ألمـــــــة واحـــــــدة

هل يتعاون «متعب» مع اإليرانيين؟
ك�شف دبلوما�سي خليجي يف وا�شنطن �أن الرئي�س الأمريكي
ب���اراك �أوب��ام��ا �سيحث امل��ل��كَ ال�سعودي عبد اهلل ب��ن عبد العزيز
خ�ل�ال زي���ارت���ه ل��ل��ري��ا���ض ،ع��ل��ى ت�سليم اب��ن��ه م��ت��ع��ب ب��ن ع��ب��د اهلل
امللفات ال�ساخنة املتعلقة باملنطقة ،وعلى ال�سعي لعقد لقاءات مع
الإيرانيني ،لتنظيم اخلالفات.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

303

ATHABAT

السنة السابعة  -الجمعة  22 -جمادى األولى 1435هـ  21 /آذار  2014م.

FRIDAY 21 MARCH - 2014

www.athabat.net

المسجد األقصى لم يعد قضية العرب األولى

«يبرود»..

10

6-2

انتصارات استراتيجية
7
آالن عون :دخول الجيش إلى عرسال
 8من دون معركة مصلحة للجميع
القضاء اللبناني و«القاعدة»..
والقتال في سورية

9
14

لبنان بين دعوة الحوار
وأجواء  7أيار
ِق ّمة ..بال عرب

15
17

استفتاء القرم ..التحدي
والنتائج والتسوية
رئـــــــــاســيــــــــــات

أحــداث

2

«يبرود» ..انتصارات استراتيجية
( العدد  )303اجلمعة � 21 -آذار 2014 -

االفتتاحية

«اليرموك» ..ولعنة التوطين!
بقلم وديع اخلازن

×

ما �أ�شبه الن���زوح الفل�سطيني لالجئي الريم���وك �إىل لبنان مع
قياداته بالنزوح الفل�سطين���ي لالجئني يف مع�سكراتهم من الأردن
وج���ه امللك الراحل ح�س�ي�ن �رضبة قا�سي���ة ا�ضطرّتهم �إىل
عندما ّ
أردن
ل
ا
تورط يف اللعبة
من
ذل���ك
عناه
ما
مع
لبنان،
إىل
�
مغ���ادرة
ّ
الداخلية اللبنانية.
�أخط���ر ما يف هذا التوقي���ت �أنه يتزامن م���ع م�رشوع احلكومة
الإ�رسائيلي���ة ب�إقام���ة  6600وحدة ا�ستيطاني���ة جديدة يف القد�س
وال�ضف���ة الغربية ،وك�أنه���ا تقول ملحمود عبا����س رئي�س ال�سلطة
الفل�سطيني���ة ،الدولة الع�ضو غري امل�ص ّوت���ة يف الأمم املتحدة ،مل
تع���د يف احل�سبان الدميغرايف الذي تقيم���ه «�إ�رسائيل» يف اجلزء
التاريخ���ي لفل�سط�ي�ن املحتلة� ،إذ �إن غزة الت���ي �صمدت يف وجه
وح���ررت نف�سها من
الع���دوان «الإ�رسائيلي» طيل���ة ثمانية �أيام
ّ
احل�ص���ار املفرو�ض عليها براً ،هي �آخر ه��� ّم ي�شغل الدولة العربية
يف ه���ذا القطاع املكتظ بال�سكان ،وال���ذي ال يقوى على العي�ش �إالّ
باملعونات اخلارجية.
فه���ل ما ح�ص���ل داخل االنتفا�ض���ات العربية الي���وم يف م�رص
وتون����س وليبيا ،يف ظل تطويق �سورية الإقليمي والدويل ،جزء من
اخلط���ة التي تطيح كل �أثر لقيام دول���ة فل�سطينية مكتملة احلدود
ومتوا�صلة اجل�سور ما بني ال�ضفة وغزة؟!
اخل�شية كل اخل�شية من الف�صل الأخري من هذه الت�صفية ،والتي
يتم ّثل فيها يف النزوح الأخري من �سورية �إىل لبنان ،مع ما يت�ض ّمنه
ذلك من حتريك للمخ ّيمات الفل�سطينية على وقع االنق�سام العربي
متحررة من القيود
الكبري بني موج���ة «�إخوانية» وموجة عروبية
ّ
الدينية ،والتي تن���ادي ب�أنظمة مدنية ت�ستوعب اجلميع يف بوتقة
املواطني���ة وفق مفهومها الع�رصي الذي �أ ّم���ن و�صول ال�شعوب �إىل
�إط�ل�اق م�شاعره���ا املكبوتة ومطالبها املزمنة �ض���د عهود فا�سدة
وم�ستبدة.
لقد دف���ع لبنان فات���ورة باهظة ع���ن العرب لإبق���اء الق�ضية
الفل�سطيني���ة ح ّي���ة يف �ضمائ���ر ال�شعوب العربية خ�ل�ال �أحداث
 ،1975و�إث���ر ج�ل�اء منظّمة التحري���ر الفل�سطينية بع���د االجتياح
«الإ�رسائيلي» عام  ،1983فت�أ ّمنت للمنظمة فر�صة تاريخية لعودة
قياداتها وكوادرها �إىل الأرا�ض���ي الفل�سطينية املحتلة ،والتفاو�ض
على قيام دولة فل�سطينية يف اتفاقات �أو�سلو  1و ،2رغم ما اعرتى
تلك االتفاقيات م���ن خلل �أ�سا�سي يف بند حق العودة الذي يحمله
القرار الدويل رقم .194
لقد كان اغتيال يا�رس عرفات م�س ّمم ًا جزءاً من التملّ�ص نهائي ًا من
االرتباطات التي قامت يف املفاو�ضات التي ُعقدت بني الفل�سطينيني
و«الإ�رسائيلي�ي�ن» ،متهيداً مِلا يح�صل اليوم م���ن اندفاع ا�ستيطاين
«لطمر» الدولة  -اجلنني يف رحم الق�ضية التي �أجمع عليها العرب،
�إال �أنه���ا اليوم مو�ضع فرقة يف ما بينه���م ،بعدما و�ضع «الإخوان»
يدهم عليها و�أخرجوها من �إطارها اجلغرايف احلا�ضن واملبا�رش.
واملقل���ق اليوم �أن يدفع لبنان فات���ورة م�صريه ،هذه املرة ،عن
طريق و�ضعه يف النزوح اجلديد من الريموك �أمام �أمر طال احلديث
والتنبيه عليه� ،أال وهو لعنة «التوطني»!
× وزير �سابق

«يبرود» ..إنجاز أمني لبناني
من يراقب ويقارن مواقف
بع�ض ال�سا�سة اللبنانيني قبل
يربود وبعدها ،يدرك وجه ًا من
وج����وه االنت�صار الذي حققته
�سورية ومعها املقاومة على
الهجمة الغربية  -ال�صهيونية
املم َّولة من ممالك وم�شيخات
النف����ط العربي� ،ض����د الدولة
ال�سورية بكل مكوناتها ،و�ضد
املقاومة يف لبنان.
قب���ل حتري���ر اجلي����ش
العرب���ي ال�س���وري املناطق
اال�سرتاتيجي���ة يف مدين���ة
حم�ص ،قال �أحد ال�سيا�سيني
اللبناني�ي�ن �إن «�سق���وط
حم����ص �سيعن���ي �سق���وط
الثورة ال�سورية» ..جرى طرد
امل�سلح�ي�ن امل�سيرَّ ين باملال
اخلليجي من معظ���م �أحياء
حم�ص ،ث���م ُطردوا من ريفها،
وكانت معركة الق�صري �رضبة
قا�صم���ة للتدخل القطري يف
�سورية� ،أطاحت بـ«حم َد ْيها»،
لكن ق���رار احلرب �ضد �سورية
واملقاومة بقي مدفوع ًا بزخم
املليارات النفطية ،وب�رضورة
تقطيع الوقت �أمريكي ًا ،ريثما
يت���م التو�ص���ل �إىل اتف���اق
فل�سطين���ي �« -إ�رسائيل���ي»
يدفع الق�ضي���ة الفل�سطينية
�إىل زاوية الن�سيان� ،أو �إىل �آخر
الئح���ة االهتمامات العربية،
بعد �أن �أعلن �أمراء ال�سعودية
�أن احلرب �ضد �إيران باتت لها
الأولوية.
بعده���ا ،تو ّل���ت اململكة
ال�سعودية املل���ف ال�سوري،
ب�أمر �أمريكي وعدها ب�رضبة
�أمريكية �ض���د �سورية ،لكنه
تراجع بعد �أن �أ�سقط الرو�س
�أول �صاروخينْ �أمريكيينْ من
�أدوات العدوان.
كان���ت ال�سعودي���ة ،كما

تف�ضل
ُيع���رف عنها دائم��� ًاّ ،
العمل م���ن خلف ال�ستار يف
الق�ضاي���ا احل�سا�س���ة ،لكن
ف�شل البديل القطري �أحرجها
و�أخرجه���ا �إىل العالنية ،ما
جعلها ترف���ع �سقف مواقفها
يف الداخ���ل اللبن���اين ،يف
م���وازات رعايته���ا لهجمات
ع�سكرية ف�شل���ت تكراراً يف
خ���رق دفاع���ات العا�صمة
ال�سوري���ة ،ترافقت مع �إن�شاء
ما ُ�س ِّم���ي «جي�ش الإ�سالم»
الذي يقوده زه���ران علو�ش،

ال�سق���ف الت���ي و�ضعته���ا
للم�شاركة يف حكومة واحدة
م���ع «ح���زب اهلل» ،وكانت
الأج���واء الآذاري���ة املع َلنة
ت�ؤك���د �أال تراج���ع عن هذه
املواقف ،وهذا ما دفع �سمري
جعج���ع �إىل رف�ض امل�شاركة
يف حكومة مت���ام �سالم ،و�إذ
بيربود تربّد ه���ذه املواقف،
فتت�ش َّكل احلكومة ال�سالمية،
ويتم التوافق عل���ى بيانها
ال���وزاري ال���ذي حف���ظ دور
املقاوم���ة وحقه���ا ،رغم كل

إصرار « 14آذار» على تعطيل تشكيل
الحكومة كان يسعى لفراغ سياسي
مقدمة لفوضى أمنية ترافق استعدادات
«إسرائيلية» للهجوم على دمشق

املم���ول وامل�س َّل���ح م���ن
َّ
ال�سعودية ،والذي انت�رش يف
منطقة القلمون ،وجاء حترير
معظم مدن وبلدات القلمون
و�ص���و ًال �إىل عا�صمته يربود،
لي�ش���كِّل ال�صفع���ة الك�ب�رى
ُ
للتدخ���ل ال�سع���ودي ،ولكل
وجهها �أمراء
التهديدات التي ّ
اململكة للحكومة ال�سورية.
قب���ل هذه الهزمي���ة التي
ك��س�رت الأدوات ال�سعودية،
يف ي�ب�رود والقلمون ،كانت
مواقف �أطراف ق���وى الرابع
ع��ش�ر م���ن �آذار حملِّقة يف
ال�سماء يف ال�رشوط العالية

املن���اورات الكالمي���ة التي
حاول���ت حفظ م���اء وجوه
رم���وز «تي���ار امل�ستقبل»
وم�سيحي���ي الرابع ع�رش من
�آذار.
هذا الإجناز ال�سيا�سي الذي
حتقق يف لبنان ،انعك�س �أمني ًا
على الداخ���ل اللبناين ،ومن
يتاب���ع «اله ّم���ة» التي بات
يتحرك به���ا اجلي�ش اللبناين
عل���ى احل���دود اللبنانية -
ال�سورية يف البقاع ال�شمايل
و�إقفاله املعابر غري ال�رشعية
والط���رق الرتابية يف منطقة
عر�سال ،بع���د �أن �سبق ب�أيام
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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

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

قليل���ة قيام���ه ب�إقفال معرب
حك���ر ال�ضاهري ،وه���و �آخر
معابر امل�سلحني من عكار �إىل
منطقة تل كل���خ ،ثم اعتقاله
ع�رشات امل�سلحني ال�سوريني
واللبنان�ي�ن الهارب�ي�ن �إىل
لبنان ،يدرك عمق الإيجابيات
الت���ي حققته���ا هزمي���ة
امل�سلحني يف يربود.
وللعلم ،ف�إن اللبنانيني مل
ين�سوا بعد احلمل����ة ال�شعواء
الت����ي �شن����ت عل����ى اجلي�ش
اللبن����اين مع ان����دالع الأزمة
ال�سورية ،عندما حاول التقدم
لإقف����ال احلدود ب��ي�ن لبنان
و�سوري����ة يف منطق����ة عكار؛
كان ممن����وع عل����ى اجلي�����ش
اللبناين االقرتاب من احلدود،
�أو التدخل يف ما يجري على
جانبيه����ا ،لأن ق����رار قوى 14
�آذار يف ذل����ك الوق����ت ،ب�أوامر
�سعودي����ة � -أمريكي����ة ،كان
ت�سييب احلدود وفتحها على
كام����ل م�صاريعها �أمام كل ما
ل����ه عالقة بدع����م امل�سلحني
ومترير ال�سالح والوافدين من
�شتى �أ�صقاع الع����امل للقتال
يف �سوري����ة ،حتى الإعالميون
الذين كانوا يري����دون الت�سلل
�إىل �سورية كانوا ي�ستخدمون
املعاب����ر يف ع����كار والبقاع
ال�شم����ايل للدخ����ول واخلروج
منه����ا� ،سامل��ي�ن كان����وا �أو
م�صابني.
كان ه���دف ق���وى الرابع
ع��ش�ر م���ن �آذار تعطيل دور
اجلي�ش اللبناين ،ومنعه من
حماية احل���دود مع �سورية،
لأنها تريدها من�صة للهجوم
على الداخل ال�سوري ،وكانت
ت�سع���ى ب�إ�رصاره���ا عل���ى
تعطي���ل ت�شكي���ل احلكومة،
�إيجاد ف���راغ �سيا�سي يكون
مقدمة لفو�ضى �أمنية ترافق
اال�ستع���دادات ال�سعودية -
«الإ�رسائيلية» للهجوم على
دم�شق من جه���ة درعا ،لكن
م�سل�سل االنت�ص���ارات التي
تنجزه���ا دم���اء املقاومني
وجن���ود اجلي����ش العرب���ي
ال�س���وري �أزال���ت الكثري من
الأوه���ام ،و�أوج���دت املناخ
املالئ���م للجي����ش اللبناين
ليقوم بدوره يف وقف ومنع
متدد تداعي���ات احلرب على
�سورية �إىل الداخل اللبناين.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

تأثيرات انتصار يبرود على الساحة اللبنانية

�سكّان العا�صمة ال�سورية دم�شق يُعربون عن فرحتهم بعودة يربود �إىل ربوع الوطن

�أك���دت الوقائع الع�سكرية اجلديدة
يف �سوري���ة وتراك���م االنت�ص���ارات
امليدانية ،ولي�س �آخرها �إعادة �سيطرة
اجلي�ش ال�سوري على يربود ،وا�ستطراداً
على منطقة القلمون كاملة يف الأيام
املقبلة� ،أن الواقع ال�سيا�سي الداخلي
بع���د ا�سرتاتيجية القي���ادة ال�سورية
من ال�صم���ود فالدفاع فالهجوم� ،أثبت
القدرة عل���ى ال�سري بخط���وات ثابتة
وبق���وة �إىل الأمام ،قاطع��� ًا م�سافات
يف �سب���اق املوانع عل���ى ال�ساحتني
املحلي���ة والإقليمي���ة ،وحت���ى على
ال�ساحة الدولية ب�شكل م�ؤكد.
ال �ش���ك �أن هذه االنت�ص���ارات �أ ّدت
وب�ش���كل غ�ي�ر مبا��ش�ر �إىل املقاربة
الغربية ،ول���و �إعالمي ًا ،م���ع �أ�سلوب
قيادة الرئي�س الأ�سد ،وبدا للمتابعني
واملراقبني للواق���ع الداخلي اللبناين
كم �أن لدقائ���ق الأحداث امليدانية يف
�سوري���ة فعلها املتج���دد يف الت�أثري
بامل�شهد ال�سيا�سي.
ه���ذه املعادلة كانت ق���د غادرت
�ساحة الفعل والت�أث�ي�ر طوال �سنوات
ل�سببني �أ�سا�سيني:
�أو ًال :غرق �سورية يف دوامة احلرب
الت���ي كادت �أن ت�صل �إىل حد جر البلد
�إىل حرب �أهلية.
ثاني ًا :اعتقاد ق�سم كبري يف الطبقة
ال�سيا�سي���ة اللبناني���ة �أن �سورية قد
خرج���ت نهائي ًا م���ن دائ���رة الت�أثري

يف الواق���ع اللبناين ،لك���ن مع عودة
االنت�ص���ارات احلا�سم���ة عادت معامل
اال�سرتاتيجي���ا لت�ؤث���ر يف �صناع���ة
ال�سيا�سة يف لبنان.
من هنا �أتت معركة يربود مبا لها
من مع���انٍ و�أه���داف ودالالت لبنانية
و�إقليمية ودولي���ة ،لتجعل املراقبني
يغو�ص���ون يف معاين ه���ذه املعادلة
اجلدي���دة ،خ�صو�ص ًا �أن هن���اك تزامن ًا
وتوازي��� ًا يف مواعي���د وا�ستحقاق���ات
رئا�سي���ة يف كال البلدي���ن اجلار ْي���ن،
عل���ى �أن من يع���رف التاري���خ يدرك
جي���داً �أن الكبري هو ال���ذي ي�ؤثر دائم ًا
يف ال�صغ�ي�ر ،لذلك ب���د�أت �صالونات
وحماف���ل ال�سيا�س���ة يف لبنان تلهج
باحلديث عن ف���راغ رئا�سي قد يت�أخر
ملا بع���د �شهري���ن م���ن ا�ستحقاقات
الرئا�سة يف �سورية ،وحتديداً �إىل �شهر
�أيل���ول املقبل ،وال���ذي يتعلق ح�رصاً
ب�إعادة انتخ���اب الرئي�س ب�شار الأ�سد
وتثبيته عل���ى ر�أ�س قيادة اجلمهورية
العربية ال�سورية ،ملا لهذا احلدث من
ت�أثري م�صريي ،لي�س بر�سم واقع جديد
يف لبن���ان على م�ستوى �صياغة حكم
ذي توجهات �سيا�سية وا�ضحة ،بل يف
املنطقة برمته���ا ،والتي تتحرك على
قاعدة الأواين امل�ستطرقة �أو ما ي�شبه
«لعبة الدومينو».
على ه���ذا الأ�سا����س �أي�ض��� ًا ت�أتي
انتخاب���ات الع���راق يف الثالث�ي�ن من

استرداد يبرود ساعد
المقاومة في إثبات
حقها قوالً وفعالً
في مضمون وصميم
السياسة اللبنانية

ني�س���ان املقبل ،لتعي���د توكيد رمزية
نوري املالكي �إىل �سدة القرار العراقي،
ك�إ�شارة لب���دء هذا املحف���ل الرئا�سي
ال�صاخ���ب م���ن بغ���داد �إىل القاه���رة
فدم�ش���ق و�ص���و ًال �إىل ب�ي�روت ،ولي�س
مبالغ ًا �أي�ض ًا يف هذا ال�سياق �أن معركة
انت��ص�ر فيها اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه
يف ي�ب�رود ما زالت تك�ب�ر يف ثناياها
الكث�ي�ر من مفاعيل و�أ��س�رار االنت�صار
بفعله الع�سكري اال�ستخباري وكلمات
ال�رس املكنونة ،ومبا �أن �إطالق راهبات
معلوال كان الفاحت���ة ال�سرتداد يربود
املد ّوي ،بد أ� طرح الأ�سئلة بكثافة على
تفاهم كاد لي�سقط حول �صياغة البيان
الوزاري حلكومة متام �سالم «الق�صرية
العم���ر» ،وانتزاع املقاوم���ة ملعناها

(�أ.ف.ب).

الكلي قو ًال وفع ًال يف م�ضمون و�صميم
ال�سيا�سة اللبنانية ،لي�ؤكد �أن املعركة
ببعده���ا اال�سرتاتيجي ه���ي ال�صانع
احلقيق���ي لوقائع هذا احلراك املتجدد،
ويبدو �أن ابتعاد �سعد احلريري املفاجئ
ع���ن مهرج���ان � 14آذار يف ب�ي�روت،
وتدخّ له احلا�س���م بالتكافل والت�ضامن
مع ال�سف�ي�ر الأمريكي يف بريوت ديفيد
هيل لتمرير البيان ال���وزاري ،ي�ؤكد �أن
هناك من بد أ� يفهم فع ًال توازنات الواقع
ومدلوالت الوقائ���ع الع�سكرية الكربى
على اجلغرافيا ال�سورية.
وعلى هذا الأ�سا�س ،هناك من تلقّف
الر�سال���ة وقر�أ بت����أ ٍّن �أن كل ال�ضغوط
ال�سابق���ة التي مور�ست على املقاومة
وحلفائه���ا م���ن دول خليجية فعلت
�أق�ص���ى و�أق�سى ما ميك���ن �أن تفعله،
وهي باتت اليوم م�شغولة بنف�سها مع
وقائع اخلالفات امل�ستفحلة القدمية -
اجلديدة ..كل تل���ك ال�ضغوط مل تنفع
يف تغي�ي�ر �أي ق���رار ،وبالت���ايل ف�إن
املرحل���ة املقبلة لن تعرف �أي تراجع
لدى حل���ف املقاومة ،بل على العك�س
متام ًا ،ف����إن هذا املحور يخطو بثبات
ور�ؤية ثاقبة نح���و �أهدافه الوا�ضحة،
و�سيك���ون الربي���ع وال�صيف املقبالن
مليئينْ ب�أح���داث ع�سكرية و�سيا�سية
�ستغري معامل الو�ضع برمته.

بهاء النابل�سي

� nأخطاء ا�سرتاتيجية

ع ّد موظفون كب���ار يف وزارة الداخلية عدة
�أخط���اء ا�سرتاتيجية ارتكبه���ا الوزير املعني،
فه���و هدّد النا�س خالل أ�وّل ق�ضية واجهته على
امل�ستوى الداخل���ي �أثناء التفجريات الإرهابية،
وازدادت الأخطاء يف �أول رحلة له �إىل اخلارج،
وق���د اعترب �أحده���م �أن امل�س�ؤول ع���ن خطايا
امل�شنوق يف رقبة الذي اختاره ل�شغل من�صب
ال يُدار بعقل «ميلي�شياوي».
 nذكريات �سفري
قال �سفري لبناين �ساب���ق يف القاهرة �أمام
�أحد �أ�صدقائه� ،إن وزيراً تعاطى م�ؤخراً ب�سلبية
مع �رشكتي الغاز يف منطق���ة الأوزاعي ،أ�ُوقف
يف مطار القاه���رة �أيام الرئي�س رفيق احلريري
من قبَل جهاز �أم���ن الدولة امل�رصي ،ومت حجز
جواز �سفره ع���دة �أيام ،ورغ���م تدخل الرئي�س
احلري���ري ال���ذي كان موج���وداً يف القاه���رة،
وال�سفارة اللبنانية� ،إال �أن جواز ال�سفر مل يُعطَ
ل�صاحبه �إال بع���د موافقة الأخري على التعاون
م���ع املخابرات امل�رصية ،ح�سب ما ذكر ال�سفري
املخ�رضم .وكان الوزي���ر اللبناين يومها قادم ًا
من �إيطاليا وو�ص���ل �إىل القاهرة فجراً ،وا�ضطر
ال�سفري �إىل �إر�سال �سيارته ال�شخ�صية �إىل املطار
ال�صطحابه �إىل منزله.
 nبني العمالة والغباء
قال وزير �شمايل �إنه ال يعار�ض �إطالق ًا حتديد
«�إ�رسئيل» و«الإرهاب» كعدويْن للبنان جتب
مواجهتهم���ا ومقاومتهما بكل الو�سائل وال�سبل
املتاحة ،والتي ميك���ن توفريها ،ومن يعار�ض
هذه املقولة فه���و �إما عميل �أو غبي ،فقال �أحد
احلا�رضين :يجب البدء بتنقية ال�صفوف �أوالً.
« nمه�ضوم»
�ضح���ك مرجع �سيا�سي م���ن كالم �أ�سبوعي
قال���ه زعيم �سيا�س���ي يف �صحيفت���ه احلزبية
م�ؤخراً ،وتهكّم فيه على املتحدثني يف مهرجان
ق���وى � 14آذار ،وما �سبّب���ه املهرجان من قطع
طرق���ات وزحمة �سري اختنق فيه���ا املواطنون
طوال �ساعات ،وقال لأحد زواره« :ما �أه�ضمه»!
 nزيارة
ق���ال �أح���د �أركان � 14آذار �إن زي���ارة نائب
من «امل�ستقبل» مع���روف بروابطه الأمريكية
اخلا�صة ،ه���ي التي حال���ت دون انتقال قوات
جعجع من املموِّل ال�سعودي �إىل مموِّل خليجي
�آخر .
 nل�ستُ «وهابياً»
يحاول �أحد نواب «لبنان �أوالً» �أن يتعاي�ش
م���ع و�ضعه اجلدي���د ،حيث بات منب���وذاً بني
�أقرانه الذي���ن يوجّ هون �إليه نقداً جارح ًا ب�سبب
«املناب���ع الفكري���ة» ،ما دفعه لل���رد بق�سوة
عل���ى زميل له «على الأقل ل�ست وهابي ًا مثلما
تريدون �أن يوىل عليكم».
 nالفهيم
غ�ض���ب رئي�س �صاح���ب �صحيفة من مدقق
اللغة لأنه لفت نظ���ره �إىل معلومة خاطئة يف
مقالة ويل النعمة تق���ول �إن «النظام ال�سوري
اع�ت�رف ب�إط�ل�اق  153ام���راة مقاب���ل �إط�ل�اق
الراهب���ات» ،فبادره بال�س�ؤال« :وهل تفهم �أكرث
من���ي؟ النظام اع�ت�رف وانتهى الأم���ر� ،أو قدّم
ا�ستقالتك؟!
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«يبرود» ..انتصارات استراتيجية

أحــداث

اإلنجاز العسكري السوري ..وما بعد يبرود
«�سنجع���ل من يربود مق�ب�رة جلي�ش
النظام ودباباته وحزب اهلل» ..هكذا كانت
ت�رصخ «جبه���ة الن�رصة» املم َّولة قطري ًا،
و«اجلبهة الإ�سالمي���ة» املم َّولة �سعودي ًا،
خ�صو�ص��� ًا بعد الإعالن ال�صادر عن مملكة
الرم���ال ،وعن البي���ت الأبي����ض بتزويد
«املعار�ض���ات» ال�سوري���ة بالأ�سلح���ة
النوعي���ة ،وال���ذي تراف���ق م���ع ر�سائ���ل
«�إ�رسائيلية» يف جنتا ،عرف «حزب اهلل»
كيف يرد عليها بالتي هي �أح�سن منها.
كان امل�سلح���ون املجموعون من رياح
الأر����ض الأربعة ،وهم يتحدث���ون بن�شوة
زائ���دة ،ي�ش�ي�رون �إىل جغرافي���ة القلمون،
واجلب���ال و�صخورها ،وما فيها من مغاور،
وما افتعلوه من خنادق ،ويفاخرون ب�أنها
ت���ورا بورا املنطقة ،و�أنه���م �سيقاتلون �إىل
مئة عام ..و�أكرث.
ك�أنه���م مل ي���دروا �أن ه���ذه الأر�ض مل
تُخلق لتكون ل�ش���ذاد الآفاق والعن�رصيني
واملتع�صب�ي�ن ،لأنه لطامل���ا كانت تفاخر
ب�أنه���ا فتحت من���ذ �آالف ال�سنني ذراعيها
لر�س���االت ال�سماء ال�سمح���اء ،فكانت مهد
امل�سيحي���ة ،وكان���ت وما زال���ت الثغور
املتقدمة النقية للإ�سالم.
لعله هن���ا يح�رضنا ��ص�راخ اجلرنال
غورو �أمام قرب �ص�ل�اح الدين حينما دخل
بالد الأمويني ،بعد هزمية الرجل املري�ض:
«ه���ا قد عدنا يا �صالح الدين» ،لكن فاته
�أن من���ذ �أكرث م���ن �ألفي �سن���ة كان ال�سيد
امل�سيح قد دخل �إىل جحر الأفاعي اليهود
وانهال عليهم بال�سيط وطردهم.
بال���كاد �صم���د التلمودي���ون اجلدد -
وهم كانوا بني �سبع���ة �آالف وع�رشة �آالف
م�سل���ح � 48 -ساعة �أمام ب�ضعة مئات من
الوحدات اخلا�صة وم�شاة اجلي�ش ال�سوري
ومقاتلي «حزب اهلل».
 ..غ���ادروا جحوره���م وكهوفه���م
وحت�صيناته���م وخنادقه���م الت���ي �شارك
يف جتهيزها �أع���راب وغ���رب و�أمريكيون
و�صهاين���ة ،فروا هائم�ي�ن على وجوههم،
بع�ضه���م كان يجري حافي��� ًا ،و�آخرون مل
ي�ستطيع���وا حمل بنادقه���م ،تاركني جثث
القتلى مرمية على الطرقات ويف املخابئ،
وم���ع كل خطوة كانت ق���دم جندي �سوري
�أو مق���اوم تخطوه���ا �إىل الأمام كانت ثمة
هزمية ع�سكرية جملجلة ،كما كانت �أي�ض ًا
ثمة ف�ضيح���ة �أخالقية وف�ضيحة تاريخية
تطبع جب���اه امل�سلح�ي�ن ،وقبلهم وجوه
رعاتهم وداعميهم ومدربيهم ومموليهم من
دول عظمى وكربى و�صغرى.
ثم���ة حقيقة وا�ضح���ة ك�شفتها معركة
يربود ،وه���ي �أن تكتي���كات وا�سرتاتيجية
ع�سكرية ابتكرها اجلي�ش العربي ال�سوري
يف قل���ب الن���ار ،ويف �صمي���م املعرك���ة،
�ستكون مادة �أ�سا�سية ورئي�سية تد ّر�س يف
الأكادمييات الع�سكرية العاملية ،على حد
تعبري جرنال غربي متقاعد خدم يف بالده
يف خمتل���ف امليادين الع�سكرية ،مبا فيها
اال�ستخبارات الع�سكرية.

