قادة غربيون نحو السجون
ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

317

ATHABAT
www.athabat.net

تو ّقع دبلوما�سي غربي ب��ارز يف لبنان� ،أن يكون م�صري �أك�ثر من
م�س�ؤول �أوروب��ي كم�صري اليهودي الأ�صل؛ الرئي�س الفرن�سي ال�سابق
نيكوال �ساركوزي� ،أو حتى م�صري رئي�س احلكومة الإيطالية ال�سابق
�سيلفيو برل�سكوين ،حينما تتك�شف بعد �سنوات قليلة �أو رمب��ا �أ�شهر
�أ�سماء زعماء غربيني كانوا يتقا�ضون �أموا ًال طائلة من الزعيم الليبي
الراحل معمر القذايف ..م�شرياً �أي�ضاً �إىل الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق
فرن�سوا ميرتان ،الذي �أنقذه الزهامير من ق�ضبان ال�سجن.

السنة السابعة  -الجمعة  6 -رمضان 1435هـ  4 /تموز  2014م.
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االفتتاحية

رمضان بعين مسيحية
رم�ضان هو �شهر ال�صوم وال�صالة والعبادة والدعاء والرحمة والعطاء
والإح�س����ان وال�صدقة وعمل اخلري ،كما هو زمن اللقاء معه تعاىل والتوبة
والرجوع �إليه ،واجلهاد يف �س����بيله ،والعمل مبا يو�ص����يه لنا ويطلبه منا
لإحياء روح الأخ ّوة يف اهلل ،وحفظ حقوقها وقد�سيتها.
ال�ص����وم له معانيه وروحه و�صفاته و�أخالقه ،وهو بالت�أكيد ال يتوقف
عند �ص����وم اجل�سد فح�سب� ،إمنا يتكامل مع �ص����وم الروح الذي يدعو �إىل
مراجعة نقدي����ة للنف�س ،وطاع����ة �أوامر الرحمن ،واالرتق����اء �إىل مقامات
العدالة والرتاحم وال�ص��ل�اة من �أجل التقيي����د بالنف�س �أو ًال ،ثم يف الأ�رسة
واملجتمع والدولة �أخرياً.
رم�ضان هو خلوة طويلة للقراءة الإلهية ب�إميان وروح ،والت�أمل ب�صمت،
والتفكّر ب�ص����فاء ،والبح����ث بعقالنية ،من خالل احل����وار الدائم والنقا�ش
العلمي والنوايا ال�ص����ادقة حول ما يح�ص����ل يف عاملنا العربي من م� ٍآ�س
وعن����ف ،علّنا نوقف احلرب ونعيد النا�س �إىل بيوتهم و�أمالكهم و�أوطانهم،
يف الوقت ذاته ال بد من نقد بع�ض امل�سلمني يف حقل ال�سيا�سة ،وال�س�ؤال
عن �س����بب مغادرتهم �أخالق الإ�س��ل�ام العالية ،وف�ض����ائله الكرمية وفكره
ال�صحيح ،حتى و�ص����ل بهم الأمر �إىل ت�شويه تعاليمه وح�ضارته وثقافته
ودعوته ور�سالته.
رم�ضان هو �شهر قراءة امل�سيحيني لفكر �إخوانهم امل�سلمني امل�ستنريين،
وال�ش����هادة على �أن قلوبهم مملوءة بالإميان والتقوى والف�ضيلة والرحمة،
وهم يدع����ون �إىل بذل احلق ون�رصت����ه ،ومقاومة ال�رش والظلم والف�س����اد
والإرهاب الذي بات يعتدي بقوة على حرية الإن�س����ان واملجتمع والدولة،
ليزرع الفنت واالنق�س����امات والكراهية والبغ�ضاء ،ويد ّمر كل قيمنا الإلهية
والإن�سانية.
ً
يف هذا ال�شهر الف�ضيل يدعو امل�س����يحيون وامل�سلمون معا اهلل تعاىل
�أن يحفظهم �أخوة حقيقيني ،ويبعدهم عن ال�رشور والفنت واالنق�س����امات،
مت�س����ائلني من خالل فح�ص �ضمري حثيث ومتوا�ض����ع :ملاذا ابتعدنا عن
وحتجرت م�آقينا وارتفع من�س����وب
اهلل وق�س����ت قلوبن����ا وج ّفت �أرواحن����ا
ّ
كرهنا وتنابذن����ا وتفرقنا وتنازعنا؟ جنيب عن هذه الت�س����ا�ؤالت قائلني
�إنه رغم م�آ�س����ينا الكبرية ما زلنا ثابتني عل����ى �إمياننا باهلل القدير على
كل �ش����يء ،وعلى الرجاء الذي ال ُيخ ّيب �ص����اح َبه ،وعلى املحبة الكاملة
التي من خاللها نحقق نه�ضتنا اجلديدة املنفتحة واملتفاعلة مع العوملة
الإيجابية والتقدم والإبداع ملا فيه خري الإن�سان والإن�سانية.
امل�س����لمون وامل�س����يحيون يلتقون دوم ًا على �أولوي����ة املحبة للفقراء
وامل�ض����طهدين واملعذّبني واملهجرين واملجروح��ي�ن ،ويعملون مع ًا على
تعزيز ثقافة احلوار والالعنف واملحبة والعدالة وال�س��ل�ام وامل�شاركة يف
نه�ضتنا التي بد�أت فع ًال ،ومقاومة امل�رشوع ال�صهيوين العن�رصي وداعميه
وال�ساعني �إىل تعريبه ،من خالل فكر الظالم والتخلف والتع�صب والتكفري.
ليكن �ص����وم رم�ض����ان عودة �إىل اهلل والذات والتوبة �إليه عن خطايانا،
وااللتزام مبكارم الأخالق التي وحدها ت�ساعدنا على وقف النزاعات والفنت
وااللتزام بثقافة احلوار والتفاهم وامل�صاحلة والعدالة وال�سالم واملحبة.

«يلبنن» انتخاب الرئيس..
اقتراح عون ُ
ويجعل الرئاسة أولى
ق ّدم رئي�س «تكتل الإ�صالح والتغيري»
العماد مي�ش���ال ع���ون باقرتاح���ه �إجراء
انتخ���اب رئي�س اجلمهوري���ة مبا�رشة من
ال�شعب ،ح ًال مل�ش���كالت متعددة اجلوانب،
ب���د�أت معامله���ا تظهر وتك�ب�ر من خالل
اخلالف على تولية احلكومة �ص�ل�احيات
رئي�س اجلمهورية طوال مدة �شغور موقعه.
ه���ذا اخل�ل�اف لي����س �إال قم���ة جبل
جليد ال��ص�راع على النف���وذ والأدوار بني
الرئا�س���ات الث�ل�اث ،لأن انتخاب املجل�س
النياب���ي رئي����س اجلمهوري���ة كان يحمل
�إ�ش���كالية ال بد �أن ي�صطدم بها املختلفون،
فالدميقراطية التي يق���ول بها اللبنانيون
تعن���ي ت�ش���كيل م�ؤ�س�س���اتهم الت�رشيعية
والتنفيذية باالنتخاب ،واملجل�س النيابي
هو وحده املنتخَ ب مبا�رشة من ال�ش���عب،
وه���و الذي «ي���وكل» رئي����س اجلمهورية
مبن�ص���ب الرئا�س���ة ،ولي�س ال�شعب ،فكيف
تك���ون رئا�س���ة اجلمهورية هي الرئا�س���ة
الأوىل بينما �ص���احب التكليف هو الأ�صل
ال الوكي���ل ،وبالتايل يكون جمل�س النواب،
مم َّث ًال برئي�سه ،هو املتقدم رتبة على رئا�سة
اجلمهورية ،وهو الرئا�سة الأوىل ،باعتباره
اجلهة الت���ي �أخذت وكالتها من ال�ش���عب
مبا�رشة ،وهي التي ت���وزع «التكليفات»
على بعبدا ،وكذلك على ال�رساي.
هذا الأمر يك�ش���ف عن �إ�ش���كالية �أكرث
تعقيداً ،ف����إذا كان جمل�س النواب هو الذي
ينتخب رئي�س اجلمهورية ،لأنه الأ�صيل يف
توكيله مبن�صب الرئا�سة ،ف�إن �شغور مقعد
الرئا�سة يعني عودة التكليف �إىل �صاحبه
الأ�ص���يل� ،أي �إىل جمل�س الن���واب ،ولي�س
�إىل احلكومة املوكل���ة بدورها من جمل�س
النواب ،ال���ذي يعطيها الثقة وي�رشف على
�أعمالها ،وبالتايل ت�صبح �صالحية التوقيع
مكان رئي����س اجلمهورية ،غ�ي�ر املوجود،

اقتراح عون ّ
يحل مشكلة
الشكوى المسيحية
من ضعف دور وموقع
رئيس الجمهورية ..كما
ّ
يحل مشكلة المسلمين
برمته
والوطن ّ

من مه���ام رئي����س جمل�س الن���واب ،لأنه
ميثل جمل�س���ه ولي�س احلكوم���ة ،رغم �أن
الد�س���تور ين�ص على دورها هذا ،فهل يقبل
بذلك الراف�ض���ون النتخاب ال�شعب رئي�س
جمهوريته؟
لي�س هذا الإ�ش���كال الوحيد فح�س���ب،
�إذ ال يكف���ي �أن يتفق ال���وزراء على جت ُّنب
الق�ضايا اخلالفية لي�ضمنوا الإجماع حول
الق�ض���ايا ،مبا يح ّل م�شكلة العدد املطلوب
للتوقيع م���كان الرئي�س ،فه���م خمتلفون
كذلك على مكان االجتماع ،وهل يحق لهم
عقده يف ق�رص بعب���دا ،يف غياب الرئي�س،
�أم ال؟ يف ظل جتمع كل ال�سلطة التنفيذية
ب�أيدي رئي�س احلكومة امل�س���لم ،لأول مرة
يف تاريخ لبنان!
هن���ا تذكّر �أو�س���اط متابعة مبا فعله
الرئي����س الأ�س���بق �أمني اجلم ّي���ل يف �آخر
�ساعات واليته الرئا�سية ،فهو كلّف العماد
مي�ش���ال عون ت�ش���كيل حكومة ع�سكرية،
حت���ى ال ت����ؤول �ص�ل�احيات الرئي�س �إىل
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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

النائب مي�شال عون خالل م�ؤمتر �صحفي يف الرابية

رئي�س احلكوم���ة العام ،ورغم �أن احلكومة
الع�س���كرية خ��س�رت ن�ص���ف �أع�ض���ائها
باال�س���تقالة فوراً ،فيما وا�ص���لت احلكومة
املدنية (برئا�سة �س���ليم احل�ص) �أعمالها،
و�أ�ص���بح يف البلد حكومتان وجي�ش���ان...
كان هن���اك �إ�رصار عل���ى �رشعية حكومة
عون ،التي مار�ست �سلطتها من ق�رص بعبدا
طوال �س���نتني ،فكيف يح��� ّق حلكومة قائد
اجلي����ش حينذاك �أن حتكم م���ن بعبدا ،وال
يعطى هذا احلق حلكومة متام �س�ل�ام؟ هل
يقال بال�شيء ونقي�ض���ه ح�سب امل�صلحة
الطائفية ،ولو عاك�س ن�ص الد�ستور؟
هنا ت�س�أل الأو�س���اط :ملاذا يتم اتهام
�ص���احب املبادرة اجلديدة ،النائب مي�شال
عون ،ب�أنه يعطل مبواقفه انتخابات رئا�سة
اجلمهورية؟ �أال تتحمل بكركي م�س����ؤولية
�أ�سا�س���ية يف هذا املجال؛ ب�س���كوتها عن
تر�ش���يح �س���مري جعج���ع للرئا�س���ة ،هذا
الرت�ش���يح الذي وتر الأجواء ال�سيا�س���ية،
ويكاد ،يف حال و�ص���ول جعجع �إىل بعبدا،
�أن ي�شعل حرب ًا �أهلية؟
وترى الأو�س���اط �أن اق�ت�راح عون ب�أن
ُينتخب رئي����س اجلمهوري���ة مبا�رشة من
ال�ش���عب اللبناين يحل م�ش���كلة ال�شكوى
امل�سيحية من �ض���عف دور وموقع رئي�س
اجلمهوري���ة ،في�ص���بح �رشي���ك ًا فعلي ًا يف
ق���رار ال�س���لطة التنفيذية م���ن جهة ،ومن
جهة �أخرى يح ّل م�شكلة للم�سلمني ،جلهة
�إ�رصارهم على �أن يكون لهم ر�أي �أ�سا�سي يف
اختيار الرئي�س ،كما يحل م�ش���كلة وطنية،
في�ص���بح ال�ش���عب اللبناين �صاحب القرار
يف من يجل�س على كر�س���ي بعبدا ولي�س
�سفراء الدول الكربى ،وي�ضمن و�صول رئي�س
ير�ض���ي �أكرثية اللبنانيني ،الذين �سي�صبح
انق�س���امهم �أفقي ًا ولي�س عمودي ًا ،مبا يح ّد
كثرياً م���ن التحري�ض والتوت�ي�ر الطائفي،
ومن االجتار بالطوائف والأديان؛ كما يقطع
الطريق على «فلتات ال�ش���وط» � -صيادي
الفر����صَ ،من ال لون له���م وال طعم ،الذين
ال يعرفون هم �أنف�س���هم كيف �س���مح لهم
باجللو�س يف بعبدا ل�ست �سنوات.
والأهم بر�أي الأو�ساط� ،أن هذا االقرتاح
�إذا ُعم���ل به ُيعف���ي الرئي�س نبيه بري من
الأخطار التي تالحقه هذه الأيام ،والنابعة
من �إح�سا�س �أ�صحاب الفتنة ب�أهمية الدور
الذي يلعب���ه يف حماية البل���د ،ومن �أنه
بالفعل الرجل الأول على �ص���عيد ال�سلطة
واحلكم ،بعد �أن ك�شف امل�ستور عن حماولة
اغتياله ب���الأدوات التكفريية ال�س���عودية
االنتحاري���ة ذاته���ا ،والت���ي ا�س���تطاعت
الأجهزة الأمنية اللبنانية �إف�شالها ،و�إنقاذ
بري ولبنان من فتنة خطط لها العاملون
عل���ى �إ�ش���عال وتدمري وتفتي���ت املنطقة
العربية على ر�ؤو�س �سكانها ،خدمة لبقاء
وا�ستمرار الكيان ال�صهيوين.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

مبادرة «الجنرال» ..والبازار اإلقليمي

 nجديد «بور�صة» الرئا�سة

عاد التداول �إىل بور�ص���ة املر�شحني لرئا�سة
اجلمهوري���ة اللبنانية ،وبات الأك�ث�ر تدا ُو ًال يف
ه���ذه الفرتة قائ���د اجلي�ش ،ال���ذي يحظى بدعم
«حزب اهلل» و«امل�س���تقبل» ،ثم �س���فري لبنان
يف الفاتيكان ومدير املخابرات ال�س���ابق جورج
النائبي مي�ش���ال
نْ
خوري ،وجتري ات�ص���االت مع
ع���ون وولي���د جنب�ل�اط لأخ���ذ موافقتهما على
�أحدهما كمر�شح توافقي.

� nإجناز �أمني ا�ستباقي
توقّع م�ص���در �أمني الإعالن قريب ًا عرب و�سائل
الإع�ل�ام عن �إجناز �أمني ا�س���تباقي ،كانت �إحدى
املجموع���ات الإرهابية تتح��ض�ر للقيام به يف
مت ك�ش���فه من قبَل
�إحدى املناط���ق اللبنانية ،و ّ
جهاز ا�ستخبارات حملي.
 nال�سُّ لطة تفرّق

مل ينفِ قياديون يف «تيار امل�س���تقبل» عند
اال�ستف�س���ار منهم ،حجم اخلالف ب�ي�ن الرئي�س
ف�ؤاد ال�س���نيورة و�سعد احلريري ،وبني ال�سنيورة
والنائبة بهية احلريري ،وبني ال�سنيورة والوزير
نهاد امل�ش���نوق ،و�أمل���ح ه�ؤالء �إىل �أن ال�س���لطة
والهيمنة هما �أ�سا�س االعتالل.
اململكة العربية ال�سعودية حُمرَجة يف عدة ملفات �إقليمية ..با�ستثناء م�صر ولبنان

ت�س���تمر احلملة ال�سيا�س���ية على طرح العماد
مي�ش���ال عون انتخاب رئي�س من ال�ش���عب مبا�رشة،
والذي طرحه ملحاولة ك�رس حال اجلمود واملراوحة
ال�سيا�س���ية التي دخلها البلد منذ م���ا قبل � 25أيار
ولغاية الآن.
فعلي ًا ،يدرك العماد مي�شال عون تعقيدات الو�ضع
الإقليمي ،وهو �أكرث العارف�ي�ن ب�أن التوافق اللبناين
يحتاج �إىل �أكرث م���ن �إرادة داخلية للتوافق واحلوار
والرغبة بالو�صول �إىل حل ،بل �إنه بحاجة �إىل تفاهم
�إقليم���ي  -دويل ي�ؤدي �إىل ت�س���وية ،ويبدو �أن هذا
الأمر مل ين�ضج بعد ،فقد ت�ش ّعبت الق�ضايا الإقليمية
وتعقدت ،خ�صو�ص ًا بعد ق�ضية «داع�ش» يف العراق،
واحتاللها حمافظات يف العراق وربطها مبحافظات
�سورية ،و�إعالن «دولة اخلالفة الإ�سالمية» ومبايعة
�أبو بك���ر البغدادي �أم�ي�راً عليها ،يف ظ���ل مراوحة
�إقليمية وتباينات دولية يف التعاطي مع املو�ضوع.
من هذا املنطلق تبدو ق�ضية الرئا�سة اللبنانية
م�ؤجلة ،فلطاملا �شكّلت الرئا�سة يف لبنان مو�ضوع ًا
دولي ًا و�إقليمي ًا �أك�ث�ر منه داخلي ،وهكذا كان ُينتظر
�أن تنف���رج الأم���ور اللبنانية الداخلي���ة مع انفراج
العالقات الإيرانية  -ال�س���عودية ،لكن الأمور تعقدت
نتيجة ما يلي:
�س���جلها اجلي�ش ال�سوري
ميدانية
انت�صارات
ّ
أ��ص�رت احلكومة
ت�ض���اف �إىل انتخابات رئا�س���ية � ّ
ال�س���ورية على �إجرائها ،وانت�ص���ار الرئي�س ب�ش���ار
الأ�س���د فيها بن�س���بة جيدة جداً ،وم�ش���اركة �شعبية
التوجه �إىل �ص���ناديق
جيدة �أي�ض��� ًا ،علم ًا �أن كثافة ُّ
االقرتاع ،خ�صو�ص ًا يف لبنان والأردن� ،أحرجت احللف
املعادي للنظام ال�سوري ،و�أظهرت نوع ًا من اخل�سارة
الإ�ضافية له.
 ت�رسيب تقارير ت�ش�ي�ر �إىل قب���ول الأمريكينيبنتائج االنتخابات الرئا�س���ية ال�سورية ،بالإ�ضافة
�إىل تقارير �ص���حفية نقلت عن فيلتمان عر�ضه ب�أن
يت ّم ت�أمني خمرج للأمريكيني للقبول بالأ�سد مقابل
التعاون يف مكافحة الإرهاب.
 -انت�صار كا�س���ح للمالكي يف االنتخابات يف

العراق ،علم ًا �أن بع�ض القيادات ال�سعودية كانت قد
�أعلنت �أن العراق م�ص�ي�ره التق�سيم يف حال انت�رص
حتال���ف املالك���ي يف االنتخابات ،وهذا م���ا �أظهر
الهجم���ة «الداع�ش���ية» املدعومة م���ن بقايا حزب
«البعث» العراقي ،وم�ؤيدي الرئي�س ال�س���ابق �صدام
ح�سني ،وك�أنها ر ّد على نتائج االنتخابات.
 �إ�ش���ارات ها ّمة عن �إيجابي���ات كبرية تطغىعلى املفاو�ض���ات ب�ي�ن الإيرانيني والدول ال�س���ت،

تراجعت إمكانية التفاهم
السعودي  -اإليراني في
المنطقة ..وتراجعت معها إمكانية
التوصل إلى اتفاق داخلي لبناني
ترجم في ملف الرئاسة
ُي َ

والأمريكيني خا�صة ،بخ�ص���و�ص التو�صل �إىل اتفاق
ح���ول امللف الن���ووي الإيراين بحل���ول نهاية متوز
اجلاري.
 اجتاه �إيران لفر�ض نف�سها العب ًا �إقليمي ًا هام ًا،ال�سني  -ال�سني الدائر يف
له تف�ضيالته يف ال�رصاع ُّ
املنطقة ،واحلركة الإقليمية الإيرانية التي ت�شري �إىل
حماولة �إيرانية لتعومي ال���دور الرتكي «الإخواين»
على ح�س���اب ال�سعودي «الوهابي» يف املنطقة ،ما
�شكّل ح�سا�سية لدى الطرف ال�سعودي.
لكل هذه الأ�س���باب وغريه���ا ،تراجعت �إمكانية
التفاهم ال�سعودي  -الإيراين يف املنطقة ،وتراجعت

(�أ.ف.ب).

معه �إمكانية التو�صل �إىل اتفاق داخلي لبناين ُيرتجم
يف ملف الرئا�سة ،علم ًا �أن ما بعد احتالل «داع�ش»
لأق�س���ام من العراق لي�س كما قبله؛ فقبل االحتالل
«الداع�ش���ي» للمحافظ���ات العراقية كان���ت �إيران
تبدو منت�رصة يف معظم امللفات التي تعاجلها يف
منطقة ال�رشق الأو�سط ،واملنت�رص ال ي�ست�سهل تقدمي
التنازالت �أو �إعطاء املكا�سب املجانية للخ�صوم ،يف
املقابل بدا �أن اململكة العربية ال�س���عودية محُ َرجة
يف ع���دة ملفات �إقليمية ،با�س���تثناء م�رص ولبنان،
ومب���ا �أنها بدت  -ولو نظري��� ًا  -حم َرجة ،فال ميكن
لها �أن تق ّدم تنازالت من �أجل الت�س���وية ما يظهرها
وك�أنها مهزومة ..لذلك ،كان من ال�صعب الو�صول �إىل
ت�س���وية بني الإيرانيني وال�س���عوديني يف ظل ظهور
�أحده���م مبظهر املنت�رص والآخ���ر مبظهر املحرج �أو
امل�أزوم.
وهك���ذا ،خلط���ت «داع����ش» الأوراق الإقليمية
من جديد ،لكن امل�ش���كلة التي ظهرت ،والتي دفعت
املنطق���ة �إىل �أخطر مرحل���ة يف تاريخها ،هو �أن من
يعتقد �أن ب�إمكانه اال�س���تفادة من «داع�ش» لإحراج
الإيرانيني ،يجد نف�سه حمرج ًا بني خيارين �أحالهما
ُم ّر :دعم «داع�ش» �ض���د الإيرانيني ،مع ما ي�ستتبع
ذلك من ت�ض���خيم لدور «داع����ش» ،ما يهدد وجوده
ال�س���نية بالدرجة الأوىل،
وم�س���تقبل دول املنطق���ة ُّ
�أو الدخول مع الإيرانيني يف حلف �ض���د «داع�ش»،
مع م���ا يعنيه هذا من ت�ض���خيم النفوذ الإيراين يف
املنطقة.
وهكذا ،يجد اللبنانيون �أنف�سهم مرة �أخرى ورقة
ت�س���تخدم يف بازار ال�ش ّد واجلذب الإقليمي ،ف�إن كان
احلريق �س���يلتهم املنطقة فهو ل���ن يوفر لبنان ،و�إن
كانت الت�سويات قادمة ،فاللبنانيون �سيت�أثرون بها
دون ق���درة لهم على التغي�ي�ر يف نتائجها ،من هنا
ت�أت���ي �أهمية املبادرة التي �أطلقها العماد مي�ش���ال
عون� ،أما ال�سيا�سيون اللبنانيون فما زالوا ميار�سون
الكيدية ال�سيا�سية ،وعنزة ولو طارت.

د .ليلى نقوال الرحباين

« nج .ب ..».وبهاء

عزل بهاء الدين احلريري م�س����ؤول مكتبه يف
لبنان «ج .ب ،».ب�س���بب �سوء �أمانته واختال�س
الأموال ،بعد �أن و�ض���ع احلريري ثقته فيه ،وكتب
با�س���مه الكثري من ال�رشكات اخلا�صة باحلريري،
علم��� ًا �أن «ج .ب ».تغيرَّ يف الفرتة الأخرية على
امل�ستوى الأخالقي.

 nمعطيات مقنِعة
�أقرّ مرجع روحي �أمام رجال دين بف�ش���له يف
ممار�سة �ضغوط مجُ دية على قادة �سيا�سيني من
الطائف���ة التي ينتمي �إليه���ا ،وحاول تربير ذلك
بالقول« :يجوز �أن املعطيات التي بحوزتهم �أكرث
�إقناع ًا من املتوافرة يف حوزتنا».
 nجتاهُ ل اخلالفات

ابت�س���م �سيا�س���ي خم�رضم وهزّ ر�أ�س���ه ومطّ
�شفتيْه عندما �سمع الكاردينال الراعي يف عظته
يتح���دث عن ال���دور امل�س���يحي التوحيدي ،مع
الإ�شارة �إىل «خالف بني ال�سُّ نة وال�شيعة» ،وقال:
هل يحق لبطريركن���ا �أن يتجاهل كل اخلالفات،
لي�س فقط بني امل�س���يحيني ب�شكل عام ،بل بني
املوارنة على وجه اخل�صو�ص؟

 nمواقف متقاطعة

طل���ب م�س����ؤول �أوروبي من �س���فري بلده يف
لبنان �إجناز تقرير موثّق يو�ضح مكامن التقاطع
واالختالف���ات اجلوهري���ة بني ق���وى � 14آذار ،ال
�س���يما الأكرث قُرب ًا من ال�س���عودية ،وبني خطاب
مت�ش���ابهي
نْ
موقفي
نْ
التكفريي�ي�ن بع���د �ص���دور
يف اجلوهر ب�ي�ن الإرهابي زريق���ات و�أحد رموز
«امل�ستقبل».

 nمري�ض نف�سي

يروّج مقربون من م�س����ؤول �س���ابق �أن �سبب
�س���فره �إىل اخلارج يعود �إىل ن�ص���ائح دولية من
خماطر �أمنية تتهدده ،بينما احلقيقة �أن ال�س���بب
احلقيقي هو �إجراء ك�ش���وف �ص���حية له ،وعالج
حلرَمه.
�رضوري َ
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«داعش» ..والغطاء األميركي
كم كان مثرياً لل�ض���حك �إعالن �س���فري
اململك���ة العربية ال�س���عودية يف بريوت
عل���ي عوا�ض الع�س�ي�ري؛ اخلبري يف الأمن
الدبلوما�سي ،و�سفري الريا�ض يف باك�ستان
يف زمن فورة «القاعدة» بزعامة �أ�س���امة
بن الدن ،و«طالبان» بقيادة املال عمر يف
ت�س���عينات القرن املا�ضي ،عن احتمال �أن
فجر نف�سه
يكون الإرهابي ال�سعودي الذي ّ
يف فن���دق «دو روي» يف الرو�ش���ة يحمل
جوازاً �أو هوية �سعودية مز ّورة.
كما ذه���ب به اخلي���ال �إىل حد اعتبار
�أن �س���فارته ،وه���ي تقع عل���ى بعد مئات
الأمتار من م���كان االنفجار يف فندق «دو
روي» ،رمب���ا قد تكون م�س���ته َدفة ،رغم �أن
التحقيقات الأمنية اللبنانية ك�شفت �أهداف
هذه اخللية الإرهابية.
مهم���ا يكن ،ف�إن حدي���ث «خبري الأمن
الدبلوما�س���ي» يف البداية ع���ن احتمال
�أن يك���ون االنتحاري يحمل ج���وازاً مزوراً،
يثري ال�س���خرية فع ًال ،لأنه من املعروف �أن
الريا�ض تعتمد جتهيزات �إلكرتونية فائقة
النوعية ،يجعل �أي عملية تزوير �ص���عبة
للغاية ،بل ب�ش���كل �أدق ،ع�ص���ية على �أي
تزوير.
وللتذك�ي�ر ،ف�إن «الثب���ات» كانت قد
�أ�ش���ارت قبل نح���و � 18ش���هراً� ،إىل �إفراج
ممكلة الرمال عن امل�س���جونني اخلطريين،
وبع�ض���هم حمكوم بالإعدام بقطع الرقاب
توجهه للقتال يف �سورية،
بال�سيف ،مقابل ُّ

ب���د�أت ته���زّ �أو�ص���ال الدول الت���ي دعمت
وم ّولت وغطّ���ت حلقات اجلنون الإجرامية
على مدى � 39ش���هراً يف �س���ورية ،فالغول
«الداع�ش���ي» بد�أ ينمو على خطوط متا�س
ال�سعودية والأردن وتركيا ،وعلى «حدود»
دول الع���امل التي انطلق منها تتار الع�رص
احلدي���ث ،و�ص���ارت حكوم���ات �أوروبي���ة
م�س���كونة باخل���وف من ع���ودة مواطنيها
الداع�ش���يني ،خ�صو�ص��� ًا �أن املعار�ض���ات
ال�سورية املتنوعة واملتعددة �أخذت ت�سقط
يف �أح�ضان «داع�ش» ،الذي بد�أ يبتلع كل
هذه املعار�ض���ات الكرتونية� ،سواء كانت
«جبهة الن�رصة»� ،أو «اجلبهة الإ�سالمية»،
�أو «اجلي�ش احلر»..
بيد �أن ال�س����ؤال احلقيق���ي :هل حركة
«داع����ش» ومت ّددها هما خارج «التغطية
الأمريكي���ة»؟ لنالحظ �أن �أم�ي�ر داع�ش �أبو

