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بعد 4 سنوات من الحرب االستعمارية.. 
سورية تقترب من النصر

قوى 14 آذار: 
من »الضريح« الى الضريح 
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االأربعاء  ي�شادف  الــذي  الب�شارة،  �شيدة  عيد  ملنا�شبة 

اآذار، والأنــه حتول اإىل ما ي�شبه عيد وطني   25 املقبل يف 

جامع، حتتجب »الثبات« عن قرائها االأ�شبوع املقبل، على 

يليه، وكل عام وجميع  الذي  االأ�شبوع  اإليهم يف  تعود  اأن 

اللبنانيني بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 350

كل عام والجميع بخير

هل بدأت »نهاية المطاف« السوري؟

 
ّ

ذ الحريري قراره بغض
ّ
غاريوس: ليتخ

النظر عن رأي الدول اإلقليمية
محور المقاومة ... 

يهزم  أميركا في العراق!

إميل لحود يتذكر الخيارات المتاحة أمام اوباما لمعالجة 
الملف النووي اإليراني

3

معادلة 
السنيورة: 
السلسلة 

مقابل براءة 
الذمة المالية
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الثبات؟...
كان اختيار ا�سم »الثبات« ملطبوعة ا�سبوعية 

�سيا�سي���ة، ثم لتلفزيون ف�سائي يف املرحلة التي 

مت فيها اختيار هذا اال�سم اختيارا موفقا، رغم انه 

ال يوحي باأنه ا�سم جتاري او ي�ساهم يف ترويج اية 

و�سيل���ة اعالمية، ولكن من حيث االنتماء والهدف 

هذا اال�سم ل���ه مدلوله املميز، وهو ال �سك م�ستمد 

من االآية الكرمية م���ن �سورة ابراهيم {يثبت اهلل 

الذي���ن اآمنوا بالقول الثاب���ت ...} 27 ، ونحن من 

دون �س���ك نحتاج كثريا يف ه���ذه املرحلة اىل ... 

الثبات، ذلك ان املتغريات التي تع�سف باملنطقة 

وحت���ول العقالء اىل »جمان���ني«، واملوؤمنني اىل 

»جمرم���ني«، والوطني���ني اىل »عم���الء« اأو اىل 

متقاع�سني وحمبطني... الخ.

نعم انها مرحلة الفنت املميزة، والتي حذر منها 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كثريا، وكاأننا نرى 

يف كل منعط���ف ويف كل مع�سلة �سيئا مما يذكر 

ب�سدق ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم والوحي 

الذي نقله الينا وعلمنا اياه.

�سنبقى ثابتني على املبداأ او على املبادئ مهما 

ع�سفت املتغريات باملنطق���ة ومهما كرثت اعداد 

املفتن���ني وامل�سللني، ا�سال هل تظهر قوة االميان 

واليقني اال مبثل هكذا مرحلة؟ وهل يظن ا�سحاب 

املب���ادئ ان يكتفى منهم ان يقولوا انهم اهل مبداأ 

دون ان يظهر �سدقهم يف االزمات الكربى؟...

)اح�س���ب الذي���ن اآمن���وا ان يقول���وا اآمنا وهم 

ال يفتن���ون( الروم 2، ولقد ب���داأت �سفحات الفنت 

املظلمة ان تطوى، ف�سلت املوؤامرة االمريكية التي 

كانت تهدف اىل ����رب املقاومة وا�سقاط النظام 

ال�سوري وا�سعال الفنت املذهبية، وفتنة التكفرييني 

اىل زوال، فل�سط���ني �ستبقى الهدف وتبقى الطريق 

اليها وا�سحة وتبقى هي ميزان الوطنية واال�سالم 

و�ستبقى املقاومة ه���ي التي تقود املجتمع نحو 

الطريق امل�ستقيم، و�ستبقى االهداف الكربى لالمة 

هي التي تن���ري الطريق لكل وطني �سادق وم�سلم 

م�ستقيم.

{... فاأما الذهب فيذهب جف���اء واأما ما ينفع 

النا����ض فيمكث يف االر����ض...} الرعد 17، ونحن 

على كل ذلك ثابتون م���ع »الثبات«، وال يهم ان 

كرث النا�ض على هذا الطريق ام قلوا، �سواء �سمعنا 

الثناء من النا�ض ام ال�ستائم.

الطريق هو الطريق والهدف هو الهدف.

{قل كل يعم���ل على �ساكلته فربكم اعلم مبن 

هو اهدى �سبيال} اال�راء 84.

وموعدن���ا يف فل�سطني منت�ري���ن باذن اهلل، 

اأو عن���د رب العاملني يف اعل���ى عليني باذن رب 

العاملني.

ال�شيخ ماهر حمود

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

»املليونية«  املهرجان���ات  ب���داأت  منذ 

لق���وى 14 اآذار حول �ري���ح الرئي�ض ال�سهيد 

رفيق احلريري ترتاجع وتنكفىء عن ال�ساحات 

لتحت�سنها قاع���ة البيال، حاولت هذه القوى 

مع �سمور احل�سد ال�سعبي التغيري يف عناوين 

ف ال�سيدة نازك احلريري  التحرُّك، ومبجرَّد توقُّ

لة للح�سود يف 14  عن اإر�س���ال كلمتها امل�سجَّ

�سباط وب���دء تغيُّب الرئي����ض �سعد احلريري 

ع���ن ذكرى 14 اآذار، كان عل���ى هذه القوى اأن 

���ف عن اعتبار ذل���ك »ال�ريح« حائط  تتوقَّ

مبكى، وعن اعتبار »احلقيقة« مادة الإ�ستدرار 

العط���ف، واأن ترت���دع ع���ن اإط���الق االأحكام 

امل�سبقة وعن املراهن���ة على حمكمة دولية 

»جتاري���ة« وجعِلها قمي����ض عثمان بوجه 

ال�ريك يف الوطن ومبواجهة النظام ال�سوري، 

وبالت���ايل كان عليها منذ نحو ع�ر �سنوات، 

االإقدام عل���ى تاأ�سي����ض »املجل�ض الوطني« 

واحت�س���ان جماهريها  قب���ل اأن تخ�ر هذه 

اجلماهري وجتد نف�سه���ا اليوم م�سطرة لفتح 

»بازار« لتطويع م�ستقلِّني وتعوي�ض جماهري 

مفقودة.   

غي���اب الكبار وجماعة ال�س���فِّ االأول عن 

موؤمترات 14 اآذار، ال ُيربِّر �سقوط االأ�سغر منهم 

يف املراهق���ة ال�سيا�سي���ة، واإذا كان الرئي����ض 

احلريري يغرِّد من بعيد وُيهاجم االأمرباطورية 

الفار�سية، فاإن الرئي�ض ال�سنيورة املوؤمتن على 

االإرث احلريري قد ارتكب يف كلمته التمهيدية 

لتاأ�سي�ض »املجل�ض الوطن���ي لقوى 14 اآذار« 

جملة اأخطاء يف ال�سكل وامل�سمون:

اأواًل يف ال�سكل: لي����ض الرئي�ض ال�سنيورة 

- م���ع كل االإح���رتام - ذل���ك ال�سخ�ض الذي 

له يف كل  ���ع بجماهريي���ة �سعبي���ة تخوَّ يتمتَّ

اإطاللة خماطبة »اللبناني���ني واللبنانيات«، 

وال جتربت���ه يف احلكم تطمئ���ن اىل اأن العبور 

مع���ه اىل الدولة م�ساأل���ة م�سمونة، الأنه جزء 

م���ن تركيبة حكمت لبن���ان خم�سة ع�ر عامًا 

ت ال�ستني ملياراً  واأغرقت الدولة بدي���ون تخطَّ

وتتَّج���ه نحو ال�سبعني، مع اإنهي���اٍر اقت�سادي 

وفق���ٍر وبطالة م���ع ما �سوف ين�س���اأ م�ستقباًل 

م���ن انتفا�سات �سعبي���ة ب���داأت يف البلدات 

ال�سوري  للن���زوح  احلا�سنة  »امل�ستقبلي���ة« 

الفو�سوي �سواء يف ال�سنِّية اأو عر�سال. 

واأي�سًا يف ال�سكل، فاإن الرئي�ض ال�سنيورة 

���ح االأوح���د لرئا�سة املجل�ض  الذي هو املر�سَّ

الوطن���ي العتي���د امُلفرت�س���ة والدت���ه خالل 

�سهري���ن، ال ميتلك الكاريزما القادرة اأن تفِر�ض 

ات واالأحرار وباقي  نف�سها على الكتائب والقوَّ

امل�ستقلِّ���ني احلاليني والالحق���ني، الأن قدرته 

ي�ستمدُّها م���ن �سيِّد بيت الو�س���ط، واملجل�ض 

الوطن���ي لن يك���ون اأكرث من حماول���ة اأخرية 

لتطوي���ع احللفاء الذين ه���م بحاجة للرئي�ض 

الناحيتني املادي���ة وال�سيا�سية  احلريري من 

ار  لالإ�ستم���رار ولو بحجم »�راي���ا« �سمن تيَّ

امل�ستقب���ل، والرئي����ض ال�سني���ورة لي�ض اأكرث 

م���ن وكيل موؤمتن عل���ى اإرث عائلي يف غياب 

االأ�سيل.

ثانيًا يف امل�سم���ون: بدا ال�سنيورة وكاأنه 

يق���راأ م���ن املا�س���ي »م�ستقبل لبن���ان ملك 

اللبناني���ني ولن نتخلّى عن د�ستورنا ودولتنا 

التي يجب ان حتتكر ا�ستخدام القوة وال�سالح«، 

و»موج���ة االرهاب التي ته���دد العامل باأ�ره 

وع���ن اأن اأ�سل هذا االرهاب هو النظام ال�سوري 

الذي ارتكب جرائم �س���د االن�سانية طيلةاأربع 

�سنوات«، والتحذير م���ن »امل�روع الفار�سي 

ال���ذي ي�سع���ى اىل ادخال املنطق���ة يف حرب 

الإفتعال ال�سدام بني ال�سن���ة وال�سيعة، و دور 

ايران واأذرعته���ا ويف مقدمتها حزب اهلل الذي 

ي���ورِّط لبنان ويعمل على اطال���ة اأمد ال�سغور 

الرئا�سي«.

واإذا كانت هن���اك من اإيجابية حتقَّقت يف 

املا�سي القريب، فهي دخ���ول تيار امل�ستقبل 

يف حوار مع حزب اهلل بهدف تنفي�ض االإحتقان 

ال�سنِّي - ال�سيع���ي يف الداخل اللبناين، على 

وقع ما ُيحقِّقه اجلي�ض اللبناين واملقاومة يف 

مواجهة املحاوالت املتكرِّرة لالإرهابيني على 

احل���دود وخالياهم النائمة يف اأكرث من منطقة 

لبنانية حم�سوبة على »امل�ستقبل«، فاإن بيان 

ال�سنيورة ج���اء ليزعزع احل���وار، وردُّ النائب 

حممد رعد جاء من ب���اب التحذير اللَِّبق باأن 

على من يرغب با�ستمرار احلوار اأن يرتدع عن 

التحري�ض واأن يختار اإم���ا التحاور والتقارب 

واإما املماحكة والتباعد.

يف اخلال�سة، كان على ال�سنيورة اأن يقراأ 

ات االإقليمي���ة التي مل ت���اأِت ل�سالح  املتغ���ريِّ

فريق���ه، واأن يقراأ موازين الق���وى التي جعلت 

ج���ون كريي ُيطالب باحلوار م���ع االأ�سد بهدف 

ل حل���لٍّ �سيا�سي، وعل���ى ال�سنيورة اأن  التو�سُّ

االإيراين  الن���ووي  ُيتاب���ع م�ستجدات املل���ف 

وهزمية اأمريكا والغرب يف هذا ال�ساأن، رمبا كان 

ذلك َدَفع به للتخفيف من اإندفاعة غري واقعية 

خا�س���ة يف تكرار الهجوم عل���ى �سالح حزب 

اهلل الذي ب���ات اإقليميًا، وغدا اىل جانب �سالح 

اجلي�ض �سمانة وجود لبنان، وما على الرئي�ض 

ال�سنيورة وفريق���ه �سوى التخفيف من الرهان 

االإقليم���ي، وال�سع���ي اىل ا�ستع���ادة ال�سوارع 

ال�سعبية م���ن اأيدي املتمرِّدي���ن والتكفرييني، 

ى بقوى 14 اآذار، اإنطلقت من على  الأن م���ا ُت�سمَّ

»�ري���ح« وقطفت مبا فيه الكفاية مكت�سبات 

ومنا�سب ع���ن، واآن اأوان رحيلها الأن وحدتها 

باتت يف الكفن واحت�سنها �ريح...

اأمني اأبورا�شد

لماذا يحاول »المستقبل« 
في خطابه السياسي أن 
ينسف إيجابيات الحوار؟

أحــداثأحــداث2

»14اآذار« حتيي ذكراها يف قاعة البيال

قوى 14 آذار: من »الضريح« الى الضريح 
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همسات

¡ احلفر حتت احلوار
ت�س���اءل مرجع بارز، عن ����ر الهجوم املفاجئ من 

قبل بع����ض النواب الزرق على ح���زب اهلل واإيران، يف 

الوق���ت الذي ي�ستم���ر فيه احلوار بني تي���ار امل�ستقبل 

واحلزب، و�سبهه ب� »احلفر حتت احلوار«.

وب���راأي هذا املرجع ف���اإن هذا احل���وار جنب البلد، 

الكث���ري من االحتم���االت اخلطرية الت���ي كانت تهدده، 

واأطلق امكانية ح���وارات اأخرى يجري االإعداد لها، كما 

ه���و حا�سل بني التيار الوطني احل���ر وحزب »القوات 

اللبنانية«.

¡ التحالف امل�سرتك
زّل ل�سان اأح��د منظري امل�ستقبل من الدرجة الثانية 

عندم��ا �سئل ملاذا مل ي��درج كع�سو يف املجل�س الوطني 

لق��وى 14 اذار، فقال كيف ميكن اأن اأكون ع�سواً متلي 

مت��ل املوجودين وكل واحد ميثل جهاز، �سي عربي �سي 

غرب��ي... كان الزم ي�سم��و »التحالف امل�س��رك« النقاذ 

�سورة 14 اذار.

¡ من كرثة املحبة
اعت���رب مقربون من الرئي�ض ال�سابق مي�سال �سليمان 

ان الت�سكي���ل احلزبي ال���ذي �سيق���وده �سي�سم �رائح 

وا�سع���ة، جمرد ان تفتح اب���واب االنت�ساب، فرد �سديق 

بالقول: ب�ض م�ض رح يكون يف وال ع�سو من عم�سيت - 

بلدة �سليمان- من كرت املحبة.

¡ ا�ستياء
ا�ست��اءت قي��ادات م�سقبلي��ة بعدما تناه��ى اليها ان 

ال�سعودي��ة ب��داأت خطة انفت��اح على قي��ادات �سنية من 

غ��ر ال احلري��ري، وعلى وج��ه التحدي��د الرئي�س جنيب 

ميقات��ي، واملفت��ي ال�ساب��ق حمم��د ر�سي��د قب��اين الذي 

ن���رت �سحيفة ال���رق االو�سط �سورة ل��ه مع قيادات 

�سعودية وو�سفته مبفتي لبنان.

¡ حتييد لبنان
قال م�سوؤول و�سطي تعليقا على مطلب جنبالط بتحييد 

لبن���ان »لي����ض ما ببلّ����ض بتحييد ل�سان���و اوال عن و�سع 

املنطقة وعدم ح�ر انفو« بعد ف�سل كل رهاناته وخ�سو�سا 

على ا�سدقائه االمريكيني من بولتون اىل ال�سديق جيف.

¡ ياأ�ض
اب��دى م�ساركون يف لقاء البي��ال الذي اعلن فيه عن 

ت�سكي��ل »جمل�س وطني« على غ��رار »جمل�س ا�سطنبول« 

ال��ذي اندثر، اال�ستياء البالغ م��ن  توزيع املقاعد، وقال 

احدهم »مل نتمكن يف ذروة الدفع االمركي - اخلليجي 

- االوروب��ي من حتقي��ق املطلوب فكي��ف نحقق اليوم 

برناجما مل نعرف �سيئا عنه .

¡ وقع ال�ساعقة
وق���ع ت�ريح ج���ون كريي عن ����رورة التفاو�ض 

م���ع الرئي�ض اال�سد كال�ساعقة عل���ى روؤوؤ�ض التابعني 

للم�روع االمريكي، حتى ان احد ابرز ال�سقور قال مبا 

ي�سبه الهذيان »م�ض ممك���ن يكون قال هيك جماعة 8 

اذار حرّفوا الت�ريح«.

¡ احلزب مع اجلرنال
اكد مرجع �سيا�سي  ان حزب اهلل �سيدعم خيار رئي�س 

تكت��ل التغير واالإ�سالح العماد مي�سال عون مبا يقرره 

مبو�سوع تعي��ن قائد اجلي�س والذي ينح�ر االآن على 

التمدي��د للعماد جان قهوج��ي، وباملر�سحن قائد فوج 

املغاوير �سامل روكز والعميد مارون حّتي.