اختبارات القوة من
سواحل البحر األبيض
المتوسط حتى البحر
األسود هي في مصحلة
سورية وحلفائها

يف ال�سنوات الث�ل�اث املن�رصمة
من احلرب الكوني���ة اال�ستعمارية -
الظالمية على �سورية ،والتي تدخل

الآن عامها الراب���ع ،مل يبق �أ�سلوب
عدواين مل ي�ستعمل �ضد دم�شق.
يف  2011كان���ت معرك���ة باب���ا
عمرو ،والت���ي �أراد منها امل�سلحون
ورعاتهم ب����ؤرة التو�س���ع لل�سيطرة
على مدين���ة حم�ص وحمافظتها� ،أي
ال�سيطرة على و�سط �سورية.
يف �أيار  2012مع خطف اللبنانيني
يف اعزاز ،كانت اخلطة �إجبار «حزب
اهلل» على تغيري موقفه من تطورات
الأزمة ال�سورية.
يف حزي���ران  2013كان قت���ال
«ح���زب اهلل» �إىل جان���ب اجلي����ش
ال�سوري يف الق�صري ،وبالتايل كانت
بداية التغيريات يف امليدان والتحول
النوعي يف م�سار احلرب على �سورية.
ويف ت�رشين الأول م���ن العام نف�سه

�أدرك رعاة امل�سلحني ،مبن فيهم «حملة
حلي���ب الأطف���ال» و«احلرام���ات» من
اللبناني�ي�ن� ،أن «حزب اهلل» ثابت على
موقفه ونهج���ه ،فتحولت عملية اخلطب
عبئ��� ًا على الزم���ر امل�سلح���ة ورعاتهم
الأتراك والقطريني وغريهم ..فكان الإفراج
عنهم..
يف � 10آذار احل���ايل كان �إطالق �رساح
راهب���ات معلولة املخطوف���ات ،بعد �أن
�أيقن اخلاطفون �أنهن � ْرص َن عبئ ًا عليهم،
وهم ال ي�ستطيع���ون ت�صفيتهن ،لأن ذلك
�سيث�ي�ر العامل على رعاته���م وحماتهم
ال�صهاين���ة والقطري�ي�ن وال�سعودي�ي�ن
والأتراك والغربيني.
فج���ر الأحد يف � 16آذار اجلاري كانت
الأ�سط���ورة اال�سرتاتيجي���ة والع�سكرية
يحققها ب�ضع مئات م���ن جنود اجلي�ش

عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري بانتظار املعركة املقبلة بعد يربود

(�أ.ف.ب).

ال�س���وري ،باقتحامهم معاقل الإرهابيني
يف «ت���ورا ب���ورا» القلم���ون �أو ال�رشق
الأو�س���ط ،ولت�شكل هذه املعركة النوعية
حمط���ة فا�صلة يف املواجه���ة والكفاح
والذي تخو�ضه الدولة الوطنية ال�سورية
م���ع حلفائها �ضد احللف اال�ستعماري –
الرجعي الذي تق���وده وا�شنطن بجحافل
املرتزقة من كل فج عميق.
وكم���ا يف كل م���رة كان الكي���ان
ال�صهيوين يهب لنج���دة املرتزقة ،حيث
تدخل يف جنتا ،ث���م يف ا�ستهداف غزة،
فجاءه الرد املتدح���رج واملت�صاعد من
عملية �شبعا ،و�صواري���خ �رسايا القد�س
يف غزة ،ومقتل �ضابط �صهيوين وثالثة
جنود يف اجلوالن املحتل.
بعد ي�ب�رود ثمة حقيق���ة ال حتتمل
�أي ج���دال ،وهي �أننا �أم���ام انت�صارات
وتغيريات نوعي���ة متالحقة يف الأ�شهر
املقبل���ة ،و�أن اختب���ارات الق���وة م���ن
�سواح���ل البحر الأبي�ض املتو�سط حتى
البحر الأ�س���ود هي يف م�صحلة �سورية
وحلفائه���ا ،فلنتابع التح���ول النوعي
الرو�س���ي يف الواقع الأوك���راين ،والذي
�سينعك����س يف مزي���د م���ن الت�صميم
«القي��ص�ري» عل���ى م�سان���دة القلعة
ال�سوري���ة املتقدمة ،وال يهم هنا حركة
بع����ض املذهبي�ي�ن والتكفرييني الذين
حترك���وا يف وق���ت واح���د يف حماولة
منه���م للج���م التح���والت الهامة التي
با��ش�ر بها �أه���ايل عر�سال �ض���د �آالف
التكفرييني الذين يهرب���ون �إىل بلدتهم
وجردهم ..واملفارق���ة هنا تطابق بيان
�سعد احلريري من وراء البحار مع �سامل
الرافعي يف ن�رصة عر�سال من طرابل�س..
هل تذكرون ت�ضام���ن � 14آذار ورحلتهم
غري امليمونة �إىل عر�سال؟

�أحمد زين الدين

سحب شحن السالح السعودي من قبل االستخبارات األردنية

المعارضة السورية تنتظر «تعليمات» محمد بن نايف ..والغموض سيد الموقف
�أنقرة  -الثبات
ما تزال املعار�ض���ة ال�سورية يف حرية من �أمرها
حي���ال التوجهات ال�سعودية اجلدي���دة بعد الإطاحة
بالأمري بن���در بن �سلمان عن امللف ال�سوري ،وو�صول
«كاره الإ�سالميني» الأمري حمم���د بن نايف �إىل هذا
امللف ال���ذي �شغل الإدارة ال�سعودية منذ فرتة طويلة
دون حتقيق جناحات تُذكر يف �إدارته.
معار�ض �س���وري بارز ك�ش���ف �أن الريا�ض مل تُب ِد
�أي توا�ص���ل جدي م���ع الأطراف ال�سوري���ة املعار�ضة
التي م���ا تزال ترتقب بح�ي�رة ال�سيا�س���ات اجلديدة
للإدارة ال�سعودية ،فيم���ا يوا�صل رئي�س «االئتالف»
�أحم���د اجلربا اللع���ب يف الوقت ال�ضائ���ع ،م�ستغ ًال

حال ال�صمت ه���ذه للإيحاء ب�أنه �صاحب كلمة ال�رس،
حماو ًال ترتيب �أموره الداخلية مل�صلحته ،وفر�ض �أمر
واقع يف «االئتالف».
وي�شري املعار�ض �إىل �أن �أي ات�صاالت جدية مل تظهر
من قب���ل ال�سعوديني ،ما زاد من ح�ي�رة املعار�ضني،
الذي���ن باتوا عاجزين عن الت�رصيح والتلميح ،مبا قد
يزعج الواف���د اجلديد ،فيكون الثم���ن �إطاحة دورهم،
خ�صو�ص ًا �أن الأمري حمم���د بن نايف معروف بعدائه
ال�شديد للإ�سالمي�ي�ن ،وهم عماد املعار�ضة ال�سورية،
بالإ�ضافة �إىل �أن الأمري متعب بن عبداهلل الذي �سيكون
�رشيك���ه يف �إدارة امللف م���ا زال جمهول االجتاهات
بالن�سبة �إىل املعار�ضني.
ويو�ضح املعار�ض يف املقاب���ل �أن اال�ستخبارات

ال�سعودي���ة ما تزال تعمل كاملعتاد يف دعم وت�سليح
املقاتل�ي�ن ،خ�صو�ص ًا يف اجلنوب� ،أما يف ال�شمال فما
يزال الدعم م�ستمر لوحدات جمال معروف ،الذي بات
الرجل الأقوى بني املعار�ضني التابعني لل�سعودية.
ورغ���م �إق�صاء بن���در و�شقيقه الأم�ي�ر �سلمان� ،إال
�أن عملي���ات الدعم بالذخائ���ر وال�سالح ما تزال على
حاله���ا ،وكذلك تدفق الأموال للأم���ور الروتينية ،من
دون و�ض���وح االجتاهات اجلدي���دة ،وي�شري املعار�ض
�إىل �أن ال���كالم عن فتح جبهة العا�صمة والهجوم من
اجلنوب ما يزال يف �إطار ال���كالم الإعالمي ،حيث مل
تتبدل املعطيات على الأر�ض ،بل بالعك�س؛ فقد ح�صل
تراج���ع يف الدعم بال�سالح ،بعد �إدخال �شحنة كبرية
عرب الأرا�ضي الأردنية ثم �أعيد �سحبها بناء على �أوامر
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«يبرود» ..وإعادة ترسيم الخريطة الجغرافية للمسلحين
انتهت املعركة يف يربود بانت�صار
�إ�ضايف للجي�ش ال�سوري و«حزب اهلل»،
وهي انت�صارات ت�ضاف �إىل انت�صارات
ت�سج���ل له���ذا املح���ور �ضد
�سابق���ة َّ
ف�صائ���ل املجموعات امل�سلحة ،والتي
�ست����ؤدي �إىل �سقوط منطق���ة القلمون
اال�سرتاتيجية من ح�سابات اجلغرافيا
الع�سكري���ة للمعار�ض���ة ال�سوري���ة
امل�سلح���ة وداعميها ،علم��� ًا �أن يربود
ت�أت���ي �سل�سلة يف حلق���ات متتالية
قلبت موازين القوى الع�سكرية ل�صالح
النظام ال�س���وري وحلفائ���ه ،و�أهمها
غوطة دم�شق ،والق�صري ،واليوم يربود
وحميطها.
ولع���ل حماول���ة جتاه���ل ه���ذا
االنت�ص���ار كلي ًا يف الإع�ل�ام الغربي،
وال���ر ّد الأمريك���ي ب�إغ�ل�اق ال�سفارة
ال�سوري���ة وكل قن�صلي���ات الدول���ة
ال�سوري���ة يف �أم�ي�ركا ،ي�ش���ي ب�أن ما
ح�صل قد يكون ل���ه قيمة �أكرب من كل
ما قد يتوقع���ه املراقب���ون ،ف�سنوات
ثالث م���ن املع���ارك واته���ام النظام
ال�سوري من ق َبل الأمريكيني مل تدفعهم
�إىل قطع العالق���ات الدبلوما�سية مع
دم�ش���ق ،علم��� ًا �أن االتهام���ات التي
تبادلها املقاتلون باخليانة ت�شي ب�أن
ال�رصاع الإقليمي ب���ات يفر�ض نف�سه
على ال�ساحة ال�سورية ب�شكل �أكرب من
قبل ،وما كان خافي ًا �أو يح�صل هم�س ًا
بات عم ًال منظم ًا �سيكون له تداعياته
على اخلريطة اجلغرافية واللوج�ستية
للمعار�ض���ة ال�سوري���ة وت�آكله���ا يف
العديد من املناطق ال�سورية.
وم���ع «تنظيف» جمي���ع اجليوب
املتبقي���ة يف القلم���ون� ،أي احل���دود
ال�رشقية للبن���ان مع �سورية ،وتتابع ًا
�سقوط قلعة احل�ص���ن ،و�إقفال املعرب
اللبناين املتبقي عرب احلدود ال�شمالية

�ضباط يف اجلي�ش ال�سوري يقومون بجولة تفقدية داخل يربود

يف عكار  -والت���ي ترفد حميط قلعة
احل�صن مب�سلحني يق���ال �إن معظمهم
لبناني���ون �أو فل�سطيني���ون مقيم���ون
يف لبنان ينتم���ون �إىل جند ال�شام -
�سيك���ون من ال�صعب عل���ى امل�رشوع
التكف�ي�ري اال�ستم���رار �أو التق���دم يف
امليدان ال�سوري ،خ�صو�ص ًا يف املناطق
التي لن يجد فيها امل�سلحون بعد الآن
عمق��� ًا ا�سرتاتيجي ًا مي ّده���م بال�سالح
والعت���اد والرجال ،بينم���ا يبقى لهم
قدرة احل�صول على الإمداد من املناطق
املحاذية لرتكيا والأردن والعراق ،مع
الت�أكيد على �أن اختالف م�صالح الدول
الإقليمية وتباي���ن �سيا�ساتها �سيكون
يح�صل الدعم
لهما ت�أثري كبري على َمن ّ
اللوج�ستي يف كل منطقة.

من اال�ستخبارات الأردنية ،ويت�ضارب املعار�ضون ال�سوريون يف تربير
�أ�سباب ه���ذا الإجراء املفاجئ ،فيقول بع�ضهم �إن ال�سبب هو اخل�شية
من �سقوط هذه الأ�سلحة بيد اجلي�ش ال�سوري بعد الكمائن الناجحة
الت���ي ا�ستهدفت حماوالت ت�سلل املقاتلني �إىل الداخل ال�سوري ،فيما
ي�ش�ي�ر �آخرون �إىل �أن ال�سبب هو اخلالف الذي ح�صل داخل املعار�ضة
بعد ت�سليم �أحد قادة امل�سلحني امل�س�ؤولني عن ال�شحنة ق�سم ًا منها
�إىل جماعات �إ�سالمية يف منطقة درعا ،ما �أثار غ�ضب ال�سعوديني.
عموم��� ًا ،يخل�ص املعار�ض���ون ال�سوري���ون �إىل �ضبابية املواقف
ال�سعودي���ة ،والتي مل تت�ض���ح بعد ،غري �أن الثاب���ت فيها �أن معظم
امل�س�ؤول�ي�ن عن امللف (اللبنانيني وال�سوريني وال�سعوديني) قد كفوا
يدهم بانتظ���ار التعليمات اجلديدة التي ترتبط كثرياً بالزيارة التي
�سيق���وم بها الرئي�س الأمريك���ي باراك �أوبام���ا �إىل ال�سعودية لر�سم
ال�سيا�سات اجلديدة يف �سورية.

وقيا�س��� ًا على ال��ص�راع الكبري
الذي دخلت في���ه اململكة العربية
ال�سعودي���ة مع تنظي���م «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» ،وظه���وره �إىل العلن؛
بو�ض���ع «الإخ���وان» عل���ى الئحة
الإره���اب ال�سعودي���ة ،ف�ستت���وزع
خريط���ة املجموع���ات امل�سلح���ة
وقوته���ا بح�سب العم���ق اجلغرايف
للإمداد التي حت�ص���ل عليه ،وهكذا
�سيك���ون امل�شه���د التقريب���ي على
النحو الآتي:
 على احلدود ال�سورية الرتكية�ستك���ون الغلبة والقدرة للجماعات
امل�سلح���ة التابع���ة لـ«الإخ���وان
امل�سلمني» ،و�ستق���وم تركيا بالرد
عل���ى ال�سعودي���ة بالت�ضييق على
«االئت�ل�اف ال�س���وري املعار�ض»،
كما على امل�سلحني املدعومني من
ال�سعودية ،ومن هنا قد تكون الأخبار
الت���ي تتحدث ع���ن قي���ام الأتراك
ب�ضب���ط �شحنات �أ�سلح���ة وتوقيف
م�سلحني على احل���دود مع �سورية
عملي���ة انتقامية م���ن ال�سعوديني،
ولي�س تغيرياً يف ال�سيا�سات الرتكية
جتاه النظام ال�سوري.
 على احل���دود الأردنية ،والتي�ست�شكّل بدي ًال تعوي�ضي ًا عن �إغالق
املم���ر اللبن���اين املفت���وح عل���ى
م�رصاعي���ه ،ق���د تواج���ه الأردن -
كما ح�ص���ل يف ال�سابق � -ضغوط ًا
�سعودي���ة لفتح جبه���ة من احلدود
اجلنوبي���ة ،وت�شكي���ل �ضغط على
النظ���ام ال�س���وري يحرج���ه يف
جبه���ات �أخرى ،لكن ب���ات وا�ضح ًا
�أن الأردن عاجز ع���ن القيام بذلك،
ولن يك���ون مبن�أى ع���ن تداعياته،
خ�صو�ص��� ًا يف ظل ا�ستعادة اجلي�ش

(�أ.ف.ب).

ال�سوري املبادرة والهجوم ،واقتتال
الف�صائل فيم���ا بينها ،لدرجة تُظهر
�أن االختالف���ات فيما بينها �أكرب من
االختالف���ات بينه���ا وب�ي�ن النظام
ال�سوري.
 �أما بالن�سبة للحدود العراقية ال�سورية في�سيط���ر عليها ب�شكل�أ�سا�س���ي تنظيم «داع����ش» ،والذي
تربّ�أت منه جمي���ع الدول الإقليمية
والدولي���ة الداعم���ة للمجموع���ات
امل�سلحة يف �سوري���ة ،والذي يقود
حرب���ه �ض���د اجلمي���ع يف �سورية؛
املعار�ضة والنظام مع ًا.
وهك���ذا ،تكون احلرب الدائرة يف
�سورية �سبب��� ًا ونتيجة يف �آن مع ًا،
يف الت�ص���دع الإقليم���ي وال���دويل،
فمحور «داعم���ي الدولة ال�سورية»
يتق���دم على ح�ساب حمور «داعمي
املعار�ض���ة ال�سورية» ،والذي كان
يف م���ا م�ضى ي ّدعي �أن���ه متما�سك
وموح���د الأه���داف وال���ر�ؤى ،و�إذ
ّ
بالتط���ورات امليداني���ة ال�سوري���ة
والتغيريات التي طالت كل اجلبهات
العربية دفعة واح���دة ،وال�رضبات
التي تلقاه���ا بالتفاهم الأمريكي -
الإيراين ،وحماولة عزل قطر من قبل
ال�سعودي�ي�ن وحلفائهم اخلليجيني،
والإرباك الرتكي يف الداخل ،و�سقوط
«الإخ���وان» يف م�رص ..كلها جتعل
من كل معرك���ة يف الداخل ال�سوري
بح���د ذاته���ا م�شهداً يل���ف كل هذه
ال�رسيالي���ة الغريب���ة ،التي ترق�ص
عل���ى �أج�س���اد ال�سوري�ي�ن ،وتبيح
دماءه���م يف مع���ارك ال�سعي نحو
ال�سلطان والنفوذ.

د .ليلى نقوال الرحباين

■ جتم���ع العلماء امل�سلمني يف لبنان لفت �إىل
�أن من ينظر �إىل وزي���ر الداخلية نهاد امل�شنوق
وهو يلقي مداخلته يف جمل�س وزراء الداخلية
العرب يف املغ���رب يظن لوهلة �أنه ي�ستمع �إىل
وزي���ر الداخلي���ة ال�صهيوين ،لأن ال���كالم الذي
قاله يتطاب���ق مائة باملائة مع �سيا�سة الكيان
ال�صهيوين التي ت�ستهدف املقاومة واجلمهورية
الإ�سالمي���ة الإيراني���ة واجلمهوري���ة العربية
ال�سوري���ة .و�أكد التج ّم���ع �أن هذا الوزير ال ميثل
ال�شعب اللبناين ،وال حت���ى الفئة التي ينتمي
�إليها يف كالمه الذي ي�سيء �إىل عالقاتنا بدولة
ق ّدمت للبنان الغايل والثمني يف �سبيل مواجهة
االحتالل ال�صهيوين.
■ النائ��ب ال�ساب��ق في�ص��ل ال��داود؛ الأم�ين
الع��ام حلرك��ة الن�ضال اللبن��اين العرب��ي� ،أ�سف
للم�رسحي��ة امل�ضحك��ة املبكي��ة الت��ي انته��ت
�إليها عملية ت�ش��كيل احلكومة وبيانها الوزاري،
يف وق��ت ي�رضب الإره��اب بلدن��ا ،واالعتداءات
«الإ�رسائيلية» ت�س��تهدف املقاومة كقوة مدافعة
عن لبنان.
■ كم���ال �شاتي�ل�ا؛ رئي����س امل�ؤمت���ر ال�شعبي
اللبن���اين ،ا�ستغ���رب كيف �أن ق���وى � 14آذار مل
تطرح يف جلن���ة �صياغة البيان الوزاري كيفية
ا�ستعادة مزارع �شبعا ،بل ر ّكزت اهتمامها على
جتريد لبنان من حق الدفاع عن نف�سه وحترير
�أر�ضه من العدو.
■ ال�ش��يخ ماهر حمود دعا قوى � 14آذار لرتاجع
ح�ساباتها ،ال�س��يما �أنها خ�رست كل الرهانات؛
يف تروي���ض املقاوم��ة �أو �إلغائها ،ويف �س��قوط
النظ��ام ال�س��وري ،وخ��سرت �ش��عار العب��ور �إىل
الدولة من خالل ارتكابات رجاالتها املعروفني.
■ احلاج عمر غن���دور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي
الوح���دوي ت�س���اءل� :أيهما �أخطر عل���ى لبنان؛
املقاومة الت���ي ت�صد الع���دوان وحتمي الب�رش
واحلج���ر� ،أم ال�س�ل�اح املتفل���ت واملنت�رش بني
الأحياء والأزقة التي �أ�صبح لها �أمراء يعتربهم
�أحد الوزراء «�أبناء و�أحباء»؟!
■ حرك��ة الأم��ة ن�� ّددت بالتفج�ير االنتح��اري
الإجرام��ي ال��ذي ا�س��تهدف الآمن�ين يف منطقة
النب��ي عثم��ان ،والق�ص��ف ال��ذي تتعر���ض ل��ه
مناط��ق البق��اع ،خ�صو�ص�� ًا عر�س��ال واللب��وة،
مطالبة الأجه��زة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات
الالزم��ة حلماي��ة املدنيني ،و�ص��ون اال�س��تقرار
أهليي.
وال�سلم ال نْ
■ وفد من حزب االحتاد برئا�سة املحامي �أحمد
املرعي نائب رئي�س احلزب ،يرافقه ع�ضوا املكتب
ال�سيا�سي ه�شام طبارة وطالل خانكان ،زار وزير
خارجي���ة �سورية ولي���د املعل���م يف م�ست�شفى
اجلامعة الأمريكية ،حيث خ�ضع لعملية جراحية،
م�ؤكدين له �أن «من ميلك قلب ًا قوي ًا يقف يف وجه
الأمريكي ال ُيخ�شى عليه �أبداً».
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�ص��يات الإ�س�لامية
ا�س��تنكر التفجري الآثم يف منطق��ة النبي عثمان
البقاعي��ة ،حم��ذراً م��ن �أن هذا العم��ل الإجرامي
يهدف �إىل زرع الفنت بني �أبناء البقاع.
■ احل���اج يو�سف بكري الغزاوي �أكد �أنه من حق
املقاومة اختيار الو�سائ���ل وال�سبل التي حتافظ
عل���ى حق اللبنانيني يف �أر�ضه���م ،بعدما تخلى
املجتمع الدويل عن واجبات���ه ،مق ّدم ًا كل الدعم
للعدو.
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أحــداث

«يبرود» ..انتصارات استراتيجية
( العدد  )303اجلمعة � 21 -آذار 2014 -

ِع َبر من يبرود
�أما وقد ا�ستعي���دت يربود �إىل ح�ضن الوطن
ال�سوريُ ،بعيد �أيام من حترير راهبات معلوال،
وهن اللواتي ي�ستحق���ن ال�صرب وت�أخري عملية
حترير املدينة ،لأن الإرهابيني القتلة كان ميكن
�أن ينف���ذوا جرائمهم ويل�صقونها بغريهم ،وهذا
جزء من ثقافة القتل لديه���م ولدى �أ�سيادهم..
نقول �أم���ا وقد ا�ستعيدت فال ب���د من الإ�ضاءة
على بع����ض املعاين اال�سرتاتيجي���ة ال�شعبية
يف ال�شق�ي�ن الع�سكري  -الأمني ،وال�سيا�سي -
النف�سي .
على امل�ستوى الأول يف اال�سرتاتيجية ،ف�إن
عملي���ة التطهري من الدن�س ،و�إن ت�أخرت ل�سبب
احلر����ص على الراهبات ،ف�إن���ه ر ّد �صارم على
ما �رسبته «�إ�رسائي���ل» وخمابراتها بالتزامن
مع العدوان اجلوي عل���ى �أحد موقع املقاومة
املطلة على القلمون ،ب����أن الغارة هي ر�سالة
فحواها «ممن���وع دخول يربود حتت �أي ظرف،
و�إال ،»..وه���ذه «و�إال» م���ع الالزم���ة ال�سابقة
تبنّتهم���ا �سا�س���ة ودول ،ور ّوجته���ا و�سائ���ل
املرتزقة يف الإعالم ب�أنها ق َد ٌر ال ُي َر ّد ،و�ستجزع
املقاومة من «�إ�رسائيل» ،وهذا يعني الإطاحة
بالتهديد «الإ�رسائيل���ي» ،وب�أحالم املراهنني
على ع�ضالته يف «لبنان �أوال» ويف �أربع رياح
متر
الأر����ض ،و«�إ�رسائيل» تعرف �أن غارتها مل ّ
ال ميداني ًا ويف �أكرث م���ن موقع ،و�أكرث من مرة
ابتلعت غي�ضها مع الكفني و�سكتت.
وملن مل يفهم ،ف����إن ا�ستعادة يربود ت�شكّل
«نكب���ة» بكل معن���ى الكلم���ة لال�سرتاتيجية
درب���ت و�أدارت العمليات من
الع�سكري���ة التي ّ
ي�ب�رود واجلوار ،ووظفت الأقم���ار اال�صطناعية
و�أجهزته���ا اال�ستخباراتية وت�أم�ي�ن الأ�سلحة
العزّل ،كما
الفتاكة ،ومل تفتك �سوى باملدنيني ُ
�أنها �ض ّيعت عل���ى ل�صو�ص النفط ولي�س �أمراء
النفط ،م���ن جند واحلج���از� ،إىل وا�شنطن وكل
واليات ال�رش و�أولياء الأمر باملنكر كل الأموال
املنهوبة التي ا�شرتوا فيها مرتزقتهم ،و�رصفوا
ما �رصف���وا عليهم يف التدريب على التفنن يف
ارتكاب اجلرائم .
الحق��� ًا �سيعرف الكث�ي�رون �أهمية ا�ستعادة
يربود عل���ى امل�ست���وى الع�سكري ،بع���د �أول
مواجهة كبرية مع ال�صهاينة ،وما هي اخلربات
املرتاكمة من الق�صري �إىل يربود وغريها ..والآتي
�أعظم .
على امل�ستوى ال�سيا�س���ي ،يكفي �أن ي�سمع
البع�ض ع���واء زعران ال�سيا�سة� ،أو �أولئك الذين
دخل���وا �إىل ميدان ال�سيا�سة م���ن باب الزعرنة
يف املحاور ،ومن زعران املحاور ،ويحا�رضون
يف �رشف املال ال�سعودي ،وهم املتورطون كما
�أولي���اء �أمرهم يف الدم اللبناين وال�سوري ،وقد
فقدوا �أع�صابهم بعد ا�ستعادة يربود ،التي كان
امل�سلحون املتح�صنون فيها من وجهة نظرهم
ال ُيقهرون ،لكنهم �أمام اجلي�ش العربي ال�سوري
يف���رون �أو ُيقتلون ،ولذلك ف�إن يربود
كاجلرذان ّ
ر�سالة �إىل قمة امل�ستعربني الذين �سيجتمعون
يف الكويت نهاية ال�شهر ،ب�أن كل املت�آمرين لن
تكون نهايتهم �أف�ضل.

