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إقفال الجامعة الوطنية.. لماذا؟ 
ولصالح َمن؟

وطن تموز بين رّواد البطوالت 
وُرواد المقاهي
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تخّوفت ف�شائل فل�شطينية من اأن يكون رف�س البع�س للمبادرة 

امل�شرية، التي ال تلّبي امل�شالح الفل�شطينية، جمّرد متهيد لقبول 

روح  عن  تخرج  وال  االآن،  خيوطها  ُتن�شج  قطرية   - تركية  مبادرة 

مبادرة العام 2012؛ بوقف اإطالق النار لي�س اإال.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هل هو خوف في محل

4 دمشق تواجه العدوان.. وتنصر غزة

السيد فضل الله: »الَوحدوّيون« 
بحاجة إلى رؤية جديدة للمواجهة

»الكباش« اإلقليمي 
والخاليا النائمة في لبنان

إميل لحود يتذكر انتصار تموز 2006 
يزهر تموز غزة

5

رسائل صاروخية 
 تل أبيب: 

ّ
سورية - إيرانية تهز

اآلتي أعظم
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غزة تقاوم لتنتصر
لي�����س ت�ضارع الأحداث الت����ي �ضهدتها ال�ضف����ة الغربية يف 

حزيران املا�ضي، والتي متثلت باختطاف اجلنود ال�ضهاينة يف 

منطقة اخلليل، واكت�ضافهم قتلى، هي التي وقفت وراء اأن يذهب 

نتنياهو وجوقة قادته اإىل �ضن عدوان على قطاع غزة، واإن بدت 

ه����ذه احلادثة اأنها هي التي تق����ف وراء هذا العدوان من خلفية 

اتهام نتنياهو ل�»حما�����س« باختطاف اجلنود الثالثة وقتلهم، 

فالعدو ال�ضهيوين لي�س بحاجة اإىل ذرائع، وعدوانه م�ضتمر على 

ال�ضعب الفل�ضطيني منذ العام 1948. 

من املوؤك����د اأن الكي����ان بقياداته املختلف����ة، وعلى عادته، 

يتح�رض للع����دوان على قطاع غزة به����دف رد العتبار وترميم 

الق����درة الردعية - والتي تاآكلت اأمام املقاومة منذ العام 2008 

يف غ����زة، وقبلها يف لبن����ان - بال�ضتفادة طبع����ًا مما تعي�ضه 

املنطق����ة من اأحداث. جنحت اأمريكا وحلفاوؤها يف دفع �ضعوبها 

ودوله����ا اإىل التلّهي بق�ضاياهم اخلا�ضة حتت عناوين و�ضعارات 

»احلري����ة« و»الدميقراطي����ة«.. ثب����ت اأن ال����دول الراعية لهذه 

الأح����داث متار�س بحق �ضعوبها الأ�ضواأ عل����ى م�ضتوى احلريات 

وحقوق الإن�ضان.

تتواىل اأيام العدوان ال�ضهيوين، وعناوينه املزيد من ارتكاب 

املج����ازر، وتدمري املن����ازل وامل�ضاجد والبن����ى التحتية بهدف 

خلق امل�ضاعب لالإن�ض����ان يف القطاع، حتت حجة تدمري قدرات 

واإمكاني����ات املقاومة التي فاجاأت الع����دو وقادته باأنها قادرة 

على الت�ضدي ل����ه، بل والو�ضول اإىل عم����ق الكيان على امتداد 

فل�ضط����ن املحتلة، من خالل �ضواريخه����ا التي مل تتوقف حتى 

اللحظة عن النطالق نحو اأهدافها، والتي تطّورت يف هذه احلرب 

لت�ضمل املطارات التي �ُضلّت حركاته����ا، ومدينة دميونا؛ عنوان 

جربوت ال�ضالح النووي »الإ�رضائيلي«.. وللمرة الأوىل املقاومة 

ل تنتظ����ر من ياأتيها من جن����ود الحتالل، بل هي من ذهبت اإىل 

»قاعدة زيكيم البحرية« يف ع�ضقالن.

معركة »البنيان املر�ضو�����س« و»الأكل املع�ضوف« غرّيت 

قواعد اللعبة، و»اإ�رضائيل« باتت حتت النار، واملقاومة و�ضعبها 

����ون، و�رضبات  ل يتاأمل����ون ويدفعون الثم����ن وحدهم، بل يوؤملمِ

املقاومة ُتوجع، وتدفع امل�ضتوطنن للعي�س يف املالجئ، ومن 

ثم التفكري يف مغادرة الكيان بحث����ًا عن الأمن والأمان، ومتنع 

حت����ى الآن من �ضن عملية برية على القط����اع، وتبداأ على وقع 

املج����ازر ال�ضهيونية حتركات ال�ض����ارع العربي املت�ضامنة مع 

املقاومة، واإن كانت خجولة.

النت�ض����ار املرتَقب للمقاومة يجب اأن يعي����د ر�ضم ال�رضاع، 

وتوظيف����ه يف ت�ضويب البو�ضلة يف اإع����ادة العتبار للم�رضوع 

الوطن����ي املق����اوم والراف�����س للمفاو�ضات، مبا يلي����ق ب�ضورة 

فل�ضطن الق�ضية املركزية اجلامعة لأمتنا.

 رامز م�صطفى

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

وطن تموز بين رّواد البطوالت وُرواد المقاهي 

بات الرئي�س ال�ضاب���ق مي�ضال �ضليمان 

م« يف منتجعه الفرن�ضي، وهو  »القائد امُللهمِ

لقٌب مل يح�ضل عليه نابوليون بونابرت ول 

�ضارل ديغول، وقد »�ضلح���ه« على اأكتافه 

»جتّمع 14 اآذار« يف فرن�ضا، وهم جمموعة 

مغرتبن دائمن باتوا ي���رون الواقع املرير 

للبنان م���ن خالل فنجان قه���وة ُمرّة على 

اأر�ضف���ة مقاهي باري����س، ويناق�ضون هموم 

الوط���ن وم�ضتقب���ل �ضعبه ع���رب »التب�ضري 

بالقهوة«.

»تطويب« �ضليمان جاء تقديراً ملواقفه 

املت�ضددة جتاه ح���زب اهلل والعماد مي�ضال 

عون.. هذه املواقف الت���ي فاجاأت الزائرين 

»الآذارين« ل�ضليمان ومالأت قلوبهم بن�ضوة 

الن����رض، علم���ًا اأنهم يعلم���ون اأن ال�ضعبية 

وحلفائه  �ضليم���ان  للرئي����س  ال�ضيا�ضي���ة 

امل�ضيحي���ن يف لبن���ان واملهجر ل تتعدى 

الفرن�ض���ي احلايل فران�ضوا  الرئي�س  �ضعبية 

هولند، والتي ُتقدَّر ب�٪15.

واإذا كان���ت باري����س �ضابق���ًا عا�ضمة 

�ضياغ���ة الق���رارات التي ُت�ضن���ع عادة يف 

اأمريكا اأو لدى الحت���اد الأوروبي، فقد فات 

بع�س اللبنانين التغي���ريات احلا�ضلة يف 

حجم ال�ضيطرة الغربية والأمريكية وتاأثريها 

يف ال�رضق الأو�ضط، واأن قرارات الدول الكربى 

باتت تتّم �ضناعها اأو �ضياغتها لي�س بقدرة 

الفعل على تنفيذها، بل برّدة الفعل متا�ضيًا 

مع واقع الأر�س وحقائق امليدان، خ�ضو�ضًا 

بعد اخليبات املتتالية لل�ضيا�ضات الأمريكية 

يف »ربي���ع الع���رب«، وبع���د »الفيتوات« 

الرو�ضية وال�ضينية يف جمل�س الأمن بوجه 

اأحادية اأم���ريكا، اإ�ضافة اإىل م�ضل�ضل الزلزل 

ال���ذي ب�رّض به ب�ض���ار الأ�ض���د، وكانت اأوىل 

موؤ�رضات ارتداداته اخليبة الأمريكية الُكربى 

م���ن �ضحب املدمرات والب���وارج التي كانت 

ت�ضتعّد لإ�ضقاط النظام ال�ضوري، ثم الهزمية 

ال�ضاحقة لالإرهابين يف �ضورية، وانتقالهم 

لتمزيق الع���راق واإعالن »اخلالفة«، و�ضوًل 

اإىل الع���دوان عل���ى غزة، وال���ذي لن ُيكتب 

ل�«الإ�رضائيلين« الن�رض فيه.

اإن احلق���د العظيم الذي اأبداه الرئي�س 

�ضليمان على حزب اهلل والعماد عون هو 

حقٌد »مربَّر« عل���ى امل�ضتوى ال�ضخ�ضي، 

لكن عل���ى امل�ضتوى الوطني ف���اإن الأمر 

مغاير، لأن الطامح للتمديد ترك البلد بال 

موؤ�ض�ضات، وبال قانون انتخاب، ومبجل�س 

نيابي غري قانوين وغ���ري د�ضتوري وغري 

�رضعي، وترك البلد على »زعل« �ضيا�ضي 

مع ثالثة اأرباع اأهله، معترباً ُحماة الوطن 

وال�ضعب »معادلة خ�ضبية«.

ليهن���اأ �ضليمان بتقاع���ده، �ضواء يف 

فرن�ضا اأو لبنان، وليعل���م اأن لهيب النار 

تتلّقفه �ضدور اجلي�س وال�ضعب واملقاومة، 

امل�ضلوحن  ه���ن  املرفَّ جلماع���ة  ولي�س 

على مقاه���ي اأر�ضف���ة باري����س اأي دور 

وطن���ي، وليعل���م اأي�ضًا اأن م���ن غدا يف 

فرن�ضا »نابوليون لبنان« اأو »ديغوله«، 

و�ضلطان با�ض���ا الأطر����س يف دارة وليد 

جنب���الط، هو جمرد رئي����س �ضابق نرتك 

للتاري���خ احلكم عليه واإن�ضاف���ه اإن كنا 

ظلمن���اه نحن الذي���ن نعي����س يف النار 

ونكتوي باجلمر.

يف الذكرى الثامنة لنت�ضار متوز، ل 

نهنىء من ل يقراأ النت�ضارات واملتغريات، 

لأن النت�ضار ال���ذي ُتكتب بع�س حلقاته 

يف غزة الي���وم، هو نت���اج مدر�ضة متوز 

يف »الردع ال�ضاروخ���ي«، واأين للرئي�س 

اأن  اآذار«   14« يف  واحللف���اء  �ضليم���ان 

يق���راأوا، وهم الذين ل تت�ضع مقالة واحدة 

لتعداد رهاناتهم اخلائبة؟

اإن م���ن اجتمع منذ اأك���ر من �ضنتن 

مع اخلائب برهان غليون لإ�ضقاط الأ�ضد، 

ومن راهن عل���ى اأمريكا والغرب واخلليج 

لتعزيز ر�ضيده يف الداخل اللبناين، ومن 

علّق اآماله على »الإخوان« و»الن�رضة« 

و»داع�س«، ويراهن حتى على ال�ضياطن 

لتحقي���ق م�ضال���ح �ضخ�ضي���ة ولو متزّق 

الوطن، ل نن�ضح���ه بتجديد الرهان على 

حتريك طرابل����س حينًا لإع���ادة الو�ضع 

الأمني اإىل نقطة ال�ضفر، ول على �ضواريخ 

ُتطَلق من جماع���ات اأ�ضولية عرب جنوب 

لبنان، لتوريط اجلنوب واملقاومة بحرب 

�ضيدفع اجلمي���ع اأثمانه���ا وطنيًا، و»14 

اآذار« �ضتدفع وحدها الثمن �ضيا�ضيًا.

النار الإقليمية ُتالم�س لبنان، وتنظريٌ 

واإمالءاٌت و�ضحٌن من على طاولت املقاهي 

والأر�ضف���ة الباري�ضي���ة، وحتاُمٌل على من 

حرّروا لبن���ان وردعوا عن���ه العدوان من 

بع�س اللبنانن امل�ضلوحن على �ضواطىء 

»كان« لق�ض���اء العط���ل الأر�ضطقراطي���ة، 

فيم���ا ُحماة لبن���ان يف املعادلة الثالثية 

»اخل�ضبي���ة« وحدهم كم���ا دائمًا، هم من 

يحم���ون الوط���ن ويحت�ضن���ون احلكومة 

ويعّو�ض���ون جزئي���ًا غي���اب املوؤ�ض�ضات، 

بانتظار اأن ياأتي م���ن يجعل من الكر�ضي 

اخل�ضب���ي الف���ارغ يف ق�رض بعب���دا عر�ضًا 

ذهبيًا يليق بلبنان املقاوم، ولو اأن الن�رض 

»التموزي« مل يكن مر�ضي���ًا للبع�س من 

جماع���ة 14 اآذار، لأنه اأنه���ى اأحالمهم يف 

قط���ف ثمار العمال���ة، ب�رضع���ة �ضواريخ 

»املعادل���ة  يف  وحلفائه���ا  املقاوم���ة 

اخل�ضبية«.

اأمني اأبو را�صد

االنتصار الذي ُتكتب 
بعض حلقاته في غزة اليوم 

هو نتاج مدرسة تموز 
في »الردع الصاروخي« 

عام 2006

أحــداث

»تطويب« �شليمان جاء تقديراً ملواقفه املت�شنجة جتاه حزب اهلل والعماد مي�شال عون
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همسات

n املتناق�س
توّقف���ت مراجع معنية اأمام حديث النائب وليد 

جنبالط ملحط���ة خليجية، بحيث ظه���ر التناق�س 

جلي���ًا بن عبارة واأخرى.. وقال���ت املراجع: للمرة 

الأوىل يح���اول جنبالط طل���ب املغفرة من البع�س 

ويرتكب يف الآن نف�ضه اخلطيئة بحق نف�س اجلهة، 

وكاأن���ه يقول »����رّض ذا بخ���ري ذاك.. والعر�س قائم 

للتعديل«. 

n موؤ�رضات »مونديالية«
ر�س��دت �س��ف�رات غربي��ة م��دى ت�أث��ر اجلمه��ور 

اللبن�ين وت�أييده للدول امل�س�ركة يف املوندي�ل، من 

خالل ت�س��جيع الفرق امل�س���ركة ربحً� وخ�س�رة، مع 

ع املن�طقي، بحيث اإن م� يتم  االأخذ ب�العتب�ر التوزُّ

ر�سده ميكن اأن يكون موؤ�رشات ُيبنى عليه� الحقً�.

n ن�ضف للطائف
راأى اأحد »العتالة« يف اتف���اق الطائف، اأن ما 

يجري على م�ضتوى املمار�ضة ال�ضيا�ضية الر�ضمية، 

خ�ضو�ضًا يف جمل�س الوزراء، هو ن�ضف لأ�ض�س اتفاق 

الطائف، الذي جعل من جمل�س الوزراء موؤ�ض�ضة كان 

ينبغ���ى اأن يكون لها نظامها الداخلي على نحو ما 

ه���و عليه احلال يف جمل�س النواب، ومل يَر اأي مربر 

لكل الفذلكات التي �ضدرت وت�ضدر بعد نهاية عهد 

مي�ضال �ضليمان ب�ضاأن عمل جمل�س الوزراء.

n ر�ضائل اعتذار
ال��دول  م��ن  ع��دداً  اأن  اأك��دت م�س���در خ��س��ة 

العربي��ة تدر���س اإع�دة فت��ح �س��ف�راته� وممثلي�ته� 

الدبلوم��س��ية يف الع��سمة ال�س��ورية، الإدارة �سوؤون 

رع�ي�ه� يف �س��ورية. وراأت امل�س�در اأن هذا التوجه 

يوؤك��د اأن االأو�س���ع يف �سوري��ة تع��ود تدريجي� اإىل 

اال�ستق��رار واله��دوء بفعل النج�ح���ت التي يحققه� 

اجلي���س ال�سوري �سد املجموع���ت امل�سّلحة، ك��سفة 

اأن القي���دة ال�سوري��ة م��� زال��ت تتلق��ى ر�س�ئ��ل من 

قي���دات عربي��ة، فيه� تراج��ع واعتذار ع��ن مواقف 

�س�بق��ة مع�دي��ة لل�سع��ب ال�س��وري، متمّني��ة اإع���دة 

االأمور اإىل �س�بق عهده�.

n مقدمة لإلغاء احلدود
دبلوما�ضي بريطاين عمل يف بريوت يف مطلع 

الت�ضعين���ات، نقل عن جهات ا�ضتخبارية قولها اإن 

تنظي���م »داع�س« ينقل اإىل لبنان معظم العنا�رض 

والأملانية  والفرن�ضية  الربيطاني���ة  »الإ�ضالمية« 

وال�ضكندنافي���ة امللتحقة ب���ه يف �ضورية وبع�س 

املناطق يف الع���راق. وعلّل الدبلوما�ضي هذا الأمر 

باأنه متهيد ل�ضّن حرب مذهبية على »حزب اهلل«، 

مقدم���ة لإلغاء احل���دود ال�ضوري���ة اجلنوبية مع 

البقاع ال�رضقي و�ضمال لبنان، اأ�ضوة باإلغائها بن 

العراق و�ضورية يف املناط���ق احلدودية الوا�ضعة 

التي �ضيط���رت عليها »داع�س« خ���الل ال�ضهرين 

املا�ضين.

n �رضكاء »داع�س«
رّد م�سوؤول كبري خالل لق�ئه دبلوم��سيً� فع�اًل 

عل��ى ط��رح الدبلوم��سي ب�أن ب��الده وحلف�ءه� - 

مب��ن فيهم العرب - يعمل��ون على حم�ربة تنظيم 

»داع���س« بكل الو�س�ئل، ق�ئ��اًل: يف احلقيقة، الأول 

م��رة ن��رى بالدك��م مل ت�أخ��ذ اإج��راء عق�بي��ً� �سد 

»اأعدائه���« واملمّولني له�، و�رشك�ُتُكم مع احللف�ء 

ي�س��رون يف الوقت نف�س��ه النفط الذي ت�سطو عليه 

»داع���س«.. فه��ل ه��ي طريق��ة جدي��دة لتجفي��ف 

م�س�در التموي��ل، اأو اأنكم توهم��ون الن��س ب�أنه� 

عدو لكم؟!

