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احـتـفـــاًء بــاأجــواء عـيـد الـمقــاومـــة والتـحــريــر

وبــرعــــايــة وحــ�ضــــور

فخــامـة الـرئيـ�س اإميــل لـحـود

تت�ضـرف جـريـدة »�لثبات« بــدعوتـكم لـح�ضـور حـفل �إطـالق كـتـاب

اإميــل لـحــود يـتــذكــر

فــه �لأ�ضـتـاذ �أحمـد زيــن �لـديــن ـّ لـمـوؤل

�لـمكان: �ضـالـون كـني�ضـة مــار مـخـايـل - �لـ�ضـيـاح

ً
�لـزمـان:�ليوم  �خلمي�س �لو�قع يف 2 حزير�ن 2016 تـمـام �ل�ضاعة �خلام�ضة ع�ضر�



رمضان شهر الوحدة.. والرحمة
يطل علينا �شهر الرحمة واملغفرة، والأمة 

بحاجة اإىل ا�شتلهام روحه وغاياته واأهدافه، 

فهو �شهر التوبة والأمل والوحدة؛ فيه تتوّحد 

الأمة من مطل���ع الفجر، يف توقيت م�شبوط 

على هدى الرحمن الرحيم..

فهل اأعظم م���ن منا�شبة اأن نكون يف �شهر 

اهلل، الذي يت�شاوى في���ه الب�رش يف �شيامهم 

وقيامه���م، ويحّثنا على الإح�شا�س وال�شعور 

بامل�شاكني واملحتاجني واليتامي والفقراء، 

والذين يفرت�شون الأر�س ويلتحفون ال�شماء؟

وهل اأعظم من منا�شبة اأن نعي�س يف حمى 

ال�شهر املبارك الذي {اأُنزل فيه القراآن هدى 

للنا�س وبينات من الهدى والفرقان}؟

وهل اأعظم م���ن منا�شبة حتّل فيها {ليلة 

القدر خري من األف �شهر تنزّل املالئكة والروح 

فيه���ا باإذن ربهم من كل اأمر، �شالم هي حتى 

مطلع الفجر}؟

يف رم�ش���ان ه���ذا الع���ام، تاأتين���ا اأيامه 

املباركة والأمة بحاجة اإىل ا�شتقراء معانيه 

وم�شامين���ه املباركة، و�شط هذا النزف الذي 

ل ي�رشّ �شديقًا، ويفرح عدواً، فما اأحوجنا اإىل 

اأن نعي�س �شهر اهلل، باإميان خال�س، تقرُّبًا اإىل 

اهلل �شبحانه وتعاىل.. فهل ن�شتقرئ رم�شان 

كما يريده اهلل، ليعطينا اليقني احلقيقي؟

وه���ل ن�شتلهم من مع���اين ال�شهر ال�شامي 

قَيم���ه ومعانيه، لنك���ون الأمة الت���ي تاأمر 

باملع���روف، وتنهى عن املنكر، وفقًا ملا اأراد 

رب الرحمة يف ُمكم بيانه وتنزيله؟

ما اأعظمها م���ن منا�شبة نلتقي فيها على 

كل قَيم اخل���ري واحلق وال�ش���الم، بعيداً عن 

الغل���ّو والتطرف، فنكون رحم���ة للعاملني، 

وبرداً و�شالمًا على كل الباحثني عن الرجاء 

واخلال�س، و�شط عامل بائ�س متوح�س، لهث 

وراء مباهج الكذب والتدجيل.

ن�شاألك الله���م يف �شهرك املبارك اأن تهدي 

اأمتن���ا اإىل ال�رشاط امل�شتقيم {�رشاط الذين 

اأنعم���ت عليهم، غري املغ�ش���وب عليهم ول 

ال�شال���ني}، لن�شب���ح حقيقة وفع���اًل، قوًل 

وعماًل {خري اأمة اأخرجت للنا�س}.

يف ال�شاعات الفا�شلة ع���ن �شهر الرحمة 

واملغفرة، ن�ش���األ العظيم القدي���ر �شبحانه 

وتع���اىل اأن يهدي اجلمي���ع لأن يكونوا على 

الإميان الق���ومي، واأن ندخل يف رحاب الأيام 

الف�شيلة واملبارك���ة باأعلى قدر من الوحدة 

والحتاد على هدي الإميان.

ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي

رئي�س جمل�س اإدارة جريدة »الثبات«

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

ل تنف���ع ق���راءة الأرق���ام بع���د انتخابات 

طرابل����س، و»ال�شفعة الوهابية« التي وّجهها 

الوزير اأ�رشف ريفي لكل من الرئي�شني ميقاتي 

واحلريري، وال�شفدي وكرامي والأحدب، ترّددت 

اأي�ش���ًا �شفع���ات يف �شناديق الق���رتاع على 

ما ي�شم���ى العرف ال���ذي كان ي�شمن التمثيل 

امل�شيح���ي والعل���وي، و«قلع���ة امل�شلمني« 

غدت ح�شنًا مذهبيًا من ل���ون جديد يتنا�شب 

مع األوان »دولة اخلالف���ة«، وريفي الذي قال 

بع���د النتائج: »رجلي على الأر�س«، باتت له 

طرابل�س اأر�شًا خ�شبة مل�رشوعه ال�شيا�شي الذي 

�شيودي بطرابل�س اإىل الهاوية على امل�شتويات 

وال�شيا�شي���ة واحلزبية والجتماعية  الوطنية 

والقت�شادي���ة، و�شيدف���ع الطرابل�شيون - مع 

الأ�شف - ثمن خيارهم النتحاري القاتل.

ل نتهم الوزير ريفي ب�»ال�شعودة« عندما 

نن�شب���ه اإىل »التيار الوهاب���ي« املت�شدد، لأن 

خ�شومه الذين حذفهم عن ال�شاحة الطرابل�شية 

ل يقلّون عنه ولًء لل�شعودية، ول نفرّق بتعبري 

»الوهابية« بني الولء ل�»جبهة الن�رشة« اأو 

ل�»داع�س«، مادام عنوان »الثقافة الوهابية« 

هو »رف����س الآخر وتكف���ريه«، وانت�رش ريفي 

لأن���ه ابن الأر�س الطرابل�شي���ة التي مل يقراأها 

الآخ���رون من ق�شورهم عندم���ا كان ريفي يف 

زواريبها يحارب جب���ل م�شن، وانت�رش ريفي 

انتخابي���ًا يف طرابل�س لأنه رفع ال�شالح بوجه 

جبل م�ش���ن، ومّت���ت مبايعته عل���ى األ�شن 

الطرابل�شيني قب���ل النتخابات ب�شفته »زعيم 

نة«. اأهل ال�شُّ

قب���ل النتخاب���ات البلدية، كان���ت هناك 

اأوج���ه ت�شابه يف البيئ���ة ال�شيا�شية لعر�شال 

وطرابل����س اإىل ح���د التطابق، لك���ن النتائج 

اأظه���رت اأ�شباب التباع���د يف الفكر املجتمعي 

لأبناء عر�شال، ومتاُيزاً على امل�شتوى الوطني 

 مع طرابل����س، وال�شبب وا�شح كم���ا ال�شم�س:

عر�شال اقرتعت ملحيطها احلا�شن، ذاك املحيط 

ال�شي���ارات املفخخة والنتحاريني  الذي رغم 

الذي���ن عربوا من عر�ش���ال اإىل بعلبك والهرمل 

وال�شاحي���ة اجلنوبي���ة، بقي واعي���ًا وراف�شًا 

للفتنة، ومل يجد اأبناء عر�شال مالذاً لعائالتهم 

عندما �شع���روا باخلطر الأمن���ي �شوى بعلبك 

وجواره���ا، وما وج���دوا من جريانه���م �شوى 

الرتحيب والتاأهيل، وتاأّكد لهم اأن »اجلار قبل 

الدار«، واأن م�شتقبلهم �شمن بيئتهم اأ�شمن لهم 

من كل جمامالت »تي���ار امل�شتقبل« وزعيمه 

ونوابه ومن لّف لّفهم، لأنهم اأبعد من اأن يكونوا 

�شمانة لعر�شال.

وبالرغم من ح���ادث الث���اأر املوؤ�شف الذي 

ارتكبه والد اجلندي ال�شهيد ممد حمية بحق 

ابن �شقيق »اأبو طاقي���ة«، فاإن هذا احلادث مل 

يوؤثر �شلبًا على عالقات اجل���وار، لأن املنطقة 

تعي�س حالت الث���اأر الع�شائري والثاأر امل�شاد 

منذ ع�رشات ال�شنني، ول عالقة حلزب اهلل مبنطق 

توؤمن به الع�شائر، ول مباركة من حزب اهلل لهذه 

النمطي���ة ال�شائدة، ومن �شاأجل هذا فاإن حادثة 

الثاأر ح�رشه���ا املرتكب ببع�س الأ�شخا�س من 

اآل احلج���ريي، ونزّه اأبناء عر�شال عن اأية تهمة، 

ويف املقابل كان لرئي�س بلدية عر�شال اجلديد 

با�ش���ل احلجريي املوقف الواعي وامل�شوؤول اإىل 

اأرقى الدرجات، ودعا القوى الأمنية وال�شلطات 

الق�شائية ملعاجل���ة الو�شع، واأعلن اأن عر�شال 

ه���ي يف ح�شن الدول���ة اللبناني���ة، ويف هذا 

اخلطاب اإلغ���اء للذهنية املتحّجرة التي كانت 

لدى رئي�س البلدية ال�شابق علي احلجريي.

اإن نتائج النتخابات التي عك�شت لبنانية 

اأبن���اء عر�ش���ال، ورف�شه���م ل���كل اإرهاب يف 

جرود بلدتهم وداخله���ا، عك�شت اأي�شًا عرفانًا 

باجلمي���ل ور�شالة م���وّدة جلريانهم، ل بل كل 

تقدير ل�شربهم وح�شن وفادتهم، وهذه الأجواء 

الإيجابي���ة يعمل عليها حالي���ًا لتنقيتها اأكرث 

و»لبننتها« اأف�شل، وهذه مطالب اأبناء عر�شال 

قبل جريانهم.

وبعك����س الأجواء التي واكب���ت انتخابات 

عر�شال، جاءت اأجواء طرابل�س لتحكي الأر�س 

النتخابي���ة الواق���ع املوؤمل للن���زاع الإقليمي 

ال���ذي جعل من طرابل�س ب���وؤرة ت�شدد مذهبي، 

خ�شو�ش���ًا ما يرتبط باجل���رح الذي مل يندمل 

بني ب���اب التبانة وجبل م�ش���ن، وبدت راية 

»اعت���دال احلري���ري وامليقات���ي وال�شفدي« 

مرفو�ش���ة، ووطنية بيت كرام���ي باتت خلف 

من جرفتهم التي���ارات املذهبية، وغدا اأ�رشف 

ريفي بطاًل، خ�شو�شًا بعد »زهده« باملن�شب 

الوزاري والعودة اإىل طرابل�س عازفًا لأهلها من 

الت�رشيحات النارية ما ت���روق له اآذانهم، من 

خالل الهجوم على حزب اهلل.

اأقنع اأ����رشف ريفي اأبناء طرابل�س اأنه خالد 

ب���ن الوليد، لك���ن طرابل�س م���ع الأ�شف ذهبت 

نحو اخليار القاتل، واإذا كانت جتربة النق�شام 

ال�شيا�ش���ي الت���ي ح�شلت للمجل����س البلدي 

ال�شاب���ق قد دفعت باأبن���اء طرابل�س لالإحجام 

عن تاأييد جتربة ائتالفية مماثلة، فاإن جمل�شًا 

برعاية وعناي���ة اأ�رشف ريفي هو الأخطر على 

املدينة من النواح���ي ال�شيا�شية والجتماعية 

والقت�شادية.

من الناحي���ة ال�شيا�شي���ة، تخلّت طرابل�س 

عن احلزبي���ة املتمثلة ب�»تي���ار امل�شتقبل«، 

وا�شتق���ال النائب روبري فا�ش���ل – مبدئيًا – 

ليبقى التمثي���ل امل�شيحي الهزيل قا�رشاً على 

النائ���ب �شامر �شع���ادة حت���ى الآن، وتخلّت 

املدينة عن الزعامات العائلية التي يرمز اإليها 

اآل كرامي وميقاتي وال�شفدي، وكذلك الأحدب، 

و�شلّمت نف�شه���ا حلامي احلمى اأ�رشف الريفي، 

الذي لن ي�شتطيع مع املجل�س البلدي الذي اأتى 

به حتقيق اإجن���از اإمنائي واحد، لأنه �شُيحارب 

من اأباطرة ال�شلطة الطرابل�شيني الذين اأرداهم 

على اأر�س طرابل�س.

ومن الناحية الجتماعية، فاإن طرابل�س - 

اأ����رشف ريفي لن تكون و�شادة اأمان م�شتقبلية 

لأبناء جبل م�ش���ن العلويني، ول م�شكنًا ملا 

تبّقى من امل�شيحيني يف املدينة، ولأن اإق�شاء 

امل�شيحيني مّت ب���اإرادة الناخبني الطرابل�شيني 

نة، فاإن احلركة القت�شادية �شتتاأثر اأ�رشع  ال�شُّ

من �شواها، ولن تعود طرابل�س �شوقًا مق�شودة 

لأبن���اء جبي���ل والب���رتون والك���ورة وزغرتا، 

ومقاطعة عفوية وتلقائية م�شيحية �شت�شهدها 

ه���ذه املدينة الت���ي تعاين اأ�شاًل م���ن الركود 

واأحزمة الفقر، ورمبا حت�شل مطالبة م�شيحية 

م�شتقبلي���ة بنق���ل املقعدي���ن امل�شيحيني من 

طرابل�س، ونقل مراكز املطرانيات والإر�شاليات، 

خياراته���م  عل���ى  الطرابل�شي���ون  و�شين���دم 

النتحارية التي لن تعاجلها التدابري الغام�شة 

التي وعد الوزير ريفي باتخاذها، لأن »اجلرة 

يف املدينة قد انك�رشت«، ول حل �شوى بقانون 

انتخ���اب �شامل يحفظ حقوق الأقليات، ونظام 

»الكوتا« ي�شبط النفالت من الأعراف.

اأمني اأبورا�صد

أحــداثأحــداث2
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همسات

¡ هل ُتلغى انتخابات طرابل�س؟
راأى خرباء قانونيون يف ت�رشيح مافظ ال�شمال 

بال�شم���اح بدخول الناخبني خ���ارج حرم اأقالم 

القرتاع يف طرابل�س بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاء، 

خمالفة �رشيحة لقانون النتخاب، خ�شو�شًا اأن 

متديد فرتة الق���رتاع ا�شتمرت اأكرث من �شاعتني، 

ورفعت ن�شب���ة امل�شاركة من نحو 20 باملئة اإىل 

27 باملئ���ة، ووفق هذا الواقع، فاإن هوؤلء اخلرباء 
يعتربون العملية النتخابية باطلة.

¡ ال�شنيورة وريفي بدل احلريري؟
اعتربت اأو�ساط يف »تيار امل�ستقبل« اأن ال�سعودية 

بداأت تتخل��ى تدريجيًا عن حليفه��ا التقليدي يف 

لبن��ان؛ الرئي�س �س��عد احلريري، و�س��ط معلومات 

عن حتالف و�سيك بني الريا���س وفوؤاد ال�سنيورة 

م��ن جه��ة، والريا���س والوزير اأ���رف ريفي من 

جه��ة اأخ��رى، واللذين يب��دو اأن نفوذهم��ا تو�سع 

ني اللبناين، عل��ى ح�ساب تراجع 
ُّ
يف ال�س��ارع ال�س

احلريري.

¡ انتقاد العري�شي
تعرّ�س الوزير غازي العري�شي لنتقادات �شديدة 

يف ميط���ه الجتماعي، ب�شب���ب الإ�رشاف غري 

امل�شبوق عل���ى عر�س جنله، حت���ى اأن البع�س 

اّتهمه بتحدي م�شاعر الأه���ل الذين يعانون من 

قلّة مادية.

¡ »الواجب الوطني« ل ي�شمل جعجع؟
�سخ��ر اأح��د قياديي »تيار امل�ستقب��ل« من دعوات 

�سم��ر جعج��ع املتك��ررة للأن�س��ار اأن يقرتع��وا 

وال ين�س��ون واجبه��م الوطني، وق��ال: اإن الواجب 

الوطني ال ي�سمل جعجع الذي مل يكّلف نف�سه عناء 

االقرتاع.

¡ ملف الدعارة نحو »اللفلفة«
ك�شفت م�شادر معنية اأن »لفلفة« ق�شية �شبكة 

الدعارة ت�شري على قدم و�شاق، ل�شيما اأن اأ�شماء 

كبرية ميكن اأن ُتفت�ش���ح؛ على قاعدة عدم جواز 

اإظه���ار الت�شّوهات عن���د اأ�شح���اب املواقع يف 

ال�شلطة، ف�ُشمعتهم اأهّم من احلقيقة، خ�شو�شًا اأن 

ا�شتفادتهم كانت »اإن�شانية«.

¡ اإ�شفاف
ا�ستغرب��ت اأو�ساط اإعلمية رفيعة ارتفاع من�سوب 

االإ�سف��اف املتمادي من جان��ب اأحد ال�سحافيني 

املتب��وِّئ ملوقع مركزي، خ�سو�س��ًا اأن »بيته من 

زج��اج«، جلهة تقدميه خدم��ات ال ت�ّرف لبع�س 

االأمراء.

¡ وّظفها.. فاأهملته
فوج���ئ اأح���د ال���وزراء اأن اإعالمي���ة يف املجال 

الفن���ي، اأدارت له ظهرها بعدما عّينها م�شت�شارة 

يف مكتب���ه، وبراتب مغٍر اأثار حفيظة العديد من 

املوظفني، علمًا اأن الوزارة ل حتتاج اإىل اإعالميني 

ول اإىل اإعالميات.

¡ تعزيزات تركية
اأر�سل��ت تعزي��زات  ك�سف��ت معلوم��ات اأن تركي��ا 

ع�سكري��ة جديدة اإىل مدينة اأع��زاز، م�سرة اإىل اأن 

ية اإىل مناطق 
ّ
اأنق��رة بداأت التح�سر لزّج قوات بر

اأع��زاز ومارع يف ري��ف حلب ال�سم��ايل، وعلم اأن 

هناك رت��ًل ع�سكريًا ي�سم املئ��ات من امل�سلحني 

تابعني ملا ي�سمى »اجلي�س احلر« دخلوا االأرا�سي 

ال�سوري��ة م��ن معرب ب��اب ال�سلمة احل��دودي مع 

تركيا من جهة حلب.

