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لبنان.. بين استطالع الرأي
 واالستفتاء واإلحصاء

االمتحانات الرسمية والواقع 
التعليمي للفلسطينيين في لبنان

»الدرس اليوناني«.. 
هل يصل إلى لبنان؟

FRIDAY 10 JULY - 2015 
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اإىل تنفيذ  الــعــمــاد مــيــ�ــشــال عـــون  اأن دعــــوة  اعــتــر مــراقــبــون وخـــــراء 

�شاطر«،  »غلطة  �شعبية  االأكــر  املارونية  ال�شخ�شية  حول  راأي  ا�شتطالعات 

ال�شابقة يف  التجارب  بّينت كل  الــراأي كما  ا�شتطالعات  اأن  اأولهما:  ل�شببني، 

لبنان، مل تكن يوماً دقيقة، حتى اأن الت�شاوؤالت بداأت حول �شحتها يف العامل، 

اإذا كان حم�شوماً  اأنها �شتفيد �شمري جعجع يف كل احلــاالت، الأنه  وثانيهما، 

اأن عون �شيكون االأول، فاإن جعجع قد يكون ثانياً، اأو ثالثاً، وبالتايل وّفر له 

خ�شبة خال�س للحديث حول مكانته امل�شيحية.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 365

خشبة خالص لجعجع

االستراتيجية األميركية الجديدة..  والدمار اآلتي

»داعش« تضم مصر 
»دولة التكفير«.. قبل السعودية لـ

السعودية وّسطت موسكو لتنسيق أمني 
م رّد في وضح النهار

ّ
مع سورية.. والمعل

عدوى اليونان قد تتوسع وتضع 
مصير االتحاد األوروبي على المحك
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عرقلة التفاهم 
النووي اإليراني.. 

استراتيجية 
أم اقتصاد؟
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مدرسة رمضانية دائمة
�س���هر رم�س���ان مدر�س���ة دائمة تعلم ُحّب اهلل، 

وُحّب النا�س، وحمبة كل املخلوقات.. اإنه مدر�س���ة 

ترب���ي على م���كارم الأخالق، و�س���مولية الأخوة 

بني املوؤمنني، وطاع���ة اهلل الرحمن الرحيم، الذي 

يدعونا يف كل حلظة اإىل عي�س قيم العدل والرتاحم 

والغفران وامل�ساحلة والت�سامح وال�سالم.

رم�س���ان لي�س �سهراً واحداً، اإمن���ا هو كل اأ�سهر 

ال�سن���ة، فاأيامنا كلها يجب اأن تك���ون رم�سانية، 

وروح رم�سان عليه���ا اأن ت�سمل الب�رشية جمعاء، 

واأوله���م امل�سلم���ني وامل�سيحي���ني، فيعملوا معًا 

ب�س���دق واإخال�س على وق���ف النزاعات واحلروب 

والقتل  والإج���رام  والكراهية  والإره���اب  والعنف 

والدم���ار والتهجري والع���ذاب يف عاملنا العربي 

وامل�رشقي.

رم�س���ان مدر�س���ة نتعل���م فيها فق���ه اللحظة 

ولهوت اللحظة، الذي هو فكر نرّي لتقريب النا�س 

يف ع�رشن���ا اإىل اهلل اخلال���ق املح���ب واملخل�س، 

من خالل ثقافته���م ودينهم وح�سارتهم وعلومهم 

واإبداعه���م، لتحريرهم من اأ����رش املا�سي وظالمه 

وتخلفه وعيوب���ه وخطاياه وكفره، وللتاأكيد على 

اأن اهلل حا����رش وفاعل يف كل زم���ان ومكان، وهو 

يحبن���ا اليوم كم���ا اأحب الذي���ن �سبقونا، والروح 

احلي واملحيي ينري طريقنا اليوم لاللتزام بديننا، 

والتعب���ري عنه بلغتنا املعا����رشة، واأدبنا، وفننا، 

واإبداعنا، وعدم تكرار ما فهمه واأجنزه الآخرون.

�سحي���ح اأننا ننهل من كتبن���ا املنزَّلة، وتراثنا 

الأ�سيل، ومن ال�سلف ال�سالح، ونحن اأبناء التاريخ 

وورثته، اإمنا اهلل يطالبن���ا اليوم بتجديد خطابنا 

الديني، وبالجتهاد والتف�س���ري العلمي والتاأويل 

من اأجل �سن���ع التاريخ، واهلل �سيحا�سبنا على ما 

فعلناه يف زماننا، وما �سنفعله يف كل حلظة لكي 

نكون �سهوداً حقيقيني يف عامل اليوم حل�سور اهلل 

فينا واأولويته بالن�سبة اإلينا.

اإن فقه اللحظة ه���و الطريق احل�ساري لتجديد 

الع���امل الإ�سالمي، وا�سرتجاع وح���دة امل�سلمني، 

وامل�سارك���ة يف الإب���داع.. اإذا كان الإ�س���الم، يف 

بدايات���ه، قد �سع���ى اإىل اإقام���ة جمتمع خمتلف 

ومتقّدم، فاإن امل�سلم���ني لديهم القدرة اليوم على 

بناء جمتمع جديد، يكون���ون فيه �رشكاء فاعلني 

يف �سنع العوملة واإقامة الدولة احلديثة.

يف هذه الأزمنة اجلديدة، علينا بناء عامل اإلهي 

واإن�ساين ل انف�سام فيه، بل انفتاح وحرية وتفاعل 

وتكام���ل و�رشاكة ووح���دة يف التن���وع، يوؤ�س�س 

مل�رشوع عربي، اإن�س���اين، ح�ساري، ديني، ثقايف، 

�سيا�س���ي، اقت�س���ادي، اجتماعي جدي���د، وُيحدث 

التغيري احلقيقي يف م�رشقنا العربي، على قاعدة 

احلري���ة واحل���ق واملواطنة والعدال���ة وامل�ساواة 

وال�سالم.

الأباتي اأنطوان �ضو

االفتتاحية

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

www.athabat.net

ماذا لو اأن لبنان �رشب »حليب ال�سباع« 

الربازيل  اتبعت���ه  ال���ذي  الأ�سل���وب  واتب���ع 

اليونان مبوافقة  اأعلنت  والأرجنتني، وموؤخراً 

�سعبي���ة كا�سح���ة، التوقف عن دف���ع الدَّين 

ال���ذي ُفر�س على هذه البلدان تراجع التنمية 

وتقهقرها، وبيع الأمالك العامة؟

الربازي���ل والأرجنت���ني ت�س���كالن مثلني 

كبريي���ن يف مواجهة الدائن���ني، والتوقف عن 

دف���ع الدَّين الذي اأثقل عل���ى البلدين، بعد اأن 

اأوفيت���ا اأ�سول���ه اأ�سعافًا م�ساعف���ة، دون اأن 

متن���ع تراكم���ه وتزايده ج���راء الفوائد وبيع 

الأم���الك العام���ة، بحيث مل يع���د هناك من 

موارد للدولتني، ف���كان القرار احلا�سم املبني 

بالوقائع والأرقام، التوقف عن تنفيذ و�سفات 

البن���ك وال�سندوق الدولي���ني، وبالتايل كان 

النهو�س الكبري لهذين البلدين، اللذين ُيَعّدان 

الآن م���ن اأه���م القت�سادي���ات الناه�سة يف 

العامل.

ل ميك���ن الرك���ون بع���د اإىل التجرب���ة 

اليونانية الفذة، لأن رئي�س احلكومة ت�سيربا�س 

ما زال يغ���ازل الحتاد الأوروب���ي، ويتم�سك 

باليورو، وهو �سّح���ى بوزير ماليته ليخفف 

عنه ال�سغ���ط الأوروب���ي، والنتيجة مرهونة 

مبا �سُيقدم عليه رئي����س احلكومة اليونانية 

يف الأيام القليلة املقبلة، فاإما يرتهن ملنطق 

الوح�س الراأ�سمايل، واإما يذهب باملواجهة اإىل 

حدها الأق�سى مدعوم���ًا بالأغلبية ال�ساحقة 

من ال�سع���ب اليوناين ال���ذي �سار حتت خط 

الفقر.

ما عالقة لبنان بذلك؟

منذ مطلع ت�سعينيات القرن املا�سي، دخل 

لبن���ان يف نهج »املخرّب���ني القت�ساديني«، 

وذلك حينما حتالف الأقربون والأبعدون على 

الرئي�س الراح���ل عمر كرامي، فكان ما ي�سمى 

ب�»ث���ورة الدواليب« يف ال�ساد����س من اأيار 

1992، التي اأطاح���ت بحكومة خلفت دينًا ل 
يتجاوز 3 ملي���ار دولر على اخلزينة العامة 

معظمه دين داخلي وباللرية.

ب���داأت بعدها من���ذ نهاية الع���ام 1992 

مرحل���ة ما ي�سمى الإعم���ار، التي قامت على 

مبداأين: التو�سع يف امل�ساريع، واخل�سخ�سة..

كان العتق���اد ال�سائ���د له���ذا النهج اأن 

مرحل���ة ال�سالم م���ع الع���دو »الإ�رشائيلي« 

قادم���ة، فعلى نه���ج »كامب دايفي���د« �سار 

الأردن باتف���اق وادي عربة، ومن بعده يا�رش 

عرفات باتفاقية اأو�سلو.

نْه���ج فيه التو�س���ع يف القرتا�س بفوائد 

ع يف �سندات اخلزينة، ويروي  عاليه، والتو�سُّ

نائب �سابق اأن �سيا�سيًا لبنان جاءه قر�س من 

ل اإىل بنك لبناين بقيمة  م�رشف بريطاين حموَّ

80 ملي���ون دولر يف اأواخ���ر 1992، بفائدة 2 
باملئ���ة، وكانت قيمة �رشف ال���دولر الواحد 

2800 ل���رية، فحّول ه���ذا ال�سيا�سي هذا الدَّين 
اإىل لرية لبنانية ووظفها يف �سندات اخلزينة، 

التي كانت فائدتها 45 باملئة، وخالل اأ�سبوع 

اأو اثنني ب���داأ تراجع �سعر ال���دولر، لي�ستقرّ 

عل���ى �سعر 1500 ل���رية، اأي اأن هذا ال�سيا�سي 

»املحرتم« رب���ح يف ال���دولر الواحد 1300 

لرية، وربح يف الفائدة 43 باملئة، وهكذا �سار 

ال�80 مليون دولر اأكرث من 200 مليون دولر، 

اللبناني���ني ت�سديدها حل�رشة  مطلوب م���ن 

»املحرتم«.

هذا مثل واحد فقط، فتاأملوا كم من الدَّين 

على هذه ال�ساكلة.

التو�س���ع يف امل�ساري���ع  الندف���اع يف 

باأ�سعار تبلغ قيم���ة اأ�سعافها، على نحو ما 

جرى يف مط���ار بريوت الدويل، ال���ذي بداأت 

اأعم���ال جتديده عل���ى اأ�سا����س اأن تكلفته ل 

تتج���اوز 300 ملي���ون دولر، ف���اإذا ه���ي يف 

النتيجية تتجاوز املليار دولر.

���ذت بالرتا�س���ي، وا�ستفاد  م�ساري���ع ُنفِّ

منه���ا املقربون من امل�سوؤول���ني على اأ�سا�س 

حما�س�س���ة، مل ي�سهد لبن���ان مثياًل لها يف 

تاريخه.

اأرق���ام  ت�ساعف���ت  قيا�سي���ة  ب�رشع���ة 

الدَّي���ن الع���ام، وبداأ لبنان من���ذ العام 1996 

اأم���ام مرحلة جدي���دة: عْج���ز يف املوازنة، 

وتراج���ع النمو، وتو�ّس���ع يف القرتا�س، ويف 

اخل�سخ�سة، واإن�ساء موؤ�س�سات رديفة للقطاع 

الت�سالت،  ف�»اأوجريو« مقابل وزارة  العام، 

و»جمل����س الإمن���اء والإعم���ار« مقابل كل 

مقابل  و»�سوكلني«  واملوؤ�س�س���ات،  الوزارات 

البلدي���ات، و�سوليدي���ر »�سي���دة« العا�سمة 

و�ساحبتها، وهلم جرا، وكان منذ العام 1994 

تاأ�سي����س الهاتف اخللوي، الذي ا�ستفادت منه 

�رشكت���ان كانت جتبي الواح���دة منهما نحو 

ملي���ار دولر اأرباحًا �سنوي���ة، فيما ل يدخل 

اخلزينة �سوى نحو 300 مليون دولر ل غري.

مل يلح���ظ »النهج العم���راين« اأي خطة 

اإمنائية.. تدهور وتال�س���ى القطاع ال�سناعي، 

والقط���اع الزراعي دخ���ل يف مرحلة اخلطر، 

املدمرة  الإعمارية«  »ال�سيا�سي���ة  ا�ستدركت 

هذا الواقع، وب���داأ البحث العقيم عن احللول، 

فكانت خط���ة التو�ّس���ع يف القرتا�س، فكان 

»باري�س واحد واثنان«، والذي هو يف حقيقته 

لي�س اإل َدينًا اإ�سافي���ًا على اخلزينة العامة، 

اإمن���ا بفوائد مي�رشة، الت���ي مل حتل �سيئًا من 

الأزمة، فكان ازدياد يف عجز املوازنة.

يف اأواخر عام 1998، كانت مرحلة جديدة 

م���ع و�سول العم���اد اإميل حل���ود اإىل رئا�سة 

اجلمهورية والرئي�س �سليم احل�س اإىل رئا�سة 

احلكومة، فُطرحت اأول خطة لالإ�سالح املايل، 

م���ا اأ�سهم يف وقف النهيار ال�رشيع الذي كان 

يلوح اأمام لبنان.

وبعد جه���د جهيد و�رشاع مريَرين، متّكن 

العهد اجلديد من ا�ستع���ادة الهاتف اخللوي، 

الذي اأخ���ذ ُيدخل اإىل اخلزين���ة العامة نحو 

ملي���اري دولر �سنويًا بدًل م���ن 300 مليون 

دولر، وكانت �رشيب���ة »T.V.A« التي و�سع 

اأ�س�سه���ا وزير امل���ال جورج ق���رم، لكن فوؤاد 

ال�سنيورة طّبقها بعد انقالب انتخابات العام 

2000 ب�س���كل م�سّوه ومري���ع، اإمنا اأدخلت اإىل 
اخلزينة املليارات.

اأمكن  ويف ظ���ل احلكومة »احل�سي���ة«، 

لوزير املال اأن يفر�س على امل�سارف قرو�سًا 

بقيمة 4 ملي���ار دولر، بفائدة �سفر باملائة، 

وهي اأهم من م�ساريع موؤمترات باري�س.

بع���د انقالب نهاية الع���ام 2000، عادت 

اخلط���ة لبيع اأمالك الدول���ة، كمحاولت بيع 

اخللوي ب�3 ملي���ار دولر )ُيدخل اإىل اخلزينة 

�سنوي���ًا ملي���اري دولر، ويري���دون بيعه ب�3 

ملي���ارات دولر(، وبي���ع الهات���ف الثاب���ت، 

والكهرباء، والأمالك العامة.

اخلطة الليربالي���ة املتوح�سة ما تزال 

قائمة وهجومية.. تابعوا م�سل�سل امل�سبح 

ال�سعبي والدالية والرو�سة وال�سان جورج، 

ومناق�سة اخللوي، وغريها الكثري.

عبد اهلل نا�ضر

أحــداثأحــداث2

بريوت.. خ�سخ�ستها على طريقة »�سوليدير«

»الدرس اليوناني«.. هل يصل إلى لبنان؟
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همسات

¡ حزب اهلل.. واحللفاء
اعت���ربت اأو�ساط �سيا�سي���ة متابعة لل�سجال غري 

املبا�رش ب���ني الرئي�س نبيه ب���ري ورئي�س تكتل 

التغي���ري والإ�سالح العماد مي�سال عون، اأن حزب 

اهلل يف و�س���ع ل يح�سد علي���ه، فهو من جهة لن 

يتخل���ى عن حليف���ه عون، ومن جه���ة ثانية لن 

ياأخذ اأي موقف يزعج رئي�س املجل�س.

¡ بتوجيه �سخ�سي
من��ا اإىل القي��ادة ال�سع�دي��ة م��ن داخ��ل م�ؤ�س�س��ة 

»�سع�دي اأوجي��ه« اأن اإدارة ال�رشك��ة التي يراأ�سها 

الرئي���س �سعد احلري��ري، وبت�جي��ه �سخ�سي منه، 

نّظمت الإ���رشاب ال�ا�سع منذ اأي��ام يف ال�سع�دية، 

ع��ّل وع�س��ى اأن تنفع طريق��ة ال�سغط ه��ذه يف اأن 

»ي��رّق قلب ويل الأم��ر« ويدفع اأم���اًل كي يت�سنى 

دفع الرواتب يف امل�ؤ�س�سات احلريرية، واملتاأّخرة 

منذ 3 اأ�سهر على اأقل تقدير.

¡ مواقف غري قابلة لل�رشف
هم�س اأحد القيادات اأثن���اء تهنئة النائب �سامي 

اجلميل برئا�سة »الكتائب« يف اأذن موظف كبري 

يف وزارة الداخلية، اأن »الوزير نهاد امل�سنوق رفع 

ال�سقف اأكرث مم���ا ينبغي �سد اإيران، من اأجل نيل 

ر�س���ى ال�سعوديني، لك���ن الب�ساعة املعرو�سة ل 

ميكن ت�رشيفها يف �سوق عكاظ ال�سيا�سي واملايل 

حاليًا لدى اآل �سعود، وكل الق�سية �ستقت�رش على 

التدوين يف اأوراق ال�سفري ال�سعودي«.