¡ ملني ال�سعارات
ا�ستغ���رب �سيا�سي و�سطي ال�سع���ارات التي رفعت 

يف احتف���ال 14 اذار »حرية، �سي���ادة، ا�ستقالل« وهي 

�سع���ارات رفعها منا�رو التيار الوطني احلر يف 2005 

قائال ملني »هيدي ال�سعارات ومني اخذها من مني«.  

¡ عون - جنبالط و�سيا�سة االنفتاح
�سدد م�سدر وزاري ان  لقاء عون–جنبالط ترجمة فعلية 

ل�سيا�س��ة االنفتاح التي يتبعها التيار الوطني احلر وترجمة 

فعلية ل�سيا�سة االنفتاح على جميع االأفرقاء ال�سيا�سين.

على كل موظفي القطاع العام، بدءاً من 

الر�سمي  بالتعليم  االأ�سالك الع�سكرية، مروراً 

وانتهاء بكل املوظفني، واحلجاب، اأن ياأخذوا 

علمًا، اأن ال �سل�سلة رتب ورواتب اإال بعد براءة 

ذمة وزير املالي���ة االأ�سبق، ورئي�ض احلكومة 

االأ�سب���ق، ورئي�ض كتلة امل�ستقب���ل النيابية، 

واملر�سح لتويل قيادة املجل�ض الوطني لقوى 

14 اآذار، فوؤاد ال�سنيورة.
ثمة حقيق���ة باتت وا�سح���ة متامًا، اأن 

االعرتا�ض على اإقرار �سل�سلة الرتب والرواتب، 

وبعد ط���ول اأخ���ذ ورد على م���دى اأكرث من 

�سنت���ني، وحتالف كل الق���وى من اأجل تطيري 

النقاب���ي ال�سلب حن���ا غري���ب، اأن »التيار 

االأزرق« ومعه احللفاء ويف مقدمهم »القوات 

اللبنانية« يريدون معادلة ال لب�ض فيها وال 

اإبهام، ال�سل�سلة ملوظفي القطاع العام مقابل 

ت�سوية امللفات املالية من���ذ عام 2005، اأي 

اأنه مل يعد مطلوبًا، فقط ت�سوية م�سري ال 11 

مليار دوالر.

وم���ن اأغ���رب الذرائ���ع واحلج���ج التي 

ا�ستعمل���ت لتطيري جل�سة اللج���ان النيابية 

االأزرق  التي���ار  احتج���اج  كان  امل�سرتك���ة، 

واحللفاء على تروؤ�ض جل�سة اللجان النيابية 

امل�سرتك���ة، م���ن قب���ل رئي�ض جلن���ة املال 

واملوازنة النيابية النائ���ب ابراهيم كنعان، 

ولي�ض رئي�ض املجل�ض النيابي اأو نائبه الذي 

كان على �سفر.

هذه احلجة التي »ال تقلي عجة«، لي�ض 

لها �سيء من املمار�س���ة واالأ�سول النيابية، 

وكاأنه���م ال يعلمون وال يدرك���ون اأن رئي�ض 

املجل�ض النيابي يحق له اأن يطلب من رئي�ض 

اأي جلن���ة نيابي���ة اأو اأكرب اأع�س���اء املجل�ض 

النياب���ي �سن���ًا اأن يراأ�ض اجتم���اع اللجان 

امل�سرتكة، وق���د اأعلمهم بعد هذه »ال�سجة« 

الرخي�سة واحد منهم، هو رئي�ض جلنة االإدارة 

والعدل النيابية النائب روبري غامن، كم اأنهم 

على غل���ط الأنه هو نف�سه، �سبق له اأن تراأ�ض 

جل�سات للجان النيابية امل�سرتكة.

غريب فعاًل، هذا احلر�ض املفاجئ لفوؤاد 

ال�سني���ورة عل���ى املوازنة العام���ة للدولة، 

وعلى اإقرار املوازن���ة، مع اأنه تراأ�ض حكومة 

لبن���ان منذ ال 2005 حتى 2009، ومل يتم يف 

عهد حكومتيه اإقرار اأي موازنة، طبعًا ي�ساف 

اإىل حكومتيه، حكومة رئي�سه �سعد احلريري، 

وحكومة جنيب ميقاتي، واليوم حكومة متام 

�سائب �سالم.

فوؤاد ال�سنيورة الذي يطيب لرئي�ض التنظيم 

ال�سعب���ي النا�ري النائ���ب ال�سابق ا�سامة 

�سع���د اأن يطلق عليه لق���ب »ابو ال�رائب« 

اأراد ت�سوي���ة لكل خربات���ه وبدائعه املالية، 

من باب ال�سغط عل���ى القوى ال�سيا�سية من 

خالل ما يهم ويعن���ي املواطنني يف الدرجة 

االأوىل ويف مقدمهم االإ�سالك الع�سكرية التي 

تقدم اليوم الت�سحي���ات الكربى يف مواجهة 

االإرهاب التكفريي، وموظفي القطاع العام.

مع العلم اأن مو�سوع ربط �سل�سلة الرتب 

والرواتب باإق���رار املوازنة العامة للدولة مل 

يطرح �سابقًا، بالرغ���م من اأن ملف ال�سل�سلة 

كان قد طرح اأي�سًا على جل�سة عامة ملجل�ض 

النواب يف ال�سنة املا�سية وطري ن�سابها من 

قبل قوى 14 اآذار اأنف�سهم.

باأي ح���ال، فاإن ط���رح ال�سنيورة بربط 

ال�سل�سل���ة باإق���رار املوازن���ة العامة، يعني 

اأن املطل���وب قطع ح�ساب���ات كل املوازنات 

القدمي���ة من���ذ 2005، اأي اأن هناك 11 موازنة 

عامة مل يت���م اقرارها، وم���ع العلم اأن وزير 

املالية احل���ايل علي ح�سن خلي���ل، كان قد 

اجنز املوازنة العامة، منذ �سهر متوز املا�سي، 

لكن رئي�ض حكومة »امل�سلحة الوطنية«، مل 

يدرجها وال مرة عل���ى جدول اأعمال جمل�ض 

الوزراء، ولو فعل ذل���ك، وهو من اب�سط امور 

ت�سيري �سوؤون الدول���ة، لكانت املوازنة اأقرت 

يف موعدها، لكن كل االأكواب الزرقاء تن�سج 

مبا فيها، فاملطلوب هو املعادلة ال�سنيورية: 

�سل�سلة الرت���ب والرواتب مقابل براءة الذمة 

املالية.

رمب���ا كان �روريًا اأن ياأخ���ذ علمًا كل 

موظف �سي���داوي، وكل جن���دي وكل �رطي 

�سري، وكل مدر�ض ر�سمي، وكل موظف لبناين 

من اأ�سغر موظ���ف اإىل اأكرب موظف حم�سوب 

على التيار االأزرق، ه���ذه الوقائع، وعليه اأن 

يتوج���ه اإىل قائد النواب ال���زرق، واإىل قائد 

نواب القوات، واإىل ح���زب الكتائب الذي اأراد 

اأن يلع���ب لعبة »رج���ل يف الفالحة واأخرى 

يف البور« فاأر�سل نائبني اإىل جل�سة اللجان 

النيابية امل�سرتك���ة، اأن ي�ساألهم كلهم، ملاذا 

تريدون ت�سوي���ة اأو�ساعكم وح�ساباتكم على 

ح�سابنا.

ب���اأي ح���ال، فلياأخذ اجلمي���ع علمًا، اأن 

جل�س���ة اللج���ان النيابي���ة امل�سرتكة التي 

عق���دت اكتمل ن�سابها االأ�سب���وع املا�سي ب� 

»�سق االأنف����ض«، يف البداية ثم ما لبثت اأن 

رفعت ب�سبب فقدانها الن�ساب، بعد اأن اقرتبت 

من در�ض ال�سل�سل���ة، كان يريد »رجل املال 

العليم« فوؤاد ال�سنيورة، اأن تكون »ال�سل�سلة 

مقابل ب���راءة ذمة مالي���ة« للموازنات منذ 

2005 ومعها بالطبع ال 11 مليار ال�سهرية.

�شعيد عيتاين

ذرائع غريبة استعملها 
»الزرق« لتطيير نصاب جلسة 

اللجان المشتركة

w w w . a t h a b a t . n e t3 موضوع الغالف

من اجتماع اللجان النيابية امل�شرتكة يف جمل�س النواب

معادلة السنيورة: السلسلة مقابل براءة الذمة المالية
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بعد 4 سنوات من الحرب االستعمارية.. سورية تقترب من النصر
�سنوات اأربع مرت على احلرب الكونية 

على الدولة الوطنية ال�سورية، ا�ستح�رضت 

فيها، كل اأ�ساليب الرع���اع والإجرام، عرب 

التاريخ، وكل و�سائل النفاق وحروب الردة، 

و�سخرت لها ملي���ارات الدولرات، واأو�سع 

احلمالت الإعالمية وحروب الت�سليل، وكل 

مفاهيم التلمود.

حرب كوني���ة، �ساركت فيه���ا كل ما 

ترب���ى وعينا علي���ه، الرجعي���ة العربية، 

الق���وى الظالمي���ة، والإمربيالي���ة بقيادة 

الولي���ات املتحدة الأمريكية واتباعها يف 

الغرب الب�سع.

ح���رب كانت وم���ا زال���ت ت�ستهدف 

�سورية، الدولة الوطنية، وروح بالد ال�سام، 

والعروبة، وهي مل تب���داأ، يف حلظة ما اأو 

تاري���خ مع���ن اأي يف 15 اآذار، قب���ل اأربع 

�سنن.

يروى الرئي�س اإميل حلود يف مذكراته 

الت���ي تن�رضها »الثبات« اأن���ه بعد ت�سلم 

�سلطات���ه الد�ستورية ع���ام 1998، فاجاأه 

القطري والفرن�سي ولبنانيون واأعراب عن 

قرب موت الرئي�س حافظ الأ�سد، وبع�سهم 

ذه���ب اإىل حتديده ب�سه���ر اأو �سهرين، واأن 

ب�س���ار الأ�س���د ل���ن ينتخ���ب، واأن �سورية 

�ستتغري واأن واأن.. لكن حافظ الأ�سد توفاه 

اهلل اأي يف حزي���ران 2000، وانتخب ب�سار 

الأ�سد.

بع���د الغزو الأمريك���ي للعراق عام 

2003، الت���ي ذه���ب �سحيته���ا اأكرث من 
مليون ون�سف مليون عراقي �سهيداً، جاء 

كولن باول اإىل دم�س���ق متوعداً الرئي�س 

ال�سوري ال�ساب، اأنه اإذا مل يقطع عالقاته 

م���ع املقاومة وحزبها يف لبنان ويوقف 

دعم املقاومات �س���د العدو ال�سهيوين، 

واإذا مل يغلق مكات���ب حما�س واجلهاد، 

التنظيم���ات  وكل  العام���ة،  والقي���ادة 

الفل�سطيني���ة الأخ���رى، �سيكون ح�سابه 

ع�س���رياً، فجيو�سه يف العراق �ست�سل اإىل 

�سورية.

لك���ن كانت املقاوم���ة العراقية التي 

مرّغت اأنف اليانكي يف الوحل.

يومها خائ���ن الديغولية الكبري جاك 

�س���رياك ه���دد دم�سق وو�س���ع اتباعه من 

لبنانين ب�سورة اأن اأ�سد ال�سام على و�سك 

ال�سقوط... لك���ن �سوري���ة وا�سلت نهجها 

القومي والتقدمي، وحتققت اجنازات كربى، 

يكفي اأن ن�س���ري اإىل ن�رض لبنان يف حرب 

متوز ون�رض غزة.

 كانوا قد ح����ددوا اأن الن�رض على 

ب�سار الأ�سد والدولة الوطنية ال�سورية 

لن يتجاوز عيد الفطر يف 2011.

ال�سهي����وين  الكني�س����ت  ع�س����و 

ال�ساب����ق، الذي وفرت ل����ه كل و�سائل 

واأ�ساليب اإخراج����ه ك�»مفكر، وي�ساري 

ومنا�س����ل«، م����ن اأ�ست�سافت����ه عل����ى 

ال�سا�س����ات، اإىل الأ�سالي����ب املو�سادية 

بطرده من الكن�س����ت والدولة العربية، 

ذهب ب����ه احلما�����س، اأنه حت����ول اإىل 

ومنظم  ال�سورية،  للمعار�س����ات  منظر 

ل�سفوفه����ا، ومم����ول لبع�����س الكتاب 

و»املثقفن« من البدو العرب، للتهجم 

على �سورية، وحدد يف اأحد املوؤمترات 

يف الدوحة ان نهاية الأ�سد لن تتجاوز 

عيد الأ�سحى اأي �سهر اأيلول عام 2011.

اأردوغان  ال�سلجوقي رج����ب طيب 

اأفلت العنان خليالته املري�سة، واأعلن 

يف الع����ام 2012 اأن����ه �سي�سلي �سالة 

الفطر يف امل�سجد الأموي يف دم�سق.

هي���الري كلينتون، ناظ���رة خارجية 

باراك اوباما، حتول���ت اإىل مر�سدة روحية 

للمعار�سات ال�سورية، وهي بالطبع الآمرة 

الناهي���ة على اعرابها، اأ�س���درت اأحكامها 

املربمة يف قرب نهاية اأ�سد �سورية.

خليفته���ا ج���ون ك���ريي، زار ال�سند 

والهن���د و�سال وج���ال، من اأج���ل نهاية 

الدول���ة الوطنية ال�سوري���ة، وقبلهم كان 

نيكول �ساركوزي وخليفته الباهت فرن�سوا 

هولن���د، قد ذهب بهما مر����س الوهم حد 

حتديد �ساعة ال�سفر للنهاية، وا�ست�سافوا 

كل املعار�س���ات من اأف�سلهم هيثم املناع 

اإىل ا�سوئه���م وما بينهما، م���ن اأمثال عبد 

احللي���م خ���دام، ومناف طال����س، وبرهان 

غلي���ون والق�سم���اين و�سه���ري الأتا�س���ي 

وغريه���م.. من اأجل اأحالمه���م ال�سهيونية 

املري�سة.

ال���كاز  بائع���ي  م���ن  الأع���راب 

اخلليج���ي، اإىل الخوان يف كل مكان 

ومابينه���م، كان���وا كله���م يح�سدون 

وميول���ون وي�سخ���رون كل �سيء من 

اأجل هزمية �سورية.

اأرب���ع �سنوات عل���ى هذه احلرب 

القذرة، ارتكبت فيها اأفظع النتهاكات 

اأب�سع  ومور�س���ت  الن�ساني���ة،  بحق 

ان���واع احل���روب والقت���ل والإبادة، 

والذبح والنحر واأكل الأكباد، وخلفت 

ح�سب اآخر اح�سائيات الأمم املتحدة 

3 مالي���ن لجئ �س���وري اإىل اخلارج 
و6،5 مالين نازح داخل �سورية.

الدولة  ذل���ك، �سم���دت  رغم كل 

الوطنية ال�سورية بقيادة ب�سار الأ�سد 

وواجهت وقاومت.. وها هي تنت�رض.

م���اذا �سيقول ه���وؤلء »الكتاب« 

وال�سحافي���ون الذين كان���وا يدقون 

عل���ى الطبول اأو على الغرائز، ولي�س 

اأن نهاي���ة الدولة الوطنية  بالأقالم، 

ال�سورية باتت قاب قو�سن.

بع���د اأربع �سنوات م���ن املوؤامرة 

العربي���ة - الرجيعة - التكفريية - 

ال�سهيوني���ة - الغربية على �سورية 

واملقاوم���ة، ماذا ع���ن ال�ستخبارات 

اللذين عمال  واملو�س���اد  الأمريكي���ة 

بتمويل عربي ل مثيل له يف التاريخ 

من اأجل ان�سقاقات يف اجلي�س ال�سوري 

العظيم.. فكانت ال�سفعة العظمى باأن 

جي�س �سورية رقم ي�سعب ق�سمته.

بعد اربع �سن���وات، بات اجلميع 

يدرك اأن الأ�سد، ل بديل عنه، اإل الأ�سد.. 

م���ات كث���ريون من داعم���ي وممويل 

احلرب على �سوري���ة.. مر�س كثريون 

ويقرتبون من املوت بح�رضة ال�سمود 

ال�سوري، وكث���ريون اأ�سبحوا يف طي 

الن�سي���ان، وبقيت �سوري���ة وقيادتها 

يف دائ���رة ال�س���وء.. والنت�سار على 

املوؤامرة الك���ربى �سيتم الحتفال به 

بالتاأكيد.