¡ حتا�شيًا ل�شمعة فرن�شا
جتزم معلوم���ات متقاطع���ة اأن الهدف من نفي 

اأن تكون الطائرة امل�رشي���ة �شقطت بفعل عبوة 

نا�شفة كانت على م���ن الطائرة، يكمن يف عدم 

ه���زّ الثقة باملطارات الفرن�شي���ة، ل �شيما مطار 

�شارل ديغول حيث اأقلعت الطائرة.

خلطت النتخابات البلدية الأوراق جميعها يف 

لبنان؛ تبّدلت التحالف���ات واختلطت وظهرت قوى 

وتراجعت اأخرى، وبدا اأن الدميقراطية هي املنت�رش 

الوحيد يف هذا الوطن، بعدما تبارى امل�شوؤولون يف 

نحرها بالتمديد لأنف�شهم خالفًا للقانون والد�شتور.

لقد حّجم اللبنانيون جمي���ع القوى ال�شيا�شية 

بدون ا�شتثناء، فلم ت�شلم اأي قوة من هزائم كربى يف 

�شاحاته���ا، ما ي�شري اإىل اأن الجتاه ال�شيا�شي العام 

من الآن ف�شاعداً يجب اأن ينحو بقوة نحو التوا�شع 

ومعرف���ة القدرات احلقيقية، وع���دم الوقوع يف فخ 

واإغراء وهم فائ�س القوة ال�شعبية.

لع���ل ما ح�شل يف طرابل����س وقبله يف بريوت، 

من �شدمات ل�»تيار امل�شتقبل«، وقبلها ال�شدمات 

التي تعرّ�شت لها الق���وى ال�شيا�شية الأخرى، يفيد 

باأن هن���اك حاجة ملراجعة جذري���ة لكل اخلطاب 

وال�شلوك ال�شيا�شّيني ملختل���ف الأطراف اللبنانية، 

التي حتتاج اإىل اإع���ادة تقييم �شاملة لكل م�شارها 

ال�شيا�ش���ي منذ خروج اجلي�س ال�ش���وري من لبنان 

ولغاية اليوم، فما ح�ش���ل بالتاأكيد يوؤ�رّش اإىل عهد 

جديد لن ت�شتطيع بعده الطبقة ال�شيا�شية اأن تقود 

جمهورها وت�ش���ّد ع�شبه اإل بتغيري جذري للخطاب 

ال�شيا�ش���ي، بحيث ت�شتعم���ل اأوًل ال�شدق والنزاهة، 

وتبتعد عن الق���رارات الفوقية الت���ي ل تقيم وزنًا 

جلمهور ول لراأي عام، ثانيًا.

لطاملا عرف���ت العلوم ال�شيا�شي���ة والعالقات 

الدولي���ة ظاهرة الزدواجية بني اخلطاب وال�شلوك 

ال�شيا�ش���ي )النف���اق(، فقد كانت اأك���رث الت�رشفات 

ال�شيا�شي���ة عدوانية ول اأخالقي���ة، تتدثر بغطاء 

قيم���ي مثايل، وترف���ع �شع���ارات اأخالقية جذابة 

جتع���ل من ال�شع���ب على النا����س العاديني عدم 

تاأييده���ا. وقد تك���ون ال�شيا�ش���ات ال�شتعمارية 

الوروبية يف القرن التا�شع ع�رش التي رفعت لواء 

»جلب احل�ش���ارة والتمدن« لل�شعوب امل�شتعَمرة، 

ثم �شعارات »حقوق الإن�ش���ان« و»الدميقراطية« 

التي رافقت حروب ج���ورج بو�س، اأكرب مثال على 

الزدواجي���ة تلك. واقعيًا، اإن اأكرث دعاة التدخل يف 

ال�ش���وؤون الداخلية للدول الخ���رى، هم املثاليون 

ال���ذي يعتربون اأن حقوق الإن�ش���ان تفر�س واجب 

التدخل حلمايتها، علمًا اأن ما من تدّخل اإل و�شّبب 

ماآ�ٍس، اأين منها املاآ�ش���ي ال�شابقة للتدخل، والتي 

خرج هوؤلء بذريعة »الواجب الأخالقي« لإنهائها.

قد تك���ون دميقراطي���ة الإعالم والإع���الن التي 

�ش���ادت بعد ث���ورة الت�شالت، وق���درة اأي كان عن 

التعبري عن نف�شه واإبداء راأي���ه، قد اأدخلت مفاهيم 

جديدة اإىل ال�شاح���ة ال�شيا�شية، فلم يعد ال�شيا�شي 

»املناف���ق« ه���و ال�شيا�شي الناجح، ب���ل اإن حرية 

الو�ش���ول اإىل املعلومات ووفرته���ا، بالإ�شافة اإىل 

الأزمات القت�شادي���ة والجتماعية والبيئية، وعدم 

ق���درة ال�شيا�شات التقليدية عل���ى حلّها، وانك�شاف 

�شبكات املافيات، اأدت اإىل تبدُّل يف مزاج الناخبني. 

ظاه���رة ترامب يف اأمريكا، وبروز اليمني يف اأوروبا، 

تثبتان ه���ذه الفكرة، فقد ك�شف���ت النتخابات يف 

اأوروب���ا واأمريكا، والنتخابات البلدية يف لبنان، اأّن 

َمن ي�شتطيع اأن ي�شتثمر النقمة ال�شعبية لدى فئات 

وا�شعة من الناخبني �ش���د اأداء ال�شلطات احلاكمة، 

ويع���رف كيف ي�شتغ���ل �شعور الإحب���اط وخيبات 

الأمل لدى جلمهور العري����س من قياداته، ويحاول 

اأن يق���دم خطاب���ًا مغايراً لكل اخلط���اب ال�شيا�شي 

ال�شابق، با�شتطاعته اأن يح�شد تاأييداً �شعبيًا يوؤّهله 

للو�شول اإىل ال�شلطة.

نع���م، حتتاج الظواه���ر النتخابي���ة اللبنانية 

ق���ة، ول نّدعي اأن باإم���كان اأي اأحد  للدرا�ش���ة املعمَّ

اأن يحيط به���ا ويقّدم حتلياًل لل�شل���وك النتخابي 

للبناني���ني يف النتخابات الأخ���رية بدون درا�شات 

ميدانية حقيقية على الأر�س، لكن ت�شتدعي ظاهرة 

انتخاب���ات طرابل����س وقفة تاأّمل، كم���ا وت�شتدعي 

بع�س الت�شاوؤلت:

- هل فعاًل ا�شتطاع الوزير اأ�رشف ريفي النت�شار 

على »مدلة« من القوى ال�شيا�شية املتكّتلة �شده، 

لأن الطرابل�شي���ني نب���ذوا العت���دال وانحرفوا نحو 

التطرف؟ هل ميكن اأن نقول اإن الرئي�س ميقاتي، على 

�شبيل املث���ال ل احل�رش، خالل وجوده يف ال�شلطة، 

مار����س حًقا اعت���داًل وو�شطية؟ اأمل يق���م امليقاتي 

نف�شه بت�شجي���ع الظواهر الإرهابي���ة التي خطفت 

طرابل�س واأخرجتها م���ن تعاي�شها وعروبتها، ولنا 

يف ق�شية �شادي املولوي التي ت�شارك هو وال�شفدي 

يف ارتكابها، خري مثال على ذلك؟

- ه���ل الوزير اأ����رشف ريفي ه���و الوحيد الذي 

يطلق خطابات نارية؟ وماذا عن اخلطابات الفا�شية 

الطائفي���ة الت���ي تطلقه���ا الأح���زاب واملجموعات 

الأخ���رى؟ األ ميكن اأن نقول اإن الطرابل�شيني اختاروا 

ريفي »ل�شدقه مع نف�شه ونا�شه«، ولي�س بال�رشورة 

لتطرُّفه ال�شيا�شي والطائفي؟

علّمتنا التجارب اأن الأقوياء اأو الأكرث تطرفًا يف 

�شاحاتهم هم الأقدر على �شن���ع الت�شويات، بينما 

يغرق ال�شعفاء والو�شطيون وي�شيعون بني حّدين: 

الهجوم ال���ذي يتعر�شون له م���ن املتطرفني على 

ميينهم، وحاجته���م لإثبات اأنف�شهم وعدم خيانتهم 

ملبادئهم، فيعمدون اإم���ا اإىل النفاق، اأو اإىل اإ�شاعة 

الوق���ت بالرتدد وع���دم اجلراأة عل���ى اتخاذ قرارات 

م�شريي���ة. لذلك، عل���ى الأقوي���اء يف �شاحاتهم اأن 

يعرفوا اأن اخ���رتاع حيثيات �شيا�شية يف ال�شاحات 

املقابل���ة مل يعد مقبوًل، ولن ي���وؤدي اإىل ت�شويات 

وحلول. 

م���ن الأف�شل للق���وى ال�شيا�شي���ة يف لبنان، اأن 

تع���رتف ببع�شه���ا البع�س، واأل حت���اول اأن تختار 

الأ�شع���ف يف ال�شاحات الأخ���رى لل�شيطرة عليها.. 

ي�شح هذا خ�شو�شًا يف ال�شاحة امل�شيحية، والآن يف 

نية، لذا فلتكّف ال�شلطة ال�شيا�شية عن  ال�شاح���ة ال�شُّ

النفاق، ولتعرتف باأن ال�شيا�شات التقليدية اأفل�شت 

وباتت اأعجز من اأن ت�شرّي الراأي العام مل�شلحتها.

د. ليلى نقوال
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�لطر�بل�صيون �ختارو� ريفي ل�صدقه معهم �أم ملو�قفه �ملتطرفة؟

نتائج االنتخابات البلدية: ال للنفاق السياسي

فلتكّف السلطة السياسية 
عن النفاق.. ولتعترف بأن 

السياسات التقليدية باتت 
أعجز من أن تسّير الرأي العام 

لمصلحتها
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صمود سورية.. وآالم بائع الكاز العربي
ه���ل ب�تت لق�ءات جنيف ب�ش�أن الأزمة 

ال�شورية معلَّقة حتى اإ�شع�ر اآخر؟

�ش���وؤال مل ي����أِت اأحد بج���واب �رصيح 

علي���ه، واإن ك�ن���ت موؤ�رصاته ت���دل على 

ذل���ك، خ�شو�ش���ً� بعد اأن اأعل���ن م� يزعم 

اأنه كبري مف�و�ش���ي »مع�ر�شة الري��ض« 

حممد علو�ض، ورئي����ض الفريق املف�و�ض 

اأ�شعد الزعبي، ا�شتق�لتيهم� من مه�مهم�، 

وب�ملن��شبة، مل يعلم اأح���د م� هو الفرق 

بني من�شبي الإثنني يف املف�و�ش�ت، ومن 

هو منهم� اأعلى �ش�أنً�، رغم اأن ال�شخ�شني 

لي�ش���� اإل ُدميتني حت���ى ل ي�شلح�ن لأن 

يكون� ظاًل ل�شيدهم����، �شواء يف الري��ض، 

اأو اأوؤلئ���ك الذي���ن يتحرك���ون يف رده�ت 

املف�و�ش����ت، وُير�شل���ون التعليم�ت اإىل 

اأتب�عهم داخل الق�عة، بوا�شطة ق�ش��ش�ت 

الورق ال�شغرية، اأو عرب »الوات�ض اأب«.

هل يعني ذلك اأن الأمور يف �شورية قد 

تندفع اإىل م� هو اأ�شد واأدهى؟

قبل نحو ثالث �شن���وات، ك�نت الأمور 

تتجه نحو تدخل ع�شكري اأمريكي مب��رص، 

ويومه���� انت�ش���ى ب�ئ���ع ال���ك�ز العربي 

الكب���ري، والرتك���ي والأوروب���ي، واأتب�عهم 

يف الداخل���ني ال�ش���وري واللبن����ين، وبداأ 

ط���رح ال�شين�ريوه����ت املختلفة مل� بعد 

ل »العم �ش�م«، لك���ن الأ�شد ال�شوري  تدخُّ

مل يهت���زّ، واأُعيدت اإىل الذاك���رة الأمريكية 

وقفت���ه يف وج���ه كولن ب����ول بعد غزو 

العراق ع�م 2003؛ حينم� هدد الأخري ب�أن 

الولي����ت املتحدة اأ�شبح���ت على حدود 

اجلمهورية العربي���ة ال�شورية، واأن »غزو 

بغ���داد �شيجعل دم�شق تركع«.. لكن الأ�شد 

ال�شوري ك�ن الق�ئد الوحيد يف الع�مل الذي 

رف�ض ����رصوط ال�شت�شالم الأمريكي، ومعه 

ب�لطبع العم�د اللبن�ين اإميل حلود، وع�د 

ب�ول بُخفّي حنني ح��شداً ف�شاًل ذريعً�.

ثم���ة حقيقة �ش�طعة؛ اأن �شمود الأ�شد، 

ورب�ط���ة ج�أ�شه، جعال ب�راك اأوب�م� يعلن 

قبيل منت�شف الليل، عدم التهور والذه�ب 

اإىل التدخ���ل الع�شك���ري املب��رص، خ�شية 

م���ن هزمية مدوية اأم����م الأ�شد، وهو ب�أي 

ح�ل م� اعرتف به �شيد البيت الأبي�ض يف 

حواره الطويل مع جيفري غولدبرغ، حيث 

اأ�ش����ر اإىل اأن الرتاجع عن الغزو الع�شكري 

ل�شورية و�شحب الأ�شط���ول احلربي، ك�ن� 

بع���د اأن تبنّي لق�دة اجليو����ض الأمريكية 

اأنهم لن يقدروا على تدمري اجلي�ض العربي 

ال�شوري، كم� ح�ش���ل مع اجلي�ض العراقي 

ع�م 2003، خ�شو�شً� اأن هذا اجلي�ض امتلك 

من اخلربات القت�لية يف مواجهة ع�ش�ب�ت 

الإجرام والتكفري، و�رصك�ت الأمن والإجرام 

الأمريك���ي، م� ميكنه من مواجه�ت طويلة 

وم�شتم���رة، اإ�ش�ف���ة اإىل ا�شتعداد حلف�ئه 

لالنخراط الوا�شع يف املواجهة مع القوات 

الأمريكي���ة وانه�كه����، م���� �شيجعله يف 

مواجهة اأق�شى بكثري من فيتن�م.

اأم�م ذلك، ك�ن على الأمريكي اأن ي�أتي 

ب�حتي�طه للدخ���ول مب��رصة يف امليدان 

ال�شوري، ومن هن� ك�نت »داع�ض« الوليدة 

الأمريكية التي اجت�حت املو�شل والفلوجة 

امتداداً اإىل الرقة، ومن ثم اأ�شفرت الري��ض 

عن وجهه����، وازاحت قطر ع���ن الواجهة، 

وبداأت ب��شت�ش�ف���ة املع�ر�ش�ت وت�شكيل 

الوف���ود املع�ر�شة، مزيحة اأنقرة عن هذه 

املهم���ة، ويف كل احل�لت ك�ن الأمريكيون 

وم�زال���وا ُيطلقون ال�شف�ت املخجلة على 

املف�و�شني يف هذه املف�و�ش�ت، اأو الذين 

يت�شلم���ون رئ��شة م� ي�شم���ى »املجل�ض 

الوطني«.

»نعتق���د اأن ذل���ك �شي�أت���ي بنت�ئ���ج 

اإيج�بية فقط، لأن هوؤلء الأ�شخ��ض ك�نوا 

يتخ���ذون موقفً� غري بن����ء على الإطالق، 

ومل ين���ووا التف�ق على �شيء بن�ء«.. هذا 

الكالم مل�ش�عدة وزير اخل�رجية الرو�شية 

ميخ�ئيل بوغدانوف، تعليقً� على ا�شتق�لة 

علو�ض والزعبي.

اإنه ج�نب من احلقيقة التي �شتتك�شف 

اأكرث واأكرث، خ�شو�ش���ً� اأنه على مدى اأكرث 

من �شنتني مل يقدم اخل���رباء الع�شكريون 

و»املحللون ال�شرتاتيجيون« كيف ميكن 

ل�»داع�ض« �شي�ن���ة عت�ده الع�شكري من 

دب�ب�ت واآلي����ت واأ�شلحة ثقيلة، ومن اأين 

ل���ه قطع الغي�ر والذخ���رية، وكيف ميكنه 

ا�شتخراج النفط وت�شويقه..

ب����ت م���ن ن�ف���ل الق���ول اإن وج���ود 

اجلم�ع�ت التكفريية يف الع�مل الإ�شالمي 

يه���دف اإىل التفرقة وال�رصذم���ة، فت�شكيل 

وتقويته�  ودعمه�  التكفريي���ة  اجلم�ع�ت 

هي ال�شالح ال�شتعم�ري اجلديد. 

لقد ب����ت الدعم ال�شع���ودي لالإره�ب 

يف خمتلف م�شمي�ته معروف���ً� ووا�شحً� 

ومثبتً� وعلى كل ل�ش�ن، حيث اأكد الرئي�ض 

ال�ش�بق للمخ�برات الربيط�نية اخل�رجية 

اأن ال�شعودية  MI6 ريت�ش����رد ديرل���وف، 
�ش�ع���دت »داع����ض« يف ال�شتيالء على 

�شم�ل الع���راق و�شم�ل �شورية، وهذا الأمر 

مل يحَظ بتغطية الإعالم الربيط�ين له.

وبح�ش���ب م� ج�ء يف حم��رصة األق�ه� 

ديرلوف اأم�م »املعهد امللكي للخدم�ت «، 

ال�شعودية  ال�شتخب����رات  رئي����ض  ف����إن 

ال�ش�بق بندر بن �شلط�ن اأبلغه )قبل عملية 

11 اأيل���ول الإره�بية يف نيويورك( حرفي� 
ب�أن���ه »لن يك���ون ذلك الي���وم بعيداً يف 

ال�رصق الأو�شط حني �شيتوىل امل�شلمون« 

اإب�دة من �شم�هم ب�»الكف�ر«. 

وق�ل »ديرل���وف« اإن اللحظة الق�تلة 

الت���ي توع���د به� بن���در ب���ن �شلط�ن من 

�شّم�ه���م »الكف����ر« يف منطق���ة ال�رصق 

الأو�شط قد ج�ءت لي�ض من خالل عملي�ت 

الإب�دة ال�ش�ملة له���م بوا�شطة العملي�ت 

النتح�رية فقط، حيث �شقط منهم اأكرث من 

ب�ل�شي�رات املفخخة  مليون عربي م�شلم 

والعملي�ت النتح�ري���ة منذ الع�م 2003 

حتى الآن، بل ب�شكل خ��ض عندم� �ش�عدت 

ال�شعودية »داع�ض« لال�شتيالء على �شم�ل 

العراق )نينوى واملو�شل(، وعندم� اأقدمت 

»داع�ض« على قتل الن�ش�ء والأطف�ل وقتل 

ط���الب الكلية اجلوية )ق�عدة �شب�يكر( يف 

10 حزيران امل��ش���ي، ودفنتهم يف مق�بر 
جم�عية، وعندم� �ش�عدته� على النت�ش�ر 

يف �شورية.. 

