كل عام وأنتم بخير
تتوجه «الثبات» �إدارة وحتريراً �إىل جميع قرائها ب�أحر التهاين بعيد
الأ�ضحى املبارك� ،آملة �أن يحل العيد يف العام املقبل والأم��ة ترفل بكل
�أ�سباب املنعة والوحدة والقوة.
وللمنا�سبة حتتجب «الثبات» عن ال�صدور الأ�سبوع املقبل ،على �أن
تعود �إىل قرائها يف الأ�سبوع الذي يليه ،وكل عام و�أنتم بخري.

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.
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أحــداث

االفتتاحية

الحج أعظم مؤتمر للوحدة
يح ّل علينا عيد الأ�ضحى املبارك ،وحال الأمة ال ي�رسّ
�صديق ًا ،ويفرح كثرياً كثرياً العدو.
فالعيد الذي ي�أتي تتويج ًا لأكرب م�ؤمتر �إ�سالمي �سنوي
يتوحد
مير بالب�رشية� ،أال وهو مو�سم احلج املبارك ،حيث ّ
ّ
ماليني النا�س ،يف ح�رضة الرحمن العلي القدير جل وعال،
بتوجيه واحد �إليه وحده �سبحانه «لبيك اللهم لبيك� ..إن
احلمد والنعمة لك وامللك ..ال �رشيك لك لبيك» ..ومبنا�سك
واحدة وفق نظ���ام دقيق عمره من عم���ر الأمة والزمن،
وب�أمر �إلهي ما �أحوجن���ا �أن ن�ستلهم منه ،ون�ستقرئ من
م�ضامينه ال�سامية ما يجب �أن نكون عليه..
والتوحد،
حتث على الوحدة
�إنها املنا�سبة الأعظم التي ّ
ّ
ومواجهة الواقع ب�إرادة العلم والإميان وقوة الوحدة..
من البيت العتي���ق يف �أم القرى ،ثمة موعد �سنوي يتقرر
�أم���ام الأمة ،وم���ن �أجلها ..من �أجل حا�رضه���ا وم�ستقبلها،
يتوحد الب�رش م���ن كل الأجنا�س والألوان يف �ضيافة
حي���ث ّ
الرحمن العلي القدير ،فهل نعترب من هذه املنا�سبة الكربى
والعظيمة؟
ّ
من ينظر �إىل واقع الأم���ة اليوم �سيلفه احلُزن العميق
على حال }خري �أمة أُ�خرجت للنا�س{.
فلنالحظ بع�ض واقع احلال الذي نعاين منه:
�أك�ب�ر ن�سبة أ� ّمية يف �أ ّمة �إق���ر�أ و}علّم الإن�سان ما مل
يعلم{.
جوع وفقر يف كثري م���ن بلدان الأمة ..انظروا �إىل واقع
احلال يف ال�صومال وموريتانيا وغريهما..
حروب ودم ووي�ل�ات ..تابعوا ما يج���ري يف �سورية،
والعراق ،وليبي���ا ،وم�رص ،واليم���ن ،والبحرين ..والبقية
�ست�أتي وفق خمططات الدول امل�ستكربة (ال ق ّدر اهلل).
يف بلدانن���ا ،وال �سيم���ا الغنية منه���ا ،ال يوجد مركز
�أبحاث علمي واحد ُيرفع الر�أ�س به� ،أو ي�ضاهي �أقل مركز
�أبحاث يف دول الغرب الر�أ�سمالية.
الأمة التي �أنتجت ابن خلدون وابن �سينا والفارابي وابن
ر�ش���د واخلوارزم���ي وجابر بن حي���ان ،وغريهم يف ع�صور
النه�ضة الإ�سالمي���ة ،وح�سن كامل ال�ص ّب���اح ،ورمال رمال
و�أحمد زويل وغريهم الكث�ي�ر يف الع�صور احلديثة ،من َهكة،
ت�صب
َ
ومتعبة بحروبه���ا وانق�ساماته���ا ،و�رصاعاتها التي ّ
كله���ا يف م�صلحة الأمريكي والغ���رب اال�ستعماري والعدو
ال�صهيوين.
ما ��ُص�ررُ ف من �أم���وال الأمة يف احلرب عل���ى �سورية
واليمن وحدهما حت���ى الآن يفوق ما �صرُ ف يف احلربني
العامليت�ي�ن الأوىل والثاني���ة ،وكان يكف���ي لأن ال يبقى
جائع واحد يف هذه الأم���ة املنكوبة ،وال أ� ّمي �أو مري�ض
يف الأمة املبتلية بحكامها القا�رصين.
ماذا بعد؟
اللهم يف منا�سبة احل�رش يف رحابك يف البيت العتيق،
ن�س�ألك الرحمة ،واملغفرة ،و�أن تهدي اجلميع �إىل ال�رصاط
امل�ستقيم الذي ُي�صلح احلال ..ف�سبحانك يا مغيرّ الأحوال..
املر الذي
يف عي���د الأ�ضحى املب���ارك ،و�أمام الواق���ع ّ
نعي�شه ،ال منلك �إال القول:
اللهم �أ�صلح ذات البني ،وكل عام واجلميع بخري.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
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�سب���ق للرئي�س بري �أن �رصّح ب�أن احلراك
ال�شعب���ي يف ال�ش���ارع كان جارف ًا لو مل يكن
هن���اك انق�سام طائفي ،ولع���ل ما ح�صل ليلة
الأحد من عراك مع املتظاهرين الزاحفني نحو
�ساحة النجمة ،على خلفية �صورة للرئي�سني
ب���ري واحلريري والنائب جنب�ل�اط ،هو عيّنة
ب�سيط���ة مما يتخوف منه ب���ري يف ال�شارع،
ول���وال ال�ضوابط ل���دى امل�ستوي���ات العليا،
خ�صو�ص ًا من قيادة حزب اهلل ،ملا بقي الو�ضع
حتى الآن حتت ال�سيطرة.
واقع طاولة احل���وار ال يختلف عن �أجواء
اجلل�ستي
نْ
ال�شارع ،ويكتفي اللبنانيون بوقائع
الأوىل والثاني���ة م���ن ه���ذا احل���وار ،ويقر�أون
ما ي�شب���ه � 7أيار �سيا�س���ي ،نتيجة احلدة يف
النقا�ش���ات الثنائية التي ت���كاد ت�صل �إىل حد
اال�شتب���اك بالأي���دي ،لأن كل فريق بلغت لديه
اخل�صومة ال�سيا�سية ح���د العداء للفريق �آخر،
ولأن التمثيل على هذه الطاولة غري متجان�س،
واملوا�ضيع املطروحة �ساخنة جداً ،ولو كانت
طاول���ة �أقطاب ور�ؤ�ساء كت���ل برملانية لكانت
الأم���ور �أ�سهل يف مقاربة الأم���ور ،لكن �أن تبد�أ
اجلل�س���ة الأوىل مبناق�شات حتم���ل من احلقد
ال�شخ�ص���ي م���ا يحمله النائ���ب بطر�س حرب
عل���ى كل من يطعن بالتمدي���د ملجل�س نيابي
غري د�ستوري وغري �رشعي ،ف�إن امل�س�ألة ترتبط
مب�صلحة �شخ�صية �أعالها �صاحبها على علمه
وخربت���ه ،وعلى الأ�ص���ول الد�ستورية كمحامٍ ،
وهو الأجدر به �أن يكون ر�أ�س احلربة يف الدفاع
عن الد�ستور.
نعود �سنتني �إىل الوراء؛ عندما كان من
املقرر �إجراء انتخابات نيابية عام ،2013
بادر النائب حرب يومذاك �إىل القول حرفياً:
«لي�س هناك مر�شح م�ستعد وجاهز للقيام
بجوالت انتخابية» ،لي�س ب�سبب املعارك
يف طرابل�س والتوترات املتنقلة بني عربا
وعر�سال وعكار فح�سب ،بل لأن كل �شوارع
� 14آذار مل تك����ن جاه����زة ال�ستقب����ال �أي
مر�ش����ح ،يف الوقت الذي كان خالله حرب
يفتح على ح�ساب����ه ،وفق «ويكيليك�س»،
وي�ستغيب الرئي�س �سعد احلريري ويطلب
م�ساعدة معنوي����ة و�سيا�سية ومادية من

البع�ض ينتظر «� 7أيار» �إقليمياً ين�صره على الفريق الآخر

(�أ.ف.ب).

ال�سعودية لت�أ�سي�س حزب م�ستقل عن «14
�آذار» وعن احلريري.
ثم كان���ت اجلل�سة الثانية بغياب العماد
ع���ون ،و«اجتهد» نائب رئي�س املجل�س فريد
امل���كاري على �أن �شعبية العماد عون مل تعد
 ٪70يف ال�شارع امل�سيحي ،ودارت النقا�شات
البيزنطي���ة التي ال ي�ستند فيها املكاري على
حيثيت���ه ال�شعبي���ة ،وهو الرا�س���ب ب�أ�صوات
امل�سيحيني يف الكورة ع���ام  ،2009وال على
درا�سة �إح�صائية علمية تُثبت ادعاءاته ،علم ًا
�أن طروح���ات العم���اد عون ه���ي يف العودة
�إىل ال�شعب يف �أية انتخاب���ات ،لكن القانون
االنتخاب���ي ولبنان دائرة واحدة �أو تق�سيمات
الدوائر التي تراعي التمثيل العادل هي التي

احلوار مع �أ�شخا�ص يتم�سكون مبراكزهم حتى
الع���ام  2017ويخططون مل���ا بعده ،هو حوار
غري جُم���دٍ ،وغري منتج ،وح���وار طر�شان عن
احلق ،وعميان عن احلقيقة ،وليته كان حواراً
�أبكم لتقطيع الوقت ولي�س �أكرث.
الدع���وة �إىل هذا احل���وار كانت حماولة
مت�أخرة من بداياتها ،وال تتالقى كل النقا�شات
احلا�صل���ة عل���ى الطاول���ة م���ع التحركات
ال�شعبي���ة التي بلغ بع�ضها حدود الغوغائية،
لكن يجب �أن يع���رف اجلال�سون على الطاولة
�أن ال�ش���ارع م�شحون باحلق���د على معظمهم،
وال نتيجة وال �أمل م���ن �أي حوار مادام احلقد
يع�شع�ش يف الداخل امل�ؤ�س�ساتي ويف اخلارج
ال�شعب���ي ،و�أن اال�ستم���رار على هذا النمط يف
النقا�ش���ات هو م�سل�سل من ارت���كاب الأخطاء
د�ستوري ًا وقانوني ًا و�رشعي ًا و�شعبياً ،يف وقت
تتفلت خالله ال�شوارع على احتقانات قد تهدد
بالأعظم ،خ�صو�ص��� ًا �أن الطروحات غوغائية
وغري من�ضبطة ،وباتت بع�ضها «�شوارعية».
وكما اال�ستم���رار يف حوار كهذا هو خط�أ،
ب���ل تراكمات م���ن �أخطاء ،ف����إن التوقف عن
احلوار و�سط الغلي���ان ال�شعبي هو اخلطيئة
الك�ب�رى ،لأن���ه ذريعة �إىل مزيد م���ن االزدراء
ال�شعب���ي مل�ؤ�س�س���ات الدول���ة العاجزة عن
فعل �أي �شيء ،و�س���ط مطالبات جدية بوقف
��ص�رف م�ستحقات نواب ال ميار�سون �أي عمل،
مع ا�ستم���رار املطالبة ب�إ�سقاط كل م�ؤ�س�سات
«النظام».
ولل�سائل�ي�ن عن حل ،ف����إن احلل هو يف
البقاء بو�ضعية «مكان���ك راوح» ،وت�رصيف
الأعم���ال �ضمن احلد الأدن���ى ،و�ضبط الو�ضع
الأمن���ي يف التظاه���رات برعاي���ة �أهل احلل
والرب���ط ممن لديه���م وزن يف ال�شارع ،لأن 7
�أي���ار الداخلي ممن���وع يف الوق���ت احلا�رض
على الأقل ،وال ب ّد للبن���ان من انتظار نتائج
� 7أيار الإقليمي ،لينت��ص�ر فريق لبناين على
�آخر خارج لبن���ان ،وت�أتي الت�سوية من فوهة
البندقي���ة الإقليمي���ة ،ويجل����س اجلميع �إىل
طاولة حوار �سيكون فيها غالب ومغلوب..

ال نتيجة ألي حوار مادام
الحقد يعشعش في الداخل
المؤسساتي والغضب
مسيطر على الخارج الشعبي

تُرعب النائبني ح���رب واملكاري وكل جماعة
«� 14آذار» ،التي لن تعيدها �أية انتخابات �إىل
حجمها احلايل.
على طاول���ة احلوار �أطباق م���ن �أحقاد،
وب�ضع���ة �أحجام غري متجان�س���ة مع واقعها
ال�شعب���ي واالنتخابي ،والرئي����س ال�سنيورة
املرتبع عل���ى كر�سي رئا�س���ة كتلة «تيار»
امل�ستقب���ل ل���ن تعي���ده �أية انتخاب���ات �إىل
املجل�س النياب���ي �إذا بقي مر�شح ًا يف �صيدا،
لأن �أ�سامة �سعد �سيقطف منه املقعد ب�سهولة،
ومن هنا يجب �أن ي���درك اجلميع �أن ا�ستمرار

�أمني �أبو را�شد
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دمشق تحقق «نبوءة» بوتين:
من سورية تخرج قواعد النظام العالمي الجديد
من ينظر �إىل �ص���ور الأطفال الذين تُ�سحق
عظامهم يف �سورية واليمن وليبيا دون �أن يرف
جفن ملا ي�سمى «ال�ضمري العاملي» ،ومن ميوّل
احلروب القذرة� ،أو ي�شنه���ا؛ من ذاك اخلليجي
املتعطّ���ر بالنفط ،وذاك الرتك���ي املتغطر�س،
يدرك �أن الهدف ه���و ت�شظّي املنطقة وحتولها
�إىل �إم���ارات وم�شيخات متناحرة ومتخا�صمة،
يكون �سيد �صلحها الوحيد الكيان ال�صهيوين،
ولهذا ب���د�أت مكونات ال�ضغ���ط ال�صهيوين يف
الواليات املتح���دة الأمريكية ،العمل وال�ضغط
مع ما ي�سم���ى «املحافظون اجلدد» ،من �أجل
جتديد وظيفة الكي���ان العن�رصي ،بدعم كامل
م���ن الغرب الأوروبي اال�ستعم���اري ،الذي بات
ب���دوره يخ�شى على ه���ذا الكي���ان وانهياره،
وع���ودة قطع���ان ال�صهاينة �إلي���ه ،يف هجرة
معاك�س���ة من حيث جاءت ،جتع���ل من �أوروبا
رهين���ة لديهم على نحو م���ا كان عليه احلال
يف �أزمن���ة غابرة ،حيث متكّن���ت �أ�رس يهودية
�صهيونية ،كحال عائلة روت�شيلد التي �أ�سهمت
يف �إفال����س �إمرباطوري���ات ،كربيطانيا وقبلها
فرن�س���ا وغريهما ،وهذه العائل���ة من دهائها،
دعم فرعه���ا الفرن�سي نابلي���ون بونابرت يف
حروب���ه �ضد النم�س���ا و�إنكل�ت�را وغريهما من
ال���دول ،بينما دعم فرعه���ا الربيطاين احلروب
�ضد نابليون.
من هنا قد نفه���م �رس احل�شد الأمريكي مع
بداية احلرب الكونية على �سورية نحو  90دولة
يف هذه املهمة القذرة ،الت���ي �أو�ضحت وثائق
«وكيلك�س» التي نُ�رشت م�ؤخ���راً جاني ًا هام ًا
منه���ا ،و�أوكلت مهمة متويله���ا �إىل امل�شيخات
اخلليجية ،ويف مقدمها ال�سعودية ،لأن النتيجة
العملي���ة التي كان وم���ا زال يريدها امل�رشوع
اخلط�ي�ر ،هو تفتي���ت وتدمري �سوري���ة ،متهيداً
لت�شظّ���ي املنطق���ة كلها ،حيث تُب�ّي�نّ الوقائع
واملمار�س���ات� ،أن اله���دف الآخر بع���د �سورية،
هي م�رص ،التي تعي����ش الآن مواجهات وا�سعة
مع الإره���اب ،وت�شري املعلومات �إىل دور خطري