اأحمد زين الدين

من اآثار احلرب على �سورية

وهذا  م�س���دوم،  الطرابل�سي  ال�س���ارع 

اأمر بديه���ي يف الوقت الراهن، ل�سيما بعد 

�سق���وط مراهنات الرئي����س �سعد احلريري 

الأقليمي���ة، واإمكان تاثريه���ا على الو�سع 

اللبن���اين الداخلي، حتدي���داً املراهنة على 

�سق���وط الدولة ال�سوري���ة، التي تورط تيار 

»امل�ستقب���ل« يف الع���دوان عليها، واليوم 

بعد دخوله عامه اخلام�س، وا�ستمرار ف�سله 

يف ا�سق���اط احلكم يف دم�س���ق، التي اأ�سهم 

يف �سم���وده يف �سكٍل فاع���ٍل، اأن�سوائه يف 

حمور املقاومة، الذي اأ�سحى اليوم �رضيكًا 

غ���ري معل���ن للتحالف ال���دويل يف احلرب 

على الإرهاب، وبدا ذلك جليًا بعد الإ�سادة 

الأمريكية بدور حزب اهلل واأدائه يف حماربة 

التنظيمات الرهابية يف �سورية، الذي اأدى 

اأي�س���ًا اىل تغيري كب���رٍي يف الواقع امليداين 

مل�سلحة اجلي�س ال�سوري.

يب���دو اأن »رئي����س امل�ستقبل« تلم�س 

ف�سل �سيا�سته ال�سابقة، خ�سو�سًا ح�ساباته 

اخلارجية، الأمر ال���ذي الذي دفعه اىل بدء 

احلوار مع ح���زب اهلل، لنهاء نفي احلريري 

الختياري، ث���م اإعادة توا�سله مع الرئي�س 

نبي���ه بري والعماد مي�س���ال عون، للبحث 

يف ال�سب���ل الآيلة اىل عودت���ه اىل ال�رضايا 

الكب���رية، لن���ه ل ميكن���ه اأن ي�ستمر على 

هذا النحو، اأي احلك���م بالوكالة، تارًة عرب 

الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة، وطوراً عرب الرئي�س 

مت���ام �سالم. كذل���ك لي����س بامكانه ولوج 

باب »ال�رضايا« اإل عرب ممٍر اإجباري واحٍد، 

وهو اإنتخاب رئي�ٍس جديٍد للجمهورية، لذا 

ينبغي على »زعي���م امل�ستقبل« الت�سليم 

وانعكا�ساتها  القليمي���ة  رهاناته  ب�سقوط 

على الداخل، والتفاهم م���ع املعني الأول 

الأقوى  الرئا�س���ي واملر�س���ح  ال�س���اأن  يف 

رئي����س »التغيري وال�سالح«، مادام فريقه 

ال�سيا�سي متم�سكًا برت�سيحه. وهذا ما حذا 

باحلري���ري اىل تغيري �سيا�ست���ه ال�سابقة، 

ومت�سك���ه باحلوار مع املقاوم���ة، والإبقاء 

على التوا�سل مع رئي�سي املجل�س النيابي 

و»التيار الوطني احلر«.

الأزرق  »النه���ج  له���ذا  اأن  لري���ب 

النفتاح���ي« امل�ستج���د، وق���ع �سلبي يف 

»ال�سارع الطرابل�سي«، بع���د اأربعة اأعواٍم 

اإر�ساء اخلط���ب التحري�سية املذهبية،  من 

ودف���ع اأبن���اء »الفيح���اء« اىل التقات���ل، 

وحتويله���ا اىل قاعدة اإم���داد للمجموعات 

امل�سلحة يف اجلارة الأقرب، بدليل توقيف 

الباخرة »لط���ف اهلل 2« املتجهة اىل مرفاأ 

»طرابل�س« واملحملة بال�سالح  لتقوي�س 

ال�ستق���رار ال�سوري، عل���ى �سبيل املثال ل 

احل�رض، برعاية رموز اأمنية حريرية. 

فلم يه�سم ال�سارع املذكور »التكويعة 

احلريري���ة«، خ�سو�سًا يف �س���وء ا�ستمرار 

ال�ستب���اك القليمي ذات البع���د املذهبي، 

كذلك بعد عق���د الت�سوية بن »حزب اهلل«  

و»امل�ستقب���ل« الت���ي اف�س���ت اىل ولدة 

احلكوم���ة ال�سالمية و اإنهاء التوتري الأمني 

يف »عا�سم���ة ال�سم���ال«، وتوقيف »قادة 

املح���اور« يف ال�سج���ون، وتخلي »التيار 

الزرق« عنه���م، فا�سهم ذل���ك يف التحاق 

بع�س ال�س���اب الطرابل�سي يف املجموعات 

التكفريي���ة امل�سلح���ة يف دول املنطق���ة، 

خ�سو�سًا يف �سورية والعراق، ب�سبب غياب 

اأي جهٍة حتت�سنهم، وتعمل على توجيههم 

اىل اخلي���ارات ال�سليمة، بح�س���ب م�سادر 

اإ�سالمية طرابل�سية.

»بال�سيا�س���ة  مت�س���ٍل  �سي���اٍق  ويف 

احلريري���ة« امل�ستجدة، ك�سفت امل�سادر اأن 

امل�سووؤل الع�سكري يف »امل�ستقبل« العقيد 

املتقاع���د عمي���د حمود يق���وم بو�ساطات 

لدى »حرك���ة التوحيد الإ�سالمي« ل�سقاط 

الدع���وى الق�سائية املقدم���ة يف حقه يف 

ق�سية اغتيال ال�سي���خ الدكتور عبد الرزاق 

ال�سمر يف حملة »ابي �سمراء« يف ت�رضين 

الول م���ن العام 2012 عل���ى يد جمموعة 

م�سلحة تابع���ة حلمود. وتوؤك���د امل�سادر 

ان احلرك���ة توؤي���د اأي امل�ساحلة بن ابناء 

املدينة الواحدة، ����رضط انهاء التقاتل من 

جذوره، وترف�س احلل���ول املوقته، على اأن 

ي�س���ار اىل ت�سليم املتهم���ن بجرمية قتل 

ال�سيخ ال�سم���ر اىل الق�ساء لحقاق احلق ، 

والوقوف عن���د راأي ذوي ال�سهيد يف نهاية 

املطاف، تختم امل�سادر.

ح�سان احل�سن

الجميع بات يدرك أن األسد 
ينتصر وال بديل عنه

بعد سقوط »المشروع«.. عميد حمود يتوسط
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¡ التحالف.. بال جدوى
ذكرت �سحيف����ة »وا�سنطن بو�س����ت« اأن احلرب 

الت����ي يقوده����ا التحال����ف الدويل ال����ذي تقوده 

الوليات املتحدة �سد »داع�س« مل توؤت ثمارها، 

واأن الغ����ارات التي نفذتها طائرات التحالف �سد 

اأه����داف »التنظيم« مل ت�سّل قدرته على موا�سلة 

عمليات����ه الإرهابية، كما مل تهدد مراكز عمليات 

ومتركز عنا�رضه، �سواء يف �سورية اأو يف العراق.

وت�ساءلت ال�سحيفة عن �سبب موا�سلة التحالف 

ال����ذي تق����وده الولي����ات املتح����دة يف تكتيك 

ع�سكري اأثب����ت ف�سله وعدم قدرت����ه يف الق�ساء 

حة اإىل اأهمية الدور الإيراين  على »داع�س«، ملمِّ

يف حماربة »داع�����س«، ومعتربة اأن امل�ساعدات 

التي  الأوج����ه والأ�س����كال  الع�سكري����ة خمتلفة 

تقدمه����ا اإيران للدولة العراقي����ة �ساهمت ب�سكل 

كبري يف حما�رضة متدد املتطرفن، واأ�سارت اإىل 

اأن هذه حقيقة ل ميكن لأحد جتاهلها اأو اإنكارها، 

م�سددة على اأهمية التعاون مع اإيران التي باتت 

متتلك كما هائاًل من املعلومات ال�ستخبارية عن 

املجموعات الإرهابية، �س����واء يف العراق اأو يف 

�سورية.

¡ م�ست�سفيات العدو مكتظة بامل�سلحن 
ال�سورين

اأكدت م�شادر طبية �شهيونية اأن م�شت�شفيات العدو 

 مبئ��ات 
ّ
وم�شت�شفي��ات دول جم��اورة ل�شوري��ة تع��ج

امل�شلح��ن اجلرح��ى الذي��ن اأ�شيب��وا يف العملي��ات 

الع�شكري��ة الوا�شعة التي يقوم به��ا اجلي�ش ال�شوري 

يف املنطق��ة اجلنوبي��ة م��ن �شوري��ة، ويف منطق��ة 

القنيطرة حتديداً. واأو�شحت امل�شادر »الإ�رسائيلية« 

اأن هن��اك اأك��ر من مائ��ة وخم�شة وثالث��ن جريحًا 

اإىل  و�ش��ل  ح��ن  يف  الأردني��ة،  امل�شت�شفي��ات  يف 

م�شت�شفي��ات العدو »الإ�رسائيلي« خ��الل الأ�شبوعن 

الأخريين اأكر من �شبعن م�شلحًا جريحًا.

وك�شف��ت امل�ش��ادر اأن اأربع��ة ع���رس م��ن قيادي��ي 

املجموع��ات امل�شلح��ة هرب��وا اإىل فل�شطن املحتلة 

حت��ت حماي��ة اأجه��زة الأم��ن »الإ�رسائيلي��ة«، وهم 

يقيمون م��ع اآخرين يف مع�شكر لهذه الأجهزة �شمال 

مدينة نهاريا.

¡ تخّوف »اإ�رضائيلي«
لح���ظ متابعون اأمني���ون اأن رئي����س الأركان 

»الإ�رضائيل���ي« اجلدي���د ي���ويل اأهمية كبرية 

ل�ستعدادات املواجه���ة املقبلة مع حزب اهلل، 

وه���ذا الهتمام باجلبه���ة ال�سمالية مع لبنان 

و�سورية، معتربين اأن���ه ا�ستكمال ملا يقوم به 

اجلي����س »الإ�رضائيلي« من من���اورات متكررة 

ومتوا�سلة م���ن اأجل مواجه���ة اخلطر املقبل 

من ح���زب اهلل. وكانت امل�سادر ذكرت نقاًل عن 

م�سوؤول »اإ�رضائيلي« قوله اإن اأعظم التهديدات 

التي يحاول اجلي����س مواجهتها بالتعاون مع 

العدي���د من الهيئات احلكومي���ة املعنية، هي 

حماولة منع انهي���ار �رضيع للجبهة الداخلية، 

خ�سو�سًا اأن القدرة ال�ساروخية التي ميتلكها 

حزب اهلل تعترب التهديد الول والرئي�س للعمق 

»الإ�رضائيلي«، واجلي����س متيّقن من اأن البالد 

�ستتعر�س لهجمات خمتلفة الأنواع والأ�سكال 

من اإط���الق للقذائف وال�سواري���خ و�سوًل اإىل 

اإط���الق الطائرات املفخخة ب���دون طيار، وهذا 

يعن���ي اأن العم���ق »الإ�رضائيل���ي« �سي�ستعل 

ب�سكل غري م�سب���وق يف اأي مواجهة قادمة مع 

احل���زب، يف ظل عدم ق���درة الأنظمة الدفاعية 

املوج���ودة ل���دى »اإ�رضائيل« عل���ى اعرتا�س 

ال�سواريخ والأخطار الطائرة بكل اأنواعها. لكن 

ال�سالح الآخر الذي ل يقل خطورة هو حماولة 

نقل القتال اإىل داخل املناطق ال�رضائيلية من 

خالل عمليات الت�سلل ع���رب النفاق اىل داخل 

العمق ال�رضائيلي.

من هنا   وهناك
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هل بدأت »نهاية المطاف« السوري؟

بالرغم م���ن التو�سيح ال���ذي قدمته 

وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة لت�رضي���ح 

الوزير المريكي جون كريي يف م�رض حول 

اقتناع الولي���ات املتحدة الأمريكية باأن 

عليها اأن تتفاو�س م���ع الأ�سد يف نهاية 

املطاف حلل امل�ساأل���ة ال�سورية، فاإن ما 

قال���ه كريي يبدو فعلًيا تعبري عن اقتناع 

اأمريك���ي، اأو على الأق���ل توا�سع اأمريكي 

يف ت�س���ّور النهايات املرتقبة للحرب يف 

�سوريا.

هي لي�ست امل���رة الأوىل التي ت�ستاء 

فيها الدول القليمي���ة املعادية ل�سورية 

ومعه���ا فرن�س���ا من ت�رضيح���ات الوزير 

جون كريي، والتي بررته���ا الإدارة باأنها 

ا، وكان ذلك خالل الأزمة  زلة ل�س���ان اأي�سً

الكيمائية ال�سوري���ة، ويف خ�سم احتفال 

املعار�سات ال�سورية باحلديث عن حرب 

�ست�سّنه���ا الوليات املتح���دة الأمريكية 

عل���ى �سوري���ا، حينما خ���رج كريي اىل 

العل���ن ليتحدث عن اإمكانية التو�سل اىل 

اإتفاق يجّنب �سوريا احلرب، وهذا ما كان 

بالفعل.

نورد هذا املثال، لي�س لنوؤكد القتناع 

الأمريك���ي واأن ما قاله كريي مل يكن زلة 

ل�سان، ب���ل لنوؤك���د اأن امل�ستائن اليوم 

واملتحاملن على عبارة الوزير الأمريكي، 

كان من املفرت�س اأن يدركوا بعد كل هذه 

التطورات التي ح�سل���ت يف املنطقة ان 

الأ�سد بالفعل فر�س نف�سه كجزء من احلّل 

ال�سوري، ب�سم���وده وقوته وقوة حلفائه، 

ولي�س مبّنة من الوزير الأمريكي اأو بتواطوؤ 

م���ع الوليات املتحدة كما اعترب البع�س 

من املعار�سة ال�سورية اخلارجية.

اأما بالن�سبة لبع����س موؤيدي النظام 

ال�سوري، فق���د كان �ساذًجا امل�سارعة اىل 

التهليل بعبارة ك���ريي، واعتبار بع�سهم 

اأن العب���ارة الأمريكية هي مبثابة »ن�رض 

ا�سرتاتيجي« كب���ري، وكاأن احلرب انتهت، 

على العامل التفكري مبا بعد احلرب.

واقعًي���ا، اإن املراقب لتط���ور الأمور، 

يدرك اأن احلّل ال�سوري مل يحن اأوانه بعد، 

واأن القتناع بحتمية الذهاب اىل طاولة 

املفاو�سات للو�سول اىل احلل ل يعني اأن 

احلل غًدا، واأن مائدة املفاو�سات جاهزة 

لالنط���الق. بالعك����س، اإن ه���ذا القتناع 

ل���ن يوقف احلرب يف املي���دان اليوم، بل 

�سي�سّعر احلرب و�ست�ستعل اجلبهات اأكرث 

كلما لح احلل ال�سيا�سي يف الفق، وذلك 

لأن كل ط���رف من الأط���راف �سيحاول اأن 

يق���ّوي اأوراقه الت���ي �سيحملها معه اىل 

طاولة املفاو�سات.

اأن  يب���دو  لالأمريكي���ن،  بالن�سب���ة 

املعار�س���ة ال�سوري���ة »املعتدلة« التي 

قالوا اأنهم �سيدربونها، �ستكون اآداة �سغط 

بيدهم للتهويل بها عند التفاو�س اجلّدي 

على احلل، ه���ذا اإن جنحوا يف اخرتاعها. 

اأما تركي���ا، فهي لن تقبل اليوم بالذهاب 

اىل احل���ّل وهي ما زال���ت حتلم باقتطاع 

جزء من ال�سم���ال ال�سوري اأما ل�سّمه اىل 

اأرا�سيه���ا، اأو لتدمري احللم الكردي باإدارة 

ذاتي���ة، اأو للمفاو�س���ة علي���ه فيما بعد، 

فيك�سبها موط���ئ قدم يف ال�رضق الأو�سط 

بال�ساف���ة اىل موطئ القدم الأخرى التي 

حتاول احل�سول عليها من خالل امل�ساركة 

يف معركة املو�سل يف العراق. 

ويبدو الفرن�سي���ون اليوم اأكرث من اي 

وق���ت م�سى، كدولة م�ساغبة  تعمل على 

عرقلة اأي فر�سة للحلول ال�سيا�سية، علًما 

اأن م�ساغبتها املدفوع���ة الثمن، �ستوؤدي 

يف النهاي���ة اىل حتجيم النفوذ الفرن�سي 

يف منطقة ال����رضق الأو�سط، وتقلّ�سه اىل 

اأدنى م�ستوى له منذ النتداب.

وتبق���ى ال�سعودية الت���ي حتاول اأن 

تك�س���ب �سيًئا م���ا يف الوق���ت ال�سائع 

ال�س���وري، علًما اأنه���ا يف النهاية ومتى 

قرر الأمريكي���ون ال�سري باحلل، فلن يكون 

لل�سوت ال�سعودي املعرت�س اأي وزن، كما 

مل يكن له خالل م�سرية احلل النووي مع 

ايران.

يف النتيج���ة، م���ا قاله ج���ون كريي 

حقيقي وواقع���ي ويعك�س بو�سوح نظرة 

الدارة الأمريكي���ة »يف نهاية املطاف«، 

لك���ن، بالتاأكيد، نهاي���ة املطاف ال�سوري 

املليء بالدماء والدمار والدموع مل حتن 

بعد.

