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حلف األعراب.. و»صفقة الشيطان« 
ضد سورية

الهبة اإليرانية تضع الحكومة أمام 
امتحان دعم المؤسسة العسكرية
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للمبعوث  ت�شريح  اأمـــام  بــريوت  يف  مــرمــوق  �شرقي  دبلوما�شي  تــوّقــف 

اخلارجية  وزيــر  لقائه  خالل  مي�شتورا،  دي  �شتيفان  �شورية؛  اإىل  االأممــي 

غري  �شورية  يف  الع�شكري  »احلــل  اأن  وتاأكيده  الفــروف،  �شريغي  الرو�شية 

ممــكــن، ونــحــن بــحــاجــة اإىل حــل مــن خـــالل احلــــوار الــ�ــشــيــا�ــشــي«.. و�ــشــاأل 

ال�شبيل  هو  وما  بذلك؟  لبنان  يف  اآذار   14 الدبلوما�شي: من ُيقنع فريق 

الإقناع �شعود الفي�شل بهذا االأمر؟

ألمـــــــة واحـــــــدة
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الحل في سورية سياسي فقط

2 نواب لبنان.. إلى »التَّطويب« ما طاب لهم المقام

نية  عبد الرحيم مراد: الطائفة السُّ
ليست بيئة حاضنة لإلرهاب

فتحي الشقاقي.. المجاهد المتواضع

إميل لحود يتذكر التصدي الكردي للمشروع 
األردوغاني 

3

هل يلتهم 
»الوحش« تياَر 

المستقبل؟



ببغاوات غير ملّونة
بع�ض لبنان ي�سري على ر�أ�سه ، �أو يركب ر�أ�سه ، وبلد 

�لروؤو�ض �ملتعددة بال ر�أ�ض!

من ي�سمع �سجيج �ملو�قف وفحيح �خلطابات وطنني 

�لت�رصيحات �لتي يعلكه���ا مماليك �لرق�ض �ل�سيا�سي 

�للبناين، فيما �مل�رصق ُي�سلى بنري�ن �حرت�بات �لد�خل 

وح���روب �خلارج يعرف جيد�ً �أن مدمني �الرمتاء حتت 

�أقد�م �لغرب���اء ما ملّو� �لتلّوي و�لبي���ع و�ل�رص�ء، و�أن 

م�ستقباَل قامتًا ينتظر مر�قد �ملاعز �ل�سيا�سي.

�الأمم �ملتحدة و�أمريكا و�رص��سيبها جميعًا يعتربون 

»جبهة �لن����رصة« �إرهابية ويزّورون عن ذكر ع�رص�ت 

�جلماعات �ملتوح�سة با�سم �الإ�سالم، فيما ياأتي زعيم 

طائفي خائف يلب�ض ثوبًا ��سرت�كيًا باليًا، ليوؤكد عك�ض 

ما يقوله له �ل�سفر�ء �الأمميون، �أو يعرف زعيم �آخر �أن 

»د�ع�ض« »تتزعرن« فقط فيما يجمع عاملهم »�حلر« 

على قتالها، �أو يذهب وزير �إىل تفخيم معار�س���ة قال 

عنها نرب��سهم �لعاملي �إنها »فانتازيا«.

�لعالّكون �لذين ينهبون �سباحات وم�ساء�ت �لنا�ض 

على �ل�سا�س���ات يكررون حتى �الإقياء الزمة م�رصوخة 

مطلوب ت�س���ميعها؛ باأن ما يحدث يف لبنان ناجم عن 

م�س���اركة »حزب �هلل« يف �سورية، من دون �أن يلتفتو� 

�إىل ما تقوله مر�كز �أبحاث �لغرب �لذي يع�س���قونه من 

�أن ما يح�سل هناك ناجم عن �نغما�ض غربي - تركي- 

عربي، �أو ما ميرره جو بايدن �أو م�سوؤولون ع�سكريون 

�أطل�سيون.

ه���وؤالء �لببغ���او�ت �لذين كح���ت �لل���ون �الأحمر 

عن �أذياله���م وباتو� بلون �لرم���اد، مل ينتبهو� �إىل �أن 

�لع���ر�ق بات ثالث���ة و�ملطلوب ر�ب���ع، و�أن �لعثماين 

و»�الإ�رص�ئيلي« ي�س���عيان ملثل ذلك يف �سورية، ولن 

يوف���ر� لبن���ان، فيما بع�س���هم ما يز�ل يح���ّن جلزمة 

�النك�س���اري وذّمية �الأيام �خل���و�يل وطربو�ض �لو�يل، 

فيخرج �سامتًا جي�ض بالده �أو طالبًا خف�ض علمه �أمام 

�الإره���اب، �أو منافحًا بغر�ئزية مذهبية قطعانية عمن 

يقتلون �أهله!

ال �س���يء غريب عن �ل�سيا�س���ة �لتمعيزية، فلطاملا 

�نتظر �لبع�ض �الأ�ساطيل، �أو �لعودة عرب مطار�ت �أخرى، 

�أو تغ���ري �حلال يف �جلو�ر وبنو� مو�قفهم ورق�س���اتهم 

عل���ى مو�س���يقى �نتظ���ار �لغرباء لرتتيب كر��س���يهم 

�لد�خلي���ة، ومل يكونو� معنيني �أبد�ً مب�س���تقبل لبنان 

ودوره يف �الإقليم، فت�رصفو� كال�سياه �لتائهة، رغم �أن 

بع�سهم يعرف �أن ذئبًا ما �سيكون باملر�ساد.

مل يعد �لذئبيون خارج لبن���ان، بل ي�رصحون فيه، 

و�الأيام �ملقبلة كفيلة بتحديد هويات �لفر�ئ�ض.. بينما 

�ستظل �لببغاو�ت �لكاحلة تكرر كلماتها �ل�سمجة على 

م�سامع �للبنانيني.

غ�شان ال�شامي

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

ق����د يكون م����ن �ملعي����ب �حلديث عن 

�نتخاب����ات نيابي����ة يف لبن����ان يف �لوقت 

�حلا�����رص، الأنه غي����اب فعلي ع����ن �لو�قع 

�مل����وؤمل، يف ظ����ل �جلبه����ات �ملفتوحة من 

�خل����ارج و�لد�خ����ل، وحالة �حل����رب �لتي 

نعي�س����ها، و�لتي يبدو �أن ال نهاية لها يف 

�ملدى �ملنظور مادمن����ا �عتدنا على لبنان 

مرك����ز �رت����د�د�ت كل �حل����روب و�لتز�عات 

�الإقليمي����ة، وُرب �س����ارة نافع����ة للق����وى 

�ل�سيا�س����ية �لت����ي �أفل جنمه����ا، وما ز�لت 

تلمع يف »�ل�سما �لزرقا«، الأن تعذُّر �إجر�ء 

�النتخاب����ات �لنيابي����ة جاء من �ل�س����ماء 

ترياقًا يريحها ويوؤجل هزميتها و�إخر�جها 

من �ملعادلة �ل�سيا�س����ية، بعد �أن �أخرجت 

�لوطنية بالرهانات  نف�س����ها من �ملعادلة 

و�ملغامر�ت.

عندما ب����رر �لرئي�ض نبيه بري �رصورة 

�لتمديد للمجل�ض �لنيابي عام 2013، قال: 

ذهبنا يف �لتمديد الأن �ملعركة �النتخابية 

لن تكون متكافئة.. وعندما ��ستحّق مو�سوع 

�لبحث يف �نتخابات ما بعد �لتمديد ��ستند 

بري �إىل رف�ض »تيار �مل�ستقبل« �مل�ساركة 

فيها بذريعة �إجر�ء �النتخابات �لرئا�س����ية 

قبل �لنيابي����ة، وقال �لرئي�����ض بري مربر�ً 

»�مل�س����تقبل«  بدون  �النتخابات  �لتمديد: 

غري ميثاقية!

�عتدنا على �لرئي�ض بري تدوير �لزو�يا، 

�ل�سيا�س����يني  و�عتدنا عليه وعلى �س����ائر 

تدوير �لكالم، كي ال يكون �سادمًا يف �أجو�ء 

يعي�س����ها لبنان ت�سادمية بامتياز، لكن ما 

ُه، تقوله �ل�سو�رع  يحاول �لرئي�ض بري �سرترْ

�النتخابي����ة ل�»تي����ار �مل�س����تقبل«، �لتي 

تفلتت على م�س����تقبل جديد هي نف�سها ال 

تدرك م�سريها فيه، وتعي�ض مناطق �لنفوذ 

»�مل�ستقبلية« �ل�س����ابقة يف بيئة جديدة 

فر�س����ها غياب من كان يفرت�ض ح�س����وره 

ب����ني �لنا�ض عل����ى مدى �ل�س����نو�ت �لثالث 

�ملا�سية، وطغت نزعة �لتمرُّد لدى ناخبني 

»جربو� �ملج����رَّب«، وباتت مناطقهم حتت 

�سيطرة »�لكل« ما عد� »تيار �مل�ستقبل«، 

و�س����ط فقد�ن �ل�سيطرة على �أمر�ء �لزو�ريب 

و»عمائم �لتكفري«.

ما ال يرغ����ب �لرئي�ض بري قوله نقوله 

ب�رص�ح����ة: تاأجي����ل �إج����ر�ء �النتخاب����ات 

�لنيابية هو تاأجي����ل لن�رص ال يريده حزب 

�هلل بالدرج����ة �الأوىل عل����ى فري����ق لبناين 

�أ�سا�سي هزميته موؤكدة و»�ساحقة ماحقة«، 

ولبن����ان بغنى ع����ن �ملزيد م����ن �لتوتر�ت 

�ملذهبية، �س����يما و�أن �لتظلُّ����م بات �للغة 

�لتي ُيتقنها كل من يّدعي زور�ً غريته على 

����نة«، ممن �متلكو� �ل�س����ارع يف  »�أهل �ل�سُّ

غياب »�لناط����ور«، وهوؤالء �لطارئون على 

����نية باتت لهم حيثية بقائهم  �ل�ساحة �ل�سُّ

ماد�مت �أفع����ى �ملذهبية تنفث يف عقولهم 

وخمططاتهم، ولن يكتفو� م�ستقباًل ب�»�أكل 

�لعنب« يف �أية �نتخابات بقدر ما ي�سعون 

ل� »قتل �لناطور« وم�ستقبله �ل�سيا�سي.

من �ل�سهل جد�ً على �لرئي�ض �حلريري 

�أن يدير �ملع����ارك �النتخابية من �خلارج، 

وباإمكانه �أن ين�سحب من �نتخابات نيابية 

ير�ها نهاية لفريقه �ل�سيا�سي، ويف �لوقت 

عينه يتدّخل بانتخابات رئا�سية الأن لي�ض 

لديه ما يخ�رصه فيها، �س����و�ء �أُجريت �ليوم 

�أو غ����د�ً �أو بعد �أ�س����هر و�س����نو�ت، ماد�م ال 

ي�ستطيع �لعودة �إىل �ل�رص�ي، كائنًا من كان 

رئي�ض �جلمهورية، �أواًل الأ�سباب يقول عنها 

�إنه����ا �أمنية، وثاني����ًا الأن عودته �إىل لبنان 

كزعيم �ُس����ني لن تكون مظفرة، وثالثًا الأن 

�لوزير �س����عود �لفي�س����ل ال يريد �نتخابات 

يف لبنان حاليًا الأ�س����باب حم�ض �إقليمية، 

و�أين للحريري �أن يعار�ض �لفي�س����ل ماد�م 

للمملكة عليه وعلى فريقه �لكلمة �لف�سل.

ه����و ن�رص الأي كان يف �أي����ة �نتخابات 

لو جرت �إال ل�»تيار �مل�ستقبل« وجماعته، 

وال د�ع����ي الأن يختلق �لرئي�ض بري �الأعذ�ر 

ل�»�مل�س����تقبل« وحلفائ����ه ماد�مو� دخلو� 

باأنف�سهم يف لعبة �أكرب منهم، ومن �ل�سعب 

عودته����م �إىل �س����و�رعهم، وبيئ����ة �العتد�ل 

�إر�س����اء �ملت�سددين  ����ني باتت رهينة  �ل�سُّ

�ملذهبي����ني، و�إطالل����ة �لوزي����ر �مل�س����نوق 

يف ذكرى �ل�س����هيد �للو�ء و�س����ام �حل�س����ن 

ومطالبته بتطبيق �ل� 6 و6 مكرر يف �الأمن، 

ن ب�»�سحو�ت« �ُسنية على  وتهديده �ملبطَّ

غر�ر �لعر�ق؛ يف مناف�سة مع �لوزير �أ�رصف 

ريفي لك�س����ب �ل�س����ارع ومو�جهة مز�يد�ت 

خالد �ل�س����اهر وجماعته يف �ال�س����تقطاب 

�ملذهب����ي، وهو خطاب ناري مق�س����ود منه 

�أن يعك�����ض حرفيًا مو�قف �لرئي�ض �حلريري 

من حو�ر يبدو �أنه �نقط����ع و�نقطعت معه 

»�سعرة معاوية« مع �ل�رصكاء يف �لوطن.

كائنًا م����ا كان �س����يناريو �لتمديد من 

�لرئي�ض بري، فاإنن����ا متجهون �إىل جمل�ض 

�أع�س����اوؤه مطّوبون حتى �إ�سعار �آخر، على 

�أمل �أن ينق�سع �لغمام �الإقليمي خالل ب�سع 

�سنو�ت قليلة، كي ال نعي�ض جتربة جمل�ض 

�لعام 1972 �لذي د�م ع�رصين �س����نة، وكي 

ال من�سي عقدين من �لتجاذبات و�لكيديات 

�ل�سيا�س����ية و�النهيار�ت على �مل�س����تويات 

و�الجتماعي����ة،  و�القت�س����ادية  �الأمني����ة 

ولتذهب �أية �نتخابات �إىل �جلحيم ماد�مت 

�ملخاب����ر�ت �لغربي����ة و�آخرها �لفرن�س����ية 

حتذرنا م����ن هجومات �إرهابية كبرية تهدد 

�لكيان �للبناين من �أ�سا�س����ه، وال منتلك من 

و�س����ائل �ملو�جهة �سوى �ل�س����عب �ل�سابر 

خلف �جلي�ض و�ملقاومة.

اأمني اأبو را�شد

تأجيل االنتخابات النيابية 
هو تأجيل لنصر ال يريده 

حزب اهلل على فريق لبناني 
هزيمته مؤكدة

أحــداثأحــداث2

�لرئي�سان �سعد �حلريري ونبيه بري خالل �إحدى جل�سات �ملجل�س �لنيابي                )�أ.ف.ب.(
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¡ �لوزير »�مل�سغوط«
�أر�س���ل وزير بعد �أن رفع فجاأة من�سوب هجومه على 

حزب موؤثر يف �لبالد، ر�س���الة �إىل �حلزب �مل�س���تهَدف 

يبلغه فيها �أن �ل�س���غط �خلارجي عليه قوي جد�ً، و»ال 

ميكنني �أن �أجتاهل���ه، وال تو�خذونا.. و�أمتنى �أن تقّدرو� 

�لو�سع«.

¡ جنبالط.. و�لفهم �خلاطئ
�عتربت جه��ات تنادي قواًل بالع��ودة �إىل �لدولة، �أن 

�خلطاأ �لذي �رتكبه جنب��اط بت�صنيف »جبهة �لن�رصة« 

باأنها لي�ص��ت �إرهابية نابع من فهم خاطئ لدى م�صوؤول 

�ملخت��ارة، وكاأن��ه يعت��رب �لتعاطي مع »�لن���رصة« مثل 

تعاطي��ه مع �ملكون��ات �ل�صيا�ص��ية �ملحلية يف �قت�ص��ام 

ه يتناق�ض مع �لعودة  �جلبن��ة، ومع ذلك فاإن ه��ذ� �لتوجُّ

�إىل »�صحو�ت فكرية«.

¡ جو�ز �سفر خا�ض
تردد �أن �أحد �ملطلوبني يف ق�س���ايا �الإرهاب �لدويل 

غ���ادر �إىل دول���ة خليجية بجو�ز �س���فر خا�ض من تلك 

�لدولة، وبرعاية وزير »ميون«.

¡ نو�يا خطرية
��صتغ��رب �أح��د �ل��وزر�ء �ل�صابق��ن كام وزي��ر �لعدل 

�للبن��اين ح��ول �إلغ��اء �ملحكم��ة �لع�صكري��ة يف لبن��ان، 

هًا لدى بع�ض �ل�صيا�صن يف لبنان  ال�صيما �أن هناك توجُّ

الإ�صد�ر عفو ع��ن �مل�صاجين »�الإ�صامين« �ملوجودين 

يف �صج��ن رومي��ه، �لذي��ن �أوق��ف معظمه��م بُته��م م��ن 

�ملحكمة �لع�صكرية.

¡ بيئة حا�سنة
�أّكد م�س���در �أمني يف لبنان �أن هناك بيئة حا�سنة، 

وقوي���ة، لتنظي���م »د�ع����ض« يف لبن���ان، موزعة يف 

حمافظات ومناطق متعددة، و�أن هناك قلقًا �س���ديد�ً من 

خاليا كبرية يف �ملخيمات �للبنانية، خ�سو�س���ًا خميم 

عني �حللوة يف جنوب لبنان.

هل يلتهم »الوحش« تياَر المستقبل؟

مل يكد �لرئي�ض �سعد �حلريري 

يخرج من روما، منتقد�ً َمن يهاجم 

�أن  ويعت����رب  �للبن����اين،  �جلي�����ض 

مهمة »تيار �مل�س����تقبل« �لقادمة 

هي حماربة من يح����ارب �جلي�ض 

�للبن����اين، موؤكد�ً »حت����ى لو كان 

�للبناين  منا من يهاجم �جلي�����ض 

ف�س����نحاربه..«، حتى خرج �لوزير 

نه����اد �مل�س����نوق بخط����اب عايل 

�أع����اد حتري����ك عجلة  �مل�س����توى 

�لت�سنج �ل�سيا�س����ي �لد�خلي، بعد 

ف����رتة من �لرك����ود �لذي فر�س����ته 

ظروف �ملعركة مع �الإرهاب.