ما هو مدى االلتزام الأمريكي برعاية «داع�ش» ..متوي ًال وتدريباً؟

وقد ت�أكّد ه���ذا الواقع مبذك���رة – وثيقة
�ص���درت ع���ن وزارة داخلي���ة اململكة يف
 16ني�س���ان عام � ،2012أي قبل � 14ش���هراً
ون�صف� ،أ�ش���ارت �إىل اتفاق مع املجرمني
يف ال�س���جون ال�س���عودية ،وهم من عدة
جن�سيات (�س���عودية و�صومالية و�سورية
و�أردني���ة ،وباكت�س���انية وفل�س���طينية
وعراقي���ة وغريها) ،ب�إعفائه���م من �إقامة
احل���د ال�رشعي عليهم ،و�رصف معا�ش���ات
وروات���ب ومكاف�آت لعائالته���م و�أ�رسهم،

لق���اء تدريبهم و�إر�س���الهم �إىل «اجلهاد»
يف �س���ورية ..ولهذه الأ�سباب ت�شري معظم
املعلوم���ات املتواف���رة ع���ن اجلماعات
التكفريي���ة التي ت�ش���ارك يف احلرب على
�س���ورية� ،أن عدد ال�س���عوديني هو الأعلى
بني عدد امل�س���لحني الأجانب ،الذي و�صل
يف بع�ض الف�ت�رات �إىل �أكرث من � 248ألف
م�س���لح ،حيث بلغ عدد ال�سعوديني منهم
�أكرث من � 15ألف ًا.
يب���دو �أن مقولة «طابخ ال�س���م �آكله»

ومولت
الدول التي دعمت ّ
اإلجرام على مدى  39شهرًا
في سورية بدأت تهتز مع
ظهور الغول «الداعشي»

غول يشترط «صالحيات كاملة» للقبول برئاسة الوزراء
�أنقرة  -الثبات
ح�س���م رئي�س الوزراء الرتكي رج���ب طيب �أردوغان
�أمره بالرت�ش���ح لرئا�س���ة اجلمهورية الرتكي���ة ،م�ؤكّداً
طموحه القوي بتحويل البالد ر�س���مي ًا �إىل نظام الرجل
الواحد ،حيث ُيحكم �س���يطرته على كل ال�س���لطات يف
البالد ب�شخ�صه فقط ،ال بحزبه فقط.
ورف����ض �أردوغان  -املر�شَّ ���ح دعوات معار�ض���يه
لال�س���تقالة من���ذ الآن ،خلو�ض االنتخاب���ات من موقع
غري موقع رئا�س���ة ال���وزراء ،باعتبارهم �أن وجوده يف
هذا املن�ص���ب خالل العملية �س���يكون مبنزلة ا�ستغالل
لل�سلطة ،لكن �أردوغان ت�س���لَّح بتف�سري د�ستوري يتيح
له البقاء يف من�ص���به حتى �إع�ل�ان نتائج االنتخابات
على الأقل ،من منطلق �أن ع�ضويته يف الربملان واحلزب
«ت�سقط حكم ًا» عند �ص���دور النتائج ،معترباً �أال داعي
املن�صبي.
لال�ستقالة من �أي من
نْ
ورغم �أن �أردوغان ال يحت���اج �إىل البقاء يف � ّأي من
املن�ص���بني للت�أثري على نتائج االنتخابات ،لأنه ميتلك
من النفوذ يف دوائر الدول���ة واحلزب ،ما يجعله قادراً
على �إدارة الأمور عن بعد� ،إال �أن �إ�رصاره على البقاء يف
من�ص���ب ْيه ي�ؤ�رش �إىل خ�شيته من �أن ت�ؤثر اخلالفات على
وح���دة احلزب ،بعد �أن ك�ث�ر الطاحمون �إىل خالفته من
بني �أع�ض���اء احلزب وخروج هذه اخلالفات �إىل العلن،
ما �أجرب �أردوغان على التعميم على امل�س�ؤولني «عدم

التطرق �إىل مو�ضوع خالفته يف �أي ت�رصيحات علنية».
وتق���ول املعلومات �إن �أردوغان م���ا يزال ي�أمل يف
�إقناع رئي����س اجلمهورية عبد اهلل غول يف االنتقال �إىل
املن�صبي ،بعد فرتة انتقالية يقودها املق َّرب منه
هذ ْين
نْ
بولند �أرينج ،وهو نائب رئي�س الوزراء احلايل ،لكن غول
رف�ض تكرار جتربة الع���ام 2003؛ عندما حكم �أردوغان
من خالله ،لأنه مل يكن قادراً على الرت�شح لالنتخابات
النيابي���ة ب�س���بب �س���جله «اجلنائ���ي» ،فرت�أ�س غول
احلكومة لأ�شهر متت خاللها ت�س���وية �أو�ضاع �أردوغان
القانونية ،وا�ستقال �أحد نواب احلزب ،فرت�شح �أردوغان
مكانه و�أ�ص���بح نائب ًا ،فتمكّن من تر�ؤ�س احلكومة ،كون
الد�ستور الرتكي يفر�ض �أن يكون رئي�س الوزراء نائب ًا.
و�صارح غول كل من طالبه برت�ؤ�س احلكومة برغبته
يف «بحث هذا الأمر جدي ًا» مع �أردوغان ،قائ ًال �إنه �إما
�أن يكون رئي�س حكومة فعلي ًا� ،أو ال يكون ،ورغم �أن غول
مل يقفل الباب �أمام احتمال تر�ؤ�س احلكومة� ،إال �أن من
يعرف طبيعة �أردوغان يدرك �ص���عوبة الأمر ،خ�صو�ص ًا
�أن ما لديه من �صالحيات يف رئا�سة اجلمهورية �أغلبه
برتوكويل وغري م�ؤثر ،وحت���ى يحني وقت تعديل هذه
ال�صالحيات و�إقامة نظام رئا�سي ،فال بد له من الت�سلط
على �صالحيات رئي�س الوزراء ،وهو ما ال يقبله غول.
وي�ؤ��ش�ر هذا املوقف ال�ص���ادر عن غ���ول �إىل رغبة
حقيقي���ة من الأخري بعدم مغادرة احلياة ال�سيا�س���ية،
لكنه يريد حت�س�ي�ن �رشوطه ،كما تقول م�ص���ادر تركية

بارزة ،م�شرية �إىل �أن م�سار الأمور يف البالد خالل الفرتة
املقبلة من �ش�أنه �أن يحدد الطريقة التي �سيتعامل بها
�أردوغ���ان مع هذا امللف ،فبقا�ؤه يف رئا�س���ة احلكومة
معن���اه �أنه ما ي���زال يرتك الباب مفتوح��� ًا �أمام غول،
وه���و قد يرتكه مفتوح ًا حتى بع���د انتخابه ،من خالل
تعيني بولند �أرينج رئي�س ًا للوزراء بالوكالة حتى موعد
االنتخابات النيابية يف ربيع العام املقبل ،فيرت�ش���ح
غول لهذه االنتخابات ويحق له تر�ؤ�س احلكومة ،على
�أمل �أن يحقق حزب �أردوغان فوزاً عري�ض��� ًا ي�س���مح له
بتعديل الد�س���تور� ،أو على الأقل ميكنه من رفع م�سودة
الد�ستور اجلديد �إىل اال�ستفتاء املبا�رش من قبل ال�شعب.
وهكذا� ،س���يكون ا�س���م رئي�س الوزراء اجلديد الذي
يخل���ف �أردوغان م�ؤ�رشاً الفت ًا لطبيعة املرحلة املقبلة،
ف����إذا كان �أرينج ،فمعناه �أن الب���اب مفتوح �أمام غول
لدخول هذا املوقع يف �أي حلظة� ،س���واء با�ستقالة �أحد
نواب احلزب ليحل غول حمله� ،أو بانتظار االنتخابات
العامة عام � ،2015أما �إذا مل يكن �أرينج ،فهذا معناه �أن
�أردوغان �أرج�أ م�س�ألة خالفته حتى ما بعد االنتخابات
الرئا�سية ،وهو يعني �أن حممد علي �شاهني؛ نائبه يف
رئا�س���ة احلزب �س���يكون رئي�س الوزراء الرتكي اجلديد،
فهذا الرجل كما تقول امل�صادر الرتكية من �أقرب النا�س
�إىل �أردوغان ،و�أكرثهم طاعة له ،ما يعني �أنه �س���يقبل
برحابة �ص���در �أن يكون واجهة لأردوغان يف رئا�س���ة
احلكومة ورئا�سة احلزب.

بكر البغ���دادي كان معت َق ًال يف ال�س���جون
الأمريكي���ة يف العراق ،وخ���رج منها عام
 2006ب�ص���ورة مفاجئة ،حيث التقى ب�أبي
م�صعب الزرقاوي ،وبعد نحو �شهر من هذا
اللقاء قُتل الزرقاوي ،وت�شري املعلومات �إىل
�أن البغدادي �أنفق �أكرث من  40مليون دوالر
لإن�ش���اء تنظيمه وز َُمره امل�سلّحة وخالياه
النائمة ،وتو�س���يع ن�شاطه �إىل �أو�سع مدى
ممكن.
«داع�ش» مع «الن��ص�رة» و«اجلي�ش
احلر» وغريها من زمر الع�صابات امل�سلحة
كانت انطالقاته���ا الأوىل من تركيا ،وهي
خرج���ت �إليها م���ن الع���راق يف البداية،
وجاءت من بلدان اخلليج ب�أوامر �أمريكية،
أمريكيي ،ومتويل قطري
وب�إ�رشاف وتدريب �
نْ
بلغ مليارات الدوالرات ،وقد �أو�ض���ح ذلك
القيادي اجلهادي نبيل نعي���م؛ �أحد �أوائل
املقاتلني العرب يف �أفغان�س���تان ،وميكن
اعتباره �أبرز م�ؤ�س�س���ي «القاعدة» ،خالل
حدي���ث �إذاعي ،حينما اعت�ب�ر �أن «تنظيم
داع�ش مولود خمابراتي �صنعه الأمريكيون
باملال القطري بداية».
ووفق��� ًا للمعلوم���ات ،ف����إن الأوام���ر
الأمريكي���ة �ص���درت يف البداي���ة �إىل كل
للتوجه �إىل احلرب
املجموعات امل�س���لحة
ُّ
يف �س���ورية ،يف حماولة �أمريكية لت�أديب
الدولة الوطنية ال�س���ورية ورئي�سها ب�شار
الأ�س���د ل�س���ماحه مب���رور املقاتلني عرب
�سورية �إبان احتالل العراق.
وهنا ك�أن التجربة تكرر نف�س���ها ،فبعد
�أن ا�ستطاعت �سورية طوال الفرتة املا�ضية
�أن تواجه الهجوم العدواين الوا�س���ع ،كان
نوع من الع���ودة �إىل مطلع القرن احلايل،
�أي ما ي�شبه احتالل العراق ،فكانت الطفرة
وتو�س���عها يف عدد
الداع�ش���ية اجلدي���دة ُّ
من حمافظ���ات بالد الرافدين مبا ي�ش���كل
الف�ضيحة ،ويطرح عالمات ا�ستفهام حول
�رصف مليارات الدوالرات على جي�ش انهار
ب�رسعة يف املو�ص���ل ،ومن �أجل ا�ستعادة
بع�ض الروح يف �س���ورية ،التي حقق فيها
جي�ش���ها انت�ص���ارات نوعية عل���ى الزمر
امل�سلحة.
ثمة تواط�ؤ ح�ص���ل؛ الب�ش���مركة تدخل
كرك���وك ،و«داع�ش» مل تق�ت�رب بتات ًا من
حدود الدويلة الكردية وال كركوك!
رجب طيب �أردوغان الذي يعترب كركوك
مدينة للرتكمان ،مل يح ّرك �ساكن ًا.
يف مبايع���ة �أبو بك���ر البغدادي زعيم ًا
لدولة «داع�ش» ،مل ي�أت على كلمة واحدة
�ضد العدو ال�صهيوين..
الأع���راب اخلائف���ون واملرجتف���ون
ي�ستمرون من كبريهم يف مملكة الرمال �إىل
�صغرييهم يف الدوحة واملنامة مي ّدون اليد
للأمريكي وال�صهيوين للإنقاذ..
ثمة حقيقة واحدة تبقى ،هي �أن �سورية
كم���ا كانت ع�ب�ر التاريخ بي�ض���ة الزمن،
واجهت وقاومت هي الآن كذلك ..و�ستبقى.

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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من هنا وهناك

«حزب الله» لجنراالت «إسرائيل»:
«داعش» صنيعتكم ..وسنهزمكم
ب�رسعة فاقت كل ت�ص��� ُّور ،تخطّت
دولة تنظي���م «داع�ش» املزعومة يف
املنطقة حدودها املعلَنة ،و�أ�س���قطت
من عنوانه���ا العراق وال�ش���ام؛ �إيذان ًا
بتو�س���يع �أهدافها ،وبقدرة قادر �أُعيد
بعث «اخلالفة الإ�س�ل�امية» مت َّوجة
ب�أب���ي بكر البغدادي ،ليفر�ض �س����ؤال
كبري نف�سه :كيف لب�ضع �آالف من رجال
التنظيم �أن ي�س���تطيعوا و�ص���ل بلدان
يف املنطق���ة و�إلغاء احل���دود بينها،
ب���دءاً بـ«�إماراتهم» التي �أقاموها يف
ال�شمال ال�س���وري ،و�صو ًال �إىل غزوتهم
الأخ�ي�رة يف املو�ص���ل واملناط���ق
العراقي���ة الأخ���رى؟ وكيف ا�س���تطاع
ه�ؤالء الرت ُّب���ع على امرباطورية مالية
توازي دو ًال بعينها؟
وف���ق م���ا ُيجمع علي���ه حمللون
ا�س�ت�راتيجيون ،ف����إن «نف���خ» هذا
التنظي���م وت�ض���خيمه لي�ص���بح قوة
ال ت�ض���اهى على م�ساحة
«جهادية»
َ
املنطق���ة ،يت���م عل���ى �أي���دي �أجهزة
ا�س���تخبارات �إقليمي���ة ركائزه���ا
«املو�س���اد الإ�رسائيل���ي» وجه���از
اال�س���تخبارات الأمريك���ي ،وتدور يف
فلكهم���ا اال�س���تخبارات ال�س���عودية
والأردني���ة ،له���دف �أوح���د :مقارعة
�إيران و«ح���زب اهلل» بعد �س���ورية،
ح�سب ما �أ�ش���ار اخلبري الفرن�سي يف
ال�ش����ؤون العراقية؛ بيار جان لويزا،
ولي�ص���ل اللعب التكفريي �إىل ملعب
«احل���زب» يف لبنان ،عرب انتحاريني
يت��� ّم توريدهم �إليه بعد جتهيزهم يف
تركي���ا ،بالتزامن م���ع حتريك خاليا
�إرهابي���ة مبناطق لبنانية حا�ض���نة..
وي�أتي ال�س�ؤال الأهم :كيف �سيت�رصف
«ح���زب اهلل» �إزاء الهجمة التكفريية
علي���ه؟ وما حقيق���ة ر�س���ائله التي
و�ص���لت �إىل ق���ادة «�إ�رسائيل» عرب
اال�س���تخبارات الأملاني���ة ومفادها:
«داع�ش» �صنيعتكم ،و�سنت�رصف على
هذا الأ�سا�س ،ونقطة على ال�سطر؟!
ويف وقت ان�شغلت الأجهزة الأمنية
اللبناني���ة ،وحتدي���داً ا�س���تخبارات
اجلي�ش والأمن العام ،بر�ص���د وتع ُّقب
اخلالي���ا الإرهابي���ة التي انتع�ش���ت
ب�ش���كل غري م�س���بوق عق���ب الغزوة
«الداع�ش���ية» يف الع���راق ،توقف���ت
الدوائر الأمني���ة «الإ�رسائيلية» �أمام
«طيف حزب اهلل» ال���ذي رافق حت ُّرك
تلك الأجهزة ،معتربة �أن احلزب دعمها
مبعلومات ا�س���تخبارية «من العيار
الثقيل»� ،أف�ض���ت �إىل االنق�ضا�ض على
االنتحاريني يف فنادق بريوت ب�ش���كل
مباغت ،وبالتايل ن�سف �أهدافهم التي
كانت مر�س���ومة يف عمق ال�ض���احية
اجلنوبي���ة� ،إال �أن ال�رضب���ة الأمني���ة
غري امل�س���بوقة  -وفق هذه الدوائر -

| العالق���ات ال�س���عودية -
«الإ�رسائيلية» �إىل النور؟

�أحد عنا�صر «داع�ش» �أمام �آلية ع�سكرية عراقية عند احلدود العراقية  -ال�سورية

متثّلت ب�إحب���اط هجوم كبري كان من
املزم���ع �أن ي�س���تهدف رئي�س جمل�س
َ
الن���واب يف لبن���ان خالل م�ش���اركته
مب�ؤمتر يف ب�ي�روت� ،إىل جانب املدير
العام للأم���ن العام ،م�ش�ي�رة �إىل دور
منظوم���ة «ح���زب اهلل» الأمنية التي

المواجهة مفتوحة
بين «إسرائيل» و«حزب
اهلل» على وقع «الزحف
الداعشي» ..ومخروقة
برسائل ذات رؤوس
حامية عبرت من طهران
إلى من يعنيهم األمر

�أف�ش���لت الهجوم ،فيما ذهب حمللون
ع�س���كريون �إىل الإ�ش���ارة ملا �س ّموها
«املواجه���ة اال�س���تباقية» التي قام
اجلي�شي اللبناين
بها احلزب مب�ؤازرة
نْ
وال�سوري يف جرود عر�سال والقلمون،
مت ر�ص���د �أع���داد كب�ي�رة من
حي���ث ّ

الفارين من جرود رنكو�س
امل�سلحني ّ
تعام َل معهم
وق���ارة ور�أ�س املع���رةَ ،
الطريان احلربي وطائرات ا�س���تطالع
من دون طيار بق�ص���ف مركّز �أدى �إىل
�س���حق الع�رشات منهم ،بينهم املدعو
«�أبو احل�س���ن التلي»؛ قائد ما ي�سمى
«لواء الغرباء» يف «جبهة الن�رصة»،
مع عدد من مرافقيه.
ويف ال�س���ياق� ،أف���اد تقرير �أمني
ُو�ص���ف بـ«الهام جداً» ك�شفته �إحدى
الف�ضائيات امل�رصية� ،أن اال�ستخبارات
الأمريكي���ة و«الإ�رسائيلي���ة» تق���ف
وراء ن�ش�أة تنظيم «داع�ش» ،بالتعاون
مع دول خليجية ،م�شرية �إىل �أن املدعو
«�أبو بك���ر البغ���دادي» كان معت َق ًال
لدى الق���وات الأمريكية �إبان احتاللها
العراق ،و�أفرجت عنه بطريقة مفاجئة
ومريبة عام 2006؛ عقب ف�شل العدوان
«الإ�رسائيلي» �ضد «حزب اهلل» ،و�إذ
لفتت �إىل �أن الإفراج عن البغدادي �أتى
حينها ب�إيعاز «�إ�رسائيلي» لت�سليمه
«دوراً �أمني��� ًا م���ا»� ،أع���ادت تقارير
�أمنية التذكري  -عقب غزوة «داع�ش»
للمو�صل  -بجولة ديك ت�شيني؛ نائب
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جورج بو�ش
�آن���ذاك على بع�ض ال���دول اخلليجية
بعد العدوان مبا��ش�رة ،حيث �أدرجت
�أهدافها يف �سياق ت�سويق حرب ُ�سنّية
 �ش���يعية يف املنطقة ،تكون بديلةعن �أي ت���و ُّرط «�إ�رسائيل���ي» بحرب
مبا�رشة ومكلفة مع احلزب .ويف وقت
ك�شف معهد الأبحاث الأمريكي «جيت
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�س���تون �إن�ستيتيوت» عرب تقرير له �أن
تنظيم «داع�ش» �سي�ص���ل يف الفرتة
القادمة �إىل لبنان والأردن و�س���يناء،
�أ�شارت �ص���حيفة «ذا تلغ���راف»
الربيطاني���ة� ،إىل �أن الأردن هو وجهة
التنظي���م الآتي���ة ،الفت���ة يف الوقت
عينه �إىل �أن وج���ود «حزب اهلل» يف
لبنان وقدراته الأمنية الكبرية �سيمثّل
العائق الأكرب بوج���ه �إمكانية تهديد
ه�ؤالء جدي ًا ل�ساحته الداخلية.
�إنه���ا املواجه���ة املفتوح���ة بني
«�إ�رسائي���ل» و«ح���زب اهلل» عل���ى
وقع «الزحف الداع�ش���ي» هذه املرة،
خمروقة بر�س���ائل ذات ر�ؤو�س حامية
ع�ب�رت من طه���ران �إىل م���ن يعنيهم
الأمر ،على ل�سان وزير الدفاع ح�سني
دهقان ،ورئي�س هيئة الأركان ح�س�ي�ن
فريوز �آب���ادي ،ومفاده���ا �أن التنظيم
العابر للحدود لي�س �إال هام�ش ًا �أمني ًا
لـ«�إ�رسائيل» ،وبن���اء عليه ف�إن الرد
الإي���راين «احلازم» ل���ن يقت�رص على
الإرهابيني فح�س���ب� ،إمنا �أي�ض��� ًا على
رعاته���م ،ويف ذل���ك �أكرث من �إ�ش���ارة
�إىل ما ينتظر املنطقة من م�س���تجدات
�س���تغيرّ امل�ش���هد الإقليم���ي القائم،
مر َفقَة مبفاج�آت ميدانية «من العيار
الثقي���ل» على ال�س���احة ال�س���ورية،
�ستُعيد �إحدى اجلبهات اال�سرتاتيجية
الكربى �إىل ح�ض���ن الدول���ة ،وفق ما
ك�شف م�س�ؤول �أمني �أملاين.

ماجدة احلاج

تطال��ب دوائ��ر م�ؤث��رة يف النظ��ام
ال�س��عودي ب�إخراج العالقات املتقدمة
مع «�إ�رسائيل» �إىل النور ،وعدم �إبقائها
حبي�س��ة القاع��ات والغ��رف املغلق��ة،
ومقت�رصة على قنوات التن�سيق الأمني
البلدي��ن .وذكرت
واال�ستخب��اري ب�ين ْ
م�ص��ادر متابعة يف الريا�ض �أن هناك
م�ش��اورات �س��عودية �« -إ�رسائيلي��ة»
ح��ول التط��ورات الأخ�يرة يف العراق،
كا�ش��فة �أن النظ��ام ال�س��عودي يحاول
تطبي��ق حلق��ات م�سل�س��ل احل��رب على
�س��ورية يف العراق ،و�س��حب ال�س��فراء،
وو�ص��ف تنظي��م «داع���ش» الإرهاب��ي
بـ«الث��وار» ،بع��د �أن تل ّق��ت ن�ص��ائح
ب��ضرورة اال�س��تعداد ملواجهة خماطر
حمتملة .وترى امل�صادر ا�ستناداً
�أمنية َ
�إىل دوائر ا�س��تخبارية ب�أن ال�س��عودية
ومعه��ا دول يف املنطق��ة وال�س��احة
الدولي��ة ته��دف �إىل تق�س��يم الع��راق،
و�إقام��ة «دولة ُ�س��نية» تقط��ع الطريق
�أم��ام �أي توا�ص��ل جغرايف ب�ين �إيران
و�س��ورية ،ومتنع �إقامة ج�رس التحالف
الإيراين  -العراقي  -ال�سوري.
| «داع�ش» يف الأردن
قالت �ص��حيفة « تليغ��راف» �إن تنظيم
«داع���ش» و�أن�ص��اره «يك�س��بون ت�أثرياً
يف الأردن بعدم��ا �ش��عروا بالق��وة
حتركاته��م الأخرية يف �س��ورية
عق��ب ّ
والعراق ،و�أ�شارت �إىل �أن الدبلوما�سيني
الأجان��ب يف الأردن ع� رّّبروا ع��ن
خماوفه��م م��ن الق��درة عل��ى احلف��اظ
ع��د حليف ًا
على ا�س��تقرار الب�لاد التي ُت ّ
حترك ف�صائل
�أ�سا�س��ي ًا للغرب ،يف ظل ُّ
متطرف��ة على حدودها من جهتني ،ما
دف��ع اجلي�ش الأردين �إىل احلدود مع ِّززاً
قدرات��ه الدفاعية بقوافل من الدبابات
واجلنود وقاذفات ال�صواريخ.
| ُدوَل �صناعة الإرهاب
�أك��دت م�ص��ادر ا�س��تخبارية �أوروبي��ة
�أن قط��ر وتركي��ا تقوم��ان من��ذ ف�ترة
بت�ش��كيل خالي��ا �إرهابي��ة و�ض��خها
�إىل �س��احات خمتلف��ة يف «الإقلي��م»،
انتظ��اراً لتعليم��ات جه��ات التموي��ل
لتنفي��ذ عملي��ات �إجرامي��ة يف ه��ذه
ال�س��احات .وقال��ت امل�ص��ادر �إن عدداً
م��ن ه��ذه اخلالي��ا �أنه��ت تدريباته��ا
م�ؤخراً ،وغادر بع�ضها �إىل �ساحات يف
املنطقة ،من بينها ال�ساحة الإماراتية
وامل�رصي��ة والكويتي��ة والأردنية ،بعد
�أن كانت �أنقرة والدوحة قد متكّنتا من
تخزين ال�سالح يف ال�ساحات املذكورة
لبدء التخريب والقتل والتدمري ،وتنفيذ
عملي��ات انتحاري��ة ب�أحزم��ة نا�س��فة
و�سيارات مفخخة.
و�أ�ض��افت امل�ص��ادر �أن ه��ذا التحالف
الإرهابي ب�ين قطر وتركي��ا ي�أتي رداً
على الدور ال�سعودي الراعي للإرهاب،
حي��ث متكّن��ت الريا���ض م��ن ا�س��تالم
«املِق��ود» الإرهاب��ي ،وتق��زمي ال��دور
الرتكي  -القطري.
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االستخبارات اللبنانية في أعلى درجات االستعداد
لمواجهة موجة اإلرهاب الجديدة

توزيع األدوار..
وتعدد األخطار
لي�س هناك �أخطر من املرحلة احلالية
من حيث توزيع الأدوار بني القوى املعادية
للحري���ة ،وهي الق���وى املنتحلة ل�ش���عار
«الدفاع عن القيم الإن�سانية» النبيلة التي
ال ت�ش���بهها ب�ش���يء ،وبني القوى الظالمية
املنتحلة �ش���عار «�إحقاق احل���ق والدين»
عرب القتل ذبح ًا واغت�صاب ًا وحرق ًا وتفجرياً،
وارتكاب كل الفواح�ش الوح�ش���ية ،والهدف
املركزي للمخطط ت�ش���ويه ال�س���ماحة يف
الدي���ن ،و�إل�ص���اق املوبقات كله���ا بالدين،
وك�أنه هو م�ص���در البل���واء ال املوالفة بني
النا�س جميع ًا .
مل يكن مفاجئ ًا ما �ص���در على ل�س���ان
وزير خارجية الكيان ال�ص���هيوين ليربمان
بعد لقائه نظ�ي�ره الأمريكي جون كريي يف
باري�س ،بالدعوة �إىل حتالف بني دول عربية
والكيان الغا�صب لفل�سطني ،ملواجهة �إيران
والإره���اب ،باعتبارهما عدو ْين
م�ش�ت�ركي
نْ
للحلف املن�شود ،وك�أن الأمر بات واقع ًا.
دع���وة ليربم���ان مل تك���ن بعي���دة عن
اللق���اء الذي جمع ك�ي�ري ووزراء خارجية
ال�س���عودية والإم���ارات والأردن يف باري�س
�أي�ض��� ًا قبيل لقاء كريي بالوزير ال�صهيوين،
ورمبا �ستك�شف الأيام املقبلة �أن اخلما�سي
املعادي ملحور مقاومة امل�رشوع الأمريكي
 ال�ص���هيوين ق���د جمعهم لق���اء �آخر مع ًاال�ستكمال عملية توزيع الأدوار ،وتكليف كل
منه���م مرتزقته يف البلدان العربية الأخرى
القيام مبا تفر�ضه م�صالح اخلما�سي ال�س ِّيئ
ال�صيت وال�سمعة .
لع���ل لبنان �أو�ض���ح امل�ؤ�رشات يف ذلك،
حيث �إن �سعد احلريري الذي ا�ستقبله كريي
�أي�ض��� ًا يف باري�س� ،أطل���ق ت�رصيح ًا يح ّمل
«ح���زب املقاوم���ة لإ�رسائيل» م�س����ؤولية
التفج�ي�رات الذي ينفذها �س���عوديون على
الأر�ض اللبنانية ،لأنه يدافع عن �س���ورية،
بالت���وازي مع ت�ص���عيد اورك�س�ت�را القوى
املعتا�شة على املعلف ال�سعودي (� 14آذار)،
والتربيرات ال�س���مجة  -حتى يف ت�ضليلها
 لكل ما يرتكب���ه الإرهابيون؛ من العراق�إىل �س���ورية �إىل لبنان ،من جرائم على �أنها
جمرد رد فعل �إن�ساين.
اجتماع���ات باري�س مبا �ص���در عنها ،ال
�سيما ما نُقل عن ل�سان م�س�ؤول �أمريكي رفيع
ُيعتقد �أنه كريي �شخ�صي ًا ،ب�رضورة ت�شكيل
حلف من دول املنطق���ة ،يذكّر باجتماعات
�رشم ال�ش���يخ عام 1993؛ �أيام حكم ح�سني
مبارك ،والت���ي خططت ل��ض�رب املقاومة
والتدمري املنهجي للق�ض���ية الفل�س���طينية،
بعدما تبينّ عقم مفاو�ض���ات مدريد يف حل
م�شكلة االحتالل لفل�سطني ،وبالتايل حتقيق
اندفاع���ة خبيثة جدي���دة بعناوين جديدة،
وحلة جديدة ،لكن �أكرث وقاحة.

