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رضوخ لتسوية حمص.. 
إلنقاذ »رؤوس كبيرة«

الرئيس اللبناني المقبل.. 
من هو؟ وماذا عليه أن يفعل؟
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اكــتــ�ــشــف طـــاحمـــون ومــر�ــشــحــون لــلــرئــا�ــشــة اأن الــتــ�ــشــريــبــات الــتــي 

مواقع  اأو  االجتماعي  التوا�شل  �ــشــواء  و�شائل،  عــدة  عــر  ت�شتهدفهم 

ون�شرات اإلكرتونية على طريقة »ويكليك�س« وغريها، م�شدرها واحد، 

اأو  اأكــر من الــازم، ومل ي�شبق له اأن جنح  وهو مر�ّشح رئا�شي طموح 

ع اأعلنه منذ ثمانينات القرن املا�شي. �شدق يف اأي رهان اأو توقُّ

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ب والطموح.. وأحالم الصيف المسرِّ

2 الحريري نجح في دفع جعجع.. إلى الفراغ

ست وستون سنة على نكبة فلسطين:
التسوية غياب.. والمقاومة حضور

◄ األردن.. وإرهاصات االنفجار
◄ معركة القهر.. من القاهرة إلى اإلقليم

◄ التحدي الروسي في أوكرانيا 
يربك الغرب وكييف

◄ مستقبل العالقات 
اإليرانية - السعودية

5

»جهادّيو« سورية.. 
إلى سيناء واليمن 

والعراق
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ال رئيس قريبًا
ك���م ن�ضع���ر �أنه���م »ي�ضحك���ون عل���ى ذقون 

نع  �للبناني���ن« حينما يتحدثون ع���ن رئي�س �ضُ

يف لبن���ان، ذلك �أن���ه من���ذ �أن كان للبنان رئي�س، 

ل �أن �للبناني���ن �أو ممثليهم يف �ملجل�س  مل ي�ضجَّ

�لنيابي �لذين تط���ّور عددهم منذ �لعام 1926، من 

25 نائب���ًا �إىل 77 �إىل 99 �إىل 128 نائب���ًا، �نتخبو� 
رئي�ضًا دون »كلمة �رسّ« تاأتيهم من هنا �أو هناك.

هل ميكن لأحد �أن يعتقد �أن جمل�س نو�بنا �حلايل 

قادر هذه �ملرة على �إجناز هذه �ملهمة �لوطنية؟

ن�ض���ك يف ذلك، بل نح���ن متاأك���دون �أنهم غري 

قادرين على هذه �ملهمة م���ن دون �أن ت�ضل �إليهم 

كلم���ة »�لوحي« �لت���ي تفرت�س تو�فق���ًا �إقليميًا 

ودوليًا قبل �أي �تف���اق حملي.. فهل هناك �إمكانية 

لتو�فق �إقليمي؟

�ضوري���ة تعي�س �أزمتها و�حلرب �لعاملية عليها، 

وهي تو�جهه���ا منذ �أكرث من ثمانية وثالثن �ضهر�ً 

م حلقاتها �لو�ح���دة تلو �لأخرى، يف �لوقت  وحتطِّ

�لذي ت�ضتعد لال�ضتحقاق �لرئا�ضي �لد�ضتوري يف 3 

حزير�ن �ملقبل.

م�رس، �لدولة �لعربية �لكربى، �أنتجو� لها حركة 

»�لإخو�ن« ومّولوه���ا، وكادت توؤخذ �لقاهرة �إىل 

�له���ز�ل.. �أر�س �لكنانة �لآن �أم���ام تطور�ت جديدة 

�ضتبد�أ بالو�ضوح و�لتبلور بعد نهاية �ل�ضهر �حلايل، 

حيث �ضيعود �إىل قاه���رة �ملعز دورها وح�ضورها 

�ل���ذي ل ميكنه �أن ير�ضى باأي حال من �لأحو�ل �أن 

تبقى �ل�ضعودية يف نهجها �ملتهّور �لذي يقود �إىل 

ع يف  خر�ب �لأمة، وبالتايل فاإنه بال�ضتقر�ر �ملتوقَّ

م�رس و�ضورية �ضنكون �أمام مرحلة عربية جديدة.

�إقليمي���ًا �أي�ضًا علين���ا �أن نتابع بدقة �ملفاو�س 

�لإير�ين �لبارع و�ل�ضبور مع �لأمريكين و�لأوروبين 

يف م���ا يخ�س �مللف �لن���ووي وغريه من �مللفات، 

حيث توؤك���د طهر�ن �أنها لعب ه���ام و�أ�ضا�ضي يف 

�آ�ضيا و�ل�رسق �لأو�ضط، ولكلمتها وزن ووقع.

�أما دوليًا، لنتابع جيد�ً تطور�ت �لأزمة �لأوكر�نية، 

حيث بد�أ �حلما�س و�حلماوة يدب يف �أو�ضال �لدب 

�لرو�ضي، �ل���ذي بف�ضل �ل�ضمود �ل�ض���وري عاد �إىل 

�خلريطة �لعاملية ح�ض���ور�ً وقوة، وهو ير�ضم �لآن 

�بتد�ء م���ن �أوكر�نيا خارطة �لتو�زن �لدويل �جلديد 

�لذي كانت دم�ضق قد بد�أت تر�ضم مالحمه.

ريثم���ا تتو�ضح كل هذه �ل�ض���ور، �ضنكون �أمام 

بد�ي���ة ر�ضم �ض���ورة رئي�س لبن���ان �جلديد، وهي 

بالتاأكيد لن تتبلور يف �أيام، فقد ت�ضتغرق �أ�ضابيع 

عدة، ورمبا �أ�ضهر، فلننتظر.

د. �صمري �صباغ

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

الحريري نجح في دفع جعجع.. إلى الفراغ

بات و��ضحًا �أن من�ضب رئا�ضة �جلمهورية 

�ضي�ضبح �أ�ضري �لف���ر�غ، بعد �رتكاب قوى 14 

�آذ�ر، خ�ضو�ض���ًا م�ضيحييها، خطيئة تر�ضيح 

�ضخ�ضية ل ميك���ن ترئي�ضها ب���اأي ظرف �أو 

و�ضيلة طبيعية.

منذ �أن تر�ّضح �ضمري جعجع للو�ضول �إىل 

كر�ضي بعبد�، كان و��ضح���ًا �أن قوى 14 �آذ�ر 

تلع���ب مب�ضري �ل�ضتحق���اق �لرئا�ضي، و�أنها 

تقامر بهذ� �ملوقع بكل ما ميثل، خ�ضو�ضًا �أن 

كل مظاه���ر �لإ�رس�ر و�لتاأكيد على »جدية« 

جعجع يف تر�ّضح���ه، مل ُتخفي وجود ثالثة 

مر�ضح���ن �آخرين من �لتحال���ف �ل�ضيا�ضي 

ذ�ته، �أبرزهم �لرئي�س �لأ�ضبق �أمن �جلميل.

لكن �للعبة، كما ت���رى �أو�ضاط �ضيا�ضية 

متابعة، كانت ت�ضري يف خط �لت�ضعيد ورفع 

�ل�ضق���ف، يف م���و�ز�ة �ضق���وط كل �لرهانات 

�ل�ضورية لقوى 14 �آذ�ر، بتالوينها �ل�ضعودية 

و�لأمريكية و�لأطل�ضية.

��ضطرت قوى 14 �آذ�ر �إىل �لقبول ب�ضيغة 

حكومة »�مل�ضلح���ة �لوطنية«، وهي ت�ضبه 

كث���ري�ً حكوم���ة »�لوحدة �لوطني���ة«، بعد 

تعطي���ل ت�ضكيلها �أكرث م���ن �أحد ع�رس �ضهر�ً، 

فكانت »�حلكوم���ة �ل�ضالمية«، �لتي جل�س 

فيه���ا »�ضقور تيار �مل�ضتقب���ل« �إىل جانب 

ق���وى �لثامن من �آذ�ر، م���ن دون �أن ينجحو� 

يف عزل »حزب �هلل« د�خليًا، ول يف �إجباره 

عل���ى �لن�ضحاب م���ن �ضوري���ة، لأن �ضورية 

ت�ضهد هذه �لأيام �نت�ضار�ت يحّققها �جلي�س 

�لعربي �ل�ضوري وحلف���اوؤه، خ�ضو�ضًا رجال 

»حزب �هلل«، يف وجه �لع�ضابات �مل�ضلحة، 

�لعون »�لإ�رس�ئيلي«،  �لتي باتت ت�ضتجدي 

بع���د �أن ف�ض���ل كل �لدعم �لغرب���ي و�لرتكي 

و�ل�ضع���ودي و�لقط���ري يف �نت�ضاله���ا م���ن 

هز�ئمها �ملتالحقة.

لذل���ك، بع���د �أن �ضاه���م �لأمريكيون يف 

تلين مو�قف »تي���ار �مل�ضتقبل« وحلفائه 

من ت�ضكي���ل �حلكومة، جرى نق���ل �ملعركة 

بعناوينها �ملعادي���ة للمقاومة، �إىل حمطة 

جديدة، ر�فقتها حماولت »ت�ضاطر« متبادلة 

من طريف 14 و8 �آذ�ر.

ت�ضي���ف �لأو�ضاط: يف وج���ه حماولة 

�لعماد مي�ضال عون ��ضتدر�ج �لرئي�س �ضعد 

�حلريري �إىل تاأييد و�ضوله �إىل بعبد�، لعب 

�لأخ���ري لعبة رفع �ل�ضق���ف و�إقفال �لطريق 

�أمام �حللم �لقدمي �لذي ير�ود »�جلرن�ل«.

فاحلريري ل يحتاج �إىل عقد �ضفقة مع 

عون للو�ضول �إىل �ل����رس�ي �حلكومي، فهو 

�إذ� تبّن���ى منطق �لتو�فق �لذي فتح حلكومة 

متام �ضالم طريق �لنطالق، يعود بن ليلة 

و�ضحاه���ا رئي�ضًا للحكوم���ة، لكن عون ل 

ي�ضتطيع ب�ضهولة تخطي »�حلاجز �لأزرق« 

�لذي يحول دون و�ضوله �إىل بعبد�.

�إل �أن �حلري����ري و�لق����وى �لإقليمي����ة 

�لتي تدعم����ه، يري����دون مو��ضلة حربهم 

�ض����د �ملقاومة، هذه �حل����رب �لتي �نتهت 

مفاعيلها عل����ى �ل�ضعي����د �حلكومي، من 

خالل م����ا �ُضّم����ي »ربط �لن����ز�ع«، فكان 

تر�ضي����ح �ضم����ري جعج����ع �أد�ة �ل�ضتمر�ر، 

خ�ضو�ض����ًا �أن جعجع وحلف����اءه ��ضتعّدو� 

ملث����ل ه����ذه �للحظ����ة، من خ����الل بقائه 

خ����ارج �لت�ضكيلة �حلكومية، ما ي�ضمح له 

مبو��ضلة »�ملعركة« �ضد »حزب �هلل«.

ي�ضتخ���دم �حلريري جعج���ع كبدل عن 

�ضائ���ع يف مو��ضل���ة ه���ذه �ملعركة، وهو 

ناج���ح يف تن�ضيب �لبدلء عن �ضائع ملثل 

هذه �حل���الت، حيث ي�ضغ���ل �لرئي�س فوؤ�د 

�ل�ضنيورة »رئي�ضًا« بدل عن �ضائع ل�»تيار 

�مل�ضتقب���ل«، يف غي���اب �لرئي�س �حلريري، 

وجعج���ع يرف���ع ذ�ت �ل�ضع���ار�ت �لتي ل 

ي�ضتطيع �ضع���د �حلريري تطبيقها كربنامج 

للحكم يف وج���ه �ملقاومة، لك���ن �إعالنها 

ب�ضوت جعجع هو جمرد ��ضتفز�ز للمقاومة 

ميك���ن جتاهله، يف حن �أن �رسوع �حلريري 

عمليًا يف تطبيقه���ا يعني »�إعالن حرب« 

من قَبله، وهو ما جرّبه قبله فوؤ�د �ل�ضنيورة 

بقر�ر�ت �خلام�س من �أي���ار 2008 �ل�ضهرية، 

�لت���ي �أنتجت �ل�ضابع من �أي���ار، �لذي بات 

»حائط مبكى �مل�ضتقبل«.

ه���ذه �ملن���اورة يع���رف �أ�ضحابها �أن 

�ضقفها ه���و تعطيل �لنتخاب���ات �لرئا�ضية 

يف �نتظ���ار تدخ���ل خارج���ي يحف���ظ ماء 

وجوههم، خ�ضو�ض���ًا �أن �لطرف �لآخر �أعلن 

بو�ضوح رف�ضه جمرد �لتفاو�س على تر�ضيح 

جعجع، �ل���ذي �كت�ضف بدوره �أن تر�ّضحه مل 

يوؤدِّ �إىل حتويل »جنوميته« �إىل رئا�ضة، ول 

حت���ى �إىل زعامة م�ضيحي���ة �أوىل، يف حن 

�أن �لظ���روف �لإقليمية �لت���ي حلحلت ُعَقد 

�حلكومة، من خالل ت�ضليم �لأمريكين بعدم 

�إمكانية عزل �ملقاومة يف لبنان، هي ذ�تها 

تتكرر يف �ضورية، �لتي بات �لأمريكي م�ضلّمًا 

فيها ببقاء �لرئي�س �لأ�ضد، وبانت�ضاره على 

�لهجمة �لتي ��ضتهدفت بالده، وهذ� �لت�ضليم 

�ضيظهر بو�ض���وح �أكرث خالل �لفرتة �ملقبلة، 

ما يعني �رتفاع من�ضوب �لت�ضليم �لأمريكي 

باأف�ضلي���ة و�ضول �لعماد مي�ض���ال عون، �أو 

»من ي�ضبهه« �إىل بعبد�، لكن بن هذ� �لو�قع 

وبن »�إقناع« �لأمريكين لل�ضعودين وقوى 

14 �آذ�ر ب�رسب هذه �لكاأ�س �مُلرة، م�ضافة هي 
�لفر�غ �ل���ذي �ضيدخله �ل�ضتحقاق �لرئا�ضي 

بعد �أيام عدة.

عدنان ال�ساحلي

الحريري الذي نّصب 
السنيورة بدالً عن ضائع 

فترة غيابه نجح في 
»استخدام« جعجع بدالً عن 
ضائع في معركة الرئاسة

هل يتمّكن اجلرنال من تخّطي »احلاجز الأزرق« للو�صول اإىل بعبدا؟

أحــداث
) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014
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ل �ض���ّك �أن رئي����س �جلمهورية 

�ملقبل، ورغم �أن �ل�ضالحيات �لتي 

بقيت له يف �لطائف مل تعد حتمل 

�لأهمية نف�ضها �لتي كانت لرئي�س 

م���ا قبل �لطائ���ف، لك���ن يبقى �أن 

�لرئي����س �للبناين مب���ا يحمله من 

�ضفات، وبك���ون �لد�ضتور �للبناين 

جعل���ه »َحَكم���ًا« ب���ن �لأطر�ف، 

و�ضخ�ضيت���ه،  قدرت���ه  وبح�ض���ب 

ي�ضتطيع �أن يلعب دور�ً يف �لوفاق 

بن �لأط���ر�ف �للبنانية، خ�ضو�ضًا 

يف ظل �ل�رس�ع �ملذهبي �مل�ضت�رسي 

يف �ملنطقة، و�ل���ذي ينعك�س على 

لبنان يف جمالت �ضتى.

ُحكي �لكثري عن �رسورة وجود 

رئي����س ق���وي يف �ض���ّدة �لرئا�ضة، 

بحي���ث �عت���رب �لبع����س �أن ه���ذ� 

�لأمر ي�ضّكل نوع���ًا من �ل�ضرتجاع 

�مل�ضيحي للدور �ملفرت�س �أن يلعبه 

رئي�س �جلمهورية يف �لنظام، ولكن 

- وم���ع �أحقية ه���ذ� �ل�ضعار - ل 

ب���د م���ن �لإ�ض���ارة �إىل �أن �لرئي�س 

�أن  يج���ب  �ملطل���وب  »�لق���وي« 

يكون ذ� حيثي���ة و��ضعة؛ م�ضيحية 

و�ضيا�ضية ووطنية، وقادر�ً على �أن 

ُي�ضهم يف حل �لأزمات �مل�ضتع�ضية، 

ل �أن يديره���ا فح�ضب، فالتحديات 

�لتي تو�ج���ه لبنان يف هذه �لفرتة 

غ���ري م�ضبوقة يف جميع �ملجالت، 

ونذكر �أهمها:

م���ع  �ل����رس�ع  يف  �أوًل:   -

»�إ�رس�ئيل«: لطاملا كان �ل�رس�ع مع 

»�إ�رس�ئيل« مرتبطًا مبلفات وجودية 

ع���ّدة، لكن �لطم���ع »�لإ�رس�ئيلي« 

باجلغر�في���ا �للبناني���ة تقليدي���ًا، 

و�لتن���ازع معه���ا عل���ى �حل���دود 

�لربية، �أ�ضي���ف �إليه �رس�ع م�ضتجد 

م���ع »�إ�رس�ئي���ل« بع���د �كت�ضاف 

�لنفط يف �لبح���ر �للبناين، يفر�س 

�لتن���ازع و�ل����رس�ع عل���ى �حلدود 

�لربية و�لبحرية مع���ًا، فبالإ�ضافة 

�إىل �لأطم���اع »�لإ�رس�ئيلية« مبياه 

لبنان �ملمتدة منذ تاأ�ضي�س �لكيان 

»�لإ�رس�ئيلي«، على �لرئي�س �ملقبل 

�أن يتعامل مع �أطماع »�إ�رس�ئيلية« 

بالنف���ط �للبناين، وه���و حتدٍّ يبدو 

�أكرب من مو�ضوع �ملياه.

�لالجئن، فقد  ثانيًا: م�ضكل���ة 

�ضهدت �لعه���ود �لرئا�ضية �ل�ضابقة 

منذ عقود م�ضاكل وحتديات جّدية 

فر�ضتها ق�ضية �للجوء �لفل�ضطيني 

يف لبن���ان، و�ضع���ي لبن���اين د�ئم 

لتثبي���ت ح���ق �لع���ودة لالجئن 

�لفل�ضطينين للع���ودة �إىل �أر�ضهم، 

�لقدمي  �لتح���دي  �إىل هذ�  ي�ض���اف 

�لد�ئ���م حت���دٍّ �أكرب، قو�م���ه وجود 

م���ا يقارب �ملليوين ن���ازح �ضوري 

يقطن���ون يف خميم���ات ع�ضو�ئية، 

وي�ضّكلون �ضغطًا غري م�ضبوق على 

و�لجتماعية  �لقت�ضادية  �لأو�ضاع 

و�لأمنية يف �لبالد.

ْين �لعام، فبالإ�ضافة  ثالثًا: �لدَّ

ْين �لعام �ملت�ضاعد كل �ضنة،  �إىل �لدَّ

�قت�ضادية  �أزم���ات  �لب���الد  تعي�س 

وتظاهر�ت،  و�إ�رس�بات  و�جتماعية 

ت�ض���اف �إىل �لأزم���ات �ل�ضيا�ضي���ة 

�مل�ضتفحل���ة، بالإ�ضاف���ة �إىل �ضوء 

يف  �ملع�ض����س  و�لف�ض���اد  �لإد�رة 

�لقط���اع �لعام، علم���ًا �أن �لأزمات 

حة  مر�ضَّ و�لقت�ضادية  �لجتماعية 

ملزي���د من �لتفاق���م، خ�ضو�ضًا يف 

�لالجئن  ت�ضت�ضيف  �لتي  �ملناطق 

وعكار  �لبق���اع  منها  �ل�ضوري���ن، 

عل���ى �ضبي���ل �ملث���ال، وه���ي يف 

�لأ�ضل مناطق تعاين من �لتهمي�س 

و�حلرمان �ملزمنن.

�لتي  �لأمنية  �لتحديات  ر�بعًا: 

لطاملا �ضهده���ا لبنان؛ بوجود بوؤر 

�إرهابي���ة ومناطق م�ضتع�ضية على 

�لدول���ة، فكيف بوج���ود م�ضلحن 

�ضوري���ن هرب���و� م���ن �ملناط���ق 

�ل�ضوري���ة �لت���ي طّهره���ا �جلي�س 

�ل�ض���وري، وبع�ضه���م ��ضتقبلته���م 

�ملوؤيدة  �جلماع���ات  بع�س  �ضابقًا 

للثورة �ل�ضورية يف لبنان؟!

حول  �ل�ضابق  �خلالف  خام�ضًا: 

�ضالح »حزب �هلل« وجدو�ه، وحول 

�ل�ضرت�تيجي���ة �لدفاعي���ة �لأف�ضل 

حلفظ لبن���ان، ي�ضاف �إليه �خلالف 

�مل�ضتجد حول دخول »حزب �هلل« 

يف �ملع���ارك �ل�ضورية، وما �عتربه 

�لبع����س توريطًا للبنان يف �حلرب 

�ل�ضورية �لد�ئرة، و�لتي ل يبدو �أنها 

�ضتنتهي يف وقت قريب.

لكل ه���ذه �لأ�ضب���اب وغريها، 

يحتاج لبنان �إىل رئي�س قوي يعيد 

�مل�ضيحي يف  للمك���ّون  �لعتب���ار 

�لنظام، وُي�ضه���م يف تثبيت وجود 

�لرّد  وي�ضتطيع  �مل�رسق،  م�ضيحيي 

على ه���ذه �لتحدي���ات �ملطروحة، 

ملعاجلته���ا بالتفاه���م بن جميع 

من  ولع���ل  �لد�خلي���ة،  �لأط���ر�ف 

�ملو��ضف���ات �ملطلوبة باإحلاح هي 

�أن يك���ون موثوقًا به لدى �ملقاومة 

فالي���وم  �ضوري���ة،  يف  و�حلك���م 

�أكرث م���ن �أي وقت م�ض���ى يحتاج 

�حلك���م �للبن���اين �إىل �إقامة �أف�ضل 

عالقات م���ع �لدولة �ل�ضورية، �لتي 

�ضيحتاجه���ا للتن�ضيق يف مو�ضوع 

ع���ودة �لالجئ���ن �ل�ضوري���ن �إىل 

دياره���م، وهو مو�ض���وع �إن ��ضتمر 

عل���ى ما ه���و عليه قد ي���وؤدي �إىل 

�قت�ضاديًا،  �للبنانية  �لدولة  �نهيار 

�أو ميك���ن �أن ي�ضّكل قنبل���ة �أمنية 

موقوتة لن ت�ضلم من ت�ضظياتها �أي 

منطقة يف لبنان.

د. ليلى نقوال الرحباين

همسات

n خيبة �أمل
ز�ر مر�ض���ح رئا�ضي لبن���اين �لعا�ضمة 

�لفرن�ضي���ة و�جتم���ع م���ع رئي����س »تيار 

�مل�ضتقبل« �ضعد �حلري���ري، �ضعيًا لتبنيه 

للرئا�ضة، ف�ضمع من �لأخري جو�بًا خمت�رس�ً: 

»�ملو�ضوع م�س عندي وطلع من �إيدي.. �أمل 

تَر ماذ� حل ب�ضمري«؟

n ت�ضكيلة نيابية للرئا�ضة
ك�سف اأحد املتابعني النتخابات الرئا�سة 

اللبناني��ة اأن هن��اك م�س��اعي لت�س��كيل كتلة 

نيابي��ة مو�ّسع��ة ومتنّوعة ت�س��م نوابًا من 8 

و14 اآذار وم�ستقل��ني، تهدف اإىل طرح ت�سوية 

تق�س��ي برت�سي��ح ا�س��م م��ن خ��ارج املجل�س 

م��ع  اجلي��دة  بعالقات��ه  مع��روف  النياب��ي، 

اجلميع، وهو من رجال االأعمال وامل�سارف.

n ثروة �ضكرترية �لوزير
تبّن بعد �لتدقيق �مل���ايل �أن �ضكرترية 

�أحد �ل���وزر�ء �ل�ضابقن متلك ثروة خيالية، 

بينه���ا من���زل ��ضرتته �أثن���اء وظيفتها يف 

منطق���ة �لرملة �لبي�ض���اء، ي�ضل �ضعره �إىل 

مليون ون�ضف مليون دولر، وبعلم �لوزير 

هر. �لذي طاملا حا�رس يف �لعفة و�لطُّ

n عقلية �أمنية
املوقف املث��ر لوزير العدل اأ�رشف ريفي 

با�ستع��داده لتوقيف ال�سحافي��ني بناء على 

اأي رغبة للمحكمة الدولية عّلق عليه اأ�سدقاء 

للوزير بالق��ول: »ما يزال يظن اأنه رجل اأمن 

يتلقى االأوامر، وهو مهمته التنفيذ«.

n »�ضفر�ء �إ�رس�ئيل« يف �ضورية
�عتربت �ضحيفة »ذ� بو�ضت« �لإ�رس�ئيلية 

�أن قر�ر معاجلة جرحى �جلماعات �مل�ضلحة 

يف �لكي����ان »�لإ�رس�ئيلي« �أعطى ثماره يف 

عدة جمالت، منها حتوُّل �أكرث من �ألف جريح 

�إىل ما ُي�ضبه »�ضفر�ء لإ�رس�ئيل« يف �ضورية، 

بعد عودتهم �إليها م����ن رحلة عالجهم وهم 

يحمل����ون �ض����ورة جميلة ع����ن »�إ�رس�ئيل« 

و�ضعبها. ور�أت �ل�ضحيف����ة �أن هذ� »�لتدّخل 

�لإن�ض����اين« �أف�ضح يف �ملج����ال �أمام �لكيان 

»�لإ�رس�ئيلي« لإن�ضاء قن����و�ت �ت�ضال، و�إن 

كان بطريق����ة غري مبا�رسة، يف �إ�ضارة �إىل �أن 

ما يح����دث على �حلدود يعيد �إىل �لذ�كرة ما 

ح�ضل قب����ل 40 عامًا على �حلدود مع لبنان 

عن����د »�جلد�ر �لطي����ب«، علم����ًا �أن �أول من 

توىل مهمة �لتو��ضل مع لبنانين وقتها هم 

�ضباط �لوح����دة 504 �مل�ضوؤولة عن ت�ضغيل 

�لعمالء يف �ضعبة �ل�ضتخبار�ت �لع�ضكرية.

n �أمنيون �ضعوديون وقطريون 
بن قتلى حم�س �لقدمية

�سوري��ة  ع�سكري��ة  م�س��ادر  اأك��دت 

م��ن  اأمني��ني  م�ست�ساري��ن  اأن  ل�»الثب��ات« 

جن�سي��ات خمتلفة وعنا�رش ا�ستخبارية من 

ال�سعودي��ة وقط��ر كانوا من ب��ني املقاتلني 

الذي��ن غ��ادروا حم�س القدمي��ة نحو الريف 

اإن  امل�س��ادر  وقال��ت  للمدين��ة.  ال�سم��ايل 

اأعداداً م��ن عنا�رش اال�ستخبارات ال�سعودية 

والقطري��ة ُقتلوا يف معارك حم�س القدمية، 

بينه��م ثالثة �سباط �سعودي��ني واثنان من 

اال�ستخب��ارات القطري��ة، وت�سع��ى الريا�س 

والدوحة ال�سرتداد جثثهم.

الرئيس اللبناني المقبل.. من هو؟ وماذا عليه أن يفعل؟

الرئي�س املقبل.. معاجلة بالتفاهم اأو مكانك راوح؟

لبنان بحاجة إلى 
رئيس ُيسهم في 

تثبيت وجود مسيحيي 
المشرق.. ويتمّتع بثقة 

المقاومة والقيادة 
السورية
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الخليجيون وتركيا وواشنطن رضخوا لتسوية حمص.. إلنقاذ »رؤوس كبيرة«
حت���اول و�سائل �إعالم مملكة �لرمال �أن 

ت�سّور خروج �مل�سلحني من حم�ص �لقدمية 

على �أنه �نت�س���ار للمجموعات �لإرهابية 

�مل�سلح���ة، وكذلك �حلال م���ع �إعالم قطر، 

من »�جلزي���رة« و�أ�رض�به���ا، لكن �لالفت 

يف �ندح���ار �مل�سلحني عن حم�ص هو ذ�ك 

�لت�رضُّف �لذكي من قب���ل �لدولة �لوطنية 

�ل�سورية، �لتي �أ�سف���ت على هذه �لعملية 

م�سحة �إعالمي���ة جتميلية، جعلت �لإعالم 

�ملع���ادي يف م�سيخات �خللي���ج ولبنان 

وبع�ص �لإع���الم �لأمريكي و�لغربي يغرق 

يف �حلدي���ث عن »�نت�س���ار �لن�سحاب«، 

و»بط���ولت« �ملن�سحب���ني �لذي���ن كانو� 

يت�سابق���ون كاجلر�د �جلائ���ع نحو �لعرق 

�لأخ����رض، لل�سع���ود �إىل �لبوملانات �لتي 

�أقلّتهم �إىل �لد�ر �لكبرية �أو �لر�سنت.. لكن ما 

يلفت �لنظ���ر كان �هتمام غربي وخليجي 

م�سَبق ملعرف���ة �أ�سماء معّين���ة �إذ� كانت 

ب���ني �ملندحرين عن حم�ص �لقدمية، حيث 

�أمني���ون �سعوديون وقطري���ون بني قتلى 

حم�ص �لقدمية، وقد �أكدت م�سادر ع�سكرية 

�سورية ل�»�لثبات« �أن م�ست�سارين �أمنيني 

من جن�سيات خمتلفة وعنا�رض ��ستخبارية 

من �ل�سعودية وقطر كانو� من بني �ملقاتلني 

�لذين غادرو� حم����ص �لقدمية نحو �لريف 

�ل�سم���ايل للمدين���ة. وقالت �مل�س���ادر �إن 

�أعد�د�ً من عنا�رض �ل�ستخبار�ت �ل�سعودية 

و�لقطرية ُقتلو� يف معارك حم�ص �لقدمية، 

بينهم ثالثة �سباط �سعوديني، و�ثنان من 

�لريا�ص  �لقطري���ة، وت�سعى  �ل�ستخبار�ت 

و�لدوحة ل�سرتد�د جثثهم.

