. ُي�ستح���ب ا�ستقب���ال القبلة عند 
الذبح، وفي���ه اآثار عن ال�سلف، ومن 

ذلك ما ورد من فعل ابن عمر )ر�سي 

اهلل عنهما( يف ما اأخرجه مالك يف 

امل�طاأ.

2. يج���ب الإح�س���ان اإىل الذبيح���ة 
حلديث: »اإن هلل كت���ب الإح�سان..« 

الطرباين  واأخرج  م�سل���م(.  )اأخرجه 

عن ابن عبا����ش )ر�سي اهلل عنهما( 

 ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
ّ
قال: م���ر

واآله و�سلم برجل وا�سعًا رجله على 

�سفحة �ساة وه� يحّد �سفرته وهي 

اإليه بب�رشه���ا، فقال: »اأفال  تلحظ 

قبل هذا؟ اأتري���د اأن متيتها م�تا«؟ 

ولأحمد اأن رجاًل قال: يا ر�س�ل اهلل، 

اإين لأذبح ال�ساة واأنا اأرحمها فقال: 

وال�ساة اإن رحمتها رحمك اهلل.

3. ُي�ستحب التكبر مع الت�سمية، ملا 
يف البخاري عن اأن�ش اأنه �سلى اهلل 

واآله و�سل���م �سّحى بكب�سني  عليه 

اأملحني اأقرنني ذبحهما بيده و�سّمى 

وكرّب.

4. يدع� بالقب����ل، حلديث عائ�سة 
)ر�س���ي اهلل عنها( عن���د م�سلم، اأن 

النبي �سلى اهلل علي���ه واآله و�سلم 

اأم���ر بكب����ش اأقرن يط���اأ يف �س�اء، 

ويربك يف �س�اء، وينظر يف �س�اد ثم 

قال لعائ�سة: هلمي املدية، ثم قال: 

ا�سحذيها بحجر، ثم اأ�سجع الكب�ش 

ث���م قال: ب�س���م اهلل، اللهم تقبل من 

حمم���د واآل حممد، ومن اأمة حممد، 

ثم �سحى به.

5. ل يج�ز اإعطاء اجلزار اأجرته من 
الأ�سحية، ملا جاء يف ال�سحيحني 

من نهيه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

ع���ن ذلك، ويف م�سلم اأنه قال �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم: »نحن نعطيه 

من عندنا«.

األضحية واجبة على المقتدر ماليًا.. فلنلتزم بأدائها

إسالميات

بع�س النا�س ي�سارع ل�سراء الكماليات والهواتف اجلديدة ويتقاع�س عن �سراء االأ�سحية.. اأال اإن �سلعة اهلل غالية وهي اجلنة
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نرى من يكرث الأ�سئلة ويحاول اأن يتهرب من 

الأ�سحية بحجة �سكنه مع والده، اأو �سكن والده 

مع���ه، اأو اأن اأ�سعار الأ�ساح���ي مرتفعة، اأو اأنها 

لي�ست واجب���ة اإمنا �ُسنة، وال�س�ؤال الذي يحتاج 

اإىل اإجاب���ة: هل ن���رتدد هذا ال���رتدد يف �رشاء 

بع����ش الكماليات؟ اأو عند ق���دوم �سيف عزيز؟ 

قال تعاىل: {ذلك ومن يعظم �سعائر اهلل فاإنها 

من تق����ى القل�ب}، فقد تك����ن العبادة �سنة 

ولي�ست واجبة، لكن هذا ل يقلل من عظم اأمرها، 

وعل���� �ساأنها، فمن مل ي�سحنِّ هذا العام يف وقت 

الأ�سحي���ة، عليه اأن ينتظر عام���ًا كاماًل ليع�د 

وقتها مرة اأخ���رى، ول ين�َش قبل اأن يفعل ذلك 

اأن مل���ك امل�ت قد يك�ن عل���ى م�عد معه قبل 

الع�دة اإىل هذه الأزمنة الفا�سلة مرة اأخرى.

ورحم اهلل عبداً ا�ست�سعر عظم اأمر الأ�سحية، 

واأقب���ل على التقرب اإىل اهلل بها من�رشح ال�سدر، 

راجي���ًا لالأجر، باحثًا ع���ن الأكمل والأف�سل من 

الأن�اع، لي�ش هّمه جمرد الإجزاء، بل همه ر�سى 

ال�احد الأحد، وقد �سحى نبيكم �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم بكب�سني اأملحني اأقرنني.