لل�سعودية يف متويل العمليات الإرهابية ،و�إن
كان���ت تبدو علن��� ًا �أنها مع الدول���ة امل�رصية،
لكن هدفه���ا احلقيقي هو �أن تُلح���ق الفو�ضى
مب�رص امل�ؤهلة دائم��� ًا وكما كانت عرب التاريخ
للعب دور قي���ادي بارز يف مواجهة التحديات،
وبالتايل ف�إن امل�ؤام���رة على م�رص لن تتوقف
ولن تتنهي.
لكن ال�صمود ال�س���وري الأ�سطوري بدولته
الوطنية وجي�شها �أحبط �إىل حد كبري امل�رشوع،
وجعل العني الرو�سية تنفتح على و�سعها على
ال�شاطئ ال�رشق���ي للبحر الأبي����ض املتو�سط،
بحيث قال فالدميري بوت�ي�ن ،مع الأ�شهر الأوىل
للأح���داث ال�سورية�« :إن قواعد النظام العاملي
اجلديد تخرج من �سورية».
الأع���راب بالطب���ع مل يفهم���وا معنى ذلك
الكالم ،فذهبوا �إىل مو�سكو تارة يقدمون الأغراء
والرتهي���ب ،على نحو ما فعل بندر بن �سلطان،
وطوراً بالإغراءات املالية املذهلة التي و�صلت
مع حمم���د بن �سلمان �إىل عر�ض���ه  -كما قيل
 نحو مئتي ملي���ار دوالر ،ظن ًا �أن رو�سيا مترب�أزمة وبحاج���ة �إىل هذه املليارات ،فتلقى من
القي��ص�ر الرو�سي الرد املنا�س���ب ،و�إن كان قد
تهاون معه مب�س�أل���ة التدخل الع�سكري الأرعن
يف اليم���ن ،دون �أن نن�سى الإغ���راءات القطرية
الت���ي ُقدّمت زمن احلمدي���ن املعزولني ،اللذين
اعتقدا �أن القي���ادة الرو�سية ي�سيل لعابها �أمام
الإغ���راءات؛ على نحو ما �س���ال لعاب الرئي�س
الفرن�س���ي ال�سابق نيك���وال �ساركوزي واحلايل
فرن�سوا هوالند.
حلف �أعداء دم�شق على مدى خم�س �سنوات
�إال قليالً ،مل يرتك و�سيلة لإ�سقاط دم�شق وحلب،
وبالتايل تفتيت �سورية ،وموّل باملال وال�سالح
الفتاك كل �ش���ذاذ الآفاق يف الدنيا وا�ستجلبهم
�إىل بالد الأمويني ،وخلقوا �أحد �أكرث التنظيمات
الإرهابي���ة فا�شي���ة ودموية ورعب���اً ،وربطوا
التطورات ال�سوري���ة بالعراقية عرب «داع�ش»،
الت���ي كان يوفَّر له���ا عرب تركي���ا كل �أ�ساليب

¡ جائزة تر�ضية

و�أ�سباب الدع���م اللوج�ست���ي ،وت�سويق النفط
املنهوب.
ثمة وقائع ميدانية ت�شري �إىل �أن نحو مئة
�ألف �أجنبي يقاتلون يف �سورية ،بينهم �أكرث من
�ألفي رو�سي ،و� 15أل���ف قوقازي ..ومع ال�صمود
ال�سوري ،كث�ي�رون من الإرهابيني با�رشوا رحلة
الع���ودة �إىل حيث انطلقوا ،وهن���اك معلومات
ت�شري �إىل �أن حرك���ة النزوح الوا�سعة الآن نحو
�أوروبا ،ت�ضم يف �صفوفها الكثري من الإرهابيني.
ثمة حقيقة هنا ،وهي �أن ال�صمود ال�سوري
جع���ل الأوروبي مي ّل ويخ���اف �أي�ض ًا من رحلة
اللج���وء الوا�سعة ،و�أوق���ع الأمريكي يف ارتباك
كب�ي�ر ،خ�صو�ص ًا �أنه مع كل ي���وم ميرّ وي�سجَّ ل
فيه �صم���ود للجي�ش ال�س���وري� ،أو ن�رص نوعي
جديد ،ي�شهد تفكك ًا للقوى املعادية مما ي�سمى
«املعار�ضات».
ثمة حقيق���ة ،وهي �أن الأمور على امل�رسح
ال�س���وري باتت وا�ضح���ة متام���اً؛ فالقاذفات
الرو�سية اال�سرتاتيجية يف قلب البحر الأبي�ض
املتو�سط ،ورو�سيا ت�ستطلع جيداً جوياً ،وتعزز
قاعدتها ومقاتالتها يف الالذقية ..نتنياهو �أول
من �شعر باخلطر املقب���ل ،ف�سارع �إىل مو�سكو،
ووعد بتخفيف طلعاته ف���وق لبنان و�سورية..
تفهّم بوتني خم���اوف «الدولة العربية» ،لكن
مل يطمئنه.
ماذا �سيفعل ال�سع���ودي �إذن� ،سيجد نف�سه
يبحث عمن ي�ساعده للخال�ص من وحول اليمن،
الذي يرتك���ب فيه جمازره الب�شعة التي تغطي
على جرائم العدو ال�صهيوين� ..صك عهد يقدمه
يف جرائ���م متالحقة للتغطي���ة على ما يجري
يف القد�س..
يف اخلال�ص���ة ،ثمة جبه���ة موحّ دة تتمنت
بني مو�سكو ودم�شق وطهران وبغداد واملقاومة،
وهي مر�شح���ة للتو�سع نح���و عوا�صم �أخرى..
انتظروا.

�أحمد زين الدين

تروج �أن
ب���د�أت دوائر معادية ل�سوري���ة يف لبنانّ ،
انتخاب رئي����س للبنان �سيكون م���ن ن�صيبها ،و�أن
الرئي�س املقبل �سيكون من فريق «� 14آذار» ،اعتماداً
عل���ى وعد �أمريكي ،وق���ال �أحد رموز تل���ك الدوائر
املرتبط���ة ع�ضوي ًا بالإدارة الأمريكية :الأ�سد �سيبقى
عل���ى ما يبدو رئي�س ًا ل�سورية ،والأمريكيون ال ميكن
�أن ير�ضوا بذلك بال «جائزة تر�ضية».

¡ تعطيل

ك�شف��ت م�صادر مطلعة �أن م�صدراً رئا�سي ًا �سابق ًا هو
الذي يقف وراء تعطيل �إجراءات قانونية يف م�ؤ�س�سة
هام��ة يف لبنان ،بع��د طلبه ذلك مبا��شرة من وزير
حم�سوب عليه ،وبناء على طلب من جهة خليجية.

¡ جا�سو�س اجلل�سة

�ضيقة �أن �أح���د امل�شاركني
ي���دور هم�س يف دوائ���ر ّ
ي���دون حم�رضاً �شبه حريف مبا
يف جل�سات احلوار
ّ
ً
يتحدث به املتح���اورون ،وير�سله الحقا �إىل �سفارة
�أجنبية.

¡ �أ�سماء تتوالد كالفطر

ت�س��اءل مراقبون عن ال��سر يف تعدد �أ�سم��اء «حراك
املجتمع امل��دين» ،حيث �إنه يتوالد م��ع كل يوم ا�سم
جدي��د �أو �أك�ثر ،منه��ا« :طلع��ت ريحتك��م» ،و«بدن��ا
نحا�س��ب» ،و»�ضد الف�ساد» و�أ�سماء باجلملة ،بع�ضها
ال يتج��اوز ع��دد �أع�ضائه��ا �أ�صاب��ع الي��د الواح��دة،
والالف��ت �أن كل جمموع��ة جدي��دة تنب��ت جت��د على
الفور تغطية كاملة من ال�شا�شات.

¡ �أ�سماء م�شبوهة يف احلراك

من وراء «احلراك» الذي يجري ببريوت هذه الأيام؟
«م.م»؛ �أح���د ال�شخ�صيات الأ�سا�سية وراء جمموعة
«طلعت ريحتكم» ،يعمل يف منظمة مقرها وا�شنطن
وتدع���ى «فريدوم هاو����س» ،وه���ي ت�أ�س�ست عام
املمولة ب�أكرث
 ،1941و ُتعت�ب�ر م���ن �أهم املنظم���ات
َّ
م���ن  85باملئة من حكومة الواليات املتحدة ،وهذه
املنظمة منذ ت�أ�سي�سها لعبت �أدواراً ت�آمرية كربى يف
العديد من بلدان العامل.
«فريدوم هاو�س» لديها �شبكة وا�سعة من املنظمات
يف �أك�ث�ر م���ن مئة بلد .ه���ذه املنظم���ة لها مكتب
رئي�سي يف ا�سطنبول ،حت���ت عنوان «مينابول�س»،
ويق���ال �إن له���ا فروع��� ًا ثانوية يف لبن���ان ،وفيها
موظفون لبناني���ون نا�شطون يف احل���راك �أبرزهم:
«ع.ب»« ،ن.غ»« ،ن�.أ» و«ك.م»ُ .يذكر �أن «ع.ب»
تل ّقى تدريب��� ًا مكثف ًا يف «فريدوم هاو�س» �أو»بيت
احلرية» يف الواليات املتحدة .كما �أن هناك �أع�ضاء
من «مين���ا بول�س» لعبوا �أدواراً بارزة وخطرية يف
الأزمة ال�سورية ،منهم «ق�.ش»« ،د.م» و«و.ق».

¡ من دون اعتذار

الح��ظ �إعالمي��ون خم�رضم��ون �أن املواعي��د الت��ي
يعطيه��ا م�س�ؤول��ون يف احلزب التقدم��ي اال�شرتاكي
�رسع��ان م��ا ُتلغ��ى� ،أو ال يت��م الوفاء به��ا من حيث
املجيء �إىل املوعد مطلق ًا ،ومن دون تربير �أو اعتذار.

¡ تغريدات جنبالطية

تو ّق���ف املراقبون �أم���ام معزوفة جدي���دة للنائب
وليد جنب�ل�اط ،الذي طرح مرة جلم���ع ال�سيا�سيني
اللبنانيني يف جزيرة فار�سية �أو خليجية �أو �أمريكية
�أو يف املحي���ط الهادي ،و�أخرى جمعهم يف �سي�شل،
وت�ساءلوا م���ا �إذا كان زعيم املختارة
�سي�صوب يف
ّ
امل�ستقبل القريب على طاولة احلوار القائمة.

¡ بر�سم الوزير

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ًال رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو

(�أ.ف.ب).

تن ّك��رت �رشك��ة ت�أم�ين ميل��ك غالبية �أ�سهمه��ا وزير
ح��ايل ،ملوجب��ات عق��د ت�أم�ين ،بخ�صو���ص �سيارة
حتطمت ،رغ��م �أن املالك دف��ع ر�سوم ت�أمني
حديث��ة ّ
�شامل ل�سنتني مقبلتني.
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ُ
مبادرة بوتين ..هل من أفق للنجاح؟

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�شاركاً يف العر�ض الع�سكري ال�سنوي لقوات بالده (�أ.ف.ب).

بالتزام���ن م���ع انخ���راط الرو�س
ع�سكري ًا  -ب�شكل علني  -يف احلرب
الدائ���رة يف �سورية ،ين���وي الرئي�س
فالدمي�ي�ر بوتني طرح مبادرة جديدة
خ�ل�ال اجتماع جمل����س الأمن على
امل�ستوى الوزاري الذي ترت�أ�سه رو�سيا
يف  30م���ن �أيلول اجل���اري ،لت�شكيل
جبه���ة موحَّ دة �ضد الإره���اب ،ت�ض ّم
جميع الأط���را ف الدولية والإقليمية،
مبا فيه���ا تركي���ا ودول اخلليج� ،إىل
جانب الدولة ال�سورية.
ال�سفري الرو�سي يف لبنان؛ �ألك�سندر
زا�سبكني ،حتدّث عن بع�ض بنود هذه
املب���ادرة ،فحدّدها مبراح���ل ثالث؛
تن�ص املرحل���ة الأوىل على �رضورة
توحيد جميع الأطراف ل�رضب تنظيم
«داع����ش» الإرهاب���ي يف �سوري���ة،
حت�ض�ي�راً لالتف���اق ال�سيا�س���ي حلل
الأزم���ة ،بينما ت ؤ�مّن املرحلة الثانية
دع���وة الق���وى الإقليمي���ة والدولية
امل ؤ�ثّرة لل�ضغط عل���ى املجموعات
امل�سلحة للقبول باحل���ل ال�سيا�سي،
�أما املرحلة الثالثة فتقت�ضي توحيد
اجله���ود الإقليمي���ة والدولية لوقف
متويل املجموع���ات امل�سلّحة ،ومنع
عب���ور امل�سلحني عرب ح���دود الدول
املجاورة ل�سورية.
ومع انطالق املب���ادرة الرو�سية،
واحلدي���ث الأمريك���ي والفرن�س���ي
امل�ستج���د ع���ن الرتاج���ع ع���ن بند
«�رضورة رحيل الأ�سد كمقدمة للحل
ال�سيا�سي» ،م���ا هي م�ؤ�رشات جناح
تلك املبادرة؟
بالن�سب���ة لل���دول الإقليمية :بعد
اخل�سائ���ر الت���ي مُ نيت به���ا اجلبهة
اجلنوبية ،وخ���وف امللك الأردين من
تزايد نفوذ «الإ�سالميني» يف �سورية،
م���ا ق���د يغريه���م للإطاح���ة به يف
اململكة ،يب���دو �أن الأردن ال ميكن �أن
ي�شكّل عقبة يف وجه احلل ال�سيا�سي،
وال ميكن �أن ت�ستمر اجلبهة اجلنوبية
يف القتال يف حال ق���رر الأمريكيون
الذهاب �إىل احلل ال�سيا�سي.

لكن يبقى هن���اك �إمكانية عرقلة
احلل من قبل ال�سعودية وتركيا:
ال�سعودي���ة :الغ���رق املتدح���رج
لل�سعودي���ة يف الوح���ول اليمني���ة،
واخلالف���ات التي تن�شب ب�ي�ن �أفراد
العائلة املالك���ة ،والتقارير املالية
التي ت�شري �إىل ا�ستنزاف موارد اخلزينة
ال�سعودية  -يف ظ���ل تراجع �أ�سعار
النف���ط  -وال�صفق���ات وال�سم�رسات
والف�ساد واالختال����س وكلفة احلرب
عل���ى اليم���ن� ،ستجع���ل ال�سعودية
جم�َب�ة يف وقت م���ن الأوقات على
رَ
االنخ���راط يف حلف ج���دي ملحاربة

جديين
األميركيون غير ّ
في محاربة «داعش» التي
أعادتهم إلى الساحة
الشرق أوسطية من باب
«محاربة اإلرهاب»

الإره���اب ،و�إال كان الثمن باهظ ًا يف
الداخ���ل ال�سعودي ،وعل���ى م�ستقبل
اململكة ككل.
�أما بالن�سبة لرتكيا ،فلي�ست حال
تركيا ب�أف�ضل من ال�سعودية ،خ�صو�ص ًا
يف ظل تنامي احلدي���ث الغربي عن
اجتاه تركي حل���رب داخلية طويلة،
ه���ذا بالإ�ضافة �إىل زي���ادة البطالة،
وتراجع �سع���ر �رصف اللرية الرتكية،
كما الأزمة ال�سيا�سي���ة املرتقَبة يف
ح���ال �أ�سفرت االنتخاب���ات عن عدم
فوز حزب �أردوغ���ان بالغالبية التي
جتعله يحكم منفرداً ،وهو املرجَّ ح.

وهك���ذا ،ما هي �إال �شهور و�ستكون
جمبتان على
ال�سعودي���ة وتركي���ا رَ
االنخ���راط يف الت�سوي���ة الإقليمي���ة
الكربى ،و�إال خ�رست���ا كل �شيء ،لأنه
عندما يح�ي�ن �أوان الت�سوية� ،سيكون
ممنوع على �أحد عرقلتها.
�أما بالن�سبة للأوروبيني ،وبالرغم
من �أن موجات اللج���وء ال�سوري �إىل
�أوروبا ت�شكّل راف���داً اقت�صادي ًا هائ ًال
للمجتمع���ات الهرم���ة يف �أوروب���ا،
وبالرغم من حاج���ة الأوروبيني �إىل
يد عاملة غ�ي�ر مدرّبة ،بالإ�ضافة �إىل
حاجتهم �إىل الأطباء ويد عاملة تدفع
ال�رضائ���ب لتنت�شل �صناديق ال�ضمان
م���ن �أزمته���ا املالية ،ب�سب���ب زيادة
ع���دد املتقاعدي���ن� ،إال �أن اند�سا����س
الإرهابيني مع موج���ات اللجوء �إىل
�أوروبا ي�شكّل قلق ًا �أمني ًا للأوروبيني،
يحتاج���ون مع���ه �إىل مزي���د م���ن
املعلومات اال�ستخباري���ة والأمنية،
وهذه مبعظمه���ا بيد اجلي�ش ال�سوري
وخمابراته.
�إذاً ،هل �آن �أوان احلل يف �سورية؟
بالرغم م���ن امل�ؤ�رشات الإيجابية،
�إال �أن تلك امل�ؤ��ش�رات ال توحي ب�أن
الأزمة يف م�صريها للحل خالل وقت
ق�صري ،فالتط���ورات الإقليمية حتتاج
�إىل وقت لكي تتبلور �ضغوط ًا داخلية
وا�سرتاتيجية على ال���دول الإقليمية
لتقب���ل بقطع الإم���داد والتمويل عن
املجموع���ات الإرهابي���ة ،ولغاي���ة
الآن ،ال يب���دو الأمريكي���ون جديّ�ي�ن
يف الذه���اب نحو الت�سوي���ة الكربى
يف املنطقة ،وال يب���دون جديني يف
حماربة «داع�ش» الت���ي ا�ستطاعت
معها الوالي���ات املتح���دة �أن تعود
�إىل ال�ساح���ة ال��ش�رق �أو�سطي���ة من
باب «احلرب على الإرهاب» جمدداً،
و�إىل �أن يحني الأوان� ،سيبقى امليدان
ال�س���وري هو احلكم عل���ى التطورات
امل�ستقبلية واملوجّ ه لها.

