كل عام والجميع بخير
ألمـــــــة واحـــــــدة
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بعد �شهر من �ضيافة الرحمن ،يح ّل عيد الفطر ال�سعيد ببهجة و�أمل
و�سرور ،ولهذه املنا�سبة حتتجب «الثبات» الأ�سبوع املقبل عن ال�صدور ،على
�أن تعود �إىل قرائها الكرام يف الأ�سبوع الذي يليه ،وكل عام واجلميع بخري.
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أحــداث

االفتتاحية

للصيام أدب وغاية
العاقل هو من يتوقف عند احلدث �أو املنا�سبة �أو الفري�ضة،
فيح���اول بلوغ الغاية املرج ّوة ،وهذا م���ا ينطبق على �شهر
رم�ضان املبارك ،فيدرك ال�صائ���م �أهمية ال�صوم كو�سيلة مل ّد
الإن�سان بطاقة روحية ،وتزكية النف�س واالرتقاء بها ،وك�سبيل
لوقاي���ة اجل�سم م���ن الأمرا�ض ،وكمدخل لرتبي���ة ال�شخ�صية
الإن�ساني���ة و�إعدادها �إعداداً
ً
كام�ل�ا ،باعتبار �أن «ال�صوم هو
حم���ام اجل�س���د الداخلي الذي ي�ضفي عل���ى العقل واحلوا�س
ال�صفاء والتجرد».
لقد قيل بال�ص���وم قدمي ًا ،ومت تن���اول معانيه ومفاهيمه
عند الأمم وال�شع���وب ،ويف الأديان وال�رشائع ال�سماوية التي
�أكدت عل���ى �أهميته ،و�إن اختلفت املواقي���ت والطرق� ،إىل �أن
جاءت الفري�ضة الإ�سالمية لت�ؤكد عليه ك�أحد �أركان العبادات
الأ�سا�سي���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل ال�شهادة وال�ص�ل�اة والزكاة واحلج،
حيث لكل فري�ضة �أحكام و�أ�صول ،ولها �أبعاد ومعانٍ تتجاوز
االلت���زام الظاهر بها �إىل ما هو �أبع���د و�أعمق� ،أي �إىل غايتها
وحقيقتها.
فالإ�سالم غايته التوحيد ،والتوحيد هو غاية الأديان كلها،
كم���ا �أن احلكمة هي غاية الكتاب ،حي���ث لكل فري�ضة غاية،
املوحد احلق هو من ي�سع���ى وي�سافر يف درجات
وامل�سل���م
ّ
ال�سع���ي والعبادة والت�أمل والتحقق واملمار�سة ،ومن يحاول
االرتق���اء الدائم لكي يبلغ تلك الغايات ب�إميان وج ّد واجتهاد
وعون م���ن اهلل تعاىل .ويف هذا املنحى ،من الأمانة وال�صدق
والرتقي يكمن �رسّ ال�صائم ويربز �رشف ال�صيام ،ويفهم معنى
التقوى التي �أراد اهلل جل وعال �أن تكون غاية ال�صيام ،بقوله
تعاىل} :يا �أيها الذين �آمن���وا كُتب عليكم ال�صيام كما كُتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{.
و�إذا كان ال�صي���ام فري�ضة ،وهو كذلك ،ف�إن له �أدب ًا خا�صاً
ب���ه ،وه���و «�أدب ال�صيام»� ،إذ �إن ال�صي���ام احلقيقي هو �أدب
احلي���اة ،لأن «يف �صيام الفكر �سع���ادة اجلنان ،ويف �صيام
اجل�سد �صحته» ،وال�صيام «ال يكون باالنقطاع عن كل �شيء،
بل بالزهد يف كل �شيء» ،و�ص���و ًال �إىل �أدب ال�صمت وال�صوم
ع���ن الكالم ،ولعله �أحوج ما يحت���اج �إليه معظم النا�س ،يف
وقت كرث فيه الكالم وقلت املروءات والأعمال.
كم نحن بحاجة يف ظل هذه الأو�ضاع املتفاقمة يف بالدنا
لأن ن�ص���وم عن ال���كالم املحرّ�ض ،وعن الإ�س���اءة املتع َّمدة،
وع���ن العداوات واخل�صومات القاتل���ة ،و�أن نعود �إىل حقيقة
ذواتن���ا و�إ�سالمنا وجوه���ر �إن�سانيتنا ،فن���درك �أن التع�صب
والأنانية والكراهية واحتقار الر�أي الآخر والتفلت من �ضوابط
الدين والعقل ،كلها ت����ؤدي �إىل �ضياع الإن�سان الفرد ،وف�ساد
املجتم���ع ،وهالك الأم���ة ،و�أن العاقل من���ا ،وكل يف موقعه
وح�سب اخت�صا�صه وطاقته ،م�س�ؤول �أمام اهلل ور�سوله ،و�أمام
املجتمع والوطن ،و�أمام �ضم�ي�ره الإن�ساين ،لأخذ العربة من
املنا�سبة الت���ي �أرادها اهلل لعباده حمطّة خري وت�أمل وتوبة،
ولل�سع���ي الد�ؤوب من �أجل حتقي���ق غايتها ،ويف ذلك وحده
ال�سبيل �إىل ال�صالح والإ�ص�ل�اح ،ال ب�سواه ،من مكابرة ومتا ٍد
يف احرتاف لعبة الظلم والقتل واالنحراف والكفر بكل ما هو
جميل ،وقانا ووقاكم اهلل.
ال�شيخ �سامي �أبي املنى
رئي�س اللجنة الثقافية يف املجل�س
املذهبي لطائفة املوحدين الدروز
www.athabat.net

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
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ْ
َ
لبنان ..صراع «التيارين» وسط المحيط الهائج

الرئي�س �سعد احلريري متحدثاً عرب ال�شا�شة خالل �إفطار «تيار امل�ستقبل»

«ال تدفعون���ا نح���و الفيدرالية» ..قالها
العماد عون يف معر�ض احلر�ص على ا�ستمرار
احل���وار وال�ضغط من �أجل حماي���ة ال�صيغة
اللبنانية عل���ى �أ�سا�س امليث���اق وال�رشاكة،
فتحوّل���ت على �أل�سن اخل�صوم �إىل �أن اجلرنال
يدعو �إىل الفيدرالية ،وات�صل الرئي�س ال�سنيورة
بالنائ���ب �سليمان فرجنية منوِّه ًا مبوقفه من
رف����ض الفيدرالية؛ يف حماولة غري بريئة من
ال�سنيورة للدخول بني «الب�صلة وق�رشتها»،
متام ًا كما فع���ل منا�رصو «امل�ستقبل» حني
حاولوا ا�ستغ�ل�ال ال�صدام الناجت عن التدافع
�أم���ام مقر ال��س�راي احلكوم���ي ،للإيقاع غري
املجدي ب�ي�ن اجلي�ش اللبناين و�شباب التيار
الوطني احلر ،الذين كانوا وما زالوا و�سيظلون
�أبناء مدر�سة اجلي�ش اللبناين.
وجاء ر ّد رئي�س كتل���ة الوفاء للمقاومة
النائ���ب حممد رعد قاطع ًا كم���ا حد ال�سيف:
يحاربون اجلرنال ع���ون ويرف�ضون ال�رشاكة
معه منذ حتالف مع حزب اهلل و�أعلن االنفتاح
على املقاومة ..جاء هذا الرد من النائب
رعد التموضع اإلقليمي الذي
عقب كلم���ة الأمني العام حل���زب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل يف «ي���وم القد�س العاملي» ،اختاره الحريري لم يعُ د ينفعه
حيث توقّف �سماحته عند �أخطاء ارتُكبت
يف سوى محاولة التعويض عما
قراءة ما �سيح�صل ،وع���دم معاجلة الق�ضايا
خسره في «شارعه»
املُحقّة التي يطالب بها اجلرنال عون ،و�أعلن
�سيد املقاومة خالل �إحاطته بالواقع اللبناين
املوق���ف ال�رصي���ح كم���ا الع���ادة :خياراتنا
مفتوحة للحفاظ عل���ى التحالف مع التيار
الوطني احلر.
ث���م كان���ت الإطالل���ة «الرم�ضاني���ة» لبن���ان �سوى ق���راءة ما يختل���ج يف قلوب
للرئي�س �سعد احلريري م���ن الريا�ض ،وكالم �أبن���اء ال�شارع ال�سُّ ني على امتداد لبنان ،قبل
يف العموميات كمن يفط���ر بعد �صيام على التفكري مبقارعة اخل�ص���وم� ،سواء عرب الأثري
«زيتون���ة» ،لأن �أي كالم ممجوج عن احلوار من الريا�ض �أو عرب الأبواق من لبنان.
والتالقي دون م�صداقية يف تطبيق االتفاقات
و�إذا كان الرئي����س احلري���ري يبدو �أكرث
الثنائية مل تعد له نكهته على م�أدبة الوطن�« ،سعودي���ة» م���ن ذي قبل ،ف����إن التمو�ضع
وا�ستعمال �إبداء الرغبة باحلوار للتملُّ�ص من املذهبي الإقليمي الذي اختاره من ال�سعودية
الوعود التي قطعها احلريري �سابق ًا ومتلّ�ص بال���ذات� ،ضم���ن «خارطة طري���ق» لإر�ضاء
منها ،و«التك���رم» بعدم و�ضع فيتو على �أي �سُ ن���ة لبن���ان ،مل يعُ���د يجديه نفع��� ًا �سوى
ا�سم لرئا�س���ة اجلمهورية مل يعُد جمدياً ،لأن حماول���ة التعوي�ض عما خ�رسه يف «�شارعه

الكالم الإعالمي عند من ال يلتزمون بكالمهم
يبقى مادة للحرب املهدور ولي�س �أكرث.
و�إذا كان الرئي����س احلري���ري يعتقد �أن
خ�صومت���ه ال�سيا�سية يف لبن���ان يف غيبته
الطوعية تقت�رص على من يعتربهم خ�صومه،
فها هي طرابل�س التي رفعت يافطات العتب
�سابق ًا على الغياب ،تالقت مع طريق اجلديدة
عندما ا�ستقبلت احلريري بفتور يوم عاد منذ
ع���دة �أ�شهر �إىل لبنان يف زيارة «رفع عتب»
لعدة �أيام ،وت�ساءل �سكانها :ماذا جاء يفعل؟
وا�ستكملت جم���دل عنجر منذ �أي���ام �إي�صال
الر�سائ���ل العاتبة ورفعت له ليلة الأحد قبل
�إطاللت���ه الرم�ضانية يافط���ة تقول« :ما يف
داعي لوجودك� ،شبع���ت الأمة من وعودك»،
وم���ا على احلريري ومالئكت���ه احلا�رضة يف

اللبن���اين» ،وحماولة اكت�س���اب �رشعية من
�أولياء الأمر ،لتك���ون عودته �إىل لبنان �ضمن
ورق���ة تفاو����ض �سعودي���ة � -إيراني���ة بعد
انتهاء الب���تّ بامللف الن���ووي الإيراين ،وقد
كان الرئي����س ب���ري �رصيح ًا من���ذ �أيام حني
قال� :إننا ننتظ���ر ان�سحاب �إيجابيات االتفاق
الن���ووي على اليمن ،ومن ثم على لبنان ،يف
حال انعك�س االتف���اق �إيجاب ًا على العالقات
ال�سعودية  -الإيرانية.
ويف املح�صل���ة ،ف����إن ��ص�راع التيا َريْن
(الوطن���ي احل���ر وامل�ستقب���ل) ،يدخل �ضمن
الهيَج���ان الطاغي على املحي���ط العربي -
الإقليمي ،وحتديداً ال�رصاع ال�سُّ ني  -ال�شيعي،
وال ب���د لنا هنا من التوقُّف عند مواقف الفتة
كان���ت مواكبة لليوم الربتقايل الطويل� ،سواء
ع�ب�ر و�سائل الإع�ل�ام �أو عربمواقع التوا�صل
االجتماع���ي ،حي���ث ذهب بع����ض املحللني
�إىل ح���د الق���ول �إن خي���ارات العم���اد عون
«انتحارية»� ،إذ كي���ف يجر�ؤ زعيم م�سيحي
على املطالبة بحق���وق امل�سيحيني يف هذه
الظ���روف بال���ذات ،وامل�سيحي���ون يهجَّ رون
من ال�رشق ،والباق���ون منهم يجب �أن يطلبوا
«ال�س�ت�رة» !..وذهب البع����ض الآخر �إىل قول
�إن اجل�ن�رال وتياره ي�ستقويان بالتحالف مع
حزب اهلل ..لكن الواقع الذي يغفله الكثريون،
�أن االعرتا�ض على �آلية عمل جمل�س الوزراء،
ورف����ض مبد أ� اعتبار رئي����س احلكومة نف�سه
وك�أنه مبقام رئي����س اجلمهورية بدل جمل�س
ال���وزراء جمتمع���اً ،ه���ذا االعرتا����ض لي�س
م�سيحي��� ًا �أو «عونياً» فقط ،بل هو من باقي
مكون���ات املذاه���ب اللبنانية الت���ي ترف�ض
امل�سّ بال�صيغة امليثاقي���ة ،وهذا هو اخلط أ�
الذي ارتكبه الرئي����س �سالم يف متاديه على
موق���ع جلميع اللبنانيني ،وه���و �أمر ال تقبل
ب���ه املذاهب الأخ���رى� ،س���واء الإ�سالمية �أو
امل�سيحية ،ولو �أن مي�شال عون هو دائم ًا يف
«بوز املدفع».

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net

همسات

ّ
من يتحمل مسؤولية االنفجار في لبنان؟
من���ذ انطالق ك���وارث «الربي���ع العربي»
الأ�س���ود ونحن ن�شه���د �سباق��� ًا حمموم ًا بني
التهدئة والتفج�ي�ر للأو�ضاع يف لبنان ،ويرفع
اجلمي���ع ر�سمي ًا �شعار «الن���اي بالنف�س» عن
�سورية؛ يف عملي���ة خداع للنف����س وا�ستهزاء
بعقول النا�س ،فكيف نن�أى ب�أنف�سنا عن �سورية
وحوايل مليوين نازح �س���وري يقيمون عندنا،
مبن فيه���م التكفريي���ون ،وكل الأ�سم���اء التي
اخرتعتها قوى العدوان على �سورية؟
كي���ف نن����أى ع���ن �سوري���ة و«داع�ش»
و«الن�رصة» حتتالن �أكرث من  600كلم مربع يف
جرود عر�سال والقلمون ،وحتتالن بع�ض عقول
ال�سيا�سيني واملعمَّمني والإعالميني؟
كي���ف نن����أى وال���كل مت���ورط بالتدخل
يف �سوري���ة وق���د كان «امل�ستقب���ل» �سبّاق ًا
للتدخُّ ل بالتموين وال�س�ل�اح واالحت�ضان عرب
احل���دود اللبنانية والرتكية مب���ا عُ رف بق�ضية
«البطانيات غيت»؟
احلياد والن����أي بالنف�س هو تدخُّ ل ل�صالح
جماعات التكفري وتنكُّ���ر ملعروف �سورية وما
قدّمته للبنان ،وم���ع الأ�سف ملا قدّمته للطبقة
ال�سيا�سي���ة التي بادلته���ا بالعقوق واخلذالن
وهي التي �صنعتهم مع �ألقابهم وثرواتهم« ..هو
�شخ�ص مل ين�رص الباطل ،لكن امل�ؤكد �أنه خذل
احلق)» كما ق���ال الإمام علي (ر�ضي اهلل عنه)،
لكن احلقيق���ة �أن البع�ض يتدخّ ل بالت�رصيح �أو
بال�سكوت عن جرائم التكفرييني نكاية وعداوة
للنظ���ام ويكون بق�ص���د �أو غري ق�ص���د حليف ًا
للتكفريي�ي�ن ،كما ح�ص���ل يف ق�ضية اختطاف
الع�سكريني من بع�ض �أهايل عر�سال ،وبتغطية
�سيا�سية� ،أو تربي���ر التفجريات االنتحارية يف
ال�ضاحية من البع�ض.
امل�شكل���ة يف لبنان �أن اجلمي���ع نزل �إىل
ال�ش���ارع وامليدان يف حالة تعبئ���ة وا�ستنفار
مذهبي وطائف���ي و�سيا�سي و�صو ًال �إىل القومي
�ضد الفر�س ،دعم ًا للعروبة يف اليمن ،وحتالف ًا
مع �أبناء العمومة اليهود ،كما قال الأمري في�صل

بن علي عندما وقّع اتفاقية مع حاييم وايزمن
ع���ام « :1919العرب واليهود ي���دركان القرابة
اجلن�سية ،وال�صالت القدمية القائمة بني العرب
وال�شعب اليهودي».
فامل�سيحي���ون يطالب���ون بحقوقهم التي
�سلبه���ا الطائف ،وع���دم امل�شاركة يف ال�سلطة
(الرئا�س���ات الثالث) ب�سبب عدم انتخاب رئي�س
للجمهورية ،بالإ�ضافة �إىل التهمي�ش يف جمل�س
ال���وزراء (الن�صف ،)+1م���ا جعلهم خارج دائرة
الق���رار ،بالإ�ضافة �إىل اخلط���ر الوجودي الذي
يواجههم يف املنطقة ،وت�شتت قياداتهم وتناحر
زعمائهم الذي يلغي قوة الت�أثري لديهم.