بغ�����ض �لنظ����ر ع����ن �لدو�فع 

و�العتب����ار�ت �لت����ي �أمل����ت على 

ع،  �لكالم غري �ملتوقَّ �مل�سنوق هذ� 

وهو �لذي ُعرف عنه ف�سل �مل�ساعر 

�خلا�سة، �أي �حلقد على حزب �هلل، 

عن �مل�سلحة �لعامة �لتي فر�ست 

�لتن�سيق مع �حلزب و�لتعاون معه 

�لد�خلية،  �الأمنية  �ملو��س����يع  يف 

ويف م�س����األة بلدة �لطفيل حتديد�ً، 

�إال �أن �خلطاب����ات �ملتباين����ة بني 

»تي����ار  ووزر�ء  ن����و�ب  م����ن  كل 

�مل�ستقبل«، وبني بع�سهم و�لنائب 

�سعد �حلريري، وبني �لكتلة و�سعد 

نف�سه، ت�س����ري �إىل �أحد �الحتماالت 

�الآتية:

يك����ون  �أن  �الأول:  �الحتم����ال 

م����ا يح�س����ل هو نوع م����ن �خلطة 

�ملر�س����ومة بتوزي����ع �الأدو�ر د�خل 

»�لتيار«، فيقوم �ل�س����قور ب�سحن 

�خلط����اب �ملذهب����ي للحفاظ على 

ني �لذي مّتت تعبئته  �ل�س����ارع �ل�سُّ

و�سحنه مذهبيًا على مدى �سنو�ت 

عّدة من����ذ �غتي����ال �لرئي�ض رفيق 

�حلريري ولغاية �الآن، بينما يتكّفل 

�لبع�ض �الآخر مبهم����ة مّد �ليد �إىل 

حفاظًا  وذلك  �لد�خلي����ة،  �الأطر�ف 

على مغامن �ل�س����لطة، حيث ُيدرك 

»�مل�س����تقبل« وغريه من �الأطر�ف 

�لد�خلية �أن����ه ال بد من قبول مبد�أ 

�مل�ساركة، و�أن ال �أحد ي�ستطيع �أن 

�لطرف  و�أن  �الآخ����ر،  �لطرف  ُيلغي 

�لذي يريد �لت�س����ارك يف �ل�س����لطة 

ومغامنها حمكوم عليه بحدٍّ �أدنى 

من �لتو�فق مع �لفرقاء �الآخرين.

�الحتم����ال �لثاين: �أن يكون ما 

يج����ري د�خل »تيار �مل�س����تقبل« 

هو ن����وع من �رص�ع �ملحاور د�خل 

�ملرتفعة  فاخلطاب����ات  »�لتيار«، 

�لتي  �لن����ربة  و�حل����ادة  �ل�س����قف 

تاأتي مبا�رصة بعد خطابات �س����عد 

�حلري����ري، خ�سو�س����ًا تل����ك �لتي 

ت�س����ّوب عل����ى �جلي�����ض �للبناين 

وحترّ�ض �س����ده، قد يك����ون هدفها 

�لت�سويب على �حلريري نف�سه قبل 

�أن يك����ون على �جلي�����ض �للبناين، 

�أن �حلري����ري - وم����ن  باعتب����ار 

منطلق خلفيته �لعائلية و�لثقافية 

�أن  ي�س����تطيع  ال   - و�ل�سيا�س����ية 

�ل�س����عبوية  �خلطاب����ات  يو�ك����ب 

وه����ذ�  �ملذهبي����ة،  �لتحري�س����ية 

يجعل����ه خا�رص�ً �س����عبيًا، وهذ� ما 

�س����هدناه من خالل �ليافطات �لتي 

مّت تعليقه����ا، و�لتي �نتقدت عودة 

�إىل لبنان و�مل�ساعد�ت �لتي  �سعد 

قدمها �إىل عر�سال.

�إن �سّح هذ� �ل�سيناريو، فيكون 

ما يجري د�خل »تيار �مل�ستقبل« 

وه����ذ� �لتحري�ض �مل�س����تمر �س����د 

�جلي�����ض وه����ذ� �لدفع نح����و فتنة 

نو�ب  بع�����ض  يتعهدها  مذهبي����ة 

»�مل�س����تقبل« وم�س����وؤوليه، م����ن 

�أهد�فه �أي�س����ًا قط����ع �لطريق �أمام 

رئي�ض »تيار �مل�س����تقبل« للعودة 

�إىل لبن����ان بزخم و��س����تعادة ما 

خ�رصه يف �لفرتة �ملا�س����ية خالل 

منفاه �الختياري.

�الحتم����ال �لثال����ث: �أن يكون 

بحك����م   - �مل�س����تقبل«  »تي����ار 

�رتباط����ه �خلارج����ي و�لع�س����وي 

باململك����ة �لعربية �ل�س����عودية - 

يرب����ط وق����ع خطابات����ه باحلرب 

�لد�ئرة يف �س����ورية، و�لتي تتدخل 

فيها �ململكة م����ن �لباب �لعري�ض 

الإ�سقاط ب�سار �الأ�سد، كما بال�رص�ع 

و�إير�ن،  �ل�س����عودية  �الإقليمي بني 

فحني يخ����ّف وقع �لت�س����نج يجد 

»تيار �مل�س����تقبل« نف�سه م�سطر�ً 

ملو�كب����ة �النفتاح ب����ني �لطرفني، 

وحني تتاأزم �لعالقات يرق�ض نو�ب 

»�لتيار« على �الإيقاع �ل�سعودي. 

�لذي يدفع �إىل ه����ذ� �العتقاد 

�إ�س����د�ر وزي����ر  به����ذ� �الحتم����ال 

�خلارجية �ل�سعودي �سعود �لفي�سل 

ت�رصيح����ات متباينة بخ�س����و�ض 

�لعالقة مع �إير�ن يف �أقل من �سهر، 

فمن خطاب »�لتعلُّ����م من �أخطاء 

�ملا�س����ي وفتح �سفحة جديدة مع 

�إىل خط����اب »�إير�ن جزء  �إير�ن«، 

من �مل�س����كل يف �ملنطق����ة ولي�ض 

من �حل����ل«، فيجد ن����و�ب »تيار 

�مل�س����تقبل« �أنف�س����هم �أمام حالة 

مماثل����ة من �خلط����اب �ملتناق�ض، 

�ل�س����عوديني  بخطاب����ات  ربط����ًا 

�أنف�سهم.

و�لنتيج����ة �أنه ال ميكن �جلزم 

ب����اأن �أي �حتم����ال ه����و �الأكي����د، 

وق����د تك����ون �الحتم����االت �لثالث 

موجودة ومت�س����ابكلة، وهي �لتي 

تدفع »تيار �مل�س����تقبل« �إىل هذه 

�ل�سيا�س����ة �ملتناق�س����ة �سكاًل، مع 

�لعل����م �أن »�مل�س����تقبل« يبدو يف 

موقف ال ُيح�سد عليه �سمن بيئته، 

�لذي يكرب  �الإرهاب  �أن  خ�سو�س����ًا 

يومًا بعد يوم يف كل من عر�س����ال 

وطر�بل�����ض وع����كار وغريه����ا من 

نية بات ي�سكاًل خطر�ً  �ملناطق �ل�سُّ

وجوديًا على »تيار �مل�س����تقبل«؛ 

متامًا كما ي�سّكل تهديد�ً لالآخرين، 

رعاه  �ل����ذي  �ملذهبي  فالوح�����ض 

»�مل�س����تقبل« و�أعل����ن �أن����ه مارٌد 

��ستفاق ولن ينام بعد �الآن، �سريتّد 

على »�مل�ستقبل« اللتهامه قبل �أن 

يحاول ع�ّض �الآخرين.

د. ليلى نقوال الرحباين

بعض نواب 
»المستقبل« يقطعون 
الطريق أمام الحريري 

للعودة إلى لبنان بزخم 
واستعادة ما خسره خالل 

فترة منفاه االختياري
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

كتاب مفتوح �إىل خادم �حلرمنيرْ �ل�رصيفني

 

جاللة �مللك عبد �هلل ب����ن عبد �لعزيز حفظه �هلل 

ورعاه خلدمة �الأمة ووحدة �ل�سف

ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته

كنت����م وم����ا زلتم حري�س����ني على جم����ع كلمة 

�مل�سلمني ووحدة �سفهم، من �أجل وحدة �الأمة، و�إيجاد 

�حللول مل�سكالت �لعامل �الإ�سالمي.

جاللة �مللك، �إن �ملرحل���ة �لر�هنة ال حتتمل 

�ملزيد من �لتاأزمي و�لتعقي���د، ونار �لفنت تتاأجج 

يف �ملنطق���ة كلها، ونح���ن باأم����ضّ �حلاجة �إىل 

حكمتكم وروؤيتك���م �لثاقبة �لت���ي �عتدنا عليها 

للتو��س���ل بني �س���عوب �أمتنا  مبختلف مذ�هبها 

ل ملنع  وقومّياتها، ل���ذ� نطلب من جاللتكم �لتدخُّ

حكم �الإعد�م بحق �ل�س���يخ منر �لنمر، ملا يف ذلك 

من ����رصر على �الأمة، وزي���ادة تباعدها وتعميق 

�ل�رصخ فيما بينها.

نرفع كتابنا جلاللتكم مبّينني �أن �حلكم �ل�س����ادر 

بحق �ل�سيخ �لنمر ال �إجماع فقهي عليه، ونحن �ليوم 

بحاج����ة �إىل مزيد من �لوعي ور�ّض �ل�س����ف و�لتنازل 

لبع�س����نا �لبع�ض من �أجل �حلفاظ على �لدم و�سيانة 

�لوطن.

حفظكم �هلل وجعلكم ذخ����ر�ً للعمل من �أجل رفع 

�ل�رصر.

 

   �أمني عام حركة �الأمة

�ل�سيخ د. عبد �لنا�رص جربي   
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الهبة اإليرانية تضع الحكومة أمام امتحان دعم المؤسسة العسكرية
عاد نائب رئي�س احلكومة وزير 

الدفاع �س���مري مقبل من زيارته اإىل 

اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران، بعد 

اأن �س���مع من امل�سوؤولني الإيرانيني 

اأي دعم  ا�س���تعداد طهران لتق���دمي 

اإليه اجلي����س اللبناين، بال  يحتاج 

قي���د اأو ����رط، اأو مقاب���ل، ومهما 

كان حج���م ونوع الدعم الذي تريده 

املوؤ�س�س���ة الع�س���كرية، لتتمكن يف 

هذه الظروف م���ن مواجهة الإرهاب 

التكفريي.

الوزي���ر مقبل ال���ذي تلّقى من 

تقدميات  الإيراني���ني  امل�س���وؤولني 

وت�س���هيالت ل ميكن رف�س���ها، كان 

فكره اأمام الكرم الإيراين م�سغوًل يف 

بريوت، ويف جمل����س الوزراء، الذي 

ت�س���يطر على العديد من اأع�س���ائه 

فوبيا اإيران من جهة، اأو لرتباطهم 

مبح���ور اإقليم���ي - دويل ميتد من 

الداخ���ل اللبناين، م���روراً باخلليج 

وانته���اء بالولي���ات املتحدة، وما 

بينها من جهة اأخرى.

من الوا�س���ح اأن ه���ذا الفريق ل 

يريد ول يقدر على اإغ�س���اب القوى 

الإقليمي���ة والدولية الراف�س���ة لأي 

تن�س���يق مع اإيران، اأو مع �س���ورية، 

الق���وى  يف وق���ت ت�س���عى ه���ذه 

مبختلف الو�سائل وال�سبل ملواجهة 

الإره���اب، وللتن�س���يق باأي �س���كل 

من الأ�س���كال مع طهران ودم�س���ق، 

وبه���ذا نرى املحادث���ات الأمريكية 

والغربية مع اإيران، واإن كانت حتت 

م�س���مى »امللف النووي الإيراين«، 

والت���ي يحاول الغ���رب من خاللها 

اأن يت�س���عب البح���ث والأم���ور اإىل 

ملف���ات اأخرى، وعلى راأ�س���ها ملف 

املنطقة والإرهاب، اأما مع دم�س���ق 

فاملح���اولت الغربية اجلارية عرب 

وفود وم�سوؤولني اأمنيني و�سيا�سيني 

اإىل عا�سمة الأمويني �راً وعلنًا، ل 

تتوقف، وكلها بهدف بحث ال�س���بل 

ملواجهة الإرهاب ال���ذي بات يهدد 

الأمن القومي لدول الغرب.

احلكوم���ة  �س���تقبل  ه���ل  اإذاً، 

ل�س���الح  الإيرانية  الهبة  اللبنانية 

اجلي�س اللبناين؟

م�سادر قانونية وحقوقية توؤكد 

اأنها ت�ستطيع قبولها ب�سهولة، لعدة 

اأ�سباب اأبرزها: 

اأوًل: اأنه���ا هبة بال قيد اأو �رط، 

الدولية على  العقوبات  وما ي�سمى 

اجلمهورية الإ�س���المية مل تاأت من 

قريب اأو بعيد على الهبات.

املتحدة  الولي���ات  اأن  ثاني���ًا: 

والغ���رب واخللي���ج، وعلى راأ�س���ه 

ال�سعودية، ي�سّوقون التحذيرات من 

الإره���اب، وذلك الأم���ر دفع بامللك 

ال�س���عودي لأن يحّذر الغرب من اأن 

»داع�س« �ستكون يف عقر داره خالل 

�سهرين، ثم اإن التحذير من الإرهاب 

والإرهابي���ني تلّق���اه امل�س���وؤولون 

اللبنانيون من �سيا�س���يني واأمنيني 

م���ن اأكرث م���ن جهة غريب���ة، ومبا 

اأن الوج���ه البارز للهب���ة الإيرانية 

للجي����س اللبن���اين ه���ي ملكافحة 

الإره���اب ومواجهته، فاإنها ت�س���ّب 

يف عمق املنح���ى الدويل ملكافحة 

الإرهاب.

يف كل احل���الت، اأّكد حقوقيون 

وخ���رباء يف القانون ال���دويل عدم 

�س���مول العقوبات الدولية للهبات، 

فكي���ف اإذا كان���ت ه���ذه الهبة غري 

ه،  اأو توجُّ م�روط���ة ب���اأي �س���كل 

للموؤ�س�س���ة الع�سكرية  وهي ح�راً 

الوطني���ة التي يقع عل���ى عاتقها 

وال�س���تقرار  الوطني  الأم���ن  حفظ 

ومواجه���ة الإرهاب؟ ما يعني اأن اأي 

ذريعة لرف�سها �ساقطة وغري مربرة 

وغري مقنعة د�ستوريًا وقانونيًا.

وهن���ا يتخوف ه���وؤلء اخلرباء 

م���ن اأن تك���ون الغاي���ة ه���ي منع 

خ�سو�سًا  ال�س���الح،  م�سادر  تنويع 

اإذا كان م���ن اإيران اأو رو�س���يا، لأن 

ق���وى اإقليمي���ة ودولي���ة حمكومة 

ب����روط »اإ�رائيلية« ملنع تزويد 

اجلي����س حتى بال�س���الح الدفاعي، 

ولطاملا تكرّرت املعزوفة الأمريكية 

و»الإ�رائيلي���ة« مبنع اجلي�س من 

التزّود بال�س���الح ال���ذي ميكنه من 

مواجهة عربدة التكفري، والعداونية 

ال�سهيونية.

باأي حال، فاإن م�س���ادر نيابية 

تتوقع اأن ل يقب���ل جمل�س الوزراء 

الهب���ة الإيراني���ة، اأو اأن ل يبّت بها 

مطلقًا، بناء عل���ى بدعة موافقة اأو 

رف����س ال�24 وزي���راً يف »احلكومة 

ال�س���المية«، والثابت هنا اأن وزراء 

اآذار« �سريف�سونها، لرتباطهم   14«
الوثي���ق بحل���ف اإقليم���ي - دويل 

اأبلغه���م اأن ه���ذا الأمر خ���ط اأحمر، 

رغم اإدراكهم حلاجة اجلي�س املا�سة 

وامللحة وال�رورية لهذه الهبة.

حممد �سهاب

فريق 14 اآذار ل ُيغ�سب القوى الإقليمية والدولية الراف�سة لأي تن�سيق مع اإيران

خبراء القانون الدولي 
يؤكدون عدم شمول 

العقوبات الدولية 
للهبات.. فكيف إذا كانت 

غير مشروطة؟

لريب اأن �س���لوك »تيار امل�ستقبل« ال�سيا�سي 

وامليداين الراهن هو انعكا�س لال�س���تباك القائم يف 

املنطقة، ل�س���يما بعد الهزمية ال�سرتاتيجية التي 

تلتقتها اململكة العربية ال�س���عودية بعد و�س���ول 

»اأن�س���ار اهلل« يف اليمن اإىل ممر »باب املندب«، 

الذي ي�سل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.. 

اإثر ذلك علت اأ�س���وات »امل�ستقبليني« �سد اجلي�س 

واملقاوم���ة، اللذين يلتقيان عل���ى هدف واحد هو 

حماربة الإرهاب، خ�سو�س���ًا بعدما متّكنت مديرية 

املخاب���رات يف الآونة الأخرية من �س���بط اأكرث من 

خلي���ة نائمة عل���ى �س���لة بتنظي���م »القاعدة«، 

وكذلك تقوم املقاومة بدورها بالت�سدي ملحاولت 

التكفريي���ني الت�س���لل اإىل بع�س الق���رى البقاعية 

واجلنوبية من جهة �سبعا، الأمر الذي يبدو اأنه اأقلق 

»التي���ار الأزرق«، فهّب لن�رة التكفرييني ب�س���كل 

مبا�ر وغري مبا�ر؛ �سيا�سيًا وميدانيًا.