إقفال الجامعة الوطنية.. لماذا؟ ولصالح َمن؟
يل���ّف ال�ضباب م�ض���ري احلكوم���ة اللبنانية 

وفعاليته���ا، بعدما قرر الرئي����س متام �ضالم عدم 

الدع���وة اإىل اجتم���اع م���ا مل يت���ّم التوافق على 

مل���ف اجلامعة اللبنانية، علم���ًا اأن ما ح�ضل يف 

ملف اجلامع���ة من تعطيل قام ب���ه وزراء حزبي 

»ال�ضرتاكي« و»الكتائ���ب« ي�ضي باأن كل منهما 

يح���اول ال�ضتفادة مما ميك���ن ال�ضتفادة منه من 

مكا�ضب �ضيا�ضية، عل���ى ح�ضاب العمل احلكومي، 

وعلى ح�ض���اب م�ضالح البلد ال���ذي يعي�س اأ�ضواأ 

اأزمات���ه القت�ضادي���ة والجتماعي���ة منذ احلرب 

الأهلية ولغاي���ة اليوم، وعل���ى ح�ضاب اجلامعة 

اللبنانية التي تعاين من حم���اولت لإقفالها، اأو 

حتويله���ا اإىل موؤ�ض�ضة غري منتج���ة وغري موثوق 

بنتائجه���ا؛ متامًا كما ح�ضل �ضابق���ًا مع التعليم 

الر�ضمي الأ�ضا�ضي.

يبدو من خالل ال�ضيا�ضات احلكومية املتعاقبة 

من���ذ ما بعد الطائف، اأن هناك موؤامرة حقيقية على 

اجلامع���ة الوطني���ة، تعيدنا بالذك���رى اإىل ما كان 

يح�ضل م���ع موؤ�ض�ضة اجلي�س اللبناين من حماولت 

�ضيطرة وتغيري العقيدة، واقتطاع موازناته، وهو ما 

ظهر جليًا خالل �ضنوات عجاف مرّت على اجلامعة 

الوطنية منذ ع���ام 1997، حيث اقتن�س ال�ضيا�ضيون 

منه���ا ا�ضتقالليتها، و�ضيط���روا عليها، يف حماولة 

وا�ضح���ة لتحجيمه���ا واإف�ضالها ل�ضال���ح التعليم 

العايل اخلا�س، حيث تنت�رض اجلامعات - الدكاكن 

على اأطراف اجلامع���ة اللبنانية كالفطريات، بدون 

ح�ضيب اأو رقيب.

واإن كان حزب���ا »الكتائب« و»ال�ضرتاكي« قد 

برزا موؤخ���راً كمعّطلن مللف اجلامع���ة، فالتعطيل 

كان ق���د مور�س يف وقت �ضابق من جهات عّدة؛ منذ 

اأن ُعر����س امللف خالل حكوم���ة امليقاتي ولغاية 

اليوم، وبالرغم من تباين اأ�ضباب اجلهات ال�ضيا�ضية 

للعرقل���ة، اإل اأن التعطي���ل واحد وق���د يكون مرده 

اأ�ضباب عّدة منها:

- تري���د بع�س الأح���زاب ال�ضيا�ضية اأن ت�ضتغل 

الواق���ع احلكومي والفراغ الرئا�ض���ي لتفر�س واقعًا 

�ضيا�ضيًا لها اأكرب م���ن حجمها، يف حماولة لإظهار 

مة كانت تتمتع به���ا وانقر�ضت ل�ضالح  ق���وة م�ضخَّ

اأحزاب جديدة.

- لطاملا احتوت احلكوم���ات املتعاقبة رجال 

اأعمال دخلوا ع���امل ال�ضيا�ضة من بوابة راأ�س املال، 

وه���وؤلء يتعاطون م���ع الوطن وق�ضاي���اه مبنطق 

»ال�رضك���ة«، فيحت�ضب���ون كل ق���رار مبنطق الربح 

، وم���ن هنا فاإنه���م يعتربون  واخل�ض���ارة املاديننْ

ٍد اأو  ال�ضتثم���ار الوطني الر�ضمي يف العقول غري جُمنْ

مكل���ف وم�ضبِّب للخ�ضارة، واخل�ض���ارة هنا �ضنفان: 

اخل�ض���ارة املادية، باعتب���ار اأن التعلي���م الر�ضمي 

للفقراء غري مرب���ح، بينما تنتفخ جيوب املتمولن 

من ال�ضيا�ضي���ن وغري ال�ضيا�ضي���ن الذين افتتحوا 

جامعاته���م اخلا�ضة، والأهم اخل�ض���ارة ال�ضيا�ضية؛ 

باعتبار اأن تعليم الفق���راء يجعلهم متعلمن وغري 

حمتاج���ن اإىل ال�ضيا�ض���ي من اأجل لقم���ة العي�س، 

فيخ�رض ال�ضيا�ضي هنا اأفواه���ًا جائعة حتتاج اإليه 

للعمل والتوظيف وامل�ضاعدات، فيتعّذر عليه جعلها 

زبائ���ن ل���ه يف النتخاب���ات والتح�ضي���د املذهبي 

والطائفي، والقتتال الغرائزي. 

- قد يكون امل�ضتهدف من التعطيل اأي�ضًا التيار 

الوطني احلر بالتحديد، فالكالم املتداَول منذ تعطيل 

امللف خ���الل حكومة امليقاتي، يق���ول اإن التعطيل 

ياأت���ي لأن التيار الوطني احلر والعماد مي�ضال عون 

ق���د تبّنيا ق�ضية اجلامعة الوطني���ة، واعترباها من 

اأركان ال�ضيا�ض���ة الإ�ضالحية التي يطمح من خاللها 

لبن���اء دولة، ي�ض���اف اإىل ذلك تبّن���ي وزير الرتبية 

اليا����س بو �ضعب ملل���ف اجلامع���ة اللبنانية تنبٍّ 

كامل، مما ي�ضري اإىل اأن بع�س الُعقد امل�ضتجّدة كانت 

يف وجهه ولي�ض���ت يف وجه اجلامع���ة واأ�ضاتذتها 

بالتحديد.

يف النهاي���ة، و�ضع القط���اع الرتبوي يف لبنان 

ب���ات ُمبكي���ًا، واملبكي الأكر اأن �ضوري���ة - الدولة 

اجلارة - الت���ي تعي�س حربًا كوني���ة على اأر�ضها، 

والتي ت�ضهد خرابًا ودماراً غري م�ضبوقننْ يف تاريخها 

من���ذ اأربع �ضن���وات، كانت قد اأعلنت ه���ذا الأ�ضبوع 

عن نتائ���ج امتحانات الثانوي���ة العاّمة، ويتح�رّض 

الطالب ال�ضوريون للدخول اإىل اجلامعات، مطمئنن 

عل���ى م�ضتقبلهم العلمي، ول���و كانوا غري مطمئنن 

على م�ضتقبل بالده���م الأمن���ي وال�ضيا�ضي، بينما 

ينتظ���ر طالب لبنان نتائ���ج امتحاناتهم على وقع 

اأخب���ار �ضل�ضلة الرتب والروات���ب والُعَقد ال�ضيا�ضية 

املفتَعلة التي تتلهى مب�ضريهم وم�ضتقبلهم، والتي 

ل يب���دو اأن لها ح���اًل يف الأفق املنظ���ور، ما يهدد 

م�ضتقبل اآلف الط���الب اللبنانين الذين يتح�رضون 

للدخول اإىل اجلامع���ات يف لبنان وخارجه، ويهّدد 

م�ضتقبل ع�رضات الآلف من طالب اجلامعة اللبنانية 

املهدَّدة بالإقفال وتاأخري الع���ام الدرا�ضي، فيما لو 

يعي امل�ضوؤولون ال�ضيا�ضيون اأن ال�ضتثمار امُلجدي 

والأفع���ل هو ال�ضتثم���ار يف العق���ول، فال خال�س 

للبنان من كبوات���ه القت�ضادية والمنية والطائفية 

اإل بالتعلي���م، الذي يوؤدي اإىل خف�س معدل اجلرمية، 

وُينع����س القت�ض���اد الوطني، ويخفف م���ن غلواء 

التع�ضب املذهب���ي، واإمكانية ا�ضتغالل ال�ضباب يف 

اقتتال حماور عبثي.

د. ليلى نقوال الرحباين

بعض السياسيين يعتبرون 
االستثمار الوطني الرسمي 

ب  في العقول غير ُمْجٍد ومسبِّ
للخسارة.. سياسيًا وماديًا

�شالم يقرر عدم الدعوة اإىل اجتماع ملجل�س الوزراء ما مل يتّم التوافق على ملف اجلامعة اللبنانية
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دمشق تواجه العدوان.. وتنصر غزة
»ال�رشق الأو�سط هو املكان الذي ميوت 

فيه �سمري العامل«.. هذا الكالم قاله يومًا 

املفك���ر الفرن�سي ريجي����س دوبريه، الذي 

كان �سديق���ًا للثائر الأمم���ي ت�سي غيفارا، 

ثم حت���ّول �سديقًا لفرن�سوا ميرتان؛ الزعيم 

ال�سرتاكي والرئي�س الفرن�سي الأ�سبق.

ففي ال�رشق الأو�سط، ويف اأ�سواأ الأزمنة 

العربي���ة، كل �سيء يف �س���وق النخا�سة؛ 

ُتباع وُت�س���رتى، واليديولوجيات  الثقافة 

واملجتمعات  والأنظمة  واملذاهب  ُت�سرتى، 

كله���ا للعر����س والطلب.. وامل���ال الأ�سود 

)املال العربي( يحاول اأن ي�سرتي كل �سيء.

م، وليبيا مهدَّدة بوحدتها  ال�سودان يق�سَّ

وا�ستمرارها، والعراق يتمزق.. و�سورية منذ 

اربعني �سهراً ونيف تقاوم وتواجه، وت�سمد 

الدولة الوطني���ة وحتقق النت�سارات، رغم 

�رشاوة الهجمة.

يف املوازاة، الأعراب تن�رشح �سدورهم 

لهذا امل�سهد املاأ�ساوي، ويطّبلون لتهديدات 

»داع�س« بدخول بغداد، ودم�سق، وعّمان 

والقاهرة.. والتي مل تاأِت بتاتًا على �سرية 

»اور�سليم«.. فهل لحظتم كلمة لأبي بكر 

البغ���دادي اأو لزعيم »الن�رشة« اأبو حممد 

اجلولين �سد الكي���ان ال�سهيوين، اأو حتى 

�سد حار�س البارات الليلية ليربمان، الذي 

ي�سغ���ل من�سب وزير خارجية العدو، حتى 

مل ياأتي���ا بكلمة عل���ى الزانية املو�سادية 

ت�سيب���ي ليفن���ي الت���ي اعرتف���ت بعظمة 

ل�سانها اأنها نامت مع كثري من امل�سوؤولني 

العرب خدمة ل�»دولتها ا�رشائيل«.

»غزوته���م«  يف  »داع����س«  رج���ال 

العراقي���ة مل يقربوا من احل���دود الرتكية، 

ول من حدود دول���ة الب�سمركة الربازانية، 

واأردوغان الذي يعت���رب نف�سه خليفة بني 

عثمان، وكركوك مدين���ة للرتكمان، �سمت 

ك�سمت القبور اأمام تقدُّم »داع�س« فيها.

القبائل العربية.. اأين هي ُدَوًل واأنظمة؟

ثمة من يرى اأن ت�سونامي مغويل يدّق 

الأب���واب العربية فع���اًل، والقبائل تنتظر 

قدومها، وحت�رش الدفوف مرّحبة.

القبائل لي�س لديه���ا اإل الدفوف، رغم 

مئ���ات مليارات ال���دولرات التي ت�رشفها 

دول اخللي���ج عل���ى الت�سلي���ح.. تابع���وا 

كيف ي�ستقبلون دول���ة الب�سماركة، وكيف 

ي�ستقبلون دولة »داع�س«، وكيف ي�سمتون 

عن العدوان عل���ى غزة، ومل يتحرّك دمهم 

اإل يف اليوم ال�سابع، فاجتمع بع�س وزراء 

خارجيته���م يف جامعته���م ليطلبوا وقف 

اإطالق النار فقط، فيم���ا كان ا�ستعجالهم 

وحما�سهم �سد �سورية يجعلهم يلتقون يف 

اأقل من 24 �ساعة.

القبائ���ل العربي���ة الت���ي التّم���ت يف 

الي���وم ال�سابع م���ن الع���دوان على غزة، 

مل جتتم���ع ومل تلتِق اإل بع���د اأن اأ�سيبت 

الدوائر ال�سهيونية بالذهول والرتباك مع 

ربيبتهم الوليات املتحدة.

تاأكدوا  ال�سهاين���ة لأنهم  ُذهل وارتبك 

اأن ال�سواري���خ التي يطلقها املقاومون يف 

غزة على عم���ق الكي���ان ال�سهيوين، هي 

�سورية واإيراني���ة ال�سنع واملن�ساأ، وبينها 

�سواريخ �سورية حديث���ة ال�سنع، وتتميز 

التدمريية، قيا�سًا  الإ�سابة وقوته���ا  بدقة 

م���ع اأجي���ال ال�سواريخ الت���ي ا�ستعملها 

املقاومون يف املواجهات ال�سابقة..

ُت���رى م���ن اأي���ن ل�»�رشاي���ا القد�س« 

و»الق�ّس���ام« �سواريخ »�سام - 7« اأي�سًا؟ 

ل اأظن اأن م�سيخ���ة قطر �رشبتها اإىل غزة، 

ول نعتقد اأن رجب طيب اأردوغان دّبت فيه 

احلما�سة اإىل هذا احلد.

ثمة حقيقة واح���دة، هنا يوؤكد اخلرباء 

ال�سرتاتيجي���ون، وه���ي اأن �سب���كات نقل 

ال�س���الح اإىل غزة الت���ي اأقامتها منظومة 

املقاوم���ة �سليمة وم�ستم���رة، رغم ن�ساط 

احللف الأمريكي - ال�سهيوين - اخلليجي 

- الرتكي، وعلى الرغ���م من تورُّط بع�س 

قي���ادة »حما����س« ال�سيا�سية يف احلرب 

على �سوري���ة، وا�ستنزاف م����رش من قَبل 

جماعة »الإخوان«.

اأن  يت�س���ح  والوقائ���ع،  باملمار�س���ة 

الف�سل  ا�ستطاع���ت  املقاوم���ة  منظوم���ة 

بني دعمه���ا لكتائب املقاوم���ة واجلناح 

الع�سكري ل�»حما�س«، وقيادة »حما�س« 

وتورُّطها ال�سيا�س���ي والعملي يف موؤامرة 

احللف املعادي للدولة الوطنية ال�سورية.

هل انتب���ه اأحد لكلمة خالد م�سعل من 

الدوحة يف ث���اين اأيام العدوان على غزة، 

حيث مل يك���ن علم حما�سه خلفه كما كنا 

نراه اأيام الوئام م���ع دم�سق؟ هل تابعتم 

كلم���ة اإ�سماعيل هني���ة يف �ساب���ع اأيام 

العدوان؟ كاأنها كلمات لرفع العتب.