ما بال أمراء الطوائف في
لبنان يتناسون أن «داعش»
و«النصرة» بانتظار الجميع
لسبي نسائهم وذبح رجالهم

ال�سُّ نة (امل�ستقب���ل واجلماعة الإ�سالمية)..
يدعمون ما ي�سمى «الربيع العربي» ،خ�صو�ص ًا
يف �سورية والعراق (لأ�سباب مذهبية) ،ويدعون
لإ�سقاط الأنظمة ،ويدعمون الأنظمة يف البحرين
واليمن للأ�سب���اب ذاتها ،ويري���دون ا�ستعادة
�سلطتهم يف لبنان ،والتي تقلّ�صت بعد الطائف.
ال�شيعة يف ال�شارع حلماية املقاومة،
وملنع تهديد التكفرييني للبنان ،واملناطق
ال�شيعية امل�ستهدَفة ،وللتحالف مع �سورية
يف حمنتها مثلما وقفت مع املقاومة �ضد
العدو ال�صهي����وين ،ولأن ال�شيعة �سيا�سي ًا
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¡ العودة �إىل الأ�صول

مع حمور املقاومة �ضد امل�رشوع الأمريكي.
ال���دروز الذي���ن �أ�صابهم ال���دوار والإرهاق
يتنقل���ون من �ش���ارع �إىل �ش���ارع ،ومن موقف
�إىل موق���ف ،وال ي���درون ما يفعل���ون يف �آتون
هذا ال��ص�راع الكبري وه���م �أقلي���ة موزّعة يف
فل�سط�ي�ن حتت االحتالل وم���ع االحتالل ،ويف
تنقُّل دائم ب�ي�ن « 8و� 14آذار» ،ومع ال�سعودية
التي تعاقبهم �أحياناً ،لكن امل�شكلة الأخطر �أن
«داع����ش» و«الن�رصة» تعتربانهم كفاراً ،وهذا
ي�شكّل تهديداً وجودي ًا لهم �أ�سو أ� من امل�سيحيني
الذين تعتربانهم «داع����ش» و«الن�رصة» �أهل
كت���اب وت�أخ���ذ اجلزية منه���م وال ت�أخذها من
الدروز لكفرهم ،فاملذهب مهدد باالنقرا�ض؛ كما
الإيزيديني.
يحم���ل اجلمي���ع �أ�سلحته���م وي�ستنفرون
طوائفه���م يف ال�ش���ارع ،ويوق���دون امل�شاع���ر
باخلط���ب الرنان���ة والتحري�ضي���ة ،ويجمعون
احلط���ب للموقدة الك�ب�رى ،وال���كل يح�سب �أن
مفتاح الأمن واالنفجار بيده و�سيُهلك اجلميع،
وين�س���ى �أنه �سيح�ت�رق معه���م ،وامل�أ�ساة �أن
«داع�ش» و«الن�رصة» بانتظار اجلميع ل�سبي
ن�سائهم وذبح رجالهم و�رسقة م�صارفهم و�إقفال
منتجعاتهم ،مهما كانت مذاهبهم و�ألقابهم.
ال يحتاج االنفج���ار �إال �إىل «عود ثقاب»
يتمثل بحادث فردي �أو عملية خطف �أو ت�رصيح
م�سعور وينفج���ر الأمن اله�ش ،ويختلط احلابل
اللبناين بالنابل ال�سوري والفل�سطيني ،وين�ضم
لبنان �إىل دول احلريق العربي ،ما ميهّد الطريق
�أم���ام «�إ�رسائي���ل» لأخذ ث�أرها م���ن املقاومة
و�أهلها بتواط ؤ� لبناين وعربي ودويل.
ه���ل ي�ستيق���ظ اجلمي���ع م���ن انفعاالتهم
وح�ساباته���م اخلاطئ���ة التي �ستدمّ���ر لبنان؟
فلتتحمَّ���ل كل جه���ة م�س�ؤولية �إع���ادة احلوار
والت�سويات �إىل مثلت جوهر ال�سيا�سة اللبنانية
قبل فوات الآوان.

د .ن�سيب حطيط

تعج���ب �سيا�سي خم�رضم من �رسّ الت�شنج الطائفي يف
خ�صو�ص وظائف الدرجة الأوىل� ،سائ ًال :ماذا لو طالبت
كل طائفة بالعودة �إىل الأ�صول التي كانت متَّبعة منذ
اال�ستقالل عام  ،1943ومل ي����أتِ عليها اتفاق الطائف،
ومن الأمثل���ة على ذلك� ،أن رئا�سة �أركان اجلي�ش كانت
للكاثوليك ،حيث �شغلها العميد توفيق �سامل ،والرئي�س
ف�ؤاد �شهاب �أول من عني درزي ًا يف هذا املوقع ،والأمانة
العامة لوزارة اخلارجية كانت للكاثوليك وتغيرّ الأمر
بعد الطائف ،وغريها من املراكز.

¡ ت�أييد ..ح�سب املزاج

توق��ف مراقب��ون �سيا�سي��ون ع��ن معن��ى التظاه��رات
واملواق��ف والبيان��ات الت��ي ت�س�ير وتطل��ق دفاع ًا عن
رئا�س��ة احلكوم��ة ،بع��د مواق��ف «التي��ار الوطن��ي»،
وت�ساءل��وا� :أي��ن كانت ه��ذه احلمية حينم��ا كُ لّف جنيب
ميقات��ي برئا�سة احلكومة؟ م�ش�يراً �إىل الأحداث الأمنية
الت��ي اف ُتعلت يف طرابل�س ،و�إىل الدعوة التي �أُطلقت بعد
اغتيال العميد و�سام احل�سن الحتالل ال�رساي.

¡ �أقزام؟

قال �أحد النقاد من الذين اعت���ادوا زيارة النائب وليد
جنبالط� ،إن الأخري مل يلتفت �إىل الرئي�س �سعد احلريري
�أثناء اخلطاب الرم�ضاين ،بعدما الحظ عملية االخراج
الت���ي ت�ص ّور احل�ض���ور على �أنهم �أق���زام مقابل �صورة
احلريري.

¡ احل�ضور مل يكن على قدر الآمال

حتدث��ت �أو�ساط يف «تيار امل�ستقبل» عن تراجع ح�ضور
الإفطارات الرم�ضانية الت��ي �أقامها «التيار» هذا العام
يف ع��دد من املناط��ق ،وعن م�ش��اكل وخالفات تخللت
بع���ض ه��ذه الإفطارات ،ففي معر���ض ر�شيد كرامي يف
موجهة �إىل �أكرث من  500مدعو،
طرابل���س كانت الدع��وة َّ
لك��ن م��ن ّلب��ى الدع��وة كان دون � 300شخ���ص ،ويف
�إفط��ار �إقلي��م اخلروب تخلل��ه م�شاكل وع��راك ،لأن �أحد
توج��ه �إلي��ه دعوة ،فاقتح��م الإفطار
«القب�ضاي��ات» مل َّ
مب�شكل كبري� ،أما الإفطار املركزي يف البيال فقد لوحظ
فيه كثري من الفراغات.

¡ «و�سطيّون» غب الطلب

علّ���ق نائب «قواتي» على و�سطي���ة الوزراء التابعني
للرئي�س ال�سابق مي�شال �سليمان قائ ًال�« :إنهم و�سطيون
غب الطل���ب» ،وموقف �سليمان ب��ض�رورة الدفاع عن
متام �سالم ا�ضطره �إليه جنبالط ،ولذلك ا�صطحبهم �إىل
ال�رسايا لي�رصّح بنف�سه.

¡ خوف من التهوّر

�أب��دى خب�ير يف ال�ش�أن ال�سعودي خ�شيت��ه على الو�ضع يف
التهور ال�سع��ودي املنفلت م��ن �أي �ضوابط،
لبن��ان ،ج��راء ّ
خ�صو�ص ًا بعد �إجناز االتفاق النووي ،كون الريا�ض تعترب
م��ع تل �أبي��ب هذا الإجن��از خ�س��ارة لهم��ا ،بالإ�ضافة �إىل
ال�صمود الأ�سطوري لليمن ،ومتكّن اجلي�ش اليمني واللجان
ال�شعبي��ة الثوري��ة م��ن توجي��ه �رضب��ات هام��ة لقواع��د
ع�سكرية �سعودية ،بع�ضها قرب العا�صمة ال�سعودية ،ما قد
ي�ضطره��ا لتوتري �أك�ثر يف املنطقة ،وبالت��ايل ف�إن لبنان
مطروح على جدول �أعمال التوتري ال�سعودي.

¡ اخلالف �أقوى

قال �أحد وزراء «احلريرية ال�سيا�سية» �إن اال�ستدعاءات
م���ن الأو�صياء يف ال�سعودي���ة لقياديني يف «التيار»
لإ�صالح ذات البني جنحت يف الدعوة وتلبيتها ،لكنها
ف�شلت يف غ�سل القلوب املليانة.

¡ تاجر فاجر

�أن�صار «التيار الوطني احلر» �أمام ال�سرايا احلكومي

ا�ستغ��رب قي��ادي م�سيح��ي كي��ف ميك��ن مل��ن كفّ��ر كل
م��ن رف�ض م��ن ال�شعب اللبن��اين �أن ي�ؤي��ده يف ظلمه �أو
جمارات��ه يف باطله� ،أن ي�أخذ عل��ى التيار الوطني احلر
وقائ��ده العماد مي�ش��ال عون الدع��وة والتظاهر ،وقال:
«�صحي��ح �أن الفاجر ي�أكل حق التاجر ،فكيف �إذا اجتمع
االثنان معاً»؟
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ّ
سورية والعراق واليمن ..صمود وهجوم وتقدم ينعكسون قلقًا سعوديًا
ثمة �أ�سئلة عديدة ُت��ط��رح :ملاذا
كل هذا احلقد ال�سعودي على العراق
و�سورية وم�رص واليمن؟ وملاذا هذا الك ّم
املذهل من الكراهية لدى الأ�رسة التي
تتملك بالد احلجاز ،واندفاعتها التي
تبدو ك�أنها بال رجعة ,الذهاب بعيداً يف
�إثارة الفو�ضى وحمامات الدم العربي؟
ج�يران مملكة الرمال اخلليجيون
باتوا يعي�شون حالة من القلق الكبري
من هذه االندفاعة الدموية ،لأنها بد�أت
تدق �أبوابهم؛ على نحو ما ح�صل يف
الكويت م�ؤخراً ،حيث تبني �أن االنتحاري
الذي فجّ ر نف�سه يف امل�سجد �سعودي
اجلن�سية ،و�أن له امتدادات يف اململكة،
بالإ�ضافة �إىل الكويت.
وي ��ؤك��د هنا دبلوما�سي عربي
عمل طوي ًال يف اخلليج خ�صو�ص ًا يف
ال�سعودية� ،أن اندفاعة اململكة لتقطيع
�أو���ص��ال �سورية وال��ع��راق و�صلت �إىل
مرحلة و�ضعت العائلة املالكة يف
و�ضع حرج جداً ،ال�سيما �أنها �أ�ضحت
تعي�ش كابو�س ًا مرعب ًا جراء ال�صمود
الأ�سطوري للدولة الوطنية ال�سورية،
وعدم حتقيق رغباتها و�أحالمها يف بالد
الرافدين ،يف ظل ح�رش نف�سها يف زاوية
�صعبة ،واعتبارها �أن �أي انت�صار يحققه
اجلي�شان ال�سوري والعراقي انت�صار
لإيران وهزمية لها.
وي�شري هذا الدبلوما�سي املخ�رضم
�أن ال�سعودية ت�شعر �أنها وقعت يف «�رش
�أعمالها» ،ففيما هي موّلت و�سلحت
ودعمت منذ نهاية �سبعينيات القرن
املا�ضي كل جماعات الإرهاب والتطرف
الكفريي حتى الآن ،بد�أت ت�شعر باخلوف
الكبري من الوح�ش الذي غذته �صغرياً،
وب��ات الآن �أك�بر م��ن �أن تتمكن من
ا�ستيعابه ،ال بل �إن �شعارات هذا الوح�ش
اخلطري �صارت ت�صيب مقت ًال يف مملكة
الذهب الأ�سود ،لأنه �صار يعترب نف�سه
«خليفة بالد امل�سلمني» الذي ال يقيم
وزن ًا ملن ربّاه ،وبات يطلب منه البيعة.
ال�����س��ع��ودي��ة ق��ل��ق��ة ب�����ر�أي ه��ذا
الدبلوما�سي ،فهي مل تعد قادرة على
جتاهل الوح�ش الذي تعرف �أنه بالفكر

قوة ع�سكرية �سورية عند مداخل منطقة الزبداين بريف دم�شق

التكفريي الذي غذته �صار يجد تربة
حا�ضنة ،وبنف�س الوقت هي غري قادرة
على التخلي عنه ،ال�ستمرار حروبها
ومعاركها لتدمري �سورية وال��ع��راق،
وحتى م�رص ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل ليبيا،
ولهذا هي تتحالف مع «القاعدة» يف
اليمن ،و�إن كانت ت�ضع يف الواجهة عبد
ربه من�صور هادي املقيم يف الريا�ض..
اململكة ال�سوداء يبدو �أنها قررت
الذهاب يف املواجهة �إىل �أبعد مدى،
لأنها غا�ضبة جداً من �إيران ،وغا�ضبة
م��ن �أم�ي�رك���ا ،لأن��ه��م��ا مي�����ض��ي��ان يف
حمادثاتهما النووية والنتائج برزت
باالتفاق النووي.
هي غا�ضبة جداً من م�رص لأنها مل
تر�سل لها قوات بريّة للنزول على �أر�ض
اليمن ..غا�ضبة �أي�ض ًا من باك�ستان لأنها

قلق السعودية نابع
من عدم قدرتها على
تجاهل مخاطر الوحش
التكفيري في وقت تعجز
عن التخلي عنه

رف�ضت طلب الريا�ض مبدّها بالع�سكر
والرجال للقتال بد ًال من جنودها.
غا�ضبة من تركيا لأنها مل تر�سل

(�أ.ف.ب).

جيو�ش ال�سلطنة الحتالل �شمال �سورية،
وغا�ضبة من الأردن لأن اجلي�ش ال�سوري
حطّم «عا�صفة اجل��ن��وب» ،وغا�ضبة
�أي�ض ًا من �سلطنة عمان ،لأنها دولة
عاقلة ت��ع��رف حقوقها وم�صاحلها
ودورها.
ال�سعودية غا�ضبة جداً من الكثري
من الع�شائر والقبائل ال�سورية والعراقية
واليمنية ،لأنها دفعت ل�شيوخها ع�رشات
�إن مل يكن مئات مليارات ال��دوالرات
لالنقالب على دولهم الوطنية ،بالإ�ضافة
طبع ًا �إىل املليارات التي �رصفتها على
�رشاء �ضباط من جيو�ش هذه البلدان،
لكن اك�شتفت �أنهم غري قادرين على
الإم�ساك بقرية واحدة ،ال يف �سورية وال
يف العراق وال يف اليمن..
لهذا اندفعت مملكة الوهم بالغارات

املكثفة على اليمن ،لأن لديها خمزون ًا
مذه ًال وهائ ًال من الأ�سلحة الفتاكة التي
ال بد من ا�ستعمالها ،ولأنها ال تريد
لليمن النهو�ض والتقدم ،وهنا كان
تعاونها �أي�ض ًا مع العدو «الإ�رسائيلي»،
ال��ذي دخ��ل امل��ي��دان اليمني يجرب
�أ�سلحته الذرية والفتاكة يف جبال
و�أطفال اليمن ..لكن �إىل �أين �سي�ستمر
القتل من اجلو ،ال بد من جي�ش بري،
ومن �أين لها ذلك ،خ�صو�ص ًا �أن امل�رصي
والباك�ستاين «خذالها» ،والأمريكي
غري م�ستعد لقتل جنوده..
ال�سعودية عاجزة عن حتقيق �أي
انت�صار نوعي يف اليمن ،بينما ت�أتيها
الأخ��ب��ار م��ن ب�لاد ال�شام ع��ن خ��ذالن
م�رشوعها ،فاجلي�ش واحل�شد ال�شعبي يف
العراق بد�أوا عمليات وا�سعة ويحققون
انت�صارات نوعية على «داع�ش».
يف ���س��وري��ة ،ثمة حت���والت ك�برى،
فاجلي�ش بد�أ العمل جبهات متعددة ب�شكل
متزامن بنف�س هجومي يطبع العمليات،
وفق تخطيط متقن ال�ستعادة املناطق
الأ�سا�سية التي خرجت من يد الدولة.
م��ن ال���زب���داين �إىل ت��دم��ر ..تقدم
وانت�صارات كربى.
ان��ه��ي��ار م��وج��ات امل�سلحني يف
اجل��ن��وب ال�سوري وحت� ّط��م «عا�صفة
اجلنوب» ،وخذالن ما بعد خذالن لغرفة
«عمليات موك».
يف ال�شمال ال�سوري انهيار اخلطط
املو�ضوعة مع رجب طيب �أردوغان ملزيد
من ق�ضم الأرا���ض��ي ال�سورية واحتالل
حلب ،ال بل �إن اجلي�ش ال�سوري حقق
جناحات هامة يف منطقة �إدلب وج�رس
ال�شغور وريف حماه ،و�أجه�ض اخلطط
الإرهابية يف حلب.
ثمة هجرات م�ضادة ب��د�أت تطل
من ب�لاد الرافدين وب�لاد الأمويني؛
�إره��اب��ي��ون ي��ع��ودون من حيث �أت��وا
من الغرب واخلليج ..الوح�ش الذي
«دلّعوه» قادم �إليهم.

