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لبنان ..الفضائح تتالشى والفاسدون ينتصرون

رسائل رمضان
�أيها امل�سلمون� ..أيها اللبنانيون
يطل علين���ا �شهر رم�ض���ان املبارك؛ �شه���ر الرحمة
واملغفرة ،ونحن �أحوج ما نكون للتم�سك ب�أهداب الدين
احلنيف ،واالمتثال ملفاهيمه التي جاء بها نبينا حممد
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،يف وقت يعمل �أعداء الأمة
الإ�سالمي���ة على �رضب هذه املفاهيم والقيم ،من خالل
متت �إىل الدين ب�صلة ،والإ�سالم منها
ممار�سات ظاملة ال ّ
براء.
�إن الإحي���اء احلقيقي لهذا ال�شه���ر املبارك يكون من
خالل بث الوعي يف �صفوف الأمة ،و�إفهامها �أن تكليفنا
ال�رشع���ي ال يقت�رص على االمتناع ع���ن الأكل وال�رشب
وبقية املفطرات بقدر ما يكون ب�إظهار مفاهيم الر�سالة
الإ�سالمية ال�سمحة ،وف�ض���ح الذين ي�سيئون للدين من
خالل ت�شويه �صورته يف ممار�سات ظاملة.
�أيها امل�سلمون� ..أيها اللبنانيون
�إن فرحتن���ا بال�شهر املبارك يج���ب �أال تن�سينا �آالم
ال�شعوب الرازحة حتت نري االحتالل ،خ�صو�ص ًا ال�شعب
الفل�سطيني املظل���وم ،وبالتايل علينا تقدمي كل الدعم
الالزم لهم؛ مادي ًا و�سيا�سي ًا ومعنوي ًا ،لرفع الظلم عنهم،
والعمل الجتثاث الغدة ال�رسطانية ال�صهيونية ،والغدة
التكفريية املتولدة عنها ،والتي ت�سري على نف�س نهجها
وتتبع نف�س الأ�سلوب.
ويف هذا ال�سياق ،ندع���و �أن مي ّن اهلل على هذه الأمة
بقادة ميتلكون الوع���ي والر�شد كي يعملوا على �إنهاء
احل���روب الدائرة يف �سورية والع���راق واليمن وليبيا،
والت���ي ترتكب فيها جمازر بح���ق الأبرياء وال ي�ستفيد
منها �سوى �أعداء الأمة ،وعلى ر�أ�سهم الواليات املتحدة
الأمريكية والكيان ال�صهيوين.
يف هذا ال�شهر املبارك �أو ّد �أن �أ�ؤكد على النقاط الآتية:
�أو ًال :يجب توفري الدعم كل الدعم للمقاومة يف لبنان
وفل�سطني ،لال�ستمرار يف عملهما يف حماربة االحتالل
ال�صهيوين ،بانتظ���ار ت�شكيل جي�ش الأمة الذي �سيحرر
فل�سطني كما هو الوعد الإلهي.
ثاني ًا :يجب خو����ض املعارك ال�ستئ�ص���ال الإرهاب
التكفريي من اجلذور.
ثالث ًا :العم���ل على �إنهاء احل���روب و�سفك الدماء يف
البالد العربية.
رابع ًا :عل���ى اللبناني�ي�ن ا�ستله���ام مع���اين ال�شهر
املب���ارك ،واللجوء �إىل احل���وار يف حل م�شاكلهم ،التي
يج���ب �أن ت�صل �إىل و�ضع حد لها ،فق���د و�صلت الأمور
�إىل مكان خطري جداً ،والنا�س �أمام الأزمات االقت�صادية
وال�سيا�سية بات���وا ال
يتحملون فراغ ًا م�ستمراً يف �سدة
ّ
الرئا�سة ،ل���ذا ف�إننا ندعو �إىل انتخ���اب رئي�س ب�أ�رسع
وقت ممكن ،و�إقرار قان���ون انتخابي ع�رصي عادل نراه
يف اعتماد الن�سبية ،وعلى �أ�سا�س لبنان دائرة انتخابية
واحدة.
ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

كان ميك���ن لإع�ل�ان وزي���ر االت�صاالت
بطر�س حرب �أنه «لن يغطي على �أحد» يف
مل���ف «الإنرتنت غري ال�رشع���ي» ،ثم طلبه
«اال�ستعج���ال يف بت كل جوانب الق�ضية»،
وقوله «�إذا كان هناك من مذنبني فليدخلوا
ال�سج���ن»� ،أن يكون ذا قيم���ة �إيجابية يف
حتديد م�صري هذا امللف اخلطري ،لكن طريقة
تعامله مع امل�شتبه به الأول يف هذا امللف،
رئي����س م�ؤ�س�س���ة «�أوجريو» عب���د املنعم
يو�سف ،وتالي ًا جتديده عقود امل�ؤ�س�سة التي
متث���ل «�إمرباطورية» عب���د املنعم ،ت�ضعه
يف املوق���ع ال�سلبي من هذا امللف ،ومو�ضع
اته���ام مل يتوانَ البع����ض ،خ�صو�ص ًا �آل املر
�أ�صحاب حمط���ة (�أم .تي .يف ،).عن توجيهه
�إليه.
كذل����ك ،مل يكن النائ����ب وليد جنبالط
الوحي����د الذي حتدث �رصاح����ة عن وجود
«قوى ما فوق ق�ضائي����ة» حتمي يو�سف،
ومتنع مالحقته ق�ضائياً ،وهو الذي افتعل
وزي����ر االت�صاالت حجة لت�أخ��ي�ر املوافقة
على ا�ستدعائه من ق َب����ل الق�ضاء ،ليوافق
ل����ه ،يف ما بع����د ،على «�سب����ب �صحي»
�سافر بحجته لل�سياحة يف اخلارج ،ليعود
بعده����ا وك�أن ال ق�ضاء يريد ا�ستجوابه ،وال
�أي اتهامات توجَّ ه �إليه ،على الرغم من �أن
وزير ال�صحة العامة وائ����ل �أبو فاعور �أكد
�أن يف هذا امللف «مافي����ا منظَّ مة حظيت
بتغطية كب��ي�رة وتواط�ؤ من قبَل م�س�ؤولني
ر�سميني نهب����ت �أكرث من  500مليون دوالر
م����ن جيب وخزين����ة الدول����ة اللبنانية»،
م�شرياً �إىل وج����ود «�أي ٍد خفية تريد تغطية
ولفلفة الف�ضيحة».
يف الواق����ع ،رئي�����س «�أوجريو» ميكن
حما�سبته عل����ى الأقل بجُ ����رم هدر املال
الع����ام ،والإخالل بالوظيف����ة ،لأنه و�ضع
«غوغ����ل كا�����ش» عن����د توفي����ق حي�سو،
امل�سج����ون حالياً ،والذي تقول ت�رصيحات
املتابع��ي�ن �إنه �رشيكه ،قب����ل �شهرين من
موافق����ة الوزير ،ه����ذا �إذا مل يالحَ ق مبلف
«الإنرتنت غري ال�رشع����ي» الذي يت�ضمن
هدراً مزمن ًا للم����ال العام ،مرفق ًا ب�شبهات
تتعلق بالعالقة مع «�إ�رسائيل» ،من خالل
احل�صول على معدات «�إ�رسائيلية» ال�صنع،

وهو ما �أكده تقرير خمابرات اجلي�ش ،ومت
الت�أكي����د عليه يف �إح����دى جل�سات جلنة
االت�ص����االت النيابية ،حي����ث �أو�ضح ممثل
قيادة اجلي�ش �أن املعدات التي أ�ُدخلت عن
طريق خملّ�ص جمركي معروف ،م�ستوردة
عرب �رشك����ة و�سيطة �أمريكية ،وهي معدات
ت�صنعها �رشك����ة �صيني����ة ل�صالح �رشكة
«�سرياغون» الإ�رسائيلية ،والأخطر �أن هذه
املعدات ،الت����ي دخلت �إىل لبنان بو�صفها
مكونات «كومربي�س����ورات» ،أ�ُزيلت عنها
عالماتها التجارية م����ن خارجها ،وتبينّ
عند فتحها �أن �شعار «�سرياغون» ما يزال
خمتوم ًا على مكوّناتها الداخلية.
�أكرث من ذلك ،ت�ؤكد �أو�ساط متابعة� ،أنه ال
جمال لل�ش���ك يف �أن هيئة «�أوجريو» كانت

أال يُ عتبر سكوت الشعب
اللبناني عن مسلسالت
الفضائح التي تنال قطاعات
الدولة مشاركة وتشجيعًا؟

على علم بف�ضائح «الإنرتنت» واالت�صاالت
الت���ي اكتُ�شف���ت ،والتي ا�ستم���رت ب�أ�شكال
خمتلف���ة ،منها على �سبيل املث���ال� ،إيقاف
��ش�ركات عن العمل ،رغم عدم تورّطها مبلف
«الإنرتنت غ�ي�ر ال�رشع���ي» ،مقابل تركها
ال�رشكات املتورطة تعمل ،ال بل زيادة حجم
�أعمالها من خالل انتقال امل�شرتكني �إليها.
كما �أن كل تفا�صيل هذه الف�ضائح ال ميكن
�أن تكون بعيدة عن عل���م وزير االت�صاالت،
لأن موظف���ي الدوائ���ر وامل�صال���ح التابعة
للوزارة املعنيني بهذا ال�شان تقنياً ،يعلمون

بكل تفا�صيل هذا املل���ف ،ومن مل ي�ضع ما
لديه من معلومات بت�رصُّف الوزير ،بالإمكان
الطلب من���ه �إبرازها �أمام م���ن يهمّه الأمر.
وهن���ا جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أكرث من ثالثمئة
�ألف طل���ب خط هاتفي تقدّم بها اللبنانيون
مل تتم تلبيتها م���ن قبل «�أوجريو»؛ خدمة
لأ�صحاب �رشكات االت�صاالت غري ال�رشعية.
هذه التغطي���ة عل���ى الف�ضائح ،حدثت
�أي�ض ًا مع مديرية قوى االمن ،التي قررت من
عندها رف�ض ال�سماح بالتحقيق مع �ضباط
ميك���ن �أن ي�ساع���دوا الق�ض���اء يف ما لديهم
من معلوم���ات ،يف هذا امللف الذي يتم فيه
ا�ستقطاع الوقت ،ع�ب�ر القول للبنانيني �إنه
�ستت���م مالحقة كل املرتكب�ي�ن ،يف حني �أن
�أ�سماء كب�ي�رة مل يتم جمرد اال�ستماع �إليها
من قبَل الق�ضاء ،وج���رت الإ�شارة �إليها يف
�أكرث من منا�سبة� ،أحدها �صهر وزير �سيادي،
و�آخر ابن �شخ�صية ع�سكرية كبرية ،يف وقت
مل ينفِ جنبالط عندما قيل �أمامه يف مقابلة
متلفزة �إن من يحمي عبد املنعم يو�سف هو
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،الذي ما يزال ميتنع
ع���ن تقدمي ك�شوفات ب�أحد ع�رش مليار دوالر
�رصَفها خالل وجوده يف رئا�سة احلكومة.
كذلك ،مل يعد يجري احلديث عن ف�ضيحة
«طم���ر اللبنانيني» بالنفايات حواىل �سنة،
لإجباره���م عل���ى ال�سكوت عل���ى التجديد
ل�رشكتي «�سوكل�ي�ن» و«�سوكومي» ،وهو
امللف الذي يت�ضمن �رسقة عدة مليارات من
الدوالرات من جيوب اللبنانيني.
والأم���ر نف�س���ه يتك���رر يف ف�ضيح���ة
االختال�س���ات املكت�شَ ف���ة يف مديرية قوى
الأمن الداخلي ،حيث مل ُي�شرَ �أبداً �إىل مبالغ
مت ا�سرتداده���ا من خمتل�سيه���ا ،ويغيب �أي
كالم عن ف�ضائح الكهرباء وغريها ،ما جعل
لبنان «الدول���ة الأكرث ف�ساداً» يف املنطقة،
ح�سب تقرير «منظم���ة ال�شفافية الدولية»،
وه���ذا تظهري لواقع يعاين من���ه اللبنانيون
الذي���ن ي�شرتون مياه اخلدم���ة وال�شفة ،يف
حني تفي����ض ال�شوارع مبي���اه الأمطار؛ يف
ت�أكيد �أن الفا�سدين يف لبنان ما يزالون هم
�أ�صحاب اليد العليا.

