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لبنانية جامعة، واخلوف  ت�شكيل حكومة  ا�شتحالة  �شبه  تبينّ  اأن  بعد 

من �شعي البع�س لتعطيل املجل�س النيابي خالل ا�شتحقاق انتخاب رئي�س 

للجمهورية، يرتدد يف االأروقة الدبلوما�شية اأن اململكة العربية ال�شعودية 

وبع�س دول اخلليج تقوم مبروحة م�شاورات ملعرفة مدى اإمكانية القبول 

بالتمديد للرئي�س مي�شال �شليمان مدة ثالث �شنوات.

ألمـــــــة واحـــــــدة

298A T H A B A T

تمديد رئاسي بسعي سعودي

6 نعيم عباس.. صيد ثمين كـ»ماجد الماجد«

يسـعى لحكومـة 
خسرت أسباب تشكيلها

هل »يعتذر« 
سالم؟ آبادي: على اللبنانيين أال يراهنوا 

على إيران أو السعودية 
أصدقاء إيران القدامى: 

هل انتهى دورنا؟

»جنيف 2«.. من سايكس - بيكو
2-3إلى كيري – الفروف
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موضوع
الغالف

تحية إلى عماد مغنية
الأننا ن���زرع االآمال يف جذور االأر�ض، نغذيه���ا بعطر الفجر، بحب الح يف 

االأفق البعيد.. حيث ال�ش���م�ض تر�شل اأ�شعتها على الب�رش باإغمار النور، نحملها 

مودة وحبًا اأبديًا للأر�ض واالإن�شان.

نعانقها ومن�شي.. ون�شري يف طريق اخلل�ض االآتي لرنفع راية حترير االأر�ض 

واالإن�شان.

من يافا وحيفا.. اإىل القد�ض ال�رشيف.. اإىل كل االأمكنة التي ما زال فيها جْور 

وظلم وحيف وقهر وا�شتعباد.

نحن نفتخر باأر�شنا ونعتز برتابها.. نحن نفتخر باإن�شاننا املقاوم، املجاهد، 

املجتهد، العامل، املتوقد.. ولهذا لل�شهادة فعل االإميان وفعل االنت�شار، واالأمل 

بالزمن االآتي الطالع من خريات وبركات املجاهدين.

ول���ذا، تظل ذكراك يا عماد ال�شهداء حا����رشة دائمًا.. فاأي خطوط يف يديك 

جربها الليطاين املتدفق، ومل ولن يراها القتلة واأذنابهم ال�شفلة.

اأي خطوط كانت مزروعة يف هامك بورود الفلحني؟

م���ا �ش�رّك..؟ كنت احلكاية.. واللغز.. لكن���ك دائمًا كنت الن�رش املحلق، حاد 

الب����رش، حاذق الب�شرية.. فكنت لذلك فك���رة جريئة تدور يف كل العقول التي 

تعمل خل���ري االإن�شان والب�رش وحلريته احلقيقية.. وله���ذا بعد اأن اأ�شهرَت دمك 

عرفك مئات االآالف.. ال بل املليني الذين رددوا ا�شمك واأغنيات اخللود.

وهكذا مثلما ياأتي ال�شبح اإلينا حامًل و�شايا فجره وجدائل االأحلم تاأتي 

اإلين���ا دائمًا كل ي���وم، مع كل ن�رش يحققه مقاوم، وم���ع كل نقطة دم طاهرة 

ت�شق���ط من حرا�ض االأر�ض واالأطفال وال���ورد واليا�شمني.. فتطل علينا من بني 

الطلق���ات �شنابل قمح حاملة باالأمل الذي �شيزه���ر على �شفاه االأطفال وعلى 

�شواطئ دموعهم.

يف ذكراك تاأت���ي اإلينا با�شمًا كهدير الليطاين وكتدف���ق العا�شي، فنتاأكد 

معنى االنت�شارات العظيمة التي كنت فار�شها والقائد..

م���ن ال�رشبات القوية للع���دو يف كل مكان من اأر�ض اجلن���وب الثائر، اإىل 

بطوالت وانت�ش���ارات 1993 و1996 و1999، اإىل املجد الكبري بدحر العدو عام 

2000، بع���د عق���ود من الر�شوخ يف ذه���ن االأعراب »اجلي�ض ال���ذي ال ُيقهر«.. 
فقهرته واملجاهدين الذين تعاقبوا على مرور الزمن وال�شنوات.

حت�رشن���ا يف كل اآن.. يف انت�شار غزة، ويف مواجهات امل�شلني يف االأق�شى 

للعدو، ويف الق�شري، ويف الدفاع عن املقد�شات يف مقام »ال�شت زينب«، ومع 

كل دمع���ة طفل يف اأر�ض بلد ال�شام، وب���لد الرافدين، ويف كل مكان من دنيا 

العروبة.

رحل���ت اأيها العماد يف ال�شهادة اإىل اخللود، لكن دماءك �شارت يف النقاء.. 

�شارَت �شيئًا خالداً مثل الندى.. مثل ال�شماء وكل االأماين امل�رشقات والزغاريد 

�شوف نلقاها عما قريب.

اأن���ت �شافرت يف النق���اء االأزيل.. لكن مواعيدك القدمي���ة التي �رشبتها مل 

ولن مت���وت.. فالقيد كما اأردت �شيتحطم اأمام حقل قمح.. رغيف اخلبز �شيبقى 

يوحدنا، وبرق الفجر موعدنا �شيجمعنا.

ه���ذا الظلم قالت عنه دماء العماد اإنه �شحاب���ة �شتنق�شع، هذه الظلمية 

االإرهابي���ة التي تاأتي من التلمودية قالت عنه دماء ال�شهداء اإىل بيت املقد�ض 

املواجه للعدو بفتيت���ه وامل�شلني اإنه غبار �شتزيله هّبة ريح �شغرية.. هو ذا 

الوع���د ال�شادق يعلمنا اأن الن�رش قاب قو�شي اأو اأدنى.. واأن »اإ�رشائيل« كانت 

وما زالت اأوهن من بيت العنكب���وت.. وغداً حينما يكتمل القمر بذكرى القادة 

ال�شهداء، بطلته البهية.. �شن�رشخ كلنا »لبيك يا ن�رشاهلل« مع مواعيد الن�رش 

املقبلة.

اأحمد زين الدين

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

سالم يسعى لحكومة خسرت أسباب تشكيلها
املكلف  الرئي����ض  يكاب���ر 

متام �ش���لم باالعرتاف بف�شله 

يف ت�شكي���ل حكوم���ة، وف���ق 

ا�شرُتطت  الت���ي  املوا�شف���ات 

عليه من قَبل الذين زّكوه لهذه 

املهمة، ويف هذه الظروف غري 

العادية.

�ش���لم يع���رف، كم���ا كل 

م�شكل���ة  اأن  اللبناني���ني، 

االأيام  ت�شكيل احلكوم���ة هذه 

بات���ت اأكرب م���ن وزارة طاقة 

اأو  اأو خارجي���ة،  اأو داخلي���ة 

توزيع املقاعد احلكومية.. هي 

م�شكلة ح�شابات ثبت خطوؤها، 

وم�رشوع ظهر ف�شله.

ُي�شقط �ش���لم من ح�شابه 

احلكومة  ت�شكي���ل  ُكلِّ���ف  اأنه 

بتزكي���ة �شعودي���ة، يف وقت 

 - الغرب���ي  التحال���ف  كان 

اخلليجي   - »االإ�رشائيل���ي« 

مُيني نف�ش���ه باحتلل دم�شق، 

فكان غزل ال�شف���ري ال�شعودي 

ل�»ح���زب اهلل« اأ�شبه مبراودة 

لك���ن  ل�شحيت���ه،  ال�شي���اد 

امل�رشوع كل���ه �شقط؛ �شمدت 

انت�شارات  �شوري���ة وحقق���ت 

عل���ى التحال���ف ال�شيط���اين 

واخلراب  القت���ل  اأوق���ع  الذي 

فيه���ا، و�شقط ع���دد كبري من 

رم���وز العدوان عل���ى �شورية 

م���ن مواقعهم البارزة يف دول 

اأجنبية وعربية، وبات كل يوم 

ل ل�شال���ح �شورية  مي���رّ ي�شجَّ

وقيادة،  �شعبًا وجي�شًا  الدولة 

فيما بانت حقيقة »املعار�شة 

امل�شلحة«، الت���ي اأدى ف�شلها 

اإىل تقاتله���ا فيما بينها، وهي 

تنفذ املج���ازر ال�شنيعة بحق 

نتيج���ة  البع����ض،  بع�شه���ا 

م�شغليه���ا  ب���ني  اخللف���ات 

االإقليميني والدوليني، ما يوؤكد 

حقيق���ة تبعّيته���ا وارتهانها 

للخارج، ال���ذي ال ي�شمر غري 

ال�رش ل�شورية و�شعبها.

�ش���لم من  ُي�شقط  كذل���ك 

ح�شابه اأن االأحلم التي رافقت 

تكليف���ه مل تدم اأيام���ًا، رغم 

»االإ�رشائيلي«  الطريان  تدخل 

يف ق�شف »قا�شيون«.

وه���و ُي�شقط م���ن ح�شابه 

اأي�ش���ًا اأن حلف���اءه يف »تيار 

ال�شّباقني  كان���وا  امل�شتقبل« 

يف امل�شاركة والتحري�ض �شد 

�شوري���ة و�شعبه���ا وقيادتها، 

وهم وحدهم م���ن اأر�شلوا اأحد 

نوابه���م اإىل تركي���ا للإ�رشاف 

»امل�شاعدات«  اإي�ش���ال  على 

للم�شلحني يف �شورية.

مت���ام  النائ���ب  م�شكل���ة 

�شلم ه���ي م�شكلة الذين رعوا 

هم  حكومة؛  ت�شكي���ل  تكليفه 

عما  الرتاجع  ي�شتطيع���ون  ال 

بدوؤوه، وال ميلكون اجلراأة على 

االع���رتاف بالهزمي���ة، بعد اأن 

�شمدت �شورية بوجههم ثلث 

�شن���وات خلت، انقل���ب ميزان 

امليدان خللها �شد املتاآمرين 

واأدواتهم من التكفرييني.

و�شلم ب���دوره ال ي�شتطيع 

االعت���ذار عما ُكلِّف ب���ه، فاإن 

الرتاج���ع  ه���ذا  كان  اعت���ذر 

ال�شيا�شية،  خامت���ة حليات���ه 

الأنه �شيخي���ب اآمال من دفعه 

اإىل ه���ذه املحرقة ال�شيا�شية، 

التي كان ي���راد لها اأن ت�شكل 

ب���اب ع���ودة �شع���د احلريري 

اإىل احلكوم���ة، ع���رب �شفقات 

ومفاو�ش���ات، بع���د اأن ظه���ر 

للحري���ري ا�شتحال���ة عودته 

مظفراً عن طريق مطار دم�شق.

يتم�شك �شلم ومعه  لذلك، 

ق���وى 14 اآذار ب����رشوط غ���ري 

عادل���ة لت�شكيل احلكومة، الأن 

هذه ال����رشوط ُو�شعت لظرف 

تكون فيه ه���ذه القوى غالبة 

ومنت����رشة، فيما الواقع يقول 

غ���ري ذل���ك، اإال اأن ق���وى 14 

اآذار توؤج���ل �شاع���ة احلقيقة، 

وتتم�ش���ك باأحلمها بالت�شلط 

والهيمنة والعودة اإىل ال�شلطة 

ب���اأي ثمن، ول���و اقت�شى ذلك 

�رشب فكرة امل�شاركة الوطنية 

يف ال�شلطة.

من  الق���وى  ه���ذه  تتهرب 

االعرتاف باأنها هي التي تعطل 

ت�شكيل احلكومة، الأنها ال تقبل 

ال�شلطة  اأح���د  ب���اأن ي�شاركها 

واحلكم، اإال من موقع اخلا�رش اأو 

التابع، وهي ال ت�شتوعب واقع 

اأحد للتعامل معه  اأن يدعوها 

بندّي���ة وم�ش���اواة، وم�شكلتها 

احلقيقية اأنه���ا ال ت�شتطيع اأن 

ترتاج���ع يف موقفها اإىل حدود 

باالآخر  واالعرتاف  الندية  هذه 

وامل�شاواة معه، بعد اأن راهنت 

على انت�شارات مزعومة حتقق 

له���ا الغلبة عل���ى كل �رشكاء 

الداخ���ل اللبناين، لذلك يراوح 

ت�شكيل احلكومة يف مكانه منذ 

اأحد ع�رش �شهراً.

مل ن�شم���ع طرف���ًا لبنانيًا 

واحداً يدعو اإىل معاملة »تيار 

امل�شتقبل« وحلفائه مهزومني، 

لك���ن »امل�شتقب���ل« وحلفاءه 

تع���ودوا الت�رشف كمنت�رشين، 

مرة بقوة امل���ال، ومرات بقوة 

اخلارجي  والنف���وذ  التدخلت 

العربي والدويل، وهم عاجزون 

ع���ن التخلي عن ه���ذا النمط، 

واالأه���م اأنه���م ي����رّشون على 

العم���ل ل�شال���ح م�شغليه���م، 

ويتم�شكون - كمثال - بو�شع 

مل  ال���ذي  اللبن���اين،  النف���ط 

الو�شاية  بعد، حتت  ُي�شتخرج 

ال�شعودي���ة، من خ���لل توزير 

ا�شم مغمور يعمل يف �رشكات 

�شعودية.

هذه ه���ي م�شكلة قوى 14 

اآذار الت���ي اأوقعوا فيها الرجل 

متام  و»االآدم���ي«  املعت���دل 

�شلم، والتي يوغلون يف دفعه 

اإىل حمرقته���ا برفعهم �شقوف 

مطالبهم، الت���ي تبتلع معظم 

املواق���ع الوزارية حتت حجج 

اأن تكليف  �شتى، الأنها ت���درك 

�شلم غري قابل للتنفيذ، فهذه 

للتعامل مع  القوى مل تخطط 

اال�شتحقاقات املقبلة من موقع 

الندي���ة وامل�شاركة واالعرتاف 

اللبناين،  ال�شيا�ش���ي  بالتنوع 

التفاهم مع  هي عاجزة ع���ن 

بقية اللبنايني حول ا�شتحقاق 

االنتخابات الرئا�شية بعد �شهر 

ون�ش���ف، وح���ول االنتخابات 

النيابي���ة التي يحني موعدها 

وتريد  املقب���ل،  اخلري���ف  يف 

النفط،  الت�رشف مبلف  احتكار 

وال ت�شع���ى لت�شلي���ح حقيقي 

وجدي للجي����ض اللبناين، يف 

الوق���ت ال���ذي ترف����ض وجود 

املقاومة و�شلحها، وبالنتيجة 

فاإن �ش���لم ي�شعى اإىل ت�شكيل 

حكوم���ة خ����رشت كل اأ�شباب 

ت�شكيلها.

عدنان ال�ساحلي

مشكلة سالم هي مشكلة الذين 
رعوا تكليفه تشكيل الحكومة.. ال 

يستطيعون التراجع عما بدؤوه وال 
يملكون جرأة االعتراف بالهزيمة

الرئي�س املكلف متام �سالم يف »بيت الو�سط« حماطاً بقوى 14 اآذار
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»طارت احلكومة«.. هك���ذا باخت�شار خّل�ض 

االأم���َر م�ش���دٌر �شيا�شي مطلع عل���ى جمريات 

االت�شاالت واللق���اءات التي جرت يف االأ�شابيع 

االأخ���رية، ومل ُتف����ضِ اإىل اأي خي���ار منطقي يف 

الت�شكي���ل، كا�شفًا اأنه مر�ش���ح لل�شتمرار حتى 

اخلام����ض والع�رشين م���ن اآذار املقب���ل؛ موعد 

ب���دء املهلة الد�شتورية النتخ���اب رئي�ض جديد 

للجمهوري���ة اللبنانية. وحّم���ل امل�شدر رئي�ض 

احلكومة املكلف متام �ش���لم ومن خلفه فريقه 

ال���ذي طال  ال�شيا�ش���ي م�شوؤولي���ة التعطي���ل 

املوؤ�ش�شات الد�شتورية والت�رشيعية والتنفيذية، 

وي���روي جزءاً من تفا�شي���ل املفاو�شات اململة 

الت���ي قامت عل���ى خطوط ال�شاحي���ة والرابية 

وع���ني التينة وامل�شيطبة وبعب���دا وكلمين�شو، 

حيث ظه���ر الرئي�ض املكلف من اأكرث املت�شددين 

يف كيفي���ة الت�شكيل وتوزي���ع احلقائب، مبا ال 

يتنا�شب اأبداً مع االأحج���ام واالأعراف التي كان 

يوؤمن بها وال���ده، حيث املبداأ االأ�شا�شي حكومة 

جامعة �شيا�شي���ًا وطائفيًا ومذهبيًا، اإال اأن متام 

وبدفع من الرئي����ض ال�شنيورة اأطاح ب�شكل حاد 

باأي ت�شكيل���ة اأو تقارب، بل املنطق الذي اعتمد 

علي���ه يف االأ�شا�ض هو »ما لنا لن���ا.. وما لكم 

لنا«.

ويتاب���ع امل�ش���در اأن كل حم���اوالت تدوير 

الزوايا وابتداع �شيغ تقاربية معقولة ُرف�شت يف 

املبداأ، وكان نقا�ش���ه يعتمد على مقولة واحدة: 

»اأن���ا من يحدد من �شيعنيَّ يف ه���ذه الوزارة اأو 

تلك«، وبدا وكاأنه يت�رشف ب�شكل تع�شفي، حتى 

اأن موف���د جنبلط )الوزير وائل اأبو فاعور( �شاق 

ذرعًا به.

وي�شتطرد امل�ش���در بعر�ض بع�ض الوقائع 

فيق���ول: مع�شلة املداورة ه���ي حكاية �شاقها 

الرئي�ض فوؤاد ال�شني���ورة و�شّوقها متام �شلم، 

وح���اول الرئي����ض ب���ري م�شايرة الفك���رة، اأو 

باالأح���رى م�شاي�شته���ا، واإن مل يك���ن مقتنعًا 

بها كثرياً، لكنه اعتق���د اأنه رمبا تكون مدخًل 

لتاأليف حكومة �شيا�شية وفق قاعدة »الثلث 

ثمانات« التي ر�ش���ت عليها احلكومة، بعدما 

تنازلت »8 اآذار« عن قاعدة »9-9-6«.

ويتاب���ع امل�ش���در اأن فكرة امل���داورة كانت 

�شناعة »14 اآذار«، وهدفها ب�شكل مبا�رش اإق�شاء 

العماد ع���ون عن وزارتي الطاق���ة واالت�شاالت، 

بعدما ا�شتفاق ه���ذا الفريق على جملة اإجنازات 

كب���رية يف مو�شوع النفط، الذي قطع فيه جربان 

با�شيل اأ�شواطًا هامة، لكن النتيجة كانت خمّيبة 

له���ذا الفري���ق، ف���ل التهديد بحكوم���ة حيادية 

ا�شتطاع���وا تنفي���ذه، وال حكومة االأم���ر الواقع 

و�شل���وا اإليها، وال امل���داورة حتققت، واجلماعة 

ا�شطدم���وا باحلائط، وباتوا يلق���ون اللوم على 

بع�شهم بع�شًا، يف ظل �شمت وا�شح من الرئي�ض 

�شعد احلريري، وحركة م�شترتة لل�شنيورة باجتاه 

اخلارج.

وبح�ش���ب املعلوم���ات فثمة نقا����ض �شاخن 

دار يف اأروق���ة »14 اآذار« عل���ى خلفي���ة الف�شل 

ال�شيا�ش���ي يف ت�شكيل حكوم���ة يراأ�شها �شخ�ض 

حم�شوب متامًا على ه���ذا الفريق غداة االإطاحة 

ال�شعودي���ة بحكوم���ة جنيب ميقات���ي، الذي مل 

يق���َو بدوره عل���ى الت�شدي للهجم���ة االإعلمية 

وال�شيا�شي���ة عليه، ولو اأن���ه �شمد وانتظر حتى 

موعد جينف وتبدُّل مع���امل اجلو ال�شيا�شي يف 

املنطق���ة لكانت االأمور على غ���ري ما هي عليه 

االآن، لكن ورغم ذلك ف���اإن الفريق االآذاري يعتقد 

اأن اجلال�ض يف ال�رشاي احلكومي هو احلاكم، ولو 

ب�شيغة ت�رشيف االأعمال، فالوزارات تعمل ب�شكل 

عادي، والرئي�ض ي���داوم يف مكتبه، اأما اجلال�ض 

يف امل�شيطبة فلي�ض مبقدوره فعل �شيء.

وي�شف امل�شدر ال�شيا�شي حالة متام �شلم 

النف�شية باأنها يائ�شة، بعد بلوغ ال�شهر احلادي 

ع�رش من التكليف بدون اأي بارقة اأمل بو�شوله 

اإىل ال����رشاي، ولو الأ�شابيع اأو حتى اأيام، ولذلك 

فاإن �شلم قد ُيدفع اإىل االعتذار.

لذل���ك، ثمة من يلف���ت اإىل اأن���ه بعد ف�شل 

�ش���لم اأو اإف�شال���ه من داخل »بي���ت الو�شط«، 

ب���داأ احلديث يكرث عن و�ش���ع امللفات كلها يف 

�شلة واحدة؛ من ت�شمية رئي�ض جديد للحكومة 

ق���د يكون �شع���د احلري���ري، الذي ب���داأ يحظى 

بقبول م���ن »8 اآذار«، اإىل انتخاب رئي�ض جديد 

للجمهورية، �شم���ن التوافق الوطني واالإقليمي 

والدويل، وكل ذلك مرهون مب�شار التطورات يف 

�شورية، وانعكا�شها على جممل ملفات املنطقة، 

ع قرار دويل ملكافحة  خ�شو�شًا لبنان، حيث توقُّ

االإره���اب التكفريي، تك���ون ل�شوري���ة برئا�شة 

ب�ش���ار االأ�شد دور حموري في���ه، ف�شًل عن دور 

قادم اأكرث فاعلية الإي���ران وتركيا وال�شعودية، 

الت���ي يقال اإنها ب���داأت باعتماد منط جديد يف 

مقاربتها للو�ش���ع يف �شورية، �شتظهر معامله 

يف ال�شهرين املقبلنْي.

بهاء النابل�سي 

همسات

| وسوسات شيطانية
يعم���د بع����ض الَكَتَب���ة اإىل تاأليب رئي����ض اجلمهورية 

والرئي����ض املكل���ف متام �ش���لم، من خلل تك���رار مقولة 

»اإنهم���ا �شيفق���دان املبادرة« اإذا مل ي�ش���ّكل »حكومة اأمر 

واق���ع«، و»ليح�شل ما يح�شل«، الأن ذلك اأف�شل من فقدان 

امل�شداقية واملبادرة، وعدم الوفاء بالوعود.

| لتوحيد المواقف
بع��د ع��دة ات�ص��االت ولق��اءات به��دف جم��ع ال�ص��وت 

امل�ص��يحي، خ�صو�ص��ًا امل��اروين، حت��ت عن��وان »م�ص��لحة 

امل�ص��يحيني ف��وق كل اعتب��ار«، ي�ص��عى الكاردينال ب�ص��ارة 

الراعي جاه��داً لعقد لقاء ي�صم العم��اد مي�صال عون و�صمري 

جعجع واأم��ني اجلمي��ل ودوري �صمعون و�صليم��ان فرجنية 

وكارلو���ض اإده وبع�ض ال�صخ�صيات امل�صتقلة، بهدف توحيد 

موقفه��م عن��د اأي ا�صتحق��اق يط��ال املوارنة ب�ص��كل خا�ض 

وامل�صيحيني ب�ص��كل عام؛ من رئا�صة اجلمهورية اإىل الوزراء 

ووظائف الفئة االأوىل.

| أكبر من وزارة
تبنّي جلهات معنية اأن م�شدر طرح ا�شم اللواء املتقاعد 

اأ�رشف ريفي حلقيبة »الداخلية« مقابل ا�شم جربان با�شيل 

للبقاء يف »الطاقة« كان اأحد �شبيحة املحاور املموَّل من 

ريفي، والهدف اإ�شدار نفي َيظهر املعني من خلله اأنه اأكرب 

من وزارة، واملطلوب رئا�شة احلكومة.

| غياب دبلوماسي سعودي
لوح��ظ غياب كل��ي الأي م��ن الدبلوما�صي��ني ال�صعوديني 

يف ب��ريوت عن االحتفال ال�صن��وي بذكرى الثورة االإ�صالمية 

االإيراني��ة، رغم و�ص��ول الدع��وات، علم��ًا اأن االحتفال كان 

والدبلوما�صي��ة  ال�صيا�صي��ة  ال�صخ�صي��ات  مبئ��ات  حا�ص��داً 

واالإعالمية العربية واالأجنبية واخلليجية.

| شكوى على هيل
امتع�ض زعيم حزب طاملا كانت علقته حميمة ب�شفراء 

الواليات املتحدة، من مواقف تبلغها من ال�شفري ديفيد هيل 

خ���لل لقاء ر�شمي، وقال اأمام حلق���ة اأركانه اإنه �شي�شتكي 

عل���ى ال�شفري مل�شوؤول املخاب���رات يف ال�شفارة، واإذا تطلب 

االأمر �شريفع �شكواه اإىل مراجع اأمريكية اأعلى.

| ألسباب أمنية
اأقف��ل مكت��ب االأمان��ة العام��ة ل���»14 اآذار« اأبواب��ه يف 

االأ�رشفي��ة ببريوت، ومل يبق فيه �صوى الناطور، بعدما غاب 

جهابذة ال�صيادة عن اللقاءات واالجتماعات الأ�صباب اأمنية، 

ما ا�صتدعى من�صقها العام فار�ض �صعيد ي�صتقل �صاحنة »بيك 

اب« يف بع�ض تنقالته.

| فشل إضافي
ك�ش���ف اقت�شادي لبناين ب���ارز اأن املفاو�شات الطويلة 

الت���ي قادها الرئي����ض �شعد احلريري وفريق���ه االقت�شادي 

وامل���ايل الإقامة م�شاريع ا�شتثمارية يف دولة عربية انتهت 

اإىل الف�شل، واإن حقيبت���ه اال�شتثمارية حاليًا فارغة من اأي 

م�رشوع.

| إقامة جبرية.. اختياريًا
لوح��ظ اأن العديد م��ن امل�صتوزرين الذين ُوعدوا بحقائب 

م��ن امل�صيطبة الزموا منازلهم حنق��ًا، ب�صبب حّظهم العاثر 

يف اأكرث من حماولة لفر�ض حكومة اأمر واقع.

| كي ال تتكرر المأساة
اأكد م�ش���در »فتحاوي« يف خميم ع���ني احللوة خلل 

لقاء خا����ض اأن اخلليا التكفريية يف املخيم معروفة لدى 

اجلميع، والعمل ج���اٍر بالتن�شيق مع جهات اأمنية لبنانية 

الإنهاء هذا الو�شع �شيئًا ف�شيئًا كي ال تتكرر جتربتا خمّيمْي 

نهر البارد والريموك.

هل »يعتذر« سالم؟

الرئي�س نبيه بري م�ستقباًل الوزير وائل اأبو فاعور موفداً من النائب وليد جنبالط

قوى الرابع عشر من آذار 
والرئيس سليمان يتحّمالن 

أيضًا مسؤولية عرقلة 
التشكيل
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د بمذبحة »معان« قبل »جنيف 2« بجولته الثانية؟
ِّ

سورية.. لماذا ُمه

اأنقرة - الثبات

ال�سورية  الأزمة  فاعلة يف  تدعو م�سادر عربية 

ال�ساأن  يف  الرتكية  للتحولت  دقيقة  مراقبة  اإىل 

ال�سوري، بعد جملة من املواقف الالفتة التي اأطلقها 

اجلمهورية  رئي�س  مقدمهم  يف  اأت��راك،  م�سوؤولون 

عبداهلل غل، ووزير اخلارجية اأحمد داود اأوغلو.

حماولته  جلهة  مفهومًا  غل  موقف  كان  واإذا 

بها  ُمنيت  التي  اخل�سائر  عن  بالنف�س  الناأي 

داود  موقف  فاإن  �سورية،  يف  الرتكية  ال�سيا�سة 

نابعًا  تركيا  مل�سادر  وفقًا  كان  الالفت  اأوغلو 

اأنقرة  على  و�سعت  كبرية  غربية  �سغوطات  من 

اجلماعات  دعم  ملف  يف  الكبري  تورطها  ب�سبب 

لتقارير  وفقًا   - وحتّولها  �سورية،  التكفريية يف 

الأمن« جلهاديي  اإىل ما ي�سبه »املمر  غربية - 

اأوروبا والعامل، بالإ�سافة اإىل تقارير عن 3 مركز 

اأ�سا�سية ملنظمات تابعة ل�»القاعدة« يف البالد.

بعد  تركيا  على  الغربية  ال�سغوط  وتت�ساعد 

جتاوزها »اخلط الأحمر« يف التعامل مع التنظيمات 

اجلهادية العاملة يف �سورية، والتي و�سلت اإىل حد 

التعاون املبا�رش، خ�سو�سًا اأن اأنقرة �رشعت حدودها 

لهوؤلء، كما احت�سنت مراكز الدعم لهم. 

املعلومات،  لهذه  الر�سمي  الرتكي  النفي  ورغم 

فقد اأبرز رئي�س املخابرات الع�سكرية »الإ�رشائيلية«؛ 

لقواعد عنا�رش »القاعدة«  اأفيف كوخايف، خريطة 

يف تركيا، وقال يف موؤمتر اأمني �سارك فيه اأمنيون 

يف  املا�سي  الأ�سبوع  امل�ستوى  رفيعو  غربيون 

الذين  »القاعدة«  مقاتلي  بع�س  اإن  اأبيب،  تل 

يف  قواعد  لديهم  �سورية  يف  احلرب  اإىل  يذهبون 

اإىل  ب�سهولة  الو�سول  وميكنهم  املجاورة،  تركيا 

حلف  الع�سو يف  الدولة  تركيا؛  طريق  عن  اأوروب��ا 

با�سمه  املتحدثة  قالت  وبدورها  الأطل�سي،  �سمال 

التي  القواعد  ومكان  ق��وة  تو�سح  اخلريطة  اإن 

ما  على  املوجودة  »القاعدة«  مقاتلو  ي�ستخدمها 

يبدو يف اأقاليم كرمان وعثمانية واأورفة.