�أحمد زين الدين

عندما أصبح العماد عون «بوذيًا»
من يتابع م�سرية العماد مي�شال عون منذ
ن�ش�أته حتى ال�ساعة ،يرى من خالل كل حمطات
حياته �أنه بعيد كل البعد عن �أ�شكال الطائفية،
فخالل م�سريته الع�سكرية ،ات�صف  -ب�شهادة رفاقه
 بامتالك الر�ؤيا وبُعد النظر ،والتزامه القانون،ورف�ض التجاوزات الأمنية.
كذلك رف�ض ال�ضابط عون تعرّ�ض املكتب الثاين
بالتعذيب لل�ضباط القوميني الذين قاموا بانقالب
فا�شل على الرئي�س ف�ؤاد �شهاب يف العام  ،1961م�شدداً
على تطيبق القانون يف حقهم ،بعيداً من �أ�شكال
العنف ،وهذا ما �أقر به ال�ضابطني �شوقي خري اهلل
وف�ؤاد عو�ض ،وغداة ت�سلم «اجلرنال» رئا�سة احلكومة
الع�سكرية يف �أيلول  ،1988كتب خري اهلل مقا ًال بعنوان
«العماد عون الأب الروحي للجي�ش اللبناين»� ،أكد
�أن ال�ضباط :مي�شال عون وع�صام ابو جمرا وال�شهيد
خليل كنعان ،رف�ضوا كل �أ�شكال التعر�ض للقوميني.

ثم ت�سلم العقيد عون �أوائل ثمانينيات القرن
الفائت قيادة اللواء الثامن يف اجلي�ش ،وكان
خري منوذج للوحدة الوطنية يف زمن االنق�سامات
الطائفية ،فلم يوجّ ه عون يف حينه جنوده �إال
تقنياً ،لأن الوحدة الوطنية كانت جلنوده منط
حياة.
كان اجلرنال ومايزال يحرتم خ�صو�صية كل
منطقة ،وكل مكوّن لبناين� ،سئل ذات يوم :ملاذا
ال ت�سلّح بع�ض ال�شباب يف «املنطقة الغربية»؟
فقال :لديّ حر�ص على �أمنهم وحياتهم� ،إذا �أراد
�أهلنا يف ال�شطر الثاين من بريوت القيام بعمليات
ع�سكرية دعم ًا لنا يف م�سريتنا ،فلن �أت�أخر حلظة
عن مدّهم بال�سالح.
رف�ض «ال��ع��م��اد» رف�ض ًا قاطع ًا «خطوط
التما�س» التقليدية �إبان احلرب الأهلية ،فهو �أول
من بادر �إىل فتح املعابر ،فكان ال��ر ّد عليه من

امللي�شيات بق�صف املنطقة ال�رشقية ،وا�ستهداف
مكتبه يف وزارة الدفاع.
ويف زمن احل�صار على املناطق «ال�رشقية»
يف العام  ،1990نظّم «�أن�صار ع��ون» م�سريات
منتقلة على كافة املعابر ،ت�أكيداً منهم على
مت�سكهم بالوحدة الوطنية ،ورف�ض «الكونتونات
املذهبية».
عب العماد
وخالل وجوده يف منفاه الباري�سي ،رّ
عن حقيقة �أفكاره الوحدوية ،وقال يف حديث �إىل
جريدة نداء الوطن يف العام  :1995حدود لبنان هي
حدود احلرية يف هذا ال�رشق.
وكان ينتف�ض عندما ينعت بالقائد امل�سيحي،
�إىل حد دفعه للقول :لقد �أ�صبحتُ بوذياً ..و�إذا
تكلمتُ يوم ًا طائفي ًا فانبذوين.
غداة اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،كان التيار
الوطني احلر يف طليعة امل�شاركني يف ت�شييعه،

واالعت�صامات التي تلته ،كذلك فتح �أن�صار
«التيار» بيتوهم �أمام النازحني خالل عدوان متوز
 ،2006وحتى ال�ساعة ينتهج التيار �سيا�سة االنفتاح
نحو الآخر ،كان �آخرها التو�صل �إىل ورقة م�شرتكة
مع «القوات اللبنانية»� ،سبقت ذلك لقاءات متكررة
بني العماد عون والرئي�س �سعد احلريري.
مل يطرح اجل�نرال الفيدرالية ،لكن النظام
اللبناين الراهن قائم على «فيدرالية الطوائف»،
بح�سب املفكر اللبناين جورج قرم ،حيث يتم توزيع
ال�سلطات ومراكز الفئة الأوىل منا�صفة بني الطوائف.
فهل املطلوب يف �ضوء هذا النظام �أن يق�ضي
«العماد عون �شهيداً للواجب» ويكف عن املطالبة
بحقوق �رشيحة لبنانية منحته الوكالة بتمثيلها
وحت�صيل �أب�سط مطالبها املحقة؟

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net
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تقرير روسي :أشهر ميدانية حاسمة في سورية
يف خ�ض ّم العمليات الع�سكرية
املتوا�صلة التي ينفّذها اجلي�ش ال�سوري
بالتزامن يف غالبية اجلبهات ال�ساخنة
جنوب ًا و�شما ًال وو�سطاً ،مُ لحقة ب�رضبات
ا�ستخبارية نوعية «غري م�سبوقة يف
تاريخ احلرب ال�سورية»  -وفق تو�صيف
موقع «فيرتان�س ت���وداي» الأمريكي
 ينقل دبلوما�سي غربي ع��ن �أح��دكبار امل�س�ؤولني الأمنيني يف القيادة
الع�سكرية الرو�سية� ،إ�شارته �إىل �أن
«�أ�شهراً �ساخنة جداً �ستلي توقيع االتفاق
النووي بني �إيران والغرب يف �سورية،
كما يف العراق ،و�صو ًال �إىل اليمن ،ربطا
بحراك �سعودي �« -إ�رسائيلي» يهدف
�إىل ت�سديد �رضبات ميدانية «ذهبية»
يف مرمى االت��ف��اق ،التفاف ًا على �أي
ت�سوية محُ تمَلة قد تطيح ب�أوراقهما يف
حت�ض
املنطقة ،وحتديداً �سورية ،مقابل رُّ
وجهوزية ع�سكرية غري م�سبوقة ملحور
دم�شق  -طهران  -حزب اهلل ،كا�شف ًا -
ا�ستناداً �إىل تقرير �أمني و�صفه بـ«الهام
جداً»  -عن قرار �إيراين بدعم ع�سكري
غري م�سبوق للجي�ش ال�سوري بُعيد
توقيع االتفاق  -يواكب �ضخ �أ�سلحة
رو�سية نوعية �إىل دم�شق  -يُف�ضي �إىل
ح�سم ميداين يف غالبية اجلبهات خالل
�شهور معدودة ،مهما كلّف الأمر.
ووف��ق تقرير ملوقع «فيرتان�س
ت���وداي» الأم�يرك��ي ،ف���إن تكتيكات
اجلي�ش ال�سوري التي اعتمدها يف
الأ�سابيع الأخ�يرة� ،إن لناحية ن�سف
�أعنف الهجمات التي �شنتها الف�صائل
امل�سلحة التي تديرها غرفة عمليات
«موك» بالأردن يف اجلنوب ال�سوري،
�أو الهجمات املعاك�سة التي بد�أتها
القوات ال�سورية ال�سرتداد مدينة تدمر
الأثرية بعد اجتياحها من قبَل مقاتلي
«داع�����ش» ،بالتوازي مع العمليات
الهامة التي ت�شنّها �ضد اجلماعات
امل�سلحة يف الزبداين مب�ساعدة مقاتلي
حزب اهلل ،من دون �إغفال �إجن��ازات
تلك ال��ق��وات يف حمافظة احل�سكة
و�إدل���ب ،وجناحها يف �صد هجمات
جماميع امل�سلحني الذين تديرهم
اال�ستخبارات الرتكية يف ريف حلب،
كلها تدل  -ح�سب �إ�شارة التقرير -
على ازدياد وترية التن�سيق بني دم�شق

تكتيكات اجلي�ش ال�سوري يف الأ�سابيع الأخرية تدل على ارتفاع وترية التن�سيق بني دم�شق وحلفائها

وحلفائها ،وكان �سبب ًا حا�سم ًا بتغيرّ
نتيجة املجريات امليدانية ب�شكل
كبري ل�صالح اجلي�ش ال�سوري .و�إذ لفت
�إىل ال�رضبات اال�ستخبارية ال�سورية
النوعية التي ترافق عمليات اجلي�ش
ال�سوري على الأر���ض ،والتي ارتفعت
وتريتها ب�شكل الف��ت يف الأ�سابيع
الأخ�يرة (�رضبة �سحق قادة «جبهة
الن�رصة» وحلفائها يف �سجن غرز
بدرعا منوذجاً) توقّف التقرير �أمام
�رضبتني قا�سيتني نفذتهما مقاتلة
�سورية �ضد مقاتلي «داع�����ش» يف
الرقة يف الثاين ع�رش من اجل��اري،
ا�ستهدفت الأوىل عرب �صاروخ موجّ ه،
وبتوقيت دقيق ،جتمع ًا كبرياً له�ؤالء
املقاتلني ،بينهم قادة ميدانيون ،يف
مبنى كلية العلوم ،وق��ت تناولهم
�إفطاراً جماعياً ،ت�سبب بت�سوية املبنى
على ر�ؤو���س من فيه ،لتلحقه بعد
دقائق �رضبة �أخرى ا�ستهدفت بنجاح
م�ستودع ًا �ضخم ًا للذخرية تابع

على الأر���ض ال�سورية �ضمن �صفوف
الإرهابيني ،وين�سّ قون وي�ؤمّنون تغطية
زحف مقاتلي «داع�ش» ،كما ك�شف �أن
إشارة «السيد» إلى اقتراب كثرياً من ه�ؤالء العمالء ا�ضطروا للفرار
من �أماكن وجودهم عقب �إح�سا�سهم
النصر ينطلق من معطيات باملالحقة من قبَل فرق خا�صة �سورية،
مت �إلقاء القب�ض على �آخرين.
فيما ّ
وليس تمنيات ..فما بعد
وتزامناً ،توقف النا�شط الأمريكي
توقيع االتفاق بين إيران
براندن بوربفيل �أمام الهجوم املعاك�س
والغرب ليس كما قبله
الذي �شنّه اجلي�ش ال�سوري على مقاتلي
«داع�ش» يف تدمر ،بتوقيت فاج�أ غرف
عمليات التنظيم يف املدينة ،م�شرياً
�إىل �أن �أداء اجلي�ش ال�سوري على كافة
اجلبهات ال�ساخنة م�ؤخراً ،لوج�ستي ًا
للتنظيم ،الفت ًا �إىل �أن تلك ال�رضبات وا�ستخبارياً ،أ�ُحل��ق �أي�ض ًا بعمليات
تهز مرمى اال�ستخبارات الأمريكية تعقُّب ور�صد �أو�صلت �إىل اعتقال �ضباط
ب�شكل خا�ص ،ربط ًا مبعلومات كان ا�ستخباريني �أت��راك خالل املواجهات
ت�ضمّنها تقرير مماثل للموقع املذكور الأخ�يرة يف ريف حلب� ،أحدهم مقرّب
يف ال��راب��ع من اجل���اري� ،أك��د فيه  -من املدعو جميد كمال ،ال��ذي يُعترب
وفق ًا ملعطيات اعتربها موثقة � -أن �أحد كبار م�ساعدي رجب طيب �أردوغان،
ع�رشات العمالء لوكالة  CIAيعملون و�أحد امل�س�ؤولني الرئي�سيني عن �إي�صال

(�أ.ف.ب).

امل��ع��دات الع�سكرية �إىل اجلماعات
امل�سلحة التي تديرها اال�ستخبارات
الرتكية يف ال�شمال ال�سوري.
وعلى وق��ع ال���دالالت الهامة التي
ت�ضمّنها خطاب �أمني عام حزب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل الأخري يف يوم القد�س ،علّق
�سفري دولة �إقليمية يف بريوت على ثقة
قائد املقاومة حيال �إ�شارته �إىل اقرتاب
مرحلة الن�رص بعد حرب طويلة ،م�ؤكداً
�أن ن�رص اهلل ينطلق بر�سائله من معطيات
ولي�س متنيات ،مرجح ًا  -ا�ستناداً �إىل �أكرث
من تقرير ا�ستخباري  -حت ّو ًال جذري ًا يف
م�سار احلرب ال�سورية ،يف ظل كالم نُقل
عن نائب وزير اخلارجية الرو�سي ل�ش�ؤون
مكافحة الإرهاب؛ اوميغ برومولوك ،عن
ت�صوره مل�آل احلرب يف املنطقة ،وحتديداً
�سورية ،مفاده :ما بعد توقيع االتفاق بني
�إيران والغرب لن يكون حكم ًا كما قبله..
فلننتظر.

ماجدة احلاج

رابطة أبناء بيروت تقيم إفطارها السنوي برعاية مفتي الجمهورية

احلاج عدنان الفاكهاين يت�سلم هدية «الرابطة» التذكارية

حتت رعاية مفتي اجلمهورية؛ ال�شيخ
عبد اللطيف دري��ان� ،أقامت «رابطة �أبناء
بريوت  -اجلمعية اخلريية والإ�سالمية لرعاية
الأ�رسة امل�سلمة» ،م�أدبة �إفطارها ال�سنوي
يف حرج بريوت ،بح�ضور مفتي اجلمهورية
لا بال�شيخ ب�لال امل�لا ،والأب �رشبل
ممُ �ثَّ� ً
بحي مم ّث ًال املطران دانيال كورية ،واحلاج
عدنان الفاكهاين ممث ًال الرئي�س �سعد الدين
احلريري ،وعدد من خماتري بريوت ور�ؤ�ساء
وممثلي اجلمعيات والروابط االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية يف بريوت.
البداية كانت مع تالوة عطرة من القر�آن

الكرمي ،ثم حتدّث رئي�س الرابطة احلاج حممّد
الفيل حول �أهمية دور املجتمع الإ�سالمي مب ّد
يد العون.
م��ن ج��ه��ت��ه دع���ا ال�����ش��ي��خ امل�ل�ا �إىل
«اال�ستفادة من بقية �شهر رم�ضان املبارك
بالتزوّد بالطاعات» ،وحذّر من «االنزالق
�إىل ال�����ش��ارع حت��ت �أي ظ���رف ك���ان ،لأن
اخلالفات القائمة يف البالد هي خالفات
�سيا�سية بامتياز ولي�ست خالفات طائفية �أو
مذهبية» ،م�شدّداً على «الركون �إىل القوى
الأمنية ،ويف مقدّمها اجلي�ش اللبناين ،حلل
كل امل�شكالت االمنية» ،منوّه ًا «بحكمة

رئي�س جمل�س ال��وزراء متام �سالم يف �إدارة
دفة احلكم بحكمة و�صرب ،مغلّب ًا امل�صلحة
الوطنية العليا على ما عداها من امل�صالح
الفئوية وال�شخ�صية ،ومتعالي ًا عن احلركات
ال�صبيانية اال�ستعرا�ضية التي لي�س لها
فائدة على االطالق».
ويف اخلتام ،قدّم احلاج الفيل لوحات
�إ�سالمية تقديراً وعربون وفاء للمفتي دريان
وملمثل الرئي�س �سعد احلريري ول�سفارة
فل�سطني ،وجال احل�ضور متفقدين التح�ضريات
لإطالق افتتاح مهرجان الفرح ملدينة بريوت
ال�ستقبال �أيام عيد الفطر ال�سعيد.
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دور «البريكس» و«شنغهاي» في تأسيس نظام عالمي جديد