من الناحية ال�سيا�س���ية، يوؤ�ر اأداء احلريرين 

اإىل اأن هن���اك توزيع اأدوار عل���ى نوابهم وقياديهم، 

واأن لبع�سهم دوراً ثابتًا يف التحامل على املوؤ�س�سة 

الع�سكرية، ان�س���م اإليهم اأخرياً وزير الداخلية نهاد 

امل�س���نوق، بع���د الكالم الن���اري الذي اأطلقه �س���د 

خماب���رات اجلي�س واملقاوم���ة يف الذكرى الثانية 

لغتيال اللواء ال�سهيد و�سام احل�سن.

ويف �س���ياق حماولت »امل�س���تقبل« اإ�سعاف 

اجلي�س، واللتفاف على دوره يف الظروف ال�سعبة 

الراهن���ة، يرف�س ه���ذا »التيار« الهبة الع�س���كرية 

الإيرانية غري امل�روطة للموؤ�س�سة الع�سكرية، كذلك 

مياطل يف اإي�سال الهبة ال�سعودية املقدَّمة لها. 

اأما من الناحية امليدانية، فقد تبنّي اأن »التيار 

الأزرق« على تن�س���يق مع اخللي���ة التكفريية التي 

كان يتزعمها �س���ادي املولوي واأ�س���امة من�س���ور، 

اللذين اأُخرجا موؤخراً من »املربع الأمني« اخلا�س 

بهما يف »باب التبانة«، ثم مّت نقلهما اإىل مالذ اآمن 

مب�سعى من وزير العدل اأ�رف ريفي، بح�سب مرجع 

�سمايل وا�سع الطالع.

ويعترب املرجع اأن اإخراج املولوي ومن�سور من 

دون اإحالتهما اإىل الق�س���اء املخت�س هو لإبقائهما 

»غب الطلب« عند اأي تطّور ميداين، مادام ال�ستباك 

الإقليمي قائمًا.

كذلك يرى املرجع األ مل�سلحة ل�»امل�ستقبل« 

يف ا�س���تمرار احلالة الأمنية ال�س���اذة يف طرابل�س، 

التي انعك�س���ت �سلبًا على الو�س���عنينْ الجتماعي 

وال�سيا�س���ي، وبالت���ايل ب���داأت تغ���رّي يف املزاج 

ال�سيا�سي لدى الطرابل�س���يني وموقفهم من املحور 

املعادي للمقاومة، ل�سيما التكفرييني، عندها �سارع 

احلريري���ون اإىل اإزالة »حالة مولوي ومن�س���ور«، 

والإم�ساك بال�سارع ب�سكل مبا�ر، خوفًا من انقالبه 

عليهم.

ل ري���ب اأن���ه كان للجي����س ال���دور الأبرز يف 

اإزالة املربع املذكور، فقد و�س���عت قيادته الأطراف 

ال�سيا�س���يني اأم���ام م�س���وؤولياتهم يف حال انفالت 

الو�س���ع الأمني يف البلد واإبقاء الغطاء ال�سيا�سي 

للب���وؤر الأمنية، وبالتاكي���د اأن لي�س باإمكان اأي من 

ل تبعات ذلك، مبن فيهم »امل�ستقبل«،  الأطرف حتمُّ

كذلك اإ�رار املوؤ�س�سة الع�س���كرية على ا�ستئ�سال 

هذه البوؤر، ل�سيما »مربع مولوي - من�سور«.

يف املح�س���لة، يرف����س »امل�س���تقبل« الهبة 

الع�س���كرية الإيرانية للجي�س، ومياطل يف اإي�س���ال 

الهب���ة ال�س���عودية، ويخب���ىء لدي���ه املجموعات 

الإرهابي���ة، وكذل���ك يرف����س اإج���راء النتخابات 

النيابية، اإذاً ماذا يريد احلريريون؟

لالجابة عن هذا ال�س���وؤال، ي���رى مرجع حزبي 

اإ�سالمي اأن ال�سلوك ال�سيا�سي للحريريني يوؤ�ر اإىل 

اأنهم ي�سعون لإبقاء الو�سع متوتراً من دون اأن ي�سل 

اإىل ح���د النفجار الكبري، وعدم الت�س���ييق الكامل 

عل���ى احلركات التكفريية التي تقاتل حزب اهلل، يف 

انتظار ما توؤول اإليه الأو�ساع الإقليمية.

ح�سان احل�سن
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أسباب الحملة »المستقبلية« على الجيش والمقاومة



¡ »داع�س« يف تون�س
لفتت تقارير اأمنية تون�س���ية اإىل وجود حتركات �ريعة 

جلماع���ات اإرهابية عل���ى احلدود التون�س���ية - الليبية 

ا�ستعداداً لت�سللها داخل الأرا�سي التون�سية واإعالن اإقامة 

اإم���ارة لتنظيم »داع�س« جنوبي الب���الد، علمًا اأن وزارة 

الداخلي���ة التون�س���ية اأعلنت عن اعتقال �س���بعة عنا�ر 

تكفريية، وتفكيك �سبكة لت�سفري ال�سباب التون�سي للقتال 

يف اخلارج. 

¡ تعاون تركي - »داع�سي«
ك�صفت دوائر اأمنية اأن تقدُّم »داع�ش« يف ح�صارهم ملدينة 

»ع��ن الع��رب« وتراجعهم اإمنا يت��م بالتن�ص��يق مع جهاز 

اال�ص��تخبارات الركي، ع��ر غرفة عمليات م�ص��ركة على 

احلدود الركية، ت�صم عنا�رص من »داع�ش« واال�صتخبارات 

الركي��ة، التي تزود »داع���ش« باآليات ودبابات واأ�ص��لحة 

متطورة، ال�صتخدامها يف قتل اأبناء العراق و�صورية. 

¡ تركيا تطالب بح�ّستها
ن����رت �س���حيفة الوط���ن الُعمانية مقاًل حت���ت عنوان 

»عني العرب تتح���ول اإىل خمترب للم�س���اومات الدولية 

والإقليمية«، لفتت فيه اإىل اأن الأمريكي هو مع »داع�س« 

و�س���ده يف اآن معًا، وذلك ح�س���ب م�ساحله، وبالرغم من 

اأنه اإىل جانب حلفائه بالدرجة الأوىل لكنه يح�س���ب كل 

خطوة يخطوها. وقالت ال�س���حيفة اإن »التحالف الدويل 

الذي تقوده الولي���ات املتحدة ملواجهة تنظيم داع�س ل 

يرغب يف الق�ساء على التنظيم بدون تركيا، رغم اأنه قادر 

على ذل���ك اإن اأراد، مع اأن تركيا حت���اول فر�س �روطها، 

وتطالب دائمًا بح�ستها«.

¡ زيدان قا�سي الرقة
متّك��ن القيادي يف »التيار ال�ص��لفي اجلهادي؛ ال�ص��يخ عمر 

مه��دي زي��دان، والذي ُيع��ّد من اأب��رز املوؤيدي��ن ل�»تنظيم 

الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام - داع�ش«، من الت�صلل 

عر احلدود االأردنية ال�صورية قا�صداً مدينة الرقة ال�صورية 

وااللتحاق بالتنظيم هناك، ووفق م�صادر »التيار ال�صلفي 

اجله��ادي« ف��اإن زيدان �ص��يكون اأح��د الق�ص��اة ال�رصعين 

للتنظيم يف »والية« الرقة.

¡ اأ�سلحة اإىل م�ر
اأكدت م�س���ادر اأمني���ة خليجية اأن قط���ر وتركيا تديران 

ومت���ّولن �س���بكات تهري���ب داخ���ل الأرا�س���ي الليبي���ة 

وال�س���ودانية، ل�س���ّخ الأ�س���لحة واملقاتلني اإىل الأرا�سي 

امل�رية، حيث امل�ستودعات ال�سخمة التي حتتوي على 

اأنواع خمتلفة من الأ�سلحة، وتقوم بحمايتها جمموعات 

لة من الدوحة واأنقرة،  اإرهابية يف الأرا�س���ي الليبية مموَّ

وتعمل �س���بكات التهري���ب على نقلها عل���ى دفعات اإىل 

الداخل امل�ري، ولهذه ال�س���بكات اأتباع داخل �س���يناء، 

يتولون نقله���ا اإىل املجموعات الإرهابية التكفريية التي 

تتعر�س للقوات امل�رية وتنفذ عمليات اغتيال وتفجري.

¡ اإرهابيون طاجيك
اأعلن��ت �رصط��ة طاجك�ص��تان االأحد املا�ص��ي اأن��ه مّت اإلقاء 

القب���ش عل��ى 15 مقاتاًل كان��وا عائدين من �ص��ورية، وقد 

ه��ت اإليهم ُتَهم بالتخطيط ل�ص��ن هجم��ات اإرهابية يف 
ِّ
ج

ُ
و

البالد. وكانت حكومة طاجك�ص��تان ك�ص��فت اأنه مّت اعتقال 

اأك��ر م��ن 170 طاجيكي��ًا من��ذ بداي��ة العام احل��ايل، عقب 

زيارتهم ملع�صكرات اإرهابية.

¡ اأملانيا تالحق الإرهابيني
اأعلنت النيابة العامة الأملانية اعتقال �سخ�سني متهمنينْ 

بتقدمي دعم لوج�س���تي لتنظي���م »الدولة الإ�س���المية« 

املع���روف اإعالمي���ًا ب�»داع�س«، وم�س���اعدة �س���اب يف 

ال�سابعة ع�رة من العمر للتوجه اإىل �سورية والقتال بني 

�سفوف التنظيم. املعتقالن؛ تون�سي يف الثامنة والثالثني 

من العمر، ورو�س���ي يف الثامنة والع�رين، متت مداهمة 

�سقتيهما اإ�سافة اإىل اأماكن �س���كن 13 �سخ�سًا اآخرين يف 

�سبع وليات اأملانية تقع يف غرب البالد.

من هنا   وهناك
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حلف األعراب.. و»صفقة الشيطان« ضد سورية
ونيف  �سهراً   31 م��دى  على 

�سورية  على  امل��وؤام��رة  لب�ست 

لكن  خمتلفًا،  لبو�سًا  وا�ستهدافها 

م��ا ���س��ار وا���س��ح��ًا مت��ام��ًا ط��وال 

لي�س على  ال�راع  اأن  املدة،  هذه 

اإ�سقاط  على  حتى  ول  �سورية، 

على  بل  الأ���س��د،  ب�سار  الرئي�س 

اإعادة ر�سم خريطة املنطقة، التي 

وتلك  ال�سمود  ذاك  دونها  ح��ال 

ل�سورية؛  الأ�سطورينينْ  املواجهة 

جي�سًا و�سعبًا وقيادة.

اأنظمة الأعراب والأغراب دفعت 

الآف��اق  و���س��ذاذ  الظالميني  بكل 

وكاأنهم  �سورية،  اإىل  والأ�����رار 

»غوتيه«؛  م�رحية  يطّبقون 

ليوهان  ال�سيطان«،  مع  »�سفقة 

جورج فاو�ست - ن�سك هنا اأن يكون 

الثقافة  من  م�ستوى  على  الأعراب 

والفكر الذي يوؤهلهم لالطالع على 

 - العاملي  امل�رح  روائع  اإحدى 

وفاو�ست هو ال�سخ�سية الأ�سا�سية 

الأملانية  ال�سعبية  احلكاية  يف 

الأملاين  والكيميائي  ال�ساحر  عن 

مع  »ع��ق��داً  ي��ربم  ال��ذي  فاو�ست، 

ال�سيطان«. فاو�ست اأو فاو�ستو�س، 

اأو  »امليمون«  بالالتينية  يعني 

كان  ه��ذا  فاو�ست  »املحظوظ«، 

اإل  للغاية،  وناجحًا  العلم  وا�سع 

اأنه مل يكن را�سيًا عن ذلك، فعقد 

ومنح  ال�سيطان«،  مع  »�سفقة 

نف�سه له، مقابل اأن يزوده مبعارف 

غري حمدودة وملذات دنيوية.

اإذاً، هم كانوا وما زالوا يريدون 

لكن  ال�سيطان،  اإىل  �سورية  تقدمة 

ال�سنني  اآلف  مدى  على  �سورية 

مرة  فكانت  الغزاة،  تقاوم  وهي 

تدحرهم اأو تطاردهم، هكذا فعلتها 

زنوبيا،  العظيمة  ال�سورية  امللكة 

واأخرى ت�ستوعبهم وتنتظر اللحظة 

وهكذا  بالغزاة،  لتفتك  املنا�سبة 

فعلتها مع املغول..

اأن  ال��ت��اري��خ  م��ن  تعلّمنا 

الن��ت�����س��ارات ال��ك��ربى ب���داأت من 

�سورية، اأو بدعم �سورية، فالفرجنة 

ال�سليبية  باحلروب  ي�سمى  ما  اأو 

بالد  انخرطت  حني  اإل  ُهزموا  ما 

الدين،  �سالح  بقيادة  فيها  ال�سام 

فتحرر بني املقد�س، وقبلها بزمان 

العامل  امل�سيحية  اإ�راقات  عّمت 

منها، وانت�ر الإ�سالم ال�سمح حني 

�سارت بالد ال�سام اجلزء الأهم فيه.

ع��ل��ى م���دى واح���د وث��الث��ني 

و�سيلة  يرتكوا  مل  ونيف  �سهراً 

اإ�سقاط  اأجل  من  وا�ستعملوها  اإل 

ف�سلهم  وبعد  وجي�سها،  �سورية 

على  ت��رتك��ز  خطتهم  ���س��ارت 

ا�ستنزاف الدولة الوطنية ال�سورية 

�سورية  �سمود  وب��ات  وجي�سها، 

حمور  لكل  دع��م��ًا  وانت�سارها 

يعني  وانت�سارها  امل��ق��اوم��ة، 

املحور  لهذا  �ساحقًا  انت�ساراً 

 - الرتكي   - الغربي  احللف  على 

اخلليجي - ال�سهيوين.

وانت�سار  �سمود  يعني  كما 

باهراً  انت�ساراً  عامليًا  �سورية 

للهيمنة  املناه�س  للمع�سكر 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  الأح���ادي���ة 

الأمريكية، ويف مقدمة هذا املع�سكر 

و�ريكهما  وال�����س��ني  رو���س��ي��ا 

الإقليمي اإيران.

طريق  وا�سنطن  اختارت  هنا، 

وا�ستنزاف  اجلميع،  مع  املواجهة 

اجلميع، وجت�ّسد ذلك يف: 

العقوبات  موا�سلة �سيا�سة 

�سد  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

�سورية.

لتجفيف  م�روع  اأي  اإجها�س 

موارد الإرهابيني متوياًل وت�سليحًا.

وتوظيفها  »داع�س«،  احتواء 

يف عملية ال�ستنزاف، وهو الغاية 

على  الأمريكية  للحملة  الأ�سا�سية 

فتح  ك��ان��ت  هنا  وم��ن  ���س��وري��ة، 

احل��دود  على  ال�سمالية  اجلبهة 

الرتكية بقيادة »داع�س«، واجلبهة 

اجلنوبية بقيادة »جبهة الن�رة«، 

على احلدود الأردنية ومع فل�سطني 

املحتلة، بالتن�سيق التام وال�سامل 

مع العدو »الإ�رائيلي«.

ال�سل�سلة  على  النق�سا�س 

لبنان  جبال  �سل�سلة  اأي  الغربية، 

�سوامع  اأن  منهم  ظنًا  ال�رقية، 

هناك،  تقوم  املقاومة  �سواريخ 

�سيجعلون  بذلك  اأنهم  لهم  وُخيِّل 

»ال���راي���ات  ي���رف���ع  اهلل  ح����زب 

من  فوجئوا  لكنهم  البي�ساء«، 

حيث ل يحت�سبون بقدرة املقاومة 

جديد  ن�ر  وحتقيق  وجهوزيتها، 

حا�سم.

فما بقي اأمامهم اإل ا�ستهداف 

اجلي�س اللبناين، �سواء من خالل 

عر�سال  يف  ا�ستهدافه  حماولت 

تلك  خ��الل  من  اأو  ال�سمال،  اأو 

واملفتَعلة  الهزيلة  الن�سقاقات 

اأم��ام  توؤخر  ول  تقّدم  ل  التي 

اإ�رار املوؤ�س�سة الوطنية الكربى 

على لعب دورها يف احلفاظ على 

 ، الوطنينينْ وال�ستقالل  ال�سيادة 

التجهيزات  م��ن  ُح��رم��ت  ول��ه��ذا 

والعتاد، وكانت البداية املعروفة 

اآب  يف  العدي�سة  ح��ادث��ة  بعد 

وا�سنطن  اأرادت  حينما  2010؛ 
قتل  ال��ذي  الر�سا�س  تعرف  اأن 

كان  اإذا  ال�سهيوين  اجل��ن��دي 

ل،  اأم  اأمريكية  بندقية  من  اأُطلق 

حينه  يف  الأمريكي  القرار  وكان 

العالقات  جلنة  رئي�س  باإعالن 

النواب  جمل�س  يف  اخلارجية 

بتجميد  بريمان  هوارد  الأمريكي 

مئة مليون دولر من امل�ساعدات 

الع�سكرية للجي�س اللبناين.

ال�سعودية  هبة  كانت  بعدها 

رحيله  قبل  �سليمان  ملي�سال 

باأ�سابيع قليلة، وقيمتها 3 مليارات 

ون�سف املليار، التي حتى الآن مل 

طلقات  حتى  منها  اجلي�س  ي�سل 

واأثناء مواجهة اجلي�س  الر�سا�س، 

للمجموعات الإرهابية يف عر�سال، 

عنا�رها  ب��ني  اأن  ت���ردد  ال��ت��ي 

�سعوديني وخليجيني، كانت الهبة 

حملها  التي  املفاجئة  ال�سعودية 

مليار  بقيمة  احلريري، وهي  �سعد 

دولر، والتي مل ي�رف منها، كما 

 300 �سوى  نف�سه،  احلريري  اأعلن 

مليون دولر فقط حتى الآن.