�مل�سادر �ل�سوري���ة ت�سدد هنا على �أن 

�ل���ذي �سهدته مدينة حم����ص كان هزمية 

كاملة �لأو�س���اف باملعنى �لع�سكري، و�أن 

�لقيادة �ل�سورية م�ستعدة ملنح �مل�سلحني 

ود�عميه���م مزي���د�ً من ه���ذه »�ملظاهر« 

يريدون  كيفم���ا  ولي�سورها  �لتجميلي���ة، 

�نت�س���ار�ت.. معي���دة �إىل �لأذهان كيف �أن 

هذه �ملجموع���ات �لإرهابية ومن ور�ءهم 

كان���و� م���ع كل �إجن���از للجي����ص �لعربي 

�ل�سوري يتحدثون عن �ن�سحابات تكتيكية، 

دون �أن يعرتفو� بالهزمية �ملجلجلة �لتي 

حلقت بهم يف ه���ذ� �ملوقع �أو ذ�ك �ملكان، 

�أو تلك �جلبهة.

�أي�س���ًا، يالَحظ مع كل ن����رض �أو تقدُّم 

للجي����ص �ل�سوري ب���دء �لرتويج و�حلديث 

يف �إعالم �جلبهة �ملعادية للدولة �لوطنية 

�ل�سوري���ة، ع���ن تغيري وتب���دُّل يف موقف 

حلف �أعد�ء �سورية، فن�س���ري نقر�أ ون�سمع 

عن تبدُّل يف موق���ف حكومة رجيب طيب 

�أردوغ���ان، وتغريُّ يف موقف مملكة �لرمال، 

ر �إيجابي يف موق���ف م�سيخة قطر،  وتط���وُّ

وهل���م جر�.. لكن كل ذل���ك لي�ص �إل جمرد 

نوع من �لتعب���ري عن هزمية و�رتباك �أمام 

�لتط���ور�ت �لع�سكري���ة، �لت���ي كلفت هذه 

�لدول �لع����رض�ت من ملي���ار�ت �لدولر�ت 

�لت���ي ب���د�أت تظهر نعيمًا عل���ى عدد غري 

قليل مم���ا ي�سمى قي���اد�ت »�ملعار�سات 

خًا و�نق�سامًا  �ل�سورية«، �لتي ت���زد�د تف�سُّ

وت�سادم���ًا، تبعًا للخالف���ات �مل�ستحكمة 

بني �لدول �لد�عمة، خ�سو�سًا على م�ستوى 

�ل�سعودية وقطر وتركيا �للو�تي �سار جزء�ً 

من �رض�عها َمن يحتل �ملكانة �لأوىل عند 

�ل�سيد �لأمريكي، لكنها يف �لنتيجة �ستكون 

رغم حدة �رض�عاتها مذعنة للوقوف خلف 

قائ���دة �ل�رض �لأوىل يف �لع���امل، �لوليات 

�ملتح���دة �لأمريكية، وهذه �ل���دول )تركيا 

وقطر و�ل�سعودية( جتد �لآن نف�سها �أكرث من 

�أي وق���ت م�سى يف ظل �ل�سمود �لأ�سطوري 

و�لنوع���ي للدول���ة �لوطني���ة �ل�سوري���ة 

وجي�سه���ا وقو�تها �مل�سلح���ة، بحاجة �إىل 

�لر�س���ا �لأمريكي وتنفيذ �أو�مره، خ�سو�سًا 

�أن �سع���ود �لرئي�ص ب�سار �لأ�سد كرمز كبري 

يف �ملنطقة ملو�جهة �لعدو�نية �ل�سهيونية 

و�لأمريكي���ة �ملتحالفة م���ع �لإرهاب، بد�أ 

ي�سه���م ب�س���كل مبا�رض يف تغي���ري مز�ج 

�ل�سعوب من جهة، وير�س���ي تو�زنًا دوليًا 

جدي���د�ً كان قد �ختل منذ مطلع ت�سعينات 

�لقرن �ملا�سي ل�سالح �لوليات �ملتحدة.

مهما يكن، فق���د حاولت مملكة �لرمال 

�أن ت�س���ّور �ن�سحاب �مل�سلحني عن حم�ص 

�لقدمية �أن���ه كان ملخابر�تها دور يف هذ� 

�لإجناز، لكن �لوقائع �مليد�نية تثبت عك�ص 

ذل���ك، فال�سعودي���ة وخمابر�ته���ا، ومعها 

�ل�رضي���كان �لآخر�ن �ملناف�س���ان )�لدوحة 

و�أنق���رة( كان���و� مرغم���ني عل���ى خطوة 

�لن�سحاب من �أجل �إخر�ج قادة ع�سكريني 

وخمابر�تي���ني من هذه �ل���دول، ورمبا من 

غريه���ا، بعد �أن مل�سو� مل����ص �ليد �حلالة 

�ليائ�سة �لتي و�س���ل �إليها �ملرتزقة؛ قادة 

وعنا�رض، و�أنه لي�ص هناك من �أي �إمكانية 

مل�ساعدتهم �أو جندتهم.

وبر�أي بع�ص �خل���ر�ء �ل�سرت�تيجيني، 

فاإننا �أمام ه���ذه �لتطور�ت �مليد�نية �لتي 

�أخذ �جلي�ص �ل�سوري يفر�سها، بد�أت �حلديث 

�لعلني عن طلب »�ملعار�سات �ل�سورية« 

�لع���وَن �ل�سهيوين، �ل���ذي مل يعد يقت�رض 

على معاجل���ة �آلف �جلرح���ى، �إمنا �سار 

يرتَجم بتحالف على خمتلف �مل�ستويات؛ 

�ل�سيا�سي���ة و�لع�سكري���ة و�لدع���م، و�سار 

�حلديث عل���ى »�ملك�سوف« ع���ن منطقة 

عازل���ة يف منطقة �جل���ولن، على طريقة 

»�جلد�ر �لطيب« يف جنوب لبنان، ودويلة 

�لعمي���ل �سعد ح���د�د ثم �لعمي���ل �نطو�ن 

حلد.. لك���ن �ملقاومة �للبناني���ة �لبا�سلة، 

وجتربته���ا �لعظيمة، ونحن عل���ى �أبو�ب 

ذكرى �لتحرير، وقد يك���ون للذكرى عرة، 

لعب���ت دورها يف �ملي���د�ن �ل�سوري، وهي 

عل���ى ��ستعد�د مع �ملقاوم���ني �ل�سوريني 

لتكر�ر �لتجربة، فق���د »وىّل زمن �لهز�ئم،  

وجاء ع�رض �لنت�سار�ت«.

�أحمد زين �لدين

المقاومة اللبنانية 
لعبت دورها في الميدان 

السوري وهي على 
استعداد مع المقاومين 
السوريين لتكرار تجربة 

االنتصار في الجوالن

�أهايل حم�ص �لقدمية يعودون �إىل ديارهم بعد خروج �مل�سلحني منها                  )�أ.ف.ب.(
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�أنقرة - �لثبات

يت�ساءل معار����ص �سوري بارز مقيم يف تركيا عما 

�إذ� كان �ملعار�س���ون �ل�سوريون �سيدفعون جمدد�ً ثمن 

�لتجاذبات �لدولية �حلالية يف �ملنطقة؛ من م�رض �إىل 

�أوكر�نيا. ويقول �ملعار�ص �لذي يقيم يف ��سطنبول منذ 

ثالث���ة �أعو�م، �إن �لأ�سهر �لأخ���رية كانت �لأ�سعب على 

�ل�سوريني يف تركيا من���ذ �ندلع �لأزمة يف بالده عام 

2011، م�سري�ً �إىل �أن »برودة تركية �سعبية و�سيا�سية« 
بد�أنا نلم�سها يف �لآونة �لأخرية، وهي يف تز�يد م�ستمر.

يبدو �أن خماوف �ملعار�سني مرّدها �ملو�قف �لرتكية 

حيال �ل�سوريني، جلهة ت�سنيفهم بني مو�ٍل لها ومو�ٍل 

لل�سعودي���ة، بالإ�سافة �إىل ت�سدد �ل�سلطات �لرتكية يف 

�لتعامل مع �ل�سوري���ني د�خل �ملخيمات قرب �حلدود، 

وت�سدد مماثل ي�سيب �ل�سوريني خارج هذه �ملخيمات.

وبعد �أن كان �ل�سارع �لرتكي متعاطفًا مع �ملعار�سني 

�ل�سوريني عموم���ًا، حتت تاأثري �حلملة �لدعائية حلزب 

»�لعد�لة و�لتنمية« �حلاكم، ب���د�أت �لرودة تلف هذ� 

�ل�س���ارع جر�ء م���ا و�سفها �ملعار�ص �ل�س���وري �لبارز 

ب�»�ملمار�س���ات �حلمقاء« لبع����ص �ملح�سوبني على 

�ملعار�سة، و�لذين �نخرطو� يف ن�ساطات غري قانونية، 

كعمليات �خلطف مقابل فدية، وعمليات بيع �لأع�ساء، 

بالإ�سافة �إىل ت�سكيل ع�سابات و�لدخول يف م�ساجر�ت 

جماعية عنيفة مع �ل�سكان �ملحليني، �آخرها يف مدينة 

�أنقرة، حيث ح�سلت ��ستب���اكات عنيفة بني ع�سابات 

�سورية و�أخرى تركية �أقلقت �ل�سكان، ودفعت �ل�سلطات 

�إىل �إجر�ء�ت �سارمة بحق �ل�سوريني يف �ملدينة، وتطّور 

خ���الف ح�سل بني ثالثة �سبان �سوريني وجمموعة من 

�لأتر�ك، حيث قطع���ت جمموعة من �ل�سباب �ل�سوريني 

بل���غ عددهم نح���و 70 �سخ�سًا �ل�س���ارع من �جلهتني، 

وحدثت ��ستباكات باحلجارة �أدت �إىل �إ�سابة �رضطينينْ 

، و�أ�رض�ر يف 10 �سيار�ت لل�رضطة. تركينينْ

و�أف���ادت �ملعلوم���ات �أن �ل�سلط���ات �لرتكية بد�أت 

�إجر�ء �إح�ساء لل�سوريني يف �ملدينة، حيث �سي�سار �إىل 

�إبعاد �ل�سبان �ل�سوري���ني �لعازبني من �ملدينة، وعدم 

�ل�سماح له���م بالإقامة فيها، بالإ�ساف���ة �إىل قر�ر من 

بلدية �لعا�سمة مبنع تاأجري �ل�سبان �ل�سوريني.

ويقول �ملعار�ص �إن �ل�سلطات �لرتكية، جر�ء عالقتها 

�ل�سيئة مع �ل�سعودية، ورغبتها يف عدم معاد�ة �إير�ن، 

وحماولته���ا عدم �إثارة غ�س���ب رو�سيا، تتخذ خطو�ت 

�أكرث ت�س���دد�ً حيال �ل�سوريني، و�أ�س���ار �إىل �أن ر�ساميل 

رو�سية بد�أت بالو�سول �إىل تركيا، كا�سفًا عن معلومات 

بو�س���ع مو�سكو 5 مليار�ت دولر يف �مل�رضف �ملركزي 

�لرتكي، م���ا �أدى �إىل تعزيز و�سع �للرية �لرتكية، �لتي 

�رتفعت �ىل نحو لريتني مقابل �لدولر، بعد �أن لم�ست 

�للريتني و�لن�سف خالل �لأزمات �ملا�سية.

و�أ�سار �ملعار�ص �ل�سوري �إىل »م�سايقات« تتعر�ص 

لها مقر�ت »�لئتالف �ل�س���وري« �لتي مّت نقلها ثالث 

مر�ت هذ� �لعام، فخرجت م���ن و�سط ��سطنبول �إىل ما 

بعد �ملطار �لدويل جنوب �ملدينة، وربط �ملعار�ص بني 

هذه �مل�سايق���ات و�خلالف �ل�سعودي - �لرتكي، م�سري�ً 

�إىل �أن �ل�سلطات �لرتكية �أبلغت �سخ�سية لبنانية تن�ّسق 

مع �ملعار�سة �ل�سورية باأنه »ل د�عي لوجوده« على 

�أر��سيها، كما �أبلغت �سخ�سيات �سورية معار�سة كانت 

مرتبط���ة به ب�رضورة عدم �لرتدد كثري�ً على ��سطنبول، 

لدو�ٍع �أمنية.

أنقرة استفادت من 5 مليارات دوالر روسية لدعم عملتها

معارضون سوريون يخشون »البرودة التركية«

أحــداث
) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014
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و�س���ط ��ستمر�ر عملي���ات �حل�سم 

�لع�سك���ري �لت���ي يقوم به���ا �جلي�ص 

�لكرى، تنحو  �ل�سوري على �جلبهات 

�ملو�جه���ات �لدموي���ة ب���ني مقاتلي 

»جبهة �لن�رضة« وحلفائها ومقاتلي 

»د�ع�ص« �إىل مزيد من �ل�سخونة، يف 

ظ���ل تقدُّم قو�ت �لأخ���ري يف ريف دير 

�ل���زور حتديد�ً، وعملي���ات �لت�سفيات 

�ملتبادل���ة بني �لطرف���ني يف �أكرث من 

منطق���ة، ُتوِّجت بهج���وم عنيف �سّنه 

�لتنظيم على »�أم���ري �لقاعدة« �أمين 

�لظو�ه���ري، ر�ف�سًا �لمتث���ال لأو�مره 

بالن�سحاب من �سورية، ومهدِّد�ً بعزمه 

�غتيال »�سخ�سي���ات« تدعم »جبهة 

�لن����رضة« يف �لكوي���ت و�ل�سعودية، 

بينه���م عدن���ان �لعرع���ور و�س���ايف 

�لتنظيم���ني  مو�جه���ات  �لعجم���ي.. 

�مل�ستمرة �لتي ح�سدت حتى �لآن �أكرث 

م���ن 6000 قتيل من مقاتلي �جلانبني 

منذ بد�ي���ة �لعامل �حلايل، وفق تاأكيد 

�مل�سادر �لأمنية، �ستو�جه يف �ملرحلة 

�ملقبلة �سيناريوه���ات هي �لأخطر - 

ح�سب ما �أك���د عارفون يف �جلماعات 

�لتكفريي���ة - خ�سو�سًا يف جهة درعا 

�جلنوبي���ة، �ملركون���ة عل���ى �سفيح 

»جه���ادي« �ساخن، وحي���ث �ست�سمل 

لحق���ًا كل نو�حي حمافظة �لرقة، يف 

م�سهد يبدو �أنه نتاج خرق ��ستخباري 

متع���دد �لروؤو����ص �لإقليمية، من دون 

�إغفال �لق���درة �ل�ستخبارية �ل�سورية 

على �خ���رت�ق »دفاعات« �لتنظيمات 

»�جلهادي���ة«، ح�سب ما �أك���د موؤخر�ً 

حملل �ل�سوؤون �لع�سكرية يف �سحيفة 

»يديعوت �أحرونوت« �لعرية.

ويف وق���ت دع���ا �لنقي���ب �لفار 

عم���ار �لو�وي �ملن�س���وي حتت لو�ء 

�لف�سائل  »�جلي�ص �حل���ر« جمي���ع 

�ملقاتل���ة �حلليف���ة عل���ى �جلبهات 

�ل�سوري���ة �إىل �إع���الن �لنف���ري �لعام 

يف دي���ر �لزور و�لرق���ة وحلب، عمد 

�أمري  �إىل ت�سفية  مقاتلو »د�ع����ص« 

»جبهة �لن�رضة« ����رضق درعا علي 

��ستهدفت  �لنعيم���ي، عقب عملي���ة 

قائد ما ت�سم���ى »�رضية �لقيادة يف 

ل���و�ء �سهد�ء دوما« عدن���ان خبية، 

�ملع���روف ب�»�أبي عم���ار«، و�إعد�م 

�لع�سكري مل���ا ي�سمى »لو�ء  �لقائد 

ثو�ر �لرقة«، وقبله �أحد ق�ساة �لهيئة 

�ل�رضعي���ة يف جبه���ة »�لن����رضة« 

�لغيث«،  »�أب���و  �ل�سع���ر�ن  قا�س���م 

و�ملفت���ي �ل�رضع���ي للجبهة يف دير 

�لزور خلف �حل�س���ن »�أبو دجانة«.. 

ويف �ل�سي���اق، كان للح���دث �لأمني 

يف �جلبه���ة �جلنوبي���ة، و�لذي متّثل 

باعتقال »قائ���د �ملجل�ص �لع�سكري 

يف �جلي����ص �حل���ر« يف درعا �أحمد 

�لنعمة وخم�سة قياديني �آخرين ُبعيد 

�ساعات من �إعالن���ه ت�سكيل »جبهة 

ثو�ر جنوب �سورية«، بالتن�سيق مع 

»�لئتالف �لوطني �ل�سوري«، دللت 

هام���ة �أدرجها حملل���ون ع�سكريون 

دموية  »م�ستج���د�ت  عن���و�ن  حتت 

بني �سف���وف �جلهاديني« �سيحملها 

�لقادم من �لأيام على هذه �جلبهة.

ووفق �ملحللني فاإن كال �لتنظيمني 

يتبعان بالولء لال�ستخبار�ت �لأردنية، 

�لتي يب���دو �أنها ب���د�أت �لعمل جديًا 

- بالتف���اق مع �أجه���زة ��ستخبار�ت 

�إقليمي���ة عل���ى ر�أ�سه���ا �ل�سعودية - 

للحد من نفوذ »جبهة �لن�رضة« على 

�حلدود �لأردنية، قابله رد حتذيري من 

�جلبهة، مف���اده - ح�سب بيانها - �أن 

�أحمد �لنعمة ُبعيد �لإعالن عن جبهته 

�ملزعومة و�سع نف�سه و�أتباعه مو�سع 

�ملحا�سبة و�ملطاردة من قبل »�أ�سود 

جبهة �لن�رضة«.

وكال���ة  ك�سف���ت  �ملقاب���ل،  يف 

�لأنا�سول نقاًل ع���ن مقاتلني �أردنيني 

يف �جلنوب �ل�سوري، �أن هجومًا كبري�ً 

�سّن���ه موؤخر�ً مقاتلو تنظيم »د�ع�ص« 

�لن�رضة«  دفاع���ات »جبهة  لخرت�ق 

يف درعا، به���دف �لو�سول �إىل �حلدود 

�لأردني���ة، �سّده مقاتل���و »�لن�رضة«، 

مبو�ز�ة تهدي���د�ت �أُطلقت على �أل�سنة 

قيادي���ني يف »د�ع�ص« �س���د �لأردن 

ُبثت عل���ى موقع »يوتيوب«، توعدت 

با�ستهد�ف �لد�خل �لأردين ب�»�أطنان« 

من �ملتفجر�ت..

�جلن���وب  مب�ستج���د�ت  وربط���ًا 

�ل�سوري، ك�سف م�س���وؤول �أمني �أملاين 

عن لقاء جمع موؤخر�ً رئي�ص »�لئتالف 

�جلربا  �أحم���د  �ملعار�ص«  �ل�س���وري 

»�إ�رض�ئيليني« يف  �أمني���ني  و�سباطًا 

منطق���ة بي�سان، عل���ى خلفية زيادة 

دعم جماعات���ه يف �جلنوب �ل�سوري، 

»�إ�رض�ئيليًا«  تدخاًل ع�سكريًا  متو�ّساًل 

يف �سورية يف ه���ذ� �لتوقيت بالذ�ت، 

لت�سجيل خ���رق �أمني ��سرت�تيجي يف 

جد�ر �لعملي���ات �لع�سكرية �حلا�سمة 

�لتي ينجزها �جلي�ص �ل�سوري، ت�سبق 

موعد �لنتخابات �لرئا�سية �لو�سيكة، 

موؤكد�ً من جانب �آخر ��ستحد�ث �سبكة 

�ت�س���الت »�إ�رض�ئيلية« على �حلدود 

�لأردني���ة - �ل�سوري���ة، حتدي���د�ً يف 

بلدة »د�عل« بري���ف درعا، مل�ساندة 

م�سلحي �جلبهة �جلنوبية، تز�منًا مع 

�ل�سبكة  تق���وم بها  عمليات ت�سوي�ص 

�ملذك���ورة عل���ى �أجه���زة �ل���ر�د�ر�ت 

�ل�سورية يف �جلنوب.

وهكذ�، ب���ات » جهاديو« �سورية 

�ل�سوري  فّك���ي كّما�سة �جلي����ص  بني 

وبط����ص حلف���اء �لأم����ص - »�أعد�ء 

�لي���وم«، ي�ساف �إىل ذلك قر�ر �أوروبي 

يب���دو حا�سمًا بالب���دء باجتثاث بوؤر 

�لتنظيم���ات »�جلهادية« يف �سورية، 

بعدم���ا ب���د�أ خطرها يالم����ص �أبو�ب 

�لعو��س���م �لأوروبية، ج���ر�ء �نخر�ط 

�ملئ���ات م���ن مو�طنيه���ا يف �حلرب 

�ل�سورية �إىل جان���ب تلك �لتنظيمات، 

يف ظل ت�رضيبات ��ستخبارية �إقليمية 

ت�س���ري �إىل �إبر�م »�سفق���ة« عرّ�بتها 

�آلف  برتحي���ل  تق�س���ي  و��سنط���ن، 

باجتاه  �سوري���ة  من  »�جلهادي���ني« 

�سين���اء و�ليم���ن و�لع���ر�ق، مقاب���ل 

�ن�سحاب »�آمن« للقو�ت �لأمريكية من 

�أفغان�ستان! 

فهل يطوي �لع���ام �حلايل �سفحة 

�لإرهاب �لتكفريي يف �سورية �إىل غري 

رجع���ة؟ �سوؤ�ل يرتبط حكمًا مبفاجاآت 

�مليد�ن �ملقبلة.. فللنتظر.

ماجدة �حلاج

»جهادّيو« سورية.. إلى سيناء واليمن والعراق
| بن جدو يتوّعد

�أعلن وزي���ر �لد�خلي���ة �لتون�س���ي لطفي 

بن ج���دو ت�سجيل ع���ودة 266 �سابًا كانو� 

يقاتل���ون يف �سورية، كا�سف���ًا �أنه �أن�سئت 

لهم قاعدة بيانات حت���ى يتم �لتمّكن من 

متابعته���م عن كثب. ون�سح بن جدو »من 

مل تتلط���خنْ �أيديهم بالدم���اء بالعودة �إىل 

ب���اأن حكومته »م�سممة  ر�سدهم«، و�عد�ً 

على حماربة �لفك���ر �لتكفريي«، ومتوّعد�ً 

بخامتة �سيئة مل���ن ي�رضّ على �مل�سي يف 

غّيه و�سالله.

| عّمان و�لريا�ص حتاكمان �لإرهابيني
الأردني��ة  الدول��ة  اأم��ن  حمكم��ة  اأ�ص��درت 

الثن��ن املا�ص��ي اأحكام��ًا تراوح��ت ب��ن 

ال�صجن لعامن ون�صف عام، وخم�صة اأعوام 

بحق �صتة اأردنين عل��ى خلفية التوّغل اإىل 

املعار�ص��ة  مبقاتل��ي  لاللتح��اق  �صوري��ة 

ال�صوري��ة. م��ن جهة اأخ��رى، ذك��رت وكالة 

الأنب��اء ال�صعودي��ة اأّن املحكم��ة اجلزائي��ة 

اأ�ص��درت اأحكام��ًا ب�صج��ن 13 �صخ�صًا ملدة 

ت��راوح بن عام وع�رشة اأعوام بتهمة دعم 

ومتويل مقاتلن خارج اململكة.

| »�إ�رض�ئيل« مطمئّنة
قال خر�ء وقادة ع�سكري���ون �سهاينة �إن 

بات  ل�»�إ�رض�ئيل«  �ل�سرت�تيج���ي  �لو�سع 

�أف�س���ل مع بد�ي���ة ع���ام 2014، يف �سوء 

�أثارته���ا »�لنتفا�سات  �لتي  �ل�سطر�بات 

�ل�سعبية وثور�ت �لربيع �لعربي و�ل�رض�ع 

�لطائف���ي«، و�لت���ي قللت م���ن �حتمالت 

حدوث ح���رب تقليدية يف �لع���ام �ملقبل. 

وقدم���ت جمموعة من كب���ار �سباط قو�ت 

�حلرب »�لإ�رض�ئيلي���ة« و�خلر�ء �لأمنيني 

»�إ�رض�ئي���ل«  لو�س���ع  �سامل���ة  �س���ورة 

�ل�سرت�تيجي يف منطقة غري م�ستقرة. ور�أى 

خ���ر�ء »معهد در��سات �لأمن �لقومي« �أن 

م�سل�سل �لتط���ور�ت �لإقليمية �لتي حدثت 

يف عام 2013 ميك���ن �أن ُترتَجم �إىل فر�ص 

��سرت�تيجي���ة ل�»�إ�رض�ئي���ل« لي�سبح عام 

2014 عام���ًا جي���د�ً بالن�سب���ة لأمنها، مع 
هدوء ت���ام تقريبًا على حدودها، و�حلفاظ 

على معاهد�ت »�ل�سالم« مع كل من م�رض 

و�لأردن.

| �جتماع���ات »�ملعار�سة �ل�سورية« 
مع »�لإ�رض�ئيليني« 

ك�صف��ت م�ص��ادر ا�صتخباراتي��ة غربي��ة اأن 

الأوىل  الأ�صه��ر  يف  ا�صت�صاف��ت  بريطاني��ا 

اللق��اءات  ال�صوري��ة ع���رشات  الأزم��ة  م��ن 

ب��ن امل�صوؤول��ن الع�صكري��ن وال�صيا�صين 

»املعار�ص��ة  وقي��ادات  »الإ�رشائيلي��ن« 

ال�صوري��ة«. وذكرت امل�ص��ادر اأن الوليات 

املتح��دة ه��ي الت��ي ب��ادرت ورّتب��ت لعقد 

ه��ذه اللقاءات التي كان��ت تتم حتت عنوان 

»طماأنة اإ�رشائيل«، ملعرفة طبيعة املواقف 

التي حتملها املعار�صة، واإمكانية التعاون 

م�صتقباًل لو�ص��ع نهاية حلالة ال�رشاع بن 

�صورية و»اإ�رشائيل«. كم��ا ك�صفت امل�صادر 

ل 
ِّ
اأن النظ��ام ال�صع��ودي هو الراع��ي واملمو

الت��ي  قط��ر  جان��ب  اإىل  اللق��اءات،  لتل��ك 

ا�صتقبل��ت ونّظم��ت عنده��ا يف الدوحة عدة 

لقاءات بن اجلانبننْ »ال�صوري املعار�ض« 

و»الإ�رشائيلي«.
�أحد �ملر�كز �لتي حتوي �أور�قًا هامة �أحرقها �مل�سلحون يف �سوق حم�ص �لقدمية قبل خروجهم منها                              )�أ.ف.ب.(

من هنا   وهناك

سيناريوهات خطيرة 
تنتظر »جهاديي« 

سورية: إلى درعا ُدْر
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حقائق ال بد 
قال

ُ
أن ت

مع حلـــ�ل الذكرى الــــ66 امل�ش�ؤومة 

ليـــ�م اخلام�س ع�ـــر من اأيـــار، والتي 

كانت البذرة اخلبيثة على طريق ت�شييع 

فل�شطني، ل بد مـــن الإ�شارة اإىل حمطات 

مف�شليـــة ت�شببت يف ذلـــك، اإ�شافة اإىل 

النـــ�م العربي يف »الع�شل الغربي« من 

حيث ال�ع�د والقب�ل بال�شتالب املهني.

العـــرب مل ميلّ�ا من عقـــد امل�ؤمترات 

واخلطابات املتكررة على مدى ال�شن�ات 

الطـــ�ال، وبع�شهم اأ�شبـــح حتت الرتاب، 

لكنـــه قبل اأن ي�ارى �شلّـــم بريق الت�اط�ؤ 

واخليانـــة اإىل الأجنـــال والأحفاد، وهم 

بات�ا اأكرث وقاحـــة وخ�شة يف املجاهرة 

باأنهم جزء مـــن املنظ�مة الغربية التي 

ت�شببـــت ب�شيـــاع فل�شطـــني، ومل يعـــد 

اأحدهم يهمه حتى ال�شعب الذي يحكمه، 

من خالل التخديـــر بالأكاذيب، كما كان 

بع�ـــس ال�شلف ال�شيئ، مثل اأن »اإ�رائيل 

هي اأ�شبه بجزيرة يط�قها العرب، وبلمح 

الب�ر ميكن اإنهاوؤها«، ولكنهم مل يفعل�ا 

حتى ق�يت وا�شتذاأبـــت، وهم يجال�ش�ن 

الغانيات والغ�اين ويبددون الرثوات.

من احلقائـــق ال�شيا�شيـــة اأن احلركة 

ال�شهي�نية عملت على اكت�شاب مفاتيح 

العـــامل امل�شيحـــي، بداية  النفـــ�ذ يف 

الأمريكية،  الربوت�شتانتيـــة  بالكني�شـــة 

مروراً بامل�شاحلة مع الفاتيكان، و�ش�ًل 

اإىل اإ�شقـــاط العن�ريـــة عـــن احلركـــة 

ال�شهي�نيـــة يف الأمم املتحـــدة، وقـــد 

�شاهـــم يف ذلك العرب من اأ�شحاب الفكر 

التكفريي، الذين ترك�ا »اإ�رئيل« ت�رح 

ورّكزوا علـــى تكفري امل�شيحيني، وها هم 

الي�م يكّفرون غريهم من امل�شلمني كافة.

من احلقائق التاريخية اأي�شًا، اأن عربًا 

يجهل�ن اأنه ل�ل طغيان ال�شهاينة على 

اإنقاذ  الربوت�شتانيـــة الأمريكية بحجـــة 

اليه�د، ملا ا�شتطاعت احلركة ال�شهي�نية 

من ت�شليـــل ال�شمري الأمريكـــي واإقناع 

الرئي�ـــس هـــاري ترومان باإن�شـــاء دولة 

ا�شمها »اإ�رائيل«.

الي�م، ويف الذكرى ال�شاد�شة وال�شتني، 

ياأتـــي حفيد ترومـــان ال�شيا�شي املدع� 

ج�ن كـــريي، وُيحّمـــل الفل�شطيني، بعد 

العتـــذار من »الإ�رائيلـــي«، م�ش�ؤولية 

م�شرتكـــة مـــع املغت�شب، لأنـــه جلاأ اإىل 

النخـــراط يف املنظمـــات الدولية، فيما 

العـــرب ل ي�شاأل�ن، وهـــم يف ا�شتالبهم 

قانع�ن .