¡ »14 اآذار« مل تنتقد اجلمّيل البن
��ر كالم فت��ى الكتائ��ب الأول؛ النائ��ب �سامي 

ُ
مل ي

اجلمي��ل، بخط��اب ب��دء وليته يف رئا�س��ة »حزب 

الكتائ��ب« وحديثه عن م�ؤمتر يف بريوت ملعاجلة 

لة وغ��ري املربرة 
َ
ثغ��رات النظ��ام، ال�سج��ة املفتع

حينم��ا حت��دث ال�سيد ح�س��ن ن�رشاهلل ع��ن »ن�ع« 

م��ن م�ؤمتر تاأ�سي�سي ملعاجلة الثغرات الناجتة عن 

التطبيق اخلاطئ لتفاق الطائف.

¡ م�سعى �سعودي ل�سّق العائلة
ك�سفت م�سادر خليجية اأن وزيراً من م�رشب اأمني 

ج���رى تكليفه م���ن اجلناح الأكرث ت�س���دداً يف اآل 

�سعود، ل�سّق عائلة كرامي يف طرابل�س، وحتري�س 

معن كرامي على تر�سيح جنله وليد يف وجه ابن 

عمه في�سل عم���ر كرامي، مع تقدمي مغريات غري 

د من ف�سل اأحمد كرامي  �سيا�سية اأي�سًا، بعد التاأكُّ

يف ا�ستقطاب منا�رشي العائلة الكرامية.

¡ ذهاب دون عودة
ُنق��ل عن »مرجع و�سط��ي �ساب��ق« اأن انحرافه اإىل 

اليم��ن ب�س��كل حاد ل يج���ز قيا�سه عل��ى ابتعاد 

زميله يف »ال��سطية« وليد جنبالط من ال��سط اإىل 

»جبه��ة الن�رشة«، لأن الأخري قطع بطاقة الذهاب 

اإىل هناك بدون ع�دة، وا�ستدرك قائاًل: على الأقل 

حتى الآن.

¡ احلق ع »ال�سهيد«؟
وّجه م�سوؤول نيابي يف »تيار امل�ستقبل« كالمًا 

قا�سيًا بحق جريدة تابعة ل�»التيار« بعد اأن قراأ 

فيها اأنه »مل يتم تدريب اأي من �سباط قوى الأمن 

من���ذ العام 1990 عل���ى اإدارة ال�سجون، مت�سائاًل: 

»هل يحّملون حكومات الرئي�س ال�سهيد م�سوؤولية 

التق�سري جتاه جهاز كان �سيفه ال�سارب«.

¡ املفاو�سات قد تطول
ت�ّق��ع دبل�ما�سي�ن عامل���ن يف بريوت اأن تط�ل 

مدة املفاو�سات ب��ن اإيران والدول ال�ست الكربى 

اأك��ر من املت�ّقع وقد متت��د حتى اخلريف املقبل، 

م�سريي��ن اإىل اأن��ه حتى ل��� مّت الت��س��ل اإىل اتفاق 

نهائ��ي، فالأرج��ح األ يت��م ت�قيع��ه، ما ق��د يتيح 

ب من التزاماتها.
ُّ
لل�ليات املتحدة التهر

خ���الل زيارته الأخ���رية لتهنئ���ة النائب 

�سامي اجلميل بانتخابه رئي�سًا ل�»الكتائب«، 

طماأن قائد »القوات اللبنانية« �سمري جعجع 

اآل اجلمّيل م���ن منرب »البي���ت املركزي«، اأن 

ا�ستط���الع الراأي الذي اقرتح���ه التيار الوطني 

احل���رّ ووافقت عليه »الق���وات اللبنانية« هو 

غري ُملِزم يف تغي���ري العملية ال�سيا�سية، لأنه 

لي����س ا�ستفتاء �سعبيًا، بل عملية تقت�رش على 

عيِّن���ات ع�سوائية ق���د تختارها �رشكة خا�سة 

اأو �رشكت���ان؛ اأ�سوة ب���اأي ا�ستطالع ُيجرى بني 

ال�رشائح ال�سعبية.

الطماأنة مطلوبة لي�س ل�»الكتائب«  هذه 

كحزب ب���ل لآل اجلميل حتدي���داً، لأن الرئي�س 

اأمني اجلمي���ل رف�س فك���رة ال�ستطالع جملة 

وتف�سياًل، لي�س من منطلق العداء للدميقراطية 

يف الرجوع اإىل ال�سعب، بل من منطلق اخلوف 

من النتائج، لأن كل ا�ستطالعات الراأي ال�سابقة 

املرتبطة برئا�سة اجلمهورية مل تعِط الرئي�س 

اجلمي���ل الن�سب���ة التي حتفظ له م���اء الوجه 

�سمن احلّد الأدنى.

م�سكلة لبن���ان يف الرج���وع اإىل القواعد 

ال�سعبية ُمزمنة، ويف بل���د اأجرى اآخر اإح�ساء 

�س���كاين ع���ام 1932، ول يج���روؤ ق���ادة الراأي 

في���ه على اإجراء اأي ا�ستفت���اء �سعبي اأو حتى 

ا�ستطالع راأي يجعل من الدميقراطية اللبنانية 

الأعرق يف الع���امل العربي جمرَّد اأكذوبة على 

ال���ذات قب���ل الغ���ري، واإذا كان الإح�ساء - يف 

ح���ال مت ا�ستثناء املغرتبني - �سُيظهر التفّوق 

ن���ة، وتراجع لفت  الع���ددي ال�سيعي على ال�سُّ

للم�سيحيني، فاإن اأي اإح�ساء قد يح�سل - ولن 

يح�سل - �سي�رشب امليث���اق و�سيغة العي�س 

امل�سرتك الت���ي باتت من اله�سا�سة بحيث اإنها 

ل ت�سم���د حتى اأمام ا�ستط���الع راأي، فكيف لو 

اأُجري ا�ستفتاء اأو اإح�ساء؟!

واإذا كان ا�ستط���الع راأي امل�سيحيني جمرَّد 

خطوة اأوىل للوقوف عل���ى خاطر الراأي العام 

ة الأ�سخا�س  امل�سيحي، لي�س فق���ط لتظهري قوَّ

على م�ستوى القاعدة، بقدر ما هو ج�ّس نب�س 

�سعبي للنهج ال�سيا�سي الوطني الذي كان وما 

زال ي�سه���د تباينًا بني القوت���ني امل�سيحيتني 

على اأر�س الواقع، فاإن هذا ال�ستطالع �سيك�سف 

���ه ال�سعبي امل�سيح���ي الوطني وخارج  التوجُّ

اإطار التاأطري احلزب���ي، لأن اخليارات لن تكون 

حم�س���ورة بال�سخ�سي���ة امُل�ستفت���ى عليه���ا 

�سخ�سي���ًا، بل على النهج ال���ذي تعتمده هذه 

ال�سخ�سي���ة اأو تل���ك على امل�ست���وى اللبناين 

وامل�رشقي، وتكون لل�سع���ب امل�سيحي كلمته 

ولو عرب ا�ستطالع راأي، لأن ل تغيريات ُتذكر يف 

هات الوطنية �سم���ن ال�سارع امل�سيحي  التوجُّ

مقارنة مع تلك التي اأ�سابت الطوائف الأخرى، 

وحتدي���داً يف العام 2014 و�س���وًل اإىل الن�سف 

الأول من 2015.

على امل�ست���وى ال�سيعي، ل حاجة حلزب 

اهلل لأي ا�ستط���الع راأي، لأنه خ���رج عن كونه 

حم�سوب���ًا �سعبيًا عل���ى الطائف���ة ال�سيعية، 

واأثب���ت ع���رب م�سريته الوطني���ة مقولة ال�سيد 

ح�س���ن ن����رشاهلل اإن ح���زب اهلل لي����س جي�س 

ال�سيع���ة العرب بل هو مقاومة، وي�ستطيع هذا 

احل���زب عن جدارة اأن ُيج���ريِّ لنف�سه وللجي�س 

وال�سع���ب كل الإجن���ازات ال�سيادية منذ العام 

2000 م���روراً بالعام 2006 وانتهاء بالبطولت 
رها جماه���دوه يف اأعايل القلمون،  التي ُي�سطِّ

وحاليًا يف الزب���داين ال�سورية؛ تاأمينًا حلدود 

لبن���ان من اخرتاق���ات الإره���اب، وملن يرغب 

مبعرفة حج���م »اأن�سار املقاومة« يف الو�سط 

اأي�سًا  امل�سيحي واملذاهب الأخ���رى فباإمكانه 

اإجراء ا�ستطالع للراأي خا�سة يف قرى الأطراف.

عل���ى امل�ستوى ال���درزي اللبناين، فاإن ما 

ح�سل من جمازر بحّق الدروز يف »قلب لوزة« 

ال�سورية على اأيدي اإرهابيي »جبهة الن�رشة«، 

وما تالها من ردود فعل يف حمافظة ال�سويداء، 

دين الدروز  وحتديداً على ل�سان �سيخ عقل املوحِّ

ال�سيخ يو�سف جربوع، حيث اعترب عدم اأحقِّية 

���ل ب�ساأن دروز  زعم���اء دروز لبنان يف التدخُّ

�سوري���ة، وتال ذلك موقف دروز 48 يف فل�سطني 

املحتلَّة، كل هذه املعطيات نزعت عن النائب 

ولي���د جنبالط الزعام���ة الإقليمية للدروز من 

جهة، والتف���رُّد بهذه الزعامة يف لبنان، اإل اإذا 

اأ�سلح جنله تيم���ور يف النهج ال�سيا�سي الذي 

اعتمده والده طيلة حياته ال�سيا�سية.

امل�سكلة الكربى ه���ي يف ال�سارع ال�سني 

غري املع���زول نهائيًا عن م�ستج���دات الإقليم، 

فتحت غطاء ال����رشاع ال�سنِّي - ال�سيعي ن�ساأ 

�رشاٌع �ُسنِّي - �ُسنِّي بامتياز يف لبنان، وت�سّتت 

ة ب���ني م���ن اختطفته���م »اإيديولوجية  ال�سنَّ

الإ�سالم ال�سيا�سي املعا�رش«، وبني انكفاء اإىل 

ه العروبي  الالموق���ف، نتيجة انح�س���ار التوجُّ

والقومي اأمام جحافل »الإ�سالميني اجُلدد«.

اأمام ه���ذه التط���ورات الدراماتيكية التي 

اأ�سابت ال�س���ارع ال�سنِّي اللبناين، على خلفية 

ما اآل���ت اإليه اأو�ساع ال�سنَّة يف اليمن والعراق 

و�سورية، وم���ا يواجهه املجتم���ع ال�سنِّي يف 

اخلليج وم�رش من ارت���دادات الإرهاب، اإ�سافة 

اإىل ما ح�سل و�سيح�سل يف ال�سارع الدرزي من 

انهيار زعامات ل�سالح اخليارات ال�سعبية التي 

َتاأَمن لتوجيه���ات وحكمة »الأجاويد«  باتت 

م���ن امل�سايخ بعيداً ع���ن حما�س�سات زعماء 

ال�سيع���ي املتما�سك  ال�سارع  ف���اإن  ال�سيا�سة، 

خلف قي���ادة املقاومة، وال�س���ارع امل�سيحي 

املوؤمن باملعادلة ال�سيا�سية ك�سمانة لل�سيادة 

اللبناني���ة، هما الوحي���دان الثابت���ان �سمن 

املعادلة امل�ستقرَّة، ب�رشف النظر عن احلقوق 

امله���دورة للم�سيحيني، والت���ي اأ�سعل العماد 

مي�سال عون جذوة نارها، والتي لن تخبو قبل 

ح�س���ول امل�سيحيني بالتي ه���ي اأح�سن على 

احل���دِّ الأدنى منها، وانتزاعها م���ن اأ�سداق َمن 

حاول���وا من الزعماء غري امل�سيحيني التهامها 

للتعوي�س عن خ�سائرهم يف �سوارعهم التي ل 

تعوي�س عنها يف املدى املنظور.

اأمني اأبو را�ضد

مشكلة لبنان في الرجوع 
إلى القواعد الشعبية 

ُمزمنة.. ما يجعل 
»الديمقراطية اللبنانية« 

أكذوبة على الذات قبل الغير
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�آل �جلميل باأم�س �حلاجة �إىل طماأنة جعجع

لبنان.. بين استطالع الرأي واالستفتاء واإلحصاء
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م رّد في وضح النهار
ّ
السعودية وّسطت موسكو لتنسيق أمني مع سورية.. والمعل

اجلنوب،  بها يف  ُمني  التي  الهزمية  غرار  على 

الفتح« يف  مرة جديدة يف�سل ما ي�سمى بـ»جي�ش 

اقتحام مدينة حلب، بعدما باتت مطّوقة ناريًا من 

الإمداد  طرق  قطع  من  متّكن  الذي  ال�سوري،  اجلي�ش 

من  ال�رشقي  ال�سطر  يف  امل�سلحة  املجموعات  عن 

اإىل  تلفت  ميدانية  م�سادر  بح�سب  »ال�سهباء«، 

على  الطوق  اإحكام  يف  ما�سية  اجلي�ش  وحدات  اأن 

على  احل�سار  وت�سديد  القت�سادية،  �سورية  عا�سمة 

لإجبار  فيها،  الدولة  �سلطة  على  اخلارجة  الأحياء 

حماولة  من  ومنعهم  ال�ست�سالم،  على  امل�سلحني 

ل�سلطة  اخلا�سعة  املناطق  على  جديد  هجوم  �سّن 

الدولة يف املدينة، وذلك للتخفيف من حدة اخل�سائر 

الب�رشية واملادية.

التي تلّقتها املجموعات  الهزائم  ورغم �سل�سلة 

ت�ستبعد  ال�سوري،  ال�سمال  يف  امل�سلّحة  الإرهابية 

حلب  يف  الــقــتــال«  »جتميد  فر�سية  املــ�ــســادر 

اإىل تعدد الف�سائل  وريفها يف املدى املنظور، نظراً 

اجلي�ش  بني  التما�ش  خطوط  ولت�سابك  امل�سلحة، 

وهذه الف�سائل من جهة، والف�سائل فيما بينها من 

حلب  ريف  بني  التما�ش  نقاط  ل�سيما  اأخرى،  جهة 

اللدود  العدو  راهنًا؛  لـ»داع�ش«  اخلا�سعة  والرقة 

لـ»جي�ش الفتح«، على حد قول امل�سادر التي توؤكد 

�سقوط حلم »الإمارة الإ�سالمية« التابعة لرتكيا يف 

املجموعات  بو�سع  ما  اأق�سى  اأن  معتربة  ال�سمال، 

التكفريية بلوغه هو تقا�سم النفوذ مع الأكراد على 

بع�ش مناطق الريف احللبي، ل�سيما يف حال اإبرام 

داخل  امل�سلحني من  الدولة على خروج  مع  اتفاق 

»ال�سهباء«.

القنيطرة  جبهات  ت�سهد  اجلنوب،  منطقة  ويف 

التكفرييني،  وامل�سلحني  اجلي�ش  بني  معارك  ودرعا 

وقطع  ال�رشقية  الغوطة  اإىل  الو�سول  من  ملنعهم 

طريق دم�سق - الأردن.

وبالنتقال اإىل ال�رشق، ماتزال »داع�ش« حتاول 

املدينة،  على  وال�سيطرة  الزور  دير  مطار  اقتحام 

جنحت  لكنها  بالف�سل،  بــاءت  حماولتها  اأن  غري 

يف ال�سيطرة على بلدة عني عي�سى يف ريف الرقة، 

واأخذها من وحدات »حماية ال�سعب«.

عني  يف  الدولة«  »تنطيم  هزمية  اأن  �سك  ل 

ع�سائر  تاأليب  يف  �ست�ساهم  الــزور  دير  ثم  العرب 

بخ�سارة  توؤكد  عليمة  م�سادر  براأي  �سده،  اجلزيرة 

يف  وجوده  ينح�رش  واحل�سكة  الدير  يف  »داع�ش« 

ال�رشقي،  ريف حم�ش  الفرات، وبع�ش مناطق  �رشق 

الإرهابية؛  التنظيمات  خمتلف  من  كغريه  ويبقى 

على  القوى  موازين  قلب  عن  ال�ساعة  حتى  عاجزاً 

الأر�ش.

الإقليمية  املوؤ�رشات  اأن  اإىل  امل�سادر  وت�سري 

القوى  بــني  ــوازن  ــت ال اإن  تــقــول:  ـــل  الأق على 

فباملعنى  ما،  بطريقة  اخرتاقه  يتم  اأن  يجب 

هذا  مثل  ي�ستقيم  اأن  لميكن  اجليوا�سرتاتيجي 

واملجموعات  ال�سورية  الــدولــة  بني  الــتــوازن 

لذلك  وفرّ،  كرّ  على  الأمر  ي�ستمر  واأن  الإرهابية، 

اإقليمي ملحاربة  اإيجاد حتالف  م�ساألة  اأن  يبدو 

الإرهاب، وفقًا ملا جاء يف طرح مو�سكو الأخري، 

ظهور  الأول  حدثني:  مع  ويتزامن  منطقي،  اأمر 

حزام كردي يف ال�سمال ال�سوري، وهو ما �سيدفع 

الأتراك للتعامل مع هذا املو�سوع، فاأ�سلم طريق 

للتعامل هو بناء م�رشوع مع احلكومة ال�سورية، 

�سيا�سي  ماأزق  اجلنوب، حيث هناك  والثاين يف 

اقتحام  م�ساألة  يف  والأردن  لل�سعودية  حقيقي 

درعا بالدرجة الأوىل، وعلى امل�ستوى الأعمق يف 

يف  حتارب  وهي  التحرك  على  ال�سعودية  قدرة 

اليمن دون غايات �سيا�سية.

