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»النصرة« نفذت في »قلب لوزة« وصية جنبالط 
بتحليل دم الدروز المؤيدين لدولتهم

نتائج االنتخابات التركية.. 
وإعاقة مشروع أردوغان السلطوي

القلمون.. ووحدة الجبهتين 
لمقاومة التكفير

FRIDAY 19 JUNE - 2015 
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بكل قيمه وروحانيته ومعانيه  املبارك  �شهر رم�شان  يهّل علينا 

يف  وم�شارها  حياتها  دقــائــق  يف  االأمـــة  فيوّحد  ال�شامية،  الربانية 

فما  وعـــا..  جــل  الرحمن  وم�شيئة  اإرادة  على  م�شبوطة  مواقيت 

اأحوجنا اإىل اأن ن�شتقرىء ال�شهر الف�شيل {الذي اأنزل فيه القراآن 

�شالح  اهلل  تقّبل  والــفــرقــان}..  الــهــدى  مــن  وبينات  للنا�س  هــدى 

االأعمال، وكل عام واجلميع بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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رمـضــان كــريــم

لبنان أمام مخطط تقسيم سورية

الداوود: مشروع »الدولة الدرزية« لن 
يمّر.. ولو على جثث 99٪ منهم

رسائل »جنيف اليمني« للعرب

إميل لحود يتذكر.. 
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قـريبـًا.. 
جسر جوي عسكري 
بين إيران وسورية؟ س.
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اإلنماء.. وروح الوحدة العربية
ق�ض���ية �لإمناء �أمر �رضوري و�أ�ضا�ض���ي لنه�ضة 

�لأم���ة، ب����رضط �لتن���وع و�لتو�زن بني مو�ض���وع 

�مل�ض���اريع و�ملناط���ق يف كل دول���ة عربية وبني 

دولة و�أخرى، غري �أن �لتفرد و�جل�ضع وق�رض �لنظر 

يوؤدون جميعهم �إىل �لتمو�ضع يف م�ضاريع �ضغرية 

ومناطق حمدودة. 

من �أجل ذلك، يجب �أن توّجه منظمات �ملجتمع 

�ملدين و�لأح���ز�ب و�ملنظمات و�لحتاد�ت �لعربية 

�لتموي���ل و�لن�ضاطات  �ملتخ�ض�ض���ة يف جم���ال 

�لقت�ضادية �ملختلفة جزء�ً من �أعمالها وبر�جمها 

لل�ضغط ب�ضت���ى �أنو�عه لقي���ام م�ضاريع م�ضرتكة 

عابرة لل���دول �لعربي���ة، فتتحق���ق يف تنفيذها 

�لفائدة �ملالي���ة �لأكيدة، لي�س فق���ط للحكومات 

و�ملوؤ�ض�ضات، ب���ل ل�ضعوب �ل���دول �لعربية، كون 

هذه �مل�ضاريع �لكربى �لعابرة للدول �لعربية �أمر�ً 

�رضوريًا لتنمية �لروح �لوحدوية لدى �ضعبنا.

هنا، لبد �أن نت�ض���اءل: �أل تفتقد �لأمة �لعربية 

خل���ط مالحي مائي عربي منتظ���م يربط �ملو�نئ 

�لعربية يف �مل�رضق �لعربي باملغرب �لعربي؟ فما 

�ل���ذي مينع تلك �حلكومات م���ن �إن�ضاء هذ� �خلط؟ 

وماذ� مينع تكوين �رضكات مالحة عابرة للدول؟ 

�إن قيام هذ� �لنوع من �ل�رضكات من �ضاأنه توفري 

فر�س عم���ل جديدة ل�ضعوبن���ا، وبالتايل نخف�س 

ن�ضبة �لبطالة لديها.

ونت�ضائل �أي�ضًا: �ألي����س من �ل�رضوري ��ضتكمال 

و�ضالت �لربط �لطرقي���ة و�ل�ضككية �لناق�ضة بني 

�لدول �لعربية؟ �جلو�ب بديهي: نعم، لكنه يتطلب 

�ل�ضغط عل���ى �حلكومات لإب���ر�م �لتفاقات بهذ� 

�خل�ضو����س، وي�ضتتبع ذلك حكم���ًا �إن�ضاء �رضكات 

در��ض���ات �إن�ضاء�ت وتعّهد�ت عاب���رة للدول، توفر 

فر�س عمل لأبناء �لأمة.. وهنا نطرح �ل�ضوؤ�ل �لآتي 

�أي�ضًا: ما �لذي مينعنا م���ن �إقامة م�ضاريع عربية 

م�ضرتكة يف جمال بن���اء و�ضيانة و�إ�ضالح �ضفن، 

وت�ضجيع م�ضاريع �لتحالف و�لندماج بني �رضكات 

�لط���ري�ن �لعربية، و�إن�ضاء بن���ك معلومات عربي 

د، وتوفري منظوم���ة نقل متكاملة  �قت�ض���ادي موحَّ

ومتطورة لت�ضهيل �نتقال �لأف���ر�د و�لب�ضائع بني 

�لدول �لعربية؟ 

�ملطل���وب م�ضاري���ع م�ضرتكة كث���رية ت�ضاعد 

�ل�ضع���وب على �للتقاء و�لتفاع���ل مبا يفيد �لأمة 

و�إن�ضانه���ا.. �ملهم ه���و �لإر�دة �حل���رة، و�ل�ضعور 

بامل�ضوؤولي���ة وحب �لوط���ن، �إىل جانب ��ضتتباب 

�لأمن و��ضتق���ر�ر �لقو�نني و�لق�ضاء �لنزيه، وعلينا 

جميعًا و�جب ممار�ضة �ل�ضغط بهذ� �لجتاه.. فهكذ� 

ُتبنى �لحت���اد�ت �لب�رضية عل���ى �أنو�عها، وهكذ� 

تنه�س �لأمم.

املحامي عمر زين
رئي�س �ملنظمة �لعربية حلماية 

وم�ضاندة �ل�ضحفيني و�ضجناء �لر�أي

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

ينق�ض���م �ملوق���ف �ل�ضيا�ض���ي يف لبنان 

بني حلف���اء للمعار�ض���ة �ل�ضوري���ة وحلفاء 

للدولة �ل�ضورية، فحلف���اء �ملعار�ضة يقولون 

ب�»�لناأي بالنف�س« ظاه���ر�ً، و�لدعم �ملتعدد 

لها، وحلفاء �لنظام يقول���ون بالدعم للدولة 

و�ل�ضعب �ل�ض���وري، و�إن تدّخلهم كان متاأخر�ً 

عن �لآخري���ن، و�آخر �ل�ضج���الت كانت حول 

�لقلمون وج���رود عر�ض���ال، و�تهام  مع���ارك 

�ملقاومة باأنها ت�ضتدرج �لتكفرييني �إىل لبنان، 

وتهدد عر�ضال حا�ضنة »�لن�رضة« و»د�ع�س« 

وقاع���دة �لإم���د�د �للوج�ضت���ي للمعار�ض���ة 

�ل�ضورية، وت�ضدير �ل�ضيار�ت �ملفخخة للد�خل 

�للبن���اين، فهي توزع �رضباته���ا بني �ضورية 

ولبن���ان، وحتت�ض���ن عو�ئل �لذي���ن يذبحون 

�لع�ضكري���ني يف خميم���ات �لنازحني، و�لتي 

�ضلّمت �لع�ضكريني �إىل »�لن�رضة« و»د�ع�س« 

عرب �أحد م�ضايخها �لذي �رضّح باأن �لع�ضكريني 

�ضيوفه، ثم باعهم ل�»د�ع�س« و»�لن�رضة«.

لك���ن �ل�ضوؤ�ل: م���ا هي �لآث���ار �لإيجابية 

لتحرير �لقلمون وجرود عر�ضال؟

حترير جرود �لقلمون وعر�ضال يقطع حبل 

�ل�رضّة للجماعات �لتكفريية من لبنان باجتاه 

�ضورية، وتطهري �ملنطقة م���ن دم�ضق باجتاه 

�لقلم���ون - حم�س - و�ل�ضاح���ل و�إدلب بعد 

��ضتعادتها، مم���ا ي�ضّكل حز�م �أمان للعا�ضمة، 

ولل�ضق �لغربي من �ضورية، ويحمي لبنان من 

�لجتياحات �لتكفريية �ملفرت�ضة.

�إلغاء دور عر�ضال �للوج�ضتي و�ل�ضيا�ضي 

دون �لو�ض���ول �إليه���ا، وبالت���ايل �إلغاء دور 

»14 �آذ�ر« و»تي���ار �مل�ضتقبل« يف �لأحد�ث 
�ل�ضورية، وتقزمي���ه �إىل م�ضتوى �لت�رضيحات 

و�ل�ضتائم، وحتدي���د �ملو�قيت �لكاذبة ل�ضقوط 

�لنظام.

تغي���ري معادل���ة �ل�رض�ع ب���ني �ملقاومة 

�إىل معادل���ة لل����رض�ع ب���ني  و�لتكفريي���ني 

�لتكفريي���ني وكل �للبناني���ني؛ على �ختالف 

طو�ئفه���م ومذ�هبهم، و�إيقاظه���م من غفوتهم 

وتقدمي  �للتبا�ض���ات،  وتو�ضي���ح  وجهله���م، 

�لأدلة باأن جميع خلق �هلل �ضبحانه هم �أعد�ء 

للتكفريي���ني ماد�مو� ل يوؤي���دون �أو يبايعون 

»د�ع�س« �أو »�لن�رضة«، ولذ� فو�جب قتالهم 

عل���ى �جلميع دون ��ضتثن���اء، و�أثبتت معركة 

ج���رود ر�أ�س بعلب���ك و�لقاع �لت���ي حتت�ضن 

�لأخ���وة �مل�ضيحيني وبع�ضه���م يوؤيد مو�قف 

�لتي ترّح���ب بحكم  �للبناني���ة«  »�لق���و�ت 

�لإخو�ن ومبن �رضق وه���دم كنائ�س �ضيدنايا 

ومعل���ول، وم���ع ذلك وج���د ه���وؤلء �أنف�ضهم 

حتت رحمة �ضكاك���ني »د�ع�س« ود�فع عنهم 

بع�ضهم،  و��ضت�ضه���د  �مل�ضلم���ون،  �ملقاومون 

وكان رد ه���وؤلء �للبنانيني �مل�ضيحيني باأنهم 

�عتربو� �ضهد�ء �ملقاومة �ضهد�ءهم، و�ضيقيمون 

قد��ضًا عن �أرو�حهم.. وهذ� هو �لإ�ضالم �حلقيقي 

�لذي يوؤّمن �خلائف���ني، ويعرتف باأهل �لكتاب 

ويد�فع عنهم كمو�طن���ني، ول يذبحهم، وهذه 

هي ر�ضالة �لإ�ضالم �لت���ي يحملها �ملقاومون 

يف جرود �لقلمون وعر�ضال.

حترير �لقلمون )�للبناين( وجرود عر�ضال 

وغريه���ا ��ضتكم���اًل ل�ضعار حتري���ر كل �أر�س 

لبناني���ة حمتلة يتن���ازل عنه���ا �ل�ضيا�ضيون 

�مل�ضلل���ون �لذي���ن يبايع���ون كل حمتل، فهم 

بايع���و� �لعدو »�لإ�رض�ئيل���ي« عندما �جتاح 

لبنان، وبايعو� �ملتعددة �جلن�ضيات �لأمريكية 

و�لفرن�ضي���ة ع���ام 1982، وعمل���و� خمربي���ن 

وحامل���ي هد�يا للوجود �ل�ض���وري يف لبنان، 

و�لذي ج���اء بناًء عل���ى طلبهم ع���ام 1976، 

و�نقلبو� عليه، وها هم يوؤ�زرون �لتكفريي �لذي 

�ضيذبحهم عندما ي�ضل �إليهم وي�ضادر ق�ضورهم 

كم���ا �ضادر ق�رض �لأمرية موزة زوجة �أمري قطر 

�لذي يدعمه���م، ويكفيه عار�ً �أنهم دخلو� غرفة 

نوم زوجت���ه، فهذ� عند �لعرب ع���ار كبري.. �إذ� 

كان عربيًا.

ما يجمع �أن�ض���ار »�لن�رضة« و»د�ع�س« 

م���ن �للبنانيني حافز و�ح���د، �أ�ضا�ضه »كل من 

يقاتل �ملقاومة هو �ضديقنا.. حتى �ل�ضيطان«، 

لكنهم مل يتعلّمو� ومل يتعظو�، فكل من حتالفو� 

مع���ه �ضقط و�نه���زم.. فانهزم���ت »�إ�رض�ئيل« 

مرتني، و�أمريكا و�لفرن�ضيني مرة، و�لتكفرييون 

ما ز�لت هز�ئمه���م م�ضتمرة، ولن تكون معارك 

�لقلمون �آخرها.

و�ل�ضوؤ�ل ملن ما يز�ل يرفع �ضعار »�لناأي 

بالنف�س« وي���د�وم على �لجتماع �لثالثي يف 

�للبنانية  �لناق���ورة ملناق�ضة و�ضع �حل���دود 

- �لفل�ضطيني���ة م���ع �لع���دو »�لإ�رض�ئيلي«: 

مل���اذ� ميتنع م���ن يتفاو�س م���ع »�لن�رضة« 

و»د�ع����س« �حلائزتني عل���ى ت�ضنيف منظمة 

�إرهابية م���ن �لأمم �ملتحدة، عن �لتفاو�س مع 

�جلي�س �ل�ض���وري حلماية �لع�ضكريني و�حلدود 

�للبناني���ة؟ مل���اذ� مل ينطق �أح���د بكلمة �ضد 

»�لن�رضة« �لتي �حتلّت معرب ن�ضيب �حلدودي 

يف �لأردن، و�أعدمت �لقت�ضاد �للبناين، و�أتلفت 

�لزر�عة �للبنانية، وهي حليفة »14 �آذ�ر« �لتي 

�بتلع���ت �أل�ضنتها ومل ت�ضتنك���ر؟ ماذ� لو كان 

�لنظ���ام قد �أغلق �حلدود؟ لكنا �ضمعنا �ل�رض�خ 

و�لتهامات �لتي ل تنته���ي باإعد�م �لقت�ضاد 

�للبناين.

معرك���ة �لقلمون رد لالعتب���ار و�لكر�مة، 

و�ضفع���ة بوج���ه �لذي���ن ينا����رضون خاطفي 

�لع�ضكري���ني يف عر�ضال، و�لذين ينا�رضون من 

�أعدم �لقت�ضاد �للبناين باإقفاله �ملعابر.. ويرد 

عل���ى من يعترب �ملجزرة بح���ق �لدروز حادثًا 

فرديًا و�لذي وج���ه �لتحية لهم عندما �حتلو� 

�إدلب و ب�رضى �ل�ضام.

معرك���ة �لقلم���ون معرك���ة �للبناني���ني 

جميعًا على �لتكفريي���ني وحلفائهم، و�إن كان 

يدفع ثمنه���ا �ملقاومون و�أهله���م وعائالتهم، 

ويتحمل���ون طعن���ات »14 �آذ�ر« وحلفائه���ا 

و��ضتنكارها �لدفاع عن لبنان.

د. ن�سيب حطيط

معركة القلمون رد لالعتبار 
والكرامة.. وصفعة في وجه 

الذين يناصرون خاطفي 
العسكريين في عرسال

أحــداثأحــداث2

حترير جرود القلمون وعر�سال يقطع حبل ال�سرة للجماعات التكفريية من لبنان باجتاه �سورية

القلمون.. ووحدة الجبهتين لمقاومة التكفير
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همسات

¡ دعمًا ل�»�لن�رضة«
لفتت مر�جع دينية درزية �إىل �أن هدف �لنائب وليد 

جنبالط من �لعمل على تخفيف وطاأة مذبحة »قلب 

لوزة«، وت�ضويرها على �أنها جمرد حادث فردي، هو 

منع تنامي �ل�ضعور �ملع���ادي ل�»جبهة �لن�رضة«، 

وقال���ت �إن »�لن����رضة« ��ضتفادت كث���ري�ً من �أفكار 

جنبالط، وم���ر�ر�ً، ولي�س �آخرها قوله �إن �لأمر جمرد 

حادث فردي، و�ضنحا�ضب �ملرتكب.

¡ بعيد�ً عن �لإعالم
ا�س��تف�رس اأح��د املعني��ن ع��ن الأ�س��باب الت��ي دفعت 

مرج��ع دين��ي اإىل الإ���رسار عل��ى عق��د لق��اءت م��ع 

قي��ادات �سيا�سي��ة وحزبية بعيداً ع��ن الإعالم، فكان 

اجل��واب ق�س��ايا اأبن��اء الرعية ل ُتن�رس على �س��نوبر 

بريوت اجلديد.

¡ ملاذ�؟
لوح���ظ �أن موقفًا و�حد�ً مل ي�ضدر عن جماعات »14 

�آذ�ر« �ضد �لتح���ركات »�لإ�رض�ئيلية« على �حلدود 

�لدولية مع لبنان، وخرقها للخط �لأزرق.

¡ فر�غ كبري
م��ع م��رور 154 عام��ًا عل��ى تاأ�س��ي�س ق��وى الأم��ن 

الداخلي، يعاين جمل�س قيادته من �سلل يعرقل اتخاذ 

 عم��ل هذه املوؤ�س�س��ة 
ّ

اأي ق��رار ر�س��مي فيم��ا يخ���س

الكربى، جراء ال�سغور يف جمل�س القيادة، وعدم توافر 

القدرة والقرار ال�سيا�سين لإحالل بدلء عن ال�سباط 

املتقاعدين من روؤ�ساء الوحدات الأ�سا�سية.

¡ لإبعاد �جلي�س عن باز�ر ما يجري
نق���ل زو�ر رئي�س �ملجل�س �لنياب���ي نبيه بريه عنه، 

ت�ضديده على وجوب تاأجيل �أي طرح ب�ضاأن تعيني �أي 

قائد جدي���د للجي�س حتى �ضهر �أيلول �ملقبل، م�ضدد�ً 

على �رضورة عدم زج �جلي�س وقيادته يف �أي نقا�س، 

يف ظ���ل �لظروف �ل�ضائدة �لتي تلعب فيها �ملوؤ�ض�ضة 

�لع�ضكري���ة دور�ً هام���ًا وب���ارز�ً يف مو�جهة �خلاليا 

�لتكفريية و�لإرهابية، ويف �ل�ضتنفار ور�ضد ومتابعة 

�لتطور�ت على �حلدود �لدولية مع فل�ضطني �ملحتلة.

