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سورية ثابتة في دعم المقاومة.. 
رغم تصديها للحرب الشاملة

األزمات في لبنان تتوالد.. 
والسياسيون عاجزون
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املنا�شبة  ولــهــذه  ال�شعيد،  الــفــطــر  عــيــد  املــقــبــل  االأ�ــشــبــوع  يــحــل 

ال�شعيدة حتتجب »الثبات« عن ال�شدور، على اأن تعود اإىل قرائها يف  

االأ�شبوع الذي يليه، اآملة من العلي القدير اأن ياأتي �شهر رم�شان 

اأ�شباب  بكل  اأمتنا  واحّتـــدت  قد�شنا  حتــّررت  وقــد  املقبلة  ال�شنة  يف 

القوة والن�شر والتقدم.. وكل عام واجلميع بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام والجميع بخير

3 م للمقاومة يوم القدس العالمي.. ثماره انتصارات وتقدُّ

� »داعش« ترسم حدود 
»إسرائيل« على الفرات 

� أول مواجهة بين 
»بريكس« والغرب.. اقتصادية

محاسبة »اإلسرائيليين« 
جنائيًا.. متى؟ وكيف؟

أبو عماد الرفاعي: كيان العدو 
تحت مرمى صواريخ المقاومة
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ما بين النهرين



رمضان شهر الخير.. 
واالنتصارات

نوّدع �صهر اهلل، �صهر ال�صوم والعبادات وفعل 

اخلري، والتقرّب اإليه �صبحانه وتعاىل، وهو ال�صهر 

الذي يح�ّس على انتظام حياة النا�س يف �صاعات 

معدودات، في�صري فيه اخللق موّحدين يف تفا�صيل 

يومياتهم؛ كم���ا يريد الرحمن، الذي ياأمرنا لي�س 

بجهاد الأنف�س وح�صب، بل اأي�صًا من اأجل الأوطان 

والدِّين واملقد�صات {وقاتلوا يف �صبيل اهلل الذين 

يقاتلونكم ول تعتدوا اإن اهلل ل يحب املعتدين• 

واقتلوه���م حيث ثقفتموهم واأخرجوهم من حيث 

اأخرجوكم والفتنة اأ�صد م���ن القتل ول تقاتلوهم 

عند امل�صجد احل���رام حتى يقاتلوك���م فيه فاإن 

قاتلوك���م فاقتلوهم كذلك ج���زاء الكافرين• فاإن 

انتهوا فاإن اهلل غف���ور رحيم• وقاتلوهم حتى ل 

تكون فتنة ويكون الدين هلل فاإن انتهوا فال عدوان 

اإل على الظاملني} )�صورة البقرة 190 - 193(.

اإذاً، يف اآي���ات ال�صيام ثمة ح�ّس على اجلهاد، 

فف���ي ال�صن���ة الأوىل للهجرة، ومل يك���ن ال�صيام 

ق���د ُفر�س بعد، كان اأول خ���روج للم�صلمني على 

م�رشكي قري����س، وفيه���ا كان امل�صلمون بقيادة 

�صيدنا حمزة عم الر�ص���ول الأكرم، وهي اأول مرة 

يرفعون فيها �صيوفهم للدفاع عن حقوقهم.

ويف ال�صنة الثاني���ة من الهجرة، وحتديداً يف 

17 رم�صان، كانت غزوة بدر الكربى، التي انتهت 
بالن�رش العظيم، وكانت هزمية قري�س التي حتمل 

لواء الكفر يف اجلزي���رة العربية.. وبالتايل كان 

ه���ذا الن�رش العظيم بداي���ة و�صع كل قواعد بناء 

الأمة.

ويف ال�صن���ة الثامنة للهج���رة كان فتح مكة، 

والت���ي خرج فيها جي�س املوؤمن���ني من املدينة 

املنورة يف العا�رش من رم�صان، ومت فتح مكة يف 

احلادي والع�رشين منه.

يف �صهر رم�صان املب���ارك الآن، ونحن نتقدم 

من اأيامه الأواخر، حت�رشنا البطولت الأ�صطورية 

للمقاومني يف غزة.. حت�رشنا ت�صحياتهم ودماء 

اأطفاله���م و�صيوخه���م.. كم���ا عظم���ة �صمودهم 

و�صواريخهم واأبابيلهم..

ونتاأكد اأن الن�رش قادم.. قادم..

وكل عام واجلميع بخري.

حممد �شهاب

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

األزمات في لبنان تتوالد.. والسياسيون عاجزون

اجلل�ص���ة النيابية التا�صعة لنتخاب رئي�س 

اجلمهورية مل تكن اأف�صل من �صابقاتها.

حقوق املوظف���ني واأ�صاتذة التعليم الر�صمي 

والأ�ص���الك الع�صكرية، بالإ�صافة اإىل املتقاعدين، 

وحقه���م يف �صل�صل���ة الرتب والروات���ب ما تزال 

يف طي الغي���ب، ول ب�صي�س اأمل يف نور يعطي 

النا�س حقوقهم.

اأ�صاتذة اجلامع���ة اللبنانية، جامعة الفقراء 

وذوي الدخ���ل املحدود، ينتظرون اإجماع جمل�س 

ال���وزراء الذي يراأ�صه متام �صائ���ب �صليم �صالم، 

م���ن اأجل تفريغه���م، وتعيني جمل����س اجلامعة 

وعمدائه���ا... وامل�صكني وزي���ر الرتبية والتعليم 

الع���ايل ما يكاد يداوي ُجرحًا، حتى ي�صيل ُجرح 

اآخر.

وهكذا ما يكاد يتفق مع »امل�صتقبل« حتى 

تطلع عليه �رشوط »حزب الكتائب«، وما يكاد 

يتفق م���ع الرئي�س الأعلى له���ذا احلزب، حتى 

ي�صتنفر اأحد وزرائه ويخرتع اإ�صكاًل.

وم���ا يكاد يظن اأن الأمر انتهى، حتى ينربى 

وزي���ر »ا�صرتاكي« مبطالب ت���ارة تكون عابرة 

لق���ارات الطوائ���ف، وط���وراً تدافع ع���ن زاروب 

وم�صلحة.. وهلمًّ جرا.

م���ا يزيد الطني بل���ة، اأن كل موظفي الدولة 

مهدَّدين يف نهاية ال�صه���ر بعدم قب�س رواتبهم، 

لأن وزير املالي���ة يرف�س اأن يخال���ف القوانني 

الناظم���ة لعمل الدول���ة، التي تفرت����س قانونًا 

من جمل�س النواب يجي���ز ال�رشف، خ�صو�صًا اأن 

الدولة اللبنانية الك�صيحة تعي�س منذ عام 2005 

بال موازنة عامة، وه���و اأمر لي�س له مثيل حتى 

يف جمهوريات املوز.. وطوال الفرتة ال�صابقة ثمة 

����رشف بغري ح�صاب، وهو ما جعل ال�صوؤال ُملّحًا 

ع���ام 2012 حول م�صري ال�11 مليار التي يحاول 

»امل�صتقب���ل« امل�صاومة عليها، اإم���ا با�صتمرار 

ال�رشف على النحو ال���ذي اأطلقه فوؤاد ال�صنيورة 

واأ�صالف���ه، واإما الت�صوية عل���ى املال ال�صائب اأو 

املهدور.

كاأن البلد اأمام الطريق امل�صدود؟ 

وهو كذلك.. فما احلل؟

بلد بال رئي�س، جمل����س النواب ُي�صّل عمله 

الذي ُوجد م���ن اأجله، وهو الت�رشي���ع، والنواب 

الذين انتخبه���م ال�صعب، الذي هو ح�صب مقّدمة 

الد�صت���ور م�ص���در ال�صلطات، ل يقيم���ون وزنًا 

له���ذا ال�صعب امل�صكني الذي يتقهق���ر اقت�صاديًا 

واجتماعيًا و�صيا�صي���ًا، فُتح�رش الرثوة القومية 

باأقل من ثالثة باملئ���ة من اللبنانيني، وتنتهي 

الطبقة املتو�صطة، وتت�صع قاعدة الفقر يف البلد 

املعذب.. ولهذا تزداد الأزمة ال�صيا�صية ا�صتفحاًل، 

لأن ربابنة ال�صيا�صة اأمام احلال الذي و�صل اإليه 

البل���د، ل مفر اأمامهم من �ص���ّد اللبنانيني نحو 

زواريب املذهبي���ة مالذهم الأخري، ملنع ال�صعب 

من التعبري عن واقعه املوؤمل.. 

وجمل�س ال���وزراء الذي ُيفرت����س اأن يتوىل 

م�صوؤولي���ات رئي����س اجلمهوري���ة، م�صلول، لأن 

احل�صابات ال�صغرية فوق اأي اهتمام.

قبل اتفاق الطائ���ف، كان ثمة جلنة ثالثية 

تتاألف من مل���ك املغرب احل�صن الثاين، ورئي�س 

اجلزائ���ر ال�صاذيل بن جدي���د، وعاهل ال�صعودية 

امللك فهد بن عبد العزي���ز، مهمتها جمع نواب 

الأمة، و�صياغة اتفاق ينهي احلرب الأهلية، علمًا 

اأن هذه اللجنة كانت حتظى بتغطية دولية.

اأُجنز اتف���اق الطائف، وكلفت �صورية باإدارة 

امللف اللبناين..

اإذاً، ثمة و�صاية تقررت على البلد، كما كان 

احلال اأيام كان لبنان �صغرياً على جزء من جبل  

لبنان، وبعد اإعالن امل�صتعمر الفرن�صي مبوجب 

اتفاقي���ة �صايك����س - بيك���و ولدة دولة لبنان 

الكبري يف اأيلول 1920.

مات اأع�صاء اللجنة الثالثية، وانتهت الفرتة 

التي يطلقون عليها »الو�صاية ال�صورية«.. لكن 

مل تنت���ه الأزمات، ل بل ثم���ة ليربالية طفيلية 

متوح�ص���ة متحكم���ة بالبلد، متن���ع �صن قانون 

انتخاب يطور احلي���اة ال�صيا�صية والجتماعية، 

وامل�صاءل���ة  املحا�صب���ة  اإمكاني���ات  ويطل���ق 

واملراقبة.

راأ�صمالية طفيليلة متوح�صة تذهب لتحطيم 

كل �ص���يء، تدّم���ر املدر�ص���ة الر�صمي���ة، وتفرّغ 

اجلامع���ة اللبنانية من م�صامينه���ا، وتفرِّعها 

ح�ص�ص���ًا اإىل كل الأمكن���ة، حت���ى ل يتوح���د 

ط���الب لبنان الفقراء، وحت���ى ل يتوحد كادرها 

التعليمي والإداري، ومينع التفريغ عن اأ�صاتذتها 

الذين ينا�صلون ليل نهار من اأجل حقهم، واأكرث 

ي�صتهدف جمل�س اجلامعة واإدارتها، وهو ما دعا 

رئي�صها الدكت���ور عدنان ال�صيد ح�صني لأن يكرر 

�رشخ���ة رئي�صها الأ�صبق الراحل اأ�صعد دياب يف 

وجه ال�صيا�صيني: »ارفعوا اأيديكم عن اجلامعة«.

بلد تنتهي فيه احلرب، وتقوم فيه امل�صاريع 

»العمالق���ة« بتكاليفها، وبعد نحو ربع قرن ما 

ي���زال ينتظر ال�صوء والكهرباء، ل باأ�س يف ذلك، 

فثمة قرى نائية يف ال�صعودية مل ت�صلها كهرباء 

الدولة الغنية حتى الآن.

وبعد، الد�صتور يوؤكد يف مقدمته اأن ال�صعب 

م�صدر ال�صلطات.. ُترى مت���ى ي�صع ال�صعب هذا 

املبداأ الد�صتوري يف حّيز التطبيق العملي؟

�أحمد �شحادة

دون  موظفو الدولة مهدَّ
في نهاية الشهر بعدم قبض 
رواتبهم.. لرفض وزير المالية 

مخالفة القوانين الناظمة 
لعمل الدولة

وزير املال الأ�سبق فوؤاد ال�سنيورةوزير املال علي ح�سن خليل
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همسات

n ملف الف�صاد الرئا�صي
يح�رّش اأحد الن���واب اللبنانيني وثائق 

ومعلوم���ات موثقة تدي���ن مرجع رئا�صي 

�صاب���ق ومعه اأح���د ال�صب���اط املعاونني 

له، وتف�صح ال�صم����رشات وال�صفقات التي 

كان���ت ُتعق���د يف بع�س ال���وزارات خالل 

عهد »فخامته« لت�صوي���ة الأمور العالقة 

وامل�صتع�صي���ة، والتي كانت ُتدفع لأجلها 

مبال���غ طائل���ة تتقا�صمه���ا جمموع���ات 

معروفة بالأ�صماء يف ق�رش بعبدا.

n التاجر املفل�س
�صيا�صي بريوتي ُمدم���ن على الطالع 

�صّب���ه  »حريري���ة«،  �صحيف���ة  عل���ى 

باأحاديث  اليومي���ة  �صبه  ال�صت�صه���ادات 

ال�صابق مي�ص���ال �صليمان بعمل  للرئي�س 

التاجر املفل����س الذي يفت����س يف دفاتر 

ح�صابات بال ر�صيد.

n ما زال يعي�س يف ال�صابق
�صخ���ر وزير �صابق م���ن تكليف رئي�س 

�صاب���ق زميل �صابقًا، الت�ص���ال باأي جهة 

تقيم ن�صاطًا والإبالغ عن متثيله ب�صخ�س 

الوزي���ر الزميل.. وكاأنه م���ا يزال يف �صدة 

امل�صوؤولية. 

n لإ�صعاف حزب اهلل
توّقع وزير لبن���اين �صابق اأن »ي�صخن 

الهواء« يف لبنان خ���الل الفرتة املقبلة، 

من خ���الل ال�صيارات املفخخة اأو عمليات 

الغتيال، وحماولت حثيثة جلرّ حزب اهلل 

اإىل مواجهة مع »اإ�رشائيل« عرب عمليات 

ملجموعات غري من�صبط���ة على احلدود، 

ت�صتغلها اأطراف ماأجورة تعمل يف خدمة 

بع����س القوى وال���دول، لط���رح مبادرات 

الغاية منها اإ�صعاف موقف حزب اهلل.

n �صالح م�رشوق.. اإىل غزة
»الإ�رشائيل���ي«  اجلي����س  يح���اول 

حماربة ظاهرة �رشقة الأ�صلحة واملعدات 

الع�صكرية خ���الل العتداء ال�صهيوين �صد 

قطاع غزة، وق���د اأفادت جلن���ة التحقيق 

الأ�صلح���ة امل�رشوقة يتم  اأن  الع�صكري���ة 

ت�رشيبها اإىل جمموعات اجلرمية املنّظمة 

لدى العدو، والبع�س الآخر يجد طريقه اإىل 

الغربية  ال�صفة  الفل�صطينية يف  املقاومة 

وحت���ى داخل قطاع غ���زة، خ�صو�صًا تلك 

الت���ي يرتكها جي�س الع���دو بعد �رشبات 

املقاومة.

n ت�صامن �صعودي مع العدوان على 
غزة

اأعلنت قناة »العربية« ال�صعودية يف 

اإح���دى ن�رشاتها الإخباري���ة اأن »ال�رشطة 

الإ�رشائيلية تنّف���ذ �صل�صلة من العتقالت 

يف حيف���ا بح���ق اإ�رشائيليني م���ن اأ�صول 

عربي���ة، خرج���وا يف مظاه���رات تنديداً 

بالعملي���ات الع�صكري���ة الإ�رشائيلية يف 

قطاع غزة«.

يبدو اأن ال�صعودية تريد اأن »توؤ�رشل« 

فل�صطينيي 1948، الذين رغم كل ما عانوه 

ويعانونه من ظلم الحت���الل ال�صهيوين، 

متم�صك���ون باأنه���م فل�صطيني���و الأ�ص���ل 

يرف�صون  واأنه���م  وامل�صتقبل،  واحلا����رش 

التخلي عن هويتهم الوطنية وعن اأر�صهم، 

واأنه ل يوج���د يف قامو�صهم »اإ�رشائيل« 

التي تبقى جمرد قوة ا�صتعمارية ل بد اأن 

تهزم وتزول طال الوقت اأم ق�رش.. و�صاءت 

ال�صعودية اأم اأبت.

م للمقاومة يوم القدس العالمي.. ثماره انتصارات وتقدُّ

كما هي الع���ادة يف كل اآخ���ر جمعة من �صهر 

رم�ص���ان املبارك، يح�رش »ي���وم القد�س العاملي« 

الذي كان قد اأطلقه قائ���د ومفّجر الثورة الإ�صالمية 

املبارك���ة يف اإي���ران، الإم���ام روح اهلل املو�ص���وي 

اخلميني، ال���ذي كان اأول عمل قامت به هذه الثورة 

املجيدة، اإلغاء �صف���ارة الكيان ال�صهيوين، وجْعلها 

�صف���ارة لدولة فل�صطني، ومن ث���م كان اإعالن الإمام 

اخلمين���ي يوم القد�س العامل���ي، كحدث بارز ودائم 

لتذكري امل�صلمني والعامل بق�صية فل�صطني، ومنعها 

من الدخول يف الن�صيان.