اإذاً، ثم���ة حقيقة، وهي اأن املف�و�ش�ت 

ال�شوري���ة �شتتوا�شل يف امليدان من جهة، 

ويف رده����ت املف�و�ش�ت من جهة ث�نية، 

ول �ش���ك اأن امليدان وانت�ش����رات �شورية 

وحلف�وؤه� �شيحدد الكثري يف امل�شتقبل.

اأحمد زين الدين

جندي �أمريكي برفقة عنا�شر من »قو�ت �شورية �لدميقر�طية« على م�شارف �لرقة                                    )�أ.ف.ب.(

هل أسهم الصفدي في إسقاط الئحة طرابلس التوافقية؟
على وقع الهزمية الت����ي ُمنيت به� »الالئحة 

التوافقي����ة« املدعوم����ة م����ن ق����وى اأ�ش��شية يف 

طرابل�����ض يف النتخ�ب�ت البلدي����ة يف طرابل�ض، 

وعل����ى راأ�ض هذه القوى الرئي�����ض جنيب ميق�تي 

و«تي�����ر امل�شتقب����ل«، ُفتحت اأب����وات التحليالت 

ال�شي��شية وكرثة الأق�ويل وتب�دل الته�م�ت، ت�رة 

مبم�ر�ش����ة الفوقية على الطرابل�شيني من الأطراف 

الداعمة لالئحة املذكورة، وط����وراً ب�أنه� »ق�ئمة 

الربجوازية«، فقد اأطل����ق عليه� بع�ض املواطنني 

ا�شم »لئح����ة ال�شم والفرز«، اأي الأحي�ء احلديثة 

يف طرابل�ض، يف اإ�ش�����رة اإىل اأنه� ل ت�شم ممثلني 

حقيقيني عن املن�طق ال�شعبي����ة، كب�ب التب�نة، 

على �شبيل املث�����ل ل احل�رص، اإ�ش�فة اإىل تق�ع�ض 

امل�كينة النتخ�بية الت�بع����ة لالئحة، ظنً� منه� 

ب�أن الفوز �شيك����ون حليفه� حتم����ً�، ل�شيم� اأنه� 

حتظى بت�أييد من تي�����رات متنوعة له� ح�شوره� 

الإ�شالمية،  الفيح�ء، ك�جلم�ع����ة  الت�ريخ����ي يف 

و»تي�����ر  »الأحب������ض«،  امل�ش�ري����ع  وجمعي����ة 

الكرامة«، كذلك اته�����م بع�ض »املف�تيح« بعدم 

النتخ�بية،  �شة حلمل����ة  الأم����وال املخ�شَّ �رصف 

وو�شعه� يف جيوبهم.

لريب اأن هذه الأ�شب�����ب املذكورة اأ�شهمت يف 

خ�ش�رة ه����ذه الالئحة، غ����ري اأن ال�شبب الرئي�شي 

واملب������رص يف هزميته����� هو اق����رتاع نحو 3000 

مواطن مل�شلح����ة الق�ئمة املدعوم����ة من الوزير 

اأ�����رصف ريفي، م� بعد ال�ش�ع����ة اخل�م�شة من يوم 

الأحد الف�ئت، والذين ظه����ر بع�شهم على و�ش�ئل 

الإعالم مدعني ب�نهم مل يتق��شوا املب�لغ امل�لية 

املتَف����ق عليه� م����ع م�كينة »لئح����ة ميق�تي -  

احلريري«، وهذا ك�ن جم����رد ُحجة لتربير الإدلء 

ب�أ�شواتهم مل�شلحة ريفي، ح�شب م� توؤكد م�ش�در 

�شي��شي����ة طرابل�شية، تك�ش����ف اأن بع�ض من��رصي 

الن�ئب حممد ال�شفدي اقرتع����وا مل�شلحة لئحة 

وزير العدل، ب�لتن�شيق مع اأحد الأجهزة الأمنية.

وت�شري امل�ش�در اإىل اأن هن�ك تق�طعً� م�شلحيً� 

ب����ني ال�شفدي وريف����ي واجله�ز املذك����ور، ف�لأول 

ي�شع����ى اإىل �رصب ميق�ت����ي يف ع��شمة ال�شم�ل، 

اإف�ش�حً� يف املج�ل اأم�مه، اأي لل�شفدي، للو�شول 

اإىل ال�رصاي� الكبرية، خ�شو�شً� بعد تراجع �شعبية 

»امل�شتقبل«، والث�ين ي�شعى لفر�ض زع�مته على 

اأنق��ض احلريرية يف املدين����ة، اأم� الث�لث فلديه 

م�رصوع اإي�ش�����ل مر�شح للرئ��ش����ة الأوىل، ويوؤكد 

ذلك م� ق�ل����ه ريفي غداة ف����وز لئحته: »عندم� 

ي�أت����ي موعد انتخ�ب رئي�ض �شنبحث عن بروف�يل 

املرحل����ة، وب�لت�����يل اإذا ك�ن املطل����وب اأن يكون 

ع�شكريً�، ف�أرى العم�د ج�ن قهوجي رئي�شً�«.

وم� اأ�شهم اأي�شً� يف فوز ريفي، تبّنيه للخط�ب 

املذهب����ي املنتهج �ش�بقً� من »التي�����ر الأزرق«، 

اإ�ش�فة اإىل الت�شع�شع الذي يع�ين منه الأخري.

وتوؤكد امل�ش�در اأن الفقر والتهمي�ض والحتق�ن 

املذهبي واملظ�مل التي يتعر�ض له� اأبن�ء طرابل�ض، 

ل�شيم� يف ق�شية عدم البّت مبح�كمة »املوقوفني 

اأ�شهموا جميع����ً� ب�لنتف��شة على  الإ�شالميني«، 

الق����وى التقليدية املوجودة يف املدينة، وب�لت�يل 

ت�أييد احل�لة التي �شّكله� وزير العدل.

وتلفت امل�ش�در اإىل اأن غ�لبية اأع�ش�ء »ق�ئمة 

ريفي« لي�شوا من املن�شوين حتت عب�ءته، ومنهم 

عدد م����ن الذين مل يت�شنَّ له����م الن�شم�م لالئحة 

التوافقية، عنده� ذهبوا اإىل الوزير الطرابل�شي.

يف املح�شل����ة، اأيً� تكون الظ����روف والأ�شب�ب، 

ل�ش����ك يف اأن الوزير اأ�رصف ريف����ي اأثبت ح�شوره 

وحجم����ه التمثيل����ي يف مدينته، وفر�����ض نف�شه 

ني، بعد  جمدداً مكون����ً� اأ�ش��شيً� يف ال�ش�����رع ال�شُّ

خالف����ه مع احلريري، وهذا الأم����ر تلّقفته اململكة 

العربية ال�شعودية، بدلي����ل ات�ش�ل التهنئة الذي 

تلق�ه وزير العدل من ال�شفري ال�شعودي.

ح�ش�ن احل�شن

ديرلوف: السعودية ساعدت 
»داعش« في االستيالء على 

شمال العراق وشمال سورية.. 
واألمر لم يحَظ بتغطية اإلعالم 

البريطاني
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�رصب���ة لفتة يف توقيته���� �شّدده� 

تنظي���م »داع����ض« يف ذروة التح�رص 

الأمريكي لتحري���ر الرقة، عرب اجتي�ح 

بل���دات عدة يف ريف حل���ب ال�شم�يل، 

مّكنته من الو�شول اإىل م�ش�رف مدينة 

اأع���زاز احلدودية. الالفت يكمن يف عدم 

تدخل مق�تالت حت�لف وا�شنطن خالل 

الزحف »ال�شل����ض« ملق�تلي التنظيم، 

م� حدا بخ���رباء ع�شكريني اإىل اإدراجه 

يف �شي����ق الهدف الأمريك���ي بتح�شيد 

هوؤلء املق�تلني يف هذا الريف التف�فً� 

الذي �شيقوده�  امُلرتَقبة  على املعركة 

اجلي����ض ال�شوري وحلف����وؤه يف حلب. 

وعلى وقع معلوم����ت تلّقفته� اأجهزة 

لحق�  واأكدته�  الرو�شية،  ال�شتخب�رات 

اأم�طت  ني���وز«،  »ديفين�ض  �شحيف���ة 

اللث�م عن دخول فرقة ع�شكرية اأمريكية 

خ��شة اإىل الأرا�شي ال�شورية يف مطلع 

ال�شهر اجل����ري، قوامه���� 170 عن�رصاً، 

تفجري  عملي����ت  بتنفيذ  متخ�ش�ش���ة 

واغتي����لت، ك�شف املحلل يف �شحيفة 

�شيندرو  لوي  الربيط�نية  »اندبندنت« 

اإيرانية »ح�دة«  وي�شكز، عن ر�ش�ل���ة 

اإىل مو�شك���و يف الع��رصم���ن  ع���ربت 

اجل����ري، مف�ده� اأن اجلي����ض ال�شوري 

وحلف����ءه �شي�شل���ون اإىل الرق���ة قبل 

الوحدات الكردية النف�ش�لية املدعومة 

اإيرانية  من وا�شنطن، مبوؤازرة ع�شكرية 

مكّثف���ة، مت�شمنة تعّهد طهران ب�لتفرّد 

بتحرير حلب اإذا اأكملت مو�شكو جتّنب 

م���وؤازرة دم�ش���ق »ب�شكل ج����د« يف 

هذه املعركة بهدف ع���دم »ا�شتفزاز« 

وا�شنطن، وموؤكدة - ا�شتن�داً اإىل تق�رير 

اأمريكية  ق���ة - وق���وف عن�����رص  موثَّ

ا�شتخب�ري���ة وراء ال�رصب����ت العنيفة 

التي خرقت »عم���ق النفوذ الرو�شي« 

يف ال�ش�حل ال�شوري.

ويف وق���ت طفت موؤخ���راً موؤ�رصات 

على تب�ُين يف روؤيتي مو�شكو وطهران 

اإزاء معركة حترير حلب حتديداً، �شيم� 

اأن القي����دة الإيراني���ة مّلح���ت خلف 

ل« رو�شي من اتف�ق  الكوالي�ض ل�«تن�شُّ

م�شب���ق بني الرئي����ض فالدميري بوتني 

وق�ئد فيلق القد�ض يف احلر�ض الثوري 

الإي���راين اجلرنال ق��شم �شليم�ين خالل 

زي�رته الأخرية ملو�شكو، ُحدد مبوجبه 

توقيت انطالق العملي�ت الع�شكرية يف 

املدينة ال�شرتاتيجية ال�شم�لية، بعدم� 

اأجنز �شليم�ين ك�م���ل تف��شيل اخلطة 

مع وزير الدف�ع الرو�شي وكب�ر �شب�ط 

قي�دت���ه، ك�شف املحل���ل يف �شحيفة 

�شيندرو  لوي  الربيط�نية  »اندبندنت« 

وي�شكز، عن و�ش���ول اآلف الأطن�ن من 

الأ�شلح���ة اإىل »جي�ض الفت���ح« الذي 

تق���وده »جبهة الن�رصة«، من���ذ اإقرار 

الرو�شي���ة يف  الأمريكي���ة -  الهدن���ة 

�شورية، بينه� �شواريخ نوعية وفراغية. 

�ض  واإذ ُنقل عن م�شوؤولني اإيرانيني توجُّ

طهران من »انزلق« مو�شكو مرة اأخرى 

اإىل املكي���دة الأمريكي���ة، التي ُتخيط 

خمطط���ً� خبيثً� يق�ش���ي على املك�نة 

القوية التي و�شل���ت اإليه� رو�شي� يف 

املنطقة م���ن البواب���ة ال�شورية، لفت 

وي�شكز اإىل اأن تفجريات جبلة وطرطو�ض 

التي ح�شلت يف عقر النفوذ الع�شكري 

ه���ة ب�لدرجة الأوىل اإىل  الرو�شي، موجَّ

مو�شك���و، »وهي لي�شت �ش���وى ر�ش�لة 

اأولية مل� ينتظر تواجده� الدبلوم��شي 

والع�شكري يف �شورية«، وفق اإ�ش�رته.

ويف ال�شي�ق، ك�شف تقرير ل�شحيفة 

»ترود« الرو�شية، ع���ن اإن�ش�ء مع�شكر 

اإره�بية يف تركي�،  �شخم لتنظيم����ت 

لم�ض تع���داد عن��رصه� عتبة الت�شعة 

اآلف، ُجلّهم من ال�شي�ش�ن والقوق�ز، مت 

نقلهم من الأرا�شي ال�شورية اإىل تركي�، 

بعد اأن ه�جمته���م املق�تالت الرو�شية 

خ���الل عملي�ته���� يف ت�رصي���ن الث�ين 

املن�رصم، لفتً� اإىل اأن من �شمن اأهدافه 

عملي�ت تفجريية خط���رية يف الداخل 

الرو�شي. والالفت يف م� ت�شمنه التقرير، 

اأن 70 متزعم���ً� للتنظيم����ت املذكورة 

يف ه���ذا املع�شكر مطلوب���ون لأجهزة 

الأمن الرو�شية، وهم يتلّقون التدريب�ت 

الع�شكري���ة عل���ى اأي���دي �شب����ط من 

ال�شتخب�رات الرتكية وق�دة من حركة 

»حم��ض«، معلوم����ت دفعت القي�رص 

الرو�شي - وفق اإ�ش�رة ال�شحيفة - اإىل 

اإبالغ دول حل���ف الأطل�شي ب�أنه اأعطى 

اأوامره ل�شالح اجلو الرو�شي ب�رصب هذا 

املع�شكر داخ���ل الأرا�شي الرتكية، مل� 

ي�شّكله من تهديد مب��رص لالأمن القومي 

الرو�شي، مع اأهداف اأخرى تركية يجري 

حتديده�.

اأمل�ني���ة  �شح�في���ة  معلوم����ت 

تق�طع���ت مع تقري���ر ملرا�شل �شحيفة 

»فرانكفورت���ر الغيم�ني���ه« م�ركو�ض 

فيرن، ك�شف���ت عن زي����رة �رصية لوفد 

اأمني رو�شي رفيع امل�شتوى اإىل طهران 

الأ�شبوع امل��شي، اأع�دت اإحي�ء اخلطة 

الع�شكري���ة امل�شرتك���ة اإزاء عملي����ت 

حترير حل���ب، تزامنً� مع ت�رصيع زي�دة 

وترية ال�شحن�ت الع�شكرية اإىل اجلي�ض 

ال�شوري عرب اجل����رص اجلوي والبحري 

بني �شورية ورو�شي����، واجل�رص اجلوي 

الأرا�شي  ال�ش���وري ع���رب  الإي���راين - 

ح�ش���ود  اإىل  اأ�ش����رت  واإذ  العراقي���ة. 

ع�شكرية غري م�شبوقة للجي�ض ال�شوري 

وحلف�ئ���ه يف ريف حم����ض ال�رصقي، 

رّجح���ت اأن تك���ون وجهته���� مدين���ة 

الرقة انطالقً� م���ن منطقة اأثري� اأو من 

ريف حل���ب ال�رصقي، اأكدت املعلوم�ت، 

نقاًل عن م�ش���وؤول اأمني ايراين و�شفته 

ب�»رفيع امل�شتوى«، اأن قراراً »ه�مً�« 

ب����ت يف ي���د الرئي�ض ال�ش���وري ب�ش�ر 

الأ�شد، حّمل���ه املر�شد الأعلى يف اإيران 

ال�شيد عل���ي خ�منئي، مل�شت�ش�ره علي 

اأكرب وليتي، عندم���� اأوفده �رصيعً� اإىل 

دم�شق يف ال�ش�بع م���ن اأي�ر املن�رصم، 

ا�شتبقه���� مبحط���ة يف ب���ريوت للق�ء 

الأم���ني الع�م حل���زب اهلل ال�شيد ح�شن 

ال�شتعدادات  اأن  اأّك���د  ال���ذي  ن�رصاهلل، 

ب�تت ُمنجزة ب�لك�مل ملواجهة خطورة 

ال�شين�ريوه�ت امل�شتجدة �شد �شورية، 

�شتحمل  القريبة  امليداني���ة  واملرحلة 

عة. مف�ج�آت غري متوقَّ

وتزامن���ً� م���ع م���� نقل���ه موق���ع 

الع���ربي عن جرنالت  »ديبك� ف�يلز« 

تك���ون  اأن  رّجح���وا  »اإ�رصائيلي���ني« 

طه���ران ومو�شكو قد حددت���� »�ش�عة 

الع�شكرية  العملي����ت  �شفر« لنطالق 

الأ�شخ���م يف حل���ب، ع���رب دعم جوي 

رو�شي مكّث���ف واإيراين على الأر�ض اإىل 

ج�نب اجلي�ض ال�شوري ومق�تلي حزب 

اهلل، مب���وؤازرة مب�����رصة لرئي�ض هيئة 

الأرك�ن يف الق���وات امل�شلحة الإيرانية 

ح�شن فريوز اب����دي، الذي بداأ التجهيز 

للمعركة منذ و�شوله اإىل دم�شق يف 30 

ني�ش����ن امل��شي، اإىل ج�نب ق�ئد فيلق 

القد�ض ق��شم �شليم�ين، ثمة معلوم�ت 

بداأت ت�ش���ري اإىل اقرتاب »حرق« ورقة 

رجب طيب اأردوغ�ن، »الذي ب�ت عبئً� 

على احللف����ء قبل اخل�ش���وم«، على 

اعت�ب املع����رك املف�شلية املقبلة يف 

ال�شم�ل ال�ش���وري، وفق م� ك�شف موقع 

»انتيليج�ن�ض اأونالين« الفرن�شي.

م�جدة احل�ج

ل رو�شي« من �تفاق م�شبق على �لتعاون يف حلب                                                                                                   )�أ.ف.ب.( �لقيادة �لإير�نية ملّحت �إىل »تن�شُّ

من طهران إلى موسكو.. رسالة »هامة« في يد األسد

موضوع الغالف

إيران أبلغت روسيا أنها 
ستتفّرد بتحرير حلب 

إذا أكملت موسكو تجّنب 
مؤازرة دمشق لعدم 
»استفزاز« واشنطن
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والع�رصين  الت��شع���ة  الذك���رى  يف 

ل�شت�شه�د رجل الدول���ة الب�رز واملميَّز 

ال�شهيد ر�شيد كرامي، حت�رصن�  الرئي�ض 

بع�ٌض من قَيمه وتق�ليده ومم�ر�ش�ته:

ه���و اأوًل اب���ن الع�ئل���ة املوؤمن���ة 

الت���ي متيزت بورعه���� وتق�ه� وخم�فة 

اهلل، فه���و ابن املفت���ي الرئي����ض عبد 

احلمي���د، وحفيد املفت���ي ر�شيد كرامي، 

وه���و ث�ني���ً� العروب���ي والوطني الذي 

ت�ش���ّدى بعزمي���ة وثب�ت من���ذ دخوله 

املي���دان ال�شي��شي، خلفً� لوالده املفتي 

الرئي�ض ع����م 1951، لكل حم�ولت اأخذ 

لبن�ن اإىل الأح���الف ال�شتعم�رية التي 

ب���داأت تطل على املنطق���ة، فت�شدى يف 

بداي�ته الأوىل حلل���ف الدف�ع امل�شرتك 

ع����م 1948، وحلل���ف بغ���داد وم�رصوع 

ايزنه����ور يف اخلم�شيني����ت من القرن 

امل��ش���ي، ومل�رصوع احلل���ف الإ�شالمي 

يف ال�شتيني����ت، الذي ح�ولت الرجعية 

اململك���ة  راأ�شه����  وعل���ى  العربي���ة، 

ال�شعودي���ة، م���ن خالل���ه تطويق عبد 

الن��رص.