¡ هل يريدون تدمري �لقطاع �ملايل؟
ت�س��اءلت م�س��ادر اقت�س��ادية رفيعة عم��ا اإذا كانت 

الق��وى التي ت�س��ببت ب�س��ل عمل جمل�س الن��واب تريد 

تدمري واإنهاك القط��اع امل�رسيف واملايل يف لبنان، 

لأن هن��اك م���رسوع قان��ون ح��ول غ�س��يل وتبيي�س 

الأم��وال يجب اإقراره، واإل �س��تكون م�س��ارف لبنان 

عر�سة للمقاطعة الدولية.

¡ �ضغوط للحفاظ على �حلكومة
ُعل���م �أن �ضغطًا كبري�ً من دول �أجنبية فاعلة مياَر�س 

على عدد من �لأط���ر�ف �ل�ضيا�ضية �لد�خلية حلماية 

�حلكومة م���ن �لنهيار �لتام، بع���د توقُّف جل�ضاتها 

و�حتمال ت�رضذمها.

¡ ت�ضديد�ً للفو�تري
خذلت قي��ادات نقابية اأحد وجوهها برف�س��ها تبّني 

حركت��ه، ب�س��بب �س��غوط �سيا�س��ية، رغ��م اأن قناع��ة 

الغالبي��ة النقابية خالف ذلك، لكن ما جرى جزء من 

ت�سديد فواتري.

 ¡ �جلا�ضو�س يرت�ّضح

ُعلم �أنه تر�ّضح ملن�ضب حزبي كبري �أحد �ملثقفني �لذي 

هت �إليه ُتهم بالتج�ض�س ل�ضالح »�إ�رض�ئيل«، وقد  ُوجِّ

غ���ادر حينها �إىل �ل�رضيط �ملحت���ل، ومن ثم �إىل بلد 

غربي عرب »�إ�رض�ئيل«. 

¡ فر�ضة �لعمر
اعت��رب وزير مييل اإىل قوى »14 اآذار« اأن املهم الإبقاء 

عل��ى »ال�س��تاتيكو« احل��ايل، لأنه بغري ذل��ك »نخ�رس 

حقائبن��ا وم�س��در رزقن��ا، ونحن ما �س��ّدقنا نتوّزر، 

وميكن تكون ملرة واحدة«.

علّ���ق حملّ���ل �ضيا�ض���ي درزي عل���ى جمزرة 

»قلب ل���وزة« بالقول: »�ضايك����س - بيكو �رضذم 

�لطائف���ة �لدرزية بني لبن���ان و�ضورية وفل�ضطني، 

ولذلك جن���د �أن �لتعاطف �لدرزي يتجاوز تاريخيًا 

ه���ذه �لتق�ضيمات، وما يح�ضل لل���دروز يف �أّي من 

ه���ذه �لكيانات يعني �ل���دروز جميعهم، لذلك هم 

يتحرّكون للم�ضاعدة و�مل���وؤ�زرة �ضمن �إمكاناتهم 

�لتي هي - مع �لأ�ضف - حمدودة جد�ً«.

يف نف����س �ل�ضياق كانت �إطالل���ة ل�ضيخ عقل 

�ملوّحدين �ل���دروز يف �ضورية؛ يو�ضف جربوع، من 

�ل�ضويد�ء عرب �إحدى �لف�ضائيات منذ نحو �أ�ضبوع، 

و�أدىل بدلوه يف ما يتعل���ق بخوف �أبناء �لطائفة 

عل���ى م�ضريه���م، ومت�ّضكه���م بالدول���ة �ل�ضورية 

و�جلي�س �ل�ض���وري ك�ضمانة لهم، و�عترب �أن كل ما 

ي�ضدر عن �لقي���اد�ت �لدرزية يف لبنان هو �رض�ع 

�ضيا�ض���ي وناأى بالدروز �ل�ضوريني عن مو�قف هذه 

�لقي���اد�ت، لكن �ل�ضيخ جربوع ب���اح - عر�ضيًا - 

مبعطيات هي يف غاية بالأهمية و�خلطورة، وتوؤكد 

فعاًل �أن �حلكم �لذ�ت���ي عرب �لأمن �لذ�تي قادم �إىل 

�ضورية ل حمالة.

ورّد�ً على �ضوؤ�ل ح���ول �جتماعه مع �لرئي�س 

ب�ضار �لأ�ضد منذ فرتة ق�ضرية، وعّما �إذ� كان �لرئي�س 

�لأ�ضد فاحت���ه ب�ضاأن 27 �ألف �ض���اب من حمافظة 

�ل�ضوي���د�ء متخلّفون ع���ن �أد�ء �خلدمة �لع�ضكرية، 

�أجاب �ل�ضيخ جرب���وع بالنفي قائاًل: »ن�ضعى منذ 

مّدة لتجنيد عنا�رض م���ن �ل�ضويد�ء �ضمن �جلي�س 

�ل�ض���وري، على �أن يخدم���و� يف �ملحافظة، وناأمل 

�لت�رضيع يف هذ� �ل�ضاأن«، ويف كالم �ل�ضيخ جربوع 

ما يوؤكد جنوح �ملكّون �لدرزي يف �جلنوب �ل�ضوري 

�إىل تكر�ر جتربة �لأكر�د يف �ل�ضمال!

�ضدق من يعترب �أن »�ضايك�س - بيكو« لي�س 

تر�ضيم���ًا مقّد�ضًا لدى �لغرب، ولدى �أمريكا بالذ�ت، 

ماد�م وع���د »بلفور« ه���و �ملقّد����س، وباعرت�ف 

كوند�لي���ز� ر�ي�س فاإن �أم���ريكا ت�ضعى منذ ت�ضعني 

�ضنة لإلغاء هذه �لإتفاقية، و�إعادة تر�ضيم �ملنطقة 

يف ما يخدم ��ضتمر�رية مفاعيل »بلفور« وحماية 

كيان »�إ�رض�ئي���ل« عرب »�إ�رض�ئيليات« مذهبية �أو 

عرقية، و�إذ� كانت خر�ئط دولة كرد�ضتان قد �رضّبتها 

�أمريكا منذ ع����رض�ت �ل�ضنو�ت، وبات من �لطبيعي 

ن�ضوء ه���ذه �لدولة من �ضمال �لع���ر�ق �إىل �ضمال 

�ضورية، بعد �إفر�ز�ت ما ي�ضّمى »�لربيع �لعربي«، 

و�إذ� كان �لتق�ضي���م يف �لعر�ق بات �أمر�ً و�قعًا ولو 

ع���رب �حتاد فيدر�يل �أو كونفدر�يل بني �ضمال كردي 

وو�ضط �ُضّني وجنوب �ضيعي، وباتت مناطق �لنفوذ 

�لكردي يف �ضمال �ضورية جزء�ً من دولة كرد�ضتان، 

فاإن �ل�ضويد�ء �لدرزية ب���ات و�ضعها ل�ضيقًا باأمن 

»�إ�رض�ئي���ل«، خ�ضو�ضًا �أنها �أمام خيارين ل ثالث 

لهما: �إما �ل�ضمود �ضمن حكم ذ�تي، عرب �أمن ذ�تي 

مع م���ا يوؤمنه �ملجتمع �لدرزي م���ن حيادية عن 

�ل�رض�عات ويعزل »�إ�رض�ئيل« عن �رتد�د�تها، و�إما 

دعم »�لن�رضة« من �لغرب و»�إ�رض�ئيل« لل�ضيطرة 

عل���ى �ل�ضويد�ء، وتهج���ري �أبنائه���ا �إىل �جلولن، 

وعنده���ا يكتم���ل ل�»�إ�رض�ئيل« حز�مه���ا �لأمني 

مبكّون يري���د �لعي�س ب�ضالم، خ�ضو�ض���ًا �أن دروز 

»�إ�رض�ئيل« ��ضتطاع���و� بعد جمزرة »قلب لوزة« 

��ضتنها����س �أمريكا و�لغ���رب لتحييدهم، وو�ضلت 

�لأم���ور �إىل �إر�ضال »�أبو حمم���د �جلولين« ر�ضالة 

�عتذ�ر لدروز 48 عن ه���ذه �ملجزرة، قائاًل �إنه �أمر 

بالتحقيق فيها.

�ملتاب���ع للتط���ور�ت �مليد�ني���ة �لأخرية يف 

�ضوري���ة يالحظ حم���اولت �لرت�ضي���م؛ يف �إ�ضقاط 

�إدلب وج����رض �ل�ضغور وتدمر �لقابعة، كما �لو�حة، 

و�ضط �ضحر�ء ل �رض�ع���ات فيها، رغم �أن م�ضاحة 

هذه �ل�ضحر�ء �ملقفرة �إل من تدمر ت�ضاهي ن�ضف 

م�ضاحة �ضورية، وت�ض���ول فيها »د�ع�س« وجتول 

حت���ت مر�أى ط���ري�ن �لتحالف، �إ�ضاف���ة �إىل حترّك 

�لأكر�د للدفاع عن �حل�ضك���ة، كونها �ضمن �لكيان 

�لك���ردي، وهجومهم �حلايل على بل���دة تل �أبي�س 

ل�ضرتد�ده���ا من »د�ع����س«، وتهج���ري �أهلها �إىل 

نة يف  �حلدود �لرتكية؛ يف ما ي�ضبه �إ�ضتهد�ف لل�ضُّ

مناطق �لأكر�د �ضمن �ضياق تر�ضيم �لدولة �لكردية، 

على حّد قول �ملحلّل �ل�ضيا�ضي �لرتكي حممد ز�هد 

غول.

من ناحية �أخ���رى، ي�ضتمر �جلي����س �ل�ضوري 

ومعه �ملقاوم���ة �للبنانية يف حتقيق �لنت�ضار�ت 

يف �لقلم���ون، وت�ضديد �جلي�س قب�ضته على �ملدن؛ 

ك�ضمانة ل�ضتم���ر�ر �لدولة �ملركزي���ة، لكن يبدو 

�أن �ضوري���ة مقبلة على �أن تك���ون ثالثة �أو �أربعة 

كيان���ات، �رت�ض���م �لكي���ان �لك���ردي يف �ضمالها، 

و�لكي���ان �لعلوي مرت�ضم عل���ى �ل�ضاحل، و�لكيان 

ني ير�ضم نف�ضه يف �ملناطق �لد�خلية �لو�ضطى  �ل�ضُّ

�ملتناَزع عليها بني �جلي����س �ل�ضوري و»د�ع�س« 

و»�لن�رضة« ومن يدور يف فلكهما من جهة، وبني 

هذه �جلماعات �مل�ضلح���ة نف�ضها يف �رض�ع على 

�ملكت�ضبات، خ�ضو�ضًا �ملو�رد �لطبيعية �لتي توؤّمن 

لها �لكتفاء �لذ�تي يف �ل�ضمود.

وم���ن منطلق »منع �ضقوط �لنظام« وبالتايل 

�لدولة �ل�ضوري���ة �لو�حدة �ملوّح���دة كاآخر رهان 

م�ضاري���ع  وعرقل���ة  »�إ�رض�ئي���ل«  مو�جه���ة  يف 

»�لإ�رض�ئيلي���ات«، جتد �ملقاومة �للبنانية نف�ضها 

معني���ة بال�رض�ع يف �لد�خل �ل�ض���وري دعمًا لهذ� 

�لتوّجه �مل�ضريي من جهة، وحماية حلدود لبنان 

من �لت�ضّظي يف ح���ال �إعادة �لرت�ضيم يف �ضورية، 

ني ُيفرت�س �أن يرت�ضم من  خ�ضو�ضًا �أن �لكيان �ل�ضُّ

حلب �ضماًل حتى درعا جنوب���ًا، مرور�ً باملناطق 

�لت���ي ي�ضيطر عليها �لنظ���ام حاليًا ويت�ضارع يف 

�أريافها مع �ملجموعات �مل�ضلحة، �ضو�ء يف حماه 

�أو حم����س �أو دم�ض���ق و�ض���وًل �إىل �أم �ملعارك لو 

ح�ضلت يف درعا.

ريف حم�س، وب�ض���كل خا�س مناطق �لق�ضري، 

نية  وحميط �لعا�ضمة دم�ضق، هما �ضمن �لدولة �ل�ضُّ

يف �خلر�ئط �لأمريكية �ملفرَت�ضة، و�خلطر ل يكمن 

يف �أن هذه �لدول���ة �ضتغدو �ُضّنية، بل لأن ل دولة 

نة حتى �لآن يف �ضورية؛ متامًا كما  حم�ضومة لل�ضُّ

ل دولة تنتظره���م على ب�ضاط �أحمدي يف �لعر�ق، 

لأن �لرقعة �لو��ضع���ة �ملمتدة من �لأنبار �لعر�قية 

حت���ى �لرّقة يف �ل�ضمال �ل�ضوري هي حتت �ضيطرة 

»د�ع�س« يف �لع���ر�ق، �أو »�لن�رضة« و»د�ع�س« 

يف �ضورية، ومهما »جّملو�« »�لن�رضة« ب�»جي�س 

�لفت���ح« فلي�س للمعار�ض���ات �ل�ضورية �أية �ضلطة 

نية  فاعلة على �لأر����س، وبالتايل فاإن �لدولة �ل�ضُّ

لي�ضت لل�ضوري���ني �ل�ضّنة، ولبن���ان �أمام �حتمال 

جم���اورة �لإرهاب �ضمن دول���ة حماتها وحّكامها 

�إرهابي���ون، وعندما دعا �ل�ضيد ن�رض �هلل لأن تكون 

�ملعارك �للبنانية �ملّت�ضلة بالو�ضع �ل�ضوري على 

�لأر�س �ل�ضورية، ف���الأن �نتظار �لإرهاب ملو�جهته 

يف عر�ض���ال �أو �ضه���ول بعلبك �لهرم���ل �أو �لبقاع 

�لأو�ض���ط �أو يف �ضف���وح جبل �ل�ضي���خ مغامرة ل 

حتتملها �لأر����س �ل�ضّيقة يف لبن���ان، ول ي�ضمد 

�أمامها �لن�ضيج �للبناين.

�أم���ام و�قع �لقر�ر �لأمريك���ي برت�ضيم �ضورية، 

ورف����س حم���ور �ملقاوم���ة ود�عمي���ه �لدوليني 

و�لإقليمي���ني �ل�ضم���اح ب�ضقوط �لنظ���ام و�ضورية 

�ملوّح���دة، و�أمام ��ضتحال���ة حتقيق ن�رض ع�ضكري 

من قبل �لنظ���ام �أو من طرف �جلماعات �مل�ضلّحة، 

فاإن �لو�ضع باق �ضم���ن و�ضعية »مكانك ر�وح«، 

و�ملقاوم���ة �للبناني���ة جت���د نف�ضها م���ن منطلق 

�حلر�س عل���ى �ضالم���ة �لأر��ضي �للبناني���ة �أوًل 

وحماية ظهرها ثانيًا، �أن تكون �إىل جانب �جلي�س 

�ل�ض���وري، لغاية �ملدى �جلغ���ر�يف و�لزمني �لذي 

تفر�ض���ه حماربة �لإرهاب يف �ضورية، ودرء خطره 

عن لبنان، وقد ي�ضتمر هذ� �لو�ضع طوياًل.

اأمني اأبو را�سد

السويداء أمام خيارين: 
الصمود ضمن حكم ذاتي.. 

أو دعم »النصرة« ليكتمل حزام 
»إسرائيل« األمني بمكّون يريد 

العيش بسالم
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»النصرة« نفذت في »قلب لوزة« وصية جنبالط بتحليل دم الدروز المؤيدين لدولتهم

»�سمة«  �إعطاء  »�لإ�رس�ئيلي«  �لعدو  يحاول 

�ملحتلة،  فل�سطني  دروز  �أنهم  �سورية؛  يف  للموحدين 

�أو �أن�سار �لنائب وليد جنبالط، �أي يعقدون »حتالفات 

�لأر�ض،  �لبقاء يف  �سبيل  كان يف  �أي  مع  �ل�رسورة« 

كما فعل »بيك �ملختارة« عندما حتالف مع �سورية، 

�لتي ثبتت وجوده يف »حرب �جلبل« يوم �سد �جلي�ض 

�ل�سوري وحلفاوؤه، ل�سيما »�جلبهة �ل�سعبية - �لقيادة 

معاقل  على  �للبنانية«  »�لقو�ت  هجوم  �لعامة«، 

عاليه  منطقتي  يف  �ل�سرت�كي«  �لتقدمي  »�حل��زب 

�حل�سور  دم�سق  عزّزت  ثم   ،1983 �لعام  يف  و�ل�سوف 

�للبنانية، خ�سو�سًا  �لدولة  �جلنبالطي يف موؤ�س�سات 

يف �ملجل�ض �لنيابي، من خالل �إقر�ر قانون �نتخابي 

يف �لعام 1992، ق�ّسمت مبوجبه حمافظة جبل لبنان 

�لتقدمي«  »�لبيك  فوز  لتاأمني  �أق�سية،  �إىل  مبفردها 

عاد  ثم  حينه،  يف  �لنيابية  �لنتخابات  يف  وكتلته 

�لعد�ء  و�أعلن  �لم�ض«،  »�أع��د�ء  مع  وحتالف  بعدها 

من  جي�سها  �ن�سحاب  غ��د�ة  وقيادتها  �سورية  على 

�ل�سيا�سية  تاأمني م�ساحله  لبنان، كل ذلك يف �سبيل 

و�لنتخابية، و�ملالية �أي�سًا.

فل�سطني  ودروز  جنبالط  موؤيدي  و�قع  �أن  لريب 

�ملحتلة �لذين �نخرطو� يف »�جلي�ض �لإ�رس�ئيلي« ل 

ينطبق على �ملوحدين يف �جلارة �لأقرب، فهم مكّون 

رئي�سي من �ملجتمع، وعن�رس �سيادي يف ر�سم �لكيان 

�لغز�ة  باع طويل يف حماربة  ولهم  �لر�هن،  �ل�سوري 

و�لدخالء، خ�سو�سًا �لأتر�ك و�لفرن�سيني؛ فهم من قادو� 

�أ�سندت قيادتها  �لثورة �ل�سورية على �ل�ستعمار، فقد 

�إىل �سلطان با�سا �لأطر�ض يف �لعام 1925.

