ألمـــــــة واحـــــــدة

ِّ
المسرب والطموح ..وأحالم الصيف
اك��ت�����ش��ف ط���احم���ون وم��ر���ش��ح��ون ل��ل��رئ��ا���س��ة �أن ال��ت�����س��ري��ب��ات ال��ت��ي
ت�ستهدفهم ع�بر ع��دة و�سائل��� ،س��واء التوا�صل االجتماعي �أو مواقع
ون�شرات �إلكرتونية على طريقة «ويكليك�س» وغريها ،م�صدرها واحد،
وهو مر�شّ ح رئا�سي طموح أ�ك�ثر من ال�لازم ،ومل ي�سبق له �أن جنح �أو
�صدق يف �أي رهان �أو توقُّع �أعلنه منذ ثمانينات القرن املا�ضي.

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

الحريري نجح في دفع جعجع ..إلى الفراغ

ال رئيس قريبًا
ك���م ن�شع���ر �أنه���م «ي�ضحك���ون عل���ى ذقون
اللبناني�ي�ن» حينما يتحدثون ع���ن رئي�س ُ�صنع
يف لبن���ان ،ذلك �أن���ه من���ذ �أن كان للبنان رئي�س،
ي�سجل �أن اللبناني�ي�ن �أو ممثليهم يف املجل�س
مل َّ
تط���ور عددهم منذ العام  ،1926من
الذين
النيابي
ّ
ً
ً
 25نائب���ا �إىل � 77إىل � 99إىل  128نائب���ا ،انتخبوا
رئي�س ًا دون «كلمة �رسّ» ت�أتيهم من هنا �أو هناك.
هل ميكن لأحد �أن يعتقد �أن جمل�س نوابنا احلايل
قادر هذه املرة على �إجناز هذه املهمة الوطنية؟
ن�ش���ك يف ذلك ،بل نح���ن مت�أك���دون �أنهم غري
قادرين على هذه املهمة م���ن دون �أن ت�صل �إليهم
كلم���ة «الوحي» الت���ي تفرت�ض توافق��� ًا �إقليمي ًا
ودولي ًا قبل �أي اتف���اق حملي ..فهل هناك �إمكانية
لتوافق �إقليمي؟
�سوري���ة تعي�ش �أزمتها واحلرب العاملية عليها،
وهي تواجهه���ا منذ �أكرث من ثمانية وثالثني �شهراً
وحتطِّ م حلقاتها الواح���دة تلو الأخرى ،يف الوقت
الذي ت�ستعد لال�ستحقاق الرئا�سي الد�ستوري يف 3
حزيران املقبل.
م�رص ،الدولة العربية الكربى� ،أنتجوا لها حركة
ومولوه���ا ،وكادت ت�ؤخذ القاهرة �إىل
«الإخوان» ّ
اله���زال� ..أر�ض الكنانة الآن �أم���ام تطورات جديدة
�ستبد�أ بالو�ضوح والتبلور بعد نهاية ال�شهر احلايل،
حيث �سيعود �إىل قاه���رة املعز دورها وح�ضورها
ال���ذي ال ميكنه �أن ير�ضى ب�أي حال من الأحوال �أن
املتهور الذي يقود �إىل
تبقى ال�سعودية يف نهجها
ّ
خراب الأمة ،وبالتايل ف�إنه باال�ستقرار املتو َّقع يف
م�رص و�سورية �سنكون �أمام مرحلة عربية جديدة.
�إقليمي��� ًا �أي�ض ًا علين���ا �أن نتابع بدقة املفاو�ض
الإيراين البارع وال�صبور مع الأمريكيني والأوروبيني
يف م���ا يخ�ص امللف الن���ووي وغريه من امللفات،
حيث ت�ؤك���د طهران �أنها العب ه���ام و�أ�سا�سي يف
�آ�سيا وال�رشق الأو�سط ،ولكلمتها وزن ووقع.
�أما دولي ًا ،لنتابع جيداً تطورات الأزمة الأوكرانية،
حيث بد�أ احلما�س واحلماوة يدب يف �أو�صال الدب
الرو�سي ،ال���ذي بف�ضل ال�صمود ال�س���وري عاد �إىل
اخلريطة العاملية ح�ض���وراً وقوة ،وهو ير�سم الآن
ابتداء م���ن �أوكرانيا خارطة التوازن الدويل اجلديد
الذي كانت دم�شق قد بد�أت تر�سم مالحمه.
ريثم���ا تتو�ضح كل هذه ال�ص���ور� ،سنكون �أمام
بداي���ة ر�سم �ص���ورة رئي�س لبن���ان اجلديد ،وهي
بالت�أكيد لن تتبلور يف �أيام ،فقد ت�ستغرق �أ�سابيع
عدة ،ورمبا �أ�شهر ،فلننتظر.

د� .سمري �صباغ
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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

هل يتمكّن اجلرنال من تخطّ ي «احلاجز الأزرق» للو�صول �إىل بعبدا؟

بات وا�ضح ًا �أن من�صب رئا�سة اجلمهورية
�سي�صبح �أ�سري الف���راغ ،بعد ارتكاب قوى 14
�آذار ،خ�صو�ص��� ًا م�سيحييها ،خطيئة تر�شيح
�شخ�صية ال ميك���ن ترئي�سها ب����أي ظرف �أو
و�سيلة طبيعية.
منذ �أن تر�شّ ح �سمري جعجع للو�صول �إىل
كر�سي بعبدا ،كان وا�ضح��� ًا �أن قوى � 14آذار
تلع���ب مب�صري اال�ستحق���اق الرئا�سي ،و�أنها
تقامر بهذا املوقع بكل ما ميثل ،خ�صو�ص ًا �أن
كل مظاه���ر الإ�رصار والت�أكيد على «جدية»
جعجع يف تر�شّ ح���ه ،مل تُخفي وجود ثالثة
مر�شح�ي�ن �آخرين من التحال���ف ال�سيا�سي
ذاته� ،أبرزهم الرئي�س الأ�سبق �أمني اجلميل.
لكن اللعبة ،كما ت���رى �أو�ساط �سيا�سية
متابعة ،كانت ت�سري يف خط الت�صعيد ورفع
ال�سق���ف ،يف م���وازاة �سق���وط كل الرهانات
ال�سورية لقوى � 14آذار ،بتالوينها ال�سعودية
والأمريكية والأطل�سية.
ا�ضطرت قوى � 14آذار �إىل القبول ب�صيغة
حكومة «امل�صلح���ة الوطنية» ،وهي ت�شبه
كث�ي�راً حكوم���ة «الوحدة الوطني���ة» ،بعد
تعطي���ل ت�شكيلها �أكرث م���ن �أحد ع�رش �شهراً،
فكانت «احلكوم���ة ال�سالمية» ،التي جل�س
فيه���ا «�صقور تيار امل�ستقب���ل» �إىل جانب
ق���وى الثامن من �آذار ،م���ن دون �أن ينجحوا
يف عزل «حزب اهلل» داخلي ًا ،وال يف �إجباره
عل���ى االن�سحاب م���ن �سوري���ة ،لأن �سورية
ت�شهد هذه الأيام انت�صارات يحقّقها اجلي�ش
العربي ال�سوري وحلف���ا�ؤه ،خ�صو�ص ًا رجال
«حزب اهلل» ،يف وجه الع�صابات امل�سلحة،
التي باتت ت�ستجدي العون «الإ�رسائيلي»،
بع���د �أن ف�ش���ل كل الدعم الغرب���ي والرتكي
وال�سع���ودي والقط���ري يف انت�شاله���ا م���ن
هزائمها املتالحقة.
لذل���ك ،بع���د �أن �ساه���م الأمريكيون يف
تليني مواقف «تي���ار امل�ستقبل» وحلفائه
من ت�شكي���ل احلكومة ،جرى نق���ل املعركة
بعناوينها املعادي���ة للمقاومة� ،إىل حمطة
جديدة ،رافقتها حماوالت «ت�شاطر» متبادلة
من طريف  14و� 8آذار.

ت�ضي���ف الأو�ساط :يف وج���ه حماولة
العماد مي�شال عون ا�ستدراج الرئي�س �سعد
احلريري �إىل ت�أييد و�صوله �إىل بعبدا ،لعب
الأخ�ي�ر لعبة رفع ال�سق���ف و�إقفال الطريق
�أمام احللم القدمي الذي يراود «اجلرنال».
فاحلريري ال يحتاج �إىل عقد �صفقة مع
عون للو�صول �إىل ال��س�راي احلكومي ،فهو

نصب
الحريري الذي ّ
السنيورة بدالً عن ضائع
فترة غيابه نجح في
ً
«استخدام» جعجع بدال عن
ضائع في معركة الرئاسة

�إذا تبنّ���ى منطق التوافق الذي فتح حلكومة
متام �سالم طريق االنطالق ،يعود بني ليلة
و�ضحاه���ا رئي�س ًا للحكوم���ة ،لكن عون ال
ي�ستطيع ب�سهولة تخطي «احلاجز الأزرق»
الذي يحول دون و�صوله �إىل بعبدا.
�إال �أن احلري����ري والق����وى الإقليمي����ة
التي تدعم����ه ،يري����دون موا�صلة حربهم
�ض����د املقاومة ،هذه احل����رب التي انتهت
مفاعيلها عل����ى ال�صعي����د احلكومي ،من
خالل م����ا ُ�س ّم����ي «ربط الن����زاع» ،فكان
تر�شي����ح �سم��ي�ر جعج����ع �أداة اال�ستمرار،
خ�صو�ص���� ًا �أن جعجع وحلف����اءه ا�ستع ّدوا
ملث����ل ه����ذه اللحظ����ة ،من خ��ل�ال بقائه
خ����ارج الت�شكيلة احلكومية ،ما ي�سمح له
مبوا�صلة «املعركة» �ضد «حزب اهلل».

ي�ستخ���دم احلريري جعج���ع كبدل عن
�ضائ���ع يف موا�صل���ة ه���ذه املعركة ،وهو
ناج���ح يف تن�صيب البدالء عن �ضائع ملثل
هذه احل���االت ،حيث ي�شغ���ل الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة «رئي�س ًا» بدل عن �ضائع لـ«تيار
امل�ستقب���ل» ،يف غي���اب الرئي�س احلريري،
وجعج���ع يرف���ع ذات ال�شع���ارات التي ال
ي�ستطيع �سع���د احلريري تطبيقها كربنامج
للحكم يف وج���ه املقاومة ،لك���ن �إعالنها
ب�صوت جعجع هو جمرد ا�ستفزاز للمقاومة
ميك���ن جتاهله ،يف حني �أن �رشوع احلريري
عملي ًا يف تطبيقه���ا يعني «�إعالن حرب»
جربه قبله ف�ؤاد ال�سنيورة
من ق َبله ،وهو ما ّ
بقرارات اخلام�س من �أي���ار  2008ال�شهرية،
الت���ي �أنتجت ال�سابع من �أي���ار ،الذي بات
«حائط مبكى امل�ستقبل».
ه���ذه املن���اورة يع���رف �أ�صحابها �أن
�سقفها ه���و تعطيل االنتخاب���ات الرئا�سية
يف انتظ���ار تدخ���ل خارج���ي يحف���ظ ماء
وجوههم ،خ�صو�ص��� ًا �أن الطرف الآخر �أعلن
بو�ضوح رف�ضه جمرد التفاو�ض على تر�شيح
جعجع ،ال���ذي اكت�شف بدوره �أن تر�شّ حه مل
ي�ؤ ِّد �إىل حتويل «جنوميته» �إىل رئا�سة ،وال
حت���ى �إىل زعامة م�سيحي���ة �أوىل ،يف حني
�أن الظ���روف الإقليمية الت���ي حلحلت ُعقَد
احلكومة ،من خالل ت�سليم الأمريكيني بعدم
�إمكانية عزل املقاومة يف لبنان ،هي ذاتها
تتكرر يف �سورية ،التي بات الأمريكي م�سلّم ًا
فيها ببقاء الرئي�س الأ�سد ،وبانت�صاره على
الهجمة التي ا�ستهدفت بالده ،وهذا الت�سليم
�سيظهر بو�ض���وح �أكرث خالل الفرتة املقبلة،
ما يعني ارتفاع من�سوب الت�سليم الأمريكي
ب�أف�ضلي���ة و�صول العماد مي�ش���ال عون� ،أو
«من ي�شبهه» �إىل بعبدا ،لكن بني هذا الواقع
وبني «�إقناع» الأمريكيني لل�سعوديني وقوى
� 14آذار ب�رشب هذه الك�أ�س املُرة ،م�سافة هي
الفراغ ال���ذي �سيدخله اال�ستحقاق الرئا�سي
بعد �أيام عدة.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

الرئيس اللبناني المقبل ..من هو؟ وماذا عليه أن يفعل؟
ال �ش��� ّك �أن رئي����س اجلمهورية
املقبل ،ورغم �أن ال�صالحيات التي
بقيت له يف الطائف مل تعد حتمل
الأهمية نف�سها التي كانت لرئي�س
م���ا قبل الطائ���ف ،لك���ن يبقى �أن
الرئي����س اللبناين مب���ا يحمله من
�صفات ،وبك���ون الد�ستور اللبناين
«حكَم��� ًا» ب�ي�ن الأطراف،
جعل���ه َ
وبح�س���ب قدرت���ه و�شخ�صيت���ه،
ي�ستطيع �أن يلعب دوراً يف الوفاق
بني الأط���راف اللبنانية ،خ�صو�ص ًا
يف ظل ال�رصاع املذهبي امل�ست�رشي
يف املنطقة ،وال���ذي ينعك�س على
لبنان يف جماالت �شتى.
ُحكي الكثري عن �رضورة وجود
رئي����س ق���وي يف �س��� ّدة الرئا�سة،
بحي���ث اعت�ب�ر البع����ض �أن ه���ذا
الأمر ي�شكّل نوع��� ًا من اال�سرتجاع
امل�سيحي للدور املفرت�ض �أن يلعبه
رئي�س اجلمهورية يف النظام ،ولكن
 وم���ع �أحقية ه���ذا ال�شعار  -الب���د م���ن الإ�ش���ارة �إىل �أن الرئي�س
«الق���وي» املطل���وب يج���ب �أن
يكون ذا حيثي���ة وا�سعة؛ م�سيحية
و�سيا�سية ووطنية ،وقادراً على �أن

ُي�سهم يف حل الأزمات امل�ستع�صية،
ال �أن يديره���ا فح�سب ،فالتحديات
التي تواج���ه لبنان يف هذه الفرتة
غ�ي�ر م�سبوقة يف جميع املجاالت،
ونذكر �أهمها:
 �أو ًال :يف ال��ص�راع م���ع«�إ�رسائيل» :لطاملا كان ال�رصاع مع
«�إ�رسائيل» مرتبط ًا مبلفات وجودية
ع��� ّدة ،لكن الطم���ع «الإ�رسائيلي»
باجلغرافي���ا اللبناني���ة تقليدي��� ًا،
والتن���ازع معه���ا عل���ى احل���دود
الربية� ،أ�ضي���ف �إليه �رصاع م�ستجد
م���ع «�إ�رسائي���ل» بع���د اكت�شاف
النفط يف البح���ر اللبناين ،يفر�ض
التن���ازع وال��ص�راع عل���ى احلدود
الربية والبحرية مع��� ًا ،فبالإ�ضافة
�إىل الأطم���اع «الإ�رسائيلية» مبياه
لبنان املمتدة منذ ت�أ�سي�س الكيان
«الإ�رسائيلي» ،على الرئي�س املقبل
�أن يتعامل مع �أطماع «�إ�رسائيلية»
بالنف���ط اللبناين ،وه���و حت ٍّد يبدو
�أكرب من مو�ضوع املياه.
ثاني ًا :م�شكل���ة الالجئني ،فقد
�شهدت العه���ود الرئا�سية ال�سابقة
منذ عقود م�شاكل وحتديات ج ّدية

الرئي�س املقبل ..معاجلة بالتفاهم �أو مكانك راوح؟

لبنان بحاجة إلى
رئيس ُيسهم في
تثبيت وجود مسيحيي
ّ
ويتمتع بثقة
المشرق..
المقاومة والقيادة
السورية

فر�ضتها ق�ضية اللجوء الفل�سطيني
يف لبن���ان ،و�سع���ي لبن���اين دائم
لتثبي���ت ح���ق الع���ودة لالجئني
الفل�سطينيني للع���ودة �إىل �أر�ضهم،
ي�ض���اف �إىل هذا التح���دي القدمي
الدائ���م حت��� ٍّد �أكرب ،قوام���ه وجود
م���ا يقارب املليوين ن���ازح �سوري
يقطن���ون يف خميم���ات ع�شوائية،
وي�شكّلون �ضغط ًا غري م�سبوق على

الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
والأمنية يف البالد.
ثالث ًا :ال َّد ْين العام ،فبالإ�ضافة
�إىل ال َّد ْين العام املت�صاعد كل �سنة،
تعي�ش الب�ل�اد �أزم���ات اقت�صادية
واجتماعية و�إ�رضابات وتظاهرات،
ت�ض���اف �إىل الأزم���ات ال�سيا�سي���ة
امل�ستفحل���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل �سوء
الإدارة والف�س���اد املع�ش����ش يف
القط���اع العام ،علم��� ًا �أن الأزمات
االجتماعية واالقت�صادية مر�شَّ حة
ملزي���د من التفاق���م ،خ�صو�ص ًا يف
املناطق التي ت�ست�ضيف الالجئني
ال�سوري�ي�ن ،منها البق���اع وعكار
عل���ى �سبي���ل املث���ال ،وه���ي يف
الأ�صل مناطق تعاين من التهمي�ش
واحلرمان املزمنني.
رابع ًا :التحديات الأمنية التي
لطاملا �شهده���ا لبنان؛ بوجود ب�ؤر
�إرهابي���ة ومناطق م�ستع�صية على
الدول���ة ،فكيف بوج���ود م�سلحني
�سوري�ي�ن هرب���وا م���ن املناط���ق
ال�سوري���ة الت���ي ط ّهره���ا اجلي�ش
ال�س���وري ،وبع�ضه���م ا�ستقبلته���م
�سابق ًا بع�ض اجلماع���ات امل�ؤيدة
للثورة ال�سورية يف لبنان؟!
خام�س ًا :اخلالف ال�سابق حول
�سالح «حزب اهلل» وجدواه ،وحول
اال�سرتاتيجي���ة الدفاعي���ة الأف�ضل
حلفظ لبن���ان ،ي�ضاف �إليه اخلالف
امل�ستجد حول دخول «حزب اهلل»
يف املع���ارك ال�سورية ،وما اعتربه
البع����ض توريط ًا للبنان يف احلرب
ال�سورية الدائرة ،والتي ال يبدو �أنها
�ستنتهي يف وقت قريب.
لكل ه���ذه الأ�سب���اب وغريها،
يحتاج لبنان �إىل رئي�س قوي يعيد
االعتب���ار للمك��� ّون امل�سيحي يف
النظام ،و ُي�سه���م يف تثبيت وجود
م�سيحيي امل�رشق ،وي�ستطيع الر ّد
على ه���ذه التحدي���ات املطروحة،
ملعاجلته���ا بالتفاه���م بني جميع
الأط���راف الداخلي���ة ،ولع���ل من
املوا�صف���ات املطلوبة ب�إحلاح هي
�أن يك���ون موثوق ًا به لدى املقاومة
واحلك���م يف �سوري���ة ،فالي���وم
�أكرث م���ن �أي وقت م�ض���ى يحتاج
احلك���م اللبن���اين �إىل �إقامة �أف�ضل
عالقات م���ع الدولة ال�سورية ،التي
�سيحتاجه���ا للتن�سيق يف مو�ضوع
ع���ودة الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن �إىل
دياره���م ،وهو مو�ض���وع �إن ا�ستمر
عل���ى ما ه���و عليه قد ي����ؤدي �إىل
انهيار الدولة اللبنانية اقت�صادي ًا،
�أو ميك���ن �أن ي�شكّل قنبل���ة �أمنية
موقوتة لن ت�سلم من ت�شظياتها �أي
منطقة يف لبنان.

د .ليلى نقوال الرحباين

 nخيبة �أمل

زار مر�ش���ح رئا�سي لبن���اين العا�صمة
الفرن�سي���ة واجتم���ع م���ع رئي����س «تيار
امل�ستقبل» �سعد احلري���ري� ،سعي ًا لتبنيه
للرئا�سة ،ف�سمع من الأخري جواب ًا خمت�رصاً:
«املو�ضوع م�ش عندي وطلع من �إيدي� ..أمل
ت َر ماذا حل ب�سمري»؟
 nت�شكيلة نيابية للرئا�سة
ك�شف �أحد املتابعني النتخابات الرئا�سة
اللبناني��ة �أن هن��اك م�س��اعي لت�ش��كيل كتلة
نيابي��ة مو�سّ ع��ة ومتنوّعة ت�ض��م نواب ًا من 8
و� 14آذار وم�ستقل�ين ،تهدف �إىل طرح ت�سوية
تق�ض��ي برت�شي��ح ا�س��م م��ن خ��ارج املجل�س
النياب��ي ،مع��روف بعالقات��ه اجلي��دة م��ع
اجلميع ،وهو من رجال الأعمال وامل�صارف.
 nثروة �سكرترية الوزير
تبينّ بعد التدقيق امل���ايل �أن �سكرترية
�أحد ال���وزراء ال�سابقني متلك ثروة خيالية،
بينه���ا من���زل ا�شرتته �أثن���اء وظيفتها يف
منطق���ة الرملة البي�ض���اء ،ي�صل �سعره �إىل
مليون ون�صف مليون دوالر ،وبعلم الوزير
الذي طاملا حا�رض يف العفة والطُّ هر.
 nعقلية �أمنية
املوقف املث�ير لوزير العدل �أ�رشف ريفي
با�ستع��داده لتوقيف ال�صحافي�ين بناء على
�أي رغبة للمحكمة الدولية علّق عليه �أ�صدقاء
للوزير بالق��ول« :ما يزال يظن �أنه رجل �أمن
يتلقى الأوامر ،وهو مهمته التنفيذ».
�« nسفراء �إ�رسائيل» يف �سورية
اعتربت �صحيفة «ذا بو�ست» الإ�رسائيلية
�أن قرار معاجلة جرحى اجلماعات امل�سلحة
يف الكي����ان «الإ�رسائيلي» �أعطى ثماره يف
عدة جماالت ،منها حتوُّل �أكرث من �ألف جريح
�إىل ما يُ�شبه «�سفراء لإ�رسائيل» يف �سورية،
بعد عودتهم �إليها م����ن رحلة عالجهم وهم
يحمل����ون �ص����ورة جميلة ع����ن «�إ�رسائيل»
و�شعبها .ور�أت ال�صحيف����ة �أن هذا «التدخّ ل
الإن�س����اين» �أف�سح يف املج����ال �أمام الكيان
«الإ�رسائيلي» لإن�شاء قن����وات ات�صال ،و�إن
كان بطريق����ة غري مبا�رشة ،يف �إ�شارة �إىل �أن
ما يح����دث على احلدود يعيد �إىل الذاكرة ما
ح�صل قب����ل  40عام ًا على احلدود مع لبنان
عن����د «اجلدار الطي����ب» ،علم���� ًا �أن �أول من
توىل مهمة التوا�صل مع لبنانيني وقتها هم
�ضباط الوح����دة  504امل�س�ؤولة عن ت�شغيل
العمالء يف �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية.
� nأمنيون �سعوديون وقطريون

بني قتلى حم�ص القدمية

�أك��دت م�ص��ادر ع�سكري��ة �سوري��ة
لـ«الثب��ات» �أن م�ست�شاري��ن �أمني�ين م��ن
جن�سي��ات خمتلفة وعنا�رص ا�ستخبارية من
ال�سعودي��ة وقط��ر كانوا من ب�ين املقاتلني
الذي��ن غ��ادروا حم�ص القدمي��ة نحو الريف
ال�شم��ايل للمدين��ة .وقال��ت امل�ص��ادر �إن
�أعداداً م��ن عنا�رص اال�ستخبارات ال�سعودية
والقطري��ة قُتلوا يف معارك حم�ص القدمية،
بينه��م ثالثة �ضباط �سعودي�ين واثنان من
اال�ستخب��ارات القطري��ة ،وت�سع��ى الريا�ض
والدوحة ال�سرتداد جثثهم.
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الخليجيون وتركيا وواشنطن رضخوا لتسوية حمص ..إلنقاذ «رؤوس كبيرة»
حت���اول و�سائل �إعالم مملكة الرمال �أن
ت�ص ّور خروج امل�سلحني من حم�ص القدمية
على �أنه انت�ص���ار للمجموعات الإرهابية
امل�سلح���ة ،وكذلك احلال م���ع �إعالم قطر،
من «اجلزي���رة» و�أ�رضابه���ا ،لكن الالفت
يف اندح���ار امل�سلحني عن حم�ص هو ذاك
الت� ُّرصف الذكي من قب���ل الدولة الوطنية
ال�سورية ،التي �أ�ضف���ت على هذه العملية
م�سحة �إعالمي���ة جتميلية ،جعلت الإعالم
املع���ادي يف م�شيخات اخللي���ج ولبنان
وبع�ض الإع�ل�ام الأمريكي والغربي يغرق
يف احلدي���ث عن «انت�ص���ار االن�سحاب»،
و«بط���والت» املن�سحب�ي�ن الذي���ن كانوا
يت�سابق���ون كاجلراد اجلائ���ع نحو العرق
الأخ��ض�ر ،لل�صع���ود �إىل البوملانات التي
�أقلّتهم �إىل الدار الكبرية �أو الر�سنت ..لكن ما
يلفت النظ���ر كان اهتمام غربي وخليجي
م�س َبق ملعرف���ة �أ�سماء مع ّين���ة �إذا كانت
ب�ي�ن املندحرين عن حم�ص القدمية ،حيث
�أمني���ون �سعوديون وقطري���ون بني قتلى
حم�ص القدمية ،وقد �أكدت م�صادر ع�سكرية
�سورية لـ«الثبات» �أن م�ست�شارين �أمنيني
من جن�سيات خمتلفة وعنا�رص ا�ستخبارية
من ال�سعودية وقطر كانوا من بني املقاتلني
الذين غادروا حم����ص القدمية نحو الريف
ال�شم���ايل للمدين���ة .وقالت امل�ص���ادر �إن
�أعداداً من عنا�رص اال�ستخبارات ال�سعودية
والقطرية قُتلوا يف معارك حم�ص القدمية،
بينهم ثالثة �ضباط �سعوديني ،واثنان من
اال�ستخبارات القطري���ة ،وت�سعى الريا�ض
والدوحة ال�سرتداد جثثهم.

