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االأمريكي  الرئي�س  اأن  وا�شنطن  يف  خليجي  دبلوما�شي  ك�شف 

العزيز  عبد  بــن  اهلل  عبد  ال�شعودي  املــلــَك  �شيحث  اأوبــامــا  بـــاراك 

خـــال زيـــارتـــه لــلــريــا�ــس، عــلــى ت�شليم ابــنــه مــتــعــب بــن عــبــد اهلل 

امللفات ال�شاخنة املتعلقة باملنطقة، وعلى ال�شعي لعقد لقاءات مع 

االإيرانيني، لتنظيم اخلافات.

ألمـــــــة واحـــــــدة

303A T H A B A T

هل يتعاون »متعب« مع اإليرانيين؟

10 المسجد األقصى لم يعد قضية العرب األولى

آالن عون: دخول الجيش إلى عرسال 
من دون معركة مصلحة للجميع

لبنان بين دعوة الحوار
وأجواء 7 أيار

رئـــــــــاســيــــــــــات 

القضاء اللبناني و»القاعدة«.. 
والقتال في سورية

ِقّمة.. بال عرب

استفتاء القرم.. التحدي 
والنتائج والتسوية

»يبرود«.. 
انتصارات استراتيجية
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»اليرموك«.. ولعنة التوطين!
بقلم وديع اخلازن ×

 

ما اأ�سبه الن���زوح الفل�سطيني لالجئي الريم���وك اإىل لبنان مع 

قياداته بالنزوح الفل�سطين���ي لالجئني يف مع�سكراتهم من الأردن 

عندما وّج���ه امللك الراحل ح�س���ني �رضبة قا�سي���ة ا�سطرّتهم اإىل 

مغ���ادرة الأردن اإىل لبنان، مع ما عناه ذل���ك من توّرط يف اللعبة 

الداخلية اللبنانية.

اأخط���ر ما يف هذا التوقي���ت اأنه يتزامن م���ع م�رضوع احلكومة 

الإ�رضائيلي���ة باإقام���ة 6600 وحدة ا�ستيطاني���ة جديدة يف القد�س 

وال�سف���ة الغربية، وكاأنه���ا تقول ملحمود عبا����س رئي�س ال�سلطة 

الفل�سطيني���ة، الدولة الع�سو غري امل�سّوت���ة يف الأمم املتحدة، مل 

تع���د يف احل�سبان الدميغرايف الذي تقيم���ه »اإ�رضائيل« يف اجلزء 

التاريخ���ي لفل�سط���ني املحتلة، اإذ اإن غزة الت���ي �سمدت يف وجه 

الع���دوان »الإ�رضائيلي« طيل���ة ثمانية اأيام وح���رّرت نف�سها من 

احل�س���ار املفرو�س عليها براً، هي اآخر ه���ّم ي�سغل الدولة العربية 

يف ه���ذا القطاع املكتظ بال�سكان، وال���ذي ل يقوى على العي�س اإلّ 

باملعونات اخلارجية.

فه���ل ما ح�س���ل داخل النتفا�س���ات العربية الي���وم يف م�رض 

وتون����س وليبيا، يف ظل تطويق �سورية الإقليمي والدويل، جزء من 

اخلط���ة التي تطيح كل اأثر لقيام دول���ة فل�سطينية مكتملة احلدود 

ومتوا�سلة اجل�سور ما بني ال�سفة وغزة؟!

اخل�سية كل اخل�سية من الف�سل الأخري من هذه الت�سفية، والتي 

يتمّثل فيها يف النزوح الأخري من �سورية اإىل لبنان، مع ما يت�سّمنه 

ذلك من حتريك للمخّيمات الفل�سطينية على وقع النق�سام العربي 

الكبري بني موج���ة »اإخوانية« وموجة عروبية متحرّرة من القيود 

الدينية، والتي تن���ادي باأنظمة مدنية ت�ستوعب اجلميع يف بوتقة 

املواطني���ة وفق مفهومها الع�رضي الذي اأّم���ن و�سول ال�سعوب اإىل 

اإط���الق م�ساعره���ا املكبوتة ومطالبها املزمنة �س���د عهود فا�سدة 

وم�ستبدة.

لقد دف���ع لبنان فات���ورة باهظة ع���ن العرب لإبق���اء الق�سية 

الفل�سطيني���ة حّي���ة يف �سمائ���ر ال�سعوب العربية خ���الل اأحداث 

1975، واإث���ر ج���الء منّظمة التحري���ر الفل�سطينية بع���د الجتياح 
»الإ�رضائيلي« عام 1983، فتاأّمنت للمنظمة فر�سة تاريخية لعودة 

قياداتها وكوادرها اإىل الأرا�س���ي الفل�سطينية املحتلة، والتفاو�س 

على قيام دولة فل�سطينية يف اتفاقات اأو�سلو 1 و2، رغم ما اعرتى 

تلك التفاقيات م���ن خلل اأ�سا�سي يف بند حق العودة الذي يحمله 

القرار الدويل رقم 194.

لقد كان اغتيال يا�رض عرفات م�سّممًا جزءاً من التملّ�س نهائيًا من 

الرتباطات التي قامت يف املفاو�سات التي ُعقدت بني الفل�سطينيني 

ا يح�سل اليوم م���ن اندفاع ا�ستيطاين  و»الإ�رضائيلي���ني«، متهيداً ملمِ

»لطمر« الدولة - اجلنني يف رحم الق�سية التي اأجمع عليها العرب، 

اإل اأنه���ا اليوم مو�سع فرقة يف ما بينه���م، بعدما و�سع »الإخوان« 

يدهم عليها واأخرجوها من اإطارها اجلغرايف احلا�سن واملبا�رض.

واملقل���ق اليوم اأن يدفع لبنان فات���ورة م�سريه، هذه املرة، عن 

طريق و�سعه يف النزوح اجلديد من الريموك اأمام اأمر طال احلديث 

والتنبيه عليه، األ وهو لعنة »التوطني«!

  × وزير �سابق

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

»يبرود«.. إنجاز أمني لبناني
مواقف  ويقارن  يراقب  من 

بع�س ال�سا�سة اللبنانيني قبل 

يربود وبعدها، يدرك وجهًا من 

وج����وه النت�سار الذي حققته 

�سورية ومعها املقاومة على 

الهجمة الغربية - ال�سهيونية 

لة من ممالك وم�سيخات  املموَّ

النف����ط العربي، �س����د الدولة 

ال�سورية بكل مكوناتها، و�سد 

املقاومة يف لبنان.

اجلي����س  حتري���ر  قب���ل 

املناطق  ال�س���وري  العرب���ي 

مدين���ة  يف  ال�سرتاتيجي���ة 

ال�سيا�سيني  اأحد  قال  حم�س، 

»�سق���وط  اإن  اللبناني���ني 

�سق���وط  �سيعن���ي  حم����س 

الثورة ال�سورية«.. جرى طرد 

ين باملال  امل�سلح���ني امل�سريَّ

اأحياء  معظ���م  من  اخلليجي 

حم�س، ث���م ُطردوا من ريفها، 

وكانت معركة الق�سري �رضبة 

قا�سم���ة للتدخل القطري يف 

�سورية، اأطاحت ب�»حمَدْيها«، 

لكن ق���رار احلرب �سد �سورية 

واملقاومة بقي مدفوعًا بزخم 

املليارات النفطية، وب�رضورة 

ريثما  اأمريكيًا،  الوقت  تقطيع 

اتف���اق  اإىل  التو�س���ل  يت���م 

فل�سطين���ي - »اإ�رضائيل���ي« 

الفل�سطينية  الق�سي���ة  يدفع 

اإىل زاوية الن�سيان، اأو اإىل اآخر 

لئح���ة الهتمامات العربية، 

بعد اأن اأعلن اأمراء ال�سعودية 

اأن احلرب �سد اإيران باتت لها 

الأولوية. 

بعده���ا، توّل���ت اململكة 

ال�سوري،  املل���ف  ال�سعودية 

اأمريكي وعدها ب�رضبة  باأمر 

لكنه  �سورية،  �س���د  اأمريكية 

تراجع بعد اأن اأ�سقط الرو�س 

اأول �ساروخنْي اأمريكينْي من 

اأدوات العدوان.

 كان���ت ال�سعودي���ة، كما 

ُيع���رف عنها دائم���ًا، تف�ّسل 

العمل م���ن خلف ال�ستار يف 

لكن  احل�سا�س���ة،  الق�ساي���ا 

ف�سل البديل القطري اأحرجها 

العالنية، ما  اإىل  واأخرجه���ا 

جعلها ترف���ع �سقف مواقفها 

اللبن���اين، يف  الداخ���ل  يف 

م���وازات رعايته���ا لهجمات 

يف  تكراراً  ف�سل���ت  ع�سكرية 

العا�سمة  دفاع���ات  خ���رق 

ال�سوري���ة، ترافقت مع اإن�ساء 

���ي »جي�س الإ�سالم«  ما �ُسمِّ

الذي يقوده زه���ران علو�س، 

م���ن  وامل�سلَّ���ح  ل  املم���وَّ

انت�رض يف  والذي  ال�سعودية، 

منطقة القلمون، وجاء حترير 

القلمون  وبلدات  مدن  معظم 

و�س���وًل اإىل عا�سمته يربود، 

ل ال�سفع���ة الك���ربى  لُي�س���كِّ

ولكل  ال�سع���ودي،  للتدخ���ل 

التهديدات التي وّجهها اأمراء 

اململكة للحكومة ال�سورية.

قب���ل هذه الهزمي���ة التي 

ال�سعودية،  الأدوات  ك����رضت 

يف ي���ربود والقلمون، كانت 

الرابع  ق���وى  اأطراف  مواقف 

ع����رض م���ن اآذار حملِّقة يف 

العالية  ال�رضوط  ال�سماء يف 

و�سعته���ا  الت���ي  ال�سق���ف 

للم�ساركة يف حكومة واحدة 

م���ع »ح���زب اهلل«، وكانت 

املعَلنة  الآذاري���ة  الأج���واء 

األ تراج���ع عن هذه  توؤك���د 

املواقف، وهذا ما دفع �سمري 

جعج���ع اإىل رف�س امل�ساركة 

يف حكومة مت���ام �سالم، واإذ 

املواقف،  ه���ذه  تربّد  بيربود 

ال�سالمية،  احلكومة  ل  فتت�سكَّ

بيانها  عل���ى  التوافق  ويتم 

ال���وزاري ال���ذي حف���ظ دور 

املقاوم���ة وحقه���ا، رغم كل 

التي  الكالمي���ة  املن���اورات 

حاول���ت حفظ م���اء وجوه 

امل�ستقبل«  »تي���ار  رم���وز 

وم�سيحي���ي الرابع ع�رض من 

اآذار. 

هذا الإجناز ال�سيا�سي الذي 

حتقق يف لبنان، انعك�س اأمنيًا 

على الداخ���ل اللبناين، ومن 

يتاب���ع »الهّم���ة« التي بات 

يتحرك به���ا اجلي�س اللبناين 

 - اللبنانية  احل���دود  عل���ى 

ال�سمايل  البقاع  ال�سورية يف 

واإقفاله املعابر غري ال�رضعية 

والط���رق الرتابية يف منطقة 

عر�سال، بع���د اأن �سبق باأيام 

قليل���ة قيام���ه باإقفال معرب 

اآخر  حك���ر ال�ساهري، وه���و 

معابر امل�سلحني من عكار اإىل 

منطقة تل كل���خ، ثم اعتقاله 

ال�سوريني  امل�سلحني  ع�رضات 

اإىل  الهارب���ني  واللبنان���ني 

لبنان، يدرك عمق الإيجابيات 

هزمي���ة  حققته���ا  الت���ي 

امل�سلحني يف يربود.

وللعلم، فاإن اللبنانيني مل 

ال�سعواء  ين�سوا بعد احلمل����ة 

الت����ي �سن����ت عل����ى اجلي�س 

اللبن����اين مع ان����دلع الأزمة 

ال�سورية، عندما حاول التقدم 

لبنان  ب����ني  احلدود  لإقف����ال 

و�سوري����ة يف منطق����ة عكار؛ 

كان ممن����وع عل����ى اجلي�����س 

احلدود،  القرتاب من  اللبناين 

اأو التدخل يف ما يجري على 

جانبيه����ا، لأن ق����رار قوى 14 

اآذار يف ذل����ك الوق����ت، باأوامر 

كان  اأمريكي����ة،   - �سعودي����ة 

على  وفتحها  احلدود  ت�سييب 

كام����ل م�ساريعها اأمام كل ما 

ل����ه عالقة بدع����م امل�سلحني 

ال�سالح والوافدين من  ومترير 

للقتال  الع����امل  اأ�سقاع  �ستى 

يف �سوري����ة، حتى الإعالميون 

الذين كانوا يري����دون الت�سلل 

ي�ستخدمون  كانوا  �سورية  اإىل 

والبقاع  ع����كار  املعاب����ر يف 

ال�سم����ايل للدخ����ول واخلروج 

اأو  كان����وا  �سامل����ني  منه����ا، 

م�سابني.

كان ه���دف ق���وى الرابع 

ع����رض م���ن اآذار تعطيل دور 

اللبناين، ومنعه من  اجلي�س 

حماية احل���دود مع �سورية، 

لأنها تريدها من�سة للهجوم 

على الداخل ال�سوري، وكانت 

عل���ى  باإ�رضاره���ا  ت�سع���ى 

تعطي���ل ت�سكي���ل احلكومة، 

�سيا�سي يكون  ف���راغ  اإيجاد 

ترافق  اأمنية  لفو�سى  مقدمة 

 - ال�سعودية  ال�ستع���دادات 

»الإ�رضائيلية« للهجوم على 

دم�سق من جه���ة درعا، لكن 

التي  النت�س���ارات  م�سل�سل 

املقاومني  دم���اء  تنجزه���ا 

وجن���ود اجلي����س العرب���ي 

ال�س���وري اأزال���ت الكثري من 

الأوه���ام، واأوج���دت املناخ 

اللبناين  للجي����س  املالئ���م 

ليقوم بدوره يف وقف ومنع 

متدد تداعي���ات احلرب على 

�سورية اإىل الداخل اللبناين.

 

عدنان ال�ساحلي

إصرار »14 آذار« على تعطيل تشكيل 
الحكومة كان يسعى لفراغ سياسي 

مقدمة لفوضى أمنية ترافق استعدادات 
»إسرائيلية« للهجوم على دمشق

اجلي�ش اللبناين يعيد فتح الطريق بني اللبوة وعر�سال

أحــداث
) العدد 303(  اجلمعة - 21 اآذار - 2014
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اأك���دت الوقائع الع�سكرية اجلديدة 

النت�س���ارات  وتراك���م  �سوري���ة  يف 

امليدانية، ولي�س اآخرها اإعادة  �سيطرة 

اجلي�س ال�سوري على يربود، وا�ستطراداً 

على منطقة القلمون كاملة يف الأيام 

اأن الواقع ال�سيا�سي الداخلي  املقبلة، 

بع���د ا�سرتاتيجية القي���ادة ال�سورية 

من ال�سم���ود فالدفاع فالهجوم، اأثبت 

القدرة عل���ى ال�سري بخط���وات ثابتة 

وبق���وة اإىل الأمام، قاطع���ًا م�سافات 

يف �سب���اق املوانع عل���ى ال�ساحتني 

املحلي���ة والإقليمي���ة، وحت���ى على 

ال�ساحة الدولية ب�سكل موؤكد.

ل �س���ك اأن هذه النت�س���ارات اأّدت 

وب�س���كل غ���ري مبا����رض اإىل املقاربة 

اأ�سلوب  اإعالميًا، م���ع  الغربية، ول���و 

قيادة الرئي�س الأ�سد، وبدا للمتابعني 

واملراقبني للواق���ع الداخلي اللبناين 

كم اأن لدقائ���ق الأحداث امليدانية يف 

�سوري���ة فعلها املتج���دد يف التاأثري 

بامل�سهد ال�سيا�سي. 

ه���ذه املعادلة كانت ق���د غادرت 

�ساحة الفعل والتاأث���ري طوال �سنوات 

ل�سببني اأ�سا�سيني:

اأوًل: غرق �سورية يف دوامة احلرب 

الت���ي كادت اأن ت�سل اإىل حد جر البلد 

اإىل حرب اأهلية.

ثانيًا: اعتقاد ق�سم كبري يف الطبقة 

ال�سيا�سي���ة اللبناني���ة اأن �سورية قد 

خرج���ت نهائيًا م���ن دائ���رة التاأثري 

يف الواق���ع اللبناين، لك���ن مع عودة 

النت�س���ارات احلا�سم���ة عادت معامل 

�سناع���ة  لتوؤث���ر يف  ال�سرتاتيجي���ا 

ال�سيا�سة يف لبنان.

من هنا اأتت معركة يربود مبا لها 

من مع���اٍن واأه���داف ودللت لبنانية 

املراقبني  واإقليمية ودولي���ة، لتجعل 

يغو�س���ون يف معاين ه���ذه املعادلة 

اجلدي���دة، خ�سو�سًا اأن هن���اك تزامنًا 

وتوازي���ًا يف مواعي���د وا�ستحقاق���ات 

رئا�سي���ة يف كال البلدي���ن اجلارْي���ن، 

عل���ى اأن من يع���رف التاري���خ يدرك 

جي���داً اأن الكبري هو ال���ذي يوؤثر دائمًا 

يف ال�سغ���ري، لذلك ب���داأت �سالونات 

وحماف���ل ال�سيا�س���ة يف لبنان تلهج 

باحلديث عن ف���راغ رئا�سي قد يتاأخر 

ملا بع���د �سهري���ن م���ن ا�ستحقاقات 

الرئا�سة يف �سورية، وحتديداً اإىل �سهر 

اأيل���ول املقبل، وال���ذي يتعلق ح�رضاً 

باإعادة انتخ���اب الرئي�س ب�سار الأ�سد 

وتثبيته عل���ى راأ�س قيادة اجلمهورية 

العربية ال�سورية، ملا لهذا احلدث من 

تاأثري م�سريي، لي�س بر�سم واقع جديد 

يف لبن���ان على م�ستوى �سياغة حكم 

ذي توجهات �سيا�سية وا�سحة، بل يف 

املنطقة برمته���ا، والتي تتحرك على 

قاعدة الأواين امل�ستطرقة اأو ما ي�سبه 

»لعبة الدومينو«.

على ه���ذا الأ�سا����س اأي�س���ًا تاأتي 

انتخاب���ات الع���راق يف الثالث���ني من 

ني�س���ان املقبل، لتعي���د توكيد رمزية 

نوري املالكي اإىل �سدة القرار العراقي، 

كاإ�سارة لب���دء هذا املحف���ل الرئا�سي 

ال�ساخ���ب م���ن بغ���داد اإىل القاه���رة 

فدم�س���ق و�س���وًل اإىل ب���ريوت، ولي�س 

مبالغًا اأي�سًا يف هذا ال�سياق اأن معركة 

انت����رض فيها اجلي�س ال�سوري وحلفاوؤه 

يف ي���ربود ما زالت تك���رب يف ثناياها 

الكث���ري من مفاعيل واأ����رضار النت�سار 

وكلمات  ال�ستخباري  الع�سكري  بفعله 

ال�رض املكنونة، ومبا اأن اإطالق راهبات 

الفاحت���ة ل�سرتداد يربود  معلول كان 

املدّوي، بداأ طرح الأ�سئلة بكثافة على 

تفاهم كاد لي�سقط حول �سياغة البيان 

الوزاري حلكومة متام �سالم »الق�سرية 

العم���ر«، وانتزاع املقاوم���ة ملعناها 

الكلي قوًل وفعاًل يف م�سمون و�سميم 

اأن املعركة  ال�سيا�سة اللبنانية، ليوؤكد 

ال�سانع  ه���ي  ال�سرتاتيجي  ببعده���ا 

احلقيق���ي لوقائع هذا احلراك املتجدد، 

ويبدو اأن ابتعاد �سعد احلريري املفاجئ 

ب���ريوت،  اآذار يف   14 ع���ن مهرج���ان 

وتدّخله احلا�س���م بالتكافل والت�سامن 

مع ال�سف���ري الأمريكي يف بريوت ديفيد 

هيل لتمرير البيان ال���وزاري، يوؤكد اأن 

هناك من بداأ يفهم فعاًل توازنات الواقع 

ومدلولت الوقائ���ع الع�سكرية الكربى 

على اجلغرافيا ال�سورية.

وعلى هذا الأ�سا�س، هناك من تلّقف 

الر�سال���ة وقراأ بت���اأنٍّ اأن كل ال�سغوط 

ال�سابق���ة التي مور�ست على املقاومة 

وحلفائه���ا م���ن دول خليجية فعلت 

اأق�س���ى واأق�سى ما ميك���ن اأن تفعله، 

وهي باتت اليوم م�سغولة بنف�سها مع 

وقائع اخلالفات امل�ستفحلة القدمية - 

اجلديدة.. كل تل���ك ال�سغوط مل تنفع 

يف تغي���ري اأي ق���رار، وبالت���ايل فاإن 

املرحل���ة املقبلة لن تعرف اأي تراجع 

لدى حل���ف املقاومة، بل على العك�س 

متامًا، ف���اإن هذا املحور يخطو بثبات 

وروؤية ثاقبة نح���و اأهدافه الوا�سحة، 

و�سيك���ون الربي���ع وال�سيف املقبالن 

مليئنْي باأح���داث ع�سكرية و�سيا�سية 

�ستغري معامل الو�سع برمته.

بهاء النابل�سي

همسات

n اأخطاء ا�سرتاتيجية
عّد موظفون كب���ار يف وزارة الداخلية عدة 

اأخط���اء ا�سرتاتيجية ارتكبه���ا الوزير املعني، 

فه���و هّدد النا�س خالل اأّول ق�سية واجهته على 

امل�ستوى الداخل���ي اأثناء التفجريات الإرهابية، 

وازدادت الأخطاء يف اأول رحلة له اإىل اخلارج، 

وق���د اعترب اأحده���م اأن امل�سوؤول ع���ن خطايا 

امل�سنوق يف رقبة  الذي اختاره ل�سغل من�سب 

ل ُيدار بعقل »ميلي�سياوي«.

n ذكريات �سفري
قال �سفري لبناين �ساب���ق يف القاهرة اأمام 

اأحد اأ�سدقائه، اإن وزيراً تعاطى موؤخراً ب�سلبية 

مع �رضكتي الغاز يف منطق���ة الأوزاعي، اأُوقف 

يف مطار القاه���رة اأيام الرئي�س رفيق احلريري 

من قَبل جهاز اأم���ن الدولة امل�رضي، ومت حجز 

جواز �سفره ع���دة اأيام، ورغ���م تدخل الرئي�س 

احلري���ري ال���ذي كان موج���وداً يف القاه���رة، 

وال�سفارة اللبنانية، اإل اأن جواز ال�سفر مل ُيعَط 

ل�ساحبه اإل بع���د موافقة الأخري على التعاون 

م���ع املخابرات امل�رضية، ح�سب ما ذكر ال�سفري 

املخ�رضم. وكان الوزي���ر اللبناين يومها قادمًا 

من اإيطاليا وو�س���ل اإىل القاهرة فجراً، وا�سطر 

ال�سفري اإىل اإر�سال �سيارته ال�سخ�سية اإىل املطار 

ل�سطحابه اإىل منزله.

n بني العمالة والغباء
قال وزير �سمايل اإنه ل يعار�س اإطالقًا حتديد 

»اإ�رضئيل« و»الإرهاب« كعدوْين للبنان جتب 

مواجهتهم���ا ومقاومتهما بكل الو�سائل وال�سبل 

املتاحة، والتي ميك���ن توفريها، ومن يعار�س 

هذه املقولة فه���و اإما عميل اأو غبي، فقال اأحد 

احلا�رضين: يجب البدء بتنقية ال�سفوف اأوًل.

n »مه�سوم«
�سح���ك مرجع �سيا�سي م���ن كالم اأ�سبوعي 

قال���ه زعيم �سيا�س���ي يف �سحيفت���ه احلزبية 

موؤخراً، وتهّكم فيه على املتحدثني يف مهرجان 

ق���وى 14 اآذار، وما �سّبب���ه املهرجان من قطع 

طرق���ات وزحمة �سري اختنق فيه���ا املواطنون 

طوال �ساعات، وقال لأحد زواره: »ما اأه�سمه«!

n زيارة
ق���ال اأح���د اأركان 14 اآذار اإن زي���ارة نائب 

الأمريكية  من »امل�ستقبل« مع���روف بروابطه 

اخلا�سة، ه���ي التي حال���ت دون انتقال قوات 

جعجع من املموِّل ال�سعودي اإىل مموِّل خليجي 

اآخر .

n ل�سُت »وهابيًا«
يحاول اأحد نواب »لبنان اأوًل« اأن يتعاي�س 

م���ع و�سعه اجلدي���د، حيث بات منب���وذاً بني 

اأقرانه الذي���ن يوّجهون اإليه نقداً جارحًا ب�سبب 

»املناب���ع الفكري���ة«، ما دفعه لل���رد بق�سوة 

عل���ى زميل له »على الأقل ل�ست وهابيًا مثلما 

تريدون اأن يوىل عليكم«.

n الفهيم
غ�س���ب رئي�س �ساح���ب �سحيفة من مدقق 

اللغة لأنه لفت نظ���ره اإىل معلومة خاطئة يف 

مقالة ويل النعمة تق���ول اإن »النظام ال�سوري 

اع���رتف باإط���الق 153 ام���راة مقاب���ل اإط���الق 

الراهب���ات«، فبادره بال�سوؤال: »وهل تفهم اأكرث 

من���ي؟ النظام اع���رتف وانتهى الأم���ر، اأو قّدم 

ا�ستقالتك؟!

تأثيرات انتصار يبرود على الساحة اللبنانية

�سّكان العا�سمة ال�سورية دم�سق ُيعربون عن فرحتهم بعودة يربود اإىل ربوع الوطن                                                                               )اأ.ف.ب.(

استرداد يبرود ساعد 
المقاومة في إثبات 

حقها قوالً وفعالً 
في مضمون وصميم 
السياسة اللبنانية
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اإلنجاز العسكري السوري.. وما بعد يبرود
»�سنجع���ل من يرود مق���رة جلي�ش 

النظام ودباباته وحزب اهلل«.. هكذا كانت 

لة قطريًا،  ت�رصخ »جبه���ة الن�رصة« املموَّ

لة �سعوديًا،  و»اجلبهة الإ�سالمي���ة« املموَّ

خ�سو�س���ًا بعد الإعالن ال�سادر عن مملكة 

الأبي����ش بتزويد  البي���ت  الرم���ال، وعن 

بالأ�سلح���ة  ال�سوري���ة  »املعار�س���ات« 

النوعي���ة، وال���ذي تراف���ق م���ع ر�سائ���ل 

»اإ�رصائيلية« يف جنتا، عرف »حزب اهلل« 

كيف يرد عليها بالتي هي اأح�سن منها.

كان امل�سلح���ون املجموعون من رياح 

الأر����ش الأربعة، وهم يتحدث���ون بن�سوة 

زائ���دة، ي�س���رون اإىل جغرافي���ة القلمون، 

واجلب���ال و�سخورها، وما فيها من مغاور، 

وما افتعلوه من خنادق، ويفاخرون باأنها 

ت���ورا بورا املنطقة، واأنه���م �سيقاتلون اإىل 

مئة عام.. واأكرث.

كاأنه���م مل ي���دروا اأن ه���ذه الأر�ش مل 

ُتخلق لتكون ل�س���ذاد الآفاق والعن�رصيني 

واملتع�سب���ني، لأنه لطامل���ا كانت تفاخر 

باأنه���ا فتحت من���ذ اآلف ال�سنني ذراعيها 

لر�س���الت ال�سماء ال�سمح���اء، فكانت مهد 

الثغور  زال���ت  امل�سيحي���ة، وكان���ت وما 

املتقدمة النقية لالإ�سالم.

لعله هن���ا يح�رصنا ����رصاخ اجلرنال 

غورو اأمام قر �س���الح الدين حينما دخل 

بالد الأمويني، بعد هزمية الرجل املري�ش: 

»ه���ا قد عدنا يا �سالح الدين«، لكن فاته 

اأن من���ذ اأكرث م���ن األفي �سن���ة كان ال�سيد 

امل�سيح قد دخل اإىل جحر الأفاعي اليهود 

وانهال عليهم بال�سيط وطردهم.

بال���كاد �سم���د التلمودي���ون اجلدد - 

وهم كانوا بني �سبع���ة اآلف وع�رصة اآلف 

م�سل���ح - 48 �ساعة اأمام ب�سعة مئات من 

الوحدات اخلا�سة وم�ساة اجلي�ش ال�سوري 

ومقاتلي »حزب اهلل«.

وكهوفه���م  جحوره���م  غ���ادروا   ..

وحت�سيناته���م وخنادقه���م الت���ي �سارك 

واأمركيون  اأع���راب وغ���رب  يف جتهيزها 

و�سهاين���ة، فروا هائم���ني على وجوههم، 

بع�سه���م كان يجري حافي���ًا، واآخرون مل 

ي�ستطيع���وا حمل بنادقه���م، تاركني جثث 

القتلى مرمية على الطرقات ويف املخابئ، 

وم���ع كل خطوة كانت ق���دم جندي �سوري 

اأو مق���اوم تخطوه���ا اإىل الأمام كانت ثمة 

هزمية ع�سكرية جملجلة، كما كانت اأي�سًا 

ثمة ف�سيح���ة اأخالقية وف�سيحة تاريخية 

تطبع جب���اه امل�سلح���ني، وقبلهم وجوه 

رعاتهم وداعميهم ومدربيهم ومموليهم من 

دول عظمى وكرى و�سغرى.

ثم���ة حقيقة وا�سح���ة ك�سفتها معركة 

يرود، وه���ي اأن تكتي���كات وا�سرتاتيجية 

ال�سوري  العربي  ابتكرها اجلي�ش  ع�سكرية 

يف قل���ب الن���ار، ويف �سمي���م املعرك���ة، 

�ستكون مادة اأ�سا�سية ورئي�سية تدّر�ش يف 

الأكادمييات الع�سكرية العاملية، على حد 

تعبر جرنال غربي متقاعد خدم يف بالده 

يف خمتل���ف امليادين الع�سكرية، مبا فيها 

ال�ستخبارات الع�سكرية.