وياأمل الأوروبيون يف التو�سل اإىل اتفاقات اأمنية 

الذاهبني  مواطنيهم  بتتبع  لهم  ت�سمح  تركيا،  مع 

للقتال يف �سورية، واإعادتهم اإىل بلدانهم للمحاكمة، 

منع  ت�ستطيع  ل  الأوروبية  الدول  اأن  اعتبار  على 

من  اإعادتهم  لكن  تركيا،  اإىل  ال�سفر  من  مواطنيها 

لهم  ت�سمح  »ال�سبهة«  ب�سبب  بالدهم  اإىل  تركيا 

بالتحقيق معهم وتوقيفهم، وكانت دول مثل فرن�سا 

وبلجيكا  وبريطانيا  وهولندا  واإ�سبانيا  واأملانيا 

ر�سد  بهدف  تركيا  يف  عمالئها  عدد  من  زادت  قد 

القادمني من هذه الدول.

املعلومات  يف  كان  ميدانيًا  الأبرز  احلدث  لكن 

التي اأذيعت عن قيام مقاتالت تركية بالإغارة على 

رتل ع�سكري لتنظيم »داع�س« يف الأرا�سي ال�سورية 

وتدمريه. 

واإذ كان ظاهر اخلرب ي�سري اإىل قرار تركي مبحاربة 

عنها  اأف�سحت  التي  املعلومات  اأن  اإل  »القاعدة«، 

كانتا  العمليتني  اأن  اإىل  ت�سري  تركية  م�سادر 

هذه  دعمها  لوقف  لأنقرة  مبا�رشة  اأمريكية  ر�سالة 

التنظيمات، فعمليات الدهم التي قامت بها ال�رشطة 

مل تكن بقرار من احلكومة، بل من قبل جماعة فتح 

اهلل غولن، املرتبطة بالأمريكيني، والتي متتلك نفوذاً 

، اأما يف ما  كبرياً جداً يف ال�رشطة والق�ساء الرتكينينْ

ت�سري هذه  اإذ  الكربى،  املفاجاأة  فهنا  الغارة،  خ�س 

امل�سادر اإىل اأن الغارات مل تكن  تركية، بل اأمريكية، 

وهذا ما اأكدته »داع�س«.

تركيا تواجه ضغوطًا أوروبية للتعاون في مكافحة انتشار »القاعدة« على أراضيها

يف �سه���ر اآب م���ن الع���ام 2010، التقى 

الرئي����س الأمريكي ب���اراك اأوبام���ا خلية 

الأزم���ات ال�رشية التي تتبع ل���ه مبا�رشة، 

وبح���ث معه���م يف الق���رار ال���ذي اتخذته 

الولي���ات املتح���دة ب�»تغي���ري« ال�رشق 

الأو�سط خالل فرتة اأ�سابيع معدودة.

يومها، ا�ستح����رش اأوباما كل التجارب 

ال�سابقة يف عمليات تغيري وتبديل الأنظمة 

والدول، وكان���ت اخلال�س���ة اأن ذلك �سيتم 

بالتحالف مع »الإ�س���الم ال�سيا�سي«، واأن 

العملي���ة �ستكون متدحرج���ة ككرة الثلج، 

لتنتهي باإ�سقاط الدولة ال�سورية.

وع���ن دور احللف���اء الغربي���ني، اأكد اأن 

احللف ال�سرتاتيجي مع فرن�سا وبريطانيا، 

�س���واء عل���ى امل�ست���وى العام م���ن خالل 

احللف الأطل�سي، اأو على امل�ستوى اخلا�س 

للوليات املتحدة مع كل من باري�س ولندن، 

ل ميكنه اإل اأن يكون �سمن هذا امل�رشوع.

ولعل ما مل يقله اأوباما هنا اإن قيادات 

»الإ�سالم ال�سيا�س���ي« بفرعه »الإخواين« 

تعي����س يف حمى الغ���رب الأوروبي، بينما 

قيادات ما ي�سمى »الإ�سالم اجلهادي« منت 

 ،»C.I.A«�وترع���رت وتثقفت يف رح���اب ال

ولهذا فهي يف �سميم امل�رشوع اجلهنمي.

وهك���ذا، مل مت����س اأ�سابي���ع، وحتديداً 

يف �سه���ر ت�رشين الثاين، حت���ى بداأ »ربيع 

ال�سبحة ب�سق���وط ح�سني  تون�س«، لتك���رّ 

مبارك، ث���م كانت »ث���ورة« برنارد هرني 

ليف���ي يف ليبي���ا، دون اأن نن�س���ى بالطبع 

املجري���ات اليمنية، وم���ا يجري يف اليمن 

من تطورات دراماتيكية مل ولن ت�ستقر على 

حال يف املدى القريب.

الك���ربى، طبقًا للم�رشوع  كانت الهدية 

الأمريكي الذي يهدف اإىل تغيري وتبديل يف 

املدى املحيط ب�سوري���ة، باإ�سقاط الأنظمة 

التي يعتربونها اأكرث ا�ستبدادية، واإن كانت 

موالي���ة لوا�سنطن، من اأج���ل الو�سول اإىل 

الهدي���ة الكربى؛ �سورية، التي بك�رش دولتها 

الوطني���ة تتحطم اآخر حلق���ات الأمان يف 

املنطق���ة، فيت�سظى حميطها؛ من لبنان اإىل 

الأردن، اإىل تركيا، لي�س���ل اإىل حلقة اأو�سع 

واأك���رب قد ت�سل اإىل اإي���ران، ورمبا اأي�سًا اإىل 

الحتاد الرو�سي وال�سني.

مل تبق و�سيل���ة �سغ���رية اأو كبرية اإل 

وا�سُتعمل���ت م���ن اأج���ل هز هيب���ة الدولة 

التنظيمات  ال�سورية.. ع�س����رات  الوطني���ة 

املتطرف���ة والتكفريي���ة ا�س�ُتجلبت من كل 

اأنحاء العامل، ووفرت لها امرباطورية ال�رش 

الأمريكية واأتباعها الغربيون والأعراب كل 

و�سائل الدع���م والتمويل، من اأجل اجلائزة 

الكربى التي اأرادها باراك اأوباما.

احلرب التدمريي���ة الوا�سعة التي ُت�سن 

ب���ت لها اأي�س���ًا واجهات  عل���ى �سورية، ُرتِّ

�سيا�سي���ة، بع�سها مل يع���رف �سورية منذ 

عقود، كربه���ان غليون، ثم ال�سيدا، اأو معاذ 

اخلطيب، اأو اأحمد اجلربا، الذي حني ينطق ل 

جتد منه حرفًا باللهجة ال�سورية، وغريهم..

واإذا كان م���ع كل لقاء اأمم���ي �ساهدنا 

جمزرة مرّوعة كان���ت ترتكبها الع�سابات 

امل�سلح���ة لتتهم فيه���ا الدول���ة الوطنية 

ال�سوري���ة، على نحو جرائ���م خان الع�سل، 

والغوطة وغريها، وعل���ى نحو ما عرفناه 

نحن يف لبنان بعد جرمية اغتيال الرئي�س 

رفيق احلري���ري، حيث كان مع كل اجتماع 

د ل���ه بجرمية  ملجل����س الأم���ن الدويل ميهَّ

اغتيال �سيا�سي، فاإن هذه املرة مع الف�سل 

الث���اين من »جني���ف2«، كان���ت املذبحة 

املرّوعة التي ارتكبتها الع�سابات امل�سلحة 

يف بلدة »معان« يف حماه، بهدف ا�ستدراج 

ردات فعل غرائزي���ة وطائفية، لكن الدولة 

الوطنية ال�سورية تغلّبت على هذه اجلرمية 

بال�سّد واحلزم والوعي، فاأ�سقطت من اأيدي 

حلف اأع���داء �سورية ذريع���ة انقلبت على 

روؤو�سهم، وبالت���ايل اأحبطت م�رشوع حلف 

الع���دوان باأدواته الرخي�س���ة، وبواجهاته 

من العم���الء واجلوا�سي�س الذي���ن انتدبهم 

اأ�سياده���م لقيادة معارك يف جنيف ت�ساوم 

على الدولة ال�سورية وهويتها وموقعها يف 

ال�رشاع املحتدم.

ثم���ة حقيق���ة ل بد من الع���رتاف بها، 

وه���ي اأن اأحد اأه���داف »جنيف2« بحلقته 

الثاني���ة كان الأعراب والغ���رب والأمريكي 

يريدونه يف اجتاه ت�سفية الدولة الوطنية 

ال�سوري���ة، والت���ي مه���دوا له���ا مبذبحة 

»معان« املرّوع���ة، لكن ثمة حقيقة جلية 

اأي�سًا، وهي اأن وفد الدولة الوطنية ال�سورية 

بقيادة معلم الدبلوما�سية، اأكد اأن م�رشوع 

الدولة الوطنية ال�سورية ال�ستقاليل يرتكز 

على اإع���ادة بناء الدولة والقت�ساد والبنى 

التحتية، والق�ساء املربم على الإرهاب.

بي���د اأن م�رشوع اجلماع���ات التكفريية 

يط���ل اأي�سًا، وهدفه جتمي���ع كل م�سا�سي 

الدم���اء والل�سو����س واملرتزق���ة م���ن كل 

الدنيا، لتحويل �سورية اإىل جاذب لالإرهاب 

العاملي، الذي يتحرك بناء على التوجيهات 

ال�سعودية والأمريكية.

هذه ال�سورة هي اأم���ام جنيف اجلديد، 

فهل �سيف�سي اإىل نتيجة؟

توقعوا جنيف 4 و5 و.. وانتظروا نتائج 

امليدان ال�سوري.. اجلي����س ال�سوري يح�سم 

يف كل الجتاهات.

اأحمد زين الدين

وفد الدولة السورية في 
جنيف يؤكد على إعادة 

البناء.. والقضاء المبَرم 
على اإلرهاب

�لهالل �لأحمر �ل�سوري يو�كب �إدخال �ملو�د �لغذ�ئية �إىل �أهايل حم�ص �لقدمية                                               )�أ.ف.ب.(
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تنعقد اجلولة الثانية من موؤمتر 

التفاو����س  بعن���وان  »جني���ف2« 

املبا����رش ب���ني الدول���ة ال�سوري���ة 

اأو بع�سها،  و»املعار�سة« ال�سورية 

وظواهر الأم���ور تدل اأنها مفاو�سات 

�سورية - �سورية برعاية دولية، لكن 

احلقيق���ة اأن املفاو�سات تنق�سم اإىل 

ق�سمني:

القاعة  مفاو�سات مبا����رشة يف 

الواح���دة اأو يف قاعتني منف�سلتني 

بني الدولة ال�سورية واملعار�سة، مع 

رعاي���ة وولية اأمريكية )عرب ال�سفري 

الأمريك���ي فورد( بح�س���ور الأخ�رش 

الإبراهيمي كممث���ل لالأمم املتحدة، 

ولي����س ب�سفت���ه ممث���اًل للجامعة 

العربية.

مفاو�سات غ���ري مبا�رشة خارج 

جني���ف ب���ني اأم���ريكا ورو�سيا وما 

متث���الن م���ن حموري���ن خمتلفني، 

فاأم���ريكا بالنياب���ة ع���ن اأدواته���ا 

ورو�سي���ا  العاجزي���ن،  وحلفائه���ا 

بالنياب���ة عن حلفائه���ا الإيرانيني 

وال�سوريني الأقوياء.

الهدف املعلن ملوؤمتر »جنيف2« 

هو ح���ل الأزمة ال�سوري���ة �سيا�سيًا، 

واإ�رشاك املعار�س���ة يف احلكم، لكن 

الهدف احلقيقي للمفاو�سات يتجاوز 

ذل���ك، ويحولها اإىل جم���رّد بند من 

بن���ود الت�سوية ال�ساملة التي ت�سمل 

النقاط الآتية:

اإعادة ر�سم خريطة النفوذ الدويل 

بني اأمريكا ورو�سيا ومن ميثالن على 

م�ستوى ال����رشق الأو�سط، من خالل 

مراجعة جدي���دة ملعاهدة �سايك�س 

- بيكو، وا�ستبدالها مبعاهدة كريي 

- لفروف.

حتدي���د الأدوار والنف���وذ ل���دول 

الإقليم؛ اإي���ران و»اإ�رشائيل« وتركيا 

���دة(،  وال�سعودي���ة )اإذا بقي���ت موحَّ

الريا�س لالتفاق  ل�سيما بعد رعاية 

يف اليمن الذي انتهى بدولة احتادية 

من �ست���ة اأقالي���م، وال�سعودية التي 

دعم���ت الإرهاب يف الع���راق ووقفت 

�سد العملية ال�سيا�سية، والتي جعلت 

العراق دولة من ثالثة اأقاليم كواقع 

غري معل���ن، مما �سُيلزمه���ا بالقبول 

باململكة املتحدة )ثالثة اأقاليم(.

الالجئ���ني  م�س���ري  حتدي���د 

الفل�سطينيني عرب اإلغاء حق العودة، 

والأقاليم  الكيانات  على  وتوزيعهم 

اأعل���ن بع�سهم  اجلدي���دة، بعدم���ا 

ث���ورات »الإخوان«  �رشاكته���م يف 

وحتالفه���م مع قطر وتركي���ا، واأول 

الغيث التوطني املوؤقت غري امل�ستقر، 

عرب تاأ�سريات العمل القطرية )نحو 40 

ال�سبابية  تاأ�سرية( واملظاهرات  األف 

الهجرة،  لت�سهي���ل  املخيم���ات  يف 

و�سيك���ون دور اجلماعات التكفريية 

تفج���ري املخيمات كم���ا ح�سل يف 

الب���ارد، لت�رشيع  الريم���وك ونه���ر 

الفل�سطينيني يف  تذوي���ب  عمليات 

دول العامل.

ال�سوري���ة  ال�ساح���ات  تهدئ���ة 

والعراقي���ة واللبناني���ة يف هدن���ة 

طويلة؛ بانتظار الهجوم اجلديد على 

حمور املقاومة، بعد ف�سل هجومهم 

عل���ى �سوري���ة، مع اإبق���اء ال�رشاع 

والتوت���ر يف م�رش وليبي���ا، واإدارة 

واخلليج  ال�سعودي���ة  ال����رشاع يف 

وتركيا.

لقد جنح املخطط الأمريكي حتى 

الآن بتحقيق النتائج ما يلي:

وانف�س���ال  ال�س���ودان  تق�سي���م 

اجلنوب )وتهنئ���ة اجلامعة العربية 

جلنوب ال�سودان(.

العراق وتدمري مقوماته  تخريب 

وجي�سه، وتق�سيمه اإىل ثالثة اأقاليم.

الليبية  الدول���ة  انهي���ار  اإعالن 

وتخريبها للو�سول اإىل تق�سيمها اإىل 

ثالثة اأقالي���م اأو اأربعة؛ على اأ�سا�س 

قبلي.

وا�ستن���زاف  �سوري���ة  تخري���ب 

اجلي�س ال�س���وري، وتخريب الن�سيج 

لل�سع���ب  والدين���ي  الجتماع���ي 

ال�سوري.

تهمي����س الق�سي���ة الفل�سطينية، 

وم�سادرة احلق���وق، وت�سخري بع�س 

احل���ركات »اجلهادية« الفل�سطينية 

لتحري���ر ال�ساح���ات العربي���ة بدل 

فل�سطني.

ك�س�����ر املحرّمات ب����ني العرب 

والنفتاح  »الإ�رشائيلي«،  والعدو 

املبا�رش بني مملكة خادم احلرمني 

ال�رشيفني واملحتل للحرم ال�رشيف 

يف القد�س.

الديني  التع�ّسب  تعميم ثقاف���ة 

والتحري���ف  واجله���ل،  واملذهب���ي 

نية  الديني، والفتن���ة املذهبية )ال�سُّ

- ال�سيعي���ة( والقومية )العربية - 

الفار�سية(.

مع  العربية  اجلبه���ات  تهدئ���ة 

الع���دو »الإ�رشائيل���ي«، واإ�سع���ال 

اجلبه���ات البديل���ة ب���ني الع���رب، 

وا�ستدراج ح���ركات املقاومة لقتال 

بع�سه���ا، مع متاي���ز يف الدور بني 

مقاومة تقاتل يف اخلندق املتحالف 

مع اأمريكا والرجعية العربية، وبني 

مقاوم���ة تقاتل لإ�سق���اط امل�رشوع 

الأمريكي.

لتوقي���ع  »جني���ف2« حمط���ة 

معاه���دة جدي���دة لر�س���م املنطقة 

�سيا�سي���ًا وف���ق معاه���دة )كريي - 

لف���روف(، تت�ساب���ه مرحليا مع ما 

���ي بتفاهم ني�سان بني املقاومة  �ُسمِّ

»الإ�رشائيلي«،  والع���دو  لبنان  يف 

والذي تبعه الندحار »الإ�رشائيلي« 

م���ن لبنان عام 2000، وما تبعه من 

عدوان متوز 2006، وهذا ما نتوقعه 

الأعداد،  املتعددة  بتفاهمات جنيف 

حيث �ستجّم���د اأمريكا حربها وتقّيد 

حلفاءها مرحلي���ًا لت�ستعد للجولة 

املقبلة، به���دف ا�ستكمال م�رشوعها 

لإع���ادة ا�ستعم���ار املنطقة بوجوه 

اأمريكيًا  واإ�سالمي���ة م�سنَّعة  عربية 

بدًل من اجليو�س الغربية.

وال�س���وؤال: ه���ل انه���زم حم���ور 

املقاوم���ة؟ وه���ل ن�ست�سل���م للقدر 

واملخطط الأمريكي؟

اجلواب يكتبه ال�سهداء بدمائهم، 

والأمل  والنا�س ب�سمودهم ووعيهم، 

بالن����رش لي����س وهم���ًا اأو اأ�سغاث 

اأح���الم، وكما ا�ستط���اع املقاومون 

املتعدد  العامل���ي  الهج���وم  �س���د 

اجلن�سيات على �سورية يف جولته 

الأوىل، وت�ستي���ت ق���واه، واإ�سق���اط 

قادته؛ م���ن بندر ال�سعودي اإىل حمد 

ب���ن خليفة، اإىل حمد بن جا�سم، اإىل 

عزمي ب�سارة، اإىل ال�سيخ القر�ساوي 

با�ستطاعتهم  �سارك���وزي،  والرئي�س 

اأي�س���ًا اإ�سقاطه كما ح�سل يف لبنان 

بعد الجتياح عام 1982.

لق���د قاومن���ا ع�رشي���ن عام���ًا 

فُعدن���ا  ع���ادوا  ث���م  وانت�رشن���ا، 

وانت�رشن���ا ع���ام 2006، ث���م التفوا 

ال�رشق واجتاحوا �سورية  علينا من 

و�سمدن���ا وانت�رشنا، لأننا مل ننهزم 

ومل ن�سق���ط، لكنن���ا �سنحمي الأمة 

ونعيد ت�سويب بو�سلة ال�سالح نحو 

الع���دو »الإ�رشائيل���ي«، ول بد من 

التهيوؤ وال�ستعداد للمرحلة املقبلة 

وفق ما يلي:

املعركة طويل���ة ومل تنته بعد، 

وقد تطول اأ�سهراً و�سنينًا.

الهدن���ة املقبل���ة قد تط���ول اأو 

تق����رش، لكنها لالإع���داد والتح�سري 

للمنازلة القادمة.

����رشورة العمل لبن���اء جمتمع 

و�سلوكي���ات  وثقاف���ة  املقاوم���ة 

املقاوم���ة؛ م���ن التق�س���ف وال�سرب 

والتخطيط وعدم النفعال بالتدابري 

املوؤقت���ة التي تتح���ول اإىل دائمة، 

وميك���ن اأن حتا�رش النا�س الداعمني 

للمقاومة.

التهي���وؤ للعي����س يف جمتم���ع 

احل���رب ولي����س جمتم���ع ال�سل���م، 

واإهمال  بال�رشوري���ات  والكتف���اء 

الكماليات، ول بد من ال�ستفادة من 

والت�رشُّف  التاريخ،  واأحداث  جتارب 

وفق خطة ال�سمود ومقاومة احل�سار 

وبناء املجتمع املقاوم، ولي�س وفق 

منهجية التنظيم املق���اوم اأو الفرد 

املقاوم اأو الطائف���ة املقاومة فقط، 

بل الدول���ة املقاومة، فلقد اجتمعوا 

على باطلهم.. فلنجتمع على حقنا.

د. ن�سيب حطيط

| القانون: ملحاكمة اأردوغان»جنيف 2«.. من سايكس - بيكو إلى كيري – الفروف
اأكد الكاتب واملحامي الرتكي ت�ستني ت�ساغالر اأن 

قانون العقوبات الرتكي يتيح اإمكانية حماكمة 

رئي�س حكوم���ة العدالة والتنمي���ة رجب طيب 

اأردوغان، وم�ست�سار جه���از املخابرات القومية 

الرتكي ه���كان فيدان على جرائمهما يف �سورية 

وفق املادتنينْ 304 و306 من القانون، م�سرياً اإىل 

اأن دع���م حكومة اأردوغ���ان لالإرهاب يف �سورية 

موّث���ق. واأو�سح الكاتب يف مق���ال ن�رشه موقع 

»مهاليف غزت���ه«، اأن امل���ادة 306 من قانون 

العقوبات الرتكي تعاقب الذين ميار�سون اأعمال 

عدائية �س���د دولة اأخرى وير�سل���ون املقاتلني 

ب�سكل غري �رشعي اإليها ب�سكل ي�سع تركيا اأمام 

خطر احلرب، بال�سجن من 5 �سنوات اإىل 12 �سنة، 

بينم���ا ت�سبُّب املتهمني باحلرب نتيجة اأفعالهم 

يقت�سي احلكم عليهم بال�سجن مدى احلياة.

| الأردن يدفع الثمن
نقللا  املقد�سيللة«  لل»املنلللار  امل�سللادر  اأكللدت 

عللن دوائللر ا�ستخباريللة يف اأكللر مللن بلللد، اأن 

هناك �رصاعللًا �سعوديًا - قطريللًا على ال�ساحة 

البلللد،  اال�ستقللرار يف هللذا  ل�للرصب  االأردنيللة، 

وقالللت امل�سللادر اإن قطللر دفعللت باأ�سلحة اإىل 

داخللل االأرا�سللي االأردنيللة، وقابلللت ال�سعودية 

ذلللك ب�سخ اإرهابيللني تكفرييني اإىل هللذا البلد، 

ملواجهللة اأي دعللم قطللري لاإخللوان امل�سلمني 

يف االأردن. وحللذرت الدوائللر اال�ستخباريللة من 

خمطللط اإرهابللي خليجللي ي�ستهللدف ال�ساحللة 

االأردنيللة، خ�سو�سللًا بعد الف�سللل يف ال�ساحتنينْ 

ال�للرصاع  اأن  اإىل  ال�سوريللة وامل�رصيللة، الفتللة 

القطري - ال�سعودي يحتدم يف اأكر من �ساحة، 

يف اإطللار الهَو�للس الللذي ي�سيطللر علللى حللكام 

الدوحة والريا�س، وهو قيادة االأمة العربية يف 

ظل عاقات طبيعية مع ال�سهاينة.

| »القاعدة« و»طالبان« اإىل م�رش
ك�سف���ت م�س���ادر اأمني���ة م�رشي���ة اأن جماع���ة 

»الإخ���وان« �سّكلت بالتعاون م���ع تركيا وقطر 

خالي���ا وجمموع���ات اإرهابية، موزِّع���ة على كل 

جمموعة ا�سمًا ل�ستخدامه يف اإعالن م�سوؤوليتها 

عن احلوادث التخريبي���ة يف اأر�س الكنانة، ومن 

تلك املجموع���ات »اأن�سار بي���ت املقد�س«. من 

جه���ة اأخرى، ُعلم اأن قي���ادات »اإخوانية« التقت 

مع مثيالته���ا من تنظيم »القاع���دة« و»حركة 

طالب���ان«، طالب���ة منهم �سخ عنا����رش متطرفة 

مدربة اإىل ال�ساحة امل�رشي���ة، خ�سو�سًا �سحراء 

�سيناء.

| مهنة »اجلهاد«
راأت �سحيفللة »التاميللز« اأن »احلللرب االأهليللة 

يف �سوريللة لي�ست م�سكلللة �سورية وح�سب، اإذ اإن 

تدفق املقاتلني االأوروبيني عرب احلدود الرتكية 

اأوجد خطراً داخليًا يف اململكة املتحدة«. ولفتت 

ال�سحيفة اإىل اأن »اجلهاد اأ�سحى مهنة«، كا�سفة 

عللن تقرير حللول حماوالت بريطانيللا للحد من 

تدفق املقاتلني االأجانب عرب تركيا اإىل �سورية. 

اأنلله خللال ال�سنتللني  واأ�سللارت ال�سحيفللة اإىل 

االأخريتني تدفق اإىل �سوريللة اآالف االأوروبيني، 

منهم املئللات من الربيطانيللني، مو�سحة اأنهم 

ي�سلون اإىل �سورية ويتفاجاأون باأنهم على خط 

املواجهللة يف حرب مللن اأكر احلللروب وح�سية 

وتعط�سًا للدماء يف الع�رص احلديث.

م�سرية ت�سامنية �أمام كلية �حلقوق بجامعة دم�سق تاأييدً� للثو�بت �لوطنية للوفد �ل�سوري يف موؤمتر »جنيف2«

من هنا   وهناك
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»ماجد الماجد« نعيم عباس.. صيد ثمين كـ

ُيروى �أنه �أثناء �لتحقيق مع �أحد 

�ملوقوفني من �جلماعات �لتكفريية 

�لذي �عُتق���ل موؤخر�ً، خاطب �لأخري 

�ملحق���ق قائ���ًا: »�ساأجعلك���م ل 

تنامون«، مهدد�ً بعملية مرعبة.

كان���ت هذه �ل�سقط���ة للتكفريي 

مبنزلة هدية كربى من �ل�سماء، ما 

جعل �ملحققني يكثفون �لتحقيقات 

مع �لرجل �لذي ��سطر لاعرت�ف باأن 

عملية �ستنفَّذ يف غ�سون �ساعات، 

حمدد�ً �ملكان �ملوجود فيه �ملجرم 

�سيتفجر  �لذي  و�ملكان  �لنتحاري، 

في���ه، وهو يق���وم يف منطقة على 

�ملدخل �ل�سمايل �لغربي لل�ساحية 

�جلنوبي���ة، تتمي���ز ب�س���كل د�ئ���م 

باكتظاظ ب�رشي و�زدحام يف حركة 

�لطرق  تقاطع���ات  ب�سبب  �ل�س���ري، 

ووجود �سوق �سعبي.

وفعًا، متت عملية دهم �ملكان، 

و�عُتق���ل �لنتحاري �ل���ذي ُوجدت 

يف حوزته �أحزم���ة نا�سفة، وجنت 

�ملنطقة من مذبحة.

قد تكون ه���ذه �لق�سة نقطة يف 

ر�أ�س جبل �جللي���د �لذي بد�أ يذوب 

منذ �عتقال عم���ر �لأطر�س وجمال 

دفرتد�ر، �للذي���ن ت�سري �ملعلومات 

�إىل �أنهما �س���كا كنز�ً لدى �لأجهزة 

�لأمني���ة، ب�سبب م���ا �عرتفا به من 

وقائع وتفا�سي���ل مل يك�سف �سيء 

منها بعد، وم���ا جرى �حلديث عنه 

لي�س �إل ن���ذر�ً ي�سري�ً، لكن �لأجهزة 

�لأمني���ة، وخ�سو�س���ًا �ملخابر�ت، 

�س���ار لديها ملف���ات هامة تتبعها 

عن كث���ب، وكان �آخرها ما �أعلنته 

مديرية �لتوجيه يف قيادة �جلي�س 

عن �عتقال �لإرهابي نعيم عبا�س، 

بعد متابع���ة ور�سد مكثف، م�سرية 

�إىل �أن عبا����س ه���و �أح���د قياديي 

»�ألوية عبد �هلل عز�م«.

وُعلم �أنه مع مبا�رشة �لتحقيقات 

مع عبا�س، �ع���رتف بوجود �سيارة 

يف  تفجريه���ا  �سيت���م  مفخخ���ة 

�ل�ساحية.

وعلى �لفور دهم �جلي�س �ملكان 

�لذي �عرتف به �ملوقوف، وحتديد�ً 

يف منطقة كورني�س �ملزرعة، حيث 

ع���ر على �ل�سي���ارة وهي من نوع 

جيب �سود�ء �لل���ون كانت مركونة 

يف موقف لل�سيار�ت.

وقد عر يف د�خل هذه �ل�سيارة 

على نحو مئة وثاثني كيلو غر�مًا 

من �ملتفجر�ت.

وكم���ا �أفادت �ملعلوم���ات فاإن 

نعيم عبا�س مت���ورط �أي�سًا بت�سلم 

�سيار�ت مفخخة من �ملوقوف عمر 

�لأطر�س.

نعي���م  �عتق���ال  وقائ���ع  ويف 

عبا�س، فقد �أف���ادت �ملعلومات �أنه 

يحم���ل عدة �أ�سم���اء و�ألقاب، بينها 

»�أبو �سليم���ان«، و»�أبو خالد« - 

فل�سطيني من مو�ليد 1970، متورط 

يف �أعم���ال �إرهابية من���ذ �أكر من 

ع�رش �سن���و�ت، كم���ا ورد ��سمه يف 

�لتي  �للقيطة  �لبد�ئي���ة  �ل�سو�ريخ 

�ملحتلة،  فل�سطني  باجت���اه  �أُطلقت 

وي�سكل �عتقاله �سيد�ً ثمينًا للجي�س 

�للبناين، وقد �سّبه���ت م�سادر ذ�ت 

�سل���ة �عتق���ال عبا����س باعتق���ال 

زعي���م »كتائ���ب عب���د �هلل عز�م« 

ماجد �ملاج���د �سابقًا، خ�سو�سًا �أنه 

بح�سب ه���ذه �مل�س���ادر كان يقوم 

بنقل �ل�سيار�ت �ملفخخة، وتوزيعها 

عل���ى �ملناطق �لتي يتم ��ستهد�فها، 

�لنتحاريني،  �إع���د�د  �إىل  بالإ�سافة 

كما �أن �ملعلوم���ات �ل�سابقة كانت 

تتحدث عن تورط عبا�س يف عملية 

�غتيال �للو�ء �ل�سهيد فرن�سو� �حلاج، 

و�أن ��سم���ه ورد يف �لتحقيقات، كما 

ورد ��سمه يف ق�سية �غتيال �لنائب 

وليد عيدو..