دون �أن يعرتفوا بالهزمية املجلجلة التي
حلقت بهم يف ه���ذا املوقع �أو ذاك املكان،
�أو تلك اجلبهة.
يالحظ مع كل ن��ص�ر �أو تق ُّدم
�أي�ض��� ًاَ ،
للجي����ش ال�سوري ب���دء الرتويج واحلديث
يف �إعالم اجلبهة املعادية للدولة الوطنية
ال�سوري���ة ،ع���ن تغيري وتب��� ُّدل يف موقف
حلف �أعداء �سورية ،فن�ص�ي�ر نقر�أ ون�سمع

المقاومة اللبنانية
لعبت دورها في الميدان
السوري وهي على
استعداد مع المقاومين
السوريين لتكرار تجربة
االنتصار في الجوالن
�أهايل حم�ص القدمية يعودون �إىل ديارهم بعد خروج امل�سلحني منها

امل�صادر ال�سوري���ة ت�شدد هنا على �أن
ال���ذي �شهدته مدينة حم����ص كان هزمية
كاملة الأو�ص���اف باملعنى الع�سكري ،و�أن
القيادة ال�سورية م�ستعدة ملنح امل�سلحني
وداعميه���م مزي���داً من ه���ذه «املظاهر»

(�أ.ف.ب).

التجميلي���ة ،ولي�صورها كيفم���ا يريدون
انت�ص���ارات ..معي���دة �إىل الأذهان كيف �أن
هذه املجموع���ات الإرهابية ومن وراءهم
كان���وا م���ع كل �إجن���از للجي����ش العربي
ال�سوري يتحدثون عن ان�سحابات تكتيكية،

عن تب ُّدل يف موق���ف حكومة رجيب طيب
�أردوغ���ان ،وتغيرُّ يف موقف مملكة الرمال،
وتط��� ُّور �إيجابي يف موق���ف م�شيخة قطر،
وهل���م جرا ..لكن كل ذل���ك لي�س �إال جمرد
نوع من التعب�ي�ر عن هزمية وارتباك �أمام
التط���ورات الع�سكري���ة ،الت���ي كلفت هذه

أنقرة استفادت من  5مليارات دوالر روسية لدعم عملتها

معارضون سوريون يخشون «البرودة التركية»
�أنقرة  -الثبات

يت�ساءل معار����ض �سوري بارز مقيم يف تركيا عما
�إذا كان املعار�ض���ون ال�سوريون �سيدفعون جمدداً ثمن
التجاذبات الدولية احلالية يف املنطقة؛ من م�رص �إىل
�أوكرانيا .ويقول املعار�ض الذي يقيم يف ا�سطنبول منذ
ثالث���ة �أعوام� ،إن الأ�شهر الأخ�ي�رة كانت الأ�صعب على
ال�سوريني يف تركيا من���ذ اندالع الأزمة يف بالده عام
 ،2011م�شرياً �إىل �أن «برودة تركية �شعبية و�سيا�سية»
بد�أنا نلم�سها يف الآونة الأخرية ،وهي يف تزايد م�ستمر.
يبدو �أن خماوف املعار�ضني مر ّدها املواقف الرتكية
حيال ال�سوريني ،جلهة ت�صنيفهم بني موالٍ لها وموالٍ
لل�سعودي���ة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شدد ال�سلطات الرتكية يف
التعامل مع ال�سوري�ي�ن داخل املخيمات قرب احلدود،
وت�شدد مماثل ي�صيب ال�سوريني خارج هذه املخيمات.
وبعد �أن كان ال�شارع الرتكي متعاطف ًا مع املعار�ضني
ال�سوريني عموم��� ًا ،حتت ت�أثري احلملة الدعائية حلزب
«العدالة والتنمية» احلاكم ،ب���د�أت الربودة تلف هذا

ال�ش���ارع جراء م���ا و�صفها املعار�ض ال�س���وري البارز
بـ«املمار�س���ات احلمقاء» لبع����ض املح�سوبني على
املعار�ضة ،والذين انخرطوا يف ن�شاطات غري قانونية،
كعمليات اخلطف مقابل فدية ،وعمليات بيع الأع�ضاء،
بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل ع�صابات والدخول يف م�شاجرات
جماعية عنيفة مع ال�سكان املحليني� ،آخرها يف مدينة
�أنقرة ،حيث ح�صلت ا�شتب���اكات عنيفة بني ع�صابات
�سورية و�أخرى تركية �أقلقت ال�سكان ،ودفعت ال�سلطات
�إىل �إجراءات �صارمة بحق ال�سوريني يف املدينة ،وتط ّور
خ�ل�اف ح�صل بني ثالثة �شبان �سوريني وجمموعة من
الأتراك ،حيث قطع���ت جمموعة من ال�شباب ال�سوريني
بل���غ عددهم نح���و � 70شخ�ص ًا ال�ش���ارع من اجلهتني،
�رشطيي
وحدثت ا�شتباكات باحلجارة �أدت �إىل �إ�صابة
نْ
تركيي ،و�أ�رضار يف � 10سيارات لل�رشطة.
نْ
و�أف���ادت املعلوم���ات �أن ال�سلط���ات الرتكية بد�أت
�إجراء �إح�صاء لل�سوريني يف املدينة ،حيث �سي�صار �إىل
�إبعاد ال�شبان ال�سوري�ي�ن العازبني من املدينة ،وعدم
ال�سماح له���م بالإقامة فيها ،بالإ�ضاف���ة �إىل قرار من
بلدية العا�صمة مبنع ت�أجري ال�شبان ال�سوريني.

ويقول املعار�ض �إن ال�سلطات الرتكية ،جراء عالقتها
ال�سيئة مع ال�سعودية ،ورغبتها يف عدم معاداة �إيران،
وحماولته���ا عدم �إثارة غ�ض���ب رو�سيا ،تتخذ خطوات
�أكرث ت�ش���دداً حيال ال�سوريني ،و�أ�ش���ار �إىل �أن ر�ساميل
رو�سية بد�أت بالو�صول �إىل تركيا ،كا�شف ًا عن معلومات
بو�ض���ع مو�سكو  5مليارات دوالر يف امل�رصف املركزي
الرتكي ،م���ا �أدى �إىل تعزيز و�ضع اللرية الرتكية ،التي
ارتفعت اىل نحو لريتني مقابل الدوالر ،بعد �أن الم�ست
اللريتني والن�صف خالل الأزمات املا�ضية.
و�أ�شار املعار�ض ال�سوري �إىل «م�ضايقات» تتعر�ض
لها مقرات «االئتالف ال�س���وري» التي ّمت نقلها ثالث
مرات هذا العام ،فخرجت م���ن و�سط ا�سطنبول �إىل ما
بعد املطار الدويل جنوب املدينة ،وربط املعار�ض بني
هذه امل�ضايق���ات واخلالف ال�سعودي  -الرتكي ،م�شرياً
تن�سق
�إىل �أن ال�سلطات الرتكية �أبلغت �شخ�صية لبنانية ّ
مع املعار�ضة ال�سورية ب�أنه «ال داعي لوجوده» على
�أرا�ضيها ،كما �أبلغت �شخ�صيات �سورية معار�ضة كانت
مرتبط���ة به ب�رضورة عدم الرتدد كثرياً على ا�سطنبول،
لدواع �أمنية.
ٍ

الدول الع��ش�رات من ملي���ارات الدوالرات
الت���ي ب���د�أت تظهر نعيم ًا عل���ى عدد غري
قليل مم���ا ي�سمى قي���ادات «املعار�ضات
تف�سخ ًا وانق�سام ًا
ال�سورية» ،التي ت���زداد ُّ
وت�صادم��� ًا ،تبع ًا للخالف���ات امل�ستحكمة
بني الدول الداعمة ،خ�صو�ص ًا على م�ستوى
ال�سعودية وقطر وتركيا اللواتي �صار جزءاً
من �رصاعها َمن يحتل املكانة الأوىل عند
ال�سيد الأمريكي ،لكنها يف النتيجة �ستكون
رغم حدة �رصاعاتها مذعنة للوقوف خلف
قائ���دة ال�رش الأوىل يف الع���امل ،الواليات
املتح���دة الأمريكية ،وهذه ال���دول (تركيا
وقطر وال�سعودية) جتد الآن نف�سها �أكرث من
�أي وق���ت م�ضى يف ظل ال�صمود الأ�سطوري
والنوع���ي للدول���ة الوطني���ة ال�سوري���ة
وجي�شه���ا وقواتها امل�سلح���ة ،بحاجة �إىل
الر�ض���ا الأمريكي وتنفيذ �أوامره ،خ�صو�ص ًا
�أن �صع���ود الرئي�س ب�شار الأ�سد كرمز كبري
يف املنطقة ملواجهة العدوانية ال�صهيونية
والأمريكي���ة املتحالفة م���ع الإرهاب ،بد�أ
ي�سه���م ب�ش���كل مبا�رش يف تغي�ي�ر مزاج
ال�شعوب من جهة ،وير�س���ي توازن ًا دولي ًا
جدي���داً كان قد اختل منذ مطلع ت�سعينات
القرن املا�ضي ل�صالح الواليات املتحدة.
مهما يكن ،فق���د حاولت مملكة الرمال
�أن ت�ص��� ّور ان�سحاب امل�سلحني عن حم�ص
القدمية �أن���ه كان ملخابراتها دور يف هذا
الإجناز ،لكن الوقائع امليدانية تثبت عك�س
ذل���ك ،فال�سعودي���ة وخمابراته���ا ،ومعها
ال�رشي���كان الآخران املناف�س���ان (الدوحة
و�أنق���رة) كان���وا مرغم�ي�ن عل���ى خطوة
االن�سحاب من �أجل �إخراج قادة ع�سكريني
وخمابراتي�ي�ن من هذه ال���دول ،ورمبا من
غريه���ا ،بعد �أن مل�سوا مل����س اليد احلالة
اليائ�سة التي و�ص���ل �إليها املرتزقة؛ قادة
وعنا�رص ،و�أنه لي�س هناك من �أي �إمكانية
مل�ساعدتهم �أو جندتهم.
وبر�أي بع�ض اخل�ب�راء اال�سرتاتيجيني،
ف�إننا �أمام ه���ذه التطورات امليدانية التي
�أخذ اجلي�ش ال�سوري يفر�ضها ،بد�أت احلديث
العلني عن طلب «املعار�ضات ال�سورية»
الع���ون ال�صهيوين ،ال���ذي مل يعد يقت�رص
َ
على معاجل���ة �آالف اجلرح���ى� ،إمنا �صار
يرتجم بتحالف على خمتلف امل�ستويات؛
َ
ال�سيا�سي���ة والع�سكري���ة والدع���م ،و�صار
احلديث عل���ى «املك�شوف» ع���ن منطقة
عازل���ة يف منطقة اجل���والن ،على طريقة
«اجلدار الطيب» يف جنوب لبنان ،ودويلة
العمي���ل �سعد ح���داد ثم العمي���ل انطوان
حلد ..لك���ن املقاومة اللبناني���ة البا�سلة،
وجتربته���ا العظيمة ،ونحن عل���ى �أبواب
ذكرى التحرير ،وقد يك���ون للذكرى عربة،
لعب���ت دورها يف املي���دان ال�سوري ،وهي
عل���ى ا�ستعداد مع املقاوم�ي�ن ال�سوريني
لتكرار التجربة ،فق���د «ولىّ زمن الهزائم،
وجاء ع�رص االنت�صارات».

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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( العدد  )310اجلمعة � 16 -أيار 2014 -

ّ
«جهاديو» سورية ..إلى سيناء واليمن والعراق
و�س���ط ا�ستمرار عملي���ات احل�سم
الع�سك���ري الت���ي يقوم به���ا اجلي�ش
ال�سوري على اجلبهات الكربى ،تنحو
املواجه���ات الدموي���ة ب�ي�ن مقاتلي
«جبهة الن�رصة» وحلفائها ومقاتلي
«داع�ش» �إىل مزيد من ال�سخونة ،يف
ظ���ل تق ُّدم قوات الأخ�ي�ر يف ريف دير
ال���زور حتديداً ،وعملي���ات الت�صفيات
املتبادل���ة بني الطرف�ي�ن يف �أكرث من
منطق���ةُ ،ت ِّوجت بهج���وم عنيف �شنّه
التنظيم على «�أم�ي�ر القاعدة» �أمين
الظواه���ري ،راف�ض ًا االمتث���ال لأوامره
باالن�سحاب من �سورية ،ومه ِّدداً بعزمه
اغتيال «�شخ�صي���ات» تدعم «جبهة
الن��ص�رة» يف الكوي���ت وال�سعودية،
بينه���م عدن���ان العرع���ور و�ش���ايف
العجم���ي ..مواجه���ات التنظيم�ي�ن
امل�ستمرة التي ح�صدت حتى الآن �أكرث
م���ن  6000قتيل من مقاتلي اجلانبني
منذ بداي���ة العامل احلايل ،وفق ت�أكيد
امل�صادر الأمنية� ،ستواجه يف املرحلة
املقبلة �سيناريوه���ات هي الأخطر -
ح�سب ما �أك���د عارفون يف اجلماعات
التكفريي���ة  -خ�صو�ص ًا يف جهة درعا
اجلنوبي���ة ،املركون���ة عل���ى �صفيح
«جه���ادي» �ساخن ،وحي���ث �ست�شمل
الحق��� ًا كل نواحي حمافظة الرقة ،يف
م�شهد يبدو �أنه نتاج خرق ا�ستخباري
متع���دد الر�ؤو����س الإقليمية ،من دون

�إغفال الق���درة اال�ستخبارية ال�سورية
على اخ�ت�راق «دفاعات» التنظيمات
«اجلهادي���ة» ،ح�سب ما �أك���د م�ؤخراً
حملل ال�ش�ؤون الع�سكرية يف �صحيفة
«يديعوت �أحرونوت» العربية.
ويف وق���ت دع���ا النقي���ب الفار
عم���ار الواوي املن�ض���وي حتت لواء
«اجلي�ش احل���ر» جمي���ع الف�صائل
املقاتل���ة احلليف���ة عل���ى اجلبهات
ال�سوري���ة �إىل �إع�ل�ان النف�ي�ر العام
يف دي���ر الزور والرق���ة وحلب ،عمد
مقاتلو «داع����ش» �إىل ت�صفية �أمري
«جبهة الن�رصة» ��ش�رق درعا علي
النعيم���ي ،عقب عملي���ة ا�ستهدفت
قائد ما ت�سم���ى «�رسية القيادة يف
ل���واء �شهداء دوما» عدن���ان خبية،
املع���روف بـ«�أبي عم���ار» ،و�إعدام
القائد الع�سكري مل���ا ي�سمى «لواء
ثوار الرقة» ،وقبله �أحد ق�ضاة الهيئة
ال�رشعي���ة يف جبه���ة «الن��ص�رة»
قا�س���م ال�سع���ران «�أب���و الغيث»،
واملفت���ي ال�رشع���ي للجبهة يف دير
الزور خلف احل�س���ن «�أبو دجانة»..
ويف ال�سي���اق ،كان للح���دث الأمني
يف اجلبه���ة اجلنوبي���ة ،والذي متثّل
باعتقال «قائ���د املجل�س الع�سكري
يف اجلي����ش احل���ر» يف درعا �أحمد
النعمة وخم�سة قياديني �آخرين ُبعيد
�ساعات من �إعالن���ه ت�شكيل «جبهة

ثوار جنوب �سورية» ،بالتن�سيق مع
«االئتالف الوطني ال�سوري» ،دالالت
هام���ة �أدرجها حملل���ون ع�سكريون
حتت عن���وان «م�ستج���دات دموية
بني �صف���وف اجلهاديني» �سيحملها
القادم من الأيام على هذه اجلبهة.
ووفق املحللني ف�إن كال التنظيمني
يتبعان بالوالء لال�ستخبارات الأردنية،

سيناريوهات خطيرة
تنتظر «جهاديي»
سورية :إلى درعا ُد ْر

التي يب���دو �أنها ب���د�أت العمل جدي ًا
 باالتف���اق مع �أجه���زة ا�ستخبارات�إقليمي���ة عل���ى ر�أ�سه���ا ال�سعودية -
للحد من نفوذ «جبهة الن�رصة» على
احلدود الأردنية ،قابله رد حتذيري من
اجلبهة ،مف���اده  -ح�سب بيانها � -أن
�أحمد النعمة ُبعيد الإعالن عن جبهته
املزعومة و�ضع نف�سه و�أتباعه مو�ضع

�أحد املراكز التي حتوي �أوراق ًا هامة �أحرقها امل�سلحون يف �سوق حم�ص القدمية قبل خروجهم منها

(�أ.ف.ب).

املحا�سبة واملطاردة من قبل «�أ�سود
جبهة الن�رصة».
يف املقاب���ل ،ك�شف���ت وكال���ة
الأنا�ضول نق ًال ع���ن مقاتلني �أردنيني
يف اجلنوب ال�سوري� ،أن هجوم ًا كبرياً
�شنّ���ه م�ؤخراً مقاتلو تنظيم «داع�ش»
الخرتاق دفاع���ات «جبهة الن�رصة»
يف درعا ،به���دف الو�صول �إىل احلدود
الأردني���ة� ،ص ّده مقاتل���و «الن�رصة»،
مبوازاة تهدي���دات �أُطلقت على �أل�سنة
قيادي�ي�ن يف «داع�ش» �ض���د الأردن
ُبثت عل���ى موقع «يوتيوب» ،توعدت
با�ستهداف الداخل الأردين بـ«�أطنان»
من املتفجرات..
وربط��� ًا مب�ستج���دات اجلن���وب
ال�سوري ،ك�شف م�س����ؤول �أمني �أملاين
عن لقاء جمع م�ؤخراً رئي�س «االئتالف
ال�س���وري املعار�ض» �أحم���د اجلربا
و�ضباط ًا �أمني�ي�ن «�إ�رسائيليني» يف
منطق���ة بي�سان ،عل���ى خلفية زيادة
دعم جماعات���ه يف اجلنوب ال�سوري،
متو�س ًال تدخ ًال ع�سكري ًا «�إ�رسائيلي ًا»
ّ
يف �سورية يف ه���ذا التوقيت بالذات،
لت�سجيل خ���رق �أمني ا�سرتاتيجي يف
جدار العملي���ات الع�سكرية احلا�سمة
التي ينجزها اجلي�ش ال�سوري ،ت�سبق
موعد االنتخابات الرئا�سية الو�شيكة،
م�ؤكداً من جانب �آخر ا�ستحداث �شبكة
ات�ص���االت «�إ�رسائيلية» على احلدود
الأردني���ة  -ال�سوري���ة ،حتدي���داً يف
بلدة «داعل» بري���ف درعا ،مل�ساندة
م�سلحي اجلبهة اجلنوبية ،تزامن ًا مع
عمليات ت�شوي�ش تق���وم بها ال�شبكة
املذك���ورة عل���ى �أجه���زة ال���رادارات
ال�سورية يف اجلنوب.
وهكذا ،ب���ات « جهاديو» �سورية
بني فكّ���ي ك ّما�شة اجلي����ش ال�سوري
وبط����ش حلف���اء الأم����س �« -أعداء
الي���وم» ،ي�ضاف �إىل ذلك قرار �أوروبي
يب���دو حا�سم ًا بالب���دء باجتثاث ب�ؤر
التنظيم���ات «اجلهادية» يف �سورية،
بعدم���ا ب���د�أ خطرها يالم����س �أبواب
العوا�ص���م الأوروبية ،ج���راء انخراط
املئ���ات م���ن مواطنيه���ا يف احلرب
ال�سورية �إىل جان���ب تلك التنظيمات،
يف ظل ت�رسيبات ا�ستخبارية �إقليمية
عرابتها
ت�ش�ي�ر �إىل �إبرام «�صفق���ة» ّ
وا�شنط���ن ،تق�ض���ي برتحي���ل �آالف
«اجلهادي�ي�ن» من �سوري���ة باجتاه
�سين���اء واليم���ن والع���راق ،مقاب���ل
ان�سحاب «�آمن» للقوات الأمريكية من
�أفغان�ستان!
فهل يطوي الع���ام احلايل �صفحة
الإرهاب التكفريي يف �سورية �إىل غري
رجع���ة؟ �س�ؤال يرتبط حكم ًا مبفاج�آت
امليدان املقبلة ..فللنتظر.

ماجدة احلاج
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من هنا وهناك

| بن جدو يتوعّد
�أعلن وزي���ر الداخلي���ة التون�س���ي لطفي
بن ج���دو ت�سجيل ع���ودة � 266شاب ًا كانوا
يقاتل���ون يف �سورية ،كا�شف��� ًا �أنه �أن�شئت
لهم قاعدة بيانات حت���ى يتم التم ّكن من
متابعته���م عن كثب .ون�صح بن جدو «من
تتلط���خ �أيديهم بالدم���اء بالعودة �إىل
مل
ْ
ر�شدهم» ،واعداً ب����أن حكومته «م�صممة
على حماربة الفك���ر التكفريي» ،ومتو ّعداً
بخامتة �سيئة مل���ن ي�رصّ على امل�ضي يف
غ ّيه و�ضالله.
| عمّان والريا�ض حتاكمان الإرهابيني
�أ�ص��درت حمكم��ة �أم��ن الدول��ة الأردني��ة
االثن�ين املا�ض��ي �أحكام�� ًا تراوح��ت ب�ين
ال�سجن لعامني ون�صف عام ،وخم�سة �أعوام
التوغل �إىل
بحق �ستة �أردنيني عل��ى خلفية ّ
�سوري��ة لاللتح��اق مبقاتل��ي املعار�ض��ة
ال�سوري��ة .م��ن جهة �أخ��رى ،ذك��رت وكالة
الأنب��اء ال�سعودي��ة � ّأن املحكم��ة اجلزائي��ة
�أ�ص��درت �أحكام�� ًا ب�سج��ن � 13شخ�ص ًا ملدة
ت�تراوح بني عام وع�رشة �أعوام بتهمة دعم
ومتويل مقاتلني خارج اململكة.
| «�إ�رسائيل» مطمئنّة
قال خرباء وقادة ع�سكري���ون �صهاينة �إن
الو�ضع اال�سرتاتيج���ي لـ«�إ�رسائيل» بات
�أف�ض���ل مع بداي���ة ع���ام  ،2014يف �ضوء
اال�ضطرابات التي �أثارته���ا «االنتفا�ضات
ال�شعبية وثورات الربيع العربي وال�رصاع
الطائف���ي» ،والت���ي قللت م���ن احتماالت
حدوث ح���رب تقليدية يف الع���ام املقبل.
وقدم���ت جمموعة من كب���ار �ضباط قوات
احلرب «الإ�رسائيلي���ة» واخلرباء الأمنيني
�ص���ورة �شامل���ة لو�ض���ع «�إ�رسائي���ل»
اال�سرتاتيجي يف منطقة غري م�ستقرة .ور�أى
خ�ب�راء «معهد درا�سات الأمن القومي» �أن
م�سل�سل التط���ورات الإقليمية التي حدثت
ُرتجم �إىل فر�ص
يف عام  2013ميك���ن �أن ت َ
ا�سرتاتيجي���ة لـ«�إ�رسائي���ل» لي�صبح عام
 2014عام��� ًا جي���داً بالن�سب���ة لأمنها ،مع
هدوء ت���ام تقريب ًا على حدودها ،واحلفاظ
على معاهدات «ال�سالم» مع كل من م�رص
والأردن.
| اجتماع���ات «املعار�ضة ال�سورية»
مع «الإ�رسائيليني»

ك�شف��ت م�ص��ادر ا�ستخباراتي��ة غربي��ة �أن
بريطاني��ا ا�ست�ضاف��ت يف الأ�شه��ر الأوىل
م��ن الأزم��ة ال�سوري��ة ع��شرات اللق��اءات
ب�ين امل�س�ؤول�ين الع�سكري�ين وال�سيا�سيني
«الإ�رسائيلي�ين» وقي��ادات «املعار�ض��ة
ال�سوري��ة» .وذكرت امل�ص��ادر �أن الواليات
املتح��دة ه��ي الت��ي ب��ادرت ور ّتب��ت لعقد
ه��ذه اللقاءات التي كان��ت تتم حتت عنوان
«طم�أنة �إ�رسائيل» ،ملعرفة طبيعة املواقف
التي حتملها املعار�ضة ،و�إمكانية التعاون
م�ستقب ًال لو�ض��ع نهاية حلالة ال�رصاع بني
�سورية و«�إ�رسائيل» .كم��ا ك�شفت امل�صادر
واملمول
�أن النظ��ام ال�سع��ودي هو الراع��ي
ِّ
لتل��ك اللق��اءات� ،إىل جان��ب قط��ر الت��ي
ا�ستقبل��ت ونظّ م��ت عنده��ا يف الدوحة عدة
اجلانبي «ال�سوري املعار�ض»
لقاءات بني
نْ
و«الإ�رسائيلي».
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ُ
ُ
هل يفرض على لبنان رئيس على قاعدة «الكحل وال العمى»؟

حقائق ال بد
ُ
أن تقال
مع حل���ول الذكرى ال���ـ 66امل�ش�ؤومة
لي���وم اخلام�س ع��ش�ر من �أي���ار ،والتي
كانت البذرة اخلبيثة على طريق ت�ضييع
فل�سطني ،ال بد م���ن الإ�شارة �إىل حمطات
مف�صلي���ة ت�سببت يف ذل���ك� ،إ�ضافة �إىل
الن���وم العربي يف «الع�سل الغربي» من
حيث الوعود والقبول باال�ستالب املهني.
الع���رب مل ميلّوا من عق���د امل�ؤمترات
واخلطابات املتكررة على مدى ال�سنوات
الط���وال ،وبع�ضهم �أ�صب���ح حتت الرتاب،
لكن���ه قبل �أن يوارى �سلّ���م بريق التواط�ؤ
واخليان���ة �إىل الأجن���ال والأحفاد ،وهم
باتوا �أكرث وقاح���ة وخ�سة يف املجاهرة
ب�أنهم جزء م���ن املنظومة الغربية التي
ت�سبب���ت ب�ضي���اع فل�سط�ي�ن ،ومل يع���د
�أحدهم يهمه حتى ال�شعب الذي يحكمه،
من خالل التخدي���ر بالأكاذيب ،كما كان
بع����ض ال�سلف ال�سيئ ،مثل �أن «�إ�رسائيل
هي �أ�شبه بجزيرة يطوقها العرب ،وبلمح
الب�رص ميكن �إنها�ؤها» ،ولكنهم مل يفعلوا
حتى قويت وا�ستذ�أب���ت ،وهم يجال�سون
الغانيات والغواين ويبددون الرثوات.
من احلقائ���ق ال�سيا�سي���ة �أن احلركة
ال�صهيونية عملت على اكت�ساب مفاتيح
النف���وذ يف الع���امل امل�سيح���ي ،بداية
بالكني�س���ة الربوت�ستانتي���ة الأمريكية،
مروراً بامل�صاحلة مع الفاتيكان ،و� ً
صوال
�إىل �إ�سق���اط العن�رصي���ة ع���ن احلرك���ة
ال�صهيوني���ة يف الأمم املتح���دة ،وق���د
�ساه���م يف ذلك العرب من �أ�صحاب الفكر
التكفريي ،الذين تركوا «�إ�رسئيل» ت�رسح
وركّزوا عل���ى تكفري امل�سيحيني ،وها هم
اليوم يك ّفرون غريهم من امل�سلمني كافة.
من احلقائق التاريخية �أي�ض ًا� ،أن عرب ًا
يجهلون �أنه لوال طغيان ال�صهاينة على
الربوت�ستاني���ة الأمريكية بحج���ة �إنقاذ
اليهود ،ملا ا�ستطاعت احلركة ال�صهيونية
من ت�ضلي���ل ال�ضمري الأمريك���ي و�إقناع
الرئي����س ه���اري ترومان ب�إن�ش���اء دولة
ا�سمها «�إ�رسائيل».
اليوم ،ويف الذكرى ال�ساد�سة وال�ستني،
ي�أت���ي حفيد تروم���ان ال�سيا�سي املدعو
جون ك�ي�ري ،و ُيح ّم���ل الفل�سطيني ،بعد
االعت���ذار من «الإ�رسائيل���ي» ،م�س�ؤولية
م�شرتك���ة م���ع املغت�صب ،لأن���ه جل�أ �إىل
االنخ���راط يف املنظم���ات الدولية ،فيما
الع���رب ال ي�س�ألون ،وه���م يف ا�ستالبهم
قانعون .
لي�ل�ا ونهاراً،
لك���ن هناك م���ن يعمل ً
ورجال���ه ال ينامون ،وهم و�ضعوا العربة
على ال�سكة ،وي�سريون على هدى � 25أيار،
وهو التاريخ ال���ذي �سيقتلع � 15أيار من
رزنامة العرب ،وكل من يواليه.