يون�س

ّ
هكذا تدخل «الموساد»
في معركة يبرود
بعملي���ة نوعية وب�رسع���ة قيا�سية
ح�س���م اجلي�ش ال�س���وري ومقاتلو حزب
اهلل معرك���ة ي�ب�رود ،واخت���ارت القيادة
الع�سكري���ة ال�سوري���ة �إعط���اء �إ�ش���ارة
انطالقها و�سط ظ���روف مناخية �صعبة
فاج�أت مراكز القرار الإقليمي واملتابعني
عرب الع���امل .وب�سق���وط ه���ذه املدينة
الع�ص ّية على �أي اخرتاق ع�سكري �رسيع،
نظ���راً �إىل طبيع���ة املنطق���ة اجلغرافية
والتح�صين���ات الهائل���ة للجماع���ات
امل�سلحة داخلها ،ك�سب اجلي�ش ال�سوري
ثاين �أك�ب�ر املع���ارك اال�سرتاتيجية يف
�سوري���ة بع���د الق�ص�ي�ر ،دفع���ت بكبار
امل�س�ؤول�ي�ن الأمني�ي�ن الإ�رسائيلي�ي�ن
�إىل اجتم���اع ا�ستثنائ���ي ،خ�صو�ص ًا �أن
ً
عم�ل�ا ا�ستخباري��� ًا هام��� ًا �شاركت فيه
«�إ�رسائيل» يف معركة يربود  -وفق ما
ك�شف �سفري دول���ة �إقليمية يف ع ّمان -
عرب فرقة «مو�س���اد» ت�سللت �إىل �إحدى
النقاط املحيطة باملدينة ،بالتن�سيق مع
قائد ميداين يف «اجلي�ش احلر» مل ي�رش
�إىل ا�سمه ،خ�ل�ال �إغارة الطريان احلربي
«الإ�رسائيل���ي» عل���ى مواقع حلزب اهلل
يف «جنتا» على احل���دود اللبنانية -
ال�سوري���ة ،م�ستغلة الظ���روف املناخية
ال�سيئة وال�ضباب الكثيف� ،إال �أن مقاتلي
احلزب ر�صدوا حت��� ّرك الفرقة املعادية،
يف ظل مراقبة حثيثة من طائرات بدون
طيار �أدخلها حزب اهلل «عام ًال حا�سم ًا»
يف العملي���ة الع�سكري���ة� ،إىل جان���ب
نريان اجلي�ش ال�س���وري اجلوية والربية،
من دون تو�ضي���ح م�صري �أف���راد الفرقة

«الإ�رسائيلي���ة» ،وو�سط تكتّم �شديد من
م�س�ؤويل كيان العدو.
مراقبون دوليون �أ�شاروا �إىل �أن القيادة
الع�سكرية «الإ�رسائيلية» كانت من �أكرث
املتابعني ل�س�ي�ر العملية الع�سكرية يف
يربود ،حي���ث �إن كبار ال�ضب���اط برفقة
حمللني ع�سكريني راقبوا بدقة متناهية
�أداء وح���دات اجلي�ش ال�س���وري ومقاتلي
ح���زب اهلل عل���ى الأر����ض ،مب���وازاة ما
ك�شف �أحد املواق���ع الإخبارية الغربية؛
�أن م�س����ؤويل ا�ستخب���ارات �سعوديني -
«�إ�رسائيلي�ي�ن» و�أردني�ي�ن تداعوا �أثناء
�سري العملي���ة الع�سكري���ة �إىل اجتماع
طارئ يف مدينة العقبة الأردنية ،تخلله
حال���ة ذهول بدت وا�ضح���ة على وجوه
املجتمع�ي�ن �إثر تبلغهم نب����أ ا�ستعادة
اجلي����ش ال�س���وري لي�ب�رود ،يف الوقت
الذي نقلت �صحيف���ة «نيويورك تاميز»
الأمريكية عن �ضابط «�إ�رسائيلي» كبري
ت�أكيده �أن جهاز املو�ساد أ� ّمن م�ساعدات
ت�سليحي���ة �ضخمة للتنظيمات امل�سلحة
ب���د�أت يف الق�ص�ي�ر وا�ستُكمل���ت �أثناء
التح�ضرّ ملعركة يربود ،ملا متثله منطقة
القلمون من �أهمية ا�سرتاتيجية ملقاتليه،
الفت��� ًا �إىل �أن املخطط�ي�ن الع�سكري�ي�ن
«الإ�رسائيليني» باتوا يتوقعون مفاج�آت
خط�ي�رة على وجودي���ة «�إ�رسائيل» يف
�أي ح���رب مقبلة مع احل���زب ،وحيث �إن
م�شاركت���ه يف احل���رب ال�سورية �أك�سبته
املزيد من اخلربات القتالية.
وربط��� ًا بالأم���ر ،ك�ش���ف �ضابط يف
جهاز اال�ستخب���ارات الأمريكي «»FBI

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

ل�صحيفة «لونغ وور جورنال»
الأمريكية� ،أن «�إ�رسائيل» دخلت
بثقلها �أثن���اء التح�ضرّ ملعركة
يربود ،عرب رجال من «املو�ساد»،
�أُوكل���ت �إليهم مهم���ة التن�سيق
اللوج�ست���ي واال�ستخب���اري مع
ق���ادة املجموع���ات امل�سلحة،
بع���د �أن أ� ّمن���ت له���م �أجه���زة
ات�ص���االت متط���ورة ،و�شحنات
من ال�صواريخ امل�ضادة للدروع،
مرجح ًا فر�ضية
ومناظري ليليةّ ،
هروب كامل الفرقة بعد افت�ضاح
�أمرها م���ن قب���ل مقاتلي حزب
اهلل ،واعت�ب�ر �أن «�إ�رسائي���ل»
ومن خلفها ال�سعودية هما �أكرث
املت�رضري���ن من �سق���وط يربود
بقب�ضة اجلي����ش ال�سوري وحزب
هلل ،م�ش�ي�راً �إىل ع��ش�رات الفرق
اخلا�ص���ة «الإ�رسائيلي���ة» التي
دخل���ت الأرا�ض���ي ال�سورية منذ

بداي���ة الأزمة كفرقة «ماغالن»،
ومهمتها ال�سيطرة على املطارات،
املخت�صة
وفرق���ة «بيتا اي���ر»
ّ
بالقت���ل الطائف���ي ،والتي تقف
وراء عمليات القت���ل اجلماعي،
وم���ا رافقها من تنكي���ل بجثث
املدنيني على امتداد املحافظات
ال�سوري���ة ،وفرقة «م���ك كال»
املخت�ص���ة بالك�شف عن املواقع
ال�سورية اال�سرتاتيجية ،كما �أكد
انت�شار فرق خا�صة من الـ«�سي
�آي اي» يف �أماك���ن تخ�ض���ع
ل�سيط���رة جمموع���ات مت�شددة،
كجبهة «الن�رصة» ،و�ساهمت يف
تدريب جمموعات كبرية من هذا
التنظيم املتطرف.
وهك���ذا� ،سقطت ي�ب�رود من
ي���د «�إ�رسائيل» الت���ي اعتربت
املعرك���ة م���ن �أه���م معاركه���ا
اال�سرتاتيجي���ة يف مواجه���ة

الوجه الحقيقي «للجولة  »20في طرابلس؟
ُيخفي ال�رصاع التقلي���دي امل�سلَّح بني منطقتي
ب���اب التبانة وجب���ل حم�سن يف طرابل����س ،والذي
تط ّور �أخرياً لينتقل �إىل مواجهة مفتوحة مع اجلي�ش
اللبن���اين يف خمتلف �أحياء املدين���ة ،ثالثة �أهداف
رئي�سية:
�أو ًال� :إبق���اء عا�صمة ال�شم���ال «�ساحة �رصاع»
لتوجي���ه الر�سائل املحلي���ة والإقليمية من الفريق
املع���ادي للمقاوم���ة؛ ب�أنه ال ي���زال بو�سعه تفجري
الو�ضع الأمني يف بع����ض املناطق اللبنانية ،على
وقع الهزمية الت���ي ُمني بها يف «معركة القلمون»
يف �سوري���ة ،ما ي�ؤكد الرتاب���ط الوثيق بني االنفالت
الأمني يف طرابل�س والأزمة يف اجلارة الأقرب.
ثاني ًا :ب����دا جلي ًا �أن الفري����ق املذكور �آنف ًا
ي�ستخ����دم «اللعبة الأمني����ة» لتحقيق م�آرب
�سيا�سية ،وذلك بعدما جنح يف ح�صوله على
رئا�سة احلكومة والوزارات التي تُعنى بال�ش�أن
الأمني ،وبالتايل هو يلج أ� �إىل «اللعبة» عينها
مع اقرتاب موعد اال�ستحقاق الرئا�سي ،لتقوية

�أوراقه ،وتعزيز دوره يف هذا اال�ستحقاق.
ثالث��� ًا :ت�أمني ا�ستم���رار «ق���ادة املحاور» يف
«وظيفته���م» ،وبالتايل ف�إن ب�سط �سلطة الدولة يف
طرابل����س والت�صدي للإخالل بالأم���ن ُينهي دورهم،
انطالق ًا من هنا بد�أت املجموعات امل�سلحة ا�ستهداف
وحدات اجلي����ش املنت�رشة يف الفيحاء ،يف حماولة
لل�ضغط عليه و�إخراجه منها.
ال ري���ب �أال عالقة ع�سكري���ة  -ا�سرتاتيجية بني
«ح���وادث طرابل�س» واملعارك يف اجل���ارة الأقرب
�إال لناحية الإي���واء ،خ�صو�ص ًا بعد ا�ستعادة اجلي�ش
ال�س���وري ملنطق���ة ال���زارة ،و�إحكام الط���وق على
«م�سلحي احل�صن» يف ريف حم�ص الغربي.
م���ن ناحية �أخ���رى ،ت�شكّل احل���وداث املذكورة
انعكا�س ًا لبع�ض اخلالف���ات الإقليمية والداخلية ،ال
�سيم���ا اخلالف ال�سعودي  -القط���ري ،و ُيرتجم على
�أر����ض الواقع الطرابل�سي ب��ص�راع نفوذ بني تياري
«امل�ستقب���ل» و«ال�سلف���ي» ،خ�صو�ص��� ًا �أن الأخري
يحظ���ى بدع���م الدوح���ة ورعايته���ا لت�أليبه على

الريا����ض ،بح�سب مرجع �إ�سالم���ي طرابل�سي يلفت
�إىل �أن هن���اك �رصاع ًا �أ�شب���ه بـ«النار حتت الرماد»
بني «قادة املحاور» التابعني للوزير �أ�رشف ريفي،
و�آخرين من التيار «ال�سلف���ي» ،الذين يخ�شون من
�إمت���ام �أي ت�سوية عل���ى ح�سابه���م ،خ�صو�ص ًا بعد
التوافق احلكوم���ي على البيان الوزاري الذي ت�ض ّمن
«حق اللبناين مبقاومة االحتالل».
ويف �سي���اق مت�صل ،يلفت م�ص���در مطلع �إىل �أن
هن���اك «�رصاع نف���وذ» خفي ًا بني ريف���ي من جهة
ونائب���ي «امل�ستقبل» �سم�ي�ر اجل�رس وحممد كبارة
م���ن جهة �أخرى ،بعد تق��� ُّدم وزير العدل عليهما يف
ال�شارع ،من خالل دعم «�أمراء الأزقة».
ويف �إط���ار م�س�ألة «��ص�راع النفوذ» بني القوى
الطرابل�سي���ة ،يعت�ب�ر مراقبون �أن اله���دف احلقيقي
«للجول���ة  »20الت���ي �شهدته���ا طرابل����س� ،إثبات
احل�ضور على ال�ساحة الطرابل�سية بني ثالثة تيارات،
«الع���زم» ال���ذي يتزعمه الرئي�س جني���ب ميقاتي،
و«امل�ستقب���ل» ،و«ال�سلفي» ،م�شرياً �إىل �أن «التيار
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القضاء اللبناني و«القاعدة»..
والقتال في سورية ()2/1

الرئي�س الأ�س���د وحزب اهلل ،ور ّداً موجع ًا من
قيادة احل���زب على الغارات «الإ�رسائيلية»
الت���ي ا�ستهدفت �أحد مواقع���ه على احلدود
اللبناني���ة  -ال�سورية ،وفق ما علّق �ضابط
رفيع يف القيادة الع�سكرية الرو�سية ،م�ؤكداً
اجتاه اجلي����ش ال�سوري القري���ب �إىل ح�سم
معرك���ة حلب بالكام���ل ،مع الإ�ش���ارة �إىل
�أن���ه با�سرتداد يربود م���ن قب�ضة اجلماعات
امل�سلح���ة ،وم���ا �سيليه���ا م���ن عملي���ات
تطه�ي�ر يف رنكو�س وفليط���ا وبع�ض الب�ؤر
املجاورة ،يت��� ّم ن�سف خمطط �إن�شاء «حزام
التكفرييني» املزعوم بالكامل؛ من تل كلخ
�إىل فليطا مروراً بالق�صري ،من دون �إغفال ما
�سيحمله املي���دان من مفاج�آت يف املرحلة
املقبلة قد تف���وق ب�أهميتها مفاج�أة عملية
يربود ،مرتافقة م���ع تداعيات �أمنية �ساخنة
على الداخل اللبناين ،ح�سب ما ك�شف بع�ض
ال�سفراء الإقليميني يف بريوت.

ماجدة احلاج

الأزرق» ي�سعى �إىل تقلي�ص دور ميقاتي يف
م�سقط ر�أ�سه.
يف املح�صل���ة ،ال �ش���ك �أن الأو�ض���اع
الأمنية يف طرابل�س بد�أت ت�أخذ منحى بالغ
اخلطورة بعد ا�ستهداف اجلي�ش ودوره ،وبات
لحة �إىل «مظل���ة �سيا�سية»
يف حاج���ة ُم ّ
كي ي����ؤدي دوره املطل���وب ،وبالتايل يعيد
اال�ستقرار املفقود �إىل طرابل�س و�سواها ،فال
ميكن �أن تتحمل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مزيداً
من اال�ستنزاف ،وال ت�ستطيع �أن تنتظر طوي ًال
لل���رد املنا�سب ،يف انتظ���ار ت�أمني الغطاء
ال�سيا�س���ي لذل���ك ،فهل ي�صدر ق���رار عاجل
بالت�صدي للمعتدي���ن حفاظ ًا على ما تبقى
م���ن هيبة الدول���ة ،قبل �أن تدف���ع عا�صمة
ال�شم���ال فات���ورة مماثلة لتجرب���ة «فتح
�إ�سالم» جديدة؟

ح�سان احل�سن

ت�ؤكّد امللفات املوجودة بحوزة
الق�ض���اء اللبن���اين وج���ود تنظيم
«القاع���دة» واملجموعات التابعة
ل���ه بت�سميات خمتلف���ة ،يف لبنان
من���ذ ت�سعينيات الق���رن الع�رشين
املا�ضي ،ولي����س �صحيح ًا ما ذهب
�إليه �سيا�سيون لبنانيون ،من قوى
� 14آذار حتديداً ،من حماوالت �إنكار
هذا الوجود ا ُملثبت ب�أحكام وقرارات
ممه���ورة بتوقي���ع ق�ض���اة وق�ضاء
معرتف بهم���ا ك�سلطة يف الد�ستور،
ذل���ك �أن هذه املل ّف���ات واملحا�رض
وامل�ستن���دات علنية ولي�ست �رسّية،
وهي متوافرة يف املحاكم املعنية
بها ،خ�صو�ص ًا لدى املجل�س العديل
واملحكمة الع�سكرية ،وتتمتع بقوة
النطق بالعدل ،و�إحقاق احلق� ،ضمن
�سياق مكافحة الإرهاب ،وما خلّفه
من اعتداءات وتداعيات على الدولة
واجلي�ش وال�شعب يف فرتات زمنية
خمتلف���ة ،وهي �صدرت يف الأ�سا�س
لإثبات هيبة الدولة ،واحل�ؤول دون
زعزعة مكانتها ال�سيا�سية واملالية
واالقت�صادية واالجتماعية.
�سمعن���ا ع��ش�رات ال�سيا�سيني
من ل���ون �سيا�سي واح���د يطلقون
العنان لأل�سنته���م يف نفي وقائع
وج���ود «القاع���دة» ومتف ّرعاتها
على الأرا�ض���ي اللبنانية ،وحتديداً
يف مناط���ق طرابل����س وحميطها،
وجم���دل عنجر والبق���اع الغربي،
ليتب�ّي�نّ مع م���رور الأ ّي���ام �أ ّن هذا
التغا�ضي املجح���ف بح ّق الدولة،
لي����س �س���وى تغطي���ة �سيا�سي���ة
لأعمال «القاع���دة» وجمموعاتها
التكفريي���ة ،بغي���ة ا�ستخدامه���ا
كفزّاع���ة يف اللعب���ة ال�سيا�سي���ة
الداخلية ،و�صو ًال �إىل �إحالل «تيار
ً
بدي�ل�ا حتت
امل�ستقب���ل» نف�س���ه
م�س ّمى «ت ّي���ار االعتدال» ،ومبعنى
�آخر القول�« :إ ّم���ا القبول بنا ،و�إالّ
فلي����س �أمامكم �س���وى «القاعدة»
وم���ا مي ّثله �سجلّه���ا الإجرامي يف

الأذهان من �أفعال وارتكابات ت�صل
�إىل ح ّد �إزه���اق الأرواح» ،على ما
ُي�ست�شفّ من ت�رصيحات وخطابات
ناري���ة �أطلقها �أكرث من م�س�ؤول يف
ت ّيار �آل احلريري وحلفائه.
ولي����س �صحيح��� ًا م���ا يدعيه
بع����ض ال�سيا�سيني من أ� ّن م�شاركة
«حزب اهلل» العلنية يف القتال �إىل

«المستقبل»
يحاول ترسيخ شعار:
«اقبلوا بنا وإالّ
فليس أمامكم
سوى القاعدة»

جانب النظام ال�سوري يف مواجهة
الهجم���ة الدولي���ة والتكفريي���ة
�ض ّده هي ال�سب���ب املبا�رش لقدوم
«القاعدة» ومتف ّرعاتها �إىل امليدان
اللبن���اين� ،إذ �إن املل ّفات الق�ضائية
تدح�ض هذه الأقاوي���ل والرثثرات
غري املجدية ،وت ؤ�كّد العك�س متام ًا.
ف�إلق���اء القب�ض على �أ ّول �شبكة
فعلي���ة تابعة لتنظي���م �أ�سامة بن
الدن ُوج���دت يف لبن���ان يعود �إىل
العام  ،2000وهي �ض ّمت «�أمريها»
امل�رصي �أمين كمال الدين وعدداً من
اللبنانيني ،من ب�ي�روت ومن بلدة
جمدل عنج���ر ،بالتوازي مع �سقوط
ب�سام كنج امللقّب
�أفراد جمموع���ة ّ
بـ«�أب���و عائ�شة» ،والت���ي قاتلت
اجلي�ش اللبناين يف جرود ال�ضنية
ب�ي�ن نهاي���ة الع���ام  1999ومطلع
كان���ون الث���اين  ،2000ب�ي�ن قتيل

جمموعة ال�ضنية خالل �إحدى املحاكمات
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ُيـقــــال
 nت�أجيل االنتخابات الرئا�سية
اللبنانية

وجريح وموقوف� ،أدىل الأحياء منهم
مبعلومات مثبتة ،ت ؤ�كّد �أنّهم كانوا
يتلقّون الدعم املايل واملعنوي من
�أ�سامة ب���ن الدن وتنظيمه ال�ساعي
�إىل التم ّدد يف �أكرث من دولة عربية
و�إ�سالمية.
وتُظه���ر اعرتاف���ات «موقويف
ال�ضني���ة» �أ ّن القيادي�ي�ن منه���م
وامل�س�ؤول�ي�ن فيه���م وه���م :كنج
املذك���ور ،وه�ل�ال جعف���ر وخليل
عكّاوي كانوا يدر�سون يف الواليات
املتح���دة الأمريكية ويرت ّددون على
م�شايخ «�سلفيني» معروفني ،ولهم
ارتباطات باملخاب���رات الأمريكية،
التوجه �إىل
�شجعهم على ّ
وهذا م���ا ّ
�أفغان�ست���ان للقتال �ض��� ّد اجلي�ش
ال�سوفيات���ي ،وااللتق���اء بلبنانيني
هن���اك ،مثل جميل حم���ود و�أحمد
الك�سم ،اللذين �ش���اركا يف اغتيال
رئي�س جمعي���ة امل�شاريع اخلريية
الإ�سالمي���ة ال�شي���خ ن���زار احللبي
يف الع���ام  ،1995ث ّم الع���ودة �إىل
طرابل����س لت�أ�سي����س جمموعته���م
امل�سلّح���ة ،م���ن دون االتفاق على
�إطالق ت�سمية مع ّينة عليها وتركها
جم ّردة م���ن اال�سم ،منع��� ًا لتفاقم
اخلالف حوله ،وذل���ك بعدما طرح
كنج ا�س���م «اجلماع���ة الإ�سالمية
املجاهدة» ،وقابل���ه قا�سم �ضاهر،
احلائ���ز عل���ى اجلن�سي���ة الكندية،
با�س���م «جند ال�ش���ام» ،الذي كان
يت ّم تداوله للم��� ّرة الأوىل ،وهو ما
عاد وحمل���ه �آخرون كانوا يف عداد
«جمموعة ال�ضنية» و�أطلقوه على
جمموعتهم امل�شاركة يف القتال يف
�سوري���ة ،مثلما فع���ل خالد ريا�ض
املحمود امللقّب بـ«�أبو �سليمان»،
والذي عينّ نف�سه «�أمرياً» يف بلدة
احل�ص���ن ال�سورية ،قبل �أن يقتل مع
�أفراد جمموعته التكفريية يف �شهر
�شباط من العام .2014

علي املو�سوي

ق���ال �أح���د ال�سيا�سي�ي�ن �إن لدي���ه
معطي���ات جتعله �شب���ه متيقّن من
�أن انتخ���اب رئي�س جديد للبنان لن
يت ّم �إال بعد انتخاب الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�س���د ،و�إن دم�ش���ق �سيكون
لها ر�أيه���ا القوي هذه املرة يف ا�سم
الرئي�س القادم �إىل بعبدا ،بعد غياب
ق�رسي عن ال�ساحة اللبنانية فر�ضته
وقائع الهيمنة الدولية.
« nبهورات» كتائبية
�سيا�سي خم�رضم �ضحك طوي ًال �أمام
«بهورات» حزب الكتائب بتهديده
با�ستقال���ة وزرائ���ه الثالثة ،لأنه لو
�أقدم على هذه اخلطوة فلن ي�ستقيل
�إال نائ���ب رئي����س احل���زب �سجعان
القزي ،كم���ا �أنها امل���رة الأوىل يف
تاريخ الكتائب منذ العام  1960التي
ميثل احلزب فيها بثالثة وزراء ،وهو
م���ا مل يح�صل حت���ى يف زمن �أميل
اجلميل ،واعترب �أن املوقف الكتائبي
لي����س �إال مزايدة على حزب القوات،
حيث االثن���ان يتناف�سان على نف�س
القاعدة ال�شعبية.
 nبذريعة الت�ضامن
لوحظ مع التط���ورات احلا�سمة يف
منطقة القلم���ون ال�سورية ،ت�صعيد
�ضد اجلي�ش يف طرابل�س ،با�ستهدافه
مبا��ش�رة م���ن قب���ل امل�سلحني يف
املدينة ..كما لوح���ظ �أنه مع بداية
حت���رك �شعبي يف عر�س���ال �ضد زج
بلدتهم لتك���ون بدي ًال ليربود ،حيث
�سُ جِّ ل���ت م�شارك���ة عر�سالي���ة مع
�أهايل اللب���وة يف قطع الطريق بني
البلدت�ي�ن ..حترُّك منظ���م ويف وقت
واحد من البقاع �إىل بريوت وال�شمال
وطري���ق ال�ساح���ل اجلنوبي حتت
عن���وان «الت�ضامن م���ع عر�سال»،
رُفع���ت خاللها �شع���ارات عن�رصية
ومذهبية ..كم���ا �سُ جِّ ل ت�صعيد غري
مربر لل�شيخ �س���امل الرافعي ،الذي
قال �إن كل يوم ح�صار على عر�سال
�سيقابله يومان م���ن احل�صار على
جبل حم�سن.
 nاليازجي م�ستاء
�أك���د م�صدر وثي���ق ال�صلة ببطريرك
�أنطاكي���ا و�سائ���ر امل��ش�رق للروم
الأرثوذوك�س يوحنا العا�رش اليازجي،
�أن الأخري كان م�ستاء ب�شكل كبري من
ت�رصّفات وت�رصيحات �إحدى راهبات
معلوال ،التي امتدحت فيها «جبهة
الن��ص�رة» لـ«معاملتها احل�سنة»،
دون �أن تتف���وه بكلمة �شكر للرئي�س
الأ�سد وال حتى للبطريرك اليازجي،
الذي �أم�ض���ى �أ�شه���راً ع�صيبة وهو
يتاب���ع ق�ضيتهن ،علم ًا �أن البطريرك
ق���رر اتخاذ �سل�سلة م���ن الإجراءات
الإدارية بحق الراهبات املحرَّرات.
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مقابلة

تحت الضوء

ّ
إنذار مبكر
يف العام  1993جمعتني ال�صدفة
عند نا�رش لبناين مرموق ،برجل �أعمال
لبناين مقيم منذ �سنوات بعيدة يف
بريطانيا ويحمل جن�سيتها ،وهو ابن
عائلة لبنانية مرموقة ،و�شقيقه كان
رئي�س ًا مل�ؤ�س�سة وطنية كربى ،ووزيراً
�سابقاً.
كان لبنان يف تلك الفرتة بد�أ
يتعافى من �آثار احلرب الأهلية
املدمرة التي ع�صفت به منذ العام
 ،1975وبد�أت مرحلة الإعمار ،ووُ�ضعت
بريوت على �سكة �رشكة «�سوليدير»،
وهل ّم جرّا من التطورات وال�صيغ
التي و�ضعت حتت عناوين «الإعمار
واال�ستثمار»..
يف تلك اجلل�سة دار احلديث
عن لبنان واقع ًا وتطوراً وم�ستقبالً،
والتدفقات املالية التي �ست�صبّ يف
البلد ال�صغري ،الذي ر�أى فيه بع�ض
احلا�رضين �أنه �سيتحول فع ًال �إىل
«�سوي�رسا ال�رشق» ،ومركز اال�ستقطاب
املايل العربي واخلليجي ،ورمبا �أي�ض ًا
الدويل.
�ضحك رجل الأعمال ذاك ،الذي
من �ضمن ما عرفنا عنه �أنه يرتبط،
�إ�ضافة �إىل �أعماله الوا�سعة ،ب�شبكة
عالقة مع �أمراء و�رشكات �سالح
عاملية ،ما جعله و�سيط ًا مرموق ًا يف
هذا املجال يطلب �أمراء كبار و�صغار
ودّه واحرتامه ،وحتى �ضيافته..
�ضحك من ا�ستنتاجات وخال�صات
البع�ض ،وقال� :إن هذا «اللبنان لي�س
لكم» ،م�ضيفاً« :لي�س للبنانيني»،
وقريب ًا �سي�صدر عندكم قانون متلُّك
الأجانب..
ما عالقة هذا بذاك؟ �ألي�س من يريد
�أن يوظف �أموا ًال وي�ستثمر يف م�شاريع،
يريد �أن يقيم يف منزل الئق ومريح،
فما املانع �إذا متلّك �أر�ض ًا وبنى عليها
ق�رصاً �أو فيال؟
ي�ضحك رجل الأعمال جمدداً :عليكم
�أن تنتبهوا فع ًال مل�ستقبل بلدكم،
وي�شدد هنا على القول� :أنا خائف� ،إال
لأنني يف النتيجة لبناين ،وطموحي
�أن �أ�ستقر بعد �سنوات يف بلدي،
لكني مع الأ�سف ال �أرى ذلك ،فثمة
تطورات كثرية �ستطر�أ على املنطقة
بعد فرتة زمنية ال ميكنني حتديدها،
لكنها خطرية ،و�شظاياها �ست�صيب
يف نهاية الأمر كثرياً من �أ�سباب الفنت
املفتعَ لة ،ويف مقدمهم اخلليجيون،
خ�صو�ص ًا الأمراء الذين �سيتدفقون �إىل
البلد ال�صغري منذ الآن ل�رشاء الأرا�ضي
والدور ..لأنهم �سيفرون يوم ًا بحث ًا عن
وطن بديل ،وهم معجبون جداً بلبنان،
ورمبا بد�أت اخلطة ..فاحذروا!
ماذا بعد؟ راقبوا تطورات املنطقة؟

�أحمد

( العدد  )303اجلمعة � 21 -آذار 2014 -

آالن عون :دخول الجيش إلى عرسال
من دون معركة مصلحة للجميع
االنفراج ال�سيا�سي الذي �ساد ت�شكيل
حكومة التوافق الوطني وما تبعه من
اتفاق على �صيغة البيان ال��وزاري مل
يرتجم ه��دوءاً على الو�ضع الأمني يف
َ
طرابل�س وعر�سال وبع�ض املناطق،
فتداعيات �سيطرة اجلي�ش العربي ال�سوري
على يربود �أرخت بك ّل ثقلها على لبنان،
م��ع تدفق امل��ئ��ات م��ن امل�سلحني �إىل
عر�سال ..فهل �سي�ستيقظ العاقلون من ك ّل
اجلهات� ،أم �سيدفع لبنان كعادته ثمن
رهانات البع�ض اخلاطئة..؟

