احـتـفـــا ًء بــ�أجــواء عـيـد الـمقــاومـــة والتـحــريــر
وبــرعــــايــة وحــ�ضــــور

فخــامـة الـرئيـ�س �إميــل لـحـود
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أحــداث

االفتتاحية

رمضان شهر الوحدة ..والرحمة
يطل علينا �شهر الرحمة واملغفرة ،والأمة
بحاجة �إىل ا�ستلهام روحه وغاياته و�أهدافه،
تتوحد
فهو �شهر التوبة والأمل والوحدة؛ فيه
ّ
الأمة من مطل���ع الفجر ،يف توقيت م�ضبوط
على هدى الرحمن الرحيم..
فهل �أعظم م���ن منا�سبة �أن نكون يف �شهر
اهلل ،الذي يت�ساوى في���ه الب�رش يف �صيامهم
وقيامه���م ،ويحثّنا على الإح�سا�س وال�شعور
بامل�ساكني واملحتاجني واليتامي والفقراء،
والذين يفرت�شون الأر�ض ويلتحفون ال�سماء؟
وهل �أعظم من منا�سبة �أن نعي�ش يف حمى
ال�شهر املبارك الذي }�أُنزل فيه القر�آن هدى
للنا�س وبينات من الهدى والفرقان{؟
وهل �أعظم م���ن منا�سبة حت ّل فيها }ليلة
القدر خري من �ألف �شهر تنزّل املالئكة والروح
فيه���ا ب�إذن ربهم من كل �أمر� ،سالم هي حتى
مطلع الفجر{؟
يف رم�ض���ان ه���ذا الع���ام ،ت�أتين���ا �أيامه
املباركة والأمة بحاجة �إىل ا�ستقراء معانيه
وم�ضامين���ه املباركة ،و�سط هذا النزف الذي
ال ي�رسّ �صديق ًا ،ويفرح عدواً ،فما �أحوجنا �إىل
تقرب ًا �إىل
�أن نعي�ش �شهر اهلل ،ب�إميان خال�صُّ ،
اهلل �سبحانه وتعاىل ..فهل ن�ستقرئ رم�ضان
كما يريده اهلل ،ليعطينا اليقني احلقيقي؟
وه���ل ن�ستلهم من مع���اين ال�شهر ال�سامي
قيم���ه ومعانيه ،لنك���ون الأمة الت���ي ت�أمر
َ
باملع���روف ،وتنهى عن املنكر ،وفق ًا ملا �أراد
رب الرحمة يف حُمكم بيانه وتنزيله؟
ما �أعظمها م���ن منا�سبة نلتقي فيها على
قيم اخل�ي�ر واحلق وال�س�ل�ام ،بعيداً عن
كل َ
الغل���و والتطرف ،فنكون رحم���ة للعاملني،
ّ
وبرداً و�سالم ًا على كل الباحثني عن الرجاء
واخلال�ص ،و�سط عامل بائ�س متوح�ش ،الهث
وراء مباهج الكذب والتدجيل.
ن�س�ألك الله���م يف �شهرك املبارك �أن تهدي
�أمتن���ا �إىل ال�رصاط امل�ستقيم }�رصاط الذين
�أنعم���ت عليهم ،غري املغ�ض���وب عليهم وال
ال�ضال�ي�ن{ ،لن�صب���ح حقيقة وفع�ل�اً  ،قو ًال
وعم ًال }خري �أمة �أخرجت للنا�س{.
يف ال�ساعات الفا�صلة ع���ن �شهر الرحمة
واملغفرة ،ن�س����أل العظيم القدي���ر �سبحانه
وتع���اىل �أن يهدي اجلمي���ع لأن يكونوا على
الإميان الق���ومي ،و�أن ندخل يف رحاب الأيام
الف�ضيلة واملبارك���ة ب�أعلى قدر من الوحدة
واالحتاد على هدي الإميان.
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

رئي�س جمل�س �إدارة جريدة «الثبات»
www.athabat.net
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االنتخابات البلدية ..عرس عرسال ومأتم طرابلس
ال تنف���ع ق���راءة الأرق���ام بع���د انتخابات
طرابل����س ،و«ال�صفعة الوهابية» التي وجّ هها
الوزير �أ�رشف ريفي لكل من الرئي�سني ميقاتي
واحلريري ،وال�صفدي وكرامي والأحدب ،تردّدت
�أي�ض��� ًا �صفع���ات يف �صناديق االق�ت�راع على
ما ي�سم���ى العرف ال���ذي كان ي�ضمن التمثيل
امل�سيح���ي والعل���وي ،و»قلع���ة امل�سلمني»
غدت ح�صن ًا مذهبي ًا من ل���ون جديد يتنا�سب
مع �ألوان «دولة اخلالف���ة» ،وريفي الذي قال
بع���د النتائج« :رجلي على الأر�ض» ،باتت له
طرابل�س �أر�ض ًا خ�صبة مل�رشوعه ال�سيا�سي الذي
�سيودي بطرابل�س �إىل الهاوية على امل�ستويات
الوطنية وال�سيا�سي���ة واحلزبية واالجتماعية
واالقت�صادي���ة ،و�سيدف���ع الطرابل�سيون  -مع
الأ�سف  -ثمن خيارهم االنتحاري القاتل.
ال نتهم الوزير ريفي بـ«ال�سعودة» عندما
نن�سب���ه �إىل «التيار الوهاب���ي» املت�شدد ،لأن
خ�صومه الذين حذفهم عن ال�ساحة الطرابل�سية
ال يقلّون عنه وال ًء لل�سعودية ،وال نفرّق بتعبري
«الوهابية» بني الوالء لـ«جبهة الن�رصة» �أو
لـ«داع�ش» ،مادام عنوان «الثقافة الوهابية»
هو «رف����ض الآخر وتكف�ي�ره» ،وانت�رص ريفي
لأن���ه ابن الأر�ض الطرابل�سي���ة التي مل يقر�أها
الآخ���رون من ق�صورهم عندم���ا كان ريفي يف
زواريبها يحارب جب���ل حم�سن ،وانت�رص ريفي
انتخابي��� ًا يف طرابل�س لأنه رفع ال�سالح بوجه
جبل حم�س���ن ،ومتّ���ت مبايعته عل���ى �أل�سن
الطرابل�سيني قب���ل االنتخابات ب�صفته «زعيم
�أهل ال�سُّ نة».
قب���ل االنتخاب���ات البلدية ،كان���ت هناك
�أوج���ه ت�شابه يف البيئ���ة ال�سيا�سية لعر�سال
وطرابل����س �إىل ح���د التطابق ،لك���ن النتائج
�أظه���رت �أ�سباب التباع���د يف الفكر املجتمعي
لأبناء عر�سال ،ومتايُزاً على امل�ستوى الوطني
مع طرابل����س ،وال�سبب وا�ضح كم���ا ال�شم�س:
عر�سال اقرتعت ملحيطها احلا�ضن ،ذاك املحيط
الذي رغم ال�سي���ارات املفخخة واالنتحاريني
الذي���ن عربوا من عر�س���ال �إىل بعلبك والهرمل
وال�ضاحي���ة اجلنوبي���ة ،بقي واعي��� ًا وراف�ض ًا
للفتنة ،ومل يجد �أبناء عر�سال مالذاً لعائالتهم
عندما �شع���روا باخلطر الأمن���ي �سوى بعلبك
وجواره���ا ،وما وج���دوا من جريانه���م �سوى
الرتحيب والت�أهيل ،وت�أكّد لهم �أن «اجلار قبل
الدار» ،و�أن م�ستقبلهم �ضمن بيئتهم �أ�ضمن لهم
من كل جمامالت «تي���ار امل�ستقبل» وزعيمه
ونوابه ومن لفّ لفّهم ،لأنهم �أبعد من �أن يكونوا
�ضمانة لعر�سال.
وبالرغم من ح���ادث الث����أر امل�ؤ�سف الذي
ارتكبه والد اجلندي ال�شهيد حممد حمية بحق
ابن �شقيق «�أبو طاقي���ة» ،ف�إن هذا احلادث مل
ي�ؤثر �سلب ًا على عالقات اجل���وار ،لأن املنطقة
تعي�ش حاالت الث����أر الع�شائري والث�أر امل�ضاد
منذ ع�رشات ال�سنني ،وال عالقة حلزب اهلل مبنطق
ت�ؤمن به الع�شائر ،وال مباركة من حزب اهلل لهذه
النمطي���ة ال�سائدة ،ومن �س�أجل هذا ف�إن حادثة
الث�أر ح�رصه���ا املرتكب ببع�ض الأ�شخا�ص من
�آل احلج�ي�ري ،ونزّه �أبناء عر�سال عن �أية تهمة،
ويف املقابل كان لرئي�س بلدية عر�سال اجلديد
با�س���ل احلجريي املوقف الواعي وامل�س�ؤول �إىل
�أرقى الدرجات ،ودعا القوى الأمنية وال�سلطات
الق�ضائية ملعاجل���ة الو�ضع ،و�أعلن �أن عر�سال
ه���ي يف ح�ضن الدول���ة اللبناني���ة ،ويف هذا
اخلطاب �إلغ���اء للذهنية املتحجّ رة التي كانت
لدى رئي�س البلدية ال�سابق علي احلجريي.
�إن نتائج االنتخابات التي عك�ست لبنانية

الرئي�س جنيب ميقاتي

�أبن���اء عر�س���ال ،ورف�ضه���م ل���كل �إرهاب يف
جرود بلدتهم وداخله���ا ،عك�ست �أي�ض ًا عرفان ًا
باجلمي���ل ور�سالة م���ودّة جلريانهم ،ال بل كل
تقدير ل�صربهم وح�سن وفادتهم ،وهذه الأجواء
الإيجابي���ة يعمل عليها حالي��� ًا لتنقيتها �أكرث
و«لبننتها» �أف�ضل ،وهذه مطالب �أبناء عر�سال
قبل جريانهم.
وبعك����س الأجواء التي واكب���ت انتخابات
عر�سال ،جاءت �أجواء طرابل�س لتحكي الأر�ض
االنتخابي���ة الواق���ع امل�ؤمل للن���زاع الإقليمي
ال���ذي جعل من طرابل�س ب����ؤرة ت�شدد مذهبي،
خ�صو�ص��� ًا ما يرتبط باجل���رح الذي مل يندمل
بني ب���اب التبانة وجبل حم�س���ن ،وبدت راية
«اعت���دال احلري���ري وامليقات���ي وال�صفدي»
مرفو�ض���ة ،ووطنية بيت كرام���ي باتت خلف
من جرفتهم التي���ارات املذهبية ،وغدا �أ�رشف
ريفي بطالً ،خ�صو�ص ًا بعد «زهده» باملن�صب
الوزاري والعودة �إىل طرابل�س عازف ًا لأهلها من
الت�رصيحات النارية ما ت���روق له �آذانهم ،من
خالل الهجوم على حزب اهلل.
�أقنع �أ��ش�رف ريفي �أبناء طرابل�س �أنه خالد
ب���ن الوليد ،لك���ن طرابل�س م���ع الأ�سف ذهبت
نحو اخليار القاتل ،و�إذا كانت جتربة االنق�سام
ال�سيا�س���ي الت���ي ح�صلت للمجل����س البلدي
ال�ساب���ق قد دفعت ب�أبن���اء طرابل�س للإحجام
عن ت�أييد جتربة ائتالفية مماثلة ،ف�إن جمل�س ًا
برعاية وعناي���ة �أ�رشف ريفي هو الأخطر على
املدينة من النواح���ي ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية.
من الناحي���ة ال�سيا�سي���ة ،تخلّت طرابل�س
عن احلزبي���ة املتمثلة بـ«تي���ار امل�ستقبل»،

(�أ..ف.ب).

وا�ستق���ال النائب روبري فا�ض���ل – مبدئي ًا –
ليبقى التمثي���ل امل�سيحي الهزيل قا�رصاً على
النائ���ب �سامر �سع���ادة حت���ى الآن ،وتخلّت
املدينة عن الزعامات العائلية التي يرمز �إليها
�آل كرامي وميقاتي وال�صفدي ،وكذلك الأحدب،
و�سلّمت نف�سه���ا حلامي احلمى �أ�رشف الريفي،
الذي لن ي�ستطيع مع املجل�س البلدي الذي �أتى
به حتقيق �إجن���از �إمنائي واحد ،لأنه �سيُحارب
من �أباطرة ال�سلطة الطرابل�سيني الذين �أرداهم
على �أر�ض طرابل�س.
ومن الناحية االجتماعية ،ف�إن طرابل�س -
�أ��ش�رف ريفي لن تكون و�سادة �أمان م�ستقبلية
لأبناء جبل حم�س���ن العلويني ،وال م�سكن ًا ملا
تبقّى من امل�سيحيني يف املدينة ،ولأن �إق�صاء
مت ب����إرادة الناخبني الطرابل�سيني
امل�سيحيني ّ
ال�سُّ نة ،ف�إن احلركة االقت�صادية �ستت�أثر �أ�رسع
من �سواها ،ولن تعود طرابل�س �سوق ًا مق�صودة
لأبن���اء جبي���ل والب�ت�رون والك���ورة وزغرتا،
ومقاطعة عفوية وتلقائية م�سيحية �ست�شهدها
ه���ذه املدينة الت���ي تعاين �أ�ص ًال م���ن الركود
و�أحزمة الفقر ،ورمبا حت�صل مطالبة م�سيحية
م�ستقبلي���ة بنق���ل املقعدي���ن امل�سيحيني من
طرابل�س ،ونقل مراكز املطرانيات والإر�ساليات،
و�سين���دم الطرابل�سي���ون عل���ى خياراته���م
االنتحارية التي لن تعاجلها التدابري الغام�ضة
التي وعد الوزير ريفي باتخاذها ،لأن «اجلرة
يف املدينة قد انك�رست» ،وال حل �سوى بقانون
انتخ���اب �شامل يحفظ حقوق الأقليات ،ونظام
«الكوتا» ي�ضبط االنفالت من الأعراف.

�أمني �أبورا�شد
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نتائج االنتخابات البلدية :ال للنفاق السياسي

¡ هل تُلغى انتخابات طرابل�س؟

ر�أى خرباء قانونيون يف ت�رصيح حمافظ ال�شمال
بال�سم���اح بدخول الناخبني خ���ارج حرم �أقالم
االقرتاع يف طرابل�س بعد ال�ساعة ال�سابعة م�ساء،
خمالفة �رصيحة لقانون االنتخاب ،خ�صو�ص ًا �أن
متديد فرتة االق�ت�راع ا�ستمرت �أكرث من �ساعتني،
ورفعت ن�سب���ة امل�شاركة من نحو  20باملئة �إىل
 27باملئ���ة ،ووفق هذا الواقع ،ف�إن ه�ؤالء اخلرباء
يعتربون العملية االنتخابية باطلة.

¡ ال�سنيورة وريفي بدل احلريري؟

اعتربت �أو�ساط يف «تيار امل�ستقبل» �أن ال�سعودية
بد�أت تتخل��ى تدريجي ًا عن حليفه��ا التقليدي يف
لبن��ان؛ الرئي�س �س��عد احلريري ،و�س��ط معلومات
عن حتالف و�شيك بني الريا���ض وف�ؤاد ال�سنيورة
م��ن جه��ة ،والريا���ض والوزير �أ��شرف ريفي من
جه��ة �أخ��رى ،واللذين يب��دو �أن نفوذهم��ا تو�سع
ال�سني اللبناين ،عل��ى ح�ساب تراجع
يف ال�ش��ارع ُّ
احلريري.

¡ انتقاد العري�ضي

تعر�ض الوزير غازي العري�ضي النتقادات �شديدة
ّ
يف حميط���ه االجتماعي ،ب�سب���ب الإ�رساف غري
امل�سبوق عل���ى عر�س جنله ،حت���ى �أن البع�ض
اتّهمه بتحدي م�شاعر الأه���ل الذين يعانون من
قلّة مادية.

