رمـضــان كــريــم
يه ّل علينا �شهر رم�ضان املبارك بكل قيمه وروحانيته ومعانيه
الربانية ال�سامية ،فيوحّ د الأم���ة يف دق��ائ��ق حياتها وم�سارها يف
مواقيت م�ضبوطة على �إرادة وم�شيئة الرحمن ج��ل وع�ل�ا ..فما
�أحوجنا �إىل �أن ن�ستقرىء ال�شهر الف�ضيل }الذي �أنزل فيه القر�آن
ه��دى للنا�س وبينات م��ن ال��ه��دى وال��ف��رق��ان{ ..تقبّل اهلل �صالح
الأعمال ،وكل عام واجلميع بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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االفتتاحية

اإلنماء ..وروح الوحدة العربية
ق�ض���ية الإمناء �أمر �رضوري و�أ�سا�س���ي لنه�ضة
الأم���ة ،ب��ش�رط التن���وع والتوازن بني مو�ض���وع
امل�ش���اريع واملناط���ق يف كل دول���ة عربية وبني
دولة و�أخرى ،غري �أن التفرد واجل�شع وق�رص النظر
ي�ؤدون جميعهم �إىل التمو�ضع يف م�شاريع �صغرية
ومناطق حمدودة.
توجه منظمات املجتمع
أن
�
يجب
من �أجل ذلك،
ّ
املدين والأح���زاب واملنظمات واالحتادات العربية
املتخ�ص�ص���ة يف جم���ال التموي���ل والن�شاطات
االقت�صادية املختلفة جزءاً من �أعمالها وبراجمها
لل�ضغط ب�شت���ى �أنواعه لقي���ام م�شاريع م�شرتكة
عابرة لل���دول العربي���ة ،فتتحق���ق يف تنفيذها
الفائدة املالي���ة الأكيدة ،لي�س فق���ط للحكومات
وامل�ؤ�س�سات ،ب���ل ل�شعوب ال���دول العربية ،كون
هذه امل�شاريع الكربى العابرة للدول العربية �أمراً
�رضوري ًا لتنمية الروح الوحدوية لدى �شعبنا.
هنا ،البد �أن نت�س���اءل� :أال تفتقد الأمة العربية
خل���ط مالحي مائي عربي منتظ���م يربط املوانئ
العربية يف امل�رشق العربي باملغرب العربي؟ فما
ال���ذي مينع تلك احلكومات م���ن �إن�شاء هذا اخلط؟
وماذا مينع تكوين �رشكات مالحة عابرة للدول؟
�إن قيام هذا النوع من ال�رشكات من �ش�أنه توفري
فر�ص عم���ل جديدة ل�شعوبن���ا ،وبالتايل نخف�ض
ن�سبة البطالة لديها.
ونت�سائل �أي�ض ًا� :ألي����س من ال�رضوري ا�ستكمال
و�صالت الربط الطرقي���ة وال�سككية الناق�صة بني
الدول العربية؟ اجلواب بديهي :نعم ،لكنه يتطلب
ال�ضغط عل���ى احلكومات لإب���رام االتفاقات بهذا
اخل�صو����ص ،وي�ستتبع ذلك حكم��� ًا �إن�شاء �رشكات
درا�س���ات �إن�شاءات وتع ّهدات عاب���رة للدول ،توفر
فر�ص عمل لأبناء الأمة ..وهنا نطرح ال�س�ؤال الآتي
�أي�ض ًا :ما الذي مينعنا م���ن �إقامة م�شاريع عربية
م�شرتكة يف جمال بن���اء و�صيانة و�إ�صالح �سفن،
وت�شجيع م�شاريع التحالف واالندماج بني �رشكات
الط�ي�ران العربية ،و�إن�شاء بن���ك معلومات عربي
موحد ،وتوفري منظوم���ة نقل متكاملة
اقت�ص���ادي َّ
ومتطورة لت�سهيل انتقال الأف���راد والب�ضائع بني
الدول العربية؟
املطل���وب م�شاري���ع م�شرتكة كث�ي�رة ت�ساعد
ال�شع���وب على االلتقاء والتفاع���ل مبا يفيد الأمة
و�إن�سانه���ا ..املهم ه���و الإرادة احل���رة ،وال�شعور
بامل�س�ؤولي���ة وحب الوط���ن� ،إىل جانب ا�ستتباب
الأمن وا�ستق���رار القوانني والق�ضاء النزيه ،وعلينا
جميع ًا واجب ممار�سة ال�ضغط بهذا االجتاه ..فهكذا
ُتبنى االحت���ادات الب�رشية عل���ى �أنواعها ،وهكذا
تنه�ض الأمم.

القلمون ..ووحدة الجبهتين لمقاومة التكفير
ينق�س���م املوق���ف ال�سيا�س���ي يف لبنان
بني حلف���اء للمعار�ض���ة ال�سوري���ة وحلفاء
للدولة ال�سورية ،فحلف���اء املعار�ضة يقولون
بـ«الن�أي بالنف�س» ظاه���راً ،والدعم املتعدد
لها ،وحلفاء النظام يقول���ون بالدعم للدولة
وال�شعب ال�س���وري ،و�إن تدخّ لهم كان مت�أخراً
عن الآخري���ن ،و�آخر ال�سج���االت كانت حول
مع���ارك القلمون وج���رود عر�س���ال ،واتهام
املقاومة ب�أنها ت�ستدرج التكفرييني �إىل لبنان،
وتهدد عر�سال حا�ضنة «الن�رصة» و«داع�ش»
وقاع���دة الإم���داد اللوج�ست���ي للمعار�ض���ة
ال�سورية ،وت�صدير ال�سيارات املفخخة للداخل
اللبن���اين ،فهي توزع �رضباته���ا بني �سورية
ولبن���ان ،وحتت�ض���ن عوائل الذي���ن يذبحون
الع�سكري�ي�ن يف خميم���ات النازحني ،والتي
�سلّمت الع�سكريني �إىل «الن�رصة» و«داع�ش»
عرب �أحد م�شايخها الذي �رصّح ب�أن الع�سكريني
�ضيوفه ،ثم باعهم لـ«داع�ش» و«الن�رصة».
لك���ن ال�س�ؤال :م���ا هي الآث���ار الإيجابية
لتحرير القلمون وجرود عر�سال؟
حترير جرود القلمون وعر�سال يقطع حبل
ال�رصّة للجماعات التكفريية من لبنان باجتاه
�سورية ،وتطهري املنطقة م���ن دم�شق باجتاه
القلم���ون  -حم�ص  -وال�ساح���ل و�إدلب بعد
ا�ستعادتها ،مم���ا ي�شكّل حزام �أمان للعا�صمة،
ولل�شق الغربي من �سورية ،ويحمي لبنان من
االجتياحات التكفريية املفرت�ضة.
�إلغاء دور عر�سال اللوج�ستي وال�سيا�سي
دون الو�ص���ول �إليه���ا ،وبالت���ايل �إلغاء دور
«� 14آذار» و«تي���ار امل�ستقبل» يف الأحداث
ال�سورية ،وتقزمي���ه �إىل م�ستوى الت�رصيحات
وال�شتائم ،وحتدي���د املواقيت الكاذبة ل�سقوط
النظام.
تغي�ي�ر معادل���ة ال�رصاع ب�ي�ن املقاومة
والتكفريي�ي�ن �إىل معادل���ة لل��ص�راع ب�ي�ن
التكفريي�ي�ن وكل اللبناني�ي�ن؛ على اختالف
طوائفه���م ومذاهبهم ،و�إيقاظه���م من غفوتهم
وجهله���م ،وتو�ضي���ح االلتبا�س���ات ،وتقدمي
الأدلة ب�أن جميع خلق اهلل �سبحانه هم �أعداء
للتكفريي�ي�ن ماداموا ال ي�ؤي���دون �أو يبايعون
«داع�ش» �أو «الن�رصة» ،ولذا فواجب قتالهم
عل���ى اجلميع دون ا�ستثن���اء ،و�أثبتت معركة

ج���رود ر�أ�س بعلب���ك والقاع الت���ي حتت�ضن
الأخ���وة امل�سيحيني وبع�ضه���م ي�ؤيد مواقف
«الق���وات اللبناني���ة» التي ترحّ ���ب بحكم
الإخوان ومبن �رسق وه���دم كنائ�س �صيدنايا
ومعل���وال ،وم���ع ذلك وج���د ه����ؤالء �أنف�سهم
حتت رحمة �سكاك�ي�ن «داع�ش» ودافع عنهم
املقاومون امل�سلم���ون ،وا�ست�شه���د بع�ضهم،
وكان رد ه����ؤالء اللبنانيني امل�سيحيني ب�أنهم
اعتربوا �شهداء املقاومة �شهداءهم ،و�سيقيمون
قدا�س ًا عن �أرواحهم ..وهذا هو الإ�سالم احلقيقي
الذي ي�ؤمّن اخلائف�ي�ن ،ويعرتف ب�أهل الكتاب
ويدافع عنهم كمواطن�ي�ن ،وال يذبحهم ،وهذه
هي ر�سالة الإ�سالم الت���ي يحملها املقاومون
يف جرود القلمون وعر�سال.

معركة القلمون رد لالعتبار
والكرامة ..وصفعة في وجه
الذين يناصرون خاطفي
العسكريين في عرسال

حترير القلمون (اللبناين) وجرود عر�سال
وغريه���ا ا�ستكم���ا ًال ل�شعار حتري���ر كل �أر�ض
لبناني���ة حمتلة يتن���ازل عنه���ا ال�سيا�سيون
امل�ضلل���ون الذي���ن يبايع���ون كل حمتل ،فهم
بايع���وا العدو «الإ�رسائيل���ي» عندما اجتاح
لبنان ،وبايعوا املتعددة اجلن�سيات الأمريكية
والفرن�سي���ة ع���ام  ،1982وعمل���وا خمربي���ن
وحامل���ي هدايا للوجود ال�س���وري يف لبنان،
والذي ج���اء بنا ًء عل���ى طلبهم ع���ام ،1976
وانقلبوا عليه ،وها هم ي�ؤازرون التكفريي الذي
�سيذبحهم عندما ي�صل �إليهم وي�صادر ق�صورهم

كم���ا �صادر ق�رص الأمرية موزة زوجة �أمري قطر
الذي يدعمه���م ،ويكفيه عاراً �أنهم دخلوا غرفة
نوم زوجت���ه ،فهذا عند العرب ع���ار كبري� ..إذا
كان عربياً.
ما يجمع �أن�ص���ار «الن�رصة» و«داع�ش»
م���ن اللبنانيني حافز واح���د� ،أ�سا�سه «كل من
يقاتل املقاومة هو �صديقنا ..حتى ال�شيطان»،
لكنهم مل يتعلّموا ومل يتعظوا ،فكل من حتالفوا
مع���ه �سقط وانه���زم ..فانهزم���ت «�إ�رسائيل»
مرتني ،و�أمريكا والفرن�سيني مرة ،والتكفرييون
ما زالت هزائمه���م م�ستمرة ،ولن تكون معارك
القلمون �آخرها.
وال�س�ؤال ملن ما يزال يرفع �شعار «الن�أي
بالنف�س» وي���داوم على االجتماع الثالثي يف
الناق���ورة ملناق�شة و�ضع احل���دود اللبنانية
 الفل�سطيني���ة م���ع الع���دو «الإ�رسائيلي»:مل���اذا ميتنع م���ن يتفاو�ض م���ع «الن�رصة»
و«داع����ش» احلائزتني عل���ى ت�صنيف منظمة
�إرهابية م���ن الأمم املتحدة ،عن التفاو�ض مع
اجلي�ش ال�س���وري حلماية الع�سكريني واحلدود
اللبناني���ة؟ مل���اذا مل ينطق �أح���د بكلمة �ضد
«الن�رصة» التي احتلّت معرب ن�صيب احلدودي
يف الأردن ،و�أعدمت االقت�صاد اللبناين ،و�أتلفت
الزراعة اللبنانية ،وهي حليفة «� 14آذار» التي
ابتلع���ت �أل�سنتها ومل ت�ستنك���ر؟ ماذا لو كان
النظ���ام قد �أغلق احلدود؟ لكنا �سمعنا ال�رصاخ
واالتهامات التي ال تنته���ي ب�إعدام االقت�صاد
اللبناين.
معرك���ة القلمون رد لالعتب���ار والكرامة،
و�صفع���ة بوج���ه الذي���ن ينا��ص�رون خاطفي
الع�سكري�ي�ن يف عر�سال ،والذين ينا�رصون من
�أعدم االقت�صاد اللبناين ب�إقفاله املعابر ..ويرد
عل���ى من يعترب املجزرة بح���ق الدروز حادث ًا
فردي ًا والذي وج���ه التحية لهم عندما احتلوا
�إدلب و ب�رصى ال�شام.
معرك���ة القلم���ون معرك���ة اللبناني�ي�ن
جميع ًا على التكفريي�ي�ن وحلفائهم ،و�إن كان
يدفع ثمنه���ا املقاومون و�أهله���م وعائالتهم،
ويتحمل���ون طعن���ات «� 14آذار» وحلفائه���ا
وا�ستنكارها الدفاع عن لبنان.

املحامي عمر زين

رئي�س املنظمة العربية حلماية
وم�ساندة ال�صحفيني و�سجناء الر�أي
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لبنان أمام مخطط تقسيم سورية
علّ���ق حملّ���ل �سيا�س���ي درزي عل���ى جمزرة
«قلب ل���وزة» بالقول�« :سايك����س  -بيكو �رشذم
الطائف���ة الدرزية بني لبن���ان و�سورية وفل�سطني،
ولذلك جن���د �أن التعاطف الدرزي يتجاوز تاريخي ًا
ه���ذه التق�سيمات ،وما يح�صل لل���دروز يف �أ ّي من
ه���ذه الكيانات يعني ال���دروز جميعهم ،لذلك هم
يتحرّكون للم�ساعدة وامل����ؤازرة �ضمن �إمكاناتهم
التي هي  -مع الأ�سف  -حمدودة جداً».
يف نف����س ال�سياق كانت �إطالل���ة ل�شيخ عقل
املوحّ دين ال���دروز يف �سورية؛ يو�سف جربوع ،من
ال�سويداء عرب �إحدى الف�ضائيات منذ نحو �أ�سبوع،
و�أدىل بدلوه يف ما يتعل���ق بخوف �أبناء الطائفة
عل���ى م�صريه���م ،ومت�سّ كه���م بالدول���ة ال�سورية
واجلي�ش ال�س���وري ك�ضمانة لهم ،واعترب �أن كل ما
ي�صدر عن القي���ادات الدرزية يف لبنان هو �رصاع
�سيا�س���ي ون�أى بالدروز ال�سوريني عن مواقف هذه
القي���ادات ،لكن ال�شيخ جربوع ب���اح  -عر�ضي ًا -
مبعطيات هي يف غاية بالأهمية واخلطورة ،وت�ؤكد
فع ًال �أن احلكم الذات���ي عرب الأمن الذاتي قادم �إىل
�سورية ال حمالة.
ور ّداً على �س�ؤال ح���ول اجتماعه مع الرئي�س
ب�شار الأ�سد منذ فرتة ق�صرية ،وعمّا �إذا كان الرئي�س
الأ�سد فاحت���ه ب�ش�أن � 27ألف �ش���اب من حمافظة
ال�سوي���داء متخلّفون ع���ن �أداء اخلدمة الع�سكرية،
�أجاب ال�شيخ جرب���وع بالنفي قائالً« :ن�سعى منذ
مدّة لتجنيد عنا�رص م���ن ال�سويداء �ضمن اجلي�ش
ال�س���وري ،على �أن يخدم���وا يف املحافظة ،ون�أمل
الت�رسيع يف هذا ال�ش�أن» ،ويف كالم ال�شيخ جربوع
ما ي�ؤكد جنوح املكوّن الدرزي يف اجلنوب ال�سوري
�إىل تكرار جتربة الأكراد يف ال�شمال!
�صدق من يعترب �أن «�سايك�س  -بيكو» لي�س
تر�سيم��� ًا مقدّ�س ًا لدى الغرب ،ولدى �أمريكا بالذات،
مادام وع���د «بلفور» ه���و املقدّ����س ،وباعرتاف
كوندالي���زا راي�س ف�إن �أم�ي�ركا ت�سعى منذ ت�سعني
�سنة لإلغاء هذه الإتفاقية ،و�إعادة تر�سيم املنطقة
يف ما يخدم ا�ستمرارية مفاعيل «بلفور» وحماية
كيان «�إ�رسائي���ل» عرب «�إ�رسائيليات» مذهبية �أو
عرقية ،و�إذا كانت خرائط دولة كرد�ستان قد �رسّبتها
�أمريكا منذ ع��ش�رات ال�سنوات ،وبات من الطبيعي
ن�شوء ه���ذه الدولة من �شمال الع���راق �إىل �شمال
�سورية ،بعد �إفرازات ما ي�سمّى «الربيع العربي»،
و�إذا كان التق�سي���م يف العراق بات �أمراً واقع ًا ولو
ع�ب�ر احتاد فيدرايل �أو كونفدرايل بني �شمال كردي
وو�سط �سُ نّي وجنوب �شيعي ،وباتت مناطق النفوذ
الكردي يف �شمال �سورية جزءاً من دولة كرد�ستان،
ف�إن ال�سويداء الدرزية ب���ات و�ضعها ل�صيق ًا ب�أمن
«�إ�رسائي���ل» ،خ�صو�ص ًا �أنها �أمام خيارين ال ثالث
لهما� :إما ال�صمود �ضمن حكم ذاتي ،عرب �أمن ذاتي
مع م���ا ي�ؤمنه املجتمع الدرزي م���ن حيادية عن
ال�رصاعات ويعزل «�إ�رسائيل» عن ارتداداتها ،و�إما
دعم «الن�رصة» من الغرب و«�إ�رسائيل» لل�سيطرة
عل���ى ال�سويداء ،وتهج�ي�ر �أبنائه���ا �إىل اجلوالن،
وعنده���ا يكتم���ل لـ«�إ�رسائيل» حزامه���ا الأمني
مبكوّن يري���د العي�ش ب�سالم ،خ�صو�ص��� ًا �أن دروز
«�إ�رسائيل» ا�ستطاع���وا بعد جمزرة «قلب لوزة»
ا�ستنها����ض �أمريكا والغ���رب لتحييدهم ،وو�صلت
الأم���ور �إىل �إر�سال «�أبو حمم���د اجلوالين» ر�سالة
اعتذار لدروز  48عن ه���ذه املجزرة ،قائ ًال �إنه �أمر
بالتحقيق فيها.
املتاب���ع للتط���ورات امليداني���ة الأخرية يف
�سوري���ة يالحظ حم���اوالت الرت�سي���م؛ يف �إ�سقاط
�إدلب وج��س�ر ال�شغور وتدمر القابعة ،كما الواحة،
و�سط �صحراء ال �رصاع���ات فيها ،رغم �أن م�ساحة
هذه ال�صحراء املقفرة �إال من تدمر ت�ضاهي ن�صف
م�ساحة �سورية ،وت�ص���ول فيها «داع�ش» وجتول

¡ دعم ًا لـ«الن�رصة»

لفتت مراجع دينية درزية �إىل �أن هدف النائب وليد
جنبالط من العمل على تخفيف وط�أة مذبحة «قلب
لوزة» ،وت�صويرها على �أنها جمرد حادث فردي ،هو
منع تنامي ال�شعور املع���ادي لـ«جبهة الن�رصة»،
وقال���ت �إن «الن��ص�رة» ا�ستفادت كث�ي�راً من �أفكار
جنبالط ،وم���راراً ،ولي�س �آخرها قوله �إن الأمر جمرد
حادث فردي ،و�سنحا�سب املرتكب.

