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سورية والمقاومة أسقطتا 
سيناريو »الكامب« وانطاليا

استمرار العدوان على اليمن 
يأخذ المنطقة إلى المجهول

نصر لبناني 
على حدود القلمون

FRIDAY 22 MAY - 2015 
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ك�شفت م�شادر مطلعة اأن قطر تّعهدت باإطالق الع�شكريني املختَطفني 

بع�س  اإطــالق  مقابل  املقبلة،  القليلة  االأيـــام  خــالل  الن�شرة«  »جبهة  لــدى 

هو  يبقى  الــذي  املـــال،  مــن  كبري  ومبلغ  اللبنانية،  ال�شجون  يف  املوقوفني 

العن�شر االأهم لدى اخلاطفني، وتعوي�شاً عن هزمية االإرهابيني يف منطقة 

رعاتهم  على  عــبء  اإىل  حتــولــوا  هـــوؤالء  اأن  خ�شو�شاً  جــهــة،  مــن  القلمون 

االإقليميني وبيئتهم احلا�شنة، من جهة ثانية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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العسكريون المخطوفون لدى »النصرة« نحو الحرية؟

القلمون.. تصفية الدفرسوار »اإلسرائيلي«

بدران: هدفنا تصحيح مسار بوصلة الفكر من التطرف 
إلى االعتدال.. ومن التكفير إلى قبول اآلخر أيار.. والخيارات الثالثة

إميل لحود يتذكر.. 
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ما بعد القلمون.. 
معركة أم تسوية؟
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عيد النصر المتجدد
مع حلول العي����د اخلام�س ع�رض للمقاومة والتحرير، حت�رض �سل�سلة 

من القي����م واملعاين، وتتحف����ز الذاكرة، ت�ستح�رض التج����ارب العظيمة 

لل�سع����وب وقواها احلية التي تخ����ط بدمها وت�سحياته����ا و�سجاعتها 

وثباتها طريق امل�ستقبل.

فم����ن القيم واملع����اين التي يتّوجها يوم الن�����رض يف 25 اأيار 2000، 

اأن ال�سع����وب احلية مادام هناك قهر وعدوان واحتالل، �ستنه�س وتواجه 

وتقاوم ب�ست����ى الو�سائل وال�سبل، من اأجل حقه����ا يف احلرية والعي�س 

الكرمي وهزمية العدو.

�سعبن����ا �سّطر ه����ذه احلقيقة االأزلي����ة لي�س خالل وبع����د االجتياح 

»االإ�رضائيل����ي« عام 1982، ب����ل منذ اغت�ساب فل�سط����ن عام 1948، ال 

ب����ل قبلها بكثري �سّجلها يف مواجهة االأت����راك مع بداية القرن املا�سي، 

و�سهداء ال�ساد�س من اأيار 1915 الذين ارتقوا �سهداء باإعدامهم يف �ساحة 

الربج يف ب����ريوت ويف عاليه على يد جمال با�س����ا ال�سفاح، ومواجهة 

االنت����داب الفرن�سي يف العام 1943، وانتزاع اال�ستقالل برهان اأكيد على 

حيوية اللبنانين.

ومواجهة العدو ال�سهيوين من����ذ اغت�ساب فل�سطن عام 1948 مثال 

عظي����م على ج�سارة �سعبنا، فيح�����رض �سهيد اجلي�س ولبنان ابن بعلبك 

النقي����ب حممد زغيب على م�سارف فل�سطن، و�سه����داء القرى والبلدات 

اجلنوبية، ك�سهداء حوال ال�104 يف عام 1949، حيث بزغ منذ تلك االأيام 

الثالوث الذهبي: �سعب وجي�س ومقاومة.

وبع����د االجتياح ع����ام 1982، ب����رز املقاومون اللبناني����ون بدمهم 

و�سجاعتهم وب�سالتهم..

نه�����س �سعبن����ا باآالمه وعذابه، ممت�سق����ًا اإرادت����ه ومتم�سكًا بجذور 

اأر�سه، وحمت�سنًا دم �سبابه املقاوم����ن، وراكم البطوالت والت�سحيات 

واالإجنازات..

رمب����ا كان من ق����دري اأن اأكون يف �سميم جم����رى بطوالت مقاومينا 

و�سعبن����ا؛ حينما ت�سلّم����ُت قيادة اجلي�س الذي اأردن����اه اأن يكون جي�سًا 

وطني����ًا، يعرّب فع����اًل وواقعًا عن حقيقة �سعبنا املعط����اء، ف�سار ن�سرياً 

وداعم����ًا الأبطال ال�سع����ب الذين تعاظمت بطوالته����م واأعمالهم، الأنه مل 

يع����د هناك من يطعنهم من وراء ظهورهم.. فكربت االإجنازات، وتعاظمت 

البط����والت والت�سحيات، واقرتب����ت �ساعة الن�رض املحّت����م، ومل يرهب 

ال�سعب املعطاء عدوانًا لئيم����ًا، وال جمزرة يندى لها جبن االإن�سانية، 

فا�ستمر الفعل املقاوم وتعاظم وتراكم، وُقّي�س يل اأن اأكون يف يف �سميم 

احل����دث العظي����م، وم�ساهمًا يف وقائعه، من خ����الل موقعي يف رئا�سة 

اجلمهوري����ة، فكان الن�رض املبن يف 25 اأي����ار 2000، واندحار العدو عن 

اأر�سن����ا دون قيد اأو �رضط، وه����و اأمر مل يح�سل بتاتًا يف تاريخ ال�رضاع 

العرب����ي - »االإ�رضائيلي«، ال بل اإنه ميكن الق����ول اإنه اأول ن�رض عربي 

مذهل منذ �سقوط غرناطة يف االأندل�س.

والأن �سعبن����ا مبقاومته العظيم����ة وجي�سه الوطن����ي البا�سل �سنع 

ه����ذه »املعجزة«، مبوؤازرة مبا�رضة من �سورية وقلب العروبة الناب�س، 

ا�ستحقوا م����ن الق����وى اال�ستعماري����ة واأتباعها من الع����دو ال�سهيوين 

واالأع����راب - الرجعي����ن تكرار الع����دوان الذي مل يتوق����ف اأ�ساًل، فكان 

العدوان امل�ستمر منذ العام 2005 باغتيال الرئي�س رفيق احلريري، خللق 

االنق�سام الداخلي، وعدوان مت����وز - اآب 2006 الذي جتدد فيه االنت�سار 

غري امل�سبوق، ومن بعدها كان اال�ستهداف الذي ما زال م�ستمراً ل�سورية 

العروبة املقاومة واملمانعة.. لكننا واثقون من الن�رض مهما كربت االآالم 

والت�سحيات.

يف ذكرى االنت�سار العظيم يف 25 اأيار 2000 نوؤكد اأن ن�رضنا حتمي.

فتحية اإىل املقاومة و�سيدها وجماهديها.. 

حتية اإىل �سعبنا وجي�سنا.. 

وكل عام واجلميع بخري

�لرئي�س �إميل حلود

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

لي�س���ت غريب���ة مواق���ف بع����س 

اللبنانين من الذي يح�سل يف القلمون، 

الأن فئًة منهم ما زال���ت م�ساحة لبنان 

باملحافظة،  اإليها حم�س���ورة  بالن�سبة 

اأو الق�س���اء ال���ذي ت�ستوطن���ه وتنتمي 

اإليه، وفئة اأخ���رى اعتادت منذ التحرير 

ع���ام 2000 وح���رب متوز ع���ام 2006 

اأن ي�س���ل الن�رض اإىل عتب���ة الدار على 

اأن تكون  طريق���ة »الديليفري«، لك���ن 

هن���اك فئة ثالثة تهاجم من اخللف عند 

كل ا�ستحقاق، وت�س���ف كل عمل مقاوم 

باجلنون حينًا واملغامرة اأحيانًا والتفرد 

بالقرار يف كل االأحيان، فامل�ساألة باتت 

تباُع���داً وا�سحًا على امل�ستوى الوطني، 

واإذا كانت املقاوم���ة بحاجة اإىل تقدمي 

املزيد م���ن ال�رضوحات قب���ل وبعد كل 

مواجه���ة م�سريية، فهن���اك م�سكلة بن 

اللبنانين على م�ستوى تقرير امل�سري.

ظروف املقاوم���ة يف القلمون على 

الداخلي تغرّيت عن  ال�سيا�سي  امل�ستوى 

تلك الت���ي واكبت ح���رب التحرير وردع 

ع���دوان مت���وز، واإذا كان ال�سي���د ح�سن 

ن�رضاهلل قد اأه���دى االنت�سارين ال�سابقن 

للعرب وامل�سلمن وللبنان، كل لبنان، فال 

العرب الذين غرقوا يف م�ستنقع ربيع من 

انت�سارات  الدم ي�ستحقون هدية  اأقحوان 

القلمون، الأن بع�سه���م ي�سارك فيها عرب 

»الن����رضة« و»داع����س« ولواحقهم���ا، 

وال معظ���م العامل االإ�سالم���ي املتعامي 

ع���ن اقتتال االأخوة جدي���ر بهذا الو�سام، 

وال بع����س اللبناني���ن املتاآمرين على 

املقاومة عن���د كل ا�ستحقاق ي�ستحقون 

»كرم اأخ���الق« ن�رضاهلل بع���د مواقفهم 

امل�سين���ة يف دفاعهم ع���ن »الن�رضة« 

ونعت »اإرهابييها« ب�»الثوار«!

اخلطري يف االأمر، اأن االنق�سام الفعلي 

ب���ن اللبنانين الي���وم يتخطى 8 و14 

اآذار، وب���ات لدينا َم���ن هم مع »عا�سفة 

احل���زم« ووالء علن���ي وكام���ل للنظام 

ال�سعودي، وباتت يافطات التاأييد لكافة 

االإجراءات امللكي���ة ال�سعودية، مبا فيها 

خلع ويل عهد وتن�سيب اآخر، مدعاة فخر 

للبنانين، اإ�ساف���ة اإىل اأن اهتمامهم مبا 

يح�سل يف اليمن وم���ا يحققه التحالف 

ال�سعودي من »اإجن���ازات« هو اأوىل من 

اهتمامهم مبا حتققه املقاومة يف حترير 

جبال القلمون من االإرهابين، ويتنا�سون 

اإىل حد التواط���وؤ ا�ستباحة حدود لبنان، 

اأنهم هم اأنف�سهم الذي���ن كانوا يطالبون 

برت�سيمها بن لبن���ان و�سورية، وها هو 

حزب اهلل ير�سمها بدماء �سهدائه.

واخلطري اأي�سًا اأن ال�سيد ن�رضاهلل يف 

اإطاللته يوم ال�سبت املا�سي للحديث عن 

القلمون، ب���دا وكاأنه يف حالة اال�ستعداد 

ل���� »طالق بائ���ن« مع بع����س الفرقاء 

اللبناني���ن، وكعادت���ه يف اأدبيات���ه مل 

ينزل���ق يف ترّهات اإعالمية معهم ترتبط 

بالقلم���ون، الأن قراره نابع من م�سوؤولية 

التي حتققت  املقاوم���ة، واالنت�س���ارات 

حت���ى االآن بتحرير 300 كل���م مربع من 

االأرا�سي ال�سورية واللبنانية، من �سمنها 

100 كلم اأرا�س لبناني���ة وجبال �ساهقة 
كان االإرهاب يق�سف القرى اللبنانية يف 

بعلبك الهرمل م���ن اأعايل قممها، وداخل 

مغاوره���ا كان يتم اإع���داد االنتحارين 

وال�سيارات املفخخة، والتي كانت اآخرها 

بحمولة 500 كلغ فّجرها جماهدو حزب 

اهلل.. ه���ذه االنت�س���ارات مل تعد بحاجة 

اىل ا�ستئذان املنزعجن منها بعد اليوم، 

وكما اأجنزت املقاومة التحرير جنوبًا عام 

2000، هي مطاَلبة من موقع م�سوؤوليتها 
الوطنية باإجنازه �رضقًا، �سيما اأن البقاع 

ال�سم���ايل واالأو�سط والغرب���ي وال�رضقي 

كان مهدداً جديًا باالجتياح.

ال تنظري من �سيا�سين لي�سوا اأكرث من 

رّواد مقاٍه، ولن تلتفت اإليهم املقاومة يف 

خياراته���ا الدفاعية كما ات�سح من كلمة 

ال�سيد، وم�ساألة مع���ارك حترير القلمون 

ت�سمو فوق مع���ارك التجاذبات ال�سيقة 

ب���ن 8 و14 اآذار، واإذا كان املبتهج���ون 

ب�»عا�سفة احلزم« قد اأف�سدت انت�سارات 

القلمون بهجته���م، فلي�ستعدوا الأن يكون 

له���م موقفه���م الوطن���ي عندم���ا ت�سل 

املعارك اإىل جرود عر�سال، واأال ي�سّو�سوا 

عل���ى اجلي�س اللبناين خ���الل العمليات 

الت���ي يق���وم و�سيقوم بها ملن���ع ت�سلل 

االإرهابي���ن اإىل البلدة التي بداأت تتذمر 

من خميمات النازحن داخلها، ومناف�سة 

�ساكنيه���ا الأبناء عر�سال يف �سوق العمل 

�سم���ن اأرزاقهم ومقالع احلج���ارة التي 

تعتا����س منها البل���دة، اإ�سافة اإىل رف�س 

غالبي���ة اأبناء عر�سال دخ���ول اأي م�سلح 

اإليها، واملطلوب ممن تّوهموا اأن عر�سال 

�ستك���ون خنج���راً يف خا����رضة البيئة 

احلا�سن���ة للمقاوم���ة يف بعلبك الهرمل 

اأن يدركوا اأن انت�سارات القلمون اأ�سقطت 

رهاناتهم، وها هي القرى امل�سيحية يف 

حمي���ط دير االأحمر والبقاع���ننْ االأو�سط 

والغرب���ي تثّمن للمقاوم���ة درء خماطر 

االإرهاب املحّتم عليها، وقلق كافة بلدات 

االأطراف بكافة مذاهبها ال ي�سعر به �سوى 

اأهله���ا، وكفى نظريات م���ن الراقدين يف 

�سفح امل�سوؤولي���ة الوطنية عندما تقاتل 

املقاومة يف القمم.

�أمني �أبو ر��شد

تحرير القلمون وقتال 
المجاهدين في القمم 

يسمو فوق معارك 
التجاذبات الضيقة 

بين 8 و14 آذار

أحــداثأحــداث2
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همسات

¡ اتهام متباَدل
تن���اول م�سوؤول »وازن« يف تيار �سيا�س���ي، الرئي�س ال�سابق مي�سال 

�سليمان بعب���ارات قادحة اأمام اأحد منا����رضي االأخري، قائاًل اإنه مل 

يع���د »ميون« على الوزير �سمري مقبل، ما دفع املوؤيد للقول: »حقًا، 

ال اأم���ان لكم.. تعامل���ون االآخرين وكاأنكم اأولي���اء االأمر.. وحتولون 

حلفاوؤكم اإىل اأعداء مبج���رد تعبريهم عن وجهة نظر خمتلفة، مهما 

كانت ب�سيطة«.

¡ الدفع �سلفًا
ج���زم مّطلعون على ت�سيري مواكب �سّيارة تاأييدا للوزير اأ�رضف ريفي 

يف طرابل����س اأن كلفتها مع املل�سقات ُدفع���ت �سلفًا، مع اأن االأرقام 

املالي���ة كانت اأعلى من املعتاد، وال�سيم���ا ميزانية متويل م�سلحي 

املحاور الذين كانوا يفتعلون اال�ستباكات.

¡ التوريث.. �سيا�سي اأو اإقطاعي؟
اأعلن وجهاء غري تقليدين يف جمال�س عامة اأن تكليف النائب وليد 

جنب���الط جنله تيمور متابعة �سوؤون قروي���ة يف ال�سوف، ومن دون 

ح�س���وره، لي�س من �سمن »التوري���ث ال�سيا�سي« الذي يرف�سه بيك 

املختارة، اإمنا من �سمن »التوريث االإقطاعي«، بدليل ح�سور الطاقم 

النياب���ي والوزاري التاب���ع يف اللقاءات، واال�سرت�س���اد من التجربة 

اجلديدة.

¡ جمرّد وقت
قال���ت جهات حاكمة يف »تيار امل�ستقب���ل« اإن عودة النائب خالد 

ال�ساه���ر اإىل ح�سن »الكتل���ة« جمرد م�ساألة وق���ت؛ باتظار عودة 

الر�س���ى ال�سعودي، بع���د جتان�س املواقف ب�س���اأن القلمون وهزمية 

امل�سلح���ن هناك، والأن املطلوب يف ه���ذه املرحلة اأ�سوات متطرفة 

ال تبدو وحيدة.

¡ وعود جمانية
فوج���ئ مر�سحان ملن�سب عاٍل يف نقابة مهنية م�ستقلة اأنهما تلّقيا 

الوعد نف�سه بالدعم من 3 قوى متّثل النواة الرئي�سية يف »14 اآذار«، 

م���ع حر�س هذه القوى عل���ى اأن يبقى االأمر �رضي���ًا اإىل بعد �سدور 

النتائج، ما جعل اأحد املر�سح���ن يقول: »ما  بتتغرّي العادة.. وعد 

اإبلي�س باجلنة«.