نعي���د ال�س���وؤال ونك���رره: م���ن اأعطى 

ال�سواريخ لأهل غزة؟

بنيام���ني نتينياهو مل ي����رش اإىل اأيه 

جهة، فقط حدد �سورية واإيران، لأنه يعرف 

متامًا اأن �سواريخ الأعراب ل تتعدى غرف 

نومهم..

ال�سيا�سي���ة  القي���ادة  ُتراج���ع  ه���ل 

ل�»حما�س« ح�ساباتها؟

هل تنته���ي اأزمة خمي���م الريموك يف 

دم�سق، ويتوقف النقالب على التفاقيات؟

م���ع ب���دء الأزم���ة يف �سوري���ة التي 

احت�سنت »حما�س« يف اأيام ال�سدة، كانت 

هذه الأخرية تدّرب امل�سلحني والتكفرييني 

يف مع�سك���ر عند احل���دود الرتكية، وتفتح 

الأبواب اخللفية ملخيم الريموك اأمام جبهة 

»الن����رشة« لالنق�سا����س عل���ى عا�سمة 

الأمويني.. ُترى هل اقتنعت بع�س القيادات 

»احلم�ساوية« باأن مغامراتها و�سلت اإىل 

احلائط امل�سدود؟ رمبا اجلواب العظيم كان 

برد املقاومني من غزة على العدو..

اأحمد زين الدين

م�صتوطنون �صهاينة يف تل �أبيب �حتمو� بحائط �إ�صمنتي خوفاً من �صقوط �ل�صو�ريخ                 )�أ.ف.ب.(
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ل �سك اأن »التحركات الحتجاجية« يف طرابل�س 

وعكار مل تنطلق ب�سكل عفوي، بل اأتت اإثر متدُّد تنظيم 

»داع�س« يف العراق وبع�س املناطق ال�سورية، الأمر 

ال���ذي اأعطى دفعًا معنوي���ًا للمجموعات التكفريية 

يف ال�سم���ال، ل�سيما يف الظروف الإقليمية الراهنة، 

حيث يحاول بع�س الأفرق���اء املحليني والإقلميني 

وو�سائل الإع���الم التابعة لهم اإيه���ام الراأي العام 

باأن التح���رك »الداع�سي« هو لن����رشة اأهل ال�سنة 

يف العراق، وللت�سدي للنفوذ الإيراين يف املنطقة.. 

وبالتايل متاه���ت التحرّكات املذك���ورة، من حيث 

يدري اأو ل يدري منّظموها، م���ع ال�سيا�سة الدولية 

الرامية اإىل و�سل ال�ساحات العربية امللتهبة، بهدف 

تعزيز اأوراق التفاو�س يف اأي ت�سوية مرتَقبة لإنهاء 

اأزمات املنطقة، ولي�س م�ستبَع���داً اأن يكون لبع�س 

اجله���ات الإقليمي���ة التي خ����رشت مراهنتها على 

اإ�سق���اط �سورية دور يف اإحداث خروقات اأمنية على 

ال�ساحة اللبنانية، بهدف و�سلها مبا يجري حولها، 

لك���ن م���ن دون اأن ت�سل اإىل ح���د النفجار، يف ظل 

وجود »احلكومة ال�سالمي���ة« التي ما تزال حتظى 

بغطاء �سعودي - غرب���ي، بح�سب م�سدر طرابل�سي 

وا�سع الطالع.

اأما عل���ى ال�سعي���د الداخلي، ف�سكل���ت التحركات 

املذكورة مادة د�سمة يف احلرب املفتوحة بني الرئي�س 

جنيب ميقات���ي و»تيار امل�ستقب���ل«، خ�سو�سًا اتهام 

الأخري »تيار العزم« بالوق���وف وراء هذه التحركات، 

بغ����س النظر عن �سدقية ه���ذه التهامات، لكن ل ريب 

اأنها تاتي يف معر�س رد ميقاتي على »التيار الأزرق« 

ولي�س يف معر�س الهجوم، فمنذ العام 2011 حني ُكلِّف 

ميقاتي بت�سكيل حكومة، و»احلريرون« مل ياألوا جهداً 

ني �سد ميقاتي، وحماولة ت�سويه  يف تاأليب ال�سارع ال�سُّ

�سورته، ونعته باأنه يراأ�س »حكومة حزب اهلل«.

لكن واقعيًا، ج���اءت الت�سوية التي اأنتجت حكومة 

�س���الم على ح�ساب بع�س من ا�ستخدمهم »امل�ستقبل« 

�سد ميقات���ي، فالتوقيفات واملداهم���ات التي نّفذتها 

الأجهزة املخت�سة يف طرابل����س يف الآونة الأخرية ما 

كانت لتح�سل لو مل حت���َظ بغطاء »م�ستقبلي«، وهنا 

ج���اءت الفر�سة موؤاتي���ة مليقاتي لل���رد على خ�سمه 

»الأزرق«، وبال�س���الح عينه الذي ا�ستخدمه الأخري يف 

وجه���ه عندما كان يف »ال�رشايا الكبرية«، ل�سيما بعد 

اعتقال »قادة املحاور« يف باب التبانة.

وت�سري امل�س���ادر اإىل اأن ميقاتي »املح�سبوب على 

ح���زب اهلل« كما يّدعي »امل�ستقب���ل«، مل يوفر الغطاء 

ال�سيا�سي لتوقيف اآمري املجموعات امل�سلّحة املتورطة 

يف القتال �سد جبل حم�س���ن كما يحدث راهنًا يف ظل 

حكومة الرئي�س متام �سالم؛ املح�سوب على ال�سعودية 

و»امل�ستقبل«.

ويف ال�سياق، ي���رى مراقبون اأن ميقاتي ل ميكن اأن 

يك���ون و�سطيًا يف هذا الكبا�س الإقليمي، خ�سو�سًا بعد 

رف�س ال�سعودي���ة اإعادة تكليفه ت�سكي���ل حكومة بعد 

ا�ستقالت���ه، ناهيك عن ال����رشاع الدائر بينه واحلريري، 

وبالت���ايل فمن م�سلحته ال�سيا�سي���ة اأن ينت�رش حمور 

املقاومة، لأنه عل���ى ما يبدو و�سل اإىل نقطة الالعودة 

مع الفريق الآخر.

»التح���ركات  �س���وء  يف  املخ���اوف  يث���ري  م���ا 

الحتجاجية«، ا�ستغاللها من بع�س اخلاليا التكفريية 

النائم���ة، وبالتايل اأخ���ذ هذه التح���ركات اإىل منحى 

ت�سعيدي، ودفع الأمور اإىل ما ل ُيحمد عقباه.

»الكباش« اإلقليمي.. والخاليا النائمة في لبنان

ارتبك الصهاينة بعد 
دهم أن صواريخ مقاومي  تأكُّ
غزة سورية المنشأ.. وتتميز 

بدقة اإلصابة وقوتها 
التدميرية

أحــداث
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مل ت�سمد �سب���اك عملية »اجلرف 

اأطلقتها »اإ�رشائيل«  ال�سامد« الت���ي 

ي���وم الإثنني 7 حزي���ران اجلاري �سد 

قطاع غزة، بوجه الأه���داف الإيرانية 

- ال�سوري���ة التي نزل���ت كال�ساعقة 

على القادة الأمنيني »الإ�رشائيليني«، 

ف�سواريخ »M302« و»فجر 5« كانت 

�سيدة املوقف يف املواجهات، اإىل جانب 

»غراد« املعّدل���ة و»R160«وغريها، 

لة مبفاجاآت اأتت خارج التوقعات  مذيَّ

الأمني���ة، وجتاوزت اخلط���وط احلمر 

اإىل  بو�سوله���ا  »الإ�رشائيلي���ة«؛ 

اخل�س���رية وتل اأبي���ب وحيفا، دفعت 

اأكرث من ثالثة مالي���ني »اإ�رشائيلي« 

واأُرفق���ت  املالج���ئ،  يف  لالختب���اء 

نفذها  بحرّية  بعملية »كوماندو�س« 

مقاوم���ون فل�سطينيون باجتاه قاعدة 

»زيكيم« يف ع�سقالن املحتلة.. 

يف  طه���ران  فّجرته���ا  مفاج���اآت 

عق���ر دار اخل�س���وم، بالتن�سي���ق مع 

دم�س���ق وح���زب اهلل، ح�س���ب اإ�سارة 

حملل���ني ا�سرتاتيجي���ني، يف حلظ���ة 

موؤاتي���ة حملت اأكرث م���ن ر�سالة ملن 

يعنيه���م الأمر، و�سّب���ت يف اإطار الرّد 

الإيراين عل���ى »ال�ستفزاز« ال�سعودي 

- »الإ�رشائيل���ي« الراع���ي للغ���زوة 

»الداع�سية« للمناطق العراقية، وفق 

تعبريهم، فيما اأدرجت مواقع اإخبارية 

وا�ستخباري���ة عربية ظهور ال�سواريخ 

ال�سورية بكثافة بحوزة مقاومي غزة 

ال�سرتاتيجية  امل���دن  لعمق  و�رشبها 

يف و�س���ط الكيان، باإطار الرد ال�سوري 

- يف الزم���ان وامل���كان املنا�سبنينْ - 

عل���ى الغ���ارات »الإ�رشائيلية« التي 

ا�ستهدفت مناط���ق �سورية يف الفرتة 

املا�سية.

الر�سائ���ل  اأخط���ر  اأن  اإل 

»ال�ساروخية« الت���ي خرقت امل�سهد 

امليداين يف غ���زة، عربت من مو�سكو؛ 

ع���رب دبلوما�سي رو�س���ي اإىل قادة تل 

اأبيب، نّبههم فيها من وجود »اأوراق« 

مل يت���ّم ا�ستخدامها بعد على ال�ساحة 

»الغزّي���ة«، عقب اإع���الن وزير الأمن 

الداخل���ي »الإ�رشائيلي« عن »اجتاه 

قي���د امل�س���اورة للدخول ال���ربي اإىل 

غزة«، ومرفق���ة بتحذير م���ن قيادة 

حزب اهلل يعد مبفاج���اآت ل تتوقعها 

»اإ�رشائيل«، ل���ن ت�ستثني كل املرافق 

احليوي���ة وال�سرتاتيجية يف تل اأبيب 

وحيفا والقد�س، عقب ت�سلل معلومات 

الرو�سي  ال�ستخب���ارات  تلّقفها جهاز 

وو�سلت اإىل قي���ادة احلزب، ت�سري اإىل 

»�رشب���ات« حمّددة اأعّدته���ا القيادة 

اأهداف  الع�سكرية »الإ�رشائيلية« �سد 

حل���زب اهلل يف جنوب لبن���ان، تكون 

بديلة عن التورط بدخول برّي حمفوف 

ب�»الأفخاخ« الإيرانية يف غزة. 

وح�س���ب معلوم���ات ع���ربت من 

كوالي�س اأجه���زة ا�ستخبارات اإقليمية 

تلقفتها مو�سكو، ودم�سق وطهران، فاإن 

ا�ستدعاء 40 األف جندي »اإ�رشائيلي« 

�س  من الحتياط يبدو اأنه غري خم�سَّ

حلرب غزة ح����رشاً، فهذه املعلومات 

ت�س���ري اإىل نية تل اأبي���ب رمي الكرة 

ال�ساخنة م���ن ملعبها باجتاه ملعب 

ح���زب اهلل؛ »�ساح���ب الي���د الطوىل 

يف الإدارة الناجح���ة مل�سل�سل رعب 

ال�سواري���خ م���ن األف���ه اإىل يائه يف 

اأح���د قادة  غ���زة«، وف���ق تو�سيف 

اجلبه���ة ال�سمالية، رغ���م معرفة تل 

اأبي���ب ال�ستخبارية الدقيقة ب�رشا�سة 

خ�سمها يف امليدان. 

وربط���ًا بالأمر، ك�س���ف املحلل 

الثاني���ة  القن���اة  يف  الع�سك���ري 

اأن  دانيي���ل«،  »روين  العربي���ة؛ 

»اإ�رشائي���ل« تفّكر جدي���ًا يف نقل 

وه���ي  اأعدائه���ا،  اإىل  املواجه���ة 

ا�سُتدرج���ت - باأمر عمليات اإيراين 

- اإىل ح���رب ل م�سلحة لها فيها، 

يف الوق���ت احلا����رش، اإل اأنه حّذر 

التي  املقبل���ة  »املفاج���اآت«  من 

�ستفّجره���ا طه���ران بالتف���اق مع 

عق���ر  »يف  اهلل  وح���زب  دم�س���ق 

دارنا«، ح�سب تعبريه، لفتًا اإىل اأن 

»م�سلح���ي« الف�سائل الفل�سطينية 

يف غ���زة املوالية لدم�سق وطهران، 

خ�سعوا هذا العام لتدريبات مكثفة 

على عمليات الت�سلل البحرية، على 

اأيدي فَرق م���ن حزب اهلل، و�ستكون 

من اأكرب التحدي���ات التي �ستواجه 

»اإ�رشائيل« يف املرحلة املقبلة.

وربط����ًا بالأمر، توّقف����ت الدوائر 

الأمني����ة »الإ�رشائيلية« اأمام م�سهد 

�سلي����ات ال�سواري����خ ال�سورية التي 

تزام����ن انطالقها م����ع »نظرياتها« 

الإيرانية »فجر 5«، وكيفية و�سولها 

اإىل ف�سائ����ل غزة. فف����ي حني قالت 

اإن  اأحرونوت«  �سحيفة »يديع����وت 

»اإ�رشائيل« الت����ي فوجئت بامتالك 

 »M302« ف�سائل القط����اع �سواريخ

ال�ستخباري  بعجزها  تقرّ  ال�سورية، 

ع����ن ك�سف خمازن ه����ذه ال�سواريخ 

يف القطاع، اأّك����د املرا�سل الع�سكري 

ملوقع »والال« العربي اأن ال�ساروخ 

ال�سوري هو نف�سه ال����ذي ا�ستخدمه 

حزب اهلل على نطاق وا�سع يف �رشب 

عمق املدن »الإ�رشائيلية« اإبان حرب 

2006، لفت����ًا اإىل اأن عنا�رش »حركة 
باتوا ميتلكون  الإ�سالم����ي«  اجلهاد 

اأي�سًا �سواريخ م�سادة للطائرات من 

نوع »�سرتيال« و»ايغال«.. يف وقت 

اأ�س����ار موقع »ديب����كا« اإىل اأن بروز 

ال�سواري����خ ال�سورية يف ميدان غزة 

ي�ساف اإىل »ت�سديدة« �سّجلها جهاز 

فرتة  منذ  ال�س����وري  ال�ستخب����ارات 

يف مرم����ى »املو�ساد«، عرب ت�سفية 

اللواء »اأفيف كوخ����ايف«؛ اأحد اأهم 

روؤو�س ال�ستخبارات يف »اإ�رشائيل«.

وعل���ى وق���ع ا�ستم���رار دّك كافة 

الأهداف املر�سومة على لئحة ف�سائل 

املقاوم���ة بال�سواري���خ، حتى كتابة 

هذه ال�سطور، ون�سفها للخطوط احلمر 

»الإ�رشائيلي���ة«، و�س���وًل اإىل تهديد 

مط���ار ب���ن غوري���ون، وكل املن�ساآت 

احل�سا�سة يف فل�سطني املحتلة، تبقى 

مفاجاآت القادم م���ن الأيام رهن قرار 

ثالثي دم�سق - طه���ران - حزب اهلل، 

ال���ذي رّد عل���ى ر�سالة رع���اة تنظيم 

»داع�س« العاب���رة للحدود العراقية 

باأح�س���ن منه���ا، ومن قل���ب فل�سطني 

املحتلة.