¡ بعيداً عن الإعالم

ا�س��تف�رس �أح��د املعني�ين ع��ن الأ�س��باب الت��ي دفعت
مرج��ع دين��ي �إىل الإ��صرار عل��ى عق��د لق��اءت م��ع
قي��ادات �سيا�سي��ة وحزبية بعيداً ع��ن الإعالم ،فكان
اجل��واب ق�ض��ايا �أبن��اء الرعية ال ُتن�رش على �ص��نوبر
بريوت اجلديد.

¡ ملاذا؟

لوح���ظ �أن موقف ًا واحداً مل ي�صدر عن جماعات «14
�آذار» �ضد التح���ركات «الإ�رسائيلية» على احلدود
الدولية مع لبنان ،وخرقها للخط الأزرق.

¡ فراغ كبري

عن�صران من اجلي�ش ال�سوري عند �أطراف حمافظة ال�سويداء

حت���ت مر�أى ط�ي�ران التحالف� ،إ�ضاف���ة �إىل حترّك
الأكراد للدفاع عن احل�سك���ة ،كونها �ضمن الكيان
الك���ردي ،وهجومهم احلايل على بل���دة تل �أبي�ض
ال�سرتداده���ا من «داع����ش» ،وتهج�ي�ر �أهلها �إىل
احلدود الرتكية؛ يف ما ي�شبه �إ�ستهداف لل�سُّ نة يف
مناطق الأكراد �ضمن �سياق تر�سيم الدولة الكردية،
على ح ّد قول املحلّل ال�سيا�سي الرتكي حممد زاهد
غول.
من ناحية �أخ���رى ،ي�ستمر اجلي����ش ال�سوري
ومعه املقاوم���ة اللبنانية يف حتقيق االنت�صارات
يف القلم���ون ،وت�شديد اجلي�ش قب�ضته على املدن؛

السويداء أمام خيارين:
الصمود ضمن حكم ذاتي..
أو دعم «النصرة» ليكتمل حزام
بمكون يريد
«إسرائيل» األمني ّ
العيش بسالم

ك�ضمانة ال�ستم���رار الدولة املركزي���ة ،لكن يبدو
�أن �سوري���ة مقبلة على �أن تك���ون ثالثة �أو �أربعة
كيان���ات ،ارت�س���م الكي���ان الك���ردي يف �شمالها،
والكي���ان العلوي مرت�سم عل���ى ال�ساحل ،والكيان
ال�سُّ ني ير�سم نف�سه يف املناطق الداخلية الو�سطى
املتنازَع عليها بني اجلي����ش ال�سوري و«داع�ش»
و«الن�رصة» ومن يدور يف فلكهما من جهة ،وبني
هذه اجلماعات امل�سلح���ة نف�سها يف �رصاع على
املكت�سبات ،خ�صو�ص ًا املوارد الطبيعية التي ت ؤ�مّن
لها االكتفاء الذاتي يف ال�صمود.
وم���ن منطلق «منع �سقوط النظام» وبالتايل
الدولة ال�سوري���ة الواحدة املوحّ ���دة ك�آخر رهان
يف مواجه���ة «�إ�رسائي���ل» وعرقل���ة م�شاري���ع
«الإ�رسائيلي���ات» ،جتد املقاومة اللبنانية نف�سها
معني���ة بال�رصاع يف الداخل ال�س���وري دعم ًا لهذا

(�أ.ف.ب).

التوجّ ه امل�صريي من جهة ،وحماية حلدود لبنان
من الت�شظّي يف ح���ال �إعادة الرت�سيم يف �سورية،
خ�صو�ص ًا �أن الكيان ال�سُّ ني يُفرت�ض �أن يرت�سم من
حلب �شما ًال حتى درعا جنوب���اً ،مروراً باملناطق
الت���ي ي�سيطر عليها النظ���ام حالي ًا ويت�صارع يف
�أريافها مع املجموعات امل�سلحة� ،سواء يف حماه
�أو حم����ص �أو دم�ش���ق و�ص���و ًال �إىل �أم املعارك لو
ح�صلت يف درعا.
ريف حم�ص ،وب�ش���كل خا�ص مناطق الق�صري،
وحميط العا�صمة دم�شق ،هما �ضمن الدولة ال�سُّ نية
يف اخلرائط الأمريكية املفرتَ�ضة ،واخلطر ال يكمن
يف �أن هذه الدول���ة �ستغدو �سُ نّية ،بل لأن ال دولة
حم�سومة لل�سُّ نة حتى الآن يف �سورية؛ متام ًا كما
ال دولة تنتظره���م على ب�ساط �أحمدي يف العراق،
لأن الرقعة الوا�سع���ة املمتدة من الأنبار العراقية
حت���ى الرقّة يف ال�شمال ال�سوري هي حتت �سيطرة
«داع�ش» يف الع���راق� ،أو «الن�رصة» و«داع�ش»
يف �سورية ،ومهما «جمّلوا» «الن�رصة» بـ«جي�ش
الفت���ح» فلي�س للمعار�ض���ات ال�سورية �أية �سلطة
فاعلة على الأر����ض ،وبالتايل ف�إن الدولة ال�سُّ نية
لي�ست لل�سوري�ي�ن ال�سنّة ،ولبن���ان �أمام احتمال
جم���اورة الإرهاب �ضمن دول���ة حماتها وحكّامها
�إرهابي���ون ،وعندما دعا ال�سيد ن�رص اهلل لأن تكون
املعارك اللبنانية املتّ�صلة بالو�ضع ال�سوري على
الأر�ض ال�سورية ،ف�ل��أن انتظار الإرهاب ملواجهته
يف عر�س���ال �أو �سه���ول بعلبك الهرم���ل �أو البقاع
الأو�س���ط �أو يف �سف���وح جبل ال�شي���خ مغامرة ال
حتتملها الأر����ض ال�ضيّقة يف لبن���ان ،وال ي�صمد
�أمامها الن�سيج اللبناين.
�أم���ام واقع القرار الأمريك���ي برت�سيم �سورية،
ورف����ض حم���ور املقاوم���ة وداعمي���ه الدوليني
والإقليمي�ي�ن ال�سم���اح ب�سقوط النظ���ام و�سورية
املوحّ ���دة ،و�أمام ا�ستحال���ة حتقيق ن�رص ع�سكري
من قبل النظ���ام �أو من طرف اجلماعات امل�سلّحة،
ف�إن الو�ضع باق �ضم���ن و�ضعية «مكانك راوح»،
واملقاوم���ة اللبناني���ة جت���د نف�سها م���ن منطلق
احلر�ص عل���ى �سالم���ة الأرا�ضي اللبناني���ة �أو ًال
وحماية ظهرها ثانياً� ،أن تكون �إىل جانب اجلي�ش
ال�س���وري ،لغاية املدى اجلغ���رايف والزمني الذي
تفر�ض���ه حماربة الإرهاب يف �سورية ،ودرء خطره
عن لبنان ،وقد ي�ستمر هذا الو�ضع طويالً.

�أمني �أبو را�شد

م��ع م��رور  154عام�� ًا عل��ى ت�أ�س��ي�س ق��وى الأم��ن
الداخلي ،يعاين جمل�س قيادته من �شلل يعرقل اتخاذ
يخ���ص عم��ل هذه امل�ؤ�س�س��ة
�أي ق��رار ر�س��مي فيم��ا
ّ
الكربى ،جراء ال�شغور يف جمل�س القيادة ،وعدم توافر
القدرة والقرار ال�سيا�سيني لإحالل بدالء عن ال�ضباط
املتقاعدين من ر�ؤ�ساء الوحدات الأ�سا�سية.

¡ لإبعاد اجلي�ش عن بازار ما يجري

نق���ل زوار رئي�س املجل�س النياب���ي نبيه بريه عنه،
ت�شديده على وجوب ت�أجيل �أي طرح ب�ش�أن تعيني �أي
قائد جدي���د للجي�ش حتى �شهر �أيلول املقبل ،م�شدداً
على �رضورة عدم زج اجلي�ش وقيادته يف �أي نقا�ش،
يف ظ���ل الظروف ال�سائدة التي تلعب فيها امل�ؤ�س�سة
الع�سكري���ة دوراً هام��� ًا وب���ارزاً يف مواجهة اخلاليا
التكفريية والإرهابية ،ويف اال�ستنفار ور�صد ومتابعة
التطورات على احلدود الدولية مع فل�سطني املحتلة.

¡ هل يريدون تدمري القطاع املايل؟

ت�س��اءلت م�ص��ادر اقت�ص��ادية رفيعة عم��ا �إذا كانت
الق��وى التي ت�س��ببت ب�ش��ل عمل جمل�س الن��واب تريد
تدمري و�إنهاك القط��اع امل�رصيف واملايل يف لبنان،
لأن هن��اك م��شروع قان��ون ح��ول غ�س��يل وتبيي�ض
الأم��وال يجب �إقراره ،و�إال �س��تكون م�ص��ارف لبنان
عر�ضة للمقاطعة الدولية.

¡ �ضغوط للحفاظ على احلكومة

ميار�س
ُعل���م �أن �ضغط ًا كبرياً من دول �أجنبية فاعلة َ
على عدد من الأط���راف ال�سيا�سية الداخلية حلماية
احلكومة م���ن االنهيار التام ،بع���د تو ُّقف جل�ساتها
واحتمال ت�رشذمها.

¡ ت�سديداً للفواتري

خذلت قي��ادات نقابية �أحد وجوهها برف�ض��ها تب ّني
حركت��ه ،ب�س��بب �ض��غوط �سيا�س��ية ،رغ��م �أن قناع��ة
الغالبي��ة النقابية خالف ذلك ،لكن ما جرى جزء من
ت�سديد فواتري.

¡ اجلا�سو�س يرت�شّ ح

ُعلم �أنه تر�شّ ح ملن�صب حزبي كبري �أحد املثقفني الذي
ُو ِّجهت �إليه تُهم بالتج�س�س ل�صالح «�إ�رسائيل» ،وقد
غ���ادر حينها �إىل ال�رشيط املحت���ل ،ومن ثم �إىل بلد
غربي عرب «�إ�رسائيل».

¡ فر�صة العمر

اعت�بر وزير مييل �إىل قوى «� 14آذار» �أن املهم الإبقاء
عل��ى «ال�س��تاتيكو» احل��ايل ،لأنه بغري ذل��ك «نخ�رس
حقائبن��ا وم�ص��در رزقن��ا ،ونحن ما �ص�� ّدقنا نتو ّزر،
وميكن تكون ملرة واحدة».
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«النصرة» نفذت في «قلب لوزة» وصية جنبالط بتحليل دم الدروز المؤيدين لدولتهم
خم��ط��ىء م��ن يعتقد �أن ر�ؤي��ة
وليد جنبالط لدور املوحدين الدروز
يف �سورية نابع من عدائه للنظام
يف دم�شق ،كما ي�ؤكد م���ؤرخ درزي
و�أكادميي مرموق.
امل��وح��دون ال���دروز يف �سورية
متيّزوا بانخراطهم يف الن�ضال الوطني
التحرري منذ ع�رشات العقود؛ كانت
البدايات يف مواجهاتهم مع ال�سلطنة
الرتكية منذ نهايات القرن التا�سع
ع�رش حتى بدايات القرن الع�رشين،
ومع وراث��ة الغرب الأوروب���ي لرتكة
الرجل املري�ض ،ب�سط اال�ستعمار
الفرن�سي بناء التفاقية «�سايك�س -

بيكو» �سيطرته على �سورية ولبنان،
بعد �أن كانت قد بد�أت الثورة العربية
الكربى التي قادها ال�رشيف ح�سني،
ومن ثم �سيطرة اال�ستعمار الفرن�سي
على لبنان و�سورية ،حيث جوبه
مبقاومة م�سلحة ك��ان من روّاده��ا
�شكيب وهاب و�أده��م خنجر و�صادق
حمزة.
وقد حاول وهاب وخنجر اغتيال
اجل�نرال غ��ورو ،و�إث��ر ف�شل املحاولة
هرب �أدهم خنجر �إىل ال�سويداء عند
�سلطان با�شا الأطر�ش ،حيث اعتقل
خنجر و�أُع�����دم ،وك��ان��ت ردة فعل
الأطر�ش عنيفة ،فقاد الثورة الوطنية

الكربى ،يف العام  ،1925وانخرط فيها
ال�سوريون بكل فئاتهم وتلوناتهم
ال�سيا�سية واالجتماعية ،كما التحق
بها من لبنان �رشائح وا�سعة ،وكان
منهم على �سبيل املثال ال احل�رص
�شكيب وه��اب وتوفيق هولو حيدر،
وغريهما.
وكان �شكيب وهاب قد واجه عام
 ،1921حتديداً يف ال�ساد�س من �آب،
قوة فرن�سية على ر�أ�سها ف�ؤاد جنبالط
(جد وليد) ،فقُتل ف�ؤاد وانهزمت القوة
الفرن�سية ،و�إن كان هناك من يرى �أن
ف ��ؤاد جنبالط ق�ضى نحبه على يد
�شكيب وه��اب على �أث��ر خالف حول

م�شايخ «قلب لوزة» خالل ت�شييع �ضحايا �إجرام «جبهة الن�صرة» يف ريف �إدلب

ّ
«بيك المختارة» يسخر مراهناته لتوريث تيمور
يحاول العدو «الإ�رسائيلي» �إعطاء «�سمة»
للموحدين يف �سورية؛ �أنهم دروز فل�سطني املحتلة،
�أو �أن�صار النائب وليد جنبالط� ،أي يعقدون «حتالفات
ال�رضورة» مع �أي كان يف �سبيل البقاء يف الأر�ض،
كما فعل «بيك املختارة» عندما حتالف مع �سورية،
التي ثبتت وجوده يف «حرب اجلبل» يوم �صد اجلي�ش
ال�سوري وحلفا�ؤه ،ال�سيما «اجلبهة ال�شعبية  -القيادة
العامة» ،هجوم «القوات اللبنانية» على معاقل
«احل��زب التقدمي اال�شرتاكي» يف منطقتي عاليه
وال�شوف يف العام  ،1983ثم عزّزت دم�شق احل�ضور
اجلنبالطي يف م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية ،خ�صو�ص ًا
يف املجل�س النيابي ،من خالل �إقرار قانون انتخابي
يف العام  ،1992ق�سّ مت مبوجبه حمافظة جبل لبنان
مبفردها �إىل �أق�ضية ،لت�أمني فوز «البيك التقدمي»
وكتلته يف االنتخابات النيابية يف حينه ،ثم عاد
بعدها وحتالف مع «�أع��داء االم�س» ،و�أعلن العداء
على �سورية وقيادتها غ��داة ان�سحاب جي�شها من