عن هذه الأ�سئلة وغريها حاورت
جريدة «الثبات» ع�ضو تكتّل التغيري
والإ�صالح النائب �آالن عون ،و�إليكم
�أبرز ما جاء فيه:
يعي�ش لبنان مرحلة دقيقة ،ولكنّه
ي�ستطيع جتاوزها بح�سب النائب �آالن
عون ،املطلوب بر�أيه �إنقاذ عر�سال من
خالل دخول اجلي�ش اللبناين �إليها
لب�سط الدولة �سيادتها على املنطقة،
يقول« :املطلوب �إعادة اللُحمة بني
�أه��ايل عر�سال واملحيط اجلغرايف،
وهذا الأمر ال يح�صل بتفاقم الأمور.
جميع اللبنانيني يثقون بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية رغ��م ا�ستهداف قلّة من
ال�سيا�سيني لدوره الوطني ،ووحده
اجل��ي�����ش ال��وط��ن��ي ب��إم��ك��ان��ه وق��ف
تداعيات معركة «بريود» ،وما نتج
عنها من تدفق للم�سلحني من �سورية
�إىل لبنان» ،وي�ضيف نائب بعبدا:
«نحن بحاجة �إىل �إدخ��ال الدولة
�إىل عر�سال ،وهذا الأم��ر يتطلب من
اجلهة املقابلة تعاون ًا مع مواطني
�أهل عر�سال لتكون اخلطوات مدرو�سة
�صب
والتحركات متزّنة ،حتى يتوقف ّ
الزيت على النار من الذين يريدون
ت�أزمي الو�ضع يف لبنان».
لكن ماذا عن �سل�سلة التحري�ض
املرافقة على الأر�ض �ض ّد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية؟ وه��ل مب��ق��دور اجلي�ش
ح�سم هذا الفلتان الأمني؟ ير ّد عون:
«�أ�صوات �أهايل عر�سال بد�أت تعلو،
الأكرثية ال�صامتة من الأهايل مغلوب
على �أم��ره��ا ،م�صاحلها و�أرزاق��ه��ا
مهددة ،حال اخلط وال�سيبان الأمني

قطع �أوا��صر التوا�صل مع جوارها،
وم��ع انقطاع �سبل التوا�صل مع
�سورية ،العر�ساليون يعانون ،ومنع ًا
لأي عمل ي�ؤدي �إىل «�أمن ذاتي» و�أمن
ذاتي معاك�س ،من م�صلحة اجلميع

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

العمل على �إدخال اجلي�ش كي ال تقع
بلدة عر�سال بيد قلّة من امل�سلحني».
عر�سال من دون معركة
ويحذّر النائب �آالن عون من ترك
الأم��ور على حالها ،لأ ّن��ه وفق ر�أيه
«للم�س�ألة تداعيات خطرية على
بلدة عر�سال واجلوار ،لأنّه بالفو�ضى
�سيخ�رس اجلميع».
ن�س�أل عون عن قدرة اجلي�ش فر�ض

الأم���ن يف عر�سال م��ع فتح جبهة
طرابل�س �ض ّده؟ ير ّد بحزم« :ال �أحد
يتحدث عن ا�ستخدام القوة الع�سكرية،
�أهايل عر�سال حري�صون على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،والآالف من عوائلها هم
ع�سكريون ..عر�سال بلدة لبنانية
بامتياز ،الأم��ر ال يتطلب ح�صول
معركة ،املطلوب تعاون الأهايل مع
اجلي�ش لب�سط �سيادته ،وامل�ؤ�رشات
امليدانية ال ت�شري �إىل ح�صول م�شاكل
مت التعاطي مع املو�ضوع بروية
�إن ّ
من قبل بع�ض ال�سيا�سيني ،ونحن
يف ه��ذا ال�صدد نع ّول على جميع
التيارات ال�سيا�سية امل�ساهمة يف
ترطيب �أج���واء ال�شارع اللبناين
وات��خ��اذ ال��ق��رارت العقالنية التي
حتمي البلد وم�صالح النا�س ،وهذا
الأم��ر لن يت�أتى �إالّ من خالل منع
احتكاك املواطنني بع�ضهم ببع�ض
�أمني ًا».
وه��ل ب��الإم��ك��ان التعويل على
مواطنني يخ�ضعون ل�سلطة �أم��ر
واق��ع �أمني يفر�ضه «تكفرييون»
�أو «�إرهابيون» ف��ارون من يربود
وي�سيطرون على ب��ل��دة عر�سال؟
يجيب �آالن ع��ون« :مهمة اجلي�ش
ب�سط �سيادة الدولة واحلفاظ على
�أمن املواطنني ،جو الرتهيب لفر�ض
ح��ال��ة ���ش��اذة يجب �رضبها ،و�أي
ت�أخر يف هذا ال�صدد من �ش�أنه �أخذ
كل �أهايل عر�سال رهينة بيد ه�ؤالء
امل�سلحني».
يعترب ع��ون أ� ّن االت��ف��اق على
�صياغة البيان ال���وزاري م��ن قبل

معظم الفرقاء ال�سيا�سيني من �ش�أنه
تهدئة �أجواء اال�ضطراب الأمني ،ث ّم
الو�ضعني االجتماعي واالقت�صادي،
يقول« :مواجهة الإره���اب تتطلّب
جهوداً كبرية ووقت ًا لدرء خماطره،
ونحن مع تزايد االنفجارات يف الآونة
الأخرية يفر�ض مزيداً من التن�سيق
الأمني بني خمتلف الأجهزة الأمنية
لو�ضع �شبكة �أم��ان يف وج��ه هذه
املوجة الإرهابية التي ت�رضب لبنان
واملنطقة والعامل ،ولرفع �أي ح�صانة
يختبئ فيها ه�ؤالء امل�سلحون على
�أر���ض��ن��ا ،وه��ذه التدابري الوقائية
واال�ستباقية م��ن �ش�أنها تعطيل
الفلتان الأمني ،ون�أمل مع ت�شكيل
هذه احلكومة الو�صول �إىل هذا الأمر.
يتمنى عون �أن تبا�رش احلكومة
�إىل التخفيف من وط�أة النازحني على
اللبنانيني :ال ميكن للبنان حت ّمل
تبعات و�صول الآالف من النازحني
�إىل �أرا�ضيه �أ�سبوعي ًا ..ي�شري �إىل �رضب
قطاعات �إنتاجية كاملة نتيجة
الأي��دي العاملة ال�سورية ،ويقول:
«اقرتحنا كتكتّل عدة م�شاريع للح ّد
من �أزمة النازحني ،واملجتمع الدويل
والعربي م�س�ؤول جتاه هذه الق�ضية
�إن�ساني ًا و�أخالقي ًا ،لأنّه ال يجوز لكل
دول العامل �إقحام �أ�صابعها يف ق�ضية
�سورية وترك الأمور عندما ت�صل �إىل
مو�ضوع النازحني ..وعلى احلكومة
اللبنانية �أخ��ذ تدابري واقعية مثل
وقف تدفق النازحني �إىل �أرا�ضينا،
لأ ّن طاقة اال�ستيعاب و�صلت �إىل
ح ّد ال يطاق ،كي ال تتفاقم الأحوال
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لبنان بين دعوة الحوار ..وأجواء  7أيار
الأمنية واالجتماعية �سوءاً على
اللبنانيني وال�سوريني يف �آن».
ويطالب عون بوقف املزايدات
يف ه��ذا امل��و���ض��وع« :م�صلحة
لبنان وح�سن اجلوار مع �سورية
يتطلب اتخاذ ق���رارات جريئة
بعيداً من اتهامات العن�رصية،
�إن�سانيتنا ت��ف��ر���ض معاجلة
املو�ضوع قبل وقوع امل�شاكل؛
ب�إيجاد خمارج حتمي املواطن
اللبناين ،فهل املطلوب التفريط
ب��أم��ن لبنان م��ن خ�لال بوابة
ال��ن��ازح�ين ال�����س��وري�ين لنقول
�إننا مع الق�ضايا الإن�سانية،
فيما واق��ع احل��ال نحن نخ�رس
وطننا ونلحق الأذى بالإن�سان
واللبناين ،ون�رضب وطننا كما
هو حا�صل يف �سورية».
ب���ر�أي ع���ون ،لبنان مدعو
ملعاجلة ق�ضية �إن�سانية بجواره،
لكن وف��ق طاقته وم�صاحله
القومية ،وهنا يجب مطالبة
املجتمع الدويل مب�ساعدة لبنان
يف ه��ذا امل��ج��ال ،لأ ّن ق�ضية
النازحني ال�سوريني �أزمة دولية
وتدارك نتائجها يتطلب جهوداً
دولية« ،و�إالّ �ساعتئذ �سيكون
لبنان وال��ع��امل ب ��أ��سره �أم��ام
تنامي قنبلة موقوتة �ستنفجر
لي�س بلبنان بل بوجه اجلميع».
وم�����اذا ع���ن االن��ت��خ��اب��ات
الرئا�سية؟ هل �سيت ّم اال�ستحقاق
على خري يف ظ ّل حكومة التهدئة
اجلالية ،يقول عون« :ن�أمل ذلك،
التوافق الذي ح�صل بني مكونات
مما
احلكومة �أن�ش�أ مناخ ًا �أف�ضل ّ
�سبق ،من املبكر التك ّهن نهائياً
ح��ول امل��و���ض��وع ،لكن م�سار
م�شجع حتى
التوافق والتالقي
ّ
الآن ،ون�أمل ا�ستمراره ملا هو خري
اللبنانيني».
و�أنهى عون حديثه باعتبار
�أن التوا�صل والتالقي م�س�ألة
�أ�سا�سية وواج���ب وط��ن��ي يف
ه��ذه امل��رح��ل��ة�« :سعينا من
خالل احلكومة اجلامعة تطوير
التفاهمات لي�شمل ع���دداً من
امللفات ،من بينها اال�ستقرار،
متهيداً لال�ستحقاق الرئا�سي
الذي هو مفتاح احلل للم�شكالت
الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية واملالية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

تزامن���ت �رصخ���ة املواطن�ي�ن م���ن
الإجراءات الأمنية واختناقات ال�سري التي
رافق���ت جل�سات مناق�ش���ة البيان الوزاري
و�إعطاء الثقة للحكومة على مدى يومني،
مع انتقاد النائب ولي���د جنبالط لزحمة
ال�سري التي ت�سبب به���ا مهرجان � 14آذار،
فر َّد عليه �أحمد احلريري مغرِّداً على تويرت
�أن هذه «العجقة» �سببها �إجراءات �أمنية
«لوجود رفيقك وليد املعلِّم يف م�ست�شفى
اجلامعة الأمريكية» ،وغ���رَّد �أي�ض ًا فار�س
�سعيد ومتن���ى «للرفيق وليد جنبالط كل
التوفيق ،و�أن يكون مرتاح ًا حيث هو».
و�س���واء اختن���ق اللبناني���ون لدوافع
حماية املهرجانات� ،أو لت�أمني احلا�رضين
�إىل اجلل�س���ات ،ف����إن م���ا ح�ص���ل داخل
البي���ال من عر�ض ع�ضالت هو نف�سه الذي
�سيح�صل يف جمل�س النواب ،ويف جمل�س
الوزراء بعد ني���ل الثقة ،وكما وَعَ د فار�س
�سعي���د وتوعَّ د ال�سن���ة املا�ضية من على
منرب البيال بنق���ل اجلبال من مكانها ،ها
هي اجلب���ال قد انتقلت فع ًال مع مغاورها
و»مواكره���ا» وبتنتحارييه���ا وعدَّته���م
وعتاده���م من يربود �إىل عر�سال ،وها هي
طرابل����س �إحدى مدن ن���واب «العبور �إىل
الدول���ة» ،ممنوع عليها العب���ور �إليها �إالّ
بت�أ�ش�ي�رة من �أمراء املعاب���ر ،وبات منزل
«�أبو العبد كبَّارة» مقراً لـ»جمل�س الأمن

مبادرة الرئيس الحريري
بتلقف طرابلس وعرسال عبر
ُّ
مساعدات اجتماعية ال تعني
أن تحريك الشوارع مذهبيًا
قد انتفى

املركزي» بدي ًال عن الأمن الر�سمي ،وحقَّق
فار����س �سعيد فع ًال كامل بن���ود «البيان
الوزاري» ل���ـ� 14آذار طبعة  ،2013وو�ضع
بيان العام  ،2014و�سيحقق منه ب�إذن اهلل
ن�سبة  ،14/14ويبق���ى على الرئي�س متّام
�س�ل�ام �أن يحقّق بعد نيل الثقة ما و�ضعه
يف بيان���ه ال���وزاري املن�سوخ���ة بنوده
الإمنائية م���ن حكوم���ة �إىل حكومة منذ
ال�ستينات ،وكلها «قي���د الإجناز» ..و»عَ
الوعد يا كمُّون».
وم���ا كادت دعوة رئي����س اجلمهورية
ت�صل �إىل م�سامع اللبنانيني لبدء جل�سات

احلوار اعتباراً م���ن احلادي والثالثني من
اجلاري ،وه���و توقيت غ�ي�ر نهائي حتى
ال�ساعة ،وتفاءل البع�ض بفكرة هذا احلوار
ال���ذي يخفِّف من االحتقان���ات التي تهدِّد
باالنفجار ،حتى انفجرت وقُطعت طرقات
رئي�سي���ة يف خمتلف املناط���ق اللبنانية
ت�ضامن��� ًا مع عر�سال ،عل���ى خلفية قطع
�أبناء اللب���وة الطريق امل�ؤدية �إليها ،وغدا
لبنان من ع���كار �إىل طرابل�س و�صو ًال �إىل
بريوت وانته���اء بالبقاع و�صي���دا مقطَّ ع
الأو�ص���ال ،يف م���ا ي�شب���ه «الألعن» من
�أجواء � 7أيار.
وم���ع بدء جل�س���ات مناق�ش���ة البيان
ال���وزاري العقيم �صب���اح الأربعاء ،اعتلى
بع�ض النوَّاب منرب املناق�شة ،وكل ما طلبه
ال�شعب من الرئي����س برِّي �أن يرحمه ،فهو
ال يريد �شيئ ًا م���ن هذه الدولة وحكومتها
�س���وى �أن َي ِك َّم الأفواه خ�ل�ال اجلل�سة عن
ال�سموم احلاق���دة ،التي ب���د�أت ب�شائرها
من خ�ل�ال ت�رصيح���ات «الفاحتني على
ح�سابه���م» من نواب ووزراء «ميدانيني»
على وقع ما يح�صل يف يربود.
ومع الكلم����ة ال�صارم����ة القاطعة التي
قالها الرئي�����س �سالم لقائ����د اجلي�ش «�أنا
الرئي�����س ال�س ّن����ي �أعطيك الغط����اء بوجوب
احل�سم ،وال ت ُر ّد على �أحد» ،وحترُّك اجلي�ش
وقوى الأم����ن الداخلي ل�ضبط الو�ضع بقاع ًا
و�إعادة فتح طريق اللبوة  -عر�سال ،وت�أكيد
وزير الداخلية دخول عنا�رص قوى الأمن �إىل
عر�سال تزامن ًا مع مبادرة الرئي�س احلريري
بت�شكي����ل جلن����ة م�شرتكة م����ن «الكتلة»
و«امل�ستقبل» حل ّل امل�ش����اكل االجتماعية
يف طرابل�س وعر�سال ،وت�أكيد احلريري على
امل�شاركة يف احلوار ،ف�إن بع�ض ًا من �أمل يف
ا�ستيع����اب ردود الفعل العنيفة التي �سادت
ال�ش����ارع على وقع هزمي����ة «البع�ض» يف

يربود ميك����ن �أن يبعِ د �شبح االنفجار الآتي،
مع عدم املبالغة يف التفا�ؤل ،لأن «بع�ض»
ال�شارع ال ميتلكه من يجل�سون على طاولة
احلوار.
جزئي���ة ب�سيط���ة نتطرَّق �إليه���ا لأنها
وحدها التي �ست�ستول���د � 7أيار؛ �أن بع�ض
ال�شب���اب الهائج بطريق���ة ه�ستريية يف
�شوارع بريوت التي ت�ضامنت مع عر�سال،
�أعل���ن �رصاحة �أن���ه ال ينتمي �إىل �أي جهة
�سيا�سية ،و�أن النزول جاء تلقائي ًا للوقوف
�إىل جانب «�أهلنا يف عر�سال» ،ما يعني
�أن ال�ش���وارع بات���ت له���ا خفافي�شها غري
املعلنة ،وب�إمكان �أي «جهاديّ » �أن يكون
قادراً اليوم وغداً ويف �أي وقت على حتريك
امل�شاع���ر املذهبية يف ال�ش���ارع ،ب�رصف
النظر ع���ن ر�أي قيادات ال�صفِّ الأول ،وعن
�أي طاولة حوار.
نعم ،هذا هو الواقع املخيف ،ومبادرة
الرئي����س احلري���ري بتلقُّ���ف طرابل����س
وعر�س���ال ع�ب�ر م�ساع���دات اجتماعية ال
تعن���ي �أن حتريك ال�ش���وارع املذهبية قد
انتفى ،وال�رشذمة الت���ي ي�شهدها ال�شارع
ال�سنّ���ي على خلفية ما ح�صل يف الق�صري
�سابق ًا ويربود الحق ًا وما قد يلحقهما من
انت�صارات للبع�ض وانك�س���ارات للبع�ض
الآخر ،ت�ستوجب رب���ط الأحزمة يف ردَّات
الفعل ،وربط الأل�س���ن عن نفث «الكُفر»..
و�إ َّال ف�إن � 7أيار متفلِّ���ت من كل ال�ضوابط
ه���و قاد ٌم قادم ،غربان���ه تنعق يف �سماء
الوط���ن� ،سواء ح�صل قبل �أيار �أو خالله �أو
بعده ،و�إن ح�صل ال�ص���دام ال�شوارعي فال
داعي للح���وار ،لأنه �سيُ�ستدرج �إىل حتاور
املح���اور ،و�س�ل�ام على ح���وار يف وطن
الطُ ر�شان.

�أمني �أبو را�شد
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المسجد األقصى لم يعد قضية الع
فيما يتلهى العامل العربي بق�ضايا
�سيا�سية و�أمنية خمتلفة ،جتد «�إ�رسائيل»
الفر�صة �سانحة �أمامها للإمعان يف فر�ض
�سيطرتها على امل�سجد الأق�صى وعزل العرب
عنه ب�شكل تدريجي ومت�صاعد ،ت�صدر يف
«�إ�رسائيل» ال��ق��رارات تلو الأخ��رى يف ما
يتعلق بت�ضييق اخلناق على الفل�سطينيني
ومنعهم من دخ��ول امل�سجد ،كما تن�شط
عمليات احلفر حوله وحتت �أر�ضه ،وتكثف
�إجراءاتها االحتاللية على القد�س عموماً.
يف الواقع ،لطاملا كان العرب يتغنون
ب�أن الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضية العرب
الأوىل ،لكن اليوم من املالحظ تراجع هذه
الق�ضية �إىل مراتب مت�أخرة ب�سبب الثورات
املزعومة واملدعومة من جهات عربية
وغربية على حد �سواء ،ف�أين القادة العرب
اليوم من امل�سجد الأق�صى والقد�س وما
يحدث فيهما من انتهاكات؟
يتجلى احلديث عن دور الأق�صى يف
حتريك ال�ضمائر احلية فل�سطيني ًا وعربياً،
يف وقت تعتزم فيه جماعات «�إ�رسائيلية»
متطرفة اقتحامه ب�شكل جماعي منت�صف
ال�شهر املقبل ،بالتن�سيق مع �رشطة االحتالل
والكني�ست ،مبنا�سبة م��ا ي�سمى «عيد
الف�صح» ،يف حني ت�شهد �ساحات الأق�صى
ب�شكل �شبه ي��وم��ي اقتحامات م��ن قبل
امل�ستوطنني املتطرفني.

غياب الق�ضية
الالفت هو غياب الق�ضية الفل�سطينية عن
و�سائل الإعالم العربية �إىل حد كبري ،قلما
تظهر التقارير �أو التحقيقات التي تتناول
و�ضع امل�سجد الأق�صى والقد�س يف ظل
العنجهية «الإ�رسائيلية» وحماولة تكري�س
االح��ت�لال ،علم ًا �أن��ه اليوم ت�صاعد حدة
امل�ؤامرات التي حتاك �ضد امل�سجد الأق�صى،
ويكثف االحتالل «الإ�رسائيلي» اعتداءاته
على املقد�سات.
يف هذا الإط��ار� ،أغلقت ق��وات االحتالل
«الإ�رسائيلي» �أخ�يراً كافة �أب��واب امل�سجد

الأق�����ص��ى ومنعت املقد�سيني مم��ن تقل
�أعمارهم عن  40عام َا من دخوله ،ومل تكتف
بذلك ،بل اعتدت على املواطنني ممن �أرادوا
الدخول.
وتنفيذاً لقرارها الغوغائي ،ن�رشت قوات
االح��ت�لال ع��دداً من احل��واج��ز واملتاري�س
الع�سكرية ب�شكل ملحوظ يف كافة �أنحاء
البلدة القدمية.
وفيما �سادت �أج��واء من الغ�ضب بني
املقد�سيني ،الذين مل يعد ب�إمكانهم انتظار
هبة عربية مل�ساندتهم والوقوف يف وجه
االعتداءات «الإ�رسائيلية» امل�ستمرة ،اختار
بع�ض ال�شبان تنظيم حملة على �صفحات
التوا�صل االجتماعي بعنوان «انزل �صلي
بال�شارع» ،داع�ين كل من لن يتمكن من
دخ��ول امل�سجد الأق�صى �إىل �أداء �صالة
اجلمعة على �أبواب امل�سجد ،ويف الطرقات
ويف �أزقة البلدة القدمية.

قرارات «�إ�رسائيلية»
لعل ما تقدم هو مثال ب�سيط للغاية
عن حماوالت «�إ�رسائيل» امل�ستمية لفر�ض
هيمنتها على امل�سجد الأق�����ص��ى ،ففي
خطوة �أك�ثر خطورة بكثري ،ق��ررت رئي�سة
جلنة الداخلية والبيئة يف الكني�ست
«الإ�رسائيلي» مريي ريغيف تعيني جلنة
فرعية خا�صة لفح�ص كامل مللف ما �سمته
«�صعود اليهود �إىل جبل الهيكل» ،وهو
ما يعني عملي ًا تكثيف وتهيئة الأو�ضاع
والأر�ضية القتحامات جماعية وترتيب
�صلوات يهودية يف امل�سجد الأق�صى خالل
عيد الف�صح العربي الذي ي�صادف منت�صف
ني�سان املقبل.
و�أ���ش��ارت ريغيف �إىل �أن��ه��ا �ستوا�صل
طرح هذا املو�ضوع يف الكني�ست� ،إىل حني
تهيئة الأو�ضاع لـ«�صعود اليهود �إىل جبل
الهيكل» وت�أدية �صلواتهم التلمودية فيه
ب�شكل حر ،والو�صول �إىل مرحلة تق�سيم
امل�سجد زماني ًا ومكاني ًا كما حدث بامل�سجد
الإبراهيمي يف اخلليل.

كما طالبت ريغيف �أي�ض ًا بزيادة
عدد قوات االحتالل املتمركزة داخل
امل�سجد الأق�صى من �أج��ل ت�شكيل
حماية لليهود عند اقتحاماتهم
للم�سجد.
يف املقابل� ،أكدت جهات فل�سطينية

كثرية على ��ض�رورة وج��ود حترك
�إ�سالمي عربي فل�سطيني عاجل لإنقاذ
امل�سجد الأق�صى من املخاطر املحيطة
به والتي تت�صاعد يوم ًا بعد يوم ،ال
�سيما جلهة ت�شكيل درع ب�رشى يحمي
امل�سجد الأق�صى ،وهو �أب�سط الإميان .

ه���ذا وك���ان الكني�ست ق��د عقد
جل�سات مثرية للجدل ملناق�شة ب�سط
ال�سيادة «الإ�رسائيلية» على امل�سجد
الأق�صى ،مما يعني �إن��ه��اء و�صاية
و�إ�رشاف الأردن عليه مبوجب القانون
الدويل واتفاقية ال�سالم املربمة بني

| م�صاطب العلم
بات ا�ستهداف قوات االحتالل «الإ�رسائيلي» م�صاطب
العلم املنت�رشة يف �أروقة امل�سجد الأق�صى ،خمطط ًا ومنظم ًا
ويف �أولويات �أعمال حكومة االحتالل �ضد امل�سجد ،من �أجل
ا�ستهداف الوجود الفل�سطيني فيه وتقلي�ص �أعداد امل�صلني
املوجودين يف �أروقته ،بهدف تعزيز الوجود اليهودي داخله،
وتلعب هذه امل�صاطب التي يتلقى خاللها الطلبة املقد�سيون
ومن الداخل املحتل ،العلوم الت�رشيعية واحلياتية ،دوراً
هام ًا يف الت�صدي القتحامات امل�ستوطنني املتكررة �ضد
امل�سجد الأق�صى ،خ�صو�ص ًا يف الأوقات النائمة التي عادة
ال يكون فيها م�صلون فل�سطينيون مثل الوقت املنح�رص بني
�صالتي الفجر والظهر.
ويرجع تاريخ التدري�س وم�صاطب العلم يف امل�سجد
الأق�صى� ،إىل حقبة حتريره يف زمن اخلليفة عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،حيث كانت تقام هذه احللقات
لتعليم الطالب مبختلف فئاتهم العمرية درو�س العلم
والدين ،لكن هذا املظهر تقل�ص ب�شكل كبري يف القرن
التا�سع ع�رش� ،إال �أن احلركة الإ�سالمية يف الداخل املحتل،
�أعادت تنظيم م�صاطب العلم يف �أروقة امل�سجد الأق�صى،
من �أجل تعزيز احل�ضور املقد�سي والفل�سطيني يف باحاته
ملواجهة اقتحامات امل�ستوطنني وجنود االحتالل،

بالإ�ضافة �إىل توفري وظيفة ملعلمني ون�ساء يف القد�س
ولتعزيز روح الثبات وال�صمود بني املقد�سيني ،كما �أنه
املهم وال�رضوري وجود الفل�سطينيني يف القد�س ،وهنا
يكمن دور م�صاطب العلم ،حيث يكرث وجودهم ما بني
الفجر والظهر وهي الفرتة التي يكون الأق�صى فيها خالي ًا
من املقد�سيني ،وذات الفرتة التي تنظم فيها اقتحامات
امل�ستوطنني وجنود االحتالل ،ففي هذا التوقيت ال يحبذ
�إبقاء الأق�صى مرتوك ًا خالله ،حيث ي�شكل وجود طالب
م�صاطب العلم عائق ًا �أمام امل�ستوطنني وجنود االحتالل،
ويواجهون اقتحامات الأق�صى بب�سالة وهم ميثلون خط
الدفاع الأول عن امل�سجد.
وقد لعب طالب م�صاطب العلم دوراً بالغ الأهمية يف
�أكرث من موقف ح�صل فيه اقتحامات من قبل م�ستوطنني
�أو جنود االحتالل ،و�شكلوا واجهة دفاعية يف �صد هذه
االقتحامات ،ويرجح �أن هذه الظاهرة �ستزداد ات�ساع ًا يف
باحات امل�سجد ،لكن �سلطات االحتالل تتخذ �إجراءات قا�سية
�ضد طالب م�صاطب العلم من �أجل منع وجودهم داخل
امل�سجد الأق�صى ،من بينها قمعهم واعتقالهم و�إبعادهم
وحماكمتهم ،حيث ت�صل قرارات �إبعادهم عن امل�سجد �إىل 6
�أ�شهر ورمبا عام كامل.
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عرب األولى
الأردن و«�إ�رسائيل» ،حيث تعترب دائرة
�أوقاف القد�س التابعة لوزارة الأوقاف
الأردن��ي��ة هي امل�رشف الر�سمي على
امل�سجد الأق�صى و�أوقاف القد�س ،وهو
ما دف��ع جمل�س ال��ن��واب الأردين �إىل
الت�صويت بالأغلبية على طرد ال�سفري
«الإ�رسائيلي» من عمان و�سحب ال�سفري
الأردين من تل �أبيب.
وق��ال م�صدر ديبلوما�سي �أردين
رفيع �إن الأردن �أبلغ «�إ�رسائيل» �أن
�أي م�سا�س بو�صايته على املقد�سات
الإ�سالمية يف القد�س ،من �ش�أنه �إ�شعال
خ�لاف��ات دبلوما�سية ب�ين البلدين،
لكن يبدو �أن «�إ�رسائيل» مل تعر �آذان ًا
�صاغية للتهديدات الأردنية.
من جهته ،ك��ان مو�شي فيغلني،
زعيم «ف�صيل» يف ح��زب الليكود
ال���ذي ينتمي �إل��ي��ه رئي�س ال���وزراء
بنيامني نتنياهو ،قدم م�رشوع قانون
يف الكني�ست لل�سيطرة على امل�سجد
الأق�صى ،ال��ذي ي�سميه الإ�رسائيليون
«جبل الهيكل» ،ويف جل�سة ت�رشيعية
عا�صفة يف �شباط الفائت ،رفع فيغلني،
الذي قاد احتجاجات عنيفة �ضد �إجالء
اليهود من غزة يف � ،2005صوته قائالً:
«بدون جبل الهيكل ،لي�س لدينا وطن..
لي�س هناك هدف �أو �أهمية لوجودنا
امل�ستقل يف كل الأر�ض ،لقد �آن الأوان
لوقف ت�آكل �سيادتنا يف قلب القد�س..