ح�سان احل�سن

»حلب القلعة« عصية على اإلرهاب

الرو�سي  القي�رش  معادلة  تكن  مل 

 – �سوري  فالدميري بوتني عن حتالف 

وجه  يف  تركي   – قطري   – �سعودي 

يكن  ومل  »مزحة«،  جمرد  الإرهــاب 

وليد  ال�سورية  الدبلوما�سية  معلم  رّد 

املعلم اأن ذلك »يحتاج اإىل معجزة«، 

جمرد رّد لي�ش اإل..

يف  دبلوما�سية  م�سادر  ووفــق 

فــاإن  مو�سكو،  الرو�سية  العا�سمة 

من  ات�سالت  بعد  جاء  بوتني  موقف 

ت  ُتوجِّ والتي  ال�سعودية،  القيادة  قَبل 

بزيارة ويل ويل العهد ال�سعودي ووزير 

طرح  الذي  �سلمان،  بن  حممد  الدفاع 

تن�سيقًا اأمنيًا مع دم�سق.

وت�سري هذه امل�سادر اإىل اأن مملكة 

خطورة  متامًا  تعرف  الوهابي  الوهم 

منه  تعاين  الــذي  التكفريي  الإرهـــاب 

امل�ساهمة  هي  لأنها  والعراق،  �سورية 

لأن  ومتويله،  تكوينه  يف  الأ�سا�سية 

ال�سجناء  اآلف  عن  اأفرجت  الريا�ش 

حمكومًا  كان  من  ومنهم  اخلطريين، 

بالإعدام، ووّفرت لهم ولعائالتهم مبالغ 

اإىل  اأن يتوّجهوا  اأجل  مالية كربى، من 

القتال يف �سورية والعراق، كما غ�ّست 

الطرف عن دعوات وفتاوى التكفري التي 

ال�سعودية،  يف  وا�سع  ب�سكل  انطلقت 

من  اأو  الوهابية  امل�ساجد  من  �سواء 

من  اأو  منها  لة  املموَّ التلفزة  حمطات 

ت�سهيلها يف خمتلف  اإىل  اإ�سافة  قطر، 

البلدين،  اإىل  الإرهابيني  الأ�سكال تدفق 

ناهيك عن املبالغ اخليالية التي كانت 

كما  الإرهابية،  للمجموعات  تخ�س�ش 

تكوين  يف  مبا�رش  ب�سكل  اأ�سهمت  اأنها 

كحال  ومتويلها،  اإرهابية  جمموعات 

»جي�ش الإ�سالم« بقيادة زهران علو�ش.

وعملت ال�سعودية مبختلف الأ�سكال 

املحافل  عن  �سورية  لعزل  والو�سائل 

الإقليمية والدولية، فر�ست و�سغطت مع 

لعزل  العربي  الدول  على جامعة  قطر 

اإحدى الدول الأ�سا�سية املكونة جلامعة 

الدول العربية، بينما مل تكن ال�سعودية 

اأ�سا�سية عند ت�سكيل اجلامعة.

جامعة  اأفلحت يف  قد  كانت  واإذا 

العام  اأمينها  ظل  يف  العربية،  الدول 

اإل  العربي،  نبيل  واملطواع  الألعوبة 

اأنها عجزت عن ذلك يف الأمم املتحدة، 

لالعتداء  قراراً  تخرج  اأن  ت�ستطع  فلم 

عن  عجزت  كما  �سورية،  على  الدويل 

املنظمة  يف  دم�سق  ع�سوية  جتميد 

وامل�سحك  املثري  رّدها  فكان  الدولية، 

الأمـــن  جمل�ش  ع�سوية  برف�سها 

احتجاجًا.

ال�سعودية اإذاً، ووفق هذه امل�سادر 

متامًا  تعرف  التي  الدبلوما�سية 

قطر  مع  ــرت  وّف وكيف  فعلت  ــاذا  م

ع�رشات  لتدّفق  الهائلة  الإمكانيات 

الآلف من الإرهابيني اإىل �سورية، عرب 

تركيا والأردن، وبن�سبة اأقل عرب لبنان، 

)باملنا�سبة تت�ساءل هذه امل�سادر عن 

املعلومات ب�ساأن باخرة ال�سالح لطف 

ك�سفت  وماذا  �سارت  واأين   ،2  – اهلل 

اخلطوة  اأن  تدرك  باتت  التحقيقات(، 

املقبلة للمجموعات الإرهابية �ستدّق 

اأبواب اململكة الوهابية بقوة، وباتت 

اأجهزة اأمنها وا�ستخباراتها يف حالة 

قلق �سديد اأمام تدفق املعلومات عن 

الذين  التكفرييني  من  املوؤلفة  الآلف 

تعّج بهم ال�سعودية وينتظرون اإ�سارة 

»خليفتهم« اأبو بكر البغدادي.

وبراأي هذه امل�سادر فاإن ال�سعودية 

بعد  فهي  ال�سميك،  اجلدار  اإىل  و�سلت 

دم�سق،  اإخ�ساع  عن  عجزت  �سهراً   53
اأن تفر�ش و�سايتها على  ومل ت�ستطع 

بغداد، رغم كل املرارات، وبرزت كم هي 

قا�رشة اأمام �سمود �سنعاء، رغم تعدد 

اجلوي  الق�سف  يف  جرائمها  اأ�سكال 

وال�سجر  واحلجر  الب�رش  يطال  الــذي 

والتاريخ والرتاث يف كل اأنحاء اليمن؛ 

يف اإجرام نادر، قد تكون اأهوال املغول 

اأقل منها.

باتت  التي  اأمام املخاطر اجلدية 

تهدد مملكة الذهب الأ�سود، ت�سري هذه 

مو�سكو  نحو  الندفاعة  اإىل  امل�سادر 

حتت  اأمني  تن�سيق  يف  لتو�سيطها 

الطاولة بني الريا�ش ودم�سق، والتي 

العربي  نبيل  بدعوة  لها  التمهيد  بداأ 

العربية  اجلامعة  اإىل  للعودة  دم�سق 

من الباب العري�ش، باإعالن العربي اأن 

مقعد دم�سق يف اأمان، واأن ع�سويتها 

�ساعة  العودة  وباإمكانها  جمّمدة، 

تريد.

كان  ال�سورية  الدبلوما�سية  معلم 

وا�سحًا وهادئًا متامًا، وت�سري امل�سادر 

رّد  اأنه  اإىل  مو�سكو  يف  الدبلوما�سية 

املغلقة،  الغرف  دبلوما�سية  برف�ش 

اأن  والدوحة  واأنقرة  الريا�ش  فعلى 

يف  احلــديــث  اأ�ــســالــيــب  عــن  يقلعوا 

الطاولة  فوق  الكالم  وعليهم  الظالم، 

اأن  علنًا  والعرتاف  العالقات،  واإعادة 

الإرهاب  كما  هو  �سورية  الإرهــاب يف 

يف  حتى  اأو  ليبيا،  اأو  ال�سعودية  يف 

11 اأيلول 2001، ف�سورية ما�سية علنًا 
وعلى  وقتاله،  ــاب  الإره مواجهة  يف 

فهم  املناورات،  يكفوا عن  اأن  الآخرين 

اأخــذت  اأن  بعد  دم�سق،  اإىل  بحاجة 

الذئاب التي ربوها واحت�سنوها تعوي 

بالقرب من عوا�سمهم.

هذا املوقف ال�سوري الوا�سح ترافق 

�سواء يف  بارزة،  اإجنازات ميدانية  مع 

وتوجيه  اجلنوب«  »عا�سفة  حتطيم 

»موك«  عمليات  لغرفة  قوية  �سفعة 

الــعــدوان  هزمية  يف  اأو  الأردن،  يف 

اإحباط  من خالل  ال�سمال،  الرتكي يف 

الوا�سعة  الإرهابية  الهجمات  وهزمية 

وهو  حلب،  على  تركيا  من  املدعومة 

يهدد  اأردوغـــان  طيب  رجب  جعل  ما 

بتدّخل ع�سكري يف حلب، يف حماولة 

يف  ــات  ب اأن  بعد  اجلميع،  ـــراج  لإح

العجز  اأمام  خ�سو�سًا  الأ�سفل،  الدرك 

جديدة،  تركية  حكومة  ت�سكيل  يف 

فيحاول اأن يلجاأ اإىل حرب مع �سورية 

لكن  ــاب،  الإره مواجهة  يف  املنهمكة 

اأنــقــرة،  اإىل  و�سلت  مفيدة  ر�سائل 

وترجمتها الوا�سحة حتى الآن برف�ش 

اجلي�ش املغامرة الأردوغانية اجلديدة، 

وغربًا بات ح�سم معركة القلمون قاب 

قو�سني اأو اأدنى، حيث اجلي�ش ال�سوري 

وما  الزبداين،  يف  يتقدمان  واملقاومة 

هي اإل �ساعات وتكون القلمون هادئة 

واآمنة.

اأحمد زين الدين

نري�ن �جلي�ش �ل�شوري ت�شتهدف �أوكار �مل�شلحني يف �لزبد�ين بريف دم�شق                                                  )�أ.ف.ب.(

دمشق تشترط على 
الرياض وأنقرة والدوحة 

االعتراف بأن اإلرهاب 
في سورية هو ذاته في 
السعودية ومصر وليبيا..
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الآتية من فيينا، والتي  تتوارد املعلومات 

قبل  متوا�سلة  زالــت  ما  عقبات  عن  تتحدث 

توقيع التفاق النهائي بني اإيران والدول ال�ست، 

وعن تاأجيل مُلهل التفاو�ش، لإعطاء فر�ش اأكرب 

لتوقيع التفاق. ولعل هذه املعلومات والتاأجيل 

حاجة  بــات  التــفــاق  ــاأن  ب ي�سون  املتوا�سل 

للجميع، واأن اجلميع �سي�ستفيد منه بطريقة اأو 

باأخرى، لكن يبدو اأن هناك اأموراً اأخرى قد تدفع 

اإىل التاأجيل، ولو اإىل اأجل حمدود، للو�سول اإىل 

اأخرى  اأخرى غري معَلنة يف جمالت  تفاهمات 

غري متعلقة بامللف النووي بالتحديد.

اأن هناك حاجة  نعم، اجلميع يتحدث عن 

الكربى يف  الدول  الإيجابي مع  اإيران  لنخراط 

حل الق�سايا العالقة يف املنطقة، وهناك حاجة 

الإيرانية من  ال�سادرات  احلظر عن  لفك  غربية 

لبيع  الرو�سي  الحتكار  ملنع  والغاز،  النفط 

الغربية  ال�رشكات  وتلهث  ــا،  اأوروب اإىل  الغاز 

ال�ستثمار  يف  ال�سينية  ال�رشكات  لتناف�ش 

حاجة  لإيران  كما  الواعد،  الإيراين  ال�سوق  يف 

ما�ّسة لرفع العقوبات عنها، لتحفيز اقت�سادها 

الإقليمي  نفوذها  وتو�سيع  اأموالها،  وا�سرتجاع 

يف املنطقة.. ولكن!

املتباَدلة،  احلاجات  هذه  كل  من  بالرغم 

واأهمية التفاهم النووي بالن�سبة للجميع، تبقى 

بع�ش الأمور التي ل يتّم احلديث عنها، وحتتاج 

يحتاج  الأقــل  على  اأو  اإيرانية،  تطمينات  اإىل 

منها  اأجلها،  من  التفاهم  تاأجيل  اإىل  الآخرون 

ل  والذي  املثال،  �سبيل  القت�سادي على  ال�سق 

يتم التطرق اإليه علنًا:

بالن�سبة اإىل رو�سيا، فقد ا�ستفادت من قربها 

اجلغرايف من كل من ال�سني والحتاد الأوروبي، 

لت�سبح  اإيران  على  املفرو�سة  العقوبات  ومن 

اأكرب م�سّدر للغاز الطبيعي اإىل اأوروبا، وبخروج 

اإيران من العزلة الدولية، �سيتناف�ش البلدان يف 

اأن  وجدنا  ولهذا  الطبيعي،  الغاز  بيع  اأ�سواق 

رو�سيا �سارعت اإىل توقيع التفاقيات مع كل من 

الطبيعي يف  الغاز  اأنبوب  ملّد  واليونان  تركيا 

ال�ستعجال  وبدا  اأوروبا،  اإىل  لت�سديره  البلدين 

اأوكرانيا  يف  الأحـــداث  مع  متزامنًا  الرو�سي 

واحلديث عن قرب توقيع التفاهم مع اإيران.

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل  بالن�سبة 

اأن فر�ش العقوبات الأمريكية  من اجلدير ذكره 

على اإيران لي�ش جديداً، بل بداأ يف العام 1979؛ 

على اأثر ق�سية الرهائن الأمريكيني، حيث اأ�سدر 

جّمد فيه  الأمريكي جيمي كارتر قراراً  الرئي�ش 

املوجودات الإيرانية يف البنوك الأمريكية، وقد 

ُقدِّرت حينها بـ12 بليون دولر اأمريكي، يف حني 

تفجريات  �سحايا  لذوي  اإن  الأمريكيون  يقول 

بها  قام  التي  »الإرهابية«  والأعمال  بريوت 

الأموال  من  مالية  م�ستحقات  اإيــران«  »وكالء 

الإيرانية، تبلغ قيمتها باليني الدولرات.

اإن هناك خالفًا ماليًا بني  التقارير  وتقول 

كانت  حيث  عقود،  اإىل  اأ�سا�سه  يعود  البلدين، 

قد  تكن  ومل  ثمنها  اإيران  دفعت  اأ�سلحة  هناك 

الإيرانيون  ويقدر  ال�ساه،  �سقوط  حني  �ُسلِّمت 

ثمنها بـ12 بليون دولر، بينما يقول الأمريكيون 

اإنها تبلغ 500 مليون دولر فقط، بالإ�سافة اإىل 

والتي  اخلا�سة،  ال�ساه  باأموال  اإيــران  مطالبة 

تبلغ 24 بليون دولر؛ باعتبارها اأموال الدولة، 

ويرف�ش الأمريكيون العرتاف بها.

اإن لديها  اإيران  تقول  ال�سني،  اإىل  بالن�سبة 

بلدان  يف  دة  جممًَّ دولر  مليار   100 يقارب  ما 

مثل ال�سني والهند واليابان، واإن ال�سني َمدينة 

مّت  يورو،  مليار  بـ22  النفط  بيع  جراء  لإيران 

منها  الأكرب  اجلزء  ت�سديد  على  �سابقًا  التفاق 

عن طريق تنفيذ م�ساريع اقت�سادية وا�ستثمارية 

يف الداخل الإيراين.

بعد هذه الأرقام، حت�رشنا بع�ش الت�ساوؤلت:

من  لي�ش  الأوروبــي،  الحتاد  اإىل  بالن�سبة 

اإن  اخلارج  من  املراقب  اإىل  بالن�سبة  الوا�سح 

التفاهم  لعرقلة  اأوروبية  حاجة  هناك  كانت 

اأوًل،  اليونانية  الق�سية  حــّل  ي�سار  اأن  اإىل 

مع  اإيجابية  اأجــواء  اإىل  بحاجة  فالأوروبيون 

الأجــواء  مقابل  املالية  الأ�سواق  لرفع  ــران،  اإي

ال�سلبية التي ميكن اأن ي�سيعها خروج اليونان 

الأموال  كمية  هي  ما  لكن  اليورو،  منطقة  من 

التي يحتجزها الأوروبيون يف بنوكهم ويفرت�ش 

بهم اإعادتها اإىل اأ�سحابها بعد رفع العقوبات، 

وهل ت�سّكل خطراً على البنوك الأوروبية ي�ساف 

اإىل خطر اإفال�ش اليونان؟

ال�سينيني  مناف�سة  الأوروبيون  يريد  هل 

بالقيام  واملطالبة  ـــراين،  الإي ال�سوق  داخــل 

الأمـــوال  عــن  كبديل  ا�ستثمارية؛  مب�ساريع 

دة يف البنوك الأوروبية؟ الإيرانية املجمَّ

مرتبط  اإيـــران  مــع  التفاهم  تاأجيل  هــل 

من  كاًل  تقلق  التي  الأ�سلحة  مبو�سوع  فعاًل 

»اإ�رشائيل« واخلليجيني؟

�ــرشورة  حــول  الأمريكية  الإجـــراءات  هل 

اإيران،  العقوبات عن  لرفع  الكونغر�ش  مراجعة 

باأمن  متعلقة  ا�سرتاتيجية  �سيا�سية  اأ�سبابها 

»اإ�رشائيل« ونفوذ اللوبي ال�سهيوين يف اأمريكا 

فح�سب، اأم يعود بجزء منه اإىل رغبة الأمريكيني 

من  دة  املجمَّ الــدولرات  بباليني  الحتفاظ  يف 

يرتتب  ما  مع  ت�سديدها  وتاأخري   ،1979 عام 

عليها من فوائد؟

اإجاباتها  معرفة  ال�سعب  مــن  اأ�سئلة 

من  يظهر  ما  اأن  الأكيد  يبقى  لكن  ب�سهولة، 

املفاو�سات يف فيينا هو راأ�ش ال�سطح، ويبقى 

ما خفي هو الأعظم.