د .ليلى نقوال الرحباين

بعد  5أعوام من الثبات السوري ..الموقف األميركي  -األوروبي يتراجع
منذ ان���دالع الأزمة يف اجلارة الأقرب،
راهن���ت كل ال���دول واجله���ات الداعم���ة
للمجموعات امل�سلحة على �سقوط احلكم
يف دم�ش���ق يف غ�ضون �أ�شهر ،وا�ستخدموا
الو�سائل املتاحة لديه���م كافة لتحقيق
هذه الغاية؛ من حتري�ض مذهبي و�شغب،
ث���م اللج���وء �إىل الأعم���ال الإرهابي���ة،
ويف �سياقه���ا ا�ستهداف الأم���كان الآمنة
بال�سي���ارات املفخخ���ة واالنتحاري�ي�ن،
و�ص���و ًال �إىل املطالب���ة ب�إقام���ة مناطق
عازلة ،وم�ؤخراً حماولة تطويق العا�صمة
وعزلها ..غ�ي�ر �أن كل �أ�شكال احلرب على
�سورية مل حتق���ق مبتغاها لأ�سباب عدة،
�أبرزها ب�إيجاز:
�أوالً :مل ينزلق ال�شعب ال�سوري �إىل فخ
ال��ص�راع املذهبي ،ال���ذي حاولت اجلهات

ال�رشيكة يف «احل���رب» �إيقاع ال�سوريني
في���ه ،ثم تهج�ي�ر الأقلي���ات؛ يف حماولة
لتكري�س واق���ع دميغرايف جدي���د ،ي�شكّل
منطلق��� ًا لإقامة فدرالي���ات مذهبية ،غري
�أن النتائج ج���اءت معاك�سة ،فعلى �سبيل
املث���ال :نزح اجلزء الأك�ب�ر من املواطنني
يف املناط���ق ال�ساخن���ة يف حمافظت���ي
�إدل���ب وحلب باجتاه ال�ساحل ال�سوري ذي
الغالبية العلوية ،حيث احت�ضنتهم الدولة
واملنظمات الإن�سانية والأهايل.
ثاني���اً :ف�ش ُل امل�سلح�ي�ن يف تطويق
العا�صم���ة وعزل املناط���ق عن بع�ضها،
فق���د حاول���ت املجموع���ات امل�سلحة
تقطي���ع �أو�ص���ال البالد ،وح��ص�ر نفوذ
احلكومة يف ال�ساحل ،كذلك �إقامة حزام
�أمني ب�إدارة التكفرييني ،حلماية الكيان

«الإ�رسائيلي» وجعله ميتد من الغوطة
ال�رشقية �إىل درعا  -القنيطرة.
ثالثاً :ت����آكل املجموع���ات امل�سلحة،
ويف هذا ال�صدد ي�سجَّ ل جناح �أمني نوعي
للجي����ش ال�سوري ال���ذي متكّن من تطويق
امل�سلح�ي�ن يف بق���ع جغرافي���ة وا�سعة،
ومنعها من التمدد باجتاه املناطق الآمنة،
وهي الآن ت�أكل بع�ضها على خلفية فر�ض
النفوذ داخل تلك البقع.
رابعاً :ت�أقلُ���م ال�سوريني مع الو�ضعني
االقت�صادي واملعي�ش���ي الراهن .الريب �أن
للحرب الكوني���ة على �سورية ،ال�سيما يف
�شقها االقت�صادي� ،أث���راً �سلبي ًا كبرياً على
حياة ال�سوريني ،لكنها لي�ست املرة الأوىل
التي يُ�ش���ن فيها ع���دوان اقت�صادي على
بلدهم ،فبع���د م�ضي خم�س���ة �أعوام على

بعد مضي خمسة أعوام
على األزمة ..السوريون
اعتادوا التعايش مع
«االقتصاد الحربي»

بدء الأزم���ة ،اعتاد ال�سوري�ي�ن التعاي�ش
مع «االقت�صاد احلرب���ي» ،خ�صو�ص ًا بعد
احل�صار ال���ذي فُر�ض عليه���م ثمانينيات
القرن الفائت.

خام�ساً« :التدخ���ل الرو�سي» :بعدما
ا�ستُنفدت كل الو�سائ���ل الآيلة �إىل �إ�سقاط
الدول���ة ال�سوري���ة ،ال�سيما بع���د التدخل
الرو�سي املبا�رش على خ���ط الأزمة ،بد�أت
ال���دول ال�رشيكة بالع���دوان بالرتاجع عن
مواقفه���ا بع�ض ال�ش���يء ،ال�سيما يف �ش�أن
تنحّ ي الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ح�سب ما �أعلن
م�ؤخ���راً وزير اخلارجي���ة الأمريكية جون
ك�ي�ري�« :إن م�س�ألة تنح���ي الأ�سد لي�ست
بال�رضورة الآن» ،كذل���ك فرن�سا ،فقد قال
وزير اخلارجي���ة الفرن�سي لوران فابيو�س
ل�صحيف���ة «ل���و فيغ���ارو»� ،إن بالده لن
تطالب برحيل الرئي�س ب�شار الأ�سد �رشط ًا
م�سبق ًا ملحادثات ال�سالم.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

روسيا :ممنوع إسقاط سورية ..حتى النسقط
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من هنا وهناك

¡ مكرمة �سعودية جديدة

ذكر م�س�ؤول فل�سطيني �أنه بعد ات�صاالت وو�ساطات
قطري��ة  -تركية ،وموافقة �أمريكية ،ق ّدمت اململكة
العربي��ة ال�سعودية الدفع��ة الأوىل من الدعم املايل
لف�صي��ل فل�سطين��ي وا�س��ع االنت�ش��ار يف الداخ��ل
وال�شت��ات ،بع��د �أن تع ّهد �سابق�� ًا االلت��زام ب�سيا�سة
اململك��ة ،وع��دم معاداته��ا �أو التحري���ض عليه��ا،
كا�شف�� ًا �أن وف��داً م��ن الف�صيل املذك��ور �سيقوم بعد
عي��د الأ�ضحى بزيارة للريا�ض لتق��دمي ال�شكر على
«مكرمتها».

¡ حترّكات ع�سكرية غري م�ألوفة

خ�شية رو�سية من خمطط عودة املقاتلني ال�شي�شان والأوزبك بعد نفاد �صالحيتهم يف �سورية

ت�سارعت اخلط���وات الرو�سية على ال�ساحة
ال�سوري���ة ب�شكل فاج����أ اكرث ال���دول الإقليمية
والغربي���ة ،لكن���ه مل يفاجىء �أم�ي�ركا و�إيران
و�سوري���ة ،فتدفّقت امل�ساع���دات الع�سكرية من
الأ�سلحة املتط���ورة والكا��س�رة للتوازن حتى
م���ع الع���دو «الإ�رسائيل���ي» جله���ة �صواريخ
�أر�ض  -جو ،وغريها م���ن طائرات «�سوخوي»
احلديث���ة ،و�أ�سلحة متط���ورة مل يُك�شف النقاب
عنه���ا ،والأه���م �أن الحدود وال خط���وط حمراء
�أم���ام هذه امل�ساع���دات الرو�سي���ة ،كما �أعلنت
القيادة الرو�سية ،بل و�أعلنت رو�سيا ا�ستعدادها
للقتال يف �سورية �إذا طلبت �سورية ذلك ،وعلى
كل امل�ستويات ،ملنع �إ�سق���اط الدولة ال�سورية
وامل�ؤ�س�س���ات الأمنية والع�سكري���ة ،كما حدث
يف الع���راق بعد الغ���زو الأمريكي� ،أو كما حدث
يف ليبيا بع���د ما ي�سمى «الث���ورة» القطرية
نب دولة حتى
وال�سعودية والرتكية الت���ي مل ت ِ
الآن ،مع �أن القذايف قُتل ،و«الناتو» واخلليجيني
«�أ�سياد» ليبيا!
لك���ن ال�س�ؤال :هل تقات���ل رو�سيا يف �سورية
دفاع ًا عن �سورية� ،أم عن نف�سها؟ وملاذا تقاتل؟
بع���د تعرُّ�ض رو�سي���ا للخ���داع يف ليبيا،
وتغطيته���ا لع���دوان «النات���و» ع�ب�ر جمل�س
الأمن ،وبع���د العدوان ال�سع���ودي على اليمن،
وحماول���ة الأمريكي�ي�ن ال�سيط���رة عل���ى باب
املن���دب ،وحماول���ة ال�سيط���رة عل���ى �سورية
عرب �إ�سق���اط الدولة ال�سورية ،بحج���ة �إ�سقاط
الرئي�س الأ�سد ودع���م املعار�ضة ال�سورية (غري
املوجودة �أ�صالً) ،وبع���د تلمُّ�سها للخطر الداهم
لها يف ال���دول ذات الأغلبية امل�سلمة يف �آ�سيا
الو�سط���ى بعد �أوكراني���ا ،وخ�شية من �أن يطيح
االتفاق النووي الإيراين مع الـ« »1+5بالوجود
الرو�س���ي يف املنطقة ،والتي كانت االمرباطورة
كاتري���ن الثانية قد قال���ت« :مفاتيح بيتي يف
دم�شق ..و�إن مل ن�ص���ل للمياه الدافئة �سنتجمد
يف �صقيع ال�شمال» ،ل���ذا قرر بوتني املواجهة
وخلع القفازات الدبلوما�سية ،و�أعلن ا�ستعداده
للقتال يف �سورية للأ�سباب الآتية:

تقات����ل رو�سيا يف �سورية �ض����د الإرهاب
التكفريي امللقّح ب�أكرث من  2000رو�سي ،عدا
ع����ن التكفرييني من جمهوريات طاجيك�ستان
وقرقيز�ست����ان و�أوزباك�ست����ان وال�شي�ش����ان،
وغريها ،حتى ال يتم نقلهم �إليها بعد انت�صار
�أمريكا يف �سورية.
مل يب����قَ لرو�سيا �أي تواج����د على البحر
املتو�س����ط ،وكذل����ك على امل�ضائ����ق الأربعة

التدخّ ل الروسي سيقلص
حجم التدخل «اإلسرائيلي»
في سورية ..ودعم التكفيريين
والجماعات المسلحة

(هرمز وجبل طارق وباب املندب والبو�سفور)
الت����ي تتحك����م بالتجارة العاملي����ة والنفط
وحركة املالحة� ،إال قاعدة طرطو�س البحرية
يف �سوري����ة ،و�إن �سقط����ت جت ّم����دت رو�سيا
وحو�رصت يف املالحة البحرية وما �إىل ذلك
من تداعيات.
ظه����ور امل����ارد ال�صين����ي االقت�ص����ادي
والع�سكري وعالقته االقت�صادية املميزة مع
�أمريكا� ،أخاف الرو�����س و�أقلقهم من مقاي�ضة
�أمريكي����ة � -صينية تقوم عل����ى �أن ال�سيا�سة
والنف����وذ العامل َي��ي�ن لأم��ي�ركا ،واالقت�ص����اد
لل�صني ،ما �سيقلّ�ص ال����دور الرو�سي� ،أو رمبا
�شطبه دولياً ،كما حدث للدول الأوروبية التي
تلعب دور «ال َك ْورَ�س» يف ال�سيا�سة الأمريكية
ولي�س دور ال�رشيك.
ظه����ور النفط والغ����از مقاب����ل ال�شاطىء

ال�س����وري ،وما ميثل����ه ه����ذان املنتجان يف
�أ�سا�سي����ات ال�سيا�س����ة الدولي����ة ،وت�أثريهما
االقت�صادي ،وبعد توقيع االتفاقيات ال�سورية
 الرو�سية حولهما� ،أجرب الرو�س على القتالدفاع ًا عن م�صاحلهم املتعددة امل�ستويات.
هذه الأ�سب����اب جمتمع����ة ،بالإ�ضافة �إىل
التحالف الرو�س����ي  -ال�سوري التاريخي ،وال
نن�سى ال�صمود ال�س����وري الرائع واملميز مع
حلفاء �سورية الذين يقاتلون معها منذ بداية
الأزمة ،دفع القي����ادة الرو�سية للتجر�ؤ على
اتخ����اذ �أول قرار ع�سكري و�سيا�سي منذ تفكّك
االحتاد ال�سوفياتي وهزميته يف �أفغان�ستان،
للدف����اع ع����ن االحت����اد الرو�س����ي ،خوف ًا من
تعرّ�ضه للتفتي����ت؛ كما ح�صل مع ال�سوفيات
قبل ذلك..
رو�سيا تدافع عن نف�سها وعن العامل قبل
الدفاع عن �سورية ،فالإرهاب التكفريي يهدد
الع����امل ،مبن فيهم �صانعوه وداعموه ،ما عدا
الأب الروحي واجليني؛ الأمريكي.
�إن التدخّ ����ل الرو�س����ي �سيقل�ص من حجم
التدخل «الإ�رسائيلي» يف �سورية ،خ�صو�ص ًا
الغ����ارات اجلوي����ة «الإ�رسائيلي����ة» ،والدعم
للتكفرييني واجلماعات امل�سلحة ،و�سيجعل
رو�سيا و«�إ�رسائي����ل» متناق�ضَينْ يف امليدان
ال�س����وري ،فـ«�إ�رسائي����ل» يف خندق «جبهة
الن���ص�رة» و�أخواته����ا ،ورو�سي����ا يف خندق
املواجهة مع التكفريي��ي�ن ،وهذا ما يزيد من
اخل�سائر «الإ�رسائيلية» يف �سورية ،وتقلي�ص
الدعم ،خوف ًا من املفاج�����آت الع�سكرية؛ كما
ح�صل مع �صواري����خ «الكورنيت» يف حرب
متوز  2006يف لبنان.
�سورية خط الدفاع الأخري للأمن الرو�سي،
و�إن مل يقاتل الرو�����س يف �سورية �ستقاتلهم
�أم��ي�ركا عرب التكفرييني يف �ش����وارع مو�سكو،
و�ستعت�ص����م املعار�ضة الرو�سية يف ال�ساحة
احلمراء حتى �إ�سقاط القي�رص بوتني!

د .ن�سيب حطيط

ق���ال متح���دث ع�سك���ري رو�سي �إن ب�ل�اده متتلك
معلوم���ات ا�ستخباري���ة دقيق���ة ح���ول حتركات
ع�سكرية «غ�ي�ر م�ألوفة» يف مناط���ق قريبة من
احلدود ال�سورية يف ال�ساحتني الأردنية والرتكية،
بالإ�ضافة �إىل تدخل «�إ�رسائيلي» وا�ضح �إىل جانب
املجموعات امل�سلح���ة يف منطقة القنيطرة ،وهو
ما جنحت يف توثيق���ه الأجهزة ال�سورية املعنية،
وقامت بنقل���ه �إىل مو�سكو وطه���ران ،كما �أطلعت
دم�شق القي���ادة امل�رصية على ه���ذه املعلومات،
خالل لقاء جم���ع م�س�ؤولني م���ن البلدين م�ؤخراً
يف القاه���رة .و�أ�ضاف املتحدث الع�سكري الرو�سي
مف�صل���ة ت�ؤكد �أن العمليات التي
�أن هناك تقارير ّ
يقوده���ا احللف الذي تتزعم���ه الواليات املتحدة
�ضد «داع�ش» مل يحق���ق �أي �إجناز ميداين �ضدها،
و�أن الطلعات اجلوية وعمليات الق�صف التي تقوم
به���ا طائرات التحالف الأمريكي مل حت ّد ومتنع من
تو�سع «داع�ش» ،ب���ل �ساهمت يف بع�ض الأحيان
ّ
يف الت�شوي����ش على ق���درات الط�ي�ران ال�سورية،
وقللت من قدراته على ا�ستهداف مواقع «داع�ش»
و«الن�رصة».