لبنان ،كل ذلك يف �سبيل ت�أمني م�صاحله ال�سيا�سية
واالنتخابية ،واملالية �أي�ضاً.
الريب �أن واقع م�ؤيدي جنبالط ودروز فل�سطني
املحتلة الذين انخرطوا يف «اجلي�ش الإ�رسائيلي» ال
ينطبق على املوحدين يف اجلارة الأقرب ،فهم مكوّن
رئي�سي من املجتمع ،وعن�رص �سيادي يف ر�سم الكيان
ال�سوري الراهن ،ولهم باع طويل يف حماربة الغزاة
والدخالء ،خ�صو�ص ًا الأتراك والفرن�سيني؛ فهم من قادوا
الثورة ال�سورية على اال�ستعمار ،فقد �أ�سندت قيادتها
�إىل �سلطان با�شا الأطر�ش يف العام .1925
وا�ستمرت ت�ضحيات املوحدين ،حيث �شاركوا
بفاعلية يف حرب ت�رشين �ضد العدو «الإ�رسائيلي»
يف العام  ،1972وق�دّم��وا �آن��ذاك كوكبة كبرية من
ال�شهداء يف �سبيل حترير �أر�ضهم ،وهاهم الآن يقفون
�إىل جانب جي�شهم يف مواجهة الإره��اب والتكفري،
وجتلّت م�ؤخراً �أبرز حمطاتهم البطولية يف الدفاع
عن مطار «الثعلة» يف جبل العرب ،حيث �صدّوا �إىل

كيفية ،مواجهة قرار القن�صل الفرن�سي
باعتقال كل عائالت الثوار ال��دروز
يف جبل لبنان لل�ضغط على الثوار
لينفكوا عن ت�أييد الثورة العربية
الكربى.
الثورة الوطنية الكربى بقيادة �أمري
جبل العرب �سلطان با�شا الأطر�ش عام
 1925ق�ضّ ت م�ضاجع الفرن�سيني الذين
ان�رصفوا ي��د ّك��ون دم�شق بوح�شية،
وب�أعتى ما لديهم من �أ�سلحة ،و�سجل
فيها مواجهة ال�سوريني البا�سلة.
يومها كانت الأ��سرة اجلنبالطية
�إىل جانب الفرن�سيني ،وظلت على هذا
النحو ،حتى �أنه يف �آخر انتخابات
نيابية ج���رت يف ع��ه��د االن��ت��داب
الفرن�سي عام  ،1943كان الزعيم كمال
جنبالط على الئحة الكتلة الوطنية
يف جبل لبنان ،واملدعومة ب�شكل
مطلق من الفرن�سيني ،وهكذا مل ي�سجّ ل
جلنبالط الأب �أي دور يف معركة
اال�ستقالل ،بينما م�شهود الدور الذي
لعبه الأمري جميد �أر�سالن ،و�آل الداود،
و�شكيب وهاب ،بالإ�ضافة �إىل الدور
الوطني والقومي الكبري لدروز �سورية
يف معركة اال�ستقالل واجلالء عن بالد
الأمويني.
�أم��ام ه��ذه ال�صورة ،قد ينجلي
بع�ض الغبار عن عداء «�أبو تيمور»
ملوحدي �سورية ،حيث حلل �إباحة
دمهم يف حديث له مع برنامج «كالم
النا�س» عام  ،2013لأنهم مع الدولة
الوطنية ال�سورية ،وهو �أمر مل ي�سبقه
�إليه حتى «�أمراء» الإرهاب والتكفري.
ولأن����ه مل ي�سجل يف ت��اري��خ
املوحدين الدروز يف �سورية ،وهم قوة
وذات ب�أ�س ،ويحفل تاريخهم باملعارك
الوطنية والقومية� ،أنهم كانوا �إىل
جانب �أي طرف من ذاك االنق�سام ،بني
القي�سية واليزبكية ،املوروث ب�شكل �أو
�آخر عن �أيام اجلاهلية باالنق�سام بني
القي�سية واليمنية ..لهذا ظلوا خارج
ال�رصاعات اللبنانية ،ولو انحازوا

جانب القوات امل�سلحة الهجوم التكفريي على القاعدة
اجلوية ،فكان مبنزلة الرد الأول على دعوة «�إ�رسائيل»
االحتوائية ملوحدي �سورية.
يُذكر �أي�ض ًا �أن دروز اجل��والن يرف�ضون حمل
اجلن�سية «الإ�رسائيلية» ،رغم معاناتهم على امتداد
نحو ن�صف قرن ،وي�ؤكدن يف كل منا�سبة اعتزازهم
بوطنهم وقيادتهم.
�إذاً ،امل��وح��دون يف �سورية لي�سوا معنيني وال
مرتبطني مب�شاريع بع�ض زعماء الطائفة يف خارج
�سورية ،ال�سيما مراهنات جنبالط ،ال��ذي �أح��رق كل
املراكب مع دم�شق ،و�أ�صبح مرتهن ًا بالكامل للم�رشوع
الأمريكي  -ال�سعودي يف املنطقة ،ومل يعد مقبو ًال وال
ب�أي �شكل من الأ�شكال لدى ال�شعب ال�سوري ،ح�سب
ما ت�ؤكّد م�صادر قريبة من دم�شق ،ترى �أن «بيك
املختارة» خ�رس و�سيخ�رس كل مراهناته اخلارجية ،وقد
تكون مقدمة النكفائه ،م�ؤكدة �أن همّه الأ�سا�سي اليوم
و�شغله ال�شاغل توريث الزعامة لنجله تيمور ،ال �أكرث.

�إىل �أي ط��رف م��ن ط��ريف ال����صراع،
لكان الطرف الآخر قد �أ�صبح يف ذمة
التاريخ..
وهنا �أي�ض ًا يح�رض وجه من �أوجه
العداء لـ«�أبي تيمور» لدروز �سورية،
وعليه مل يكتفِ بتحليل دم من قاد
الثورة الوطنية الكربى �ضد الفرن�سيني
ع��ام  ،1925وك��ان مع خيار الدولة
الوطنية ال�سورية منذ اللحظة الأوىل
الن��دالع الأح��داث ال�سورية قبل �أكرث
من خم�سني �شهراً ونيف ،بل و�صلت
به الأمور �إىل الدعوة قبل ا�سابيع �إىل
مبايعة «جبهة الن�رصة» ،ودع��وة
املوحدين للتخلى عن مذهبهم ،ود ّك
معابدهم ،بعد �أن كان قد ر�أى ،ح�سب
حتليالته يف ال�سابق� ،أن «الن�رصة»
متثل «املعار�ضة املعتدلة» ،مع �أنها
م�صنَّفة وفق ًا ملفاهيم «�أبو تيمور»
الدولية� ،أنها جناح «القاعدة» يف
بالد ال�شام ،ورمبا هنا بر�أي امل�ؤرخ
الدرزي تلقّى �إ�شارة قطر وال�سعودية
وتركيا للتنظري ل��ـ«اع��ت��دال جبهة
الن�رصة».
ب�أي حال ،فجنبالط يحاول بكل
الو�سائل ،بعد مذبحة «قلب لوزة»
يف ري��ف �إدل��ب� ،أن ي�برئ نف�سه من
هدر دم دروز �سورية ،فاعترب اجلرمية
�إ�شكا ًال فردياً ،وك�أنه ال يعلم �أن «�أبو
حممد التون�سي» «�أم�ير» للن�رصة
يف �إدلب ،ثم هل �إن الأطفال ال�سبعة
الذين �أُعدموا من بني جمموع املجزرة
الب�شعة ،كان لهم دور يف «الإ�شكال»
الفردي؟ لعله يذكرنا هنا بـ«العنا�رص
غري املن�ضبطة يف زمن احلرب الأهلية
عندنا»..
ت��رى م��اذا �سيطلق «�أب��و تيمور
ج��ن��ب�لاط» م��ن وع���ود ب��ع��د ع��ودة
مندوبيه من تركيا ،ومن الأردن..؟ رمبا
كان بحاجة �إىل ات�صال من �صديقه
«جيف» لتهدئة �أع�صابه!

�أحمد زين الدين

وبالرغم من �أن ال��دروز هم �أقلية �أقلوية يف
املنطقة ،لكن بع�ضهم يبدو �أنه يراهن على �أن ي�ضطلع
مبهمة دولية� ،أو �أن يحظى بغطاء دويل؛ متام ًا كما
الأكراد الذين بدا �أن الأمريكيني قد جعلوا من اقتحام
مناطقهم خط ًا �أحمر ،لكن هل ينجح هذا الأمر؟
من ال�صعب التكهن برغبة الأمريكيني باحلفاظ
على الدروز كما مت احلفاظ على الأك��راد ،وقد يكون
مفيداً الدر�س الكردي للدروز ،ف�أكراد العراق الذي �سهّلوا
غزوة «داع�ش» للمو�صل يف البداية ،ا�ضطروا للدفاع
عن بيوتهم يف نهاية املطاف ،ومل تنفعهم املهادنة
مع الإره��اب ،وها هم ال��دروز اليوم يواجهون نف�س
امل�صري ،وما عليهم �إال االتعاظ من العربة الكردية،
وا�ستخدام نف�س الطريق :الدفاع عن النف�س ،وعدم
االتكال على «�أخالقيات» الإرهابيني �أو تعهداتهم
بتحييد الدروز.

ح�سان احل�سن
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ً
تفعيال لمعاهدة الدفاع المشترك

قريبًا ..جسر جوي عسكري بين إيران وسورية؟

مل يرتدد �ضابط رو�سي �سابق يف جهاز
اال�ستخبارات الرو�سية يف ت�أكيد �أن امليدان
ال�سوري مقبل يف الأ�سابيع القادمة على
ا�ستحقاقات «هامة جداً» ،مرجّ ح ًا  -نق ًال عن
تقارير �أمنية � -أن يخرق التطورات امليدانية
ت�شغيل ج�رس جوي بني طهران ودم�شق لنقل
معدات ع�سكرية �إيرانية نوعية �إىل جبهات
�سورية مت حتديدها ،ربط ًا ب�إعالن �إيراين و�شيك
يق�ضي بتفعيل معاهدة الدفاع امل�شرتك مع
�سورية ،يف وقت ما تزال ترددات الكالم الالفت
على ل�سان قائد «فيلق القد�س» قا�سم �سليماين
تربك الدوائر الأمنية يف املحور املعادي ،عرب
وعده ب�أن التطورات امليدانية املقبلة يف �سورية
�ستفاجئ العامل ،ما حدا ب�ضابط رفيع امل�ستوى
يف �سالح اجلو «الإ�رسائيلي» �إىل القول ملوقع
�صحيفة «معاريف» �إن «�أمراً ما ّمت حت�ضريه
على الأر���ض ال�سورية بني الأ�سد وحلفائه،
�سيكون خطرياً جداً ،ف�سليماين ال ينرث كالم ًا يف
الهواء» ،كا�شف ًا �أن اجلي�ش ال�سوري عزز م�ؤخراً
و�سائله القتالية ب�شكل غري م�سبوق« ،وب�صورة
مل ن�شهد لها مثي ًال على امتداد �سنوات احلرب
املا�ضية يف �سورية».
وا�ستناداً �إىل تقرير �أمني و�صفه �ضابط
رو���س��ي �سابق يف جهاز «ك��ي ج��ي بي»
بـ»الهام» ،ف�إن ال�صقور اجلدد يف النظام
ال�سعودي احلاكم ،باالتفاق مع «ا�رسائيل»
وم�شاركة اال�ستخبارات الأردنية والأمريكية،
بد�أوا يف الفرتة الأخرية بالإعداد ل�سيناريو
حيال اجلنوب ال�سوري ،يكاد يكون الأخطر منذ
بدء احلرب على �سورية ،الفت ًا �إىل �أن احلراك
ال�سعودي م�ؤخراً باجتاه اجلبهة اجلنوبية
بدا الفتاً ،د ّل عليه انخراط «جي�ش الإ�سالم»
يف الهجوم امل�سلح ال�ضخم الذي ا�ستهدف
«اللواء  »52يف اجلي�ش ال�سوري ،ووجود
رجل اال�ستخبارات ال�سعودية زهران علو�ش
منذ �أكرث من ثالثة �أ�سابيع يف غرفة عمليات
«م��وك» يف عمان ،واجتماعه مع قياديني
ميدانيني من  28ف�صي ًال م�سلحاً ،بح�ضور
�ضباط من الـ«�سي �آي اي»� ،أعقبه اجتماع
�ضمّه وق��ادة ميدانيني من درع��ا يف بلدة

محور المقاومة إلى الخطة
«ب» :حذا ِر من ضربات
سليماني

 13من اجلاري ،حيث �أماطت اللثام عن برنامج
�رسي لوكالة «�سي �آي اي» تدعم من خالله
�آالف املقاتلني يف اجلبهة اجلنوبية ال�سورية
بكلفة مليار دوالر �سنوياً ،مرفق ًا بالدعم
ال�سعودي والقطري والأردين و»الإ�رسائيلي»
له�ؤالء املقاتلني ،ما يُظهر حجم املخطط الذي
تعمل على ترجمته «�إ�رسائيل» يف جنوب
�سورية مب�ساندة حلفائها ..لكن �أرك��ان حمور
املقاومة �سدّد �رضبة قا�سية للحلف ال�سعودي
 «الإ�رسائيلي» ،عرب �سحق ع�رشين �ضابط ًا«�إ�رسائيلياً» من كبار اخلرباء يف �سالح اجلو
«الإ�رسائيلي»� ،إ�ضافة �إىل قائد القوات اجلوية
ال�سعودية حممد ال�شعالن ،وعدد من الطيارين
وال�ضباط ال�سعوديني ،با�ستهداف اجتماع لهم
يف قاعدة خمي�س م�شيط الع�سكرية جنوب
ال�سعودية الأ�سبوع املا�ضي ،بوا�سطة �صاروخ
�سكود ،وفق ت�أكيد معلومات �صحافية �أُتبعت

رمضان فرصة
لإلصالحُّ ..
والصلح

الحق ًا ب�إ�شارة جملة «ديفين�س نيوز» �إىل
وجود �ضباط من �سالح اجلو «الإ�رسائيلي»
يوجّ هون عمل نظرائهم ال�سعوديني يف القاعدة
املذكورة ،وا�ستئثار املقاتالت «الإ�رسائيلية»
بق�صف اليمن بناء على تن�سيق �رسي بني تل
�أبيب والريا�ض..
املقتلة ال��ت��ي ت��ك� ّت��م ح��ول��ه��ا الإع�ل�ام
«الإ�رسائيلي» كما ال�سعودي ب�شكل مطبق،
والتي نتجت عن جناح ا�ستخباري الفت لأركان
حمور املقاومة يف ر�صد املجتمعني وهويتهم
وعددهم� ،أدرجتها املعلومات يف خانة ال�صفعة
القوية التي تلقّاها احللف املعادي من البوابة
اليمنية ،ربط ًا بتوحيد اجلبهات يف املنطقة
التي كان �أ�شار �إليها �أمني عام حزب اهلل ح�سن
ن�رص اهلل ،وم�ؤ�رش قوي ل�سيناريو الرد الذي �أعدّه
حلف دم�شق  -طهران  -حزب اهلل للمواجهة
املقبلة ،حتديداً يف امليدان ال�سوري.
ويف ال�سياق ،توقّف ادوارد دارك؛ املرا�سل
يف �صحيفة «�آل مونيتور» �أمام �أداء وتكتيك
وحدات اجلي�ش ال�سوري يف دفاعها عن مطار
«الثعلة» يف ريف ال�سويداء ،والتي حتوّلت
�رسيع ًا �إىل ق��وات مهاجمة �سحقت ع�رشات
امل�سلحني من «جبهة الن�رصة» والف�صائل
احلليفة لها ،معترباً �أن «م��ا حققه اجلنود
ال�سوريون يف املطار املذكور ميكن اعتباره
عيّنة ملا جهّزه الأ�سد وحلفا�ؤه خلف جبهات
اجلنوب ال�سوري ،كما يف ال�شمال» ،متوقف ًا
عند الغياب الإعالمي الالفت لقا�سم �سليماين،
«الذي يخفي حت�رضاً لعمل �أمني قادم هام جداً
مع الأ�سد» ،وفق تعبريه ،وعلى وقع ارتدادات
ال�صفعة «املدرو�سة» التي تلقّاها رجب طيب
�أردوغ��ان يف االنتخابات الأخ�يرة ،والأهمية
الالفتة ل�سيطرة الأكراد على منطقة تل �أبي�ض
احلدودية مع تركيا ،يرجّ ح �سفري دولة �إقليمية
يف ب�يروت ،انقالب ال�صورة ب�شكل كبري يف
امل�شهد امليداين ال�سوري غ�ضون الأ�شهر اخلم�سة
املقبلة ،على خلفية م�ستجدات خارج ح�سابات
اجلميع يف املنطقة!