املن�رصمة  الث���الث  ال�سنوات  يف 

من احلرب الكوني���ة ال�ستعمارية - 

الظالمية على �سورية، والتي تدخل 

الآن عامها الراب���ع، مل يبق اأ�سلوب 

عدواين مل ي�ستعمل �سد دم�سق.

 يف 2011 كان���ت معرك���ة باب���ا 

اأراد منها امل�سلحون  عمرو، والت���ي 

ورعاتهم ب���وؤرة التو�س���ع لل�سيطرة 

على مدين���ة حم�ش وحمافظتها، اأي 

ال�سيطرة على و�سط �سورية.

يف اأيار 2012 مع خطف اللبنانيني 
يف اعزاز، كانت اخلطة اإجبار »حزب 

اهلل« على تغير موقفه من تطورات 

الأزمة ال�سورية.

قت���ال  كان   2013 حزي���ران  يف 

»ح���زب اهلل« اإىل جان���ب اجلي����ش 

ال�سوري يف الق�سر، وبالتايل كانت 

بداية التغيرات يف امليدان والتحول 

النوعي يف م�سار احلرب على �سورية.

ويف ت�رصين الأول م���ن العام نف�سه 

اأدرك رعاة امل�سلحني، مبن فيهم »حملة 

حلي���ب الأطف���ال« و»احلرام���ات« من 

اللبناني���ني، اأن »حزب اهلل« ثابت على 

موقفه ونهج���ه، فتحولت عملية اخلطب 

عبئ���ًا على الزم���ر امل�سلح���ة ورعاتهم 

الأتراك والقطريني وغرهم.. فكان الإفراج 

عنهم..

يف 10 اآذار احل���ايل كان اإطالق �رصاح 
راهب���ات معلولة املخطوف���ات، بعد اأن 

اأيقن اخلاطفون اأنهن �رْصَن عبئًا عليهم، 

وهم ل ي�ستطيع���ون ت�سفيتهن، لأن ذلك 

�سيث���ر العامل على رعاته���م وحماتهم 

وال�سعودي���ني  والقطري���ني  ال�سهاين���ة 

والأتراك والغربيني.

فج���ر الأحد يف 16 اآذار اجلاري كانت 

والع�سكرية  ال�سرتاتيجي���ة  الأ�سط���ورة 

يحققها ب�سع مئات م���ن جنود اجلي�ش 

ال�س���وري، باقتحامهم معاقل الإرهابيني 

يف »ت���ورا ب���ورا« القلم���ون اأو ال�رصق 

الأو�س���ط، ولت�سكل هذه املعركة النوعية 

حمط���ة فا�سلة يف املواجه���ة والكفاح 

والذي تخو�سه الدولة الوطنية ال�سورية 

م���ع حلفائها �سد احللف ال�ستعماري – 

الرجعي الذي تق���وده وا�سنطن بجحافل 

املرتزقة من كل فج عميق.

الكي���ان  كان  م���رة  كل  يف  وكم���ا 

ال�سهيوين يهب لنج���دة املرتزقة، حيث 

تدخل يف جنتا، ث���م يف ا�ستهداف غزة، 

فجاءه الرد املتدح���رج واملت�ساعد من 

عملية �سبعا، و�سواري���خ �رصايا القد�ش 

يف غزة، ومقتل �سابط �سهيوين وثالثة 

جنود يف اجلولن املحتل.

بعد ي���رود ثمة حقيق���ة ل حتتمل 

اأي ج���دال، وهي اأننا اأم���ام انت�سارات 

وتغيرات نوعي���ة متالحقة يف الأ�سهر 

املقبل���ة، واأن اختب���ارات الق���وة م���ن 

�سواح���ل البحر الأبي�ش املتو�سط حتى 

البحر الأ�س���ود هي يف م�سحلة �سورية 

وحلفائه���ا، فلنتابع التح���ول النوعي 

الرو�س���ي يف الواقع الأوك���راين، والذي 

الت�سميم  �سينعك����ش يف مزي���د م���ن 

»القي����رصي« عل���ى م�سان���دة القلعة 

ال�سوري���ة املتقدمة، ول يهم هنا حركة 

بع����ش املذهبي���ني والتكفريني الذين 

حترك���وا يف وق���ت واح���د يف حماولة 

منه���م للج���م التح���ولت الهامة التي 

با����رص بها اأه���ايل عر�سال �س���د اآلف 

التكفريني الذين يهرب���ون اإىل بلدتهم 

وجردهم.. واملفارق���ة هنا تطابق بيان 

�سعد احلريري من وراء البحار مع �سامل 

الرافعي يف ن�رصة عر�سال من طرابل�ش.. 

هل تذكرون ت�سام���ن 14 اآذار ورحلتهم 

غر امليمونة اإىل عر�سال؟

اأحمد زين الدين

اختبارات القوة من 
سواحل البحر األبيض 
المتوسط حتى البحر 

األسود هي في مصحلة 
سورية وحلفائها

عنا�سر من �جلي�ش �لعربي �ل�سوري بانتظار �ملعركة �ملقبلة بعد يربود                                                              )�أ.ف.ب.(
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اأنقرة - الثبات

ما تزال املعار�س���ة ال�سورية يف حرة من اأمرها 

حي���ال التوجهات ال�سعودية اجلدي���دة بعد الإطاحة 

بالأمر بن���در بن �سلمان عن امللف ال�سوري، وو�سول 

»كاره الإ�سالميني« الأمر حمم���د بن نايف اإىل هذا 

امللف ال���ذي �سغل الإدارة ال�سعودية منذ فرتة طويلة 

دون حتقيق جناحات ُتذكر يف اإدارته.

معار�ش �س���وري بارز ك�س���ف اأن الريا�ش مل ُتبِد 

اأي توا�س���ل جدي م���ع الأطراف ال�سوري���ة املعار�سة 

التي م���ا تزال ترتقب بح���رة ال�سيا�س���ات اجلديدة 

لالإدارة ال�سعودية، فيم���ا يوا�سل رئي�ش »الئتالف« 

اأحم���د اجلربا اللع���ب يف الوقت ال�سائ���ع، م�ستغاًل 

حال ال�سمت ه���ذه لالإيحاء باأنه �ساحب كلمة ال�رص، 

حماوًل ترتيب اأموره الداخلية مل�سلحته، وفر�ش اأمر 

واقع يف »الئتالف«.

وي�سر املعار�ش اإىل اأن اأي ات�سالت جدية مل تظهر 

من قب���ل ال�سعوديني، ما زاد من ح���رة املعار�سني، 

الذي���ن باتوا عاجزين عن الت�رصيح والتلميح، مبا قد 

يزعج الواف���د اجلديد، فيكون الثم���ن اإطاحة دورهم، 

خ�سو�سًا اأن الأمر حمم���د بن نايف معروف بعدائه 

ال�سديد لالإ�سالمي���ني، وهم عماد املعار�سة ال�سورية، 

بالإ�سافة اإىل اأن الأمر متعب بن عبداهلل الذي �سيكون 

�رصيك���ه يف اإدارة امللف م���ا زال جمهول الجتاهات 

بالن�سبة اإىل املعار�سني.

ويو�سح املعار�ش يف املقاب���ل اأن ال�ستخبارات 

ال�سعودي���ة ما تزال تعمل كاملعتاد يف دعم وت�سليح 

املقاتل���ني، خ�سو�سًا يف اجلنوب، اأما يف ال�سمال فما 

يزال الدعم م�ستمر لوحدات جمال معروف، الذي بات 

الرجل الأقوى بني املعار�سني التابعني لل�سعودية.

ورغ���م اإق�ساء بن���در و�سقيقه الأم���ر �سلمان، اإل 

اأن عملي���ات الدعم بالذخائ���ر وال�سالح ما تزال على 

حاله���ا، وكذلك تدفق الأموال لالأم���ور الروتينية، من 

دون و�س���وح الجتاهات اجلدي���دة، وي�سر املعار�ش 

اإىل اأن ال���كالم عن فتح جبهة العا�سمة والهجوم من 

اجلنوب ما يزال يف اإطار ال���كالم الإعالمي، حيث مل 

تتبدل املعطيات على الأر�ش، بل بالعك�ش؛ فقد ح�سل 

تراج���ع يف الدعم بال�سالح، بعد اإدخال �سحنة كبرة 

عر الأرا�سي الأردنية ثم اأعيد �سحبها بناء على اأوامر 

سحب شحن السالح السعودي من قبل االستخبارات األردنية
المعارضة السورية تنتظر »تعليمات« محمد بن نايف.. والغموض سيد الموقف
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انتهت املعركة يف يرود بانت�سار 

اإ�سايف للجي�ش ال�سوري و»حزب اهلل«، 

وهي انت�سارات ت�ساف اإىل انت�سارات 

���ل له���ذا املح���ور �سد  �سابق���ة ت�سجَّ

ف�سائ���ل املجموعات امل�سلحة، والتي 

�ست���وؤدي اإىل �سقوط منطق���ة القلمون 

ال�سرتاتيجية من ح�سابات اجلغرافيا 

ال�سوري���ة  للمعار�س���ة  الع�سكري���ة 

امل�سلح���ة وداعميها، علم���ًا اأن يرود 

تاأت���ي �سل�سلة يف حلق���ات متتالية 

قلبت موازين القوى الع�سكرية ل�سالح 

واأهمها  وحلفائ���ه،  ال�س���وري  النظام 

غوطة دم�سق، والق�سر، واليوم يرود 

وحميطها.

ه���ذا  ولع���ل حماول���ة جتاه���ل 

النت�س���ار كليًا يف الإع���الم الغربي، 

ال�سفارة  باإغ���الق  الأمرك���ي  وال���رّد 

الدول���ة  قن�سلي���ات  وكل  ال�سوري���ة 

ال�سوري���ة يف اأم���ركا، ي�س���ي باأن ما 

ح�سل قد يكون ل���ه قيمة اأكر من كل 

ما قد يتوقع���ه املراقب���ون، ف�سنوات 

ثالث م���ن املع���ارك واته���ام النظام 

ال�سوري من قَبل الأمركيني مل تدفعهم 

اإىل قطع العالق���ات الدبلوما�سية مع 

دم�س���ق، علم���ًا اأن التهام���ات التي 

تبادلها املقاتلون باخليانة ت�سي باأن 

ال�رصاع الإقليمي ب���ات يفر�ش نف�سه 

على ال�ساحة ال�سورية ب�سكل اأكر من 

قبل، وما كان خافيًا اأو يح�سل هم�سًا 

بات عماًل منظمًا �سيكون له تداعياته 

على اخلريطة اجلغرافية واللوج�ستية 

للمعار�س���ة ال�سوري���ة وتاآكله���ا يف 

العديد من املناطق ال�سورية.

وم���ع »تنظيف« جمي���ع اجليوب 

املتبقي���ة يف القلم���ون، اأي احل���دود 

ال�رصقية للبن���ان مع �سورية، وتتابعًا 

�سقوط قلعة احل�س���ن، واإقفال املعر 

اللبناين املتبقي عر احلدود ال�سمالية 

يف عكار - والت���ي ترفد حميط قلعة 

احل�سن مب�سلحني يق���ال اإن معظمهم 

لبناني���ون اأو فل�سطيني���ون مقيم���ون 

يف لبنان ينتم���ون اإىل جند ال�سام - 

�سيك���ون من ال�سعب عل���ى امل�رصوع 

التكف���ري ال�ستم���رار اأو التق���دم يف 

امليدان ال�سوري، خ�سو�سًا يف املناطق 

التي لن يجد فيها امل�سلحون بعد الآن 

عمق���ًا ا�سرتاتيجيًا ميّده���م بال�سالح 

والعت���اد والرجال، بينم���ا يبقى لهم 

قدرة احل�سول على الإمداد من املناطق 

املحاذية لرتكيا والأردن والعراق، مع 

التاأكيد على اأن اختالف م�سالح الدول 

الإقليمية وتباي���ن �سيا�ساتها �سيكون 

لهما تاأثر كبر على َمن يح�ّسل الدعم 

اللوج�ستي يف كل منطقة.

الكبر  ال����رصاع  وقيا�س���ًا على 

الذي دخلت في���ه اململكة العربية 

ال�سعودي���ة مع تنظي���م »الإخوان 

امل�سلم���ني«، وظه���وره اإىل العلن؛ 

بو�س���ع »الإخ���وان« عل���ى لئحة 

ف�ستت���وزع  ال�سعودي���ة،  الإره���اب 

امل�سلح���ة  املجموع���ات  خريط���ة 

وقوته���ا بح�سب العم���ق اجلغرايف 

لالإمداد التي حت�س���ل عليه، وهكذا 

�سيك���ون امل�سه���د التقريب���ي على 

النحو الآتي:

- على احلدود ال�سورية الرتكية 

�ستك���ون الغلبة والقدرة للجماعات 

ل�»الإخ���وان  التابع���ة  امل�سلح���ة 

امل�سلمني«، و�ستق���وم تركيا بالرد 

عل���ى ال�سعودي���ة بالت�سييق على 

املعار�ش«،  ال�س���وري  »الئت���الف 

كما على امل�سلحني املدعومني من 

ال�سعودية، ومن هنا قد تكون الأخبار 

الت���ي تتحدث ع���ن قي���ام الأتراك 

ب�سب���ط �سحنات اأ�سلح���ة وتوقيف 

م�سلحني على احل���دود مع �سورية 

عملي���ة انتقامية م���ن ال�سعوديني، 

ولي�ش تغيراً يف ال�سيا�سات الرتكية 

جتاه النظام ال�سوري.

- على احل���دود الأردنية، والتي 

اإغالق  �ست�سّكل بدياًل تعوي�سيًا عن 

املم���ر اللبن���اين املفت���وح عل���ى 

م�رصاعي���ه، ق���د تواج���ه الأردن - 

كما ح�س���ل يف ال�سابق - �سغوطًا 

�سعودي���ة لفتح جبه���ة من احلدود 

على  �سغط  وت�سكي���ل  اجلنوبي���ة، 

يف  يحرج���ه  ال�س���وري  النظ���ام 

جبه���ات اأخرى، لكن ب���ات وا�سحًا 

اأن الأردن عاجز ع���ن القيام بذلك، 

ولن يك���ون مبناأى ع���ن تداعياته، 

خ�سو�س���ًا يف ظل ا�ستعادة اجلي�ش 

ال�سوري املبادرة والهجوم، واقتتال 

الف�سائل فيم���ا بينها، لدرجة ُتظهر 

اأن الختالف���ات فيما بينها اأكر من 

الختالف���ات بينه���ا وب���ني النظام 

ال�سوري.

- اأما بالن�سبة للحدود العراقية 

- ال�سورية في�سيط���ر عليها ب�سكل 

اأ�سا�س���ي تنظيم »داع����ش«، والذي 

ترّاأت منه جمي���ع الدول الإقليمية 

والدولي���ة الداعم���ة للمجموع���ات 

امل�سلحة يف �سوري���ة، والذي يقود 

حرب���ه �س���د اجلمي���ع يف �سورية؛ 

املعار�سة والنظام معًا.

وهك���ذا، تكون احلرب الدائرة يف 

�سورية �سبب���ًا ونتيجة يف اآن معًا، 

يف الت�س���دع الإقليم���ي وال���دويل، 

فمحور »داعم���ي الدولة ال�سورية« 

يتق���دم على ح�ساب حمور »داعمي 

كان  ال�سورية«، والذي  املعار�س���ة 

يف م���ا م�سى يّدعي اأن���ه متما�سك 

واإذ  وال���روؤى،  الأه���داف  وموّح���د 

بالتط���ورات امليداني���ة ال�سوري���ة 

والتغيرات التي طالت كل اجلبهات 

وال�رصبات  واح���دة،  دفعة  العربية 

التي تلقاه���ا بالتفاهم الأمركي - 

الإيراين، وحماولة عزل قطر من قبل 

ال�سعودي���ني وحلفائهم اخلليجيني، 

والإرباك الرتكي يف الداخل، و�سقوط 

»الإخ���وان« يف م�رص.. كلها جتعل 

من كل معرك���ة يف الداخل ال�سوري 

بح���د ذاته���ا م�سهداً يل���ف كل هذه 

ال�رصيالي���ة الغريب���ة، التي ترق�ش 

عل���ى اأج�س���اد ال�سوري���ني، وتبيح 

دماءه���م يف مع���ارك ال�سعي نحو 

ال�سلطان والنفوذ.

د. ليلى نقول الرحباين

»يبرود«.. وإعادة ترسيم الخريطة الجغرافية للمسلحين

�سباط يف �جلي�ش �ل�سوري يقومون بجولة تفقدية د�خل يربود                                                      )�أ.ف.ب.(
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من ال�ستخبارات الأردنية، ويت�سارب املعار�سون ال�سوريون يف ترير 

اأ�سباب ه���ذا الإجراء املفاجئ، فيقول بع�سهم اإن ال�سبب هو اخل�سية 

من �سقوط هذه الأ�سلحة بيد اجلي�ش ال�سوري بعد الكمائن الناجحة 

الت���ي ا�ستهدفت حماولت ت�سلل املقاتلني اإىل الداخل ال�سوري، فيما 

ي�س���ر اآخرون اإىل اأن ال�سبب هو اخلالف الذي ح�سل داخل املعار�سة 

بعد ت�سليم اأحد قادة امل�سلحني امل�سوؤولني عن ال�سحنة ق�سمًا منها 

اإىل جماعات اإ�سالمية يف منطقة درعا، ما اأثار غ�سب ال�سعوديني.

عموم���ًا، يخل�ش املعار�س���ون ال�سوري���ون اإىل �سبابية املواقف 

ال�سعودي���ة، والتي مل تت�س���ح بعد، غر اأن الثاب���ت فيها اأن معظم 

امل�سوؤول���ني عن امللف )اللبنانيني وال�سوريني وال�سعوديني( قد كفوا 

يدهم بانتظ���ار التعليمات اجلديدة التي ترتبط كثراً بالزيارة التي 

�سيق���وم بها الرئي�ش الأمرك���ي باراك اأوبام���ا اإىل ال�سعودية لر�سم 

ال�سيا�سات اجلديدة يف �سورية.

■  جتم���ع العلماء امل�سلمني يف لبنان لفت اإىل 
اأن من ينظر اإىل وزي���ر الداخلية نهاد امل�سنوق 

وهو يلقي مداخلته يف جمل�ش وزراء الداخلية 

العرب يف املغ���رب يظن لوهلة اأنه ي�ستمع اإىل 

وزي���ر الداخلي���ة ال�سهيوين، لأن ال���كالم الذي 

قاله يتطاب���ق مائة باملائة مع �سيا�سة الكيان 

ال�سهيوين التي ت�ستهدف املقاومة واجلمهورية 

العربية  واجلمهوري���ة  الإيراني���ة  الإ�سالمي���ة 

ال�سوري���ة. واأكد التجّم���ع اأن هذا الوزير ل ميثل 

ال�سعب اللبناين، ول حت���ى الفئة التي ينتمي 

اإليها يف كالمه الذي ي�سيء اإىل عالقاتنا بدولة 

قّدمت للبنان الغايل والثمني يف �سبيل مواجهة 

الحتالل ال�سهيوين.

الأميين  الييداود؛  في�صييل  ال�صابييق  النائييب    ■
العييام حلركيية الن�صال اللبنيياين العربييي، اأ�صف 

انتهييت  التييي  املبكييية  امل�صحكيية  للم�رسحييية 

اإليها عملية ت�صييكيل احلكومة وبيانها الوزاري، 

يف وقييت ي�رسب الإرهيياب بلدنييا، والعتداءات 

»الإ�رسائيلية« ت�صييتهدف املقاومة كقوة مدافعة 

عن لبنان.

■  كم���ال �ساتي���ال؛ رئي����ش املوؤمت���ر ال�سعبي 
اللبن���اين، ا�ستغ���رب كيف اأن ق���وى 14 اآذار مل 

تطرح يف جلن���ة �سياغة البيان الوزاري كيفية 

ا�ستعادة مزارع �سبعا، بل رّكزت اهتمامها على 

جتريد لبنان من حق الدفاع عن نف�سه وحترير 

اأر�سه من العدو.

■  ال�صيييخ ماهر حمود دعا قوى 14 اآذار لرتاجع 
ح�صاباتها، ل�صيييما اأنها خ�رست كل الرهانات؛ 

يف تروي�ييض املقاوميية اأو اإلغائها، ويف �صييقوط 

النظييام ال�صييوري، وخ�ييرست �صييعار العبييور اإىل 

الدولة من خالل ارتكابات رجالتها املعروفن.

■  احلاج عمر غن���دور؛ رئي�ش اللقاء الإ�سالمي 
الوح���دوي ت�س���اءل: اأيهما اأخطر عل���ى لبنان؛ 

املقاومة الت���ي ت�سد الع���دوان وحتمي الب�رص 

واحلج���ر، اأم ال�س���الح املتفل���ت واملنت�رص بني 

الأحياء والأزقة التي اأ�سبح لها اأمراء يعترهم 

اأحد الوزراء »اأبناء واأحباء«؟!

■  حركيية الأميية نييّددت بالتفجيير النتحيياري 
الإجرامييي الييذي ا�صييتهدف الآمنيين يف منطقة 

النبييي عثمييان، والق�صييف الييذي تتعر�ييض لييه 

مناطييق البقيياع، خ�صو�صييًا عر�صييال واللبييوة، 

مطالبة الأجهييزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات 

الالزميية حلماييية املدنين، و�صييون ال�صييتقرار 

. وال�صلم الأهليننْ

■  وفد من حزب الحتاد برئا�سة املحامي اأحمد 
املرعي نائب رئي�ش احلزب، يرافقه ع�سوا املكتب 

ال�سيا�سي ه�سام طبارة وطالل خانكان، زار وزير 

خارجي���ة �سورية ولي���د املعل���م يف م�ست�سفى 

اجلامعة الأمركية، حيث خ�سع لعملية جراحية، 

موؤكدين له اأن »من ميلك قلبًا قويًا يقف يف وجه 

الأمركي ل ُيخ�سى عليه اأبداً«.

■  لقيياء اجلمعيييات وال�صخ�صيييات الإ�صييالمية 
ا�صييتنكر التفجر الآثم يف منطقيية النبي عثمان 

البقاعييية، حمييذراً ميين اأن هذا العمييل الإجرامي 

يهدف اإىل زرع الفنت بن اأبناء البقاع.

■  احل���اج يو�سف بكري الغزاوي اأكد اأنه من حق 
املقاومة اختيار الو�سائ���ل وال�سبل التي حتافظ 

عل���ى حق اللبنانيني يف اأر�سه���م، بعدما تخلى 

املجتمع الدويل عن واجبات���ه، مقّدمًا كل الدعم 

للعدو.

»يبرود«.. انتصارات استراتيجية
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ِعَبر من يبرود
اأما وقد ا�ضتعي���دت يربود اإىل ح�ضن الوطن 

ال�ضوري، ُبعيد اأيام من حترير راهبات معلوال، 

وهن اللواتي ي�ضتحق���ن ال�ضرب وتاأخري عملية 

حترير املدينة، الأن االإرهابيني القتلة كان ميكن 

اأن ينف���ذوا جرائمهم ويل�ضقونها بغريهم، وهذا 

جزء من ثقافة القتل لديه���م ولدى اأ�ضيادهم.. 

نقول اأم���ا وقد ا�ضتعيدت فال ب���د من االإ�ضاءة 

على بع����ض املعاين اال�ضرتاتيجي���ة ال�ضعبية 

يف ال�ضق���ني الع�ضكري - االأمني، وال�ضيا�ضي - 

النف�ضي .

على امل�ضتوى االأول يف اال�ضرتاتيجية، فاإن 

عملي���ة التطهري من الدن�ض، واإن تاأخرت ل�ضبب 

احلر����ض على الراهبات، فاإن���ه رّد �ضارم على 

ما �رسبته »اإ�رسائي���ل« وخمابراتها بالتزامن 

مع العدوان اجلوي عل���ى اأحد موقع املقاومة 

املطلة على القلمون، ب���اأن الغارة هي ر�ضالة 

فحواها »ممن���وع دخول يربود حتت اأي ظرف، 

واإال..«، وه���ذه »واإال« م���ع الالزم���ة ال�ضابقة 

تبّنتهم���ا �ضا�ض���ة ودول، ورّوجته���ا و�ضائ���ل 

املرتزقة يف االإعالم باأنها قَدٌر ال ُيَرّد، و�ضتجزع 

املقاومة من »اإ�رسائيل«، وهذا يعني االإطاحة 

بالتهديد »االإ�رسائيل���ي«، وباأحالم املراهنني 

على ع�ضالته يف »لبنان اأوال« ويف اأربع رياح 

االأر����ض، و»اإ�رسائيل« تعرف اأن غارتها مل مترّ 

ال ميدانيًا ويف اأكرث م���ن موقع، واأكرث من مرة 

ابتلعت غي�ضها مع الكفني و�ضكتت.

وملن مل يفهم، ف���اإن ا�ضتعادة يربود ت�ضّكل 

»نكب���ة« بكل معن���ى الكلم���ة لال�ضرتاتيجية 

الع�ضكري���ة التي دّرب���ت واأدارت العمليات من 

ي���ربود واجلوار، ووظفت االأقم���ار اال�ضطناعية 

االأ�ضلحة  وتاأم���ني  اال�ضتخباراتية  واأجهزته���ا 

الفتاكة، ومل تفتك �ضوى باملدنيني الُعزّل، كما 

اأنها �ضّيعت عل���ى ل�ضو�ض النفط ولي�ض اأمراء 

النفط، م���ن جند واحلج���از، اإىل وا�ضنطن وكل 

واليات ال�رس واأولياء االأمر باملنكر كل االأموال 

املنهوبة التي ا�ضرتوا فيها مرتزقتهم، و�رسفوا 

ما �رسف���وا عليهم يف التدريب على التفنن يف 

ارتكاب اجلرائم .

الحق���ًا �ضيعرف الكث���ريون اأهمية ا�ضتعادة 

يربود عل���ى امل�ضت���وى الع�ضكري، بع���د اأول 

مواجهة كبرية مع ال�ضهاينة، وما هي اخلربات 

املرتاكمة من الق�ضري اإىل يربود وغريها.. واالآتي 

اأعظم .

على امل�ضتوى ال�ضيا�ض���ي، يكفي اأن ي�ضمع 

البع�ض ع���واء زعران ال�ضيا�ضة، اأو اأولئك الذين 

دخل���وا اإىل ميدان ال�ضيا�ضة م���ن باب الزعرنة 

يف املحاور، ومن زعران املحاور، ويحا�رسون 

يف �رسف املال ال�ضعودي، وهم املتورطون كما 

اأولي���اء اأمرهم يف الدم اللبناين وال�ضوري، وقد 

فقدوا اأع�ضابهم بعد ا�ضتعادة يربود، التي كان 

امل�ضلحون املتح�ضنون فيها من وجهة نظرهم 

ال ُيقهرون، لكنهم اأمام اجلي�ض العربي ال�ضوري 

كاجلرذان يف���رّون اأو ُيقتلون، ولذلك فاإن يربود 

ر�ضالة اإىل قمة امل�ضتعربني الذين �ضيجتمعون 

يف الكويت نهاية ال�ضهر، باأن كل املتاآمرين لن 

تكون نهايتهم اأف�ضل.

يون�ض

ل »الموساد« 
ّ

هكذا تدخ
في معركة يبرود

قيا�ضية  بعملي���ة نوعية وب�رسع���ة 

ح�ض���م اجلي�ض ال�ض���وري ومقاتلو حزب 

اهلل معرك���ة ي���ربود، واخت���ارت القيادة 

الع�ضكري���ة ال�ضوري���ة اإعط���اء اإ�ض���ارة 

انطالقها و�ضط ظ���روف مناخية �ضعبة 

فاجاأت مراكز القرار االإقليمي واملتابعني 

الع���امل. وب�ضق���وط ه���ذه املدينة  عرب 

الع�ضّية على اأي اخرتاق ع�ضكري �رسيع، 

نظ���راً اإىل طبيع���ة املنطق���ة اجلغرافية 

للجماع���ات  الهائل���ة  والتح�ضين���ات 

امل�ضلحة داخلها، ك�ضب اجلي�ض ال�ضوري 

اأك���رب املع���ارك اال�ضرتاتيجية يف  ثاين 

�ضوري���ة بع���د الق�ض���ري، دفع���ت بكبار 

االإ�رسائيلي���ني  االأمني���ني  امل�ضوؤول���ني 

اأن  ا�ضتثنائ���ي، خ�ضو�ضًا  اإىل اجتم���اع 

عم���اًل ا�ضتخباري���ًا هام���ًا �ضاركت فيه 

»اإ�رسائيل« يف معركة يربود - وفق ما 

ك�ضف �ضفري دول���ة اإقليمية يف عّمان - 

عرب فرقة »مو�ض���اد« ت�ضللت اإىل اإحدى 

النقاط املحيطة باملدينة، بالتن�ضيق مع 

قائد ميداين يف »اجلي�ض احلر« مل ي�رس 

اإىل ا�ضمه، خ���الل اإغارة الطريان احلربي 

»االإ�رسائيل���ي« عل���ى مواقع حلزب اهلل 

يف »جنتا« على احل���دود اللبنانية - 

ال�ضوري���ة، م�ضتغلة الظ���روف املناخية 

ال�ضيئة وال�ضباب الكثيف، اإال اأن مقاتلي 

الفرقة املعادية،  احلزب ر�ضدوا حت���رّك 

يف ظل مراقبة حثيثة من طائرات بدون 

طيار اأدخلها حزب اهلل »عاماًل حا�ضمًا« 

اإىل جان���ب  الع�ضكري���ة،  العملي���ة  يف 

نريان اجلي�ض ال�ض���وري اجلوية والربية، 

من دون تو�ضي���ح م�ضري اأف���راد الفرقة 

»االإ�رسائيلي���ة«، وو�ضط تكّتم �ضديد من 

م�ضوؤويل كيان العدو.