عدنان ال�ساحلي

موضوع الغالف
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همسات

بوتين واألسد ..يوم تبادل الرسائل
يف الوقت الذي كان الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�س���د يتح���دث يف اجلل�س���ة الأوىل ملجل�س
ال�شعب ال�سوري املنتخَ ���ب حديثاً ،كان رئي�س
ال���وزراء «الإ�رسائيلي» بنيامني نتنياهو يزور
مو�سكو؛ يف لقاء تاريخ���ي مبنا�سبة مرور 25
�سنة على �إعادة العالقات بني البلدين.
تزامن احلدثني ،وما قيل فيهما ،وقد يعطي
�إ�شارة وا�ضح���ة �إىل عدم الو�ضوح الذي يعرتي
العالق���ة بني احلليف�ي�ن الرو�س���ي وال�سوري،
خ�صو�ص��� ًا يف ظ���ل ت�صاعد ال���دور الرو�س يف
املنطق���ة ،والقلق مما ميكن �أن يقوموا به �سواء
على �صعي���د ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»
�أو على �صعيد ر�سم م�ستقبل �سورية الذي يدور
حوله جمم���ل ال�رصاع يف املنطق���ة ،علم ًا �أن
ال�شكل الذي يتخذه م�ستقب���ل �سورية �سيطبع
�شكل وم�ستقبل الدول يف املنطقة ب�أ�رسها.
وق���د يكون التناق�ض يف اخليارات الرو�سية
يف املنطق���ة وع���دم و�ضوحها ،ه���و ما جعل
الرئي����س ال�س���وري يوجه معظ���م ر�سائله �إىل
احلليف قبل العدو ،وهي كما يلي:
بالرغم من �أن الأ�سد يف خطابه �شكر ك ًال من
�إيران ورو�سيا وال�صني ،ودافع عن خيار «وقف
العمليات القتالية» الذي فر�ضته مو�سكو على
اجلميع وقبلته دم�شق� ،إال �أنه ومن خالل ر�سم
اخلط���وط العري�ضة ل�سيا�س���ة الدولة ال�سورية
امل�ستقبلي���ة ،ح���دد املعايري الت���ي تقبل بها
دم�شق واخلط���وط احلمراء الت���ي ال ميكن لها
القبول بها ،ولو �أتت من ِقبَل مو�سكو �أو غريها.
ويف تكرار وت�أكي���د ملا كان قد قاله �سابق ًا
يف منا�سب���ات عدّة ،جدد الأ�س���د الت�أكيد على
عدم القبول بتق�سيم �سوري���ة ،وعلى مف�صلية
معركة حلب (التي �شبّهه���ا �سابق ًا يف خطاب
وجّ هه لبوتني ب�ستالينغراد) ،كما �أعاد الت�أكيد
على �أن اجلي�ش ال�س���وري �سيحرر كل �شرب من
الأرا�ضي ال�سورية؛ مثلم���ا فعل يف تدمر ،وهو
ما كان قد �أعلن عنه يف مقابلة �سابقة ،و�أنتج
ا�ستيا ًء رو�سي ًا عبرّ عنه املندوب الرو�سي لدى
الأمم املتحدة فيتايل ت�شوركني.
وبالرغم من �أن اال�س���د �أبدى انفتاح ًا على
�إمكانية ت�شكيل حكوم���ة وحدة وطنية� ،إال �أنه
�أعلن  -وبكل و�ضوح � -أن املعركة ال�سيا�سية
احلقيقية هي على �صياغ���ة الد�ستور ال�سوري
امل�ستقبل���ي ولي����س عل���ى احل�ص����ص داخل
احلكوم���ة �أو تقا�س���م ال���وزارات ب�ي�ن النظام
واملعار�ضة .ولع���ل الرف�ض ال�رصيح والوا�ضح
لنم���وذج املحا�ص�صة الطائفي���ة حتت �شعار
«التوافقي���ة» ،ق���د يكون ر�سال���ة موجهة �إىل
مو�سك���و الت���ي �رسّبت م���ا ي�سم���ى «م�سوَّدة
الد�ستور ال�سوري» ثم عادت وتراجعت ،نافية
�أن تكون ق���د و�ضعت هذه امل�س���وَّدة .لقد بينّ
الأ�سد �أن النظام الطائف���ي الذي ي�شبه النظام
اللبناين ما هو �إال و�صف���ة لتق�سيم ال�سوريني،
وا�ستج�ل�اب الو�صاي���ة اخلارجية حتت ذريعة
حماي���ة املكونات الطائفي���ة املوجودة داخل
الوطن.
ه���ذا يف ر�سائل الأ�سد لرو�سيا� ،أما الر�سائل
الرو�سي���ة ملحور املقاومة فكان���ت �أو�ضح من
خ�ل�ال امل�ؤمتر ال�صحفي ال���ذي �أقامه الرئي�س
الرو�س���ي مع رئي����س ال���وزراء «الإ�رسائيلي»
نتنياه���و ،حني بال���غ بوت�ي�ن يف مديح دور
«�إ�رسائي���ل» يف مكافح���ة الإره���اب ،معترباً
�أن «�إ�رسائي���ل» تع���رف هذه الظاه���رة ،لي�س
بال�سمع ،و�أنها «حت���ارب الإرهاب» ،م�ؤكداً �أن
رو�سيا و�إ�رسائيل «حليفتان من هذا املنظور».
وبه���ذا املعنى ،يك���ون الرئي����س الرو�سي

¡ ريفي �أ�صعب من دم�شق

قال قيادي يف «تيار امل�ستقبل» �إن م�صاحلة الرئي�س �سعد
احلريري م���ع الوزير �أ�رشف ريفي �أ�صعب من �إعادة �صالته
بدم�ش���ق� ،إذا وافقت الأخرية ،حتى ل���و تكرر امل�شهد نف�سه
حني زاره���ا على التوايل والنائب ولي���د جنبالط ،و�إن م ّد
ريف���ي يده مل تك���ن للم�صاحلة� ،إمنا ك���ي تتوغل �أكرث يف
«اخلرج»..

¡ نوع من «الواجب»

و�ص��فت م�ص��ادر موقف ال�س��فري ال�س��عودي يف بريوت من
مقابل��ة وزي��ر الداخلية نهاد امل�ش��نوق الأخ�يرة ب�أنها من
«ن��وع الواجب» لي�س �إال ،معتربة �أن ذلك لي�س معناه انتهاء
عالقة وزير الداخلية بالريا�ض.

¡ حماولة لر ّد االعتبار

ج���زم قيادي �شاب يف احل���زب التقدم���ي اال�شرتاكي ،وله
حظوة عند «البيك»� ،أن احلملة على الوزير نهاد امل�شنوق
لي�ست ب�سب���ب �إعالنه �أن تر�شيح فرجني���ة كان بريطاني ًا
ف�أمريكي��� ًا ومن ثم نُقل الأم���ر �إىل ال�سعودية ،التي بدورها
�أ�ص���درت �أوامره���ا للرئي����س �سعد احلريري� ،إمن���ا لإظهار
احلريري وك�أنه جمرد حج���ر يجري حتريكه بب�ساطة،وهو
يدرك معنى ذلك بال�سيا�سة ،وجاهر به ،ف�أراد «البيك» رد
االعتبار لـ«ال�شيخ» �سعد.

¡ مُدافع مُدان

اعت�بر نائب بريوت��ي �أن امل�شكلة لي�س��ت يف وزير الداخلية،
�إمن��ا يف الدف��اع عن��ه م��ن ق َب��ل مال��ك �صحيف��ة ير�أ���س
حتريرها،وهو ذو �سمعة �سيئة لي�س فقط يف عامل ال�صحافة،
�إمنا �أي�ض ًا على امل�ستوى الأخالقي.

¡ حكومة الف�شل والف�ساد

لف���ت االنتباه �أن �أحداً من ال���وزراء مل يعلّق على املقابلة
الأخ�ي�رة لرئي����س احلكومة متام �سالم ،الت���ي و�صف فيها
احلكومة ب�أنها «حكومة الف�شل والف�ساد».

ال بنيامني نتنياهو يف مو�سكو
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ً

ق���د رف���ع «�إ�رسائيل» �إىل مرتب���ة �أعلى بكثري
م���ن الأوروبي�ي�ن والأمريكيني ،ال���ذي ما انفك
يعلنه���م جمرد «��ش�ركاء» ،علم��� ًا �أن بوتني
قدّم لـ«�إ�رسائيل» يف ه���ذه اللفتة �أكرث بكثري

كيف يمكن أن يكون بوتين
حليفًا لحزب اهلل ضد
اإلرهابيين ..وفي نفس
الوقت حليفًا لـ«إسرائيل»
في مكافحة اإلرهاب؟

مما قدّمه نتنياه���و ملو�سكو ب�إبداء الرغبة يف
منحه���ا دوراً �سيا�سي ًا �أكرب يف ال�رشق الأو�سط،
من خالل القبول بدخولها �رشيك ًا يف الرباعية،
ويف مفاو�ض���ات الت�سوية م���ع الفل�سطينيني،
والتي ال يريدها نتيناهو �أ�صالً.
وال�س����ؤال الأه���م :كي���ف ميك���ن �أن يكون
بوت�ي�ن حليف ًا حل���زب اهلل يف املع���ارك �ضد
االرهابيني يف �سورية ،ويكون يف نف�س الوقت
حليف��� ًا لـ«�إ�رسائي���ل» يف مكافح���ة الإرهاب
(وه���و بتو�صيف الإ�رسائيل���ي يعني حزب اهلل
واملقاومة الفل�سطيني���ة وال يعني  -بالت�أكيد

 الن�رصة وداع�ش ،باعتب���ار �أن الإ�رسائيلينيمي���دّون املجموع���ات الإرهابي���ة يف اجلوالن
بالدعم والرعاية واخلدمات الطبية)؟
وتكمن اخلطورة يف التقارب الرو�سي -
«الإ�رسائيلي» ،يف حماولة «الإ�رسائيليني»
الت�أث�ي�ر عل���ى مو�سكو لك���ي ت�أخذ بعني
االعتب���ار امل�صال���ح «الإ�رسائيلية» حني
االتف���اق عل���ى م�ستقب���ل �سوري���ة ،وهذه
امل�صال���ح  -باملفه���وم «الإ�رسائيلي» -
تعني :حتجيم الدور الإي���راين يف �سورية،
و�إ�ضعاف حزب اهلل وتوقّف �شحنات ال�سالح
�إلي���ه ،واالمتناع عن املقاومة يف اجلوالن،
وهو ما كان قد د�سّ ه دي مي�ستورا يف ورقته
�سابق���اً؛ باحلديث عن االلتزام بـ«املقاومة
ال�سلمية يف اجلوالن».
وهك���ذا ،تب���ادَلَ احلليف���ان الر�سائ���ل يف
يوم واح���د ،وحدد كل منهم���ا نظرته لل�رصاع
وم�ستقبل املنطقة ،لكن ما مل يح�سبه الرو�سي
جي���داً �أن �سوري���ة كان���ت قد �صم���دت خم�س
�سن���وات قبل قرارهم بالتدخّ ل الع�سكري ،ثم �إن
الإجناز الذي حققه الرو�س مبا �سمّوه «عا�صفة
ال�سوخوي» ال يجع���ل منهم قوة قاهرة ال يُر ّد
له���ا طلب ،لذا م���ن الأف�ضل لأي ق���وة �صاعدة
يف املنطق���ة �أال تبال���غ يف قدرتها على فر�ض
�رشوطها ،بل �أن حت�سب جيداً تبدُّل �سيكولوجية
ال�شعوب ال�رشق �أو�سطي���ة ،فعرب امل�رشق يف
القرن احلادي والع�رشي���ن لي�سوا كعرب بداية
القرن الع�رشي���ن ،الذين ا�ستعمل���وا وقوداً يف
املخططات اخلارجية �ضد بالدهم ،ثم ا�ستمروا
بالندب طيلة مئة عام.

د .ليلى نقوال

¡ انتخابات طرابل�س

و�صفت م�ص��ادر طرابل�سي��ة خم�رضمة نتائ��ج االنتخابات
البلدية ب�أنها «غري �سيئة» ،معتربة �أن معظم الأع�ضاء الذين
ف��ازوا م��ن الالئح��ة املدعومة من وزي��ر الع��دل امل�ستقيل،
�شخ�صيات حمرتمة ،ولي�س��وا مع املواقف املتطرفة لريفي،
وبع�ضه��م يرف���ض مواقف��ه املت�شنجة ،معت�برة �أن النتيجة
بب�ساط��ة ه��ي رفع «بطاق��ة حمراء» يف وج��ه من يعتربون
�أنف�سهم قادة العا�صمة الثانية.

¡ طبخة بخ�ص

يبدو �أن اللج���ان النيابية امل�شرتكة لن تتو�صل �إىل توافق
ب�ش�أن الدوائر وتوزيع املقاع���د االنتخابية ،وو�صف نائب
اجلل�س���ة الأخرية الت���ي أُ�رجئ���ت �إىل  22اجل���اري ،ب�أنها
ك�سابقاتها ،وما �سي�أتي بعدها «طبخة بخ�ص».

¡ ترحيب

لف��ت االنتب��اه يف ت�رصي��ح لوزي��ر �سابق حم�س��وب على «8
�آذار» ،ترحيب��ه بحرارة بفوز الالئح��ة املدعومة من �أ�رشف
ريفي يف انتخابات بلدية طرابل�س ،وعزت م�صادر من هذه
يعب �إال عن نف�سه.
القوى �أن ت�رصيح الوزير ال�سابق ال رّ

¡ لالتفاق على قانون

دع��ا مرجع كب�ير �سابق ،ق��وى «� 8آذار» �إىل ع��دم املوافقة
عل��ى انتخ��اب �أي رئي�س حتى لو كان م��ن �صفوفهم� ،إذا مل
يت��م االتفاق م�سبق ًا على قانون انتخاب يجعل لبنان دائرة
واحدة �أو دائرتني انتخابيتني ،يف�صل بينهما طريق ال�شام،
وعلى �أ�سا�س الن�سبية.

¡ بال وفاء

ُينقل عن �أجواء �أحمد احلريري �أن «تيار العائلة» نادم جداً
على املوافقة الختيار نقيب لإحدى املهن احلرة ،وتفويزه،
رغم قدراته املتوا�ضعة جداً ،فقد خذلهم يف �أول الطريق.