يون�س

رفع���ت �أجه���زة الأم���ن اللبنانية
جاهزيتها �إىل م�س���تويات غري م�سبوقة،
وعمل���ت عل���ى بع���ث روح جدي���دة
يف قطاعاته���ا مبختل���ف �أ�ش���كالها،
�س���واء التنفيذي���ة �أو اال�س���تطالعية �أو
املعلوماتي���ة ،عق���ب ح�ص���ول ثالث���ة
تفجريات يف فرتة زمنية ق�ص�ي�رة جداً،
والت���ي تبنّتها تنظيم���ات �إرهابية ،ما
انعك����س زي���ادة يف التن�س���يق وتبادل
املعلومات �إىل احلدود الق�صوى ،بهدف
ت�أم�ي�ن الو�ض���ع الأمن���ي واال�س���تقرار
االجتماعي ،وع���دم وقوع فتنة مذهبية
ي�سعى �إليها املخططون منذ �أمد بعيد.
م�ص���ادر رفيع���ة متابع���ة �أكدت
لـ«الثبات» �أن م�س���توى العمل الأمني
�صار �أف�ض���ل بكثري من ذي قبل ،بعدما
ّمت ر�ص���د واكت�ش���اف ع���دة خماب���ئ
و�أ�ش���خا�ص ،وحتى خاليا ،كما ح�ص���ل
ً
ف�ض�ل�ا
يف بلدة القلمون قرب طرابل�س،
عن ا�ستمرار العمل الوقائي حلماية عدة
�أماكن م�سته َدفة ،وفيما �شددت على �أن
العم���ل الإرهابي الذي تتبناه تنظيمات
مت�شددة يتمتع �أحيان ًا بعن�رص املفاج�أة،
�إال �أن �أجهزة اال�س���تخبارات لديها ذات
الإمكاني���ة يف ك�ش���ف وتعقّب ور�ص���د
ه����ؤالء الأ�ش���خا�ص واخلالي���ا ،وبطرق
متنوع���ة ،وقالت �إن بع�ض الأ�ش���خا�ص
الذين ينتم���ون �إىل جمموعات �إرهابية،
وبتع���اون مع �ش���بكة م���ن املخربين،
بالإ�ض���افة �إىل التكنولوجي���ا املتوفرة
لديها� ،أ�صبحوا حتت مرمى الب�رص ،و�إن
اعتقالهم �أو تعقّبهم �ص���ار �أ�سهل و�أدقّ،
كما �أن هن���اك تعاون ًا كبرياً بني �أجهزة
الأمن اللبنانية ونظرياتها الغربية ،التي
تتقاطع بينهما املعلومات لي�ص���ار �إىل
ك�شف خلية هنا �أو �شخ�ص هناك ،ولي�س

التفجريات الأخرية املتتالية �أدت �إىل رفع م�ستوى التن�سيق بني الأجهزة الأمنية اللبنانية

مصادر أمنية لـ«الثبات»:
لبنان لن يرتاح إال بعد
توافق إقليمي  -دولي
على نزع شوكة اإلرهاب

�أدل على ذلك ما ح�ص���ل يف فندق «دي
روي» يف الرو�ش���ة ،والتي كانت �رضبة
موجعة عل���ى الر�أ����س ،وتعترب عملية
�أمنية ا�س���تباقية من النوع املمتاز ،قد
ال يرقى �إليها جه���از ملكافحة الإرهاب
يف دول قوية.

ور�أى امل�ص���در الأمن���ي الرفيع يف
الوقت عينه �أن هناك مناطق ت�س���تطيع
�إخفاء الإرهابيني وحمايتهم ،لكن لي�س
لوق���ت طويل ،و�أن ع���دد اخلاليا تقريب ًا
بات م�شخّ �ص ًا ومعروف ًا ،وقد يلج�أ ه�ؤالء
�إىل تغيري من���ط حتركه���م و�رضباتهم
املفاجئة �أو تكتيكاته���م ،وهذه الأمور
منظورة ،وتت ّم متابعة وقائعها.
لك���ن م�ص���ادر �أمني���ة و�أخ���رى
�سيا�س���ية تقول �إن لبنان با�ستطاعته
الظف���ر والنج���اح يف تطبيقات خطة
�أمنية حُمكمة ،تعتمد على املعلومات
املك ّثف���ة واملراقب���ة واملتابعة ،ولن
يكون با�ستطاعة هذه اخلاليا املجرمة
ال�رضب ب�س���هولة ،وبالت���ايل ال داعي
حلال���ة الهلع التي ت���روج لها بع�ض
و�س���ائل الإعالم ،وهي �أجهزة معروفة
الأه���داف واخللفيات ،غايتها بث روح
اخلوف ،و�أن ي�سود ال�شلل العام بع�ض
املناط���ق ،م�ؤكداً �أن لبنان يختلف عن

بقية ال���دول التي حت���ارب الإرهاب،
ك�س���ورية والعراق واليمن ،مع اعرتافه
�أن هن���اك فك���راً تكفريي ًا منا ب�ش���كل
ملح���وظ ،ووجد يف بع����ض املناطق
م�ل�اذاً �آمن ًا له ،يبث في���ه روح احلقد
والع���داء والكراهية �ض���د من يخالفه
الر�أي.
و�أ�ش���ارت امل�ص���ادر لـ«الثبات»،
�إىل �أن لبن���ان لن يرت���اح �أمني ًا �إال بعد
ح�ص���ول توافق �إقليم���ي  -دويل لنزع
�شوكة الإرهاب ،وهو عمل �شاق وطويل،
واملطلوب لبناني��� ًا �أن تواكب احلكومة
بكل �أجهزته���ا عمل الأجه���زة الأمنية،
وت�أم�ي�ن كاف���ة الإمكاني���ات والدع���م
ال�سيا�س���ي واملعنوي ،خ�صو�ص ًا �أن هذه
الأجه���زة �أثبت���ت تعاونه���ا وجدارتها
وقوتها ويقظتها ،ورغم ذلك ،ف�إن مزيداً
م���ن املعلوم���ات و�ص���لت �إىل �أكرث من
جهاز ا�س���تخبارات لبناين تفيد بدخول
انتحاري�ي�ن ،ووج���ود ع���دة �س���يارات
مفخَّ خ���ة قد تنفج���ر يف �أي مكان عام،
وهي �أهداف �سهلة جداً للإرهابيني.
امل�ص���ادر �ش���ددت على �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص االنغما�سيني لي�س مبقدورهم
بع���د الآن التح ُّرك بي�رس و�س���هولة� ،إذ
مالحقون،
يعرف ه�ؤالء املجرمون �أنهم َ
ورغم ا�ست�س���هال امل���وت وقتل الأبرياء
والآمن�ي�ن ،ف����إن �أكرثي���ة منابعهم قد
ج َّفت ،خ�صو�ص��� ًا يف القلمون ال�سوري،
وختم���ت ب�أن احلرب معه���م لن تنتهي
قريب ًا ،و�س���تكون مكلفة ،داعية ال�شعب
اللبناين �إىل وعي خطورة ودقة املرحلة
والتعاون مع الأجهزة الأمنية لإف�ش���ال
هذه املخططات قدر الإمكان.

محاضرًا في كلية الالهوت في الشرق األدنى

الشيخ جبري :المطلوب من اللبنانيين جميعًا
أن ّ
يقدموا الوالء للوطن
لبى ال�ش���يخ د .عب���د النا�رص جربي دعوة كلي���ة الالهوت يف ال�رشق
ّ
الأدنى ،التي نظمت حلقة درا�سية ملدة ثالثة �أيام حتت عنوان «اال�ستجابة
الالهوتية امل�سيحية لظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي».
وكانت ل�سماحته مداخلة بعنوان�« :أين موقع امل�سيحيني يف م�رشوع
الإ�سالم ال�سيا�س���ي يف املنطقة»؟ �أكد خاللها �أن املواطنني على اختالف
طوائفهم ومذاهبهم �أمام القانون العام مت�ساوون ،و�أن الدولة م�س�ؤولة عن
حماية جميع مواطنيها ،م�ش�ي�راً �إىل �أن م���ا ُعرف بـ«اجلزية» خالل فرتة
حكم الإ�سالمي هو يف اال�صطالح املعا�رص دفع بدل عن اخلدمة الع�سكرية،
والفت��� ًا �إىل �أن املطلوب من جميع املواطنني� ،س���واء كانوا م�س���لمني �أو
م�س���يحيني� ،أن يكونوا يف خدم���ة الوطن ،ويقدموا والءه ل���ه ،ال االلتزام
بامل�شاريع اخلارجية التي تريد الدول اال�ستعمارية فر�ضها على ُد َولنا.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي حما�ضراً

بهاء النابل�سي
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ُ
الضاهر للحريري :هاجمت الجيش المتصاص نقمة «اإلسالميين»
من امل�ؤكد �أن القرار اخلارجي بتهدئة الأو�ض���اع
الأمنية يف لبنان ما يزال �س���اري املفعول ،ح�سب ما
ت�ؤ��ش�ر �إليه الإجراءات الأمنية التي تتخذها الأجهزة
املخت�ص���ة ملكافحة الإرهاب ،ال �س���يما يف �ض���وء
التطورات الإقليمية ،حتدي���داً مت ُّدد تنظيم «داع�ش»
يف الع���راق وبع�ض املناطق ال�س���ورية ،احلدث الذي
كان له انعكا�س �أمني حمدود على ال�ساحة اللبنانية،
من خالل وقوع التفجريات االنتحارية الأخرية.
ال �ش���ك �أن ال�س���بب احلقيق���ي ل���والدة التهدئة
املذك���ورة وا�س���تمرارها ه���و �أن الإدارة اخلارجي���ة
للتكفرييني وفريق «تيار امل�س���تقبل» يدركان متام ًا
�أن �أي حماولة ال�ستن�ساخ النموذج العراقي يف لبنان
�س���ينقلب حتم ًا عل���ى �أتباعهما ،نظ���راً �إىل اختالف
موازي���ن القوى بني فريق املقاوم���ة والفريق الآخر،
وبالتايل ف�إن دفع الأمور نحو الفو�ضى �سي�ؤدي حتم ًا
�إىل تف ُّوق «حزب اهلل» ع�س���كري ًا ،وبالتايل �سيطرته
على العا�ص���مة وبع�ض املناط���ق احليوية ،وهذا ما
ال يبتغيه الرعاة الدوليون «للم�ستقبل» وحلفائه.
انطالق ًا من هذا الواقع ،وافق «تيار امل�س���تقبل»
على م�ض����ض على امل�شاركة يف حكومة مع «حزب
اهلل» ،وفج�أة تخلّى «الفريق الأزرق» عن كل الذرائع
التي و�ضعها �أمام «الت�شكيل»� ،أبرزها وجود «حزب
اهلل» يف �سورية.
لك���ن يف الوقت عين���ه ،ال ينفي ق���رار التهدئة
املذكور �آنف ًا والإجراءات الأمنية املتَّخدة حفاظ ًا على
ح�سن تطبيقه ،ح�صول بع�ض اخلروقات الأمنية ،كما
يحدث يف طرابل�س وعكار وجرود عر�س���ال و�سواها،
ب�س���بب وجود بع�ض اخلاليا التكفريية النائمة التي
كانت تن�ش���ط على خط الأزمة ال�س���ورية ،بح�س���ب
م�صادر �إ�سالمية متابعة.
وتعترب امل�ص���ادر �أن تدخُّ ل فرع املعلومات يف
عملي���ات مالحقة الإرهابيني ،بع���د عمليات الدهم
التي نفّذه���ا الأمن العام لتفكيك اخلاليا التي منت
منذ ان���دالع الأزمة ال�س���ورية ،والتي كانت حتظى
بغطاء «م�ستقبلي» ،على اعتبار �أن «احلريريني»
كانوا يعملون على «حت�شيد كل الطاقات» املتاحة
�أمامه���م للإ�س���هام يف احلرب على �س���ورية ..ذاك
التدخُّ ل جاء بعد �أن حت ّولت تلك اخلاليا عبئ ًا على

�سعي حثيث ل�سحب ورقة «الإ�سالميني» من الرئي�س جنيب ميقاتي

مصادر أمنية لـ«الثبات» :لبنان
لن يرتاح إال بعد توافق إقليمي -
دولي على نزع شوكة اإلرهاب

«امل�س���تقبل» بع���د انخراط���ه يف احلكومة ،وبعد
�ضبط اجلي�ش ال�س���وري حلدوده مع لبنان ،ما دفع
«التيار الأزرق» �إىل حماولة �إبعادهم عن ال�ساحة
و�إزالة �أثرهم من خالل دور املعلومات يف مكافحة
الإرهاب.
وتك�شف امل�صادر �أن حملة النائب خالد �ضاهر
على اجلي�ش اللبن����اين �إثر التوقيفات التي نفذها
يف طرابل�س ،ترمي �إىل ا�س����تيعاب «الإ�سالميني»

■ امل�ؤمت���ر ال�ش���عبي اللبناين اعت�ب�ر �أن لبنان ما يزال يف عني عا�ص���فة النار
والفتنة املندلعة من م�رشوع ال�رشق الأو�س���ط الكبري و�أدواته من قوى تق�س���يم
وتط ُّرف و�ص���هينة ،مق ّدراً جهود القوى الع�س���كرية والأمنية ،وت�ضحياتها التي
تعمل حلفظ �أمن الوطن واملواطن والت�صدي للتفجريات الإرهابية االنتحارية.
■ النائب ال�سابق في�ص���ل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي،
ح ّيا جهود اجلي����ش والقوى الأمنية ووعي املواطن�ي�ن اللبنانيني يف مواجهة
الإره���اب ال���ذي ي�رضب يف كل املناط���ق اللبنانية دون متيي���ز ،بهدف التدمري
والتخريب والرتويع و�إ�س���قاط الأمن يف لبنان ،ب�رضب قواه الع�سكرية والأمنية،
ون�رش الفو�ضى.
■ ال�ش���يخ د .عبد النا�رص جربي؛ �أم�ي�ن عام حركة الأمة� ،أب���رق مهنئ ًا بحلول
�ش���هر رم�ض���ان املبارك �إىل كل من مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ د .حممد
ر�شيد قباين ،ونائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ال�شيخ عبد الأمري
قبالن ،و�ش���يخ عقل طائفة املوحدين الدروز نعيم ح�س���ن ،والر�ؤ�ساء نبيه بري
ومتام �س�ل�ام و�سليم احل�ص ،و�إىل عدد من الوزراء والنواب احلاليني وال�سابقني،
ور�ؤ�س���اء الأحزاب والقوى الوطنية والف�ص���ائل الفل�س���طينية ،وال�سفراء العرب
والأجانب املعت َمدين يف لبنان.

حر�ضهم يف ال�س����ابق �ضد حكومة ميقاتي
الذين ّ
واملقاوم����ة و�س����ورية ،تالفي���� ًا النقالبه����م على
«امل�ستقبل» ،الأمر الذي بدت ب�شائره يف الظهور
يف طرابل�س ،ال �سيما خالل التظاهرة الذي نظمها
«الإ�سالميون» الأ�س����بوع الفائت احتجاج ًا على
التوقيفات املذكور.
ويف ال�س���ياق� ،أكدت امل�ص���ادر �أن ال�ضاهر �أبلغ
الرئي�س �سعد احلريري خالل االت�صال الأخري بينهما،
�أن حملته على اجلي�ش كانت بهدف امت�صا�ص نقمة
«الإ�سالميني» ،واحلد من غ�ضبهم على «امل�ستقبل»،
الذي يعتربون���ه تخلى عنهم ،ال �س���يما بعد حملة
االعتقاالت وال َّدهم.
وللغاي���ة عينه���ا ،وم���ن �أج���ل �س���حب ورقة
«الإ�س�ل�اميني» من الرئي�س جني���ب ميقاتي� ،أعيد
تفعيل «اللقاء الوطني الإ�س�ل�امي» ،الذي �أحيا عقد
اجتماعه يف من���زل النائب حممد كب���ارة ،والهدف
ال�س���ني بـ«تيار
الأ�سا�س���ي حماولة ح�رص التمثيل ُّ
امل�ستقبل» وحده دون �سواه.

ح�سان احل�سن

■ د� .س���مري �ص���باغ؛ رئي�س االحتاد البريوتي� ،أكد �أنه ال �أحد ي�س���تطيع �أن يحل
م�شكلة �شغور الرئا�سة �إال اللبنانيون �أنف�سهم ،املطالَبون ب�رضورة التوافق على
الرئي�س اجلديد مبعزل عن �أي «وحي خارجي» ،و�أن يلتزموا مب�صلحة لبنان.
■ ال�ش���يخ ماهر حمود ا�س���تنكر االعتداء على ال�ش���يخ خليل ال�صلح ،ودعا �إىل
معاقبة املعتدين ،كما دعا علماء الدين �إىل اعتماد لغة العقل واحلكمة ،مطالب ًا
برف���ع الغطاء ع���ن �أي خم ٍّل بالأمن لأي جهة انتمى ،ودون اعتماد �أية �أ�س���باب
خمففة له.
■ العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي �أكد بعد ا�ستقباله الوزير ال�سابق عبد الرحيم
مراد� ،أن لبنان حمكوم بالتوافق ،لكن هذا التوافق يجب �أال يكون على ح�س���اب
العدالة واحلرية وال�س���يادة واال�س���تقرار ،واملطلوب �أن تتوحد كل القوى لبناء
نظ���ام يحقق تطلعات ال�ش���عب اللبناين ويحميه من غوائ���ل التطرف وهمجية
االحتالل «الإ�رسائيلي».
■ ال�ش���يخ ح�س���ام العيالين ر�أى �أال بيئة حا�ض���نة يف لبنان لـ«داع�ش» ،و�أن
ال�ضجة حول �إعالن «دولة اخلالفة» من قبل «داع�ش» ما هي �إال حركة �إعالمية
ال�سنية
ال�س���نية وتقاع�س احلركات الإ�سالمية ُّ
وا�س���تغالل الفراغ يف ال�س���احة ُّ
املعتدلة عن دورها.
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ُيـقــــال
 nعالقة كاخليط الرفيع

قالت م�ص����ادر «عونية» �إن العالقات
متر
م����ع البطري����رك ب�ش����ارة الراعي ّ
اليوم ب�أ�س����و�أ مراحلها ،ومل يعد هناك
�س����وى خيط رفيع يو�صل بني الرابية
وبكركي.
 nدعم «الن�رصة» من الإمارات
�أ�ص����درت حمكم����ة �إماراتي����ة حكم���� ًا
ب�س����جن � 7أ�ش����خا�ص بتهمة االنتماء
�إىل «القاع����دة» ،وتقدمي امل�س����اعدة
ملت�شددين يف �س����ورية ،بعد �أكرث من
عام على اعتقالهم ب�ش����بهة التخطيط
ل�ش����ن هجمات على الإمارات .وقالت
بر�أت
وكالة �أنباء الإمارات �إ ّن املحكمة ّ
اثنني �آخرين يف الق�ضية ذاتها ،م�شرية
�إىل �أن املتهمني ينتمون �إىل جن�سيات
عربي����ة ولي�س����وا �إماراتيني ،ومن بني
التُّهم الت����ي وجهت �إىل املتهمني دعم
«جبهة الن�رصة».
 nخاليا �إرهابية يف فرن�سا
�أعل����ن م�ص����در ق�ض����ائي فرن�س����ي �أن
ال�س����لطات الفرن�س����ية �سجنت رجلني
لال�ش����تباه يف انتمائهم����ا �إىل خلية
توجههما �إىل �سورية
«جهادية» ،بعد ُّ
من منطقة نيم يف جنوب البالد ،وقال
امل�صدرُ :و ِّجهت �إىل امر�أة التُّهمة ذاتها،
وهي االنتماء �إىل ع�صابة �أ�رشار بهدف
التح�ضري لأعمال �إرهابية» ،وو�ضعت
حت����ت الرقاب����ة الق�ض����ائية ،علم ًا �أن
توجهوا �إىل �سورية
مئات الأ�ش����خا�ص ّ
انطالق ًا من فرن�س����ا �إىل �سورية� ،أو هم
يعتزمون القيام بذلك لالن�ض����مام �إىل
�ص����فوف «اجلهادي��ي�ن» يف «جبهة
الن�رصة» �أو تنظيم «الدولة الإ�سالمية
يف العراق وال�ش����ام» (داع�ش) ،وهناك
نحو  55ق�ضية قيد الدر�س يف باري�س
على عالقة باخلاليا «اجلهادية» يف
�سورية.
 nنتنياهو ..والقلق الأردين
�أكدت م�ص����ادر �أمنية «�إ�رسائيلية» �أن
رئي�س ال����وزراء ال�ص����هيوين بنيامني
نتنياه����و يعي ج ّي����داً قل����ق العائلة
احلاكم����ة يف الأردن ،وحكومته تق ّدم
لها امل�س����اعدة من جوانب عدة وقت
احلاجة .وتوقّعت امل�ص����ادر يف الوقت
نف�سه �أال «ت�ؤدي الأو�ضاع على حدود
الأردن مع العراق �إىل تدخُّ ل �إ�رسائيلي
يف الفرتة املقبلة» .امل�ص����ادر الأمنية
التي كانت تعلّق عل����ى �أنباء اقرتاب
اخلطر من اململكة الأردنية الها�شمية
بعد �س����يطرة تنظي����م «داع�ش» على
مناطق يف العراق� ،أ�ش����ارت يف حديث
ل�ص����حيفة «معاريف» �إىل �أنه يوجود
يف الأردن حالي ًا �رسب طائرات «�أف-
 ،»16وقراب����ة �أل����ف جن����دي �أمريكي،
وه�ؤالء «ي�ش ّكلون ر�أ�س حربة لوج�ستي
الحتمال تدخل �أمريكي لتوفري حماية
�رسيعة للأردن يف حال تدهور الو�ضع
عند احلدود مع �سورية».
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تحت الضوء

عبر التاريخ
ومراراته
يروى �أن �صياداً ا�صطاد
ذئب ًا حديث الوالدة ،فجاء به
�إىل كوخه ،واهت ّم به و�أر�ضعه
من حليب ماعزه ..كان الذئب
يكرب �أمام �صاحبه وهو مزه ّو
ب�إجنازه تدجني الذئب ،لأنه
�أمر مل ي�سبقه �إليه الأولون،
ولن ي�أتي مبثله الآخرون.
منت �أنياب الذئب ،واكتمل
بنيانه اجل�سدي وقويت
�أع�صابه ،وفوجئ ال�صياد
امل�سكني ذات �صباح ب�أ�شالء
املاعز الذي يقتنيه يف كل
مكان من الزريبة ،ومل يبقَ من
القطيع عنده �سوى عنزتني
جنتا من براثن «الذئب
املدجَّ ن» الذي اختفى عن
�أنظار �صاحبه.
ندم ال�صياد على فعلته،
وحت�س على خ�سارته وقرر �أن
رّ
ينتقم من الذئب ناكر اجلميل
يرت�صده
واملعروف ،و�صار ّ
يف كل �آن وحني ،لينتقم منه
وي�شفي غليله ،لكن انتظاره
طال �أكرث من الالزم� ،إىل �أن
�سمع �أن �أهل القرية ت�صدّوا
لقطيع من الذئاب هاجم
قطعان �أغنامهم وماعزهم،
وقتلوا معظم الذئاب
املهاجمة ،فتوجّ ه امل�سكني
ال�ستطالع وقائع املواجهة،
فكانت املفاج�أة �أن الذئب
الذي �رشب من حليب ماعزه،
وغذّاه من طعامه كان من بني
الذئاب النافقة.
�رس مفاج�أة ال�صياد �أنه
كان يعتقد �أن تربية الذئب
على يديه ،وعلى حليب
املاعز وطعامه ،وعدم عي�شه
بني بني جن�سه� ،سيجعله
وحيداً �رشيداً ،لكن ظنه خاب،
واكت�شف و�إن مت�أخراً �أن
«فرخ» الذئب ال يدجَّ ن..
وهكذا نحن يف واقع
�أمتنا ال�سيئ منذ زمن
املتوكل  -اخلليفة العبا�سي
 ال�شخ�صية ال�ضعيفةواملهزوزة ،الذي �صار طبّاخه
الرتكي احلاكم ب�أمره ،ما
نزال يف مرحلة الرتاجع؛
انهارت الأندل�س� ..أ�ضاع ذئاب
الطوائف كل �شيء ..ع�سى �أن
ن�ستفيد يوم ًا من مُ رّ تاريخنا
وعربه.
�أحمد

مقابلة
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ّ
الشيخ ماهر حمود :ال مقـومـات لـ«دولـة الخــالفــ
منطقة ال�رشق الأو�سط تزحل �سيا�سي ًا
وجغرافي ًا و�أمني ًا ،واخلطط املخابراتية
ُمع ّدة لذلك منذ �سنوات؛ منذ �صدور كتاب
«�رصاع احل�ضارات» للكاتب اليهودي
�صموئيل هنتغتون ،وما قبل ،وهي احللقة
الظاهرة للذين يت�آمرون ..فما بالنا عن
اخلفي؟
�رشقنا احلبيب يعاين من جامع م�شرتك
و�ضخ �إعالمي م�سموم،
�إن�ساين ينق�ص،
ّ
ومن وعي متزايد للفروقات احلقيقية
التع�صب والعاطفة
وامل�صطنعة� ..إنه زمن
ّ
واجلنون �إىل حني �أن تهد�أ العا�صفة ..لكن
�أين هم العقالء على هذه الب�سيطة مع
ا�ستح�ضار «داع�ش» و�أخواتها ،فاملخطط
ي�سري وفق املر�سوم و�صو ًال �إىل �أوروبا
والفاتيكان وما بعد..
جري���دة «الثب���ات» ،حاورت
�س���ماحة ال�ش���يخ ماه���ر حمود
حول �آخر تفا�ص���يل «الداع�شية»
ال�سيا�س���ية يف املنطقة ولبنان،
و�إليكم �أبرز ما جاء:
ال يعطي ال�ش����يخ ماهر حمود
�أهمية كربى لإعالن دولة «داع�ش»
للخالفة الإ�سالمية ،بر�أيه الإعالن
مغامرة منت َق َ�صة املبادئ وال�شكل
والأهلية ،لأنها مبن ّية �أ�سا�س ًا على
جهل بقواعد الإ�سالم كدين ،وبواقع
�ْي� العرب����ي والإ�س��ل�امي،
العالمَ َ � نْ
وبر�أيه منوذج كهذا عن «الإ�سالم»
مُيعن مع الأ�سف يف �إظهار تخلّف
غري موجود لدى امل�س����لمني ،رغم
ت�أكيده ويقينه ب�أ ّن الو�ضع لن يدوم
���تتم �إدانة اخلطوة
طويالً ،لأنه �س� ّ
كهذه من عقالء املرجعيات الدينية
والوطني����ة ،وي����ردف حمود كالمه
بالإ�ش����ارة �إىل �أ ّن ال�سري باخلالفة
كمبد�أ و�أ�ص����ل ال ميك����ن جتاهله،
���ش�رط �أن تكون اخلالف����ة بالفعل
كذلك ،و�أن تكون جامعة للم�سلمني
يف الإ�سالم احلقيقي املتن ّوع ،وهذا
ما ترف�ضه جماعة «داع�ش» ،لأنها
تطرح على النا�س �شك ًال واحداً من
الإ�س��ل�ام ،وهذا النموذخ مرفو�ض
بن�سبة تتجاوز الت�سعني يف املئة
من امل�سلمني .وي�ضيف �إمام م�سجد
القد�س ال�شيخ ماهر حمود�« :رشط
اخلالفة ثاني ًا �أن تك����ون �أداة دفع
م�صادرة العقل الإ�سالمي
الفكرة نبذ العن����ف والقتل و�إلغاء
الآخ����ر ،وثالث���� ًا توف����ر حيثيات
ن�س����أل ف�ض���يلة ال�ش���يخ عن
مو�ض����وعية ع����ن امل����كان والقوة
واال�س����تمرارية وال�س��ل�اح واملال ..الظالمية التي يغرق فيها العامل
ويف هذا املجال نقول �إ ّن الر�س����ول الإ�سالمي اليوم ،ودولة «داع�ش»

حممد عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم عند
طلب����ه البيعة م����ن �أه����ل العقبة
الأوىل والثانية ح ّدد عملي ًا ما هو
مطلوب من النا�س وما هو مطلوب
منه ..فيم����ا نحن الآن �أمام منوذج
واحد و�ش����كل واحد من الإ�س��ل�ام،
وهم يريدون فر�ض����ه بالقوة على
اجلمي����ع ..وهنا يف ه����ذا املجال
ن�س�����ألهم عن �أفكارهم ،على �سبيل
املثال ،نحن م�ستعدون لت�أييدهم
مث ًال �إن كانت فل�سطني �أولوية و�إن
كانت وحدة امل�س����يحيني �أولوية،
و�إن كان نهجهم ال�س��ي�ر باحلكمة
واملوعظة احل�س����نة� ..أين النقا�ش
قب����ل �إعالن هذه اخلالف����ة ،لأنه ال
يزج الإ�س��ل�ام
ميكن ل�ش����خ�ص �أن ّ
وامل�س����لمني يف نزوته ال�شخ�صية،
يتابع �س����ماحته حديث����ه :رابع ًا،
هناك م�س����ائل يجب �أن تتو�ض����ح
عن ال����دور ال�س����عودي والأمريكي
والرتك����ي ..فكي����ف نرك����ن لهكذا
م�رشوع ويف باطن ك ّل �إن�سان عاقل
�ألف �س�����ؤال و�س�ؤال عن الدعم الذي
يتلقونه وال�سالح الذي يجلبونه..
�إ�ضافة �إىل املوقف ال�صحيح لدول
كال�سعودية و�أمريكا و«�إ�رسائيل»،
وبالفعل �إذا حللنا املو�ضوع بهدوء
من ال�س����هل التو�ص����ل �إىل نتيجة
وا�ض����حة؛ �إنها خط����وة رعناء غري
قادرة على اال�ستمرار يف احلياة.