لكـــن هناك مـــن يعمل ليـــاًل ونهاراً، 

ورجالـــه ل ينام�ن، وهم و�شع�ا العربة 

على ال�شكة، وي�شريون على هدى 25 اأيار، 

وه� التاريخ الـــذي �شيقتلع 15 اأيار من 

رزنامة العرب، وكل من ي�اليه.

ي�ن�س

حل وال العمى«؟
ُ

هل ُيفرض على لبنان رئيس على قاعدة »الك

حزب االتحاد يحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيسه

مراد: سيبقى رهان األمة على مصر

تتقل�ـــس ب�رعـــة كبـــرية رزنامة 

ال�شتحقاق الرئا�شـــي اللبناين، لت�شل 

خالل الع�رة اأيام املقبلة التي ت�شبق 

نهاية ولية الرئي�س احلايل للجمه�رية 

ى بلغـــة اأهل القان�ن »الفرتة  مبا ي�شمَّ

احلكمية«، دون اأن تل�ح يف اأفق ال�اقع 

ال�شيا�شـــي اأي بارقة اإيجابية بالت�افق 

على مر�شـــح اإجماع لإنقـــاذ الرئا�شة 

الأوىل من فراغ يبدو قادمًا ُحكمًا.

تبـــدو امل�شكلـــة يف حقيقتها لدى 

اأ�شا�شي ه� »تيـــار امل�شتقبل«،  طرف 

الذي يت�رف علـــى اأن الرئي�س القادم 

للبالد يجب اأن يكـــ�ن من ق�ى الرابع 

ع�ـــر مـــن اآذار اأو من �شميـــم »تيار 

امل�شتقبل«، وهنا تت�قف كل املحركات 

عن الدوران، وبعبارة اأ�شح، »تتفرمل« 

كل الت�شـــالت عند هـــذه النقطة، ول 

اأن »امل�شتقبـــل«  الآن  يظهـــر حتـــى 

م�شتعـــّد للبحث عن حل�ل ت�افقية مع 

باقـــي الكيانـــات ال�شيا�شية والأطياف 

احلزبيـــة، وه� بهـــذه النتيجة يح�شم 

خياراته رغـــم اأنه يحاول تْرك »�شعرة 

معاوية« مـــع »التيار ال�طني احلر«، 

الذي ير�ّشح رئي�شه العماد مي�شال ع�ن 

للرئا�شة.

جممل احلركـــة القائمة حاليًا غري 

مطمئنـــة ول م�شجعة على حل لظه�ر 

اخليط الأبي�س من اخليط الأ�ش�د لفجر 

اجلديد، وامل�شادر املتعددة التي ت�اكب 

ال�شتحقاق ت�شري اإىل خ�شية من فراغ ل 

اأفق له، فـ»تيار امل�شتقبل« حتى الآن 

ل يريد ع�ن بـــكل تاأكيد، وفق م�شادر 

»التيـــار ال�طني احلـــر«، ويف ال�قت 

ذاته مل يتمّكن من »التقليع« بجعجع، 

ما وّلد م�شكلة لديه يف حركة التجيري 

ال�شيا�شي لأي مر�شح، فال قدرة له على 

الإتيـــان مبر�شح خا�س بـــه، فاإذا وافق 

مثـــاًل على العماد ع�ن، فـــاإن انتخاب 

الأخـــري ل ياأخذ اأكرث من ثماٍن واأربعني 

�شاعة.

امل�شكلة الأخرى هـــي لدى بكركي 

نف�شها، التـــي تق�ل اإنها تـــ�ؤّدي دوراً، 

لكنها تبدو عاجزة عن اإي�شال اأي مر�شح 

ماروين، وبح�شب م�شادر م�شيحية فاإن 

الكاردينـــال يق�ل اإنه فـــ�ق ال�شبهات، 

ول يريـــد لأحـــد اأن يناق�شه يف زيارته 

اإىل فل�شطـــني املحتلـــة، فيما مل تفلح 

حماولتـــه �ش�ى الطلب مـــن الأقطاب 

امل�ارنة الأربعة على الت�افق على ا�شم 

واحد، بينما ه� يعرف اأن كل زعيم من 

ه�ؤلء هـــ� بحد ذاته م�ـــروع رئي�س، 

اأو بدونها.. هـــذه احلالة  مب�ا�شفـــات 

اأوجـــدت مناخًا �شاغطـــًا على بكركي 

التي تعـــاين حاليًا مـــن »الإحباط«، 

اأراد الكاردينـــال الراعي اخلروج  لذلك 

من ال�اقع املتجّمد اإىل حماولة اإحداث 

�شدمة، واخلروج نح� واقع اآخر ليق�ل 

باأمر  مناق�شتي  تريـــدون  للم�شيحيني: 

الزيـــارة، ول اأ�شتطيع مناق�شتكم با�شم 

الرئي�س العتيد!

اأمـــا الرئي�س نبيه بـــري الباحث 

بـ»ال�ـــراج والفتيـــل« عن خمارج 

وحلـــ�ل، فمـــا زال يلـــ�ح مبر�شحه 

ال�حيـــد جان عبيد، وتقـــ�ل م�شادر 

الرئي�س بري اإنه على ا�شتعداد للبحث 

عـــن مر�شح جـــدي وت�افقي يف حال 

تبل�ر قب�ل لـــدى الأطراف الأ�شا�شية 

املمثلـــة يف جمل�س الن�اب على ا�شم 

غري جان عبيد، الذي مل ي�شّ�قه فعليًا 

حتى الآن لكنه يبقى خياراً قائمًا.

اأما النائب وليد جنبالط الذي ي�شري 

خلـــف الرئي�س بري يف هـــذا املف�شل 

الهام، ف�شيرتك بـــدوره املجال حلركة 

بحث على اأو�شع مدى، ويف كل خط�ط 

امللعب لأي حل علـــى قاعدة »الكحل 

ول العمى«، اأما م��ش�ع النائب هرني 

احلل� فال يعدو ك�نـــه مزاجًا �شيا�شيًا، 

فيما »حزب اهلل« ما زال يراقب ال��شع 

بدقة وح�شا�شية فائقة، لأن م�قع رئا�شة 

اجلمه�رية لي�س م�قعًا �رفيًا وح�شب، 

بل ه� م�قع اأ�شا�شـــي يف راأ�س الدولة 

والد�شت�ري  ال�شيا�شـــي  امل�شت�ى  على 

بالطبع  يرغب  و»احلـــزب«  وال�طني، 

برئي�س م�ؤّيد للمقاومـــة ول يعاديها، 

فهي التي قامت بفعل وطني غرّي ال�اقع 

اللبناين برمته نح� الأف�شل.

يف  املهـــم  مـــا  املح�شلـــة،  يف 

الأمـــر اأن ياأتي رئي�ـــس يحمل يف قلبه 

اللبناني�ن  قدمهـــا  ج�شيمة  ت�شحيات 

خـــالل حروبهم مـــع العـــدو، وقّدمتها 

املقاومة طـــ�ال عق�د، وهـــذا الرئي�س 

الغيـــ�ر املفرت�س لن ياأتـــي اإل بفعل 

ت�افـــق حملي اأو اإقليمي ودويل، وحتى 

اليـــ�م مل يح�شـــل هـــذا الت�افـــق، ما 

ي�ؤدي حكمًا اإىل فـــراغ، ول� اأراد �شاكن 

ق�ر بعبدا التـــّ�اق للتمديد يف الربع 

ال�شاعة الأخرية اإىل ابتداع ب�شع كلمات 

قان�نية ل اأ�شل لها يف الد�شت�ر »وما 

اأنزل اهلل بها من �شلطان«.. فهل ُي�شنع 

الرئي�س يف لبنان؟

بهاء النابل�شي

لبنانيات

»المستقبل« مصّر 
على أن يكون الرئيس 

القادم من 14 آذار 
أو من »تياره«.. وغير 
مستعّد للبحث عن 

حلول توافقية مع باقي 
الكيانات السياسية

اأين باتت حماوالت الراعي التوافقية؟
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ملنا�شبة الذكـــرى احلادية واخلم�شني لتاأ�شي�س 

حزب الحتاد، نّظم احلزب ع�شاءه ال�شن�ي يف قاعة 

البيـــال، بح�ش�ر ممثل عن رئي�ـــس جمل�س الن�اب 

نبيه بري، وممثلني عن الروؤ�شاء اإميل حل�د و�شليم 

احل�س وعمر كرامـــي ومي�شال ع�ن، ووزراء ون�اب 

حاليـــني و�شابقني، و�شخ�شيـــات دينية و�شيا�شية 

اأحـــزاب ومنظمات  وع�شكريـــة واأمنيـــة، وروؤ�شاء 

فل�شطينية.

رئي�س احلـــزب ال�زير ال�شابق عبـــد الرحيم مراد 

األقـــى كلمة طالب فيها باإجنـــاز قان�ن انتخاٍب عادل 

يتيـــُح للناخِب حما�شبة املنتَخـــب، معترباً اأن قان�ن 

النتخاِب املن�شِف للجميع ه� قان�ُن الن�شبية.

ـــْن ير�ّشح نف�شه اإىل  ولفت مـــراد اإىل اأنه يجدر مِبَ

م�قـــع الرئا�شـــة الأوىل اأْن يكـــ�َن م�ؤِمنـــًا بالث�ابِت 

ال�طنية التي و�شعْت لبنان علـــى اخلريطِة العربية 

والإقليميـــة والدولية، واأْن يكـــ�َن باإمكاِنه و�شع حّد 

للتدخـــِل اخلارجـــي يف �ش�ؤوننا، ويتعهـــد باأل يك�ن 

لبنان مقراً اأو ممراً للتاآمر على �ش�رية.

وراأى مـــراد اأن رهان الأمـــة �شيبقى على م�ر، 

وعلى من ا�شرتّد زمام املبادرة؛ امل�شري عبد الفتاح 

ال�شي�شي، الـــذي اأيقظ الذاكرة اجلماعية للم�ريني 

والعرب لإعادة فل�شطني اإىل واجهة الأول�يات، بعد 

اأن ت�ارت عـــن امل�شهد، ب�شبـــب اتفاقيات اخلن�ع 

واأرباع احلل�ل.
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■  حركـــة الأمة ا�شتغربت �شمـــت اأدعياء ال�شيادة وال�شتقـــالل عن اخلروقات 
والعتداءات ال�شهي�نية املتكـــررة على ال�شيادة اللبنانية، واآخرها خرق جن�د 

العدو ملنطقـــة راأ�س الناق�رة، ومنـــع امل�اطنني اللبنانيني مـــن �شل�ك طريق 

حماذية للغجر، بالرغم من اأن هذه الطريق تقع يف الأرا�شي اللبنانية.

■  العالمة ال�سيخ عفيف الن�بل�سي �سدد على اأن ا�ستقرار املنطقة لن ي�أخذ جمراه 
الك�م��ل اإل م��ن خالل اإزال��ة الكي�ن »الإ�رسائيل��ي« وتهدمي الأ�سط��ورة التلمودية 

لت كربى خالل الأعوام املقبلة 
ّ
والأح��الم ال�سهيونية، اآماًل اأن ت�سهد الأمة حت��و

تف�سي اإىل نه�ية »اإ�رسائيل«.

■  احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�شالمي ال�حدوي، اأكد اأن الأمن يف العا�شمة 
م�ش�ؤولية متكاملة بني اجلي�س وكافة الأجهزة المنية، وامل�اطنني، واأي حماولة 

لتاأطري اأي منطقة من بريوت وو�شع خط�ط متا�س وهمية ترفع �شعارات طائفية 

اأو مذهبية، بناء لت�جيهات الفتن�يني الطارئني على بريوت، هي اإ�شاءة لبريوت 

ولتاريخها الن�شايل.

■  جبهة العم��ل الإ�سالمي �سّددت على اأهمية امل�س�حلة الفل�سطينية بني حركتي 
م� 

ّ
»فتح وحم��س«، خ�سو�سً� يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر به� املنطقة، �سي

اأّن الإعالن عن هذه امل�س�حلة اأربك العدو املحتل واأمريك�.

■  د. �شمـــري �شباغ؛ رئي�س الحتاد البريوتي، لفـــت اإىل اأن ق�ى 14 اآذار تتالعب 
بالد�شت�ر اللبنـــاين مبا ي�افق م�شاحلها، ل�شيما ابتداعهـــا �شيغة للتمديد اأو 

ت�ريـــف الأعمال خ�فًا من الفـــراغ يف �شدة الرئا�شة، م�شـــرياً اإىل اأن الد�شت�ر 

اللبناين وا�شح يف مادته 62 التي تن�س على اأنه »يف حال خل� �شدة الرئا�شة 

لأي علة كانت، تناط �شالحيات رئي�س اجلمه�رية بال�كالة ملجل�س ال�زراء«.

■  لق���ء اجلمعي�ت وال�سخ�سي�ت الإ�سالمية ا�ستنك��ر العتداءات ال�سهيونية على 
الأرا�س��ي اللبن�نية يف منطق��ة الن�قورة، داعيً� جميع الق��وى اإىل دعم املق�ومة 

والوق��وف اإىل ج�نبه��� ودعمه��� يف مواجهة النته���ك�ت ال�سهيوني��ة املتكررة 

عل��ى ال�سي�دة اللبن�نية. من جهة اأخرى، متنى اللق�ء اأن يعدل الك�ردين�ل ب�س�رة 

الراع��ي عن زي�رت��ه لالأرا�سي الف�سطينية املحتلة، خ�سو�س��ً� اأنه ذاهب مبب�درة 

منه.

n عدّو ال�شحافيني
زّل ل�شـــان م�شـــ�ؤول كبري مل يكـــن يحّب 

ي�مًا ال�شحافيـــني املحليني، اأمام عزوته 

املتقل�شة قائاًل: »ل� كان كل ال�شحافيني 

�شهداء، اأمل يكن اأرحـــم للبلد«، ومل ينتبه 

ل�جـــ�د �شحـــايف بـــني احلا�ريـــن من 

اأ�شدقائه، واأ�شاف: »اأولئك الذين ل يقيم�ن 

اعتباراً للمقامات«.

n بال بركة
خم�رسم��ة  م�سيحي��ة  �سخ�سي��ة  و�سف��ت 

اجتم�ع���ت بكركي مع الأقط���ب املوارنة 

ب�أنه��� »حرك��ة بال برك��ة«، يف اإ�س���رة اإىل 

غي���ب الربك��ة الرعوي��ة ل�سي��د بكركي بعد 

تال�سي قوة الت�أثري املعنوي.

n حَرج مايل
يقـــال اإن اأغلـــب الأوقات التـــي مي�شيها 

الرئي�ـــس �شعـــد احلريـــري بـــني الريا�س 

وباري�س ل عالقة لها بال�شيا�شة، بل يق�م 

بـ»مللمة« و�شعه املايل امُلحِرج.

n وفد اأمني اأمريكي
ُعلم اأنه و�سل اإىل بريوت وفد اأمني اأمريكي 

عرب ط�ئرة ع�سكرية اآتية من اإحدى القواعد 

الأمريكي��ة يف املنطقة ُبعيد منت�سف الليل 

خ��الل الأ�سبوع امل��سي، م��ن دون معرفة 

فحوى ومغ�زي هذه الزي�رة.

n �ش��شاء دون تاأثري
راأى م�شـــدر اقت�شـــادي وا�شـــع املعرفـــة 

اأن احلركـــة املطلبيـــة احلاليـــة لن يك�ن 

لهـــا تاأثـــري واقعـــي يغـــرّي يف املعادلة 

القت�شاديـــة، واأن ُجّل ما قد يح�شل عليه 

لـــن يتعدى ن�شف  اأ�شحاب الحتجاجات 

املطالب يف اأح�شن الأح�ال.

n النتخابات »مهربة«
ت��زداد ح�لة التذم��ر بني غ�لبي��ة م�سوؤويل 

ب�سب��ب  امل�ستقب��ل«  »تي���ر  يف  املن�ط��ق 

يف  ا�ستحك��م  ال��ذي  امل���يل  »التطني���س« 

الأ�سهر الأخرية، ويردد البع�س اأن »احلنفية 

مقفول��ة« اإىل ح��ني احل�ج��ة لت�أم��ني ح�سد 

ب���رسي ل�ستعرا���س الق��وة، وم��� علين� اإل 

انتظ�ر النتخ�ب�ت التي �ستكون »مهربة«.

n ا�شتياء
اأبلغـــت »قيـــادات« يف الأمانـــة العامة 

ال�شيا�شيـــني  هـــني  امل�جِّ اآذار   14 لقـــ�ى 

لها، ا�شتياءها البالغ لعـــدم اإبالغها باأي 

معل�مات تتعلق بات�شالت �شيا�شية على 

�شلة بال�شتحقـــاق الرئا�شي املقرتب من 

الفراغ الأكيد.

n فّ�هة بركان
م� زال خميم عني احللوة يعي�س على فوهة 

ب��رك�ن، خ�سو�س��ً� بع��د اأن ظه��رت موؤخراً 

ق��وى تتبع لتنظيم »داع���س«، اأمريه� �س�ب 

فل�سطين��ي �سوري ل يتج���وز الع�رسين من 

العم��ر، اأوحى اإىل اأفراد جمموعته مبم�ر�سة 

ال�سغ��ط عل��ى ذويه��م للوق��وف اإىل ج�نبه 

وعدم التخلي عنه، بعدم� دخل منذ �سهرين 

اإىل املخيم.

قــــال ـُ ي الوضع األمني في لبنان.. استراحة محارب أو استقرار دائم؟
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ل �شـــك اأن دع�ة وزيـــر اخلارجية 

�شع�د الفي�شل نظـــريه الإيراين حممد 

ج�اد ظريـــف لزيـــارة الريا�س بالغة 

الأهميـــة، وحتمـــل يف اأبعادها بداية 

ال�شع�ديـــة  ال�شيا�شـــة  يف  تراجـــع 

املت�شددة جتاه حم�ر املقاومة، وب�شائر 

والأمنية  ال�شيا�شية  لالأزمـــات  ت�ش�ية 

يف املنطقـــة باأ�رها، ل �شيما اأن هذه 

الدع�ة جاءت على وقع انت�شارات هذا 

املح�ر يف �ش�رية والعراق.

امل�قف الإيـــراين مل يطراأ عليه اأي 

تغيري منذ ت�شلُّم الرئي�س ال�شيخ ح�شن 

روحاين مقاليد احلكم، ومن حينه اأبدت 

انفتاحها على حـــ�ار مع »اململكة«، 

وقد عـــرّبت عن ذلك مراراً، وكان يقاَبل 

هـــذا النفتـــاح برف�س �شعـــ�دي، اإىل 

اأن جـــاءت نتائج انتخابـــات العراق 

مل�شلحة رئي�س ال�زراء ن�ري املالكي، 

وت�ؤّهله لت�يل ولية ثالثة.

اإ�شافـــة اإىل ذلك، فقد حقق اجلي�س 

ال�شـــ�ري اإجنازات ميدانيـــة مهمة، ل 

�شيما بعـــد ا�شتعادة مدينة حم�س، ما 

عزز اأوراق حم�ر املقاومة يف �ش�رية، 

وبالتاأكيد �شيك�ن لها انعكا�شات على 

الأو�شـــاع يف الدول املجـــاورة، ويف 

طليعتها لبنان، حيـــث ُح�شم الأمر األ 

رئي�س عتيداً للجمه�رية من دون ر�شى 

املح�ر املذك�ر.

لكن مقابل هذه الأج�اء الإقليمية 

املريحـــة ن�شبيـــًا، هنـــاك خماوف 

امل�ؤيدة لنهج  الأطـــراف  لدى بع�س 

املقاومـــة مـــن اأن تكـــ�ن الدعـــ�ة 

ال�شع�ديـــة لك�شب ال�قـــت، بانتظار 

لإعادة  اإقليميـــة،  مكا�شـــب  حتقيق 

مت��شعهـــا يف املنطقـــة، خ�ش��شًا 

املراهنة على ف�ز امل�شري عبد الفتاح 

ال�شي�شـــي يف النتخابات الرئا�شية 

امل�ريـــة؛ حليـــف اململكـــة، ما قد 

يعّ��س عليها جزءاً من خ�شارتها يف 

امل�رق العربي، على حد ق�ل مرجع 

حزبي يف »8 اآذار«.

ويرى املرجع اأن املرحلة التي مير 

بها لبنان راهنًا هي اأقرب اإىل »ا�شرتاحة 

الدائم، وهي  ال�شتقـــرار  حمارب« من 

اأي�شًا اأحد نتائـــج ال�شيا�شة ال�شع�دية 

امل�شتجدة يف املنطقة، مبديًا خ�شيته 

من جتـــدد انفجار الأو�شـــاع يف حال 

ف�شل التقارب الإيراين - ال�شع�دي.

وي�ؤكد املرجع اأن خماوفه من جتدد 

انفجـــار الأو�شاع مبنّية على معطيات 

ووقائـــع، خ�ش��شًا يف �شـــ�ء وج�د 

اأبرزهـــا: عدم الت��شل  ملفات متعرثة 

للجمه�ريـــة،  رئي�ـــس  انتخـــاب  اإىل 

وحركة الحتجاجات النقابية، وزيارة 

البطريرك مار ب�شـــارة الراعي للقد�س، 

وتداعيـــات املحكمـــة اخلا�شة بلبنان 

على ال��شع الداخلي، كا�شفًا اأن هناك 

اأي ت�شعيد  اأمنية مل�اكبـــة  حت�شريات 

�شعـــ�دي يف لبنان، من خالل حماولة 

ال�زير اأ�رف ريفي تط�يع 2500 عن�ر 

يف ق�ى الأمن الداخلـــي من حمازبي 

»تيار امل�شتقبـــل« لكي يك�ن�ا »غب 

الطلب« عندما تدع� احلاجة، ل �شيما 

بعد انتهاء حالة »قادة املحاور«.

اأ�شـــف اإىل ذلك اإيعاز اأحد ال�زيرْين 

الطرابل�شيـــنْي اإىل مالكـــي العقـــارات 

يف منطقـــة »جبل حم�شـــن«، والذين 

ي�شكنـــ�ن خارجهـــا، ل �شيمـــا اأبناء 

نيـــة منهـــم، باملطالبة  الطائفـــة ال�شُّ

باإعادة عقاراتهم التـــي ي�شغلها اأبناء 

»اجلبـــل« ب�شكل غري �رعـــي، كذلك 

طلب مـــن بع�س �شما�شــــرة العقارات 

اإر�شاده على الأرا�شي املعرو�شة للبيع 

يف »اجلبل«، مبديًا ا�شتعداده ل�رائها.

وتـــرى م�شـــادر �شماليـــة وا�شعة 

الطالع، اأن الهـــدف من �راء الأرا�شي 

ه� حماولة تغيري دميغرافية املنطقة 

امل�ؤيـــدة للمقاومـــة و�ش�ريـــة، مـــن 

خـــالل اإدخال اأعـــداد مـــن امل�اطنني 

اإىل »اجلبـــل« من خـــارج ال�شطفاف 

ال�شيا�شي لأبنائـــه، ويف حال جنحت 

هذه املحاولة، يكـــ�ن ال�زير املذك�ر 

قد حقـــق على الأقل اخرتاقـــًا للبقعة 

املختلفـــة  الطرابل�شيـــة  اجلغرافيـــة 

�شيا�شيًا عن حميطها، كخط�ة اأوىل يف 

عملية تذويبها دميغرافيًا، لكي يطغى 

على عا�شمـــة ال�شمال لـــ�ن �شيا�شي 

واحـــد يف حـــال ح�شـــ�ل اأي ت�شعري 

الأو�شاع  انعكا�س علـــى  لـــه  اإقليمي 

الداخلية.

ح�شان احل�شن

حماوالت حثيثة لتغيري دميغرافية منطقة جبل حم�سن املوؤيدة للمقاومة و�سورية

وزير طرابلسي يبحث 
عن األراضي المعروضة 

للبيع في »جبل 
محسن« ليشتريها



مقابلة8

التخاذ قرارات جريئة ألّن ألرض لبنان شعبًا

أسود: فلُيسمِّ الراعي المرشح المسيحي األقوى 

تحت الضوء

»ديمقراطية بوكو حرام«.. 
والهوت دوغ

كم هو مذهل ومرّوع م�شاهدة 

�أبو بكر �شيكو؛ زعيم تنظيم »بوكو 

حر�م«، وهو يعر�ض �لطالبات 

�لنيجرييات �ملختطفات ك�شبايا 

للبيع..!

وكم هو كريه ذ�ك �ملنظر �ملقزز، 

بافتتاحه �شوق �لنخا�شة بنف�شه 

باإعالنه �أنه �شيتزوج �ثنتني من 

�لفتيات �ل�شغري�ت.

يا للهول، من هذه »�لدميقر�طية« 

�لرعناء �لتي يحدثنا عنها �لغرب 

و�لأمريكي، و»قائد« جند و�حلجاز، 

�لذي يتحدث عن »�ل�شعب �ل�شعودي 

�ل�شقيق« يف حلظة يقظة له.

نقول ذلك لأننا نعلم متامًا من 

�شّنع كل هوؤلء.

نعرف ونعي متامًا من �شّنع �أ�شامة 

بن لدن، وكيف ُدرِّب وموِّل، وكيف 

�أُر�شل �إىل �أفغان�شتان.

نع �لطبيب �أمين  ونعرف كيف �شُ

�لظو�هري، وكيف �أُنتج �مُلال عمر، ثم 

ملاذ� وكيف كانت »حركة طالبان«، 

وكله من �أجل �أنابيب �لغاز �لتي متتد 

من تركمان�شتان �إىل �ملحيط �لهادي.

هل ميكن لأحد �أن يقول لنا 

عن �لفرق بني هوؤلء و»�أبو بكر 

�لبغد�دي« و»�أبو حممد �جلولين« 

و�أبي قتادة، وغريهم من »�لقادة« 

�لذين يتو�لدون ويتنا�شلون هنا 

وهناك، من �أجل »نكاح �جلهاد«، �أو 

�إعد�م متثال �أبو �لعالء �ملعري، �أو 

نب�ض �رسيح �شحابي هنا، و�رسقة 

وحرق كاتدر�ئية هناك..؟ مل يحدثنا 

�أحد من هوؤلء ماذ� يريد �لأمريكيون 

من دعمهم لهم حتت عناوين و�أ�شماء 

خمتلفة.. وملاذ� تعالج �لدولة �لعربية 

جرحى �خلارجني من �لقرون �لو�شطى 

�أو ما قبلها يف م�شافيها؟

هوؤلء و�أ�شيادهم ود�عموهم ملاذ� 

يريدون �شورية؟ وملاذ� ي�شتهدفونها؟ 

نحن نعرف �أن يف �شفر ��شعيا 

يتحدثون عن خر�ب دم�شق، وعن 

تدمري م�رس.

�إذ�ً، رمبا كان �رسوريًا �أن ندرك 

و�أن نعي و�أن نعرف �أيَّ عاملمَ عربي 

�أو �أيَّ عاملمَ �إ�شالمي يريدونه حينما 

ت�شبح »بوكو حر�م« و»د�ع�ض« 

و»�لن�رسة« وكل ناب�شي �لقبور �أ�شياد 

مرحلة ما..!

فلنقل مرحبًا لربهان غليون 

وجورج �شرب� ومي�شال كيلو، وغريهم 

من »فر�فيط« �لثقافة »�ملعا�رسة« 

و�ملعلَّبة على طريقة �لـ»هوت دوغ«.

�أحمد

عـــن هـــذه �لأمـــور و�لأحد�ث، 

ناق�شت جريـــدة »�لثبات« نائب 

رئي�ض هيئـــة قد�مـــى وموؤ�ش�شي 

�أ�شود،  �إيلـــي  �للبنانية؛  �لقـــو�ت 

و�إليكم �أبرز ما جاء من نقا�ض:

ل يخفـــي �أ�شـــود توج�شه من 

وجـــود حالـــة خطـــرة يف لبنان 

�لنازحـــني  بوجـــود  متمثلـــة 

�ل�شوريـــني، بر�أيـــه �لكيان باأ�رسه 

معرّ�ـــض لالنهيـــار، لأّن م�شـــاكل 

�ملنطقـــة وما �أرختـــه من رو��شب 

على لبنـــان تتعّدى قدر�ته، يقول: 

»�ل�شبط �لأمني �لذي ح�شل جّيد، 

ولكن مـــا �لذي مينع مـــن �إعادة 

�لتخريـــب و�خلربطة يف �لبلد.. ل 

�ملزيد  ��شتقبال  لبنـــان  ي�شتطيع 

من �لنازحني، وطاقته و�شلت �إىل 

حّد غري مقبول.. فهل يتم ��شتبد�ل 

�شعبه باآخر، حتت مظلة �شعار�ت 

�إن�شانية وما �شاكل، ولنقول للذين 

ياأخذون �لأمـــور على غري حممل 

�جلد.. لهذه �لأر�ض �شعب لن ن�شمح 

بتهجريه، وهذه ميزة لبنان«.

لهذه الأر�ض �شعب

�أّنه يف  �أ�شود »�مل�شكلة  ي�شاأل 

لبنان، ل خطة من قبلنا ملو�جهة 

تد�عيـــات �لنزوح �ل�شوري ل على 

�لأمنـــي ول �لقت�شادي  �مل�شتوى 

تزيـــد  �لأمـــور  �لجتماعـــي،  ول 

على  عندنا  و�لقيمـــون  تعقيـــد�ً، 

�ملو�شوع يفرحون ببع�ض �لأمو�ل 

وبا�شتقـــد�م �حل�ش�ـــض �لغذ�ئية.. 