¡ انتخابات م�ؤخَّ رة

وزير ي�صف الدعوة لإجراء انتخابات نيابية ،بـ«االنتخابات
امل�ؤخ��رة» ،لأن��ه كان يفرت���ض �إجرا�ؤها يف �صي��ف ،2013
ولهذا يرف�ض و�صفها بـ«االنتخابات املبكرة».
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ّ
األردن يتبلغ الرسائل السعودية
ب����ات وا�ضح ًا منذ بداي����ة �أكذوبة
«الربي����ع العرب����ي»� ،أن بائع الكاز
العربي الكبري ،والكيان ال�صهيوين ،ال
يريدان للدول العربية غري امللكية� ،أن
تهد�أ� ،أو �أن ت�ستقر.
كانت البداي����ة يف تون�س ،ثم يف
ليبيا ،ثم يف م�رص ،واليمن ،واجلائزة
الكربى بالن�سبة له����م كانت �سورية.
جنح����ت اخلط����ة يف تون�����س ،وق����اد
ال�صهيوين برنار ه��ن�ري ليفي الفتنة
يف ليبيا ،وها ه����ي الآن �أمام م�صري
جمهول ،لتندف����ع يف م�رص �إىل مداها
بو�صول «الإخوان» �إىل ال�سلطـة ،لكن
مل ي�ستم����روا عام ًا واحـ����داً ،وما زال
ال�سباق على م�رص حمتدماً.
لي�����س عبث���� ًا �أن تعل����ن مملك����ة
ال����كاز العرب����ي الك��ب�رى ،يف خ�ضم
هذه التطورات ،ع����ن تو�سعة جمل�س
جمل�س التع����اون اخلليج����ي لت�ضم
�إليه اململكت��ي�ن الآخريني يف العامل
العرب����ي ،وهم����ا اململك����ة املغربية
واململكة الأردنية.
و�إذا كان القرار اخلليجي مل يُرث �أي
ترحيب منهما ،ف�����إن الدولتني مننتا
نف�سيهم����ا بتد ّف����ق �أم����وال خليجية،
ت�ساعدهم����ا عل����ى مواجه����ة الأعباء
االقت�صادي����ة ،لكن يف املح�صلة تبينّ
�أن املطل����وب منهما �إ���ش�راك قواتهما
امل�سلح����ة وخمابراتهم����ا يف معارك
بائع الكاز اخلليجي الكبري ،يف وقت
�أخذت دول جمل�����س التعاون نف�سها
تعي�ش يف �أزم����ات اقت�صادية خانقة،
جراء لعبة بائع الكاز الأكرب اخلطرية
يف �أ�سواق النفط.
هذا الواقع جع����ل الرباط وعمّان
تتعامالن مع �إع��ل�ان تو�سيع جمل�س
التع����اون وك�أن����ه مل يك����ن ،فب����د�أت
الر�سائل ال�سعودي����ة عرب «القاعدة»
و»داع�ش» توجَّ ه يف ا�شكال خمتلفة،

عنا�صر من الأمن الأردين ت�شيّع �أحد �شهداء هجوم البقعة غرب العا�صمة

فاملغرب البعي����دة ن�سبي ًا عن م�رسح
التط����ورات الدامي����ة ،و�صلتها ر�سائل
دامية متفرقة ب��ي�ن الفينة والأخرى،
بناء لتوجيهات ملكية �سعودية.
�أم����ا يف الأردن ،فق����د و�صل����ت
م�ؤخراً ر�سال����ة داخلية عرب ا�ستهداف
«داع�����ش» مكتب���� ًا للمخاب����رات
الأردنية على مدخ����ل خميم البقيعة
الفل�سطيني ،يف �أول �أيام �شهر رم�ضان
املب����ارك ،فالعملية هن����ا هي �إرهاب
وتخريب مق�صودي����ن ،هدفهما الفتنة
بني الأردين والفل�سطيني ،ما يعني �أن
الهدف الأ�سا�س����ي من �أهداف االرهاب
التكفريي املدعوم �أمريكي ًا و�صهيوني ًا
وخليجي���� ًا ه����و ت�صفي����ة الق�ضي����ة

ترجيح التقارير األميركية
لهزيمة اإلرهاب يُ شعر
السعوديين أنهم في سباق
مع الزمن ..ما قد يستدعي
«اشتداد الحرارة» صيفًا

(�أ.ف.ب).

الفل�سطيني����ة نهائياً ،لأنه لي�س هناك
�أي �سب����ب للجوء �إىل فتن����ة مذهبية،
علم ًا �أنه قبل �أقل من �أربعة �أ�شهر كان
افتعال �أح����داث خميم �إربد ،ما يعني
�أن من الأه����داف الإرهابية للرجعية
العربية والدول����ة العربية والواليات
املتحدة والغرب ،ه����و تفكيك الأردن
اجتماعي���� ًا و�إن�سانياً ،وهذا ال يح�صل
�إال ع��ب�ر الفنت التي تط����ل بر�أ�سها يف
الأردن بني الفينة والأخرى ،يف نف�س
الوق����ت الذي تتلقى ع ّم����ان الر�سائل
ال�سعودية امل�شفرة �أو الوا�ضحة ،كلما
فكرت بالواقع الذي ينتظرها ،و�أرادت
�أن تهدئ من االندفاعة �ضد دم�شق.
ومع التطورات امليدانية ال�سورية

الت����ي ي�سجّ ل فيها اجلي�����ش ال�سوري
وحلفا�ؤه جناحات كربى� ،سجّ ل حترك
�سعودي �ضاغط يف خمتلف االجتاهات
ع��ب�ر الأمم املتحدة ،حي����ث مور�ست
�ضغوط كربى من �أج����ل الرتاجع عن
قرار �أممي بانته����اك �آل �سعود حقوق
الطف����ل يف اليمن ،م����ع تو�سيع دائرة
االت�ص����ال مع الكيان ال�صهيوين ،التي
ترافقت م����ع ت�رصيح����ات �صهيونية
تتعلق بجبه����ة اجل����والن ،و�رضورة
م�شاركة الدول����ة العربية يف احلرب
العدواني����ة عل����ى �سوري����ة ،وجاءت
الت�رصيح����ات العربي����ة وال�سعودية
متطابق����ة ،و�إن كان����ت مرتبكة حول
الو�ض����ع يف �سوري����ة ،والت����ي يبقى
حمتواه����ا الأ�سا�س����ي احل�����ؤول دون
انت�صار الرئي�س ب�شار الأ�سد ونهو�ض
اجلي�ش ال�س����وري والدول����ة الوطنية
ال�سورية.
وهذا النهج الع��ب�ري  -ال�سعودي
كرّ�����س ب�أ�ش����كال خمتلف����ة التحالف
املبا���ش�ر واملك�شوف مع املجموعات
الإرهابية م����ن «قاعدة» و«داع�ش»
و�أ�رضابهم����ا ،بالتع����اون الوثيق مع
الطوراين الرتكي رجب طيب �أردوغان،
ال����ذي و ّق����ع يف عه����ده الكث��ي�ر من
االتفاقي����ات الأمنية واالقت�صادية مع
ت����ل �أبيب ،تفوق كل م����ن �سبقه على
حكم تركيا حتى يف الفرتة التي كان
يتقرب فيها من �سورية.
ماذا يفع����ل حلف �أع����داء دم�شق؟
ثمة تقارير لال�ستخبارات ال�صهيونية
والأمريكي����ة ترجّ ح هزمي����ة الإرهاب
مبختلف �أ�شكال����ه ،ولهذا فهذا احللف
ي�شع����ر �أنه يف �سباق م����ع الزمن ،ما
يعن����ي �أن هذا ال�صي����ف �سيكون حاراً
�أكرث من الالزم.

�أحمد زين الدين

َّ
بعد إنشاء «الكوريدور» الكردي ..هل تقسم سورية؟
بعد التطورات الأخ��ي�رة التي �شهدتها اجلارة
الأق����رب ،ال�سيم����ا االن�سحاب الرو�س����ي اجلزئي
م����ن قاع����دة حميميم اجلوي����ة ،و�إع��ل�ان الأكراد
نيّته����م �إن�شاء نظام ف����درايل يف مناطق نفوذهم
�ضمن «�سورية االحتادي����ة» ،ال�سيما بعد تو�سّ ع
انت�شارهم يف �شمال الب��ل�اد و�رشقها� ،إ�ضافة �إىل
املواكبة الإعالمية الت�ضليلي����ة التي تلت هذين
احلدثني ،والهادفة �إىل ���ض�رب معنويات ال�شعب
ال�س����وري و�إرباك����ه ،ارتفع ل����دى بع�ضه من�سوب
اخل����وف م����ن تق�سيم الب��ل�اد ،ك�إح����دى النتائج
البديهية للح����رب الكونية على �سورية ،لكن غري
واقعية م����ن الناحية العملية ،وه����ذا ما ي�ؤكده
التاريخ احلديث للجمهورية ال�سورية ،الذي يعيد
نف�س����ه اليوم تقريب����اً ،فال ميكن فه����م ال�سيا�سة
الراهنة من دون قراءة التاريخ.
الري����ب �أن دور �سوري����ة الإقليم����ي �ضمر بعد
العدوان ال����دويل الكبري ال����ذي تتعر�ض له ،لكن
احلديث عن �أن «اجل����ارة الأقرب» كدولة مل تعد
موجودة فعلياً ،رغم وجودها على اخلريطة ،كما
جاء يف التحلي��ل�ات اال�ستخباراتية وال�سيا�سية

«الإ�رسائيلية» وغريها ،لي�س دقيقاً ،رغم امل�أزق
الذي مترّ فيه اجلغرافيا ال�سيا�سية ال�سورية راهناً،
وهو لي�س الأول والوحيد ،ففي العام � 1957شهدت
احلدود ال�شمالية ال�سورية ح�شوداً ع�سكرية تركية
بحُ جة املناورات الع�سكرية كان الهدف احلقيقي
له����ا �آنذاك �ض����د التدخل ال�سيوفيات����ي ،واحلظر
ال�شيوع����ي يف �سوري����ة ،لكنها خرج����ت من هذا
امل�أزق قوي ًة بعد وحدتها ال�سيا�سية مع م�رص يف
العام .1958
كذلك بني العام  1979و ،1984تعرّ�ضت �سورية
ل�ضغوط �أمريكية� ،إثر ح����وداث تنظيم «الإخوان
امل�سلمني» ،املدعوم �آن����ذاك من «نظام �صدام»
يف العراق ومنظمة «فتح» بقيادة يا�رس عرفات.
يف املقابل ،تلقّت دم�شق دعم ًا رو�سي ًا ع�سكري ًا
و�سيا�سي ًا غري حمدود يف عهد الزعيم ال�سيوفياتي
يوري اندروبوف ،فتمكّن الرئي�س حافظ الأ�سد من
�ش ّل ي����د هذا التنظيم ،بعد دخول اجلي�ش ال�سوري
�إىل طرابل�����س يف الع����ام  ،1985التي حتوّلت يف
حين����ه �إىل مالذ لـ«الإخ����وان» ،بق�صد ا�ستهداف
الأمن القومي ال�سوري.

بالع���ودة �إىل ال�ضغ���وط املذكورة ،يف 1983
�أطلق���ت الق���وات اجلوي���ة الأمريكي���ة ع�رشات
املقات�ل�ات �ض���د مواق���ع اجلي����ش ال�سوري يف
لبن���ان ،حتديداً يف البقاع ،بذريعة �أن ال�سوريني
ا�ستهدفوا ب�صواريخ �أر����ض جو طائرة ا�ستطالع
�أمريكي���ة ،وكان���ت النتيجة �إ�سق���اط امل�ضادات
الأر�ضي���ة ال�سوري���ة  -الرو�سي���ة ال�صنع ثالث
طائرات نفاثة �أمريكية فوق البقاع.
تاري���خ العالقات القوية بني رو�سيا و�سورية
يعيد نف�سه اليوم مع الرئي�سني فالدميري بوتني
وب�شار الأ�سد ،فال ج���دوى من ال�ضغوط الدولية
لإ�سق���اط الدول���ة ال�سوري���ة� ،أو تغيري حدودها
ال�سيا�سية بوج���ود الدعم الرو�س���ي لها ،وغري
امل�سب���وق ،ويف الوق���ت التي تتم�س���ك مو�سكو
باحلكم ال�س���وري ،وبوحدة الأرا�ض���ي ال�سورية،
وب��ض�رورة مكافح���ة الإرهاب ،عل���ى �أن يكون
للجي�ش ال�سوري الدور الطليعي يف هذا ال�ش�أن.
فالدول���ة ال�سورية مات���زال قائمة ،ومرتكزة
على ث�ل�اث دعائم �أ�سا�سي���ة :الرئي�س واجلي�ش
والأجهزة الأمنية ،ومادام هذا «الثالوث» قادراً

على حماي���ة العا�صمة دم�شق وعقدة موا�صالت
�سوري���ة وهي حم�ص ،وال�ساح���ل ال�سوري الذي
ي�شكّل متنف�س ًا اقت�صادي ًا وع�سكري ًا لهذه الدولة،
فهي باقية ،وال خوف من �سقوطها.
�أما بالن�سبة للمناطق اخلارجة عن �سلطتها،
فيعترب مرجع ا�سرتاتيجي �أنها قد تعود �إىل كنف
الدولة �إما م���ن خالل عملي���ة ع�سكرية� ،أو من
خالل مفاو�ضات �سيا�سية.
وهك���ذا ،يظهر بق���وة خط أ� مقول���ة «الدولة
ال�سوري���ة مل تع���د موج���ودة عل���ى اخلريطة
الإقليمي���ة» ،فدور �سوري���ة يف املنطقة يفر�ضه
التاري���خ واحل�ضارة العريق���ة واجلغرافيا ،فهي
ت�شكّل عقد موا�صالت عاملية عرب التاريخ ،وقوة
ه���ذه الدولة تكمن يف عدم ق���درة الدول الكربى
عل���ى تخطّيها ،وما امل����أزق الكب�ي�ر الذي مترّ
ب���ه الدولة وحجم احل�شد ال���دويل �ضدها �سوى
م�ؤ��ش�رات عل���ى �أهمية �سوري���ة اال�سرتاتيجية؛
�إقليمي ًا ودولياً.