�ساركو�  حيث  �ملوحدين،  ت�سحيات  و��ستمرت 

»�لإ�رس�ئيلي«  �لعدو  �سد  ت�رسين  حرب  بفاعلية يف 

من  كبرية  كوكبة  �آن��ذ�ك  وق��ّدم��و�   ،1972 �لعام  يف 

�أر�سهم، وهاهم �لآن يقفون  �ل�سهد�ء يف �سبيل حترير 

و�لتكفري،  �لإره��اب  مو�جهة  يف  جي�سهم  جانب  �إىل 

�لدفاع  يف  �لبطولية  حمطاتهم  �أبرز  موؤخر�ً  وجتلّت 

عن مطار »�لثعلة« يف جبل �لعرب، حيث �سّدو� �إىل 

جانب �لقو�ت �مل�سلحة �لهجوم �لتكفريي على �لقاعدة 

�جلوية، فكان مبنزلة �لرد �لأول على دعوة »�إ�رس�ئيل« 

�لحتو�ئية ملوحدي �سورية.

حمل  يرف�سون  �جل��ولن  دروز  �أن  �أي�سًا  ُيذكر 

�متد�د  �جلن�سية »�لإ�رس�ئيلية«، رغم معاناتهم على 

�عتز�زهم  منا�سبة  كل  يف  ويوؤكدن  قرن،  ن�سف  نحو 

بوطنهم وقيادتهم.

ول  معنيني  لي�سو�  �سورية  يف  �مل��وح��دون  �إذ�ً، 

خارج  يف  �لطائفة  زعماء  بع�ض  مب�ساريع  مرتبطني 

كل  �أح��رق  �ل��ذي  جنبالط،  مر�هنات  ل�سيما  �سورية، 

�ملر�كب مع دم�سق، و�أ�سبح مرتهنًا بالكامل للم�رسوع 

�لأمريكي - �ل�سعودي يف �ملنطقة، ومل يعد مقبوًل ول 

ح�سب  �ل�سوري،  �ل�سعب  لدى  �لأ�سكال  من  �سكل  باأي 

»بيك  �أن  ترى  دم�سق،  من  قريبة  م�سادر  توؤّكد  ما 

�ملختارة« خ�رس و�سيخ�رس كل مر�هناته �خلارجية، وقد 

�أن هّمه �لأ�سا�سي �ليوم  تكون مقدمة لنكفائه، موؤكدة 

و�سغله �ل�ساغل توريث �لزعامة لنجله تيمور، ل �أكرث. 

يف  �أقلوية  �أقلية  هم  �ل��دروز  �أن  من  وبالرغم 

�ملنطقة، لكن بع�سهم يبدو �أنه ير�هن على �أن ي�سطلع 

كما  دويل؛ متامًا  بغطاء  يحظى  �أن  �أو  دولية،  مبهمة 

�لأكر�د �لذين بد� �أن �لأمريكيني قد جعلو� من �قتحام 

مناطقهم خطًا �أحمر، لكن هل ينجح هذ� �لأمر؟ 

باحلفاظ  �لأمريكيني  برغبة  �لتكهن  �ل�سعب  من 

يكون  وقد  �لأك��ر�د،  �حلفاظ على  كما مت  �لدروز  على 

مفيد�ً �لدر�ض �لكردي للدروز، فاأكر�د �لعر�ق �لذي �سّهلو� 

غزوة »د�ع�ض« للمو�سل يف �لبد�ية، ��سطرو� للدفاع 

عن بيوتهم يف نهاية �ملطاف، ومل تنفعهم �ملهادنة 

نف�ض  يو�جهون  �ليوم  �ل��دروز  هم  وها  �لإره��اب،  مع 

�لكردية،  �لعربة  من  �لتعاظ  �إل  عليهم  وما  �مل�سري، 

وعدم  �لنف�ض،  عن  �لدفاع  �لطريق:  نف�ض  و��ستخد�م 

تعهد�تهم  �أو  �لإرهابيني  »�أخالقيات«  على  �لتكال 

بتحييد �لدروز.

ح�سان �حل�سن

ر مراهناته لتوريث تيمور
ّ

»بيك المختارة« يسخ

روؤي��ة  �أن  يعتقد  م��ن  خم��ط��ىء 

�لدروز  �ملوحدين  لدور  جنبالط  وليد 

للنظام  عد�ئه  من  نابع  �سورية  يف 

درزي  م��وؤرخ  يوؤكد  كما  دم�سق،  يف 

و�أكادميي مرموق.

�سورية  يف  �ل���دروز  �مل��وح��دون 

متّيزو� بانخر�طهم يف �لن�سال �لوطني 

كانت  �لعقود؛  ع�رس�ت  منذ  �لتحرري 

�لبد�يات يف مو�جهاتهم مع �ل�سلطنة 

�لتا�سع  �لقرن  نهايات  منذ  �لرتكية 

�لع�رسين،  �لقرن  بد�يات  حتى  ع�رس 

لرتكة  �لأوروب���ي  �لغرب  ور�ث��ة  ومع 

�ل�ستعمار  ب�سط  �ملري�ض،  �لرجل 

 - »�سايك�ض  لتفاقية  بناء  �لفرن�سي 

ولبنان،  �سورية  �سيطرته على  بيكو« 

بعد �أن كانت قد بد�أت �لثورة �لعربية 

ح�سني،  �ل�رسيف  قادها  �لتي  �لكربى 

�لفرن�سي  �ل�ستعمار  �سيطرة  ثم  ومن 

جوبه  حيث  و�سورية،  لبنان  على 

رّو�ده��ا  من  ك��ان  م�سلحة  مبقاومة 

و�سادق  خنجر  و�أده��م  وهاب  �سكيب 

حمزة.

�غتيال  وقد حاول وهاب وخنجر 

�ملحاولة  ف�سل  و�إث��ر  غ��ورو،  �جل��ر�ل 

عند  �ل�سويد�ء  �إىل  خنجر  �أدهم  هرب 

�عتقل  حيث  �لأطر�ض،  با�سا  �سلطان 

فعل  ردة  وك��ان��ت  و�أُع�����دم،  خنجر 

�لوطنية  �لثورة  فقاد  عنيفة،  �لأطر�ض 

�لكربى، يف �لعام 1925، و�نخرط فيها 

وتلوناتهم  فئاتهم  بكل  �ل�سوريون 

�لتحق  كما  و�لجتماعية،  �ل�سيا�سية 

وكان  و��سعة،  �رس�ئح  لبنان  من  بها 

�حل�رس  ل  �ملثال  �سبيل  على  منهم 

حيدر،  هولو  وتوفيق  وه��اب  �سكيب 

وغريهما.

وكان �سكيب وهاب قد و�جه عام 

�آب،  من  �ل�ساد�ض  يف  حتديد�ً   ،1921
قوة فرن�سية على ر�أ�سها فوؤ�د جنبالط 

)جد وليد(، فُقتل فوؤ�د و�نهزمت �لقوة 

�أن  �لفرن�سية، و�إن كان هناك من يرى 

يد  على  نحبه  ق�سى  جنبالط  ف��وؤ�د 

حول  خالف  �أث��ر  على  وه��اب  �سكيب 

كيفية، مو�جهة قر�ر �لقن�سل �لفرن�سي 

�ل��دروز  �لثو�ر  عائالت  كل  باعتقال 

�لثو�ر  على  لل�سغط  لبنان  جبل  يف 

�لعربية  �لثورة  تاأييد  عن  لينفكو� 

�لكربى.

�لثورة �لوطنية �لكربى بقيادة �أمري 

جبل �لعرب �سلطان با�سا �لأطر�ض عام 

1925 ق�ّست م�ساجع �لفرن�سيني �لذين 
بوح�سية،  دم�سق  ي��دّك��ون  �ن�رسفو� 

وباأعتى ما لديهم من �أ�سلحة، و�سجل 

فيها مو�جهة �ل�سوريني �لبا�سلة.

�جلنبالطية  �لأ���رسة  كانت  يومها 

�إىل جانب �لفرن�سيني، وظلت على هذ� 

�نتخابات  �آخر  يف  �أنه  حتى  �لنحو، 

�لن��ت��د�ب  ع��ه��د  يف  ج���رت  نيابية 

�لفرن�سي عام 1943، كان �لزعيم كمال 

�لوطنية  �لكتلة  لئحة  على  جنبالط 

ب�سكل  و�ملدعومة  لبنان،  جبل  يف 

مطلق من �لفرن�سيني، وهكذ� مل ي�سّجل 

معركة  يف  دور  �أي  �لأب  جلنبالط 

�لذي  �لدور  م�سهود  بينما  �ل�ستقالل، 

لعبه �لأمري جميد �أر�سالن، و�آل �لد�ود، 

�لدور  �إىل  بالإ�سافة  وهاب،  و�سكيب 

�لوطني و�لقومي �لكبري لدروز �سورية 

يف معركة �ل�ستقالل و�جلالء عن بالد 

�لأمويني.

ينجلي  قد  �ل�سورة،  ه��ذه  �أم��ام 

تيمور«  »�أبو  عد�ء  عن  �لغبار  بع�ض 

�إباحة  حلل  حيث  �سورية،  ملوحدي 

دمهم يف حديث له مع برنامج »كالم 

�لدولة  لأنهم مع   ،2013 �لنا�ض« عام 

�لوطنية �ل�سورية، وهو �أمر مل ي�سبقه 

�إليه حتى »�أمر�ء« �لإرهاب و�لتكفري.

ت��اري��خ  يف  ي�سجل  مل  ولأن����ه 

�ملوحدين �لدروز يف �سورية، وهم قوة 

وذ�ت باأ�ض، ويحفل تاريخهم باملعارك 

�إىل  كانو�  �أنهم  و�لقومية،  �لوطنية 

جانب �أي طرف من ذ�ك �لنق�سام، بني 

�لقي�سية و�ليزبكية، �ملوروث ب�سكل �أو 

�آخر عن �أيام �جلاهلية بالنق�سام بني 

خارج  ظلو�  لهذ�  و�ليمنية..  �لقي�سية 

�نحازو�  ولو  �للبنانية،  �ل�رس�عات 

�ل�����رس�ع،  ط��ريف  م��ن  ط��رف  �أي  �إىل 

لكان �لطرف �لآخر قد �أ�سبح يف ذمة 

�لتاريخ..

وهنا �أي�سًا يح�رس وجه من �أوجه 

�لعد�ء ل�»�أبي تيمور« لدروز �سورية، 

قاد  من  دم  بتحليل  يكتِف  مل  وعليه 

�لثورة �لوطنية �لكربى �سد �لفرن�سيني 

�لدولة  خيار  مع  وك��ان   ،1925 ع��ام 

�لأوىل  �للحظة  منذ  �ل�سورية  �لوطنية 

�أكرث  قبل  �ل�سورية  �لأح��د�ث  لن��دلع 

و�سلت  بل  ونيف،  �سهر�ً  خم�سني  من 

به �لأمور �إىل �لدعوة قبل ��سابيع �إىل 

ودع��وة  �لن�رسة«،  »جبهة  مبايعة 

ودّك  مذهبهم،  عن  للتخلى  �ملوحدين 

معابدهم، بعد �أن كان قد ر�أى، ح�سب 

»�لن�رسة«  �أن  �ل�سابق،  يف  حتليالته 

متثل »�ملعار�سة �ملعتدلة«، مع �أنها 

تيمور«  »�أبو  ملفاهيم  وفقًا  م�سنَّفة 

يف  »�لقاعدة«  جناح  �أنها  �لدولية، 

�ملوؤرخ  بر�أي  هنا  ورمبا  �ل�سام،  بالد 

و�ل�سعودية  قطر  �إ�سارة  تلّقى  �لدرزي 

جبهة  ل���»�ع��ت��د�ل  للتنظري  وتركيا 

�لن�رسة«.

بكل  يحاول  فجنبالط  حال،  باأي 

لوزة«  »قلب  مذبحة  بعد  �لو�سائل، 

من  نف�سه  ي��ربئ  �أن  �إدل��ب،  ري��ف  يف 

هدر دم دروز �سورية، فاعترب �جلرمية 

�إ�سكاًل فرديًا، وكاأنه ل يعلم �أن »�أبو 

للن�رسة  »�أم��ري«  �لتون�سي«  حممد 

�ل�سبعة  �لأطفال  �إن  هل  ثم  �إدلب،  يف 

�لذين �أُعدمو� من بني جمموع �ملجزرة 

�لب�سعة، كان لهم دور يف »�لإ�سكال« 

�لفردي؟ لعله يذكرنا هنا ب�»�لعنا�رس 

غري �ملن�سبطة يف زمن �حلرب �لأهلية 

عندنا«..

تيمور  »�أب��و  �سيطلق  م��اذ�  ت��رى 

ج��ن��ب��الط« م��ن وع���ود ب��ع��د ع��ودة 

مندوبيه من تركيا، ومن �لأردن..؟ رمبا 

�سديقه  من  �ت�سال  �إىل  بحاجة  كان 

»جيف« لتهدئة �أع�سابه!

�أحمد زين �لدين

م�صايخ »قلب لوزة« خالل ت�صييع �صحايا �إجر�م »جبهة �لن�صرة« يف ريف �إدلب
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قريبًا.. جسر جوي عسكري بين إيران وسورية؟

جهاز  يف  �سابق  رو�سي  �سابط  يرتدد  مل 

�مليد�ن  �أن  تاأكيد  يف  �لرو�سية  �ل�ستخبار�ت 

على  �لقادمة  �لأ�سابيع  يف  مقبل  �ل�سوري 

��ستحقاقات »هامة جد�ً«، مرّجحًا - نقاًل عن 

�مليد�نية  �لتطور�ت  يخرق  �أن   - �أمنية  تقارير 

لنقل  ودم�سق  طهر�ن  بني  جوي  ج�رس  ت�سغيل 

جبهات  �إىل  نوعية  �إير�نية  ع�سكرية  معد�ت 

�سورية مت حتديدها، ربطًا باإعالن �إير�ين و�سيك 

مع  �مل�سرتك  �لدفاع  معاهدة  بتفعيل  يق�سي 

�سورية، يف وقت ما تز�ل تردد�ت �لكالم �لالفت 

على ل�سان قائد »فيلق �لقد�ض« قا�سم �سليماين 

�لأمنية يف �ملحور �ملعادي، عرب  �لدو�ئر  تربك 

وعده باأن �لتطور�ت �مليد�نية �ملقبلة يف �سورية 

�ستفاجئ �لعامل، ما حد� ب�سابط رفيع �مل�ستوى 

يف �سالح �جلو »�لإ�رس�ئيلي« �إىل �لقول ملوقع 

مّت حت�سريه  ما  »�أمر�ً  �إن  »معاريف«  �سحيفة 

وحلفائه،  �لأ�سد  بني  �ل�سورية  �لأر���ض  على 

�سيكون خطري�ً جد�ً، ف�سليماين ل ينرث كالمًا يف 

�لهو�ء«، كا�سفًا �أن �جلي�ض �ل�سوري عزز موؤخر�ً 

و�سائله �لقتالية ب�سكل غري م�سبوق، »وب�سورة 

�متد�د �سنو�ت �حلرب  مل ن�سهد لها مثياًل على 

�ملا�سية يف �سورية«.

�سابط  و�سفه  �أمني  تقرير  �إىل  و��ستناد�ً 

بي«  ج��ي  »ك��ي  جهاز  يف  �سابق  رو���س��ي 

�لنظام  يف  �جلدد  �ل�سقور  فاإن  ب�«�لهام«، 

»��رس�ئيل«  مع  بالتفاق  �حلاكم،  �ل�سعودي 

و�لأمريكية،  �لأردنية  �ل�ستخبار�ت  وم�ساركة 

ل�سيناريو  بالإعد�د  �لأخرية  �لفرتة  يف  بد�أو� 

حيال �جلنوب �ل�سوري، يكاد يكون �لأخطر منذ 

بدء �حلرب على �سورية، لفتًا �إىل �أن �حلر�ك 

�جلنوبية  �جلبهة  باجتاه  موؤخر�ً  �ل�سعودي 

بد� لفتًا، دّل عليه �نخر�ط »جي�ض �لإ�سالم« 

��ستهدف  �لذي  �ل�سخم  �مل�سلح  �لهجوم  يف 

ووجود  �ل�سوري،  �جلي�ض  يف   »52 »�للو�ء 

علو�ض  زهر�ن  �ل�سعودية  �ل�ستخبار�ت  رجل 

منذ �أكرث من ثالثة �أ�سابيع يف غرفة عمليات 

قياديني  مع  و�جتماعه  عمان،  يف  »م��وك« 

بح�سور  م�سلحًا،  ف�سياًل   28 من  ميد�نيني 

�جتماع  �أعقبه  �ي«،  �آي  �ل�»�سي  من  �سباط 

بلدة  يف  درع��ا  من  ميد�نيني  وق��ادة  �سّمه 

»�ملفرق« على �حلدود �ل�سورية - �لأردنية.