¡ «الواجب الوطني» ال ي�شمل جعجع؟

الطرابل�سيون اختاروا ريفي ل�صدقه معهم �أم ملواقفه املتطرفة؟

خلطت االنتخابات البلدية الأوراق جميعها يف
لبنان؛ تبدّلت التحالف���ات واختلطت وظهرت قوى
وتراجعت �أخرى ،وبدا �أن الدميقراطية هي املنت�رص
الوحيد يف هذا الوطن ،بعدما تبارى امل�س�ؤولون يف
نحرها بالتمديد لأنف�سهم خالف ًا للقانون والد�ستور.
لقد حجّ م اللبنانيون جمي���ع القوى ال�سيا�سية
بدون ا�ستثناء ،فلم ت�سلم �أي قوة من هزائم كربى يف
�ساحاته���ا ،ما ي�شري �إىل �أن االجتاه ال�سيا�سي العام
من الآن ف�صاعداً يجب �أن ينحو بقوة نحو التوا�ضع
ومعرف���ة القدرات احلقيقية ،وع���دم الوقوع يف فخ
و�إغراء وهم فائ�ض القوة ال�شعبية.
لع���ل ما ح�صل يف طرابل����س وقبله يف بريوت،
من �صدمات لـ«تيار امل�ستقبل» ،وقبلها ال�صدمات
التي تعرّ�ضت لها الق���وى ال�سيا�سية الأخرى ،يفيد
ب�أن هن���اك حاجة ملراجعة جذري���ة لكل اخلطاب
وال�سلوك ال�سيا�سيّني ملختل���ف الأطراف اللبنانية،
التي حتتاج �إىل �إع���ادة تقييم �شاملة لكل م�سارها
ال�سيا�س���ي منذ خروج اجلي�ش ال�س���وري من لبنان
ولغاية اليوم ،فما ح�ص���ل بالت�أكيد ي ؤ��شرّ �إىل عهد
جديد لن ت�ستطيع بعده الطبقة ال�سيا�سية �أن تقود
جمهورها وت�ش��� ّد ع�صبه �إال بتغيري جذري للخطاب
ال�سيا�س���ي ،بحيث ت�ستعم���ل �أو ًال ال�صدق والنزاهة،
وتبتعد عن الق���رارات الفوقية الت���ي ال تقيم وزن ًا
جلمهور وال لر�أي عام ،ثانياً.
لطاملا عرف���ت العلوم ال�سيا�سي���ة والعالقات
الدولي���ة ظاهرة االزدواجية بني اخلطاب وال�سلوك
ال�سيا�س���ي (النف���اق) ،فقد كانت �أك�ث�ر الت�رصفات
ال�سيا�سي���ة عدوانية وال �أخالقي���ة ،تتدثر بغطاء
قيم���ي مثايل ،وترف���ع �شع���ارات �أخالقية جذابة
جتع���ل من ال�صع���ب على النا����س العاديني عدم
ت�أييده���ا .وقد تك���ون ال�سيا�س���ات اال�ستعمارية
االوروبية يف القرن التا�سع ع�رش التي رفعت لواء
«جلب احل�ض���ارة والتمدن» لل�شعوب امل�ستعمَرة،
ثم �شعارات «حقوق الإن�س���ان» و«الدميقراطية»
التي رافقت حروب ج���ورج بو�ش� ،أكرب مثال على
االزدواجي���ة تلك .واقعياً� ،إن �أكرث دعاة التدخل يف
ال�ش����ؤون الداخلية للدول االخ���رى ،هم املثاليون
ال���ذي يعتربون �أن حقوق الإن�س���ان تفر�ض واجب
التدخل حلمايتها ،علم ًا �أن ما من تدخّ ل �إال و�سبّب
م� ٍآ�س� ،أين منها امل�آ�س���ي ال�سابقة للتدخل ،والتي

خرج ه�ؤالء بذريعة «الواجب الأخالقي» لإنهائها.
قد تك���ون دميقراطي���ة الإعالم والإع�ل�ان التي
�س���ادت بعد ث���ورة االت�صاالت ،وق���درة �أي كان عن
التعبري عن نف�سه و�إبداء ر�أي���ه ،قد �أدخلت مفاهيم
جديدة �إىل ال�ساح���ة ال�سيا�سية ،فلم يعد ال�سيا�سي
«املناف���ق» ه���و ال�سيا�سي الناجح ،ب���ل �إن حرية
الو�ص���ول �إىل املعلومات ووفرته���ا ،بالإ�ضافة �إىل
الأزمات االقت�صادي���ة واالجتماعية والبيئية ،وعدم
ق���درة ال�سيا�سات التقليدية عل���ى حلّها ،وانك�شاف
�شبكات املافيات� ،أدت �إىل تبدُّل يف مزاج الناخبني.
ظاه���رة ترامب يف �أمريكا ،وبروز اليمني يف �أوروبا،
تثبتان ه���ذه الفكرة ،فقد ك�شف���ت االنتخابات يف

فلتكف السلطة السياسية
ّ
عن النفاق ..ولتعترف بأن
السياسات التقليدية باتت
أعجز من أن تسيّ ر الرأي العام
لمصلحتها

�أوروب���ا و�أمريكا ،واالنتخابات البلدية يف لبنان� ،أ ّن
مَ ن ي�ستطيع �أن ي�ستثمر النقمة ال�شعبية لدى فئات
وا�سعة من الناخبني �ض���د �أداء ال�سلطات احلاكمة،
ويع���رف كيف ي�ستغ���ل �شعور الإحب���اط وخيبات
الأمل لدى جلمهور العري����ض من قياداته ،ويحاول
�أن يق���دم خطاب��� ًا مغايراً لكل اخلط���اب ال�سيا�سي
ال�سابق ،با�ستطاعته �أن يح�صد ت�أييداً �شعبي ًا ي�ؤهّله
للو�صول �إىل ال�سلطة.
نع���م ،حتتاج الظواه���ر االنتخابي���ة اللبنانية
للدرا�س���ة املعمَّق���ة ،وال ندّعي �أن ب�إم���كان �أي �أحد
�أن يحيط به���ا ويقدّم حتلي ًال لل�سل���وك االنتخابي

للبناني�ي�ن يف االنتخابات الأخ�ي�رة بدون درا�سات
ميدانية حقيقية على الأر�ض ،لكن ت�ستدعي ظاهرة
انتخاب���ات طرابل����س وقفة ت�أمّل ،كم���ا وت�ستدعي
بع�ض الت�سا�ؤالت:
 هل فع ًال ا�ستطاع الوزير �أ�رشف ريفي االنت�صارعلى «حمدلة» من القوى ال�سيا�سية املتكتّلة �ضده،
لأن الطرابل�سي�ي�ن نب���ذوا االعت���دال وانحرفوا نحو
التطرف؟ هل ميكن �أن نقول �إن الرئي�س ميقاتي ،على
�سبيل املث���ال ال احل�رص ،خالل وجوده يف ال�سلطة،
مار����س حقًا اعت���دا ًال وو�سطية؟ �أمل يق���م امليقاتي
نف�سه بت�شجي���ع الظواهر الإرهابي���ة التي خطفت
طرابل�س و�أخرجتها م���ن تعاي�شها وعروبتها ،ولنا
يف ق�ضية �شادي املولوي التي ت�شارك هو وال�صفدي
يف ارتكابها ،خري مثال على ذلك؟
 ه���ل الوزير �أ��ش�رف ريفي ه���و الوحيد الذييطلق خطابات نارية؟ وماذا عن اخلطابات الفا�شية
الطائفي���ة الت���ي تطلقه���ا الأح���زاب واملجموعات
الأخ���رى؟ �أال ميكن �أن نقول �إن الطرابل�سيني اختاروا
ريفي «ل�صدقه مع نف�سه ونا�سه» ،ولي�س بال�رضورة
لتطرُّفه ال�سيا�سي والطائفي؟
علّمتنا التجارب �أن الأقوياء �أو الأكرث تطرف ًا يف
�ساحاتهم هم الأقدر على �صن���ع الت�سويات ،بينما
يغرق ال�ضعفاء والو�سطيون وي�ضيعون بني حدّين:
الهجوم ال���ذي يتعر�ضون له م���ن املتطرفني على
ميينهم ،وحاجته���م لإثبات �أنف�سهم وعدم خيانتهم
ملبادئهم ،فيعمدون �إم���ا �إىل النفاق� ،أو �إىل �إ�ضاعة
الوق���ت بالرتدد وع���دم اجلر�أة عل���ى اتخاذ قرارات
م�صريي���ة .لذلك ،عل���ى الأقوي���اء يف �ساحاتهم �أن
يعرفوا �أن اخ�ت�راع حيثيات �سيا�سية يف ال�ساحات
املقابل���ة مل يعد مقبوالً ،ولن ي����ؤدي �إىل ت�سويات
وحلول.
م���ن الأف�ضل للق���وى ال�سيا�سي���ة يف لبنان� ،أن
تع�ت�رف ببع�ضه���ا البع�ض ،و�أال حت���اول �أن تختار
الأ�ضع���ف يف ال�ساحات الأخ���رى لل�سيطرة عليها..
ي�صح هذا خ�صو�ص ًا يف ال�ساحة امل�سيحية ،والآن يف
ال�ساح���ة ال�سُّ نية ،لذا فلتكفّ ال�سلطة ال�سيا�سية عن
النفاق ،ولتعرتف ب�أن ال�سيا�سات التقليدية �أفل�ست
وباتت �أعجز من �أن ت�سيرّ الر�أي العام مل�صلحتها.

د .ليلى نقوال

�سخ��ر �أح��د قياديي «تيار امل�ستقب��ل» من دعوات
�سم�ير جعج��ع املتك��ررة للأن�ص��ار �أن يقرتع��وا
وال ين�س��ون واجبه��م الوطني ،وق��ال� :إن الواجب
الوطني ال ي�شمل جعجع الذي مل يكلّف نف�سه عناء
االقرتاع.
¡ ملف الدعارة نحو «اللفلفة»
ك�شفت م�صادر معنية �أن «لفلفة» ق�ضية �شبكة
الدعارة ت�سري على قدم و�ساق ،ال�سيما �أن �أ�سماء
كبرية ميكن �أن تُفت�ض���ح؛ على قاعدة عدم جواز
�إظه���ار الت�ش ّوهات عن���د �أ�صح���اب املواقع يف
ف�سمعتهم �أه ّم من احلقيقة ،خ�صو�ص ًا �أن
ال�سلطةُ ،
ا�ستفادتهم كانت «�إن�سانية».

¡ �إ�سفاف

ا�ستغرب��ت �أو�ساط �إعالمية رفيعة ارتفاع من�سوب
الإ�سف��اف املتمادي من جان��ب �أحد ال�صحافيني
املتب��وئ ملوقع مركزي ،خ�صو�ص�� ًا �أن «بيته من
ِّ
ت�رشف لبع�ض
زج��اج» ،جلهة تقدميه خدم��ات ال ّ
الأمراء.

¡ وظّ فها ..ف�أهملته

فوج���ئ �أح���د ال���وزراء �أن �إعالمي���ة يف املجال
الفن���ي� ،أدارت له ظهرها بعدما ع ّينها م�ست�شارة
يف مكتب���ه ،وبراتب مغ ٍر �أثار حفيظة العديد من
املوظفني ،علم ًا �أن الوزارة ال حتتاج �إىل �إعالميني
وال �إىل �إعالميات.

¡ تعزيزات تركية

ك�شف��ت معلوم��ات �أن تركي��ا �أر�سل��ت تعزي��زات
ع�سكري��ة جديدة �إىل مدينة �أع��زاز ،م�شرية �إىل �أن
برية �إىل مناطق
�أنق��رة بد�أت التح�ضري ّ
لزج قوات ّ
�أع��زاز ومارع يف ري��ف حلب ال�شم��ايل ،وعلم �أن
هناك رت� ً
لا ع�سكري ًا ي�ضم املئ��ات من امل�سلحني
تابعني ملا ي�سمى «اجلي�ش احلر» دخلوا الأرا�ضي
ال�سوري��ة م��ن معرب ب��اب ال�سالمة احل��دودي مع
تركيا من جهة حلب.

¡ حتا�شي ًا ل�سمعة فرن�سا

جتزم معلوم���ات متقاطع���ة �أن الهدف من نفي
�أن تكون الطائرة امل�رصي���ة �سقطت بفعل عبوة
نا�سفة كانت على م�ت�ن الطائرة ،يكمن يف عدم
ه���زّ الثقة باملطارات الفرن�سي���ة ،ال �سيما مطار
�شارل ديغول حيث �أقلعت الطائرة.
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صمود سورية ..وآالم بائع الكاز العربي
ه���ل باتت لقاءات جنيف ب�ش�أن الأزمة
ال�سورية معلَّقة حتى �إ�شعار �آخر؟
�س����ؤال مل ي����أتِ �أحد بج���واب �رصيح
علي���ه ،و�إن كان���ت م�ؤ�رشاته ت���دل على
ذل���ك ،خ�صو�ص��� ًا بعد �أن �أعل���ن ما يزعم
�أنه كبري مفاو�ض���ي «معار�ضة الريا�ض»
حممد علو�ش ،ورئي����س الفريق املفاو�ض
�أ�سعد الزعبي ،ا�ستقالتيهما من مهامهما،
وباملنا�سبة ،مل يعلم �أح���د ما هو الفرق
بني من�صبي الإثنني يف املفاو�ضات ،ومن
هو منهما �أعلى �ش�أناً ،رغم �أن ال�شخ�صني
لي�س���ا �إال دُميتني حت���ى ال ي�صلحان لأن
يكونا ظ ًال ل�سيدهم���ا� ،سواء يف الريا�ض،
�أو �أ�ؤلئ���ك الذي���ن يتحرك���ون يف ردهات
املفاو�ض���ات ،ويُر�سل���ون التعليمات �إىل
�أتباعهم داخل القاعة ،بوا�سطة ق�صا�صات
الورق ال�صغرية� ،أو عرب «الوات�س �أب».
هل يعني ذلك �أن الأمور يف �سورية قد
تندفع �إىل ما هو �أ�شد و�أدهى؟
قبل نحو ثالث �سن���وات ،كانت الأمور
تتجه نحو تدخل ع�سكري �أمريكي مبا�رش،
ويومه���ا انت�ش���ى بائ���ع ال���كاز العربي
الكب�ي�ر ،والرتك���ي والأوروب���ي ،و�أتباعهم
يف الداخل�ي�ن ال�س���وري واللبن���اين ،وبد�أ
ط���رح ال�سيناريوه���ات املختلفة ملا بعد
تدخُّ ل «العم �سام» ،لك���ن الأ�سد ال�سوري
مل يهت���زّ ،و�أُعيدت �إىل الذاك���رة الأمريكية
وقفت���ه يف وج���ه كولن ب���اول بعد غزو
العراق عام 2003؛ حينما هدد الأخري ب�أن
الوالي���ات املتحدة �أ�صبح���ت على حدود
اجلمهورية العربي���ة ال�سورية ،و�أن «غزو
بغ���داد �سيجعل دم�شق تركع» ..لكن الأ�سد
ال�سوري كان القائد الوحيد يف العامل الذي
رف�ض ��ش�روط اال�ست�سالم الأمريكي ،ومعه
بالطبع العماد اللبناين �إميل حلود ،وعاد
باول بخُ ف ّي حنني حا�صداً ف�ش ًال ذريعاً.
ثم���ة حقيقة �ساطعة؛ �أن �صمود الأ�سد،
ورباط���ة ج�أ�شه ،جعال باراك �أوباما يعلن
قبيل منت�صف الليل ،عدم التهور والذهاب
�إىل التدخ���ل الع�سك���ري املبا�رش ،خ�شية
م���ن هزمية مدوية �أم���ام الأ�سد ،وهو ب�أي
حال ما اعرتف به �سيد البيت الأبي�ض يف
حواره الطويل مع جيفري غولدبرغ ،حيث

جندي �أمريكي برفقة عنا�صر من «قوات �سورية الدميقراطية» على م�شارف الرقة

�أ�ش���ار �إىل �أن الرتاجع عن الغزو الع�سكري
ل�سورية و�سحب الأ�سط���ول احلربي ،كانا
بع���د �أن تبينّ لقادة اجليو����ش الأمريكية
�أنهم لن يقدروا على تدمري اجلي�ش العربي
ال�سوري ،كما ح�ص���ل مع اجلي�ش العراقي
عام  ،2003خ�صو� ًصا �أن هذا اجلي�ش امتلك
من اخلربات القتالية يف مواجهة ع�صابات
الإجرام والتكفري ،و�رشكات الأمن والإجرام
الأمريك���ي ،ما ميكنه من مواجهات طويلة
وم�ستم���رة� ،إ�ضاف���ة �إىل ا�ستعداد حلفائه
لالنخراط الوا�سع يف املواجهة مع القوات
الأمريكي���ة وانهاكه���ا ،م���ا �سيجعله يف
مواجهة �أق�سى بكثري من فيتنام.
�أمام ذلك ،كان على الأمريكي �أن ي�أتي
باحتياطه للدخ���ول مبا�رشة يف امليدان
ال�سوري ،ومن هنا كانت «داع�ش» الوليدة
الأمريكية التي اجتاحت املو�صل والفلوجة
امتداداً �إىل الرقة ،ومن ثم �أ�سفرت الريا�ض
عن وجهه���ا ،وازاحت قطر ع���ن الواجهة،

(�أ.ف.ب).