¡ ات�صاالت متقدمة بني تركيا و«�إ�رسائيل»

«�إ�رسائيل قريبة �أكرث من �أي وقت م�ضى على تنقية
الأج��واء ب�ش��كل كام��ل يف عالقاته��ا م��ع القيادة
الرتكي��ة» ،هذا ما قاله مدير ع��ام وزارة اخلارجية
«الإ�رسائيلية»؛ دوري غولد ،خالل مقابلة �صحفية،
م�ضيف�� ًا �أن االت�ص��االت م��ع �أنق��رة الت��ي تربطه��ا
م��ع ت��ل �أبيب عالق��ات �أمنية وا�سع��ة ومتقدمة ،قد
حقق��ت جناح�� ًا كب�يراً ،و«الرئي���س الرتك��ي رج��ب
طي��ب �أدروغ��ان ه��و املعن��ي الأول باالت�ص��االت
م��ع �إ�رسائي��ل» .وك�ش��ف دوري غول��د �أن التن�سي��ق
يت��م من مكتب رئي���س الوزراء
الأمني م��ع الأتراك ّ
بنيام�ين نتنياه��و ،وي�رشف علي��ه يو�سي كوهني؛
رئي���س جمل�س الأمن القومي «الإ�رسائيلي» ،معترباً
�أن هن��اك عالق��ة بني م�ش��اكل �أردوغ��ان الداخلية
وحت�س�ين العالقات مع تل �أبي��ب ،فكلما زادت هذه
امل�ش��اكل زادت رغبت��ه يف حت�س�ين العالق��ة ،وهو
التوجه بقوة.
داعم لهذا ّ

¡ خوف على ا�ستقرار الأردن

�أبدى دبلوما�سي �أوروب���ي قلقه من ارتداد �إرهابي
عل���ى الأردن ،نتيج���ة التقاري���ر املتواترة حول
تخن���دق املجموع���ات امل�سلحة داخ���ل الأرا�ضي
الأردني���ة ،الفت��� ًا �إىل �أن «املعادل���ة يف �سوري���ة
باق ومل ي�سقط ،وحتى
تغيرّ ت ،والنظام ال�س���وري ٍ
الوالي���ات املتحدة بد�أت بان�سح���اب تدريجي من
�أر����ض املعركة ب�أ�ش���كال املختلف���ة ل�صالح حل
�سيا�سي للأزمة ال�سوري���ة» .ون�صح الدبلوما�سي
الأردن بتغيري �سيا�ساتها ،وااللتفات �إىل م�صاحلها
وا�ستقرارها ،حتى ال ت�شارك يف دفع �أثمان الف�شل
من ا�ستقرارها ،وعالقاته���ا ،ودماء �أبنائها ،م�شرياً
�إىل وج���ود �أ�صوات داخل القي���ادة الأردنية ،على
م�ستوييها ال�سيا�س���ي والع�سكري ،تنادي ب�رضورة
�إعادة تقيي���م ال�سيا�سة احلكومية يف هذا امليدان،
يف �ضوء التطورات اجلديدة التي ت�شهدها ال�ساحة
ال�سورية ،واالبتعاد عن الكمائن وال�سيا�سات التي
جتلب اخلراب والدمار.

6

عربي

َ
أبو مازن ..وقنبلته المنتظرة
كث�ي�رة ه���ي الت�رسيب���ات والتحليالت
والتكهن���ات ح���ول م���ا �سيحمل���ه رئي�س
ال�سلطة ال�سيد حممود عبا�س معه �إىل دورة
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ال�سنوي���ة ،واملق���ررة �آخر ال�شه���ر اجلاري
يف نيويورك ،وتراوح���ت جميعها بني حل
ال�سلطة� ،أو �إعالن الدولة الفل�سطينية حتت
االحت�ل�ال� ،أو �أنه قد يُعل���ن ا�ستقالته من
رئا�س���ة ال�سلطة ،حممّ�ل�اً املجتمع الدويل
م�س�ؤولية ما �آلت �إليه الأو�ضاع يف الأرا�ضي
الفل�سطيني���ة املحتل���ة ،ب�سب���ب �سيا�سات
االحتالل التع�سفية والعن�رصية والإجرامية،
ولي�س �آخرها ما تتعرّ�ض له مدينة القد�س
وامل�سجد الأق�صى.
�أي��� ًا تكن فح���وى م���ا ا�صطُ ل���ح على
ت�سميتها �إعالمي��� ًا بـ«القنبلة ال�سيا�سية»
الت���ي يحتفظ �أبو م���ازن لنف�سه بحقيقتها
وفحواه���ا ،بالت�أكي���د �أن رئي����س ال�سلطة
م���ا زال يُ��ص�رّ عل���ى �سلوك���ه املتفرّد يف
التعاطي با�ستخف���اف مع منظمة التحرير
وجلنته���ا التنفيذية ،الت���ي تغيّب بالعمد
ع���ن اجتماعها الأخ�ي�ر يف رام اهلل ،و�إذا ما
افرت�ضنا �أن ما �سيحمله رئي�س ال�سلطة �إىل
اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة �صحيحاً،
فكي���ف يجيز لنف�س���ه �أن يجنح بتفرّده �إىل
هذا امل�ستوى اخلطري تُوجب ترتيب �أو�ضاع
ال�ساحة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها الوطنية،
وتعبئة ال�شعب الفل�سطين���ي �إزاء خطوات
كهذه ،ملا �سترتكه من تداعيات وانعكا�سات
على جممل الو�ضع الفل�سطيني يف الأرا�ضي
املحتل���ة ،وبالتايل �ست�ضعنا جميع ًا وجه ًا
لوج���ه مع العديد من الدول يف امل�ستويني
الدويل والإقليمي ،تقف �أمريكا و«�إ�رسائيل»
يف مقدم���ة ه����ؤالء ،والذين ب���د�أوا بالفعل
حترّكاته���م لكبح اندفاعة �أب���و مازن نحو
االنزالق �إىل ما هو ذاهب �إليه�( ،إذا ما �صحّ ت
نواياه ،وقد خربناها مراراً وتكراراً من دون
�أي���ة فائدة مرج���وّة يف �سي���اق الرهانات
البائ�سة على مفاو�ضات عبثية).
امل�ضح���ك واملبك���ي يف �آن� ،أن �أ�صحاب
املقاالت �أو الذين ا�ست�رصحتهم و�سائل الإعالم
حول القنبل���ة ال�سيا�سي���ة وعناوينها التي
يحملها �أبو م���ازن يف جعبته ،جميعهم قلل
من �أهمية هذه القنبلة ،على اعتبار �أن رئي�س
ال�سلط���ة قد عوّدنا عل���ى الر�ضوخ لل�ضغوط
التي متارَ�س عليه يف الدقيقة الأخرية.

رامز م�صطفى

■ جتم���ع العلماء امل�سلم�ي�ن زار مفتي اجلمهورية
اللبنانية ال�شي���خ عبد اللطيف دريان ،وعقب اللقاء
اعت�ب�ر رئي�س الهيئة الإداريـ���ة يف التجـمع؛ ال�شيخ
د .ح�س���ان عبد اهلل� ،أن ما يح�صل اليوم يف فل�سطني
موحدة وعلى قلب
ما كان ليح�صل ل���و كانت �أمتنا ّ
واحد ،وال ت�ستمع لدع���اة الفتنة والدعوات ال�ضالة
للجماعات التكفريية و�أفكارهم الهدامة ،م�ؤكداً على
�رضورة ا�ستمرار احلوار بني جميع �أطراف النزاع يف
لبنان ،خ�صو�ص ًا بني «تيار امل�ستقبل» وحزب اهلل،
لأن م�صلح���ة الوطن يف حل امل�ش���اكل بالتفاهم ال
باملواجهة ،وباحلوار ال باالقتتال.
■ احل��اج عم��ر غن��دور؛ رئي���س اللق��اء الإ�سالم��ي
الوح��دوي ،ر�أى �أن احلرك��ة املطلبي��ة �أك��دت ثباتها
وت�صميمها على بلوغ �أهدافها خارج القيد الطائفي
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مواجهات القدس ..وعوامل تعطيل قيام انتفاضة ثالثة
تتوا�ص���ل حم���اوالت امل�ستوطن�ي�ن ال�صهاينة
اقتحام باح���ة امل�سجد الأق�ص���ى ،بحجة ممار�سة
�شعائره���م الدينية يف منا�سبة م���ا ي�سمى «ر�أ�س
ال�سن���ة العربي���ة» ،بالإ�ضاف���ة �إىل موا�صلة جي�ش
االحتالل ال�صهيوين �سيا�س���ة التهويد واال�ستيطان
والتطهري العرق���ي ،وغريها م���ن املمار�سات التي
�سهّلتها اتفاقية �أو�سلو.
وبالرغم م���ن �إرادة ال�صمود الت���ي يتحلى بها
املقد�سيون ،وقدرتهم على مواجهة جي�ش االحتالل
وم�ستوطني���ه� ،إال �أن الظ���روف احلالية تتقاطع يف
كثري من اجلوان���ب مع تلك الظ���روف التي �سبقت
اندالع االنتفا�ضتَ�ي�ن الأوىل والثانية ،لذلك تتبادر
�إىل الأذهان �أ�سئل���ة كثرية من منط :ملاذا مل تندلع
لغاية الآن انتفا�ض���ة فل�سطينية ثالثة ،بالرغم من
ا�ستعداد املقد�سيني تويل قيادتها؟ وما هي الظروف
والعوامل الداخلي���ة واخلارجية الغائبة اليوم؟ يف
هذا ال�سياق ،ميكن �إدراج اال�سباب املعطّلة الآتية:
�سيا�س���ة ال�سلط���ة الفل�سطينية الت���ي �أهملت
مو�ض���وع القد����س و�أحالت���ه �إىل مفاو�ضات احلل
النهائ���ي ،م���ا �أدى �إىل متادي االحت�ل�ال بالتهويد
واال�ستيطان خالل العملي���ة ال�سيا�سية التفاو�ضية
وبعدها ،حي���ث ا�ستغلت قيادة االحتالل ال�صهيوين
املفاو�ض���ات لتعبث جغرافي���ا باملدينة املقد�سة،
من خالل التهويد وتغيري طابعها العمراين العربي
والإ�سالمي.
االنق�س���ام الفل�سطين���ي املقي���ت وامل�ستفحل
باحلالة الفل�سطينية من���ذ � 9سنوات ،وف�شل جميع
حماوالت ا�ستعادة الوح���دة الوطنية الفل�سطينية،
ب�سبب تعنّت طريف ال��ص�راع «فتح» و«حما�س»،
والإ��ص�رار على تغلي���ب امل�صلح���ة الفردية على
امل�صلح���ة الوطنية ،بالرغم م���ن الو�صول وتوقيع
عدة اتفاقيات ،كـ«اتفاقي مك���ة والقاهرة» ،وذلك
عطّل �أكرث من م���رة تخ�صيب عوامل قيام انتفا�ضة
فل�سطينية ثالثة.
الأزم���ات امل�ستحدَث���ة الت���ي أ�ملّ���ت بالق�ضية
الفل�سطيني���ة ،ك�أزم���ة خميم نهر الب���ارد ،وتهجري
الالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن من �سوري���ة ،والأو�ضاع
الأمني���ة يف خميمات لبن���ان ،والرتاجع احلاد يف
خدم���ات الأونروا ،وغريها من الق�ضايا التي وجّ هت
الأنظار �إىل ق�ضايا و�رصاعات مفتعَ لة ،على ح�ساب
الق�ضية الأ�سا�سية.
ال�رصاع���ات العربي���ة الداخلي���ة واخلارجية،
و�إخ���راج الق�ضية الفل�سطينية م���ن دائرة الأولوية
العربية ،فقد ف�شل العرب باخلروج بقرار جدّي واحد
جتاه القد����س والق�ضية الفل�سطيني���ة خالل ثالثة

واملذهب��ي واملناطق��ي ،و�أن موق��ف النائ��ب ولي��د
جنب�لاط يذكّ��ر مب��ا قال��ه ي��وم انك�ش��اف ف�ضيح��ة
التعدي��ات على الأمالك البحرية يف العقار  2518يف
منطق��ة الأوزاعي  -خل��دة ،واملع��روف بـ«الكو�ستا
براف��ا» عام  ،1985حيث قال� :أنا ل�ست وحدي ،و�أنا
واحد من هذه احليتان!
■ ال�شي���خ ماهر حمود ر�أى �أن رئي����س وزراء العدو
ال�صهي���وين بنيامني نتنياه���و ال ي�ستطيع �أن يكرر
م���ا كررته غولدا مائري ،فالي���وم يف الأق�صى هناك
�شباب ون�ساء يرابط���ون ،ورجال و�أطفال ،ويف غزة
�صواري���خ و�أنفاق و�أبطال ،و«حما�س» و«اجلهاد»،
وكل الف�صائ���ل املجاهدة ..اليوم ه���و غري الأم�س..
الي���وم ينظر امل�سلم والعربي بعني الثقة �إىل الوعد
الرباين بزوال «�إ�رسائيل» ،ولي�س فقط حق العودة.

جنديان �صهيونيان يعتقالن �أحد املرابطني حول امل�سجد الأق�صى

ما تشهده القدس يوجب وقف
التنسيق األمني بشكل فوري..
وإعادة االعتبار إلى العمل المقاوم

حم��ل الأمم املتح��دة
■ احت��اد املحام�ين الع��رب ّ
م�س�ؤوليته��ا يف حماي��ة حقوق ال�شع��ب الفل�سطيني،
والت�ضامن الالم�رشوط مع كفاح ال�شعب الفل�سطيني،
من �أجل حترير فل�سطني م��ن اال�ستعمار واال�ستهتار
ال�صهي��وين و�إقام��ة دولت��ه امل�ستقل��ة وعا�صمته��ا
القد�س.
■ ال�شي���خ �رشيف توتيو ر�أى �أن املخطط  -امل�ؤامرة
اجلهنمي ال�صهي���وين املدرو�س يتطلب من حركتي
«فتح» و«حما�س» العمل على �إ�صالح ذات البني،
والإ�رساع يف �إنه���اء امل�صاحلة على قاعدة مقاومة
املحتل ،وع���دم اخل�ضوع �أو التنازل ل���ه ،واعتماد
خيار ونهج اجلهاد واملقاومة حتى حترير امل�سجد
الأق�صى والقد�س ال�رشيف ،وكامل الرتاب الفل�سطيني
من براثن املحتلني الغا�صبني.

(�أ.ف.ب).