¡ ال�رضورات.. واملحظورات
�سئ���ل ي�ساري �سابق، وه���و حاليًا »عقائدي« كب���ري يف تيار فاعل 

يف »14 اآذار«، لكن���ه م���ا يزال يعترب نف�س���ه علمانيًا، عن علمانية 

»الن����رضة« و«داع�س« وزهران علو�س وغريه���م، وال�سعودية التي 

اأعلن���ت عن حاجته���ا لثمانية موظفن ال ميلك���ون احلد االأدنى من 

التعليم، ليقوموا مبهم���ة ال�سيافن لقطع الرقاب واالأطراف، فاكتفى 

بالقول: »ال�رضوروات تبيح املحظورات«.

¡ دالالت للزيارة
م�سادر تابعت عن ق���رب زيارة د. علي اأكرب واليتي؛ م�ست�سار مر�سد 

اجلمهوري���ة االإ�سالمية االإيرانية، اعت���ربت اأن زيارته للعراق ولبنان 

هة للواليات  و�سورية تكت�سب اأهمية بالغة، وفيها دالالت وا�سحة موجَّ

املتحدة، مفادها اأن املحادثات النووية واحتمال الو�سول اإىل اتفاق 

لن يكون لهم اأي تاأثري �سلبي على حمور املقاومة واملمانعة.

¡ اأخطاأنا مع االأ�سد
لفت االنتباه ب�سكل كب���ري حديث لهرني ك�سينجر اإىل �سحيفة »دير 

�سبيغل« االأملانية قوله: »اأخطاأنا يف التعاطي مع احلدث ال�سوري، 

والغرب اأخط���اأ حن قال منذ بداية االأزمة اإن على الرئي�س االأ�سد اأن 

يرحل«.

ق���د ي�ستغ���رب البع�س و�س���ف القلمون 

بالدفر�س���وار »االإ�رضائيل���ي«، لك���ن الوقائع 

والع�سكري���ة  ال�سيا�سي���ة  والتداعي���ات 

اال�سرتاتيجي���ة توؤكد اأهمي���ة معركة القلمون 

يف �سياق ال����رضاع العربي - »االإ�رضائيلي«، 

ويف احلرب العاملية على �سورية - املقاومة 

ولي����س عل���ى �سوري���ة - اجلغرافي���ا، فكما 

�سّكلت »الق�سري« انعطاف���ًا اإيجابيًا ل�سالح 

املقاوم���ة يف �سوري���ة ولبنان، ف���اإن معركة 

القلمون ر�ّسخت ن����رض الق�سري، واأ�سافت اإليه 

ربح���ًا ا�سرتاتيجيًا، وحققت النتائج امليدانية 

وال�سيا�سية االآتية:

ميدانيًا:

اأراحت لبن���ان، والبق���اع خ�سو�سًا، من 

التهدي���د التكف���ريي على احل���دود ال�رضقية، 

وح�رضت نوافذ االت�سال والتهديد للبنان عرب 

نافذة عر�سال وجرودها.

قطعت طرق االإم���داد بن لبنان و�سورية 

)الزبداين - اجلرود - ري���ف دم�سق(، واأقامت 

منطقة عازلة وحزام اأمان حللف املقاومة.

اأّمنت طريقن اأ�سا�سين هما طريق بريوت 

- دم�سق وطريق دم�سق - حم�س، وتكاد تنجز 

�رضيط���ًا اآمنًا ميتد من دم�س���ق اإىل حم�س اإىل 

ال�ساحل ال�سوري مربوطًا بالعمق اللبناين يف 

البقاع.

اأتاح���ت حلل���ف املقاومة تاأم���ن بقعة 

جغرافي���ة ميك���ن ا�ستخدامها بوج���ه العدو 

»االإ�رضائيلي«، ع���رب قواعد ال�سواريخ بعيدة 

امل���دى، حلماية اجلبه���ة اجلنوبية يف لبنان 

و�سوري���ة يف منطقة اأ�سع���ب طبوغرافيًا من 

جنوب لبنان، واأكرث حرية للتحرك الع�سكري، 

وتوف���ري اال�ستطالع والر�سد بدي���اًل عن رادار 

جبل ال�سيخ الذي حتتل���ه »اإ�رضائيل«، حيث 

اإن امل�ساف���ة النارية بن القلم���ون واحلدود 

الفل�سطيني���ة يف اجل���والن ولبن���ان )كريات 

�سمونة( تقدَّر ب�100كل���م، واإىل حيفا 150كلم 

فقط.

م���ن  التكفريي���ة  اجلماع���ات  جتمي���ع 

»القاعدة« و»داع�س« و»الن�رضة« يف بقعة 

ة وحم���دودة امل�ساحة، مع  جغرافية حما�رضَ

كل تناق�ساته���ا و�رضاعاته���ا عل���ى ال�سلطة 

والغنائ���م، مم���ا �سيفّجرها م���ن الداخل؛ كما 

يح�سل االآن بن »داع�س« و»الن�رضة«.

اأما على ال�سعي���د ال�سيا�سي، فاإن حترير 

القلم���ون مقدم���ة ال�ستكمال حتري���ر عر�سال 

وجرودها من التكفريين واإعادتها اإىل اأهلها، 

م���ا �سيلغي دور ق���وى »14 اآذار« يف الداخل 

ال�س���وري، و�سيهّم�س دوره���ا ووظيفتها عند 

اأ�سيادها، وي�سعف دورها الداخلي، باالإ�سافة 

اإىل جتفي���ف مناب���ع االإرهاب ال���ذي يو�سل 

�سياراته املفخخ���ة واالنتحارين اإىل الداخل 

اللبناين.

معركة القلمون جاءت يف حلظة يحتاج 

فيه���ا حل���ف املقاوم���ة، خ�سو�س���ًا ال�سعب 

ال�س���وري، اإىل جرعة معنوي���ات، بعد الهجوم 

ال�سامل الذي قادت���ه تركيا وال�سعودية وقطر 

باإ����رضاف اأمريك���ي بعد ما �سم���ي »عا�سفة 

احلزم«، وحماولة حتقيق انت�سارات ميدانية 

وتهدي���داً للمثل���ث الذهبي للدول���ة ال�سورية 

)دم�س���ق - حل���ب - ال�ساحل(، ال���ذي مادام 

اأنه بيد النظ���ام وال�سعب ال�سوري ومل ي�سقط 

بيد امل����رضوع االأمريكي، ف���اإن كل ما يربحه 

التكفرييون من اجلغرافيا ال�سورية لن ُي�رضف 

�سيا�سي���ًا يف مرحلة املفاو�س���ات والت�سوية 

ال�سيا�سي���ة، بل ي�سيف ماآ����سٍ كثرية، ودماراً 

ودماء ال اأكرث، وبالت���ايل فهو معدوم الفائدة 

بالن�سبة اإىل احللف االأمريكي - ال�سهيوين.

ا�ستطاع���ت املقاومة واجلي����س ال�سوري 

القي���ام مبن���اورة ميدانية حقيقي���ة حتاكي 

احل���رب املقبلة م���ع الع���دو »االإ�رضائيلي« 

عل���ى اجلبهتن اللبناني���ة وال�سورية، وبداأت 

بتاأ�سي�س منظومة اجليل الثالث من املدار�س 

الع�سكرية، فبعد منظومة »حرب الع�سابات« 

ومنظوم���ة اجليو�س النظامي���ة، بداأت مرحلة 

منظوم���ة اجلي�س النظامي املتحّول اإىل حرب 

الع�ساب���ات، واملقاوم���ة املتحّولة اإىل جي�س 

نظام���ي، حيث راأين���ا ق���درة املقاتلن على 

القيام بدور املق���اوم واجلندي النظامي وفق 

حاجة املعرك���ة، وحتّول املجموعة امل�سلحة 

اإىل كتيبة نظامي���ة، والعك�س بالعك�س، وهذا 

م���ا ال ميلكه العدو »االإ�رضائيلي« وال اجلي�س 

االأمريك���ي الذي حاول تقلي���د حلف املقاومة 

فاأنت���ج اجلماع���ات التكفريي���ة، لكن �رضرها 

امل�ستقبل���ي عل���ى �سانعيها ي���كاد ي�ساوي 

�رضرها على �سعوبها واأمنها، ولن ننتظر كثرياً 

لرنى اإرهابها عندهم.

اجلغ���رايف  العم���ق  اأ�سب���ح  لق���د 

يف  اللبن���اين  للجن���وب  واال�سرتاتيج���ي 

القلمون، والقرار 1701 ل���ن يقّيد املقاومة 

بعد الي���وم، فالقلمون اأك���رث اأمانًا وحرية 

للمقاومة واأهلها، وهي نقطة التقاء القوى 

الع�سكري���ة حلل���ف املقاوم���ة يف �سورية 

وحتريرها  �سوري���ة  ال�ستع���ادة  ولبن���ان، 

من االحت���الل »االإ�رضائيل���ي« والتكفريي 

والرتكي، وجواب �رضي���ح لكل الداعن اإىل 

اإ�سقاط الدولة ال�سورية باأن ذلك من االأمور 

ال�سعب���ة، وحتى امل�ستحيل���ة، فمن �سمد 

اأربع �سنوات ي�ستطيع ال�سمود 40 �سنة، الأن 

االأعداء جربوا وا�ستنفدوا كل ذخائرهم، اأما 

نحن فعندنا الكثري من االحتياط والذخائر 

التي مل ُت�ستخدم، وهذا ما يوؤ�رض اإىل قدرتنا 

على الن�رض وهزمية العدو، وميكن اأن تق�ّسم 

بع�س البالد العربي���ة الهجينة وال�سعيفة 

)ال قّدر اهلل( وتبقى �سورية والعراق ولبنان 

�سخرة ال�سمود، الإنق���اذ االأمة من م�رضوع 

التق�سيم وا�ستعادة االأرا�سي املحتلة. 

د. ن�شيب حطيط

القلمون باتت العمق الجغرافي 
واالستراتيجي للجنوب 

اللبناني.. والقرار 1701 لن 
يقّيد المقاومة بعد اليوم
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حترير �لقلمون ميّكن �ملقاومة من ��شتخد�م �ل�شو�ريخ بعيدة �ملدى يف �أي حرب مقبلة مع �لعدو »�لإ�شر�ئيلي«                                                   )�أ.ف.ب.(

القلمون.. تصفية الدفرسوار »اإلسرائيلي«نصر لبناني على حدود القلمون

) �لعدد 358(  �جلمعة - 22 �أيار - 2015

حمكمة التمييز ت�سدر ُحكمها

اأ�سدرت حمكمة التمييز الناظرة يف ا�ستئناف املطبوعات، 

برئا�س���ة القا�سية مطران، حكمها يف التمييز املقدَّم من 

جريدة »الثبات« �سد حزب »القوات اللبنانية«، وثّبتت 

احلكم االأول القا�سي بتغرمي م�سباح العلي �ستة مالين 

ل���رية لبنانية، وال�سي���د وليد زبيبو �ست���ة مالين لرية 

لبنانية، وتعوي�س »الق���وات اللبنانية« بقيمة خم�سة 

مالين لرية لبنانية ُتدفع بالت�سامن بن امل�سار اإليهما 

مع فوؤاد عيتاين، وتغرميهم جميعًا بالنفقات.

�سدر يف بريوت بتاريخ 2015/2/19
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ما بعد القلمون.. معركة أم تسوية؟

يكت�س���ب الإجناز امليداين الذي حققه 

اجلي�ش ال�س���وري وحزب اهلل اأهميًة بالغة 

على ال�سعيدي���ن التكتيكي وال�سرتاتيجي، 

فقد اأبط���ل مفعول اخلط���ر التكفريي على 

املناط���ق احلدودي���ة مع لبن���ان من جهة 

غ���رب العا�سمة ال�سوري���ة دم�سق، ل�سيما 

مناط���ق الزبداين و�رسغاي���ا وم�سايا، بعد 

و�سلهما جرود بريتال بع�سال الورد، وقطع 

طريق اإم���داد امل�سلحني بني جرود عر�سال 

املذك���ورًة، وبالتايل  الث���اث  واملناط���ق 

الزب���داين وحميطها بني  ب���ات م�سلح���و 

فكي كما�سة املقاومة م���ن جهة ال�سل�سلة 

ال�رسقية، والقوات ال�سورية املنت�رسة على 

طري���ق بريوت - دم�سق ال���دويل، ما ي�سهم 

اأي�سًا يف تعزيز تاأمني حماية هذا الطريق، 

الذي ُيعترب �رسيانًا حيوي���ًا ل�سورية، لأنه 

ي�سكل منفذاً بحريًا وجويًا لها.

القلمون«  اأنتج���ت »عملي���ة  كذل���ك 

بيئ���ة �ساغطة عل���ى الإرهابي���ني لإطاق 

الع�سكريني املختَطف���ني، وجتنيب عر�سال 

املواجهة مع حزب اهلل، ال���ذي هّدد بدوره 

مباحق���ة الإرهابيني اأينما ُوجدوا، حلماية 

اأمن البقاع.

اأم���ا على ال�سعي���د ال�سرتاتيجي، فقد 

اأدى ه���ذا الإجن���از اإىل ك�رس الط���وق الذي 

حاول العدوان الدويل فر�سه على »اجلارة 

الأق���رب«، من خمتلف الدول املحيطة بها، 

بعد �سيطرة املقاومة واجلي�ش ال�سوري على 

النقاط ال�سرتاتيجية احلدودية يف ال�سل�سة 

ال�رسقي���ة، ومن���ع امل�سلح���ني التكفرييني 

املوجودين يف عر�سال وجرودها من تهديد 

اأمن العا�سمة ال�سورية، واإر�سال النتحاريني 

املناطق  املفخخ���ة ل�ستهداف  وال�سيارات 

الآمنة يف لبنان و�سورية.

لري���ب اأن انت�س���ار ح���زب اهلل يف 

املناط���ق احلدودية مع �سورية قد يف�سح 

يف املجال اأمام اإعادة تفعيل العاقة بني 

بريوت ودم�سق، ل�سيما يف ال�ساأن الأمني، 

فقد بات التن�سيق بني اجلي�سني اللبناين 

وال�سوري حاجًة ُملّحة حلماية ال�ستقرار 

اللبناين، خ�سو�سًا بعد هروب امل�سلحني 

التكفرييني اإىل عر�سال وجرودها، ما ينذر 

بخطر كبري عل���ى ال�سلم الأهلي والعي�ش 

الواحد، ل�سيما اأن »العرا�سلة« منق�سمون 

يف ال���راأي حي���ال التط���ورات امليدانية 

الأخرية، فبع�سه���م يدعو اإىل قتال حزب 

اهلل يف اجلرود، حتديداً م�سطفى احلجريي 

)اأبو طاقي���ة( واأتباع���ه، والبع�ش الآخر 

ي�سدد على ����رسورة احلفاظ على ح�سن 

اجلوار، وحماي���ة عر�سال، من خال طرد 

ل�سيما  منه���ا،  التكفريي���ة  اجلماع���ات 

الإرهابي���ني ال�سوري���ني، واأي�سًا الت�سدي 

حلزب اهلل اإذا حاول التقدم باجتاه البلدة 

املذك���ورة، بح�سب ما يوؤك���د مرجع من 

عر�سال.

ل�س���ك اأي�س���ًا اأن جن���اح »العملي���ة 

جتمي���ع  يف  القلم���ون  يف  التمهيدي���ة« 

التكفريي���ني يف ج���رود عر�س���ال قد يفتح 

الباب اأمام عقد اتف���اق لنقلهم اإىل الداخل 

ال�س���وري؛ اإىل اإح���دى املناط���ق اخلارجة 

عل���ى �سلطة الدول���ة، على غ���رار التفاق 

الذي خرج مبوجب���ه امل�سلحون من مدينة 

حم�ش القدمي���ة، اأو اإبقاوؤهم يف خميمات 

يف اجلرود املذكورة، بالتفاق مع احلكومة 

اللبنانية، لغاية اإيجاد حل لق�سيتهم، براأي 

م�سادر �سيا�سية �سوري���ة، رّجحت بدورها 

الفر�سية الوىل.

الع�سكري���ني  ق�سي���ة  اإىل  بالع���ودة 

املختطف���ني، فق���د دفعت الإجن���ازات اإىل 

ت�رسي���ع حل هذه الق�سي���ة التي يبدو انها 

و�سعت على »نار حامي���ة«، ل�سيما بعد 

اأف���ول ال���دور ال�سرتاتيج���ي للمجموعات 

اإزال���ة خطرها بتهديد  املذكورة، وبالتايل 

اأمن دم�سق من جهة الغرب.

ويف هذا ال�سدد ك�سفت م�سادر وا�سعة 

الطاع اأن قطر تعهدت باإطاق الع�سكريني 

املختطفني لدى »جبه���ة الن�رسة« خال 

ع�رسة اأيام، مقابل اإطاق بع�ش املوقوفني 

يف ال�سجون اللبناني���ة، للتعوي�ش بع�ش 

ال�سيء عن هزمية الإرهابيني يف القلمون، 

والذي���ن حتّول���وا عبئ���ًا عل���ى راعاته���م 

الإقليمي���ني وبيئته���م احلا�سن���ة، ب���راأي 

امل�سادر.