ح�سان احل�سن
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«إميل لحود يتذكر» ..وثيقة الحقبة الذهبية
مل يق�صد الكات���ب �أحمد زين الدين
�أن يقط���ف اللحظ���ة لإط�ل�اق كتابه -
الوثيق���ة «�إميل حلود يتذك���ر»� ،سيما
�أن الأ�ست���اذ زي���ن الدين ذك���ر �أن كتابه
نتاج جل�سات وح���وارات مطوَّلة نُ�رشت
تفا�صيله���ا �ضم���ن �ست�ي�ن حلقة على
�صفح���ات جريدة «الثب���ات» .لذا ،ف�إن
اللحظة هي التي قطفت قلم زين الدين،
وا�ستح�رضت ذكريات �إميل حلود؛ القائد
والرئي����س ،يف زمن وط���ن بال قيادة وال
رئي����س ،واختطفتن���ا نح���ن الفخورين
ب���والدة الوثيق���ة� ،إىل حقب���ة �سيادية
بامتياز ،وانت�شلتنا من زواريب التناحر
الوطن���ي ،حي���ث وزير �ساب���ق يقرر عن
طرابل�س �أنها ترف����ض  -بلدي ًا  -هذا �أو
ذاك لرئا�س���ة اجلمهورية ،ونائب �سابق،
يعي����ش على بقايا �أمانته العامة ،ي�ضع
با�س���م طرابل�س «فيت���و» على فالن �أو
فالن لرئا�س���ة اجلمهورية ،لن�أ�سف على
الدرك ال���ذي بلغناه بالكيديات الفئوية،
بع���د الإجنازات الوطني���ة التي حتققت
خ�ل�ال والي���ة �إمي���ل حل���ود ورعايته،
وبتن���ا تواق�ي�ن ال�ستمه���ال انتخ���اب
رئي����س ،كي ي�أتي �شبيه��� ًا حكم ًا ب�إميل
حل���ود ،وخلف ًا ال ي�شبه م���ن خلف �إميل
حل���ود ،مت �إخراج انتخاب���ه يف الدوحة
لإمالء الفراغ الرئا�س���ي «مبن ح�رض»!
بقدر م���ا جاء الكت���اب� ،أنيق���اً ،مبوَّباً،
بقدر ما تدفّق �أحمد زي���ن الدين ب�أناقة
الكلمة ،يف نقل دفق ذكريات �إميل حلود،
�سيم���ا �أن زين الدين �شبّ على الإعجاب
بالل���واء جمي���ل حلود كقائ���د ع�سكري
وطني كبري ،ووزي���ر للعمل له املواقف
غري امل�سبوقة م���ع العمّال والكادحني،
ولأن���ه انطلق من ت�أري���خ م�سرية عائلة
لبنانية وطنية منذ جرج�س حلود اجلد،
فقد بنى هذا الكات���ب اللبناين املقاوم
لنف�س���ه� ،أر�ضي���ة �صاحل���ة لالنط�ل�اق
بر�سال���ة الكلمة القاطعة باحلق ،ليكون
خري موثّق مل�س�ي�رة «الرئي�س املقاوم»

الذي قال عنه «�ضم�ي�ر لبنان»الرئي�س
�سليم احل����ص يف تقدميه للكتاب« :هو
رجل نزيه وم�ستقي���م ومرتفع �إىل �أبعد
احلدود» ،وظهرت لنا مهارة �إميل حلود
القيادي���ة ،وقدرت���ه عل���ى الت�أقلم مع
«�آدمي» ي�شبهه مث���ل الرئي�س احل�ص،
وبنف�س الوقت مع قوى الأمر الواقع من
«�أ َكلَة اجلبنة» و�أهل املغاور يف الدولة
اللبنانية ،ليمن���ع �ضمن �إمكاناته جعل
الوطن «قالب جبنة» ومغارة ل�صو�ص.
�إن �شفافي���ة وجترد ودق���ة الزميل زين
الدي���ن يف التوثيق ،بغنى عن �أن نُ�سهب
يف ��ش�رح م�ضامني كتابه ،ون�ستعني به
وثيق ًة نبني عليه���ا «عري�ضة وطنية»،
تطالب برئي�س ال يقل �أخالقية ومناقبية
ووطنية ع���ن �إميل حلود ،وحتى لو طال
زمن ال�صرب على الفراغ ،بات من املعيب
بعد جتربتن���ا مع �إميل حل���ود� ،إمال�ؤه

بكائ���ن من كان ،كي ال ن�سقط يف جتربة
دوح���ة جديدة ،حمل���ت �إلينا بعد حلود
مرارة الهزمية ال�سيا�سية ،بعد الإجنازات
 «املعج���زات» الت���ي حققها «حلودالع�سكري» ،ويف طليعتها بناء اجلي�ش
اللبناين احلديث عل���ى مبادىء وطنية
مقدّ�سة بعي���داً عن عب���ث ال�سيا�سيني،
و�أعادت لهذا اجلي����ش اللحمة ،وحددت
البو�صل���ة وميزت ال�صدي���ق من العدو،
و«حلود املدين» الذي كان له �رشف دعم
ورعاية املقاومة اللبنانية ال�رشيفة يف
حرب التحرير ع���ام  2000ويف انت�صار
مت���وز عام  ،2006و��ش�رف كر�سي بعبدا
بنزاهته النادرة ونظافة كفه.
يف الع���ام  ،2000رم���ى �إميل حلود
ببورجوازية الربوتوك���ول جانباً ،وخرج
�إىل بهو الق��ص�ر ال�ستقبال تاريخي يليق
بقائ���د املقاوم���ة �سماح���ة ال�سيد ح�سن

ن�رصاهلل ،وعامله كم���ا رئي�س دولة؛ بط ًال
لبناني��� ًا عربي ًا �إ�سالمي��� ًا مل ولن تُنجب
�أمة يف الك���ون مثي ًال له ،وبنى حلود منذ
ذلك الي���وم معادلة «اجلي����ش وال�شعب
واملقاومة» ،التي ننع���م بها يف �أيامنا،
والتي ثبت �أن ال دميومة �سيادة وا�ستقالل
وكرامة للوطن اللبن���اين بدونها ،وباتت
املقاومة ج���زءاً عظيم ًا و�أ�سا�سي ًا ومقدّ�س ًا
يف الوجدان ال�شعبي ،ويف حماية الوطن
وال�شعب م���ن �رش العدو املرتب�ص جنوباً،
ومن �شياطني التكف�ي�ر والإرهاب القادمة
�إلين���ا من «ربي���ع االنتح���ار العربي».
وكما ك��س�ر العرف لتكرمي قائد املقاومة،
تخطّى حل���ود كل الأع���راف التي يعي�ش
املل���وك والر�ؤ�س���اء العرب �أ��س�رى لها،
ف�أقفل خط هاتفه بوجه مادلني �أولربايت
خل�ل�اف بوجه���ات النظر ح���ول «اخلط
الأزرق» بع���د التحرير ع���ام  ،2000ويف

العام  2006ت���رك كوناليزا راي�س وحيدة
يف مكتب���ه وغادر لأنها جت���ر�أت وبحثت
مع���ه مو�ض���وع �إلغ���اء املقاوم���ة ،كما
�سبق وحت���دى الق���رار  1559ال���ذي كان
ي�صنف املقاومة م���ن �ضمن امليلي�شيات،
و�أعطاه���ا ال�رشعية الر�سمي���ة اللبنانية.
عربي���اً ،ولأن الرئي����س حل���ود تبن���ى
االنت�صاري���ن ،بات الرئي�س العربي الأملع
والأج���ر�أ عل���ى املجاه���رة يف احلقوق
اللبناني���ة والعربي���ة ،وبات���ت املقاومة
ترياق التف���وق للحود يف القمم العربية،
ومل يعد لبنان بالن�سبة للعرب ذلك البلد
ال�صغ�ي�ر ،وتعملق حلود ب�أدائه ال�سيا�سي
والدبلوما�سي على الدول العربية الكربى.
داخلي���اً ،خا�ض حلود املع���ارك الأق�سى،
من ال�ضغ���وط الأمريكية كرم���ى لعيون
«�إ�رسائي���ل»� ،إىل ال�ضغ���وط الفرن�سي���ة،
وحتديداً من جاك �ش�ي�راك ،كرمى لعيون
الرئي����س رفي���ق احلري���ري وطموحات���ه
ال�سيا�سي���ة� ،إىل الو�ساط���ات ال�سوري���ة،
وحتدي���داً عرب غ���ازي كنعان ،م���ن �أجل
متري���ر ال�صفقات للحري���ري� ،سواء كانت
«�سوليدير»� ،أو �سواها من العقارات التي
ه���ي ملك الدولة وت�س���اوي مئات ماليني
الدوالرات ،وحاول �أهل ال�صفقات �رشاءها
ب�أبخ����س الأثم���ان ،وح�س���ب �إميل حلود
ف�إنه قاتل ملواجهة حيتان املال وغيالن
ال�سلطة ،وميّز بعدل بني النا�س ،و�سمى يف
الكتاب بالأ�سماء� ،أبناء «مدر�سة الأوادم»،
�أمثال الرئي�س احل�ص والوزيرين ال�سابقني
ج���ورج ق���رم و�رشب���ل نحا����س ،و�سمى
�أي�ض��� ًا جت���ار الهيكل و�ساكن���ي املغاور.
�إىل �إمي���ل حلود ،القائ���د والرئي�س ،حتية
�إجالل �أيها الكبري م���ن لبنان ،و�إىل �أحمد
زي���ن الدين نقول :يا ع�شري الأوادم ،كتابك
حق لنا �أن يكون عري�ضة وطنية ،للمطالبة
ب�شبيه لإمي���ل حلود يف قي���ادة اجلي�ش
والرئا�سة ،و�شبيه بدول���ة الرئي�س �سليم
احل�ص يف ال��س�راي احلكوم���ي ،ومناذج
وزراء ي�شبهون قرم ونحا�س ،ورجال دولة
�رشفاء ي�شمخ بهم وطن املقاومة.

�أمني �أبو را�شد
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«الثبات» تطلق كتاب «إميل لحود يتذكر»

�أطلق����ت «�رشك����ة القل����م للإعالم
والإعالن» وجري����دة «الثبات» كتاب
«�إميل حلود يتذك����ر» ،مل�ؤلفه الزميل
�أحم����د زي����ن الدين ،يف احتف����ال كبري
اقيم يف �صال����ون كني�سة مار خمايل،
ح�رضت����ه �شخ�صيات وزاري����ة ونيابية
و�سيا�سي����ة ودبلوما�سي����ة وع�سكري����ة
ودينية و�إعالمية وثقافية وفكرية.
حتدث يف املنا�سبة الوزير ال�سابق
ك����رمي بقرادوين ،الذي �أك����د �أن الرئي�س
�إميل حلود ال ي�شب����ه �إال نف�سه ،م�شدداً
عل����ى �أن �إميل حلود بات رمزاً لل�صمود
يف وج����ه االحت��ل�ال ،فا�ستح����ق لقب
«الرئي�س املق����اوم» ،م�سج ًال للم�ؤلف
دقة املعلومات الت����ي كان قد �سمعها
مبا�رشة من الرئي�س حلود.

من جهت����ه� ،رشح م�ؤل����ف الكتاب
الزمي����ل زي����ن الدين �إجن����ازه ،متناو ًال
بع�ض ف�صول الكتاب الذي ُتوِّج مببادرة
هامة للرئي�س حل����ود ،تتناول �رضورة
تطوير النظام ال�سيا�سي؛ مولّد الأزمات
با�ستم����رار ،ويقوم ه����ذا القانون على
جعل لبن����ان دائ����رة انتخابية واحدة
على �أ�سا�س الن�سبي����ة ،مبيّن ًا الأ�سباب
الواجبة ،وكيفية تطبيقه.
وق����دّم املتحدثني رئي�����س حترير
جري����دة «الثبات» الأ�ست����اذ عبد اهلل
جربي ،الذي قال:
�أيه����ا احل�ضور الك����رمي ،ي�رسين �أن
�أرحّ ����ب بكم يف ه����ذا امل����كان املميَّز،
لإط��ل�اق كت����اب يتح����دّث ع����ن حياة
ومواقفِ رج ِل دول����ة مميَّز ،كل ال�رشف

ل�رشكة القل����م للإعالم� ،أن ت�صدر كتاب
«�إميل حلود يتذكر» ..حقاً� ،إنه فخامة
الرئي�س املقاوم �إميل حلود.
كي����ف ال وهو من �أف�ض����ل ال�ضباط
الذين ا�ستلموا قيادة اجلي�ش اللبناين،
مل����ا يتمتّع به م����ن مزاي����ا �شخ�صية
وع�سكري����ة وقيادي����ة� ،شه����د ل����ه بها
القا�صي والداين.
هو الذي �أبعد جي�شنا اللبناين عن
ال�سيا�سة ،ونزّهه م����ن �أدران املذهبية
والطائفي����ة ،ف��ل�ا م����كان لتدخ��ل�ات
ال�سيا�سي��ي�ن يف بناء اجلي�����ش و�إدارة
�ش�ؤون����ه ،وال مكان للع�صبيات الفئوية
يف تن�شئة الع�سكريني وتعبئتهم ،فكان
اجلي�ش اللبناين الوطني
ِ
بذلك م�ؤ�سّ َ�س
احلديث فع ًال وعمالً.