د. ليلى نقول الرحباين

األوروبيون بحاجة إلى أجواء 
إيجابية مع إيران مقابل األجواء 

السلبية التي قد يشيعها خروج 
اليونان من منطقة اليورو

�لغرب يتوق لفك �حلظر عن �إير�ن.. ملنع �الحتكار �لرو�شي لبيع �لغاز �إىل �أوروبا

¡ ملاذا افتتاح معركة الزبداين؟عرقلة التفاهم النووي اإليراني.. استراتيجية أم اقتصاد؟
قال م�سدر ع�سكري �سوري لـ»الثبات«، اإن التقّدم 

الذي ح�سل يف غ�ســــون الأ�سهر القليلة املا�سية 

يف القلمــــون، بدءاً مما تبقى مــــن جرود عر�سال 

�سماًل، وحتى الطفيل وحام جنوبًا، كان لبد من 

ا�ستكماله فعليًا بال�سيطرة على الزبداين؛ اأحد اأهم 

مداخل ال�سالحِ وامل�سلحني من لبنان اإىل مناطِق 

القلمــــون، والتي مــــن خ�سو�سياتهــــا اأنها متنح 

املتمركز فيها اإمكانية ال�سيطرة على خط بريوت 

دم�سق، ومــــن هنا قرر اجلي�ش ال�سوري واملقاومة 

النق�سا�ش على م�سدر التهديد الفعلي، من خالل 

ح�سم معركة الزبــــداين، ما يعني قطع طرق دعم 

امل�سلحني انطالقًا من الزبــــداين باجتاه اجلرود، 

وا�ستقرار احلــــدود اللبنانيــــة ال�سورية بالكامل، 

بالإ�سافة اإىل القــــرى احلدودية التي كانت هدفًا 

لعتــــداءات الإرهابيــــني يف العديد مــــن املرات، 

واإغالُق اأحد اأهــــم املنافذ من جهة لبنان، واإبعاد 

تهديد الإرهابيني عن العا�سمة ال�سورية.

¡ خوف على م�ستقبل ال�سعودية
�أك��د خ��ر�ء يف �ش���ؤون �لتنطيم��ات �لتكفريي��ة �أن 

هن��اك ن�شب��ة كبرية من �أع�ش��اء »�لقاعدة« هم من 

دول خليجي��ة، و�أعاله��ا م��ن �ل�شع�دية، م��ا ينذر 

باأنه عند �ن�شمامهم �إىل »د�ع�ش« �شتك�ن �ل�شاحة 

�ل�شع�دية هدف��ًا لعملياتهم �لإرهابية، و�شريتدون 

�إليها، ملحارب��ة �لنظام �لقائم �لذي دفع بهم ي�مًا 

�إىل �لقاعدة، وحاول ��شتمالتهم يف �ليمن وغريها 

ف �خلر�ء م��ن �أن ت�شهد �ملرحلة 
ّ
م��ن �لدول. وتخ�

�ملقبلة �أعمال عن��ف دم�ية يف �ل�شاحة �خلليجية، 

�إىل  م�شريي��ن  حتدي��د�ً،  �ل�شع�دي��ة  �أر��ش��ي  ويف 

تقارير ��شتخبارية غربية ت�ؤكد �أن �ململكة �لعربية 

�لعملي��ات  لأعن��ف  م�رسح��ًا  �شتك���ن  �ل�شع�دي��ة 

�لر�شمي��ة و�ملر�ف��ق  و�أن �مل�ؤ�ش�ش��ات  �لإرهابي��ة، 

�لقت�شادي��ة و�ل�شخ�شيات �لر�شمي��ة و�لعتبارية 

�شت�ش��كل �أهد�فًا منتقاة للمجم�عات �لإرهابية، ما 

ُيدخل �لنظام �ل�شع�دي يف مرحلة �شعبة.

¡ »اإ�رشائيل« تنتظر م�رش والأردن
ك�سفت دوائر دبلوما�سيــــة اأوروبية اأن مدير عام 

وزارة اخلارجيــــة »الإ�رشائيليــــة«؛ دوري غولد، 

الذي قام موؤخراً بزيــــارة للقاهرة، اأطلع اجلانب 

امل�رشي علــــى اأن رئي�ش وزراء العــــدو بنيامني 

نتنياهــــو يتطلــــع اإىل دور م�ــــرشي واأردين مــــن 

اأجل اإعــــادة ا�ستئناف املفاو�ســــات مع اجلانب 

الفل�سطيني. واأكد غولد للم�سوؤولني امل�رشيني اأن 

نتنياهو يو�سك على و�سع اللم�سات الأخرية على 

مبــــادرة �سيا�سية ينوي طرحهــــا بهدف ت�سجيع 

الفل�سطينيــــني للعــــودة اإىل طاولــــة املفاو�سات 

الدبلوما�سية  الدوائــــر  مع »اإ�رشائيــــل«. ونقلت 

الأوروبيــــة عن م�ســــوؤول اأردين رفيــــع امل�ستوى، 

تاأكيــــده اأن الأردن تلّقــــت هــــي الأخــــرى ر�سالة 

»اإ�رشائيليــــة« حتمل يف طياتهــــا رغبة تل اأبيب 

يف اأن تلعب اململكــــة »دوراً ت�سجيعيًا« لإقناع 

الفل�سطينيني بالعودة اإىل طاولة املفاو�سات.

قة ¡ تقديرات »ال�ساباك« غري موفَّ
ذك��ر تقري��ر �أمني »�إ�رس�ئيل��ي« �أن هن��اك تقدير�ت 

قة« لرئي�ش جهاز �لأمن �لعام )�ل�شاباك(؛  »غري م�فَّ

ي���ر�م ك�ه��ن، ب�ش��اأن م�شائ��ل متعلق��ة بال�شاحة 

�لفل�شطيني��ة، حيث �ت�شح عك�ش هذه �لتقدير�ت، ما 

��ب يف تر�جع ق��درة �جلهاز عل��ى فر�ش روؤيته 
ّ
ت�شب

يف ما يتعلق مب�شائل مرتبطة بال�شاحة �لفل�شطينية 

يف �للقاء�ت �ل�شتخبارية �لتي ت�شارك فيها �لعديد 

�ملتابع��ة  و�لدو�ئ��ر  �ل�شتخباري��ة  �لأجه��زة  م��ن 

لل�ش��اأن �لفل�شطيني بح�ش�ر رئي�ش �ل�زر�ء بنيامن 

نتنياه�، وح�شب �لتقرير فاإن بع�ش هذه �لتقدير�ت 

ق��ة تتعل��ق بت�جه��ات رئي���ش �ل�شلط��ة  غ��ري �مل�فَّ

�لفل�شطينية حمم�د عبا�ش.
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غبطة البطريرك 
الراعي.. تحية 

ومطالبة
»من غ����ر املقب����ول اأن تبق����ى الق�ضية 

الفل�ضطيني����ة م����ن �ضنة 48 حت����ى اليوم من 

دون ح����ل، وال ميكن للأ�رسة الدولية اأن تبقى 

�ضامتة، واأن يبقى هذا ال�ضعب يعي�ش يف الذل 

يف املخيمات.. هل تراجعت االإن�ضانية؟ نحن 

يف القرن ال�21 ولكنني اأقول علينا اأن نحمل 

�ضليب الفداء يف هذا العامل«.. كلم جاء على 

ل�ضان غبط����ة البطريرك الراع����ي يف احتفال 

قاده بعدها اإىل زيارة خميم ال�ضبيه. 

كلم قلم����ا �ضمعن����اه، اإن لن نقل الوحيد 

من اأعل����ى املرجعيات الروحي����ة امل�ضيحية 

بهذا الو�ض����وح وال�ضفافية بدالالته االإن�ضانية 

وال�ضيا�ضية، وحتى يف ت�ضطره م�ضبطة اتهام 

للمجتم����ع الدويل الذي يحاب����ي املجرم يف 

الت�ضترّ على جرميته. هذا الكلم وتلك الزيارة 

ب بهم����ا، واللتان نثني عليهما، وندعو  املرحَّ

اإىل تكرارهم����ا يف اأكرث من منا�ضبة، واإىل اأكرث 

من خميم. 

كلم البطريرك الراعي جاء يف زمن اأريد 

فيه طم�ش وت�ضفية الق�ضية الفل�ضطينية، على 

وقع ما ت�ضهده م����ن اأحداث كربى تع�ضف يف 

املنطقة بدولها و�ضعوبها ومقدراتها، ل�ضالح 

بقاء الكيان ال�ضهيوين دولة من دول االإقليم.

وعلى خط م����واٍز، حتدث �ضاحب الغبطة 

ع����ن ال����ذل ال����ذي يعي�ض����ه الفل�ضطيني يف 

املخيم����ات، وهنا ال����كلم وال�ض����وؤال اللذان 

يحتاجان اإىل متيي����ز واإجابة بذات ال�ضفافية 

التي ُعرب عنه����ا الراعي يف حتمي����ل االأ�رسة 

الدولية �ضمتها يف اإبقاء الق�ضية الفل�ضطينية 

من دون حل. 

اإبق����اء  م�ضوؤولي����ة  حتمي����ل  يف  ه����و 

الفل�ضطين����ن الذين يعانون م����ن حالة الذل 

التي تعي�ضها خميماتهم، للجهات امل�ضوؤولة 

التي تقع يف كنف دولتها تلك املخيمات، اأي 

الدولة اللبناني����ة، التي اأمعنت وما زالت يف 

حرمان اأه����ل املخيمات م����ن اأب�ضط حقوقهم 

املدنية واالجتماعية، على مدار 67 عامًا من 

عمر الوجود الفل�ضطين����ي يف لبنان، وعليه، 

ندعو البطرك الراعي اإىل حث الدولة اللبنانية 

م����ن اأجل فك اأ�رس املخيم����ات من قيود الظلم 

واحلرمان، من خلل منح اأهلها حقوقهم لكي 

يحيوا بكرامة اإىل حن عودتهم اإىل فل�ضطن.

رامز م�ضطفى
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االمتحان���ات  نتائ���ج  �ض���درت 

الر�ضمية يف لبنان، وتراوحت ن�ضبة 

النجاح يف مدار�ش االأونروا يف كافة 

االخت�ضا�ضات بن 85 و90 يف املئة، 

باالإ�ضافة اإىل ح�ضول عدد كبر من 

الطلب على تقدير تراوح بن اجليد 

واجليد ج���داً؛ يف تق���دُّم ن�ضبي عن 

ال�ضنوات ال�ضابقة، لكن ذلك ال يعني 

اأن اإدارة االأون���روا قد و�ضعت خطة 

تربوية حديث���ة للنهو�ش بالو�ضع 

التعليم���ي، ب���ل اإنرّ ه���ذا النرّج���اح 

ولي���د عوام���ل وجه���ود مت�ضافرة، 

اأبرزها حمدودي���ة الفر�ش بالن�ضبة 

فر�ضة  مقدمتها  للفل�ضطينين، ويف 

التعليم اجلي���د للح�ضول على عمل 

منا�ض���ب يف اخل���ارج، كذل���ك وليد 

االإدارية  الهيئ���ات  بع����ش  �ضدقية 

اجله���از  املخل�ض���ة يف  الوطني���ة 

االإداري للأون���روا، وال�ضعي لتخريج 

جيل ُيعتمد عليه يف امل�ضتقبل.

لذل���ك، وم���ن اأجل حتقي���ق هذا 

اله���دف، فاإن ع���دداً م���ن الق�ضايا 

اإىل حل���ول جادة  مازالت حتت���اج 

كالعمل  ال�ضتيفائه���ا،  ومتوا�ضل���ة 

على بناء مدار����ش جديدة من اأجل 

التخلرّ�ش نهائيًا من نظام الدفعتن، 

وح���لرّ م�ضكل���ة ازدح���ام ال�ضفوف 

وف���ق معاي���ر وا�ضح���ة، بحي���ث 

اليزي���د الواحد عن 30 طالبًا، بهدف 

توف���ر ج���ودة التعلي���م ونوعيته، 

وحت�ض���ن واقع االأبني���ة املدر�ضية، 

خ�ضو�ض���ًا امل�ضتاَجَرة منها، لتكون 

اأبنية وظيفي���ة �ضليمة حتتوي على 

كافة املراف���ق املطلوبة من ملعب 

وخمتربات ومكتبات وعلى الو�ضائل 

التى  احلديثة  التعليمية  والتقنيات 

متكرّن املدار����ش من تطبيق املناهج 

احلديث���ة، ث���مرّ و�ضع خط���ة جادة 

تربوين  اخت�ضا�ضي���ن  باإ����رساف 

ملعاجلة م�ضكل���ة الت�رسُّب، والعمل 

اإىل  املت�رسب���ن  الطلب���ة  الإع���ادة 

مقاعد الدرا�ض���ة، و�ضمن ذلك العمل 

على وقف �ضيا�ضة الت�رسُّب الق�رسي 

املتبع���ة، خ�ضو�ض���ًا يف املرحل���ة 

القوانن  كاف���ة  واإلغاء  الثانوي���ة، 

واالإجراءات الت���ي تدفع الطلبة اإىل 

ه ل�ضوق  ترك مقاعد الدرا�ضة والتوجرّ

العم���ل، اإ�ضافة اإىل ذل���ك، ال بدرّ من 

العمل على تاأمن املوا�ضلت جلميع 

الط���لب الذين تبع���د اإقامتهم عن 

القرطا�ضية  وتاأمن  الدرا�ضة،  اأماكن 

جلميع الطلبة اللجئن يف لبنان.

الفل�ضطيني���ن  اإىل  وبالن�ضب���ة 

اللجئ���ن من �ضوري���ة، فقد اأ�ضارت 

تقاري���ر االأون���روا اإىل التحاق نحو 

6000 طف���ل يف مدار����ش االأون���روا، 
وح�ضور اأكرث م���ن 900 من االأطفال 

اأُعدرّ لهم  انتقاليا خا�ض���ًا  برناجمًا 

���د م���ن متكرّنهم م���ن التكيرّف  للتاأكرّ

وموا�ضل���ة تعليمهم، وتزويد جميع 

الطلبة م���ن اللجئن الفل�ضطينين 

من �ضورية يف مدار�ش االأونروا برزم 

حتت���وي على ل���وازم مدر�ضية. ومل 

تلح���ظ تلك التقاري���ر حالة الق�ضم 

االأك���رب م���ن الطلب���ة الفل�ضطينين 

اللجئ���ن الباقن املق���درّر عددهم 

ب����11 األ���ف طال���ب متوقف���ن عن 
الدرا�ض���ة، كذلك مل تنجح يف توفر 

مدر�ض���ن ب�ضكل كاٍف له���دم الهوة 

الدرا�ضية  اإختلف املناه���ج  ب�ضبب 

املعتمدة بن �ضورية ولبنان.

تعزي���ز  �ضل���َف  م���ا  يتطل���ب 

التع���اون ووجود �رساك���ة حقيقية 

بن املوؤ�ض�ض���ات امل�ضوؤولة، كوزارة 

التبي���ة اللبناني���ة واإدارة االأونروا 

امل���دين،  املجتم���ع  وموؤ�ض�ض���ات 

التحرير  ااًل من منظمة  وا�ضتاكًا فعرّ

ودائرة التبية والتعليم الفل�ضطينية 

مع خمتلف منظمات االأمم املتحدة 

املعنية بالتنمية والثقافة والعلوم 

كاالإ�ضكوا، واليوني�ضف، واالأوني�ضكو، 

حتى نتمكرّن من الدف���ع لبناء اآلية 

عم���ل تق���وم على احل���وار املنفتح 

البنرّ���اء وتق�ض���ي ال�ضب���ل ملعاجلة 

�ضاملة للم�ضكلت التبوية املزمنة 

التي تعاين منه���ا مدار�ش االأونروا، 

ول���ن يح�ض���ل ذل���ك دون اأن يكون 

ال للق���وى الطلبية  هن���اك دور فعرّ

الفل�ضطينية يف الدفاع عن م�ضلحة 

الطال���ب، وتوحيد اجلهود مبا يخدم 

العملية التبوية.

�ضامر ال�ضيلوي

االمتحانات الرسمية والواقع التعليمي للفلسطينيين في لبنان

نتائج مرتفعة.. رغم ضعف البرامج وغياب الخطط التربوية

■ االأمانة العامة الحتاد املحامن العرب نعت �ضهداء جي�ش م�رس 
لة، داعية اأبناء  الذين اغتالتهم يد الغدر واالإرهاب واخليانة املموَّ

ال�ضعب العرب���ي للوقوف اإىل جانب ال�ضعب امل�رسي يف معركته 

�ضد االإرهاب االأ�ضود الذي متدد وتغلغل يف البناء العربي ليقو�ش 

اأركانه ويفتت وحدته ويقطع اأو�ضاله.