ماجدة احلاج

رسائل صاروخية سورية - إيرانية 
 تل أبيب: اآلتي أعظم

ّ
تهز

| قلق على املخيمات
تراق���ب اأكرث من جه���ة اإقليمية بقلق ملا 

ط ل���ه �سد املخيم���ات الفل�سطينية  يخطَّ

يف لبن���ان، ل�سيم���ا اأن جه���ات عديدة 

داخ���ل ال�ساحة اللبنانية وخارجها جتهد 

ل���زّج فل�سطينيي املخيمات يف اخلالفات 

احلا�سل���ة يف املنطق���ة، واإرغامهم على 

الوقوف مع طرف �سد اآخر، وما الغتيالت 

تلك الت���ي ي�سهدها خميم عني احللوة اإل 

يف هذا الإطار.

| اإعادة نظر
عل��م �أن ف�ضائي��ة خليجي��ة ك��رى ب��د�أت 

يف  �ضيا�ضته��ا  ح��ول  ق��ة 
ّ
معم در��ض��ة 

�ملرحل��ة �ملقبل��ة، بع��د تر�ج��ع خطري يف 

ن�ضب��ة م�ضاهديها، ب�ضب��ب دورها �لقذر يف 

ى »�لربيع �لعربي«.
َّ
تطور�ت ما ي�ضم

| ملاذا ا�ستهداف اجلامعة 
والتعليم الر�سمي؟

ت�ساءلت اأو�س���اط اأكادميية عن املواقف 

الفعلي���ة للطبقة ال�سيا�سي���ة اللبنانية 

وحق���وق  اللبناني���ة،  اجلامع���ة  م���ن 

وراأت  الر�سميني،  واملعلم���ني  املدّر�سني 

يف ذل���ك �رشبًا لن�سالت ط���الب لبنان 

من���ذ �ستينيات الق���رن املا�سي لتطوير 

اجلامع���ة اللبناني���ة والتعليم الر�سمي، 

بحيث اإن اجلامع���ة واملدر�سة الر�سمية 

يتدهوران ب�سكل فظيع منذ العام  1992، 

عرب �سيا�س���ة مق�سودة وممنهجة ل�رشب 

التعليم الر�سم���ي، وخ�سخ�سة كل �سيء 

يف البالد.

| تطمينات بريطانية لرتكيا
موؤخ��ر�ً  �لريطاني��ة  �لعا�ضم��ة  �ضه��دت 

لق��اء �ضم ممثل��ن عن �لوالي��ات �ملتحدة 

وبريطانيا و»�إ�رس�ئي��ل« وقياد�ت كردية، 

يف  �مليد�ني��ة  �لتط��ور�ت  في��ه  بحث��ت 

�ل�ضاحة �لعر�قية، وُعلم �أن بريطانيا بعثت 

بتطمينات �إىل تركيا لتبديد خماوفها من 

��ضتقالل �إقليم كرد�ضتان. ُيذكر �أن �لعالقة 

�لتاريخي��ة ب��ن »�إ�رس�ئي��ل« وكرد�ضت��ان 

�لعر�ق قائمة على �أ�ض�س ��ضتخبارية متينة، 

، ومّد بال�ضالح،  وتعاون وتدريب ع�ضكريننْ

�إ�ضافة �إىل م�ضت�ضارين ع�ضكرين و�أمنين 

»�إ�رس�ئيلي��ن« يعملون يف �أغل��ب �ملر�فق 

�الأمنية يف �الإقليم �لكردي.

| تنظيمات »الدولة الإ�سالمية«
اأكدت »منظم���ة الع���دل والتنمية« يف 

بحٍث ح���ول ال����رشق الأو�س���ط و�سمال 

اإفريقيا، اأن »الدولة الإ�سالمية يف العراق 

وال�سام« ت�سعى لتاأ�سي�س »جمل�س اأعلى 

للجهاد العامل���ي«، ي�سم عدة تنظيمات 

اإ�سالمي���ة يف اآ�سي���ا واإفريقي���ا واأوروبا، 

مث���ل »القاعدة« و»اأن�س���ار ال�رشيعة« 

و»بوكو ح���رام« و»حركة ال�سباب« يف 

ال�سومال، و»كتائب جبهة الن�رشة« يف 

�سورية ولبن���ان، وتنظيمات يف ماليزيا، 

وكافة التنظيم���ات املت�سددة يف العامل 

حتت راية »الدولة الإ�سالمية اجلديدة«، 

اإي���ران وح���زب اهلل، ولإ�سقاط  ملواجهة 

الأنظم���ة العربية يف ال����رشق الأو�سط، 

متهي���داً لبناء دول���ة اخلالفة الكربى يف 

دول املنطقة.

من هنا   وهناك

استدعاء 40 ألف جندي 
»إسرائيلي« من االحتياط 

ص لحرب غزة..  غير مخصَّ
فتل أبيب تدرس رمي 

الكرة الساخنة من 
ملعبها باتجاه ملعب 

حزب اهلل

موضوع الغالف

�ل�سيخ علي �ليو�سف يحمل جم�ّسمًا ل�سو�ريخ »كتائب �لق�سام« خالل م�سرية دعم لأهل غزة                                                  )�أ.ف.ب.(
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انتصار تموز 2006 يزهر تموز غزة

عربي

عندما انت�رصت املقاومة يف 

لبنان عام 2006 و�صمدت 33 يومًا 

�ص���د الهمجي���ة »الإ�رصائيلية«، 

كان  والغرب���اء،  الأ�صقاء  وتاآم���ر 

اجلمي���ع ينتظ���ر اإع���ان وف���اة 

املقاوم���ة والتخل�ص من �صاحها 

وفت���ح الطري���ق اأم���ام مب���ادرة 

ال�ص���ام العربية عام 2002، التي 

ت�رصع التوط���ن ويهودية »دولة 

للتحالف  وتوؤ�ص����ص  اإ�رصائي���ل« 

لإنتاج  ال�صهيوين   - »الوهابي« 

املهّجن  اجلديد  الأو�ص���ط  ال�رصق 

»الإ�رصائيلي«  التف���ّوق  بلق���اح 

مع امل���ال والنف���ط العربي وفق 

ما ق���ال الأمري ال�صع���ودي تركي 

»الإ�رصائيلين«  بدعوته  الفي�صل 

اإىل منزل���ه وزي���ارة قرية اأجداده 

يف الدرعي���ة، يف الوق���ت ال���ذي 

مبدنّييها  غزة  »اإ�رصائيل«  حترق 

ن���ة« الذين تدافع عنهم  من »ال�صُّ

�صوري���ة  يف  زوراً  ال�صعودي���ة 

والعراق.

امل�صنَّعة يف  العزة  �صواريخ 

�صوري���ة واإي���ران، واملنقولة على 

الأكتاف اإىل غزة، يف الرب والبحر، 

ت�صن���ع »املعج���زة« يف غ���زة 

املقاومة، دون جناحها ال�صيا�صي 

املغرتب يف الفن���ادق، لتكرر يف 

مت���وز 2014 »معج���زة« مت���وز 
2006، فاملقاوم���ة من رِحم واحد، 
وال�ص���اح واحد، واله���دف واحد، 

وهو دحر الحتال »الإ�رصائيلي«، 

وحترير الأر�ص.

لق���د اأع���ادت املقاوم���ة يف 

متوز 2014 توجيه بو�صلة اجلهاد 
والقتال ال�رصي���ف بديًا عن قتال 

التكفرييون  يقوده  الذي  التوّح�ص 

و»الن����رصة«  »داع����ص«  م���ن 

واأخواتهما، حيث اأكدت »داع�ص« 

اأن »ربه���ا« مل ياأمره���ا بقت���ال 

»اإ�رصائيل«، لكن الظاهر اأن »رب 

عملها« »الإ�رصائيلي« والأمريكي 

واخلليجي قد �صلّموها »قراآنهم« 

املت�صمن قت���ال امل�صلمن ونب�ص 

قب���ور اأنبيائهم و�صب���ي ن�صائهم 

و�صل���ب اأطفالهم، ومل مينعهم من 

التحالف مع املو�صاد واملخابرات 

الأمريكية.

يف  الفل�صطينيون  بق���ي  لقد 

�صحراء غزة »ع���راة« من الدعم 

من  اإل  و»الإ�رصائيل���ي«  العربي 

حمور املقاوم���ة، حتى »الإخوان 

امل�صلم���ون« يف م�رص م���ا زالوا 

يتظاهرون �صد النقاب ل�صرتجاع 

ال�صائع، ومل يتظاهروا من  امللك 

اأجل ذراعهم اجلهادية التي اأعلنها 

اإ�صماعيل هنيه.

لقد راهن بع�ص الفل�صطينين 

على املفاو�ص���ات لإقامة الدولة 

الفل�صطيني���ة وحتري���ر الأ����رصى 

اتقاقيات  من���ذ  الاجئن  وعودة 

اأو�صلو، وبعد اأكرث من ع�رصين عامًا 

مل ُيطلقوا اأ�صرياً، ومل يربحوا دولة، 

ويتنازلون  ي�صادق���ون  اأخذوا  بل 

عما اأخذت���ه »اإ�رصائيل« بالقوة، 

بينما  امل�صتوطن���ات..  و�رصّع���وا 

ا�صتطاع���ت املقاوم���ة وحلفاوؤها 

اأن حتف���ظ بع�ص���ًا م���ن الق�صية، 

ا�صُتدرج���ت  اأن  اإىل  وحت�ّصنه���ا، 

بع�ص الف�صائل اإىل ح�صن امللوك 

الأت���راك،  والأم���راء وال�صاط���ن 

الدبلوما�صية  اأن  واعتقدت خط���اأ 

تعي���د احلق���وق، واأن التنازل عن 

ال�صاح يحمي املوقف، وانخرطت 

ل�»حتري���ر« �صوري���ة وم�رص من 

»الديكتاتوري���ة«، بالتحالف مع 

امللوك والأم���راء لإقامة التعددية 

ال�صيا�صية.. فهل اأ�صبحت ق�صيتها 

ن����رص الدميقراطي���ة يف �صوري���ة 

وم����رص والباد العربية بديًا عن 

حتري���ر فل�صطن؟ ومل���اذا اأقفلت 

اأبواب قلعتها يف دم�صق وتركتها 

لت�صكن يف بي���ت اأوهن من بيوت 

العنكبوت يف قطر؟

متوز غزة يق���وم باملعجزات 

ويحقق الإيجابيات الآتية:

- تاأم���ن قارب جن���اة ملن �صل 

خن���ادق  اإىل  للع���ودة  ال�صبي���ل 

املقاوم���ة، والتمو�صع يف �صاحة 

احلق والواجب الوطني والديني. 

بفل�صط���ن  التذك���ري  اإع���ادة   -

بعدما  وامل�صتباح���ة،  املن�صي���ة 

ن�ص���ي اجلمي���ع كلم���ة فل�صطن 

وانخرطوا  الفدائي���ة،  والعمليات 

�ص���د  النتحاري���ة  بالعملي���ات 

امل�صلمن يف »اخلريف العربي«.

املذهبي���ة  الفتن���ة  اإطف���اء   -

يف  والوح���دة  والطائفي���ة 

وحماية  حتريرفل�صط���ن  معركة 

املقد�صات، واإعادة اإحياء الق�صية 

)فل�صطن(  واملركزي���ة  امل�صرتكة 

ب���دل مع���ارك »جه���اد النكاح« 

والإم���ارات الإ�صامية املزّورة، اأو 

الئتاف اجلرب يف �صورية.

»الإ�رصائيلي«  العدو  ا�صتدراج   -

اإىل قل���ب املعرك���ة، ومنع���ه من 

التف���رغ لدع���م دولة الب���ارزاين 

يف كرد�صت���ان اأو امل�صلح���ن يف 

اجل���ولن اأو التفجريات يف لبنان، 

واإذلل���ه مرة جدي���دة ب�صواريخ 

املقاومة.

باإذن  �صتنت����رص  املقاوم���ة 

اهلل �صبحان���ه، وكل دم ي�صيل يف 

فل�صط���ن اأو على حدودها دم يف 

حقيقي،  وجه���اد  الإ�صام،  �صبيل 

و�صيك���ون اأقل كلف���ة من حروب 

اإن �صحايا  اخلريف العربي، ث���م 

احلرب م���ع العدو اأكرث قدا�صة من 

�صحايا التاآمر العربي.

د. ن�صيب حطيط
جندي �سهيوين يتلو �لتور�ة.. يف �إ�سارة �إىل �أن قتل �لأطفال و�لن�ساء و�لأبرياء عقيدة تلمودية )�أ.ف.ب.(

حرب غزة تطفئ 
الفتنة المذهبية.. 

وتعيد إحياء القضية 
المركزية فلسطين

أحــداث

مل تكن عملية اختطاف امل�صتوطنن 

الثاث���ة بتاريخ 12 حزي���ران اجلاري يف 

جنوب ال�صفة الغربية العملية الأوىل، ولن 

تكون الأخرية يف �صياق ال�رصاع القائم بن 

ال�صع���ب الفل�صطيني والكي���ان ال�صهيوين 

الغا�ص���ب، لكن هل ردة فع���ل الختطاف 

)قب���ل معرفة العدو مبقت���ل م�صتوطنينه( 

ت�صتدعي هذا ال�صل���وك الع�صكري الهمجي 

يف ال�صف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة؟ وهل 

عملية »اجلرف ال�صام���د« الإجرامية لها 

عاقة بالختط���اف، اأم هي ذريعة لإزاحة 

ال�صتار ع���ن امل�رصوع »الإ�رصائيلي« الذي 

يه���دف اإىل الق�صاء عل���ى اإمكانية حتقيق 

الدولة امل�صتقلة؟

املتابعون يرون اأن اتهام »اإ�رصائيل« 

ل�»حما����ص« بعملية اخلط���ف، رغم نفي 

»اإ�رصائيلية«  حماول���ة  لاأم���ر،  الأخرية 

لإجها�ص امل�صاحلة الوطنية بن حركتي 

»فتح« و«حما����ص«، لأنها تت�رصر منها، 

وت�ص���كل عائق���ًا لها اأم���ام اأي���ة ت�صوية 

ت�صع���ى  فل�صطيني���ة   - »اإ�رصائيلي���ة« 

»اإ�رصائيل« للو�ص���ول اإليها، لأن م�رصوع 

»حما����ص« مقاوم���ة الحت���ال، بينم���ا 

م����رصوع ال�صلط���ة الو�ص���ول اإىل ت�صوية 

مقبولة مع العدو ال�صهيوين.

اإظه���ار نف�صها  حاول���ت »اإ�رصائيل« 

اأمام الراأي العام العاملي باأنها يف موقع 

املعتَدى علي���ه، واأن ما تقوم به الف�صائل 

الفل�صطيني���ة م���ن ق�ص���ف امل�صتوطنات 

بال�صواريخ هو تهدي���د مل�رصوع الت�صوية 

التعرّث  واأن  الفل�صطيني،  »الإ�رصائيلي« - 

يف املفاو�ص���ات �صبب���ه العراقي���ل التي 

ي�صعه���ا املفاو����ص الفل�صطيني حتى ل 

يتم الع���رتاف بيهودية الدول���ة، واأرادت 

»اإ�رصائيل« اأن ت�صتفيد من حادثة اخلطف 

عند الغ���رب، لتق���ول له���م اإن املفاو�ص 

الفل�صطيني ي�صعى اإىل اإف�صال املفاو�صات، 

ل�«الإ�رصائيل���ي«  الع���رتاف  يري���د  ول 

ف���اإن اخلطة  الدول���ة، وبالتايل  بيهودية 

البديل���ة ل�«اإ�رصائي���ل« ه���ي الن�صحاب 

الأحادي م���ن ال�صفة الغربية، وقد طرحها 

الأمم  ال�صابق يف  ال�صفري »الإ�رصائيل���ي« 

الفل�صطيني؛  املتحدة للرد على اجلان���ب 

»يف ح���ال ف�صل���ت املفاو�ص���ات، تقوم 

اإ�رصائيل مبوجبه���ا بان�صحاب اأحادي من 

ال�صف���ة، وتر�ص���م حدودها وف���ق ما تراه 

منا�صب���ًا، وذلك ب�ص���م امل�صتوطنات التي 

تختاره���ا �صمن اجلدار الذي حدده الكيان 

ال�صهيوين، وال���ذي ي�صم 107 م�صتوطنات 

اإ�رصائيلية من اأ�صل 199 م�صتوطنة، ي�صكن 

فيها قراب���ة 500 األف م�صتوطن، وي�صّكلون 
ما ن�صبته %80 من عدد م�صتوطني ال�صفة 

الغربية«. 

ي���رى الباحث���ون املتخ�ص�ص���ون يف 

ال�ص���وؤون »الإ�رصائيلية« اأن ما يحدث يف 

ال�صفة هو من اأج���ل ال�صتياء على مزيد 

من الأرا�صي، لتو�صعة املت�صوطنات بحجة 

حفظ اأمنها، والع���ودة اإىل اإحياء م�رصوع 

غزة القدمية، بالن�صحاب الأحادي اجلانب 

من ال�صف���ة الغربية، وال���ذي اأّيده ايالون 

يف الع���ام 69، والقا�ص���ي باإن�ص���اء دولة 

غزة، والذي اأعاد اإحياءه �صارون، وي�صعى 

نتنياهو لتنفيذه اليوم، ويعتربه م�رصوعًا 

دينيًا �صيا�صيًا )يهودا وال�صامرة اأي نابل�ص 

واخلليل(.