ع����ام  ،1986جمموعة فدائية م�شرتك����ة من املقاومة
الوطنية اللبنانية واجلبهة ال�شعبية تتحرك من �أجل تنفيذ
عملي����ة ا�ست�شهادية يف نهاريا ،وق����د حملت ا�سم «عملية
الثامن من مت����وز  .»1986هذا اال�سم ل����ه داللة يف تاريخ
�أمتن����ا ون�ضاله����ا القومي التحرري ،فه����و يت�صل باغتيال
زعيمني وقائدي����ن وطنيني ،هما الزعي����م انطون �سعادة؛
م�ؤ�س�س احلزب ال�س����وري القومي ،والذي �أعدمته ال�سلطات
اللبنانية فجر الثامن من متوز عام  ،1949وغ�سان كنفاين،
ذاك املنا�ضل القوم����ي العربي ،وال�صحايف والروائي الذي
اغتاله املو�س����اد ال�صهيوين يف الثامن من متوز من العام
 1972يف بريوت.
الفارق الزمني بني الإع����دام واالغتيال  23عاماً ،لكن
ما يجمعهما �أكرب م����ن عدد ال�سنني ،وهو الهدف واملتمثل
يف قتل الفك����رة وو�أدها يف املهد ،لأن كال الطرفني اللذين
ن ّف����ذا الإعدام واالغتيال مل يرعبهم����ا اجل�سد ،بل �أخافهما
هو العقل والفكر ال����ذي وقف خلف تلك القامات ،فقد مثّل
الزعيم �سعادة العالمة الفارقة يف تلك احلقبة يف تكري�سه
لفكر نه�ضوي اجتماعي ،يف مواجهة نظام �سيا�سي طائفي
م�ستب ّد �ش����كّل الوجه الآخر ال�ستعمار غ����ادر ج�سداً وبقي
�سلوك ًا ونهجاً ،وثقافة قام����ت على الإيغال عميق ًا �إمعان ًا
يف ا�ضطهاد وقت����ل للروح الوطنية لدى جموع اللبنانيني
�آنذاك ،وهكذا ه����و الأديب وال�صحفي البارع ال�شهيد غ�سان
كنفاين ،ذلك الإن�سان الذي عا�����ش مرارة الت�رشد واللجوء
الذي �صقل �شخ�صيته ،وحثه على تطوير ثقافته وعلومه،
فتم����رد ك�سائ����ر �أبن����اء وطنه ،لك����ن ما م ّي����ز كنفاين هو
�صالبته وقدرته يف التعبري ع����ن �آرائه ،ومواجهته للظلم،
والتحري�����ض على الث����ورة من خالل ق�ص�ص����ه وعمله يف
ال�صحاف����ة ،وموقعه كرئي�س حترير جمل����ة الهدف ،ف�أيقن
«الإ�رسائيلي» اخلطر الذي �شكّله كنفاين يف فكره وكلمته
فاغتاله وهو يف ريعان عطائه.
وال�س�����ؤال الي����وم :هل حق����ق �إعدام الزعي����م �سعادة،
واغتيال كنفاين هدف القتلة؟ بالت�أكيد ال ،لأن فكر �سعادة
وحزب����ه حا�رض بق����وة ،وغ�سان ما يزال بفك����ره وق�ص�صه
�سنديانة فل�سطينية تكرب.

رامز م�صطفى

عُ ق���د يف مدين���ة «�أوف» الرو�سي���ة
اجتماع ملنظم���ة «�شنغهاي» للتعاون،
والتي ت�ضم رو�سيا وال�صني وكازاخ�ستان
وقرغيزي���ا وطاجيك�ست���ان و�أوزبك�ستان،
وتغط���ي م�ساحاته���ا  30ملي���ون كلم،2
وت�ضم نحو ملياري ب�رشي (ربع العامل)،
و�سي�صل عدد �سكانه���ا �إىل حواىل ن�صف
�سكان الع���امل ،يف ح���ال ان�ضمام الهند
وباك�ست���ان و�إي���ران �إليها ب�ش���كل دائم،
وجمموع���ة «بريك�س» (الربازيل ورو�سيا
والهند وال�صني وجنوب �إفريقيا).
تعمل رو�سي���ا وال�صني لال�ستفادة من
هاتني املجموعتني ،وت�سعى من خاللهما
لتكري�س حلف عاملي جديد ،يف مواجهة
احلل���ف الأطل�سي والأحادي���ة الأمريكية،
الت���ي ت�سع���ى لل�سيطرة عل���ى العامل،
وتت�رصف على �أ�سا�س �أنها القوة الوحيدة
القادرة على فعل ما تريد ،خ�صو�ص ًا بعد
تفكيكها لالحت���اد ال�سوفياتي يف نهاية
القرن املا�ضي.
م���ن �أه���داف هات�ي�ن املجموعت�ي�ن:
مكافح���ة الإرهاب واملخ���درات واجلرائم
عرب احلدود ،ومواجهة حركات االنف�صال
والتط���رف الدين���ي �أو العرق���ي ،و�إن�شاء
منطقة للتجارة احلرة بني دولها ،و�إن�شاء
م�رشوع���ات م�شرتك���ة يف قط���اع النفط
والغ���از واملوارد املائية ،و�إن�شاء م�رصف
م�شرتك ،وال�سعي �إىل �إ�صدار عملة موحّ دة
ب�ي�ن دوله���ا ،وامل�ساهم���ة يف التنمية
امل�ستدامة ،والعمل عل���ى اجتثاث الفقر
والبطالة يف العامل.
جتهد رو�سيا وال�صني من خالل هاتني
املجموعتني �إىل تكوين �صمام �أمان على
امل�ست���وى الأمني واالقت�ص���ادي ،يحمي
دوله���ا م���ن الهيمنة الأمريكي���ة ،ويكون
لهما دور رئي����س يف العامل ،على قاعدة

ال�رشاك���ة مع الآخرين ،وعلى نحو خا�ص
م���ع �أمريكا ،ولي�س على قاعدة الإلغاء �أو
الهيمنة ،كما تفعل �أمريكا يف عالقتها مع
الدول ،وحتديداً النامي���ة منها ،ولديهما
الفر�صة لإعطاء النموذج ال�صالح ملفهوم
ال�رشاكة يف العامل ،واال�ستقرار االقت�صادي
والأمني ،يف الوقت الذي يتعر�ض الغرب
لأزمات اقت�صادي���ة ،وا�ضطراب �أمني من
ج���راء عمليات التفج�ي�ر والقتل الأخرية

«طريق الحرير» ستؤسس
لنظام عالمي جديد على
المستوى االقتصادي
والسياسي والعسكري
متعدد األقطاب

يف فرن�س���ا ولندن من قبَ���ل املجموعات
التكفريي���ة� ،إ�ضافة �إىل ف�ش���ل �أمريكا يف
�سيا�سته���ا اخلارجية ،والتي جرّت عليها
اخل�سارة يف احل���روب التي خا�ضتها يف
العراق و�أفغان�ستان ،ويف �سورية ولبنان،
وف�شلها من جراء دعمها للإرهاب التكفريي
ال���ذي �أوجدته ،ليك���ون �أداتها الع�سكرية
حتارب ب���ه يف املنطق���ة ،وت�ستفيد منه
يف ت�أجي���ج ال�رصاع املذهب���ي فيها من

�أجل ر�سم معامل جديدة للمنطقة ،والذي
�أ�صبح ي�ش���كّل خطراً على �أمريكا والغرب
ودول العامل العربي والإ�سالمي.
�أقدم���ت ه���ذه املجموع���ة ،وحتديداً
الرئي�سني الرو�سي وال�صيني ،على �إن�شاء
بنك التنمية اجلدي���د بر�أ�سمال قدره 100
مليار دوالر ،ف�ض ًال عن �صندوق احتياطي
بر�أ�سم���ال  100ملي���ار دوالر� ،إ�ضافة �إىل
م�رشوع احل���زام االقت�ص���ادي لـ«طريق
احلري���ر» اجلديدة ،وهو م�رشوع تاريخي
تق���وده ال�صني لرب���ط االقت�صاديات من
�أق�ص���ى �رشق �آ�سي���ا حتى قل���ب �أوروبا
ب�شبكة م���ن املوا�صالت الربية والبحرية
وم�شاري���ع الطاق���ة ،ويهدف ه���ذا البنك
�إىل متوي���ل امل�شاريع والبن���ى التحتية
امل�ستدام���ة لدول «الربيك����س»� ،إ�ضافة
�إىل جمموعة من الإجراءات التي قام بها
بوتني ،ومنها التعامل بالعملة املحلية
يف التب���ادل التج���اري م���ع بع�ض دول
املجموعة ،ملواجهة احل�صار االقت�صادي
الذي يفر�ضه الغرب على رو�سيا.
ه���ذه التفاهم���ات �ست�ؤ�س����س لنظام
عاملي جديد على امل�ست���وى االقت�صادي
وال�سيا�س���ي والع�سكري متع���دد الأقطاب،
و�ستك���ون ال�صني ورو�سي���ا و�إيران ومعها
دول املنظومة قطب ًا �أ�سا�سي ًا (كما عبرّ عنه
الرئي����س بوتني ب�أنه �سيق���ود العامل يف
املرحلة املقبلة) له بنية اقت�صادية خا�صة
به ،وله���ا �سيا�ساتها املالي���ة والنقدية،
وا�سرتاتيجية �أمنية وع�سكرية يف مواجهة
القط���ب الأمريكي يف خمتل���ف املجاالت،
وما نلم�س���ه اليوم من ف�ش���ل ل�سيا�سات
�أمريكا يف منطقة ال�رشق الأو�سط هو �أحد
�إرها�صات هذا القطب اجلديد.

ّ
إنهاء حق العودة ..بين حل األونروا وتفجير األوضاع األمنية في المخيمات
ال ميك���ن ف�صل الأح���داث الأمنية الت���ي ت�شهدها
بع�ض املخيم���ات الفل�سطينية عن جممل التحديات
التي تعي�شها احلالة الفل�سطينية ،ال�سيما مع الرتاجع
احلاد يف خدمات الأون���روا التعليمية واال�ست�شفائية
والإغاثي���ة ،وعدم وف���اء الكثري من ال���دول املانحة
بالتزاماتها ووعودها مع الوكالة الدولية ،والتهديدات
امل�ستمرة مل�س�ؤول�ي�ن يف الوكالة بتوقُّف م�شاريعها
يف منطقة ال�رشق الأو�س���ط ،ووقف الإغاثة لأكرث من
خم�سة ماليني الجىء فل�سطيني ،بعد �أن و�صل العجز
لنحو  100مليون دوالر ،الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على
خمتلف نواحي احلياة يف املخيمات الفل�سطينية يف
لبنان ،ال�سيما الأمنية منها.
�أك�ث�ر من  10ح���وادث �أمنية �شهدته���ا املخيمات
الفل�سطيني���ة خالل �شهر واحد ،ويكاد ال ميرّ يوم دون
�أن ن�سمع بحادثة �أمنية هنا �أو هناك ،و�سط حالة من
التوتر ت�سود خمتلف املخيمات الفل�سطينية .البع�ض
يع���زو الأ�سب���اب �إىل الكثاف���ة ال�سكاني���ة اخليالية،
خ�صو�ص��� ًا بعد جلوء �أكرث من خم�سني �ألف فل�سطيني
من �سورية �إىل خميمات لبنان ،والبع�ض الآخر يعزوه
�إىل الرتاج���ع احلاد يف الأو�ض���اع االقت�صادية ،وعدم
قدرة العائالت عل���ى تلبية احلد الأدنى من مقوّمات
احلياة ،ال�سيما يف �شهر رم�ضان املبارك.
�أوىل �إ�شارات ح ّل وكال���ة الغوث ،كانت من خالل

�أمن ال�شعب الفل�سطيني وا�ستقراره يجب �أن يتقدما على ما �سواهما

ت�رسيب معلومات عن �إمكانية �إقفال عدد من مدار�س
الأونروا وت�أجي���ل العام الدرا�س���ي ،وي�أتي ذلك بعد
اتخ���اذ �إج���راءات تق�شّ في���ة �أدّت �إىل جتمي���د عملية
التوظيف املرتبط���ة بامليزانية العامة ،و�إنهاء عقود
 85يف املئ���ة من املوظفني الدوليني العاملني بعقود
م�ؤقتة ،و�إيقاف معظم عملي���ات ال�رشاء وال�سفر ل�سد
العجز ،و�إيقاف عدد من اخلدمات الأ�سا�سية لالجئني
الفل�سطينيني.

كل هذه التهديدات ت�ضع احلالة الفل�سطينية �أمام
حتديات خطرية ،مما يحتّم �رضورة العمل على �إنهاء
حالة االنق�س���ام الفل�سطيني التي تلعب دوراً رئي�سي ًا
يف م�ضاعفة حالة التوت���ر التي ت�شهدها املخيمات،
يف وقت يج���ب �أال تك���ون املخيم���ات الفل�سطينية
م�رسح ًا ل�رصاعات داخلية �أو خارجية ،ف�أمن ال�شعب
الفل�سطين���ي وا�ستق���راره يج���ب �أن يتقدم���ا جميع
الأولوي���ات الوطنية للقوى احلري�ص���ة على ا�ستقرار

هاين قا�سم

�أو�ض���اع املخيم���ات ،خ�صو�ص ًا �أن توقي���ت الأحداث
الأمني���ة يطرح الكثري من عالمات اال�ستفهام ،يف ظل
التح���رّك الوا�سع الذي يخو�ض���ه ال�شعب الفل�سطيني
ب�ش���كل موحَّ د دفاع ًا عن حق���ه يف العودة من مدخل
تقلي�ص خدمات وكالة الغوث.
�إن احلاجة مُ لحّ ة الي���وم �إىل توحيد اجلهود على
امل�ستوى الف�صائلي وال�شعب���ي الفل�سطيني للوقوف
يف وج���ه الهجم���ة ال�رش�س���ة التي يقوده���ا الكيان
ال�صهيوين ب�ضغطه على بع�ض الدول املانحة لوقف
متويل الأونروا وحلّها من جه���ة ،وا�ستخدام العمالء
لإث���ارة الفنت يف املخيم���ات وتفجريه���ا من جهة
�أخرى ،وبالتايل �رضب حق العودة ب�إنهاء املخيمات
والأونروا ،كونهما ميثّالن جوهر حق العودة ،ال�سيما
�أن ق���رار ت�أ�سي�س الأونروا ع���ام  1949مرتبط بالقرار
ال���دويل رق���م  194القا�ض���ي بحق ع���ودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل قراه���م وبيوتهم التي هُ جِّ روا منها
عام .1948
احلالة الفل�سطينية اليوم بحاجة ما�سة �إىل مزيد
م���ن التح�صني الوطن���ي ،خ�صو�ص��� ًا يف املخيمات،
وتعزيز حالة ال�صم���ود الفل�سطيني �إىل حني حتقيق
العودة.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net

في يوم القدس
َّ
فلنتوحد
العالمي:

انتصار أوروبي بإذالل اليونان ..ولكن
ت�ؤ�رش الأزمة اليونانية وما متخّ �ضت
عنه املفاو�ضات التي �أدّت �إىل «�إذالل»
ال�شع���ب اليوناين بق�س���وة فائقة� ،إىل
انك�ش���اف حقيقة الوهم الذي �أغرق فيه
االحتاد الأوروبي ال���دول ال�صغرية يف
�أوروبا ،وتلك اخلارجة من رحم االحتاد
ال�سوفيات���ي ،ب�أن االندم���اج حلم على
ال�شعوب ال�سعي لتحقيقه ،ال بل عليها
حتمّل م���ا ال يحتمل م���ن �أجل دخول
«جنة» االحتاد الأوروب���ي املفرتَ�ضة.
وكما قال بول كروغم���ان؛ االقت�صادي
احلائ���ز على جائزة نوب���ل لالقت�صاد،
�إن االتف���اق لي�س فق���ط �إهانة لل�شعب
اليوناين ولن ي�سم���ح ب�أي �أمل بالنمو،
ب���ل �إنه خيانة لكام���ل فكرة امل�رشوع
الأوروبي الذي ت�أ�سّ �س من �أجلها �أي�ضاً.
كم���ا اليونان ،تعي����ش معظم دول
اجلنوب الأوروبي م�شاكل اقت�صادية ال
تُع��� ّد وال حت�صى نتيجة ازدياد الديون،
وت���دين ن�سبة النم���و ،وارتفاع معالت
البطال���ة ،بحي���ث تبدو �أوروب���ا التي
تريد حكم العامل تط�ي�ر بجناح واحد،
بينما اجلن���اح الثاين معطوب بالت�آكل
التدريجي ،الذي لن ي�صمد لوقت طويل
كما يبدو.
لق���د �أثبت���ت التج���ارب ،ومنه���ا
اليوناني���ة� ،أن دخ���ول «جنة االحتاد
الأوروب���ي» مكلف���ة ،ولي����س كل م���ا
يلم���ع ذهباً ،وهذا يج���ب �أن يدفع دول
�أوروبا ال�رشقي���ة ال�سابقة �إىل االتعاظ
م���ن الهرول���ة ال�رسيع���ة لالرمتاء يف
�أح�ضان الأوروبيني ،وتقدمي الت�ضحيات
اجل�س���ام للدخول ب�أي ثم���ن ،فها هي
اليونان م�ؤ�رش على �ضلوع الر�أ�سمالية
املتوح�شة يف �إفقار اليونان ،و�إغراقها
بالدي���ون ،ثم �إذالله���ا ببيع موجودات
الدول���ة و�إرثها الوطن���ي ،بحيث ي�شري
بع����ض االقت�صادي�ي�ن الأوروبيني �إىل
�أن اليونان بات���ت م�ضطرة لبيع اجلزر
وخ�صخ�ص���ة الآث���ار الإغريقي���ة ،وقد
ال تكف���ي ل�س���د ج�ش���ع الر�أ�سمالي�ي�ن
الأوروبيني.
نع���م ،لق���د انت��ص�رت امل�ست�شارة

مريكل و هوالند و ت�سيربا�س قبل بدء قمة ر�ؤ�ساء الدول يف منطقة اليورو يف بروك�سل (�أ.ف.ب).