يون�س

تتقل����ص ب�رسع���ة كب�ي�رة رزنامة
اال�ستحقاق الرئا�س���ي اللبناين ،لت�صل
خالل الع�رشة �أيام املقبلة التي ت�سبق
نهاية والية الرئي�س احلايل للجمهورية
مبا ي�س َّمى بلغ���ة �أهل القانون «الفرتة
احلكمية» ،دون �أن تلوح يف �أفق الواقع
ال�سيا�س���ي �أي بارقة �إيجابية بالتوافق
على مر�ش���ح �إجماع لإنق���اذ الرئا�سة
الأوىل من فراغ يبدو قادم ًا ُحكم ًا.
تب���دو امل�شكل���ة يف حقيقتها لدى
طرف �أ�سا�سي هو «تي���ار امل�ستقبل»،
الذي يت�رصف عل���ى �أن الرئي�س القادم
للبالد يجب �أن يك���ون من قوى الرابع
ع��ش�ر م���ن �آذار �أو من �صمي���م «تيار
امل�ستقبل» ،وهنا تتوقف كل املحركات
عن الدوران ،وبعبارة �أ�صح« ،تتفرمل»
كل االت�ص���االت عند ه���ذه النقطة ،وال
يظه���ر حت���ى الآن �أن «امل�ستقب���ل»
م�ستع��� ّد للبحث عن حلول توافقية مع
باق���ي الكيان���ات ال�سيا�سية والأطياف
احلزبي���ة ،وهو به���ذه النتيجة يح�سم
خياراته رغ���م �أنه يحاول ت ْرك «�شعرة
معاوية» م���ع «التيار الوطني احلر»،
الذي ير�شّ ح رئي�سه العماد مي�شال عون
للرئا�سة.
ً
جممل احلرك���ة القائمة حاليا غري
مطمئن���ة وال م�شجعة على حل لظهور
اخليط الأبي�ض من اخليط الأ�سود لفجر
اجلديد ،وامل�صادر املتعددة التي تواكب
اال�ستحقاق ت�شري �إىل خ�شية من فراغ ال
�أفق له ،فـ«تيار امل�ستقبل» حتى الآن
ال يريد عون ب���كل ت�أكيد ،وفق م�صادر
«التي���ار الوطني احل���ر» ،ويف الوقت
ذاته مل يتمكّن من «التقليع» بجعجع،
ما ولّد م�شكلة لديه يف حركة التجيري
ال�سيا�سي لأي مر�شح ،فال قدرة له على
الإتي���ان مبر�شح خا�ص ب���ه ،ف�إذا وافق
ً
مث�ل�ا على العماد عون ،ف����إن انتخاب
الأخ�ي�ر ال ي�أخذ �أكرث من ثمانٍ و�أربعني
�ساعة.
امل�شكلة الأخرى ه���ي لدى بكركي
نف�سها ،الت���ي تقول �إنها ت����ؤ ّدي دوراً،
لكنها تبدو عاجزة عن �إي�صال �أي مر�شح
ماروين ،وبح�سب م�صادر م�سيحية ف�إن

�أين باتت حماوالت الراعي التوافقية؟

الكاردين���ال يقول �إنه ف���وق ال�شبهات،
وال يري���د لأح���د �أن يناق�شه يف زيارته
�إىل فل�سط�ي�ن املحتل���ة ،فيما مل تفلح
حماوالت���ه �سوى الطلب م���ن الأقطاب
املوارنة الأربعة على التوافق على ا�سم
واحد ،بينما هو يعرف �أن كل زعيم من
ه�ؤالء ه���و بحد ذاته م��ش�روع رئي�س،
مبوا�صف���ات �أو بدونها ..ه���ذه احلالة
�أوج���دت مناخ ًا �ضاغط��� ًا على بكركي
التي تع���اين حالي ًا م���ن «الإحباط»،
لذلك �أراد الكاردين���ال الراعي اخلروج
من الواقع املتج ّمد �إىل حماولة �إحداث
�صدمة ،واخلروج نحو واقع �آخر ليقول
للم�سيحيني :تري���دون مناق�شتي ب�أمر
الزي���ارة ،وال �أ�ستطيع مناق�شتكم با�سم
الرئي�س العتيد!
�أم���ا الرئي�س نبيه ب���ري الباحث
بـ«ال��س�راج والفتي���ل» عن خمارج
وحل���ول ،فم���ا زال يل���وح مبر�شحه
الوحي���د جان عبيد ،وتق���ول م�صادر
الرئي�س بري �إنه على ا�ستعداد للبحث
ع���ن مر�شح ج���دي وتوافقي يف حال
تبلور قبول ل���دى الأطراف الأ�سا�سية
املمثل���ة يف جمل�س النواب على ا�سم
غري جان عبيد ،الذي مل ي� ّسوقه فعلي ًا

«المستقبل» مصرّ
على أن يكون الرئيس
القادم من  14آذار
أو من «تياره» ..وغير
مستعد للبحث عن
ّ
حلول توافقية مع باقي
الكيانات السياسية

حتى الآن لكنه يبقى خياراً قائم ًا.
�أما النائب وليد جنبالط الذي ي�سري
خل���ف الرئي�س بري يف ه���ذا املف�صل
الهام ،ف�سيرتك ب���دوره املجال حلركة
بحث على �أو�سع مدى ،ويف كل خطوط
امللعب لأي حل عل���ى قاعدة «الكحل
وال العمى»� ،أما مو�ضوع النائب هرني
احللو فال يعدو كون���ه مزاج ًا �سيا�سي ًا،

فيما «حزب اهلل» ما زال يراقب الو�ضع
بدقة وح�سا�سية فائقة ،لأن موقع رئا�سة
اجلمهورية لي�س موقع ًا �رشفي ًا وح�سب،
بل هو موقع �أ�سا�س���ي يف ر�أ�س الدولة
على امل�ستوى ال�سيا�س���ي والد�ستوري
والوطني ،و«احل���زب» يرغب بالطبع
برئي�س م�ؤ ّيد للمقاوم���ة وال يعاديها،
فهي التي قامت بفعل وطني غيرّ الواقع
اللبناين برمته نحو الأف�ضل.
يف املح�صل���ة ،م���ا امله���م يف
الأم���ر �أن ي�أتي رئي����س يحمل يف قلبه
ت�ضحيات ج�سيمة قدمه���ا اللبنانيون
خ�ل�ال حروبهم م���ع الع���دو ،وق ّدمتها
املقاومة ط���وال عقود ،وه���ذا الرئي�س
الغي���ور املفرت�ض لن ي�أت���ي �إال بفعل
تواف���ق حملي �أو �إقليمي ودويل ،وحتى
الي���وم مل يح�ص���ل ه���ذا التواف���ق ،ما
ي�ؤدي حكم ًا �إىل ف���راغ ،ولو �أراد �ساكن
���واق للتمديد يف الربع
ق�رص بعبدا الت ّ
ال�ساعة الأخرية �إىل ابتداع ب�ضع كلمات
قانونية ال �أ�صل لها يف الد�ستور «وما
�أنزل اهلل بها من �سلطان» ..فهل ُي�صنع
الرئي�س يف لبنان؟

بهاء النابل�سي

حزب االتحاد يحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيسه

مراد :سيبقى رهان األمة على مصر
ملنا�سبة الذك���رى احلادية واخلم�سني لت�أ�سي�س
حزب االحتاد ،نظّم احلزب ع�شاءه ال�سنوي يف قاعة
البي���ال ،بح�ضور ممثل عن رئي����س جمل�س النواب
نبيه بري ،وممثلني عن الر�ؤ�ساء �إميل حلود و�سليم
احل�ص وعمر كرام���ي ومي�شال عون ،ووزراء ونواب
حالي�ي�ن و�سابقني ،و�شخ�صي���ات دينية و�سيا�سية
وع�سكري���ة و�أمني���ة ،ور�ؤ�ساء �أح���زاب ومنظمات
فل�سطينية.

رئي�س احل���زب الوزير ال�سابق عب���د الرحيم مراد
انتخاب عادل
�ألق���ى كلمة طالب فيها ب�إجن���از قانون
ٍ
للناخب حما�سبة املنتخَ ���ب ،معترباً �أن قانون
يتي���ح
ِ
ُ
قانون الن�سبية.
االنتخاب املن�صفِ للجميع هو ُ
ِ
ولفت م���راد �إىل �أنه يجدر بمِ َ ��� ْن ير�شّ ح نف�سه �إىل
يك���ون م� ِؤمن��� ًا بالثوابتِ
موق���ع الرئا�س���ة الأوىل � ْأن
َ
و�ضعت لبنان عل���ى اخلريط ِة العربية
الوطنية التي
ْ
يك���ون ب�إمكا ِنه و�ضع ح ّد
والإقليمي���ة والدولية ،و� ْأن
َ

للتدخ��� ِل اخلارج���ي يف �ش�ؤوننا ،ويتعه���د ب�أال يكون
لبنان مقراً �أو ممراً للت�آمر على �سورية.
ور�أى م���راد �أن رهان الأم���ة �سيبقى على م�رص،
وعلى من ا�سرت ّد زمام املبادرة؛ امل�شري عبد الفتاح
ال�سي�سي ،ال���ذي �أيقظ الذاكرة اجلماعية للم�رصيني
والعرب لإعادة فل�سطني �إىل واجهة الأولويات ،بعد
�أن توارت ع���ن امل�شهد ،ب�سب���ب اتفاقيات اخلنوع
و�أرباع احللول.

www.athabat.net
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الوضع األمني في لبنان ..استراحة محارب أو استقرار دائم؟
ال �ش���ك �أن دعوة وزي���ر اخلارجية
�سعود الفي�صل نظ�ي�ره الإيراين حممد
جواد ظري���ف لزي���ارة الريا�ض بالغة
الأهمي���ة ،وحتم���ل يف �أبعادها بداية
تراج���ع يف ال�سيا�س���ة ال�سعودي���ة
املت�شددة جتاه حمور املقاومة ،وب�شائر
ت�سوية للأزم���ات ال�سيا�سية والأمنية
يف املنطق���ة ب�أ�رسها ،ال �سيما �أن هذه
الدعوة جاءت على وقع انت�صارات هذا
املحور يف �سورية والعراق.
املوقف الإي���راين مل يطر�أ عليه �أي
تغيري منذ ت�س ُّلم الرئي�س ال�شيخ ح�سن
روحاين مقاليد احلكم ،ومن حينه �أبدت
انفتاحها على ح���وار مع «اململكة»،
وقد ع�ّب�رّ ت عن ذلك مراراً ،وكان يقا َبل
ه���ذا االنفت���اح برف�ض �سع���ودي� ،إىل
�أن ج���اءت نتائج انتخاب���ات العراق
مل�صلحة رئي�س الوزراء نوري املالكي،
وت�ؤ ّهله لتويل والية ثالثة.
�إ�ضاف���ة �إىل ذلك ،فقد حقق اجلي�ش
ال�س���وري �إجنازات ميداني���ة مهمة ،ال
�سيما بع���د ا�ستعادة مدينة حم�ص ،ما
عزز �أوراق حمور املقاومة يف �سورية،
وبالت�أكيد �سيكون لها انعكا�سات على
الأو�ض���اع يف الدول املج���اورة ،ويف
طليعتها لبنان ،حي���ث ُح�سم الأمر �أال
رئي�س عتيداً للجمهورية من دون ر�ضى
املحور املذكور.
لكن مقابل هذه الأجواء الإقليمية
املريح���ة ن�سبي��� ًا ،هن���اك خماوف
لدى بع�ض الأط���راف امل�ؤيدة لنهج
املقاوم���ة م���ن �أن تك���ون الدع���وة
ال�سعودي���ة لك�سب الوق���ت ،بانتظار
حتقيق مكا�س���ب �إقليمي���ة ،لإعادة
متو�ضعه���ا يف املنطق���ة ،خ�صو�ص ًا
املراهنة على فوز امل�شري عبد الفتاح
ال�سي�س���ي يف االنتخابات الرئا�سية
امل�رصي���ة؛ حلي���ف اململك���ة ،ما قد
يع ّو�ض عليها جزءاً من خ�سارتها يف

حماوالت حثيثة لتغيري دميغرافية منطقة جبل حم�سن امل�ؤيدة للمقاومة و�سورية

امل�رشق العربي ،على حد قول مرجع
حزبي يف «� 8آذار».
ويرى املرجع �أن املرحلة التي مير
بها لبنان راهن ًا هي �أقرب �إىل «ا�سرتاحة
حمارب» من اال�ستق���رار الدائم ،وهي
�أي�ض ًا �أحد نتائ���ج ال�سيا�سة ال�سعودية
امل�ستجدة يف املنطقة ،مبدي ًا خ�شيته
من جت���دد انفجار الأو�ض���اع يف حال
ف�شل التقارب الإيراين  -ال�سعودي.

وزير طرابلسي يبحث
عن األراضي المعروضة
للبيع في «جبل
محسن» ليشتريها

■ حرك���ة الأمة ا�ستغربت �صم���ت �أدعياء ال�سيادة واال�ستق�ل�ال عن اخلروقات
واالعتداءات ال�صهيونية املتك���ررة على ال�سيادة اللبنانية ،و�آخرها خرق جنود
العدو ملنطق���ة ر�أ�س الناقورة ،ومن���ع املواطنني اللبنانيني م���ن �سلوك طريق
حماذية للغجر ،بالرغم من �أن هذه الطريق تقع يف الأرا�ضي اللبنانية.
■ العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي �شدد على �أن ا�ستقرار املنطقة لن ي�أخذ جمراه
الكام��ل �إال م��ن خالل �إزال��ة الكيان «الإ�رسائيل��ي» وتهدمي الأ�سط��ورة التلمودية
حت��والت كربى خالل الأعوام املقبلة
والأح�لام ال�صهيونية� ،آم ًال �أن ت�شهد الأمة ّ
تف�ضي �إىل نهاية «�إ�رسائيل».
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي� ،أكد �أن الأمن يف العا�صمة
م�س�ؤولية متكاملة بني اجلي�ش وكافة الأجهزة االمنية ،واملواطنني ،و�أي حماولة
لت�أطري �أي منطقة من بريوت وو�ضع خطوط متا�س وهمية ترفع �شعارات طائفية
�أو مذهبية ،بناء لتوجيهات الفتنويني الطارئني على بريوت ،هي �إ�ساءة لبريوت
ولتاريخها الن�ضايل.

وي�ؤكد املرجع �أن خماوفه من جتدد
انفج���ار الأو�ضاع مبن ّية على معطيات
ووقائ���ع ،خ�صو�ص ًا يف �ض���وء وجود
ملفات متعرثة �أبرزه���ا :عدم التو�صل
�إىل انتخ���اب رئي����س للجمهوري���ة،
وحركة االحتجاجات النقابية ،وزيارة
البطريرك مار ب�ش���ارة الراعي للقد�س،
وتداعي���ات املحكم���ة اخلا�صة بلبنان
على الو�ضع الداخلي ،كا�شف ًا �أن هناك
حت�ضريات �أمنية ملواكب���ة �أي ت�صعيد
�سع���ودي يف لبنان ،من خالل حماولة
الوزير �أ�رشف ريفي تطويع  2500عن�رص
يف قوى الأمن الداخل���ي من حمازبي
«تيار امل�ستقب���ل» لكي يكونوا «غب
الطلب» عندما تدعو احلاجة ،ال �سيما
بعد انتهاء حالة «قادة املحاور».
�أ�ض���ف �إىل ذلك �إيعاز �أحد الوزير ْين
الطرابل�سي�ْي�ننْ �إىل مالك���ي العق���ارات
يف منطق���ة «جبل حم�س���ن» ،والذين
ي�سكن���ون خارجه���ا ،ال �سيم���ا �أبناء
ال�سني���ة منه���م ،باملطالبة
الطائف���ة ُّ
ب�إعادة عقاراتهم الت���ي ي�شغلها �أبناء

«اجلب���ل» ب�شكل غري �رشع���ي ،كذلك
طلب م���ن بع�ض �سما�سـ���رة العقارات
�إر�شاده على الأرا�ضي املعرو�ضة للبيع
يف «اجلبل» ،مبدي ًا ا�ستعداده ل�رشائها.
وت���رى م�ص���ادر �شمالي���ة وا�سعة
االطالع� ،أن اله���دف من �رشاء الأرا�ضي
هو حماولة تغيري دميغرافية املنطقة
امل�ؤي���دة للمقاوم���ة و�سوري���ة ،م���ن
خ�ل�ال �إدخال �أع���داد م���ن املواطنني
�إىل «اجلب���ل» من خ���ارج اال�صطفاف
ال�سيا�سي لأبنائ���ه ،ويف حال جنحت
هذه املحاولة ،يك���ون الوزير املذكور
قد حق���ق على الأقل اخرتاق��� ًا للبقعة
اجلغرافي���ة الطرابل�سي���ة املختلف���ة
�سيا�سي ًا عن حميطها ،كخطوة �أوىل يف
عملية تذويبها دميغرافي ًا ،لكي يطغى
على عا�صم���ة ال�شمال ل���ون �سيا�سي
واح���د يف ح���ال ح�ص���ول �أي ت�سعري
�إقليمي ل���ه انعكا�س عل���ى الأو�ضاع
الداخلية.

ح�سان احل�سن

■ جبهة العم��ل الإ�سالمي �ش ّددت على �أهمية امل�صاحلة الفل�سطينية بني حركتي
�سيما
«فتح وحما�س» ،خ�صو� ًصا يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها املنطقةّ ،
� ّأن الإعالن عن هذه امل�صاحلة �أربك العدو املحتل و�أمريكا.
■ د� .سم�ي�ر �صباغ؛ رئي�س االحتاد البريوتي ،لف���ت �إىل �أن قوى � 14آذار تتالعب
بالد�ستور اللبن���اين مبا يوافق م�صاحلها ،ال�سيما ابتداعه���ا �صيغة للتمديد �أو
ت�رصي���ف الأعمال خوف ًا من الف���راغ يف �سدة الرئا�سة ،م�ش�ي�راً �إىل �أن الد�ستور
اللبناين وا�ضح يف مادته  62التي تن�ص على �أنه «يف حال خلو �سدة الرئا�سة
لأي علة كانت ،تناط �صالحيات رئي�س اجلمهورية بالوكالة ملجل�س الوزراء».
■ لق��اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ا�ستنك��ر االعتداءات ال�صهيونية على
الأرا�ض��ي اللبنانية يف منطق��ة الناقورة ،داعي ًا جميع الق��وى �إىل دعم املقاومة
والوق��وف �إىل جانبه��ا ودعمه��ا يف مواجهة االنته��اكات ال�صهيوني��ة املتكررة
عل��ى ال�سيادة اللبنانية .من جهة �أخرى ،متنى اللقاء �أن يعدل الكاردينال ب�شارة
الراع��ي عن زيارت��ه للأرا�ضي الف�سطينية املحتلة ،خ�صو�ص�� ًا �أنه ذاهب مببادرة
منه.
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ُيـقــــال
 nعد ّو ال�صحافيني

يحب
ز ّل ل�س���ان م�س����ؤول كبري مل يك���ن ّ
يوم ًا ال�صحافي�ي�ن املحليني� ،أمام عزوته
املتقل�صة قائ ًال« :لو كان كل ال�صحافيني
�شهداء� ،أمل يكن �أرح���م للبلد» ،ومل ينتبه
لوج���ود �صح���ايف ب�ي�ن احلا�رضي���ن من
�أ�صدقائه ،و�أ�ضاف�« :أولئك الذين ال يقيمون
اعتباراً للمقامات».
 nبال بركة
و�صف��ت �شخ�صي��ة م�سيحي��ة خم�رضم��ة
اجتماع��ات بكركي مع الأقط��اب املوارنة
ب�أنه��ا «حرك��ة بال برك��ة» ،يف �إ�ش��ارة �إىل
غي��اب الربك��ة الرعوي��ة ل�سي��د بكركي بعد
تال�شي قوة الت�أثري املعنوي.
حرج مايل
َ n
يق���ال �إن �أغل���ب الأوقات الت���ي مي�ضيها
الرئي����س �سع���د احلري���ري ب�ي�ن الريا�ض
وباري�س ال عالقة لها بال�سيا�سة ،بل يقوم
بـ«مللمة» و�ضعه املايل املُح ِرج.
 nوفد �أمني �أمريكي
ُعلم �أنه و�صل �إىل بريوت وفد �أمني �أمريكي
عرب طائرة ع�سكرية �آتية من �إحدى القواعد
الأمريكي��ة يف املنطقة ُبعيد منت�صف الليل
خ�لال الأ�سبوع املا�ضي ،م��ن دون معرفة
فحوى ومغازي هذه الزيارة.
� nضو�ضاء دون ت�أثري
ر�أى م�ص���در اقت�ص���ادي وا�س���ع املعرف���ة
�أن احلرك���ة املطلبي���ة احلالي���ة لن يكون
له���ا ت�أث�ي�ر واقع���ي يغ�ّي�رّ يف املعادلة
االقت�صادي���ة ،و�أن ُج ّل ما قد يح�صل عليه
�أ�صحاب االحتجاجات ل���ن يتعدى ن�صف
املطالب يف �أح�سن الأحوال.
 nاالنتخابات «مهربة»
ت��زداد حالة التذم��ر بني غالبي��ة م�س�ؤويل
املناط��ق يف «تي��ار امل�ستقب��ل» ب�سب��ب
«التطني���ش» امل��ايل ال��ذي ا�ستحك��م يف
الأ�شهر الأخرية ،ويردد البع�ض �أن «احلنفية
مقفول��ة» �إىل ح�ين احلاج��ة لت�أم�ين ح�شد
ب��شري ال�ستعرا���ض الق��وة ،وم��ا علينا �إال
انتظار االنتخابات التي �ستكون «مهربة».
 nا�ستياء
�أبلغ���ت «قي���ادات» يف الأمان���ة العامة
املوجه�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن
لق���وى � 14آذار
ِّ
لها ،ا�ستياءها البالغ لع���دم �إبالغها ب�أي
معلومات تتعلق بات�صاالت �سيا�سية على
�صلة باال�ستحق���اق الرئا�سي املقرتب من
الفراغ الأكيد.
 nف ّوهة بركان
ما زال خميم عني احللوة يعي�ش على فوهة
ب��ركان ،خ�صو�ص�� ًا بع��د �أن ظه��رت م�ؤخراً
ق��وى تتبع لتنظيم «داع���ش»� ،أمريها �شاب
فل�سطين��ي �سوري ال يتج��اوز الع�رشين من
العم��ر� ،أوحى �إىل �أفراد جمموعته مبمار�سة
ال�ضغ��ط عل��ى ذويه��م للوق��وف �إىل جانبه
وعدم التخلي عنه ،بعدما دخل منذ �شهرين
�إىل املخيم.
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مقابلة