فيما �ملطلوب �إيجاد حلول جذرية 

كـــي ل تتعّطل م�شالح �للبنانيني 

�شوريـــة  �إىل  ولإعادتهـــم  �أوًل، 

بالتن�شيـــق مع �لدولـــة �ل�شورية 

وللحفاظ  ثانيـــًا،  و»�ملعار�شة« 

على دميغر�فية لبنان ثالثًا يف ظّل 

ظروف �شعبة يعي�شها �للبنانيون، 

ويف ظّل ن�شبة �لولد�ت �ملرتفعة 

�أ�شود: »مع  للنازحني«، وي�شـــاأل 

�لأ�شف، بع�ض �للبنانيني يخجلون 

بت�شميـــة �لأمور على حقيقتها، يا 

خّيي لهـــذه �لأر�ض �شعـــب.. ماذ� 

نفعل �إذ� غـــد�ً مّت متزيق بطاقات 

�لأطفـــال »مكتومـــي �لقيد«، هل 

ي�شبحـــون لبنانيني بعد مرور 10 

�شنـــو�ت، وهل يحظـــون بهويات 

لبنانية«؟

ي�شـــري �أ�شـــود �إىل �أّن مكونات 

لبنان د�فعـــت عن وجودها بالدم 

للحفاظ على حريتهـــا وميز�تها، 

وهـــذ� �لأمـــر ينطبق علـــى كافة 

�لطو�ئف �لتي يتكون منها لبنان، 

و�آخـــر هـــذه �جلـــولت كانت مع 

عـــودة �إخوتنا �ل�شيعة �إىل �أر�شهم 

بغ�شـــون يومني �إثـــر حرب متوز، 

ومـــا ُير�د لهـــم �لتهجـــري، يقول: 

»�شعب بال �أر�ض �شعٌب بال هوية، 

يف حال ��شتمرّ �لو�شع على حاله 

�شنجد �أنف�شنا �أقليـــة، وقد نعتاد 

على عاد�ت لي�شت لبنانية، جميع 

�لـــدول ت�شهد كثافـــة �شكانية من 

�لأمكنة  بع�ـــض  يف  �ملهاجريـــن 

)مناطـــق �شناعيـــة..( ولكـــن �أن 

يتحّول بلد بطوله وعر�شه وبريفه 

ومدنـــه ومـــن �رسقـــه �إىل غربه 

و�شماله وجنوبه �إىل خمّيم �شعبي 

لدولـــة �أخـــرى �أمر يثـــري �لريبة، 

ونحن ل ميكننـــا �أن نتعاطى مع 

هـــذ� �ملو�شـــوع بهـــذ� �لب�شاطة 

�أ�شـــود:  وي�شيـــف  و�ل�شخـــف«، 

»نكّن �لحـــر�م لل�شعب �ل�شوري، 

علـــى  مل�شاعدتـــه  وم�شتعـــدون 

»قّد حالنا«، ولكـــن مع مغادرة 

�للبنانيـــني �شبابـــًا وجماعـــات 

)عائـــالت( لعـــدم توّفـــر فر�ـــض 

�لنظريات  تتعدى  �مل�شاألة  �لعمل، 

�لإن�شانية �لربيئة، ولنعالج �لأمور 

كمـــا تعاجلهـــا كافة �لـــدول، �أو 

�أقلّـــه �لأردن وتركيا.. ونحن �ليوم 

بحاجـــة ملو�قـــف جريئة حتمي 

�لبلد«.

ال�شتحقاق الرئا�شي

بخ�شو�ض �ل�شتحقاق �لرئا�شي، 

يطالـــب �أ�شـــود باإعـــادة �لنظـــر 

�لأوىل  �لرئا�شة  موقـــع  ب�شالحية 

لأّنه  للم�شيحيني،  �لعتبار  لإعادة 

يف ظّل �ل�شالحيـــات �ملتوفرة له 

ما بعد �تفـــاق �لطائف، »ل يحق 

له تقـــدمي حتى برنامج، فالرب�مج 

تو�شع من خـــالل جمل�ض �لوزر�ء 

جمتمعـــًا، ولهذ� �ل�شبـــب �لإتيان 

�لتعوي�ض  باإمكانـــه  قوي  برئي�ض 

بع�ض �ل�شيء.. ولكّن �لثغر�ت تبقى 

ويجب �إيجاد خمرج مقبول يطمئن 

جميـــع مكونات �لوطـــن، و�ملثال 

�ليوم هـــو �شدور قانون  �ل�شارخ 

�لإيجار�ت باجلريدة �لر�شمية رغم 

رف�ض رئي�ض �جلمهورية توقيعه«.

بكركي  علـــى  �أ�شود  يتمّنـــى 

�لر�عـــي �مل�شاهمة  و�لبطريـــرك 

�لأول،  �إعادة تقويـــة �ملوقع  يف 

يقول: »ي�شعـــى �شاحب �لغبطة 

�ليوم عليه  �إيجاد �حللـــول،  �إىل 

ت�شميـــة �ملر�ّشـــح �لأقـــوى بني 

�مل�شيحيـــني، و�ختيـــار �لأف�شل 

من بينهم، ونحـــن كهيئة قد�مى 

وموؤ�ش�شـــي �لقـــو�ت �للبنانيـــة 

نطالبه بالإفر�ج عن �إح�شائياته 

بخ�شو�ـــض من هـــي �ل�شخ�شية 

�لأكرث قدرة على قيادة هذ� �لبلد 

من بني �ملر�شحني �لأربع �لأقوياء 

كما �شبـــق و�رسّح نف�شـــه بهذ� 

�خل�شو�ض، ل �شيما �أّن �أحد هوؤلء 

�ملر�شحـــني �لأربـــع �شقط عمليًا 

نتيجة رف�ض مكونات كبرية من 

�ملجتمع �للبناين لر�شّحه، فحاز 

على ن�شبة �أ�شو�ت معينة وجرّب 

حظه وف�شل«.

عون �لأقوى و�لأجدر

بكركـــي مدعوة  �أ�شود،  بـــر�أي 

لإعـــالن �مل�شيحي �لأقوى، و�إيجاد 

�ملخـــارج و�جلو�ب �لـــذي يريده 

�مل�شيحيون بخ�شو�ض �ل�شتحقاق 

�لرئا�شي، »�لر�أي �لعام �مل�شيحي 

و�إح�شائيات  يريـــد،  مـــن  يعرف 

بكركـــي تعرف من يريـــد �ل�شعب 

�مل�شيحي من بني �لأقوياء �لأربع.. 

و�ل�شيد جعجع بعـــد نيله �لعفو 

�لنيابـــي، قانونيًا  من �ملجل�ـــض 

يحّق له، وهذ� مـــا فعله، وحظي 

بـ48 �شوتـــًا.. ولكن هذه �لأ�شو�ت 

ل ميكنهـــا �إي�شالـــه �إىل �لرئا�شة 

و�ليوم  لالأقوى..  فليتنحى  �لأوىل، 

نحن بحاجـــة �إىل وقف �ملهاتر�ت 

�خل�شو�ـــض  بهـــذ�  �لإعالميـــة 

ومعاجلة �ملو�شـــوع بروية خلري 

و�مل�شيحيني  بالعموم  �للبنانيني 

باخل�شو�ض«.

سورية رغم مرارة 
األحداث بدأت تلملم 

جراحها.. ومصر 
تستعيد قّوتها في 

محاربة اإلرهاب

�أّن  باملو�شوع  �جلديد  ولكن  لي�ض بجديد..  و�ملف�شلي  �حل�شا�ض  لبنان  و�شع 

و�لدولية..  �لإقليمية  �لقوى  لتمركز  �إعادة  من  ي�شهده  ملا  دقيق  �ملنطقة  و�شع 

�شيناريوهات تر�شم يف �لكو�لي�ض بانتظار حتديد �ملتفق عليه، ليبقى غري �ملتفق 

عليه.. �أين لبنان من كّل ذلك، وهو �لذي يعتربه �لبع�ض رئة �ل�رسق �لأو�شط �أو 

زئبق موؤ�رس �لتو�فق �أو �لتنافر على �مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل؟

هل �شينجح �للبنانيون بلملمة جر�حهم.. وهل �شيعيد �مل�شيحيون زخمهم �لذي 

خ�رسوه منذ �تفاق �لطائف بانتخاب رئي�ض للجمهورية قوي.. لإعادتهم �مل�شيحية 

�مل�رسقية �إىل عزّها ودورها �لريادي، ماذ� عن �لنظام �ل�شيا�شي �ملرهل؟ فالطائف 

�لذي �أنعم لل�شنة بال�شالحيات �أنعم عليهم بالويالت.. و�ل�شيعة �ملتعاظم دورهم 

هذه  موؤ�ش�شي  دورهم  لإعادة  �لتّو�قون  و�مل�شيحيون  ي�شتحقون،  مبا  يحظون  ل 

�لدولة يجدون �أنف�شهم يف كّل مرّة خارج �لت�شوية..
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9 رأي
التخاذ قرارات جريئة ألّن ألرض لبنان شعبًا

أسود: فلُيسمِّ الراعي المرشح المسيحي األقوى 
وي�شيـــف �أ�شود: »�لبطريك �لر�عي يهّمه 

م�شلحة �مل�شيحيني ول �أحد ي�شكك باأبوته 

للجميـــع، �ليـــوم مـــع تعرث و�شـــول �أحد 

�لأقوياء ليعلن عن ��شم �لأقوى.. ولناأتي به 

�أ�شـــوة بباقي �لطو�ئف  رئي�شًا للجمهورية 

�لتي تاأتي بالأقـــوى على موقع �لرئا�شات 

�لأخـــرى، و�ليـــوم �لعمـــاد مي�شـــال عون 

بحركيتـــه وم�شاعيه حلماية لبنان تخوله 

لعب دور جامع بني �للبنانيني«.

ويخ�شـــى �أ�شـــود من �شيـــق �مل�شاحة 

لنتخاب رئي�ـــض للجمهورية �شمن �ملهلة 

�لد�شتوريـــة، يلفـــت �إىل �شعوبـــة تخّطي 

�إر�دة »�لعماد عـــون« ك�شخ�ض  وجتـــاوز 

وكتيار يف مو�شـــوع �ل�شتحقاق �لرئا�شي، 

يقـــول: »لعـــل �لبع�ـــض ينتظـــر و�شول 

�لت�شويات �لإقليميـــة �إىل خو�تيمها.. نحن 

يف �لنهاية ناأمـــل �أن تاأتي هذه �لتو�فقات 

�لإقليمية من�شجمة مع م�شالح �للبنانيني 

ل متعار�شة معه«.

ال�شتاء العربي

يعتـــرب �ملحامـــي �أ�شـــود �أّن تد�عيات 

»�لربيـــع �لعربي« �لذي حتـــّول �إىل �شتاء 

قار�ـــض علـــى �ل�شعوب �لعربية بـــد�أ تاأفل 

يف  جتاوزنـــاه  »�ل�شعـــب   ، خمططاتـــه 

�ملنطقـــة، �شورية رغم مر�رة �لأحد�ث بد�أت 

تلملـــم جر�حها، م�ـــرس ت�شتعيد قوتها يف 

مو�جهـــة �لإرهـــاب، وكذلـــك يف �لعـــر�ق، 

و�لغـــرب �خلبيث ف�شـــل با�شتبد�ل �لأنظمة 

باأنظمة تيوقر�طية دينية، و�ليوم ثمن بقاء 

�لرئي�ض �لأ�شد �شيكون مبتابعة ت�شفية هذه 

�جلماعات �لتكفريية، لأّن �لغرب ل يريد نقل 

خطرهم �إليه.. وهنـــا كلبنانيني ن�شاأل من 

كان يعتـــرب �أن م�شدر �لتفجري�ت �لإرهابية 

يف لبنان وجود حـــزب �هلل يف �شورية عن 

�نتفاء هذه �لنظرية لأن �لوقائع جتاوزتها.. 

و�أ�شـــاأل �ل�شيا�شيني عمـــا �إذ� كانت �نتهت 

�شالحية تقـــدمي �لبطانيات لل�شوريني يف 

�شورية«؟

ينهي �أ�شود كالمه ب�رسورة �لتوقف عن 

�إطالق �لتهم �ملعلبة، ب�رسورة �إيجاد حلول 

منطقيـــة بعيدة عن �ل�شيا�شـــة �مل�شلحية 

لـــكل فريق، ويقـــول: »م�شـــاكل �لنازحني 

وم�شـــاكل �لنا�ض �لجتماعيـــة بحاجة �إىل 

تد�بـــري �رسيعة، وهيئة قد�مـــى وموؤ�ش�شي 

�لقـــو�ت ت�شعى لل�شغط يف هـــذ� �لجتاه، 

ونحن ب�شدد تزخيـــم وجودنا يف خمتلف 

�ملناطـــق رغم عـــدم وجود �أمـــو�ل و�إعالم 

مدفوع.. ونهنـــئ باملنا�شبة �ل�شيد جعجع 

على �ت�شال زعيم �ملعار�شة �ل�شورية �أحمد 

�جلربا به، �مل�شكلـــة معه لي�شت �شخ�شية 

بل �إد�رية وما نريده للقو�ت �أن تكون �شمري 

�مل�شيحيني ل �شاهدة للزور على م�شريهم 

ووجودهم«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

تطّور التصوف اإلسالمي
من الزهد إلى وحدة الوجود

كلمة  �أ�ــشــل  يف  �لباحثون  �ختلف 

�أنها  �إىل  �لبع�ض  فذهب  »تــ�ــشــّوف«، 

»ت�شّوف«  �لفعل  م�شدر  من  م�شتقة 

�ل�شوف، يف حماولة  للدللة على لب�ض 

لعي�ض حياة زهد وتن�شك، فاأطلق عليهم 

�أن  �إىل  �لآخر  �لبع�ض  وذهب  �ل�شوفية، 

فة«، وهم  »�ل�شوفية ن�شبة �إىل �أهل �ل�شَّ

فرق من �لن�شاك كانو� يجل�شون فوق دكة 

�مل�شجد يف �ملدينة يف عهد �لنبي عليه 

�ل�شالة و�ل�شالم، �أو �أنهم كانو� يف �ل�شف 

�ل�شالة،  �مل�شلمني يف  �لأول من �شفوف 

�أما �لبع�ض فقد ن�شب �ل�شوفية �إىل �لكلمة 

ثيو�شوفيا  �أو  »�شوفو�ض«  �ليونانية 

theosophia، وهي تعني حكمة 
و�لدين،  و�لفل�شفة  �لعلوم  وتت�شمن  �هلل، 

لكن �مل�شت�رسق �لأملاين نولدكه رف�ض هذ� 

تكتب  �ليونانية  �ل�شني  �أن  مبينًا  �لقول، 

و�أن  �شاد�ً،  ل  �شينًا  �لعربية  يف  باطر�د 

متو�شطة  كلمة  �لآر�مية  �للغة  يف  لي�ض 

�إىل  �ليونانية  »�شوفو�ض«  من  لالنتقال 

»�شويف« �لعربية.

لوي�ض  �لفرن�شي  �مل�شت�رسق  يقول 

ما�شينيون �إن لفظ »�ل�شويف« ورد لأول 

�لن�شف  يف  �لإ�شالمي  �لتاريخ  يف  مرة 

�إذ  �مليالدي،  �لثامن  �لقرن  من  �لثاين 

عامل  وهــو  حّيان،  بن  جابر  به  نعت 

وكان  �لكوفة،  من  �ملعروف  �لكيمياء 

له  وكان  �ل�شادق،  جعفر  �لإمام  تلميذ 

�شيغة  �أمــا  خا�ض،  مذهب  �لزهد  يف 

عام  ظهرت  فقد  »�ل�شوفية«  �جلمع 

�لتي  �لفتنة  خرب  يف  )814م(  199هـ 
قامت يف �لإ�شكندرية، وكانت تدل على 

�لإ�شالمي  �لت�شّوف  مذ�هب  من  مذهب 

ن�شاأ يف �لكوفة، وكان ذ� �جتاه �شيعي، 

�أئمته،  �آخــر  �ل�شويف«  »عبدك  وكــان 

بغد�د  �للحم، وتويف يف  ياأكل  ل  وكان 

عام 210هـ )825م(.

�لعارف  هو  �هلل  ر�شول  كون  ورغــم 

�لزهد  عنه  ُعــرف  قــد  ـــرب  و�لأك �لأول 

�إىل  و�لنقطاع  حر�ء  غار  يف  و�لتحنُّث 

وبعده  �لوحي  نــزول  قبل  تعاىل،  �هلل 

على  �لت�شّوف  رف�ض  �أنــه  �إل  وخالله، 

طريقة �لرهبنة �لبوذية �أو �لهندو�شية �أو 

�مل�شيحية، وُنقل عنه قوله عليه �ل�شالة 

و�ل�شالم: »ل رهبانية يف �لإ�شالم«. 

يدور  عهده  �أول  يف  �لت�شّوف  كان 

على  �لعكوف  �أن  �لأول  �أمــريــن:  حــول 

�لعبادة يوّلد يف �لنف�ض حقاق روحية، 

على  يفي�ض  �لقلوب  علم  �أن  و�لثاين 

فاملعرفة  �هلل،  تقرّب من  �لنف�ض معرفة 

توّلد �حلب و�لقرب.

يتوقعون  �لأو�ئل  �ملت�شّوفة  يكن  مل 

�ل�شطد�م بعامة �مل�شلمني، وهم جنحو� 

�إىل �لعزلة و�لزهد تقربًا �إىل �هلل تعاىل، 

يف رغبة منهم يف �لك�شف عن �هلل باأي 

و�شيلة، خ�شو�شًا بت�شفية �لقلب من كل 

�شاغل، وهذ� ما نلم�شه يف �شرية �حل�شن 

وعربه،  وعظاته  110هـ(   21-( �لب�رسي 

ويف كتابي �ملت�شوفني �لكبريين �حلارث 

�ملحا�شبي )170 - 243هـ( »�لو�شايا«، 

 –  450( �لــغــز�يل  حامد  ــي  �أب و�لإمـــام 

505هـ( »�ملنقذ من �ل�شالل«.
�أن  ما�شينيون  �مل�شت�رسق  ــرى  ي

�أظهرت  �أوىل �لفرق �لتي  �خلو�رج كانت 

ما  يف  بــاٍد  وذلــك  لل�شوفية،  عدو�نها 

عار�شت  كما  �لب�رسي،  للح�شن  وقــع 

�ل�شنة  �لأخرى  فئات كربى من �ملذ�هب 

لأنه  �لت�شّوف،  و�لزيدية  و�لإمامية 

من  �ــرسبــًا  �ملوؤمنني  بــني  ي�شتحدث 

بع�ض  نحو  نزوعهم  خ�شو�شًا  �ل�شذوذ، 

�لعتقاد�ت �لتي تقول باحللول ووحدة 

�لوجود، �أو �ن�رس�فهم عن بع�ض مظاهر 

ذهب  وقد  للفر�ئ�ض،  و�إهمالهم  �لعبادة 

قول  ��شتنكار  �إىل  و�لظاهرية  �ملعتزلة 

�ملت�شّوفة بع�شق �هلل، لأنه يقوم نظريًا 

�ملالم�شة  على  وعمليًا  �لت�شبيه،  على 

و�حللول.

ول �شك �أن بع�ض �ملقاربات للت�شّوف 

�أنذ�ك كانت تب�شيطية وظاملة وجمحفة، 

�لإميان،  من  �ملت�شّوفني  بع�ض  فاأخرج 

كاحل�شني  و�أعدمو�  بع�شهم  تكفري  ومت 

309هـ(،   -  244( �حلــالج  من�شور  بن 

�شبيل  يف  جهاد  �حلالج  عند  و�لت�شّوف 

بني  فرديًا  م�شلكًا  ولي�ض  �حلق،  �إحقاق 

�ملت�شّوف و�خلالق فقط. لقد طّور �حلالج 

فجعله  �لت�شّوف،  �إىل  �لعامة  �لنظرة 

�لنف�ض  يف  و�لطغيان  �لظلم  �شد  جهاد�ً 

و�ملجتمع، ول يخفى ما لتلك �لدعوة من 

�حلاكمة  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  على  تاأثري 

�إعد�م �حلالج  �إن �شبب  يف حينه. ويقال 

يكمن يف �إجابته على �شوؤ�ل �أحد �لأعر�ب 

�حلــالج:  عليه  فــرّد  جبته،  يف  عما  له 

هم بالزندقة  »ما يف جبتي �إل �هلل«.. فاتُّ

و�أقيم عليه �حلد.

وقد ف�رّس �بن تيمية �شبب �إعد�م �حلالج 

الُج ِمْن  ِقُدُه �حْلمَ ْعتمَ ا يمَ دمَ ممَ قمَ ْن �ْعتمَ بقوله: »ممَ

اِفرٌ  ُهومَ كمَ ا فمَ ْيهمَ لمَ الُج عمَ ِّتي ُقِتلمَ �حْلمَ الِت �لمَ قمَ �مْلمَ

�ْشِلِمنيمَ  �مْلُ  ّ اإِنمَ فمَ  ، �ْشِلِمنيمَ �مْلُ اِق  فمَ ِباِتّ ٌدّ  ُمْرتمَ

ْحِو  نمَ ومَ اِد  مَ �لحِتّ ومَ ُلوِل  �حْلُ لمَى  عمَ ُلوُه  تمَ قمَ ا  مَ ّ �إنمَ

ــاِد  �لإحِْلمَ ومَ ِة  قمَ ّْندمَ �لزمَ �أمَْهِل  الِت  قمَ ممَ ِمْن  ِلكمَ  ذمَ

نْيِ  ال ِخالفمَ بمَ ِة فمَ ْملمَ ِباجْلُ ُ.. ومَ ّ ا �هللمَ ْوِلِه: �أمَنمَ قمَ كمَ

 ِ �رسمَ �ْلبمَ يِف   ِ ّ �هللمَ ِبُحُلوِل  المَ  قمَ ْن  ممَ  ّ �أمَنمَ ِة  ّ ممَ
�لأُ

لمَى  عمَ ِّم ومَ اُح �لدمَ اِفرٌ ُمبمَ ُهومَ كمَ اِدِه ِبِه.. فمَ مَ �حِتّ ومَ

الُج«. � ُقِتلمَ �حْلمَ ذمَ همَ

�ملت�شّوفة  ــن  م عـــدد  د�فــــع  ـــد  وق

�شهيد�ً  و�عتربوه  �حلالج  عن  و�لباحثني 

وبطاًل ثوريًا و�أن لكالمه معاين باطنية، 

نف�ض  هو  و�لحتــاد  باحللول  قوله  و�أن 

�لقول بوحدة �لوجود، على غر�ر حميي 

�لدين بن عربي )558 - 638هـ(، كما �أن 

�لإمام �خلميني �عترب �حلالج �شهيد�ً، و�أنه 

مل تفهم كلماته مبعناها �لباطني.

يقول �ل�شيخ �لأكرب �بن عربي: » نحن 

�أن  وذلــك  كتبنا،  يف  �لنظر  يحرم  قوم 

��شطلحو�  �ألفاظ  على  تو�طوؤ�  �ل�شوفية 

�ملعاين  غري  معاين  بها  و�أر�دو�  عليها، 

�ملتعارفة منها، فمن حمل �ألفاظهم على 

معانيها �ملتعارفة بني �أهل �لعلم �لظاهر 

ّرهم«. ر وكفمَ كفمَ

تعرّب  �لتي  �لأبيات  �أروع  من  ولعل 

عن �أحو�ل �لعارفني ما عرّبت عنه ر�بعة 

�لعدوية يف قولها هلل عزّ وجّل:

�أحّبك حبني حب �لهوى

وحبًا لأنك �أهل لذ�كا

فاأما �لذي هو حب �لهوى

ف�شغلي بذكرك عّمن �شو�كا

و�أما �لذي �أنت �أهل له

فك�شفك للحجب حتى �أر�كا

فال �حلمد يف ذ� ول ذ�ك يل

ولكن لك �حلمد يف ذ� وذ�كا

د. هيثم مزاحم

) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014



ملف العدد10

الكثري من امل�ساعدات لالجئني ال�سوريني، 

واأن اللبنانيني فتحوا الأبواب لهم«.

و�سدد عل���ى اأن هذه امل�ساعدات يجب 

اأن ت�سمل كل لبنان ل الالجئني ال�سوريني 

وحدهم، وه���و ت�رصيح اعت���ره البع�ض 

جم���رد حماول���ة ل�ست���دراج اللبنانيني 

املن���ح  ببع����ض  واإغرائه���م  للموافق���ة 

وامل�ساع���دات املادي���ة، واإل كانت الأمم 

املتح���دة قد تدخل���ت يف ال�سابق طالبة 

امل�ساعدة للبنان ال���ذي يئن حتت وطاأة 

اللج���وء ال�سوري منذ ثالث���ة اأعوام، علمًا 

اأن و�سائل الإعالم اللبنانية مل تق�رص يف 

ال�سوريني،  اإظهار معان���اة  واجبها جلهة 

�سى بحاجة اإىل  حي���ث اإن عائ���الت ل حتحُ

امل�ساعدات الغذائية قبل اأي �سيء اآخر. 

 وكانت املفو�سية العليا لالجئني يف 

الأمم املتح���دة اأعلن���ت اأن عدد الالجئني 

ال�سوري���ني امل�سجل���ني يف لبنان تخطى 

مليون لج���ئ، من دون اأن تتخذ اإجراءات 

فعلي���ة على الأر����ض مل�ساعدة النازحني 

كما يجب، وهذا الواق���ع ينقله الالجئون 

ال�سوريون اأنف�سه���م عندما يتحدثون عن 

اقت�سارها على  اأو  انع���دام امل�ساع���دات 

عائالت قليلة دون الأخرى.

 

رد لبناين

املذكور  امل����رصوع  حت���ول  وبينم���ا 

اإىل حم���ط جدل ب���ني اللبناني���ني الذين 

رف����ض الكث���ريون منه���م تك���رار جتربة 

املخيمات الفل�سطينية، اأكد وزير ال�سوؤون 

الجتماعي���ة ر�سيد دربا�ض اأن ما ذكر عن 

حت�سريات لبنانية دولية لإقامة خميمات 

لالجئني ال�سوريني غ���ري دقيق، لفتًا اإىل 

اأن احلكوم���ة اللبنانية م���ن خالل وزارة 

ال�س���وؤون الجتماعية عل���ى ات�سال دائم 

باملنظمات الدولية وباملفو�سية الدولية 

ل�سوؤون الالجئني.

ل �س���ك اأن اأزم���ة الالجئ���ني 

ال�سوريني يف لبنان ت�ستفحل اإىل 

حد كبري، حيث بات من ال�رصوري 

املنا�سبة ملواجهة  احللول  اإيجاد 

تداعياتها الكارثية، لكن هل يكون 

احل���ل باإقام���ة خميم���ات دائمة 

لالجئني داخل الأرا�سي اللبنانية، 

كما تطرح دوائ���ر الأمم املتحدة، 

اأم يف اإقامة هذه املخيمات على 

ال�سورية،  الأرا�سي  احلدود وداخل 

مع تاأم���ني اأن تكون منطقة اآمنة، 

كما تطرح الأو�ساط اللبنانية؟

اإذاً، مل يع���د بالإمكان الوقوف 

مكتويف الأيدي اأمام اأزمة الالجئني 

ال�سوريني يف لبنان، فبغ�ض النظر 

عن تذم���ر بع����ض اللبنانيني من 

اأعداد الالجئني الهائلة يف املناطق 

اجلرية،  بداع���ي  كافة  اللبناني���ة 

وم���ن ا�ستيالء العم���ال ال�سوريني 

عل���ى ق�سم كبري م���ن �سوق العمل 

اللبن���اين، اإل اأن اأو�ساع الكثري من 

الالجئني مزرية وماأ�سوية للغاية، 

الكثري من الأ����رص تفتقر اإىل �سقف 

ياأويه���ا واإىل م���ا ت�س���د به جوع 

اأطفالها، هذا ناهيك عن عدم توافر 

الطباب���ة وفر����ض التعل���م ومياه 

ال����رصب النظيف���ة، وغريها الكثري 

من �رصوريات احلي���اة، فاإىل متى 

�سي�ستمر هذا الو�سع؟

�سحي���ح اأن لبن���ان مل يغلق 

اأبواب���ه وحدوده اأم���ام النازحني 

ال�سوريني، كما فعلت دول عربية 

عدة، اإل اأن���ه اأي�سًا غري قادر على 

توفري ما يلزم لحت�سان العائالت 

واإيوائها كما يجب، لأنه  النازحة 

بب�ساطة يفتقر اإىل البنية التحتية 

وقط���اع اخلدمات الت���ي ل تكاد 

تكف���ي اللبنانيني، م���ن هنا كان 

ل ب���د من تدخل اأمم���ي مل�ساعدة 

لبن���ان عل���ى احت���واء ومقاربة 

م�سكلة النزوح ال�سوري اإليه، لكن 

هل يكون ثم���ن امل�ساعدة بفر�ض 

خميم���ات دائمة عل���ى الأرا�سي 

اللبنانية لل�سوريني؟ 

يف الواق���ع، ب���داأت يف الآونة 

الأخ���رية مباحث���ات جديدة بني 

احلكوم���ة اللبناني���ة واملنظمات 

الدولي���ة املعني���ة للتوافق على 

حل لأزم���ة اللجوء، لك���ن ما اأن 

بداأت هذه املفاو�سات حتى �رصت 

�سائع���ات ومعلومات م�رصبة عن 

احتم���ال اإقامة خميم���ات دائمة 

لالجئني يف لبن���ان وهو اأمر بال 

�سك يفوق طاقة ا�ستيعابه بكثري.

م�ساٍع اأممية

بح�سب ما ر�سح من معلومات، 

فاإن الأمم املتحدة ت�سعى اإىل اإقامة 

خميمات لالجئ���ني ال�سوريني يف 

لبنان، وهي تتناق�ض مع احلكومة 

اللبنانية من اأجل تنفيذ امل�رصوع 

الذي يق�سي باإقامة هذه املخيمات 

داخل الأرا�س���ي اللبنانية وبعيداً 

من احلدود م���ع �سورية وخطوط 

ال�سوريني  التما�ض بني امل�سلحني 

حت���ى ل يح�س���ل احت���كاك بني 

املعار�سة،  وم�سلح���ي  النازحني 

نتفادى  »حتى  امل�سادر  وبح�سب 

م���ا ح�سل يف عر�س���ال ومن اأجل 

تخفيف وطاأة وجود الالجئني يف 

اأماكن كثرية، ورمبا �ساعد ذلك يف 

�سمان �سالمتهم واإي�سال اخلدمات 

الجتماعي���ة وال�سحي���ة وغريها 

اإليهم بعيداً من بع�ض املدن التي 

تعاين ال�سغط من ج���راء انت�سار 

الالجئني«.

اأنه »ل  امل�س���ادر  واأ�ساف���ت 

بد من ا�سرتاتيجي���ة دولية لدعم 

الدول���ة اللبناني���ة واملنظم���ات 

املختلف���ة من ال���دول املانحة«، 

اللبنانية  احلكوم���ة  اأن  مو�سحة 

ه���ي الت���ي حت���دد اأمكن���ة هذه 

املخيمات.