�سحيفة  يف  �ملحلل  ك�سف  وبالتز�من، 

لقاء  عن  بالتفورد،  نيكول�ض  �ستار«؛  »د�يلي 

�أمني جمع �سباطًا من »�ملو�ساد �لإ�رس�ئيلي« 

�أيار  �سهر  نهاية  يف  �ل�سعودية  و�ل�ستخبار�ت 

�سم  �جتماعًا  �أعقب  و��سنطن،  يف  �ملن�رسم 

»�لإ�رس�ئيلية«؛  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير 

�مل�ستوى،  رفيع  �سعودي  وم�سوؤول  دوري غولد، 

�إىل  ي�ساف  �ل�سوري،  �جلنوب  حيال  للتن�سيق 

ذلك ما ك�سفته �سحيفة »و��سنطن بو�ست« يف 

13 من �جلاري، حيث �أماطت �للثام عن برنامج 
خالله  من  تدعم  �ي«  �آي  »�سي  لوكالة  �رسي 

�ل�سورية  �جلنوبية  �جلبهة  يف  �ملقاتلني  �آلف 

بالدعم  مرفقًا  �سنويًا،  دولر  مليار  بكلفة 

و«�لإ�رس�ئيلي«  و�لأردين  و�لقطري  �ل�سعودي 

لهوؤلء �ملقاتلني، ما ُيظهر حجم �ملخطط �لذي 

جنوب  يف  »�إ�رس�ئيل«  ترجمته  على  تعمل 

حمور  �أرك��ان  لكن  حلفائها..  مب�ساندة  �سورية 

�ل�سعودي  للحلف  قا�سية  �سّدد �رسبة  �ملقاومة 

�سابطًا  ع�رسين  �سحق  عرب  »�لإ�رس�ئيلي«،   -

�جلو  �سالح  �خلرب�ء يف  كبار  من  »�إ�رس�ئيليًا« 

�إىل قائد �لقو�ت �جلوية  �إ�سافة  »�لإ�رس�ئيلي«، 

�لطيارين  �ل�سعالن، وعدد من  �ل�سعودية حممد 

لهم  �جتماع  با�ستهد�ف  �ل�سعوديني،  و�ل�سباط 

جنوب  �لع�سكرية  م�سيط  خمي�ض  قاعدة  يف 

�ساروخ  بو��سطة  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  �ل�سعودية 

�أُتبعت  �سحافية  معلومات  تاأكيد  وفق  �سكود، 

�إىل  نيوز«  »ديفين�ض  جملة  باإ�سارة  لحقًا 

»�لإ�رس�ئيلي«  �جلو  �سالح  من  �سباط  وجود 

يوّجهون عمل نظر�ئهم �ل�سعوديني يف �لقاعدة 

»�لإ�رس�ئيلية«  �ملقاتالت  و��ستئثار  �ملذكورة، 

تل  بني  �رسي  تن�سيق  على  بناء  �ليمن  بق�سف 

�أبيب و�لريا�ض.. 

�لإع���الم  ح��ول��ه��ا  ت��ك��ّت��م  �ل��ت��ي  �ملقتلة 

مطبق،  ب�سكل  �ل�سعودي  كما  »�لإ�رس�ئيلي« 

و�لتي نتجت عن جناح ��ستخباري لفت لأركان 

�ملقاومة يف ر�سد �ملجتمعني وهويتهم  حمور 

وعددهم، �أدرجتها �ملعلومات يف خانة �ل�سفعة 

�لقوية �لتي تلّقاها �حللف �ملعادي من �لبو�بة 

�ملنطقة  يف  �جلبهات  بتوحيد  ربطًا  �ليمنية، 

�لتي كان �أ�سار �إليها �أمني عام حزب �هلل ح�سن 

ن�رس �هلل، وموؤ�رس قوي ل�سيناريو �لرد �لذي �أعّده 

للمو�جهة  �هلل  حزب   - طهر�ن   - دم�سق  حلف 

�ملقبلة، حتديد�ً يف �مليد�ن �ل�سوري.

�ملر��سل  د�رك؛  �دو�رد  توّقف  �ل�سياق،  ويف 

وتكتيك  �أد�ء  �أمام  مونيتور«  »�آل  �سحيفة  يف 

مطار  عن  دفاعها  يف  �ل�سوري  �جلي�ض  وحد�ت 

حتّولت  و�لتي  �ل�سويد�ء،  ريف  يف  »�لثعلة« 

ع�رس�ت  �سحقت  مهاجمة  ق��و�ت  �إىل  �رسيعًا 

و�لف�سائل  �لن�رسة«  »جبهة  من  �مل�سلحني 

�جلنود  حققه  »م��ا  �أن  معترب�ً  لها،  �حلليفة 

�عتباره  ميكن  �ملذكور  �ملطار  يف  �ل�سوريون 

جبهات  خلف  وحلفاوؤه  �لأ�سد  جّهزه  ملا  عّينة 

متوقفًا  �ل�سمال«،  يف  كما  �ل�سوري،  �جلنوب 

لقا�سم �سليماين،  �لالفت  �لإعالمي  �لغياب  عند 

»�لذي يخفي حت�رس�ً لعمل �أمني قادم هام جد�ً 

�رتد�د�ت  وقع  تعبريه، وعلى  وفق  �لأ�سد«،  مع 

تلّقاها رجب طيب  �لتي  �ل�سفعة »�ملدرو�سة« 

و�لأهمية  �لأخ��رية،  �لنتخابات  يف  �أردوغ��ان 

�أبي�ض  تل  �لأكر�د على منطقة  ل�سيطرة  �لالفتة 

�حلدودية مع تركيا، يرّجح �سفري دولة �إقليمية 

يف  كبري  ب�سكل  �ل�سورة  �نقالب  ب��ريوت،  يف 

�مل�سهد �مليد�ين �ل�سوري غ�سون �لأ�سهر �خلم�سة 

�ملقبلة، على خلفية م�ستجد�ت خارج ح�سابات 

�جلميع يف �ملنطقة!

ماجدة �حلاج

محور المقاومة إلى الخطة 
»ب«: حذاِر من ضربات 

سليماني
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رمضان فرصة 
لح لإلصالح.. والصُّ

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�أف�سل �ل�سالة و�أمت �لت�سليم 

على �سيد �لأولني و�لآخرين، �سيدنا حممد، وعلى �إخو�نه 

�لأنبياء و�ملر�سلني، ل �سيما �سيدنا مو�سى وعي�سى، و�آل 

كّل، و�سحب كل، وعلينا معهم �إىل يوم �لدين.

�أما بعد: فاأيها �ملوؤمنون، لقد �أظلّنا �سهر عظيم، �سهر 

فري�سة، {يا  �سيامه  �هلل  �لكرمي، جعل  �لقر�آن  فيه  �أُنزل 

�أيها �لذين �آمنو� كتب عليكم �ل�سيام كما كتب على �لذين 

من قبلكم لعلكم تتقون}، وقال ربنا تبارك وتعاىل {فمن 

�سهد منكم �ل�سهر فلي�سمه}، جعل قيامه نافلة كما �سائر 

�لأيام {قم �لليل �إل قلياًل ن�سفه �أو �نق�ض منه قلياًل �أو 

زد عليه ورّتل �لقر�آن ترتيال}.. فيه تهذَّب �لنفو�ض وت�سمو 

�لأخالق ويتمرّن �ملوؤمن على معايل �حلياة �لكرمية، �لتي 

نتائج  على  فيحظى  و�لإيثار،  و�لعطاء  �ملحبة  ملوؤها 

غزوة بدر وفتح مكة وعني جالوت وغريها، بعد �لنت�سار 

على �لنف�ض و�لأهو�ء، وجتدُّد �لإميان، و�لتغلب على �ملحن 

و�ل�سد�ئد.. 

عباده  تعاىل يف  �هلل  مر�قبة  �لعباد  يرزق  �ل�سيام 

وخلقه، فهو َمعني �مل�سلمني و�ملوؤمنني للتم�ّسك بتعاليم 

�لنور،  �إىل  �لظلمات  من  �لنا�ض  لإخر�ج  �لد�عي  �لإ�سالم 

�خلر�ب  ومن  و�ل�سالم،  �لأخّوة  �إىل  و�لتقاتل  �لقتل  ومن 

و�لدمار �إىل �لبناء و�حل�سارة، ومن �لتفتت و�ل�رسذمة �إىل 

�لوحدة و�لتوحيد.. �إنه دين �هلل {ور�سيُت لكم �لإ�سالم 

حماولة  على  و�مل�ستعمر  �ملحتل  رّكز  لذلك  دينًا}، 

ت�سويهه وتزويره كعقيدة و�سلوك وثقافة منرية، و�سنعو� 

تارة  عن�رسية،  فئوية  لأه��د�ف  ووظفوهم  متطرفني 

و�لتبديع،  �لت�سليل  با�سم  وطور�ً  لالآخر،  �لتكفري  با�سم 

و��ستباحو� �لدم و�لهدم وخر�ب �لأوطان، علمًا �أن �لدين 

جاء حلفظ �لإن�سان وماله وعر�سه ودينه وعقله، وقامت 

طبيعي،  �سيء  وهذ�  بوجههم،  بالوقوف  �ل��دول  بع�ض 

فوقعنا يف �لهرج و�ملرج وهدم �لإن�سان بكل مكوناته، 

�لأر�ض و�سلب  �لذي �غت�سب  �ل�سهيوين  فن�سينا �ملحتل 

فل�سطني وبيت �ملقد�ض، وغريه من �ملجرمني �ملعتدين، 

حاملًا  كان  �سو�ء  �لكبري،  فقدنا  �أننا  �إيالمًا  يزيدنا  وما 

وكذلك  بالدم،  يدها  تلطيخ  من  خرجت  دولة  �أو  عاقاًل 

ل جامعة للدول �لعربية، ول منظمة للدول �لإ�سالمية، 

و��ستهد�فه  �ل�سهيو-�لأمريكي،  �مل�رسوع  مع جموح يف 

وكذلك  عمومًا،  و�مل�سلمني  و�أفريقيا،  �آ�سيا  يف  للعرب 

�إىل  �أوكر�نيا  من  وم�سيحييه؛  مب�سلمني  كله  لل�رسق 

�ل�سومال.

�أيها �لأخوة: لقد حّل علينا �سهر رم�سان وهو يتعرث 

بحلة �لأحز�ن و�لآلم.. نعم �إنه ما يز�ل يف ماأمته وحد�ده 

على �مل�سائب �لكربى و�لفو�جع �لعظمى، و�لعار �لوبيل 

وقد�سنا  تنزف،  وهي  حمتلة  وفل�سطيننا  بنا  حل  �لذي 

�سليب، و�ل�سخرة �ملقد�سة �أ�سرية، وهو �لقتتال �لد�خلي 

بليلى..  �لو�سل  يّدعي  منهم  و�حدة »كل  �أمة  �أبناء  بني 

وليلى ل تقر بذ�ك«.

�ل�سادة، �سهر رم�سان م�سمار �ملثقفني وميد�ن  �أيها 

�لعاملني ومو�سم �خلري للمجتهدين.

�لد�ئرة يف  �حلرب  �إن  �لعقالء،  �أيها  �مل�سلمون،  �أيها 

منطقتنا �ستطال �لعامل كله �إن مل نقف بوجهها ونطفئها، 

ف�سهر رم�سان لعل بع�ض �لنفو�ض تلني فيه، فعلى �سعاة 

و�سهر  و�لجتهاد،  �ملجاهدة  �سهر  فهو  �غتنامه،  �خلري 

�إىل  يدفعنا  فهل  و�لعطاء،  و�لت�سحية  و�لفد�ء،  �ل�سرب 

خو�ض م�سمار �ل�سعي للحلول �ل�سلمية، و�لعودة للحو�ر 

و�لكلمة؟ وهل نرّخ�ض �لأنف�ض �أمام ��ستكبارها وعنادها؟

يا علماء �لإ�سالم وقادة �لعرب و�مل�سلمني و�سعوب 

�لأمة.. لنغتنم حلول �سهر رم�سان �ملبارك ونتعر�ض فيه 

و�ل�سلح  �ل�سلح،  بعمليات  ونُقم  تعاىل،  �هلل  لنفحات 

وعلى  و�لغرب�ء«،  �حلروب حرب »د�ح�ض  هذه  بل  خري، 

عموم �ملوؤمنني �أن يكرثو� من �لدعاء، فالدعاء من عموم 

�لأمة باإذن �هلل جماب، وليكن �لدعاء بحقن �لدماء وحفظ 

لالأمن  لنعود  �ل�سفوف،  وتوحيد  �لقلوب  �لأوطان وجمع 

و�لأمان و�لإميان، ع�سى �أن تعود فل�سطني وبيت �ملقد�ض 

وبيت حلم وكل �ملقد�سات.

�ل�سيخ د. عبد �لنا�رس جربي



الوفود األوروبية من 
غزة.. ال شيء بالمجان

مع كرثة احلديث عن حتوُّل قطاع غزة هذه 

الأيام اإىل »حمّج« لكثري من الوفود الأجنبية، 

ول �سيم���ا الأوروبي���ة منه���ا، بالتزامن مع 

التحذي���رات املت�ساعدة وتريتها من التخوف 

على م���ا �سي�سهده هذا القطاع من انفجار اإذا 

مل يتم الإ�رساع اإىل حل اأزماته املرتاكمة منذ 

اأن فر����ض الحت���ال »الإ�رسائيلي« ح�ساره 

اجلائر، وارتكاب���ه املجازر والتدمري املمنهج 

خ���ال حروبه الث���اث على القط���اع، ومنع 

اإع���ادة اإعماره، حتت حج���ج اأن القطاع بات 

يتهدد ما ُي�سمى ب�»اأمنه القومي«.

جملة م���ن الأ�سئلة بات���ت مطروحة من 

قَبل اأهلن���ا والقوى ال�سيا�سي���ة والنخب يف 

القط���اع: ما �رس هذا احلجيج الآن؟ وهل تنّبه 

املجتمع ال���دويل اإىل حج���م املخاطر التي 

�سببها وي�سّببها الحتال وعدوانه املتوا�سل 

على القطاع، ويريد و�سع حد لهذه العدوانية 

»الإ�رسائيلي���ة« املتمادية، اأم اأن هناك خطة 

دولي���ة ومن�سقة اإقليميًا، و»اإ�رسائيل« لي�ست 

بعي���دة عنها، من اأج���ل عزل القط���اع عما 

ت�سهده املنطقة من اأحداث وتطورات خطرية، 

ل تريد ه���ذه الأطراف الدولية والإقليمية يف 

جع���ل قطاع غ���زة بح�س���ب اعتقادهم ورقة 

ميكن الإفادة منها يف اأية تطورات من خارج 

احل�ساب���ات، اأم اأن هذه الأط���راف تعمل وفق 

روؤية تف�سي اإىل ت�سّظ���ي الوطن الفل�سطيني 

يف كانتون���ات؟ واأخرياً: هل هناك روؤية ُيعمل 

عليها من اأجل ا�ستدراج »حما�ض« اإىل منزلق 

الت�سوي���ة واملفاو�سات؟ قد تك���ون كل هذه 

الأ�سئلة جمتمعة اإلّ �سحوة ال�سمري، وو�سع 

حد للعدواني���ة التي متار�سه���ا »اإ�رسائيل« 

بحق �سعبنا تدمرياً وقتًا وت�رسيداً.

ما ت�رسّب���ه و�سائل الإع���ام حول زيارة 

هذه الوفود، وم���ا حتمله من �سفات ر�سمية، 

ُي�سري باجتاه واحد اإىل اأنها تبحث يف م�سائل 

جوهرية، ويف العم���ق، وغاية يف اخلطورة، 

ولعل وزير اخلارجي���ة الأملاين كان الأو�سح 

ح���ن قيل عل���ى ل�سان���ه »التنمي���ة مقابل 

الأمن«، مبعن���ى اأنكم تريدون ف���ك احل�سار 

وفت���ح املعابر واإعادة الإعم���ار وبناء ميناء 

ومط���ار وم�ساري���ع اإمنائية، لب���د اأن ممرها 

الوحي���د ه���و »اأم���ن اإ�رسائي���ل«، من خال 

اإنهاء املقاوم���ة والتخلُّ�ض من �ساحها، وفك 

ال�رساكة مع اخليارات واملح���اور ال�سيا�سية 

يف املنطق���ة، وب�رسيح عبارة تل���ك الوفود 

قولها: »ل�سنا جمعيات خريية.. ولي�ض هناك 

�سيء باملجان«.

رامز م�سطفى
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م���ع الإعان عن »انعق���اد موؤمتر 

جني���ف اليمني«، عا�س���ت ال�سعودية 

واإحراج���ًا عرب  وحلفاوؤه���ا تخّبط���ًا 

ال�سماح ثم الرف����ض، ثم ال�سماح بعد 

�سغوط دولية، للوف���د املمثل للقوى 

ال�سيا�سية اليمنية بال�سفر عرب طائرة 

الأمم املتح���دة اإىل جني���ف، ويعك�ض 

هذا التخّبط وما فعلته القاهرة بعدم 

ال�سماح لطائرة الوفد اليمني بالتزّود 

لل�سعودية  احلقيقية  الرغبة  بالوقود، 

الرغبة  املوؤمت���ر، وعدم  انعقاد  بعدم 

يف التو�ّس���ل اإىل اأي حل �سلمي اأو اإىل 

جمرد اإطار ع���ام لتفاهم م�سرتك بن 

اليمنين.

ملوؤمت���ر  مك���رّر  �سيناري���و  ويف 

»جنيف 2« ال�سوري، يختلف الأطراف 

اليمنيون عل���ى اأجندة املوؤمتر، وعلى 

جدول اأعماله، بينما يئّن اليمنيون - 

كما ال�سوريون - حتت �سغط الق�سف 

والدماء واحلديد والنار.

ويف م�سه���د يذّك���ر ب�»الئت���اف 

الأمريكيون  ح���اول  ال���ذي  ال�سوري« 

تكري�سه »ممثًا �رسعيًا وحيداً لل�سعب 

ال�سوري«، والذي اأ�رسّ اأع�ساوؤه، بدعم 

من ال�سعودية وقطر وتركيا، على عدم 

الدخول يف اأي ح���وار اإل بعد البحث 

ال�سوري  الرئي����ض  اأوًل يف م�ستقب���ل 

ب�س���ار الأ�س���د، ي����رّس وف���د الريا�ض 

اليمني عل���ى اأن تقت����رس املحادثات 

على مناق�سة تنفيذ قرار جمل�ض الأمن 

ال���دويل 2216، ال���ذي يدعو احلوثين 

اإىل الن�سح���اب م���ن امل���دن اليمنية 

الرئي�ض  ب�سلطة  والعرتاف  الرئي�سية، 

اليمني عبد ربه من�سور هادي املقيم 

يف الريا�ض، وهو اأم���ر معروف �سلفًا 

اأنه ل���ن يتم القبول ب���ه مطلقًا. ويف 

ال�سفة املقابل���ة، وبينما حاول الوفد 

احلكوم���ي املفاو����ض يف »جني���ف 

2« ال�س���وري البح���ث يف »مكافحة 
الإرهاب«، يحاول الوفد اليمني اليوم 

املمث���ل لكاف���ة الأط���رف ال�سيا�سية 

اليمنية اأن يبحث يف هدنة رم�سانية 

للتخفيف عن كاه���ل ال�سعب اليمني، 

واإيق���اف الآلة الع�سكرية، اأقلّه يف هذا 

ال�سهر الف�سيل.