تحت الضوء

( العدد  )310اجلمعة � 16 -أيار 2014 -

التخاذ قرارات جريئة ّ
ألن ألرض لبنان شعبًا

«ديمقراطية بوكو حرام»..
والهوت دوغ
كم هو مذهل ومروّع م�شاهدة
�أبو بكر �شيكو؛ زعيم تنظيم «بوكو
حرام» ،وهو يعر�ض الطالبات
النيجرييات املختطفات ك�سبايا
للبيع!..
وكم هو كريه ذاك املنظر املقزز،
بافتتاحه �سوق النخا�سة بنف�سه
ب�إعالنه �أنه �سيتزوج اثنتني من
الفتيات ال�صغريات.
يا للهول ،من هذه «الدميقراطية»
الرعناء التي يحدثنا عنها الغرب
والأمريكي ،و«قائد» جند واحلجاز،
الذي يتحدث عن «ال�شعب ال�سعودي
ال�شقيق» يف حلظة يقظة له.
نقول ذلك لأننا نعلم متام ًا من
�صنّع كل ه�ؤالء.
نعرف ونعي متام ًا من �صنّع �أ�سامة
بن الدن ،وكيف ُدرِّب وموِّل ،وكيف
�أُر�سل �إىل �أفغان�ستان.
ونعرف كيف ُ�صنع الطبيب �أمين
الظواهري ،وكيف �أُنتج املُال عمر ،ثم
ملاذا وكيف كانت «حركة طالبان»،
وكله من �أجل �أنابيب الغاز التي متتد
من تركمان�ستان �إىل املحيط الهادي.
هل ميكن لأحد �أن يقول لنا
عن الفرق بني ه�ؤالء و«�أبو بكر
البغدادي» و«�أبو حممد اجلوالين»
و�أبي قتادة ،وغريهم من «القادة»
الذين يتوالدون ويتنا�سلون هنا
وهناك ،من �أجل «نكاح اجلهاد»� ،أو
�إعدام متثال �أبو العالء املعري� ،أو
نب�ش �رضيح �صحابي هنا ،و�رسقة
وحرق كاتدرائية هناك..؟ مل يحدثنا
�أحد من ه�ؤالء ماذا يريد الأمريكيون
من دعمهم لهم حتت عناوين و�أ�سماء
خمتلفة ..وملاذا تعالج الدولة العربية
جرحى اخلارجني من القرون الو�سطى
�أو ما قبلها يف م�شافيها؟
ه�ؤالء و�أ�سيادهم وداعموهم ملاذا
يريدون �سورية؟ وملاذا ي�ستهدفونها؟
نحن نعرف �أن يف �سفر ا�شعيا
يتحدثون عن خراب دم�شق ،وعن
تدمري م�رص.
�إذاً ،رمبا كان �رضوري ًا �أن ندرك
عال عربي
و�أن نعي و�أن نعرف �أيَّ مَ
عال �إ�سالمي يريدونه حينما
�أو �أيَّ مَ
ت�صبح «بوكو حرام» و«داع�ش»
و«الن�رصة» وكل ناب�شي القبور �أ�سياد
مرحلة ما!..
فلنقل مرحب ًا لربهان غليون
وجورج �صربا ومي�شال كيلو ،وغريهم
من «فرافيط» الثقافة «املعا�رصة»
واملعلَّبة على طريقة الـ«هوت دوغ».
�أحمد

ُ
ِّ
أسود :فليسم الراعي المرشح المسيحي األقوى

و�ضع لبنان احل�سا�س واملف�صلي لي�س بجديد ..ولكن اجلديد باملو�ضوع �أ ّن
و�ضع املنطقة دقيق ملا ي�شهده من �إعادة لتمركز القوى الإقليمية والدولية..
�سيناريوهات تر�سم يف الكوالي�س بانتظار حتديد املتفق عليه ،ليبقى غري املتفق
عليه� ..أين لبنان من ك ّل ذلك ،وهو الذي يعتربه البع�ض رئة ال�رشق الأو�سط �أو
زئبق م�ؤ�رش التوافق �أو التنافر على امل�ستوى الإقليمي والدويل؟
هل �سينجح اللبنانيون بلملمة جراحهم ..وهل �سيعيد امل�سيحيون زخمهم الذي
خ�رسوه منذ اتفاق الطائف بانتخاب رئي�س للجمهورية قوي ..لإعادتهم امل�سيحية
امل�رشقية �إىل عزّها ودورها الريادي ،ماذا عن النظام ال�سيا�سي املرتهل؟ فالطائف
الذي �أنعم لل�سنة بال�صالحيات �أنعم عليهم بالويالت ..وال�شيعة املتعاظم دورهم
ال يحظون مبا ي�ستحقون ،وامل�سيحيون الت ّواقون لإعادة دورهم م�ؤ�س�سي هذه
الدولة يجدون �أنف�سهم يف ك ّل مرّة خارج الت�سوية..
ع���ن ه���ذه الأم���ور والأحداث،
ناق�شت جري���دة «الثبات» نائب
رئي�س هيئ���ة قدام���ى وم�ؤ�س�سي
الق���وات اللبنانية؛ �إيل���ي �أ�سود،
و�إليكم �أبرز ما جاء من نقا�ش:
ال يخف���ي �أ�س���ود توج�سه من
وج���ود حال���ة خط���رة يف لبنان
متمثل���ة بوج���ود النازح�ي�ن
ال�سوري�ي�ن ،بر�أي���ه الكيان ب�أ�رسه
معر����ض لالنهي���ار ،لأ ّن م�ش���اكل
ّ
املنطق���ة وما �أرخت���ه من روا�سب
على لبن���ان تتع ّدى قدراته ،يقول:
«ال�ضبط الأمني الذي ح�صل ج ّيد،
ولكن م���ا الذي مينع م���ن �إعادة
التخري���ب واخلربطة يف البلد ..ال
ي�ستطيع لبن���ان ا�ستقبال املزيد
من النازحني ،وطاقته و�صلت �إىل
ح ّد غري مقبول ..فهل يتم ا�ستبدال
�شعبه ب�آخر ،حتت مظلة �شعارات
�إن�سانية وما �شاكل ،ولنقول للذين
ي�أخذون الأم���ور على غري حممل
اجلد ..لهذه الأر�ض �شعب لن ن�سمح
بتهجريه ،وهذه ميزة لبنان».
لهذه الأر�ض �شعب
ي�س�أل �أ�سود «امل�شكلة �أنّه يف
لبنان ،ال خطة من قبلنا ملواجهة
تداعي���ات النزوح ال�سوري ال على
امل�ستوى الأمن���ي وال االقت�صادي
وال االجتماع���ي ،الأم���ور تزي���د
تعقي���داً ،والقيم���ون عندنا على
املو�ضوع يفرحون ببع�ض الأموال
وبا�ستق���دام احل�ص����ص الغذائية..
فيما املطلوب �إيجاد حلول جذرية
ك���ي ال تتعطّل م�صالح اللبنانيني
�أو ًال ،ولإعادته���م �إىل �سوري���ة
بالتن�سي���ق مع الدول���ة ال�سورية
و«املعار�ضة» ثاني��� ًا ،وللحفاظ
على دميغرافية لبنان ثالث ًا يف ظ ّل
ظروف �صعبة يعي�شها اللبنانيون،

ويف ظ ّل ن�سبة الوالدات املرتفعة
للنازحني» ،وي�س����أل �أ�سود« :مع
الأ�سف ،بع�ض اللبنانيني يخجلون
بت�سمي���ة الأمور على حقيقتها ،يا
خ ّيي له���ذه الأر�ض �شع���ب ..ماذا
مت متزيق بطاقات
نفعل �إذا غ���داً ّ
الأطف���ال «مكتوم���ي القيد» ،هل
ي�صبح���ون لبنانيني بعد مرور 10
�سن���وات ،وهل يحظ���ون بهويات
لبنانية»؟
ي�ش�ي�ر �أ�س���ود �إىل �أ ّن مكونات
لبنان دافع���ت عن وجودها بالدم
للحفاظ على حريته���ا وميزاتها،
وه���ذا الأم���ر ينطبق عل���ى كافة
الطوائف التي يتكون منها لبنان،
و�آخ���ر ه���ذه اجل���والت كانت مع
ع���ودة �إخوتنا ال�شيعة �إىل �أر�ضهم
بغ�ض���ون يومني �إث���ر حرب متوز،
وم���ا ُيراد له���م التهج�ي�ر ،يقول:
�شعب بال هوية،
«�شعب بال �أر�ض
ٌ
ا�ستمر الو�ضع على حاله
يف حال
ّ
�سنجد �أنف�سنا �أقلي���ة ،وقد نعتاد
على عادات لي�ست لبنانية ،جميع
ال���دول ت�شهد كثاف���ة �سكانية من
املهاجري���ن يف بع����ض الأمكنة
(مناط���ق �صناعي���ة )..ولك���ن �أن
يتح ّول بلد بطوله وعر�ضه وبريفه
ومدن���ه وم���ن �رشق���ه �إىل غربه
و�شماله وجنوبه �إىل خم ّيم �شعبي
لدول���ة �أخ���رى �أمر يث�ي�ر الريبة،
ونحن ال ميكنن���ا �أن نتعاطى مع
ه���ذا املو�ض���وع به���ذا الب�ساطة
وال�سخ���ف» ،وي�ضي���ف �أ�س���ود:
«نك ّن االح�ت�رام لل�شعب ال�سوري،
وم�ستع���دون مل�ساعدت���ه عل���ى
«ق ّد حالنا» ،ولك���ن مع مغادرة
اللبناني�ي�ن �شباب��� ًا وجماع���ات
(عائ�ل�ات) لع���دم توفّ���ر فر����ص
العمل ،امل�س�ألة تتعدى النظريات
الإن�سانية الربيئة ،ولنعالج الأمور
كم���ا تعاجله���ا كافة ال���دول� ،أو

�أقلّ���ه الأردن وتركيا ..ونحن اليوم
بحاج���ة ملواق���ف جريئة حتمي
البلد».
اال�ستحقاق الرئا�سي
بخ�صو�ص اال�ستحقاق الرئا�سي،
يطال���ب �أ�س���ود ب�إع���ادة النظ���ر
ب�صالحية موق���ع الرئا�سة الأوىل
لإعادة االعتبار للم�سيحيني ،لأنّه
يف ظ ّل ال�صالحي���ات املتوفرة له
ما بعد اتف���اق الطائف« ،ال يحق
له تق���دمي حتى برنامج ،فالربامج
تو�ضع من خ�ل�ال جمل�س الوزراء
جمتمع��� ًا ،ولهذا ال�سب���ب الإتيان
برئي�س قوي ب�إمكان���ه التعوي�ض

سورية رغم مرارة
األحداث بدأت تلملم
جراحها ..ومصر
قوتها في
تستعيد ّ
محاربة اإلرهاب

بع�ض ال�شيء ..ولك ّن الثغرات تبقى
ويجب �إيجاد خمرج مقبول يطمئن
جمي���ع مكونات الوط���ن ،واملثال
ال�صارخ اليوم ه���و �صدور قانون
الإيجارات باجلريدة الر�سمية رغم
رف�ض رئي�س اجلمهورية توقيعه».
يتم ّن���ى �أ�سود عل���ى بكركي

والبطري���رك الراع���ي امل�ساهمة
يف �إعادة تقوي���ة املوقع الأول،
يقول« :ي�سع���ى �صاحب الغبطة
�إىل �إيجاد احلل���ول ،اليوم عليه
املر�ش���ح الأق���وى بني
ت�سمي���ة
ّ
امل�سيحي�ي�ن ،واختي���ار الأف�ضل
من بينهم ،ونح���ن كهيئة قدامى
وم�ؤ�س�س���ي الق���وات اللبناني���ة
نطالبه بالإفراج عن �إح�صائياته
بخ�صو����ص من ه���ي ال�شخ�صية
الأكرث قدرة على قيادة هذا البلد
من بني املر�شحني الأربع الأقوياء
كما �سب���ق و�رصّح نف�س���ه بهذا
اخل�صو�ص ،ال �سيما �أ ّن �أحد ه�ؤالء
املر�شح�ي�ن الأرب���ع �سقط عملي ًا
نتيجة رف�ض مكونات كبرية من
لرت�شحه ،فحاز
املجتمع اللبناين
ّ
وجرب
معينة
أ�صوات
على ن�سبة �
ّ
حظه وف�شل».
عون الأقوى والأجدر
ب���ر�أي �أ�سود ،بكرك���ي مدعوة
لإع�ل�ان امل�سيحي الأقوى ،و�إيجاد
املخ���ارج واجلواب ال���ذي يريده
امل�سيحيون بخ�صو�ص اال�ستحقاق
الرئا�سي« ،الر�أي العام امل�سيحي
يعرف م���ن يري���د ،و�إح�صائيات
بكرك���ي تعرف من يري���د ال�شعب
امل�سيحي من بني الأقوياء الأربع..
وال�سيد جعجع بع���د نيله العفو
من املجل����س النياب���ي ،قانوني ًا
يح ّق له ،وهذا م���ا فعله ،وحظي
بـ� 48صوت��� ًا ..ولكن هذه الأ�صوات
ال ميكنه���ا �إي�صال���ه �إىل الرئا�سة
الأوىل ،فليتنحى للأقوى ..واليوم
نحن بحاج���ة �إىل وقف املهاترات
الإعالمي���ة به���ذا اخل�صو����ص
ومعاجلة املو�ض���وع بروية خلري
اللبنانيني بالعموم وامل�سيحيني
باخل�صو�ص».

www.athabat.net

رأي
وي�ضي���ف �أ�سود« :البطريك الراعي يه ّمه
م�صلحة امل�سيحيني وال �أحد ي�شكك ب�أبوته
للجمي���ع ،الي���وم م���ع تعرث و�ص���ول �أحد
الأقوياء ليعلن عن ا�سم الأقوى ..ولن�أتي به
رئي�س ًا للجمهورية �أ�س���وة بباقي الطوائف
التي ت�أتي بالأق���وى على موقع الرئا�سات
الأخ���رى ،والي���وم العم���اد مي�ش���ال عون
بحركيت���ه وم�ساعيه حلماية لبنان تخوله
لعب دور جامع بني اللبنانيني».
ويخ�ش���ى �أ�س���ود من �ضي���ق امل�ساحة
النتخاب رئي����س للجمهورية �ضمن املهلة
الد�ستوري���ة ،يلف���ت �إىل �صعوب���ة تخطّي
وجت���اوز �إرادة «العماد ع���ون» ك�شخ�ص
وكتيار يف مو�ض���وع اال�ستحقاق الرئا�سي،
يق���ول« :لع���ل البع����ض ينتظ���ر و�صول
الت�سويات الإقليمي���ة �إىل خواتيمها ..نحن
يف النهاية ن�أم���ل �أن ت�أتي هذه التوافقات
الإقليمية من�سجمة مع م�صالح اللبنانيني
ال متعار�ضة معه».
ال�شتاء العربي
يعت�ب�ر املحام���ي �أ�س���ود �أ ّن تداعيات
«الربي���ع العربي» الذي حت��� ّول �إىل �شتاء
قار����س عل���ى ال�شعوب العربية ب���د�أ ت�أفل
خمططات���ه « ،ال�صع���ب جتاوزن���اه يف
املنطق���ة� ،سورية رغم مرارة الأحداث بد�أت
تلمل���م جراحها ،م��ص�ر ت�ستعيد قوتها يف
مواجه���ة الإره���اب ،وكذل���ك يف الع���راق،
والغ���رب اخلبيث ف�ش���ل با�ستبدال الأنظمة
ب�أنظمة تيوقراطية دينية ،واليوم ثمن بقاء
الرئي�س الأ�سد �سيكون مبتابعة ت�صفية هذه
اجلماعات التكفريية ،لأ ّن الغرب ال يريد نقل
خطرهم �إليه ..وهن���ا كلبنانيني ن�س�أل من
كان يعت�ب�ر �أن م�صدر التفجريات الإرهابية
يف لبنان وجود ح���زب اهلل يف �سورية عن
انتفاء هذه النظرية لأن الوقائع جتاوزتها..
و�أ�س����أل ال�سيا�سيني عم���ا �إذا كانت انتهت
�صالحية تق���دمي البطانيات لل�سوريني يف
�سورية»؟
ينهي �أ�سود كالمه ب�رضورة التوقف عن
�إطالق التهم املعلبة ،ب�رضورة �إيجاد حلول
منطقي���ة بعيدة عن ال�سيا�س���ة امل�صلحية
ل���كل فريق ،ويق���ول« :م�ش���اكل النازحني
وم�ش���اكل النا�س االجتماعي���ة بحاجة �إىل
تداب�ي�ر �رسيعة ،وهيئة قدام���ى وم�ؤ�س�سي
الق���وات ت�سعى لل�ضغط يف ه���ذا االجتاه،
ونحن ب�صدد تزخي���م وجودنا يف خمتلف
املناط���ق رغم ع���دم وجود �أم���وال و�إعالم
مدفوع ..ونهن���ئ باملنا�سبة ال�سيد جعجع
على ات�صال زعيم املعار�ضة ال�سورية �أحمد
اجلربا به ،امل�شكل���ة معه لي�ست �شخ�صية
بل �إدارية وما نريده للقوات �أن تكون �ضمري
امل�سيحيني ال �شاهدة للزور على م�صريهم
ووجودهم».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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ّ
تطور التصوف اإلسالمي
من الزهد إلى وحدة الوجود
اختلف الباحثون يف �أ���ص��ل كلمة
«ت�����ص�� ّوف» ،فذهب البع�ض �إىل �أنها
م�شتقة من م�صدر الفعل «ت�ص ّوف»
للداللة على لب�س ال�صوف ،يف حماولة
لعي�ش حياة زهد وتن�سك ،ف�أطلق عليهم
ال�صوفية ،وذهب البع�ض الآخر �إىل �أن
ال�صفة» ،وهم
«ال�صوفية ن�سبة �إىل �أهل َّ
فرق من الن�ساك كانوا يجل�سون فوق دكة
امل�سجد يف املدينة يف عهد النبي عليه
ال�صالة وال�سالم� ،أو �أنهم كانوا يف ال�صف
الأول من �صفوف امل�سلمني يف ال�صالة،
�أما البع�ض فقد ن�سب ال�صوفية �إىل الكلمة
اليونانية «�سوفو�س» �أو ثيو�سوفيا
 ،theosophiaوهي تعني حكمة
اهلل ،وتت�ضمن العلوم والفل�سفة والدين،
لكن امل�ست�رشق الأملاين نولدكه رف�ض هذا
القول ،مبين ًا �أن ال�سني اليونانية تكتب
باطراد يف العربية �سين ًا ال �صاداً ،و�أن
لي�س يف اللغة الآرامية كلمة متو�سطة
لالنتقال من «�سوفو�س» اليونانية �إىل
«�صويف» العربية.
يقول امل�ست�رشق الفرن�سي لوي�س
ما�سينيون �إن لفظ «ال�صويف» ورد لأول
مرة يف التاريخ الإ�سالمي يف الن�صف
الثاين من القرن الثامن امليالدي� ،إذ
نعت به جابر بن ح ّيان ،وه��و عامل
الكيمياء املعروف من الكوفة ،وكان
تلميذ الإمام جعفر ال�صادق ،وكان له
يف الزهد مذهب خا�ص� ،أم��ا �صيغة
اجلمع «ال�صوفية» فقد ظهرت عام
199هـ (814م) يف خرب الفتنة التي
قامت يف الإ�سكندرية ،وكانت تدل على
مذهب من مذاهب الت�ص ّوف الإ�سالمي
ن�ش�أ يف الكوفة ،وكان ذا اجتاه �شيعي،
وك��ان «عبدك ال�صويف» �آخ��ر �أئمته،
وكان ال ي�أكل اللحم ،وتويف يف بغداد
عام 210هـ (825م).
ورغ��م كون ر�سول اهلل هو العارف
الأول والأك�ب�ر ق��د ُع��رف عنه الزهد
والتحنُّث يف غار حراء واالنقطاع �إىل
اهلل تعاىل ،قبل ن��زول الوحي وبعده
وخالله� ،إال �أن��ه رف�ض الت�ص ّوف على
طريقة الرهبنة البوذية �أو الهندو�سية �أو
امل�سيحية ،ونُقل عنه قوله عليه ال�صالة
وال�سالم« :ال رهبانية يف الإ�سالم».
كان الت�ص ّوف يف �أول عهده يدور
ح��ول �أم��ري��ن :الأول �أن العكوف على
العبادة يو ّلد يف النف�س حقاق روحية،
والثاين �أن علم القلوب يفي�ض على
تقرب من اهلل ،فاملعرفة
النف�س معرفة ّ
تو ّلد احلب والقرب.
مل يكن املت�ص ّوفة الأوائل يتوقعون
اال�صطدام بعامة امل�سلمني ،وهم جنحوا
�إىل العزلة والزهد تقرب ًا �إىل اهلل تعاىل،
يف رغبة منهم يف الك�شف عن اهلل ب�أي
و�سيلة ،خ�صو�ص ًا بت�صفية القلب من كل

�شاغل ،وهذا ما نلم�سه يف �سرية احل�سن
الب�رصي (110 21-هـ) وعظاته وعربه،
ويف كتابي املت�صوفني الكبريين احلارث
املحا�سبي (243 - 170هـ) «الو�صايا»،
والإم���ام �أب��ي حامد ال��غ��زايل (– 450
505هـ) «املنقذ من ال�ضالل».
ي��رى امل�ست�رشق ما�سينيون �أن
اخلوارج كانت �أوىل الفرق التي �أظهرت
عدوانها لل�صوفية ،وذل��ك ب��ا ٍد يف ما
وق��ع للح�سن الب�رصي ،كما عار�ضت
فئات كربى من املذاهب الأخرى ال�سنة
والإمامية والزيدية الت�ص ّوف ،لأنه
ي�ستحدث ب�ين امل�ؤمنني ��ضرب�� ًا من
ال�شذوذ ،خ�صو�ص ًا نزوعهم نحو بع�ض
االعتقادات التي تقول باحللول ووحدة
الوجود� ،أو ان�رصافهم عن بع�ض مظاهر
العبادة و�إهمالهم للفرائ�ض ،وقد ذهب
املعتزلة والظاهرية �إىل ا�ستنكار قول
املت�ص ّوفة بع�شق اهلل ،لأنه يقوم نظري ًا
على الت�شبيه ،وعملي ًا على املالم�سة
واحللول.
وال �شك �أن بع�ض املقاربات للت�ص ّوف
�أنذاك كانت تب�سيطية وظاملة وجمحفة،
ف�أخرج بع�ض املت�ص ّوفني من الإميان،
ومت تكفري بع�ضهم و�أعدموا كاحل�سني
بن من�صور احل�لاج (309 - 244هـ)،
والت�ص ّوف عند احلالج جهاد يف �سبيل
�إحقاق احلق ،ولي�س م�سلك ًا فردي ًا بني
املت�ص ّوف واخلالق فقط .لقد ط ّور احلالج
النظرة العامة �إىل الت�ص ّوف ،فجعله
جهاداً �ضد الظلم والطغيان يف النف�س
واملجتمع ،وال يخفى ما لتلك الدعوة من
ت�أثري على ال�سلطة ال�سيا�سية احلاكمة
يف حينه .ويقال �إن �سبب �إعدام احلالج
يكمن يف �إجابته على �س�ؤال �أحد الأعراب
له عما يف جبته ،ف��ر ّد عليه احل�لاج:
«ما يف جبتي �إال اهلل» ..فاتُّهم بالزندقة
و�أقيم عليه احلد.