من وراء ظهر الأمة ،تخلينا عن كل ما
بقي من ال�سيادة الإ�رسائيلية يف جبل
الهيكل� ،أي منظمة �إرهابية ت�ستطيع �أن
ترفع علمها ،ما عدا العلم الإ�رسائيلي؟
الأمر ال ي�صدق».
ب���دوره ،اقتحم وزي��ر اال�ستيطان
�أوري �أريئيل امل�سجد الأق�صى املبارك،
بحرا�سة م�شددة من القوات واحلر�س
احلكومي اخلا�ص ،و�سار �أريئيل بجانب
البوائك الغربية باجتاه ال�شمال ،وكان
برفقته �أحد احلاخامات ،ومكث دقائق
معدودة ،ثم �أخرج من باب ال�سل�سلة.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن اقتحامات
امل�����س��ؤول�ين وامل�ستوطنني وجنود
االح��ت�لال لباحات امل�سجد الأق�صى
ت��ت��ك��رر ب�شكل م��ت��زاي��د يف ال��ف�ترة
املا�ضية ،وه��ي تنظم ع��ادة من قبل
جماعات دينية متطرفة ،بالإ�ضافة
�إىل وجود اقتحامات ر�سمية تنظمها
وزارة ال�سياحة «الإ�رسائيلية» ل�سياح
�أجانب ،وترمي هذه االقتحامات �إىل
ت��زوي��ر ال��ت��اري��خ ونقله �إىل العامل،
و�إ�ضفاء ال�صبغة اليهودية على امل�سجد
الأق�����ص��ى� ،إذ �إن «�إ��سرائ��ي��ل» تعترب
الأق�صى حق ًا من حقوقها ،و�أنها ت�سعى
�إىل �ضمه يف قائمة الرتاث اليهودي ،هذا
فيما ترمي اقتحامات امل�ستوطنني �إىل
زعزعة ا�ستقرار املقد�سيني وحماولة
انتزاع هذا املكان املقد�س منهم.
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وال �شك �أن حمالت االقتحامات
للم�سجد الأق�صى وتنظيم اجل��والت
ال�سياحية يف �أروقته ،لهو دليل وا�ضح
على رغبة االحتالل يف جر املنطقة
�إىل مرحلة مواجهات وا�شتباكات بني
املقد�سيني وامل�ستوطنني ،خ�صو�ص ًا
�أن هذه االقتحامات جتري يف الأوقات
ما بني �صالتي الفجر والظهر ال�ستفزاز
املقد�سيني ،وغني عن القول �إن هذه
االقتحامات باتت حتظى مبباركة من
حكومة نتنياهو اليمينية املت�شددة
ب�شكل علني بعدما كان الدعم �رسياً،
فمن الوا�ضح �أن هناك �شبه �إجماع
«�إ�رسائيلي» على �أن بناء الهيكل
املزعوم ت�أخر كثرياً ،و�أن��ه لن تنجح
�أي حكومات «�إ�رسائيلية» قادمة يف
�إن�شائه ب�سبب تنا�سب الظروف الراهنة
م��ع �إمت���ام ه��ذا امل����شروع التهويدي
للقد�س.
لذلك ،اليوم تبدو الفر�صة �سانحة
�أمام «الإ�رسائيليني» ،فالأق�صى يدخل
مرحلة ج��دي��دة يف ظ��ل املتغريات
ال��ع��رب��ي��ة وان�����ش��غ��ال ال�����ش��ع��وب يف
�أو���ض��اع��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة ،وه���ذه نقطة
انطالق جيدة بنظر «الإ�رسائيليني»
لتنفيذ م�رشوع بناء الهيكل و�إمتامه،
علم ًا �أن هذه املرحلة حتديداً تتطلب
من الفل�سطينيني والعرب مزيداً من
املقاومة وال�صمود والتحرك املنا�سب.

�أ�شارت معلومات �إىل �إنه قد �أُ�س�ست قبل خم�س �سنوات تقريب ًا حركة �صهيونية
جديدة حملت ا�سم «جماعة بناة الهيكل» ،يرت�أ�سها حمامٍ دويل �صهيوين يدعي باروخ
بن يو�سف وت�ضم يف ع�ضويتها ما يزيد على � 700شخ�ص كلهم من املهند�سني ورجال
الأعمال ،وترمي �إىل �شحذ همة اليهود وال�صهاينة من �أجل الإ�رساع يف اخلطة التي
تق�ضي باالحتفال يف �شهر �آب عام  2020ببناء الهيكل الثالث و�إمتام �إن�شاء «قد�س
الأقدا�س واملذبح املقد�س» ،وجاء اختيار �شهر �آب لأنه وفق ًا للر�ؤى ال�صهيونية يوافق
تاريخ هدم الهيكل الثاين ،ويزعم اليهود �أن حائط الرباق الذي يطلقون عليه حائط
املبكى يذرف الدموع طوال هذا ال�شهر من كل عام ولن يتوقف عن البكاء �إال عند
�إمتام بقية حوائط الهيكل ،ور�صدت جهات متابعة ما يزيد على  250موقع ًا الكرتوني ًا
�صهيوني ًا جتمع التربعات وت�ؤجج امل�شاعر ال�صهيونية لدفع املتطرفني �إىل التعدي
على الأق�صى بغية هدمه �أو ن�سفه ،بل �إن �أحد زعماء حركة «كاخ» اليهودية املتطرفة
ويدعى دافيد عربي قالها �رصاحة�« :إن من يخل�ص اليهود من الأق�صى لي�ساهم يف بناء
الهيكل هو �شخ�ص قرر �أن يفتدي الأمة اليهودية كلها».
وبالفعل قد جنحت هذه اجلماعات ال�صهيونية قبل عام تقريب ًا يف �إقامة معبد
يهودي �صغري �أ�سفل جدران الأق�صى يدخلونه يف حماية اجلي�ش «الإ�رسائيلي» ،حيث
يقيمون فيه �صلواتهم وو�ضعوا يف �أحد �أرجائه ال�شمعدان الذهبي الذي جهزوه لي�ضعوه
يف قد�س الأقدا�س عقب �إمتام بناء هيكلهم املزعوم.

وو���س��ط غياب ال��دع��م العربي
للمقد�سيني ،ت�سعى «�إ�رسائيل» ،من
جانبها� ،إىل ح�شد ر�أي عام عاملي
�سعي ًا لتعزيز مفهوم �ضم القد�س
وامل�سجد الأق�صى لقائمة الرتاث
ال��ي��ه��ودي� ،أم���ام ت��راج��ع ملحوظ
لت�أثري الإع�لام العربي على الر�أي
العام الغربي ،ب�سبب اعتباره ق�ضية
القد�س ق�ضية ثانوية� ،أمام ق�ضايا
�أخرى باتت حتتل �أولوية.
�صحيح �أن املقد�سيني �أ�صحاب
همم عالية يف الت�صدي لكل هذه
القرارات ،و�أنهم قادرون على الثبات،
ولكنهم �أي�ض ًا بحاجة دائمة �إىل دعم
دويل وعربي ،لأن االحتالل ي�ضخ
ماليني الدوالرات لتنفيذ م�رشوعاته
بالقد�س فيما يواجه املقد�سيون كل
هذا ب�صدورهم العارية ومن دون
دعم يذكر.
علم ًا �أن اال���س��ت��ه��داف احل��ايل
للم�سجد الأق�صى من قبل �أع�ضاء
يف ح���زب نتنياهو ومنظمات
امل�ستوطنني اليهود ال يعترب فقط
�أنه عمل متطرفني «�إ�رسائيليني»،
هذه العملية يعود تاريخها �إىل �أكرث
من  30عاماً ،عندما �ألقي القب�ض
على �أع�ضاء يف منظمة «م�ؤمني
جبل املعبد» وهم يحاولون ن�سف
امل�سجد الأق�صى.

انهيارات
| حماوالت خجولة
يف �إطار حماولة حماية امل�سجد الأق�صى من االعتداءات «الإ�رسائيلية» املتكررة ،والتهديد باقتحامه� ،أعلن �إياد مدين،
الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،عقد اجتماع تن�سيقي يف نيويورك ل�سفراء الدول الإ�سالمية ،لبحث طلب عقد جل�سة
طارئة ملجل�س الأمن الدويل حول االنتهاكات «الإ�رسائيلية» يف مدينة القد�س املحتلة.

�إىل ذل���ك ،ت�سببت احلفريات
«الإ�رسائيلية» امل�ستمرة يف منطقة
امل�سجد الأق�صى وما حولها بحدوث
انهيارات �أر�ضية وت�شققات يف حي
وادي حلوة يف مدينة �سلوان جنوب

امل�سجد الأق�صى ،و�أفادت املعلومات
�أن احلفريات امل�ستمرة �أ�سفل منازل
املواطنني ،بالإ�ضافة �إىل ال�شارع
الرئي�سي� ،أدت �إىل انهيارات متكررة
يف املنازل وال�شوارع ،وقد �أدى ذلك
�إىل ح�صول اجنراف للرتبة اقتلعت
�أك�ث�ر م��ن �أ���ش��ج��ار زي��ت��ون و��سرو
وهدمت جدراناً.

انتفا�ضة ثالثة
و�سط كل ذلك ،هناك من اخلرباء
من يحذر �أن��ه �إذا انفجر ال�رشق
الأو���س��ط يف امل�ستقبل القريب،
فامل�سجد الأق�صى هو املكان الذي
�ست�شتعل فيه النار ،كونه برميل
ب���ارود ع��امل��ي�اً ،يثري الكثري من
امل�شاعر والأحا�سي�س والدينية.
وكما كان امل�سجد الأق�صى عام
 2000ال��داف��ع الأ�سا�س للمجتمع
الفل�سطيني ،حتى �أ�شعل ث��ورة
غ�ضب على املحتل ،بعدما اقتحم
رئي�س وزراء االحتالل يف حينها
�أري��ي��ل ���ش��ارون ،باحات امل�سجد،
ينتظر �أهايل القد�س املحتلة ،الذين
يقفون لوحدهم يف مواجهة عدوان
االحتالل على مدينتهم ،هبة مماثلة
تنقذ القد�س والأق�صى قبل فوات
الأوان.
فقد �شهدت الأ�شهر والأ�سابيع
املن�رصمة ،تكثيف ًا للجهد ال�صهيوين
امل���ب���ذول ن��ح��و ت��ه��وي��د املدينة
املقد�سة وطم�س معاملها العربية
والإ�سالمية ،كما هو احلال بتهجري
�سكانها الأ�صليني منها.

�إعداد هناء عليان
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أبو مازن ..وامتحان واشنطن
ع�ش��ية اللق��اء املرتق��ب يف العا�ص��مة الأمريكي��ة
وا�ش��نطن ب�ين �أوبام��ا وعبا���س ،ينتظ��ر الفل�س��طينيون
وبحذر وتوج�س �ش��ديدين �إىل هذا االجتم��اع ،على اعتبار
�أن اله��دف الأمريك��ي من��ه مع��روف وهو ممار�س��ة املزيد
من ال�ض��غوط على �أب��و مازن للقبول بخط��ة الوزير كريي
ح��ول احلل االنتقايل للت�س��وية بني القات��ل واملقتول ،بني
غا�ص��ب للأر�ض واملغت�ص��بة �أر�ض��ه ،من حقنا �أن نرتقب
هذا االجتماع بكثري من القلق ،لأننا نعلم يقين ًا ما ي�س��عى
�إليه �أوباما من وراء هذا االجتماع ،خ�صو�ص ًا �أن اجتماع ًا
بين��ه وب�ين نتنياهو قب��ل �أيام �ص��اغا فيه خط��ة «اتفاق
الإط��ار» املقرر فر�ض��ه عل��ى �أبو مازن ،حج��ر الزاوية يف
هذا االجتماع املرتقب هو املواقف التي يحملها �أبو مازن
لي�ض��عها يف مواجهة املطالب «الإ�رسائيلي��ة» الأمريكية،
لأن عل��ى ه��ذه املواق��ف �س��يتوقف الكثري جلهة م�س��تقبل
الق�ض��ية الفل�س��طينية بعناوينه��ا وثوابته��ا وحقوقه��ا
امل�رشوع��ة ،وبالتايل ما هي البدائل الت��ي ميتلكها رئي�س
ال�س��لطة يف عدم القبول بخطة كريي ح�س��ب ما ر�ش��ح عنه
وف��ق املحيطني ب��ه يف الدائ��رة ال�ض��يقة ،ولكن ال�ص��ادم
م��ا ت��سرب �أي�ض�� ًا عن �أبو م��ازن نيت��ه ولتفادي الغ�ض��ب
الأمريك��ي� ،أن��ه يف مقابل رف���ض اخلطة ،القب��ول بتمديد
املفاو�ضات حتى نهاية العام اجلاري  ،2014وهذا بح�سب
ر�أيه �أهون ال�رشور.
يغ��ادر �أبو م��ازن الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتلة وهو
يعل��م �أي�ض�� ًا �أن الأمريك��ي يعمل عل��ى خط �أه��ون ال�رشور،
حيث يدرك ك�يري ومن خلفه �أوباما� ،أن خطتهما لن تلقى
املوافقة عليها لأ�س��باب تتعلق با�ستحالة متريرها يف ظل
ت�ص��اعد الرف�ض له��ا يف ال�ش��ارع الفل�س��طيني ،لذلك ،ف�إن
الأمريكي ممث ًال بالوزير كريي و�ض��ع البدائل امللزمة لأبو
م��ازن القب��ول بها ،وهي متدي��د املفاو�ض��ات التي تنتهي
�أواخر ني�س��ان القادم ،وهذه املوافقة الأقل الذي �سيقبل به
�أوباما ووزير خارجيته ،و�أي�ض�� ًا نق��ول ولكن ما هو الثمن
الذي �سيقب�ضه رئي�س ال�سلطة لهذه املوافقة التي من دونها
ال ميكن �أن يقنع الآخرين القبول بها ،على اعتبار �أن هناك
ثمن ًا ا�ستطعنا قب�ضه� ،أو �إجنازاً متكنا من حتقيقه.
يف ت�رسيبات حول الثمن الذي ينوي �أبو مازن طلبه من
�أوبام��ا مقاب��ل موافقته على متديد �أمد املفاو�ض��ات حتى
نهاي��ة الع��ام احلايل ،ه��ذا الثمن هو املوافق��ة على �إطالق
��سراح الأ�رسى املر�ض��ى والق��ادة والن�س��اء وكبار ال�س��ن،
و�أ�ص��حاب االعتق��ال الإداري ،وجتميد كامل لال�س��تيطان،
ويف حماولة منه المت�صا�ص الغ�ضبة الفل�سطينية على هذه
املوافقة يتجه رئي�س ال�س��لطة �إىل ت�س��مية املنا�ضل الأ�سري
م��روان الربغوث��ي نائب ًا له يف الرئا�س��ة وحركة فتح ،ومع
الأ�س��ف ،يغيب عن بال ال�س��يد حممود عبا���س �أن الأمريكي
ومع��ه «الإ�رسائيل��ي» ،وعل��ى فر���ض �أن ا�س��تجاب ًا له��ذا
املطالب وطبع ًا من خارج ح�سبة جتميد اال�ستيطان� ،أنهما
يعطيان من جيبة الفل�سطيني ،لأن الإفراج عن الأ�رسى حق
فل�س��طيني يتوجب على الأمريكي قبل «الإ�رسائيلي» دفعه
وااللتزام به ،هذا من جهة.
م��ن جهة �أخرى� ،إنه يف حال �ص��دقت هذه الت�رسيبات،
�ألي�س من امل�سيء واملعيب �أن ن�ضع ق�ضية �أ�رسانا وقياداتنا
يف ب��ازار املقاي�ض��ة الرخي�ص��ة ،ولي�س من ب��اب املزاودة
�أق��ول� ،إنه �أ�رشف �ألف مرة �أن يبق��ى �أبطالنا وقياداتنا يف
�س��جون االحت�لال عل��ى �أن ُيف��رج عنهم لق��اء موافقة على
مفاو�ض��ات ال �أفق و�أمل منها �س��وى املزي��د من العبث يف
عناوين ق�ضيتنا الوطنية.
ويبقى القول� ،إننا ورغم ال�ش��كوك العميقة حول ال�سلوك
ال�سيا�سي لعبا�س� ،إ ّال �أننا نتمنى �أن يت�صلب يف مواقفه يف
مواجهة املطالب وال�ضغوط الأمريكية ،و�أن يقلع عن فكرة
مقاي�ض��ة الأ�رسى وقياداتن��ا يف ال�س��جون «الإ�رسائيلية»،
بتمديد املفاو�ضات املرفو�ضة بال�شكل وامل�ضمون.

رامز م�صطفى
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تراشق بالفضائح

ّ
أفعال في حيز الجرائم بحق فلسطين
التعليق عل���ى ت�رصيحات رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية التي تناول فيها
دور حممد دحالن ،ال يعني بحال من
الأح���وال دفاع ًا ع���ن الأخري ،دحالن
رج���ل ي�صعب الدف���اع عنه ،حتى لو
�أراد �أح���د م���ا القيام به���ذه املهمة،
لأ�سب���اب تخ�صه ،فدح�ل�ان كتلة من
املثال���ب واجلرائ���م واخلطايا بحق
فل�سط�ي�ن و�شعبه���ا وق�ضيتها ،لكن
هذا �ش���يء ،وتقبل ما قيل بحقه دون
مناق�شة� ،شيء �آخر� ،أما ظهور دحالن
التلفزي���وين ،عل���ى �إح���دى القنوات
امل�رصي���ة ،والذي �أف���رط فيه بو�صف
زمالئه يف قيادة فتح «بامل�ساكني»،
متقم�ص��� ًا دور املنا�ض���ل الطاه���ر
واجل�س���ور ،فقد كان مليئ��� ًا باالدعاء
والتناق�ض الفا�ضح.
درج���ت الع���ادة يف اخلالف���ات
احلزبي���ة والف�صائلي���ة الفل�سطينية
وغري الفل�سطينية ،على بناء املواقف
وف���ق انحي���ازات م�سبق���ة ،جتع���ل
الت�شهري باخل�صم مباح ًا ومتقب ًال يف
الآن ذاته ،وتردد كل جماعة م�صفوفة
كاملة ومت�شعبة من االتهامات التي
ت�شيط���ن اخل�صم ،وال تتي���ح جما ًال
لنقا�ش مو�ضوعي من �أي نوع.
ولو كان خ�ل�اف عبا�س ودحالن
م���ن الن���وع الف�صائل���ي واحلزب���ي
املعتاد� ،أي لو كان خالف ًا على تقا�سم
ح�ص�ص يف املجال����س والهيئات� ،أو
على املوارد املالي���ة� ،أو حتى على
فقرات يف النظام الداخلي والربنامج
ال�سيا�سي ،لكان القول من هذه اجلهة
�أو تلك مقبو ًال ،واالنزياح لهذا املوقف

خالفات عبا�س  -دحالن تطاول مفردات الق�ضية الوطنية والثوابت الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني

�أو ذاك م�رشوع ًا وطبيعي ًا ،ويندرج يف
�إطار اخلالف ال���ذي يتكرر يف البنى
التنظيمي���ة عامة ،ولك���ن تدقيق ًا يف
االتهامات املتبادلة ،يك�شف عن �أنها
تطاول مف���ردات الق�ضي���ة الوطنية،
واملقد����س الفل�سطين���ي ،والثواب���ت
الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،وعليه
ف�إنها تتجاوز كونها خالف ًا حزبي ًا �أو
ف�صائلي ًا بني متخا�صمني ،خ�صو�ص ًا
حني يك���ون �أحد اخل�صم�ي�ن ،رئي�س
ال�سلط���ة واملنظم���ة ،وت�صبح ق�ضية

وطني���ة عامة بامتياز ،ب���ل وق�ضية
قومية �أي�ض��� ًا ،ا�ستناداً �إىل االتهامات
بالعمال���ة والتج�س�س على املقاومة
يف لبن���ان ،و�إىل احلدي���ث عن تورط
دح�ل�ان يف ملفات �إقليمي���ة عديدة
ومت�شعبة.

اغتيال ونهب
�ستظل القي���ادة الفل�سطينية ،كما
ت�سمي نف�سه���ا ،مطالب���ة بالإجابة

على �س�ؤال كبري ،حول متكن �صعلوك
من ط���راز حممد ر�شيد( ،خالد �سالم)،
من التحك���م ب�أم���وال طائلة تخ�ص
ال�شع���ب الفل�سطين���ي وتبديدها �أو
�رسقتها ،ومن املعيب حق ًا� ،أن يخرج
علينا رئي����س ال�سلطة ،وقيادات فتح
ب�ي�ن الفينة والأخ���رى ،للحديث عن
الأم���وال املنهوبة ،وع���ن دور حممد
ر�شي���د ،وكان عل���ى الرئي�س �أن يفكر
مرت�ي�ن ،قب���ل القول ب����أن دحالن �أو
ر�شي���د عر�ض علي���ه االحتفاظ مبئة

وفد المنظمة في دمشق ..وحديث جديد عن حل أزمة اليرموك
عاد وف���د منظم���ة التحري���ر الفل�سطينية �إىل
دم�شق جمدداً ،وذلك ملعاودة البحث يف �إيجاد حل
لأزم���ة خميم الريموك ،وقد عق���د الوفد اجتماعات
مع قيادات الف�صائ���ل الأربعة ع�رش ،جرى خاللها
تقييم نتائ���ج املبادرة اخلا�ص���ة بتحييد املخيم
وح���ل �أزمته ،وهي املبادرة الت���ي �أحبطها هجوم
الع�صابات امل�سلحة م���ن «الن�رصة» و«داع�ش»
عل���ى املخيم ،وتقوي�ض جهود احل���ل الذي انطلق
�سابق ًا.
الف�صائ���ل الفل�سطينية ووف���د املنظمة ،و�ضعا
�صيغة جديدة لتنفيذ املبادرة يف اجتماع ُعقد يوم
ال�سبت املا�ضي ،ومت حتديد مهلة زمنية للتطبيق،
خالل �أ�سبوعني ،وقد �صدرت عن االجتماع املذكور
ورقة ت�ضمنت النقاط الآتية:
 ا�ستئناف العمل على تنفيذ املبادرة الوطنية منالنقطة التي مت التوقف عندها.
� -إع���ادة ت�شكيل الوفد املفاو����ض على �أن يكون

متوازن��� ًا ويعرب عن الإجم���اع الوطني الفل�سطيني
و�إرادة العم���ل املوح���دة ،م���ن �أط���راف التحالف
ومنظمة التحرير ومن �سف���ارة دولة فل�سطني ومت
ت�شكي���ل الوفد من الأ�سماء التالي���ة (غازي دبور ـ
رات���ب �شهاب ـ عمر مراد ـ عدن���ان �إبراهيم ـ عماد
الكردي).
 يت�صل هذا الوفد املكلف من جلنة املتابعة فوراًباملجموعات امل�سلحة الفاعلة يف خميم الريموك،
للعمل على ان�سحاب امل�سلحني الغرباء من املخيم
وانت�شار الق���وة الفل�سطينية امل�شرتكة على �أطراف
املخي���م و�إغالق الطرق امل�ؤدي���ة �إليه ،عدا املدخل
الرئي�س (اجل�رس).
 �سيت���م فتح خمفر الريموك ك���ي تتمكن عنا�رصال�رشطة من �ضمان �أمن املخيم.
 �إع���داد ك�شف ب�أ�سم���اء العنا��ص�ر الفل�سطينيةامل�سلح���ة وغريها لت�سلي���م �أ�سلحته���م وت�سوية
�أو�ضاعهم.

 �إعداد الأفران وتهيئتها للعمل بعد ت�أمني الطحنيوالوقود.
ـ دعوة �أهايل املخيم للعودة �إىل خميمهم.
ـ ت�شكي���ل جل���ان للعم���ل االجتماع���ي والإن�ساين
والإغاثي �سواء من املنظمة والتحالف �أو امل�ستقلني.
ـ ت�شكي���ل جلن���ة م�شرتك���ة ميداني���ة م���ن الدولة
والف�صائل الـ 14مهمتها التدقيق يف تنفيذ اخلطوات
املتفق عليها.
ومت حتديد �سقف زمني للمرحلة الأوىل (دخول
الق���وة امل�شرتكة ومتو�ضعها عل���ى �أطراف املخيم،
ودخ���ول عنا�رص ال�رشطة �إىل املخف���ر) بثالثة �أيام
اعتباراً من يوم الأحد.
يف املرحلة الثاني���ة :عودة اخلدمات املختلفة
�إىل املخيم.
املرحلة الثالثة :عودة الأهايل �إىل املخيم.
�سيتم تنفيذ كل ما ذكر �أعاله خالل مدة حمددة
�أق�صاها �أ�سبوعان.

www.athabat.net
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الفلسطينيون ..والحق في السكن

الكثافة السكانية في المخيمات
تضاعفت خالل عشرين عامًا
�أو مبئ���ة وخم�سني ملي���ون دوالر
من �أموال �صندوق اال�ستثمار ،فهذا
م�ؤ�رش على علمه املبكر والوا�ضح
بال�سلوكيات وال�رسق���ات ،والعلم
املبك���ر كان يقت�ضي حترك ًا فوري ًا،
ولي�س ت�سجيل اجلرمية يف الذاكرة،
ال�ستخدامها يف توقيت معني.
وم���ع �أن الف�س���اد املايل وثيق
االرتب���اط بالف�س���اد ال�سيا�س���ي
واجلرائم بح���ق الوطن ،ف�إن �رسقة
الأم���وال ت�صب���ح تف�صي ًال ب����إزاء
اجلرائم الأخ���رى ،من طراز جرمية
العمال���ة للأمريكيني( ،املكوث يف
مقر خا�ص �أثناء مفاو�ضات كامب
ديفيد الثاني���ة) وممار�سة ال�ضغط
على الرئي�س الراحل يا�رس عرفات،
ومن ط���راز جرمية اتف���اق كني�سة
امله���د ،وجرائ���م اغتي���ال �صالح
�شح���ادة ،وحمم���د �أب���و �شعبان،
وه�ش���ام مك���ي و..و..و ..والت�آم���ر
م���ع ال�صهاينة لن�س���ف مقر الأمن
الوقائ���ي يف رام اهلل ،ثم التج�س�س
عل���ى املقاومت�ي�ن الفل�سطيني���ة
واللبنانية ،و�صو ًال �إىل ربط العديد
من ال�شواه���د والدالئل لال�ستنتاج
ب�أن دح�ل�ان وراء اغتيال الرئي�س
ال�شهيد يا�رس عرفات.
وال�س����ؤال الكب�ي�ر الآخر :ملاذا
الآن بع���د كل هذا الوق���ت الطويل
من ال�صمت؟ وهل من ال�سهل �إدراج
هذا النوع من االتهامات يف خانة
اخلالف���ات الف�صائلي���ة التقليدية،
ثم الق���ول :لق���د اختلف���وا فبد�أت
الف�ضائح؟
ح���اول رئي����س ال�سلطة وفتح
ومنظم���ة التحري���ر� ،إدراج حترك
دحالن يف �سي���اق امل�سار الطويل
حلرك���ة فت���ح ،وم���ا �شهدت���ه من
خالف���ات وان�شقاق���ات ،ت�شكل���ت
مبوجبه���ا جماع���ات �أو تيارات �أو
ف�صائ���ل �أخ���رى ،بقي���ت يف �إطار
امل�شه���د ال�سيا�س���ي الفل�سطيني،
به���ذه الن�سب���ة �أو تل���ك ،ليقول:
«�إن من يخ���رج عن فتح ينتهي»،
وامل�ستبطن يف هذه ال�رسدية ،هو:
«�إن حرك���ة دح�ل�ان �ستنتهي هي
الأخرى وتبقى فتح».