امل�سهد  خ����ال  ومن  وهك����ذا، 

جني����ف،  املتفّج����ر يف  اليمن����ي 

ميكن لنا اأن نح����اول ر�سم معامل 

ال�سيا�س����ة ال�سعودي����ة اخلارجية 

يف املنطق����ة على اأب����واب توقيع 

التفاهم النووي م����ع اإيران نهاية 

ال�سهر احلايل، وفيها:

ل تب���دو ال�سعودية يف هذا الوقت 

بال���ذات م�ستعدة لأي حل���ول �سلمية 

تنه���ي الأزمات املتفج���رة يف جميع 

اأرجاء املنطق���ة، اإذ تعترب اململكة اأن 

اأي جبهة  احلل���ول والتفاهم���ات يف 

�ست���وؤدي اإىل اإراحة اإي���ران وحلفائها، 

وتفرّغه���م للقتال على جبهات اأخرى، 

لذا �ستعم���د اإىل ال�ستمرار يف تفجري 

ا�ستنزاف  ال�ساح���ات، وحماول���ة  كل 

الطرف املقابل، مهما كان الثمن.

التي  الت�رسيح���ات  م���ن  بالرغم 

اأعلنته���ا اململكة ب���اأن اأمنها القومي 

مه���دَّد من الإره���اب كاأي دولة اأخرى، 

لكن على ما يبدو ل ينتاب ال�سعودية 

اأي قلق من اأن احلروب التي تقوم بها، 

�سواء مبا�رسة كاليمن اأو بالوكالة يف 

ازدياد  اإىل  ال�ساحات الأخرى، �ستوؤدي 

قوة الإرهابين، واأي اإ�سعاف للجبهة 

»القاعدة«،  ل�سالح  �سيكون  املقابلة 

ويوؤ����رس اإىل هذا الأم���ر، اليقن من اأن 

الن�سحاب من  الطلب من احلوثي���ن 

املناط���ق اليمنية �سي���وؤدي اإىل متدد 

اإىل  بالإ�ساف���ة  فيه���ا،  »القاع���دة« 

»الر�ساد«  ح���زب  ع���ام  وجود اأمن 

ال�سلف���ي عب���د الوه���اب احلميقاين، 

ال���ذي اأدرجت الوليات املتحدة ا�سمه 

على قائمة داعم���ي الإرهاب يف �سبه 

املفاو�سن  كاأحد  العربي���ة،  اجلزيرة 

الذين مّت اختياره���م من قبل الرئي�ض 

هادي.

بالرغم من ال�رسر القت�سادي الذي 

�سيلح���ق بها، لن تتوان���ى ال�سعودية 

عن اإغ���راق الأ�سواق العاملية بالنفط، 

اإمكانية ال�ستفادة  اإيران  لتعّطل على 

من اأ�سع���ار النفط والغ���از املرتفعة، 

والتي تعطيها فائ�سًا ماليًا ت�ستخدمه 

يف دعم حلفائها يف املنطقة.

وهك���ذا، ومع ابتع���اد اأي اإمكانية 

للحل اليمني يف جنيف، ميكن اإ�سقاط 

امل�سهد  عل���ى  اليمن���ي  ال�سيناري���و 

العرب���ي باأكمله، وه���و م�سهد يذّكرنا 

مب���ا قاله املبعوث الأمم���ي ال�سابق؛ 

جم���ال بن عمر، وال���ذي كان قد اأعلن 

يف ماحظات���ه اأن اليمني���ن كان���وا 

ق���د تو�ّسلوا اإىل اتف���اق، واأن التدخل 

ال�سعودي الع�سكري هو من عّطل احلل 

ال�سيا�سي يف اليم���ن، وهذا يعني اأن 

اليمني �سين�سحب على  م�سهد جنيف 

كاف���ة املناطق، والر�سائ���ل الوا�سحة 

تفيد باأن احللول ممنوعة يف املنطقة 

يف هذه الف���رتة، واأن املعركة طويلة 

ومعّق���دة ومت�سعب���ة، وم���ن ي�سم���د 

ينت�رس، والرهان على من ي�رسخ اأوًل، 

ومن هنا ميك���ن فه���م ال�سرتاتيجية 

اجلدي���دة الت���ي يق���وم به���ا النظام 

ال�س���وري وحلف���اوؤه: جتميع الطاقات 

وتوفريها متهيداً ملعركة طويلة، ومنع 

ال�ستنزاف، وال�سمود بانتظار تغرّيات 

دولي���ة اأو داخلي���ة يف داخل كل من 

تركيا وال�سعودية لقلب املعادلت.

د. ليلى نقول الرحباين

رسائل »جنيف اليمني« للعرب

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�سامي الوحدوي، ا�ستنكر اجلرمية 
الت���ي ارتكبته���ا املجموعات التكفريية يف قري���ة قلب لوز يف جبل 

ال�سم���اق يف حمافظة اإدلب ال�سورية، معت���رباً اأن دخول »اإ�رسائيل« 

على خط ال�رساع امل�ستجد بن طائفة املوحدين وع�سابات الإرهاب 

التكفريي، وا�ستعدادها حلماية ال���دروز، اإمنا هو �سغط بداأه الإرهاب 

التفكريي حل�س���اب »اإ�رسائي���ل« بغر�ض و�س���ع »املوّحدين« بن 

خيارين: اإما التماهي مع اجلوار ال�سهيوين، واإما احلرب.

■ لق���ء اجلمعي�ت وال�شخ�ش��ي�ت الإ�ش��امية يف لبن�ن هّن�أ �ش��عوب 
الع���مل العرب��ي والإ�ش��امي بحلول �ش��هر رم�ش���ن املب���رك، داعيً� 

�ش��عوب الأمة اإىل توثيق ع��رى الوحدة والأخوة والرتاب��ط، ف�»دينن� 

دي��ن الوح��دة والدع��وة ب�لكلم��ة الطيب��ة«، م�ش��راً اإىل اأن ع�ملن��� 

يتعر�ض اليوم لهجمة �رض�ش��ة تهدف اإىل �رضب جمتمع�تن� ِبتي�رات 

وجمموع���ت اإجرامي��ة تخريبية غ�يته��� زرع الفرقة وال�ش��ق�ق بني 

الأم��ة عموم��ً� وامل�ش��لمني خ�شو�ش��ً�، اله��دف منه� �رضق��ة ثرواتن� 

وتق�شيم اأوط�نن�.

■ ال�سي���خ �رسيف توتيو اعت���رب اأن فريق الرابع ع����رس من اآذار هو 
امل�سوؤول عن ال�سلل والتعطيل احلا�سل يف الباد، م�سرياً اإىل اأن ذلك 

يخالف روحي���ة الد�ستور والقانون، وي�ساهم يف املزيد من الت�سّنج 

والحتقان والتحري�ض الطائفي واملذهبي.

■ ال�ش��يخ ح�ش���م العي��اين راأى اأن اأي��ة مب���درة ته��دف اإىل توحي��د 
الط�ئفة ال�شنية يف لبن�ن خطوة مرحب به�، داعيً� اإىل اأن تكون على 

اأ�ش�ض ث�بتة ومتينة، كي ل تف�شل وت�شقط كغره�.

عربي ـ دولي

�لأمني �لعام للأمم �ملتحدة بان كي مون مطالباً من جنيف بهدنة رم�ضانية يف �ليمن                                    )�أ.ف.ب.(

مشهد »جنيف اليمني« 
سينسحب على الدول 

العربية المشتعلة.. 
فالحلول ممنوعة والمعركة 
طويلة ومعّقدة ومتشعبة
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ت�ستمر اللقاءات التي يعقدها ممثلو 

اللبنانية بالتع���اون مع جلنة  الق���وى 

احلوار الفل�سطين���ي - اللبناين للخروج 

بت�سهيات يف ملف احلق���وق الإن�سانية 

للفل�سطيني���ن يف لبن���ان، وبالرغم من 

التفاق على عدد م���ن الق�سايا، ل�سيما 

تلك املتعلقة بالعم���ل وال�سمان، اإل اأن 

تباط���وؤ الو�سول اإىل حتقي���ق انفراجات، 

يطرح عدد من الت�ساوؤلت حول معيقات 

التقدم يف هذا امللف، ومنها:

اللتبا����ض املتعلّق باأرق���ام الوجود 

الفل�سطيني يف لبن���ان، فالرقم املتداَول 

ي�سل اإىل نحو 500 األف ن�سمة، وي�ستخدم 

ه���ذا الرق���م لاإيح���اء باأنه���م جميعًا 

يعمل���ون، م���ا يعطي انطباع���ًا باإرهاق 

ال�سوق اللبنانية بالعمال الفل�سطينين، 

بينما احلقيق���ة ه���ي اأن احت�ساب عدد 

القادرين على النخراط يف �سوق العمل 

يجب اأن يتّم وفق���ًا لدرا�سة علمية، وقد 

اأ�سارت الدرا�سة التي قامت بها الأونروا، 

بالتع���اون مع اجلامع���ة الأمريكية يف 

بريوت، اإىل اأن ع���دد الاجئن ل يتعدى 

ال����280 األفًا، فقد هاج���ر الكثريون منهم 
اأو للج���وء ال�سيا�س���ي والأمني،  للعمل 

اإ�سافة اإىل اأن جمتمع الفل�سطينين ي�سم 

نحو %50 ممن هم دون الثامنة ع�رسة، 

معظمه���م من الط���اب، كم���ا اأن معظم 

الن�س���اء ل يعملن، وكل ه���ذا يبقى نحو 

60-50 األف���ًا موؤهًا لدخول �سوق العمل، 
وهو رقم يتناق�ض م���ع املبالغات التي 

يطرحها بع�ض ال�سيا�سين.

لاج���ىء  تعري���ف  بل���ورة  ع���دم 

الفل�سطين���ي يف لبن���ان، ويظهر التاأثري 

ال�سلبي لذل���ك مثًا يف اإج���ازة العمل، 

حيث نّظم���ت الدولة اللبنانية عمل غري 

اللبنانن با�سرتاط اأويل هو حق احل�سول 

على اإجازة عمل اأوًل، بدعوى اأن واجبها 

باأولوية  العم���ل وال�سماح  تنظيم �سوق 

ا�ستخ���دام اللبن���اين، لكن ذل���ك ترافق 

بعدم حتديد و�س���ع اأو تعريف الاجىء 

الفل�سطين���ي ودعم ت�سهيل حقه بالعمل، 

فكل اأجنبي له دولة ينتمى اإليها برباط 

قان���وين، ولبن���ان لغاية الي���وم مل يقم 

فل�سطينية،  بدول���ة  العرتاف  باإجراءات 

بل كان العرتاف �سكليًا، ومن امل�ستحيل 

اأي�س���ًا رب���ط من���ح احلق���وق لاجئن 

الفل�سطينين با�سرتاط املعاملة باملثل، 

اأي اأن تك���ون حق���وق اأي لبن���اين يرغب 

يف العم���ل داخل دول���ة فل�سطن يتمتع 

العمل وال�سمان الجتماعي، وهذا  بحق 

م�ستحيل يف الواقع الراهن.

ربط املو�سوع الفل�سطيني بال�سوؤون 

الأمنية، فق���د اعت���اد الفل�سطينيون يف 

لبنان على التعاط���ي معهم من منطلق 

اأمني، مثًا معظ���م امل�رسفن على اآلية 

العم���ل يف مديري���ة �س���وؤون الاجئن 

التابع���ة اأ�سًا ل���وزارة الداخلية هم من 

الأمني���ن، كذل���ك الكثري م���ن امللفات 

املتعلق���ة باحلالة الفل�سطينية موجودة 

لدى الأمن الع���ام، بالإ�سافة اإىل �سعف 

دور وكال���ة الغ���وث - الأونروا ومنظمة 

تو�سي���ح  يف  الفل�سطيني���ة  التحري���ر 

اأو مواكب���ة هذه النقا�سات  اللتبا�سات، 

واحلوارات.

لذلك، يجب النطاق من معاجلة هذه 

املعيقات للو�سول اإىل انفراجات حقيقية 

بهذا امللف، خ�سو�سًا اأن الأو�ساع تتجه 

اإىل مزي���د من التعقي���د ب�سبب الرتاجع 

احل���اد يف خدم���ات الأون���روا، والتاأثري 

ال�سلب���ي لذل���ك عل���ى واق���ع الاجئن 

الفل�سطينين يف لبنان، ل�سيما يف ملفي 

نهر البارد وتوّقف خطة الطوارىء، واأزمة 

الاجئن الفل�سطينين من �سورية.

�سامر ال�سياوي

التقدم بملف الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين.. تهويل باألرقام وغياب تحديد الالجىء

نتائج االنتخابات التركية.. وإعاقة مشروع أردوغان السلطوي
وّجه املجتمع الرتكي �رسبة قا�سية 

حلزب »العدالة والتنمية« يف املعركة 

النتخابي���ة الأخرية، فل���م يعد احلزب 

ق���ادراً مبفرده عل���ى ال�س���ري بالنظام 

الرئا�سي )احلل���م الأردوغاين لل�سيطرة 

املطلقة على احلكم(، لأن تغيري الهيكلية 

يف الربمل���ان الرتكي يحتاج اإىل اأكرثية 

الثلثن فيه، ول ي�ستطيع تاأليف حكومة 

الأغلبية مبفرده، لنه مل يحرز الأغلبية 

املطلق���ة يف الربملان، ب���ل يحتاج اإىل 

التفاه���م مع اأحد الأح���زاب املعار�سة 

باحلد الأدنى لت�سكيل حكومة ائتافية، 

علم���ًا اأن بع����ض الأح���زاب تعار����ض 

التفاه���م، ع���دا عن امل�سكل���ة الكردية، 

وتلعب �سيا�سات كل حزب دوراً اأ�سا�سيًا 

يف ولدة احلكوم���ة الئتافي���ة، لذلك 

اأمام خيارات  العدالة«  �سيكون »حزب 

عدة، اأهمها :

احل����زب  م����ع  ت�سكي����ل حكوم����ة 

كتلة  اأكرب  اجلمه����وري«؛  »ال�سعب����ي 

معار�سة )%25 من الندوة الربملانية(، 

وال����ذي يعار�����ض بالكام����ل �سيا�سة 

اأردوغان اخلارجية؛ من ناحية تدخله 

يف �س����وؤون ال����دول الأخ����رى، حتديداً 

يف �سورية، من خ����ال دعمه املبا�رس 

نظام  لإ�سقاط  التكفريية  للمجموعات 

الرئي�����ض ب�س����ار ال�سد، كم����ا يرف�ض 

»الإخوان  دعم  اجلمهوري«  »ال�سعب 

بالف�س����اد  ويتهم����ه  امل�سلم����ن«، 

القت�سادي، و�سبب����ًا يف ارتفاع ن�سبة 

البطال����ة والت�سخم امل����ايل، وتراجع 

ن�سبة ا�ستثمار ال����دول يف تركيا، وقد 

اأعلن الرتدد يف ح�سم موقف التعاون.

موؤقتة،  ائتافية  حكوم����ة  ت�سكيل 

مبّكرة  رئا�سي����ة  لنتخابات  متهي����داً 

)وه����و اأم����ر ي�ستطيع ح����زب العدالة 

اإحرازه د�ستوريًا، لأنه يتطلب موافقة 

ثل����ث الن����واب، وه����و متوف����ر لديه(، 

وذلك بالتن�سيق م����ع الكتلة القومية 

وال�سع����وب الدميوقراطي����ة، مع الأخذ 

بع����ن العتبار التناق�����ض البارز بن 

الكتلة القومي����ة التي توؤمن بالقومية 

الرتكية، والتي ل توؤيد مطالب الأكراد 

يف �سعيهم للحكم الذاتي.

تكليف احلزب »ال�سعبي اجلمهوري« 

بتاأليف حكومة م���ن املعار�سة، وبذلك 

يكون اأردوغان ق���د اأعطاه فر�سة متكن 

نف�سه يف احلكم، وهو خيار م�ستبَعد.

الدع����وة اإىل انتخاب����ات رئا�سي����ة 

مبّك����رة اإذا مل يتم ت�سكي����ل احلكومة 

خ����ال املهل����ة الد�ستوري����ة املحددة 

ب�45 يومًا، وهو اأم����ر قد يكون راجحًا 
ل����دى اأردوغان، لأن����ه �سيعطيه فر�سة 

جديدة ي�ستطيع م����ن خالها تكري�ض 

ح�سوره ال�سعب����ي، وتعوي�ض ما فقده 

يف النتخابات النيابية.

اأحم���د داوود اأوغلو؛ املكلَّف بت�سكيل 

حكوم���ة جديدة، اأعل���ن اإمكانية ت�سكيل 

حكومة ائتافية، ما يعني اأن اأردوغان ل 

ي�ستطيع جتاوز نتيجة النتخابات، وهذا 

ل يعني بال����رسورة اأن حلمه �سيتوقف، 

لك���ن العقبات دون���ه كث���رية، واأبرزها 

خيارات���ه ال�سيا�سية واملتفردة التي عرّب 

ال�سعب الرتكي عن عدم قبوله بها.

اإذاً، نتائج النتخابات �ستعيق تقّدم 

ال�سيا�سي، خ�سو�سًا  اأردوغ���ان  م�رسوع 

يف املو�سوع ال�س���وري، لناحية تدّخله 

املبا�رس فيها من اأجل اإ�سقاط ب�سار الأ�سد، 

وهن���ا نت�ساءل: ه���ل ت�ستطيع احلكومة 

الئتافية اإذا ما ت�سّكلت اأن تكون حا�سمة 

يف قراره���ا ال�سيا�س���ي لناحي���ة وقف 

واإغاق احلدود  التكفريي���ن،  الدعم عن 

يف وجهه���م؟ وهل ه���ذا املوقف �سيعّدل 

من موازين الق���وى مل�سلحة النظام يف 

�سورية؟ وهل ه���ذا الإجراء �سيكون �سهَاً 

بالن�سبة للمعار�سة، اأم اأنه �سُيدخلها يف 

اأزمة �سيا�سية حادة مع حزب »العدالة 

والتنمية«، وُيدخل املجتمع الرتكي يف 

�ساحة �رساع داخلي يب���داأ بالتظاهرات 

والتظاهرات امل�س���ادة، دون معرفة اأين 

�سينتهي؟

علين���ا النتظار لرنى اإىل اأين �ست�سل 

الأمور؛ اإىل حكومة ائتافية، اأم انتخابات 

رئا�سية مبّكرة، مع الأخذ بعن العتبار 

اأن الو�س���ع الرتك���ي بع���د النتخابات 

�ستوؤ�س�ض  �سيا�سي���ة  اأزم���ات  �سي�سه���د 

لواقع جديد على امل�ستوين القت�سادي 

وال�سيا�سي.