املفاو�ضني يف هذه املفاو�ضات� ،أو الذين
يت�سلم���ون رئا�سة ما ي�سم���ى «املجل�س
الوطني».
«نعتق���د �أن ذل���ك �سي�أت���ي بنتائ���ج
ديرلوف :السعودية ساعدت
�إيجابية فقط ،لأن ه�ؤالء الأ�شخا�ص كانوا
«داعش» في االستيالء على يتخ���ذون موقف ًا غري بن���اء على الإطالق،
شمال العراق وشمال سورية ..ومل ين���ووا االتفاق على �شيء بناء» ..هذا
الكالم مل�ساعدة وزير اخلارجية الرو�سية
واألمر لم َ
يحظ بتغطية اإلعالم ميخائيل بوغدانوف ،تعليق ًا على ا�ستقالة
علو�ش والزعبي.
البريطاني
�إنه جانب من احلقيقة التي �ستتك�شف
�أكرث و�أكرث ،خ�صو�ص��� ًا �أنه على مدى �أكرث
من �سنتني مل يقدم اخل�ب�راء الع�سكريون
و«املحللون اال�سرتاتيجيون» كيف ميكن
لـ«داع�ش» �صيان���ة عتاده الع�سكري من
وبد�أت با�ست�ضاف���ة املعار�ضات وت�شكيل دبابات و�آلي���ات و�أ�سلحة ثقيلة ،ومن �أين
الوف���ود املعار�ضة ،مزيحة �أنقرة عن هذه ل���ه قطع الغيار والذخ�ي�رة ،وكيف ميكنه
املهم���ة ،ويف كل احلاالت كان الأمريكيون ا�ستخراج النفط وت�سويقه..
ومازال���وا يُطلقون ال�صفات املخجلة على
ب���ات م���ن ناف���ل الق���ول �إن وج���ود

اجلماعات التكفريية يف العامل الإ�سالمي
يه���دف �إىل التفرقة وال�رشذم���ة ،فت�شكيل
اجلماعات التكفريي���ة ودعمها وتقويتها
هي ال�سالح اال�ستعماري اجلديد.
لقد ب���ات الدعم ال�سع���ودي للإرهاب
يف خمتلف م�سمياته معروف��� ًا ووا�ضح ًا
ومثبت ًا وعلى كل ل�سان ،حيث �أكد الرئي�س
ال�سابق للمخابرات الربيطانية اخلارجية
 MI6ريت�ش���ارد ديرل���وف� ،أن ال�سعودية
�ساع���دت «داع����ش» يف اال�ستيالء على
�شمال الع���راق و�شمال �سورية ،وهذا الأمر
مل يحظَ بتغطية الإعالم الربيطاين له.
وبح�س���ب ما جاء يف حما�رضة �ألقاها
ديرلوف �أمام «املعهد امللكي للخدمات»،
ف����إن رئي����س اال�ستخب���ارات ال�سعودية
ال�سابق بندر بن �سلطان �أبلغه (قبل عملية
� 11أيل���ول الإرهابية يف نيويورك) حرفيا
ب�أن���ه «لن يك���ون ذلك الي���وم بعيداً يف
ال�رشق الأو�سط حني �سيتوىل امل�سلمون»
�إبادة من �سماهم بـ«الكفار».
وقال «ديرل���وف» �إن اللحظة القاتلة
الت���ي توع���د بها بن���در ب���ن �سلطان من
�سمّاه���م «الكف���ار» يف منطق���ة ال�رشق
الأو�سط قد جاءت لي�س من خالل عمليات
الإبادة ال�شاملة له���م بوا�سطة العمليات
االنتحارية فقط ،حيث �سقط منهم �أكرث من
مليون عربي م�سلم بال�سيارات املفخخة
والعمليات االنتحاري���ة منذ العام 2003
حتى الآن ،بل ب�شكل خا�ص عندما �ساعدت
ال�سعودية «داع�ش» لال�ستيالء على �شمال
العراق (نينوى واملو�صل) ،وعندما �أقدمت
«داع�ش» على قتل الن�ساء والأطفال وقتل
ط�ل�اب الكلية اجلوية (قاعدة �سبايكر) يف
 10حزيران املا�ض���ي ،ودفنتهم يف مقابر
جماعية ،وعندما �ساعدتها على االنت�شار
يف �سورية..
�إذاً ،ثم���ة حقيقة ،وهي �أن املفاو�ضات
ال�سوري���ة �ستتوا�صل يف امليدان من جهة،
ويف رده���ات املفاو�ضات من جهة ثانية،
وال �ش���ك �أن امليدان وانت�ص���ارات �سورية
وحلفا�ؤها �سيحدد الكثري يف امل�ستقبل.

�أحمد زين الدين

هل أسهم الصفدي في إسقاط الئحة طرابلس التوافقية؟
على وقع الهزمية الت����ي مُ نيت بها «الالئحة
التوافقي����ة» املدعوم����ة م����ن ق����وى �أ�سا�سية يف
طرابل�����س يف االنتخابات البلدي����ة يف طرابل�س،
وعل����ى ر�أ�س هذه القوى الرئي�����س جنيب ميقاتي
و»تي����ار امل�ستقب����ل» ،فُتحت �أب����وات التحليالت
ال�سيا�سية وكرثة الأقاويل وتبادل االتهامات ،تارة
مبمار�س����ة الفوقية على الطرابل�سيني من الأطراف
الداعمة لالئحة املذكورة ،وط����وراً ب�أنها «قائمة
الربجوازية» ،فقد �أطل����ق عليها بع�ض املواطنني
ا�سم «الئح����ة ال�ضم والفرز»� ،أي الأحياء احلديثة
يف طرابل�س ،يف �إ�ش����ارة �إىل �أنها ال ت�ضم ممثلني
حقيقيني عن املناطق ال�شعبي����ة ،كباب التبانة،
على �سبيل املث����ال ال احل�رص� ،إ�ضافة �إىل تقاع�س
املاكينة االنتخابية التابع����ة لالئحة ،ظن ًا منها
ب�أن الفوز �سيك����ون حليفها حتم����اً ،ال�سيما �أنها
حتظى بت�أييد من تي����ارات متنوعة لها ح�ضورها
التاريخ����ي يف الفيحاء ،كاجلماع����ة الإ�سالمية،

وجمعي����ة امل�شاري����ع «الأحبا�����ش» ،و«تي����ار
الكرامة» ،كذلك اته����ام بع�ض «املفاتيح» بعدم
املخ�ص�صة حلمل����ة االنتخابية،
َّ
�رصف الأم����وال
وو�ضعها يف جيوبهم.
الريب �أن هذه الأ�سب����اب املذكورة �أ�سهمت يف
خ�سارة ه����ذه الالئحة ،غ��ي�ر �أن ال�سبب الرئي�سي
واملبا���ش�ر يف هزميته����ا هو اق��ت�راع نحو 3000
مواطن مل�صلح����ة القائمة املدعوم����ة من الوزير
�أ���ش�رف ريفي ،ما بعد ال�ساع����ة اخلام�سة من يوم
الأحد الفائت ،والذين ظه����ر بع�ضهم على و�سائل
الإعالم مدعني بانهم مل يتقا�ضوا املبالغ املالية
املت َف����ق عليها م����ع ماكينة «الئح����ة ميقاتي -
احلريري» ،وهذا كان جم����رد حُ جة لتربير الإدالء
ب�أ�صواتهم مل�صلحة ريفي ،ح�سب ما ت�ؤكد م�صادر
�سيا�سي����ة طرابل�سية ،تك�ش����ف �أن بع�ض منا�رصي
النائب حممد ال�صفدي اقرتع����وا مل�صلحة الئحة
وزير العدل ،بالتن�سيق مع �أحد الأجهزة الأمنية.

وت�شري امل�صادر �إىل �أن هناك تقاطع ًا م�صلحي ًا
ب��ي�ن ال�صفدي وريف����ي واجلهاز املذك����ور ،فالأول
ي�سع����ى �إىل �رضب ميقات����ي يف عا�صمة ال�شمال،
�إف�ساح ًا يف املجال �أمامه� ،أي لل�صفدي ،للو�صول
�إىل ال�رسايا الكبرية ،خ�صو� ًصا بعد تراجع �شعبية
«امل�ستقبل» ،والثاين ي�سعى لفر�ض زعامته على
�أنقا�ض احلريرية يف املدين����ة� ،أما الثالث فلديه
م�رشوع �إي�ص����ال مر�شح للرئا�س����ة الأوىل ،وي�ؤكد
ذلك ما قال����ه ريفي غداة ف����وز الئحته« :عندما
ي�أت����ي موعد انتخاب رئي�س �سنبحث عن بروفايل
املرحل����ة ،وبالت����ايل �إذا كان املطل����وب �أن يكون
ع�سكرياً ،ف�أرى العماد جان قهوجي رئي�ساً».
وما �أ�سهم �أي� ًضا يف فوز ريفي ،تبنّيه للخطاب
املذهب����ي املنتهج �سابق ًا من «التي����ار الأزرق»،
�إ�ضافة �إىل الت�ضع�ضع الذي يعاين منه الأخري.
وت�ؤكد امل�صادر �أن الفقر والتهمي�ش واالحتقان
املذهبي واملظامل التي يتعر�ض لها �أبناء طرابل�س،

ال�سيما يف ق�ضية عدم البتّ مبحاكمة «املوقوفني
الإ�سالميني»� ،أ�سهموا جميع���� ًا باالنتفا�ضة على
الق����وى التقليدية املوجودة يف املدينة ،وبالتايل
ت�أييد احلالة التي �شكّلها وزير العدل.
وتلفت امل�صادر �إىل �أن غالبية �أع�ضاء «قائمة
ريفي» لي�سوا من املن�ضوين حتت عباءته ،ومنهم
عدد م����ن الذين مل يت�س َّن له����م االن�ضمام لالئحة
التوافقية ،عندها ذهبوا �إىل الوزير الطرابل�سي.
يف املح�صل����ة� ،أي ًا تكون الظ����روف والأ�سباب،
ال�ش����ك يف �أن الوزير �أ�رشف ريف����ي �أثبت ح�ضوره
وحجم����ه التمثيل����ي يف مدينته ،وفر�����ض نف�سه
جمدداً مكون���� ًا �أ�سا�سي ًا يف ال�ش����ارع ال�سُّ ني ،بعد
خالف����ه مع احلريري ،وهذا الأم����ر تلقّفته اململكة
العربية ال�سعودية ،بدلي����ل ات�صال التهنئة الذي
تلقاه وزير العدل من ال�سفري ال�سعودي.
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من طهران إلى موسكو ..رسالة «هامة» في يد األسد

«تن�صل رو�سي» من اتفاق م�سبق على التعاون يف حلب
القيادة الإيرانية ملّحت �إىل ُّ

�رضب���ة الفتة يف توقيته���ا �سدّدها
تنظي���م «داع����ش» يف ذروة التح�رض
الأمريكي لتحري���ر الرقة ،عرب اجتياح
بل���دات عدة يف ريف حل���ب ال�شمايل،
مكّنته من الو�صول �إىل م�شارف مدينة
�أع���زاز احلدودية .الالفت يكمن يف عدم
تدخل مقاتالت حتالف وا�شنطن خالل
الزحف «ال�سل����س» ملقاتلي التنظيم،
ما حدا بخ�ب�راء ع�سكريني �إىل �إدراجه
يف �سي���اق الهدف الأمريك���ي بتح�شيد
ه�ؤالء املقاتلني يف هذا الريف التفاف ًا
على املعركة املُرتقَبة الذي �سيقودها
اجلي����ش ال�سوري وحلف���ا�ؤه يف حلب.
وعلى وقع معلوم���ات تلقّفتها �أجهزة
اال�ستخبارات الرو�سية ،و�أكدتها الحقا
�صحيف���ة «ديفين�س ني���وز»� ،أماطت
اللثام عن دخول فرقة ع�سكرية �أمريكية
خا�صة �إىل الأرا�ضي ال�سورية يف مطلع
ال�شهر اجل���اري ،قوامه���ا  170عن�رصاً،
متخ�ص�ص���ة بتنفيذ عملي���ات تفجري
واغتي���االت ،ك�شف املحلل يف �صحيفة
«اندبندنت» الربيطانية لوي �سيندرو
وي�سكز ،عن ر�سال���ة �إيرانية «حادة»
ع�ب�رت �إىل مو�سك���و يف العا�رشم���ن
اجل���اري ،مفادها �أن اجلي����ش ال�سوري
وحلف���اءه �سي�صل���ون �إىل الرق���ة قبل
الوحدات الكردية االنف�صالية املدعومة
من وا�شنطن ،مب�ؤازرة ع�سكرية �إيرانية
مكثّف���ة ،مت�ضمنة تعهّد طهران بالتفرّد
بتحرير حلب �إذا �أكملت مو�سكو جتنّب
م����ؤازرة دم�ش���ق «ب�شكل ج���اد» يف
هذه املعركة بهدف ع���دم «ا�ستفزاز»
وا�شنطن ،وم�ؤكدة  -ا�ستناداً �إىل تقارير
موثَّق���ة  -وق���وف عنا��ص�ر �أمريكية
ا�ستخباري���ة وراء ال�رضب���ات العنيفة
التي خرقت «عم���ق النفوذ الرو�سي»
يف ال�ساحل ال�سوري.
ويف وق���ت طفت م�ؤخ���راً م�ؤ�رشات
على تبايُن يف ر�ؤيتي مو�سكو وطهران
�إزاء معركة حترير حلب حتديداً� ،سيما
�أن القي���ادة الإيراني���ة ملّح���ت خلف

الكوالي�س لـ»تن�صُّ ل» رو�سي من اتفاق
م�سب���ق بني الرئي����س فالدميري بوتني
وقائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري
الإي���راين اجلرنال قا�سم �سليماين خالل
زيارته الأخرية ملو�سكو ،حُ دد مبوجبه
توقيت انطالق العمليات الع�سكرية يف
املدينة اال�سرتاتيجية ال�شمالية ،بعدما

إيران أبلغت روسيا أنها
ستتفرّ د بتحرير حلب
إذا أكملت موسكو تجنّ ب
مؤازرة دمشق لعدم
«استفزاز» واشنطن

�أجنز �سليماين كام���ل تفا�صيل اخلطة
مع وزير الدفاع الرو�سي وكبار �ضباط
قيادت���ه ،ك�شف املحل���ل يف �صحيفة
«اندبندنت» الربيطانية لوي �سيندرو
وي�سكز ،عن و�ص���ول �آالف الأطنان من
الأ�سلح���ة �إىل «جي�ش الفت���ح» الذي
تق���وده «جبهة الن�رصة» ،من���ذ �إقرار
الهدن���ة الأمريكي���ة  -الرو�سي���ة يف
�سورية ،بينها �صواريخ نوعية وفراغية.
و�إذ نُقل عن م�س�ؤولني �إيرانيني توجُّ �س
طهران من «انزالق» مو�سكو مرة �أخرى
�إىل املكي���دة الأمريكي���ة ،التي تُخيط
خمطط��� ًا خبيث ًا يق�ض���ي على املكانة
القوية التي و�صل���ت �إليها رو�سيا يف
املنطقة م���ن البواب���ة ال�سورية ،لفت
وي�سكز �إىل �أن تفجريات جبلة وطرطو�س
التي ح�صلت يف عقر النفوذ الع�سكري

الرو�سي ،موجَّ ه���ة بالدرجة الأوىل �إىل
مو�سك���و« ،وهي لي�ست �س���وى ر�سالة
�أولية ملا ينتظر تواجدها الدبلوما�سي
والع�سكري يف �سورية» ،وفق �إ�شارته.
ويف ال�سياق ،ك�شف تقرير ل�صحيفة
«ترود» الرو�سية ،ع���ن �إن�شاء مع�سكر
�ضخم لتنظيم���ات �إرهابية يف تركيا،
الم�س تع���داد عنا�رصها عتبة الت�سعة
�آالف ،جُ لّهم من ال�شي�شان والقوقاز ،مت
نقلهم من الأرا�ضي ال�سورية �إىل تركيا،
بعد �أن هاجمته���م املقاتالت الرو�سية
خ�ل�ال عملياته���ا يف ت�رشي���ن الثاين
املن�رصم ،الفت ًا �إىل �أن من �ضمن �أهدافه
عمليات تفجريية خط�ي�رة يف الداخل
الرو�سي .والالفت يف ما ت�ضمنه التقرير،
�أن  70متزعم��� ًا للتنظيم���ات املذكورة
يف ه���ذا املع�سكر مطلوب���ون لأجهزة
الأمن الرو�سية ،وهم يتلقّون التدريبات
الع�سكري���ة عل���ى �أي���دي �ضب���اط من
اال�ستخبارات الرتكية وقادة من حركة
«حما�س» ،معلوم���ات دفعت القي�رص
الرو�سي  -وفق �إ�شارة ال�صحيفة � -إىل
�إبالغ دول حل���ف الأطل�سي ب�أنه �أعطى
�أوامره ل�سالح اجلو الرو�سي ب�رضب هذا
املع�سكر داخ���ل الأرا�ضي الرتكية ،ملا
ي�شكّله من تهديد مبا�رش للأمن القومي
الرو�سي ،مع �أهداف �أخرى تركية يجري
حتديدها.
معلوم���ات �صحافي���ة �أملاني���ة
تقاطع���ت مع تقري���ر ملرا�سل �صحيفة
«فرانكفورت���ر الغيماني���ه» ماركو�س
فيرن ،ك�شف���ت عن زي���ارة �رسية لوفد
�أمني رو�سي رفيع امل�ستوى �إىل طهران
الأ�سبوع املا�ضي� ،أعادت �إحياء اخلطة
الع�سكري���ة امل�شرتك���ة �إزاء عملي���ات
حترير حل���ب ،تزامن ًا مع ت�رسيع زيادة
وترية ال�شحنات الع�سكرية �إىل اجلي�ش
ال�سوري عرب اجل��س�ر اجلوي والبحري
بني �سورية ورو�سي���ا ،واجل�رس اجلوي
الإي���راين  -ال�س���وري ع�ب�ر الأرا�ضي
العراقي���ة .و�إذ �أ�ش���ارت �إىل ح�ش���ود
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في ذكرى الرشيد

ع�سكرية غري م�سبوقة للجي�ش ال�سوري
وحلفائ���ه يف ريف حم����ص ال�رشقي،
رجّ ح���ت �أن تك���ون وجهته���ا مدين���ة
الرقة انطالق ًا م���ن منطقة �أثريا �أو من
ريف حل���ب ال�رشقي� ،أكدت املعلومات،
نق ًال عن م�س����ؤول �أمني ايراين و�صفته
بـ«رفيع امل�ستوى»� ،أن قراراً «هاماً»
ب���ات يف ي���د الرئي�س ال�س���وري ب�شار
الأ�سد ،حمّل���ه املر�شد الأعلى يف �إيران
ال�سيد عل���ي خامنئي ،مل�ست�شاره علي
�أكرب واليتي ،عندم���ا �أوفده �رسيع ًا �إىل
دم�شق يف ال�سابع م���ن �أيار املن�رصم،
ا�ستبقه���ا مبحط���ة يف ب�ي�روت للقاء
الأم�ي�ن العام حل���زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�رصاهلل ،ال���ذي أ�كّ���د �أن اال�ستعدادات
باتت مُنجزة بالكامل ملواجهة خطورة
ال�سيناريوهات امل�ستجدة �ضد �سورية،
واملرحلة امليداني���ة القريبة �ستحمل
مفاج�آت غري متوقَّعة.
وتزامن��� ًا م���ع م���ا نقل���ه موق���ع
«ديبكا فايلز» الع�ب�ري عن جرناالت
«�إ�رسائيلي�ي�ن» رجّ ح���وا �أن تك���ون
طه���ران ومو�سكو قد حددت���ا «�ساعة
�صفر» النطالق العملي���ات الع�سكرية
الأ�ضخ���م يف حل���ب ،ع�ب�ر دعم جوي
رو�سي مكثّ���ف و�إيراين على الأر�ض �إىل
جانب اجلي�ش ال�سوري ومقاتلي حزب
اهلل ،مب����ؤازرة مبا��ش�رة لرئي�س هيئة
الأركان يف الق���وات امل�سلحة الإيرانية
ح�سن فريوز اب���ادي ،الذي بد�أ التجهيز
للمعركة منذ و�صوله �إىل دم�شق يف 30
ني�س���ان املا�ضي� ،إىل جانب قائد فيلق
القد�س قا�سم �سليماين ،ثمة معلومات
بد�أت ت�ش�ي�ر �إىل اقرتاب «حرق» ورقة
رجب طيب �أردوغان« ،الذي بات عبئ ًا
على احللف���اء قبل اخل�ص���وم» ،على
اعتاب املع���ارك املف�صلية املقبلة يف
ال�شمال ال�س���وري ،وفق ما ك�شف موقع
«انتيليجان�س �أونالين» الفرن�سي.