■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود راأى اأن املبادئ واملعطي��ات التي انت�رص 
فيها امل�شلمون يف بدر الكربى متّثلت اليوم يف لبنان وغزة، فكان 

انت�ش��ار القلة عل��ى الكرثة وال�شعي��ف على الق��وي، ومل تنفع مع 

العدو كل احل�شود التي ح�شدها والتحالفات التي عقدها.

■ النائب ال�ضاب���ق في�ضل الداوود؛ االأمن الع���ام حلركة الن�ضال 
اللبناين العرب���ي، اقتح على الرئي�ش نبيه بري »الدعوة جمدداً 

اإىل طاولة حوار كما ح�ضل عام 2006، وطرح اأزمة النظام للحوار، 

قب���ل اأن ينفجر يف ال�ضارع الذي ال نعرف اإىل اأين �ضن�ضل يف دفع 

تيار �ضيا�ضي للحتكام اإليه، للح�ضول على حقوق طائفته«.

ن م�شارعة 
ّ
■ احل��اج عمر غن��دور؛ رئي�س اللق��اء الإ�شالمي الوح��دوي ثم

اأمري الكويت واأركان الدولة اإىل تاأدية ال�شالة اجلامعة يف م�شجد الدولة 

الكبري يف مدينة الكويت، وهوالذي �شبق وكان اأول احلا�رصين اإىل م�شجد 

الإم��ام ال�شادق يف الكويت �شاعة التفجري الإرهابي »الداع�شي«، متمنيًا 

نة وال�شيعة يف ب��الد العرب وامل�شلمني، 
ُّ
تك��رار ال�شالة اجلامع��ة بني ال�ش

ومعت��رباً الدع��وة اإليه��ا واجب��ًا، ملواجهة �ش��الل التكفريي��ني املف�شدين 

القتلة.

■ ال�ضي���خ �رسيف توتيو؛ ع�ضو قي���ادة حركة التوحي���د االإ�ضلمي، ندرّد 
بالهجمات االإرهابية »الداع�ضية« التي ا�ضتهدفت قوات االأمن امل�رسية 

يف �ضب���ه جزيرة �ضيناء، يف حن اأنرّ فل�ضطن املحتلة وحواجز وكمائن 

العدو »االإ�رسائيل���ي« الغا�ضب ال تبعد �ضوى اأمتار قليلة، ما يدرّل على 

اأنرّ هدف امل�ضلحن وغايتهم هو اإ�ضعاف اجلي�ش امل�رسي، وقتل جنوده 

و�ضباط���ه؛ يف اأمر عمليات خمطط ل���ه ومدرو�ش بعد �ضع�ضعة اجلي�ش 

العراقي وتفكيكه، وبعد اإلهاء اجلي�ش ال�ضوري وتوزيعه يف الداخل جراء 

احلرب املفرو�ضة على �ضورية اليوم.

ال�شيا�ش��ي  اإع��الن رئي���س املكت��ب  ال�شي��خ ح�ش��ام العي��الين راأى اأن   ■
ل�«اجلماع��ة الإ�شالمي��ة« يف لبن��ان؛ ع��زام الأيوب��ي، اأن م�شاركت��ه يف 

الإفط��ار ال��ذي اأقام��ه احلر�س الث��وري الإي��راين يف ال�شاحي��ة اجلنوبية 

الأ�شبوع املا�شي كانت خطاأ، هو اخلطاأ بعينه، بل ا�شت�شالم اأمام الهجمة 

ل من يحاول فر�س اآرائه 
َ
التي مور�شت عليه من داخل »اجلماعة«، من قب

على »اجلماعة« من خالل التهويل وم�شادرة قرارها.

■ احل�ض�ش الغذائية الرم�ضانية من اأبرز امل�ضاريع اخلرية التي حتر�ش 
»حركة االأمة« عل���ى اإمتام توزيعها  خلل �ضهر رم�ضان املبارك، لذلك 

قامت اللجن���ة االجتماعية يف احلركة  بتجهيز اأك���رث من 1500 ح�ضة 

غذائية، ومت توزيعها على الفقراء واملحتاجن.
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»دولة التكفير«.. قبل السعودية »داعش« تضم مصر لـ
يتمدد االأخطب����وط التكفري بقيادة 

العربي«  »الربيع  اأيقون����ة  »داع�ش«؛ 

الدام����ي واالأ�ض����ود م����ن اأم����وال النفط 

الع����رب بن  ال����ذي ي�ضع  اخلليج����ي، 

خياري����ن، اإم����ا القبول ببي����ع اأنف�ضهم 

وجيو�ضهم ودولهم كما تبيع »داع�ش« 

�ضباياه����ا، اأو يعاَقب����ون بتدمر دولهم 

وا�ضتباح����ة اأمنهم، واأول اخلطايا تدمر 

اجليو�����ش العربي����ة، واآخره����ا اجلي�ش 

»كامب  باتفاقي����ة  ����د  املقيَّ امل�����رسي 

ديفيد«.

مايزال تدمر مثل����ث الهرم العربي 

م�ضتمراً  والع����راق(  و�ضوري����ة  )م�����رس 

بقي����ادة اأه����ل اخللي����ج الطارئن على 

مفه����وم االأمة اأو الكيان، فل زالوا قبائل 

واالأبراج،  والنف����ط  بالغ����از  انتفخ����ت 

وحتاول اأن ت�ضب����ح دواًل منظورة وفق 

نظري����ة »املال ي�ضتي كل �ضيء«، لكن 

ما يج����ري يف م�رس يوؤ�رس اإىل تداعيات 

خط����رة، وينب����ىء ب�ض����واد مظلم ملن 

تبقرّى من العرب، فاأحداث �ضيناء تكتب 

اأن الوح�����ش التكفري بقي����ادة اأمركا 

و«اإ�رسائيل« ل����ن يتوقف عند حدود اأو 

ال����دول التابعة الأمركا  �ضمانات، واأن 

والعامل الغربي لن تنجو من »داع�ش« 

واأخواتها، فمروح����ة القتل تتاوح بن 

اإىل امل�ضلن  ال�ضواطئ  ال�ضابحن على 

يف امل�ضاجد ب����دون ا�ضتثناء، واجلميع 

مهدَّدون؛ من اأق�ض����ى اليمن اإىل اأق�ضى 

الي�ض����ار، فم�����رسوع التق�ضي����م �ضيكون 

وق����وده اجلمي����ع، حتى الذي����ن مورّلوه 

وح�ضنوه فكريًا.

ب����داأ احلري����ق امل�رسي عقاب����ًا من 

اأه����ل اخلليج مل�����رس، فال�ضعودية تريد 

تاأديب الرئي�ش ال�ضي�ضي وجي�ضه ب�ضبب 

تقاع�ض����ه عن دعم����ه يف عدوانها على 

اليمن، وقطر ب�ضبب اإ�ضقاط حكم حلفائها 

جماع����ات  وحماربت����ه  »االإخ����وان«، 

»اأن�ض����ار بيت املقد�����ش« التي تخدم 

»اإ�رسائيل«، وم����ن جهة اأخرى تتقاطع 

مع م�ضال����ح حركة »حما�����ش«، التي 

�ضنرّفها النظام امل�رسي بال�»اإرهابية«، 

ميلي�ضيا  اأنه����ا  ويتهمها  ويحا�رسه����ا 

»االإخوان امل�ضلمن«.

ُتذبح م�رس ب�ضكاك����ن اجلميع؛ من 

»االإخ����وان« اإىل ال�ضعودي����ة ث����م قطر، 

وال نن�ضى تركي����ا االأردوغانية املربكة 

اأحلمها التي  والغارق����ة يف خيب����ات 

هت  بنتها يف »الربيع العربي«، وقد وجرّ

»م�رس - ال�ضي�ض����ي« اللكمة القا�ضية 

لها باإ�ضق����اط حكم »االإخوان«، فتجمرّع 

الكل حتت راية »داع�����ش« واأن�ضارها، 

والتي تت�ضع للجمي����ع، وت�ضيع حتتها 

ل امل�ضوؤوليات. كل العناوين وحتمُّ

انفجر الغ�ضب اخلليجي - التكفري 

بعدما قرر الرئي�ش ال�ضي�ضي عرب وزارة 

االأوقاف امل�رسية مراجعة جميع مكتبات 

امل�ضاجد واإخراج الكتب املتطرفة منها، 

خ�ضو�ضًا الكتب الوهابية ومعها الكتب 

التكفرية و�ضيوخ التطرف التي حتررّ�ش 

على القتل والتكفر، ثم بادر اإىل اعتقال 

املئات من »ال�ضلفين« التابعن لقطر 

وال�ضعودي����ة، واأ�ض����در اأح����كام االإعدام 

بحق قي����ادات »االإخ����وان امل�ضلمن«، 

ما اأث����ار حفيظة اأهل اخللي����ج وتركيا، 

باالإ�ضاف����ة اإىل اأن امل�����رسوع االأمركي 

اإغ����راق اجلميع بالن����ار، وبعدما  يريد 

�ضقطت ال�ضعودية بالف����خ اليمني وها 

ه����ي تركيا ت�ض����ارف عل����ى الغرق يف 

�ضورية عرب التدخل الع�ضكري املبا�رس، 

جاء دور م�����رس التي ت�ض����كرّل القاعدة 

االأ�ضا�ضي����ة الأي عم����ل عرب����ي م�ضتك، 

حتى الكوي����ت امل�ضاملة التي ما كادت 

تنه�ش من كارثة غزو �ضدام لها �رسبها 

دور  �ضيك����ون  وبعده����ا  التكفري����ون، 

االإمارات وقطر.

»اأن�ض���ار بي���ت املقد����ش« يديرون 

ظهره���م لبي���ت املقد����ش واملحتل���ن 

ال�ضهاين���ة، ويقتل���ون جن���ود اجلي�ش 

ن���ة( ال�ضائمن، مما ك�ضف  امل�رسي )ال�ضُّ

عورته���م وف�ضحه���م بعدم���ا خدع���وا 

البع����ش وقالوا اإنه���م يقاتلون اجلي�ش 

العلوي يف �ضوري���ة، واجلي�ش ال�ضفوي 

نة  ال�ضيعي يف العراق، »ن�رسة الأهل ال�ضُّ

وا�ضتج���اع حلقوقهم«، فلماذا يقاتلون 

اجليو����ش امل�رسية والتون�ضية والليبية 

واجلزائرية، وموؤخ���راً اجلي�ش ال�ضعودي 

نة؟ يف الطائف.. وهم من اأهل ال�ضُّ

والية �ضيناء مع واليات الرقة وجند 

وتون�ش وبنغازي ووالية املو�ضل واالأنبار 

لتق�ضيم  االأمرك���ي  امل����رسوع  مداميك 

واأخواتها  املنطقة، فوظيفة »داع����ش« 

االإم���ارات، وتق�ضي���م املجتمعات  ر�ضم 

مذهبيًا وطائفيًا وقوميًا، وبعدها ياأتي 

ال���دور االأمركي - ال�ضهي���وين لتثبيت 

ه���ذه الوقائع، بعد ح���روب اال�ضتنزاف 

الطويلة، واإنهاك اجلميع، ويعلن اجلميع 

انت�ضارهم ويعزف���ون االأنا�ضيد الوطنية 

لدوله���م اجلدي���دة، ويرفع���ون اأعلمها 

ويدخلون االأمم املتحد كما دول اخلليج 

الكرتونية التي ميكن اإ�ضقاطها بالعمالة 

االأجنبية التي �ضتتح���ول اإىل جماعات 

تكفرية عندما يحن املوعد.

هك���ذا تخط���ط اأم���ركا وتعمل منذ 

�ضن���وات، لكن لي�ش ذلك ق���دراً حمتومًا، 

فاملقاومة يف االأمة �ضتتزايد، و�ضينك�ضف 

خداع »الثوار« واأهل التكفر، و�ضت�ضمد 

االأمة وتنت�رس باإذن اهلل �ضبحانه وتعاىل، 

اأن يبادر املحايدون واملتفرجون  �رسط 

لل�رساكة يف معرك���ة الدفاع عن الدين 

واالأمة والنا�ش قبل اأن ي�ضبحوا �ضحايا، 

وعلى املتاآمرين واملنخرطن باملوؤامرة 

الع���ودة اإىل ر�ضده���م، فل���ن تتحق���ق 

اأحلمهم الت���ي وعدهم بها االأمركيون، 

و�ضيبيعونهم عند اأول �ضعر جيد للحفاظ 

على م�ضالح اأمركا و«اإ�رسائيل«.

د. ن�ضيب حطيط

�لرئي�س �مل�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي يطمئن على �جلنود �لذين �أ�سيبو� جر�ء �لعمليات �لإرهابية يف �سيناء )�أ.ف.ب.(

الغضب الخليجي - 
التكفيري انفجر بعدما 
قرر السيسي منع كتب 

»الوهابية«.. وإخراجها من 
مكتبات مساجد مصر

االإ�ضلمية  ا�ضتقبل ممث����ل حرك����ة املقاوم����ة 

»حما�����ش« يف لبنان علي برك����ة، ال�ضيخ د. عبد 

النا�رس ج����ربي؛ اأمن عام »حرك����ة االأمة«، على 

راأ�ش وفد من احلركة.

ا�ضتعر�����ش اجلانب����ان االأو�ض����اع العامة يف 

املنطق����ة، خ�ضو�ضًا اآخر التط����ورات على ال�ضاحة 

الفل�ضطينية، مطالب����ن املجتمع الدويل وجامعة 

ال����دول العربية ب�رسورة رف����ع احل�ضار املفرو�ش 

على قطاع غزة، ودعم و�ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني، 

ه اجلانب����ان التحية الأبط����ال املقاومة  كم����ا ووجرّ

الفل�ضطيني����ة الذين يواجهون الع����دو ال�ضهيوين 

وقطعان امل�ضتوطنن يف ال�ضفة الغربية املحتلة.

وقد عربرّ الطرفان عن اإدانتهما حلملة االعتقاالت 

الت����ي تقوم بها اأجهزة ال�ضلط����ة الفل�ضطينية �ضد 

رج����ال املقاوم����ة يف ال�ضفة الغربي����ة، مطالبن 

رئا�ضة ال�ضلطة بوقف التن�ضيق االأمني مع االحتلل 

ال�ضهيوين.

ورف�����ش اجلانب����ان املب����ادرة الفرن�ضية التي 

تهدف اإىل �ضطب ح����ق العودة واالعتاف بيهودية 

الكيان ال�ضهيوين، مطالبن قيادة منظمة التحرير 

الفل�ضطينية رف�ش املبادرة وعدم التعامل معها.

كم����ا و�ض����دد اجلانب����ان على �����رسورة تعزيز 

العلق����ات االأخوي����ة ب����ن ال�ضعب����ن اللبن����اين 

والفل�ضطين����ي، وح����ذرا م����ن اإدخ����ال املخيمات 

الداخلي����ة  الفتن����ة  م�ضاري����ع  الفل�ضطيني����ة يف 

واملذهبي����ة، موؤكدين حر�ضهما على ال�ضلم االأهلي 

يف لبنان واملخيمات الفل�ضطينية.

وجدد الطرفان مطالبته����ا احلكومة اللبنانية 

باإق����رار احلقوق املدني����ة واالإن�ضاني����ة للجئن 

الفل�ضطيني����ن يف لبنان، وال�ضغ����ط على وكالة 

االأون����روا لتح�ض����ن خدماته����ا جت����اه اللجئن 

الفل�ضطينين، ووق����ف اإجراءاتها االأخرة املتعلقة 

بتقلي�ش اخلدمات.

ويف نهاي����ة اللق����اء قدرّم بركة درع����ًا تكرمييًا 

لل�ضيخ جربي، تقديراً جلهوده املتوا�ضلة يف دعم 

ال�ضعب الفل�ضطيني وق�ضيته العادلة.

بركة يستقبل الشيخ جبري: إدانة حملة االعتقاالت في الضفة.. وتحذير من الفتنة المذهبية

ممثل »حما�س« يف لبنان علي بركة مقدماً لل�سيخ د. عبد �لنا�سر جربي درعاً تكرميياً
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االستراتيجية األميركية الجديدة.. والدمار اآلتي

عدوى اليونان قد تتوسع وتضع مصير االتحاد األوروبي على المحك

التح����دة  الوالي����ات  تنتظ����ر  مل 

االأمريكية كثرياً بع����د موجة االإرهاب 

الوا�شع����ة التي �شملت الكويت وقبلها 

ال�شعودية، ومعهم����ا تون�س وفرن�شا، 

حت����ى اأعلن����ت ع����ن ا�شرتاتيجيته����ا 

باجلديدة،  ت�شّميها  الت����ي  الع�شكرية 

وه����و يف اجلوهر لي�ش����ت كذلك، اإمنا 

ظ����روف ال�رصاع دفعته����ا اإىل التاأكيد 

عليه����ا من جه����ة، وملحاولة تغطية 

االأخطر من جهة ثانية، وهو اكت�شاف 

اأنه����ا �شحاي����ا التج�ش�����س  اأوروب����ا 

كافة،  امل�شتوي����ات  عل����ى  االأمريكي؛ 

و�ش����واًل اإىل التج�ش�س ال�شخ�شي على 

الروؤ�ش����اء االأوروبيني، وال�شيما فرن�شا 

واأملانيا.