حروب على قطاع غ���زة ،وع�رشات االعتداءات على
املدينة املقد�سة ،يف وقت جنحوا يف �إعالن احلرب
عل���ى دولة عربية هي اليمن ب�أق���ل من � 24ساعة.
كذلك احل���روب التي حلّت بعدد م���ن دول اجلوار،
كـ�سوري���ة ،حي���ث �ساهمت هذه الدول���ة العروبية
�سابق��� ًا يف دعم االنتفا�ضت�ي�ن الفل�سطينيتني على
امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي.
ف�ش���ل املجتمع ال���دويل يف حما�سب���ة الكيان
ال�صهيوين على جرائمه ال�سابقة ،و�ضعف الهيئات
الدولي���ة امل�س�ؤول���ة يف حماي���ة الفل�سطيني�ي�ن
ومقد�ساته���م ،خ�صو�ص ًا �أن ما يحدث يف القد�س هو
جرمية حرب يجب على املجتمع الدويل ومنظماته
القانوني���ة والإن�سانية �أن يتحمل���وا م�س�ؤولياتهم
جتاهه���ا ،وحما�سب���ة الكي���ان ال�صهي���وين على
ممار�ساته �ضد املدني�ي�ن الفل�سطينيني من الن�ساء
والأطف���ال� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سة التهويد واال�ستيطان،
وممار�سة كل �أ�ش���كال التمييز ،ال�سيما جدار الف�صل
العن�رصي.
ما يجري الي���وم يف القد�س يتطلب وقفة جدية
وموحّ دة يف مواجهة االحتالل وممار�ساته ،وتفعيل
عملية نهو����ض احلركة اجلماهريي���ة الفل�سطينية،
ووقف التن�سيق الأمني ب�شكل فوري ،و�إعادة االعتبار
�إىل العمل الوطني املقاوم ،والتخطيط اجليد لدعم
روافع قيام انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة ،على قاعدة
ا�ستعادة الوح���دة الوطني���ة الفل�سطينية ،وو�ضع
ا�سرتاتيجي���ة جهادي���ة وطنية موحّ ���دة ،بربنامج
وطني مقاوم.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net

( العدد  )375اجلمعة � 25 -أيلول 2015 -

انتهاكات األقصى ..والعجز العربي

فل�سطينيون ي�ؤدون ال�صالة يف باحات امل�سجد الأق�صى يف ظل انت�شار ع�سكري �صهيوين كبري

منذ �إح���راق ال�صهاين���ة امل�سجد
الأق�ص���ى ع���ام  ،1969ح�ي�ن ظن���وا
�أن الوه���ن العرب���ي يف ذروت���ه بعد
نك�س���ة  ،1967مل ي�ص���ل ال�صل���ف
«الإ�رسائيل���ي» �إىل حت���دي الع���رب
وامل�سلمني �إىل الدرجة التي ي�شهدها
العامل حالي ًا يف الوقاحة ،ما يجعل
الق�ضية الفل�سطينية عموماً ،والقد�س
خ�صو�ص���اً ،وثالث احلرمني يف �أخطر
مرحلة من املواجهة.
مل يك���ن العجز العرب���ي  -لي�س
العجز الذي يذهب احلكام بتفكريهم
�إليه� ،أو العجز ال���ذي ي�ستحوذ على
�أدمغتهم  -هو املق�صود� ،إمنا العجز
عن اتخاذ مواقف فيها بع�ض مالمح
الرجولة من حيث الغرية على الدين
والأر�ض والعر�ض ،م�صاب به احلكام
عندما �أ�ضاعوا فر�ص حترير فل�سطني
من براث���ن ال�صهيوني���ة ،وجديدهم
املتواط���ئ واخلان���ع ،والرا�ضي مبا
يزيّنه له ال�شيطان من حياة الرتف.
يف الواقع ،ال يَب���دو �أن �أي حاكم
عرب���ي ا�ستغرب ما قامت به �سلطات
االحت�ل�ال «الإ�رسائيلي» يف القد�س
ال�رشيف ،ويف امل�سج���د الأق�صى من
ا�ستباح���ة وانتهاك لتل���ك القد�سية
التى حباها اهلل لهذه الأمة ،ال بل �إن
البع�ض ا�ستن�س���خ ت�رصيحات ت�شبه
�إىل حد بعيد مواقف جمعيات الرفق
باحليوان من حي���ث الإدانة ،و�أ�شاح
اجلمي���ع ب�أب�صارهم ع���ن املقد�سات
التي ما يزال���ون يعمدون �إىل جتهيل
�أهميته���ا ومعانيها؛ وف���ق منهجية
و�صل���ت �إىل ح���د خواتيمه���ا� ،ضمن
الإقرار غ�ي�ر املبا�رش بعملية التهويد
غ�ي�ر املتوقّف���ة منذ �إكم���ال احتالل
مدين���ة ال�سالم  -زه���رة املدائن ،يف
حرب عام .1967

لي�س الغري���ب �أال تتحرّك الدول
العربي���ة ،لأن احلكام يعي�شون الآن
مرحلة االنتقام من بع�ضهم البع�ض
وه���م ي�ستعي���دون يف �أذهانه���م
الغزوات الغاب���رة ،وها هم يغرقون
يف ن�ش���وة تدمري اليم���ن و�سورية
وليبي���ا ،وميار�س���ون طقو�س الوهم
يف م��ص�ر� ،إال �أن ذلك ما كان ليكون
لوال ال�سط���وة التغريبية ،وال �سيما
الأمريكية ،واحلقيققة التي ال يردّها

واجه���ات احلك���م ،ولع���ل �أبرزها �أن
غالبيته���م ال�ساحق���ة مل ت����أتِ وفق
خي���ارات ال�شعب انتخاب���اً� ،أو ب�أية
و�سيلة �أخ���رى تكون فيه���ا لل�شعب
كلمته ،ولذلك ف����إن الأنظمة العربية
مر�شَّ حة للقيام بارتكابات �أخطر يف
املرحل���ة املقبلة مع فر����ض الكيان
ال�صهي���وين ع�ب�ر حكوم���ة بنيامني
نتنياه���و قواعد ا�شتب���اك جديدة يف
القد�س والأق�صى ،م���ن خالل ال�سعي

األنظمة العربية َّ
مرشحة للقيام بارتكابات أخطر
في ظل فرض العدو الصهيوني التقسيم المكاني
والزماني لألقصى

�أح���د ه���ي �أن احل���كام بغالبيتهم،
وال �سيما املقت���درون « -جدالً» -
على م�ساع���دة ال�شعب الفل�سطيني،
ال ميكنهم الت��ص�رّ ف يف الرثوات �إال
وف���ق الإرادة الأمريكي���ة التي تريد
�أن تتهت���ك الأمور �أك�ث�ر لتطويع ما
تبقى من �إرادة منا�ضلة يف ال�شعب
الفل�سطين���ي م���ن جه���ة ،ولإظهار
�أولئ���ك احلكام �أنه���م جمرد دمى ال
قيم���ة لهم ،فكي���ف ملواقفهم خارج
الوظائ���ف املناطة به���م يف متزيق
ن�سيج جمتماعتهم؟
على الأرجح ،هناك �أ�سباب عديدة
ال�سرتخا����ص املقد�سات والعقم الذي
�أ�صيب به رجاالت العرب املت�صدرين

�إىل التق�سيم امل���كاين والزماين ،كما
ح�ص���ل يف احل���رم الإبراهيم���ي يف
مدين���ة اخلليل ،و�س���ط �صمت عربي
�أ�شبه ب�سكينة املوتى.
ال �ش���ك �أن ال�سلط���ة الفل�سطينية
ج���زء من القحط العرب���ي والأنظمة،
بحي���ث �إنها فرطت تك���راراً مبقومات
الوح���دة الوطني���ة ،كم���ا فرطت يف
الأر����ض كعن���وان كب�ي�ر للوح���دة،
وبالت���ايل مل تعد ق���ادرة على عقد
املجل����س الوطن���ي� ،إال حتت احلراب
«الإ�رسائيلية».
مل يتمكّن العرب يف حمنة القد�س
والأق�ص���ى �س���وى ت���رداد ت�شخي�ص
امل�شكل���ة ،مقاب���ل تنفي���ذ الكي���ان
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الغا�ص���ب �إج���راءات وق���رارات هي
الأخطر على امل�صري ،و�أق�صى ما فعله
احلكام الع���رب ،ال�سيما �أولئك الذين
يوهمون الع���امل ب�أنهم مدافعون عن
الإ�سالم وامل�سلم�ي�ن� ،إجراء مكاملات
هاتفي���ة �سخّ ���روا لن�رشه���ا و�سائل
�إعالمهم ،عنوانها ا�ستنكار االعتداءات
«الإ�رسائيلية» ،وك�أن الق�ضية تتحمّل
بعد جب���ال اال�ستن���كارات الكالمية،
التي �أُتخمت به���ا ال�شعوب وو�سائل
الإعالم منذ نكبة فل�سطني عام ،1949
ونكبة الأم���ة باحلكام الذين يورّثون
عرو�شه���م من���ذ تك���وّن م�شيخاتهم
وممالكهم .وي�ستغ���رب دبلوما�سيون
�أجانب كي���ف �أن حاكم ًا عربي ًا واحداً
م���ن �أولئك الذي���ن أ�يّ���دوا «املبادرة
العربية» املطروح���ة على الطاولة
منذ � 13سن���ة ،وما ا�ستج ّد عليها من
تنازالت ،ال يبادر �إىل �سحبها ،ملجرد
�إعالن موقف� ،سيم���ا �أن «�إ�رسائيل»
�أعلنت من���ذ اللحظ���ة الأوىل �أنها ال
ت�ساوي احلرب الذي كُتبت فيه..
من الوا�ضح �أن املخطط ال�صهيوين
يجري تنفيذه بالتدريج ،يف القد�س،
وهو بد�أ منذ �سنوات ب�إبعاد ما �أمكن
من �أ�صحاب الأر�ض عن مدينتهم ،ومن
ثم م�صادرة بيوتهم ،ومن ثم تطويق
الأق�صى لفر�ض واقع ال يفعل جتاهه
العرب �سوى اال�ستنكار الكالمي.
ب���ات املطل���وب ابت���كار �آليات
كفاحي���ة وجهادي���ة جدي���دة ،تكون
حاف���زاً لن�شوء واق���ع جديد ،وهذا ما
الميك���ن ابتكاره �إال م���ن قبل ال�شعب
الفل�سطيني؛ وذل���ك ب�إعادة االعتبار
لل�شع���ار التاريخ���ي« :فل�سطني هي
الرافعة ،وفل�سطني هي اخلاف�ضة».

�إياك���م يا عرب امل�سلم�ي�ن �أن تغ�ضبوا
للقبل���ة الأوىل يف فل�سط�ي�ن ،فهي لي�ست
يف �سورية وال الع���راق �أو اليمن ،والن�ساء
املرابط���ات يف امل�سج���د الأق�صى «ل�سن
حرائ���ر» ..بئ�س��� ًا لكم يا �أ�شب���اه الرجال،
وكان خمطئ ًا من قال عنكم يوم ًا «�أن�صاف
الرج���ال» ،ف�أنتم للعار عن���وان ،وللنذالة
�شع���ار .الي���وم �س�أكتب مب���ا تقولونه يف
�صاالت الف�سق الفج���ور التي مل تفتقدكم
يوماً:
«ع���ار عليكم �أيه���ا الفل�سطينيون ،يف
كل ي���وم تتجر�أون وتعت���دون على «�أوالد
عمّن���ا» ،كل ي���وم لكم نكد تك���درون فيه
علينا �أيامنا ..يف القد�س تطعنون �أخ ًا لنا
من امل�ستوطن�ي�ن الأبرياء ،وتعتدون على
ال�رشط���ة التي تقوم بواجبها حلماية �أوىل
القبلت�ي�ن عندكم ..تتظاه���رون وجتوبون
ال�شوارع كالرعاع ،لن�رش الفو�ضى والعبث
يف الب�ل�اد والعباد ،كرهناك���م كما كرهنا
بالل وهو ينادي �أحَ ��� ٌد �أحَ دٌ ..ما لكم ولنا..
ماذا تريدون منا؟ ه���ا نحن ندعم ثورتكم
يف �سورية وليبيا وم�رص واليمن واملغرب
العربي ،لن�رش «الدميقراطيه» ،وبناء نظام
ع���ادل ك�أنظمتن���ا ،ينتخب فيه���ا ال�شعب
بحُ رية وفق الد�ستور ،ي���ا ناكري اجلميل،
اذهب���و �إىل اجلحي���م ،ال نريدكم ،لأنكم من
بيئة ال ت�شبه بيئتن���ا ،وجميعكم مر�ضى
نف�سي���ون ،ال نريدك���م ،ال نريدك���م ،نحن
�أ�صح���اب ال�شهامة والقيَ���م عندما نادتنا
حرائر �سوري���ة ،لبّينا الن���داء من منطلق
�إن�ساين ووطني ..ومذهب���ي ،حتى و�صلنا
�إىل نيامار و�أفريقي���ا ،ومل نرتك امل�سلمني
هناك فري�سة للقاتل ،ومل ندعهم يرمونهم
يف النهر طعام ًا للأ�سماك والتما�سيح� ..إال
�أنتم ،لأننا ال نعرتف بكم ،ومبذهبكم الذي
ينادي بتحريركم لل�صالة يف امل�سجد الذي
بُن���ي زوراً على �أنقا����ض الهيكل ،وتدّعون
الدفاع عنه كذب ًا وبهتاناً ،قتالكم يف النار
وقتالهم يف اجلنة»..
مل تكتف���وا م���ن القت���ل واملجازر يف
الأردن ع���ام  ،1970حيث قتلتم �أ�شقاء لكم
يف املخيمات ،و�سميتموها مبجازر �أيلول
الأ�س���ود ،وذهب �ضحي���ة �إجرامكم � 30ألف
�ضحية بني قتيل وجريح ،وخرج ما تبقى
ممن ي�سمى «الفدائيني» من هناك باجتاه
�سورية ولبنان. .
يف �أيل���ول �أي�ض��� ًا م���ن الع���ام ،1982
ارتكبتم جمزرة جديدة يف �صربا و�شاتيال،
ذهب فيها حوايل  3000من املدنيني العُ زَّل
من ن�ساء و�شي���وخ و�أطفال ..ملاذا كل هذا؟
ومل�صلحة من تعملون؟
قبل �سن���وات ،غام���رمت بخطف جندي
«�إ�رسائيلي» بريء ،جاء من فرن�سا خلدمة
بلده م���ن موقعه ق���رب غ���زة ،ملبادلته
مبجموع���ة من الإرهابي�ي�ن� ،إال �أن الرد مل
يت�أخر ،ون���زل عليكم الر�صا�ص امل�صبوب،
و ُدمِّرت بيوتكم عل���ى ر�ؤو�سكم ،وما تزال
مدمَّرة منذ العام  2008لغاية الآن».
ه���ذا بع�ض م���ن ل�سان ح���ال الأنظمة
العربية ال���ذي يخفونه خلف الت�رصيحات
الرنان���ة والداعم���ة �سنوي��� ًا يف م�ؤمترات
القمم وغريها .
�صدق جربان خليل ج�ب�ران حني قال:
«يُحكى �أن نعام���ة �أرادت دفن ر�أ�سها يف
الرمال ،فارتطم ر�أ�سها بر�ؤو�س العرب»..

يون�س عودة

جعفر �سليم

(�أ.ف.ب).
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تحقيقات

( العدد  )375اجلمعة � 25 -أيلول 2015 -

ّ
سوق «أبو رخوصة» :عودة أيام الزمن الجميل ..لساعات
و�سط ب�ي�روت هو الو�س���ط التجاري
للعا�صم���ة ب�ي�روت ،و ُيع���رف بالعامية
بـ«الداون ت���اون» �أو «�سنرت فيل» ،كما
يدعى �أي�ض ًا بـ«منطقة �سوليدير»؛ ن�سبة
�إىل ال�رشك���ة الت���ي ُيفرت����ض �أنها قامت
ب�إع���ادة �إعماره���ا بعد احل���رب الأهلية
عام  ..1975وهي منطق���ة ذو طابع �أثري
عريق ،ويوجد فيها العديد من امل�ؤ�س�سات
املالية والتجاري���ة والإدارية اللبنانية،
وم���ن املعامل الهامة ،مث���ل مرف�أ بريوت
و�ساحة ال�شه���داء ،وال��س�راي احلكومي،
ومبنى جمل�س النواب اللبناين..
بالرغ���م م���ن �أهمية و�س���ط بريوت،
�إال �أن الأ�سئل���ة التي تط���رح نف�سها :هل
«الو�س���ط» جلمي���ع اللبناني�ي�ن؟ وبعد
�سيطرة «�سوليدير» علي���ه ،هل ب�إمكان
الطبق���ة الفقرية �أو الطبقة غري املي�سورة،
اال�ستمتاع مبا يق ّدمه الو�سط من حمالت
و مطاعم ومقا ٍه م���ن املفرت�ض �أن تكون
للنا�س جميع ًا؟
«احلقد الطبقي» م�صطلح ر ّوجت له
�أجهزة اال�ستئث���ار االقت�صادي يف غالبية
الأنظمة الر�أ�سمالي���ة التي حتكم العامل،
وق�صدت به ح�رصاً ما �س ّمته «حقد الفقراء
عل���ى الأغنياء» ،لكن أ� ُيعت�ب�ر هذا حقداً
يف نظ���ام ينت�رش فيه الف�س���اد؟ ماذا حل
ب�أ�سواق بريوت مقارن���ة مبا كانت عليه
يف ال�ساب���ق؟ تلك الأ�سواق الب�سيطة التي
جمع���ت كل الطبقات م���ن دون ا�ستثناء
لوقت حمدود.
«بريوت �أيام زم���ان» �رصخة حملة
«بدنا نحا�سب» ،ملعاجلة �أزمة النفايات،
وامت���دت معهم �إىل ملفات وق�ضايا �أخرى
تهم اللبنانني ،فكان «�سوق �أبو رخو�صة»
يرحب بكم!
فريق من «بدنا نحا�سب» قرر ت�سليط
ال�ضوء على ال�سوق امل�سته َدف وامل�رسوق
من ق َبل طبق���ات �سيا�سية و�أنظمة ف�ساد،
وطبع ًا رداً على م���ا قاله رئي�س جمعية
جتار ب�ي�روت؛ نق���وال �شما����س ،وطريقة

الكتب الثقافية كانت الفتة يف �سوق «�أبو رخو�صة» و�سط بريوت

 ..وكذلك القرطا�سية واحلقائب املدر�سية

تعب�ي�ره عندما ق���ال �إن �أ�س���واق بريوت
ل���ن ت�صبح �أبداً �أ�سواق مب���ا ي�سمى «�أبو
رخو�صة» ،مع العلم �أنه كان �أول من ر ّوج
لنظري���ة الفعالي���ة االقت�صادية والعدالة
املتالزمتي م���ن �أجل �إنقاذ
االجتماعية
نْ
لبن���ان من فرتة ما بع���د احلرب ،ونا�ضل
يف الأو�ساط االقت�صادية من �أجل مكافحة
ظاهرتي البطالة والهج���رة ،وا�ستحداث
فر�ص العم���ل املجدية لل�شباب اللبناين،
م�ش�ي�راً �إىل �أنه «وقّ���ع �إىل جانب ر�ؤ�ساء
الهيئ���ات االقت�صادي���ة اتفاقية تاريخية

مع االحت���اد العم���ايل العام ،م���ن �أجل
ت�صحيح الأجور وتعزيز القدرة ال�رشائية
لذوي الدخل املح���دود» ،وكان وما يزال
من ال�ساع�ي�ن �إىل �إيجاد منظومة حماية
اجتماعية للتجار ..لكن الرجل كغريه من
الباحث�ي�ن عن الفر����ص والوجاهة ،تنقّل
من مكان �إىل مكان لي�صري رمزاً من رموز
الليربالية املتوح�شة.
توجهت �إىل �أ�سواق
جريدة «الثبات» ّ
بريوت ملتابعة ن�ش���اط «�أبو رخو�صة»،
وا�ستطالع �آراء امل�شاركني واملنظمني.