هاين قا�سم

تنتظر تركيا �أزمات �ضتوؤ�ض�س لو�قع جديد على �مل�ضتويني �لقت�ضادي و�ل�ضيا�ضي

هل ستتمّكن الحكومة 
التركية المنتَظرة من وقف 

الدعم عن التكفيريين 
وإغالق الحدود في وجههم؟
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مقابلة8

ما حتتاجه طائفة املوحدين 

يف هذه الأيام هو �صمت نائب 

وزعيم يّدعي حر�صه عليهم، لأن 

طائفة العقل والعقال والرجال 

والفرو�صية تزخر بالإرادات الطّيبة 

لوقف امل�رشوع الإبلي�صي يف 

املنطقة، والذي يهدف اإىل اإ�صالة 

دم رقاب عجزة ومقعدين ون�صاء 

واأطفال.. القب�صات العابثة هنا اأو 

هناك، واإن امتهنت القتل �رشيعة 

واملوت مهنة، م�رشقنا العظيم 

اعتاد على اأمثالهم و�صمد، وبدماء 

ني امل�صفوك واملمزوج بدماء  ال�صُّ

املوّحد وامل�صيحي والإيزيدي 

والعلوي وال�صيعي �صينت�رش، 

ومعهم اأهل احلق، و�صيبقى 

م�رشقنا على تنّوعه وتفاعله 

احل�صاري، رغم قب�صات اأوغاد 

بيدهم �صيف وبعقلهم اإرهاب..

املوحدون لن يقبلوا مبنهج 

»الوهابية - الداع�صية«، بل على 

هوؤلء اأن يت�صبهوا باملوحدين 

ليخل�صوا، ف�صتان بني كائنات 

بيولوجية ت�صغل غرائزها لتتحرك 

وبني ب�رش ي�صغلون عقلهم ليعقلوا 

ويتاأن�صنوا ويتاألهوا.. 

جريدة »الثبات« اإذ تعّب عن 

�صخطها ملا اأ�صاب املوّحدين 

من ماآ�ٍس، ت�صتطلع اأحوالهم مع 

موؤ�ص�س »حركة الن�صال اللبناين 

العربي«؛ النائب ال�صابق في�صل 

الداوود، واإليكم اأبرز ما جاء: 

نب�����س �صارع املوحدي����ن واحد، 

ب�صورية  م����ن لبن����ان م����روراً  بدءاً 

و�ص����وًل اإىل فلط�صيط����ن املحتل����ة 

وباقي اأقط����ار العامل؛ هم اإىل جانب 

اإخوانه����م املوحدي����ن يف ماآ�صيهم، 

وخلفه����م يف قراراته����م، واأمامه����م 

بالزود عن اأر�����س تعلقوا بها.. براأي 

التيم«؛  زعيم املوحدين يف »وادي 

في�صل الداوود، هناك م�صاريع كبرية 

ُتر�صم يف املنطقة ُيراد منها تق�صيم 

املنطقة اإىل هويات متناحرة، لتكون 

ال�صهيوين  والكي����ان  »اإ�رشائي����ل« 

الدولة الأقوى يف ه����ذا اجلزء الهام 

م����ن العامل، يق����ول ال����داوود: �صّطر 

»املوّحد« يف بلدة ح�رش منذ اأيام 

)الثالث����اء( مالحم البطولة يف وجه 

اجلماعات التكفريية، مقدمني �صهيداً 

و�صت����ة جرح����ى للزود ع����ن الوطن 

ال�صورية اجلامعة،  ال�صوري والهوية 

لرتباطه  املو�ص����وع  ورغم خطورة 

مدرو�ص����ة  مب�صاري����ع وخمطط����ات 

للغاي����ة، الإ�صكالي����ة التي بداأت يف 

اللوزة« لي�صت �صوى  جمزرة »قلب 

حلقة �صمن حلقات اأخرى اأكب منها، 

وقد رافقه����ا الهجوم عل����ى منطقة 

»جبل الع����رب« يف موقعة »اللواء 

52«، ثم ليليها هج����وم على مطار 
»الثعل����ة«، وحراك م����ن قَبل العدو 

»الإ�رشائيلي« اإعالميًا، على اعتبار 

لة بحماية الدروز  اأنه اجله����ة املخوَّ

ال����داوود:  ي�صيف  �صوري����ة.  داخ����ل 

التحري�س �صد املوّحد اليوم يندرج 

�صمن خمطط معني؛ لإرباكهم علهم 

يقع����ون يف اأتون �����رشاع الهويات 

الطائفية وما ت�صتجلبه من تدخالت 

وجتاذب����ات وا�صتب����اكات اإقليمي����ة 

ودولية، وه����ذا التفتيت يف امل�رشق 

العرب����ي خطوة متقدم����ة للم�رشوع 

»الإ�رشائيلي«،  للعدو  ال�صرتاتيجي 

لأن مو�ص����وع الأقلي����ات يف ه����ذه 

الرماد،  الن����ار حتت  املنطقة يحرّك 

لكن الدروز رف�ص����وا �صواء بفل�صطني 

املحتلة اأو لبنان اأو �صورية مقاربة 

املو�ص����وع طائفيًا، ل�رشب امل�رشوع 

كتبت  ال�صبب  ولهذا  »الإ�رشائيلي«، 

�صحيفة »معاريف« لرئي�س الوزراء 

الكي����ان ال�صهيوين وزعي����م الليكود 

نتنياهو كالم����ًا ملّخ�صه: »على من 

تراه����ن؟ النا�����س يف �صوري����ة توؤيد 

نهج الرئي�س ال�ص����وري ب�صار الأ�صد 

واملقاومة بن�صبة ل تقل عن 80%«.

داوود الذي يوّجه تعازيه احلارة 

ل�صهداء جمزرة »قلب اللوزة« الذين 

�صقطوا )40 �صهيداً(، يعتب اأن مقاومة 

املوحدي����ن الي����وم ُتف�ص����ل خمططًا 

»اإ�رشائيليًا«،  اأمريكي����ًا  ا�صرتاتيجيًا 

وموق����ف اأهلنا يف اجل����ولن املحتل 

وجم����دل �صم�س دلي����ل �صاطع على 

واملوحد  بالعم����وم،  ال�صوريني  عزم 

باخل�صو�����س، على مقاومة الحتالل 

»الإ�رشائيل����ي«، وهذا ه����و موقفنا 

التاريخي الطبيعي على الدوام.

املوحدون خلف اجلي�ش ال�سوري

ب����راأي في�صل ال����داوود، املغامرة 

التي ُتر�ص����م على املنطق����ة كبرية: 

ت�صغيل ق����وى التكفري من »ن�رشة« 

اجلنوبي����ة  للجبه����ة  و»داع�����س« 

»الإ�رشائيلي«،  لالحت����الل  املوازية 

و�صعيه����م لحتالل بل����دة »ح�رش« 

يك�ص����ف نوايا »اإ�رشائي����ل« وتركيا 

ودول اخلليج به����ذا اخل�صو�س، لأن 

املنطق����ة ال�صرتاجتي����ة التي حتيط 

بال�ص����ام ي�صكنه����ا بن����و مع����روف، 

�ص����واء يف جب����ل الع����رب اأو منطقة 

الإقلي����م، لهذا ال�صب����ب نحن ن�صفي 

عل����ى املعرك����ة طابعه����ا الوطني، 

اإىل جانب اجلي�س  واملوحدون ه����م 

للدفاع  ويتكاملون  وخلفه،  ال�صوري 

واملوحدون  والوط����ن،  الأر�����س  عن 

مت�صبث����ون باأر�صه����م يف فل�صط����ني 

املحتل����ة ويف جب����ل ال�صماق، ويف 

اأية منطقة ُوج����دوا فيها.. وكل كالم 

غري ذلك نعتبه كالمًا مهينًا لطائفة 

املوحدين، واإن غلت الأثمان و�ُصفكت 

الدماء يف املناطق املعزولة.

موحدو لبنان و�سورية

ورداً عل���ى �صوؤال عن حمّية املوّحد 

اللبناين لدعم اإخوانه موحدي �صورية، 

يق���ول في�ص���ل ال���داوود: دروز �صورية 

لي�ص���وا بحاج���ة اإىل حرك���ة الن�صال 

اللبناين العربي، ول اإىل حزب التوحيد 

العرب���ي اأو حزب الدميقراطي اللبناين، 

واإن احتاجوا فكل دروز لبنان جاهزون 

للدف���اع عنه���م، لأن املنطق���ة واحدة 

وال�صتهداف واح���د، واملوؤامرة واحدة.. 

ي���ردف داوود كالم���ه: حت���ى الآن هم 

لي�ص���وا بحاج���ة اإلينا، والي���وم هناك 

�صعي ملذهبة ال�رشاع طائفيًا، وهذا ما 

ل نريده، ولطامل���ا كان املوّحدون يف 

ويتعاونون  وطني���ًا  يتحركون  �صورية 

م���ع اجلي�س ال�صوري والق���وى الأمنية، 

فهم  ال�صعبي���ة،  اللج���ان  وي�صكل���ون 

لي�صوا بحاجة اإىل دعم موّحدي لبنان، 

والو�صع حت���ى هذه اللحظة جيد، واأي 

طرح اآخر لي�س مقبوًل.

جنبالط يحتاج اإىل �سحوة �سمري

ياأم���ل في�صل الداوود م���ن النائب 

ولي���د جنبالط اأن يخ���رج من ق�صاياه 

العليا لطائفة  الق�صايا  اإىل  ال�صخ�صية 

اأن  ال���دروز، يق���ول: نتمنى  املوحدين 

ي�صح���و �صمري وليد جنب���الط باتخاذ 

ق���رارات يف الجت���اه ال�صحي���ح، لأنه 

بالفعل جرب على م���دار �صنة ون�صف 

وكان رهان���ه وم���ا زال عل���ى تنظيم 

»الن����رشة« الإرهاب���ي و»داع����س«، 

وكانت رهاناته مزيداً من القتل والذبح 

والتكفري.. ه���ذه التنظيمات التي تدور 

يف فلك »القاع���دة« ل ميكن التعويل 

عليها ب�صيء، لأنها اأداة بيد املخططات 

الدولية، وجنب���الط مع احرتامنا له ل 

ي�صتطي���ع ك�رش تلك ه���ذه املخططات، 

ونح���ن نتمنى عليه اأن يعيد ح�صاباته 

كي ياأت���ي املوقف ال���درزي يف لبنان 

موّحداً �صم���ن م�صلّمات ثالث اأ�صا�صية، 

وهي: مقاوم���ة التكفريي���ني، وتف�صيل 

املخط���ط »الإ�رشائيلي« على ال�صاحة 

الوطنية عمومًا وعلى ال�صاحة الدرزية 

خ�صو�صًا، واإيج���اد وحدة �صف حتمي 

كرامة »الدروز« يف اأر�صهم.

وعم���ا اإذا كان في�صل الداوود يعّول 

على �صحوة �صمري م���ن قبل جنبالط، 

ي���رد: ل اأع���ّول علي���ه ب�ص���يء، نحن 

نطالبه ب���رتك اخليارات ال�صخ�صية من 

اأجل خيارات حتم���ي الدروز، لأن �صفك 

دمائهم والتعر����س لأعرا�صهم اأهم من 

مطالبه ال�صخ�صية واأحقاده، وما ح�صل 

يف »قلب لوزة« م���ن جمزرة ل ميكن 

و�صفه بالإ�ص���كال الفردي.. لهذا ال�صبب 

باعادة ح�صابات���ه، و�صخ�صيًا  نطالبه 

بالإ�صاف���ة اإىل الوزي���ر ال�صاب���ق وئام 

وهاب و ط���الل اأر�صالن و النائب فادي 

الأع���ور مواقفنا وا�صح���ة؛ نريد وحدة 

�ص���ف بخ�صو�س �ص���وؤون طائفتنا، من 

اأجل حماية الوجود الدرزي يف لبنان، 

وه���ذا الأمر لن يح�صل اإل بالتخلي عن 

ال�صغائن ال�صغرية، لأن م�صري املوّحد 

يف ال�رشق يحت���اج اإىل وقفة تاريخية 

على قدر التحديات.

اخلرائط

ن�ص���األ داوود ع���ن ر�ص���م اخلرائط 

اجلدي���دة يف املنطق���ة، والجتاه الذي 

�صي�صري عليه م�رشقن���ا، يقول: الجتاه 

الذي نواجهه تفكيك���ي تق�صيمي، لكن 

بالو�صع ال���درزي نوؤكد للجميع اأنه لن 

متر الدول���ة الدرزية عل���ى جثث ٪99 

من الدروز، وه���ي مرفو�صة باملطلق.. 

فليخططوا قدر ما ي�صاوؤون، رّدنا وا�صح 

ويبداأ مبوقفنا الوطن���ي والقومي، وما 

يفكر به »الإ�رشائيلي« �رشاب ب�رشاب، 

وما يح�صل يف هذي���ن ال�صهرين دقيق 

للغاية، لأن ال�صتباك الإقليمي والدويل 

يف اأوج���ه، وال���دول الك���بى �صتوّزع 

احل�ص�س فيما بينه���ا، ونحن نعلم اأن 

الأمريك���ي ي�صتغل عل���ى الدم، بخالف 

الرو�س الذين ميت���ازون بالأخالقيات.. 

واإىل حني انتهاء املفاو�صات �صي�صعى 

الفرق���اء اإىل ك�صب الأوراق البارزة، لأن 

من ي�صيطر عل���ى الأر�س يكون له اليد 

الطوىل يف هذا املجال. 

ينهي داوود كالم���ه بتاأكيد املوؤكد: 

لن ن�صمح باحلديث ع���ن دولة درزية، 

لأنه���ا �صتكون حزام���ًا واقي���ًا للعدو 

دروز  كموّحدين  ونحن  »الإ�رشائيلي«، 

لن نك���ون ال درعًا اأ�صا�صي���ًا للموقف 

الوطني والقومي الإ�صالمي وامل�صيحي، 

ونقطة على ال�صطر.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الداوود: نتمنى أن يصحو 
ضمير وليد جنبالط 

باتخاذ قرارات في االتجاه 
الصحيح

¡ العمل ال�صتخباري الدويل يكثَّف يف �صورية
ك�صف م�صدر اأمني �صوري ل�صحيفة »الثبات« اأن عدداً 

من الدول العربية والغربية كّثف يف الأ�صابيع القليلة 

املا�صية من تواجد طواقمه ال�صتخبارية على الأرا�صي 

ال�صوري����ة، ومن بني ه����ذه الدول الولي����ات املتحدة 

وبريطاني����ا وفرن�ص����ا و»اإ�رشائي����ل«، ودول خلجيية، 

والأردن وتركي����ا، اإ�صاف����ة اإىل خالي����ا ت�ص����م عنا�رش 

�صعودي����ة وقطرية ولبناني����ة.. وتعمل ه����ذه الطواقم 

ال�صتخباري����ة عل����ى ر�صد حتركات اجلي�����س ال�صوري 

واملواق����ع الع�صكري����ة، ومالحقة العلم����اء ال�صوريني 

يف ميادي����ن خمتلفة، وتوجي����ه املجموعات امل�صلحة 

واإ�صنادها يف قتالها �صد القوات ال�صورية، وقد ارتكبت 

تلك الطواقم ال�صتخبارية موؤخراً عدة عمليات اغتيال 

وتفجري يف الأرا�صي ال�صورية.

¡ التوا�صل م�صتمر رغم عدم التفاق
توّق��ع مراقبون للمفاو�ض��ات اجلارية بني اإي��ران والغرب 

ح��ول م���روع طه��ران الن��ووي، اأال يت��م توقي��ع االتفاق 

النهائ��ي ب��ني الطرف��ني يف موع��ده املح��دد نهاية �ض��هر 

انهي��ار  يعن��ي  ال  ذل��ك  اأن  موؤكدي��ن  اجل��اري،  حزي��ران 

اأمريكي��ًا عل��ى  اإ���راراً  اأن هن��اك  االت�ض��االت، ال�ض��يما 

��ل اإىل اتف��اق م��ع اإي��ران، وهن��اك رغب��ة قوية لدى 
ّ

التو�ض

طه��ران يف اإجن��از اتف��اق ُينه��ي خالفها مع الع��امل حول 

م�روعها النووي، وذل��ك قبل اأن يرحل الرئي�س االأمريكي 

ب�اراك اأوباما عن البي��ت االأبي�س، لذلك فاإن اجلهات التي 

تتابع االت�ض��االت بني الغرب وطهران كانت ت�ض��عى طوال 

الفرتة املا�ضية اإىل اف�ضال هذه االت�ضاالت، ويف مقدمتها 

»اإ�رائيل« وال�ض��عودية، كونها باتت ت��درك عدم قدرتهما 

على عرقلة املفاو�ضات.

الداوود: مشروع »الدولة الدرزية« لن يمّر.. ولو على جثث 99٪ منهم

) العدد 362(  اجلمعة - 19 حزيران - 2015
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خالل الف���رتة بني 14 �صب���اط 2005 

الرئي����س  تعرّ����س  الولي���ة،  ونهاي���ة 

التهديدات  اإميل حل���ود ل�صل�صل���ة م���ن 

وال�صغوط���ات، لكن���ه ق���رر اأن يتحّم���ل 

م�صوؤوليات���ه حت���ى النهاي���ة، واأن يقوم 

بدوره وواجبه الوطن���ي حتى ال�صهادة، 

لأن قناعاته و�صمريه وواجبه الوطني ل 

ير�صون باأن يك���ون جبانًا، وهو م�صتعّد 

للذه���اب باملواجه���ة كرئي����س للوطن، 

وبحك���م م�صوؤولياته الوطني���ة، وحفاظًا 

عل���ى امل�صلح���ة الوطنية حت���ى الرمق 

الأخري، رغم كّم التهدي���دات الكبري الذي 

ُوّجه اإلي���ه، وكان رده كم���ا يقول: »لن 

اأ�صلّمكم البلد على طبق من ف�صة، واأكدت 

لهم اللي بيطلع باإيدكم اعملوه«، فاأخذوا 

ير�صل���ون التهديدات باأ�ص���كال خمتلفة، 

فتارة يقولون اإن ات�صاًل خارجيًا، وطوراً 

معلوم���ات لديهم من اإح���دى ال�صفارات 

اإنه يف طريق���ك اإىل البطريرك اأو اأنت يف 

الطري���ق �صيقتلونك، واأحيان���ًا اإن هناك 

خمططًا حمب���وكًا لغتيالك، وو�صل الأمر 

ب�صفري فرن�صا، وكان مقاطعًا يل، اأن اأر�صل 

يل خباً بوا�صط���ة رئي�س البوتوكول يف 

الق�رش اجلمهوري اإبان حرب متوز 2006، 

اإن »الإ�رشائيلي���ني« �صيق�صفون الق�رش، 

فما هّمني كل ذلك، واأكدت لهم اأنني نائم 

يف الطابق الثاين، واأنا م�صتعد لل�صهادة، 

كما ي�صت�صهد الكثري من اأبناء �صعبي، فهل 

هناك اأ�رشف من م���وت كهذا يف مواجهة 

العدوانية »الإ�رشائيلية«؟

الرئي�س حلود: قناعتي كانت  ي�صيف 

وما زالت اأنني اأريد اأن اأخدم بلدي، واأنا مل 

اأ�صل اإىل اأعلى مراكز امل�صوؤولية لأ�صتفيد 

�صخ�صيًا، ولأراكم ثروات م�صبوهة كحال 

الأغلبية ال�صاحقة من الطبقة ال�صيا�صية 

يف البالد.