د. ليلى نقول الرحباين

ما قاله جون كيري حقيقي 
وواقعي ويعكس بوضوح نظرة 
االدارة األميركية »في نهاية 

المطاف«

وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي
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حركة الجهاد 
اإلسالمي .. شكرًا

الت���ي  التحدي���ات  حج���م 

ه���ذه  يف  ق�ضيتن���ا  تواجهه���ا 

املرحلة، والت���ي ازدادت نتيجة 

اأحداث  ما ت�ضهده املنطق���ة من 

ك���رى. م���ا يجع���ل االهتم���ام 

به���ا ي�ضهد حال���ة تراجع كبري. 

البالغ���ة  اللحظ���ة  ه���ذه  يف 

قي���ادة  ا�ضت�ضع���رت  اخلط���ورة 

هذه  خماطر  االإ�ضالم���ي  اجلهاد 

عندما  خ�ضو�ض���ًا  التحدي���ات، 

و�ضلت يف جتاوزها كل اخلطوط 

احلمراء من خالل ت�ضنيف حركة 

حما�س من قبل حمكمة م�رصية 

اإرهابي. ويف  اأنها تنظي���م  على 

ذلك م�س مبا�رص بقوى املقاومة 

الفل�ضطينية، وو�ضعها يف دائرة 

اال�ضتهداف. 

العام  االأمني  جاءت زي���ارة 

الدكت���ور رم�ضان �ضل���ح والوفد 

القي���ادي حلركة جلهاد اإىل م�رص 

الأن  ال�ضحي���ح،  التوقي���ت  يف 

الق�ضاي���ا احل�ضا�ض���ة ال تناق�س 

و�ضائ���ل  يف  اأو  باملرا�ض���الت، 

االإع���الم. واجله���ود التي بذلتها 

احلرك���ة ومروح���ة لقاءاتها مع 

وات�ضاالتها  امل�رصي���ة،  القيادة 

مع قي���ادة حما����س. اأثمرت يف 

اجتاهني االأول ومتثل يف موقف 

احلكوم���ة امل�رصي���ة الطعن يف 

قرار املحكمة الذي اعتر حما�س 

حركة اإرهابية. اأما الثاين فتمثل 

يف فتح معر رف���ح ولو جزئيًا 

يف املرحلة االأوىل. وهذا ُي�ضجل 

مو�ضع  وهو  امل�رصي���ة،  للدولة 

تقدي���ر من قب���ل �ضعبن���ا الذي 

يعاين االأمرين من احل�ضار وعدم 

اإعادة االإعمار. وهذا  تنفيذ خطة 

ميثل فر�ضة حقيقية لدى كل من 

وحركة حما�س  امل�رصية  الدولة 

يف ����رصورة البح���ث اجلدي يف 

العالق���ات بينهما. مع ما  ملف 

يعك�ضه ذلك من �ضوغ العالقات 

الفل�ضطينية  امل�رصي���ة  االأخوية 

القائم���ة عل���ى احلر����س على 

والقومية  الوطني���ة  امل�ضال���ح 

امل�ضرتكة. 

حر�س قيادة اجلهاد ينطلق 

م���ن نظ���رة �ضمولي���ة لل�ضاحة 

الفل�ضطيني���ة، ولي����س من نظرة 

املكا�ضب  عل���ى  قائمة  �ضيق���ة 

اأن  يح�رُصين  وهن���ا  وامل�ضالح. 

الدكت���ور ال�ضقاقي ومعه ال�ضهيد 

اأب���و مو�ض���ى، والدكت���ور طالل 

ناجي، قد ذهبوا جميعًا اإىل ليبيا 

القذايف،  العقي���د  مع  لالجتماع 

من اأجل حل اأزمة اأهلنا العالقني 

هناك. ويف طريق عودة الدكتور 

ال�ضقاقي م���ن ليبيا دفع حياته 

ف�ضقط �ضهي���داً على يد املو�ضاد 

. واأنهي بالتحية الكبرية حلركة 

الدكتور  الع���ام  واأمينها  اجلهاد 

رم�ضان �ضلح. 
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■ لقاء اجلمعي���ات وال�ضخ�ضيات االإ�ضالمية يف 
لبنان اإعت���ر اأن قرار هدم مئذنة م�ضجد اخل�رص 

علي���ه ال�ضالم يف مدينة جبيل يف هذه الظروف 

ال�ضعب���ة التي مير بها لبن���ان واملنطقة ق�ضية 

طائفية بحتة ال تخ���دم املدينة واأهلها ووحدة 

عي�ضه���ا امل�ضرتك فيها، وه���ذه الت�رصفات تعّد 

تطوراً خطرياً يتعار�س مع قيم الوحدة الوطنية 

والعي�س امل�ض���رتك الواحد ال���ذي ُطبعت عليه 

 تاريخها موؤكدا على اأنه 
ّ
مدينة جبيل على م���ر

ال ميكن ال�ضماح الأي اأحد بهدم املئذنة، حتى لو 

اأ�ضطر لالإعت�ضام يف امل�ضج���د وحمايته، فهذه 

الت�رصفات لها رائحة طائفية بغي�ضة ما تعّودت 

ف والعلم، وامل�ضلمون 
َ
عليها جبيل؛ مدينة احلر

�ضيظلون دع���اة الوحدة الوطني���ة ومتم�ضكون 

بعي�ضهم الواحد م���ع كل املكونات الدينية يف 

املدينة.

■ جتمييع العلماء امل�سلميين راأى ان النائب ف�ؤاد 
ال�سنييي�رة م�يير علييى اأن ي�سييد جميييع م�اطيين 

الإلفة واملحبة واحليي�ار، والظاهر اأن ارتباطاته 

الإقليمييية جعلتييه يف كل مرحليية يكيي�ن فيهييا 

ال�طيين بحاجيية اإىل الت�ساميين ي�سعييى اإىل �سييق 

ال�سييف و�رب احليي�ار، ودائما يكيي�ن امل�ستفيد 

العييدو ال�سهييي�ين فاختييياره عبييارة املجل�ييس 

ال�طني ه� اإبييداء ا�ستعداد لالنقالب على �سيغة 

ال�فاق ال�طني وا�ستعادة للحرب الأهلية«.

■ حركة االأم���ة راأت اأن اإعالن رئي�س احلكومة ال�ضابق 
فوؤاد ال�ضني���ورة ما ي�ضمى باملجل����س الوطني عبث 

�ضيا�ضي ال يقدم وال يوؤخر، والدليل ما قدمه فريقه على 

مدى 10 �ضنوت، فه���و مل يذكر التهديدات ال�ضهيونية 

ودعمها للمجموع���ات االإجرامية، بل �ضّب كل غ�ضبه 

وحقده على املقاومة وال���دول الداعمة لها، فالن�رص 

الذي حققته املقاومة الوطنية واالإ�ضالمية عام 2006 

و2008 يف غزّة، مل يكن ليتحقق اإال بالدعم املتوا�ضل 
م���ن اجلمهورية االإ�ضالمية االإيراني���ة و�ضوريا، وبهذا 

�ضنعت املقاومة مرحل���ة جديدة يف مواجهة العدو، 

وحتقق���ت معادلة توازن الرعب، وتدخل املقاومة يف 

�ضوري���ا كان حلماية الدولة التي حتافظ على �ضعبها 

واإبعاد اإجرام داع�س واأمثالها عن لبنان.

عـربي - دولي

محور المقاومة ....يهزم  أميركا في العراق!
ينه���زم امل�رصوع االأمريك���ي جمدداً 

يف الع���راق بوجهه التكف���ريي امل�ضمى 

»داع�س« ويف�ضل الغ���زو الثاين للعراق 

بعد الغ���زو االأمريكي ع���ام 2003 والذي 

�ضكل التهديد املبا�رص ل�ضورية عر �رصوط 

وزي���ر اخلارجي���ة كولن ب���اول للرئي�س 

والتخلي  )االإذعان وط���رد حما�س  االأ�ضد 

ع���ن املقاومة يف لبن���ان( وكان العراق 

- االأمريكي بوابة الدخ���ول اإىل �ضوريا... 

لك���ن �ضورية مل ترفع الراي���ات البي�ضاء 

واأحت�ضنت حما�س املقاومة التي انقلبت 

على �ضورية وحتالفت مع قطر وتركيا!

االأمريكي يف �ضورية  اإنهزم امل�رصوع 

التي �ضمدت وقاومت مع حمور املقاومة، 

فعاد االأمريكي اإىل العراق ثانية يف غزوة 

املو�ضل التكفريية وتاآمر بع�س العراقيني 

ومنه���م البع���ث العراقي ال���ذي كافاأته 

داع�س بتفجري ق���ر �ضدام ح�ضني وحاول 

االأمريكيون يف العراق تعوي�س خ�ضارتهم 

يف �ضورية وقطع طريق االإمداد االإيراين عن 

�ضوري���ة ولبنان وتفجري العراق وتق�ضيمه 

اإىل ثالث���ة دويالت »كردي���ة - �ضنية - 

�ضيعي���ة« وق���ال االأمريكي���ون اأن هزمية 

»داع�س« حتت���اج اإىل ع�رص �ضنوات، لكن 

اجلواب ملحور املقاومة واجلي�س العراقي 

وق���وات احل�ضد ال�ضعب���ي والع�ضائر كان 

�رصيعًا وحا�ضمًا، و بداأت هزمية »داع�س« 

ومعها االأمريكيون وحلفائهم خالل اأ�ضهر 

و »داع�س« لن تعم���ر طوياًل يف العراق 

وبداأ ت »داع����س« تت�ضحر وتنح�رص يف 

اجلغرافيا والدميغرافيا العراقية.

لقد جاءت نتائ���ج الغزو االأمريكي- 

التكفريي عك�ضية، فبدل اأن يت�ضتت العراق 

مذهبي���ًا، توح���د العراقي���ون يف احل�ضد 

ال�ضعبي والع�ضائر من »ال�ضنة وال�ضيعة« 

لقتال »داع�س« وحتري���ر املدن والقرى 

العراقية »ال�ضنية« دون اعتبار للمذهبية 

الت���ي ح���اول االأمريكي���ون وحلفائه���م 

تاأجيجها عر الف���ركات االإعالمية التي 

تتهم احل�ضد ال�ضعبي مبمار�ضات مذهبية 

اأو عر ال�ضغط عل���ى الع�ضائر »وبع�س 

ال�ضنة« لريف�ض���وا حترير مدنهم  ممثلي 

بوا�ضطة احل�ضد ال�ضعبي واجلي�س العراقي 

حتى جاهر �ضي���وخ الع�ضائر الذين ذاقوا 

الوطني،  والذب���ح، مبوقفهم  القتل  مرارة 

فتوحد العراقيون �ض���د الفتنة امل�ضتمرة 

الغزو االأمريكي.

كان���ت »داع����س« كل���ب ال�ضي���د 

االأمريك���ي يف الع���راق لل�ضغ���ط على 

احلكومة وال�ضعب لالإ�ضتغاثة باالأمريكي 

حلماية العراق م���ن داع�س - االأمريكية 

واأقام���ت اأمريكا التحال���ف الدويل الذي 

ق�ضف »داع�س« بامل�ضاعدات والتموين 

وق���ال اجل���رال »دميب�ض���ي« يف ذروة 

املعارك »اأن على التحالف وقف غاراته 

العراقيون  �ض���د داع����س«! وا�ضتط���اع 

مب�ضاعدة اإي���ران وحلف املقاومة اإثبات 

قدرته���م عل���ى هزمية »داع����س« دون 

م�ضاعدة االأمريكيني .

اإن اله���دف االأمريك���ي م���ن اإ�ضقاط 

العراق ه���و تهديد اإيران بالتكفرييني يف 

تكرار للحرب العراقية االإيرانية واالإطباق 

على �ضوريا من جهة الع���راق اإ�ضتكمااًل 

للح�ضار من اجلبهات االأردنية والرتكية 

واالإ�رصائيلي���ة واللبنانية، لكن ح�ضابات 

احلقل االأمريكي مل توافق البيدر املقاوم 

يف العراق و�ضيكون العراق فك الكما�ضة 

الثاين املتكامل مع �ضورية لالإطباق على 

»داع�س« وامل�رصوع االأمريكي.

كم���ا اأخطاأت اإ�رصائي���ل يف ق�ضفها 

القنيط���رة  يف  املقاوم���ة  ملجموع���ة 

وا�ضتدرجت اإي���ران لتكون على حدودها 

م���ع �ضوري���ة ومتركز حم���ور املقاومة 

عل���ى جبه���ة اجل���والن، ف���اإن اأمريكا 

العراق فخلعت  ا�ضرتاتيجيًا يف  اأخطاأت 

اأب���واب العراق عر »داع����س« لت�ضهيل 

عودتها اإىل الع���راق، ف�ضبقها االإيرانيون 

ودخلوا مل�ضاع���دة اأ�ضقائهم واأ�ضقط بيد 

االأمريك���ي واأهل اخللي���ج وهم يبتلعون 

مرارتهم الإ�ضطرارهم بال�ضمت عن وجود 

)�ضليماين( كرمز على الوجود االإيراين يف 

العراق والثاني���ة ترير التدخل االإيراين 

والقبول به حتى االإ�ضادة بنتائجه.

الع���راق �ضي�ضتعي���د عافيته وقوته 

ودوره يف املنطق���ة و�ضتعي���د وحدت���ه 

الوطني���ة ل���واأد الفتنة الت���ي مل يعرفها 

العراقيون على م���دى تاريخهم، فع�ضائر 

الع���راق ت�ضم �ضنة و�ضيع���ة واملكونات 

العراقي���ة حترتم عقائ���د بع�ضها وتزور 

مقامات اأئمته���ا واأوليائها دون تفرقة اأو 

تع�ض���ب... ورب �ض���ارة »داع�س« تكون 

نافعة الإظهار اخل���داع »الداع�ضي« الذي 

يكذب ب�ضعاراته الهادفة الإ�ضتعادة حقوق 

اأهل ال�ضنة وحمايتهم، فاإذا به يعيث يف 

ربوعه ف�ضاداً ويدمر م�ضاجدهم ويغت�ضب 

ن�ضائهم ويدمر قراهم... 

وال�ض���وؤال... اأمل يت���اأذى �ضنة العراق 

من »داع�س« اأكرث مم���ا تاأذوا من �ضيعة 

العراق اإذا افرت�ضنا اأنهم تعر�ضوا لالأذى؟

نداوؤنا الأهلنا يف العراق... انتم اإخوة 

يف الدين والوطنية والقومية واالإن�ضانية، 

فال تلجاأوا الأم���ريكا التي �ضت�ضحي بكم 

وتبيعك���م الأجل م�ضاحله���ا، كما فعلت 

مع �ضدام ح�ض���ني والقذايف ومبارك فهل 

ت�ضتيقظون وحتذروا؟

د.ن�ضيب حطيط

مقاتلون من �حل�شد �ل�شعبي يف �لعر�ق                                                                                  )�أ.ف.ب.(
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تقرتب املحادثات النووية بني ايران 

وجمموعة ال���دول )5+1( من الو�ضول اىل 

نتائج ايجابية، خ�ضو�ضًا بعد الت�رصيحات 

االيجابية والكالم عن امتام اطار عمل يف 

نهاية �ضهر اذار 2015 واتفاق كامل بحلول 
30 حزيران 2015، وت�ضهد هذه املحادثات 
جمل���ة من املواق���ف واالح���داث التي قد 

تعطل هذا امل�ضار التفاو�ضي:

- اقدم رئي����س احلكومة اال�رصائيلية على 

جمموعة من اخلطوات م���ن اجل ال�ضغط 

على الرئي�س اوبام���ا، حتى ال يوقع على 

االتفاق النووي مع اي���ران، فاألقى خطابه 

التحري�ضي يف الكونغر�س االمريكي تلبية 

لدع���وة  اجلمهوريني، لي�ض���كل راأيًا عامًا 

ي�ضوق فيه للمخاطر االمنية لالتفاق على 

ا�رصائيل وامريكا والدول احلليفة لهما.

- توه���ني االتفاق والق���ول بانه لن مينع 

ايران م���ن �ضعيها المتالك ال�ضالح النووي 

على الرغم من قبول ايران مبراقبة وكالة 

الطاقة ملن�ضاآتها النووية كافة. 

- عم���ل اجلمهوري���ون عل���ى ت�ضوي���ر 

الرئي�س بانه غري قادر على االلتزام مبا 

�ضيتف���ق عليه مع ايران، وذلك من خالل 

الر�ضائ���ل التحذيرية التي اأر�ضلوها عر 

و�ضائل االعالم اإىل اإي���ران، والتي تقول 

باأن الرئي����س اجلديد الأمريكا قد يتخلى 

عن مثل هذا االتفاق التنفيذي ب�ضهولة ، 

وكالم االمام اخلامنئي على اأن الر�ضالة 

تدل على »انعدام االأخالق ال�ضيا�ضية يف 

النظ���ام االأمريكي وانه من املعروف عن  

الط���رف املقابل اأنه خم���ادع ومتحايل 

و�ضيمت���ه الغدر« وذل���ك اليجاد حالة 

من انعدام الثقة بينهما وتعقيد امل�ضار 

التفاو�ضي بني االإدارة االأمريكية وايران.  

- رف�س ال�ضعودية لالتفاق النووي، على 

الرغم من امل�ضع���ى االمريكي لطمانتها 

وتاكي���د وزير خارجيته���ا على العالقة 

اال�ضرتاتيجية معها.