احلمد هلل رب العاملني ،و�أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم
على �سيد الأولني والآخرين� ،سيدنا حممد ،وعلى �إخوانه
الأنبياء واملر�سلني ،ال �سيما �سيدنا مو�سى وعي�سى ،و�آل
كلّ ،و�صحب كل ،وعلينا معهم �إىل يوم الدين.
�أما بعد :ف�أيها امل�ؤمنون ،لقد �أظلّنا �شهر عظيم� ،شهر
�أُنزل فيه القر�آن الكرمي ،جعل اهلل �صيامه فري�ضة} ،يا
�أيها الذين �آمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون{ ،وقال ربنا تبارك وتعاىل }فمن
�شهد منكم ال�شهر فلي�صمه{ ،جعل قيامه نافلة كما �سائر
الأيام }قم الليل �إال قلي ًال ن�صفه �أو انق�ص منه قلي ًال �أو
زد عليه ورتّل القر�آن ترتيال{ ..فيه تهذَّب النفو�س وت�سمو
الأخالق ويتمرّن امل�ؤمن على معايل احلياة الكرمية ،التي
مل�ؤها املحبة والعطاء والإيثار ،فيحظى على نتائج
غزوة بدر وفتح مكة وعني جالوت وغريها ،بعد االنت�صار
على النف�س والأهواء ،وجتدُّد الإميان ،والتغلب على املحن
وال�شدائد..
ال�صيام يرزق العباد مراقبة اهلل تعاىل يف عباده
وخلقه ،فهو مَ عني امل�سلمني وامل�ؤمنني للتم�سّ ك بتعاليم
الإ�سالم الداعي لإخراج النا�س من الظلمات �إىل النور،
ومن القتل والتقاتل �إىل الأخوّة وال�سالم ،ومن اخلراب
والدمار �إىل البناء واحل�ضارة ،ومن التفتت وال�رشذمة �إىل
الوحدة والتوحيد� ..إنه دين اهلل }ور�ضيتُ لكم الإ�سالم
ديناً{ ،لذلك ركّز املحتل وامل�ستعمر على حماولة
ت�شويهه وتزويره كعقيدة و�سلوك وثقافة منرية ،و�صنعوا
متطرفني ووظفوهم لأه��داف فئوية عن�رصية ،تارة
با�سم التكفري للآخر ،وطوراً با�سم الت�ضليل والتبديع،
وا�ستباحوا الدم والهدم وخراب الأوطان ،علم ًا �أن الدين
جاء حلفظ الإن�سان وماله وعر�ضه ودينه وعقله ،وقامت
بع�ض ال��دول بالوقوف بوجههم ،وهذا �شيء طبيعي،
فوقعنا يف الهرج واملرج وهدم الإن�سان بكل مكوناته،
فن�سينا املحتل ال�صهيوين الذي اغت�صب الأر�ض و�سلب
فل�سطني وبيت املقد�س ،وغريه من املجرمني املعتدين،
وما يزيدنا �إيالم ًا �أننا فقدنا الكبري� ،سواء كان حامل ًا
عاق ًال �أو دولة خرجت من تلطيخ يدها بالدم ،وكذلك
ال جامعة للدول العربية ،وال منظمة للدول الإ�سالمية،
مع جموح يف امل�رشوع ال�صهيو-الأمريكي ،وا�ستهدافه
للعرب يف �آ�سيا و�أفريقيا ،وامل�سلمني عموماً ،وكذلك
لل�رشق كله مب�سلمني وم�سيحييه؛ من �أوكرانيا �إىل
ال�صومال.
�أيها الأخوة :لقد ح ّل علينا �شهر رم�ضان وهو يتعرث
بحلة الأحزان والآالم ..نعم �إنه ما يزال يف م�أمته وحداده
على امل�صائب الكربى والفواجع العظمى ،والعار الوبيل
الذي حل بنا وفل�سطيننا حمتلة وهي تنزف ،وقد�سنا
�سليب ،وال�صخرة املقد�سة �أ�سرية ،وهو االقتتال الداخلي
بني �أبناء �أمة واحدة «كل منهم يدّعي الو�صل بليلى..
وليلى ال تقر بذاك».
�أيها ال�سادة� ،شهر رم�ضان م�ضمار املثقفني وميدان
العاملني ومو�سم اخلري للمجتهدين.
�أيها امل�سلمون� ،أيها العقالء� ،إن احلرب الدائرة يف
منطقتنا �ستطال العامل كله �إن مل نقف بوجهها ونطفئها،
ف�شهر رم�ضان لعل بع�ض النفو�س تلني فيه ،فعلى �سعاة
اخلري اغتنامه ،فهو �شهر املجاهدة واالجتهاد ،و�شهر
ال�صرب والفداء ،والت�ضحية والعطاء ،فهل يدفعنا �إىل
خو�ض م�ضمار ال�سعي للحلول ال�سلمية ،والعودة للحوار
والكلمة؟ وهل نرخّ �ص الأنف�س �أمام ا�ستكبارها وعنادها؟
يا علماء الإ�سالم وقادة العرب وامل�سلمني و�شعوب
الأمة ..لنغتنم حلول �شهر رم�ضان املبارك ونتعر�ض فيه
لنفحات اهلل تعاىل ،ونقُم بعمليات ال�صلح ،وال�صلح
خري ،بل هذه احلروب حرب «داح�س والغرباء» ،وعلى
عموم امل�ؤمنني �أن يكرثوا من الدعاء ،فالدعاء من عموم
الأمة ب�إذن اهلل جماب ،وليكن الدعاء بحقن الدماء وحفظ
الأوطان وجمع القلوب وتوحيد ال�صفوف ،لنعود للأمن
والأمان والإميان ،ع�سى �أن تعود فل�سطني وبيت املقد�س
وبيت حلم وكل املقد�سات.

ماجدة احلاج

ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي

مدفعية اجلي�ش ال�سوري تدك مواقع الإرهابيني حول مطار الثعلة الع�سكري

«املفرق» على احلدود ال�سورية  -الأردنية.
وبالتزامن ،ك�شف املحلل يف �صحيفة
«دايلي �ستار»؛ نيكوال�س بالتفورد ،عن لقاء
�أمني جمع �ضباط ًا من «املو�ساد الإ�رسائيلي»
واال�ستخبارات ال�سعودية يف نهاية �شهر �أيار
املن�رصم يف وا�شنطن� ،أعقب اجتماع ًا �ضم
مدير عام وزارة اخلارجية «الإ�رسائيلية»؛
دوري غولد ،وم�س�ؤول �سعودي رفيع امل�ستوى،
للتن�سيق حيال اجلنوب ال�سوري ،ي�ضاف �إىل
ذلك ما ك�شفته �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» يف
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الوفود األوروبية من
غزة ..ال شيء بالمجان

( العدد  )362اجلمعة  19 -حزيران 2015 -

رسائل «جنيف اليمني» للعرب

مع كرثة احلديث عن حتوُّل قطاع غزة هذه
م���ع الإعالن عن «انعق���اد م�ؤمتر
الأيام �إىل «حمجّ» لكثري من الوفود الأجنبية،
جني���ف اليمني» ،عا�ش���ت ال�سعودية
وال �سيم���ا الأوروبي���ة منه���ا ،بالتزامن مع
وحلفا�ؤه���ا تخبّط��� ًا و�إحراج��� ًا عرب
التخوف
التحذي���رات املت�صاعدة وتريتها من
ال�سماح ثم الرف����ض ،ثم ال�سماح بعد
إذا
�
على م���ا �سي�شهده هذا القطاع من
انفجار
�ضغوط دولية ،للوف���د املمثل للقوى
منذ
املرتاكمة
مل يتم الإ�رساع �إىل حل �أزماته
ال�سيا�سية اليمنية بال�سفر عرب طائرة
ح�صاره
إ�رسائيلي»
�أن فر����ض االحت�ل�ال «ال
الأمم املتح���دة �إىل جني���ف ،ويعك�س
اجلائر ،وارتكاب���ه املجازر والتدمري املمنهج
هذا التخبّط وما فعلته القاهرة بعدم
خ�ل�ال حروبه الث�ل�اث على القط���اع ،ومنع
ال�سماح لطائرة الوفد اليمني بالتزوّد
�إع���ادة �إعماره ،حتت حج���ج �أن القطاع بات
بالوقود ،الرغبة احلقيقية لل�سعودية
يتهدد ما يُ�سمى بـ«�أمنه القومي».
بعدم انعقاد امل�ؤمت���ر ،وعدم الرغبة
من
مطروحة
جملة م���ن الأ�سئلة بات���ت
يف التو�صّ ���ل �إىل �أي حل �سلمي �أو �إىل
يف
والنخب
ال�سيا�سي���ة
قبَل �أهلن���ا والقوى
جمرد �إطار ع���ام لتفاهم م�شرتك بني
ّه
ب
تن
وهل
آن؟
ل
ا
احلجيج
هذا
القط���اع :ما �رس
اليمنيني.
التي
املخاطر
حج���م
إىل
�
املجتمع
ال���دويل
ويف �سيناري���و مك���رّر مل�ؤمت���ر
�سببها وي�سبّبها االحتالل وعدوانه املتوا�صل
«جنيف  »2ال�سوري ،يختلف الأطراف
على القطاع ،ويريد و�ضع حد لهذه العدوانية
اليمنيون عل���ى �أجندة امل�ؤمتر ،وعلى
«الإ�رسائيلي���ة» املتمادية� ،أم �أن هناك خطة
جدول �أعماله ،بينما يئ ّن اليمنيون -
دولي���ة ومن�سقة �إقليمياً ،و«�إ�رسائيل» لي�ست
كما ال�سوريون  -حتت �ضغط الق�صف
بعي���دة عنها ،من �أج���ل عزل القط���اع عما
والدماء واحلديد والنار.
ت�شهده املنطقة من �أحداث وتطورات خطرية،
ويف م�شه���د يذكّ���ر بـ«االئت�ل�اف
ال تريد ه���ذه الأطراف الدولية والإقليمية يف
ال�سوري» ال���ذي ح���اول الأمريكيون
جع���ل قطاع غ���زة بح�س���ب اعتقادهم ورقة
تكري�سه «ممث ًال �رشعي ًا وحيداً لل�شعب
ميكن الإفادة منها يف �أية تطورات من خارج
ال�سوري» ،والذي �أ�رصّ �أع�ضا�ؤه ،بدعم
احل�ساب���ات� ،أم �أن هذه الأط���راف تعمل وفق
من ال�سعودية وقطر وتركيا ،على عدم
ر�ؤية تف�ضي �إىل ت�شظّ���ي الوطن الفل�سطيني
الدخول يف �أي ح���وار �إال بعد البحث
يف كانتون���ات؟ و�أخرياً :هل هناك ر�ؤية يُعمل
�أو ًال يف م�ستقب���ل الرئي����س ال�سوري
عليها من �أجل ا�ستدراج «حما�س» �إىل منزلق
ب�ش���ار الأ�س���د ،ي��ص�رّ وف���د الريا�ض
الت�سوي���ة واملفاو�ضات؟ قد تك���ون كل هذه
اليمني عل���ى �أن تقت��ص�ر املحادثات
الأ�سئلة جمتمعة �إالّ �صحوة ال�ضمري ،وو�ضع
على مناق�شة تنفيذ قرار جمل�س الأمن
حد للعدواني���ة التي متار�سه���ا «�إ�رسائيل»
ال���دويل  ،2216ال���ذي يدعو احلوثيني
(�أ.ف.ب).
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون مطالباً من جنيف بهدنة رم�ضانية يف اليمن
بحق �شعبنا تدمرياً وقت ًال وت�رشيداً.
�إىل االن�سح���اب م���ن امل���دن اليمنية
ما ت�رسّب���ه و�سائل الإع�ل�ام حول زيارة
الرئي�سية ،واالعرتاف ب�سلطة الرئي�س
هذه الوفود ،وم���ا حتمله من �صفات ر�سمية،
اليمني عبد ربه من�صور هادي املقيم ال�سيا�س����ة ال�سعودي����ة اخلارجية التفاهم النووي م����ع �إيران نهاية
بالرغم من ال�رضر االقت�صادي الذي
يُ�شري باجتاه واحد �إىل �أنها تبحث يف م�سائل
يف الريا�ض ،وهو �أم���ر معروف �سلف ًا يف املنطق����ة على �أب����واب توقيع ال�شهر احلايل ،وفيها:
�سيلح���ق بها ،لن تتوان���ى ال�سعودية
جوهرية ،ويف العم���ق ،وغاية يف اخلطورة،
ال تب���دو ال�سعودية يف هذا الوقت عن �إغ���راق الأ�سواق العاملية بالنفط،
�أنه ل���ن يتم القبول ب���ه مطلقاً .ويف
ولعل وزير اخلارجي���ة الأملاين كان الأو�ضح
بال���ذات م�ستعدة لأي حل���ول �سلمية لتعطّل على �إيران �إمكانية اال�ستفادة
ال�ضفة املقابل���ة ،وبينما حاول الوفد
ح�ي�ن قيل عل���ى ل�سان���ه «التنمي���ة مقابل
تنه���ي الأزمات املتفج���رة يف جميع من �أ�سع���ار النفط والغ���از املرتفعة،
احلكوم���ي املفاو����ض يف «جني���ف
الأمن» ،مبعن���ى �أنكم تريدون ف���ك احل�صار
�أرجاء املنطق���ة� ،إذ تعترب اململكة �أن والتي تعطيها فائ�ض ًا مالي ًا ت�ستخدمه
 »2ال�س���وري البح���ث يف «مكافحة
وفت���ح املعابر و�إعادة الإعم���ار وبناء ميناء
الإرهاب» ،يحاول الوفد اليمني اليوم مشهد «جنيف اليمني» احلل���ول والتفاهم���ات يف �أي جبهة يف دعم حلفائها يف املنطقة.
ومط���ار وم�شاري���ع �إمنائية ،الب���د �أن ممرها
�ست����ؤدي �إىل �إراحة �إي���ران وحلفائها،
وهك���ذا ،ومع ابتع���اد �أي �إمكانية
ال�سيا�سية
أط���رف
ل
ا
لكاف���ة
املمث���ل
سينسحب على الدول
الوحي���د ه���و «�أم���ن �إ�رسائي���ل» ،من خالل
وتفرّغه���م للقتال على جبهات �أخرى ،للحل اليمني يف جنيف ،ميكن �إ�سقاط
اليمنية
هدنة
يف
يبحث
أن
�
رم�ضانية
العربية المشتعلة..
�إنهاء املقاوم���ة والتخلُّ�ص من �سالحها ،وفك
لذا �ستعم���د �إىل اال�ستمرار يف تفجري ال�سيناري���و اليمن���ي عل���ى امل�شهد
للتخفيف عن كاه���ل ال�شعب اليمني،
ال�رشاكة مع اخليارات واملح���اور ال�سيا�سية
والمعركة
ممنوعة
فالحلول
كل ال�ساح���ات ،وحماول���ة ا�ستنزاف العرب���ي ب�أكمله ،وه���و م�شهد يذكّرنا
و�إيق���اف الآلة الع�سكرية� ،أقلّه يف هذا
يف املنطق���ة ،وب�رصيح عبارة تل���ك الوفود
ومعقدة ومتشعبة الطرف املقابل ،مهما كان الثمن.
مب���ا قاله املبعوث الأمم���ي ال�سابق؛
ّ
ال�شهر الف�ضيل.
طويلة
قولها« :ل�سنا جمعيات خريية ..ولي�س هناك
بالرغم م���ن الت�رصيح���ات التي جم���ال بن عمر ،وال���ذي كان قد �أعلن
وهك����ذا ،ومن خ��ل�ال امل�شهد
�شيء باملجان».
�أعلنته���ا اململكة ب����أن �أمنها القومي يف مالحظات���ه �أن اليمني�ي�ن كان���وا
اليمن����ي املتفجّ ����ر يف جني����ف،
مه���دَّد من الإره���اب ك�أي دولة �أخرى ،ق���د تو�صّ لوا �إىل اتف���اق ،و�أن التدخل
ميكن لنا �أن نح����اول ر�سم معامل
رامز م�صطفى
لكن على ما يبدو ال ينتاب ال�سعودية ال�سعودي الع�سكري هو من عطّل احلل
�أي قلق من �أن احلروب التي تقوم بها ،ال�سيا�سي يف اليم���ن ،وهذا يعني �أن
�سواء مبا�رشة كاليمن �أو بالوكالة يف م�شهد جنيف اليمني �سين�سحب على
ال�ساحات الأخرى� ،ست�ؤدي �إىل ازدياد كاف���ة املناطق ،والر�سائ���ل الوا�ضحة
قوة الإرهابيني ،و�أي �إ�ضعاف للجبهة تفيد ب�أن احللول ممنوعة يف املنطقة
املقابلة �سيكون ل�صالح «القاعدة» ،يف هذه الف�ت�رة ،و�أن املعركة طويلة
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ا�ستنكر اجلرمية يتعر�ض اليوم لهجمة �رش�س��ة تهدف �إىل �رضب جمتمعاتنا بِتيارات
وي�ؤ��ش�ر �إىل هذا الأم���ر ،اليقني من �أن ومعقّ���دة ومت�شعب���ة ،وم���ن ي�صم���د
الت���ي ارتكبته���ا املجموعات التكفريية يف قري���ة قلب لوز يف جبل وجمموع��ات �إجرامي��ة تخريبية غايته��ا زرع الفرقة وال�ش��قاق بني
الطلب من احلوثي�ي�ن االن�سحاب من ينت�رص ،والرهان على من ي�رصخ �أوالً،
ال�سم���اق يف حمافظة �إدلب ال�سورية ،معت�ب�راً �أن دخول «�إ�رسائيل» الأم��ة عموم�� ًا وامل�س��لمني خ�صو�ص��اً ،اله��دف منها �رسق��ة ثرواتنا
املناط���ق اليمنية �سي����ؤدي �إىل متدد ومن هنا ميك���ن فه���م اال�سرتاتيجية
على خط ال�رصاع امل�ستجد بني طائفة املوحدين وع�صابات الإرهاب وتق�سيم� أوطاننا.
«القاع���دة» فيه���ا ،بالإ�ضاف���ة �إىل اجلدي���دة الت���ي يق���وم به���ا النظام
التكفريي ،وا�ستعدادها حلماية ال���دروز� ،إمنا هو �ضغط بد�أه الإرهاب ■ ال�شي���خ �رشيف توتيو اعت�ب�ر �أن فريق الرابع ع��ش�ر من �آذار هو
وجود� أمني ع���ام ح���زب «الر�شاد» ال�س���وري وحلف���ا�ؤه :جتميع الطاقات
التفكريي حل�س���اب «�إ�رسائي���ل» بغر�ض و�ض���ع
ّ
«املوحدين» بني امل�س�ؤول عن ال�شلل والتعطيل احلا�صل يف البالد ،م�شرياً �إىل �أن ذلك
ال�سلف���ي عب���د الوه���اب احلميقاين ،وتوفريها متهيداً ملعركة طويلة ،ومنع
احلرب.
خيارين� :إما التماهي مع اجلوار ال�صهيوين ،و�إما
يخالف روحي���ة الد�ستور والقانون ،وي�ساهم يف املزيد من الت�شنّج
ال���ذي �أدرجت الواليات املتحدة ا�سمه اال�ستنزاف ،وال�صمود بانتظار تغيرّ ات
■ لق��اء اجلمعيات وال�شخ�ص��يات الإ�س�لامية يف لبنان ه ّن�أ �ش��عوب واالحتقان والتحري�ض الطائفي واملذهبي.
على قائمة داعم���ي الإرهاب يف �شبه دولي���ة �أو داخلي���ة يف داخل كل من
الع��امل العرب��ي والإ�س�لامي بحلول �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك ،داعي ًا ■ ال�ش��يخ ح�س��ام العي�لاين ر�أى �أن �أي��ة مب��ادرة ته��دف �إىل توحي��د
اجلزيرة العربي���ة ،ك�أحد املفاو�ضني تركيا وال�سعودية لقلب املعادالت.
�ش��عوب الأمة �إىل توثيق ع��رى الوحدة والأخوة والرتاب��ط ،فـ«ديننا الطائفة ال�سنية يف لبنان خطوة مرحب بها ،داعي ًا �إىل �أن تكون على
الذين ّمت اختياره���م من قبل الرئي�س
د .ليلى نقوال الرحباين
دي��ن الوح��دة والدع��وة بالكلم��ة الطيب��ة» ،م�ش�يراً �إىل �أن عاملن��ا �أ�س�س ثابتة ومتينة ،كي ال تف�شل وت�سقط كغريها.
هادي.