قد يكون �رشوريًا هنا التذكري مبوعد اإعالن هذا 

اليوم الذي جاء يف �صهر اآب عام 1979، بعد اأن اأخذت 

الق�صية الفل�صطينية تتعر�س للمخاطر جراء زيارة 

اأنور ال�صادات للقد����س املحتلة عام 1977 واعرتافه 

بالكيان ال�صهيوين، وبع���د توقيعه يف العام 1979 

اتفاقي���ة كامب دايفيد، وبع���د اإ�صقاط �صدام ح�صني 

بع���د انقالبه على ابن عم���ه ح�صن البكر، »امليثاق 

القومي« ال���ذي كان قد وّقعه الأخ���ري مع الرئي�س 

الراحل حافظ الأ�صد، ك���رّد على اتفاقية »الكامب« 

املذّلة.

اإذاً، ه���ذا الإع���الن يف مثل تل���ك الظروف، جاء 

ليوؤك���د اأن القد�س وفل�صط���ني �صتبقى اأوىل القبلتنْي 

وبو�صلة ال�صعوب الإ�صالمية، لأن المام اخلميني ظل 

على الدوام يوؤكد عل���ى من�صوجات القَيم واملبادئ 

واملرتك���زات حول القد�س وفل�صط���ني، وما يراد من 

خطط �صيطانية بالأمتنْي العربية والإ�صالمية، وبهذا 

قال يف يوم الإعالن ال�صهري: »واإنني اأدعو امل�صلمني 

يف جمي���ع اأنحاء الع���امل لتكري�س ي���وم اجلمعة 

الأخرية م���ن هذا ال�صهر الف�صيل م���ن �صهر رم�صان 

املب���ارك ليك���ون يوم القد����س، واإع���الن الت�صامن 

ال���دويل من امل�صلمني يف دع���م احلقوق امل�رشوعة 

لل�صع���ب امل�صلم يف فل�صطني. ل�صنوات عديدة، قمت 

بتحذير امل�صلمني م���ن اخلطر الذي ت�صكله اإ�رشائيل 

الغا�صب���ة والتي اليوم تكث���ف هجماتها الوح�صية 

�صد الإخوة والأخوات الفل�صطينيني، والتي هي، يف 

جنوب لبن���ان على وجه اخل�صو����س، م�صتمرة يف 

ق�صف منازل الفل�صطينيني على اأمل �صحق الن�صال 

الفل�صطيني. واأطلب من جميع امل�صلمني يف العامل 

واحلكومات الإ�صالمية على العمل معًا لقطع يد هذه 

الغا�صبة وموؤيديها. واإنن���ي اأدعو جميع امل�صلمني 

يف الع���امل لتحديد واختيار ي���وم القد�س العاملي 

يف اجلمعة الأخرية يف �صهر رم�صان الكرمي - الذي 

هو يف حد ذاته فرتة حم���ددة ميكن اأي�صًا اأن يكون 

العامل املحدد مل�صري ال�صعب الفل�صطيني - وخالل 

حفل يدل عل���ى ت�صامن امل�صلمني يف جميع اأنحاء 

العامل، تعلن تاأييده���ا للحقوق امل�رشوعة لل�صعب 

امل�صل���م. اأ�صاأل اهلل العلي القدير اأن ين�رش امل�صلمني 

على الكافرين«.

لقد ح���ّدد اإعالن اليوم العاملي للقد�س من قبل 

الإمام اخلميني )قد�س �رشه( موقف الثورة الإ�صالمية 

يف اإط���ار م�رشوع ا�صرتاتيج���ي للت�صدي ملخططات 

ال�صهاين���ة التي ت�صته���دف الق�صاء عل���ى ال�صعب 

الفل�صطيني، واإزال���ة كل املظاهر الإ�صالمية يف هذه 

الأر����س املقد�صة، ول يخفى اأن مث���ل هذه اخلطوة 

ت�صري اإىل حنكة �صيا�صية لقائد فذ، حيث ا�صتطاعت 

مبادرت���ه هذه اأن تنقل ت�صوي���ة الأزمة واإدارتها من 

امل�صتوى احلكومي والر�صم���ي اإىل اأو�صاط ال�صعوب 

واجلماه���ري، وال�صتحواذ على توجهات الراأي العام 

العاملي.

اأخ����رج الق�صية  ي����وم القد�����س العامل����ي 

الفل�صطيني����ة م����ن اإطاره����ا القوم����ي ال�صيق، 

اإ�صالمي����ًا وعامليًا، فكما  واأ�صفى عليها ُبع����داً 

هو وا�صح ف����اإن الكيان ال�صهيوين كان يحر�س 

دائمًا على اإظهار ال�����رشاع وكاأنه �رشاع عربي 

- »اإ�رشائيل����ي«، ويف الف����رتة الأخرية حاول 

جعله �رشاعًا فل�صطيني����ًا - »اإ�رشائيليًا«، غري 

اأنه ومع اإعالن الإم����ام اخلميني عن هذا اليوم 

ُنفخت روح جدي����دة يف اجلانب الإ�صالمي، وقد 

اأدى ذل����ك لأن يفكر املجاه����دون الفل�صطينيون 

باخلي����ار الإ�صالمي، وبخيار املقاومة بدياًل عن 

خيار امل�صاومة.

وم�صاندت����ه  اخلمين����ي  الإم����ام  دع����م  اإن 

الفل�صطينيني علّمتهم اأنه بو�صع ال�صعب القيام 

والنهو�����س اإذا م����ا ا�صتلهم تعالي����م الإ�صالم، 

وحتقي����ق الن�رش، رغ����م اأن حتري����ر القد�س من 

خمالب الكي����ان ال�صهيوين بحاج����ة اإىل وقت 

لي�س اأكرث.

رمب����ا كان �رشوريًا اأخ����رياً التاأكيد على اأن 

الإع����الن الإي����راين عن دعم فل�صط����ني كاأولوية 

مطلقة مل يكن جمرد �صع����ار وكالم، فهو ُترجم 

فعليًا وعمليًا بدعم املقاومات مبختلف الأ�صكال 

والو�صائل، فلنتذكر النت�صار الكبري الذي حّققه 

لبنان يف اأيار 2000 على العدو »الإ�رشائيلي«، 

وكل املواجهات البطولي����ة العظيمة للمقاومة 

الإ�صالمية مع هذا العدو منذ العام 1982.

ولنتذكر النت�صار العظيم لهذه املقاومة يف 

متوز - اآب 2006، ولنتذكر املواجهات البطولية 

للمقاوم����ة الفل�صطينية يف غ����زة مع العدو يف 

2008 - 2009 و2012، وما قبلها وما بعدها.
تابع����وا الآن �صواري����خ املقاومة كيف تدّك 

العمق ال�صهيوين، ول تن�صوا الطائرات من دون 

طي����ار.. اإنه بع�س بركات اإعالن الإمام اخلميني 

عن يوم القد�س العاملي.. اإنه من بركات الثورة 

الإ�صالمية.

�شعيد عيتاين

يوم القدس العالمي أخرج 
القضية الفلسطينية من إطارها 

القومي الضيق وأضفى عليها 
ُبعدًا إسالميًا وعالميًا

اأهايل غزة يف م�سرية يوم القد�س العاملي العام املا�سي
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سورية ثابتة في دعم المقاومة.. رغم تصديها للحرب الشاملة عليها
غري���ب اأمر حكام اخللي���ج وكثري من 

اأنظمة العرب، الذي���ن ما يزالون ي�ضّخون 

ال�ضموم يف اإعالمهم �ضد �ضورية، رغم كل 

ما تتعر�ض له غزة م���ن عدوان �ضهيوين 

جمرم.. وكاأن ما يجري يف غزة يف�ضح كل 

هوؤلء الأعراب ومن يقودهم، وعلى راأ�ضهم 

»ال�ضيد« الأمريكي.

قد تكون الع���ودة اإىل الوراء �رضورية 

لك�ض���ف جوان���ب وا�ضعة م���ن ا�ضتهداف 

�ضوري���ة، واإن كان اأمني عام حركة اجلهاد 

الإ�ضالم���ي رم�ضان عب���داهلل �ضلّح ك�ضف 

جانبًا من ه���ذا ال�ضتهداف؛ حينما اأكد اأن 

دم�ضق فتحت قلبه���ا وذراعيها للمقاومة 

بالذك���ر حركتي  الفل�ضطيني���ة، خا�ض���ًا 

»حما�ض« و«اجلهاد«..

تفي���د الوقائع واملعلوم���ات اأنه قبل 

اأكرث من عام���ني تواط���اأت اأنظمة عربية 

واإقليمية من اأج���ل اإ�ضقاط مدينة حم�ض، 

وانتزاعها من الدول���ة الوطنية ال�ضورية، 

لأنه وفقًا للخطة املو�ضوعة، والتي �ضارك 

فيها اأمريكيون و�ضهاين���ة )تذّكروا زيارة 

جون ماكني اإىل عكار، وعودة احلديث اإىل 

مطار  قليعات وقاعدة القلمون(، فاإنه بعد 

�ضق���وط البقاع وال�ضم���ال، ت�ضبح حم�ض 

قريب���ة اإىل ح���دود بريوت، متام���ًا مثلما 

»داع�ض« قريبة الآن مع حدود بغداد.

احلا�ضمة  ال�ضتباقية  املعرك���ة  كانت 

هزمت املجموع���ات امل�ضلح���ة يف بابا 

عمرو، ثم يف تلكلخ ويف حم�ض القدمية.. 

وما بعدها..

جبهة حلف اأعداء �ضورية يف تناق�ض، 

فمن اأكرث من مئ���ة دولة كانت تلتقي يف 

ما ي�ضمى »موؤمت���ر اأ�ضدقاء �ضورية«، مل 

تع���د تلتقي اأكرث من 11 دولة، فكان القرار 

بتغيري اأدوات احلرب على الدولة الوطنية 

ال�ضوري���ة، خ�ضو�ض���ًا بع���د النت�ضارات 

النوعي���ة احلا�ضمة يف مناط���ق القلمون 

والغوطتني وحلب وريف الالذقية ال�ضمايل 

وهلمًّ جرا.

جلاأ حلف اأعداء دم�ضق اإىل اأكرث القوى 

ظالمية واإرهابًا وقرروا افتعال ت�ضونامي 

»داع�ض«..  ولدة  فكان���ت  الدينا�ضورات، 

فاأخ���ذت مواق���ع »الن����رضة« واحلركات 

والق���وى املتع���ددة الأ�ضم���اء والأن���واع 

تت�ضاقط كاأوراق اخلريف.

»داع�ض«، وفق امل����رضوع الذي اأعّده 

من ميّولها وي�ضلّحه���ا، وبغ�ض النظر عن 

ن�ضاأتها ومنوها، عادت بعد ليلة املو�ضل 

���م كري�ضتال اجلي�ض العراقي« اإىل  و»حتطُّ

الرتكيز عل���ى حم�ض، لأنها بها وحدها ل 

ُت���َدّق اأبواب عا�ضم���ة الأمويني والالذقية 

فح�ض���ب، اإمن���ا اأي�ضًا تدق اأب���واب بريوت 

وطرابل�ض و�ضيدا، لهذا كانت اخلطة موؤخراً 

باقتحام ج���رود بلدتي نحله ويونني يف 

البقاع ال�ضمايل، لأن���ه اإذا ُقيِّ�ض لهم ذلك، 

يكونون قد �ضّكلوا م���ع خالياهم النائمة 

الت���ي راأينا بع�ضها يف فندق »دور روي« 

يف بريوت، ويف مغ���اور فنيدق يف عكار، 

ويف م���ا ه���و معلوم  وغ���ري معلوم لدى 

الأجهزة الأمنية، نقط���ة اللتقاء والتمدُّد 

باجتاه بعلبك وزحل���ة، ومنها اإىل اجلبل 

وبريوت..

وبعد، ماذا ميك���ن النتظار من قبائل 

»داع����ض« والغ���راء العربي���ة، الذي���ن 

يتعاملون م���ع ال�ضي���د الأمريكي كتوابع 

وم���ع  فيطيع���ون،  ياأمره���م  اإل،  لي����ض 

ال�ضهيوين كحليف ومنقذ؟! 

حبذا ل���و تتذكرون غزل تركي الفي�ضل 

للمو�ضاد واأمله ب�»ال�ضالم« مع العدو قبل 

اأ�ضابيع، وه���م الآن ينتظرون »انت�ضارات 

داع�ض«، لأنهم ل يري���دون ال�ضتفادة من 

جتربة غزة و�ضمود اأهلها ومقاومتها، واإل، 

ملاذا مل جتتم���ع جامعة القبائل العربية 

بع���د م�ضي اأكرث م���ن 15 يومًا من احلرب 

ال�ضهيوني���ة على غزة، رغ���م اأنهم كانوا 

يلتقون �ضد �ضورية يف اأقل من 48 �ضاعة؟!

يف تغريدة ل�»داع�ض« على »تويرت« 

يقول: »لن تتح���رر القد�ض حتى نتخل�ض 

من هوؤلء الأ�ضنام، اأمثال اآل النفطوية واآل 

�ضباح واآل نهي���ان واآل خليفة، وكل هذه 

العوامل والبيادق عّينها ال�ضتعمار والتي 

تتحكم يف م�ضري العامل الإ�ضالمي«.

ُترى ماذا عن اآل �ضعود واآل ثاين، وهم 

الذين مل ت���اأِت »داع�ض« عل���ى ذكرهم؟ 

كيف؟ وملاذا؟

مهم���ا يكن، ف���اإن ال�رضب���ة احلا�ضمة 

التي وجهه���ا اجلي�ض العربي ال�ضوري يف 

ج���رود القلمون واملقاوم���ة اللبنانية يف 

جرود البقاع ال�ضم���ايل املوازية للقلمون 

للمجموع���ات امل�ضلح���ة، يف مث���ل هذه 

هت  الظ���روف، اإمنا هي �رضبة كب���رية ُوجِّ

اإىل م�رضوع حل���ف اأعداء املقاومة، والذي 

تتكام���ل مع املواجه���ة ال�ضاري���ة التي 

الفل�ضطينية  املقاوم���ة  ف�ضائل  تخو�ضها 

مع الع���دو »الإ�رضائيلي« يف الدفاع عن 

غ���زة واأهله���ا، والتي توؤكد ثب���ات توازن 

الردع ال���ذي اأحكمت منظوم���ة املقاومة 

يف املنطقة بناءه، وهي اأكدت اأي�ضًا على 

ثبات ور�ضوخ �ضورية يف موقعها املحوري 

داخل ه���ذه املنظومة ال�ضرتاتيجية، على 

الرغم من اأعباء ت�ضديها للحرب ال�ضاملة 

التي ت�ضتهدفها منذ اأربعني �ضهراً ونّيف.

اأحمد زين الدين

مدافع اجلي�ش ال�سوري تدّك اأوكار امل�سلحني يف جرود القلمون

لري���ب اأن توقيف ح�ضام ال�ضباغ وقت���ل املطلوب منذر احل�ضن 

على يد الأجهزة الأمنية هو ا�ضتكمال للتفاهم بني »تيار امل�ضتقبل« 

و»ح���زب اهلل« ال���ذي اأف�ضى اإىل ولدة »احلكوم���ة ال�ضالمية«، ثم 

تطبي���ق اخلطة الأمنية يف طرابل�ض، بالت���ايل فاإن »التيار الأزرق« 

ما����ضٍ يف عملية التهدئة، ولذلك قرر رفع الغط���اء ال�ضيا�ضي عّما 

تبّق���ى من اأدوات ا�ضتخدمه���ا اأو تقاطعت م�ضاحله مع اأن�ضطتها يف 

جولت ا�ضتب���اكات طرابل�ض الع�رضين، لغايات عدة، منها ا�ضتهداف 

ال�ضتقرار ال�ضوري، وهذا الأمر بدا جليًا يف »مبادرة« الرئي�ض �ضعد 

احلري���ري الأخرية، حني طالب الأجه���زة الأمنية ب�رضب اخلارجني 

على القانون بَيٍد من حديد، وعل���ى اأثرها مّت توقيف ال�ضباغ وقتل 

احل�ضن.

ل �ض���ك اأي�ضًا اأن القوى الإقليمية والدولية الراعية لفريق الرابع 

ع�رض من اآذار ماتزال متم�ّضك���ة بخيار التهدئة يف لبنان، خ�ضو�ضًا 

بع���د �ضمود املقاومة يف غ���زة، بعدما راه���ن »الإ�رضئيلي« على 

انهياره���ا، ب�ضبب النق�ضامات ال�ضيا�ضي���ة يف ال�ضارع الفل�ضطيني، 

بالتايل فاإن هذا ال�ضمود عزز موقع حمور املقاومة يف كل املنطقة، 

ودفع املحور املعادي اإىل التفكري ملّيًا قبل القيام باأي عمل يحاول 

فيه النيل من فري���ق املقاومة يف لبنان، حفاظًا على ح�ضور فريق 

»امل�ضتقب���ل«، نظ���راً اإىل اختالف موازين الق���وى على الأر�ض بني 

الفريقني.