�لأجهزة  فاإن  ووفقًا للمعلومات، 

�لأمنية تبحث �لآن عن �أحد معاوين 

عبا�س.

هل ب���د�أت ت�سي���ق �حللقة على 

�لإرهابيني يف لبنان؟

وع����رشون  �لأرب���ع  �ل�ساع���ات 

�لأخرية ك�سفت عن �سل�سلة وقائع، 

حيث �سبط �جلي�س �سيارة من نوع 

»كيا �سبورجت« رباعية �لدفع لون 

ف�س���ي كانت متجهة م���ن عر�سال 

�إىل �للب���وة باجت���اه �لبق���اع ويف 

د�خله���ا - كما تردد - ثاث ن�ساء، 

وق���د تبني �أن هذه �ل�سيارة مفخخة 

باأك���ر من مئة كيلوغر�م من �ملو�د 

�سديدة �لنفجار، وطبقًا للمعلومات 

�ملتو�ف���رة فقد عم���ل �جلي�س على 

�إىل  �لن�س���وة  و�أح���ال  تفكيكه���ا، 

�لتحقيق.

قد  �جلي�س  وكان���ت خماب���ر�ت 

�عتقلت م�س���اء �لثاثاء - �لأربعاء 

يف منطق���ة �س���ور �ل�س���وري ح.ح 

�ل�س���اوي )44 عامًا( وه���و يتحرك 

يف �سيارته من نوع جيب �سريوكي 

يف عيتيت، حي���ث عرت معه على 

مناظ���ري ليلية، وبا�رشت على �لفور 

�لتحقيقات معه.

كم���ا �أوقفت خماب���ر�ت �جلي�س 

�أي�سًا م.غ حتوي�س )44 عامًا( و»م.غ 

�إبر�هيم« )22 عامًا( من خميم برج 

�إىل  بانتمائهما  لا�ستباه  �ل�سمايل 

»فتح �لإ�سام«.

باأي حال، �أم���ام هذه �لتطور�ت 

�لأمني���ة، و�حلدي���ث �ملت�سارع عن 

معرك���ة ي���ربود و�جت���اه �جلي�س 

�ل�سوري حل�سم �ملعركة، فاإن �أ�سئلة 

بد�أت ُتطرح حول ما �إذ� كانت وترية 

�ل�سيار�ت �ملفخخة �ستت�سارع، لأن 

م�سدرها من ي���ربود، وبالتايل فاإن 

�ملجموعات �مل�سلحة كما �ستفر من 

�مليد�ن �ستحاول تهريب ما �أمكنها 

من �ل�سيار�ت �ملفخخة.. وهنا ثمة 

من يقول �إن لكل د�ء دو�ء..

�أحمد �سحادة

المجموعات المسلحة 
في يبرود تعمد إلى 

تهريب ما أمكنها من 
خة  السيارات المفخَّ
تزامنًا مع اشتداد 

الضربات عليها

من املواد املتفجرة التي وجدت داخل �سيارة »التويوتا راف 4« يف منطقة كورني�ش املزرعة

أحــداث
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تحت الضوء

لماذا رفض 
»الجنرال« الحقيبة 

خة«؟
َّ
»المفخ

و�فقت قوى �لثامن من �آذ�ر 

على ت�سكيل حكومة جامعة، 

�إدر�كًا منها حل�سا�سية �ملرحلة 

�لتي مير بها لبنان و�ملنطقة، 

و�إذ بقوى �لر�بع ع�رش من 

�آذ�ر تن�سب كمينًا حُمكمًا 

للجرن�ل مي�سال عون وفريقه؛ 

بطرحها �إ�سناد حقيبة وز�رة 

�خلارجية ل�»�لتيار �لوطني 

�حلر«، �لذي تنّبه ملا كان 

ط له من قبل قوى 14  يخطَّ

ع قبول �جلرن�ل  �آذ�ر، وهو توقُّ

باحلقيبة �ل�سيادية، ليتوّرط 

بها �أمام حلفائه و�لر�أي 

�لعام �مل�سيحي، ��ستناد�ً �إىل 

�أن �ل�سيا�سة �خلارجية �لتي 

قادها �لوزير عدنان من�سور 

بالدفاع عن حمور �ملقاومة 

�ملمتد من �إير�ن �إىل لبنان، 

مرور�ً ب�سورية، و�مل�ستجّد�ت 

�ملحلية و�لدولية تتطلب من 

جرن�ل �لر�بية �ل�ستمر�ر يف 

نف�س �لنهج، وهذ� ما تنتظره 

قوى �لر�بع ع�رش من �آذ�ر، �لتي 

�أعّدت �لعّدة للهجوم على 

�لتيار �لوطني �حلر �إعاميًا، 

و�أمنيًا �أي�سًا. 

م لقوى 14  فالإعام �ملنظَّ

�آذ�ر �سيعمد �إىل �إيهام �لر�أي 

�لعام �مل�سيحي باأن �لتيار 

�لوطني �حلر يزج بامل�سيحيني 

يف �ل�رش�ع �لد�خلي 

و�لإقليمي و�لدويل، ما ي�سع 

�مل�سيحيني بخطر، وُيخ�رش 

�جلرن�ل من قاعدته �ل�سعبية 

قبيل �ل�ستحقاقنينْ �لرئا�سي 

و�لنيابي.

�أما �أمنيًا، فاإنه ومن �سمن 

�ملخطط �أي�سًا، �أن تقوم �لقوى 

�لتكفريية بعملية تفجريية 

يف �ملناطق �مل�سيحية، تعلن 

على �أثرها »جبهة �لن�رشة« 

م�سوؤوليتها عن �لعملية رد�ً 

على مو�قف �جلرن�ل �ملوؤيدة 

ملحور �ملقاومة، وبذلك يكون 

فريق 14 �آذ�ر قد �سّدد �رشبة 

قا�سية للتيار �لوطني �حلر 

قبيل �ل�ستحقاق.. لكن جرن�ل 

�لر�بية بحنكته �ل�سيا�سية 

وخربته �لع�سكرية يف ك�سف 

�لكمائن ��ستطاع �إ�سقاط 

�ملوؤ�مرة �لتي �أُعدت له برف�سه 

خة«. �حلقيبة »�ملفخَّ

خالد �لديركي



w w w . a t h a b a t . n e t

7 لبنانيات

■  �لنائ���ب �ل�سابق ح�سن يعقوب �عت���رب �أن �لعملية �ل�سيا�سية يف لبنان 
كادت ت�سل �إىل طري���ق م�سدود، حيث �إن �لتجاذب �لإقليمي و�لدويل و�سل 

�إىل درج���ة �لتفا�سيل �لد�خلية �للبنانية، و�له���دف هو حرف �لأنظار عن 

�ملخاط���ر �حلقيقية �لتي تتهدد لبنان و�للبناني���ني. من جهة �أخرى، لفت 

يعقوب �إىل �أن �إعان �لعماد ج���ان قهوجي عن خطورة �لأعمال �لإرهابية 

�لتي توّرط بها �ملوقوف عمر �لأطر�س ت�سكل ف�سيحة للذين �عرت�سو� على 

توقيفه.

■  لق��اء اجلمعي��ات وال�سخ�سي��ات االإ�سالمي��ة دان عملي��ة االقتح��ام التي 
ق��ام بها امل�ستوطن��ون ال�سهاينة للم�سجد االأق�س��ى املبارك، واإغالق قوات 

ة 
ّ
االحتالل اأبواب امل�سجد ومنعهم دخول امل�سلني، داعيًا جميع القوى احلي

يف االأمة اإىل موا�سلة العمل اجلهادي املقاوم، الأنه ال�سمان الوحيد للدفاع 

عن االأر�ض واملقد�سات.

■  �لنائ���ب �ل�ساب���ق في�سل �لد�ود؛ �لأمني �لعام حلرك���ة �لن�سال �للبناين 
�لعربي، وخال ��ستقباله وفد�ً من �ملنظمات �ل�سبابية و�لطابية �للبنانية 

�أكد على دور �ل�سباب يف �لتوعية د�خل �جلامعات وبني �سفوف �ل�سباب من 

خطورة �لفكر �لتكفريي �لذي ينت�رش يف �أو�ساطهم ويغرر بهم وي�ستخدمهم 

كانتحاريني.

■  حرك��ة االأمة دعت رئي�ض اجلمهوري��ة والرئي�ض املكلف اإىل �رضورة بذل 
املزيد من اجلهود لتاأليف حكومة وطنية جامعة، حتافظ على امليثاقية وال 

ت�ستثني اأحداً من االأفرقاء ال�سيا�سيني، وتتم�سك بالثوابت الوطنية، واأبرزها 

املثلث الذهبي »اجلي�ض وال�سعب واملقاومة«.

■  �ل�سي���خ ماهر حمود لف���ت �إىل �أن �لذين يرفع���ون �ل�سعار�ت �لإ�سامية 
�لك���ربى، هم عاجزون �ليوم عن تطبيق �لبد�يات �لبديهية لأي عمل ناجح، 

ف�س���ًا عن عمل �إ�سامي ناجح، م�سري�ً �إىل �أن���ه لي�س مبجرد �لق�ساء على 

�أع���د�ء هذ� �ل�سعار بالقتل �أو �لنفي �أو �لإلغاء ت�سبح �لطريق ممهدة لإقامة 

�حلكم �لإ�سامي �ملن�سود، فالق�سية �كرب من ذلك بكثري.

■  كم��ال �ساتيال؛ رئي�ض املوؤمتر ال�سعب��ي اللبناين، راأى اأنه مهما كان نوع 
املداخ��الت ال�سلبية االأجنبي��ة يف لبنان، ووجود بع�ض ب��وؤر التطرف، فاإن 

معظ��م اللبنانيني يوؤيدون خط الو�سطية واالعتدال، ويعتربون اأن الت�سامن 

العربي مع لبنان ي�ساعد يف تخفيف االحتقان، ويوؤدي اإىل اال�ستقرار.

■  جلنة عائلة و�أ�سدقاء �لأ�سري يحيى �سكاف دعت و�سائل �لإعام �ملحلية 
و�لعربي���ة، و�لأحز�ب �لقومية و�لوطني���ة و�لف�سائل �لفل�سطينية، وكل حر 

و�رشيف �إىل دعم هذه �لق�سية و�إبر�زها، وف�سح �ملمار�سات »�لإ�رش�ئيلية« 

بحق �أ�رش�نا ومعتقلينا، ويف مقدمهم �ل�سري �للبناين يحيى �سكاف.

د( يف 
ّ

■  وزارة ال�سحة نّظمت اأول عقد مع اجلمعية اللبنانية لالأوتيزم )التوح
لبنان، وبهذا تدخل الوزارة للمرة االأوىل يف تغطية هذا النوع من االأمرا�ض 

املكلفة، ما يفتح املجال اأمام تعاون اأوثق مع اجلمعيات والهيئات املهتمة 

ملتابعة هذه احلاالت، متهيداً لعمليات الدمج يف املدار�ض واملجتمع.

n �إجر�ء�ت وقائية
�أكد م�سدر �أمني و��سع �لطاع �أن حزب �هلل ينّفذ �سل�سلة 

�إج���ر�ء�ت ��ستخبارية وقائي���ة ��ستباقي���ة غري مرئية 

حلماية مناطق عديدة من �إره���اب �لتكفرييني، وبع�س 

هذه �لإج���ر�ء�ت �آتت �أكلها م���ن دون �لإعان عنها عرب 

و�سائل �لإعام.

n �جتماع تنظيمي
ُعق��د يف ق���رض قريط��م اجتم��اع مل�س��وؤويل تن�سيقي��ات 

ب��روت وطرابل���ض و�سي��دا واإقليم اخل��روب والبقاع يف 

»تيار امل�ستقبل«، ودار احلديث حول كيفية تفعيل العمل 

التنظيم��ي وا�ستنها�ض ال�سارع واإع��ادة االإم�ساك بزمام 

االأم��ور، ال�سيم��ا بع��د اأن ت��رك العدي��د م��ن املنا�رضين 

واملوؤيدي��ن »التيار« والتحق��وا بتنظيم��ات اأخرى، منها 

املت�سددة. 

n »يف �لتاأخرية خرية«
يتفاخر نائب م���ن »�مل�ستقبل« �أنه متّك���ن من �إف�سال 

م�ساعي ت�سكيل حكومة، لأنها »تفيد حزب �هلل«، وقال: 

»فريقنا لي�س على عجلة من �أمره، و�لهريان كلما �زد�د 

كان يف م�سلحة فريقنا وم�رشوعنا«.

n »�سّحاد.. وم�سارط«
جل��اأ م�س��وؤول رفي��ع اإىل اب��ن منطقته، وهو نائ��ب �سابق 

»ك��رمي يف العط��اء«، �ساكي��ًا من ن�س��وب ال�سيول��ة، واأن 

علي��ه التزام��ات ت�ستوجب الوفاء، فا�ست��ل ال�سديق دفرت 

ال�سي��كات ليح��رر املطل��وب، فاعت��ذر امل�س��وؤول بالقول: 

»االأف�سل كا�ض.. ب�ض عُبكرا بكر، اهلل يخليك«.

n �رش �لنقابي �ملخ�رشم
قرر نقاب���ي خم�رشم عقد موؤمتر �سحف���ي بهدف ف�سح 

�لف�س���اد �ملماَر�س م���ن قَبل ر�أ�س �لنقاب���ة، ويعقب ذلك 

تقدمي دعوى جز�ئية، �نتقامًا من ت�رشيبة ور�ءها �ملتهم 

باأن ما يج���ري تناوله به من ف�س���اد يقف ور�ءه حزب 

مييني.

n من �أين؟
اعت��رب مرجع م�سوؤول لدى تبّلغ��ه اأن جهة حزبية ن�سبت 

ر�سا�س��ات ثقيل��ة م��ن عي��ار 23 مل��م، اأن من ح��ق اجلهة 

املذكورة اإ�سقاط الطائ��رات املجهولة الهوية التي حتلق 

ف��وق معراب، من دون اأن يذكر م�سدر االأ�سلحة ومتى مت 

�رضاوؤها وكيف دخلت اإىل لبنان!

n �سوؤ�ل حمّفز
ق���ال م�سدر دبلوما�سي عربي يف ب���ريوت �إن حماولت 

�سيا�سية جارية حالي���ًا حل�سول لقاء �إير�ين - �سعودي 

على م�ستوى عاٍل خال �ل�سهر �ملقبل، �نطاقًا من �سوؤ�ل 

جّدي تبلور موؤخر�ً لدى �ل�سعوديني: ملاذ� يذهب �أروغان 

�إىل طهر�ن ول نذهب نحن، مع �أن �مل�سافة نف�سها تقريبًا 

من �أنقره �إىل طهر�ن، ومن �لريا�س �إىل طهر�ن؟

n ر�ساوى جن�سية
ك�سف��ت �سحيف��ة »مللي��ت«؛ ك��ربى ال�سح��ف الرتكي��ة 

امل�ستقل��ة، ع��ن ت��ورط اأربع��ة من كب��ار �سب��اط االأمن 

االإماراتي��ني يف ر�س��اوى جن�سي��ة ع��ن طري��ق رج��ل 

االأعمال »ر�سا �رضاب«، الذي مت اعتقاله يف 17 كانون 

االأول املا�س��ي على خلفي��ة اتهامه بالف�س��اد. وك�سفت 

التحقيق��ات اأن »���رضاب« ق��ّدم يف ا�سطنب��ول عاهرات 

الأربعة �سباط �رضطة اإماراتيني من »دبي«، مع ر�ساوى 

اأخ��رى مل يك�س��ف النق��اب عنه��ا. ومل تن���رض ال�سحيفة 

اأ�سم��اء ال�سب��اط االأربع��ة، لكنه��ا وع��دت بن�رضه��ا مع 

�سورهم الحقًا، و�سط جهود اإماراتية مكثفة ملنع الن�رض 

واحلد من الف�سيحة.

قــــال ـُ ي نية في »8 آذار«.. والدور المطلوب الحالة السُّ
بعدما عجز ع���ن ت�سكيل حالة 

�سيا�سي���ة و�زنة مل���وؤ�زة �ملقاومة 

�سيا�سي���ًا يف �لت�س���دي للع���دو�ن 

�مل�ستم���ر عليه���ا يف �ملنطقة منذ 

متوز من �لعام 2006، �أو حتى على 

�لأقل �تخاذ موقف من تورط »تيار 

�مل�ستقبل« بال���دم �ل�سوري، و�إيو�ء 

�لإرهابي���ني يف مناط���ق عر�س���ال 

وطر�بل�س وعكار و�سو�ها، �سار لزمًا 

ن���ي« يف فريق  عل���ى »�ملكّون �ل�سُّ

�لثامن من �آذ�ر �لقيام بعملية »نقد 

ذ�تي«، وبالت���ايل تفعيل �لتن�سيق 

و�لعم���ل �مل�سرتك ب���ني �أفرقاء هذ� 

�ملكون، لتخاذ موقف فاعل وموؤثر 

يف �أر����س �لو�قع، بعدم���ا �أ�سبحت 

�لفري���ق  ني���ة« يف  �ل�سُّ »�حلال���ة 

�ملذك���ور »با �إنتاجي���ة«، بح�سب 

مرجع �إ�سامي و��سع �لطاع.

ويك�سف �ملرجع عن �إجر�ء عملية 

»غربلة« لكل مو�قف و�أد�ء �لأفرقاء 

�ملذكوري���ن يف �ملرحل���ة �لفائتة، 

لتحدي���د دور كل منهم يف �ملرحلة 

�ملقبل���ة، ل �سيما �س���وء �لتطور�ت 

يف �جلارة �لأق���رب، �لآيلة �إما نحو 

�لنف���ر�ج يف حال جن���اح �لت�سوية 

�ل�سيا�سية، و�إم���ا نحو �لنفجار يف 

ح���ال ف�سلها، ويف كلت���ا �حلالتني 

�ملطل���وب �أعلى درج���ات �لتن�سيق 

بني �أطر�ف �لفريق �ملوؤّيد للمقاومة 

ملو�جهة ما قد يحدث يف �ملنطقة، 

�لذي �سينعك�س حتمًا على �لأو�ساع 

يف لبن���ان، ل �سيم���ا �أنه حتول �إىل 

»�أر�س جه���اد«، و�س���و�ء كان هذ� 

�لنعكا�س �سلبيًا �أم �إيجابيًا.

كذل���ك يلف���ت �ملرج���ع �إىل �أن 

�لعمل جار عل���ى »�إعادة جدولة« 

ني يف  مالية و�سيا�سية للمكون �ل�سُّ

»�لثامن م���ن �آذ�ر«، من �أجل �إعادة 

تفعي���ل دوره، بالت���ايل تاأدية دور 

�سيا�سي منت���ج، موؤكد�ً �أن �ملطلوب 

من هذ� �ملكّون يف �ملرحلة �لر�هنة 

�أن يحقق نقل���ة نوعية لتعزيز خط 

�ملقاوم���ة ونهجها، فلم يعد مقبوًل 

�لرت�خي يف �لأد�ء بعد �ليوم.

ويف �ل�سي���اق، ي�س���ري �ملرج���ع 

�إىل �أن حتدي���د م�سوؤولي���ات �حلالة 

نية �ملوؤيدة لنهج �ملقاومة �أثار  �ل�سُّ

�متعا�س �أحد �ملكونات �لطر�بل�سية 

�أن يكون  للحالة �ملذكورة، مرجحًا 

ذلك ناجمًا ع���ن حر�س هذ� �ملكّون 

عل���ى ع���دم �لإ�سه���ام يف تفاق���م 

�لأو�س���اع �لأمني���ة يف طر�بل����س، 

ل �سيم���ا يف �سوء حم���اأة �ل�رش�ع 

�لإير�ين - �ل�سعودي يف �ملنطقة.

وينقل �ملرجع عن جهات فاعلة 

يف فريق �لثامن من �آذ�ر �أنها تتفّهم 

نية  حال كل طرف من �ملكونات �ل�سُّ

يف ه���ذ� �لفريف، وبالتايل مل حتمل 

قيادة »8 �آذ�ر« �أيًا من �لأفرقاء �أكر 

من طاقته، ولك���ن يف �لوقت عينه 

�ستحد من �لعاقات مع �أي جهة با 

�إنتاجية.

يف �ملقاب���ل، ق���د يك���ون عني 

�ل�س���و�ب »�إع���ادة هيكلة« �حلالة 

ني���ة يف »8 �آذ�ر«، ولك���ن هذ�  �ل�سُّ

�لأمر يتطلب دعمًا �سيا�سيًا وماليًا، 

ومو�كب���ة �إعامية لتفعيل دور هذه 

و�تهامها  قبل حما�سبته���ا  �حلالة، 

بالتق�س���ري بدوره���ا، خ�سو�سًا يف 

�سوء �لظروف �لدقيقة �لتي تعي�سها 

نية، حيث  �ملناطق ذ�ت �لغالبية �ل�سُّ

يتعر�س �أ�سحاب �لآر�ء �ملختلفة مع 

�لفكر �لتكفريي للقتل و�لعتد�ء، كما 

حدث مع �ل�سيخ �ل�سهيد �سعد �لدين 

غّيه وح�سام �ملوري يف طر�بل�س.

ح�سان �حل�سن 

»إعادة الهيكلة« 
تتطلب مراجعة 

الدعم السياسي 
والمالي واإلعالمي 

قبل المحاسبة 
و»االتهام« 

بالتقصير
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مقابلة8

إيران ثابتة على مبادئها والغرب هو َمن تقّرب
 

آبادي: على اللبنانيين أال يراهنوا على إيران أو السعودية 

»الثبات« التقت ال�سفري الإيراين 

يف لبنان؛ غ�سنفر رك���ن اآبادي، يف 

الذك���رى 35 لنت�سار ثورتها، واإليكم 

اأبرز ما قال:

ال�سفري  يتح���ّدى  الواث���ق  بنربة 

الإيراين غ�سنفر ركن اآبادي اأّي دولة 

اأو منظم���ة اأو نا�س���ط �سيا�س���ي اأو 

اإعالم���ي اأن يّدعي اأّن لإيران ممار�سة 

ابتزازية على اأي موقف داعم مبدئي 

لأي جه���ة مظلوم���ة تدعم���ه اإيران، 

وي���ردف حديث���ه قائاًل: مل���ن يراود 

ذهنهم: هل يوج���د دولة يف العامل 

لي�س لها م�سال���ح؟ نقول لهم: نعم، 

لإيران م�سال���ح حيوية كباقي دول 

الع���امل، ورغ���م ذلك نح���ن ُنخ�سع 

م�ساحلن���ا الأمني���ة والقت�سادي���ة 

ملبادئ الث���ورة الإ�سالمية الإيرانية 

الت���ي انطلقت من���ذ 35 عامًا، وهذه 

املبادئ تنطلق من اإن�سانية الإن�سان 

وتتح���رك انطالقًا من مب���داأ ن�رصة 

املظلوم »املوؤمن«، بغ�ّس النظر عن 

دينه اأوعرقه اأو طائفته، وللم�سككني 

اأق���ول: �سحيح اأّن دولتن���ا �سيعية، 

نة،  ولكن انظروا كيف يعي�س فيها ال�سُّ

وامل�سيحيون واليهود، نحن ل نقرتب 

من الغرب ول من رو�سيا، الغرب هو 

الذي يق���رتب منا ويغازلنا من حني 

اإىل اآخ���ر، اأم���ا اقرتابنا م���ن رو�سيا 

فهو لأنها تق���رتب من مبادئ الثورة 

الإ�سالمي���ة، فاإيران �سعارها معروف 

»ل �رصقي���ة ول غربي���ة، بل مبادئ 

اجلمهوري���ة الإ�سالمية«، وبو�سلتنا 

الدائمة اأينما كان ن�رصة املظلومني 

عل���ى الأر�س وحتري���ر فل�سطني من 

البحر اإىل النهر.

ذكرى الثورة الإ�سالمية هذا العام 

له���ا نكهتها اخلا�سة بح�سب ال�سفري 

الإي���راين ركن اآب���ادي، وي�سري اإىل اأّن 

الدولة وال�سعب انت�رَصا �سيا�سيًا من 

خالل النتخابات الرئا�سية وو�سول 

الرئي����س روح���اين، بع���د م�ساركة 

�سعبية و�سلت اإىل ح���ّد 72٪، »اإنه 

الذي  الدميقراطي  لنظامن���ا  انت�سار 

ا�ستط���اع جتاوز م�سق���ات 35 عامًا، 

وانت�سارنا ال�سيا�سي يالقي جناحنا 

والتكنولوجي  القت�س���ادي  وتاألقنا 

واملعريف، فاإي���ران حققت نوعًا من 

الكتفاء الذاتي، وتقّدمنا يف جمالت 

والف�ساء  والنانوتكنولوجيا  الط���ب 

ن�سعه بت�رصّف كافة �سعوب العامل، 

لأنن���ا نوؤمن بح�س���ن العالقات بني 

خمتل���ف دول الع���امل )با�ستثن���اء 

اإ�رصائيل(، فكيف اإذا كانت مع بلدان 

املطلّة عل���ى اخلليج الفار�سي، وكّل 

ذلك جاء بعد ت�سحيات جّمة قدمها 

ال�سعب الإي���راين وقيادته احلكيمة، 

الت���ي ا�ستطاعت حتوي���ل العقوبات 

الغربية عل���ى ال�سعب من نقمة اإىل 

نعمة، ونحن كاأمة ا�ستطعنا حتويل 

ال�رص ال���ذي اأريد ل�سعبن���ا احلرّ اإىل 

مدعاة فخر..«.

يلف���ت ال�سف���ري الإي���راين اإىل اأّن 

العالق���ة الي���وم مع الغ���رب ت�سهد 

تهافت���ًا م���ن قبلهم، ويق���ول: »من 

جهتن���ا مل نرتاجع قي���د اأمنلة عن 

اأبدوا  م���ن  مبادئن���ا، بالعك�س؛ هم 

ا�ستعداداً لال�ستم���اع اإىل راأينا الذي 

نطرحه منذ 10 اأعوام.. وانطالقًا من 

ثوابت اإي���ران جاءت مفاو�ساتنا مع 

دول )1+5(، وناأمل خالل اأيام اإجراء 

املحادث���ات النهائية ح���ول ق�سية 

امللف النووي«.

وماذا ع���ن ثقة اإي���ران باأمريكا؟ 

يق���ول اآبادي: »الع���ربة يف التنفيذ، 

ال�سابقة مل تك���ن جيدة،  جتاربن���ا 

واإي���ران التي تتب���ع �سيا�سة الهدوء 

باإمكانه���ا اأن جترّب الأمريكيني مرّة 

اأخرى. تاريخيًا، الأمريكيون يعادون 

ال�سع���ب الإيراين قبل انت�سار الثورة 

وم���ا بعده���ا، وه���م يريدوننا على 

ال���دوام دول���ة تابعة، وه���ذا الأمر 

نرف�سه، وانطالقًا م���ن تلك املبادئ 

نحن بدورنا نرف�س التدخل ب�سوؤون 

الآخرين، وهذا م���ا مييزنا عن باقي 

دول العامل، وعلى هذا امل�سار ن�سري 

من���ذ 35 عامًا، ويدن���ا ممدودة على 
الدوام لتح�سني ه���ذه العالقات مع 

اأم���ريكا اأو غريها من ال���دول لزرع 

ال�سالم ب���دل احلرب ب���ني ال�سعوب 

والدول«.

ندعم �صندوق االقرتاع

�سورية،  باأو�س���اع  يتعلق  فيما 

يعترب اآب���ادي اأّن موقف اإيران ثابت 

ووا�سح للجميع، يقول: »نوؤيد احلل 

ال�سيا�سي وندع���م اأي قرار يختاره 

ال�سعب ال�س���وري، ونرف�س التدخل 

يف �س���وؤون ال���دول.. وكدولة قدمنا 

مقاربتن���ا حلّل املو�س���وع، وميكن 

تلخي�سها ب�ستة بنود، البداية تكون 

بوق���ف العنف والبدء باحلوار، يليه 

تاأليف جلنة م�ساحلة وطنية حرّة، 

ثم ت�سكيل حكومة انتقالية مهمتها 

اإدارة الدول���ة واإج���راء النتخابات 

الربملاني���ة والرئا�سي���ة، واإج���راء 

تعدي���ل يف الد�ست���ور، ويكون اآخر 

البنود باإجراء انتخابات رئا�سية يف 

الع���ام 2014، بالإ�سافة اإىل ت�سكيل 

جلن���ة وطنية لتمري���ر امل�ساعدات 

الإن�ساني���ة لل�سع���ب ال�س���وري يف 

اإعالمية  املناط���ق، وجلنة  خمتلف 

املوجودة  احلقائ���ق  لنقل  حيادية 

على الأر�س بغية نقلها للراأي العام 

العاملي«.

وي�سي���ف اآب���ادي: »انطالقًا من 

هذه الروؤية اأعربن���ا عن ا�ستعدادنا 

اأمني عام  اإىل  للم�ساعدة، واأ�رصن���ا 

الأمم املتحدة »ب���ان كي مون« اأّن 

يجب  ال�س���وري  ال�سعب  م�ساع���دة 

اأن تك���ون من كّل الأط���راف، ولي�س 

م���ن جانب واحد، ونح���ن م�رصون 

على مواقفن���ا هذه، بغ����سّ النظر 

عن م�ساركتن���ا يف »جنيف 2« اأو 

عدمها، ونوؤيد باملطلق ما �سيفرزه 

�سندوق الق���رتاع يف ال�ستحقاقات 

الدميقراطية«.

الثورات العربية واالإ�صالمية

للحراك  اإي��ران  تاأييد  عن  وم��اذا 

 3 انطلق منذ  الذي  ال�سعبي  العربي 

ب�»ال�سحوة  اإياها  وو�سفهم  اأعوام، 

الإ����س���الم���ي���ة«؟ ه���ل اأ���س��ي��ب��ت 

اأمل  بخيبة  الإيرانية  الدبلوما�سية 

م��ن ق��ي��ام ث���ورة »اإ���س��الم��ي��ة« يف 

آبادي: بوصلتنا هي 
القدس وفلسطين.. 