www.athabat.net
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نتائج االنتخابات التركية ..وإعاقة مشروع أردوغان السلطوي
وجّ ه املجتمع الرتكي �رضبة قا�سية
حلزب «العدالة والتنمية» يف املعركة
االنتخابي���ة الأخرية ،فل���م يعد احلزب
ق���ادراً مبفرده عل���ى ال�س�ي�ر بالنظام
الرئا�سي (احلل���م الأردوغاين لل�سيطرة
املطلقة على احلكم) ،لأن تغيري الهيكلية
يف الربمل���ان الرتكي يحتاج �إىل �أكرثية
الثلثني فيه ،وال ي�ستطيع ت�أليف حكومة
الأغلبية مبفرده ،النه مل يحرز الأغلبية
املطلق���ة يف الربملان ،ب���ل يحتاج �إىل
التفاه���م مع �أحد الأح���زاب املعار�ضة
باحلد الأدنى لت�شكيل حكومة ائتالفية،
علم��� ًا �أن بع����ض الأح���زاب تعار����ض
التفاه���م ،ع���دا عن امل�شكل���ة الكردية،
وتلعب �سيا�سات كل حزب دوراً �أ�سا�سي ًا
يف والدة احلكوم���ة االئتالفي���ة ،لذلك
�سيكون «حزب العدالة» �أمام خيارات
عدة� ،أهمها :
ت�شكي����ل حكوم����ة م����ع احل����زب
«ال�شعب����ي اجلمه����وري»؛ �أكرب كتلة
تنتظر تركيا �أزمات �ست�ؤ�س�س لواقع جديد على امل�ستويني االقت�صادي وال�سيا�سي
معار�ضة ( 25%من الندوة الربملانية)،
وال����ذي يعار�����ض بالكام����ل �سيا�سة
�أردوغان اخلارجية؛ من ناحية تدخله
متهي����داً النتخابات رئا�سي����ة مبكّرة بت�أليف حكومة م���ن املعار�ضة ،وبذلك
يف �ش�����ؤون ال����دول الأخ����رى ،حتديداً
(وه����و �أم����ر ي�ستطيع ح����زب العدالة يكون �أردوغان ق���د �أعطاه فر�صة متكني
يف �سورية ،من خ��ل�ال دعمه املبا�رش
�إحرازه د�ستورياً ،لأنه يتطلب موافقة نف�سه يف احلكم ،وهو خيار م�ستبعَ د.
للمجموعات التكفريية لإ�سقاط نظام
ّ
ثل����ث الن����واب ،وه����و متوف����ر لديه)،
الدع����وة �إىل انتخاب����ات رئا�سي����ة
ستتمكن الحكومة
هل
الرئي�����س ب�ش����ار اال�سد ،كم����ا يرف�ض
المنتظرة من وقف وذلك بالتن�سيق م����ع الكتلة القومية مب ّك����رة �إذا مل يتم ت�شكي����ل احلكومة
«ال�شعب اجلمهوري» دعم «الإخوان
َ
التركية
وال�شع����وب الدميوقراطي����ة ،مع الأخذ خ��ل�ال املهل����ة الد�ستوري����ة املحددة
امل�سلم��ي�ن» ،ويتهم����ه بالف�س����اد
الدعم عن التكفيريين
بع��ي�ن االعتبار التناق�����ض البارز بني بـ 45يوماً ،وهو �أم����ر قد يكون راجح ًا
االقت�صادي ،و�سبب���� ًا يف ارتفاع ن�سبة
البطال����ة والت�ضخم امل����ايل ،وتراجع وإغالق الحدود في وجههم؟ الكتلة القومي����ة التي ت�ؤمن بالقومية ل����دى �أردوغان ،لأن����ه �سيعطيه فر�صة
الرتكية ،والتي ال ت�ؤيد مطالب الأكراد جديدة ي�ستطيع م����ن خاللها تكري�س
ن�سبة ا�ستثمار ال����دول يف تركيا ،وقد
يف �سعيهم للحكم الذاتي.
ح�ضوره ال�شعب����ي ،وتعوي�ض ما فقده
�أعلن الرتدد يف ح�سم موقف التعاون.
تكليف احلزب «ال�شعبي اجلمهوري» يف االنتخابات النيابية.
ت�شكيل حكوم����ة ائتالفية م�ؤقتة،

�أحم���د داوود �أوغلو؛ املكلَّف بت�شكيل
حكوم���ة جديدة� ،أعل���ن �إمكانية ت�شكيل
حكومة ائتالفية ،ما يعني �أن �أردوغان ال
ي�ستطيع جتاوز نتيجة االنتخابات ،وهذا
ال يعني بال��ض�رورة �أن حلمه �سيتوقف،
لك���ن العقبات دون���ه كث�ي�رة ،و�أبرزها
خيارات���ه ال�سيا�سية واملتفردة التي عبرّ
ال�شعب الرتكي عن عدم قبوله بها.
�إذاً ،نتائج االنتخابات �ستعيق تقدّم
م�رشوع �أردوغ���ان ال�سيا�سي ،خ�صو�ص ًا
يف املو�ضوع ال�س���وري ،لناحية تدخّ له
املبا�رش فيها من �أجل �إ�سقاط ب�شار الأ�سد،
وهن���ا نت�ساءل :ه���ل ت�ستطيع احلكومة
االئتالفية �إذا ما ت�شكّلت �أن تكون حا�سمة
يف قراره���ا ال�سيا�س���ي لناحي���ة وقف
الدعم عن التكفريي�ي�ن ،و�إغالق احلدود
يف وجهه���م؟ وهل ه���ذا املوقف �سيعدّل
من موازين الق���وى مل�صلحة النظام يف
�سورية؟ وهل ه���ذا الإجراء �سيكون �سه ًَال
بالن�سبة للمعار�ضة� ،أم �أنه �سيُدخلها يف
�أزمة �سيا�سية حادة مع حزب «العدالة
والتنمية» ،ويُدخل املجتمع الرتكي يف
�ساحة �رصاع داخلي يب���د�أ بالتظاهرات
والتظاهرات امل�ض���ادة ،دون معرفة �أين
�سينتهي؟
علين���ا االنتظار لرنى �إىل �أين �ست�صل
الأمور؛ �إىل حكومة ائتالفية� ،أم انتخابات
رئا�سية مبكّرة ،مع الأخذ بعني االعتبار
�أن الو�ض���ع الرتك���ي بع���د االنتخابات
�سي�شه���د �أزم���ات �سيا�سي���ة �ست�ؤ�س�س
لواقع جديد على امل�ستويني االقت�صادي
وال�سيا�سي.

هاين قا�سم

التقدم بملف الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين ..تهويل باألرقام وغياب تحديد الالجىء
ت�ستمر اللقاءات التي يعقدها ممثلو
الق���وى اللبنانية بالتع���اون مع جلنة
احلوار الفل�سطين���ي  -اللبناين للخروج
بت�سهيالت يف ملف احلق���وق الإن�سانية
للفل�سطيني�ي�ن يف لبن���ان ،وبالرغم من
االتفاق على عدد م���ن الق�ضايا ،ال�سيما
تلك املتعلقة بالعم���ل وال�ضمان� ،إال �أن
تباط����ؤ الو�صول �إىل حتقي���ق انفراجات،
يطرح عدد من الت�سا�ؤالت حول معيقات
التقدم يف هذا امللف ،ومنها:
االلتبا����س املتعلّق ب�أرق���ام الوجود
الفل�سطيني يف لبن���ان ،فالرقم املتداوَل
ي�صل �إىل نحو � 500ألف ن�سمة ،وي�ستخدم
ه���ذا الرق���م للإيح���اء ب�أنه���م جميع ًا
يعمل���ون ،م���ا يعطي انطباع��� ًا ب�إرهاق
ال�سوق اللبنانية بالعمال الفل�سطينيني،
بينما احلقيق���ة ه���ي �أن احت�ساب عدد
القادرين على االنخراط يف �سوق العمل
يجب �أن يت ّم وفق��� ًا لدرا�سة علمية ،وقد
�أ�شارت الدرا�سة التي قامت بها الأونروا،
بالتع���اون مع اجلامع���ة الأمريكية يف
بريوت� ،إىل �أن ع���دد الالجئني ال يتعدى
ال���ـ� 280ألفاً ،فقد هاج���ر الكثريون منهم
للعمل �أو للج���وء ال�سيا�س���ي والأمني،
�إ�ضافة �إىل �أن جمتمع الفل�سطينيني ي�ضم

نحو  50%ممن هم دون الثامنة ع�رشة،
معظمه���م من الط�ل�اب ،كم���ا �أن معظم
الن�س���اء ال يعملن ،وكل ه���ذا يبقى نحو
� 50-60ألف��� ًا م�ؤه ًال لدخول �سوق العمل،
وهو رقم يتناق�ض م���ع املبالغات التي
يطرحها بع�ض ال�سيا�سيني.
ع���دم بل���ورة تعري���ف لالج���ىء
الفل�سطين���ي يف لبن���ان ،ويظهر الت�أثري
ال�سلبي لذل���ك مث ًال يف �إج���ازة العمل،
حيث نظّم���ت الدولة اللبنانية عمل غري
اللبنانني با�شرتاط �أويل هو حق احل�صول
على �إجازة عمل �أوالً ،بدعوى �أن واجبها
تنظيم �سوق العم���ل وال�سماح ب�أولوية
ا�ستخ���دام اللبن���اين ،لكن ذل���ك ترافق
بعدم حتديد و�ض���ع �أو تعريف الالجىء
الفل�سطين���ي ودعم ت�سهيل حقه بالعمل،
فكل �أجنبي له دولة ينتمى �إليها برباط
قان���وين ،ولبن���ان لغاية الي���وم مل يقم
ب�إجراءات االعرتاف بدول���ة فل�سطينية،
بل كان االعرتاف �شكلياً ،ومن امل�ستحيل
�أي�ض��� ًا رب���ط من���ح احلق���وق لالجئني
الفل�سطينيني با�شرتاط املعاملة باملثل،
�أي �أن تك���ون حق���وق �أي لبن���اين يرغب
يف العم���ل داخل دول���ة فل�سطني يتمتع
بحق العمل وال�ضمان االجتماعي ،وهذا

م�ستحيل يف الواقع الراهن.
ربط املو�ضوع الفل�سطيني بال�ش�ؤون
الأمنية ،فق���د اعت���اد الفل�سطينيون يف
لبنان على التعاط���ي معهم من منطلق
�أمني ،مث ًال معظ���م امل�رشفني على �آلية
العم���ل يف مديري���ة �ش����ؤون الالجئني
صال ل���وزارة الداخلية هم من
التابع���ة �أ� ً
الأمني�ي�ن ،كذل���ك الكثري م���ن امللفات
املتعلق���ة باحلالة الفل�سطينية موجودة
لدى الأمن الع���ام ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف
دور وكال���ة الغ���وث  -الأونروا ومنظمة
التحري���ر الفل�سطيني���ة يف تو�ضي���ح
االلتبا�سات� ،أو مواكب���ة هذه النقا�شات
واحلوارات.
لذلك ،يجب االنطالق من معاجلة هذه
املعيقات للو�صول �إىل انفراجات حقيقية
بهذا امللف ،خ�صو�ص ًا �أن الأو�ضاع تتجه
�إىل مزي���د من التعقي���د ب�سبب الرتاجع
احل���اد يف خدم���ات الأون���روا ،والت�أثري
ال�سلب���ي لذل���ك عل���ى واق���ع الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان ،ال�سيما يف ملفي
نهر البارد وتوقّف خطة الطوارىء ،و�أزمة
الالجئني الفل�سطينيني من �سورية.

�سامر ال�سيالوي
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ّ
الداوود :مشروع «الدولة الدرزية» لن يمر ..ولو على جثث  ٪99منهم
ما حتتاجه طائفة املوحدين
يف هذه الأيام هو �صمت نائب
وزعيم ي ّدعي حر�صه عليهم ،لأن
طائفة العقل والعقال والرجال
والفرو�سية تزخر بالإرادات الط ّيبة
لوقف امل�رشوع الإبلي�سي يف
املنطقة ،والذي يهدف �إىل �إ�سالة
دم رقاب عجزة ومقعدين ون�ساء
و�أطفال ..القب�ضات العابثة هنا �أو
هناك ،و�إن امتهنت القتل �رشيعة
واملوت مهنة ،م�رشقنا العظيم
اعتاد على �أمثالهم و�صمد ،وبدماء
ال�سني امل�سفوك واملمزوج بدماء
ُّ
املوحد وامل�سيحي والإيزيدي
ّ
والعلوي وال�شيعي �سينت�رص،
ومعهم �أهل احلق ،و�سيبقى
م�رشقنا على تن ّوعه وتفاعله
احل�ضاري ،رغم قب�ضات �أوغاد
بيدهم �سيف وبعقلهم �إرهاب..
املوحدون لن يقبلوا مبنهج
«الوهابية  -الداع�شية» ،بل على
ه�ؤالء �أن يت�شبهوا باملوحدين
ليخل�صوا ،ف�شتان بني كائنات
بيولوجية ت�شغل غرائزها لتتحرك
وبني ب�رش ي�شغلون عقلهم ليعقلوا
ويت�أن�سنوا ويت�ألهوا..
تعب عن
إذ
�
جريدة «الثبات»
رّ
املوحدين
�سخطها ملا �أ�صاب
ّ
من م� ٍآ�س ،ت�ستطلع �أحوالهم مع
م�ؤ�س�س «حركة الن�ضال اللبناين
العربي»؛ النائب ال�سابق في�صل
الداوود ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
نب�����ض �شارع املوحدي����ن واحد،
بدءاً م����ن لبن����ان م����روراً ب�سورية
و�ص����و ًال �إىل فلط�سيط����ن املحتل����ة
وباقي �أقط����ار العامل؛ هم �إىل جانب
�إخوانه����م املوحدي����ن يف م�آ�سيهم،
وخلفه����م يف قراراته����م ،و�أمامه����م
بالزود عن �أر�����ض تعلقوا بها ..بر�أي
زعيم املوحدين يف «وادي التيم»؛

وموق����ف �أهلنا يف اجل����والن املحتل
وجم����دل �شم�س دلي����ل �ساطع على
عزم ال�سوريني بالعم����وم ،واملوحد
باخل�صو�����ص ،على مقاومة االحتالل
«الإ�رسائيل����ي» ،وهذا ه����و موقفنا
التاريخي الطبيعي على الدوام.