ح�سان احل�سن

إنجاز القلمون.. العسكريون المختطفون إلى الحرية؟

موضوع الغالف

الهجوم  نتائ���ج  اللبنانيون  ينتظ���ر 

اللفظي والتاأنيبي للمحكمة الع�سكرية يف 

لبنان، بعد احلكم عل���ى مي�سال �سماحة، 

الذي اعرتف بنقل متفجرات من �سورية اإىل 

لبنان، و�سلّمها اإىل خمرب فرع املعلومات 

املتواري مياد كفوري، ليعرفوا ما اإذا كان 

قًا ومطلوب���ًا للح�سول  هذا الهج���وم من�سَّ

ف���ة بح���ق اإرهابيني  عل���ى اأح���كام خمفَّ

يحاَكمون اأمام املحكمة الع�سكرية نف�سها، 

اأو للح�سول على �سفقة ل�سالح الإرهابي 

الفاّر ف�س���ل �سمندور امللقب بف�سل �ساكر، 

متنع عنه املحاكمة اأو ت�سمح له باخلروج 

من لبنان، ويف كا احلالتني يعي�ش اأهايل 

ال�سهداء توج�سًا من اأن تفرّط ال�سيا�سة يف 

لبنان بدماء اأبنائهم من الع�سكريني الذين 

ُزّج���وا يف معرك���ة �سد الإره���اب بتواطوؤ 

�سيا�سي، والآن يحاول ال�سيا�سيون اأنف�سهم 

اأن يظلم���وا ال�سهداء م���رة اأخرى بتهريب 

قاتليهم.

وعل���ى وقع ال�سجال الدائ���ر داخليًا، 

تتك�س���ف يومًا بع���د اآخر نتائ���ج معركة 

القلمون التي مّتت ب�رسعة قيا�سية، وباأقل 

اخل�سائ���ر املمكن���ة للمقاوم���ة واجلي�ش 

ال�سوري، ولعل اأكرث ما ُي�ستدل على اأهمية 

هذه املعرك���ة واأهمية نتائجها، وغرابتها 

هو ما يلي:

قيام الُكّت���اب وال�سحافيني من عرب 

ولبناني���ني واأجان���ب، بالتمهيد للمعركة 

بالق���ول اإن ه���ذه املعركة �ست���وؤدي اإىل 

ا�ستن���زاف حزب اهلل واإغراقه يف امل�ستنقع 

ال�س���وري، و�ستكون - كم���ا و�سفها مركز 

كارنيغي - »معركة الأ�سد الأخرية«، ولقد 

ا�ستفا�ش هوؤلء يف احلديث عن ا�ستعدادات 

»جبهة الن�رسة« للمعركة؛ ح�سداً و�ساحًا 

وتدريبًا، وكام���ًا عاليًا مل ي�سمد �ساعات 

اأمام هجوم حزب اهلل يف القلمون.

اإقليمية  حم���راء  خلط���وط  الت�سويق 

ودولية، من خال حدي���ث �سبق املعركة 

عن قيام اجلي����ش »الإ�رسائيلي« بغارات 

عل���ى مواقع ح���زب اهلل واجلي�ش ال�سوري 

يف القلمون، تزامن مع حتذيرات »لفظية« 

من قبل �سيا�سيي »14 اآذار« وكتلة »تيار 

امل�ستقبل« وال�سفري الأمريكي يف لبنان.

اأم���ام هذه التح�س���ريات واحلروب 

النف�سي���ة الت���ي مل ُت�سع���ف اإرهابيي 

»جبه���ة الن����رسة«، ي�س���ود ذه���ول 

واإرباك لدى ق���وى 14 اآذار اللبنانيني، 

و»اإ�رسائي���ل«، والع���رب اخلليجي���ني 

الذين كانوا يحلم���ون بتغيري موازين 

الق���وى اللبنانية من بواب���ة القلمون 

واحلدود اللبناني���ة ال�سورية، وتطويق 

دم�س���ق وحم����ش، وتهدي���د احلكم يف 

�سورية عرب تهديد عا�سمته.

املفجوع  امل�سه���د  يك���ون  وهكذا، 

يف  »الن����رسة«  اإرهابي���ي  بهزمي���ة 

القلمون على ال�سكل الآتي:

ارتبك  التي  »اإ�رسائي���ل«  اأُحرجت 

اإعامها بني احلديث عن »مئات القتلى 

من حزب اهلل، ونفاذ ال�سباب واملقاتلني، 

واإقالة ال�سيد ح�سن ن�رساهلل من الأمانة 

العامة للحزب«، وبني ت�سويق الهزمية 

من خال احلدي���ث عن »احتال حزب 

اهلل لأرا�ٍش فارغة مل يكن فيها اأحد«.

ت�ساُبق تركي مع الوقت، للح�سول 

عل���ى انت�سارات ميداني���ة يف ال�سمال 

ال�س���وري، للتدليل على اأن تركيا تبقى 

وحدها الق���ادرة على هزمي���ة النظام 

يف �سوري���ة، وعلى الأمريكيني توكيلها 

به���ا لوحدها، بعد ف�س���ل الأردن على 

اجلبه���ة اجلنوبية، وف�س���ل اللبنانيني 

ال�رسقية  احل���دود  واخلليجي���ني على 

اللبنانية مع �سورية، وف�سل »داع�ش« 

يف احتال تدمر.

ع���ودة الأمريكي���ني اإىل حماولت 

متري���ر الوق���ت، ع���رب ط���رح م�ساألة 

»احل���ل ال�سيا�س���ي يف �سورية«، وهو 

ما عرّب عنه الرو����ش على ل�سان نائب 

وزي���ر اخلارجي���ة الرو�س���ي ميخائيل 

بوغدان���وف، الذي اأعل���ن اأن »اجلانب 

با�ستئناف  اهتمام���ًا  اأب���دى  الأمريكي 

الأمريكي���ة  الرو�سي���ة -  امل�س���اورات 

الدوري���ة على م�ستوى اخلرباء لت�سوية 

الأزمة ال�سورية«.

اأمام ه���ذا امل�سهد املعّق���د، يبقى 

الو�س���ع يف ج���رود عر�س���ال و�سبعا 

مفتوحًا على احتمالت �ستى، فال�سيد 

ح�س���ن ن����رساهلل اأعلنه���ا �رساحة اأن 

اللبنانيني لن يقبل���وا بعد الآن وجود 

اإرهابيني على حدوده���م، واإذا مل تقم 

الدول���ة مب�سوؤولياتها بذلك ف�سيقومون 

بذل���ك باأنف�سهم، وهذا يعني اأن اجلرود 

اللبنانية التي كانت م�رسحًا لتع�سع�ش 

الإرهابي���ني، بت�سهيل من بع�ش القوى 

ال�سيا�سي���ة اللبناي���ة، �ستك���ون اأمام 

�سيناريوهنينْ ل ثالث لهما: اإما معركة 

قادمة ي�سرتك فيها اجلي�ش اللبناين يف 

عر�س���ال وجروده���ا، اأو ت�سوية تق�سي 

ب�سحب امل�سلحني اإىل الداخل ال�سوري، 

واإقف���ال اجلبهة اللبناني���ة مع �سورية 

نهائيًا، ويبقى التمني بح�سول ت�سوية 

جتنِّب اللبناني���ني املزيد من املعارك 

والدماء، لكن اللبناني���ني اأثبتوا دائمًا 

اأنهم ل يتهربون من املعارك اإذا ُفر�ست 

عليهم، واأنهم ق���ادرون على النت�سار 

فيها، اإذ ل ميك���ن لا�ستقرار اأن ي�ستقر 

وللغ���د امل����رسق اأن ينبل���ج اإل ببذل 

اأعلن���ه اجلي�ش  الت�سحي���ات، وهو ما 

اللبناين باأنه م�ستعد ملعركة لن يبقي 

فيها على اأي متاآم���ر على الوطن، واأن 

املعرك���ة اليوم خمتلفة عم���ا �سبقها، 

واأنه م�ستعّد للدفاع عن الوطن وحترير 

اأر�سه مهما عظمت الت�سحيات.

د. ليلى نقول الرحباين

الو�شع يف جرود عر�شال و�شبعا مفتوح على احتماالت �شتى

عرسال أمام سيناريوهْين: 
معركة يشترك فيها 

الجيش اللبناني.. أو سحب 
المسلحين إلى الداخل 

السوري وإقفال الجبهة 
اللبنانية مع سورية

ال�شفري االندوني�شي وم�شت�شار رئي�س جمعية نه�شة العلماء يف اندوني�شيا يتو�شطان ال�شيخني غربي�س ومزهر

) �لعدد 358(  �جلمعة - 22 �أيار - 2015



w w w . a t h a b a t . n e t5 أحــداث

سورية والمقاومة أسقطتا سيناريو »الكامب« وانطاليا
فجاأة، وبا مقدمات، �سارت ناقلة 

الغاز القطرية كاخل����امت يف الأ�سبع 

ال�سع����ودي، و�س����ار �سي����خ الناقل����ة 

متيم بن حم����د ناطقًا با�س����م القادة 

القم����ة التي  اخلليجي����ني يف نهاية 

جمعته����م مع �سيده����م الأمريكي يف 

كامب دايفيد.

وفج����اأة، وبا مقدم����ات، �ُسوِّيت 

العاقات ال�سعودي����ة - الرتكية، ومل 

يعد م����ن مكان للخ����اف على زعيم 

اأردوغان  اخلافة ب����ني رجب طي����ب 

وامللك �سلمان بن عبد العزيز.

وفج����اأة، يط����ل م����ن الكونغر�ش 

الأمريكي م�رسوع دع����م العراق، عرب 

متوي����ل وت�سلي����ح الأك����راد، وال�سنة، 

وال�سيع����ة، كل عل����ى ح����ده وب�سكل 

مبا�رس، بعي����داً عن احلكومة العراقية 

املركزية، وياقي ه����ذا الطرح رئي�ش 

اإقلي����م كرد�ستان - الع����راق م�سعود 

الربازاتي يف حديث خا�ش مع القناة 

العربي����ة الثاني����ة بقول����ه: »نطمح 

اإىل اإع����ادة العاق����ات م����ع اإ�رسائيل 

اإىل �سابق عهده����ا«، مما يوحي باأن 

عاق����ات ال����ربازاين قدمي����ة ووثيقة 

بالدولة العربية.

وفجاأة، اتخذت ال�سعودية قرارها 

ب�»عا�سفة احلزم« �سد اليمن الفقري، 

التي  احلربي����ة  طائراته����ا  فعمل����ت 

تقول املعلوم����ات اإن قادتها من عدة 

ال�ساحقة من  الأغلبية  جن�سيات، لأن 

ال�سعوديني هم  احلربي����ني  الطيارين 

من اأبن����اء العائلة املالك����ة، »الذين 

ل يجوز الت�سحية به����م«، وبع�سهم 

ه  يعتقد نتيج����ة ال�رسبات التي توجَّ

اإىل اليمن الفقري با�ستهداف موؤ�س�ساته 

وبناه التحتية واآث����اره وتاريخه، اأن 

بينهم طياري����ن �سهاينة، والدليل اأن 

�سعدة الت����ي ا�سُته����دف فيها الب�رس 

وال�سجر واحلجر، وكل معامل التاريخ 

والإرث الن�س����اين، مل تاأِت على احلي 

اليهودي ل من قريب ول بعيد، ونف�ش 

احلال يف �سنع����اء - العا�سمة التي 

ا�سُتهدف����ت كل اأحيائه����ا و�سواحيها، 

مبا فيه����ا اأعظ����م اإرث اإن�ساين ح�سب 

اليون�سك����و – �سنع����اء القدمية – مل 

تطل احل����ي اليهودي املهج����ور، ولو 

بر�سا�سة �سعودية واحدة.

ثم����ة حقيقة هنا ب����داأت تت�سح، 

وه����ي اأن خطط حل����ف العدوان على 

�سورية كانت تعم����ل لإجناز ع�سكري 

نوع����ي يف �سورية يتزامن مع حدثني 

هما:

الأول: قمة كامب دايفيد بني اأوباما 

وبائعي الكاز العربي.

الث���اين: وكان متزامن���ًا م���ع قمة 

»الكامب«؛ اجتماع وزراء خارجية حلف 

الناتو يف انطاليا الرتكية.

ه���ذه  ف���اإن  للمعلوم���ات  ووفق���ًا 

اخلطط اأُعّدت بدق���ة واإتقان بني �سباط 

خمابراتيني كبار من دول حلف العدوان 

عل���ى �سورية، وجمع���ت كًا من فرن�سا 

والوليات املتحدة وتركيا، و»اإ�رسائيل« 

والأردن وال�سعودية، وغريهم.. وكان من 

اأبرز نقاط هذه اخلطط:

الهجوم - بدعم اأردين و»اإ�رسائيلي« 

- عل���ى معرب ن�سي���ب، وبالتايل اإغاق 

احل���دود الربي���ة ل�سورية م���ع حميطها 

العربي.

التمدد اإىل معرب امل�سنع بني �سورية 

ولبنان، وال�سيطرة عليه، وبالتايل اإغاق 

املعرب ال�سوري عرب لبنان.

متدد »داع�ش« من العراق على كامل 

احلدود مع �سورية، ومت���دد »الن�رسة« 

ع���رب تركيا على كام���ل حمافظة اإدلب، 

والتمدد لحق���ًا منها اإىل ال�ساحل، ولهذا 

جرى ت�سكيل غرفة عمليات حتت رعاية 

املخابرات الرتكية، �سّمت عدة تنظيمات 

اأبرزه���ا »ل���واء احلق«  اإرهابي���ة كان 

و»اأجن���اد ال�س���ام« و»فيل���ق ال�سام«، 

و»جن���د الأق�سى« و»جبه���ة الن�رسة« 

و»اأح���رار ال�سام« و»جي����ش الإ�سام«، 

وهن���ا كان الهجوم عل���ى اإدلب وج�رس 

ال�سغ���ور مرتافقًا مع عملي���ة »عا�سفة 

احل���زم« ال�سعودية �س���د اليمن.. وكان 

هذا الهجوم مب�ساركة عملية من �سباط 

اأت���راك، وباإ�سن���اد ن���اري وا�ستخباراتي 

تركي كامل.

هذا املخطط ق�سى - وفق املعلومات 

- ب���اأن تو�سل هذه الإجن���ازات باحل�سد 

»الداع�س���ي« يف حمافظت���ي نين���وى 

والأنبار، ومعهما بالطبع الرمادي.

كان مق���رراً وفق ه���ذا املخطط اأن 

يطلق رجب طيب اأردوغان اإ�سارة انطاق 

اإ�سقاط الدولة الوطني���ة ال�سورية، التي 

تكاد ت�سبح حما����رسة يف دم�سق فقط، 

بالتزام���ن م���ع قمة الكام���ب واجتماع 

النات���و يف انطاليا، فيخ���رج هنا اأمري 

قطر يف كام���ب دايفيد ليعلن من جانب 

باراك اأوباما، با�سم باعة الكاز العربي، 

�رسوط ال�ست�سام اأمام الأ�سد واحلوثيني، 

ويت���وىل وزراء خارجي���ة »الناتو« من 

تركيا اإع���ان منطقة حظ���ر جوي متتد 

من احل���دود الرتكية حتى و�سط �سورية، 

بالتزامن م���ع جلوء »اإ�رسائيل« والأردن 

اإىل تعومي »جبهة الن�رسة« يف اجلنوب 

ال�س���وري، ويف الغرب م���ن خال متدد 

الإرهاب من القلم���ون نحو البقاع واإىل 

لك���ن كانت املفاجاآت  ال�سوري،  الداخل 

من حلف املقاوم���ة واملمانعة بتحرير 

اأكرث من 90 باملئ���ة من منطقة القلمون 

م���ن املجموعات الإرهابي���ة التكفريية، 

وتوجيه �رسبات نوعية من قَبل اجلي�ش 

اأكرث  ال�سوري للمجموعات الإرهابية يف 

من مكان، �سواء يف اإدلب اأو ريف حلب اأو 

ج�رس ال�سغور اأو ريف حم�ش وتدمر، ويف 

ريفي القنيطرة ودرعا.

اإذاً، ثمة نكب���ة جديدة كان يراد لها 

من حل���ف العدوان، ورمبا كان لتو�سيف 

ال�سيد ح�سن ن�رساهلل للنكبة يف م�ستهل 

خطاب���ه الأخري كثري م���ن املعاين التي 

خا�سته���ا لن ي�سمح لنكب���ة جديدة اأن 

تدّمر الأمة.

اأحمد زين الدين

القصف السعودي لم 
يستهدف أيًا من األحياء 

اليهودية في اليمن.. 
فما هو السبب؟

اإحدى عنا�شر اجلي�س ال�شوري ت�شتهدف مواقع امل�شلحني يف حميط الكلية اجلوية بريف حلب                                           )اأ.ف.ب.(
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نّظمت حرك���ة الأمة ولق���اء اجلمعيات 

وال�سخ�سي���ات الإ�سامي���ة يف لبنان ندوة 

مبنا�سب���ة ذك���رى الإ�رساء واملع���راج حتت 

عن���وان: »القد�ش م����رسى نبين���ا.. وواجب 

الأم���ة حتريره���ا«، حا����رس فيه���ا كل من 

م�سوؤول العاقات العامة يف جتمع العلماء 

امل�سلمني؛ ال�سي���خ ح�س���ني غربي�ش، ومدير 

الربام���ج الديني���ة والعام���ة يف ف�سائي���ة 

»الثبات«؛ ال�سيخ ماهر مزهر، بح�سور �سفري 

اأندوني�سيا يف لبن���ان؛ اأحمد خازن خميدي، 

واأم���ني عام »حركة الأم���ة« ال�سيخ د. عبد 

النا�رس جربي، وع���دد من ممثلي اجلمعيات 

وال�سخ�سيات، ولفيف من العلماء.