ورؤيتنا للحّل تبدأ 
بعودة الالجئين إلى 

دولتهم األم
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تخصيب الشر لسرطنة 
المجتمع

يعك����س كث���ري م���ن ُكت���اب الأعم���دة يف 

مطبوعات �سيا�سية متنّيات املمّول من الأجهزة 

ال�ستخبارية ب�سفاقة غري معهودة يف التاريخ 

الإعالمي، ومن تل���ك التمني���ات الإلغائية اأن 

»ل جمال لقيام���ة �سورية دولة ودوراً ووحدة 

جمتمعية«. 

الفو�سوي  يعتنق هوؤلء بغالبيتهم املنهج 

التكف���ريي، الذي يراهن اأ�سحاب���ه على الوقت 

للتدم���ري، بينم���ا اأ�سياده���م ال�سحراويون ل 

يدركون قيمة الوقت، اإمنا ي�ستخدمون اأ�سخا�سًا 

ج���رى تخ�سي���ب ال����رص فيهم لن����رصه كوباء 

اجتماعي؛ اأحد مظاهره الت�رصطن املذهبي.

يف املقابل، من املح���زن اأن ي�ساهد النا�س 

جمموعة تنتحل �سف���ة التحدث با�سم ال�سعب 

ال�سوري، وهي بالكاد اأن ُي�سمح لأفرادها تناول 

اأطباق الطعام التي يتمنون.

تلك املجموعة الت���ي �سادرت بقوة الرغبة 

الأمريكي���ة، و�سطوة املال امل�سع���ود، وتواطوؤ 

حم���ور النحالل العاملي، ح���ق اأقرب مكونات 

املجموعات التي ميكن اأن تكون اكت�سبت �سفة 

»املعار�س���ة« لي�سلطها روب���رت فورد عليها، 

قبل اأن تنتهي مهامه املبا�رصة وقد اأدى ق�سطه 

التخريب���ي والتدم���ريي باأب�سع ال�س���ور، تلك 

ال�سورة املطبوع���ة يف اأذهاننا عن الأمريكي، 

وهي التي طاملا تردد تناولها حتى يف الأفالم 

الأمريكية الإنتاج املعروفة با�سم »الو�سرتن«، 

وهي »الأمريكي الب�سع« اأو القذر ك�سفة مالزمة 

لأفعال الأمريكي �سد �سعوب الأر�س.

لي�س هين���ًا اأن ُترغم خملوق���ًا كي ي�سبح 

اإن�سان���ًا، ول���و كان من املخلوق���ات الب�رصية، 

ولي�س بال����رصورة اأن يتمّك���ن اأي �سخ�س من 

التح���ول اإىل اأن يكون وطني���ًا خمل�سًا بعدما 

ا�ستوطنت العمال���ة يف م�ساماته، فكيف ميكن 

اأن ت���زرع ملخلوق - وطبع���ًا ل اعرتا�س على 

اخلالق - دماغًا ملج���رد تعليمه ارتداء ربطة 

عنق؟!

اإن احلوافز لدى ال�سعب ال�سوري تزداد لي�س 

فقط يوميًا، بل يف كل حلظة لنبذ اأولئك الذين 

اف���رتوا على منجزات���ه، و����رصدوه يف الداخل 

واخل���ارج، ومنعوا اأبناءه م���ن ارتياد املدار�س 

واجلامع���ات واملتاج���ر التي كان���ت عامرة، 

والأ�س���واق التي كانت مزده���رة ومق�سداً لكل 

مواطني دول اجلوار، وال�سعب ال�سوري �سيح�سم 

وح���ده امل�سري ال���ذي يريد بغ����س النظر عما 

�سيك���ون نتاج مفاو�سات جنيف، خ�سو�سًا اأنه 

�ساهد باأّم العني من يعمل على انتهاك حقوقه، 

ومن انتح���ل �سفات لي�س ل���ه اأدنى حق بها، 

�سيما التحدث با�سمه يف ل�سو�سية مو�سوفة، 

وهم ل ميلكون �سوى عقلية القتل للو�سول اإىل 

ماآربهم وعرب غريهم حتى.

مهما تنا�رصت عنا����رص الأوغاد، ولو على 

م�ساحة الكرة الأر�سية، لن يكون مبقدورهم اأن 

يفر�سوا �سيئًا ولو بالتجهيل، �سيما اأنهم ف�سلوا 

يف الإرغام با�ستخ���دام كل الأدوات والأ�ساليب 

احلرام.

يون�س

التحلّ���ي باملزايا الوطنية اأو الدينية اأو العرقية يفر�س على العقالء التب�رّص 

بالأم���ور على حقيقتها، فاإيران بعي���داً عن مزايدات اللع���اب الغرائزي، اأنقذت 

»الإ�س���الم ال�سيا�سي« من تعا�ست���ه الدام�سة من املحي���ط اإىل اخلليج واأبعد.. 

واإيران ه���ذه دولة اإن�سانية اأكرث م���ن الغرب باأ����رصه، لأّن م�ساعداتها حلركات 

املقاومة يف العامل، واإن عادت لها مب���ردود حيوي اقت�سادي جيو�سيا�سي، اأمر 

مفهوم وبديهي، كونه غري م����رصوط باأجندة، واإيران الداعمة ل�»حزب اهلل« يف 

لبن���ان و»حما�س« يف فل�سط���ني اأو اأي دولة ممانع���ة لال�ستكبار العاملي يف 

اأمريكا اجلنوبية واإفريقيا اأعطت وتعطي منوذجًا خمالفًا عما هو ماألوف.. فلُيقراأ 

ع���ن كثب بعيداً عن القوالب الفكرية النمطية، لأّن كيل الأو�ساف ال�سيئة لها، ل 

يغرّي من واقع انت�ساراتها الدبلوما�سية وال�سيا�سية واملعرفية..

يجهل بع����س العرب الذين يعادون اإيران، ذات اخللفية احل�سارية والثقافية 

ال�ساربة يف التاري���خ، اأّن الأخرية تعادي »اإ�رصائي���ل« عدوتهم »املفرت�سة«، 

واأنها اأول دولة يف العامل من رفعت العلم الفل�سطيني..
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إيران ثابتة على مبادئها والغرب هو َمن تقّرب
 

آبادي: على اللبنانيين أال يراهنوا على إيران أو السعودية 

م�رص وتون�س بعد ف�سل جتربة »الإخوان«؟ يرّد 

ال�سفري الإيراين: »ما ي�سهده العامل العربي هو 

يقظة لل�سعوب، نحن كاإيرانيني نوؤيد الثورة �سّد 

احلكام امل�ستبدين الظاملني، و�سعب اإيران �سبق 

لإ�رصائيل  حليف  اأقوى  ال�ساه  طغيان  �سّد  وثار 

احلركات  خيارات  ندعم  ال�سبب  ولهذا  واأمريكا، 

ال�سعبية املوؤمنة واملظلومة، ونعّول عليهم، لأّن 

امل�ستكرب الأمريكي كان يعيق وعي ال�سعوب يف 

و�سغرية«،  كبرية  بكّل  يتدخل  وكان  املنطقة، 

نقاطعه لن�ساأله عن ت�رصّع اإيران يف اإطالق �سعار 

يجيبنا:  العربي؟  احلراك  على  اإ�سالمية  ثورات 

 10 انق�ساء  بعد  اإلّ  الثورة  اإيران مل تثبت  »يف 

�سنوات، الثورة حتتاج اإىل وقت، وعلى ال�سعوب 

اأن ت�سرب للو�سول اإىل برّ الأمان«.

لبنان

وهل يتوقع اآبادي ع���ودة الهدوء اإىل ربوع 

لبن���ان يف ح���ال مل يح�س���ل التق���ارب بني 

ال�سعودية واإي���ران؟ يرّد: »ندعو اللبنانيني اإىل 

عدم الت���كال على اخلارج، ل عل���ى اإيران ول 

عل���ى ال�سعودي���ة، نريد اأن يك���ون اللبنانيون 

متفقني، بغ����س النظر عما يح�سل يف اخلارج، 

����رّص قوة ال�سع���ب الإيراين ت�سامن���ه وتكاتفه 

حول امل�سوؤولني والنظام، وب�سبب هذه الوحدة 

حتقّقت الإجنازات، ونحن كاإيرانيني م�ستعدون 

لتقدمي كل م�ساعدة لتوفري هذه الوحدة ل�سعب 

لبنان، ونعلم اأن التعاون بني دول املنطقة اأمر 

جّيد، ونعتقد اأّن التعاون بني ال�سعودية واإيران 

ل يفيد لبن���ان فح�سب، بل املنطق���ة باأ�رصها 

والعامل الإ�سالمي والدويل باأ�رصه«.

وعن م�سهدية »اإ�رصائيل« يف �سوء التطورات 

ال����رصق اأو�سطي���ة: ه���ل تخ�سى اإي���ران هجومًا 

»اإ�رصائيليًا« عليها لعرقلة تفاهمها مع الغرب؟ 

يق���ول: »ل ميك���ن لإيران اأن تع���رتف باإ�رصائيل 

يومًا من الأيام، هذا الكيان الذي يحّتل الأرا�سي 

الفل�سطيني���ة نوؤيد طرده من النه���ر اإىل البحر، 

بو�سلتن���ا هي القد�س وفل�سط���ني، وروؤيتنا حلّل 

الق�سية الفل�سطينية براأينا يبداأ بعودة الالجئني 

الفل�سطينيني اإىل دولتهم الأم، واإجراء انتخابات 

عامة ت�سم���ل كافة ال�سعب الأ�سل���ي الذي كان 

يقط���ن فل�سطني من م�سلمني وم�سيحيني ويهود، 

ليليه���ا مرحلة ت�سكي���ل نظ���ام �سيا�سي جديد 

القرار  الفل�سطيني، ليتخ���ذوا  ال�سع���ب  يختاره 

ا�ستطون  ال���ذي  اليه���ودي  ال�سعب  بخ�سو����س 

فل�سطني املحتلة، ولهم اتخاذ القرار با�ستقبالهم 

اأم اإبعاده���م، ه���ذه هي مبادرة اإي���ران للق�سية 

الفل�سطيني���ة ومقاربتنا«، ينه���ي اآبادي حديثه 

قائاًل: »يف حال قررت اإ�رصائيل �سّن عدوان على 

اإي���ران، هم يعرفون اأّنهم عاج���زون عن تنفيذه، 

ويف حال ارتفع من�سوب جنونهم، باإمكان اإيران 

تلقني الكيان ال�سهيوين در�سًا لن ين�سوه«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

»حزب الله« وحتمية إعادة االنتشار 
األمني والسياسي 

طويلة  النتحاريني  مواجهة 

الأم���د، وهي ل ترتب���ط بوجود 

»ح���زب اهلل« يف �سوري���ة، ول 

املركزي���ة  بالقاع���دة  ترتب���ط 

ب���ل  »القاع���دة«،  لتنظي���م 

فكر  تكفريي���ة حتمل  بتنظيمات 

دام  ما  وتتنام���ى  »القاع���دة« 

التكف���ري ينمو، وتنت����رص ما دام 

التموي���ل متوف���راً، وتعي���ث يف 

الأر�س كفراً وقتاًل ما دامت متتلك 

اأدوات م���وت متنقل���ة ومزّن���رة 

بامل���وت، لذلك، مل تع���د عملية 

اإع���ادة النت�سار الأمني لعنا�رص 

والقرى  ال�ساحي���ة  احل���زب يف 

امل�ستهدف���ة - �س���واء بلبا�سهم 

املدين اأو الع�سكري - كافية، ول 

والكامريات  الإلكرتونية  الأجهزة 

الكا�سف���ة للمتفج���رات جُمدية، 

لأن املطل���وب اإع���ادة انت�س���ار 

خمابراتي واأمن���ي حول مناطق 

�سواء  والت�سدي���ر«،  »الت�سنيع 

لل�سي���ارات املفخخة اأو حلاملي 

زنانري النتح���ار داخل الأرا�سي 

ال�سوري���ة املحاذي���ة للح���دود، 

اأو �سم���ن الأرا�س���ي اللبناني���ة 

و�س���وًل اإىل حمي���ط املخيمات 

الفل�سطينية، التي تع�س�س داخل 

بع�سها خالي���ا اإرهابية متورطة 

يف اإدخ���ال وحت�س���ري واإر�س���ال 

ال�سي���ارات املفخخ���ة، ول ميكن 

لأي ف�سي���ل فل�سطيني ادعاء اأن 

املخيم���ات مم�سوكة، لأن �سياع 

ال�سلطة على الأر�س بني »القوى 

والف�سائ���ل« هو ال���ذي »اأ�ساع 

على  املخيمات،  الطا�س���ة« يف 

اأمل اأن تبقى الأر�س مم�سوكة من 

الدولة واحلزب معًا، عرب التعاون 

مع  والحرتايف  واملثايل  الكامل 

واأن  الر�سمية،  الأمني���ة  الأجهزة 

يوؤتي ه���ذا التع���اون ثماره يف 

�سبط التفلت �سمن احلد الأدنى، 

ك�سفت  الت���ي  التحقيقات  ع���رب 

وتك�سف اأوكار »�سناعة املوت«، 

قب���ل اأن تث���ور ثائ���رة النا����س 

امل�ستهدف���ة مناطقه���ا، وحت�سل 

ردات فع���ل عفوية ومربرة كتلك 

الت���ي ح�سلت على طريق اللبوة 

- عر�س���ال بعد انفج���ار الهرمل 

الثاين.

اأ�سهر  ما ح�س���ل منذ �ست���ة 

املناط���ق  يف  الي���وم  وحت���ى 

املح�سوب���ة على »ح���زب اهلل« 

تخّط���ى �سوري���ة ودور احل���زب 

فيه���ا، وتخطى مو�س���وع �سالح 

»ح���زب اهلل«، لأن م���ا عج���زت 

عن���ه »اإ�رصائيل« وخلفها اأمريكا 

دول اخلليج  والغ���رب وبع����س 

يف مواجهة احل���زب تكاد اأدوات 

التكف���ري الإقليمية اأن تنجح فيه 

)ل �سم���ح اهلل( ل���و كان���ت لدى 

لكن  »العرقنة«،  ثقاف���ة  احلزب 

القا�سي وال���داين يدرك اأن ثقافة 

و»تزنري  املفخخ���ة  ال�سي���ارات 

موجودة  لي�س���ت  النتحاريني« 

ال�سيا�سية ملجاهدي  الثقافة  يف 

احل���زب، ول يف ثقافة املواجهة 

امليدانية.

اأم���ا ع���ن مو�س���وع اإع���ادة 

منذ  فاحلزب  ال�سيا�سي،  النت�سار 

بدء ت�سكيل احلكومات بعد العام 

2000 يبال���غ يف الزه���د بح�سته 
الوزاري���ة وامل�سارك���ة يف العمل 

ال�سيا�سي، ويعترب اأن دوره الوطني 

املقاوم يجعله يتفرغ لهذا ال�ساأن 

دون �سواه، ورغ���م توا�سعه على 

م�ست���وى امل�ساركة، ف���اإن احلزب 

امل�ستهَدف اليوم على امل�ستوينينْ 

يك���ن  مل  وال�سيا�س���ي،  الأمن���ي 

ال�سهري  بعب���دا«  مو�سوع »لقاء 

الذي ُعقد قب���ل تدخل احلزب يف 

الق�س���ري، والذي جاء على خلفية 

لالإرهاب  وطرابل�س  عكار  ت�رصيع 

واإدخ���ال ال�س���الح وامل�سلح���ني 

متهيداً  التدريب  واإقامة خميمات 

لإقام���ة دول���ة اخلالف���ة، وجاء 

اأي�س���ًا بعد �سبط الباخرة »لطف 

اهلل« عل���ى �سواح���ل طرابل����س 

والذخ���رية  بال�س���الح  حممل���ة 

متهيداً لإدخ���ال حمولتها براً اإىل 

�سورية، كما ج���اء »لقاء بعبدا« 

على خلفية »حمل���ة البطانيات 

واحلفا�سات وعلب احلليب« التي 

كانت بقي���ادة عقاب �سقر، ورغم 

ذلك قام���ت قيامة املتورطني يف 

احلزب  على  ال�س���وري  امل�ستنقع 

بع���د دخول���ه الق�س���ري حلماية 

الق���رى ال�سيعي���ة اللبنانية اأوًل، 

ثانيًا،  الزاحف  التكفري  وملواجهة 

وال���ذي و�سلت »ب�سائ���ره« اإىل 

بئر العب���د والروي�س وبئر ح�سن 

وال�ساحية والهرمل، لأنها معاقل 

مدني���ة ل�»ح���زب اهلل«، وب���ات 

خل�سوم »ح���زب اهلل« يف لبنان 

ثقافة جدي���دة مبنية على احلقد 

امل�ستورد،  الإقليم���ي  املذهب���ي 

وبات بع�س خ�سوم الأم�س اأعداء 

للحزب، ل بل اقرتن حقدهم على 

احلزب وتكفريه، بتكفري »اجلي�س 

وتكف���ري  وقائ���ده،  ال�سليب���ي« 

الق�ساء والق�ساة.

ل بد لالأزمة ال�سورية اأن ت�سع 

اأوزاره���ا، وميزان القوى لن يكون 

و�ستعود  الث���ورات«،  ل�»جّت���ار 

الأم���ور على ال�ساح���ة اللبنانية 

مو�سوع نقا�س داخلي، وما على 

خ�س���وم واأع���داء »ح���زب اهلل« 

احلاليني �سوى اأن يدركوا اأنهم كما 

�ساهم بع�سهم يف �سناعة املوت 

يف جرود عر�سال واأزقة طرابل�س 

التمو�سع  ف���اإن  ع���كار،  و�سهول 

ال�سيا�س���ي للحزب بع���د »هدايا 

�ستطراأ  ونا�س���ه  لأهله  امل���وت« 

عليه تغي���ريات مبدئية، و�سيكون 

وللخ�س���م  موقع���ه،  للحلي���ف 

اأعل���ن العداوة  اأم���ا من  موقعه، 

حت���ى النتحار �سد حزب مقاوم، 

ومن اأعطى لنف�سه حجمًا اأكرث مما 

ي�ستحق عرب و�سع »فيتو« على 

وزارة ي�سارك بها احلزب لإر�ساء 

اأ�سياد اخل���ارج، ومن اعترب نف�سه 

هدف���ًا ا�سرتاتيجيًا مهمًا لطائرات 

بال طيار للح���زب، ف�سيكون لهم 

املوق���ع ال���ذي بهم يلي���ق على 

امتداد م�ساح���ات الوطن.. والآتي 

قريب.

اأمني اأبو را�سد

لو كانت لـ«الحزب« ثقافة »العرقنة« 
لنجحت أدوات التكفير اإلقليمية في 

تحقيق ما عجزت عنه »إسرائيل« والغرب 
وبعض الخليج

القوى االأمنية تنت�شر حول مكان وقوع االنفجار يف حارة حريك
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ا�ستطاع���ت اجلمهورية الإ�سالمية 

اأن حت�سن نف�سها واأن تبني موؤ�س�سات 

علمية واأن تطل���ق اأقماراً ا�سطناعية، 

وتبني تر�سانة اأ�سلحة حلماية نف�سها، 

ثم الدخول يف املجال النووي ال�سلمي، 

رغ���م كل التهدي���د والتهويل، وبف�سل 

تطوير �سناعاتها الع�سكرية الداخلية، 

فاإن اإيران حتقق الكتفاء الذاتي، ويتم 

يف الوقت احلا����ر ت�سدير الأ�سلحة 

اإىل خمتلف  تكنولوجي���ًا  املتقدم���ة 

دول الع���امل، وهي لي�ست بحاجة اإىل 

اخلارج يف ه���ذا املجال، كونها باتت 

الطائ���رات واملقاتالت وكل ما  تنتج 

للدف���اع عن نف�سها،  حتتاجه حربيًا 

املنطق���ة  وم�ساع���دة حلفائه���ا يف 

لتحقيق ق�ساياهم املحقة.

اإيران تنازلت  باخت�سار، مل تقدم 

نووي���ة اأو حتى �سيا�سي���ة، بل بقيت 

على موقفها الداع���م للنظام ال�سوري 

ول�»حزب  الفل�سطيني���ة  وللق�سي���ة 

اهلل« املقاوم يف وج���ه »اإ�رائيل«، 

ومل حتي���د قي���د اأمنلة ع���ن املواقف 

التي كر�ستها على مدى �سنوات، تقف 

اليوم اإيران �ساخمة معاندة وممانعة 

كعادت���ه يف كل ع���ام، اأحي���ا ال�سعب 

الإيراين ذكرى انت�سار الثورة الإ�سالمية يف 

اإيران يف 10 �سباط 1979 من خالل م�سريات 

حا�س���دة نح���و �ساحة احلري���ة املعروفة 

اإيراني���ًا ب�ساح���ة »اآزادي«، ومظاهر فرح 

وابته���اج مبا متكنت الث���ورة من حتقيقه 

عل���ى مدى ثالثة عقود ون�سف من دون اأن 

تخرج عن امل�سار الذي ر�سمه لها موؤ�س�س 

الثورة الإمام اخلميني.

تاأتي الحتف���الت هذا الع���ام متوجة 

بالتفاق الن���ووي الذي متكن���ت اإيران من 

اإرغ���ام الغرب على توقيعه يف جنيف وفقًا 

ل�روطها وم���ن دون اأن تقدم تنازلت، كما 

اأن ذك���رى الثورة تاأتي عل���ى وقع اإجنازات 

علمية وف�سائي���ة اإيرانية اأذهلت العامل، اإذ 

متكن���ت هذه الدولة املمانعة من حتدي كل 

العقوب���ات الغربية التي فر�ست عليها واأن 

ت�ستكمل تطوير براجمه���ا العلمية بكل ما 

اأوتيت من قوة.

اأثبت���ت القي���ادة الإيرانية اأنه���ا قادرة 

على الدوام اأن حتمل �سعبها اإىل بر الأمان، 

واأن تقدم ل���ه ال�ستق���رار والأمن حتى يف 

عز تنام���ي التهديدات الع�سكرية واحلربية، 

واليوم متكنت اإيران، مبقاومتها و�سمودها، 

من اأن تثب���ت للعامل اأجمع اأنه���ا نداً قويًا 

ي�ستحق كل الحرتام والتقدير.

بالنظر اإىل منجزات الث���ورة عامًا بعد 

عام، ناهي���ك عن الإجناز الكبري الذي حتقق 

هذا الع���ام بتوقيع التف���اق النووي، عمت 

امل�س���ريات املليونية �س���وارع اإيران بحيث 

اأع���رب الإيراني���ون عن مت�سكه���م مببادئ 

ثورتهم التي حت���ول البالد اإىل قوة �ساعدة 

ل ميكن الوق���وف يف وجهها، ومن الوا�سح 

للغاي���ة، اأن ال�سعب الإي���راين ل يزال ملتفًا 

ح���ول مبادئ ثورت���ه واأ�س�سه���ا لأنه يوؤمن 

باأنها الطريق الوحيد والأجنع لنجاح اإيران 

وتطوره���ا، فقبل 35 عامًا، اأي يف 10 �سباط 

عام 1979، توجهت م�سريات غا�سبة نظمها 

ال�سع���ب الإيراين نح���و القاعدة اجلوية يف 

�رق العا�سمة طهران، حيث متت حما�رة 

حر����س ال�ساه، وعقب املواجه���ات العنيفة 

مت تكري����س عه���د الث���ورة الإ�سالمية الذي 

انطلق بزخم قوي حمرراً الإيرانيني من ظلم 

ال�ساه وعهده الفا�س���د، بعد ع�رة اأيام من 

التظاه���رات والقتل واملواجه���ات، ان�سمت 

ق���وات اجلي�س الإي���راين اإىل الث���وار واأعلن 

انت�س���ار الثورة يف 11 �سب���اط عام 1979، 

يع���رف هذا اليوم يف اإي���ران ب�»يوم اهلل«، 

باعتب���اره كان حج���ر الأ�سا����س وامل�سمار 

الأخري الذي دق يف نع����س ال�ساهن�ساهية، 

وه���و اليوم ال���ذي اأ�س�س لقي���ام جمهورية 

اإ�سالمي���ة بقي���ادة الإمام اخلمين���ي الذي 

رف���ع �سعار حمارب���ة ال�ستكب���ار ون�رة 

امل�ست�سعف���ني يف جمي���ع اأنح���اء العامل، 

وحتى الي���وم ل تزال الث���ورة تعترب نقطة 

حتول م�سريية بالن�سبة لالإيرانيني.

جناح اآخر

وجه اآخر من اأوج���ه النجاحات الكربى 

للث���ورة الإيرانية جتل���ى يف قدرتها على 

فر����س عالق���ة ندية م���ع الغ���رب، فبعد 

اإيران وبعد  املتوا�سلة ب����رب  التهديدات 

موجات مت�ساعدة م���ن العقوبات التي مل 

توؤِت ثمارها، اأدرك الغرب اأنه ل منا�س من 

اجللو����س اإىل طاولة املفاو�سات والعرتاف 

بح���ق الأم���ة الإيرانية يف امت���الك الطاقة 

النووية لأغرا�س �سلمية، وهي املفاو�سات 

التي توجت اأخ���رياً باتفاقية 5+1 مع اإيران 

ح���ول برناجمها الن���ووي، وهو م���ا �سكل 

حلظة حتول ك���ربى يف امل�سه���د الإقليمي 

والدويل، لتاأثريات���ه املختلفة على ملفات 

�ساخن���ة اأخرى، وما كان لإي���ران اأن حتقق 

ذلك الإجناز لول اقتناع الغرب باأنها حققت 

قاعدة �سناعية ع�سكرية �سلبة موؤثرة على 

امل�سهد ال�سرتاتيجي للمنطقة، واأن ال�سعب 

الإيراين ملتف حول ثورته ول جمال للعب 

يف ملعبه الداخلي.

يف جم���ال الطاق���ة النووي���ة، اأك���دت 

اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة الإيرانية للجميع 

اأن ال�ستخ���دام ال�سلم���ي للطاقة الذرية هو 

ح���ق ل رجعة عنه لكل ال�سعوب، ويجب األ 

ت�ستاأثر به الدول املت�سلطة واملهيمنة، من 

هذا املنطلق، با�رت طهران، وحتت اإ�راف 

الذرية بال�ستثمار  الدولية للطاقة  الوكالة 

ال�سلمي للطاقة النووية، اإن ا�ستئثار بع�س 

الدول لهذا املج���ال اأدى اإىل فر�س �سغوط 

�سيا�سي���ة وغ���ري منطقي���ة للحيلولة دون 

ح�سول اإيران على العلوم والتقنيات الذرية 

ال�سلمية ومعرفة اأ�ساليبها، وذلك عن طريق 

احلظر واملقاطعة �سد طهران، لكن كل هذه 

الأ�ساليب مل تفلح يف حتطيم عزمية اإيران.

رغ���م تاأكي���د اإي���ران املتوا�س���ل على 

ال�ستخ���دام ال�سلمي له���ذه الطاقة، وتاأكيد 

الوكالة النووية للطاق���ة الذرية على عدم 

انحراف الربنامج النووي الإيراين، فاإن عدة 

دول حاولت ت�سيي����س امللف الإيراين بغية 

ح���رف الراأي العام العامل���ي، حيث اأ�رت 

على ا�ستئثارها بهذه التقنيات.

الي���وم بعد توقيع التفاق النووي، تبدو 

طهران جادة يف اإزالة القلق وال�سكوك التي 

ت�س���اور بع�س الدول، وق���د اأثبتت حر�سها 

على بن���اء الثقة وح�سن الني���ة وموا�سلة 

م�ساريعه���ا ال�سلمية، فاإي���ران، ومن خالل 

منطلقاتها الدينية، ترف�س املجازر والقتل، 

وهي توؤكد على عدم وجود ال�سالح النووي 

يف خططه���ا الدفاعية والع�سكرية، ولطاملا 

طالبت بنزع ال�سالح الن���ووي من املنطقة 

والعامل باأ�ره وتخلي�سه من اأ�سلحة الدمار 

ال�سام���ل، اإن فتوى قائد الث���ورة الإ�سالمية 

الإم���ام اخلامنئ���ي حول حت���رمي ا�ستخدام 

ال�سالح النووي خري دلي���ل على املنهجية 

ال�سلمية للجمهورية الإ�سالمية.

35 عامًا على الثورة اإلسالمية.. وصــواًل إلى الفضاء

اعترب املجل�س الوطني الأمريكي للمعلومات اأن اإيران 

جمال  يف  املتميزة  العامل  يف  الع�رش  ال��دول  اإح��دى  من 

موؤكداً  القادمني،  العقدين  خالل  والتقني  العلمي  التقدم 

للنظر  اإيران كانت لفتة  العلمي يف  الإنتاج  اأن م�صادر 

خالل الأعوام الأخرية.

يف  العامل  دول  بني   13 املرتبة  على  اإي��ران  ح�صلت 

اآي«،  اأ�س  »اآي  منظمة  تقييم  ح�صب  العلم  اإنتاج  جمال 

اإيران  بني  والهند�صي  العلمي  التبادل  يتوا�صل  كذلك، 

الالتينية  واأم��ريك��ا  اإفريقيا  اآ�صيا،  يف  دول��ة   30 ونحو 

وتقيم  املناجم،  وك�صف  اجليولوجيا  علوم  جم��ال  يف 

لتعليم  وتاأهيلية  تدريبية  دورات  الإيرانية  املوؤ�ص�صات 

املهند�صني يف هذه الدول باإ�رشاف خرباء ومتخ�ص�صني 

من اإيران.

حيث  من  العامل  يف  ال��دول  اأوىل  من  اإي��ران  تعترب 

جنح  وقد  وراثيًا،  املعدلة  الزراعية  املحا�صيل  اإنتاج 

الإيراين  للرز  اجليني  التعديل  يف  الإيرانيون  العلماء 

يف  وكذلك  املميز،  وطعمه  بنكهته  عامليًا  امل�صهور 

الزراعية والوقاية  اإنتاج املحا�صيل املقاومة لالآفات 

من الأمرا�س احلقلية ومكافحتها.