يف الذك���رى التا�سع���ة والع�رشين
ال�ست�شهاد رجل الدول���ة البارز واملميَّز
الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي ،حت�رضنا
بع�ض من قيَمه وتقاليده وممار�ساته:
ٌ
ه���و �أو ًال اب���ن العائل���ة امل�ؤمن���ة
الت���ي متيزت بورعه���ا وتقاها وخمافة
اهلل ،فه���و ابن املفت���ي الرئي����س عبد
احلمي���د ،وحفيد املفت���ي ر�شيد كرامي،
وه���و ثاني��� ًا العروب���ي والوطني الذي
ت�ص���دّى بعزمي���ة وثبات من���ذ دخوله
املي���دان ال�سيا�سي ،خلف ًا لوالده املفتي
الرئي�س ع���ام  ،1951لكل حماوالت �أخذ
لبنان �إىل الأح�ل�اف اال�ستعمارية التي
ب���د�أت تطل على املنطق���ة ،فت�صدى يف
بداياته الأوىل حلل���ف الدفاع امل�شرتك
ع���ام  ،1948وحلل���ف بغ���داد وم�رشوع
ايزنه���اور يف اخلم�سيني���ات من القرن
املا�ض���ي ،ومل�رشوع احلل���ف الإ�سالمي
يف ال�ستيني���ات ،الذي حاولت الرجعية
العربي���ة ،وعل���ى ر�أ�سه���ا اململك���ة
ال�سعودي���ة ،م���ن خالل���ه تطويق عبد
النا�رص.
وهو ثالث ًا رجل الدولة البارز ،الذي
�أكد �أنه على ق���در املهمة وامل�س�ؤولية،
خ�صو�ص��� ًا �أنه يف كل م���رة كان يحتل
فيها رئا�س���ة احلكوم���ة كان البلد ميرّ
ب�أزمات م�صريية ،فيقوده �إىل بر الأمان..
لق���د كان �أ�صغ���ر رئي����س وزراء يف
الع���امل حينما ت�سل���م رئا�سة احلكومة
لأول م���رة يف منت�ص���ف اخلم�سينيات،
كما كان �أ�صغر رئي�س حكومة يف لبنان
يت�سلم يف مثل عم���ره رئا�سة احلكومة
منذ الع���ام  ،1926حيث كان دون الـ34
عاماً.
وهو ت�سلم رئا�سة الوزراء بعد ثورة
الع���ام 1958؛ يف بداية العهد ال�شهابي،
فقاد مع �شه���اب البلد �إىل ب���ر الأمان،
ويف عهد حكومته أ�ُجنزت كل امل�شاريع
الإ�صالحية من �أجل بناء الدولة.
وه���و ت�سلّ���م رئا�س���ة احلكومة يف
مف�صل هام �إبان احلرب الأهلية يف عهد
�سليمان فرجنية اجلد ،وكان رجل احلل
ورجل الإنقاذ حينما اندفع �أمني اجلميل
�إىل اتف���اق � 17أي���ار ومع���اداة �سورية
والعروب���ة ..وكان يح�رض للحل حينما
امتدت له يد الغدر واخل�سا�سة واغتالته
يف الأول من حزيران من عام .1987
وه���و رابعاً ،رج���ل الدول���ة البارز
واملميز ،الذي كان حينما يت�سلم رئا�سة
احلكوم���ة تنطلق يف عه���ده امل�شاريع
العمراني���ة والإن�شائية الك�ب�رى ،لكنه
كان يخرج دائم ًا وميزان املدفوعات يف
الدولة يف �أح�سن حال ،واخلزينة العامة
ب�ألف خ�ي�ر ،و�أحوال النا�س االجتماعية
قر�ش دين ،ومل
يف تقدّم ..مل يكن يراكم َ
ي�سمح مب ّد يد �إىل اخلزينة..
يف ذك���راه ،ماذا نقول؟ قاتل الر�شيد
خرج من ال�سجن بعالم���ة الن�رص التي
رفعه���ا وريث النهج ال���ذي كر�س على
البل���د �أكرث م���ن  80ملي���ار دوالر َديْناً،
وجعل عا�صمة الوطن ملك ًا ل�رشكة.
رح���م اهلل الرئي�س ال�شهي���د ر�شيد
كرامي

ماجدة احلاج

�أحمد �شحادة

(�أ.ف.ب).
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القمة السويسرية..
مصالحة أم استدراج
السياسي؟
عل����ى ال�شع����ب الفل�سطيني �أالّ
يبتهج لكرثة املب����ادرات الدولية،
لأن هذه املب����ادرات ،وقيا�س ًا على
ما �سبقها من مبادرات ،ال تعدو عن
كونها تعبئة لفراغ ان�شغال الإدارة
الأمريكي����ة يف ملف����ات تعتربه����ا
�أولوية تتقدم الت�سوية واملفاو�ضات
الفل�سطيني����ة « -الإ�رسائيلي����ة»،
وواحدة من �أهمها يف هذه املرحلة
االنتخابات الرئا�سي����ة الأمريكية،
ويف املرتبة الثانية امللف ال�سوري.
املبادرة الفرن�سية ت�أتي يف هذا
ال�سي���اق ،لكن الالف���ت �أن املبادرة
ال�سوي�رسية الداعي���ة �إىل عقد لقاء
دويل من �أجل امل�صاحلة الفل�سطينية،
ه���و يف توقيتها ودوافعه���ا؛ ففي
التوقيت ،ت�أت���ي املبادرة على وقع
تطورات مت�صلة بامللف الفل�سطيني،
حيث املب���ادرة الفرن�سية ،واحلديث
عن مب���ادرة للرئي�س ال�سي�سي ،وما
�أجنزه نتنياهو م���ن �إعطاء ائتالفه
دفع���ة جديدة ب�ضم���ه ليربمان �إىل
هذا االئتالف بدل هرت�سوغ ،وم�ضاف ًا
�إىل ذلك م���ا �أبداه رئي����س ال�سلطة
يف اجتم���اع اجلامع���ة العربي���ة
على م�ست���وى وزراء اخلارجية ،من
ا�ستع���داده ل�ض���م «حما����س» �إىل
حكومة فل�سطينية� ،رشيطة �أن تلتزم
بالربنام���ج ال�سيا�س���ي للحكومة،
والقائم على خيار املفاو�ضات� .أما
يف الدوافع ،فلطاملا �سعت �سوي�رسا
من �أج���ل �إقن���اع الإدارة الأمريكية
والدول الأوروبية ب�أن االنفتاح على
«حما�س» والعم���ل على احتوائها
و�إقناعها باالن�ضم���ام �إىل العملية
ال�سيا�سي���ة� ،أف�ضل و�أق���ل كلفة من
حماربته���ا ،وا�ستم���رار احل�ص���ار
ق���د ي����ؤدي �إىل انهي���ار «احلركة»
وت�شظيه���ا �إىل جمموع���ات ت�شكل
خطراً على الأم���ن الدويل ،وكان قد
�سبقه �إىل ذلك طوين بلري ،الذي التقى
خال���د م�شعل �أكرث من مرة؛ يف �إطار
م�ساعي �سيا�سية تف�ضي �إىل تهدئة
م�ستدامة ،مقابل �سلة من التقدميات
تتعلق باملين���اء والإعمار ،ومن ثم
رفع احل�صار التدريجي وفتح معرب
رفح ،وهذا ما مهّد له روبرت �سريي
م���ن خالل خطته لإعم���ار غزة بعد
العدوان «الإ�رسائيلي».
ه����ل الداف����ع م����ن وراء القم����ة
امل�صاحلة الفل�سطينية هو احتواء
«حما�س» وحمايتها من الت�شظّي
�إىل جمموعات �إرهابية� ،أم �أن وراء
الأكم����ة م����ا وراءها م����ن ا�ستدراج
�سيا�سي ،يف ظل هذا احل�شد الدويل
لكل من اللجن����ة الرباعية الدولية
واملفو�ضية العليا لالحتاد الأوروبي
والرنوي����ج وال�صني ورو�سيا وم�رص
وال�سعودية ،ويف ظل عدم معار�ضة
�أمريكا على انعقاده؟

رامز م�صطفى

( العدد  )405اجلمعة  3-حزيران 2016 -

وحدة العراق تنتصر على «دواعش» الفلوجة

مدفعية اجلي�ش العراقي تدكّ �أوكار الإرهابيني على م�شارف الفلوجة

ت�شكّل معرك���ة الفلوجة منعطف ًا
مف�صلي��� ًا يف مقاوم���ة العراقي�ي�ن
لـ«دواع����ش» الداخ���ل واخل���ارج،
و�رضبة للم�رشوع الأمريكي  -الرتكي
 «الإ�رسائيلي» الراعي لـ«داع�ش»و�أخواتها ،مع متايز ب�سيط مع املوقف
ال�سع���ودي امل�ؤي���د ظاه���راً لتحرير
الفلوجة ،ب�سب���ب القلق ال�سعودي من
انت�صار «داع�ش» يف العراق و�سقوط
احل���دود ال�سعودي���ة  -العراقية بيد
«داع�ش» ،وحتوُّل «داع�ش» �إىل جار
مقلق وخطر عل���ى الداخل ال�سعودي،
ال���ذي يعي����ش يف �أح�ض���ان الفك���ر
«الوهاب���ي  -الداع�ش���ي» وخالياه
النائمة الت���ي ا�ستيق���ظ بع�ضها يف
الطائف والريا�ض وغريهما.
لقد �صنع الأمريكيون من الفلوجة
ب�ؤرة حا�ضن���ة للتكفرييني والبعثيني
العراقيني ،بعد تدم�ي�ر جزء كبري من
منازله���ا وم�ست�شفياته���ا ومدار�سها
على �أثر الغ���زو الأمريكي ،حيث بلغ
عدد املن���ازل املهدَّمة وامل�صابة �أكرث
من  9000وحدة �سكنية ،وقطعوا املاء
والكهرباء عنها مدة �ستة �أ�شهر ،ومع
ذلك مل يتحرك العلماء ،خ�صو�ص ًا من
�أه���ل ال�سُّ نة واخلليجي�ي�ن ،ال�ستنكار
ما تعرّ�ض له �أه���ل الفلوجة و�سكتوا
و�صمّوا �آذانه���م ،لأن القاتل هو ال�سيد
الأمريك���ي ،بينم���ا ي�رصخ���ون كذب ًا
ويفربك���ون الق�ص����ص ع���ن جتاوزات
«احل�ش���د ال�شعبي» والق���وى الأمنية
العراقية ،وتكذّبه���ا ال�صور و�شهادات
�أهل الفلوجة.
يح���اول البع����ض ت�صوير معركة
حترير الفلوجة وك�أنها حرب �ضد �أهل

ال�سُّ نة يف العراق ،ون�س�ألهم :هل عا�ش
ال�سُّ ن���ة العراقي���ون يف رفاه و�سعادة
حتت حك���م «داع����ش»؟ اجلواب عند
ع�ش�ي�رة البومنر «ال�سُّ ني���ة» ،والتي
�أعدم���ت «داع����ش» � 500شخ�ص من
الرج���ال والن�س���اء والأطف���ال ..فهل
ا�ستنكر علم���اء التكفري و�أبواق الفتنة
هذه املجزرة؟
مل يع���رف العراقي���ون التفرق���ة
املذهبية ،ويف اللحظ���ات املف�صلية
يتوحّ ���دون �سُ نّ���ة و�شيع���ة �ض���د
الغ���زاة واملحتلني ،وعندم���ا هاجم
«الوهابي���ون» العتب���ات املقد�س���ة
يف النج���ف وكرب�ل�اء ع���ام ،1802
�أ�صدر علماء ال�سُّ ن���ة يف بغداد فتوى
بـ«تكف�ي�ر الوهابي�ي�ن» ،و�أعلن���وا
ا�ستعداده���م للدف���اع ع���ن العتبات
املقد�سة مع �إخوانهم ال�شيعة ،وعندما
غ���زت «داع����ش» املو�ص���ل والأنبار
(ال�سُّ نيتني)� ،أ�صدر املرجع ال�سيد علي
ال�سي�ست���اين فتوى اجله���اد الكفائي
للدفاع ع���ن العراق و�شعبه ،بينما مل
ت�صدر �أي فتوى عندما قتل التكفرييون
مئ���ات الآالف من ال�شيع���ة املدنيني
بال�سيارات املفخخة وع�شائر العراق،
التي ت�ض���م �شيعة و�سُ نّ���ة ،وال فتنة
مذهبي���ة داخلي���ة ،و�إن حدث بع�ضها
فربعاية وتخطيط �أمريكي � -صهيوين،
وبتمويل وحتري�ض خليجي وتركي.
�إن حترير الفلوجة من «داع�ش»
يحقق عدة �أهداف� ،أهمها:
تر�سيخ وح���دة العراقيني :عندما
يتوح���د مقاتلو الع�شائ���ر و«احل�شد
ال�شعبي» حتت قيادة اجلي�ش العراقي
والق���وى الأمنية ،ويُجه�ضون املخطط

التكفري الأمريكي لتق�سيم العراق.
�إثبات قدرة العراقيني على هزمية
«داع����ش» دون م�ساع���دة �أمريكي���ة
خمادع���ة ،والتي امتنع���ت عن توفري

انتصار أهل الفلوجة
على «داعش» بداية فجر
جديد لشعب يستحق
التنعُّ م باألمن المفقود
منذ حوالي أربعة عقود

الغط���اء اجل���وي ال���ذي تعهّ���دت به
للحكومة العراقية.
ت�أمني العا�صمة بغداد ،ولأول مرة
منذ الغزو الأمريكي ،من «الدواع�ش»
والبعثي�ي�ن ،وفتح الطري���ق لتحرير
املو�ص���ل والأنب���ار وبقي���ة امل���دن
العراقية ،فـ«داع����ش» تعي�ش �أواخر
عمرها يف الع���راق واملنطقة ،والتي
ب��ش�ر الرئي�س الأمريك���ي �أوباما ب�أنه
يحتاج �إىل  30عام��� ًا للق�ضاء عليها،
ها ه���م العراقيون يهزمونها ب�أقل من
� 3أعوام.
اقتن���اع العراقيني ،خ�صو�ص ًا �أهل
ال�سنة ،ب�أن العراق املوحَّ د هو ح�صنهم
ولي�س الكانتونات املذهبية وتكذيب

(�أ.ف.ب).

«داع����ش» ورعاته���ا وادعاءاته���ا
برف���ع احليف واملظلومي���ة عنهم من
ال�شيعة ،بعدم���ا ارتكبت املجازر يف
حقهم ،وهدمت م�ساجدهم كما هدمت
م�ساج���د ال�شيع���ة ،و�سب���ت ن�ساءهم
كـ«مرتدي���ن» ،وقتل���ت علماءه���م
و�أرجعته���م �إىل الع�ص���ور املتوح�شة
ب�سلوكياته���ا ،وك�شفت زيف وانحراف
معتقداتهم الدينية التي تكفّر املذاهب
الأربعة كما تكفر ال�شيعة وااليزيديني
وامل�سيحيني.
معركة الفلوجة والن�رص فيها على
«داع�ش» بداية فجر العراق ووحدته،
�إن �أح�س���ن العراقيون ب���كل �أطيافهم
�إدارة الن��ص�ر بدون ت�شت���ت وتنازع،
وبدون عك����س الأولويات والواجبات،
فالع���راق الذي عانى منذ حرب �صدام
على �إي���ران ،ورزح حتت احل�صار بعد
غزو الكوي���ت ،وا�ستُ�شهد مئات الآالف
من مواطني���ه (�سُ نة و�شيع���ة) ثم ما
لقيه من توح�ش «داع�ش» وجمازرها
ال�شامل���ة ،ي�ستحق �شعب���ه �أن ينعم
بخريات���ه وبالأمن املفقود منذ حوايل
�أربعة عق���ود ،و�أال ي�رسقه البع�ض من
والة �أمره ،فيُذب���ح مرتني؛ واحدة من
الغ���زاة والتكفرييني ،و�أخرى من ذوي
القربي ،والتي هي �أ�شد و�أظلم.
دعا�ؤنا للإخوة يف العراق بالن�رص
والوح���دة وجهاد النف����س وحماربة
الفا�سدين ،الذي���ن اغتنموا �آالم النا�س
ومعاناته���م ،ف�رسق���وا حقوقهم ومل
يعط���وا النموذج احل�س���ن بعد �سقوط
النظام وبعد ان�سحاب الغزاة.