ال�سيخ وليد العمري ال���ذي اأدار الندوة 

لف���ت اإىل اأن هذه الذكرى ُتعّد  جت�سيداً طويل 

الأم���د لإح���دى معجزات النب���ّي حممد �سّل 

اهلل علي���ه واآله  و�سلّم، فرحل���ة ال�سعود اإىل 

ال�سماوات الُعا كان هلل عزّ وجّل فيها  حكمة 

منيعة لر�سولنا الك���رمي، لرييه من اآياته ما 

ل ُي���َر ول ي�ستطيع  العقل الب����رسي اإدراكه، 

وليمّكنه ويثّبته على اإمتام ر�سالته، ملا يف 

 ذلك له وللموؤمنني اأجر عظيم. 

متناوًل  بعدها حتدث ال�سي���خ غربي�ش 

الأمة  ه���ذه املنا�سب���ة وقد�سّيتها، وح���ال 

خ�سو�سًا،  والعربي���ة  عموم���ًا   الإ�سامي���ة 

والفت���ور الذي يظه���ر وا�سحًا م���ن  تراجع 

الهتمام بقبل���ة امل�سلم���ني الأوىل وكاأنهم 

تخلوا عنها، مطالب���ًا بتوّقف النزف العربي 

والإ�سام���ي نحو مواق���ف جانبية ت�ستحوذ 

على  اإمكانيات الأم���ة والعودة اإىل جهادها 

احلقيق���ي �سد العدو ال�سهي���وين،  ففل�سطني 

تنتظرنا وتنادينا. 

بدوره، تناول ال�سيخ مزهر �سورة الإ�رساء 

يف القراآن الكرمي، م�سرياً اإىل اأن البداية كانت 

من امل�سجد  والنهاية اإىل امل�سجد، فاملق�سود 

هم الب�رس ولي�ش احلج���ر، ولفتًا اإىل اأن دور 

 العامل اأن يتحم���ل م�سوؤولية كبرية يف حال 

الأمة، واأن ين�رس الكلمة التي جتمع ول  تفرق، 

�سائًا: ما قيمة �ساتنا ونحن بحالة فرقة؟ 

راجيًا من اهلل ان يعيد اإىل الأمة  وحدتها، واأن 

ميّكنها من ال�ساة يف امل�سجد الأق�سى. 

كما األقى ال�سيخ جربي كلمة موجزة قال 

فيه���ا  اإن ذكرى مبعث نبينا حممد �سلى اهلل 

عليه واآل���ه و�سلم يف ال�سابع والع�رسين من 

رجب ه���ذا العام توافقت مع »يوم  النكبة«، 

راجيًا اهلل عز وج���ل اأن يعيد هذه املنا�سبة 

بالن����رس وحترير قد�ش الأقدا�ش  التي حررها 

�ساح الدين بوحدة الأمة.

م ندوة بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج
ّ
»حركة األمة« تنظ



النكبة.. بين تصحيح 
المصطلح والتأكيد

على الحقائق
بع��د م��رور 67 عام��ًا عل��ى اغت�ص��اب 

فل�صطني، ما يزال م�صطلح »الطرد الق�رسي« 

بحاج��ة اإىل الت�صويب باملعن��ى ال�صيا�صي 

والوطن��ي، وجميعن��ا معن��ّي بت�صويب هذا 

��د، وال��ذي درج لفظًا  الت�صوي��ه غ��ر املتعمَّ

لغوي��ًا اأخذ طريقه عل��ى األ�صنتنا من جموع 

�صعبية وقوى �صيا�صية. 

مث��ار  املو�ص��وع  ي�صب��ح  ال  وحت��ى 

ف��اإن  �صدي��د،  وباإيج��از  اأو خ��اف،  ج��دل 

م�صطلح النكب��ة ال ي�صتقيم م��ع املتعلقات 

الوطني��ة لق�صيتنا و�رسوراته��ا ال�صيا�صية 

ال�صع��ب  ل��ه  تعّر���ض  فم��ا  والقانوني��ة، 

فع��ل  ه��و   1948 اأي��ار   15 يف  الفل�صطين��ي 

اغت�صاب الأر�ض وطرد ل�صعبها، ولي�ض كما 

يحاول��ون ت�صويق��ه »اأنها اأر���ض با �صعب، 

ل�صعب ب��ا اأر�ض«، وهي اأي�صًا لي�صت نكبة، 

الأن �صعبن��ا مل يغ��ادر وطن��ه بفع��ل كارثة 

بيئية اأو طبيعية اأو مر�ض قاتل، بل غادرها 

بفعل االإرهاب واملجازر ال�صهيونية..

ويف املقلب االآخر، فاإنه وبعد مرور 67 

عامًا على اغت�ص��اب فل�صطني، ثمة حقائق 

الب��د م��ن التاأكي��د عليه��ا بفع��ل االإمي��ان 

تراكم��ًا  اأنتج��ت  الت��ي  الوطني��ة  واالإرادة 

ن�صالي��ًا وكفاحي��ًا ج��اء به��ذه احلقائ��ق، 

ويف مقدمته��ا اأن مقولة »كبارهم ميوتون 

غ��ر  اإىل  �صقط��ت  �صين�ص��ون«  و�صغاره��م 

رجع��ة، ومل يتمك��ن الكيان على م��ّر عقود 

قيام��ه عل��ى ك��ّي الوع��ي الفل�صطين��ي، بل 

اأثبت��ت الوقائ��ع اأن الكيان كلم��ا اأمعن يف 

اإجرام��ه واإرهاب��ه، ارتف��ع من�ص��وب الوعي 

لدى �صائر الفل�صطينيني، وبالتايل فاإن كّي 

ٍد يف  الذاك��رة الفل�صطيني��ة وثقبها غ��ر مجُ

دف��ع الفل�صطين��ي اإىل الرتاجع ع��ن حقوقه 

وثوابت��ه الوطنية، بغ�ض النظ��ر عن �صياق 

الفل�صطيني��ة،  ال�صاح��ة  روؤي��ة البع���ض يف 

واحلقيق��ة الت��ي يخ�صاه��ا الكي��ان وقادته 

وحركت��ه ال�صهيونية هو التزاي��د والتكاثر 

ع��د 12.1 مليون  الفل�صطين��ي، الذي اأ�صبح يجُ

منه��م 1.5 يف مناط��ق فل�صطني 1948، وهذا 

معناه اأن رهان الكي��ان على اإحداث تغير 

دميغ��رايف ل�صاحل��ه غ��ر قاب��ل للتطبيق، 

وحماول��ة ت�صوي��ق وفر�ض يهودي��ة الدولة 

ك�رسط الأية ت�صوي��ة مقبلة، تاأتي يف �صياق 

قط��ع الطري��ق عل��ى القنبل��ة الدميغرافي��ة 

ال. الفل�صطينية القادمة ال حمجُ

رامز م�صطفى

عربي 6

أيار.. والخيارات الثالثة
 مل ُيكت���ب النج���اح ه���ذه املرة 

مل�رشوع القان���ون الذي اقرتحته جلنة 

ال�ص���وؤون اخلارجية يف جمل�س النواب 

الأمريكي ب�ص���اأن التعامل مع »الكرد 

وتق���دمي  ك�»دولت���ن«،  ن���ة«  وال�صُّ

امل�صاعدات املالي���ة والع�صكرية لهما 

باحلكوم���ة  امل���رور  دون  مبا����رشة، 

الحتادية يف بغداد، م���ا يعني مزيداً 

من احلروب يف خمتلف املدن العربية.. 

ولن مي���ل اأ�صحاب امل�رشوع من اإعادة 

العم���ل على اإق���راره، لإثب���ات اأهمية 

روؤاه���م، لكي يتم اإق���راره يف جل�صات 

مقبلة، وهذه اخلطوة لن تكون الأخرية 

عل���ى طريق جتزئ���ة ال���دول القائمة 

حاليًا اإىل دوي���ات �صعيفة يتو�صطها 

كيان �صهيوين قوي اأن�صىء عام 1948 

ليتحّكم بها.

ق���رار كه���ذا ل���ن ي����رش ال�صيا�صة 

الأمريكية اجلدي���دة، فهي تعتمد على 

قانون �صدر العام 1983، ميّكن اأمريكا 

من تعديل حدود �صايك�س - بيكو التي 

ُر�صمت عام 1916 بع���د هزمية الدولة 

العثماني���ة بتواط���وؤ عرب���ي - غربي 

حتت م�صمى »الثورة العربية« بقيادة 

ال�رشي���ف ح�صن، ال���ذي اأطلق الطلقة 

 2016/7/2 الوىل م���ن بندقيت���ه يف 

من مكة املكرم���ة، وقاد جي�صها الأمري 

في�صل ب���ن احل�ص���ن بع���د انتخابه 

من بن ث���اث اأمراء م���ن قَبل �صابط 

املخاب���رات الربيطانية ال�رشية ادوارد 

توما�س لوران�س )لوران�س العرب(، ملا 

راأى فيه م���ن »�صجاعة وقوة« ح�صب 

ما قال يف تقريره للقيادة الربيطانية 

يف القاهرة، وال���ذي قال فيه ون�صتون 

ت�رش�صل اإن »لوران�س لن يظهر له مثيل 

مهما كانت احلاجة ما�صة اإليه«.

ترافق م����رشوع القان���ون هذا مع 

اأ�ص���وات تدعو لإن�ص���اء اأقاليم و�صوًل 

اإىل نزع���ة التق�صيم املبنية على اأ�ص�س 

الأحداث  اأو طائفية، ب�صب���ب  عرقي���ة 

املت�صارعة يف املنطقة العربية، والتي 

بدون �ص���ك حتمل الكثري م���ن عوامل 

التف���كك بف�صل ال�صيا�ص���ة الربيطانية 

الت���ي زرعت بداي���ة الق���رن املا�صي 

اأوًل، واحل���كام الذي���ن �صلطوهم على 

العب���اد ومت تعيينهم برتبة ملك واأمري 

ورئي�س ووزير، ومن معهم من حاملن 

و�صخ�صيات  مفكري���ن  م���ن  بال�صلطة 

ع�صائري���ة وقبائلية واأم���راء، اجلديد 

منهم والقدمي.

هريال���د«  »كا�صك���و  �صحيف���ة 

الإ�صكتلندية يف تقرير لها حول �صوؤون 

»ال�رشق الأو�ص���ط« اأوردت خطة بعيدة 

امل���دى دّبرته���ا املخاب���رات الأمريكية 

بالتن�صيق مع مراك���ز الأبحاث الأمنية 

يف وزارة احل���رب الأمريكية، تهدف اإىل 

اإىل كيانات عن�رشية  اأ  »جتزئة املج���زَّ

جديدة، والبلد الأكرث معاناة من التجزئة 

هي اململكة العربي���ة ال�صعودية، التي 

�صتنق�صم اإىل عدة دويات، منها الدويلة 

الإ�صامية املقّد�صة، وت�صبه اىل حد بعيد 

دولة الفاتيكان، وت�صمل حدودها املواقع 

الدينية املهمة مل�صلمي العامل«.

هن���ا، وللتذكري فقط ن�ص���رياإىل قرار 

تق�صي���م فل�صط���ن ال�صادر ع���ن الأمم 

املتحدة عام 1947، والذي لغاية الآن مل 

ذ، ويتحدث عن اإدارة دولية لاأماكن  ينفَّ

املقد�صة يف القد�س، ومن غري امل�صتبعد 

اأن ُي�صتن�صخ القرار ب�صيغة جديدة.

جملة القوات امل�صلحة »اتانتيك«، 

والتابع���ة للجي�س الأمريكي، كانت اأكرث 

و�صوح���ًا يف الع���ام 2008؛ حن قامت 

بن�رش خرائ���ط تق�صيم الع���راق ولبنان 

و�صوري���ة وم�رش و�صم���ال اأفريقيا، وما 

قي���ام دولة جن���وب ال�ص���ودان، وكون 

املعرتف���ن  اأول  ال�صهي���وين  الكي���ان 

به���ا، اإل م���ن النتائج الأولي���ه للخطة 

والإ�صامي،  العربي  للعامل  ال�صهيونية 

يف  لُت�صتكم���ل  وق���ت  اإىل  وحتت���اج 

ال�صعودي���ة، عرب ت�صجي���ع النظام على 

زيادة القمع والإعدام���ات، وزّج كل من 

يطال���ب باحلقوق املدني���ة وال�صيا�صية 

والجتماعي���ة والديني���ة وحرية الراأي 

بال�صجن، كما ح�صل موؤخراً مع النا�صط 

ال�صع���ودي رائف ب���دوي، ال�صادر بحقه 

حكم ق�ص���ى بحب�صه 10 �صنوات، وجلده 

1000 جل���ده، جلعل���ه »ع���ربة ملن ل 
يعترب«.

من الأمور الت���ي ت�صاعد اأي�صًا على 

تفكك املنطقة، وجود القواعد الع�صكرية 

الأمريكية يف اخلليج، من خال ت�صليح 

اآخ���ر، وتاأجي���ج ال�رشاعات  طرف �صد 

تزكي���ة  عل���ى  واللع���ب  الداخلي���ة، 

الطموحات ال�صيا�صيه لكل الأطراف.

ا�صتق���راء تاري���خ املوؤامرات  بع���د 

والعمال���ة الطويل، ميك���ن القول هناك 

ثاثة خي���ارات مّت ت�صخي�صه���ا لغاية 

الآن، الأول: ال�صتم���رار يف �صجن النكبة 

الذي و�صع العرب اأنف�صهم فيه يف �صهر 

اأي���ار من الع���ام 1948، واأحكموا اإقفاله 

يف نك�صة الع���ام 1967، والثاين: ال�صري 

وال�صت�صام  والت�صوي���ة،  باملفاو�صات 

لاأمر الواقع، وتوقيع التفاقيات املذلة، 

كما فعل���وا يف كام���ب ديفي���د 1978، 

واأخرياً دعم���وا هذا اخلي���ار باملبادرة 

العربي���ة يف قم���ة بريوت ع���ام 2002، 

مبحاولة �صط���ب ق�صية الاجئن منها، 

والت���ي اأف�صلها الرئي�س املق���اوم اإميل 

حل���ود، والثالث: خي���ار املقاومة الذي 

اأجرب الع���دو ال�صهيوين على عدم تكرار 

احتال قطاع غ���زة، وال�صمود يف وجه 

اعتداءات���ه، والن�صح���اب م���ن معظ���م 

الأرا�صي يف جنوب لبن���ان يف 25 اأيار 

من الع���ام 2000، ودعم خي���ار ال�صعب 

الفعلية  والرتجمة  واملقاومة،  واجلي�س 

لهذا اخليار كان بال�صمود والنت�صار يف 

العام 2006.

جعفر �صليم

عمالء حلد يفرون اإىل فل�سطني املحتلة عقب التحرير عام 2000

الزميل وا�سف عوا�سة يوقع لرئي�س حترير الثبات والزميل عدنان ال�ساحلي

وّقع الزمي���ل وا�صف عوا�صة كتابه »لي�س كمثله يوم« 

يف قاعة ق�رش الأوني�صكو، بح�صور ممثل عن رئي�س جمل�س 

النواب نبيه ب���ري، ورئي�س احلكومة مت���ام �صام، واملدير 

العام ل���وزارة الإعام، ووزير الع���دل، و�صخ�صيات نيابية 

ووزاري���ة واإعامية وثقافي���ة واجتماعي���ة، واأ�رشة حترير 

جريدة »الثبات«، واأ�صدقاء املوؤلف. 

عوا�صة األقى كلمة اعترب فيه���ا اأن يوم التحرير يف 25 

اأي���ار عام 2000 هو فعًا »لي�س كمثله يوم، وقد �رشفني اأن 

اأعنون كتابي حتت لوائه«.

الزميل عوا�صة ي���روي يف �صفحاته ال�439 م�صريته يف 

حقل ال�صحافة املكتوبة واملرئي���ة والإذاعية، واأبرزها يف 

تلفزيون لبنان، ف�ص���ًا عن املحطات التي عا�صها وعاينها 

ع���ن قرب يف العق���ود الأربعة التي مر به���ا لبنان، »وهو 

خا�صة جتربت���ي احلياتية واملهنية على مدى هذه الفرتة 

الطويلة«.

وجاء عنوان كتابه يف اإ�صارة اإىل اليوم الأحب على قلبة، 

وال���ذي انتظره 22 عامًا، وه���و 25 اأيار2000، عندما خرجت 

»اإ�رشائيل« م���ن الأرا�صي اللبناني���ة املحتلة بت�صحيات 

املقاومة، معترباً هذا اليوم مياده الثاين.

يف كتابه اجلديد، ياأتي الزميل عوا�صة على �صل�صلة من 

الوقائع والأحداث التي عا�رشه���ا، وكان �صاهداً حيًا فيها، 

مما يجعله مرجعية للمهتمن بالتاريخ اللبناين.

ع كتابه الجديد
ّ

عواضة يوق
»ليس كمثله يوم«.. مرجعية حّية لحقبة في التاريخ اللبناني
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والتي  اليمن،  الأح���داث يف  تتعاقب 

تاأت���ي يف �صياق اجتم���اع زعماء الدول 

اخلليجية م���ع الرئي�س اأوباما يف كامب 

ديفيد، واإعان »الهدنة الإن�صانية« مدة 

خم�صة اأيام، وانعقاد موؤمتر الريا�س من 

دون »اأن�صار اهلل« ومعظم اأحزاب اليمن، 

وحترّك ولد ال�صي���خ اأحمد؛ مبعوث الأمم 

املتح���دة لتقري���ب وجه���ات النظر بن 

الأط���راف املت�صارعة من اأجل اإيجاد حل 

�صيا�صي لاأزمة يف اليمن.