وي�صدد الرئي�س حل���ود على اأنهم مل 

ي�صتطيع���وا اأن ميرروا ط���وال تلك الفرتة 

اأي م����رشوع اأو ق���رار تف���وح منه رائحة 

�صفق���ة اأو �رشقة اأو خل���ل وطني، لكنهم 

فلتوا بطريق���ة ه�صتريية حينما اأ�صبحت 

حكومة فوؤاد ال�صنيورة غري ميثاقية وغري 

د�صتورية وغري �رشعية، على نحو ما جاء 

يف احللقة ال�صابق���ة، حيث اأ�صدرت هذه 

احلكوم���ة اأكرث من األف ق���رار كان يجب 

اإعادة النظر فيها كله���ا، ومع الأ�صف مل 

يرث فريقنا هذا الأمر، وكان من ال�رشوري 

اإدراج ه���ذا الأمر �صم���ن مقررات »موؤمتر 

الدوحة« ع���ام 2008، لكن مل ياأتوا على 

ذكره���ا مع الأ�ص���ف ال�صدي���د، ومن هذه 

الق���رارات على �صبيل املث���ال ل احل�رش، 

إميل لحود يتذكر.. 
حينما رفض رئيس لبنان إمالءات واشنطن.. ولم يوّدع »كوندي«

ال�صطو على اأر����س النورماندي التي 

كان يبل���غ �صعرها يف حينه اأكرث من 

30 ملي���ار دولر، كم���ا اأو�صحن���ا يف 
حلقة �صابقة.

ويوؤكد الرئي�س حل���ود اأنه قبل اأن 

ال�صنيورة غري �رشعية،  يعتب حكومة 

مل يتمّكنوا اأن ميرروا اأي قرار اأو تعيني 

فيه �صبهة ما، ومث���ال على ذلك اأنهم 

كانوا يريدون تعيني اأحد العمداء قائداً 

للدرك، لكنني رف�ص���ت ذلك، لأنه كان 

ي�صّيف قهوة يف دور اأحد ال�صيا�صيني، 

وكان اإ�رشاري اأن يعنيَّ الأف�صل، وهكذا 

مت تعيني العميد �صك���ور، الذي بّينت 

التجرب���ة واملمار�صة العملية اأنه كان 

اأف�صل قائد للدرك.

وي���رّد الرئي�س حل���ود على بع�س 

الأقاويل التي قالت اإن مقاطعته متت 

بع���د �صدور القرار 1559، باأن ذلك غري 

�صحي���ح بتات���ًا، لأن���ه »بعدها جاء 

اإلي���ه الرئي�س رفي���ق احلريري، وكان 

التف���اق على ب���دء مرحل���ة جديدة، 

كما اأ�صلفن���ا يف حلق���ة �صابقة، كما 

ج���اء لزيارتي يف الق����رش اجلمهوري 

تريي رود لر�صن، ال���ذي اأكد ان القرار 

املذكور �صار م���ن املا�صي«، ي�صيف: 

وبع���د اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، 

اأي�صًا جاءوا اإيل، فاأنا من طلبت جلنة 

حتقيق دولية، لأن نواياي كانت طّيبة، 

لك���ن تبني يل اأنه���م حتى يف جمل�س 

وكثري  و«يزع���بون«،  يكذبون  الأمن 

من تفا�صيل ذلك اأوردناها يف حلقات 

�صابقة، وبعد اغتيال الرئي�س احلريري 

بعدة اأ�صه���ر، وحتديداً يف حرب متوز، 

الأمريكية  اخلارجي���ة  وزي���رة  طلبت 

كونداليزا راي�س مقابلتي.

وي�ص���ري اإىل اأن���ه يف تل���ك الفرتة 

اأخذها رئي�س احلكومة فوؤاد ال�صنيورة 

بالأح�ص���ان، ورح���ب به���ا الكثريون، 

وحينما جاءت لتزورين طلبت اأن تاأخذ 

ال�صور معي وهي يف اأعلى ان�رشاحها، 

لأنها كانت تعتقد اأنني خائف كغريي، 

وخالل اللقاء اأع���ادت على م�صامعي 

ط���رح ����رشوط كولن ب���اول بعد غزو 

العراق، واأهمها التخل�س من املقاومة، 

ون�رش الدميقراطية يف ال�رشق الأو�صط، 

فكان ردي احلا�صم عليها، كما جاوبنا 

كول���ن ب���اول: ه���ذه املقاوم���ة هي 

كمقاومة ج���ورج وا�صنطن عندكم، اأما 

ب�صاأن الدميقراطية، فبلدنا معروف اأنه 

بلد دميقراطي وفيه تداول لل�صلطة، ثم 

هذا تدّخل منك يف �صوؤوننا الداخلية، 

وهذا ممنوع يف مفهومنا الوطني.

حينها وقف���ت، موؤكدة اأنه ل داعي 

لأن نكم���ل احلدي���ث، فوقف���ُت لتّوي، 

ودخل���ت اإىل غرفت���ي واأطبقت الباب، 

دون اأودعه���ا اإىل ب���اب املكتب؛ كما 

يق�صي البوتوكول.

ويف الي���وم التايل متام���ًا، اأعلنوا 

مقاطعت���ي، وكاأن الأمر قد جاءهم من 

�صيدهم الأك���ب، فالأمور عند متعاطي 

ال�صيا�صة عندنا هك���ذا، فهم يعتبون 

ال�صيا�صة »�صطارة«، وكاأنهم ميار�صون 

التجارة؛ اأعطن���ي فاأعطيك، نحن فعاًل 

بحاج���ة اإىل رجال دول���ة، ولي�س اإىل 

مقاولني يلحق���ون اأو يلتحقون بدول 

كبى اأو �صغ���رى، ويتلقون املنافع اأو 

الأوامر منها.

وي�ص���ري الرئي����س حل���ود هنا اإىل 

اأن���ه ي�صوق هذه الأح���داث والتجارب 

لي����س لإلق���اء ال�صوء عل���ى مرحلة 

معّين���ة وح�صب، اإمن���ا اأي�صًا لأن يعي 

الأجي���ال  خ�صو�ص���ًا  اللبناني���ون، 

الطالع���ة، اأّي واقع يعي�صون، فال اأحداً 

يعتق���د اأن ما يجري معنا وحولنا هو 

»ربي���ع عربي«، فكل م���ا يهم الغرب 

اإنها »لب  والأمريكي هو »اإ�رشائيل«، 

امل�صكلة«.

 وح���ني نقول للرئي����س حلود اإنه 

�صبق للرئي�س فوؤاد �صهاب اأن و�صف يف 

�صتينات الق���رن املا�صي، ال�صيا�صيني 

اللبنانيني ب�»اأكل���ة اجلبنة«، يوافق 

متامًا عل���ى هذا الو�صف، وي�صدد على 

�رشورة تطوي���ر احلياة ال�صيا�صية يف 

لبن���ان، والتي ل ميك���ن اأن تتحقق اإل 

عب قان���ون انتخابي ع�رشي وحديث 

وع���ادل، ي�صه���م يف تعمي���ف وحدة 

الوطنية،  اللبنانيني، وتطوير حياتهم 

وهذا ل يتوافر كما ي�صدد الرئي�س حلود 

اإل عب قانون يقوم على اأ�صا�س لبنان 

دائرة انتخابية واح���دة، على اأ�صا�س 

الن�صبية، وي�صع حداً للمال النتخابي 

والإع���الين  الإعالم���ي  والفلت���ان 

النتخابي���ني، مبا ي�ص���اوي فعاًل بني 

املر�صحني من جه���ة، واملواطنني من 

جهة ثانية.

ماذا ع���ن حرب متوز 2006؟ وكيف 

كان موقف وتقدير الرئي�س اإميل حلود؟

فاإىل احللقة املقبلة

اأحمد زين الدين

الرئي�س اإميل حلود م�ستقبال وزيرة اخلارجية الأمريكية كونديليزا راي�س

ملنا�صبة الذكرى ال�صاد�صة على رحيل الداعية د. فتحي 

يك���ن، ُعقد يف بريوت موؤمتر بعن���وان: »املقاومة والوحدة 

يف فك���ر الداعية املجاهد فتحي يكن«، بح�صور �صخ�صيات 

دينية و�صيا�صية وفكرية وثقافية عربية واإ�صالمية.

رئي�س »احت���اد علماء بالد ال�ص���ام«؛ ال�صيخ د. حممد 

توفيق رم�صان البوط���ي، لفت اإىل اأن ما يجري يف املنطقة 

هو ا�صتنزاف ل�صعوب الدول وجيو�صها.

بدوره، اأ�صار رئي�س »الحتاد العاملي لعلماء املقاومة« 

ال�صي���خ ماهر حم���ود اإىل اأن بع�س املنّظري���ن الإ�صالميني 

مل���ا نزلوا اإىل �صاحة العمل ال�صيا�ص���ي خالفوا الهدف بكل 

الو�صائل؛ امل�رشوعة وغ���ري امل�رشوعة، حتى و�صلنا اإىل ما 

و�صلنا اإلي���ه، فاأ�صبحت الغاية ت���بر الو�صيلة، وت�صتنبط 

و�صيلة اأ�صواأ من الغاية التي ارتكبوها باأيديهم.

من جانبه قال رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء 

امل�صلم���ني؛ ال�صيخ د. ح�ص���ان عب���د اهلل، اإن الراحل الكبري 

الداعية فتح���ي يكن كان ُيدرك اأّن اأمة الإ�صالم ل تنت�رش اإل 

من خالل الوحدة احلقيقية بني امل�صلمني؛ مبختلف اأطيافهم 

ومذاهبه���م، على قاعدة الحرتام املتبادل والُن�صح، وتبادل 

اخُل���بات، ومّد يد الع���ون وامل�صاعدة، وتوف���ري الإمكانات 

والق���درات، وجتمي���ع الطاق���ات لتحقيق اله���دف املبتغى 

املن�ص���ود يف اأقرب وقت، كي ل ُتوؤخذ ه���ذه الأمة بغفلتها 

وُبعدها عن النهج القراآين والفكر الإ�صالمي الأ�صيل.

مؤتمر »المقاومة والوحدة في فكر الداعية المجاهد فتحي يكن«:
الراحل كان ُيدرك أن األمة ال تنتصر إال بالوحدة الحقيقية بين المسلمين
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ال�سطور  اأختي ال�سائم���ة، يف هذه 

وقف���ات ون�سائ���ح، تقّبليها من حمّبة 

لك يف هذا ال�سه���ر الكرمي، لعل اهلل اأن 

يتقبل منا ومن���ك ال�سيام والقيام، اإنه 

جواد كرمي.

اأواًل: احم���دي اهلل على هذه النعمة 

العظيم���ة، وهي اإدراك �سه���ر رم�سان، 

ف�سّمري عن �ساعد العزم، واعقدي على 

التوب���ة م���ن االآن، واأري اهلل من نف�سك 

خرياً يف هذا ال�سه���ر الكرمي، فلعلّك ال 

تدركينه يف عامك املقبل.

ثانيًا: ال تك���ري من �رشاء االأطعمة 

واملاأكوالت يف هذا ال�سهر، كما هو حال 

كثري من النا�س؛ ف�سهر رم�سان هو �سهر 

ال�سي���ام، ولي�س �سه���ر االأكل وال�رشب، 

واعلمي اأن���ه جعل هناك وجبتني فقط 

يف ه���ذا ال�سهر، هما وجبت���ا ال�سحور 

واالإفط���ار؛ للتخفيف على العبد، حتى 

ي�ستطي���ع اأن يقوم بحقوق اهلل يف هذا 

ال�سهر من �سيام وقيام وتالوة للقراآن 

الكرمي.

تذكري اأن م���ن فوائد اجلوع: �سفاء 

القلب ورقته، وك�رش ال�سهوة يف النف�س، 

و�سحة البدن، والتفرّغ للعبادة، وتذّكر 

حال الفقراء وامل�ساكني، و�سكر النعمة.

ثالثًا: اغتنمي هذه االأيام، واجعلي 

ه���ذا ال�سه���ر �ساهداً لك عن���د اهلل يوم 

ُيبعث م���ن يف القب���ور، واأري اهلل من 

نف�سك خ���رياً، وا�ساأيل اهلل القبول؛ فاإنه 

عالمة على التقوى، قال تعاىل: {اإمنا 

يتقبل اهلل من املتقني}.

رابع���ًا: ال جتعلي يوم �سومك ويوم 

فطرك �سواء، فاإذا �سمت فلي�سم �سمعك 

وب�رشك ول�سانك ع���ن الكذب والغيبة 

والنميمة، وليك���ن عليك وقار و�سكينة 

يف يوم �سومك.

خام�سًا: ع���ّودي اأبناءك على �سيام 

هذا ال�سه���ر العظي���م، واجعلي بينهم 

م�سابقة لقراءة جزء من القراآن الكرمي، 

مع جائزة قّيم���ة ملن ي�سوم اأكر اأيام 

من غريه.

�ساد�س���ًا: اجعل���ي نّيت���ك خال�سة 

لوجه اهلل الكرمي واأنت تقومني باإعداد 

االإفطار، واحت�سبي عند اهلل تعاىل اأجر 

تفطري ال�سائم، واإن كان زوجك واأبناوؤك 

واأفراد عائلتك؛ فاإن العمل بالنية، لقول 

الر�س���ول �سلى اهلل علي���ه واآله و�سلم: 

»اإمنا االأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرئ 

ما نوى«، وقوله: »من فّطر �سائما كان 

له مثل اأجره..«.

�سابع���ًا: احذري اأختي ال�سائمة من 

العكوف عل���ى القنوات الف�سائية التي 

يزيد �رشها يف هذا ال�سهر الكرمي، والتي 

تذهب بروحانية ال�سيام.

ثامنًا: ح���اويل جاهدة االنتهاء من 

اإعداد االإفطار قبيل االأذان بربع �ساعة، 

واجعليها لقراءة القراآن الكرمي والدعاء 

واال�ستغفار، فاإن لل�سائم يف هذا الوقت 

دعوة ال ترد، وال تن�س���ي اأوالدك واأهل 

بيتك وجمي���ع امل�سلمني م���ن �سالح 

دعائك.

تا�سعًا: عّجلي باالإفطار بعد غروب 

ال�سم�س مبا�رشة؛ حلديث �سهل بن �سعد 

عن النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم 

قال: »ال ي���زال النا�س بخري ما عّجلوا 

الفطر واأّخروا ال�سحور«، وال تغفلي عن 

الب�سملة قب���ل االأكل، واأفطري على متر 

اإن تي����رشّ ذلك، ثم رددي مع املوؤذن ما 

يقول، وا�س���اأيل اهلل الو�سيلة والف�سيلة 

لنبي���ك حمم���د �سلى اهلل علي���ه واآله 

و�سلم.

ع�رشاً: ال تكري من االأكل؛ الأنه يثقل 

البدن، ويدعو اإىل التكا�سل عن العبادة 

و�سالة الرتاويح وقيام الليل.

احلادي ع�رش: جاهدي نف�سك يف هذا 

ال�سه���ر، واجعلي لك �ساع���ة من الليل 

ل�س���الة التهجد والقيام يف وقت هجع 

فيه االأبناء، وهداأ املنزل من ال�سو�ساء.. 

ام�سكي بامل�سحف للقراءة منه، وناجي 

رب الربيات وخالق االأر�س وال�سموات، 

وانطرح���ي بني يدي���ه وا�ساأليه العفو 

وال�سفح ومغف���رة الذنوب، فُرّب دعوة 

�سادفت باب���ًا من ال�سماء مفتوحًا نال 

�ساحبها �سعادة الدارين.

الث���اين ع�رش: ال تتكا�سلي اإذا جاءك 

»الع���ذر ال�رشعي«، فاأن���ت منهية عن 

ال�سي���ام وال�سالة فقط، اأم���ا االأعمال 

االأخرى فل�س���ت منهية عنها؛ من دعاء 

وذكر اهلل وت�سبيح وتهليل وا�ستغفار.

الثال���ث ع�رش: علي���ك الق�ساء بعد 

رم�سان، حتى تدركي �سيام �ستة اأيام 

من �سوال؛ لق���ول امل�سطفى �سلى اهلل 

عليه واآله و�سل���م: »من �سام رم�سان 

واأتبعه �ست���ًا من �س���وال كان ك�سيام 

الدهر«.

ن�س���األ اهلل العظي���م رب العر����س 

الك���رمي اأن يجعلنا واإي���اك ممن تقبل 

اهلل من���ه ال�سيام والقيام، واأن يجعلنا 

من عتقائه من الن���ار، واأال يجعل هذا 

العام اآخر عهدنا برم�سان، اإنه ويل ذلك 

والقادر عليه.

رمي اخلياط

وقفات مع الصائمات

لتكن لك جل�سة مع اأوالدك يف رم�سان - ويف�ّسل اأن 

يح�رشها الوالد - وحّدثيهم عن ف�سل ال�سهر الكرمي، واأن 

اأبواب اجلنة املفتوحة، واأن���ه فر�سة لكل واحد اأن يزيد 

ح�سناته ويتق���رب اإىل اهلل تعاىل، وانزيل مل�ستواهم يف 

التفكري، وحّدثيهم مبا يفهمونه هم عن حب اهلل وطاعته.