حيث  النانو،  جمال  يف  العلمي  التطور  عن  ف�صاًل 

رائعة  اخ��راع��ات  تقدمي  يف  الإي���راين  ال�صباب  جن��ح 

والذي  الذاتي،  التنظيف  ذات  الزجاج  األ��واح  كاإنتاج 

ي�صتخدم يف الأبراج العالية التي ي�صعب الو�صول اإليها 

لتنظيفها اأو اإنتاج الأ�صباغ والدهانات ب�رشعة تن�صيف 

الطب  يف  النانو  ا�صتخدامات  بقية  اأو  فائقة  وجفاف 

والهند�صة وغريها.

جمالت خمتلفة |
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دفاع���ًا عن �سوري���ة وفل�سطني ولبنان، 

لقد دخلت الث���ورة الإ�سالمية الإيرانية 

عامها ال�35، ثورة كانت �رارة للتحرر 

يف ال�رق الأو�س���ط والعامل، فاأ�سقطت 

املخططات الأمريكية والغربية واأ�س�ست 

لع�ر جديد من املقاومة والنت�سارات، 

راف�س���ة التخل���ي ع���ن مبادئه���ا رغم 

احل�سار والتهديد والعقوبات.

اإجنازات علمية وف�سائية

على مدى ثالثة عقود ون�سف، 

حقق���ت اإي���ران اإجن���ازات علمية 

وتقني���ة ل حت�س���ى، اأ�سيف اإليها 

اإجن���از جدي���د الع���ام الفائت يف 

اإيرانية  الك�سف عن طائرة مقاتلة 

حملية ال�سنع حت���ت ا�سم »قاهر 

313«، التي اأتت لتن�سم اإىل اأ�راب 
املقات���الت الإيراني���ة م���ن طراز 

»اأذرخ�س« و»�ساعقة«. 

يف املجال الف�سائي اأي�سًا، �سهدت 

اإيران ح�س���ب تاأكيد املراكز الأكادميية 

العاملية، اأكرب حركة مت�سارعة من بني 

الدول التي دخلت اأخرياً جمال الف�ساء 

نحو العلوم والتكنولوجيا الف�سائية، 

اإذ قلما تك���ون هنالك دولة يف العامل 

ميكنه���ا اإنت���اج �سل�سل���ة املع���دات 

الف�سائية يف الداخل، حيث تعد اإيران 

�سم���ن القلة م���ن دول العامل املالكة 

لهذه التكنولوجيا، كما اإن اإر�سال اإيران 

مل�سبار يحمل قرداً اإىل الف�ساء بنجاح 

ميثل قف���زة عملية نح���و امل�ستقبل، 

و�سوًل اإىل اإر�س���ال اإن�سان اإىل الف�ساء 

يف مرحل���ة لحقة، فق���د اأطلقت اإيران 

بنج���اح امل�سبار البحثي »بي�سغام«، 

اأي الرائ���د، الذي حمل قرداً اإىل الف�ساء 

حي���ث متكن من الو�س���ول اإىل ارتفاع 

120 كلم والعودة ب�س���الم اإىل الأر�س، 
مما �سكل خط���وة متقدمة على طريق 

اإر�س���ال ب����ر اإىل الف�س���اء اخلارجي 

م���ع حلول ع���ام 2020 كم���ا تخطط 

طهران، كذل���ك متكنت اإيران من القيام 

بالتجربة نف�سها مع القرد الرائد مرة 

اأخرى وا�ستعادته وهو معافى.
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اعتربت خطوة اإيران باإطالق كب�سولة 

حتتوي على ق���رد اإىل الف�ساء اخلارجي 

والع���ودة ب���ه ب�س���الم اإىل الأر�س قفزة 

هائلة نح���و امل�ستقب���ل لإر�سال عن�ر 

ب����ري »اإن�سان« يف املوع���د املحدد 

اإىل الف�س���اء، بعد ال�سلحف���اة واجلرذان 

واخلاليا الب�رية الت���ي مت اإر�سالها اإىل 

الف�ساء عام 2010، تاأتي هذه الإجنازات 

بعد عمل مكث���ف ملجموعة من العلماء 

الإيرانيني وفق���ًا لربنامج كامل وحمدد 

املعامل يت���م خالله اكت�س���اب اخلربات 

وتنميتها. 

كذلك، كانت اإي���ران قد اأر�سلت ثالثة 

اأقم���ار ا�سطناعية اإىل الف�ساء منذ العام 

2009، اإ�سافة اإىل كب�سولة حتتوي جرذانًا 
و�سالحف وح�رات، اإن تطوير العلم هو 

ح���ق للجميع، اإذ لي�س م���ن حق الغرب 

احتكار العلوم واعتبارها اأموراً ح�رية 

ل يجوز لالآخرين ال�سطالع عليها. 

ه���ذا وحققت اإي���ران نقلة نوعية يف 

جمال الأقمار ال�سطناعية وحتولت من 

مرحلة الأبحاث اإىل مرحلة ال�ستك�ساف 

تقدمي  اأخرياً  الف�سائي���ة، ومت  واملهمات 

الخرتاعات الإيرانية اجلديدة ومن بينها 

ال�سطناعي���ة، كقمري »تدبري«  الأقمار 

و»اخللي���ج الفار�س���ي«، وهما من بني 

جمموع���ة اأقمار جاه���زة لالإطالق ومن 

بينها فجر و�ريف �سات .

ومن املتوقع اأن تطل���ق اإيران القمر 

ال�سطناع���ي »فجر« خ���الل الأ�سابيع 

القليلة القادمة، وه���و قمر مهم للغاية 

من بني اأربعة اأقمار جاهزة لالإطالق اإىل 

الف�ساء اخلارجي .

ونق���ل ع���ن م�سوؤول���ني يف وكال���ة 

الف�س���اء الإيراني���ة اأن اإي���ران جتاوزت 

مرحلة الأبح���اث والختبارات، وانتقلت 

اإىل مرحل���ة تنفيذ املهم���ات الف�سائية 

اخلا�سة، فالقم���ر ال�سطناعي »تدبري« 

الذي اأُزيح ال�ستار عنه خم�س�س للم�سح 

والر�س���د اجل���وي، وق���د �سم���م باأبعاد 

كب���رية، اأي اأنه اأكرب حجم���ًا واأثقل وزنًا 

من اأقمار الأبحاث الت���ي اأطلقتها اإيران 

خالل الأعوام املا�سية، وهذا ما يتطلب 

اأن يكون احلامل له���ذا القمر اأكرث تطوراً 

من احلوامل ال�سابقة، وقد �سمم �ساروخ 

»�سفري« لهذا الغر�س .

اأما القمر الثاين الذي اأُعلن عنه فهو 

»خلي���ج فار�س«، وهو قم���ر خم�س�س 

لالت�سالت الال�سلكية، وهو يوفر م�ساحة 

اآمن���ة لالت�سالت يف اإي���ران وحميطها 

الإقليم���ي، و�سيت���م اإطالق���ه يف العام 

الإي���راين اجلديد الذي يب���داأ يف احلادي 

والع�رين م���ن اآذار القادم، وقمر خليج 

فار�س هو من اإنتاج جامعة مالك ال�سرت 

التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية .

يذك���ر اأن اإيران اأطلق���ت حتى الآن 

ثالثة اأقم���ار ا�سطناعية، هي »اأوميد« 

و»ر�سد1« و»نوي���د«، وبذلك اأ�سبحت 

اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة عا����ر دولة 

يف جم���ال �سناع���ة واإط���الق الأقمار 

ال�سطناعي���ة، والالف���ت اأن كل مراحل 

هذه ال�سناعة تتم باخلربات والإمكانات 

املحلي���ة، مبا فيها اإط���الق الأقمار اإىل 

الف�س���اء الذي تنفرد ب���ه دول معدودة 

جداً، ف�ساًل عن ر�سد الأقمار ومتابعتها 

من املحطات الأر�سي���ة، وتتطلع اإيران 

يف الأعوام القادم���ة اإىل اإطالق قمرين 

لالت�سالت والبث التلفزيوين .

كذلك، اأفادت تقارير اإعالمية اإيرانية 

اأن طه���ران متكن���ت من تطوي���ر طائرة 

بال طيار، ت�ستطي���ع الإقالع راأ�سيًا دون 

احلاجة اإىل م���درج، يجري اختبار هذه 

الطائ���رة حالي���ًا، لكن �سيت���م الك�سف 

عن �سكله���ا النهائ���ي يف وقت لحق، 

اإن هذه الطائرة الت���ي مل يطلق عليها 

ا�سم حت���ى الآن، تتمت���ع بتكنولوجيا 

متطورة وتقنية عالية، اإىل ذلك، حققت 

الإيرانية خالل  الإ�سالمي���ة  اجلمهورية 

ال�سن���وات القليل���ة املا�سي���ة تطورات 

مذهل���ة يف املجالت العلمية والتقنية 

كان���ت مبنزل���ة نقلة نوعي���ة اأجنزتها 

طليعة من جيل ال�سباب الالمع.

اإعداد هناء عليان

35 عامًا على الثورة اإلسالمية.. وصــواًل إلى الفضاء

ات��ف��اق جنيف  اإي����ران  وق��ع��ت 

بتاريخ  ال��ك��ربى  ال�صت  وال����دول 

اخراقًا  مّثل  الذي   2013/11/24
 – – الأوروبي  للموقف الأمريكي 

حق  التفاق  اأقر  حيث  ال�صهيوين، 

حد  اإىل  النووي  بتخ�صيب  اإي��ران 

وترك  املئة،  يف  ال�5  يتجاوز  ل 

 20 ب��ح��دود  لها  تخ�صيبه  مت  م��ا 

اأغرا�س  يف  ل�صتعماله  املئة  يف 

العقوبات  بع�س  ورفعت  �صلمية، 

اإي��داع  اأول��ه��ا  ك��ان  القت�صادي، 

550 مليون دولر كدفعة اأوىل من 
يف  املجمدة  الإيرانية  الأر���ص��دة 

البنك الإيراين يف �صوي�رشا  ح�صاب 

بح�صب وكالة اجلمهورية الإيرانية 

لالأنباء. 

واعترب هذا املبلغ هو دفعة اأوىل 

من 4.2 مليار دولر، وميهل التفاق 

اإىل  للتو�صل  اأ�صهر  �صتة  اجلانبني 

اتفاق �صامل يت�صدى لكل الت�صاوؤلت 

ت�صعى  اإيران  اإذا كانت  املتعلقة مبا 

ويف  نووية،  اأ�صلحة  على  للح�صول 

مطمئنة  اإي���ران  تبقى  ال�صدد  ه��ذا 

لالأغرا�س  خم�ص�س  برناجمها  لأن 

ال�صلمية مثل توليد الكهرباء واإنتاج 

النظائر الطبية فقط.

حول  املنطقة  يف  وامليداين  العملي  امل�ستوى  على  اإي��ران  �سيا�سات  تتمحور 

اأوا�ر املودة  الإيراين، توطيد  والأمن يف اجلوار  ال�سالم  ا�ستتباب  الآتية:  الأولويات 

وال�سداقة مع العامل الإ�سالمي، ل �سيما البلدان املجاورة، التعاون ال�سيا�سي والثقايف 

والقت�سادي مع دول العامل، امل�ساركة والتعاون الفعال مع املنظمات الدولية.

ح�سا�سة  منطقة  تقع يف  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

حيث  من  العامل  دول  اأغنى  من  وهي  الدويل،  امل�ستوى  على  ا�سرتاتيجية  وجيو- 

من  املئة  يف  و15  النفط،  احتياطي  من  املئة  يف   10 متلك  اإذ  الطاقة،  احتياطي 

احتياطي الغاز العاملي، وهي همزة و�سل تاريخية بني اآ�سيا واأوروبا، وتنعم باأكرث 

طرق الرتانزيت اأمانًا باجتاه اآ�سيا الو�سطى والقوقاز، وهي تتمتع ب�سبكات خدماتية 

اقت�ساديًا  اإيران �ريكًا  وا�سعة ومتنامية وطاقات ب�رية مدربة، وتعترب  واإنتاجية 

وجتاريًا مطمئنًا، فحر�سها على التعاون الإقليمي و�سعيها لتحقيق ال�سالم والأمن يف 

املنطقة والعامل يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، لذلك كله من الوا�سح اأن التخويف 

والتهويل الذي متار�سه القوى الكربى �سد اإيران وجعلها فزاعة لدول املنطقة، ما هو 

اإل حماولة لت�سليل الراأي العام العاملي.

التفاق النووي |

�سيا�سات اإيران |
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دحالن يجمع »فتح« و»حماس« في غزة
في يوم الوفاء للشعب 

اإليراني وثورته اإلسالمية
يف 11 �شب��اط م��ن كل عام، يحتفل ال�شع��ب الإيراين ال�شقيق 

بذك��رى انت�ش��ار ثورت��ه الإ�شالمي��ة بقي��ادة الراح��ل الإم��ام 

اخلمين��ي، على اأعتى نظام ا�شتب��دادي وبولي�شي وقمعي عرفته 

املنطقة يف القرن الع�رشين بقيادة ال�شاه، اإذ تعترب الحتفالت 

ال�شنوية الت��ي يحييها ال�شعب الإيراين مبنزلة جتديد لال�شتفتاء 

عل��ى التم�شك بنه��ج الثورة واأهدافه��ا واملبادئ الت��ي انطلقت 

م��ن اأجلها وانت�رشت يف الع��ام 1979، لت�شبح النموذج الثوري 

ل��كل امل�شت�شعف��ن يف الع��امل من اأج��ل التحرر من ن��ر الظلم 

والطغيان، وقد مثلت الثورة الإ�شالمية الإيرانية بقيادة الراحل 

الإم��ام اخلميني ر�شال��ة اخلال�ص مل�شت�شعف��ي العامل، و�شالح 

الق�شاء على امل�شتكربين.

تكت�ش��ب الذكرى 35 لنت�ش��ار الثورة الإ�شالمي��ة هذا العام 

اأهمي��ة ا�شتثنائية، يف ظل ما ت�شهده املنطقة من اأحداث تهدف 

اإىل اإخ�ش��اع دوله��ا لت�ش��ر وف��ق م�شيئة امل���رشوع ال�شهيو - 

اأمركي، من خالل اإحلاق الهزمية مبع�شكر املقاومة واملمانعة 

املمت��د م��ن فل�شط��ن اإىل لبنان و�شوري��ة والع��راق و�شوًل اإىل 

اإي��ران، وبالت��ايل م��ا تواجهه م��ن حتديات داخلي��ة تتمثل يف 

الت�شدي للقوى امل�شادة للثورة.

وقد متكنت الثورة الإ�شالمية بف�شل ر�شوخ مواقف قياداتها 

و�شموده��م ويف مقدمه��م قائ��د الث��ورة الإم��ام اخلامنئي من 

اإرغ��ام ق��وى ال�شتكب��ار الغرب��ي وعل��ى راأ�شهم اأم��ركا، وبعد 

�شلوكه��م كل ال�شبل والطرق وممار�شة اأعل��ى ال�شغوط، وفر�ص 

�شت��ى العقوبات عليه��ا وعلى �شعبها ل�شن��وات طويلة، ا�شطرت 

ه��ذه الدول اأخراً اإىل احل�شور �شاغ��رة اإىل مربع ل ا�شرتاطات 

فيه��ا ُتفر�ص عل��ى اإيران بخ�شو�ص ملفها الن��ووي، فوقع بن 

اإي��ران ودول 5 + 1 ومل��دة �شت��ة اأ�شه��ر التف��اق املرحلي حول 

امللف النووي.

وحظي��ت الق�شي��ة الفل�شطيني��ة يف �شل��م اأولوي��ات الث��ورة 

الإ�شالمية ال�شغل ال�شاغل، فقال قائدها الإمام الراحل اخلميني 

م��ن خلفي��ة عقائدية حا�شم��ًا يف توج��ه الثورة: »يج��ب علينا 

اأن ننه���ص جميع��ًا للق�ش��اء عل��ى اإ�رشائي��ل، وحتري��ر ال�شع��ب 

الفل�شطين��ي البط��ل«، وه��و ال��ذي اأكد وبع��د ثمانية اأي��ام على 

انت�ش��ار الثورة يف ا�شتقب��ال الراحل عرفات قائ��اًل: »لو كانت 

الأقط��ار العربي��ة، التي تتمي��ز بعدد �شكانه��ا الكبر وجموعها 

العظيم��ة، متح��دة ومتفقة م��ع بع�شها البع�ص، مل��ا حلت هذه 

امل�شائ��ب عل��ى فل�شط��ن والقد���ص«، فاأغلق��ت �شف��ارة الكيان 

ال�شهيوين، الذي قال فيه الإمام الراحل: »�شوف نطرد اإ�رشائيل، 

ول��ن نقيم معها عالقة، فهي دولة غا�شبة وعدوة لنا«، لت�شبح 

ه��ذه ال�شف��ارة بعد اأي��ام �شف��ارة لفل�شط��ن التي اأطل��ق الإمام 

الراحل من اأجل عا�شمتها القد�ص نداء لعتبار اجلمعة الأخرة 

م��ن �شهر رم�ش��ان املبارك يوم��ًا عامليًا للقد�ص فق��ال: »اإنني 

اأدع��و امل�شلم��ن يف جميع اأنح��اء العامل لتكري���ص يوم اجلمعة 

الأخ��رة م��ن ه��ذا ال�شه��ر الف�شيل م��ن �شهر رم�ش��ان املبارك 

ليكون ي��وم القد���ص، واإع��الن الت�شام��ن الدويل م��ن امل�شلمن 

يف دع��م احلقوق امل�رشوع��ة لل�شعب امل�شل��م يف فل�شطن«، ومل 

يتوق��ف وقوف الثورة الإ�شالمية يف دع��م الق�شية الفل�شطينية 

و�شعبه��ا ومقاومتها مع رحيل الإم��ام اخلميني، بل ا�شتمر هذا 

التاأيي��د والدع��م والحت�ش��ان بوت��رة عالي��ة مع قائ��د الثورة 

الإم��ام اخلامنئ��ي يف الوق��ت التي تخل��ت فيه معظ��م الأنظمة 

العربي��ة عن م�شوؤولياتها اجتاه الق�شي��ة املركزية، وكان لهذه 

الإحاط��ة والحت�ش��ان الأثر البالغ واله��ام يف متكن املقاومة 

الفل�شطيني��ة واللبناني��ة م��ن حتقي��ق النت�شارات عل��ى العدو 

ال�شهيوين وكيانه الغا�شب.

الأم��ر الذي يجعل م��ن واجبنا ك�شعب فل�شطين��ي اأن نالقي 

اإيران وثورته��ا الإ�شالمية مبزيد من الوفاء والعرفان باجلميل 

لأياديها البي�شاء يف م�شاندة ودعم �شعبنا ومقاومته باأ�شباب 

القوة واملنعة، واأن نرف�ص ب�شكل قاطع كل من يحاول الإ�شاءة 

للعالقات الأخوية بن ال�شعب��ن ال�شقيقن الفل�شطيني املقاوم 

والإيراين امل�شلم وثورته املجيدة.

رامز م�صطفى 

12
عـربـي
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يف املعل���ن اأن وف���د اللجن���ة 

املركزي���ة حلرك���ة فت���ح، ال���ذي 

توج���ه اإىل قطاع غزة، يريد العمل 

عل���ى ترتيب الأو�ض���اع الداخلية 

للحركة يف القط���اع، وبحث ملف 

امل�ضاحلة مع حركة حما�س، ويف 

الت�رصيح���ات اأن احلركتني تريدان 

اإمت���ام امل�ضاحل���ة خل���ر ال�ضعب 

الفل�ضطين���ي، واإقفال ه���ذا امللف 

البائ�س، وبال���غ ال�ضوء، بعيداً عن 

تاأثرات دحالن على فتح، و�ضغوط 

م�رص على حما�س يف القطاع.

ويف ما يتم تداوله يف الأو�ضاط 

تلم�س  فاإن  املتابعة،  الفل�ضطينية 

قي���ادة فت���ح يف ال�ضف���ة، للمدى 

الذي قطعته الت�ضالت بني حركة 

حما����س، والقي���ادي املف�ضول من 

حركة فت���ح حممد دح���الن، هي 

الدافع الأ�ضا�س لتحرك فتح باجتاه 

القط���اع، كما اأن جدي���ة ال�ضغوط 

امل�رصية عل���ى غزة، كانت ال�ضبب 

يف تليني موقف حما�س، واإظهارها 

م���ن النفت���اح على  ق���دراً كبراً 

مبادرات اإمتام امل�ضاحلة.

�ضحي���ح اأن الأو�ضاع التي مير 

به���ا ال�ضعب الفل�ضطين���ي قا�ضية، 

الوط���اأة، ورمب���ا تقدم  و�ضدي���دة 

امل�ضاحلة بني احلركتني م�ضاهمة 

املخاط���ر  م���ن  جان���ب  درء  يف 

املراهن���ة على  لك���ن  ال�ضدي���دة، 

النوايا احل�ضنة للجانبني، وت�ضور 

اإدراكهما لطبيعة الظروف التي متر 

ومدى  الفل�ضطينية،  الق�ضي���ة  بها 

احلاجة اإىل توحدهم���ا، لن تقدما 

البحث  الكثر، وعليه فالأجدر هو 

عن الدوافع احلقيقية للقاء بينهما 

يف قط���اع غ���زة، وا�ضتقبال هنية 

ل�ضع���ث يف منزله، ما ي�ضفي على 

اللقاء طابعًا مميزاً.

ترتيب البيت الفتحاوي

كان لفت���ًا اأن الوفد الفتحاوي 

الذي و�ض���ل اإىل قطاع غزة، حظي 

قي���ادات حركة  م���ن  با�ضتقب���ال 

حما�س، حي���ث كان يف ا�ضتقباله 

اإىل جانب قيادات فتح الغزية على 

مع���ر بيت حان���ون، قياديون يف 

حركة حما�س ومن بينهم الدكتور 

با�ضم نعي���م م�ضت�ض���ار اإ�ضماعيل 

هني���ة وغ���ازي حمد وكي���ل وزير 

اخلارجية املقالة وطاهر النونو.

اإعالمي���ة  م�ض���ادر  وقال���ت 

اللجن���ة  وف���د  اإن  فل�ضطيني���ة: 

املركزية حلركة فت���ح الذي و�ضل 

اإىل قط���اع غ���زة با����رص يف عقد 

الجتماع���ات، متهي���داً ملناق�ض���ة 

التنظيمية  الأو�ض���اع  وت�ضوي���ب 

للحرك���ة، ومناق�ض���ة العدي���د من 

الق�ضاي���ا الوطنية الأخرى، وان�ضم 

اإىل الوفد كل م���ن ع�ضوي اللجنة 

الدكتور  املركزية يف قطاع غ���زة 

زكريا الآغ���ا والدكتورة اآمال حمد 

لي�ض���كال اللجن���ة ال�ضدا�ضية التي 

�ضكلها رئي�س ال�ضلطة الفل�ضطينية، 

حممود عبا����س، لدرا�ضة الأو�ضاع 

التنظيمي���ة يف القطاع، من جهتها 

الأو�ضاع  اأن ت�ضوي���ب  اأكدت حمد 

التنظيمي���ة والوطني���ة ه���ي يف 

لّب عم���ل الوفد الق���ادم واللجنة 

اأن اللجنة  ال�ضدا�ضية، واأ�ضارت اإىل 

�ضتعم���ل على تنظي���م انتخابات 

تنظيمي���ة يف كل املحافظات، ومل 

ت�ضتبعد مناق�ضة حتقيق امل�ضاحلة 

وق�ضاي���ا اأخرى كم���ا مل ت�ضتبعد 

لقاء وفد املركزية بقيادات حما�س 

واإ�ضماعي���ل هنية، واأك���دت اأن كل 

الق�ضايا مطروحة للنقا�س، م�ضرة 

اإىل اأن مدة اإقامة الوفد يف القطاع 

غر حمددة.

التنظيمي  الطاب���ع  ولتاأكي���د 

الداخلي لزي���ارة الوفد الفتحاوي، 

اأكد ع�ض���و اللجنة املركزية لفتح، 

حمم���د امل���دين يف ت�رصيح���ات 

�ضحفية عق���ب و�ضوله معر بيت 

حانون، اأن الوفد لن يتخذ اأي قرار 

من غزة، بل �ضرفع تو�ضياته بناء 

على امل�ضاورات التي �ضتجري، ثم 

�ضيت���م تقدميها للجن���ة املركزية 

وللرئي����س عبا����س لتقرير م�ضر 

اأو�ضاع التنظيم يف غزة.

�ضحيح اأن الأو�ضاع التنظيمية 

للحركة يف القطاع تتطلب حتركًا 

م���ن اللجنة املركزي���ة يف اأعقاب 

ال�ضتقالت التي تقدم بها قياديون 

من احلرك���ة يف القطاع، و�ضحيح 

الأ�ضا�ضية  الأه���داف  اأحد  اأن  اأي�ضًا 

الوف���د تت�ضل مبعاجلة  من زيارة 

الو�ضع التنظيمي، وقد بني  ع�ضو 

اللجنة املركزية حلركة فتح نبيل 

�ضعث اأن اأحد اأه���م اأهداف زيارته 

الو�ضع  لقطاع غزة ه���و »ترتيب 

الداخلي حلركة فتح«، واأو�ضح اأن 

احلركة جتري اجتماعات متوا�ضلة 

من اأجل الو�ض���ول لروؤية وا�ضحة 

لتنظيم البي���ت الداخلي لفتح يف 

قطاع غزة«. 

لك���ن ا�ضط���راب ه���ذا الو�ضع 

اأ�ضاًل يعود اإىل حت���ركات القيادي 

دحالن،  املعزول حممد  الفتحاوي 

ولعل هذا ما يف�رص الهجوم الالذع 

الذي �ضن���ه ع�ضو اللجنة املركزية 

نبي���ل �ضعث على حمم���د دحالن 

متهم���ا اإي���اه بالعم���ل على �ضق 

وحدة حركة فتح، م�ضيفًا، »حممد 

دح���الن مل يعد ع�ض���واً يف حركة 

فت���ح، ولكنه م���ا زال يتحرك مع 

اأعوان ل���ه، يقولون اإنهم من حركة 

فتح وهذه م�ضاألة �ضنتغلب عليها 

قريبًا«.

دحالن قا�ضم م�ضرتك

اأن دحالن وراء  من املع���روف 

اأزمة فت���ح يف غزة، ويف غر غزة 

اأي�ض���ًا، لكن املوؤ����رصات املتزايدة 

على وج���ود حوار وتق���ارب بني 

ي�ض���كل م�ضدر  دح���الن وحما�س، 

قلق كب���ر اآخر حلركة فتح، وهكذا 

ي�ضب���ح القيادي ال�ضاب���ق قا�ضمًا 

م�ضرتكًا للقلق الفتحاوي الداخلي، 

ويف العالقة مع حما�س اأي�ضًا. 

الكالم عن اللقاءات بني حما�س 

ودحالن تزاي���د يف الآونة الأخرة، 

فل�ضطيني���ة  اأو�ض���اط  وتت���داول 

معلومات عن لقاءات بني الطرفني، 



اأ�ضدرت اجلبه���ة الدميقراطية لتحرير 

فل�ضطني وثيق���ة ت�ضمنت روؤيتها للحالة 

وو�ضعته���ا  لبن���ان،  يف  الفل�ضطيني���ة 

�ضواء  والفل�ضطين���ي  اللبن���اين  للنقا�س 

عل���ى امل�ضتويات ال�ضيا�ضي���ة والنقابية 

اأو عل���ى امل�ضتوي���ات ال�ضعبية، واأطلقت 

الدميقراطية وثيقتها يف نقابة ال�ضحافة 

مبنا�ضبة م���رور 45 عامًا على تاأ�ضي�ضها، 

الثب���ات التقت ع�ضو املكت���ب ال�ضيا�ضي 

للجبه���ة الدميقراطي���ة وم�ضوؤوله���ا يف 

لبنان؛ علي في�ضل، وكان احلديث الآتي:

¡ما هي روؤيتك���م للحالة ال�ضيا�ضية 
الفل�ضطينية عمومًا يف ظل اإ�رصار بع�س 

امل�ضوؤولني الفل�ضطينيني على امل�ضي يف 

خيار املفاو�ضات؟ 

 نح���ن ندع���و دائم���ًا اإىل الن�ضحاب 

م���ن املفاو�ضات، واعتم���اد ا�ضرتاتيجية 

ن�ضالي���ة بديلة ت�ضكل املقاومة ال�ضعبية 

بكل اأ�ضكاله���ا العن����رص الرئي�ضي فيها، 

الدبلوما�ضي لن�ضمام  الن�ضال  وموا�ضلة 

دول���ة فل�ضط���ني اإىل جمي���ع املنظمات 

الدولي���ة، لإرغام »اإ�رصائيل« على اإطالق 

�رصاح املعتقلني الفل�ضطينيني ومعاقبتها 

دولي���ًا ودفعها للر�ض���وخ لإرادة ال�ضعب 

الفل�ضطيني والت�ضليم بحقوقه الوطنية.

احلال���ة  اإىل  تنظ���رون  كي���ف   ¡
الفل�ضطيني���ة يف ظل الو�ض���ع الإقليمي 

امللته���ب، وكيف ميك���ن حت�ضني الو�ضع 

الفل�ضطيني واإبع���اده عن ال�رصاعات يف 

املنطقة؟

الفل�ضطين���ي يف لبنان  ال�ضع���ب  اإن 

هو خ���ارج ال�رصاع الإقليم���ي، واأولويته 

كانت و�ضتبق���ى الن�ضال من اأجل حقوقه 

الوطني���ة خ�ضو�ضًا حق الع���ودة.. وهو 

اليوم يجدد دعوته اإىل جميع احلري�ضني 

عل���ى الق�ضي���ة الفل�ضطيني���ة اح���رتام 

خي���ار ال�ضعب الفل�ضطين���ي ودعمه على 

خمتل���ف امل�ضتويات.. ويف ه���ذا ال�ضياق 

فاإن جناحن���ا كفل�ضطينيني يف حت�ضني 

الأزمة  واإبعادها عن تداعيات  خميماتنا 

املحلي���ة والإقليمية تتطلب عماًل ر�ضميًا 

وحزبيًا م�ض���رتكًا لبناني���ًا وفل�ضطينيًا، 

وعلى جميع موؤ�ض�ضات الدولة اللبنانية 

لع���ب دور اإيجابي لناحي���ة اإزالة كل ما 

من �ضاأنه التاأ�ضي�س مل�ضاكل م�ضتقبلية ل 

تخدم اأحداً نتيجة احلرمان املتوا�ضل من 

حقوق الإن�ضان.. 