اخلطة الأمريكية - ال�سهيونية 

- اخلليجية - الرتكية ل�ستهداف 

الدولة الوطنية ال�سورية واملقاومة 

ففي  احل���دود،  ه��ذه  عند  تقف  مل 

ل�سورية،  الأ�سطوري  ال�سمود  ظل 

وتقدُّم جي�سها يف اأكرث من منطقة، 

على  هامة  انت�سارات  وحتقيقه 

الإره��اب��ي��ني، ك��ان��ت امل��ح��اولت 

الأمريكية ل�ستهداف حلفاء �سورية 

ثم  اأوكرانيا،  اأزمة  فكانت  الأبعد، 

اأزمة هونغ كونغ، لكن ذلك  كانت 

يت�سددان  وال�سيني  الرو�سي  جعل 

وتوثيق  �سورية،  دع��م  يف  اأك��رث 

التحالف مع اإيران.

ناظر  زار  حينما  اأن��ه  ُي��روى 

كريي  جون  المريكية  اخلارجية 

فوجئ  اأ�سابيع،  قبل  ال�سعودية 

يدعو  الفي�سل  �سعود  مب�سيفه 

من  تتحرر  لأن  الأمريكية  الإدارة 

عقدة اخلوف، وتنق�ّس على دم�سق 

»توماهوك«،  �سواريخ  ب�سليات 

رّد  ال�سوري،  النظام  �سي�سقط  وبها 

كريي على التو: يبدو اأنك تدعوين 

يا �سمو الأمري لق�سف مو�سكو.

ويعلّق اأحد مرافقي كريي على 

ذلك باأن في�سل مل يرّد، لأنه يعتقد 

ال�سعودية  الدبلوما�سية  �سيخ  اأن 

مل يفهم ق�سد كريي.

اأحمد زين الدين

أزمتا أوكرانيا وهونغ 
كونغ جعلتا الروسي 
والصيني يتشددان 

أكثر في دعم سورية.. 
ويوّثقان التحالف مع 

إيران

�سمود اجلي�ش ال�سوري يعرقل امل�سروع الغربي - الأمريكي لتق�سيم املنطقة                                          )اأ.ف.ب.(
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الدولة في حدود 
1967 آخذة بالتالشي

الأه���داف التي يعم���ل عليها 

الكيان،  ق���ادة  ب�ش���اأنها  ويجهد 

من اأجل منع �ش���عبنا من حتقيق 

تطلعات���ه ب���اأن تكون ل���ه دولة 

م�شتقلة ذات �ش���يادة على ترابه 

الوطني، لكي ي�شتظل بها ك�شائر 

�ش���عوب الأر����ش الت���ي تعي�ش 

يف كن���ف �ش���يادتها الوطني���ة، 

مل تع���د خافية عل���ى اأحد، من 

خ���ال م���ا تتعر�ش له اأرا�ش���ي 

وامل�شجد  القد�ش  ومدينة  ال�شفة 

الأق�شى، وهو �ش���باق مع الزمن 

بالن�شبة اإىل الكيان حل�شم معركة 

عناوي���ن احلل النهائ���ي، وجْعل 

التطلع الفل�شطيني يف دولة اأمراً 

م�شتحيل املنال، حتى يف حدود 

اأرا�شي 1967، وما اأدىل به نتنياهو 

يف رده عل���ى خط���اب اأبو مازن 

اأمام اجلمعية العامة، حيث قال 

نتنياهو: »لي�ش هناك ان�ش���حاب 

من ال�ش���فة، بل نري���د اتفاقات 

م�ش���تدامة«، يعترب كامًا خمففًا 

اأمام ما �رصّح به الوزير يعالون 

ل�شحيفة »اإ�رصائيل اليوم«: »اأنا 

ل اأبح���ث مع الفل�ش���طينيني عن 

حل، بل عن طريق لإدارة ال�رصاع 

معه���م، وهم لن يح�ش���لوا على 

دولة يف ال�ش���فة، بل على حكم 

ذاتي من���زوع ال�ش���اح، وجمال 

جوي حتت ال�شيطرة«.

امل�ش���ت�رصق  كام  وياأت���ي 

ال�ش���هيوين »داين روبن�شتاين« 

حول م�شتقبل الدولة الفل�شطينية 

يف حدود اأرا�ش���ي الع���ام 1967 

النهائي  احل���ل  روؤية  لُيلخ����ش 

بالن�شبة اإىل »الإ�رصائيليني«، من 

خال ا�شتعرا�شه كيفية التعاطي 

ق�ش���ايا  م���ع  »الإ�رصائيل���ي« 

الفل�شطينيني يف ال�شفة والقطاع، 

م���ن ناحي���ة الربط وال�ش���طوة 

القت�ش���ادية للكي���ان، والعمالة 

اأرا�ش���ي  داخ���ل  الفل�ش���طينية 

العام 1948 لكل من فل�ش���طينيي 

ال�ش���فة والقطاع، وم�شاألة اإعادة 

اإعمار غ���زة، واإدخال مواد البناء 

ومراقبته���ا على املعابر من قبل 

»الإ�رصائيلية«،  الأمنية  الأجهزة 

حكوم���ة  موق���ف  م�شتعر�ش���ًا 

نتنياهو من امل�شاحلة، وحكومة 

التواف���ق الفل�ش���طيني. ويخل�ش 

»روبن�ش���تاين« اإىل اأن »قوانني 

القت�ش���اد اأقوى من اأية �شيا�شة، 

األ���ف   550 اإىل وج���ود  اإ�ش���افة 

م�ش���توطن بني ال�ش���فة والقد�ش 

املحتلة، فاإّن �ش���ورة حدود عام 

1967 اآخ���ذه بالتا�ش���ي، وعليه 
�شيا�ش���يًا ُيكنن���ا احلدي���ث عن 

ح���ل الدولتني، لكن عمليًا، هناك 

اقت�ش���اد واحد حا����رص منذ مدة 

يف ال�شفة، وقد ي�ش���ل اأي�شًا اإىل 

غزة«.

 رامز م�شطفى

أحــداث
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فتحي الشقاقي.. المجاهد المتواضع
عام���ًا  ع�ش���ر  ت�ش���عة  قب���ل 

فتح���ي  د.  ا�شت�ش���هد   )1995/10/26(

ال�شقاقي؛ الأمين العام ل�»حركة الجهاد 

ال�ش���امي« وحي���داً بر�ش���ا�ش الغدر 

»ديبلوماتيك«  فندق  اأمام  ال�شهيوني 

في جزيرة مالطا، حيث الممر الجباري 

لعودته من ليبيا اإلى �شورية.

عند ال�ش���اعة الواح���دة ورد خبر 

عاجل عبر الوكالة الفرن�ش���ية، لمكتب 

التحري���ر في اإذاعة »النور«، حيث كنا 

ُنعّد لن�شرة الظهيرة: »ُقتل رجل اأعمال 

ليبي يدعى اإبراهيم ال�شاوي�ش في اأحد 

�شوارع مالطا اأمام فندق ديبلوماتيك«، 

وما هي اإل لحظات حتى دخل ال�ش���يد 

ح�شن ف�شل اهلل؛ رئي�ش التحرير وقتها، 

وطلب مني متابعة الخبر وال�شتف�شار 

ع���ن م���دى �ش���حة عاق���ة الرج���ل 

اإذا كان  اأو  بالمقاوم���ة الفل�ش���طينية، 

م�شرعًا  بادرُت  وبالفعل،  فل�ش���طينيًا.. 

م���ع عدم اقتناعي بالربط ال�شخ�ش���ي 

اأو الجغراف���ي، طبق���ًا لخب���ر الوكالة، 

الإعام���ي  بالمكت���ب  اأوًل  وات�ش���لُت 

بالمجيب  ف���اإذا  الجهاد«،  ل�«حرك���ة 

الأخ اأب���و طارق )زي���اد نخالة(؛ نائب 

الأمي���ن العام للحرك���ة، فبادرني فوراً 

وقبل طرح ال�شوؤال: »ا�شت�شهد الأخ اأبو 

ابراهيم«، نزل الخبر كال�ش���اعقة؛ فلم 

اأعد اأقوى على ال�شوؤال.. لم اأ�شتطع الرد، 

والجميع حولي ينظ���رون اإلّي وقد ُقراأ 

الجواب من عيوني الدامعة.

اأُعلنت حقيقة الح���دث، وتبّين اأن 

عميًا للمو�شاد ال�شهيوني كان يتابع 

الدكتور ال�شقاقي في مالطا، ومن دراجة 

نارية اأطلق على راأ�شه ثاث ر�شا�شات 

قاتلة، بينما كان يتم�ش���ى دون مرافقة 

ق���رب الفندق الذي كان يقيم فيه عائداً 

من ليبيا، التي ذهب اإليها للبحث عن 

الفل�ش���طينيين  اآلف  لع�ش���رات  حلول 

الذي���ن يعان���ون فيها من ال�ش���طهاد 

وال�شغوط الأمنية وال�شيا�شية في تلك 

الفترة.. فقّدر اهلل له اأن ي�شت�ش���هد وهو 

ي�شعى للتخفيف عن اأهله وحل م�شاكل 

�شعبه وم�ش���اعدة المطرودين من اأبناء 

وطنه م���ن داخل ليبيا اإلى ال�ش���حراء 

على الحدود الم�شرية.

ل اأذكر اأني ن�شيته يومًا اأو اأنه غاب 

عن ذاكرتي، ولم يعد ماثًا اأمامي، فقد 

عرفُت���ه لمدة ثاث �ش���نوات على مدى 

ثماني ع�شرة �شاعة يوميًا بعد الإبعاد. 

كانت اآراوؤه و�شتبقى ذخراً لي في كثير 

من الحوادث في بيروت، قبل ت�ش���كيل 

»حركة الجهاد« وبع���ده، وكيف كان 

يقتط���ع جزءاً من وقت���ه للجلو�ش مع 

والدتي وال�شتمتاع بلهجتها ومواقفها 

ال�شيا�شية وحبها ليا�شر عرفات.

كان توا�شع »اأبو اإبراهيم« من اأبرز 

ميزاته، فا اأن�ش���ى جلو�شه خلفي على 

دراجتي النارية دون اإح�شا�ش بالمهانة، 

كما اأنه كان ي�ش���ل الليل بالنهار عامًا 

بج���د واإخا����ش، ول يغي���ب ع���ن اأي 

الفل�شطينية،  بالق�ش���ية  تتعلق  فعالية 

م�شاركًا بالكلمة والراأي، ومقّدمًا الن�شح 

والم�شورة في الوقت الذي كان ي�شت�شعر 

الخطر الكبير على الق�شية الفل�شطينية، 

وُي���درك م���ا ينتظره���ا م���ن موؤامرات 

ومخططات.

كان ال�ش���هيد ذا ميول نا�شرية، لكن 

هزيمة الع���ام 1967 اأّث���رث تاأثيراً بارزاً 

على توجهات���ه، حيث انخرط عام 1968 

بالحرك���ة الإ�ش���امية، اإل اأن���ه اختلف 

الم�ش���لمين«، خ�شو�ش���ًا  مع »الإخوان 

بعد �شفره لدرا�ش���ة الطب في م�شر عام 

1974، وتحديداً بعد الجل�ش���ات الطويلة 
مع الدكت���ور اأيمن الظواه���ري، الذي لم 

يقتنع اأن فل�شطين هي الق�شية المركزية 

لاإ�شام والم�شلمين.

عام 1979 اعُتقل في م�ش���ر ب�ش���بب 

تاأليفه كتاب »الخميني الحل الإ�شامي 

والبدي���ل«، ثم اأعيد اعتقال���ه في العام 

نف�ش���ه في �ش���جن القلعة، على خلفية 

ن�شاطه ال�شيا�شي والإ�شامي لمدة اأربعة 

اأ�ش���هر، غ���ادر بعدها اإلى فل�ش���طين في 

العام 1981 �ش���راً، بع���د اأن كان مطلوبًا 

لاأجهزة الأمنية الم�شرية، وفي الول من 

اآب/ اأغ�شط�ش 1988 اأُبعد اإلى لبنان بعد 

اندلع النتفا�شة - الثورة.

الدكتور.. الإن�شان

لم يكن ال�ش���قاقي الدكتور الجراح 

مجرد قائد، بل تع���دى حدود القيادة 

ليكون اأخًا و�ش���ديقًا ل���كل اأبناء قوى 

المقاومة، فقد ُعرف عنه نزاهة النف�ش 

و�ش���دق القيادة، واأحب فل�شطين كما 

يج���ب اأن ُتَحب.. كان عا�ش���قًا لاأدب 

والفل�شفة، وله ق�شيدة »ال�شت�شهاد«، 

والتي قال فيها:

الام..  تلفظن���ي  الف���اء..  تلفظن���ي 

تلفظني ال�شين.. تلفظني الطاء.. تلفظني 

الن���ون.. تلفظني كل  الي���اء.. تلفظن���ي 

حروفك يا فل�شطين.. تلفظني كل حروفك 

يا وطني المغبون..

اأح���ب ال�ش���قاقي اأ�ش���عار محم���ود 

دروي�ش ونزار قباني، وكتابات �شافيناز 

كاظم، بل وكان له ذوق خا�ش في الفن، 

فقد اأُعجب بال�ش���يخ اإمام )ي�شتمع اإليه 

ليًا فقط( واأحمد فوؤاد نجم.. كان �شاعراً 

ومفكراً واأديبًا، حتى اأنه كان ينظم ال�شعر 

لوالدت���ه المتوفاة منذ �ش���باه، ويهديها 

الق�شائد في كل عيد اأم، ويبكيها وكاأنها 

توفيت بالأم�ش.

رحم���ك اهلل ي���ا »اأب���ا اإبراهي���م«، 

الفار�ش«،  الدي���ن  و«�ش���الم«، و«ع���ز 

و«فتحي عبد العزيز« وفتحي ال�شقاقي.. 

رحم���ك اهلل ي���ا �ش���هيد فل�ش���طين كل 

فل�ش���طين؛ من النهر اإلى البحر، واأنت في 

ثرى رو�شة �ش���هداء فل�شطين في �شورية 

العروبة، وجعلك مع الأنبياء وال�شديقين 

وال�ش���هداء، وجمعك مع ر�ش���ول اهلل واآله 

الأطهار و�شحبه المنتجبين.

جعفر �شليم

عربي ـ دولي 

ال�شهيد ال�شقاقي تعدى حدود القيادة ليكون اأخاً لكل اأبناء قوى املقاومة
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¡ ملاذا؟
يت�ش���اءل �ش���حافيون ُكتاب يف رئي�ش���يات �ش���حف 

يومية، ع���ن اإ�رصار بع����ش املخربين ال�ش���حافيني 

على حماولتهم لتمري���ر »معلومات« عن التطورات 

ال�شمالية، خ�شو�شًا يف طرابل�ش، وحتميل م�شوؤوليتها 

جله���ة معينة حليفة لقوى 8 اآذار، يف حماولة لتربئة 

»اأخوة يو�ش���ف من دمه«، ور�شم اجتاه واحد مل�شار 

الأحداث على غري حقيقته.

¡ ت�شعيد.. من اأجل التمديد
اعتربت م�ش���ادر متابع���ة اأن الت�ش���عيد الذي 

انتهج���ه وزير الداخلي���ة يف الذك���رى الثانية 

لغتيال العميد و�شام احل�ش���ن، من اأبرز اأهدافه 

ايج���اد املربرات لتاأجي���ل النتخابات النيابية 

مرة جديدة.

واأبدت هذه امل�شادر خ�شيتها من توترات معّينة 

جتعل التمديد للمجل�ش النيابي اأمراً واقعًا، على 

نحو ما جرى بني 1976 – 1992.

¡ زيارة ل�»واحة الديقراطية«
�ش���األ كتائبي عتيق عن ����رّص الدعوة امل�ش���تعَجلة 

هت من ال�ش���عودية اإىل كل من �شمري جعجع  التي ُوجِّ

و�ش���امي اجلميل لزيارة »واحة الديقراطية وحرية 

الراأي والتعبري«، وا�ش���فًا الأمر باأن���ه لتلقي الأوامر 

مبا�رصة من مملك���ة »الوراثة الديقراطية« بالتمديد 

للمجل�ش النيابي.

¡ حماولة خليجية
ق���ال اأحد املهتمني مبل���ف ال�ش���تحقاقات اللبنانية 

اإن هناك ني���ة لدى بع�ش دول اخللي���ج لعقد موؤمتر 

وطني لبناين �شبيه مبوؤمتر الطائف، يتّم فيه التفاق 

على رئي����ش للجمهورية اللبنانية، والتمديد ملجل�ش 

الوزراء اإىل حني ت�شكيل حكومة وطنية جديدة.

¡ �شباب لبنان يهاجر
لح���ظ املتابعون اأنه ونظ���راً اإىل الأح���داث الأمنية 

الأخ���رية التي ت�ش���يب لبن���ان، ازداد عدد ال�ش���باب 

املتوّجه���ني اإىل ال�ش���فارات الأجنبية ب�ش���كل لفت، 

خ�شو�ش���ًا كندا واأوروبا، لطلب الهجرة حتت عناوين 

عدة، ومنها اللجوء الإن�شاين.