وقد ف�سرّ ابن تيمية �سبب �إعدام احلالج
الحَْالج ِم ْن
«م ْن ْاع َت َق َد َما َي ْع َت ِق ُد ُه
بقولهَ :
ُ
الحَْالج َع َل ْي َها َف ُه َو كَ افرٌِ
المَْ ق ِ
َاالت ا َ ّل ِتي ُق ِت َل
ُ
ني
ُم ْر َت ٌّد بِا ِ ّتف ِ
ني ،ف إَ� َ ِّن المْ ُْ�س ِل ِم َ
َاق المْ ُْ�س ِل ِم َ
�إنَمَّا َق َتلُو ُه َعلَى الحْ ُ لُولِ
وَاالتا ِد َون َْح ِو
ِ حَّ
َذ ِلكَ ِم ْن َمق ِ
َاالت َ�أ ْه ِل ال َزّ ْن َد َق ِة وَالإِلحَْ��ا ِد
كَ َق ْو ِل ِه� :أَنَا اللَهّ َُ ..و ِبالجْ ُ ْم َل ِة فَال ِخ َ
الف بَينْ ِ
الأُ َ ّم ِة �أَ َ ّن َم ْن قَالَ ب ُِحلُولِ اللَهّ ِ فيِ ا ْل َب�شرَ ِ
اح ال َ ّد ِم َو َعلَى
ِ حَّ
وَاتا ِد ِه ِب ِهَ ..ف ُه َو كَ ا ِفرٌ ُم َب ُ
ِ
الحَْالج».
َهذَا ُقت َل
ُ
وق���د داف����ع ع���دد م��ن املت�ص ّوفة
والباحثني عن احلالج واعتربوه �شهيداً
وبط ًال ثوري ًا و�أن لكالمه معاين باطنية،
و�أن قوله باحللول واالحت��اد هو نف�س
القول بوحدة الوجود ،على غرار حميي
الدين بن عربي (638 - 558هـ) ،كما �أن
الإمام اخلميني اعترب احلالج �شهيداً ،و�أنه
مل تفهم كلماته مبعناها الباطني.
يقول ال�شيخ الأكرب ابن عربي« :نحن
قوم يحرم النظر يف كتبنا ،وذل��ك �أن
ال�صوفية تواط�ؤا على �ألفاظ ا�صطلحوا
عليها ،و�أرادوا بها معاين غري املعاين
املتعارفة منها ،فمن حمل �ألفاظهم على
معانيها املتعارفة بني �أهل العلم الظاهر
كفَر وك َفّرهم».
ولعل من �أروع الأبيات التي تعبرّ
عن �أحوال العارفني ما عبرّ ت عنه رابعة
العدوية يف قولها هلل عزّ وجلّ:
�أح ّبك حبني حب الهوى
وحب ًا لأنك �أهل لذاكا
ف�أما الذي هو حب الهوى
ف�شغلي بذكرك ع ّمن �سواكا
و�أما الذي �أنت �أهل له
فك�شفك للحجب حتى �أراكا
فال احلمد يف ذا وال ذاك يل
ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا

د .هيثم مزاحم
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مخيمات الالجئين السوريين ..على الحدود أم د
ال �ش���ك �أن �أزم���ة الالجئ�ي�ن
ال�سوريني يف لبنان ت�ستفحل �إىل
حد كبري ،حيث بات من ال�رضوري
�إيجاد احللول املنا�سبة ملواجهة
تداعياتها الكارثية ،لكن هل يكون
احل���ل ب�إقام���ة خميم���ات دائمة
لالجئني داخل الأرا�ضي اللبنانية،
كما تطرح دوائ���ر الأمم املتحدة،
�أم يف �إقامة هذه املخيمات على
احلدود وداخل الأرا�ضي ال�سورية،
مع ت�أم�ي�ن �أن تكون منطقة �آمنة،
كما تطرح الأو�ساط اللبنانية؟
�إذاً ،مل يع���د بالإمكان الوقوف
مكتويف الأيدي �أمام �أزمة الالجئني
ال�سوريني يف لبنان ،فبغ�ض النظر
عن تذم���ر بع����ض اللبنانيني من
�أعداد الالجئني الهائلة يف املناطق
اللبناني���ة كافة بداع���ي اجلرية،
وم���ن ا�ستيالء العم���ال ال�سوريني
عل���ى ق�سم كبري م���ن �سوق العمل
اللبن���اين� ،إال �أن �أو�ضاع الكثري من
الالجئني مزرية وم�أ�سوية للغاية،
الكثري من الأ��س�ر تفتقر �إىل �سقف
ي�أويه���ا و�إىل م���ا ت�س���د به جوع
�أطفالها ،هذا ناهيك عن عدم توافر
الطباب���ة وفر����ص التعل���م ومياه
ال��ش�رب النظيف���ة ،وغريها الكثري
من �رضوريات احلي���اة ،ف�إىل متى
�سي�ستمر هذا الو�ضع؟
�صحي���ح �أن لبن���ان مل يغلق
�أبواب���ه وحدوده �أم���ام النازحني
ال�سوريني ،كما فعلت دول عربية
عدة� ،إال �أن���ه �أي�ض ًا غري قادر على
توفري ما يلزم الحت�ضان العائالت
النازحة و�إيوائها كما يجب ،لأنه
بب�ساطة يفتقر �إىل البنية التحتية
وقط���اع اخلدمات الت���ي ال تكاد
تكف���ي اللبنانيني ،م���ن هنا كان
ال ب���د من تدخل �أمم���ي مل�ساعدة
لبن���ان عل���ى احت���واء ومقاربة
م�شكلة النزوح ال�سوري �إليه ،لكن
هل يكون ثم���ن امل�ساعدة بفر�ض
خميم���ات دائمة عل���ى الأرا�ضي
اللبنانية لل�سوريني؟
يف الواق���ع ،ب���د�أت يف الآونة

الأخ�ي�رة مباحث���ات جديدة بني
احلكوم���ة اللبناني���ة واملنظمات
الدولي���ة املعني���ة للتوافق على
حل لأزم���ة اللجوء ،لك���ن ما �أن
بد�أت هذه املفاو�ضات حتى �رست
�شائع���ات ومعلومات م�رسبة عن
احتم���ال �إقامة خميم���ات دائمة
لالجئني يف لبن���ان وهو �أمر بال
�شك يفوق طاقة ا�ستيعابه بكثري.

م�ساعٍ �أممية
بح�سب ما ر�شح من معلومات،
ف�إن الأمم املتحدة ت�سعى �إىل �إقامة
خميمات لالجئ�ي�ن ال�سوريني يف
لبنان ،وهي تتناق�ش مع احلكومة
اللبنانية من �أجل تنفيذ امل�رشوع
الذي يق�ضي ب�إقامة هذه املخيمات
داخل الأرا�ض���ي اللبنانية وبعيداً
من احلدود م���ع �سورية وخطوط
التما�س بني امل�سلحني ال�سوريني
حت���ى ال يح�ص���ل احت���كاك بني
النازحني وم�سلح���ي املعار�ضة،
وبح�سب امل�صادر «حتى نتفادى
م���ا ح�صل يف عر�س���ال ومن �أجل
تخفيف وط�أة وجود الالجئني يف
�أماكن كثرية ،ورمبا �ساعد ذلك يف
�ضمان �سالمتهم و�إي�صال اخلدمات
االجتماعي���ة وال�صحي���ة وغريها
�إليهم بعيداً من بع�ض املدن التي
تعاين ال�ضغط من ج���راء انت�شار
الالجئني».
و�أ�ضاف���ت امل�ص���ادر �أنه «ال
بد من ا�سرتاتيجي���ة دولية لدعم
الدول���ة اللبناني���ة واملنظم���ات
املختلف���ة من ال���دول املانحة»،
مو�ضحة �أن احلكوم���ة اللبنانية
ه���ي الت���ي حت���دد �أمكن���ة هذه
املخيمات.
ويف هذا ال�سياق ،دعا رئي�س
مدير مكتب امل�ساعدات الإن�سانية
ل�ش�ؤون الالجئني يف الأمم املتحدة
جون غين���غ املجتمع الدويل �إىل
م�ساعدة لبنان مادي ًا وعلى وجه
ال�رسعة ،الفت ًا �إىل �أن «لبنان قدم

الكثري من امل�ساعدات لالجئني ال�سوريني،
و�أن اللبنانيني فتحوا الأبواب لهم».
و�شدد عل���ى �أن هذه امل�ساعدات يجب
�أن ت�شمل كل لبنان ال الالجئني ال�سوريني
وحدهم ،وه���و ت�رصيح اعت�ب�ره البع�ض
جم���رد حماول���ة ال�ست���دراج اللبنانيني
للموافق���ة و�إغرائه���م ببع����ض املن���ح
وامل�ساع���دات املادي���ة ،و�إال كانت الأمم
املتح���دة قد تدخل���ت يف ال�سابق طالبة
امل�ساعدة للبنان ال���ذي يئن حتت وط�أة
اللج���وء ال�سوري منذ ثالث���ة �أعوام ،علم ًا
�أن و�سائل الإعالم اللبنانية مل تق�رص يف
واجبها جلهة �إظهار معان���اة ال�سوريني،
حي���ث �إن عائ�ل�ات ال حُت�صى بحاجة �إىل
امل�ساعدات الغذائية قبل �أي �شيء �آخر.
وكانت املفو�ضية العليا لالجئني يف
الأمم املتح���دة �أعلن���ت �أن عدد الالجئني
ال�سوري�ي�ن امل�سجل�ي�ن يف لبنان تخطى
مليون الج���ئ ،من دون �أن تتخذ �إجراءات
فعلي���ة على الأر����ض مل�ساعدة النازحني
كما يجب ،وهذا الواق���ع ينقله الالجئون
ال�سوريون �أنف�سه���م عندما يتحدثون عن
انع���دام امل�ساع���دات �أو اقت�صارها على
عائالت قليلة دون الأخرى.

رد لبناين
وبينم���ا حت���ول امل��ش�روع املذكور
�إىل حم���ط جدل ب�ي�ن اللبناني�ي�ن الذين
رف����ض الكث�ي�رون منه���م تك���رار جتربة

املخيمات الفل�سطينية� ،أكد وزير ال�ش�ؤون
االجتماعي���ة ر�شيد دربا�س �أن ما ذكر عن
حت�ضريات لبنانية دولية لإقامة خميمات
لالجئني ال�سوريني غ�ي�ر دقيق ،الفت ًا �إىل

| درا�سة دولية
بات من �شبه امل�ؤكد �أن النزوح ال�سوري �إىل لبنان يكبد الدولة
اللبناني���ة خ�سائر كثرية يف خمتلف القطاع���ات ،وهي خ�سائر
كبرية ال ميكن �أن تتحملها بب�ساطة ،وبح�سب درا�سة �أعدها البنك
الدويل ،فقد ترك اللجوء ال�س���وري ب�صمات كبرية على الأو�ضاع
الأمنية واالقت�صادي���ة والإن�سانية وال�صحي���ة واالجتماعية يف
لبن���ان ،وتخطى حجم اخل�سائر االقت�صادية التي مُ ني بها لبنان
يف ال�سن���وات الثالث املا�ضية 7.5 ،ملي���ار دوالر ،وهو رقم كبري
للغاية على اقت�صاد يعاين الكثري مثل االقت�صاد اللبناين.
و�أفادت درا�سة البنك الدويل ،التي �أجريت بطلب من احلكومة
اللبنانية نهاية العام املا�ضي ،ب�أن امل�صاريف املبا�رشة للخزينة
اللبناني���ة لت�أمني اخلدمات الإ�ضافية للنازحني ال�سوريني بلغت
 1.1ملي���ار دوالر ،ونبهت �إىل �أن � 170ألف لبناين �سيكونون حتت
خط الفقر يف �إط���ار التداعيات ال�سورية على لبنان ،علم ًا �أن 40
يف املئة من اللبنانيني هم �أ�ص ًال حتت هذا اخلط.
وبح�سب اخل�ب�راء االقت�صاديني ف�إن تكلف���ة النازح ال�سوري
الواح���د على لبنان ترتاوح ما ب�ي�ن  1700و 2000دوالر �أمريكي
لت�أم�ي�ن اخلدمات ال�صحية والتعليمية والطاقة واملياه وغريها،
م�ش�ي�راً �إىل �أن لبنان بحاجة اليوم ملا يق���ارب املليارين و200
مليون دوالر �أمريكي لتغطية تكاليف النازحني املوجودين على
�أرا�ضيه ،وهو �أمر ال ميكنه ت�أمينه من دون م�ساعدة دولية.
وبح�سب املعلومات ،ف�إن املدار�س الر�سمية اللبنانية ت�ستقبل

�أن احلكوم���ة اللبنانية م���ن خالل وزارة
ال�ش����ؤون االجتماعية عل���ى ات�صال دائم
باملنظمات الدولية وباملفو�ضية الدولية
ل�ش�ؤون الالجئني.

حالي ًا � 450ألف تلميذ �سوري مقابل � 350ألف طالب لبناين ،كما �أن
ال�سوريني يناف�سون اللبنانيني يف �سوق العمل ،كونهم يتقا�ضون
رواتب �أقل بكثري ،وقد قدرت منظمة العمل الدولية ن�سبة البطالة
يف لبن���ان بنح���و  22يف املئة يف ع���ام  ،2013فيما يقدر البنك
ال���دويل هذه الن�سبة بنحو  34يف املئ���ة ،وك�شفت منظمة العمل
الدولي���ة ،يف تقرير لها بعنوان «اجتاهات العمل العاملية لعام
� ،»2014أن تدف���ق النازحني ال�سوري�ي�ن �إىل لبنان قد يزيد حجم
القوى العاملة بن�سبة � 30إىل  50يف املئة ،وهو �أمر من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل ارتفاع معدالت البطالة التي ترفع تلقائي ًا ن�سبة الفقر،
خ�صو�ص ًا يف بلد تخطى الدين العام فيه الـ 64مليار دوالر.
وتخ�شى م�صادر ر�سمية من انفجار �أزمة اللجوء ال�سوري على
�شكل �رصاع لبناين � -سوري على لقمة العي�ش ،الفتة �إىل �أن معظم
الدول التي تعرب عن نيتها لتقدمي م�ساعدات لالجئني ال�سوريني
بات���ت تعي متام ًا �أن هذه امل�ساعدات يجب �أن توزع وبالت�ساوي
على الالجئ�ي�ن واملجتمعات امل�ضيفة ،نظراً للح�سا�سية الكبرية
التي تتزايد بني املجتمعني اللبناين وال�سوري ،ال �سيما �أن عدداً
م���ن اللبنانيني باتوا اليوم يتعامل���ون بعن�رصية مع ال�سوريني
ويعت�ب�رون �أنهم يدمرون بلده���م وي�ستغلونها من خالل �سلبهم
فر�ص العمل ورفعهم لأ�سع���ار الإيجارات ب�سبب وجودهم بكرثة
يف خمتلف املناطق اللبنانية ،ف�ض ًال عن �إنهاكهم للبنية التحتية
املتداعية �أ�صالً.
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داخل األراضي اللبنانية؟

وقال �إن هذه امل�ؤ�س�سات
الدولي���ة ت�ؤكد �أنها لن تقيم
خميمات �إال ب�إرادة احلكومة
اللبنانية ،وهذا �صحيح ،يف
ح�ي�ن �أن احلكومة اللبنانية
حتى ه���ذه اللحظة مل ت�ضع
خطة لذلك ،مبعنى �أن الأمر
مل يتعد مرحلة النقا�ش.
و�أ�ش���ار دربا����س �إىل �أن
رئي����س احلكومة متام �سالم
كلفه �أن ي�ضع خريطة طريق
«وق���د و�ضع���ت م�رشوع��� ًا
�سلمته ل���ه و�سيكون مو�ضع

نقا�ش يف القريب العاجل يف
اللجن���ة الوزارية املخت�صة
باملل���ف ال�س���وري ،والت���ي
ا�ستغل فيه���ا مهمة املن�سق
الع���ام ،فقب���ل �أن جتتم���ع
اللجنة ويج���ري النقا�ش ال
ن�ستطيع القول �إن احلكومة
اللبنانية قد بلورت موقفها
م���ن مو�ض���وع املخيمات،
باعتب���ار �أن ه���ذه احلكومة
مل ترث خط���ة وا�ضحة من
احلكوم���ة ال�سابق���ة الت���ي
تعاملت مع املو�ضوع على

�أن م�س�أل���ة الن���زوح م�ؤقتة
ولب�ضعة �أ�شه���ر ،لكن تبني
الآن �أن املعرك���ة طويلة و�أن
امل�أ�س���اة �أك�ب�ر و�أن الأعداد
جتاوزت مليون الجئ �سوري
مبئ���ات الآالف وال�سن���وات
تط���وي ال�سن���وات ،وه���ذا
يقت�ضي الت�ص���دي للم�س�ألة
بجهد �أكرب وم�رشوع متكامل،
وهذا ما نحن عاكفون عليه،
و�أعتق���د �أن احلكومة �ست�صل
�إىل موقف موحد قريباً».
وك�شف �أن هن���اك �أطراف ًا
لبناني���ة ما زال���ت ترف�ض
�إقام���ة خميم���ات لالجئني
ال�سوري�ي�ن ،لكن���ه �أ�شار �إىل
�أن���ه �سي�ص���ار �إىل �إزالة هذا
الرف�ض باحل���وار والنقا�ش
والتفاه���م ،و�أ�ضاف دربا�س
�أن «احلكوم���ة �ستق�ت�رح
عل���ى الأمم املتح���دة �إقامة
خميمات لالجئني ال�سوريني
يف املناط���ق ال�سوري���ة
الهادئ���ة ،و�أي�ض��� ًا اقرتحنا
�أن نقي���م خميم���ات �أخرى
يف املناط���ق الواقع���ة بني
حدود البلدين ،وهذا مل جند
جتاوب ًا فيه من جانب الأمم
املتح���دة» ،وال�سب���ب على
م���ا يب���دو �أن الأمم املتحدة
تخ�ش���ى �أال يكون النازحون
يف م�أم���ن يف هذه املناطق
التي ت�شهد �سقوط �صواريخ
ع�شوائية ف�ض�ل�اً عن ت�سلل
امل�سلحني �إليها لالختباء.
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن
الوزي���ر ر�شي���د دربا�س كان
اقرتح �إقامة مراكز ا�ستقبال
لالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن يف
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لفتت مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني يف بريوت �إىل �أن املفو�ضية كما الدولة اللبنانية دقت
ناقو����س اخلطر ،بعدما تخطى عدد الالجئ�ي�ن ال�سوريني املليون يف دولة هي الأ�صغر يف
العامل الت���ي ت�ستوعب هذا العدد من النازحني ،ونبهت من تداعيات جمة مللف الالجئني
عل���ى جممل القطاع���ات اللبنانية ،خ�صو�ص ًا على االقت�ص���اد ،م�شددة على وجوب وقوف
املجتمع الدويل �إىل جانب لبنان يف هذه املحنة ،خ�صو�ص ًا �أن وترية النزوح ال تزال على
حالها مع توقعات ب�أن يتم ت�سجيل مليون و� 500ألف نازح �سوري يف لبنان نهاية العام
احلايل.
و�ش���ددت على وجوب �أن يبقي لبنان ح���دوده مفتوحة رغم كل ال�صعوبات التي ترافق
ذل���ك ،باعتب���ار �أن الالجئني هم مدنيون فروا م�ضطرين من القت���ال الدائر يف �سورية ومل
يجدوا خياراً �آخر �إال الهروب ،داعية املجتمع الدويل لإيجاد حلول طارئة للأزمة ،خ�صو�ص ًا
يف ظل غياب القرار ال�سيا�سي اللبناين ب�إن�شاء خميمات لهم ،وبح�سب م�صادر مطلعة ،ف�إن
�أكرثي���ة الدول الأوروبية كانت تدعم ومنذ اندالع الأزمة ال�سورية �إقامة خميمات لالجئني
يف لبن���ان على غرار ما ح�صل يف تركي���ا والأردن ،باعتبار �أن ذلك يتي���ح «�إدارة �أف�ضل
مللفات ال�صحة والغذاء والتعليم والأمن ،لكن قرار احلكومة اللبنانية ال�سابقة كان نهائي ًا
جلهة رف�ض خيار املخيمات ،مما جعل الأمور تتفاقم على كل امل�ستويات».
ويف �إط���ار موافقة االحتاد الأوروبي على �إقامة خميم���ات للنازحني يف لبنان ،قدمت
�أملاني���ا �أخرياً  5ماليني دوالر �أمريكي للحكوم���ة اللبنانية لدعم املجتمعات امل�ست�ضيفة
لالجئ�ي�ن ال�سوريني ،على �أن يتم ذلك من خالل �إدخال م�شاريع تنموية تعمل على تطوير
بنى الإنت���اج املحلي ،مما ي�ؤمن عم ًال الئق ًا ي�ساعد اللبناني�ي�ن على ال�صمود واملواجهة
واحت�ض���ان الالجئ�ي�ن ال�سوريني من دون �أن يتكبدوا كثري عن���اء �أو يعانوا من �ضغوطات
تفوق قدرتهم على االحتمال.

مناط���ق فا�صلة بني احل���دود اللبنانية –
ال�سورية ،والتي هي �أرا�ض لبنانية ،واعترب
�أنه ميكن توفري البنية التحتية لهذه املراكز
لكي تليق ب�إن�سانية ال�سوريني ..م�شرياً �إىل
�أن الأمم املتحدة ترف�ض بحجة الأمن.
و�أ�ض���اف قائ ًال «نحن ال نطلب من الأمم
املتح���دة �إقامة حظر ج���وي على مناطق
يف �سوري���ة ،بل نقول ه���ذه �أرا�ض لبنانية
ارفع���وا عليها عل���م الأمم املتحدة ،ونحن
كدولة لبنانية ننظم الأمن فيها ،ون�ستطيع
اختيار مناطق حدودي���ة بعيدة قلي ًال عن
العم���ران يف لبنان ،ونقيم جتمعات عبارة
عن مراك���ز ا�ستقبال مبوا�صفات جيدة جداً،
وتربط امل�ساعدات بالإقامة يف هذه املراكز
�أو املخيمات».
وفيم���ا �إذا كان ثم���ة خوف م���ن بقاء
النازح�ي�ن ال�سوري�ي�ن يف لبن���ان؟ �أجاب
دربا����س� ،إن���ه مبوجب الإح�ص���اءات التي
متلكه���ا وزارة ال�ش�ؤون ،توزع الالجئون يف
املناطق الأكرث فقراً يف لبنان واختلطوا يف
املجتمع اللبناين« ،ف�ضاقت بهم ذرع ًا هذه
الأماكن �أر�ض ًا وجمتمعات ،و�أ�شار �إىل �أن ال
خ�شية من ا�ستم���رار هذه احلال يف لبنان،
وبعد انتهاء احلرب �ستبد�أ ور�شة �إعمار يف

�سورية وفر�ص العم���ل �ستكون �أكرب هناك،
كما ميكن �أن نرى لبنانيني يذهبون للعمل
هناك� ،إ�ضاف���ة �إىل ذلك ،لدين���ا نحو 900
خمي���م ع�شوائي ،غري خا�ض���ع لأي رقابة،
�أن�ش�أته���ا البلديات وحتى ال�سوريون الذين
جل�أوا �إىل لبن���ان ،وما زلنا �إىل الآن نخاف
ونرتع�ش �إذا ذكرنا كلمة خميمات لالجئني
ال�سوريني ..بوت�ي�رة كل دقيقة يدخل نازح
�إىل لبنان مبعايري غري من�ضبطة ،ملجرد �أن
يربز �أي �سوري هويته للمفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئ�ي�ن ،ي�سجل على �أنه الجئ،
ودور الدول���ة يف هذا املو�ضوع يكاد يكون
معدوماً».
م���ن جهته وزي���ر االقت�ص���اد والتجارة
اللبناين �آالن حكيم ،دعا �إىل �إقامة خميمات
خا�ص���ة لالجئني ال�سوري�ي�ن على احلدود
اللبناني���ة  -ال�سورية ،م���ن �أجل «تنظيم
وجودهم يف لبنان» ،الفت ًا �إىل �أن ا�ستيعاب
مزيد من الأعداد يف لبنان «غري مقبول».
و�شدد حكيم عل���ى �رضورة و�ضع «حد
�أق�صى» لعدد الالجئني ال�سوريني يف لبنان
لإيق���اف نزوحهم �إىل الداخ���ل اللبناين»،
مو�ضح��� ًا �أن «لبنان ي�ستقبل اليوم  40يف
املئة من جممل عدد الالجئني ال�سوريني»،
والفت ًا �إىل �أن «هذا �أكرث مما تتحمل �أي من
الدول املجاورة ل�سورية».
�أم���ا ممثل الأمم املتحدة يف لبنان روث
ماون�ت�ن ،فلفت �إىل �أن «ال�صندوق اللبناين
للنهو�ض �أجنز  29م�رشوع ًا يف لبنان بقيمة
 51ملي���ون دوالر �أمريك���ي» ،م�ضيف��� ًا �أنه
«عل���ى املجتمع الدويل �أن يقف �إىل جانب
لبنان يف هذه الفرتة احلرجة».

�إعداد هناء عليان
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ست وستون سنة على نكبة فلسطين:

ثم��ة كثريون عل��ى امت��داد ال�ساحت�ين العربية
والإ�سالمي��ة ،ونح��ن الفل�سطيني��ون م��ن ه���ؤالء،
ق��د وج��دواً يف املواق��ف الت��ي اتخذته��ا احلكومة
الرتكي��ة بقي��ادة �أردوغان ،يف معر���ض ردها على
االعت��داء الهمج��ي والربب��ري ال��ذي �أقدم��ت علي��ه
القوات البحري��ة يف الكيان ال�صهيوين ،يف احلادي
والثالثني من �أيار الع��ام � 2010ضد �سفينة مرمرة،
والت��ي كانت تقل على متنه��ا نا�شطني من خمتلف
ال��دول واجلن�سيات بهدف ك��سر احل�صار عن قطاع
غ��زة ،وق��د متثلت ه��ذه املواق��ف بقط��ع العالقات
الدبلوما�سي��ة ،وع��دة خط��وات رب��ط وقفه��ا بف��ك
احل�ص��ار عن قطاع غزة ،واالعت��ذار العلني عن هذا
االعت��داء ال�ص��ارخ وال��ذي �سقط بنتيجت��ه عدد من
ال�شهداء واجلرحى.
وم��ع �أوائ��ل الع��ام � 2011أ�سقط��ت اجلماه�ير
املحت�ش��دة يف �ساح��ات كل م��ن تون���س وم��صر
رئي�سي نظاميهما؛ زين العابدين بن علي ،وح�سني
مب��ارك ،لتع��م االحتف��االت والأف��راح ع��دة دول،
وحتديداً يف الداخل الفل�سطيني املحتل ،وخميمات
ال�شت��ات ،عل��ى اعتب��ار �أن النظامني كان��ا ربيبني
للوالي��ات املتحدة الأمريكية ،وعل��ى عالقة وثيقة
بالكيان ال�صهيوين� ،إما من خالل عالقات التطبيع
والأن�شط��ة املختلفة واال�ستخباري��ة �أ�سا�سها ،و�إما
من خالل االتفاقات املذلة واملهينة.
لق��د اعت�بر ال�شع��ب الفل�سطيني وعل��ى خمتلف
ف�صائل��ه وق��واه� ،أن م��ا و�صل��ت �إلي��ه العالق��ات
الرتكي��ة «الإ�رسائيلي��ة» م��ن ت���أزم وقطيع��ة بع��د
هج��وم الأخ�يرة عل��ى �سفين��ة مرم��رة و�سق��وط
ال�شه��داء واجلرح��ى عل��ى متنها ،وبالت��ايل �سقوط
نظام��ي زي��ن العابدي��ن وح�سني مب��ارك ،انت�صار
للق�ضية الفل�سطينية و�شعبها ،ويعزز من ح�ضورها
وتقدمها لتعود ق�ضي��ة العرب وامل�سلمني والأحرار
يف الع��امل ،وم��ن �ش���أن ذل��ك �أن ي�ش��كل للن�ض��ال
الكفاح��ي ل�شعبن��ا الفل�سطين��ي الرافعة يف �رصاعه
م��ع الكي��ان ال�صهي��وين ،ال�ساع��ي على ال��دوام �إىل
العم��ل لت�صفية هذه الق�ضي��ة بعناوينها وحقوقها
وثوابته��ا الوطنية ،وه��ي الأو�ضح يف عدالتها بني
ق�ضايا ال�شعوب.
والي��وم وبع��د م�ضي �أربع �سن��وات على اقتحام
�سفين��ة مرمرة ،وما يزيد عل��ى الثالث �سنوات على
�سقوط نظام زين العابدين يف تون�س� ،أين �أ�صبحت
عالق��ات البلدين م��ع الكيان ال�صهي��وين؟ فالدولة
الرتكي��ة �رسعان م��ا ك�شفت عن �سف��ور وجهها يف
تعاطيه��ا م��ع ق�ضاي��ا املنطق��ة وم��ا ت�شه��ده من
�أح��داث ،وحتدي��داً يف �سوري��ة ،وه��ي الي��وم عل��ى
عتبة عودة عالقاتها م��ع الكيان ال�صهيوين ،وقبل
ف��ك ح�صاره ع��ن قطاع غ��زة ،التي وع��د بزيارته،
وه��ي امل�ؤجلة راهن�� ًا ليعرب �إليها م��ن خالل مطار
ب��ن غوري��ون واحلواج��ز «الإ�رسائيلي��ة» ،بع��د �أن
ُ�س��دت الأج��واء امل�رصية يف وجه��ه� ،أما يف تون�س
الت��ي �أبدى احلزب الأك�بر فيها ر�أيه ب���أن الد�ستور
ال يت�ضم��ن �أي م��ادة ُتناق���ض وتحُ��رم العالقة مع
الكي��ان ال�صهيوين ،وعليه ف���إن العالقة مع الكيان
ال تف�س��د يف ال��ود ق�ضي��ة ال�شع��ب الفل�سطيني ،وما
تتعر�ض له من جرائم وممار�سات عن�رصية على يد
قادت��ه وجنوده وم�ستوطنيه ،وعلى هذا الأ�سا�س مل
يج��د غ�ضا�ضة يف منح وفود �سياحية «�إ�رسائيلية»
�سمات دخ��ول �إىل تون�س ،يف وقت مُينع على �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ومنا�ضليه الدخول �إليها.