¡ م���ا هو اجلديد ال���ذي تقدمونه يف 
برنام���ج الن�ضال الوطن���ي والجتماعي 

للفل�ضطينيني، وما هي روؤيتكم للعالقات 

م���ع اجلان���ب اللبن���اين يف م���ا يخ�س 

املو�ضوع الإن�ضاين؟

اأوًل، اإن وكال���ة الغ���وث واملجتم���ع 

ال���دويل مطالبون بتاأم���ني موازنة ثابتة 

لكاف���ة احتياجات الالجئ���ني مبا يوفر 

لهم ال�ضمان ال�ضح���ي الكامل والتعليم 

اجلامعي املجاين، عر بن���اء م�ضت�ضفى 

خا����س وجامع���ة م�ضتقل���ة وبالتعاون 

مع منظم���ة التحري���ر الفل�ضطينية، اإىل 

جان���ب معاجلة البني���ة التحتية اله�ضة 

وتوفر امل���اء والكهرباء وحت�ضني رواتب 

العاملني فيها، كما اأن موؤ�ض�ضات منظمة 

التحري���ر مطالبة مب�ضاعف���ة تقدمياتها 

ال�ضحية والتعليمي���ة والجتماعية، مبا 

فيها توفر ال�ضمان ال�ضحي والجتماعي 

املتوَف���نينْ  وم�ض���اواة  ال�ضه���داء  لأ����رص 

منه���م بالع�ضكري���ني من حي���ث الراتب، 

اإ�ضافة لتح�ضني خدم���ات الهالل الأحمر 

الفل�ضطيني.

ت�ضتدعي  الكب���رة  التحدي���ات  اإن 

م���ن اجلميع اتخ���اذ الإج���راءات التي 

م���ن �ضاأنه���ا توفر وتعزي���ز مقومات 

ومبا  ل�ضعبنا،  الجتماع���ي  ال�ضم���ود 

اأك���ر فاعلي���ة ملنظمة  ي�ضم���ن دوراً 

التحرير.. ما يتطلب اإ�ضالحًا دميقراطيًا 

جدي���ًا للمنظم���ة وموؤ�ض�ضاته���ا، ومبا 

اأكر فعالية  الت�ضاقها ب�ض���كل  ي�ضمن 

ب�ضعبن���ا يف لبنان وم�ضاحله الوطنية 

والجتماعية.

اإن حت�ضني الو�ضع الفل�ضطيني يتطلب 

تعزي���ز املكان���ة الدبلوما�ضي���ة ل�ضفارة 

فل�ضطني، والرتق���اء باملكانة التمثيلية 

للمنظمة، وبناء �رصاكة حقيقية يف اتخاذ 

القرار ال�ضيا�ضي وبناء املوؤ�ض�ضات واإدارة 

الإمكاني���ات وت�ضكي���ل قي���ادة �ضيا�ضية 

موحدة، وجلن���ة تن�ضيق م�ضرتكة لتجاوز 

حال النق�ض���ام ولتاأم���ني الأداء املوحد 

وتوحيد  والق���وى  الف�ضائ���ل  ملجم���وع 

اللج���ان ال�ضعبي���ة واإع���ادة ت�ضكيله���ا 

واإ�ضالحها ع���ر النتخابات الدميقراطية 

وتفعيل الحت���ادات واملنظمات واللجان 

ال�ضعبي���ة وبنائها على اأ�ض�س دميقراطية 

ع���ر اإج���راء النتخابات الدوري���ة وفقًا 

لقانون التمثيل الن�ضبي.

¡ اأوليتم ق�ضمًا كب���راً من الرنامج 
للمراأة وال�ضباب، ما هو الدور الذي تلعبه 

هاتان الفئتان، خ�ضو�ضًا ال�ضباب، يف ظل 

الدعوات املتوا�ضلة للهجرة؟

اإن امل���راأة ت�ضكل ن�ضبة 53٪ من قوام 

املجتمع الفل�ضطيني وتعاين من تهمي�س 

يف �ضن���ع القرار وال�رصاك���ة يف الهيئات 

الفل�ضطينية، ونحن ندعو اإىل دعم املراأة 

وق�ضيته���ا، خ�ضو�ض���ًا جله���ة امل�ضاواة 

الكامل���ة ومواجه���ة العن���ف والتميي���ز 

املجتمعي والأ�رصي �ضدها، كما ندعو اإىل 

متكني ال�ضباب ودعمه يف ن�ضاله من اأجل 

توفر التعلي���م اجلامعي املجاين ببناء 

جامعة فل�ضطينية وتو�ضيع دائرة التعليم 

املهني واإق���رار حق العم���ل للخريجني 

الفل�ضطيني���ني و�ضم���ان م�ضاركتهم يف 

الق���رار ال�ضيا�ضي.. وبن���اء مراكز ثقافية 

�ضبابية ورعاي���ة الإبداعات الفل�ضطينية 

وتعزيز الثقافة الدميقراطية، كذلك ندعو 

اإىل وقف التح���ركات الداعية اإىل الهجرة 

بالعمل على تطبي���ق الرنامج املقرتح، 

واحل���وار مع جمي���ع الق���وى والهيئات 

والكت���ل النيابية املختلفة ومع الهيئات 

اإ�ضافة  املختلفة،  والحتادات  والنقابات 

اإىل الأحزاب والف�ضائل الفل�ضطينية ومع 

موؤ�ض�ض���ات املجتم���ع امل���دين واللجان 

القطاعات  وم���ع  ال�ضعبية  والحت���ادات 

املختلف���ة لل�ضب���اب والعم���ال واملراأة 

الوطنية يف  والفعالي���ات  وال�ضخ�ضيات 

املخيم���ات، بهدف الو�ض���ول اإىل مقاربة 

العالق���ات  م�ضتقب���ل  ح���ول  م�ضرتك���ة 

الفل�ضطينية – اللبنانية، و�ضبل تطويرها 

وتعزيزها مل���ا فيه م�ضلح���ة ال�ضعبني 

ال�ضقيقني. 

اأجرى املقابلة: �صامر ال�صيالوي

برنامج للنضال الوطني واالجتماعي للفلسطينيين في لبنان

فيصل: ندعو إلى االنسحاب من المفاوضات 
واعتماد استراتيجية المقاومة الشعبية

دحالن يجمع »فتح« و»حماس« في غزة
متت يف دبي بالإمارات العربية 

املتح���دة، وح���دث خاللها تقدم 

كبر حول عدد من املو�ضوعات، 

م���ن بينها ترتيب ع���ودة كوادر 

تابع���ة لدح���الن اإىل القط���اع، 

مقاب���ل تدخل الأخر يف العالقة 

بني حما����س وم�رص، وكذلك دعم 

دح���الن يف �رصاعه م���ع قيادة 

فتح. 

ولكن نبي���ل �ضعث نفى قلق 

قيادة فتح م���ن الأنباء عن هذه 

اللقاءات، كم���ا نفى احلديث عن 

القل���ق من حت���ركات دحالن يف 

�ضفوف فت���ح يف القطاع، وقال 

�ضعث: »ما يقلق الرئي�س عبا�س 

هي حم���اولت �ضق وحدة حركة 

فتح، وهذه املحاولة نت�ضدى لها، 

وفتح ع�ضّية عل���ى اأي حماولة 

ل�ضق وحدة �ضفها، واأ�ضاف فيما 

يتعلق بالتحرك نحو القطاع يف 

»ال�ضبب  بال���ذات:  التوقيت  هذا 

يف ت�رصيع امل�ضاحلة هو اأو�ضاع 

اإن�ضان  ف���ال يقبل  ال�ضعبة،  غزة 

يف الدني���ا اأن يعي����س ملي���ون 

و�ضبعمئ���ة األف اإن�ض���ان بال ماء 

�ضالح لل����رصب، ول كهرباء، ول 

وقود، وعدم ق���درة على احلركة 

وال�ضفر والنتقال«.

قيادة  ولحقًا حت���دث ع�ضو 

حما����س خليل احلي���ة فلم ينف 

اللقاءات م���ع دحالن، لكنه �ضدد 

عل���ى اأن حما����س ل تتدخل يف 

�ض���وؤون فت���ح الداخلي���ة، وقال 

احلي���ة: »اإننا نتعامل مع اجلهة 

الوحي���دة حلركة فتح  ال�رصعية 

واملنتخب���ة، ول نتعامل مع اأي 

تيار اآخر، فتح بالن�ضبة لنا ج�ضم 

واحد، واأنا اأنفي اأن يكون حلما�س 

اأي عالق���ة مع تيار يف فتح، �ضد 

التيار ال�رصع���ي الذي يراأ�ضه اأبو 

مازن، دحالن له م�ضكلة مع فتح، 

ونحن ل دخل لنا فيها«.

وهكذا تبادل الرجالن ت�ضدير 

مواقف تخرج دحالن من امل�ضهد، 

حما����س ل تتدخ���ل يف ال�ض���اأن 

الداخل���ي لفت���ح، وتتعامل مع 

القي���ادة املنتخب���ة )باملنا�ضبة 

دحالن منتخ���ب اأي�ضًا(، وفتح ل 

تقب���ل ببقاء احل�ض���ار على غزة 

ولذلك تتحرك نحو امل�ضاحلة.

م�ضاحلة؟

مل يتوق���ف تب���ادل الر�ضائل 

ال�ضع���ي  عل���ى  »الإيجابي���ة« 

لإخراج دحالن من امل�ضهد، فعقب 

ا�ضتقب���ال هنية لوف���د فتح يف 

منزله، حتدث القيادي يف حما�س 

خلي���ل احلية، عن دع���م حركته 

مواجهة  يف  ال�ضلط���ة  لرئي����س 

ال�ضغوط الأمركية، وقال احلية: 

»نعم نحن �ضد خط املفاو�ضات، 

لكننا م���ع الرئي�س عبا�س ونقف 

معه وخلف���ه لل�ضمود يف وجه 

هذه ال�ضغوط، ومن اأجل التم�ضك 

بالثوابت وعدم التفريط بحقوق 

ال�ضعب الفل�ضطيني«.

ومن جانبه اأكد �ضعث اأنه ل 

ميك���ن اأن تكون دولة فل�ضطينية 

م�ضتقل���ة دون غ���زة، ول ميكن 

اأن تك���ون دولة فق���ط يف غزة، 

م�ضيف���ًا: »قلق���ون ج���داً على 

غزة، والأو�ض���اع التي ل يقبلها 

الع���امل، يف  اإن�ض���ان يف ه���ذا 

امل���اء والكهرباء وحرية احلركة 

وامل���رور، والبطال���ة وامل�ضاكل 

»عملنا  وتاب���ع  القت�ضادية«، 

امل�ضرتك من اأجل ميناء وحمطة 

كهرباء اأكر ق���درة، وفتح اأبواب 

املرور، وحياة اقت�ضادية اأف�ضل، 

وتنمية توؤدي اإىل انهاء البطالة 

م�ضاألة يف منتهى الأهمية ت�ضغل 

عق���ل وفكر الأخ الرئي�س حممود 

عبا�س وي�ضعى حللها متاما«.

رافقت  الت���ي  الأج���واء  هذه 

اإىل غزة،  الفتحاوي  الوفد  زيارة 

امل�ضاحلة،  ع���ن  احلديث  اأحيت 

لكن �ضعث �ضدد عل���ى اأن نقاط 

النتخاب���ات  ح���ول  اخل���الف 

واحلكوم���ة النتقالي���ة ما تزال 

قائم���ة، م�ض���راً اإىل اأن حله���ا 

»�ضيقفل باب النق�ضام نهائيًا«، 

وهو ما اأكده احلية اأي�ضًا، م�ضراً 

اإىل متابع���ة البح���ث لتذلي���ل 

النق���اط اخلالفي���ة، ومذكراً مبا 

جرى التوافق علي���ه �ضابقًا يف 

القاهرة والدوحة.

اأن يق���وم  وم���ن املفرت����س 

عزام الأحم���د بالتوجه اإىل غزة 

النقا�س حول  قريب���ًا ملتابع���ة 

مو�ضوع���ات امل�ضاحل���ة، فه���ل 

يبق���ي اخلوف م���ن دحالن على 

الزخ���م الذي ن�ض���اأ ب�ضببه؟ وما 

هو موقف قيادة حما�س اخلارج 

من ه���ذه التطورات؟ ثمة اإ�ضارات 

اإىل قي���ام خالد م�ضعل بتفوي�س 

جانب م���ن �ضالحيات���ه لنائبه 

اإ�ضماعيل هني���ة، لكن التفوي�س 

ل يعني موافقة على كل خطوات 

اللقاءات  اأج���رى  النائ���ب، ومن 

يف دبي م���ع دحالن مل يكن من 

القي���ادات املوجودة يف غزة، بل 

يف اخل���ارج، ل بد م���ن النتظار 

لبع�س الوق���ت، ومراقبة امل�ضهد 

الفل�ضطيني وافر التعقيد واملليء 

باملفاجاآت.

عبد الرحمن نا�صر

w w w . a t h a b a t . n e t

13 ) العدد 298(  اجلمعة - 14 �شباط - 2014



تواجه حكومة نوري املالكي العراقية 

يف منطق���ة الأنب���ار عموم���ًا، ويف مدينة 

الفلوجة خ�صو�ص���ًا، خيارين اأحالهما ُمر، 

فاحل���ل ال�صيا�ص���ي املعرو�ض ي���وؤدي اإىل 

تنازلت ت�صع���ف ال�صلطة املركزية، واحلل 

الع�صك���ري يت�صب���ب بنتائ���ج كارثية قد 

تت�صاعف معه���ا مفاعيل انق�صام املجتمع 

املذهبية  ال�رصاع���ات  بت�صعري  العراق���ي، 

والعرقي���ة والقبلية، ومما يزيد الطني بلّة، 

اأن التحالف���ات العراقي���ة املتناق�صة، مع 

وا�صنط���ن من جهة ومع طه���ران من جهة 

اأخ���رى، ي�صلب املالك���ي ا�صتقاللية القرار، 

وُيعرّ����ض مناوئي���ه لالبت���زاز اخلارجي، 

ويف�صل جميع املبادرات املحلية.

يف الوق���ت ال���ذي تعر����ض الوليات 

م�صاندته���ا حلكومة  الأمريكية  املتح���دة 

املالكي، وت���زود اجلي�ض العراقي بطائرات 

الأبات�صي العمودية لق�صف اأحياء الفلوجة 

والرم���ادي، ي�صع���ى ق���ادة البنتاغون اإىل 

ال�صغ���ط على زعم���اء الع�صائ���ر للقبول 

بحل �صيا�صي يتوافق مع خمطط التق�صيم 

والتفتي���ت، حتت م�صّم���ى ت�صكيل قواتهم 

الأمني���ة اخلا�صة، وي�صعونه���م بني فكي 

لإرادة  اإخ�صاعه���م  �صبي���ل  يف  كما�ص���ة 

وا�صنطن.

ال�صهيونية  فقد �صّهلت ال�صتخب���ارات 

والأمريكية تغلغ���ل ع�صابات الرتويع بني 

�صكان الأنبار، وبقي���ة املدن ذات الأكرثية 

ال�صني���ة، حتى ي�صبح ه���وؤلء رهائن بيد 

تنظي���م »داع�ض«، ال���ذي ترف�ض الوليات 

املتح���دة مواجهته يف �صورية، كما يجري 

حتري�ض اجلي�ض العراقي ليحا�رص الفلوجة 

ويهدد باجتياحها على الطريقة الأمريكية 

الع�صوائية، الت���ي ل تفرق بني امل�صلحني 

واملدنيني، بح�صب تكتيكات »احلرب على 

الإره���اب« املعه���ودة، ويف اإطار ال�رصاكة 

املزعومة يف هذه احلرب.

احلل ال�صيا�ص���ي املعرو�ض يف الأزمة 

العراقية قد ي�صتدعي اأي�صًا تدخل املجتمع 

ال���دويل وال���دول العظم���ى، ال���ذي ي�صكل 

يف الواق���ع اأق����رص الطرق نح���و التق�صيم 

والتفتي���ت، كما تب���نّي ال�صواهد يف معظم 

بلدان املنطق���ة التي متر باأزمات �صيا�صية 

واأمني���ة ح���ادة، حي���ث ي�ص���رتط التدخل 

الأجنب���ي �رصب هيبة ال�صلط���ة املركزية، 

الطائفية  واملنظم���ات  الق���وى  وحتري�ض 

واملذهبية والعرقية على تدمري موؤ�ص�صات 

الدولة ون�رص الفو�صى. 

وكذلك يوؤدي احلل الأمني، الذي يطرحه 

النتيجة  اإىل  املالكي بت�صجيع خارج���ي، 

ذاتها م���ن خالل ا�صتع���داء ق�صم كبري من 

املواطنني على اأ�صا�ض مذهبي، كما يعطي 

مناوئيه م���ادة د�صمة لتربير ال�صطفافات 

املذهبي���ة والعرقية والقبلي���ة، ما يعمق 

النق�صام العم���ودي والأفقي يف املجتمع، 

وي�صتبع���د كل اأ�ص���كال الوف���اق الوطني، 

ويعّط���ل الأداء احلكوم���ي، حتى واإن جرى 

تغي���ري احلكوم���ة من خ���الل النتخابات 

القادم���ة، اأو تبدل���ت ولءاته���ا الإقليمية 

والدولية.

خط���اأ املحللني وال�صيا�صيني يكمن يف 

املراهنة عل���ى م�صداقية الإدارة الأمريكية 

يف حربها الدولية على ما ي�صمى الإرهاب، 

وكذلك يف فهمهم القا�رص ملفهوم »البيئة 

احلا�صنة«، اإذ يفرت����ض حتويل ق�صم كبري 

من املواطن���ني اإىل اأه���داف م�رصوعة، ول 

يقت�رص ه���ذا التو�صيف على اأتباع املذهب 

ن���ي فح�صب، ب���ل يطال اأي�ص���ًا اأتباع  ال�صُّ

املذهب ال�صيعي، ذلك اأن احلركات املتهمة 

بالإره���اب لدى الطرف���ني ُت�صنَّف بح�صب 

املذهب.

نية معر�صة  �صحي���ح اأن الطائف���ة ال�صُّ

اأكرث من الطائف���ة ال�صيعية يف مغالطات 

»البيئة احلا�صنة«، لي�ض ل�صبب اآخر �صوى 

اأن الأوىل ت�ص���ّكل الأكرثي���ة يف العامل���نينْ 

العربي والإ�صالمي، لكن الحتالل الأمريكي 

يف الع���راق تعام���ل بالق�ص���وة ذاتها مع 

مدينة الفلوجة بو�صفها »بيئة حا�صنة« 

للتطرف ال�ّصني، ومع مدينة ال�صدر كبيئة 

حا�صن���ة للتط���رف ال�صيع���ي، وعلى هذا 

الن�ص���ق لن ميي���ز يف لبن���ان، على �صبيل 

املثال، ب���ني بلدة عر�ص���ال ذات الأكرثية 

نية وب���ني مدينة الهرمل ذات الأكرثية  ال�صُّ

ال�صيعية.

ل ميك���ن اخللط بني مفه���وم »البيئة 

احلا�صن���ة« وب���ني م�صلكي���ات ع�صابات 

الرتويع امل�صلحة التي تتخذ العزّل رهائن 

لك���ي تت�صبب بهدم اأحيائه���م وتهجريهم، 

والتحك���م مبقّومات حياته���م اليومية، اإن 

ه���ذا اخللط هو الذي �صيدف���ع املالكي اإىل 

اتخاذ خطوات ل حُتمد عقباها، ولن تو�صل 

الع���راق اإىل حال���ة الأمن والأم���ان التي 

ين�صدها جميع املواطنني بال ا�صتثناء.

م���رة اأخرى، ُتثبت الأح���داث والوقائع 

املتوالي���ة يف الع���راق اأن الأط���راف التي 

تتوىل اإدارة احلكم اإمن���ا تدير اأزمة خلقها 

الحت���الل الأجنب���ي على م���دى �صنوات 

حت���ى جالئ���ه ال�صكلي يف الع���ام 2011، 

بحيث تف�صل  و�صتتوا�صل وتزداد تعقي���داً 

معه���ا جميع احلكوم���ات، الت���ي �صتظل 

حبي�ص���ة املحا�ص�صة وال�صياع يف دهاليز 

»العملي���ة ال�صيا�صي���ة« املبني���ة عل���ى 

اأو ال�صتئث���ار بالرثوة وال�صلطة،  التقا�صم 

بح�صب موازين القوى على الأر�ض.

عدنان حممد العربي 
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الحكومة العراقية بين هاوية الحل العسكري أو »التنازل« للعشائر

قائد القوات الربية العراقية الفريق علي غيدان جميد يتفح�ص خريطة يف الرمادي                                                        )�أ..ف.ب.(

بداية الخالص الليبي بانتخابات مبكرة
دخل���ت الأزم���ة الليبي���ة مرحلة ه���ي الأعقد منذ 

الإطاح���ة بحكم العقيد معمر الق���ذايف، اإذ اإن التجربة 

اجلديدة مل تالم�ض اأيًا من امل�صميات الدميقراطية التي 

طاملا جرى الت�صدق بها من الذين مت ت�صليطهم وتق�صيم 

ال�صلطات وتوزيعها عليهم .

فاإىل جانب الغتيالت ك�صمة عامة حلل امل�صكالت 

واملع�صالت بني املكونات ال�صيا�صية النا�صئة، واخلطف 

والبتزاز  كحد اأدنى يف معاجل���ة الأزمات املتنا�صلة، 

فاإن ال����رصاع بداأ يتمظهر بني املوؤمت���ر الوطني العام 

)الربملان(، الذي انتهت وليت���ه يف ال�صابع من �صباط 

»فرباي���ر« احلايل، وب���ني احلكومة املبت���ورة ب�صبب 

مغادرة 8 وزراء �صفوفه���ا، وهم ح�صة حزب »العدالة 

والبن���اء«، اأي »الإخوان«، وه���ي اجلماعة التي كانت 

الظه���ري وال�صند لرئي�ض الوزراء علي زيدان قبل الطالق 

بينهما.

اإن الأزمة التي و�صلت اإىل اأعلى ذروة بني الربملان 

وحكوم���ة علي زيدان لي����ض مبعثها فق���ط اأن الأخري 

يوّد اأن ميالأ املراك���ز احلكومية التي �صغرت با�صتقالة 

جماعة »الإخوان«، بل ب�صبب تهمي�ض رئي�ض احلكومة 

لبقية الوزراء اأي�صًا، م���ا اأدى، ومن باب ك�رص الإرادات، 

اإىل رف�ض القوى الأكرث تاأثرياً باملوؤمتر العام لأي تعديل 

وزاري يطمح اإليه زيدان، امل�صتعني بالوليات املتحدة، 

على اعتبار اأن احلكومة باأع�صائها جميعًا نالت الثقة، 

والثقة عندما جتزاأ تفقدها احلكومة ككل .

وي�ص���اف اإىل ذلك اته���ام احلكومة م���ن الغالبية 

ال�صعبية باأنها »حكومة ف�ص���اد« يديرها فا�صد جيء 

به من اخلارج لتاأمني م�صالح دولية ل عالقة لليبيني 

بها، وهذه اتهامات تتبناه���ا �رصيحة برملانية موؤثرة 

ق���ادرة على الوقوف نداً و�ص���داً اأمام الطموحات »غري 

امل�رصوعة« لزي���دان، الذي يعمل واأن�صاره على ابتداع 

»فزاعات« لإبقاء التغييب ال�صعبي م�صتمراً، وبالتايل 

فاإن العمل ي�صتوجب الإ�رصار على اإقالته، وفتح الباب 

اأم���ام النخب الليبي���ة الوطنية لتت�صل���م اإدارة البالد 

الغني���ة، واإعادة اللحمة الوطنية وتوزيع الرثوة ب�صكل 

عادل، خ�صو�صًا اأن الرثوة املوجودة تفي�ض كثرياً اإذا ما 

متت اإدارتها ب�صكل �صحيح وعادل. 

يف املقاب���ل، ف���اإن التهام���ات املتك���ررة لرئي�ض 

الربملان نوري اأبو �صهمني بالديكتاتورية عرب ال�صتئثار 

بال�صطوة من خ���الل موقعه كقائ���د للمجل�ض الأعلى 

للجي����ض، والدع���وة اإىل تخليه ع���ن املن�صب املذكور 

واإناطة املوقع باملوؤمت���ر العام ككل، �صكال حموراً من 

حماور ال�رصاع الذي ي�صهد حمطات دموية باملرا�صلة، 

ف�صاًل عن اتهام اأب���و �صهمني بالالمبالة، �صيما اأنه مل 

يب���ِد اأي اهتمام بالتظاهرات الت���ي �صملت العديد من 

املدن املطالبة برف�ض التمدي���د للربملان الذي انتهت 

وليته يف ال�صابع من ال�صهر احلايل.

ومن املاآخذ اخلانقة للربملان وال�صادرة من داخله، 

اتهام اأبو �صهمني باملناورات غري ال�رصيفة، و»الكذب« 

على الن���واب يف م�صاألة اإدراج بنود يطالبون بها على 

جدول اأعمال البحث، مث���ل �صحب »تكليف غرفة ثوار 

ليبيا« يف مهم���ة حماية العا�صمة، وه���و ما قام به 

اأب���و �صهمني باعتبار الربملاني���ني اأن الغرفة املذكورة 

»م���ن الأج�صام الأمني���ة امل�صّوهة لالأم���ن الوطني«، 

وتعرق���ل التح���ول الدميقراطي للب���الد، وكذلك بحث 

ومناق�ص���ة ت�صكي���ل حكوم���ة اإنقاذ وطن���ي وخارطة 

الطريق ال�صيا�صية، والتقري���ر النهائي للجنة املوانئ 

الت���ي حتتله���ا امليلي�صيات، وكذل���ك مناق�صة الإعالن 

النف�صايل لإقليم برق���ة، ومل ي�صدق يف اإدراجها على 

جدول النقا�ض مبزاعم غريبة، واكت�صاف بع�ض النواب 

اأن ه���دف اأبو �صهم���ني تاأمني الن�صاب فق���ط، من اأجل 

مترير اأهداف تخ�صه، وهذا الأم���ر دفع ع�رصات النواب 

اإىل تقدمي ا�صتقالتهم، والدعوة اإىل ت�صحيح م�صار عمل 

الربملان، وهذا الأمر متزاوجًا مع ال�رصاع مع احلكومة 

يزيد من مفاقمة الأزمة ويعمق ال�صطرابات.

العدال���ة يف ليبي���ا بدورها يف غيبوب���ة التعطيل 

والغتيالت، بحيث ل مير اأ�صبوع من دون اأن ُي�صتهدف 

اأحد الق�صاة اأو الهيئ���ات الق�صائية، وال�صلطة ل تبادر 

اإىل تاأمني اأقل م�صتلزمات احلماية.

اإن جوهر ال����رصاع يتجاوز الكبا����ض بني حكومة 

عاقرة وبرملان منته���ي ال�صالحية، واحلل ل ميكن اأن 

يكون اإل برف����ض الو�صاية امل�صتمرة ف�صوًل، من خالل 

و�صع العربة على ال�صكة املتمثلة بانتخابات �رصيعة 

كخطوة اأوىل لإنتاج �صلط���ة واقعية وطنية ميكنها اأن 

تبلور دولة.

يون�ض عودة
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يومًا بعد يوم ي�صيطر التفاوؤل على 

املناخ الدويل يف ما خ�ّض التفاق بني 

الدول ال�صت واإيران، ولعل ما يحاول اأن 

يظهره الرئي�ض الإيراين ووزير خارجيته 

حممد جواد ظريف من انقطاع مع اإرث 

حممود اأحمدي جناد يزيد هذا التفاوؤل، 

لكنه ب���ات ُي�صّكل قلق���ًا لبع�ض الذين 

يدورون يف الفلك الإيراين، اأو الأ�صدقاء 

الذي���ن يعتقدون اأن على اإيران اأن تبقي 

»اإ�رصائيل«  املرتف���ع جت���اه  �صقفه���ا 

والغرب.

وقد يك���ون العديد م���ن املوؤ�رصات 

القل���ق، منه���ا ت�صبيه  اأوجب���ت ه���ذا 

بع����ض املحلل���ني الغربي���ني للرئي�ض 

روحاين بالرئي����ض ال�صوفياتي ال�صابق 

غوربات�صوف، الذي اأّدت »الرب�صرتويكا« 

الت���ي ق���ام به���ا اإىل تف���كك الحت���اد 

ال�صوفياتي وانهي���اره، ثم الت�رصيحات 

التي ي���ديل بها وزير اخلارجية الإيراين 

حممد ج���واد ظريف يف اخل���ارج، مثل 

اإدان���ة املحرقة اليهودي���ة، بعد اأن كان 

جناد ق���د نفى وجوده���ا �صابق���ًا، ثم 

املطالبة بخروج جميع امل�صلحني غري 

ال�صوريني من �صورية، وقد اأ�صار البع�ض 

اإىل اأن ه���ذا يعني »ح���زب اهلل« اأي�صًا، 

ث���م ال�صابقة التي ح�صل���ت يف موؤمتر 

ميونيخ، حيث مل يغ���ادر وزير احلرب 

»الإ�رصائيل���ي« مو�صيه يعالون القاعة 

حني اإلقاء ظريف كلمته، فبادله ظريف 

الأمر.