�أول م���ن تكفّ���ر وتقتل م�ش���ايخ
ال�سنة الذين يخالفونها ،ون�س�أله
ُّ
عن خطف الطائفة الأكرث انت�شاراً
(ال�س���نة) والتي ال ميكنها �أ�سا�س ًا
ُّ
�أن تك���ون طائفة كما يقول معظم
قادته���ا ،ير ّد�« :إنه عقل الإ�س�ل�ام
العظي���م ..وهذا العقل الإ�س�ل�امي
يتعر�ض للت�ش���قق والت�رسّب منذ
نحو قرن من الزمن» ،وب�رصاحته
املعهودة يقول �إمام م�سجد القد�س:
«�ض���من املعقول قوله ميكننا ر ّد
ذلك �إىل ف�شل احلركات الإ�سالمية،
وعلى ر�أ�س���ها الإخوان امل�سلمون
بتقدمي �إ�سالم �سليم ،وهو التنظيم
الأكرث انت�شاراً والأكرب �سن ًا لناحية
العمر (� 86س���نة) والأنت���ج فكراً..
لأن �س���لوك الإخوان امل�س���لمني
جاء متناق�ض ًا مع �أ�صول ومبادئ
الإ�سالم ،و�أخطا�ؤهم فادحة جلهة

الشيخ حمود :ال أفق
لحلحلة في االستحقاقيْ ن
الرئاسي والنيابي..
األمور معلَّ قة إلى
الـ 2015لتتوضح األمور
في المنطقة

تن�س���يقهم مع �أم�ي�ركا و�إ�رسائيل
والغرب بغية الو�صول �إىل احلكم
م�ؤخراً ،ت�ض���اف �إىل ذلك م�س����ألة
ف�ش���ل �أنظمة حكم يف �إي�صال �أي
جتربة �سيا�س���ية �سليمة ،كل ذلك
�أنع�ش �أح�ل�ام و�أمناط �س���خيفة
ال�ص���غرية مغامرة ك�ش���اكلة ما
يح�صل اليوم ،خ�صو�ص ًا �أ ّن بع�ض
الأنطمة �سعت �إىل �إلغاء الإ�سالم،
والك ّل يتذ ّكر �أنه قبل هزمية 1969
توجه العرب
مع «�إ�رسائيل» كان ُّ
�إىل �إلغاء الإ�سالم ،بغ�ض النظر عن
�صوابية �أو عدم �ص���وابية النهج
«الإخواين» ،وكان االجتاه مندفع
لتحقي���ق اال�ش�ت�راكية والوحدة
الإ�س�ل�امية م���ن دون الإ�س�ل�ام..
وفك���رة النا�رصي���ة الت���ي كانت
رائجة و�ش���عبوية ف�شلت بدورها
من الو�ص���ول �إىل �أهدافها» .ي�شري
ال�ش���يخ حم���ود �إىل �أ ّن «عمال���ة
الأنظمة العربية والإ�سالمية التي
ا�س���تقرت عقوداً من الزمن للقرار
الغربي والأمريكي ،جعلت النا�س
تبحث عن �أي بديل ،و�إذا �أ�ض���فنا
�إىل ذل���ك غي���اب مرجعية جامع
الأزه���ر وتط���ور الفك���ر الوهابي
نتيج���ة الأم���وال الت���ي �رصفت
لن�رشه يف العامل الإ�سالمي ،نفهم
بع�ض �شيء ما يح�صل يف عاملنا
العربي والإ�سالمي» ،يقول حمود.
وماذا ع���ن لبنان؟ ه���ذا البلد
املميز جلهة تنوع طوائفه وتركيبة
�أبنائه االجتماعية ..هل من حياة
لـ«داع�شية» ت�ضع ن�صب عينيها
لبنان؟ ير ّد �س���ماحته« :ال مكان
ملثل ه���ذه الظواه���ر يف لبنان،

www.athabat.net

( العدد  )317اجلمعة  4 -متوز 2014 -

ـــة اإلسالمية»

الشيخ جبري :التكفيريون عنصريون..
وال عنصرية في اإلسالم

وال لغريه م���ن البلدان ،الأثر احلقيقي
بالن�سبة �إىل وطننا هو �أمني �أكرث منه
�سيا�سي ،وال �أظ ّن �أنه يوجد لها وزنها
�س���تبايع ه���ذه الدولة امل�س���خ التي
تدعي اخلالفة الإ�سالمية».
ّ

املكون الراب����ع لعن�رص الأمة :الإيواء ،مبعنى
املوطن ومكان الإقامة ،ففيه اال�س����تقرار النف�سي
واالجتماعي�} ،أمل يجدك يتيم ًا ف�آوى{} ،فلهم
جن����ات امل�أوى نز ًال مبا كان����وا يعملون{ ،وفيه
الأم����ن والنجاة }�إذ �أوى الفتي����ة �إىل الكهف{،
وفيه معنى ال�س����ند والدعم} :لو �أن يل بكم قوة
�أو �آوي �إىل ركن �شديد{.

ن�س����أل ال�ش���يخ حمود يف الذكرى
ال�س���نوية لأح���داث ع�ب�را ع���ن جو
عم
�ص���يدا اجلديد؟ يقول« :اله���دوء ّ
املدينة بعد ا�ستئ�ص���ال حالة «�أحمد
الأ�س�ي�ر» يف عربا ،والي���وم مع ظهور
«داع����ش» حترك���ت بع����ض الفئات
ال�ص���غرية ل�شعورها بوجود �سند لها،
لكن �ش���غبها حمدود وم�ض���بوط أل ّن
ال�ص���يداويني عانوا كثرياً من حاالت
والتع�ص���ب التي ال تو�ص���ل
التطرف
ّ
�أبناءن���ا �إىل غ�ي�ر التهلك���ة ،ومعظم
ال�ش���باب ال�ص���يداوي لي�س م�ستعداً
لتكرار �أمنوذخ ب�شع كهذا».
ال�شيخ حمود ال�ض���ليع مبعطيات
الأر�ض وال�ش�أن الإ�سالمي يف �أكرث من
مو�ض���ع ،يعترب �أ ّن حرك���ة «داع�ش»
و«اخلالفة الإ�سالمية» التي �أعلنتها
ال ميكنها �أن ت�س���تمر ،يق���ول« :هذه
الأزمة الناجتة عن «داع�ش» ت�ش���به
حال���ة الأ�س�ي�ر ،و�شخ�ص���ي ًا ويف ع ّز
همروجت���ه الإعالمية ()11-11-2012
قلت لل�شيخ الأ�سري يف �إحدى مقابالتي
التلفزيونية �إ ّن �أيامه عدد ،ور�أيه فند،
وجمعه بدد ،وهذا التوقع
�ص���ح لي�س
ّ
لنب���وة ،بل لأ ّن هك���ذا �أفكار لي�س لها
ّ
بيئ���ة حا�ض���نة وال �أفق لال�س���تمرار،
والي���وم مع ف���ارق الت�ش���بيه �أتوقع
للخالفة الإ�س�ل�امية امل�صري ذاته ،لأ ّن
�أفكارها غري قابلة للحياة واملدد الذي
يدعمهم لن ي�ستمر بدعمهم ،واليوم �إن
توفرت بيئة حا�ض���نة نتيجة ظروف
حمددة ،ف�إنهم �سيكت�شفون عقم هكذا
ا�ستمر الغرب بدعم
م�ش���اريع ،هذا �إن
ّ
هكذا حالة� ،إالّ يف حال �أرادوا الإمعان
يف ت�شويه �صورة الإ�سالم ،وهذا الأمر
م�ستبعد».
غري
َ
بر�أي ال�ش���يخ حم���ود �أزمة النظام
يف لبنان �س���تطول« :ال �أفق حللحلة
يف االنتخاب���ات الرئا�س���ية وال يف
مو�ضوع اال�س���تحقاق النيابي ،الأمور
معلقة �إىل ما بعد ر�أ�س ال�س���نة 2015
لتتو�ضح �ص���ورة املنطقة ..واخلربطة
الأمنية على ال�س���احة اللبنانية من
�ش�أنها �إعالء �صوت التجديد للمجل�س
النيابي ،وبر�أيي الأم���ور بحاجة �إىل
مزي���د من الوق���ت لتنفرج ال�س���احة
اللبنانية جمدداً».

مظاهر الإيواء:
تق���� ّدر قيمة الأر�����ض وا�س����تعمارها بالطرق
الت����ي وجه اهلل �إليها} ،هو �أن�ش�����أكم يف الأر�ض
وا�س����تعمركم فيها{ ،عن طريق ح�سن االنتفاع
بالأر�ض كمكان للإيواء واال�س����تقرار ،ويكون هذا
ب�إ�ش����اعة العدل �أو ًال ،والتوا�ض����ع ليكون �أ�سا�س ًا
للأخالق ثاني ًا ،والتو�س����ط وعدم الإ�رساف ثالث ًا
بكل �شيء.
ح�س����ن االنتفاع بالأر�ض كم�ص����در للعي�ش
والغ����ذاء} ،هو ال����ذي جعل لك����م الأر�ض ذلو ًال
فام�ش����وا يف منكابه����ا وكل����وا من رزق����ه و�إليه
الن�ش����ور{ ،وال يجوز �أن تقف املعتقدات حواجز
مانعة �أمام االنتفاع مب�صادر العي�ش يف الأر�ض.
جـ  -ا�ش��ت�راك الأمة كلها لالنتفاع مب�ص����ادر
ال��ث�روة العامة وعدم احتكاره����ا من قبل فئة �أو
عائلة �أو طبقة} ،كي ال يكون ُدولة بني الأغنياء
منك ْم{} ،وال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل{،
}والذي يكنزون الذهب والف�ضة وال ينفقوها يف
�سبيل اهلل فب�رشهم بعذاب �أليم{.
د -ح�سن االنتفاع بالأر�ض كم�صدر للمعرفة
املو�صلة �إىل اهلل تعاىل�} :إن يف خلق ال�سماوات
والأر�ض واخت��ل�اف الليل والنه����ار لآيات لأوىل
الألباب الذين يذك����رون اهلل قيام ًا وقعوداً وعلى
جنوبهم ويتفكرون.{..
مظاهر عن�رص الإيواء :تنمية قيم اال�س����تقرار
والزواج وتكوي����ن الأ�رس ،وما يتفرع عن ذلك من
توفري لل�سكن وو�سائل املوا�صالت وغري ذلك..
ومن مظاهر الإيواء� :إقامة الإن�سان يف م�أمنه
وعدم ط����رده �أو نفيه م����ن مكان �إيوائ����ه�} ،إذ
�أخذنا ميثاقكم ال ت�سفكون دماءكم وال تخرجون
�أنف�سكم من دياركم ثم �أقررمت و�أنتم ت�شهدون{.
وم����ن مظاه����ر الإيواء :هو الرب����ط بني الأمن
املعي�ش����ي والأمن الديني} ،ربنا �إين �أ�سكنت من
ذريت����ي بواد غري ذي زرع عند بيتك املحرم ربنا
ليقيموا ال�ص��ل�اة فاجعل �أفئدة من النا�س تهوي
�إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ي�شكرون{.
املك����ون اخلام�س لعن���ص�ر الأم����ة :الن�رصة
مبعانيها املتعددة:
الن�رصة مبعنى اتباع دي����ن اهلل واجلهاد يف
�س����بيله وطاعة �أوامره واجتناب معا�صيه} :يا
�أيها الذين �آمنوا �إن تن�رصوا اهلل ين�رصكم ويثبت
�أقدامكم{.
ب :مبعنى الت�أييد وامل�س����اعدة على التفوق
الغلبة} :ولقد ن�رصكم اهلل ببدر و�أنتم �أذلة{.
جـ -مبعنى امل�����ؤازرة} :فالذي����ن �آمنوا به
وعزروه ون���ص�روه واتبعوا النور الذي �أنزل معه
�أولئك هم املفلحون{.
د -ومبعنى احلماية} :ويا قوم من ين�رصين
من اهلل �إن طردتهم{.

عربا

�أجرى احلوار بول با�سيل

هـ -ومبعنى م�س����اندة احلق و�إ�شاعة العدل:
}ومالك����م ال تنا�رصون{ ،ال ي�س����اند بع�ض����كم
بع�ض ًا وتدفعون العدوان.
يتحق����ق عن���ص�ر الن���ص�رة يف حي����اة الأمة
امل�سلمة من خالل هذه املظاهر:
ن�رصة �أفكار الر�س����الة الإ�سالمية يف مواجهة
طغيان الأ�شخا�ص.
ن�رصة العدل يف جمابهة الطغيان والت�سلط.
ن�رصة احلرية يف جمابهة اال�ستعباد.
ن���ص�رة م�ؤ�س�س����ات الإدارة والأمن واجلي�ش
على الفو�ضى والع�شوائية والت�سلط واملرتفني.
ن�رصة الأم����ة يف مواجهة طغي����ان الفرد �أو
العائل����ة �أو ما هو بحكم العائل����ة ،ويعني هذا
تنمية الوع����ي بقيمة وحدة الأم����ة واملحافظة
عليها بكل الو�س����ائل ،وتنمية الوع����ي ب�أهمية
العمل اجلماعي و�س����يادة مبد�أ ال�شورى ،وكذلك
ال ب����د من توزع الوظائف ح�س����ب الكفاءة وعدم
حماباة الأقارب والأ�صدقاء.
ن��ص�رة رجال الفك���ر وجمه���ور الأمة يف
مواجهة رجال القوة وال�سلطان} ،ومن يتوىل
ا َ
هلل ور�س���وله والذين �آمن���وا ف�إن حزب اهلل هم
الغالبون{ ،ولق���د كان النبي عليه وعلى �آله
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام دائم التحذي���ر من اختالل
املعادل���ة الت���ي �أر�س���اها بني رج���ال العلم
وجمهور الأمة ورجال القوة ،وبينّ �ص���لى اهلل
عليه و�آله و�س���لم هذا االختالل يف م�س���تقبل
الأمة ،فقد روى الطرباين عن النبي �ص���لى اهلل
عليه و�آله �س���لم« :خذوا العطاء ما دام عطاء،
ف�إذا �ص���ار ر�شوة يف الدين فال ت�أخذوه ول�ستم
بتاركيه مينعكم الفق���ر واحلاجة� ،أال �إن رحى
الإ�سالم دائره ،فدوروا مع الكتاب حيث دار� ،أال
و�إن الكتاب وال�س���لطان �سيفرتقان ،فال تفارقوا
الكتاب� ،إال �أنه �س���يكون عليكم �أمراء يق�ضون
لأنف�س���هم ما ال يق�ض���ون لكم �إن ع�صيتموهم
قتلوك���م ،و�إن �أطعتموهم �أ�ض���لوكم ،قالوا :يا
ر�سول اهلل كيف ت�صنع؟ قال :كما �صنع �أ�صحاب
وحملوا
عي�س���ى ابن مرمي نُ�رشوا باملنا�ش�ي�ر ُ
على اخل�ش���ب ،موت يف طاع���ة اهلل ،خري من
حياة يف مع�صية اهلل».
ن�رصة الأم����ة يف مواجهة العدوان اخلارجي،
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ولتحقيق هذا ،ال بد من الرتكيز على خم�سة �أمور
رئي�سية:
�أ -تربية الأمة على الروح الع�سكرية وع�شق
ال�ش����هادة يف �س����بيل اهلل ،فالق����وة يف خدم����ة
ال�رشيعة.
ب� -إقامة ال�صناعات احلربية وتطوير العلوم
الع�سكرية مبا يكفل للأمة التفوق الرادع للأعداء
والرهبة والهيبة �أمام اخل�صوم} ،و�أعدوا لهم ما
ا�س����تطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به
عدو اهلل وعدوكم{.
ج� -إقامة مراكز �شهود العامل املتخ�ص�صة يف
البحث ودرا�س����ة ما يجري يف العامل من تيارات
و�أحداث يف �ص����الح الأمة �أو �ضدها ،رحم اهلل من
حفظ ل�سانه وعرف زمانه فا�ستقامت طريقته.
د� -إقام����ة مراكز الدرا�س����ات اال�س��ت�راتيجية
واملرحلية ملجابهة التحديات.
هـ � -إقامة مراكز لدرا�سة املجتمعات الأخرى
للتع����رف على �أ�ص����ول ثقافة ه����ذه املجتمعات
املوجهة لها ولبلورة �أ�ص����ول العالقات اخلارجة
مع هذه املجتمعات.
املك����ون ال�س����اد�س لعن���ص�ر الأم����ة :الوالء
والوالية ،وهي املح�صلة لتفاعل العنا�رص للأمة،
�أي عنا�رص الإميان والهجرة واجلهاد والر�س����الة
والإيواء والن���ص�رة ،وقد جمع ذلك بقوله تعاىل:
}�إن الذين �آمنوا وهاج����روا وجاهدوا ب�أموالهم
و�أنف�س����هم يف �س����بيل اهلل والذي����ن �آووا ون�رصوا
�أولئك بع�ض����هم �أولياء بع�ض{�( .س����ورة الأنفال
�آية .)72
فالوالية م�ص����طلح قر�آين تردد يف موا�ض����ع
كث��ي�رة بالق����ر�آن الك����رمي واحلدي����ث ال�رشيف،
فه����ي هيمن����ة روح ال�ش����عور بامل�س�����ؤولية يف
ال�س����لوك باجتاه الأمة ،ومن هذه الكلمة ا�شتقت
م�ص����طلحات �أويل الأم����ور وال����والة و�أولياء اهلل
وويل اهلل ال�ص����انع والتاجر واملزارع والع�سكري
والإداري ..الخ ،ما دام الكل يعمل ح�سب �أوامر اهلل
ونواهيه ويتقيه} ،اهلل ويل الذين �آمنوا{.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

م�ؤمتر «الأمة الإ�سالمية ..مقوماتها
ومرتكزاتها»  -مدينة «القُم» العلمية
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ُ
دول تجاهر بعدائهـا لـ«داعش» ..وتشـتري ســ
جتاهر دول كثرية ،يف طليعتها
تركي���ا ،بعدائه���ا لتنظي���م الدولة
الإ�س�ل�امية يف بالد العراق وال�شام
«داع����ش» ،بينما تعمل يف اخلفاء
على متوي���ل هذا التنظيم ب�ش���كل
غري مبا�رش ع���ن طريق �رشاء النفط
الذي ي�س���تويل علي���ه ويبيعه يف
ال�س���وق ال�س���وداء ل�رشاء الأ�سلحة
ودف���ع �أج���ور عنا��ص�ره وجتنيد
�آخري���ن ،وتربز ت�س���ا�ؤالت عدة عن
كيفية متك���ن «داع����ش» من بيع
النفط لأ�سواق عاملية ،بينما الدول
الكربى ،وحتديداً الواليات املتحدة
الأمريكية التي ت�صنف التنظيم يف
خان���ة التنظيم���ات الإرهابية ،لها
الكلمة الف�صل يف �سوق النفط وهي
التي تتحكم مبجرياته.

دولة النفط
م���ن الوا�ض���ح �أن «داع�ش» ال
تهدف �إىل ال�س���يطرة عل���ى املدن
العراقي���ة ب�ش���كل ع�ش���وائي ،ب���ل
هي تخت���ار �أهدافه���ا بعناية ،كما
فعل���ت من قبل يف �س���ورية ،بغية
ال�سيطرة على حقول نفطية غزيرة
وا�ستغاللها ،وبح�سب اخلرباء ،ف�إن
هدف «داع����ش» يف الوقت احلايل
هو �إقامة دولة نفطية.
من خالل ال�سيطرة على م�صفاة
بيجي التي تقع �شمايل العراق ،يقع
يف الوقت احل���ايل  22حق ًال نفطي ًا
حت���ت �س���يطرة «داع����ش» ،بينما
تقدر احتياطات هذه احلقول بنحو
 20مليار برميل نفطي ،فاملو�ص���ل
ت�ض���م نحو  12حق ًال �س���يطر عليها
امل�س���لحون املت�ش���ددون ،وهناك
 10حقول نفطية �أخرى �س���بق و�أن
�سيطروا عليها يف اجلهة ال�سورية،
مما يجعلها م�ص���ادر متويل ثمينة
للغاية.
وقد حتدثت م�صادر عدة �أن لدى
«داع�ش» جمموعة من اخلرباء ،مبا
فيهم خرباء النفط مل�ساعدتها على
ر�س���م اخلرائط وال�سيطرة على �أبرز

احلقول التي تدر عائدات عالية.
عل���ى �س���بيل املث���ال ،خرجت
م�ص���فاة بيجي النفطية ،التي توفر
 60يف املئة من نف���ط العراق ،من
اخلدمة منذ خروج مدينة املو�ص���ل
من ال�س���يطرة احلكومي���ة العراقية
يف  10حزيران املا�ضي ،وقد خا�ض
مقاتلو «داع�ش» واجلي�ش الوطني
العراقي معارك طاحنة لل�س���يطرة
على امل�ص���فاة النفطي���ة التي تقع
بالق���رب من م�س���قط ر�أ�س �ص���دام
ح�س�ي�ن يف تكريت ،قبل �أن ت�سقط
املدينة يف �أيدي املقاتلني ،وهو ما
ت�سبب ب�أزمة وقود� ،إىل ذلك ،ورغبة
يف الإمع���ان يف الأذى� ،أ�رضم���ت
«داع�ش» النريان يف اخلط الوا�صل
ب�ي�ن بيج���ي وكركوك حينم���ا بد أ�
القتال يدور حول بيجي.
الي���وم ،تكمن امل�ش���كلة يف �أن
معظم حمطات ال�ض���خ يف العراق
�أ�صبحت حتت �س���يطرة «داع�ش»،
كم���ا انهيار اجلي����ش العراقي يزيد
من ال�ض���غوط على ت�أم�ي�ن النفط
العراقي ،حيث كانت الفرقة الثانية
ع��ش�رة م�س����ؤولة فيما �س���بق عن
احلف���اظ على �أم���ن بع�ض خطوط
الأنابي���ب يف املنطق���ة ،لكن هناك
قلي ًال م���ن الأمل ب�أن يتمكن اجلي�ش
من ا�س���تعادة بع�ض ه���ذه النقاط
احليوية.
يذكر �أن البنية التحتية النفطية
العراقية كانت تعر�ض���ت لعمليات
تخري���ب و�رسق���ة متك���ررة خالل
الأ�شهر التي �س���بقت �سقوط مدينة
املو�ص���ل ،بحيث مت حتميل النفط
امل��س�روق يف �ص���هاريج وتهريبه
للخارج.
�إىل ذل���ك ،يب���دو �أن «داع�ش»
ت�سعى لو�ضع ال�سيطرة على النقاط
احلدودية ،حيث �إنها باتت ت�سيطر
تقريب ًا عل���ى املم���رات احلدودية
م���ع الأردن لت�ش���كل �ض���غط ًا على
احلكوم���ات يف املنطق���ة ومنعها
من التبادل التجاري ،خ�صو�ص��� ًا �أن
ال�ص���ادرات الأردني���ة املوجهة �إىل

الع���راق بلغت خالل العام املا�ض���ي نحو
 1.6ملي���ار دوالر ،وكذلك الأردن ت�س���تورد
من العراق ما يقارب � 20ألف برميل نفطي
ب�شكل يومي ،كذلك الأمر مع الدولة الرتكية
التي تبلغ �ص���ادراتها �إىل العراق نحو 12
مليار دوالر.

تذبذب الأ�سعار
رغم �إعالنها الت�أثر ل�س���قوط �ض���حايا
عراقي�ي�ن على ي���د ق���وات «داع�ش» ،مل
تخف جهات غربية ت�أثرها من انعكا�سات
ال�رصاع على �أ�س���عار النفط ،الذي قفز يف
غ�ض���ون �أيام فقط �إىل  115دوالراً للربميل،

�أي �إنه عاد �إىل امل�ستوى نف�سه خالل �شهر
�أيلول من العام املا�ضي  ،2013الأمر الذي
دفع الأ�س���واق العاملية للإعراب عن قلقها
من املعارك حول م�ص���فاة بيجي بالقرب
م���ن تكري���ت ،مع العل���م �أن �إنت���اج هذه
امل�صفاة خم�ص�ص لال�ستهالك املحلي الذي
ميكن �أن يف�ض���ي �إىل نق�ص ذريع بالوقود
وانقطاع الكهرباء.
هذا االرتفاع الطارئ ب�أ�س���عار البرتول،
لي�س ب�س���بب توقف الإنت���اج العراقي ،بل
ب�س���بب ارتباك عمليات ال�ش���حن ،وهو لن
يدوم طوي ًال نظ���راً للفائ�ض املعرو�ض يف
الأ�سواق.
م���ع ذلك ،ثمة �س����ؤال يُطرح ومل جُتب

عليه و�سائل �إعالم امل�صادر الغربية حتى
الآن :كيف ميكن لإرهابيني �أن يبيعوا نفط ًا
يف �أ�سواق عاملية ت�سيطر عليها وا�شنطن؟
عل���ى �س���بيل املث���ل ،يف �ش���هر �آذار
املا�ض���ي� ،أخفق االنف�ص���اليون الليبيون
يف بنغازي بت�س���ويق النفط الذي ا�ستولوا
عليه ،حني اعرت�ضت �إحدى ال�سفن احلربية
الأمريكية ناقلة النف���ط مورنينغ غلوري،
و�أجربتها على العودة �إىل املوانئ الليبية،
ف�إذا كانت «جبه���ة الن�رصة» و«داع�ش»
متلكان القدرة على بيع النفط يف الأ�سواق
العاملية ،فهذا يعني �أنهما حتظيان مبوافقة
وا�شنطن �أو تغا�ضيها عن الأمر على الأقل،
و�أنهما على �صلة ب�رشكات برتول وهمية.

| ارتفاع الأ�سعار
ارتفعت �أ�س����عار النفط عاملي ًا على وقع �س����يطرة تنظيم
«داع�ش» على مناطق �شمايل العراق ،رغم عدم ت�أثر �صادرات
العراق م����ن النفط على خلفي����ة تلك التط����ورات التي تنظر
الوالي����ات املتحدة يف عدة خيارات للتعام����ل معها ،ويقول
خرباء اقت�صاديون �إن ارتفاع �أ�سعار النفط بواقع  4يف املئة،
منذ  6حزيران املا�ض����ي ،حيث قفز برمي����ل النفط�  ،إىل 107
دوالر ،لأول مرة منذ �أيل����ول عام  ،2013مدفوع ًا مبخاوف من
الت�أثري امل�س����تقبلي لتطورات الع����راق ،بالتزامن مع ارتفاع
الطلب على املادة احليوية.
و�أوقفت هجمات التنظيم بالفعل ت�صدير النفط من حقول
النفط ال�ش����مالية بالعراق مطلع �آذار املا�ضي� ،إال �أن التهديد
الذي قد متثله على عمليات الت�ص����دير جن����وب العراق ،قلب
�صناعة النفط بالبالد ،هو ما يقلق �أ�سواق النفط.
و�رشح بع�ض املحللني املخت�صني ب�ش�ؤون النفط ما يجري
بالق����ول« :الدافع الرتفاع الأ�س����عار هو ماذا لو و�ص����لوا � إىل
اجلنوب ،حيث ينتج وي�ص����در معظم اجلانب الأكرب من النفط
العراق ،وماذا لو حدث ارتباك هناك ،مو�س����مي ًا يقرتب العامل

من ف��ت�رة ذروة الطلب ،وفيما ليبيا خارج خط الإنتاج ،لذلك
ف�إن قوة الدفع باجتاه الأعلى يف �أ�سعار النفط احلالية».
وعادة ما ترتفع �أ�سعار النفط يف الواليات املتحدة والغرب
مع بدء مو�سم العطالت ال�صيفية ،وتعزيز امل�صايف خمزونها من
غاز التدفئة ا�ستعداداً لل�شتاء.
وتراجع �إنتاج ليبيا من النفط من نحو  1.4مليون برميل نفط
بالي���وم �إىل قرابة � 100ألف برميل يومياً ،مع �س���يطرة متمردين
على حقول وموانئ الت�ص���دير ،والعراق ،الذي يحتوي رابع �أكرب
خمزون للنف���ط يف العامل ،يعترب ثاين �أكرب دولة منتجة للنفط
يف منظمة «الأوبك» ب�إنتاج  3.3مليون برميل يومياً ،مت ت�صدير
 2.5مليون برميل منها يف ني�سان الفائت.
و�س���اهم رفع دول من خارج «الأوبك» كالواليات املتحدة،
من �إنتاجها للذهب الأ�س���ود ،بجانب زيادة الناجت ال�س���عودي،
والطلب العاملي املتوا�ض���ع على امل���ادة احليوية ،يف تعوي�ض
النق�ص الناجم عن تراجع الإنتاج يف ليبيا والعراق ،ما �س���اهم
يف ا�س���تقرار الأ�سعار حتى الآن لأن الأمور يف امل�ستقبل ال تب�رش
باخلري.
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ـرًا نفطها المسروق!