يف املقابل تدرك الدول كافة، خطر 

داع�س واملجموع���ات التكفريية، وهناك 

قناعة عند ال���دول الغربية بان الق�ضاء 

عليهم يحتاج اىل جهد اجلميع وحتديدا 

ايران، الأنها اأثبتت قدرتها على حماربة 

االره���اب التكفريي، با�ضعاف نفوذه يف 

�ضوريا والعراق ولبنان.

اإن التخ���وف من ان ت�ضب���ح اإيران 

دول���ة ذات نفوذ يف املنطقة بعد توقيع 

االتفاق، اأم���ر يجايف احلقيقة، الأن ايران 

ا�ضبحت قوة اقليمي���ة، وفر�ضت نف�ضها 

على ام���ريكا وغريها، والنها اثبتت بعد 

التجربة ب���ان فر�س العقوب���ات عليها 

لن يثن���ي من عزميتها، ب���ل �ضيزيد من 

قوتها وتطويرها يف امليادين الع�ضكرية 

واالقت�ضادية والعلمية وال�ضيا�ضية. 

ماذا يفعل اوباما امام هذه االجواء؟ 

وهل ي�ضتمر يف التفاو�س مع ايران،  حيث 

اب���دى حما�ضة �ضديدة الجن���ازه، فيوقع 

معها اتفاقًا �ضام���اًل يف نهاية حزيران، 

وينتهي من ملف �ضائك ا�ضتمر 12 عامًا، 

خ�رصت فيه اأم���ريكا الكثري وربحت فيه 

اي���ران كما عر وزي���ر خارجيها ظريف؟ 

ام يذهب اوبام���ا اىل خيار احلرب وهي 

الكاأ�س املرة التي �ضتاخذه اىل املجهول 

النه ال ي�ضتطي���ع ان ي�ضمن الفوز فيها، 

هذا ان مل يك���ن يخ�ضى ان يتورط  فيها 

كم���ا تورط���ت اأم���ريكا يف غريه���ا من 

احلروب االخرى يف العراق وافغان�ضتان؟ 

ام ان���ه �ضيطيل من امد التفاو�س اىل ان 

ياتي الوقت املنا�ض���ب لتوقيع االتفاق، 

وهذا االم���ر �ضيزيد من تاأزمي الو�ضع يف 

منطقة ال�رصق االو�ضط؟

يدرك اوباما اأن اإجناز االتفاق مع 

ايران �ضريخي بظالل����ه على املنطقة 

ويف�ض����ح املجال ام����ام ت�ضوية جميع 

امللفات العالقة  فيه����ا، ويبعد �ضبح 

احل����رب عنها، فه����ل �ضيخ�ضع رئي�س 

اكر دولة يف الع����امل، فتتاثر قرارته 

ال�ضغوط  اال�ضرتاتيجية مبجموعة من 

يف  له����ا  وزن  ال  الت����ي  والعوام����ل 

�ضناعتها؟

هاين قا�ضم

الخيارات المتاحة أمام اوباما لمعالجة الملف النووي اإليراني

إنجاز االتفاق مع إيران 
سيرخي بظالله على 

المنطقة ويفسح في 
المجال أمام تسوية جميع 

الملفات العالقة

الحديث عن اي تغيير 
ايجابي في السياسة 

الصهيونية بعد انتخابات 
الكنيست لن يكون واقعيًا

حاجة السعودية وتركيا إلى حلف 
إقليمي تتزايد مع ارتفاع أسهم 

ل إلى اتفاق نووي بين  التوصُّ
إيران وأميركا

وزير� �خلارجية �لإير�ين و�لأمريكي

داخل  العن�رصية  التعبئ���ة  عك�ض���ت 

عل���ى  نف�ضه���ا  ال�ضهي���وين  املجتم���ع 

االنتخاب���ات يف الكي���ان املغت�ض���ب من 

خالل جتديد الوالء لليمني املتمثل بحزب 

»الليك���ود« وزعيمه بنيام���ني نتنياهو، 

حي���ث ح�ض���ل حزب���ه عل���ى 29 مقعداً 

مقاب���ل 24 للمع�ضكر ال�ضهي���وين بقيادة 

»هرت�ض���وغ« و»ليفن���ي«، يف املقاب���ل 

تق���دم االئت���الف العربي ليحت���ل املركز 

الثالث ب�14 مقع���داً، وهو مر�ضحًا لقيادة 

املعار�ض���ة يف الكني�ض���ت، وميكن اعتبار 

ذلك التغيري االأبرز يف اخلارطة ال�ضيا�ضية 

داخل الكيان ال�ضهيوين. 

وكالع���ادة يف العقدين االخريين مل 

يكن هناك مفاج���اآت كبرية يف انتخابات 

الكني�ضت، حيث ا�ضارت التوقعات ال�ضابقة 

اىل فوز »نتنياهو« وحزبه، خ�ضو�ضًا ان 

املوؤ����رصات ال�ضيا�ضية توؤك���د ان املجتمع 

ال�ضهي���وين يتج���ه اكرث نح���و االنغالق 

والعن�رصي���ة الت���ي يطرحه���ا نتنياه���و 

دائمًا جت���اه الفل�ضطينيني و�ضيا�ضة القتل 

واحل�ض���ار واالعتق���ال والتهوي���د وحملة 

ا�ضتقط���اب اليهود االأخ���رية من خمتلف 

انحاء الع���امل متهيدا الع���الن »يهودية 

الدول���ة«، مم���ا رفع ا�ضهم���ه يف �ضفوف 

قطعان امل�ضتوطنني.

 لكن حتى لو ا�ضتمر نتنياهو بقيادة 

الكيان ال�ضهيوين او جاء غريه، فاإن هناك 

ثواب���ت يف ال�ضيا�ض���ة ال�ضهيونية جتاه 

ق�ضاي���ا ا�ضا�ضية، خ�ضو�ضًا جلهة موا�ضلة 

اال�ضتيطان واحل�ضار والتهويد، وقد ورد ذلك 

يف معظم احلمالت االنتخابية للمر�ضحني 

با�ضتثن���اء حمالت مر�ضح���ي فل�ضطينيي 

48 الذي���ن جنح���وا اىل التق���دم لقي���ادة 
املخططات  تل���ك  ومواجهة  املعار�ض���ة، 

والقوان���ني والت�رصيعات العن�رصية، لذلك 

ف���اإن الفل�ضطينيني عموم���ًا اأمام عدد من 

التحديات لتحقيق اأهدافهم امل�رصوعة يف 

احلرية واالإ�ضتقالل والتخل�س من االإحتالل 

واالإ�ضتيطان، واحلف���اظ على حق العودة 

لالجئ���ني، ويف مقدم���ة ه���ذه التحديات 

تعزي���ز روح املقاوم���ة وال����رصوع ببناء 

جبهة مقاوم���ة وطنية موحدة، ومرجعية 

�ضيا�ضي���ة موحدة، والب���دء بحوار وطني 

يكر����س الوح���دة الوطنية، عل���ى ا�ضا�س 

اإ�ضرتاتيجية وطنية م���ع اآليات تطبيقية، 

وتفعي���ل وقف العم���ل بالتن�ضيق االأمني، 

القيود  وتن�ضيط املقاطعة، والتح���رر من 

االقت�ضادي���ة، خ�ضو�ضًا بروتوكول باري�س 

االقت�ضادي.

ان اعادة ت�ضكيل حكومة وفاق وطني 

جديدة، من كافة ممثلي القوى ال�ضيا�ضية، 

وكفاءات، ميّكن من اإزال���ة العقبات اأمام 

اإنهاء االنق�ضام، واإعادة احلياة الطبيعية 

لل�ضع���ب الفل�ضطين���ي يف قط���اع غزة. 

وبالن�ضبة ملدين���ة القد�س، يجب توحيد 

املرجعي���ات ال�ضيا�ضي���ة يف املدين���ة، 

واإحي���اء »�ضندوق القد����س« وتفعيله، 

وتوف���ري مقومات ال�ضم���ود ل�ضكانها يف 

ن�ضاله���م دفاعًا ع���ن عروبتها يف وجه 

م�ضاريع التهوي���د، واللجوء اإىل املحافل 

العربية والدولية واملوؤ�ض�ضات القانونية 

لك�ضف حقيقة ال�ضيا�ض���ات االإ�ضتيطانية 

فيها، ومطالب���ة املجتمع الدويل بتحمل 

م�ضوؤولياته عر ال�ضغط لتطبيق قرارات 

ال�رصعي���ة الدولي���ة ذات ال�ضلة، مبا يف 

ذل���ك تفعي���ل الق���رارات الدولي���ة التي 

تعتر �ضيا�ض���ة التهوي���د وال�ضم باطلة 

وغري قانوني���ة وت�ضّكل اإنتهاكًا لل�رصعية 

الدولية. 

من اب���رز التحدي���ات اي�ض���ًا، اعادة 

االعتبار اىل حق العودة وق�ضية الالجئني، 

بع���د ان كان���ت �ضبه غائبة ع���ن قرارات 

املجل�س املركزي االخرية التي اكدت على 

مقاومة فك���رة الدول���ة اليهودية، ورف�س 

م�رصوع الدول���ة الفل�ضطينية ذات احلدود 

املوؤقت���ة، وكذل���ك اأي �ضيغ م���ن �ضاأنها 

اإبق���اء اأي وج���ود ع�ضك���ري اأو ا�ضتيطاين 

»اإ�رصائيلي« على اأي���ة بقعة من اأرا�ضي 

الدول���ة الفل�ضطيني���ة امل�ضتقل���ة كاملة 

ال�ضيادة. 

ان احلدي���ث عن اي تغي���ري ايجابي 

يف ال�ضيا�ض���ة ال�ضهيونية بعد انتخابات 

الكني�ض���ت ويف اي حال م���ن االحوال، لن 

يكون واقعي���ًا، كون تلك االنتخابات متثل 

انعكا�ض���ا للحالة العن�رصية يف املجتمع 

ال�ضهي���وين، ويبقى الره���ان على حتقيق 

وحدة الفل�ضطينيني وتعزيز روح املقاومة 

وال�ضمود يجب ان يكون اال�ضا�س دائمًا.

�ضامر ال�ضيالوي
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مقابلة8

هل قدر لبن���ان انتظار احللول 

املعلّب���ة اجلاه���زة لتعّنت ما اأو 

اعتي���اد فئ���ة على تلّق���ي هم�س 

ال�شفارات.. ه���ل ي�شكو لبنان من 

وج���ود الأحرار في���ه؛ اأيهما اأقوى 

العام���ل اخلارج���ي املوؤثر على 

الداخل اأم العامل الداخلي اله�ّس 

ايل يقحم اخلارج ب�شوؤون الداخل.. 

بع�س  تع���ّود  للعي���ان  وا�ش���ٌح 

ال�شيا�شيني عل���ى ا�شتدارة الأذن 

للت�شويات اجلاه���زة التي غالبًا 

ما تكون حتقيقًا مل�شالح الدول ل 

لإ�شتقواء  اأو  الداخلية،  م�شلحتنا 

فريق على اآخر.. 

وحتى اكتمال »ع�شل« اأكتاف 

كلبنانيني  القادة، علين���ا  بع�س 

اإنتظار »الفرج«. 

عن احلوارات ب���ني اللبنانيني 

للجمهورية،  رئي����س  وانتخ���اب 

ناق�ش���ت »الثب���ات« ع�شو تكّتل 

النائب ناجي  والإ�شالح،  التغيري 

غاريو�س، وكان هذا احلوار:

يعت���ر النائ���ب ناج���ي غاريو�س 

اأّن انتظ���ار البع����س لق���رارات الدول 

الإقليمية، وانتظ���ار تلك الدول لكلمة 

ال����ّر الأمريكية بال�ش���ري يف توقيت 

م�شاحلة وا�شنطن مع طهران اأو غريها 

م���ن امللف���ات لينعك�س ذل���ك ايجابًا 

عل���ى لبنان اأمرٌ ميك���ن و�شع حدٍّ له، 

يعزو ذل���ك اىل �شوء دراي���ة جزء من 

الإ�شتماع  اعت���ادوا  الذين  ال�شيا�شيني 

لهم����س ال�شفارات الأجنبي���ة.. ويقول: 

التوافق اللبناين النابع من امل�شلحة 

العلي���ا يكف���ي لتج���اوز اّي ت�شويات 

اأو ت�شنج���ات اقليمي���ة، لالأ�شف اليوم 

البع�س يتلط���ى وراء الد�شتور لعرقلة 

ه���ذا التواف���ق، ونحن كتكت���ل تغيري 

واإ�شالح وتيار وطني حرّ نوؤمن ونعّول 

اأن يكون رئي����س اجلمهورية اللبنانية 

�شناع���ة حملية فق���ط، امل�شكل لي�س 

بفريقن���ا ال�شيا�ش���ي، امل�شكلة بالذين 

تعودوا عل���ى الإتكال عل���ى اخلارج، 

وهذا ما ينعك�س �شلب���ًا على م�شالح 

النا�س وال�شعب اللبناين باأ�ره.   

يفرّق نائب بعبدا ناجي غاريو�س، 

بني القرار اللبناين احلر ال�شادق الذي 

ياأخذ مبعطيات اخلارج لتفاعل وتاأثري 

اخل���ارج على الداخ���ل، وبني الذين ل 

يتخذون قراراتهم الّ مب�شورة اخلارج، 

ويقول: »على اخلارج اأن ُيكّمل اتفاقات 

الداخ���ل، وعلى الفرق���اء املحليني اأن 

يحدوا م���ن تدخالت اخلارج اإن جاءت 

بعك�س م�شاحلنا القومية«. 

حوار التيار - القوات

عن ح���وار التي���ار الوطن���ي احلرّ 

ي�شري غاريو�س  اللبنانية«،  و«القوات 

اىل اأن مطل���ق اأي احل���وار �شيعرت�شه 

ولكّنه  ون���زلت«،  و»طلعات  م�شاكل 

باملجم���ل اجتاه���ه �شيك���ون جّي���داً 

اأحيانًا  الفريق���ني..  ل���كال  وايجابي���ًا 

يلعب الإع���الم دوراً �شلبيًا يف تناقل 

اخب���ار ق���د ل تكون �شحيح���ة، لي�س 

املطل���وب اإخف���اء عملي���ة التفاو�س، 

الت���ي تناق�س وا�شح���ة �شواء  الأمور 

الإنتخاب���ات وامل�شاركة  جلهة قانون 

احلقيقي���ة لكافة مكون���ات املجتمع، 

او جلهة رف����س التمديد والتجديد يف 

املواقع احل�شا�ش���ة و حماربة الف�شاد 

وا�ش���الح النظ���ام، وه���ذه الأمور جّد 

ب�شيطة وعلينا كقوى �شيا�شية الإتفاق 

عليها، وعيب الّ نتّفق عليها لأنها تهّم 

الفريقني وال�شعب اللبناين باأ�ره.

ي�شاأل غاريو�س، من يظّن اأن التيار 

الوطني احلرّ مبفرده قادر على ا�شالح 

الدولة وحماربة الإرهاب خمطئ جداً، 

نح���ن جميعًا مبّد الأي���ادي والتكاتف 

ن�شتطيع بناء دولة، لأن الدولة القوية 

والقادرة ل ُتبنى بجزء من �شعبها بل 

بكّل �شعبه���ا.. ووجهات النظر ل يجب 

اأن تكون عرثة يف بناء دولة او تطبيق 

الد�شتور.

يرى غاريو����س ان تعطيل جمل�س 

الد�شتوري وال�شورى  النواب وجمل�شي 

وادارات  احلكوم���ة،  داخ���ل  والعرقلة 

الدولة يج���ب ان تكون حافزاً للتوافق 

ب���ني ال�شيا�شيني، »لو طبّقت القوانني 

ب�ش���كل �شليم، ما حاجتن���ا للحوارات 

داخل البلد.. احلوارات ت�شعى ملواجهة 

�شوء تطبي���ق القوانني، يوميًا ع�رات 

طلب���ات مل�شاكل النا����س العالقة مع 

الوزارات وطلب���ات عمل وامور �شحية 

ت�شل الينا ملتابعتها.. ت�شّور اأّن مدير 

م�شت�شفى بعب���دا احلكومي ي�شكو من 

�شوء تدبري القان���ون، ما جعلني اآخذ 

موعداً طارئًا من رئي�س احلكومة متام 

�شالم، ملطالبته بتي�ش���ري هذا املرفق 

الع���ام، الأ�شبوع املن�رم عرقل مترير 

5 ملي���ار لرية و�شعها وزي���ر املالية، 
ه���ذا الأ�شبوع �شاأدع���و الرئي�س �شالم 

مل�شاعدتي لتم���رّ على طاولة جمل�س 

الوزراء...

ي�شيف غاريو�س: ت�شّور اي�شًا اأنه ل 

يوجد مال ت�شغيلي مل�شت�شفى، ونحن 

بحاجة ل����50 �ريراً جدي���داً، ناق�شوا 

يف جمل�س ال���وزراء م�شاألة مترير عيد 

»ال�شلحف���اة« ومل يبحث���وا م�شائ���ل 

اجتماعية كت�شي���ري �شوؤون م�شت�شفى!! 