د .ن�سيب حطيط
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ّ
اليمن ..تفاؤل بحل مجبول بالدم
على وقع ا�ستمرار العدوان على اليمن
من جانب حلفاء الواليات املتحدة ،بقيادة
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ،تتوا�صل
املحادث���ات يف الكوي���ت ب�ي�ن الأطراف
اليمنية ،يف ظ���ل الأجواء املتناق�ضة التي
حتمل حين��� ًا «هبّة ب���اردة» تفتح الأفق
�أمام ح ّل منتظَ ر ،و�أحيان ًا «هبّات �ساخنة»
تكاد تطيح بكل ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ر�سم
مالمح �إيجابية.
م���ن الوا�ض���ح �أن الفري���ق التاب���ع
لل�سعودي���ة و�ص���ل �إىل اجل���دار الأخري يف
املراوغ���ة ،بع���د �أن ق���دّم «�أن�ص���ار اهلل»
وامل�ؤمتر ال�شعبي الرباه�ي�ن الدامغة على
التو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي يوقف
نيّته���م يف ُّ
�شالل الدم امل�ستمر ،فيما ال يتوانى الفريق
الآخر عن ت�سع�ي�ر امليدان مع ك ّل تقدُّم يف
املحادث���ات� ،إن كان ب�ش ّن غ���ارات جوية
ت�ستهدف الأماكن املوجعة عند املدنيني� ،أو
ب�ش ّن هجمات برّية مدرّعة ،على �أمل حتقيق
تقدُّم يت ّم �رصفه يف املفاو�ضات� ،إال �أن تلك
الأه���داف �رسع���ان ما تتبدد م���ع ال�صمود
الأ�سطوري لل�شع���ب اليمني وقواه املقاتلة
عل���ى اجلبهات الت���ي �أحبط���ت يف الأيام
الع�رشة الأخرية �أكرث من ت�سع هجمات يف
�أكرث م���ن منطقة كبّ���دت املهاجمني مئات
القتلى وع�رشات املدرّعات.
وم���ع ذلك ،ما ي���زال «�أن�ص���ار اهلل»
و«امل�ؤمت���ر ال�شعب���ي» يراهن���ون عل���ى
احتمال ح���دوث انفراج يف املحادثات مع
تقدمي قوائم الأ��س�رى واملعتقَلني للتبادل
قب���ل حلول �شه���ر رم�ضان املب���ارك ،رغم
مماطلة الفري���ق الآخر يف تقدمي املتوجّ ب

املبعوث الأممي �إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد مرتئ�ساً �إحدى جل�سات التفاو�ضية اليمنية يف الكويت

عليه �أكرث من يومني� ،إىل �أن خ�ضع بعدها،
لأن البل���د امل�ضيف للمفاو�ض���ات كاد �أن
يك�شف �أ�سباب العرقلة.
موف���د الأمم املتح���دة؛ �إ�سماعيل ولد
ال�شيخ �أحمد ،املنح���از يف الأ�صل للفريق
ال�سع���ودي� ،أمل �أن ت�ش���كّل عملية التبادل
للأ��س�رى واملعتقلني ،بع���د �إبداء الطرفني
مالحظاتهم���ا على البيان���ات املقدَّمة من
الطرف�ي�ن ،خطوة �إىل الأمام يف م�سار احلل
ال�سيا�سي املطلوب.
ب���ات من الوا�ض���ح �أن م�سار احلل يف
اليمن حمكوم بخطوتني ،هما:

منصور هادي اتخذ قرارات
لتبرئة نفسه من الجرائم..
ويتحيّ ن الفرصة إلعالن
إقالة محافظي عدن ولحج
والضالع

ّ
المركز االستشاري للدراسات ينظم مؤتمرًا دوليًا بعنوان:

التواف���ق على ت�شكي���ل حكومة وفاق
وطن���ي تدير املرحل���ة االنتقالية ،وهو ما
يت ّم الرتكيز عليه يف املحادثات ،من �أجل
تقريب وجهات النظر.
ت�شكي���ل جلنة ع�سكري���ة �أمنية عليا،
مع حتديد دوره���ا يف التوقيع على اتفاق
ال�سالم املنتظَ ر ،على �أن تتوىل يف املرحلة
الأوىل ت�أم�ي�ن العا�صم���ة �أمني���اً ،وبع�ض
املدن الأخرى.
�إ�ضاف���ة �إىل اخلطوت�ي�ن املذكورت�ي�ن
اللتني و�ضع���ت الأطراف املتحاورة بع�ض
الأ�س����س لهما ،ال�سيم���ا اللجنة الع�سكرية

الأمني���ة ،ف�إن مو�ض���وع م�ؤ�س�سة الرئا�سة
خالل الف�ت�رة االنتقالية �أي�ض��� ًا يف �صلب
املحادثات بني الأطراف.
هن���اك م���ن يرجّ ���ح التف���ا�ؤل على
الت�شا�ؤم ،لكن بحذر ،لأن احلل لي�س قريب ًا
كما يخيَّل ،وهذا النقا�ش لن ير�سو على برّ
قب���ل �سنة من الآن؛ بانتظار ن�ضوج ملفات
�أخرى� ،سيما �أن الفري���ق ال�سعودي م�أزوم
�إىل درج���ة كبرية ،وبات���ت �سمعته فا�سدة
عل���ى امل�ستوى الوطني؛ م���ع ارتفاع نهج
التطهري لأبناء ال�شمال ،الذين ي�سكنون يف
عدن وحلج وغريهم���ا ،وقد ك�شفت م�صادر
جنوبية لـ»الثبات»� ،أن الرئي�س الفار عبد
ربه من�ص���ور هادي اتخذ ق���رارات لتربئة
نف�سه من اجلرائم ،تق�ضي ب�إقالة حمافظي
عدن وحلج وال�ضالع ،حيث تُرتكب عمليات
التطهري� ،إ�ضافة �إىل �إقالة قيادات ع�سكرية
ك�ب�رى يف املناطق الث�ل�اث ،لكنه يتحينّ
الفر�ص���ة للإعالن عن ذل���ك ،كي ال حت�صل
عملي���ات مترُّد على القرارات ،وقد ّمت �إبالغ
ه�ؤالء ب�أن قوات التحال���ف �ستتعامل مع
�أي �شخ�ص ميك���ن �أن يع�صي القرارات دون
�إبالغهم �أنهم املعنيون بالقرارات.
ه���ذه الإرباكات لي�س���ت وحدها التي
تفر����ض نف�سها عل���ى املفاو�ضات ،فهناك
يقني ب�أن ال�سعودي���ة التي وظّفت ع�رشات
ملي���ارات الدوالرات يف احلرب على اليمن،
ما ت���زال تكاب���ر ،ولن تر�ض���ى بالهزمية،
ولذلك ف����إن االي���ام املقبلة رمب���ا تكون
ع�صيبة عليها.

يون�س عودة

العرب وإيران في مواجهة التحديات اإلقليمية
نظّم «املركز اال�ست�ش���اري للدرا�سات
والتوثي���ق» ،مب�شارك���ة «اجلامع���ة
اللبنانية» ،وجريدة «ال�سفري» وم�ؤ�س�سة
«مطالعات اندي�شه �س���ازان نور» ،ومركز
«الدرا�س���ات ال�سيا�سي���ة والدولي���ة»،
وبالتعاون مع «املركز العربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية» و«املجلة العربية للعلوم
ال�سيا�سي���ة» ،م�ؤمت���راً دولي��� ًا بعن���وان:
«الع���رب و�إيران يف مواجه���ة التحديات
الإقليمي���ة ،بح�ضور �شخ�صي���ات �سيا�سية
وعلمائي���ة ودبلوما�سية ،وحزبية لبنانية
وفل�سطيني���ة ،ور�ؤ�س���اء مراك���ز درا�سات
لبنانية وعربية و�إيرانية ،وعدد من �أ�ساتذة
اجلامعة اللبناني���ة ،وح�شد من الباحثني
واملفكري���ن واخل�ب�راء اال�سرتاتيجي�ي�ن،
و�أ�ساتذة جامعات عربية و�إيرانية.
بعد ت�ل�اوة �آيات من الق���ر�آن الكرمي،
والن�شي���د الوطني� ،ألق���ى الدكتور عدنان
ال�سي���د ح�سني كلم���ة لفت فيه���ا �إىل �أنه
بع���د �أن «كن���ا نتطلع �إىل بن���اء عالقات
عربي���ة �إيراني���ة ثقافية جتاري���ة و�أمنية
متطورة� ،أ�صبحنا الي���وم نتحدث عن ر�أب
ال�صدع ووقف التنازع و�إيقاف االنق�سامات
التي فتحت باب اخللي���ج �أمام التدخالت
اخلارجية».

جانب من احل�ضور

ور�أى �أن م���ن الأخط���اء اال�سرتاتيجية
الك�ب�رى لدى بع����ض العرب ط���رح �س�ؤال
م���ن هو اخلط���ر على الع���رب؛ �إي���ران �أم
«�إ�رسائي���ل»؟ معت�ب�راً �أن جمرد طرح هذا
ال�س�ؤال هو انحراف ا�سرتاتيجي كبري ،وهو
اجتاه نحو الدروب الفرعية التي قال عنها
الرئي����س الراحل جمال عب���د النا�رص �إنها
تن�سي الهدف اال�سرتاتيجي الأول.

ثم �ألق����ى الأ�ستاذ ط��ل�ال �سلمان
كلمة ا�ستعر�ض فيها الواقعَ نْي العربي
والإي����راين ،فر�أى �أن الع����رب �أ�شتات ال
جتمعه����م جبهة واح����دة ،يف حني �أن
�إي����ران �أمة يف دولة واح����دة ذات قرار
واحد ،وبالتايل ف�إن احلديث عن العرب
كوحدة �سيا�سية له����ا قرار واحد ،كما
�إيران ،يف مواجهة التحديات الإقليمية،

فيه من التمني ما يتجاوز الواقع.
ودع���ا �إىل ال�رصاح���ة وال�ص���دق يف
مواجهة �أ�سباب الفرقة والتباعد بني هاتني
الأمت�ي�ن العظيمتني ،م�شرياً �إىل �أن التالقي
بينهما يكتب �صفحات جميدة يف التاريخ
الإ�سالم���ي يف احلا�رض وامل�ستقبل كما يف
املا�ضي.
من جهته� ،ألق���ى د .عبد احلليم ف�ضل

اهلل كلمة ر�أى فيها �أن االنتفا�ضات العربية،
ومعها وقبله���ا املقاومة� ،أظهرت �أن �إعادة
بناء الدولة العربية والنهو�ض مبجتمعات
املنطق���ة ال ميكن �أن يتحق���ق �إال يف �إطار
نظام �إقليم���ي م�ستقل وفاع���ل ،تت�ضامن
حت���ت �سقف���ه دول حقيقي���ة ومتما�سكة
وقوي���ة ،وتعد �إيران طرف��� ًا طبيعي ًا يف �أي
نظام �إقليمي �آتٍ  ،ي�شكّل العرب فيه البيئة
املمتدة واملحيط الأو�سع.
وق���ال �«:إن التع���اون والت�ضامن بني
الف�ضاءين العربي والإيراين ،هو خيار وقدر
يف �آنٍ معاً ،ف�إيران ه���ي العمق اال�سالمي
للعامل العربي و�إحدى بوابات عبوره نحو
االقت�صادات الآ�سيوي���ة ال�صاعدة ،والعامل
العربي ه���و العم���ق احل�ض���اري لإيران،
وبوابته���ا للتفاعل م���ع الق�ضايا احليوية
والن�ضالي���ة الكربى ،ولأ�سب���اب عدة �صار
هذا التعاون �أك�ث�ر من �أي وقت م�ضى ممراً
�إلزامي��� ًا لتج���اوز هذه املرحل���ة الدقيقة
واحل�سا�سة من تاريخنا».
كما �ألقيت خ�ل�ال االفتتاح كلمتان
لكل م���ن رئي�س «مرك���ز �أندي�شه �سازان
نور»؛ د� .سعد اهلل زارعي ،ورئي�س «مركز
الدرا�س���ات ال�سيا�سي���ة والدولي���ة»؛ د.
م�صطفى ظهراين.
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في ذكراه السابعة والعشرين ..ومضات من فكر اإلمام
يف الذكرى ال�سابعة والع�رشين لرحيل
الإم���ام اخلميني (ق���ده) ،ال ب���د �أن نذكر
الإجناز الكب�ي�ر للإمام ال���ذي �أ�سّ �س دولة
العدال���ة والإ�سالم يف �إيران ،و�أر�سى قواعد
جديدة للعالقات ال�سيا�سية على امل�ستوى
الداخل���ي واخلارجي ،ووقف �س���داً منيع ًا
�أمام ال�شيط���ان الأكرب �أمريكا التي حتكّمت
مبقاليد الأم���ور يف منطقة ال�رشق الأو�سط
لف�ت�رة طويلة م���ن الزم���ن ،ودعمت دعم ًا
مطلق��� ًا «�إ�رسائيل» ،الت���ي �أذلّت ال�شعوب
العربي���ة والإ�سالمي���ة يف العدي���د م���ن
املحطات التاريخية؛ يف عام النكبة �سنة
 ،48والع���دوان الثالثي على م�رص عام ،56
وحرب حزي���ران ع���ام  ،1967واعتدءاتها
املتك���ررة على جنوب لبنان ،الذي احتلته
يف ع���ام  ،82لنك���ون �أم���ام «�إ�رسائيل»
الأ�سط���ورة التي ال يُه���زم جي�شها ،والتي
ته�شّ م���ت بعد ان�سحابها املذ ّل من اجلنوب
اللبن���اين يف الع���ام  ،2000نتجة �رضبات
املقاومة الت���ي ت�أ�سّ �ست ومن���ت بتبنّيها
ب�شكل كامل من الإمام اخلميني «قده».
هو ذاك الإمام ال���ذي �أر�سى منظومة
املفاهيم والقيَ���م الإ�سالمية يف املجتمع
الإي���راين ،و�ساه���م يف تكوي���ن املجتمع
النموذج ،ال���ذي ميكن االقت���داء به على
م�ست���وى �شعوب الع���امل بغربه و�رشقه،
و�أطلق جمموعة م���ن ال�شعارات الرئي�سة
التي ت�ش���كل اللبِنة الأ�سا�س لريادة �إيران
كامنوذج للع���امل ،ومل�ساع���دة ال�شعوب
للتخلُّ����ص م���ن العبودي���ة والظلم ،ومن
ه���ذه ال�شعارات« :الوح���دة الإ�سالمية»،

و«ن��ص�رة امل�ست�ضعف�ي�ن» ،و«امل���وت
لأمريكا» و«املوت لإ�رسائيل».
لك���ن ،وم���ع الأ�سف ال�شدي���د ،حاول
غالبي���ة زعماء الع���رب ،وعل���ى ر�أ�سهم
ال�سعودية والغرب و�أمريكا و«�إ�رسائيل»،
ت�شويه �صورة الإم���ام اخلميني وجتربته
الرائدة ،وحماربتهم���ا ،وحاربوا �شعاراته
وامت���دادات �أفكاره ،ليمنع���وا ت�أثريه يف
�شعوب املنطق���ة والعامل ،كم���ا حاولوا
ت�شويه �شعار ومفهوم «ت�صدير الثورة»،
مت ت�سويقه على �أنه ا�ستعمار جديد
الذي ّ
للمنطقة ،و«ت�سلُّط لدول���ة �شيعية على
الدول العربية و�شعوبه���ا» التي تنتمي
�إىل الطائفة ال�سُّ ني���ة ،وعلى هذا الأ�سا�س
قرعوا طب���ول احلرب �ضد �إي���ران ،وكانت
احلرب العراقية  -الإيرانية التي ا�ستمرت
ثماين �سنوات ،من �أجل الق�ضاء على هذه
الثورة يف مهدها ،ومل ينجحوا يف ذلك.
�أقل الوف���اء هنا �أن نن��ش�ر املفهوم
احلقيق���ي ل�شعار «ت�صدي���ر الثورة» كما
�أراده الإم���ام ،وقد عبرّ عنه يف الكثري من
املنا�سبات:
«�إنّن���ا ال نري���د �أن نُ�شه���ر �سيوفنا
ونهج���م عل���ى الآخرين ،نح���ن التزامنا
الدفاع ع���ن النف����س ..فالدف���اع واجب،
�إنّنا نري���د �أن ن�صدّر ثورتن���ا ال�سيا�سية
والثقافية �إىل جمي���ع الأقطار الإ�سالمية،
ولو ّ
مت ت�صدير هذه الثورة املباركة ف�إنها
�ستح ّل امل�شاكل يف �أية منطقة ت�صلها».
ومن حديثه (قد�س �رسه) يف جمع من
�سفراء البلدان اال�سالمية« :عندما نقول :ال

الإمام اخلميني دعا �إىل العودة لتعاليم الإ�سالم وقيمه

بد من ت�صدير ثورتنا ،يجب �أال يتبادر �إىل
االذهان هذا املفه���وم اخلاطئ ،وهو �أنّنا
نريد فت���ح البلدان� ..إنن���ا نعني بت�صدير
ثورتن���ا� :أن ت�ستيقظ ال�شع���وب والبلدان،

ّ
حركة األمة والمستشارية الثقافية اإليرانية تنظمان ندوة بعنوان:

«اإلمام الخميني ..والوحدة اإلسالمية»
ملنا�سب���ة الذك���رى ال�سابع���ة
والع�رشي���ن لرحي���ل الإم���ام
اخلميني (قده) ،نظم���ت حرك���ة الأمة
وامل�ست�شاري���ة الثقافي���ة للجمهورية
الإ�سالمي���ة الإيراني���ة يف لبنان ،ندوة
فكرية حتت عن���وان« :الإمام اخلميني..
والوحدة الإ�سالمي���ة» ،بح�ضور ال�سفري
الإيراين حمم���د فتحعلي ،وممثلني عن
ق���ادة الأجه���زة الأمني���ة والع�سكرية،
وعن �سف���راء عدد من ال���دول العربية
والإ�سالمي���ة ،وع���ن الأح���زاب والقوى
وال�شخ�صي���ات الوطني���ة والإ�سالمي���ة
الفل�سطيني���ة واللبنانية� ،ش���ارك فيها
ال�س���ادة :امل�ست�شار الثق���ايف الإيراين
حممد مهدي �رشيعتمدار ،ورئي�س الهيئة
الإداري���ة يف جتمع العلم���اء امل�سلمني
ال�شي���خ د .ح�س���ان العب���د اهلل ،وممثل
حركة اجلهاد الإ�سالم���ي يف لبنان �أبو
عماد الرفاعي ،و�أمني عام حركة الأمة؛
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي.
بعد تالوة �آي���ات بينات من القر�آن
الكرمي ،قال ال�شي���خ ح�سان عبد اهلل� :إن
عمق ب�ص�ي�رة الإمام اخلمين���ي (قد�س
��س�ره) جعلته يع���رف من���ذ البداية �أن
�أخطر ما يواج���ه �أمتنا هو الفرقة ،لذلك
دع���ا للوح���دة الإ�سالمية كح���ل وحيد
لت�أم�ي�ن القوة التي به���ا تنت�رص الأمم،

(�أ.ف.ب).