»اإ�رصائيل« تعترب اأنه اإذا ما مّت ال�صري 

بهذه اخلط���ة ف�صتنتهي �صف���ة الحتال، 

وتبق���ي على تواج���د الفل�صطينين داخل 

ال�صف���ة الغربية يف مناط���ق معزولة عن 

بع�صها؛ يف اإطار حكم ذاتي، واإن اأرادوا اأْن 

ُيطِلقوا عليه ا�صم دولة فل�صطن.

وقد ط���رح نتنياهو ه���ذه اخلطة يف 

اجتم���اع للجنة اخلارجية والأمن التابعة 

اأع�صاء كني�صت  للكني�صت، والتي �صّم���ت 

والي�صار  والو�ص���ط  اليم���ن  اأح���زاب  من 

واملتدينن، وقال اإن���ه »يجب اأن ننف�صل 

الفل�صطينين«، وه���ذا جت�صيد خلطة  عن 

موف���از لدولة فل�صطيني���ة، وهي جزء من 

امل�رصوع »الإ�رصائيل���ي« الذي يهدف يف 

امل�صتقب���ل اإىل �صم ال�صف���ة الغربية اإىل 

الأردن، وقطاع غزة اإىل م�رص.

اأح���ام »اإ�رصائي���ل« واأم���ريكا ل���ن 

تتحق���ق ب���اإذن اهلل، لأن هناك �صعب قاوم 

الحت���ال ال�صهيوين منذ اأن وطاأت اأقدامه 

اأر�ص فل�صطن، ولي���زال يقاومه، وب�صبب 

وجود مقاومة اإ�صامية ووطنية تدعم هذا 

ال�صعب املظل���وم، ودول ممانعة تقف اإىل 

جانبه لتحرير اأر�صه.

هاين قا�صم
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مات���ت املب���ادرة امل�رصي���ة لوقف 

اإط���اق النار يف غ���زة قب���ل اأن تولد، 

الروايات لهذا  الأ�صب���اب كم���ا  وتتعدد 

امل���وت ال�رصيع، ف�صحيف���ة »هاآرت�ص« 

ك�صفت اأن ممثلن ل�»اإ�رصائيل« �صاركوا 

يف �صياغة هذه املبادرة التي ا�صتندت 

اإىل اقرتاح قدمه رئي����ص �صلطة رام اهلل 

حممود عبا�ص.

ووفق���ًا ل�»هاآرت�ص« ف���اإن ف�صائل 

املقاومة الفل�صطينية مل تبلَّغ بالتفاق، 

واأن القاهرة راأت اأنه اإذا وافقت تل اأبيب، 

فا خيار اأمام »حما�ص« اإل املوافقة.

العربي���ة  ال�صحيف���ة  وبح�ص���ب 

ف���اإن القاهرة كان���ت تتوق���ع اأن يقبل 

الفل�صطيني���ون مبا تقبل���ه »اإ�رصائيل« 

العدائية  العملي���ات  وق���ف  بخ�صو�ص 

والع���ودة اإىل قرار تهدئ���ة العام 2012، 

بيد اأن هناك من يق���ول يف القاهرة، اإن 

»حما����ص« رف�صت املب���ادرة امل�رصية 

لأن القاه���رة رف�صت ت�صلي���م قادة من 

»حما����ص« مقبو����ص عليه���م بتهمة 

مهاجم���ة مراك���ز اأمني���ة م�رصي���ة يف 

بط���ت يف حوزتهم  رف���ح والعري�ص، �صُ

خمططات تهدف اإىل اإطاق قذائف على 

»اإ�رصائيل« من الأرا�صي امل�رصية.. على 

اأن الافت يف خمتلف املواقف ال�صيا�صية 

الإ�صادة  دائم���ًا  كانت  »احلم�صاوي���ة« 

بالرئي�ص املخلوع حممد مر�صي وعهده، 

وهو م���ا يطرح عامات ال�صتفهام حول 

هذه املواقف املتذبذبة.

الف�صائ���ل  مواق���ف  ح���ال،  ب���اأي 

الفل�صطينية الأخرى، خ�صو�صًا »اجلهاد 

الإ�صام���ي«، كانت وا�صحة متامًا جلهة 

رف����ص املبادرة امل�رصي���ة، التي ت�صكل 

اإنقاذاً للكيان ال�صهيوين من ورطته، دون 

اأن تق���دِّم �صيئًا لغزة واأهلها ال�صامدين، 

وم���ن هنا بلورت �رصوطه���ا التي يبقى 

اأبرزها فك احل�صار ع���ن غزة براً وبحر 

وجواً، وتوقف اآلة املوت ال�صهيونية عن 

اأعمال الغتيال والت�صفيات وغريها..

الاف���ت يف ه���ذه التط���ورات، بدء 

احلدي���ث ع���ن دور ترك���ي - قطري يف 

اإنهاء العدوان عل���ى غزة، مع ما يعني 

ذلك اأنه ق���د ي�صكل ا�صتف���زازاً للقاهرة، 

الت���ي تتهم اأنق���رة والدوح���ة بالتاآمر 

على الدولة امل�رصية واأمنها، من خال 

يهاجمون  الذي���ن  امل�صلحن  متويله���ا 

نقاط ومراكز الأمن يف �صيناء والعري�ص 

ورفح وغريها..

الف�صائ���ل الفل�صطينية املقاومة مل 

تعلن مواقفها برف����ص املبادرة ملجرد 

الرف�ص، بل ح���ددت الأ�صباب والدوافع، 

ال�صلطات امل�رصية براأيها، كما  واأبلغت 

فعلت »حركة اجلهاد الإ�صامي«، التي 

اأبلغ���ت اجلانب امل�رصي عدم قبول هذه 

املب���ادرة لأنها ل تلّبي حاجات ال�صعب 

الفل�صطيني و�رصوط املقاومة، وبالتايل 

فاإن هذه املبادرة غري ملزمة ل�»�رصايا 

القد�ص«، التي �صتوا�صل عملياتها جنبًا 

اإىل جنب مع جميع الف�صائل الف�صطينية 

املقاتلة، م���ا يعني اأنها لي�صت يف وارد 

ا�صتبدال مبادرة م�رصية مببادرة قطرية 

- تركي���ة تن�ّصق عل���ى اأو�صع نطاق مع 

الأمريكي، ورمبا مع تل اأبيب..

حممد �صهاب

فصائل المقاومة الفلسطينية: 
لمبادرة تلّبي حاجات الشعب وصموده  

�أب ينقل �بنته �مل�سابة �إىل م�ست�سفى �ل�سفاء جر�ء �إ�سابتها من �لعدو�ن �ل�سهيوين على غزة  )�أ.ف.ب.(

اأكرث م���ن 220 �صهي���داً واألفي جريح 

ح�صيل���ة العدوان ال�صهي���وين على قطاع 

غ���زة لغاي���ة الآن. دم���اء اآلف الأطف���ال 

والن�صاء والعجائز - كالعادة - مل حترّك 

املجتمع���ْن ال���دويل والعرب���ي الر�صمي 

ملواجهة الع���دوان باحلدود الدنيا، ويبقى 

ال�صعب الفل�صطيني وحيداً يقاوم اآلة القتل 

واحل�صار والتجويع، حيث ل ميكن الرهان 

عل���ى ا�صتخراج وتنفيذ اأي���ة قرارات تدين 

وحتا�صب جمرمي احلرب ال�صهاينة ب�صبب 

املواق���ف الغربية ال�صيا�صي���ة، والهيمنة، 

وا�صتخ���دام الأدوات الدولي���ة للح���د من 

معاقب���ة »اإ�رصائي���ل«، ك�»الفيتو« الذي 

ي�صتخَدم يف جمل�ص الم���ن الدويل دائمًا 

�ص���د اأي قرار يدين »اإ�رصائي���ل«، وُي�صقط 

اأي ق���رار مهما كانت ق���وة الإجماع عليه، 

وجند اأنف�صنا اأمام م���اأزق حقيقي يحتاج 

اإىل الكثري م���ن الإرادة ال�صعبية العربية، 

وعلى خمتلف الأ�صعدة، لوقف املمار�صات 

ال�صهيوني���ة الهمجية ع���رب الحتجاجات 

ال�صعبي���ة الت���ي متّث���ل اإدان���ة �صيا�صية 

اأع���داء احلرية  ومعنوي���ة هامة، م���ادام 

والدميقراطية احلقيقية اجتهدوا فاأفرغوها 

م���ن معانيها ودورها احلقيق���ي املن�صود 

لتحقيق العدالة وحما�صبة جمرمي احلرب 

ال�صهاينة. 

ويف وق���ت تختفي الإدان���ات الدولية 

�صد ا�صتهداف الأبرياء يف قرى وخميمات 

اأن اجلرائ���م ال�صهيونية  القط���اع، جن���د 

حتم���ل - وب�ص���كل فاق���ع - كل مكّونات 

اجلرمي���ة الت���ي تعاقب عليه���ا املحكمة 

اجلنائي���ة الدولية يف املادة اخلام�صة من 

النظام الأ�صا�صي، باعتبارها جرمية اإبادة 

جماعية لأكرث م���ن مليون ون�صف مليون 

اإن�صان يتعر�صون للقتل املادي واملعنوي.

مقّوم���ات  يف  متوا�ص���ل  النح���دار 

���د لاأبري���اء يف  احلي���اة والقت���ل املتعمَّ

قطاع غزة ه���و م�صوؤولية عربية وغربية، 

فالحت���ال ال�صهيوين ميث���ل اأداة تهدف 

اإىل قت���ل وجتوي���ع ال�صع���ب الفل�صطيني 

وقهره، متهيداً مل�صاومته على حقوقه يف 

املقاومة والع���ودة وتقرير امل�صري ب�صتى 

الو�صائل املمكنة، ويف مقدمتها املقاومة 

ال�صعبية  اأ�صكالها، وتوحيد اجلهود  بكافة 

لل�صغط باجت���اه اإحداث تغي���ري حقيقي 

ل�صالح الق�صية الوطنية الفل�صطينية.

وت�صامن���ًا مع فل�صط���ن يف العدوان 

ال�صهيوين عل���ى غزة، تكّثف���ت اللقاءات 

الت�صامنية يف  والوقف���ات  والعت�صامات 

لبن���ان ودول ال�صتات وال�صف���ة الغربية 

وبع����ص ال���دول العربي���ة والغربية، كما 

عق���د الجتماع الث���اين مللتق���ى الوفاء 

لفل�صطن للت���داول يف �صبل م�صاندة غزة 

واأهله���ا، وخ���رج بتو�صي���ات كان اأبرزها 

حتمي���ل املجتم���ع ال���دويل، ول �صّيم���ا 

الإدارة الأمريكي���ة واحلكوم���ات العربية، 

امل�صوؤولي���ة الرئي�صية ع���ن جرائم احلرب 

ال�صهيوني���ة �ص���د ال�صع���ب الفل�صطيني، 

خ�صو�ص���ًا يف غزة، ودع���وة القوى احلية 

يف تل���ك البل���دان اإىل التح���رّك لل�صغط 

على حكوماته���ا وعزل الكيان ال�صهيوين، 

والنت�ص���ار ل�صعب فل�صط���ن ومقاومته، 

وحتميل النظام الر�صمي العربي م�صوؤولية 

الدماء الفل�صطينية، كذلك دعوة كل القوى 

اإىل اتخاذ املب���ادرات الازمة  ال�صعبي���ة 

لل�صغ���ط على احلكوم���ات لتخاذ مواقف 

�صيا�صي���ة وعملية جتاه هذا العدوان، ويف 

مقدمه���ا اإخراج الأّمة من ح���ال النق�صام 

والح���رتاب والفو�صى الدموي���ة وتوجيه 

الطاقات واملوارد اإىل ال�صعب الفل�صطيني، 

وا�صتنكار موق���ف املجموعة العربية يف 

جمل�ص الأم���ة من عدم اإ�ص���دار قرار عنه 

يدي���ن العدو ال�صهي���وين، واأي�ص���ًا دعوة 

القيادة امل�رصية اإىل اأن ت�صتعيد دور م�رص 

القيادي يف حمل ق�صايا الأّمة والدفاع عن 

الأم���ن القومي وال�صتق���ال الوطني، بدءاً 

م���ن الفتح الدائم ملع���رب رفح، وتوفري كل 

و�صائل الدعم املادي وال�صيا�صي للمقاومة 

الفل�صطيني���ة، وجتاُوز كل ما يعيق روابط 

الأخ���ّوة بن �صعب فل�صطن، خ�صو�صًا يف 

غزّة، و�صعب م�رص العظيم، الذي قّدم اآلف 

ال�صهداء يف �صبيل ق�صية فل�صطن وق�صايا 

الأّمة والعامل.

دع���وة  عل���ى  املواق���ف  واأجمع���ت 

القيادات الفل�صطينية اإىل تعزيز امل�صاحلة 

الوطنية الفل�صطينية، ومتتن اأُطر الوحدة 

���ل حكومة الوفاق الوطني  الوطنية، وحتمُّ

م�صوؤولياتها الكاملة جتاه اأهلنا يف غزّة، 

واإ�صقاط الرهان عل���ى خيار املفاو�صات، 

واإعان وقف التع���اون الأمني مع العدو، 

والتاأكيد على خيار املقاومة والنتفا�صة، 

ودعوة الأنظم���ة العربي���ة اإىل تقدمي كل 

اأ�ص���كال الدعم امل���ادي واملعنوي الازمة 

لن�رصة ال�صعب الفل�صطيني عمومًا، واأهايل 

غزّة خ�صو�ص���ًا، وفتح كل احلدود العربية 

اأم���ام كل اأنواع العون وامل�صاعدة لل�صعب 

الفل�صطيني.

�صامر ال�صياوي
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مقابلة8

السيد فضل الله: هناك مخططات لتفتيت المنطقة.. 
و»الَوحدوّيون« بحاجة إلى رؤية جديدة للمواجهة

نح���ن �ليوم يف �أم����سّ �حلاجة �إىل 

خطاب �لعقالء ونه���ج �لعالمة �ل�سيد 

حمم���د ح�سني ف�س���ل �هلل لدفن �لفتنة 

�لت���ي ير�د منها �أكل �لأخ�رض و�لياب�س، 

و�إنق���اذ �لإ�سالم من �لدخالء عليه �أوًل، 

ثانيًا.. بهذه  و�إنقاذ �مل�رضق �ملتن���وع 

�لعزمية يرّد �ل�سيد علي ف�سل �هلل على 

ت�ساوؤلن���ا عم���ا �إذ� كان ع�رضنا يتقّبل 

�له���دوء و�حلكم���ة و�لحتكام  دعو�ت 

�إىل �لعقل �لت���ي كان ينادي بها و�لده 

)رحم���ه �هلل(، يف ظل ��ستع���ار �لقلوب 

مب�ساعر �ل�سغين���ة، و�لعقول بالأفكار 

�ملري�سة.

يق���ول �ملوؤمتن على تاريخ ن�سايل 

�إ�سالم���ي عق���الين منفت���ح، بروحية 

�لتخ�س���ع و�لإج���الل هلل: »و�لدي كان 

تعبي�ً �سادقًا لالإ�سالم �لنّي، و�لإ�سالم 

دين يدعو �إىل م���ّد �جل�سور مع �لآخر، 

و�حلو�ر معه، و�لنفتاح عليه، وتقبُّله، 

ومناق�سته به���دوء ومنطق، ولو �أر�دنا 

�هلل نف�سّي���ة و�حدة لفع���ل، ولو �أر�دنا 

بعق���ل و�ح���د ل�ستط���اع.. �إن �حلياة 

بحركّيته���ا تعطين���ا غن���ى بتنوعها 

وتن���وع �لإن�سان.. ومب���د�أ �حلياة هو 

و�لتع���ارف  �خل���الف،  ل  �لخت���الف 

ل �لتقات���ل، ونح���ن م�ستم���رون على 

�لنهج �لذي �أ�ّس�س���ه �لو�لد، وهو �ليوم 

حاجة ما�سة، لوجود �لفنت و�مل�ساكل 

و�حل���روب �لتي ن�سمع �سوتها �لقوي.. 