رامز م�صطفى

التسوية غياب ..والمقاومة حضور
اليوم ،م�ضت �ست و�ستون �سنة
على نكبة فل�سطني ،قبل �أيام ،كان
الآالف من الفل�سطينيني يتوجهون
يف م�س��ي�رة حا�ش����دة �إىل قري����ة
«لوبية»� ،أم�ض����وا فيها �ساعات،
لي�س للتذكر ،ولي�س من �أجل تظهري
حنني مل يغب يوم ًا ،بل لقول كلمة
واحدة :مالنا لنا ،هذه الأر�ض لنا،
وكذا ال�شجر واجلرح والذاكرة.
هكذا ،وكم����ا يف كل مرة يعود
ال���ص�راع �إىل �أ�صل����ه ،ويع����رف
املحتلون �أن تلفيقاتهم عن الأر�ض
وال�شع����ب مل تنجح ،و�أن املقوالت
الت����ي �أريد لها �أن تتح����ول واقع ًا
قائم���� ًا ،وم�سلم ًا به ،مل تعد قادرة
على العي�ش واال�ستمرار ،و�صارت
تتقدم رواية �أخرى.
قرية «لوبية» هي واحدة من
مئ����ات الق����رى الفل�سطينية التي
اقتُلع �أهلها منه����ا ،و ُدمرت لتحل
حملها امل�ستوطن����ات ال�صهيونية
عل����ى الأر�����ض املغت�صب����ة ،وهي
واح����دة من مئ����ات الق����رى التي
�شهدت اعتداءات مبكرة لل�صهاينة،
و�صمدت وقاومت وقدمت ال�شهداء.
حكاية تك����ررت يف كل �أنحاء
فل�سطني ،وحف����رت مكانها عميق ًا
يف ذاك����رة ال�شع����ب الفل�سطيني،
�سواء من بقي على �أر�ض فل�سطني،
�أم من غادرها ق���س�راً ،مقتلع ًا من
الأر�ض وال����دار واحلق����ل ،دون �أن
يفارق ف�����ؤاده املكان ،ولو للحظة
واحدة.
بنيت الرواية ال�صهيونية على
مقول����ة �أر�����ض بال �شع����ب ،ت�صري
ل�شعب ب��ل�ا �أر�ض ،لك����ن للأر�ض
�شعبه����ا ،لي�س ه����ذا وح�سب ،بل
للأر�����ض �شعبه����ا ال����ذي رف�����ض
اال�ست�سالم ،وظ����ل متم�سك ًا بحقه
يف �أر�ضه� ،إم����ا منغر�س ًا فيها مثل
�شجره����ا ،و�إما منا�ض��ل� ًا للعودة
�إليها ،وباذ ًال يف هذا ال�سبيل دمه.
مل يكت� ِ
���ف ال�صهاين����ة ب�إطالق
املقول����ة الزائف����ة ،ب����ل �سع����وا
لتحويلها واقع���� ًا قائم ًا� ،إذ ما دام
ال�شع����ب موج����وداً عل����ى الأر�ض،
ف�إعطاء �صدقية للمقولة ،يعني �أال
يعود ال�شعب موجوداً� ،أما ال�سبيل
�إىل ذل����ك ،ف�سل�سل����ة متالحقة من
املجازر التي ذهب �ضحيتها الآالف
من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،من
�أق�صى �شم����ال فل�سطني �إىل �أق�صى
جنوبها.
تزخ����ر الذاك����رة بالكث��ي�ر من
الأ�سم����اء ،فف����ي كل م����كان وط�أه
الغ����زاة �س����ال ال����دم غزي����راً يف
ال�صف�ص����اف ودير يا�س��ي�ن ،و�أبو

متوجهة نحو قرية لوبية رف�ضاً لالحتالل
�آالف الفل�سطينيني ي�شاركون يف م�سرية ّ

�شو�شة ،والطنط����ورة ،واللد و�صفد
وحيف����ا ..ال����خ� ،ص����ارت للأمكنة
عناوين جدي����دة و�صفات جديدة
�أي�ض ًا ،جغرافية ال����دم وال�شهادة،
على م�ساحة الوطن كله.

جردة احل�ساب
بعد �س����ت و�ست��ي�ن �سنة على
النكبة ،تتج����دد الأ�سئل����ة ذاتها،
ويكون علينا مرة �أخرى �أن جنري
ج����ردة ح�ساب ،من غ��ي�ر انك�سار،
و�أي�ض ًا من دون متجي����د فارغ� ،أو
�إلبا�����س الواقع لبو�س���� ًا من وهم،
للقول ب�أن كل �شيء على ما يرام.
لي�س كل �ش����يء على ما يرام،
م����ا زال اجل����رح ين����زف ،وما زال
املالي��ي�ن مقتلع��ي�ن م����ن �أر�ضهم
مطاردي����ن باملعاناة والعذاب ،ما
زالت الأر�����ض مغت�صبة ،وما زالت

القد�س حت����ت وط�أة االحتالل ،وما
زال الأ���س�رى يف ال�سجون ،واملوت
يطارد �أبناء ال�شع����ب الفل�سطيني
على �أر�ضهم ،ويالحق حتى �أ�شجار
زيتونه����م� ،سيا�س����ة املجازر التي
�شكل����ت �أ�سا�س ًا للتفكري ال�صهيوين
كل����ه ظل����ت م�ستم����رة ،والأ�سماء
التي احتل����ت مكانها يف اخلارطة
بع����د النكبة ،لي�س����ت �أقل من تلك
الت����ي �سبقت وق����وع النكبة ،فهنا
�أي�ض���� ًا �أ�سماء قبية وكف����ر قا�سم
وخانيون�س وال�سم����وع والقد�س..
والقائم����ة تطول ،ظ����ل فعل القتل
مالزم ًا لوجود القتلة الذين ح�سبوا
�أن القتل يغري حقائق التاريخ ،وما
زالت �آلة القتل تعمل بن�شاط كبري
حتى هذه اللحظة.
لك����ن ال�شع����ب الفل�سطين����ي
مل مي����ت ،وه����و جن����ح يف تقييد
الآل����ة العدواني����ة ال�صهيوني����ة،

ومنعها من ا�ستكم����ال م�رشوعها
يف الإب����ادة والنف����ي ،ومل يع����د
م���ش�روع «�إ�رسائيل الكربى» على
اجلغرافية العربية قاب ًال للتحقق،
بل «دول����ة» مطوق����ة باجلدران
وتواج����ه املقاوم����ة يف فل�سطني
وخارج فل�سطني �أي�ض���� ًا ،مقاومة
�شلت يد الع����دوان ،وفر�ضت على
العدو �إجراء الكثري من احل�سابات،
قبل ممار�س����ة العربدة التي اعتاد
على القيام به����ا ،والعدوان الذي
ي�شكل �سمته الأ�سا�سية.
اليوم يقف الفل�سطينيون على
�أر�ضهم� ،أو ه����م على مقربة منها،
يواجه����ون وي�ستعدون للمزيد من
املواجهة ،فعلى ه����ذه الأر�ض لن
يك����ون �إال احل����ق و�أ�صحاب احلق،
على هذه الأر�ض حجارة ور�صا�ص
وا�ست�شهاد ،يقف م����ارداً يف وجه
�آلة املوت والعدوان.
على هذه الأر�ض كتب ال�شعب
امل����راد تغييب����ه ونفي����ه ،م�أثرة
�صمود ون�ضال مديدين ،ويف ثنايا
امل�أث����رة حكاي����ات تظ����ل تنب�ض
باحلياة والتح����دي ،املقاومة يف
وجه العدوان� ،أعادت ر�سم �صورة
جدي����دة �أي�ض���� ًا له����ذه اجلغرافية
الفل�سطينية.
بع����د �ست و�ست��ي�ن �سنة ،مات
الكث��ي�ر الكثري من الكب����ار ،لكنهم
وقب����ل غيابهم ،جنح����وا يف جعل
الذاك����رة حافل����ة باحلكاي����ة من
مبتداه����ا �إىل املنتهى ،وهكذا ف�إن
ال�صغ����ار مل ين�سوا �أب����داً� ،أكرث من
ذلك ت�سلحوا بوعي ا�ستثنائي يف
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إصرار على الصمود ..والعودة

مواجهة الع����دوان على وطنهم
وحقوقهم ،وه�����ؤالء بالذات من
يبن����ون الي����وم �أفق���� ًا لفل�سطني
امل�ستقبل.
�صحيح �أن����ه ال ميكن اعتبار
كل �ش����يء على ما ي����رام ،هذه
حقيقة ،و�أي�ض���� ًا لي�ست ال�صورة
�س����وداء �إىل ح����دود القول مبوت
فل�سطني وق�ضيتها ،على ما يريد
البع�����ض ،م�سوغ���� ًا ذهابه نحو
الهزمية واال�ست�س��ل�ام ،فل�سطني
مل مت����ت و�شعبها �صامد ،بوعيه
وذاكرت����ه ،لكن املطل����وب اليوم
�أي�ض���� ًا ،ه����و �أكرث م����ن ال�صمود،
ه����و �أن يعود للق�ضي����ة رونقها
وح�ضوره����ا ،فف����ي �آونة ح�ضور
�صورة املق����اوم حت�رض فل�سطني
بحلته����ا البهي����ة ،ويف الأحوال
الأخرى ،يلحق الت�شوه بال�صورة،
وتفقد البهية �أ�شياء كثرية.

الت�سوية ..واملقاومة
بعد �ست و�ستني �سنة ،يقوم
رهان على الت�سوية ،ويف الوقت
نف�س����ه ،ت�ستم����ر �إرادة املقاومة
فاعل����ة وتع��ب�ر ع����ن ح�ضورها
ب�أ�ش����كال كث��ي�رة ومتع����ددة،
واملفا�ضلة بني اخليارين لي�ست
جائ����زة ،فكالهم����ا و�ضع����ا يف
التجربة واالختبار ،ويف احلالني
كانت النتائج وا�ضحة جلية.
الت�سوي����ة ظل����م لفل�سط��ي�ن،
و�أهله����ا و�أمته����ا ،الت�سوي����ة
تنازل عن احل����ق الوا�ضح التام
ل�صال����ح التق�سي����م والتقا�س����م،
والت�سوي����ة �أوقعت ���ض�رراً كبرياً
ب�ص����ورة الق�ضي����ة وح�ضورها،
الت�سوي����ة �أبع����دت الأم����ة عن
فل�سطني ،حتت �شعارات «القرار
امل�ستق����ل» ،و«�أه����ل مكة �أدرى
ب�شعابها» ،و«نقبل مبا يقبل به
الفل�سطينيون» ،الت�سوية م�سار
من التنازل ع����ن احلقوق ،وهي
خط���� أ� بداية ونهاي����ة� ،إذ لي�ست
امل�شكل����ة يف �أداء املفاو�ض��ي�ن
ومواقفه����م ومهاراتهم ،امل�شكلة
هي يف مبد�أ التنازل والقبول ب�أن
ي�شارك العدو املحتل الغا�صب،
�صاحب احلق ،ووقف هذا امل�سار
الكارثي ،خطوة الزمة ومطلوبة،
ك����ي تع����ود فل�سط��ي�ن ق�ضي����ة
حا���ض�رة ،وقد قدم����ت التجربة
املري����رة ،وم�س����ار ال�سن����وات
املا�ضية ،دالئ����ل كثرية على �أن
هذا النه����ج مل ي����� ِأت لفل�سطني
و�شعبها �سوى بالويالت.

يف ظ����ل الت�سوية و�أوهامها،
�سقط����ت فل�سط��ي�ن التي نعرف
وتقل�صت �إىل �أجزاء من فل�سطني
وح�س����ب ،وهذه ه����ي �أي�ض ًا يف
عرف الت�سوية مناطق نزاع ،بني
املحتل وبني �صاحب احلق فيها
ويف م����ا هو �أك��ث�ر منها بكثري،
ويف ظ����ل الت�سوي����ة و�أوهامها،
ج����رى التق����دم �رسيع���� ًا يف
عمليات تهويد القد�س ،وت�سارع
اال�ستيط����ان وات�س����ع على نحو
غري م�سبوق ،و�ص����ار التن�سيق
الأمن����ي ،وه����و و�ص����ف خمفف
للعمال����ة املبا���ش�رة للمحتل،
جزءاً م����ن الثقاف����ة الر�سمية،
وا�ستب����دل حق الع����ودة باحلل
العادل واملتف����ق عليه ،يف ظل
الت�سوي����ة و�أوهامه����ا �ضاع����ت
ال�ص����ور والعناوي����ن وتغ��ي�رت
ال�صف����ات وفق����دت البديهيات
معناها وح�ضورها.
�أما املقاوم����ة ،فهي نقي�ض
النه����ج املدم����ر ،ه����ي الت����ي
توق����ف �آلة القت����ل ،وتقيد قدرة
�أداة الع����دوان عل����ى الفع����ل،
ومن خالله����ا ظل����ت فل�سطني
عنوان���� ًا للعدل واحلق واحلرية،
وللمقاوم����ة �أ�شكاله����ا ،على �أن
�سيادة مفه����وم �إدامة اال�شتباك
مع العدو هو الأ�سا�س يف الفعل
املقاوم ،وهذا الفعل كفيل بدحر
العدو عن الأر�����ض ،وهنا �أي�ض ًا
تنطق التجربة وم�سار ال�سنوات
بالكثري من الدالئل وامل�ؤ�رشات
والنتائج الفعلية املبا�رشة.
يف كل ح�ضور للمقاومة بكل
�أ�شكالها ،تراج����ع للعدو ،ومنع
له من حتقيق �أهدافه و�صو ًال �إىل
فر�ض االنكف����اء عليه ،وعند كل
غياب للمقاوم����ة يتقدم العدو
يف م�رشوع����ه ،ال ي�ستطيع �أحد
االدع����اء بغري ذل����ك ،املقاومة
حق ،واملقاومة واجب ،املقاومة
توحد ،وحتقق �أهداف ال�شعوب،
وللمقاوم����ة �أ�ش����كال عدي����دة،
يعرفه����ا ال�شع����ب الفل�سطيني،
وه����و �صاح����ب جترب����ة مديدة
وممي����زة يف االبت����كار والإبداع
الكفاحي ،الذي �ص����ار منوذج ًا
ُيحت����ذى ،وه����و لي�����س عاجزاً
عن ابت����داع ال�ش����كل املنا�سب،
ملوا�صلة كفاحه الوطني يف كل
مرحلة من املراحل ،حتى ي�أتي
الي����وم الذي تلغ����ى فيه نتائج
النكبة كلها.

عبد الرحمن نا�صر

م�سرية العودة يف مارون الرا�س

يطرق �شهر �أيار كل عام باب الق�ضية
ً
حام�ل�ا الكثري من الذكريات
الفل�سطينية
ومعان���اة التهج�ي�ر الق��س�ري �إىل لبنان
و�سورية والأردن وم�رص والعراق ،وتتكثف
الن�شاطات كالندوات التي يتخللها �رشح
م�ستفي����ض ع���ن النكبة وواق���ع الق�ضية
الفل�سطينية من خالل خرباء فل�سطينيني
وعرب ،ومعار�ض �صور اللجوء واملجازر
ال�صهيوني���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل امل�س�ي�رات
واالعت�صام���ات ..وغريها ،ويتم التح�ضري
م���ن عام �إىل عام مل�سرية العودة ،وك�أنها
امل�سرية الأوىل والأخرية.
ورغ���م �أن فعالي���ات �إحي���اء ذكرى
النكب���ة ب�شكل عام ه���ي ذاتها من حيث
ال�ش���كل� ،إال �أن امل�ضم���ون يتغري كل عام
مع تراكم التحديات التي تواجه ال�شعب
الفل�سطين���ي يف الوط���ن وال�شتات وبالد
املهج���ر ،فالرقع اال�ستيطاني���ة بازدياد
م���ن حيث احلج���م وامل���كان ،والعدوان
ال�صهيوين يتخذ �أ�شكا ًال جديدة ،ع�سكري ًا
مع تط���ور وتن��� ّوع �آالت القت���ل ،وعلى
ال�صعي���د ال�سيا�س���ي وتنام���ي التطرف
اليمين���ي ال�صهي���وين ،وعل���ى ال�صعيد
القان���وين واخ�ت�راع قوان�ي�ن عن�رصية
جديدة خا�ص���ة فيما يتعلق بفل�سطين ِّيي
الداخ���ل ،كذلك عل���ى ال�صعي���د الدويل،

وحماوالت و�ضع الق�ضية الفل�سطينية يف
موقف �ضعيف يف مهب رياح املمار�سات
العن�رصية ال�صهيونية.
�أما عل���ى ال�صعيد العرب���ي ،فمواقف
بع����ض ال���دول العربي���ة الي���وم تذك���ر
الفل�سطينيني بالتخاذل الر�سمي العربي
جتاه قل���ب الق�ضايا العربي���ة ،فالنكبة
مل تق���ع يف ليل���ة و�ضحاه���ا ،ومل يكن
 1948/5/15بداي���ة النكب���ة ،ب���ل كان
هناك ترتيب���ات وخمطط���ات �صهيونية
غربي���ة م�سبق���ة بعقود ،عا����ش خاللها
الفل�سطيني���ون كل ي���وم نكب���ة ب�أنواع
خمتلف���ة� ،إىل �أن ا�ستط���اع ال�صهاين���ة
احتالل �أر�ض فل�سطني بعد تهيئة الظروف
بال�ضغط الغربي وال�ضعف العربي لغ�ض
النظر عن تهجري ما بني � 700إىل � 800ألف
فل�سطيني ،بينم���ا جنح بالبقاء � 120ألف
فل�سطيني خلف اجلدار احلديدي تطاردهم
قوانني الطوارئ و�إجراءات القمع والتمييز
العن�رصي لغاية الي���وم بعد �أن �أ�صبحوا
�أكرث من مليون ون�صف مليون فل�سطيني.
ويبعث الفل�سطينيون بهذه املنا�سبة
ع���دة ر�سائ���ل باملنا�سب���ة� ،أبرزه���ا �إىل
املفاو�ض�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن وت�أكي���د �أن
املقاوم���ة ه���ي اخليار الوحي���د لتحرير
فل�سط�ي�ن ،ور�سالة �إىل الكيان ال�صهيوين،

عين الحلوة ..دعوات لتحصين المبادرة
ال مي���ر �أ�سبوع دون �أن ي�شهد خميم عني احللوة حادثة اغتيال �أو قتل ت�ؤدي �إىل
توت���ر وي�صل بع�ضها �إىل حد اال�شتباك وتبادل �إطالق القذائف ال�صاروخية بني �أكرث
من طرف.
وقد دعت معظم الف�صائل والقوى الوطني���ة والإ�سالمية الفل�سطينية يف لبنان
�إىل حت�ص�ي�ن املبادرة التي �أطلقت منذ نحو �أ�سبوع�ي�ن ،من خالل رفع الغطاء عن
املخل�ي�ن بالأمن والتن�سي���ق الدائم وتنظيم العالقات بينه���ا ،مبا يخدم امل�صلحة
العليا لل�شع���ب الفل�سطيني وم�سريته الكفاحية من �أج���ل حتقيق �أهدافه الوطنية
امل�رشوعة.
وتهدف املب���ادرة �إىل املحافظة على املخيمات وحتييده���ا باعتبارها عنوان
ق�ضية الالجئني ،والعمل على منع الفتن���ة املذهبية ،وحماية الهوية الفل�سطينية
م���ن خالل التم�سك بحق العودة ورف�ض م�شاريع التوطني والتهجري والوطن البديل،
كذلك دعم وحدة لبنان و�أمنه وا�ستقراره ،وتعزيز العالقات اللبنانية – الفل�سطينية
ودع���م مقاومة ال�شعب الفل�سطيني �ضد العدو ال�صهيوين من �أجل التحرير والعودة
وتعزيز �صموده ب�إقرار احلقوق املدنية واالجتماعية.