مراقبون دوليون اأ�ضاروا اإىل اأن القيادة 

الع�ضكرية »االإ�رسائيلية« كانت من اأكرث 

املتابعني ل�ض���ري العملية الع�ضكرية يف 

يربود، حي���ث اإن كبار ال�ضب���اط برفقة 

حمللني ع�ضكريني راقبوا بدقة متناهية 

اأداء وح���دات اجلي�ض ال�ض���وري ومقاتلي 

ح���زب اهلل عل���ى االأر����ض، مب���وازاة ما 

ك�ضف اأحد املواق���ع االإخبارية الغربية؛ 

اأن م�ض���وؤويل ا�ضتخب���ارات �ضعوديني - 

»اإ�رسائيلي���ني« واأردني���ني تداعوا اأثناء 

اإىل اجتماع  الع�ضكري���ة  العملي���ة  �ضري 

طارئ يف مدينة العقبة االأردنية، تخلله 

حال���ة ذهول بدت وا�ضح���ة على وجوه 

املجتمع���ني اإثر تبلغهم نب���اأ ا�ضتعادة 

اجلي����ض ال�ض���وري لي���ربود، يف الوقت 

الذي نقلت �ضحيف���ة »نيويورك تاميز« 

االأمريكية عن �ضابط »اإ�رسائيلي« كبري 

تاأكيده اأن جهاز املو�ضاد اأّمن م�ضاعدات 

ت�ضليحي���ة �ضخمة للتنظيمات امل�ضلحة 

اأثناء  الق�ض���ري وا�ضُتكمل���ت  ب���داأت يف 

التح�رّس ملعركة يربود، ملا متثله منطقة 

القلمون من اأهمية ا�ضرتاتيجية ملقاتليه، 

الفت���ًا اإىل اأن املخطط���ني الع�ضكري���ني 

»االإ�رسائيليني« باتوا يتوقعون مفاجاآت 

خط���رية على وجودي���ة »اإ�رسائيل« يف 

اأي ح���رب مقبلة مع احل���زب، وحيث اإن 

م�ضاركت���ه يف احل���رب ال�ضورية اأك�ضبته 

املزيد من اخلربات القتالية.

وربط���ًا باالأم���ر، ك�ض���ف �ضابط يف 

 »FBI« جهاز اال�ضتخب���ارات االأمريكي

العدو ال�صهيوين يرفع من درجة ت�أّهبه يف اجلوالن املحتل بعد حترير يربود

أحــداث

ُيخفي ال�رساع التقلي���دي امل�ضلَّح بني منطقتي 

ب���اب التبانة وجب���ل حم�ضن يف طرابل����ض، والذي 

تطّور اأخرياً لينتقل اإىل مواجهة مفتوحة مع اجلي�ض 

اللبن���اين يف خمتلف اأحياء املدين���ة، ثالثة اأهداف 

رئي�ضية:

اأواًل: اإبق���اء عا�ضمة ال�ضم���ال »�ضاحة �رساع« 

لتوجي���ه الر�ضائل املحلي���ة واالإقليمية من الفريق 

املع���ادي للمقاوم���ة؛ باأنه ال ي���زال بو�ضعه تفجري 

الو�ضع االأمني يف بع����ض املناطق اللبنانية، على 

وقع الهزمية الت���ي ُمني بها يف »معركة القلمون« 

يف �ضوري���ة، ما يوؤكد الرتاب���ط الوثيق بني االنفالت 

االأمني يف طرابل�ض واالأزمة يف اجلارة االأقرب.

ثانيًا: ب����دا جليًا اأن الفري����ق املذكور اآنفًا 

ي�ضتخ����دم »اللعبة االأمني����ة« لتحقيق ماآرب 

�ضيا�ضية، وذلك بعدما جنح يف ح�ضوله على 

رئا�ضة احلكومة والوزارات التي ُتعنى بال�ضاأن 

االأمني، وبالتايل هو يلجاأ اإىل »اللعبة« عينها 

مع اقرتاب موعد اال�ضتحقاق الرئا�ضي، لتقوية 

اأوراقه، وتعزيز دوره يف هذا اال�ضتحقاق.

ثالث���ًا: تاأمني ا�ضتم���رار »ق���ادة املحاور« يف 

»وظيفته���م«، وبالتايل فاإن ب�ضط �ضلطة الدولة يف 

طرابل����ض والت�ضدي لالإخالل باالأم���ن ُينهي دورهم، 

انطالقًا من هنا بداأت املجموعات امل�ضلحة ا�ضتهداف 

وحدات اجلي����ض املنت�رسة يف الفيحاء، يف حماولة 

لل�ضغط عليه واإخراجه منها.

ال ري���ب اأال عالقة ع�ضكري���ة - ا�ضرتاتيجية بني 

»ح���وادث طرابل�ض« واملعارك يف اجل���ارة االأقرب 

اإال لناحية االإي���واء، خ�ضو�ضًا بعد ا�ضتعادة اجلي�ض 

ال�ض���وري ملنطق���ة ال���زارة، واإحكام الط���وق على 

»م�ضلحي احل�ضن« يف ريف حم�ض الغربي.

م���ن ناحية اأخ���رى، ت�ضّكل احل���وداث املذكورة 

انعكا�ضًا لبع�ض اخلالف���ات االإقليمية والداخلية، ال 

�ضيم���ا اخلالف ال�ضعودي - القط���ري، وُيرتجم على 

اأر����ض الواقع الطرابل�ضي ب����رساع نفوذ بني تياري 

»امل�ضتقب���ل« و»ال�ضلف���ي«، خ�ضو�ض���ًا اأن االأخري 

يحظ���ى بدع���م الدوح���ة ورعايته���ا لتاأليبه على 

الريا����ض، بح�ضب مرجع اإ�ضالم���ي طرابل�ضي يلفت 

اإىل اأن هن���اك �رساعًا اأ�ضب���ه ب�»النار حتت الرماد« 

بني »قادة املحاور« التابعني للوزير اأ�رسف ريفي، 

واآخرين من التيار »ال�ضلف���ي«، الذين يخ�ضون من 

اإمت���ام اأي ت�ضوية عل���ى ح�ضابه���م، خ�ضو�ضًا بعد 

التوافق احلكوم���ي على البيان الوزاري الذي ت�ضّمن 

»حق اللبناين مبقاومة االحتالل«.

ويف �ضي���اق مت�ضل، يلفت م�ض���در مطلع اإىل اأن 

هن���اك »�رساع نف���وذ« خفيًا بني ريف���ي من جهة 

ونائب���ي »امل�ضتقبل« �ضم���ري اجل�رس وحممد كبارة 

م���ن جهة اأخرى، بعد تق���دُّم وزير العدل عليهما يف 

ال�ضارع، من خالل دعم »اأمراء االأزقة«.

ويف اإط���ار م�ضاألة »����رساع النفوذ« بني القوى 

الطرابل�ضي���ة، يعت���رب مراقبون اأن اله���دف احلقيقي 

»للجول���ة 20« الت���ي �ضهدته���ا طرابل����ض، اإثبات 

احل�ضور على ال�ضاحة الطرابل�ضية بني ثالثة تيارات، 

»الع���زم« ال���ذي يتزعمه الرئي�ض جني���ب ميقاتي، 

و»امل�ضتقب���ل«، و»ال�ضلفي«، م�ضرياً اإىل اأن »التيار 

الوجه الحقيقي »للجولة 20« في طرابلس؟
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جورنال«  وور  »لونغ  ل�ضحيفة 

االأمريكية، اأن »اإ�رسائيل« دخلت 

ملعركة  التح�رّس  اأثن���اء  بثقلها 

يربود، عرب رجال من »املو�ضاد«، 

التن�ضيق  اإليهم مهم���ة  اأُوكل���ت 

اللوج�ضت���ي واال�ضتخب���اري مع 

امل�ضلحة،  املجموع���ات  ق���ادة 

بع���د اأن اأّمن���ت له���م اأجه���زة 

و�ضحنات  متط���ورة،  ات�ض���االت 

للدروع،  امل�ضادة  ال�ضواريخ  من 

فر�ضية  مرّجحًا  ليلية،  ومناظري 

هروب كامل الفرقة بعد افت�ضاح 

اأمرها م���ن قب���ل مقاتلي حزب 

»اإ�رسائي���ل«  اأن  واعت���رب  اهلل، 

اأكرث  ومن خلفها ال�ضعودية هما 

املت�رسري���ن من �ضق���وط يربود 

بقب�ضة اجلي����ض ال�ضوري وحزب 

هلل، م�ض���رياً اإىل ع����رسات الفرق 

اخلا�ض���ة »االإ�رسائيلي���ة« التي 

دخل���ت االأرا�ض���ي ال�ضورية منذ 

بداي���ة االأزمة كفرقة »ماغالن«، 

ومهمتها ال�ضيطرة على املطارات، 

وفرق���ة »بيتا اي���ر« املخت�ّضة 

بالقت���ل الطائف���ي، والتي تقف 

اجلماعي،  القت���ل  عمليات  وراء 

وم���ا رافقها من تنكي���ل بجثث 

املدنيني على امتداد املحافظات 

كال«  »م���ك  وفرقة  ال�ضوري���ة، 

املخت�ض���ة بالك�ضف عن املواقع 

اأكد  كما  اال�ضرتاتيجية،  ال�ضورية 

انت�ضار فرق خا�ضة من ال�»�ضي 

تخ�ض���ع  اأماك���ن  يف  اي«  اآي 

ل�ضيط���رة جمموع���ات مت�ضددة، 

كجبهة »الن�رسة«، و�ضاهمت يف 

تدريب جمموعات كبرية من هذا 

التنظيم املتطرف.

وهك���ذا، �ضقطت ي���ربود من 

ي���د »اإ�رسائيل« الت���ي اعتربت 

املعرك���ة م���ن اأه���م معاركه���ا 

مواجه���ة  يف  اال�ضرتاتيجي���ة 

»يبرود«.. انتصارات استراتيجية
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n تاأجيل االنتخابات الرئا�ضية 
اللبنانية

ق���ال اأح���د ال�ضيا�ضي���ني اإن لدي���ه 

معطي���ات جتعله �ضب���ه متيّقن من 

اأن انتخ���اب رئي�ض جديد للبنان لن 

يتّم اإال بعد انتخاب الرئي�ض ال�ضوري 

ب�ضار االأ�ض���د، واإن دم�ض���ق �ضيكون 

لها راأيه���ا القوي هذه املرة يف ا�ضم 

الرئي�ض القادم اإىل بعبدا، بعد غياب 

ق�رسي عن ال�ضاحة اللبنانية فر�ضته 

وقائع الهيمنة الدولية.

n »بهورات« كتائبية
�ضيا�ضي خم�رسم �ضحك طوياًل اأمام 

»بهورات« حزب  الكتائب بتهديده 

با�ضتقال���ة وزرائ���ه الثالثة، الأنه لو 

اأقدم على هذه اخلطوة فلن ي�ضتقيل 

اإال نائ���ب رئي����ض احل���زب �ضجعان 

القزي، كم���ا اأنها امل���رة االأوىل يف 

تاريخ الكتائب منذ العام 1960 التي 

ميثل احلزب فيها بثالثة وزراء، وهو 

م���ا مل يح�ضل حت���ى يف زمن اأميل 

اجلميل، واعترب اأن املوقف الكتائبي 

لي����ض اإال مزايدة على حزب القوات، 

حيث االثن���ان يتناف�ضان على نف�ض 

القاعدة ال�ضعبية.

n بذريعة الت�ضامن
لوحظ مع التط���ورات احلا�ضمة يف 

ال�ضورية، ت�ضعيد  القلم���ون  منطقة 

�ضد اجلي�ض يف طرابل�ض، با�ضتهدافه 

مبا����رسة م���ن قب���ل امل�ضلحني يف 

املدينة.. كما لوح���ظ اأنه مع بداية 

حت���رك �ضعبي يف عر�ض���ال �ضد زج 

بلدتهم لتك���ون بدياًل ليربود، حيث 

ل���ت م�ضارك���ة عر�ضالي���ة مع  �ُضجِّ

اأهايل اللب���وة يف قطع الطريق بني 

البلدت���ني.. حترُّك منظ���م ويف وقت 

واحد من البقاع اإىل بريوت وال�ضمال 

حتت  اجلنوبي  ال�ضاح���ل  وطري���ق 

عن���وان »الت�ضامن م���ع عر�ضال«، 

ُرفع���ت خاللها �ضع���ارات عن�رسية 

ل ت�ضعيد غري  ومذهبية.. كم���ا �ُضجِّ

الذي  الرافعي،  �ض���امل  مربر لل�ضيخ 

قال اإن كل يوم ح�ضار على عر�ضال 

�ضيقابله يومان م���ن احل�ضار على 

جبل حم�ضن.

n اليازجي م�ضتاء
اأك���د م�ضدر وثي���ق ال�ضلة ببطريرك 

اأنطاكي���ا و�ضائ���ر امل����رسق للروم 

االأرثوذوك�ض يوحنا العا�رس اليازجي، 

اأن االأخري كان م�ضتاء ب�ضكل كبري من 

ت�رسّفات وت�رسيحات اإحدى راهبات 

معلوال، التي امتدحت فيها »جبهة 

الن����رسة« ل�»معاملتها احل�ضنة«، 

دون اأن تتف���وه بكلمة �ضكر للرئي�ض 

االأ�ضد وال حتى للبطريرك اليازجي، 

الذي اأم�ض���ى اأ�ضه���راً ع�ضيبة وهو 

يتاب���ع ق�ضيتهن، علمًا اأن البطريرك 

ق���رر اتخاذ �ضل�ضلة م���ن االإجراءات 

االإدارية بحق الراهبات املحرَّرات.

قــــال ـُ ي القضاء اللبناني و»القاعدة«.. 
والقتال في سورية )2/1(

توؤّكد امللفات املوجودة بحوزة 

الق�ض���اء اللبن���اين وج���ود تنظيم 

»القاع���دة« واملجموعات التابعة 

ل���ه بت�ضميات خمتلف���ة، يف لبنان 

من���ذ ت�ضعينيات الق���رن الع�رسين 

املا�ضي، ولي����ض �ضحيحًا ما ذهب 

اإليه �ضيا�ضيون لبنانيون، من قوى 

14 اآذار حتديداً، من حماوالت اإنكار 
هذا الوجود امُلثبت باأحكام وقرارات 

ممه���ورة بتوقي���ع ق�ض���اة وق�ضاء 

معرتف بهم���ا ك�ضلطة يف الد�ضتور، 

ذل���ك اأن هذه امللّف���ات واملحا�رس 

وامل�ضتن���دات علنية ولي�ضت �رسّية، 

وهي متوافرة يف املحاكم املعنية 

بها، خ�ضو�ضًا لدى املجل�ض العديل 

واملحكمة الع�ضكرية، وتتمتع بقوة 

النطق بالعدل، واإحقاق احلق، �ضمن 

�ضياق مكافحة االإرهاب، وما خلّفه 

من اعتداءات وتداعيات على الدولة 

واجلي�ض وال�ضعب يف فرتات زمنية 

خمتلف���ة، وهي �ضدرت يف االأ�ضا�ض 

الإثبات هيبة الدولة، واحلوؤول دون 

زعزعة مكانتها ال�ضيا�ضية واملالية 

واالقت�ضادية واالجتماعية.

ال�ضيا�ضيني  �ضمعن���ا ع����رسات 

من ل���ون �ضيا�ضي واح���د يطلقون 

العنان الأل�ضنته���م يف نفي وقائع 

ومتفرّعاتها  »القاع���دة«  وج���ود 

على االأرا�ض���ي اللبنانية، وحتديداً 

يف مناط���ق طرابل����ض وحميطها، 

وجم���دل عنجر والبق���اع الغربي، 

ليتب���نّي مع م���رور االأّي���ام اأّن هذا 

التغا�ضي املجح���ف بحّق الدولة، 

لي����ض �ض���وى تغطي���ة �ضيا�ضي���ة 

الأعمال »القاع���دة« وجمموعاتها 

ا�ضتخدامه���ا  بغي���ة  التكفريي���ة، 

كفزّاع���ة يف اللعب���ة ال�ضيا�ضي���ة 

الداخلية، و�ضواًل اإىل اإحالل »تيار 

امل�ضتقب���ل« نف�ض���ه بدي���اًل حتت 

م�ضّمى »تّي���ار االعتدال«، ومبعنى 

اآخر القول: »اإّم���ا القبول بنا، واإالّ 

فلي����ض اأمامكم �ض���وى »القاعدة« 

وم���ا ميّثله �ضجلّه���ا االإجرامي يف 

االأذهان من اأفعال وارتكابات ت�ضل 

اإىل حّد اإزه���اق االأرواح«، على ما 

ُي�ضت�ضّف من ت�رسيحات وخطابات 

ناري���ة اأطلقها اأكرث من م�ضوؤول يف 

تّيار اآل احلريري وحلفائه.

ولي����ض �ضحيح���ًا م���ا يدعيه 

بع����ض ال�ضيا�ضيني من اأّن م�ضاركة 

»حزب اهلل« العلنية يف القتال اإىل 

جانب النظام ال�ضوري يف مواجهة 

والتكفريي���ة  الدولي���ة  الهجم���ة 

�ضّده هي ال�ضب���ب املبا�رس لقدوم 

»القاعدة« ومتفرّعاتها اإىل امليدان 

اللبن���اين، اإذ اإن امللّفات الق�ضائية 

والرثثرات  االأقاوي���ل  هذه  تدح�ض 

غري املجدية، وتوؤّكد العك�ض متامًا.

فاإلق���اء القب�ض على اأّول �ضبكة 

فعلي���ة تابعة لتنظي���م اأ�ضامة بن 

الدن ُوج���دت يف لبن���ان يعود اإىل 

العام 2000، وهي �ضّمت »اأمريها« 

امل�رسي اأمين كمال الدين وعدداً من 

اللبنانيني، من ب���ريوت ومن بلدة 

جمدل عنج���ر، بالتوازي مع �ضقوط 

اأفراد جمموع���ة ب�ّضام كنج امللّقب 

قاتلت  والت���ي  عائ�ضة«،  ب�»اأب���و 

اجلي�ض اللبناين يف جرود ال�ضنية 

ب���ني نهاي���ة الع���ام 1999 ومطلع 

كان���ون الث���اين 2000، ب���ني قتيل 

وجريح وموقوف، اأدىل االأحياء منهم 

اأّنهم كانوا  مبعلومات مثبتة، توؤّكد 

يتلّقون الدعم املايل واملعنوي من 

اأ�ضامة ب���ن الدن وتنظيمه ال�ضاعي 

اإىل التمّدد يف اأكرث من دولة عربية 

واإ�ضالمية.

»موقويف  اعرتاف���ات  وُتظه���ر 

منه���م  القيادي���ني  اأّن  ال�ضني���ة« 

كنج  وه���م:  فيه���م  وامل�ضوؤول���ني 

املذك���ور، وه���الل جعف���ر وخليل 

عّكاوي كانوا يدر�ضون يف الواليات 

املتح���دة االأمريكية ويرتّددون على 

م�ضايخ »�ضلفيني« معروفني، ولهم 

االأمريكية،  باملخاب���رات  ارتباطات 

وهذا م���ا �ضّجعهم على التوّجه اإىل 

للقتال �ض���ّد اجلي�ض  اأفغان�ضت���ان 

ال�ضوفيات���ي، وااللتق���اء بلبنانيني 

هن���اك، مثل جميل حم���ود واأحمد 

اللذين �ض���اركا يف اغتيال  الك�ضم، 

رئي�ض جمعي���ة امل�ضاريع اخلريية 

االإ�ضالمي���ة ال�ضي���خ ن���زار احللبي 

يف الع���ام 1995، ثّم الع���ودة اإىل 

طرابل����ض لتاأ�ضي����ض جمموعته���م 

امل�ضلّح���ة، م���ن دون االتفاق على 

اإطالق ت�ضمية معّينة عليها وتركها 

جمرّدة م���ن اال�ضم، منع���ًا لتفاقم 

اخلالف حوله، وذل���ك بعدما طرح 

االإ�ضالمية  ا�ض���م »اجلماع���ة  كنج 

املجاهدة«، وقابل���ه قا�ضم �ضاهر، 

احلائ���ز عل���ى اجلن�ضي���ة الكندية، 

با�ض���م »جند ال�ض���ام«، الذي كان 

يتّم تداوله للم���رّة االأوىل، وهو ما 

عاد وحمل���ه اآخرون كانوا يف عداد 

»جمموعة ال�ضنية« واأطلقوه على 

جمموعتهم امل�ضاركة يف القتال يف 

�ضوري���ة، مثلما فع���ل خالد ريا�ض 

�ضليمان«،  ب�»اأبو  امللّقب  املحمود 

والذي عنّي نف�ضه »اأمرياً« يف بلدة 

احل�ض���ن ال�ضورية، قبل اأن يقتل مع 

اأفراد جمموعته التكفريية يف �ضهر 

�ضباط من العام 2014.

علي املو�ضوي

»المستقبل« 
يحاول ترسيخ شعار: 

»اقبلوا بنا وإاّل 
فليس أمامكم 
سوى القاعدة«

لبنانيات

العدو ال�صهيوين يرفع من درجة ت�أّهبه يف اجلوالن املحتل بعد حترير يربود

جمموعة ال�صنية خالل اإحدى املح�كم�ت

الرئي�ض االأ�ض���د وحزب اهلل، ورّداً موجعًا من 

قيادة احل���زب على الغارات »االإ�رسائيلية« 

الت���ي ا�ضتهدفت اأحد مواقع���ه على احلدود 

اللبناني���ة - ال�ضورية، وفق ما علّق �ضابط 

رفيع يف القيادة الع�ضكرية الرو�ضية، موؤكداً 

اجتاه اجلي����ض ال�ضوري القري���ب اإىل ح�ضم 

معرك���ة حلب بالكام���ل، مع االإ�ض���ارة اإىل 

اأن���ه با�ضرتداد يربود م���ن قب�ضة اجلماعات 

امل�ضلح���ة، وم���ا �ضيليه���ا م���ن عملي���ات 

تطه���ري يف رنكو�ض وفليط���ا وبع�ض البوؤر 

املجاورة، يت���ّم ن�ضف خمطط اإن�ضاء »حزام 

التكفرييني« املزعوم بالكامل؛ من تل كلخ 

اإىل فليطا مروراً بالق�ضري، من دون اإغفال ما 

�ضيحمله املي���دان من مفاجاآت يف املرحلة 

املقبلة قد تف���وق باأهميتها مفاجاأة عملية 

يربود، مرتافقة م���ع تداعيات اأمنية �ضاخنة 

على الداخل اللبناين، ح�ضب ما ك�ضف بع�ض 

ال�ضفراء االإقليميني يف بريوت.

ماجدة احلاج

االأزرق« ي�ضعى اإىل تقلي�ض دور ميقاتي يف 

م�ضقط راأ�ضه.

اأن االأو�ض���اع  يف املح�ضل���ة، ال �ض���ك 

االأمنية يف طرابل�ض بداأت تاأخذ منحى بالغ 

اخلطورة بعد ا�ضتهداف اجلي�ض ودوره، وبات 

يف حاج���ة ُملّحة اإىل »مظل���ة �ضيا�ضية« 

كي ي���وؤدي دوره املطل���وب، وبالتايل يعيد 

اال�ضتقرار املفقود اإىل طرابل�ض و�ضواها، فال 

ميكن اأن تتحمل املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية مزيداً 

من اال�ضتنزاف، وال ت�ضتطيع اأن تنتظر طوياًل 

لل���رد املنا�ضب، يف انتظ���ار تاأمني الغطاء 

ال�ضيا�ض���ي لذل���ك، فهل ي�ضدر ق���رار عاجل 

بالت�ضدي للمعتدي���ن حفاظًا على ما تبقى 

م���ن هيبة الدول���ة، قبل اأن تدف���ع عا�ضمة 

ال�ضم���ال فات���ورة مماثلة لتجرب���ة »فتح 

اإ�ضالم« جديدة؟

ح�ضان احل�ضن
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مقابلة8

آالن عون: دخول الجيش إلى عرسال 
من دون معركة مصلحة للجميع

تحت الضوء

ر
ّ
إنذار مبك

يف العام 1993 جمعتني ال�صدفة 

عند نا�رش لبناين مرموق، برجل اأعمال 

لبناين مقيم منذ �صنوات بعيدة يف 

بريطانيا ويحمل جن�صيتها، وهو ابن 

عائلة لبنانية مرموقة، و�صقيقه كان 

رئي�صًا ملوؤ�ص�صة وطنية كربى، ووزيراً 

�صابقًا.

كان لبنان يف تلك الفرتة بداأ 

يتعافى من اآثار احلرب الأهلية 

املدمرة التي ع�صفت به منذ العام 

1975، وبداأت مرحلة الإعمار، وُو�صعت 
بريوت على �صكة �رشكة »�صوليدير«، 

وهلّم جرّا من التطورات وال�صيغ 

التي و�صعت حتت عناوين »الإعمار 

وال�صتثمار«..

يف تلك اجلل�صة دار احلديث 

عن لبنان واقعًا وتطوراً وم�صتقباًل، 

والتدفقات املالية التي �صت�صّب يف 

البلد ال�صغري، الذي راأى فيه بع�ض 

احلا�رشين اأنه �صيتحول فعاًل اإىل 

»�صوي�رشا ال�رشق«، ومركز ال�صتقطاب 

املايل العربي واخلليجي، ورمبا اأي�صًا 

الدويل.

�صحك رجل الأعمال ذاك، الذي 

من �صمن ما عرفنا عنه اأنه يرتبط، 

اإ�صافة اإىل اأعماله الوا�صعة، ب�صبكة 

عالقة مع اأمراء و�رشكات �صالح 

عاملية، ما جعله و�صيطًا مرموقًا يف 

هذا املجال يطلب اأمراء كبار و�صغار 

وّده واحرتامه، وحتى �صيافته.. 

�صحك من ا�صتنتاجات وخال�صات 

البع�ض، وقال: اإن هذا »اللبنان لي�ض 

لكم«، م�صيفًا: »لي�ض للبنانيني«، 

وقريبًا �صي�صدر عندكم قانون متلُّك 

الأجانب..

ما عالقة هذا بذاك؟ األي�ض من يريد 

اأن يوظف اأمواًل وي�صتثمر يف م�صاريع، 

يريد اأن يقيم يف منزل لئق ومريح، 

فما املانع اإذا متلّك اأر�صًا وبنى عليها 

ق�رشاً اأو فيال؟

ي�صحك رجل الأعمال جمدداً: عليكم 

اأن تنتبهوا فعاًل مل�صتقبل بلدكم، 

وي�صدد هنا على القول: اأنا خائف، اإل 

لأنني يف النتيجة لبناين، وطموحي 

اأن اأ�صتقر بعد �صنوات يف بلدي، 

لكني مع الأ�صف ل اأرى ذلك، فثمة 

تطورات كثرية �صتطراأ على املنطقة 

بعد فرتة زمنية ل ميكنني حتديدها، 

لكنها خطرية، و�صظاياها �صت�صيب 

يف نهاية الأمر كثرياً من اأ�صباب الفنت 

املفتَعلة، ويف مقدمهم اخلليجيون، 

خ�صو�صًا الأمراء الذين �صيتدفقون اإىل 

البلد ال�صغري منذ الآن ل�رشاء الأرا�صي 

والدور.. لأنهم �صيفرون يومًا بحثًا عن 

وطن بديل، وهم معجبون جداً بلبنان، 

ورمبا بداأت اخلطة.. فاحذروا!

ماذا بعد؟ راقبوا تطورات املنطقة؟

�أحمد

حاورت  وغريها  الأ�صئلة  هذه  عن 

جريدة »الثبات« ع�صو تكّتل التغيري 

واإليكم  عون،  اآلن  النائب  والإ�صالح 

اأبرز ما جاء فيه:

يعي�ض لبنان مرحلة دقيقة، ولكّنه 

ي�صتطيع جتاوزها بح�صب النائب اآلن 

عون، املطلوب براأيه اإنقاذ عر�صال من 

اإليها  اللبناين  اجلي�ض  دخول  خالل 

لب�صط الدولة �صيادتها على املنطقة، 

بني  الُلحمة  اإعادة  »املطلوب  يقول: 

اجلغرايف،  واملحيط  عر�صال  اأه��ايل 

الأمور.  بتفاقم  يح�صل  ل  الأمر  وهذا 

باملوؤ�ص�صة  يثقون  اللبنانيني  جميع 

من  قلّة  ا�صتهداف  رغ��م  الع�صكرية 

ووحده  الوطني،  لدوره  ال�صيا�صيني 

اجل��ي�����ض ال��وط��ن��ي ب��اإم��ك��ان��ه وق��ف 

نتج  وما  معركة »بريود«،  تداعيات 

عنها من تدفق للم�صلحني من �صورية 

بعبدا:  نائب  وي�صيف  لبنان«،  اإىل 

الدولة  اإدخ��ال  اإىل  بحاجة  »نحن 

من  يتطلب  الأم��ر  وهذا  عر�صال،  اإىل 

مواطني  مع  تعاونًا  املقابلة  اجلهة 

اأهل عر�صال لتكون اخلطوات مدرو�صة 

والتحركات متزّنة، حتى يتوقف �صّب 

يريدون  الذين  من  النار  على  الزيت 

تاأزمي الو�صع يف لبنان«.

التحري�ض  �صل�صلة  عن  ماذا  لكن 

املوؤ�ص�صة  �صّد  الأر�ض  على  املرافقة 

اجلي�ض  مب��ق��دور  وه��ل  الع�صكرية؟ 

الأمني؟ يرّد عون:  الفلتان  ح�صم هذا 

تعلو،  بداأت  عر�صال  اأهايل  »اأ�صوات 

الأكرثية ال�صامتة من الأهايل مغلوب 

واأرزاق��ه��ا  م�صاحلها  اأم��ره��ا،  على 

الأمني  وال�صيبان  اخلط  مهددة، حال 

جوارها،  مع  التوا�صل  اأوا���رش  قطع 

مع  التوا�صل  �صبل  انقطاع  وم��ع 

العر�صاليون يعانون، ومنعًا  �صورية، 

لأي عمل يوؤدي اإىل »اأمن ذاتي« واأمن 

اجلميع  م�صلحة  من  معاك�ض،  ذاتي 

العمل على اإدخال اجلي�ض كي ل تقع 

بلدة عر�صال بيد قلّة من امل�صلحني«.

عر�سال من دون معركة

ترك  من  عون  اآلن  النائب  ويحّذر 

راأيه  وفق  لأّن��ه  حالها،  على  الأم��ور 

على  خطرية  تداعيات  »للم�صاألة 

بالفو�صى  لأّنه  واجلوار،  عر�صال  بلدة 

�صيخ�رش اجلميع«.