وللتذكري، فاإن ال�ضباغ مطلوب دوليًا، وقد اأ�ضهم التقاطع الدويل 

- الداخل���ي عل���ى ا�ضتم���رار التهدئة يف لبن���ان اإىل توفري الأجواء 

املوؤاتية لتوقيفه.

قوى الثامن م���ن اآذار يف املقابل كانت قد �ضحبت اأحد الأ�ضباب 

الرئي�ضية للتوتري يف طرابل�ض، من خالل اإبعاد النائب ال�ضابق علي 

عيد وجنله رفعت عن املدينة، ي�ضاف اإىل ذلك اأن »8 اآذار« ل تدعم 

اأو تغط���ي يف هذه الفرتة اأي ت�ضكيل م�ضلَّح يف عا�ضمة ال�ضمال يف 

كه���ا بالتهدئة اأي�ضًا،  املرحلة الراهن���ة، ما يوؤ�رض بو�ضوح اإىل مت�ضُّ

بح�ضب م�ضدر اإ�ضالمي وا�ضع الطالع.

الأمر الالفت الذي تبع عملية التوقيف املذكورة، هو حال الإرباك 

ال���ذي تعي�ضه املجموع���ات املت�ضددة يف الفيح���اء، وظهر ذلك من 

خالل ردود الأفعال ال�ضيا�ضية وامليدانية التي اقت�رضت على بع�ض 

التحركات الحتجاجية اخلجولة، ما يثبت اأنها كانت جمرّد »هيكل 

�َضَلف���ي« ذي »حمرك م�ضتقلبي« �ضمر دور هذه املجموعات عندما 

قرر »التيار الأزرق« الدخول يف تفاهم مع »حزب اهلل«.

و�ضط هذه الأجواء، تتوقع م�ضادر طرابل�ضية اأن ت�ضتكمل الأجهزة 

املخت�ضة مالحقة املطلوبني، وقد ت�ضمل بع�ض »الروؤو�ض احلامية« 

يف ح���ال اإقدامهم على خمالف���ة الأنظمة والقوان���ني، ل�ضيما اأنها 

حتظى بالغطاء ال�ضيا�ضي ال���الزم، حتى يف �ضوء ا�ضتمرار التهدئة 

املذكورة اآنفًا.

ح�ضان احل�ضن

• التجنيد م�ضتمر
ُتوا�ض���ل ال�ضعودية وقطر جتنيد مئات املرتزق���ة وتدريبهم ل�ضّمهم اإىل 

املجموعات امل�ضلّحة يف �ضورية، خ�ضو�ضًا بعد جناح اجلي�ض ال�ضوري 

يف حما����رضة الإرهابيني وقت���ل اأعداد كبرية منهم، م���ا دفع الريا�ض 

والدوح���ة اإىل تكثيف جهود اأجهزتهم���ا ال�ضتخبارية جللب املزيد من 

املقاتلني، وقد قال اأحد الأمراء ال�ضعوديني عند �ضوؤاله عن ال�ضتمرار يف 

هذا العمل قال: ل نريد اأن نخ�رض مدينة حلب.

• هل من خطر؟
اأح��د املتابع��ن للملف الأمن��ي يف لبن��ان، وبعد توقيف املدعو ح�س��ام 

ال�س��باغ )املعروف بانتمائه للقاعدة يف لبنان( وبعد ال�ستباكات التي 

دارت ب��ن م�سلحيه واجلي���ض اللبناين، وبعد حمالت بع���ض نواب عكار 

التحري�سي��ة عل��ى اجلي���ض.. راأى اأن هناك خط��راً كبرياً يل��ّف لبنان من 

�سماله حتى جنوبه، متوّقعًا املفاجاآت قريبًا. 

• ال�ضفارة.. و»الن�ضاط الإن�ضاين«
تبنّي ملتابع���ي حركة ال�ضف���ري الأمريكي اأن الن�ض���اط الرم�ضاين الذي 

قام���ت به ال�ضفارة الأمريكية كان الهدف منه اجتذاب العطف، خ�ضو�ضًا 

اأن للن�ض���اط عالقة بالأيتام، وقد حر�ض���ت ال�ضفارة على تغطية اإحدى 

املوؤ�ض�ضات الإعالمية مقابل مبالغ نقدية لتغطية »الن�ضاط الإن�ضاين«.

• حان وقت احل�ضاب
اأك��دت م�س��ادر يف ق��وى 14 اآذار اأن النائ��ب خالد ال�ساه��ر ا�سُتدعي اإىل 

ح��ة اأن تك��ون ال�سفرة طويل��ة نوعًا م��ا، تتخّللها جردة  ال�سعودي��ة، مرجِّ

فت. ح�ساب تتعلق بالأداء العام مقابل املوازنات التي �صُ

ك مستقبلي« في« ذو »محرِّ
َ
المتشددون في طرابلس.. »هيكل َسل

مواجهات الجيش 
السوري في جرود 

القلمون والمقاومة 
اللبنانية في جرود 

البقاع الشمالي 
للمجموعات 

المسلحة كانت 
ضربة قاصمة
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ت�ضه���د احل���رب »الإ�رضائيلية« 

العدوانية على قطاع غزة انتهاكات 

ج�ضيمة للقان���ون الدويل الإن�ضاين، 

بالرغ���م م���ن اأن »اإ�رضائيل« كانت 

قد �ضادقت عل���ى »اتفاقية جنيف 

الرابع���ة« بتاريخ 6 مت���وز 1951، 

وعلى الروتوك���ول الإ�ضايف الأول 

امُللَح���ق باتفاقي���ات جني���ف يف 

ني�ض���ان 1977، وبالرغ���م م���ن اأن 

»حمكم���ة الع���دل الإ�رضائيلي���ة« 

العلي���ا يف قراره���ا ال�ضادر يف 30 

اأي���ار 2004 كانت قد اأق���رّت ر�ضميًا 
بانطباق »اتفاقية جنيف الرابعة« 

على الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، 

ما ُيلزمها باحرتام قواعد النزاعات 

»التمييز  مبداأ  خ�ضو�ضًا  امل�ضلحة، 

ب���ني املدنيني واملقاتل���ني«، الذي 

ُيع���ّد اأح���د اأ�ض�ض القان���ون الدويل 

الإن�ضاين.

وحتى لو مل تك���ن »اإ�رضائيل« 

قد وّقع���ت عل���ى »اتفاقية جنيف 

الرابعة« اخلا�ضة بحماية املدنيني 

خالل احل���رب، فهي ملَزمة باحرتام 

هذه القواع���د، اإذ اإن قواعد القانون 

ُتعتر  امل�ضلحة  للنزاع���ات  الدويل 

ذات »قيمة عرفية«، وذلك بح�ضب 

الع�ضكرية  قررت���ه املحكم���ة  م���ا 

الدولية يف نورمرغ واأكدته لحقًا 

حمكمة العدل الدولية حول �رضعية 

ا�ضتخدام  اأو  با�ضتخ���دام  التهدي���د 

راأيه���ا  ويف  النووي���ة،  الأ�ضلح���ة 

ال�ضت�ضاري املوؤرَّخ يف 8 متوز 2004 

حول النتائج القانونية لبناء جدار 

يف الأرا�ض���ي الفل�ضطينية املحتلة 

)فق���رة 89(، وقد اعترت���ا اأن هناك 
مب���ادئ يف القانون الدويل العريف 

وع���دد كبري من القواعد يف القانون 

الإن�ض���اين ل ميك���ن جتاوزه���ا يف 

النزاع امل�ضلح، واأهمها على الإطالق 

حظر ا�ضتهداف املدنيني.

م���ن هن���ا، ف���اإن ما تق���وم به 

د  »اإ�رضائيل« يف غزة من قتل متعمَّ

للمدني���ني بدون متيي���ز، ومن عدم 

غري  املدنيني«  »ح�ضان���ة  احرتام 

القتال، ومن اعتماد  امل�ضاركني يف 

�ضيا�ضة الأر�ض املحروقة وا�ضتخدام 

الأ�ضلحة املحرَّمة دوليًا، بالإ�ضافة 

اإىل العديد م���ن النتهاكات الأخرى 

للقان���ون الدويل الإن�ض���اين، ُتعتر 

ومعظمها  مو�ضوف���ة،  جرائم حرب 

يرقى - بدون �ض���ّك - اإىل م�ضتوى 

اجلرائم �ض���د الإن�ضانية، ناهيك عن 

اأن احل�ض���ار التجويع���ي املفرو�ض 

على غزة منذ �ضنوات ُيعّد من اأنواع 

العق���اب اجلماع���ي املحظورة يف 

القانون الدويل، والذي قد ي�ضل اإىل 

حّد ميكن و�ضفه بالتخطيط لإبادة 

يف  الفل�ضطيني  لل�ضع���ب  جماعية 

غزة.

انطالق���ًا من كل م���ا �ضبق، هل 

ميكن حما�ضبة »اإ�رضائيل« على كل 

اجلرائم الدولية املرتَكبة يف غزة؟

مبا اأن اآلية املحا�َضبة الداخلية 

»الإ�رضائيلي���ة« متع���ذرة، يبق���ى 

املحا�ضب���ة  اآلي���ة  للفل�ضطيني���ني 

الدولية، وفيها ما يلي:

املحكم���ة  اإىل  بالن�ضب���ة   -

اجلنائية الدولية، تبقى هذه الآلية 

لي�ضت  »اإ�رضائيل«  ك���ون  متعّذرة، 

طرفًا يف املحكمة، كم���ا اأن اإحالة 

الق�ضي���ة من قَبل جمل����ض الأمن - 

وهي احلالة الوحيدة املمكنة لدولة 

غري ط���رف اأو مل تقب���ل اإخت�ضا�ض 

املحكم���ة - تبدو متع���ّذرة ب�ضبب 

الفيتو الأمريكي.

- بالن�ضب���ة اإىل اإن�ضاء حمكمة 

دولية خا�ض���ة ملعاقبة الأ�ضخا�ض 

اجلرائم  ع���ن  امل�ضوؤول���ني جنائيًا 

املرتَكب���ة يف غ���زة، يتع���ذر اأي�ضًا 

الفيتو يف جمل�ض  اإن�ضاوؤها، ب�ضبب 

 ad الأمن لإن�ضاء حمكم���ة خا�ضة 

hoc �ضبيه���ة مبحكمت���ي روان���دا 
ويوغ�ضالفي���ا ال�ضابق���ة، ث���م عدم 

اآلية  »اإ�رضائي���ل«  قب���ول  اإمكانية 

�ضيادته���ا وحتّول  تنته���ك  كه���ذه 

م�ضوؤوليه���ا اإىل املحاكمة لإمكانية 

 ،hybrid تاأ�ضي�ض حمكمة خمتلطة

�ضبيهة مبحاك���م �ضرياليون وتيمور 

ال�رضقية وغريها.

- يبق���ى للفل�ضطينيني اإمكانية 

ا�ضتخدام مب���داأ »الولية الق�ضائية 

العاملي���ة«، يف اإح���دى املحاك���م 

الداخلي���ة الأوروبي���ة، التي ت�ضمح 

اأنظمته���ا مبحاكمة جرائ���م دولية 

حت���ى ل���و مل يك���ن املرتك���ب من 

ال���ذي  احلك���م  اأن  اإل  مواطنيه���ا، 

الدولية يف  العدل  اأ�ضدرته حمكمة 

14 �ضباط 2002، وال���ذي اأّكدت فيه 
على »����رضورة العتداد بح�ضانات 

امل�ضوؤولني ال�ضيا�ضيني يف مواجهة 

ال���دول الأجنبي���ة، ول���و مبنا�ضبة 

اإليهم؛  املن�ضوبة  الدولي���ة  اجلرائم 

ما دامت دول���ة جن�ضية اجلاين مل 

تتنازل ع���ن احل�ضانة التى كفلتها 

له وم���ا دام���ت �ضفت���ه الر�ضمية 

مل ت���زول بع���د«، بالإ�ضاف���ة اإىل 

العتب���ارات ال�ضيا�ضي���ة الأوروبية 

جتاه »اإ�رضائي���ل« ُت�ضعف اإمكانية 

حكومته  واأركان  نتنياهو  حما�ضبة 

وجي�ضه اأمام املحاكم الأوروبية يف 

الوقت احلا����رض، ولنا يف ما ح�ضل 

م���ع ت�ضيبي ليفن���ي يف لندن عام 

2009 عرة وتاأكيد.
وهكذا، جند اأنه يف الوقت الراهن 

قد ي�ضتطيع القادة »الإ�رضائيليون« 

الإفالت م���ن العقاب، لك���ن هذا ل 

اأن  اأن عل���ى الفل�ضطينيني  يعن���ي 

يكّف���وا ع���ن توثيق ه���ذه اجلرائم 

وحماول���ة ا�ضتغ���الل اأي تغرّي يف 

موازي���ن الق���وى يف امل�ضتقبل من 

اأج���ل م�ضاءل���ة »الإ�رضائيلي���ني« 

جنائيًا ع���ن كل اجلرائم واملجازر 

التي ح�ضلت وحت�ضل يف غزة، على 

مراأى من العامل اأجمع.

د. ليلى نقول الرحباين

• ال�ضيخ ماه���ر حمود اأكد اأنه يف اأجواء �ضهر رم�ضان، �ضهر محاسبة »اإلسرائيليين« جنائيًا.. متى؟ وكيف؟
اجله���اد وذكرى انت�ضار غزوة بدر الكرى، يخو�ض اأهلنا يف 

هذه الأثن���اء ملحمة تاريخية بالنيابة عن الأمة، كل الأمة.. 

بالنيابة عن الأمة العابثة التي تنفق اأموالها الطائلة على 

امللذات املاجن���ة وعلى الفنت املدم���رة، وعلى ال�رضاعات 

القذرة.. اأم���ة ينتظر فيها اأكرث امللوك واحل���كام الأوامر من 

اأمريكا ومن خلفها »اإ�رضائيل« ليتخذوا املوقف الذي ينا�ضب 

م�ضاحلهم ولي�ض م�ضلحة الأمة.

• العالم��ة ال�سي��خ عفي��ف النابل�س��ي اأ�س��ار اإىل اأن القي��ادة 
الع�سكري��ة »الإ�صائيلية« ف�سلت يف من��ع ال�سورايخ ال�سورية 

والإيرانية ال�سنع من ال�سقوط داخل امل�ستوطنات، كما ف�سلت 

يف معرف��ة خم��ازن ال�سواري��خ، و�ستف�س��ل يف فر�ض �صوط 

ت�سوي��ة عرب و�سطاء عرب، من اأج��ل �صقة الن�ص واملنجزات 

الكبرية التي حققها املقاومون.

• النائ���ب ال�ضابق في�ضل الداود؛ اأم���ني عام حركة الن�ضال 
اللبناين العربي، لف���ت اإىل اأن ا�ضتمرار العدو ال�ضهيوين يف 

ارتكاب جمازره �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني يف غزة، هو ترجمة 

عملي���ة لتاريخه الإجرامي الدموي يف الإرهاب املنظم الذي 

بداأ مع هذا الكيان الغا�ضب منذ تكوينه على يد الع�ضابات 

ال�ضهيوني���ة الإجرامي���ة، وبغطاء ا�ضتعم���اري بريطاين ثم 

فرن�ضي واأمريكي، واليوم دويل ومعه اأنظمة عربية متخاذلة.

• ال�سيخ ح�سان عب��د اهلل؛ رئي�ض الهيئة الإدارية يف جتمع 
العلماء امل�سلمن، تراأ�ض الوفد الذي زار ممثل حركة اجلهاد 

الإ�سالم��ي يف لبنان؛ اأبو عماد الرفاعي، وكان تاأكيد على 

اأن املقاومة الفل�سطينية اأثبتت اأنها جاهزة وقوية وكانت 

طوال الفرة الف��رة املا�سية ُتعّد الع��دة وتتدرب وتتهياأ، 

كم��ا كان حر�ض م�سرك على عدم اخل�س��ارة يف ال�سيا�سة 

ما مّت ربحه يف احلرب.

• رابطة ال�ضغيلة اأ�ضادت باإجن���ازات املقاومة الفل�ضطينية 
يف مواجهة العدوان ال�ضهيوين الوح�ضي واملجازر الإجرامية 

التي ارتكبها �ضد املواطنني الفل�ضطينيني املدنيني يف قطاع 

غ���زة، ثاراً لهزائمه اأم���ام املقاومني الذي���ن �ضّطروا مالحم 

البطول���ة والت�ضحية ومتكنوا من اأ�رض جندي �ضهيوين، وقتل 

وجرح الع�رضات من �ضباط وجنود الحتالل. 

• لق��اء اجلمعي��ات وال�سخ�سي��ات الإ�سالمي��ة يف لبنان دان 
املج��زرة الوح�سي��ة التي قام بها جنود الع��دو ال�سهيوين يف 

ح��ي ال�سجاعي��ة �سم��ال قطاع غ��زة، وراأى اأن امُل��دان الأكرب 

ه��و ال�سمت العرب��ي والإ�سالمي الر�سم��ي، وكذلك املنظمات 

والهيئ��ات الدولية، داعي��ًا ال�سعوب العربي��ة والإ�سالمية اإىل 

وقفة ت�سامنية، وتقدمي كاف��ة اأ�سكال الدعم للمقاومن على 

اأر�ض فل�سطن.