 ويف هذا ال�سياق، دعا رئي�ض 

مدير مكتب امل�ساعدات الإن�سانية 

ل�سوؤون الالجئني يف الأمم املتحدة 

جون غين���غ املجتمع الدويل اإىل 

م�ساعدة لبنان ماديًا وعلى وجه 

ال�رصعة، لفتًا اإىل اأن »لبنان قدم 

مخيمات الالجئين السوريين.. على الحدود أم داخل األراضي اللبنانية؟ 

بات من �سبه املوؤكد اأن النزوح ال�سوري اإىل لبنان يكبد الدولة 

اللبناني���ة خ�سائر كثرية يف خمتلف القطاع���ات، وهي خ�سائر 

كبرية ل ميكن اأن تتحملها بب�ساطة، وبح�سب درا�سة اأعدها البنك 

الدويل، فقد ترك اللجوء ال�س���وري ب�سمات كبرية على الأو�ساع 

الأمنية والقت�سادي���ة والإن�سانية وال�سحي���ة والجتماعية يف 

ني بها لبنان  لبن���ان، وتخطى حجم اخل�سائر القت�سادية التي محُ

يف ال�سن���وات الثالث املا�سية، 7.5 ملي���ار دولر، وهو رقم كبري 

للغاية على اقت�ساد يعاين الكثري مثل القت�ساد اللبناين.

 واأفادت درا�سة البنك الدويل، التي اأجريت بطلب من احلكومة 

اللبنانية نهاية العام املا�سي، باأن امل�ساريف املبا�رصة للخزينة 

اللبناني���ة لتاأمني اخلدمات الإ�سافية للنازحني ال�سوريني بلغت 

1.1 ملي���ار دولر، ونبهت اإىل اأن 170 األف لبناين �سيكونون حتت 
خط الفقر يف اإط���ار التداعيات ال�سورية على لبنان، علمًا اأن 40 

يف املئة من اللبنانيني هم اأ�ساًل حتت هذا اخلط.

وبح�سب اخل���راء القت�ساديني فاإن تكلف���ة النازح ال�سوري 

الواح���د على لبنان ترتاوح ما ب���ني 1700 و2000 دولر اأمريكي 

لتاأم���ني اخلدمات ال�سحية والتعليمية والطاقة واملياه وغريها، 

م�س���رياً اإىل اأن لبنان بحاجة اليوم ملا يق���ارب املليارين و200 

مليون دولر اأمريكي لتغطية تكاليف النازحني املوجودين على 

اأرا�سيه، وهو اأمر ل ميكنه تاأمينه من دون م�ساعدة دولية.

وبح�سب املعلومات، فاإن املدار�ض الر�سمية اللبنانية ت�ستقبل 

حاليًا 450 األف تلميذ �سوري مقابل 350 األف طالب لبناين، كما اأن 
ال�سوريني يناف�سون اللبنانيني يف �سوق العمل، كونهم يتقا�سون 

رواتب اأقل بكثري، وقد قدرت منظمة العمل الدولية ن�سبة البطالة 

يف لبن���ان بنح���و 22 يف املئة يف ع���ام 2013، فيما يقدر البنك 

ال���دويل هذه الن�سبة بنحو 34 يف املئ���ة، وك�سفت منظمة العمل 

الدولي���ة، يف تقرير لها بعنوان »اجتاهات العمل العاملية لعام 

2014«، اأن تدف���ق النازحني ال�سوري���ني اإىل لبنان قد يزيد حجم 
القوى العاملة بن�سبة 30 اإىل 50 يف املئة، وهو اأمر من �ساأنه اأن 

يوؤدي اإىل ارتفاع معدلت البطالة التي ترفع تلقائيًا ن�سبة الفقر، 

خ�سو�سًا يف بلد تخطى الدين العام فيه ال�64 مليار دولر.

وتخ�سى م�سادر ر�سمية من انفجار اأزمة اللجوء ال�سوري على 

�سكل �رصاع لبناين - �سوري على لقمة العي�ض، لفتة اإىل اأن معظم 

الدول التي تعرب عن نيتها لتقدمي م�ساعدات لالجئني ال�سوريني 

بات���ت تعي متامًا اأن هذه امل�ساعدات يجب اأن توزع وبالت�ساوي 

على الالجئ���ني واملجتمعات امل�سيفة، نظراً للح�سا�سية الكبرية 

التي تتزايد بني املجتمعني اللبناين وال�سوري، ل �سيما اأن عدداً 

م���ن اللبنانيني باتوا اليوم يتعامل���ون بعن�رصية مع ال�سوريني 

ويعت���رون اأنهم يدمرون بلده���م وي�ستغلونها من خالل �سلبهم 

فر�ض العمل ورفعهم لأ�سع���ار الإيجارات ب�سبب وجودهم بكرثة 

يف خمتلف املناطق اللبنانية، ف�ساًل عن اإنهاكهم للبنية التحتية 

املتداعية اأ�ساًل.
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اإن هذه املوؤ�س�سات  وقال 

الدولي���ة توؤكد اأنها لن تقيم 

خميمات اإل باإرادة احلكومة 

اللبنانية، وهذا �سحيح، يف 

ح���ني اأن احلكومة اللبنانية 

حتى ه���ذه اللحظة مل ت�سع 

الأمر  اأن  خطة لذلك، مبعنى 

مل يتعد مرحلة النقا�ض.

اأن  اإىل  واأ�س���ار دربا����ض 

رئي����ض احلكومة متام �سالم 

كلفه اأن ي�سع خريطة طريق 

»وق���د و�سع���ت م�رصوع���ًا 

�سلمته ل���ه و�سيكون مو�سع 

نقا�ض يف القريب العاجل يف 

اللجن���ة الوزارية املخت�سة 

باملل���ف ال�س���وري، والت���ي 

ا�ستغل فيه���ا مهمة املن�سق 

الع���ام، فقب���ل اأن جتتم���ع 

النقا�ض ل  اللجنة ويج���ري 

احلكومة  اإن  القول  ن�ستطيع 

موقفها  بلورت  قد  اللبنانية 

املخيمات،  مو�س���وع  م���ن 

باعتب���ار اأن ه���ذه احلكومة 

مل ترث خط���ة وا�سحة من 

احلكوم���ة ال�سابق���ة الت���ي 

على  املو�سوع  مع  تعاملت 

اأن م�ساأل���ة الن���زوح موؤقتة 

تبني  لكن  اأ�سه���ر،  ولب�سعة 

الآن اأن املعرك���ة طويلة واأن 

املاأ�س���اة اأك���ر واأن الأعداد 

جتاوزت مليون لجئ �سوري 

وال�سن���وات  الآلف  مبئ���ات 

وه���ذا  ال�سن���وات،  تط���وي 

للم�ساألة  الت�س���دي  يقت�سي 

بجهد اأكر وم�رصوع متكامل، 

وهذا ما نحن عاكفون عليه، 

واأعتق���د اأن احلكومة �ست�سل 

اإىل موقف موحد قريبًا«.

وك�سف اأن هن���اك اأطرافًا 

ترف�ض  زال���ت  ما  لبناني���ة 

اإقام���ة خميم���ات لالجئني 

ال�سوري���ني، لكن���ه اأ�سار اإىل 

اأن���ه �سي�س���ار اإىل اإزالة هذا 

والنقا�ض  باحل���وار  الرف�ض 

دربا�ض  واأ�ساف  والتفاه���م، 

�ستق���رتح  »احلكوم���ة  اأن 

عل���ى الأمم املتح���دة اإقامة 

خميمات لالجئني ال�سوريني 

ال�سوري���ة  املناط���ق  يف 

اقرتحنا  واأي�س���ًا  الهادئ���ة، 

اأخرى  نقي���م خميم���ات  اأن 

يف املناط���ق الواقع���ة بني 

حدود البلدين، وهذا مل جند 

جتاوبًا فيه من جانب الأمم 

املتح���دة«، وال�سب���ب على 

م���ا يب���دو اأن الأمم املتحدة 

تخ�س���ى األ يكون النازحون 

يف ماأم���ن يف هذه املناطق 

�سواريخ  �سقوط  ت�سهد  التي 

ت�سلل  عن  ف�س���اًل  ع�سوائية 

امل�سلحني اإليها لالختباء.

وجت���در الإ�س���ارة اإىل اأن 

الوزي���ر ر�سي���د دربا�ض كان 

ا�ستقبال  مراكز  اإقامة  اقرتح 

يف  ال�سوري���ني  لالجئ���ني 
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مناط���ق فا�سلة بني احل���دود اللبنانية – 

ال�سورية، والتي هي اأرا�ض لبنانية، واعتر 

اأنه ميكن توفري البنية التحتية لهذه املراكز 

لكي تليق باإن�سانية ال�سوريني.. م�سرياً اإىل 

اأن الأمم املتحدة ترف�ض بحجة الأمن.

واأ�س���اف قائاًل »نحن ل نطلب من الأمم 

املتح���دة اإقامة حظر ج���وي على مناطق 

يف �سوري���ة، بل نقول ه���ذه اأرا�ض لبنانية 

ارفع���وا عليها عل���م الأمم املتحدة، ونحن 

كدولة لبنانية ننظم الأمن فيها، ون�ستطيع 

اختيار مناطق حدودي���ة بعيدة قلياًل عن 

العم���ران يف لبنان، ونقيم جتمعات عبارة 

عن مراك���ز ا�ستقبال مبوا�سفات جيدة جداً، 

وتربط امل�ساعدات بالإقامة يف هذه املراكز 

اأو املخيمات«.

وفيم���ا اإذا كان ثم���ة خوف م���ن بقاء 

النازح���ني ال�سوري���ني يف لبن���ان؟ اأجاب 

دربا����ض، اإن���ه مبوجب الإح�س���اءات التي 

متلكه���ا وزارة ال�سوؤون، توزع الالجئون يف 

املناطق الأكرث فقراً يف لبنان واختلطوا يف 

املجتمع اللبناين، »ف�ساقت بهم ذرعًا هذه 

الأماكن اأر�سًا وجمتمعات، واأ�سار اإىل اأن ل 

خ�سية من ا�ستم���رار هذه احلال يف لبنان، 

وبعد انتهاء احلرب �ستبداأ ور�سة اإعمار يف 

�سورية وفر�ض العم���ل �ستكون اأكر هناك، 

كما ميكن اأن نرى لبنانيني يذهبون للعمل 

هناك، اإ�ساف���ة اإىل ذلك، لدين���ا نحو 900 

خمي���م ع�سوائي، غري خا�س���ع لأي رقابة، 

اأن�ساأته���ا البلديات وحتى ال�سوريون الذين 

جلاأوا اإىل لبن���ان، وما زلنا اإىل الآن نخاف 

ونرتع�ض اإذا ذكرنا كلمة خميمات لالجئني 

ال�سوريني.. بوت���رية كل دقيقة يدخل نازح 

اإىل لبنان مبعايري غري من�سبطة، ملجرد اأن 

يرز اأي �سوري هويته للمفو�سية ال�سامية 

ل�سوؤون الالجئ���ني، ي�سجل على اأنه لجئ، 

ودور الدول���ة يف هذا املو�سوع يكاد يكون 

معدومًا«.

م���ن جهته وزي���ر القت�س���اد والتجارة 

اللبناين اآلن حكيم، دعا اإىل اإقامة خميمات 

خا�س���ة لالجئني ال�سوري���ني على احلدود 

اللبناني���ة - ال�سورية، م���ن اأجل »تنظيم 

وجودهم يف لبنان«، لفتًا اإىل اأن ا�ستيعاب 

مزيد من الأعداد يف لبنان »غري مقبول«.

و�سدد حكيم عل���ى �رصورة و�سع »حد 

اأق�سى« لعدد الالجئني ال�سوريني يف لبنان 

لإيق���اف نزوحهم اإىل الداخ���ل اللبناين«، 

مو�سح���ًا اأن »لبنان ي�ستقبل اليوم 40 يف 

املئة من جممل عدد الالجئني ال�سوريني«، 

ولفتًا اإىل اأن »هذا اأكرث مما تتحمل اأي من 

الدول املجاورة ل�سورية«.

اأم���ا ممثل الأمم املتحدة يف لبنان روث 

ماون���ن، فلفت اإىل اأن »ال�سندوق اللبناين 

للنهو�ض اأجنز 29 م�رصوعًا يف لبنان بقيمة 

51 ملي���ون دولر اأمريك���ي«، م�سيف���ًا اأنه 
»عل���ى املجتمع الدويل اأن يقف اإىل جانب 

لبنان يف هذه الفرتة احلرجة«.

اإعداد هناء عليان

مخيمات الالجئين السوريين.. على الحدود أم داخل األراضي اللبنانية؟ 
لفتت مفو�سية �سوؤون الالجئني يف بريوت اإىل اأن املفو�سية كما الدولة اللبنانية دقت 

ناقو����ض اخلطر، بعدما تخطى عدد الالجئ���ني ال�سوريني املليون يف دولة هي الأ�سغر يف 

العامل الت���ي ت�ستوعب هذا العدد من النازحني، ونبهت من تداعيات جمة مللف الالجئني 

عل���ى جممل القطاع���ات اللبنانية، خ�سو�سًا على القت�س���اد، م�سددة على وجوب وقوف 

املجتمع الدويل اإىل جانب لبنان يف هذه املحنة، خ�سو�سًا اأن وترية النزوح ل تزال على 

حالها مع توقعات باأن يتم ت�سجيل مليون و500 األف نازح �سوري يف لبنان نهاية العام 

احلايل.

و�س���ددت على وجوب اأن يبقي لبنان ح���دوده مفتوحة رغم كل ال�سعوبات التي ترافق 

ذل���ك، باعتب���ار اأن الالجئني هم مدنيون فروا م�سطرين من القت���ال الدائر يف �سورية ومل 

يجدوا خياراً اآخر اإل الهروب، داعية املجتمع الدويل لإيجاد حلول طارئة لالأزمة، خ�سو�سًا 

يف ظل غياب القرار ال�سيا�سي اللبناين باإن�ساء خميمات لهم، وبح�سب م�سادر مطلعة، فاإن 

اأكرثي���ة الدول الأوروبية كانت تدعم ومنذ اندلع الأزمة ال�سورية اإقامة خميمات لالجئني 

يف لبن���ان على غرار ما ح�سل يف تركي���ا والأردن، باعتبار اأن ذلك يتي���ح »اإدارة اأف�سل 

مللفات ال�سحة والغذاء والتعليم والأمن، لكن قرار احلكومة اللبنانية ال�سابقة كان نهائيًا 

جلهة رف�ض خيار املخيمات، مما جعل الأمور تتفاقم على كل امل�ستويات«.

ويف اإط���ار موافقة الحتاد الأوروبي على اإقامة خميم���ات للنازحني يف لبنان، قدمت 

اأملاني���ا اأخرياً 5 ماليني دولر اأمريكي للحكوم���ة اللبنانية لدعم املجتمعات امل�ست�سيفة 

لالجئ���ني ال�سوريني، على اأن يتم ذلك من خالل اإدخال م�ساريع تنموية تعمل على تطوير 

بنى الإنت���اج املحلي، مما يوؤمن عماًل لئقًا ي�ساعد اللبناني���ني على ال�سمود واملواجهة 

واحت�س���ان الالجئ���ني ال�سوريني من دون اأن يتكبدوا كثري عن���اء اأو يعانوا من �سغوطات 

تفوق قدرتهم على الحتمال.

موقف اأوروبي |
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تركيا  وتونس.. 
واألقنعة الزائفة

ثميية كثريون علييى امتييداد ال�ساحتيين العربية 

هيي�ؤالء،  ميين  الفل�سطينييي�ن  ونحيين  واالإ�سالمييية، 

قييد وجييدواً يف امل�اقييف التييي اتخذتهييا احلك�مة 

الرتكييية بقيييادة اأردوغان، يف معر�ييض ردها على 

االعتييداء الهمجييي والرببييري الييذي اأقدمييت عليييه 

الق�ات البحرييية يف الكيان ال�سهي�ين، يف احلادي 

والثالثن من اأيار العييام 2010 �سد �سفينة مرمرة، 

والتييي كانت تقل على متنهييا نا�سطن من خمتلف 

الييدول واجلن�سيات بهدف ك�يير احل�سار عن قطاع 

غييزة، وقييد متثلت هييذه امل�اقييف بقطييع العالقات 

الدبل�ما�سييية، وعييدة خطيي�ات ربييط وقفهييا بفييك 

احل�سييار عن قطاع غزة، واالعتييذار العلني عن هذا 

االعتييداء ال�سييارخ والييذي �سقط بنتيجتييه عدد من 

ال�سهداء واجلرحى.   

اجلماهييري  اأ�سقطييت   2011 العييام  اأوائييل  ومييع 

املحت�سييدة يف �ساحييات كل ميين ت�ن�ييض وم�يير 

رئي�سي نظاميهما؛ زين العابدين بن علي، وح�سني 

مبييارك، لتعييم االحتفيياالت واالأفييراح عييدة دول، 

وحتديداً يف الداخل الفل�سطيني املحتل، وخميمات 

ال�ستييات، علييى اعتبييار اأن النظامن كانييا ربيبن 

لل�اليييات املتحدة االأمريكية، وعلييى عالقة وثيقة 

بالكيان ال�سهي�ين، اإما من خالل عالقات التطبيع 

واالأن�سطيية املختلفة واال�ستخبارييية اأ�سا�سها، واإما 

من خالل االتفاقات املذلة واملهينة.

لقييد اعتييرب ال�سعييب الفل�سطيني وعلييى خمتلف 

ف�سائلييه وقيي�اه، اأن مييا و�سلييت اإليييه العالقييات 

الرتكييية »االإ�رائيلييية« ميين تيياأزم وقطيعيية بعييد 

و�سقيي�ط  مرمييرة  �سفينيية  علييى  االأخييرية  هجيي�م 

ال�سهييداء واجلرحييى علييى متنها، وبالتييايل �سق�ط 

نظامييي زييين العابدييين وح�سني مبييارك، انت�سار 

للق�سية الفل�سطينية و�سعبها، ويعزز من ح�س�رها 

وتقدمها لتع�د ق�سييية العرب وامل�سلمن واالأحرار 

يف العييامل، وميين �سيياأن ذلييك اأن ي�سييكل للن�سييال 

الكفاحييي ل�سعبنييا الفل�سطينييي الرافعة يف �راعه 

مييع الكيييان ال�سهييي�ين، ال�ساعييي على الييدوام اإىل 

العمييل لت�سفية هذه الق�سييية بعناوينها وحق�قها 

وث�ابتهييا ال�طنية، وهييي االأو�سح يف عدالتها بن 

ق�سايا ال�سع�ب.

والييي�م وبعييد م�سي اأربع �سنيي�ات على اقتحام 

�سفينيية مرمرة، وما يزيد علييى الثالث �سن�ات على 

�سق�ط نظام زين العابدين يف ت�ن�ض، اأين اأ�سبحت 

عالقييات البلدين مييع الكيان ال�سهييي�ين؟ فالدولة 

الرتكييية �رعان مييا ك�سفت عن �سفيي�ر وجهها يف 

تعاطيهييا مييع ق�سايييا املنطقيية ومييا ت�سهييده من 

اأحييداث، وحتديييداً يف �س�رييية، وهييي الييي�م علييى 

عتبة ع�دة عالقاتها مييع الكيان ال�سهي�ين، وقبل 

فييك ح�ساره عيين قطاع غييزة، التي وعييد بزيارته، 

وهييي امل�ؤجلة راهنييًا ليعرب اإليها ميين خالل مطار 

بيين غ�رييي�ن واحل�اجييز »االإ�رائيلييية«، بعييد اأن 

ييدت االأجيي�اء امل�رية يف وجهييه، اأما يف ت�ن�ض 
ُ

�س

التييي اأبدى احلزب االأكييرب فيها راأيه بيياأن الد�ست�ر 

ال يت�سميين اأي مييادة ُتناق�ييض وحُتييرم العالقة مع 

الكيييان ال�سهي�ين، وعليه فيياإن العالقة مع الكيان 

ال تف�سييد يف اليي�د ق�سييية ال�سعييب الفل�سطيني، وما 

تتعر�ض له من جرائم وممار�سات عن�رية على يد 

قادتييه وجن�ده وم�ست�طنيه، وعلى هذا االأ�سا�ض مل 

يجييد غ�سا�سة يف منح وف�د �سياحية »اإ�رائيلية« 

�سمات دخيي�ل اإىل ت�ن�ض، يف وقت ُينع على اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني ومنا�سليه الدخ�ل اإليها.

رامز م�صطفى 

12
عـربـي

ست وستون سنة على نكبة فلسطين:

التسوية غياب.. والمقاومة حضور
اليوم، م�ست �ست و�ستون �سنة 

على نكبة فل�سطني، قبل اأيام، كان 

االآالف من الفل�سطينيني يتوجهون 

يف م�س����رة حا�س����دة اإىل قري����ة 

�ساعات،  فيها  اأم�س����وا  »لوبية«، 

لي�س للتذكر، ولي�س من اأجل تظهر 

حنني مل يغب يومًا، بل لقول كلمة 

واحدة: مالنا لنا، هذه االأر�س لنا، 

وكذا ال�سجر واجلرح والذاكرة.

هكذا، وكم����ا يف كل مرة يعود 

ويع����رف  اأ�سل����ه،  اإىل  ال�����راع 

املحتلون اأن تلفيقاتهم عن االأر�س 

وال�سع����ب مل تنجح، واأن املقوالت 

الت����ي اأريد لها اأن تتح����ول واقعًا 

قائم����ًا، وم�سلمًا به، مل تعد قادرة 

و�سارت  واال�ستمرار،  العي�س  على 

تتقدم رواية اأخرى.

قرية »لوبية« هي واحدة من 

مئ����ات الق����رى الفل�سطينية التي 

اقُتلع اأهلها منه����ا، وُدمرت لتحل 

حملها امل�ستوطن����ات ال�سهيونية 

عل����ى االأر�����س املغت�سب����ة، وهي 

واح����دة من مئ����ات الق����رى التي 

�سهدت اعتداءات مبكرة لل�سهاينة، 

و�سمدت وقاومت وقدمت ال�سهداء.

اأنحاء  حكاية تك����ررت يف كل 

فل�سطني، وحف����رت مكانها عميقًا 

يف ذاك����رة ال�سع����ب الفل�سطيني، 

�سواء من بقي على اأر�س فل�سطني، 

اأم من غادرها ق�����راً، مقتلعًا من 

االأر�س وال����دار واحلق����ل، دون اأن 

يفارق ف����وؤاده املكان، ولو للحظة 

واحدة.

بنيت الرواية ال�سهيونية على 

مقول����ة اأر�����س بال �سع����ب، ت�سر 

لك����ن لالأر�س  اأر�س،  ب����ال  ل�سعب 

�سعبه����ا، لي�س ه����ذا وح�سب، بل 

لالأر�����س �سعبه����ا ال����ذي رف�����س 

اال�ست�سالم، وظ����ل متم�سكًا بحقه 

يف اأر�سه، اإم����ا منغر�سًا فيها مثل 

�سجره����ا، واإما منا�س����اًل للعودة 

اإليها، وباذاًل يف هذا ال�سبيل دمه.

مل يكت����ِف ال�سهاين����ة باإطالق 

�سع����وا  ب����ل  الزائف����ة،  املقول����ة 

لتحويلها واقع����ًا قائمًا، اإذ ما دام 

ال�سع����ب موج����وداً عل����ى االأر�س، 

فاإعطاء �سدقية للمقولة، يعني اأال 

يعود ال�سعب موجوداً، اأما ال�سبيل 

اإىل ذل����ك، ف�سل�سل����ة متالحقة من 

املجازر التي ذهب �سحيتها االآالف 

الفل�سطيني، من  اأبناء ال�سعب  من 

اأق�سى �سم����ال فل�سطني اإىل اأق�سى 

جنوبها.

تزخ����ر الذاك����رة بالكث����ر من 

االأ�سم����اء، فف����ي كل م����كان وطاأه 

الغ����زاة �س����ال ال����دم غزي����راً يف 

واأبو  يا�س����ني،  ودير  ال�سف�س����اف 

�سو�سة، والطنط����ورة، واللد و�سفد 

وحيف����ا.. ال����خ، �س����ارت لالأمكنة 

و�سفات جديدة  جدي����دة  عناوين 

وال�سهادة،  ال����دم  جغرافية  اأي�سًا، 

على م�ساحة الوطن كله.

جردة احل�ساب

بعد �س����ت و�ست����ني �سنة على 

ذاتها،  االأ�سئل����ة  تتج����دد  النكبة، 

ويكون علينا مرة اأخرى اأن جنري 

ج����ردة ح�ساب، من غ����ر انك�سار، 

واأي�سًا من دون متجي����د فارغ، اأو 

اإلبا�����س الواقع لبو�س����ًا من وهم، 

للقول باأن كل �سيء على ما يرام.

لي�س كل �س����يء على ما يرام، 

م����ا زال اجل����رح ين����زف، وما زال 

املالي����ني مقتلع����ني م����ن اأر�سهم 

مطاردي����ن باملعاناة والعذاب، ما 

زالت االأر�����س مغت�سبة، وما زالت 

القد�س حت����ت وطاأة االحتالل، وما 

زال االأ�����رى يف ال�سجون، واملوت 

يطارد اأبناء ال�سع����ب الفل�سطيني 

على اأر�سهم، ويالحق حتى اأ�سجار 

زيتونه����م، �سيا�س����ة املجازر التي 

�سكل����ت اأ�سا�سًا للتفكر ال�سهيوين 

كل����ه ظل����ت م�ستم����رة، واالأ�سماء 

التي احتل����ت مكانها يف اخلارطة 

بع����د النكبة، لي�س����ت اأقل من تلك 

الت����ي �سبقت وق����وع النكبة، فهنا 

اأ�سماء قبية وكف����ر قا�سم  اأي�س����ًا 

والقد�س..  وال�سم����وع  وخانيون�س 

والقائم����ة تطول، ظ����ل فعل القتل 

مالزمًا لوجود القتلة الذين ح�سبوا 

اأن القتل يغر حقائق التاريخ، وما 

زالت اآلة القتل تعمل بن�ساط كبر 

حتى هذه اللحظة.

الفل�سطين����ي  ال�سع����ب  لك����ن 

مل مي����ت، وه����و جن����ح يف تقييد 

ال�سهيوني����ة،  العدواني����ة  االآل����ة 

م�روعها  ا�ستكم����ال  من  ومنعها 

يف االإب����ادة والنف����ي، ومل يع����د 

م�����روع »اإ�رائيل الكربى« على 

اجلغرافية العربية قاباًل للتحقق، 

باجلدران  مطوق����ة  »دول����ة«  بل 

وتواج����ه املقاوم����ة يف فل�سطني 

مقاومة  اأي�س����ًا،  فل�سطني  وخارج 

�سلت يد الع����دوان، وفر�ست على 

العدو اإجراء الكثر من احل�سابات، 

قبل ممار�س����ة العربدة التي اعتاد 

على القيام به����ا، والعدوان الذي 

ي�سكل �سمته االأ�سا�سية.

  اليوم يقف الفل�سطينيون على 

اأر�سهم، اأو ه����م على مقربة منها، 

يواجه����ون وي�ستعدون للمزيد من 

املواجهة، فعلى ه����ذه االأر�س لن 

يك����ون اإال احل����ق واأ�سحاب احلق، 

على هذه االأر�س حجارة ور�سا�س 

وا�ست�سهاد، يقف م����ارداً يف وجه 

اآلة املوت والعدوان.

ال�سعب  االأر�س كتب  على هذه 

ماأثرة  ونفي����ه،  تغييب����ه  امل����راد 

�سمود ون�سال مديدين، ويف ثنايا 

املاأث����رة حكاي����ات تظ����ل تنب�س 

باحلياة والتح����دي، املقاومة يف 

اأعادت ر�سم �سورة  وجه العدوان، 

جدي����دة اأي�س����ًا له����ذه اجلغرافية 

الفل�سطينية.

بع����د �ست و�ست����ني �سنة، مات 

الكث����ر الكثر من الكب����ار، لكنهم 

وقب����ل غيابهم، جنح����وا يف جعل 

الذاك����رة حافل����ة باحلكاي����ة من 

مبتداه����ا اإىل املنتهى، وهكذا فاإن 

ال�سغ����ار مل ين�سوا اأب����داً، اأكرث من 

ذلك ت�سلحوا بوعي ا�ستثنائي يف 

اآالف الفل�ضطينيني ي�ضاركون يف م�ضرية متوّجهة نحو قرية لوبية رف�ضاً لالحتالل
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يطرق �سهر اأيار كل عام باب الق�سية 

الفل�سطينية حام���اًل الكثر من الذكريات 

ومعان���اة التهج���ر الق����ري اإىل لبنان 

و�سورية واالأردن وم�ر والعراق، وتتكثف 

الن�ساطات كالندوات التي يتخللها �رح 

م�ستفي����س ع���ن النكبة وواق���ع الق�سية 

الفل�سطينية من خالل خرباء فل�سطينيني 

اللجوء واملجازر  وعرب، ومعار�س �سور 

ال�سهيوني���ة، باالإ�ساف���ة اإىل امل�س���رات 

واالعت�سام���ات.. وغرها، ويتم التح�سر 

م���ن عام اإىل عام مل�سرة العودة، وكاأنها 

امل�سرة االأوىل واالأخرة.

ورغ���م اأن فعالي���ات اإحي���اء ذكرى 

النكب���ة ب�سكل عام ه���ي ذاتها من حيث 

ال�س���كل، اإال اأن امل�سم���ون يتغر كل عام 

مع تراكم التحديات التي تواجه ال�سعب 

الفل�سطين���ي يف الوط���ن وال�ستات وبالد 

املهج���ر، فالرقع اال�ستيطاني���ة بازدياد 

م���ن حيث احلج���م وامل���كان، والعدوان 

ال�سهيوين يتخذ اأ�سكااًل جديدة، ع�سكريًا 

مع تط���ور وتن���ّوع اآالت القت���ل، وعلى 

ال�سعي���د ال�سيا�س���ي وتنام���ي التطرف 

اليمين���ي ال�سهي���وين، وعل���ى ال�سعيد 

القان���وين واخ���راع قوان���ني عن�رية 

جديدة خا�س���ة فيما يتعلق بفل�سطينيِّي 

الداخ���ل، كذلك عل���ى ال�سعي���د الدويل، 

وحماوالت و�سع الق�سية الفل�سطينية يف 

موقف �سعيف يف مهب رياح املمار�سات 

العن�رية ال�سهيونية. 