ال �ش����ك اأن العبودي����ة الطوعي����ة 

لل�شيا�ش����ة االأمريكية الت����ي اختارها 

االأوروبي����ون، و�شمنًا اأي�ش����ًا اململكة 

املتح����دة )بريطاني����ا(، الت����ي رفعت 

م����ن م�شتوى اال�شتنف����ار، توج�شًا من 

هجمات انتحارية ناجمة عن م�شائل 

عدة، رمبا يك����ون التج�ش�س بنتائجه 

واح����داً من االأ�شب����اب الرئي�شية للذل 

واله����وان االأوروبي وانحن����اء روؤو�س 

الكب����ار اأم����ام وا�شنطن، الت����ي تر�شل 

كثرياً من الر�شائل القاتلة على اأهون 

االأ�شباب.

الطوارئ  اأعلنت تون�س ح����ال  لقد 

بعد الهج����وم امل����روع يف »منتجع 

�شو�شة«، حيث كان اأكرث ال�شحايا من 

الغربيني، وعل����ى راأ�شهم اأبناء امللكة 

اليزابيت، الذين كان����وا ثالثني قتياًل، 

وطبع����ًا هناك اأملان وغريه����م، اإال اأن 

العملية املدان����ة لي�شت هي امل�شاألة 

اال�شا�����س، اإمنا من يق����ف وراءها من 

االأجهزة اال�شتخبارية، والفكر املحرّك 

بجوهره، واإن ركن اإىل عنوان اآخر غري 

الذي كان ال�شب����ب املعلن يف جرمية 

الكويت، الت����ي تعاطت معها االأطراف 

الكويتي����ة كافة برجاح����ة عقل، كي 

ال تق����ع يف الفتن����ة املذهبي����ة، التي 

هي ج����زء اأ�شا�����س يف اال�شرتاتيجية 

االأمريكية املعتم����دة منذ غزو العراق 

واالإعالن ع����ن الفو�شى املدمرة، ومن 

بع����د احل����رب الناعمة، ج����راء ف�شل 

ال�شيا�شات االأمريكية يف اإخ�شاع دول 

الع����امل؛ كما كانت تري����د بعد انهيار 

االحتاد ال�شوفياتي.

من الت�ش����اوؤالت املطروحة اليوم، 

وب�شكل ج����دي و�شارم: ما هي اأ�شباب 

االإرهابي����ة، وما  ن�ش����وء املنظم����ات 

هي املناب����ع الفكري����ة املعتمدة يف 

زرع الفنت، والق����وى والدول املمولة، 

واالأط����راف الراعي����ة الت����ي اأوج����دت 

وكيفية  للنم����و،  احلا�شنة  البيئ����ات 

اإدارة توّح�����س تلك املنظمات والفَرق.. 

واالأهم: من ي�شتفيد من تلك االأعمال؟

االأغرب هو اأن ال���دول االأكرث ت�رصراً 

من االإرهاب على امل�شتوى اال�شرتاتيجي 

هي الدول نف�شه���ا التي اأُدرجت كاأعداء 

التي  االأمريكي���ة، والدول  القائمة  على 

ه���ي ال�شحايا املبا�رصة اأي�شًا لالإرهاب 

كانت البدايات فيها كم�شارح لالإرهاب، 

وم���ن ثم توّغل االإره���اب وبات لبع�س 

ت�شكيالت���ه برام���ج تخ�ّش���ه كمكافاآت 

عل���ى دوره؛ كاأي موّظف يعتقد اأنه نفذ 

االأعمال املربحة ل�شيده اأو مديره!

لق���د و�شع���ت الوالي���ات املتحدة 

اجلدي���دة،  الع�شكري���ة  ا�شرتاتيجيه���ا 

وح���ددت »ال���دول - االأع���داء« ب�شكل 

وا�ش���ح، وه���ي ال���دول الت���ي ترف�س 

اخل�شوع للرغبات االأمريكية امل�شمومة، 

بحيث تريدها مثل الدول االأوروبية؛ بال 

كرامة وال �شيادة وطنية، اإمنا جمموعة 

موظفني حتدد وا�شنطن مقدار مكافاأتها 

ح�شب مزاجها.

لق���د اعرتف���ت وا�شنط���ن اأن الدول 

ف���ة اأعداء له���ا، وال�شيما رو�شيا  امل�شنَّ

واإي���ران، لي�شت لديها نواي���ا عدوانية 

جتاه الوالي���ات املتحدة لتوؤكد بطريقة 

غري مبا�رصة اأنها ه���ي �شاحبة النوايا 

تنام���ي  اإىل  باالإ�ش���ارة  العدواني���ة، 

التهديد، وم���ا االإعالن االأمريكي الفاجر 

اأن »اال�شرتاتيجي���ة اجلدي���دة تعال���ج 

الدينامي���ات ل�شم���ان اأن تبقى القوات 

االأمريكي���ة ه���ي االأف�ش���ل يف القيادة 

والتدريب والتجهيز الع�شكري على هذا 

الكوكب« اإال اجتاه الإ�شعال الكوكب، اأو 

اخل�شوع مل�شيئة اأمريكا املذلة.

يون�س عودة

»هن���اك ما ه���و عل���ى املحك 

اأكرث م���ن م�شتقبل اليون���ان، وهو 

م�شتقب���ل اأوروبا«.. ق���د يكون هذا 

ال���كالم لرئي�س كتل���ة الليرباليني 

يف الربمل���ان االأوروب���ي ورئي����س 

احلكوم���ة البلجيكي���ة ال�شابق غي 

فريهو ف�شتات، ه���و االأكرث و�شوحًا 

يف اأوروبا ع���ن احلقيقة يف احلدث 

اليوناين الكبري، الذي جتلى برف�س 

اال�شتفتاء،  ع���رب  اليوناين،  ال�شعب 

اخلطة االأوروبية التي تق�شي مبزيد 

من التق�ش���ف الذي انعك����س �شلبًا 

على ال�شعب اليوناين، فازداد الفقر 

يف بالد االإغريق، وغرقت يف ديون 

باتت عاج���زة ع���ن �شدادها جراء 

التوح�س الراأ�شمايل اخلطري.

الو�شفات  تب����دو  م����رة جدي����دة 

اجلاهزة للراأ�شمالية املتوح�شة.. اإنها 

�شب����ب املاآ�شي، فق����د �شبقت اليونان 

يف االنهيار العديد م����ن الدول التي 

مل تقم له����ا قائمة اإال بعد االنتفا�س 

على الغ����ول املتوح�س، ومن االأمثلة 

على ذلك: االأرجنت����ني، التي اأغرقتها 

الدي����ون، وُفر�س عليه����ا املزيد من 

التق�ش����ف ووقف كل م�شاريع الرعاية 

ال�شناع����ة  ووق����ف  االجتماعي����ة، 

والزراعة، ومن ثم بيع االأمالك العامة؛ 

من كهرباء وهاتف وموا�شالت وهلّم 

ج����را، و�ش����ارت بالكاد ق����ادرة على 

دفع الفوائ����د املرتاكمة للديون، وما 

ُدفع للدائنني فاق ع�رصات االأ�شعاف 

اأ�ش����ول الدَّين، ومع ذلك ظلت االأرقام 

يف ت�شاع����د، اإىل اأن طلعت ال�رصخة 

الكربى، ف����كان وقف ت�شدي����د الدَّين، 

واإعادة بناء االقت�شاد، واالعتماد على 

ال�شناعة الوطنية والزراعة، والعودة 

االجتماعي����ة،  الرعاي����ة  دول����ة  اإىل 

بارزاً يف  ف�شّجلت االأرجنتني ازدهاراً 

�شنوات قليلة.

نف�س االأمر ح�ش���ل مع الربازيل 

�شابق���ًا، وكان���ت هذه الب���الد من 

اأكرب ال���دول مديوني���ة يف العامل، 

فانتف�شت يف وجه الناهب الدويل، 

وحقق حكم لوال دي �شيلفا ازدهاراً 

اقت�شادي���ًا، جعل ب���الد النب اليوم 

اإح���دى ال���دول االقت�شادية الكربى 

الناه�ش���ة، ومن اأبرز جمموعة دول 

»الربيك�س«.. الت�شيلي اأي�شًا مثال.

الناه���ب ال���دويل املتمث���ل يف 

النقد  و�شندوق  االأوروب���ي  االحتاد 

الدويل كان ق���د فر�س يف ظل حكم 

اليم���ني خطة تق�ش���ف قا�شية على 

اليونان، فتدهورت ال�شناعة وكادت 

تتال�ش���ى، وتراجع القطاع الزراعي، 

وزيدت ال�رصائ���ب على املواطنني، 

الرعاي���ة  خط���ط  كل  وتوقف���ت 

االجتماعي���ة، ومع ذل���ك مل توقف 

هذه الو�شفة املدمرة، فظل ال�شغط 

من اأجل مزيد من التق�شف، وهو ما 

مل ي�شتطع ال�شعب اليوناين حتّمله، 

فكان اأن جلاأت احلكومة الراديكالية 

الي�شاري���ة اإىل مطالب���ة الدائن���ني 

باإع���ادة جدول���ة الدي���ن وخف�س 

فوائده، وال�شم���اح بق�شم وا�شع من 

هذا الدي���ن الذي ا�شتويف ق�شم كبري 

م���ن اأ�شوله اإذا مل يك���ن كله، لكن 

وكذلك  ورف�ش���ت،  تعّنتت  اأوروب���ا 

احلال �شندوق النق���د الدويل فكان 

الق���رار احلا�شم بوق���ف �شداد الدين 

بقرار من ال�شعب عرب اال�شتفتاء.

مار����س غ���رب اأوروب���ا كل اأن���واع 

التدابري،  باأق�ش���ى  وه���دد  ال�شغ���وط، 

لك���ن احلكومة اليوناني���ة اأ�رصت على 

اال�شتفتاء.

مل تب���َق و�شيل���ة اإال وا�شُتعمل���ت 

لل�شغ���ط على الراأي الع���ام اليوناين، 

من اأج���ل رف����س اخلط���ة احلكومية، 

النتيجي���ة املدوية باأكرث من  فجاءت 

61 باملئ���ة ترف�س اخلط���ة االأوروبية، 
وبراأي املراقبني اأنه لوال هذه ال�شغوط 

لكانت نتيجة اال�شتفتاء جتاوزت ال�80 

باملئة.

م���رة اأخ���رى ك�شف���ت التط���ورات 

اليونانية كم اأن الغرب الراأ�شمايل ُمعاٍد 

للدميقراطية، اإذ اإن �شعبًا اأوروبيًا يرف�س 

بتهديدات  فيواَجه  التق�شف،  دميقراطيًا 

كربى متت���د اإىل �شفت���ي االأطل�شي من 

الدول املتغنية بقيم الدميقراطية.

بب�شاطة، اليونان ت�رصّفت حكومته 

مب�شوؤولي���ة كبرية، فهي فاو�شت اأرباب 

الي���ورو، و�شتفاو�ش���ه االآن م���ن موقع 

خمتل���ف له طابع دميقراط���ي باإ�رصاك 

ال�شعب يف ق���رارات م�شريية.. عنوانها 

بقلوب  الراأ�شم���ايل  الوح�س  مواجه���ة 

قوية، رغم حمدودية االمكانيات.

عدوى اليونان بداأت تبا�شريها تعّم 

اأوروبا حت���ى يف اأملانيا راأ�س الدائنني 

�ش���ارت املظاهرات املوؤي���دة لليونان، 

ويف باري����س اأي�ش���ًا، ويف بروك�ش���ل 

واإ�شبانيا والربتغال.

ثمة خوف كبري على منطقة اليورو، 

اإ�شباني���ا عل���ى الطري���ق، والربتغال، 

واإيطاليا ت�شتع���د للتجربة اليونانية.. 

فهل تنّك�س اأوروبا اأعالمها حداداً على 

االحتاد؟

�سعيد عيتاين

إدراج واشنطن الدوَل 
األكثر تضررًا من اإلرهاب 

على »قائمة أعداء أميركا« 
يثير استغراب المتابعين

إسبانيا والبرتغال وإيطاليا 
تستعد للتجربة اليونانية.. 
فهل تنّكس أوروبا أعالمها 

حدادًا على االتحاد؟

) العدد 365(  اجلمعة - 10 متوز - 2015

�ل�سعب �ليوناين ملأ �ل�ساحات فرحاً بنتائج �ال�ستفتاء                                                       )�أ.ف.ب.(
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ي�شري الرئي�س اإميل حلود اإىل اأن رئي�س 

احلكومة فوؤاد ال�شني���ورة �شافر اإىل روما 

يف 26 مت���وز عل���ى اأ�شا�س اأن���ه �شياأتي 
بامل�شاع���دات، وبعد عودت���ه اإىل بريوت 

يف م�ش���اء نف�س الي���وم، يت�شل به طالبًا 

عقد جل�شة ملجل����س الوزراء، لي�شعه يف 

تفا�شيل ما جرى يف موؤمتر روما.

يتابع: رّحبُت باالأم���ر، وعقد جمل�س 

الوزراء جل�شت���ه التي فوجئ فيها بورقة 

يطرحه���ا ال�شنيورة تت�شم���ن ما ي�شمى 

»النقاط ال�شبع«، معلن���ًا االتفاق دوليًا 

باأنه اإذا قبلن���ا بها يتم وقف اإطالق النار 

فوراً.

ويرّد الرئي�س حلود: رئي�س اجلمهورية 

الوحي���د الذي له احل���ق يف املفاو�شات، 

واأن���ت يا دولة الرئي����س ذهبت اإىل روما 

من اأجل اأن تاأتي بامل�شاعدات للنازحني، 

لكنك ُتفاجئنا االآن باأمر خمتلف، مل اأقراأه 

ومل اأطلع عليه.

يجي���ب ال�شنيورة: وق���ف اإطالق النار 

اليوم اأح�شن من الغد، ولهذا طلبُت انعقاد 

جمل�س الوزراء لناأخذ الق���رار، خ�شو�شًا 

اأن جميع الوزراء موافق���ون عليه.. وهنا 

ي�شاأل الرئي�س حلود الوزير حممد فني�س: 

هل اأنت موافق فعاًل على النقاط ال�شبع؟ 

فاأج���اب: مل اأقراأه���ا.. وكذل���ك احلال مع 

الوزير يعقوب ال�رصاف.

ف�شاأل���ه: يقول الرئي����س ال�شنيورة اإن 

اجلميع موافق عليه���ا، »وما�شي فيها«، 

م�شيف���ًا: اأن���ا ل�شت موافق���ًا عليها، ففي 

اإنه���م ي�شعون  الثالث���ة يقولون  النقطة 

مزارع �شبعا وتالل كفر �شوبا حتت اإ�رصاف 

االأمم املتحدة، وال ي�شلمونها للبنان، دون 

اأن ياأتوا على ذكر املياه، التي هي النقطة 

االأه���م، يعني يجعلون امل���زارع والتالل 

حت���ت راية االأمم املتح���دة واملياه تبقى 

ل�»اإ�رصائيل«؟

ويف النقط���ة الرابع���ة يذك���رون اأن 

اجلي����س اللبن���اين يدخ���ل اإىل اجلنوب 

ويفر����س االأم���ن.. ما يعني ن���زع �شالح 

املقاوم���ة، وهذه النقطة كنت قد رف�شتها 

حينما طرحها علي كولن باول.

حينه���ا ط���رح ال�شني���ورة الت�شويت 

عليها، فاأجبته: لي�س لك احلق بذلك، الأنها 

غري مطروح���ة على جدول االأعمال، وهنا 

بداأ العديد من ال���وزراء يطرحون �رصورة 

اأخذ القرار، لكنن���ي ح�شمُت االأمر برف�س 

الت�شويت، واأكدت على �رصورة اأال نخرج 

والعدوانية »االإ�رصائيلية«  الق�شف  حتت 

م���ن جمل����س ال���وزراء ونبدو اأنن���ا كنا 

خمتلف���ني، من اأجل احلف���اظ على الروح 

املعنوية يف مثل تلك الظروف.

وحني طرح البع�س من الوزراء: وماذا 

نفعل؟ 

اأن النق���اط ال�شب���ع ندر�شها  اأك���دُت 

بنداً بن���داً حينما ينته���ي العدوان على 

لبن���ان، الأنه ال ميك���ن اأن يتم ذلك حتت 

�شغط الع���دوان والق�شف، واإال اعُترب ذلك 

ا�شت�شالم���ًا، وهك���ذا �شدر ق���رار جمل�س 

ال���وزراء اأنه �شُيدر����س كل بند من البنود 

فيما بعد.

يتاب���ع: خرجنا من جمل����س الوزراء 

على ه���ذا االأ�شا�س، لكنن���ي فوجئت يف 

اليوم الت���ايل بقول البع����س اإن جمل�س 

ال���وزراء وافق على النق���اط ال�شبع، وهذا 

بالطبع كان غري �شحيح بتاتًا، والربهان 

على ذلك اأن���ه يف القم���ة العربية التي 

عق���دت يف ال�شعودي���ة يف الع���ام 2007 

حاولوا متريرها، لكنه���م ف�شلوا يف ذلك، 

كما جاء يف حلقة �شابقة.

وي�ش���ري الرئي����س حلود هن���ا اإىل اأنه 

ل���و متت املوافق���ة على النق���اط ال�شبع 

النتهت املقاومة، وانتهى بالتايل لبنان، 

وب�رصاحة تامة فاإن اجلميع كانوا متفقني.