مواقف

بما أن آلية 
المحاَسبة الداخلية 

»اإلسرائيلية« 
متعّذرة.. يبقى 

للفلسطينيين آلية 
المحاسبة الدولية

طفل يف غزة يبحث عن مكان �آمن بعيدً� عن �صو�ريخ �لعدو �ل�صهيوين                                                                                      )�أ.ف.ب.(
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�ضم���ن الأن�ضطة الجتماعية يف �ضه���ر رم�ضان املبارك، 

نّظمت حركة الأمة عدداً م���ن الإفطارات الرم�ضانية لالأيتام 

واملحتاجني يف م�ضجد ال�ضيخ اأحمد كفتارو.

كما قامت اللجنة الجتماعية يف »احلركة«، وكعادتها 

يف ه���ذا ال�ضهر الف�ضيل، بتوزيع ح�ض�ض غذائية على بع�ض 

العائالت الت���ي تعاين من الأو�ض���اع القت�ضادية ال�ضعبة، 

وكذلك ك�ضوة عيد الفطر، بالإ�ضافة اإىل اأكيا�ض متر لل�ضائمني، 

اقتداء ب�ضنًة الر�ضول حممد )عليه ال�ضالة وال�ضالم(.

ع مساعدات رمضان
ّ
»حركة األمة« توز



أحــداث
) العدد 319(  اجلمعة - 25 متوز - 62014

ة.. قطاع ما بين النهرين
َّ
غز

ح����ذت غ����زَّة ح����ذو املقاوم����ة 

الفل�سطيني����ة يف الع����ام 2006؛ يوم 

جنح����ت لغ����ة ال�سواري����خ يف اإيذاء 

الآمنة،  عاتهم  داخ����ل مربَّ ال�سهاينة 

وفر�ست يومذاك وقف نار مع العدو 

»الإ�رسائيلي« وفت����ح املعابر، رغم 

اأن ال�سواري����خ الأوىل الت����ي اأ�سعلت 

تلك احلرب كانت من طرف »اجلهاد 

م����ن »حما�س«،  ولي�س  الإ�سالمي« 

�سيم����ا اأن خالد م�سعل كان قد انتقل 

من دم�سق اإىل الدوحة واأعلن يومذاك 

املقاومة ال�سيا�سي����ة، اإ�سافة اإىل اأن 

رئي�����س حكومتها املق����ال اإ�سماعيل 

ة ا�ستقبل لحقًا اأمري قطر ال�سابق  هنيَّ

حمد ب����ن خليفة مع هب����ة اأربعمئة 

مليون دولر لغ����زَّة، م�رسوطة بعدم 

اإطالق �سواريخ على »اإ�رسائيل«.

يف اأي ح����ال، ي����رى املراقبون 

امل�ستوطن����ن  اختط����اف  اأن 

»الإ�رسائيلي����ن« الثالث����ة وقتلهم 

يف ال�سف����ة الغربي����ة لي�س ل�رسب 

�سم����ن  الفل�سطيني����ة  الوح����دة 

حكوم����ة امل�ساحل����ة الوطنية، لأن 

الفل�سطيني����ن اأ�س����اًل منق�سمون - 

م����ع الأ�س����ف ال�سدي����د - بن قوى 

وف�سائل منذ العام 48، وهم حكمًا 

دوا بحكوم����ة اأو بدونها،  ل����ن يتوحَّ

ف�سي����ل جماه����ريه يف  ل����كل  لأن 

الداخل، و�سم����ن خميمات ال�ستات، 

وله اأي�س����ًا مرجعيته الإقليمية، بل 

يبدو اختطاف امل�ستوطنن وقتلهم 

وكاأنه عمل خمابراتي اإقليمي متقن 

ل�ست����دراج »اإ�رسائي����ل« اإىل حرب 

لي�س على غزَّة، بل على »حما�س« 

التي �سّنفت تنظيمًا اإرهابيًا من قَبل 

بع�س الدول العربية، وعلى راأ�سها 

ال�سعودية،  العربية  م�رس واململكة 

وكانت البداي����ة باإقفال معرب رفح 

الذي كان ق����د �رسَّعه حممد مر�سي 

مع غ����زَّة، وما نتج عنه من تغلغل 

للمتطرّفن يف �سيناء، واعتداءاتهم 

الق����وات امل�سلَّحة  املتك����رّرة على 

اإقفال  ف����اإن  والي����وم،  امل�رسي����ة.. 

ه����ذا املعرب حتى بوج����ه احلالت 

الإن�ساني����ة الناجتة عن العتداءات 

»الإ�رسائيلي����ة« احلالية على غزة 

يوؤ�����رّس اإىل اأن احل����رب التي بداأتها 

م�رس عل����ى »حما�����س« بال�سغط 

حكومة  بت�سكي����ل  للقب����ول  عليها 

فل�سطيني����ة تنه����ي 7 �سن����وات من 

�سلطة الأمر الواق����ع على غزّة عرب 

حكوم����ة مقالة ت����اأوي »مت�سّددين 

اإ�سالمين«، ت�ستكملها م�رس حاليًا 

لتحجيم  »اإ�رسائيل«  مع  بالتناغم 

»حما�س« وتدفيعه����ا ثمن دعمها 

ل�»الإخ����وان« يف ن�رس الت�سيُّب يف 

�سين����اء وتهديد اأمن م�����رس، ل بل 

م�سري ثورته����ا ونظامها ال�سيا�سي 

اجلديد.

الرئي����س حممود  موافقة  وم���ع 

عبا����س عل���ى »الورق���ة امل�رسية« 

املدعومة �سعوديًا لوقف اإطالق النار 

م���ع »اإ�رسائيل«، ب���رزت يف املقابل 

ورقة قطري���ة - تركية، و�سافرعبا�س 

»امَلوَن���ة«  ل�ستخ���دام  تركي���ا  اإىل 

الرتكي���ة عل���ى »حما����س«، لإبعاد 

�سبح الغزو ال���رّبي ال�سامل عن غزَّة، 

وع���ن املواجهة الإقليمي���ة اجلديدة 

بن ال�سعودية وم�رس من جهة، وقطر 

وتركيا من جهة ثانية، وبن »م�رس 

- ال�سي�س���ي« وكّل م���ن قطر وتركيا 

م���ن منطلق الثاأر للق���وات امل�سلحة 

امل�رسية من جهة ثالثة.

اأما عن لقاء عبا�س بخالد م�سعل 

فلم يقّدم اأو يوؤخر �سيئًا مادام الأخري 

رف�س دعوة نبيل العربي لزيارة م�رس، 

نتيج���ة �سغط قطري - تركي، ولذلك 

�سي�ستمر الفل�سطينيون الغزّاويون يف 

دثه  دفع الثمن، رغ���م الرعب الذي تحُ

الفل�سطينية يف  املقاوم���ة  �سواريخ 

الداخل ال�سهيوين، ما يفرت�س اأن يوؤدي 

اإىل هدن���ة ترتافق مع فت���ح املعابر 

التي خنقت غزَّة قبل العام 2012، ما 

يجعل القطاع ه���ذه املرّة واقعًا بن 

ي كما�س���ة املعابر »الإ�رسائيلية«  فكَّ

الق���رار  اإىل  اإ�ساف���ة  امل�رسي���ة،   -

امل�رسي احلا�سم احل���ازم بحفر نفق 

يت���م تنفيذه حاليًا على طول احلدود 

مع القطاع، لتعومي���ه باملياه ومنع 

اإمكانية اإعادة حف���ر الأنفاق نهائيًا، 

مع ما كان���ت تعنيه هذه الأنفاق من 

�رساي���ن حياة ل�ستم���رار بع�ٍس من 

حي���اة يف غزَّة عند اإقف���ال املعابر.. 

�سفر عنه الجتياح  وبانتظار م���ا �سيحُ

ال���رّبي »الإ�رسائيل���ي« للقطاع، فاإن 

غزة يف مواجهة اإقليمية حا�سمة مع 

»اإ�رسائيل« ب�سيناريو م�رسي واإخراج 

�سعودي لأح���دث م�سل�سل يف »ربيع 

الع���رب«، ينتهي ب�»قط���اع ما بن 

حفر من جهة  النهري���ن«، اأحدهم���ا يحُ

احلدود امل�رسية، والثاين �سيحُحفر من 

»احلدود الإ�رسائيلية«.

اأمن اأبو را�سد

غزة في مواجهة إقليمية 
حاسمة مع »إسرائيل«.. 
بسيناريو مصري وإخراج 

سعودي ألحدث مسلسل 
في »ربيع العرب«

غزة.. ومبادرات غيارى
»الربيع العربي« 

من دون مقدم���ات وعرب و�سائل 

املب���ادرة امل�رسية  قف���زت  الإعالم 

حول التهدئة، ما ت�سّبب بحالة هرج 

، وت�سوي�س غري  واإرب���اك �سيا�سي���ننْ

ب���ريء على املقاوم���ة الفل�سطينية 

وه���ي يف غمرة ت�سّديه���ا للعدوان 

ال�سهيوين، ولي�س من اآخر �سحاياه 

ال�سجاعية، وكاأن  اأهلنا يف خمي���م 

املق�س���ود م���ن املب���ادرة ون�رسها 

فر����س الأمر الواقع عل���ى املقاومة 

للقبول بها كما ه���ي، ومن دون اأي 

نقا�س م�سَبق، واإل، تميل الف�سائل 

م�سوؤولية موا�سلة احلرب على غزة؛ 

يف خط���وة ملنح نتنياهو واآلة قتله 

براءة الذمة م���ن �سفك دماء �سعبنا، 

الأمر الذي دف���ع املقاومة اإىل اإبالغ 

امل�رسين رف����س املبادرة، ملا جاء 

فيها من نقاط اأقل ما يقال فيها اإنها 

نيت على تفاهمات العام  اإذعان، وبحُ

2012، واملطلوب منها التهدئة مقابل 
التهدئ���ة. وم���ا زاد يف ال�سكوك اأن 

نتنياهو �س���ارع اإىل تاأييدها، ومثله 

فعل���ت الإدارة الأمريكية، التي اأكدت 

اأنها اطلعت على نقاطها.. و�سارعت 

بة بها.  ال�سلطة مرحِّ

وعلى وقع ال�سجال حول املبادرة، 

وحماولة ا�ستثم����ار البع�س الإقليمي 

ا�ستغالل ما ج����رى، ت�سهد العديد من 

اللق����اءات وامل�س����اورات يف اأكرث من 

عا�سمة لقاءات من اأجل اإن�ساج تهدئة 

عاتها يريدون منها  اأغلب الظ����ن اأن �سحُ

احلفاظ على ماء وجه نتنياهو. 

اخلط���ورة،  بال���غ  تط���ور  ويف 

ي���ت ب�»اجلهود  مِّ وتزامن���ًا مع ما �سحُ

من اأجل التهدئ���ة«، اأعلنت حكومة 

ب���دء عملية بري���ة �سد  نتنياه���و 

القطاع مغطاة من الإدارة الأمريكية، 

وب�سم���ت م�سب���وه م���ن الر�سمي���ة 

العربي���ة، وراأى املراقب���ون اأن هذه 

العملية تهدف اإىل التاأثري يف جمرى 

املباحث���ات اجلاري���ة يف القاهرة، 

واإرغ���ام املقاومة على خف�س �سقف 

مطالبها ل�سالح رفع �سقف املطالب 

»الإ�رسائيلي���ة«، وبالت���ايل ر�سالة 

طماأنة للجبهة الداخلية يف الكيان 

اأنه ل يزال ق���ادراً على حماية هذه 

اجلبهة املت�سدعة على وقع ا�ستمرار 

اإطالق ال�سواري���خ اإىل عمق الكيان.. 

واإىل حن ن�سوج تهدئة، نرف�س باأي 

حال اأن تكون عل���ى ح�ساب �سعبنا 

فظ  وت�سحيات���ه، ب���ل يج���ب اأن تحُ

رفع احل�سار عن القطاع..  املقاومة ويحُ

احل���راك  م���ن  التنب���ه  يج���ب 

ال�سيا�س���ي املحموم ال���ذي ت�سهده 

العديد من العوا�س���م التي انغم�س 

معظمها، وعلى مدار ال�سنوات الأربع 

املا�سية، يف �سن احلروب بالوا�سطة 

على ق���وى ودول ه���ي يف الأ�سا�س 

داعمة وحا�سنة للمقاومة يف لبنان 

ال���دول يف الأ�سل  وفل�سطن، وهذه 

متار�س دوراً وظيفي���ًا م�سبوهًا لدى 

ي زوراً  مِّ الإدارة الأمريكي���ة يف ما �سحُ

ب�»الربيع العربي«. 

رامز م�سطفى

قاد العقي���د غ�سان عليان جمزرة ال�سجاعية التي 

نّفذته���ا قوات الحت���الل وراح �سحيته���ا اأكرث من 60 

�سهيداً، وما يزيد على 210 جريح.

ح�س���ل العقيد علّيان على ترقيت���ه الأخرية فقط 

قب���ل نحو �سهر لي�سبح اأول درزي يع���نَّ قائداً لقوات 

»غولين«.

�سغ���ل العقي���د غ�س���ان يف املا�سي قائ���د كتيبة 

ب نائب قائ���د لواء »غولين«، وبن  �سِّ »الهده���د«، ونحُ

عام���ي 2008 - 2009 �سغل من�سب قائد كتيبة يف لواء 

»غولين«.

���نِّ قائ���داً لل���واء الحتي���اط  يف الع���ام 2009 عحُ

»الك�سندروين«، وقائداً للواء »منا�سيه«، و�سغل من�سب 

نائب اللواء اجلنوب���ي يف غزة، و�سارك يف حرب لبنان 

الثانية كقائد لكتيبة »روتيم« واأ�سيب خالل احلرب.

مت���زوج وله اب���ن واحد، وي�سك���ن يف مدينة 

»�سفاعمر«، وهو الأخ الأكرب لثالثة اإخوة ح�سلوا 

على رتبة رفيعة يف جي�س العدو.

�سقيقه با�س���م برتبة »�سج���ان األوف« قائد 

فرقة جبل ال�سيخ »حرمون«، وجميد الأخ الأ�سغر 

برتبة »راف �رسن«، وهو امل�سوؤول عن التجهيزات 

اللوج�ستية لفرقة جبل ال�سيخ.

العقيد علّيان اأحد جمرمي جمزرة ال�سجاعية، 

اأ�سي���ب بجراح ب���ن متو�سطة وطفيف���ة، وما اأن 

�سم���دت جراحه حتى طلب من اأطبائه ال�سماح له 

للعودة اإىل غزة للمحاربة بن جنوده.

اأقرّ الع���دو ال�سهيوين الأح���د املا�سي مبقتل 

اإث���ر وقوع���ه يف كم���ن للمجاهدي���ن  علّي���ان 

الفل�سطينين.

من هو غسان علّيان قائد لواء »غوالني«؟

مر��سم دفن �أحد جنود �لعدو �ل�سهيوين �لذين �سقطو� يف معارك �العتد�ء على غزة                                                                 )�أ.ف.ب.(
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ي�ستمر الكيان ال�سهيوين 

لالأ�سبوع الثالث على التوايل يف 

عدوانه على قطاع غزة، و�سط 

ن،  �سمت عربي ودويل �سافَرينْ

ويبقى ال�سعب الفل�سطيني وحيداً 

يقاوم اآلة القتل واحل�سار برجال 

اأ�سداء و�سواريخ عّطلت الكثري من 

مقّومات قيام هذا الكيان الغا�سب. 