دموع ح���وري قالت �إن ه���ذا الن�شاط
هو ر ّد على نقوال �شما�س ،ونقول له� :أنتم
من ح ّولتم ب�ي�روت �إىل �أ�شباح� ،أي مدينة
مقفلة ال يوجد فيها حي���اة ..هذا ال�سوق
ال�شعبي لي�س �إهانة لبريوت ،بل �سلوككم
هو م���ن �أهانه���ا ،فهذا ال�س���وق ال�شعبي
�س�ي�ر ّد احلياة �إىل ب�ي�روت و�أ�سواقها كما
كانت قبل «�سوليدير» ،حيث كان ال�سوق
ي�ضم حمالت جتاري���ة �أ�سعارها مقبولة
من جميع النا����س ولي�س فقط م�ؤ�س�سات
جتاري���ة لنخبة الأثري���اء ،بحيث مل يعد
للطبقة ذات الدخل املح���دود قدرة على
�رشاء �أي �شيء منها ،ولهذا �أتينا لنقول �إن
هذه ال�ساحة ملك لل�شعب اللبناين ،ومن
ويتف�سح،
حق ال�شعب اللبن���اين �أن ي�أتي
ّ
و�أي�ض ًا من حقه �أن يكون له �سوق يراعي
و�ضعه االقت�صادي..
و�أ�ش���ارت ح���وري �إىل �أن معظ���م
امل�شاركني يف ه���ذا الن�ش���اط �أتوا لبيع
الكتب ،وليثبتوا �أننا نحن �أي�ض ًا متعلمون
ومثقفون ،ولي����س كما قال نقوال �شما�س،
�أي مبعن���ى �أننا ال نفه���م ،بل نحن الذين
نوزّع ثقافة للع���امل ،ونُهديه اليوم كتب ًا
ليم ّيز م���ا هي الطبقي���ة ..كالمه مل يهن
طبقة من اللبناني�ي�ن ،بل هي �إهانة لكل
ال�شعب اللبناين.
و�س�ألنا �إن كان هذا الن�شاط �سي�ستمر،
فقال���ت �سهري ،وهي �إح���دى املتح ّم�سات
لل�س���وق :هذا الن�شاط ظه���ر مبا�رشة بعد
م���ا قاله نق���وال �شما�س ،وق���د �أبدى �أكرث
من � 7000شخ�ص اهتمامهم بهذا الن�شاط
الذي �سي�ستمر يوم ًا واحداً ،وهذا فقط كر ّد
عما قاله �شما�س.
وماذا عن امل�شاركني يف هذه احلملة؟
هل ميلكون حمالت جتارية �أتوا ليعر�ضوا
ب�ضاعتهم؟
�أجابت :معظم ه�ؤالء النا�س الذين �أتوا
ميلكون حم�ل�ات جتارية ب�سيطة ،وه�ؤالء
هم من �ضمن الطبقة التي �أهانها �شما�س..
بدوره���ا ،قالت حن�ي�ن� :إن مل يتحرك

ال�شعب فهي م�صيب���ة ،لي�س هناك �شيء
�آخر لنخ��س�ره ..خ�رسنا كل �شيء ،و�أب�سط
حقوقن���ا ال نتمتع بها� ،س���واء من �أكل �أو
�أدوي���ة �أو كهرباء ..كل ما نريده اليوم هو
الأمان واال�ستقرار..
ال���كالم وحده ال يح���رك النا�س ،فمن
املفرت����ض �أن يتحرك ال�شع���ب من تلقاء
نف�س���ه ،دفاع ًا ع���ن حقوق���ه املنت َهكة،
وطريق التغيري ال ي�أت���ي من احلراك ،بل
التغيري يحت���اج �إىل تراكمات ..وحت ّركنا
يجب �أن ي�ستمر.
نعود �إىل دم���وع التي تقول :يجب �أال
نن�س���ى �أن النظام اللبن���اين هو من �أ�سو�أ
الأنظم���ة يف العامل ،وه���ذا النظام يجب
تغيريه ،ونحن �سن�ستمر يف مواجهته لكي
ن�ؤ ّمن لأوالدنا ولنا حياة �أف�ضل ،و�أنظف..
توجه���ت «الثب���ات» لفرح
بعده���اّ ،
العرب وفاطمة ح�س�ي�ن امل�شاركتني يف
هذا الن�شاط ،وكانت���ا تبيعان الكتب يف
و�سط املدين���ة ،فقالتا �إن بيع الكتب هي
ر�سالة لها عالق���ة بالثقافة ،وبتنا ،ومن
هذه ال�ساحة حتديداً� ،أكرث قناعة �أنه يحق
لأي �شخ�ص ،حتى �إن كان �سائح ًا� ،أن يرى
يف و�سط ب�ي�روت املظاهر ال�شعبية التي
ميكن �أن نراه���ا �أينم���ا كان ،و�أن يتمتع
ب�رشاء ما يريد ب�أ�سعار تنا�سبه ..وانتهتا
�إىل القول� :رصاعنا م���ع الطبقة احلاكمة
هو �رصاع طبق���ي مدين ولي����س طائفي ًا
متع�صب ًا كما يدعي البع�ض.
هذا احل���راك �أو الن�ش���اط هو جزء ال
يتج���ز أ� م���ن مطالب ال�شع���ب ،فامللفات
املليئة بالف�ساد تتبع�ث�ر يوم ًا بعد �آخر،
وال�شعب ي���زداد ن�شاطا وثق���ة مبطالبه،
فالتحركات ه���ي عالمة �إيجابية للحراك
املدين من خمتل���ف الطوائف ،وهذا �شيء
مل ي�شه���ده لبن���ان من قب���ل ،وكل الأمل
�إح���داث التغيري ،و�إح���داث خرق هام يف
املتحجر.
جدار النظام الطائفي
ّ

يا�سمني الناطور

ُ
الجامعة اللبنانية ..متى تتحول إلى دورها الذي وجدت من أجله؟
م�ؤ�س�س���ة وطني���ة وازت ب�أهميتها
م�ؤ�س�سة اجلي����ش ،باعتبارها عماد هذا
الوط���ن و�أح���د �أركانه� ..إنه���ا اجلامعة
اللبناني���ة التي ج���اء وجودها حاجة
ُملّح���ة مل�ساع���دة الطبق���ات الفق�ي�رة
واملتو�سطة من �أعباء الأق�ساط اجلامعية
اخلا�صة ،ولكي يت ّمك���ن جميع الطالب
من تكملة تعليمهم اجلامعي.
فهل هي فع ًال م�ؤ�س�سة وطنية؟ ولكل
اللبنانيني؟

الف�ساد الأمني ..والتعليمي
َ�ص قانون تنظيم اجلامعات على �أن
ن ّ
«اجلامعة اللبنانية ه���ي م�ؤ�س�سة عامة
ذات �شخ�صية معنوية ،تقوم بدور تعليمي
وبحثي ،وتتمتع باال�ستق�ل�ال الأكادميي
والإداري وامل���ايل» ..هذا لي�س �سوى كالم
على ورق ،لأنه���ا يف الواقع �أ�شبه مبربع

ع�شائري وطائفي وحزب���ي ي�سوقها ،ف�إذا
دخلنا �إىل حرمها ،نرى �أنها �أ�شبه مبقهى؛
على مييننا حمالت بي���ع هواتف نقّالة،
وعل���ى �شمالنا «قهوة �أب���و العبد» ،مبا
فيه���ا �أراكيل وم�أك���والت وم�رشوبات يف
حرم كلية العل���وم ال�سيا�سة يف احلدث،
�أم���ا يف الو�سط ،ف�ن�رى جت ّمعات �شبابية
يهتفون« :ربحت ..وخ�رست» ،فن�س�أل �أحد
ال�شب���ان (ع .ز).؛ �صاح���ب �إحدى حمالت
الهوات���ف ،وهو من �أح���د �شبان الأمن يف
اجلامعة ،فيجيبنا« :نلعب بلي�ستي�شن»!
ومما يث�ي�ر اال�ستغراب ،ال�شعارات التي ال
متت �إىل اجلامعة ب�صلة ،فنتذكّر القانون
ال���ذي �أ�صدرت���ه اجلامع���ة ع���ام :2007
«حر�ص��� ًا على ح�سن �س�ي�ر الدرا�سة وكل
الأعم���ال اجلامعية ،يمُ ن���ع رفع الالفتات
وال�شعارات احلزبي���ة وتعليق املل�صقات
داخل مباين اجلامع���ة اللبنانية كافة.».
فمن ي�ستطيع تطبيقه؟

الطائفية ..والإهمال
تلعب ال�سيا�سة دوراً بارزاً يف حرم
اجلامعة اللبنانية ،وبكافة الفروع� ،أما
املح�سوبية فله���ا دورها اخلا�ص بها؛
�سجل مبا�رشة
فمن ميلك وا�سطة قوية ُي َّ
يف اجلامع���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف ف���رع
العلوم ال�سيا�سة يف احلدث ،فهنا تربز
املذهبية والطائفي���ة وال�سيا�سة بح ّد
ذاتها ،وب�سببها حت�صل امل�شاكل .هذه
اجلامع���ة ،وعلى الرغ���م من احتاللها
املرتب���ة الثالث���ة بع���د اجلامعت�ي�ن
الي�سوعي���ة والأمريكي���ة� ،إال �أ ّن الدولة
مق�صرّ ة ج���داً يف م�ست���وى تنظيمها،
وكذل���ك يف م�ست���وى التجهي���زات
واملخت�ب�رات ،وكل ذل���ك يع���ود �إىل
م�شكلة مالية كبرية ت�أخذ على عاتقها
اجلامعة اللبنانية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يف اجلامع���ات اخلا�صة نرى �صناديق

تربعات من م�ص���ادر خمتلفة� ،أما يف
اجلامعة اللبنانية فال وجود لذلك.

الإدارة ..وم�شاكلها
اعتدنا يف اجلامعة اللبنانية على
العديد من الإ�رضابات ،ومنها الإ�رضاب
املفت���وح� ،أما اليوم ف�ن�رى املدر�سني
يتظاهرون لإقرار قانون جديد مينحهم
الفر�ص���ة الكاملة لتح�س�ي�ن م�ستوى
عي�شه���م ،واال�ستقرار امل���ايل املتمثّل
التف���رغ» .فا�ستقاللي���ة
بـ«قان���ون
ّ
اجلامعة بد�أت ترتاجع مع ذكر قانون
التفرّغ الذي فتح الب���اب وا�سع ًا �أمام
التدخ�ل�ات ال�سيا�سي���ة والطائفي���ة
واملناطقية ،وال�رضب���ة القا�ضية التي
التف���رغ وال�سم���اح لل�سلطة
�أ ّدت �إىل
ّ
ال�سيا�سية با�ستكمال هيمنتها ،عندما
�أ�صبحت اجلامع���ة ،كما كل م�ؤ�س�سات

الدول���ة ،حت���ت رحم���ة ال�سيا�سيني،
ف�أ�صبحوا هم م���ن يتحكّمون بتعيني
العم���داء والأ�سات���ذة ،وحت ّول���ت هذه
امل�ؤ�س�سة الوطنية اىل مرتع للتدخالت
ال�سيا�سية ،وم�ساح���ة نفوذ لأ�صحاب
امل�صالح.

احللول
مل تدخ���ل ال�سيا�س���ة يف �ش���يء
�إال و�أف�سدت���ه ،فعل���ى الدولة توقيف
املح�سوبي���ات والطائفي���ة داخ���ل
احل���رم اجلامعي ،لأنه منرب للدرا�سة
ولي�س للع���راك ،كما عليها النهو�ض
من جديد على قواع���د جديدة ،مثل
و�ضع �سيا�سات عامة ،وا�سرتاتيجية
للتعليم العايل.

دنيا حممد حموده

إسالميات
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األضحية واجبة على المقتدر ماليًا ..فلنلتزم بأدائها
الأ�ضحية

وظف���ره �أو ب��ش�ره �شيئ��� ًا فعلي���ه
اال�ستغفار والتوبة ،وال كفارة عليه،
ِ
وليم�ض يف �أ�ضحيته.

هي ما ُيذبح من بهيمة الأنعام
تقرب��� ًا �إىل اهلل تعاىل،
�أي���ام العيد ُّ
وهي من �شعائر الإ�سالم امل�رشوعة
بكتاب اهلل ،و�سن���ة نبيه �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،و�إجماع امل�سلمني.

�شروطها الذبح
� .1أن يكون املذ ّكي عاقالً.
� .2أن يكون م�سلم ًا �أو كتابي ًا.
 .3النية.
� .4أال يكون الذبح لغري اهلل.
� .5أال ُيذك���ر على الذبيحة غري ا�سم
هلل.
 .6ذكر اهلل؛ ا�س���م اهلل ،ف�إن ن�سي مل
جتزئ���ه� ،أما من ن�سي الت�سمية ،فقد
تعمد
ّ
�صحت ذبيحت���ه ،بخالف من ّ
تركها.
 .7ك���ون الذبح مبح���دد ينهر الدم،
ملا يف املتفق عليه« :ما �أنهر الدم
و ُذكر ا�سم اهلل عليه ،فكلوا» .ويكون
الإنهار بقطع الودجني ،وهم عرقان
غليظان حميطان باحللقوم ،ومتام
الإنهار يك���ون بقطع احللقوم ،وهو
جم���رى النف�س ،واملريء هو جمرى
الطعام ليخرج الدم كله.

حكمها
�أما م�رشوعيته���ا فمحل �إجماع
م���ن �أهل العلم ،ثم اختلفوا هل هي
م�ستحبة �أم واجبة:
 .1ذه���ب الأئمة مال���ك وال�شافعي
و�أحم���د بن حنبل (ر�ضي اهلل عنهم)
�إىل �أنها ُ�سنة م�ؤكدة.
 .2ذهب الإمام �أب���و حنيفة (رحمه
ورجح هذا القول
اهلل) �إىل وجوبهاّ ،
الإمام ابن تيمية.

عمن تكون الأ�ضحية؟
الأ�ص���ل ك���ون الأ�ضاح���ي عن
�ضح���ى النبي �صلى
الأحي���اء ،كما ّ
اهلل عليه و�آله و�سلم عن نف�سه وعن
�أهل بيته ،و�أما جعلها للأموات فهو
على �أق�سام:
� .1أن ي�ضحي عن نف�سه و�أهل بيته،
وينوي بهم الأحياء والأموات ،فهذا
حق لأن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سل���م �ضحى عن نف�سه و�أهل بيته
وفيهم الأحياء والأموات ،كخديجة
(ر�ضي اهلل عنها).
� .2أن ي�ضح���ى للأم���وات ،تنفي���ذاً
لو�صاياهم ،وهذا حق واجب ،ولي�س
للم�ضحي �س���وى التنفيذ� ،أما �أ�صل
ّ
العمل فهو للم�ضحي ،ولذا ف�إن هذا
الق�سم ال يدخل يف هذه الق�سمة.
� .3أن ي�ضحي عن الأموات م�ستقلني،
كالأب والأم واجلد ونحوه ،وهذا �إذا
فعله تربع��� ًا منه لهم بلغهم ثوابه
�إن �شاء اهلل.
لك���ن الأوىل بامل�سل���م اتب���اع
ال�سنة ،والنبي �صلى اهلل عليه و�آله
ُّ
�ضحى ع���ن نف�سه و�أهل
و�سل���م قد ّ
يخ�ص ميت ًا ب�أ�ضحية ،مع
بيته ومل
ّ
�أنه قد مات م���ن �أحبابه و�أ�صحابه
الكثريون ،كحمزه وجعفر وغريهما
(ر�ضي اهلل عنهم).