الأملاني���ة �أنغي�ل�ا م�ي�ركل يف تركيع
اليون���ان ،وتب�ّي�نّ �أن الفرن�سيني قاموا
مب�ؤامرة على اليونان ،ظاهرها تفاو�ضي
لإيجاد حل و�س���ط ،بينما باطنها ت�آمر
وا�ضح بني فرن�سا و�أملانيا على �أخ�ضاع
اليونان ومن ورائها جميع املعرت�ضني
على ال�سيا�س���ة الر�أ�سمالية املتوح�شة
التي حتكم االحتاد الأوروبي ..ولكن!
االنت�ص���ار على اليون���ان وترهيب
ال���دول الأخ���رى ال يعن���ي �أن االحتاد
الأوروب���ي يعي����ش �أف�ض���ل حاالت���ه،
واملالحظ ازدهار نزعات التطرف لدى
اجلمهور الأوروبي ،فمن جهة �أوىل ي�شهد
اليمني املتطرف �صعوداً غري م�سبوق يف
�أوروبا ،و�شعاره التخلّ�ص من الأجانب

ورف�ض املهاجري���ن ،والعن�رصية �ضد
الوافدين م���ن �آ�سيا و�أفريقيا ،خ�صو�ص ًا
امل�سلم�ي�ن ،وم���ن جهة �أخ���رى ي�شهد
الي�سار املتط���رف الراف�ض لل�سيا�سات
الر�أ�سمالية االقت�صادية املفرو�ضة من
قبَل م�ؤ�س�سات االحتاد املالية �صعوداً
كبرياً يف دول اجلن���وب الأوروبي� .أما
على امل�ست���وى االقت�ص���ادي ،فت�شهد
كل م���ن فرن�س���ا وبريطاني���ا انكما�ش ًا
اقت�صادياً ،جعل من �سيا�سيي البلدين
يقومون بزبائنية �سيا�سية لكل من قطر
وال�سعودية ،وب���ات الرئي�س الفرن�سي
م�أموراً من احل���كام اخلليجيني ،و�أداة
يف �سيا�ساتهم اخلارجية يف املنطقة،
ول���و كان الأم���ر خارج ًا ع���ن املنطق
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وحقوق الإن�سان وال�سالم الإقليمي.
يف النهاية ،وكما قال مارك�س يوماً:
النظ���ام الر�أ�سمايل يحمل بذور انهياره
م���ن الداخ���ل ،وها هي م����آزق االحتاد
الأوروب���ي ،وقبلها الأزم���ة االقت�صادية
العاملية عام � ،2008أتت لتثبت حاجة
العامل �إىل نظام عاملي جديد ،فالنظام
احلايل مل ي����ؤ ِّد �إال �إىل احلروب والدمار
وتهمي�ش ال�شع���وب ،وزيادة الهوّة بني
الفق���راء والأغنياء ،ولع���ل وهم فائ�ض
القوة الغربي ي�ؤ�رش اىل �أخطار حقيقية
على النظام القدمي منها:
ربح���ت برل�ي�ن وا�ستطاع���ت
الر�أ�سمالية املتوح�شة قهر اليونانيني،
و�إجباره���م على التوقي���ع على خطة
�إنق���اذ ،لكن �أال يالح���ظ الأوروبيون �أن
ما ح�ص���ل لليونانيني ي�شب���ه �إىل حد
بعيد معاه���دة فر�ساي على �أثر احلرب
العاملي���ة الأوىل ،والتي �أدّت فيما بعد
بالإ�ضاف���ة �إىل جمموع���ة �أخ���رى من
العوامل ال�سيا�سي���ة واالقت�صادية� ،إىل
ن�شوب احلرب العاملية الثانية؟
�أال ميكن �أن تكون الكارثة اليونانية
التي ف�ضح���ت عورات النظ���ام القدمي
وعدم دميقراطيت���ه و�إهانته لل�شعوب،
مقدمة الزدهار امل�ؤ�س�سات املالية التي
�أعلن���ت دول «الربيك����س» ت�أ�سي�سها،
ومنها البنك اجلديد للتنمية و�صندوق
الحتياط���ات الطوارئ ،وهما م�ؤ�س�ستان
مبهم���ات ت�شبه �إىل ح��� ّد بعيد مهمات
البنك الدويل للإن�شاء والتعمري (البنك
الدويل) و�صندوق النقد الدويل؟
وهك���ذا ،قد تكون احل���رب العاملية
الثالثة الدائرة على �أر�ض العرب اليوم،
منا�سبة لتغيري النظام القدمي والتطلع
�إىل نظ���ام عامل���ي جدي���د ،تتبدل فيه
الأقطاب ،وحت ّل م�ؤ�س�سات مالية جديدة
مكان امل�ؤ�س�س���ات املالية التي �أفرزها
نظام بريت���ون وودز واحلرب العاملية
الثاني���ة ،وق���د يك���ون �آن �أوان الع�رص
الآ�سيوي الدويل هذه املرة.

د .ليلى نقوال الرحباين

«حركة األمة» تحيي يوم القدس العالمي
التي تتبنى ق�ضية القد�س وفل�سطني،
ملنا�سبة «يوم القد�س العاملي»،
وتعت�ب�ر �أن ال�صهيونية وكيانها خطر
نظّمت «حرك����ة الأم����ة» ولق����اء
عل���ى الأمة ال بد م���ن الق�ضاء عليه،
اجلمعي����ات وال�شخ�صيات الإ�سالمية
م�ش�ي�راً �إىل �أنه ال خ�ل�اف بني ال�سنة
يف لبنان حفل �إفطارهما الرم�ضاين
وال�شيعة ،وال �صحة مل���ا ي�شاع زوراً
يف بريوت حت����ت �شعار« :فل�سطني
عن «هالل �شيعي»� ،إمنا اخلالف هو
مهد نب ّي اهلل عي�س����ى عليه ال�صالة
بني نهج مقاومة يريد حترير فل�سطني
وال�س��ل�ام وم�رسى نب���� ّي اهلل حممد
ونهج باع �ضمريه لأمريكا.
عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم واجب علينا
�أمني عام حرك���ة الأمة؛ ال�شيخ
حتريرها».
كاهن كني�س����ة مار اليا�س بطينا
د .عب���د النا�رص ج�ب�ري ،ر�أى �أننا
الأب جرا�سيمو�����س عطاي����ا �أكد �أن
بحاجة لتوحي���د ال�صفوف وجمع
الق�ضية الفل�سطيني����ة هي الق�ضية
الكلم���ة من �أج���ل �أن نعيد حتديد
الأوىل والأخ��ي�رة ،ون�ضالنا ودفاعنا
البو�صلة لإعادة فل�سطني والقد�س
خالل م�أدبة الإفطار يف مركز «حركة الإمة» ببريوت
عنها وحماربتنا لل�صهيونية م�ستمر
ال�رشيف ،موجّ ه ًا نداء «لكل �شعوب
من كل حدب و�صوب ،ومهما كربت وعظمت «�إ�رسائيل» فهي �إىل زوال.
منطقتنا العربية والإ�سالمية لإقاف التقاتل يف بلدانهم ،وتوجيه البندقية
رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني؛ ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل ،لقتال ع���دو الأمة الأوحد العدو ال�صهيوين واملجموعات التكفريية الذين
لف���ت �إىل �أن اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ت���كاد تكون اليوم الدولة الوحيدة يعيثون يف الأر�ض الف�ساد».

لي�س���ت �أر�ضاً ،لكنه���ا هوية ..لي�ست
حكاية ،لكنها ق�ضية..
لي�ست رواية �صغرية يف جملد دون
عنوان� ،إمنا رواية كُتبت بدماء الأبطال،
ودخل���ت التاريخ بال�صمود والبطوالت..
لأجلها نتوحّ ���د ،وعلى درب ا�ستعادتها
نزف �شهداء الواجب..
�إنه���ا فل�سط�ي�ن؛ ر�أ�س حرب���ة الأمة
يف مواجه���ة الع���دو ال�صهيوين ،وحجر
الزاوي���ة يف حريته���ا� ..أر����ض الأنبياء،
وطه���ر ال�شهداء ،وم�رسى خ���امت الر�سل
حممد بن عبد اهلل..
�إنه���ا فل�سط�ي�ن الت���ي تنتظ���ر
منقذها ،متحمِّلة حماوالت تهويدها
على مر�أى م���ن الدول العربية التي
مل تق���دّم لها �سوى بيانات ا�ستنكار
وم�شاريع «�سالم»..
�إنها فل�سطني التي يرتكب الكيان
ال�صهيوين �أفظع املج���ازر ب�أهلها،
يف ظل �صمت دويل مريب ،ومباركة
النظام القطري العربي الذي �أنتجه
اال�ستعمار الغربي..
لق���د كان لإعالن الإم���ام اخلميني
يوم اجلمعة الأخري م���ن �شهر رم�ضان
املب���ارك يوم ًا عاملي��� ًا للقد�س �أهمية
خا�صة ووق���ع �إيجابي ،فقد �أيقظ الأمة
على م��ش�روع ا�سرتاتيج���ي للت�صدي
ملخططات ال�صهاين���ة التي ت�ستهدف
الق�ض���اء عل���ى ال�شع���ب الفل�سطيني
وتهويد فل�سطني ،و�إزالة كافة املظاهر
الإ�سالمي���ة يف هذه الأر����ض املقد�سة،
وقد ا�ستطاعت مبادرته �أن تنقل ق�ضية
فل�سط�ي�ن م���ن دائرة العج���ز الر�سمي
املت�آمر �إىل الوجدان ال�شعبي..
�شعار «ي���وم القد�س العاملي» يدل
عل���ى �أن ما يجمع امل�سلم�ي�ن هو �أكرث
بكثري مم���ا يفرّقه���م ،وحتري���ر القد�س
بالإ�ضاف���ة �إىل كونه حتقيق لقيم احلق
والع���دل ،هو تعظيم ل�شعائ���ر اهلل ،و�إن
الفتن���ة املذهبي���ة التي ي�سع���ى �إليها
الغرب حماولة م�سمومة لتفكيك وحدة
جمتمعاتن���ا الوطني���ة ،ل�رضب عنا�رص
الق���وة التي �أوجدت معادلة التوازن مع
الكيان ال�صهيوين..
ال�صح���وة الإ�سالمي���ة ال ميك���ن �أن
تتحق���ق �إال بوع���ي �إ�سالم���ي ملخاطر
الهجم���ة اال�ستعماري���ة عل���ى �أمتن���ا،
وفهمن���ا احلقيقي ملعن���ى التحرر الذي
ي�شكل �أ�سا�س اخلروج من واقع الت�رشذم،
واجله���ل ،والتبعي���ة ،وامتالكنا لقرارنا
امل�ستق���ل ،وحماربة املخط���ط الغربي
اال�ستعماري الذي يطل على جمتمعاتنا
الي���وم ،والذي هدفه تفكيكن���ا و�إلها�ؤنا
عن الق�ضية املركزية ،وا�صطناع اقتتال
عرب���ي  -عرب���ي �أو عرب���ي � -إ�سالمي
ليح�صد هو النتائج..
يف ذك���رى يوم القد����س العاملي ال
تقال �إال كلمة واحدة :فلنتوحد..
فلنتوحد عل���ى كلمة احلق ،ون�رصة
ق�ضيتن���ا املركزي���ة فل�سط�ي�ن ،فذل���ك
واجب �رشعي وقوم���ي ..فلنتوحّ د لقتال
العدو ال�صهي���وين ،وملحارب���ة الغرب
اال�ستعماري..

مي�سم حمزة
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رأى أن هناك لحظات تاريخية يمكن االستفادة منها

ُ
نقاش :االتفاق اإليراني  -الغربي لن ينتج هدنة بين طهران وواشنطن
كث�ي�رة هي املتغريات الت���ي ت�شهدها
منطقتن���ا امل�رشقية ،ب���دءاً من «داع�ش»
التي يراد منها ر�سم خرائط جديدة ،و�صو ًال
�إىل امل�صال���ح االقت�صادية املت�شابكة بني
�أك�ث�ر من حم���ور ودولة ..وم���ع ا�ستعادة
الهوي���ات الفرعية لوعيه���ا الذاتي ،يطفو
على ال�سطح ر�س���م لفدراليات جديدة يف
الع���راق وليبيا و�أكرث م���ن دولة ..ملفات
�ساخنة معلّقة ،بع�ضه���ا م�ؤجل بانتظار
الت�سويات النهائية ،رغم �أن امللف النووي
الإيراين و�صل �إىل نهايته ال�سعيدة..
�ضم���ن املتغ�ي�رات الكب�ي�رة عل���ى
امل�ستوى ال���دويل ،ا�ستطاعت �إيران دخول
م�صاف الدول الإقليمية التي لها مكانتها
حتت ال�شم�س ..وحده���م الأعراب ما زالوا
يف ع��ص�ر اجلاهلي���ة وما قب���ل؛ يق ّدمون
�أمواله���م ودماءهم كم���ا تخلفهم منوذج ًا
وطبق ًا لتنفي���ذ �سيا�س���ات دولية لي�ست
مل�صاحلهم..
عن التح��� ّوالت يف املنطقة وتداعيات
املل���ف النووي الإي���راين ،حتدثت جريدة
«الثب���ات» م���ع رئي�س «�شبك���ة الأمان
للبحوث والدرا�سات اال�سرتاجتية» �أني�س
نقا�ش ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
االتفاق الإي���راين الغربي حول امللف
الن���ووي ك ّر����س انت�ص���ار الدبلوما�سي���ة
الإيراني���ة ،وال�شعب ال���ذي رف�ض التخلي
عن حقوق���ه برف�ضه االنحن���اء للهيمنة
الأمريكية .ب���ر�أي نقا�ش ،املك�سب الإيراين
يظه���ر باالعرتاف بها كدول���ة لها حقوق
نووي���ة ،فربناجمه���ا ال�سلم���ي و�إن كان
حتت �إ��ش�راف الوكال���ة الدولي���ة ،يجرب
ال���دول املتقدمة على تق���دمي امل�ساعدات
التقني���ة والعلمية لتنفي���ذ امل�شاريع ،ال
حتا��َص  كما ه���و الآن ،وبالتايل ك�رس
�أن
رَ
�إيران هذا احلظر يرتت���ب �إنهاء العقوبات
االقت�صادية ،والت�سليحي���ة حتى ،ويعيد
�إىل طه���ران �أمواله���ا ال�ضخم���ة املق َّدرة
بـ 150ملي���ار دوالر املج ّمدة يف اخلارج.
يقول النقا����ش� :ستن�شط عمليات التبادل
التج���اري بني �إيران ودول العامل ،والنفط

الإيراين �سيدخ���ل الأ�سواق العاملية ،وهذا
الأمر �ستنتج عنه نه�ضة اقت�صادية كبرية
يف �إيران.
يعترب املحل���ل اال�سرتاتيج���ي �أني�س
النقا�ش �أن���ه مبوازاة الإق���رار بحق �إيران
النووي ،هناك �إق���رار بدورها يف حماربة
الإرهاب ،ي�شري �إىل �إعطائها ال�ضوء الأخ�رض
يف هذا املجال ،لأنه من �ضمن املفاو�ضات
بني الغرب وطه���ران مت التطرق ملو�ضوع
الت�سلّح ،واحلجج التي ق ّدمت حلظت رف�ض
منع طهران من الت�سلح لأنها دولة بارزة
يف حماربة الإرهاب ،وهذا الإقرار الغربي
ي�ؤكد احرتام دورها الإقليمي يف املنطقة.