وهو ث�لثً� رجل الدولة الب�رز، الذي 

اأكد اأنه على ق���در املهمة وامل�شوؤولية، 

خ�شو�ش���ً� اأنه يف كل م���رة ك�ن يحتل 

فيه� رئ��ش���ة احلكوم���ة ك�ن البلد ميرّ 

ب�أزم�ت م�شريية، فيقوده اإىل بر الأم�ن.. 

لق���د ك�ن اأ�شغ���ر رئي����ض وزراء يف 

الع����مل حينم� ت�شل���م رئ��شة احلكومة 

لأول م���رة يف منت�ش���ف اخلم�شيني�ت، 

كم� ك�ن اأ�شغر رئي�ض حكومة يف لبن�ن 

يت�شلم يف مثل عم���ره رئ��شة احلكومة 

منذ الع����م 1926، حيث ك�ن دون ال�34 

ع�مً�.

وهو ت�شلم رئ��شة الوزراء بعد ثورة 

الع����م 1958؛ يف بداية العهد ال�شه�بي، 

فق�د مع �شه����ب البلد اإىل ب���ر الأم�ن، 

ويف عهد حكومته اأُجنزت كل امل�ش�ريع 

الإ�شالحية من اأجل بن�ء الدولة.

وه���و ت�شلّ���م رئ��ش���ة احلكومة يف 

مف�شل ه�م اإب�ن احلرب الأهلية يف عهد 

�شليم�ن فرجنية اجلد، وك�ن رجل احلل 

ورجل الإنق�ذ حينم� اندفع اأمني اجلميل 

اإىل اتف����ق 17 اأي����ر ومع����داة �شورية 

والعروب���ة.. وك�ن يح�رص للحل حينم� 

امتدت له يد الغدر واخل�ش��شة واغت�لته 

يف الأول من حزيران من ع�م 1987.

وه���و رابعً�، رج���ل الدول���ة الب�رز 

واملميز، الذي ك�ن حينم� يت�شلم رئ��شة 

احلكوم���ة تنطلق يف عه���ده امل�ش�ريع 

الك���ربى، لكنه  العمراني���ة والإن�ش�ئية 

ك�ن يخرج دائمً� وميزان املدفوع�ت يف 

الدولة يف اأح�شن ح�ل، واخلزينة الع�مة 

ب�ألف خ���ري، واأحوال الن��ض الجتم�عية 

يف تقّدم.. مل يكن يراكم قر�َض دين، ومل 

ي�شمح مبّد يد اإىل اخلزينة..

يف ذك���راه، م�ذا نقول؟ ق�تل الر�شيد 

خرج من ال�شجن بعالم���ة الن�رص التي 

رفعه���� وريث النهج ال���ذي كر�ض على 

البل���د اأكرث م���ن 80 ملي����ر دولر َدْينً�، 

وجعل ع��شمة الوطن ملكً� ل�رصكة.

رح���م اهلل الرئي�ض ال�شهي���د ر�شيد 

كرامي

اأحمد �شح�دة

في ذكرى الرشيد
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القمة السويسرية.. 
مصالحة أم استدراج 

السياسي؟

�أالّ  �لفل�سطيني  �ل�سع����ب  عل����ى 

�لدولية،  �ملب����ادر�ت  لكرثة  يبتهج 

الأن هذه �ملب����ادر�ت، وقيا�سًا على 

ما �سبقها من مبادر�ت، ال تعدو عن 

كونها تعبئة لفر�غ �ن�سغال �الإد�رة 

�الأمريكي����ة يف ملف����ات تعتربه����ا 

�أولوية تتقدم �لت�سوية و�ملفاو�سات 

�لفل�سطيني����ة - »�الإ�رس�ئيلي����ة«، 

وو�حدة من �أهمها يف هذه �ملرحلة 

�الأمريكية،  �لرئا�سي����ة  �النتخابات 

ويف �ملرتبة �لثانية �مللف �ل�سوري.

�ملبادرة �لفرن�سية تاأتي يف هذ� 

�ل�سي���اق، لكن �لالف���ت �أن �ملبادرة 

�ل�سوي�رسية �لد�عي���ة �إىل عقد لقاء 

دويل من �أجل �مل�ساحلة �لفل�سطينية، 

ه���و يف توقيتها ودو�فعه���ا؛ ففي 

�لتوقيت، تاأت���ي �ملبادرة على وقع 

تطور�ت مت�سلة بامللف �لفل�سطيني، 

حيث �ملب���ادرة �لفرن�سية، و�حلديث 

عن مب���ادرة للرئي�س �ل�سي�سي، وما 

�أجنزه نتنياهو م���ن �إعطاء �ئتالفه 

دفع���ة جديدة ب�سم���ه ليربمان �إىل 

هذ� �الئتالف بدل هرت�سوغ، وم�سافًا 

�إىل ذلك م���ا �أبد�ه رئي����س �ل�سلطة 

�لعربي���ة  �جلامع���ة  �جتم���اع  يف 

على م�ست���وى وزر�ء �خلارجية، من 

��ستع���د�ده ل�س���م »حما����س« �إىل 

حكومة فل�سطينية، �رسيطة �أن تلتزم 

للحكومة،  �ل�سيا�س���ي  بالربنام���ج 

و�لقائم على خيار �ملفاو�سات. �أما 

يف �لدو�فع، فلطاملا �سعت �سوي�رس� 

من �أج���ل �إقن���اع �الإد�رة �الأمريكية 

و�لدول �الأوروبية باأن �النفتاح على 

»حما�س« و�لعم���ل على �حتو�ئها 

�لعملية  �إىل  باالن�سم���ام  و�إقناعها 

�ل�سيا�سي���ة، �أف�سل و�أق���ل كلفة من 

�حل�س���ار  و��ستم���ر�ر  حماربته���ا، 

ق���د ي���وؤدي �إىل �نهي���ار »�حلركة« 

ت�سكل  �إىل جمموع���ات  وت�سظيه���ا 

خطر�ً على �الأم���ن �لدويل، وكان قد 

�سبقه �إىل ذلك طوين بلري، �لذي �لتقى 

خال���د م�سعل �أكرث من مرة؛ يف �إطار 

م�ساعي �سيا�سية تف�سي �إىل تهدئة 

م�ستد�مة، مقابل �سلة من �لتقدميات 

تتعلق باملين���اء و�الإعمار، ومن ثم 

رفع �حل�سار �لتدريجي وفتح معرب 

رفح، وهذ� ما مّهد له روبرت �سريي 

م���ن خالل خطته الإعم���ار غزة بعد 

�لعدو�ن »�الإ�رس�ئيلي«.

ه����ل �لد�ف����ع م����ن ور�ء �لقم����ة 

�حتو�ء  هو  �لفل�سطينية  �مل�ساحلة 

�لت�سّظي  من  وحمايتها  »حما�س« 

�إىل جمموعات �إرهابية، �أم �أن ور�ء 

�الأكم����ة م����ا ور�ءها م����ن ��ستدر�ج 

�سيا�سي، يف ظل هذ� �حل�سد �لدويل 

لكل من �للجن����ة �لرباعية �لدولية 

و�ملفو�سية �لعليا لالحتاد �الأوروبي 

و�لرنوي����ج و�ل�سني ورو�سيا وم�رس 

و�ل�سعودية، ويف ظل عدم معار�سة 

�أمريكا على �نعقاده؟

ر�مز م�سطفى

�لفلوجة منعطفًا  ت�سّكل معرك���ة 

�لعر�قي���ني  مقاوم���ة  يف  مف�سلي���ًا 

و�خل���ارج،  �لد�خ���ل  ل�»دو�ع����س« 

و�رسبة للم�رسوع �الأمريكي - �لرتكي  

ل�»د�ع�س«  �لر�عي  »�الإ�رس�ئيلي«   -

و�أخو�تها، مع متايز ب�سيط مع �ملوقف 

لتحرير  �ملوؤي���د ظاه���ر�ً  �ل�سع���ودي 

�لفلوجة، ب�سب���ب �لقلق �ل�سعودي من 

�نت�سار »د�ع�س« يف �لعر�ق و�سقوط 

�حل���دود �ل�سعودي���ة - �لعر�قية بيد 

»د�ع�س«، وحتوُّل »د�ع�س« �إىل جار 

مقلق وخطر عل���ى �لد�خل �ل�سعودي، 

�ل���ذي يعي����س يف �أح�س���ان �لفك���ر 

وخالياه  �لد�ع�س���ي«   - »�لوهاب���ي 

�لنائمة �لت���ي ��ستيق���ظ بع�سها يف 

�لطائف و�لريا�س وغريهما.

لقد �سنع �الأمريكيون من �لفلوجة 

بوؤرة حا�سن���ة للتكفرييني و�لبعثيني 

�لعر�قيني، بعد تدم���ري جزء كبري من 

ومد�ر�سها  وم�ست�سفياته���ا  منازله���ا 

على �أثر �لغ���زو �الأمريكي، حيث بلغ 

عدد �ملن���ازل �ملهدَّمة و�مل�سابة �أكرث 

من 9000 وحدة �سكنية، وقطعو� �ملاء 

و�لكهرباء عنها مدة �ستة �أ�سهر، ومع 

ذلك مل يتحرك �لعلماء، خ�سو�سًا من 

نة و�خلليجي���ني، ال�ستنكار  �أه���ل �ل�سُّ

ما تعرّ�س له �أه���ل �لفلوجة و�سكتو� 

و�سّمو� �آذ�نه���م، الأن �لقاتل هو �ل�سيد 

�الأمريك���ي، بينم���ا ي�رسخ���ون كذبًا 

ويفربك���ون �لق�س����س ع���ن جتاوز�ت 

»�حل�س���د �ل�سعبي« و�لق���وى �الأمنية 

�ل�سور و�سهاد�ت  �لعر�قية، وتكّذبه���ا 

�أهل �لفلوجة.

يح���اول �لبع����س ت�سوير معركة 

حترير �لفلوجة وكاأنها حرب �سد �أهل 

نة يف �لعر�ق، ون�ساألهم: هل عا�س  �ل�سُّ

ن���ة �لعر�قي���ون يف رفاه و�سعادة  �ل�سُّ

حتت حك���م »د�ع����س«؟ �جلو�ب عند 

ني���ة«، و�لتي  ع�س���رية �لبومنر »�ل�سُّ

�أعدم���ت »د�ع����س« 500 �سخ�س من 

و�الأطف���ال.. فهل  و�لن�س���اء  �لرج���ال 

��ستنكر علم���اء �لتكفري و�أبو�ق �لفتنة 

هذه �ملجزرة؟

مل يع���رف �لعر�قي���ون �لتفرق���ة 

�ملف�سلية  �للحظ���ات  ويف  �ملذهبية، 

�س���د  و�سيع���ة  �ُسّن���ة  يتوّح���دون 

هاجم  وعندم���ا  و�ملحتلني،  �لغ���ز�ة 

»�لوهابي���ون« �لعتب���ات �ملقد�س���ة 

 ،1802 ع���ام  وكرب���الء  �لنج���ف  يف 

ن���ة يف بغد�د فتوى  �أ�سدر علماء �ل�سُّ

و�أعلن���و�  �لوهابي���ني«،  ب�»تكف���ري 

��ستعد�ده���م للدف���اع ع���ن �لعتبات 

�ملقد�سة مع �إخو�نهم �ل�سيعة، وعندما 

غ���زت »د�ع����س« �ملو�س���ل و�الأنبار 

نيتني(، �أ�سدر �ملرجع �ل�سيد علي  )�ل�سُّ

�ل�سي�ست���اين فتوى �جله���اد �لكفائي 

للدفاع ع���ن �لعر�ق و�سعبه، بينما مل 

ت�سدر �أي فتوى عندما قتل �لتكفرييون 

مئ���ات �الآالف من �ل�سيع���ة �ملدنيني 

بال�سيار�ت �ملفخخة وع�سائر �لعر�ق، 

�لتي ت�س���م �سيعة و�ُسّن���ة، وال فتنة 

مذهبي���ة د�خلي���ة، و�إن حدث بع�سها 

فربعاية وتخطيط �أمريكي - �سهيوين، 

وبتمويل وحتري�س خليجي وتركي.

�لفلوجة من »د�ع�س«  �إن حترير 

يحقق عدة �أهد�ف، �أهمها:

تر�سيخ وح���دة �لعر�قيني: عندما 

يتوح���د مقاتلو �لع�سائ���ر و»�حل�سد 

�ل�سعبي« حتت قيادة �جلي�س �لعر�قي 

و�لق���وى �الأمنية، وُيجه�سون �ملخطط 

�لتكفري �الأمريكي لتق�سيم �لعر�ق.

�إثبات قدرة �لعر�قيني على هزمية 

»د�ع����س« دون م�ساع���دة �أمريكي���ة 

خمادع���ة، و�لتي �متنع���ت عن توفري 

�لغط���اء �جل���وي �ل���ذي تعّه���دت به 

للحكومة �لعر�قية.

تاأمني �لعا�سمة بغد�د، والأول مرة 

منذ �لغزو �الأمريكي، من »�لدو�ع�س« 

�لطري���ق لتحرير  و�لبعثي���ني، وفتح 

�مل���دن  وبقي���ة  و�الأنب���ار  �ملو�س���ل 

�أو�خر  تعي�س  ف�»د�ع����س«  �لعر�قية، 

�لع���ر�ق و�ملنطقة، و�لتي  عمرها يف 

ب����رس �لرئي�س �الأمريك���ي �أوباما باأنه 

يحتاج �إىل 30 عام���ًا للق�ساء عليها، 

ها ه���م �لعر�قيون يهزمونها باأقل من 

3 �أعو�م.
�قتن���اع �لعر�قيني، خ�سو�سًا �أهل 

د هو ح�سنهم  �ل�سنة، باأن �لعر�ق �ملوحَّ

وتكذيب  �ملذهبية  �لكانتونات  ولي�س 

و�دعاء�ته���ا  ورعاته���ا  »د�ع����س« 

برف���ع �حليف و�ملظلومي���ة عنهم من 

�ل�سيعة، بعدم���ا �رتكبت �ملجازر يف 

حقهم، وهدمت م�ساجدهم كما هدمت 

م�ساج���د �ل�سيع���ة، و�سب���ت ن�ساءهم 

علماءه���م  وقتل���ت  ك�»مرتدي���ن«، 

و�أرجعته���م �إىل �لع�س���ور �ملتوح�سة 

ب�سلوكياته���ا، وك�سفت زيف و�نحر�ف 

معتقد�تهم �لدينية �لتي تكّفر �ملذ�هب 

�الأربعة كما تكفر �ل�سيعة و�اليزيديني 

و�مل�سيحيني.

معركة �لفلوجة و�لن�رس فيها على 

»د�ع�س« بد�ية فجر �لعر�ق ووحدته، 

�إن �أح�س���ن �لعر�قيون ب���كل �أطيافهم 

�إد�رة �لن����رس بدون ت�ست���ت وتنازع، 

وبدون عك����س �الأولويات و�لو�جبات، 

فالع���ر�ق �لذي عانى منذ حرب �سد�م 

على �إي���ر�ن، ورزح حتت �حل�سار بعد 

غزو �لكوي���ت، و��سُت�سهد مئات �الآالف 

من مو�طني���ه )�ُسنة و�سيع���ة( ثم ما 

لقيه من توح�س »د�ع�س« وجمازرها 

�ل�سامل���ة، ي�ستحق �سعب���ه �أن ينعم 

بخري�ت���ه وباالأمن �ملفقود منذ حو�يل 

�أربعة عق���ود، و�أال ي�رسقه �لبع�س من 

والة �أمره، فُيذب���ح مرتني؛ و�حدة من 

�لغ���ز�ة و�لتكفرييني، و�أخرى من ذوي 

�لقربي، و�لتي هي �أ�سد و�أظلم.

دعاوؤنا لالإخوة يف �لعر�ق بالن�رس 

�لنف����س وحماربة  و�لوح���دة وجهاد 

�لفا�سدين، �لذي���ن �غتنمو� �آالم �لنا�س 

ومل  حقوقهم  ف�رسق���و�  ومعاناته���م، 

يعط���و� �لنموذج �حل�س���ن بعد �سقوط 

�لنظام وبعد �ن�سحاب �لغز�ة.

د. ن�سيب حطيط

وحدة العراق تنتصر على »دواعش« الفلوجة

انتصار أهل الفلوجة 
على »داعش« بداية فجر 

جديد لشعب يستحق 
م باألمن المفقود  التنعُّ
منذ حوالي أربعة عقود

مدفعية �جلي�ش �لعر�قي تدّك �أوكار �لإرهابيني على م�شارف �لفلوجة                                                                           )�أ.ف.ب.(
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نّظم »�ملركز �ال�ست�س���اري للدر��سات 

»�جلامع���ة  مب�سارك���ة  و�لتوثي���ق«، 

وموؤ�س�سة  »�ل�سفري«  وجريدة  �للبنانية«، 

»مطالعات �ندي�سه �س���از�ن نور«، ومركز 

و�لدولي���ة«،  �ل�سيا�سي���ة  »�لدر��س���ات 

وبالتعاون مع »�ملركز �لعربي للدر��سات 

�ال�سرت�تيجية« و»�ملجلة �لعربية للعلوم 

�ل�سيا�سي���ة«، موؤمت���ر�ً دولي���ًا بعن���و�ن: 

»�لع���رب و�إير�ن يف مو�جه���ة �لتحديات 

�الإقليمي���ة، بح�سور �سخ�سي���ات �سيا�سية 

وعلمائي���ة ودبلوما�سية، وحزبية لبنانية 

در��سات  مر�ك���ز  وروؤ�س���اء  وفل�سطيني���ة، 

لبنانية وعربية و�إير�نية، وعدد من �أ�ساتذة 

�جلامعة �للبناني���ة، وح�سد من �لباحثني 

�ال�سرت�تيجي���ني،  و�خل���رب�ء  و�ملفكري���ن 

و�أ�ساتذة جامعات عربية و�إير�نية.