الأم���ور تتجه نح���و التعقيد، ب�صبب 

اإ����رشار ال�صعودية عل���ى ال�صتمرار يف 

حربه���ا �صد اليم���ن، وال�صغط الأمريكي 

عليه���ا لإيقافه���ا، ملا لها م���ن تاأثريات 

العاملي���ة،  التج���ارة  عل���ى  �صلبي���ة 

وال�صيا�صة، وما مقاطع���ة امللك �صلمان 

لجتماع القمة يف كامب ديفيد اإل ب�صبب 

التباين يف الآراء ح���ول التفاق النووي 

الإي���راين وتاثريات���ه الإيجابي���ة عل���ى 

املنطقة، واأولوي���ة حماربة الإرهاب يف 

�صورية على اإ�صق���اط النظام، والت�صوية 

ال�صيا�صية يف اليمن.

وافق���ت ال�صعودي���ة عل���ى “الهدنة 

الإن�صاني���ة« يف اليم���ن وه���ي مرغمة، 

الأمريكي عليها، ولكنها  ال�صغط  نتيجة 

مل تلت���زم بها، فقامت بخرقها وا�صتمرت 

يف عدوانها، علها ت�صتطيع حتقيق تقّدم 

مي���داين ي�صاعدها يف فر����س �رشوطها 

للت�صوي���ة، ويف الوقت نف�ص���ه تكون قد 

اأبلغت ر�صالتها لأم���ريكا؛ اأن ال�صعودية 

هي �صي���دة نف�صها، وقادرة على معاجلة 

الأزمات املحيطة بها.

�صع���رت اأمريكا مبخاط���ر الأزمة يف 

اليم���ن لأن م�صار الأم���ور فيه مل تت�صح 

بع���د، على الرغ���م م���ن توّجهها حللها 

�صيا�صي���ًا، لأن الأط���راف الرئي�ص���ة يف 

ال�رشاع )ال�صعودي���ة واأن�صار اهلل( لديها 

وجهات نظ���ر خمتلفة ح���ول الت�صوية، 

ومتباعدة.

اأمام هذا الواق���ع، �صيتاأرجح الو�صع 

يف اليمن بن خيارين:

���ل اإىل ت�صوية �صيا�صية عادلة  التو�صُّ

ُتر�صي جميع الأط���راف، وب�صكل اأ�صا�س 

»اأن�ص���ار اهلل«، وه���ذا ما ل���ن تقبل به 

ال�صعودي���ة، لأنها بذلك تك���ون قد اأقرّت 

بهزميتها يف اليم���ن، وبالنفوذ الإيراين 

فيه.

ال�صتمرار يف ه���ذه احلرب من خال 

الغارات اجلوية التي لن تبقي حجراً ول 

ب�رشاً، لأنها الو�صيلة املتاحة لل�صعودية 

لا�صتم���رار فيه���ا، بع���د ف�صلها يف جر 

حلفائها للحرب الربية والبحرية.

اإزاء ذل���ك، �صتبق���ى املنطقة على نار 

حامي���ة، واأي موقف خاطئ قد تقدم عليه 

ال�صعودية �صيجرها اإىل حرب جديدة يف 

املنطقة، لأن اإيران لن تقبل امل�صا�س باأمن 

املنطق���ة، وترى اأن ال�صتم���رار يف حرب 

الإبادة �ص���د ال�صعب اليمن���ي �صيعرّ�س 

املنطقة للخطر، وقد قال الإمام اخلامنئي 

»اإننا ج���ريان، واأم���ن اخللي���ج ل�صالح 

اجلمي���ع، وفقدان���ه يعني فق���دان الأمن 

للجمي���ع.. ونحن �صندافع ع���ن املظلوم 

بالقدر الذي ن�صتطيعه«.

م���ن جهته���ا، حت���اول »اإ�رشائي���ل« 

ال�صتفادة م���ن الو�صع املتاّزم يف اليمن، 

وقد تقوم ببع�س الأعمال ال�صتفزازية �صد 

اإيران، وبطريقة غام�ص���ة، لرفع من�صوب 

التوت���ر فيها، ولزّجه���ا يف حرب جديدة، 

جتعل العاقة بن اأمريكا واإيران متوترة، 

بعدها ي�صبح توقيع التفاق النووي بعيد 

املنال.

يف اخلا�صة، ل ت���زال الأمور ملتب�صة 

يف حرب اليمن، ب�صبب الرغبة ال�صعودية 

الت���ي تدف���ع باجت���اه ال�صتم���رار فيها، 

اإيقافها،  باجت���اه  الأمريكي���ة  والرغب���ة 

مل���ا لليمن من اأهمي���ة ا�صرتاتيجية على 

�صعيد التج���ارة العاملية )باب املندب(، 

وان�صجام���ًا مع �صيا�ص���ة اأوباما النفتاح 

النووي  اإي���ران، و�صيكون لاتف���اق  على 

- اإذا م���ا مّت توقيع���ه يف نهاية حزيران 

اإيجاب���ي يف املنطق���ة،  املقب���ل - دور 

خ�صو�ص���ًا على اليمن، نظ���راً اإىل موقعه 

ال�صرتاتيجي القت�صادي واجليو �صيا�صي، 

ويف حالة عدم التفاق ف�صتتجه املنطقة 

نحو املجهول.

هاين قا�صم

استمرار العدوان على اليمن يأخذ المنطقة إلى المجهول

تكاد مت���رّ ثاث���ة اأ�صهر عل���ى �صدور 

قرارات املجل�س املركزي ملنظمة التحرير 

الفل�صطيني���ة، والتي اأك���دت على عدد من 

الق�صايا، ويف مقدمتها مواجهة ال�صتيطان 

الوطنية،  الوح���دة  وا�صتعادة  والتهوي���د، 

الأ�رشى  ����رشاح  اإط���اق  والعم���ل عل���ى 

الفل�صطيني���ن يف ال�صج���ون ال�صهيونية، 

والذه���اب اإىل موؤمت���ر دويل حت���ت �صقف 

ق���رارات الأمم املتحدة، ووق���ف التن�صيق 

الأمني مع الحت���ال، ومقاطعة القت�صاد 

املقاوم���ة  وانته���اج  »الإ�رشائيل���ي«، 

ال�صعبي���ة، وتدويل الق�صي���ة الفل�صطينية، 

وغريها من القرارات امللزمة، وعلى اللجنة 

التنفيذي���ة للمنظمة العمل لتطبيقها وفقًا 

للنظام.

لكن ولغاية الي���وم مل يتم التعامل 

مع هذه القرارات باجلدية املطلوبة، يف 

وقت بداأت احلكومة ال�صهيوينة بتنفيذ 

خططها ال�صتيطاني���ة بعد ب�صعة اأيام 

على �صدور بيانها، حيث �رشعت حكومة 

نتنياه���و بتطبيق برناجمها النتخابي 

بتكثيف ال�صتيط���ان والتهويد، ل�صيما 

واأعلنت  العربي���ة املحتلة،  القد�س  يف 

عن بناء 900 وحدة �صكنية ا�صتعمارية. 

كذل���ك مل ت�ص���َع اللجن���ة التنفيذي���ة 

للمنظم���ة اإىل تقدمي مل���ف ال�صتيطان يف 

القد����س وال�صفة واأغوار الأردن اإىل حمكمة 

اجلناي���ات الدولي���ة، بع���د اأن اأ�صبح���ت 

فل�صط���ن ع�ص���واً كام���ل الع�صوي���ة يف 

املحكم���ة الدولية، خ�صو�ص���ًا بعد اأن دان 

الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة بناء 

ه���ذه امل�صتوطنات، وهّددا بفر�س عقوبات 

واإجراءات عملي���ة لوقف زحف ال�صتيطان 

يف القد�س والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، 

واأي�ص���ًا دع���وة املجموع���ة الربملاني���ة 

الي�ص���ار على وقف  الأوروبي���ة لأح���زاب 

العم���ل باتفاقات ال�رشاك���ة الأوروبية مع 

»اإ�رشائي���ل«، وذل���ك بعد �صه���ادة 70 من 

جن���ود الحت���ال، ال���ذي اأك���دوا اأنه مّتت 

مهاجمة املدني���ن الفل�صطينين من دون 

متييز يف العدوان الأخري على قطاع غزة.

اللجن���ة التنفيذي���ة مل تق���دم اأي�ص���ًا 

عل���ى اأي خطوات حقيقي���ة يف ما يتعلّق 

بالأ����رشى واملعتقل���ن، خ�صو�صًا بعد ان 

مت���ادى الحت���ال يف القي���ام باعتقالت 

اإ�صافية لعدد من القي���ادات الفل�صطينية، 

النائب خال���دة جرار؛  ومنهم املنا�صل���ة 

ع�ص���و املكتب ال�صيا�صي للجبهة ال�صعبية 

لتحرير فل�صط���ن، وقرار حمكمة الحتال 

»الإ�رشائيل���ي« يف عوف���ر اإع���ادة احلكم 

الأ�ص���ري �صامر  ال�صاب���ق بح���ق املنا�صل 

العي�صاوي؛ ع�صو اللجنة املركزية للجبهة 

الدميقراطي���ة لتحرير فل�صطن، بذريعة ما 

ي�صمى »خ���رق �رشوط الإفراج«، خ�صو�صًا 

اأنه �صبق ل�صلطات الحتال »الإ�رشائيلي« 

اأن اأ����رشت املنا�صل العي�صاوي عدة مرات، 

وحكمت ب�صجنه م���دة 30 عامًا، ما دفعه 

خلو�س اأطول اإ�رشاب عن الطعام يف تاريخ 

احلرك���ة الأ�صرية، دام نح���و 300 يوم، ما 

ا�صطر �صلطات الحت���ال لإطاق �رشاحه، 

ث���م اأعادت اعتقال���ه يف اإط���ار اإجراءاتها 

القمعية خال الع���دوان على قطاع غزة، 

م���ا ي�ص���ّكل انته���اكًا فا�صح���ًا للقوانن 

والقرارات الدولية، ومبادئ حقوق الإن�صان 

التي تع���رتف لل�صعوب بحقها يف مقاومة 

الحتال.

لقد حان الوقت لتجد قرارات املجل�س 

وفق���ًا  التنفي���ذ  اإىل  طريقه���ا  املرك���زي 

واآلية  ل�صرتاتيجي���ة فل�صطينية موح���دة 

لتحقيق اهدافها وا�صتخدام جميع الو�صائل 

املمكن���ة، ويف مقدمته���ا تفعيل املقاومة 

بكل ا�صكالها وتدويل الق�صية الفل�صطينية 

من خال الن�صم���ام اإىل جميع املنظمات 

الدولي���ة، واإل �صتك���ون ق���رارات املجل�س 

املركزي جمرد اإعان نوايا.

�صامر ال�صياوي 

الرئي�س هادي يف الريا�س خالل افتتاح موؤمتر اإنقاذ اليمن وبناء الدولة االحتادية                                                  )اأ.ف.ب.(

رة على حساب الشعب الفلسطيني  المجلس المركزي.. مماطلة غير مبرَّ

توقيع االتفاق النووي 
اإليراني مع الغرب 

سينعكس إيجابًا على 
اليمن.. نظرًا إلى موقعه 

االستراتيجي
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مقابلة8

ل يلح���ظ املرء دوران الأر�ض حول 

ال�سم����ض، ول دورانها حول نف�سها، قد 

يلحظ النا����ض اجتاه الريح العا�سف.. 

ال�ستحقاق���ات  يف  الإن�س���ان  هك���ذا 

والتقاطعات الكربى..

اإنها ف�سح���ة الأمل واخلطوة الأوىل 

مل�س���رة الأف مي���ل، ق���د ل تعن���ي 

للكثرين بانطالقتها الأوىل وخطواتها 

الأوىل؛ متام���ًا كاجت���اه املقاومة يف 

لبنان يف بداياتها واجتاه اليقظة يف 

م�ساره���ا الفك���ري املعاك�ض لالجتاه 

الع���ام، لياأخذ انتباهنا �رصاخ وجعنا 

املرتفع م���ن تعثرّ »عن���رات« اأقدام 

معاركنا العبثية، ومن ي�سمد للنهاية 

ينت�رص، و»داع�ض« اليوم الفكرية قبل 

الع�سكرية �ستذبل بال�رصعة عينها التي 

فيه���ا منت، و�سيع���ود الأمل وال�سالح 

وال�سالم واحلب حاف���ز الإن�سان، رغم 

�سوء تقديره وجهله.

رائدة  التق���ت  جري���دة »الثبات« 

الأعمال الأردنية، والنائبة ال�سابقة يف 

الربملان، وابنة رئي�ض الوزراء الأ�سبق 

م�رص بدران؛ رمي بدران، يف بروت على 

هام�ض اأعم���ال ولقاءات وفد »جماعة 

عمان حلوارات امل�ستقبل«، الهادفة اإىل 

تزخيم اأن�سطته���ا يف عاملنا العربي، 

الفكري«  �ض  اأجل مواجهة »التوحرّ من 

التطريف، والليل احلالك ينبئ بانبالج 

الفجر، ولكم احلوار:

  

نع���م، ُلغ���م العق���ل يف منطقتنا 

باأ�س���واأ اأن���واع املوبق���ات الفكري���ة 

الإبلي�سي���ة، ولي�ض من ال�سهل اإيقافها 

اأوًل، واحلد منها ثاني���ًا، ومواجهتها 

ثالث���ًا، والنت�س���ار عليه���ا رابع���ًا.. 

ب���ة باملراأة  لك���ن »رمي بدران« امللقَّ

احلديدية، لك���ثة اأعمالها واأن�سطتها 

القت�ساد  التحفيزي���ة يف جم���الت 

الجتماعية،  والأن�سط���ة  وال�ستثمار 

ب���داأت بحراكها ملواجهة ه���ذا الليل 

ان؛  الدام�ض يف منطقتنا، بدءاً من عمرّ

من خ���الل انخراطه���ا يف »جماعة 

���ان حل���وارات امل�ستقب���ل« التي  عمرّ

ا�س�سها املفكر املع���روف بالل ح�سن 

التل، تقول: جميئنا اإىل بروت هدفه 

ان«، كون لبنان  تزخيم »جماعة عمرّ

بتنورّع���ه ي�سكرّل مرك���زاً ثقافيًا مميزاً 

يف منطقتن���ا العربي���ة، وبراأيي، من 

اأجل تغير وترة البو�سلة التطرفية 

والتع�سبي���ة  العت���دال،  باجت���اه 

نحوالنفتاح، هدف التباحث والتفكر 

ان، على اختالف  مع املثقفني يف عمرّ

اأطيافهم ومهنه���م وفائاتهم العمرية 

امل�ساركة  دائرة  واجلن�سية، تو�سي���ع 

كافة  ل�ستبي���ان  امل�ستط���اع،  ق���در 

وت�سيف  مواجهتها،  بغي���ة  امل�ساكل 

ب���دران: تنوُّع الأف���كار واآليات العمل 

من �ساأن���ه غربلة احللول وتطويرها.. 

م�سكل���ة عاملنا العرب���ي اأننا ُن�سقط 

على جمتمعاتنا حلوًل �سحرية توؤمن 

بها قل���ة حاكم���ة، اأو ن�ستورد حلوًل 

اأخرى،  خارجية م���ررّت بها �سع���وب 

وبالت���ايل حتى ل يك���ون لدينا فكر 

ان  عت »جماعة عمرّ واحد م�سيطر، و�سرّ

حلوارات امل�ستقبل« دائرة املنت�سبني 

اإليه���ا لت�سم���ل �رصائ���ح املجتم���ع 

الأردين باأكمله، بحي���ث يلتقي فيها 

الرجال  »اليميني« مع »الي�ساري«، 

اأكادميي���ون )اأطباء  م���ع ال�سي���دات، 

وم�رصحيون(  واإعالمي���ون  وحمامون 

م���ع اأرباب عم���ل واقت�ساديني، حتى 

تك���ون روؤيتن���ا يف اج���راح احللول 

مرن���ة وثابة، لأن���ه ل تكفي حماكاة 

الواقع بتف�سره ورم���ي امل�سوؤوليات 

على الغر، بل علينا م�سوؤولية و�سع 

�سبل مواجه���ة امل�ساكل التي تع�سف 

بنا، واأ�سا�ض اأي عمل يف هذا املجال، 

التحلرّ���ي بالإيجابية، ووجودنا اليوم 

يف ب���روت وم���ن بع���ده يف م����رص 

وتون����ض هدف���ه النظ���ر اإىل اجلانب 

امل�سيء، للبناء عليه.

يدور يف كوالي�ض موؤمترات »جماعة 

���ان« �سوؤال حم���وري: كيف ميكن  عمرّ

الإيجابيات  التعويل كمفكرين عل���ى 

لتثمرها بالجت���اه ال�سحيح؟ وكيف 

نحورّل ماآ�سين���ا واآلمنا باجتاه قيامة 

هذا امل�رصق؟ تقول بدران: اليوم نحن 

الأولويات املختلفة،  يف �سدد درا�سة 

ك���ون كل منطق���ة اأو جمموع���ة لها 

لة  تفكره���ا اخلا�ض، وب���روت املوؤهَّ

ح�ساري���ًا وثقافيا اأكث من غرها يف 

هذا املجال، ق���ادرة على تو�سيع اأفق 

تطلعاتن���ا يف هذا املج���ال، وبراأينا، 

ة كثرة؛ من  رغم وجود ق�ساي���ا ُملحرّ

فقر وت�رصي���د وتخريب، احلل الناجح 

لهذه امل�ساكل يبداأ ببناء ا�سراجتيات 

طويل���ة الأمد، وه���ذا الأمر ل يكون اإل 

ببن���اء الإن�س���ان العرب���ي، كي يكون 

موؤثراً وفاعاًل ونا�سطًا يف ق�ساياه، ل 

متلقيًا ومتفررّجًا وعاطفيًا فيها.