يقال
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التصدي الكردي للمشروع األردوغاني 
لعب���ت تركي���ا دوراً كب���رياً يف تقوية 

»داع����ش« يف منطقة عني ع���رب الكردية 

)كوباين(، و�ش���ّهلت له الأمور اللوج�ش���تية 

التي متّكنه من ال�ش���يطرة عليها، و�شاهمت 

يف جع���ل املعرك���ة فيه���ا تاأخ���ذ منحى 

اإقليمي���ًا، ما دف���ع بالأمني الع���ام لاأمم 

املتحدة اإىل طلب امل�ش���اعدة الع�ش���كرية، 

وكذل���ك فعل���ت اأمريكا وفرن�ش���ا وغريهما 

من الدول امل�ش���اركة يف التحالف الدويل، 

ما �شلّط ال�ش���وء اإعاميًا عليها بطريقة مل 

حتَظ بها مناطق اأخرى من �شورية تعرّ�شت 

ملثل ما تعرّ�ش���ت له عني ع���رب؛ من قتل 

وتهجريعلى اأيدي »داع�ش«، خ�شو�ش���ًا اأن 

�ش���يطرتها على كوباين وو�ش���لها مبناطق 

�شورية اأخرى كاحل�ش���كة والرقة اأمر يعّقد 

مهمة الق�شاء عليها. 

تعّم���دت تركيا هذا الأم���ر من اأجل اأن 

ت�شتفيد يف حتقيق اأهدافها، ومنها:

اإب���اغ اأمريكا بوجه���ة النظر الرتكية؛ 

ب���اأن اإدارة املعركة يف ال�ش���مال بالطريقة 

الت���ي تدار بها؛ بالكتفاء بالغارات اجلوية 

من اأجل الق�شاء على »داع�ش«، ل يكن اأن 

تنجح، فذلك يحتاج اإىل ا�شرتاتيجية قتالية 

تت�ش���من م�ش���اركة القوات الربية الرتكية 

الرتكية، وباإعطاء  بفعالية، لكن بال�رصوط 

الأولوية لاإطاحة بالنظام ال�شوري.

التاأكيد على اأهمية دور تركيا الإقليمي 

يف مو�ش���وع الأزمة ال�ش���ورية، من خال 

اإم�ش���اك اأنقرة بورقة »داع�ش«، لأنها هي 

احلا�شن الأكرب لها. 

ال�شعي للق�ش���اء على م�رصوع الدولة 

الكردية يف �شورية بعد اإقامة الأكراد احلكم 

الذاتي، وق���د جتلى ذلك برف����ش الرئي�ش 

ه���ة اإىل باده  اأردوغ���ان الدع���وات املوجَّ

لت�شليح »حزب الحتاد الديقراطي«، لأنه 

- وح�ش���ب راأي اأردوغان - هو ذاته »حزب 

العمال الكرد�شتاين«، وهو منظمة اإرهابية، 

ومنع دخ���ول الأكراد الأت���راك اإىل كوباين 

للدفاع عنها، لأنها ت�شّكل البيئة احلا�شنة 

مل�رصوع الدولة الكردية.

فر�ش املنطقة العازلة التي متّكن من 

النظام  ال�ش���ورية لإ�شقاط  دعم املعار�شة 

وحماي���ة حدوده���ا، وه���و ما اأك���د عليه 

اأردوغان مبطالبته مبنطقة عازلة.

مل َت�رِص الأمور لرتكي���ا كما اأرادت، بل 

اأدخلت نف�شها يف م�ش���كلة داخلية ب�شبب 

موقفها، وب�شبب منعها اأكراد �شورية وتركيا 

مت التظاهرات  من الدفاع عن كوباين، فُنظِّ

والعت�شامات يف ا�شطنبول ويف ديار بكر، 

وقتل العديد من الأ�ش���خا�ش، بينهم رجال 

�رصطة، واأدخل اأردوغان ال�ش���عب الرتكي - 

والذي ي�ش���كل الأكراد 20٪ منه والعلويون 

18٪ منه - يف اتون احلرب العرقية، التي 
�ش���تاأخذ تركيا اإىل النفق املظل���م، واأعاد 

فت���ح ال����رصاع الكردي - الرتك���ي جمدداً، 

بعد اأن و�ش���ل اإىل تفاهم���ات ُتنهي القتال 

ومتنح الأكراد الأتراك حقوقهم كاملة، ومن 

اإرها�ش���اته قيام املقاتات الرتكية بق�شف 

معاق���ل ال�»ب ك ك« ك���رّد على هجومهم 

على خمفر داغليجيا، وعودة انت�شار ال�»ب 

ك ك« امل�شلح.

ثم اإن �شيا�ش���ة اأردوغان اأدخلت تركيا 

يف م�ش���كلة اإقليمية مع اإي���ران، التي لها 

عاقة اقت�ش���ادية هامة معها، ومع رو�شيا 

كذلك، وقد رف�شتا املنطقة العازلة، وهّددتا 

بالتدخ���ل فيما ل���و مّت اخرتاق ال�ش���يادة 

ال�شورية.

مل تواف���ق اأم���ريكا حت���ى الآن عل���ى 

املنطق���ة العازلة، لأن املوافقة عليها فيها 

جت���اوز للخطوط احلم���راء الدولية، كما ل 

ترى م�ش���لحتها الآن يف هذا الأمر الذي قد 

ُيدخل وا�شنطن يف حرب جديدة ل تريدها.

اإع���اق الأك���راد اأردوغان م���ن حتقيق 

م�رصوع���ه، فه���م متّكن���وا م���ن مواجه���ة 

»داع����ش« واأبعدوه���م ع���ن البل���دة بعد 

�شمود ا�شتمرّ اأكرث من 40 يومًا، ومن خال 

وحدتهم، وفر�ش���وا عل���ى الآخرين دعمهم، 

وعل���ى التحال���ف م�ش���اندتهم، ويف ذلك 

ر�ش���الة بليغة لرتكيا باأنها ل ت�شتطيع اأن 

تتجاوزه���م، فهل تتعظ من تلك الر�ش���الة 

وتتوقف عن دعمها لاإرهاب التكفريي، واأن 

تلتفت اإىل ق�شية فل�ش���طني؛ العنوان الذي 

يجم���ع الأمة ويوحدها، بدًل من العناويني 

التي تفرّقه���ا وجتعلها تتقاتل فيما بينها؟ 

اإنها م�ش���وؤولية تاريخية، فهل اأردوغان - 

لها؟ تركيا م�شتعد لتحمُّ

هاين قا�شم

بداأت مواقف الراأي العام العاملي على امل�شتوى 

ال�شيا�ش���ي امل�ش���اندة للق�شية الفل�ش���طينية تتقّدم 

وتوؤت���ي ثماره���ا على م�ش���توى احلكوم���ات يف ما 

يتعلق باإدانة الكيان ال�شهيوين والعرتاف بالكيانية 

الفل�ش���طينية، ما يزيد فر�ش ال�ش���لطة الفل�شطينية 

للخ���روج م���ن ترددها وتوج�ش���اتها غ���ري املقنعة، 

والنتقال اإىل �شيا�ش���ة دبلوما�ش���ية هجومية �ش���د 

�شيا�ش���ات دولة الحتال، مبا يف ذلك التوقيع على 

نظام روما املوؤ�ش����ش واملن�ش���ىء ملحكمة اجلنايات 

الدولية، ل�شتكمال اإغاق حلقة احل�شار على �شيا�شة 

الع���زل، ون���زع ال�رصعية عن الحتال وممار�ش���اته، 

وا�شتنها�ش املزيد من عنا�رص القوة. 

فقد اأق���رّ جمل�ش العم���وم الربيط���اين باأغلبية 

الأ�ش���وات على مذّكرة تطال���ب احلكومة بالعرتاف 

بالدول���ة الفل�ش���طينية، كم���ا وّقع 360 م���ن علماء 

النرتوبولوجي���ا يف الع���امل عل���ى عري�ش���ة تعترب 

الأكاديية  املوؤ�ش�شات  �شيا�شيات ون�شاطات وبرامج 

�رصيكة يف احتال وقمع الفل�شطينيني يف »اإ�رصائيل« 

والأرا�ش���ي املحتل���ة، وتعّهدوا فيه بع���دم التعاون 

مع امل�ش���اريع والفعاليات التي متّولها املوؤ�ش�شات 

الأكاديية ال�ش���هيونية، اأو امل�شاركة يف التعليم اأو 

موؤمترات ون�شاطات تنظمها هذه املوؤ�ش�شات.

كذلك ف���اإن موقف وزارة اخلارجي���ة البلجيكية 

يف احتجاجه���ا عل���ى تدم���ري �ش���لطات الحت���ال 

»الإ�رصائيلي« �ش���بكة لنقل التي���ار الكهربائي التي 

كانت احلكومة البلجيكية قد �شاركت يف متويلها يف 

ال�ش���فة الفل�شطينية املحتلة، متقدم جداً على الكثري 

من ال���دول العربية، حيث قامت �ش���لطات الحتال 

بتدم���ري 70 عموداً و5 كلم م���ن الكابات التي كانت 

تغ���ذي بالتيار الكهربائي قري���ة خربة الطويل، قرب 

قرية عقربا يف املنطقة امل�ش���ماة )ج( يف ال�ش���فة، 

وتبل���غ قيمة ه���ذه الأعمدة والكاب���ات اأكرث من 55 

األف يورو، مّت تركيبها يف العام 2007، لكن �ش���لطات 

الحتال اأمرت بتدمريها يف العام 2008، و�ش���يوؤدي 

ه���ذا العمل التخريبي، الذي و�ش���فه وزير اخلارجية 

البلجيكي ديرييه ريندرز باأنه يتعار�ش مع القانون 

ال���دويل الإن�ش���اين، اإىل حرمان �ش���كان قرية خربة 

الطويل )250 ن�شمة( من املياه، ما �شيوؤدي اإىل الق�شاء 

على الزراعة يف اأرا�ش���ي القرية، متهيداً ل�ش���ّمها اإىل 

امل�ش���توطنات املجاورة. وكانت بلجيكا قد دعت اإىل 

موقف اأوروبي �ش���اغط عل���ى »اإ�رصائيل«، ومطالبة 

دولة العدوان بدفع التعوي�شات على تدمريها ل�شبكة 

الكهرباء.

كذل���ك فاإن ق���رار حكوم���ة اململكة ال�ش���ويدية 

برئا�شة رئي�ش الوزراء �شتيفان اأولفن، العرتاف بدولة 

فل�شطني، وتاأكيده اأن موقف حكومته هذا يتم يف اإطار 

احرتام »املطالب امل�رصوعة لل�ش���عب الفل�ش���طيني 

يف م���ا يتعلق بحقه يف تقرير امل�ش���ري«، ُيعترب من 

املواقف املميزة جله���ة القرار بالنظر بجرائم احلرب 

التي ارتكبتها »اإ�رصائيل« �ش���د ال�شعب الفل�شطيني، 

ورفع الحتال عن غزة، واأي�شًا فاإن املواقف املتقدمة 

لاحتاد الأوروب���ي يف اإدانة الق���رار »الإ�رصائيلي« 

باإقامة 2610 وحدات ا�ش���تيطانية جديدة يف القد�ش 

حتتاج اإىل املزيد من التطوير. 

كم���ا ُيعترب املوقف الإن�ش���اين والأمم���ي لكوبا 

الث���ورة، فنزوي���ا البوليفارية، والأرجنتني �ش���عبًا 

وحكومة ورئي�ش���ة كر�ش���تينا فرينانديز دي كري�شنز، 

الربازيل، وبوليفيا مورالي�ش، والكوادور، والأورغواي، 

ونيكاراغ���وا، وال���راأي الع���ام يف الق���ارة الأمريكية 

اجلنوبي���ة باأحزابها ونخبها وموؤ�ش�ش���اتها املدنية 

و�ش���عوبها؛ يدع���م احل���ق الفل�ش���طيني يف مقاومة 

الحتال ورف�ش العدوان، وي�ش���ع الكيان ال�شهيوين 

يف خانة الدول ال�شتعمارية ال�شتيطانية العن�رصية 

واحلكوم���ات الداعمة لها يف الغ���رب الإمربيايل يف 

قف�ش التهام.

هذه املواق���ف توؤك���د اأن العامل وال���راأي العام 

العاملي، وعلى م�ش���توى ال�ش���عوب، خ�شو�ش���ًا يف 

الغرب والعوا�ش���م الكربى، قد ب���داأ يخرج من دائرة 

الت�ش���ليل الذي تفر�ش���ه بع�ش احلكومات الغربية، 

بعد اأن اأعلن رف�ش���ه ل�شيا�شات احلكومات يف الغرب 

الإمربي���ايل، واملوؤيدة والداعمة للكيان ال�ش���هيوين 

و�شيا�شاته العدوانية.

�شامر ال�شياوي

حصار سياسي دولي لالحتالل الصهيوني

مظاهرات يف اأوروبا دعماً للحق الفل�شطيني

�شكان كوباين يزيلون ال�شياج الفا�شل بني احلدود ال�شورية - الرتكية                                            )اأ.ف.ب.(
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»القاء الوطني« أوضح األسباب الموجبة لـ
نية ليست بيئة حاضنة لإلرهاب عبد الرحيم مراد: الطائفة السُّ

م�شكينة �شعوب الدول، يتّم 

التالعب بها من قلة �شغرية 

تعرف جيداً كيف تبيع 

الأحالم اجلميلة التي تودي 

بك اإىل ال�شجن الكبري.. اليوم 

يف عاملنا امل�رشقي اجلميع 

ي�شتم »الربيع العربي«، 

بعد فوات الأوان.. لكنه مل 

يفت الأوان، واحلل ل يكون 

بتو�شيف الواقع بروؤيته فقط، 

بل بنظرة تتجه نحو الأعلى؛ 

نحو اأين �شتكون..

جريدة »الثبات« التقت 

الوزير والنائب ال�شابق 

ورئي�س اجلامعة اللبنانية 

الدولية عبد الرحيم مراد، 

لتناق�شه يف اآخر التطورات 

املحلية والدولية، واإليكم اأبرز 

ما تف�ّشل به:

ال�ش���ابق عبد  الوزي���ر  يعت���ر 

الرحي���م م���راد اأن فك���رة »اللقاء 

الوطني« قدمية، وت�شكيلها بداأ مع 

الرئي�س عم���ر كرامي، لكن ونتيجة 

تطورات معين���ة مّت جتميد الفكرة 

اإىل ح���ن جم���يء دع���وات تدعو 

ملواجهة تطورات واأحداث و�ش���ياق 

موج���ود، يقول م���راد: »التطورات 

ال�شيا�ش���ية اإ�ش���افة اىل الإع���الم 

�ش���اهما يف ت�ش���كيل فرز طائفي، 

نح���ن باأم�س احلاج���ة اإىل تخطيه 

بفك���ر رحب ي���زاوج ب���ن املنطق 

الوطني واخل�شو�ش���يات الطائفية، 

ونالحظ اأنه عند اإخواننا ال�ش���يعة 

هناك فريقن رئي�ش���يننْ هما حزب 

امل، وعند امل�شيحين  اهلل وحركة 

هناك التي���ار الوطني احلر واملردة 

من جهة، وفري���ق 14 اآذار والقوات 

والكتائ���ب من جه���ة اأخرى، ولدى 

الدروز يوجد احل���زب التقدمي يف 

اجت���اه، والدميقراطي والتوحيد يف 

���نة ل  اجت���اه اآخ���ر، فيما لدى ال�شُّ

يوجد غري »امل�شتقبل«. 

ي�ش���يف م���راد: »ه���ذا الفريق 

���ني  ل يتح���دث لغة ال�ش���ارع ال�شُّ

تاريخي���ًا، فه���و ال�ش���ارع ال���ذي 

يتحدث لغ���ة العروبة والأمة، لكن 

مع الأ�شف ال�ش���ديد منذ ت�شعينات 

القرن املا�ش���ي ب���داأ بتحويله اإىل 

طائفة، ومن ثم اإىل مذهب، واليوم 

نية متقوقعة، وبالتايل  الطائفة ال�شُّ

ه���ذا ال�ش���ارع فق���د دوره الريادي 

باحت�ش���ان  والوطني  والعروب���ي 

اجلميع، وبداأ ميار�س لغة التحري�س 

بدل العتدال«.

ب���راأي م���راد حت���وُّل ال�ش���ارع 

���ني اإىل التطرف اأفقده النزعة  ال�شُّ

ال�شمولية التي كان يهزّ بها العامل 

العربي، بدءاً من بريوت و�شوًل اإىل 

موريتانيا واليمن.. يقول: اأين نحن 

الي���وم من مواقف الرئي�س امل�رشي 

جمال عبد النا�رش، بريوت العروبة 

اأ�ش���بحت ب���ريوت �ش���وارع واأزقة 

�شيقة باملعنى ال�شيا�شي«.

انطالقًا مما �ش���بق، ي�شعى مراد 

من خ���الل »اللق���اء الوطني« اإىل 

ني:  اإيجاد التنوع داخل ال�شارع ال�شُّ

»هذا التعدد موجود ب�شخ�ش���يات 

وقومية،  وعروبية  وطني���ة  عديدة 

اأنه  ووجدن���ا  متفرق���ة..  ولكنه���ا 

بتفرقتنا �ش���يبقى �شوتنا �شعيفًا، 

لهذا ال�شبب ن�ش���عى لرفع ال�شوت 

لهذا  الوطن���ي  اخلط���اب  لإع���ادة 

لي�س  الوثيقة  وم�ش���مون  ال�شارع، 

فيها م���ن الطائفية �ش���يء، فنحن 

نوؤم���ن بدعم املقاومة �ش���د العدو 

ال�ش���هيوين، �ش���واء كان يف لبنان 

م���ن خ���الل املقاومة الإ�ش���المية، 

اأو املقاومة يف فل�ش���طن، �ش���واء 

يف غ���زة اأو ال�ش���فة الغربي���ة، اأو 

اأي مقاوم���ة يف عاملن���ا العربي.. 

الإرهاب بكل  اليوم �شنقاوم  ونحن 

توجهاته، لأننا مع اخلطاب الوطني 

د.. ول�شنا  املعتدل والإ�شالمي املوحَّ

مع خطاب الطائفي املمزَّق«.