و�أن تنقذ نف�سها من املعاناة التي تعي�ش
فيها ،وتخرج م���ن هيمنة الآخرين الذين
ينهب���ون ذرواته���ا وذخائره���ا ،يف وقت
تعي�ش هي الفقر واحلرمان».

�إن الوجه���ة احلقيقة لت�صدير الثورة
يف نظ���ر الإم���ام اخلميني ،ه���ي جت�سد
قيم الثورة ،و�إعط���اء النموذج ال�صحيح
والواقع���ي للإ�س�ل�ام ال���ذي يدع���و �إىل
املحبة والوحدة وال�س�ل�ام ،ويف الوقت
نف�سه يدعو �إىل حماربة الظلم ومقارعة
الظاملني.
الإمام اخلميني مل يكن يوم ًا يرغب
يف �إع�ل�ان احل���رب على �أح���د من دول
اجل���وار والآخرين ،لأن منطلقاته الدينية
مل تكن ت�سم���ح بذلك ،انطالق ًا من ر�ؤيته
الفقهي���ة التي تقول باجله���اد الدفاعي
(ومعناه الدفاع عل���ى النف�س يف حالة
االعت���داء اخلارج���ي) ،وحرم���ة اجلهاد
االبتدائي يف زم���ن غيبة الإمام املهدي،
وكذلك منطلقاته الأخالقية والإن�سانية.
لو ا�ستمع الزعماء العرب وامل�سلمني
لن���داءات الإم���ام اخلمين���ي املتعلّق���ة
بالوح���دة وحتري���ر فل�سط�ي�ن و�إزال���ة
«�إ�رسائي���ل» ،وتعاونوا معه ،لكانت �أمور
امل�سلمني والعرب ب�ألف خري ،وملا و�صلنا
الي���وم �إىل ما حذّر من���ه الإمام اخلميني
من الفنت التي تع�ص���ف ب�سورية واليمن
والعراق وباقي دول املنطقة.
يف ذكرى رحيلك �أيها الإمام «قده»،
ال ي�سعن���ا �إال �أن ننحن���ي �أم���ام ر�ؤيتك
الثاقب���ة مل�ستقب���ل الأم���ة ،ولتجربت���ك
الإ�سالمية الرائدة يف �إيران ،والتي حققت
حلم الأنبياء.

هاين قا�سم

«رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا»
تقيم عشاءها السنوي الثامن

جانب من احل�ضور

و«ها نح���ن اليوم يف جتم���ع العلماء
امل�سلم�ي�ن ،ال���ذي كان بربكت���ك نلم�س
�أهمية الوح���دة الإ�سالمية يف مواجهة
الأخط���ار التي تواجه �أمتن���ا� ..إننا نراك
حا��ض�راً يف ك ّل موقف نتخذه يف جتمع
العلماء امل�سلمني ،لأنن���ا �رسنا ون�سري
بهديك و�إ�شاداتك ،ف�أن���ت بالن�سبة �إلينا
احل�ضور الدائ���م» .و�أ�ضاف �سماحته� :إن
الق�ضي���ة املركزية التي حَ َملْ���تَ همّها
�شاب��� ًا ثم عامل ًا ثم مرجع ًا ثم قائداً هي
ق�ضية فل�سطني ،التي هي اليوم ،وبف�ضل
اهلل ،وف�ض���ل �إر�شاداتك لقادة اجلمهورية
الإ�سالمي���ة ،حتت���ل املرتب���ة الأوىل يف
اهتمام���ات ك ّل م�سل���م واعٍ محُ ���ب هلل
ولر�سوله.

�أب���و عم���اد الرفاعي لف���ت �إىل �أن
الوح���دة الإ�سالمي���ة مل تك���ن بالن�سبة
للإم���ام جمرد �شعار ي���ردده يف ف�ضاء
ال�سيا�سة؛ بل كان منهج��� ًا رائداً ،و�إطار
تفكري دائب ،لتحقيق هدف حمدد ،وغاية
وا�ضحة :بناء قوة امل�سلمني يف مواجهة
امل��ش�روع اال�ستعم���اري الغربي الذي
ي�ستهدفه���م ،وممراً �إلزامي��� ًا نحو حترير
فل�سطني.
ال�شيخ د .عب���د النا�رص جربي قال
�إن الإم���ام اخلمين���ي كان ال ي�ستح���ي
م���ن احلق ،فواج���ه �أمريكا وق���ال عنها
«ال�شيط���ان الأك�ب�ر» ،وا�ستطاع العمل
ب�شكل دائم ملواجه���ة اليهود والعدوان
«الإ�رسائيلي».

رئي�س «الرابطة» خالد �أحمد يلقي كلمته

�أقام���ت «رابطة �شباب البقاع الغربي ورا�شيا» حفل ع�شائها ال�سنوي الثامن بح�ضور
ممثل�ي�ن عن رئي�س جمل�س النواب نبيه بري ،والرئي����س د� .سليم احل�ص ،والوزير ال�سابق
عب���د الرحيم مراد ،وح�ضور النائب ال�سابق في�صل ال���داوود ،واملحامية �ساندريال مرهج،
والعمي���د فادي حداد والعميد جوزي���ف تومية ،وال�سفري علي برو ،والقا�ضي د� .أحمد �سفر،
والرئي����س ال�سابق الحت���اد بلديات اال�ستقالل �أحمد ذبيان ،ورئي����س بلدية را�شيا ال�سابق
ال�شيخ زياد العريان ،ورئي�س رابطة خماتري ق�ضاء را�شيا املختار كمال ناجي ،وح�شد كبري
من الفعاليات ال�سيا�سية واحلزبية واالجتماعية والنقابية ،ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري.
خال���د �أحمد؛ رئي����س «الرابطة» ،لفت يف كلمته �إىل �أن «ه���ذا اللقاء ال�سنوي يجمع
الأحب���ة والأ�صدقاء ،يف زمن ق ّل فيه التالقي والو ّد واحلوار بني النا�س ،وهذا اللقاء املميز
بعن���وان التالقي بني �أبناء الوطن الواحد» ،مع���دداً الن�شاطات التي تقوم بها «الرابطة»
عل���ى ال�صعيد البيئي واالجتماعي والثقايف والوطن���ي وال�صحي ،بالرغم من الإمكانيات
املتوا�ضعة.

مقـابـلـة

www.athabat.net
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مازن الشريف في قراءة استراتيجية أمنية:

الحرب العالمية الثالثة بدأت ..وأوروبا باتجاه مزيد من األعمال اإلرهابية
الأقطار العربية ،وم�شاركة حوايل 100
�شخ�صي����ة برعاية الرئي�����س اجلزائري
بوتفليقة �أمر �شج����اع .يتابع ال�رشيف
حديثه :ه����ذه الر�ؤي����ة واال�سرتاتيجية
للجزائر يعوَّل عليها ،كون اجلزائريني
خ��ب�روا �سيا�سة التنظ��ي�ر وما تاله من
تكفري وتدم��ي�ر �أو تفجري وفق درا�ساتي
حلراك النهج التكفريي لـ«الوهابية»،
�أما بخ�صو�����ص املغ����رب فهناك عمل
وقائي خمابراتي يف هذا املجال ،وكنا
نتمناه �أن يك����ون تكاملي ًا بني البلدين
اجلاري����ن لتك����ون فعالي����ة مواجه����ة
الإرهاب �أج����دى ،لكن مع الأ�سف ق�ضية
ال�صحراء عامل غري م�ساعد.

و�ضع الب�رشية لي�س بخري ،رغم
ْ
ح�ش���ود ال�سيا�سي�ي�ن يف م�ؤمترات
ال�سالم الدورية والندوات ال�شهرية..
تقدُّم الب�رشية يف جماالت الرتفيه
م���ع العومل���ة ،تك�ش���ف �أن �إن�سان
ع�رصن���ا يعي�ش فع ًال �أزمة �أخالقية
وفراغ ًا روحي���اً ،رغم بع�ض مظاهر
التديُّ���ن ،نتيجة عوامل كثرية ،وفق
تو�صيف املفك���ر التون�سي والعامل
اال�سرتاتيجي يف الأمن ،واخلبري يف
احلركات ال�صوفي���ة؛ الدكتور مازن
ال�رشيف.
جري���دة «الثب���ات» التق���ت
ال�رشيف يف ب�ي�روت� ،أثناء زيارته
للبنان بدعوة من االحتاد العاملي
لعلماء املقاوم���ة ،و�إىل قرّائها هذا
احلوار:
ينطلق د .مازن ال�رشيف من �أحداث
تون�����س لرتتيب الأح����داث وحتديدها،
وتف�سريه����ا �ضمن اخل����ط اال�ستبياين،
والنظ����رة العمومية مل����ا يحدث على
امل�ستوي��ي�ن الإقليم����ي والعامل����ي،
فيق����ول عن بدايات الث����ورة فيها� ،إنها
يف الظاه����ر ث����ورة ،ويف الباطن خراب
وتدم��ي�ر� :آمال ال�شب����اب ب�إيجاد فر�ص
عمل اك��ث�ر ،وكرامة وحري����ات �أف�ضل،
تبعرثت مع وقوعه����ا �ضحية �أجندات
م�شبوهة لق����وى �سيا�سي����ة و�إعالمية،
كمحطة «اجلزيرة» ،وحتى يومنا هذا
بقي����ت عدة م�سائل غام�ض����ة ،كم�س�ألة
«القنا�ص����ة» ،ال����ذي �إن �أم�سك بطرف
خيطه يتك�شف الكثري من �أحداث تون�س
الت�آمرية بحق ال�شعب التون�سي.
ي�ضي����ف ال�رشي����ف :ظاه����ر الأمر
انتفا�ض����ة عفوي����ة لل�شب����اب ،باطنه
ح�ساب����ات معدة م�سبق����ة ،كون تون�س
و�إن ك�سبت بع�����ض احلريات بالعموم،
لكنه����ا دفعت �أثمان ًا كب��ي�رة اقت�صادي ًا
و�أمني���� ًا كبرية ،وكان����ت بالذات �أر�ضها
�أر�ض���� ًا خ�صبة لتخريب بلدان جماورة،
كليبيا وم�رص يف �أفريقي����ا� ،أو �سورية
والع����راق يف امل���ش�رق العربي ،ووفق
معطيات �أي متاب����ع مو�ضوعي ميكنه
�إدراك �أن الأحداث هذه مدبَّرة م�سبقاً.
يُطل����ق املفكر التون�س����ي د .مازن
ال�رشي����ف على الأح����داث الدامية التي
�شهدتها تون�����س وباقي الدول العربية
ا�سم «الربيع الع��ب�ري» ،للإ�شارة �إىل
�ضلوع ال�صهيوني����ة العاملية يف �أكرث
من حادث ،يقول� :ضل����وع برنار ليفي
ال�صهي����وين �إح����دى ه����ذه التجليات..
نح����ن كفاعلني يف املي����دان الإعالمي
والفكري واال�سرتاتيج����ي لدينا ملفات
تك�ش����ف تنا�سق �أح����داث مدبَّرة ب�شكل
كبري ،وبالتايل �إرادة ال�شباب التغيريية
ذهبت �س����دى مع تالع����ب �إرادة خفية
على م�رسح ال�شط����رجن الدويل ل�رسقة
ثورات ال�شعوب ،وه����ذا ما حوّل ق�سم ًا

ليبيا

كبرياً من �شباب تون�س �إىل «دواع�ش»،
مع الأ�سف.
ن�س�أل ال�رشيف عن البيئة احلا�ضنة
يف تون�����س لتق ُّب����ل «داع�����ش» ،يقول:
هي لي�ست بيئ����ة حا�ضنة ،هي ظروف
حا�ضنة ،و�أق�صد بذلك الفقر واالحتقان،
والفراغ العقلي والقيمي والروحي ،هذه
العوامل كلها أ�دّت و�أو�صلت �إىل ما نحن
علي����ه ،وطبع ًا هناك من دبّر ون�سج كل
ذلك من خالل �أموال كثرية رُميت داخل
املجتمع التون�س����ي ال�صطياد ال�شبان
العاطل��ي�ن ع����ن العم����ل ،وحتمي�سهم
�ضمن أ�ُطُ ر «�إخوانية» و«�سلفية» �أوالً،
و«وهابية» و«داع�شية» ثانياً.
ورداً على �س�ؤال ا�ستغرابنا �سقوط
نظام ورئي�س لدولة بعد م�ضي �سنوات
كثرية على وج����وده يف احلكم ،نتيجة
تظاهرة مدعوم����ة من قناة تلفزيونية،
ي����ر ّد ال�رشي����ف :النظ����ام التون�سي مل
ي�سقط ،ال����ذي ح�صل هو تغيري الرئي�س
بعد عزل����ه .هناك م����ن ا�ستغل الظرف
املنا�س����ب لإنهاء حكم زي����ن العابدين
ب����ن علي ،م����ن خالل تفعي����ل م�رشوع
«الإخوان امل�سلم��ي�ن» كبديل للنظام
ال�سابق ولـ«الإ�سالم املتطرف» ،وبهذا
املعن����ى ال ميكن احلدي����ث عن �سقوط
نظام ،بل عن تنحّ ي رئي�س.
يقول ال�رشي����ف :تون�����س كلبنان؛
قيمتهم����ا ال تُقا�����س باحلج����م ،فهناك
ت�شابه كب��ي�ر بني البلدي����ن؛ موقعهما
ال�صغ��ي�ر «دينام����و» جيو�سرتاتيجي
للبل����دان املحيطة في����ه ،ولهذا ال�سبب
الطامع����ون م����ن خ��ل�ال �أجهزته����م
املخابراتية وغريه����ا يتحركون فيهما
بحُ ري����ة لتنفي����ذ �أجنداته����م ،وبر�أيي
ه����ذه العملي����ات تخ�ض����ع ملنظوم����ة

ا�سرتاتيجية دقيق����ة للغاية ،فالإرهاب
املمارَ�����س لي�س الهدف من����ه الإرهاب
والقت����ل بح�سب منفذي����ه احلمقى ،بل
الغاية منه حتقي����ق �سيا�سات تنفّذها
الأذرع املخابراتية ،ومع الأ�سف دولنا
مل حت�صّ ن نف�سها ا�سرتاتيجي ًا من خالل

الشريف :لموسكو دور
استراتيجي لتحسين األمور
نحو األفضل على المستوى
الدولي

العل����م ،وال املعارف ،وهذه هي نتيجة
الرهان على بارونات املال والل�صو�ص
واحلكام اخلائفني العاجزين.