�رشاكات
جمدداً كان الأمر �سي�ستوي على
النحو الذي �أراده ال�سيد عبا�س ،لو
�أن الأمر يتعل���ق بخالف ف�صائلي
على النحو الذي �أ�رشنا �إليه �سابق ًا،
ولكن ،كي���ف ي�رشح لن���ا الرئي�س

حقيقة �أن الرجل الذي نفذ عمليات
اغتيال لكوادر يف فتح ،ويعلم بها
رئي�س احلركة ،هو ع�ضو يف اللجنة
املركزية لهذه احلركة؟ وكيف يف�رس
تعيني دحالن وزيراً للداخلية ،وهو
املت�آمر يف جرمية اغتيال ال�شهيد
�ص�ل�اح �شحادة؟ مل���اذا مل يحاكم
يف حين���ه ،ويلق���ى عقاب��� ًا على
فعلته؟ و�أي�ض ًا و�أي�ض ًا ،كيف ي�صبح
م�ست�ش���اراً للأم���ن القوم���ي (نعم
القومي ال ي�ستغرب���ن �أحد فخامة
اللف���ظ) من هو متورط بالت�آمر مع
ال�صهاينة لن�سف مقر �أمني يف رام
اهلل؟ وه���ل من املنطق���ي واملعتاد
�أن يح�رض مته���م باغتيال عرفات،
ومتورط بالفع���ل يف الت�آمر عليه،
م�ؤمتراً حلركة فتح ،وينتخب ع�ضواً
يف اللجنة املركزية؟ وهل �سيكون
دحالن على ما ه���و عليه الآن ،لو
�أن رئي�س فتح �صارح امل�ؤمترين يف
بيت حلم بكل تلك الوقائع؟
توح���ي ردود دحالن التي يكرر
فيها القول ب�أن���ه �سيك�شف الكثري
من الوقائع ،ب����أن الكثري مما قاله
عبا����س يقارب حقائ���ق على نحو
ما ،فاتهام عبا�س ب�أنه كان عمي ًال
ملحمد مر�سي ،ي�شبه نكتة �سخيفة
ومن�سجم���ة م���ع تره���ات الإعالم
امل�رصي احلدي���ث ،وتبقى جرمية
تعطيل تقرير غولد�ستون� ،أما باقي
الف�ضائ���ح من ط���رازات خمتلفة،
و�أنواع متعددة ،ومنها الق�صور يف
عمان وا�ستثم���ارات �أبناء الرئي�س،
كا�شف���ة ملا يوج���ب اخلجل ،وهي
تثري �أي�ض ًا �س����ؤا ًال طبيعي ًا وفوري ًا
ع���ن م�صدر �أم���وال دح�ل�ان ،فهذا
يتح���دث عن كون���ه �ضيف��� ًا على
الإم���ارات املتح���دة ،و�إذا كان���ت
هذه متن���ح ال�ضيوف هذا القدر من
الأموال ،فعجب عجاب ،معروف �أن
دحالن يعم���ل م�ست�شاراً �أمني ًا لدى
حممد بن زايد ،ويتقا�ضى �أموا ًال عن
مهمات يقوم بها.
على كل ح���ال ،ف����إن الإجابة
على �أي �س�ؤال م���ن الأ�سئلة �أعاله،
ت�صل �إىل احلديث عن �رشيكني اتفقا
فدمرا ،واختلفا فدم���را ،فهل لفتح
كلمة لتقولها؟ وهل للمنظمة كلمة
لتقولها؟ �أم���ا ال�شعب الفل�سطيني،
فنظرة �إىل عين���ي �أي مواطن تقول
الكثري الكثري ،عن قيادات م�ستقيلة
من دورها ال���ذي تدعيه ،ومتفرغة
لت�شويه �شعبنا وتدمري ق�ضيته.

نافذ �أبو ح�سنة

�أك���دت تقارير �إح�صائي���ة لعدد من
امل�ؤ�س�س���ات الأهلي���ة ووكال���ة غ���وث
الالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن� ،أن ال�شع���ب
الفل�سطيني يت�ضاعف كل ع�رشين عام ًا،
�أي �أن الفل�سطيني�ي�ن ت�ضاعفوا �أكرث من
ثالث مرات خ�ل�ال خم�سة و�ستني عام ًا
(م���ن مئة �إىل ثالثمئ���ة �ألف يف لبنان)،
لك���ن ذل���ك مل ينعك����س تو�سع��� ًا على
املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف
لبنان ،بل كثافة �سكنية هائلة.
�أمام ان�سداد �إمكانية التو�سع الأفقي
يف املخيمات ،عمد الأهايل �إىل البناء
العم���ودي ،وهكذا ن���رى يف املخيمات
حالي ًا مب���اين مرتفعة ،كما يف خميم
�شاتيال مث ًال مب���ان من �سبعة طبقات،
واخلط���ورة �أنه���ا �شي���دت بالرتاك���م،
ومل يك���ن له���ا يف البداي���ة �أ�سا�سات
منا�سب���ة ومل تت���م وفق��� ًا لل��ش�روط
الهند�سية ال�صحيح���ة ،مما جعل هذه
املباين تهديداً دائم��� ًا ل�سكانها ،الذين
يتعاي�شون مع اخلطر الدائم بانهيارها
ب�سبب الفقر وع���دم القدرة على توفري
البدائل ،وب�سبب املعارك خالل �سنوات
احلرب ،تهدم ع���دد وا�سع من املباين،
كم���ا �أ�صيب���ت منازل كث�ي�رة ب�أعطال
جزئية ،مما حمل عل���ى طرح �رضورة
�إعادة البناء والرتميم.
�سهي���ل الناطور ،الباح���ث القانوين
الفل�سطين���ي يق���ول« :يج���د الالج���ئ
الفل�سطين���ي ذات���ه خمالف��� ًا للقوانني
والقرارات الر�سمية اللبنانية بديهي ًا يف
كل ال�ش����ؤون ،لأن ن�صو�صها باتت غري
واقعية ،و ال تتما�شى مع احلد الأدنى من

حقوق الإن�سان ،وهنا ال بد من الإ�شارة
�إىل تفاوت التطبيق لهذه القرارات وبني
الواق���ع القائ���م الذي تغم����ض الدولة
عيونه���ا عنه ،رغم معرفتها به ،ولكنها
تهرب م���ن ط���رح معاجل���ات للم�آزق
الناجم���ة ،اللهم �إال يف ح���االت نادرة
عندم���ا متتد بع�ض امل�ش���كالت وتغدو
م�أزق ًا ال بد من الت�صدي له ،وميكن طرح
العديد من النماذج ك�أمثلة منها :احلق
يف ال�سكن ،حي���ث ي�سكن الالجئون يف
خميمات حم���ددة اجلغرافي���ا وعددها
 12بع���د �أن كان���ت  ،15ويف جتمعات
مبع�ث�رة يف قرى لبناني���ة �أو �ضواحي
بع����ض امل���دن ت�شب���ه املخيمات يف
كل موا�صفاته���ا با�ستثن���اء �أن وكالة
الغوث (الأون���روا) مل تعقد اتفاق �إيجار
لأرا�ضيها ،اجل���زء الآخر ويقارب ن�صف
عدد الالجئني يقي���م خارج املخيمات،
يف البلدات واملدن مع اللبنانيني ،وهم
عدد قليل من املالكني مل�ساكنهم ،وعدد
وا�سع يقيمون بالإيجار».
وي�ضيف�« :أن املالحظات القانونية
تقع �سلب��� ًا على جميع ه���ذه احلاالت،
حي���ث �إن املخيمات ممن���وع تو�سيعها
رغم زي���ادة عدد الالجئ�ي�ن مبرور �أكرث
من � 65سنة عل���ى جلوئهم ،وملا كانت
�أرا�ضي املخيم���ات م�ست�أجرة ،فال يحق
للفل�سطين���ي البن���اء فيه���ا ،لأنه لي�س
مال���ك ًا قانون��� ًا� ،إذاً ،كل املباين ما فوق
الأر�ض���ي ،وهي قائمة يف كل املخيمات
وت���زداد ه���ي غ�ي�ر قانوني���ة� ،إذا �أراد
امل�رشع تطبيق القان���ون يحق له الأمر
بهدمها ،لك���ن ذلك غ�ي�ر وارد لتبعاته

االجتماعي���ة واالنعكا�س���ات ال�سيا�سية
والأمني���ة واالقت�صادية لذل���ك ،ويبقى
القانون والقرار التطبيقي �شكلي ًا قائم ًا،
وال تع���دل الدولة هذا الأمر ،فهذا ال يهم
كثري من ال�سيا�سي�ي�ن اللبنانيني ،ولكن
هذه املباين املرتفع���ة اجلديدة ت�شكل
خط���راً على �ساكنيه���ا� ،إذ يف الأغلب ال
وج���ود لبنية حتتية منا�سب���ة هند�سي ًا
قي قاعدته���ا� ،إ�ضافة لإرب���اكات توفري
التمديدات الكهربائية �أو جماري البلدية
وحتى مي���اه ال�شفة واال�ستخدام لتلبية
احتياجات �سكانها� ،إذا ال و�ضع قانوني ًا،
وال هدم م���ن قبل الدولة ،كذلك منع من
حت�س�ي�ن البنية التحتي���ة وعدم تعاون
البلدي���ات املج���اورة لو�ض���ع حلول،
ي�ضاف له���ا منع �إدخال م���واد الإعمار
والرتميم �إىل املخيم���ات ،وهذه ق�ضية
غريبة جداً ،فالدولة منعت حق امللكية
العقارية منذ  2001على الفل�سطينيني،
ورف�ضت ت�سجيل الإرث ملن كان قد متلك
قانون��� ًا و�سجل يف الدائ���رة العقارية،
ولك���ن ال تنتقل بعد وفات���ه �إىل الورثة
الفل�سطيني�ي�ن ،و�إذا ت�ساه���ل بع����ض
م�س����ؤويل ال�سج���ل العق���اري ،و�سجلوا
الورث���ة جمتمعني بخال�صة واحدة هي:
ع���دم �أحقية بي���ع ح�ص�صه���م بع�ضهم
لبع�ض ،بل فق���ط يحق لهم بيعها لغري
الفل�سطني».
�إن ال�صعوبات الكب�ي�رة للتف�سريات
للقوان�ي�ن والق���رارات اخلا�ص���ة
بالفل�سطيني�ي�ن يف لبن���ان ،تف�ضي �إىل
الق���ول �إن هناك حاجة ملح���ة لإقامة
ور�شة مفتوحة م���ن الدرا�سة والتطوير
والتحدي���ث للقوان�ي�ن والق���رارات
والإج���راءات اللبناني���ة� ،إزاء الق�ضاي���ا
املتعلقة بالفل�سطينيني ،وعدم االكتفاء
بالعناوي���ن العامة عن حقوق الإن�سان،
فم���ن الوا�ض���ح �أن العدال���ة ال تتحقق
فقط باالتف���اق على ت�سمي���ة احلقوق،
ب���ل بالن���زول املعم���ق �إىل تطبيقات
الواقع ،وهذا ي�شمل طيف ًا وا�سع ًا كاحلق
بالعمل عموم ًا وللمهنيني الفل�سطينيني
خ�صو�ص ًا ،ح���ق ال�ضم���ان االجتماعي
ولتماي���ز ال�سلب���ي الذي �شاب���ه ،احلق
بالثقافة الوطنية للق�ضية الفل�سطينية
وتطوراته���ا لتعمي���ق التم�س���ك بحق
العودة ،حق امللكي���ة العقارية لتوفري
احل���د الأدنى م���ن اال�ستق���رار والرفاه
االجتماعي ،و�أي�ض ًا احلق يف اال�ستثمار..
وغريها من احلقوق ،كاالعرتاف بالهوية
الفل�سطيني���ة وت�سجيله���ا ل���دى وزارة
الداخلية ملن ال ميلكون هذا احلق حتى
اليوم.

�سامر ال�سيالوي
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عربي/دولي

ّ
ِقمة ..بال عرب
تنعق����د قمة من تب ّق����ى من العرب
يف الكوي����ت �أو م����ا ت�س َّم����ى جامعة
الدول العربية ،بعدم����ا �أغرق امللوك
والر�ؤ�ساء بالد الع����رب و�شعوبها يف
بحر اخلراب العرب����ي ،وت�شظت الأمة
�إىل بق����ع من الدم����ار والقت����ل ثمن ًا
للمغامرات والطموحات بوا�سطة املال
املنهوب من ثروات ال�شعوب من النفط
والغ����از ،حيث ا�ستُولد الإرهابيون من
التكفرييني بحج����ة «ن�رصة الدين»،
لكن الواقع ي�ؤك����د �أن ه�ؤالء بق�صد �أو
ويحرفون
غري ق�صد يطعنون الإ�سالم } ّ
الكلم عن موا�ضعه{.
ويف جردة ح�ساب للقمة العربية،
ال بد �أن ن�ستعر�ض واقع العرب اليوم
يف �أوطانهم ،وعلى ال�ساحة الدولية:
اجلامع����ة العربي����ة �أداة وو�سيلة
لإدارة امل�شـ����روع الأمريكي الغت�صاب
العرب �شعوب ًا و�أوطان ًا وثروات ،فهي
ت�ؤ ّمن الغط����اء ال�رشع����ي  -ال�شكلي
للتدخل الأجنبي يف بالدنا.
جمل�س التعاون اخلليجي ينق�سم
عل����ى نف�سه وي�شع����ل جبهات احلرب
بني �أع�ضائه وفق حماور ثالثة تتنازع
عل����ى �أوه����ام امتالك زعام����ة العرب
وامل�سلمني ،فمحور تقوده ال�سعودية
وت�ض����م في����ه الإم����ارات والبحرين،
واملحور الثاين بقيادة قطر ،والثالث

يتمثل با�ستقاللية عمان والكويت.
الفل�سطيني����ون عل����ى انق�سامه����م
ومل يت�صاحلوا حت����ى الآن ..ينتحرون
يف �سورية ولبن����ان والعراق ،ويهادن
بع�ضه����م الع����دو «الإ�رسائيل����ي»،
فالدميقراطي����ة العربية �أوىل و�أهم من
حترير فل�سط��ي�ن ،والإقامة يف فنادق
الأم����راء �أكرث جهاداً م����ن الإقامة يف
املخيمات وبالد املمانعة واملقاومة.
تعمي����م ثقافة «جه����اد النكاح»
لتحري����ر �سورية و���ض�رب املقاومة،
ووداع���� ًا جله����اد الدم����اء والتبلي����غ
والدع����وة احل�سن����ة ،فاخل����وف على
حماية م�ؤخ����رات الرج����ال �إذا �سقط
النظ����ام يف ال�سعودي����ة كم����ا ح����ذر
رئي�����س هيئة الأمر باملعروف والنهي
عن املنك����ر ال�شيخ عب����د اللطيف �آل
ال�شيخ قائ ًال« :ال يغركم وال يخدعكم
وال ت�سمع����ون لأولئ����ك الذين يريدون
ت�ضليل الر�أي العام ،و�إثارة ال�شبهات
بني النا�س ووالة �أمرهم ب�إ�سقاط هذه
الدولة املبارك����ة ،التي لو �سقطت مل
ي�ستطيعوا �أن يحموا م�ؤخراتهم ولي�س
حمارمهم».
ال�س�����ؤال الأ�سا�سي :م����ن �سيح�ضـر
قمة العرب يف الكوي����ت؟ من �سيمثل
ليبيا؛ امل�ؤمت����ر الوطن����ي الليبي� ،أم
«ثوار م�رصات����ة»� ،أو «القاعدة»� ،أو

أعضاء «الجامعة»
سيزيدون باضطراد
بعدما تنقسم الدول
والكيانات العربية
وفق مشروع «الشرق
األوسط الجديد» الذي
تصنعه أميركا

«كتائب بنغازي»؟ من �سيمثل اليمن؛
الرئي�س االنتقايل �أو «احلوثيون» �أو
�آل الأحمر �أو «القاعدة»؟ من �سيمثل
�سورية؛ االئتالف الوطني �أو «داع�ش»
�أو «الن���ص�رة» �أو «اجلي�ش احلر» �أو
الأك����راد �أو «اجلبه����ة الإ�سالمية» �أو
ال�شي�شانيون؟ م����ن �سيمثل فل�سطني؛
حكومة غ����زة �أو حكوم����ة رام اهلل �أو
املقاوم����ة الفل�سطيني����ة؟ من �سيمثل
موريتانيا وال�صوم����ال؛ احلكومات �أو
احل����ركات املتطرف����ة التكفريية؟ من

�أ�شعلوا النار يف الوطن العربي وال ي�ستطيعون �إطفاءها �أو منعها من الو�صول �إىل ممالكهم وق�صورهم
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�سيمث����ل البحرين؛ املل����ك �أو الثورة
ال�شعبية �أو املجن�سون يف قوات الأمن
�أو «درع اجلزيرة»؟ من �سيمثل لبنان؛
املقاومة �أو قوى ثقافة اتفاق � 17أيار؟
�سيجتمع القادة والزعماء ،و�أكرثهم
ال ي�سيطرون على بالدهم ،وال ميثلون
�شعوبه����م ،وال ميلكون حري����ة القرار
�أو اال�ستقاللي����ة ،فماذا ي�ستطيعون �أن
يفعلوا؟ كلهم عاجزون وخائفون ،لقد
�أ�شعلوا الن����ار يف الوطن العربي ،وال
ي�ستطيع����ون �إطفاءه����ا �أو منعها من
الو�صول �إىل ممالكهم وق�صورهم..
�إنه����ا قمة العاجزي����ن واخلائفني،
والتي �سيزيد عدد �أع�ضائها عام ًا بعد
عام عندما تنق�س����م الدول والكيانات
العربي����ة وف����ق م���ش�روع «ال���ش�رق
الأو�سط اجلديد» الذي ت�صنعه �أمريكا
ب�أي����دي «الإخ����وان» والتكفريي��ي�ن
و�أم����وال اخللي����ج وفت����اوى التكفري،
حيث �سيح�رض جنوب ال�سودان القمة
العربية بعد انف�صال����ه عن ال�سودان
وبداية خمطط التق�سيم!
الع����امل العرب����ي عل����ى هام�����ش
التاريخ وعاجز عن حماية اجلغرافيا
وحفظ املا�ض����ي و�صناعة امل�ستقبل..
عرب عل����ى �أر�صفة اجلهل وال�سطحية
والتبعية ،ظن����وا �أن املال ي�صنع دو ًال
�أو زعام����ة ،و�أن مراحي�����ض الذه����ب

ت�صحر عقوله����م ،ف�أ�صبحوا
تع ّو�����ض
ُّ
يف جماهل �صحراوية كقبائل مندثرة
يتهافت عليه����ا ال�سياح واملتفرجون
كمخلوقات غريبة.
نحن على م�شارف مرحلة مف�صلية
تق����رر م�ستقبل الع����امل العربي؛ ف�إما
ال�ضياع والتفتت ،و�إما ال�صمود حلفظ
احل����د الأدنى من ه����ذا الوطن العربي
الذي يحت�رض عرب اخلطوات الآتية:
�إع����ادة توجي����ه البو�صل����ة
اجلهادي����ة نحو فل�سط��ي�ن لتحريرها
وا�سرتجاع املقد�سات ،و�إقناع الإخوة
الفل�سطينيني ب�أن حترير فل�سطني هو
الأولوية والأ�سا�س ،ولي�س املغامرات
الثورية ك����ذراع لـ«الإخ����وان» وفق
نظرية «جه����اد الأنظمة» قبل العدو
«الإ�رسائيلي».
تفعيل م�ؤمترات الوحدة الإ�سالمية،
وحمارب����ة التكف��ي�ر ،وتعمي����م ثقافة
احلوار ،وعدم نب�ش ال�صفحات ال�سوداء
م����ن التاريخ العرب����ي والإ�سالمي �إال
للعربة واملوعظة.
تعمي����م التنمي����ة ومكافحة الفقر
والأمي����ة ،و�رصف �أم����وال الأمة على
�شعوبه����ا ،ولي�س عل����ى احل�سناوات
�أو �شـ����ركات ال�س��ل�اح �أو اليخوت �أو
التكفريي��ي�ن �أو الأندي����ة واملن�ش�����آت
الأولومبية العبثية.
االعرتاف بحقوق املواطنني ،وعدم
معاملته����م كرعايا وعبي����د وقطعان
تعي�����ش عل����ى املكرم����ات امللكية،
واح��ت�رام امل����ر�أة ك�إن�سان����ة ولي�ست
ع����ورة متحركة ممنوعة م����ن الإبداع
وامل�شارك����ة يف املجتم����ع املتكامل
واملنتج.
تعميم امل�شاركة ال�سيا�سية وحرية
ال����ر�أي والدميقراطي����ة ،و�ص����و ًال �إىل
تر�سيخ فكرة تداول ال�سلطة والتعددية
ال�سيا�سية ومكافحة الف�ساد.
ً
ال تتوقعوا م����ن القمة �شيئا �سوى
�أنهم �أكلوا وخطب����وا وثرثروا ووعدوا
وناموا وتثاءبوا وا�ستعر�ضوا بذخهم
وذهبهم واملنا�سف الد�سمة ..و�ستنتهي
القمة كما بد�أت ،وميكن �أن تكون �أ�سو�أ،
م����ا دام َمن ميثل �سورية املدعو �أحمد
اجلربا ال����ذي يحمل �شه����ادة مز ّورة
�أنكرته����ا جامع����ة ب��ي�روت العربية،
وميثّل ليبي����ا بلحاج من «القاعدة»،
وبانتظ����ار مباراة قط����ر  -ال�سعودية
على امللع����ب الكويت����ي �سي�ستيقظ
العرب عل����ى م� ٍآ�س جديدة و�أيام �سود
وم�ستقب����ل جمه����ول ،وال يبقى �سوى
الأم����ل املعقود على ق����وى املقاومة
والعقول الواعية الوطنية والإن�سانية،
حلفظ م����ا تب ّقى من الع����امل العربي
و�إعادة بنائه وتوحيده.

د .ن�سيب حطيط

www.athabat.net
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استفتاء القرم ..التحدي والنتائج والتسوية
رغ���م كل التحدي���ات امل�صحوب���ة الواليات املتح���دة كقوة عظمى �أو الأعظم مل تغادر العقل الأمريكي امل�شبع �صالفة .يانوكوفيت�ش ،ب�أن اال�ستفتاء غري د�ستوري ومينع على ال�شعب ال���ذي يفرت�ض �أن كل
وما يدع���و لال�ستهج���ان �أن الواليات ويتعار�ض م���ع د�ستور �أوكراني���ا ،وتردد ال�سلط���ات م�ستمدة من���ه ممار�سة ال�سبيل
بتهوي�ل�ات من حل���ف �شم���ال الأطل�سي� ،أمام اختبار ال ي�ستهان به ،وهذا ي�ستوجب
ً
ف�ض�ل�ا
وكذلك م���ن وا�شنطن ب�ش���كل �إفرادي ،ومن ب���ر�أي املع�سك���ر املذكور �إع���ادة االعتبار املتح���دة حت ّر����ض الأوكراني�ي�ن ،ال �سيما تل���ك ال�سلطات املعزوفة الأمريكية وك�أنها الدميقراط���ي لتحدي���د خيارات���ه،
االحت���اد الأوروب���ي ،مت �إجن���از اال�ستفتاء �إىل اخليارات الع�سكري���ة يف التعامل مع �أولئ���ك الذين ع ّينتهم خمابراتها يف مراكز ظفرت بكنز ثمني ،وك�أن الد�ستور الأوكراين عن قي���ام «االنقالبيني» بح���ل املحكمة
ال�شعبي يف �شبه جزي���رة القرم مب�شاركة رو�سيا ،ما يك�شف ال���روح العدوانية التي ال�سلط���ة يف �أعقاب االنقالب على الرئي�س يبيح االنقالب وتغي�ي�ر ال�سلطات بالقوة ،الد�ستوري���ة العليا ف���وراً ،لتربير االنقالب
وا�سع���ة ،جوهرها الت�أييد ب�أكرثية �ساحقة
على الد�ست���ور الذي يتمرت�س���ون ت�ضلي ًال
لالن�ضم���ام �إىل رو�سيا ،جت���اوزت الـ،٪95
وراءه.
وهي نتيجة تكفي عن �أي ر�سالة للأوروبي
والأغ���رب يف ممار�س���ة «الدميقراطية
والأمريك���ي؛ ب�أن من يلعب م���ع «القط»
الأمريكية» ع�شية اال�ستفتاء ،الذي ال بد �أن
عليه �أن يتوقع «اخلرم�شة» ،فكيف �إذا كان
ي�ص ّدع احللف الغرب���ي ،ال �سيما الأوروبي
اللعب امل�ؤذي مع «الدب الهائج»؟!
ب�سبب امل�صالح التجارية ب�صورة رئي�سية،
و�إذا كانت الواليات املتحدة وامللحقات
وكذلك يف ت�أثريات �إمدادات الغاز الرو�سي،
�أن وا�شنطن منعت �صحافيني رو�سيني من
الأوروبية رف�ض���ت اال�ستفتاء ،وهو ما عبرّ
عنه الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما وبع�ض
ح�ض���ور امل�ؤمتر ال�صحفي بعد لقاء �أوباما
الر�ؤ�س���اء وامل�ست�شاري���ن الأوروبيني ،ف�إن
مع �صنيعة وا�شنطن املعينّ رئي�س ًا لوزراء
ً
رو�سيا وعلى ل�سان رئي�سها فالدميري بوتني
�أوكراني���ا؛ بات�سيني���وك ،وذل���ك خوفا من
�أكدت احرتامها لنتائج اال�ستفتاء ،وخليار
الوقوع يف ف�ضيحة على امللأ.
ال�شعب يف القرم؛ كر�سالة �أخرى غري قابلة
لي�ست ه���ي امل���رة الأوىل يف اعتماد
للتفاو����ض ،و�إن كانت ورقة اال�ستفتاء يف
املكايي���ل املتعددة من جان���ب وا�شنطن
القرم بد�سامة كافية كي يهتاج الغربيون
يف التعاط���ي مع الق�ضاي���ا الدولية ،لكن
ب�سببها.
امل�شكل���ة يف االنقي���اد �أي�ض��� ًا �إىل رغبات
عن
ك�شفت
التي
أهم
ل
ا
أل���ة
�
امل�س
أن
�إال �
وا�شنط���ن ،الت���ي تعم���ل يف ب���ث الروح
�أهايل القرم
يحتفلون يف
جوهر اخلبث تكمن يف �أن مع�سكر ال�صقور
�سيفا�ستوبول العدواني���ة املت�أ�صلة ،ودع���م االجتاهات
يف حزبي ال�سلطة الأمريكية (اجلمهوريني
املتطرفة ذات الروح الفا�شية ،كلما تع ّمقت
بعد ظهور
نتائج
والدميقراطيني) كان �أك�ث�ر و�ضوح ًا ،حيث
�أزماته���ا يف منطق���ة من الع���امل ،فتنقل
حول
اال�ستفتاء
طالبوا جميعهم الإدار َة الأمريكي َة بالتخلي
االن�ضمام �إىل رغباته���ا املد ّمرة �إىل �أمكنة �أخرى ،بعد �أن
عن الأطر الدبلوما�سي���ة ،وانتهاج �سيا�سة
تعمل �أجهزتها املخابراتية على اخرتاقات
رو�سيا
(�أ.ف.ب).
تهديدي���ة حت���ت �شع���ار �أن «م�صداقية»
ما ت�سم���ى منظم���ات املجتم���ع املدين،
ويف هذا الإطار ك�ش���ف رئي�س جهاز الأمن
ال�سابق يف �أوكراني���ا الك�سندر ياكيمينكو
�أن خلفه فالنت�ي�ن ناليفايت�شينكو تعاون
م���ع اال�ستخب���ارات الأمريكي���ة و�أعطاهم
ملفات املوظفني ،م���ا يعني �أنهم اختاروا
من يجنّدونهم ،وم���ن هذين
البابي جرى
نْ
حتريك ال�شارع بالتعاون مع الفا�شيني يف
عل��ى �أبواب االنتخاب��ات البلدية الرتكي��ة يف نهاية وق��رار �إق�ص��ائه �أمريكي�� ًا كان قد ا ُّتخذ مع �إق�ص��اء �أمري �آخره��ا ال�ص��فقات الت��ي يحقِّ��ق بها الق�ض��اء مع بع�ض
�إط���ار االنقالب الذي ل���ن تتوقف تداعياته
ال�ش��هر احل��ايل ،والت��ي ُتعت�بر نتائجها امل�ؤ�� رِِّّشا  الأو ّ
يل قط��ر ال�س��ابق حمد بن خليف��ة ،لكن �س��يناريو عزل �أمري ال��وزراء ،واملخابرات الهاتفية التي ُ�ض��بطت لأردوغان
قريب ًا ،ولو مت التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية
لالنتخاب��ات الربملاني��ة التي �س�� ُتجرى يف العام  ،2015وتن�ص��يب �أم�ير يف �إمارة عائلية كقطر ل��ه �إخراجه� ،أما وجنله يف خمالفات «تبيي�ض» و�إخفاء �أموال.
حتفظ م�صال���ح الأطراف كاف���ة� ،سيما �أن
يبدو و�ض��ع رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان يف دول��ة دميقراطية برملاني��ة ،وبوجود �أحزاب وقواعد
مع ذلك ،ما زالت لأردوغان وحزبه احلاكم ال�شعبية
الربي���د الدبلوما�س���ي كان ي�ستخدم �أي�ض ًا
وح��زب «العدالة والتنمية» احلاك��م غري ُمريح بالقيا�س �ش��عبية وحياة �سيا�س��ية يف تركيا ،ف�إن الإق�ص��اء ال ب َّد الأق��وى ،خ�صو�ص�� ًا يف مناط��ق الأنا�ض��ول ا ُمل َحا ِفظة،
يف متويل حركة امليدان ،لي�س فقط خالل
�إىل انتخابات عامي  2007و ،2011نتيجة عوامل داخلية �أن ي�أخذ م�س��اره الدميقراطي على وقع �إثارة الفو�ض��ى ،لك��ن املواجه��ة االنتخابي��ة �س��تكون حامية ج��داً ،ولن
م�شارك���ة وزراء خارجي���ة دول غربية يف
بد�أت مع �أ�سلوب الت�سلُّط الذي انتهجه �أردوغان منذ نحو ويبدو �أن الداعية الإ�سالمي «فتح اهلل كولن» مت اختياره يكون �أردوغان احل�صان الوحيد فيها على خط النهاية،
التحري�ض داخل املي���دان ،من جون كريي
�س��نتني ،ما �ش��كَّل له ع��داوات مع العلماني�ين واجلي�ش ،ليك��ون ر�أ���س احلرب��ة املرت�� َّدة للب��دء ب�إنه��اء ال�س��لطة وبلغ به التوا�ض��ع منذ يومني �أنه يتوقَّع احل�ص��ول على
�إىل ل���وران فابيو����س ،وكل ذل���ك مل تنف ِه
وامت��دت اخلالف��ات م�ؤخ��راً �إىل حلفائ��ه الإ�س�لاميني ال�شخ�ص��ية لأردوغان ،بالنظر �إىل نفوذ «جماعة كولن»  ٪35من �أ�ص��وات الناخبني مقابل  ٪50ح�صل عليها يف
ال�سلطات املعينة يف �أوكرانيا ،وهم الذين
املا�ضيتي.
القوة الدورتني
نْ
ا ُمل َمثَّل�ين بجماعة «فتح اهلل كولن» النافذة ،على خلفية يف اجلي�ش والق�ض��اء واال�ستخبارات� ،إ�ض��افة �إىل ّ
متّ���ت ت�سميتهم م���ن �إدارة غرفة االنقالب
ف�ضائح الف�ساد.
االقت�ص��ادية العمالق��ة لرج��ال �أعمال من الإ�س�لاميني
م��ع حل��ول اال�س��تحقاق البل��دي ،ال جم��ال جلماعة
املخابراتية الغربية .
أردوغان
�
�سيا�سة
ّت
ق
تل
فقد
اخلارج،
م�ستوى
�أما على
كولن»،
«جماعة
على
املح�سوبني
املحافظني
وقوة هذه «كول��ن» الإ�س�لامية �إال التحال��ف مع �أح��زاب علمانية،
َّ
اال�ستفت���اء يف القرم لي�س �إال ه ّز ع�صا
ال�ص��فعة الأوىل نتيجة �إق�صاء «الإخوان» عن احلكم يف اجلماعة �ض��من الدولة الرتكية ،ويف الأو�س��اط ال�شعبية و�أ�ص��واتها قد تذهب �إىل م�س��تقلِّني من خطِّها املحافظ،
يف مرحلة �أوىل قد يفتح الباب �أمام حديث
م��صر ،وبق��ي الن�ص�ير الوحيد له��م يف حقِّه��م بالعودة املحافظ��ة الت��ي �أو�ص��لت �أردوغان وحزبه �إىل ال�س��لطة وما على �أردوغان �إذا بقي مت�ص��دراً �س��باق االنتخابات
جدي ع���ن ت�سوية �سيا�سي���ة يف �أوكرانيا،
جم�� ّدداً حت��ت ذريعة اح�ترام �ص��ناديق االق�تراع ،رغم عامي  2007و.2011
البلدية بفارق ب�س��يط� ،سوى اال�س��تعداد ال�ستحقاق عام
الت���ي تقف عند مفرتق خطري ،للخروج من
التحذي��رات امل�رصي��ة� ،إىل �أن قطع��ت م��صر العالقات،
و�إذا كان التحال��ف الإ�س�لامي ،املتمثِّ��ل بح��زب � 2015إن بقي يف ال�س��لطة ،وهذا م�ستب َعد ،وعندها على
امل�أزق ،ولن تك���ون �أي ت�سوية مهما راعت
وال�ص��فعة الثاني��ة ج��اءت م��ن �س��ورية ،نتيج��ة ع��دم «العدال��ة والتنمية» مع «جماعة كولن» ،قد حقَّق الن�رص �أردوغ��ان � -إن �ص��مد  -ت�ش��كيل حكوم��ة ائتالفية مع
م�صالح الأط���راف يف م�صلحة املتطرفني
ال�س��قوط ا ُملرجت��ى للنظ��ام ،م��ع م��ا خلَّفته و�س��تخلِّفه االنتخابي و�أو�صل �أردوغان وحزبه �إىل احلكم لدورتني معار�ضة �س ُتعيده �إىل حجمه الطبيعي� ،أو كما تع َّهد �أمام
ربيبي وا�شنطن .
�رشاكت��ه ا ُملعلن��ة يف احل��رب على �س��ورية ،نتيجة جعل متتاليتني ،ف�إن �أردوغان على �أبواب االنتخابات البلدية ناخبيه؛ �سيلج�أ �إىل اال�ستقالة �إذا مل يكن وحده احل�صان
�أزمة �أوكراني���ا رفعت من ر�صيد بوتني
تركي��ا مركز قي��ادة وتدري��ب ،وت�أمني كاف��ة اخلدمات �س��يبد�أ بدفع الثمن نتيجة طالقه من «كولن» ،و�سيواجه الفائ��ز ،وفوزه الأحادي يبق��ى حلم ًا غري قابل للتحقيق
بارتفاع ن�سبة ت�أييده �أكرث من  76يف املئة
اللوج�ستية اليومية مليادين القتال.
وحيداً الغ�ض��ب ال�شعبي املعار�ض الذي ما زال يت�صاعد �س��وى يف �أوهام �س��لطان مغرور يعي�ش حلظ��ات النزاع
ع�شية ا�ستفتاء القرم ،فكيف بعد النتائج؟
�إرها�ص��ات ال�ص��فعتني امل�رصية وال�س��ورية جاءت لأكرث من �سبب؛ منذ ا�ضطرابات �ساحة «تق�سيم» و�صو ًال الأخري ،ومن حقِّه �أن يحلم.
بال�ص��فعة الثالث��ة من �أمريكا ،لف�ش��ل �أردوغ��ان يف �أن �إىل االنتفا�ض��ة ال�ش��املة يف �أربعني مدينة ،على خلفية
يون�س عودة
�أمني يو�سف
يك��ون ر�أ���س احلرب��ة القاتل��ة يف امل��شروع الأمريكي ،ف�ضائح الف�ساد التي تتك�شَّ ��ف حلقاتها كل يوم ،وكانت