»الثبات« التقت ممثل حركة اجلهاد 

الإ�سالمي يف لبنان؛ اأبو عماد الرفاعي، 

وكان احلوار الآتي:

م�سى اأكرث من اأ�سبوعن على بدء 

العدوان ال�سهيوين على قطاع غزة، 

واأ�سبوع على بدء الهجوم الربي، بعد 

د امل�سوؤول���ن ال�سهاينة، كيف  ت���ردُّ

تقّيمون رد الفعل ال�سعبي والر�سمي 

العربي والفل�سطيني، والدويل؟

مع الأ�سف، مل ت���رَق ردود الفعل اإىل 

امل�ست���وى املطلوب لغاي���ة الآن، ل�سيما 

عل���ى �سوء املج���ازر املتوا�سل���ة التي 

ي�سهدها القطاع، حيث ب���ات وا�سحًا اأن 

العدو ي�ستهدف العائ���الت يف م�ساكنها 

ويقت���ل الأطف���ال به���دف ال�سغط على 

املقاومة لوقف اإطالق النار، دون اأن يدفع 

ثمن عدوانه، والعودة اإىل معادلة التهدئة 

مقاب���ل التهدئ���ة. �سحي���ح اأن تركات 

�سخمة جرت يف بع�س العوا�سم العربية 

والأوروبي���ة، لكن ال�سارع العربي الفاعل 

واملوؤثر يف م�رس وغريها من عوا�سم القرار 

العربي بقي غائبًا، وبع�س التحركات يف 

بع�س العوا�سم ج���اءت دون ما اعتادت 

ه���ذه العوا�سم اأن تقدم���ه لفل�سطن. اأما 

ال�سارع الفل�سطين���ي يف ال�سفة الغربية 

وخميم���ات لبن���ان ففعاليات���ه يومية، 

وه���ي يف ت�ساع���د م�ستم���ر، وتتط���ور 

بح�س���ب جمريات الع���دوان، لكن �سعبنا 

اإىل اجلميع،  الي���وم  الفل�سطيني بحاجة 

�سواء يف الوطن العربي والإ�سالمي اأو يف 

الغرب، لأن م���ن �ساأن اأي ترك اأن ي�سهم 

يف تقوي���ة املوق���ف الفل�سطيني املقاوم 

يف مواجهة ال�سغ���وط التي تاول ثني 

املقاومة ع���ن املطالبة بحق �سعبنا يف 

قطاع غ���زة برفع احل�س���ار. اأما املوقف 

الر�سمي العربي فيبدو يف تخلٍّ كامل عن 

كل ما ميّت لفل�سطن ب�سلة، بل اإن بع�س 

النظ���ام الر�سمي العرب���ي يحلم باليوم 

الذي يتم فيه الق�ساء على املقاومة.

ظهرت املقاوم���ة اليوم بقدرات 

جدي���دة من حي���ث الق���وة والدقة 

وال�سم���ود، ما هو اجلدي���د يف اأداء 

الفل�سطيني���ة؟ وهل هناك  املقاومة 

من مفاجاآت مقبلة؟

التط���ور الأه���م على ه���ذا ال�سعيد 

ه���و اأن كل م���دن وم�ستوطن���ات العدو 

ال�سهيوين باتت ت���ت مرمى �سواريخ 

املقاومة، ومل يعد هن���اك اأمكنة ع�سّية 

ال�سواريخ نحوها، وجي�س  على توجيه 

الع���دو عاجز عن مواجهة ه���ذا الواقع، 

رغ���م كل ما ميلك���ه من ق���درات تقنية 

ال�سهيوين  العدو  اأن  وهجومية. �سحيح 

يرتكب املج���ازر املروع���ة، ويوغل يف 

دماء الأطف���ال والن�س���اء، واأن �سواريخ 

املقاومة بالكاد ت�سبب �رسراً، لكن العدو 

ال�سهيوين ي���اأمل مثلما تاأمل غزة، واأكرث، 

�سواء ع���رب حالة الرعب ال���ذي ت�سيطر 

عل���ى الكي���ان باأكمله، اأو ع���رب خ�سائر 

الدولرات،  تق���در مبلي���ارات  اقت�سادية 

ل املالحة  وتوقُّف حركة ال�سياحة، وتعطُّ

ف البور�سة، و�سلل تام يف  اجلوية، وتوقُّ

كل املراف���ق القت�سادي���ة.. هذه خ�سائر 

حقيقية ولي�ست جمرد خ�سائر معنوية. 

بالطبع، فاإن دم فل�سطيني واحد يعادل 

عندن���ا كل الكي���ان ال�سهيوين، لكن يف 

م���ا ي�سّوره  املقاب���ل لي�س �سحيح���ًا 

البع����س اأن املقاومة ل ج���دوى منها.. 

يكفي املقاومة فخراً اأنها جعلت الكيان 

ال�سهيوين كله �ساحة حرب تاأمل مثلما 

تاأمل غزة واأكرث.

يرّك���ز الإع���الم ال�سهيوين على 

ال�سيا�س���ي، ومن  مو�س���وع احل���ل 

املع���روف اأن الإع���الم ل���دى العدو 

ي�سّكل انعكا�س���ًا للحالة ال�سيا�سية 

والراأي العام يف الكيان ال�سهيوين، 

وق���د ظهر ذلك يف �رسع���ة قبول اي 

مبادرة للتهدئة، كيف تقّيمون حالة 

التخبط هذه؟

العدو يكذب عندم���ا يقول اإنه يريد 

احل���ل ال�سيا�س���ي، وقبول���ه باملبادرة 

امل�رسية هو لعب���ة عالقات عامة يريد 

من خاللها خ���داع العامل باأن املقاومة 

ه���ي التي ل ترغب بوق���ف اإطالق النار، 

فهو يريد اخل���روج من املاأزق الع�سكري 

والأمن���ي دون دفع الثم���ن، ودون رفع 

احل�سار عن غزة. 

�سعبن���ا يف غزة �سئم اأن يكون حقل 

رماي���ة للع���دو ال�سهيوين بع���د ثماين 

حرم فيها  �سنوات من احل�س���ار الظامل يحُ

م���ن اأب�س���ط مكون���ات احلي���اة، وكاأنه 

الغذاء  العامل ليح�س���ل على  ي�ستجدي 

�سعبنا  والكهرب���اء..  وامل���اء  وال���دواء 

الفل�سطيني يريد لهذه احلرب اأن تنتهي 

بطريقة واحدة: رفع احل�سار نهائيًا عن 

غزة، وب�سكل كامل ونهائي. 

ا�ستجبنا يف ال�سابق لكل الت�سالت 

التي كانت تطلب منا فيها التهدئة، ويف 

كل م���رة كان العدو ينتهك التهدئة، ومل 

نكن ن�سمع ولو كلم���ة احتجاج واحدة 

طلب  عل���ى انته���اك التهدئة، فلم���اذا يحُ

من���ا يف كل مرة اأن نك���ون هدفًا للقتل 

املجاين؟! هذه املرة لن نقبل اأن تنتهي 

احلرب من دون رف���ع احل�سار.. فال فرق 

قتل دفع���ة واحدة اأو  لدى �سعبن���ا اأن نحُ

عل���ى دفعات.. اأن نقت���ل بال�سواريخ اأو 

باحل�سار!

اأجرى احلوار: �سامر ال�سيالوي

أبو عماد الرفاعي: كيان العدو تحت مرمى صواريخ المقاومة

�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.(

الرفاعي: شعبنا في غزة 
سئم من أن يبقى حقل 

رماية للعدو الصهيوني 
بعد ثماني سنوات من 

الحصار الظالم

رّدت الف�سائل الفل�سطينية، على راأ�سها 

حما�س، على ا�ستباحة »اإ�رسائيل« لدماء 

�سهداء غ���زة، باإطالق �سواري���خ متطورة 

»M 302« التي ي�سل مداها اإىل 200 كلم، 

و»160R« الت���ي ي�سل مداها اإىل 110كلم، 

وباتت املناطق »الإ�رسائيلية« كافة تت 

مرمى نريان املقاومة، اإ�سافة اإىل �سواريخ 

»75M« الت���ي ي�سل مداه���ا اإىل 75 كلم، 

ل���ة، وطائرة  و�سواري���خ الكاتيو�سا املعدَّ

اأبابيل من دون طيار، والأنفاق التي تو�سل 

اإىل م���ا خلف العدو، وغريها من التقنيات 

الت���ي ا�ستعلمتها »حما����س« و»اجلهاد 

الإ�سالم���ي« وف�سائ���ل املقاوم���ة ل�س���د 

العدوان »الإ�رسائيل���ي«، ما قلب موازين 

املعرك���ة، حيث مل يعد زم���ام الأمور بيد 

»اإ�رسائيل« وحدها كما اأراد نتنياهو الذي 

اعتمد تكتيك »الت�سعيد املن�سبط« الذي 

ميّكنه من التحك���م يف اأر�س املعركة ول 

تاأخذه اىل خيار احلرب الربية التي حاول 

اله���روب منها، رغم ال�سغ���وط ال�سيا�سية 

عليه يف الداخل »الإ�رسائيلي«، خ�سو�سًا 

من وزير خارجيته اأفيغدور ليربمان.

بنوعي���ة  »اإ�رسائي���ل«  فوجئ���ت 

ال�سواري���خ اجلدي���دة الت���ي ا�ستعملتها 

»حما�س« وف�سائ���ل املقاومة، وفوجئت 

كذل���ك بقدرته���ا على تطوي���ر ال�سواريخ 

ق�سرية امل���دى، ل�سيما اأنه مل يكن للعدو 

اأي معلومات عن ه���ذا الأمر، ظنًا منه اأن 

واجلمهورية  ب���ن »حما����س«  القطيعة 

الأح���داث يف  الإ�سالمي���ة عل���ى خلفية 

�سورية �ست���وؤدي اإىل توّقف اإيران عن دعم 

»حما�س« بامل���ال وبال�سالح والتقنيات، 

واأن قدرات »حما�س« يف �رساعها الدائم 

مع »اإ�رسائي���ل« �ستقت�رس على �سورايخ 

ق�سرية املدى، كالق�س���ام و»M75« التي 

ت�سنَّع داخل القط���اع، وهي براأي اخلرباء 

»الإ�رسائيلي���ن« ل���ن تغ���رّي املعادل���ة 

الع�سكري���ة مل�سلح���ة املقاوم���ة يف اأي 

اعتداء جدي���د عليها.. لك���ن خاب ظنهم، 

بال�سواريخ  الفاجع���ة  ال�سدم���ة  وكانت 

الت���ي اعرتفوا قبل غريهم باأنها اإيرانية - 

�سورية.

م�س���ادر مطلعة اأكدت اأن العالقة بن 

اإي���ران و»حما�س« مل تنقطع، لأنها عالقة 

مبدئي���ة مرتبطة بواجب الدف���اع الديني 

ع���ن املقد�سات الت���ي دّن�سه���ا الحتالل 

ال�سهيوين، وهي مل تتاأثر نتيجة الأحداث 

يف �سورية، واإن كان هناك خالف يف الراأي 

حوله���ا، حت���ى اأن هذا اخل���الف كان بن 

اأع�ساء املكت���ب ال�سيا�سي للحركة؛ حول 

دعم »الثورة« يف �سورية، اأو البقاء على 

احلياد يف النزاعات الإقليمية، مبا يف ذلك 

احل���رب الأهلية يف �سورية، وقد جاء كالم 

القي���ادي حممود الزه���ار ل�»املونيتور« 

يف �سهر اأي���ار 2014 ليوؤكد الدعم الإيراين 

للحرك���ة، حيث اأكد اأن »اإي���ران مل توقف 

دعم حركة املقاومة الإ�سالمية - حما�س 

ب�سب���ب الأزمة ال�سورية، وهي تدعمنا بكل 

الو�سائ���ل«، وكذل���ك كان ت�رسيح رئي�س 

جمل�س ال�سورى الإي���راين؛ علي لريجاين 

يف 18 متوز احلايل، حيث قال: »قد تكون 

لدينا بع����س املالحظ���ات يف ما يخ�س 

موقفهم من الأزمة ال�سورية، لكنننا نرى اأن 

واجبنا الإ�سالمي هو دعم املقاومة، ولذلك 

ندعم حما�س«.

يوؤك���د  وكم���ا  املح�سل���ة،  يف 

املحلل���ون ال�سرتاتيجي���ون، مب���ن فيهم 

»الإ�رسائيليون«، ف���اإن العدو ال�سهويوين 

�سين���دم على م���ا اأقدم علي���ه يف عملية 

»اجلرف ال�سامد«، وم���ن املوؤكد اأي�سًا اأن 

ما بع���د هذه العملية الإجرامية لي�س كما 

قبله���ا، فاملقاومة اأ�سبح���ت رقمًا �سعبًا 

لميكن جتاوزه، واأمن »اإ�رسائيل« يف خطر 

دائم.

هاين قا�سم

إيران تدعم »حماس« في مواجهة »الجرف الصامد«

م�سري�ت جتوب �سو�رع �لعا�سمة طهر�ن رف�ساً للعدو�ن �لهمجي على غزة                              )�أ.ف.ب.(

فلسطين
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منذ قيام دولة الكيان »الإ�رسائيلي« 

مّت تلقي���ح العق���ل العربي ب���اأن »حدود 

اإ�رسائيل« من النيل اإىل الفرات؛ كما يرمز 

علم العدو، وو�صلت »اإ�رسائيل« اإىل النيل 

عندما احتلت �صيناء وجتاوزته باتفاقية 

كامب ديفيد.

حاول���ت »اإ�رسائي���ل« الو�ص���ول اإىل 

الفرات ع���ر اجتياح �صورية وقبله لبنان 

ع���ام 2006 ومل تنج���ح، فاأوكلت املهمة 

اأعطوها فل�صطني  الذي���ن  اإىل اخلليجيني 

قب���ل ذل���ك، والآن يجّن���دون التكفرييني 

اأكراد  واأخواته���ا ومعه���م  ك�»داع����ش« 

الب���ارزاين لتق�صي���م الع���راق.. و�صل���ت 

»داع����ش« ال�صهيوني���ة اإىل الف���رات اأو 

و�صلت »اإ�رسائيل الداع�صية« اإىل الفرات، 

وقالت داع����ش: »اإن اهلل مل ياأمرنا بقتال 

اإ�رسائيل«!

بع���د احت���ال فل�صط���ني مّت تهج���ري 

امل�صيحيني منها ومل يبَق من امل�صيحيني 

فاحقته���م  القلي���ل،  اإل  الفل�صطيني���ني 

وحتالف���ت  لبن���ان  اإىل  »اإ�رسائي���ل« 

معه���م بق�ص���د حمايته���م، ول�صتغالهم 

الفل�صطيني���ة، فتخلّ�صت  �صد املقاوم���ة 

»اإ�رسائي���ل« من املقاوم���ة بعد اجتياح 

1982، وخ����رس امل�صيحي���ون ومل  ع���ام 

يتعظ الذي���ن حتالفوا معه���ا، وما زالوا 

عل���ى غبائهم و�صالهم، ب���ل انتقلوا اإىل 

الرتحي���ب بالثورة ال�صوري���ة املفرَت�صة، 

ومع »داع�ش« واأخواتها من »الإخوان«، 

حت���ى و�صل���ت »داع����ش« اإىل املو�صل 

وبداأت بقتل امل�صيحيني وال�صيعة، اإ�صافة 

ن���ة، ودّم���رت الكنائ����ش واآخرها  اإىل ال�صُّ

كني�ص���ة ال�رسيان الكاثولي���ك التي يعود 

ون  تاريخه���ا اإىل قبل 1800 ع���ام، ويخريرِّ

امل�صيحيني باجلزي���ة اأو القتل ويعملون 

فل�صط���ني،  كم���ا يف  تهجريه���م  عل���ى 

وامل�صتغ���َرب اأن العامل امل�صيحي الغربي 

و»اإ�رسائي���ل«، ويرتك  يدعم »داع����ش« 

امل�صيحي���ني مل�صريهم الأ�صود والكارثي.. 

اإنها م�صالح النف���ط والغاز واملقاولت.. 

الع���راق با م�صيحيني يف املرحلة الأوىل 

بعد تهجريه���م بالغ���زو الأمريكي، ويف 

الثانية بالغزو »الداع�صي« - ال�صهيوين.

اإنه���ا مرحل���ة تهج���ري امل�صيحي���ني 

م���ن ال�رسق وتق�صي���م الع���راق ل�صناعة 

»اإ�رسائيل« جديدة عن���د اأكراد البارزاين 

و»داع����ش« املو�صلي���ة، وتفجري العراق 

مياثل تنفي���ذ عملية انتحارية و�صط دول 

الإقليم، وال�صعودية املطمئنة اأنها مت�صك 

بخيوط اللعبة وحترك اخلليفة امل�صنوع 

اأمريكيا و»اإ�رسائيليًا« �صتح�صد مازرعت.

الأم���ة العربية على و�ص���ك ال�صقوط، 

ومل يبَق منه���ا اإل بع�ش بقع ال�صوء يف 

�صورية ولبنان والعراق وبع�ش فل�صطني، 

فاجلميع حتالفوا مع »اإ�رسائيل« و�صقطوا 

بالتفاقي���ات املذل���ة، وال�صعودية تدعو 

»الإ�رسائيليني« لزيارتها وال�صام معها! 

ثورات احلريق العربي تنا�صد »اإ�رسائيل« 

م�صاعدتها لإغت�صاب �صورية.. و»الإخوان 

امل�صلم���ون« يتظاهرون �صد »النقاب« 

يف م�رس ول يتظاهرون �صد ق�صف غزة!

اإن���زال  الع���راق  يف  »داع����ش« 

للكوماندو����ش التكف���ريي - ال�صهي���وين 

خلف خطوط املقاومة يف �صورية ولبنان 

وفل�صطني، لطعنه���ا يف الظهر وتفجريها 

بالف���ن املذهبية لإ�صق���اط دول »الهال 

املقاوم«؛ من اإي���ران اإىل العراق و�صورية 

ولبنان، ولذا فاإن معرك���ة العراق امتداد 

لع���دوان متوز 2006 وحلق���ة من حلقات 

تدم���ري �صورية وح�صار اإي���ران، والق�صاء 

على الق�صية الفل�صطينية وحق العودة.