بع���د 33 يومًا من الع���دوان الرببري 

على لبنان، يطلب الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة 

عقد اجتماع ملجل�س الوزراء، و«يحدثني 

حينه���ا وزير الدفاع ب���اأن جل�شة نريدها 

باأ�رصع وقت ممكن، الأن الواليات املتحدة 

ر�شيت اأخ���رياً بعدم و�ش���ع الفيتو على 

ق���رار ملجل�س االأمن بوق���ف النار.. لكني 

هنا اأكدت اأن اإ�رصائيل هي التي طلبت من 

وا�شنطن عدم رفع الفيت���و، الأنها مل تعد 

ت�شتطيع حتّمل ال�رصب���ات النوعية التي 

إميل لحود يتذكر.. 
رئيس الجمهورية: البعض استثمر على عدوان تموز لنزع سالح المقاومة 

اإليها املقاوم���ة، خ�شو�شًا  وّجهته���ا 

اأنها قبل اأقل م���ن 24 �شاعة كانت قد 

دّمرت للعدو 35 دبابة، حمّطمة بذلك 

ا�شط���ورة املريكاف���ا، يف وقت كانت 

اإ�رصائيل حتاول الو�شول اإىل الليطاين، 

لتن�شح���ب بعدها، لكنه���ا عجزت عن 

ذلك، وله���ذا اإ�رصائيل تريد وقف اإطالق 

النار«.

ويقول الرئي�س حل���ود: م�شاًء عقد 

جمل����س ال���وزراء جل�شة ل���ه، لكنني 

فوجئت اأنهم ا�شتدعوا قائد اجلي�س اإىل 

هذا االجتماع، علمًا اأن ال حق الأحد اأن 

يطلب قائد اجلي����س اإىل االجتماع اإال 

رئي�س اجلمهوري���ة، ف�شاألُت ال�شنيورة: 

ملاذا دعوت قائد اجلي�س دون علمي؟ 

فاأ�شار اإىل اأن قراراً على و�شك ال�شدور 

عن جمل����س االأمن هو القرار 1701، اأال 

تريد اأن توقف العدوان على البلد؟

رددت علي���ه: بالتاأكي���د اأريد ذلك، 

لكن قائد اجلي�س اأنا من اأ�شتدعيه اإىل 

جمل�س الوزراء، ب�شفتي القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة، باالإ�شافة اإىل رئا�شة 

اجلمهورية، وال اأريد لعملك اأن ي�شبح 

ُعرفًا.

فاع���رتف ال�شنيورة اأن احلق معي، 

لكن اأتينا به حتى ال نعقد اجتماعني، 

رددت علي���ه: يف هذه احلالة تقول يف 

بداية جل�شة جمل�س ال���وزراء اإن ذلك 

لي�س �شابقة، ولن يتكرر.

دخلنا  الرئي����س حل���ود:  يتاب���ع 

اإىل جل�ش���ة جمل����س ال���وزراء، وطلب 

ال�شنيورة دخول قائد اجلي�س ورئي�س 

وف���ور  العملي���ات،  ومدي���ر  االأركان 

دخولهم ي�شاأل ال�شنيورة قائد اجلي�س: 

قل لنا ماذا يجب اأن نفعل حني �شدور 

القرار 1701؟

ويلف���ت الرئي�س حلود هنا اإىل اأنه 

القرار 1701 كان كحال النقاط ال�شبع؛ 

دة هذا  مل يطلع عليها، وتبني اأن م�شوَّ

القرار اأُر�شل���ت اإىل ال�شنيورة من اأجل 

در�شه���ا، وتب���نّي له اأي�ش���ًا اأن اأكرثية 

الوزراء يعلمون كما العادة باالأمر.

وهن���ا، يبداأ قائ���د اجلي�س بتقدمي 

�رصحه، ويتناول االأعداد التي �شتدخل 

اإىل اجلن���وب، والتي حددها ب�12 األف 

جندي، حيث �شيتم نزع ال�شالح حيث 

يوجد.

وهنا يقاطعه الرئي�س حلود، طالبًا 

من���ه التوق���ف، متوّجه���ًا اإىل جمل�س 

الوزراء بالق���ول: قائد اجلي�س ال يحق 

ل���ه اأن ي�شمع امل���داوالت التي جتري 

بني الوزراء، ولهذا عل���ى الع�شكريني 

اخلروج اإىل غرفة اأخرى.

اإىل رئي�س  ذل���ك توّجه���ُت  بع���د 

ال���وزراء بالقول:  احلكوم���ة وجمل�س 

دول���ة الرئي�س، نح���ن ربحنا احلرب، 

واأن���ت تري���د اأن حتق���ق الإ�رصائيل ما 

عجزت عنه ب�شح���ب �شالح املقاومة، 

فاأنا اأرف�س ذلك قطعيًا.

رئي����س  عل���ى  ال�شني���ورة  ي���رد 

اجلمهورية: ال ميكن���ك الرف�س، فنحن 

االأكرثية، وموافقون على ذلك.

رددُت عليه قائاًل: لو اأن كل العامل 

مواف���ق، فلي�س لك احل���ق اأن ت�شعها 

على جدول االأعمال اإال مبوافقة رئي�س 

اجلمهورية، ف���ريّد ال�شنيورة، لديك 48 

�شاعة، الأن بعدها م�شاء �شي�شدر القرار 

1701، ونوافق عليها.
فح�شمتها هنا بالتاأكيد: ال ميكنك 

و�شع الت�شوي���ت على جدول االأعمال 

اإذا مل اأك���ن موافق���ًا علي���ه، واإال فما 

معنى ما ج���اء يف الد�شتور اأن رئي�س 

اجلمهورية يطلع على جدول االأعمال؟ 

هل يعني ذلك اأنه »بولي�س اإ�شارة«.. 

ل���ن اأجعلك مت���رّر عرف���ًا جديداً يف 

املمار�شة الد�شتورية.

وهن���ا يطلب ال�شني���ورة من اأمني 

عام جمل�س ال���وزراء �شهيل بوجي اأن 

يبل���غ جميع ال���وزراء مبوعد اجلل�شة 

بعد 48 �شاعة، لبّت املو�شوع.

يف حين���ه، »�شع���رُت اأن لبن���ان 

الت�رصفات  �شيغ���رق يف ظ���ل ه���ذه 

اخلط���رية، فقل���ت للوزي���ر فني�س: قل 

لل�شي���د اإذا ح�رصمت االجتم���اع الذي 

يدعو اإلي���ه ال�شنيورة �شيخرب لبنان، 

اأنا رئي�س اجلمهورية ولن اأح�رص«.

وفع���اًل، عرف���ت فيم���ا بعد حني 

التقيت بال�شيد ن�رص اهلل للمرة الثالثة، 

فاأخربين اأن �شوت���ه طلع عاليًا، باأنه 

مل جن���د اإال رئي����س اجلمهورية يقول 

احلقيقة، وعلى ه���ذا االأ�شا�س تاأّجلت 

اجلل�ش���ة واأُلغي البند ال���ذي يتحدث 

عن ن���زع �شالح املقاومة، وكان القرار 

.1701
بب�شاطة، فالفريق االآخر كما يقول 

الرئي����س حلود، كان يري���د اال�شتثمار 

اأثناء حرب مت���وز 2006، بنزع �شالح 

املقاومة، والذي هو يف النتيجة مطلب 

»اإ�رصائيل���ي« - اأمريك���ي، والوقائع 

كلها موّثقة بال�شوت وال�شورة.

فاإىل تفا�شيل اأخرى

اأحمد زين الدين

من اآثار العدوان »اال�سرائيلي« يف حرب متوز

ا�ستقب��ل ال�سفري ال�سوري يف لبن��ان د. علي عبد الكرمي علي، 

الأمني العام حلركة الأمة؛ ال�سيخ د. عبد النا�رص جربي، مع وفد 

من احلركة مبق��ر ال�سفارة – الريزة،  حيث قّدم التعازي لل�سفري 

ولل�سع��ب والقي��ادة ال�سورية مبع��اون نائب رئي���س اجلمهورية 

العربي��ة ال�سوري��ة الل��واء حممد نا�سي��ف، ومّت البح��ث يف اآخر 

امل�ستجدات على ال�ساحتني العربية والدولية.

واأّك��د ال�سي��خ ج��ربي بع��د اللق��اء اأن »خط��ر املجموع��ات 

الإجرامية من داع�س وغريها يهدد اجلميع، وقد راأينا ما ح�سل 

يف الكويت وال�سعودية وتون�س وفرن�سا يف الآونة الأخرية، وما 

تق��وم به ه��ذه اجلماعات ل عالق��ة له بدين وخ��ارج عن الأطر 

الإن�ساني��ة، وعلى اجلميع حمارب��ة الأفكار املتطرفة، والتعاون 

والتن�سيق  ل��درء هذا اخلطر«. واأ�ساف �سماحته: احلروب ل حتّل 

امل�ساكل، فال بد من احللول ال�سيا�سية، لإنقاذ اأوطاننا و�سعوبنا.

وفد من »حركة األمة«  معزيًا السفير السوري: 
على الجميع محاربة األفكار المتطرفة.. والتنسيق  لدرء الخطر

ال�سفري ال�سوري د. علي عبد الكرمي علي م�ستقباًل ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي
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�س: اأنا فت���اة اأبلغ من العمر 25 

�صن���ة، لكن منذ �صغ���ري اإىل اأن بلغ 

؛  عمري 21 �صنة واأنا مل اأ�صم ومل اأ�صلِّ

تكا�صاًل، ووالداي ين�صحانني لكن مل 

اأكن اأبايل، فما ال���ذي يجب علَيّ اأن 

اأفعله؟ علمًا اأن اهلل هداين، واأنا الآن 

اأ�صوم ونادمة على ما �صبق.

ج: التوبة تهدم ما قبلها، فعليِك 

بالندم والعزم وال�صدق يف العبادة، 

والإكثار م���ن النوافل؛ من �صالة يف 

اللي���ل والنهار، و�ص���وم تطوع وذكر 

وق���راءة قراآن ك���رمي ودع���اء، واهلل 

يقبل التوبة م���ن عباده، ويعفو عن 

ال�صيئات. 

�س: عادتي ال�صهرية ترتاوح بني 

�صبعة اإىل ثماني���ة اأيام، ويف بع�س 

الأحيان يف اليوم ال�صابع ل اأرى دمًا 

ول اأرى الطه���ر، فما احلكم من حيث 

ال�صالة وال�صيام واجلماع؟

ة  ّ ج: ل تعجلي حت���ى ترى الَق�صَ

البي�ص���اء التي تعرفها الن�صاء، وهي 

عالمة الطه���ر، فتوّقف الدم لي�س هو 

الطه���ر، اإمنا ذلك بروؤية عالمة الطهر 

وانق�صاء املدة املعتادة. 

�س: ما ُحكم خروج ال�صفار اأثناء 

النفا�س وط���وال الأربعني يومًا؟ هل 

اأ�صلي واأ�صوم؟

ج: م���ا يخ���رج من امل���راأة بعد 

الولدة ُحكمه كدم النفا�س، �صواء كان 

دمًا عاديًا اأو �صفرة اأو كدرة؛ لأنه يف 

وقت العادة حتى تتم الأربعني، فما 

بعدها اإن كان دمًا عاديًا ومل يتخلله 

انقطاع فه���و دم نفا�س، واإَلّ فهو دم 

ا�صتحا�صة اأو نحوه. 

����س: ه���ل يج���وز يل اأن اأقراأ يف 

التف�صري وغريها،  كتب دينية، ككتب 

واأنا على جناب���ة، ويف وقت العادة 

ال�صهرية؟

ج: يجوز قراءة اجُلنب واحلائ�س 

يف ُكتب التف�صري وُكتب الفقه والأدب 

الديني واحلديث والتوحيد ونحوها، 

اإمنا ُمنعت من ق���راءة القراآن الكرمي 

عل���ى وجه الت���الوة ل عل���ى وجه 

الدعاء اأو ال�صتدلل ونحو ذلك.

�س: م���ا ُحكم الدم ال���ذي يخرج 

يف غري اأيام ال���دورة ال�صهرية، فاأنا 

عادتي يف كل �صه���ر من الدورة هي 

�صبعة اأيام، لك���ن يف بع�س الأ�صهر 

ياأتي خارج اأيام الدورة، لكن بن�صبة 

اأقل ج���داً، وت�صتمر معي هذه احلالة 

مل���دة ي���وم اأو يوم���ني، فهل جتب 

علَيّ ال�ص���الة وال�صيام اأثناء ذلك اأم 

الق�صاء؟

ج: ه���ذا الدم الزائد ع���ن العادة 

ه���و دم عرق ل ُيح�ص���ب من العادة، 

فامل���راأة التي تع���رف عادتها تبقى 

زم���ن العادة ل ُت�صلي ول ت�صوم ول 

مت����س امل�صح���ف ول ياأتيها زوجها 

الفرج، ف���اإذا طه���رت وانقطعت  يف 

اأيام عادتها واغت�صلت فهي يف ُحكم 

الطاهرات، ول���و راأت �صيئًا من دم اأو 

�صفرة اأو ك���دره فذلك ا�صتحا�صة؛ ل 

تردها عن ال�صالة ونحوها. 

����س: عندما كنت �صغرية يف �صن 

مت رم�صان واأفطرت  الثالثة ع�رشة �صُ

اأربعة اأيام ب�صبب احلي�س، ومل اأخرب 

اأحداً بذلك حي���اء، والآن م�صى على 

ذلك ثماين �صنوات، فماذا اأفعل؟

ج: لقد اأخطاأِت برتك الق�صاء طوال 

هذه املدة، ف���اإن هذا �صيء كتبه اهلل 

على بن���ات اآدم ول حياء يف الدين، 

فعليِك املبادرة بق�ص���اء تلك الأيام 

الأربعة، ثم عليِك مع الق�صاء كفارة، 

وه���ي اإطعام م�صكني ع���ن كل يوم، 

وذل���ك نحو �صاعني م���ن قوت البلد 

الغالب مل�صكني اأو م�صاكني.

�س: امراأة جاءها دم اأثناء احلمل 

قبل نفا�صها بخم�ص���ة اأيام يف �صهر 

رم�ص���ان، ه���ل يك���ون دم حي�س اأو 

نفا�س؟ وماذا يجب عليها؟

ج: اإذا كان الأم���ر كم���ا ُذكر من 

روؤيتها الدم وهي حامل قبل الولدة 

بخم�صة اأيام، فاإن مل تر عالمة على 

ُقرب الو�صع كاملخا�س وهو الطلق، 

فلي�س بدم حي�س ول نفا�س، بل دم 

ف�صاد عل���ى ال�صحيح، وعلى ذلك ل 

ترتك العبادات ب���ل ت�صوم وُت�صلي، 

واإن كان م���ع ه���ذا ال���دم اأمارة من 

اأمارات قرب و�صع احلمل من الطلق 

ونح���وه، فه���و دم نفا����س تدع من 

اأجله ال�صالة وال�صوم، ثم اإذا طهرت 

من���ه بعد الولدة ق�صت ال�صوم دون 

ال�صالة.

�س: فت���اة بلغ عمرها اثني ع�رش 

اأو ثالثة ع�رش عامًا ومر عليها �صهر 

رم�ص���ان املب���ارك ومل ت�صمه، فهل 

عليها �ص���يء اأو عل���ى اأهلها؟ وهل 

ت�ص���وم؟ واإذا �صام���ت فه���ل عليها 

�صيء؟

ج: املراأة تك���ون مكلفة ب�رشوط، 

الإ�صالم والعق���ل والبلوغ، ويح�صل 

البل���وغ باحلي����س اأو الحت���الم اأو 

نبات �صع���ر خ�صن ح���ول القبل اأو 

بلوغ خم�صة ع�رش عامًا، فهذه الفتاة 

اإذا كان���ت قد تواف���رت فيها �رشوط 

التكلي���ف فال�صيام واج���ب عليها، 

ويجب عليها ق�صاء م���ا تركته من 

ال�صيام يف وقت تكليفها، واإذا اختل 

�رشط من ال�رشوط فلي�صت مكلفة ول 

�صيء عليها.

�س: اإذا طه���رت املراأة بعد الفجر 

مبا����رشة، ه���ل مت�صك وت�ص���وم هذا 

الي���وم وُيعترب يومًا له���ا اأم عليها 

ق�صاء ذلك اليوم؟

ج: اإذا انقط���ع ال���دم منه���ا وقت 

طلوع الفج���ر اأو قبل���ه بقليل �صح 

�صومها، واأجزاأ ع���ن الفر�س ولو مل 

تغت�صل اإل بعد اأن اأ�صبح ال�صبح، اأما 

اإذا مل ينقطع اإل بع���د تبنُيّ ال�صبح 

فاإنه���ا مت�صك ذلك اليوم، ول يجزئها 

بل تق�صيه بعد رم�صان.

�س: رجل جامع زوجته بعد اأذان 

الفجر؛ بعدما ن���وى الإم�صاك مرتني 

يف كل ي���وم مرة، علم���ًا اأن زوجته 

كان���ت را�صية بذلك، وقد م�صى على 

هذه الق�ص���ة اأكرث من خم�س �صنوات، 

فما احلكم؟

ج: عل���ى الزوج ق�ص���اء اليومني 

املذكوري���ن، وعليه كف���ارة اجلماع 

يف نهار رم�صان مثل كفارة الظهار، 

وهي عتق رقبة، فاإن مل يجد ف�صيام 

�صهرين متتابعني، ف���اإن مل ي�صتطع 

وعلى  م�صكين���ًا،  �صت���ني  فاإطع���ام 

زوجت���ه مثل ذلك؛ لأنه���ا موافقة له 

وهي عاملة بالتحرمي.