بعد ت���الوة �آيات من �لق���ر�آن �لكرمي، 

و�لن�سي���د �لوطني، �ألق���ى �لدكتور عدنان 

�ل�سي���د ح�سني كلم���ة لفت فيه���ا �إىل �أنه 

بع���د �أن »كن���ا نتطلع �إىل بن���اء عالقات 

عربي���ة �إير�ني���ة ثقافية جتاري���ة و�أمنية 

متطورة، �أ�سبحنا �لي���وم نتحدث عن ر�أب 

�ل�سدع ووقف �لتنازع و�إيقاف �النق�سامات 

�لتي فتحت باب �خللي���ج �أمام �لتدخالت 

�خلارجية«.

ور�أى �أن م���ن �الأخط���اء �ال�سرت�تيجية 

�لك���ربى لدى بع����س �لعرب ط���رح �سوؤ�ل 

م���ن هو �خلط���ر على �لع���رب؛ �إي���ر�ن �أم 

»�إ�رس�ئي���ل«؟ معت���رب�ً �أن جمرد طرح هذ� 

�ل�سوؤ�ل هو �نحر�ف ��سرت�تيجي كبري، وهو 

�جتاه نحو �لدروب �لفرعية �لتي قال عنها 

�لرئي����س �لر�حل جمال عب���د �لنا�رس �إنها 

تن�سي �لهدف �ال�سرت�تيجي �الأول.

�الأ�ستاذ ط����الل �سلمان  �ألق����ى  ثم 

كلمة ��ستعر�س فيها �لو�قَعنينْ �لعربي 

و�الإي����ر�ين، فر�أى �أن �لع����رب �أ�ستات ال 

جتمعه����م جبهة و�ح����دة، يف حني �أن 

�إي����ر�ن �أمة يف دولة و�ح����دة ذ�ت قر�ر 

و�حد، وبالتايل فاإن �حلديث عن �لعرب 

كوحدة �سيا�سية له����ا قر�ر و�حد، كما 

�إير�ن، يف مو�جهة �لتحديات �الإقليمية، 

فيه من �لتمني ما يتجاوز �لو�قع.

ودع���ا �إىل �ل�رس�ح���ة و�ل�س���دق يف 

مو�جهة �أ�سباب �لفرقة و�لتباعد بني هاتني 

�الأمت���ني �لعظيمتني، م�سري�ً �إىل �أن �لتالقي 

بينهما يكتب �سفحات جميدة يف �لتاريخ 

�الإ�سالم���ي يف �حلا�رس و�مل�ستقبل كما يف 

�ملا�سي.

من جهته، �ألق���ى د. عبد �حلليم ف�سل 

�هلل كلمة ر�أى فيها �أن �النتفا�سات �لعربية، 

ومعها وقبله���ا �ملقاومة، �أظهرت �أن �إعادة 

بناء �لدولة �لعربية و�لنهو�س مبجتمعات 

�ملنطق���ة ال ميكن �أن يتحق���ق �إال يف �إطار 

نظام �إقليم���ي م�ستقل وفاع���ل، تت�سامن 

حت���ت �سقف���ه دول حقيقي���ة ومتما�سكة 

وقوي���ة، وتعد �إير�ن طرف���ًا طبيعيًا يف �أي 

نظام �إقليمي �آٍت، ي�سّكل �لعرب فيه �لبيئة 

�ملمتدة و�ملحيط �الأو�سع.

وق���ال :»�إن �لتع���اون و�لت�سامن بني 

�لف�ساءين �لعربي و�الإير�ين، هو خيار وقدر 

يف �آٍن معًا، فاإير�ن ه���ي �لعمق �ال�سالمي 

للعامل �لعربي و�إحدى بو�بات عبوره نحو 

�القت�ساد�ت �الآ�سيوي���ة �ل�ساعدة، و�لعامل 

�لعم���ق �حل�س���اري الإير�ن،  �لعربي ه���و 

وبو�بته���ا للتفاعل م���ع �لق�سايا �حليوية 

و�لن�سالي���ة �لكربى، والأ�سب���اب عدة �سار 

هذ� �لتعاون �أك���رث من �أي وقت م�سى ممر�ً 

�إلز�مي���ًا لتج���اوز هذه �ملرحل���ة �لدقيقة 

و�حل�سا�سة من تاريخنا«.

�ألقيت خ���الل �الفتتاح كلمتان  كما 

لكل م���ن رئي�س »مرك���ز �أندي�سه �ساز�ن 

نور«؛ د. �سعد �هلل ز�رعي، ورئي�س »مركز 

�لدر��س���ات �ل�سيا�سي���ة و�لدولي���ة«؛ د. 

م�سطفى ظهر�ين.
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على وقع ��ستمر�ر �لعدو�ن على �ليمن 

من جانب حلفاء �لواليات �ملتحدة، بقيادة 

�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة، تتو��سل 

�الأطر�ف  �لكوي���ت ب���ني  �ملحادث���ات يف 

�ليمنية، يف ظ���ل �الأجو�ء �ملتناق�سة �لتي 

حتمل حين���ًا »هّبة ب���اردة« تفتح �الأفق 

�أمام حّل منتَظر، و�أحيانًا »هّبات �ساخنة« 

تكاد تطيح بكل ما ميكن �أن يوؤدي �إىل ر�سم 

مالمح �إيجابية.

�لتاب���ع  �لفري���ق  �أن  �لو��س���ح  م���ن 

لل�سعودي���ة و�س���ل �إىل �جل���د�ر �الأخري يف 

�ملر�وغ���ة، بع���د �أن ق���ّدم »�أن�س���ار �هلل« 

و�ملوؤمتر �ل�سعبي �لرب�ه���ني �لد�مغة على 

ل �إىل حّل �سيا�سي يوقف  نّيته���م يف �لتو�سُّ

�سالل �لدم �مل�ستمر، فيما ال يتو�نى �لفريق 

�الآخر عن ت�سع���ري �مليد�ن مع كّل تقدُّم يف 

�ملحادث���ات، �إن كان ب�سّن غ���ار�ت جوية 

ت�ستهدف �الأماكن �ملوجعة عند �ملدنيني، �أو 

ب�سّن هجمات برّية مدّرعة، على �أمل حتقيق 

تقدُّم يتّم �رسفه يف �ملفاو�سات، �إال �أن تلك 

�الأه���د�ف �رسع���ان ما تتبدد م���ع �ل�سمود 

�الأ�سطوري لل�سع���ب �ليمني وقو�ه �ملقاتلة 

عل���ى �جلبهات �لت���ي �أحبط���ت يف �الأيام 

�لع�رسة �الأخرية �أكرث من ت�سع هجمات يف 

�أكرث م���ن منطقة كّب���دت �ملهاجمني مئات 

�لقتلى وع�رس�ت �ملدّرعات.

وم���ع ذلك، ما ي���ز�ل »�أن�س���ار �هلل« 

و»�ملوؤمت���ر �ل�سعب���ي« ير�هن���ون عل���ى 

�حتمال ح���دوث �نفر�ج يف �ملحادثات مع 

تقدمي قو�ئم �الأ����رسى و�ملعتَقلني للتبادل 

قب���ل حلول �سه���ر رم�سان �ملب���ارك، رغم 

مماطلة �لفري���ق �الآخر يف تقدمي �ملتوّجب 

عليه �أكرث من يومني، �إىل �أن خ�سع بعدها، 

الأن �لبل���د �مل�سيف للمفاو�س���ات كاد �أن 

يك�سف �أ�سباب �لعرقلة.

موف���د �الأمم �ملتح���دة؛ �إ�سماعيل ولد 

�ل�سيخ �أحمد، �ملنح���از يف �الأ�سل للفريق 

�ل�سع���ودي، �أمل �أن ت�س���ّكل عملية �لتبادل 

لالأ����رسى و�ملعتقلني، بع���د �إبد�ء �لطرفني 

مالحظاتهم���ا على �لبيان���ات �ملقدَّمة من 

�لطرف���ني، خطوة �إىل �الأمام يف م�سار �حلل 

�ل�سيا�سي �ملطلوب.

ب���ات من �لو��س���ح �أن م�سار �حلل يف 

�ليمن حمكوم بخطوتني، هما:

�لتو�ف���ق على ت�سكي���ل حكومة وفاق 

وطن���ي تدير �ملرحل���ة �النتقالية، وهو ما 

يتّم �لرتكيز عليه يف �ملحادثات، من �أجل 

تقريب وجهات �لنظر.

ت�سكي���ل جلنة ع�سكري���ة �أمنية عليا، 

مع حتديد دوره���ا يف �لتوقيع على �تفاق 

�ل�سالم �ملنتَظر، على �أن تتوىل يف �ملرحلة 

�الأوىل تاأم���ني �لعا�سم���ة �أمني���ًا، وبع�س 

�ملدن �الأخرى.

�إ�ساف���ة �إىل �خلطوت���ني �ملذكورت���ني 

�للتني و�سع���ت �الأطر�ف �ملتحاورة بع�س 

�الأ�س����س لهما، ال�سيم���ا �للجنة �لع�سكرية 

�الأمني���ة، فاإن مو�س���وع موؤ�س�سة �لرئا�سة 

خالل �لف���رتة �النتقالية �أي�س���ًا يف �سلب 

�ملحادثات بني �الأطر�ف.

هن���اك م���ن يرّج���ح �لتف���اوؤل على 

�لت�ساوؤم، لكن بحذر، الأن �حلل لي�س قريبًا 

ل، وهذ� �لنقا�س لن ير�سو على برّ  كما يخيَّ

قب���ل �سنة من �الآن؛ بانتظار ن�سوج ملفات 

�أخرى، �سيما �أن �لفري���ق �ل�سعودي ماأزوم 

�إىل درج���ة كبرية، وبات���ت �سمعته فا�سدة 

عل���ى �مل�ستوى �لوطني؛ م���ع �رتفاع نهج 

�لتطهري الأبناء �ل�سمال، �لذين ي�سكنون يف 

عدن وحلج وغريهم���ا، وقد ك�سفت م�سادر 

جنوبية ل�«�لثبات«، �أن �لرئي�س �لفار عبد 

ربه من�س���ور هادي �تخذ ق���ر�ر�ت لتربئة 

نف�سه من �جلر�ئم، تق�سي باإقالة حمافظي 

عدن وحلج و�ل�سالع، حيث ُترتكب عمليات 

�لتطهري، �إ�سافة �إىل �إقالة قياد�ت ع�سكرية 

ك���ربى يف �ملناطق �لث���الث، لكنه يتحنّي 

�لفر�س���ة لالإعالن عن ذل���ك، كي ال حت�سل 

عملي���ات مترُّد على �لقر�ر�ت، وقد مّت �إبالغ 

هوؤالء باأن قو�ت �لتحال���ف �ستتعامل مع 

�أي �سخ�س ميك���ن �أن يع�سي �لقر�ر�ت دون 

�إبالغهم �أنهم �ملعنيون بالقر�ر�ت.

ه���ذه �الإرباكات لي�س���ت وحدها �لتي 

تفر����س نف�سها عل���ى �ملفاو�سات، فهناك 

يقني باأن �ل�سعودي���ة �لتي وّظفت ع�رس�ت 

ملي���ار�ت �لدوالر�ت يف �حلرب على �ليمن، 

ما ت���ز�ل تكاب���ر، ولن تر�س���ى بالهزمية، 

ولذلك ف���اإن �الي���ام �ملقبلة رمب���ا تكون 

ع�سيبة عليها.

يون�س عودة

 مجبول بالدم
ّ

اليمن.. تفاؤل بحل

منصور هادي اتخذ قرارات 
لتبرئة نفسه من الجرائم.. 

ويتحّين الفرصة إلعالن 
إقالة محافظي عدن ولحج 

والضالع

�ملبعوث �لأممي �إ�شماعيل ولد �ل�شيخ �أحمد مرتئ�شاً �إحدى جل�شات �لتفاو�شية �ليمنية يف �لكويت

جانب من �حل�شور

م مؤتمرًا دوليًا بعنوان:
ّ
المركز االستشاري للدراسات ينظ

العرب وإيران في مواجهة التحديات اإلقليمية
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اأقام���ت »رابطة �ضباب البقاع الغربي ورا�ضيا« حفل ع�ضائها ال�ضنوي الثامن بح�ضور 

ممثل���ن عن رئي�ص جمل�ص النواب نبيه بري، والرئي����ص د. �ضليم احل�ص، والوزير ال�ضابق 

عب���د الرحيم مراد، وح�ضور النائب ال�ضابق في�ضل ال���داوود، واملحامية �ضاندريال مرهج، 

والعمي���د فادي حداد والعميد جوزي���ف تومية، وال�ضفري علي برو، والقا�ضي د. اأحمد �ضفر، 

والرئي����ص ال�ضابق الحت���اد بلديات اال�ضتقالل اأحمد ذبيان، ورئي����ص بلدية را�ضيا ال�ضابق 

ال�ضيخ زياد العريان، ورئي�ص رابطة خماتري ق�ضاء را�ضيا املختار كمال ناجي، وح�ضد كبري 

من الفعاليات ال�ضيا�ضية واحلزبية واالجتماعية والنقابية، وروؤ�ضاء بلديات وخماتري.

خال���د اأحمد؛ رئي����ص »الرابطة«، لفت يف كلمته اإىل اأن »ه���ذا اللقاء ال�ضنوي يجمع 

االأحب���ة واالأ�ضدقاء، يف زمن قّل فيه التالقي والوّد واحلوار بن النا�ص، وهذا اللقاء املميز 

بعن���وان التالقي بن اأبناء الوطن الواحد«، مع���دداً الن�ضاطات التي تقوم بها »الرابطة« 

عل���ى ال�ضعيد البيئي واالجتماعي والثقايف والوطن���ي وال�ضحي، بالرغم من االإمكانيات 

املتوا�ضعة.

يف الذكرى ال�ضابعة والع�رشين لرحيل 

االإم���ام اخلميني )ق���ده(، ال ب���د اأن نذكر 

االإجناز الكب���ري لالإمام ال���ذي اأ�ّض�ص دولة 

العدال���ة واالإ�ضالم يف اإيران، واأر�ضى قواعد 

جديدة للعالقات ال�ضيا�ضية على امل�ضتوى 

الداخل���ي واخلارجي، ووقف �ض���داً منيعًا 

اأمام ال�ضيط���ان االأكرب اأمريكا التي حتّكمت 

مبقاليد االأم���ور يف منطقة ال�رشق االأو�ضط 

لف���رة طويلة م���ن الزم���ن، ودعمت دعمًا 

مطلق���ًا »اإ�رشائيل«، الت���ي اأذّلت ال�ضعوب 

العربي���ة واالإ�ضالمي���ة يف العدي���د م���ن 

املحطات التاريخية؛ يف عام النكبة �ضنة 

48، والع���دوان الثالثي على م�رش عام 56، 
وحرب حزي���ران ع���ام 1967، واعتدءاتها 

املتك���ررة على جنوب لبنان، الذي احتلته 

يف ع���ام 82، لنك���ون اأم���ام »اإ�رشائيل« 

االأ�ضط���ورة التي ال ُيه���زم جي�ضها، والتي 

ته�ّضم���ت بعد ان�ضحابها املذّل من اجلنوب 

اللبن���اين يف الع���ام 2000، نتجة �رشبات 

الت���ي تاأ�ّض�ضت ومن���ت بتبّنيها  املقاومة 

ب�ضكل كامل من االإمام اخلميني »قده«.

هو ذاك االإمام ال���ذي اأر�ضى منظومة 

املفاهيم والقَي���م االإ�ضالمية يف املجتمع 

االإي���راين، و�ضاه���م يف تكوي���ن املجتمع 

النموذج، ال���ذي ميكن االقت���داء به على 

م�ضت���وى �ضعوب الع���امل بغربه و�رشقه، 

واأطلق جمموعة م���ن ال�ضعارات الرئي�ضة 

التي ت�ض���كل اللِبنة االأ�ضا�ص لريادة اإيران 

كامنوذج للع���امل، ومل�ضاع���دة ال�ضعوب 

للتخلُّ����ص م���ن العبودي���ة والظلم، ومن 

ه���ذه ال�ضعارات: »الوح���دة االإ�ضالمية«، 

و»ن����رشة امل�ضت�ضعف���ن«، و»امل���وت 

الأمريكا« و»املوت الإ�رشائيل«.

لك���ن، وم���ع االأ�ضف ال�ضدي���د، حاول 

غالبي���ة زعماء الع���رب، وعل���ى راأ�ضهم 

ال�ضعودية والغرب واأمريكا و»اإ�رشائيل«، 

ت�ضويه �ضورة االإم���ام اخلميني وجتربته 

الرائدة، وحماربتهم���ا، وحاربوا �ضعاراته 

وامت���دادات اأفكاره، ليمنع���وا تاأثريه يف 

�ضعوب املنطق���ة والعامل، كم���ا حاولوا 

ت�ضويه �ضعار ومفهوم »ت�ضدير الثورة«، 

الذي مّت ت�ضويقه على اأنه ا�ضتعمار جديد 

للمنطقة، و»ت�ضلُّط لدول���ة �ضيعية على 

الدول العربية و�ضعوبه���ا« التي تنتمي 

ني���ة، وعلى هذا االأ�ضا�ص  اإىل الطائفة ال�ضُّ

قرعوا طب���ول احلرب �ضد اإي���ران، وكانت 

احلرب العراقية - االإيرانية التي ا�ضتمرت 

ثماين �ضنوات، من اأجل الق�ضاء على هذه 

الثورة يف مهدها، ومل ينجحوا يف ذلك.

اأقل الوف���اء هنا اأن نن����رش املفهوم 

احلقيق���ي ل�ضعار »ت�ضدي���ر الثورة« كما 

اأراده االإم���ام، وقد عرّب عنه يف الكثري من 

املنا�ضبات:

»اإّنن���ا ال نري���د اأن ُن�ضه���ر �ضيوفنا 

ونهج���م عل���ى االآخرين، نح���ن التزامنا 

الدفاع ع���ن النف����ص.. فالدف���اع واجب، 

اإّننا نري���د اأن ن�ضّدر ثورتن���ا ال�ضيا�ضية 

والثقافية اإىل جمي���ع االأقطار االإ�ضالمية، 

ولو مّت ت�ضدير هذه الثورة املباركة فاإنها 

�ضتحّل امل�ضاكل يف اأية منطقة ت�ضلها«.

ومن حديثه )قد�ص �رشه( يف جمع من 

�ضفراء البلدان اال�ضالمية: »عندما نقول: ال 

بد من ت�ضدير ثورتنا، يجب اأال يتبادر اإىل 

االذهان هذا املفه���وم اخلاطئ، وهو اأّننا 

نريد فت���ح البلدان.. اإنن���ا نعني بت�ضدير 

ثورتن���ا: اأن ت�ضتيقظ ال�ضع���وب والبلدان، 

واأن تنقذ نف�ضها من املعاناة التي تعي�ص 

فيها، وتخرج م���ن هيمنة االآخرين الذين 

ينهب���ون ذرواته���ا وذخائره���ا، يف وقت 

تعي�ص هي الفقر واحلرمان«.