ويف نهاية �ملطاف، �سيجل�س �جلميع 

�إىل طاولة �حلو�ر، لأن لبنان ل يعي�س 

بغ���ي �لتن���ّوع، و�مل����رضق ل ي�ستمر 

بغي ه���ذ� �ملزيج �جلميل؛ من مد�ر�س 

وم�سيحيني  و�سيعة  و�ُسن���ة  متنوعة، 

و�أقب���اط..  و�أك���ر�د  وعلوي���ني  ودروز 

ورغم �ل�سلبيات �لتي ُيظهرها �لإعالم 

و�أجه���زة �ملخاب���ر�ت لتعميم �سورة 

�لتقاتل بني �لأخوة، لت�سويه �لإ�سالم، 

هن���اك �س���ورة �أخرى تعم���ل ب�سمت 

وقوة، ومن �لطو�ئ���ف كلها، للرّد على 

ذلك، وهذ� ما يعزينا ويعزي موؤ�س�سات 

�لعالم���ة حمم���د ح�س���ني ف�سل �هلل 

و�لقيمني عليها«.

�ل�سي���د ف�س���ل �هلل �ملتفائل بتغيي 

�مل�سهد �مل�رضق���ي برّمته، يدعو رجال 

�لدين بالعم���وم �إىل رفع �سوتهم بقوة 

لإخر��س �سوت �لفتنة، و�إيقاظ �ل�سمي، 

فَمن غي رجال �لدين ميكنه ردع �أ�سو�ت 

يكون  �لوح���دوي  »�ل�سوت  �لتقات���ل؟ 

�سعيفًا يف مر�حله �لأوىل، لأنه يعاك�س 

�لذهنية �لع�سبي���ة، ولكنه �سيقوى يف 

�ملر�حل �ملتتالية، لأنه يعّب عن �حلق 

و�مل�سالح �لعليا للجميع«.

اخلالفة الإ�سالمية

ي�س���ع �ل�سي���د ف�س���ل �هلل �إع���الن 

»د�ع����س« �خلالف���ة �لإ�سالمية �سمن 

�سي���اق �سناع���ة �لفنت �لت���ي مترّ بها 

�ملنطقة، ويف ر�أيه، يبغي �لأميكي، ومن 

ور�ئ���ه »�لإ�رض�ئيلي«، تق�سيم �ملنطقة 

�أ�س�س طائفي���ة وقومية، لت�ستعر  وفق 

�لنار �أكرث بني �لبلد�ن �ملختلفة، ود�خل 

كل بل���د، يقول: »من ه���م هوؤلء �لذين 

يريدون �إقامة هذه �خلالفة؟ و�أي �إ�سالم 

يريدون تطبيق���ه؟ �لإ�سالم �لذين يظهر 

عل���ى �أيديهم لي�س �إ�سالم���ًا �سحيحًا، 

وهذه �لدعوة �ملفتوحة للقتل و�لعنف 

و�إق�س���اء �لآخر و�إرغامه على �خل�سوع 

لي�س���ت من �لإ�س���الم يف �سيء، بل هي 

ت�سويه لالإ�سالم.. ويف ر�أينا، فاإن �إعالن 

�مل�ساعر  دغدغ���ة  ي�سته���دف  �خلالفة 

�لدينية، وحث �لنا����س على �للتحاق 

ب�سلط���ة »د�ع����س«، �لتي �أظ���ن �أنها 

لن تعّمر كثي�ً، لع���دم وجود مقّومات 

حقيقية ل�ستمر�ره���ا، وقد بد�أ يتك�سف 

للم�سلم���ني مبا ل �سك في���ه �أنهم �أول 

�ملت�رضري���ن م���ن ه���ذ� �لت�سويه، وهم 

يعمدون حماربته، لأنه ي�سّوه �إ�سالمهم 

�حلقيقي من جهة، ويدعو �إىل ��ستباحة 

�أعر��س �لنا����س و�أمو�لهم وممتلكاتهم 

م���ن جهة �أخرى، وهذ� ما يك�سف وجود 

خمطط���ات خبيثة ب���د�أت �لنا�س ترى 

نتائجها، لأن �إ�سالم �لعمر�ن و�حل�سارة 

و�لتم���دن و�لقيم يت���ّم طم�سه ل�سالح 

دع���و�ت تكفي وقتل وجه���ل.. و�لنا�س 

ترى ب���اأم �لعني �لتعرُّ����س للمقامات 

�لدينية، وتفج���ي �ملد�ر�س وموؤ�س�سات 

�لدول���ة، وهذ� ما ل يقبله عاقل يف �أية 

منطقة«.

وتاأكي���د�ً عل���ى ذلك، ي�س���ي �ل�سيد 

ف�سل �هلل �إىل �إ�ساعة �لعرب و�مل�سلمني 

لق�سية فل�سطني، م���ع تلّهي كل بقعة 

جغر�فية على �متد�د �أوطاننا بالأوحال 

�لت���ي مت �إغر�قها فيه���ا، فالعر�قي �أو 

�ل�س���وري �أو �مل����رضي �أو �لتون�سي �أو 

�لليب���ي �أو �ليمني باتت ل���ه �أولويات 

�أخرى غ���ي فل�سطني، وه���ذ� ما يريح 

�ل�سيا�س���ات  ملمار�س���ة  �ل�سهاين���ة، 

�لعدو�نية �لقائمة على �لقتل و�لتدمي 

�مل�ستوطنات،  وبناء  �لأر��سي  و�قتطاع 

و�لأهم م���ن كل �س���يء، �سيعمد هوؤلء 

�لغ���ز�ة �إىل ت�سوي���ق فكرة ع���دم قدرة 

�لأديان على �لتعاي�س فيما بينها، من 

�أجل �إعالن يهودية �لدولة.

يف ر�أي �ل�سي���د ف�س���ل �هلل، هن���اك 

م�سوؤولي���ة تق���ع على عات���ق قادتنا 

وم�سايخن���ا، يقول: »�أُلهب���ت �ملنطقة 

باحل���روب و�حلدي���د و�لنار م���ن �أجل 

�إ�رض�ئي���ل، وُيقت���ل �لعرب���ي، وُتهت���ك 

ه �إ�سالمه، بينما قادته  �أعر��س���ه، وُي�سوَّ

وم�سايخه، مع �لأ�سف �ل�سديد، يتلهون 

)مبعظمه���م( باللعب بذيل �لأفعى، بدل 

�رضب ر�أ�سه���ا، لكن كما قلن���ا �سابقًا: 

�لوجع �لن���اجت من هذه �حلالة �ل�ساذة 

�سيوق���ظ �لإن�سان �لعرب���ي و�لإ�سالمي 

يف �لقري���ب �لعاجل، و�سيك���ون د�فعًا 

ل�ستنها�س �ملنطقة من جديد«.

لبنان

وبالع���ودة �إىل ملفاتن���ا �ملحلية، 

يعي���د �ل�سي���د ف�س���ل �هلل �لتذكي باأن 

م�سار لبنان �لدول���ة - �لكيان يتحرّك 

على �إيق���اع تطور�ت �ملنطق���ة، يقول: 

»لبنان رئ���ة �ملنطقة، وَعْج���ز �أبنائه 

عن �ل�س���ي يف �ل�ستحق���اق �لرئا�سي 

حجم  يك�سف  �لد�ستورية،  و�ملوؤ�س�سات 

ت�ساب���ك �خل���ارج مع �لد�خ���ل لتمرير 

م�ساري���ع غريبة عن���ه، متامًا كما هي 

حال �سورتنا �لعربية و�لإ�سالمية«.

وي�سي���ف �سماحته: »رغم ��سطر�ب 

لبن���ان وحترُّكه على �إيق���اع ت�سّنجات 

�ملنطق���ة وم�سالح �ل���دول �لإقليمية، 

علين���ا كلبناني���ني حت�س���ني �لبل���د 

�حلد  باإمكاننا  ونح���ن  وموؤ�س�ساتن���ا، 

من خ�سائ���ر هذه �لرتد�د�ت.. وبانتظار 

�أن يح���ّول �للبنانيون بلدهم من جتّمع 

للطو�ئف �إىل وط���ن، �سيبقى هذ� �لبلد 

يرتّنح مينة وي����رضة؛ بح�سب تو�زنات 

�ملنطقة و�لعامل، وما ن���ر�ه من هدوء 

�لأم���ن موؤخر�ً،  ن�سبي عل���ى �سعي���د 

���ه ر��سم���ي �خلر�ئط �إىل  م�سدره توجُّ

ملفات �أخرى، فهم قادرون على زعزعة 

��ستقر�ره ل���و �أر�دو�، لأجل ذلك نتمنى 

ت�ساُمن �للبنانيني فيما بينهم، لتجاوز 

هذه �ملوج���ة �لتكفيية �لت���ي ت�سود 

�ملنطقة«.

ال�سباب

ورغم �أحقي���ة �حلر�ك �ل���ذي �أطلق 

عليه »�لربي���ع �لعربي«، يلفت �ل�سيد 

ف�س���ل �هلل �إىل حتري���ف رغبة �ل�سعوب 

يف تغي���ي ما هو قائم، ل�سالح دعو�ت 

�لفتن���ة و�لِق�سمة، بهدف تطويق عملية 

�لتغيي.

�ل�سيد: »نعي����س خمططًا  ويق���ول 

يعمل لت�ستيت �لقوى وتفتيتها وجتزئة 

م؛ خمططًا يعمل على قطع �أو�سال  �ملق�سَّ

�ملنطق���ة باأ�سكال خمتلف���ة، يجمعها 

�لعنف �لذي تولد جر�ءه تد�عيات على 

�مل�ست���وى �لنف�سي لالإن�س���ان �لعربي، 

وعل���ى �مل�ستوى �جلغ���ر�يف للمنطقة 

�لعربي���ة، و�نق�سام���ات ق���د ت�ستم���ر 

ل�سن���و�ت، كما هو حا�س���ل يف �لعر�ق 

وغ���يه، وهذ� ما يدعون���ا �إىل �لنتباه 

ج���د�ً �إىل هذه �مل�ساألة. ل���ذ�، �ملطلوب 

توحي���د كل �لقوى �لت���ي تعي خماطر 

�لو�ق���ع �لر�ه���ن، و�لت���ي تتحرك من 

موقع �حلري����س على �لوطن و�لأمة، ل 

�مل�ستغرق يف ع�سبياته و�أحقاده«.

 ولذل���ك، م���ن �أجل �سياغ���ة روؤية 

جديدة للمو�جه���ة، و��ستنها�س �لهمم 

على �أ�سا�سها، يع���ّول �ل�سيد ف�سل �هلل 

على �ل�سباب �لذين يعانون �ليوم جر�ء 

خطط خارجية ت�رضق �أحالمهم �أو تعمل 

لتغييه���ا، يقول: »�سيع���رف �ل�سباب 

و�لإ�سالم���ي  �لعرب���ي  �لعامل���ني  يف 

�أن  عموم���ًا، ويف لبن���ان خ�سو�س���ًا، 

�سناع���ة �لأح���د�ث �لتاريخية و�لعمل 

مل�ستقب���ل و�عد، ل ميكنه �أن يتاأّمن من 

خالل �سيا�س���ات تكون �سدى للخارج.. 

و�سخ�سيًا، ورغم �ل�سورة �لقامتة �لتي 

تظهر �ليوم �إعالميًا، �أتوّقع يف �لقريب 

ظهور دعو�ت للتحرر م���ن �لع�سبيات 

�لديني���ة، و�لعودة �إىل رح���اب �لدين، 

مب���ا يعيد �لإ�رض�قة للبن���ان و�ملنطقة 

و�لإ�سالم، ومل�رضقنا �لذي نحبه«.

اأجرى احلوار بول با�سيل

السيد فضل اهلل: 
»داعش« لن تعّمر كثيرًا 
لعدم وجود مقّومات 

حقيقية الستمرارها

ُيخطئ من يظن �أن »�لد�ع�سية �لعنفية« فرّخت 

رت من �أجلها دور  بني ليلة و�سحاها، وهي �لتي �ُسخِّ

ن�رض لإ�سد�ر كتب غابرة م�سكوك يف �أحد�ثها وحديثها، 

و�أقالم رخي�سة يف �سحف »رخي�سة«، و�أ�سو�ت ف�سيحة 

لتلفزيونات »مقيتة«، ناهيك عن �أجهزة خمابر�تية 

متعددة �جلن�سيات، وم�ستلزمات لوج�ستية مادية ومالية.. 

نعم، هناك »د�ع�سية �سيا�سية« مك�سوفة، و�أخرى خمفية 

معروفة، هدفها لي�س فقط تبير �لقتل و��ستخد�م �لإرهاب، 

بل �أكرث؛ تعمل له وتخطط.. وهنا بيت �لق�سيد.

وحده �لوعي من يحّد من فاعلية هذه »�لد�ع�سية« 

�لإبلي�سية �لتي ير�د منها تق�سيم �ملنطقة يف نز�عات ل 

تنتهي، ودماء جترّ دماء، �سارخة: »�أريد �لنتقام«..

جريدة »�لثبات« حاورت �ل�سيد علي ف�سل �هلل يف 

�لذكرى �ل�سنوية �لر�بعة لوفاة �لعالمة �ل�سيد حممد ح�سني 

ف�سل �هلل )رحمه �هلل(، و�إليكم �أبرز ما جاء يف �حلو�ر:

) العدد 318(  اجلمعة - 18 متوز - 2014

الزميل بول با�ضيل حماوراً ال�ضيد علي ف�ضل اهلل
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رئاسيات

بع���د �أن عرفن���ا جانبًا م���ن �سية 

عائل���ة �لرئي����س �إميل جمي���ل حلود، 

خ�سو�سًا م���ن جهة و�لده �للو�ء جميل 

حلود وعمه �ملحامي و�لوزير و�لنائب 

و�لأديب و�ل�ساعر �إميل حلود، قد يكون 

�رضوريًا �لإ�س���ارة �إىل �لبع�س من هذه 

�لأُ����رضة �لعريقة، وهن���ا يح�رضنا �بن 

عمة �لرئي�س حلود؛ �ل�سيدة �ليز، وعنينا 

به قائد �جلي�س �لأ�سبق �ل�سهيد �لعماد 

جان جنيم، وعالقته بالرئي�س حلود.

فق���د جاء �لعماد جني���م �إىل قيادة 

�جلي����س يف مرحل���ة بد�أ فيه���ا لبنان 

يتعر����س ملخاط���ر جم���ة، خ�سو�سًا 

ت�ساع���د عدو�نية �لكي���ان �ل�سهيوين 

�لتي ُترجمت يف �أحد �أ�سكالها بالغارة 

على مطار ب���يوت �لدويل يف ت�رضين 

�أ�سط���ول  �لأول 1968، حي���ث دّم���رت 

»�مليدل �ي�ست«.

إميل لحود يتذكر

سر العالقة بين العماد نجيم وإميل جميل لحود

مل تكن �حلقبة �لتي مرّ بها �لرئي�س �إميل 

حلود �سهلة ل يف قيادة �جلي�س ول يف �سدة 

�مل�سوؤولية �لأوىل يف �لبالد.

يف قيادة �جلي�س توىل �مل�سوؤولية، وكان 

�جلي�س مفككًا ومق�سمًا على �ألوية يغلب على كل 

منها �للون �لطائفي �أو �ملذهبي، كان عليه �أن 

يعيد بناءه لبنة لبنة، على �أ�س�س وطنية �سليمة، 

وجنح يف �ملهمة، وبنى �جلي�س �لوطني �للبناين، 

مما يجعله حقيقة باين هذ� �جلي�س �حلديث 

و�لوطني �لذي يعرف �ل�سديق من �لعدو.

ويف �سدة �لرئا�سة، ��ستلم �مل�سوؤولية �لأوىل 

يف �لبالد، وكان خطاب �لق�سم منوذجيًا يف 

معانيه ودللته و�أهد�فه �لتي تركز على بناء 

�لدولة �حلديثة �لقوية و�لعادلة، مع �لعلم �أن 

�لرئي�س حلود ت�سلم �حلكم و�لبلد يرتع حتت 

دين ثقيل، كانت فو�ئده ترتفع ب�سكل خميف، 

وت�ساعف �أرقام �ملديونية و�لعجز �لعام.. 

وحينما حاول �أن يقوم مبهمة �لإ�سالح �ملايل 

و�ل�رضيبي و�لإد�ري، كان ما ي�سبه �لنقالب 

عليه يف �نتخابات �لعام 2000، �لتي مل تعك�س 

بتاتًا، �لإجناز �لنوعي و�لكبي �لذي يتحقق 

للمرة �لأوىل يف تاريخ »�ل�رض�ع �لعربي 

� �لإ�رض�ئيلي«، وهو �لنت�سار على �لعدو 

»�لإ�رض�ئيلي« و�ندحاره عن معظم �لأر��سي 

�للبنانية بفعل �رضبات وت�سحيات �ملقاومة يف 

�أيار 2000.. وهو ما ي�سع عالمات ��ستفهام حول 
هذه �لنتخابات قانونًا، ونتائج ومفاعيل.