م���ن خ���الل اللق���اءات املتعاقبة 

���ان«، �سواء يف الأردن  ل�»جماعة عمرّ

اأو لبنان، ميك���ن ا�ستبيان خط وا�سح 

اأ�سا�سي بح�سب رمي بدران؛ الكل ُيجمع 

على �رصورة العمل تربويًا؛ »الربية 

ثم الربي���ة«.. فاإن�سانن���ا العربي ل 

يحت���اج فق���ط اإىل تعلي���م اأكادميي 

وح�س���ب، ب���ل يحت���اج اإىل تعلي���م 

ترب���وي لناحي���ة الأخ���الق والقبول 

بالآخر، فاملو�سوع اأبعد من ق�سا�سة 

»�سهادة« علمية مت�ض ن�ساطًا معيرّنًا، 

امل�ساأل���ة تتعل���ق بجوه���ر الإن�سان، 

ون�ساأته على قي���م الأخالق والنتماء 

وال�س���دق، وه���ذا كله لن يك���ون اإل 

وبراأينا،  ال�سحيح،  الربوي  بالتعليم 

يج���ب اأن يط���ال املنه���ج الرب���وي 

ال�سحيح املعلَم والطالَب والعائلة..

احلوار للحوار

ت�سر بدران الت���ي تراأ�ض م�ساريع 

ع���دة، منها »بن���ك متوي���ل م�ساريع 

�سغ���رة«، اإىل اأن���ه يف لبنان متنى 

بع�ض الأ�سدقاء على »جماعة عمان« 

اأن يك���ون احلوار و�سيلة بح���درّ ذاتها، 

تق���ول: واقعنا املرير براأي البع�ض يف 

لبنان، و�سيل���ة لتقريب وجهات النظر 

املتباعدة، فالكث���ر تربرّى على فكرة 

اأن احل���ق اإىل جانبه فقط، ما ي�ستتبع 

تباعداً ونفوراً ورف�سًا لالآخر، ما يوؤدي 

اإىل تناحر الأحزاب فيما بينها داخليًا، 

واأفكارن���ا بني جمتمعاتن���ا خارجيًا، 

ت�سي���ف ب���دران: و�س���ع امل�ساري���ع 

م���ن  الدائ���رة  وتو�سي���ع  ال�سخم���ة 

�ساأنهما تو�سيع العراقيل كذلك، نوؤمن 

بالأعمال الب�سيطة القادرة على تغير 

الكث���ر.. وبراأينا، احلوار بحد ذاته بني 

متخا�سم���ني من �ساأن���ه ك�رص حواجز 

الكراهي���ة والأفكار النمطية عن الآخر، 

وهذه الأمور هام���ة اليوم يف عاملنا 

العربي، واحلوار يف هذا املجال يقررّب 

امل�سافات، وي�سع »الأنا ال�سغرى« يف 

مواجهة »الأن���ا الكربى«، التي جتمع 

الكل بالكل يف رحاب الإن�سانية.

مت���اُزج الأف���كار وال���روؤى حت���ى 

املتناق�سة من �ساأنه���ا اإزالة احلواجز 

ب���راأي بدران، وهذا م���ا مييز »جماعة 

عمرّان« عن غرها من البنى احلزبية: 

اأع�سائه  التجمرّع مرن ووا�سع، وجدية 

وحبهم للعمل العام كفيل باملتابعة، 

واأعتقد اأن هذه املزايا �ستكون مقبولة 

من اجلميع، رغم اأن مبادئنا قد ترفعها 

العديد من الأح���زاب والتيارات، فاإنها 

من خالل جتمرّعنا �ستكون اأكث انت�ساراً 

وفعالية، كوننا ل ناأبه بلعبة ال�سلطة 

واملعار�سة، وهذا ما يعطي جماعتنا 

م�سداقي���ة يف العمل، وجدية يف طرح 

املوا�سيع.

تعورّل بدران عل���ى الإعالم امللتزم 

بق�سايا النا�ض م���ن اأجل �سالحهم ل 

تهلكتهم، وترف����ض الرويج الإعالمي 

�سعي  بجوه���ره  ف�»الدين  للتكف���ر، 

ل�سمورّ الإن�سان نحو الأف�سل بالإح�سان 

ل بالتخويف، والع���امل العربي اليوم 

اأعمى نتيج���ة �سخ  يع���اين تطرف���ًا 

اإعالم���ي مق�س���ود وم�سب���وه، ووجود 

ه���ذا الفراغ املدقع بالعل���م والثقافة 

انعدام  يالقيه  ال�سحيحي���ة  والربية 

اأفق واآمال لل�سباب املقفلة اأمامه اأفق 

التغي���ر، فكيف اإذا اأ�سيف���ت اإىل ذلك 

مناهج تربوية ناق�سة وم�سورّهة، وفقر 

وبطال���ة بني ال�سباب؟ ه���ذه العوامل 

ت�سكرّل جمتمعة ار�سًا خ�سبة للتطرف 

التي تعانيه املجتمعات العربية.

�ساألن���ا ب���دران ع���ن دور الأجهزة 

الغربية،  ال���دول  وحكومات  العاملية 

الأمركي���ة، يف تخريب منطقة  �سيما 

ال����رصق الأو�سط، تق���ول: م�سطلحات 

ن���ة وال�سيعة،  التناح���ر تارة بني ال�سُّ

وط���وراً بني الع���رب والفر����ض، كلها 

م�سطلحات تخدم امل�ساريع امل�سلحية 

لل���دول الكب���رة، فالتقاتل يف تون�ض 

وليبيا ل يرتكز على مقومات طائفية، 

لهذا ال�سبب امل�ساألة تبداأ برفع م�ستوى 

الوعي اجلماعي لدى جمتمعاتنا، لأنه 

اإذا كانت نواة املجتمع متينة و�سلبة 

وقوي���ة، ل ميكن للخ���ارج اأن ي�ستغل 

نقاط �سعف���ك، لك���ن اإن كانت بنيتك 

الإجتماعية ه�سة، ف�ستكون �سيا�ساتك 

ق�سرة النظر، ومطيًة مل�ساريع الغر.. 

املطل���وب اليوم جتفيف هذه الآفة من 

اأ�سا�ساتها، من خ���الل برامج التوعية 

والتثقيف، لأن معاجلة الأمور تكون من 

اجلذور ل من خ���الل النتائج، وبراأيي، 

احلل���ول الأمنية واحل���روب واإن كانت 

قادرة عل���ى تهدئة الأو�س���اع بع�ض 

الوقت، غر اأنها تزيد الأمور تعقيداً.

نًا من  وعم���ا اإذا كان الأردن حم�سَّ

احلري���ق امل�ستع���ل م���ن املحيط اإىل 

اخلليج، واإذا كان احلوار يفيد مع عقل 

يكفرّر وي�ستخ���دم العنف و�سيلة لن�رص 

اأف���كاره ومبادئه، كما تفعل »داع�ض« 

اأم�ض و»الإخوان  اليوم و»القاع���دة« 

امل�سلمون« اأول من اأم�ض، تقول بدران: 

التخريبي، لأنه  القطوع  الأردن جتاوز 

راأى م���اذا ح�سل يف البل���دان العربية 

من خ���راب اأوًل، ولأن���ه اكت�سف اأن ما 

�ُسمي »الربي���ع العربي« ل عالقة له 

بالإ�سالح���ات ثانيًا.. وال�سعب الأردين 

الي���وم اأك���ث متا�س���كًا من اأي���ة فرة 

�سابق���ة، من دون اأن يعن���ي ذلك اأننا 

مرتاحون، لأن بع�ض الدول اخلارجية 

ت�سعى للعب باأمن الأردن، لكن بف�سل 

وعي �سعبنا وعملن���ا ال�ستباقي، كل 

فئ���ات املجتم���ع الأردين تنبذ دخول 

اجلماعات التكفرية اإلينا، رغم �سعي 

الأمن���ي بالأردن  قل���ة لذلك،فالو�سع 

م�ستتب متامًا.

وهل من خ���وف لتخريبه من قَبل 

بع����ض الفل�سطيني���ني؛ كما ح�سل يف 

�سورية ولبن���ان، تردرّ رمي بدران: و�سع 

الفل�سطيني���ني يف الأردن يختلف عما 

هو علي���ه يف باقي ال���دول العربية، 

فه���م اأردني���ون ولهم كاف���ة احلقوق 

والواجبات، وبالتايل ينطبق عليهم ما 

ينطبق على اأي مواطن اأردين.

رغم املخا����ض الع�سر ملا ُي�سمى 

»ربيع عربي«، ورغم تداخل العنا�رص 

واملحل���ي  باخلارجي���ة،  الداخلي���ة 

والدولي���ة،  الإقليمي���ة  بالعوام���ل 

والقت�سادي���ة بال�سيا�سي���ة، ترى رمي 

ب���دران اأن امل�س���ار الدميقراطي لي�ض 

كب�س���ة زر، تق���ول: خريفن���ا العربي 

�سي�س���ر عل���ى م�س���ار الدميقراطيات 

العريقة، والإ�سالح���ات �ستمررّ بثورات 

وح���روب، فالدميقراطية م�سوار طويل، 

وفيه الكثر م���ن الألغام والتحديات، 

ال�سعوب بكفاحها ووعيها قادرة  لكن 

على جت���اوز حَمنها، وه���ذا ما ناأمله 

باأن�سطتنا، ولنا التوفيق باإذن اهلل.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

بدران: بعض الدول 
تسعى لتخريب األردن.. 

لكن الشعب واٍع ويرفض 
التكفيريين

»جماعة عّمان لحوارات المستقبل«: ريم بدران األمين العام لـ

هدفنا تصحيح مسار بوصلة الفكر من التطرف إلى االعتدال.. ومن التكفير إلى قبول اآلخر
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يوؤكد الرئي�ض اإميل حلود اأن الرئي�ض 

رفيق احلريري، بعد التمديد، كان فعاًل 

يريد فتح �سفح����ة جديدة معه، موؤكداً 

اأنه يري����د اأن يكون اأخًا ل����ه، »فنحن 

مل نكن نعرفك جي����داً، واأي هجوم من 

الإعالم عليك اأريدك اأن تثق باأل عالقة 

يل به«، كما جاء يف احللقة ال�سابقة.

ويلف����ت الرئي�ض حل����ود هنا اإىل اأن 

املخاب����رات �سبق له����ا اأن �سلرّمته منذ 

اأن كان قائ����داً للجي�ض، معلومات عن 

م�س����ادر متوي����ل ال�سح����ف وحمطات 

التلفزة والإذاعات، �سواء كانت دوًل اأو 

اأ�سخا�سًا، م�سدداً على اأن هذه الوثائق 

ال�سوتية  لدي����ه، وه����ي كاملحا�����رص 

ملجل�����ض الوزراء، ل����و ُك�سفت، قد تثر 

ال�سع����ب الذي ل يبقى لديه على �سوء 

وقائعها �سوى ترك البلد والهجرة.

وبالع����ودة اإىل العالقة مع الرئي�ض 

رفي����ق احلريري، ي�س����ر الرئي�ض حلود 

اإىل اأنه قب����ل اغتياله بيومني، كان يف 

فاريا، فيفاَجاأ هناك ب�سخ�ض خليجي 

����ره باأنه الأمر عبد  يدخل عليه، فتذكَّ

العزيز بن فهد، الذي �سبق له اأن تعررّف 

اإليه بع����د انتخابه رئي�سًا للجمهورية، 

حيث قدرّم له التهاين با�سم والده امللك 

فهد.

ب الرئي�ض حل����ود ب�سيفه الذي  رحرّ

قال م�س����راً اإىل واحد ب����ني جمموعة 

اأ�سخا�����ض، اإين اأ�ساأل �سعد اأين ميكنني 

اأن اأراك، ناق����اًل عل����ى ل�س����ان الرئي�ض 

د له اأنه ميكنه اأن  رفيق احلريري اأنه اأكرّ

يراه ي����وم ال�سبت يف فاريا، وعلى هذا 

الأ�سا�ض جئت خ�سي�سًا اإىل هنا.

يتابع الرئي�ض حلود هنا اأنه نادى 

على �سعد، ودعاه اإىل اجللو�ض.

د  اأما عب����د العزيز بن فه����د، فقد اأكرّ

للرئي�ض حل����ود اأن »الأمن وال�ستقرار 

يف البل����د كان م����ن اإجنازاتك الكبرة، 

فاأنت بنيَت اجلي�ض وعملَت اأمنًا، واأريد 

اأن اأراك يف الق�رص اجلمهوري«.

وهن����ا يتق����درّم واحد م����ن املرافقني 

ي�ساألن����ي عن راأيي بدعوة من الأمر اإىل 

الغ����داء، فاأردرّ بالق����ول: نحن من يعزمه 

على الغذاء، فاأبدى كل ا�ستعداد لتلبيتها 

مبجرد الدعوة.. لكن بعد 48 �ساعة كانت 

احلادث����ة امل�سوؤومة باغتي����ال الرئي�ض 

رفيق احلريري.

ي�سيف الرئي�ض حلود: هناك تخطيط 

خارج����ي ل�ستهداف لبن����ان، فقد �سبق 

للوليات املتح����دة اأن خربت الأو�ساع 

يف ع����دة بلدان حتت اأ�سم����اء وعناوين 

»الث����ورات امللورّن����ة«، كم����ا ح�سل يف 

وغرهم����ا.. حيث  واأوكرانيا  جورجي����ا 

رفعوا �سور من يريدون النقالب عليهم، 

األوانًا خمتلف����ة �سعارات لهم،  واتخذوا 

واإذا كان الأمركيون قد ا�ستغلوها جيداً 

يف اأك����ث من م����كان، اإل اأنهم يف لبنان 

ل ميلك����ون نف�ض الوق����ع والتاأثر على 

النا�����ض، ولهذا ير�سلون لن����ا ما ي�سمى 

»الأم احلن����ون«، حي����ث رفع����وا بع����د 

الغتيال مبا�رصة �سور ال�سباط الأربعة، 

و�س����وري، و�سور الرئي�����ض ب�سار الأ�سد، 

ظن����ًا منهم اأننا �سنغ����ادر ونرك البالد، 

لكن ذلك مل ولن يح�سل.

ب���اأي حال، بع���د التمدي���د وطلب 

اإعف���اءه من مهمة  الرئي����ض احلريري 

ت�سكيل احلكومة اجلديدة، كما جاء يف 

احللق���ة ال�سابقة، اأر�س���ت ال�ست�سارات 

الرئي�ض عمر  النيابية عل���ى تكلي���ف 

كرام���ي بت�سكي���ل احلكوم���ة اجلديدة، 

الت���ي حقق���ت اإجن���ازات هام���ة، رغم 

عمره���ا الق�س���ر، لأن الرئي�ض كرامي 

إميل لحود يتذكر.. 
حكومة كرامي.. واغتيال الحريري والتحقيق الدولي

مثل الرئي�ض احل�ض؛ ل يطلب �سيئًا 

ر وطنيًا، ومع املقاومة  لنف�سه، ويفكرّ

وخطها ال�سراتيج���ي، اإلرّ اأن زلزاًل 

ح�سل عن���د الواحدة اإل اأربع دقائق 

من ظهر 14 �سباط 2005، حيث كان 

على مفك���رة الرئي�ض حلود �سل�سلة 

من املواعي���د، فياأتي���ه تلفون من 

م�ست�س���اره الإعالم���ي رفيق �سالل 

ي�سر اإىل انفجار كبر ح�سل.

ولحقًا ات�س����ل به وزير الداخلية 

ه من  �سليم����ان فرجنية، ال����ذي توجرّ

جمل�ض النواب اإىل م����كان النفجار، 

حيث اأعلمه ع����ن ا�ست�سهاد الرئي�ض 

رفيق احلريري.

وعلى الأثر، دع����ا الرئي�ض حلود 

اإىل انعق����اد املجل�ض الأعلى للدفاع، 

وانعقاد جل�سة ملجل�ض الوزراء، ومل 

يخطر يف باله �سوى اأن »اإ�رصائيل« 

هي التي تقف وارء هذا الزلزال.

يف اجتم����اع املجل�����ض الأعل����ى 

د الرئي�ض حلود اأن من قام  للدفاع اأكرّ

بهذه اجلرمي����ة الكربى يريد اأن يعيد 

لبنان اإىل اأجواء الفتنة التي ح�سلت 

عام 1975، وهي لعبة »اإ�رصائيلية« 

بامتياز، من خالل اأدوات العدو.

اأم����ا يف جمل�ض ال����وزراء، ف�سدد 

عل����ى �����رصورة اأن يتح����ول ت�سييع 

الرئي�ض ال�سهيد اإىل ماأمت وطني كبر، 

لأن م����ن قام به����ذه اجلرمية الكربى 

يريد اأن يخررّب لبنان، و«كلرّفنا نائب 

رئي�����ض احلكومة ع�س����ام فار�ض لأن 

يتحدث مع عائل����ة الرئي�ض ال�سهيد 

بهذا ال�ساأن«.