اأما عل���ى ال�سعيد العرب���ي، فمواقف 

بع����س ال���دول العربي���ة الي���وم تذك���ر 

العربي  الر�سمي  بالتخاذل  الفل�سطينيني 

جتاه قل���ب الق�سايا العربي���ة، فالنكبة 

مل تق���ع يف ليل���ة و�سحاه���ا، ومل يكن 

كان  ب���ل  النكب���ة،  بداي���ة   1948/5/15
ترتيب���ات وخمطط���ات �سهيونية  هناك 

غربي���ة م�سبق���ة بعقود، عا����س خاللها 

الفل�سطيني���ون كل ي���وم نكب���ة باأنواع 

ال�سهاين���ة  ا�ستط���اع  اأن  اإىل  خمتلف���ة، 

احتالل اأر�س فل�سطني بعد تهيئة الظروف 

بال�سغط الغربي وال�سعف العربي لغ�س 

النظر عن تهجر ما بني 700 اإىل 800 األف 

فل�سطيني، بينم���ا جنح بالبقاء 120 األف 

فل�سطيني خلف اجلدار احلديدي تطاردهم 

قوانني الطوارئ واإجراءات القمع والتمييز 

العن�ري لغاية الي���وم بعد اأن اأ�سبحوا 

اأكرث من مليون ون�سف مليون فل�سطيني. 

املنا�سبة  بهذه  الفل�سطينيون  ويبعث 

ع���دة ر�سائ���ل باملنا�سب���ة، اأبرزه���ا اإىل 

املفاو�س���ني الفل�سطيني���ني وتاأكي���د اأن 

املقاوم���ة ه���ي اخليار الوحي���د لتحرير 

فل�سط���ني، ور�سالة اإىل الكيان ال�سهيوين، 

باأنه اإىل زوال مهم���ا طالت االأيام، كذلك 

ر�سال���ة اإىل بع����س احلكوم���ات العربية 

املتح���دة  الوالي���ات  م���ع  املتواطئ���ة 

ال�سع���ب  اإرادة  ب���اأن  و»اإ�رائي���ل«، 

الفل�سطيني لن ت�سعف.

واأك���دت الن�ساطات ه���ذا العام على 

حت�س���ني امل�ساحل���ة الفل�سطيني���ة بني 

حركتي فت���ح وحما�س، واإيج���اد �سيغة 

لل�راك���ة ال�سيا�سي���ة ب���ني املكّون���ات 

الفل�سطيني���ة وت�سوي���ة اأو�س���اع البيت 

الفل�سطين���ي، وفق �سيغ���ة ت�ساعد على 

اإطالق االأ�رى واخراق احل�سار ال�سهيوين 

عل���ى القطاع م���ن خالل تواف���ق القوى 

الفل�سطينية على خماطبة العامل مببادرة 

�سيا�سية توؤكد على الثوابت الفل�سطينية 

من خمتل���ف ق�سايا ال����راع، و�سياغة 

خط���ة موح���دة ت�سم���ن تنا�س���ق االأداء 

الن�سايل وال�سيا�سي على اأ�سا�س املقاومة 

ب���كل وجوهه���ا الع�سكري���ة وال�سيا�سية 

والدبلوما�سي���ة، م���ن خ���الل ان�سم���ام 

فل�سطني اإىل كافة الهيئات الدولية، كذلك 

حتييد حركة الالجئني واإظهارها كحركة 

توحيدية حول حق العودة. 

ومتر الذك���رى ال�66 وقد حقق ال�سعب 

اإجن���ازات وقدم ماليني  الفل�سطيني عدة 

ال�سه���داء واجلرحى، وجن���ح  يف االإبقاء 

عل���ى حق الع���ودة مدرج���ًا على جدول 

اأعم���ال احلركة ال�سيا�سي���ة الفل�سطينية، 

وا�ستنها����س و�س���ع وطن���ي منظ���م يف 

ال�ست���ات، باالإ�ساف���ة اإىل اإبقائه حا�راً 

على جدول اأعم���ال االأمم املتحدة نتيجة 

التح���ركات وال�سغ���ط ال�سعبي امل�ستمر، 

حي���ث حت���ّول الق���رار 194 اإىل االأ�سا�س 

القانوين حلق الالجئني الفل�سطينيني يف 

الع���ودة اإىل ديارهم، باعتباره ي�ستند اإىل 

مبادئ القانون الدويل، وي�سكل اعرافًا من 

املجتمع الدويل بحق الالجئني يف العودة  

حقًا قانونيًا ال ي�سق���ط بالتقادم، وتعرب 

االأمم املتح���دة عن ذلك باإع���ادة التاأكيد 

عليه �سنويًا يف دورتها العادية، وانطالقًا 

من ذلك، ميلك �سفة االإلزام، وتاأكيداً على 

اإلزاميت���ه، كان ق���د و�سع �رط���ًا لقبول 

»اإ�رائيل« يف االأمم املتحدة.

�صامر ال�صيالوي

الذكرى الـ66 للنكبة

إصرار على الصمود.. والعودة 

w w w . a t h a b a t . n e t
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وطنهم  على  الع����دوان  مواجهة 

من  بالذات  وه����وؤالء  وحقوقهم، 

يبن����ون الي����وم اأفق����ًا لفل�سطني 

امل�ستقبل.

�سحيح اأن����ه ال ميكن اعتبار 

كل �س����يء على ما ي����رام، هذه 

حقيقة، واأي�س����ًا لي�ست ال�سورة 

�س����وداء اإىل ح����دود القول مبوت 

فل�سطني وق�سيتها، على ما يريد 

البع�����س، م�سوغ����ًا ذهابه نحو 

فل�سطني  واال�ست�س����الم،  الهزمية 

مل مت����ت و�سعبها �سامد، بوعيه 

وذاكرت����ه، لكن املطل����وب اليوم 

اأي�س����ًا، ه����و اأكرث م����ن ال�سمود، 

ه����و اأن يعود للق�سي����ة رونقها 

وح�سوره����ا، فف����ي اآونة ح�سور 

�سورة املق����اوم حت�ر فل�سطني 

بحلته����ا البهي����ة، ويف االأحوال 

االأخرى، يلحق الت�سوه بال�سورة، 

وتفقد البهية اأ�سياء كثرة.

الت�سوية.. واملقاومة

بعد �ست و�ستني �سنة، يقوم 

رهان على الت�سوية، ويف الوقت 

نف�س����ه، ت�ستم����ر اإرادة املقاومة 

فاعل����ة وتع����رب ع����ن ح�سورها 

ومتع����ددة،  كث����رة  باأ�س����كال 

واملفا�سلة بني اخليارين لي�ست 

جائ����زة، فكالهم����ا و�سع����ا يف 

التجربة واالختبار، ويف احلالني 

كانت النتائج وا�سحة جلية.

الت�سوي����ة ظل����م لفل�سط����ني، 

الت�سوي����ة  واأمته����ا،  واأهله����ا 

تنازل عن احل����ق الوا�سح التام 

ل�سال����ح التق�سي����م والتقا�س����م، 

والت�سوي����ة اأوقعت �����رراً كبراً 

وح�سورها،  الق�سي����ة  ب�س����ورة 

عن  االأم����ة  اأبع����دت  الت�سوي����ة 

فل�سطني، حتت �سعارات »القرار 

امل�ستق����ل«، و»اأه����ل مكة اأدرى 

ب�سعابها«، و»نقبل مبا يقبل به 

م�سار  الت�سوية  الفل�سطينيون«، 

من التنازل ع����ن احلقوق، وهي 

خط����اأ بداية ونهاي����ة، اإذ لي�ست 

امل�سكل����ة يف اأداء املفاو�س����ني 

ومواقفه����م ومهاراتهم، امل�سكلة 

هي يف مبداأ التنازل والقبول باأن 

الغا�سب،  املحتل  العدو  ي�سارك 

�ساحب احلق، ووقف هذا امل�سار 

الكارثي، خطوة الزمة ومطلوبة، 

ك����ي تع����ود فل�سط����ني ق�سي����ة 

حا�����رة، وقد قدم����ت التجربة 

ال�سن����وات  وم�س����ار  املري����رة، 

املا�سية، دالئ����ل كثرة على اأن 

هذا النه����ج مل ي����اأِت لفل�سطني 

و�سعبها �سوى بالويالت.

يف ظ����ل الت�سوية واأوهامها، 

�سقط����ت فل�سط����ني التي نعرف 

وتقل�ست اإىل اأجزاء من فل�سطني 

وح�س����ب، وهذه ه����ي اأي�سًا يف 

عرف الت�سوية مناطق نزاع، بني 

املحتل وبني �ساحب احلق فيها 

ويف م����ا هو اأك����رث منها بكثر، 

ويف ظ����ل الت�سوي����ة واأوهامها، 

يف  �ريع����ًا  التق����دم  ج����رى 

عمليات تهويد القد�س، وت�سارع 

اال�ستيط����ان وات�س����ع على نحو 

التن�سيق  و�س����ار  م�سبوق،  غر 

االأمن����ي، وه����و و�س����ف خمفف 

للمحتل،  املبا�����رة  للعمال����ة 

الر�سمية،  الثقاف����ة  م����ن  جزءاً 

وا�ستب����دل حق الع����ودة باحلل 

العادل واملتف����ق عليه، يف ظل 

الت�سوي����ة واأوهامه����ا �ساع����ت 

ال�س����ور والعناوي����ن وتغ����رت 

البديهيات  وفق����دت  ال�سف����ات 

معناها وح�سورها.

نقي�س  فهي  املقاوم����ة،  اأما 

الت����ي  ه����ي  املدم����ر،  النه����ج 

توق����ف اآلة القت����ل، وتقيد قدرة 

الفع����ل،  عل����ى  الع����دوان  اأداة 

فل�سطني  ظل����ت  خالله����ا  ومن 

عنوان����ًا للعدل واحلق واحلرية، 

وللمقاوم����ة اأ�سكاله����ا، على اأن 

�سيادة مفه����وم اإدامة اال�ستباك 

مع العدو هو االأ�سا�س يف الفعل 

املقاوم، وهذا الفعل كفيل بدحر 

العدو عن االأر�����س، وهنا اأي�سًا 

تنطق التجربة وم�سار ال�سنوات 

واملوؤ�رات  الدالئل  من  بالكثر 

والنتائج الفعلية املبا�رة.

يف كل ح�سور للمقاومة بكل 

اأ�سكالها، تراج����ع للعدو، ومنع 

له من حتقيق اأهدافه و�سواًل اإىل 

فر�س االنكف����اء عليه، وعند كل 

العدو  يتقدم  للمقاوم����ة  غياب 

يف م�روع����ه، ال ي�ستطيع اأحد 

االدع����اء بغر ذل����ك، املقاومة 

حق، واملقاومة واجب، املقاومة 

ال�سعوب،  اأهداف  توحد، وحتقق 

اأ�س����كال عدي����دة،  وللمقاوم����ة 

يعرفه����ا ال�سع����ب الفل�سطيني، 

وه����و �ساح����ب جترب����ة مديدة 

وممي����زة يف االبت����كار واالإبداع 

منوذجًا  �س����ار  الذي  الكفاحي، 

ُيحت����ذى، وه����و لي�����س عاجزاً 

عن ابت����داع ال�س����كل املنا�سب، 

ملوا�سلة كفاحه الوطني يف كل 

مرحلة من املراحل، حتى ياأتي 

الي����وم الذي تلغ����ى فيه نتائج 

النكبة كلها.

عبد الرحمن نا�صر

) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014

عين الحلوة.. دعوات لتحصين المبادرة
ال مي���ر اأ�سبوع دون اأن ي�سهد خميم عني احللوة حادثة اغتيال اأو قتل توؤدي اإىل 

توت���ر وي�سل بع�سها اإىل حد اال�ستباك وتبادل اإطالق القذائف ال�ساروخية بني اأكرث 

من طرف.

وقد دعت معظم الف�سائل والقوى الوطني���ة واالإ�سالمية الفل�سطينية يف لبنان 

اإىل حت�س���ني املبادرة التي اأطلقت منذ نحو اأ�سبوع���ني، من خالل رفع الغطاء عن 

املخل���ني باالأمن والتن�سي���ق الدائم وتنظيم العالقات بينه���ا، مبا يخدم امل�سلحة 

العليا لل�سع���ب الفل�سطيني وم�سرته الكفاحية من اأج���ل حتقيق اأهدافه الوطنية 

امل�روعة.

وتهدف املب���ادرة اإىل املحافظة على املخيمات وحتييده���ا باعتبارها عنوان 

ق�سية الالجئني، والعمل على منع الفتن���ة املذهبية، وحماية الهوية الفل�سطينية 

م���ن خالل التم�سك بحق العودة ورف�س م�ساريع التوطني والتهجر والوطن البديل، 

كذلك دعم وحدة لبنان واأمنه وا�ستقراره، وتعزيز العالقات اللبنانية – الفل�سطينية 

ودع���م مقاومة ال�سعب الفل�سطيني �سد العدو ال�سهيوين من اأجل التحرير والعودة 

وتعزيز �سموده باإقرار احلقوق املدنية واالجتماعية.

م�ضرية العودة يف مارون الرا�س
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يتدحرج االأردن ُمكَرهًا نحو االنفجار 

والفو�شى االأمنية رغمًا عنه، مبا ي�شبه 

زواج القا�����رات ال�شوريات يف خميم 

الزعرتي اللواتي يتزوجن من خليجيني 

مقابل وعود بتاأمني امل����ال لعوائلهن 

ودعم الثورة ال�شورية ب�»نكاح اللذة« 

اأو »جهاد النكاح«.

 االأردن عل����ى دع����م الثورة 
َ

يج�����

التكفريية  ال�شورية باأطيافها املتعددة 

والو�شولي����ة واالنتهازية وجتار الثورة 

وجمرميه����ا، مقابل االإعان����ات املالية 

اخلليجية واالأمريكية، ووعود باحلفاظ 

على عر�ش العائلة املالكة.

االأردن م�شت����ودع ال�ش����اح للجبهة 

اجلنوبي����ة، واالأردن قاع����دة جتمي����ع 

املتع����ددي  امل�شلح����ني  وتدري����ب 

عمليات  غرف����ة  واالأردن  اجلن�شي����ات، 

باجتاه  امل�شلحة  املجموع����ات  قيادة 

دم�ش����ق الإ�شق����اط العا�شم����ة والنظام 

والدولة يف �شورية.

امل�شبوه  دوره  �شي�شتكم���ل  واالأردن 

منذ احت���ال فل�شطني وح���رب ت�رين 

ع���ام 1973 وقبلها حرب االأيام اخلم�شة 

عام 1967.. اإنه يف املقلب االآخر جلبهة 

اإنه  املقاومة للع���دو »االإ�رائيل���ي«، 

�ركة مق���اوالت اأمنية وخمابراتية يف 

اأفغان�شت���ان، يعمل م���ع »الناتو« كما 

يعمل البدو الع���رب يف اقتفاء االأثر يف 

فل�شطني مع العدو »االإ�رائيلي«، ويف 

البحرين ير�شل الدرك االأردين لقمع الثورة 

املظلوم���ة، وي�شاع���د »درع اجلزيرة« 

ال�شعودي يف عمليات التعذيب والقمع، 

واالأردن تدّخ���ل يف لبنان م���ع القوات 

اللبناني���ة اأثن���اء احل���رب االأهلية �شد 

املقاومة الفل�شطينية واحلركة الوطنية 

اللبنانية، هذا هو االأردن الذراع االأمنية 

املحرتقة التي تعبث باالأمن يف بلد ما 

حلماية امل�شالح االأمريكية.

لك���ن االأردن - واأ�شتثني كل الوطنيني 

وال�رفاء من ال�شع���ب االأردين العربي - 

ال يتعظ م���ن �شرية اأقرانه م���ن الروؤ�شاء 

وامللوك واالأمراء، وحت���ى الكيانات التي 

كانت كب�ش فداء لاأمريكيني عندما و�شلت 

اأمريكا ملعادلة االختي���ار بني م�شاحلها 

امل�شالح  فاجته���ت ملقاي�شة  وحلفائها، 

باحللفاء؛ من �شاه اإيران اإىل �شدام ح�شني 

اإىل مب���ارك اإىل زين العابدين بن علي اإىل 

اأمري قطر اإىل بندر بن �شلطان اإىل غريهم..

القي���ادة  ال�ش���وؤال املط���روح عل���ى 

االأردني���ة: م���اذا �شتفعل اأم���ريكا عندما 

تقت�شي م�شاحلها التكافل والت�شامن مع 

»اإ�رائيل« والتخلي عنكم واإعان الوطن 

البديل؟ اأمل تتخ���لَّ بريطانيا وفرن�شا عن 

االأم���ري في�ش���ل وتراجعت ع���ن وعودها 

باإقام���ة احلكومة العربي���ة، بعد اأن اأعلن 

حتالفه معه���ا �شد الدولة العثمانية؟ اأمل 

ي�شحب احللفاء الغربي���ون وعودهم؟ اأمل 

يقاتلوا اجلي�ش العربي يف مي�شلون؟ وماذا 

�شيفعلون بكم بعد انهزامهم اأو انت�شارهم 

يف �شورية، م���ع اعتقادنا اأنهم �شيهَزمون 

باإذن اهلل �شبحانه؟ اأمل تنقلب اأمريكا على 

�شدام ح�شني وهي التي ورطته يف احلرب 

�شد اإيران ثم احلرب على الكويت، ليكون 

م�شريه القتل واالإعدام، وبناته الاجئات 

اإىل االأردن خري دليل؟

ب���داأت اأعمال ال�شغ���ب يف »معان«، 

وتغلغ���ل التكفرييون يف املدن والع�شائر 

ُي�شك���ون  والفل�شطيني���ون  االأردني���ة، 

باالقت�شاد، و»االإخوان امل�شلمون« ج�ر 

واالأردنيني،  الفل�شطيني���ني  التوا�شل بني 

و�شتات التكفريي���ني والفقر واحلاجة يف 

كل البيوت واخلي���م االأردنية، فماذا بقي   

لل�شلطة والعر�ش؟

االأردن على ح���دود �شورية املفتوحة 

ال�شع���ب  لذب���ح  الذاهب���ني  للقَتَل���ة 

ال�ش���وري واإ�شق���اط النظ���ام، وخميمات 

الاجئ���ني ال�شوريني مفتوح���ة للمو�شاد 

ال�شوري���ني  لتجني���د  »االإ�رائيل���ي« 

بالتعاون مع املخابرات االأردنية، واحلدود 

االأردني���ة مع العراق مفتوح���ة اإما لهرب 

»داع�ش« واأخواتها، اأو الإمداد التكفرييني 

بال�شاح واملقاتلني، وه���ي حدود للنار 

العراقي���ة باجت���اه االأردن، واالأردن طريق 

الع���ودة اإىل ال�شعودي���ة للمقاتلني الذين 

اأر�شلته���م املخاب���رات ال�شعودية للقتال 

يف �شورية، و�شيعودون للثاأر من رعاتهم 

بع���د هزيته���م يف �شوري���ة، فاحل���دود 

ال�شعودي���ة - االأردنية خط النار واللهب 

القادم، فقد اأحاط االأردن نف�شه بالنار من 

احلدود ال�شوري���ة والعراقية وال�شعودية، 

واجلمر حتت الرم���اد يف االأردن، وبع�ش 

الفل�شطيني���ني مل ين�شوا اأحداث اأيلول يف 

الوالدة  حدي���ث  وبع�شهم  ال�شبعين���ات، 

يحل���م بال�شيط���رة عل���ى �شورية وم�ر 

واالأردن، وبع�ش اخللي���ج ع� »االإخوان 

اأقف���ل جبهته مع  امل�شلم���ني« بعدم���ا 

»اإ�رائيل« ويري���د ن�ر الديقراطية يف 

العامل العربي، وه���و يقمع يف غزة ويف 

املخيمات التي ي�شيطر عليها.

اأيها االإخوة االأردنيون، ا�شتيقظوا قبل 

الدم���ار واخلراب  االأوان، وانظروا  ف���وات 

والقتل يف �شورية، والذي �شيتكرر عندكم، 

وندع���وا اهلل �شبحانه وتعاىل اأن ينجيكم 

منه، فا توقع���وا اأنف�شكم يف التهلكة.. ال 

اأكيا�ش  تبيعوا كرامتكم واأمنك���م ببع�ش 

الطح���ني اأو براميل النف���ط اأو االإ�شادات 

الكامية من الغرب.. ال تخ�شعوا لابتزاز 

واال�شتغال من اأمراء النفط.

االأردن عل���ى فوه���ة االنفجار.. ويكن 

للع���دو  تر�شي���ة  كجائ���زة  ُيعط���ى  اأن 

»االإ�رائيلي«، ويعَلن الوطن البديل وفق 

فدرالية مع ال�شفة الغربية، ويبقى امللك 

�شوريًا وفق النظام ال�يطاين.

د. ن�شيب حطيط

األردن.. وإرهاصات االنفجار

أبواب مخيمات الالجئين 
السوريين في األردن 

مشرعة أمام الموساد 
»اإلسرائيلي« للتجنيد.. 
بالتعاون مع المخابرات 

األردنية

م�سريون يتابعون مقابلة تلفزيونية مع �ملر�سح �لرئا�سي �مل�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي                                   )�أ.ف.ب.(

معركة القهر.. من القاهرة إلى اإلقليم
ُح�ِشمت الرئا�شة لل�شي�شي يف م�ر، ولو اأن اإعان 

النتائ���ج �شيِتمُّ خال اأيام ع� �شناديق االقرتاع، لكن 

ال�شخ�شية الهزيلة ملحمد مر�شي، واملواقف احلا�شمة 

للق���وات امل�شلَّحة يف اإزاحته عن �ش���در م�ر، َرَفَعت 

م���ن �شقف مطالب ال�شع���ب يف املوا�شفات، وبالتايل 

بته عبد  من اأ�شهم امل�ش���ري عبد الفتاح ال�شي�شي، ون�شَّ

���ح، مع تفاوؤل  النا����ر االألفي���ة الثالثة قبل اأن يرت�شَّ

مقب���ول بعهد ي�شتعيد مل�ر دورها االإقليمي والدويل، 

تزامن���ًا مع اقت�شاد الحت ب�شائر انتعا�شه منذ اإ�شقاط 

ة بلغت الع�رين  مر�شي ع� م�شاعدات وقرو�ش مي�رَّ

ملي���ار دوالر، وتفاوؤل ال�شي�شي باملزيد من االنتعا�ش، 

خ�شو�شًا اأن قطاعي اال�شتثمار وال�شياحة ال ينتظران 

�شوى االأمن.

ح حمدين �شبَّاحي  اإال اأن الافت عدم ت����وؤ املر�شَّ

م���ن »االإخوان« بالكامل خ���ال اإطالته االأخرية، بل 

هاج���م مر�شي فقط، وعريَّ خ�شم���ه ال�شي�شي اأنه كان 

ج���زءاً من نظام مر�شي وي���وؤدي التحية له، وقد يجد 

�شّباحي يف بع�ش »االإ�شاميني«، ولو بن�شبة قليلة، 

�شنداً له ليخرج بخ�ش���ارة مقبولة، با�شتثناء »حزب 

الن���ور ال�شلفي« ال���ذي اأعلن تاأيي���ده لل�شي�شي، لكن 

د ل�»االإخ���وان« علنًا وللح���ركات املت�شامنة  الت���ودُّ

معهم ال�شتجاب تعاطفهم وا�شتخدامهم يف �شناديق 

ح اآخر  اح���ي اأو اأي مر�شَّ االقرتاع، جرية يرتكبها �شبَّ

بحقِّ غالبي���ة امل�ريني، وتق�شي علي���ه نهائيًا يف 

ميدان املناف�شة.

والاف���ت اأي�ش���ًا اأن امل�شري ال�شي�ش���ي قطع على 

هم  »االإخ���وان« الطري���ق م���ن بداية الطري���ق، وب�رَّ

بالعظي���م االآتي، وارتدى بوجههم قناع »اأبي الهول«، 

والحقهم و�شياحقهم يف االإقليم الكبري؛ من تون�ش اإىل 

ليبيا وقطر وتركيا، و�شواًل اإىل �شورية وقطاع غزَّة.

 
َ
ي يف تون����ش املتناغمة مع م�ر يف ثورتها، اأُق�شِ

»ح���زب النه�شة« ع���ن رئا�شة احلكومة ف���ور انهيار 

نظ���ام »االإخوان« يف م����ر، ويف ليبيا تقوم قيامة 

املوؤمتر الوطن���ي كل يوم على امليلي�شيات االإ�شامية 

املتطرَّف���ة التي تقف عرثة اأم���ام تاأ�شي�ش كيان دولة، 

وقطر ب���ات الهجوم عليها يف كل اإط���االت ال�شي�شي 

ِته���ا« لاإخوان، واأزمة  االنتخابية على خلفية »اأُخوَّ

قطر مع م�ر ال حلَّ لها باإبعاد يو�شف القر�شاوي اإىل 

اجلزائر، كم���ا ا�شرتطت ال�شعودية والكويت واالإمارات، 

بل ترتبط بدماء امل�ريني التي ت�شّببت بها قطر، من 

خال دعمها ل�»االإخوان« يف مواجهاتهم ال�ر�شة مع 

ال�شلطة، واعتداءاتهم على املن�شاآت اخلا�شة والعامة، 

ومظاهراته���م التي ت�شببوا فيه���ا ب�شهداء من الع�شكر 

واملدنيني، واأزمة م�ر مع قط���ر تن�شحب اأي�شًا على 

تركيا التي ُطِرَد �شفريها من القاهرة بالتُّهم نف�شها.

اأما يف �شورية، ف���اإن رئي�ش االئتاف »االإخواين« 

الهوى اأحمد اجلربا، تلق���ى ال�شفعة االأمريكية برف�ش 

ت�شلي���ح »ائتافه«، وطلب من���ه جون كريي حماربة 

املتطرِّف���ني اأواًل، وتلقى اجلرب���ا ال�شفعة الثانية من 

ع ال�شباط  اك؛ نائب رئي����ش جتمُّ ح�ش���ام الدين الع���وَّ

االأحرار يف »اجلي�ش احلر«، والذي و�شف اجلربا باأنه 

ال يثِّل م���ع ائتافه �شوى »االإخ���وان« و»القاعدة« 

واحلركات املتطرفة االأخرى.

واخلت���ام مع قط���اع غ���زَّة، ال���ذي انتع�شت فيه 

»حما����ش« يف عهد »االإخ���وان«، وانكم�شت بقب�شة 

���ت ال�ربة ال�شيا�شي���ة الك�ى التي  ال�شي�ش���ي، فتلقَّ

دّجنتها، وجعلتها تخ�ش���ع لواقع اإعادة التوا�شل مع 

»فتح«، فُرّب �شارة نافعة لانق�شام الفل�شطيني، الذي 

ب���ات »اإ�رائيليًا« مو�شع ا�شتغ���ال، وعربيًا ذريعة 

ل من الق�شي���ة االأ�شا�شية  ي�شتخدمها الع���رب للتن�شُّ

الت���ي جمعتهم ولو اإعاميًا على مدى عقود، وم�ريًا 

الأن ال�شلط���ة القادمة ترغب بالتف���رُّغ لرتتيب البيت 

الداخلي، وبذلك تكون انحناءة اإ�شماعيل هنيَّة وخالد 

م�شع���ل للهجم���ة امل�رية التي رمته���م يف اأح�شان 

حممود عبا�ش، موؤ�رِّ للمعركة النهائية التي اأدارتها 

�شابة ال�شي�شي واأف���كاره القومية بلمحات نا�رية، 

يف مواجهة ح���ركات التطرُّف والتكف���ري التي اأعادت 

العرب ع�رات العقود اإىل الوراء.

اأمني اأبورا�شد
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ارتفع م�شتوى التحدي الدويل يف �رق 

اأوكرانيا اإىل ح���دود ت�شتحيل معه العودة 

اإىل ال���وراء، يف وقت ال يزال الغرب يتخبط 

�شم���ن دائرة عقوبات على رو�شيا، ال تعدو 

اأنها يف �شياق رف���ع املعنويات االآيلة اإىل 

ال�شقوط لدى حكام كييف االنقابيني .

وم���ن ظواه���ر التح���دي امل�شتع���ادة 

بعد غي���اب ت�شب���ب بها انهي���ار االحتاد 

ال�شوفيات���ي، عودة االأع���ام احلمراء التي 

يتو�شطها رمز االحتاد )املطرقة واملنجل(، 

واالأرج���ح الإثارة الث���ريان االأمريكية، وذلك 

مبنا�شبة ي���وم الن�ر عل���ى النازية التي 

مل يدعها فاديري بوت���ني متر ك�شابقاتها 

جمرد منا�شبة �شنوية تنتهي بانتهاء يوم 

التا�شع من اأيار.

وقف بوتني عل���ى من�شة االحتفال يف 

ال�شاحة احلمراء ي�شتعر�ش وحدات رمزية 

م���ن اجليو�ش الرو�شية تبل���غ ع�رة اآالف 

مع الدبابات وال�شواريخ واأحدث الطائرات 

احلربي���ة املعلن عنها، ليجاهر الغرب باأن 

اجلي����ش ال�شوفياتي هو م���ن دخل معقل 

زعيم النازية ادولف هتلر واأ�شقطها و»اأنقذ 

اأوروربا من العبودية« قائًا: »لقد حاربنا 

الفا�شيني وانت�رنا عليهم يف العام 1945، 

و�شننت����ر على الفا�شيني اجلدد يف العام 

2014«، م�ش���رياً اإىل اأن من يحرك االأحداث 
يف اأوكراني���ا هم الفا�شي���ون الذين تعمل 

�شلط���ات كييف حتت ظاله���م، وهم الذين 

يتلقون الدعم من الواليات املتحدة.

مل يكتِف بوتني بهذه الر�شالة اإىل العامل 

كله، والتي يك���ن القول اإن جوهرها لي�ش 

ا�شتدع���اء املجد ال�شوفيات���ي يف مواجهة 

االم�يالية الحقًا فح�شب، بل القول للغرب 

عموم���ًا وللوالي���ات املتح���دة االأمريكية 

خ�شو�شًا، »لقد بلغ ال�شيل الزبى.. وكفى«.

لذلك انتقل بوت���ني اإىل القرم ليوا�شل 

االحتف���ال مع ق���ادة اجلمهوري���ة الوليدة 

بعر����ش ع�شك���ري �شارت في���ه املدرعات، 

وحلّق���ت يف االأج���واء طائ���رات كجزء من 

تاأكي���د االن�شمام النهائ���ي اأو العودة اإىل 

رو�شي���ا، وهو ما اأفق���د الغربيني اأع�شابهم 

ومل يفعلوا �ش���وى اإطاق ت�ريحات باتت 

ممجوجة اعتاد عليها الرو�ش �ريعًا.