اأم���ا اإذا مل ي�ستطع الإن�سان اأن ي�سّحي لقلة 

ذات اليد، فال يح���رم نف�سه من النية ال�ساحلة 

باأن ين����ي اأنه ل� كان ي�ستطي���ع لفعل، فربنا 

تب���ارك وتعاىل اأرحم م���ن اأن يكلّف عبداً مبا ل 

ي�ستطي���ع، وربنا اأكرم، فُيلح���ق �ساحب النية 

ب�ساحب العمل فهم يف الأجر �س�اء.

إلــى الهـــاربين مـن األضـحـيـــة
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م����ع انت�ص����ار برام����ج التوا�صل 

وكرثتها، ومع انت�ص����ار الفو�صى يف 

النفو�س، كان ي�صكو الكثري من الأزواج 

من انعدام الثق����ة يف ن�صفهم الآخر، 

بعد اأن �صاهد الط����رف الثاين يتكلم 

مع الغرباء عرب تلك الو�صائل، وبدون 

علمه.. ل ندعو يف هذا املو�صوع اإىل 

ن����زع الثقة ب����ن الأزواج، اإمنا نذكر 

بع�ص����ًا من طرق الوقاية لكي ل يقع 

اأحد من ال�رشيكن يف املحظور.

اأن  اأيه����ا الأحبة  بداية، تذّك����روا 

امل����راأة مترّ بح����الت نف�صية كثرية، 

خ�صو�صًا يف اأي����ام احلي�س وغريها، 

وتذك����روا اأن املراأة تع����اين يف اأيام 

احلم����ل ما ل تطيقه اأنت اأيها الرجل، 

فهي حتتاج اإىل احل����ب، كما حتتاج 

اإىل الرعاية والعناية.

الرجال يعام����ل زوجته  بع�����س 

بكل رحمة وكاأنه����ا طفلته ال�صغرية 

املدلل����ة، وبع�صهم عندما تنظر اإليه 

مع زوجته كاأّن الطري بنت اأع�صا�صها 

فوقهما من �ص����دة الطماأنينة، بينما 

جند بع�س الرج����ال يحتقر زوجته، 

ول يعرفها اإل وق����ت حاجته اإليها.. 

وال�ص����وؤال لك اأيها الرجل: ماذا قّدمت 

لزوجتك من املودة والرحمة واحلب؟ 

هل قدمت له����ا الهتمام الكامل؛ من 

الت�صال بها، وال�صتماع اإىل راأيها؟

�صيقول البع�س اإنه مل يق�رش مع 

زوجته؛ يعطيها املال، وي�صرتي لها ما 

تريد.. هذا من نبلك وكرمك، لقد اأّديت 

حقها عليك، لكن الكالم املق�صود هو 

ع����ن الهتمام، عن احلب، عن احلنان 

والرحمة، عن العط����ف والطماأنينة.. 

بع�س الرجال يزرع الرهبة يف قلب 

زوجته، حتى عا�صت حياتها خائفة 

غري مطمئنة، وبع�صهم جعل زوجته 

على هام�س احلي����اة؛ ل راأي لها ول 

مكانة يف قلب����ه، ول يعرفها اإل عند 

حاجته ورغباته.. نعم، هناك الكثري 

م����ن الن�صاء العفيف����ات، رغم اإهمال 

اأزواجه����ن لهن، اإل اأنه����ن متم�صكات 

بعفتهن وطهارة اأخالقهن.

ل����زواج �صعيد ل  نوؤ�ص�����س  كيف 

ت�صوبه اخليانة؟

1. عا�����رش زوجتك باإح�صان، وعاملها 
بلطف.

2. اأ�صعر زوجتك بقيمتها يف قلبك.
3. اهتم به����ا اهتمامًا �صديداً، واأف�صح 

لها املجال لتعرّب عما يف داخلها.

4. �صادقه����ا وا�صدق معه����ا، واأح�صن 
اإليها اإذا اأردتها اأن حت�صن اإليك.