اإن الوجه���ة احلقيقة لت�ضدير الثورة 

يف نظ���ر االإم���ام اخلميني، ه���ي جت�ضد 

قيم الثورة، واإعط���اء النموذج ال�ضحيح 

والواقع���ي لالإ�ض���الم ال���ذي يدع���و اإىل 

املحبة والوحدة وال�ض���الم، ويف الوقت 

نف�ضه يدعو اإىل حماربة الظلم ومقارعة 

الظاملن.

االإمام اخلميني مل يكن يومًا يرغب 

يف اإع���الن احل���رب على اأح���د من دول 

اجل���وار واالآخرين، الأن منطلقاته الدينية 

مل تكن ت�ضم���ح بذلك، انطالقًا من روؤيته 

الفقهي���ة التي تقول باجله���اد الدفاعي 

)ومعناه الدفاع عل���ى النف�ص يف حالة 

االعت���داء اخلارج���ي(، وحرم���ة اجلهاد 

االبتدائي يف زم���ن غيبة االإمام املهدي، 

وكذلك منطلقاته االأخالقية واالإن�ضانية.

لو ا�ضتمع الزعماء العرب وامل�ضلمن 

لن���داءات االإم���ام اخلمين���ي املتعلّق���ة 

واإزال���ة  فل�ضط���ن  وحتري���ر  بالوح���دة 

»اإ�رشائي���ل«، وتعاونوا معه، لكانت اأمور 

امل�ضلمن والعرب باألف خري، وملا و�ضلنا 

الي���وم اإىل ما حّذر من���ه االإمام اخلميني 

من الفنت التي تع�ض���ف ب�ضورية واليمن 

والعراق وباقي دول املنطقة.

يف ذكرى رحيلك اأيها االإمام »قده«، 

ال ي�ضعن���ا اإال اأن ننحن���ي اأم���ام روؤيتك 

الثاقب���ة مل�ضتقب���ل االأم���ة، ولتجربت���ك 

االإ�ضالمية الرائدة يف اإيران، والتي حققت 

حلم االأنبياء.

هاين قا�سم

في ذكراه السابعة والعشرين.. ومضات من فكر اإلمام

�لإمام �خلميني دعا �إىل �لعودة لتعاليم �لإ�سالم وقيمه                                     )�أ.ف.ب.(

رئي�س »�لر�بطة« خالد �أحمد يلقي كلمته

»رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا« 
تقيم عشاءها السنوي الثامن

مان ندوة بعنوان:
ّ
حركة األمة والمستشارية الثقافية اإليرانية تنظ

»اإلمام الخميني.. والوحدة اإلسالمية«
ال�ضابع���ة  الذك���رى  ملنا�ضب���ة 

االإم���ام  لرحي���ل  والع�رشي���ن 

االأمة  حرك���ة  اخلميني )قده(، نظم���ت 

للجمهورية  الثقافي���ة  وامل�ضت�ضاري���ة 

االإ�ضالمي���ة االإيراني���ة يف لبنان، ندوة 

فكرية حتت عن���وان: »االإمام اخلميني.. 

والوحدة االإ�ضالمي���ة«، بح�ضور ال�ضفري 

االإيراين حمم���د فتحعلي، وممثلن عن 

ق���ادة االأجه���زة االأمني���ة والع�ضكرية، 

وعن �ضف���راء عدد من ال���دول العربية 

واالإ�ضالمي���ة، وع���ن االأح���زاب والقوى 

وال�ضخ�ضي���ات الوطني���ة واالإ�ضالمي���ة 

الفل�ضطيني���ة واللبنانية، �ض���ارك فيها 

االإيراين  الثق���ايف  امل�ضت�ضار  ال�ض���ادة: 

حممد مهدي �رشيعتمدار، ورئي�ص الهيئة 

االإداري���ة يف جتمع العلم���اء امل�ضلمن 

ال�ضي���خ د. ح�ض���ان العب���د اهلل، وممثل 

حركة اجلهاد االإ�ضالم���ي يف لبنان اأبو 

عماد الرفاعي، واأمن عام حركة االأمة؛ 

ال�ضيخ د. عبد النا�رش جربي.

بعد تالوة اآي���ات بينات من القراآن 

الكرمي، قال ال�ضي���خ ح�ضان عبد اهلل: اإن 

)قد�ص  االإمام اخلمين���ي  عمق ب�ض���رية 

����رشه( جعلته يع���رف من���ذ البداية اأن 

اأخطر ما يواج���ه اأمتنا هو الفرقة، لذلك 

دع���ا للوح���دة االإ�ضالمية كح���ل وحيد 

لتاأم���ن القوة التي به���ا تنت�رش االأمم، 

و»ها نح���ن اليوم يف جتم���ع العلماء 

امل�ضلم���ن، ال���ذي كان بربكت���ك نلم�ص 

االإ�ضالمية يف مواجهة  الوح���دة  اأهمية 

االأخط���ار التي تواجه اأمتن���ا.. اإننا نراك 

حا����رشاً يف كّل موقف نتخذه يف جتمع 

العلماء امل�ضلمن، الأنن���ا �رشنا ون�ضري 

بهديك واإ�ضاداتك، فاأن���ت بالن�ضبة اإلينا 

احل�ضور الدائ���م«. واأ�ضاف �ضماحته: اإن 

الق�ضي���ة املركزية التي َحَمْل���َت هّمها 

�ضاب���ًا ثم عاملًا ثم مرجعًا ثم قائداً هي 

ق�ضية فل�ضطن، التي هي اليوم، وبف�ضل 

اهلل، وف�ض���ل اإر�ضاداتك لقادة اجلمهورية 

االإ�ضالمي���ة، حتت���ل املرتب���ة االأوىل يف 

اهتمام���ات كّل م�ضل���م واٍع حُم���ب هلل 

ولر�ضوله.

اأب���و عم���اد الرفاعي لف���ت اإىل اأن 

الوح���دة االإ�ضالمي���ة مل تك���ن بالن�ضبة 

لالإم���ام جمرد �ضعار ي���ردده يف ف�ضاء 

ال�ضيا�ضة؛ بل كان منهج���ًا رائداً، واإطار 

تفكري دائب، لتحقيق هدف حمدد، وغاية 

وا�ضحة: بناء قوة امل�ضلمن يف مواجهة 

الذي  الغربي  اال�ضتعم���اري  امل����رشوع 

ي�ضتهدفه���م، وممراً اإلزامي���ًا نحو حترير 

فل�ضطن.

ال�ضيخ د. عب���د النا�رش جربي قال 

اإن االإم���ام اخلمين���ي كان ال ي�ضتح���ي 

م���ن احلق، فواج���ه اأمريكا وق���ال عنها 

»ال�ضيط���ان االأك���رب«، وا�ضتطاع العمل 

ب�ضكل دائم ملواجه���ة اليهود والعدوان 

»االإ�رشائيلي«.

جانب من �حل�سور
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ع الب�رشية لي�ص بخري، رغم  و�ضْ

ح�ض���ود ال�ضيا�ضي���ن يف موؤمترات 

ال�ضالم الدورية والندوات ال�ضهرية.. 

تقدُّم الب�رشية يف جماالت الرفيه 

م���ع العومل���ة، تك�ض���ف اأن اإن�ضان 

ع�رشن���ا يعي�ص فعاًل اأزمة اأخالقية 

وفراغًا روحي���ًا، رغم بع�ص مظاهر 

���ن، نتيجة عوامل كثرية، وفق  التديُّ

تو�ضيف املفك���ر التون�ضي والعامل 

اال�ضراتيجي يف االأمن، واخلبري يف 

احلركات ال�ضوفي���ة؛ الدكتور مازن 

ال�رشيف.

التق���ت  »الثب���ات«  جري���دة 

ال�رشيف يف ب���ريوت، اأثناء زيارته 

للبنان بدعوة من االحتاد العاملي 

لعلماء املقاوم���ة، واإىل قرّائها هذا 

احلوار:

ينطلق د. مازن ال�رشيف من اأحداث 

تون�����ص لرتيب االأح����داث وحتديدها، 

وتف�ضريه����ا �ضمن اخل����ط اال�ضتبياين، 

والنظ����رة العمومية مل����ا يحدث على 

والعامل����ي،  االإقليم����ي  امل�ضتوي����ن 

فيق����ول عن بدايات الث����ورة فيها، اإنها 

يف الظاه����ر ث����ورة، ويف الباطن خراب 

وتدم����ري: اآمال ال�ضب����اب باإيجاد فر�ص 

اأف�ضل،  اك����ر، وكرامة وحري����ات  عمل 

اأجندات  تبعرت مع وقوعه����ا �ضحية 

م�ضبوهة لق����وى �ضيا�ضي����ة واإعالمية، 

كمحطة »اجلزيرة«، وحتى يومنا هذا 

بقي����ت عدة م�ضائل غام�ض����ة، كم�ضاألة 

»القنا�ض����ة«، ال����ذي اإن اأم�ضك بطرف 

خيطه يتك�ضف الكثري من اأحداث تون�ص 

التاآمرية بحق ال�ضعب التون�ضي. 

االأمر  ظاه����ر  ال�رشي����ف:  ي�ضي����ف 

باطنه  لل�ضب����اب،  عفوي����ة  انتفا�ض����ة 

ح�ضاب����ات معدة م�ضبق����ة، كون تون�ص 

واإن ك�ضبت بع�����ص احلريات بالعموم، 

لكنه����ا دفعت اأثمانًا كب����رية اقت�ضاديًا 

واأمني����ًا كبرية، وكان����ت بالذات اأر�ضها 

اأر�ض����ًا خ�ضبة لتخريب بلدان جماورة، 

كليبيا وم�رش يف اأفريقي����ا، اأو �ضورية 

والع����راق يف امل�����رشق العربي، ووفق 

معطيات اأي متاب����ع مو�ضوعي ميكنه 

رة م�ضبقًا. اإدراك اأن االأحداث هذه مدبَّ

ُيطل����ق املفكر التون�ض����ي د. مازن 

ال�رشي����ف على االأح����داث الدامية التي 

�ضهدتها تون�����ص وباقي الدول العربية 

اإىل  لالإ�ضارة  الع����ربي«،  ا�ضم »الربيع 

�ضلوع ال�ضهيوني����ة العاملية يف اأكر 

من حادث، يقول: �ضل����وع برنار ليفي 

ال�ضهي����وين اإح����دى ه����ذه التجليات.. 

نح����ن كفاعلن يف املي����دان االإعالمي 

والفكري واال�ضراتيج����ي لدينا ملفات 

رة ب�ضكل  تك�ض����ف تنا�ضق اأح����داث مدبَّ

كبري، وبالتايل اإرادة ال�ضباب التغيريية 

ذهبت �ض����دى مع تالع����ب اإرادة خفية 

على م�رشح ال�ضط����رجن الدويل ل�رشقة 

ثورات ال�ضعوب، وه����ذا ما حّول ق�ضمًا 

كبرياً من �ضباب تون�ص اإىل »دواع�ص«، 

مع االأ�ضف.

ن�ضاأل ال�رشيف عن البيئة احلا�ضنة 

����ل »داع�����ص«، يقول:  يف تون�����ص لتقبُّ

هي لي�ضت بيئ����ة حا�ضنة، هي ظروف 

حا�ضنة، واأق�ضد بذلك الفقر واالحتقان، 

والفراغ العقلي والقيمي والروحي، هذه 

العوامل كلها اأّدت واأو�ضلت اإىل ما نحن 

علي����ه، وطبعًا هناك من دّبر ون�ضج كل 

ذلك من خالل اأموال كثرية ُرميت داخل 

ال�ضبان  التون�ض����ي ال�ضطياد  املجتمع 

العاطل����ن ع����ن العم����ل، وحتمي�ضهم 

�ضمن اأُُطر »اإخوانية« و»�ضلفية« اأواًل، 

و»وهابية« و»داع�ضية« ثانيًا.

ا�ضتغرابنا �ضقوط  ورداً على �ضوؤال 

نظام ورئي�ص لدولة بعد م�ضي �ضنوات 

كثرية على وج����وده يف احلكم، نتيجة 

تظاهرة مدعوم����ة من قناة تلفزيونية، 

ي����رّد ال�رشي����ف: النظ����ام التون�ضي مل 

ي�ضقط، ال����ذي ح�ضل هو تغيري الرئي�ص 

بعد عزل����ه. هناك م����ن ا�ضتغل الظرف 

املنا�ض����ب الإنهاء حكم زي����ن العابدين 

ب����ن علي، م����ن خالل تفعي����ل م�رشوع 

للنظام  امل�ضلم����ن« كبديل  »االإخوان 

ال�ضابق ول�»االإ�ضالم املتطرف«، وبهذا 

املعن����ى ال ميكن احلدي����ث عن �ضقوط 

نظام، بل عن تنّحي رئي�ص. 

كلبنان؛  تون�����ص  ال�رشي����ف:  يقول 

قيمتهم����ا ال ُتقا�����ص باحلج����م، فهناك 

ت�ضابه كب����ري بن البلدي����ن؛ موقعهما 

ال�ضغ����ري »دينام����و« جيو�ضراتيجي 

للبل����دان املحيطة في����ه، ولهذا ال�ضبب 

اأجهزته����م  خ����الل  م����ن  الطامع����ون 

املخابراتية وغريه����ا يتحركون فيهما 

وبراأيي  اأجنداته����م،  لتنفي����ذ  بُحري����ة 

ه����ذه العملي����ات تخ�ض����ع ملنظوم����ة 

ا�ضراتيجية دقيق����ة للغاية، فاالإرهاب 

املماَر�����ص لي�ص الهدف من����ه االإرهاب 

والقت����ل بح�ضب منفذي����ه احلمقى، بل 

الغاية منه حتقي����ق �ضيا�ضات تنّفذها 

االأذرع املخابراتية، ومع االأ�ضف دولنا 

مل حت�ّضن نف�ضها ا�ضراتيجيًا من خالل 

العل����م، وال املعارف، وهذه هي نتيجة 

الرهان على بارونات املال والل�ضو�ص 

واحلكام اخلائفن العاجزين.

اجلزائر

وماذا عن اأح����داث املغرب العربي 

ومت����دد »داع�ص« يف �ضم����ال اأفريقيا؟ 

يقول اخلب����ري يف احلركات ال�ضوفية د. 

م����ازن ال�رشيف: اجلزائ����ر اليوم تقاوم، 

و�ضخ�ضيًا  م�����رشوع حقيق����ي،  ولديها 

�ضارك����ُت يف موؤمتر عامل����ي للت�ضّوف 

االأول مب�ضاركة 50 دولة، وجاءته وفود 

من خمتل����ف املذاهب، وهذا االأمر لي�ص 

�ضهاًل م����ع اندالع حرب مذهبية يف كل 

االأقطار العربية، وم�ضاركة حوايل 100 

�ضخ�ضي����ة برعاية الرئي�����ص اجلزائري 

بوتفليقة اأمر �ضج����اع. يتابع ال�رشيف 

حديثه: ه����ذه الروؤي����ة واال�ضراتيجية 

للجزائر يعوَّل عليها، كون اجلزائرين 

خ����ربوا �ضيا�ضة التنظ����ري وما تاله من 

تكفري وتدم����ري اأو تفجري وفق درا�ضاتي 

ل�»الوهابية«،  التكفريي  النهج  حلراك 

اأما بخ�ضو�����ص املغ����رب فهناك عمل 

وقائي خمابراتي يف هذا املجال، وكنا 

نتمناه اأن يك����ون تكامليًا بن البلدين 

اجلاري����ن لتك����ون فعالي����ة مواجه����ة 

االإرهاب اأج����دى، لكن مع االأ�ضف ق�ضية 

ال�ضحراء عامل غري م�ضاعد.

ليبيا

االإ�ضكالية الكبرية بح�ضب ال�رشيف 

تكمن يف حالة الفراغ التي تطال ليبيا، 

ال����دويل قرر تدمريها،  يقول: املجتمع 

ولهذا ال�ضب����ب ُزرع����ت »داع�ص« فيه 

كاآداة وظيفية لتربير برامج و�ضيا�ضات 

تريدها الدول الكربى. ال�ضوؤال املركزي 

الذي يطرح نف�ضه بق����وة، من اأتى بهم 

اإىل ليبيا من خ����الل الطائرات؟ االأقمار 

االإ�ضطناعي����ة تراق����ب »النمل����ة« وال 

تراق����ب توافد »الدواع�����ص« اإىل ليبيا 

وغريها م����ن الدول، من ي�ض����ّدق ذلك؟ 

اللعبة اأ�ضبحت وا�ضح����ة يف اأفريقيا، 

مع انتقال تنظيم »بوكوحرام« من فلك 

»القاعدة« اإىل فلك »الداع�ضية« ميكن 

ا�ضتقط����اب املزيد من املقاتلن، بحكم 

امل�ضاكل العرقية املتفلتة، وبراأيي، اإن 

ر  ُتركت اأفريقيا على هذا املنوال، �ضتدمَّ

تلك الدول اله�ض����ة ب�ضكل كامل، واالأمر 

لن يتوق����ف على الق����ارة ال�ضمراء، بل 

�ضتلحقا اأوروبا القارة العجوز، وب�ضدق: 

الو�ضع الع�ضكري يف ليبيا معّقد كثرياً، 

واإن ُترك على حاله م�ضيبة، واإن ح�ضل 

ل بري اأي�ضًا الو�ضع كارثي. تدخُّ

يرى مازن ال�رشيف يف ليبيا ورطة 

جيو�ضراتيجي����ة عاملية للجميع، مبن 

فيه����م لالأوروبي����ن، ويربط اخلبري يف 

م�ضاألة  اال�ضراتيجي،  اال�ضت�رشاف  علم 

التالع����ب باأم����ن ال�ضام تالعب����ًا باأمن 

اأوروبا اأواًل، والعامل ثانيًا، ولهذا ال�ضبب 

ال ن�ضتبعد ح�ضول مزيد من العمليات 

االإرهابية فيها.

بح�ض����ب  االإرهابي����ن  �ضناع����ة 

ال�رشي����ف تتم »من خ����الل االإنرنت« 

يقول: امل�ضاألة تطال ال�ضباب بالعموم، 

ال ذوي االأ�ض����ول االإ�ضالمية؛ هناك فراغ 

روح����ي يطال املعنى والالمعنى، وهي 

التي �ضادت  العبثي����ة  �ضبيهة ملرحلة 

بعد احلرب����ن العامليت����ن. اليوم من 

وحروبه  و�ضيا�ضاته  بالع����امل  يتحّكم 

املخابراتية  التنظيم����ات  ه����ي  واأمنه 

وال����وكاالت  النفطي����ة  وال�����رشكات 

الكربى، وه����ي رغم تفرعها  االإعالمية 

الكب����ري ت�ض����ب مبعظمها �ضم����ن اإطار 

امل�رشوع ال�ضهيوين. 