ن�صاأل عون عن قدرة اجلي�ض فر�ض 

جبهة  فتح  م��ع  عر�صال  يف  الأم���ن 

اأحد  »ل  بحزم:  يرّد  �صّده؟  طرابل�ض 

يتحدث عن ا�صتخدام القوة الع�صكرية، 

اأهايل عر�صال حري�صون على املوؤ�ص�صة 

هم  عوائلها  من  والآلف  الع�صكرية، 

لبنانية  بلدة  عر�صال  ع�صكريون.. 

ح�صول  يتطلب  ل  الأم��ر  بامتياز، 

الأهايل مع  معركة، املطلوب تعاون 

واملوؤ�رشات  �صيادته،  لب�صط  اجلي�ض 

امليدانية ل ت�صري اإىل ح�صول م�صاكل 

اإن مّت التعاطي مع املو�صوع بروية 

ونحن  ال�صيا�صيني،  بع�ض  قبل  من 

جميع  على  نعّول  ال�صدد  ه��ذا  يف 

يف  امل�صاهمة  ال�صيا�صية  التيارات 

اللبناين  ال�صارع  اأج���واء  ترطيب 

التي  العقالنية  ال��ق��رارت  وات��خ��اذ 

وهذا  النا�ض،  وم�صالح  البلد  حتمي 

منع  خالل  من  اإلّ  يتاأتى  لن  الأم��ر 

ببع�ض  بع�صهم  املواطنني  احتكاك 

اأمنيًا«.

على  التعويل  ب��الإم��ك��ان  وه��ل 

اأم��ر  ل�صلطة  يخ�صعون  مواطنني 

»تكفرييون«  يفر�صه  اأمني  واق��ع 

يربود  من  ف��ارون  »اإرهابيون«  اأو 

عر�صال؟  ب��ل��دة  على  وي�صيطرون 

اجلي�ض  »مهمة  ع��ون:  اآلن  يجيب 

على  واحلفاظ  الدولة  �صيادة  ب�صط 

لفر�ض  الرتهيب  جو  املواطنني،  اأمن 

واأي  �رشبها،  يجب  ���ص��اذة  ح��ال��ة 

اأخذ  �صاأنه  من  ال�صدد  هذا  تاأخر يف 

هوؤلء  بيد  رهينة  عر�صال  اأهايل  كل 

امل�صلحني«.

على  الت��ف��اق  اأّن  ع��ون  يعترب 

قبل  م��ن  ال���وزاري  البيان  �صياغة 

ال�صيا�صيني من �صاأنه  الفرقاء  معظم 

ثّم  الأمني،  ال�صطراب  اأجواء  تهدئة 

والقت�صادي،  الجتماعي  الو�صعني 

تتطلّب  الإره���اب  »مواجهة  يقول: 

خماطره،  لدرء  ووقتًا  كبرية  جهوداً 

ونحن مع تزايد النفجارات يف الآونة 

التن�صيق  من  مزيداً  يفر�ض  الأخرية 

الأمني بني خمتلف الأجهزة الأمنية 

هذه  وج��ه  يف  اأم��ان  �صبكة  لو�صع 

املوجة الإرهابية التي ت�رشب لبنان 

واملنطقة والعامل، ولرفع اأي ح�صانة 

على  امل�صلحون  هوؤلء  فيها  يختبئ 

الوقائية  التدابري  وه��ذه  اأر���ص��ن��ا، 

تعطيل  �صاأنها  م��ن  وال�صتباقية 

ت�صكيل  مع  وناأمل  الأمني،  الفلتان 

هذه احلكومة الو�صول اإىل هذا الأمر.

احلكومة  تبا�رش  اأن  عون  يتمنى 

اإىل التخفيف من وطاأة النازحني على 

حتّمل  للبنان  ميكن  ل  اللبنانيني: 

النازحني  من  الآلف  و�صول  تبعات 

اإىل اأرا�صيه اأ�صبوعيًا.. ي�صري اإىل �رشب 

نتيجة  كاملة  اإنتاجية  قطاعات 

ويقول:  ال�صورية،  العاملة  الأي��دي 

»اقرتحنا كتكّتل عدة م�صاريع للحّد 

من اأزمة النازحني، واملجتمع الدويل 

الق�صية  والعربي م�صوؤول جتاه هذه 

اإن�صانيًا واأخالقيًا، لأّنه ل يجوز لكل 

دول العامل اإقحام اأ�صابعها يف ق�صية 

�صورية وترك الأمور عندما ت�صل اإىل 

احلكومة  وعلى  النازحني..  مو�صوع 

مثل  واقعية  تدابري  اأخ��ذ  اللبنانية 

اأرا�صينا،  اإىل  النازحني  تدفق  وقف 

اإىل  و�صلت  ال�صتيعاب  طاقة  لأّن 

الأحوال  تتفاقم  يطاق، كي ل  حّد ل 

عون: أصوات أهالي 
عرسال بدأت تعلو.. 
واألكثرية الصامتة 
مغلوب على أمرها 

ومصالحها وأرزاقها 
دة مهدَّ

) العدد 303(  اجلمعة - 21 اآذار - 2014

ت�صكيل  �صاد  الذي  ال�صيا�صي  النفراج 

من  تبعه  وما  الوطني  التوافق  حكومة 

مل  ال��وزاري  البيان  �صيغة  على  اتفاق 

يف  الأمني  الو�صع  على  ه��دوءاً  يرتَجم 

املناطق،  وبع�ض  وعر�صال  طرابل�ض 

فتداعيات �صيطرة اجلي�ض العربي ال�صوري 

على يربود اأرخت بكّل ثقلها على لبنان، 

اإىل  امل�صلحني  م��ن  امل��ئ��ات  تدفق  م��ع 

عر�صال.. فهل �صي�صتيقظ العاقلون من كّل 

ثمن  كعادته  لبنان  �صيدفع  اأم  اجلهات، 

رهانات البع�ض اخلاطئة..؟
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آالن عون: دخول الجيش إلى عرسال 
من دون معركة مصلحة للجميع

الأمنية والجتماعية �صوءاً على 

اللبنانيني وال�صوريني يف اآن«.

ويطالب عون بوقف املزايدات 

»م�صلحة  امل��و���ص��وع:  ه��ذا  يف 

لبنان وح�صن اجلوار مع �صورية 

جريئة  ق���رارات  اتخاذ  يتطلب 

العن�رشية،  اتهامات  من  بعيداً 

معاجلة  ت��ف��ر���ض  اإن�صانيتنا 

امل�صاكل؛  وقوع  قبل  املو�صوع 

املواطن  حتمي  خمارج  باإيجاد 

التفريط  املطلوب  فهل  اللبناين، 

بوابة  خ��الل  م��ن  لبنان  ب��اأم��ن 

لنقول  ال�����ص��وري��ني  ال��ن��ازح��ني 

الإن�صانية،  الق�صايا  مع  اإننا 

نخ�رش  نحن  احل��ال  واق��ع  فيما 

بالإن�صان  الأذى  ونلحق  وطننا 

كما  وطننا  ون�رشب  واللبناين، 

هو حا�صل يف �صورية«.

مدعو  لبنان  ع���ون،  ب���راأي 

ملعاجلة ق�صية اإن�صانية بجواره، 

وم�صاحله  طاقته  وف��ق  لكن 

مطالبة  يجب  وهنا  القومية، 

املجتمع الدويل مب�صاعدة لبنان 

ق�صية  لأّن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

دولية  اأزمة  ال�صوريني  النازحني 

جهوداً  يتطلب  نتائجها  وتدارك 

�صيكون  �صاعتئذ  »واإلّ  دولية، 

اأم��ام  ب��اأ���رشه  وال��ع��امل  لبنان 

�صتنفجر  موقوتة  قنبلة  تنامي 

لي�ض بلبنان بل بوجه اجلميع«.

وم�����اذا ع���ن الن��ت��خ��اب��ات 

الرئا�صية؟ هل �صيتّم ال�صتحقاق 

على خري يف ظّل حكومة التهدئة 

اجلالية، يقول عون: »ناأمل ذلك، 

التوافق الذي ح�صل بني مكونات 

اأف�صل مّما  اأن�صاأ مناخًا  احلكومة 

نهائيًا  التكّهن  املبكر  من  �صبق، 

م�صار  لكن  امل��و���ص��وع،  ح��ول 

حتى  م�صّجع  والتالقي  التوافق 

الآن، وناأمل ا�صتمراره ملا هو خري 

اللبنانيني«.

باعتبار  حديثه  عون  واأنهى 

م�صاألة  والتالقي  التوا�صل  اأن 

يف  وط��ن��ي  وواج���ب  اأ�صا�صية 

من  »�صعينا  امل��رح��ل��ة:  ه��ذه 

تطوير  اجلامعة  احلكومة  خالل 

من  ع���دداً  لي�صمل  التفاهمات 

ال�صتقرار،  بينها  من  امللفات، 

الرئا�صي  لال�صتحقاق  متهيداً 

الذي هو مفتاح احلل للم�صكالت 

الأمنية وال�صيا�صية والقت�صادية 

والجتماعية واملالية«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

لبنان بين دعوة الحوار.. وأجواء 7 أيار
م���ن  املواطن���ني  �رشخ���ة  تزامن���ت 

الإجراءات الأمنية واختناقات ال�صري التي 

رافق���ت جل�صات مناق�ص���ة البيان الوزاري 

واإعطاء الثقة للحكومة على مدى يومني، 

مع انتقاد النائب ولي���د جنبالط لزحمة 

ال�صري التي ت�صبب به���ا مهرجان 14 اآذار، 

فردَّ عليه اأحمد احلريري مغرِّداً على تويرت 

اأن هذه »العجقة« �صببها اإجراءات اأمنية 

»لوجود رفيقك وليد املعلِّم يف م�صت�صفى 

اجلامعة الأمريكية«، وغ���رَّد اأي�صًا فار�ض 

�صعيد ومتن���ى »للرفيق وليد جنبالط كل 

التوفيق، واأن يكون مرتاحًا حيث هو«.

و�ص���واء اختن���ق اللبناني���ون لدوافع 

حماية املهرجانات، اأو لتاأمني احلا�رشين 

اإىل اجلل�ص���ات، ف���اإن م���ا ح�ص���ل داخل 

البي���ال من عر�ض ع�صالت هو نف�صه الذي 

�صيح�صل يف جمل�ض النواب، ويف جمل�ض 

الوزراء بعد ني���ل الثقة، وكما َوَعد فار�ض 

د ال�صن���ة املا�صية من على  �صعي���د وتوعَّ

منرب البيال بنق���ل اجلبال من مكانها، ها 

هي اجلب���ال قد انتقلت فعاًل مع مغاورها 

و«مواكره���ا« وبتنتحارييه���ا وعدَّته���م 

وعتاده���م من يربود اإىل عر�صال، وها هي 

طرابل����ض اإحدى مدن ن���واب »العبور اإىل 

الدول���ة«، ممنوع عليها العب���ور اإليها اإلّ 

بتاأ�ص���رية من اأمراء املعاب���ر، وبات منزل 

ارة« مقراً ل�«جمل�ض الأمن  »اأبو العبد كبَّ

املركزي« بدياًل عن الأمن الر�صمي، وحقَّق 

فار����ض �صعيد فعاًل كامل بن���ود »البيان 

الوزاري« ل����14 اآذار طبعة 2013، وو�صع 

بيان العام 2014، و�صيحقق منه باإذن اهلل 

ن�صبة 14/14، ويبق���ى على الرئي�ض مّتام 

�ص���الم اأن يحّقق بعد نيل الثقة ما و�صعه 

يف بيان���ه ال���وزاري املن�صوخ���ة بنوده 

الإمنائية م���ن حكوم���ة اإىل حكومة منذ 

ال�صتينات، وكلها »قي���د الإجناز«.. و«َع 

ون«. الوعد يا كمُّ

وم���ا كادت دعوة رئي����ض اجلمهورية 

ت�صل اإىل م�صامع اللبنانيني لبدء جل�صات 

احلوار اعتباراً م���ن احلادي والثالثني من 

اجلاري، وه���و توقيت غ���ري نهائي حتى 

ال�صاعة، وتفاءل البع�ض بفكرة هذا احلوار 

ال���ذي يخفِّف من الحتقان���ات التي تهدِّد 

بالنفجار، حتى انفجرت وُقطعت طرقات 

رئي�صي���ة يف خمتلف املناط���ق اللبنانية 

ت�صامن���ًا مع عر�صال، عل���ى خلفية قطع 

اأبناء اللب���وة الطريق املوؤدية اإليها، وغدا 

لبنان من ع���كار اإىل طرابل�ض و�صوًل اإىل 

ع  بريوت وانته���اء بالبقاع و�صي���دا مقطَّ

الأو�ص���ال، يف م���ا ي�صب���ه »الألعن« من 

اأجواء 7 اأيار.

وم���ع بدء جل�ص���ات مناق�ص���ة البيان 

ال���وزاري العقيم �صب���اح الأربعاء، اعتلى 

اب منرب املناق�صة، وكل ما طلبه  بع�ض النوَّ

ال�صعب من الرئي����ض برِّي اأن يرحمه، فهو 

ل يريد �صيئًا م���ن هذه الدولة وحكومتها 

�ص���وى اأن َيِكمَّ الأفواه خ���الل اجلل�صة عن 

ال�صموم احلاق���دة، التي ب���داأت ب�صائرها 

من خ���الل ت�رشيح���ات »الفاحتني على 

ح�صابه���م« من نواب ووزراء »ميدانيني« 

على وقع ما يح�صل يف يربود.

التي  القاطعة  ال�صارم����ة  الكلم����ة  ومع 

قالها الرئي�����ض �صالم لقائ����د اجلي�ض »اأنا 

الرئي�����ض ال�صّن����ي اأعطيك الغط����اء بوجوب 

احل�صم، ول تُرّد على اأحد«، وحترُّك اجلي�ض 

وقوى الأم����ن الداخلي ل�صبط الو�صع بقاعًا 

واإعادة فتح طريق اللبوة - عر�صال، وتاأكيد 

وزير الداخلية دخول عنا�رش قوى الأمن اإىل 

عر�صال تزامنًا مع مبادرة الرئي�ض احلريري 

بت�صكي����ل جلن����ة م�صرتكة م����ن »الكتلة« 

الجتماعية  امل�ص����اكل  و»امل�صتقبل« حلّل 

يف طرابل�ض وعر�صال، وتاأكيد احلريري على 

امل�صاركة يف احلوار، فاإن بع�صًا من اأمل يف 

ا�صتيع����اب ردود الفعل العنيفة التي �صادت 

ال�ص����ارع على وقع هزمي����ة »البع�ض« يف 

يربود ميك����ن اأن يبِعد �صبح النفجار الآتي، 

مع عدم املبالغة يف التفاوؤل، لأن »بع�ض« 

ال�صارع ل ميتلكه من يجل�صون على طاولة 

احلوار.

جزئي���ة ب�صيط���ة نتطرَّق اإليه���ا لأنها 

وحدها التي �صت�صتول���د 7 اأيار؛ اأن بع�ض 

الهائج بطريق���ة ه�صتريية يف  ال�صب���اب 

�صوارع بريوت التي ت�صامنت مع عر�صال، 

اأعل���ن �رشاحة اأن���ه ل ينتمي اإىل اأي جهة 

�صيا�صية، واأن النزول جاء تلقائيًا للوقوف 

اإىل جانب »اأهلنا يف عر�صال«، ما يعني 

اأن ال�ص���وارع بات���ت له���ا خفافي�صها غري 

املعلنة، وباإمكان اأي »جهادّي« اأن يكون 

قادراً اليوم وغداً ويف اأي وقت على حتريك 

امل�صاع���ر املذهبية يف ال�ص���ارع، ب�رشف 

النظر ع���ن راأي قيادات ال�صفِّ الأول، وعن 

اأي طاولة حوار.

نعم، هذا هو الواقع املخيف، ومبادرة 

طرابل����ض  ���ف  بتلقُّ احلري���ري  الرئي����ض 

وعر�ص���ال ع���رب م�صاع���دات اجتماعية ل 

تعن���ي اأن حتريك ال�ص���وارع املذهبية قد 

انتفى، وال�رشذمة الت���ي ي�صهدها ال�صارع 

ال�صّن���ي على خلفية ما ح�صل يف الق�صري 

�صابقًا ويربود لحقًا وما قد يلحقهما من 

للبع�ض  وانك�ص���ارات  للبع�ض  انت�صارات 

ات  الآخر، ت�صتوجب رب���ط الأحزمة يف ردَّ

الفعل، وربط الأل�ص���ن عن نفث »الُكفر«.. 

واإلَّ فاإن 7 اأيار متفلِّ���ت من كل ال�صوابط 

ه���و قادٌم قادم، غربان���ه تنعق يف �صماء 

الوط���ن، �صواء ح�صل قبل اأيار اأو خالله اأو 

بعده، واإن ح�صل ال�ص���دام ال�صوارعي فال 

داعي للح���وار، لأنه �صُي�صتدرج اإىل حتاور 

املح���اور، و�ص���الم على ح���وار يف وطن 

الُطر�صان.

اأمني اأبو را�سد

مبادرة الرئيس الحريري 
ف طرابلس وعرسال عبر  بتلقُّ
مساعدات اجتماعية ال تعني 
أن تحريك الشوارع مذهبيًا 

قد انتفى
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بزيادة  �أي�ضًا  ريغيف  طالبت  كما 

د�خل  �ملتمركزة  �الحتالل  قو�ت  عدد 

ت�ضكيل  �أج��ل  من  �الأق�ضى  �مل�ضجد 

�قتحاماتهم  عند  لليهود  حماية 

للم�ضجد.

يف �ملقابل، �أكدت جهات فل�ضطينية 

حترك  وج��ود  ����رورة  على   كثرية 

�إ�ضالمي عربي فل�ضطيني عاجل الإنقاذ 

�مل�ضجد �الأق�ضى من �ملخاطر �ملحيطة 

ال  يوم،  بعد  يومًا  تت�ضاعد  و�لتي  به 

�ضيما جلهة ت�ضكيل درع ب�رى يحمي 

�مل�ضجد �الأق�ضى، وهو �أب�ضط �الإميان .

عقد  ق��د  �لكني�ضت  وك���ان  ه���ذ� 

ب�ضط  للجدل ملناق�ضة  جل�ضات مثرية 

�ل�ضيادة »�الإ�ر�ئيلية« على �مل�ضجد 

و�ضاية  �إن��ه��اء  يعني  مما  �الأق�ضى، 

و�إ�ر�ف �الأردن عليه مبوجب �لقانون 

بني  �ملربمة  �ل�ضالم  و�تفاقية  �لدويل 

بق�ضايا  �لعربي  �لعامل  يتلهى  فيما 

»�إ�ر�ئيل«  جتد  خمتلفة،  و�أمنية  �ضيا�ضية 

فر�ض  يف  لالإمعان  �أمامها  �ضانحة  �لفر�ضة 

�ضيطرتها على �مل�ضجد �الأق�ضى وعزل �لعرب 

يف  ت�ضدر  ومت�ضاعد،  تدريجي  ب�ضكل  عنه 

ما  يف  �الأخ��رى  تلو  �ل��ق��ر�ر�ت  »�إ�ر�ئيل« 

�لفل�ضطينيني  على  �خلناق  بت�ضييق  يتعلق 

تن�ضط  كما  �مل�ضجد،  دخ��ول  من  ومنعهم 

وتكثف  �أر�ضه،  وحتت  حوله  �حلفر  عمليات 

�إجر�ء�تها �الحتاللية على �لقد�ض عمومًا.

يتغنون  �لعرب  كان  لطاملا  �لو�قع،  يف 

�لعرب  ق�ضية  �لفل�ضطينية هي  �لق�ضية  باأن 

تر�جع هذه  �ملالحظ  �ليوم من  لكن  �الأوىل، 

�لثور�ت  ب�ضبب  متاأخرة  مر�تب  �إىل  �لق�ضية 

عربية  جهات  من  و�ملدعومة  �ملزعومة 

�لقادة �لعرب  وغربية على حد �ضو�ء، فاأين 

وما  و�لقد�ض  �الأق�ضى  �مل�ضجد  من  �ليوم 

يحدث فيهما من �نتهاكات؟

يف  �الأق�ضى  دور  عن  �حلديث  يتجلى 

وعربيًا،  فل�ضطينيًا  �حلية  �ل�ضمائر  حتريك 

يف وقت تعتزم فيه جماعات »�إ�ر�ئيلية« 

منت�ضف  جماعي  ب�ضكل  �قتحامه  متطرفة 

�ل�ضهر �ملقبل، بالتن�ضيق مع �رطة �الحتالل 

»عيد  ي�ضمى  م��ا  مبنا�ضبة  و�لكني�ضت، 

�الأق�ضى  �ضاحات  ت�ضهد  حني  يف  �لف�ضح«، 

قبل  م��ن  �قتحامات  ي��وم��ي  �ضبه  ب�ضكل 

�مل�ضتوطنني �ملتطرفني.

غياب �لق�ضية

�لالفت هو غياب �لق�ضية �لفل�ضطينية عن 

قلما  كبري،  حد  �إىل  �لعربية  �الإعالم  و�ضائل 

تتناول  �لتي  �لتحقيقات  �أو  �لتقارير  تظهر 

ظل  يف  و�لقد�ض  �الأق�ضى  �مل�ضجد  و�ضع 

�لعنجهية »�الإ�ر�ئيلية« وحماولة تكري�ض 

حدة  ت�ضاعد  �ليوم  �أن��ه  علمًا  �الح��ت��الل، 

�ملوؤ�مر�ت �لتي حتاك �ضد �مل�ضجد �الأق�ضى، 

�عتد�ء�ته  »�الإ�ر�ئيلي«  �الحتالل  ويكثف 

على �ملقد�ضات.

�الحتالل  ق��و�ت  �أغلقت  �الإط��ار،  هذ�  يف 

�مل�ضجد  �أب��و�ب  كافة  �أخ��ري�ً  »�الإ�ر�ئيلي« 

تقل  مم��ن  �ملقد�ضيني  ومنعت  �الأق�����ض��ى 

�أعمارهم عن 40 عامَا من دخوله، ومل تكتف 

�أر�دو�  بذلك، بل �عتدت على �ملو�طنني ممن 

�لدخول.

لقر�رها �لغوغائي، ن�رت قو�ت  وتنفيذ�ً 

و�ملتاري�ض  �حل��و�ج��ز  من  ع��دد�ً  �الح��ت��الل 

�أنحاء  كافة  يف  ملحوظ  ب�ضكل  �لع�ضكرية 

�لبلدة �لقدمية.

بني  �لغ�ضب  من  �أج��و�ء  �ضادت  وفيما 

�نتظار  باإمكانهم  يعد  مل  �لذين  �ملقد�ضيني، 

وجه  يف  و�لوقوف  مل�ضاندتهم  عربية  هبة 

�ختار  �مل�ضتمرة،  �العتد�ء�ت »�الإ�ر�ئيلية« 

�ضفحات  على  حملة  تنظيم  �ل�ضبان  بع�ض 

�ضلي  »�نزل  بعنو�ن  �الجتماعي  �لتو��ضل 

من  يتمكن  لن  من  كل  د�ع��ني  بال�ضارع«، 

�ضالة  �أد�ء  �إىل  �الأق�ضى  �مل�ضجد  دخ��ول 

�لطرقات  ويف  �مل�ضجد،  �أبو�ب  على  �جلمعة 

ويف �أزقة �لبلدة �لقدمية.

قر�ر�ت »�إ�ر�ئيلية«

للغاية  ب�ضيط  مثال  هو  تقدم  ما  لعل 

لفر�ض  �مل�ضتمية  »�إ�ر�ئيل«  عن حماوالت 

ففي  �الأق�����ض��ى،  �مل�ضجد  على  هيمنتها 

رئي�ضة  ق��ررت  بكثري،  خطورة  �أك��ر  خطوة 

�لكني�ضت  يف  و�لبيئة  �لد�خلية  جلنة 

جلنة  تعيني  ريغيف  مريي  »�الإ�ر�ئيلي« 

فرعية خا�ضة لفح�ض كامل مللف ما �ضمته 

وهو  �لهيكل«،  جبل  �إىل  �ليهود  »�ضعود 

�الأو�ضاع  وتهيئة  تكثيف  عمليًا  يعني  ما 

وترتيب  جماعية  القتحامات  و�الأر�ضية 

خالل  �الأق�ضى  �مل�ضجد  يف  يهودية  �ضلو�ت 

منت�ضف  ي�ضادف  �لعربي �لذي  �لف�ضح  عيد 

ني�ضان �ملقبل.

�ضتو��ضل  �أن��ه��ا  �إىل  ريغيف  و�أ���ض��ارت 

�إىل حني  �لكني�ضت،  �ملو�ضوع يف  هذ�  طرح 

جبل  �إىل  �ليهود  ل�»�ضعود  �الأو�ضاع  تهيئة 

فيه  �لتلمودية  �ضلو�تهم  �لهيكل« وتاأدية 

تق�ضيم  مرحلة  �إىل  و�لو�ضول  حر،  ب�ضكل 

�مل�ضجد زمانيًا ومكانيًا كما حدث بامل�ضجد 

�الإبر�هيمي يف �خلليل.

المسجد األقصى لم يعد قضية العرب األولى

م�ضاطب  »�الإ�ر�ئيلي«  �الحتالل  قو�ت  ��ضتهد�ف  بات 

�لعلم �ملنت�رة يف �أروقة �مل�ضجد �الأق�ضى، خمططًا ومنظمًا 

ويف �أولويات �أعمال حكومة �الحتالل �ضد �مل�ضجد، من �أجل 

�أعد�د �مل�ضلني  ��ضتهد�ف �لوجود �لفل�ضطيني فيه وتقلي�ض 

�ملوجودين يف �أروقته، بهدف تعزيز �لوجود �ليهودي د�خله، 

وتلعب هذه �مل�ضاطب �لتي يتلقى خاللها �لطلبة �ملقد�ضيون 

دور�ً  و�حلياتية،  �لت�ريعية  �لعلوم  �ملحتل،  �لد�خل  ومن 

�ضد  �ملتكررة  �مل�ضتوطنني  القتحامات  �لت�ضدي  يف  هامًا 

�مل�ضجد �الأق�ضى، خ�ضو�ضًا يف �الأوقات �لنائمة �لتي عادة 

ال يكون فيها م�ضلون فل�ضطينيون مثل �لوقت �ملنح�ر بني 

�ضالتي �لفجر و�لظهر.

�لعلم يف �مل�ضجد  �لتدري�ض وم�ضاطب  ويرجع تاريخ 

بن  عمر  �خلليفة  زمن  يف  حتريره  حقبة  �إىل  �الأق�ضى، 

�حللقات  هذه  تقام  كانت  عنه، حيث  �هلل  ر�ضي  �خلطاب 

�لعلم  درو�ض  �لعمرية  فئاتهم  مبختلف  �لطالب  لتعليم 

�لقرن  يف  كبري  ب�ضكل  تقل�ض  �ملظهر  هذ�  لكن  و�لدين، 

�لتا�ضع ع�ر، �إال �أن �حلركة �الإ�ضالمية يف �لد�خل �ملحتل، 

�أعادت تنظيم م�ضاطب �لعلم يف �أروقة �مل�ضجد �الأق�ضى، 

من �أجل تعزيز �حل�ضور �ملقد�ضي و�لفل�ضطيني يف باحاته 

�الحتالل،  وجنود  �مل�ضتوطنني  �قتحامات  ملو�جهة 

�لقد�ض  يف  ون�ضاء  ملعلمني  وظيفة  توفري  �إىل  باالإ�ضافة 

�أنه  كما  �ملقد�ضيني،  و�ل�ضمود بني  �لثبات  روح  ولتعزيز 

وهنا  �لقد�ض،  يف  �لفل�ضطينيني  وجود  و�ل�روري  �ملهم 

بني  ما  وجودهم  يكر  حيث  �لعلم،  م�ضاطب  دور  يكمن 

�لفجر و�لظهر وهي �لفرتة �لتي يكون �الأق�ضى فيها خاليًا 

�قتحامات  فيها  تنظم  �لتي  �لفرتة  وذ�ت  �ملقد�ضيني،  من 

�مل�ضتوطنني وجنود �الحتالل، ففي هذ� �لتوقيت ال يحبذ 

طالب  وجود  ي�ضكل  حيث  خالله،  مرتوكًا  �الأق�ضى  �إبقاء 

م�ضاطب �لعلم عائقًا �أمام �مل�ضتوطنني وجنود �الحتالل، 

وهم ميثلون خط  بب�ضالة  �الأق�ضى  �قتحامات  ويو�جهون 

�لدفاع �الأول عن �مل�ضجد.

�الأهمية يف  بالغ  دور�ً  �لعلم  م�ضاطب  لعب طالب  وقد 

م�ضتوطنني  قبل  من  �قتحامات  فيه  ح�ضل  موقف  من  �أكر 

هذه  �ضد  يف  دفاعية  و�جهة  و�ضكلو�  �الحتالل،  جنود  �أو 

يف  �ت�ضاعًا  �ضتزد�د  �لظاهرة  هذه  �أن  ويرجح  �القتحامات، 

باحات �مل�ضجد، لكن �ضلطات �الحتالل تتخذ �إجر�ء�ت قا�ضية 

د�خل  وجودهم  منع  �أجل  من  �لعلم  م�ضاطب  طالب  �ضد 

و�إبعادهم  و�عتقالهم  قمعهم  بينها  من  �الأق�ضى،  �مل�ضجد 

وحماكمتهم، حيث ت�ضل قر�ر�ت �إبعادهم عن �مل�ضجد �إىل 6 

�أ�ضهر ورمبا عام كامل.

م�ضاطب �لعلم |
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�الأردن و»�إ�ر�ئيل«، حيث تعترب د�ئرة 

�الأوقاف  لوز�رة  �لتابعة  �لقد�ض  �أوقاف 

على  �لر�ضمي  �مل�رف  هي  �الأردن��ي��ة 

وهو  �لقد�ض،  و�أوقاف  �الأق�ضى  �مل�ضجد 

�إىل  �الأردين  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  دف��ع  ما 

�ل�ضفري  طرد  على  باالأغلبية  �لت�ضويت 

»�الإ�ر�ئيلي« من عمان و�ضحب �ل�ضفري 

�الأردين من تل �أبيب.