اجلزائر
وماذا عن �أح����داث املغرب العربي
ومت����دد «داع�ش» يف �شم����ال �أفريقيا؟
يقول اخلب��ي�ر يف احلركات ال�صوفية د.
م����ازن ال�رشيف :اجلزائ����ر اليوم تقاوم،
ولديها م���ش�روع حقيق����ي ،و�شخ�صي ًا
�شارك����تُ يف م�ؤمتر عامل����ي للت�صوّف
الأول مب�شاركة  50دولة ،وجاءته وفود
من خمتل����ف املذاهب ،وهذا الأمر لي�س
�سه ًال م����ع اندالع حرب مذهبية يف كل

الإ�شكالية الكبرية بح�سب ال�رشيف
تكمن يف حالة الفراغ التي تطال ليبيا،
يقول :املجتمع ال����دويل قرر تدمريها،
ولهذا ال�سب����ب زُرع����ت «داع�ش» فيه
ك�آداة وظيفية لتربير برامج و�سيا�سات
تريدها الدول الكربى .ال�س�ؤال املركزي
الذي يطرح نف�سه بق����وة ،من �أتى بهم
�إىل ليبيا من خ��ل�ال الطائرات؟ الأقمار
الإ�صطناعي����ة تراق����ب «النمل����ة» وال
تراق����ب توافد «الدواع�����ش» �إىل ليبيا
وغريها م����ن الدول ،من ي�ص����دّق ذلك؟
اللعبة �أ�صبحت وا�ضح����ة يف �أفريقيا،
مع انتقال تنظيم «بوكوحرام» من فلك
«القاعدة» �إىل فلك «الداع�شية» ميكن
ا�ستقط����اب املزيد من املقاتلني ،بحكم
امل�شاكل العرقية املتفلتة ،وبر�أيي� ،إن
تُركت �أفريقيا على هذا املنوال� ،ستدمَّر
تلك الدول اله�ش����ة ب�شكل كامل ،والأمر
لن يتوق����ف على الق����ارة ال�سمراء ،بل
�ستلحقا �أوروبا القارة العجوز ،وب�صدق:
الو�ضع الع�سكري يف ليبيا معقّد كثرياً،
و�إن تُرك على حاله م�صيبة ،و�إن ح�صل
تدخُّ ل بري �أي�ض ًا الو�ضع كارثي.
يرى مازن ال�رشيف يف ليبيا ورطة
جيو�سرتاتيجي����ة عاملية للجميع ،مبن
فيه����م للأوروبي��ي�ن ،ويربط اخلبري يف
علم اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي ،م�س�ألة
التالع����ب ب�أم����ن ال�شام تالعب���� ًا ب�أمن
�أوروبا �أوالً ،والعامل ثانياً ،ولهذا ال�سبب
ال ن�ستبعد ح�صول مزيد من العمليات
الإرهابية فيها.
�صناع����ة الإرهابي��ي�ن بح�س����ب
ال�رشي����ف تتم «من خ��ل�ال الإنرتنت»
يقول :امل�س�ألة تطال ال�شباب بالعموم،
ال ذوي الأ�ص����ول الإ�سالمية؛ هناك فراغ
روح����ي يطال املعنى والالمعنى ،وهي
�شبيهة ملرحلة العبثي����ة التي �سادت
بعد احلرب��ي�ن العامليت��ي�ن .اليوم من
يتحكّم بالع����امل و�سيا�ساته وحروبه
و�أمنه ه����ي التنظيم����ات املخابراتية
وال���ش�ركات النفطي����ة وال����وكاالت
الإعالمية الكربى ،وه����ي رغم تفرعها
الكب��ي�ر ت�ص����ب مبعظمها �ضم����ن �إطار
امل�رشوع ال�صهيوين.

ب����ر�أي م����ازن ال�رشي����ف الإرهاب،
�سي���ض�رب �أوروبا و�أم��ي�ركا وكل بقاع
الغ����رب ،يق����ول :البع�ض يري����د �إثبات
�أن �أك��ث�ر دولة �آمنة ه����ي «�إ�رسائيل»،
ورئي�����س وزراء الع����دو بنيام��ي�ن
نتانياهو �أ�ش����ار يف لقائه مع جمعية
«ا�ستيعاب» ال�صهيوني����ة يف فرن�سا،
�إىل �أن «�إ�رسائيل» هي �أكرث دولة �آمنة
لليهود ،ولهذا ال�سب����ب نتوقع ح�صول
املزيد من التفجريات يف فرن�سا.
وعن ت�رصفات التنظيمات الوهابية
و�آلية عملها ،ي�شري ال�رشيف �إىل وجود
�إ�شكالي����ة يف التالعب بالعقول ،يقول:
عندم����ا ت�صب����ح م�شكلت����ك دينك ،مع
ا�ستب����دال ال�صف����ة الوطني����ة بال�صفة
املذهبية ،ي�سهل قتل الآخر ،وهذا الأمر
مل ي����دعُ �إليه ال�سيد امل�سيح وال �سيدنا
مو�سى وال �سيدنا حممد ،وال بوذا حتى..

دور الإنرتنت
ينه����ي ال�رشيف حديث����ه بالقول
�إنه م����ن دعاة «ن�رصة بني الإن�سان»
يق����ول :الغلبة ال ب����د �أن تكون للتيار
الإن�س����اين عل����ى التي����ار الال�إن�ساين،
فوفق املنط����ق الب���ش�ري الغلبة مع
الأ�سف للثاين عل����ى الأول ،لكن وفق
املنطق الإله����ي �ستكون الغلبة للأول
على الثاين ..احلرب العاملية الثالثة
انطلقت ،وللذين ال يعرفون« ،داع�ش»
ا�ستخدمت �أ�سلح����ة كيميائية ،ومتلك
�أ�سلحة بيولوجية ،وميكن لها ب�سهولة
�أن حت�ص����ل على �سالح ن����ووي ،كون
لديها ف����رع يف «القوقاز» ،واجلميع
يع����رف �أن����ه يف جورجي����ا وبع�����ض
واليات االحت����اد ال�سوفياتي ال�سابق
ثمة �أ�سلحة اختفت ،وال�سالح النووي
يباع يف ال�س����وق ال�س����وداء ،واملر�أة
الت����ي فجّ رت نف�سه����ا يف فولغوغراد
وال�ش����اب الذي فج����ر نف�سه يف مطار
بلجيكا م�ؤ�رشين خطريين على تفلّت
الرعاع يف العامل ..هناك عبث بالأمن
العاملي �شدي����د اخلطورة ،و»داع�ش»
تتحرك ب�سهولة خالل مواقع الإنرتنت،
واجلميع يعلم �أن الإنرتنت يحكم من
بُعد ،من خالل القوى ال�صهيونية التي
تتحكم يف �أمريكا ..الإرهاب اجلوي بد�أ
مع تفجري الطائرة الرو�سية يف م�رص،
وال�سُّ بحة �إىل ازدي����اد ..الوح�ش خرج
عن طاعة �صانعه� ،أو هكذا يراد له �أن
يقال ،ال�صهيونية يف نهاية املطاف ال
�صديق لها ،حت����ى نف�سها ،وال�شيطان
�سيقت����ل حاله �إن �ضاق ذرع����اً ..بهذا
املعنى هذه هي اللعب����ة ومداراتها..
ملو�سك����و دور ا�سرتاتيج����ي لتح�سني
الأم����ور نحو الأف�ضل عل����ى امل�ستوى
الدويل��� ،ش�رط �أال ي�سق����ط لبنان وال
�سوري����ة ،لأن����ه ل����و ح�ص����ل ل�سقطت
الب�رشية برمّتها.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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كيف تتحضرين لرمضان؟
الأم عم���اد البي���ت و�أ�سا�س���ه ،ف�إن
�صلحت �صل���ح �أفراده ،و�إن ف�سدت كانوا
�إىل الف�ساد �أ�رسع .الأم هي املربية ،وهي
البانية جليل يوحّ ���د اهلل تعاىل ،ويقيم
�رشائعه يف الأر�ض ،وهي راعية يف بيت
زوجه���ا وم�س�ؤولة ع���ن رعايتها .وملا
كانت كذلك وجب عليها �إ�صالح نف�سها،
واال�ستقام���ة عل���ى �أمر ربّه���ا ،ومن ثم
حتثّ زوجها و�أبناءه���ا على اال�ستقامة
والتق���وى ،وخري ما تفعل���ه ان ت�ستثمر
�أي���ام حياتها ،خ�صو�ص��� ًا �شهر رم�ضان،
ال�شه���ر الف�ضيل الذي في���ه تنزل القر�آن
العظيم ،وفيه ليلة الق���در ،وفيه ت�صفَّد
ال�شياطني ،وتت�ضاعف احل�سنات وتنت�رش
الربكات ..فالأم ال�صاحلة ت�ستعد له خري
ا�ستعداد ،وتهيئ �أوالدها ال�ستقباله كما
ي�ستقبل �أف�ضل ال�ضيوف و�أرقى املواكب
واملنا�سبات .وم���ن الطرق اال�ستعداد له
�أن ت�ض���ع برناجم ًا رم�ضاني���اً ،وخطط ًا
�إ�صالحية ت�ضمن �أداء الفرائ�ض والنوافل،
واالبتع���اد ع���ن املعا�ص���ي والآث���ام..
�أن ت�ضع له���ا ولأ�رستها ج���دو ًال تنظم
في���ه �أوقات ال�صل���وات اخلم�س���ة ،و�أن
يتعهّدوا �أن ي�ؤدوها جميعهم يف وقتها،
وبخ�شوعها الت���ي �أراده اهلل تعاىل ،و�أن
يهرع �أبنا�ؤها الذكور �إىل امل�ساجد لأداء
الفري�ضة جماعة.
وكذلك على الأم �أو الزوجة �أن تنظم
املنا�سبات االجتماعية فال تطغى على
العبادات وال ت�ضيع �أثمن الأوقات ،و�أن
يبيتوا الني����ة خال�صة هلل تعاىل يف كل
عمل من الأعمال؛ ك�أن يفطرون �صائماً،

ِ
أنـت

و�أن ي�صلوا الأرح����ام ويح�سنوا اجلوار،
و�أن ي�ستغلوا وقته����م بكل ما هو مفيد،
ف��ل�ا يُ�سمح مب�شاه����دة التلف����از طوال
الوقت ،حت����ى و�إن كانت برامج مباحة،
ف��ل�ا وقت للإكث����ار م����ن املباحات يف
ال�شهر الف�ضيل ،وال يُ�سمح �أي� ًضا بق�ضاء

وطــفـــــلك

كيف تهيئين طفلك لرمضان
يتعرف الطف���ل �إىل املعنى املبدئي لل�صوم حني يجد والديه ميتنعان عن
الطع���ام وال�رشاب يف �شهر رم�ضان ،ولأنه يح���ب تقليد والديه ،فقد يرغب يف
جتربة ال�صوم.
ين�صح���كِ اخلرباء بتعريف طفلك باملعنى الديني لل�صيام ،وتهيئته نف�سي ًا
وج�سدياً ،قبل ال�سماح له بتقليدك ،كما يجب عليكِ ا�ست�شارة طبيبه ،فقد يجد
�أن �صحة طفلك ال حتتمل البدء بال�صيام.
تهيئة الطفل نف�سي ًا
 -1ميكن���ك البدء بتهيئة طفلك نف�سي ًا لل�صوم ،بعد �أن يطمئنك الطبيب �إىل
ا�ستطاعته ال�صوم ،وخلوّه من �أية �أمرا�ض قد ي�ضاعفها �صيامه ،كفقر الدم مثالً.
 -2و�ضح���ي له الأهداف الأ�سا�سي���ة لل�صيام ،كال�شع���ور مبعاناة الفقري،
وطاعة �أوامر اهلل عز وجل؛ باالمتناع عن تناول كل ما نحبّ .
 -3زيني املن���زل بالفواني�س والأ�ضواء؛ لريتبط �شه���ر رم�ضان عند طفلك
بالبهجة واجلمال.
� -4أخربي الأ�صدقاء و�أفراد العائلة �أن طفلك �سيبد�أ ال�صيام ،واطلبي منهم
ت�شجيعه ،ف�سيمثّل ذلك حافزاً معنوي ًا كبرياً له.
تهيئة الطفل غذائي ًا
 -1اب���د�أي بت�أخ�ي�ر مواعيد وجب���ات طفلك ،فبد ًال من تناول���ه �إفطاره يف
التا�سعة ،ميكنك ت�أخريه �إىل الثانية ع�رشة ظهراً ،وكذلك الغداء والع�شاء.
 -2اهتمي بتوفري االحتياجات الغذائية الأ�سا�سية لطفلك قبل �شهر رم�ضان
بفرتة كافية؛ لتتجنبي م�شاكل الأنيميا.
 -3تُعت�ب�ر اللحوم احلم���راء ،والفاكهة الطازجة ،واخل��ض�راوات املطهية
بطريقة �صحية ،هي �أهم العنا�رص التي يحتاجها ج�سم طفلك.

النه����ار بالنوم �أو اللع����ب� ،أو ب�أي عمل
مباح من �ش�أن امل����رء �أن يفعله يف �أي
�شهر �آخر ،بل عليه �أن ي�ستغل كل حلظة
يف طاع����ة اهلل تعاىل وذكره ،والعمل �أو
الدرا�سة يف النهار .ف�إن كان الفرد طالب
عل����م ،كان له �أجر عند رب����ه �إذا ابتغى
الأجر ،و�أخل�����ص النية له �سبحانه ،و�إن
كان عامالً ،فالعم����ل عبادة ،و�سيجزيه
اهلل خري اجلزاء بنيته ال�صاحلة وبعمله
النافع.
وعل���ى الأم يف رم�ض���ان �أال ت�ضيع
وقته���ا يف املطبخ للطهي ،و�صنع ما لذ
وطاب من احللويات واملقبالت وغريها؛
�إذ �إن عليها �ضبط ذاك الوقت وحتديده،
فرم�ضان لي�س �شهر ال�سمنة والطعام ،بل
هو �شهر العبادات وال�صيام ،لذا عليها �أن
تنظّم وقتها ،و�أن ت�صلي لربها ،وحت�سن
معامل���ة زوجه���ا و�أبنائه���ا ،و�أن تقر�أ
ورده���ا من القر�آن الكرمي ،وتذهب ل�صلة
رحمه���ا �إن وجدت وقت ًا لذل���ك ،كما �أن
عليها جتنب �آفات الل�سان �أو االكثار من
املحادث���ات واالت�صاالت التي ال جدوى
منها ع�ب�ر و�سائل االت�صال ،و�أن ت�ستغل
هذا الوقت يف اال�ستماع لربنامج ديني
�أو تربوي �أو قراءة كتاب فقهي تتفقه به
يف دينها ،و�أن ت���رى �ش�ؤون بيتها على
�أكمل وجه.
عل���ى الأم �أن ت�صنع تغي�ي�راً جذري ًا
يف نف�سه���ا ،ويف بيته���ا خ�ل�ال �شه���ر
رم�ضان؛ فت�صوب �أخطاء �أبنائها ،وجتزي
حم�سنهم ج���زاء وف�ي�راً ،فتحدثهم مبا
ينفعه���م يف ديناهم ودينهم ،وتخ�ص�ص
وقت ًا يومي ًا له���م ت�سمع منهم وتعلمهم
ما يجهلونه .وم���ن ذلك �أن حتثهم على
حفظ القر�آن الكرمي ،وتالوته والعمل به
يف رم�ضان خا�صة ،و�أن تتغيري العادات
ال�سلبية بع���ادات �إيجابية ،و�أن يتعاهد
جمي���ع �أف���راد الأ�رسة عل���ى �أن يكونوا
�أف�ضل من ذي قبل ،و�أال يعودوا لعاداتهم

ال�سيئة بعد رم�ضان ،و�أن يحافظوا على
ال�صدقة والإح�س���ان والتكافل مع �أفراد
املجتم���ع ،واحلر�ص على قي���ام الليل
والدع���اء واال�ستغفار ،فبذل���ك يكونون
�أف���راداً �صاحلني يف دنياهم ،فائزين يف
�آخرته���م ..كم نحن حالي ًا بحاجة ما�سة
للأم ال�صاحلة املربية� ،صاحبة التغيري
الإيجابي ،الأداة الفعالة لبناء املجتمع
الإ�سالمي..
ويف ما يلي نقاط خمت�رصَة عما هو
مطلوب من الأم توجيه عائلتها �إليه يف
رم�ضان� :أوالً :اال�ستعداد النف�سي والعملي
• ني���ات ينبغ���ي ا�ست�صحابها قبل
دخول رم�ض���ان :ففي �صحيح م�سلم ،عن
�أب���ي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه يف احلديث
القد�س���ي�« :إذا حتدّث عب���دي ب�أن يعمل
ح�سن���ة ،ف�أنا �أكتبها ل���ه ح�سنة» ،ومن
النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر الكرمي:
 -1نية ختم الق���ر�آن عدة مرات ،مع
التدبُّر.
 -2نية التوب���ة ال�صادقة من جميع
الذنوب.
 -3ني���ة �أن يكون ه���ذا ال�شهر بداية
انطالق���ة للخري والعم���ل ال�صالح ،و�إىل
الأبد ب�إذن اهلل تعاىل.
 -4نية ك�س���ب �أكرب ق���در ممكن من
احل�سنات يف ه���ذا ال�شهر ،ففيه تُ�ضاعف
الأجور والثواب.
 -5ني���ة ت�صحيح ال�سل���وك واخللق،
واملعاملة احل�سنة مع جميع النا�س.
 -6نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني
النا�س ،م�ستغلة روحانية هذا ال�شهر.
• ا�ستثم���ري ف�ضائ���ل رم�ض���ان
و�صيام���ه :مغف���رة ذن���وب ،وعتق من
الن���ار ،فيه ليلة مبارك���ة ،ت�ستغفر لك
املالئكة ،يت�ضاعف فيه الأجر والثواب..
ا�ستثمارك لهذه الف�ضائل يعطيك دافع ًا
نف�سي ًا لال�ستعداد له.