برنام���ج »اللق���اء الوطن���ي« 

الزاخر بالوعود، اأ�شا�ش���ه التجميع 

ل التمزيق، والتن���وع ل لالآحادية: 

»بداي���ة علين���ا خن���ق اخلط���اب 

وهذا  املقيت،  الطائفي  التحري�شي 

الأمر ل يتوافق مع جوهر اأي الدين، 

واليوم با�شم الإ�ش���الم يتّم اإرهاب 

وترهي���ب النا�س من خ���الل ذبح 

الب�رش وقتل الأطفال و�شبي الن�شاء.. 

وه���ذا الأمر جت���ب مواجهته بقوة، 

�شواء من خالل رجال الدين اأو رجال 

ال�شيا�ش���ة، ونحن كنواة متوا�شعة 

نتمنى اأن ننقل جتربتنا من لبنان 

اإىل ال�ش���احات العربي���ة الأخ���رى 

لعودة الإ�شالم اإىل نقائه وجوهره، 

وال�شيا�شة اإىل اأخالقياتها«.

�سعد.. وحمدان

ع���ن رف����س بع���د القي���ادات 

كحركة »النا�رشين امل�ش���تقلن- 

املرابط���ون« والتنظيم ال�ش���عبي 

النا����رشي، يقول مراد: »�ش���عينا 

لإقناعهم ولكنهم رف�شوا، والبع�س 

ي���رى مبوؤ�ش�ش���اته خياراً �ش���ليمًا 

للعمل، ونحن نحرتم كل هذه الآراء. 

الدكتور اأ�ش���امة �ش���عد غري مقتنع 

بفكرتن���ا، وهو ل يريد اأن ين�ش���ط 

���نة، اأما بخ�شو�س  �شمن كادر ال�شُّ

عالقتنا بالعميد م�ش���طفى حمدان 

ف�ش���داقتنا متوا�ش���لة، ولكل منا 

مو�ش���حًا  مراد  ويعلّق  حركيته«، 

غاية اللقاء: »حزب اهلل - املقاومة 

ال�ش���يعي  التوجه  الإ�ش���المية ذو 

ن�شاأ ملواجة اإ�رشائيل وللدفاع عن 

���نة،  الوط���ن، ومل يقم ليواجه ال�شُّ

نحن اأي�شًا نريد من اللقاء اأن نعود 

للعروب���ة، وه���ي ل تتعار�س مع 

الوطنية ب�شيء«.

اعتبار  باملطل����ق  م����راد  يرف�س 

����نية بيئة حا�ش����نة  ال�شُّ الطائف����ة 

للتكفريين، ورّداً على �ش����وؤالنا عما 

����نية م�شطرة  اإذا كانت القيادات ال�شُّ

لأن تلتح����ق ب�ش����ارعها، لأن الأخري 

ب����ات يغلب����ه املنطق التع�ش����بي، 

يقول: »لي�س �ش����حيحًا هذا الكالم، 

����ني متمذهب لوجود  ال�شُّ ال�ش����ارع 

قيادات كه����ذه، والتغيري احلا�ش����ل 

بداأ منذ ت�ش����عينات القرن املا�شي، 

وال�ش����ارع هو وليد هكذا نتاج، وما 

ندفعه اليوم م����ن اأثمان لعله يطال 

نية اأكرث من  مع الأ�شف الطائفة ال�شُّ

غريها من الطوائف«. ي�ش����يف مراد: 

»هناك راٍع لكل ما ت�شمعه من كالم 

وم����ن تهيي����ج.. هل نح����ن كقيادات 

»اللقاء الوطني« اأو باقي اأ�شدقائنا 

يخرج من عندنا خطاب طائفي؟ هذا 

الت�شنج يرعاه تيار امل�شتقبل وفريق 

14 اآذار باإعالمه، ولهذا ال�شبب نحن 
ن�شعى للوقوف بوجهه«.

امل�سنوق

الع�شكرين  اأن ق�شية  يعتر مراد 

املخطوف���ن اأريد لها اإرب���اك الدولة 

املواطن  اأ�ش���بح  »عندما  واملواطن: 

بو�ش���ع  احللول  بابت���داع  يجته���د 

ال�ش���يناريوهات دخلن���ا يف عملية 

من���ا  اأح���د  ل  النا����س،  تخوي���ف 

احلقيق���ي،  باملعن���ى  ا�ش���رتاتيجي 

ملاذا ل يت���م ترك الأم���ور ل�رشّيتها 

احلراك؟  الأمنية حري���ة  ولالأجه���زة 

نحن ك�شيا�ش���ين ومواطنن ل يجوز 

ال�شت�ش���الم وقول »يا رب ال�شرتة«، 

علين���ا اإع���داد العدة لنواجه ا�ش���واأ 

الحتم���الت لأن الن���ار ملتهبة يف 

حميطنا كله، وهذا الأمر يبداأ بتقوية 

اجلي�س اللبناين وعدم التهجم عليه، 

ودعم املقاومة للجي�س هي دعم من 

ال�شعب للموؤ�ش�شة الع�شكرية، كما اأنه 

يجب التن�شيق مع احلكومة ال�شورية 

للحد من اندلع احلريق على احلدود، 

�شواء من خالل تبادل املعلومات اأو 

اخلرات«.

يتاأ�ش���ف م���راد عل���ى كالم وزير 

الداخلي���ة نهاد امل�ش���نوق، ويرف�س 

اعتبار ذلك تبادل الأدوار بن اأجنحة 

»امل�ش���تقبل«، ويقول: »لُيخرنا من 

قتل اللواء ال�ش���هيد و�ش���ام احل�شن.. 

الهجوم على املقاومة  اليوم حتديداً 

التي تقاوم الإرهاب، دعٌم لالإرهابين 

بطريقة غري مبا�رشة«.

براأي مراد، يعاين النظام اللبناين 

م���ن ورم خبيث: »من���ذ العام 1943 

وحتى الي���وم واآلية تطوي���ر النظام 

متوقف���ة، املعاجلة تك���ون من خالل 

م�شكنات ومهدئات.. ولن يكون احلل 

جلميع م�ش���اكلنا ال باعتماد قانون 

انتخابي على قاعدة الن�شبية و�شمن 

دائرة واحدة، حت���ى يجنح اخلطاب 

الطائفي باجتاه اخلطاب الوطني«.

�شاحمونا يا �شباب

ل يعّول مراد كثرياً على اأمريكا يف 

م�ش���األة حماربتها لالإرهاب: »اعتدنا 

على امل�شاريع املفخخة، جاءت على 

ال�شامل،  الدمار  العراق بذريعة �شالح 

فقتلوا مليون ون�ش���ف مليون مواطن 

عراق���ي، وفككت اجلي�س وموؤ�ش�ش���ات 

الدولة ونهبت ثرواته النفطية والأثرية، 

لتك���ون النتيج���ة »�ش���احمونا ي���ا 

�شباب«.. وهذا ما تفعله ملنطقتنا يف 

ما �شمته »ربيع عربي«، وماذا كانت 

النتيجة خراب عرب���ي، واليوم تدعي 

حماربتها »داع�س«، جميع املحللن 

الع�ش���كرين ي�ش���ريون اإىل اأن ح�ش���م 

املعركة ل يك���ون من خالل التخريب 

ال���ذي تق���وم ب���ه الطلع���ات اجلوية 

للطائ���رات احلربي���ة، احل�ش���م يكون 

للرجال يف امليدان، لو�ش���اءوا الق�شاء 

عل���ى »داع�س« لن�ّش���قوا مع اجلي�س 

ال�ش���وري والعراقي ل�رشب »داع�س«، 

ومادام ل يوجد هذا التن�شيق، امل�شاألة 

تبقى خداعًا اإعالميًا«. 

م���راد على م����رش لتغيري  يعّول 

ه العرب، م�شرياً اإىل اأن  بو�ش���لة توجُّ

ال�شفقة الرو�شية مع الرئي�س امل�رشي 

وال�ش���مود  ال�شي�ش���ي  الفت���اح  عبد 

ال�شوري اأمام التق�شيم اأف�شال امل�رشوع 

الغرب���ي، لكنهم���ا مل تبل���ورا نظامًا 

جديداً: »احلرب على داع�س لغم بديل 

لإطالة عمر يد اأم���ريكا يف املنطقة، 

ونحن علينا اأن نكون م�شتعدين مللء 

هذا الفراغ، وما ح�ش���ل يف اليمن هو 

رّد على ما ح�شل يف املو�شل، واليوم 

الأمور يف املنطق���ة والعامل تعقدت 

ب�شكل ي�ش���عب من خاللها اأي فريق 

ر�شم خريطة العامل مبفرده«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

مراد: الهجوم على 
المقاومة التي تحارب 

اإلرهاب دعٌم لإلرهابيين 
بطريقة غير مباشرة
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يوؤك���د الرئي�س اإمي���ل حلود اأن 

الرئي����س رفيق احلري���ري قاطعه 

عدة اأ�ش���هر بعد رف�ش���ه �ش���فقة 

�رشاء �شالح من رو�شيا بعد انهيار 

راأى فها  ال�شوفياتي، لأنه  الحتاد 

عمولة و�شم�رشات.

نّف���ذت   ،1993 �ش���نة  يف 

املقاوم���ة عملية �ش���د الحتالل 

العدو  ف�»ب���داأ  »الإ�رشائيل���ي«، 

بق�ش���ف وا�ش���ع عل���ى اجلنوب، 

واأذك���ر اأنه كان ي���وم اأحد، وكنُت 

عائ���داً من بعبدات يف طريقي اإىل 

اأفادين  ات�ش���اًل  فتلقيُت  اجلنوب، 

باأن دبابة اإ�رشائيلية ق�شفت بيتًا 

يف الأرا�ش���ي اللبنانية، فاأعطيُت 

الأوامر ب�رشبها.

ات�ش���اًل  تلقيُت  الأث���ر  عل���ى 

ب�رشورة احل�ش���ور عن���د الرئي�س 

اليا����س اله���راوي، ال���ذي كان قد 

انتق���ل اإىل منزل���ه يف احلازمية، 

ولي�س اإىل الق�رش اجلمهوري، حيث 

الرئي�شن نبيه بري  وجدُت عنده 

ورفيق احلري���ري، الذي اأخذين اإىل 

بلكون املنزل و�ش���األني: هل اأنَت 

من اأعط���ى الأوامر ب�رشب الدبابة 

الإ�رشائيلية؟

�شاألته: وكيف عرفَت ذلك؟

فرّد قائاًل: لقد �ش���معتهم، فهل 

قالوا لك »من فوق«، وهو يق�ش���د 

بذلك �شورية، اأن تفعل ذلك؟

اأجبت: ل، اأن���ا من اأعطى الأمر، 

فماذا تريدين اأن اأفعل حينما ُتقتل 

ام���راأة يف بيت جراء ق�ش���فه من 

قبل الإ�رشائيلين، وكانت الدبابة 

يف مرمى نريان اجلي�س، فاأمرتهم 

ب�رشبها.

عل���ى الف���ور دخ���ل خماطبًا 

الرئي�ش���ن اله���رواي وب���ري: هل 

اأعجبك���م ذلك؟ لقد قل���ت لكم اإن 

اأبو جم���ال اأّكد يل اأن���ه مل يعطه 

هذا الأمر، فه���و ت�رشف من عنده، 

ب الأمور«!
ّ
و�شوف يخر

يتاب���ع العماد حلود: بعد نحو 

اأ�ش���بوع على هذه احلادثة، اأر�شل 

الرئي����س رفيق احلري���ري بطلبي 

ي���وم اأح���د، واأك���د يل اأن جمل�س 

قراره،  الأعلى �شيتخذ غداً  الدفاع 

بناء على قرار �ش���يتخذه جمل�س 

الأمن الدويل يق�شي بن�رش اجلي�س 

اجلنوب،  يف  الدولي���ة  والق���وات 

واأنت ل تتحمل امل�شوؤولية، م�شرياً 

اإىل اأن���ه ج���اء للتّو من �ش���ورية، 

وطلبوا مني اأن اأخرك بذلك، لأنهم 

اأن ينتهوا من امل�شلحن،  يريدون 

ويق�شد بذلك املقاومة.

يوؤك����د العم����اد حلود هن����ا اأنه 

رف�س القرار، وقال لهم: »فت�شوا عن 

غريي كقائد للجي�س، فاأنا من حقي 

اأن اأقول لن اأنفذ قراركم، واأنتم من 

حقكم اأن تقيلوين، وقد فعلُتها قبل 

ذلك«، على نحو ما ذكرُت ب�ش����اأن 

الدخول اإىل �رشق �شيدا.

يتابع العماد حلود هنا موؤكداً 

اأنه ق���ال لهم: اإذا عمل���ت اأوًل ما 

تريدون ُيخ���رب لبنان، واأنا ثانيًا 

لن اأفعلها لأن �ش���مريي ل ي�شمح 

يل بذلك.

ي�شيف: بعيد منت�شف ليل ذاك 

الهاتف  بوا�ش���طة  يطلبني  اللقاء 

)وكاأنه ي���راين يف منامه(، ليقول 

يل اإن اأم���ن ع���ام الأمم املتحدة 

بطر����س غ���ايل �شي�ش���ري يف اأمر 

انت�ش���ار القوات الدولي���ة، لكنني 

اأعدت عليه ما كنت قد قلُته نهاراً.

يف �ش���باح اليوم التايل اأ�شل 

اإىل مكتب���ي، حي���ث كان هن���اك 

رحباين،  العميد  يح�رشه  اجتماع 

وكان رئي����س �ش���عبة، والذي كان 

�ش���لة الو�ش���ل، وجميل ال�ش���يد، 

فاأتلق���ى ات�ش���اًل م���ن وزير غري 

الوزي���ر املعن���ي اأي من غري وزير 

الدفاع، فقلُت له: هل �ش���در الأمر 

بالإيجاب،  فاأج���اب  تريدون،  مبا 

ف�شاألته اأين وزير الدفاع؟

وعلى الأثر خرجُت من املكتب 

وذهب���ُت اإىل من���زل يف بعبدات، 

اإىل  �ش���ننزل  زوجتي:  وخاطب���ُت 

ب���ريوت، لق���د انتهيُت م���ن هذه 

امل�رشحية، ونريد اأن نرتاح.

وهنا ي�ش���ل الرحباين وجميل 

ال�ش���يد وي�ش���األين: م���اذا تفعل؟ 

فاأجبتهما: لقد تركُت اجلي�س.

العميد  يتوّج���ه  الأث���ر  وعلى 

جميل ال�ش���يد اإىل دم�شق دون اأي 

علم مني، فيلتقي م�ش���وؤوًل كبرياً، 

الذي بدوره يلتقي الرئي�س حافظ 

الأ�ش���د وُيعلمه بالتفا�شيل، حيث 

تب���ّن اأن كل ذلك مت بالتفاق مع 

»اأبو جم���ال« دون علم الرئي�س 

الأ�ش���د، الذي �ش���دد بع���د اإعالمه 

ف اإىل 
ّ
بالأمور اأنني اأري���د اأن اأتعر

اإميل حلود، وبه���ذا، كانت يل اأول 

زيارة اإىل �شورية، علمًا اأن الرئي�س 

الأ�ش���د كان قد ح�شمها باأن موقف 

اللبناين هو املوقف  قائد اجلي�س 

ال�شحيح وال�ش���ليم، م�شرياً اإىل اأن 

الرئي�س الأ�شد ات�شل به، وقال له: 

اإياك اأن توافق معهم، فاأجبُت اأنني 

مل اأكن يف حياتي جبانًا.

ويلف���ت العماد حل���ود اإىل اأن 

الرئي�س حافظ الأ�شد كان قد اأعطى 

ال�شورين  للم�ش���وؤولن  �شالحية 

بينما  اللبناين،  بال�شاأن  املهتمن 

هو كان مهتمًا بالق�شايا وال�شوؤون 

ال�شرتاتيجية التي تتعلق ب�شورية 

واملنطق���ة، وه���و كان يت�ش���ايق 

اللبنانية  العقلي���ة  م���ن  ويتذمر 

التي تري���د اأن تتاجر بكل الأمور، 

وبهذا اأر�شل اإليهم من يفهم عليهم 

إميل لحود يتذكر.. 
حينما تعّرف قائد الجيش اللبناني على حافظ األسد

ويتفاهم معهم.

وي�ش���ري الرئي�س حلود هنا 

اإىل اأن���ه متاأكد اأن عبد احلليم 

خ���دام يف داخل���ه مل يك���ن 

ي�ش���تطيع روؤيتي، لأنه وغريه 

الرئي�س  م���ن  م�ش���تفيداً  كان 

رفي���ق احلري���ري، كحال جاك 

�ش���رياك وغريه، لفتًا هنا اإىل 

اأن �ش���رياك اأر�ش���ل له منذ اأول 

ي���وم بع���د انتخابه رئي�ش���ًا 

للجمهورية اأنه يوّد اللقاء به، 

لكن حينم���ا مل اأعننِّ احلريري 

رئي�شًا للحكومة، اأر�شل يل اأنه 

لي�س من داٍع للقاء.

اأما ب�ش���اأن غ���ازي كنعان، 

فريى اأن���ه كان كاحلديد فيما 

يخ����سّ اجلي�س، لك���ن كان له 

اعتباراته اخلا�شة، وكان يريد 

اأن يتدخ���ل يف بع����س الأمور 

واملوا�ش���يع، وهو ب���اأي حال 

رئي�ش���ًا  انتخابي  بع���د  تغرّي 

للجمهوري���ة، لأن���ه مل يك���ن 

يري���د الرئي�س احل�س رئي�ش���ًا 

للحكومة، وكان يف�ّشل الرئي�س 

احلريري.