وقد �ش���اءت الأقدار �أن ينعقد
امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي ل�رشكات
البرتول العاملية من  15حتى 19

حزيران يف مو�س���كو ،ليتبني من
خالل امل�ؤمتر �أن النفط ال�س���وري
الذي ت�رسقه «جبه���ة الن�رصة»

م���ن جهتهم م�ست�ش���ارون للأم���ن االقت�ص���ادي يف �إقليم
كرد�س���تان ،حتدثوا عن خ�سارة العراق ما بني � 9إىل  12مليار
دوالر نتيج���ة الأو�ض���اع غري امل�س���تقرة يف حمافظات دياىل
وكركوك واملو�ص���ل ،حمذرين من �أن وق���وع حقول للنفط يف
العراق حتت �س���يطرة تنظيم «داع�ش» �س���ي�ؤثر �س���لب ًا على
املنطقة والأ�س���واق العاملية للطاقة ،فيما �أكدوا �أهمية ت�شديد
الأمن لإبعاد «داع�ش» من احلقول والإمدادات النفطية.
يذكر �أن الو�ضع الأمني غري امل�ستقر يف حمافظات ودياىل
كركوك واملو�صل ت�س���بب يف توقف عملية ت�صدير النفط عرب
خط كركوك جيهان ،وهو ما �أدى �إىل خ�سائر فادحة و�إىل �إحداث
�ش���لل يف عملية توزيع امل�ش���تقات النفطية �إىل املحافظات،
يوجد نحو  11حقل للنف���ط والغاز يف حمافظة نينوى وهذه
احلقول كان���ت منتجة ووقوعها بيد «داع����ش» ميثل تهديداً
لالقت�ص���اد العراقي ،ال �س���يما و�س���ط التحذيرات ب����أن تلج�أ
«داع�ش» لتفجري تلك احلقول ،كما فعلوا يف �سورية ،وبح�سب
اخلرباء ،ف�إن �أحد �أهداف تنظيم «داع�ش» هو ال�س���يطرة على
امل�صادر االقت�صادية وخطوط �إمدادات النفط.

يباع ل�رشكة «اك�سون موبايل»،
يف حني �أن البرتول الذي ت�رسقه
«داع����ش» يباع ل�رشك���ة �آرامكو
الأمريكية التي تدير نفط اململكة
العربية ال�سعودية.
هذا ما ي�ش�ي�ر �إىل �أن املعارك
اجلارية ما ه���ي �إال حرب نفطية
ت�ش���ارك فيها ��ش�ركات برتولية
كربى ،وحقيق���ة �أن �رشكة �آرامكو
ت�ش�ت�ري ما ت�رسقه «داع�ش» من
نفط الع���راق ،يكفي ليف�رس �إعالن
ال�س���لطات ال�س���عودية قدرته���ا
على تعوي����ض انخفا�ض الإنتاج
العراق���ي م���ن النفط� :س���تكتفي
ال�س���عودية يف هذه احلال مبهر
ختمه���ا عل���ى برامي���ل النف���ط
امل�رسوقة من العراق.
االخ�ت�راق ال���ذي قام���ت به
«داع�ش» �سي�س���مح لل�س���عودية
بال�س���يطرة عل���ى �أه���م �أنبوبني
للنف���ط :الأول يذه���ب باجت���اه
م�ص���فاة بانيا�س ليزود �س���ورية
بالوق���ود ،يف ح�ي�ن ينقل اخلط
الث���اين النفط اخل���ام �إىل ميناء
جيه���ان يف تركي���ا ،فف���ي حني
قطع���ت «داع����ش» الإم���داد عن
اخل���ط الأول مت�س���ببة بذل���ك
بانقط���اع �إ�ض���ايف للكهرباء يف
�س���ورية ،تركت با�ستغراب اخلط
الثاين يعمل.
بن���اء عل���ى ذلك ،فق���د �رشع
�إقليم كرد�س���تان بت�ص���دير نفط
كرك���وك عرب خ���ط النق���ل الذي
ت�س���يطر عليه «داع�ش» ،وجنح
يف غ�ض���ون �أي���ام قليل���ة م���ن
تعبئة ناقلتني يف ميناء جيهان
م�ؤجرتني ل�رشكة باملايل �شيبينغ
�آند �أجان�سي جي .ا�س� .سي ،وهي
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| نفط �سوري
على خ���ط مقابل� ،أكدت تقارير �ص���ادرة عن
«اجلي�ش ال�س���وري احلر» �أن دولة الإ�س�ل�ام يف
الع���راق وال�ش���ام «داع�ش» تك�س���ب احلرب يف
مواجهة قوات «املعار�ضة» الأخرى ،مربرة ذلك
ب�أن التنظيم ميول نف�س���ه مبا ي�صل �إىل � 700ألف
جنيه �إ�سرتليني يومي ًا من عوائد النفط ال�سوري
امل�رسوق.
وكانت �ص���حف بريطانية ن�رشت تقاري َر قبل
عدة �أ�شهر ك�ش���فت فيها عن «بزن�س النفط» يف
مدينة الرقة ،حيث ي�ستخرج امل�سلحون البرتول
من حقول النفط ال�سورية التي ا�ستولوا عليها ،ثم
يتم بيعه عرب و�سطاء و«جتار حرب» يف ال�سوق
ال�سوداء ب�أ�سعار متدنية ت�صل �إىل  30دوالراً فقط
للربمي���ل الواحد ،يف الوقت ال���ذي يتم فيه بيع
برميل البرتول يف ال�سوق العاملية ب�أكرث من 100

دوالر� ،أي ب�أك�ث�ر من ثالثة �أ�ض���عاف الثمن الذي
يبيع به امل�سلحون.
باخت�ص���ار ،تعر�ض النفط ال�سوري يف ال�رشق
وال�ش���مال �إىل عملية نهب منظمة تبد أ� من حقول
�إنتاج هذا النفط و�ص���و ًال �إىل تركيا التي ت�شرتي
هذا النفط ب�أ�س���عار بخ�سة من جماعات م�سلحة
وع�صابات نهب تديرها ،ثم تقوم مافيات تركية
منظم���ة داخل الأجهزة الرتكي���ة واحلزب احلاكم
بعملية تكرير النفط ال�سوري املنهوب وبيعه يف
ال�س���وق الرتكية بال�سعر الر�س���مي ،ما يدر ربح ًا
على هذه املافيا ،بن�سبة ت�صل �إىل �ألف يف املئة
بعد احت�ساب ح�صة اجلماعات التي ت�سيطر على
حقول النفط واجلماعات التي ت�سيطر على طرق
نقل���ه حتى معرب �أعزاز حتى احلدود الرتكية يف
�شمال �سورية.

�رشكة مملوكة للملياردير الرتكي  -الآذربيجاين
مربز غوربانوغلو ،وقد تدفق النفط من تركيا �إىل
«�إ�رسائيل».
�ص���حيح �أنه بع���د �أن ن��ش�رت حكومة نوري
املالكي يف بغداد مالحظة �ش���جبت من خاللها
عمليات ال�رسقة ،مل تعد �أي من ال�رشكات العاملة
ب�ش���كل معتاد يف كرد�ستان مثل �شيفرون ،هي�س،
وتوتال ،جتر�ؤ على ��ش�راء النفط امل�رسوق� ،أقله
يف العلن ،لكن ال�ص���فقات الت���ي مترر من حتت
الطاول���ة ال علم لأحد بها ،ونظ���راً لتعذر �إيجاد
م�ش�ت�رين ،فقد �أعلن �إقليم كرد�س���تان ا�ستعداده
لبيع خمزوناته بن�ص���ف ال�س���عر ،ويف ال�رس ظل
م�س���تمراً مبمار�س���ة تهريب النف���ط ،عرب تعبئة
ناقلتني جديدتني حالي ًا يف ميناء جيهان.
�إن حقيقة ا�س���تمرار التهري���ب يف ظل غياب
�أي منف���ذ بيع ،دلي���ل على �أن �إقليم كرد�س���تان
و«داع�ش» متيقنان من �إمكانية تو�صلهما للبيع
يف الأ�س���واق العاملية ،الأمر ال���ذي يعني �أنهما
يتمتعان بدعم الدول نف�سها التي تعمد يف العلن
�إىل ا�س���تنكار ما يقوم ب���ه التنظيم املتطرف يف
العراق وتدعو �إىل و�ضع حد له.

يف وج���ه «داع�ش» يف ه���ذا املجال ،وقد حذر
الرئي�س الدوري ملجل����س الأمن الدويل ،فيتايل
ت�ش���وركني ،من «تقارير مقلقة للغاية ب�ش����أن
ق���درة تنظي���م الدول���ة الإ�س�ل�امية يف العراق
وال�ش���ام «داع�ش» على ت�صدير النفط العراقي
وح�صول التنظيم على متويالت هائلة لأعماله
الإرهابية».
و�أ�ض���اف ت�ش���وركني وهو املندوب الرو�سي
ل���دى الأمم املتح���دة ال���ذي كان يتحدث عقب
انتهاء جل�سة م�ش���اورات املجل�س حول ال�رشق
الأو�س���ط� ،أن «جل�سة املجل�س �ش���هدت نقا�ش ًا
مهم ًا للغاية حول �أن�ش���طة اجلماعات الإرهابية
العاب���رة للح���دود الوطنية لل���دول يف ال�رشق
الأو�سط».
و�أ�ش���ار �إىل وجود خماوف حقيقية من قدرة
«داع�ش» على �إ�ض���افة �أم���وال �إىل خزائنها من
خالل �سيطرتها على بع�ض �آبار النفط يف العراق
وت�ص���ديره ب�شكل غري م�رشوع ،مردف ًا بالقول �إن
«ق���درة داع�ش على بيع النفط العراقي هي �أمر
مقلق للغاية ،وي�ض���يف �إىل خزائنها ،وبالتايل
يغذي بو�ضوح قدرتها على االنخراط يف �أن�شطة
�إرهابية».
و�أكد �أن بالده �س���تقدم ملجل�س الأمن الدويل
بالقريب العاجل م�رشوع قرار ملنع �رشاء النفط
غري ال�رشعي من الإرهابيني يف �سورية والعراق،
و�أ�ض���اف ت�ش���وركني �أن «جمل�س الأمن الدويل
ناق�ش وراء الأبواب املغلقة ق�ض���ية الإرهاب يف
ال�رشق الأو�س���ط» ،الفت ًا �إىل �أن «الدول الغربية
تتم�س���ك باالزدواجية� ،إذ تقيم ن�ش���اط جماعة
الدولة الإ�س�ل�امية يف العراق وال�ش���ام ب�ش���كل
خمتلف ،فتعتربها �إرهابي���ة يف العراق وتبذل
جهوداً م�ش�ت�ركة ملواجهتها وتتجاهل ن�شاطها
التخريبي يف �سورية بالوقت نف�سه».
وا�ش���ار �إىل �أنه «من املعروف �أن املنظمات
الإرهابي���ة تبيع النفط ب�ش���كل غري �رشعي من
الأرا�ضي ال�سورية والعراقية ،ويعني ذلك �أن من
ي�ش�ت�ري هذا النفط ،مي���ول الإرهاب وهناك قرار
دويل بهذا ال�ش�أن».

حتذير رو�سي
وكانت رو�س���يا حذرت من قي���ام «داع�ش»
ببي���ع النفط امل��س�روق عاملياً ،وه���ي الدولة
الأجنبية الوحي���دة التي �أعلنت عزمها الوقوف

�إعداد هناء عليان
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اتفاق تحييد مخيم
اليرموك ..والتفاؤل الحذر

بد�أت قوات االحتالل ال�ص���هيوين
فجر الثالثاء املا�ض���ي ،حرب ًا جديدة
عل���ى ال�ش���عب الفل�س���طيني ،فما �أن
�أعل���ن عن اكت�ش���اف جث���ث اجلنود
ال�ص���هاينة الثالثة بالقرب من بلدة
حلحول ق�ضاء اخلليل ،حتى اندفعت
�أع���داد كبرية من اجلنود ال�ص���هاينة
ملحا�رصة البل���دة ،ومت �إنزال وحدات
من جنود االحتالل جواً.
وم���ع حل���ول �س���اعات الفج���ر
فجر اجلنود ال�ص���هاينة منزيل
الأوىل ّ
املواطنني عامر �أبو عي�ش���ة ،ومروان
القوا�سمي ،اللذين يتهمهم ال�صهاينة
بالوق���وف وراء خطف اجلنود الثالثة
وقتلهم ،وذلك يف حي دائرة ال�س�ي�ر،
حيث مت زرع املتفجرات يف املنزلني
ون�سفهما.
يف الأثن���اء كان امل�س���توطنون
ال�صهاينة يف مدينة اخلليل ،يهاجمون
بي���وت املواطنني الفل�س���طينيني يف
البل���دة القدمي���ة ،وعم���د �أحدهم �إىل
ده�س �ش���اب فل�س���طيني ،كما هاجم
امل�س���توطنون �س���يارات املواطن�ي�ن
الفل�س���طينيني يف بيت حل���م ومدن
�أخرى ،يف حني بد�أت الطائرات ب�ش���ن
ع�رشات الغ���ارات العنيفة على قطاع
غزة ،م�ستهدفة ما قال جي�ش االحتالل
�إنه���ا مواقع تتبع حلركت���ي حما�س
واجلهاد الإ�س�ل�امي يف القطاع ،وقد
جرى ا�س���تهداف خ���ان يون�س ورفح
بنحو ع�رشين غ���ارة ،يف حني جرى
�ش���ن غارات عدة عل���ى مدينة غزة،
و�أنحاء �أخرى طاول���ت معظم �أنحاء
قطاع غزة ،ما �أدى �إىل انقطاع التيار
الكهربائ���ي عن مدينة غ���زة واملدن
الفل�سطينية الأخرى يف املنطقة.
الع���دوان اجلدي���د ال���ذي ب���د�أه
ال�صهاينة ترافق مع تهديدات �أطلقها
رئي�س حكوم���ة االحت�ل�ال بنيامنب
نتنياهو ،بتو�س���يع نط���اق العدوان،
لي�س يف غزة وح�س���ب ،ب���ل يف كل
الأرا�ضي الفل�س���طينية املحتلة عام
.67
واقع احلال �أن العدوان قد بد�أ قبل
فجر الثالثاء ،فعلى مدى ت�سعة ع�رش
يوم ًا ،وبدعاوى البح���ث عن اجلنود
املختفني ،ا�س���تباحت قوات االحتالل
املدن الفل�س���طينية يف ال�ضفة ،ونفذ
ال�ص���هاينة عدداً من الغ���ارات على
القط���اع ،اغتال���وا يف واح���دة منها
قياديني يف جلان املقاومة ال�شعبية،
وهو م���ا ا�س���تتبع رداً حم���دوداً من
املقاومة الفل�سطينية ،حيث ت�ساقطت
ال�ص���واريخ على امل�س���توطنات يف
حمي���ط القط���اع ،وهو م���ا تكرر مع
ا�ستئناف الغارات العنيفة على غزة،
والتي ا�س���تهدفت ما يعت�ب�ره العدو

ال�صهيوين مناطق �إطالق ال�صواريخ.

التدحرج نحو مواجهة وا�سعة
ت�ش���ي وقائع الأح���داث ب�إمكان
التدحرج نحو مواجهة وا�سعة ،يكون
ميدانها �شام ًال كل فل�سطني املحتلة،
فاال�ستهداف ال�صهيوين �سين�صب على
القطاع ،وال�ضفة معا بوتائر خمتلفة،
ورد املقاومة �س���يكون متنا�س���ب ًا مع
طبيعة الع���دوان� ،أي الت�ص���عيد يف
مواجهة الت�ص���عيد ،علم��� ًا �أن القرار
املتخذ يف �أو�ساط املقاومة ،وبح�سب
قياديني فل�س���طينيني هو بالرد على
االعتداءت ال�ص���هيونية ،مهما كانت
النتائ���ج املرتتب���ة على ه���ذا الرد،

القدرات الصاروخية
للمقاومة تطورت على
نحو كبير وهي تغطي
فلسطين من أقصى
شمالها إلى أقصى
جنوبها

وين�س���ب �إىل القياديني الفل�سطينيني
قوله���م :نح���ن مل ن�س���ع للمواجهة،
ولكن �إذا قام العدو با�ستهدافنا ف�إننا
�سنواجهه بالرد على عدوانه.
وعندما اغتال ال�صهاينة بوا�سطة
الطائ���رات ك���وادر جل���ان املقاومة
ال�ش���عبية ،مل يكن النقا�ش حول الرد
م���ن عدمه ،بل حول م�س���تواه ومداه،
الق���رار هو بع���دم ال�ص���مت على �أي
اغتي���ال ،وعدم الر�ض���وخ للتهديدات
التي يطلقها ال�ص���هاينة ،وي�ص���لون
به���ا ح���د الع���ودة �إىل احلديث عن
احتالل قطاع غزة من جديد ،والقيام
بتقوي�ض البني���ة املقاومة فيه دفعة
واحدة.
امل�ص���ادر الفل�س���طينية تقول� :إن
ال�ص���هاينة يتحدثون عم���ا يعرفون
ا�ستحالة القيام به ،املقاومة يف غزة
متلك الكثري ،وهي قادرة على �إحداث
�أمل كب�ي�ر يف ج�س���د االحت�ل�ال الذي
اخترب املقاومة يف غزة مرات عدة.
ت�ض���يف امل�ص���ادر� :أن التهدي���د
مبعاودة احت�ل�ال القطاع ال يخيفنا،

العدو �سيدفع ثمن ًا باهظ ًا لقاء حترك
من ه���ذا النوع ،وحت���ى لو جنح يف
الدخول جمدداً �إىل القطاع ،ف�إن هذا ال
يعني بح���ال من الأحوال قدرته على
تقوي�ض املقاومة كما يتوهم.
وثمة نقطة هامة يف احل�س���ابات
ه���ذه امل���رة ،وه���ي تل���ك املتعلقة
بالأو�ضاع يف ال�ض���فة الغربية ،هنا
ي���دور احلديث ع���ن �أن م���ا بعد �أ�رس
اجلن���ود الثالث���ة وقتله���م ،خمتلف
كث�ي�راً عم���ا كان عليه الو�ض���ع قبل
هذه العملية ،فرغم القمع والتن�سيق
الأمني املقي���ت ،يع���رف العدو قبل
�س���واه �أن غزة لن تك���ون وحيدة يف
املواجه���ة ه���ذه امل���رة ،و�أن العدو
لن يرتك لي�س���تفرد بالقط���اع ،بينما
ي�سود ال�ص���مت يف ال�ضفة ،هذا الأمر
م�أخوذ بع�ي�ن االعتب���ار يف الدوائر
ال�ص���هيونية ،ولذلك ف�إن احلديث عن
مواجهة متدحرجة قد يقود لي�س �إىل
مواجهة كبرية بني �صواريخ املقاومة
وطائرات االحتالل ومدافعه فح�س���ب،
بل �إىل انتفا�ضة فل�سطينية وا�سعة.

امل�سارات املحتملة
وفق ما يراه قياديون فل�سطينيون،
ف����إن الع���دو غري مي���ال للت�س���بب
مبواجه���ة كبرية ،ولكن���ه يف الوقت
نف�س���ه ال يقاوم �إغراء القيام ب�رضبة
كب�ي�رة يف القطاع ،بينم���ا يكون قد
هي�أ الظروف لتدخل عربي يف الوقت
املنا�سب لوقف النار.
يق���وم ال�س���يناريو ال���ذي يعمل
وفقه جي����ش االحتالل ،با�س���تهداف
كبري للمع�س���كرات ومواقع ال�صواريخ
املفرت�ضة ،واالبتعاد قدر الإمكان عن
�إيقاع خ�سائر ب�رشية كبرية ،وهو يريد
بذلك ��ض�رب مواق���ع املقاومة كلها،
وتدمري املقدرات ال�ص���اروخية ،دون
�أن ي�س���تدعي رداً كبرياً من املقاومة،
التي مل تخ�رس �شهداء ،ولي�ست واقعة
حتت �ضغط جماهريي يطالبها بالرد
والث�أر ،ويف الأثناء يرتك امل�ستوطنني
لتنفيذ اعت���داءات وترهيب املواطنني
يف ال�ض���فة ،ثم اال ّدعاء ب����أن ه�ؤالء
من املت�ش���ددين الذين يريدون الث�أر
للجنود الثالثة ،وهم من امل�ستوطنني
�أي�ض ًا.
ويف حال �س���لكت الأمور م�س���اراً
خارج ال�سيطرة ،وانهمرت ال�صواريخ
مبعدالت تفوق قدرة ال�ص���هاينة على
التحمل ،يج���رى كالعادة طلب تدخل
عرب���ي (م�رصي حتدي���داً) لعقد هدنة
جدي���دة ،بعد �أن يكون العدو قد حقق
الكثري من الأهداف.
ولكن هل �سترتك املقاومة للعدو

ٌّ
م�سن يف مدينة اخلليل �أمام بيته الذي ق�صفه العدو ال�صهيوين جراء مقتل ثالثة من م�ستوطنيه

رامز م�صطفى

ضربات خاطفة أم تدحرج
نحو مواجهة كبرى؟

(�أ.ف.ب).

اتف��اق حتيي��د خمي��م الريموك ال��ذي ُوق��ع م�ؤخراً
ب�ين املجموعات امل�س��لحة من جهة ،وبني الف�ص��ائل
الفل�سطينية وب�ضمانة الدولة ال�سورية من جهة �أخرى،
�أث��ار الكث�ير م��ن التفا�ؤل ل��دى �أو�س��اط �ش��عبنا الذي
�أتعبت��ه �أي��ام الت��شرد الق�رسي ع��ن خميمه� ،س��واء يف
الريم��وك �أو غريه من املخيمات عل��ى الأر�ض العربية
ال�س��ورية ،مدعاة ه��ذا التفا�ؤل املرتفع من�س��وبه ،رغم
حذر املتفائلني واملت�ش��ائمني ،وه��م حمقون يف ذلك،
على خلفية التجارب ال�س��ابقة لالتفاقات التي ُوقعت،
والت��ي جرى االنق�لاب عليها وقب��ل �أن يجف حربها،
ه��ذا التفا�ؤل م��رده �أن الدولة ال�س��ورية قد دخلت هذه
امل��رة مبا��شرة عل��ى خ��ط االتف��اق ،وه��ي َم��ن رعته
و�أحاطته بعناية ،وهذا �أمر طبيعي ب�س��بب �أن الطرفني
�أو الأط��راف ال يتوف��ر عام��ل الثقة فيم��ا بينها ،وهذه
الثقة يف الأ�س��ا�س لي�ست متوفرة �أ�ص� ً
لا بني الف�صائل
ذاتها ب�س��بب �أنها قد قدمت ح�س��اباتها اخلا�ص��ة على
كل احل�سابات.
ح�سن ًا فعلت الدولة ال�سورية ب�أنها قد و�ضعت يدها
مبا��شرة على ملف خميم الريم��وك ،وهي التي مل تكن
غائبة عنه �أ�سا�س�� ًا ،ولكنها كانت تقدم دور الف�ص��ائل
عل��ى دورها ،به��دف �إعطاء الف�ص��ائل الأولوية لتكون
مرجعي��ة ه��ذه املخيمات ،وت�س��هيل توزيع احل�ص���ص
الغذائي��ة ،و�إخ��راج املر�ض��ى وطلب��ة اجلامع��ات ومن
ي��ود املغ��ادرة ،و�آخرها طلب��ة ال�ش��هادتني الإعدادية
والثانوي��ة منوذج�� ًا يف تع��اون الدول��ة ال�س��ورية مع
الف�ص��ائل وجل��ان امل�ص��احلة يف تثبي��ت دوره��ا
كمرجعي��ات وطنية واجتماعية ،ولك��ن وبعد مرور ما
يزي��د على �س��نة ون�ص��ف عل��ى خطف خمي��م الريموك
وطرد �س��كانه ،ولأ�س��باب ال يت�س��ع املقال اال�ستفا�ضة
فيه��ا ،جل���أت الدولة ال�س��ورية �إىل ه��ذه اخلطوة ،وهي
متوقع��ة ،بعد جناحه��ا يف �إجناز وحتقي��ق الكثري من
امل�صاحلات يف عدة مدن و�أرياف �سورية.
مع مرور الأيام ،ويف غياب �آليات تطبيق االتفاق،
ُت�ص��در املواق��ع االلكرتوني��ة و�ص��فحات التوا�ص��ل
االجتماعي جرعات من الأخبار امل�ش��وبة بالت�ش��ا�ؤم،
مما يرتك �ص��داه ال�س��لبي يف نفو�س �أهل املخيم الذين
ينتظ��رون بفارغ ال�ص�بر العودة ملخيمه��م ومنازلهم،
وه��م �أ�ص� ً
لا نفو�س��هم تعب��ة ،وه��ذا ال يعن��ي �أن علينا
�أن منار���س الت�ض��ليل وبي��ع التف��ا�ؤل ال��كاذب ،كم��ن
يبي��ع اله��واء يف زجاج��ات فارغة للآخري��ن على �أنه
الرتي��اق ال�ش��ايف من الأمرا�ض ،ولكن م��ا �أود قوله �أن
ن�ترك الأمر للجه��ات املوقعة على االتف��اق ،وحتديداً
الدولة ال�س��ورية ومعها الف�ص��ائل من �أجل املعاجلات
الهادئ��ة وتنفي��ذ املتفق عليه ،بغ���ض النظر عما يدور
داخ��ل املخيم ،نحن ومع تفا�ؤلن��ا يف هذا االتفاق يف
الو�ص��ول �إىل خواتيمه الإيجابية ،ولكن �أي�ض�� ًا نخ�شى
علي��ه م��ن االنهيار ،خ�صو�ص�� ًا �أن املجموع��ات داخل
املخيم لي�س��ت واح��دة يف التوجه والق��رار واملرجعية
املوجودة عند الكثري من الدول ،وقد �ش��اهدنا ومع كل
تطور ميداين يف حماولة لقلب امليدان ال�سوري ل�صالح
م�س��ميات ه��ذه اجلماع��ات ،كان��ت املجموع��ات يف
املخيم تت�أث��ر مبا�رشة بفعل التعليمات التي ت�ص��لها،
فتنقلب على االتفاقات وتعيد الأمور �إىل املربع الأول،
�س��نبقى عل��ى تفا�ؤلن��ا يف جن��اح االتفاق ،رغ��م الأمل
والوج��ع وتقط��ع ال�س��بل ب�ين الكثريين م��ن العائالت
وحتى الأ�صدقاء والذكريات اجلميلة.
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�أن يق���وم بتنفي���ذ ال�س���يناريو على
النح���و الذي يخطط له ويريده؟ ي�ؤكد
قياديون فل�س���طينيون �أن �ش���يئ ًا من
هذا القبيل لن يحدث �أبداً ،و�أن العدو
�س���يفاج أ� برد كبري على كل ا�ستهداف
يقوم به ،يف �آخر املطاف ،ي�س���تحيل
ت���رك العدو يق���وم ب��ض�رب مقدرات
املقاوم���ة ،ومواجه���ة هذا ال�س���لوك
العدواين بال�ص���مت� ،أو بعدم القيام
بالرد املنا�سب.
هنا ي���دور الكالم ع���ن املواجهة
املتدحرجة ،فقد يبد�أ االحتالل معركة
على النحو الذي جرت الإ�ش���ارة �إليه،
ولكن مع وجود رد منا�س���ب على كل
خط���وة يقوم بها ،فهو �إما �س�ي�رتدع،
و�إما �سيذهب �إىل الت�صعيد ،و�ستقابل
املقاومة كل ت�صعيد بت�صعيد جديد،
ما قد يدفع نحو مواجهة وا�سعة جداً،
و�س���يخ�رس فيها العدو م���ا تبقى من
هيبته.
تق���ول قي���ادات يف املقاومة� ،إن
املواجه���ة هذه امل���رة خمتلفة كثرياً
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إحياء يوم الالجئ العالمي
حركة الالجئين الفلسطينيين ..والتحديات السياسية والوطنية واالجتماعية
يحتف����ل العامل يف حزي����ران من كل
عام بيوم الالجئ العاملي الذي �أعلنته
الأمم املتحدة ،فيم����ا معاناة الالجئني
الفل�س����طينيني ما زالت متوا�ص����لة بعد
مرور خم�س����ة و�س����تني عام ًا ت�ض����اعف
خاللها ،حيث ي�ستمر كفاح الفل�سطينيني
يف غ����زة وال�ض����فة والقد�����س ولبن����ان
و�س����ورية لإنه����اء االحت��ل�ال وحتقيق
العودة �إىل فل�سطني.
كما تت�ض����اعف املخاط����ر على حق
العودة ب�ش����كل كبري يف الآونة الأخرية
مع الإجراءات التي اتخذتها ال�س����لطات
ال�ص����هيونية برفع وترية اال�س����تيطان
وتهويد القد�����س ،متهيداً لإعالن يهودية
الدول����ة ،خ�صو�ص���� ًا بعد خط����ف ثالثة
م����ن امل�س����توطنني ،و�إعط����اء املربرات
للحكومات ال�ص����هيونية بو�ض����ع خطط
ا�س����تيطانية ،والتهدي����د بتنف����ذ عملية
تهج��ي�ر عرقي جديد �ض����د مليون وربع
مليون عرب����ي فل�س����طيني يف الداخل،
فامل�س����توطنات املتو�س����عة با�ستمرار،
ت�ستقطع لها جما ًال حيوي ًا من الأرا�ضي،
وكذلك تفعل الطرق االلتفافية واحلواجز
الأمني����ة الكثيف����ة ،و�أبرزه����ا اجل����دار
اال�س����تيطاين الذي يف�ص����ل التجمعات
ال�س����كنية الفل�س����طينية عل����ى ط����ول
«احلدود» بني «�إ�رسئيل» والأردن.
لكن ذلك دفع بحركة الالجئني قدم ًا
يف كل �أقطار ال�شتات ويف مناطق الـ،48
خ�صو�ص ًا �أنها لي�ست معزولة عن جممل
احلركة الفل�سطينية ال�شعبية ،بف�صائلها
وتياراتها وخمتلف �أطيافها وم�ؤ�س�ساتها
ال�سيا�س����ية والنقابي����ة واالجتماعي����ة
ع���ن مواجه���ة ،2009 - 2008
وحت���ى ع���ن مواجه���ة ،2012
والتي �شهدت لأول مرة �سقوط
�صوارخ املقاومة الفل�سطينية
على ت���ل �أبي���ب ،فالق���درات
ال�صاروخية للمقاومة تطورت
على نحو كب�ي�ر ،وهي تغطي
فل�س���طني من �أق�ص���ى �شمالها
�إىل �أق�صى جنوبها ،بكالم �أكرث
حتديداً :لي����س هناك مكان يف
�أي جزء من فل�سطني التاريخية
ال ت�صله �ص���واريخ املقاومة،
وعليه ف�إن ا�ستهداف تل �أبيب،
ممكن جداً ..وبب�ساطة.
التط���ور الذي يدور احلديث
عن���ه ،ال يقت�رص على النمو يف
القدرة ال�صاروخية فقط ،هناك
�أي�ض��� ًا ما يقال عن الإمكانات
اخلا�ص���ة مبواجه���ة برية ،لن
تكون متكافئة بطبيعة احلال،
ولكن على ال�صهاينة اال�ستعداد
لكلفة عالية جداً فيها.