و�أ�ضاف :الرئي�����س �إميل حلود� ،إنه
الرج����ل النزيه وامل�ستقي����م ،واملرتفعُ
ني
�إىل �أبعد احلدود ..عُ ر�ضت عليه مالي ُ
الدوالرات ،حت����ت عنوان «الهدايا»� ،إال
�أنه رف�ضه����ا ،و�شعر �أن تلك املحاوالت
م�سّ ته يف ال�صمي����م ،و�أثّرت �سلب ًا على
نظرت����ه �إىل �أ�صحاب تل����ك املبادرات،
و�سمّمت عالقتَه بهم.
�إنه �شديد التم�سّ ك بالقيم الأخالقية،
مرهفُ احل�س �إزاء �أي �إخالل بها� ..شديد
التقدير لنزاهة الآخرين وا�ستقامتهم..
�إنه امل�ؤمن �إميان ًا وطيداً بامل�صالح
اال�سرتاتيجي����ة امل�شرتك����ة ،التي ت�ش ّد
بني لبن����ان و�سورية ،انطالق���� ًا من �أن
البلدين ال�شقيق��ي�ن يجب �أن يحكمَهما
احلر�� ُ���ص عل����ى امل�صلح����ة امل�شرتكة،

وه����ذه العالقة ال حتتم����ل �أي عبث �أو
تعكري ..م����ن هنا كان �إخال�صه املطلق،
اخلال�ص
ُ
و�شفافيته املتناهية ،و�صدقه
يف التعامل مع �سوري����ة ،ويكمن وراء
هذا التوجّ ����ه �إميانه بعروبة لبنان يف
ح����دود احلر�ص التام عل����ى ا�ستقالله
و�سيادته..
وتابع :فخام���ة الرئي����س ،يكفينا
�رشف��� ًا �أن اهلل عز وج ّل �أكرمنا بوجودكم
على �سدة امل�س�ؤولية يف حدثني هامني،
لي�س للبنانَ فقط ،ب���ل للعامل العربي
والإ�سالم���ي �أي�ض���اً ،الأول يف �أيار من
ع���ام  ،2000والثاين يف متوز � -آب عام
 ..2006نعم ،نحن نعترب ذلك منة وف�ض ًال
من اهلل تعاىل علينا ،وعليكم �أي�ضاً.
و�أردف :فخام����ة الرئي�����س ،كيف ال
نحب����ك و�أن����ت الذي قل����ت يف الكتاب:
يا �أبناء وطن����ي ..لبنان وديعة لديكم،
ف�أح�سن����وا املحافظة علي����ه ،وتثمريَه،
وحت�صي َن����ه باجلي�����ش وال�شع����ب
واملقاومة؟
�أيها الأحبة ،لو كان يف لبنانَ رجل
واحد ال طائف����ي ،وال يعرف للطائفية
معنى يف فكره ووجدانه و�سلوكه ،فهو
فخامة الرئي�س �إميل حلود ..كان كذلك،
و�سيبق����ى كذلك� ،إنها �شهادة من �ضمري
لبنان دولة الرئي�س �سليم احل�ص �أمدّه
اهلل بال�صحة والعافية.
لن �أطيل ،لكن قبل �أن �أختم� ،أتوجّ ه
بال�شكر اجلزي����ل �إىل كل من �شارك يف
�إ�صدار هذا الكت����اب – الوثيقة ،وعلى
ر�أ�سه����م �سماح ُة الوال���� ِد ال�شيخ د .عبد
النا���ص�ر جربي ،الذي حثن����ا على هذا
العم����ل ،وكبرين����ا الأ�ست����اذ �أحمد زين
الدين ،ال����ذي �سهر على �إجن����ازه ،كما
�أ�شك����ر الأب �سليم خمل����وف الذي �أتاح
لن����ا �أن نلتقي يف ه����ذا املكان الطيّب،
وال�شكر مو�صول لك����م على ح�ضوركم،
ويبقى ال�شكر اجلزيل لفخامة الرئي�س
العم����اد �إميل حل����ود ،ال����ذي رعا هذا
امل�رشوع منذ بدايته �إىل نهايته..
ويف اخلت����ام و ّق����ع الرئي�س حلود
وامل�ؤلف الكتاب للح�ضور.

www.athabat.net
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نكسة حزيران..
وصراع الروايات
ما �أن م�ضت الذكرى  68على
نكب���ة ال�شع���ب الفل�سطيني يف
الع���ام � ،1948إالّ وحلّت الذكرى
 49لنك�س���ة ح���رب اخلام�س من
حزي���ران  ،1967حي���ث ا�ستكمل
الكي���ان ال�صهي���وين يف ه���ذه
احلرب اغت�صاب واحتالل كامل
الأر�ض الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل
اجلوالن ال�سوري.
يف النتائ���ج اخلطرية لهذه
احلرب ،وما تبعها من تداعيات
م�ضاف���ة عل���ى كاه���ل ال�شعب
الفل�سطين���ي وق�ضيته الوطنية،
م���ن حي���ث االغت�ص���اب لبقية
�أر�ضن���ا ،وت�رشي���د املزي���د من
�شعبنا من قراه ومدنه ،حيث مت
ت�رشيد ما يزي���د على � 300ألف
فل�سطين���ي من ال�ضفة والقطاع،
واحتالل عا�صمتنا واملقد�سات
فيها� ،أن الق���رار الأممي املدان،
والذي حمل الرقم  ،242وال�صادر
يف ت�رشي���ن الث���اين م���ن عام
 1967عن جمل�س الأمن الدويل،
والداعي �إىل ان�سح���اب القوات
«الإ�رسائيلي���ة» م���ن الأرا�ضي
التي احتلتها يف حرب حزيران،
جاء ليُكمل وي�ؤكد ف�صول رواية
احلرك���ة ال�صهيوني���ة؛ �أن �أر�ض
فل�سطني ه���ي يف الأ�صل � ٌ
أر�ض
لليه���ود ،وذل���ك عل���ى ح�ساب
الرواي���ة الفل�سطينية يف ت�أكيد
حقنا التاريخي يف �أر�ضنا.
هذا الق���رار ال���ذي مت�سّ كت
به كل القم���م العربية ،والحق ًا
�سلّم���ت ب���ه منظم���ة التحرير
الفل�سطينية ،لي�صبح من وجهة
النظ���ر الر�سمي���ة الفل�سطينية
فيما بعد الأ�سا����س الذي بُنيت
علي���ه الت�سوية التي �أف�ضت �إىل
اتفاقات «�أو�سل���و» عام ،1993
م���ن دون �أن يعن���ي ذل���ك �أن
«�إ�رسائيل» ق���د �سلّمت بالقرار
املذكور �أو اعرتفت به.
بع���د  49عام ًا على النك�سة،
نح���ن بحاج���ة �إىل تثبي���ت
روايتن���ا الفل�سطينية ،لي�س يف
�شقها املتعل���ق ب�أرا�ضي العام
� ،1967إمن���ا ت�أكيدها على كامل
ترابن���ا الوطني ،ولع ّل املقاومة
والتم�سُّ ك بخيارها هو ما ي�ؤكد
تلك الرواية ،ويُنهي �أثار النكبة
والنك�سة معاً ،ولي�س اال�ستمرار
يف اخلي���ارات املعتم���دة على
ا�ستج���داء املفاو�ضات والرهان
عليه���ا م���ن خ���ارج اخليارات
الوطنية ،وعلى ح�سابها .وعليه
ف�إن تنفي���ذ الق���رارات الدولية
يجب �أن ي�ستن���د �إىل املقاومة،
حي���ث �إنه���ا يف لبن���ان نفّذت
الق���رار ال���دويل  425بفعل تلك
املقاوم���ة الت���ي انت�رصت يف
� 25أي���ار  ،2000بينم���ا الق���رار
 242م���ا ي���زال رهين���ة الرف�ض
«الإ�رسائيل���ي» ،وعجز النظام
الر�سمي العربي والفل�سطيني.

رامز م�صطفى
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سقوط أردوغان ..وانتصار سورية األسد
يعي����ش م��ش�روع «الإمرباط���ور
�أردوغ���ان» حالة من القل���ق واالنفعال
وخيبات الأم���ل ،نتيجة �أجها�ض �أحالمه
وحلفائ���ه بق���وة ال�صم���ود ال�س���وري
وحمور املقاوم���ة .لقد تعهّ���د �أردوغان
لـ«الإ�رسائيلي�ي�ن» ب�إ�سق���اط �سوري���ة،
ب���دءاً م���ن حل���ب واحل���دود الرتكي���ة
املفتوحة ،والت���ي عرب منها �أحد الوزارء
«الإ�رسائيليني» ،وتعهّ���د بتزعُّ م العامل
الإ�سالم���ي ،ع�ب�ر «جماع���ة الإخ���وان
امل�سلم�ي�ن» و�إنه���اء املقاومة بتدجني
«حما����س» ،لك���ن املي���دان مل ي�ساعد
�أردوغان فنجح م���ع «حما�س» و�سقط
يف م�رص وجنح م���ع «داع�ش» مرحلياً،
و�سق���ط مع الأك���راد برعاية �أمريكية يف
�سوري���ة ،ويف الداخ���ل الرتك���ي ،ولذا ال
ن�ستطيع اللحاق بانفعاالته ،فهو كالفيل
يف حمل ل�ل��أواين اخلزفي���ة؛ يك�رس كل
�شيء يف دخوله وخروجه.
ينتق���ل �أردوغ���ان من هزمي���ة �إىل
م�صيب���ة؛ يخ��س�ر احللف���اء يف اخلارج
ويعدمهم �أو يعزله���م يف الداخل ،حتى
�أ�صب���ح وحي���داً يحاول نب����ش املا�ضي
لتوظيف���ه ،لكنه يخ�رس �أكرث ،لأنه �أ�ضعف
مم���ا م�ضى ،وتغ�ّي�رّ الزم���ان ولن تعود
للأتراك �إمرباطوريتهم القدمية املرتامية
الأطراف ،ومن خ�سائر �أردوغان ما يلي:
خ�س���ارة العالق���ات االقت�صادي���ة
وال�سيا�سي���ة مع رو�سي���ا ،وح�صاره من
الرو����س يف ال�سياح���ة وغريها ،فهددهم
باحل�صار.
خ�رس ال�ب�راءة من املجازر الأرمنية،
حت���ى �أن �أملاني���ا اعرتف���ت بالإب���ادة
الأرمينية ،فهددها باحل�صار.
خ�رس الأمريكي�ي�ن الذين وجدوا فيه
حليف��� ًا فا�ش�ل�اً  ،فتوا�صلوا م���ع �أعدائه
الأكراد حلفظ م�صاحلهم ،عرب قيام الدولة
الكردية امل�ستقلة يف قلب املثلث الرتكي
 العراقي  -ال�سوري بدي ًال عن االحتاللاملبا�رش ،ودون كلفة عالية على م�ستوى
التكاليف �أو املواقف ال�سيا�سية ،وكبديل
ع���ن العائل���ة ال�سعودي���ة �أو «تركي���ا
�أردوغ���ان» ،ومل ينف���ع �رصاخه وتركه
الأمريكيون وحاربوا مع الأكراد.
خ�رس م�صداقيته وظهر كذبه حول فك
احل�صار عن غزة ،وها هو يعود للعالقات
م���ع ال�صهاينة ،ومل يعط �شيئاً� ،سواء فك
احل�صار �أو التعوي�ضات عن قتلى �سفينته
«مرمرة» ،ومع ذلك �شكرته «حما�س»!

تركي���ا قبل غريها� ،أو ي�س���ارع لتغيري
خياراته ويلج�أ لإع���ادة العالقات مع
الرو�س ،واالنفتاح والتن�سيق مع �إيران
للتح���وّل الإيجاب���ي باجت���اه �سورية،
بعدم���ا مل يربح حت���ى الآن من كل ما
خربه يف �سورية �سوى ب�ضعة م�صانع
م�رسوقة ،واغت�صاب الأطفال النازحني
والن�س���اء ،ومقاي�ضة �أوروب���ا باملال،
وحترير ت�أ�شرية الدخول للأتراك مقابل
عدم �ضخ النازحني �إليها.
خيارات �أردوغ���ان باتت حمدودة،
وت�ت�راوح ب�ي�ن اخل�س���ارة ال�شامل���ة
واخل�س���ارة املح���دودة دون �أي �أم���ل
بالأرب���اح ،ب�سبب ف�شل���ه وتعامله مع
«داع�ش» والتكفرييني الذين �ستوظفهم
�أم�ي�ركا يف حلظة ما يف الداخل الرتكي
لإ�سقاط عهد �أردوغان والعودة �إىل عهد
الع�سك���ر العلماين؛ ع�ض���و «الناتو»،
بعدم���ا �أدى �أردوغ���ان وظيفت���ه يف
«الربي���ع العربي»؛ كم���ا فعلت �أمريكا
مع �أمري قطر.
باب النج���اة الوحيد لأردوغان مير
عرب �إع���ادة العالقة مع �سورية ،و�إغالق
احل���دود �أمام التكفريي�ي�ن ،وامل�صاحلة
م���ع رو�سيا ،والتن�سيق م���ع �إيران وفق
منظومة حفظ امل�صالح ،و�إال ف�إن �سقوط
�أردوغان امل���دوي �سينعك�س على تركيا
و�أمنها واقت�صادها ..ووحدة �أرا�ضيها.
اردوغ���ان وال�شعب الرتك���ي �أمام
خيارين :بق���اء تركيا� ،أو بقاء �أردوغان،
والوق���ت لي�س يف �صال���ح التباط�ؤ يف
ح�سم اخلي���ارات ،فالرو�س والأمريكيون
يتجه���ون للتنفيذ املبا��ش�ر دون وكالء
�أو مقاول�ي�ن حمليني لإنت���اج معادلة
خيارات �أردوغان ال�سيا�سية باتت حمدودة
(�أ.ف.ب ).جديدة بديل���ة عن «�سايك�س  -بيكو»،
�سواء كن�سخة معدَّلة� ،أو خمتلفة متاماً،
وميكن �أن ن�ستفيق على معادلة «بوتني
اعتقل كل �أن�صار ويل �أمره ال�سيا�سي � -أوبام���ا» �أو «كريي  -الفروف» قبل
عب���د اهلل غول�ي�ن ،بعدم���ا انقلب على انتهاء والية �أوباما القريبة.
�أ�ستاذه �أرب���كان ،كما انقلب على رفيقه
�أردوغ���ان «امل�سك�ي�ن» مل يتعلم
نجاة أردوغان تكمن في إعادة عب���د اهلل غول ،ث���م انقالبه الأخري على من م�ص�ي�ر �شاه �إي���ران ،وال من مبارك
حليف���ه الأ�سا�سي �أحم���د داوود �أوغلو ،وال �ص���دام ح�سني وال �أم�ي�ر قطر� ..إنهم
العالقة مع سورية وإغالق
وعزله من احلزب ورئا�سة احلكومة.
الفراعنة الأغبياء ،وامل�شكلة �أن ال�شعوب
الحدود أمام التكفيريين
يعي�ش �أردوغ���ان �أيامه الع�صيبة ،تدفع الثمن �أكرث ..فهل ميكن �إنقاذ تركيا
ف�إم���ا �أن يُكم���ل يف ت�صفي���ة رفاق���ه من «نريونها» اجلديد؟
والمصالحة مع روسيا
وخ�صوم���ه يف الداخل ويت���وِّج نف�سه
الظاهر �أنه �سي�سقط �أردوغان ويبقى
والتنسيق مع إيران
ديكتاتوراً يف قلب �أوروبا وقيادة تركيا الأ�سد!
نح���و احل���رب الأهلية ب�ي�ن العلويني
وبينه ،وب�ي�ن الأكراد وبين���ه لتق�سيم
د .ن�سيب حطيط

¡ ال�شيخ ماهر حمود؛ رئي�س االحتاد العاملي لعلماء
املقاومة ،ا�ستقبل يف مكتبه يف بريوت وزير خارجية
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سابق منو�شهر متكي
مت احلديث عن دور االحتاد العاملي
والوف���د املرافق ،و ّ
لعلماء املقاومة يف دعم الفكر املقاوم الوحدوي الذي
حتتاجه الأمة.
¡ امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين �أكد �أن الرئي�س ال�شهيد ر�شيد
كرامي مل ي�ساوم على ق�ضية حق ،وال تاجر باملبادىء
م��ن �أجل �أي منفع��ة �شخ�صي��ة ،م�شدداً عل��ى �أن القاتل
املج��رم �سين��ال عقاب��ه مهما ط��ال زم��ن الإفالت من
العقاب.