ب����راأي م����ازن ال�رشي����ف االإرهاب، 

�ضي�����رشب اأوروبا واأم����ريكا وكل بقاع 

الغ����رب، يق����ول: البع�ص يري����د اإثبات 

اأن اأك����ر دولة اآمنة ه����ي »اإ�رشائيل«، 

بنيام����ن  الع����دو  وزراء  ورئي�����ص 

نتانياهو اأ�ض����ار يف لقائه مع جمعية 

فرن�ضا،  ال�ضهيوني����ة يف  »ا�ضتيعاب« 

اإىل اأن »اإ�رشائيل« هي اأكر دولة اآمنة 

لليهود، ولهذا ال�ضب����ب نتوقع ح�ضول 

املزيد من التفجريات يف فرن�ضا. 

وعن ت�رشفات التنظيمات الوهابية 

واآلية عملها، ي�ضري ال�رشيف اإىل وجود 

اإ�ضكالي����ة يف التالعب بالعقول، يقول: 

عندم����ا ت�ضب����ح م�ضكلت����ك دينك، مع 

ا�ضتب����دال ال�ضف����ة الوطني����ة بال�ضفة 

املذهبية، ي�ضهل قتل االآخر، وهذا االأمر 

مل ي����دُع اإليه ال�ضيد امل�ضيح وال �ضيدنا 

مو�ضى وال �ضيدنا حممد، وال بوذا حتى..

دور الإنرتنت

ينه����ي ال�رشيف حديث����ه بالقول 

اإنه م����ن دعاة »ن�رشة بني االإن�ضان« 

يق����ول: الغلبة ال ب����د اأن تكون للتيار 

االإن�ض����اين عل����ى التي����ار الالاإن�ضاين، 

الب�����رشي الغلبة مع  فوفق املنط����ق 

االأ�ضف للثاين عل����ى االأول، لكن وفق 

املنطق االإله����ي �ضتكون الغلبة لالأول 

على الثاين.. احلرب العاملية الثالثة 

انطلقت، وللذين ال يعرفون، »داع�ص« 

ا�ضتخدمت اأ�ضلح����ة كيميائية، ومتلك 

اأ�ضلحة بيولوجية، وميكن لها ب�ضهولة 

اأن حت�ض����ل على �ضالح ن����ووي، كون 

لديها ف����رع يف »القوقاز«، واجلميع 

يع����رف اأن����ه يف جورجي����ا وبع�����ص 

ال�ضابق  ال�ضوفياتي  االحت����اد  واليات 

ثمة اأ�ضلحة اختفت، وال�ضالح النووي 

يباع يف ال�ض����وق ال�ض����وداء، واملراأة 

الت����ي فّجرت نف�ضه����ا يف فولغوغراد 

وال�ض����اب الذي فج����ر نف�ضه يف مطار 

بلجيكا موؤ�رشين خطريين على تفلّت 

الرعاع يف العامل.. هناك عبث باالأمن 

العاملي �ضدي����د اخلطورة، و«داع�ص« 

تتحرك ب�ضهولة خالل مواقع االإنرنت، 

واجلميع يعلم اأن االإنرنت يحكم من 

ُبعد، من خالل القوى ال�ضهيونية التي 

تتحكم يف اأمريكا.. االإرهاب اجلوي بداأ 

مع تفجري الطائرة الرو�ضية يف م�رش، 

بحة اإىل ازدي����اد.. الوح�ص خرج  وال�ضُّ

عن طاعة �ضانعه، اأو هكذا يراد له اأن 

يقال، ال�ضهيونية يف نهاية املطاف ال 

�ضديق لها، حت����ى نف�ضها، وال�ضيطان 

�ضيقت����ل حاله اإن �ضاق ذرع����ًا.. بهذا 

املعنى هذه هي اللعب����ة ومداراتها.. 

ملو�ضك����و دور ا�ضراتيج����ي لتح�ضن 

االأم����ور نحو االأف�ضل عل����ى امل�ضتوى 

الدويل، �����رشط اأال ي�ضق����ط لبنان وال 

�ضوري����ة، الأن����ه ل����و ح�ض����ل ل�ضقطت 

الب�رشية برّمتها.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الشريف: لموسكو دور 
استراتيجي لتحسين األمور 
نحو األفضل على المستوى 

الدولي

مازن الشريف في قراءة استراتيجية أمنية:
الحرب العالمية الثالثة بدأت.. وأوروبا باتجاه مزيد من األعمال اإلرهابية
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�لأم عم����د �لبي���ت و�أ�س��س���ه، ف�إن 

�سلحت �سل���ح �أفر�ده، و�إن ف�سدت ك�نو� 

�إىل �لف�س�د �أ�رسع. �لأم هي �ملربية، وهي 

�لب�نية جليل يوّح���د �هلل تع�ىل، ويقيم 

�رس�ئعه يف �لأر�ض، وهي ر�عية يف بيت 

زوجه���� وم�سوؤولة ع���ن رع�يته�. ومل� 

ك�نت كذلك وجب عليه� �إ�سالح نف�سه�، 

و�ل�ستق�م���ة عل���ى �أمر رّبه����، ومن ثم 

حتّث زوجه� و�أبن�ءه���� على �ل�ستق�مة 

و�لتق���وى، وخري م� تفعل���ه �ن ت�ستثمر 

�أي����م حي�ته�، خ�سو�س���ً� �سهر رم�س�ن، 

�ل�سه���ر �لف�سيل �لذي في���ه تنزل �لقر�آن 

د  �لعظيم، وفيه ليلة �لق���در، وفيه ت�سفَّ

�ل�سي�طني، وتت�س�عف �حل�سن�ت وتنت�رس 

�لربك�ت.. ف�لأم �ل�س�حلة ت�ستعد له خري 

��ستعد�د، وتهيئ �أولده� ل�ستقب�له كم� 

ي�ستقبل �أف�سل �ل�سيوف و�أرقى �ملو�كب 

و�ملن��سب�ت. وم���ن �لطرق �ل�ستعد�د له 

�أن ت�س���ع برن�جمً� رم�س�ني���ً�، وخططً� 

�إ�سالحية ت�سمن �أد�ء �لفر�ئ�ض و�لنو�فل، 

و�لبتع����د ع���ن �ملع��س���ي و�لآث����م.. 

�أن ت�سع له���� ولأ�رسته� ج���دوًل تنظم 

في���ه �أوق�ت �ل�سل���و�ت �خلم�س���ة، و�أن 

يتعّهدو� �أن يوؤدوه� جميعهم يف وقته�، 

وبخ�سوعه� �لت���ي �أر�ده �هلل تع�ىل، و�أن 

يهرع �أبن�وؤه� �لذكور �إىل �مل�س�جد لأد�ء 

�لفري�سة جم�عة.

وكذلك على �لأم �أو �لزوجة �أن تنظم 

�ملن��سب�ت �لجتم�عية فال تطغى على 

�لعب�د�ت ول ت�سيع �أثمن �لأوق�ت، و�أن 

يبيتو� �لني����ة خ�ل�سة هلل تع�ىل يف كل 

عمل من �لأعم�ل؛ ك�أن يفطرون �س�ئمً�، 

و�أن ي�سلو� �لأرح�����م ويح�سنو� �جلو�ر، 

و�أن ي�ستغلو� وقته����م بكل م� هو مفيد، 

ف����ال ُي�سمح مب�س�ه����دة �لتلف�����ز طو�ل 

�لوقت، حت����ى و�إن ك�نت بر�مج مب�حة، 

ف����ال وقت لالإكث�����ر م����ن �ملب�ح�ت يف 

�ل�سهر �لف�سيل، ول ُي�سمح �أي�سً� بق�س�ء 

�لنه�����ر ب�لنوم �أو �للع����ب، �أو ب�أي عمل 

مب�ح من �س�أن �مل����رء �أن يفعله يف �أي 

�سهر �آخر، بل عليه �أن ي�ستغل كل حلظة 

يف ط�ع����ة �هلل تع�ىل وذكره، و�لعمل �أو 

�لدر��سة يف �لنه�ر. ف�إن ك�ن �لفرد ط�لب 

عل����م، ك�ن له �أجر عند رب����ه �إذ� �بتغى 

�لأجر، و�أخل�����ض �لنية له �سبح�نه، و�إن 

ك�ن ع�ماًل، ف�لعم����ل عب�دة، و�سيجزيه 

�هلل خري �جلز�ء بنيته �ل�س�حلة وبعمله 

�لن�فع.

وعل���ى �لأم يف رم�س����ن �أل ت�سيع 

وقته���� يف �ملطبخ للطهي، و�سنع م� لذ 

وط�ب من �حللوي�ت و�ملقبالت وغريه�؛ 

�إذ �إن عليه� �سبط ذ�ك �لوقت وحتديده، 

فرم�س�ن لي�ض �سهر �ل�سمنة و�لطع�م، بل 

هو �سهر �لعب�د�ت و�ل�سي�م، لذ� عليه� �أن 

تنّظم وقته�، و�أن ت�سلي لربه�، وحت�سن 

مع�مل���ة زوجه���� و�أبن�ئه����، و�أن تقر�أ 

ورده���� من �لقر�آن �لكرمي، وتذهب ل�سلة 

رحمه���� �إن وجدت وقتً� لذل���ك، كم� �أن 

عليه� جتنب �آف�ت �لل�س�ن �أو �لكث�ر من 

�ملح�دث����ت و�لت�س�لت �لتي ل جدوى 

منه� ع���رب و�س�ئل �لت�س�ل، و�أن ت�ستغل 

هذ� �لوقت يف �ل�ستم�ع لربن�مج ديني 

�أو تربوي �أو قر�ءة كت�ب فقهي تتفقه به 

يف دينه�، و�أن ت���رى �سوؤون بيته� على 

�أكمل وجه. 

عل���ى �لأم �أن ت�سنع تغي���ري�ً جذريً� 

يف نف�سه����، ويف بيته���� خ���الل �سه���ر 

رم�س�ن؛ فت�سوب �أخط�ء �أبن�ئه�، وجتزي 

حم�سنهم ج���ز�ء وف���ري�ً، فتحدثهم مب� 

ينفعه���م يف دين�هم ودينهم، وتخ�س�ض 

وقتً� يوميً� له���م ت�سمع منهم وتعلمهم 

م� يجهلونه. وم���ن ذلك �أن حتثهم على 

حفظ �لقر�آن �لكرمي، وتالوته و�لعمل به 

يف رم�س�ن خ��سة، و�أن تتغيري �لع�د�ت 

�ل�سلبية بع����د�ت �إيج�بية، و�أن يتع�هد 

جمي���ع �أف���ر�د �لأ�رسة عل���ى �أن يكونو� 

�أف�سل من ذي قبل، و�أل يعودو� لع�د�تهم 

�ل�سيئة بعد رم�س�ن، و�أن يح�فظو� على 

�ل�سدقة و�لإح�س����ن و�لتك�فل مع �أفر�د 

�ملجتم���ع، و�حلر�ض على قي����م �لليل 

و�لدع����ء و�ل�ستغف�ر، فبذل���ك يكونون 

�أف���ر�د�ً �س�حلني يف دني�هم، ف�ئزين يف 

�آخرته���م.. كم نحن ح�ليً� بح�جة م��سة 

لالأم �ل�س�حلة �ملربية، �س�حبة �لتغيري 

�لإيج�بي، �لأد�ة �لفع�لة لبن�ء �ملجتمع 

�لإ�سالمي.. 

ويف م� يلي نق�ط خمت�رَسة عم� هو 

مطلوب من �لأم توجيه ع�ئلته� �إليه يف 

رم�س�ن: �أوًل: �ل�ستعد�د �لنف�سي و�لعملي

• ني����ت ينبغ���ي ��ست�سح�به� قبل 
دخول رم�س����ن: ففي �سحيح م�سلم، عن 

�أب���ي هريرة ر�س���ي �هلل عنه يف �حلديث 

�لقد�س���ي: »�إذ� حتّدث عب���دي ب�أن يعمل 

ح�سن���ة، ف�أن� �أكتبه� ل���ه ح�سنة«، ومن 

�لني�ت �ملطلوبة يف هذ� �ل�سهر �لكرمي: 

1- نية ختم �لق���ر�آن عدة مر�ت، مع 
ر. �لتدبُّ

2- نية �لتوب���ة �ل�س�دقة من جميع 
�لذنوب.

3- ني���ة �أن يكون ه���ذ� �ل�سهر بد�ية 
�نطالق���ة للخري و�لعم���ل �ل�س�لح، و�إىل 

�لأبد ب�إذن �هلل تع�ىل.

4- نية ك�س���ب �أكرب ق���در ممكن من 
�حل�سن�ت يف ه���ذ� �ل�سهر، ففيه ُت�س�عف 

�لأجور و�لثو�ب.

5- ني���ة ت�سحيح �ل�سل���وك و�خللق، 
و�ملع�ملة �حل�سنة مع جميع �لن��ض.

6- نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رسه بني 
�لن��ض، م�ستغلة روح�نية هذ� �ل�سهر.

رم�س����ن  ف�س�ئ���ل  ��ستثم���ري   •
و�سي�م���ه: مغف���رة ذن���وب، وعتق من 

�لن����ر، فيه ليلة مب�رك���ة، ت�ستغفر لك 

�ملالئكة، يت�س�عف فيه �لأجر و�لثو�ب.. 

��ستثم�رك لهذه �لف�س�ئل يعطيك د�فعً� 

نف�سيً� لال�ستعد�د له.

��ستمع���ي �إىل بع����ض �لأ�رسط���ة   •
�لرم�س�نية قبل �أن يهل هالله �ملب�رك.

• قر�ءة تف�سري �آي�ت �ل�سي�م من كتب 
�لتف�سري.

• �جل�س���ي جل�س���ة �أخوي���ة مع من 
حتبني من �أهل �لف�سل و�لعمل �ل�س�لح، 

تتذ�كرين معهن كي���ف تعي�سني رم�س�ن 

كم���� ينبغي، فه���ذه �جلل�س���ة �لإمي�نية 

حُت���دث �أثر�ً طيب���ً� يف �لقل���ب للتهيئة 

�لرم�س�نية.

• تخ�سي����ض مبلغ مقطوع من ر�تبك 
�أو مك�ف�أتك �جل�معية لهذ� �ل�سهر، للقي�م 

ببع�ض �مل�س�ريع �لرم�س�نية، مثل:

1- �سدقة رم�س�ن.
كت���ب ور�س�ئل ومطوي����ت للتوزيع 

�خلريي.

2- �ل�سرت�ك يف م�رسوع �إفط�ر �س�ئم 
ل�سهر ك�مل.

3- حقيب���ة �خلري، وه���ي عب�رة عن 
جمموعة من �لأطعمة توزَّع على �لفقر�ء 

يف بد�ية �ل�سهر.

4- نية �لذه����ب �إىل بيت �هلل �حلر�م 
لت�أدية �لعمرة مع �أحد حم�رمك.

5- تعلّمي فقه �ل�سي�م )�آد�ب و�أحك�م( 
من خالل �لدرو�ض �لعلمية و�ملح��رس�ت 

�ل�سمعية و�ملكتوبة.

�ملح�����رس�ت  بع����ض  ح�س���ور   -6
و�لن���دو�ت �ملق�مة مبن��سب���ة قرب �سهر 

رم�س�ن.

7- تهيئ����ة من يف �لبي����ت من زوج 
و�أولد له����ذ� �ل�سهر �لك����رمي، من خالل 

�حل����و�ر و�ملن�ق�سة يف كيفية �ل�ستعد�د 

له����ذ� �ل�سي����ف �لك����رمي، وم����ن خالل 

�مل�س�رك����ة �لأخوية لتوزي����ع �لكتيب�ت 

و�لأ�رسطة على �أهل �حلي، ف�إنه� و�سيلة 

ل����زرع �حل�ض �خلريي و�لدعوي يف �أبن�ء 

�لع�ئلة.

ث�نيً�: �ل�ستعد�د �لدعوي

ت�ستع���د �لد�عي���ة �إىل �هلل ب�لو�س�ئل 

�لآتية:

1- حقيب���ة �لدعوة )هدي���ة �ل�س�ئم 
�لدعوي���ة(: فهي تع���ني �ل�س�ئم وتهيئ 

نف�س���ه على فعل �خلري يف ه���ذ� �ل�سهر. 

حمتوي����ت هذه �حلقيبة: كتيب رم�س�ين 

– مطوي���ة – �رسي���ط جدي���د – ر�س�لة 
�إمي�نية – �سو�ك..

2- ت�أليف بع�ض �لر�س�ئل و�ملطوي�ت 
�لق�س���رية؛ م�س�َرك���ة يف تهيئ���ة �لن��ض 

لعمل �خلري يف �ل�سهر �لف�سيل.

3- �إعد�د بع�ض �لكلم�ت و�لتوجيه�ت 
�لإمي�نية و�لرتبوية �إعد�د�ً جيد�ً لإلق�ئه� 

يف جم�مع �لن�س�ء.

4- �لرتبية �لأ�رسية من خالل �لدر�ض 
�ليومي �أو �لأ�سبوعي.

5- ��ستغ���الل �حل�س����ض �لدر��سي���ة 
للتوجيه و�لن�سيحة للط�لب�ت.

6- طرح م����رسوع �إفط�ر �س�ئم �أثن�ء 
�لتجمع�ت �لأ�رسية �لع�مة و�خل��سة.

7- عليك بجل�س����ت �لتفكر و�لإعد�د 
للو�س�ئ���ل �جلديدة �أو تطوي���ر �لو�س�ئل 

�لقدمي���ة ليكون �سه���ر رم�س����ن بد�ية 

جديدة لكثري من �لن��ض.

رمي �خلي�ط

كيف تتحضرين لرمضان؟

يتعرف �لطف���ل �إىل �ملعنى �ملبدئي لل�سوم حني يجد و�لديه ميتنع�ن عن 

�لطع����م و�ل�رس�ب يف �سهر رم�س�ن، ولأنه يح���ب تقليد و�لديه، فقد يرغب يف 

جتربة �ل�سوم.

ين�سح���ِك �خلرب�ء بتعريف طفلك ب�ملعنى �لديني لل�سي�م، وتهيئته نف�سيً� 

وج�سديً�، قبل �ل�سم�ح له بتقليدك، كم� يجب عليِك ��ست�س�رة طبيبه، فقد يجد 

�أن �سحة طفلك ل حتتمل �لبدء ب�ل�سي�م.

تهيئة �لطفل نف�سيً�

1- ميكن���ك �لبدء بتهيئة طفلك نف�سيً� لل�سوم، بعد �أن يطمئنك �لطبيب �إىل 
��ستط�عته �ل�سوم، وخلّوه من �أية �أمر��ض قد ي�س�عفه� �سي�مه، كفقر �لدم مثاًل.