هن���اك مر����س يتحّك���م عن���د بع�س 

امل�شوؤولني لدينا، معقول نتحدث عن 

عي���د ال�شلحفاة ونرتك ام���ور النا�س!! 

�شخ�شي���ًا اعّول على �شالم على مترير 

هذا البند قبل اي بند اآخر، واعتقد اأّنه 

�شتمرّ يف جمل�س الوزراء...

على احلريري اأن يت�صرف

ن�شاأل غاريو�����س عن رف�س تيار 

امل�شيحي����ني  طماأن����ة  امل�شتقب����ل 

بانتخاب رئي�س قوي ميثلّهم يف ظّل 

خطر وج����ودي يطالهم من املحيط 

اىل اخللي����ج وما بع����ده لي�شل اىل 

نيجرييا وباك�شت����ان.. يرّد: ينق�شهم 

ال�شم����ري والقرار احلرّ، هل ن�شي ابن 

احلري����ري انه لبن����اين ومن جنوب 

�شيدا.. علي����ه ان ياأخذ قراره بغ�ّس 

النظر عن موق����ف ال�شعودية، ومتى 

اأخذ قراره ل����ن ت�شتطيع فعل �شيء 

ول اأي دول����ة يف الع����امل.. لالأ�شف 

بع�شن����ا يتلط����ى وراء اخلارج لأنه 

لي�س معتاداً عل����ى اتخاذ قرار حرّ، 

ترف�����س  ال�شعودي����ة  ان  ولنعت����ر 

انتخاب العماد مني�شال عون رئي�شًا 

للجمهورية، م����اذا يريدون انتخاب 

الأ�شبق  الرئي�س  رئي�س على �شاكلة 

مي�شال �شليمان.. »حلها بقا انتخاب 

والإتيان  ق����وي،  للجمهورية  رئي�س 

برئي�س حكومة ق����وي«.. ملاذا هذه 

املناكف����ات الت����ي ل تفي����د، والبلد 

اإقت�شاديًا  ا�شتحقاقات خطرية  اأمام 

واجتماعيًا واأمنيًا..

حّلها بقا انتخاب رئي�س قوي

يتمنى غاريو�س تواجد روؤية وقرار 

ملواجه���ة املخاطر التي حتّدق بكافة 

»لنفرت�س  اللبناين،  ال�شعب  مكونات 

ان ق���رار �شع���د احلري���ري مل ُيعجب 

الدول الإقليمية.. عليه ان يختار بني 

ان يبق���ى يف العم���ل ال�شيا�شي من 

الباب العري�س وب���ني ان يبقى يدير 

م�شاحل���ه ال�شغ���رية املعطلّة، ولهذا 

ال�شب���ب ال�شعب اللبن���اين غري قادر 

على متري���ر هذا الإ�شتحقاق الرئا�شي 

باخلّفة التي �شيقت �شابقًا �شدّنا كاأن 

ينتخب رئي�س »ل طعم ول لون له« 

�شوى مناكفة تكّت���ل التغيري والتيار 

الوطن���ي احلرّ، ول ب���كالم مع�شول ل 

يفيد ب���ل ي�رّ اللبناني���ني بالعموم 

وامل�شيحي���ني باخل�شو�س، كاأن يقال 

للجرنال »�شانع امللوك«.

تع���اون الأقوياء بح�شب غاريو�س 

م�شلح���ة عام���ة للجمي���ع، احلروب 

املتالحق���ة يف لبن���ان اأثبتت اّن هذا 

البلد ل ينه����س الّ بتكاتف اجلميع، 

»ما بيق���در حزب واح���د ول طائفة 

واحدة بناء دولة، كل مكونات لبنان 

الطائفية وال�شيا�شية عليها ان تتفق 

لبناء هذه الدولة، وهذا الإتفاق لي�س 

مب�شتحي���ل ان جتاوزن���ا م�شاحلن���ا 

اللبنانيون »ع���م تكفر«،  ال�شيق���ة، 

يريدون ت�شيري �شوؤونهم..

رغ���م م���ا ت�شه���ده املنطق���ة من 

اأمريكية  حتولت جذرية، ومفاو�شات 

مع اي���ران بخ�شو����س ملفها النووي 

الإره���اب، وحدي���ث عن  وحمارب���ة 

حماورة الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد، 

ل يثق غاريو�س كث���رياً بالأمريكيني، 

ويقول: »م���ع الأمريكيني ميكن توقع 

كل �ش���يء، قد يح�شل اتف���اق وقد ل 

يح�شل.. وقد يوق���ع الإتفاق الرئي�س 

اوبام���ا ث���م ينق�ش���ه الكونغر����س.. 

امل�شائل مفتوحة عند الأمريكيني لأن 

م�شلحته���م هي م�شلح���ة ا�رائيل.. 

وال�شوؤال املطروح على العرب، طاملا 

الأمريكي���ني يتحدثون م���ع ايران عن 

م�شلح���ة، ملاذا الع���رب ل يتحدثون 

معها ع���ن م�شلحة اأي�ش���ًا؟ ما الذي 

يخ�شونه!! ام���ريكا اأزالت احلدود بني 

الدول بجلبها داع����س والربيع احلار 

الأكذوب���ة.. اىل مت���ى الإت���كال على 

الأمريكيني؟ لالأ�ش���ف مثلما هو حال 

بع����س ال�شيا�شيني عندن���ا هذه هي 

حال جزء من احل���كام العرب.. علينا 

اأن نختار بني قرارنا احلر وبني القرار 

التبعي، ومن ارت�شى لنف�شه التبعية 

لن يح�شد �شوى العبودية.

اأهايل ال�صهداء 

عربوا عن م�صاعر النا�س

تظاهرة  اىل  غاريو����س  يع���ود 

�شاح���ة  الع�شكري���ني يف  اه���ايل 

ال�شه���داء لي�ش���ري اىل اأن غ�ش���ب 

النا����س ب���داأ يتفلّت لإيق���اف اهل 

ال�شوء ع���ن متاديهم.. »هل اجلي�س 

اللبن���اين فق���ط ليم���وت ومن ثم 

نتاجر بدمه.. قالوها عالنية اأهايل 

يقولها  كان  واجلمي���ع  ال�شه���داء، 

باخلف���اء والكل يعرفه���ا، نعم يف 

امكنة هدرت دماء جي�شنا وبيعت 

ت�شحياته بامل�شاومات ال�شيا�شية، 

وه���ذا ال���كالم �شحي���ح ونح���ن 

نرف�ش���ه.. لياأخذوها بب�شاطتها، ل 

يوجد قائد م���ن دون ع�شكر، على 

رجال ال�شيا�شة التوقف من اللعب 

باجلي����س اللبن���اين، دم �شه���داء 

الوطن خ���ط اأحمر، وكّل من اعتدى 

والقتل  بالتحري�س  اجلي����س  على 

يجب معاقبته وو�شعه يف ال�شجن 

با�شدار اق�ش���ى الأحكام الق�شائية 

باعدامهم ليكون���وا عرة للذين ل 

يفهمون بغري هذه اللغة...

الإنته����اء  غاريو�����س  وياأم����ل 

م����ن ق�شي����ة اأه����ايل الع�شكري����ني 

باأ�رع  املخطوف����ني يف عر�ش����ال 

وقت، ويقول: »�شكلّت جلان عديدة 

و�شيقت اتهام����ات علينا ومل ن�شل 

اىل �شيء رغ����م الأموال والإبتزازات 

والإعدام����ات الت����ي طال����ت بع�شًا 

من افراد جي�شن����ا.. املطلوب اليوم 

انه����اء هذا املل����ف باف�شل طريقة، 

ولعل دفع فدي����ة اف�شل من اخراج 

جمرم����ني وارهابي����ني م����ن �شجن 

رومية، بالنهاية حل هذه امل�شكلة 

عند احلكومة جمتمعة ولي�س عند 

اأي فريق �شيا�شي«. 

اأجرى احلوار بول با�صيل

هل يعقل أن يناقش مجلس الوزراء عيد »السلحفاة« وأال يبحث شؤون مستشفى!

 النظر عن رأي الدول اإلقليمية
ّ

ذ الحريري قراره بغض
ّ

غاريوس: ليتخ

الدولة القوية والقادرة 
ال ُتبنى بجزء من شعبها 

بل بكّل شعبها

) العدد 350(  اجلمعة - 20 اآذار - 2015



wرئاسيات w w . a t h a b a t . n e t9

38

يتن���اول الرئي����س اإمي���ل حل���ود 

اخلط���اب الذي األق���اه اأمني عام حزب 

اهلل ال�شي���د ح�شن ن����راهلل يف مدينة 

بنت جبي���ل يف 25 اأي���ار 2000 وقال 

في���ه: »واهلل اإن اإ�رائي���ل اأوه���ن من 

بي���ت العنكبوت«، في�شري اإىل اأن كلمة 

ال�شيد ن�راهلل كانت عبارة عن حياة 

جديدة، وتعب���رياً عن الكرامة الوطنية 

الت���ي اأح����س اللبنانيون به���ا، ومن 

بعده���ا �ش���ار لبنان خمتلف���ًا.. ويف 

ال�شاب���ع والع�رين من اأيار من العام 

2000 ا�شتقب���ل الرئي�س حل���ود ال�شيد 
ن�راهلل يف الق����ر اجلمهوي، خارقًا 

الروتوكول حينما خرج اإليه م�شتقباًل 

اإياه يف بهو مدخل الق�ر اجلمهوري، 

وقّدم له درع رئا�شة اجلمهورية.

ويق���ول هنا: كانت امل���رة الثانية 

التي اأراها فيها وجهًا لوجه، فقد كانت 

املرة الأوىل عام 1997 حينما ا�شت�شهد 

جنله ه���ادي، ويومه���ا مل اأكن اأعرفه، 

فذهبُت اإليه معزيًا وجل�شُت معه نحو 

ع�ر دقائق، ف�شعرُت مبعنى ما يقّدمه 

ويقوم به وينفذه، وذلك حني قال يل: 

ليتني كنت م���كان هادي، فيكون ذلك 

اأعظم يوم يف حياتي.

اأ�ش���اف: ق���ال ذل���ك يف كل �شر 

ورباط���ة جاأ�س، وفع���اًل دار يف راأ�شي 

قيا�س: اأين هو هذا الرجل الكبري، واأين 

بقية القادة العرب؟

م���رّت الأي���ام اإىل اأن ج���اءت اأيام 

التحري���ر، فكانت امل���رة الثانية التي 

األق���اه بها، حيث طلب ه���و اأن يراين، 

فا�شتقبلته على مدخ���ل الق�ر، ويف 

الع���ادة ل اأ�شتقبل خ���ارج مكتبي اإل 

روؤ�شاء الع���امل، مت�شائ���اًل: اأي رئي�س 

جمهوري���ة اأجن���ز كم���ا اأجن���ز ال�شيد 

ن�راهلل؟ لقد ا�شتقبلته، فكانت التهاين 

املتبادل���ة، ومل نتحدث يف ال�شيا�شة، 

لأن الإجناز العظي���م الذي حتقق اأكر 

من اأي �شيا�شة.

يتابع: اأنا وال�شيد ن�راهلل مل نكن 

نت�شل ببع�شنا، فق���د كنُت اآخذ القرار 

ال���ذي ميليه عليه �شم���ريي وواجبي 

الوطني، فكن���ا نلتقي دون اأن نتحدث 

مع بع����س، لأن ال�شمري الوطني الذي 

يحكمنا هو نف�شه.

م���ن بعدها، خرج بع����س الإعالم 

ال���ذي اأخ���ذ يوّجه النتق���ادات؛ كيف 

ي�شتقبل الرئي�س حلود ال�شيد ن�راهلل 

بهذا ال�شكل؟ وملاذا ل ي�شتقبل روؤ�شاء 

اأن  احلكومات خارج مكتبه؟ وطبيعي 

يك���ون موقفي اأنه حينم���ا يكون لدى 

ه���وؤلء بع�س م���ن عط���اءات وجهاد 

ال�شيد ن�راهلل اأن اأ�شتقبلهم مثله.

وي�ش���ري الرئي�س حلود هنا بالقول: 

اأنا مقتنع متامًا اأن ال�شور التي ُن�رت 

قائ���د املقاومة كانت  ا�شتقب���ال  عن 

تعبرياً مني عن التالقي ما بني الدولة 

واملقاومة، ولهذا ح�شل التحرير، ولو 

كان هناك ن���اأي بالنف�س )يبت�شم هنا( 

ويتابع: بالطبع ملا كان ح�شل الإجناز 

الكب���ري والنوع���ي الأول الذي يح�شل 

ال����راع  تاري���خ  الأوىل يف  للم���رة 

العربي - »الإ�رائيلي«.

يف ظ���ل هذه الأج���واء النادرة من 

الف���رح بالإجناز الكب���ري، كانت وفاة 

الأ�شد، على  ال�شوري حاف���ظ  الرئي�س 

نحو م���ا ذك���رت يف حلق���ة �شابقة، 

وباعتق���ادي اأن���ه ل���ول وج���ود تلك 

ال�شخ�شية الفذة كقائد املقاومة ال�شيد 

ح�ش���ن ن����راهلل، لرمبا م���ا كان هذا 

الإجناز العظيم به���ذا احلجم، وبوفاة 

الرئي�س حافظ الأ�شد خ�رنا �شخ�شية 

فذة لها مكانتها الكرى واملوؤثرة على 

ال�شعيدي���ن العربي وال���دويل، والتي 

كانت داعمة ب�ش���كل مطلق للمقاومة، 

والتاريخ غداً �شيتحدث عنه وين�شفه 

كواحد م���ن القادة العظام، ولي�س كما 

نرى الي���وم باحلديث عن تلك املزاعم 

الت���ي يتناوله���ا الغرب ع���ن »ربيع 

عرب���ي« و»�شي���ادة«، وغريه���ا من 

املزاعم التي ل هّم لها �شوى ا�شتهداف 

مكمن القوة العربية، فالرئي�س حافظ 

الأ�شد لوح���ده اأعاد اإىل حد ما احرتام 

الع���امل للع���رب، فهو م���رّ يف ظروف 

�شعبة، لك���ن مل ي�شتهن ومل يرتاجع، 

وكان يربح دائمًا ب�شالبته.

حافظ  الرئي����س  برحيل  اأ�ش���اف: 

الأ�ش���د خ�ر العامل العربي، خ�شو�شًا 

لبن���ان، رجاًل فذاً ون���ادراً، والعزاء هو 

بوجود الرئي����س ب�ش���ار الأ�شد، الذي 

يحمل نف�س �شلوك والده الذي كنت قد 

التقيته للم���رة الأوىل عام 1995 على 

مائدة النائب �شليم���ان فرجنية الذي 

عرفني عليه.

يف تلك الفرتة، كان اجلميع، �شواء 

يف »14 اآذار« اأو »8 اآذار«، طالع���ني 

ونازلني عل���ى �شوري���ة، ويريدون اأن 

يتقربوا اإىل دم�شق مبختلف الو�شائل.

�شاألني يومها ب�شار الأ�شد عن راأيي 

يف هذا الواقع، فقلت له: اإذا كنت تريد 

احلقيقة، ف���كل ذلك ل يبني دولة، لأن 

كل ال�شيا�شي���ني يفت�شون عن م�شالح 

�شخ�شية، وكم اأمتن���ى اأن يطلبوا ولو 

م���رة واح���دة ق�شي���ة اأو م�شاألة تهم 

الوطن اأو النا�س.

يتابع: لقد حتدثن���ا يومها مطّوًل 

بهذه الأم���ور، دون اأن ُيبدي راأيًا، لأنه 

كان م�شتمعًا جيداً، دون اأن يتحدث.

ومن بعده���ا اأ�شبحنا اأ�شدقاء، اإىل 

اأن تويف الرئي�س حافظ الأ�شد.

ي�شي���ف: ومبا اأنن���ي كنت اآخر من 

تكلّ���م مع الرئي����س الراحل، فقد عرف 

ب�شار ذلك من ال�شن���رتال، وات�شل بي 

ليعلمني بوفات���ه، وي�شاألني عن اآخر 

الكلمات التي حتّدث بها، فحّدثته بها 

كما جاء يف حلقة �شابقة.

وي�ش���ري الرئي�س حل���ود هنا، اأن 

كانوا  وفرن�شيني  وع���رب  البنانيني 

يراهنون على وف���اة الرئي�س حافظ 

الأ�ش���د ع���ام 1998، اأو خ���الل اأ�شهر 

قليل���ة على اأبعد تقدي���ر، واأن ب�شار 

الأ�شد لن ي�شبح رئي�شًا للجمهورية، 

كما اأ�رت يف حلق���ة �شابقة، لأنهم 

بب�شاط���ة ل يري���دون ا�شرتاتيجي���ة 

النظ���ام ال���ذي ل يتخل���ى عن حقه 

واملطالبة به ب�ش���كل دائم وم�شتمر 

دون اأن يقدم اأي تنازل، وبالتايل هم 

كان���وا ل يري���دون اأن ي�شل الرئي�س 

ب�شار الأ�شد اإىل قيادة �شورية، حتى 

ل ي�شتمر هذا النهج القومي الثابت، 

وكما عملوا معي، لأنهم ل يت�شورون 

اأحداً يقف يف وجههم، ما يعني اأنهم 

ل يري���دون اأن ي�شتم���ر نهج حافظ 

إميل لحود يتذكر.. 
رئيس لبنان يستقبل قائد المقاومة بعد التحرير عند مدخل القصر الجمهوري

الأ�شد ويتوا�ش���ل، ومن هنا، منذ 

اليوم الأول لت�شلُّم الرئي�س ب�شار 

الأ�شد �شلطاته الد�شتورية با�روا 

الرئي�س  لك���ن  بالتاآم���ر علي���ه، 

ال�ش���اب كان اأهاًل للمهمة، فواجه 

املوؤام���رات املختلف���ة التي نرى 

الكثري من ف�شولها اليوم.