5. اأحّل اهلل لك الزواج، فلماذا اخليانة؟ 
اإذا كانت لديك رغبة بالن�صاء، فتزوج 

بدون خيان����ة، وتذّك����ر »كما تدين 

ُتدان«، واأن لدي����ك ابنة واأختًا، فكما 

حتب اأن يعامل �صهُرك، عامل زوجتك 

بتلك الأخالق.

6. اأهم ما حتّبه املراأة، الهتمام بها، 
ومهما كانت لديك من ظروف قا�صية 

اأو طارئة يف عملك، ل ميكن اأن يكون 

لك عذر لتهمله����ا.. اإنها حياتك.. اإنها 

زوجتك و�رشيكتك..

7. حتّم����ل ت�رشفاته����ا، خ�صو�صًا يف 
بع�س الأيام، مثل احلي�س واحلمل..

8. عامله����ا كطفلت����ك ال�صغ����رية؛ اإن 
اأخط����اأت علّمه����ا، ول تتخلى عنها، 

فمهما كان الآخرون اإيجابيون معك، 

ل����ن جتد مثل زوجت����ك اإن�صانًا قريبًا 

منك، ويقف دائمًا اإىل جانبك.

9. علي����ك بالدعاء له����ا ولأولدكما 
دائمًا، فهذا من فعل املوؤمنن {ربنا 

ه����ب لنا من اأزواجن����ا وذرياتنا قرة 

اأعن واجعلنا للمتقن اإماما}.

10. ناده����ا با�صم ممي����ز تتحبب به 

اإليها؛ كما كان النبي �صلى اهلل عليه 

واآل����ه و�صلم ين����ادي ال�صيدة عائ�صة 

ر�ص����ي اهلل عنه����ا ب�»عائ�س«، وهو 

من الدلل والتحّب����ب.. وزّين األفاظك 

اأثناء احلديث معها، ول تعاملها كما 

يعام����ل الرئي�س مروؤو�ص����ه بالأوامر 

فقط.

11. قّب����ل راأ�صها اإذا بذلت جمهوداً من 
اأجلك، اأو عند دخولك املن�زل.

12. �صّجعه����ا عل����ى ح�ص����ور بع�س 
الدينية والربامج والأن�صطة  الدرو�س 

الإ�صالمية والثقافية، فبالتاأكيد هناك 

تغيري اإيجابي �صيح�صل، مما ينعك�س 

على حياتكما الزوجية باخلري.

13. فاجئه����ا ببع�����س الطلبات التي 
كنت ترف�صها، فاأح�رشها لها.

14. احر�س عل����ى األ تاأكل اأبداً حتى 
حت�رش هي اإىل املائدة، فتاأكال معًا.

15. ام����دح الطع����ام اأو ال�رشاب الذي 
اأعّدته، وبّن مزاي����اه، ومدى رغبتك 

بهذه الوجبة، واأنها كانت يف خاطرك 

منذ يوم اأو يومن.

16. امت����دح طريقة ترتي����ب الفرا�س 
وتن�صيق  وتطييبها،  املالب�س  وو�صع 

الزهور، وكل ما لم�صته يداها.

17. �صاعدها يف جتهي����ز املن�زل، اإن 
كانت لديها وليمة مثاًل.

18. اإذا اأعّدت طعامًا لأ�صدقائك، انقل 
لها مدحهم للطعام على التف�صيل.

وراأيَته����ا  املن�����زل  دخل����َت  اإذا   .19
م�صغول����ة، فخف����ف عنه����ا بع�����س 

اأ�صغالها، حت����ى تزيل عنها الهم يف 

ذل����ك؛ »وخريكم خريكم لأهله«، كما 

قال ر�ص����ول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 

و�صلم.

رمي اخلياط

االهتمام.. بداية الحياة الزوجية السعيدة

الع�ص����اء كلي����ًا، تذّكري  انته����اء  قب����ل 

ا�صُتخدم����ت للمقبالت  الت����ي  الأطب����اق  اأن 

وال�صلط����ات تتّم اإزالتها قب����ل تقدمي الطبق 

الرئي�صي.

مع النتهاء من تن����اول كل املوجودين 

عل����ى املائ����دة لأطباقهم، علي����ك اأن تبداأي 

باإزالة الأكواب، املمالح وزبديات املك�رشات، 

�رشط نقل هذه القطع ال�صغرية على �صينية 

ملرّة واح����دة اأو مرتن، طبع����ًا من دون اأن 

ت�صعي الأكواب اأو الزبديات فوق بع�صها.