�أردين  ديبلوما�ضي  م�ضدر  وق��ال 

�أن  »�إ�ر�ئيل«  �أبلغ  �الأردن  �إن  رفيع 

�ملقد�ضات  على  بو�ضايته  م�ضا�ض  �أي 

�الإ�ضالمية يف �لقد�ض، من �ضاأنه �إ�ضعال 

�لبلدين،  ب��ني  دبلوما�ضية  خ��الف��ات 

�آذ�نًا  تعر  »�إ�ر�ئيل« مل  �أن  يبدو  لكن 

�ضاغية للتهديد�ت �الأردنية.

فيغلني،  مو�ضي  ك��ان  جهته،  من 

�لليكود  ح��زب  يف  »ف�ضيل«  زعيم 

�ل���وزر�ء  رئي�ض  �إل��ي��ه  ينتمي  �ل���ذي 

قانون  م�روع  قدم  نتنياهو،  بنيامني 

�مل�ضجد  على  لل�ضيطرة  �لكني�ضت  يف 

�الإ�ر�ئيليون  ي�ضميه  �ل��ذي  �الأق�ضى، 

�لهيكل«، ويف جل�ضة ت�ريعية  »جبل 

عا�ضفة يف �ضباط �لفائت، رفع فيغلني، 

�لذي قاد �حتجاجات عنيفة �ضد �إجالء 

�ليهود من غزة يف 2005، �ضوته قائاًل: 

»بدون جبل �لهيكل، لي�ض لدينا وطن.. 

لوجودنا  �أهمية  �أو  هدف  هناك  لي�ض 

�الأو�ن  �آن  لقد  �الأر�ض،  كل  �مل�ضتقل يف 

�لقد�ض..  قلب  �ضيادتنا يف  تاآكل  لوقف 

من ور�ء ظهر �الأمة، تخلينا عن كل ما 

�الإ�ر�ئيلية يف جبل  �ل�ضيادة  بقي من 

�لهيكل، �أي منظمة �إرهابية ت�ضتطيع �أن 

ترفع علمها، ما عد� �لعلم �الإ�ر�ئيلي؟ 

�الأمر ال ي�ضدق.«

�ال�ضتيطان   وزي��ر  �قتحم  ب���دوره، 

�ملبارك،  �الأق�ضى  �مل�ضجد  �أريئيل  �أوري 

و�حلر�ض  �لقو�ت  من  م�ضددة  بحر��ضة 

�حلكومي �خلا�ض، و�ضار �أريئيل بجانب 

�ل�ضمال، وكان  �لغربية باجتاه  �لبو�ئك 

دقائق  ومكث  �حلاخامات،  �أحد  برفقته 

معدودة، ثم �أخرج من باب �ل�ضل�ضلة.

�قتحامات  �أن  �إىل  �الإ���ض��ارة  جت��در 

وجنود  و�مل�ضتوطنني  �مل�����ض��وؤول��ني 

�الأق�ضى  �مل�ضجد  لباحات  �الح��ت��الل 

�ل��ف��رتة  يف  م��ت��ز�ي��د  ب�ضكل  ت��ت��ك��رر 

قبل  من  ع��ادة  تنظم  وه��ي  �ملا�ضية، 

باالإ�ضافة  متطرفة،  دينية  جماعات 

تنظمها  ر�ضمية  �قتحامات  وجود  �إىل 

ل�ضياح  »�الإ�ر�ئيلية«  �ل�ضياحة  وز�رة 

�إىل  �القتحامات  هذه  وترمي  �أجانب، 

�لعامل،  �إىل  ونقله  �ل��ت��اري��خ  ت��زوي��ر 

و�إ�ضفاء �ل�ضبغة �ليهودية على �مل�ضجد 

تعترب  »�إ���ر�ئ��ي��ل«  �إن  �إذ  �الأق�����ض��ى، 

�الأق�ضى حقًا من حقوقها، و�أنها ت�ضعى 

�إىل �ضمه يف قائمة �لرت�ث �ليهودي، هذ� 

�إىل  فيما ترمي �قتحامات �مل�ضتوطنني 

وحماولة  �ملقد�ضيني  ��ضتقر�ر  زعزعة 

�نتز�ع هذ� �ملكان �ملقد�ض منهم.

�القتحامات  حمالت  �أن  �ضك  وال 

�جل��والت  وتنظيم  �الأق�ضى  للم�ضجد 

�ل�ضياحية يف �أروقته، لهو دليل و��ضح 

�ملنطقة  جر  يف  �الحتالل  رغبة  على 

بني  و��ضتباكات  مو�جهات  مرحلة  �إىل 

خ�ضو�ضًا  و�مل�ضتوطنني،  �ملقد�ضيني 

�الأوقات  �أن هذه �القتحامات جتري يف 

ما بني �ضالتي �لفجر و�لظهر ال�ضتفز�ز 

هذه  �إن  �لقول  عن  وغني  �ملقد�ضيني، 

من  مبباركة  حتظى  باتت  �القتحامات 

�ملت�ضددة  �ليمينية  نتنياهو  حكومة 

�ريًا،  �لدعم  كان  بعدما  علني  ب�ضكل 

�إجماع  �ضبه  هناك  �أن  �لو��ضح  فمن 

�لهيكل  بناء  �أن  على  »�إ�ر�ئيلي« 

تنجح  لن  و�أن��ه  كثري�ً،  تاأخر  �ملزعوم 

يف  قادمة  »�إ�ر�ئيلية«  حكومات  �أي 

�إن�ضائه ب�ضبب تنا�ضب �لظروف �لر�هنة 

�لتهويدي  �مل�����روع  ه��ذ�  �إمت���ام  م��ع 

للقد�ض.

�ضانحة  �لفر�ضة  تبدو  �ليوم  لذلك، 

يدخل  فاالأق�ضى  »�الإ�ر�ئيليني«،  �أمام 

�ملتغري�ت  ظ��ل  يف  ج��دي��دة  مرحلة 

�ل��ع��رب��ي��ة و�ن�����ض��غ��ال �ل�����ض��ع��وب يف 

�ل��د�خ��ل��ي��ة، وه���ذه نقطة  �أو���ض��اع��ه��ا 

»�الإ�ر�ئيليني«  بنظر  جيدة  �نطالق 

و�إمتامه،  �لهيكل  بناء  م�روع  لتنفيذ 

تتطلب  حتديد�ً  �ملرحلة  هذه  �أن  علمًا 

من  مزيد�ً  و�لعرب  �لفل�ضطينيني  من 

�ملقاومة و�ل�ضمود و�لتحرك �ملنا�ضب. 
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�لعربي  �ل��دع��م  غياب  وو���ض��ط 

للمقد�ضيني، ت�ضعى »�إ�ر�ئيل«، من 

عاملي  عام  ر�أي  �إىل ح�ضد  جانبها، 

�لقد�ض  �ضم  مفهوم  لتعزيز  �ضعيًا 

�لرت�ث  لقائمة  �الأق�ضى  و�مل�ضجد 

ت��ر�ج��ع ملحوظ  �أم���ام  �ل��ي��ه��ودي، 

�لر�أي  على  �لعربي  �الإع��الم  لتاأثري 

�لعام �لغربي، ب�ضبب �عتباره ق�ضية 

ق�ضايا  �أمام  ثانوية،  ق�ضية  �لقد�ض 

�أخرى باتت حتتل �أولوية.

�أ�ضحاب  �ملقد�ضيني  �أن  �ضحيح 

هذه  لكل  �لت�ضدي  يف  عالية  همم 

�لقر�ر�ت، و�أنهم قادرون على �لثبات، 

ولكنهم �أي�ضًا بحاجة د�ئمة �إىل دعم 

ي�ضخ  �الحتالل  الأن  وعربي،  دويل 

ماليني �لدوالر�ت لتنفيذ م�روعاته 

بالقد�ض فيما يو�جه �ملقد�ضيون كل 

دون  ومن  �لعارية  ب�ضدورهم  هذ� 

دعم يذكر.

�حل��ايل  �ال���ض��ت��ه��د�ف  �أن  علمًا 

�أع�ضاء  قبل  من  �الأق�ضى  للم�ضجد 

ومنظمات  نتنياهو  ح���زب  يف 

فقط  يعترب  ال  �ليهود  �مل�ضتوطنني 

»�إ�ر�ئيليني«،  متطرفني  عمل  �أنه 

هذه �لعملية يعود تاريخها �إىل �أكر 

�لقب�ض  �ألقي  عندما  عامًا،   30 من 

»موؤمني  منظمة  يف  �أع�ضاء  على 

جبل �ملعبد« وهم يحاولون ن�ضف 

�مل�ضجد �الأق�ضى. 

�نهيار�ت

�حلفريات  ت�ضببت  ذل���ك،  �إىل 

»�الإ�ر�ئيلية« �مل�ضتمرة يف منطقة 

�مل�ضجد �الأق�ضى وما حولها بحدوث 

�أر�ضية وت�ضققات يف حي  �نهيار�ت 

و�دي حلوة يف مدينة �ضلو�ن جنوب 

�مل�ضجد �الأق�ضى، و�أفادت �ملعلومات 

�أن �حلفريات �مل�ضتمرة �أ�ضفل منازل 

�ل�ضارع  �إىل  باالإ�ضافة  �ملو�طنني، 

�لرئي�ضي، �أدت �إىل �نهيار�ت متكررة 

يف �ملنازل و�ل�ضو�رع، وقد �أدى ذلك 

�قتلعت  للرتبة  �إىل ح�ضول �جنر�ف 

�أك���ر م��ن �أ���ض��ج��ار زي��ت��ون و���رو 

وهدمت جدر�نًا.

�نتفا�ضة ثالثة

و�ضط كل ذلك، هناك من �خلرب�ء 

�ل�رق  �نفجر  �إذ�  �أن��ه  يحذر  من 

�لقريب،  �مل�ضتقبل  يف  �الأو���ض��ط 

�لذي  �ملكان  هو  �الأق�ضى  فامل�ضجد 

برميل  كونه  �لنار،  فيه  �ضت�ضتعل 

من  �لكثري  يثري  ع��امل��ي��ًا،  ب���ارود 

�مل�ضاعر و�الأحا�ضي�ض و�لدينية.

عام  �الأق�ضى  �مل�ضجد  كان  وكما 

للمجتمع  �الأ�ضا�ض  �ل��د�ف��ع   2000
ث��ورة  �أ�ضعل  حتى  �لفل�ضطيني، 

�قتحم  بعدما  �ملحتل،  على  غ�ضب 

حينها  يف  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ض 

�مل�ضجد،  باحات  ���ض��ارون،  �أري��ي��ل 

ينتظر �أهايل �لقد�ض �ملحتلة، �لذين 

يقفون لوحدهم يف مو�جهة عدو�ن 

�الحتالل على مدينتهم، هبة مماثلة 

فو�ت  قبل  و�الأق�ضى  �لقد�ض  تنقذ 

�الأو�ن.

و�الأ�ضابيع  �الأ�ضهر  �ضهدت  فقد 

�ملن�رمة، تكثيفًا للجهد �ل�ضهيوين 

�ملدينة  ت��ه��وي��د  ن��ح��و  �مل���ب���ذول 

�لعربية  معاملها  وطم�ض  �ملقد�ضة 

بتهجري  �حلال  هو  كما  و�الإ�ضالمية، 

�ضكانها �الأ�ضليني منها.

�إعد�د هناء عليان

المسجد األقصى لم يعد قضية العرب األولى
�ضهيونية  حركة  تقريبًا  �ضنو�ت  خم�ض  قبل  �أُ�ض�ضت  قد  �إنه  �إىل  معلومات  �أ�ضارت 

جديدة حملت ��ضم »جماعة بناة �لهيكل«، يرت�أ�ضها حماٍم دويل �ضهيوين يدعي باروخ 

بن يو�ضف وت�ضم يف ع�ضويتها ما يزيد على 700 �ضخ�ض كلهم من �ملهند�ضني ورجال 

�لتي  �خلطة  �الإ�ر�ع يف  �أجل  من  و�ل�ضهاينة  �ليهود  �ضحذ همة  �إىل  وترمي  �الأعمال، 

�إن�ضاء »قد�ض  و�إمتام  �لثالث  �لهيكل  ببناء   2020 �آب عام  �ضهر  تق�ضي باالحتفال يف 

�الأقد��ض و�ملذبح �ملقد�ض«، وجاء �ختيار �ضهر �آب الأنه وفقًا للروؤى �ل�ضهيونية يو�فق 

�لذي يطلقون عليه حائط  �أن حائط �لرب�ق  �ليهود  �لثاين، ويزعم  �لهيكل  تاريخ هدم 

عند  �إال  �لبكاء  عن  يتوقف  ولن  عام  كل  من  �ل�ضهر  هذ�  طو�ل  �لدموع  يذرف  �ملبكى 

�إمتام بقية حو�ئط �لهيكل، ور�ضدت جهات متابعة ما يزيد على 250 موقعًا �لكرتونيًا 

�لتعدي  �إىل  �ملتطرفني  لدفع  �ل�ضهيونية  �مل�ضاعر  وتوؤجج  �لتربعات  �ضهيونيًا جتمع 

على �الأق�ضى بغية هدمه �أو ن�ضفه، بل �إن �أحد زعماء حركة »كاخ« �ليهودية �ملتطرفة 

ويدعى د�فيد عربي قالها �ر�حة: »�إن من يخل�ض �ليهود من �الأق�ضى لي�ضاهم يف بناء 

�لهيكل هو �ضخ�ض قرر �أن يفتدي �الأمة �ليهودية كلها«.

معبد  �إقامة  تقريبًا يف  عام  قبل  �ل�ضهيونية  �جلماعات  هذه  قد جنحت  وبالفعل 

يهودي �ضغري �أ�ضفل جدر�ن �الأق�ضى يدخلونه يف حماية �جلي�ض »�الإ�ر�ئيلي«، حيث 

يقيمون فيه �ضلو�تهم وو�ضعو� يف �أحد �أرجائه �ل�ضمعد�ن �لذهبي �لذي جهزوه لي�ضعوه 

يف قد�ض �الأقد��ض عقب �إمتام بناء هيكلهم �ملزعوم.
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�إياد مدين،  �أعلن  �إطار حماولة حماية �مل�ضجد �الأق�ضى من �العتد�ء�ت »�الإ�ر�ئيلية« �ملتكررة، و�لتهديد باقتحامه،  يف 

�الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�ضالمي، عقد �جتماع تن�ضيقي يف نيويورك ل�ضفر�ء �لدول �الإ�ضالمية، لبحث طلب عقد جل�ضة 

طارئة ملجل�ض �الأمن �لدويل حول �النتهاكات »�الإ�ر�ئيلية« يف مدينة �لقد�ض �ملحتلة.



أبو مازن.. وامتحان واشنطن
الأمريكي��ة  العا�ص��مة  يف  املرتق��ب  اللق��اء  ع�ص��ية 

الفل�ص��طينيون  ينتظ��ر  وعبا���س،  اأوبام��ا  ب��ن  وا�ص��نطن 

وبحذر وتوج�س �ص��ديدين اإىل هذا الجتم��اع، على اعتبار 

اأن اله��دف الأمريك��ي من��ه مع��روف وهو ممار�ص��ة املزيد 

من ال�ص��غوط على اأب��و مازن للقبول بخط��ة الوزير كريي 

ح��ول احلل النتقايل للت�ص��وية بن القات��ل واملقتول، بن 

غا�ص��ب للأر�س واملغت�ص��بة اأر�ص��ه، من حقنا اأن نرتقب 

هذا الجتماع بكثري من القلق، لأننا نعلم يقينًا ما ي�ص��عى 

اإليه اأوباما من وراء هذا الجتماع، خ�صو�صًا اأن اجتماعًا 

بين��ه وب��ن نتنياهو قب��ل اأيام �ص��اغا فيه خط��ة »اتفاق 

الإط��ار« املقرر فر�ص��ه عل��ى اأبو مازن، حج��ر الزاوية يف 

هذا الجتماع املرتقب هو املواقف التي يحملها اأبو مازن 

لي�ص��عها يف مواجهة املطالب »الإ�رسائيلي��ة« الأمريكية، 

لأن عل��ى ه��ذه املواق��ف �ص��يتوقف الكثري جلهة م�ص��تقبل 

وحقوقه��ا  وثوابته��ا  بعناوينه��ا  الفل�ص��طينية  الق�ص��ية 

امل�رسوع��ة، وبالتايل ما هي البدائل الت��ي ميتلكها رئي�س 

ال�ص��لطة يف عدم القبول بخطة كريي ح�ص��ب ما ر�ص��ح عنه 

وف��ق املحيطن ب��ه يف الدائ��رة ال�ص��يقة، ولكن ال�ص��ادم 

م��ا ت���رسب اأي�ص��ًا عن اأبو م��ازن نيت��ه ولتفادي الغ�ص��ب 

الأمريك��ي، اأن��ه يف مقابل رف���س اخلطة، القب��ول بتمديد 

املفاو�صات حتى نهاية العام اجلاري 2014، وهذا بح�صب 

راأيه اأهون ال�رسور.

يغ��ادر اأبو م��ازن الأرا�ص��ي الفل�ص��طينية املحتلة وهو 

يعل��م اأي�ص��ًا اأن الأمريك��ي يعمل عل��ى خط اأه��ون ال�رسور، 

حيث يدرك ك��ريي ومن خلفه اأوباما، اأن خطتهما لن تلقى 

املوافقة عليها لأ�ص��باب تتعلق با�صتحالة متريرها يف ظل 

ت�ص��اعد الرف�س له��ا يف ال�ص��ارع الفل�ص��طيني، لذلك، فاإن 

الأمريكي ممثًل بالوزير كريي و�ص��ع البدائل امللزمة لأبو 

م��ازن القب��ول بها، وهي متدي��د املفاو�ص��ات التي تنتهي 

اأواخر ني�ص��ان القادم، وهذه املوافقة الأقل الذي �صيقبل به 

اأوباما ووزير خارجيته، واأي�ص��ًا نق��ول ولكن ما هو الثمن 

الذي �صيقب�صه رئي�س ال�صلطة لهذه املوافقة التي من دونها 

ل ميكن اأن يقنع الآخرين القبول بها، على اعتبار اأن هناك 

ثمنًا ا�صتطعنا قب�صه، اأو اإجنازاً متكنا من حتقيقه.

يف ت�رسيبات حول الثمن الذي ينوي اأبو مازن طلبه من 

اأوبام��ا مقاب��ل موافقته على متديد اأمد املفاو�ص��ات حتى 

نهاي��ة الع��ام احلايل، ه��ذا الثمن هو املوافق��ة على اإطلق 

���رساح الأ�رسى املر�ص��ى والق��ادة والن�ص��اء وكبار ال�ص��ن، 

واأ�ص��حاب العتق��ال الإداري، وجتميد كامل لل�ص��تيطان، 

ويف حماولة منه لمت�صا�س الغ�صبة الفل�صطينية على هذه 

املوافقة يتجه رئي�س ال�ص��لطة اإىل ت�ص��مية املنا�صل الأ�صري 

م��روان الربغوث��ي نائبًا له يف الرئا�ص��ة وحركة فتح، ومع 

الأ�ص��ف، يغيب عن بال ال�ص��يد حممود عبا���س اأن الأمريكي 

له��ذا  ا�ص��تجابًا  اأن  فر���س  وعل��ى  »الإ�رسائيل��ي«،  ومع��ه 

املطالب وطبعًا من خارج ح�صبة جتميد ال�صتيطان، اأنهما 

يعطيان من جيبة الفل�صطيني، لأن الإفراج عن الأ�رسى حق 

فل�ص��طيني يتوجب على الأمريكي قبل »الإ�رسائيلي« دفعه 

واللتزام به، هذا من جهة.

م��ن جهة اأخرى، اإنه يف حال �ص��دقت هذه الت�رسيبات، 

األي�س من امل�صيء واملعيب اأن ن�صع ق�صية اأ�رسانا وقياداتنا 

يف ب��ازار املقاي�ص��ة الرخي�ص��ة، ولي�س من ب��اب املزاودة 

اأق��ول، اإنه اأ�رسف األف مرة اأن يبق��ى اأبطالنا وقياداتنا يف 

�ص��جون الحت��لل عل��ى اأن ُيف��رج عنهم لق��اء موافقة على 

مفاو�ص��ات ل اأفق واأمل منها �ص��وى املزي��د من العبث يف 

عناوين ق�صيتنا الوطنية.

ويبقى القول، اإننا ورغم ال�ص��كوك العميقة حول ال�صلوك 

ال�صيا�صي لعبا�س، اإّل اأننا نتمنى اأن يت�صلب يف مواقفه يف 

مواجهة املطالب وال�صغوط الأمريكية، واأن يقلع عن فكرة 

مقاي�ص��ة الأ�رسى وقياداتن��ا يف ال�ص��جون »الإ�رسائيلية«، 

بتمديد املفاو�صات املرفو�صة بال�صكل وامل�صمون.

رامز م�صطفى 
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تراشق بالفضائح

أفعال في حّيز الجرائم بحق فلسطين
التعليق عل���ى ت�رصيحات رئي�س 

ال�سلطة الفل�سطينية التي تناول فيها 

دور حممد دحالن، ال يعني بحال من 

االأح���وال دفاعًا ع���ن االأخري، دحالن 

رج���ل ي�سعب الدف���اع عنه، حتى لو 

اأراد اأح���د م���ا القيام به���ذه املهمة، 

الأ�سب���اب تخ�سه، فدح���الن كتلة من 

املثال���ب واجلرائ���م واخلطايا بحق 

فل�سط���ن و�سعبه���ا وق�سيتها، لكن 

هذا �س���يء، وتقبل ما قيل بحقه دون 

مناق�سة، �سيء اآخر، اأما ظهور دحالن 

التلفزي���وين، عل���ى اإح���دى القنوات 

امل�رصي���ة، والذي اأف���رط فيه بو�سف 

زمالئه يف قيادة فتح »بامل�ساكن«، 

الطاه���ر  املنا�س���ل  دور  متقم�س���ًا 

واجل�س���ور، فقد كان مليئ���ًا باالدعاء 

والتناق�س الفا�سح.

درج���ت الع���ادة يف اخلالف���ات 

احلزبي���ة والف�سائلي���ة الفل�سطينية 

وغري الفل�سطينية، على بناء املواقف 

وف���ق انحي���ازات م�سبق���ة، جتع���ل 

الت�سهري باخل�سم مباحًا ومتقباًل يف 

االآن ذاته، وتردد كل جماعة م�سفوفة 

كاملة ومت�سعبة من االتهامات التي 

ت�سيط���ن اخل�سم، وال تتي���ح جمااًل 

لنقا�س مو�سوعي من اأي نوع.

ولو كان خ���الف عبا�س ودحالن 

م���ن الن���وع الف�سائل���ي واحلزب���ي 

املعتاد، اأي لو كان خالفًا على تقا�سم 

ح�س�س يف املجال����س والهيئات، اأو 

على املوارد املالي���ة، اأو حتى على 

فقرات يف النظام الداخلي والربنامج 

ال�سيا�سي، لكان القول من هذه اجلهة 

اأو تلك مقبواًل، واالنزياح لهذا املوقف 

اأو ذاك م�رصوعًا وطبيعيًا، ويندرج يف 

اإطار اخلالف ال���ذي يتكرر يف البنى 

التنظيمي���ة عامة، ولك���ن تدقيقًا يف 

االتهامات املتبادلة، يك�سف عن اأنها 

الوطنية،  الق�سي���ة  تطاول مف���ردات 

واملقد����س الفل�سطين���ي، والثواب���ت 

االأ�سا�سية لل�سعب الفل�سطيني، وعليه 

فاإنها تتجاوز كونها خالفًا حزبيًا اأو 

متخا�سمن، خ�سو�سًا  بن  ف�سائليًا 

حن يك���ون اأحد اخل�سم���ن، رئي�س 

ال�سلط���ة واملنظم���ة، وت�سبح ق�سية 

وطني���ة عامة بامتياز، ب���ل وق�سية 

قومية اأي�س���ًا، ا�ستناداً اإىل االتهامات 

بالعمال���ة والتج�س�س على املقاومة 

يف لبن���ان، واإىل احلدي���ث عن تورط 

دح���الن يف ملفات اإقليمي���ة عديدة 

ومت�سعبة.

اغتيال ونهب 

�ستظل القي���ادة الفل�سطينية، كما 

باالإجابة  مطالب���ة  نف�سه���ا،  ت�سمي 

على �سوؤال كبري، حول متكن �سعلوك 

من ط���راز حممد ر�سيد، )خالد �سالم(، 

من التحك���م باأم���وال طائلة تخ�س 

اأو  وتبديدها  الفل�سطين���ي  ال�سع���ب 

�رصقتها، ومن املعيب حقًا، اأن يخرج 

علينا رئي����س ال�سلطة، وقيادات فتح 

ب���ن الفينة واالأخ���رى، للحديث عن 

االأم���وال املنهوبة، وع���ن دور حممد 

ر�سي���د، وكان عل���ى الرئي�س اأن يفكر 

مرت���ن، قب���ل القول ب���اأن دحالن اأو 

ر�سي���د عر�س علي���ه االحتفاظ مبئة 

خالفات عبا�س - دحالن تطاول مفردات الق�سية الوطنية والثوابت الأ�سا�سية لل�سعب الفل�سطيني
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عاد وف���د منظم���ة التحري���ر الفل�سطينية اإىل 

دم�سق جمدداً، وذلك ملعاودة البحث يف اإيجاد حل 

الأزم���ة خميم الريموك، وقد عق���د الوفد اجتماعات 

مع قيادات الف�سائ���ل االأربعة ع�رص، جرى خاللها 

تقييم نتائ���ج املبادرة اخلا�س���ة بتحييد املخيم 

وح���ل اأزمته، وهي املبادرة الت���ي اأحبطها هجوم 

الع�سابات امل�سلحة م���ن »الن�رصة« و»داع�س« 

عل���ى املخيم، وتقوي�س جهود احل���ل الذي انطلق 

�سابقًا. 

الف�سائ���ل الفل�سطينية ووف���د املنظمة، و�سعا 

�سيغة جديدة لتنفيذ املبادرة يف اجتماع ُعقد يوم 

ال�سبت املا�سي، ومت حتديد مهلة زمنية للتطبيق، 

خالل اأ�سبوعن، وقد �سدرت عن االجتماع املذكور 

ورقة ت�سمنت النقاط االآتية:

- ا�ستئناف العمل على تنفيذ املبادرة الوطنية من 

النقطة التي مت التوقف عندها.

- اإع���ادة ت�سكيل الوفد املفاو����س على اأن يكون 

متوازن���ًا ويعرب عن االإجم���اع الوطني الفل�سطيني 

واإرادة العم���ل املوح���دة، م���ن اأط���راف التحالف 

ومنظمة التحرير ومن �سف���ارة دولة فل�سطن ومت 

ت�سكي���ل الوفد من االأ�سماء التالي���ة )غازي دبور � 

رات���ب �سهاب � عمر مراد � عدن���ان اإبراهيم � عماد 

الكردي(.

- يت�سل هذا الوفد املكلف من جلنة املتابعة فوراً 

باملجموعات امل�سلحة الفاعلة يف خميم الريموك، 

للعمل على ان�سحاب امل�سلحن الغرباء من املخيم 

وانت�سار الق���وة الفل�سطينية امل�سرتكة على اأطراف 

املخي���م واإغالق الطرق املوؤدي���ة اإليه، عدا املدخل 

الرئي�س )اجل�رص(.

- �سيت���م فتح خمفر الريموك ك���ي تتمكن عنا�رص 

ال�رصطة من �سمان اأمن املخيم.

- اإع���داد ك�سف باأ�سم���اء العنا����رص الفل�سطينية 

اأ�سلحته���م وت�سوية  لت�سلي���م  امل�سلح���ة وغريها 

اأو�ساعهم.

- اإعداد االأفران وتهيئتها للعمل بعد تاأمن الطحن 

والوقود.

� دعوة اأهايل املخيم للعودة اإىل خميمهم.

� ت�سكي���ل جل���ان للعم���ل االجتماع���ي واالإن�ساين 

واالإغاثي �سواء من املنظمة والتحالف اأو امل�ستقلن.

� ت�سكي���ل جلن���ة م�سرتك���ة ميداني���ة م���ن الدولة 

والف�سائل ال�14 مهمتها التدقيق يف تنفيذ اخلطوات 

املتفق عليها.

ومت حتديد �سقف زمني للمرحلة االأوىل )دخول 

الق���وة امل�سرتكة ومتو�سعها عل���ى اأطراف املخيم، 

ودخ���ول عنا�رص ال�رصطة اإىل املخف���ر( بثالثة اأيام 

اعتباراً من يوم  االأحد.

يف املرحلة الثاني���ة: عودة اخلدمات املختلفة 

اإىل املخيم.

املرحلة الثالثة: عودة االأهايل اإىل املخيم.

�سيتم تنفيذ كل ما ذكر اأعاله خالل مدة حمددة 

اأق�ساها اأ�سبوعان.

وفد المنظمة في دمشق.. وحديث جديد عن حل أزمة اليرموك



اأك���دت تقارير اإح�سائي���ة لعدد من 

املوؤ�س�س���ات االأهلي���ة ووكال���ة غ���وث 

الالجئ���ن الفل�سطيني���ن، اأن ال�سع���ب 

الفل�سطيني يت�ساعف كل ع�رصين عامًا، 

اأي اأن الفل�سطيني���ن ت�ساعفوا اأكرث من 

ثالث مرات خ���الل خم�سة و�ستن عامًا 

)م���ن مئة اإىل ثالثمئ���ة األف يف لبنان(، 

لك���ن ذل���ك مل ينعك����س تو�سع���ًا على 

الفل�سطينية يف  والتجمعات  املخيمات 

لبنان، بل كثافة �سكنية هائلة.

اأمام ان�سداد اإمكانية التو�سع االأفقي 

يف املخيمات، عمد االأهايل اإىل البناء 

العم���ودي، وهكذا ن���رى يف املخيمات 

حاليًا مب���اين مرتفعة، كما يف خميم 

�ساتيال مثاًل مب���ان من �سبعة طبقات، 

واخلط���ورة اأنه���ا �سي���دت بالرتاك���م، 

ومل يك���ن له���ا يف البداي���ة اأ�سا�سات 

منا�سب���ة ومل تت���م وفق���ًا لل����رصوط 

الهند�سية ال�سحيح���ة، مما جعل هذه 

املباين تهديداً دائم���ًا ل�سكانها، الذين 

يتعاي�سون مع اخلطر الدائم بانهيارها 

ب�سبب الفقر وع���دم القدرة على توفري 

البدائل، وب�سبب املعارك خالل �سنوات 

احلرب، تهدم ع���دد وا�سع من املباين، 

كم���ا اأ�سيب���ت منازل كث���رية باأعطال 

جزئية، مما حمل عل���ى طرح �رصورة 

اإعادة البناء والرتميم.