�شروط الأ�ضحية
هي �ستة �رشوط:
 .1كونها من بهيم���ة الأنعام (الإبل
والبق���ر والغن���م) ،والدليل قول اهلل
تعاىل} :ول���كل �أمة جعلنا من�سك ًا
ليذكروا ا�سم اهلل على ما رزقتهم من
بهمية الأنعام{.
 .2بلوغ ال�سن املعتربة :وهي خم�س
�سنوات يف الإبل ،و�سنتان يف البقر،
و�سن���ة يف الغنم ،وكل واحدة منها
ت�سمى يف هذا ال�سن «ثني ًا» ،وهي
ُم�س ّنة كذلك.
ويج���وز �أن ي�ضحي باجلذع من

بع�ض النا�س ي�سارع ل�شراء الكماليات والهواتف اجلديدة ويتقاع�س عن �شراء الأ�ضحية� ..أال �إن �سلعة اهلل غالية وهي اجلنة

ال�ض�أن ،وهو ما مت له �ستة �أ�شهر.
� .3أن تك���ون خالي���ة م���ن العيوب
املانع���ة من الإج���زاء ،وهي �أربعة
عيوب:
الب نِّي.
ر
و
َ
الع َ َ
البي.
املر�ض نِّ
البي.
الع َرج نِّ
َ
الهزال ال�شديد.

�أيام الت�رشيق ،وهو الثالث ع�رش من
ذي احلجة.
�ضحى الرجل بالواحدة من
و�إذا ّ
الغن���م عنه وعن �أه���ل بيته �أجز�أه
عنه وعن �أه���ل بيته (�أي ُقبلت منه
العرف
�إن �شاء اهلل) ،و�أهل بيته يف ُ
هم م���ن يعولهم من زوجات و�أوالد
و�أقارب..

لنهي النبي �صلى اهلل عليه و�آله
البي
و�سلم عن �أرب���ع« :العرجاء نِّ
عورها،
�ضلعه���ا ،والعوراء
نِّ
الب�ِّي� َ
البي مر�ضها ،والعجفاء
واملري�ضة نِّ
التي ال تنقي».
� .4أن تكون ملك ًا للم�ضحي.
� .5أن ال يتعل���ق به���ا ح���ق للغري،
كاملرهون.
 .6الوقت :وهو من بعد �صالة العيد
�إىل غ���روب �شم�س اليوم الأخري من

ماذا ي�ؤكَل ويفرَّق من الأ�ضحية؟
امل�شه���ور عند �أهل العلم تق�سيم
الأ�ضحية ثالثة �أق�سام :ق�سم للأكل،
وق�سم للإه���داء ،وق�س���م لل�صدقة،
ولعل الدليل على ذلك قوله تعاىل:
}فكلوا منه���ا و�أطعم���وا البائ�س
الفقري{ ،وقوله تعاىل} :و�أطعموا
القانع واملع�ت�ر{ .القانع :ال�سائل
ملعْترَ  :املتعر�ض للعطية
املتذلل ،وا ُ

م���ن دون �س����ؤال .ويف البخ���اري
مرفوع ًا عنه �صل���ى اهلل عليه و�آله
و�سلم« :كلوا ،و�أطعموا ،وادخروا»،
والإطعام ي�شمل الهدية وال�صدقة.

اجتناب ق�ص ال�شعر ونحوه
للم�ضحي
يف حدي���ث �أم �سلمة (ر�ضي اهلل
عنها) يف �صحيح م�سلم�« :إذا دخلت
ي�ضحي
الع��ش�ر و�أراد �أحد منكم �أن
ّ
فليم�س���ك ع���ن �شع���ره و�أظفاره»،
ويف لف���ظ« :فال مي�س م���ن �شعره
وال ب��ش�ره �شيئ��� ًا» .ولعل احلكمة
م�شارك���ة احلجاج �أثن���اء �إحرامهم
برتك بع�ض الرتفه ،واملراد بذلك من
ي�ضحى عنه
�أراد الأ�ضحية� ،أما من
َّ
كزوجة وولد ،فال يدخل حتت ذلك.
ول���و �أخذ امل�ضحي م���ن �شعره

إلــى الهـــاربين مـن األضـحـيـــة
نرى من يكرث الأ�سئلة ويحاول �أن يتهرب من
الأ�ضحية بحجة �سكنه مع والده� ،أو �سكن والده
مع���ه� ،أو �أن �أ�سعار الأ�ضاح���ي مرتفعة� ،أو �أنها
لي�ست واجب���ة �إمنا ُ�سنة ،وال�س�ؤال الذي يحتاج
�إىل �إجاب���ة :هل ن�ت�ردد هذا ال�ت�ردد يف �رشاء
بع����ض الكماليات؟ �أو عند ق���دوم �ضيف عزيز؟
قال تعاىل} :ذلك ومن يعظم �شعائر اهلل ف�إنها
من تق���وى القلوب{ ،فقد تك���ون العبادة �سنة
ولي�ست واجبة ،لكن هذا ال يقلل من عظم �أمرها،
ي�ضح هذا العام يف وقت
وعل���و �ش�أنها ،فمن مل
ِّ
الأ�ضحي���ة ،عليه �أن ينتظر عام��� ًا كام ًال ليعود
ين�س قبل �أن يفعل ذلك
وقتها مرة �أخ���رى ،وال َ
�أن مل���ك املوت قد يكون عل���ى موعد معه قبل

العودة �إىل هذه الأزمنة الفا�ضلة مرة �أخرى.
ورحم اهلل عبداً ا�ست�شعر عظم �أمر الأ�ضحية،
و�أقب���ل على التقرب �إىل اهلل بها من�رشح ال�صدر،
راجي��� ًا للأجر ،باحث ًا ع���ن الأكمل والأف�ضل من
همه جمرد الإجزاء ،بل همه ر�ضى
الأنواع ،لي�س ّ
الواحد الأحد ،وقد �ضحى نبيكم �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم بكب�شني �أملحني �أقرنني.
ي�ضحي لقلة
�أم���ا �إذا مل ي�ستطع الإن�سان �أن
ّ
ذات اليد ،فال يح���رم نف�سه من النية ال�صاحلة
ب�أن ين���وي �أنه لو كان ي�ستطي���ع لفعل ،فربنا
تب���ارك وتعاىل �أرحم م���ن �أن يكلّف عبداً مبا ال
فيلح���ق �صاحب النية
ي�ستطي���ع ،وربنا �أكرمُ ،
ب�صاحب العمل فهم يف الأجر �سواء.

من �آداب الذبح
ُ .1ي�ستح���ب ا�ستقب���ال القبلة عند
الذبح ،وفي���ه �آثار عن ال�سلف ،ومن
ذلك ما ورد من فعل ابن عمر (ر�ضي
اهلل عنهما) يف ما �أخرجه مالك يف
املوط�أ.
 .2يج���ب الإح�س���ان �إىل الذبيح���ة
حلديث�« :إن هلل كت���ب الإح�سان»..
(�أخرجه م�سل���م) .و�أخرج الطرباين
عن ابن عبا����س (ر�ضي اهلل عنهما)
م���ر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
قالّ :
و�آله و�سلم برجل وا�ضع ًا رجله على
�صفحة �شاة وهو يح ّد �شفرته وهي
تلحظ �إليه بب�رصه���ا ،فقال�« :أفال
قبل هذا؟ �أتري���د �أن متيتها موتا»؟
ولأحمد �أن رج ًال قال :يا ر�سول اهلل،
�إين لأذبح ال�شاة و�أنا �أرحمها فقال:
وال�شاة �إن رحمتها رحمك اهلل.
ُ .3ي�ستحب التكبري مع الت�سمية ،ملا
يف البخاري عن �أن�س �أنه �صلى اهلل
�ضحى بكب�شني
عليه و�آله و�سل���م ّ
و�سمى
بيده
�أملحني �أقرنني ذبحهما
ّ
وكبرّ .
 .4يدعو بالقب���ول ،حلديث عائ�شة
(ر�ض���ي اهلل عنها) عن���د م�سلم� ،أن
النبي �صلى اهلل علي���ه و�آله و�سلم
�أم���ر بكب����ش �أقرن يط����أ يف �سواء،
ويربك يف �سواء ،وينظر يف �سواد ثم
قال لعائ�شة :هلمي املدية ،ثم قال:
ا�شحذيها بحجر ،ثم �أ�ضجع الكب�ش
ث���م قال :ب�س���م اهلل ،اللهم تقبل من
حمم���د و�آل حممد ،ومن �أمة حممد،
ثم �ضحى به.
 .5ال يجوز �إعطاء اجلزار �أجرته من
الأ�ضحية ،ملا جاء يف ال�صحيحني
من نهيه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ع���ن ذلك ،ويف م�سلم �أنه قال �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم« :نحن نعطيه
من عندنا».
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االهتمام ..بداية الحياة الزوجية السعيدة
م����ع انت�ش����ار برام����ج التوا�صل
وكرثتها ،ومع انت�ش����ار الفو�ضى يف
النفو�س ،كان ي�شكو الكثري من الأزواج
من انعدام الثق����ة يف ن�صفهم الآخر،
بعد �أن �شاهد الط����رف الثاين يتكلم
مع الغرباء عرب تلك الو�سائل ،وبدون
علمه ..ال ندعو يف هذا املو�ضوع �إىل
ن����زع الثقة ب��ي�ن الأزواج� ،إمنا نذكر
بع�ض���� ًا من طرق الوقاية لكي ال يقع
�أحد من ال�رشيكني يف املحظور.
بداية ،تذ ّك����روا �أيه����ا الأحبة �أن
امل����ر�أة مترّ بح����االت نف�سية كثرية،
خ�صو�ص ًا يف �أي����ام احلي�ض وغريها،
وتذك����روا �أن املر�أة تع����اين يف �أيام
احلم����ل ما ال تطيقه �أنت �أيها الرجل،
فهي حتتاج �إىل احل����ب ،كما حتتاج
�إىل الرعاية والعناية.
بع�����ض الرجال يعام����ل زوجته
بكل رحمة وك�أنه����ا طفلته ال�صغرية
املدلل����ة ،وبع�ضهم عندما تنظر �إليه
مع زوجته ك أ� ّن الطري بنت �أع�شا�شها
فوقهما من �ش����دة الطم�أنينة ،بينما
جند بع�ض الرج����ال يحتقر زوجته،
وال يعرفها �إال وق����ت حاجته �إليها..
وال�س�����ؤال لك �أيها الرجل :ماذا قدّمت
لزوجتك من املودة والرحمة واحلب؟
هل قدمت له����ا االهتمام الكامل؛ من
االت�صال بها ،واال�ستماع �إىل ر�أيها؟
�سيقول البع�ض �إنه مل يق�رص مع
زوجته؛ يعطيها املال ،وي�شرتي لها ما
تريد ..هذا من نبلك وكرمك ،لقد �أدّيت
حقها عليك ،لكن الكالم املق�صود هو
ع����ن االهتمام ،عن احلب ،عن احلنان
والرحمة ،عن العط����ف والطم�أنينة..
بع�ض الرجال يزرع الرهبة يف قلب
زوجته ،حتى عا�شت حياتها خائفة
غري مطمئنة ،وبع�ضهم جعل زوجته
على هام�ش احلي����اة؛ ال ر�أي لها وال

ِ
أنـت

كيف ن�ؤ�س�����س ل����زواج �سعيد ال
ت�شوبه اخليانة؟
 .1عا���ش�ر زوجتك ب�إح�سان ،وعاملها
بلطف.
� .2أ�شعر زوجتك بقيمتها يف قلبك.
 .3اهتم به����ا اهتمام ًا �شديداً ،و�أف�سح
لها املجال لتعبرّ عما يف داخلها.
� .4صادقه����ا وا�صدق معه����ا ،و�أح�سن
�إليها �إذا �أردتها �أن حت�سن �إليك.
� .5أح ّل اهلل لك الزواج ،فلماذا اخليانة؟
�إذا كانت لديك رغبة بالن�ساء ،فتزوج
بدون خيان����ة ،وتذ ّك����ر «كما تدين
تُدان» ،و�أن لدي����ك ابنة و�أختاً ،فكما
حتب �أن يعامل �صهرُك ،عامل زوجتك
بتلك الأخالق.
� .6أهم ما حتبّه املر�أة ،االهتمام بها،
ومهما كانت لديك من ظروف قا�سية
�أو طارئة يف عملك ،ال ميكن �أن يكون
لك عذر لتهمله����ا� ..إنها حياتك� ..إنها
زوجتك و�رشيكتك..
 .7حت ّم����ل ت�رصفاته����ا ،خ�صو�ص ًا يف
بع�ض الأيام ،مثل احلي�ض واحلمل..
 .8عامله����ا كطفلت����ك ال�صغ��ي�رة؛ �إن
�أخط�����أت علّمه����ا ،وال تتخلى عنها،
فمهما كان الآخرون �إيجابيون معك،
ل����ن جتد مثل زوجت����ك �إن�سان ًا قريب ًا
منك ،ويقف دائم ًا �إىل جانبك.
 .9علي����ك بالدعاء له����ا ولأوالدكما
دائماً ،فهذا من فعل امل�ؤمنني }ربنا
ه����ب لنا من �أزواجن����ا وذرياتنا قرة
�أعني واجعلنا للمتقني �إماما{.
 .10ناده����ا با�سم ممي����ز تتحبب به

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

خطوات للتغلب على عادة مص اإلصبع
قب����ل �أن يبلغ الطفل �ستة �شه����ور من العمر ،تُعترب
عادة م�����ص الإ�صبع �أمراً طبيعياً؛ خ�صو�ص ًا عند �شعور
الطف����ل بالتعب ،لك����ن �إذا كان الطفل مي�����ص �إ�صبعه
�إح�سا�س���� ًا بامللل ،وكان عمره يزيد عن العام؛ فحاويل
�أن ت�رصيف انتباهه عنها ،و�أعطيه �شيئا ي�شغل به يديه
(التلوين ،الر�س����م ،ل�صق بع�ض الق�صا�ص����ات الورقية
امللون����ة )..دون �أن تُظهري له اهتمام����ك بهذه العادة،
كذلك امدح����ي الطفل من حني �إىل �آخر على عدم م�صه
لإ�صبعه.
ابني موقف ًا مت�ساحم ًا م����ع الأطفال ال�صغار الذين
مي�ص����ون �أ�صابعه����م ،وغ�ض����ي النظر عنه����م ،وكوين
م�سرتخية ،واعملي على تخفيف التوتر الذي ي�شعر به
طفلك ،ف�أي �ضغ����وط �أو عقاب ملنع الطفل من ممار�سة
هذه الع����ادة قبل بلوغ����ه ال�سن الت����ي ي�ستطيع فيها
ا�ستيع����اب ما تقولينه عن �أ�رضارها� ،سي�ؤدي �إىل زيادة
م�صه لإ�صبعه.
بع����د �أن يبل����غ الطف����ل �أربع �سنوات م����ن العمر،
�ساعدي����ه على الإقالع عن م�ص الإ�صبع �أثناء النهار؛

مكانة يف قلب����ه ،وال يعرفها �إال عند
حاجته ورغباته ..نعم ،هناك الكثري
م����ن الن�ساء العفيف����ات ،رغم �إهمال
�أزواجه����ن لهن� ،إال �أنه����ن متم�سكات
بعفتهن وطهارة �أخالقهن.

�إليها؛ كما كان النبي �صلى اهلل عليه
و�آل����ه و�سلم ين����ادي ال�سيدة عائ�شة
ر�ض����ي اهلل عنه����ا بـ«عائ�ش» ،وهو
من الدالل والتح ّب����ب ..وزيّن �ألفاظك
�أثناء احلديث معها ،وال تعاملها كما
يعام����ل الرئي�س مر�ؤو�س����ه بالأوامر
فقط.
 .11ق ّب����ل ر�أ�سها �إذا بذلت جمهوداً من
�أجلك� ،أو عند دخولك املنـزل.
� .12شجّ عه����ا عل����ى ح�ض����ور بع�ض
الدرو�س الدينية والربامج والأن�شطة
الإ�سالمية والثقافية ،فبالت�أكيد هناك
تغيري �إيجابي �سيح�صل ،مما ينعك�س
على حياتكما الزوجية باخلري.
 .13فاجئه����ا ببع�����ض الطلبات التي
كنت ترف�ضها ،ف�أح�رضها لها.
 .14احر�ص عل����ى �أال ت�أكل �أبداً حتى
حت�رض هي �إىل املائدة ،فت�أكال معاً.
 .15ام����دح الطع����ام �أو ال�رشاب الذي
�أعدّته ،وبينّ مزاي����اه ،ومدى رغبتك
بهذه الوجبة ،و�أنها كانت يف خاطرك
منذ يوم �أو يومني.
 .16امت����دح طريقة ترتي����ب الفرا�ش
وو�ضع املالب�س وتطييبها ،وتن�سيق
الزهور ،وكل ما الم�سته يداها.
� .17ساعدها يف جتهي����ز املنـزل� ،إن
كانت لديها وليمة مثالً.
� .18إذا �أعدّت طعام ًا لأ�صدقائك ،انقل
لها مدحهم للطعام على التف�صيل.
� .19إذا دخل����تَ املنـ����زل ور�أيتَه����ا
م�شغول����ة ،فخف����ف عنه����ا بع�����ض
�أ�شغالها ،حت����ى تزيل عنها الهم يف
ذل����ك؛ «وخريكم خريكم لأهله» ،كما
قال ر�س����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم.