�سع���ي معهم نظامًا لليوم، وقواع���د لال�ستفادة من 

الوق���ت كله، وحددي للعبادات الت���ي تريدين تعويدهم 

عليها اأوقاتًا حمددة يف اجلدول، مثل ال�سالة يف وقتها، 

وقراءة الق���راآن الك���رمي، واالأذكار وال�سالة يف امل�سجد، 

وكذلك االأخالق وال�سلوكيات، مثل العفو وعدم الت�ساجر 

اأو التلف���ظ باألفاظ �سيئة.. وهك���ذا.. ويف نهاية كل يوم 

يتح���دث كل واحد منا ما فع���ل من خري يف يومه، وهل 

وقع يف حمظور اأم ال؟

قويل له���م اإنك اأنت اأي�س���ًا تريدي���ن اال�ستفادة من 

رم�س���ان؛ لذلك يجب عليهم م�ساعدتك يف اأعمال املنزل 

حتى تاأخذي ثواب رم�سان اأنِت اأي�سًا، وحددي لكل منهم 

اأعمااًل وا�سحة ي�ستطيع اأداءها.

اأما ال�سوم، فعليك بالتدرج مع ال�سغري عدة �ساعات، 

ثم عدة اأيام.. واجعلي مكافاأة عن كل يوم ي�سومه، وعن 

اأول �سه���ر ي�سومه كاماًل. اأما االأطفال الذين ال ي�سومون، 

فاجعل���ي وجبتيه���م االأ�سا�سيتني: االإفط���ار وال�سحور؛ 

لي�سمع���وا الدعاء وي�سارك���وا الكب���ار فرحتهم، وراعي 

الفروق بني االأوالد يف التحّمل.

اهتم���ي بالبن���ات، خ�سو�سًا القريب���ات من البلوغ، 

وعلميهن فقه ال�سيام.

اهتمي بابنك املراهق يف مرحلة البلوغ، وحاويل اأن 

تعقدي �سداقة معه تقوم عل���ى الثقة والتقدير بجانب 

العطف واحلنان.

ويف ريا�س القراآن الكرمي، اجعلي للطفل الذي يح�سن 

الق���راءة ورداً يومًيًا، وليقراأه من امل�سحف، وي�ستمع اإىل 

قراءتك، واجعليه يقلدك ما ا�ستطاع.

عّودي طفلك على اجل���ود يف رم�سان، واأن يّدخر من 

م�رشوفه لذلك، واروي لهم بع�س الق�س�س حول ال�سدقة.

اأفهمي ابنك وابنتك اأن ال�سيام ال ي�سلح بدون اخللق 

احل�سن.

هل �سترتك���ني ابنك فري�س���ة للتليفزي���ون؟ حاويل 

توظيفه جيداً، واهتمي بال�رشوط ال�سحية للم�ساهدة.

واأخ���رياً، ا�ستعيني ب���اهلل عز وج���ل وتوّجهي اإليه 

بالدع���اء اأن يتقبل ال�سي���ام والقي���ام، واأن نخرج من 

رم�سان بحال اأف�سل مما دخلنا بها.

•  لباقات عزومات رم�سان
اأن ُنح�سن الرتحاب  من الهام ج���داً 

بال�سيوف، ولك���ي تقومي بهذه املهمة 

البد اأن يك���ون هناك �سخ����س م�ساعد 

ل���ك يف العزومة، حت���ى ال يكون اإعداد 

الطعام واملائدة كله على عاتقك، وكي 

ال تكوين م�سغولة ع���ن ال�سيوف وقت 

العزوم���ة، فمن املفرو����س اأال ترتكيهم 

مدة تزيد على خم�س دقائق.

ت���رتاوح الف���رتة الالزم���ة لتوجيه 

العزومة للمدعوين بني اأ�سبوع واأربعة 

اأيام، حتى يتمّكن ال�سخ�س املدعو من 

حتديد اأجندة دعواته.

هل ميكن ل���ك اأن ت�ساأيل من املدعو 

مع���ك؟ نعم، ب���ل يجب عل���ى �ساحب 

الدع���وة اأن يخ���ربك دون اأن ت�ساألي���ه، 

وعليه اأي�س���ًا اأن يختار املدعوين على 

اأ�سا�س اأن تكون بينهم معرفة وتوافق.

ما هو الوقت ال���كايف قبل االعتذار؟ 

ميكن ح���ني توّج���ه اإليك الدع���وة اأن 

تعت���ذري الرتباط���ك م�سبق���ًا يف نف�س 

اليوم بعزومة اأخرى، اأو ميكن اإذا حدث 

لك ظرف طارئ قبل العزومة بيومني اأن 

تعتذري.

���ل اإذا كان هن���اك اأطف���ال غري  يف�سَّ

�سائم���ني اأن يق���دَّم لهم الطع���ام قبل 

االإفط���ار، حتى ت�ساعده���م اأمهاتهم يف 

تناول الطع���ام، ووقت االإفطار يجل�سون 

جانب���ًا لتتمك���ن االأمهات م���ن االإفطار 

بهدوء.

يجب الو�سول اإىل مكان الدعوة قبل 

وق���ت االأذان بع�رش دقائ���ق على االأقل، 

والتاأخر عن موعد االأذان ممنوع، ولي�س 

من الذوق، الأن احل�سور بعد االإفطار يربك 

اأ�سحاب البيت، وي�سيبهم بال�سيق.

الرئي�سية  االأطب���اق  توزي���ع  ل  يف�سَّ

على ال�سف���رة بطريقة تتنوع فيها األوان 

انطباعًا  التنوي���ع يعطي  االأطعمة، الأن 

باأن االأكل طازج، و�سكله �سهي، والتزيني 

يعطي اإح�سا�سًا باالهتمام والرتحيب.

اإذا كان املدع���وون اأك���ر م���ن عدد 

اال�ستعانة  عنده���ا  ميك���ن  الكرا�س���ي، 

مبن�سدة �سغ���رية م�ساعدة، اأو االعتماد 

على نظام »االأوبن بوفيه«، والذي فيه 

نوّفر اأطباقًا.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

ما هو دورك أيتها األم مع أوالدك في رمضان؟
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باحلزم والق���وة / – ا�سم فعل مبعنى اأ�سكت 
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9 - مادة موج���ودة يف البحر وت�ستعمل يف 
عالج اجلروح / اأديب وفيل�سوف فرن�سي عا�س 
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10 - مل���ك بابل���ي عظيم ا�سته���ر بن�ساطاته 
العمرانية ووا�ستهر ببناء حدائق بابل املعلقة

الفوائد الصحية للصيام

w w w . a t h a b a t . n e t11

اإزال���ة . 1 يع���زز  ال�سي���ام 

ال�سم���وم: االأطعمة امل�سنَّعة م�سبقًا، 

والتي كثرياً م���ا ناأكل منها، حتتوي 

عل���ى العدي���د من امل���واد احلافظة 

واالإ�سافات، تل���ك االإ�سافات تتحول 

اإىل �سم���وم داخل اجل�سم. العديد من 

تلك ال�سم���وم يت���م تخزينها داخل 

ال�سيام يتم  دهون اجل�سم، واأثن���اء 

ح���رق تلك الده���ون، خ�سو�سًا عند 

ال�سي���ام ملدة اأط���ول، في�ساعد ذلك 

على التخل�س من ال�سموم من خالل 

الكب���د والكلى وباقي اأع�ساء اجل�سم 

امل�سوؤولة عن التخل�س من ال�سموم.

ال�سي���ام يعمل على راحة . 2

اجله���از اله�سم���ي: اأثن���اء ال�سيام، 

بفرتة  اله�سم���ي  اجله���از  يحظ���ى 

م���ن الراح���ة، فت�ستم���ر الوظائ���ف 

الف�سيولوجي���ة الطبيعية، خ�سو�سًا 

اإفراز الع�س���ارات اله�سمية، لكن مع 

معدل اأقل، وتلك املمار�سات ت�ساعد 

على احلف���اظ على ت���وازن �سوائل 

اجل�سم. ه�سم الطع���ام يحدث اأي�سًا 

ثابتة، مم���ا يعمل على  مبع���دالت 

اإنت���اج الطاقة مبع���دالت تدريجية، 

وم���ع ذلك، فال�سي���ام ال مينع اإفراز 

االأحما����س املعدية، لذل���ك ُين�سح 

املر�س���ى الذين يعان���ون من قرحة 

املعدة باحلذر عند ال�سيام.

ال�سيام ي�ساعد على عالج . 3

االلتهابات: بع����س الدرا�سات اأكدت 

اأن ال�سيام ي�ساعد على �سفاء بع�س 

االأمرا�س من االلتهابات واحل�سا�سية، 

كالتهاب املفا�سل، وال�سدفية.

ال�سي���ام ي�ساع���د عل���ى . 4

خف����س م�ستويات ال�سك���ر يف الدم: 

ال�سيام عل���ى زيادة  حيث يعم���ل 

الطاقة  واإنت���اج  اجللوك���وز،  تك�رش 

للج�س���م، مم���ا يعمل عل���ى خف�س 

اإنتاج االإن�سولني، وهذا ي�ساعد على 

راح���ة البنكريا�س، كما ي�ساعد على 

زيادة اإنت���اج اجلليكوجني لت�سهيل 

عملية تك�رش اجللوكوز، وبهذا ي�ساعد 

ال�سيام على خف�س م�ستويات ال�سكر 

يف الدم.

ال�سيام ي�ساعد على زيادة . 5

حرق الدهون: حيث تكون اال�ستجابة 

االأوىل للج�س���م اأثن���اء ال�سيام هي 

تك�رّش اجللوكوز، مم���ا ي�سّهل تك�رشرُّ 

الده���ون الإنت���اج الطاق���ة الالزمة 

للج�س���م، خ�سو�سًا الدهون املخزَّنة 

يف الكليتني والع�سالت.

ملر�سى . 6 مفي���د  ال�سي���ام 

ارتفاع �سغ���ط الدم: ال�سي���ام اأحد 

خلف����س  الطبيعي���ة  العالج���ات 

م�ستويات �سغط الدم، حيث ي�ساعد 

على خف�س خماطر االإ�سابة بت�سلّب 

ال�رشايني. اأثن���اء ال�سيام يتم حرق 

الإنتاج  اجللوك���وز  وتك�سري  الدهون 

الطاقة الالزمة للج�سم. كما تنخف�س 

مع���دالت التمثيل الغذائي، تنخف�س 

كاالأدرينالني،  الهرمون���ات  معدالت 

مما ي�ساعد عل���ى خف�س م�ستويات 

�سغط الدم.

ال�سي���ام يحف���ز خ�سارة . 7

الوزن ب�رشعة، حيث يعمل ال�سيام 

على منع تخزين الدهون يف اجل�سم.

ال�سي���ام يع���زز العادات . 8

اأن  ال�سحي���ة: فقد لوحظ  الغذائية 

ال�سيام ي�ساعد على خف�س ال�سهية 

جتاه تناول االأطعمة اجلاهزة، فبداًل 

من ذلك، يحف���ز ال�سيام الرغبة يف 

ال�سحية، خ�سو�سًا  االأطعمة  تناول 

املاء والفواكه.

ال�سي���ام يع���زز اجله���از . 9

املناعي: اتباع نظام غذائي متوازن 

بني فرتات ال�سيام، ي�ساعد ذلك على 

تعزيز اجلهاز املناعي، واإزالة �سموم 

اجل�س���م، وخف�س تخزي���ن الدهون، 

لالإفطار،  الفواك���ه  تن���اول  وعن���د 

فهذا ي�ساعد عل���ى تعزيز املحتوى 

الفيتامينات  الغذائي للج�سم م���ن 

 »A« واملع���ادن، اأي�س���ا، فيتامني

و»E« هي عنا�رش ممتازة مل�سادات 

االأك�سدة، وه���ي ت�ساعد على تقوية 

جهاز املناعة اأي�سًا.

ال�سي���ام ي�ساع���د عل���ى . 10

اأكد  التغلب على م�سكالت االإدمان: 

بع�س الباحثني اأن ال�سيام ي�ساعد 

على التغلب على م�سكالت االإدمان 

للنيكوت���ني والكافي���ني وغريه���ا، 

وعل���ى الرغ���م من وج���ود بع�س 

االأنظم���ة العالجية الت���ي ت�ساعد 

على عالج ح���االت االإدمان، اإال اأن 

ال�سي���ام له دور فعال يف مثل تلك 

احلاالت.

على الرغم من تلك الفوائد . 11

املتعددة، اإال اأنه يف بع�س احلاالت 

ينبغ���ي ا�ست�س���ارة الطبي���ب قبل 

الر�ساعة،  ال�سيام، كحاالت احلمل، 

وقرحة املعدة، فقد يت�سبب ال�سيام 

ببع�س اجلفاف، مما يوؤدي اإىل اآالم 

الراأ�س، اأو ال�سداع الن�سفي.

6 - ثني / متميزون
7 - بكاء ب�سوت مرتفع حزنا على �سيء 

ما / يحاول الهروب من م�سوؤولية

8 - مالمح / ن�سف ترام
9 - �سعب احل�سول عليه اأو التمكن منه

10 - رتبة يف الكونغ فو / – كوكب يدور 
مع حركة عق���ارب ال�ساعة عك�س كواكب 

املجموعة ال�سم�سية

ع��م���ودي

1 - اأدي���ب م�رشي راح���ل مل يتخرج من 
اجلامعة كتب العبقريات

2 - فيل�س���وف �سين���ي كان ل���ه اإثر يف 
الثقافة ال�سينية دهرا من الزمن

3 - جلعل قلم الر�سا�س حادا )معكو�سة( 
/ جهة اأو ق�َسم

4 - املواد الت���ي ن�ستخرجها من االأر�س 
ون�ستخدمها يف ال�سناعات )معكو�سة(

5 - حرفة )معكو�سة( / – دعاء باخل�سارة 
والهالك وجاء يف �سورة امل�سد

6 - ن�سف تيمن
7 - جتده���ا يف حديقة خا�س���ة م�سورة 

ويحبها االأطفال / ندر وقل
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كاريكاتير

تو�ّسل العلماء اإىل اكت�ساف وجبة ال�سحور التي تفقدك 10 كيلو من وزنك 

دون رجيم، ومتنع اإح�سا�سك بالعط�ش، وتخل�سك من »الكر�ش«، وهي تتكّون 

من: ع�سري برتقال + موزة + ثلج اأو ماء بارد.

اأما عن طريقة التح�سري، فُيمزج الكل يف اخلالط، ونعتمدهم وجبة �سحور 

طيلة 30 يومًا. 
ووفقًا لآخر الدرا�سات فاإن املوز هو من اأهم ما قد يفقدك وزنك ولي�ش كما 

ه���و �سائع من قبل، فمزيج امل���وز والربتقال حمّطم قوي لل�سحوم، خ�سو�سًا 

منطقة البطن، اإذا تناولناه كوجبة اإفطار اأو �سحور.

ُيذك���ر اأن املوز والربتق���ال ي�ساهمان يف اإبعاد الكتئ���اب، ورفع هرمون 

ال�سعادة، واإعطاء الطاقة والن�ساط، وت�رسيع عملية احلرق.

يدفع الكثريون مبالغ هائلة ملعرفة ما كان يدور يف راأ�ش األربت اآين�ستاين، حتى 

اأن رجاًل دفع 62.5 مليون دولر مقابل ر�سالة واحدة لأين�ستاين، ملعرفة ذلك.

فق���د ا�سرتى الرجل الذي رف����ش الك�سف عن هويته به���ذا املبلغ ر�سالة 

لآين�ستاي���ن كتبها لبنه ع���ام 1945، تو�سح العالقة ب���ن نظرية الن�سبية 

والتفجريات النووية يف اليابان.

وكان���ت هذه الر�سالة من �سمن 27 ر�سالة بيعت على مراحل للرجل ذاته 

مب���زاد »profiles in history« يف الوليات املتحدة، وقد ح�سدت 

جمملها حوايل 420 مليون دولر.

وت�سّمن���ت هذه الر�سائل ر�سالتن كتبهم���ا اآين�ستاين عام 1940 رداً على 

رجل �ساأله عن مدى اعتقاده بوجود اهلل.

وقد غرّيت نظرية اآين�ستاين عن الن�سبية العامة والن�سبية اخلا�سة، والتي 

ن�رسها عام 1905، الكثري من املفاهيم وامل�سطلحات الأ�سا�سية يف الفيزياء 

املتعلقة باملكان والزمان.

وجبة سحور تفقدك 10 كيلو.. وتمنع العطش 

آينشتاين يحصد ثروة وهو في قبره

تعيين هّر 
مديرًا لالتصاالت

عّينت �رسكة رومانية هراً مديراً 

لالت�س���الت، وقد اخت���ري »املدير 

القط« بعد عملية توظيف �سارمة 

ا�ستغرقت عدة اأ�سه���ر، قّدم خاللها 

اأكرث من 700 مر�ّسح اأوراق �سريتهم 

الذاتية .

»كات  �رسك���ة  اأقدم���ت  فق���د 

بوك�ش« الرومانية املتخ�س�سة يف 

جمال بيع الهداي���ا والإك�س�سوارات 

الأ�سلي���ة وال�سخ�سي���ة عل���ى هذا 

القرار غري املاألوف، وعّينت اأول قط 

مدير يف رومانيا، وهو من الف�سيلة 

اأ�سهر،   9 ال�سكتلندية، ويبلغ عمره 

واأُطلق عليه ا�سم املدير »بو�ش«.

و�سيكون القط �س���ورة الدعاية 

م���ن منتجات  ل�سل�سل���ة جدي���دة 

ال�رسك���ة، و�سُتطب���ع �سورته على 

جميع �سناديق الهدايا التي تبيعها 

ال�رسك���ة، كم���ا �سيك���ون »بو�ش« 

ال�سم���ة الرئي�سية املمي���زة لأفالم 

ال�رسكة الرتويجية.

و�سيتلّق���ى القط راتب���ًا �سهريًا 

�ش ربعه  ق���دره 200 ي���ورو، يخ�سَّ

ل�رساء طعامه، اأما الباقي ف�سيذهب 

اإىل مالكه.