• ا�ستمع���ي �إىل بع����ض الأ�رشط���ة
الرم�ضانية قبل �أن يهل هالله املبارك.
• قراءة تف�سري �آيات ال�صيام من كتب
التف�سري.
• اجل�س���ي جل�س���ة �أخوي���ة مع من
حتبني من �أهل الف�ضل والعمل ال�صالح،
تتذاكرين معهن كي���ف تعي�شني رم�ضان
كم���ا ينبغي ،فه���ذه اجلل�س���ة الإميانية
تحُ ���دث �أثراً طيب��� ًا يف القل���ب للتهيئة
الرم�ضانية.
• تخ�صي����ص مبلغ مقطوع من راتبك
�أو مكاف�أتك اجلامعية لهذا ال�شهر ،للقيام
ببع�ض امل�شاريع الرم�ضانية ،مثل:
� -1صدقة رم�ضان.
كت���ب ور�سائل ومطوي���ات للتوزيع
اخلريي.
 -2اال�شرتاك يف م�رشوع �إفطار �صائم
ل�شهر كامل.
 -3حقيب���ة اخلري ،وه���ي عبارة عن
جمموعة من الأطعمة توزَّع على الفقراء
يف بداية ال�شهر.
 -4نية الذه���اب �إىل بيت اهلل احلرام
لت�أدية العمرة مع �أحد حمارمك.
 -5تعلّمي فقه ال�صيام (�آداب و�أحكام)
من خالل الدرو�س العلمية واملحا�رضات
ال�سمعية واملكتوبة.
 -6ح�ض���ور بع����ض املحا��ض�رات
والن���دوات املقامة مبنا�سب���ة قرب �شهر
رم�ضان.
 -7تهيئ����ة من يف البي����ت من زوج
و�أوالد له����ذا ال�شهر الك����رمي ،من خالل
احل����وار واملناق�شة يف كيفية اال�ستعداد
له����ذا ال�ضي����ف الك����رمي ،وم����ن خالل
امل�شارك����ة الأخوية لتوزي����ع الكتيبات
والأ�رشطة على �أهل احلي ،ف�إنها و�سيلة
ل����زرع احل�س اخلريي والدعوي يف �أبناء
العائلة.
ثانياً :اال�ستعداد الدعوي
ت�ستع���د الداعي���ة �إىل اهلل بالو�سائل
الآتية:
 -1حقيب���ة الدعوة (هدي���ة ال�صائم
الدعوي���ة) :فهي تع�ي�ن ال�صائم وتهيئ
نف�س���ه على فعل اخلري يف ه���ذا ال�شهر.
حمتوي���ات هذه احلقيبة :كتيب رم�ضاين
– مطوي���ة – �رشي���ط جدي���د – ر�سالة
�إميانية – �سواك..
 -2ت�أليف بع�ض الر�سائل واملطويات
الق�ص�ي�رة؛ م�شارَك���ة يف تهيئ���ة النا�س
لعمل اخلري يف ال�شهر الف�ضيل.
� -3إعداد بع�ض الكلمات والتوجيهات
الإميانية والرتبوية �إعداداً جيداً لإلقائها
يف جمامع الن�ساء.
 -4الرتبية الأ�رسية من خالل الدر�س
اليومي �أو الأ�سبوعي.
 -5ا�ستغ�ل�ال احل�ص����ص الدرا�سي���ة
للتوجيه والن�صيحة للطالبات.
 -6طرح م��ش�روع �إفطار �صائم �أثناء
التجمعات الأ�رسية العامة واخلا�صة.
 -7عليك بجل�س���ات التفكر والإعداد
للو�سائ���ل اجلديدة �أو تطوي���ر الو�سائل
القدمي���ة ليكون �شه���ر رم�ض���ان بداية
جديدة لكثري من النا�س.

رمي اخلياط

منوعات
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أطعمة تعالج الكوليسترول في رمضان
عند العمل على خف�ض ارتفاع ن�سبة
الكول�س��ت�رول يف الدم ،هن����اك دور هام
للغ����ذاء ،ويف �شهر ال�ص����وم يكرث تناول
الأطعم����ة الد�سم����ة واملقلي����ة ،ويواجه
الكث��ي�رون �صعوب����ات يف عمله����م على
جعل الغذاء و�سيلة خلف�ض االرتفاع يف
ن�سبة كول�سرتول الدم ،وتقليل احتماالت
�إ�صابتهم ب�أمرا�����ض �رشايني القلب ،لكن
هناك العديد م����ن احللول الغذائية التي
تتنا�سب ج����داً مع تناول وجبات الإفطار
وال�سح����ور ،وهو ما يجعل من �صوم نهار
�أي����ام هذا ال�شهر الف�ضي����ل فر�صة للعمل
بنجاح على خف�ض الكول�سرتول.
�أ�سا�����س فهم الأمر هنا ،ه����و �إدراك �أن
 80يف املائة م����ن الكول�سرتول املوجود
يف الدم م�صدره �إنتاج الكبد لهذه املادة
ال�شمعي����ة ،و 20يف املائة الباقية تدخل
الدم قادمة مع الطعام الذي نتناوله� ،أي
م����ع �أكل منتجات غذائية حتتوي كميات
عالية �أو متو�سطة من مادة الكول�سرتول.
وعلين����ا الإدراك �أي�ض���� ًا �أن ال�سلوك
الغذائي� ،أو احلمية الغذائية ،املطلوب
من الإن�سان اتباعها بغية خف�ض ن�سبة
كول�س��ت�رول الدم ،ت�شمل ثالثة م�سارات:
امل�س����ار الأول يه����دف �إىل تقليل �إنتاج
الكبد مل����ادة الكول�س��ت�رول� ،أي تقليل
تناول امل����واد الغذائية التي تثري عادة
عملية �إنتاج الكب����د للكول�سرتول ،مثل
الدهون احليوانية امل�شبعة ،املوجودة
يف اللحوم وال�شح����وم ،وكذلك الدهون
املتحول����ة ،املوج����ودة يف الزي����وت
النباتية املهدرجة ،التي بالتايل تكون
متوفرة يف املقليات وحلويات الدونات
وغريها .امل�سار الثاين يهدف �إىل تقليل
فر�ص����ة دخول كول�س��ت�رول الطعام �إىل
اجل�س����م� ،أي تقلي����ل تن����اول املنتجات
الغذائي����ة املحتوي����ة ب�ش����كل مبا�رش
على مادة الكول�س��ت�رول ،والكول�سرتول
موجود فق����ط يف املنتجات احليوانية،
من حل����وم وم�شتق����ات �ألب����ان وبي�ض

و�أ�سم����اك وحيوان����ات بحري����ة ،وال
يوجد يف املنتج����ات النباتية بجميع
�أنواعه����ا .امل�س����ار الثالث يه����دف �إىل
تن����اول املنتجات الغذائي����ة املحتوية
على م����واد ت�سه����م يف خف�����ض ن�سبة
كول�س��ت�رول الدم� ،إما ع��ب�ر عملها على
تقليل امت�صا�����ص الأمعاء للكول�سرتول
وغريه م����ن امل����واد التي تث��ي�ر الكبد
لإنت����اج مزيد م����ن الكول�س��ت�رول ،و�إما
عملها املبا�رش على خف�ض �إنتاج الكبد
للكول�سرتول� ،أو عمله����ا بتقليل فر�ص
تر�سي����ب الكول�سرتول داخ����ل ال�رشايني
ومنع تراكم الكول�سرتول فيها.
�أما عن الأطعمة الت����ي تُ�سهم ب�شكل
فاعل يف خف�����ض ن�سبة كول�سرتول الدم،
ف�أهمها:
 -1حب����وب ال�شوفان :مع����روف جداً

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

بفوائ����ده ال�صحية على القل����ب ،والتي
ت�شمل خف�ض كول�س��ت�رول الدم ،كما �أنه
ي�ساعد يف املحافظ����ة على وزن اجل�سم
�ضمن املعدل الطبيعي ،لأن تناوله ي�شعر
الإن�سان بال�شبع لفرتات طويلة.
 -2اجلوز واملك�رسات :تناول ما مي أل
الكف تقريباً� ،أي نح����و  40غراماً ،يومي ًا
من غالبية املك���س�رات ،كاجلوز �أو اللوز
�أو الف�ست����ق احللب����ي �أو ال�صنوبر ،ميكنه
�أن يقل����ل من خط����ورة الإ�صابة ب�أمرا�ض
�رشاي��ي�ن القل����ب .وما ميي����ز املك�رسات،
احتوا�ؤها على نوعية خفيفة و�صحية من
الزيوت النباتية غ��ي�ر امل�شبعة ،وغناها
بالألياف النباتية الذائبة ،ووجود كمية
من م����واد �ستانول النباتي����ة وامل�ضادة
يف عمله����ا للكول�سرتول ،ووف����رة �أنواع
املواد امل�ض����ادة للأك�سدة به����ا� ،إ�ضافة
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�أفــقــي
 - 1اكرب جزيرة يف العامل قبل اكت�شاف ا�سرتاليا
 - 2نبات من ف�صيلة القَرنيّ���ات الفرا�شيّة كالبازالء /
ياب�سة
 - 3لبا����س ال حتب لب�سه وعندما تلب�سه ال تراه  /ثلثا
�صاد  /طعم حمبوب

�إىل املع����ادن والأم��ل�اح والفيتامين����ات
الطبيعية وال�صحية لل�رشايني القلبية.
 -3زي����ت الزيت����ون :هو �أح����د �أف�ضل
املنتج����ات الغذائي����ة يف �سبي����ل �صحة
القلب وغ��ي�ره م����ن �أجهزت����ه و�أنظمته
احليوية ،وم����ن امل�ستبعَ د �أن يكون هناك
غ����ذاء كزيت الزيت����ون يف ه����ذا ال�ش�أن،
واملي����زة الأهم لزيت الزيت����ون ،احتوا�ؤه
على نوعي����ة عالية اجل����ودة ال�صحية،
وهي الده����ون الأحادية غ��ي�ر امل�شبعة،
�إ�ضاف����ة �إىل احتوائ����ه عل����ى مركب����ات
فين����ول وجمموعة �أخرى م����ن م�ضادات
الأك�سدة ومركَّبات م�ض����ادة لاللتهابات
والفيتامين����ات واملع����ادن ،وكلم����ا كان
الزي����ت من النوعية البك����ر املمتازة� ،أي
الت����ي هي الع�ص����ارة الأولي����ة الطازجة
واخلال�ص����ة لثمار الزيتون ،كانت الفوائد

� - 4إن مل تقطع���ه قطع���ك (معكو�س���ة) � /آلة
مو�سيقية جلدية
 - 5ثلثا برك  /ثلثا ولد
 - 6اعرتف  /عا�صمة افغان�ستان
 - 7ثخانة � /أعلى ما يف الإن�سان
 - 8ق�رشة الأر�ض �أو �سطحها  /حنق
 - 9اذا تعدى اثنني �شاع  /كلما ذبحته تبكي
عليه  /باللهجة امل�رصية تقال للولد ال�صغري.
 - 10زعيم الثورة ال�صينية  /تاجر من التجار
�إذا اقتلعنا عينه طار

عــمـــودي

 - 1ذرة من امل���ادة م�شحونة ب�شحنة �سالبة
�أو موجبة  /نبات عطري ي�ستخدم مع ال�شاي
 - 2بيوت  /حايل
 - 3حرف عطف  /احد الوالدين  /دعاء �أثناء
ال�صالة.
 - 4نزيف الأنف � /شاعر فرن�سي معا�رص متيز
�شعره بالتعقيد (بول .)....
 - 5ن�ص���ف واحد  /ينق�ص  /رمز الكربيت يف
الكيمياء
� - 6سقيا ال���زرع (معكو�سة)  /انتفاء ال�شيء

ال�صحية املبا�رشة على القلب والأوعية
الدموية �أعلى.
وتن����اوُل زي����ت الزيتون ي�����ؤدي �إىل
خف�ض ن�سبة الكول�سرتول الكلي يف الدم،
و�إىل خف�ض ن�سب����ة الكول�سرتول اخلفيف
ال�ض����ار ،و�إىل رف����ع ن�سب����ة الكول�سرتول
الثقيل احلميد ،وتعم����ل املواد امل�ضادة
لاللتهابات يف هذا الزيت ،وال�شبيهة يف
عملها ب�أدوية الأ�سربين والربوفني ،على
تهدئة ن�ش����اط عمليات االلتهابات داخل
ال�رشاي��ي�ن القلبية التي ح�صلت فيها من
قِبل تر�سبات للكول�سرتول.
كما �أن تناوله و�سيلة ثابتة يف خف�ض
مقدار �ضغط الدم بن�سبة متو�سطة ،وهذا
اخلف�ض يف مقدار �ضغط الدم �إن كان �أقل
من ذلك الذي يح�صل م����ع الكول�سرتول،
ف�إن����ه ذو ت�أث��ي�ر مفيد للقل����ب والأوعية
الدموية.
 -4ب����ذور الكت����ان :غني����ة ج����داً
بـ«الده����ون العديدة غ��ي�ر امل�شبعة»،
وغالبيتها من نوعي����ة دهون «�أوميغا ـ
 »3التي توجد بوفرة يف الأ�سماك وزيت
ال�سمك ،و«�أوميغا ـ  »3هي من «الدهون
الأ�سا�سي����ة»� ،أي الدهون التي يحتاجها
اجل�س����م ال حمال����ة ،لكن����ه ال ي�ستطيع
�إنتاجها ،ولذا يجب على الإن�سان تناولها
واحل�صول عليها من الغذاء ،كي ي�ستقيم
عم����ل �أجهزة اجل�سم ،وبخ��ل�اف الأ�سماك
واحليوانات البحري����ة التي تعد امل�صدر
الأغن����ى لدهون «�أوميغا ـ  ،»3ف�إن بذور
الكتان ه����ي �أعلى املنتج����ات النباتية
احت����واء على هذه النوعي����ة املهمة من
الدهون.
ولده����ون «�أوميغ����ا � »3 -أعم����ال
متعددة داخل اجل�سم ،لأنها تخفّ ن�سبة
الدهون الثالثي����ة بال����دم ،وتقلل مقدار
�ضغط ال����دم ،وتقل����ل نزع����ة ال�صفائح
الدموية �إىل الت�ص����اق بع�ضها بالبع�ض،
وتخفف م����ن حدة عملي����ات االلتهابات
داخل مناطق اجل�سم املختلفة.

الحل السابق
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ونفاده (معكو�سة).
 - 7حال���ة نف�سية فيه���ا من احل���زن وال�ضغط
والغ�ضب الكثري  /ي�صبح طريا.
� - 8سل�سل���ة من الأح���داث للرتفي���ه �أو ك�أوامر
للكمبيوتر
� - 9أديبة �أمريكية كانت م�صابة بالعمى وال�صمم
والبكم
 - 10حيوان زاحف �ضخم منقر�ض  /حاجز مائي
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كاريكاتير

نصائح هامة قبل دخول الشهر الفضيل
 .1خفف من �رشب املنبهات من الفرتة ال�صباحية
وحتى �أذان الع�رص ،حتى تتجنب ال�صداع يف
الأيام الثالثة الأوىل.
 .2قلل من �رشب املاء طوال الفرتة ال�صباحية،
لتمهيد اجل�سم وجتنُّب التعب وال�صداع خالل
رم�ضان.
� .3إذا كنت ت�ستخدم مكمالت لإنقا�ص الوزن،
تدرّج يف قطعها من الآن ،فهي حتتوي على ن�سبة
عالية من الكافيني.
 .4ح��اول تخفيف طعامك من الآن ،لتتجنّب
الأعرا�ض االن�سحابية لـ«الرجيم» ،كالتعب
وال�صداع واجلوع.
� .5إذا كنت تنوي �إنقا�ص وزن��ك يف رم�ضان،
فاحر�ص على امل�شي قبل الإفطار ب�ساعة �أو
اثنتني� ،رشيطة �أال تكون ممن يعانون من ال�سكري
�أو ال�ضغط �أو �أمرا�ض قلب ،و�إال فهي «ال�ساعة
الذهبية».
 .6من �أخطر الأم��ور �أن متار�س الريا�ضة يف
رم�ضان خالل فرتة الظهرية (� 6ساعات قبل
الفطور) ،ففر�صة الإ�صابة باجلفاف واردة.
� .7إذا �أردت زي��ادة وزن��ك يف رم�ضان ،فالعب
كث من �أكل اللقيمات.
احلديد ،و رّ
 .8للن�ساء� :إذا كنت ال تتمتعني بلياقة بدنية
عالية ،وال ترغبني مبمار�سة الريا�ضة ،فاعلمي
�أن ق�ضاء �ساعة يف املطبخ حترق قرابة الـ90
�سعرة حرارية.
 .9الإكثار من البوتا�سيوم �رسّ من �أ�رسار ال�سحور
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الرم�ضاين ال�صحي ،كونه مينع العط�ش خالل
ال�صيام� ،أما ال�صوديوم فيفعل العك�س متاماً.
� .10أف�ضل  9م�صادر للبوتا�سيوم وقت ال�سحور
هي :املوز واحلليب والتمر واالفوكادو وامل�شم�ش
املجفف ،والف�ستق والقرع والفا�صوليا والكاكاو
الداكن.
� .11أ�سو�أ اختيارات ال�سحور :الأرز ب�أنواعه،
كالربياين ،والكباب ،والبيتزا ،ومعظم الوجبات
ال�رسيعة ،والأجبان� ..أما �أف�ضلها فهي :البطاط�س
والأرز الأبي�ض ،واخلبز الأ�سمر والتمر واملوز.
� .12رشب املاء وقت ال�سحور هام ،لكنه لي�س
ب�أهمية �رشبه طوال فرتة الفطر.
 .13من الأخطاء الرم�ضانية تناوُل احللويات
مبا�رشة بعد الفطور ..انتظر �ساعتني لتتجنّب
ال��دوخ��ة واخل��م��ول ،ولتكون م�ستعداً ل�صالة
الرتاويح وقيام الليل.
 .14من الأخ��ط��اء الرم�ضانية �أي�ض ًا ممار�سة
الريا�ضة مبا�رشة بعد الفطور ،وذلك لتجنُّب
اللوعة ،فالدم يف اجل�سم يكون متمركزاً باملعدة
لت�سهيل اله�ضم ،لذلك انتظر �ساعتني على �أقل
تقدير.
 .15هناك �أطعمة هامة يغفل عنها كثري من
النا�س خ�لال ال�شهر الف�ضيل ،منها :ال�سمك،
والفواكه ،واخل�ضار ،هي �أطعمة �رضورية ل�سالمة
القلب ،فاحر�ص على تناولها مرة يف الأ�سبوع
خالل رم�ضان ..ال ت�أكلها وقت ال�سحور ،فهو ت�ؤدي
�إىل العط�ش.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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