�سهي���ل الناطور، الباح���ث القانوين 

الفل�سطين���ي يق���ول: »يج���د الالج���ئ 

الفل�سطين���ي ذات���ه خمالف���ًا للقوانن 

والقرارات الر�سمية اللبنانية بديهيًا يف 

كل ال�س���وؤون، الأن ن�سو�سها باتت غري 

واقعية، و ال تتما�سى مع احلد االأدنى من 

حقوق االإن�سان، وهنا ال بد من االإ�سارة 

اإىل تفاوت التطبيق لهذه القرارات وبن 

الواق���ع القائ���م الذي تغم����س الدولة 

عيونه���ا عنه، رغم معرفتها به، ولكنها 

تهرب م���ن ط���رح معاجل���ات للماآزق 

الناجم���ة، اللهم اإال يف ح���االت نادرة 

عندم���ا متتد بع�س امل�س���كالت وتغدو 

ماأزقًا ال بد من الت�سدي له، وميكن طرح 

العديد من النماذج كاأمثلة منها: احلق 

يف ال�سكن، حي���ث ي�سكن الالجئون يف 

خميمات حم���ددة اجلغرافي���ا وعددها 

12 بع���د اأن كان���ت 15، ويف جتمعات 
مبع���رثة يف قرى لبناني���ة اأو �سواحي 

بع����س امل���دن ت�سب���ه املخيمات يف 

اأن وكالة  كل موا�سفاته���ا با�ستثن���اء 

الغوث )االأون���روا( مل تعقد اتفاق اإيجار 

الأرا�سيها، اجل���زء االآخر ويقارب ن�سف 

عدد الالجئن يقي���م خارج املخيمات، 

يف البلدات واملدن مع اللبنانين، وهم 

عدد قليل من املالكن مل�ساكنهم، وعدد 

وا�سع يقيمون باالإيجار«.

القانونية  وي�سيف: »اأن املالحظات 

تقع �سلب���ًا على جميع ه���ذه احلاالت، 

حي���ث اإن املخيمات ممن���وع تو�سيعها 

رغم زي���ادة عدد الالجئ���ن مبرور اأكرث 

من 65 �سنة عل���ى جلوئهم، وملا كانت 

اأرا�سي املخيم���ات م�ستاأجرة، فال يحق 

للفل�سطين���ي البن���اء فيه���ا، الأنه لي�س 

مال���كًا قانون���ًا، اإذاً، كل املباين ما فوق 

االأر�س���ي، وهي قائمة يف كل املخيمات 

وت���زداد ه���ي غ���ري قانوني���ة، اإذا اأراد 

امل�رصع تطبيق القان���ون يحق له االأمر 

بهدمها، لك���ن ذلك غ���ري وارد لتبعاته 

االجتماعي���ة واالنعكا�س���ات ال�سيا�سية 

لذل���ك، ويبقى  واالقت�سادية  واالأمني���ة 

القانون والقرار التطبيقي �سكليًا قائمًا، 

وال تع���دل الدولة هذا االأمر، فهذا ال يهم 

كثري من ال�سيا�سي���ن اللبنانين، ولكن 

هذه املباين املرتفع���ة اجلديدة ت�سكل 

خط���راً على �ساكنيه���ا، اإذ يف االأغلب ال 

وج���ود لبنية حتتية منا�سب���ة هند�سيًا 

قي قاعدته���ا، اإ�سافة الإرب���اكات توفري 

التمديدات الكهربائية اأو جماري البلدية 

وحتى مي���اه ال�سفة واال�ستخدام لتلبية 

احتياجات �سكانها، اإذا ال و�سع قانونيًا، 

وال هدم م���ن قبل الدولة، كذلك منع من 

حت�س���ن البنية التحتي���ة وعدم تعاون 

لو�س���ع حلول،  املج���اورة  البلدي���ات 

ي�ساف له���ا منع اإدخال م���واد االإعمار 

اإىل املخيم���ات، وهذه ق�سية  والرتميم 

غريبة جداً، فالدولة منعت حق امللكية 

الفل�سطينين،  2001 على  العقارية منذ 

ورف�ست ت�سجيل االإرث ملن كان قد متلك 

قانون���ًا و�سجل يف الدائ���رة العقارية، 

ولك���ن ال تنتقل بعد وفات���ه اإىل الورثة 

بع����س  ت�ساه���ل  واإذا  الفل�سطيني���ن، 

م�س���وؤويل ال�سج���ل العق���اري، و�سجلوا 

الورث���ة جمتمعن بخال�سة واحدة هي: 

ع���دم اأحقية بي���ع ح�س�سه���م بع�سهم 

لبع�س، بل فق���ط يحق لهم بيعها لغري 

الفل�سطني«. 

للتف�سريات  الكب���رية  ال�سعوبات  اإن 

اخلا�س���ة  والق���رارات  للقوان���ن 

بالفل�سطيني���ن يف لبن���ان، تف�سي اإىل 

الق���ول اإن هناك حاجة ملح���ة الإقامة 

الدرا�سة والتطوير  ور�سة مفتوحة م���ن 

والق���رارات  للقوان���ن  والتحدي���ث 

واالإج���راءات اللبناني���ة، اإزاء الق�ساي���ا 

املتعلقة بالفل�سطينين، وعدم االكتفاء 

بالعناوي���ن العامة عن حقوق االإن�سان، 

فم���ن الوا�س���ح اأن العدال���ة ال تتحقق 

فقط باالتف���اق على ت�سمي���ة احلقوق، 

اإىل تطبيقات  بالن���زول املعم���ق  ب���ل 

الواقع، وهذا ي�سمل طيفًا وا�سعًا كاحلق 

بالعمل عمومًا وللمهنين الفل�سطينين 

االجتماعي  ال�سم���ان  ح���ق  خ�سو�سًا، 

ولتماي���ز ال�سلب���ي الذي �ساب���ه، احلق 

الفل�سطينية  للق�سية  الوطنية  بالثقافة 

بحق  التم�س���ك  لتعمي���ق  وتطوراته���ا 

العقارية لتوفري  العودة، حق امللكي���ة 

احل���د االأدنى م���ن اال�ستق���رار والرفاه 

االجتماعي، واأي�سًا احلق يف اال�ستثمار.. 

وغريها من احلقوق، كاالعرتاف بالهوية 

الفل�سطيني���ة وت�سجيله���ا ل���دى وزارة 

الداخلية ملن ال ميلكون هذا احلق حتى 

اليوم.

�صامر ال�صيالوي

الفلسطينيون.. والحق في السكن

الكثافة السكانية في المخيمات 
تضاعفت خالل عشرين عامًا
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تراشق بالفضائح

أفعال في حّيز الجرائم بحق فلسطين
اأو مبئ���ة وخم�سن ملي���ون دوالر 

اأموال �سندوق اال�ستثمار، فهذا  من 

موؤ�رص على علمه املبكر والوا�سح 

والعلم  وال�رصق���ات،  بال�سلوكيات 

املبك���ر كان يقت�سي حتركًا فوريًا، 

ولي�س ت�سجيل اجلرمية يف الذاكرة، 

ال�ستخدامها يف توقيت معن.

وم���ع اأن الف�س���اد املايل وثيق 

ال�سيا�س���ي  بالف�س���اد  االرتب���اط 

واجلرائم بح���ق الوطن، فاإن �رصقة 

ب���اإزاء  االأم���وال ت�سب���ح تف�سياًل 

اجلرائم االأخ���رى، من طراز جرمية 

العمال���ة لالأمريكين، )املكوث يف 

اأثناء مفاو�سات كامب  مقر خا�س 

ديفيد الثاني���ة( وممار�سة ال�سغط 

على الرئي�س الراحل يا�رص عرفات، 

ومن ط���راز جرمية اتف���اق كني�سة 

امله���د، وجرائ���م اغتي���ال �سالح 

اأب���و �سعبان،  �سح���ادة، وحمم���د 

وه�س���ام مك���ي و..و..و.. والتاآم���ر 

م���ع ال�سهاينة لن�س���ف مقر االأمن 

الوقائ���ي يف رام اهلل، ثم التج�س�س 

عل���ى املقاومت���ن الفل�سطيني���ة 

واللبنانية، و�سواًل اإىل ربط العديد 

من ال�سواه���د والدالئل لال�ستنتاج 

باأن دح���الن وراء اغتيال الرئي�س 

ال�سهيد يا�رص عرفات.

وال�س���وؤال الكب���ري االآخر: ملاذا 

االآن بع���د كل هذا الوق���ت الطويل 

من ال�سمت؟ وهل من ال�سهل اإدراج 

هذا النوع من االتهامات يف خانة 

اخلالف���ات الف�سائلي���ة التقليدية، 

ثم الق���ول: لق���د اختلف���وا فبداأت 

الف�سائح؟

ح���اول رئي����س ال�سلطة وفتح 

اإدراج حترك  التحري���ر،  ومنظم���ة 

دحالن يف �سي���اق امل�سار الطويل 

حلرك���ة فت���ح، وم���ا �سهدت���ه من 

ت�سكل���ت  وان�سقاق���ات،  خالف���ات 

مبوجبه���ا جماع���ات اأو تيارات اأو 

ف�سائ���ل اأخ���رى، بقي���ت يف اإطار 

الفل�سطيني،  ال�سيا�س���ي  امل�سه���د 

به���ذه الن�سب���ة اأو تل���ك،  ليقول: 

»اإن من يخ���رج عن فتح ينتهي«، 

ال�رصدية، هو:  وامل�ستبطن يف هذه 

»اإن حرك���ة دح���الن �ستنتهي هي 

االأخرى وتبقى فتح«.

�رصاكات

جمدداً كان االأمر �سي�ستوي على 

النحو الذي اأراده ال�سيد عبا�س، لو 

اأن االأمر يتعل���ق بخالف ف�سائلي 

على النحو الذي اأ�رصنا اإليه �سابقًا، 

ولكن، كي���ف ي�رصح لن���ا الرئي�س 

حقيقة اأن الرجل الذي نفذ عمليات 

اغتيال لكوادر يف فتح، ويعلم بها 

رئي�س احلركة، هو ع�سو يف اللجنة 

املركزية لهذه احلركة؟ وكيف يف�رص 

تعين دحالن وزيراً للداخلية، وهو 

ال�سهيد  اغتيال  املتاآمر يف جرمية 

�س���الح �سحادة؟ مل���اذا مل يحاكم 

يف حين���ه، ويلق���ى عقاب���ًا على 

فعلته؟ واأي�سًا واأي�سًا، كيف ي�سبح 

م�ست�س���اراً لالأم���ن القوم���ي )نعم 

القومي ال ي�ستغرب���ن اأحد فخامة 

اللف���ظ( من هو متورط بالتاآمر مع 

ال�سهاينة لن�سف مقر اأمني يف رام 

اهلل؟ وه���ل من املنطق���ي واملعتاد 

اأن يح�رص مته���م باغتيال عرفات، 

ومتورط بالفع���ل يف التاآمر عليه، 

موؤمتراً حلركة فتح، وينتخب ع�سواً 

يف اللجنة املركزية؟ وهل �سيكون 

دحالن على ما ه���و عليه االآن، لو 

اأن رئي�س فتح �سارح املوؤمترين يف 

بيت حلم بكل تلك الوقائع؟

توح���ي ردود دحالن التي يكرر 

فيها القول باأن���ه �سيك�سف الكثري 

من الوقائع، ب���اأن الكثري مما قاله 

عبا����س يقارب حقائ���ق على نحو 

ما، فاتهام عبا�س باأنه كان عمياًل 

ملحمد مر�سي، ي�سبه نكتة �سخيفة 

ومن�سجم���ة م���ع تره���ات االإعالم 

جرمية  وتبقى  احلدي���ث،  امل�رصي 

تعطيل تقرير غولد�ستون، اأما باقي 

ط���رازات خمتلفة،  من  الف�سائ���ح 

واأنواع متعددة، ومنها الق�سور يف 

عمان وا�ستثم���ارات اأبناء الرئي�س، 

كا�سف���ة ملا يوج���ب اخلجل، وهي 

تثري اأي�سًا �س���وؤااًل طبيعيًا وفوريًا 

ع���ن م�سدر اأم���وال دح���الن، فهذا 

يتح���دث عن كون���ه �سيف���ًا على 

االإم���ارات املتح���دة، واإذا كان���ت 

هذه متن���ح ال�سيوف هذا القدر من 

االأموال، فعجب عجاب، معروف اأن 

دحالن يعم���ل م�ست�ساراً اأمنيًا لدى 

حممد بن زايد، ويتقا�سى اأموااًل عن 

مهمات يقوم بها.

على كل ح���ال، ف���اإن االإجابة 

على اأي �سوؤال م���ن االأ�سئلة اأعاله، 

ت�سل اإىل احلديث عن �رصيكن اتفقا 

فدمرا، واختلفا فدم���را، فهل لفتح 

كلمة لتقولها؟ وهل للمنظمة كلمة 

لتقولها؟ اأم���ا ال�سعب الفل�سطيني، 

فنظرة اإىل عين���ي اأي مواطن تقول 

الكثري الكثري، عن قيادات م�ستقيلة 

من دورها ال���ذي تدعيه، ومتفرغة 

لت�سويه �سعبنا وتدمري ق�سيته.

نافذ اأبو ح�صنة
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عربي/دولي

ِقّمة.. بال عرب
تنعق����د قمة من تبّق����ى من العرب 

����ى جامعة  يف الكوي����ت اأو م����ا ت�سمَّ

الدول العربية، بعدم����ا اأغرق امللوك 

والروؤ�ساء بالد الع����رب و�سعوبها يف 

بحر اخلراب العرب����ي، وت�سظت الأمة 

اإىل بق����ع من الدم����ار والقت����ل ثمنًا 

للمغامرات والطموحات بوا�سطة املال 

املنهوب من ثروات ال�سعوب من النفط 

والغ����از، حيث ا�سُتولد الإرهابيون من 

الدين«،  التكفرييني بحج����ة »ن�رصة 

لكن الواقع يوؤك����د اأن هوؤلء بق�سد اأو 

غري ق�سد يطعنون الإ�سالم {ويحرّفون 

الكلم عن موا�سعه}. 

ويف جردة ح�ساب للقمة العربية، 

ل بد اأن ن�ستعر�ض واقع العرب اليوم 

يف اأوطانهم، وعلى ال�ساحة الدولية:

اجلامع����ة العربي����ة اأداة وو�سيلة 

لإدارة امل�س�����روع الأمريكي لغت�ساب 

واأوطانًا وثروات، فهي  العرب �سعوبًا 

توؤّمن الغط����اء ال�رصع����ي - ال�سكلي 

للتدخل الأجنبي يف بالدنا.

ينق�سم  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

عل����ى نف�سه وي�سع����ل جبهات احلرب 

بني اأع�سائه وفق حماور ثالثة تتنازع 

عل����ى اأوه����ام امتالك زعام����ة العرب 

ال�سعودية  تقوده  فمحور  وامل�سلمني، 

والبحرين،  الإم����ارات  في����ه  وت�س����م 

واملحور الثاين بقيادة قطر، والثالث 

يتمثل با�ستقاللية عمان والكويت.

الفل�سطيني����ون عل����ى انق�سامه����م 

ومل يت�ساحلوا حت����ى الآن.. ينتحرون 

يف �سورية ولبن����ان والعراق، ويهادن 

»الإ�رصائيل����ي«،  الع����دو  بع�سه����م 

فالدميقراطي����ة العربية اأوىل واأهم من 

حترير فل�سط����ني، والإقامة يف فنادق 

الأم����راء اأكرث جهاداً م����ن الإقامة يف 

املخيمات وبالد املمانعة واملقاومة.

تعمي����م ثقافة »جه����اد النكاح« 

املقاومة،  و�����رصب  �سورية  لتحري����ر 

ووداع����ًا جله����اد الدم����اء والتبلي����غ 

والدع����وة احل�سن����ة، فاخل����وف على 

اإذا �سقط  حماية موؤخ����رات الرج����ال 

النظ����ام يف ال�سعودي����ة كم����ا ح����ذر 

رئي�����ض هيئة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنك����ر ال�سيخ عب����د اللطيف اآل 

ال�سيخ قائاًل: »ل يغركم ول يخدعكم 

ول ت�سمع����ون لأولئ����ك الذين يريدون 

ال�سبهات  العام، واإثارة  الراأي  ت�سليل 

بني النا�ض وولة اأمرهم باإ�سقاط هذه 

الدولة املبارك����ة، التي لو �سقطت مل 

ي�ستطيعوا اأن يحموا موؤخراتهم ولي�ض 

حمارمهم«.

ال�س����وؤال الأ�سا�سي: م����ن �سيح�س�ر 

قمة العرب يف الكوي����ت؟ من �سيمثل 

اأم  ليبيا؛ املوؤمت����ر الوطن����ي الليبي، 

»ثوار م�رصات����ة«، اأو »القاعدة«، اأو 

»كتائب بنغازي«؟ من �سيمثل اليمن؛ 

اأو  اأو »احلوثيون«  النتقايل  الرئي�ض 

اآل الأحمر اأو »القاعدة«؟ من �سيمثل 

�سورية؛ الئتالف الوطني اأو »داع�ض« 

اأو »الن�����رصة« اأو »اجلي�ض احلر« اأو 

الأك����راد اأو »اجلبه����ة الإ�سالمية« اأو 

فل�سطني؛  �سيمثل  م����ن  ال�سي�سانيون؟ 

حكومة غ����زة اأو حكوم����ة رام اهلل اأو 

املقاوم����ة الفل�سطيني����ة؟ من �سيمثل 

موريتانيا وال�سوم����ال؛ احلكومات اأو 

احل����ركات املتطرف����ة التكفريية؟ من 

الثورة  اأو  البحرين؛ املل����ك  �سيمث����ل 

ال�سعبية اأو املجن�سون يف قوات الأمن 

اأو »درع اجلزيرة«؟ من �سيمثل لبنان؛ 

املقاومة اأو قوى ثقافة اتفاق 17 اأيار؟

�سيجتمع القادة والزعماء، واأكرثهم 

ل ي�سيطرون على بالدهم، ول ميثلون 

�سعوبه����م، ول ميلكون حري����ة القرار 

اأو ال�ستقاللي����ة، فماذا ي�ستطيعون اأن 

يفعلوا؟ كلهم عاجزون وخائفون، لقد 

اأ�سعلوا الن����ار يف الوطن العربي، ول 

ي�ستطيع����ون اإطفاءه����ا اأو منعها من 

الو�سول اإىل ممالكهم وق�سورهم..

اإنه����ا قمة العاجزي����ن واخلائفني، 

والتي �سيزيد عدد اأع�سائها عامًا بعد 

عام عندما تنق�س����م الدول والكيانات 

العربي����ة وف����ق م�����رصوع »ال�����رصق 

الأو�سط اجلديد« الذي ت�سنعه اأمريكا 

والتكفريي����ني  »الإخ����وان«  باأي����دي 

واأم����وال اخللي����ج وفت����اوى التكفري، 

حيث �سيح�رص جنوب ال�سودان القمة 

ال�سودان  انف�سال����ه عن  العربية بعد 

وبداية خمطط التق�سيم!

الع����امل العرب����ي عل����ى هام�����ض 

التاريخ وعاجز عن حماية اجلغرافيا 

وحفظ املا�س����ي و�سناعة امل�ستقبل.. 

عرب عل����ى اأر�سفة اجلهل وال�سطحية 

والتبعية، ظن����وا اأن املال ي�سنع دوًل 

اأو زعام����ة، واأن مراحي�����ض الذه����ب 

ر عقوله����م، فاأ�سبحوا  تعّو�����ض ت�سحُّ

يف جماهل �سحراوية كقبائل مندثرة 

يتهافت عليه����ا ال�سياح واملتفرجون 

كمخلوقات غريبة.

نحن على م�سارف مرحلة مف�سلية 

تق����رر م�ستقبل الع����امل العربي؛ فاإما 

ال�سياع والتفتت، واإما ال�سمود حلفظ 

احل����د الأدنى من ه����ذا الوطن العربي 

الذي يحت�رص عرب اخلطوات الآتية:

البو�سل����ة  توجي����ه  اإع����ادة 

اجلهادي����ة نحو فل�سط����ني لتحريرها 

وا�سرتجاع املقد�سات، واإقناع الإخوة 

الفل�سطينيني باأن حترير فل�سطني هو 

املغامرات  والأ�سا�ض، ولي�ض  الأولوية 

وفق  ل�»الإخ����وان«  ك����ذراع  الثورية 

نظرية »جه����اد الأنظمة« قبل العدو 

»الإ�رصائيلي«.

تفعيل موؤمترات الوحدة الإ�سالمية، 

وحمارب����ة التكف����ري، وتعمي����م ثقافة 

احلوار، وعدم نب�ض ال�سفحات ال�سوداء 

م����ن التاريخ العرب����ي والإ�سالمي اإل 

للعربة واملوعظة.

تعمي����م التنمي����ة ومكافحة الفقر 

والأمي����ة، و�رصف اأم����وال الأمة على 

احل�سناوات  عل����ى  ولي�ض  �سعوبه����ا، 

اأو �س�����ركات ال�س����الح اأو اليخوت اأو 

التكفريي����ني اأو الأندي����ة واملن�س����اآت 

الأولومبية العبثية.

العرتاف بحقوق املواطنني، وعدم 

معاملته����م كرعايا وعبي����د وقطعان 

امللكية،  املكرم����ات  عل����ى  تعي�����ض 

واح����رتام امل����راأة كاإن�سان����ة ولي�ست 

ع����ورة متحركة ممنوعة م����ن الإبداع 

وامل�سارك����ة يف املجتم����ع املتكامل 

واملنتج.

تعميم امل�ساركة ال�سيا�سية وحرية 

اإىل  و�س����وًل  والدميقراطي����ة،  ال����راأي 

تر�سيخ فكرة تداول ال�سلطة والتعددية 

ال�سيا�سية ومكافحة الف�ساد.

ل تتوقعوا م����ن القمة �سيئًا �سوى 

اأنهم اأكلوا وخطب����وا وثرثروا ووعدوا 

بذخهم  وا�ستعر�سوا  وتثاءبوا  وناموا 

وذهبهم واملنا�سف الد�سمة.. و�ستنتهي 

القمة كما بداأت، وميكن اأن تكون اأ�سواأ، 

م����ا دام َمن ميثل �سورية املدعو اأحمد 

ال����ذي يحمل �سه����ادة مزّورة  اجلربا 

اأنكرته����ا جامع����ة ب����ريوت العربية، 

وميّثل ليبي����ا بلحاج من »القاعدة«، 

وبانتظ����ار مباراة قط����ر - ال�سعودية 

�سي�ستيقظ  الكويت����ي  امللع����ب  على 

العرب عل����ى ماآ�ٍض جديدة واأيام �سود 

وم�ستقب����ل جمه����ول، ول يبقى �سوى 

الأم����ل املعقود على ق����وى املقاومة 

والعقول الواعية الوطنية والإن�سانية، 

حلفظ م����ا تبّقى من الع����امل العربي 

واإعادة بنائه وتوحيده.

د. ن�سيب حطيط
�أ�صعلو� �لنار يف �لوطن �لعربي وال ي�صتطيعون �إطفاءها �أو منعها من �لو�صول �إىل ممالكهم وق�صورهم

) العدد 303(  اجلمعة - 21 اآذار - 2014

أعضاء »الجامعة« 
سيزيدون باضطراد 

بعدما تنقسم الدول 
والكيانات العربية 

وفق مشروع »الشرق 
األوسط الجديد« الذي 

تصنعه أميركا
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امل�سحوب���ة  التحدي���ات  كل  رغ���م 

بتهوي���الت من حل���ف �سم���ال الأطل�سي، 

وكذلك م���ن وا�سنطن ب�س���كل اإفرادي، ومن 

الحت���اد الأوروب���ي، مت اإجن���از ال�ستفتاء 

ال�سعبي يف �سبه جزي���رة القرم مب�ساركة 

وا�سع���ة، جوهرها التاأييد باأكرثية �ساحقة 

لالن�سم���ام اإىل رو�سيا، جت���اوزت ال�٪95، 

وهي نتيجة تكفي عن اأي ر�سالة لالأوروبي 

والأمريك���ي؛ باأن من يلعب م���ع »القط« 

عليه اأن يتوقع »اخلرم�سة«، فكيف اإذا كان 

اللعب املوؤذي مع »الدب الهائج«؟!

واإذا كانت الوليات املتحدة وامللحقات 

الأوروبية رف�س���ت ال�ستفتاء، وهو ما عرّب 

عنه الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما وبع�ض 

الروؤ�س���اء وامل�ست�ساري���ن الأوروبيني، فاإن 

رو�سيا وعلى ل�سان رئي�سها فالدميري بوتني 

اأكدت احرتامها لنتائج ال�ستفتاء، وخليار 

ال�سعب يف القرم؛ كر�سالة اأخرى غري قابلة 

للتفاو����ض، واإن كانت ورقة ال�ستفتاء يف 

القرم بد�سامة كافية كي يهتاج الغربيون 

ب�سببها.

اإل اأن امل�ساأل���ة الأهم التي ك�سفت عن 

جوهر اخلبث تكمن يف اأن مع�سكر ال�سقور 

يف حزبي ال�سلطة الأمريكية )اجلمهوريني 

والدميقراطيني( كان اأك���رث و�سوحًا، حيث 

طالبوا جميعهم الإدارَة الأمريكيَة بالتخلي 

عن الأطر الدبلوما�سي���ة، وانتهاج �سيا�سة 

تهديدي���ة حت���ت �سع���ار اأن »م�سداقية« 

الوليات املتح���دة كقوة عظمى اأو الأعظم 

اأمام اختبار ل ي�ستهان به، وهذا ي�ستوجب 

ب���راأي املع�سك���ر املذكور اإع���ادة العتبار 

اإىل اخليارات الع�سكري���ة يف التعامل مع 

رو�سيا، ما يك�سف ال���روح العدوانية التي 

مل تغادر العقل الأمريكي امل�سبع �سالفة.

وما يدع���و لال�ستهج���ان اأن الوليات 

املتح���دة حترّ����ض الأوكراني���ني، ل �سيما 

اأولئ���ك الذين عّينتهم خمابراتها يف مراكز 

ال�سلط���ة يف اأعقاب النقالب على الرئي�ض 

يانوكوفيت�ض، باأن ال�ستفتاء غري د�ستوري 

اأوكراني���ا، وتردد  ويتعار�ض م���ع د�ستور 

تل���ك ال�سلطات املعزوفة الأمريكية وكاأنها 

ظفرت بكنز ثمني، وكاأن الد�ستور الأوكراين 

يبيح النقالب وتغي���ري ال�سلطات بالقوة، 

ومينع على ال�سعب ال���ذي يفرت�ض اأن كل 

ال�سلط���ات م�ستمدة من���ه ممار�سة ال�سبيل 

الدميقراط���ي لتحدي���د خيارات���ه، ف�س���اًل 

عن قي���ام »النقالبيني« بح���ل املحكمة 

الد�ستوري���ة العليا ف���وراً، لتربير النقالب 

على الد�ست���ور الذي يتمرت�س���ون ت�سلياًل 

وراءه.

والأغ���رب يف ممار�س���ة »الدميقراطية 

الأمريكية« ع�سية ال�ستفتاء، الذي ل بد اأن 

ي�سّدع احللف الغرب���ي، ل �سيما الأوروبي 

ب�سبب امل�سالح التجارية ب�سورة رئي�سية، 

وكذلك يف تاأثريات اإمدادات الغاز الرو�سي، 

اأن وا�سنطن منعت �سحافيني رو�سيني من 

ح�س���ور املوؤمتر ال�سحفي بعد لقاء اأوباما 

مع �سنيعة وا�سنطن املعنّي رئي�سًا لوزراء 

اأوكراني���ا؛ بات�سيني���وك، وذل���ك خوفًا من 

الوقوع يف ف�سيحة على املالأ.

لي�ست ه���ي امل���رة الأوىل يف اعتماد 

املكايي���ل املتعددة من جان���ب وا�سنطن 

يف التعاط���ي مع الق�ساي���ا الدولية، لكن 

امل�سكل���ة يف النقي���اد اأي�س���ًا اإىل رغبات 

وا�سنط���ن، الت���ي تعم���ل يف ب���ث الروح 

العدواني���ة املتاأ�سلة، ودع���م الجتاهات 

املتطرفة ذات الروح الفا�سية، كلما تعّمقت 

اأزماته���ا يف منطق���ة من الع���امل، فتنقل 

رغباته���ا املدّمرة اإىل اأمكنة اأخرى، بعد اأن 

تعمل اأجهزتها املخابراتية على اخرتاقات 

ما ت�سم���ى منظم���ات املجتم���ع املدين، 

ويف هذا الإطار ك�س���ف رئي�ض جهاز الأمن 

ال�سابق يف اأوكراني���ا الك�سندر ياكيمينكو 

اأن خلفه فالنت���ني ناليفايت�سينكو تعاون 

م���ع ال�ستخب���ارات الأمريكي���ة واأعطاهم 

ملفات املوظفني، م���ا يعني اأنهم اختاروا 

من يجّندونهم، وم���ن هذين البابنينْ جرى 

حتريك ال�سارع بالتعاون مع الفا�سيني يف 

اإط���ار النقالب الذي ل���ن تتوقف تداعياته 

قريبًا، ولو مت التو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية 

حتفظ م�سال���ح الأطراف كاف���ة، �سيما اأن 

الربي���د الدبلوما�س���ي كان ي�ستخدم اأي�سًا 

يف متويل حركة امليدان، لي�ض فقط خالل 

م�سارك���ة وزراء خارجي���ة دول غربية يف 

التحري�ض داخل املي���دان، من جون كريي 

اإىل ل���وران فابيو����ض، وكل ذل���ك مل تنفِه 

ال�سلطات املعينة يف اأوكرانيا، وهم الذين 

مّت���ت ت�سميتهم م���ن اإدارة غرفة النقالب 

املخابراتية الغربية .