رمي اخلياط

فتاوى للنساء في رمضان )2/2(
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يعد عمر العا�رشة هو ال�ص���ن الأن�صب ل�صيام الأطفال، ويجب التنبه 

اإىل خط���ورة �صيام الطفل عن���د ال�صابعة اأو ما قبله���ا؛ فالطفل ميكنه 

ال�صيام عند ه���ذا العمر ل�صاعات قليلة ولي�س لنه���ار كامل؛ لأنه عند 

ل اّتباع  ه���ذه ال�صن �صيكون يف اأم�ّس احلاجة اإىل املواد الغذائية، ويف�صَّ

الإر�صادات ال�صحية الآتية خالل فرتة �صيام الأطفال:

تعجيل الإفطار، وذلك بتناول بع�س الرطب اأو التمر اأو املاء اأو ع�صري 

الفاكه���ة، وبتمهل؛ اقتداًء بالنبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، فعن اأن�س 

بن مال���ك ر�صي اهلل عنه قال: »كان ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

يفطر على رطبات قبل اأن ي�صلي، فاإن مل تكن فعلى مترات، فاإن مل تكن 

ح�صا ح�صوات من املاء«.

األّ يعّجل الطفل ب�رشب املاء املثلج مبا�رشة �صاعة الإفطار؛ لأن ذلك 

يربك اجلهاز اله�صمي، ويت�صبب يف حدوث ع�رش يف اله�صم.

ل تن���اول ال�صوائل الدافئ���ة، مثل ال�صوربة، فه���ي تنبه املعدة  يف�صَّ

وتهيئها ل�صتقبال الطعام.

يجب اأن يك���ون الإفطار متوازنًا، وبكميات كافية، واأن يح�صل الطفل 

على ال�صع���رات احلرارية الالزمة له، وُين�صح باحت���واء وجبة الإفطار 

عل���ى احلليب وم�صتقاته، والربوتينات التي ت�صاعد على بناء الأن�صجة 

اجلدي���دة وتعوي�س م���ا ينهدم منها، اإىل جانب اخل����رشاوات والفاكهة 

والن�صويات، وقليل جداً من الدهون.

تاأخري وجبة ال�صحور بقدر الإمكان، اقتداء بالنبي �صلى اهلل عليه واآله 

و�صلم الذي قال: »ل تزال اأمتي بخري ما اأّخروا ال�صحور وعّجلوا الفطور«.

ُين�صح بتناول الألبان عند الفطور وال�صحور على حد �صواء؛ لحتوائها 

ن للطفل  على ن�صبة عالية من الربوتينات والدهون وال�صوائل التي توؤمِّ

احتياجاته، كما اأنها غذاء كامل، وتغطي فرتة كبرية من فرتات ال�صيام.

مراع���اة اأن تخلو وجبة ال�صحور من املخل���الت والأطعمة املاحلة، 

لأنها ت�صِبّب العط�س يف اليوم التايل.

���ل تناول كميات قليلة ومتكررة من ال�صوائل، خ�صو�صًا ع�صائر  يف�صَّ

الفاكهة مع املاء، لتعوي�س احلرمان منها طوال اليوم بعد وجبة الإفطار 

وخالل وجبة ال�صحور، واإن كان ل بد من تناول حلويات رم�صان )كالج 

ل تناولها بع���د وجبة الإفطار، ولي�س يف  اأو قطاي���ف اأو مفروكة( فيف�صَّ

ال�صحور، حتى ل ت�صِبّب العط�س للطفل يف اليوم التايل.

مراقبة الطفل خالل �صومه، فاإذا �صعر الطفل باإرهاق وا�صح اأو مر�س 

ل ال�صيام، فيجب اأن ي�صارع ويل اأمره باإفطاره. وعدم حتُمّ

من���ع الطفل من ال�صيام يف حال اإ�صابته باأي مر�س يت�صبب ال�صيام 

يف �رشره، خ�صو�صًا اأمرا�س الُكَلى، لحتياج الطفل الدائم اإىل ال�صوائل، 

وكذلك اأمرا�س ال�صكري، والأنيميا، وغريها من الأمرا�س.

احل���د من املجهود الب���دين الذي يبذل���ه الطفل يف ف���رتة ال�صيام، 

خ�صو�ص���ًا يف اأوق���ات الظهرية وارتفاع درجات احل���رارة، اأما املجهود 

الذهني فم�صم���وح به، ولذلك فاملذاكرة غري ُمه���دة، وميكن لالأطفال 

املذاكرة، خ�صو�صًا يف وقت ما قبل الإفطار.

أنـِت وطــفـــــلك

إرشادات صحية لألطفال الصائمين
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عصير قمر الدين.. صديق القلب وعدّو السرطان
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قمر الدي���ن من امل�رشوبات ذات 

ال�صه���رة الكبرية يف رم�صان، ويتّم 

حت�صريه من امل�صم�س اجلاف، وهو 

من امل�رشوب���ات ال�صهرية واملهمة 

ج���داً لل�صحة، ويك���رث تناوله من 

الكثري م���ن ال�صائمني، لأنه م�صدر 

لعديد من الفوائد ال�صحية، ومنها:

1 . 100 اأن  الدرا�صات  اأثبتت 

غرام م���ن قمر الدين مي���ّد اجل�صم 

باأك���رث من 40٪ مل���ا يحتاجه من 

فيتامين���ات طيل���ة الي���وم، فمثال 

هو ميد اجل�ص���م ب�8٪ من فيتامني 

»ج«، و6٪ م���ن فيتام���ني »ب«، 

و3٪ من فيتامني »ب1«.

يقلل قم���ر الدين ال�صعور . 2

اإذا كان  لك���ن  بالظم���اأ واجلفاف، 

خفيفًا وغري مرّكز، ول م�صافًا اإليه 

الكثري من ال�صكر.

ينّظ���م عم���ل الأمع���اء، . 3

وين�صح بتناوله قبل الأكل.

يعالج قمر الدين الإ�صهال . 4

وغزارة الطمث و�صوء اله�صم.

ويقي . 5 الأع�ص���اب،  يقّوي 

اجل�صم من التعب والإرهاق.

يزي���ل الأرق وين�ّصط منو . 6

الأطف���ال، ول���ذا ُين�ص���ح بتناوله 

الأطفال الذين ُيقبلون على ال�صيام.

مفيد جداً للم�صابني بفقر . 7

الدم، والريا�صني واأ�صحاب الأعمال 

املرهقة، والن�صاء احلوامل.

ال�صهية، ولذلك هو . 8 يفتح 

مفيد ملن يعانون من عدم الرغبه 

يف الأكل على الإفطار.

الن�صيجية، . 9 يقوي اخلاليا 

ويزيد من مناعة اجل�صم.

وظائف . 10 تن�صيط  يفيد يف 

الكبد، وتنظيم عمل الأمعاء.

ب�صكل . 11 الع�ص���ري  ي�صه���م 

فّعال يف عالج ارتفاع �صغط الدم.

ي�صاع���د يف احلفاظ على . 12

م�صتوى الكولي�صرتول الطبيعي يف 

الدم.

م���ن . 13 اجل�ص���م  يحم���ي 

اجلفاف.

ُيعت���رب الع�ص���ري �صديقًا . 14

للب����رشة، لأن���ه يك�صبه���ا نعومة 

وحيوية، ويحميها من التجاعيد.

يعطي الن�صارة والإ�رشاق . 15

للب�رشة املتعبة.

يلعب الع�ص���ري دوراً يف . 16

اإنق���اذ اجل�صم م���ن ال�صموم، ويف 

احلماية  اللتهابات، ويف  مكافحة 

م���ن خط���ر ال�رشط���ان، ويف منع 

الأمرا�س القلبية الوعائية، وتاأخري 

عجلة ال�صيخوخة.

من . 17 الدين  قم���ر  ُيعت���رب 

الأغذية التى حتت���وي على الكثري 

للحامل،  املفي���دة  العنا����رش  من 

حيث حتتاج املراأة احلامل اإىل تلك 

العنا�رش ب�صورة م�صتمرة، وهو ما 

يتوف���ر يف كوب واح���د من ع�صري 

قمر الدين يوميًا، اأي�صًا هو يعالج 

الإم�صاك الذي يالزم املراأة احلامل 

يف ال�صهور الأخ���رية، وذلك ب�صبب 

تاأثريه امللنّي لالأمعاء، واملفيد يف 

عملية اله�صم.

قم���ر . 18 اأن  م���ن  بالرغ���م 

الدين فاحت لل�صهي���ة، اإل اأنه مفيد 

جداً لأ�صح���اب الريجيم، خ�صو�صًا 

بتعوي�س  يق���وم  حيث  القا�ص���ي، 

الفيتامينات واملع���ادن الأ�صا�صية 

بدون اأي كربوهيدرات اأو �صكريات، 

وهو م���ا ي�صاع���دك يف ال�صتمرار 

يف الريجي���م، م���ع ع���دم ال�صعور 

بال�صع���ف نتيجة قل���ة الوجبات، 

لذلك فه���و مفيد جداً، �رشط اأن يتم 

�رشبه مع قليل من ال�صكر، حتى ل 

تف�صد نظامك الغذائي.

لحتوائ���ه عل���ى الكثري . 19

م���ن الفيتامين���ات واملعادن التي 

حتتاجها العملي���ة اجلن�صية لتتم 

على اأكمل وجه، لذلك ُيعّد من اأف�صل 

الأغذي���ة التي ت�صاعد يف احل�صول 

على حياة جن�صية طبيعية، حيث 

اإنه يعّو�س ما فقده اجل�صم، ومينح 

والن�صاط، وذلك  ال�صعور باحليوية 

لأنه من�ّصط عام للج�صم.

اإىل . 20 ال�صع���ر  يحت���اج 

الهتم���ام بالتغذية الداخلية اأوًل، 

وم���ن ثم تغذية ال�صعر نف�صه، وملا 

كان قمر الدين يحتوي على معظم 

املكمالت الغذائية، فهو ي�صلح يف 

احلالتني. يتّم عمل منقوع من قمر 

الدين، ث���م دّلكي �صع���رك به، مع 

ل  القليل من اأي زيت لل�صعر، ويف�صَّ

بالطبع زيت الزيت���ون، ثم اتركيه 

على �صع���رك مدة �صاع���ة وقومي 

بغ�صله بامل���اء الدافئ، ول تن�صي 

بالطب���ع غ�صل �صع���رك قبل و�صع 

قمر الدين علي���ه، لإزالة اأي دهون. 

اإذا مّتت املدوامة على تلك الو�صفة 

مرة اأ�صبوعي���ًا �صتتخل�صني متامًا 

من تق�ّصف ال�صعر وتلفه.

ويف اخلتام: هل يحظر على اأحد 

تناول قمر الدين؟

ل مُينع تن���اول قمر الدين على 

اأي �صخ�س، �رشط عدم اإ�صافة كمية 

كبرية من ال�صكر اإليه، فعند اإ�صافة 

كمي���ات من ال�صك���ر يكون حمظور 

وقتها على مري�س ال�صكري.

معركة يف التاريخ ال�صالمي )معكو�صة(

5 - خط ي�صتوي عنده الليل والنهار
6 - اأ����رشة )بالعامي���ة( / خذ واح�صل 

على ال�صيء

7 - النق���اط الداكنة على اجللد / تقال 
لالأعلى رتبة

8 - م���ن برعاهم املل���ك )معكو�صة( / 
ح�صام

9 - م���ن اآله���ة الفراعنة / م���ن األعاب 
الت�صلية على الطاولة / يحدد بالكلمة 

والن�س

10 - حال���ة ال�صخ����س النف�صية / اأم 
الب�رشية

ع��م���ودي

1 - مذاق حمبب / وقع وعقد �صفقة
2 - مدينة اأثري���ة يف موريتانيا / قل 

وغال

3 - ح�صارته���م كان فيه���ا ال�صب���وع 
ع�رشة ايام

4 - خمرتع البن�صلني
5 - �صتة ع�رش بحرا بال ماء
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مفارق��ة عجيب��ة �أّدت �إىل حت��ّول »تيد 

وليام��ز« م��ن م���ّرد عل��ى �لطرق��ات من 

خو���ض  ين��وي  مر�ّش��ح  �إىل  م��اأوى  دون 

�لنتخابات �لرئا�شي��ة �لأمريكية. وقد بد�أ 

يذي��ع �شيت »تيد« بع��د �أن ظهر يف مقطع 

فيدي��و وه��و يق��ف عل��ى �لطري��ق �ل�ريع 

حام��اًل لالفتة، مبت�شمًا �بت�شامة و��شعة ل 

تعك�ض حاله �مل�ّرد وهيئته �لرّثة. 

كان م��ن ح�ش��ن حّظ��ه م��رور �مل�شّور 

يف  علي��ه  ت�شوني��ت«  »دور�ل  �ملح��رف 

�لطري��ق ب�شيارت��ه، ومل ي�شتط��ع �أن يقاوم 

ت�شويره ومعرفة ق�شة �بت�شامته �ل�شفر�ء. 

وعن��د �قر�ب��ه م��ن »تي��د« ق��ر�أ عل��ى 

�لالفت��ة �لت��ي يحمله��ا �لعب��ارة �لتالي��ة: 

انية ف��ى �شوتي..  »�أن��ا �أمتل��ك موهب��ة ربَّ

�أنا مذي��ع ر�دي��و �شابق، وقد وقعت �لكثري 

م��ن �ملتاعب، �أرج��وك �أي م�شاع��دة منك، 

�شاأقّدرها جد�ً«، لي�شب��ب هذ� �لفيديو �لذي 

��شت�شاف��ة  �إىل  »دور�ل«  بت�شوي��ره  ق��ام 

ل�»تي��د«  �لوطن��ي  �لأمريك��ي  �لتلفزي��ون 

ليحك��ي ق�شت��ه، م��ا �أّدى �إىل طلب��ه م��ن 

�أكرث من جهة للعم��ل لديهم، ليح�شل على 

وظيفة مذيع بف�شل �شوته �لالفت.

وق��د �أثار »تي��د« �شجة كب��رية بعد �أن 

ظه��ر يف برنام��ج تلفزي��وين عل��ى قن��اة 

»NBC« �ل�شه��رية، معلنًا عن نيته خو�ض 

ح��ًا �أن��ه لن  �لنتخاب��ات �لرئا�شي��ة، مو�شّ

يقوم بحمل��ة رئا�شية، ول��ن يبذل جمهود�ً 

يف جم��ع �لأم��و�ل، ولديه خطط م��ن �أجل 

حت�شني جودة �لتعليم و�لإ�شكان.

مشّرد يخوض االنتخابات الرئاسية األميركية

ح�شل مو�طن من ولية فرجينيا �لأمريكية على 

ن�شف ملي��ون دولر تعوي�شًا له، بعدما �شّجل هاتفه 

�شخرية �لأطباء منه �أثناء خ�شوعه لعملية جر�حية.

وكان �ملري���ض )D.B( ق��د ن�ش��ي �إغ��الق تطبيق 

ت�شجي��ل �لأ�شو�ت على هاتف��ه، ف�شّجل �شوت طبيبة 

�لتخدير و�أع�شاء فريق �جلر�حة وهم يقومون ب�شتمه 

وو�شفه باملزعج و�ملعتوه، وغريها من �لإ�شاء�ت.

وعن��د �متثال �ملري�ض لل�شف��اء، وبعدما �شمع ما 

مّت تد�ول��ه، قام برف��ع دعوى ق�شائية �ش��د �لأطباء، 

وحكم��ت له �ملحكمة يف مقاطع��ة فريفاك�ض بن�شف 

ملي��ون دولر تعوي�ش��ًا ع��ن �شوء �ملمار�ش��ة �لطبية، 

وت�شويه �شمعته.

ن�شح��ت در��ش��ة حديث��ة بالمتن��اع ع��ن ��شتخ��د�م »�جل��ل« �ملعّقم 

لليدين، م�شددة على �أن لن�شيحتها �أ�شبابًا عديدة:

1� يوؤث��ر �شلب��ًا عل��ى �لب�رة، لأن��ه يت�شبب بالتح�ش���ض، ويعيق �إنتاج 
�لزي��وت �لطبيعي��ة، ما يقود �إىل جف��اف �لب�رة وت�شققه��ا، بحيث ت�شبح 

عر�شة لظهور �لتجاعيد و�لتلون ب�رعة �أكرب.

2� يق��ود �إىل تكاث��ر بكتريي��ا تت�شب��ب باأمر����ض خط��رية مقاوم��ة 
للم�شاد�ت �حليوية، وت�شعف جهاز �ملناعة.

3� يحت��وي عل��ى م��و�د كيميائية غ��ري معروفة، وقد تك��ون خطرية، 
و�لهدف منها �إطالة �شالحية »�جلل«، وحت�شني ر�ئحته.

4� يزي��د م��ن �مت�شا�ض �لب�رة مل��ادة �ل���»BPA«، �لتي توؤثر 
على �لغدد يف �جل�شم، وتت�شبب با�شطر�بات هرمونية، وبال�رطان، 

وت�رر �لأن�شجة.

نسي إغالق هاتفه فحصل 
على نصف مليون دوالر

أسباب توجب التوقف عن استخدام 
م لليدين

ّ
»الجل« المعق