االنتخابات البلدية التركية ..وأحالم السلطان

 16بيروتيات

( العدد  )303اجلمعة � 21 -آذار 2014 -

ً
شوارع بيروت خالية ليال
املتجول يف �شوارع بريوت لي ًال ال
ي�سعه �إال �أن يلحظ خفوت احلركة �إىل
حد كبري عما كان���ت عليه ،الهاج�س
الأمن���ي حا��ض�ر بق���وة يف �شوارع
بريوت ،الكل متخ���وف من ال�سيارات
املفخخ���ة التي جت���ول ب�سهولة بني
املناطق لتح�صد �أرواح الأبرياء.
�صحيح �أن التفج�ي�رات املتنقلة،
ت�ستهدف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت
فقط ،لكن املخاوف من ات�ساع مروحة
هذه التفجريات تت�س���ع بدورها ،يف
منطقة احلمراء� ،أو الرو�شة� ،أو الزيتونة
ب���اي� ،أو حتى و�سط ب�ي�روت ،ميكن
ب�سهولة مالحظة �أن حركة ال�سيارات
وامل���ارة خفيفة مقارن���ة مبا كانت
عليه �سابق��� ًا قبل ظاهرة التفجريات،
وال �ش���ك �أن هذا الأم���ر انعك�س �سلب ًا
على احلركة االقت�صادية يف املقاهي
والأ�سواق واملجمع���ات التجارية ،ال
�سيم���ا �أن بع����ض ال�شائعات حتدثت
عن �أن املجمعات التجارية قد تكون
م�ستهدفة يف املرحلة املقبلة.
ه���ذا الو�ضع الغري���ب عن مدينة
بريوت التي اعتادت �أن ت�ضج باحلياة
لي ًال ونهاراً ،دفع جمموعة من ال�شباب
�إىل �إع�ل�ان حتدي اخلوف وال�سري لي ًال
وجماعي ًا يف �ش���وارع بريوت ،بحيث
ركب���وا دراجاتهم الهوائي���ة و�ساروا
بدعوة وتنظيم من «النادي اللبناين
للدراج���ات الهوائية» م���ن الواجهة
البحري���ة يف «البيال» مروراً بو�سط
ب�ي�روت ،ب�ش���ارة اخل���وري ،ب���دارو،
كورني�ش املزرع���ة ،فيما قرر �آخرون
�أن يح��ض�روا حف���ل «وان ليبانون»
�أو لبن���ان املوحد ال���ذي يجمع عدداً
كبرياً من الفنان�ي�ن للت�أكيد على �أن
اللبناني�ي�ن �سيواجهون �أي حماوالت
لتق�سيمهم طائفي ًا و�سيا�سي ًا..
رغ���م حماوالت التح���دي ،يعي�ش

ّ
فخر يوقع ديوانه الشعري
و ّقع نادر فخر ديوانه ال�شعري الأول «خواطر من
حن�ي�ن» ،يف قاعة ق�رص الأوني�سكو ،بح�ضور بع�ض
الأدب���اء وال�شعراء ،وجمع م���ن الأ�صدقاء والزمالء
والأ�ساتذة اجلامعيني.
البداي���ة كانت م���ع الن�شيد الوطن���ي اللبناين،
ث���م حتدث فخر ف�أ�ش���ار �إىل �أن «هذا احلدث ي�شكل
يل منا�سبة لتجدي���د التحدي واملثابرة
بالن�سب���ة �إ ّ
للتعبري عن ال�شع���ر والنرث واخلواطر بحرب احلنني
الذي يط���ال احلب واحلرية ،والعدي���د من الق�ضايا
احلياتي���ة والإن�ساني���ة احلا��ض�رة يف املجتمع»،
الفت ًا �إىل �أن «�سطور ال�شعر والنرث واخلواطر قادرة

على حث النا�س على نب���ذ التع�صب والطائفية»،
ومتعه���داً بـ«املثابرة بالقل���م والأدب لتبديد هذه
الأجواء و�إر�ساء �أجواء الوحدة املن�شودة».
ثم حت ّدث بع�ض �أ�صدق���اء فخر ،الذين ا�ستذكروا
�أبرز خ�صاله الأدبية عل���ى مقاعد الدرا�سة ،ثم يف
اجلامعة ،ويف حميطه ك�ش���اب حافظ على نفحته
الأدبية وال�شعرية ،على الرغم من تخ�ص�صه العلمي
البعيد عن جو الأدب.
منوع���ة جتمع بني ال�شعر
وي�ض���م الكتاب باقة ّ
والنرثي���ات واخلواطر الق�صرية التي تالم�س النف�س
والإن�سان والعديد من الق�ضايا.

اللبناني���ون هاج����س اخل���وف من
ال�سي���ارات املفخخ���ة ،وينعك�س هذا
اخلوف على حركة ال�شوارع والأ�سواق
الت���ي خ���ف رواده���ا بفع���ل خوف
اللبنانيني من الأماكن املكتظة ،كما
عمد اللبنانيون �إىل اعتماد ما ي�شبه
الوقاي���ة الذاتية ،فرياقب���ون مداخل
منازله���م و�أماكن ال�سك���ن ومينعون
�أي ًا كان من رك���ن �سيارته �إذا مل يكن
معروف ًا لديه���م ،ويف الآونة الأخرية،
بات���ت القوى الأمني���ة تتلقى العديد
من االت�صاالت ح���ول وجود �سيارات
م�شبوه���ة يف مكان م���ا ،كما حدث
�أخرياً يف منطقة احلمراء قرب مطعم
بربر ،حيث ا�شتبه املواطنون ب�سيارة
بي�ضاء اللون كان���ت مركونة ب�شكل
ع�شوائ���ي ،ف�شعروا باخلوف وات�صلوا
بالأجه���زة الأمنية ،لكن عندما ح�رض
اخلبري الع�سكري تبني �أنها خالية من
املتفجرات ،كما تبني �أن فتاة ركنتها
كيفم���ا كان لأنه���ا �أرادت �أن تذه���ب
ب�رسعة للت�سوق مع �صديقتها!
رغم تعزيز القوى الأمنية اللبنانية
دور �أجهزة املخابرات لديها وجناحها
يف ك�ش���ف العدي���د م���ن ال�شب���كات
التخريبي���ة� ،إال �أن �إع�ل�ان تنظيمات
�إرهابية جديدة عن �سل�سلة عمليات
داخل الأرا�ضي اللبنانية ي�شكل حتدي ًا
�إ�ضافي ًا للأجهزة الر�سمية اللبنانية،
كم���ا �أن الإعالن عن وج���ود �شبكات
�سلفية مت�ش���ددة منت�رشة يف بريوت
كان كافي ًا ب�إث���ارة الهلع لدى �سكان
العا�صمة.
بع�ض �سكان ب�ي�روت يقول �إننا
اعتدنا املخاوف الأمنية بعد احلرب
الأهلي���ة الدامية وكل ما �شهدناه يف
ال�سن���وات التالية ،لك���ن ق�سم ًا �آخر
يبدي خ�شيته ويفكر ملي ًا برتك البلد.
يف �ضاحي���ة ب�ي�روت اجلنوبية،

تت�س���ع املخاوف �إىل ح���د �أكرب ،وقد
انت�رشت معلومات �أخرياً عن �أن بع�ض
�سكان ال�ضاحية يبيعون �شققهم ب�سعر
�أرخ�ص مما ه���ي عليه بغية الهروب
من املنطقة ،كونهم مل يعودوا قادرين
على حتمل من�س���وب اخلوف والقلق
من االنتحاري�ي�ن� ،صحيح �أن ال�سواد
الأعظم من �سكان ال�ضاحية يعتربون
اخلروج منه���ا ا�ست�سالم ًا وتخلي ًا عن
املقاوم���ة وم�شاركة يف �رضبها ،لكن
بع����ض �أرباب العائالت باتوا بالفعل
يخ�شون على �أطفالهم من �أن يكونوا
هدف ًا �سه ًال للإرهابيني ،و�أن يخرجوا
�إىل مدار�سهم بال ع���ودة ،كذلك تقلق
رب���ات البيوت عل���ى �أزواجهن بينما
هم يف العمل ،وال�سي���دات والفتيات
العامالت ب�ت�ن يخ�ش�ي�ن �أي �سيارة
م�شبوهة وه���ن يف طريقهن من و�إىل
�أعمالهن.
بع�ض املح���ال و�ضعت املتاري�س
على واجه���ات حمالها للحماية قدر
الإمكان من التفج�ي�رات ،لكن ال �شك
�أن هذه املتاري�س �أعادت �إىل الأذهان
ذكري���ات �سيئ���ة عم���ل اللبنانيون
جاهدي���ن لن�سيانها ،و�صلّ���وا كثرياً
لعدم تكرارها.
من جه���ة �أخرى ،اخت���ار البع�ض
التح���دي �أو عل���ى الأق���ل بحث عن
التعوي�ض عن �أي خ�سائر حمتملة يف
حال وقوع انفجار قريب من حمالهم
�أو منهم و�أدى �إىل �إ�صابتهم ،لي�س عرب
املتاري�س ،بل عرب بوالي�ص الت�أمني،
ثمة �أنواع كثرية من بوال�ص الت�أمني،
�إال �أن �أ�شهرها اليوم يندرج �ضمن �إطار
الأخطار التي قد تنجم عن ما ي�سمى
«العنف ال�سيا�سي» ،والأخطار يزداد
الطلب عليها يف ف�ت�رة اال�ضطرابات
والأو�ضاع الأمنية املرتدية.
من���ذ تفجري بئ���ر ح�س���ن ،ازداد
الطلب على هذا النوع من البوالي�ص،
علم��� ًا �أنها ت�شه���د �إقب���ا ًال من كبار
التجار وامل�صارف ومكاتب ال�صريفة
و��ش�ركات ال�سي���ارات وامل�ؤ�س�سات
والأثري���اء ،خ�صو�ص��� ًا �أنه���ا تغطي
الأ��ض�رار الناجمة ع���ن االنفجارات
و�أعم���ال ال�شغ���ب واالعت���داء على
ال�سيارات واملحال وال�رشكات.
وهذا النوع من البوالي�ص يختلف
عن تلك التي ت�ص���در لتغطية �أ�رضار
احلرب ،علم ًا �أن للأخرية �رشط ًا مهم ًا،
وهو �رشط الإعالن عن احلرب ،وي�رشح
«يف حرب متوز مثالً ،كان ثمة حالة
�إعالن �إ�رسائيل احلرب على لبنان� ،أما
يف العام  1975فلم يكن هناك �إعالن
عن احلرب ،وتالي ًا ف����إن التغطية ال
ت�شمل الأ�رضار التي جنمت عنها».

هبة �صيداين
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ّ
حينما فشل كاترو بتحريك العصبية الطائفية ..وسقط أيوب ثابت المتزمت
حلفائه ..تذك���روا جيداً موقف عبد احلليم
خ���دام نائ���ب الرئي�س ال�س���وري ال�سابق،
وخمتلف املعار�ضات ال�سورية.

بعد �ستة �أ�شهر من �إعالن اجلرنال كاترو
ا�ستقالل لبنان عام  ،1941والذي مل يتحقق
من���ه �أي �شيءُ ،عق���د يف بكركي وحتديداً
يوم عيد املي�ل�اد� ،أي يف  25كانون الأول،
م�ؤمتر وطني عام متيز بطابع �شامل ،حيث
�ضم هذا امل�ؤمت���ر ممثلني جلميع الطوائف
والق���وى الوطني���ة املعار�ض���ة لالنتداب
الفرن�سي.

تياران يتجددان

موقف البطريرك عري�ضة
ا�ستُه���ل امل�ؤمت���ر بخط���اب للبطريرك
امل���اروين �أنط���وان عري�ض���ة ج���اء فيه:
«�إن ال�شع���ب احلر له حري���ة �سن قوانينه
الد�ستوري���ة الت���ي تقد����س احلري���ات
ال�شخ�صية واحلريات العامة والتي ت�ؤمن
متثي���ل الطوائف واملناط���ق متثي ًال عاد ًال،
وتبقى الأحكام بي���د �أبناء البالد يحملون
م�س�ؤوليته���ا ويقومون ب�أعبائها ،وال�شعب
احل���ر له حق تقرير م�صريه مبلء االختيار
وله حرية التعاقد مع الدول الأجنبية».
و�أ�ض���اف �أن «هذا ال��ص�رح لي�س وقفاً
عل���ى الطائفة املاروني���ة فح�سب ،بل هو
بيت جميع اللبناني�ي�ن ،ووفق امل�صلحة
اللبنانية ال فرق فيها بني طائفة و�أخرى».
وع���دد البطري���رك عري�ضة م���ا يريده
اللبنانيون على النحو الآتي:
 نري���د ا�ستق�ل�ا ًال ناج���زاً يطابق رغباتال�شعب اللبناين.
ً
 نريد ا�ستقال ًال مبنيا على العدل بتوزيعاملنا�صب واملنافع.
 نري���د ا�ستقال ًال مبني��� ًا على احلرية :يفاملعتقد ،يف القول ويف العمل.
 نري���د ا�ستق�ل�ا ًال مبني ًا عل���ى امل�ساواةباحلق���وق ت�أخذ كل طائف���ة فيه حقوقها
بن�سبة �أهميتها.
 نري���د ا�ستق�ل�ا ًال مبني��� ًا عل���ى الت�آلفوالت�ضام���ن والغ�ي�رة يف �سبيل امل�صلحة
الوطنية.
 نري���د ائتالف��� ًا مع املجاوري���ن لنا يفال�رشق وم���ع كل الدول الذي���ن لنا عالقة
معهم.

مقررات امل�ؤمتر
و�صدر عن هذا امل�ؤمتر �سل�سلة مقررات
كان �أبرزها:
ا�ستقالل لبن���ان ا�ستقال ًال فعلي ًا ميكّنه
من تقرير م�صريه مبلء االختيار.
حري���ة لبن���ان بالتعاقد م���ع الدول
الأجنبية كدولة م�ستقلة.
�سن قوانني د�ستوري���ة تكفل احلريات
اخلا�ص���ة والعام���ة وتفرق ب�ي�ن ال�سلطة
التنفيذي���ة وال�سلط���ة الت�رشيعية ،وهذه
ت�ؤ َّم���ن بوا�سطة جمل����س �سيا�سي منتخب
انتخاب ًا حراً تتمثل فيه الطوائف واملناطق
متثي ًال عاد ًال.
اعتب���ار كل عم���ل ت�أتي���ه احلكوم���ة

البطريرك انطوان عري�ضة

احلا��ض�رة من �ش�أن���ه �أن يقي���د البالد �إن
كان من الوجه���ة ال�سيا�سي���ة �أو الوجهة
االقت�صادي���ة الغي ًا غري معم���ول به� ،إذ ال
ميكن تقيي���د الب�ل�اد �إال بوا�سطة حكومة
متث���ل لبنان متثي ًال حقيقي��� ًا حائزة على
ثقة جمل�س نيابي منبثق عن انتخاب حر.
وب�شكل عام ميكن القول �إن هذا امل�ؤمتر
قب���ل  66عام ًا كان جتميع��� ًا للطاقات من
�أجل الو�صول �إىل هدف وحيد ،هو الو�صول
�إىل اال�ستقالل ال�سيا�سي على �أ�سا�س وحدة
الطوائف اللبنانية.

بني الأم�س واليوم
قد تكون هذه التجرب���ة مت�شابهة �إىل
حد بعيد مع الفرتة التي نعي�ش الآن� ،آنذاك
كان االنت���داب الفرن�سي وكات���رو ،واليوم
يتج�سد التدخل الأمريكي الوا�ضح والوقح
مع املندوب املطلق ال�صالحية يف بريوت.
�آنئ���ذ كان الفرن�سي���ون اخلارجون من
احل���رب العاملي���ة منهك�ي�ن ،ومنهزمني،
واخل�سائ���ر تلح���ق بنفوذه���م يف لبنان
واملنطق���ة ،الأمريكي���ون الي���وم منهكون
بحروبه���م يف املنطقة ،وه���م يريدون �أن
يعززوا هذا الوج���ود بانت�صار ما ر�أوا �أنه
يتوافر يف لبنان ،فك�أن تدخلهم يف لبنان
منذ  ،2004ثم حرب متوز – �آب  2006التي
زادت من �إنهاكم مع «�إ�رسائيل».
الفرن�سي���ون �آنئ���ذ كان���وا يرف�ض���ون
ويعار�ض���ون �أي اتف���اق ب�ي�ن اللبنانيني،
ولهذا فهم �أدرك���وا من جراء م�ؤمتر بكركي
م���دى اخل�سارة التي تلح���ق بنفوذهم يف
لبنان نتيجة ه���ذا امل�ؤمتر ونتيجة موقف
البطريرك عر�ضة.

الأمريكي���ون يدركون متام��� ًا الآن مدى
اخل�سارة املعنوية الت���ي �ستلحق بهم �إذا
تواف���ق اللبنانيون ،ولهذا فه���م يرف�ضون
ب�شكل وا�ض���ح �أي اتفاق ب�ي�ن اللبنانيني
ويتدخل���ون يف كل �صغ�ي�رة وكبرية لدى
حلفائهم.
الفرن�سي���ون يف تل���ك الف�ت�رة و�سطوا
ال�سوري�ي�ن من �أج���ل خربط���ة التحالف
الوطن���ي العري����ض يف لبن���ان ،فو�س���ط
كات���رو الرئي�س ال�سوري ال�شيخ تاج الدين
احل�سيني (ج���د �أحمد معاذ اخلطيب) رجل
فرن�س���ا الأول يف �سورية م���ع املعار�ضة
اللبناني���ة والبطريري���ك امل���اروين ،لكن
الو�ساطة ف�شلت وات�سعت �شقة اخلالف مع
الفرن�سيني ،و�سقط الحق ًا ال�شيخ تاج الدين
يف �سورية ب�شكل مدوي.
تذك���روا الآن جيداً التدخ���ل الأمريكي
وتو�سيطه بع����ض العرب والع���امل لي�س
من �أجل ح���ل توافقي �إمنا من �أجل تغليب

مؤتمر بكركي 1941

وحد اللبنانيين بوجه
ّ
االنتداب ..فكان
االستقالل عام 1943

�آنئ���ذ منذ  66عام��� ًا أُ��س�س تياران يف
لبن���ان ،الأول ي�ش���دد عل���ى اال�ستقالل
وال�سيادة وزوال االنتداب وتعزيز روابط
لبنان مع الوطن العربي املجاور ،طبع ًا
مل يكن ال�صهاين���ة قد اغت�صبوا فل�سطني
بع���د ،والث���اين ي�ش���دد عل���ى التم�سك
باالنت���داب حتى �أن املط���ران مبارك مل
ي�أمت���ر ب�أوامر البطري���رك عري�ضة ،وكان
التيار الث���اين تياراً معادي��� ًا للعروبة،
وت�أملوا الواقع اليوم.
�آنئذ تكتلت املعار�ضة وكانت تتمثل
بقيادته���ا ال�سيا�سية بب�ش���ارة اخلوري
وريا����ض ال�صلح ،حيث �ش���كل لقا�ؤهما
نقط���ة حت���ول �أث���رت مبج���رى احلياة
ال�سيا�سية اللبنانية ،و�أو�صلت لبنان �إىل
اال�ستقالل ال�سيا�سي حتت �شعار امليثاق
الوطني «غري املكت���وب» ،وبالتايل غدا
مطلب اال�ستقالل ورف�ض االنتداب مطلب ًا
وطني��� ًا جماهريي ًا على جمي���ع �أرا�ضي
لبنان.
�أما التيار الآخر ،فقد توحد يف نقطة
واحدة وه���ي الت�شدد يف رف�ضه االنفتاح
عل���ى حميط���ه العربي ،لك���ن االنق�سام
�سيط���ر على ه���ذا الفريق ،واح���د م�ؤيد
لال�ستقالل كحزب الكتائب و�آخر مناه�ض
له ك�إميل اده وكتلته الوطنية.
الحظ���وا يف ه���ذه الف�ت�رة ،وح���دة
املعار�ضة اللبنانية والتفاهم الذي كر�س
بني «حزب اهلل» و«التيار الوطني احلر»،
وحالة االنق�س���ام يف الفريق الآخر حول
الوالء لأمريكا ون�ص���اب جل�سة انتخاب
رئي�س اجلمهورية (.)2008 – 2007
ا�ستمر هذا الو�ضع طيلة العام ،1942
فظلت املعار�ضة على �ضغطها برف�ض �أي
�شكل من �أ�ش���كال امل�ساومة مع االنتداب
وب�رضورة العودة �إىل احلياة الد�ستورية..
وت�صاعدت النقمة على االنتداب وفريقه،
يذكر �أن الأهايل من���ذ العام  1939كانوا
دائم ًا يهددون بالع�صيان ب�سبب الأزمات
االجتماعية واالقت�صادي���ة والتموينية..
حت���ى �أنه كان هناك �أزم���ة وقود وغالء
املازوت..
وهك���ذا كان ال ب���د من ع���ودة احلياة
فعني اجل�ن�رال كاترو� ،أيوب
الد�ستوري���ةَ ،
ثاب���ت يف � 18آذار  1943رئي�س��� ًا للدول���ة
واحلكوم���ة وجعل مهمت���ه حم�صورة يف
االنتخاب���ات النيابي���ة و�إجرائها يف وقت
مبكر.
وتراف���ق ذلك م���ع تعدي���ل يف قانون
االنتخ���اب ،حي���ث مت �إلغاء فئ���ة النواب
املعينني الذين كانوا ي�شكلون ثلث النواب
يف كل املجال�س النيابية منذ العام .1926
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احليلة التي مل متر
هن���ا جل�أ كاترو �إىل خط���ة تهدف �إىل
فرط عق���د املعار�ضة باللع���ب على وتر
الطائفية وا�ستعادة املوارنة �إىل ما كانت
ت�سم���ى «الأم احلن���ون» ،خ�صو�ص��� ًا �أن
�أيوب تاب���ت كان �ألعوبة بيد الفرن�سيني،
ومعروف ًا بعدائه للعروبة.
و�أ�ص���در �أي���وب تاب���ت بتوجيه من
الفرن�سي�ي�ن املر�س���وم اال�شرتاع���ي رقم
« »50يف  7حزيران  ،1943حدد مبوجبه
عدد �أع�ضاء املجل�س النيابي بـ 54نائب ًا
موزع�ي�ن بن�سب���ة  32نائب��� ًا للطوائ���ف
امل�سيحي���ة مقابال  22نائب��� ًا للطوائف
الإ�سالمية.
كانت هذه اخلطة تهدف �إىل:
�إحراج البطري���رك عري�ضة باملزايدة
ال�سيا�سي���ة بزي���ادة حج���م التمثي���ل
امل�سيحي وجعله بن�سبة � 8إىل  ،5و�إف�شال
دعوت���ه للم�ساواة ب�ي�ن الطوائف ح�سب
م�ؤمتر بكركي.
 ت�صليب التي���ار الراف�ض للعروبة،وحماول���ة ت�صوي���ر �أن فرن�س���ا وحدها
القادرة على �إنقاذ امل�سيحيني واملوارنة
حتديداً من الذوبان يف املحيط العربي.
ا�ستث���ارة رد فع���ل طائف���ي �إ�سالمي
و�إغراق املطال���ب الوطني���ة للمعار�ضة
ب�صبغة طائفية تعيد تق�سيم اللبنانيني.