قد ي�ص���ري بع����ض ه���وؤلء القلقني 

للم����رصوع  الإيراني���ني  مبارك���ة  اإىل 

الغرب���ي ال�صابق بتوكي���ل الأتراك على 

والإ�صالمية  العربي���ة  ال�صاحة  م�صاحة 

ني���ة، من خ���الل تن�صيب ُحكام من  ال�صُّ

»الإخوان امل�صلمني« على البلدان التي 

�صهدت تغيريات »ثوري���ة«، وم�صارعة 

الإيرانيني اإىل اإطالق تو�صيف »ال�صحوة 

الإ�صالمية« على ذلك امل�رصوع، علمًا اأن 

هذا قد ي�صري اإىل اأحد اأمرين:

اأ- اأن يكون الإيرانيون قد �صعروا اأن 

الغرب���ي بتوكيل »الإخوان«  امل�رصوع 

بال�صيطرة عل���ى املنطقة هدفه احتواء 

اإي���ران كقوة �صاعدة وحما�رصة نفوذها 

الإقليم���ي، واإقامة ت���وازن اإقليمي بني 

دول���ة »�صيعي���ة« كب���رية ذات نفوذ 

اإقليم���ي كبري، واإمرباطوري���ة »�ُصنية« 

ك���ربى تناف�صها وحتّد م���ن طموحاتها، 

فتح�ّصب���وا له، وحاول���وا احتواءه بدل 

�ص���ّده، فاأ�صادوا به ك�صح���وة اإ�صالمية، 

يف حماولة منهم لإطفاء النار املذهبية 

ني���ة ال�صيعي���ة، لكن م���ا اأن و�صل  ال�صُّ

امل�رصوع اإىل درجة تهديد اأمنهم القومي؛ 

واملقاومة  �صوري���ة  اإ�صق���اط  مبحاولة 

يف لبن���ان، والتهدي���د بالو�ص���ول اإىل 

اإ�صقاط النظ���ام الإيراين بعد ذلك، حتى 

ت�صّدى الإيرانيون ل���ه بدعم ل حمدود 

»حزب  وم�صاهمة  ال�ص���وري،  للنظ���ام 

اهلل« يف اإ�صق���اط امل�رصوع »الإخواين« 

الإمرباطوري ميدانيًا يف الق�صري.

ب- اأن يك���ون الإيراني���ون مباركني 

للم����رصوع الغرب���ي الذي يه���دف اإىل 

اإي�صال »الإخوان امل�صلمني« اإىل احلكم، 

وال�صيطرة على كام���ل م�صاحة العامل 

العربي، وتقلي����ض نفوذ الوهابيني، ما 

الب���اب لتعاون وثي���ق وتقا�صم  يفتح 

النف���وذ يف املنطقة، وحف���ظ م�صالح 

بع�صهم���ا البع����ض، والإيرانيون الذين 

يقيم���ون عالقات جيدة م���ع جماعات 

والغنو�ص���ي  كحما����ض  »الإخ���وان« 

وغريهم���ا، راهنوا عل���ى ال�صتفادة من 

اإق�صاء الوهابي���ني ل�صالح »الإخوان« 

يف ال���دول التي يح�ص���ل فيها التغيري، 

علم���ًا اأن عالقاته���م جي���دة م���ع قطر 

وتركي���ا، بعك����ض تل���ك املتوت���رة مع 

ال�صعودي���ة، والت���ي ازدادت توتراً بعد 

دخول الأمريكيني اإىل املنطقة، واإق�صاء 

اأفغان�صتان  »طالبان« عن احلك���م يف 

و�ص���دام ح�ص���ني يف العراق، م���ا اأتاح 

للقوى املدعومة اإيرانيًا من الو�صول اإىل 

ال�صلطة يف البلدين. 

ولعل م���ا يعزز ه���ذا العتقاد لدى 

البع�ض، هو وقوف الإيرانيني اإىل جانب 

النظ���ام »الإخ���واين« يف م�رص، حتى 

بعد �صقوطه، والتدّخل يف �صوؤون م�رص 

الداخلية بطريقة »م�صتفزة«، من خالل 

اإ�صدار بيانات تعرّب عن »القلق ومراقبة 

الو�صع« امل�رصي. 

ب���كل الأحوال، ل ميك���ن ملراقب من 

اخلارج اأن يجزم ب�صحة اأي من الأمرين، 

ول اجلزم بالتوجهات احلقيقية للنظام 

الإيراين ال�صاعي لالنفتاح على الغرب، 

وتبديل �صورته الراديكالية ال�صابقة، ول 

مبدى التنازلت الت���ي ميكن اأن يقّدمها 

يف �صبيل ذل���ك، وهل �صي�صحي ببع�ض 

اأوراقه القدمية يف �صبيل ذلك التقارب؟

الأكيد، اأن على بع����ض َمن ارت�صوا 

لعب دور »ورقة للتفاو�ض« اأن يقلقوا، 

فالأوراق التي تنته���ي �صالحيتها يتم 

رميها؛ فها هي راديكالية اأحمدي جناد 

قد اأّدت دورها يف خدمة النظام، وعندما 

انتهى ع����رص الراديكالي���ة وبداأ ع�رص 

النفتاح كانت ابت�صامة ال�صيخ روحاين 

وكالمه املعتدل اجلذاب.

يف املح�صلة، اإن قلق اأ�صدقاء اإيران 

م���ن »غوربات�صي���ف اإي���راين« ل يبدو 

واقعيًا، فال ميك���ن لروحاين ول ل�صواه 

من روؤ�ص���اء اجلمهوري���ة الإ�صالمية اأن 

ي�صيط���روا عل���ى توجه���ات ال�صيا�صة 

اأن كل  الإيرانية ال�صرتاتيجية، باعتبار 

ال�صيا�ص���ات يبقى له���ا �صقف م�صبوط 

عنوان���ه »الويل الفقي���ه«، الذي ُيعترب 

املرجعي���ة الأعلى وال�صام���ن للنظام، 

و�صاب���ط ل�صقف التباين���ات الداخلية، 

وهكذا يبقى اجلميع يف خدمة امل�صلحة 

الإيراني���ة العلي���ا، وَم���ن يخ�صى مترد 

روحاين على ال���ويل الفقيه يبدو اأنه ل 

يعرف اإيران اأبداً.

د. ليلى نقول الرحباين

أصدقاء إيران القدامى: هل انتهى دورنا؟

كييف - الثبات

لع���ل اأحداً مل ينتب���ه اإىل اأن تكاليف 

دورة الألع���اب الأوملبي���ة ال�صتوية يف 

�صوت�صي الرو�صية بلغت اأرقامًا  قيا�صية، 

مل ت�صل اإليها اأي دورة �صابقة يف تاريخ 

هذه الألعاب، على اأن الأهم هنا ما قاله 

القي����رص الرو�صي فالدمي���ري بوتني باأنه 

اأراده���ا »عالي���ة الثمن لتك���ون كجبال 

رو�صي���ا ال�صاخمة«، ولتلي���ق ب�»قي�رص 

رو�صي���ا العظيم بطر�ض الأكرب« )1642 - 

1689(، الذي ُيعّد ب���اين رو�صيا احلديثة، 
وعل���ى دربه �ص���ارت خليفت���ه كاترين 

الثاني���ة التي ارتبط���ت ب�صداقة عميقة 

مع ديدرو وفولتري وغريهما من فال�صفة 

التنوير الفرن�صي، وبهذا كانت جتمع يف 

مواقفها بني اأجماد بطر�ض الأكرب وحتاول 

اأن توؤكد اأنها تنت�صب اإىل مرحلة اأجماده 

والتحديثي���ة،  الفل�صفي���ة  وتطلعاته���ا 

وله���ذا كان هذان القي�رصان يح�رصان يف 

املواقف احلرجة ال�صعبة التي كانت متر 

بها رو�صيا، وهكذا حينما حاول نابليون 

بونابرت عام 1812 غزو رو�صيا، وحينما 

حاول هتلر عام 1941 يف احلرب العاملية 

الثانية غزو الحتاد ال�صوفياتي، وو�صلت 

جحافله اإىل م�صارف مو�صكو، راح الرو�ض 

ثم ال�صوفيات يتذكرون القي�رص العظيم، 

فكان اأن حّطم اجلرنال الأبي�ض اإمرباطور 

فرن�ص���ا ورّده على اأعقاب���ه مهانًا، فيما 

حّف���ز قي�رص الق���رن الع�رصي���ن �صتالني 

الهمم وب���داأ الهجوم امل�صاد من م�صارف 

مو�صك���و و�صتالينغراد اأو�صان بطر�صربغ، 

ومل يتوق���ف حتى احتل ب���الد احلرمان 

وعا�صمتهم برلني وا�صعًا نقطة النهاية 

للحقب���ة النازية الت���ي اجتاحت معظم 

اأوروبا مبا فيها مدينة العطر باري�ض.

منذ انهيار الحت���اد ال�صوفياتي عام 

1990 ثم���ة العديد م���ن التحديات التي 
اأخ���ذت تته���دد رو�صي���ا، خ�صو�صًا يف 

ظل قي���ادة ال�صخ�صية املث���رية للجدل 

بوري����ض يلت�صني، والت���ي مل تتوقف اإل 

بو�صول الرجل املغمور بوتني اإىل رئا�صة 

احلكومة، ثم رئا�صة الدولة لتبداأ رو�صيا 

مرحلة جديدة، ف�رصب �رصبته القا�صية 

يف الأقاليم الت���ي حاولت اأن تخرج من 

الحتاد الرو�صي، ليتفرغ بعدها اإىل دول 

الحتاد ال�صوفياتي ال�صابق، التي امتدت 

اإليها اأ�صابع ال����»C.I.A« و»املو�صاد«، 

والتي كان���ت لبوتني مواقف���ه احلازمة 

جورجي���ا  ح�صم���ه يف  ف���كان  منه���ا، 

اجلمهوري���ة التي اأجنبت ذات زمن قي�رص 

الق���رن الع�رصين �صتال���ني.. وبداأ بو�صع 

اخلط���ط لتاأمني فناء رو�صي���ا العظمى، 

لك���ن ظلت املعان���اة يف اأوكرانيا، التي 

اأنتجت انتخاباتها الأخرية �صقوط حلفاء 

وا�صنط���ن، وو�صول رئي����ض جديد يطمح 

لأح�ص���ن العالقات م���ع جارته العظمى 

رو�صيا، الأم���ر الذي ل تري���ده وا�صنطن 

واأتباعه���ا، فبداأت بتحريك اأدواتها، فكان 

اأن وّجه���ت اإليها ال�رصب���ة املخابراتية 

القوي���ة، لأن الأدوات الأمريكية اعتقدت 

اأنها على و�صك اإ�صقاط الرئي�ض املنتخب، 

الذي قّدم تن���ازلت للمعار�صة بعر�صه 

عليه���ا رئا�ص���ة احلكوم���ة، لكنها ظلت 

يف مكابرته���ا، وحترك���ت م�صاعدة وزير 

اخلارجية الأمريكية فيكتوريا نولند نحو 

ال�صلط���ة واملعار�صة  كييف؛ جتول بني 

رافعة من معنوي���ات هذه الأخرية، التي 

رف�ص���ت كل التنازلت ال�صلطوية، فكانت 

القنبل���ة الكب���رية بعر����ض الت�صجيالت 

الهاتفية للم�صوؤولة الأمريكية، فاأحرجت 

واملعار�ص���ات  الأمريكي���ة  الإدارة 

الأوكرانية، وب���داأ ارتباكها الكبري، وبداأ 

احلداد يف مع�صكر املعار�صة، واخلالف 

اأي�صًا، و�صارت مبواقفها واحتجاجاتها 

عاري���ة حت���ى م���ن ورقة الت���وت، ما 

�صّكل هدي���ة ل تقدر بالثم���ن للرئي�ض 

الأوكراين يانوكوفيت�ض، الذي اجتمع يف 

�صوت�ص���ي بفالدميري بوتني على هام�ض 

)الأوملبياد(.. وكان التفاق.. لكن اأحداً ل 

يعرف طبيعة هذا التفاق، ول ي�صتطيع 

اأن ي�رصّب���ه، وبالتاأكي���د التفاق �صيبداأ 

ترجمته بع���د اأيام قليلة م���ن انتهاء 

فاعليات �صوت�صي.

أوكرانيا.. القيصر الروسي ُيربك اإلمبراطور األميركي

الرئي�ص الإيراين ال�سيخ ح�سن روحاين بني ح�سود املحتفلني بالذكرى 35 لنت�سار الثورة الإ�سالمية يف اإيران  )اأ.ف.ب.(
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دخلت املباين املهددة بال�سقوط 

يف بروت مرحلة خط���رة للغاية، 

حتتم���ل  ال  ق�سي���ة  اإىل  وحتول���ت 

التاأجي���ل بع���د ت�س���دع الكثر من 

املباين وت�سجيل انهيارات يف اأجزاء 

منها، قد تتحول اإىل كوارث فعلية يف 

حال �سقوطها على روؤو�س �ساكنيها، 

بع�س املب���اين اأ�سبح قدميًا للغاية 

وال يحتمل الرتمي���م اأو التاأهيل اإمنا 

اأمامه خيار واحد فقط هو الهدم مما 

�سي����رد عائالت كث���رة، يف بع�س 

احلاالت، يحاول ال�سكان غ�س الطرف 

عما يجري، اأو عل���ى االأقل ي�سربون 

عل���ى م�س����س، اإذ ال بدي���ل اأمامهم 

وعائالتهم �سوى الطرقات، لكن الفقر 

و�سيق احل���ال ق���د يت�سببان مبوت 

هذه العائالت حتت الركام يف حال 

مل تتدخل االأجهزة املعنية ملتابعة 

ملف املب���اين املهددة بال�سقوط يف 

العا�سمة.

اليوم، وم���ع اإقامة ذكرى �سحايا 

مبنى ف�سوح الذي انهار يف االأ�رفية، 

تع���ود هذه الق�سي���ة اإىل الواجهة ال 

�سيما يف ظل غياب الدولة وتقاع�سها 

عن حتمل م�سوؤولياتها.

خ���الل جولة يف �س���وارع بروت 

ميكن مالحظة عدد كبر من املباين 

بال�سق���وط، بع�سها قدمي  امله���ددة 

للغاية وق���د �سهد حروب���ًا وعوامل 

اأ�سعف���ت بنيانه، وبع�سها  طبيعية 

االآخر حديث ن�سبيًا لكنه مهدد جراء 

البناء وعمليات  التالعب يف مواعد 

الغ����س، وب���ن اأ�سح���اب ال�سقق اأو 

قاطنيها م���ن امل�ستاأجرين، عادة ما 

يتم اختيار ال�سكوت عن التبليغ الأن 

اجلميع ب���ات يعلم اأن الدولة غائبة 

عن ال�سم���ع واأن اأح���داً لن مينحهم 

�سقفًا ياأويهم اأو تعوي�سًا ي�سمح لهم 

بتاأ�سي�س منزل اآخر.

يبقى املواطن اللبناين يف منزله 

املهدد بال�سقوط، لي�س �سجاعة اإمنا 

لعجزه ع���ن اإيجاد البدي���ل، يتاأمل 

والفج���وات  املت�سدع���ة  اجل���دران 

يف ال�سق���ف وال�رف���ات واحلجارة 

املتفتت���ة، ويدع���و حت���ى ال يكون 

م�س���ره وم�س���ر عائلت���ه كم�سر 

اأمامه  عائالت مبنى ف�س���وح، لي�س 

فعليًا اإال الدعاء.

يذك���ر اأن بلدي���ة ب���روت كانت 

طماأنت جميع �س���كان املباين التي 

حتت���اج اإىل ترميم بعد انهيار مبنى 

ف�سوح اأنه���ا �ست�ساعدهم اأو �ستوؤمن 

له���م البدي���ل، لكن اأيًا م���ن ذلك مل 

يحدث.

عق���ارات متهالكة ومب���ان تنهار 

واأ�ر تت�رد واأطفال تيتم، وم�سوؤولون 

ني���ام، ور�سوة وحم�سوبي���ة وف�ساد 

ي�ستفحل، واأرواح تزهق، وال ي�ستيقظ 

امل�سوؤولون اإال بع���د �راخ االأطفال 

وعوي���ل الن�ساء وخ���راب الديار.. اإن 

اأحياء ومباين  التعبر بع����س  جاز 

بروت اليوم باتت م���ن ورق، مبان 

ا�ستغلها بع�س املرت�سن واملنافقن 

لتحقي���ق اأرباحهم الفلكي���ة، وبناء 

عقاراته���م اله�سة، اأو بناء املزيد من 

الطوابق التي ال قدرة الأ�س�س املبنى 

على حتملها قط. 

وقد ا�ستفحل���ت امل�سكلة بعد اأن 

انت�رت يف ال�سنوات االأخرة ظاهرة 

بناء االأبنية غ���ر املرخ�سة، بحيث 

�سادت حالة من الفو�سى العمرانية 

التي تن���ذر بخطر اجتماعي و�سحي 

كبر، وقد تودي اإىل اخلراب، فيما مل 

يتم و�سع حد للمخالفات ثم اإيجاد 

اآلي���ة ت�سوية مل���ا مت اإن�ساوؤه ب�سكل 

غر ر�سمي.

ما يجري الي���وم يطرح ت�ساوؤالت 

كث���رة ح���ول حقيقة م���ا يح�سل، 

وكيف �سم���ح باإ�سادة اأبنية خمالفة 

به���ذا ال�س���كل يف العا�سم���ة، ومن 

يتحمل امل�سوؤولية؟ ومن يغطي هذه 

املخالفات بهذا ال�سكل املريب؟

ال ميك���ن التغا�س���ي ع���ن حجم 

امل�س���اكل التي ت�سكله���ا خمالفات 

البناء عل���ى �سعيد ال�سالمة العامة 

وعل���ى ال�سعي���د االجتماعي وعلى 

ال�سعيد العم���راين، فاأزمة خمالفات 

البن���اء منذ �سن���وات خلقت فو�سى 

عمرانية يف ب���روت حتديداً، ورغم 

اأن���ه ال ينق�سنا قوانن وق���رارات اإذ 

لدينا من مرا�سي���م ال�سالمة العامة 

ما يكف���ي، اإال اأن ما ينق�سنا حقيقة 

هو تطبيق هذه القوانن ب�سكل فعلي 

عل���ى االأر����س ملنع ك���وارث انهيار 

االأبنية على روؤو�س �سكانها.

اأم���ا بالن�سبة لالأبني���ة ال�رعية 

املت�سدعة، فالطريق الوحيد لتفادي 

الك���وارث املتوقعة لها ه���و اإعادة 

تقومي العقارات وترميمها وتدعيمها 

حلمايتها من االنهيارات، خ�سو�سًا اأن 

غالبية العق���ارات املهددة باالنهيار 

اأ�سا�ساته���ا غر �سليم���ة ومتال�سقة 

وانهيار اأحده���ا قد يوؤدي اإىل �سقوط 

اأحد املباين املجاورة.

ولتف���ادي ه���ذه الكارث���ة يجب 

ت�ساف���ر جهود كل قطاع���ات الدولة 

لتنفيذ جميع قرارات االإزالة وترميم 

املباين ال�ساحلة.

وجت���در االإ�س���ارة اإىل اأن املباين 

القدمية التي م���ر على بنائها 30 اأو 

40 عامًا اأغلبها يعاين �سوء ال�سيانة، 
ويجب و�سع خطة لرتميمها ي�رف 

عليه���ا مهند����س متخ�س����س م���ع 

االإن�سائية  الدائمة للحالة  املراجعة 

للعق���ار �سمانًا ل�سالمت���ه و�سالمة 

املقيمن ب���ه، واأنه عل���ى الوزارات 

املعنية والبلدي���ات اأن ت�سكل جلانًا 

ت�رف على جميع االأحياء ملراجعة 

العقارات املوجودة بها، مع �رورة 

اإن�ساء حماك���م هند�سية متخ�س�سة 

تكون مهمتها �رعة الف�سل يف مثل 

هذه الق�ساي���ا وحتديد املباين التي 

ت�ستدع���ي التدخل الف���وري واإجالء 

�ساكنيها وتاأمن البديل لهم.

هبة �صيداين

بيروت آيلة للسقوط
كانت بلدية بيروت قد طمأنت جميع سكان 
المباني التي تحتاج إلى ترميم بعد انهيار 
مبنى فسوح أنها ستساعدهم أو ستؤمن 
لهم البديل لكن أيًا من ذلك لم يحدث
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يف متام ال�ساعة العا�رة والن�سف 

من �سب���اح الثالث من اآب 1951 نقل 

جثمان الفقي���د الكبر مبوكب مهيب 

م���ن داره اإىل امل�سجد العمري الكبر، 

وكان���ت عمامة الفقي���د على النع�س 

ال���ذي �س���ارت وراءه جماهر غفرة، 

كان على راأ�سه���م اأ�سحاب الف�سيلة 

املجال�س  واأع�ساء  العلماء  امل�سايخ 

الديني���ة والرئي�س عبداهلل بك اليايف 

وال���وزراء والوجهاء ووف���ود االأحياء 

وطالب املدار����س والهيئات الوطنية، 

النع�س على  وكانت اجلماهر حتمل 

اأكتاف امل�سيعن الذين كانوا يبكون 

الفقيد الكبر ويرددون با�ستمرار »ال 

اإله اإال اهلل« فكان منظراً موؤثراً ورهيبًا 

عربرّ عن امل�ساب اجللل الذي ُمني به 

لبنان بفقد علم من اأعالم جهاده، اأما 

الوجوم فكان على جميع الوجوه.

باجتاه  �سرها  اجلنازة  ووا�سلت 

األوف  وكان���ت  العم���ري  امل�سج���د 

اجلماه���ر الغف���رة عل���ى جوانب 

الطريق، وبلغ االزدحام اأ�سده عندما 

و�س���ل موك���ب اجلن���ازة اإىل �سارع 

املعر����س، ويف ه���ذه االأثناء كانت 

الوف���ود ت�س���ل تباع���ًا اإىل امل�سجد 

العمري وترابط حوله لتودع الفقيد 

الغايل الوداع االأخر.

وتعالت اأ�سوات التكبر والتهليل 

عندم���ا اأدخل اجلثم���ان الطاهر اإىل 

اجلام���ع، ويف هذه االأثناء كان كبار 

اإىل البهو ويف  امل�سيعن يدخل���ون 

طليعتهم رئي�س الوزراء، ويف ال�ساعة 

الثانية ع�رة اإال ربعًا، و�سل رئي�س 

اجلمهورية ب�سارة اخلوري ودخل اإىل 

البهو ليتقبل التعزية با�سم لبنان.

ف�سيلة قا�سي بروت

وارتف����ع �سوت املوؤذن حزينًا باكيًا 

ث����م تقدم �ساح����ب الف�سيل����ة ال�سيخ 

حمي����ي الدي����ن كاوي قا�س����ي ال�رع 

يف ب����روت واألقى خطب����ة قيمة، اأ�ساد 

فيها مب����ا للفقيد الكبر من ماآثر واأياد 

بي�ساء عل����ى العلم والبالد ومما قاله: 

فم����ا اأعظمها من م�سيب����ة وما اأروعها 

من رهبة وقد ورد يف احلديث ال�ريف 

اأن حممداً �سل����ى اهلل عليه و�سلم قال: 

العلماء ورثة االأنبياء، اأيها امل�سلمون: 

كان فقيد البالد ال����ذي فجعنا بوفاته 

عاملًا عاماًل بامليدان الوطني العروبي 

وبامليادين الثقافية واالإ�سالمية واأن�ساأ 

كلية فاروق ال�رعية التي اأن�ساأت ثلة 

كرمية من العلم����اء يتابعون ر�سالته 

الكرمية، وبعد اأن اأ�ساد ف�سيلة ال�سيخ 

م����كاوي بخدمات الفقي����د الكبر على 

االأوق����اف االإ�سالمية وداأب����ه على رفع 

مق����ام ال�سي����وخ والعلم����اء وموظفي 

الديني����ة، ختم  امل�ساج����د واالأماك����ن 

م�ستمطراً  وامل�سلم����ن  االإ�سالم  معزيًا 

على الفقي����د الكبر �ساآبي����ب الرحمة 

والر�سوان.

لي على جثمان الفقيد الكبر  ثم �سُ

�سالة اجلنازة وبعد االنتهاء األقى دولة 

رئي�س الوزراء كلمة احلكومة.

الرئي�س يتقبل التعازي

ثم تقبل رئي�س اجلمهورية تعازي 

الغفرة با�س����م احلكومة  اجلماه����ر 

اللبنانية، وُنقل جثمان الفقيد الكبر 

مبوكب كبر م����ن ال�سيارات اإىل مقام 

االإمام االأوزاعي، حي����ث ووري جدثه 

الرحمة بجواره«.

وجاء يف نعي احلكومة الذي اأذاعه 

رئي�س احلكومة عبداهلل اليايف اآنئذ:

ال يقوى البي����ان على التعبر عن 

امل�ساب اجلل����ل الذي حل على لبنان 

حكوم����ة و�سعبًا بفق����د فقيدنا الكبر 

�سماحة ال�سي����خ حممد توفيق خالد، 

ال����ذي مل يكن قطبًا م����ن االأقطاب وال 

عامل����ًا من العلم����اء فح�سب، بل كان 

جماهداً يف طليعة املجاهدين الذين 

�سجلت لهم اآي����ات خالدات وخطوات 

جريئة، وكانت له منذ العهد العثماين 

وثبات يعرفها القا�سي والداين.

واحلكوم����ة اللبنانية وعلى راأ�سها 

فخام����ة ال�سيخ ب�سارة اخلوري اآملتها 

النكب����ة واأحزنتها الفجيعة، اإذ مت�سي 

يف جنازة الفقي����د، فهي تودع التقى 

والورع وبقية ال�سلف ال�سالح.

رح����م اهلل فقيدن����ا الكب����ر رحمة 

وا�سع����ة واأ�سبغ على جدث����ه الطاهر 

�ساآبي����ب الرحم����ة واألهمن����ا جميعًا 

ال�سرب، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

وج����اء يف جريدة ال����رواد: كانت 

»ال����رواد« ب����داأت تنت�ر ب����ن اأيدي 

قرائه����ا عندما نعي اإلين����ا رجل الرب 

وال�سالح ال�سي����خ اجلليل املغفور له 

�سماحة ال�سيخ حمم����د توفيق خالد 

مفت����ي لبنان فاأكربنا اخلطب بالرجل 

الكب����ر يفق����ده لبنان واجل����رح ملا 

يندمل على الزعيم املفدى ريا�س بك 

ال�سلح ال����ذي بلغ احلزن عليه مبلغًا 

ج�سيمًا من نف�س املغفور له �ساحب 

ال�سماحة فل����م تلبث اأن طارت روحه 

اإىل حيث تتالقى روحاهما الكرميتان 

يف جنات النعيم.

اأعلى كر�سي  الكب����ر  الراحل  تبواأ 

لالإفتاء يف لبن����ان منذ ع�رين عامًا 

ونيف فكان املثل االأعلى يف االجتهاد 

يقت�����ر  ومل  والف�سيل����ة  والتق����وى 

ن�ساطه على ما حقق لطائفته الكرمية 

من نه�سة روحية وعلمية، بل تعداها 

اإىل االأعمال الوطنية، ف�سعى دائمًا اإىل 

توحيد قلوب اللبنانين ووقف مواقف 

م�رف����ة يف كل ق�سي����ة كربى فك�سب 

احرتام جميع الطوائف وحمبتها وهذا 

ما جعله����ا جميعًا ت�ستقب����ل وفاته 

باجلزع وتعتربها رزيئة وطنية عامة.

االإ�سالمية  الطائفة  اإننا نتقدم من 

ال�سقيق����ة ومن دار الفت����وى اجلليلة 

ومن اأ�����رة الفقيد الكرمي����ة باأ�سدق 

واأحر عواطف التعزية، ملتم�سن منه 

تع����اىل اأن يجزل ثوابه عداد ح�سناته 

ويعو�س عل����ى البالد مبن يخلفه يف 

علم����ه الكبر ال�سالح ومي����الأ الفراغ 

الذي تركه يف حقلي الدين والدنيا«.

وجاء يف جريدة بروت: »اأي جنم 

هوى، بل اأي علم انطوى، �سلب النهى 

من ذوي النهى.

ط����وي علم الدي����ن والتقى، وهوى 

جن����م ال�سالح واله����دى، وانتقل اأم�س 

�سماحة املفتي االأكرب االأ�ستاذ ال�سيخ 

حممد توفيق خالد اإىل الرفيق االأعلى 

ف����اإذا امل�ساب بفقده ج�سيم، واخلطب 

األي����م، واإذا العيون تبكي����ه والقلوب 

تتفجع عليه واالأفئدة ترثيه.

ول����د املغف����ور له املفت����ي االأكرب 

ال�سيخ حممد توفيق خالد يف بروت 

حوايل عام 1870 من اأبوين بروتين 

عريقن ف�سب و�ساب يف خدمة العلم 

واإ�ساع����ة اخللق القومي يرعاه اإمامان 

من اأئمة الدين املغفور لهما ال�سيخان 

حمم����د خالد وعب����د الرحمن احلوت 

ويعلمانه اأ�س����ول الدين واللغة حتى 

اإذا اأج����ازاه اأن�س����اأ مدر�سته »مدر�سة 

التوفي����ق« منذ اأكرث م����ن ن�سف قرن 

وتعه����د النابت����ة البروتية خالل 30 

�سن����ة كما يتعه����د الب�ستاين ال�سالح 

اأغرا�س����ًا حبيبة اإىل قلب����ه، فكان من 

رواد الع�����ر االأول����ن وم����ن حملة 

م�سعله املخل�سن.

وحفظ ل����ه البروتي����ون هذه اليد 

البي�س����اء وقدروها ل����ه فحملوه عام 

1932 اإىل كر�س����ي االإفتاء فكان الراعي 
ال�سال����ح الذي ال ينام قب����ل اأن تنام 

رعيته وال يهداأ له بال اإال اإذا �سمن لها 

هدوء البال ف����اإذا االأوقاف االإ�سالمية 

يف عهده تزدهر، وتت�ساعف مواردها 

وبي����وت اهلل ترف����ع وكلي����ة ف����اروق 

ال�رعي����ة ت�سي����د، وتخ����رج علم����اء 

ومر�سدين واأدباء هم ملء عن الوطن 

وثمار �سهية تتدىل من �سجرة مباركة 

فروعه����ا با�سق����ة واأ�سله����ا ثابت يف 

االأر�س.

كان ن�سمة منع�س���ة من ن�سمات 

اخل���ر وعن�راً م���ن عنا�ر احلب 

يذكر اهلل يف ال����ر والعلن وي�سيع 

االألفة ب���ن اللبنانين ومي�سي على 

االأر�س هون���ًا واإذا خاطبه اجلاهلون 

قال �سالمًا.

مل األت���ق ب���ه م���رة اإال و�سعدت 

بالب�سم���ة املتاألقة ت�س���يء وجهه 

املهي���ب وبالكلمة الطيب���ة ينرثها 

مبلء راحتيه، �ساأن املوؤمن الذي اأنار 

االإمي���ان قلبه فات�س���ع قلبه للنا�س 

جميعًا على اختالف امللل والنحل، 

وكان �سع���اره يف احلي���اة: »اخللق 

كلهم عيال اهلل، واأحبهم اإليه اأنفعهم 

لعياله«.