عند نق����ل الأطباق اإىل املطبخ، من الآمن 

نق����ل كل طبقن فوق بع�صهم����ا، ل اأكرث من 

اثن����ن، فيما مينع����ك الإتيكي����ت عن ك�صف 

)تنظيف( الأطب����اق على ال�صفرة اأو تكدي�صها 

فوق بع�صها.

اإن كنت ترغبن، ميكنك كل مرة تدخلن 

فيه����ا اإىل املطب����خ اأن حتمل����ي معك طبق 

حلوي����ات اإىل ال�صيف ال����ذي ُرفعت الأطباق 

املّت�صخ����ة من اأمام����ه، اأو ميكن����ك اأي�صًا اأن 

ترفعي كل الأطباق ومن ثّم تاأتي باحللويات 

على املائدة النظيفة.

بالن�صبة لل�صيوف الذين يعر�صون عليك 

امل�صاعدة، عليك اأن تق����ويل بكل ب�صاطة: ل 

�صك����راً، م����ن الأ�صهل علي اأن اأنق����ل الأطباق 

بنف�صي.

من جه����ة اأخ����رى، ميكن����ك اأن تختاري 

ال�صديق����ة الأقرب اإلي����ك للم�صاعدة، على اأن 

تق����ويل لالأخريات: �صكراً، فالنة �صت�صاعدين.. 

واإلّ انتهى بكل ال�صيوف يف املطبخ.

مبا اأّن قهوة ما بع����د الَع�صاء هي دائمًا 

العن�رش الذي ُتختتم ب����ه اجلل�صة، ُتقدَّم اإّما 

على املائدة التي مّت تنظيفها قدر امل�صتطاع، 

م����ن دون اإزال����ة ال�رش�صف، حت����ى ولو كان 

مّت�صخ����ًا، اأو تنقلها امل�صيف����ة م�صكوبة يف 

الفناج����ن اإىل غرفة اجللو�����س اأو ال�صالون 

حيث انتقل ال�صيوف.

َفن%اإلتيكيت

لباقات ما بعد الَعشاء
قب����ل اأن يبلغ الطفل �صتة �صه����ور من العمر، ُتعترب 

عادة م�����س الإ�صبع اأمراً طبيعيًا؛ خ�صو�صًا عند �صعور 

الطف����ل بالتعب، لك����ن اإذا كان الطفل مي�����س اإ�صبعه 

اإح�صا�ص����ًا بامللل، وكان عمره يزيد عن العام؛ فحاويل 

اأن ت�رشيف انتباهه عنها، واأعطيه �صيئا ي�صغل به يديه 

)التلوين، الر�ص����م، ل�صق بع�س الق�صا�ص����ات الورقية 

امللون����ة..( دون اأن ُتظهري له اهتمام����ك بهذه العادة، 

كذلك امدح����ي الطفل من حن اإىل اآخر على عدم م�صه 

لإ�صبعه.

ابني موقفًا مت�صاحمًا م����ع الأطفال ال�صغار الذين 

مي�ص����ون اأ�صابعه����م، وغ�ص����ي النظر عنه����م، وكوين 

م�صرتخية، واعملي على تخفيف التوتر الذي ي�صعر به 

طفلك، فاأي �صغ����وط اأو عقاب ملنع الطفل من ممار�صة 

هذه الع����ادة قبل بلوغ����ه ال�صن الت����ي ي�صتطيع فيها 

ا�صتيع����اب ما تقولينه عن اأ�رشارها، �صيوؤدي اإىل زيادة 

م�صه لإ�صبعه.

بع����د اأن يبل����غ الطف����ل اأربع �صنوات م����ن العمر، 

�صاعدي����ه على الإقالع عن م�س الإ�صبع اأثناء النهار؛ 

يف البداية يجب اأن تاأخذي عهداً من الطفل بالإقالع 

عن ه����ذه العادة، بعد اأن تبّيني له مدى ال�رشر الذي 

ميكن اأن تلحقه باجل�صم، كاأن جتعليه ينظر يف املراآة 

اإىل الفراغ املوجود بن اأ�صنانه، اأو ينظر اإىل التجعيد 

اخل�صن يف الإبهام )اجلزء ال�صلب اأو الغليظ من اجللد 

ال����ذي ينتج عن م�س الإ�صب����ع(، واأظهري له �صعورك 

بالفخ����ر حيال����ه لإقالعه ع����ن تلك الع����ادة، عندئذ 

ي�صتجي����ب معظ����م الأطفال، ويوافق����ون على وجوب 

الإقالع عن تلك العادة.