وكان اال�ستقالل
مل تنط���ل املحاول���ة املف�ضوح���ة
للمندوبي���ة الفرن�سي���ة ،فارتف���ع �صوت
املعار�ض���ة ،وكان التح���رك ال���ذي ا�ستمر
حتى �إ�سقاط حكومة �أيوب ثابت ،املتزمت
والطائف���ي ،ف�أ�سن���دت رئا�س���ة الدول���ة
واحلكوم���ة �إىل ب�ت�رو ط���راد يف  21متوز
 ،1943و�ص���در القرار رق���م « »32بت�أليف
عدد �أع�ضاء املجل�س النيابي ،من  55نائب ًا
بواقع  30نائب��� ًا للطوائف امل�سيحية و25
للطوائف الإ�سالمي���ة ،بواقع � 6إىل  5وهي
القاعدة التي ظلت حت���ى اتفاق الطائف،
ومن بعده���ا كانت معركة اال�ستقالل الذي
�أ�صبح ناجزاً منذ  22ت�رشين الثاين .1943
الحظ���وا الي���وم ،حج���م التدخ�ل�ات
اخلارجية ،خ�صو�ص ًا الأمريكية والفرن�سية
واخلليجية ،وتدخ���ل ال�سفري الأمريكي يف
كل �صغرية وكبرية ،وانتبهوا جيداً للواقع
احلكومي.
ماذا بعد؟
م���ا �أ�شبه الي���وم بالبارح���ة ..قبل 66
عام��� ًا ،وللتذك�ي�ر ،ف�إنه يف �أيل���ول ،كان
املجل�س النياب���ي يف العام  1943ي�ستعد
لأكرب �إجناز �أال وهو �إلغاء املواد االنتدابية
من الد�ستور.

�أحمد زين الدين
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خطوات تزيد ثقتك بنفسك ()2/2
نتاب���ع احلدي���ث ع���ن املجموعات
الثاني���ة من اعتم���اد الع���ادات اجليدة
وال�صحية �ضمن اخلطوات التي تزداد من
خاللها ثقتك بنف�سك:
 التوقف عن ر�ؤية نف�سك يف موقف�ضعف وتذكري نف�س���ك ب�صفاتك ال�سيئة
فقط ،اجلميع لديه عيوب ،لكن �إذا قمت
بتكررها ط���وال الوق���ت وتذكري نف�سك
به���ا ،مع عدم وجود حماولة لتغري هذا
ال�سل���ب ،رمبا يكون ال�سب���ب الأول يف
فقدان الثقة يف نف�سك وافتقادك الحرتام
ذات���ك ،ت�ستطيعني التغلُّ���ب على هذه
النقطة من خالل �أمري���ن ،الأول :الر�ضا
ع���ن نف�سك يف كل �ش���يء تفعلينه يف
�أمور حياتك ،والثاين التفكري ب�إيجابية
يف نف�سك ،وبذل ق�صارى جهدك للتوقف
عن فع���ل الأ�شياء ال�سيئ���ة يف حياتك،
والتغلب على نقاط �ضعفك.
 الرتكيز عل���ى امل�ستقبل وامل�ض ّيقدماً :الكثري يق���ف �أمام املا�ضي ويركّز
عل���ى �أخطائه وال يتحرك �إىل الأمام ..ال
يه���م يف الوقت احلايل ر�أيك عما م�ضى؛
�سواء كان �أف�ضل �ش���يء �أو �أ�سوء �شيء،
كل م���ا يهم يف حا�رضك هو التفكري يف
م�ستقبل���ك ،وامل�ض ّي قدم��� ًا يف حياتك،
و�إح���راز التقدُّم ،فال ب���د �أن ت�ضعي كل
طاقات���ك يف التفك�ي�ر والعم���ل عل���ى
م�ستقب���ل �أف�ض���ل بد ًال م���ن القلق على
ما م�ضى يف حيات���ك ،والذي ال ميكنك
تغيريه.
 ا�ستغن���ي عن �أ�سل���وب املماطلةيف فع���ل الأ�شي���اء؛ �إذا كان���ت لدي���ك
مهمّ���ة فعليك �أن تنجزيه���ا يف البداية
ثم ت�ضييع الوق���ت ،ولي�س العك�س ،يف
الكثري من الأحي���ان يكون لدينا الوقت

ِ
أنـت

الكايف لفع���ل �شيء م���ا ونظل مناطل
ونتكا�س���ل حتى اللحظ���ة الأخرية ،مما
ي����ؤدي �إىل ن�سيان بع����ض الأمور وعدم
�أداء املهمة ب�شكل جيد.
 ا�ستخ���دام النق���د بحكم���ة :التتجاهل���ي كل االنتق���ادات التي توجَّ ه
�إليكِ  ،لكن ال بد �أن ت�ضعيها يف االعتبار
وتري نف�سك من منظور الآخرين ،فرمبا
جتدين جانب ًا من حياتك و�شخ�صيتك مل
تكوين تعرفينه ،فحاويل �أن ت�ستخدمي
النق���د املوجَّ ه �إليكِ يف مكانه ال�صحيح
حتى ت�ستفيدي منه �أق�صى ما ميكن.
ثالثاً :منّي ثقتك يف نف�سك
 بناء الثق���ة بالنف�س� :ضعف الثقةبالنف����س هو ع���ادة ال���ذي يجعلنا من
ال�صعب �أن ن�ؤمن ب�أنف�سنا وبقدراتنا ،ف�إذا
كنت تريدين �أن ت�ؤمني بنف�سك وبالأ�شياء
التي تقومني بها ال بد �أن تكوين واثقة يف
نف�سك من البداية ،وميكن �أن تنمّي ثقتك
يف نف�سك وبالأ�شياء التي تفعلينها عن
طريق الإثب���ات لنف�سك �أنك على قدر من
امل�س�ؤولية ي�ؤهّلك لفع���ل هذه الأ�شياء،
فالثق���ة بالنف�س ه���ي مفتاحك للنجاح
والإميان بنف�سك وقدراتك.
 حب نف�سك على م���ا �أنتِ عليه :الحت���اويل �أن تكوين �شخ�ص��� ًا �آخر غري ما
�أن���تِ عليه ،وال تك���وين حمبَطة نتيجة
الأفع���ال اخلط�أ التي تقوم�ي�ن بها ،فكل
خط����أ هو تعلُّم وخ�ب�رة جديدة و�إ�ضافة
�إليك يف حيات���ك ،ف�أنتِ �أنتِ ولن تكوين
�شخ�ص ًا �آخر غريك ،لكن ما ميكنك تغيريه
هو بع����ض الأمور الت���ي تخ�ص حياتك،
مثل حت�سني نف�س���ك يف مهارات معيّنة
تقومني بها �أداء عملك بطريقة احرتافية،
لك���ن لن تكوين �سعيدة �إذا �أرغمت نف�سك

على فع���ل �شيء ما ،وال بد �أن يكون هذا
العمل نابع ًا م���ن داخلك دون ت�أثري �أحد
�أو حتكُّم ظروف م���ا فيكِ  ،فمحاولة حب

اإلتيكيت

األطفال أكثر تطورًا في كفاءتهم النحوية
�أظه���رت درا�س���ة بحثية حديثة
�أن �أطراف احلدي���ث التي يتجاذبها
الأطفال ال�صغار خالل طور تعلمهم
احلدي���ث ه���ي يف حقيقته���ا �أكرث
تط���وراً وتعقيداً عمّا كان يُعتقد يف
الأ�ص���ل ،حيث تب�ّي نّ �أن الطفل يف
عم���ر ال�سنتني �إىل الث�ل�اث �سنوات
ي�ستخ���دم النح���و يف وق���ت �أبكر
بكث�ي�ر من املتوق���ع ،لت�أتي نتائج
البح���ث كتح ٍّد لل���ر�أي ال�سائد بني
االخت�صا�صي�ي�ن يف ه���ذا املجال
القائل �إن تركيبات كلمات الأطفال
يف عمر مبكّ���ر تخلو من �أي كلمات
نحوية.
وق���د �شمل البحث على  50طف ًال
يتحدثون اللغة الفرن�سية ،وترتاوح

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

�أعماره���م ب�ي�ن  23و� 37شهراً ،ومت
ت�سجيل جملهم امللفوظة ،والحظت
الدرا�سة ا�ستخدام الأطفال «كلمات
ق�صرية» يف ت�شكيل هيكل اجلملة،
مث���ل كلم���ة �أق���در� ،أو ه���و يكون،
وغريها.
ا�ستُخدم���ت يف الدرا�س���ة
تكنولوجيا ت�سجيل متقدمة� ،شملت
ميكروفون���ات ح�سا�سة للغاية ،مت
�إخفا�ؤها عل���ى مقربة من الأطفال،
من �أجل التق���اط الأ�صوات الدقيقة
التي ينطقونها.
وق���د تو�صّ ل الباحث���ون �إىل �أن
منط ًا وا�ضح ًا م���ن الأ�صوات ونفث
الهواء ،مل يتم اكت�شافه �سابقاً ،حل
با�ستمرار حم���ل الكلمات النحوية

نف�سك على ما �أنتِ عليه �سي�ساعدك ب�أن
تعي�شي حياة �أ�سهل بكثري.
 -االعتناء بنف�س���ك :ال بد �أن تعتني

بج�سدك وروحك ب�ش���كل �أف�ضل ،وتهتمي
بنف�س���ك ،وبتن���اول الأطعم���ة ال�صحية،
واحلف���اظ عل���ى نظافت���ك ال�شخ�صية،
وارتداء املالب�س اجلميلة التي ت�ساعدك
عل���ى ال�شع���ور بالراح���ة واال�سرتخاء،
ف�أنتِ حق ًا ت�ستحقني العناية واالهتمام،
فافعليها لنف�سك وال تنتظري من �أحد �أن
يهتم لأمرك.
 افعل���ي الأ�شي���اء ال�صعب���ة ،والتختاري الطريق ال�سه���ل لفعل الأ�شياء،
وعوّدي نف�س���ك على مواجهة التحديات،
وافعلي الأ�شياء املجزية ،فالعمل اجلاد
ال�صعب يكون عائده �أكرب.
 م�ساع���دة الآخرين :عندما تقومنيمب�ساعدة الآخرين ترين وقتها �أف�ضل ما
لديكِ  ،وترين قدرتك احلقيقة ،و�سيُ�شعرك
ه���ذا بال�سع���ادة وباحل���ال الأف�ض���ل،
فم�ساعدة الآخري���ن جتلب �شعوراً رائعاً،
و�ستجدين نف�سك �أك�ث�ر ثقة من �أي وقت
م�ضى.
 حتدث���ي عن نف�س���ك :عندما ت�سريالأمور من حولك على �شكل ال يرام ،فمن
ال��ض�روري �أن تتحدث���ي وتقويل وجهة
نظرك وتناق�شي ر�أيك مع الآخرين ،ورمبا
�ستجدين احلل الأف�ضل والطريق ال�صحيح
لأي م�شكلة عندما تناق�شني الآخرين ،فال
ترتكي �أي �أمر مهما كان ب�سيط ًا �أن يتحكّم
يف حياتك وي�سيط���ر عليها ،فامل�شاركة
الن�شطة هي الت���ي ت�ساعدك على �إيجاد
احللول والط���رق الأف�ضل والأ�سهل ،وبهذا
الأ�سل���وب �ستكونني �أنتِ امل�سيطرة على
حيات���ك ،وينعك�س ه���ذا على من حولك
ويقدّرون قيمتك.

يف �أج���زاء كث�ي�رة م���ن احلدي���ث،
فالعدي���د م���ن الأطف���ال يلفظون
ب�صوت �أو �أطلق���وا نف�س ًا خفيفاً� ،أو
حتى توقفوا برهة يف املكان الذي
تُ�ستخدم فيه الكلمة النحوية عادة،
علم ًا �أن هذا ال�صوت ي�صدر دائم ًا يف
املكان ال�صحيح م���ن اجلملة ،ممّا
يقود لالعتقاد ب�أن الأطفال ال�صغار
على دراي���ة بالكلم���ات النحوية،
و�أكرث تطوراً يف كفاءتهم النحوية.
ولف���ت الفريق البحث���ي �إىل �أن
بحثهم يفيد يف فه���م ال�سبب وراء
ت�أخ���ر النطق عند الأطف���ال ،فعدم
تعلّ���م الأطف���ال للحدي���ث ب�شكل
طبيعي ميكنه �أن ي�ؤدي �إىل م�شاكل
خطرية يف وقت متقدم من العمر.

• �آداب ال�سالم اليدوي
رغم العفوية التي يجب �أن تلفّ �إلقاء ال�سالم على الآخرين� ،إالّ �أن لهذه احلركة املتعلّقة مبا�رش ًة
بلغة اجل�سد �أ�صو ًال ير�سيها الإتيكيت:
 اعريف متى متدّين يدك :بح�سب الإتيكيت ،ف إ� ّن ال�شخ�ص الأكرب �سن ًا �أو مركزاً هو الذي مي ّد يده �أوالً،فف���ي حال كنت يف مقابلة عمل ،ل�ست ال�شخ�ص الذي مي ّد ي���ده لل�سالم ،بل املديرة امل�س�ؤول ،والأمر
نف�س���ه ي�رسي عند لقائك �أهل زوجك مثالً ،كما يف الزي���ارات الر�سمية واملنا�سبات االجتماعية ،لكن
يف ح���ال مددت يدك وكنت الأ�صغر �سن ًا �إيّاك �أن تردّيها �إىل اخللف ،لأ ّن ذلك يُعترب �إهانة للمر�أة التي
تقابلك؛ ت�رصّيف وك�أن �شيئ ًا مل يكن.
 قفي ،واحرتمي لغة العيون :كي يكون �سالمك برعاية الإتيكيت من جوانبها كلّها ،ال يجوز �أن تبقيجال�س���ة خالل �ش ّد الي ّد التي متت��� ّد نحوك ،كما يُعترب من اخلط�أ �أن ت�شيحي بنظرك عن املر�أة الواقفة
�أمامك ،لذا ،قفي وابت�سمي ،وانظري يف العينني كي تكتمل خطوتك.
 اهتمّ���ي لطريقة ال�سالم :كما ال يج���در بال�سالم اليدوي �أن يكون خفيف��� ًا �أو م�ستخ َّف ًا به ،عليك �أالت�ش���دّي على اليد ب�شكل قوي؛ احرتام ًا لأنوثت���ك بالدرجة الأوىل ،ولأنّها توحي بال�سيطرة على املر�أة
التي ت�سلّمني عليها.
 اهتمّي مبدّة ال�سالم :يحدد الإتيكيت توقيت ال�سالم اليدوي من ثانيتني �إىل خم�س ثوان كح ّد �أق�صى،فال تطيلي ال�سالم ،كما يجدر �أال تكون مدّته ق�صرية جداً ،ويف حال �شعرت أ� ّن يدك طالت يف يد املر�أة
الأخرى ،انزعيها بكل لطف ورفق ،وحافظي على تعابري وجهك املن�رشحة ،كي ال ت�ؤخذ حركتك �إهانة.
 انتبهي ليدك الأخرى :قد تظنني أ� ّن ال�سالم يقت�رص على اليد التي تقوم باخلطوة ،لك ّن االهتمام لليدالأخرى �أمر بغاية الأهمية ،فال يجوز �أن ترتكيها يف جيبك �أو تخفيها ،و�إالّ ظهرت حركتك هذه عدائية.

www.athabat.net
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الرشاد مكافح للسرطان والروماتزم والسكري والسل
الرَّ�شاد ع�ش���ب حويل ي�صل
ارتفاع���ه �إىل � 40س���م� ،ساق���ه
كثري التف���رع ،و�أوراقه ال�سفلية
معالقي���ة مف�ص�ص���ة ري�شي���ة،
والعلوية الطئة تامة ،و�أزهاره
غزيرة ،بي�ض���اء اللون ،والثمار
خردلية ،والبذور مل�ساء �صغرية
وب ّنيّة �إىل حممرة اللون.
يُطلَق عليه «الرَّ�شاد» يف
�سورية ،ومن �أ�سمائه «الثفّاء»
و«البقدون�س احلاد» ،قال عنه
�أبو حنيفة الدنيوري« :هذا هو
احلب الذي يُت����داوى به ،وهو
ال�شف����اء الذي ج����اء يف اخلرب
عن النب����ي �صل����ى اهلل عليه
و�آله و�سل����م ،ونباته يقال له
«احل����رف»� ،أو ت�سميه العامة
«ح����ب الر�ش����اد» ،واحلديث
ما ورد عن اب����ن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهم����ا ع����ن النبي �صلى
اهلل علي����ه و�آله و�سلم �أنه قال:
«وماذا يف الأمرين من ال�شفاء؟
الثفاء وال�صرب»( ،رواه �أبو داود
يف املرا�سيل).
ي�ؤكل من غ�ي�ر طبخ ،حيث
ت�ض���اف �أوراق���ه الغ�ض���ة �إىل
ال�سَّ لَطات واحل�ساء ،ومع اللحوم
وال�سمك كم���ادة �شهية وم�سهلة
لله�ضم ،يج���ب �أال ي�ضاف �إليه
امللح ،لال�ستف���ادة من خوا�صه
الطبيعية.
تفي���د م���ادة اليخ�ض���ور
املوج���ودة في���ه المت�صا�ص

الروائ���ح م���ن اجل�س���م ،كما
�أن �أوراق���ه م���درّة للحلي���ب
عن���د املر�ضعات ،وه���و �أكرث
النباتات غنى مب���ادة اليود،
وهذا ما يجعله �سهل اله�ضم،
كم���ا يحت���وي عل���ى احلديد
والكربيت والكل�س والفو�سفور
واملنغني���ز والزرني���خ ،وهو
غني بالفيتامني « ،»Cوفيه
ن�سبة قليلة من الفيتامني «�أ»

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

و«ب» و« »PPوالكاروتني،
وت���دل درا�س���ات حديثة على
احتوائه عن�رصاً من امل�ضادات
احليوية املبيدة للجراثيم.
كما �أن الرَّ�شاد يلينّ البطن،
ويُخرج الدود ،ويحرّك �شهوة
اجلماع ،و�إذا طبخ مع احل�ساء
�أخرج الف�ضول من ال�صدر ،و�إذا
ت�ضمّ���د به مع امل���اء وامللح
�أن�ض���ج الدمامل ،وينفع الربو

وع��س�ر التنف�س ،وينقي الرئة
ويد ّر الطم���ث ،و�إن �شرُ ب منه
بع���د �سحقه م���ع املاء احلار
نف���ع لوج���ع القول���ون ،و�إذا
�سُ ح���ق و�رشب نف���ع للرب�ص،
وكذل���ك لل�صداع الذي يت�سبب
به الربد والبلغم.
وقال اب���ن القي���م :قوته
مثل قوة ب���زر اخلردل ،لذلك
قد ت�سخن ب���ه �أوجاع الورك

املعروف���ة عن���د الن�س���اء،
و�أوج���اع الر�أ����س ،ومفي���د
ملعاجلة فق���ر ال���دم ،و�ضد
داء احلفر ،ومهدئ ،وخاف�ض
لل�ضغ���ط ،ومن�ش���ط حليوية
ب�صي�ل�ات ال�شع���ر حي���ث
تطبق ع�صارت���ه على فروة
الر�أ�س ملن���ع ت�ساقط ال�شعر،
وملعاجلة التقرّحات اجللدية.
ت�ؤخ���ذ ع�ص���ارة الأوراق
مبق���دار  150 - 60غرام��� ًا مع
امل���اء �أو احل�ساء ،لط���رد الدود
ومكافح���ة الت�سم���م ،ويُن�صح
بتناول���ه امل�صاب���ون بالتعب
والإعياء ،واحلوامل واملر�ضعات
وامل�صابون بتح�س�س يف الطرق
التنف�سي���ة واجللدي���ة كما يف
الأكزميا ،وهو ناف���ع للبوا�سري
النازفة.
�أما البذور فيُ�ستعمل مغليها
�أو منقوعه���ا �أو م�سحوقه���ا
ملعاجل���ة الإ�سه���ال والأمرا�ض
اجللدي���ة وت�ضخّ ���م الطح���ال،
ويُ�صنع كمادة م���ن امل�سحوق
كم�سكّ���ن ملعاجل���ة �آالم البطن
والآالم الرئوية وغريها.
ثب���ت علمي��� ًا �أن الرَّ�ش���اد
يحت���وي على عنا�رص هامة من
احلدي���د والف�سف���ور واملنجنيز
والي���ود والكال�سي���وم بدرجة
عالية ،لذلك هو فعّال يف تفتيت
احل�ص���ى والرم���ال ،ومكاف���ح
لل�رسطان والروماتزم وال�سكري

� 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1أحد (مبع�ث�رة)  /ا�سم حلم م�شوي معلق
�أ�صله تركي
1
 5ذبح �أ�ضحية  /يراع مبعرثة
 6مزارع الفالحني  /من دولة خليجية.
2
� 7أ�ص���در �أزي���زا � /صح���ايف يف م�ؤ�س�سة
3
�إخبارية ي�سافر كثريا
� 8إذا تعدى اثنني �شاع (معكو�سة)  /وحدة
4
وزن
5
 9ال�رشك�س���ي �سلط���ان الديار امل�رصية يف
ع�رص املمالي���ك بنى قلع���ة م�شهورة يف
6
اال�سكندرية.
7
 10قائ���د نادي الهالل واملنتخب ال�سعودي
�سابق ًا
8

9
10

عــمـــودي
 1العب جزائري فاز بدوري �أبطال �أوروبا
مع فريق بورتو الربتغايل
�أفــقــي
 2دالله���ي على الأحرار دي���ون ال بد من
 1دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم  /ما يرتكه ال�سابقون �سدادها  /من مهنته ال�سقاية.
 3البلد التي ا�ست�ضافت ك�أ�س العامل 2006
ملا يليهم (معكو�سة)
 /حتت �أقدامها اجلنة.
� 2أعرف  /مت�شابهان  /نوع من اخل�ضار
 4تكل���م �سوءا عن �شخ�ص ما يف غيابه /
 3من �سفن اخلليج القدمية  /مربح

وال�سل ،ويفيد تنقيه البول وطرد
ال�سموم من اجل�سم.
طريقة اال�ستعمال :ك�أ�س من
مغلي الر�ش���اد �صباح ًا وم�ساءً،
وي�ض���اف �إليه الع�س���ل ،ي�ؤخد
بجرع���ات متو�سط���ة ولف�ت�رة
حمددة ،فاملنا�س���ب هو ملعقة
�صغرية يف اليوم ،ملدة  30يوماً،
وقد ح����ض العلم���اء من كرثة
ا�ستخدام���ه� ،سواء بزيادة حجم
اجلرعة ع���ن ملعقة �صغرية من
مطحون ح���ب الر�شاد� ،أو زيادة
املدة.
يُن�صح بع���دم تناول الر�شاد
�أثن���اء فرتة احلم���ل� ،إمنا ي�ؤخذ
بعد ال���والدة مبا�رشة ،وبكميات
ال تزيد على اجلرع���ة املثالية،
وهي ملعق���ة �صغ�ي�رة ،ولأيام
ال تزي���د على �شهر كم���ا مر� ،أما
ع���ن خط���ورة زي���ادة اجلرعة،
فتتمثل ب�أن حب الر�شاد يحتوي
عل���ى مرك���ب «البنزاي���ل �أيزو
تايو�سياني���د» ،وال���ذي يعم���ل
على تثبي���ط الأورام ال�رسطانية
يف احليوان���ات عموم���اً ،ومنها
الإن�س���ان ،فه���و م���ادة مثبطة
للبكترييا والفطري���ات ،لكن �إذا
�أُخذ بكمي���ات زائدة ف�إنه ي�سبب
�أمرا����ض الغ���دة الدرقية ،ولذلك
ف�إن هذا املر�ض يكرث عند الن�ساء
عن���ه عند الرج���ال ،لأن الن�ساء
ي�ستخدمن حب الر�شاد �أكرث من
الرجال ،ورمبا بجرعات زائدة.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ح�صل على  /مت�شابهان
 5مراق���ب وموجه �أداء العمل  /جيب التمام يف
الريا�ضيات
 6ح�ضارة عريقة يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية.
 7لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
 8جزيرة بريطانية.
 9طري ا�سطوري � /شهر بداية الربيع.
� 10إمارات���ي حاز على جائ���زة �أف�ضل العب يف
ك�أ�س العامل لل�شباب عام .2003
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ّتدعي امتالكها الشمس ..بأوراق رسمية
�أك���دت خم�سينية �إ�سباني���ة �أنها
متتل���ك ال�شم����س ،و�أن لديه���ا �أوراق
ت�سجي���ل لإثب���ات ذلك ،قائل���ة «�إن
يل ر�سمياً،
ملكية ال�شم�س الآن تعود �إ ّ
بع���د �أن �أ�صبحت م�سجَّ لة با�سمي يف
�أحد مكاتب العدل املحلية».
و�أ�ضاف���ت �أن هناك اتفاق��� ًا دولي ًا
ين����ص على �أنه ال ميك���ن لأي بلد �أن

يدّع���ي ملكية كوكب �أو جنم ،لكنه مل
يقل �شيئ ًا عن الأفراد.
و�أ�ش���ارت ال�سي���دة �إىل �أنها تريد
الآن �أن تفر����ض ر�سوم��� ًا عل���ى كل
�شخ����ص ي�ستخ���دم �أ�شع���ة ال�شم�س،
و�إعطاء ن�صف العائدات �إىل احلكومة
الإ�سباني���ة ،و ٪20ل�صندوق التقاعد
يف البالد.

ّلص يستغل الجنازات
لسرقة المنازل

قاضى شركة مشروبات
طاقه ألن ابنه لم َي ِط ْر

�أعلن���ت ال�رشط���ة القرب�صية �أنها
�أوقف���ت رج ًال يُ�شتب���ه يف �أنه �رسق
منازل عائ�ل�ات كان���ت ت�شارك يف
جنازات خالل وجودها يف الكني�سة.
وكان الرج���ل يحمل حقيبة فيها
معدات قرب من���ازل العائالت التي
تغ���ادر للم�شاركة يف دف���ن جنازة
قريب.
الل�ص
وت�شتب���ه ال�رشط���ة يف �أن ّ
كان يتاب���ع يف ال�صح���ف الوفيات
للدخ���ول �إىل املنازل التي يرجَّ ح �أن
تك���ون خالية من قاطنيه���ا ،ب�سبب
م�شاركة �أ�صحابها يف اجلنازة.

رفع���ت عائل���ة �أمريكي���ة دع���وى
ق�ضائية على �إحدى �رشكات م�رشوبات
الطاق���ة ال�شهرية ،ب�سب���ب وفاة ابنها،
بعد م���ا �رشب �إح���دى منتجاتهم وقد
�صدّق الدعائية الإعالنية لتلك ال�رشكة
ب�أنه���ا �ستمكّنه م���ن الطريان من �شدة
القوة.
وقد تناول ال�ش����اب «كوري تريي»
امل�رشوب قبل مباراة كرة ال�سلة ،ففارق
احلياة على الفور.
علم��� ًا �أن تن���اول ك���وب واحد من
م��ش�روب الطاقة ي�س���اوي كوبني من
الكفايني ،ح�سب ما ي�ؤكد اخلرباء.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ً
سرق  30منزال..
بدافع «الملل»
قاد ال�شع���ور بامللل �شاب ًا بريطاني ًا
عاط ًال عن العمل �إىل ارتكاب العديد من
جرائ���م ال�رسقة ،به���دف احل�صول على
املتعة وملء �أوقات فراغه.
فعلى مدى عامني �رسق ريان ليجي
( 19عاماً) �أكرث من  30منزالً ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من ال�سيارات ،ومل يكن هدفه
جمع الأم���وال ،بل ق�ضاء �أوقات ممتعة،
وخو�ض مغام���رات مثرية ت�ضيف �شيئ ًا
من الإث���ارة �إىل حياته ،ح�سب ما �أخرب
املحكمة.
ومت �إلق���اء القب�ض عل���ى «ليجي»
بع���د �أن عرث عل���ى �آث���ار ب�صماته يف
�أح���د املنازل الت���ي اقتحمها يف مدينة
�أولدهام ،و�أظهرت ال�ص���ور التي ن�رشها
على في�س ب���وك مظاهر احلياة املاجنة
التي كان يعي�شها م���ع اخلمر والن�ساء،
وظهر يف العديد منها وهو عاري ال�صدر
م�ستعر�ض ًا ع�ضالته.
القا�ض���ي �أ�ص���در حُ كم��� ًا ب�سج���ن
«ليج���ي» مدة � 4سن���وات عقاب ًا على
جرائ���م ال�رسقة التي ارتكبها ،كما �أدين
زميل���ه يف ال�سك���ن �أليك����س ريلي (22
عام���اً) باال�شرتاك يف بع����ض عمليات
ال�سطو على املنازل وال�سيارات ،وحُ كم
عليه بال�سجن �أربع �سنوات �أي�ضاً.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