ب�أنه �إىل زوال مهم���ا طالت الأيام ،كذلك
ر�سال���ة �إىل بع����ض احلكوم���ات العربية
املتواطئ���ة م���ع الوالي���ات املتح���دة
و«�إ�رسائي���ل» ،ب����أن �إرادة ال�شع���ب
الفل�سطيني لن ت�ضعف.
و�أك���دت الن�شاطات ه���ذا العام على
حت�ص�ي�ن امل�صاحل���ة الفل�سطيني���ة بني
حركتي فت���ح وحما�س ،و�إيج���اد �صيغة
لل�رشاك���ة ال�سيا�سي���ة ب�ي�ن املك ّون���ات
الفل�سطيني���ة وت�سوي���ة �أو�ض���اع البيت
الفل�سطين���ي ،وفق �صيغ���ة ت�ساعد على
�إطالق الأ�رسى واخرتاق احل�صار ال�صهيوين
عل���ى القطاع م���ن خالل تواف���ق القوى
الفل�سطينية على خماطبة العامل مببادرة
�سيا�سية ت�ؤكد على الثوابت الفل�سطينية
من خمتل���ف ق�ضايا ال��ص�راع ،و�صياغة
خط���ة موح���دة ت�ضم���ن تنا�س���ق الأداء
الن�ضايل وال�سيا�سي على �أ�سا�س املقاومة
ب���كل وجوهه���ا الع�سكري���ة وال�سيا�سية
والدبلوما�سي���ة ،م���ن خ�ل�ال ان�ضم���ام
فل�سطني �إىل كافة الهيئات الدولية ،كذلك
حتييد حركة الالجئني و�إظهارها كحركة
توحيدية حول حق العودة.
ومتر الذك���رى الـ 66وقد حقق ال�شعب
الفل�سطيني عدة �إجن���ازات وقدم ماليني
ال�شه���داء واجلرحى ،وجن���ح يف الإبقاء
عل���ى حق الع���ودة مدرج��� ًا على جدول
�أعم���ال احلركة ال�سيا�سي���ة الفل�سطينية،
وا�ستنها����ض و�ض���ع وطن���ي منظ���م يف
ال�شت���ات ،بالإ�ضاف���ة �إىل �إبقائه حا�رضاً
على جدول �أعم���ال الأمم املتحدة نتيجة
التح���ركات وال�ضغ���ط ال�شعبي امل�ستمر،
حي���ث حت��� ّول الق���رار � 194إىل الأ�سا�س
القانوين حلق الالجئني الفل�سطينيني يف
الع���ودة �إىل ديارهم ،باعتباره ي�ستند �إىل
مبادئ القانون الدويل ،وي�شكل اعرتاف ًا من
املجتمع الدويل بحق الالجئني يف العودة
حق ًا قانوني ًا ال ي�سق���ط بالتقادم ،وتعرب
الأمم املتح���دة عن ذلك ب�إع���ادة الت�أكيد
عليه �سنوي ًا يف دورتها العادية ،وانطالق ًا
من ذلك ،ميلك �صفة الإلزام ،وت�أكيداً على
�إلزاميت���ه ،كان ق���د و�ضع �رشط��� ًا لقبول
«�إ�رسائيل» يف الأمم املتحدة.
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األردن ..وإرهاصات االنفجار
كره ًا نحو االنفجار
يتدحرج الأردن ُم َ
والفو�ضى الأمنية رغم ًا عنه ،مبا ي�شبه
زواج القا���ص�رات ال�سوريات يف خميم
الزعرتي اللواتي يتزوجن من خليجيني
مقابل وعود بت�أمني امل����ال لعوائلهن
ودعم الثورة ال�سورية بـ«نكاح اللذة»
�أو «جهاد النكاح».
�َب� الأردن عل����ى دع����م الثورة
يج� رَ
ال�سورية ب�أطيافها املتعددة التكفريية
والو�صولي����ة واالنتهازية وجتار الثورة
وجمرميه����ا ،مقابل الإعان����ات املالية
اخلليجية والأمريكية ،ووعود باحلفاظ
على عر�ش العائلة املالكة.
الأردن م�ست����ودع ال�س��ل�اح للجبهة
اجلنوبي����ة ،والأردن قاع����دة جتمي����ع
وتدري����ب امل�سلح��ي�ن املتع����ددي
اجلن�سي����ات ،والأردن غرف����ة عمليات
قيادة املجموع����ات امل�سلحة باجتاه

دم�ش����ق لإ�سق����اط العا�صم����ة والنظام
والدولة يف �سورية.
والأردن �سي�ستكم���ل دوره امل�شبوه
منذ احت�ل�ال فل�سطني وح���رب ت�رشين
ع���ام  1973وقبلها حرب الأيام اخلم�سة
عام � ..1967إنه يف املقلب الآخر جلبهة
املقاومة للع���دو «الإ�رسائيل���ي»� ،إنه
�رشكة مق���اوالت �أمنية وخمابراتية يف
�أفغان�ست���ان ،يعمل م���ع «الناتو» كما
يعمل البدو الع���رب يف اقتفاء الأثر يف
فل�سطني مع العدو «الإ�رسائيلي» ،ويف
البحرين ير�سل الدرك الأردين لقمع الثورة
املظلوم���ة ،وي�ساع���د «درع اجلزيرة»
ال�سعودي يف عمليات التعذيب والقمع،
تدخ���ل يف لبنان م���ع القوات
والأردن ّ
اللبناني���ة �أثن���اء احل���رب الأهلية �ضد
املقاومة الفل�سطينية واحلركة الوطنية
اللبنانية ،هذا هو الأردن الذراع الأمنية

املحرتقة التي تعبث بالأمن يف بلد ما
حلماية امل�صالح الأمريكية.
لك���ن الأردن  -و�أ�ستثني كل الوطنيني
وال�رشفاء من ال�شع���ب الأردين العربي -
ال يتعظ م���ن �سرية �أقرانه م���ن الر�ؤ�ساء
وامللوك والأمراء ،وحت���ى الكيانات التي
كانت كب�ش فداء للأمريكيني عندما و�صلت
�أمريكا ملعادلة االختي���ار بني م�صاحلها
وحلفائها ،فاجته���ت ملقاي�ضة امل�صالح
باحللفاء؛ من �شاه �إيران �إىل �صدام ح�سني
�إىل مب���ارك �إىل زين العابدين بن علي �إىل
�أمري قطر �إىل بندر بن �سلطان �إىل غريهم..
ال�س����ؤال املط���روح عل���ى القي���ادة
الأردني���ة :م���اذا �ستفعل �أم�ي�ركا عندما
تقت�ضي م�صاحلها التكافل والت�ضامن مع
«�إ�رسائيل» والتخلي عنكم و�إعالن الوطن
البديل؟ �أمل تتخ��� َّل بريطانيا وفرن�سا عن
الأم�ي�ر في�ص���ل وتراجعت ع���ن وعودها

أبواب مخيمات الالجئين
السوريين في األردن
مشرعة أمام الموساد
«اإلسرائيلي» للتجنيد..
بالتعاون مع المخابرات
األردنية

ب�إقام���ة احلكومة العربي���ة ،بعد �أن �أعلن
حتالفه معه���ا �ضد الدولة العثمانية؟ �أمل
ي�سحب احللفاء الغربي���ون وعودهم؟ �أمل

معركة القهر ..من القاهرة إلى اإلقليم
ُح ِ�سمت الرئا�سة لل�سي�سي يف م�رص ،ولو �أن �إعالن
النتائ���ج �سي ِت ُّم خالل �أيام عرب �صناديق االقرتاع ،لكن
ال�شخ�صية الهزيلة ملحمد مر�سي ،واملواقف احلا�سمة
للق���وات امل�سلَّحة يف �إزاحته عن �ص���در م�رصَ ،ر َف َعت
م���ن �سقف مطالب ال�شع���ب يف املوا�صفات ،وبالتايل
ون�صبته عبد
من �أ�سهم امل�ش�ي�ر عبد الفتاح ال�سي�سيَّ ،
النا��ص�ر الألفي���ة الثالثة قبل �أن يرت�شَّ ���ح ،مع تفا�ؤل
مقب���ول بعهد ي�ستعيد مل�رص دورها الإقليمي والدويل،
تزامن��� ًا مع اقت�صاد الحت ب�شائر انتعا�شه منذ �إ�سقاط
مر�سي عرب م�ساعدات وقرو�ض مي�سرَّ ة بلغت الع�رشين
ملي���ار دوالر ،وتفا�ؤل ال�سي�سي باملزيد من االنتعا�ش،
خ�صو�ص ًا �أن قطاعي اال�ستثمار وال�سياحة ال ينتظران
�سوى الأمن.
�إال �أن الالفت عدم ت�ب� ؤ
ر� املر�شَّ ح حمدين �ص َّباحي
م���ن «الإخوان» بالكامل خ�ل�ال �إطاللته الأخرية ،بل
هاج���م مر�سي فقط ،وعيرَّ خ�صم���ه ال�سي�سي �أنه كان
ج���زءاً من نظام مر�سي وي����ؤدي التحية له ،وقد يجد
�ص ّباحي يف بع�ض «الإ�سالميني» ،ولو بن�سبة قليلة،

�سنداً له ليخرج بخ�س���ارة مقبولة ،با�ستثناء «حزب
الن���ور ال�سلفي» ال���ذي �أعلن ت�أيي���ده لل�سي�سي ،لكن
الت���و ُّدد لـ«الإخ���وان» علن ًا وللح���ركات املت�ضامنة
معهم ال�ستجالب تعاطفهم وا�ستخدامهم يف �صناديق
االقرتاع ،جرمية يرتكبها �ص َّباح���ي �أو �أي مر�شَّ ح �آخر
بح ِّق غالبي���ة امل�رصيني ،وتق�ضي علي���ه نهائي ًا يف
ميدان املناف�سة.
والالف���ت �أي�ض��� ًا �أن امل�شري ال�سي�س���ي قطع على
«الإخ���وان» الطري���ق م���ن بداية الطري���ق ،وب�شرَّ هم
بالعظي���م الآتي ،وارتدى بوجههم قناع «�أبي الهول»،
والحقهم و�سيالحقهم يف الإقليم الكبري؛ من تون�س �إىل
ليبيا وقطر وتركيا ،و�صو ًال �إىل �سورية وقطاع غ َّزة.
يف تون����س املتناغمة مع م�رص يف ثورتها� ،أُ ِ
ق�ص َي
«ح���زب النه�ضة» ع���ن رئا�سة احلكومة ف���ور انهيار
نظ���ام «الإخوان» يف م��ص�ر ،ويف ليبيا تقوم قيامة
امل�ؤمتر الوطن���ي كل يوم على امليلي�شيات الإ�سالمية
املتطرف���ة التي تقف عرثة �أم���ام ت�أ�سي�س كيان دولة،
َّ
وقطر ب���ات الهجوم عليها يف كل �إط�ل�االت ال�سي�سي

م�صريون يتابعون مقابلة تلفزيونية مع املر�شح الرئا�سي امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي

(�أ.ف.ب).

االنتخابية على خلفية «�أخُ َّو ِته���ا» للإخوان ،و�أزمة
قطر مع م�رص ال ح َّل لها ب�إبعاد يو�سف القر�ضاوي �إىل
اجلزائر ،كم���ا ا�شرتطت ال�سعودية والكويت والإمارات،
بل ترتبط بدماء امل�رصيني التي ت�س ّببت بها قطر ،من
خالل دعمها لـ«الإخوان» يف مواجهاتهم ال�رش�سة مع
ال�سلطة ،واعتداءاتهم على املن�ش�آت اخلا�صة والعامة،
ومظاهراته���م التي ت�سببوا فيه���ا ب�شهداء من الع�سكر
واملدنيني ،و�أزمة م�رص مع قط���ر تن�سحب �أي�ض ًا على
تركيا التي طُ ِر َد �سفريها من القاهرة بال ُّتهم نف�سها.
�أما يف �سورية ،ف����إن رئي�س االئتالف «الإخواين»
الهوى �أحمد اجلربا ،تلق���ى ال�صفعة الأمريكية برف�ض
ت�سلي���ح «ائتالفه» ،وطلب من���ه جون كريي حماربة
املتط ِّرف�ي�ن �أو ًال ،وتلقى اجلرب���ا ال�صفعة الثانية من
ح�س���ام الدين الع��� َّواك؛ نائب رئي����س جت ُّمع ال�ضباط
الأحرار يف «اجلي�ش احلر» ،والذي و�صف اجلربا ب�أنه
ال مي ِّثل م���ع ائتالفه �سوى «الإخ���وان» و«القاعدة»
واحلركات املتطرفة الأخرى.
واخلت���ام مع قط���اع غ��� َّزة ،ال���ذي انتع�شت فيه
«حما����س» يف عهد «الإخ���وان» ،وانكم�شت بقب�ضة
ال�سي�س���ي ،فتلقَّ���ت ال�رضبة ال�سيا�سي���ة الكربى التي
دجنتها ،وجعلتها تخ�ض���ع لواقع �إعادة التوا�صل مع
ّ
«فتح» ،ف ُر ّب �ضارة نافعة لالنق�سام الفل�سطيني ،الذي
ب���ات «�إ�رسائيلي ًا» مو�ضع ا�ستغ�ل�ال ،وعربي ًا ذريعة
للتن�صل من الق�ضي���ة الأ�سا�سية
ي�ستخدمها الع���رب
ُّ
الت���ي جمعتهم ولو �إعالمي ًا على مدى عقود ،وم�رصي ًا
لأن ال�سلط���ة القادمة ترغب بالتف��� ُّرغ لرتتيب البيت
الداخلي ،وبذلك تكون انحناءة �إ�سماعيل هن َّية وخالد
م�شع���ل للهجم���ة امل�رصية التي رمته���م يف �أح�ضان
حممود عبا�س ،م�ؤ�شرِّ للمعركة النهائية التي �أدارتها
�صالبة ال�سي�سي و�أف���كاره القومية بلمحات نا�رصية،
يف مواجهة ح���ركات التط ُّرف والتكف�ي�ر التي �أعادت
العرب ع�رشات العقود �إىل الوراء.

�أمني �أبورا�شد

يقاتلوا اجلي�ش العربي يف مي�سلون؟ وماذا
�سيفعلون بكم بعد انهزامهم �أو انت�صارهم
يف �سورية ،م���ع اعتقادنا �أنهم �سيهزَمون
ب�إذن اهلل �سبحانه؟ �أمل تنقلب �أمريكا على
�صدام ح�سني وهي التي ورطته يف احلرب
�ضد �إيران ثم احلرب على الكويت ،ليكون
م�صريه القتل والإعدام ،وبناته الالجئات
�إىل الأردن خري دليل؟
ب���د�أت �أعمال ال�شغ���ب يف «معان»،
وتغلغ���ل التكفرييون يف املدن والع�شائر
الأردني���ة ،والفل�سطيني���ون مُي�سك���ون
باالقت�صاد ،و«الإخوان امل�سلمون» ج�رس
التوا�صل بني الفل�سطيني�ي�ن والأردنيني،
و�شتات التكفريي�ي�ن والفقر واحلاجة يف
كل البيوت واخلي���م الأردنية ،فماذا بقي
لل�سلطة والعر�ش؟
الأردن على ح���دود �سورية املفتوحة
للق َتلَ���ة الذاهب�ي�ن لذب���ح ال�شع���ب
ال�س���وري و�إ�سق���اط النظ���ام ،وخميمات
الالجئ�ي�ن ال�سوريني مفتوح���ة للمو�ساد
«الإ�رسائيل���ي» لتجني���د ال�سوري�ي�ن
بالتعاون مع املخابرات الأردنية ،واحلدود
الأردني���ة مع العراق مفتوح���ة �إما لهرب
«داع�ش» و�أخواتها� ،أو لإمداد التكفرييني
بال�سالح واملقاتلني ،وه���ي حدود للنار
العراقي���ة باجت���اه الأردن ،والأردن طريق
الع���ودة �إىل ال�سعودي���ة للمقاتلني الذين
�أر�سلته���م املخاب���رات ال�سعودية للقتال
يف �سورية ،و�سيعودون للث�أر من رعاتهم
بع���د هزميته���م يف �سوري���ة ،فاحل���دود
ال�سعودي���ة  -الأردنية خط النار واللهب
القادم ،فقد �أحاط الأردن نف�سه بالنار من
احلدود ال�سوري���ة والعراقية وال�سعودية،
واجلمر حتت الرم���اد يف الأردن ،وبع�ض
الفل�سطيني�ي�ن مل ين�سوا �أحداث �أيلول يف
ال�سبعين���ات ،وبع�ضهم حدي���ث الوالدة
يحل���م بال�سيط���رة عل���ى �سورية وم�رص
والأردن ،وبع�ض اخللي���ج عرب «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» بعدم���ا �أقف���ل جبهته مع
«�إ�رسائيل» ويري���د ن�رش الدميقراطية يف
العامل العربي ،وه���و يقمع يف غزة ويف
املخيمات التي ي�سيطر عليها.
�أيها الإخوة الأردنيون ،ا�ستيقظوا قبل
ف���وات الأوان ،وانظروا الدم���ار واخلراب
والقتل يف �سورية ،والذي �سيتكرر عندكم،
وندع���وا اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ينجيكم
منه ،فال توقع���وا �أنف�سكم يف التهلكة ..ال
تبيعوا كرامتكم و�أمنك���م ببع�ض �أكيا�س
الطح�ي�ن �أو براميل النف���ط �أو الإ�شادات
الكالمية من الغرب ..ال تخ�ضعوا لالبتزاز
واال�ستغالل من �أمراء النفط.
الأردن عل���ى فوه���ة االنفجار ..وميكن
�أن ُيعط���ى كجائ���زة تر�ضي���ة للع���دو
«الإ�رسائيلي» ،ويعلَن الوطن البديل وفق
فدرالية مع ال�ضفة الغربية ،ويبقى امللك
�صوري ًا وفق النظام الربيطاين.
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التحدي الروسي في أوكرانيا يربك الغرب وكييف
ارتفع م�ستوى التحدي الدويل يف �رشق
�أوكرانيا �إىل ح���دود ت�ستحيل معه العودة
�إىل ال���وراء ،يف وقت ال يزال الغرب يتخبط
�ضم���ن دائرة عقوبات على رو�سيا ،ال تعدو
�أنها يف �سياق رف���ع املعنويات الآيلة �إىل
ال�سقوط لدى حكام كييف االنقالبيني .
وم���ن ظواه���ر التح���دي امل�ستع���ادة
بعد غي���اب ت�سب���ب بها انهي���ار االحتاد
ال�سوفيات���ي ،عودة الأع�ل�ام احلمراء التي
يتو�سطها رمز االحتاد (املطرقة واملنجل)،
والأرج���ح لإثارة الث�ي�ران الأمريكية ،وذلك
مبنا�سبة ي���وم الن�رص عل���ى النازية التي
مل يدعها فالدميري بوت�ي�ن متر ك�سابقاتها
جمرد منا�سبة �سنوية تنتهي بانتهاء يوم
التا�سع من �أيار.
وقف بوتني عل���ى من�صة االحتفال يف
ال�ساحة احلمراء ي�ستعر�ض وحدات رمزية
م���ن اجليو�ش الرو�سية تبل���غ ع�رشة �آالف
مع الدبابات وال�صواريخ و�أحدث الطائرات
احلربي���ة املعلن عنها ،ليجاهر الغرب ب�أن
اجلي����ش ال�سوفياتي هو م���ن دخل معقل
زعيم النازية ادولف هتلر و�أ�سقطها و«�أنقذ
�أوروربا من العبودية» قائ ًال« :لقد حاربنا
الفا�شيني وانت�رصنا عليهم يف العام ،1945
و�سننت��ص�ر على الفا�شيني اجلدد يف العام
 ،»2014م�ش�ي�راً �إىل �أن من يحرك الأحداث
يف �أوكراني���ا هم الفا�شي���ون الذين تعمل
�سلط���ات كييف حتت ظالله���م ،وهم الذين
يتلقون الدعم من الواليات املتحدة.

السلطات األوكرانية
تستعين بشركات أمنية
أميركية للمشاركة في
قتل رموز الناشطين
المطالبين باالستقالل
عن كييف

بوتني :كما انت�صرنا على الفا�شيني عام � 1945سننت�صر على الفا�شيني اجلدد يف العام 2014

مل يكتفِ بوتني بهذه الر�سالة �إىل العامل
كله ،والتي ميك���ن القول �إن جوهرها لي�س
ا�ستدع���اء املجد ال�سوفيات���ي يف مواجهة
االمربيالية الحق ًا فح�سب ،بل القول للغرب

عموم��� ًا وللوالي���ات املتح���دة الأمريكية
خ�صو�ص ًا« ،لقد بلغ ال�سيل الزبى ..وكفى».
لذلك انتقل بوت�ي�ن �إىل القرم ليوا�صل
االحتف���ال مع ق���ادة اجلمهوري���ة الوليدة

بعر����ض ع�سك���ري �سارت في���ه املدرعات،
وحلّق���ت يف الأج���واء طائ���رات كجزء من
ت�أكي���د االن�ضمام النهائ���ي �أو العودة �إىل
رو�سي���ا ،وهو ما �أفق���د الغربيني �أع�صابهم

مستقبل العالقات اإليرانية  -السعودية
تعود بداي���ات الأزم���ة يف العالق���ات ال�سيا�سية
بني ايران وال�سعودية �إىل انت�ص���ار الثورة الإ�سالمية
الإيرانية بقيادة الإمام اخلميني (قده) ،وتبنّيها �شعار
تنحي م�رص
حترير فل�سط�ي�ن ،كل فل�سطني ،لأنه ومنذ ّ
ع���ن زعامتها للأمة الإ�سالمية والعربية بعد توقيعها
اتفاقية «كام���ب دايفيد» ،ت�ص��� ّدرت ال�سعودية هذه
الزعام���ة ،ومل يكن لديها م��ش�روع ملقاومة االحتالل
«الإ�رسائيل���ي» ،بل اقت�رصت مواق���ف دول «االعتدال
العربي» على البيانات ال�سيا�سية واخلطب احلما�سية،
فيما فل�سطني يتم تهويده���ا واغت�صاب �أر�ضها وطرد
�شعبها ال���ذي متلّك���ه الي�أ�س والإحب���اط لوال بع�ض
الغيارى املجاهدين واملكافحني من ف�صائل املقاومة
الفل�سطينية الإ�سالمية والوطنية.
تل���ك ال���دول مل متتلك يوم��� ًا م�رشوع��� ًا �سيا�سي ًا
مقاوم ًا ،ومل تلتحق بنهج املمانعة ،بل ربطت مواقفها
ال�سيا�سية بامل��ش�روع الأمريكي يف املنطقة ،والرامي
�إىل �ضم���ان ا�ستمرارية الدول���ة اليهودية وعا�صمتها
القد����س ال�رشيف ،و�إلغاء حق الع���ودة ،وزيادة الكتل
اال�ستيطاني���ة ،و�إقامة حكم ذات���ي فل�سطيني منزوع
ال�سيادة ،متهيداً لإلغاء فل�سطني عن اخلارطة ،و�إحلاق
�شعبها بالأردن.
ْي�ن يف املنطقة
لقد �أوج���د احتال ُل فل�سطني نهج� نْ
العربية والإ�سالمية؛ نهج املقاومة واملمانعة ،ونهج
«االعت���دال» واال�ست�س�ل�ام ،ومع �صعوب���ة املرحلة،

ونتيجة �إخال����ص املخل�ص�ي�ن وت�صميمهم ،منا نهج
املقاومة واملمانعة يف املنطقة ،وكانت له امتدادته،
ب���دءاً من �إيران ،م���روراً بالعراق ث���م �سورية فلبنان،
وكان لإي���ران الدور الأ�سا����س يف ت�أ�سي�س هذا النهج
الذي غ�ّي�رّ املعادل���ة يف املنطقة و�أ�سق���ط م�شاريع
الت�سوية ،و�أوجد لها موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا وح�ضوراً قوي ًا،
ور�سخت �شعار« :ما
ف�أ�صبحت مرجعية للم�ست�ضعفني ّ
�أخذ بالق���وة ال ي�سرتد �إال بالق���وة» ،وكانت النتيجة
�إ�ضعاف النهج الآخر القائم على الهزمية واال�ست�سالم،
واملرتبط بامل�رشوع الأمريكي «الإ�رسائيلي».
وم���ن الطبيعي ،ويف ظل ت�صاع���د نهج املقاومة،
وتهاوي نهج اال�ست�س�ل�ام� ،أن حتاك امل�ؤامرات وتزرع
الفنت ،و�أن تُ�شَ ن احل���روب لإ�ضعاف املقاومة ،مقدمة
لإ�سقاطها.
ويف هذا ال�سياق ،كان القرار باحلرب على �سورية،
والتي قدروا لها �أن تنتهي ب�سقوط النظام خالل �أ�شهر،
�إال �أن �أم���اين العتاة �سقطت �أم���ام متا�سك النظام يف
�سورية ب�شعبه وم�ؤ�س�ساته وجي�شه ،والتعاون الوثيق
مع �أ�صحاب النهج املقاوم.
ه���ذه الأزمة ،و�إن طال �أمدها ،ف����إن موازين القوى
�ستُح ّدد م�ستقب ًال طبيع���ة م�سارها ال�سيا�سي ،ومما ال
�شك فيه �أن التفاه���م الإيراين  -الأمريكي على امللف
النووي �س ُيلقي بظالله على �أزمات املنطقة ،و�سينعك�س
�إيجاب ًا على املل���ف ال�سوري وامللفات الأخرى ،ومنها

الأزم���ة الإيرانية  -ال�سعودي���ة� ،إال امللف الفل�سطيني
توجه
�سيبقى خارج �إطار املفاو�ضات ،لأن �إيران لديها ُّ
بف�صل الق�ضية الفل�سطينية عن التفاهمات الإيرانية -
الأمريكية ،العتبارات دينية و�أخالقية.
العالقة الإيرانية  -ال�سعودية ت�أتي يف هذا ال�سياق،
وهي ما تزال متوترة ،رغم امل�سعى الإيراين ال�ستئناف
العالقات اجليدة م���ع ال�سعودية ،والتي بد�أها ال�شيخ
رف�سنجاين من موقع احلر�ص على الوحدة الإ�سالمية،
ومناق�شة التحديات ،وحماولة حل الإ�شكاالت وتعزيز
العالق���ات ،و�إن كانت هناك وجهات نظر خمتلفة ب�أن
تبقى يف حدود االخت�ل�اف دون �أن ترقى �إىل الأزمات
واحلروب (�سورية ولبنان).
كل الت�رصيح���ات ال�سيا�سية ملع���اودة العالقات
وتنظي���م اخلالف ،وما يقال ح���ول لقاءات �رسية بني
اجلانبني ،مل ي��� ْرقَ �إىل تطور �إيجابي يف العالقة بني
الطرف�ي�ن ،ومعلوم���ات امل�صادر املتابع���ة ال تو�شي
بتق ُّدم على �صعي���د العالقات الثنائية ،وهذا ال يعني
�أن الإيراين �سيتوقف عن م�سعاه لإعادة العالقة ،لأنه
يرى �أهمية بالغة يف تطويرها ،وهو يراهن على تغيرُّ
الظ���روف الإقليمية والدولية مل�صلحت���ه ،الأمر الذي
�سينعك�س �إيجاب ًا على م�ستقبل العالقات الإيرانية -
ال�سعودية.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

ومل يفعلوا �س���وى �إطالق ت�رصيحات باتت
ممجوجة اعتاد عليها الرو�س �رسيع ًا.
وم���ن الر�سائل ذات اللهج���ة العالية،
�إج���راء رو�سيا جت���ارب معلن���ة ب�إ�رشاف
بوتني �شخ�صي ًا عل���ى �صواريخ بالي�ستية
عابرة للقارات من طراز «توبول» ،وكذلك
�صواريخ �أخرى وب�أع���داد كبرية ،وبح�ضور
ر�ؤو�ساء �أربع جمهوريات �سوفياتية �سابقة.
وال تق���ل ر�سال���ة اال�ستفت���اء يف
دونيت�س���ك ولوغان�س���ك �ش�أن��� ًا عما �سبق
رغم دعوة بوت�ي�ن للت�أجيل ،خ�صو�ص ًا �أن
النتائ���ج �أظهرت توق ًا �شعبي��� ًا لال�ستقالل
ع���ن �أوكرانيا ،حي���ث �إن  90يف املئة من
امل�شاركني الذين جتاوزوا  79يف املئة من
ال�سكان �أيدوا ،وهو التحدي الأ�صعب للغرب
املت�ش���دق بالدميقراطي���ة والراف�ض يف �آن
لنتائج الإجماع ال�شعبي ،وكذلك ل�سلطات
كييف املرذول���ة من الغالبي���ة ال�شعبية،
والتي ف�شل���ت يف �إخم���اد اال�ستفتاء رغم
ا�ستخدامها النار والأ�سلحة املختلفة.
ويف ه���ذا ال�سياق ،ك�شف���ت ال�صحافة
الغربية ،ال �سيما الأملاني���ة� ،أن ال�سلطات
الأوكرانية ا�ستعان���ت ب�رشكة «�أكادميي»
الأمنية التي كانت �سابق��� ًا «بالك ووتر»
التي ا�شتهرت بجرائمها يف العراق ،ومقرها
الواليات املتحدة ،وقد �أر�سلت  400مرتزق
�إىل ��ش�رق �أوكرانيا للم�ساهمة يف عمليات
قت���ل النا�شطني من �أن�ص���ار اال�ستقالل عن
�أوكرانيا ،وي�ش���ارك املرتزقة يف العمليات
�ضمن �صف���وف ال�رشطة واجلي�ش ،ويبدو �أن
خ�شي���ة ال�سلطات الأوكرانية من الوالء لها
من الأجهزة الر�سمية دفعها �إىل اال�ستعانة
بالقتلة الأمريكيني.
لقد و�ص���ل الكبا����ش �إىل �أوجه ،ويبدو
�أن تر�سانة الإج���راءات الأمريكية لن ت�ؤتي
�أكلها ،والرهان عل���ى التطويع االقت�صادي
ارت��� ّد على حلفائه���ا ،فيم���ا الت�أثري على
الق���درات الع�سكرية الرو�سي���ة م�ستحيلة،
وهنا حج���ر الرح���ى يف الق�ضي���ة كلها،
حتى ل���و اندفعت �سلطات كييف �إىل �إجراء
انتخابات رئا�سية مبتورة.
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خطط شارون السرية الجتياح بيروت
مل يك���ن االجتي���اح «الإ�رسائيلي»
لبريوت وليدة �أحداث �أو مواقف �سيا�سية
معين���ة يف حينه ،بل كان نتيجة خطة
«�إ�رسائيلي���ة» �رسية �أع���دت من قبل،
وجرى �إخفا�ؤها ع���ن «الإ�رسائيليني»،
هذا ما �أكده اجلي�ش «الإ�رسائيلي» �أخرياً
عندما رفع ال�رسية عن خطة مت �إعدادها
قبل �أكرث من  20عام ًا ،ليك�شف عن وجود
ني���ة «�إ�رسائيلي���ة» م�سبق���ة الحتالل
بريوت واال�صطدام بالقوات ال�سورية يف
لبنان خالل اجتي���اح العام  ،1982و�أن
القيادة «الإ�رسائيلية» حينذاك ،ممثلة
بوزير الدف���اع �آرييل �ش���ارون ،ورئي�س
الوزراء مناحيم بيغ���ن ،ورئي�س �أركان
اجلي����ش رفائيل �إيت���ان� ،أخفوا ذلك عن
احلكومة و«الإ�رسائيليني».
�إذاً ،يف خطة �رسي���ة للغاية� ،أعدها
�ضابط���ان يف اجلي����ش «الإ�رسائيلي»،
وهما املقدم مائ�ي�ر مينت�س ،الذي قتل
يف غ���زة يف الع���ام  ،1993و�ضاب���ط
اال�ستخب���ارات العقي���د املتقاعد �إيتان
كليمر ،عم���دت «�إ�رسائيل» �إىل اجتياح
بريوت عام .1982
وبح�سب املعلومات التي مت الك�شف
عنه���ا �أخ�ي�راً ،ف�إنه «خ�ل�ال العامني
اللذين �سبقا االجتياح ،مل يجر �أي بحث
مب�ست���وى وزير دف���اع �أو حكومة حول
�أهداف احلرب �أو العملية الع�سكرية يف
حال تطبيقها ،لكن رئي�س �أركان اجلي�ش
و�شعبة العملي���ات ا�ستغلوا هذا الفراغ
من �أجل تو�سي���ع �أهداف احلرب وتغيري
�سل���م �أولوياته���ا ،وبالت���ايل اجتياح
العا�صمة».