»داع�ش« يف الع���راق لي�صت لن�رسة 

نة، فهي تهت���ك اأعرا�صهم وتدّمر  اأهل ال�صُّ

م�صاجده���م وتقتلهم كما تقت���ل ال�صيعة 

وامل�صيحي���ني.. فقد اأعدم���ت �صيخ قبائل 

ني���ة( لرف�صه قتل ال�صيعة  العبيدات )ال�صُّ

ومبايعة اأم���ري »داع����ش«، وقتلت اأئمة 

امل�صاجد يف تكريت املو�صل الذين رف�صوا 

مبايعتها، وهدمت قر النبي يون�ش )عليه 

ال�صام( وم�صجد حفي���د اخلليفة عمر بن 

واألزم���وا ن�ص���اء املو�صل على  اخلطاب، 

»جه���اد النكاح« بالإك���راه، وقد اأحرقت 

العديد من الفتيات اأنف�صهن رف�صًا لذلك.

وحدة العراق ق���ارب النجاة لل�صعب 

العراق���ي ب���كل اأطيافه، فه���و مل يعرف 

املذهبي���ة ول الطائفي���ة اإل بع���د الغزو 

»داع����ش«  م���ن  و�صفرائ���ه  الأمريك���ي 

واأخواتها. 

ماذا �صيقول موؤمتر الأردن للمعار�صة 

العراقي���ة - الت���ي تدع���م »داع�ش« - 

للم�صيحيني املقتولني واملهجرين؟ وماذا 

�صيفعل الأردن عندما ت�صل »داع�ش« اإىل 

عمان بعدما و�صلت اإىل معان؟ من يفرح 

ل�صقوط الع���راق عليه اأن يتح�ص�ش رقبته 

قبل اأن تذبحه »داع�ش« و ت�صبي ن�صاءه.

الع���راق جبهة م���ن جبه���ات القتال 

�صد امل�رسوع ال�صهي���وين التكفريي الذي 

الت���ي تتح�صن باملقاومة  يحيط بالأمة 

ال�رسيفة حاملة الأم���ل باإعادة البو�صلة 

اإىل حي���ث الع���دو احلقيق���ي واجله���اد 

ال�صادق وال�رسي���ف.. املقاومة تقاتل يف 

غزة والعراق ولبن���ان و�صورية، و�صتهزم 

امل�رسوع ال�صهي���وين التكفريي ب�صواريخ 

�صوري���ة واإي���ران وبريد املقاوم���ة الذي 

يو�صله اإىل غزة، وت�صام���ن ال�رسفاء من 

هذه الأمة ال�صاكنني يف اخلنادق املقد�صة 

بدًل من الفنادق امللّوثة.

د. ن�سيب حطيط

مع احتدام ال�رساع ال�صيا�ص���ي الدويل، ل �صيما 

بني الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة كزعيمة ملحور 

ال�صتعمار اجلديد، والدول الهادفة اإىل اإعادة التوازن 

العامل���ي، من خ���ال اإيجاد �صَيغ متن���ع الغطر�صة 

الأمريكي���ة املتمادية، انعقدت قم���ة الدول اخلم�ش 

التي اتخ���ذت لنف�صها ت�صمي���ة دول »بريك�ش« يف 

الرازي���ل، كدول لها اقت�صادات تنم���و بقوة، وت�صم 

ال�ص���ني ورو�صيا والهند والرازي���ل وجنوب اأفريقيا 

ك���دول حموري���ة يف العامل، ولكل منه���ا يف احليز 

اجلغرايف وال�صيا�صي كذلك امتدادات ميكن اأن ت�صكل 

رواف���ع حقيقية يف امل�صتقب���ل، ل �صيما يف اأمريكا 

اجلنوبية )الاتيني���ة(، خ�صو�صًا اأن القارة املذكورة 

التي عانت من ال�صيا�صية الأمريكية طويًا وما تزال 

بع�ش دولها تعاين حتى الآن، تنحو با�صطراد نحو 

مواجه���ات مع الوليات املتح���دة، التي تعتر تلك 

الدول من »حدائقها اخللفية«.

اإن الرتّي���ث يف املواجهة مع وا�صنطن حتى الآن 

يف تلك البقعة من العامل هو الطابع الطاغي حتى 

الآن، م���ع مراكم���ة الأوراق امل�صتف���اد منها لحقًا، 

خ�صو�صًا اأن الإنهاك التدريجي هو تكتيك ل بد منه 

يف اإط���ار ا�صرتاتيجية ك�صف العدواني���ة الأمريكية 

التي مل ت���رتك مكانًا يف الع���امل اإل وطرقته �صمن 

ا�صرتاتيجية الفو�صى ال�صاملة.

تاأجيل املواجهة ال�صيا�صية ال�صاملة مع الوليات 

املتحدة، وال�صّق���ان الأمني والع�صك���ري �صمنًا، مل 

مينع���وا الدول الناه�ص���ة اقت�صادي���ًا، والتي حتوز 

على ن�ص���ف الرثواث العاملية مع ن�صف قدرات اليد 

العاملة عامليًا، من و�صع املداميك القت�صادية يف 

اإطار الوعي العاملي للخا�ش من التحكم القت�صادي 

وتاليًا ال�صيا�صي للوليات املتحدة مب�صائر غالبية 

دول العامل، ل �صيما بعد انهيار الحتاد ال�صوفياتي، 

ومن خال اخط���ر موؤ�ص�صتني ماليت���ني هما البنك 

الدويل و�صندوق النقد الدويل، اللذين طاملا عما يف 

توظيف القتل���ة القت�صاديني من اأجل تطويع الدول 

بع���د اإفا�صها اأو ارتهانها املايل، لت�صبح طوع بنان 

وا�صنطن ال�صيا�صي.

لق���د انتقلت دول »بريك�ش« اإىل اأول خطوة جدية 

يف اإط���ار البنيان العاملي اجلدي���د، من خال التفاق 

عل���ى اإن�صاء منظمة مالية خا�ص���ة باحللف ال�صاعد، 

قوامها م�رسف جديد للتنمية، و�صندوق لاحتياطات 

النقدي���ة الطارئة بر�صاميل ت�صل اإىل 150 مليار دولر 

�صُت�صتثم���ر يف م�صاري���ع للبن���ى التحتي���ة، على اأن 

تتعاق���ب ال���دول املكّونة على الرئا�ص���ة ملدة خم�ش 

�صنوات لكل منها، بداية من الهند اإىل الرازيل..

تاأ�صي�ش هذه املنظمة املالية التي �صعت وا�صنطن 

اإىل اإجها�صه���ا، اأو على الأقل اإىل تاأجيل اإعانها، �صّكل 

�صدمة غربي���ة �صاملة، �صيما اأن الدول الأكرث ا�صتفادة 

ومنفعة من ال�صندوق �صتك���ون الدول النامية، والتي 

تعمل وا�صنطن على اإخ�صاعها من خال �صنوق النقد 

، خ�صو�صًا م���ع اكتمال اقت�صاديات  والبن���ك الدولينينْ

�ص���ة ملجموعة »بريك�ش«، وهذا  الدول اخلم�ش املوؤ�صرِّ

يعني فك القب�صة الأمريكية عن رقاب الدول املتطلعة 

اإىل النعتاق من جهة، وا�صتقط���اب الدول املحتاجة 

اإىل العون القت�صادي دون اخل�صوع لابتزاز الأمريكي، 

يف خياري اخل�صوع ال�صيا�صي اأو التفلي�ش القت�صادي 

امُلرّ.

لق���د حر�صت دول »بريك����ش« على تطمني الدول 

�صة، ل �صيم���ا الوليات املتحدة، ب�صكل حمدد  املتوجرِّ

اأن املجموع���ة الدولية اجلديدة لي�صت حلفًا ع�صكريًا، 

بالت���وازي مع انتقاد الرئي�ش الرو�صي فادميري بوتني 

ل�»تباطوؤ الوليات املتحدة يف اإ�صاح �صندوق النقد 

الدويل«، الذي قررت الدول املكورِّنة ل�»بريك�ش« عدم 

اللجوء اإليه من خال اإن�صاء م�رسف الحتياط النقدي 

كبديل عنه، اإذا ح�صلت اأزمة نقدية، �صيما اأن جمموعة 

»بريك����ش« �صتتخل�ش م���ن الدولر كوح���دة نقدية 

تتحكم بالعامل.

يون�س عودة

»داعش« ليست لنصرة 
نة«.. فهي تهتك  »السُّ
أعراضهم وتقتلهم كما 

تقتل الشيعة والمسيحيين

»داعش« ترسم حدود »إسرائيل« على الفرات

أول مواجهة بين »بريكس« والغرب.. اقتصادية

دورية ر�جلة لعنا�سر من �جلي�ش �لعر�قي عند �أطر�ف مدينة �سامر�ء                                        )�أ.ف.ب.(



wرئاسيات w w . a t h a b a t . n e t9 ) العدد 319(  اجلمعة - 25 متوز - 2014

7
بع���د اأن عرفن���ا جانبًا ع���ن اأ�رسة 

الرئي����ش اإميل حلود، والأج���واء التي 

ترع���رع يف كنفها، لندع الرئي�ش حلود 

الذي ُول���د يف 12 كان���ون الثاين عام 

1936 يتكلم:
عاي�صُت منذ نعومة اأظفاري خما�ش 

ال�صتقال، وكانت م�صرية والدي اللواء 

جميل حل���ود الن�صالية اأول ما تلقيُته 

من درو����ش وعر، واإب���اء وعزة نف�ش، 

فالوالد التحق باجلي�ش يف ع�رسينيات 

القرن املا�صي؛ اأيام النتداب الفرن�صي 

عل���ى �صورية ولبن���ان، اللذي���ن كانا 

كاأنهما دولة واحدة، بالرغم من اإعان 

دولة لبنان الكبري يف اأيلول عام 1920، 

اأ�ص�ش النت���داب مدر�صة حربية  وبهذا 

واحدة للبلدين يف دم�صق، ومن بعدها 

يف حم�ش.

كان جميل حلود من ال�صباب الأوائل 

الذين التحق���وا باملدر�صة احلربية يف 

دم�صق، فكانوا خم�صة �صباب من لبنان 

وع�رسي���ن م���ن �صورية، وكان���وا اآنئذ 

ي�صمونه���ا فرقة »اخليالة«، بالإ�صافة 

اإىل اآخرين لبنانيني و�صوريني التحقوا 

كمرتجمني.

اأم���ا اخلم�ص���ة اللبناني���ني فه���م 

بالإ�صافة اإىل جميل حلود: فوؤاد �صهاب، 

ومتام غازي، وحممد اليايف وهو �صقيق 

الرئي�ش عبداهلل اليايف، واثنني اآخرين.

بعد �صنت���ني تخرّج طاب املدر�صة 

احلربي���ة يف دم�صق، وه���م كما ذكرنا 

�صوريًا،  وع�رسي���ن  لبناني���ني  خم�صة 

برتبة مازم.

ميكن القول اإن عمل الوالد كع�صكري 

ان�صباطًا  البي���ت  و�صابط انعك�ش يف 

ونظامًا وترتيبًا، وقبل اأي �صيء وطنية، 

حيث كن���ا ن�صمع منه دائم���ًا ب�صعار: 

الوط���ن، ال�رسف، الوف���اء، والت�صحية، 

وكان دائم���ًا يب���دو وكاأن���ه يف حالة 

ا�صتع���داد، اإذ كان اللبا����ش الع�صكري 

يازمه با�صتمرار، ون���ادراً ما كنا نراه 

يف ثي���اب الن���وم »البيجام���ا«، ذلك 

لأن���ه كان ي�صتيقظ باكراً، لتبداأ م�صرية 

حياته اليومية.

حل���ود  جمي���ل  الل���واء  كان  واإذا 

ع�صكريًا �صلبًا، جمبوًل على الن�صباط 

ومواجهة التحدي���ات وال�صعاب، لكنه 

كان ميل���ك قلبًا طيب���ًا، و�صعوراً رقيقًا 

نحو الفقراء، الذين كان يعطف عليهم، 

وقد لحظنا كيف كان يتعامل مع هذه 

الفئة من النا�ش حينما كنا نذهب معه 

م�صيًا عل���ى الأقدام اإىل منزل جدي يف 

زقاق الباط، ف���كان ي�صارع اإىل توزيع 

م���ا يف جيوبه من مال عل���ى الفقراء، 

لأنه مل يك���ن ي�صت�صيغ منظ���ر اإن�صان 

ميّد يده وي�صتعط���ف اإن�صانًا اآخر طلبًا 

لل�صدقة واحل�صنة.

ومم���ا اأذكره اأن���ه كان يحدثنا عن 

عمله ذلك، ونحن م���ا زلنا �صغاراً، اأن 

هوؤلء لي����ش لهم م���ن ي�صاعدهم، ول 

من يرعاهم، والبل���د بحاجة اإىل نوع 

من الت�صام���ن الجتماعي الذي يرعى 

ال�صيوخ والفقراء وامل�صاكني..

وي�ص���ري الرئي�ش حلود اإىل اأن والده 

الل���واء جميل حلود من���ذ انخراطه يف 

احلي���اة الع�صكري���ة، وكم���ا يوؤكد َمن 

عا����رسه يف تلك الف���رتة البعيدة، اأن 

مواهبه وتفوق���ه يف ميادينها ظهرت 

جلي���ًا، اإذ ما اأن تخرج م���ن املدر�صة 

احلرية حتى ُعنيرِّ يف العام 1923 قائداً 

لكوكبة اخليالة.

ويف �صن���ة 1925 اندلع���ت الثورة 

ال�صاب���ط  وكان  الك���رى،  العربي���ة 

جميل حل���ود يف الاذقية يف اجلي�ش 

اخلا�ش، ف���رتك فرقته وعاد اإىل لبنان 

ملراقب���ة الأو�صاع يف تل���ك الظروف 

الدقيق���ة، وليهتّم مبعاجل���ة الأو�صاع 

د�صائ�ش  وباإحب���اط  احل���دود،  عل���ى 

التفرق���ة واإحياء الفن خوف���ًا من اأن 

تتكرر فتن���ة �صنة 1860 بتحري�ش من 
ال�صلطات الأجنبي���ة، ودفع الباد اإىل 

اقتتال طائفي تاأمين���ًا لب�صط نفوذها 

و�صيطرتها، خ�صو�صًا اأنه راأى �صلطات 

النت���داب الفرن�صي تعامل املتطوعني 

اللبناني���ني وال�صوري���ني يف جي����ش 

للجنود  معاملته���ا  اخلا����ش  ال�رسق 

املرتزق���ة، دون اأن يكون هناك قوانني 

حتم���ي حقوقهم ال�صخ�صي���ة وت�صمن 

م�صاحلهم الوطني���ة، فاأدرك اأن الهدف 

الوطني الذي اختار احلياة الع�صكرية 

لتحقيقه وه���و تكوين ن���واة اجلي�ش 

الوطن���ي قد انتفى، فقّدم ا�صتقالته يف 

عام 1926، وع���اد اإىل احلياة املدينة؛ 

يراقب ويتاب���ع الأحداث بعني وطنية 

خمل�صة.

يتاب���ع: وحينم���ا و�ص���ع اجلرنال 

بيك���و دي غران رو د�صت���ور للجيو�ش 

اخلا�صة مبوجب الق���رار رقم 33، الذي 

ن�ّش على اإعطاء املتطوعني اللبنانيني 

وال�صوريني بع�ش حقوقهم امل�رسوعة، 

واأ�صبح بالإمكان اأن يكونوا نواة جي�ش 

وطن���ي، عاد جميل حل���ود اإىل �صفوف 

اجلي�ش، وبهذا فق���د تعرقل تدرُّجه يف 

املرات���ب الع�صكرية الت���ي ي�صتحقها، 

فتاأخ���رت ترقيته لفرتة غ���ري ق�صرية 

ب�صبب هذا ال�صعور الوطني وال�صتقالة، 

وتق���دَّم عليه اأتراب���ه يف الدورة، مبن 

فيهم فوؤاد �صهاب.

يف ظ���ل ه���ذا النه���ج الجتماعي 

للوال���د، ترعرعت اأ����رسة جميل حلود، 

الت���ي كان���ت م�صبع���ة اأي�ص���ًا بروح 

النظب���اط والنظام، وبنه���ج الوطنية 

العالية التي ت�صهدها يف م�صرية جميل 

حلود، التي اأخذت تتبل���ور منذ العام 

1941 ب���روح ا�صتقالي���ة عالية، ففي 
تلك الفرتة كان جميل حلود قد اأ�صبح 

برتب���ة نقي���ب، حينما هزم���ت فرن�صا 

يف احل���رب العاملي���ة الثانية، واحتل 

اأ�صبحت  وبالتايل  باري����ش،  النازيون 

الفرن�ص���ي يف لبنان  النت���داب  قوات 

و�صورية موالية للفي�صيني.

ومع هزمي���ة الفي�صي���ني والهجوم 

الذي ق���اده �صارل ديغ���ول يف منطقة 

املغرب، لياأتي بعدها اإىل لبنان ويحل 

م���كان الفي�صيني، حي���ث كان النقيب 

جميل حلود قائد فوج القنا�صة الأول. 