من هو �لرئي�س �إميل حلود؟ هذ� ما �سنحاول 

�لتعرف عليه، فماذ� يتذكر من م�سيته �لعامرة 

باملناقبية و�لأخالق؟ و�لبد�ية �ستكون عن و�لده 

�لعماد جميل حلود وبع�س �أ�رضته وعائلته.

وبعدها، كانت �لتحركات �ل�سعبية 

و�لوطنية يف ني�سان 1969 دفاعًا عن 

�لثورة �لفل�سطينية، و�لتي ُترجمت يف 

23 ني�س���ان مبظاهرة �سعبي���ة �أُطلقت 
عليها �لني�ن، ف�سقط �سهد�ء وجرحى، 

وتبنّي �أن قائ���د موقع بيوت؛ �لعميد 

��سكن���در غامن، قد �أ�س���در �أو�مره بهذ� 

�خل�سو�س دون �لعودة �إىل قائد �جلي�س 

�لعم���اد �إمي���ل ب�ست���اين �أو �إىل وزير 

�لدفاع، ما ��ستدعى نقله �إىل �ملعا�س 

مبا ي�سب���ه �لإقال���ة، كم���ا ��ستقالت 

حكوم���ة �لرئي�س �ل�سهيد ر�سيد كر�مي 

عل���ى �إثرها، وتوّج���ه �لعماد ب�ستاين 

�لقاه���رة، وب���د�أ حمادث���ات مع  �إىل 

يا����رض عرفات برعاية م�رضية، ُتوِّجت 

�أقرّها جمل�س  باتفاقية �لقاهرة، �لتي 

�لنو�ب دون �لطالع عليها.

مل ينج �لعماد ب�ستاين من �ل�سهام 

هت �إليه، �س���و�ء من �حللف  �لت���ي ُوجِّ

�لثالث���ي �أو م���ن غيه، وبل���غ �ل�سيل 

�لزبى حينما �رضقت من مكتبه وثائق 

تتعلق ب�سفقة �سو�ريخ فرن�سية �أر�س 

- ج���و من نوع »كروت���ال«، و�أثيت 

حولها �سج���ة كبى، وبالنتيجة حرم 

لبنان م���ن غطاء دفاع جوي يف وجه 

�لعدو »�لإ�رض�ئيلي« ومل يزل، وكانت 

�لنتيج���ة �أن �أُحيل �لعماد ب�ستاين �إىل 

�ملعا�س مبا ي�سب���ه �لإقالة، مع �لعلم 

�أن مدير مكتبه كان �ل�سابط �لغام�س 

ذي �لأ�سول �لفل�سطينية جوين عبده.

و�س���ط ه���ذه �لظ���روف، وت�ساُعد 

�حلمل���ة عل���ى �جلي����س ب���ني موؤيد 

ومعار�س، جاء �لعماد جان جنيم يف 

1970/7/1 �إىل قي���ادة �جلي����س، فكان 
عليه �أن يعيد �إىل �جلي�س وحدته �لتي 

بد�أ رجال �ل�سيا�سة با�ستهد�فها، فنجح 

يف ه���ذه �ملهمة، و��ستط���اع �أن يحّيد 

�جلي�س عن �ل�رض�عات �ل�سيا�سية �لتي 

كانت �أخذت بالحتد�م.

كم���ا كان على �لعم���اد جنيم �أن 

يتطل���ع �إىل �سباط���ه �ملتفوق���ني يف 

دور�ته���م �لع�سكري���ة ويف مناقبيتهم 

و�سلوكه���م �لع�سك���ري، بالإ�سافة �إىل 

كفاء�ته���م وخب�ته���م وممار�ساته���م 

�لعملية، وم���ن �سمن هذه �لت�سكيالت 

كان �أن ��ستدع���ى �ل�سابط �إميل جميل 

حل���ود �إىل مكتب���ه و�أعلم���ه بتعيينه 

م�س���وؤول �ل�سعبة �لر�بع���ة يف قيادة 

�جلي�س.

يف �لبد�ي���ة، مل يعجب �لأمر �إميل 

حلود، فهو يحمل �خت�سا�سًا يف جمال 

�لهند�س���ة �لبحري���ة، ويج���د �أن بينه 

وبني �لبحر و�أ����رض�ره وقوته و�سعفه 

وغمو�سه وو�سوحه عالقة ل ميكن �أن 

تنف�سم.. لكن �لعم���اد جنيم �أبلغه �أن 

كفاء�ته و�رض تعلقه بالبحر و�لهند�سة 

كًا به، لأن  �لبحرية يجعلونه �أكرث مت�سُّ

م�ستقب���ل �لع�سكري هو �أي���ن ي�ستفيد 

�جلي����س و�لوطن م���ن كفاء�ته وعلمه 

وخب�ته، متوقعًا �أن يكون له م�ستقبل 

كبي من هذ� �ملركز، �لذي �سبق للعماد 

جني���م �أن ت�سلّمه، ومن���ه تدّرج حتى 

و�سل �إىل قياة �جلي�س.

�إمي���ل جميل حلود  ب���د�أ �ل�سابط 

مبهمت���ه �جلدي���دة يف وز�رة �لدفاع، 

�لعمل من  �لعم���اد جني���م  وو��س���ل 

�أج���ل حت�سني �جلي����س وحمايته من 

�لتدخالت �ل�سيا�سية لرجال �ل�سيا�سة 

�لذي���ن هم م�ستع���دون لتدمي �لهيكل 

عل���ى م���ن في���ه، �إر�س���اء لنزعاتهم 

و�سهو�ته���م وت�سلطه���م، لك���ن �سلوك 

ونهج و�أ�سلوب �لعماد جنيم مل يكتب 

له �ل�ستم���ر�ر، �إذ �إنه يف 24 متوز من 

�لعام 1971 ��ست�سهد بتحطم �ملروحية 

�لت���ي ي�ستقلها بجب���ل »�يطو« �أثناء 

زيارته رئي�س �جلمهورية �آنئذ �سليمان 

فرجنية، لتبقى �لأ�سئلة مطروحة حول 

��ست�سه���اده من دون �أجوبة، خ�سو�سًا 

�أن �ملروحية �لع�سكرية مل تكن جمّهزة 

ملو�جهة �ل�سباب وكما �أنها بدون ر�د�ر 

ي�سلها بقاعدتها، مع �لعلم �أن مر�فقه 

يف هذه �لرحل���ة كان �ل�سابط جوين 

عبده، �ل���ذي عاد من �إه���دن بو��سطة 

�سيارة، بعد �أن كان ق���د ر�فق �لعماد 

جنيم يف �ملروحية يف رحلة �لذهاب.

وبع���د ��ست�سه���اد �لعم���اد جنيم، 

��سكن���در غامن من  �لعميد  ��ستدع���ى 

�ملعا�س وُرّق���ي �إىل رتبة عماد وعني 

قائد�ً للجي�س، لتبد�أ منذ تلك �للحظة 

رحل���ة ��ستهد�ف �جلي����س و�نق�سامه، 

و�لذي بلغ ذروت���ه بعد �ندلع �حلرب 

�لأهلية يف لبن���ان.. ليبقى �لأمر على 

هذ� �ملنو�ل حتى �نتهاء �حلرب �لأهلية 

بعد �تف���اق �لطائ���ف، وت�سلّم �لعماد 

�إميل جميل حلود قيادة �جلي�س، ليبد�أ 

�جلي����س �لوطني مرحل���ة جديدة من 

تاريخه، �أ�سا�سه���ا �أنه �ساحب عقيدة 

قتالية حُتّدد �لعدو من �ل�سديق، وهذ� 

ما �سنعرف �ملزيد م���ن تفا�سيله يف 

يوميات �لعماد �إميل حلود، �لذي ُيعّد 

حقيقة باين �جلي�س �للبناين �حلديث.

اأحمد زين الدين

العماد اإميل ب�ضتاين.. 

الإقالة الغام�ضة

العماد ا�ضكندر غامن.. 

�ضر العودة بعد التقاعد

العماد جان جنيم.. 

ظروف ا�ضت�ضهاده ما تزال غام�ضة

جوين عبده..

 اأ�ضرار وخفايا

ز�ر وف���د من حرك���ة �لأمة برئا�س���ة �ل�سيخ د.عب���د �لنا�رض جبي 

م�س���وؤوَل �جلبهة �ل�سعبية - �لقي���ادة �لعامة يف لبنان �أبو عماد ر�مز. 

وبعد �للق���اء �أكد �سماحته �أن �ل�سعوب �لعربي���ة و�لإ�سالمية تقف مع 

�أهل فل�سطني ول���ن ترتكهم، ومع �ملقاومة يف غزة �لتي جنحت يف رّد 

�لعدو�ن �لغا�سم، مب�رّض�ً باأنه �ستكون لها مفاجاآت يف �لأيام �ملقبلة.

كما �لتقى �ل�سيخ جبي م�سوؤول حركة �جلهاد �لإ�سالمي يف لبنان 

�أبو عماد �لرفاعي، فاأ�ساد �سماحته بدور �ملقاومة �لتي غّيت �ملعادلة 

وو�سلت �إىل �لعمق �ل�سهيوين، من خالل �سو�ريخها �لتي زلزلت �لكيان 

�ملحتل من �لد�خل.

الشيخ جبري يزور »القيادة العامة« و»حركة الجهاد«

ممثل حركة اجلهاد م�ضتقباًل اأمني عام حركة الأمةال�ضيخ د. عبد النا�ضر جربي زائراً اأبو عماد رامز
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عدم التعاون مع الزوج 

على الطاعة

ِم���ن الزوجات َم���ن تعطل الزوج 

عن اأعم���ال اخلري، وَت���دث بينهما 

اخلالفات ب�سب���ب الإنفاق اأو العزائم 

اأو العت���كاف، اأو ك���رة اخلروج من 

املن���زل يف اأعمال الدع���وة اإىل اهلل 

تعاىل.

اأخت���ي امل�سلم���ة، اأعيني زوجك 

على �سالة اجلماعة، خ�سو�سًا �سالة 

الفجر، وتالوة الق���راآن الكرمي، وذكر 

اهلل تع���اىل، والإنفاق يف �سبيل اهلل، 

و�سل���ة الرحم، واإطعام الطعام، فكل 

هذا يف ميزانك يوم القيامة.

ومن جميل ما ُيروى يف ت�سجيع 

املراأة زوجها على النفقة يف �سبيل 

اهلل، موق���ف اأم الدحداح حينما جاء 

زوجها ُيعلمها اأنه ت�سدق بالب�ستان 

الذي ت�سك���ن هي وعياله���ا؛ طمعًا 

باجل���زاء يف اجلنة، ف���كان جوابها: 

رب���ح البيع، ربح البي���ع.. ويف ذلك 

يق���ول: »كم م���ن ع���ذق رداح لأبي 

الدحداح يف اجلنة«.

واإليِك احلل العملي:

احت�سبي كل عمل هلل تعاىل، حتى 

تعاون���ك مع زوج���ك يف طاعة اهلل؛ 

فالدال على اخلري كفاعله.

ادفعي زوجِك للطاعة وكل اأعمال 

ال���رب؛ ف�ستجدين اخل���ري والربكة يف 

بيتِك.

انقطاع العالقة الزوجية

ي�سكو الكثري من الأزواج والزوجات 

م���ن انقط���اع العالق���ة الزوجية يف 

رم�سان، لأن رم�س���ان �سهر العبادة، 

فبع����ض الأزواج والزوج���ات حديثي 

ال���زواج عندم���ا ياأت���ي رم�سان بعد 

ال���زواج، يتفقان عل���ى اأن يكون هذا 

ال�سه���ر اأف�سل �سه���ر يف حياتهم يف 

اإىل اهلل والعب���ادة والطاعة،  التقرب 

ومن الأ�سياء التي يتّم التفاق عليها، 

اأن يهجروا العالقة الزوجية، حتى ل 

يتعطلوا عن الطاعة وال�سالة والقيام!

اإذا جاء رم�سان يذهنب  وبع�سهن 

مع اأزواجهن عند الأهل، ليق�سوا �سهر 

رم�سان يف بي���ت العائلة، وبالتايل 

وداع���ًا للعالق���ة الزوجي���ة، وه���ذه 

الزوجة تتمن���ى اأن يرزقها اهلل بطفل، 

وهي مل تنجب بعد، األي�ض من املمكن 

اأن يكون هذا ال���رزق مع بركات �سهر 

رم�سان؟

انقط���اع العالق���ة الزوجي���ة يف 

رم�س���ان لي�ض اأمراً طبيعيًا، ومل ياأمر 

ب���ه دينن���ا احلنيف، ولن���ا وقفة مع 

َياِم  ّ هذه الآية: {اأُِحَلّ َلُك���ْم َلْيَلَة ال�سِ

الَرَّف���ُث اإىل ِن�َساِئُكْم ُه���َنّ ِلَبا�ٌض َلُكْم 

} )�سورة البقرة،  َواأَْنُت���ْم ِلَبا�ٌض َلُه���َنّ

الآي���ة 187(، جاء يف تف�سري ابن كثري 

يف تف�س���ري الآية: »وكان���وا ياأكلون 

وي�رشب���ون وياأت���ون الن�س���اء ما مل 

يناموا، ف���اإذا ناموا امتنع���وا، ثم اإن 

ْمة«  رجاًل من الأن�سار ُيقال له »�رشِ

كان يعمل �سائمًا حتى اأم�سى فجاء 

اإىل اأهل���ه ف�سل���ى الع�س���اء ثم نام، 

فل���م ياأكل ومل ي�رشب حت���ى اأ�سبح، 

فاأ�سبح �سائمًا، فراآه ر�سول اهلل �سلى 

اهلل علي���ه واآله و�سلم وقد جهد ُجهداً 

�سديداً فق���ال: »ما يل اأراك قد جهدت 

جه���داً �سديداً«؟ قال: ي���ا ر�سول اهلل، 

اإين عملت اأم����ض فجئُت حني جئت، 

فاألقيت نف�سي فنمت، فاأ�سحبت حني 

اأخرى،  اأ�سبحت �سائمًا.. ويف حادثة 

اأن اأمري املوؤمن���ني �سيدنا عمر ر�سي 

اهلل عنه قد اأ�ساب من الن�ساء بعد ما 

نام، فاأتى النبي �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم، فذكر له ذلك، فاأنزل اهلل تعاىل: 

َياِم...} اإىل قوله:  ّ {اأُِحَلّ َلُكْم َلْيَلَة ال�سِ

َياَم اإِىَل الَلّْيِل} )�سورة  ّ ّوا ال�سِ {ُثَمّ اأَِتُ

البقرة، الآية 187(.

وج���اء يف تف�سري ظ���الل القراآن: 

»والرف���ث مقدم���ات املبا����رشة، اأو 

املبا�رشة ذاتها، وكالهما مق�سود هنا 

ومباح، لكن القراآن الكرمي ل مير على 

هذا املعنى دون مل�سة حانية رفافة، 

تنح العالقة الزوجية �سفافية ورفقًا 

ون���داوة، وتناأى بها عن غلظ املعنى 

احلي���واين وعرامت���ه، وتوقظ معنى 

ال�س���ر يف تي�سري ه���ذه العالقة {

 { ْنُت���ْم ِلَبا�ٌض َلُهَنّ ُه���َنّ ِلَبا�ٌض َلُكْم َواأَ

)�سورة البقرة، الآي���ة 187(، واللبا�ض 

�سات���ر وواٍق، وكذلك هذه ال�سلة بني 

الزوج���ني ت�سر كاًل منهم���ا وتقيه.. 

والإ�س���الم يك�س���ف لهم ع���ن خبيئة 

م�ساعره���م، وه���و يك�س���ف لهم عن 

رحمته تع���اىل بال�ستجابة لهواتف 

فطرتهم«.

والواجب العملي هو:

اهلل عز وجّل اأحّل للزوجني الرفث 

ليل���ة ال�سيام، فلم���اذا ه���ذا الُبعد 

واجلفاء والهجر يف رم�سان؟!

احت�سبي اأجر ه���ذه العالقة، كما 

جاء يف حديث الر�سول عليه ال�سالة 

وال�سالم: »ويف ب�سع اأحدكم �سدقة«.

اأي�سًا،  مطلوب منِك، ومن ال���زوج 

مزيد م���ن احلب وامل���ودة والرحمة 

والرفق يف هذا ال�سهر الكرمي.

من يطلب الول���د، وهذا من الرزق، 

ف���ال يتباع���د يف رم�س���ان، لعل اهلل 

يكتب له الرزق ويحقق احللم.