احلرب اجلديدة :القوة الناعمة
وع����ن املكا�س����ب الغربي����ة ي�شري
النقا�����ش �إىل �أن الغ����رب �أي�ض���� ًا ل����ه
مكا�سب����ه يف هذا املج����ال من خالل
مراقبت����ه للم�رشوع الن����ووي الإيراين،
وهو بالتايل �سيمنع جتاوز التخ�صيب
الـ ،5%و�سيمنع زيادة الطرد املركزي
ال����ذي ي�ستطي����ع �أن يح���� ّول كمي����ات
املخ�صب �إىل
كبرية م����ن اليوراني����وم
ّ
«عايل التخ�صيب» ،وم����ا ينتج عنه
من «بلوتاني����وم» ،وهي طريق �أخرى

■ خالل م�سرية يف خميم �صربا و�شاتيال ،مبنا�سبة يوم القد�س
العامل���ي� ،ألقى حم���زة الب�شتاوي؛ رئي�س جمعي���ة ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية  -فرع لبنان ،كلمة ح ّيا فيها ال�شعوب
العربية والإ�سالمي���ة التي تل ّبي نداء القد�س وفل�سطني ،التي
حتاول بع����ض الأنظمة تغييبها ،لكنها ت���زداد ح�ضورا بقوة
و�إرادة �شعبها القاب�ض على جمر املقاومة ،رغم كل التحديات
وال�صعاب.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال
اللبناين العرب���ي ،هن أ� اللبنانيني بالذكرى التا�سعة ل�صمود
املقاوم���ة وانت�صاره���ا يف وجه العدو ال�صهي���وين ،وتكبيد
جي�شه هزمية مل يعرفها يف تاريخه ،م�ؤكداً �أن قوة لبنان هي
يف ثالثيته الذهبية اجلي�ش وال�شعب واملقاومة.
ي�سج���ل للعماد عون حماولة
■ ال�شي���خ ماهر حمود قال �إنه َّ

للح�ص����ول عل����ى الأ�سلح����ة النووية.
ي�ضيف النقا�ش :ال�صني كلفت بح�سب
االتفاق تعدي����ل مفاعل «�أراك» كي ال
ينتج البلوتانيوم ،بل �أمر �آخر حتى ال
تتم اال�ستفادة منه يف جمال الأ�سحة
النووية ،وبر�أيي الغرب و�أمريكا و�صلوا
�إىل نتيج����ة مفاده����ا �أن العقوبات مل
تعد مفي����دة مع �إي����ران ،وبالتايل من
الأف�ضل لهم فك ه����ذا اال�شتباك ،ع�سى
ي�ستطيعون من خ��ل�ال القوة الناعمة
الأمريكية الت�سلل ل�رضب مناعة �إيران.
فتح الأ�س����واق الإيرانية للم�شاريع
العمالقة هي حديث الإيرانيني اليوم،
وله����ذا ال�سبب ب����د�أ التح�ضري العملي
والنف�س����ي لل�شعب الإي����راين والإدارة
ال�سيا�سية ملواجهة ذلك ،يقول النقا�ش:
يف لقاء جمع ال�سيد خامنئي مع قادة
اجلامعات والق����ادة ال�سيا�سيني ،طلب
مر�شد الثورة ا�ستكم����ال ا�ستعداداتهم
ملواجهة اال�ستكبار العاملي ،وهي املرة
الأوىل التي يتدخل فيها اخلامنئي مع
احلكومة لو�ضع ا�سرتاتيجية اقت�صادية
موقّعة م����ن قبله ،م����ن �أجل حت�صني
ال�ساحة الداخلي����ة ،لفرملة العالقات
مع الر�أ�سم����ال الأجنب����ي وال�رشكات
العاملية ،لتك����ون مل�صلحة الطبقات

رفع الو�صاية ال�سعودية التي تربك الو�ضع ال�سيا�سي اللبناين
الداخلي ،ومتنعنا من التقدم على �أي �صعيد ،متمني ًا �أن ي�شكل
ذلك �صدمة توقظ بع�ض اللبنانيني ،لن�سعى جميعا ملواجهة
الف�ساد امل�ست�رشي ولرفع الو�صاية عن لبنان.
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،اعترب
�أن املقاومة وحدها الت���ي مل تبدل جلدها ،ومل ت�ستولد فكراً
من غري جن�سها ،ومل تكذب ومل تعد ب�أكرث من قدرتها ،بل كان
انت�صارها الإلهي ترجمة لوعدها ال�صادق القادر على قهر من
هزم اجليو�ش العربية جمتمعة ومنفردة منذ احتالل فل�سطني
عام  ،1948ونقل املعركة �إىل قلب الكيان الغا�صب.
■ ال�شي���خ ح�سام العي�ل�اين ر�أى �أن ال��ص�راع اليوم هو بني
التطرف واالعت���دال ،داعي ًا �أ�صحاب الفك���ر املعتدل �إىل عدم
اال�ست�سالم �أمام التهويل.

ال�شعبية الفق��ي�رة واملتو�سطة ،ال يف
خدمة النظام الليربايل املتوح�ش.
وم���اذا ع���ن احل���روب امل�شتعلة يف
املنطق���ة ،هل �ستهد�أ؟ يرد النقا�ش :توريط
حمور املقاوم���ة بال�رصاع���ات الفتنوية
هدف���ه بع�ث�رة قواتهم ،وه���ذا امل�شكل ال
ميك���ن تفاديه لأنه ُفر����ض عليهم القتال،
وبالت���ايل ف����إن جل���ب �آالف املقاتل�ي�ن
الأجانب مع حمل���ة التحري�ض الطائفية
�إعالمي ًا و�سيا�سي ًا علينا مواجهته بذكاء،
من خالل رف�ض ا�ستنزاف اقت�صاديات هذه
الدول وميزانياتها ،وجيو�شها النظامية..
ففي العراق التعويل يف مكافحة الإرهاب
على احل�شد ال�شعب���ي ،ويف �سورية على
الدف���اع وطني ،وهذا الأم���ر ميكنه �سحب
فتي���ل الت�سع�ي�ر الطائف���ي ب�ي�ن ال�سنة
وال�شيع���ة ..يتابع النقا�ش حديثه�« :إيران
تر�سل امل�ست�شاري���ن واخلرباء �إىل �سورية
والعراق ،وتز ّوده���م بال�سالح من دون �أن
تتورط على الأر����ض ،وبر�أيي ميكن �إنهاء
ظاهرة داع�ش بالق�ضاء عليها متام ًا؛ كما
هو حا�صل الي���وم يف القلمون والزبداين،
لأن داع�ش ق���وة ميكن قهرها متى توفرت
الإرادة والعدة املطلوبة».
ل���ن ينتج االتف���اق الإي���راين الغربي
بح�س���ب النقا�ش هدنة بني �إيران و�أمريكا،
من يظن �أن العالقات بني اجلانبني �ستكون
طبيعي���ة خمطئ ،مع الوالي���ات املتحدة
�ستبق���ى �إ�شكالي���ات كب�ي�رة عالقة ،من
بينها ق�ضية فل�سط�ي�ن ودعم املقاومات،
وهذا املوقف الإيراين ا�سرتاتيجي ال ميكن
الرتاجع عن���ه ،ولهذا ال�سب���ب القول عن
حت���والت ا�سرتاتيجية كبرية جراء االتفاق
الغربي الإيراين �سابق لأوانه.
بر�أي النقا����ش ،تداعيات االتفاق على
دول اخلليج �ستكون �سيئ���ة ،لأنهم كانوا
يع ّولون على ف�شل املفاو�ضات �أو ًال ،وعلى
�رضبها ثاني ًا ،لكن م���ع تراجع اال�شتباك
ع�سكري ،على اخلليج عموم ًا وال�سعودية
حتدي���داً ،يج���ب االعتي���اد عل���ى النفوذ
الإي���راين يف املنطقة ،و�إيران متى توقّفت
العقوب���ات بحقها� ،ست�صب���ح دولة ع�ضو
يف «منظمة �شانغهاي» ،والتي تُع ّد �أكرب
جت ّمع عاملي (وي�ض���م الهند والباك�ستان
وال�صني ورو�سيا والدول الآ�سيوية) ميكنه
مواجهة «النات���و» ،يقول النقا�ش :دخول
�إيران ع�ضوية «�شانغهاي» و«الربيك�س»
الحق��� ًا �إن ح�ص���ل� ،سيجع���ل منها دولة
عاملية و�إقليمية لها وزنها ،وهذا �سيزعج
دول اخلليج� ،سيم���ا �أنهم هم من حت ّدثوا
ع���ن حماربته���م لإي���ران يف اليمن على
�سبي���ل املث���ال ،وهم يحارب���ون ال�شعب
اليمني حقيقة.

التق�سيم لي�س قدَ ر ًا
وماذا ع���ن املنطقة؟ ب���ر�أي النقا�ش،
احل���راك العني���ف يف �سوري���ة والعراق
واليمن والبحرين وليبيا وم�رص وتون�س ال
ينذر بال�رضورة �إىل �إن�شاء كيانات جديدة:
ال �أ�سلّ���م بالتق�سي���م على �أن���ه حا�صل،
نح���ن �أمام خط���ر التق�سي���م ،لكنه حتى

الآن مل يح�ص���ل ،والعم���ل الع�سكري �ضد
املنظمات التكفريية و«داع�ش» حتى الآن
ف�ش���ل يف ر�سم خرائ���ط وا�ضحة املعامل،
وبر�أي���ي ،بالتزامن م���ع العمل الع�سكري،
املطل���وب على حم���ور املقاوم���ة �إبراز
م�رشوع �سيا�سي متكامل يطرح من خالله
م�رشوع توحي���دي ،ولعل التن�سيق الأمني
بني ال���دول ميكن���ه �أن ين�ش���ئ م�رشوع ًا
كونفدرالي��� ًا ملواجهة الإره���اب ،لينتقل
الحق ًا �إىل تن�سيق اقت�صادي و�سيا�سي يه ّم
�أبناء ه���ذه املنطقة ،فب���دل التناحر بني
القوميات والطوائ���ف واملذاهب والأعراق
ميك���ن �أن تتكامل فيما بينه���ا؛ كما هي
حال الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا
ورو�سيا..

لبنان
ن�س����أل النقا�ش ع���ن و�ض���ع لبنان؛
ال�ص���ورة امل�صغّ���رة للت�شاب���ك الإقليمي
وال���دويل يف املنطقة :هل �ستبقى ملفاته
معلقة؟ يرد :لبن���ان �سي�شهد انفجاراً قبل
االنفراج ،لأن توقيع امللف النووي �سيوتّر
ال�سعودية وحلفائها ،وجتميدهم للأمور ال
يتناغم مع املتغ�ي�رات الدولية ..فاحلراك
ال�شعبي ال���ذي ح�صل الأ�سب���وع الفائت
مع التي���ار الوطني احلر بتحريكه ملفات
مع ّين���ة لي�ست م�صلح���ة ال�سعودية التي
تهيم���ن على ال�سلط���ة يف لبنان ومواقع
النفوذ فيه.
ب���ر�أي النقا����ش� ،س ُيعط���ى الفري���ق
املتعنّ���ت يف لبنان �أ�سبوع�ي�ن �أو ثالثة
لقراءة املتغيرّ ات عل���ى الأر�ض ،وللقبول
بوجود �رشكاء ل���ه يف الوطن واملنطقة..
وبتقديري ،يف ح���ال ا�ستم ّر «امل�ستقبل»
على تعنّته بايحاء �سعودي ،البلد �س ُيدفع
�إىل الت�شنج ،وهذا ما �سي�ؤدي �إىل انفجار..
وعادة ما يل���ي �أي انفجار هدوء وانفراج،
م���ا ي�سمح للبن���ان بعودت���ه �إىل حالته
الطبيعية ،وع���ودة القانون والد�ستور من
خالل �إيجاد قانون انتخابي جديد وعادل
لفرز التوازنات احلقيقية يف البلد ،ي�ضيف
النقا����ش :الذي ينتظر م���ن امللف النووي
ت�أثرياً �إيجابي ًا مبا�رشاً لن يح�صل بوجود
تعالٍ وا�ستكبار ،ولتج���اوز ذلك �سيحدث
االنفجار ال�شعبي وال�سيا�سي على �شاكلة
� 7أي���ار ،ليفهم املتعنّ���ت املحلي املحرك
�إقليمي��� ًا �أن عليه الإق���رار مبوازين القوى
الفاعلة على الأر�ض يف لبنان.
يتمن���ى النقا�ش على ال�شعب اللبناين
�أن يع���ي حقوقه للدفاع عنه���ا ،بر�أيه ،ال
يج���وز �أن يكون املجل����س النيابي ممدداً
له ،واحلكوم���ة يف حالة �شبه �شلل ،وغاز
لبنان ونفطه راق���د يف البحار ال ي�ستفاد
منه ،واملكنة احلريرية القدمية  -اجلديدة
تراك���م ال َّدين عل���ى اللبناني�ي�ن ب�سبب
تعنّته���ا� ..آن الأوان الأخذ بحقوق النا�س،
ونحن يف هذه اللحظات التاريخية ميكن
�أن ن�ستفيد مما يح�صل يف املنطقة لبناء
دولة حقيقية.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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حينما فكر البعض باحتالل القصر الجمهوري
بعد ثالث���ة وثالثني يوم ًا من العدوان
الهمج���ي «الإ�رسائيل���ي» عل���ى لبنان،
متكّن���ت املقاوم���ة واجلي����ش وال�شعب
من ال�صم���ود ،وعاد النا����س �إىل اجلنوب
وال�ضاحي���ة اجلنوبي���ة ف���وراً ودون �أي
تردد عند حلظة �رسي���ان وقف العمليات
العدواني���ة ،لكن مل تتوقف امل�ؤامرة على
لبنان ومقاومته و�شعبه ،وانك�شفت الكثري
من املواقف بعد اندحار العدو.
يق���ول الرئي�س حل���ود :العمالء الذين
كان���وا يعطون التعليم���ات والإحداثيات
لـ«الإ�رسائيلي�ي�ن» �أين ي�رضبون ،وه�ؤالء
ال�سيا�سي�ي�ن الذي���ن كان���وا يتواف���دون
بالع�ش���اء والغ���داء �إىل ال�سفري الأمريكي
ووزيرة اخلارجية الأمريكية ،وهم ينادون
بـ«الدميقراطية اجلديدة» ،كانت النتيجة
�أنه مل تتم حما�سبتهم ،ما �أو�صلنا بعدها
�أن احلكوم���ة ورئي�سها بع���د �أ�شهر قليلة،
�إن مل يك���ن �أ�سابيع� ،ص���ارت تريد اتخاذ
ق���رارات غري د�ستورية وغري �رشعية ،وهو
م���ا �أو�صلنا �إىل التط���ورات الالحقة ،مبا
فيها ق�صة املحكمة الدولية.
يت�س���اءل الرئي�س حلود هن���ا :لو �أن
العدو «الإ�رسائيلي» رب���ح هذه احلرب،
ماذا كان���وا فعل���وا؟ لكانوا دخل���وا �إىل
بيوتن���ا ،و�إىل الق�رص اجلمه���وري ،وقلبوا
الدني���ا ر�أ�س ًا على عق���ب ،كما فعلوا عام
 ،1982فانتخبوا رئي�س ًا من ق َبلهم ،وغيرّ وا
وجه البلد.
ي�ضي���ف� :إن اجنازاً هام��� ًا وتاريخياً
حتق���ق يف انت�صارن���ا عل���ى الع���دو
«الإ�رسائيلي» عام 2006؛ لقد ا�ستطاعت

ال�ساحة اخلارجية للق�صر اجلمهوري يف بعبدا

املقاومة ب�إمكانياتها وقدراتها املحدودة
�أن حتق���ق الن�رص العظيم ،فف���ي فيتنام
التي قاوم���ت امل�ستعم���ر الأمريكي كان
ال�سالح ال�سوفيات���ي يتدفق ب�شكل وا�سع
�إىل فيتن���ام ال�شمالية وث���وار الفيتكونغ،
�إمنا عندن���ا مل يكن ه���ذا الواقع ،فهناك
ب�ضع���ة �آالف م���ن املقاوم�ي�ن البوا�سل،
وب�ضعة �آالف من ال�صواريخ ،فتمكّنوا من
االنت�صار على العدو «الإ�رسائيلي» ،رغم
غارات الطائرات احلربية الأحدث وت�سخري
الأقمار ال�صناعية خلدمة عدوانها ،ورغم