جمع ال�صباط اللبنانيني وكان عددهم 

دون املئة �صابط، وت���داول معهم يف 

التطورات وجعلهم يوقعون على وثيقة 

اأن ال�صب���اط اللبنانيني ل���ن يخدموا 

اإل وطنه���م، وبالتايل ف���اإن الفي�صيني 

ُهزم���وا، وجلت مكانهم ق���وات فرن�صا 

احل���رة، لكنها يف كل احل���الت قوات 

احتال، واملطلب الوطني اللبناين هو 

ال�صتقال التام والناجز.

املناداة بال�صتق���ال الوطني كان 

جميل حلود الع�صك���ري، و�صقيقه اإميل 

حل���ود ال�صيا�صي يعم���ان يف �صبيله، 

فجمي���ل كان الث���اين يف اجلي�ش بعد 

فوؤاد �صه���اب، واإميل كان الرجل الثاين 

يف احلزب الد�صت���وري اإن جاز التعبري 

بعد ب�صارة اخلوري.

ن الوطني إميل لحود يتذكر.. بدايات التكوُّ

كان هذان اللحوديان يناديان علنًا 

اأننا ل نريد العمل يف خدمة الفرن�صي، 

ول يف خدم���ة اأي اأجنب���ي اآخر، نحن 

نريد ال�صتقال ول �صيء غريه.

يف �صنة 1941 بداأت املعارك بني 

اجليو�ش الفرن�صي���ة املنق�صمة على 

نف�صها ب���ني ديغولي���ني وفي�صيني، 

فرق  الفي�صية  ال�صلطات  وا�صتخدمت 

اجلي�ش اخلا����ش - وفيه اللبنانيون 

اأن�ص���ار  وال�صوري���ون - ملحارب���ة 

اجل���رنال ديغ���ول وجي����ش احللفاء 

الزاحف���ة على ال����رسق، وراأى الوالد 

جميل حل���ود واإخوان���ه يف اجلي�ش 

اخلا����ش الفرن�صي األ فائدة لوطنهم 

من ال�صرتاك يف هذه احلرب، النا�صبة 

ب�ص���ورة خا�صة بني فئتني تنتميان 

اإىل بلد واحد.

وم���ا كاد يت���م انت�ص���ار اجلي�ش 

الفرن�ص���ي املنا�رس للج���رنال ديغول 

واحللفاء ويدخلون لبنان حتى �صدرت 

الأوامر للجي����ش اخلا�ش واملتطوعني 

اللبنانيني ب���اأن يتمركزوا يف الذوق، 

حي���ث عق���د ال�صب���اط اللبناني���ون 

اجتماع���ًا خا�صًا تدار�صوا فيه املوقف 

العليا،  الب���اد  على �ص���وء م�صلحة 

واتخذوا قراراً باأل يكونوا اإل يف خدمة 

لبنان، واأل ياأمتروا اإل باأوامر ال�صلطة 

اللبنانية، وو�صعوا الوثيقة التاريخية 

بن���اء لق���رتاح جميل حل���ود، وبقيت 

حمفوظة لديه، وقد وّقع عليها اأربعون 

�صابطًا لبناني���ًا عاهدوا اهلل وال�رسف 

األ يخدم���وا اإل �صلط���ات وطنهم، واأل 

يخ�صع���وا اإل لأوامره���ا، ومل يقبل���وا 

با�صتئن���اف القيام باملهام الع�صكرية 

اإل بع���د اأن نالوا وع���دا من ال�صلطات 

با�صتق���ال  واحلليف���ة  الديغولي���ة 

لبن���ان الت���ام، وكان اأول وعد ر�صمي 

بال�صتقال يعطي للبنان بعد احلرب 

العاملي���ة الثانية، وعلى هذا الأ�صا�ش 

ر�ص���ي الوال���د ورفق���اوؤه با�صتئناف 

اخلدمة، وت�صلَّم الفوج الأول للقنا�صة 

اللبنانية.

الذين  اللبناني���ون  ال�صب���اط  اأما 

ح����رسوا ه���ذا الجتم���اع التاريخي 

ووّقع���وا على هذه الوثيق���ة الوطنية 

التاريخية فه���م: الأمري فوؤاد �صهاب – 

جميل حل���ود – قي�رس زهران ميني – 

توفيق �ص���امل – عزيز غازي – الأمري 

جميل �صهاب – وديع نا�صيف – عزيز 

قوا�ش – الأمري عادل �صهاب – يو�صف 

اخل���وري – غطا�ش لبك���ي – يو�صف 

ك�صب���ار – جوزي���ف ح���رب – جميل 

احل�صام���ي – نقول �صماح���ة – داود 

حماد – فوؤاد حلود – خمايل اأبو طقه 

– �صعيد اخلوري – انطوان عرقجي – 
الطبيب ح�صيب يزبك – من�صور حلود 

– ف���رح – رميون حايك – فاتك زوبن 
– �صعد اهلل النجار – ارام �صولكجيان 
– فوؤاد قدي����ش – انرتانيك – جورج 
معل���وف – مي�ص���ال نوف���ل – وجيه 

كرم – يو�صف ر�صت���م – هرني غازي 

– كيفام موردي���ان – انطون روفايل 
– ا�صكندر غ���امن – الأمري عبد القادر 

�صهاب.

اأحمد زين الدين

بدع���وة من اللجنة الن�صائية يف حركة الأمة؛ األقى ال�صيخ 

د. عب���د النا�رس جري حما�رسة حول ي���وم القد�ش العاملي، 

اعتر خالها اأن���ه يف هذا العام يختلف يوم القد�ش العاملي 

عن باقي الأعوام، خ�صو�ص���ًا اأن العدو ال�صهيوين الذي اأجرم 

يف قانا واملن�صوري���ة ومروح���ني، ويف ال�صاحية اجلنوبية 

لبريوت، مُيعن اإجرام���ًا يف اأهلنا يف غزة، فن�صاهد الأّم تبكي 

وكاأنها اأّمنا، والأخت تبكي وكاأنها اأختنا، ومل يرتكوا اأحد من 

عدوانهم.

ولفت �صماحت���ه اإىل اأننا اإن تخلينا ع���ن ن�رسة فل�صطني 

واأهلها، �صيهيرِّئ اهلل لها قومًا يحملون هّم حتريرها ويحمونها 

من املغت�صبني.

واأك���د ال�صيخ جري اأن الإمام اخلميني اأعاد وحرّك الق�صية 

الفل�صطينية اإثر انت�صار الثورة الإ�صامية يف اإيران، فرفع العلم 

الفل�صط�صني بدل من العلم »الإ�رسائيلي«، متحديًا العامل كله، 

مبن فيهم بع�ش القادة العرب املتواطئني �صد فل�صطني.

ودع���ا �صماحته جميع اأبن���اء الأم���ة لانتفا�ش يف يوم 

القد�ش العامل���ي، كونه يومًا رمزيًا لتتح���رك ال�صعوب حتى 

نحرر القد�ش باإذن اهلل.

داعيًا إلى التحرك الواسع يوم الجمعة

الشيخ جبري: يوم القدس العالمي يختلف هذه السنة عما سبقه 

جانب من �حل�سور
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�إن م����ن �أعظ����م �حلرم����ان �أن نرى 

كثري�ً من �مل�ضلمني يق�ضون �للحظات 

و�لفر�ص �لنادرة يف رم�ضان يف ما ال 

ينفعهم، فاإذ� ج����اء وقت �لقيام كانو� 

نائم����ني، �أو يت�ضام����رون ويقعون يف 

غيب����ة �إخو�نهم، �أو يق�ض����ون �أوقاتهم 

يف �ملعا�ض����ي وم�ضاهدة �مل�ضل�ضالت 

�لرم�ضاني����ة، كم����ا ي�ضمونها، وحا�ضا 

لرم�ض����ان �أن تك����ون ل����ه م�ضل�ضالت 

تتح����دث ع����ن �خليان����ة �لزوجية �أو 

�لع�ض����ق �ملحرّم، �أو بر�م����ج و�ضهر�ت 

فنية..

يف ه����ذ� �ل�ضهر �لك����رمي ال بد من 

جتدي����د �لتوبة، فه����ذه فر�ضتنا، ومن 

�أعظم هذه �لفر�ص، �حلر�ص على ليايل 

�لع�����ر �الأو�خر من رم�ض����ان، فاإن مل 

يكن، فعل����ى �الأقل ليايل 21 و23 و25، 

و27 و29، الأن ليل����ة �لقدر لن تتعدى 
�إحدى ه����ذه �لليايل، كم����ا قال �ضلى 

�هلل علي����ه و�آله و�ضل����م: »حترو� ليلة 

�لقدر يف �لوتر من �لع�ر �الأو�خر من 

رم�ضان«.

ماذ� نفعل يف هذه �لليلة؟

�ال�ضتعد�د لها يبد�أ منذ فجر �ليوم 

�ل�ضاد����ص و�لع�رين م���ن رم�ضان، 

فبعد �ضالة �لفجر حتر�ص على �أذكار 

�ل�ضب���اح كلها، وم���ن بينها �حر�ص 

عل���ى قول: »ال �إل���ه �إال �هلل وحده ال 

�ري���ك له، له �مللك وله �حلمد، وهو 

عل���ى كل �ض���يء قدير« مئ���ة مرة، 

مل���اذ�؟ ملا رو�ه �أبو هريرة ر�ضي �هلل 

تعاىل عن���ه، �أن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 

عليه و�آله و�ضلم ق���ال: »من قال ال 

�إل���ه �إال �هلل وح���ده ال �ريك له، له 

�مللك وله �حلمد وهو على كل �ضيء 

قدي���ر يف يوم مئة مرة، كان له عدل 

ع�ر رق���اب، وكتبت له مئة ح�ضنة، 

يت عن���ه مئة �ضيئة، وكانت له  ومحُ

حرز�ً م���ن �ل�ضيطان يومه ذلك حتى 

مي�ض���ي، ومل ياأت �أح���د باأف�ضل مما 

جاء به �إال �أحد عمل �أكرث من ذلك«.

�ل�ضاه���د: »كان���ت له ح���رز�ً من 

�ل�ضيطان يومه ذل���ك حتى مي�ضي«؛ 

حت���ى ال يدخ���ل علي���ك �ل�ضيط���ان 

في�رفك عن �لطاعة. 

عن���د غروب �ل�ضم����ص �دع �هلل عز 

وجّل �أن يعين���ك ويوفقك لقيام ليلة 

�لقدر.

�إن كان ل���ك و�لد�ن فربّهما وتقرّب 

منهم���ا، و�ق����ص حو�ئجهم���ا و�فطر 

معهما.

جّه���ز �ضدقت���ك له���ذه �لليلة من 

ليايل �لع����ر، فال تفوت���ك ليلة من 

خرج �ضدقتها. ليايل �لوتر �إال وتحُ

بّكر بالفط���ور �حت�ضابًا، وال تن�َص 

�لدعاء يف هذه �للحظات، وليكن من 

�ضم���ن دعائك: �لله���م �أعني ووفقني 

لقي���ام ليلة �لقدر، ث���م تو�ضاأ و�ضوء 

ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم، 

ثم بادر بالنافلة بني �الأذ�ن و�الإقامة؛ 

�ضالة كله���ا خ�ض���وع و�طمئنان، ثم 

�ذك���ر �أذكار �ل�ضالة، ثم �أذكار �مل�ضاء، 

ومنها: »ال �إله �إال �هلل وحده ال �ريك 

له، له �مللك وله �حلمد وهو على كل 

�ضيء قدير« مئة مرة؛ لتكون يف حرز 

من �ل�ضيطان ليلتك هذه حتى ت�ضبح.

ال يفرت ل�ضانك من دعائك ب�»�للهم 

�إنك عفوٌّ حتب �لعفو فاعفحُ عني«.

ب���ادر بالذه���اب �إىل �مل�ضج���د قبل 

�أذ�ن �لع�ض���اء، لت�ضل���ي �ضن���ة دخول 

�مل�ضج���د، ولتتهياأ بانقطاعك عن �لدنيا 

وم�ضاغلها، علك تخ�ضع يف �ضالتك، ثم 

�إذ� �أّذن رّدد مع���ه وق���ل �أذكار �الأذ�ن ثم 

�ض���لِّ �لنافلة، ثم �ذك���ر �هلل حتى تقام 

�ل�ضالة، و�عل���م �أنك ما دمت يف �نتظار 

�ل�ضالة فاأنت يف �ضالة.

ق�ّض���م وقتك بعد �لع�ض���اء �إىل وقت 

���ن و�لتهّجد،  �ل�ضحور ب���ني �ضالة �ل�ضُّ

وقر�ءة �لق���ر�آن �لكرمي، وحاول �أن يكون 

دع���اء ختمتك للقر�آن �لك���رمي يف هذه 

�لليل���ة، طمعًا يف �الأج���ر، وبني قر�ءة 

�الأذكار، و�الإبقاء على ل�ضانك رطبًا بذكر 

�هلل، وال تن�َص �ضيد �ال�ضتغفار هذه �لليلة: 

»�للهم �أنت ربي ال �إله �إال �أنت خلقتني 

و�أن���ا عبدك، و�أنا على عهدك ووعدك ما 

��ضتطع���ت، �أعوذ بك من �ر ما �ضنعت، 

�أب���وء لك بنعمتك عل���ّي، و�أبوء بذنبي، 

فاغفر يل �إن���ه ال يغفر �لذنوب �إال �أنت.. 

قال �ضلى �هلل علي���ه و�آله و�ضلم: »من 

قاله���ا فمات من يوم���ه �أو ليلته دخل 

�جلنة«، و�مالأ وقتك بني تهليل وت�ضبيح 

وحتميد وتكبري وحوقل���ة؛ ملا رو�ه �أبو 

�ضعيد �خل���دري �أن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 

علي���ه و�آله و�ضلم ق���ال: »��ضتكرثو� من 

�لباقي���ات �ل�ضاحل���ات، قي���ل وما هن 

يا ر�ض���ول �هلل؟ قال: �لتكب���ري و�لتهليل 

و�لت�ضبيح و�حلمد هلل، وال حول وال قوة 

�إال باهلل«.

بعد تناول �ل�ضح���ور و�أد�ء �ضالة 

�لت�ضابي���ح، �نتظ���ر �أذ�ن �لفجر و�أنت 

تذك���ر رب���ك بالتهلي���ل و�لت�ضبي���ح 

و�لتكب���ري  و�حلوقل���ة  و�لتحمي���د 

و�ال�ضتغف���ار، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على 

ر�ضولنا �لك���رمي �ضلى �هلل عليه و�آله 

و�ضل���م، ثم �ضّل �لفج���ر يف �مل�ضجد، 

د  و�نتظر طلوع �ل�ضم�ص، وبعد ذلك عحُ

�إىل �ملن���زل و�أنت م�رور بهذه �لليلة 

�لعظيمة �لتي �أحيْيتها قيامًا و�ضجود�ً 

وعبادة هلل عز وجل.. وهنيئًا لك.

رمي �خلياط

كيف نكسب ليلة القدر؟

رب �نته���اء �ضهر رم�ض���ان و�عتياد طفلك  مع قحُ

�ل�ضائ���م على وجبت���ي �الإفطار و�ل�ضح���ور، ت�ضعر 

جمي���ع �الأمهات باأن و�ضع جه���از طفلها �له�ضمي 

باأف�ضل حاالته، لك���ن مع بد�ية قدوم �لعيد ي�رف 

�الأطف���ال يف تناول �الأطعم���ة، خ�ضو�ضًا �حللويات 

�ملليئة بال�ضكريات، ما يوؤدي �إىل حدوث ��ضطر�بات 

معوية، وزيادة �لوزن، ل���ذ�، ال بد من �لتعرّف على 

�لتغذية �ل�ضحية يف عيد �لفطر لالأطفال:

- عن���د و�ضع �الأكل للطفل، عل���ى �الأم ماولة 

ج���ذب �نتباهه للطعام نف�ض���ه، وحّثه على �مل�ضغ 

جيد�ً قب���ل �الأكل، لتجّنب �الإ�ضاب���ة بع�ر �له�ضم، 

خ�ضو�ضًا �أن �ملعدة �عتادت على عدد وجبات �أقل، 

ويف �أوقات معّينة.

- م���ن �ملع���روف �أن يف �لعي���د تك���رث تناول 

�حللويات و�ل�ضكري���ات، لذ� على �الأم  تنبيه طفلها 

لتن���اول كمي���ات قليلة منها وعلى ف���رت�ت زمنية 

متباع���دة، الأنها قد ت�ضبب ع�ر�ً يف �له�ضم، ب�ضبب 

ن�ضبة �لزيت و�ل�ضمن �ملوجود فيها.

- �إبع���اد �لطف���ل عن تناول �الأ�ضم���اك �ململحة 

خ�ضو�ضًا يف �الأيام �الأوىل من عيد �لفطر، الحتو�ئها 

عل���ى كميات كبرية من �الأمالح، مما قد يوؤثر عليه، 

باالإ�ضافة �إىل ع���دم تناول كميات كبرية من �خلبز، 

الأنه قد يوؤدي �إىل �الإ�ضابة بال�ضد�ع.