ه���ذه املعطي���ات يعرفها
الع���دو جي���داً وف���ق تقديرات
املقاوم���ة الفل�س���طينية ،وهو
يعرفه���ا بخطوطه���ا العام���ة
كما يقال ،ولك���ن هناك الكثري
مما يجهله �أي�ض��� ًا ،وعليه ف�إن
ال�س����ؤال املطروح الآن هو :هل
يري���د العدو القي���ام ب�رضبات
خاطف���ة ،يحقق فيه���ا منجزاً
�إعالمي��� ًا ومعنوي ًا بع���د �أ�رس
جنوده وقتله���م� ،أم يريد ترك
املواجه���ة تتدح���رج حت���ى
الو�ص���ول �إىل نقط���ة فا�ص���لة
يف املواجه���ة املفتوح���ة مع
املقاوم���ة الفل�س���طينية؟ رمبا
كان الع���دو يتطلع �إىل حتقيق
اله���دف الأول ،م���ع بع����ض
املكا�س���ب الإ�ض���افية ،ولك���ن
من ق���ال �إنه الطرف الذي يقرر
وحده هذه الأيام؟

عبد الرحمن نا�صر

والثقافي����ة ،كذلك من خالل الإبقاء على
حق الع����ودة مدرج ًا على جداول �أعمال
الهيئ����ات والفعالي����ات الفل�س����طينية
والعربية والدولي����ة ،ومنها :امل�ؤمترات
املتتالي����ة يف غزة منذ الع����ام ،2004
كذلك عقد م�ؤمتر حق العودة يف لبنان
وانبثاق الهيئة الفل�سطينية للدفاع عن
حق العودة ،وم�ؤمتر النا�رصة ،وم�ؤمترات
عدة يف الأرا�ض����ي املحتل����ة عام 1948
يف جامعة حيفا ،كما �ش����هدت ال�ساحة
الدولية عدة ندوات وم�ؤمترات �س����نوية
يف لندن والدمنارك و�أملانيا وبر�شلونة،
�إ�ضافة �إىل فعاليات حق العودة يف دول
�أمريكا الالتينية.
�إن ا�س���تمرار الن�ض���ال الوطن���ي
الفل�س���طيني ب���كل �ص���وره� ،إن كان من
خالل الن�ش���اطات والتحركات وحمالت
املقاطع���ة املناه�ض���ة للممار�س���ات
العن�رصية ال�صهيونية يف احل�صار وبناء
جدار الف�صل العن�رصي ..وغريها� ،إ�ضافة
لظروف عام���ة �أبرزه���ا الت�أييد الدويل
للق�ض���ية الفل�س���طينية ،ي�ش���كّل فر�صة
كبرية لإعادة الق�ضية الفل�سطينية عامة،
وق�ض���ية الالجئ�ي�ن ب�ش���كل خا�ص� ،إىل
�ص���دارة االهتمام العرب���ي والدويل ،ال
�س���يما امل�ؤمتر الدويل الذي �سينعقد يف
جنوب �إفريقيا خالل الن�ص���ف الأول من
�ش���هر كانون الأول القادم واملخ�ص����ص
لق�ض���ايا الهجرة واللجوء حول العامل،
وهو فر�ص���ة لدع���م ق�ض���ية الالجئني
الفل�سطينيني من خالل وفد ي�ضم الجئني
فل�سطينيني من خمتلف �أماكن اللجوء.
ويف الوقت الذي ما زالت فيه ق�ض���ية

الالجئ�ي�ن الفل�س���طينيني حتظ���ى بدعم
�أطراف املجتمع الدويل وت�أكيدهم ال�سنوي
عل���ى عودتهم �إىل دياره���م وممتلكاتهم،
ف����إن «�إ�رسائي���ل» ما زال���ت وبدعم من
الإدارة الأمريكية تتجاهل وتعطل تطبيق
القرارات الدولية التي تدعو لإنهاء حمنة
الالجئ�ي�ن الفل�س���طينيني ،ومن �ض���منها
القرار  ،194وبالتايل ف����إن مرور ما يزيد
على �ستة عقود ون�صف من وجود م�شكلة
الالجئني دون حل لهم ،و�ص���مة عار على
جب�ي�ن املجتمع ال���دويل والأمم املتحدة
اللذ ْي���ن ما زاال عاجز ْين عن فر�ض تطبيق
قراراتهم���ا ،وهو دليل �آخر على �سيا�س���ة
املعاي�ي�ر املزدوج���ة يف التعاط���ي مع
ق�ض���ايا العامل ،لذلك ،ف�إن الأمم املتحدة
يجب �أن تتحمل م�س����ؤولياتها عرب �إجبار
«�إ�رسائي���ل» عل���ى االلت���زام بقراراتها،
خ�صو�ص��� ًا الق���رار رقم  ،194كم���ا �أن �أي
انتقا�ص من حق العودة فهو �أمر من �ش�أنه
�أن مي�س بالأمن واال�س���تقرار يف املنطقة،
و�أي حديث عن ت�س���وية خ���ارج �إطار هذا
القرار �س���يبقى مرفو�ض��� ًا من جميع قوى
�شعبنا.
كما �أن جميع القوى اللبنانية ،ر�ؤ�ساء
ونواب��� ًا و�أحزاب ًا وهيئ���ات جمتمع مدين،
معنيون ب�أن ي�أخذوا يف االعتبار الأو�ضاع
ال�صعبة للفل�سطينيني يف لبنان من خالل
التعاطي مع ق�ض���يتهم الإن�سانية ب�شكل
مو�ضوعي ،وبالتايل ،ف�إن املحافظة على
ح���ق العودة يكون بدع���م الالجئني على
خمتلف امل�ستويات ومعاجلة املع�ضالت
التي يعي�ش���ها ال�ش���عب الفل�سطيني يف
لبنان ،من خالل تنظيم العالقات الأخوية
بني ال�س���لطة اللبنانية ومنظمة التحرير
يف �إطار حوار م�ش�ت�رك ملعاجلة امللفات
االقت�ص���ادية واالجتماعية وال�سيا�س���ية
والقانوني���ة والأمنية كرزمة واحدة ،ومبا
ي�س���اهم يف �ص���ياغة عالقات م�ستقبلية
على قاعدة احلقوق والواجبات املتبادلة،
و�إق���رار احلقوق الإن�س���انية ،ويف مقدمها
حق العم���ل والتملك و�إعم���ار خميم نهر
البارد ،انطالق ًا م���ن املكانة التي متثلها
املخيم���ات باعتباره���ا �إح���دى الأعمدة
الرئي�س���ية لق�ض���ية الالجئ�ي�ن ،ومكون ًا
رئي�س���ي ًا من املكونات التي يرتكز �إليها
حق العودة..
كم���ا �أن وكال���ة الغوث مدع���وة �إىل
مواكب���ة تط���ور احتياج���ات الالجئني،
والزيادة يف �أعدادهم ،وارتفاع الأ�س���عار
مبا يتطلب زي���ادة املوازن���ة واخلدمات
املقدم���ة ،كذل���ك ف����إن اجله���ات والدول
املانح���ة مدعوة لزيادة م�س���اهمتها يف
متويل موازنة الأونروا ،خ�صو�ص��� ًا �أن هذه
املنظم���ة الدولية ما زالت هي امل�ص���در
الأهم من م�ص���ادر �إغاثة الالجئني وتوفري
خدماتهم التعليمية وال�صحية وغريها..
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مصر والجزائر ..تنسيق ضد التكفيريين
بد�أ امل�شري ال�سي�سي حربه �ضد «الإخوان
امل�س���لمني» ورعاتهم (قط���ر وتركيا) على
خطّ�ي�ن متالزم�ي�ن؛ يف الداخ���ل امل�رصي
والإقلي���م اخلارج���ي يف ال�س���ودان وليبيا
واجلزائر ،لتحقيق الأمن يف م�رص واجلوار،
وذلك عرب ا�سرتاتيجية املراحل املت�سل�سلة
واملتالزمة ،والتي بد�أه���ا يف م�رص ب�إقالة
الرئي�س مر�س���ي وعزل «الإخوان» ،و�صو ًال
�إىل الإم�س���اك بال�س���لطة وانتخابه رئي�س ًا
للجمهوري���ة ،لينطل���ق �إىل اخلارج لتدعيم
وحت�ص�ي�ن م�رشوعه الرامي للق�ض���اء على
م�رشوع «الإخوان» واجلماعات امل�س���لحة
التكفريية ،من خالل �إجناز املراحل الثالث:
حماية حدود م�رص الرب ّية من اجلهات
الثالث (ال�س���ودان وليبيا وغزة � -س���يناء)
لقطع خطوط الإمداد للتكفرييني.
بناء خط دفاع متكامل ومرتابط ي�شمل
م�رص وليبيا واجلزائر.
ت�أمني مظلة عربية و�إ�س�ل�امية لت�أمني
التموي���ل الالزم لهذه احلرب و�س���د العجز
يف االقت�ص���اد امل�رصي من خالل التحالف
ال�سعودي  -امل�رصي وبع�ض دول اخلليج.
يت�رصّف امل�ش�ي�ر ال�سي�س���ي �سيا�س���ي ًا
ب�أ�سلوب ع�سكري يعتمد �أ�سلوب االنق�ضا�ض
والإطباق على خ�ص���مه وفق ا�س�ت�راتيجية
«الكما�شة املبت�س���مة» ،ولذا �سيبد أ� ت�أمني
احلدود اخلطرة مع ليبيا ودعم اللواء حفرت
بالتن�س���يق مع الإدارة الأمريكية التي �أقام
فيها اللواء حفرت ما يقارب الع�رشين عام ًا
بعد معار�ض���ته للق���ذايف ،ونتيجة خوف
اجلزائر من عودة اجلماعات التكفريية التي

�أعمدة الدخان تت�صاعد �إثر التفجريات الإجرامية التي ا�ستهدفت قر االحتادية الرئا�سي و�سط القاهرة

�أنهكتها مبا ُعرف بالع�رشية ال�س���وداء يف
الت�سعينات من القرن املا�ضي ،خ�صو�ص ًا �أن
هذه اجلماعات تنت�رش يف ليبيا ،وا�ستولت
على الكثري من الأ�س���لحة والأموال ،وكذلك
يف مايل ،وبد�أت العمل امليداين يف اجلزائر
بع���د مهاجمته���ا حمط���ة «�إن �أمينا�س»
للغاز من جماع���ة «بلمختار» ،لذلك ف�إن
من م�صلحة اجلزائر الإ�رساع يف دعم نظام
ع�س���كري يف ليبيا يقات���ل ويحا�رص هذه
اجلماع���ات ،ويحم���ي احل���دود اجلزائرية،
بالتالزم مع حماية احلدود امل�رصية.
يرمي التن�س���ق اجلزائ���ري  -امل�رصي

�إىل �إعالن احلرب ال�ش���املة �ضد اجلماعات
التكفريي���ة املدعوم���ة من قط���ر وتركيا،
و�س���تكون املعركة الكبرية على ال�س���احة
الليبية ،وق���د بد�أ اللواء حفرت هذه املعركة
عرب اخلطوات الآتية:
�إعالن البدء بـ«معركة الكرامة» لتحرير
ليبي���ا عرب ق���وى اجلي�ش م���ن اجلماعات
التكفريية ،وحماربة التق�سيم.
طرد رجال املخابرات القطرية والأتراك
املتخف�ي�ن برج���ال الأعم���ال واجلمعيات
الإن�سانية وغريها..
�إن م��ش�روع التن�س���يق اجلزائ���ري –

(�أ.ف.ب).

امل��ص�ري بقدر ما مي ّثل حاج���ة ذاتية لكل
منهما حلماية �أرا�ضيهما ،ف�إنه يحقق �أي�ض ًا
ربح ًا مبا�رشاً لل�سعودية ب�شكل خا�ص ،عرب
تقلي���م الأظافر القطري���ة والرتكية ،وزيادة
االنكما����ش القطري ،و�إلغاء املناف�س���ة بني
قطر وال�سعودية على زعامة العامل العربي
وبع�ض العامل الإ�سالمي ،و�ست�سفيد اجلزائر
وم�رص وليبيا من ه���ذا ال�رصاع يف الوقت
الذي �سيدفعون الأثمان البالغة نتيجة هذا
ال�رصاع ،حيث �ستت�ص���ارع قطر وال�سعودية
يف �ساحاتهم عرب متويل القوى املت�صارعة،
مث���ال الرهان على الأح�ص���نة يف �س���باق

فلسطين ..قضية منسية
ت�س���ارعت الأحداث يف املنطقة ..انطلقت ثورات
«الربيع العربي» ،ق ّدمت ال�ش���هداء ف�س���قط احلُكام
الطغاة ..انفرجت �أ�س���ارير ال�شعوب لأنها على طريق
الو�صول �إىل احلريات واحلقوق� ،إنها الأهداف النبيلة
لتل���ك «الثورات» الت���ي حاول الغرب ا�س���تغاللها
ليحرفها عن م�س���ارها ،م�س���تفيداً من حالة الفراغ
بعد �س���قوط احلكام ،ومن ت�شكّل بع�ض املجموعات
الع�س���كرية املعتدلة منها والتكفريية ،ومن العقلية
ليزج ال�شعوب يف �آتون
القبلية واالنق�سام املذهبيّ ،
احلرب الأهلية التي قد تلته���م الإجنازات امل�أمولة
من هذه الثورات.
هذا ما ح�ص���ل بالأم�س يف ليبيا من اقتتال بني
املجموعات امل�سلحة ،وما يح�صل اليوم يف �سورية
م���ن قتال بني النظام واملعار�ض���ة ،التي ا ّدعت �أنها
جاءت لإ�صالح الف�س���اد ولإطالق احلريات ،فتح ّولت
م���ن حركات جماهريية �إىل حركات �إرهابية تكفريية
تر ّوع الآمنني ،وتقوم ب�إعدام املواطنني بحجة �إقامة
�أحكام ال�رشع الإ�سالمي احلنيف!
هل حققت ثورات «الربيع العربي» �أهدافها؟ هل
منعت الظلم عن �ش���عوبها؟ وه���ل وفّرت الأمن لها
والعي�ش الكرمي؟

الواقع هو غري ما ت أ� ّملته ال�ش����عوب من ربيع
هذه الثورات ،واحلقيق����ة امل�ؤملة �أنها دخلت يف
دوامة ال�رصاعات املذهبية والعرقية ،وانخرطت
عن علم �أوع����ن جهل مع الغرب يف م�ش����اريعه
التق�س����يمية للمنطقة ،من �أجل �إ�ض����عافها كي ال
تقوى على مواجهة الكيان ال�صهيوين الغا�صب.
اخلط����ر الداهم على الأمة هو يف ان�ش����غالها
عن ق�ض����يتها الأم فل�س����طني ،وعن حترير القد�س
ال�رشيف ،ويف ا�س����تدارة زعماء ال����دول العربية
وخ�ض����وعهم لأوامر الغرب ،وهي الفر�ص����ة التي
ا�س����تغلتها كل من �أم��ي�ركا و«�إ�رسائيل» لتفعال
ما تريدانه يف ق�ض����ية فل�سطني من دون رقيب �أو
ح�س����يب ،وحتاوالن فر�ض �رشوطهما على منظمة
وجرها لالع��ت�راف بـ«يهودية الدولة
التحري����ر ّ
الإ�رسائيلي����ة» (ع����دم عودة الالجئني لأرا�ض����ي
الـ )48و�إقام����ة حكم ذاتي للفل�س����طينيني (وهو
من احلل����ول املقرتحة) يف الوق����ت الذي ترف�ض
«�إ�رسائيل» �إطالق الدفعة الأخرية من الأ�رسى.
ا�س���تفادت «�إ�رسائيل» من عملية اختطاف
امل�ستوطنني الثالثة يف  13حزيران يف منطقة
اخلليل ،فا�س���تباحت ال�ض���فة الغربية وقطاع

غزة وحولتهما �إىل �س���احة حرب ،فقتلت عدداً
وجلّهم
من الفل�سطينيني ،و�أ�رست املئات منهمُ ،
من «حما����س» التي مل
تت�ب�ن العملية ،ومن
َّ
بينهم �أ�رسى �أطلق �رساحهم بعملية التبادل مع
�شاليط.
حترك رئي�����س املكتب ال�سيا�س����ي لـ«حركة
َّ
حما�س» خالد م�ش����عل ،ف�أجرى ات�ص����االته مع
بع�ض م�س�ؤويل الدول العربية والغربية لو�ضعهم
يف �أج����واء ما ح����دث من �أعم����ال عدوانية ،لكن
واد والق�ضية الفل�سطينية يف ٍ
ه�ؤالء يف ٍ
واد �آخر،
والإجراء املطلوب هو ما قامت به بع�ض ف�صائل
املقاومة يف غزة ب�إطالق ال�صواريخ على اجلي�ش
«الإ�رسائيل����ي» ك����ر ٍّد على �أعم����ال «�إ�رسائيل»
الإجرامية.
لق����د �أعم����ى التحري�ض املذهبي وامل�ص����الح
اخلا�ص����ة عيون الزعم����اء العرب ع����ن احلقيقة
و�أفقدهم ال�صواب ،فرتكوا فل�سطني تنزف جرحها،
فال مكان لق�ض����يتهم امل�رشوعة يف �أجنداتهم وال
�أر�ض ي�ستقر عليها ال�شعب الفل�سطيني.

هاين قا�سم

اخليل �أو �س���باق اجلم���ال �أو الرهان على
امل�ص���ارعني يف حلبة امل�صارعة ،و�سرتبح
�أوروب���ا �أي�ض��� ًا �إذا متّ���ت حماية �ش���واطئ
املتو�سط من التكفرييني الذين �س ُيغرقونها
بالالجئني غري ال�رشعيني وتهريب ال�سالح
لتذخ�ي�ر امل�س���لحني العائدي���ن �إليها من
�سورية والعراق و�أفغان�ستان.
�أوروبا مرغَ مة على دعم جبهة ال�سي�سي
 بوتفليق���ة  -حف�ت�ر� ،أي دع���م منظومة�س���يطرة اجليو�ش على ال�س���لطة بقفازات
مدني���ة ودميقراطي���ة بد ًال م���ن االنقالبات
الع�س���كرية ،لإع���ادة حكم اجل�ن�راالت يف
العامل العربي ،الذي �أثبت قدرته على �ضبط
الأمن واال�س���تقرار يف العقود املا�ضية ،ولو
على ح�ساب ال�شعوب.
�إن ثالثي���ة مكافح���ة التكفريي�ي�ن يف
م�رص وليبيا واجلزائر �ستتكامل مع ثالثية
حماربة التكفري يف لبنان و�سورية والعراق،
لكنها �ستبقى منقو�صة ومر َبكة وعاجزة يف
املدى القريب عن ح�س���م ه���ذه املعركة �إذا
مل تقف الثالثية الكربى �إيران وال�س���عودية
وتركيا ،ومب�س���اندة ثالثية عاملية (�أمريكا
ورو�س���يا و�أوروب���ا يف مواجه���ة الفتن���ة
املذهبية ،ومنع انت�ش���ار الفك���ر التكفريي
الذي �سي�ص���يب اجلميع بناره و�ش���ظاياه،
حتى الذين �ص���نعوه وح�ض���نوه ودعموه
باملال وال�س�ل�اح� ..س���ينقلب عليهم عندما
ي�ست�شعر بنف�س���ه القوة واال�ستقالل املايل
بعد �س���يطرته عل���ى النفط ،خ�صو�ص��� ًا �أن
العائلة ال�س���عودية املالكة تعي�ش حلظات
حرج���ة لرتتي���ب انتقال ال�س���لطة يف ظل
�رصاعات داخلية حادة ،و�إن كانت م�ستورة
وراء الكوالي�س ،لكن التغيريات والتعيينات
املتالحقة وال�رسيعة واملفاجئة يف بع�ض
الأحيان توحي بالأزمة الكبرية التي ميكن
للأمريكيني ا�ستغاللها لتغيري بنية النظام
ال�س���عودي ،حلفظ م�ص���احلهم وا�ستعمال
اجلماعات التكفريية كفرق هجوم واقتحام
قبل دخ���ول الأمريكيني وفق ا�س�ت�راتيجية
كالب ال�ص���يد ال�صطياد الطريدة ،كما حدث
يف �أفغان�س���تان والعراق و�س���ورية ،وميكن
ا�س���تخدامه يف ال�س���عودية �أي�ض��� ًا ،وذلك
ل�صالح ال�صياد الأمريكي.
وال�س����ؤال :كيف �س���تحمي ال�س���عودية
نف�س���ها �إن مل يباي���ع خ���ادم احلرم�ي�ن
ال�رشيفني اخلليفة البغدادي املولود حديث ًا
من غزوة املو�صل ،التي و�صفتها ال�سعودية
ب�أنها ثورة �ش���عبية؟ وهل �سري�سل الرئي�س
ال�سي�سي جي�شه �إىل ال�سعودية وليبيا؟
الظاه���ر �أن م��ص�ر  -ال�سي�س���ي بد�أت
ب�إعادة بناء منظومة عربية جديدة بانتظار
ا�ستعادة �سورية ا�ستقرارها وان�ضمامها �إىل
هذه املنظوم���ة اجلديدة ملحا�رصة التكفري
الذي ينت�رش كالطاعون ،و�س���يبد�أ ب�إ�صابة
م�صنعيه الذين ال ميلكون املناعة الكافية
ملقاومته.

د .ن�سيب حطيط
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خديعة غربية لروسيا ..والضحية أوكرانيا
لي�س م���ن العجلة مبكان ل���دى الغرب
عموم ًا ،والواليات املتحدة خ�صو�ص��� ًا مع
املجموعة الأوروبية املتطرفة ،ب�أن تر�س���و
ال�س���فينة الأوكراني���ة على �ش���اطئ �آمن،
ال ب���ل �إن الغربيني يدفعون تلك ال�س���فينة
كلما اقرتبت من الأمكن���ة الهادئة ب�أمواج
املغريات نحو الأمواج العالية .
هذا الأمر �شهده العامل الأ�سبوع املا�ضي
بعد �سل�س���لة خط���وات �إيجابية من جانب
رو�س���يا ،حيث �إن الرئي�س فالدميري بوتني
مل ي�ت�رك امللف حلظ���ة واح���دة ،و ُيجري
مباحث���ات متتالية مع الق���ادة الأوربيني،
عار�ض��� ًا كل �س���بل التطم�ي�ن؛ م���ن لقائه

املبا�رش مع الرئي�س الأوكراين املنتخَ ب من
الغرب الأوكراين فقط؛ بيرتو بورو�ش���ينكو،
�إىل �س���حب القوات الرو�س���ية م���ن احلدود
م���ع �أوكرانيا ،وباعرتاف احللف الأطل�س���ي
كبادرت�ي�ن للتطم�ي�ن ،و�أخ�ي�راً الطلب من
«الدوم���ا» �إلغاء القرار املتخذ بال�س���ماح
يف التدخ���ل الع�س���كري يف �أوكرانيا ،وهذا
ما ح�ص���ل؛ كخطوة مركزية تعك�س اجلدية
يف دف���ع الأمور �إىل احلوار من �أجل �س�ل�ام
�أوكرانيا ،عرب احللول ال�سيا�سية التي حتفظ
احلقوق لأ�صحابها.
�إال �أن ه���ذه الإيجابي���ات م���ع الإ�رصار
الرو�سي على �رضورة االلتزام بقواعد العمل

الدولي���ة وبقوانني الأمم املتحدة وال�رشائع
الدولية انطالق ًا من احلر�ص على ال�س�ل�ام
الدوليي كقواعد �أ�سا�سية لل�سيا�سة
والأمن
نْ
الرو�س���ية ،مل يقابلها الغ���رب ب�إيجابيات
مماثل���ة� ،س���وى ببع����ض الت�رصيح���ات
َ
املقت�ضبة التي تناق�ض���ها املجريات على
�أر����ض الواقع ،ال بل تدفع الأمور �إىل مراحل
�أكرث توتراً ،من �ش����أنها �أن تعيد الأزمة �إىل
بداياتها ،وهو ما افتعلت���ه الدول الغربية
بعد � 24ساعة فقط من �إلغاء قرار ال�سماح
بالتدخل الع�سكري ،و�سط �سيناريو خمادع
للتغطي���ة ،قوام���ه الرئي�س ب���اراك �أوباما،
الذي ات�ص���ل قبل � 4أيام من ذلك بالرئي�س

بوتني كك�رس للجليد ،ودعوته يف ال�س���ياق
�إىل التع���اون م���ع بورو�ش���ينكو بغية حل
الأزمة ،فيما كانت املعارك يف امليدان على
�س���خونتها مع ت�ساقط ب�ض���ع قذائف على
الأر�ض الرو�س���ية ،رغ���م االتفاق على وقف
النار ،ومع ذلك بقيت الأع�ص���اب الرو�سية
على ان�ض���باطها ،مع الت�أكيد �أن «رو�س���يا
�س���تنفذ ما يلزم للدفاع عن م�ص���احلها»،
م�ص���حوبة بدع���وة مبا��ش�رة م���ن بوتني
بوق���ف �إطالق نار طويل الأمد ،مبا ي�س���مح
ب�إجراء حمادثات �سالم بني �سلطات كييف
واملناطق ال�رشقية ،حيث تتح�ص���ن القوى
امل�ؤيدة للفدرلة.