جتهي���ز اجلندي «الإ�رسائيل���ي» ب�أحدث
املعدات والأ�سلحة.
ويتابع :م���ع الأ�سف ال�شديد ،رغم هذا
االنت�صار ،تابعنا وك�أنه مل يح�صل �شيء،
ومل نحقق الن�رص ،والأدهى �أنهم ا�ستمروا
يف مقاطعتي ،خ�صو�ص ًا احللفاء.
وي�شري الرئي�س حلود �إىل �أنه يف ذروة
العدوان على لبن���ان ومقاومته� ،صاحت
وزي���رة اخلارجية الأمريكي���ة كونداليزا
راي�س من بني �أح�ض���ان رئي�س احلكومة
يف ال�رساي احلكومي ،وخالل غدائها مع
جماعته���ا اللبناني�ي�ن يف ال�سفارة يف
عوك���ر ،تب�رشنا بوالدة ال��ش�رق الأو�سط
اجلديد ،و�سط حما�سة املتحلقني حولها،
�أم���ا �أنا فم���ن على من�ب�ر الأمم املتحدة
حتدثت ب�صوت عالٍ ومد ٍّو بدعم املقاومة
ُ
وعر�ضت
يف وجه العدو «الإ�رسائيلي»،
ُ
بالوقائع وال�صور بربرية وهمجية العدو،
وطالبت بتعوي����ض للبنان ،خ�صو�ص ًا �أن
الع���دو «الإ�رسائيل���ي» كان ق���د ق�صف
م�ستودع���ات النف���ط و�رشك���ة الكهرباء
يف اجلية ،وتدف���ق الفيول يف البحر ،ما
ه���دد البيئة البحرية عل���ى كامل البحر
املتو�س���ط ،ويف حين���ه متكنّا من انتزاع
اعرتاف من الأمم املتحدة ب�أن يتم حتقيق
يف هذا الإج���رام البيئي ،وتبني �أي�ض ًا �أن
«�إ�رسائي���ل» تتح ّمل كام���ل امل�س�ؤولية،
وعليها �أن تدفع تعوي�ض���ات �إىل لبنان،
لك���ن مع الأ�سف مل تتم متابعة هذا الأمر
بعد انتهاء واليتي الرئا�سية.
ب�شكل عام ،فقد رفع لبنان ر�أ�س العرب
جميع ًا يف الأمم املتح���دة بعد االنت�صار
الكبرييف حرب متوز � -آب  ،2006لكن كل
ذلك مل يت���م ا�ستثماره ب�شكل يالئم قيمة
احلدث والن�رص العظيم ،فترُ كت الأمور كما
هي ،ولو ا�ستُثمر هذا الن�رص مبا ي�ستحقه
ومبا يتوج���ب على نتائج���ه ملا ح�صل
الكثري من التط���ورات ال�سلبية واخلطرية
التي �ص���ارت الحق ًا ،وما يزال اللبنانيون
مع الأ�سف ال�شديد يتح ّملون تبعاتها.
ولف���ت الرئي�س حل���ود هن���ا �إىل �أن

9

املقاوم���ة جتيد القت���ال والدفاع عن
الأر����ض وال�شع���ب ،وال يه ّمه���ا م���ن
ال�سيا�سي���ة �ش���يء� ،إمن���ا الآخ���رون،
با�ستثناء �سليم���ان فرجنية والبع�ض
القليل جداًُ ،يجرون ح�سابات �شخ�صية
�أي���ن يربحون و�أين يخ��س�رون� ،أي �أن
امل�صالح اخلا�صة فوق �أي اعتبار.
بع���د امل�شاركة ع���ام  2006يف
اجلمعي���ة العامة ل�ل��أمم املتحدة،
ح�صل���ت �سل�سل���ة تط���ورات ،منها
ا�ستقال���ة ال���وزراء ال�شيعة والوزير
يعق���وب ال��ص�راف عل���ى نحو ما
ذكرن���ا يف حلق���ة �سابق���ة ..وكان
يفرت�ض يومه���ا �أن ت�صبح حكومة
ال�سنيورة بحك���م امل�ستقيلة ،لأنها
بات���ت غري ميثاقي���ة وغري �رشعية
وغ�ي�ر د�ستوري���ة ،وعل���ى نحو ما
ذكرن���ا �سابق��� ًا ،لكن م���ع الأ�سف
ال�شديد ،اخل�ض���وع لإرادة الأجنبي
وم�شيئت���ه دفع حكوم���ة ال�سنيورة
لأن ت�ستمر يف ال�رساي ،ويف نهجها
التخريبي ،وحتقي���ق كل ما عجزوا
عن حتقيق���ه يف ال�سنوات ال�سابقة
يف زم���ن حكوم���ات الرئي�س رفيق
احلريري ،كاال�ستيالء على اخللوي،
وخ�صخ�ص���ة كل �ش���يء يف البلد،
واال�ستي�ل�اء على الأم�ل�اك العامة
ب�أبخ����س الأثم���ان ،كح���ال �أر�ض
النورماندي ،كم���ا بينّا يف حلقات
�سابقة ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل امل�صري
املجهول للم�ساع���دات الهامة التي
ق ّدمت للبنان يف حرب متوز ،والتي
كان يلزمه���ا ق���رارات م���ن جمل�س
الوزراء ،وم�صريها ما زال جمهو ًال.
ومع الأ�س����ف ال�شديد ،يف اتفاق
يتطرق����وا
الدوح����ة توافق����وا ومل
ّ
�إىل املرا�سيم والق����رارات اخلاطئة
وامل�شبوه����ة واملخالف����ة للقانون
والد�ستور ،فبقيت ه����ذه املرا�سيم
اخلط��ي�رة التي �أ�سهم����ت يف زيادة
االنق�س����ام الوطن����ي ونه����ب املال

العام ،وهذا من �أكرب الأخطاء التي
ارتُكب����ت ،علم���� ًا �أن كل الق����رارات
واملرا�سيم التي �صدرت عن حكومة
ال�سني����ورة الأوىل كنت مع كل قرار
�أ�ؤكد عليه �أنه غ��ي�ر �رشعي ،وهذا
وح����ده كان كفي ًال ب�إع����ادة بحثه
ودر�سه ،وكان يفرت�ض �إعادة النظر
فيها ،لكن «ال حياة ملن تنادي».
يع���ود الرئي����س حل���ود بالذاكرة
�إىل تهدي���دات تلقاه���ا بالتزام���ن مع
الع���دوان «الإ�رسائيل���ي» ،وما قبله
وبعده ،ومنها �أن العدو «الإ�رسائيلي»
�سيق�ص���ف الق�رص اجلمه���وري ،و»من
�أو�ص���ل هذا اخلرب هو ال�سفري الفرن�سي
ال���ذي كان يقاطعني ،وقد �أر�سل اخلرب
م���ع مدي���ر الربوتوك���ول يف الق�رص،
وفع ًال طلع ط�ي�ران العدوان على بعد
مئة مرت من الق�رص اجلمهوري ،خارق ًا
جدار ال�صوت ،وكم���ا �أخربين �سفرينا
يف الدامن���ارك �أنهم يري���دون اغتيايل
و�أن���ا يف طريق���ي �إىل البطريرك ،كما
�أنهم حتدثوا عن زحف الحتالل الق�رص
اجلمهوري ..يومها �أر�سلت ملن يعنيهم
الأمر �أنني لن �أ�سم���ح لكائن من كان
عدت قائداً
�أن ي�صل �إىل الق��ص�ر ،و�أنا ُ
للجي����ش ،و�س�أقود الدباب���ة بنف�سي،
بعدها بفرتة ق�صرية جاءين من قطب
كبري ر�سالة خطية يقول فيها من �ضمن
ما يقول� :أبو اال�ستقالل الرئي�س ب�شارة
اخلوري ق ّدم ا�ستقالت���ه ،فلرمبا �أفعل
ف���رددت مع حامل الر�سالة :قل
مثله..
ُ
ل�صاحب الر�سالة �إنه مل يدخل جيبي
قر����ش حرام واحد ،وال يوجد نقطة دم
واحدة على يدي ،فهل ي�ستطيع هو �أن
باق
يقول ذلك ع���ن نف�سه ،بلغة �أنني ٍ
حتى الثانية الأخرية من واليتي».
وي�ؤكد الرئي�س حل���ود هنا �أن من
�أوقف الته���ور والغطر�س���ة والتهديد
باحتالل الق�رص اجلمهوري ،هو املوقف
ال���ذي �أخذته و�أبلغت���ه �إىل البطريرك
وقائد اجلي�ش� ،إذ بعدها ب�أ�سبوع �أعلم
�أن م�س����ؤو ًال �سيا�سي ًا كبرياً ،وهو نائب
ووزير �سابق ،ويعت�ب�ر �أن له حظوظ ًا
يف الو�ص���ول �إىل رئا�س���ة اجلمهورية،
يلتقي مع م�س�ؤول فرن�سي منتدب من
قبل الرئي�س الفرن�سي يف حينه جاك
�شرياك ،فت�س����أل ال�شخ�صية اللبنانية
امل�س����ؤولَ الفرن�سي :ملاذا مل ت�شجعوا
وتدفعوا القتح���ام الق�رص اجلمهوري؟
فري ّد امل�س�ؤول الفرن�س���ي� :إميل حلود
مع���روف بت�ص ُّلبه ومت�سك���ه مبواقفه
وعن���اده ويف حماول���ة االقتح���ام
�ستح�صل مواجهات وي�سيل الدم ،فري ّد
الوزير اللبناين :هذا هو املطلوبُ ،يقتل
�ألف �شخ�ص فيكون الأمر جيداً ،في�صري
و�ضعه كحال �صدام ح�سني ،وتعلّقون
ل���ه امل�شنق���ة ..ه���ذه ه���ي العقلية
الت���ي تتحكم بكثري م���ن ال�سيا�سيني
اللبنانيني.
ف�إىل تفا�صيل جديدة.

�أحمد زين الدين
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من أحكام عيد الفطر
مع اق��ت�راب عيد الفط����ر ال�سعيد،
�أع����اده اهلل عل����ى الأم����ة العربي����ة
والإ�سالمية بال�سعادة والعزة واخلري
والربكات واملجد ،والعودة احلقة �إىل
دين اهلل غز وجل ،البد من ذكر جملة
من �آداب و�سنن العيد.

بداي����ة ،علي����ك �أخ����ي امل�سل����م
باحلر�����ص على �إخ����راج زكاة الفطر
قبل �ص��ل�اة العيد ،والتي جعلها اهلل
عز وج����ل طهرة لل�صائ����م من اللغو
والرفث.
واحر�����ص على �أدائه����ا من طعام

ق����وت �أهل بل����دك؛ تلبي���� ًة لتوجيه
نبي����ك �صلى اهلل علي����ه و�آله و�سلم،
حيث فر�ض ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�س��ل�ام زكاة الفطر �صاع ًا من متر،
�أو �صاع ًا من �شعري ،على العبد واحلر
والذكر والأنثى وال�صغري والكبري من

امل�سلم��ي�ن ،و�أمر به����ا �أن ت�ؤدَّى قبل
خروج النا�س �إىل �صالة العيد.
يقول �أبو �سعي����د اخلدري (ر�ضي
اهلل عنه) كم����ا يف �صحيح البخاري:
«كنا نُخ����رج زكاة الفطر �صاع ًا من
طعام �أو �صاع���� ًا من �شعري �أو �صاع ًا
من متر �أو �صاع ًا م����ن �أقط �أو �صاع ًا
من زبيب».
�أم����ا عن �أحكام عيد الفطر و�سننه
و�آدابه:
ف�أولها التكبري يوم العيد ،ويبتد�أ
من ثب����وت العيد ،وينته����ي ب�صالة
العيد .وقد قال اهلل تعاىل }ولتكملوا
العدة ولتك��ب�روا اهلل على ما هداكم
ولعلكم ت�شكرون{ (�س����ورة البقرة،
الآية.)185:
االغت�سال ل�ص��ل�اة العيد ،ولب�س
�أح�سن الثياب ،والتطيب لذلك.
الأكل قبل اخلروج من املنزل على
مت����رات �أو غريها قب����ل الذهاب �إىل
�صالة عيد الفطر.
اجلهر يف التكبري يف الذهاب �إىل
�صالة العيد.
الذهاب من طري����ق �إىل امل�صلى،
والعودة من طريق �آخر.
�صالة العي����د هي �سنة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،فاحر�ص
عليها وادعُ لها.
�أداء �ص��ل�اة العي����د ركعتني؛ يكرب
يف الأوىل �سبع تكبريات ،غري تكبرية
الإحرام ،ويف الثانية خم�س تكبريات،
قبل الفاحتة �أي�ضاً ،ويقر�أ الإمام فيهما
�س����ورة الأعلى والغا�شي����ة ،كما يف

�صحيح م�سلم عن النعمان بن ب�شري
قال ،كان ر�س����ول اهلل �صلى اهلل و�آله
عليه و�سلم يق����ر أ� يف العيدين ويف
اجلمعة بـ}�سبّح ا�سم ربك الأعلى{
و}هل �أتاك حديث الغا�شية{.
اال�ستم����اع �إىل اخلطبة التي بعد
�ص��ل�اة العيد �سن����ة ،ومن مل يح�رض
اخلطبة وقام بع����د ال�صالة فال �ضري
عليه.
التهنئ����ة بالعي����د ثابت����ة ع����ن
ال�صحاب����ة ر�ض����ي اهلل عنه����م ،ومل
تثبت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يف حدي����ث �صحيح� ،أما
ع����ن ال�صحابة فعن جب��ي�ر بن نفري
قال :كان �أ�صح����اب ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل����ه و�سلم �إذا التقى يوم
العيد يق����ول بع�ضهم لبع�ض« :تقبّل
منا ومنك» ،ق����ال احلافظ ابن حجر
الع�سق��ل�اين (رحم����ه اهلل)� :إ�سن����اده
ح�سن.
م����ن فاتت����ه �ص��ل�اة العي����د مع
امل�سلمني ،ي�رشع ل����ه ق�ضا�ؤها على
�صفتها.
يوم العيد يوم ف���رح و�سعة ،فعن
�أن����س قال :قدم ر�س���ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم املدينة ولهم يومان
يلعبون فيهما ،فقال :ما هذان اليومان؟
قالوا :كن���ا نلعب فيهما يف اجلاهلية،
فقال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سل���م� :إن اهلل قد �أبدلك���م بهما خرياً
منهما؛ يوم الأ�ضحى ،ويوم الفطر.

رمي اخلياط

أحكام تتعلق بزكاة الفطر
ال يُرفع ال�صوم �إىل ال�سماء �إال بعد �إمتام الزكاة..
هذه هي املعادلة الإلهي���ة التي فر�ضها اهلل تعاىل
على عباده مع كل �إ�رشاقة ل�شم�س عيد الفطر.
ولأن احلكمة الإلهية دائم��� ًا تتجلى يف موا�ضع
الرحمة ،كانت ه���ذه الزكاة نقطة التقاء بني الغني
والفقري.
هذه الزكاة هي دفع للبالء عن خُمرجها ،وقد قيل
يف معن����ى قوله تعاىل} :قد �أفل����ح من تزّكى وذكر
ا�س����م ربه ف�صلى{� ،إن املراد م����ن }مَ ن تزكّى{هو
زكاة الفط����رة ،وه����ي حتكي عن حال����ة الت�آلف بني
النا�س و�أفراد املجتمع ،و�أن الأغنياء يتكفلون بحال
الفقراء ،وهي رغم قيمتها ال�صغرية واملحدودة لكنها
�إذا جُ معت من كل النا�س �ست�ؤدي �إىل وجود مبلغ من
املال ميكن �أن ي�سد حاجات كثري من الفقراء.
حكمها :واجبة على كل م�سلم (الكبري وال�صغري،
والذكر والأنثى ،واحلر والعبد) �إذا كان يجد ما يف�ضل
عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،فيخرجها
امل�سلم عن نف�سه وعمن تلزمه م�ؤنته من امل�سلمني،
كالزوجة والولد .والأوىل �أن يخرجوها عن �أنف�سهم
�إن ا�ستطاعوا ،لأنهم هم املخاطبون بها� ،أما احلمل
يف البطن فال يجب �إخراج زكاة الفطر عنه.
حكمتها :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال:
فر�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم زكاة

الفطر طُ هرة لل�صائم من اللغو الرفث ،وطُ عمة
للم�ساكني ..من �أدّاها قبل ال�صالة فهي زكاة مقبولة،
ومن �أداها بعد ال�صالة فهي �صدقة من ال�صدقات.
(رواه �أبو داود وابن ماجة ب�إ�سناد ح�سن).
جن�س الواجب فيها :طعام الآدميني من متر
�أو ُبرّ �أو �أرز �أو غريهما من طعام بني �آدم .قال �أبو
�سعيد اخلدري (ر�ضي اهلل عنه) :كنا نُخرج يوم

الفطر يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�صاع ًا من طعام ،وكان طعامنا ال�شعري والزبيب
والأقط والتمر( .رواه البخاري)
وقت وجوبها :غروب ال�شم�س ليلة العيد ،فلو
مات قبل الغروب ولو بدقائق مل جتب الفطرة،
و�إن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب �إخراج
فطرته ،ولو وُلد اجلنني قبل الغروب وجب �إخراجها
عنه ،و�إن وُلد بعد الغروب مل جتب.