2- و�سح���ي له �لأهد�ف �لأ�س��سي���ة لل�سي�م، ك�ل�سع���ور مبع�ن�ة �لفقري، 
وط�عة �أو�مر �هلل عز وجل؛ ب�لمتن�ع عن تن�ول كل م� نحّب.

3- زيني �ملن���زل ب�لفو�ني�ض و�لأ�سو�ء؛ لريتبط �سه���ر رم�س�ن عند طفلك 
ب�لبهجة و�جلم�ل.

4- �أخربي �لأ�سدق�ء و�أفر�د �لع�ئلة �أن طفلك �سيبد�أ �ل�سي�م، و�طلبي منهم 
ت�سجيعه، ف�سيمّثل ذلك ح�فز�ً معنويً� كبري�ً له.

تهيئة �لطفل غذ�ئيً�

1- �ب���د�أي بت�أخ���ري مو�عيد وجب����ت طفلك، فبدًل من تن�ول���ه �إفط�ره يف 
�لت��سعة، ميكنك ت�أخريه �إىل �لث�نية ع�رسة ظهر�ً، وكذلك �لغد�ء و�لع�س�ء.

2- �هتمي بتوفري �لحتي�ج�ت �لغذ�ئية �لأ�س��سية لطفلك قبل �سهر رم�س�ن 
بفرتة ك�فية؛ لتتجنبي م�س�كل �لأنيمي�.

3- ُتعت���رب �للحوم �حلم���ر�ء، و�لف�كهة �لط�زجة، و�خل����رس�و�ت �ملطهية 
بطريقة �سحية، هي �أهم �لعن��رس �لتي يحت�جه� ج�سم طفلك.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف تهيئين طفلك لرمضان

) العدد 405(  اجلمعة -3  حزيران - 2016



منوعات

�أف��ق��ي

1 - �كرب جزيرة يف �لع�مل قبل �كت�س�ف ��سرت�لي�
2 - نب�ت من ف�سيلة �لَقرنّي����ت �لفر��سّية ك�لب�زلء / 

ي�ب�سة

3 - لب�����ض ل حتب لب�سه وعندم� تلب�سه ل تر�ه / ثلث� 
�س�د / طعم حمبوب

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �لأرق����م م���ن 1 �إىل 9 ع�مودي���ً� 

و�أفقيً� على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جت�ه 

ع�مودي ك�ن �أو �أفقي 
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7 - ح�ل���ة نف�سية فيه���� من �حل���زن و�ل�سغط 
و�لغ�سب �لكثري / ي�سبح طري�.

8 - �سل�سل���ة من �لأح���د�ث للرتفي���ه �أو ك�أو�مر 
للكمبيوتر

9 - �أديبة �أمريكية ك�نت م�س�بة ب�لعمى و�ل�سمم 
و�لبكم

10 - حيو�ن ز�حف �سخم منقر�ض / ح�جز م�ئي

أطعمة تعالج الكوليسترول في رمضان
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عند �لعمل على خف�ض �رتف�ع ن�سبة 

�لكول�س����رتول يف �لدم، هن�����ك دور ه�م 

للغ����ذ�ء، ويف �سهر �ل�س����وم يكرث تن�ول 

�لأطعم����ة �لد�سم����ة و�ملقلي����ة، ويو�جه 

�لكث����ريون �سعوب�����ت يف عمله����م على 

جعل �لغذ�ء و�سيلة خلف�ض �لرتف�ع يف 

ن�سبة كول�سرتول �لدم، وتقليل �حتم�لت 

�إ�س�بتهم ب�أمر������ض �رس�يني �لقلب، لكن 

هن�ك �لعديد م����ن �حللول �لغذ�ئية �لتي 

تتن��سب ج����د�ً مع تن�ول وجب�ت �لإفط�ر 

و�ل�سح����ور، وهو م� يجعل من �سوم نه�ر 

�أي�����م هذ� �ل�سهر �لف�سي����ل فر�سة للعمل 

بنج�ح على خف�ض �لكول�سرتول.

�أ�س������ض فهم �لأمر هن�، ه����و �إدر�ك �أن 

80 يف �مل�ئة م����ن �لكول�سرتول �ملوجود 
يف �لدم م�سدره �إنت�ج �لكبد لهذه �مل�دة 

�ل�سمعي����ة، و20 يف �مل�ئة �لب�قية تدخل 

�لدم ق�دمة مع �لطع�م �لذي نتن�وله، �أي 

م����ع �أكل منتج�ت غذ�ئية حتتوي كمي�ت 

ع�لية �أو متو�سطة من م�دة �لكول�سرتول.

وعلين����� �لإدر�ك �أي�س����ً� �أن �ل�سلوك 

�لغذ�ئية، �ملطلوب  �أو �حلمية  �لغذ�ئي، 

من �لإن�س�ن �تب�عه� بغية خف�ض ن�سبة 

كول�س����رتول �لدم، ت�سمل ثالثة م�س�ر�ت: 

�مل�س�����ر �لأول يه����دف �إىل تقليل �إنت�ج 

�أي تقليل  �لكول�س����رتول،  �لكبد مل�����دة 

تن�ول �مل����و�د �لغذ�ئية �لتي تثري ع�دة 

عملية �إنت�ج �لكب����د للكول�سرتول، مثل 

�ملوجودة  �مل�سبعة،  �حليو�نية  �لدهون 

يف �للحوم و�ل�سح����وم، وكذلك �لدهون 

�لزي����وت  يف  �ملوج����ودة  �ملتحول����ة، 

�لنب�تية �ملهدرجة، �لتي ب�لت�يل تكون 

متوفرة يف �ملقلي�ت وحلوي�ت �لدون�ت 

وغريه�. �مل�س�ر �لث�ين يهدف �إىل تقليل 

فر�س����ة دخول كول�س����رتول �لطع�م �إىل 

�جل�س����م، �أي تقلي����ل تن�����ول �ملنتج�ت 

مب��رس  ب�س����كل  �ملحتوي����ة  �لغذ�ئي����ة 

على م�دة �لكول�س����رتول، و�لكول�سرتول 

موجود فق����ط يف �ملنتج�ت �حليو�نية، 

من حل����وم وم�ستق�����ت �ألب�����ن وبي�ض 

ول  بحري����ة،  وحيو�ن�����ت  و�أ�سم�����ك 

يوجد يف �ملنتج�����ت �لنب�تية بجميع 

�أنو�عه�����. �مل�س�����ر �لث�لث يه����دف �إىل 

تن�����ول �ملنتج�ت �لغذ�ئي����ة �ملحتوية 

على م����و�د ت�سه����م يف خف�����ض ن�سبة 

كول�س����رتول �لدم، �إم� ع����رب عمله� على 

تقليل �مت�س������ض �لأمع�ء للكول�سرتول 

وغريه م����ن �مل����و�د �لتي تث����ري �لكبد 

لإنت�����ج مزيد م����ن �لكول�س����رتول، و�إم� 

عمله� �ملب��رس على خف�ض �إنت�ج �لكبد 

�أو عمله����� بتقليل فر�ض  للكول�سرتول، 

تر�سي����ب �لكول�سرتول د�خ����ل �ل�رس�يني 

ومنع تر�كم �لكول�سرتول فيه�.

�أم� عن �لأطعمة �لت����ي ُت�سهم ب�سكل 

ف�عل يف خف�����ض ن�سبة كول�سرتول �لدم، 

ف�أهمه�: 

1- حب����وب �ل�سوف�ن: مع����روف جد�ً 

�لقل����ب، و�لتي  �ل�سحية على  بفو�ئ����ده 

ت�سمل خف�ض كول�س����رتول �لدم، كم� �أنه 

ي�س�عد يف �ملح�فظ����ة على وزن �جل�سم 

�سمن �ملعدل �لطبيعي، لأن تن�وله ي�سعر 

�لإن�س�ن ب�ل�سبع لفرت�ت طويلة.

2- �جلوز و�ملك�رس�ت: تن�ول م� ميالأ 
�لكف تقريبً�، �أي نح����و 40 غر�مً�، يوميً� 

من غ�لبية �ملك�����رس�ت، ك�جلوز �أو �للوز 

�أو �لف�ست����ق �حللب����ي �أو �ل�سنوبر، ميكنه 

�أن يقل����ل من خط����ورة �لإ�س�بة ب�أمر��ض 

�رس�ي����ني �لقل����ب. وم� ميي����ز �ملك�رس�ت، 

�حتو�وؤه� على نوعية خفيفة و�سحية من 

�لزيوت �لنب�تية غ����ري �مل�سبعة، وغن�ه� 

ب�لألي�ف �لنب�تية �لذ�ئبة، ووجود كمية 

من م����و�د �ست�نول �لنب�تي����ة و�مل�س�دة 

يف عمله����� للكول�سرتول، ووف����رة �أنو�ع 

�ملو�د �مل�س�����دة لالأك�سدة به�����، �إ�س�فة 

�إىل �ملع�����دن و�لأم����الح و�لفيت�مين�����ت 

�لطبيعية و�ل�سحية لل�رس�يني �لقلبية.

3- زي����ت �لزيت����ون: هو �أح����د �أف�سل 
�ملنتج�����ت �لغذ�ئي����ة يف �سبي����ل �سحة 

و�أنظمته  �أجهزت����ه  م����ن  �لقلب وغ����ريه 

�حليوية، وم����ن �مل�ستبَعد �أن يكون هن�ك 

غ����ذ�ء كزيت �لزيت����ون يف ه����ذ� �ل�س�أن، 

و�ملي����زة �لأهم لزيت �لزيت����ون، �حتو�وؤه 

على نوعي����ة ع�لية �جل����ودة �ل�سحية، 

وهي �لده����ون �لأح�دية غ����ري �مل�سبعة، 

�إ�س�ف����ة �إىل �حتو�ئ����ه عل����ى مركب�����ت 

فين����ول وجمموعة �أخرى م����ن م�س�د�ت 

لاللته�ب�ت  م�س�����دة  ب�ت  ومركَّ �لأك�سدة 

و�لفيت�مين�����ت و�ملع�����دن، وكلم����� ك�ن 

�لزي����ت من �لنوعية �لبك����ر �ملمت�زة، �أي 

�لت����ي هي �لع�س�����رة �لأولي����ة �لط�زجة 

و�خل�ل�س����ة لثم�ر �لزيتون، ك�نت �لفو�ئد 

�لقلب و�لأوعية  �ل�سحية �ملب��رسة على 

�لدموية �أعلى.

وتن�����ُول زي����ت �لزيتون ي����وؤدي �إىل 

خف�ض ن�سبة �لكول�سرتول �لكلي يف �لدم، 

و�إىل خف�ض ن�سب����ة �لكول�سرتول �خلفيف 

�ل�س�����ر، و�إىل رف����ع ن�سب����ة �لكول�سرتول 

�لثقيل �حلميد، وتعم����ل �ملو�د �مل�س�دة 

لاللته�ب�ت يف هذ� �لزيت، و�ل�سبيهة يف 

عمله� ب�أدوية �لأ�سربين و�لربوفني، على 

تهدئة ن�س�����ط عملي�ت �للته�ب�ت د�خل 

�ل�رس�ي����ني �لقلبية �لتي ح�سلت فيه� من 

ِقبل تر�سب�ت للكول�سرتول.

كم� �أن تن�وله و�سيلة ث�بتة يف خف�ض 

مقد�ر �سغط �لدم بن�سبة متو�سطة، وهذ� 

�خلف�ض يف مقد�ر �سغط �لدم �إن ك�ن �أقل 

من ذلك �لذي يح�سل م����ع �لكول�سرتول، 

ف�إن����ه ذو ت�أث����ري مفيد للقل����ب و�لأوعية 

�لدموية.

ج����د�ً  غني����ة  �لكت�����ن:  ب����ذور   -4
�مل�سبعة«،  غ����ري  �لعديدة  ب�»�لده����ون 

وغ�لبيته� من نوعي����ة دهون »�أوميغ� � 

3« �لتي توجد بوفرة يف �لأ�سم�ك وزيت 
�ل�سمك، و»�أوميغ� � 3« هي من »�لدهون 

�لأ�س��سي����ة«، �أي �لدهون �لتي يحت�جه� 

�جل�س����م ل حم�ل����ة، لكن����ه ل ي�ستطيع 

�إنت�جه�، ولذ� يجب على �لإن�س�ن تن�وله� 

و�حل�سول عليه� من �لغذ�ء، كي ي�ستقيم 

عم����ل �أجهزة �جل�سم، وبخ����الف �لأ�سم�ك 

و�حليو�ن�ت �لبحري����ة �لتي تعد �مل�سدر 

�لأغن����ى لدهون »�أوميغ� � 3«، ف�إن بذور 

�لكت�ن ه����ي �أعلى �ملنتج�����ت �لنب�تية 

�حت����و�ء على هذه �لنوعي����ة �ملهمة من 

�لدهون.

�أعم�����ل   »3 ولده����ون »�أوميغ����� - 

متعددة د�خل �جل�سم، لأنه� تخّف ن�سبة 

�لثالثي����ة ب�ل����دم، وتقلل مقد�ر  �لدهون 

�سغط �ل����دم، وتقل����ل نزع����ة �ل�سف�ئح 

�لدموية �إىل �لت�س�����ق بع�سه� ب�لبع�ض، 

وتخفف م����ن حدة عملي�����ت �للته�ب�ت 

د�خل من�طق �جل�سم �ملختلفة.

4 - �إن مل تقطع���ه قطع���ك )معكو�س���ة( / �آلة 
مو�سيقية جلدية

5 - ثلث� برك / ثلث� ولد
6 - �عرتف / ع��سمة �فغ�ن�ست�ن

7 - ثخ�نة / �أعلى م� يف �لإن�س�ن
8 - ق�رسة �لأر�ض �أو �سطحه� / حنق

9 - �ذ� تعدى �ثنني �س�ع / كلم� ذبحته تبكي 
عليه / ب�للهجة �مل�رسية تق�ل للولد �ل�سغري.

10 - زعيم �لثورة �ل�سينية / ت�جر من �لتج�ر 
�إذ� �قتلعن� عينه ط�ر

ع��م���ودي

1 - ذرة من �مل����دة م�سحونة ب�سحنة �س�لبة 
�أو موجبة / نب�ت عطري ي�ستخدم مع �ل�س�ي

2 - بيوت / ح�يل
3 - حرف عطف / �حد �لو�لدين / دع�ء �أثن�ء 

�ل�سالة.

4 - نزيف �لأنف / �س�عر فرن�سي مع��رس متيز 
�سعره ب�لتعقيد )بول ....(.

5 - ن�س���ف و�حد / ينق�ض / رمز �لكربيت يف 
�لكيمي�ء

6 - �سقي� �ل���زرع )معكو�سة( / �نتف�ء �ل�سيء 
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كاريكاتير

1. خفف من �رشب املنبهات من الفرتة ال�صباحية 
يف  ال�صداع  تتجنب  حتى  الع�رش،  اأذان  وحتى 

الأيام الثالثة الأوىل.

ال�صباحية،  الفرتة  املاء طوال  قلل من �رشب   .2
خالل  وال�صداع  التعب  وجتنُّب  اجل�صم  لتمهيد 

رم�صان.

الوزن،  لإنقا�ص  مكمالت  ت�صتخدم  كنت  اإذا   .3
تدّرج يف قطعها من الآن، فهي حتتوي على ن�صبة 

عالية من الكافيني.

لتتجّنب  الآن،  من  طعامك  تخفيف  ح��اول   .4
كالتعب  ل�»الرجيم«،  الن�صحابية  الأعرا�ص 

وال�صداع واجلوع.

رم�صان،  يف  وزن��ك  اإنقا�ص  تنوي  كنت  اإذا   .5
اأو  ب�صاعة  الإفطار  قبل  امل�صي  على  فاحر�ص 

اثنتني، �رشيطة األ تكون ممن يعانون من ال�صكري 

»ال�صاعة  فهي  واإل  قلب،  اأمرا�ص  اأو  ال�صغط  اأو 

الذهبية«.

يف  الريا�صة  متار�ص  اأن  الأم��ور  اأخطر  من   .6
قبل  �صاعات   6( الظهرية  فرتة  خالل  رم�صان 

الفطور(، ففر�صة الإ�صابة باجلفاف واردة.

فالعب  رم�صان،  يف  وزن��ك  زي��ادة  اأردت  اإذا   .7
احلديد، و كّث من اأكل اللقيمات.

بدنية  بلياقة  تتمتعني  ل  كنت  اإذا  للن�صاء:   .8
فاعلمي  الريا�صة،  ترغبني مبمار�صة  ول  عالية، 

ال�90  قرابة  املطبخ حترق  �صاعة يف  ق�صاء  اأن 

�صعرة حرارية.

9. الإكثار من البوتا�صيوم �رشّ من اأ�رشار ال�صحور 

خالل  العط�ص  مينع  كونه  ال�صحي،  الرم�صاين 

ال�صيام، اأما ال�صوديوم فيفعل العك�ص متامًا.

ال�صحور  وقت  للبوتا�صيوم  9 م�صادر  اأف�صل   .10
هي: املوز واحلليب والتمر والفوكادو وامل�صم�ص 

املجفف، والف�صتق والقرع والفا�صوليا والكاكاو 

الداكن.

باأنواعه،  الأرز  ال�صحور:  اختيارات  اأ�صواأ   .11
الوجبات  ومعظم  والبيتزا،  والكباب،  كالربياين، 

ال�رشيعة، والأجبان.. اأما اأف�صلها فهي: البطاط�ص 

والأرز الأبي�ص، واخلبز الأ�صمر والتمر واملوز.

لي�ص  لكنه  هام،  ال�صحور  وقت  املاء  �رشب   .12
باأهمية �رشبه طوال فرتة الفطر.

احللويات  تناُول  الرم�صانية  الأخطاء  من   .13
لتتجّنب  �صاعتني  انتظر  الفطور..  بعد  مبا�رشة 

ل�صالة  م�صتعداً  ولتكون  واخل��م��ول،  ال��دوخ��ة 

الرتاويح وقيام الليل.

ممار�صة  اأي�صًا  الرم�صانية  الأخ��ط��اء  من   .14
لتجنُّب  وذلك  الفطور،  بعد  مبا�رشة  الريا�صة 

اللوعة، فالدم يف اجل�صم يكون متمركزاً باملعدة 

اأقل  على  �صاعتني  انتظر  لذلك  اله�صم،  لت�صهيل 

تقدير.

من  كثري  عنها  يغفل  هامة  اأطعمة  هناك   .15
ال�صمك،  منها:  الف�صيل،  ال�صهر  خ��الل  النا�ص 

والفواكه، واخل�صار، هي اأطعمة �رشورية ل�صالمة 

الأ�صبوع  مرة يف  تناولها  فاحر�ص على  القلب، 

خالل رم�صان.. ل تاأكلها وقت ال�صحور، فهو توؤدي 

اإىل العط�ص.

نصائح هامة قبل دخول الشهر الفضيل