يف البداية يجب �أن ت�أخذي عهداً من الطفل بالإقالع
عن ه����ذه العادة ،بعد �أن تبيّني له مدى ال�رضر الذي
ميكن �أن تلحقه باجل�سم ،ك�أن جتعليه ينظر يف املر�آة
�إىل الفراغ املوجود بني �أ�سنانه� ،أو ينظر �إىل التجعيد
اخل�شن يف الإبهام (اجلزء ال�صلب �أو الغليظ من اجللد
ال����ذي ينتج عن م�ص الإ�صب����ع) ،و�أظهري له �شعورك
بالفخ����ر حيال����ه لإقالعه ع����ن تلك الع����ادة ،عندئذ
ي�ستجي����ب معظ����م الأطفال ،ويوافق����ون على وجوب
الإقالع عن تلك العادة.
ت�أكدي من �أن الطف����ل ال ميانع من تذكريه �إذا ن�سي
وم�ص �إ�صبعه ،و�شجعيه عل����ى تذكري نف�سه �إما بر�سم
جنمة عل����ى �إبهامه بقلم ف�سف����وري� ،أو بو�ضع �رشيط
ال�صق عليه �أو طالء �أظافره ،لكن يجب �أن تدعي الطفل
يقوم بفعل هذه الأ�شياء بنف�سه.
كلما زاد �شع����ور الطفل بالأمان ،قلّت احلاجة عنده
للبحث عن الراحة يف م�� ّ���ص الإ�صبع ،ف�إذا كان الطفل
يواجه �أي قلق ،فح����اويل تخفيف هذا ال�ضغط النف�سي
الذي يتعرّ�ض له بقدر الإمكان.

لباقات ما بعد َ
العشاء
قب����ل انته����اء الع�ش����اء كلي����اً ،تذكّري
�أن الأطب����اق الت����ي ا�ستُخدم����ت للمقبالت
وال�سلط����ات تت ّم �إزالتها قب����ل تقدمي الطبق
الرئي�سي.
مع االنتهاء من تن����اول كل املوجودين
عل����ى املائ����دة لأطباقهم ،علي����ك �أن تبد�أي
ب�إزالة الأكواب ،املمالح وزبديات املك�رسات،
�رشط نقل هذه القطع ال�صغرية على �صينية
ملرّة واح����دة �أو مرتني ،طبع���� ًا من دون �أن
ت�ضعي الأكواب �أو الزبديات فوق بع�ضها.
عند نق����ل الأطباق �إىل املطبخ ،من الآمن
نق����ل كل طبقني فوق بع�ضهم����ا ،ال �أكرث من
اثن��ي�ن ،فيما مينع����ك الإتيكي����ت عن ك�شف
(تنظيف) الأطب����اق على ال�سفرة �أو تكدي�سها
فوق بع�ضها.
�إن كنت ترغبني ،ميكنك كل مرة تدخلني
فيه����ا �إىل املطب����خ �أن حتمل����ي معك طبق
حلوي����ات �إىل ال�ضيف ال����ذي رُفعت الأطباق

املتّ�سخ����ة من �أمام����ه� ،أو ميكن����ك �أي�ض ًا �أن
ترفعي كل الأطباق ومن ث ّم ت�أتي باحللويات
على املائدة النظيفة.
بالن�سبة لل�ضيوف الذين يعر�ضون عليك
امل�ساعدة ،عليك �أن تق����ويل بكل ب�ساطة :ال
�شك����راً ،م����ن الأ�سهل علي �أن �أنق����ل الأطباق
بنف�سي.
من جه����ة �أخ����رى ،ميكن����ك �أن تختاري
ال�صديق����ة الأقرب �إلي����ك للم�ساعدة ،على �أن
تق����ويل للأخريات� :شكراً ،فالنة �ست�ساعدين..
و�إالّ انتهى بكل ال�ضيوف يف املطبخ.
مبا أ� ّن قهوة ما بع����د العَ �شاء هي دائم ًا
العن�رص الذي تُختتم ب����ه اجلل�سة ،تُقدَّم إ�مّا
على املائدة التي ّمت تنظيفها قدر امل�ستطاع،
م����ن دون �إزال����ة ال�رش�شف ،حت����ى ولو كان
متّ�سخ����اً� ،أو تنقلها امل�ضيف����ة م�سكوبة يف
الفناج��ي�ن �إىل غرفة اجللو�����س �أو ال�صالون
حيث انتقل ال�ضيوف.
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الزعرور ..أفضل عالج ألمراض القلب والشرايين
الزع���رور نبتة ذات قيمة طبية
عظيمة ،كانت تُع���رف يف القرون
الو�سطى كرمز للأمل ،وت�ؤخذ لكثري
م���ن العلل ،واليوم تُ�ستخدم ب�شكل
رئي�سي ال�ضطرابات القلب ودوران
الدم ،خ�صو�ص ًا للذبحة ،ويعتربها
الع�شّ ابون غذاء للقلب ،وهي تزيد
تدف���ق ال���دم �إىل ع�ض�ل�ات القلب،
وتعيد اخلفقان ال�سوي �إىل القلب.
تاريخي���اً ،ا�ستُخ���دم الزعرور
تقليدي��� ًا يف �أوروب���ا م���ن �أج���ل
الكلى وح�ص���ى املثان���ة ،وكمد ّر
للبول ،ويرج���ع ا�ستخدامه احلايل
للم�ش���كالت الدوراني���ة والقلبية
�إىل طبي���ب �إيرلندي بد�أ ا�ستخدامه
بنج���اح على مر�ضاه من �أجل مثل
ه���ذه احل���االت يف نهاي���ة القرن
التا�سع ع�رش.
خ�ضع نب���ات الزعرور لأبحاث
مكثّف���ة �أثبت���ت �أن خال�ص���ة ثمار
الزع���رور ح�سّ نت كثرياً من وظائف
القل���ب ،حي���ث تقوم عل���ى فتح
الأوردة التاجي���ة ،وه���ذا بالتايل
يح�سّ ���ن من تدفق الدم والأك�سجني
�إىل القل���ب ،وذل���ك بالع���ودة �إىل
املركبات الكيميائية املوجودة يف
الثمار ،وهي( (oligomeric pr o
 ،)cyanidinsوكذلك الفالفونيدات
والت���ي تعمل على تو�سيع الأوعية
الدقيقة يف الأوردة التاجية.
ويف درا�س���ة �أجريت على 120
�شخ�ص��� ًا م�صابني بق�ص���ور القلب
االحتق���اين ،حيث �أُعط���وا �صبغة
الزعرور و�آخرون �أُعطوا عالج ًا �آخر
بدي�ل�اً للزعرور ،وكان���ت النتيجة
�أن املر�ضى الذي���ن تعاطوا �صبغة
الزع���رور �سجّ ل���وا نتائ���ج جيدة
ووا�ضح���ة بوظيف���ة القل���ب ،وبد�أ
املر�ضى يف حت�سّ ن كبري من ناحية

اللهاث و�ضيق النف�س.
ويف �أملاني���ا يُعت�ب�ر الزعرور
من الأدوية الع�شبية امل�سجَّ لة يف
الد�ستور الأملاين ،ويوجد حوايل 30
عالج ًا يدخل فيها الزعرور لعالج
القلب.

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الزع���رور لي����س عالج��� ًا قيم ًا
لفرط �ضغط الدم فح�سب ،بل يرفع
�أي�ض ًا �ضغط الدم املنخف�ض ،حيث
وجد الع�شابون الذين ي�ستخدمون
نبات الزعرور �أنه يعيد �ضغط الدم
�إىل حالته ال�سوية.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1احلمداين الذي غنت من �شعره �أم كلثوم
 - 2من يبني � /صندوق �صغري
 - 3من ال�سماء  /من �أدرك اجلاهلية والإ�سالم
 - 4النتيجة والتايل  /ح�سم
� - 5أداة نفي جازمة  /عبء ثقيل

كما وُج���د �أن الزع���رور يقوي
الذاك���رة ،وال�سيما �إذا �أُخذ خملوط ًا
مع نبات اجلنكة«  «ginko bil o
 ،»baحي���ث يعمالن على حت�سني
دوران الدم �ضم���ن الر�أ�س ،ومن ثم
يزيد كمية الأك�سجني يف الدم.
 - 6ممثلة م�رصية من �أفالمها
جميلة  /مت�شابهان
� - 7أبنائي
 - 8ن�ضب وانتهى  /وراء
 - 9طبي���ب وعامل وفيل�سوف
م�سلم ول���د يف دم�شق وتويف
يف القاهرة
 - 10مدين���ة �أفريقي���ة بناها
عقبة بن نافع
عــمـــودي
 - 1مقدمت���ه �أ�سا����س عل���م
االجتماع
 - 2لون م���ن �ألوان اخل�شب /
توقع اخلري �أو ال�رش
 - 3مراقب م�ؤنب  /ما ل�صق
� - 4رشاب �ساخن لذيذ  /غري
نا�ضج
 - 5فرع���ون  /ا�س���م م�ؤن���ث
�أعجمي
 - 6ال ميكن ك�رسه �أبدا  /ليت

م���ن ا�ستخدام���ات الزع���رور
الأخرى ،التعامل مع القلق ،فيمكن
ل�شاي الزعرور �أن يزيل �أهم اعرا�ض
القلق ،وهو �ضيق ال�صدر واخلفقان،
ويُعتقد �أن الزع���رور يعالج القلق
بنف����س الطريق���ة التي يت���م بها
معاجلة �أمرا�ض القلب ،حيث يعمل
على تعزيز جريان الدم يف اجل�سم،
وبالت���ايل يخف�ض �ضغ���ط الدم و
التوتر.
كذل���ك �أظهرت ثم���ار الزعرور
قدرة عل���ى التعامل مع �أمل ال�صدر
الناجت ع���ن وجود خلل يف و�صول
الدم للقلب ،ومت �إجراء درا�سة على
بع�ض الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أمل يف ال�ص���در ،حيث تناولوا هذه
الثمار مدة ثالث �أ�سابيع ،وبعد تلك
الفرتة تب�ي�نّ �أن �أمل ال�صدر قد زال،
كما �أ�صبحوا قادرين على ممار�سة
التمارين الريا�ضي���ة لفرتة �أطول،
دون ال�شعور بالأمل داخل ال�صدر.
كما يوجد العدي���د من الفوائد
ال�صحية للزع���رور ،حيث ميكن �أن
ي�ستخدم للحد م���ن �أمرا�ض الكبد،
وي�ساعد على حرق الدهون.
يف اخلتام البد من ال�س�ؤال :هل
للزعرور �أ�رضار جانبية؟
يُعترب الزعرور من �أ�أمن الأدوية
الت���ي مل تظه���ر ل���ه �أي �أعرا����ض
جانبية ،لكن عل���ى مر�ضى القلب
ع���دم ا�ستخ���دام �أي م�ستح��ض�ر
م���ن م�ستح��ض�رات الزع���رور �إال
بالتن�سيق م���ع الطبيب املخت�ص،
لأن اال�ستعم���ال الع�شوائي لنبات
الزع���رور ق���د ي����ؤدي �إىل م�شاكل
متفاقمة ،خ�صو�ص ًا مع الأ�شخا�ص
الذي���ن ي�ستعمل���ون �أدوية م�شيدة
لعالج القلب.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 7نقعة مائية و�سخة  /بدانة (مبعرثة)
 - 8ن�صف بي�ضة  /ي�صبح عفنا
 - 9م���ن ترب���ى عن���د �أحده���م  /طرف
(معكو�سة).
� - 10شاعر �شعراء العرب  /حاجز
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كاريكاتير

انتبه إلى لون أنبوب معجون األسنان
ذكر موقع �إلكرتوين طبي �أن العالمة
اللونية التي توجد ع���ادة �أ�سفل �أنبوب
معج���ون الأ�سن���ان ،تتع���دد درج���ات
خطورته���ا ،حي���ث �إن العالمة اخل�رضاء
تعن���ي «طبيعي»� ،أم���ا الزرقاء فتعني
«طبيعي  +م�ستح�رض دوائي» ،واحلمراء
تعن���ي «طبيع���ي +م���واد كيميائية»،
وال�س���وداء تعني «م���واد كيميائية يف
املجمل».
فيم���ا ذكر موق���ع �آخ���ر متخ�ص�ص
يف بح���ث ال�شائع���ات� ،أن احلقيقة عن
العالمات �أ�سفل �أنبوب املعجون ال متت
ب�صلة ملكوّنه الطبيع���ي �أو الكيميائي،
ب���ل تعن���ي «عالم���ات الع�ي�ن»� ،أو

«عالم���ات اللون» ،وه���ي مربعات لها
عالقة بتعريف �أنابيب معجون الأ�سنان
ك�سلعة ،لتُقر�أ من قبل �أجهزة اال�ست�شعار،
ولتحديد مكان قط���ع منتجات التعبئة
والتغلي���ف ،وهي ع���ادة تتبع ما ميكن
حتدي���ده من العني الكهربائي���ة .و�أ�شار
املوقع �إىل �أن ه���ذه ال�شائعة تعود �إىل
مطلع الع���ام  ،2013وق���د انت�رشت يف
البداي���ة عرب في�سب���وك ،وتبنتها العديد
من املواقع بعد ذلك� ،إال �أن الالفت عودة
مواق���ع �إخبارية ،وبع�ضه���ا متخ�ص�ص
يف الطب� ،إىل ن��ش�ر املعلومات نف�سها
مرة �أخ���رى ،وهو ما ا�ستدعى املزيد من
التو�ضيح.

إياكم تقبيل الطفل من فمه
ما تزال العادات ال�سيئة تغ���زو خمتلف املجتمعات ال�رشقية والغربية ،يف حني
�أن ك�ث�راً ينزلقون يف هذه العادات من دون معرفة مدى خطورتها ،ومن �أبرزها عادة
تقبي���ل الأهل للطف���ل ،بهدف اظهار املحبة والعطف له .لكن يج���ب �أن ندرك �أن هذه
القبالت قد تكون ال�سبب يف �إ�صابة الطفل ب�أمرا�ض كثرية ،لأن املناعة مل تتكون لديه
بع���د ،فلو حدثت قبلة بني �شخ�ص بالغ وطف���ل ر�ضيع ،ين�ش�أ التهاب فطري بالل�سان
واللث���ة ،ويكون معرَّ�ض��� ًا يف الوقت ذاته ملر�ض احلمى ال�شوكي���ة ،والزكام والر�شح،
واحل�صب���ة الرمادية والأملانية ..وينتج عن هذه الأمرا�ض ارتفاع �شديد جداً يف درجة
حرارة ،ي�صعب ال�سيطرة عليها ،وت�ؤدي �إىل ت�شنجات عند الطفل ،ويف بع�ض الأحيان
ت�ؤدي �إىل الوفاة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

لماذا ترمي
العروس باقة
الورد؟
ل���كل بل���د عاداته،
ول���كل طائفة عاداتها،
لكن هناك �شبه �إجماع
ب�ي�ن اجلمي���ع عل���ى
باق���ة ورد العرو����س،
فلماذا ترميها؟ وملاذا
تت�س���ارع الفتي���ات
اللتقاطها؟
يف ال���ع�������ص���ور
ال���و����س���ط���ى ،ك��ان��ت
ال��ف��ت��ي��ات ال��ع��ازب��ات
مت���زق���ن ق��ط��ع��ة من
ف�����س��ت��ان ال��ع��رو���س
لالحتفاظ بها يف �آخر
حفل ال��زف��اف جللب
احل���ظ .وم��ع ال��وق��ت،
عُ دِّل هذا التقليد ،فبدل
االحتفاظ بقطعة من
ف�ستان العرو�س ،بد�أت
العرائ�س برمي باقة
ال���ورد ،والفتاة التي
تلتقطها تكون �سعيدة
احل��ظ؛ يف �إ�شارة �إىل
�أنها �ستتزوج قريباً.
هاتف01/666314 :
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