اأن  حل���ود  الرئي����س  ويوؤك���د 

جتربت���ه تثبت اأن بع�س اخلطوط 

ال�شورية، م���ن اأمثال عبد احلليم 

خ���دام وغازي كنع���ان وغريهما، 

عل���ى ح�شابهم،  فاحت���ني  كانوا 

وعل���ى حد تعب���ري البع�س، اإنهم 

يف »جي���ب« الرئي����س الراح���ل 

رفيق احلريري، ولهذا كان الرئي�س 

ب�شار الأ�شد على قدر امل�شوؤولية، 

وا�شتم���رت الأمور نحو عام حتى 

ا�شتط���اع ان يقلّ���م اأظاف���ر هذه 

ال�شخ�شيات ومراكزها.

التي ح�شلت  التط���ورات  لكن 

وبلغت ذروتها يف اغتيال الرئي�س 

رفيق احلري���ري، كان من اأهدافها 

تغيري املعادلت وقلب الأو�شاع.

املطارنة  نداء جمل����س  وعند 

املوارن���ة الذي �شدر يف 20 اأيلول 

النتخاب���ات  بع���د   2000 ع���ام 

النيابية، وال���ذي اأطلق ما ي�شمى 

حراك من اأج���ل خروج ال�شوريني 

من لبنان، يوؤكد الرئي�س حلود اأن 

كل ذل���ك كان بدف���ع من اخلارج، 

الأمريكيني، ولي�س  م���ن  وحتديداً 

املطارنة الذين حركوا ذلك، بل اإن 

البع�س م���ن الذين يعترون اأنهم 

ميون���ون على بع����س املطارنة، 

وباإيع���از م���ن اخل���ارج، با�روا 

مبهاجمت���ي من �شاح���ة بكركي، 

لأنه���م اعت���روا اأن الن�شح���اب 

واإميل  ح�ش���ل،  »الإ�رائيل���ي« 

حلود يرف����س ال�شالم، فاملطلوب 

هو اخلال�س منه، اإذ كيف لرئي�س 

لبناين اأن يقف يف وجه اأولرايت؟ 

هذا الرجل ل يرد على اأحد، فكانت 

اخلطة للخال�س من���ي لأنه رمبا 

برحيلي ح�ش���ب اعتقادهم ي�شهل 

رحيل حافظ ثم ب�شار الأ�شد.

ويتن���اول الرئي����س حلود اأول 

قم���ة عربية ح�ره���ا يف م�ر، 

حيث فوجئ بدعوته لإلقاء كلمة 

فيها، ف�»دعوُت القادة العرب لأن 

ينتبهوا ملطال���ب �شعوبهم، لأنها 

ملتابعة  دعوتهم  كما  �شت�شبقهم، 

ما يجري يف فل�شطني«.

يف هذه القمة تق���رر اأن ُتعقد 

القمم العربي���ة دوريًا يف كل بلد 

عربي ح�شب الأح���رف الأبجدية، 

فكانت الأردن هي اأول دولة عربية 

ت�شت�شيف القمة بعد هذا القرار.

يف الأردن، وقبي���ل اأن يلق���ي 

وزي���ر خارجية الإم���ارات كلمته، 

جاءين ع�شو يف الوفد الإماراتي، 

اأن  اأن الوزي���ر �شيقرتح  واأعلمني 

املقبلة  القمة  لبن���ان  ي�شت�شيف 

بدًل من الإمارات، تقديراً لإجنازه 

التحري���ر، فهل تر�ش���ى؟ فاأعلنت 

قبويل ذلك فوراً.

يف اليوم الت���ايل، والذي كان 

�شي�شدر فيه القرار، اأعلمني رفيق 

�ش���الل اأن قّذاف ال���دم يدور على 

منهم  ويطل���ب  العربية  الوف���ود 

عدم قبول ا�شت�شافة لبنان للقمة 

املقبل���ة، لأن لليبيا م�شكل معه، 

فتحركُت على الفور، حيث وجدت 

بع����س القادة الع���رب يف اإحدى 

الغرف، والرئي����س معمر القذايف 

يتحدث مع يا�ر عرفات، فحاول 

القذايف اأن يتظاهر باأنه مل يَرين، 

فتقدمُت من���ه وطرقُت على كتفه 

وخاطبته: األي�س من العيب عليك 

الع���رب لعدم  القادة  اأن تدع���وا 

املج���يء اإىل لبن���ان، الذي يبقى 

الدول���ة الوحيدة الت���ي انت�رت 

على العدو »الإ�رائيلي«؟

رف�شه  موؤك���داً  القذايف  فوقف 

لذل���ك، فدعوُت���ه لأن يطل���ب من 

ق���ّذاف الدم التوق���ف عن حركته، 

وهذا م���ا ح�شل، ودعاين لأن اأجد 

ح���اًل لق�شية الإمام ال�شيد مو�شى 

ال�شدر، فتّم ت�شكيل جلنة لبنانية 

- �شوري���ة - اإيراني���ة - ليبية، 

لكنها مع الأ�شف ال�شديد مل ت�شل 

اإىل نتيجة.

وهك���ذا ا�شت�شاف لبنان القمة 

العربية عام 2002، ولول املوقف 

الإماراتي لكان لبنان يلزمه اأكرث 

من ع�ر �شنوات حتى يتمّكن من 

ا�شت�شافة القمة العربية.

اأحمد زين الدين

الرئي�س حلود ُي�سلم �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سراهلل درع رئا�سة اجلمهورية
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يعط���ي �لإ�س���ام للم���ر�أة حق 

�لت����رف �لكام���ل يف مالها، ومع 

نزولها �إىل �لعمل �أ�سبح »مفرو�ض« 

عليه���ا »ُعرف���ًا« �مل�سارك���ة يف 

م�ساري���ف �لبيت، �س���و�ء كان ذلك 

بر�ساها �أو رغمًا عنها.

ي�سري خ���ر�ء علم �لجتماع �إىل 

�أن بع�ض �لرجال يررون �لطمع يف 

ر�ت���ب �لزوجة باأن���ه ناجت عن قلة 

وعي �ملر�أة، لأنه من وجهة نظرهم، 

وكما يّدعون، فاإن �ملر�أة ل ت�ستطيع 

�أن تتحمل م�سوؤولي���ة �لإنفاق، ول 

ُتدّب���ر �لكثري من �لأم���ور، ومبا �أن 

�لرجال ه���م �لأعلم، لذ� فهم �لأحّق 

و�لأف�سل يف �إنف���اق ر�تبها، وكثري�ً 

ما يت�سبب ذلك ب���اأن ت�سعر بع�ض 

�لزوج���ات بالإهانة و�ملذلة عندما 

ي�ستويل �لزوج على ر�تبها بطريقة 

مبا�رة �أو غري مبا�رة.

وي�س���ري �خت�سا�سي���و �حلي���اة 

�لأ�ري���ة �إىل �أن �لزوج���ة تخ���رج 

للعمل وتع���ود �إىل �لبيت جمهدة، 

وتعمل �أي�س���ًا، ويف �لنهاية يكون 

�لزوج هو �ملتحكم يف �لأمو�ل، و�إذ� 

م���ا رغبت �ملر�أة يف �ر�ء �سيء ما 

فاإنها تاأخ���ذه من ر�تبها �مل�ستوىل 

عليه من قبل �ل���زوج، و�لأنكى �أن 

بع�ض �لرج���ال يعترون �سماحهم 

للزوجة باخل���روج للعمل يعطيهم 

�حل���ق يف �ل�ستف���ادة م���ن ر�تبها 

للم�ساع���دة يف �أعب���اء �لبيت، و�إل 

ف���اإن �لرجل لن يجن���ي من عملها 

�سوى �لكاآبة و�لتعا�سة.

كما ربطت در��س���ة حديثة بني 

زيادة ر�ت���ب �لزوج���ة وتق�سريها 

فى مهامها �ملنزلي���ة، فكلما �زد�د 

�ملتزوج���ات  �لن�س���اء  رو�ت���ب  ت 

ق���ّل عملهن �ملن���زيل.. وذكر كاتب 

�لدر��س���ة �أن���ه ل عاق���ة لت�ساوؤل 

عمل �مل���ر�أة مبا يك�سبه زوجها، بل 

مبا تك�سبه ه���ي، �لأمر يتعلق فقط 

مبقد�ر ما تك�سب���ه �ملر�أة، فاإذ� كان 

ر�تبها كبري�ً �سُتم�سي وقتًا �أقل يف 

�لعمل �ملنزيل.

وعلى هذ� �لأ�سا�ض يوؤكد �لبع�ض 

�أن �ملر�أة عليه���ا تعوي�ض ما يفقده 

�ملنزل �أثناء عدم تو�جدها بامل�ساركة 

فى �مل�ساريف، بالرغم من �أن �لزوج 

�لأول  �لقو�م���ة، وهو �مل�س���وؤول  له 

عن �لإنفاق، لكن م���ن ناحية �أخرى 

لو نظرن���ا �إىل �لعامات لوجدنا �أن 

�حلياة �لقت�سادي���ة فر�ست عليهن 

�مل�ساركة بدون كلل �أو ملل لتحقيق 

�ل�ستقر�ر �ملادي و�لأ�ري.

�لإ�سام ل يبي����ح ��ستياء �لزوج 

عل����ى ر�تبه����ا بغري ر�ساه����ا وطيب 

نف�سها، و�أخذ �س����ي منه ُكرهًا، �سو�ء 

�أكان هذ� �لإك����ر�ه مقّنعًا �أو مك�سوفًا، 

فاإنه ُيعتر غ�سب����ًا، و�لغ�سب حر�م 

عل����ى �ملغت�سب، ويج����ب عليه رد 

�ملغ�سوب مل����ن �غت�سب منه، وعقد 

�لزوجي����ة ل ي����رر �أي �سغ����ط على 

�لزوجة.

من جهة �أخ���رى، قد يكون ر�تب 

�لزوج���ة �أحد �لأ�سب���اب �لتي تقي 

�لبنات من �سب���ح �لعنو�سة، حيث 

يف�ّسل بع�ض �لرجال - مع �لأ�سف 

- �لزو�ج من عاملة مبرتب م�ستقر 

وثابت، لت�ساهم ب�سكل �أ�سا�سي يف 

�لبيت، وم���ن هنا ظهرت  م�روف 

هناك ح���الت عديدة ل يكون فيها 

�أمام �ملوظف �ل���ذي يتقا�سى ر�تبًا 

حم���دود�ً ح���ل �آخر �س���وى �لبحث 

عن رفيق���ة درب تكمل ن�سف دينه، 

وتدعمه ماديًا لبناء �أ�رة.

وهن���ا يلف���ت متخ�س�س���و علم 

�لجتم���اع �إىل �أن ����ّر هذ� �لبحث 

يرج���ع �إىل �لو�س���ع �لقت�س���ادي 

�ل�سيئ، و�مل�ساري���ف �لتي مل تعد 

�لأ�سا�سية،  �حلاجيات  على  تقت�ر 

ب���ل �أ�سبحت ت�سمل �أم���ور�ً ثانوية 

مل يعد بالإم���كان �ل�ستغناء عنها، 

���ل �لرجل  م�سريي���ن �إىل ع���دم تقبُّ

�ل�رق���ي، رغم حت����ره وتطوره، 

فكرة �لتعاون يف �لأعمال �ملنزلية 

وم�ساعدة زوجته.

»�ملر�أة  �لخت�سا�سيون:  ويقول 

�لتي تتطلع �إىل �لنجاح يف حياتها 

�لعملي���ة و�لعائلية، جت���د نف�سها 

م�سط���رة لختيار �لعم���ل �لذي ل 

يتعار�ض م���ع دورها �لطبيعي يف 

�حلي���اة، �أم���ا �إذ� كان طموحها ل 

يتو�فق مع هذه �ملتطلبات، وقررت 

ممار�سة وظيفة قد توؤثر �سلبًا على 

و�جباتها �لأ�ري���ة، فهي بالتاأكيد 

�ستعاين، وقد تف�سل«.

ويوؤكد خ���ر�ء علم �لجتماع �أن 

ر�تب �لزوجة �أهم �أ�سباب �خلافات 

�لزوجية، ب�سب���ب �إ�ر�رها �أحيانًا 

على عدم �إدماج مرتبها مع مرتب 

للمعاون���ة يف �مل�روفات  �لزوج 

�ملنزلي���ة، �أو ب�سبب �إ�ر�ر �لزوجة 

من وقت �إىل �آخر على �إلقاء �ل�سوء 

عل���ى �أن له���ا دخله���ا �خلا�ض ،  �أو 

�لرتكي���ز عل���ى �أن دخله���ا يفوق 

دخل���ه؛ مبا يجرح كر�مته ،  ول يجد 

�ل�سيئة  �لنف�سية  متنف�سًا حلالت���ه 

غري �ختاق �خلافات و�مل�ساكل ،  ما 

يوؤدي �إىل كث���ري من حالت �لطاق 

و�لعن���ف �لأ�ري، كم���ا قد يت�سبب 

هذ� �لو�س���ع ب�سغوط نف�سية تنتج 

عنها �لإ�سابة بالأزمات �لقلبية .  

رمي �خلياط

استيالء الزوج على راتب زوجته.. مسموح أم ممنوع؟

�لرتبية فن وعلم ومهارة، لكننا يف 

كثري من �لأحي����ان نربي �أبناءنا على 

موروث تربوي خاطئ، �أو نت�رف مع 

�أبنائن����ا كردة فعل �ريع����ة �أ�سا�سها 

�لغ�سب و�لع�سبي����ة، وتكون �لنتيجة 

دمار�ً تربويا لاأبن����اء ل ن�سعر به �إل 

بعد فو�ت �لأو�ن، وكم من حالة �سيئة 

تربويًا ر�أيتها ب�سبب �لجتهاد �خلاطئ 

للو�لدين، فالرتبية علم نتعلمه ومهارة 

نتدرب عليها وفق منهج �سليم وقو�عد 

تربوية ثابتة، وله����ذ� �أنزل �هلل تعايل 

�لقر�آن �لكرمي كمنه����ج تربوي لتزكية 

وجاءت  �ملجتمع،  و�إ�س����اح  �لنفو�ض 

�ل�سنة �لنبوية و�ل�سرية �لعطرة معينة 

للمربني يف �ملنهج �لعملي �لتف�سيلي 

لعاج �مل�ساكل �لرتبوية، ثم تاأتي من 

بعد ذ�ك �خلر�ت و�لتجارب �حلياتية 

يف عامل �لرتبي����ة، ومن يتاأمل و�قعنا 

�لرتب����وي د�خ����ل �لبيوت يج����د - مع 

�لأ�س����ف - �أنه بعيد كل �لبعد عن هذه 

�مل�س����ادر �لذهبي����ة �لثاث����ة للرتبية 

�ملتميزة. 

وم����ن �أخط����ر �مل�س����اكل �لتي يف 

�لغالب يقع فيها �لو�لد�ن:

كمر�قبة  �لد�ئم����ة؛  �أولدنا  مر�قبة 

�لبن����وك  يف  �ملعلق����ة  �لكام����ري�ت 

و�ل�����ركات، و�لتي تعم����ل 24 �ساعة 

يف �لليل و�لنه����ار. هذ� �ل�سلوك يوؤدي 

�إىل �سلبيات تربوية كثرية، منها عدم 

�لثق����ة وقلة �لح����رت�م، و�لتاعب يف 

تنفيذ �لتوجيهات.. و�ل�سو�ب �أن نر�قب 

�أبناءنا يف ف����رتة و�أخرى، �أو �أن تكون 

�ملر�قبة عن ُبعد من غري �أن ن�سعرهم 

باأننا نر�قب حتركاتهم.

نتدخ����ل يف كل تفا�سي����ل حي����اة 

وطعامه����م  ماب�سه����م  يف  �أبنائن����ا؛ 

ولعبهم، وحتى يف ذوقهم، وهذ� تنتج 

عن����ه �سخ�سية مه����زوزة، و�سعف يف 

�تخاذ �لقر�ر، ويف هذه �حلالة �سيتعود 

على �لعتماد على و�لديه بكل �سيء، 

و�ل�سو�ب �أن نرتك لهم حرية �لختيار، 

مع �لتوجيه �للطيف، ولعل من غر�ئب 

ما ميرّ معنا يف �حلياة رجل كبري يف 

�ل�سن يت�سل باأمه لي�ساألها عن نوعية 

�ملاب�ض �لت����ي يلب�سها، �أو ماذ� ي�سع 

يف حقيبة �ل�سفر قبل مغادرته �لباد!