¡ ال�شي����خ ح�سام العيالين ر�أى �أن ما قاله النائب
وليد جنبالط جلهة �أن املطلوب يف بع�ض الأحيان
اتخاذ موقف يتعار�ض مع ال�شارع« ،ي�ؤكد �صوابية
ال�سنية
�سيا�ستنا جتاه ما كان����ت ت�شهده ال�ساحة ُّ
م����ن خطابات حتري�ضية يوم وقفنا يف وجه الفنت
ال�سني
والتحري�����ض وقيل لنا �إننا نقف �ضد املزاج ُّ
ال�سن����ي ،لكننا رف�ضن����ا �أن تكون
و�ضد ال�ش����ارع ُّ
ال�سنية رهينة لبع�����ض �أ�صحاب النفو�س
ال�ساحة ُّ
املري�ض����ة ،ومل ن�ست�سلم كم����ا ا�ست�سلم غرينا بل
بقين����ا على موقفن����ا ،بالرغم م����ن كل التهويالت
والتحري�����ض الذي مور�س علين����ا ،وها نحن اليوم

نرى �صوابية موقفنا التي حفظت ال�ساحة ال�سنية،
وحفظ����ت لبنان وبعدما �سكت����ت واختفت ا�صوات
التحري�ض.
¡ جمعي��ة امل�شاريع اخلريي��ة الإ�سالمية ،ومراقبة
له�لال رم�ض��ان املب��ارك� ،أقام��ت يف ب�يروت
واملحافظ��ات اللبناني��ة عدة نق��اط ملراقبة ظهور
ه�لال �شهر رم�ض��ان ،لإثب��ات حل��ول ال�شهر ،ويف
ب�يروت نظم��ت اجلمعية نقط��ة مراقب��ة رئي�سة يف
حمل��ة الرو�شة� ،شارك فيها عدد من امل�شايخ وح�شد
كب�ير م��ن املواطن�ين ،وبالنتيج��ة ثب��ت بالوج��ه
ال�رشعي دخول �شهر رم�ضان.
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إيران ..فوز الريجاني وجنتي يعيد خلط األوراق
متيّزت االنتخاب���ات الربملانية يف
�إيران ،يف � 24شب���اط املا�ضي ،بارتفاع
ن�سب���ة امل�شاركة ،فقد جت���اوزت الـ،٪60
وح�ص���ل فيه���ا تق���دُّم ملح���وظ للتيار
الإ�صالح���ي ،حي���ث �أح���رز  133مقعداً،
مقاب���ل  125مقع���داً للمحافظني ،الذين
فازوا بالأكرثية املطلقة يف االنتخابات
املا�ضي���ة ،وتوزع���ت املقاع���د الباقية،
وعددها  ،32على امل�ستقلني والأقليات.
ع ّد املراقبون الدوليون هذه النتيجة
�أنها بداي���ة التغيري يف امل�شهد الإيراين
على امل�ستوى ال�سيا�سي واالنفتاح على
الغ���رب و�أمريكا ،واعت�ب�روا �أن ما بعد
انتخابات  2016غري ما قبلها� ،سيما �أن
رموز هذا التيار هو ال�شيخ رف�سنجاين؛
رئي�س جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام،
ومن ال�شخ�صيات القيادية التي واكبت
الثورة منذ انطالقها ،ورئي�س اجلمهورية
ال�شيخ ح�سن روحاين ال���ذي يُ�شهد له
يف ت�أييده لالم���ام اخلميني ،ولإدارته
اجليدة ملل���ف املفاو�ضات النووية مع
�أم�ي�ركا ،الت���ي ظنّت �أنها ق���ادرة على
الت�أثري على التي���ار الإ�صالحي ،وجرّه
�إىل املع�سكر الغرب���ي ،عرب ا�ستغاللها
لل�شع���ارات التي يطرحها ه���ذا التيار،
كاالنفتاح على الغ���رب ،و�إطالق حرية
ال�صحاف���ة ،وغريها م���ن امل�سائل ذات
الطاب���ع االجتماع���ي ،وطروحاته���م
ملعاجلة الواقع االقت�صادي.
توقّ���ع بع����ض املتابع�ي�ن لل�ش�أن
الإيراين �أن يفوز زعيم اال�صالحيني حممد
ر�ضا برئا�سة جمل�س ال�شورى الإيراين يف
� 24أيار املا�ضي ،لك���ن النتيجة فاج�أت
اجلميع بف���وز املحاف���ظ املعتدل علي
الريجاين بـ� 173صوتاً ،مقابل الإ�صالحي
حمم���د ر�ضا بـ ،103على الرغم من غلبة
النواب الإ�صالحيني على املحافظني.
ومل يك���ن مفاجئ��� ًا ف���وز املحافظ
املت�شدد �آي���ة اهلل �أحمد جنتي بـ 51على
املر�شح�ي�ن الآخرين :اميني املعتدل (21
�صوتاً) وكرم���اين (� 41صوت���اً) وال�شيخ
حمم���ود ها�شم���ي (� 13صوت���اً) لرئا�سة
جمل����س خ�ب�راء القيادة ،ال���ذي انتُخب
اع�ضا�ؤه من ال�شعب ،وهم من املجتهدين.
�صحيح �أن االختالفات بني التيارين
كثرية� ،س���واء يف �أ�ساليب العمل� ،أو يف
طريق���ة معاجلة امل�ش���اكل االقت�صادية،
وقد يخطئ �أحدهما يف طريقة التعبري �أو
الرف�ض ،علم ًا �أن �أخطر ما ح�صل هو دعوة
بع�ض الإ�صالحيني للتظاهر واالعت�صام،
م�صحوب�ي�ن بالفو�ض���ى ،كرف�ض قاطع
لنتائ���ج االنتخابات الرئا�سية يف العام
 ،2009والت���ي ج���اءت ل�صال���ح �أحمدي
جن���اد ،بدع���وى التزوي���ر ،وق���د �أ�رضّت
وقته���ا �أحداث ال�شغ���ب بالأمن الإيراين،
و�شكّل���ت �أزم���ة ا�ستمرت �شه���وراً ..لكن
نق���ول للذين ال يفهم���ون طبيعة النظام
الإيراين ،واملرتكزات التي اعتمدها الإمام
اخلميني لتا�سي����س اجلمهورية الإيرانية
الإ�سالمي���ة وللحفاظ عليه���ا ،ولطبيعة
ه���ذا ال�شع���ب الذى قدّم �أغل���ى ما ميلك
من �أجل �إ�سق���اط النظام البهلوي و�إقامة
النظ���ام الإ�سالمي بقي���ادة اخلميني� :إن
هذه ال�ص���ور املختلفة؛ من االعرتا�ضات،
�إىل فوز الريجاين وجنتي ،والتي �أعادت

ال�شيخ �أحمد جنتي وعلي الريجاين يف ح�ضرة املر�شد الأعلى للثورة الإ�سالمية ال�سيد علي اخلامنيئي

خل���ط الأوراق من جديد بني املحافظني
والإ�صالحي�ي�ن ،م���ا ه���ي �إال م�صاديق
عل���ى �أن ه���ذه الدولة ما ت���زال حتافظ
عل���ى قوته���ا ومنعتها ،رغ���م حماولة
الإع�ل�ام الغربي الدخ���ول على خط هذا
االختالف بني التيارين ،لتكري�س التباعد
بينهما ،وللإيحاء للعامل بوجود تيارين
متعار�ض�ي�ن� ،أحدهما مت�ش���دد وديني،
و�آخ���ر ا�صالح���ي ومنفتح عل���ى الغرب
ويريد التحلل م���ن القيود التي تفر�ضها
�إي���ران عل���ى �شعبها ،وعل���ى املجتمع
الغربي دو ًال ومنظمات تقوية هذا التيار،
والتعاون مع���ه لتغيري النظام يف �إيران
من جمهوري �إ�سالمي �إىل علماين.
ونقول للمتابع�ي�ن للو�ضع الإيراين
وامل�ؤيدي���ن للجمهوري���ة الإ�سالمية �أال
يقلق���وا من ه���ذا التناف�س ب�ي�ن هذين
التيارين ،لأنه تناف�س حمكوم مبجموعة
من الأ�س�س وال�ضوابط التي كرّ�سها الإمام
اخلمين���ي ،وال ي�ستطيع �أي من الفريقني
تخطيها ..فما هي تلك الأ�س�س وال�ضوابط؟
�أوالً :م�ؤ�س�سة الويل الفقيه و�سلطاته:
ي�ضطلع الويل القائد بعدد كبري من
ال�صالحيات وفق الد�ستور ،ومنها:

الشعب اإليراني حريص على
مراقبة أداء المسؤولين..
ويعمد إلى محاسبتهم في
أي استفتاء شعبي

تعي�ي�ن ال�سيا�س���ات العامة لنظام
جمهورية �إيران الإ�سالمية ،بعد الت�شاور
مع جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام.
الإ�رشاف على حُ �سن �إجراء ال�سيا�سات
العامة للنظام.
�إ�صدار الأمر باال�ستفتاء العام.
القيادة العامة للقوات امل�سلحة.
�إعالن احلرب وال�سالم ،والنفري العام.
تعيني وعزل وقبول ا�ستقالة كل من:
فقهاء جمل�س �صيان���ة الد�ستور ،و�أعلى
م�س�ؤول يف ال�سلط���ة الق�ضائية ،ورئي�س
م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون يف جمهورية

(�أ.ف.ب).

�إيران الإ�سالمي���ة ،ورئي�س �أركان القيادة
امل�شرتكة ،والقائد الع���ام لقوات حر�س
الث���ورة الإ�سالمي���ة ،والقي���ادات العليا
للقوات امل�سلحة وقوى الأمن الداخلي.
ثاني���اً :جمل�س ت�شخي����ص م�صلحة
النظام
ه���و هيئ���ة ا�ست�شاري���ة تتكون من
 31ع�ض���واً ،يعيّنه���م املر�ش���د (ال���ويل
الفقيه)� .أع�ض���اء املجمع منهم الدائمون
واملتغ�ي�رون ،ما عدا ر�ؤ�س���اء ال�سلطات
الث�ل�اث (التنفيذي���ة والت�رشيعي���ة
والق�ضائية) .مهام املجل�س:
�أن يكون حَ كَم ًا بني جمل�س ال�شورى
(الربمل���ان) وجمل�س �صيانة الد�ستور يف
حال ن�شوب �أزمة بينهما ،وت�صبح قراراته
ب�ش�أن خ�صوم���ة الهيئت�ي�ن نافذة ،بعد
م�صادقة املر�شد عليها.
يخت���ار ،يف حالة م���وت املر�شد �أو
عج���زه عن القي���ام مبهامه ،بق���رار من
جمل�س اخلرباء ،ع�ضواً من جمل�س القيادة
يتوىل مهام املر�شد ،حتى انتخاب مر�شد
جديد.
ثالثاً :جمل�س �صيانة الد�ستور
يتكون ه���ذا املجل�س من �إثني ع�رش