اإن بروت املفجوعة بفقد املفتي 

االأك���رب حتيي���ه اأطيب حتي���ة وهي 

تودعه الوداع االأخر حافظة موقفه 

امل����رف يوم نادى باال�ستقالل عام 

1943 م���ع املنادين، ذاك���رة جهاده 
الك���رمي يف �سبيل لبن���ان والعروبة 

واالإ�سالم �سارعة اإىل اهلل اأن يتغمده 

برحمت���ه واأن يجزي���ه عنه���ا وعن 

البروتي���ن واللبنانين جزاء اخلر 

وخر اجلزاء.

وحتت عنوان االإمام ال�سالح كتب 

النقيب عفيف الطيبي يف افتتاحية 

»تعت���رب خ�سارة  الي���وم:  جري���دة 

عظمى م���ن جميع نواحيها الوطنية 

والعلمية واالإن�سائية«.

عظمى  خ�س���ارة  اأي�سًا  وتعت���رب 

لل�سخ�سي���ة النا�سج���ة التي كونها 

فاأ�سفت  التج���ارب  الزمن و�سقلتها 

عل���ى راأ�سماله���ا الدين���ي العلمي 

اطالعات وا�سع���ة، وميزات يف بعد 

النظر و�سحة معاجلة االأمور.

نبك���ي يف وداع ال�سي���خ حممد 

توفيق خالد وال���داً ومفتيًا ومن�سئًا، 

ب���ل نبكي اإمام���ًا �ساحل���ًا و�سفوة 

االأتقي���اء، ون�سع���ر بفداحة امل�ساب 

وعظم اخلط���ب كل ما متثلن���ا اأننا 

م�سين���ا اليوم يف موكب���ه لتغييب 

ج�س���ده الطاه���ر جوف ال���رثى فلن 

نراه بعد اليوم، ول���ن ن�ستمع اإليه، 

ولن يكون بيننا، لق���د فارقنا ملبيًا 

الن���داء العلوي وهو م���ا ندر النف�س 

منذ نعومة االأظفار، وباكورة احلياة 

ف���اأدى الر�سالة خ���ر اأداء وعمل ما 

�سيذكرنا به وبر�سالته اأبداً.

يف ذمة اهلل، اأتقى االأتقياء.

وعز اأوفى من ال ي�سهل بفقده العزاء«.

اإعداد: اأحمد زين الدين

w w w . a t h a b a t . n e t
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المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد ]األخيرة[

.. وانتقل إلى جوار رّبه راضيًا مرضيًا

املفتي ال�شيخ حممد توفيق خالد نحو مثواه الأخري

) العدد 298(  اجلمعة - 14 �شباط - 2014



18

كيف تجلبين الَبَركة لمنزلك؟

كل �أ�رسة تطمح �أن تربي �أبناءها تربية ممتازة و�صاحلة، ومما 

ي�صاع���د على تربيته���م وتن�صئتهم ب�صكل �صلي���م هو �أن تكون 

للمربي �أه���د�ف و�قعية غري خيالية تتما�ص���ى وخ�صو�صيات 

مر�حل �لنمو و�حتياجاتها، كتنمية خ�صال �خلري فيه، وتوجيهه 

لبناء �صخ�صية �صوية ج�صميًا ونف�صيًا وروحيًا وفكريًا.

لذ� �إليِك �أهم قو�عد �لرتبية �ل�صليمة للأطفال:

�أواًل: �حر�صي على بن���اء وتنمية �لذكاء �لوجد�ين، ويكون ذلك 

باإ�صباع حاجات �لطفل �لطبيعية من �الأمن و�ال�صتقر�ر لتحقيق 

�ل�صكين���ة �لنف�صية و�الجتماعية، فقد �أثبتت �لدر��صات �لنف�صية 

�أن �ل�صخ�ش �لذي يعي����ش حرمانًا عاطفيًا يف طفولتِه ي�صعب 

علي���ه حمبة �الآخرين �أو تقبُّل حمبتهم ل���ه، لذلك يجب و�صع 

�لطفل منذ �ليوم �الأول من والدتِه مو�صع حب للأ�رسة بكاملها، 

وذلك عن طريق عدة و�صائل وت�رسفات مثل �لقبلة و�ملمازحة 

و�للعب، وم�صح ر�أ�ص���ه، و��صتقباله بالعناق و�لوجه �لب�صو�ش، 

�إ�صافة �إىل �حلر�ش على ح�صن �ال�صتماع �إليه.

ثاني���ًا: الت�صتخدمي لغة �لطفل و�صوته يف �لكلم كثري�ً، فرغم 

�أن �لطفل قد ال ي�صتطيع بعد �أن يتحدث كالكبار، �إال �أنه يفهمهم 

جيد�ً.

ثالث���ًا: ع���امل �لطفل ينح����رس يف نف�ص���ه، و�ملحيطني به من 

�لعائل���ة و�الأه���ل و�الأ�صدقاء �ملقربني، فعندم���ا تتحدثني مع 

�لطفل �إحر�صي عل���ى مناد�ته با�صمه ولي�ش يا ولد �أو يا ماما 

�أو يا �صاطر، و�ذكري له �صلت���ِك باملقربني �إليه، و�إن ��صتطعِت 

��رسدي له ق�صة و�قعية عن طفولت���ه �أو طفولة و�لده، فمعظم 

�الأطفال يحبون �ال�صتماع لهذ� �لنوع من �لق�ص�ش.

ر�بع���ًا: تذك���ري �أن �الأطفال قليلو �لرتكي���ز ويت�صتت �نتباههم 

ب�صهول���ة وب�رسعة، فح���اويل �أن يكون حديث���ك معهم ب�صيطًا 

و�رسيعًا ولي�ش معقد�ً.

خام�صًا: ال تتحدثي مع طفلِك من برج عاجي، و�نزيل مل�صتوى 

�لطفل ج�صديًا وفكريًا، فاإن كان �لطفل يلعب على �الأر�ش بقطار 

متحرك مث���ًل، ال تقفي �صاخمة بجو�ره وت�صاأليه ماذ� تفعل يا 

حبيب���ي؟ بل �إجل�صي بجو�ره �أو �ثني رجليِك لكي تكوين قريبة 

منه، والحظي �لقطار �جلمي���ل �مللون �لذي ي�صري ب�رسعة على 

�لق�صبان، و�أبدي تلك �مللحظة.

�صاد�صًا: رّكزي على بن���اء �لعلقة �الإيجابية، فل ميكن ت�صور �أي 

تربية �إال بوجود علقة تفاعلية �ن�صجامية بني �ملتو��صلني، وهذ� 

ال ميكن ح�صمه �إال كثمرة يقطفها �أطفالنا من �صلوكياتنا معهم.

• تناُول �ل�صندوي�ش
كث���ري�ت ال يج���روؤن على طل���ب �صندوي�ش 

خ���ارج �ملنزل، وح���ني يكّن برفق���ة �أنا�ش 

يخفن م���ن �أن تت�صوه �صورتهّن يف �أعينهم، 

لك���ن �إذ� كنت تظن���ني �أّن ه���ذ� �لنوع من 

�الأطعمة الأّنه ال يقدَّم على �ملائدة �لر�صمية 

لي�ش م�صم���واًل بقو�عد �للباقة �الجتماعية، 

علي���ك �أن ت�صّحح���ي معلوماتك وحتفظي 

�لن�صائح �الآتية:

- ل�صندوي����ش �لربغ���ر، و�لت���ي تكرث فيها 

�ملقادير وتت�صّعب، �عريف جيد�ً �أن �الإتيكيت 

ال يفر�ش علي���ك تناولها بيديك �أو بو��صطة 

�ل�صوكة و�ل�صكني، بل يعود لك �أنت �الختيار، 

لكن م���ن �مله���ّم و�الأ�صا�ص���ي �أن تقّطعيها 

�إىل �صطرين بو��صط���ة �ل�صكني، وتعود �إليك 

حرية تناولها بيدك، على �أن مت�صحي فمك 

كلّما �صعرت �أّنه تلّطخ، �أو �أن تقطعيها �إربًا 

�صغرية وتتناوليها بو��صطة �ل�صوكة، �رسط 

�أال تق�ّصي كّل قطع���ة وتاأكليها، كي ال تعّم 

�لفو�صى يف طبقك.  

tea san d    �ل�صندوي�صات �ل�صغرية �أو

wiches: غالب���ًا ما ُت�صن���ع هذه �الأنو�ع 
بخب���ز �لتو�صت �لط���ري، �أو م���ا ي�صّمى �ل�

pain demi، وتق���دَّم بقط���ع �صغرية مع 
�ل�صاي وتوؤكل باالأ�صابع على عّدة مر�حل. 

- �ل�صندوي�صات �ملفتوحة: ويعني هذ� �لنوع 

م���ن �ل�صندوي�صات ما يو�ص���ع من مكّونات 

على قطعة �خلبز من دون �أن ُتغّطى بقطعة 

خبز �أخرى، توؤكل بو��صطة �ل�صوكة و�ل�صكني 

فقط ال غري، وعلى مر�حل متقّطعة. 

- �ل�صندوي�ص���ات �ل�صميك���ة: ونعن���ي بها 

م���ا ُيطل���ق علي���ه باللغ���ة �الإنكليزية �ل�

و�ل�صل�صات  sub، وتكون غنية باملقادير 
وي�صعب �أكلها، و�لقانون �لذي ي�رسي عليها 

هو تقطيعها �إىل �أرباع وتناولها باليدين.

�مللفوف���ة: كالفاهيت���ا،  �ل�صندوي�ص���ات   -

�أو �للفائ���ف �مل�صنوع���ة من دقي���ق �لذرة 

و�ملح�صوة باملكّونات.. �أف�صل طريقة الأكلها 

ه���ي بو��صطة �ليدين، عل���ى �أن ت�صتخدمي 

�ل�صوكة لتناول ما ي�صقط يف �لطبق.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

قواعد التربية السليمة

�لربك���ة.. كثري�ً م���ا ترتدد ه���ذه �لكلمة 

عل���ى �أل�صنتنا، ويف كل وقت نحن نطلب 

�لربكة، فما معنى �لربكة؟ وكيف تتحقق 

نا؟ وما هي  يف بيوتن���ا وبني �أف���ر�د �أُ�رسرَ

�لو�صائل �لتي نكت�صب بها �لربكة؟

�لربكة هي �لزي���ادة و�لنماء، ففي �ملال 

تنعك����ش بزيادت���ه وكرثت���ه، ويف �لد�ر 

ف�صاحته���ا و�صكينته���ا وهدوئه���ا، ويف 

�لطع���ام وفرت���ه وح�صن���ه، ويف �لعيال 

كرثته���م وح�صن �أخلقه���م، ويف �الأ�رسة 

�ن�صجامها وتفاهمها، ويف �لوقت �ت�صاع 

وق�صاء �حلو�ئج فيه، ويف �ل�صحة متامها 

وكمالها، ويف �لعمر طوله وح�صن �لعمل 

في���ه، ويف �لعلم �الإحاطة و�ملعرفة.. �إذ�ً، 

�لربكة جو�مع �خل���ري، وكرثة �لنعم، فل 

غر�بة بعد ذل���ك �أن جندنا نطلب �لربكة 

ون�صعى �إليها.. ولكن كيف؟

�لق���ر�آن �لكرمي: �هلل تع���اىل و�صفه باأنه 

مبارك فقال {وهذ� كتاب �أنزلناه مبارك 

م�صدق �لذي بني يديه}، وقال �صلى �هلل 

علي���ه و�آله و�صل���م: »ال جتعلو� بيوتكم 

مقابر، �إن �ل�صيطان ينفر من �لبيت �لذي 

تقر�أ فيه �صورة �لبقرة«.

�لتقوى و�الإمي���ان: ال �صك �أنها من �الأمور 

�جلالبة للربكة، حيث يقول �هلل عز وجل: 

{ولو �أن �أهل �لقرى �آمنو� و�تقو� لفتحنا 

عليهم ب���ركات من �ل�صم���اء و�الأر�ش}، 

و�لزوج يجد �لربك���ة بتقو�ه مع زوجته 

و�أوالده ورزقه وحلله.

�لت�صمية: تكون يف بد�ية كل عمل، ليمنع 

�إ�رس�ك �ل�صيطان يف �أعماله، قال �صلى �هلل 

عليه و�آله و�صلم: »كل عمل مل يبد�أ با�صم 

�هلل فهو �أبرت«، �أي مقطوع وناق�ش �لربكة.

�الجتم���اع على �لطع���ام: ُجعلت �لربكة 

على �لطع���ام �لذي يجتمع عليه �لنا�ش، 

ق���ال �صل���ى �هلل عليه و�صل���م: »طعام 

�الثن���ني كايف �لثلثة، وطع���ام �لثلثة 

كايف �الأربع���ة«، ويظهر ه���ذ� جليًا يف 

�إفطار رم�صان، حيث تزد�د بركة �لطعام 

بازدياد عدد �ملجتمعني عليه.

�الأكل �حل���لل: وه���و �الأكل �لطيب �لذي 

يبارك �هلل فيه، قال �صلى �هلل عليه و�آله 

و�صلم: »�أيها �لنا�ش، �إن �هلل طيب ال يقبل 

�إال طيب���ًا«، فاملال �حل���ر�م ال يبارك �هلل 

ب���ه، وال يعود على �أ�صحاب���ه �إال بالفقر 

و�لنق�ش.

كرثة �ل�صكر: وهي و��صحة يف قوله تعاىل 

{ولئن �صكرمت الأزيدنكم}، و�لزيادة هنا 

زي���ادة يف كل �صيء، �ص���و�ء يف �ملال �أو 

�ل�صح���ة �أو �لعمر، �إىل �آخر نعم �هلل �لتي 

ال ُتعّد وال حُت�صى.

�ل�صدقة: وهي �لتي ي�صاعفها �هلل تعاىل 

�إىل ع�رس �أ�صعاف �أو �صبعمئة �صعف، وال 

�صك �أنها تبارك مال �الإن�صان وتزيده، قال 

تعاىل: {مث���ل �لذين ينفقون �أمو�لهم يف 

�صبيل �هلل كمثل حبة �أنبتت �صبع �صنابل 

يف كل �صنبلة مئة حب���ة و�هلل ي�صاعف 

ملن ي�صاء و�هلل و��صع عليم}، وقال �صلى 

�هلل عليه و�آل���ه و�صلم: »�حل�صنة بع�رسة 

�أمثاله���ا �إىل �صبعمئة �صع���ف، و�ل�صيئة 

مبثلها �إال �أن يتجاوز �هلل عنها«.

�لرب و�صلة �لرحم: كما �أخرب �لنبي �صلى 

�هلل علي���ه و�آل���ه و�صلم: »�صل���ة �لرحم 

وُح�صن �خلل���ق وُح�صن �جل���و�ر يعُمْرن 

�لديار ويزْدن يف �الأعمار«.

�لتبكري: وذلك يكون يف ��صتيقاظ �الإن�صان 

باكر�ً و�بتد�ء �أعماله يف �ل�صباح �لباكر، 

وق���د قال �لنب���ي �صلى �هلل علي���ه و�آله 

و�صلم: »بورك الأمتي يف بكورها«، وكثري 

من �الأ�صخا�ش يوؤكدون �أن �صبب جناحهم 

هو �لتبكري يف �أد�ء �الأعمال.

�لزو�ج: وهو �أحد �الأ�صباب �جلالبة للربكة، 

وقد كان بع�ش �ل�صلف �ل�صالح يطلبون 

�لزو�ج لكي يتحقق لهم �لغني وياأتيهم 

�لرزق، الأنهم فهمو� ذلك من قوله تعاىل: 

{و�أنكحو� �الأيامى منكم و�ل�صاحلني من 

عبادكم و�إمائكم �إن يكونو� فقر�ء يغنهم 

�هلل من ف�صله و�هلل و��صع عليم}، وكذلك 

قوله تع���اىل: {وال تقتل���و� �أوالدكم من 

�إملق نحن نرزقكم و�إياهم}.

�لتخطي���ط: لق���د وعد �هلل تع���اىل نبّيه 

بالن�رس م�صبق���ًا وب�رّسه به، فكيف ميكن 

بع���د ذل���ك الأي كان �أن يعّطل �لتخطيط 

و�الإع���د�د؟ نح���ن على يق���ني �أن �لربكة 

هامة يف حي���اة �الإن�صان، لكن علينا �أن 

ناأخذ باالأ�صباب ونخطط الأي �أمر قبل �أن 

نقوم به، ومن ثم ن�صاأله تعاىل �لتوفيق 

و�لربكة.

رمي �خلياط

) العدد 298(  اجلمعة - 14 �شباط - 2014



منوعات

�أثبتت �لدر��ص���ات �لنف�صية �أن �الأ�صخا�ش 

�لذين يتمتع���ون برو�ب���ط عائلية قوية 

وب�صد�ق���ات حميمة ي�صفون من �أمر��صهم 

وم���ن �جلر�ح���ات �لتي يجرونه���ا �أ�رسع 

م���ن �الآخرين �لذين يعان���ون من �لوحدة 

و�لعزل���ة، و�أن ه���وؤالء �الأ�صخا�ش �لذين 

يعي�ص���ون يف عزلة عن �الأه���ل و�الأقارب 

و�الأ�صدق���اء ي�صع���رون بالوح���دة و�أكرث 

عر�ص���ة للأمر��ش �لنف�صي���ة و�لع�صوية،، 

فاحلالة �لنف�صية توؤثر على جهاز �ملناعة 

يف �جل�ص���م، وتقلل من عدد ك���ر�ت �لدم 

�لبي�صاء �مل�صوؤولة عن مقاومة �الأمر��ش.

و�أ�صارت �الأبح���اث �إىل �أن بع�ش �لعو�مل 

�لبيئية تتفاع���ل مع �لعو�مل �جل�صمانية 

و�لنف�صية، وت�رسع من �أعر��ش �ل�صيخوخة 

الأ�صباب  �لع�ص���وي  و�ملر����ش  �ملبك���رة 

نف�صية، وتلع���ب �لوحدة و�لتفكك �الأ�رسي 

دور�ً ال ي�صته���ان به، حي���ث يوؤدي �صعور 

�مل���رء باإهم���ال �الآخرين ل���ه وجتاهلهم 

لعو�طفه ملحاولة ��صتجد�ء تعاطفهم معه 

بالتمار�ش �ل���ل�إر�دي، وقد ت�صوء �حلالة 

ويتح���ول �ملر�ش �لنف�صي �إىل ع�صوي مع 

زيادة تدهور �حلالة �لنف�صية، وتاأثر جهاز 

�ملناعة �لذي يقاوم �الأمر��ش يف �جل�صم.

»�لثبات« تقّدم لكم �لو�صايا �لع�رس �لتي 

تزيد كفاءة �جلهاز �ملناعي: 

عدم �الإ�رس�ف يف تناول �الأكل، وتناول غذ�ء 

متو�زن يوميًا  ) لل�صخ�ش �لبالغ يحتوي يف 

�ملتو�ص���ط على 100  جر�م بروتني، ن�صفه 

بروتني حيو�ين  + 100  جر�م كربوهيدر�ت 

 + 15  جر�مًا زيوتًا نباتية، مثل زيت دّو�ر 

�ل�صم����ش وزيت �لزيت���ون، باالإ�صافة �إىل 

تناول �لفيتامين���ات �لطبيعية، خ�صو�صًا 

فيتامين���ات » A،B،C،E « �ملوج���ودة يف 

�جل���زر و�ملو�ل���ح، كالليم���ون و�لربتقال 

و�جلو�فة و�لبطاطا.

�إ�صاف���ة �إىل ذلك، ال بد من تناول �ملعادن 

يوميًا، خ�صو�صًا �حلديد، و�لزنك �ملوجود 

يف �خل����رس �لطازج���ة و�ملطبوخة ،  مثل 

�ل�صبان���خ   و�لفو�ك���ه و�الأ�صم���اك ،  وم���ن 

�ل����رسوري تن���اول �الألب���ان ومنتجاتها، 

وع�صل �لنح���ل �لنقي ،  وم���ن �ملفيد جد�ً 

تن���اول حبة �أو حبتْي ث���وم يوميًا، وكذ� 

ب�صل���ة متو�صطة �حلجم ،  كم���ا �أن تناول 

ملعقة �صغ���رية من حبة �لربك���ة يوميًا 

يزيد من قدرة جهاز �ملناعة ،  ويفيد كذلك 

تن���اول �لعرق�صو����ش و�لزجنبيل و�ل�صاي 

�الأخ�رس .

�الإقلل من ��صتخ���د�م �مل�صاد�ت �حليوية 

و�الأدوية �لكيماوية قدر �الإمكان . 

�حلر����ش على �رسب �ملاء بك���رثة، �صو�ء 

�صيف���ًا  ) مبعدل 6  ��  8  �أك���و�ب (  على �الأقل، 

�أو �صتاء  )4  �����  5  �أكو�ب ( ، ومن �ملفيد جد�ً 

تناول  4  �أكو�ب من �ملاء على �لريق وقبل 

�لفطور يومياً . 

�ل�صحك و�لتاأمل ين�ّصطان جهاز �ملناعة . 

فالتمرينات  �لبدني���ة ،   �لريا�صة  ممار�صة 

�لريا�صية �أو حتى �مل�صي يوميًا ين�صطان 

جه���از �ملناعة، ويقاوم���ان �مليكروبات، 

وي�صاع���د�ن �ل���دم عل���ى �لتخل����ش من 

�لعنا�رس �ل�صارة . 

�النتظ���ام يف �أد�ء �لعباد�ت، الأن لها دور�ً 

كبري�ً يف تن�صيط جهاز �ملناعة يف �جل�صم، 

و�صعور �الإن�صان بال�صعادة و�ل�صكينة .   

�إ�صاع���ة �حل���ب و�لرت�حم و�مل���ودة بني 

�لنا�ش ، فقد ثبت �أن �الأ�صخا�ش �لودودين 

�لذين يحر�صون علي �لرت�حم لديهم جهاز 

مناعة ن�صي���ط ، و�لر�صول �صلى �هلل عليه 

و�آل���ه و�صلم يقول: »�لله���م �رزقني حبك 

وحب م���ن يحبك«، ويف �مل�صيحية: »�هلل 

حمبة «. 

�أثناء �لنوم  �ال�صرتخاء و�لر�حة ،  فاجل�صم 

يف���رز هرمونات ت�صاعد على ن�صاط جهاز 

�ملناعة .

�المتناع عن �لتدخني �أو تناول �ملخدر�ت 

و�مل�صكر�ت .

و�لتوت���ر  و�لقل���ق  �له���م  ع���ن  �لبع���د 

و�النفعاالت . 

�أف��ق��ي

1 عا�صمة �ملغرب / م�صوؤول
2 عا�صمتها بريوت / مدينة با�صلة يف فل�صطني

3 �لغالبية �لعظمى / عدم و�صوح )معكو�صة(

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع �الأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 �لذي مي�صي على �رجله وبطنه 
/ تاجر فر�ء

5 عا�صم���ة �الإم���ار�ت / فاكهة 
حمر�ء لذيذة

6 خروف كبري
7 ��صو�ت �لهو�تف / كتكوت
8 عا�صمة عربية بني نيلني

9 عا�صمة تلقب بال�صهباء / جزء 
من �لفم

10 �ترك / عا�صم���ة �ملعز لدين 
�هلل �لفاطمي

ع��م���ودي

1 بلد �ملليون �صهيد / مت�صابهان
2 م���ن �ن���و�ع �ل�صج���ر / ��صمها 

�لقدمي عمون )معكو�صة(.

3 ��ص���در �لهات���ف �صوتا / �قول 
مامل �كن �ريد قوله )معكو�صة(

4 ثلثا باب / غري مهذب / ��صتاقا
5 �صوت �الأمل

6 لل�صوؤ�ل )معكو�صة( / �صفة من 
�صفات �لب�رس �حل�صنة �أو �ل�صيئة

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

7 ملل )مبعرثة( / نظر
8 عا�صمة موريتانيا

9 ��ص���م بنت مبعنى غ���ز�ل / بلدة يف 
لبنان

10 مدين���ة ليبي���ة �صه���رية / �الأر�ش 
�ملكرمة

خطوات تساعد للتخلص نصائح لتقوية الجهاز المناعي
من غازات البطن

غاز�ت �لبط���ن من �أه���م �الإ�صابات 

�لذين  ب���ني  �ل�صائع���ة، خ�صو�ص���ًا 

يعان���ون م���ن �أمر��ش �لقول���ون، �أو 

�الإم�ص���اك، و�أي�صًا عدم تناول �أطعمة 

�صحي���ة وتنظي���م مو�عي���د تناول 

�لطعام.

لذل���ك نق���دم لك���م �أه���م �لن�صائح 

�لغذ�ئي���ة للتتخل�ش م���ن �لغاز�ت 

و�آالمها:

تناول �لطع���ام و�مل�رسوبات ببطء، 

وم�صغ �لطعام جيد�ً قبل �لبلع.

جتنُّب تناول �لعلكة.

تناول وجبات �صغرية ال متلأ �ملعدة 

للنهاية.

جتنب تناول �ملاأكوالت �لد�صمة.

�رسب 8 �أكو�ب من �ملاء يوميًا.

تقليل �رسب �مل�رسوبات �لغازية.

�لنباتينْي  و�لربوتني  �الألياف  تناول 

ب�صكل معتدل.

زيادة �لكمون يف �لطعام، خ�صو�صًا 

عند طب���خ �حلم�ش و�لفول و�لعد�ش 

و�لفا�صوليا.

�رسب �الأع�صاب �ملريحة للبطن، مثل 

�ليان�صون و�إكلي���ل �جلبل و�لنعناع، 

بعد ن�صف �صاعة من تناول �لطعام.

�لتقليل من تناول كل من: �لبقوليات، 

و�لفو�كه م���ن دون تق�صري، و�خل�صار 

مث���ل �مللفوف و�لقرنبي���ط و�لب�صل 

و�لث���وم و�لبقدون�ش، و�حلر�ش على 

تناول �لقمح بق�رسه، و�لنخالة.

w w w . a t h a b a t . n e t
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كاريكاتير

اكتشف بعد 24 عامًا أن قلبه في الجهة اليمنى

استيقظ فوجد سريره 
يطير به في الهواء

ا�ستيق���ظ ممثل كومي���دي ياباين 

ليجد �رسيره وق���د حتول اإىل �ساروخ 

موّجه انطل���ق به مل�سافة 50 مرتاً يف 

ر  اله���واء، لي�سبح �سحي���ة مقلب مدبَّ

من قبل اإحدى القن���وات التلفزيونية، 

بع���د اأن اعت���اد على عم���ل املقالب 

بامل�ساهدين.

ومل ي�ستيق���ظ »كا�سوغ���ا« �سوى 

على �س���وت املفرقعات التي انطلقت 

اإيذانًا بب���داأ عملية  اأ�سف���ل ال�رسي���ر 

الإطالق، و�رسعان ما حلق به ال�رسير 

الهواء، و�سط �رسخات و�سحكات  يف 

فريق العمل.

بع���د 24 عام���ًا، اكت�س���ف �سع���ودي 

اأثناء اإجرائ���ه حتاليل طبية  بال�سدف���ة 

لتقّدم���ه لوظيف���ة حكومية، ب���اأن قلبه 

موجود يف اجلهة اليمنى ولي�س يف اجلهة 

الي�رسى كما هي احلالت الطبيعية.

ال�سايب بحالة  واأ�سيب جواد �سلمان 

م���ن الذعر ال�سديد حلظ���ة اكت�سافه باأنه 

اأم�سى 24 عامًا من دون اأن يعلم اأن قلبه 

من اجلهة اليمنى، على الرغم من اإجرائه 

�سابقًا العديد من الفحو�سات الطبية. 

من جهته، طم����اأن موظف ال�سحة 

يف م�ست�سف����ى امللك فه����د باأن وجود 

قلبه يف اجله����ة اليمنى ل يوؤثر على 

�سحته، مف�����رساً حالته ال�سحية باأنه 

ت�سوُّه خلقي من احلالت النادرة جداً.

احلكومية  بالوظيفة  التحاق���ه  وبعد 

وبقاء حالت���ه ال�سحية ����رساً، ا�سطر اأن 

يك�س���ف عن و�سعه عن���د تقدمه للزواج، 

مطمئنًا اأهل العرو����س بالتقارير الطبية 

اأن���ه �سليم معاف���ى ول يع���اين من اأي 

اأمرا�س تهدد حياته.

الجثث المتحركة.. تحصد 3.2 مليون مشاهد
فتح����ت ال�سلط����ات يف نيويورك حتقيق����ًا يف مزحة بعد بّث مقط����ع فيديو على 

الإنرتنت يرّوج للربنامج التلفزيوين ال�سه����ر »ووكني ديد« اأو »اجلثث املتحركة« 

يرتدي فيه ممثلون مالب�س اأ�سبه باجلثث املتحركة )الزومبي( وي�سرون على الأر�سفة 

لتخويف املارة. 

ه���ذا املقطع ال���ذي حقق اأكرث م���ن 3.2 مليون م�ساهدة من���ذ اأن مت بثه على 

الإنرتنت، وهو اآخر حيل���ة يف نيويورك ت�ستند اإىل مزحة من اأجل الرتويج لفيلم 

اأو برنامج تلفزيوين.

وت�سبب هذا يف فتح حتقيق، لأن منتجي احليلة التي تخرج فيها »اجلثث 

املتحرك���ة« من حتت ق�سبان حديدية عل���ى اأر�سفة املارة، مل يح�سلوا على 

ت�رسي���ح، لأن الق�سبان احلديدي���ة املثبتة على الأر�سف���ة تخ�س هيئة نقل 

العا�سمة. 

ياأتي هذا الرتويج للربنامج بعدما بث مقطع فيديو م�سابه على الإنرتنت منذ 

خم�سة اأ�سهر يظهر فيه اإن�سان اآيل اأُطلق عليه »الطفل ال�سيطان«، ويتجول ب�سكل 

يخي���ف املارة، وذلك �سمن الرتويج لفيل���م »ديفلز ديو«، الذي حقق اأكرث من 42 

مليون م�ساهدة منذ اأن مت ن�رسه على موقع »يوتيوب«.