ويتناول حادثة م�ش���تديرة 

1993، واإطالق  املطار يف عام 

الن���ار على املتظاهرين �ش���د 

اتفاقية اأو�ش���لو، فيوؤكد اأن ما 

حدث ه���و اأنهم تلقوا قراراً من 

الوزراء يق�ش���ي مبنع  جمل�س 

الو�ش���ول اإىل طري���ق املطار، 

ب بعد 
ّ
وكان اجلي����س مل يجر

النت�ش���ار يف ����رشق �ش���يدا، 

ويبدو اأنهم مل ي�ش���توعبوا اأن 

اجلي����س قد تغ���ري، واأنه حن 

يتلقى اأمراً �شينفذه مهما كانت 

الت�شحيات.

الرئي�س  حينها حتدثُت مع 

اله���راوي، واأكدُت له  اليا����س 

اأن اجلي����س حينما ُيعطى اأمراً 

�ش���ينفذه، واإذا اأخط���اأ اأحد ما 

اأو  عل���ى اجلي�س،  ناراً  واأطلق 

رمبا كان هناك طابور خام�س، 

يعن���ي اجلي�س �ش���ريد، فقال: 

افعل وام�شح ب�شدري..

يتاب���ع: كان يومه���ا وزير 

الداخلية ب�ش���ارة مرهج، وهو 

ف�ش���األته  الأوادم،  خ���رية  من 

كوزير داخلية: ما هي الق�شة؟ 

فاأكد اأنه �شيتحدث مع الرئي�س 

اله���راوي، الذي اأج���اب الوزير 

مرهج بنف�س ما اأجابني.

ويف يوم املظاهرة ح�ش���ل 

اإطالق ن���ار على اجلي�س، الذي 

اأطلق الن���ريان يف الهواء، لكن 

املتظاهرين اأخذوا يقرتبون من 

طريق  املطار، ومل يكن اجلي�س 

يف وارد اإط���الق الن���ار عل���ى 

املتظاهرين بتاتًا، ما ا�ش���طر 

اجلي�س لتنفي���ذ الأوامر ومنع 

الو�ش���ول اإىل طري���ق املطار، 

لك���ن الرئي�س اله���راوي ذهب 

اإىل �ش���ورية، والتقى بالرئي�س 

معاقبة  طالبًا  الأ�ش���د،  حافظ 

ال�شباط امل�شوؤولن.

الأ�ش���د،  الرئي����س  و�ش���األ 

الهراوي عن تفا�شيل احلادثة، 

ف�رشدها له، وهنا يوؤكد الرئي�س 

حافظ ال�ش���د اأن امل�شوؤولية ل 

و�ش���باطه،  اجلي�س  على  تقع 

اإمنا على ال�شلطة ال�شيا�شية.

ويلفت العماد حلود هنا اإىل 

اأنه كان هن���اك طلب ملعاقبة 

امت�ش���ا�س  اأجل  �ش���باط من 

الت�ش���نج والنقمة، لكن موقف 

الرئي�س الأ�شد ح�شم الأمور.

يتاب���ع: لقد تفهم حزب اهلل 

الأمور، خ�شو�ش���ًا اأننا رف�شنا 

يف ال�ش���ابق اأي ت�شدٍّ له، وكنا 

يف اجلنوب دعمًا له.

ي�ش���يف: لقد حتّملها حزب 

ومل  لأح���د،  ي�ش���تِك  ومل  اهلل، 

يتحدث���وا مع ال�ش���ورين يف 

الأمر ل من قريب ول من بعيد، 

وراأى اأن هن���اك خطاأ، ومن بداأ 

الأم���ر ويزايد هم  يتحدث يف 

ال�شيا�ش���يون الذين ل يريدون 

اأن يخ�رشوا عند حزب اهلل.

وي�ش���ري هنا اإىل اأن الرئي�س 

الهراوي بع���د اأن اأمر بالتنفيذ 

اأراد  ب�ش���دري«،  و»ام�شحوها 

امل�ش���وؤولية،  م���ن  التن�ش���ل 

اأنه وقع قتلى يف  خ�شو�ش���ًا 

تفا�ش���يل  فاإىل  تلك احلادثة.. 

اأخرى.

اأحمد زين الدين
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الت�أمت يف بريوت الهيئة الت�أ�سي�سية 

ل�»االحت�د الع�مل���ي لعلم�ء املق�ومة« 

الذي اأُعلن عن ت�أ�سي�س���ه خالل »امل�ؤمتر 

الدويل لعلم�ء االإ�سالم لدعم املق�ومة« 

ال���ذي ُعقد يف طه���ران ي�مي الت��س���ع 

اأيل�ل/ �س���بتمرب امل��سي،  والع��رش من 

برئ��س���ة  االفتت�حية  اجلل�س���ة  وُعقدت 

االأم���ن الع����م ل�»املجم���ع الع�مل���ي 

للتقريب بن املذاهب االإ�س���المية«؛ اآية 

اهلل ال�س���يخ حم�س���ن االأراكي، وم�س�ركة 

االأع�س�ء امل�ؤ�س�سن، وح�س�ر ح�سد كبري 

من العلم�ء امل�س���لمن واملفكرين وق�دة 

وعلم�ئية  اإ�س���المية  وح���رك�ت  هيئ�ت 

و�سخ�سي�ت �سي��س���ية من اإيران ولبن�ن 

و�س����رية والع���راق وتركي� وال�س���نغ�ل 

وم�ليزي� وم�رش واأ�سرتالي� وت�ن�س.

حت���دث يف جل�س���ة االفتت����ح عدد 

من ال�سخ�س���ي�ت العلم�ئي���ة، متح�رت 

كلم�تهم ح�ل كيفية دعم ق�ى املق�ومة 

يف لبن�ن وفل�س���طن، وم�اجهة التطرف 

الدين���ي والفتنة املذهبية، واالأو�س����ع 

الع�مة يف الع�مل االإ�سالمي.

اأعم����ل امل�ؤمتر البحث  كم� تن�ولت 

يف النظ�م الداخلي ل�»االحت�د الع�ملي 

امل�س����ريع  وحتديد  املق�ومة«،  لعلم�ء 

واخلطط امل�س���تقبلية على �سعيد دعم 

املق�ومة، اإ�س����فة اإىل البحث يف �س���م 

اأع�س����ء وهيئ�ت جديدة لالحت�د، الذي 

ي�س���عي لتكري�س اإط�ر اإ�سالمي - عربي 

جدي���د داعم خلي�ر املق�ومة يف م�اجهة 

الق�ى املتطرفة ال�س�عية لن�رش الط�ئفية 

واملذهبية، ويف ال�قت نف�س���ه م�اجهة 

امل�س����ريع االأمريكية وال�س���هي�نية يف 

املنطقة، خ�س��سً� م� يجري على �سعيد 

امل�سجد االأق�سى والقد�س.

و�س���دد امل�س����رك�ن عل���ى �رشورة 

ال�حدة بن كل اأطي�ف االأمة االإ�س���المية 

بكل اأبع�ده� من اأجل الت�سدي للتحدي�ت، 

حمذري���ن م���ن اأن الت�س���نيف املذهبي 

للمق�ومة اإمن� ي�س���ب يف خدمة االإره�ب 

التكفريي.

وخ���الل كلمت���ه يف امل�ؤمتر، �س���ّدد 

رئي�س املجل�س االأعلى للمجمع الع�ملي 

للتقريب ب���ن املذاهب االإ�س���المية اآية 

اهلل ال�س���يخ حممد علي الت�سخريي على 

اأن االحت����د الع�ملي لعلم�ء املق�ومة ال 

يه���دف الأن يك�ن بدياًل ع���ن االحت�دات 

االإ�سالمية االأخرى.

الكثري  الت�س���خريي: »�س���هدن�  وق�ل 

م���ن علم����ء امل�س����ومة مم���ن يربرون 

للعم���الء م�اقفهم«، حم���ذراً من خطط 

وا�س���عة لتغييب العلم�ء عن ال�س����حة 

االجتم�عية. وفيم� لفت اإىل اأن املق�ومة 

ُتعّد هدفً� اأ�سياًل من اأهداف خط ال�سه�دة 

لتطبيق ال�رشيعة، اأكد ال�سيخ الت�سخريي 

اأن املق�ومة تقف يف ال�سميم من اأهداف 

العلم�ء.

من جهته، �س���دد ن�ئب االأمن الع�م 

حلزب اهلل لبن�ن ال�سيخ نعيم ق��سم على 

نية - ال�سيعية بكل اأبع�ده�  ال�حدة ال�سُّ

م���ن اأجل الت�س���دي للتحدي����ت، وحذر 

الط�ئفي واملذهب���ي، م�ؤكداً  االأم���ن  من 

اأن »دع����ة الفتن���ة هم فريق����ن: حك�م 

م�ستبدون وخ�ارج«، ق�ئاًل: عندم� ت�ّفر 

اأمريك� الدعم للتكفريين ف�إن ذلك يعني 

اأنهم اأدوات له�«.

ولفت ق��س���م اإىل اأن »امل�اجهة يف 

الع�مل الي�م ب�تت �سي��سية بن حم�ر 

واإ�رشائيل«،  اأم���ريك�  وحم�ر  املق�ومة 

وح���ذر م���ن اأن الت�س���نيف املذهب���ي 

للمق�وم���ة يق���دم خدم���ة لالإره����ب 

التكفريي، ق�ئ���اًل: املق�ومة جه�د، واأي 

جه����د يتفرع عن املق�وم���ة ه� جه�د 

اأ�س���يل.. واملق�ومة يف ع�رشن� مق�ومة 

»اإ�رشائيل« لتحرير فل�سطن والقد�س.

واأ�س�ر �سم�حته اإىل اأن احت�د علم�ء 

املق�ومة مبني على االإ�س���الم االأ�سيل 

وال�ح���دة واملق�ومة، م�ؤك���داً اأن اإيران 

متث���ل املق�ومة يف لبن�ن وفل�س���طن 

ومن�طق اأخ���رى من الع�مل، ووا�س���فً� 

لبن�ن ب�أن���ه م�قع مرك���زي للمق�ومة 

وال�حدة.

من ج�نب���ه، ق����ل املفت���ي الع�م 

للجمه�رية العربية ال�س����رية؛ ال�سيخ 

اأحم���د ب���در الدين ح�س����ن يف كلمته: 

ال ن�س���عى ملن��س���ب اأو مك��سب، اإمن� 

لقدا�سة االأدي�ن وكرامة االإن�س�ن، حمذراً 

من اأن الق�دم ه� واأد امل�سلمن جميعً�.

و�س���دد ح�س����ن على اأن املق�ومة 

»�ستبقى اإىل ي�م القي�مة بن�س ر�س�ل 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم«، م�ؤكداً 

اأن منه���ج املق�ومة ه���� املنهج الذي 

قّدمه االإم�م احل�سن عليه ال�سالم.

وفيم� اأ�س����ر اإىل اأن كلمة املق�ومة 

اأق����ى م���ن كل �س���الح، ق����ل: »الي�م 

مق�ومتن� ندع� له���� كل الع�مل ولي�س 

امل�سلمن وحدهم.«

واأ�س�ف �سم�حته: انت�رش لبن�ن ي�م 

انت�رشت املق�ومة يف �س����رية، م�ؤكداً 

اأن ذنب �س����رية ال�حيد ه� وق�فه� اإىل 

ج�نب املق�ومة، ودع� علم�ء الع�مل اإىل 

حلب »لريوا م� �س���نع به� من �سم�هم 

ث�اراً«!

اأم���� املفت���ي الع����م للجمه�ري���ة 

الت�ن�سية؛ ال�س���يخ حمده �سعيد، ف�أ�س�ر 

اإىل اأن م�س����ؤولية الع�مل لي�س اخلط�بة 

وحده���� اإمن���� والي���ة االأمر، م�ؤك���داً اأن 

م�س����ؤولية العلم�ء تتمثل يف اإ�س���الح 

احلك�م واالأمة، وداعيً� علم�ء االإ�سالم اإىل 

اأن تك�ن لهم الكلمة االأوىل واالأخرية.

وق�ل ال�س���يخ حمدة �س���عيد اإن »من 

�س���ع�دة الع�مل اأن يرتقي اإىل م�س���ت�ى 

الع�س����ية يف م�ؤ�س�سة تت�ىل املق�ومة، 

وال نق�سد ب�ملق�ومة االعتداء على اأحد، 

ب�عتب�ر اأول�ية ق�عدة ال�سلم«.

واأ�س����ف: بي���ت املقد����س جرح يف 

قل�بن� وكل �س���يء يه����ن حتى حترير 

القد�س.. وحترير فل�سطن وبيت املقد�س 

اهتم�من� االأول.

اأمن ع�م جم�ع���ة العلم�ء ومثقفي 

العراق ال�سيخ خ�لد املال �سدد يف كلمته 

عل���ى اأن حفظ الدي���ن والت�رشيع ال يتم 

اإال ب�ملق�ومة، وق�ل: »خال�س���ن� من كل 

امل�س�ئب تك�ن ب�ملق�ومة«.

ولفت املال اإىل اأن اآية اهلل ال�سي�ست�ين 

بدع�ت���ه للدف�ع عن ����رشف العراق قد 

اأنتج احل�سد ال�س���عبي الذي فك احل�س�ر 

ع���ن اآمريل، واأكد اأن���ه رغم كل م� يجري 

يف الع���راق م���ن حتدي����ت وخم�طر قد 

العراقي�ن ب�سج�عة لي�قف�ا زحف  وقف 

»الدواع�س« اإىل بغداد.

ويف ج�ن���ب اآخر م���ن كلمته، �رشّح 

ال�سيخ خ�لد املال اأن ع�دة االحتالل اإىل 

العراق اإمن� ك�ن ب�س���بب جم�عة داع�س 

االإره�بي���ة، ق�ئاًل: جئتك���م من بلد ُيقتل 

اأهل���ه وُتهدم م�س����جده وكن�ئ�س���ه بيد 

»داع�س« ومن حت�لف معه.. جئتكم من 

بلد ك�ن حمتاًل ف�قفت املق�ومة ب�جهه 

فخرج االحتالل مذع�راً مك�س����راً، لكنه 

ع�د من جديد ب�سبب »الدواع�س«.

وبّن امل���ال اأن بع�س دع����ة الفتنة 

انت�رشوا يف العراق فحرّ�س�ا على القتل 

وا�ستب�حة احلرم�ت، واأ�س�ف: وق�فن� يف 

وجه املحتل���ن والغزاة اأم�نة.. وم�قفن� 

الع�دل وال�رشيح وال�س���ج�ع اأم�م االأمة 

اأم�نة.

ويف كلمته اأم����م امل�ؤمتر، دع� اإم�م 

م�س���جد القد�س ال�رشيف ال�س���يخ م�هر 

حم�د علم�ء الدين اإىل مع�جلة �س���عف 

االأمة؛ وق�ل: اإن عجز الفقه عن ت�حيدن� 

فلتكن املق�وم���ة هي من ت�حدن�، داعيً� 

لكي تك�ن املق�وم���ة ب�بً� لت�حيد االأمة 

وت�حيد العلم�ء.

واأ�س�ر االأمن الع�م للمجمع الع�ملي 

الأهل البيت ال�س���يخ حممد ح�سن اأخرتي 

اإىل اأن االإم�م اخلمين���ي )قده( متّكن من 

فتح طري���ق املق�وم���ة يف ع�رشن� هذا، 

لك���ي يتحرك�ا ويحرك�ا  العلم�ء  داعيً� 

االأمة.

واأّك���د �س���م�حته اأن املق�ومة غرّيت 

الكثري م���ن املع�يري بحي���ث ب�ت كي�ن 

االحت���الل »االإ�رشائيل���ي« يعي�س الي�م 

ح�لة ال�س���عف واالنهي�ر، الفت���ً� اإىل اأن 

املق�وم���ة حققت الي����م اإجن�زات كبرية 

وعظيمة، وق�ل: فكر املق�ومة يعم ال�سفة 

الغربية وغريه�، لكنه� بح�جة اإىل دعم.

ح�ارات خ��سة

وعل���ى ه�م����س امل�ؤمتر، اأّك���د اإم�م 

م�س���جد القد�س يف �س���يدا ال�سيخ م�هر 

حم����د يف حديث خ�����س ل�»الثب�ت« 

اأن »الدور الرئي�س���ي للم�ؤمتر ه� ت�حيد 

الدور ال�سي��سي املتمثل ب�ملق�ومة التي 

حتت�ج م�قفً� �سي��س���يً� وعلميً� وم�ليً� 

ومنظ����راً ا�س���رتاتيجيً�، ف����إذا مل نفلح 

بت�حيد االأمة ب�ملنظ�ر الفقهي والديني 

املح�س، فلنفلح عل���ى االأقل بت�حيده� 

مبنظ�ر املق�ومة، الت���ي اأثبتت جدواه� 

يف فل�سطن ولبن�ن«.

ب���دوره، اعترب العالمة ال�س���يخ عبد 

الغني �س���م�س الدين )م���ن م�ليزي�( يف 

حديثه ل�«الثب����ت« اأن »هن�ك خي�رات 

كثرية للعلم�ء مل�اجهة هذه التحدي�ت، 

والبد من ت�عية امل�سلمن وتثقيف اأبن�ء 

اله�ية  اإ�س���المية، وتعزيز  االأمة بثق�فة 

االإ�س���المية للم�س���لمن ككل، حت���ى ال 

ينجرّوا اإىل تقليد الكفرة اأو ال�س���ه�ينة، 

اأو اأن يتح�ل����ا اإىل اأعداء لالأمة، بعد اأن 

ك�ن�ا م�سلمن«.

م���ن جهت���ه، اأكد اأمن ع����م جم�عة 

العلم����ء ومثقفي العراق ال�س���يخ خ�لد 

املال ل�»الثب�ت« اأن »االأمة االإ�س���المية 

التي ُوجدت لتبقى وت�س�د لت�قد، �ستظّل 

راي�ته���� مرف�ع���ة واأ�س����اته� مرف�عة 

اإىل اأن ي�أتي اأم���ر اهلل، ومن ثم ف�إن هذه 

االآونة الع�سيبة التي ت�سهد م�ؤامرة لنبذ 

الق�س���ية الفل�س���طينية وعن طريق ذبح 

حم�ر املق�وم���ة حترّكت ه���ذه القل�ب 

الع�مرة ب�الإمي�ن وهذه ال�سم�ئر ال�اعية 

بفكر االأمة من اأج���ل اإق�مة هذا امل�ؤمتر؛ 

م�ؤمتر علم�ء املق�ومة، من اأجل اأن ُنعنى 

بقراآءة م�رشوع املق�ومة وبت�سنينه ب�أن 

يك�ن م�رشوعً� ك�ماًل �س����ماًل لي�ستقطب 

كل فئ�ت االأمة، م���ن اأجل حترير قبلتن� 

االأوىل فل�سطن«.