- �ض����رب �لكثري من �مل���اء؛ 3 �أكو�ب على �الأقل، 

�ضعر �لطفل  خ�ضو�ضًا قبل تناول �لوجبات، فاملاء يحُ

بال�ضب���ع، وي�ضاعده على  �لتخل����ص من �ل�ضعر�ت 

�حلر�رية �لز�ئدة.

- جتنُّب �ل�ضه���ر، و�لنوم بقدر كاٍف؛ من 7 �إىل 8 

�ضاعات يوميًا، خ�ضو�ضًا �أنا �أيام عطلة ويكرث فيها 

�خلروج و�لتنزُّه.

- �ملو�ظبة على ممار�ض���ة �لتمارين �لريا�ضية، 

ل �أن تكون �لتمارين قبل �الأكل ولي�ص بعده. ويف�ضَّ

• لباقات �حلجز يف �ملطاعم
���ل معظم  مل�ضلح���ة �لزبائ���ن، تف�ضِّ

�ملطاع���م ��ضرت�تيجية �حلج���ز �مل�ضبق، 

خ�ضو�ضًا يف فرت�ت �الأعياد و�ملنا�ضبات، 

مع �حتم���ال �رتفاع حّدة �الزدحام فيها، 

في�ضه���ل عليها تنظيم عمله���ا، وت�ضمن 

ر�ض���ا رّو�ده���ا بدّقة �أكرب. ل���ذ�، يقّدم لك 

�الإتيكي���ت �أب���رز �لقو�ع���د و�لنقاط �لتي 

يجب �أن تتوّقفي عندها حلجز طاولة يف 

ل:  مطعمك �ملف�ضَّ

- �الّت�ض���ال: �حر�ضي عل���ى �الّت�ضال 

�ال�ضتعالم���ات فيه  و�إع���الم  باملطع���م 

ع���ن قدومك باأّيام قب���ل �ملوعد، فبع�ص 

�ملطاعم تكت���ّظ وتنفذ �الأماكن فيها قبل 

�أ�ضابي���ع.. و�حر�ضي عل���ى �الّت�ضال قبل 

�ملوعد ب�ضاعات لتاأكيد �حلجز. 

- �لو�ض���ول: �بذيل جه���دك �أن ت�ضلي 

قب���ل 5 دقائق عل���ى �الأقّل م���ن �ملوعد 

�ملتَّفق عليه، و�إن �ضعرت �أّنك م�ضطرة �إىل 

�لتاأّخر ولو قلياًل �ّت�ضلي باإد�رة �ملطعم، 

و�تركي لديهم علم وخرب.

- �ملعلومات �الأ�ضا�ضية: خالل �حلجز، 

�تركي ��ضمك �لكامل، رقم هاتفك، و�أعلمي 

متلّق���ي �الّت�ض���ال عن ع���دد �الأ�ضخا�ص 

�ملتوّق���ع ح�ضورهم معك، ع���ن �لطاولة 

�لتي تف�ّضلون �جللو����ص عليها، و�لوقت 

�ل���ذي �ضت�ضلون فيه.. يف حال طر�أ عليك 

�أّي���ة تعدي���الت ت�ضتوج���ب �الّت�ضال ال 

ترتددي، كي ال حترجي �ملطعم �أو ت�ضببي 

لنف�ضك �أو للموجودين معك �الإزعاج.

- مرج���ع: ك���ي يك���ون ل���ك مرجٌع 

تتو��ضلني وتن�ّضقني معه كّل �لتفا�ضيل، 

�حر�ضي �أن تطلبي ��ض���م �ل�ضخ�ص �لذي 

تتكلّمني معه من �إد�رة �ملطعم. 

- �العتذ�ر: يف حال طر�أ عليك �أي �ضبب 

جعل �لذه���اب �إىل �ملطعم متعّذر�ً، لي�ص 

�ضابي بالع�ضبية  كافيًا �أن تغ�ضب���ي وتحُ

و�النزع���اج، فال يج���وز �أن تن�ضي �إعالم 

�ملطعم بذلك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

التغذية الصحية في عيد الفطر لطفلك



منوعات

�أف��ق��ي

1 - طلب ومنا�ضدة / ياب�ص
2 - ناد ريا�ضي �ضعودي �ختري نادي �لقرن يف �آ�ضيا
3 - فو / العب مغربي يف �ضفوف بوردو �لفرن�ضي

4 - �أكرث قربا / ثلثا موج.

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع �الأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5 - ن�ضف �ضامح / ذهب / نفذ بجلده
6 - ع�ضبية )عامية( / دق )�لهاتف(.

7 - خ���اف م���ن / �طل���ب / ت�رف بال 
م�ضوؤولية

8 - متثال عل���ى مدخل خليج نيويورك 
/ حيز ومكان

9 - �أبو �لطب �ليوناين
10 - �أدو�ت للر�ض���م �ملل���ون / يجم���ع 
لال�ضتقب���ال  �لف�ض���اء  م���ن  �ل�ض���ورة 

�لتلفزيوين.

ع��م���ودي

1 - ح���رف ن�ض���ب / ��ضتخدم���ه قدميا 
�لع���رب و�مل�ضلمون للمالح���ة وحتديد 

موقعهم �جلغر�يف

2 - �إغ���الق )معكو�ض���ة( / ق���ام وث���ار 
و�نتف�ص.

3 - من �أهم �ملمالك �لعربية �لقدمية يف 
بالد �ل�ضام / �مل�ضباح و�ملر�ضد �لهادي

4 - �لق���ردة �ل�ضغرية / �أعطى عذر� الأمر 
ما / منطقة يف جب���ال �لهماليا ت�ضمى 

�ضقف �لعامل

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 - مت�ضابهة / �لقارة �ل�ضمر�ء
6 - ����رب �ضيئا �أو �أم���ر� حتت �ضتار ما مثل 

�ضتار �لليل / �ضدة وعدم تر�خ / ثلثا ورل

7 - حطم / ن�ضف ناعم
8 - بل���دة عريق���ة يف �ل�ضم���ال �للبناين / 

مت�ضابهات

9 - مت�ضابهات / رك�ص
10 - ف�ضل �جللد عن �للحم / �نق�ضام

بدائل صحية عن حلويات العيد

w w w . a t h a b a t . n e t11 ) العدد 319(  اجلمعة - 25 متوز - 2014

م���ع حلول �لعيد و�لف���رح بلقاء 

بالتح�ضري�ت  �جلميع  يبد�أ  �الأقرباء، 

�لالزم���ة الأ�ضه���ى �ملو�ئد. م���ن �أهم 

مظاهر �لعيد �لتي ال ميكن �ال�ضتغناء 

عنها، هي حلويات �لعيد، �لتي متّثل 

ج���زء�ً من طقو�ص �لعي���د، خ�ضو�ضًا 

كعك �لعيد بالتمر، وكذلك �ملعمول، 

عت���رب من �أطيب و�أل���ّذ �أنو�ع  �لذي يحُ

�حللويات.

و�ملعمول  بالتمر  �لكع���ك  عترب  يحُ

بالدهون  �لغنية  �لعيد  من حلويات 

و�ل�ضكريات، وتختلف كمية �ل�ضعر�ت 

�حلر�ري���ة باختالف كمي���ة �ل�ضمنة 

�أو �لزي���ت �لتي حتتوي���ه كل قطعة، 

وكذلك حجمه���ا. فقطعة و�حدة من 

�لكعك بالعج���وة )50غر�مًا( حتتوي 

على حو�يل 200 �ضعرة حر�رية، كما 

يحتوي �ملعم���ول باجلوز )50غر�مًا( 

على حو�يل 250 �ضعرة حر�رية.

باأنوعها   - �ل�ضكوالت���ة  تر�ف���ق 

�ملختلف���ة - �أعيادن���ا ومنا�ضباتنا 

�أنها  �أال نن�ضى  �ل�ضعي���دة، وعلين���ا 

غني���ة بالده���ون. ف�100 غ���ر�م من 

�ل�ضوكوالتة يزّود �جل�ضم مبعدل 500 

�ضعرة حر�رية.

على  �لعربي  مطبخن���ا  عّودن���ا 

تقدمي �ملاأك���والت �لد�ضمة، �ضو�ء فى 

»�لطبيخ« �أو يف غريه من �الأطعمة 

�الأخ���رى، لذلك يقع من يريد �إنقا�ص 

وزنه �أو خف�ص م�ضتوى �لكولي�ضرتول 

يف م���اأزق، خ�ضو�ض���ًا ط���و�ل �أيام 

�لعيد �ملليئ���ة باملاأكوالت �لد�ضمة، 

كاللحوم وحلويات �لعيد بالطبع.

�إليكم بد�ئل �ضحية لذيذة ومفيدة:

كالتم���ر  ف���ة:  �ملجفَّ �لفو�ك���ه 

و�الأنانا�ص  و�ليقط���ني  و�مل�ضم����ص 

و�خلوخ �ملجفف، كونها حتتوي على 

ن�ضبة عالية م���ن �الألياف �لغذ�ئية، 

و�لفيتامينات و�ملعادن.

عترب �لتمر غذ�ء �ضحيًا يحتوي  يحُ

عل���ى �لعنا�ر �لغذ�ئية ذ�ت �لقيمة 

�لعالي���ة، فه���و غن���ي بال�ضكريات، 

حي���ث تبلغ ن�ضبتها 65٪ - 75٪ من 

مكونات���ه، وغني باالأمالح �ملعدنية 

و�لعدي���د من �لفيتامين���ات، ون�ضبة 

و�لكال�ضيوم  �حلدي���د  م���ن  مرتفعة 

على  يحت���وي  كما  و�لبوتا�ضي���وم، 

ن�ضبة عالية م���ن �لفو�ضفور، ون�ضبة 

منخف�ضة جد�ً من �لدهون و�لربوتني.

�أكدت بع�ص �الأبحاث �لتي �أجريت 

على �أ�ضخا�ص �أ�ضّحاء، �أي ال يعانون 

م���ن �أي مر����ص، �أن �لتمر يخفف من 

�لكول�ض���رتول و�لدهني���ات بن�ضب���ة 

33٪، ومين���ع �لتاأك�ض���د يف �جل�ضم، 
وبهذ� مين���ع �ل�ضيخوخة و�الأمر��ص، 

ويحافظ على �خلاليا ب�ضكل عام.

فالتمر مفيد وفو�ئده عظيمة، لكن 

مثله مثل �أي طعام �آخر، و�الإكثار منه 

يوؤدي �إىل زيادة �لوزن، الحتو�ئه على 

كمية كبرية م���ن �ل�ضكريات، فيجب 

عترب  �الكتفاء باأعد�د مدودة منه، وتحُ

ثالث متر�ت ح�ضة غذ�ئية كافية من 

هذه �لفاكهة، فحبة متر و�حدة كبرية 

تعطي 66 �ضعرة حر�رية.

تك���ون  �أن  ���ل  يف�ضَّ �لقطاي���ف: 

�لقطايف م�ضوية بالفرن وغري مقلية، 

�لعادي  �لقطر  ن�ضح با�ضتبد�ل  يحُ كما 

بالقط���ر �ملخفف )كوب���ان من �ملاء 

ل ح�ضوها  وكوب م���ن �ل�ضكر(، ويف�ضَّ

باجلوز �أو �جلبنة قليلة �لد�ضم.

و�الأرز  و�ملهلبي���ة  �ل�ضحل���ب 

باحللي���ب: حتت���وي ه���ذه �الأطباق 

م���ن �حلل���وى عل���ى كمي���ة عالية 

ن�ضح  م���ن �لربوتني و�لكال�ضي���وم. يحُ

با�ضتخ���د�م �حلليب �لقلي���ل �لد�ضم، 

و�إ�ضافة كمية قليل���ة من �ل�ضكر، �أو 

تف�ضي���ل ملَّى ��ضطناع���ي لتقليل 

�لوزن  �ل�ضكر و�ملحافظة على  كمية 

ودرجات �ل�ضكر بالدم.

�لبوظ���ة »د�يت« حتت���وي على 

كمي���ة �أقل م���ن �ل�ضك���ر و�ل�ضعر�ت 

�حلر�ري���ة مقارنة بالبوظة �لعادية.. 

ن�ضح باختيار �لبوظة قليلة �لد�ضم  يحُ

.٪2
عترب �ضلطة �لفو�كه بدياًل �ضحيًا  تحُ

حللويات �لعيد، كونها حتتوي على 

�لفيتامين���ات، و�ملع���ادن و�اللياف 

�لغذ�ئية �لتي ال تتوفر يف حلويات 

�لعي���د، فكاأ�ص من �ضلط���ة �لفاكهة 

ي�ض���اوي بقيمت���ه حب���ة و�حدة من 

�لفاكهة.

ن�ضح بتح�ض���ري حلويات  كم���ا يحُ

م  �لعيد يف �لبيت، وبذلك ميكن �لتحكُّ

بحجم �لوجب���ة وتقطيعها �إىل قطع 

�ضغرية. 

وختامًا، قد يكون يف تناول �الأكل 

�ل�ضحي و�اللت���ز�م بالنظام �لغذ�ئي 

�ل�ضليم يف ف���رتة �الأعياد حتدٍّ كبري، 

ولكن يف نف����ص �لوق���ت عليكم �أال 

حترم���و� �أنف�ضكم من �ملاأكوالت �لتي 

حتّبونه���ا، م���ع �العت���د�ل بالكمية 

�ملتناَولة.. وكل عام و�جلميع باألف 

�ضحة وعافية.



اأنهت وزارة الدفاع الهولندية خدمة 8 حرا�س ملكيني 

يف الهاي لقيامه���م ب�رسقة �شيكوالت���ه وحلويات من 

موزِّع اأتوماتيكي، وا�شفة احلادثة باأنها »خيانة ثقة«. 

وقال املتحدث با�ش���م وزارة الدفاع الهولندية على 

موق���ع الر�شمي، اإنه بالرغم م���ن اأن ما ارتكبه احلرا�س 

لي�س جرمية خط���رة، لكنه »خيانة اأمانة« تربر اإنهاء 

خدمتهم.

ومت اكت�شاف الواقعة بعدما لوحظ اختفاء احللويات 

وال�شكوالته م���ن املوزِّع االأتوماتيك���ي ب�شكل غام�س، 

فتق���رّر بعدها العودة اإىل كام���را خفية ملعرفة هوية 

امل�شوؤولني لُيفت�شح اأمر احلرا�س الذين �شّورتهم الكامرا 

وهم يهزّون امل���وزع االأوتوماتيكي بعنف اإىل اأن تخرج 

احللويات التى بداخله دون مقابل.

ُيذك���ر اأن احُلرّا����س الذي���ن كانوا مكلَّف���ني مبراقبة 

ا�شطبالت ملكي���ة ُف�شلوا من عملهم نهائيًا دون اأن تتّم 

حماكمتهم.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ
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كاريكاتير

طرد 8 حراس ملكيين.. لسرقتهم شيكوالته

يف فن����دق »هيلت����ون« اأبوظبي، ق����ام  فريق 

املعّجن����ات املوؤلف من �شبع طه����اة موهوبني، 

بالعمل ملدة 100 �شاع����ة لبناء من ال�شوكوالته 

م�شجد ال�شيخ زايد الكبر. 

وقال برافني كوم����ار؛ �شيف فندق »هيلتون« 

التنفيذي للمعجنات: »احتفااًل بالعيد،  اأبوظبي 

و�شعن����ا مهاراتن����ا قيد االختب����ار لت�شكيل هذه 

التحفة م����ن ال�شوكوالته البي�شاء، ونحن �شعداء 

لروؤي����ة ال�شيوف من جميع اأنح����اء العامل وهم 

ُيظهرون ده�شتهم يف ما �شنعناه«.

احتفااًل بعيد الفطر.. 
بناء مسجد الشيخ زايد 

من الشوكوال

قريبًا.. السفر وقوفًا بالطائرات 
ق����د تبدو كفكرة غريب����ة وم�شتبَعدة، لكنه����ا قادمة مع 

ا�شتح����داث املقاعد العامودية، اأو مق�ش����ورة الوقوف التي 

ق����د تكون اخلطوة املقبلة لتقليل تكلف����ة ال�شفر عرب قطاع 

النقل اجلوي، طبقًا الأحدث تقرير يقول وا�شعه اإن الفكرة قد 

ت�شبح واقعًا ملمو�شًا خالل ال�شنوات اخلم�س املقبلة.

ويقول فروز رومل����ي؛ بروفي�شور هند�ش����ة الطران يف 

جامع����ة بوترا ماليزيا، وكاتب التقرير الذي ُن�رس يف دورية 

»اإياك�شيت الدولية للهند�شة والتقنية«: »راودتني  الفكرة 

فيما كنت اأبحث عن طرق خلف�س تذاكر ال�شفر يف اجلو«.

وبا�شتخ����دام طائ����رة »بوين����غ 737 - 300« كنموذج 

لدرا�شت����ه، خل�ش����ت ح�شاب����ات رومل����ي اإىل اأن »مق�شورة 

الوقوف« قد توؤدي لزيادة عدد الركاب  بواقع 21 يف املائة، 

وخف�س قيمة التذاكر اإىل نحو 44 يف املئة.