�إعطاء �لهتمام �ملباَلغ فيه للطفل 

�لوحيد �أو �ملري�ض مر�سًا مزمنًا، وهذ� 

ي����وؤدي �إىل مترّد �لطفل عل����ى و�لديه، 

وعدم ��ستجابته للتوجيهات و�لأو�مر 

ه وغروره  �لو�لدية، بالإ�سافة �إىل تكرُّ

عليهما، ونرى يف جمتمعاتنا حالت 

كثرية من هذ� �ل�سن����ف، �إىل درجة �أن 

�لو�لدين فقد� �ل�سيطرة على �أبنهم.

•  لباقة �لتعامل مع �لأطفال
�أ�سلوب  �لأطف���ال  م���ع  للتعام���ل 

خا�ض ك���ي حت�سني هذه �ملهّمة، وكي 

ل توؤث���ري ولو قيد �أمنل���ة �سلبيًا على 

نف�سية �لطف���ل �أو تزعجي و�لدته عن 

غري ق�سد:

بغ�����ضّ �لنظر عن حمّبتك لاأطفال 

ب�سكل ع����ام �أو ل، م����ن �ل�روري �أن 

تلقي حتية ول����و ب�سيطة على �لطفل 

�أمامك، و��سعة على جنب �آر�ئك فيه، 

وبرتبيته وبالأمومة ككّل. 

ل ت�سمح���ي لعاطفتك باأن تدفعك 

حلمل �لطفل من كر�سيه من دون �سوؤ�ل 

�لو�ل���دة، و�متنعي كلي���ًا عن تقبيله، 

لأّن ه���ذ� ت�رّف من���ايف لأ�سا�سيات 

معاملة �لأطفال، لأّن �لقبل قد ت�سبب 

له �حل�سا�سي���ة وظهور �لبثور.. ميكنك 

�ل�ستعا�سة بتقبيل يده ب�سكل خاطف.

توجي����ه  ع����ن  كلي����ًا  �متنع����ي 

�ملاحظ����ات للو�ل����دة، خ�سو�سًا عن 

�سكل �لطف����ل �أو ماب�س����ه، ل�ست يف 

مبار�ة ملكة جمال كي تقّيمي جمال 

�لولد بعني �أّمه �أو تقرين ن�سبة ذكائه 

وتفاعله و�سكله بغري �أطفال. ل مكان 

هن����ا �إلّ لاط����ر�ء�ت �لإيجابية، لأّنك 

بذلك �ستم�ّس����ني �لأم �أكرث بكثري مّما 

تتوقعني �أو تظنني. 

يف ح����ال �سّب����ب لك �لطف����ل �أية 

فو�سى، �أو قام بك�ر �أغر��ض خا�ّسة 

ب����ك �أو باملن����زل، �متنع����ي كليًا عن 

توبيخ����ه �أو �رب����ه، فه����ذ� خطاأ ل 

ُيغتفر. عو�سًا عن ذلك ميكنك توجيه 

�ملاحظ����ة لاأم بقولك بلطف: �أرجوك 

حاويل جلم طفلك، ولي�ض �لعك�ض. 

قد حتّبني �أن تقدمي للطفل طعامًا 

�أو �سكاكر ياأكلها، تاأّكدي قبًا �أي قبل 

�أن تري����ه �لطعام من و�لدته �إن كانت 

ل متانع من �أن يتناول هذ� �لنوع، �أو 

�إن كانت تخ����اف عليه من �لختناق، 

وعندها �إياك �أن تقومي باإقناعها، بل 

ر�عي قر�رها.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

أخطر األخطاء التربوية.. فاحذريها )2/1(
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�أحد  �لأخ����ر  �لف���ول  ُيعت���ر 

لدى  بة  �ملحبَّ �لبقولي���ات  �أ�سناف 

فئ���ة كبرية من �لنا����ض، ول تخلو 

عادة غالبي���ة �ملو�ئد �لعربية يف 

ه���ذ� �لوقت من �لعام من �لوجبات 

�لت���ي يدخل فيها �لف���ول �لأخ�ر 

كعن����ر �أ�سا�سي، ويقدَّم يف �أطباق 

متنوعة.

�لأخ�ر على  �لف���ول  يحت���وي 

�لكثري م���ن �لفيتامينات و�لأماح، 

كالبوتا�سيوم و�لف�سفور، �إىل جانب 

�حتو�ئه عل���ى �حلديد ومو�د �أخرى 

تقوي �ملناعة لدى �لإن�سان.

�لأخ�ر على  �لف���ول  يحت���وي 

و�لأماح  �لفيتامين���ات  من  �لكثري 

كالبوتا�سيوم و�لف�سفور، �إىل جانب 

تقوي  �أخ���رى  وعنا����ر  �حلدي���د 

�ملناعة ل���دى �لإن�سان، فوجبة من 

�لفول تعتر كاملة و�سحية وتقاوم 

�إجهاد وتعب �جل�سم.

كما �أن �لفول مه���م لاأ�سخا�ض 

�لذين يعان���ون من مر�ض �ل�سكري، 

وذل���ك لحتو�ئه على �لألياف �لتي 

ل يه�سمه���ا �جل�س���م، فيقوم �لفول 

بامت�سا�ض �ل�سك���ر من �جل�سم، ما 

ي���وؤدي �إىل تخفي����ض ن�سبة �ل�سكر 

�ملخزَّنة فيه.

ويعمل �لفول كذلك على خف�ض 

�لعايل، لأنه  �ل���دم  م�ستوى �سغط 

ي�ساع���د عل���ى �ل�سع���ور بال�سبع، 

وي�ستغرق م���دة طويلة يف �ملعدة 

من �أجل �إمتام عملية ه�سمه.

ويحل �لف���ول م���كان وجبة من 

�للحوم، كونه يحت���وي على ن�سبة 

عالية من �لروتني، لكنه يفتقر �إىل 

بع�ض �لأحما�ض �لأمينية، ولذلك فاإن 

تناوله مع �حلب���وب كالقمح و�لأرز، 

ميّثل وجبة كاملة من �لروتني.

وميتاز �لف���ول برتكيبته �لغنية 

باملركبات �لت���ي جتعل من �لفول 

خ�سار�ً ممتازة فيما يخ�ض تنظيم 

�لهرمونات، لكن ُين�سح �لأ�سخا�ض 

�لذين يعانون من ع�ر يف �له�سم 

و��سطر�ب���ات يف �ملعدة من جتنُّب 

تناول �لفول، �إ�سافة �إىل �لأ�سخا�ض 

�لذين ي�سبب له���م تناول �لفول ما 

يعرف ب�»تفّول �لدم«.

»مر����ض �لتفوُّل« ه���و فقر دم 

�نح���ايل ب�سب���ب نق����ض »�نزمي 

يف  ديهايدروغيناز«   6 �لكلوك���وز 

كريات �لدم �حلم���ر�ء. لدى تعر�ض 

�ملوؤك�سدة مثل  للم���و�د  �ملر�س���ى 

�لفول �أو لقاح���ه �أو بع�ض �لأدوية، 

يوؤدي ذلك �إىل �نحال حاد لكريات 

�لدم �حلمر�ء، وحدوث فقر دم حاد.

وب�س���كل مب�ّسط ميك���ن تعريف 

�أح���د  باأن���ه  »�لتف���ّول«  مر����ض 

�لأمر�����ض �لور�ثية �لتي تنتقل من 

�لآباء �إىل �لأبناء، وتنت�ر �لإ�سابة 

عن���د �لأطفال �لذك���ور ب�سكل �أعلى 

من �لإن���اث، لكن هذ� ل يعني عدم 

ل ن�سبة  �إ�سابة �لإناث، �إمن���ا ت�سجَّ

�إ�سابة �أقل من �لذكور.

�أن  �إىل  وي�سري �لعلماء �لأمل���ان 

�ملر�أة لو قامت بو�سع حو�ىل 100 

غر�م يوميًا م���ن نباتات �لفول يف 

�لطعام فاإنه يح���ول دون �إ�سابتها 

باأمر��ض �رطانية، كما ي�ساعد زيت 

�لدماء  �لأخ�ر على �ريان  �لفول 

�إىل �لرح���م، و�حلف���اظ �أي�سًا على 

��ستقر�ر �ل���دورة �لدموية، م�سريين 

�إىل �أن در��ساته���م وبحوثه���م هذه 

ل  ��ستغرقت حو�ىل 28 �سهر�ً للتو�سُّ

�إىل هذه �لنتيجة، كما �أنهم تو�سلو� 

�إىل �جل���زم ب���اأن �لف���ول �لأخ�ر 

وحمتويات���ه �لع�سوي���ة، وبالتايل 

�أور�ق �سجرت���ه �ل�سغرية ت�ستطيع 

�لاتي دخلن �سن  �لن�ساء  م�ساعدة 

�لياأ�ض على �حليلولة دون �لإ�سابة 

باأمر��ض �رط���ان �لثدي، وذلك من 

خ���ال فت���ح ه���ذه �لأور�ق جمرى 

�ر�يني �لدم �لتي ت�سل �إىل �لثدي، 

وقد قام���و� بتجربته���م هذه على 

حو�ىل 300 �مر�أة.

�لبندورة  م���ع  �لف���ول  تن���اول 

و�لب�س���ل و�لطحين���ة، �أو �لبي����ض 

�لأهمية  �لزيتون، يزي���د من  وزيت 

�لغذ�ئية له.

للم�ساب���ني  هاّم���ة  ن�سائ���ح 

ب�»�أنيميا �لفول«:

- ُين�سح بتجنُّب جميع �لأطعمة 

�ً يف  �ملتع���ارف �أنها ت�سب���ب تك�رُّ

�لدم، وعدم �لتهاون يف هذ� �لأمر.

- جتنُّب تناول �لفول، و�لعد�ض، 

و�لفا�سولياء،  و�حلّم�ض،  و�لبزياء، 

و�لهليون.

- عدم تناول كمّي���ات مرتفعة 

م���ن �لفيتام���ني »ك« و�لفيتامني 

»�ض« )خ�سو�سًا �أقر��ض �لفيتامني 

�ض �لفّو�رة(.

- على كل �مل�سابني ب�»�أنيميا 

�لف���ول« تنبيه �لطبي���ب �ملعالج 

على �أنهم م�سابون بهذ� �ملر�ض كي 

�أدوية ماأمونة  �إعطائهم  يتمكن من 

ومنا�سبة لو�سعهم.
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4 - مي�س���ح على ج�سمه �لده���ن وغريه / ن�سف 
�سكون

5 - ن�س���ف نورة / مكان وخمزن �لبيع / حيو�ن 
يعي�ض يف �لغابات ويف �لقارة �لقطبية �ل�سمالية

6 - جمموع���ة م���ن �لنا�ض منتدب���ة لعمل ما / 
يرتددن على مكان حمدد

7 - ما يخرجه �لطائر م���ن طعام بعد ه�سمه / 
مت�سابهان / �أ�سار بعمل �سيء ما

8 - ل�سق���ي �لنب���ات / جزء من وح���دة �لعملة 
�لأمريكية

9 - �ل�س���م �لول ملنا�سل وبط���ل �ل�ستقال يف 
جنوب �فريقيا – / خمرتع �لتلفزيون

10 - ن�سف مفرز / خمرتع �لكامري� )معكو�سة(
ع��م���ودي

1 - خمرتع �لدر�جة �لنارية �ملوتور�سايكل
2 - خمرتع �لآلة �لكاتبة

3 - خم���رتع خط �نتاج �ل�سي���ار�ت / يو�سف به 
�لِعرق �لب�ري مبعنى �أن له �متد�د

4 - هدم / �ل�سم �لأول ملمثل �أفام جيم�ض بوند 
�سابق

5 - خم���رتع ق�سيب منع خطر �ل�سو�عق / ن�سف 
ناقد
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كاريكاتير

��ستطاعت �سي���دة �أملانية �أن تعي�ش 

مدة 15 عامًا دون ��ستخد�م �لنقود متاما.
وكانت �ل�سيدة هايدمياري )69 عامًا( 

تق���وم ب���اإد�رة متجر لل�ساب���ون مبنطق 

�ملقاي�سة �ملعروف ب�»خذ و�أعط«، دون 

�أن تنفق مليمًا و�حد�ً طو�ل 15 عامًا. 

�أم �الخرت�ع«،  ومبنط���ق »�حلاج���ة 

كانت ت�سعى �ل�سيدة هايدمياري مل�ساعدة 

�مل�رشدين يف منطقة دورمتوند باأملانيا، 

وقالت �إنها ق���ررت �أن متكنهم من ق�ساء 

حو�ئجهم، فاأن�ساأت لهم متجر�ً ال يتطلب 

�أي �سكٍل من �أ�س���كال �لتبادل �لنقدي، بل 

تبادل �ل�سلع بنظام جتارة �ملقاي�سة.

يف بد�ي���ة �الأم���ر مل يعتق���د هوؤالء 

�مل����رّشدون جن���اح ه���ذه �لفك���رة، لكن 

�رشعان ما حتّولت فكرتها �إىل ظاهرة يف 

منطقة دورمتوند.

�لطري���ف �أن هايدمياري مل متتلك يف 

حياته���ا �سوى 200 ي���ورو، وتعي�ش �الآن 

يف �ملتجر وال متلك �سوى متعلقاتها يف 

حقيبة �سغرية، لكنها كما تقول: �سعيدة 

مل�ساعدة �مل�رشّدين.

عاشت 15 عامًا دون استخدام النقود

يف حادث���ة غريبة وحمزنة، قامت �مر�أة �سينية تدعى »�ن هاو« باإحر�ق �أكرث من 

200 �ألف ين، �أي ما يعادل 34 �ألف دوالر، دون ق�سدها.
وبح�س���ب �ملعلومات فقد �أر�دت هذه �ملر�أة )35 عامًا( حت�سري كوب من �ل�ساي، وقد 

ن�سيت متامًا �أن زوجها كان قد �أخفى نقود�ً يف موقد �حلطب قبل ذلك بيوٍم و�حد، حيث 

رم���ت »هاو« عود�ً من �لثقاب على بع����ش �الأور�ق يف �ملوقد، وعندما عادت لت�سيف 

بع�ش �خل�سب ر�أت �لكي�ش �لبال�ستيكي �ملليء بالنقود وقد �حرتق متامًا.

وق���د كان ه���ذ� �ملبلغ عبارة عن �أج���ور لعمال يعملون يف �ل�رشك���ة �لتي ميلكها 

�لزوج، وكان قد خّباأها �لزوج »و�نغ بن« )30 عامًا( هذه �لنقود يف �ملوقد الأنه اليثق 

بالبنوك مطلقًا.

وقد �سعر �لزوج بحزن �سدي���د خل�سارته �ملبلغ �إال �أنه �سامح زوجته الأنها مل تكن 

تق�سد �الأمر، والأن حزنها كان �سديد�ً �أي�سًا.

و �سي�سطر »و�نغ« لالقرت��ش من �الأهل وبع�ش �الأ�سدقاء لدفع �أجور �لعمال، حتى 

تتح�سن �أحو�له، موؤكد�ً �أنه �سيخرج من هذه �ل�سائقة �ملالية، و�سيتغلب عليها.

أحدث حادثة طالق 
في األردن

�ختلف���ت وتعددت ح���و�دث �لطالق يف 

دول �لعامل �لعربي، �إال �أن هذه �حلالة كانت 

�الأغ���رب يف �الأردن. فقد �ختل���ف �لزوجان 

حني كانا ي�ستقالن مركبة �أجرة للذهاب �إىل 

�أحد »�ملوالت«، �إال �أن �لزوجة �ختلفت مع 

زوجها ر�ف�س���ة هذ� »�ملول« ومطالبة �إياه 

بالذهاب �إىل مول �آخر بالقرب منه، م�سرية 

�إىل �أنها ملّت منه. 

وبعد جدل طوي���ل �أ�سابت �لزوج حالة 

ه�ستريية من زوجته، ونزل من »�لتاك�سي«، 

لك���ن زوجته رف�س���ت �لن���زول، م�رشة يف 

مطالبتها يف �لذه���اب �إىل »�ملول« �الآخر، 

فاأخ���ذ �لزوج بال�رش�خ و�نهال عليها ب�سيل 

م���ن �ل�ستائ���م، متهمًا �إياه���ا باأنها حتاول 

فر����ش ر�أيها عليه د�ئمًا ، ليكون رد �لزوجة 

يف نهاية ذلك �ل�سج���ار بطريقة ��ستفز�زية 

قائل���ة: »لو ب���دي �أ�سمع كالم���ك بتخرب 

�لدنيا.. �ركب �لتك�سي وبال ف�سايح.. يال«..

ردة فعل �ل���زوج كانت باأن يرمي ميني 

�لطالق �أك���رث من مرة، وب�س���وت عال �أمام 

�مل���الأ: »و�هلل ما بتنزيل.. طالق طالق طالق 

طالق«..  وغادر �ملكان. 

�لطري���ف يف ردة فع���ل �سائ���ق �سيارة 

�الأج���رة �أنه ت�سامن مع �ل���زوج وخرج من 

مركبت���ه وقال: »و�هلل ما بو�سلك وال مكان.. 

خرّبتو �لبلد.. �طلعي بره بطلت ��ستغل«!

!
ً
أحرقت 35 ألف دوالر.. خطأ