مالك املغربي
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حمود: إن َعِجز الفقه 
عن توحيدنا.. فلتوّحدنا 

المقاومة

»االتحاد العالمي لعلماء المقاومة«: لدعم قوى المقاومة في لبنان 
وفلسطين.. ومواجهة التطرف الديني والفتنة المذهبية

ال�سيخ حم�سن االآراكي متحدثً� خالل جل�سة االفتت�ح

اأمن ع�م احت�د علم�ء املق�ومة 

ال�سيخ م�هر حم�د
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ب�لن�سبة  ال�س�����بقة  احلبيبة  مُتّثل 

ل�رشيكة احلي�ة اجلديدة قلقً� وت�تراً، 

وك�أنه� �س����بح م����ن االأ�س����ب�ح، حتى 

تتحدث  اأف����الم »ه�لي�����ود«  معظم 

عن هذا امل��س�����ع، وعن احلروب بن 

ال�س�����بقة واحل�لية، فخ�فك  احلبيبة 

هذا منه� من املمكن اأن ي�س�����هم يف 

تدمري عالقتك، فهن�ك بع�س االأ�س����ي�ء 

التي اإذا وجدتيه����� مع �رشيك حي�تك 

ال داعي للقلق من حبيبته ال�س�بقة:

- ال يق�رن بينك وبينه� اأبداً: ت�أكدي 

اأنه يحب����ك وال يفكر فيه�، اأم� اإذا ك�ن 

دائم����ً� يق�رن بن اأفع�ل����ك واأفع�له�، 

وينتقدك، ويتح����دث عنه� بفخر، فهذا 

م� يقلق حقً�.

- هم� من اأرادا اإنه�ء هذه العالقة: 

عندم� يق�����م الطرف�ن ب�إنه�ء العالقة 

يك�ن كل منهم� مقتنع اأنه ال ي�س����لح 

لالآخ����ر، ف�إذا ك�نت ه����ذه هي احل�لة 

بن حبيب����ك وحبيبت����ه القدمية فال 

داع للقلق، اأم����� اإذا ك�نت عك�س ذلك، 

ك�أن يتدّخ����ل اأح����د الطرف����ن الإنه�ء 

امل��س�ع، اأو الظروف، يف هذا ال�قت 

بحق لِك اأن ت�س����عري ب�لقلق، فعندم� 

ُينهي طرف واحد العالقة يظل الطرف 

الث�ين متعلقً� به، ولي�س مقتنعً� بهذا 

االنف�س�ل.

- خرجْت هي من حي�ته ومل تكن 

متم�سكة به: اإذا ك�ن حبيبته ال�س�بقة 

بعد االنف�س�ل اأنهت كل العالق�ت التي 

تربطه� به ورحلت اإىل بعيد، فال داعي 

للقلق منه� عليه، فهي التي اخت�رت 

البعد والرحيل، ولن تع�د من جديد، 

وهذا يف بع�س االأحي�ن يعني اأنه� مل 

تكن تب�دله نف�س ال�سع�ر.

- خرج ه� م����ن حي�ته� اإىل االأبد 

واخت�ر اأن يك�ن معك اأنِت بعيداً عنه�، 

فال داعي للقلق، فه� اخت�ر امل�ستقبل 

معك، ولن يق�م ب�لع�����دة اإىل ال�راء 

ر امل��سي، فه� رحل ب�إرادته. وتذكُّ

- ن�دراً م����� يتحدث عنه�، ويك�ن 

كالمه عنه� �سطحيً�، والهدف اإخب�رك 

به� حت����ى ال ُيخفي عنك �س����يئً�، فال 

تقلق����ي، اأم� اإذا جل�����س وحتّدث عنه� 

فرتة ط�يلة، وذكر الكثري من تف��سيل 

اأ�س����ل�ب حي�ته�����، فيجب علي����ِك اأن 

تقلقي منه� ومن وج�ده� يف ذاكرته.

- يفعل اأ�سي�ء لطيفة وحل�ة ط�ال 

الي�م ُتظهر حبه لك، ك�إر�س�ل الر�س�ئل 

الن�س����ية اأثن�����ء العمل ك����ي يطمئن 

عليِك، اأو يفعل اأ�سي�ء ب�سيطة لكن له� 

مك�نة خ��سة يف قلبك وجتعلك امراأة 

حمظ�ظة بحبه.. بهذه الطريقة ت�أكدي 

اأن����ك ال�حيدة يف حي�ت����ه، وال داعي 

للقلق من اأي عالقة �س�بقة يف حي�ته.

- يك�ن فخ�����راً الأنه معك، ويريد 

اأن يعرّفك اإىل اأ�سدق�ئه واأفراد اأ�رشته، 

وُيظهر �س����ع�دته معك، وترتافق�ن يف 

املن��س����ب�ت الع�ئلي����ة وغريه����� من 

احلفالت ودع�ات الع�س�����ء، فال تقلقي 

اأب����داً، فه����� ال يري����د اأن يبقي حبكم� 

�رشاً، بل يعلن للمالأ اأنك ال�حيدة يف 

حي�ته.

حميمة  م�س����طلح�ت  لديكم�����   -

تخ�ّس����كم� وحدكم� ولي�س له� عالقة 

ب�أي �س����خ�س اآخر، ول����ن يفهمه� حد 

غريكم�، وتت�ّلد بينكم� لغة خ��س����ة 

ز اإحدى  بكم�����، ف�خل�س��س����ية والتميُّ

دالئل احلب.

- اإذا ق�بله���� �س���دفة اأو اجتمع 

به� م���ن اأج���ل العمل اأو اأي �س���يء 

اآخ���ر ي�أتي على الف����ر ويخربك مب� 

حدث وال يك���ذب عليِك: عندم� يك�ن 

�رشيحً� معك ووا�سحً� ال داعي للقلق 

واخل�ف.

- البد اأن تك�ن هن�ك ثقة متب�دلة 

بينكم�، وكم� يحرتم ه� م��سيك البد 

اأن تفعلي ذلك مثله، ف�إذا ك�نت لديِك 

عالق����ة �س�����بقة )خطب����ة اأو زواج( ال 

يعني اأنك �ستخ�نيه وتع�دي يف ي�م 

اإىل عالقتك ال�س�����بقة، فّكري يف االأمر 

من هذا املنطلق، ف�لثقة ه�مة بينكم�، 

واإذا ك�ن وا�س����حً� و�رشيح����ً� وعلى 

قدر م����ن االأدب واالأخالق فالداعي اأن 

تفت�س����ي يف امل��سي وتهدمي حي�تك 

امل�س����تقبلية من اأج����ل اأحداث وقعت 

وانتهت يف امل��سي.

يف اخلت�����م، تذّك����ري اأن حبيبته 

ال�س�����بقة لي�س����ت م�ج�����دة ب�لفعل 

بينكم�����، اإمن� اأن����ِت ترينه����� بينكم� 

وك�أنه� �سبح، فح�ويل اأن تتخلي عن 

هذه الفكرة وتعي�س����ي معه ب�سع�دة، 

وال داعي للقلق منه� ومن ع�دته�.

وال ب����د اأن تعلم����ي الأن ل����كل من� 

م��ٍس، وال يعيب هذا يف �سيء اإذا ك�نت 

العالقة بينهم����� �رشعية، فمثلم� ك�ن 

امل��سي م�ج�داً هن�ك م�ستقبل، وه� 

قد اخت�ر اأن يعي�س����ه معك اأنِت ولي�س 

معه�����، فالداعي للقلق بخ�س��س����ه�، 

وال تهدمي حي�ت����ك اجلديدة معه من 

اأجل �س����بح امل��سي، وال ت�سّكي اأي�سً� 

فيه ط�ال ال�ق����ت، حتى ال يك�ن هذا 

ال�سالح الذي تدمري به عالقتك معه، 

فمن املمكن اأال تخطر على ب�له، اإمن� 

�س����كك وغريتك هم� اللت�����ن يعيدان 

ذكره� يف قلبه مرة اأخرى.

رمي اخلي�ط

قلقة من عالقاته السابقة؟.. اطمئني

مع بدء الع�م الدرا�س���ي اجلديد، والع�دة اإىل حمل احلق�ئب امُلثقلة بكمية كبرية 

م���ن الكتب والدف�تر، طفلِك بح�جة اإىل عن�ية خ��س���ة، حيث اإن���ه يت�أّذى من حمل 

احلقيبة املدر�سية على ظهره مّدة ط�يلة، لذا عليِك االنتب�ه اإىل هذه النقطة اله�ّمة، 

فهي قد ت�ؤثر على �سحة ع�م�ده الفقري، اإىل ج�نب ت�أثريه� النف�سي عليه اإذا ك�نت 

ثقيلة.

�ستت�س�ءلن بينِك وبن نف�سك: كيف اأحمي ظهر طفلي من احلقيبة املدر�سية؟

- يجب اأال يزيد وزن احلقيبة عن 10٪ من وزن الط�لب؛ ح�س���ب الدرا�س����ت التي 

تع�د على �سحة الطفل.

- على الطفل اأن مي�ر�س التم�رين ال�س����يدية املتع�رف عليه�، حيث اإنه� حت�فظ 

على �سحة الع�م�د الفقري ولي�نة الع�سالت.

- مراقب���ة حركة الع�م�د الفق���ري عند الطفل من خالل م�س���يته، ومالحظة اأي 

انحن����ء اأو ارتف�ع اأحد االأكت�ف عن االآخر، حيث اإنه� م�س���كلة يجب �س����ؤال الطبيب 

عنه� على الف�ر.

- اإذا ك�ن برن�مج طفلك املدر�سي زخمً� ويحت�ج اإىل حمل كمية كبرية من الكتب، 

عليه اأن يح�ول حمل احلقيبة بن يديه.

- الت�ا�سل مع املدر�سة للح�س����ل على برن�مج الطفل ب�لك�مل، حتى ال ي�سطر 

اإىل حمل كمي�ت كبرية من الكتب غري الالزمة.

ر عن امل�عد • اآداب الت�أخُّ
كي ال ت�س���ححي اخلط�أ ب�خلط�أ، ُنر�سدك اإىل 

اآداب وق�اع���د االإتيكي���ت ال�س���حيحة للتع�مل 

ر عن ال�قت. ف�تك قط�ر اجتم�ع  املث�يل مع الت�أخُّ

معّن، اأو م�عد طّب���ي، اأو اجتم�عي معّن، ومل 

ت�ستطيعي ال��س�ل على ال�قت املحدد �س�بقً�.. 

اإليك ن�س�ئح االإتيكيت للتع�مل ال�سحيح:

- اّت�س���لي اأو ابعثي ر�س�لة يف الدقيقة التي 

تكت�س���فن فيه� اأّنك ال ت�ستطيعن ال��س�ل على 

ال�قت املحدد. 

- يف ح����ل ك�ن ت�أّخرك ع���ن ال�قت املحّدد 

�سيتخّطى ال�10 دق�ئق اأو الربع �س�عة، اعر�سي 

اأن يتّم ت�أجيل امل�عد، كي ال ي�ؤّثر ت�أّخرك �سلبً� 

على االآخرين. 

- ابذيل م� ب��سعك كي تعّ��سي ت�أّخرك هذا 

اإن ك�ن االأمر ممكنً�، �رشط اأال ت�ؤّثر �رشعتك على 

�س���المتك. على �س���بيل املث�ل، يف ح�ل ت�أّخرت 

يف الن�م �سب�حً�، ح�ويل اأن ت�ستغني عن ك�ب 

القه�ة، اأو الري��سة ال�سب�حية. 

- ح�فظي على هدوئك وتركيزك الع�يل، وخذي 

اأنف��سً� عميقة، واح�سبي يف ب�لك كم حتت�جن اإىل 

ال�قت كي ت�سلي اإىل م�عدك ب�ل�س�رة االأف�سل. 

- عند ال��س�����ل اعتذري عن ت�أّخرك، وا�سكري 

امل�ج�دي����ن على وقتهم وانتظ�ره����م لك، لكن ال 

ت�سرت�س����لي يف التربيرات وق�����سّ االأخب�ر، الأّن يف  

ذلك م�سيعة اأي�سً� لل�قت. 

- يف ح�ل �سنحت لك الفر�سة وال�قت، ميكنك 

تربي����ر ت�أّخرك بحّج����ة مقنعة، لك����ن اإّي�ك ورمي 

ال�س����بب على �س����خ�س اآخر، حّتى ول� ك�نت هذه 

هي احلقيق����ة، الأن ت�رشّفً� مم�ثاًل ُيظهرك وك�أّنك ال 

ل امل�س�ؤولي�ت كم� يجب.  ت�ستطيعن حتمُّ

- يف ح�ل فّ�تي امل�عد، ورغم �سع�رك ب�لذنب 

واالنزع�ج، ال تدعيه ي�ؤّثر على ن�س�����طك و�س����ري 

ي�مك، بل خ����ذي منه الدافع لتنّظم����ي م�اعيدك 

وتنطلقي بن�س�ط جلدول اأعم�لك ك�ماًل. 

- يف ح�ل تلّقي����ت االنتق�دات واملالحظ�ت، ال 

تدخلي يف نق��س�����ت وم�س�جرة، فمهم� ك�ن �سبب 

ت�أّخ����رك اأن����ت يف نظرهم املذنبة، واحر�س����ي اأن 

تبذيل جهدك كي ال تت�أخري يف امل�ستقبل.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيف تحمين ظهر طفلك من الحقيبة المدرسية؟
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قّدمت احلكوم���ة الربيطانية م�رشوع قانون ين�ص 

على معاقبة من يرتكبون اأعمال حترّ�ص وم�ضايقات 

عرب الإنرتنت، بعقوبة ت�ضل اإىل ال�ضجن عامني.

واأو�ض���ح وزي���ر الع���دل الربيط�������اين؛ كري����ص 

غريلينغ، اأنه قانون يرمي اإىل مكافحة امل�ضايق��ات 

عرب الإنرتنت، و»ي��وؤ�ض�����ر على ت�ض���ميمن��ا يف هذا 

املجال«.

ويزداد القلق يف بريطانيا من »�ضّيادي الإنرتنت«، 

الذين ين�رشون ر�ض���ائل تنطوي على كراهية وتهديد 

على �ضفحات الإنرتنت.

وو�ض���ف الوزير هوؤلء الأ�ض���خا�ص الذين ُيعرفون با�ضم 

»�ضيادي الإنرتنت«، باأنهم »جبناء يعّكرون حياة النا�ص«.

وقال: »مل يعد لهذه الت�رشفات مكان على �ضبكة 

الإنرتن���ت، ولتحقيق ذلك قررنا رف���ع العقوبة اأربعة 

اأ�ضعاف«، لت�ضبح �ض���نتني من ال�ضجن بعدما كانت 

تقت�رش على �ضتة اأ�ضهر.

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

مشروع قانون لسجن المزعجين على اإلنترنت

أسرع سيارة إسعاف في العالم
يف اأ�ضبوع التجارة الدويل مبدينة دبي الإماراتية 

)غيتيك�ص(، ُعر�ض���ت �ضيارة اإ�ض���عاف جديدة ُتعترب 

»الأ�رشع يف العامل«، اإذ ت�ضل �رشعتها الق�ضوى اإىل 

300 كيلومرت يف ال�ضاعة. 
ولأن حلظات تف�ضل يف اأغلب الأحيان بني احلياة 

واملوت، كان امل����رشوع احلكومي الإماراتي باإدخال 

�ض���يارة اإ�ض���عاف �رشيعة ميكنها اأن ت�ضل اإىل هدفها 

خالل دقائق قليلة، لذلك مت تعديل �ض���يارة ريا�ضية 

من نوع »لوت�ص اإيفورا« لتنا�ضب هذا الغر�ص.

وبالإ�ضافة اإىل ال�ض���يارة التي اأزيح ال�ضتار عنها 

يف املعر�ص، �ض���يتكّون اأ�ضطول �ض���يارات الإ�ضعاف 

ال�رشيع���ة اجلديد اأي�ض���ًا م���ن �ض���يارتني من نوع 

»مو�ض���تانغ«، كما �ضي�ض���م قريبًا �ضيارة اأخرى من 

نوع »�ض���يفروليه كورفيت«، ويبلغ �ض���عر ال�ضيارة 

املعرو�ضة نحو 125 األف دولر، نقاًل عن موقع »بي 

بي �ضي« الإلكرتوين.

لكن �ض���يارة ت�ضري بهذه ال�رشعة اخليالية حتتاج 

اإىل �ض���ائق ماهر ميكنه القيادة حتت �ضغط العمل، 

ويجمع���ه حب م�ض���اعدة النا�ص والقي���ادة ب�رشعة 

جنونية، ويحتاج اإىل درو�ص �ضواقة خا�ضة. 

اأحد ال�ض���ائقني املجازي���ن، وهو زي���د املماري، 

ا�ضتطاع احل�ض���ول على رخ�ضة قيادة هذه ال�ضيارة، 

وهو �ض���خ�ص يع�ض���ق ال�رشعة وميلك �ضيارتني من 

�ض���يارات ال�ض���باق، ويتوقع اأن ي�ض���تعمل �ض���يارة 

الإ�ضعاف اجلديدة يف ال�ض���ارع قريبًا، بعد اإعطائها 

الرخ�ضة اخلا�ضة لل�ضري يف �ضوارع مدينة دبي.