وم���ن الر�شائل ذات اللهج���ة العالية، 

اإج���راء رو�شيا جت���ارب معلن���ة باإ�راف 

بوتني �شخ�شيًا عل���ى �شواريخ بالي�شتية 

عابرة للقارات من طراز »توبول«، وكذلك 

�شواريخ اأخرى وباأع���داد كبرية، وبح�شور 

روؤو�شاء اأربع جمهوريات �شوفياتية �شابقة.

يف  اال�شتفت���اء  ر�شال���ة  تق���ل  وال 

دونيت�ش���ك ولوغان�ش���ك �شاأن���ًا عما �شبق 

رغم دعوة بوت���ني للتاأجيل،  خ�شو�شًا اأن 

النتائ���ج اأظهرت توقًا �شعبي���ًا لا�شتقال 

ع���ن اأوكرانيا، حي���ث اإن 90 يف املئة من 

امل�شاركني الذين جتاوزوا 79 يف املئة من 

ال�شكان اأيدوا، وهو التحدي االأ�شعب للغرب  

املت�ش���دق بالديقراطي���ة والراف�ش يف اآن 

لنتائج االإجماع ال�شعبي، وكذلك ل�شلطات 

كييف املرذول���ة من الغالبي���ة ال�شعبية، 

والتي ف�شل���ت يف اإخم���اد اال�شتفتاء رغم  

ا�شتخدامها النار واالأ�شلحة املختلفة.

ويف ه���ذا ال�شياق، ك�شف���ت ال�شحافة 

الغربية، ال �شيما االأملاني���ة، اأن ال�شلطات 

االأوكرانية ا�شتعان���ت ب�ركة »اأكاديي« 

االأمنية التي كانت �شابق���ًا »باك ووتر« 

التي ا�شتهرت بجرائمها يف العراق، ومقرها 

الواليات املتحدة، وقد اأر�شلت 400 مرتزق 

اإىل ����رق اأوكرانيا للم�شاهمة يف عمليات 

قت���ل النا�شطني من اأن�ش���ار اال�شتقال عن 

اأوكرانيا، وي�ش���ارك املرتزقة يف العمليات 

�شمن �شف���وف ال�رطة واجلي�ش، ويبدو اأن 

خ�شي���ة ال�شلطات االأوكرانية من الوالء لها 

من االأجهزة الر�شمية دفعها اإىل اال�شتعانة 

بالقتلة االأمريكيني.

لقد و�ش���ل الكبا����ش اإىل اأوجه، ويبدو 

اأن تر�شانة االإج���راءات االأمريكية لن توؤتي 

اأكلها، والرهان عل���ى التطويع االقت�شادي 

ارت���ّد على حلفائه���ا، فيم���ا التاأثري على 

الق���درات الع�شكرية الرو�شي���ة م�شتحيلة، 

وهنا حج���ر الرح���ى يف الق�شي���ة كلها، 

حتى ل���و اندفعت �شلطات كييف اإىل اإجراء 

انتخابات رئا�شية مبتورة.

يون�ش عودة

التحدي الروسي في أوكرانيا يربك الغرب وكييف

تعود بداي���ات االأزم���ة يف العاق���ات ال�شيا�شية 

بني ايران وال�شعودية اإىل انت�ش���ار الثورة االإ�شامية 

االإيرانية بقيادة االإمام اخلميني )قده(، وتبّنيها �شعار 

حترير فل�شط���ني، كل فل�شطني، الأنه ومنذ تنّحي م�ر 

ع���ن زعامتها لاأمة االإ�شامية والعربية بعد توقيعها 

اتفاقية »كام���ب دايفيد«، ت�ش���ّدرت ال�شعودية هذه 

الزعام���ة، ومل يكن لديها م����روع ملقاومة االحتال 

»االإ�رائيل���ي«، بل اقت�رت مواق���ف دول »االعتدال 

العربي« على البيانات ال�شيا�شية واخلطب احلما�شية، 

فيما فل�شطني يتم تهويده���ا واغت�شاب اأر�شها وطرد 

�شعبها ال���ذي متلّك���ه الياأ�ش واالإحب���اط لوال بع�ش 

الغيارى املجاهدين واملكافحني من ف�شائل املقاومة 

الفل�شطينية االإ�شامية والوطنية.

تل���ك ال���دول مل متتلك يوم���ًا م�روع���ًا �شيا�شيًا 

مقاومًا، ومل تلتحق بنهج املمانعة، بل ربطت مواقفها 

ال�شيا�شية بامل����روع االأمريكي يف املنطقة، والرامي 

اإىل �شم���ان ا�شتمرارية الدول���ة اليهودية وعا�شمتها 

القد����ش ال�ريف، واإلغاء حق الع���ودة، وزيادة الكتل 

اال�شتيطاني���ة، واإقامة حكم ذات���ي فل�شطيني منزوع 

ال�شيادة، متهيداً الإلغاء فل�شطني عن اخلارطة، واإحلاق 

�شعبها باالأردن.

لقد اأوج���د احتاُل فل�شطني نهج���نينْ يف املنطقة 

العربية واالإ�شامية؛ نهج املقاومة واملمانعة، ونهج 

»االعت���دال« واال�شت�ش���ام، ومع �شعوب���ة املرحلة، 

ونتيجة اإخا����ش املخل�ش���ني وت�شميمهم، منا نهج 

املقاومة واملمانعة يف املنطقة، وكانت له امتدادته، 

ب���دءاً من اإيران، م���روراً بالعراق ث���م �شورية فلبنان، 

وكان الإي���ران الدور االأ�شا����ش يف تاأ�شي�ش هذا النهج 

الذي غ���رّي املعادل���ة يف املنطقة واأ�شق���ط م�شاريع 

الت�شوية، واأوجد لها موقعًا ا�شرتاتيجيًا وح�شوراً قويًا، 

فاأ�شبحت مرجعية للم�شت�شعفني ور�ّشخت �شعار: »ما 

اأخذ بالق���وة ال ي�شرتد اإال بالق���وة«، وكانت النتيجة 

اإ�شعاف النهج االآخر القائم على الهزية واال�شت�شام، 

واملرتبط بامل�روع االأمريكي »االإ�رائيلي«.

وم���ن الطبيعي، ويف ظل ت�شاع���د نهج املقاومة، 

وتهاوي نهج اال�شت�ش���ام، اأن حتاك املوؤامرات وتزرع 

الفنت، واأن ُت�َشن احل���روب الإ�شعاف املقاومة، مقدمة 

الإ�شقاطها.

 ويف هذا ال�شياق، كان القرار باحلرب على �شورية، 

والتي قدروا لها اأن تنتهي ب�شقوط النظام خال اأ�شهر، 

اإال اأن اأم���اين العتاة �شقطت اأم���ام متا�شك النظام يف 

�شورية ب�شعبه وموؤ�ش�شاته وجي�شه، والتعاون الوثيق 

مع اأ�شحاب النهج املقاوم.

ه���ذه االأزمة، واإن طال اأمدها، ف���اإن موازين القوى 

�شُتحّدد م�شتقبًا طبيع���ة م�شارها ال�شيا�شي، ومما ال 

�شك فيه اأن التفاه���م االإيراين - االأمريكي على امللف 

النووي �شُيلقي بظاله على اأزمات املنطقة، و�شينعك�ش 

اإيجابًا على املل���ف ال�شوري وامللفات االأخرى، ومنها 

االأزم���ة االإيرانية - ال�شعودي���ة، اإال امللف الفل�شطيني 

ه  �شيبقى خارج اإطار املفاو�شات، الأن اإيران لديها توجُّ

بف�شل الق�شية الفل�شطينية عن التفاهمات االإيرانية - 

االأمريكية، العتبارات دينية واأخاقية.

العاقة االإيرانية - ال�شعودية تاأتي يف هذا ال�شياق، 

وهي ما تزال متوترة، رغم امل�شعى االإيراين ال�شتئناف 

العاقات اجليدة م���ع ال�شعودية، والتي بداأها ال�شيخ 

رف�شنجاين من موقع احلر�ش على الوحدة االإ�شامية، 

ومناق�شة التحديات، وحماولة حل االإ�شكاالت وتعزيز 

العاق���ات، واإن كانت هناك وجهات نظر خمتلفة باأن 

تبقى يف حدود االخت���اف دون اأن ترقى اإىل االأزمات 

واحلروب )�شورية ولبنان(.

كل الت�ريح���ات ال�شيا�شية ملع���اودة العاقات 

وتنظي���م اخلاف، وما يقال ح���ول لقاءات �رية بني 

َق اإىل تطور اإيجابي يف العاقة بني  اجلانبني، مل ي���رنْ

الطرف���ني، ومعلوم���ات امل�شادر املتابع���ة ال تو�شي 

بتقدُّم على �شعي���د العاقات الثنائية، وهذا ال يعني 

اأن االإيراين �شيتوقف عن م�شعاه الإعادة العاقة، الأنه 

يرى اأهمية بالغة يف تطويرها، وهو يراهن على تغريُّ 

الظ���روف االإقليمية والدولية مل�شلحت���ه، االأمر الذي 

�شينعك�ش اإيجابًا على م�شتقبل العاقات االإيرانية - 

ال�شعودية.

حمرر ال�شوؤون الدولية

مستقبل العالقات اإليرانية - السعودية

بوتني: كما �نت�سرنا على �لفا�سيني عام 1945 �سننت�سر على �لفا�سيني �جلدد يف �لعام 2014

) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014

السلطات األوكرانية 
تستعين بشركات أمنية 
أميركية للمشاركة في 

قتل رموز الناشطين 
المطالبين باالستقالل 

عن كييف



بيروتيات16

مل يك���ن الجتي���اح »الإ�رسائيلي« 

لبريوت وليدة اأحداث اأو مواقف �سيا�سية 

معين���ة يف حينه، بل كان نتيجة خطة 

اأع���دت من قبل،  »اإ�رسائيلي���ة« �رسية 

اإخفاوؤها ع���ن »الإ�رسائيليني«،  وجرى 

هذا ما اأكده اجلي�ش »الإ�رسائيلي« اأخرياً 

عندما رفع ال�رسية عن خطة مت اإعدادها 

قبل اأكرث من 20 عامًا، ليك�سف عن وجود 

ني���ة »اإ�رسائيلي���ة« م�سبق���ة لحتالل 

بريوت وال�سطدام بالقوات ال�سورية يف 

لبنان خالل اجتي���اح العام 1982، واأن 

ممثلة  حينذاك،  »الإ�رسائيلية«  القيادة 

بوزير الدف���اع اآرييل �س���ارون، ورئي�ش 

اأركان  الوزراء مناحيم بيغ���ن، ورئي�ش 

اجلي����ش رفائيل اإيت���ان، اأخفوا ذلك عن 

احلكومة و»الإ�رسائيليني«.

اإذاً، يف خطة �رسي���ة للغاية، اأعدها 

�سابط���ان يف اجلي����ش »الإ�رسائيلي«، 

وهما املقدم مائ���ري مينت�ش، الذي قتل 

يف غ���زة يف الع���ام 1993، و�ساب���ط 

ال�ستخب���ارات العقي���د املتقاعد اإيتان 

كليمر، عم���دت »اإ�رسائيل« اإىل اجتياح 

بريوت عام 1982.

وبح�سب املعلومات التي مت الك�سف 

عنه���ا اأخ���رياً، فاإنه »خ���الل العامني 

اللذين �سبقا الجتياح، مل يجر اأي بحث 

مب�ست���وى وزير دف���اع اأو حكومة حول 

اأهداف احلرب اأو العملية الع�سكرية يف 

حال تطبيقها، لكن رئي�ش اأركان اجلي�ش 

و�سعبة العملي���ات ا�ستغلوا هذا الفراغ 

من اأجل تو�سي���ع اأهداف احلرب وتغيري 

اجتياح  وبالت���ايل  اأولوياته���ا،  �سل���م 

العا�سمة«.

بريوت هي الهدف

وذكرت املعلوم����ات اأنه مت توثيق 

قول �سارون لرئي�ش اأركان اجلي�ش اإنه 

»نحن نتح����دث م�سبقًا عن اأن احلرب 

ت�سمل بريوت، ومت تخطيط الجتياح، 

بحي����ث يك����ون متدحرج����ًا ملواجهة 

اأي رد فعل اأمريك����ي«، بالإ�سافة اإىل 

قوله لقادة الفرقتني الع�سكريتني 36 

و91، فرقة اجلليل وفرقة اجلولن، اإن 

»الهدف الأ�سا�س����ي امللزم هو دخول 

ب����ريوت«، واأ�سار �س����ارون حينها اإىل 

اأن »اجلي�����ش الإ�رسائيلي، الذي خطط 

للو�س����ول اإىل بريوت وط����رد القوات 

ال�سوري����ة م����ن لبنان خ����الل 4 اأيام، 

�سي�سطر اإىل البقاء يف بريوت لتحقيق 

هذا الهدف ملدة ترتاوح ما بني 3 اإىل 

6 اأ�سهر على الأقل«.
يف الواقع، ظهرت هذه املعلومات 

يف تقري����ر يحم����ل عن����وان »جلي����د 

الأكاذيب - لبنان«، والتقرير هو من 

بني التقارير ال�رسي����ة التي يحجبها 

اجلي�ش »الإ�رسائيلي« ويتمحور حول 

اخلديع����ة الك����رى الت����ي ا�ستخدمها 

الدف����اع يف حكومته  بيغن، ووزي����ر 

اآريي����ل �س����ارون، وقائ����د الأركان يف 

حينه، رفائيل ايت����ان، لترير »حرب 

لبن����ان الأوىل« ع����ام 1982 واجتياح 

العا�سمة اللبنانية.

خطة �سارون

بح�س����ب ال�سح����ف العري����ة، فاإن 

»ال�سماح بن�رس هذا التقرير بعد وفاة 

�سارون لي�ش ولي����د م�سادفة، فالدولة 

وم�ست�ساره����ا  و�رسطته����ا  بجي�سه����ا 

الق�سائ����ي، ل يزال����ون يتخوفون من 

عائل����ة �س����ارون ول يج����روؤون على 

ا�ستعادة الأر�سي����ف الع�سكري ال�سخم 

الذي احتف����ظ به يف مزرعت����ه، واأكرث 

م����ن ذلك، فهم يتحفظ����ون على املواد 

الت����ي ميلكها اجلي�����ش ويخفونها عن 

املواطنني الذين دع����وا، بفعل اأكاذيب 

احلكوم����ة والقي����ادة الع�سكري����ة، اإىل 

النزيف اللبناين«.

 وت�س���ري ال�سحف العري���ة اإىل  اأن 

بقيادت���ه  »الإ�رسائيل���ي«  اجلي����ش 

احلالية، التي كان بع�سها م�ساركًا يف 

املراحل الأوىل من حرب لبنان، ك�سباط 

اأو قادة وح���دات ع�سكرية، يخ�سى من 

نتائج الأبحاث التي ظهرت ويعيق قدر 

الإمكان و�سول ال�سحافيني اإليها.

اأنه مع دخول  وتوؤكد املعلوم����ات 

�س����ارون اإىل وزارة الدف����اع، مت اإبعاد 

اجل����رال يانو�ش بن غال ع����ن قيادة 

القيادة  ال�سمالي����ة، وعر�ست  املنطقة 

العامة، لأول م����رة، خطة »ال�سنوبر« 

ب����ريوت  اجتي����اح  ت�سمن����ت  الت����ي 

لأغرا�����ش كث����رية، وحدد �س����ارون يف 

راأ�ش �سل����م الأه����داف، يف 30 ت�رسين 

الأول 1981، »الق�س����اء على الفدائيني 

وقواتهم والقواع����د الع�سكرية ملنظمة 

قوتها  الفل�سطينية، خ�سو�سًا  التحرير 

املدفعية«.

وقال �سارون للقائد العام للجي�ش 

رفائيل ايت����ان: »املق�سود منذ البداية 

ه����و اأن ي�سم����ل الهدف ب����ريوت، واأنه 

�سيتم تنفيذ العملية وك�سف تفا�سيلها 

تدريج����ًا، لأ�سب����اب عدة، م����ن بينها 

التخوف م����ن رد اأمريك����ي، ولذلك لن 

يتم اإ�رساك كامل الق����وات يف الهجوم 

منذ البداي����ة، ولذلك يجب و�سع خطة 

تتج����اوب م����ع كل الأه����داف: عالقات 

�رسيعة مع امل�سيحيني، توجيه تهديد 

يجع����ل ال�سوريني ين�سحبون، وال�سعي 

نحو و�سع مينع متك����ن الفدائيني من 

الن�سح����اب من دون اأن تتم معاجلتهم 

ب�سكل جوهري«.

يف  وكامل����ر  مينت�����ش  وي�سي����ف 

تقريرهم����ا ال�����رسي الذي ب����ات علنيًا 

اليوم: »مع دخول وزير الدفاع اجلديد 

اإىل من�سب����ه، هبت »ري����اح جديدة« 

انعك�س����ت على اأهداف احل����رب، حيث 

اأعي����د ط����رح الق�ساء عل����ى الفدائيني 

على راأ�ش �سل����م الأولويات، ولأول مرة 

اأ�سيفت بريوت اإىل اأهداف احلرب، وحدد 

وزير الدفاع تغي����ري ال�سلطة يف لبنان 

كهدف ل يخ�سع لأي �رسوط، ومن هنا 

فاإن دخ����ول �س����ارون اإىل من�سبه اأدى 

اإىل تو�سي����ح اأهداف احل����رب للقيادة 

الع�سكرية، وهو م����ا مل يتم منذ اأيلول 

1979، ومن جانب اآخر، �سمح بتو�سيع 
اأه����داف احلرب عن تل����ك التي حددها 

فايت�سمان وعمل����ت القيادة الع�سكرية 

مبوجبها«.

  وخالل مناق�سة تنفيذ املخططات 

احلربي����ة لدى القائد الع����ام للجي�ش، 

تغريت اأولويات الأهداف، حيث اأ�سبح 

اله����دف الثالث بالن�سب����ة ليتان، هو 

الهدف الأول بالن�سبة ل�سارون، والعك�ش 

بالعك�ش، وبا�ستثناء ذلك مت�سك ايتان 

بتوجيهات وزي����ر احلرب، وبني الرابع 

من كانون الأول وحت����ى ال�ساد�ش من 

حزيران من 1982، توا�سل العمل على 

�سياغة خطط الهجوم على لبنان يف 

اإطار �سل�سلة من ال�ستعدادات، بدءاً من 

�سم ه�سبة اجل����ولن اإىل »اإ�رسائيل« 

وما تبع ذلك.

التدمري اجل�سدي

عل���ى  امل�سادق���ة  اإط���ار  ويف 

خمططات  اللوائ���ني »36« و»91« يف 

ال�سمالية، قال �سارون مو�سحًا،  القيادة 

اإن اله���دف الرئي�سي الذي يحتم اجتياح 

بريوت هو »هدف التدمري اجل�سدي الذي 

ينطوي على اأبعاد تتجاوز توفري الهدوء 

ل�سمال اجللي���ل، اإىل اإم���كان احلوار مع 

اجلمهور الفل�سطين���ي يف املناطق التي 

ن�سيط���ر عليها، ول ميك���ن التو�سل اإىل 

حوار معهم م���ا داموا يخ�سعون لتهديد 

قيادات  ومادامت  املخرب���ني،  تنظيمات 

منظم���ة التحرير الفل�سطيني���ة وقواتها 

قائمني يف لبنان، لن نتمكن من التو�سل 

اإىل حوار واتفاق مع عرب  ال�سفة، على 

اإقامة نوع من خطة احلكم الذاتي«.

وت�سيف املعلومات التي جرى الك�سف 

عنها، اأن خطة »ال�سنوبر« عر�ست على 

احلكومة لأول م���رة، يف 20 كانون الأول 

من الع���ام 1981، وكتب مينت�ش وكاملر، 

مع���دا التقرير: »من املنا�س���ب النتباه 

اإىل نقطت���ني اأ�سا�سيتني، �سارون ل يوؤكد 

ول يرز الإ�سكالية املعروفة له وللقائد 

الع���ام، ب�س���اأن حمارب���ة الفدائيني يف 

املناطق اخلا�سع���ة لل�سيطرة ال�سورية، 

وه���و ي���رى عالق���ة ب���ني كل الأهداف، 

بحي���ث اإن حتقي���ق اله���دف الثالث، األ 

وهو ان�سحاب الق���وات ال�سورية، �سيتيح 

حتقيق الهدف الرابع، اأي ت�سكيل حكومة 

تعي�ش ب�سالم مع اإ�رسائيل«.

وبح�س���ب املعلومات، ف���اإن �سارون 

انفرد عمليًا مب�سوؤولية الربط بني اجلي�ش 

واحلكوم���ة، ومبا اأن القي���ادة الع�سكرية 

الرئي�سي���ة كانت متحم�سة للحرب، فاإنه 

مل تك���ن هناك اأي قن���اة ر�سمية ميكنها 

حتذير ال���وزراء من اأن بيغ���ن و�سارون 

وايتان يحيكون من وراء ظهورهم اأهدافًا 

�رسي���ة ويو�سعون خطة مت الدعاء باأنها 

حمدودة.

ويف 4 اأي���ار 1982، اأي قبل 32 �سنة، 

قال �سارون خ���الل حمادثة مع ال�سباط 

يف ال�سم���ال: »يجب تفح����ش الحتمال 

املرتتب على ن�سوء واق���ع �سيا�سي اآخر 

يف لبن���ان، ما دام اجلي����ش موجوداً يف 

بريوت«، واأ�ساف: »اخل���روج اإىل العلن 

لي����ش هدفًا اإ�رسائيلي���ًا، ولكنك ما دمت 

�ستخرج، يجب تفح�ش هذا الحتمال«. 

اأن �سارون  يب���دو وا�سح���ًا  وهك���ذا 

اأعد خط���ة ال�سنوبر بدق���ة، واأنه نفذها 

م���ن دون اأن حتظ���ى مبوافق���ة غالبية 

احلكومة »الإ�رسائيلي���ة«، ومن دون اأن 

ي�سط���ر ملناق�ستها مع الق���ادة الآخرين 

حتى ل يوؤثروا مب�س���ار اأهدافه التي اأراد 

حتقيقها ب�رسعة عر اجتياح بريوت يف 

الثمانينات.

هبة �صيداين

خطط شارون السرية الجتياح بيروت

) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014



w w w . a t h a b a t . n e t

17

11

رئاسيات

سوابق انتخابات رئاسة الجمهورية 1926 – 2007

نصاب الثلثين من مكون لبنان السياسي.. والتالعب به تهديد للمصير الوطني
مل ي�سب���ق للبنان اأن �سهد �سخبًا 

ونقا�سًا حول ن�ساب جل�سة انتخاب 

رئي�ش اجلمهوري���ة كما العام 2005 

وما يج���ري الآن، منذ اأن انتخب اأول 

رئي����ش للجمهورية يف العام 1926، 

بحي���ث اإن اجلدل الدائ���ر الآن، يهدد 

فع���اًل م�سري الكي���ان اللبناين، ذلك 

لأن م�ساألة الثلثني والثلث، مل تاأتي 

من العدم، بل لها اأ�سبابها وجذورها 

التاريخي���ة وال�سيا�سي���ة، ل ميك���ن 

اإلغاوؤه���ا ب�سطحة �سيا�سي���ة ما اأو 

حتى جمموع���ة �سيا�سيني لبنانيني 

يقي�سون الأمور وفق م�سالح �سيا�سية 

واقت�سادية وطائفية وفئوية.

وحينما اأقر الد�ستور اللبناين يف 

�سهر اأيام 1926، حددت املادة 49 – 

د�ستور الن�س���اب الد�ستوري باأكرثية 

الثلثني، وترجم ذلك عمليًا يف طريقة 

انتخاب وتكوي���ن املجل�ش النيابي، 

الذي كان���ت طريقة انتخ���اب ثلثي 

وتعيني  النيابي،  املجل����ش  اأع�ساء 

الثلث الأخري بوا�سطة احلكومة التي 

كان ت�سكيله���ا اأوًل واأخ���رياً يخ�سع 

ملوافقة وم�سيئ���ة �سلطات النتداب 

الفرن�سي، وذلك بهدف الإطباق على 

احلياة ال�سيا�سية، ومنعها يف حلظة 

ما من الإفالت من يد النتداب، وعلى 

هذا النحو جند اأن عدد اأع�ساء النواب 

يف الع���ام 1927 كان 46 نائبًا يقوم 

على اأ�سا�ش انتخاب 30 وتعيني 16 

نائبًا.

يف العام 1929 كان عدد اأع�ساء 

املجل�ش 45 على اأ�سا�ش انتخاب 30 

وتعيني 15.

1934: كان ع���دد اأع�ساء املجل�ش 
25 نائب���ًا على اأ�سا����ش انتخاب 17 

وتعيني 8 نواب.

1937: اأ�سبح عدد اأع�ساء املجل�ش 
62 نائب���ًا على اأ�سا����ش انتخاب 41 

وتعيني 21 نائبًا.

ويف النتخاب���ات النيابي���ة يف 

الع���ام 1943 مت اإلغاء مبداأ التعيني 

وتقرر اأن يكون عدد اأع�ساء املجل�ش 

النياب���ي 55 نائب���ًا عل���ى اأ�سا����ش 

منتخب���ني  اخلم����ش  املحافظ���ات 

بالكامل، وفق الد�ستور الذي اأقر يف 

العام 1926.

وهذا املجل�ش مت يف عهده انتزاع 

ا�ستق���الل واإلغاء امل���واد النتدابية 

م���ن الد�ست���ور دون اأن مي�ش املواد 

ال�سيادي���ة مب���ا فيه���ا امل���ادة 49 

التي ن�س���ت على انتخ���اب رئي�ش 

اجلمهورية، وا�سرتطت اأكرثية الثلثني 

لن�ساب اجلل�س���ة وانتخاب الرئي�ش 

باأغلبية الثلث���ني يف دورة القرتاع 

دورات  يف  وبالأغلبي���ة  الأوىل، 

القرتاع الت���ي تل���ي، اأي اأن ن�ساب 

اجلل�س���ة يف كل دورات القرتاع هو 

الثلثان، وترج���م ذلك عمليًا يف كل 

جل�سات النتخاب���ات الرئا�سية منذ 

العام 1943 حت���ى العام 2008 وفق 

هذا املبداأ على النحو الآتي:

1943: كان ع���دد اأع�ساء املجل�ش 
النيابي 55 نائب���ًا ح�رس اإىل جل�سة 

ب�سارة  الرئي�ش  انتخاب 

اخل���وري 47 نائبًا اأيده 

ووجدت  نائبًا   44 منهم 

3 اأوراق بي�ساء.
ع���دد  كان   :1952
اأع�ساء املجل�ش النيابي 

77 نائب���ًا غ���اب منهم 
نائب واحد واأيد الرئي�ش 

نائبًا   74 �سمعون  كميل 

با�سم  ورق���ة  ووج���دت 

وورقتان  فرجنية  حميد 

بي�ساوان.

ع���دد  كان   :1958
اأع�ساء املجل�ش النيابي 

66 نائبًا ح�رس منهم 56 
الرئي�ش فوؤاد �سهاب  نائبًا، فانتخب 

يف الدورة الثانية باأكرثية 48 نائبًا 

ووج���دت 7 اأوراق با�س���م رميون اده 

وورقة بي�س���اء، بعد اأن نال الرئي�ش 

�سه���اب يف الدورة الأوىل اأ�سوات 43 

نائب���ًا واإده 10 اأ�س���وات ووجدت 3 

اأوراق بي�ساء.

1964: ح����رس جل�س���ة النتخاب 
كام���ل عدد اأع�س���اء جمل�ش النواب 

ال�99، فانتخ���ب الرئي�ش �سارل حلو 
يف ال���دورة الأوىل باأكرثية 95 نائبًا 

ونال بيار اجلميل 4 اأ�سوات.

1970: ح����رس 99 نائب���ًا وف���از 

الرئي�ش �سليمان فرجنية يف الدورة 

الثاني���ة باأكرثي���ة 50 نائب���ًا ونال 

اليا�ش �رسكي�ش 49 نائبًا.

1976: كان ع���دد اأع�ساء جمل�ش 
النواب ق���د اأ�سب���ح 98 نائبًا بوفاة 

فانتخب  حم���ادة  �س���ري  الرئي�ش 

الرئي����ش اليا����ش �رسكي�ش يف دورة 

القرتاع الثاني���ة باأكرثية 66 �سوتًا 

ووجدت 3 اأوراق بي�ساء، بعد اأن نال 

يف الدورة الأوىل 63 �سوتًا ووجدت 

5 اأوراق بي�ساء، علم���ًا اأن 69 نائبًا 
كانوا قد ح�رسوا اجلل�سة وتغيب 29 

نائبًا.

ع���دد  كان   :1982
اأع�س���اء جمل�ش النواب 

اأ�سبح 92 نائبًا بعد  قد 

وفاة �سبعة منهم، فنال 

ب�سري اجلميل يف الدورة 

الأوىل 58 �سوتًا ووجدت 

ورق���ة با�س���م النائ���ب 

اأوراق  و3  اده  رمي���ون 

بي�ساء، وفاز اجلميل يف 

باأكرثية  الثانية  الدورة 

57 �سوت���ًا ووج���دت 5 
اأوراق بي�ساء.

اغتي���ال ب�سري  وبعد 

جل�سة  عق���دت  اجلميل 

لنتخاب الرئي�ش البديل 

فح�رسه���ا 80 نائبًا وغاب عنها 12، 

وانتخب النائب اأمني اجلميل رئي�سًا 

للجمهوري���ة باأغلبي���ة 77 �سوت���ًا 

ووجدت 3 اأوراق بي�ساء.

ويف انتخابات الرئا�سة يف العام 

1989 كان ع���دد اأع�س���اء املجل����ش 
النيابي ق���د اأ�سبح 72 نائبًا فح�رس 

اجلل�سة 58 نائب���ًا، وانتخب النائب 

ريني���ه معو�ش يف ال���دورة الثانية 

باأكرثية 52 نائب���ًا ووجدت 6 اأوراق 

بي�ساء بعد اأن نال يف الدورة الأوىل 

35 �سوت���ًا وجورج �سعادة 16 �سوتًا 
واليا�ش اله���رواي 5 اأ�سوات ووجدت 

ورقتان بي�ساوان.

وبع���د اغتيال الرئي����ش معو�ش 

ح�رس جل�سة انتخاب اإليا�ش الهراوي 

52 نائب���ًا من اأ�سل ال�72 نائبًا، وفاز 
الرئي�ش اله���راوي يف الدورة الثانية 

باأغلبية 47 نائب���ًا ووجدت 5 اأوراق 

بي�ساء، بعد اأن نال يف الدورة الأوىل 

46 نائبًا ووجدت ورقة با�سم النائب 
ادمون رزق و4 اأوراق بي�ساء.