تاأكدي من اأن الطف����ل ل ميانع من تذكريه اإذا ن�صي 

وم�س اإ�صبعه، و�صجعيه عل����ى تذكري نف�صه اإما بر�صم 

جنمة عل����ى اإبهامه بقلم ف�صف����وري، اأو بو�صع �رشيط 

ل�صق عليه اأو طالء اأظافره، لكن يجب اأن تدعي الطفل 

يقوم بفعل هذه الأ�صياء بنف�صه.

كلما زاد �صع����ور الطفل بالأمان، قلّت احلاجة عنده 

للبحث عن الراحة يف م�����سّ الإ�صبع، فاإذا كان الطفل 

يواجه اأي قلق، فح����اويل تخفيف هذا ال�صغط النف�صي 

الذي يتعرّ�س له بقدر الإمكان.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات للتغلب على عادة مص اإلصبع
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اأف��ق��ي

1 - احلمداين الذي غنت من �صعره اأم كلثوم
2 - من يبني / �صندوق �صغري

3 - من ال�صماء / من اأدرك اجلاهلية والإ�صالم
4 - النتيجة والتايل / ح�صم

5 - اأداة نفي جازمة / عبء ثقيل

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 
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الزعرور.. أفضل عالج ألمراض القلب والشرايين
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الزع���رور نبتة ذات قيمة طبية 

عظيمة، كانت ُتع���رف يف القرون 

الو�صطى كرمز لالأمل، وتوؤخذ لكثري 

م���ن العلل، واليوم ُت�صتخدم ب�صكل 

ودوران  القلب  رئي�صي ل�صطرابات 

الدم، خ�صو�صًا للذبحة، ويعتربها 

الع�ّصابون غذاء للقلب، وهي تزيد 

تدف���ق ال���دم اإىل ع�ص���الت القلب، 

وتعيد اخلفقان ال�صوي اإىل القلب.

الزعرور  ا�صُتخ���دم  تاريخي���ًا، 

تقليدي���ًا يف اأوروب���ا م���ن اأج���ل 

وكمدّر  املثان���ة،  وح�ص���ى  الكلى 

للبول، ويرج���ع ا�صتخدامه احلايل 

والقلبية  الدوراني���ة  للم�ص���كالت 

اإىل طبي���ب اإيرلندي بداأ ا�صتخدامه 

بنج���اح على مر�صاه من اأجل مثل 

ه���ذه احل���الت يف نهاي���ة القرن 

التا�صع ع�رش.

خ�صع نب���ات الزعرور لأبحاث 

مكّثف���ة اأثبت���ت اأن خال�ص���ة ثمار 

الزع���رور ح�ّصنت كثرياً من وظائف 

القل���ب، حي���ث تقوم عل���ى فتح 

التاجي���ة، وه���ذا بالتايل  الأوردة 

يح�ّص���ن من تدفق الدم والأك�صجن 

اإىل القل���ب، وذل���ك بالع���ودة اإىل 

املركبات الكيميائية املوجودة يف 

oligomeric pr o )للثمار، وهي 

cyanidins(، وكذلك الفالفونيدات 
والت���ي تعمل على تو�صيع الأوعية 

الدقيقة يف الأوردة التاجية.

ويف درا�ص���ة اأجريت على 120 

�صخ�ص���ًا م�صابن بق�ص���ور القلب 

اأُعط���وا �صبغة  الحتق���اين، حيث 

الزعرور واآخرون اأُعطوا عالجًا اآخر 

بدي���اًل للزعرور، وكان���ت النتيجة 

اأن املر�صى الذي���ن تعاطوا �صبغة 

الزع���رور �صّجل���وا نتائ���ج جيدة 

ووا�صح���ة بوظيف���ة القل���ب، وبداأ 

املر�صى يف حت�ّصن كبري من ناحية 

اللهاث و�صيق النف�س.