كان ال�سل���ف اإذا انق�س���ى رم�سان 

يقولون: رم�سان �سوق قام ثم انف�ّض، 

ربح في���ه من ربح، وخ����رش فيه من 

اأن تك���وين من  خ����رش.. فاحر�س���ي 

الرابحني والفائزين.

رمي اخلياط

كيف تواجهين مشاكلك في رمضان؟

كث���رياً م���ا ي�ستغل الوالدان ق���دوم �سهر رم�س���ان الكرمي 

لغر�ض الأخالق وال�سف���ات احلميدة يف نفو�ض اأبنائهم، وذلك 

بتعليمهم تل���ك القيم الإ�سالمية اخلال���دة؛ من �سالة و�سوم 

وت�سبيح وا�ستغفار، و�سبط للنف�ض وتهذيبها، واتباع اأ�ساليب 

جديدة يف تربية الأطف���ال، واأهم ما ميكن تعليمه للطفل هو 

ف�سل �سالة الراويح.

�س���الة الراويح، والتي ُتعرف اأي�س���ًا ب�سالة القيام، هي 

�س���الة النافلة التي تق���ام جماعة يف لي���ايل �سهر رم�سان 

املبارك؛ على اختالف عدد ركعاتها.

ف���ال بّد من التنويه اإىل اأن ف�س���ل �سالة الراويح يبداأ من 

ا�سمها، والذي ياأتي من الراحة، لأن امل�سلي ي�سريح بعد كل 

اأرب���ع ركعات، وقد حر�ض الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم على 

تاأدي���ة �سالة الراويح، ومل يركها اإل مرّات معدودة، حتى ل 

ُتفر�ض على النا�ض فت�سبح كال�سلوات اخلم�ض املفرو�سة.

كم���ا يتجلّى ف�سل �سالة الروايح يف تثبيت القلوب على 

الإمي���ان منذ ال�سغر، فالطفل الذي ي�ساه���د اأباه مداومًا على 

نة التي حّثنا عليها ر�سول اهلل �سلّى اهلل عليه  القيام بهذه ال�سُّ

واآله و�سلّم، ُي�س���ارع يف فعلها فقدوة الطفل تكون يف اأبويه، 

وتكون ت�رشفاته و�سلوكه تبعًا ملا يقومون بفعله وقوله.

بالإ�سافة اإىل اأّنها اأف�سل �سالة من بعد الفري�سة، وذلك ملا 

ورد عن النبي �سلّى اهلل عليه واآله و�سلم يف احلديث: »اأف�سل 

ال�س���الة بعد ال�سالة املكتوبة، ال�سالة يف جوف الليل«، واإن 

موع���د �سالة الراويح يكون لياًل م���ن بعد �سالة الع�ساء اإىل 

طلوع الفجر.

ل���ذا، يتوّجب على الآباء تعلي���م اأطفالهم �سالة الراويح 

���ن النبوية القائمة اإىل  وبي���ان ف�سلها عليهم، واأنها من ال�سُّ

يوم الدين.

ويج���در الذكر اأن  الطفل عادًة يح���ب اأن يرى ما يحفزانه 

والداه على فعله ملمو�س���ًا على اأر�ض الواقع، فهو يذهب اإىل 

امل�سجد لأن اأباه فعل ذلك، ويقراأ القراآن الكرمي لأنه �ساهد اأّمه 

تفع���ل ذلك.. ن�ساأل اهلل لنا ولك���م ولأطفالنا الثبات على دين 

احلق اإىل يوم احلق.

• لباقات مائدة رم�سان
- اقطع من الطعام ما يكفي مللء فمك فقط.. ول تتوقف عن الأكل 

للدخول يف مناق�سات طويلة، حتى ل تعطل �سري املاأدبة.

- احر�ض على ع���دم و�سع امللح اأو التوابل على الطعام اإل بعد 

تذوقه، واإل ُيعترب ذلك اإهانة للم�سيف.

- ل ت�س���ع اأدوات املائ���دة يف و�سع يكون في���ه جزء منها على 

املائدة واجلزء الآخر على حافة الطبق.

- اإذا كان املدعّو يخ�سع حِلْمَي���ة اأو نظام غذائي معنّي للحفاظ 

على �سحته من �رشر بع�ض املاأكولت، فال يجوز اأن يطلب من الداعي 

نة من الطعام، اأو اأن يغ���رّي من قائمة الطعام من  تقدمي اأن���واع معيَّ

اأجله، وبدي���ل ذلك ي�ستطيع تناول اأ�سغر كمية ممكنة من املاأكولت 

املقدَّمة، والتي ل تتوي على ما ي�رشه.

- رف����ض ما ل ترغ���ب فيه من الطع���ام يكون �سه���اًل فيما بني 

الأ�سدقاء، فال مانع م���ن الرف�ض بتاأدُّب، ولي�ض لزامًا عليك اأن تبدي 

اأ�سباب عدم رغبتك، واإذا ا�سطرك املوقف فمن املجاملة اأن تاأخذ من 

كل طبق مق���دَّم لك القليل املختلف، حتى ل ُت�سعر مبا ل ترغب فيه 

اأو ل ت�ستح�سنه.

- اإذا جت�ّس���اأَت فغّط  فمك باملنديل وق���ل »عذراً«، بحيث تكون 

هة للجميع ولي�ض لأحد بعينه. موجَّ

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

ميها لطفلك
ّ
فضل صالة التراويح.. عل
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• العوار����ض اأو الأمرا����ض الوظيفي���ة، وهي 
ناجتة عن ا�سطرابات ف�سيولوجية ب�سيطة ت�سل 

يف الأي���ام الأوىل من ال�سي���ام، وتكون ناجتة عن 

التغي���ري املفاجئ يف نظام الغ���ذاء، من غياب اأو 

فقدان وجبة الفط���ور، وا�ستحداث اأو اإ�سافة وجبة 

ال�سحور، والنوم بع���د ال�سحور مبا�رشة، والإفراط 

يف الطع���ام وال�رشاب يف وجب���ة الإفطار، اإ�سافة 

اإىل التن���وع الزائد يف الطعام، واإ�سافة املعجنات 

واحللوي���ات، وغريها م���ن اأن���واع الأطعمة التي 

ُتتناول يوميًا يف �سهر رم�سان، والتغيري املفاجئ 

يف بع�ض العادات، مثل تناول القهوة ال�سباحية، 

وتن���اول الأطعمة ب���ني الوجبات، ما ي���وؤدي اإىل 

ا�سطراب وظيفي يتمثل بوجع يف الراأ�ض اأو دوخة، 

وما اإىل ذلك من اأعرا�ض �رشعان ما تزول بعد مرور 

الأيام الأوىل من ال�سيام.

• العوار�ض اأو الأمرا�ض الع�سوية، وهي ناجتة 
عن اأمرا�ض ع�سوية موج���ودة اأ�سا�سًا يف اجل�سم، 

تزداد خالل ال�سيام اأو تظه���ر عوار�سها، علمًا اأن 

هذه الأمرا�ض تكون غري ظاه���رة وبدون عوار�ض 

قبل ال�سيام، ومنه���ا: نوبات وجع البطن ال�سديد، 

وه���ي على اأنواعها؛ ح�سب م�سببات هذا الوجع اأو 

املغ�ض، فمثاًل هناك الكثري من املر�سى ل ي�سكون 

من اأي اأوجاع، وخالل ال�سيام ي�سابون بوجع بطن 

�سديد )حرقة اأو حمو�سة اأو قيء( اأو نوبات مغ�ض 

�سديدة، لوجود قرحة مزمن���ة يف الثني ع�رش اأو 

التهابات يف املعدة اأو الثني ع�رش، واحلال نف�سه 

يف نوبات امل���رارة، ففي �سهر ال�سي���ام، وب�سبب 

الإف���راط يف وجبة الإفط���ار، كّمًا ونوع���ًا، تظهر 

عوار����ض املرارة الناجتة ع���ن ح�سوات موجودة 

�سابقًا يف املرارة، دون علم املري�ض بها.
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من اأ�سب���اب ال�س���داع يف رم�سان، 

نق����ض ن�سب���ة ال�سك���ر والكلوكوز يف 

الدم، والتي تت���اج اإليها خاليا املخ 

والدم���اغ، خ�سو�سًا يف اآخ���ر �ساعات 

ال�سيام قبل الإفطار.

عند احلديث عن اأ�سباب ال�سداع يف 

رم�سان، يربز عامل هام جداً، يتمثل يف 

عدة اأ�سباب، اأهمها: 

- ال�سه���ر وتقلبات النوم، وا�سطرابات 

ال�ساعة البيولوجي���ة، وازدياد ذلك يف 

رم�سان.

- نق����ض ن�سبة الكافيني يف الدم لدى 

�سارب���ي ال�ساي والقه���وة وامل�رشوبات 

الغازية، وكذلك حمبو ال�سوكولته.

- ال�س���داع يف رم�سان قد يكون �سببه 

تغيري مواعي���د الأكل، اأو تغيري نوعية 

الغ���ذاء، خ�سو�س���ًا من اعت���اد تنظيم 

وجب���ات الطعام، وَمن هو حري�ض على 

وجبة الإفطار يف ال�سباح.

- نق����ض كمي���ة النيكوت���ني يف الدم 

لدى املدخنني �سب���ب رئي�سي لالإ�سابة 

بال�سداع يف رم�سان.

- ال�سد الع�سب���ي، والتوتر، والإجهاد 

وك���رة العم���ل ُتعت���رب م���ن حمفزات 

وم�ستث���ريات الإ�ساب���ة بال�س���داع يف 

رم�سان.

لتجن���ب نوبات ال�س���داع يف رم�سان 

ميكن التقيد بالن�سائح الآتية:

- يجب ترتيب �ساعات واأوقات النوم، 

���ب ال�سهر، اأو عل���ى الأقل تقليله،  وجتنُّ

خ�سو�سًا لدى مر�سى ال�سداع الن�سفي 

وال�س���داع التوتري وال�سداع العنقودي، 

واأنواع ال�سداع املزمنة الأخرى.

- يجب تاأخ���ري وجب���ة ال�سحور قدر 

الإمكان، واحلر�ض على اأن تتوي على 

نظام غذائي متنّوع ومتوازن ومتكامل، 

اأ�سف اإىل ذلك اأنها �سنة امل�سطفى �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم.

- من العوامل الهامة لتجنُّب ال�سداع، 

ه���و الإكثار من �رشب امل���اء وال�سوائل 

الأخرى ب���ني وجبتي الفطور وال�سحور، 

لتعوي�ض النق����ض احلا�سل يف اجل�سم 

خالل �ساعات ال�سيام.

- يج���ب التقليل من ����رشب املنبهات 

باأنواعه���ا، ومن ذلك: ال�س���اي والقهوة 

الغازية،  وامل�رشوب���ات  والن�سكافي���ه.. 

وال�سوكولته، قدر الإمكان.

- من العوامل امل�ساعدة اأي�سًا، احلر�ض 

على لب�ض النظارات ال�سم�سية، وجتنُّب 

التعرُّ�ض لأ�سعة ال�سم�ض، ولب�ض القّبعة 

اإن اأمكن.

- يجب ترك ال�سد الع�سبي و«الرنفزة« 

والتوتر، خ�سو�س���ًا يف �ساعات النهار، 

فق���د ت���وؤدي اإىل ما هو اأ�س���د من نوبة 

ال�س���داع، ومنه���ا على �سبي���ل املثال 

ح���دوث اإغماءة، وارتف���اع �سغط الدم، 

وحدوث ما ل ُتمد عقباه.

ال�سرخ���اء، وتدليك  - يجب علي���ك 

ع�س���الت الراأ����ض وع�س���الت الرقب���ة 

امل�سدودة.

- اإذا كن���ت تع���اين م���ن م�ساكل يف 

الأ�سنان والأن���ف والعيون اأو كان لديك 

�سداع مزمن اأو �سداع ن�سفي، فال بد اأن 

تراجع الطبيب.

- احر�ض على توزي���ع وجبة الإفطار 

على ثالث مراحل، مع الأذان قبل �سالة 

املغ���رب، وبعد �سالة املغ���رب، وبعد 

�سالة الع�ساء والراويح.

- الأكل الكث���ري ي�سّبب تخمة وي�سغط 

على احلجاب احلاج���ز، في�سبب �سيق 

تنف�ض وتعب وخمول ونوبات �سداع.

ل نوبات  - اإذا كن���ت ل ت�ستطي���ع تمُّ

ال�سداع الذي ي�سيبك، فبالإمكان تناول 

م�سّكن���ات وعالج لتكون وقائية لك من 

نوبة ال�سداع، ا�ست�رش طبيبك.



يف متاه����ات من اجللي����د، جماورة باأق�ش����ى ال�شمال 

الكندي للدائرة القطبية، حيث احلرارة تهبط اإىل 40 حتت 

ال�شفر، يقوم رج����ل �شعودي ببناء اأول م�شجد يف مدينة 

�شكانها 8 اآلف فقط، معظمه����م من الأ�شكيمو الأ�شليني، 
واحد منه����م م�شلم ومعه 80 اآخ����رون، بينهم 30 عربيًا، 

والباق����ي من الهن����د وال�شومال، ولهم حل����م م�شرتك: اأن 

يرتفع نداء »اهلل اأكرب« من م�شجد يجمعهم ويوؤدون فيه 

ال�شالة، فحقق حلمهم وبن����اه لهم بن�شف مليون دولر، 

جمعه����ا من تربعات عرب يف املدينة، كما �شاهم اآخرون 

يف كن����دا بالتربع، ومنهم �شيدة �شعودية طلبت عدم ذكر 

ا�شمها، وقد �شاهمت وحدها باأكرث من 190 األف دولر.

مدينة ايكالويت، حيث يب����داأ بناء امل�شجد فيها بعد 

�شهر، هي عا�شمة ولي����ة »نونافوت« املمتدة يف كندا 

عل����ى ما ي�شاوي م�شاحة ال�شعودي����ة متامًا، اأي اأكرث من 

مليون����ني و100 األ����ف كيلوم����رت مربع، لك����ن �شكانها ل 

يزيدون عن 30 األفًا، لأنها معزولة واإرهاب البيئة عا�شف 

فيها طوال الع����ام، اإىل درجة اأن الو�شول اإليها ل يتم اإل 

بالطائرات، اأو �شيفًا عرب 3 رحالت بحرية تقوم بها �شفن 

لل�شحن على مراح����ل، وبعدها تغرق الولية وعا�شمتها 

مبا فيهما من �شكان يف متاهات ال�شقيع طوال 10 اأ�شهر 

على الأقل.

اأم����ا القائ����م ببناء امل�شج����د فهو �شح����ايف وطبيب 

�شعودي ُولد قب����ل 47 �شنة يف حي جرول مبكة املكرمة، 

وهو الدكتور ح�شني ق�شتي، املقيم مع زوجته ال�شعودية 

وابن����ه وابنته يف مدينة »وينيب����غ«؛ عا�شمة مقاطعة 

»مانيتوبا« يف الو�شط الكندي، 

و�شيك����ون امل�شج����د ال����ذي مل يختاروا ا�شم����ه بعد، 

وم�شاحت����ه 343 مرتاً مربعًا، ثاين اأبعد م�شجد يف �شمال 

القارة الأمريكية بعد »م�شج����د �شم�س منت�شف الليل«، 

وه����و �شيّت�شع ل�����104 م�شلني م����ن الرج����ال والن�شاء، 

و�شيحت����وي بطابقْيه عل����ى مركز اجتماع����ي يف اأر�س 

م�شاحتها 777 مرتاً مربعًا.
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كاريكاتير

أول مسجد لألسكيمو

قرر رجل كويتي يعاين من �شمنة زائدة اإجراء عملية 

لت�شغ���ري املعدة، لفق���دان الوزن، وبدًل م���ن اأن ت�شعد 

زوجته بفقدانه ما يقارب 110 كيلوغرامات، طلبت منه 

الطالق!

وقالت املراأة للمحكمة اإنها وافقت على الزواج منه 

لأنه���ا اأحّبت ج�شم���ه ال�شمني، دون اأن تعل���م اأنه كان 

يرغب باخل�شوع للعالج الطبي لفقدان الوزن، فبعد اأن 

دخ���ال اإىل غرفة النوم فوجئت مبنظره وغ�شبت، وقالت 

دمت مبنظره، وامتع�شت من  اإنها عندما نظ���رت اإليه �شُ

اجلروح التي خلّفتها العملية اجلراحية على ج�شده.

فقد من وزنه 110 كيلوغرامات.. فطلبت الطالق