املوحدون خلف اجلي�ش ال�سوري

في�صل الداوود ،هناك م�شاريع كبرية
تُر�سم يف املنطقة ُيراد منها تق�سيم
املنطقة �إىل هويات متناحرة ،لتكون
«�إ�رسائي����ل» والكي����ان ال�صهيوين
الدولة الأقوى يف ه����ذا اجلزء الهام
م����ن العامل ،يق����ول ال����داوود� :س ّطر
«املوحد» يف بلدة ح�رض منذ �أيام
ّ
(الثالث����اء) مالحم البطولة يف وجه
اجلماعات التكفريية ،مقدمني �شهيداً
و�ست����ة جرح����ى للزود ع����ن الوطن
ال�سوري والهوية ال�سورية اجلامعة،
ورغم خطورة املو�ض����وع الرتباطه
مب�شاري����ع وخمطط����ات مدرو�س����ة
للغاي����ة ،الإ�شكالي����ة التي بد�أت يف
جمزرة «قلب اللوزة» لي�ست �سوى
حلقة �ضمن حلقات �أخرى �أكرب منها،
وقد رافقه����ا الهجوم عل����ى منطقة
«جبل الع����رب» يف موقعة «اللواء
 ،»52ثم ليليها هج����وم على مطار
«الثعل����ة» ،وحراك م����ن ق َبل العدو
«الإ�رسائيلي» �إعالمي ًا ،على اعتبار
�أنه اجله����ة املخ َّولة بحماية الدروز
داخ����ل �سوري����ة .ي�ضيف ال����داوود:
املوحد اليوم يندرج
التحري�ض �ضد
ّ
�ضمن خمطط معني؛ لإرباكهم علهم
يقع����ون يف �أتون ���ص�راع الهويات
الطائفية وما ت�ستجلبه من تدخالت
وجتاذب����ات وا�شتب����اكات �إقليمي����ة
ودولية ،وه����ذا التفتيت يف امل�رشق
العرب����ي خطوة متقدم����ة للم�رشوع

اال�سرتاتيجي للعدو «الإ�رسائيلي»،
لأن مو�ض����وع الأقلي����ات يف ه����ذه
يحرك الن����ار حتت الرماد،
املنطقة ّ
لكن الدروز رف�ض����وا �سواء بفل�سطني
املحتلة �أو لبنان �أو �سورية مقاربة
املو�ض����وع طائفي ًا ،ل�رضب امل�رشوع
«الإ�رسائيلي» ،ولهذا ال�سبب كتبت
�صحيفة «معاريف» لرئي�س الوزراء
الكي����ان ال�صهيوين وزعي����م الليكود
ملخ�صه« :على من
نتنياهو كالم���� ًا ّ
تراه����ن؟ النا�����س يف �سوري����ة ت�ؤيد
نهج الرئي�س ال�س����وري ب�شار الأ�سد
واملقاومة بن�سبة ال تقل عن .»80%
يوجه تعازيه احلارة
داوود الذي ّ
ل�شهداء جمزرة «قلب اللوزة» الذين
�سقطوا (� 40شهيداً) ،يعترب �أن مقاومة
املوحدي����ن الي����وم تُف�ش����ل خمطط ًا
ا�سرتاتيجي ًا �أمريكي���� ًا «�إ�رسائيلي ًا»،

الداوود :نتمنى أن يصحو
ضمير وليد جنبالط
باتخاذ قرارات في االتجاه
الصحيح

من هنا وهناك

¡ العمل اال�ستخباري الدويل يك َّثف يف �سورية

ك�شف م�صدر �أمني �سوري ل�صحيفة «الثبات» �أن عدداً
من الدول العربية والغربية كثّف يف الأ�سابيع القليلة
املا�ضية من تواجد طواقمه اال�ستخبارية على الأرا�ضي
ال�سوري����ة ،ومن بني ه����ذه الدول الوالي����ات املتحدة
وبريطاني����ا وفرن�س����ا و«�إ�رسائي����ل» ،ودول خلجيية،
والأردن وتركي����ا� ،إ�ضاف����ة �إىل خالي����ا ت�ض����م عنا�رص
�سعودي����ة وقطرية ولبناني����ة ..وتعمل ه����ذه الطواقم
اال�ستخباري����ة عل����ى ر�صد حتركات اجلي�����ش ال�سوري
واملواق����ع الع�سكري����ة ،ومالحقة العلم����اء ال�سوريني
يف ميادي����ن خمتلفة ،وتوجي����ه املجموعات امل�سلحة
و�إ�سنادها يف قتالها �ضد القوات ال�سورية ،وقد ارتكبت
تلك الطواقم اال�ستخبارية م�ؤخراً عدة عمليات اغتيال
وتفجري يف الأرا�ضي ال�سورية.

¡ التوا�صل م�ستمر رغم عدم االتفاق

تو ّق��ع مراقبون للمفاو�ض��ات اجلارية بني �إي��ران والغرب
ح��ول م��شروع طه��ران الن��ووي� ،أال يت��م توقي��ع االتفاق
النهائ��ي ب�ين الطرف�ين يف موع��ده املح��دد نهاية �ش��هر
حزي��ران اجل��اري ،م�ؤكدي��ن �أن ذل��ك ال يعن��ي انهي��ار
االت�ص��االت ،ال�س��يما �أن هن��اك �إ��صراراً �أمريكي�� ًا عل��ى
التو�ص��ل �إىل اتف��اق م��ع �إي��ران ،وهن��اك رغب��ة قوية لدى
ّ
طه��ران يف �إجن��از اتف��اق ُينه��ي خالفها مع الع��امل حول
م�رشوعها النووي ،وذل��ك قبل �أن يرحل الرئي�س الأمريكي
بـاراك �أوباما عن البي��ت الأبي�ض ،لذلك ف�إن اجلهات التي
تتابع االت�ص��االت بني الغرب وطهران كانت ت�س��عى طوال
الفرتة املا�ضية �إىل اف�شال هذه االت�صاالت ،ويف مقدمتها
«�إ�رسائيل» وال�س��عودية ،كونها باتت ت��درك عدم قدرتهما
على عرقلة املفاو�ضات.

ب����ر�أي في�صل ال����داوود ،املغامرة
التي تُر�س����م على املنطق����ة كبرية:
ت�شغيل ق����وى التكفري من «ن�رصة»
و«داع�����ش» للجبه����ة اجلنوبي����ة
املوازية لالحت��ل�ال «الإ�رسائيلي»،
و�سعيه����م الحتالل بل����دة «ح�رض»
يك�ش����ف نوايا «�إ�رسائي����ل» وتركيا
ودول اخلليج به����ذا اخل�صو�ص ،لأن
املنطق����ة اال�سرتاجتي����ة التي حتيط
بال�ش����ام ي�سكنه����ا بن����و مع����روف،
�س����واء يف جب����ل الع����رب �أو منطقة
الإقلي����م ،لهذا ال�سب����ب نحن ن�ضفي
عل����ى املعرك����ة طابعه����ا الوطني،
واملوحدون ه����م �إىل جانب اجلي�ش
ال�سوري وخلفه ،ويتكاملون للدفاع
عن الأر�����ض والوط����ن ،واملوحدون
مت�شبث����ون ب�أر�ضه����م يف فل�سط��ي�ن
املحتل����ة ويف جب����ل ال�سماق ،ويف
�أية منطقة ُوج����دوا فيها ..وكل كالم
غري ذلك نعتربه كالم ًا مهين ًا لطائفة
و�سفكت
املوحدين ،و�إن غلت الأثمان ُ
الدماء يف املناطق املعزولة.

موحدو لبنان و�سورية
املوحد
ورداً عل���ى �س�ؤال عن حم ّية
ّ
اللبناين لدعم �إخوانه موحدي �سورية،
يق���ول في�ص���ل ال���داوود :دروز �سورية
لي�س���وا بحاج���ة �إىل حرك���ة الن�ضال
اللبناين العربي ،وال �إىل حزب التوحيد
العرب���ي �أو حزب الدميقراطي اللبناين،
و�إن احتاجوا فكل دروز لبنان جاهزون
للدف���اع عنه���م ،لأن املنطق���ة واحدة
واال�ستهداف واح���د ،وامل�ؤامرة واحدة..
ي���ردف داوود كالم���ه :حت���ى الآن هم
لي�س���وا بحاج���ة �إلينا ،والي���وم هناك
�سعي ملذهبة ال�رصاع طائفي ًا ،وهذا ما
املوحدون يف
ال نريده ،ولطامل���ا كان
ّ
�سورية يتحركون وطني��� ًا ويتعاونون
م���ع اجلي�ش ال�سوري والق���وى الأمنية،
وي�شكل���ون اللج���ان ال�شعبي���ة ،فهم
موحدي لبنان،
لي�سوا بحاجة �إىل دعم ّ
والو�ضع حت���ى هذه اللحظة جيد ،و�أي
طرح �آخر لي�س مقبو ًال.

جنبالط يحتاج �إىل �صحوة �ضمري
ي�أم���ل في�صل الداوود م���ن النائب
ولي���د جنبالط �أن يخ���رج من ق�ضاياه
ال�شخ�صية �إىل الق�ضايا العليا لطائفة
املوحدين ال���دروز ،يق���ول :نتمنى �أن
ي�صح���و �ضمري وليد جنب�ل�اط باتخاذ
ق���رارات يف االجت���اه ال�صحي���ح ،لأنه
بالفعل جرب على م���دار �سنة ون�صف
وكان رهان���ه وم���ا زال عل���ى تنظيم
«الن��ص�رة» الإرهاب���ي و«داع����ش»،

وكانت رهاناته مزيداً من القتل والذبح
والتكفري ..ه���ذه التنظيمات التي تدور
يف فلك «القاع���دة» ال ميكن التعويل
عليها ب�شيء ،لأنها �أداة بيد املخططات
الدولية ،وجنب�ل�اط مع احرتامنا له ال
ي�ستطي���ع ك�رس تلك ه���ذه املخططات،
ونح���ن نتمنى عليه �أن يعيد ح�ساباته
كي ي�أت���ي املوقف ال���درزي يف لبنان
موحداً �ضم���ن م�سلّمات ثالث �أ�سا�سية،
ّ
وهي :مقاوم���ة التكفريي�ي�ن ،وتف�شيل
املخط���ط «الإ�رسائيلي» على ال�ساحة
الوطنية عموم ًا وعلى ال�ساحة الدرزية
خ�صو�ص ًا ،و�إيج���اد وحدة �صف حتمي
كرامة «الدروز» يف �أر�ضهم.
وعم���ا �إذا كان في�صل الداوود يع ّول
على �صحوة �ضمري م���ن قبل جنبالط،
ي���رد :ال �أع��� ّول علي���ه ب�ش���يء ،نحن
نطالبه ب�ت�رك اخليارات ال�شخ�صية من
�أجل خيارات حتم���ي الدروز ،لأن �سفك
دمائهم والتعر����ض لأعرا�ضهم �أهم من
مطالبه ال�شخ�صية و�أحقاده ،وما ح�صل
يف «قلب لوزة» م���ن جمزرة ال ميكن
و�صفه بالإ�ش���كال الفردي ..لهذا ال�سبب
نطالبه باعادة ح�سابات���ه ،و�شخ�صي ًا
بالإ�ضاف���ة �إىل الوزي���ر ال�ساب���ق وئام
وهاب و ط�ل�ال �أر�سالن و النائب فادي
الأع���ور مواقفنا وا�ضح���ة؛ نريد وحدة
�ص���ف بخ�صو�ص �ش����ؤون طائفتنا ،من
�أجل حماية الوجود الدرزي يف لبنان،
وه���ذا الأمر لن يح�صل �إال بالتخلي عن
املوحد
ال�ضغائن ال�صغرية ،لأن م�صري
ّ
يف ال�رشق يحت���اج �إىل وقفة تاريخية
على قدر التحديات.

اخلرائط
ن�س����أل داوود ع���ن ر�س���م اخلرائط
اجلدي���دة يف املنطق���ة ،واالجتاه الذي
�سي�سري عليه م�رشقن���ا ،يقول :االجتاه
الذي نواجهه تفكيك���ي تق�سيمي ،لكن
بالو�ضع ال���درزي ن�ؤكد للجميع �أنه لن
متر الدول���ة الدرزية عل���ى جثث ٪99
من الدروز ،وه���ي مرفو�ضة باملطلق..
فليخططوا قدر ما ي�شا�ؤون ،ر ّدنا وا�ضح
ويبد أ� مبوقفنا الوطن���ي والقومي ،وما
يفكر به «الإ�رسائيلي» �رساب ب�رساب،
وما يح�صل يف هذي���ن ال�شهرين دقيق
للغاية ،لأن اال�شتباك الإقليمي والدويل
يف �أوج���ه ،وال���دول الك�ب�رى �ستو ّزع
احل�ص�ص فيما بينه���ا ،ونحن نعلم �أن
الأمريك���ي ي�شتغل عل���ى الدم ،بخالف
الرو�س الذين ميت���ازون بالأخالقيات..
و�إىل حني انتهاء املفاو�ضات �سي�سعى
الفرق���اء �إىل ك�سب الأوراق البارزة ،لأن
من ي�سيطر عل���ى الأر�ض يكون له اليد
الطوىل يف هذا املجال.
ينهي داوود كالم���ه بت�أكيد امل�ؤكد:
لن ن�سمح باحلديث ع���ن دولة درزية،
لأنه���ا �ستكون حزام��� ًا واقي��� ًا للعدو
كموحدين دروز
«الإ�رسائيلي» ،ونحن
ّ
لن نك���ون اال درع ًا �أ�سا�سي��� ًا للموقف
الوطني والقومي الإ�سالمي وامل�سيحي،
ونقطة على ال�سطر.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..

ّ
حينما رفض رئيس لبنان إمالءات واشنطن ..ولم يودع «كوندي»
خالل الف�ت�رة بني � 14شب���اط 2005
ونهاي���ة الوالي���ة ،تع ّر����ض الرئي����س
�إميل حل���ود ل�سل�سل���ة م���ن التهديدات
وال�ضغوط���ات ،لكن���ه ق���رر �أن يتح ّم���ل
م�س�ؤوليات���ه حت���ى النهاي���ة ،و�أن يقوم
بدوره وواجبه الوطن���ي حتى ال�شهادة،
لأن قناعاته و�ضمريه وواجبه الوطني ال
ير�ضون ب�أن يك���ون جبان ًا ،وهو م�ستع ّد
للذه���اب باملواجه���ة كرئي����س للوطن،
وبحك���م م�س�ؤولياته الوطني���ة ،وحفاظ ًا
عل���ى امل�صلح���ة الوطنية حت���ى الرمق
الأخري ،رغم ك ّم التهدي���دات الكبري الذي
ُو ّجه �إلي���ه ،وكان رده كم���ا يقول« :لن
�أ�سلّمكم البلد على طبق من ف�ضة ،و�أكدت
لهم اللي بيطلع ب�إيدكم اعملوه» ،ف�أخذوا
ير�سل���ون التهديدات ب�أ�ش���كال خمتلفة،
فتارة يقولون �إن ات�صا ًال خارجي ًا ،وطوراً
معلوم���ات لديهم من �إح���دى ال�سفارات
�إنه يف طريق���ك �إىل البطريرك �أو �أنت يف
الطري���ق �سيقتلونك ،و�أحيان��� ًا �إن هناك
خمطط ًا حمب���وك ًا الغتيالك ،وو�صل الأمر
ب�سفري فرن�سا ،وكان مقاطع ًا يل� ،أن �أر�سل
يل خرباً بوا�سط���ة رئي�س الربوتوكول يف
الق�رص اجلمهوري �إبان حرب متوز ،2006
�إن «الإ�رسائيلي�ي�ن» �سيق�صفون الق�رص،
فما ه ّمني كل ذلك ،و�أكدت لهم �أنني نائم
يف الطابق الثاين ،و�أنا م�ستعد لل�شهادة،
كما ي�ست�شهد الكثري من �أبناء �شعبي ،فهل
هناك �أ�رشف من م���وت كهذا يف مواجهة
العدوانية «الإ�رسائيلية»؟
ي�ضيف الرئي�س حلود :قناعتي كانت
وما زالت �أنني �أريد �أن �أخدم بلدي ،و�أنا مل
�أ�صل �إىل �أعلى مراكز امل�س�ؤولية لأ�ستفيد

الرئي�س �إميل حلود م�ستقبال وزيرة اخلارجية الأمريكية كونديليزا راي�س

�شخ�صي ًا ،ولأراكم ثروات م�شبوهة كحال
الأغلبية ال�ساحقة من الطبقة ال�سيا�سية
يف البالد.
وي�شدد الرئي�س حل���ود على �أنهم مل
ي�ستطيع���وا �أن ميرروا ط���وال تلك الفرتة
�أي م��ش�روع �أو ق���رار تف���وح منه رائحة
�صفق���ة �أو �رسقة �أو خل���ل وطني ،لكنهم
فلتوا بطريق���ة ه�ستريية حينما �أ�صبحت
حكومة ف�ؤاد ال�سنيورة غري ميثاقية وغري

د�ستورية وغري �رشعية ،على نحو ما جاء
يف احللقة ال�سابق���ة ،حيث �أ�صدرت هذه
احلكوم���ة �أكرث من �ألف ق���رار كان يجب
�إعادة النظر فيها كله���ا ،ومع الأ�سف مل
يرث فريقنا هذا الأمر ،وكان من ال�رضوري
�إدراج ه���ذا الأمر �ضم���ن مقررات «م�ؤمتر
الدوحة» ع���ام  ،2008لكن مل ي�أتوا على
ذكره���ا مع الأ�س���ف ال�شدي���د ،ومن هذه
الق���رارات على �سبيل املث���ال ال احل�رص،

مؤتمر «المقاومة والوحدة في فكر الداعية المجاهد فتحي يكن»:

الراحل كان ُيدرك أن األمة ال تنتصر إال بالوحدة الحقيقية بين المسلمين
ملنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة على رحيل الداعية د .فتحي
يك���نُ ،عقد يف بريوت م�ؤمتر بعن���وان« :املقاومة والوحدة
يف فك���ر الداعية املجاهد فتحي يكن» ،بح�ضور �شخ�صيات
دينية و�سيا�سية وفكرية وثقافية عربية و�إ�سالمية.
رئي�س «احت���اد علماء بالد ال�ش���ام»؛ ال�شيخ د .حممد
توفيق رم�ضان البوط���ي ،لفت �إىل �أن ما يجري يف املنطقة
هو ا�ستنزاف ل�شعوب الدول وجيو�شها.
بدوره� ،أ�شار رئي�س «االحتاد العاملي لعلماء املقاومة»
ال�شي���خ ماهر حم���ود �إىل �أن بع�ض املنظّري���ن الإ�سالميني
مل���ا نزلوا �إىل �ساحة العمل ال�سيا�س���ي خالفوا الهدف بكل
الو�سائل؛ امل�رشوعة وغ�ي�ر امل�رشوعة ،حتى و�صلنا �إىل ما
و�صلنا �إلي���ه ،ف�أ�صبحت الغاية ت�ب�رر الو�سيلة ،وت�ستنبط
و�سيلة �أ�سو�أ من الغاية التي ارتكبوها ب�أيديهم.
من جانبه قال رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء
امل�سلم�ي�ن؛ ال�شيخ د .ح�س���ان عب���د اهلل� ،إن الراحل الكبري
الداعية فتح���ي يكن كان ُيدرك �أ ّن �أمة الإ�سالم ال تنت�رص �إال
من خالل الوحدة احلقيقية بني امل�سلمني؛ مبختلف �أطيافهم
ومذاهبه���م ،على قاعدة االحرتام املتبادل والنُ�صح ،وتبادل
ا ُ
خل�ب�رات ،وم ّد يد الع���ون وامل�ساعدة ،وتوف�ي�ر الإمكانات
والق���درات ،وجتمي���ع الطاق���ات لتحقيق اله���دف املبتغى
املن�ش���ود يف �أقرب وقت ،كي ال ُت�ؤخذ ه���ذه الأمة بغفلتها
و ُبعدها عن النهج القر�آين والفكر الإ�سالمي الأ�صيل.

ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل يلقي كلمته

ال�سطو على �أر����ض النورماندي التي
كان يبل���غ �سعرها يف حينه �أكرث من
 30ملي���ار دوالر ،كم���ا �أو�ضحن���ا يف
حلقة �سابقة.
وي�ؤكد الرئي�س حل���ود �أنه قبل �أن
يعترب حكومة ال�سنيورة غري �رشعية،
مل يتمكّنوا �أن ميرروا �أي قرار �أو تعيني
فيه �شبهة ما ،ومث���ال على ذلك �أنهم
كانوا يريدون تعيني �أحد العمداء قائداً
للدرك ،لكنني رف�ض���ت ذلك ،لأنه كان
ي�ض ّيف قهوة يف دور �أحد ال�سيا�سيني،
وكان �إ�رصاري �أن يعينَّ الأف�ضل ،وهكذا
مت تعيني العميد �شك���ور ،الذي ب ّينت
التجرب���ة واملمار�سة العملية �أنه كان
�أف�ضل قائد للدرك.
وي���ر ّد الرئي�س حل���ود على بع�ض
الأقاويل التي قالت �إن مقاطعته متت
بع���د �صدور القرار  ،1559ب�أن ذلك غري
�صحي���ح بتات��� ًا ،لأن���ه «بعدها جاء
�إلي���ه الرئي�س رفي���ق احلريري ،وكان
االتف���اق على ب���دء مرحل���ة جديدة،
كما �أ�سلفن���ا يف حلق���ة �سابقة ،كما
ج���اء لزيارتي يف الق��ص�ر اجلمهوري
تريي رود الر�سن ،ال���ذي �أكد ان القرار
املذكور �صار م���ن املا�ضي» ،ي�ضيف:
وبع���د اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
�أي�ض ًا جاءوا �إيل ،ف�أنا من طلبت جلنة
حتقيق دولية ،لأن نواياي كانت ط ّيبة،
لك���ن تبني يل �أنه���م حتى يف جمل�س
الأمن يكذبون و»يزع�ب�رون» ،وكثري
من تفا�صيل ذلك �أوردناها يف حلقات
�سابقة ،وبعد اغتيال الرئي�س احلريري
بعدة �أ�شه���ر ،وحتديداً يف حرب متوز،
طلبت وزي���رة اخلارجي���ة الأمريكية
كونداليزا راي�س مقابلتي.
وي�ش�ي�ر �إىل �أن���ه يف تل���ك الفرتة
�أخذها رئي�س احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة
بالأح�ض���ان ،ورح���ب به���ا الكثريون،
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وحينما جاءت لتزورين طلبت �أن ت�أخذ
ال�صور معي وهي يف �أعلى ان�رشاحها،
لأنها كانت تعتقد �أنني خائف كغريي،
وخالل اللقاء �أع���ادت على م�سامعي
ط���رح ��ش�روط كولن ب���اول بعد غزو
العراق ،و�أهمها التخل�ص من املقاومة،
ون�رش الدميقراطية يف ال�رشق الأو�سط،
فكان ردي احلا�سم عليها ،كما جاوبنا
كول���ن ب���اول :ه���ذه املقاوم���ة هي
كمقاومة ج���ورج وا�شنطن عندكم� ،أما
ب�ش�أن الدميقراطية ،فبلدنا معروف �أنه
بلد دميقراطي وفيه تداول لل�سلطة ،ثم
هذا تدخّ ل منك يف �ش�ؤوننا الداخلية،
وهذا ممنوع يف مفهومنا الوطني.
حينها وقف���ت ،م�ؤكدة �أنه ال داعي
فوقف���ت لت ّوي،
لأن نكم���ل احلدي���ث،
ُ
ودخل���ت �إىل غرفت���ي و�أطبقت الباب،
دون �أودعه���ا �إىل ب���اب املكتب؛ كما
يق�ضي الربوتوكول.
ويف الي���وم التايل متام��� ًا� ،أعلنوا
مقاطعت���ي ،وك�أن الأمر قد جاءهم من
�سيدهم الأك�ب�ر ،فالأمور عند متعاطي
ال�سيا�سة عندنا هك���ذا ،فهم يعتربون
ال�سيا�سة «�شطارة» ،وك�أنهم ميار�سون
التجارة؛ �أعطن���ي ف�أعطيك ،نحن فع ًال
بحاج���ة �إىل رجال دول���ة ،ولي�س �إىل
مقاولني يلحق���ون �أو يلتحقون بدول
كربى �أو �صغ���رى ،ويتلقون املنافع �أو
الأوامر منها.
وي�ش�ي�ر الرئي����س حل���ود هنا �إىل
�أن���ه ي�سوق هذه الأح���داث والتجارب
لي����س لإلق���اء ال�ضوء عل���ى مرحلة
مع ّين���ة وح�سب� ،إمن���ا �أي�ض ًا لأن يعي
اللبناني���ون ،خ�صو�ص��� ًا الأجي���ال
الطالع���ةّ � ،أي واقع يعي�شون ،فال �أحداً
يعتق���د �أن ما يجري معنا وحولنا هو
«ربي���ع عربي» ،فكل م���ا يهم الغرب
والأمريكي هو «�إ�رسائيل»� ،إنها «لب
امل�شكلة».
وح�ي�ن نقول للرئي����س حلود �إنه
�سبق للرئي�س ف�ؤاد �شهاب �أن و�صف يف
�ستينات الق���رن املا�ضي ،ال�سيا�سيني
اللبنانيني بـ«�أكل���ة اجلبنة» ،يوافق
متام ًا عل���ى هذا الو�صف ،وي�شدد على
�رضورة تطوي���ر احلياة ال�سيا�سية يف
لبن���ان ،والتي ال ميك���ن �أن تتحقق �إال
عرب قان���ون انتخابي ع�رصي وحديث
وع���ادل ،ي�سه���م يف تعمي���ف وحدة
اللبنانيني ،وتطوير حياتهم الوطنية،
وهذا ال يتوافر كما ي�شدد الرئي�س حلود
�إال عرب قانون يقوم على �أ�سا�س لبنان
دائرة انتخابية واح���دة ،على �أ�سا�س
الن�سبية ،وي�ضع حداً للمال االنتخابي
والفلت���ان الإعالم���ي والإع�ل�اين
االنتخابي�ي�ن ،مبا ي�س���اوي فع ًال بني
املر�شحني من جه���ة ،واملواطنني من
جهة ثانية.
ماذا ع���ن حرب متوز 2006؟ وكيف
كان موقف وتقدير الرئي�س �إميل حلود؟
ف�إىل احللقة املقبلة

�أحمد زين الدين
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وقفات مع الصائمات
�أختي ال�صائم���ة ،يف هذه ال�سطور
وقف���ات ون�صائ���ح ،تقبّليها من حمبّة
لك يف هذا ال�شه���ر الكرمي ،لعل اهلل �أن
يتقبل منا ومن���ك ال�صيام والقيام� ،إنه
جواد كرمي.
�أوالً :احم���دي اهلل على هذه النعمة
العظيم���ة ،وهي �إدراك �شه���ر رم�ضان،
ف�شمّري عن �ساعد العزم ،واعقدي على
التوب���ة م���ن الآن ،و�أري اهلل من نف�سك
خرياً يف هذا ال�شه���ر الكرمي ،فلعلّك ال
تدركينه يف عامك املقبل.
ثانياً :ال تك�ث�ري من �رشاء الأطعمة
وامل�أكوالت يف هذا ال�شهر ،كما هو حال
كثري من النا�س؛ ف�شهر رم�ضان هو �شهر
ال�صي���ام ،ولي�س �شه���ر الأكل وال�رشب،
واعلمي �أن���ه جعل هناك وجبتني فقط
يف ه���ذا ال�شهر ،هما وجبت���ا ال�سحور
والإفط���ار؛ للتخفيف على العبد ،حتى
ي�ستطي���ع �أن يقوم بحقوق اهلل يف هذا
ال�شهر من �صيام وقيام وتالوة للقر�آن
الكرمي.
تذكري �أن م���ن فوائد اجلوع� :صفاء
القلب ورقته ،وك�رس ال�شهوة يف النف�س،
و�صحة البدن ،والتفرّغ للعبادة ،وتذكّر
حال الفقراء وامل�ساكني ،و�شكر النعمة.
ثالثاً :اغتنمي هذه الأيام ،واجعلي
ه���ذا ال�شه���ر �شاهداً لك عن���د اهلل يوم
يُبعث م���ن يف القب���ور ،و�أري اهلل من
نف�سك خ�ي�راً ،وا�س�أيل اهلل القبول؛ ف�إنه
عالمة على التقوى ،قال تعاىل�} :إمنا
يتقبل اهلل من املتقني{.
رابع���اً :ال جتعلي يوم �صومك ويوم
فطرك �سواء ،ف�إذا �صمت فلي�صم �سمعك
وب�رصك ول�سانك ع���ن الكذب والغيبة
والنميمة ،وليك���ن عليك وقار و�سكينة
يف يوم �صومك.
خام�ساً :ع���وّدي �أبناءك على �صيام
هذا ال�شه���ر العظي���م ،واجعلي بينهم

ِ
أنـت

م�سابقة لقراءة جزء من القر�آن الكرمي،
مع جائزة قيّم���ة ملن ي�صوم �أكرث �أيام
من غريه.
�ساد�س���اً :اجعل���ي نيّت���ك خال�صة
لوجه اهلل الكرمي و�أنت تقومني ب�إعداد
الإفطار ،واحت�سبي عند اهلل تعاىل �أجر
تفطري ال�صائم ،و�إن كان زوجك و�أبنا�ؤك
و�أفراد عائلتك؛ ف�إن العمل بالنية ،لقول
الر�س���ول �صلى اهلل علي���ه و�آله و�سلم:

«�إمنا الأعمال بالنيات ،و�إمنا لكل امرئ
ما نوى» ،وقوله« :من فطّر �صائما كان
له مثل �أجره.»..
�سابع���اً :احذري �أختي ال�صائمة من
العكوف عل���ى القنوات الف�ضائية التي
يزيد �رشها يف هذا ال�شهر الكرمي ،والتي
تذهب بروحانية ال�صيام.
ثامناً :ح���اويل جاهدة االنتهاء من
�إعداد الإفطار قبيل الأذان بربع �ساعة،

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

ما هو دورك أيتها األم مع أوالدك في رمضان؟
لتكن لك جل�سة مع �أوالدك يف رم�ضان  -ويف�ضّ ل �أن
يح�رضها الوالد  -وحدّثيهم عن ف�ضل ال�شهر الكرمي ،و�أن
�أبواب اجلنة املفتوحة ،و�أن���ه فر�صة لكل واحد �أن يزيد
ح�سناته ويتق���رب �إىل اهلل تعاىل ،وانزيل مل�ستواهم يف
التفكري ،وحدّثيهم مبا يفهمونه هم عن حب اهلل وطاعته.
�ضع���ي معهم نظام ًا لليوم ،وقواع���د لال�ستفادة من
الوق���ت كله ،وحددي للعبادات الت���ي تريدين تعويدهم
عليها �أوقات ًا حمددة يف اجلدول ،مثل ال�صالة يف وقتها،
وقراءة الق���ر�آن الك���رمي ،والأذكار وال�صالة يف امل�سجد،
وكذلك الأخالق وال�سلوكيات ،مثل العفو وعدم الت�شاجر
�أو التلف���ظ ب�ألفاظ �سيئة ..وهك���ذا ..ويف نهاية كل يوم
يتح���دث كل واحد منا ما فع���ل من خري يف يومه ،وهل
وقع يف حمظور �أم ال؟
قويل له���م �إنك �أنت �أي�ض��� ًا تريدي���ن اال�ستفادة من
رم�ض���ان؛ لذلك يجب عليهم م�ساعدتك يف �أعمال املنزل
حتى ت�أخذي ثواب رم�ضان �أنتِ �أي�ضاً ،وحددي لكل منهم
�أعما ًال وا�ضحة ي�ستطيع �أداءها.
�أما ال�صوم ،فعليك بالتدرج مع ال�صغري عدة �ساعات،
ثم عدة �أيام ..واجعلي مكاف�أة عن كل يوم ي�صومه ،وعن
�أول �شه���ر ي�صومه كامالً� .أما الأطفال الذين ال ي�صومون،

واجعليها لقراءة القر�آن الكرمي والدعاء
واال�ستغفار ،ف�إن لل�صائم يف هذا الوقت
دعوة ال ترد ،وال تن�س���ي �أوالدك و�أهل
بيتك وجمي���ع امل�سلمني م���ن �صالح
دعائك.
تا�سعاً :عجّ لي بالإفطار بعد غروب
ال�شم�س مبا�رشة؛ حلديث �سهل بن �سعد
عن النبي �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال« :ال ي���زال النا�س بخري ما عجّ لوا

الفطر و�أخّ روا ال�سحور» ،وال تغفلي عن
الب�سملة قب���ل الأكل ،و�أفطري على متر
�إن تي��ّس رّ ذلك ،ثم رددي مع امل�ؤذن ما
يقول ،وا�س����أيل اهلل الو�سيلة والف�ضيلة
لنبي���ك حمم���د �صلى اهلل علي���ه و�آله
و�سلم.
ع�رشاً :ال تكرثي من الأكل؛ لأنه يثقل
البدن ،ويدعو �إىل التكا�سل عن العبادة
و�صالة الرتاويح وقيام الليل.
احلادي ع�رش :جاهدي نف�سك يف هذا
ال�شه���ر ،واجعلي لك �ساع���ة من الليل
ل�ص�ل�اة التهجد والقيام يف وقت هجع
فيه الأبناء ،وهد أ� املنزل من ال�ضو�ضاء..
ام�سكي بامل�صحف للقراءة منه ،وناجي
رب الربيات وخالق الأر�ض وال�سموات،
وانطرح���ي بني يدي���ه وا�س�أليه العفو
وال�صفح ومغف���رة الذنوب ،فرُبّ دعوة
�صادفت باب��� ًا من ال�سماء مفتوح ًا نال
�صاحبها �سعادة الدارين.
الث���اين ع�رش :ال تتكا�سلي �إذا جاءك
«الع���ذر ال�رشعي» ،ف�أن���ت منهية عن
ال�صي���ام وال�صالة فقط� ،أم���ا الأعمال
الأخرى فل�س���ت منهية عنها؛ من دعاء
وذكر اهلل وت�سبيح وتهليل وا�ستغفار.
الثال���ث ع�رش :علي���ك الق�ضاء بعد
رم�ضان ،حتى تدركي �صيام �ستة �أيام
من �شوال؛ لق���ول امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�آله و�سل���م« :من �صام رم�ضان
و�أتبعه �ست��� ًا من �ش���وال كان ك�صيام
الدهر».
ن�س����أل اهلل العظي���م رب العر����ش
الك���رمي �أن يجعلنا و�إي���اك ممن تقبل
اهلل من���ه ال�صيام والقيام ،و�أن يجعلنا
من عتقائه من الن���ار ،و�أال يجعل هذا
العام �آخر عهدنا برم�ضان� ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه.