العائلة  التايل، ترف�ض  اليوم  يف 

ذلك، لأنهم عل����ى حد قولهم يريدون 

ماأمتًا �سعبيًا، بعدها طلبُت من دوائر 

الق�����رص اجلمهوري الت�س����ال ببهاء 

و�سع����د احلريري لإعالمهم����ا باأنني 

�ساأق����وم بواجب الع����زاء، حيث كانا 

يف ا�ستقبايل مع الوزير بهيج طبارة 

وفوؤاد ال�سنيورة.

خالل ه����ذا الوقت يق����ول الوزير 

طب����ارة، اإن����ه »مهم����ا قمن����ا نحن 

بتحقيقات عميقة ودقيقة، �سيقولون 

اإن هناك تالعب����ًا، ولهذا اأمتنى عليك 

توفر طريقة لإج����راء حتقيق دويل، 

فاأكدُت ل����ه اأنني �ساأكون اأول �سخ�ض 

يطالب بتحقيق دويل.. وفعاًل، اأنا اأول 

م����ن طالب به����ذا التحقيق، وحتدثُت 

بالأمر مع اأمني ع����ام الأمم املتحدة 

اأنان، وه����و �ساحبي، وطلبُت  كويف 

منه امل�ساعدة يف ذلك«.. وهنا بداأت 

اأعمال »الزع����ربة« اإن جاز التعبر، 

وب����داأت احلملة ال�سع����واء اململوءة 

حقداً.

يتاب����ع الرئي�����ض حل����ود: وفعاًل، 

اأر�سلت الأمم املتحدة املحقق الدويل 

فيت����ز جرالد، الذي زارين عدة مرات، 

واأعلمن����ي اأنها جرمية كب����رة جداً، 

و�سنقوم بالتحقيقات الالزمة ونر�سل 

لك النتيجة.

يف هذا الوق����ت، كان وزير العدل 

القا�س����ي عدن����ان ع�س����وم يتاب����ع 

التحقيقات، حيث مترّ ك�سف احلجاج 

الأ�سرالي����ني الذي����ن تب����نيرّ اأن على 

اآث����ار »تي. الطائرة  مقاعده����م يف 

اأن.تي«، واعرف التحقيق الأ�سرايل 

بالأمر، لكنهم �سغط����وا عليهم، فلم 

يعطونا نتائج تلك التحقيقات.

بعده����ا، يحدثن����ي الوزير �سارل 

رزق، ال����ذي مل اأكن ق����د ك�سفته، باأن 

حمطة »LCI« تريد اإجراء مقابلة 

مع����ي، فقلت له: م����ن يريد مقابلتي 

مدف����وع من جاك �سراك، وبالتايل ل 

اأريد اأن اأراه، لك����ن رزق اأكد للرئي�ض 

حل����ود اأن الرج����ل ه����و مدي����ر عام 

املحطة، وهو �ساحبه.

وهنا، واف����ق الرئي�ض حلود على 

اللقاء، �رصط اأن يتم اللقاء يف حديقة 

الق�رص، لأنهم كانوا قد ن�رصوا الكثر 

م����ن الأكاذي����ب حول اأنن����ي خائف، 

ومقيم يف امللجاأ.

وفعاًل ج����رى اللق����اء، وكان اأول 

�سوؤال ل����ه: الع����امل يق����ول اإنك مع 

الرئي�ض ب�سار الأ�سد قد قتلتما رفيق 

احلري����ري، فرددُت عليه بح�سم: نحن 

من خ�رصه، اأكث من الآخرين.

فيجيب: اإذن، من الذي قتله؟

ف����ردرّ الرئي�ض حل����ود: عليكم اإذا 

كنت����م ل تعرفون م����ن نفرّذ اجلرمية، 

اأن تروا م����ن امل�ستفي����د منها، وهم 

اأن  »اإ�رصائيل« واأدواتها الذين ميكن 

يكونوا الأ�سوليني املتطرفني )و�ساأل 

الرئي�����ض حل����ود: هل لن����ا اأن نعرف 

كي����ف توقرّف يف حلظة الغتيال عمل 

الأقم����ار الإ�سطناعي����ة يف الوليات 

املتحدة ويف اإ�رصائيل(؟

وباأي حال، لقد هجموا هجمتهم 

الت����ي انتهت  الك����ربى  الع�سوائي����ة 

با�ستقالة الرئي�ض عمر كرامي.

فاإىل تفا�سيل اأخرى

اأحمد زين الدين

حكومة الرئي�س عمر كرامي يف عهد الرئي�س حلود

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، لفت اإىل 
اأن العرب الذي���ن اجتمعوا للمرة الأوىل عل���ى �رصب اليمن، مل 

يجتمع���وا يومًا على حرب »اإ�رصائي���ل«، م�سبرّهًا اجتماعهم هذا 

باجتماع اإخوة يو�سف على يو�سف بن يعقوب عليهما ال�سالم.

 على 
ّ
■ »حرك��ة الأم��ة« اأ�ش��ارت اإىل اأن الذكرى ال�67 للنكب��ة متر

اأمتنا مع ارتفاع وترية العن�رصية ال�شهيونية، وتوا�شل عمليات 

ال�شتيطان، وتهويد القد�س، وتزايد عمليات العتقال والعتداءات 

املتوا�شل��ة عل��ى قطاع غ��زة، مع تراج��ع اهتمام معظ��م القادة 

وملوك وروؤ�شاء الدول العربية والإ�شالمية بالق�شية الفل�شطينية، 

مل�شلح��ة ق�شايا �رصاعي��ة طائفية و�شيا�شية ل تخ��دم اإل العدو 

ال�شهيوين.

■ �سمر �رصك����ض؛ رئي�ض التنظيم القوم���ي النا�رصي يف لبنان، 
دع���ا اجلميع اإىل التوحد ل�سرجاع فل�سطني التي جتمعنا، واإىل 

العودة خليار املقاومة، واإىل رفع البندقية كطريق وحيد لتحرير 

فل�سطني، لأن ال�رصاع مع الع���دو ال�سهيوين هو �رصاع وجود ل 

نزاع حدود.

■ ال�شي��خ �رصيف توتيو ا�شتنكر الهجوم املربمج الذي تتعر�س له 

املحكم��ة الع�شكرية من قبل فريق »14 اآذار«، واملطالبة باإلغائها 

من قبل هذا الفريق لأنها ل توافق توجهاته ال�شيا�شية التهامية، 

ول ت�شب يف خدمة م�شاحله الداخلية الفئوية يف التعر�س لنهج 

وخط وخيار املقاومة حمليًا واإقليميًا.

■ كلي���ة الدعوة اجلامعي���ة �ساركت يف م�سابق���ة التوعية من 
متها جامعة البلمند  خطر الألغ���ام والقنابل العنقودية التي نظرّ

بالتعاون م���ع الحتاد الأوروبي، وكان���ت امل�ساركة عبارة عن 

مل�س���ق ق���ام بت�سميمه الطال���ب م�سطفى الأبر�ض م���ن ال�سنة 

ال؛ ممث���ل وزير التعلي���م العايل، قال:  الرابع���ة. د. اأحم���د اجلمرّ

ن���ا من اإزال���ة ق�سم كبر م���ن الألغام، والعم���ل امليداين ل  متكرّ

ن�ستطي���ع حتقيقه اإل بتوعية الط���الب واملجتمع، وبتعاون مع 

اللجنة الوزاري���ة ملكافحة الألغام، واإعداد الربامج امل�سورّرة يف 

اجلامعات واملدار�ض والبلدات.

■ ثانوية ال�شالح الإ�شالمية يف بعلبك، التابعة جلمعية امل�شاريع 
اخلريية الإ�شالمية، �شاركت يف ال�شباق الذي نّظمه احتاد بلديات 

بعلبك، مب�شاركة 900 تلميذ من مدار�س بعلبك، وح�شدت الثانوية 

60 ميدالية. اأ�شل  8 ميداليات من 
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االهتم���ام بح���د ذات���ه �ش���يء جي���د 

ومرغ�ب، لكنه قد ي�ؤدي هذا االهتمام اإىل 

م، اأو  ا�شتغالل املهَت���م به )الزوج(، بالتحكُّ

القيام باأي فعل اآخر من اأفعال اال�شتغالل، 

الزوج���ة  اأفرط���ت  اإذا  ب�شي���ط:  ومث���ال 

باالهتمام بزوجها، فقد ي�شتغل هذا االأمر، 

الأن االهتم���ام - يف االأ�ش���ل - ال ينبع اإال 

من حمبه، فيق�م ال���زوج با�شتغالل هذه 

الزوج���ة، بالت�شل���ط يف ال���راأي، اأو باأخذ 

ممتلكاته���ا، وغريها م���ن االأم�ر.. هذه من 

جهة.

من جهة اأخرى، قد ي�شّكل هذا االهتمام 

بح���د ذاته قيد عل���ى ال�شخ�ص املهتم به، 

وذلك بزيادة اخل�ف واالهتمام، كالزوجة 

التي تفرّط يف اهتمام زوجها الذي يحبها، 

وتقي���ده وتقّي���د حتركاته، وبزي���ادة هذا 

االهتمام واخل�ف ي�شعر كاأنه اأ�شري لديها.

وقد ي�ش���ل االأمر باملهت���م اإىل تفاقم 

وتط�ر هذا االهتمام لي�شل لدرجة الغرية 

غري ال�شحية، اأو ال�شك، وقد ي�شل به االأمر 

اإىل حاالت نف�شية تدفعه ملمار�شة العنف 

�شد من يهتم به.

يعت���ر االهتم���ام بال�رشيك م���ن اأهّم 

اأ�ش����ص احلياة الزوجي���ة الناجحة، �رشط 

اأال يتخّط���ى حدوده، اأي اأن ي�شبح ال�رشيك 

حم����ر حياتك وتتّكلي علي���ه بكل �شيء، 

فاال�شتقاللية يف احلياة الزوجية اأ�شا�شية، 

وله���ا ف�ائد عدي���دة، اإذ اإنه���ا ت�شاهم يف 

احلف���اظ على لهي���ب احل���ب بينك وبني 

الزوج. 

ويف م���ا يلي اكت�شفي مل���اذا يجب اأال 

يك�ن زوجك حم�ر حياتك:

�شتتغ���ري كّل اهتمامات���ك: اإن �شمحت 

لزوج���ك ب���اأن ي�شبح ه� حم����ر حياتك، 

وقم���ت مب�شاركت���ه مبختل���ف الن�شاطات 

الت���ي يحّبها، �شتالحظني م���ع ال�قت اأّنك 

تهملني نف�شك وت�شّبني كّل جه�دك الإر�شاء 

احلبيب، كما اأنك �شت�شعرين بالفراغ على 

ال�شعيد ال�شخ�شي. لذا، ال تن�شي اأن زوجك 

يحّب���ك كما اأنت، فال داع���ي اأن تتغرّيي اأو 

الإر�شائه  اخلا�شة  اهتمامات���ك  تتجاهلي 

ومداراته.

على  وتعتمدين  اتكالي���ة  �شت�شبحني 

زوج���ك يف كّل �ش���يء: اإن جعلت حياتك 

تتمح�ر ح�ل زوجك، �شت�شبحني اتكالية، 

وغري قادرة على القيام باأب�شط االأم�ر من 

دونه. هذا الت����رشف �شيبعد زوجك عنك، 

وي�شع���ره باأنك ام���راأة �شعيفة غري قادرة 

على اأخذ اأب�شط القرارات بنف�شك.

اإليك:  �شتخ�رشين االأ�شخا�ص املقرّبني 

اهتمامك املفرط باحلبيب �شيبعدك حتمًا 

عن االأ�شدقاء واالأ�شخا�ص املقرّبني اإليك.

�شيم���لّ زوج���ك من���ك: اإن مل ت�شّبي 

تركي���زك على نف�ش���ك وتتط���ّ�ري على 

ال�شعيد ال�شخ�ش���ي، قد ميلّ زوجك منك، 

فكلّما تط�رت يف احلياة، تثريين اهتمام 

وف�ش����ل ال�رشيك اأكرث. كم���ا اأّن ممار�شة 

الن�شاطات واله�ايات �شتبعدك عنه قلياًل، 

ممّا �شيع���زّز �شع�ره باال�شتي���اق الدائم 

اإليك.

�شت�شيطر الغرية على حياتك الزوجية: 

اإن اعتدت على وج�د زوجك دائمًا بقربك، 

�شت�شّكك���ني به وتغارين علي���ه اإن غاب 

عنك قلياًل، ونحّذر من اأن الغرية �شّم قاتل 

للعالقة الزوجية.

�شت�شعري���ن بالياأ����ص واالإره���اق: اإن 

كان���ت �شعادت���ك مرتبطة مب���دى ر�شى 

زوجك عليك فق���ط، �شت�شعرين باالإرهاق 

والياأ����ص يف اآخر املطاف، الأنك �شتهملني 

نف�شك، وبالتايل �شيبتعد زوجك عنك من 

دون اأن ت�شعري بذلك.

اإن االهتم���ام بال���زوج وت�فري احلب 

والرعاي���ة الالزمني له ه���ي من بني اأهّم 

معايري جناح العالقة بني الزوجني، لكن 

احذري، الأن احلب يك����ن اأحيانًا �شالحًا 

ذا حَدّْي���ن، فقلته وندرت���ه ي�لدان �شع�راً 

باالإهمال، لكن الطرف االآخر منه حاد جداً 

ب���دوره، وه� كرثة االهتم���ام، حيث ي�ّلد 

لدى الطرف االآخر �شع�راً بالتقييد، وعدم 

االعتماد عليه اأو الثقة فيه.

التدخ���ل املم���ّل، واإف���راط الكثري من 

الزوج���ات يف االهتم���ام باأزوجهّن وبكل 

اإىل  ال�اح���دة منهّن  تفا�شيلهم، فتتدخل 

درجة و�شع مل�شتها على كل »تفا�شيل« 

حياة �رشيكها.. وقد »يكبت« الزوج عدم 

ر�ش���اه على ما يحدث، لكّن االأم�ر تتط�ر 

يف داخله حتى ي�ش���ل اإىل درجة و�شف 

الزواج وعالق���ة حبه لها باأنها »قف�ص« 

حقيقي و«�شج���ن« دائم، في�شبح مت�تراً 

دومًا و�شاعيًا اإىل الهروب باأي طريقة.

اإّن االهتمام الزائ���د ُيفقد احلب لذته، 

وعندما ي�شل االهتمام حَدّه الذي ينقلب 

ل من  مع���ه اإىل �ش���ّده، يتح����ل اأي تدُخّ

الزوج���ة اإىل ت�تر لدى ال���زوج، في�شبح 

جمرّد ال�ش�ؤال ع���ن ي�مه مزعجًا للغاية، 

وي�شبح االطمئنان على �شحته، يف حال 

املر�ص، ا�شت�شغاراً له.. وهكذا حتى يفقد 

االهتمام اأهميته، بل يتح�ل اإىل »نقمة« 

عل���ى العالقة، ورمب���ا يك����ن �شببًا يف 

ف�شلها.

كثرياً م���ا قراأنا و�شمعن���ا جماًل مثل 

»زوجي ممت���از، لكنه يخنقني«، ون�شمع 

اجلملة نف�َشها، لكْن بتغيري الكلمة االأوىل 

لت�شب���ح »زوجت���ي«.. وعندما ن�شل اإىل 

تلك احلالة، ف���اإّن احلب يفقد اأهّم و�شيلة 

الإظهاره، وعندما ن�ش���ل اإىل تلك النقطة 

فاإننا نتحدث ع���ن مرحلة »انحدار« قد 

ال تت�قف اأبداً، وبالتايل وجب التحذير..

رمي اخلياط

أضرار االهتمام المفرط بالزوج

وج�د طفل معاق يف العائلة يعني 

فر����ص حالة من االهتم���ام والرعاية 

واالنتب���اه ط�ال ال�قت، الأن هذا الطفل 

املعاق يك�ن باأم�ص احلاجة اإىل الع�ن 

وامل�شاعدة، �ش�اًء كان معاق ذهنيًا اأو 

ج�شديًا.

والأن الطف���ل املع���اق ال يق���ل عن 

اأخي���ه ال�شليم ب�شيء، يجب اأن نتعرف 

اإىل كيفي���ة العناي���ة بالطفل املعاق، 

ليح�ش���ل عل���ى فر�شت���ه الكاملة يف 

احلياة الكرمية، دون ال�شع�ر بالدونية.

االإ�رشاف الطبي الدقيق: وذلك الإزالة 

م���ا ميكن اإزالته م���ن مع�قات �شحية 

حت����ل دون ا�شتعمال الطف���ل قدراته 

وم�اهب���ه الطبيعية اإىل اأق�شى حد، اأو 

تك�ن ال�شبب املبا�رش يف تخلّف الطفل 

العقلي اأو ا�شط���راب حالته النف�شية، 

كما ح���االت ا�شطراب اإف���رازات الغدد 

ال�شم.

ن����رش الثقافة ال�شحي���ة: احلر�ص 

عل���ى ن�رش املعل�م���ة ال�شحيحة بني 

االأطفال واأ�رشهم، لل�قاية من االأمرا�ص.

التغذي���ة: وذل���ك بتق���دمي وجبة 

مطه���ّ�ة لالأطفال يف الظه���ر، ووجبة 

خفيف���ة يف ال�شباح، ويج���ب ت�عية 

الطفل واأ�رشته باأن�اع الغذاء ال�شحي، 

الأن النق�ص يف بع�ص عنا�رش الغذاء قد 

ي����ؤدي اإىل تخلّف عقلي عند الطفل، اأو 

قد يزيد احلالة �ش�ءاً، هذا ف�شاًل عن اأثر 

النق�ص يف التغذية على ن�شاط الطفل 

وقدرته على العمل و�شحته العامة.