ويف اأملاني���ا ُيعت���رب الزعرور 

لة يف  الأدوية الع�صبية امل�صجَّ من 

الد�صتور الأملاين، ويوجد حوايل 30 

الزعرور لعالج  عالجًا يدخل فيها 

القلب.

الزع���رور لي����س عالج���ًا قيمًا 

لفرط �صغط الدم فح�صب، بل يرفع 

اأي�صًا �صغط الدم املنخف�س، حيث 

ي�صتخدمون  الذين  الع�صابون  وجد 

نبات الزعرور اأنه يعيد �صغط الدم 

اإىل حالته ال�صوية. 

كما ُوج���د اأن الزع���رور يقوي 

الذاك���رة، ول�صيما اإذا اأُخذ خملوطًا 

ginko bil o »عع نبات اجلنكة 

ba«، حي���ث يعمالن على حت�صن 
دوران الدم �صم���ن الراأ�س، ومن ثم 

يزيد كمية الأك�صجن يف الدم.

الزع���رور  ا�صتخدام���ات  م���ن 

الأخرى، التعامل مع القلق، فيمكن 

ل�صاي الزعرور اأن يزيل اأهم اعرا�س 

القلق، وهو �صيق ال�صدر واخلفقان، 

وُيعتقد اأن الزع���رور يعالج القلق 

بنف����س الطريق���ة التي يت���م بها 

معاجلة اأمرا�س القلب، حيث يعمل 

على تعزيز جريان الدم يف اجل�صم، 

وبالت���ايل يخف�س �صغ���ط الدم و 

التوتر.

اأظهرت ثم���ار الزعرور  كذل���ك 

قدرة عل���ى التعامل مع اأمل ال�صدر 

الناجت ع���ن وجود خلل يف و�صول 

الدم للقلب، ومت اإجراء درا�صة على 

بع�س الأ�صخا�س الذين يعانون من 

اأمل يف ال�ص���در، حيث تناولوا هذه 

الثمار مدة ثالث اأ�صابيع، وبعد تلك 

الفرتة تب���ّن اأن اأمل ال�صدر قد زال، 

كما اأ�صبحوا قادرين على ممار�صة 

اأطول،  لفرتة  الريا�صي���ة  التمارين 

دون ال�صعور بالأمل داخل ال�صدر.

كما يوجد العدي���د من الفوائد 

ال�صحية للزع���رور، حيث ميكن اأن 

ي�صتخدم للحد م���ن اأمرا�س الكبد، 

وي�صاعد على حرق الدهون.

يف اخلتام لبد من ال�صوؤال: هل 

للزعرور اأ�رشار جانبية؟

ُيعترب الزعرور من اأاأمن الأدوية 

الت���ي مل تظه���ر ل���ه اأي اأعرا����س 

جانبية، لكن عل���ى مر�صى القلب 

م�صتح����رش  اأي  ا�صتخ���دام  ع���دم 

اإل  الزع���رور  م�صتح����رشات  م���ن 

بالتن�صيق م���ع الطبيب املخت�س، 

لأن ال�صتعم���ال الع�صوائي لنبات 

الزع���رور ق���د ي���وؤدي اإىل م�صاكل 

الأ�صخا�س  متفاقمة، خ�صو�صًا مع 

الذي���ن ي�صتعمل���ون اأدوية م�صيدة 

لعالج القلب.

6 - ممثلة م�رشية من اأفالمها 
جميلة / مت�صابهان

7 - اأبنائي
8 - ن�صب وانتهى / وراء

9 - طبي���ب وعامل وفيل�صوف 
م�صلم ول���د يف دم�صق وتويف 

يف القاهرة

10 - مدين���ة اأفريقي���ة بناها 
عقبة بن نافع

ع��م���ودي

1 - مقدمت���ه اأ�صا����س عل���م 
الجتماع

2 - لون م���ن األوان اخل�صب / 
توقع اخلري اأو ال�رش

3 - مراقب موؤنب / ما ل�صق
4 - �رشاب �صاخن لذيذ / غري 

نا�صج

5 - فرع���ون / ا�ص���م موؤن���ث 
اأعجمي

6 - ل ميكن ك�رشه اأبدا / ليت
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كاريكاتير

ما تزال العادات ال�سيئة تغ���زو خمتلف املجتمعات ال�رشقية والغربية، يف حني 

اأن ك���راً ينزلقون يف هذه العادات من دون معرفة مدى خطورتها، ومن اأبرزها عادة 

تقبي���ل الأهل للطف���ل، بهدف اظهار املحبة والعطف له. لكن يج���ب اأن ندرك اأن هذه 