ويف هذا ال�س���دد يذكر اأنه جرت 

حماول���ة لتعطي���ل ن�س���اب جل�سة 

انتخاب الرئي�ش اليا�ش �رسكي�ش يف 

العام 1976، من قب���ل النائب كمال 

جنبالط واحلركة الوطنية، والرئي�ش 

�سائب �س���الم والعمي���د رميون اده 

وغريه���م، وكان���ت اخلط���ة تق�سي 

بغياب اأك���رث من ثل���ث النواب عن 

اجلل�سة اأي 34 نائبًا لكن مل يتغيب 

عن تلك اجلل�سة �سوى 29 نائبًا.

ب�س���ري  انتخ���اب  جل�س���ة  ويف 

اإب���ان الجتياح  اجلميل التي جرت 

»الإ�رسائيلي« عام 1982، مل ت�ستطع 

املعار�س���ة تاأمني غي���اب اأكرث من 

ثلث اأع�ساء املجل�ش النيابي اأي 31 

نائب���ًا، فغاب 30 نائبًا فقط، وعقدت 

اجلل�سة بعد اأن انتظر الرئي�ش كامل 

الأ�سع���د اأك���رث من خم����ش �ساعات 

لتاأمني ن�ساب الثلثني وهو 62 نائبًا.

املحدد  الد�ست���وري  املوعد  ويف 

لنتخاب رئي�ش جدي���د للجمهورية 

جل�س���ة  يح����رس  مل   ،1988 ع���ام 

النتخ���اب يف ق�رس من�سور اأكرث من 

39 نائب���ًا، ومع اأن ه���ذا الرقم كان 
يفوق اأكرثية الن�سف زائداً واحداً، اإل 

اأن رئي�ش املجل����ش النيابي ح�سني 

احل�سيني اعتر ن�ساب اجلل�سة غري 

مكتمل، مع العل���م اأن بع�ش النواب 

مل يح����رس ه���ذه اجلل�س���ة لأ�سباب 

قاهرة، حيث مور�ش بحقهم التهديد 

والعتقال واملنع بالقوة.. وكان من 

اأبطال منع اكتم���ال ن�ساب الثلثني 

يف تلك الفرتة بع�ش دعاة النتخاب 

باأغلبي���ة الن�س���ف الآن، وعنينا به 

رئي�ش الهيئ���ة التنفيذية يف القوات 

اللبناني���ة �سمري جعج���ع يف العام 

.2008

اأحمد زين الدين

بشير الجميل انُتخب بإشراف الدبابات 
»اإلسرائيلية« بعد خمس ساعات 

انتظار لتأمين النصاب

مبنى جمل�س النواب

) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014



�ص���ن �لياأ�س هو مرحلة فا�صل���ة يف حياة �ملر�أة؛ 

تتغري فيها ف�صيولوجيًا ب�ص���كل كبري، وتتاأثر حياتها 

، بع�س �لن�صاء ق���د ي�صتطعن  �لزوجي���ة بهذ� �لتغ���ريرّ

�لتغلب على ه���ذه �ملرحلة ب�صالم، و�لبع�س �لآخر قد 

يتعر�صن لكتئاب وحزن وتغ���ريرّ يف �حلالة �لنف�صية 

و�ملز�جية، ما ي���وؤدي �إىل تعري�س زو�جهن وعالقتهن 

�حلميم���ة للخطر، فقد تعاين بع����س �لن�صاء من عدم 

�ل�صعور بالر�حة �جل�صدية و�لعاطفية، وفقد�ن قيمتها 

كامر�أة مع فقد�ن خ�صوبتها.

ك���ن �أن ت���وؤدي ل حمال���ة بالكثري من  �أ�صب���اب يمُ

�لعالق���ات �لزوجية �إىل نهايتها، بع���د عي�س �صنو�ت 

يف قف����س �لزوجية، ورمبا قد يتبع مرحلة �صن �لياأ�س 

�كتئ���اب �أو ب�صي�س �أم���ل لبد�ية حي���اة جديدة بعد 

كن للزوجني �لتغلب على  �لنف�صال �أو �لط���الق، �أو يمُ

يها ب�صالم، و�لبق���اء معًا حتى  ه���ذه �ملرحل���ة وتخطرّ

�لنهاية �حلتمية.

عندم���ا ياأتي �ص���نُّ �لياأ�س تاأتي مع���ه جمموعة 

خمتلفة م���ن �مل�صاكل �جلن�صيرّة، لكن ينبغي �ألرّ تياأ�س 

�ملر�أة، فهناك حلول لها.

متعة �أقل

ق���د ت�صب���ح �ملمار�ص���ة �جلن�صية �أق���لرّ متعة 

بالن�صب���ة �إىل بع�س �لن�صاء بع���د �نقطاع �لطمث 

لديهن، �إنرّ �لرت�جع �لطبيعي يف م�صتويات هرمون 

كن���ه �أن يجعل �جلم���اع مزعجًا،  �لإ�صرتوج���ني يمُ

وجت���د بع�سمُ �لن�صاء تر�جع���ًا يف مدى �هتمامهنرّ 

�ت �جل�صدية �لتي طر�أت  باجلن����س، حيث �إنرّ �لتغريُّ

ن ل ت�صاعدهن على حلرّ  عليه���نرّ مع تقدُّمهن بال�صرّ

هذه �مل�صاألة؛ فاجلل���دمُ �جلاف، و�لدهون �ملرت�كمة 

يف �خلا�رصت���ني، جميعها �أم���ور تقلرّ�س من مقد�ر 

�لعتد�د بالذ�ت.

ي�ص���ري ��صتطالع علم���ي �إىل �أنرّ 84 من �لن�صاء 

يف �صنرّ �لياأ�س يج���دن �أنرّ ممار�صة �جلن�س ت�صبح 

موؤملة يف هذه �ملرحل���ة، وي�صري 70٪ من �لن�صاء 

تقريبًا �إىل �أنرّ عالقاته���ن �لزوجية تتاأثرّر كنتيجة 

لذلك.

يقول �خلرب�ءمُ يف هذ� �ملجال �إنه يجب على �لن�صاء 

�أن يتغلرّ���ن على �خلجل ويطل���ن �مل�صاعدة، حيث �إنرّ 

�لكث���ري�ت م���ن �لن�صاء يعانني ب�صم���ت ب�صبب وجود 

�أعر��س �صنرّ �لياأ�س �ل�صائع���ة، لأنهنرّ ي�صعرن باحلرج 

من �إخبار �لطبيب.

ممُ مدى  �صاَهد هذه �مل�ص���اكل بانتظام، ويكن تفهُّ تمُ

تاأثريه���ا يف طبيعة �حلي���اة، لكن هن���اك �لكثري من 

الة �لتي يكن تقديها للن�صاء، �إل �أنه  �ملعاجلات �لفعرّ

ل يك���ن �مل�صاعدة �إذ� مل تتم معرفة �أنرّ هناك م�صكلة 

�أ�صاًل.

م�صاكل �لرغبة

تكت�ص���ف بع����سمُ �لن�صاء �أنرّهن يفق���دن �لرغبة يف 

ممار�صة �جلن����س بعد �نقطاع �لطم���ث، من �لطبيعي 

�أن يق���لرّ �لد�فعمُ �جلن�صي مع م���رور �ل�صنني، لكن يكن 

�أن يك���ون �أ�صو�أ مع وجود �لكتئ���اب، و�أعر��س �نقطاع 

�لطمث، وم�صاكل �لعالقة �لزوجية، و�لإجهاد..

غالب���ًا ما تكون هذه �مل�ص���اكلمُ موؤقرّتة، وقد يكون 

�ملطل���وب �لقدرة على �حلديث ع���ن كلرّ ذلك مع زوج 

متفهرّم، لكن �إذ� ظهرت �أعر��سمُ �صنرّ �لياأ�س �أو �لكتئاب، 

فعندئذ قد يكون من �لأف�صل مر�جعة �لطبيب.

رمي �خلياط
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هل ُينهي سّن اليأس حياتك العاطفية؟

يف ب���ادئ �لأمر ل بدرّ من �لتنوي���ه �إىل �أ�صباب عزلة �لطفل 

و�نطو�ئيته عن �ملجتمع و�لو�صط �لعائلي، و�لتي ترت�وح بني 

ظروف مر�صية �أو �قت�صادية �أو تربوية و�جتماعية، وتتلخ�س 

بالآتي:

�ملعان���اة م���ن �إعاقة ج�صدي���ة �أو م�ص���اكل يف �لنمو، �أو 

�ملعان���اة مما قد ي�صمعه �لطفل منذ �صغره باأنه لي�س جمياًل، 

فقده ثقته بنف�صه. ما يقلل من قيمته ويمُ

�ل�صعور �لد�ئم باخلوف م���ن �لنخر�ط بني �لأفر�د، لعدوم 

وج���ود �لثقة �لكافية، وذلك ب�صب���ب �صعف �لعالقات �لأمُ�رصية 

منذ �ل�صغر.

فق���د �لطفل قدر�ته  �لرقاب���ة �لز�ئدة م���ن �لأهايل، و�لتي تمُ

وتقيرّد ��صتقالليته فيبدو تابعًا ل ر�أي له، وعند �لختالط يجد 

ل مكان له ب�صبب عدم قدرته على �تخاذ �لقر�ر�ت.

فق���د �حلب و�حلنان م���ن �لو�لدي���ن �أو �أحدهما موؤثر كبري 

يوؤدي �إىل عزلة �لطفل، بحيث يبد�أ بالتفكري يف �أنه �صبب تلك 

�مل�صاكل.

�لتدليل �لز�ئ���د و�خلوف �لالمتناهي عل���ى �لطفل خ�صية 

تعر�صه لالأذى �أو �حل�صد يوؤدي �إىل عزلته عن �لعامل �خلارجي.

مقارن���ة �لأ�صدقاء �ل���ذي يقللون د�ئمًا من �ص���اأن �لطفل 

وقدر�ته له �أثر كبري �أي�صًا يف عزلة �لطفل.

بل عالج عزلة �لطفل فهي كالآتي: �أما عن �صمُ

- تفادي �لأ�صباب �ملوؤدية �إىل ذلك، �أو على �لأقل �حلدرّ من 

تاأثريها �لكبري على �لطفل، و�ل�صيطرة عليه.

- �لثن���اء على �لطف���ل ومدحه من �صاأن���ه �أن يعزز ثقته 

بنف�صه، �إىل جانب �صعوره بالدفء و�حلنان من قَبل �لو�لدين.

- فتح جمال �ملناق�صة مع �لطفل، و�حرت�م ر�أيه، ون�صحه 

ب�صكل لطيف.

ي م�صكلة �لعزلة باإ�رص�كه  - �لتعاون مع �ملدر�صة يف تخطرّ

�أكرث يف �لفعاليات مع زمالئه.

- �لبتع���اد عن توبيخ �لطفل �أو توجي���ه �أي كلمة موؤذية 

مل�صاعره �أمام �لآخرين، ود�ئمًا يجب �لتو�صيح للطفل عو�قب 

�أفعاله، وما يرتتب عليها من �آثار جانبية �إذ� ��صتمر بها.

• �أ�صول �جللو�س �ىل �ملائدة
- �عتب���ار�ً �أنرّك �ل�صيفة، م���ن �ملهمرّ جد�ً �أن تنتظري �مل�صيف���ني قبل �جللو�س �إىل 

ع  ، وعدم �لت�رصرّ لب �إليك �جللو�س على كر�صيرّ معنيرّ �ملائ���دة، �حرت�م مكانك يف حال طمُ

و�قتنا����س �لكر�صي �ملو�صوع على ر�أ�س �ملائدة يف حال كانت عملية �ختيار �ملقعد 

�صيف �صخ�صي���ًا، �أو لل�صخ�س �لذي  ح���ررّة، لأن هذ� �ملكان بالذ�ت خم�ص����س �إما للممُ

جتتمعون على �رصفه.

- حقيبت���ك ل تر�فقك �أب���د�ً �إىل �ملائدة، ل تن�صي هذه �لقاع���دة، يف حال كنت يف منزل 

، ويف حال كنت يف مطعم علرّقيها على  يكن���ك و�صعها على كنبة جانبية �أو كر�صيرّ جانبيرّ

طرف مقعدك �أو �إىل جانب رجليك �أر�صًا، لكن �إيرّاك وتركيزها على �لطاولة من فوق. 

- يف حلظ���ة �جللو�س �إىل �ملائدة، يجدر ب���ك �نت�صال »فوطة« �لقما�س وطيرّها �إىل �ثنني 

ب �إىل ثيابك، وبني �لفينة  وب�صطه���ا عل���ى رجليك، كون وظيفتها منع بق���ع �لطعام �لت����رصرّ

و�لأخرى ��صتعيني بها مل�صح فمك.

- ل تن�صي �أن تناول �لأطعمة من �أطباقها �لأ�صا�صية يكون بالأدو�ت �ملوجودة فيها فقط 

ة، ويف حال خلورّ �لطبق من �أد�ة لل�صكب، �طلبيها من �مل�صيفة.  ولي�س باأدو�تك �خلا�صرّ

- �لنهو�س عن �ملائدة لي�س حمبرّذ�ً �أبد�ً، �إلرّ �إذ� طلبت منك �مل�صيفة ذلك مل�صاعدتها على 

تقدمي �لأطباق، فال تنه�صي لإجر�ء مكاملة هاتفية مثاًل.

- بح�ص���ب �آد�ب �ملائدة �لر�صمية، لكلرّ طبق وظيفت���ه؛ بع�س �لأطباق لل�صلطة، و�لبع�س 

ك بالطبق نف�صه خالل �لوجبة باأكملها - ولو �عتربته  �لآخ���ر للرّحوم، وغريها لالأرز.. فالتم�صرّ

خطوة لطيفة لتخفيف �لأطباق �ملترّ�صخة عن �مل�صيفة - �أمر ل ين�صح به �لإتيكيت مطلقًا.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

عزلة الطفل.. مشكلة وليست ظاهرة

) �لعدد 310(  �جلمعة - 16 �أيار - 2014

أساليب طلب المساندة 
الناجحة من شريك حياتك

�إذ� مل حت�صل���ي على �مل�صان���دة �لتي تريدينها 

يف عالقتك م���ع �رصيك حياتك، فه���ذ� يعني �أنك ل 

تطلبني �مل�صاندة ب�ص���كل كاف، �أو �أن �لطريقة �لتي 

يتم �لطلب بها غري ناجحة.

لذلك، �نتبه �خت�صا�صيو �لعالقات �لزوجية لهذ� 

�لأمر وقالو� �إن هن���اك 5 �أ�رص�ر ور�ء طلب �مل�صاندة 

من �لرجل ب�صكل ناجح وهي:

�لتوقي���ت �ملنا�ص���ب: ل بد م���ن �لحرت��س باأن 

تطلبي م���ن �لرجل �أن يفعل �صيئ���ًا كان يخطط �أن 

يفعله من قبل، على �صبي���ل �ملثال: �إذ� كان �لرجل 

على و�صك �أن يفرغ �صلة �ملهمالت، ل تقوىل له »هال 

�أفرغت �صلة �ملهم���الت؟ ف�صت�صعرينه باأنك تاأمرينه 

ز يف  مبا يج���ب �أن يفعل؛ وكذلك �إذ� كان �لرجل يركرّ

�صيء ما فال تتوقعي منه �أن ي�صتجيب لطلباتك يف 

�حلال؛ لذ� فالتوقيت �صيء حيوي. 

�لأ�صل���وب �خل���ايل م���ن �أي �إحلاح: تذك���ري �أن 

�للتما�س يختلف ع���ن �لطلب، ف���اإذ� كان �أ�صلوبك 

حلوحًا ولك �لكثري من �ملطالب، فمهما كان �ختيارك 

للكلمات فاإن �لرجل ي�صعر باأنك ل تقدرّرينه على ما 

قدرّمه، لذ� �صتكون �لإجابة »ل« لكل مطالبك.

�لإيج���از: حتا�ص���ي �أن تعط���ي �لرج���ل قائمة 

بالأ�صب���اب �لتي يجب �أن جتعل���ه ي�صاعدك، فكلما 

طال �رصحك لأ�صباب���ك ز�دت مقاومته، فالتف�صري�ت 

جتعل �لرجل ي�صعر كاأنك ل تثقني به كي ي�صاندك.

�لأ�صل���وب �ملبا����رص: عندما حتتاج �مل���ر�أة �إىل 

�مل�صان���دة فاإنها تعر�س �مل�صكل���ة لكنها ل تطلب 

من �لرجل �أن ي�صاندها، لكنه���ا تتوقع باأن يعر�س 

م�صاندته عليها، و�أي�صًا جتعل �لطلب �صمنيًا ولي�س 

ب�صكل مبا�رص، و�لأ�صلوب غري �ملبا�رص يجعل �لرجل 

ي�صعر باأنها ل تعطيه �لتقدير �لذي ي�صتحقه.

��صتخ���د�م �لكلم���ات �ل�صحيحة: �أح���د �لأخطاء 

�ل�صائعة يف طل���ب �مل�صاندة و�لدعم من �لرجل هو 

��صتخد�م كلمات مثل: ه���ل باإمكانك؟ هل ت�صتطيع؟ 

فجمل���ة »هل باإمكانك« هي جم���ررّد �صوؤ�ل ولي�صت 

طلب م�صاندة، لذ� يعترب �لرجل �أن ذلك �إهانة.



منوعات

 »junk food« رغ���م �أن م�صطلح

و��صح ويعني »�لوجبات �ل�رصيعة �لتي 

ل حتت���وي علي �أي قيمة غذ�ئية«، �إل �أن 

تل���ك �لأطعمة غنية بالنكه���ات �لر�ئعة 

و�لرو�ئ���ح �ملغري���ة و�مل���ذ�ق �ل�صاحر، 

م���ا يجع���ل �لنا�س تع���ود �إليه���ا، مع 

�لعلم بدر�يتهم �لكامل���ة بها، خللورّ تلك 

�لأطعمة من �أي قي���م غذ�ئية، بالإ�صافة 

�إىل م�صاهمتها �لكبرية يف زيادة �أوز�نهم 

يف �لأماكن غري �ملرغوب بها يف �جل�صم، 

�إ�صافة �إىل ذلك، فاإن تد�عيات تناول تلك 

�لأطعمة يكن �أن نر�ها يف �صورة �أمر��س 

مميت���ة، مثل �ل�صمنة، وم���ع ذلك ي�صعب 

قول »ل لتلك �لأطعمة«. 

هل تو�جه���ون �مل�صكل���ة نف�صها؟ هل 

تت�صاءل���ون يف م���ا يكن فعل���ه يف تلك 

�حلالة؟ 

�لقائمة �لآتي���ة �صت�صاعدكم يف �صنع 

بد�ئ���ل �صحي���ة و�صهي���ة ع���ن �لأطعمة 

�ل�رصيعة يف وقت قليل.

�لبطاطا �ملقلية: من �أكرث �لأطعمة �لتي 

تقدَّم مع معظم �لوجبات، ويحبها �ل�صغار 

و�لكبار على حد �صو�ء، فر�ئحتها ومذ�قها 

م���ن �ل�صع���ب مقاومتهما، لكنه���ا ت�صبب 

�أ�رص�ر�ً كبرية، حيث يكنها �أن تت�صبب يف 

تو�صيع حميط خ�رصك �إذ� تناولتيها ب�صكل 

منتظم.

�لبدي���ل: هن���اك بد�ئ���ل �أك���رث �صحة 

ومت�صاوية من حيث �مل���ذ�ق مع �لبطاطا 

�ملقلية؛ يكنك تقطيع �لبطاطا �إىل �رص�ئح 

ه���ا بالأع�صاب و�ملل���ح و�لقليل من  ور�صرّ

�لزي���ت، وخبزها يف �لف���رن، وهناك خيار 

�آخ���ر �صهي، وه���و خبز �لبطاط���ا �حللوة 

�لغنية بالبيت���ا كاروتني و�لألياف لتكون 

بديل �لبطاطا �ملقلية.

�مل�رصوب���ات �لغازي���ة: �لكث���ري م���ن 

�لأ�صخا����س لديه���م عادة تن���اول �لكثري 

و�لكثري م���ن �مل�رصوب���ات �لغازية خالل 

�لوجب���ات، وتقريبًا �أ�صب���ح �رصب �ملياه 

�لعادية خارج ح�صاباتهم متامًا، ويتناول 

�لبع����س �مل�رصوبات �لغازي���ة »�لد�يت« 

بحج���ة �أنه���ا م�صنوع���ة م���ن �ملحليات 

�ل�صطناعية، ومع ذلك تت�صبب �ملحليات 

�ل�صطناعية باأ�رص�ر، ولكن لي�صت بدرجة 

�أ�رص�ر �ل�صكر.

ل �ملياه �مل�صاف  �لبديل: جررّبي تن���اومُ

�إليها ع�صري �لليمون �أو �لربتقال.. �أ�صيفي 

�رص�ئح من �لفاكهة �لطازجة �أو �لقليل من 

�لنعناع �إليها.

�لرتوي���ج  رغ���م  �ل�صاندوي�ص���ات: 

لل�صاندوي�ص���ات على �أنه���ا �خليار �لأكرث 

�صح���ة �صمن �لأطعمة �ل�رصيع���ة، �إل �أنها 

تاأتي بع���دد كبري من �صو����س �ل�صلطات 

�لغني���ة بالده���ون، و�ملايونيز، وخمتلف 

�أنو�ع »�ل�صو�س« �لت���ي تاأتي بكل �صيء 

عد� �لفائدة.

�أو  ن���ي  �لبمُ �لبدي���ل: تن���اويل �خلب���ز 

�لقمح بالكام���ل، و�صعي  �مل�صنوع م���ن 

في���ه �خل�ص���ار �لطازج���ة، �أو �لأع�ص���اب 

و�للح���وم �خلالية من �لده���ون، �إذ� �أردت 

و�ص���ع �ل�صمك في���ه فاحر�صي على و�صع 

�ل�صمك �مل�ص���وي، و�إذ� كان عليك ��صتخد�م 

»�ل�صو����س«، فاحر�صي عل���ى ��صتخد�م 

�لكمية �لتي حتتاجني �إليها فقط بدًل من 

ملء �ل�صاندوي�س بكميات ز�ئدة منه.

�لل���ن ذو �لنكهات: ل �أح���د يكنه �أن 

ينكر حقيق���ة �أن �للن مل���يء باملنافع، 

ومع ذلك فهو مليء بالدهون �أي�صًا، و�لتي 

ت�صاف �إىل �ل�صع���ر�ت �حلر�رية �ملوجودة 

ل  باجل�صم، من هنا، فمن �لأف�صل د�ئمًا تناومُ

�للن �خلايل من �لدهون.

�لبدي���ل: �إذ� كنت تريدي���ن �أن ت�صعري 

بنكه���ة �لفاكهة يف �للن �لذي تتناولينه، 

لكن بدون �أن يحتوي على دهون، فيمكنك 

ل �للن �خل���ايل من �لدهون، و�إ�صافة  تناومُ

�رص�ئح من �لفاكهة �لطازجة �إليه، �أو خلطه 

�لطازجة �ملهرو�صة لت�صنعي  �لفاكهة  مع 

لينها. بنف�صك لبنًا بالنكهة �لتي تف�صرّ

�إ�صاف���ة �إىل ما ذكرن���اه، هناك �لكثري 

من �خليار�ت �ل�صهلة �ل�صهية �لتي يكنها 

�أن مت���درّك بالكثري من �ملناف���ع �ل�صحية، 

فعل���ى �صبيل �ملث���ال، يكن���ك ��صتخد�م 

�للن �خلايل م���ن �لدهون بدًل من �لق�صدة 

�حلام�ص���ة، وتناويل �جلن قلي���ل �لد�صم، 

و�خلب���ز و»�لبا�صت���ا« �مل�صنوع���نينْ من 

َحلرّيات  �حلب���وب �لكامل���ة، و�أ�صيف���ي �ملمُ

�لطبيعي���ة، مثل �لع�ص���ل، للحلويات.. كل 

عترب خيار�ت �صحي���ة ور�ئعة ذ�ت  ذل���ك يمُ

عترب بد�ئ���ل �صحية  مناف���ع للج�ص���م، وتمُ

لالأطعمة �ل�رصيعة.

�أف��ق��ي

1 �إلهة �حلب و�جلمال عند �ليونان
2 مت�صابهان / �صخ�س ثقيل �لظل يتدخل فيما ل يعنيه

3 وعاء / خط حقيقي �أو وهمي ي�صري عليه �ل�صائرون
4 تخ���زن عليه �ل�صياء / �أبد�أ يف عمل �صيء / م�صتقيم �أو 

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع �لأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

منحنى بالقلم

5 من �يطاليا )معكو�صة( / �صاب قوي
6 يف �لأفالم �مل�رصي���ة �أ�صبح من �لبهو�ت 

ولعب �لدور �لر�حل �حمد زكي

7 فم / �له �ل�صم����س عند قدماء �مل�رصيني 
/ �أر�د وطلب

8 من ��صماء �لأ�ص���د / غ�صبه على قبول �أو 
عمل �صيء

9 من �لأطر�ف / من �رصوط �حلج و�لعمرة
10 ثمرة حتتاج �إىل �صنة كاملة لتن�صج

ع��م���ودي

1 كوكب قريب من �لأر�س / ظلم وهو�ن
2 �أكلة �صعبية / �صخ�س و�حد

3 �أهرب و�أتو�رى عن �لأنظار كالثعلب
4 خفا�س / وح���دة قيا�س �لطاقة �لكهربية 

)مبعرثة(

5 ليون���اردو �ليطايل ر�ص���ام �ملوناليز� / 
�أ�صكال �أو �إ�صار�ت معربة عن معان معينة

6 ت�صتخدم للتف�صري و�ل�صتطر�د �أثناء �لكالم 
/ مرتب���ة معينة يف �لع���دد من 1 �ىل 5 / 

مت�صابهان

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

7 يعك����س �ل�ص���وء فيربق / ي�صتخ���دم لتاأمني 
�ملمتلكات �صد �ل�رصقة

8 ذكر �ملاعز / متخلق باأخالق �إن�صانية عالية 
ويجيد �لكر و�لفر

9 �متحان
10 �أ�صخم �رصيان يف قلب �لن�صان / من ��صماء 

�لأ�صد

أطعمة صحية بديلة عن الوجبات السريعة
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�سافرت �م����ر�أة عربية متزوج����ة �إىل بلدها يف 

�إج����ازة، وهن����اك ذهبت م����ن �ملحكم����ة �ل�رشعية 

برفق����ة �سخ�ص �نتحل �سخ�سي����ة زوجها �ملغرتب 

يف �لإم����ار�ت، وقام بتطليقه����ا، وح�سلت هي على 

�لأور�ق �لتي ُتثبت �أنها مطلّقة وعادت �إىل �لإمار�ت.

وقام����ت �لزوج����ة بالزو�ج برجل �آخ����ر، وبعقد 

�رشع����ي م�ستند عل����ى حكم �لطالق �مل����زور، وقال 

�لزوج �لأول: »ذهب����ت �إىل �لنيابة �لعامة وفتحت 

بالغ����ًا �س����د زوجتي، م�ؤك����د�ً فيه ع����دم تطليقها 

وعليه يعترب زو�جها �لث����اين باطاًل وفق �ل�رشيعة 

�لإ�سالمية«.

ويف �لتحقيق����ات �أفادت �لزوجة ب����اأن زوجها 

طلقها لفظيًا، و��سطرت لعمل ذلك لأنها كانت تريد 

�حل�س�ل عل����ى �لأور�ق �لثب�تية، لذلك �سافرت �إىل 

بلدها ووّكلت حماميًا حلل �لق�سية. 

وحل����ف �ل����زوج �لأول ميين����ًا باأن����ه مل يغادر 

�لإمار�ت يف �ل�سن��ت �لأخرية، ومل يذهب �إىل بلده.. 

فكيف طلّقهاَ؟

عليه، ق����ررت �ملحكمة باحلك����م على �ملتهمة 

�لزوجة باحلب�ص �سنة مع وقف �لتنفيذ، ونظر�ً �إىل 

تن����ازل �لزوج عن حقه وتطليقه ر�أت �ملحكمة �أخذ 

�لر�أفة باملتهمة.

�نتقل����ت ف�بي����ا مر�����ص ك�رون����ا يف 

�ل�سع�دي����ة �إىل قاعات �لأف����ر�ح و�لزفاف، 

حي����ث ��سرتط����ت �سي����دة �سع�دي����ة على 

�ملدع��ت �حلرمي عدم �مل�سافحة و�لتقبيل 

يف بطاقات �لدع�ة لزف����اف �بنها، مربرة 

ت�رشفها بحر�سها على �سالمة �سيفاتها.

وكتبت بخط �ليد �أ�سفل �لبطاقة )دون 

�إحر�ج.. �لرج����اء عدم �لتقبي����ل بالن�سبة 

للح����رمي(، و�أك����دت عليهم ه����ذ� �لأمر عرب 

�لهاتف �أي�سًا.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

ألول مرة في اإلمارات.. امرأة على ذمة رجلْين 

أغرب مرض في أم سعودية تمنع التقبيل في زفاف ابنها
العالم.. رجل 
يصبح شجرة

 dede �مل����ط��ن  يعاين 

 37( �جلن�سية  �لأندوني�سي 

غريب  م��ر���ص  م��ن  ���س��ن��ة( 

وعجيب لن ي�سّدقه �أحد، وه� 

�ل�سجر  �أغ�سان  من��ّ�  مر�ص 

على ج�سده. 

فج�سمه يتحّ�ل �إىل جذور 

�سجرة، ويد�ه وقدماه حتّ�لتا 

�إىل �سجرة، وتنم� له �سن�يًا 

5 �سم من �لأغ�سان �ل�سجرية، 
وعلى ج�سده ووجه. 

ولديه  متزوج   dede
طفالن، وقد �سمع �لطبيب 

dr. ga s  للأم��ريك��ي

�أن  وقرر  بق�سته،   pari
وجد  وقد  بعالجه،  يق�م 

�ل�ساب م�ساب مبر�ص  �أن 

human papi s ىددع

ويطَلق   ،loma virus
فريو�ص  بالعربية  عليه 

�لب�رشي،  �حلليمي  �ل�رم 

وه� مر�ص فريو�سي نادر 

جد�ً.