زكاة الفطر  6000ليرة لبنانية
مع بداية �شهر رم�ضان املبارك� ،أ�صدر مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان بيان ًا
حدد فيه �صدقة الفطر ل�شهر رم�ضان املبارك للعام 1436هـ2015/م ،وهذا ن�صّ ه:
�إن �صدق���ة الفط���ر واجبة على كل م�سلم وم�سلمة عنده ف�ضل وزي���ادة عن قوته وقوت من تلزمه
نفقته���م ليل���ة العيد ويومه ،فيُخرجها عن نف�سه وعنهم كزوج���ة و�أوالد وغريهم ممن هم يف نفقته،
يدفعه���ا �إىل الفقراء وامل�ساكني ،لق���ول النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم�« :أغنوهم عن امل�س�ألة يف
ه���ذا اليوم»� ،أي يوم العيد ،ملا يف ذلك من الرفق بالفقراء ،و�إغنائهم عن ال�س�ؤال يوم العيد ،و�إدخال
ال�رسور عليهم يف يوم ي�رس امل�سلمون بقدومه عليهم ،وهو ما ذهب �إليه الأئمة الأربعة ال�شافعي و�أبو
حنيفة و�أحمد ابن حنبل ومالك بن �أن�س ،ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
�أ�ض���اف البيان :يجوز دفع قيمة هذه الأ�شياء من النقود ،وه���و �أي�رس على النا�س ،و�أنفع للفقراء،
و�أقله���ا  6.000ل.ل �ست���ة �آالف لرية لبنانية ،ي�رصفها كل واحد ع���ن نف�سه وعن كل واحد ممن تلزمه
نفقتهم ،بح�سب حاله قدرة وا�ستطاعة ،ومن تطوّع خرياً بالزيادة فهو خري له ،واهلل تعاىل �أعلم.

وقت �إخراجها :قبل العيد بيوم �أو يومني؛ كما
كان ال�صحابة يفعلون ،فعن نافع موىل عبد اهلل
(ر�ضي اهلل عنهما) قال يف �صدقة الفطر ..« :وكانوا
يعطون قبل الفطر بيوم �أو يومني»( .رواه البخاري)،
و�آخر وقت لإخراجها� ،صالة العيد؛ كما �سبق يف
حديث ابن عمر وابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.
مقدارها� :صاع عن كل م�سلم ،وال�صاع = 2.40كلغ
(كيلوان و�أربعون جراماً) ،ويجوز �أن تق�سم الفطرة
على �أكرث من فقري ،ويجوز �أن يدفع عدد من الفطر
�إىل فقري واحد.
�أهلها :هم الفقراء وامل�ساكني؛ حلديث ابن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما ال�سابق« :وطعمة للم�ساكني».
تنبيه :من اخلط�أ دفعها لغري الفقراء وامل�ساكني،
كما جرت به عادة بع�ض النا�س من �إعطاء الزكاة
للأقارب �أو اجلريان �أو على �سبيل التبادل بينهم� ،أو
دفعها لأ�رس معيّنة كل �سنة ،دون نظر يف حال تلك
الأ�رس هل هي من �أهل الزكاة �أم ال.
مكان دفعها :تُدفع �إىل فقراء املكان الذي هو
فيه� ،سواء �أكان حمل �إقامته �أوغريه ،وال ب�أ�س
بنقلها �إىل بلد �آخر ،لأن الأ�صل هو اجلواز ،وال دليل
مينع نقلها.
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نصائح طبية ..أحلى عيدية
بانتهاء �شهر رم�ضان املبارك يكون
ال�صائ���م ق���د اعتاد على من���ط غذائي
ومعي�ش���ي مغاي���ر كثرياً لذل���ك النمط
املتّبع ط���وال العام ،فنتيج���ة ال�صوم
يعت���اد اجله���از اله�ضمي عل���ى عدم
ا�ستقبال �أي طعام �أو �رشاب طوال النهار،
مما يجعله يف حال���ة راحة نهاراً ،يف
حني يف���رز الع�صارات الها�ضمة ويتهي�أ
ال�ستقبال الطعام قبيل �أذان املغرب.
�أول �أي���ام العي���د ،ونتيجة للتغيري
املفاجئ يف مواعيد و�أ�ساليب ونوعيات
الطعام املتناوَل ،يعاين الكثري من عدد
م���ن العوار�ض ال�صحي���ة الناجمة عن
العبء الكبري الذي قد حملناه جلهازنا
اله�ضمي دون �سابق متهيد �أو �إنذار ،فرتى
�أق�س���ام الط���وارئ يف امل�ست�شفيات قد
ا�ستنفرت كل �أجهزتها ال�ستقبال الأعداد
الكبرية من حاالت التلبّك املعوي و�آالم
املعدة والأمعاء واالنتف���اخ والإ�سهال
احلاد ..وبالإ�ضافة �إىل كل ذلك ،كثرياً ما
يرتفع عدد احل���االت امل�سجّ لة للت�سمم
الغذائي يف �أول �أيام العيد.
ولكي تدوم فرح���ة العيد وتكتمل
بال معاناة �صحية �أو م�شاكل غذائية
ناجم���ة ع���ن التغ�ّي�رّ املفاج���ئ يف
مواعيد و�أ�ساليب تناول الطعام ،هناك
ع���دد م���ن االعتب���ارات الغذائة التي
ي�ؤدي تطبيقها �إىل جتنّب حدوث هذه
امل�شاكل ،منها:
ع���دم الإفراط يف تن���اول احللويات
�صباح ي���وم العي���د :حلوي���ات العيد
جزء غالٍ م���ن تراثنا وعاداتنا العربية
الأ�صيلة ،وجميعه���ا �أطعمة عالية جداً
يف حمتواه���ا م���ن الده���ون وال�سمن
وال�سكري���ات وم�ص���در مركّ���ز للطاقة،
وي����ؤدي الإفراط يف تن���اول احللويات
يف �صب���اح يوم العيد �إىل �إرباك اجلهاز
اله�ضمي وح���دوث تلبكات معوية ،كما
قد ي����ؤدي �إىل �إ�سه���ال �شديد ،م�صحوب ًا

بالعديد من املخاطر ال�صحية الأخرى،
وتت�ضاعف املخاط���ر ال�صحية للإفراط
يف تن���اول احللويات ل���دى امل�صابني
بكل م���ن داء ال�سكري وال�سمنة وارتفاع
دهون ال���دم و�أمرا�ض القلب وال�رشايني،
لذا يج���ب احلذر م���ن �أن نتناول كمية
كب�ي�رة من هذه احلل���وى حتت �ضغوط
ال�ضيافة والإحلاح والكرم الذي ي�شتهر
ب���ه جمتمعن���ا ،وللخروج م���ن م�أزق

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

احلرج لعدم تلبية رغبة امل�ضيف ميكن
تناول حبة فاكه���ة �أو كوب من ع�صري
الفاكهة ب���د ًال من تناول هذه احللويات
�أو امل�رشوبات الغازية كلما قمت بزيارة
ملنزل �أو قريب.
�رشب ال�ش���اي �أو القهوة على معدة
خاوية :من الع���ادات ال�سيئة ذات الأثر
ال�سلب���ي على ال�صح���ة ،اعتياد الكثري
على بدء ي���وم العيد ب�إ�شعال �سيجارة،

�أو احت�ساء كوب م���ن ال�شاي �أو القهوة
على معدة خاوي���ة ،وي�ضاعف ذلك من
املخاطر ال�صحية الناجمة من التدخني
�أو �رشب ال�ش���اي �أو القهوة ،في�ؤدي �إىل
ا�ضط���راب والتهاب امل���ريء واملعدة،
كما ي����ؤدي �إىل فقد ال�شهي���ة ،وازدياد
حمو�ضه املعدة وزيادة �رضبات القلب،
فيجب االمتناع متام ًا عن هذه العادات
ال�سيئ���ة� ،س���واء يف �أي���ام العيد �أو يف

 - 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ثني  /متميزون
 - 7ب���كاء ب�صوت مرتفع حزنا على �شيء
1
ما  /يحاول الهروب من م�س�ؤولية
2
 - 8مالمح  /ن�صف ترام
3
� - 9صعب احل�صول عليه �أو التمكن منه
 - 10رتبة يف الكونغ فو  – /كوكب يدور
4
مع حركة عق���ارب ال�ساعة عك�س كواكب
5
املجموعة ال�شم�سية
6
عــمـــودي
7
� - 1أدي���ب م�رصي راح���ل مل يتخرج من
8
اجلامعة كتب العبقريات
9
 - 2فيل�س���وف �صين���ي كان ل���ه �إثر يف
الثقافة ال�صينية دهرا من الزمن
10
 - 3جلعل قلم الر�صا�ص حادا (معكو�سة)
 /جهة �أو ق�سَ م
�أفــقــي
 - 4امل���واد الت���ي ن�ستخرجها من الأر�ض
ون�ستخدمها يف ال�صناعات (معكو�سة)
� - 1أم القرى  /عميد الأدب العربي يف القرن املا�ضي
 - 2توق وا�شتياق  /يقوم مقام �شخ�ص �آخر يف مهمة ما  - 5حرفة (معكو�سة)  – /دعاء باخل�سارة
 - 3مهمة ار�سال وا�ستقبال الوفود  /يف ال�سلم املو�سيقي والهالك وجاء يف �سورة امل�سد
 - 6ن�صف تيمن
 - 4التفاف  /ن�صف مزاح
 - 7جتده���ا يف حديقة خا�ص���ة م�سورة
 - 5اطعمه حلد االكتفاء  /ال يقبل الطعن �أو التغيري

غريها ،خ�صو�ص��� ًا للم�صابني ب�أمرا�ض
القلب وال�رشايني وداء ال�سكري.
الت���درج يف ا�ستقبال الطعام :تناول
�إفطار ثقيل يف �أيام العيد �أحد الأخطاء
التغذوية ال�شائعة ،فحتى تعتاد املعدة
على ا�ستقب���ال الطع���ام يف ال�صباح،
يجب الب���دء بكميات قليلة من الطعام،
وت�صغري حجم الوجبات ،لتجنُّب �إرباك
اجله���از اله�ضم���ي ،و�إتاح���ة الفر�صة
لعملية ه�ضم مريحة وكاملة.
ع���دم الإف���راط يف تن���اول الأغذية
الد�سمة :الأطعم���ة املقلية وال�صل�صات
ال�سميك���ة والفواك���ه واخل�رضاوات غري
املكتملة الن�ضج ،وبع�ض �أنواع البقول
ذات الق�ش���ور ال�سميك���ة� ،أغذية ع�رسة
اله�ضم ،فيجب جتنب الإفراط يف تناول
ه���ذه الأغذية يف �أيام عيد الفطر ،وذلك
حت���ى ت�ستعيد املع���دة منطها املعتاد
للعمل يف غري �أيام رم�ضان.
تق�سي���م الطعام على �صورة وجبات
متوازن���ة :من املفي���د �أن تك���ون هذه
الوجبات �صغرية ،على �أن يتم زيادتها
�إىل  5 - 4وجبات يومية؛ �أي املحافظة
على كمية الطعام القليلة التي تعوّدت
عليها �أج�سامن���ا �أثناء �شه���ر ال�صوم،
لنتخل����ص بالتدريج م���ن الزيادة يف
الوزن التي نكت�سبه���ا عادة مع التقدم
يف العمر� .إذا كنت �شخ�ص ًا بدين ًا ونق�ص
وزنك �أثناء �صيام �شهر رم�ضان ،فعليك
املحافظة على ه���ذا الوزن ،و�أن ت�ستمر
يف ممار�س���ة نف�س الع���ادات الغذائية
وال�سل���وك الغذائي الذي اكت�سبته خالل
وبعد عيد الفطر.
وختام���اً ،ال يوج���د ب�ي�ن القواعد
ال�صحية للتغذية حكمة واحدة ت�صلح
جلميع الأعمار وجميع املنا�سبات �أكرث
من ق���ول اهلل تعاىل }كلوا وا�رشبوا وال
ت�رسفوا{ ،فاتباع هذا القول هو �سبيلك
�إىل ال�صحة وال�سالمة.

الحل السابق
1
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6
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9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ويحبها الأطفال  /ندر وقل
� - 8رض����س � /أ�س���م علم ويعني م���ن يتمتع
باحلزم والقوة  – /ا�سم فعل مبعنى �أ�سكت ممر
 - 9م���ادة موجودة يف البح���ر وت�ستعمل يف
عالج اجلروح � /أديب وفيل�سوف فرن�سي عا�ش
ع�رص التنوير
 - 10مل���ك بابل���ي عظيم ا�شته���ر بن�شاطاته
العمرانية ووا�شتهر ببناء حدائق بابل املعلقة
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كاريكاتير

امرأة تصاب بالشلل كلما ضحكت
تع���اين �سيّ���دة بريطانيّة من
مر�ض نادر ي�سمّ���ى «اجلمدة»،
يت�سبّب لها بال�شلل امل�ؤقت كلّما
�ضحكت �أو عا�شت م�شاعر قويّة.
وتفق����د تري�س����ي هريينغ (44
عام����اً) ال�سيط����رة عل����ى �أطرافها
وت�ص����اب بال�شل����ل يف جان����ب
ج�سدها الأي�رس كلما �ضحكت ،ممّا
يدفعه����ا �إىل جت ّن����ب م�شاهدة �أي
فيلم �أو برنامج تلفزيوين� ،أو حتّى
التعر�ض �إىل �أي موقف م�ضحك.

والالف���ت �أن ه���ذه احلالة ال
ت�ستمر �أكرث من ث���وانٍ معدودة،
�إال �أن ه���ذا ال مين���ع تري�سي من
ال�شعور بالرعب واخلوف والتوتر
ممّا منعها من م�شاهدة �أي فيلم
كومي���دي منذ ع���ام  2003حني
�شخّ �ص الأطباء حالتها.
وتق���ول تري�س���ي :مل �أمتكّ���ن
من م�شاه���دة العديد من الأفالم
املمي���زة التي عر�ضت على مدى
ال�سنوات املا�ضية ،والأمر مزعج

للغاية ،خ�صو�ص ًا عندما يتحدث
بع����ض الأ�صدقاء عن �أحد الأفالم
الكوميدية ب�شغف.
وعل���ى الرغ���م م���ن التدابري
الوقائي���ة ال�صارمة التي تتبعها
ه���ذه ال�سيّ���دة �إال �أنه���ا ال تزال
تتعر�ض لنوبات من ال�شلل كلما
ا�ضطرت لل�ضحك على موقف ما.
ويف املح�صلة ال بد للإن�سان
�أن يق���ول :احلمد هلل الذي عافاين
مما ابتلى به كثرياً من خلقه.

5:00

هذه هي األسباب الحقيقية لرائحة الفم الكريهة
تُخفي رائحة الفم املزعجة خلفها �أ�سباب ًا عديدة
وخمتلفة ،فقد يكون ال�سبب م�شكلة �صحية معيّنة،
كال�سك���ري و�أمرا�ض اللثة� ،أو �أدوية يت ّم تناولها� ،أو
التدخ�ي�ن� ،أو قلة نظافة الف���م� ،أو النظام الغذائي
املتَّبع والأطعمة التي يت ّم تناولها.
فعند تناول �أطعمة معيّنة وال يت ّم بعدها تنظيف
الأ�سنان جيداً ،وبانتظام ،تظ ّل بقايا الطعام عالقة
يف الفم والأ�سنان ،وقد تُ�صدر رائحة كريهة.
كما �أن تكاثر اجلراثيم يف الفم ي�ؤدي �إىل ت�سوّ�س
الأ�سن���ان و�أمرا�ض اللث���ة .من جهة �أخ���رى ،ت�ؤثر
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أطعم���ة معيّنة لها روائح قوية يف رائحة الفم عند
تناولها ،فت�ؤدي �إىل ب���روز هذه امل�شكلة املحرجة،
ومنها الثوم والب�صل والكاري ،وبع�ض �أنواع اجلبنة
وال�سمك والقه���وة وامل�رشوبات الغني���ة بالأ�سيد..
فه���ذه االطعمة قد ت�سبب انزعاج��� ًا يف املعدة ،ما
ي�ؤدي �إىل انبعاث رائحة الفم املزعجة.
وقد ت�ساهم بع����ض املكمالت الغذائية ،كحبوب
زي���ت ال�سم���ك ،يف ظهور ه���ذه امل�شكل���ة ،كما �أن
احلميات القليلة الن�شويات ت�سبب �أي�ض ًا رائحة الفم
املزعجة ،وقد يكون جفاف الفم �سبب ًا هاماً.
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