َ
ّ
ضم كركوك ..توقيت خاطئ ومشروع انتحار لألكراد
�س���قط زعي���م �إقليمم كرد�س���تان العراق م�س���عود
الب���ارازاين يف املحظور منذ �أي���ام ،واغتنم زيارة وزير
اخلارجي���ة الربيطانية وليم هي���غ �إىل الإقليم ،و�أعلن
بح�ض���وره عدم الرغبة باالن�س���حاب من كركوك ،كون
تن�ص على �ض ّم كركوك
املادة  140من الد�ستور العراقي ُّ
ك�إحدى املناطق املتنازَع عليها �إىل �إقليم كرد�س���تان،
مبدي ًا اال�س���تعداد للقتال �شخ�ص���ي ًا عل���ى ر�أ�س قوات
«الب�شمركة» املوجودة يف كركوك لالحتفاظ بها كجزء
من الإقليم ،خ�صو�ص��� ًا �أن قوات���ه دخلتها بذريعة منع
�س���يطرة «داع�ش» عليها ،مع ت���ر ُّدد معلومات ُمعلنة
على �أل�س���نة �سيا�س���يني �أكراد� ،أن اللحظة احلا�س���مة
لإعالن ا�ستقالل الإقليم عن العراق هي �سانحة ،نتيجة
�ضعف احلكومة املركزية ،وعجزها عن حماية نف�سها،
ومن ح ِّق الأكراد اقتنا�ص هذه الفر�ص���ة لتعزيز كيانهم
القومي الكردي.
ولأن زيارة وليم هيغ تذ ِّكرنا مب�رشوع «وعد بلفور»
الربيط���اين عام  ،1916والذي ق�ض���ى الحق��� ًا بتوطني
اليهود يف فل�سطني ،بدا هيغ وك�أنه بعد قرن من الزمان
حمل وعداً بريطاني ًا �أ�س���و�أ من «بلفور» ،يق�ضي بدعم

الأكراد يف ح ِّقهم بدولة م�س���تقلة حتت م�س َّمى «كورد
 �س���تان»� ،أي وطن الأكراد ،بدءاً من �شمايل العراق ،ثم�ض��� ّم مناطق �أكراد �شمايل �س���ورية وجنوب تركيا ،وقد
تُ�س���تكمل اخلطوة الحق ًا بامل�رشوع االنتحاري الغربي
املعروف بكرد�ستان الكربى� ،سيما �أن مئات اخلرائط قد
ُو�ض���عت يف الغرب منذ بدايات القرن الع�رشين حلدود
ه���ذه الدولة التي ت�ض��� ُّم كافة الأقلي���ات ذات الإثن َّية
الكردية ،والت���ي ترتامى على م�س���احة � 410آالف كلم
مربع ،وتتوزع م�س���احتها على �أربع دول م�ستقلَّة هي
تركيا و�إيران والعراق و�سورية.
قد يكون من ح ّق الإقليم �آني ًا بيع نفطه مبا�رشة عرب
تركيا ،مبعزل عن الدولة املركزية يف بغداد ،للتعوي�ض
ح�صته من املوازنة العراقية التي ت�أخّ ر
عن عدم �رصف َّ
�إقرارها نتيجة خالفات مذهبية و�سيا�س���ية بني رئي�س
جمل�س النواب ورئي����س احلكومة ،وبانتظار �أن يجتمع
املجل�س النيابي املنتخَ ب حديث ًا ليتوافق على رئي�سه
�أو ًال ،ول ُينهي ال�رصاع على من�صب رئا�سة احلكومة ثاني ًا،
والنتخاب رئي�س للجمهوري���ة ثالث ًا ،ث ّم �إقرار املوازنة
لتحريك عجلة بلد يواجه خماطر تق�س���يم وان�س�ل�اخ

�إحدى خرائط كركوك الكربى

يبدو �أن الأوروبيني ا�س���تُخدموا كدمى
يف ال�س���ياق «الت�س���خيني» ،عندم���ا مت
دفعهم مع �سلطات كييف �إىل توقيع اتفاق
ال�رشاكة مع االحتاد الأوروبي ،بالإ�ض���افة
�إىل جورجيا ومولدافيا ،كخطوة ا�ستفزازية
تفجر الأزمة الأوكرانية،
كانت �أ�ص ًال �س���بب ّ
و�أغ�ض���بت رو�س���يا يف حين���ه ،ولن يكون
الغ�ض���ب اليوم �أقل مم���ا كان� ،س���يما �أن
ما جرى �أق���رب �إىل �إعالن العداء ب�ص���ورة
وا�ضحة� ،سيما �أنه ترافق مع وعيد �أوروبي
بغ����ض النظر عن فعاليته ،بفر�ض عقوبات
جديدة على رو�س���يا بعد � 3أيام ،كمهلة� ،إذا
مل تتخذ خطوات ملمو�سة يف م�س�ألة �إبرام

الخالصة التي أدركها
الروس :ال يمكن
االطمئنان للمباحثات مع
الغرب إال من خالل فرض
وقائع ميدانية

�سيا�سي كردي ،ف�إن البارازاين الذي تلعثم خالل �إطاللته
بلفظ رقم املادة  140من الد�ستور العراقي ،تنا�سى �أنها
تق�ضي ب�إجراء ا�س���تفتاء على و�ضع كركوك قبل �ض ِّمها
اىل الإقليم ،مع ما ي�س���تلزم ذلك م���ن حفظ ح ّق باقي
مكونات ال�شعب العراقي من نفطها ،وخطوة البارازاين
تُعت�ب�ر �أخطر من هجوم «داع�ش» عل���ى العراق ،لأنه
اقتن�ص فر�ص���ة يف حلظة �ض���عف احلكوم���ة املركزية
َّ
وانق�ض على كركوك ،ما �سي� ِّؤجج نار ال�رصاع الإثني �إىل
جانب املذهبي على امتداد العراق.
الأكراد لي�س���وا يف موقع القوة للإق���دام على هذه
اخلطوة ا ُملرجتَلة ،فمحافظ���ات الأنبار ودياال ونينوى
و�ص�ل�اح الدين حتت�ض���ن �أكراداً وعرب ًا ُ�س���نة� ،سيدفع
الأك���راد فيها الثم���ن الأكرب يف ال��ص�راع بني احلكومة
والع�ش���ائر من جهة ،و«داع�ش» م���ن جهة �أخرى ،وما
على البارازاين �س���وى االن�س���حاب الفوري من كركوك
و�إخ�ض���اعها ال�ستفتاء ،وهو مدعو ملزيد من الرو َّية يف
اعتبار كرد�س���تان العراق دولة م�س���تقلة حر�ص ًا على
الأكراد خارج الإقليم ،وكي ال ي� ِّرشع الأبواب للغرب عرب
البوابة الكردية لتمزيق ال�رشق بكرد�س���تان كربى متتد
م���ن «�آرارات» قرب بحر قزوين �إىل جنوب �رشق البحر
الأ�س���ود ،ثم �إىل داخل �أذربيج���ان الإيرانية وجهمورية
�أرمينيا ،وق�سم كبري من الأنا�ضول الرتكية ،ومنها جنوب ًا
حتى �ش���مال العراق و�سورية ،ومالم�سة �إيران �أي�ض ًا من
ق�سمها الغربي ،وبلوغ م�شارف �شبه اجلزيرة العربية.
الب���ارازاين م���ن موقعه املتوا�ض���ع كزعي���م �إقليم
�أعج���ز من �أن يكون �أداة �إ�ش���عال ح���رب املئة عام يف
ال�رشق الأو�سط التي ب�شرَّ بها هرني كي�سنجر يف بداية
الثمانينات� ،س���يما �أن حرب �إ�س���قاط احلدود قد بد�أتها
«داع�ش» ،و�أعلنت الأحد «اخلالفة الإ�سالمية» يف كل
موطئ لها ،ولن ت�س���مح للأكراد باال�ستقالل واال�ستقرار
والتم ُّدد على ح�س���ابها �أو على ح�س���اب دول �إقليمية
ك�ب�رى ،ويف طليعتها �إيران وتركيا ،و�س���يخ�رس الأكراد
ال�س���ني العراق���ي والعربي ،ولن
التعاط���ف املذهبي ُّ
يك�س���بوا وطن ًا لقوميتهم ،وعليهم �أن يرت�ض���وا باحلكم
الذاتي �أو االحتاد الكونفدرايل �ض���من الدولة العراقية،
كي ال يواجهوا ال قدر اهلل م�ص�ي�ر الأقليات وتتكرر بهم
م�أ�ساة الأرمن يف بدايات القرن الع�رشين..

اتفاق حول �آلي���ات فعالة ملراقبة احلدود،
املحتجزين لدى
ووق���ف الن���ار ،و�إط�ل�اق
َ
االنف�ص���اليني ،و�إعادة ثالث نقاط حدودية،
والبدء مبفاو�ضات جدية حول خطة ال�سالم
التي طرحها بورو�شينكو.
خطوة توقيع االتفاق التي اعترب يومها
رئي����س املجل����س الأوروب���ي هريمان فان
رومبي «يوم��� ًا عظيم ًا لأوروبا» ،واعتربها
بورو�ش���نكو «بداية للإعداد لالن�ضمام �إىل
االحتاد الأوروبي» ،علّق م�ست�شار الرئي�س
الرو�سي �س�ي�رغي غالزيف قائ ًال� :إن �أوروبا
تدفع �أوكرانيا للتوقيع ب�شكل �إجباري ،لقد
جهزوا لالنقالب ثم �س���اعدوا النازيني يف
�أوكرانيا يف الو�ص���ول �إىل �سدة احلكم ،وها
هي احلكومة النازية تق�صف �أكرب �إقليم يف
�أوكرانيا ..وتابع� :إن بورو�شينكو كان نازي ًا،
وتوقيعه غري قانوين.
يف حقيق���ة الأم���ر ،هناك خال�ص���ة ال
ب���د �أن الرو����س �أدركوه���ا متام��� ًا :الغرب
عموم ًا ،ال �س���يما مع تق���دم النازيني فيه
حالي ًا وكذلك الوالي���ات املتحدة ،ال ميكن
االطمئن���ان للمباحثات معهم �إال من خالل
فر����ض وقائع ميدانية ،م���ع غياب االلتزام
باملواثيق و�سيا�س���ات تعدد املكاييل ،لأن
العامل الأخالقي اندثر يف تلك البالد ،وحل
مكان���ه تزوير احلقائق وطغيان الت�ض���ليل
والأ�ضاليل.

�أمني �أبو را�شد
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المعنى الحقيقي لشهر رمضان
فوجئت الفت���اة املتربج���ة والأنيقة
التي �أرادت ا�ستقبال �شهر رم�ضان ب�أبهى
حلة لديها ،عندما �س���معت ما قاله كهل
�س���بعيني كان يجل����س يف دكان احل���ي
وجتاذب���ت معه �أط���راف احلدي���ث ،رمبا
�ش���عرت باخلجل� ،أو رمبا باال�س���تغراب
كون ه���ذه الأفكار مل تخط���ر على بالها
قط« ،رم�ض���ان لي�س فق���ط �أن منتنع عن
الأكل وال�رشب والقالقل ..لرم�ض���ان معانٍ
و�أهداف كث�ي�رة ،لكن الأهم هو ال�ش���عور
مع الفقري� ..إن �أردت �أن ت�ص���ومي رم�ضان
ب�شكل �صحيح ،فلتعي�شي عي�شة الفقراء..
ال ت�ش�ت�ري امل�أكوالت واحللويات التي ال
تقوى العائالت الفقرية على حتمل نفقتها،
اخت�رصي مائدتك على �ص���نف �أو �صنفني
بالأكرث م���ن الطعام ،تخل���ي عن التربج
والذهاب لت�ص���فيف ال�شعر و�رشاء وارتداء
�أحلى املالب����س ،توقفي عن اخلروج بعد
الإفطار ل�رشب الرنجيلة �أو تناول ال�سحور
يف مطعم مع الأ�صدقاء ،باخت�صار ،تخلي
ع���ن كل مظاهر الرتف �س���واء يف الطعام
�أو املظهر �أو ال�س���لوك ،بال �شحوم وحلوم
ودهون وقطايف وكالج ي�صبح من ال�سهل
التعبد والإح�س���ا�س باملعن���ى احلقيقي
لرم�ضان».
رمبا �شعرت للوهلة الأوىل ب�أنه يبالغ
جداً يف ما يقوله ،لكن بعد التفكري وجدت
�أن هن���اك نقاط ًا منطقي���ة يف طرحه ،ال
�س���يما بعد �أن حتولت �سلوكيات الإ�رساف
�إىل عادة رم�ضانية لدى الكثري من الأ�رس،
في�ص���بح امل�رصوف م�ضاعف ًا ال �سيما يف
�إعداد الطعام وال�رشاب من حيث الأ�صناف
والكميات ،وال يتوقف ال�ص���ائم عن تناول
الطعام �إال حني ي�شعر بالتخمة.
يف بريوت ،كم���ا يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،حت�رض يف كل رم�ض���ان ظاهرة
ارتفاع �أ�س���عار املواد الغذائية واخل�ضار
والفاكهة ب�سبب ارتفاع الطلب والإ�رساف
املنت�رش ،وفيما تنفق بع�ض العائالت �أكرث
بكثري مم���ا حتتاجه ،هناك عائالت كثرية
ال جتد ما تقتات به على مائدة الإفطار.
يف ه���ذا الإط���ار ،ي�ؤكد علم���اء دين
ومواطن���ون �رضورة االنتب���اه �إىل ظاهرة
الإ�رساف والتبذير التي ي�ش���هدها �ش���هر
رم�ض���ان ،واملتمثلة ب��ش�راء ما لذ وطاب
من �أ�ص���ناف الطعام الت���ي ترهق املعدة
واجليوب �أي�ض��� ًا ،م�ش�ي�رين �إىل �أن هناك
كمي���ات كبرية م���ن الطع���ام تذهب �إىل
حاوي���ات القمامة ب�س���بب املبالغة يف
الكميات التي يت���م طهوها داخل البيوت
داع ،بينما ميك���ن اتخاذ
يومي��� ًا ب���دون ٍ
خطوات �أخ���رى كثرية ،منه���ا عدم �رشاء
كمي���ات كبرية م���ن الطعام �أو بب�س���اطة
تعلي���ب الطعام الفائ�ض ال���ذي مل مُي�س
وتوزيعه على الفقراء.
�س���لوك الإ�رساف حت���ول �إىل عادة يف
خمتلف البيوت ،وهو ت�رصف ال يليق مطلق ًا
باملجتمع امل�سلم الذي من املفرت�ض �أنه
ملتزم بتعاليم الدين احلنيف ،حيث تقوم

نف�سه �أال ينتهج �س���لوكيات تنطوي على
تبذير وا�ض���ح ،فبع�ض النا�س ال ت�ستطيع
الو�ص���ول �إىل موائد الإفطار ،ومن الأف�ضل
�أن يتم ق�صدهم وتوزيع الطعام عليهم يف
�أماكن �إقامتهم ،ولي�س دعوتهم للح�ض���ور
�إىل خيام �إفطار قد حتُول ظروف عدة دون
متكنهم من الذهاب �إليها.
وهنا يجب الإ�شادة مبا تقوم به بع�ض
اجلمعيات اخلريية التي تخ�ص�ص �سيارات
جلمع فوائ�ض الطعام من تلك اخليام لكي
تقوم بتوزيعه على الفقراء واملحتاجني،
وهذا �سلوك متميز لكنه ال يزال نادراً.
وجتدر الإ�ش���ارة �إىل �أن القر�آن الكرمي
وال�س���نة النبوية ال�رشيفة حت�ضنا جميع ًا
على رعاية �أموالنا و�س���ائر النعم الأخرى
الت���ي وهبنا املوىل عز وج���ل �إياها ،كما
حتذرنا م���ن الإ��س�راف والتبذير والعبث
بالأموال والنعم.

عادات �أخرى

البيوت ب�إعالن ما ي�ش���به حالة الطوارئ،
مبجرد �أن يحل رم�ض���ان لي����س من �أجل
و�ض���ع خطة للتزود من العبادة فيه ،بل
لو�ض���ع قوائم ب�أنواع الطعام التي يجب
توفريها فيه ،وهو �س���لوك بعيد كل البعد
عن احلكمة من هذا ال�شهر الذي ي�أتي مرة

واح���دة يف العام ،وهو �س���لوك دخيل مل
يكن موجوداً يف املا�ضي.
وهناك من ي�س����أل� :أين تعاليم الدين
الإ�سالمي من الكميات الكبرية من الطعام
التي تذهب �إىل حاويات القمامة؟ و�أي�ض ًا
�أين تعاليم الدين من الأ�صناف املتعددة

من الطعام يتم طهوها يومي ًا ال�ستخدامها
يف وجبة واحدة؟ �أي���ن هي الأمعاء التي
ت�ستوعب تلك الكميات من الأطعمة التي
يتم طهوها ،و�إذا كنا ال ن�ستطيع تناولها،
فلماذا نقوم بطهوها من الأ�سا�س؟!
يف الواق���ع� ،إن رم�ض���ان ه���و �ش���هر
عبادة وفر�ص���ة للتقرب �إىل اهلل بالأعمال
ال�ص���احلة ،كما �أنه �أي�ض��� ًا فر�ص���ة ملنح
املعدة واجلهاز اله�ض���مي اللذين يعمالن
طوال العام فرتة راحة لتجديد الن�ش���اط،
ولي����س حتميلهما ف���وق طاقتهما مثلما
يحدث يف الوقت احلايل من خالل الإكثار
من �أن���واع الأطعمة وكمياته���ا ،فتعاليم
الإ�س�ل�ام تعمل عل���ى تهذي���ب النفو�س
وتوجيهها التوجيه الأمثل ،و�شهر رم�ضان
املب���ارك يعمل على تهذيبه���ا �أكرث و�أكرث
بح�سب ما هو مفرت�ض ،لذلك ف�إن التبذير
مرفو�ض يف �شهر رم�ضان املبارك �أكرث من
باقي ال�شهور ،وما ن�شاهده من تبذير يف
هذا ال�شهر الف�ضيل يتعار�ض مع م�رشوعية
ال�صيام واحلكمة منه ،ويجب على امل�سلم
ال�صائم �أن يكون �أ�ش���د بعداً عن التبذير،
لأنه حرام انطالق ًا م���ن قوله تعاىل }�إ َ ِّن
المُْ َب ِ ّذ ِري َن كَانُوا إ�ِخْ َو َان َ ّ
ال�ش َي ِاط ِني{ ،كذلك
ف�إن النبي �ص���لى اهلل عليه و�آله و�س���لم
ا�ستعاذ باهلل من زوال النعم� ،أي حتولها،
لأنه كفران بالنعمة ،ولذلك ف�إن امل�س���لم
الذي يخاف اهلل تع���اىل عليه �أن يتجنب
مثل هذا ال�سلوك املنايف لتعاليم ال�رشع
احلنيف ،من هنا يجب تقدير النعم �سواء
يف موائد البيوت �أو العزائم �أو اجلمعيات
اخلريية.
�أم���ا من يري���د تنفيذ م��ش�روع �إفطار
�ص���ائم ليك�س���ب الأجر ،فعليه يف الوقت

�إىل ذلك ،هناك عدة عادات و�سلوكيات
خاطئة نفعلها وقد ارتبطت بهذا ال�ش���هر
الكرمي ،حيث تداول عدد من ن�شطاء مواقع
التوا�صل االجتماعي جمموعة من ال�صور
التي تعرب عن تلك العادات اخلاطئة التي
نتبعها يف رم�ضان والتي منها :هذا الكم
الهائل من امل�سل�س�ل�ات وبرامج املقالب
والفوازير ،حفالت ال�س���مر وقت ال�سحور،
واخليم الرم�ض���انية التي باتت منت�رشة
يف ب�ي�روت بعد غي���اب ،فيلج أ� الكثريون
�إىل ق�ض���اء نهار رم�ضان يف النوم ،والليل
يف اجللو�س �أم���ام التلفزيون� ،أو اخلروج
لل�س���مر وال�س���حور يف املقاهي واخليم
الرم�ضانية ،ال �سيما �أن �شهر رم�ضان هذا
العام تزامن م���ع املونديال ،يف حني �أن
ال�ش���هر املبارك هو �ش���هر القر�آن ،وقيام
الليل ،والدعاء والت�رضع �إىل اهلل.
من حك���م اهلل تعاىل يف ال�ص���وم �أن
املي�سور املعافى يف بدنه ي�شعر ب�ضعفه
ملا يحرم ملذاته و�شهواته خالل �ساعات
نه���اره ،فيتطل���ع فرح��� ًا لأذان الإفطار،
فكي���ف مبن كانت الفاق���ة حاله ورفيقته
طول حياته؟ هكذا يحرك ال�ص���وم م�شاعر
الأغنياء نحو �إخوانهم املحتاجني.
ومن املوا�س���اة التخفي���ف عن اخلدم
والعم���ال �أعباء العمل تعبرياً عن الرحمة
التي يجب �أن ي�ش���عر بها ال�ص���ائم نحو
الآخرين ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم« :من خفف عن مملوكه فيه غفر اهلل
له و�أعتقه م���ن النار ،»..رحمة ت�رسي يف
القلوب فترتاحم وتت�أهل لرحمة اهلل ،ويف
احلديث« :ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم
من يف ال�سماء» ،لكن امل�ؤ�سف �أن ما نراه
يف رم�ض���ان هو ازدياد �س���اعات العمل،
ال �س���يما للخادمات يف املنازل ،اللواتي
ت�صبح �أعمالهن يف املطبخ م�ضاعفة!

هبة �صيداين

www.athabat.net
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إميل لحود يتذكر
مر بها الرئي�س �إميل حلود
مل تكن احلقبة التي ّ
�سهلة ال يف قيادة اجلي�ش وال يف �سدة امل�س�ؤولية
الأوىل يف البالد.
يف قيادة اجلي�ش توىل امل�س�ؤولية ،وكان اجلي�ش
مفكك ًا ومق�سم ًا على �ألوية يغلب على كل منها
اللون الطائفي �أو املذهبي ،كان عليه �أن يعيد
بناءه لبنة لبنة ،على �أ�س�س وطنية �سليمة ،وجنح
يف املهمة ،وبنى اجلي�ش الوطني اللبناين ،مما
يجعله حقيقة باين هذا اجلي�ش احلديث والوطني
الذي يعرف ال�صديق من العدو.
ويف �سدة الرئا�سة ،ا�ستلم امل�س�ؤولية الأوىل يف
البالد ،وكان خطاب الق�سم منوذجي ًا يف معانيه
ودالالته و�أهدافه التي تركز على بناء الدولة
احلديثة القوية والعادلة ،مع العلم �أن الرئي�س
حلود ت�سلم احلكم والبلد يرتع حتت دين ثقيل،
كانت فوائده ترتفع ب�شكل خميف ،وت�ضاعف �أرقام
املديونية والعجز العام ..وحينما حاول �أن يقوم
مبهمة الإ�صالح املايل وال�رضيبي والإداري ،كان
ما ي�شبه االنقالب عليه يف انتخابات العام ،2000
التي مل تعك�س بتات ًا ،الإجناز النوعي والكبري
الذي يتحقق للمرة الأوىل يف تاريخ «ال�رصاع

العربي ـ الإ�رسائيلي» ،وهو االنت�صار على العدو
«الإ�رسائيلي» واندحاره عن معظم الأرا�ضي
اللبنانية بفعل �رضبات وت�ضحيات املقاومة يف
�أيار  ..2000وهو ما ي�ضع عالمات ا�ستفهام حول
هذه االنتخابات قانون ًا ،ونتائج ومفاعيل.
من هو الرئي�س �إميل حلود؟ هذا ما �سنحاول
التعرف عليه ،فماذا يتذكر من م�سريته العامرة
باملناقبية والأخالق؟ والبداية �ستكون عن والده
العماد جميل حلود وبع�ض �أ�رسته وعائلته.

إميل لحود يطيح بأولى حكومات العهد الشمعوني
�إذا كن���ا ق���د عرفن���ا يف احللقات
ال�سابقة جانب ًا من دور النائب والوزير
واملحام���ي الراحل �إميل جرج�س حلود
يف معركة اال�ستقالل �إىل جانب �شقيقه
الوطن���ي الكب�ي�ر اللواء جمي���ل حلود،
ودوره يف ا�سرتجاع الأمالك وامل�صالح
الفرن�سية يف مفاو�ضات اجلالء ب�أبخ�س
الأثم���ان ،ف�إن لإميل حلود مواقف رائدة
وممي���زة يف جم���ال الت�رشي���ع ،ويف
مناق�شات البيانات احلكومية ،كما يف
مرافعات���ه �أمام املحاك���م حتمل على
الدوام الكثري من املفاج�آت املده�ش���ة،
ويف كت���اب «�إمي���ل حل���ود للكلم���ة..
للوطن» ما ي�شري �إىل ذلك حيث جاء:
«كان �إمي���ل حل���ود يتق���ن اللغ���ة
العربية �ش���عراً وكان مق ًال من ف�صيحه،
ً
ف�ض�ل�ا عن نرثه
مكرثاً من «عاميته»،
بالقرادي
إمي���ل
�
ا�ش���تهر
اخلطابي ،فقد
ّ
والزجل �إىل ح���د بعيد ،وال يزال النا�س
يذكرون �أقواله ويرددونها حتى اليوم.
وكان �إمي���ل يتق���ن �أي�ض��� ًا اللغتني
الفرن�س���ية والإنكليزي���ة �إتقان��� ًا تام ًا،
ً
قلي�ل�ا ،مم���ا �س���اعده يف
والرتكي���ة
مرافعاته �أمام املحاكم املختلطة �أيام
االنتداب ،حيث ك�سب الكثري من الق�ضايا
ومتكّن من �إعادة احلقوق ال�ض���ائعة �أو
املغت�ص���بة �إىل �أ�ص���حابها مع الدفاع
عن احلريات العام���ة واملحافظة على
الرتاث الوطني يف ف�ت�رة مل تكن فيها
بعد حقوق الإن�س���ان م�ص���ونة ،وك�أنها

الفرتة ال�س���وداء التي نعي�ش���ها اليوم،
وقد ا�س���تمر كفاح �إميل املهني �س���ائراً
جنب ًا �إىل جنب مع ن�ض���اله ال�سيا�سي
العني���د ،م���ن منطل���ق ح���زب الكتلة
الد�س���تورية التي �ض ّمت نخبة رجاالت
رعيل اال�س���تقالل �أمثال ب�شارة اخلوري
وجميد �أر�س�ل�ان و�س���ليم تقال و�صربي
حمادة و�س���واهم� ،إىل �أن كانت معركة
االنتخاب���ات النيابي���ة الطاحنة التي
جرت �ص���يف العام  1943يف ظل حرب
جي����ش االنتداب الفرن�س���ي ،وقد متكّن
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�إميل من الف���وز بالنيابة للمرة الأوىل
عن حمافظ���ة جبل لبن���ان �أنذاك رغم
ال�ض���غوط املختلفة الت���ي واجهت بها
تر�شيحه �سلطة االنتداب ب�سبب مواقفه
العدائي���ة منه���ا امل�س���تهدفة �إجالءها
عن لبنان حتقيق ًا لوحدته وا�س���تقالله،
و�أثناء وبعد احل���وادث املعروفة التي
رافقت معركة اال�س���تقالل ،وقد ا�ش�ت�رك
فيه���ا �إمي���ل م���ن مواقعه ال�ش���عبية
واملهنية الوا�سعة� ،أخذت �أ�سهم ًا ترتفع
يف كل م���كان ،وقد انطلق �ص���وته هذه

�أ�شقاء �إميل جرج�س حلود (من اليمني) جميل ،حلود حلود ،ن�سيب ،ن�صري ،حليم و�إميل ويف الو�سط ابنته

املرة من حتت قب���ة الربملان ،حيث
غ���دت خطبه و�آرا�ؤه �أ�سا�س��� ًا معتمداً
ل���كل موقف وطني �أو قانون ي�ص���در
عن املجل����س النيابي ممهوراً بطابع
�أهمية �أو خطورة.
فقلّم���ا كان يب�رص الن���ور قانون
يقف �ض ّده �إميل ،والقوة التي �ساعدته
يف هذا املجال هي عينها التي كانت
تنتهي مبرافعاته اجلزائية �إىل براءة
حجة دامغة وثقافة وا�سعة،
موكليه ّ
بيان �ساحر وف�صاحة نادرة ،لقد كان
�إميل يف احلكم مثله يف ق�رص العدل
ويف الربملان ،يدافع عن الدولة وك�أنه
م�س����ؤول ع���ن كل وزارة فيها ،ويثور
عليها ،ملتقي ًا بل حاجب ًا معار�ضيها،
ي���وم كان يالح���ظ يف �أعمالها خل ًال
�أو انحراف ًا ،وكنت ت���رى الر�أي العام
واقف��� ًا دائم ًا يف موق���ع �إميل حتية
للرجولة وتقديراً للمواهب يف جمال
القيام مبهام الوكالة ال�ش���عبية ،ومل
يكن حتلّق النا�س ح���ول �إميل حلود
ت�ش���ويق ًا من���ه وترغيب ًا� ،أو خ�ش���ية
وترهيب ًا ،لقد كان���وا يتولهون دائم ًا
�إىل �س���ماعه كما هو وحيثما وجد..
بعد �أن غدا بالن�سبة �إليهم كل �شيء
بل العامل الذي كانوا يعي�ش���ون فيه
وله كما كان هو يعي�ش معهم ولهم:
خفة روح ،وطيب جمال�س���ة ومالحة
نوادر.
�أم���ا عن�رص املفاج����أة فله مكان
مرم���وق يف مرافعات �إمي���ل ،فبينما
يعرف القا�ضي عادة يف �ضوء خربته
وبف�ض���ل املمار�س���ة اليوم ّية �أ�سلوب
ك ّل حمام تقريب��� ًا يف املرافعة ..تراه
يت�س���اءل لدى ك ّل دعوى ،مهما كانت
م�ألوفة الن���وع والوقائ���ع ،ترى من
�أين �س���يبد�أ �إميل حل���ود ،و�أي نقطة
�س�ي�ركّز عليه���ا هجوم���ه �أو دفاعه؟
م�س���تندات امللف تكون ناطقة ،ولكن
هل ي�س���تطيع �أحد التنب ؤ� مب�ص�ي�رها
قبل �س���ماع �إميل؟ من والئج املنطق
والعدل تبد�أ مرافعة �إميل لتنتهي يف
�أعماق الن�صو�ص.
يذكر اجلميع �أن عهد الرئي�س كميل
�ش���معون جاء نتيجة دعوة للإ�رضاب
وجهتها املعار�ض���ة يومها عام
العام ّ
 ،1952ف�سقط عهد وقام �آخر ،و�صودف
يف بداي���ة عهد الرئي�س �ش���معون �أن
�أحيل للمحاكمة �صحاف ّيان من رجال
الفك���ر والكلم���ة بتهمة الدع���وة �إىل
الإ�رضاب يف ق�ض���ية معين���ة ،فوقف
�إميل حلّود يومها يف املحكمة و�صاح:
«�أيها ال�س���ادة� ،إذا كانت الدعوة �إىل
الإ�رضاب جرمية فهذا العهد قائم على
الإج���رام» ،ثم جاء دور الن�ص���و�ص،
ف�س���يطر �إمي���ل على ج��� ّو املحاكمة
وكانت النتيجة كما تعلمون.
بعد انتخاب كميل �شمعون رئي�س ًا
للجمهورية يف �أيلول  ،1952كان �أول

عمل قام به الرئي�س اجلديد ت�ش���كيل
حكومة جديدة برئا�س���ة الأمري خالد
�ش���هاب ،لكن كلم���ة لإميل حلود يف
جمل����س الن���واب �أطاحت به���ا ،بعد
�أ�سابيع قليلة من انطالقتها ،وي�صف
رئي�س جمل�س النواب الأ�سبق الرئي�س
�صربي حمادة هذه الواقعة يف حديث
له �إىل جملة الأ�سبوع العربي يف 17
ت�رشين الثاين  1967بقوله:
«بعد انتخ���اب كميل �ش���معون
رئي�س��� ًا للجمهورية ،ج���اء بحكومة
من خارج املجل����س النيابي ت�ألفت
م���ن �أربعة �أع�ض���اء برئا�س���ة رئي�س
حكومة �سابق هو الأمري خالد �شهاب،
ومتكنت ه���ذه احلكومة من االنطالق،
دون �أن تتمكن من البقاء فا�س���تقالت
بعد �أ�س���ابيع قليلة بطريقة ال بد من
ذكرها.
فبعد �أن قرر الن���واب املحالفون
للرئي�س ب�ش���ارة اخلوري االنتقال �إىل
�صفوف املعار�ضة ،تبنوا ا�سرتاتيجية
ب�س���يطة �أ�سا�سها قرار اتهام احلكومة
القائمة الذي يلخ�ص جميع مطامعهم
وتظلماته���م ،واتفقوا عل���ى �أن يكون
ل�س���ان حالهم ،لهذه املنا�سبة ،واحداً
من بينه���م هو زميله���م �إميل حلود،
امل�سموع الكلمة لدى جميع الأو�ساط،
و�صاحب ال�شعبية الوا�سعة وال�شاعر
الزجلي ال���ذي يعرف كيف يقرن بني
اجلاد والطريف ب�أ�سلوب فكاهي فريد،
وكيف يبتكر الق�صائد الهجائية التي
ي�س���مونها (الردات) ،و�صعد املحامي
والنائب والوزير ال�س���ابق وال�ش���اعر
ال�شعبي �إميل حلود �إىل منرب جمل�س
الن���واب ،و�ش���ـرع يلق���ي مونولوجه
النفي����س ال���ذي كان ي�س���تثري تارة
ت�ص���فيق املجل�س واجلمهور ،وطوراً
قهقهات احل�ض���ور جميعه���م ،ولكن
املونول���وج خال متام ًا من ال�ش���تائم
والتهجم على الأ�شخا�ص وبدا معتد ًال
جداً.
كم ا�ستغرق امل�ش���هد من الوقت،
اهلل وح���ده يعلم ،ولك���ن نه�ض �أحد
الوزراء ،بعد مرور ربع �س���اعة وغادر
القاعة ،وانق�ض���ى ن�ص���ف �ساعة من
ال�صمود قبل �أن يتوجه وزيران �آخران
نحو باب اخل���روج ويتبعهما رئي�س
احلكوم���ة نف�س���ه ..وهك���ذا مل متثل
احلكومة جمدداً �أمام جمل�س النواب،
بل ا�ستقالت على الفور ،خمافة حمام
�ساخن �آخر».
و�ش���كلت حكومة �أخرى برئا�س���ة
�ص���ائب �س�ل�ام الذي خف�ض مبوجب
م�رشوع قانون عدد املقاعد النيابية
�إىل  44مقع���داً ،مق�س���م ًا الدوائ���ر
االنتخابية وفق ح���دود طائفية ،مع
الأ�سف ال�شديد.