فاجعل���ي وجبتيه���م الأ�سا�سيتني :الإفط���ار وال�سحور؛
لي�سمع���وا الدعاء وي�شارك���وا الكب���ار فرحتهم ،وراعي
الفروق بني الأوالد يف التحمّل.
اهتم���ي بالبن���ات ،خ�صو�ص ًا القريب���ات من البلوغ،
وعلميهن فقه ال�صيام.
اهتمي بابنك املراهق يف مرحلة البلوغ ،وحاويل �أن
تعقدي �صداقة معه تقوم عل���ى الثقة والتقدير بجانب
العطف واحلنان.
ويف ريا�ض القر�آن الكرمي ،اجعلي للطفل الذي يح�سن
الق���راءة ورداً يوم ًياً ،وليقر�أه من امل�صحف ،وي�ستمع �إىل
قراءتك ،واجعليه يقلدك ما ا�ستطاع.
عوّدي طفلك على اجل���ود يف رم�ضان ،و�أن يدّخر من
م�رصوفه لذلك ،واروي لهم بع�ض الق�ص�ص حول ال�صدقة.
�أفهمي ابنك وابنتك �أن ال�صيام ال ي�صلح بدون اخللق
احل�سن.
هل �سترتك�ي�ن ابنك فري�س���ة للتليفزي���ون؟ حاويل
توظيفه جيداً ،واهتمي بال�رشوط ال�صحية للم�شاهدة.
و�أخ�ي�راً ،ا�ستعيني ب���اهلل عز وج���ل وتوجّ هي �إليه
بالدع���اء �أن يتقبل ال�صي���ام والقي���ام ،و�أن نخرج من
رم�ضان بحال �أف�ضل مما دخلنا بها.

• لباقات عزومات رم�ضان
من الهام ج���داً �أن نُح�سن الرتحاب
بال�ضيوف ،ولك���ي تقومي بهذه املهمة
البد �أن يك���ون هناك �شخ����ص م�ساعد
ل���ك يف العزومة ،حت���ى ال يكون �إعداد
الطعام واملائدة كله على عاتقك ،وكي
ال تكوين م�شغولة ع���ن ال�ضيوف وقت
العزوم���ة ،فمن املفرو����ض �أال ترتكيهم
مدة تزيد على خم�س دقائق.
ت�ت�راوح الف�ت�رة الالزم���ة لتوجيه
العزومة للمدعوين بني �أ�سبوع و�أربعة
�أيام ،حتى يتمكّن ال�شخ�ص املدعو من
حتديد �أجندة دعواته.
هل ميكن ل���ك �أن ت�س�أيل من املدعو
مع���ك؟ نعم ،ب���ل يجب عل���ى �صاحب
الدع���وة �أن يخ�ب�رك دون �أن ت�س�ألي���ه،
وعليه �أي�ض��� ًا �أن يختار املدعوين على
�أ�سا�س �أن تكون بينهم معرفة وتوافق.
ما هو الوقت ال���كايف قبل االعتذار؟
ميكن ح�ي�ن توجّ ���ه �إليك الدع���وة �أن
تعت���ذري الرتباط���ك م�سبق��� ًا يف نف�س
اليوم بعزومة �أخرى� ،أو ميكن �إذا حدث

لك ظرف طارئ قبل العزومة بيومني �أن
تعتذري.
يف�ض���ل �إذا كان هن���اك �أطف���ال غري
َّ
�صائم�ي�ن �أن يق���دَّم لهم الطع���ام قبل
الإفط���ار ،حتى ت�ساعده���م �أمهاتهم يف
تناول الطع���ام ،ووقت الإفطار يجل�سون
جانب��� ًا لتتمك���ن الأمهات م���ن الإفطار
بهدوء.
يجب الو�صول �إىل مكان الدعوة قبل
وق���ت الأذان بع�رش دقائ���ق على الأقل،
والت�أخر عن موعد الأذان ممنوع ،ولي�س
من الذوق ،لأن احل�ضور بعد الإفطار يربك
�أ�صحاب البيت ،وي�صيبهم بال�ضيق.
يف�ضل توزي���ع الأطب���اق الرئي�سية
َّ
على ال�سف���رة بطريقة تتنوع فيها �ألوان
الأطعمة ،لأن التنوي���ع يعطي انطباع ًا
ب�أن الأكل طازج ،و�شكله �شهي ،والتزيني
يعطي �إح�سا�س ًا باالهتمام والرتحيب.
�إذا كان املدع���وون �أك�ث�ر م���ن عدد
الكرا�س���ي ،ميك���ن عنده���ا اال�ستعانة
مبن�ضدة �صغ�ي�رة م�ساعدة� ،أو االعتماد
على نظام «الأوبن بوفيه» ،والذي فيه
نوفّر �أطباقاً.

منوعات

www.athabat.net
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الفوائد الصحية للصيام
1 .1ال�صي���ام يع���زز �إزال���ة
ال�سم���وم :الأطعمة امل�صنَّعة م�سبقاً،
والتي كثرياً م���ا ن�أكل منها ،حتتوي
عل���ى العدي���د من امل���واد احلافظة
والإ�ضافات ،تل���ك الإ�ضافات تتحول
�إىل �سم���وم داخل اجل�سم .العديد من
تلك ال�سم���وم يت���م تخزينها داخل
دهون اجل�سم ،و�أثن���اء ال�صيام يتم
ح���رق تلك الده���ون ،خ�صو�ص ًا عند
ال�صي���ام ملدة �أط���ول ،في�ساعد ذلك
على التخل�ص من ال�سموم من خالل
الكب���د والكلى وباقي �أع�ضاء اجل�سم
امل�س�ؤولة عن التخل�ص من ال�سموم.
2 .2ال�صي���ام يعمل على راحة
اجله���از اله�ضم���ي� :أثن���اء ال�صيام،
يحظ���ى اجله���از اله�ضم���ي بفرتة
م���ن الراح���ة ،فت�ستم���ر الوظائ���ف
الف�سيولوجي���ة الطبيعية ،خ�صو�ص ًا
�إفراز الع�ص���ارات اله�ضمية ،لكن مع
معدل �أقل ،وتلك املمار�سات ت�ساعد
على احلف���اظ على ت���وازن �سوائل
اجل�سم .ه�ضم الطع���ام يحدث �أي�ض ًا
مبع���دالت ثابتة ،مم���ا يعمل على
�إنت���اج الطاقة مبع���دالت تدريجية،
وم���ع ذلك ،فال�صي���ام ال مينع �إفراز
الأحما����ض املعدية ،لذل���ك يُن�صح
املر�ض���ى الذين يعان���ون من قرحة
املعدة باحلذر عند ال�صيام.
3 .3ال�صيام ي�ساعد على عالج
االلتهابات :بع����ض الدرا�سات �أكدت
�أن ال�صيام ي�ساعد على �شفاء بع�ض
الأمرا�ض من االلتهابات واحل�سا�سية،
كالتهاب املفا�صل ،وال�صدفية.
4 .4ال�صي���ام ي�ساع���د عل���ى
خف����ض م�ستويات ال�سك���ر يف الدم:
حيث يعم���ل ال�صيام عل���ى زيادة
تك�رس اجللوك���وز ،و�إنت���اج الطاقة
للج�س���م ،مم���ا يعمل عل���ى خف�ض
�إنتاج الإن�سولني ،وهذا ي�ساعد على

راح���ة البنكريا�س ،كما ي�ساعد على
زيادة �إنت���اج اجلليكوجني لت�سهيل
عملية تك�رس اجللوكوز ،وبهذا ي�ساعد
ال�صيام على خف�ض م�ستويات ال�سكر
يف الدم.
5 .5ال�صيام ي�ساعد على زيادة
حرق الدهون :حيث تكون اال�ستجابة
الأوىل للج�س���م �أثن���اء ال�صيام هي

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تك�سرّ اجللوكوز ،مم���ا ي�سهّل رُّ
تك�س
الده���ون لإنت���اج الطاق���ة الالزمة
للج�س���م ،خ�صو�ص ًا الدهون املخزَّنة
يف الكليتني والع�ضالت.
6 .6ال�صي���ام مفي���د ملر�ضى
ارتفاع �ضغ���ط الدم :ال�صي���ام �أحد
العالج���ات الطبيعي���ة خلف����ض
م�ستويات �ضغط الدم ،حيث ي�ساعد

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1أم القرى  /عميد الأدب العربي يف القرن املا�ضي
 - 2توق وا�شتياق  /يقوم مقام �شخ�ص �آخر يف مهمة ما
 - 3مهمة ار�سال وا�ستقبال الوفود  /يف ال�سلم املو�سيقي
 - 4التفاف  /ن�صف مزاح
 - 5اطعمه حلد االكتفاء  /ال يقبل الطعن �أو التغيري

7 .7ال�صي���ام يحف���ز خ�سارة
الوزن ب�رسعة ،حيث يعمل ال�صيام
على منع تخزين الدهون يف اجل�سم.
8 .8ال�صي���ام يع���زز العادات
الغذائية ال�صحي���ة :فقد لوحظ �أن
ال�صيام ي�ساعد على خف�ض ال�شهية
جتاه تناول الأطعمة اجلاهزة ،فبد ًال
من ذلك ،يحف���ز ال�صيام الرغبة يف
تناول الأطعمة ال�صحية ،خ�صو�ص ًا
املاء والفواكه.
9 .9ال�صي���ام يع���زز اجله���از
املناعي :اتباع نظام غذائي متوازن
بني فرتات ال�صيام ،ي�ساعد ذلك على
تعزيز اجلهاز املناعي ،و�إزالة �سموم
اجل�س���م ،وخف�ض تخزي���ن الدهون،
وعن���د تن���اول الفواك���ه للإفطار،
فهذا ي�ساعد عل���ى تعزيز املحتوى
الغذائي للج�سم م���ن الفيتامينات
واملع���ادن� ،أي�ض���ا ،فيتامني «»A
و« »Eهي عنا�رص ممتازة مل�ضادات
الأك�سدة ،وه���ي ت�ساعد على تقوية
جهاز املناعة �أي�ضاً.
1010ال�صي���ام ي�ساع���د عل���ى
التغلب على م�شكالت الإدمان� :أكد
بع�ض الباحثني �أن ال�صيام ي�ساعد
على التغلب على م�شكالت الإدمان
للنيكوت�ي�ن والكافي�ي�ن وغريه���ا،
وعل���ى الرغ���م من وج���ود بع�ض
الأنظم���ة العالجية الت���ي ت�ساعد
على عالج ح���االت الإدمان� ،إال �أن
ال�صي���ام له دور فعال يف مثل تلك
احلاالت.
1111على الرغم من تلك الفوائد
املتعددة� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت
ينبغ���ي ا�ست�ش���ارة الطبي���ب قبل
ال�صيام ،كحاالت احلمل ،الر�ضاعة،
وقرحة املعدة ،فقد يت�سبب ال�صيام
ببع�ض اجلفاف ،مما ي�ؤدي �إىل �آالم
الر�أ�س� ،أو ال�صداع الن�صفي.

على خف�ض خماطر الإ�صابة بت�صلّب
ال�رشايني� .أثن���اء ال�صيام يتم حرق
الدهون وتك�سري اجللوك���وز لإنتاج
الطاقة الالزمة للج�سم .كما تنخف�ض
مع���دالت التمثيل الغذائي ،تنخف�ض
معدالت الهرمون���ات كالأدرينالني،
مما ي�ساعد عل���ى خف�ض م�ستويات
�ضغط الدم.

 - 6ثني  /متميزون
 - 7بكاء ب�صوت مرتفع حزنا على �شيء
ما  /يحاول الهروب من م�س�ؤولية
 - 8مالمح  /ن�صف ترام
� - 9صعب احل�صول عليه �أو التمكن منه
 - 10رتبة يف الكونغ فو  – /كوكب يدور
مع حركة عق���ارب ال�ساعة عك�س كواكب
املجموعة ال�شم�سية
عــمـــودي
� - 1أدي���ب م�رصي راح���ل مل يتخرج من
اجلامعة كتب العبقريات
 - 2فيل�س���وف �صين���ي كان ل���ه �إثر يف
الثقافة ال�صينية دهرا من الزمن
 - 3جلعل قلم الر�صا�ص حادا (معكو�سة)
 /جهة �أو ق�سَ م
 - 4املواد الت���ي ن�ستخرجها من الأر�ض
ون�ستخدمها يف ال�صناعات (معكو�سة)
 - 5حرفة (معكو�سة)  – /دعاء باخل�سارة
والهالك وجاء يف �سورة امل�سد
 - 6ن�صف تيمن
 - 7جتده���ا يف حديقة خا�ص���ة م�سورة
ويحبها الأطفال  /ندر وقل

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

� - 8رض����س � /أ�س���م علم ويعن���ي من يتمتع
باحلزم والق���وة  – /ا�سم فعل مبعنى �أ�سكت
ممر
 - 9مادة موج���ودة يف البحر وت�ستعمل يف
عالج اجلروح � /أديب وفيل�سوف فرن�سي عا�ش
ع�رص التنوير
 - 10مل���ك بابل���ي عظيم ا�شته���ر بن�شاطاته
العمرانية ووا�شتهر ببناء حدائق بابل املعلقة
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كاريكاتير

وجبة سحور تفقدك  10كيلو ..وتمنع العطش
تو�صل العلماء �إىل اكت�شاف وجبة ال�سحور التي تفقدك  10كيلو من وزنك
ّ
دون رجيم ،ومتنع �إح�سا�سك بالعط�ش ،وتخل�صك من «الكر�ش» ،وهي تتكوّن
من :ع�صري برتقال  +موزة  +ثلج �أو ماء بارد.
�أما عن طريقة التح�ضري ،فيُمزج الكل يف اخلالط ،ونعتمدهم وجبة �سحور
طيلة  30يوماً.
ووفق ًا لآخر الدرا�سات ف�إن املوز هو من �أهم ما قد يفقدك وزنك ولي�س كما
ه���و �شائع من قبل ،فمزيج امل���وز والربتقال حمطّم قوي لل�شحوم ،خ�صو�ص ًا
منطقة البطن� ،إذا تناولناه كوجبة �إفطار �أو �سحور.
يُذك���ر �أن املوز والربتق���ال ي�ساهمان يف �إبعاد االكتئ���اب ،ورفع هرمون
ال�سعادة ،و�إعطاء الطاقة والن�شاط ،وت�رسيع عملية احلرق.

آينشتاين يحصد ثروة وهو في قبره
يدفع الكثريون مبالغ هائلة ملعرفة ما كان يدور يف ر�أ�س �ألربت �آين�شتاين ،حتى
�أن رج ًال دفع  62.5مليون دوالر مقابل ر�سالة واحدة لأين�شتاين ،ملعرفة ذلك.
فق���د ا�شرتى الرجل الذي رف����ض الك�شف عن هويته به���ذا املبلغ ر�سالة
لآين�شتاي���ن كتبها البنه ع���ام  ،1945تو�ضح العالقة ب�ي�ن نظرية الن�سبية
والتفجريات النووية يف اليابان.
وكان���ت هذه الر�سالة من �ضمن  27ر�سالة بيعت على مراحل للرجل ذاته
مب���زاد « »profiles in historyيف الواليات املتحدة ،وقد ح�صدت
جمملها حوايل  420مليون دوالر.
وت�ضمّن���ت هذه الر�سائل ر�سالتني كتبهم���ا �آين�شتاين عام  1940رداً على
رجل �س�أله عن مدى اعتقاده بوجود اهلل.
وقد غيرّ ت نظرية �آين�شتاين عن الن�سبية العامة والن�سبية اخلا�صة ،والتي
ن�رشها عام  ،1905الكثري من املفاهيم وامل�صطلحات الأ�سا�سية يف الفيزياء
املتعلقة باملكان والزمان.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

تعيين ّ
هر
مديرًا لالتصاالت
عيّنت �رشكة رومانية هراً مديراً
لالت�ص���االت ،وقد اخت�ي�ر «املدير
القط» بعد عملية توظيف �صارمة
ا�ستغرقت عدة �أ�شه���ر ،قدّم خاللها
�أكرث من  700مر�شّ ح �أوراق �سريتهم
الذاتية .
فق���د �أقدم���ت �رشك���ة «كات
بوك�س» الرومانية املتخ�ص�صة يف
جمال بيع الهداي���ا والإك�س�سوارات
الأ�صلي���ة وال�شخ�صي���ة عل���ى هذا
القرار غري امل�ألوف ،وعيّنت �أول قط
مدير يف رومانيا ،وهو من الف�صيلة
اال�سكتلندية ،ويبلغ عمره � 9أ�شهر،
و أ�ُطلق عليه ا�سم املدير «بو�س».
و�سيكون القط �ص���ورة الدعاية
ل�سل�سل���ة جدي���دة م���ن منتجات
ال�رشك���ة ،و�ستُطب���ع �صورته على
جميع �صناديق الهدايا التي تبيعها
ال�رشك���ة ،كم���ا �سيك���ون «بو�س»
ال�سم���ة الرئي�سية املمي���زة لأفالم
ال�رشكة الرتويجية.
و�سيتلقّ���ى القط راتب��� ًا �شهري ًا
يخ�ص�ص ربعه
ق���دره  200ي���وروَّ ،
ل�رشاء طعامه� ،أما الباقي ف�سيذهب
�إىل مالكه.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