ع�ضواً� ،ستة منهم فقهاء ،ويتم تعيينهم
من قبَل مر�شد اجلمهورية.
�أما الأع�ضاء ال�ستة الآخرون فهم من
املحامنی ذوي اخل�ب�رة ،ويتم تر�شيحهم
من قبَ���ل رئي�س ال�سلطة الق�ضائية ،ويتم
الت�صويت عليهم من قبَل �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى الإ�سالمي ،ووظيفته:
الإ�رشاف على عمل جمل�س ال�شورى
الإ�سالمي ،وموافقته على جمیع القواننی
قبل اعتمادها.
الإ�رشاف علی االنتخابات ،واملوافقة
عل���ی املر�شح�ي�ن لرئا�س���ة اجلمهورية
وجمل����س اخل�ب�راء وجمل����س ال�شورى،
و�ضمان التوافق ب�ي�ن الت�رشيعات التي
يقرها الربملان مع الد�ستور.
ومن معاي�ي�ر املجل����س يف تقييم
املرت�شحني� ،صحة العقي���دة الإ�سالمية،
والوالء لنظ���ام اجلمهوري���ة الإ�سالمية،
وكذلك قب���ول مبد�أ والي���ة الفقيه ،وهذا
مينع تر�شيح �أي حزب �أو �شخ�ص ال ي�ؤمن
مببادئ نظ���ام اجلمهوري���ة الإ�سالمية،
ويُ�شَ ك بوالئه ملبد�أ والية الفقيه.
ه���ذه الأ�س����س تعط���ي املر�ش���د
ال�صالحيات الكاملة يف ر�سم ال�سيا�سات
العامة للب�ل�اد ،وقرار احل���رب وال�سلم،
وغريها من الأمور التي حتفظ اجلمهورية،
وتالي��� ًا ال ي�ستطيع �أحد �أن يهز �صورتها،
وعن���د �أي منعطف ن���رى الإمام يت�صدى،
ليعي���د اجلميع �إىل اجل���ادة ،كقوله بعد
انتخاب���ات جمل����س ال�ش���ورى الإيراين:
«هن���اك من يعار�ض الفك���ر الثوري منذ
انت�ص���ار الث���ورة الإ�سالمي���ة ،والبع�ض
الآخر ،ورغم �أنه كان يف هيكلية النظام،
�إال �أن���ه ال ي�ؤم���ن مبقارع���ة اال�ستكبار،
فعلينا الت�صدي لهذا التيار».
ما يعني ال�شعب الإيراين هو احلر�ص
على م�صاحل���ه االقت�صادية وال�سيا�سية،
ومراقب���ة �أداء امل�س�ؤول�ي�ن خ�ل�ال فرتة
حكمه���م ،وحما�سبته���م يف االنتخابات
الربملاني���ة ،واختياره لهذا التيار �أو ذاك
له عالقة ب�أداء كل منهما �أثناء ت�صديهم
لل�ش�أن العام ،فهو تارة يدعم الإ�صالحي،
وطوراً املت�ش���دد ،وما اختيارهم للرئي�س
ال�شي���خ ح�سن روح���اين �إال لنجاحه يف
مهمت���ه يف مل���ف التفاو����ض النووي،
ولأنه �شخ�صي���ة دعت �إىل االنفتاح على
اخل���ارج ،لكنها مل تنتق����ص من �سيادة
اجلمهورية ،ملتزم���ة بتوجيهات الإمام
اخلامنئي ،وهذا م���ا �أثبتته التجربة يف
التفاو����ض يف امللف الن���ووي؛ االلتزام
الكام���ل بتوجيه���ات الإم���ام لناحي���ة
ح�رص التفاو�ض باملو�ضوع النووي ،من
دون ربط���ه بامللفات الأخ���رى (م�شاكل
املنطقة ،والق�ضية الفل�سطينية ،وال�سالح
التقليدي.)..
فليطمئ���ن اجلمي���ع ،اجلمهوري���ة
الإ�سالمية بخري ،رغم حماربة العامل لها
على ال�صعد كاف���ة ،وليعلموا �أن �أطياف
املجتمع الإيراين بـ«ميينه» و«ي�ساره»
و«و�سطه» هم حتت مظلة الوالية ،حيث
يقول االمام اخلامنئي�« :أي رئي�س ي�صل
للحكم ه���و جزء من النظ���ام الإ�سالمي
الذي عليه االلتزام به وتنفيذ �سيا�سته».
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لديك أسئلة شرعية استفسارية في رمضان؟ إليك األجوبة ()1/2
ِ
متى يجب ال�صيام على الفتاة؟
يجب ال�صيام على الفتاة متى بلغت
�س���ن التكليف ،والذي من عالماته �إنبات
ال�شعر اخل�شن حول الفرج� ،أو �إنزال املني
املعروف� ،أو احلي����ض� ،أو احلمل ،فمتى
ح�صل �أحد ه���ذه الأ�شياء لزمها ال�صيام
ولو كانت بن���ت ع�رش �سنني ،ف�إن الكثري
م���ن الإناث قد حتي����ض يف العا�رشة �أو
احلادية ع�رشة من عمرها.
هل ت�أثم امل���ر�أة �إذا �صامت حيا ًء من
�أهلها وعليها الدورة ال�شهرية؟
ال �ش���ك �أن فعله���ا خط����أ ،وال يجوز
احلياء يف مث���ل هذا ،فاحلي�ض �أمر كتبه
اهلل عل���ى بنات �آدم ،وقد مُنعت احلائ�ض
من ال�ص���وم وال�صالة ،فهذه التي �صامت
وه���ي حائ�ض حي���اء من �أهله���ا عليها
ق�ضاء تل���ك الأيام الت���ي �صامتها حال
احلي�ض ،وال تعود ملثلها.
ام���ر�أة بلغت ودخل عليه���ا رم�ضان
ومل ت�صم خجالً ،وبعد �سنة دخل عليها
تق�ض ،فما احلكم؟
رم�ضان وهي مل ِ
يلزمه���ا ق�ض���اء ذل���ك ال�شه���ر الذي
�أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً ،وعليها
مع الق�ض���اء �صدقة عن كل يوم م�سكني،
لقوله تعاىل} :وَعَ لَى ا َّلذِي��� َن يُطِ يقُو َن ُه
ِ�ي�ن{ ،لأن الواجب �أن
ِف ْديَ��� ٌة طَ عَ ا ُم مِ �سْ ك ٍ
ت�صومه يف وقته ،حي���ث �إن البلوغ من
عالماته احلي����ض ،فمتى حا�ضت الأنثى
وجب عليها ال�صيام ،ولو كانت �صغرية
ال�سن.
تتعمّ���د بع�ض الن�ساء �أخذ حبوب يف
رم�ض���ان ملنع الدورة ال�شهرية (احلي�ض)
حتى ال تق�ضي فيما بعد ،فهل هذا جائز؟
وه���ل يف ذلك قيود حت���ى ال تعمل بها
ه�ؤالء الن�ساء؟
يج���ب �أال تفعل امل���ر�أة ذلك ،وتبقى
على ما قدره اهلل ع���ز وجل وكتبه على

ِ
أنـت

بنات �آدم ،ف����إن هذه الدورة ال�شهرية هلل
تعاىل حكمة يف �إيجادها ،تنا�سب طبيعة
املر�أة ،ف�إذا منعت ه���ذه العادة ف�إنه ال
�شك يحدث منها ر ّد فعل �ضار على ج�سم
املر�أة ،بقط���ع النظر عم���ا ت�سببه هذه
احلبوب من �أ�رضار على الرحم ،كما ذكر
ذلك الأطباء.
�إذا طهرت املر�أة بعد الفجر مبا�رشة،
هل مُت�س���ك وت�صوم هذا الي���وم ،ويُعترب

يوم ًا له���ا� ،أم يجب عليه���ا ق�ضاء ذلك
اليوم؟
�إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر
�أو قبله بقليل �ص���ح �صومها ،و�أجز�أ عن
الفر�ض ،ولو مل تغت�سل �إال بعد �أن �أ�صبح
ال�صب���ح� ،أم���ا �إذا مل ينقط���ع �إال بعد �أن
تبني ال�صبح ف�إنها مت�سك ذلك اليوم ،وال
يجزئها ،بل تق�ضيه بعد رم�ضان.
�إذا طهرت احلائ����ض �أثناء النهار من

احلي�ض ،فهل مُت�سك بقية اليوم؟
�إذا طه���رت امل���ر�أة �أثن���اء النهار من
احلي����ض �أو م���ن النفا�س مُت�س���ك بقية
ذلك اليوم وتق�ضي���ه ،ف�إم�ساكها حلرمة
الزمان ،وق�ضا�ؤها لأنها مل تكمل ال�صيام،
وفر�ضه���ا �صيام ال�شهر كل���ه ،و�أن الذي
ي�صوم ن�صف النهار ال يعد �صائماً.
م���ن كانت عادته���ا ال�شهرية ترتاوح
بني �سبع���ة �إىل ثمانية �أيام ،ويف بع�ض

الأحي���ان يف اليوم ال�ساب���ع ال ترى دم ًا
وال الطه���ر ،ما احلكم م���ن حيث ال�صالة
وال�صيام واجلماع؟
ال تعجّ ل حت���ى ترى الق�صة البي�ضاء
التى يعرفها الن�ساء ،وهي عالمة الطهر،
فتوقف الدم لي����س هو الطهر ،و�إمنا ذلك
بر�ؤي���ة عالم���ة الطهر وانق�ض���اء املدة
املعتادة.
ما حكم الدم الذي يخرج يف غري �أيام
الدورة ال�شهري���ة؟ فالبع�ض عادتهن يف
كل �شهر من الدورة هي �سبعة �أيام ،لكن
يف بع�ض الأ�شهر ي�أت���ي دم خارج �أيام
ال���دورة ،وت�ستمر معهن هذه احلالة مدة
يوم �أو يومني ،فهل جت���ب عل ّى ال�صالة
وال�صيام �أثناء ذلك� ،أم الق�ضاء؟
هذا ال���دم الزائد عن الع���ادة هو دم
ع���رق ال يُح�سب م���ن الع���ادة ،فاملر�أة
التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة ال
ت�صلي ،وال ت�ص���وم ،وال مت�سّ امل�صحف،
وال ي�أتيها زوجها يف الفرج ،ف�إذا طهرت
وانقطعت �أي���ام عادته���ا واغت�سلت يف
حكم الطاهرات ،ولو ر�أت �شيئ ًا من دم �أو
�صفرة �أو كدرة فذلك ا�ستحا�ضة ال تردها
عن ال�صالة ونحوها.
مَ ن و�ضع���ت قبل رم�ض���ان ب�أ�سبوع
مثالً ،وطهرت قبل �أن تكمل الأربعني ،فهل
يجب عليها ال�صيام؟
نعم ،متى طهرت النف�ساء وظهر منها
ما تعرفه عالمة على الطهر ،وهي الق�صة
البي�ض���اء �أو النقاء الكامل ،ف�إنها ت�صوم
وت�صلي ،ولو بعد الوالدة بيوم �أو �أ�سبوع،
ف�إن���ه ال ح ّد لأقل النفا����س ،فمن الن�ساء
من ال ترى الدم بعد الوالدة �أ�صالً ،ولي�س
بلوغ الأربعني �رشطاً ،و�إذا زاد الدم على
الأربع�ي�ن ومل يتغ�ي�ر ف�إن���ه يعترب دم
نفا�س ،ترتك لأجله ال�صوم وال�صالة.

رمي اخلياط

وطــفـــــلك

تنمية سلوك أطفالنا في رمضان ..أفكار َ
مقترحة
�شه���ر رم�ضان الكرمي من �أف�ض���ل الأيام التي متر
على الأم���ة الإ�سالمية؛ يرتاحم فيها اجلميع ،وتتغري
ال�سلوكيات �إىل الأف�ضل ،لذلك ميكن للأم ا�ستغالل هذا
ال�شهر تربوي ًا لتنمية بع����ض ال�سلوكيات الإيجابية
لدى الطفل ،يتعلم من خاللها �أن ال�صوم لي�س عزوف ًا
ع���ن تناول الطع���ام وال�رشاب فقط ،ب���ل �صيام عن
كل العادات ال�سيئ���ة ،كالكذب والنميمة وغريها من
ال�صفات ال�سيئة.
ي�ؤكد خرباء االجتماع �أن على الأم �أن تنبه طفلها
�إىل القي���م والعادات التي ع���ن متكّنه من �أن يح�سن
�صيام���ه ،يف حالة قدرته عل���ى ال�صيام ،فال يكذب
وال يغت���اب وال ي�ؤذى �أحداً ،وم���ن هنا البد �أن يكون
الوالدين ق���دوة ح�سنة لأبنائهما ،فال يجوز �أن تنهي
الأم طفلها عن قول �أو فعل ثم تقوم هي به.
االخت�صا�صي���ون م���ن جهتهم ين�صحون���ك �أي�ض ًا
ب�رضورة اقتنا�ص هذه البيئة الطيبة لرتبية �أطفالك
على ممار�س���ة العبادات الديني���ة ،والتحلي بالقيم
الأخالقي���ة والروحانية ،ويقول���ون :الطفل ال�صغري
كالع���ود؛ ي�ستقيم عل���ى ما عوّده علي���ه �أبواه منذ

ال�صغ���ر ،ويح�سن بنا �أن ن�ستغل �شهر رم�ضان لنهيئ
ذهن ال�صغ�ي�ر لالعتي���اد على ممار�س���ة العبادات
الديني���ة ،وذلك من خالل خط���وات ب�سيطة وحمببة
لنف�سه.
فم���ع قدوم رم�ضان ،ليكن لنا مع �أبنائنا برنامج
ترب���وي ن�ستغل فيه كل �شع�ي�رة وعبادة وكل عادة
طيب���ة ،لنغر����س يف نفو�سهم الكثري م���ن الف�ضائل،
وليكن ه���ذا الربنامج قائم ًا عل���ى الرتبية الواقعية
وا�ستغالل احلدث كالآتي:
التعود على ال�صيام :يج���ب تدريب �أبنائنا على
ال�صيام تدريجي���اً ،فنتفق معهم عل���ى �أن ي�صوموا
حتى الظهر ،ثم بعد ذل���ك حتى الع�رص ،ويف بع�ض
الأيام حتى املغرب ،حت���ى ي�ألفوا ال�صيام ويتدربوا
علي���ه ..عل���ى �أن يُكاف�أ الطفل عل���ى جناحه يف كل
مرحلة بجائزة يحبها.
وه���ذا ه���و منه���ج ال�صحابة ر�ض���ي اهلل عنهم
وال�صحابي���ات ،فعن الربيع بن���ت معوذ ر�ضي اهلل
عنه���ا قالت�« :أر�سل ر�سول اهلل غ���داة عا�شوراء �إىل
قرى الأن�ص���ار التي حول املدينة ،م���ن كان �أ�صبح