�أحمد زين الدين

18

( العدد  )317اجلمعة  4 -متوز 2014 -

كيف تواجهين مشاكلك في رمضان؟
الطعام وال�رشاب والعزومات
ملاذا ارتبط �ش���هر رم�ض���ان بالأطباق
والوجب���ات والع�ص���ائر املختلفة؟ ملاذا
ارتبط بالكميات التي ي�س���تهلكها البيت
من الأطعمة املختلفة عن �أي �شهر �آخر؟
ملاذا ن�أكل كثرياً بعد الإفطار ون�رشب،
وي�ؤثر هذا باجلانب الروحي ،ون�ص���ل �إىل
درجة النوم الكثري؟
َمل ينفت���ح ب���اب العزوم���ات عل���ى
م�رصاعي���ه حتى ي�ص���ل �إىل درج���ة �أنه
يعطّلنا عن �صالة القيام يف رم�ضان؟
من �آداب ال�ص���وم �أال متتلئ املعدة من
الطعام يف الليل ،بل ن�أكل مبقدار الكفاية،
ف�إنه «ما ملأ �آدمي وعاء �رشاً من بطنه»،
ومتى �ش���بع �أول الليل مل ينتفع بنف�س���ه
يف باقيه ،وكذلك �إذا �شبع وقت ال�سحر مل
ينتفع �إىل قريب من الظهر ،لأن كرثة الأكل
تورث الك�س���ل والفتور ،ثم يفوت املق�صود
من ال�صيام بكرثة الأكل ،لأن املراد منه �أن
يذوق طعم اجلوع ،ويكون تارك ًا للم�شتهَى.
�أختي الزوجة� ،شهر رم�ضان �شهر لي�س
كباقي ال�ش���هور� ،إنه �ش���هر ت�ضاعف فيه
الأعمال ال�ص���احلات ،وتُفتح �أبواب اخلري
ويكون ال�ص���وم فيه هلل ،وهو الذي يجزي
به ،وج���زاء اهلل الغني املنعم املتف�ض���ل
الوهاب �أكرب و�أ�ش���مل و�أعم من �أن يحيط
به و�صف.
و�إليكِ الآن احللول العملية:
 -1عدم الإ��س�راف يف الأكل وال�رشب،
ُ�سفُوا
َا�شبُوا َو َال ت رْ ِ
قال تعاىلَ } :و ُكلُ���وا و رْ َ
ُ�س ِفنيَ{ [الأعراف،]31 :
���ب المْ رْ ِ
�إِ َ ّن ُه َال يُحِ ُ ّ
وقال تع���اىل�} :إ َ ِّن المْ ُ َب ِ ّذرِي َن كَانُوا إ�ِخْ وَانَ
ال�شيَاطِ نيِ{ [الإ�رساء.]27 :
َّ

ِ
أنـت

على الفقراء وامل�س���اكني� ،ص���لة الأرحام،
والإح�س���ان �إىل اجل�ي�ران ،وح�س���ن اخللق
م���ع الأهل والأ�ص���حاب والأزواج والذرية،
و�إ�سقاط ال َ ّديْن عمن ال يجد و�أنت تقدر ولو
من زكاة املال ،وغري ذلك من �أعمال اخلري
يف امل�ش���اركة يف �إعداد طبق �إفطار يومي
تهديه �إىل ال�صائمني يف امل�سجد.
�إن املرء ليعجب من ال�ص���حابة كيف
كان���وا يغ���زون وزادهم مترات مي�صّ ���ونها
فيقمن �أ�صالبهم �أمام �أعدائهم!
و�أتعجّ ���ب من حال بع�ض امل�س���لمني
اليوم ،الذين يق�ض���ون نهار رم�ض���ان يف
النوم ،وق���د كان �أجدادن���ا يجاهدون يف
رم�ض���ان ،فكانت موقعة بدر الكربى وفتح
مكة والأندل����س وعمورية و�أنطاكية وعني
جالوت ،كلها كانت يف رم�ضان.

ت�ضييع الأوقات وعدم
ا�ستغاللها

 -2على املر�أة جتهيز بع�ض امل�أكوالت
وامل�رشوب���ات قبل دخول �ش���هر رم�ض���ان
بوقت كاف ،وبدون �إ�رساف ،فاملر�أة املدبّرة
ت�ش�ت�ري اخل�ضار من �ش���هر رجب ،وتنظفه
وحتفظ���ه يف «الفري���زر» ،لال�س���تعداد
لرم�ضان وا�ستغالل الوقت فيه.
 -3ميك���ن اال�س���تعانة باخلادم���ة �أو
�آخري���ن من �أه���ل املنزل للم�س���اعدة يف
املطبخ وتوزيع الأعمال بينهم.

 -4تن�س���يق الزيارات الرم�ض���انية مع
الأهل واجلريان والأ�صدقاء ،على �أن تراعى
الفائدة واملتعة.
 -5احت�س���اب النية يف �إطعام الطعام
و�ص���لة الرحم و�أعمال الرب الأخرى ،فيكون
كل الوق���ت الذي تق�ض���ينه يف املطبخ هو
طاعة ويف �سبيل اهلل.
و�أعم���ال ال�ب�ر كث�ي�رة؛ منه���ا �إفطار
ال�ص���ائمني ولو بتم���رة� ،إدخ���ال ال�رسور

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات مائدة رم�ضان

أساليب تربية األطفال في رمضان
ي�أتي �ش���هر رم�ض���ان املبارك حم ّم ًال بالقي���م الأخالقية
العالية ،والتي ي�س���عى الكثري منّا �إىل تطبيقها والبقاء عليها
وغر�سها يف �أطفالنا ال�صغار ،ويبحث الأهل عن حتديد �أ�ساليب
تربية الأطفال يف رم�ض���ان ،حتّى يت�س���نّى له���م ولأطفالهم
حتقيق املطلوب وغر�سه يف النف�س.
�إن حتديد �أ�ساليب تربية الأطفال يف رم�ضان حاجة ملحّ ة
حتى يوفر الوقت على الوالدين وعلى الطفل نف�س���ه ،وترتتب
هذه الأ�ساليب على النحو الآتي:
 االرتق���اء بالطفل من الناحية العبادية (ال�ص���يام والقياموقراءة القر�آن الكرمي والدعاء والذكر).
 االرتق���اء بالطفل من الناحية ال�س���لوكية (الأمر باملعروفوالنه���ي عن املنكر ،والتحلي بال�ص�ب�ر ،وفع���ل اخلريات وبر
الوالدين).
 االرتقاء بالطفل من الناحية البدنية (الدورات الريا�ض���ية،والقواعد ال�صحية يف الأكل ،وت�أخري ال�سحور وتعجيل الإفطار).
� -إحياء دور امل�سجد يف نف�س الطفل.

الوقت ه���و �أثمن ما ميلكه الإن�س���ان،
ولئن قال القائل« :الوقت من ذهب» ،ف�إن
هذا يف احلقيق���ة يبخ�س من قيمة الوقت،
فهو �أغلى كثرياً من الذه���ب ،الذي �إذا ُفقِد
ف�إنه ميكن تعوي�ض���ه� ،أما الوقت فال ميكن
تعوي�ض حلظة منه بكل ذهب الدنيا.
�سيّدتي ،لقد ف�ضّ ���ل اهلل بع�ض ال�شهور
على بع�ض ،وبع����ض الأيام والليايل على
بع�ض ،من ذلك �ش���هر رم�ضان ،وليلة القدر
التي هي خري من �ألف �شهر ،ويوم اجلمعة
والع��ش�ر الأوائ���ل من ذي احلج���ة ،ويوم
عرفة ..وخري ال�شهور هو �شهر رم�ضان ،فَبه
تكرث النفحات ،ويعظم الأجر ،ويزداد العفو.
ف�إن مل ن�ص���ب من اخلري يف رم�ض���ان،

فمتى؟ و�إن مل جنتهد يف رم�ض���ان ،فمتى؟
و�إن مل ت�س���تغل ف�ض���ل هذا ال�شهر الكرمي
وننهل منه ،فمتى؟
و�إليكِ احللول العملية ال�ستغالل الوقت
يف رم�ضان:
 -1ح���ددي املجاالت الت���ي تتحركني
فيها يف رم�ضان وهي:
 جم���ال الرتبي���ة الإمياني���ة :مث���لاملحافظ���ة على ال�ص�ل�اة ،وخت���م القر�آن
الكرمي ،و�ص�ل�اة الرتاوي���ح ،ومراجعة فقه
ال�صيام.
 جم���ال الأق���ارب والأرحام� :ص���لةالرحم ،ودعوتهم للإفطار.
 جم���ال الأ�رسة والأبن���اء :متابعتهميف ت�أدية ال�ص�ل�اة ،وختم الق���ر�آن الكرمي،
وتعليمهم معلومات يف فقه ال�صيام.
 جمال دعوة امل�س���لمني لأعمال الرب:دعوة الأ�ص���دقاء �أو الزمالء يف الدرا�س���ة
ل�ص�ل�اة الرتاويح مثالً ،ثم �ضعي �أمام كل
ن�شاط الوقت املطلوب تنفيذه.
 -2تن�سيق وتوزيع الأدوار بني �أع�ضاء
الأ��س�رة يف اخلدمة ،والهدف ه���و �إعطاء
املر�أة حقها يف العبادة.
 -3عدم �إخالء �ساعة يف يوم �أو ليل يف
رم�ضان من نافلة �أو عمل نافع و�صالح� ،أو
على الأقل نية ح�سنة.
 -4اغتنم���ي الأوق���ات املبارك���ة
وا�ست�ش���عري حديث الر�سول عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام« :اغتنم خم�س��� ًا قب���ل خم�س:
�شبابك قبل هرمك ،و�ص���حتك قبل �سقمك،
وغناك قبل فق���رك ،وفراغك قبل �ش���غلك،
وحياتك قبل موتك».

وحتى ي�ضمن الوالدان نتيجة �إيجابية من بعد ا�ستخدامهم
لأ�س���اليب تربية الأطفال يف رم�ض���ان ،ال ب ّد لهم من الو�صول
لأطفالهم ب�شكل �ص���حيح لغر�س القيم الأخالقية الرم�ضانية
فيه���م ،كما عليهم �أن يكونوا هم مبادري���ن دوم ًا لأنهم قدوة
الطفل الأوىل يف تطبيق تلك املبادئ.
وللطفل �أي�ض��� ًا هنالك تو�ص���يات حتى يعوّد نف�سه على
االلتزام ،من �أهمّها:
 االهتمام عند الإفطار بعدم تناول الطعام ب�رشاهة ،حتى الن�شعر بعد ذلك باخلمول والرغبة يف النوم.
 ب���دء الإفطار برطبات� ،أو بتمرات� ،أو بجرعات ماء؛ كما هيال�سُّ نة.
 جتنُّب تناول املثلجات ،فهي تُربك املعدة واملخلالت التيت�سبب العط�ش خالل النهار.
 احلر�ص على طاعة الوالدين وعدم التكا�سل. ادّخار جزء من امل�رصوف مل�ساعدة الفقراء وامل�ساكني. -حثّ الزمالء لفعل اخلريات وك�سب احل�سنات يف هذا ال�شهر.

 �س���اعدي م�ضيفتك �إن كنت �ض���يفة على الإفطار ،وذلك بعر�ضك م�ساعدة ال�سيدةيف املطبخ ،و�إن كانت املائدة مزدحمة ميكنك ترتيب الأطباق ب�ش���كل منظّم وبطريق
�سل�سة دون فو�ضى.
 �إذا كنت لديك عادة اللهو بال�ش���وكة وال�س���كني بانتظار �أن يحني موعد الطعام،يج���ب عليك التخل�ص م���ن هذه العادة ال�س���يئة على الفور ،لأنه���ا ال تعبرّ �إال عن
ا�ضطراب نف�سي �أو عدم راحة ،وتقلل انتباهك حلديث الآخرين.
 ال يجوز رفع الطبق �إىل الفم لتناول ما تبقى به من ح�ساء �أو طعام. �إذا احتجت �ش���يئ ًا معيّن ًا من املائدة ،فال متدي يدك بعيداً �أو ج�س���مك لأخذه ،بلاطلبي من �أقرب جال�س �إليك �أن ي�ساعدك.
 ال يُ�رشب ك�أ�س املاء دفعة واحدة ،وكذلك ال يُ�رشب املاء والفم ممتلئ بالطعام. ال ت�س���تخدمي «كوردون»  cure-dentعلى مائدة الطعام لتخليل الأ�سنان،و�إذا انح�رش �ش���يء بني �أ�س���نانك فال حتاويل انتزاعه و�أنت على املائدة ،و�إذا �س���بّب
الأمر لك �ض���يق ًا ال حتتمليه فا�س���ت�أذين ممن حولك واذهبي �إىل دورة املياه ،وهناك
تخل�صي مما ي�ضايقك.
 نعلم جميع ًا �أن ال�ص���وم يجعلك يف بع�ض الأيام يف قمة �إح�سا�سك باجلوع ،لكنالأكل ب�رسعة ودون م�ض���غ �سيجعلك على الفور ت�شعرين ب�أمل يف املعدة� ،إىل جانب
املظهر غري احل�ض���اري وغري املقبول ..جتنبي كذلك امل�ضغ وفمك مفتوح� ،أو التحدث
�أثناء الأكل.
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ُّ
أفضل وقت للسحور ..لتجنب العطش والتعب
روى الإم���ام البخاري ع���ن زيد بن
ثابت ر�ضي اهلل عنه �أنه قال« :تَ�سَ حَّ ْرنَا
مَ عَ ال َّنبِيِّ َ�صلَّى اللهَّ ُ عَ َل ْي ِه وَ�سَ َّل َم ُث َّم قَا َم
ال�ص�َلةاَ ِة ُقلْتُ كَ ْم كَ انَ بَ�ْيَنْ َ ْالأَذَانِ
�إِلىَ َّ
ني �آ َيةً» ..يعني
وَال�سَّ حُ و ِر قَالَ َق ْد ُر خَ مْ�سِ َ
ما يعادل نحو ثُلث �ساعة� ،أو ما ن�سميه
يف ع�رصنا مبدفع الإم�ساك.
مل���اذا � َ ّأخ���ر النبي الك���رمي يف كل
�أحوال���ه طع���ام ال�س���حور �إىل ما قبل
الفجر ،ومل يفعل كما نفعل الآن؛ ن�سهر
�إىل الواح���دة �أو الثاني���ة ث���م نتناول
ال�س���حور وننام؟ حلكمة بالغة يعلّمها
لنا امل�صطفى عليه �أف�ضل و�أمت ال�صالة
وال�س�ل�ام ،ف�إن املرء �إذا �أكل قبل الفجر
بثلث �ساعة ،ثم قام وتو�ض�أ ،فالو�ضوء
ين�ش���ط الأع�ضاء ،والفرتة التي يق�ضيها
بعد ذلك يف �ص�ل�اة الفجر تعمل على
ه�ض���م الطعام ،فحركات ال�صالة كلها
ت�س���اعد املعدة والكب���د وغريها على
�إفراز ع�ص���ارتها التي تعمل على ه�ضم
الطعام ،ف�إذا �ص���لى الفج���ر ،حتى ولو
كان متعَ باً ،ونام ،ينام من�رشح ال�صدر،
يح�س بوخم وال تعب،
ن�شيط الروح ،ال ّ
�أما الذي ي����أكل يف الواحدة �أو الثانية
وين���ام ،ف�إن الطعام مب���ا فيه ،وعملية
اله�ضم ،ي�سحبان الدم ،فت�صاب الأع�ضاء
باجلمود واخلمول ،وي�س���تغرق بالنوم،
ف�ل�ا ي�س���تطيع القيام ل�ص�ل�اة الفجر،
ويحرم نف�سه من هذا الأجر العظيم ،ثم
بعد ذلك يظل طوال يومه ك�سول النف�س،
�سقيم ال�ص���در ،يح�س بالوخم والثقل،
لأنه �أكل ونام ومل يعط لأع�ضائه فر�صة
له�ضم الطعام.

فما بالك���م �إذا كان ال�ص���ائم طف ًال
�ص���غرياً؟ ف����إن الأطف���ال يف مرحل���ة
التكوين ويحتاج���ون يف بناء اخلاليا
�إىل بع����ض الربوتينات ،و�أن يكون وقت
�ص���يامهم غري طويل ،لأنه �إذا �أكل ونام
وه�ض���م الطعام يف �أول النهار واحتاج

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

اجل�س���م �إىل غذاء م���اذا يفعل؟ تتوقف
عملية البناء حلاجة اجل�سم �إىل الغذاء،
لعدم وج���ود الطعام ،فيُ�ص���اب الطفل
بال�ضعف ،لكننا �إذا �أطعمناه قبل �صالة
الفج���ر ونام بعد �ص�ل�اة الفج���ر ف�إن
الطعام ميكث يف بطنه فرتة طويلة ،فال

يُ�صاب بال�ضعف وال بال�سقم ،ثم �إن من
فوائد �سنِّه عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم لنا
�ص�ل�اة القيام ،له�ضم الطعام ،فلم يكن
يف زمانه �أدوية كالتي عندنا الآن ،وال
م�رشوب���ات تعمل على ه�ض���م الطعام،
وكما قالت �أم امل�ؤمنني ال�سيدة عائ�شة

 ٪80 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من �سكانها م�سلمون
 4اختالط الأمر يف مو�زضع ما
1
 5خ�ص���لة ح�س���نة  /توجد ع���ادة يف بناء
اجلامع واجلامعة و�أحيانا الربملان
2
 6توقف يف امليناء  /مادة تدخل يف بيا�ض
3
الأبنية
 7جتدها يف البحر وقد حتتوي على ما يتخذ
4
كمجوهرات
5
 8ارتف���اع يف جان���ب الطريق  /غ�ش���يم /
عبودية
6
 9ذو مكانة خا�صة وذات احرتام  /مت�شابهان
7
 10م���كان مفتوح يحوي حياة برية  /قر�ص
للمعلومات
8

9
عــمـــودي
 1ع�سكري يف �س���لك تنظيم حركة ال�سيارات
10
يف املدينة
� 2شخ�ص���ية ن�س���ائية �إجرامية يف ال�سينما
�أفــقــي
 1مدينة رو�س���ية تعر�ض���ت لكارثة نووية  /حيوان �ص���غري امل�رصية  /يا�سني  /من اخلروف
 3مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها
يتحمل العط�ش �أكرث من اجلمل
 2ل���ه عالقة بر�أ����س الدولة  /مكان ذو �س���قف خفيف التقاء �أمريكا قنبلة نووية
 4ا�س���لوب �أو �أداة لتحقيق غر�ض ما  /بداية
ال�شم�س
 3دولة يف و�س���ط �آ�س���يا فيها �أطول �سد يف العامل و�أكرث من �ضوء النهار

ر�ضي اهلل عنها� ،أن ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم �س�ألوه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
عن كيفية ه�ض���م الطعام لل�ص���ائمني،
الل عَ َزّ
فق���ال�« :أذِيبُوا طَ عَ امَ ُك ْم ِبذِكْ ��� ِر َ هّ ِ
وال�صالةِ ،وال َتنَامُ وا عَ لَـ ْي ِه َف َتقْ�سُ َو
وَجَ َ ّل َ ّ
َل ُه ُقلُو ُب ُكمْ».
الدم يتجمّع يف املعدة بعد الطعام
من �أجل اله�ض���م ،ويق ّل من بقية �أجزاء
اجل�سم ،ما يجعل املرء ي�شعر ب�شيء من
الك�سل ،ف�إذا �صلى ،عند ركوعه ت�ضغط
�أع�ض���ا�ؤه عل���ى معدته وعل���ى كبده،
فيفرزان الع�ص���ارات الالزمة لله�ض���م،
و�إذا �س���جد على جبهته ن���زل الدم �إىل
ر�أ�س���ه ،فحرّك خمّه ،ور ّد �إليه �شيئ ًا من
يقظته ،وبتوايل حركات ال�ص�ل�اة التي
ن�ؤديها هلل يف �صالة القيام تتواىل على
اجل�سم عملية ه�ض���م الطعام ومتثيله
الغذائي بكيفية مريحة للمعدة ومنبهة
للأع�ضاء.
�أي�ض��� ًا من هديه فيم���ا ذكرناه� ،أنه
و�أ�ص���حابه مل يكونوا يُظهرون اهتمام ًا
بالغ ًا كم���ا نفعل بطع���ام الفطور ،بل
كانوا يرون من العي���ب ومن الذنب �أن
يفكّر الإن�سان فيما �س���يفطر عليه قبل
ميع���اد الغ���روب ،لأنه بذلك ا�ش���تغل
عن عالم الغي���وب ،وكان يحثهم على
�رضورة ال�سحور ،ويقول يف ذلك ملن ال
���حرُوا و َل ْو بِجَ رْعَ ٍة
ي�ستطيع الأكل «تَ�سَ َ ّ
ال�سحُ و ِر
مِ نْ ماءٍ» ،و«تَ�سَ َ ّحرُوا ف� َ ّإن يف ُ ّ
َبرَكَ ���ةً» ،لكن يجب علينا �أن نُح�س���ن
اختيار الوقت ال�صحيح لل�سحور ،وذلك
من �أجل اال�س���تفادة طبياً ،ولنيل الأجر
والثواب.

الحل السابق
1
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 5كتاب �صغري (مبعرثة)  /كثري  /خا�ص بي
 6ما يت�سابق عليه العاملون يف �صناعة الإعالم
 7معاتبة  /اقعد
 8حا�سة من احلوا�س غري العادية يف معرفة ما
خلف الأ�شياء الظاهرة
 9لل�س�ؤال  /م�سحوق متفجر ا�ستخدمه يف الأ�صل
ال�صينيون
 10ذات حرك���ة خفيفة وجم���ال  /فعل مبعنى
جتعله قويا
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كاريكاتير

 12معتنقًا لإلسالم منذ بداية كأس العالم
قال خالد تقي الدين؛ رئي�س املجل�س الأعلى
للأئمة وال�ش����ؤون الإ�سالمية (غري حكومي) يف
الربازيل� ،إن عدد معتنقي الدين الإ�س�ل�امي منذ
بداية مونديال ك�أ�س العامل منت�ص���ف ال�ش���هر
املا�ض���ي «ارتف���ع �إىل � 12شخ�ص��� ًا م���ن عدة
برازيليي
نْ
�سيدتي و�شاب
نْ
جن�سيات ،مع ان�ضمام
أولي ل�شهر رم�ضان املبارك».
خالل اليومني ال نْ
و�أو�ض���ح تقي الدين �أن «ال�س���يدتني ت�أثّرتا
بالكت���ب التي تتح���دث عن الدين الإ�س�ل�امي،
و�س���ماع �ص���وت الأذان ،و�أبدت���ا رغبتيهما يف
اعتناق الإ�سالم ،وهو ما تلقته احلملة مبزيد من
تعريف الدين لهم ،ومن ثم تلقينهما ال�شهادة»،
يف الوقت الذي لقّن فيه عمرو �إ�سماعيل (الداعية

الإ�س�ل�امي املقي���م بالربازيل) �ش���اب ًا برازيلي ًا
ال�ش���هادتني ،بع���د تعريف���ه �إىل تعاليم الدين
الإ�سالمي� ،ضمن احلملة التي �أطلقها املجل�س.
يُذك���ر �أن مونديال الربازيل الذي انطلق يوم
 12حزيران املا�ض���ي �ش���هد اعتناق � 9أ�شخا�ص
من جن�س���يات خمتلفة الدين الإ�سالمي ،قبل �أن
ين�ضم �إليهما ال�سيدتان وال�شاب الربازيليون.
وكانت قد بد�أت قبل بدء املونديال فعاليات
العم���ل املي���داين حلمل���ة «اعرف الإ�س�ل�ام»،
حيث طافت �س���يارات دعوية ،ون�ص���بت اخليام
الدعوية يف �شوارع عدة مدن برازيلية ،لتعريف
امل�شجعني امل�ش���اركني يف فعاليات املونديال
بالإ�سالم.

ّ
الجزائر تؤخر صالة التراويح بسبب المباراة
ذكّر ع�ض����و املجل�س العلمي للإفتاء يف وزارة
ال�ش�����ؤون الدينية والأوق����اف اجلزائرية ،الدكتور
كمال بوزيدي بحديث النبي عليه ال�صالة وال�سالم:
«ل����وال �أن �أ�ش����ق على �أمتي لأمرته����م �أن ي�ؤخروا
الع�ش����اء �إىل ثلث الليل �أو ن�ص����فه» ،الذي ي�شري
�إىل ا�س����تحباب ت�أخري �صالة الع�شاء ،منطلق ًا منه
ليفتي ب�أنه يجوز للأئم����ة من الناحية ال�رشعية
�أن ي�ؤخروا �ص��ل�اتي الع�شاء والرتاويح �إىل ما بعد
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مب����اراة اجلزائر و�أملانيا االثنني املا�ض����ي ،حتى
يت�سنى للم�سلمني التوفيق بني م�شاهدة املباراة
وااللتحاق بال�صالة� ،أو ما عبرّ عنه بـ«اجلمع بني
احل�سنني» ،على حد قوله.
ون�سب «بوزيدي» الفتوى �إىل املجل�س العلمي
التابع لوزارة ال�ش�����ؤون الدينية اجلزائرية ،م�ؤكداً
�أن هذه امل�س�����ألة من الناحية «النظرية» مفروغ
من جوازها ،بل وا�ستحبابها� ،إال �أن الأمر تنظيمياً.

يشترون الجراد
ٍّ
كـ«مقو» جنسي
مع بداية �شهر ال�صيام الكرمي،
يُقب����ل الكث��ي�ر من ال�س����عوديني
على تناول اجل����راد ،الذي يعتربه
البع�ض «دواء» لبع�ض الأمرا�ض،
ووجب����ة لذي����ذة ومق ٍّو جن�س����ي
طبيع����ي ،فيما يعت��ب�ره �آخرون،
ومنهم وزارة ال�ص����حة ال�سعودية،
خطراً على �صحة الإن�سان.
وي�ش����هد ال�س����وق ال�ش����عبي
املتاخم ل�س����وق ب����رزان مبدينة
حائل ،ه����ذه الأيام ،عر�ض كميات
كب��ي�رة م����ن اجل����راد املعب أ� يف
�أكيا�س بال�س����تيكية ،و�سط �إقبال
عدد كبري من الأهايل على �رشائه،
خ�صو�ص���� ًا كبار ال�س����ن ،و�إدخاله
�ضمن متطلبات �شهر رم�ضان.
يف ح��ي�ن ،يُع���� ّد �س����وق
«اجلردة» ،و�س����ط مدينة بريدة،
مبنطقة الق�صيم و�س����ط اململكة،
�أ�شهر �أ�سواق اجلراد يف ال�سعودية،
حي����ث تقع بري����دة و�س����ط �إقليم
وا�سع يعد �أكرب املناطق الزراعية
يف اململك����ة ،كما تُعت��ب�ر بريدة
�س����لة غذاء اململكة ذات الطبيعة
ال�صحراوية.،
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