ال�ستفت���اء يف القرم لي�ض اإل هزّ ع�سا 

يف مرحلة اأوىل قد يفتح الباب اأمام حديث 

جدي ع���ن ت�سوية �سيا�سي���ة يف اأوكرانيا، 

الت���ي تقف عند مفرتق خطري، للخروج من 

املاأزق، ولن تك���ون اأي ت�سوية مهما راعت 

م�سالح الأط���راف يف م�سلحة املتطرفني 

ربيبي وا�سنطن .

اأزمة اأوكراني���ا رفعت من ر�سيد بوتني 

بارتفاع ن�سبة تاأييده اأكرث من 76 يف املئة 

ع�سية ا�ستفتاء القرم، فكيف بعد النتائج؟

يون�ض عودة

استفتاء القرم.. التحدي والنتائج والتسوية

عل��ى اأبواب االنتخاب��ات البلدية الرتكي��ة يف نهاية 

ال�ش��هر احل��ايل، والت��ي ُتعت��ر نتائجها املوؤ���ا رِّ االأويّل 

لالنتخاب��ات الرملاني��ة التي �ش��ُتجرى يف العام 2015، 

يبدو و�ش��ع رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان 

وح��زب »العدالة والتنمية« احلاك��م غري ُمريح بالقيا�س 

اإىل انتخابات عامي 2007 و2011، نتيجة عوامل داخلية 

بداأت مع اأ�شلوب الت�شلُّط الذي انتهجه اأردوغان منذ نحو 

ل له ع��داوات مع العلماني��ن واجلي�س،  �ش��نتن، ما �ش��كَّ

اإىل حلفائ��ه االإ�ش��المين  وامت��دت اخلالف��ات موؤخ��راً 

ل��ن بجماعة »فتح اهلل كولن« النافذة، على خلفية  امُلَمثَّ

ف�شائح الف�شاد.

اأما على م�شتوى اخلارج، فقد تلّقت �شيا�شة اأردوغان 

ال�ش��فعة االأوىل نتيجة اإق�شاء »االإخوان« عن احلكم يف 

م���ا ، وبق��ي الن�ش��ري الوحيد له��م يف حقرِّه��م بالعودة 

جم��ّدداً حت��ت ذريعة اح��رتام �ش��ناديق االق��رتاع، رغم 

التحذي��رات امل�ا ي��ة، اإىل اأن قطع��ت م���ا  العالقات، 

وال�ش��فعة الثاني��ة ج��اءت م��ن �ش��ورية، نتيج��ة ع��دم 

ال�ش��قوط امُلرجت��ى للنظ��ام، م��ع م��ا خلَّفته و�ش��تخلرِّفه 

�ا اكت��ه امُلعلن��ة يف احل��رب على �ش��ورية، نتيجة جعل 

تركي��ا مركز قي��ادة وتدري��ب، وتاأمن كاف��ة اخلدمات 

اللوج�شتية اليومية مليادين القتال.

اإرها�ش��ات ال�ش��فعتن امل�ا ية وال�ش��ورية جاءت 

بال�ش��فعة الثالث��ة من اأمريكا، لف�ش��ل اأردوغ��ان يف اأن 

يك��ون راأ���س احلرب��ة القاتل��ة يف امل���ا وع االأمريكي، 

خذ مع اإق�ش��اء اأمري  وق��رار اإق�ش��ائه اأمريكي��ًا كان قد اتُّ

قط��ر ال�ش��ابق حمد بن خليف��ة، لكن �ش��يناريو عزل اأمري 

وتن�ش��يب اأم��ري يف اإمارة عائلية كقطر ل��ه اإخراجه، اأما 

يف دول��ة دميقراطية برملاني��ة، وبوجود اأحزاب وقواعد 

�ش��عبية وحياة �شيا�ش��ية يف تركيا، فاإن االإق�ش��اء ال بدَّ 

اأن ياأخذ م�ش��اره الدميقراطي على وقع اإثارة الفو�ش��ى، 

ويبدو اأن الداعية االإ�شالمي »فتح اهلل كولن« مت اختياره 

ليك��ون راأ���س احلرب��ة املرت��دَّة للب��دء باإنه��اء ال�ش��لطة 

ال�شخ�ش��ية الأردوغان، بالنظر اإىل نفوذ »جماعة كولن« 

يف اجلي�س والق�ش��اء واال�شتخبارات، اإ�ش��افة اإىل القّوة 

االقت�ش��ادية العمالق��ة لرج��ال اأعمال من االإ�ش��المين 

ة هذه  املحافظن املح�شوبن على »جماعة كولن«، وقوَّ

اجلماعة �ش��من الدولة الرتكية، ويف االأو�ش��اط ال�شعبية 

املحافظ��ة الت��ي اأو�ش��لت اأردوغان وحزبه اإىل ال�ش��لطة 

عامي 2007 و2011.

بح��زب  املتمثرِّ��ل  االإ�ش��المي،  التحال��ف  كان  واإذا 

ق الن�ا   »العدال��ة والتنمية« مع »جماعة كولن«، قد حقَّ

االنتخابي واأو�شل اأردوغان وحزبه اإىل احلكم لدورتن 

متتاليتن، فاإن اأردوغان على اأبواب االنتخابات البلدية 

�ش��يبداأ بدفع الثمن نتيجة طالقه من »كولن«، و�شيواجه 

وحيداً الغ�ش��ب ال�شعبي املعار�س الذي ما زال يت�شاعد 

الأكرث من �شبب؛ منذ ا�شطرابات �شاحة »تق�شيم« و�شواًل 

اإىل االنتفا�ش��ة ال�ش��املة يف اأربعن مدينة، على خلفية 

��ف حلقاتها كل يوم، وكانت  ف�شائح الف�شاد التي تتك�شَّ

��ق بها الق�ش��اء مع بع�س  اآخره��ا ال�ش��فقات الت��ي يحقرِّ

��بطت الأردوغان  ال��وزراء، واملخابرات الهاتفية التي �شُ

وجنله يف خمالفات »تبيي�س« واإخفاء اأموال.

مع ذلك، ما زالت الأردوغان وحزبه احلاكم ال�شعبية 

االأق��وى، خ�شو�ش��ًا يف مناط��ق االأنا�ش��ول امُلَحاِفظة، 

لك��ن املواجه��ة االنتخابي��ة �ش��تكون حامية ج��داً، ولن 

يكون اأردوغان احل�شان الوحيد فيها على خط النهاية، 

ع احل�ش��ول على  وبلغ به التوا�ش��ع منذ يومن اأنه يتوقَّ

35٪ من اأ�ش��وات الناخبن مقابل 50٪ ح�شل عليها يف 
. الدورتن املا�شيتننْ

م��ع حل��ول اال�ش��تحقاق البل��دي، ال جم��ال جلماعة 

»كول��ن« االإ�ش��المية اإال التحال��ف مع اأح��زاب علمانية، 

ها املحافظ،  واأ�ش��واتها قد تذهب اإىل م�ش��تقلرِّن من خطرِّ

وما على اأردوغان اإذا بقي مت�ش��دراً �ش��باق االنتخابات 

البلدية بفارق ب�ش��يط، �شوى اال�ش��تعداد ال�شتحقاق عام 

2015 اإن بقي يف ال�ش��لطة، وهذا م�شتبَعد، وعندها على 
اأردوغ��ان - اإن �ش��مد - ت�ش��كيل حكوم��ة ائتالفية مع 

د اأمام  معار�شة �شُتعيده اإىل حجمه الطبيعي، اأو كما تعهَّ

ناخبيه؛ �شيلجاأ اإىل اال�شتقالة اإذا مل يكن وحده احل�شان 

الفائ��ز، وفوزه االأحادي يبق��ى حلمًا غري قابل للتحقيق 

�ش��وى يف اأوهام �ش��لطان مغرور يعي�س حلظ��ات النزاع 

االأخري، ومن حقرِّه اأن يحلم.

اأمن يو�شف

االنتخابات البلدية التركية.. وأحالم السلطان

�أهايل �لقرم 

يحتفلون يف 

�صيفا�صتوبول 

بعد ظهور 

نتائج 

�ال�صتفتاء حول 

�الن�صمام �إىل 

رو�صيا

)�أ.ف.ب.(

) العدد 303(  اجلمعة - 21 اآذار - 2014



بيروتيات16

املتجول يف �شوارع بريوت لياًل ال 

ي�شعه اإال اأن يلحظ خفوت احلركة اإىل 

حد كبري عما كان���ت عليه، الهاج�س 

االأمن���ي حا����ر بق���وة يف �شوارع 

بريوت، الكل متخ���وف من ال�شيارات 

املفخخ���ة التي جت���ول ب�شهولة بني 

املناطق لتح�شد اأرواح االأبرياء.

التفج���ريات املتنقلة،  اأن  �شحيح 

ت�شتهدف ال�شاحية اجلنوبية لبريوت 

فقط، لكن املخاوف من ات�شاع مروحة 

التفجريات تت�ش���ع بدورها، يف  هذه 

منطقة احلمراء، اأو الرو�شة، اأو الزيتونة 

ب���اي، اأو حتى و�شط ب���ريوت، ميكن 

ب�شهولة مالحظة اأن حركة ال�شيارات 

وامل���ارة خفيفة مقارن���ة مبا كانت 

عليه �شابق���ًا قبل ظاهرة التفجريات، 

وال �ش���ك اأن هذا االأم���ر انعك�س �شلبًا 

على احلركة االقت�شادية  يف املقاهي 

واالأ�شواق واملجمع���ات التجارية، ال 

�شيم���ا اأن بع����س ال�شائعات حتدثت 

عن اأن املجمعات التجارية قد تكون 

م�شتهدفة يف املرحلة املقبلة.

ه���ذا الو�شع الغري���ب عن مدينة 

بريوت التي اعتادت اأن ت�شج باحلياة 

لياًل ونهاراً، دفع جمموعة من ال�شباب 

اإىل اإع���الن حتدي اخلوف وال�شري لياًل 

وجماعيًا يف �ش���وارع بريوت، بحيث 

ركب���وا دراجاتهم الهوائي���ة و�شاروا 

بدعوة وتنظيم من »النادي اللبناين 

للدراج���ات الهوائية« م���ن الواجهة 

البحري���ة يف »البيال« مروراً بو�شط 

ب���ريوت، ب�ش���ارة اخل���وري، ب���دارو، 

كورني�س املزرع���ة، فيما قرر اآخرون 

اأن يح����روا حف���ل »وان ليبانون« 

اأو لبن���ان املوحد ال���ذي يجمع عدداً 

كبرياً من الفنان���ني للتاأكيد على اأن 

اللبناني���ني �شيواجهون اأي حماوالت 

لتق�شيمهم طائفيًا و�شيا�شيًا..

رغ���م حماوالت التح���دي، يعي�س 

من  اخل���وف  هاج����س  اللبناني���ون 

ال�شي���ارات املفخخ���ة، وينعك�س هذا 

اخلوف على حركة ال�شوارع واالأ�شواق 

الت���ي خ���ف رواده���ا بفع���ل خوف 

اللبنانيني من االأماكن املكتظة، كما 

عمد اللبنانيون اإىل اعتماد ما ي�شبه 

الوقاي���ة الذاتية، فرياقب���ون مداخل 

منازله���م واأماكن ال�شك���ن ومينعون 

اأيًا كان من رك���ن �شيارته اإذا مل يكن 

معروفًا لديه���م، ويف االآونة االأخرية، 

بات���ت القوى االأمني���ة تتلقى العديد 

من االت�شاالت ح���ول وجود �شيارات 

م�شبوه���ة يف مكان م���ا، كما حدث 

اأخرياً يف منطقة احلمراء قرب مطعم 

بربر، حيث ا�شتبه املواطنون ب�شيارة 

اللون كان���ت مركونة ب�شكل  بي�شاء 

ع�شوائ���ي، ف�شعروا باخلوف وات�شلوا 

باالأجه���زة االأمنية، لكن عندما ح�ر 

اخلبري الع�شكري تبني اأنها خالية من 

املتفجرات، كما تبني اأن فتاة ركنتها 

كيفم���ا كان الأنه���ا اأرادت اأن تذه���ب 

ب�رعة للت�شوق مع �شديقتها!

رغم تعزيز القوى االأمنية اللبنانية 

دور اأجهزة املخابرات لديها وجناحها 

يف ك�ش���ف العدي���د م���ن ال�شب���كات 

التخريبي���ة، اإال اأن اإع���الن تنظيمات 

اإرهابية جديدة عن �شل�شلة عمليات 

داخل االأرا�شي اللبنانية ي�شكل حتديًا 

اللبنانية،  الر�شمية  لالأجهزة  اإ�شافيًا 

كم���ا اأن االإعالن عن وج���ود �شبكات 

�شلفية مت�ش���ددة منت�رة يف بريوت 

كان كافيًا باإث���ارة الهلع لدى �شكان 

العا�شمة. 

اإننا  ب���ريوت يقول   بع�س �شكان 

االأمنية بعد احلرب  اعتدنا املخاوف 

االأهلي���ة الدامية وكل ما �شهدناه يف 

اآخر  ال�شن���وات التالية، لك���ن ق�شمًا 

يبدي خ�شيته ويفكر مليًا برتك البلد. 

ب���ريوت اجلنوبية،  يف �شاحي���ة 

تت�ش���ع املخاوف اإىل ح���د اأكرب، وقد 

انت�رت معلومات اأخرياً عن اأن بع�س 

�شكان ال�شاحية يبيعون �شققهم ب�شعر 

اأرخ�س مما ه���ي عليه بغية الهروب 

من املنطقة، كونهم مل يعودوا قادرين 

على حتمل من�ش���وب اخلوف والقلق 

من االنتحاري���ني، �شحيح اأن ال�شواد 

االأعظم من �شكان ال�شاحية يعتربون 

اخلروج منه���ا ا�شت�شالمًا وتخليًا عن 

املقاوم���ة وم�شاركة يف �ربها، لكن 

بع����س اأرباب العائالت باتوا بالفعل 

يخ�شون على اأطفالهم من اأن يكونوا 

هدفًا �شهاًل لالإرهابيني، واأن يخرجوا 

اإىل مدار�شهم بال ع���ودة، كذلك تقلق 

رب���ات البيوت عل���ى اأزواجهن بينما 

هم يف العمل، وال�شي���دات والفتيات 

العامالت ب���ن يخ�ش���ني اأي �شيارة 

م�شبوهة وه���ن يف طريقهن من واإىل 

اأعمالهن.

بع�س املح���ال و�شعت املتاري�س 

على واجه���ات حمالها للحماية قدر 

االإمكان من التفج���ريات، لكن ال �شك 

اأن هذه املتاري�س اأعادت اإىل االأذهان 

ذكري���ات �شيئ���ة عم���ل اللبنانيون 

كثرياً  و�شلّ���وا  لن�شيانها،  جاهدي���ن 

لعدم تكرارها.

من جه���ة اأخرى، اخت���ار البع�س 

التح���دي اأو عل���ى االأق���ل بحث عن 

التعوي�س عن اأي خ�شائر حمتملة يف 

حال وقوع انفجار قريب من حمالهم 

اأو منهم واأدى اإىل اإ�شابتهم، لي�س عرب 

التاأمني،  املتاري�س، بل عرب بوالي�س 

ثمة اأنواع كثرية من بوال�س التاأمني، 

اإال اأن اأ�شهرها اليوم يندرج �شمن اإطار 

االأخطار التي قد تنجم عن ما ي�شمى 

»العنف ال�شيا�شي«، واالأخطار يزداد 

الطلب عليها يف ف���رتة اال�شطرابات 

واالأو�شاع االأمنية املرتدية.

ازداد  من���ذ تفجري بئ���ر ح�ش���ن، 

الطلب على هذا النوع من البوالي�س، 

علم���ًا اأنها ت�شه���د اإقب���ااًل من كبار 

ال�شريفة  وامل�شارف ومكاتب  التجار 

واملوؤ�ش�شات  ال�شي���ارات  و����ركات 

واالأثري���اء، خ�شو�ش���ًا اأنه���ا تغطي 

االنفجارات  ع���ن  الناجمة  االأ����رار 

على  واالعت���داء  ال�شغ���ب  واأعم���ال 

ال�شيارات واملحال وال�ركات.

وهذا النوع من البوالي�س يختلف 

عن تلك التي ت�ش���در لتغطية اأ�رار 

احلرب، علمًا اأن لالأخرية �رطًا مهمًا، 

وهو �رط االإعالن عن احلرب، وي�رح 

»يف حرب متوز مثاًل، كان ثمة حالة 

اإعالن اإ�رائيل احلرب على لبنان، اأما 

يف العام 1975 فلم يكن هناك اإعالن 

عن احلرب، وتاليًا ف���اإن التغطية ال 

ت�شمل االأ�رار التي جنمت عنها«.

هبة �صيداين

شوارع بيروت خالية لياًل

) العدد 303(  اجلمعة - 21 اآذار - 2014

وّقع نادر فخر ديوانه ال�شعري االأول »خواطر من 

حن���ني«، يف قاعة ق�ر االأوني�شكو، بح�شور بع�س 

االأدب���اء وال�شعراء، وجمع م���ن االأ�شدقاء والزمالء 

واالأ�شاتذة اجلامعيني.

البداي���ة كانت م���ع الن�شيد الوطن���ي اللبناين، 

ث���م حتدث فخر فاأ�ش���ار اإىل اأن »هذا احلدث ي�شكل 

بالن�شب���ة اإيّل منا�شبة لتجدي���د التحدي واملثابرة 

للتعبري عن ال�شع���ر والنرث واخلواطر بحرب احلنني 

الذي يط���ال احلب واحلرية، والعدي���د من الق�شايا 

احلياتي���ة واالإن�شاني���ة احلا����رة يف املجتمع«، 

الفتًا اإىل اأن »�شطور ال�شعر والنرث واخلواطر قادرة 

على حث النا�س على نب���ذ التع�شب والطائفية«، 

ومتعه���داً ب�»املثابرة بالقل���م واالأدب لتبديد هذه 

االأجواء واإر�شاء اأجواء الوحدة املن�شودة«.

ثم حتّدث بع�س اأ�شدق���اء فخر، الذين ا�شتذكروا 

اأبرز خ�شاله االأدبية عل���ى مقاعد الدرا�شة، ثم يف 

اجلامعة، ويف حميطه ك�ش���اب حافظ على نفحته 

االأدبية وال�شعرية، على الرغم من تخ�ش�شه العلمي 

البعيد عن جو االأدب.

وي�ش���م الكتاب باقة منّوع���ة جتمع بني ال�شعر 

والنرثي���ات واخلواطر الق�شرية التي تالم�س النف�س 

واالإن�شان والعديد من الق�شايا.

ع ديوانه الشعري
ّ
فخر يوق
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رئاسيات

حينما فشل كاترو بتحريك العصبية الطائفية.. وسقط أيوب ثابت المتزّمت

) العدد 303(  اجلمعة - 21 اآذار - 2014

بعد �شتة اأ�شهر من اإعالن اجلرنال كاترو 

ا�شتقالل لبنان عام 1941، والذي مل يتحقق 

من���ه اأي �شيء، ُعق���د يف بكركي وحتديداً 

يوم عيد املي���الد، اأي يف 25 كانون االأول، 

موؤمتر وطني عام متيز بطابع �شامل، حيث 

�شم هذا املوؤمت���ر ممثلني جلميع الطوائف 

والق���وى الوطني���ة املعار�ش���ة لالنتداب 

الفرن�شي.

موقف البطريرك عري�شة

ا�شُته���ل املوؤمت���ر بخط���اب للبطريرك 

امل���اروين اأنط���وان عري�ش���ة ج���اء فيه: 

»اإن ال�شع���ب احلر له حري���ة �شن قوانينه 

احلري���ات  تقد����س  الت���ي  الد�شتوري���ة 

العامة والتي توؤمن  ال�شخ�شية واحلريات 

متثي���ل الطوائف واملناط���ق متثياًل عاداًل، 

وتبقى االأحكام بي���د اأبناء البالد يحملون 

م�شوؤوليته���ا ويقومون باأعبائها، وال�شعب 

احل���ر له حق تقرير م�شريه مبلء االختيار 

وله حرية التعاقد مع الدول االأجنبية«.

واأ�ش���اف اأن »هذا ال����رح لي�س وقفًا 

عل���ى الطائفة املاروني���ة فح�شب، بل هو 

اللبناني���ني، ووفق امل�شلحة  بيت جميع 

اللبنانية ال فرق فيها بني طائفة واأخرى«.

وع���دد البطري���رك عري�شة م���ا يريده 

اللبنانيون على النحو االآتي:

- نري���د ا�شتق���الاًل ناج���زاً يطابق رغبات 

ال�شعب اللبناين.

- نريد ا�شتقالاًل مبنيًا على العدل بتوزيع 

املنا�شب واملنافع.

- نري���د ا�شتقالاًل مبني���ًا على احلرية: يف 

املعتقد، يف القول ويف العمل.

- نري���د ا�شتق���الاًل مبنيًا عل���ى امل�شاواة 

باحلق���وق تاأخذ كل طائف���ة فيه حقوقها 

بن�شبة اأهميتها.

- نري���د ا�شتق���الاًل مبني���ًا عل���ى التاآلف 

والت�شام���ن والغ���رية يف �شبيل امل�شلحة 

الوطنية.

- نري���د ائتالف���ًا مع املجاوري���ن لنا يف 

ال�رق وم���ع كل الدول الذي���ن لنا عالقة 

معهم.

مقررات املوؤمتر

و�شدر عن هذا املوؤمتر �شل�شلة مقررات 

كان اأبرزها:

ا�شتقالل لبن���ان ا�شتقالاًل فعليًا ميّكنه 

من تقرير م�شريه مبلء االختيار.

الدول  حري���ة لبن���ان بالتعاقد م���ع 

االأجنبية كدولة م�شتقلة.

�شن قوانني د�شتوري���ة تكفل احلريات 

اخلا�ش���ة والعام���ة وتفرق ب���ني ال�شلطة 

وهذه  الت�ريعية،  وال�شلط���ة  التنفيذي���ة 

���ن بوا�شطة جمل����س �شيا�شي منتخب  توؤمَّ

انتخابًا حراً تتمثل فيه الطوائف واملناطق 

متثياًل عاداًل.

اعتب���ار كل عم���ل تاأتي���ه احلكوم���ة 

احلا����رة من �شاأن���ه اأن يقي���د البالد اإن 

كان من الوجه���ة ال�شيا�شي���ة اأو الوجهة 

االقت�شادي���ة الغيًا غري معم���ول به، اإذ ال 

ميكن تقيي���د الب���الد اإال بوا�شطة حكومة 

متث���ل لبنان متثياًل حقيقي���ًا حائزة على 

ثقة جمل�س نيابي منبثق عن انتخاب حر.

وب�شكل عام ميكن القول اإن هذا املوؤمتر 

قب���ل 66 عامًا كان جتميع���ًا للطاقات من 

اأجل الو�شول اإىل هدف وحيد، هو الو�شول 

اإىل اال�شتقالل ال�شيا�شي على اأ�شا�س وحدة 

الطوائف اللبنانية.

بني االأم�س واليوم

قد تكون هذه التجرب���ة مت�شابهة اإىل 

حد بعيد مع الفرتة التي نعي�س االآن، اآنذاك 

كان االنت���داب الفرن�شي وكات���رو، واليوم 

يتج�شد التدخل االأمريكي الوا�شح والوقح 

مع املندوب املطلق ال�شالحية يف بريوت.

اآنئ���ذ كان الفرن�شي���ون اخلارجون من 

احل���رب العاملي���ة منهك���ني، ومنهزمني، 

واخل�شائ���ر تلح���ق بنفوذه���م يف لبنان 

واملنطق���ة، االأمريكي���ون الي���وم منهكون 

بحروبه���م يف املنطقة، وه���م يريدون اأن 

يعززوا هذا الوج���ود بانت�شار ما راأوا اأنه 

يتوافر يف لبنان، فكاأن تدخلهم يف لبنان 

منذ 2004، ثم حرب متوز – اآب 2006 التي 
زادت من اإنهاكم مع »اإ�رائيل«.

الفرن�شي���ون اآنئ���ذ كان���وا يرف�ش���ون 

ويعار�ش���ون اأي اتف���اق ب���ني اللبنانيني، 

ولهذا فهم اأدرك���وا من جراء موؤمتر بكركي 

م���دى اخل�شارة التي تلح���ق بنفوذهم يف 

لبنان نتيجة ه���ذا املوؤمتر ونتيجة موقف 

البطريرك عر�شة.

االأمريكي���ون يدركون متام���ًا االآن مدى 

اخل�شارة املعنوية الت���ي �شتلحق بهم اإذا 

تواف���ق اللبنانيون، ولهذا فه���م يرف�شون 

ب�شكل وا�ش���ح اأي اتفاق ب���ني اللبنانيني 

ويتدخل���ون يف كل �شغ���رية وكبرية لدى 

حلفائهم.

الفرن�شي���ون يف تل���ك الف���رتة و�شطوا 

ال�شوري���ني من اأج���ل خربط���ة التحالف 

الوطن���ي العري����س يف لبن���ان، فو�ش���ط 

كات���رو الرئي�س ال�شوري ال�شيخ تاج الدين 

احل�شيني )ج���د اأحمد معاذ اخلطيب( رجل 

فرن�ش���ا االأول يف �شورية م���ع املعار�شة 

اللبناني���ة والبطريري���ك امل���اروين، لكن 

الو�شاطة ف�شلت وات�شعت �شقة اخلالف مع 

الفرن�شيني، و�شقط الحقًا ال�شيخ تاج الدين 

يف �شورية ب�شكل مدوي.

تذك���روا االآن جيداً التدخ���ل االأمريكي 

وتو�شيطه بع����س العرب والع���امل لي�س 

من اأجل ح���ل توافقي اإمنا من اأجل تغليب 

حلفائه.. تذك���روا جيداً موقف عبد احلليم 

خ���دام نائ���ب الرئي�س ال�ش���وري ال�شابق، 

وخمتلف املعار�شات ال�شورية.

تياران يتجددان

اآنئ���ذ منذ 66 عام���ًا اأُ�ش�س تياران يف 

االأول ي�ش���دد عل���ى اال�شتقالل  لبن���ان، 

وال�شيادة وزوال االنتداب وتعزيز روابط 

لبنان مع الوطن العربي املجاور، طبعًا 

مل يكن ال�شهاين���ة قد اغت�شبوا فل�شطني 

بع���د، والث���اين ي�ش���دد عل���ى التم�شك 

باالنت���داب حتى اأن املط���ران مبارك مل 

ياأمت���ر باأوامر البطري���رك عري�شة، وكان 

معادي���ًا للعروبة،  تياراً  الث���اين  التيار 

وتاأملوا الواقع اليوم.

اآنئذ تكتلت املعار�شة وكانت تتمثل 

اخلوري  بب�ش���ارة  ال�شيا�شية  بقيادته���ا 

وريا����س ال�شلح، حيث �ش���كل لقاوؤهما 

نقط���ة حت���ول اأث���رت مبج���رى احلياة 

ال�شيا�شية اللبنانية، واأو�شلت لبنان اإىل 

اال�شتقالل ال�شيا�شي حتت �شعار امليثاق 

الوطني »غري املكت���وب«، وبالتايل غدا 

االنتداب مطلبًا  اال�شتقالل ورف�س  مطلب 

وطني���ًا جماهرييًا على جمي���ع اأرا�شي 

لبنان.

اأما التيار االآخر، فقد توحد يف نقطة 

واحدة وه���ي الت�شدد يف رف�شه االنفتاح 

عل���ى حميط���ه العربي، لك���ن االنق�شام 

�شيط���ر على ه���ذا الفريق، واح���د موؤيد 

لال�شتقالل كحزب الكتائب واآخر مناه�س 

له كاإميل اده وكتلته الوطنية.

الحظ���وا يف ه���ذه الف���رتة، وح���دة 

املعار�شة اللبنانية والتفاهم الذي كر�س 

بني »حزب اهلل« و»التيار الوطني احلر«، 

وحالة االنق�ش���ام يف الفريق االآخر حول 

الوالء الأمريكا ون�ش���اب جل�شة انتخاب 

رئي�س اجلمهورية )2007 – 2008(.

ا�شتمر هذا الو�شع طيلة العام 1942، 

فظلت املعار�شة على �شغطها برف�س اأي 

�شكل من اأ�ش���كال امل�شاومة مع االنتداب 

وب�رورة العودة اإىل احلياة الد�شتورية.. 

وت�شاعدت النقمة على االنتداب وفريقه، 

يذكر اأن االأهايل من���ذ العام 1939 كانوا 

دائمًا يهددون بالع�شيان ب�شبب االأزمات 

والتموينية..  واالقت�شادي���ة  االجتماعية 

حت���ى اأنه كان هناك اأزم���ة وقود وغالء 

املازوت..

وهك���ذا كان ال ب���د من ع���ودة احلياة 

الد�شتوري���ة، فَعني اجل���رنال كاترو، اأيوب 

ثاب���ت يف 18 اآذار 1943 رئي�ش���ًا للدول���ة 

واحلكوم���ة وجعل مهمت���ه حم�شورة يف 

االنتخاب���ات النيابي���ة واإجرائها يف وقت 

مبكر.

وتراف���ق ذلك م���ع تعدي���ل يف قانون 

االنتخ���اب، حي���ث مت اإلغاء فئ���ة النواب 

املعينني الذين كانوا ي�شكلون ثلث النواب 

يف كل املجال�س النيابية منذ العام 1926.

احليلة التي مل متر

هن���ا جلاأ كاترو اإىل خط���ة تهدف اإىل 

فرط عق���د املعار�شة باللع���ب على وتر 

الطائفية وا�شتعادة املوارنة اإىل ما كانت 

ت�شم���ى »االأم احلن���ون«، خ�شو�ش���ًا اأن 

اأيوب تاب���ت كان األعوبة بيد الفرن�شيني، 

ومعروفًا بعدائه للعروبة.

تاب���ت بتوجيه من  اأي���وب  واأ�ش���در 

الفرن�شي���ني املر�ش���وم اال�شرتاع���ي رقم 

»50« يف 7 حزيران 1943، حدد مبوجبه 

عدد اأع�شاء املجل�س النيابي ب�54 نائبًا 

موزع���ني بن�شب���ة 32 نائب���ًا للطوائ���ف 

امل�شيحي���ة مقابال 22 نائب���ًا للطوائف 

االإ�شالمية.