�صائم ًا فليت ّم �صومه ،وم���ن كان مفطراً فليتم بقية
يوم���ه ،فكنا بعد ذل���ك ن�صومه ون�ص���وِّم �صبياننا
ال�صغ���ار ،ونذهب �إيل امل�سج���د فنجعل لهم اللعبة
من العه���ن ،و�إذا بكي �أحده���م �أعطيناه �إياها حتى
يك���ون الإفط���ار» ،والعهن هو ال�ص���وف امل�صبوغ،
فكانت الأمه���ات ي�ستع ّن باهلل على ت�صومي ال�صغار
باالجتماع يف امل�سج���د؛ بعيداً عن متناول الطعام
وال�رشاب ،كما �أن اجتم���اع الأوالد ولعبهم �سوي ًا له
�أثره يف التله���ي عن الطعام وال��ش�راب ،ف�إذا جاع
ال�صغري قدم���ت له �أمه لعبة يحبه���ا ويت�سلى بها
حتى يتم �صومه.
ال�صالة فى امل�سجد :يف�ضَّ ل ا�صطحاب الأوالد �إىل
امل�سجد يف جميع ال�صلوات ،وكذلك �صالة الرتاويح،
واالعت���كاف ،عل���ى �أن يك���ون ذلك ب�صحب���ة والده
والإخ���وة الأكرب منه �سناً ،فريتب���ط الطفل بامل�سجد
وبال�صالة ،لأنه ي�شاهد بعينه ،ويعي�ش هذه املعاين
واقع ًا ملمو�ساً.
قراءة القر�آن الكرمي :يج���ب على الأم �أن حتر�ص
عل���ى تعويد ال�صغ���ار على تالوة �آي���ات من القر�آن

الك���رمي كل يوم ،وحبذا ل���و �أ�رشكناهم يف مقر�أة يف
امل�سجد القريب من املنزل.
الرتاحم والعطف على الفقراء :ينبغي ربط الأبناء
مبع���اين الرحم���ة والتعاطف؛ من خ�ل�ال امل�شاركة
العملية يف �إعداد وجبات رم�ضانية للفقراء ،حتى ولو
كانت ب�سيط���ة املحتوى ،و�إر�سال الأطفال لتو�صيلها
ب�أنف�سهم� ،إن �أمكن ذلك ،مع ترديد الآيات والأحاديث
التي تبينّ ثواب ه���ذا ال�صنيع على م�سامعهم ،مثل:
«م���ن �أطعم �أخاه لقمة على ج���وع �أطعمه اهلل يوم
القيامة» ،و«من تقرّب فيه بخ�صلة من خ�صال اخلري
كان كمن تقرّب بفري�ضة فيما �سواه».
�إفطار �صائم :تعظيم قدر تفطري ال�صائم يف نف�س
الأبن���اء ،وبيان �أنه من �أ�سباب العتق من النار« :من
فطّر �صائم ًا كان له مثل �أجره» ،وب�إمكان الأب �إعطاء
َ
كمي���ة من التمر لكل ولد ،ويطلب منه �أن يتواجد يف
امل�سج���د قبيل املغرب ،ف�إذا �أذّن الأذان قام كل واحد
من الأوالد بتوزيع التمر عل���ى ال�صائمني ،و�سقيهم
املاء ،فيح�صلون بذلك على القيمة الرتبوية يف هذه
الطاعة ،وي�ؤجَ روا عليها.
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الصداع في رمضان ..األسباب وطرق العالج
يع���اين بع����ض ال�صائمني خ�ل�ال �شهر
رم�ض���ان من عدة عوار����ض �صحية ،نتيجة
االنقطاع عن الأكل وال�رشب �ساعات طويلة
ومتوا�صل���ة ،منه���ا ال�ص���داع وقل���ة النوم
واجلف���اف وحمو�ض���ة املع���دة ..وقد يكون
ال�صداع �أ�صعب ما ميرّ به ال�ضائم خالل �شهر
رم�ض���ان ،لأنه ي�سيطر على حالته اجل�سدية
والنف�سية ،ويعيقه عن �أداء �أعماله وموا�صلة
حياته بانتظام.
�أوالً ،ال ب���د من ا�ستعرا����ض الأ�سباب التي
ت�ؤدي �إىل حدوث ال�صداع خالل ال�شهر الف�ضيل،
ومنها:
 -1نق�ص املاء.
 -2نق�ص ال�سكر يف الدم.
 -3انخفا�ض ال�ضغط.
 -4نق�ص عن�رص الزنك ب�سبب التعرّق.
 -5الأنيميا التي قد تظهر عند البع�ض مع
طول فرتة ال�صيام.
 -6قلة النوم عند البع�ض.
 -7ال�سهر فرتات طويلة.
 -8نق����ص التدخني لدى املدخنني ،ب�سبب
اعتياد اجل�سم على النيكوتني.
 -9تغيريمواعيد وجبات الطعام
 -10نق�ص كمية الكافيني (ال�شاي والقهوة
والن�سكافيه) الت���ي يتناولها ال�شخ�ص ب�سبب
ال�صيام؛ على غري العادة يف الأيام االخرى.
ويو�ض���ح االخت�صا�صيون وخرباء التغذية
�أن���ه ال ب ّد من معاجلة ه���ذه الأ�سباب ب�صورة
طبيعية ،وحتى بتن���اول بع�ض الأدوية ،ملنع
حدوث نوبات ال�ص���داع التي قد تتفاوت بني
الب�سيط���ة للمزمنة ،ويكون الع�ل�اج بالطرق
الآتية:
 -1الت�أكد من �رشب املاء كل ن�صف �ساعة
بني الإفطار وال�سحور ،مع حماولة �رشب ما ال
يقل عن ليرتين خالل هذه الفرتة.
 -2االنتظام يف مواعيد النوم ،والتقليل ما
�أمكن من ال�سهر الطويل.
 -3االعتدال يف تناول الطعام على الإفطار
وال�سحور.
 -4تن���اول وجب���ة ال�سَّ لَطة ب�ي�ن وجبتي

الإفطار وال�سحور ،يف حال كان �سبب ال�صداع
ب�سبب الأنيميا.
 -5تناول ملعقتي ع�سل يف وجبة ال�سحور.
 -6يف ح���ال كان ال�ص���داع ب�سبب نق�ص
الزنك ،يُف�ضّ ل تناول اللن الرائب مع املك�سرّ ات
بني وجبتي الإفط���ار وال�سحور ،وكذلك تناول
�شورب���ة اخل�ضار وامل�أك���والت البحرية ،لأنها
غنية بالزنك.
 -7ميك���ن ل���دواء رفع ال�ضغ���ط م�ساعدة
ال�صائم على موا�صلة �صيامه دون الإح�سا�س
بال�صداع ،لكن بالطبع بو�صفة طبية.
 -8احلر�ص على لب�س النظارات ال�شم�سية،
وجتنُّ���ب التعر����ض لأ�شعة ال�شم����س ،ولب�س
القبعة يف حال اخلروج عندما تكون ال�شم�س
حارقة واحلرارة مرتفعة.
 -9يجب التخلي عن عادة ال�شد الع�صبي
و»الرنف���زة» والتوت���ر ،خ�صو�ص ًا يف �ساعات
النهار ،فق���د ت�ؤدي �إىل ما ه���و �أ�شد من نوبة
ال�ص���داع ،ومنه���ا على �سبي���ل املثال حدوث
�إغم���اء� ،أو ارتفاع �ضغط ال���دم وحدوث ما ال
تحُ مد عقباه.
 -10يج���ب اال�سرتخ���اء ،وتدليك ع�ضالت
الر�أ�س وع�ضالت الرقبة امل�شدوده.
� -11إذا كنت تعاين من م�شاكل يف الأ�سنان
�أو الأنف �أو العيون� ،أو كان لديك �صداع مزمن
�أو �صداع ن�صفي ،فال بد من �أن تراجع الطبيب
ب�أ�رسع وقت ممكن.
 -12احر����ص على توزيع وجب���ة الإفطار
على ث�ل�اث مراحل :م���ع الأذان قب���ل �صالة
املغرب ،وبع���د �صالة املغ���رب ،وبعد �صالة
الع�شاء والرتاويح.
 -13الأكل الكث�ي�ر ي�سب���ب تخمة و�ضغط
على احلجاب احلاج���ز ،في�سبب �ضيق تنف�س
وتعب وخمول ونوبات �صداع.
� -14إذا كن���ت ال ت�ستطي���ع حتمُّل نوبات
ال�صداع ال���ذي ي�صيب���ك ،فبالإم���كان تناول
م�سكنات وعالج لتك���ون وقائيه لك من نوبة
ال�صداع ..ا�ست�رش طبيبك.
حمان���ا اهلل و�إياكم من الأمرا����ض ..و�شفا
مر�ضانا ومر�ضاكم.

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

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1قائم يف الليل  /حب �شديد
 - 2تتكون من ا�سكتلندا واجنلرتا وويلز
� - 3سكني  /القمر وقت اكتماله
 - 4طري خرايف  /بني جبلني (مبعرثة) � /صفار
 - 5عا�صمة رومانيا

 - 6عك�س حزن  /تدفع لأهل امليت
 - 7فاكهة �صفراء  /وعاء
� - 8أتباع
 - 9يهبط ب���ه اجلندي من الطائرة /
�رض�س
 - 10جبل را�سخ  /لب�سه النا�س �أيام
الأتراك خ�صو�صا

عــمـــودي

 - 1ق���ذف بالكلم���ات � /صاح���ب
�ش���يء وم�س�ؤول عنه  /معنوياته يف
احل�ضي�ض
� - 2أكرب �أهرامات م�رص  /حرف عطف
 - 3يغط���ي الطي���ور  /يف القالدة /
جواب
 - 4تو�ض���ع فيها ال�صور  /تقال عند
ال�شعور بالربد  /مت�شابهان
 - 5حار����س  /يتعاط���اه بع����ض
الريا�ضيني لتحقيق الفوز
 - 6حيوان منقر�ض
 - 7جت�ب�ر وتكرب وظل���م  /ا�سم مبد�أ
يف الريا�ضي���ات (للقوة)  /قال كالما

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�رصيحا
 - 8مو�سيقى امريكية لل�سود  /تلف يف دائرة
� - 9سائ���ل حي �أحمر الل���ون  /عملة اليابان /
ن�صف �سو�شي
 - 10ق�ص���ة ممثلة �أمام اجلمه���ور � /أ�صبح غري
عاقل للأ�شياء حوله
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كاريكاتير

ترتيب الدول حسب عدد ساعات الصيام
ن�رش مركز الفلك ال��دويل خريطة يو�ضح فيها املدة
الزمنية التي ي�صومها امل�سلمون يف �شهر رم�ضان
املبارك يف دول العامل ب�أكمله.
ولفت املركز �إىل �أن �أق�رص فرتة �سيت ّم �صيامها �ستكون
من ن�صيب اجلزء اجلنوبي من الكرة الأر�ضية ،حيث
�سيكون ف�صل ال�شتاء هو الف�صل ال�سائد� ،أما ف�صل
ال�صيف �سيكون من ن�صيب الن�صف الآخر للكرة ال�شمايل،
فتح�صل تلك املنطقة على الفرتة الأطول من �ساعات
ال�صوم.
وجاء ترتيب ال��دول من حيث �ساعات ال�صيام على
ال�شكل الآتي:
�أوالً :ت�شيلي والأرجنتني ،حيث �أق�رص فرتة �صيام ،وتبلغ
� 10ساعات.

ثانياً :جزر القمر ،والتي تُع ّد �أق�رص الدول العربية يف
�ساعات ال�صيام ،وتبلغ � 12.30ساعة.
ثالثاً :اليمن ،حيث تبلغ الفرتة � 14ساعة ،ت�أتي بعدها
ال�سعودية و�سلطنة عُ مان ،ومن ثم ايران بواقع 14:30
�ساعة.
رابعاً :الإمارات ،وقطر ،والبحرين ،والكويت ،بواقع 15
�ساعة.
خام�ساً :ترتواح الن�سبة هنا بني العراق وبالد ال�شام من
� 15.5إىل � 16ساعة ،وم�رص بواقع � 15.48ساعة ،تليهم
باقي الدول العربية يف قارة �أفريقيا.
�ساد�ساً� :أوروبا ،حيث تبلغ الن�سبة يف تركيا � 17ساعة،
�أما �شمال �إيطاليا فـ� 18ساعة ،ويف و�سط فرن�سا 19
�ساعة ،ويف جنوب �أملانيا � 20ساعة.

هل حقًا سينقرض الرجال؟
قالت عاملة ا�سرتالية �إن الرجال يعي�شون يف فرتة
«الوقت ال�ضائع» ،م�شرية �إىل �أنهم «يتجهون نحو
االن��ق��را���ض» .و�أو�ضحت الربوف�سرية جيني غريفز،
من جامعة «كانبريا» الأ�سرتالية� ،أن �سبب تناق�ص
عدد الرجال حالي ًا يعود �إىل خ�صائ�ص الكرومو�سوم
« ،»Yالذي يتميز به�شا�شته ،و�إىل التغريات احلا�صلة
يف املحيط ،والتي ت�ضعفه وحتطمه ،يف حني �أن
الكرومو�سوم الأنثوي « »Xيُعترب �أكرث مناعة منه بكثري.
وتوقفت غريفز عند ع��دد اجلينات امل��وج��ودة يف
الكرومو�سومات الأنثوية وال��ذك��وري��ة ،مو�ضحة �أن
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الكرومو�سوم الأنثوي « »Xيحتوي على نحو 1000
جني �صحي ،والن�ساء لديهن اثنني من هذا الكرومو�سوم
« ،»XXيف حني �أن الرجال لديهم واح��د من هذه
الكرومو�سوم «.»XY
و�أ�ضافت �أن عدداً كبرياً من جينات الكرومو�سوم «»Y
تدهور مع مرور مئات ماليني ال�سنني ،ومل يتبقَّ لديه
�سوى  100جني حالياً ،من �ضمنها جني «»SRY؛
امل�س�ؤول عن حتديد جن�س اجلنني ما �إذا كان ذكراً
�أو �أنثى ،يف حني �أن معظم اجلينات املتبقية ميكن
اعتبارها من «غري املرغوب فيها».
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