نظافة الطفل: احلر�ص على نظافة 

الطف���ل يف كل االأوق���ات، الأن اأطف���ال 

االإعاقة الذهنية عر�شة الإهمال ق�اعد 

النظافة.

تذك���روا اأن الطفل املعاق قد يك�ن 

�شاحب م�هبة عظيمة اأو قدرة فريدة، 

ف�شاعدوه على اإخراج ما بداخله.

•  اهتمامات جمالية مينعك االإتيكيت ممار�شتها يف العلن
�شحيح اأن تطبيق االهتمامات اجلمالية الدائم من �شاأنه اأن يعك�ص عنك 

�ش����رة املراأة التي تعتني ب�شكله���ا ونظافتها، اإالّ اأن القيام بذلك يف العلن 

�شيعرّ�شك مل�اقف حرجة، و�شي�شيء اإىل �ش�رتك بداًل من اأن يخدمها. 

االعتن���اء باالأظافر: اإن كّنا نن�شحك باأن تبقي يف حقيبتك مق�شًا ومرداً 

لالأظافر، فهذا فقط للحاالت ال�رشورية، ويف حال تك�رّش اأظافرك لتحلّي االأزمة 

باأغرا�ش���ك ال�شخ�شية، لكن هذا ال يعني اأبداً اأّن ق�ّشها وتقليمها م�شم�ح يف 

العلن، فهذا ت�رشّف ين���درج يف خرق ق�اعد نظافتك ال�شخ�شية، وُيعتر من 

اأكرث االأ�ش����ات اإزعاجًا وا�شمئزازاً للغالبية ال�شاحق���ة من النا�ص، لذا، هذه 

العناية حتديداً ال ميكنك القيام بها اإالّ يف غرفتك املقفلة اأو احلمام. 

ترتيب املظهر: ال �ش���ّك يف اأن االعتناء باملظهر، ك��شع القمي�ص باإتقان 

حت���ت التن�رة اأو ال����رشوال، اأو �شحب ج�ارب النيل�ن م���ن اأ�شفل احلذاء، اأو 

ترتيب »البل����ز« على العنق والبطن، تفا�شيل تكلّ���ل االأناقة، لكّن القيام 

به���ا يف العلن قد ي�شعك يف م��شع الفت���اة التي حتاول لفت االأنظار اإليها 

بح���ركات غري الئقة، الأّن ذلك قد ي�شّبب لك انزالق���ًا يف مالب�شك، اأو ي�قعك 

اأر�شًا، اأو غريها من امل�اقف املحرجة التي ال تتمنينها.

و�ش���ع املاكياج: ه� من العادات اجلمالية التي يربطها مع املراأة ع�شق 

متب���ادل، لكن هذا ال يعني اأبداً اأّن و�شعه���ا يف العلن م�شم�ح، ال�شيما يف 

املطع���م كما تفعل بع�ص الن�شاء حني تفل�ش���ن اأدوات املاكياج على مائدة 

الطعام، وت�شحنب املرايا لتطبيق الب�درة و»االآياليرن«..

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيفية العناية بالطفل المعاق

) �لعدد 358(  �جلمعة - 22 �أيار - 2015



منوعات

اأف��ق��ي

1 - قائم يف الليل / حب �شديد
2 - تتك�ن من ا�شكتلندا واجنلرتا وويلز

3 - �شكني / القمر وقت اكتماله
4 - طري خرايف / بني جبلني )مبعرثة( / �شفار

5 - عا�شمة رومانيا

طــريـقـة اللعـب

ت��ش���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عام�ديًا واأفقيًا 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عام�دي 

كان اأو اأفقي 
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مبداأ يف الريا�شيات )للق�ة( / قال كالما 

�رشيحا

8 - م��شيق���ى امريكية لل�ش�د / تلف يف 
دائرة

9 - �شائ���ل ح���ي اأحمر الل����ن / عملة 
اليابان / ن�شف �ش��شي

10 - ق�شة ممثلة اأمام اجلمه�ر / اأ�شبح 
غري عاقل لالأ�شياء ح�له

د.. تشخيصه وعالجه )3/3( التوحُّ

w w w . a t h a b a t . n e t11

ال ي�جد اختبار طبي وحيد يبنّي لنا اأن 

الطف���ل م�شاب بالت�ّحد اأو الذات�ية، ولهذا 

يعتمد االأطباء على االأه���ل الذين هم اأول 

من ي�شك عادة يف وج�د م�شكلة يف تط�ر 

الطفل.

ينبغ���ي على االأهل مراجع���ة الطبيب 

عندم���ا ي�شك�ن يف اأن تط����ر طفلهم غري 

طبيع���ي، ومن العالمات التي تدل على اأن 

الطفل يف حاجة اإىل ا�شت�شارة الطبيب هي:

اإمتام ال�شن���ة االأوىل من العمر دون اأن 

يبداأ الطفل حماولة الكالم.

اإمتام ال�شن���ة االأوىل من العمر دون اأن 

اأو  )التل�يح  االإمي���اءات  الطف���ل  ي�شتخدم 

االإ�شارة باليد(.

اإمتام �شنة ون�شف من العمر دون لفظ 

الطفل كلمات مفردة.

بل����غ الطفل ال�شنتني م���ن العمر دون 

اأن ي�شتخ���دم جم���اًل من كلمت���ني. عندما 

ي�شتخ���دم الطفل جماًل م���ن كلمتني مكرراً 

فق���ط جماًل �شمعه���ا من قب���ل، اأو عندما 

ي�شتخ���دم ه���ذه اجلم���ل دون معنى، فه� 

ال يعت���ر اأنه ي�شتخدم جم���اًل من كلمتني 

ا�شتخدامًا اأ�شياًل بعد.

وامله���ارات  اللغ���ة  بفق���دان  الب���دء 

االجتماعية التي قد تعلمها الطفل من قبل.

ت�شخي�ص الت�حد

يتنّ�ع الت�ح���د اأو الذات�ية يف �شدته 

من اخلفيف اإىل ال�شديد، وميكن اأن تختلف 

اأعرا�ش���ه من طفل اإىل اآخ���ر، ولهذا ال�شبب 

ميكن اأن يك�ن ت�شخي�شه �شعبًا.

من املهم اأن تطمئن االأ�رشة من الطبيب 

ب�شكل دوري على تط�ر الطفل، �شحيح اأن 

ت�شخي�ص الت�ح���د اأو الذات�ية يحتاج اإىل 

طبيب اخت�شا�شي يف العادة، اإال اأن طبيب 

االأطف���ال ميكن اأن يالح���ظ بع�ص عالمات 

االإنذار املبكرة.

الذات�ية ميكن  اأو  الت�ح���د  لت�شخي�ص 

اأن يق����م فريق من االخت�شا�شيني باإجراء 

جمم�عة من اختبارات التط�ر على الطفل، 

مبا فيها اختبارات اللغة والكالم وال�شل�ك، 

وميكن اأي�شًا اإج���راء فح�ص �رشيري كامل، 

اإ�شافة اإىل اختبارات الدم وغريها.

يف ح���االت كث���رية ال يت���م ت�شخي�ص 

الت�حد اأو الذات�ية حتى يبلغ الطفل ال�شنة 

الثاني���ة اأو الثالثة من العمر. من املهم اأن 

يت���م الت�شخي�ص يف وقت مبكر، الأن الطفل 

ي�شتجيب ا�شتجابة اأف�شل للعالج املبكر.

عالج الت�حد

ال ي�ج����د عالج �ش����اف للت�ّحد اأو 

الذات�ية، لكن هن����اك معاجلات للحد 

م����ن اأعرا�شه، ول����كل حال����ة اأ�شل�ب 

ملعاجلته����ا، فقد تك�����ن معاجلة طفل 

م�ش����اب بالت�حد خمتلف����ة كثرياً عن 

معاجل����ة طفل اآخر م�ش����اب بالت�حد، 

كما اأن املعاجلات تتغري اأي�شًا وتتط�ر 

ب�شكل م�شتمر.

ب�شبب التن����ع الكب���ري يف احلاجات 

اخلا�ش���ة ملختلف اأطف���ال الت�حد، تك�ن 

املعاجل���ة اأك���رث فعالية عندم���ا ي��شع 

العالج لكل طفل مبا ينا�شب حالته.

ميكن اأن تك�ن املعاجلة مزيجًا من:

- املعاجلة ال�شل�كي���ة التي ت�شاعد على 

تعلم املهارات واحل���د من الت�رشفات غري 

الطبيعية.

- معاجلة النطق.

- العالج الطبيعي، اأو املعاجلة الفيزيائية.

- اأدوية من اأجل تخفيف بع�ص االأعرا�ص.

- تغيري النظام الغذائي.

اخلال�شة

د اأو الذات�ية ا�شطراب يظهر عادة  الت�حُّ

لدى االأطفال قب���ل الثالثة من العمر، وه� 

ي�ؤث���ر على كيفية كالم الطف���ل، و�شل�كه، 

وتفاعله مع االآخرين.

ثمة اأن�اع خمتلفة من الت�حد، كما اأن 

اأعرا�ص الت�ّحد اأو الذات�ية تختلف اختالفًا 

كبرياً من طفل اإىل اآخر.

من املهم اأن تنتبه االأ�رشة اإىل العالمات 

املبكرة للت�حد اأو الذات�ية، لكي تبادر اإىل 

ا�شت�شارة الطبيب املخت�ص.

يجب على االأ�رشة اأن ت�شت�شري الطبيب 

املخت����ص اإذا ظنت اأن تط����ر الطفل غري 

طبيعي. واالأ�شياء الت���ي يجب اأن تراقبها 

االأ�رشة هي:

- اإمتام الطفل لل�شنة االأوىل دون حماولة 

الكالم.

- اإمتام الطفل لل�شنة االأوىل دون ا�شتخدام 

االإمياء )اأي التل�يح اأو االإ�شارة باليد(.

- بل�غ الطف���ل لل�شنة ون�شف ال�شنة دون 

لفظ كلمات مفردة.

- بل�غ الطفل ال�شنتني دون ا�شتخدام جمل 

من كلمتني تك�ن من �شنعه ولي�شت جمرد 

تكرار بال معنى ملا ي�شمعه.

- فق���دان الطف���ل يف اأي عم���ر للمهارات 

اأو امله���ارات االجتماعية التي  اللغ�ي���ة 

كانت لديه �شابقًا.

رغم ع���دم وج����د ع���الج ي�شفي من 

الت�حد اأو الذات�ية، فاإن هناك �شباًل كثرية 

ملعاجلته، وهي تهدف اإىل م�شاعدة الطفل 

عل���ى التعاي�ص مع الت�ح���د اأو الذات�ية، 

وكلم���ا بداأ الع���الج يف وق���ت اأبكر كانت 

فر�ص جناحه اأك���ر، واإذا كان لدى االأ�رشة 

اأي خماوف ب�ش���اأن التط�ر ال�شحي للطفل 

فعليهم ا�شت�شارة الطبيب.

6 - عك����ص حزن / تدف���ع الأهل 
امليت

7 - فاكهة �شفراء / وعاء
8 - اأتباع

9 - يهبط به اجلندي من الطائرة 
/ �رش�ص

10 - جب���ل را�شخ / لب�شه النا�ص 
اأيام االأتراك خ�ش��شا

ع��م����دي

1 - ق���ذف بالكلم���ات / �شاحب 
�ش���يء وم�ش�ؤول عنه / معن�ياته 

يف احل�شي�ص

2 - اأك���ر اأهرامات م�رش / حرف 
عطف

3 - يغطي الطي����ر / يف القالدة 
/ ج�اب

4 - ت��شع فيه���ا ال�ش�ر / تقال 
عند ال�شع�ر بالرد / مت�شابهان

5 - حار����ص / يتعاط���اه بع�ص 
الريا�شيني لتحقيق الف�ز

6 - حي�ان منقر�ص
7 - جت���ر وتك���ر وظل���م / ا�شم 
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

كّلن��ا يع��رف تاأث��ر النطب��اع الأّول ال��ذي نرتك��ه ل��دى 

الآخري��ن، واأّن لي���س لل�صخ�صي��ة دور يف ه��ذه اللحظ��ات، بل 

املظه��ر، ومن اأهّم الأمور التي يتمح��ور حولها هذا النطباع 

ه��و طول القامة؛ طويلة، ق�ص��رة، اأو اأّية نقطة بينهما، فنحن 

معت��ادون حرفيًا اىل اإ�صدار نوع م��ن احلكم اأو تكوين �صورة 

ع��ن الآخر بالعتم��اد اإىل تكاوين ال�ص��كل اخلارجي، والطول 

اأهّمها.

اكت�صف��وا يف ما يلي عالقة الطول بال�صخ�صية وكيف يوؤثر 

عليها:

– 147 �ص��م: اأنت �صخ�صية مغامرة، تع�صق احلياة وتبحث 
ع��ن الإثارة.. تتمّت��ع بكاريزما خاطف��ة، وت�صتطيع اإقناع من 

حول��ك بتبّني روؤيت��ك وقناعتك يف احلياة.. دائ��رة اأ�صدقائك 

مّت�صعة، ول تخاف الختالط بالنا�س.

– 150 �ص��م: اأن��ت �صخ�صي��ة تنج��ح يف املحادث��ة ب�ص��كل 
فط��ري.. ت�صعر ب��اآلم الآخري��ن، وتعرف موا�صاته��م ودعمهم 

بالطريق��ة الت��ي تريحه��م وتنا�صبه��م.. بف�ص��ل قلب��ك الطيب 

وعقالنيتك يع�صقك النا�س ويتعّلقون بك.. اأنت �صخ�صية ل ئقة 

جداً.

– 152 �ص��م: اأن��ت �صخ�صي��ة حمظوظ��ة ب�ص��كل ملحوظ، 
وتع��رف توظي��ف الفر���س احلياتي��ة ل�صاحل��ك، ل��ذا ي��راك 

الآخ��رون تت�صّلقني �صّل��م احلياة ب�صهولة وجن��اح.. ال�صداقة 

تعني��ك واحلّب اأ�صمى ما يف اأولويات��ك، تقّدم له الت�صحيات 

من دون ح�صاب.

– 155 �ص��م: �صخ�صي��ة منفتح��ة عل��ى نف�صه��ا والآخرين، 
مرح��ة ولكّنه��ا ر�صين��ة يف الوق��ت نف�ص��ه. لعب��ة �صخ�صيتك 

الأ�صا�صية هي الت��وازن، ول تدخل عالقة اإن�صانية تهدمك، بل 

توّظف عقلك لال�صتك�صاف قبل اأن تتخذ قرارك.

– 158 �ص��م: اأن��ت �صخ�صي��ة عاطفية ج��داً، روحانية، ولك 
مي��ول للفن��ون احلزين��ة، كالق�صائ��د، واملو�صيق��ى املنطوية 

ل  على ال�صج��ن، والر�صم التعبري.. لك عامل��ك اخلا�س وتف�صّ

النفراد بنف�صك.

– 161 �ص��م: اأن��ت �صخ�صي��ة واقعية، عقالني��ة ووا�صحة؛ 
كم��ا يق��ول املث��ل ال�صعبي: حتم��ل راأ�صك بني كتفي��ك.. تعرف 

حتدي��د الطريق الأ�صهل والأق�رص اإىل اأهدافك، ول ت�صغل نف�صك 

باخليارات احلياتية التي تعرف م�صبقًا اأّنها تخّبئ لك العذاب.

– 164 �صم: اأنت �صخ�صية تع�صق ال�صداقات وتبحث عنها.. 
يحّب��ك النا�س وي�صعرون برغب��ة للتقّرب منك حتى يف �صمتك 

و�صكوت��ك.. اأن��ت �ص��ادق ج��داً يف م�صاع��رك ولكّن��ك ل جترح 

النا�س حني تقول راأيك.

– 167 �ص��م: �صخ�صي��ة متمّي��زة بخجله��ا ورومان�صيتها، 
ت��رى الّناأ�س كما تتمن��ى اأن يكونوا، وهن��ا خيباتك وعرثاتك 

تب��داأ.. تع��رف الو�صول اإىل �صمي��م الأمور، وتفّك��ر كثراً قبل 

الت�رّصف واّتخاذ القرارات.

�ص��م: �صخ�صي��ة متفائل��ة فطري��ًا، ت�صح��ك رغ��م   170 –
اأوجاع��ك واأحزان��ك، ول تقب��ل بالّنهايات لأّن��ك دائمًا تعرف 

العث��ور عل��ى اآفاق جدي��دة.. ل تعرف اأن تق��ول كال لأحد، ول 

حتب م�صاركة النا�س بهمومك.

– 173 �ص��م: �صخ�صية متم��ّردة ل تر�صى بالظلم ول حتى 
بالقوان��ني ال�صائ��دة.. تبحث دائمًا عن الأف�ص��ل، وجتد ثغرات 

حني يرى غرك الكمال.. اأنت �صعب بع�س ال�صيء؛ لك قواعدك 

وقوانينك، وتكره ال�صكون وامللل.

��ل اأن تنته مبفردك م��ن كّل مهمة توكل  – 176 �ص��م: تف�صّ
اإلي��ك، وتبحث عن الأ�صواء والنجاح��ات.. مت�صالح مع نف�صك 

وتبتعد عن كّل ما ُيزعجك ويعّكر �صفوك.

طولكم يكشف عن شخصيتكم