كانت هذه اخلطة تهدف اإىل:

باملزايدة  عري�شة  البطري���رك  اإحراج 

التمثي���ل  حج���م  بزي���ادة  ال�شيا�شي���ة 

امل�شيحي وجعله بن�شبة 8 اإىل 5، واإف�شال 

دعوت���ه للم�شاواة ب���ني الطوائف ح�شب 

موؤمتر بكركي.

الراف�س للعروبة،  التي���ار  - ت�شليب 

وحماول���ة ت�شوي���ر اأن فرن�ش���ا وحدها 

اإنقاذ امل�شيحيني واملوارنة  القادرة على 

حتديداً من الذوبان يف املحيط العربي.

ا�شتث���ارة رد فع���ل طائف���ي اإ�شالمي 

للمعار�شة  الوطني���ة  املطال���ب  واإغراق 

ب�شبغة طائفية تعيد تق�شيم اللبنانيني.

وكان اال�شتقالل 

املف�شوح���ة  املحاول���ة  تنط���ل  مل 

�شوت  فارتف���ع  الفرن�شي���ة،  للمندوبي���ة 

املعار�ش���ة، وكان التح���رك ال���ذي ا�شتمر 

حتى اإ�شقاط حكومة اأيوب ثابت، املتزمت 

الدول���ة  رئا�ش���ة  فاأ�شن���دت  والطائف���ي، 

واحلكوم���ة اإىل ب���رتو ط���راد يف 21 متوز 

1943، و�ش���در القرار رق���م »32« بتاأليف 
عدد اأع�شاء املجل�س النيابي، من 55 نائبًا 

بواقع 30 نائب���ًا للطوائف امل�شيحية و25 

للطوائف االإ�شالمي���ة، بواقع 6 اإىل 5 وهي 

القاعدة التي ظلت حت���ى اتفاق الطائف، 

ومن بعده���ا كانت معركة اال�شتقالل الذي 

اأ�شبح ناجزاً منذ 22 ت�رين الثاين 1943.

الحظ���وا الي���وم، حج���م التدخ���الت 

اخلارجية، خ�شو�شًا االأمريكية والفرن�شية 

واخلليجية، وتدخ���ل ال�شفري االأمريكي يف 

كل �شغرية وكبرية، وانتبهوا جيداً للواقع 

احلكومي.

ماذا بعد؟

م���ا اأ�شبه الي���وم بالبارح���ة.. قبل 66 

عام���ًا، وللتذك���ري، فاإنه يف اأيل���ول، كان 

املجل�س النياب���ي يف العام 1943 ي�شتعد 

الأكرب اإجناز اأال وهو اإلغاء املواد االنتدابية 

من الد�شتور.

اأحمد زين الدين

البطريرك انطوان عري�ضة

مؤتمر بكركي 1941 
وّحد اللبنانيين بوجه 

االنتداب.. فكان 
االستقالل عام 1943



18

خطوات تزيد ثقتك بنفسك )2/2(

اأظه���رت درا�س���ة بحثية حديثة 

اأن اأطراف احلدي���ث التي يتجاذبها 

الأطفال ال�سغار خالل طور تعلمهم 

احلدي���ث ه���ي يف حقيقته���ا اأكرث 

تط���وراً وتعقيداً عّما كان ُيعتقد يف 

الأ�س���ل، حيث تب���ّ  اأن الطفل يف 

عم���ر ال�سنت  اإىل الث���الث �سنوات 

ي�ستخ���دم النح���و يف وق���ت اأبكر 

بكث���ر من املتوق���ع، لتاأتي نتائج 

البح���ث كتحدٍّ لل���راأي ال�سائد ب  

املجال  ه���ذا  الخت�سا�سي���  يف 

الأطفال  اإن تركيبات كلمات  القائل 

يف عمر مبّك���ر تخلو من اأي كلمات 

نحوية.

وق���د �سمل البحث على 50 طفاًل 

يتحدثون اللغة الفرن�سية، وترتاوح 

اأعماره���م ب���  23 و37 �سهراً، ومت 

ت�سجيل جملهم امللفوظة، ولحظت 

الأطفال »كلمات  ا�ستخدام  الدرا�سة 

ق�سرة« يف ت�سكيل هيكل اجلملة، 

مث���ل كلم���ة اأق���در، اأو ه���و يكون، 

وغرها.

الدرا�س���ة  يف  ا�سُتخدم���ت 

تكنولوجيا ت�سجيل متقدمة، �سملت 

ميكروفون���ات ح�سا�سة للغاية، مت 

اإخفاوؤها عل���ى مقربة من الأطفال، 

من اأجل التق���اط الأ�سوات الدقيقة 

التي ينطقونها.

وق���د تو�ّسل الباحث���ون اإىل اأن 

الأ�سوات ونفث  منطًا وا�سحًا م���ن 

الهواء، مل يتم اكت�سافه �سابقًا، حل 

با�ستمرار حم���ل الكلمات النحوية 

يف اأج���زاء كث���رة م���ن احلدي���ث، 

يلفظون  الأطف���ال  م���ن  فالعدي���د 

ب�سوت اأو اأطلق���وا نف�سًا خفيفًا، اأو 

حتى توقفوا برهة يف املكان الذي 

ُت�ستخدم فيه الكلمة النحوية عادة، 

علمًا اأن هذا ال�سوت ي�سدر دائمًا يف 

املكان ال�سحيح م���ن اجلملة، مّما 

يقود لالعتقاد باأن الأطفال ال�سغار 

النحوية،  بالكلم���ات  دراي���ة  على 

واأكرث تطوراً يف كفاءتهم النحوية.

ولف���ت الفريق البحث���ي اإىل اأن 

بحثهم يفيد يف فه���م ال�سبب وراء 

تاأخ���ر النطق عند الأطف���ال، فعدم 

ب�سكل  للحدي���ث  الأطف���ال  تعلّ���م 

طبيعي ميكنه اأن يوؤدي اإىل م�ساكل 

خطرة يف وقت متقدم من العمر.

• اآداب ال�سالم اليدوي
رغم العفوية التي يجب اأن تلّف اإلقاء ال�سالم على الآخرين، اإلّ اأن لهذه احلركة املتعلّقة مبا�رشًة 

بلغة اجل�سد اأ�سوًل ير�سيها الإتيكيت:

- اعريف متى متّدين يدك: بح�سب الإتيكيت، فاإّن ال�سخ�ص الأكرب �سنًا اأو مركزاً هو الذي ميّد يده اأوًل، 

فف���ي حال كنت يف مقابلة عمل، ل�ست ال�سخ�ص الذي ميّد ي���ده لل�سالم، بل املديرة امل�سوؤول، والأمر 

نف�س���ه ي�رشي عند لقائك اأهل زوجك مثاًل، كما يف الزي���ارات الر�سمية واملنا�سبات الجتماعية، لكن 

يف ح���ال مددت يدك وكنت الأ�سغر �سنًا اإّياك اأن ترّديها اإىل اخللف، لأّن ذلك ُيعترب اإهانة للمراأة التي 

تقابلك؛ ت�رشيّف وكاأن �سيئًا مل يكن.

- قفي، واحرتمي لغة العيون: كي يكون �سالمك برعاية الإتيكيت من جوانبها كلّها، ل يجوز اأن تبقي 

جال�س���ة خالل �سّد اليّد التي متت���ّد نحوك، كما ُيعترب من اخلطاأ اأن ت�سيحي بنظرك عن املراأة الواقفة 

اأمامك، لذا، قفي وابت�سمي، وانظري يف العين  كي تكتمل خطوتك.

ًا به، عليك األ  - اهتّم���ي لطريقة ال�سالم: كما ل يج���در بال�سالم اليدوي اأن يكون خفيف���ًا اأو م�ستخفَّ

ت�س���ّدي على اليد ب�سكل قوي؛ احرتامًا لأنوثت���ك بالدرجة الأوىل، ولأّنها توحي بال�سيطرة على املراأة 

التي ت�سلّم  عليها.

- اهتّمي مبّدة ال�سالم: يحدد الإتيكيت توقيت ال�سالم اليدوي من ثانيت  اإىل خم�ص ثوان كحّد اأق�سى، 

فال تطيلي ال�سالم، كما يجدر األ تكون مّدته ق�سرة جداً، ويف حال �سعرت اأّن يدك طالت يف يد املراأة 

الأخرى، انزعيها بكل لطف ورفق، وحافظي على تعابر وجهك املن�رشحة، كي ل توؤخذ حركتك اإهانة.

- انتبهي ليدك الأخرى: قد تظن  اأّن ال�سالم يقت�رش على اليد التي تقوم باخلطوة، لكّن الهتمام لليد 

الأخرى اأمر بغاية الأهمية، فال يجوز اأن ترتكيها يف جيبك اأو تخفيها، واإلّ ظهرت حركتك هذه عدائية.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

األطفال أكثر تطورًا في كفاءتهم النحوية

نتاب���ع احلدي���ث ع���ن املجموعات 

الثاني���ة من اعتم���اد الع���ادات اجليدة 

وال�سحية �سمن اخلطوات التي تزداد من 

خاللها ثقتك بنف�سك:

- التوقف عن روؤية نف�سك يف موقف 

�سعف وتذكر نف�س���ك ب�سفاتك ال�سيئة 

فقط، اجلميع لديه عيوب، لكن اإذا قمت 

بتكررها ط���وال الوق���ت وتذكر نف�سك 

به���ا، مع عدم وجود حماولة لتغر هذا 

ال�سل���ب، رمبا يكون ال�سب���ب الأول يف 

فقدان الثقة يف نف�سك وافتقادك لحرتام 

ذات���ك، ت�ستطيع  التغلُّ���ب على هذه 

النقطة من خالل اأمري���ن، الأول: الر�سا 

ع���ن نف�سك يف كل �س���يء تفعلينه يف 

اأمور حياتك، والثاين التفكر باإيجابية 

يف نف�سك، وبذل ق�سارى جهدك للتوقف 

عن فع���ل الأ�سياء ال�سيئ���ة يف حياتك، 

والتغلب على نقاط �سعفك.

- الرتكيز عل���ى امل�ستقبل وامل�سّي 

قدمًا: الكثر يق���ف اأمام املا�سي ويرّكز 

عل���ى اأخطائه ول يتحرك اإىل الأمام.. ل 

يه���م يف الوقت احلايل راأيك عما م�سى؛ 

�سواء كان اأف�سل �س���يء اأو اأ�سوء �سيء، 

كل م���ا يهم يف حا�رشك هو التفكر يف 

م�ستقبل���ك، وامل�سّي قدم���ًا يف حياتك، 

واإح���راز التقدُّم، فال ب���د اأن ت�سعي كل 

طاقات���ك يف التفك���ر والعم���ل عل���ى 

م�ستقب���ل اأف�س���ل بدًل م���ن القلق على 

ما م�سى يف حيات���ك، والذي ل ميكنك 

تغيره.

- ا�ستغن���ي عن اأ�سل���وب املماطلة 

يف فع���ل الأ�سي���اء؛ اإذا كان���ت لدي���ك 

مهّم���ة فعليك اأن تنجزيه���ا يف البداية 

ثم ت�سييع الوق���ت، ولي�ص العك�ص، يف 

الكثر من الأحي���ان يكون لدينا الوقت 

الكايف لفع���ل �سيء م���ا ونظل مناطل 

ونتكا�س���ل حتى اللحظ���ة الأخرة، مما 

ي���وؤدي اإىل ن�سيان بع����ص الأمور وعدم 

اأداء املهمة ب�سكل جيد.

ل  بحكم���ة:  النق���د  ا�ستخ���دام   -

ه  تتجاهل���ي كل النتق���ادات التي توجَّ

اإليِك، لكن ل بد اأن ت�سعيها يف العتبار 

وتري نف�سك من منظور الآخرين، فرمبا 

جتدين جانبًا من حياتك و�سخ�سيتك مل 

تكوين تعرفينه، فحاويل اأن ت�ستخدمي 

ه اإليِك يف مكانه ال�سحيح  النق���د املوجَّ

حتى ت�ستفيدي منه اأق�سى ما ميكن.

ثالثًا: مّني ثقتك يف نف�سك

- بناء الثق���ة بالنف�ص: �سعف الثقة 

بالنف����ص هو ع���ادة ال���ذي يجعلنا من 

ال�سعب اأن نوؤمن باأنف�سنا وبقدراتنا، فاإذا 

كنت تريدين اأن توؤمني بنف�سك وبالأ�سياء 

التي تقوم  بها ل بد اأن تكوين واثقة يف 

نف�سك من البداية، وميكن اأن تنّمي ثقتك 

يف نف�سك وبالأ�سياء التي تفعلينها عن 

طريق الإثب���ات لنف�سك اأنك على قدر من 

الأ�سياء،  امل�سوؤولية يوؤّهلك لفع���ل هذه 

فالثق���ة بالنف�ص ه���ي مفتاحك للنجاح 

والإميان بنف�سك وقدراتك.

- حب نف�سك على م���ا اأنِت عليه: ل 

حت���اويل اأن تكوين �سخ�س���ًا اآخر غر ما 

اأن���ِت عليه، ول تك���وين حمَبطة نتيجة 

الأفع���ال اخلطاأ التي تقوم���  بها، فكل 

خط���اأ هو تعلُّم وخ���ربة جديدة واإ�سافة 

اإليك يف حيات���ك، فاأنِت اأنِت ولن تكوين 

�سخ�سًا اآخر غرك، لكن ما ميكنك تغيره 

هو بع����ص الأمور الت���ي تخ�ص حياتك، 

مثل حت�س  نف�س���ك يف مهارات معّينة 

تقوم  بها اأداء عملك بطريقة احرتافية، 

لك���ن لن تكوين �سعيدة اإذا اأرغمت نف�سك 

على فع���ل �سيء ما، ول بد اأن يكون هذا 

العمل نابعًا م���ن داخلك دون تاأثر اأحد 

م ظروف م���ا فيِك، فمحاولة حب  اأو حتكُّ

نف�سك على ما اأنِت عليه �سي�ساعدك باأن 

تعي�سي حياة اأ�سهل بكثر.

- العتناء بنف�س���ك: ل بد اأن تعتني 

بج�سدك وروحك ب�س���كل اأف�سل، وتهتمي 

بنف�س���ك، وبتن���اول الأطعم���ة ال�سحية، 

ال�سخ�سية،  واحلف���اظ عل���ى نظافت���ك 

التي ت�ساعدك  وارتداء املالب�ص اجلميلة 

عل���ى ال�سع���ور بالراح���ة وال�سرتخاء، 

فاأنِت حقًا ت�ستحق  العناية والهتمام، 

فافعليها لنف�سك ول تنتظري من اأحد اأن 

يهتم لأمرك.

ول  ال�سعب���ة،  الأ�سي���اء  افعل���ي   -

تختاري الطريق ال�سه���ل لفعل الأ�سياء، 

وعّودي نف�س���ك على مواجهة التحديات، 

وافعلي الأ�سياء املجزية، فالعمل اجلاد 

ال�سعب يكون عائده اأكرب.

- م�ساع���دة الآخرين: عندما تقوم  

مب�ساعدة الآخرين ترين وقتها اأف�سل ما 

لديِك، وترين قدرتك احلقيقة، و�سُي�سعرك 

الأف�س���ل،  بال�سع���ادة وباحل���ال  ه���ذا 

فم�ساعدة الآخري���ن جتلب �سعوراً رائعًا، 

و�ستجدين نف�سك اأك���رث ثقة من اأي وقت 

م�سى.

- حتدث���ي عن نف�س���ك: عندما ت�سر 

الأمور من حولك على �سكل ل يرام، فمن 

ال����رشوري اأن تتحدث���ي وتقويل وجهة 

نظرك وتناق�سي راأيك مع الآخرين، ورمبا 

�ستجدين احلل الأف�سل والطريق ال�سحيح 

لأي م�سكلة عندما تناق�س  الآخرين، فال 

ترتكي اأي اأمر مهما كان ب�سيطًا اأن يتحّكم 

يف حياتك وي�سيط���ر عليها، فامل�ساركة 

الن�سطة هي الت���ي ت�ساعدك على اإيجاد 

احللول والط���رق الأف�سل والأ�سهل، وبهذا 

الأ�سل���وب �ستكون  اأنِت امل�سيطرة على 

حيات���ك، وينعك�ص ه���ذا على من حولك 

ويقّدرون قيمتك.

رمي اخلياط
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منوعات

ي�سل  الرَّ�ساد ع�س���ب حويل 

ارتفاع���ه اإىل 40 �س���م، �ساق���ه 

كثر التف���رع، واأوراقه ال�سفلية 

معالقي���ة مف�س�س���ة ري�سي���ة، 

واأزهاره  تامة،  لطئة  والعلوية 

غزيرة، بي�س���اء اللون، والثمار 

خردلية، والبذور مل�ساء �سغرة 

وبّنّية اإىل حممرة اللون.

»الرَّ�ساد« يف  عليه  ُيطَلق 

�سورية، ومن اأ�سمائه »الثّفاء« 

و»البقدون�ص احلاد«، قال عنه 

اأبو حنيفة الدنيوري: »هذا هو 

ُيت����داوى به، وهو  الذي  احلب 

ال�سف����اء الذي ج����اء يف اخلرب 

النب����ي �سل����ى اهلل عليه  عن 

واآله و�سل����م، ونباته يقال له 

»احل����رف«، اأو ت�سميه العامة 

واحلديث  الر�س����اد«،  »ح����ب 

ما ورد عن اب����ن عبا�ص ر�سي 

اهلل عنهم����ا ع����ن النبي �سلى 

اهلل علي����ه واآله و�سلم اأنه قال: 

»وماذا يف الأمرين من ال�سفاء؟ 

الثفاء وال�سرب«، )رواه اأبو داود 

يف املرا�سيل(.

يوؤكل من غ���ر طبخ، حيث 

اإىل  الغ�س���ة  اأوراق���ه  ت�س���اف 

َلطات واحل�ساء، ومع اللحوم  ال�سَّ

وال�سمك كم���ادة �سهية وم�سهلة 

اإليه  األ ي�ساف  لله�سم، يج���ب 

امللح، لال�ستف���ادة من خوا�سه 

الطبيعية.

اليخ�س���ور  م���ادة  تفي���د 

في���ه لمت�سا�ص  املوج���ودة 

الروائ���ح م���ن اجل�س���م، كما 

اأن اأوراق���ه م���دّرة للحلي���ب 

عن���د املر�سعات، وه���و اأكرث 

اليود،  النباتات غنى مب���ادة 

وهذا ما يجعله �سهل اله�سم، 

كم���ا يحت���وي عل���ى احلديد 

والكربيت والكل�ص والفو�سفور 

وهو  والزرني���خ،  واملنغني���ز 

غني بالفيتام  »C«، وفيه 

ن�سبة قليلة من الفيتام  »اأ« 

و»ب« و»PP« والكاروت ، 

وت���دل درا�س���ات حديثة على 

احتوائه عن�رشاً من امل�سادات 

احليوية املبيدة للجراثيم.

كما اأن الرَّ�ساد يلّ  البطن، 

�سهوة  ويحرّك  الدود،  وُيخرج 

اجلماع، واإذا طبخ مع احل�ساء 

اأخرج الف�سول من ال�سدر، واإذا 

ت�سّم���د به مع امل���اء وامللح 

اأن�س���ج الدمامل، وينفع الربو 

وع����رش التنف�ص، وينقي الرئة 

ويدّر الطم���ث، واإن �رُشب منه 

بع���د �سحقه م���ع املاء احلار 

نف���ع لوج���ع القول���ون، واإذا 

�ُسح���ق و�رشب نف���ع للرب�ص، 

وكذل���ك لل�سداع الذي يت�سبب 

به الربد والبلغم.

قوته  القي���م:  اب���ن  وقال 

مثل قوة ب���زر اخلردل، لذلك 

قد ت�سخن ب���ه اأوجاع الورك 

الن�س���اء،  عن���د  املعروف���ة 

ومفي���د  الراأ����ص،  واأوج���اع 

و�سد  ال���دم،  فق���ر  ملعاجلة 

وخاف�ص  ومهدئ،  احلفر،  داء 

لل�سغ���ط، ومن�س���ط حليوية 

حي���ث  ال�سع���ر  ب�سي���الت 

فروة  على  ع�سارت���ه  تطبق 

الراأ�ص ملن���ع ت�ساقط ال�سعر، 

وملعاجلة التقرّحات اجللدية.

الأوراق  ع�س���ارة  توؤخ���ذ 

مبق���دار 60 - 150 غرام���ًا مع 

امل���اء اأو احل�ساء، لط���رد الدود 

وُين�سح  الت�سم���م،  ومكافح���ة 

بالتعب  امل�ساب���ون  بتناول���ه 

والإعياء، واحلوامل واملر�سعات 

وامل�سابون بتح�س�ص يف الطرق 

التنف�سي���ة واجللدي���ة كما يف 

للبوا�سر  ناف���ع  وهو  الأكزميا، 

النازفة. 

اأما البذور فُي�ستعمل مغليها 

م�سحوقه���ا  اأو  منقوعه���ا  اأو 

ملعاجل���ة الإ�سه���ال والأمرا�ص 

اجللدي���ة وت�سّخ���م الطح���ال، 

امل�سحوق  م���ن  كمادة  وُي�سنع 

كم�سّك���ن ملعاجل���ة اآلم البطن 

والآلم الرئوية وغرها.

الرَّ�س���اد  اأن  علمي���ًا  ثب���ت 

يحت���وي على عنا�رش هامة من 

احلدي���د والف�سف���ور واملنجنيز 

بدرجة  والكال�سي���وم  والي���ود 

عالية، لذلك هو فّعال يف تفتيت 

والرم���ال، ومكاف���ح  احل�س���ى 

وال�سكري  والروماتزم  لل�رشطان 

وال�سل، ويفيد تنقيه البول وطرد 

ال�سموم من اجل�سم.

طريقة ال�ستعمال: كاأ�ص من 

مغلي الر�س���اد �سباحًا وم�ساًء، 

اإليه الع�س���ل، يوؤخد  وي�س���اف 

بجرع���ات متو�سط���ة ولف���رتة 

حمددة، فاملنا�س���ب هو ملعقة 

�سغرة يف اليوم، ملدة 30 يومًا، 

وقد ح����ص العلم���اء من كرثة 

ا�ستخدام���ه، �سواء بزيادة حجم 

اجلرعة ع���ن ملعقة �سغرة من 

مطحون ح���ب الر�ساد، اأو زيادة 

املدة.

ُين�سح بع���دم تناول الر�ساد 

اأثن���اء فرتة احلم���ل، اإمنا يوؤخذ 

بعد ال���ولدة مبا�رشة، وبكميات 

ل تزيد على اجلرع���ة املثالية، 

وهي ملعق���ة �سغ���رة، ولأيام 

ل تزي���د على �سهر كم���ا مر، اأما 

ع���ن خط���ورة زي���ادة اجلرعة، 

فتتمثل باأن حب الر�ساد يحتوي 

عل���ى مرك���ب »البنزاي���ل اأيزو 

تايو�سياني���د«، وال���ذي يعم���ل 

على تثبي���ط الأورام ال�رشطانية 

يف احليوان���ات عموم���ًا، ومنها 

م���ادة مثبطة  فه���و  الإن�س���ان، 

اإذا  لكن  والفطري���ات،  للبكتريا 

اأُخذ بكمي���ات زائدة فاإنه ي�سبب 

اأمرا����ص الغ���دة الدرقية، ولذلك 

فاإن هذا املر�ص يكرث عند الن�ساء 

عن���ه عند الرج���ال، لأن الن�ساء 

اأكرث من  الر�ساد  ي�ستخدمن حب 

الرجال، ورمبا بجرعات زائدة.

اأف��ق��ي

1 دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم / ما يرتكه ال�سابقون 
ملا يليهم )معكو�سة(

2 اأعرف / مت�سابهان / نوع من اخل�سار
3 من �سفن اخلليج القدمية / مربح

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 اأحد )مبع���رثة( / ا�سم حلم م�سوي معلق 
اأ�سله تركي

5 ذبح اأ�سحية / يراع مبعرثة
6 مزارع الفالح  / من دولة خليجية.

7 اأ�س���در اأزي���زا / �سح���ايف يف موؤ�س�سة 
اإخبارية ي�سافر كثرا

8 اإذا تعدى اثن  �ساع )معكو�سة( / وحدة 
وزن

9 ال�رشك�س���ي �سلط���ان الديار امل�رشية يف 
ع�رش املمالي���ك بنى قلع���ة م�سهورة يف 

ال�سكندرية.

10 قائ���د نادي الهالل واملنتخب ال�سعودي 
�سابقًا

ع��م���ودي

1 لعب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا 
مع فريق بورتو الربتغايل

2 دلله���ي على الأحرار دي���ون ل بد من 
�سدادها / من مهنته ال�سقاية.

3 البلد التي ا�ست�سافت كاأ�ص العامل 2006 
/ حتت اأقدامها اجلنة.

4 تكل���م �سوءا عن �سخ�ص ما يف غيابه / 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ح�سل على / مت�سابهان

5 مراق���ب وموجه اأداء العمل / جيب التمام يف 
الريا�سيات

6 ح�سارة عريقة يف اأمركا الو�سطى واجلنوبية.
7 لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم

8 جزيرة بريطانية.
9 طر ا�سطوري / �سهر بداية الربيع.

10 اإمارات���ي حاز على جائ���زة اأف�سل لعب يف 
كاأ�ص العامل لل�سباب عام 2003.

ّ
شاد مكافح للسرطان والروماتزم والسكري والسل الرَّ
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كاريكاتير

تّدعي امتالكها الشمس.. بأوراق رسمية
�أنها  �إ�سباني���ة  �أك���دت خم�سينية 

متتل���ك �ل�سم����س، و�أن لديه���ا �أور�ق 

ت�سجي���ل لإثب���ات ذلك، قائل���ة »�إن 

ملكية �ل�سم�س �لآن تعود �إيّل ر�سميًا، 

لة با�سمي يف  بع���د �أن �أ�سبحت م�سجَّ

�أحد مكاتب �لعدل �ملحلية«.

و�أ�ساف���ت �أن هناك �تفاق���ًا دوليًا 

ين����س على �أنه ل ميك���ن لأي بلد �أن 

يّدع���ي ملكية كوكب �أو جنم، لكنه مل 

يقل �سيئًا عن �لأفر�د.

و�أ�س���ارت �ل�سي���دة �إىل �أنها تريد 

�لآن �أن تفر����س ر�سوم���ًا عل���ى كل 

�سخ����س ي�ستخ���دم �أ�سع���ة �ل�سم�س، 

و�إعطاء ن�سف �لعائد�ت �إىل �حلكومة 

�لتقاعد  �لإ�سباني���ة، و20٪ ل�سندوق 

يف �لبالد.

قاد �ل�سع���ور بامللل �سابًا بريطانيًا 

عاطاًل عن �لعمل �إىل �رتكاب �لعديد من 

جر�ئ���م �ل�رسقة، به���دف �حل�سول على 

�ملتعة وملء �أوقات فر�غه.

فعلى مدى عامني �رسق ريان ليجي 

)19 عامًا( �أكرث من 30 منزًل، بالإ�سافة 
�إىل �لعديد من �ل�سيار�ت، ومل يكن هدفه 

جمع �لأم���و�ل، بل ق�ساء �أوقات ممتعة، 

وخو�س مغام���ر�ت مثرية ت�سيف �سيئًا 

من �لإث���ارة �إىل حياته، ح�سب ما �أخرب 

�ملحكمة.

ومت �إلق���اء �لقب�س عل���ى »ليجي« 

بع���د �أن عرث عل���ى �آث���ار ب�سماته يف 

�أح���د �ملنازل �لت���ي �قتحمها يف مدينة 

�أولدهام، و�أظهرت �ل�س���ور �لتي ن�رسها 

على في�س ب���وك مظاهر �حلياة �ملاجنة 

�لتي كان يعي�سها م���ع �خلمر و�لن�ساء، 

وظهر يف �لعديد منها وهو عاري �ل�سدر 

م�ستعر�سًا ع�سالته.

�لقا�س���ي �أ�س���در ُحكم���ًا ب�سج���ن 

»ليج���ي« مدة 4 �سن���و�ت عقابًا على 

جر�ئ���م �ل�رسقة �لتي �رتكبها، كما �أدين 

زميل���ه يف �ل�سك���ن �أليك����س ريلي )22 

عام���ًا( بال�سرت�ك يف بع����س عمليات 

�ل�سطو على �ملنازل و�ل�سيار�ت، وُحكم 

عليه بال�سجن �أربع �سنو�ت �أي�سًا.

سرق 30 منزاًل.. 
بدافع »الملل«

�أعلن���ت �ل�رسط���ة �لقرب�سية �أنها 

�أوقف���ت رجاًل ُي�ستب���ه يف �أنه �رسق 

منازل عائ���الت كان���ت ت�سارك يف 

جناز�ت خالل وجودها يف �لكني�سة.

وكان �لرج���ل يحمل حقيبة فيها 

معد�ت قرب من���ازل �لعائالت �لتي 

تغ���ادر للم�ساركة يف دف���ن جنازة 

قريب.

وت�ستب���ه �ل�رسط���ة يف �أن �لل�ّس 

كان يتاب���ع يف �ل�سح���ف �لوفيات 

ح �أن  للدخ���ول �إىل �ملنازل �لتي يرجَّ

تك���ون خالية من قاطنيه���ا، ب�سبب 

م�ساركة �أ�سحابها يف �جلنازة.

رفع���ت عائل���ة �أمريكي���ة دع���وى 

ق�سائية على �إحدى �رسكات م�رسوبات 

�لطاق���ة �ل�سهرية، ب�سب���ب وفاة �بنها، 

بعد م���ا �رسب �إح���دى منتجاتهم وقد 

�سّدق �لدعائية �لإعالنية لتلك �ل�رسكة 

باأنه���ا �ستمّكنه م���ن �لطري�ن من �سدة 

�لقوة.

وقد تناول �ل�س����اب »كوري تريي« 

�مل�رسوب قبل مبار�ة كرة �ل�سلة، ففارق 

�حلياة على �لفور.

علم���ًا �أن تن���اول ك���وب و�حد من 

م����رسوب �لطاقة ي�س���اوي كوبني من 

�لكفايني، ح�سب ما يوؤكد �خلرب�ء.

قاضى شركة مشروبات 
طاقه ألن ابنه لم َيِطْر

لّص يستغل الجنازات 
لسرقة المنازل