القبالت قد تكون ال�سبب يف اإ�سابة الطفل باأمرا�ض كثرية، لأن املناعة مل تتكون لديه 

بع���د، فلو حدثت قبلة بني �سخ�ض بالغ وطف���ل ر�سيع، ين�ساأ التهاب فطري بالل�سان 

واللث���ة، ويكون معرَّ�س���ًا يف الوقت ذاته ملر�ض احلمى ال�سوكي���ة، والزكام والر�سح، 

واحل�سب���ة الرمادية والأملانية.. وينتج عن هذه الأمرا�ض ارتفاع �سديد جداً يف درجة 

حرارة، ي�سعب ال�سيطرة عليها، وتوؤدي اإىل ت�سنجات عند الطفل، ويف بع�ض الأحيان 

توؤدي اإىل الوفاة.

ذكر موقع اإلكرتوين طبي اأن العالمة 

اللونية التي توجد ع���ادة اأ�سفل اأنبوب 

معج���ون الأ�سن���ان، تتع���دد درج���ات 

خطورته���ا، حي���ث اإن العالمة اخل�رشاء 

تعن���ي »طبيعي«، اأم���ا الزرقاء فتعني 

»طبيعي + م�ستح�رش دوائي«، واحلمراء 

تعن���ي »طبيع���ي+ م���واد كيميائية«، 

وال�س���وداء تعني »م���واد كيميائية يف 

املجمل«.

فيم���ا ذكر موق���ع اآخ���ر متخ�س�ض 

يف بح���ث ال�سائع���ات، اأن احلقيقة عن 

العالمات اأ�سفل اأنبوب املعجون ل متت 

ب�سلة ملكّونه الطبيع���ي اأو الكيميائي، 

اأو  الع���ني«،  »عالم���ات  تعن���ي  ب���ل 

»عالم���ات اللون«، وه���ي مربعات لها 

عالقة بتعريف اأنابيب معجون الأ�سنان 

ك�سلعة، لُتقراأ من قبل اأجهزة ال�ست�سعار، 

ولتحديد مكان قط���ع منتجات التعبئة 

والتغلي���ف، وهي ع���ادة تتبع ما ميكن 

حتدي���ده من العني الكهربائي���ة. واأ�سار 

املوقع اإىل اأن ه���ذه ال�سائعة تعود اإىل 

مطلع الع���ام 2013، وق���د انت�رشت يف 

البداي���ة عرب في�سب���وك، وتبنتها العديد 

من املواقع بعد ذلك، اإل اأن الالفت عودة 

مواق���ع اإخبارية، وبع�سه���ا متخ�س�ض 

يف الطب، اإىل ن����رش املعلومات نف�سها 

مرة اأخ���رى، وهو ما ا�ستدعى املزيد من 

التو�سيح.

إياكم تقبيل الطفل من فمه

لماذا ترمي انتبه إلى لون أنبوب معجون األسنان
العروس باقة 

الورد؟
ل���كل بل���د عاداته، 

ول���كل طائفة عاداتها، 

لكن هناك �سبه اإجماع 

ب���ني اجلمي���ع عل���ى 

باق���ة ورد العرو����ض، 

وملاذا  ترميها؟  فلماذا 

الفتي���ات  تت�س���ارع 

للتقاطها؟ 

ال���ع�������س���ور  يف 

ال���و����س���ط���ى، ك��ان��ت 

ال��ف��ت��ي��ات ال��ع��ازب��ات 

ق��ط��ع��ة من  مت���زق���ن 

ف�����س��ت��ان ال��ع��رو���ض 

لالحتفاظ بها يف اآخر 

جللب  ال��زف��اف  حفل 

احل���ظ. وم��ع ال��وق��ت، 

ُعدِّل هذا التقليد، فبدل 

من  بقطعة  الحتفاظ 

ف�ستان العرو�ض، بداأت 

باقة  برمي  العرائ�ض 

التي  والفتاة  ال���ورد، 

�سعيدة  تلتقطها تكون 

اإىل  اإ�سارة  يف  احل��ظ؛ 

اأنها �ستتزوج قريبًا.