بريوت هي الهدف
وذكرت املعلوم����ات �أنه مت توثيق
قول �شارون لرئي�س �أركان اجلي�ش �إنه
«نحن نتح����دث م�سبق ًا عن �أن احلرب
ت�شمل بريوت ،ومت تخطيط االجتياح،
بحي����ث يك����ون متدحرج���� ًا ملواجهة
�أي رد فعل �أمريك����ي» ،بالإ�ضافة �إىل
قوله لقادة الفرقتني الع�سكريتني 36
و ،91فرقة اجلليل وفرقة اجلوالن� ،إن
«الهدف الأ�سا�س����ي امللزم هو دخول
ب��ي�روت» ،و�أ�شار �ش����ارون حينها �إىل
�أن «اجلي�����ش الإ�رسائيلي ،الذي خطط
للو�ص����ول �إىل بريوت وط����رد القوات
ال�سوري����ة م����ن لبنان خ��ل�ال � 4أيام،
�سي�ضطر �إىل البقاء يف بريوت لتحقيق
هذا الهدف ملدة ترتاوح ما بني � 3إىل
� 6أ�شهر على الأقل».
يف الواقع ،ظهرت هذه املعلومات
يف تقري����ر يحم����ل عن����وان «جلي����د
الأكاذيب  -لبنان» ،والتقرير هو من
بني التقارير ال�رسي����ة التي يحجبها
اجلي�ش «الإ�رسائيلي» ويتمحور حول
اخلديع����ة الك��ب�رى الت����ي ا�ستخدمها
بيغن ،ووزي����ر الدف����اع يف حكومته

�آريي����ل �ش����ارون ،وقائ����د الأركان يف
حينه ،رفائيل ايت����ان ،لتربير «حرب
لبن����ان الأوىل» ع����ام  1982واجتياح
العا�صمة اللبنانية.

خطة �شارون
بح�س����ب ال�صح����ف العربي����ة ،ف�إن
«ال�سماح بن�رش هذا التقرير بعد وفاة
�شارون لي�س ولي����د م�صادفة ،فالدولة
بجي�شه����ا و�رشطته����ا وم�ست�شاره����ا
الق�ضائ����ي ،ال يزال����ون يتخوفون من
عائل����ة �ش����ارون وال يج����ر�ؤون على
ا�ستعادة الأر�شي����ف الع�سكري ال�ضخم
الذي احتف����ظ به يف مزرعت����ه ،و�أكرث
م����ن ذلك ،فهم يتحفظ����ون على املواد
الت����ي ميلكها اجلي�����ش ويخفونها عن
املواطنني الذين دع����وا ،بفعل �أكاذيب
احلكوم����ة والقي����ادة الع�سكري����ة� ،إىل
النزيف اللبناين».
وت�ش�ي�ر ال�صحف العربي���ة �إىل � أن
اجلي����ش «الإ�رسائيل���ي» بقيادت���ه
احلالية ،التي كان بع�ضها م�شارك ًا يف
املراحل الأوىل من حرب لبنان ،ك�ضباط
�أو قادة وح���دات ع�سكرية ،يخ�شى من
نتائج الأبحاث التي ظهرت ويعيق قدر
الإمكان و�صول ال�صحافيني �إليها.

وت�ؤكد املعلوم����ات �أنه مع دخول
�ش����ارون �إىل وزارة الدف����اع ،مت �إبعاد
اجل��ن�رال يانو�ش بن غال ع����ن قيادة
املنطقة ال�شمالي����ة ،وعر�ضت القيادة
العامة ،لأول م����رة ،خطة «ال�صنوبر»
الت����ي ت�ضمن����ت اجتي����اح ب��ي�روت
لأغرا�����ض كث��ي�رة ،وحدد �ش����ارون يف
ر�أ�س �سل����م الأه����داف ،يف  30ت�رشين
الأول « ،1981الق�ض����اء على الفدائيني
وقواتهم والقواع����د الع�سكرية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،خ�صو�ص ًا قوتها
املدفعية».
وقال �شارون للقائد العام للجي�ش
رفائيل ايت����ان« :املق�صود منذ البداية
ه����و �أن ي�شم����ل الهدف ب��ي�روت ،و�أنه
�سيتم تنفيذ العملية وك�شف تفا�صيلها
تدريج���� ًا ،لأ�سب����اب عدة ،م����ن بينها
التخوف م����ن رد �أمريك����ي ،ولذلك لن
يتم �إ�رشاك كامل الق����وات يف الهجوم
منذ البداي����ة ،ولذلك يجب و�ضع خطة
تتج����اوب م����ع كل الأه����داف :عالقات
�رسيعة مع امل�سيحيني ،توجيه تهديد
يجع����ل ال�سوريني ين�سحبون ،وال�سعي
نحو و�ضع مينع متك����ن الفدائيني من
االن�سح����اب من دون �أن تتم معاجلتهم
ب�شكل جوهري».
وي�ضي����ف مينت�����س وكامل����ر يف

تقريرهم����ا ال���س�ري الذي ب����ات علني ًا
اليوم« :مع دخول وزير الدفاع اجلديد
�إىل من�صب����ه ،هبت «ري����اح جديدة»
انعك�س����ت على �أهداف احل����رب ،حيث
�أعي����د ط����رح الق�ضاء عل����ى الفدائيني
على ر�أ�س �سل����م الأولويات ،ولأول مرة
�أ�ضيفت بريوت �إىل �أهداف احلرب ،وحدد
وزير الدفاع تغي��ي�ر ال�سلطة يف لبنان
كهدف ال يخ�ضع لأي �رشوط ،ومن هنا
ف�إن دخ����ول �ش����ارون �إىل من�صبه �أدى
�إىل تو�ضي����ح �أهداف احل����رب للقيادة
الع�سكرية ،وهو م����ا مل يتم منذ �أيلول
 ،1979ومن جانب �آخر� ،سمح بتو�سيع
�أه����داف احلرب عن تل����ك التي حددها
فايت�سمان وعمل����ت القيادة الع�سكرية
مبوجبها».
وخالل مناق�شة تنفيذ املخططات
احلربي����ة لدى القائد الع����ام للجي�ش،
تغريت �أولويات الأهداف ،حيث �أ�صبح
اله����دف الثالث بالن�سب����ة اليتان ،هو
الهدف الأول بالن�سبة ل�شارون ،والعك�س
بالعك�س ،وبا�ستثناء ذلك مت�سك ايتان
بتوجيهات وزي����ر احلرب ،وبني الرابع
من كانون الأول وحت����ى ال�ساد�س من
حزيران من  ،1982توا�صل العمل على
�صياغة خطط الهجوم على لبنان يف
�إطار �سل�سلة من اال�ستعدادات ،بدءاً من
�ضم ه�ضبة اجل����والن �إىل «�إ�رسائيل»
وما تبع ذلك.

التدمري اجل�سدي
ويف �إط���ار امل�صادق���ة عل���ى
خمططات اللوائ�ي�ن « »36و« »91يف
القيادة ال�شمالية ،قال �شارون مو�ضح ًا،
�إن اله���دف الرئي�سي الذي يحتم اجتياح
بريوت هو «هدف التدمري اجل�سدي الذي
ينطوي على �أبعاد تتجاوز توفري الهدوء
ل�شمال اجللي���ل� ،إىل �إم���كان احلوار مع
اجلمهور الفل�سطين���ي يف املناطق التي
ن�سيط���ر عليها ،وال ميك���ن التو�صل �إىل
حوار معهم م���ا داموا يخ�ضعون لتهديد
تنظيمات املخرب�ي�ن ،ومادامت قيادات
منظم���ة التحرير الفل�سطيني���ة وقواتها

قائمني يف لبنان ،لن نتمكن من التو�صل
�إىل حوار واتفاق مع عرب ال�ضفة ،على
�إقامة نوع من خطة احلكم الذاتي».
وت�ضيف املعلومات التي جرى الك�شف
عنها� ،أن خطة «ال�صنوبر» عر�ضت على
احلكومة لأول م���رة ،يف  20كانون الأول
من الع���ام  ،1981وكتب مينت�س وكاملر،
مع���دا التقرير« :من املنا�س���ب االنتباه
�إىل نقطت�ي�ن �أ�سا�سيتني� ،شارون ال ي�ؤكد
وال يربز الإ�شكالية املعروفة له وللقائد
الع���ام ،ب�ش����أن حمارب���ة الفدائيني يف
املناطق اخلا�ضع���ة لل�سيطرة ال�سورية،
وه���و ي���رى عالق���ة ب�ي�ن كل الأهداف،
بحي���ث �إن حتقي���ق اله���دف الثالث� ،أال
وهو ان�سحاب الق���وات ال�سورية� ،سيتيح
حتقيق الهدف الرابع� ،أي ت�شكيل حكومة
تعي�ش ب�سالم مع �إ�رسائيل».
وبح�س���ب املعلومات ،ف����إن �شارون
انفرد عملي ًا مب�س�ؤولية الربط بني اجلي�ش
واحلكوم���ة ،ومبا �أن القي���ادة الع�سكرية
الرئي�سي���ة كانت متحم�سة للحرب ،ف�إنه
مل تك���ن هناك �أي قن���اة ر�سمية ميكنها
حتذير ال���وزراء من �أن بيغ���ن و�شارون
وايتان يحيكون من وراء ظهورهم �أهداف ًا
�رسي���ة ويو�سعون خطة مت االدعاء ب�أنها
حمدودة.
ويف � 4أي���ار � ،1982أي قبل � 32سنة،
قال �شارون خ�ل�ال حمادثة مع ال�ضباط
يف ال�شم���ال« :يجب تفح����ص االحتمال
املرتتب على ن�شوء واق���ع �سيا�سي �آخر
يف لبن���ان ،ما دام اجلي����ش موجوداً يف
بريوت» ،و�أ�ضاف« :اخل���روج �إىل العلن
لي����س هدف ًا �إ�رسائيلي��� ًا ،ولكنك ما دمت
�ستخرج ،يجب تفح�ص هذا االحتمال».
وهك���ذا يب���دو وا�ضح��� ًا �أن �شارون
�أعد خط���ة ال�صنوبر بدق���ة ،و�أنه نفذها
م���ن دون �أن حتظ���ى مبوافق���ة غالبية
احلكومة «الإ�رسائيلي���ة» ،ومن دون �أن
ي�ضط���ر ملناق�شتها مع الق���ادة الآخرين
حتى ال ي�ؤثروا مب�س���ار �أهدافه التي �أراد
حتقيقها ب�رسعة عرب اجتياح بريوت يف
الثمانينات.

هبة �صيداين

www.athabat.net
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نصاب الثلثين من مكون لبنان السياسي ..والتالعب به تهديد للمصير الوطني
مل ي�سب���ق للبنان �أن �شهد �صخب ًا
ونقا�ش ًا حول ن�صاب جل�سة انتخاب
رئي�س اجلمهوري���ة كما العام 2005
وما يج���ري الآن ،منذ �أن انتخب �أول
رئي����س للجمهورية يف العام ،1926
بحي���ث �إن اجلدل الدائ���ر الآن ،يهدد
فع�ل�اً م�صري الكي���ان اللبناين ،ذلك
لأن م�س�ألة الثلثني والثلث ،مل ت�أتي
من العدم ،بل لها �أ�سبابها وجذورها
التاريخي���ة وال�سيا�سي���ة ،ال ميك���ن
�إلغا�ؤه���ا ب�شطحة �سيا�سي���ة ما �أو
حتى جمموع���ة �سيا�سيني لبنانيني
يقي�سون الأمور وفق م�صالح �سيا�سية
واقت�صادية وطائفية وفئوية.
وحينما �أقر الد�ستور اللبناين يف
�شهر �أيام  ،1926حددت املادة – 49
د�ستور الن�ص���اب الد�ستوري ب�أكرثية
الثلثني ،وترجم ذلك عملي ًا يف طريقة
انتخاب وتكوي���ن املجل�س النيابي،
الذي كان���ت طريقة انتخ���اب ثلثي
�أع�ضاء املجل����س النيابي ،وتعيني
الثلث الأخري بوا�سطة احلكومة التي
كان ت�شكيله���ا �أو ًال و�أخ�ي�راً يخ�ضع
ملوافقة وم�شيئ���ة �سلطات االنتداب
الفرن�سي ،وذلك بهدف الإطباق على
احلياة ال�سيا�سية ،ومنعها يف حلظة
ما من الإفالت من يد االنتداب ،وعلى
هذا النحو جند �أن عدد �أع�ضاء النواب
يف الع���ام  1927كان  46نائب ًا يقوم
على �أ�سا�س انتخاب  30وتعيني 16
نائب ًا.
يف العام  1929كان عدد �أع�ضاء
املجل�س  45على �أ�سا�س انتخاب 30
وتعيني .15
 :1934كان ع���دد �أع�ضاء املجل�س
 25نائب��� ًا على �أ�سا����س انتخاب 17
وتعيني  8نواب.
� :1937أ�صبح عدد �أع�ضاء املجل�س
 62نائب��� ًا على �أ�سا����س انتخاب 41
وتعيني  21نائب ًا.
ويف االنتخاب���ات النيابي���ة يف
الع���ام  1943مت �إلغاء مبد�أ التعيني
وتقرر �أن يكون عدد �أع�ضاء املجل�س
النياب���ي  55نائب��� ًا عل���ى �أ�سا����س
املحافظ���ات اخلم����س منتخب�ي�ن
بالكامل ،وفق الد�ستور الذي �أقر يف
العام .1926
وهذا املجل�س مت يف عهده انتزاع
ا�ستق�ل�ال و�إلغاء امل���واد االنتدابية
م���ن الد�ست���ور دون �أن مي�س املواد
ال�سيادي���ة مب���ا فيه���ا امل���ادة 49
التي ن�ص���ت على انتخ���اب رئي�س
اجلمهورية ،وا�شرتطت �أكرثية الثلثني
لن�صاب اجلل�س���ة وانتخاب الرئي�س
ب�أغلبية الثلث�ي�ن يف دورة االقرتاع
الأوىل ،وبالأغلبي���ة يف دورات

مبنى جمل�س النواب

االقرتاع الت���ي تل���ي� ،أي �أن ن�صاب نائب��� ًا و�إده � 10أ�ص���وات ووجدت  3الرئي�س �ص�ب�ري حم���ادة فانتخب
اجلل�س���ة يف كل دورات االقرتاع هو �أوراق بي�ضاء.
الرئي����س اليا����س �رسكي�س يف دورة
الثلثان ،وترج���م ذلك عملي ًا يف كل
 :1964ح��ض�ر جل�س���ة االنتخاب االقرتاع الثاني���ة ب�أكرثية � 66صوت ًا
جل�سات االنتخاب���ات الرئا�سية منذ كام���ل عدد �أع�ض���اء جمل�س النواب ووجدت � 3أوراق بي�ضاء ،بعد �أن نال
العام  1943حت���ى العام  2008وفق الـ ،99فانتخ���ب الرئي�س �شارل حلو يف الدورة الأوىل � 63صوت ًا ووجدت
هذا املبد�أ على النحو الآتي:
يف ال���دورة الأوىل ب�أكرثية  95نائب ًا � 5أوراق بي�ضاء ،علم��� ًا �أن  69نائب ًا
 :1943كان ع���دد �أع�ضاء املجل�س ونال بيار اجلميل � 4أ�صوات.
كانوا قد ح�رضوا اجلل�سة وتغيب 29
النيابي  55نائب��� ًا ح�رض �إىل جل�سة
 :1970ح��ض�ر  99نائب��� ًا وف���از نائب ًا.
انتخاب الرئي�س ب�شارة
 :1982كان ع���دد
اخل���وري  47نائب ًا �أيده
�أع�ض���اء جمل�س النواب
منهم  44نائب ًا ووجدت
قد �أ�صبح  92نائب ًا بعد
� 3أوراق بي�ضاء.
وفاة �سبعة منهم ،فنال
 :1952كان ع���دد
ب�شري اجلميل يف الدورة
انتخب بإشراف الدبابات الأوىل � 58صوت ًا ووجدت
�أع�ضاء املجل�س النيابي بشير الجميل ُ
 77نائب��� ًا غ���اب منهم
ورق���ة با�س���م النائ���ب
«اإلسرائيلية» بعد خمس ساعات
نائب واحد و�أيد الرئي�س
رمي���ون اده و� 3أوراق
كميل �شمعون  74نائب ًا
بي�ضاء ،وفاز اجلميل يف
انتظار لتأمين النصاب
ووج���دت ورق���ة با�سم
الدورة الثانية ب�أكرثية
حميد فرجنية وورقتان
� 57صوت��� ًا ووج���دت 5
بي�ضاوان.
�أوراق بي�ضاء.
 :1958كان ع���دد
وبعد اغتي���ال ب�شري
�أع�ضاء املجل�س النيابي
اجلميل عق���دت جل�سة
 66نائب ًا ح�رض منهم 56
النتخاب الرئي�س البديل
نائب ًا ،فانتخب الرئي�س ف�ؤاد �شهاب الرئي�س �سليمان فرجنية يف الدورة فح�رضه���ا  80نائب ًا وغاب عنها ،12
يف الدورة الثانية ب�أكرثية  48نائب ًا الثاني���ة ب�أكرثي���ة  50نائب��� ًا ونال وانتخب النائب �أمني اجلميل رئي�س ًا
ووج���دت � 7أوراق با�س���م رميون اده اليا�س �رسكي�س  49نائب ًا.
للجمهوري���ة ب�أغلبي���ة � 77صوت��� ًا
وورقة بي�ض���اء ،بعد �أن نال الرئي�س
 :1976كان ع���دد �أع�ضاء جمل�س ووجدت � 3أوراق بي�ضاء.
�شه���اب يف الدورة الأوىل �أ�صوات  43النواب ق���د �أ�صب���ح  98نائب ًا بوفاة
ويف انتخابات الرئا�سة يف العام

 1989كان ع���دد �أع�ض���اء املجل����س
النيابي ق���د �أ�صبح  72نائب ًا فح�رض
اجلل�سة  58نائب��� ًا ،وانتخب النائب
ريني���ه معو�ض يف ال���دورة الثانية
ب�أكرثية  52نائب��� ًا ووجدت � 6أوراق
بي�ضاء بعد �أن نال يف الدورة الأوىل
� 35صوت��� ًا وجورج �سعادة � 16صوت ًا
واليا�س اله���رواي � 5أ�صوات ووجدت
ورقتان بي�ضاوان.
وبع���د اغتيال الرئي����س معو�ض
ح�رض جل�سة انتخاب �إليا�س الهراوي
 52نائب��� ًا من �أ�صل الـ 72نائب ًا ،وفاز
الرئي�س اله���راوي يف الدورة الثانية
ب�أغلبية  47نائب��� ًا ووجدت � 5أوراق
بي�ضاء ،بعد �أن نال يف الدورة الأوىل
 46نائب ًا ووجدت ورقة با�سم النائب
ادمون رزق و� 4أوراق بي�ضاء.
ويف هذا ال�ص���دد يذكر �أنه جرت
حماول���ة لتعطي���ل ن�ص���اب جل�سة
انتخاب الرئي�س اليا�س �رسكي�س يف
العام  ،1976من قب���ل النائب كمال
جنبالط واحلركة الوطنية ،والرئي�س
�صائب �س�ل�ام والعمي���د رميون اده
وغريه���م ،وكان���ت اخلط���ة تق�ضي
بغياب �أك�ث�ر من ثل���ث النواب عن
اجلل�سة �أي  34نائب ًا لكن مل يتغيب
عن تلك اجلل�سة �سوى  29نائب ًا.
ويف جل�س���ة انتخ���اب ب�ش�ي�ر
اجلميل التي جرت �إب���ان االجتياح
«الإ�رسائيلي» عام  ،1982مل ت�ستطع
املعار�ض���ة ت�أمني غي���اب �أكرث من
ثلث �أع�ضاء املجل�س النيابي �أي 31
نائب��� ًا ،فغاب  30نائب ًا فقط ،وعقدت
اجلل�سة بعد �أن انتظر الرئي�س كامل
الأ�سع���د �أك�ث�ر من خم����س �ساعات
لت�أمني ن�صاب الثلثني وهو  62نائب ًا.
ويف املوعد الد�ست���وري املحدد
النتخاب رئي�س جدي���د للجمهورية
ع���ام  ،1988مل يح��ض�ر جل�س���ة
االنتخ���اب يف ق�رص من�صور �أكرث من
 39نائب��� ًا ،ومع �أن ه���ذا الرقم كان
يفوق �أكرثية الن�صف زائداً واحداً� ،إال
�أن رئي�س املجل����س النيابي ح�سني
احل�سيني اعترب ن�صاب اجلل�سة غري
مكتمل ،مع العل���م �أن بع�ض النواب
مل يح��ض�ر ه���ذه اجلل�س���ة لأ�سباب
قاهرة ،حيث مور�س بحقهم التهديد
واالعتقال واملنع بالقوة ..وكان من
�أبطال منع اكتم���ال ن�صاب الثلثني
يف تلك الفرتة بع�ض دعاة االنتخاب
ب�أغلبي���ة الن�ص���ف الآن ،وعنينا به
رئي�س الهيئ���ة التنفيذية يف القوات
اللبناني���ة �سمري جعج���ع يف العام
.2008
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هل ينهي سن اليأس حياتك العاطفية؟
�س���ن الي�أ�س هو مرحلة فا�صل���ة يف حياة املر�أة؛
تتغري فيها ف�سيولوجي ًا ب�ش���كل كبري ،وتت�أثر حياتها
الزوجي���ة بهذا التغ�ّي�رّ  ،بع�ض الن�ساء ق���د ي�ستطعن
التغلب على ه���ذه املرحلة ب�سالم ،والبع�ض الآخر قد
يتعر�ضن الكتئاب وحزن وتغ�ّي�ررّ يف احلالة النف�سية
واملزاجية ،ما ي����ؤدي �إىل تعري�ض زواجهن وعالقتهن
احلميم���ة للخطر ،فقد تعاين بع����ض الن�ساء من عدم
ال�شعور بالراحة اجل�سدية والعاطفية ،وفقدان قيمتها
كامر�أة مع فقدان خ�صوبتها.
�أ�سب���اب مُيك���ن �أن ت����ؤدي ال حمال���ة بالكثري من
العالق���ات الزوجية �إىل نهايتها ،بع���د عي�ش �سنوات
يف قف����ص الزوجية ،ورمبا قد يتبع مرحلة �سن الي�أ�س
اكتئ���اب �أو ب�صي�ص �أم���ل لبداية حي���اة جديدة بعد
االنف�صال �أو الط�ل�اق� ،أو مُيكن للزوجني التغلب على
ه���ذه املرحل���ة وتخطّيها ب�سالم ،والبق���اء مع ًا حتى
النهاية احلتمية.
عندم���ا ي�أتي �س��� ُّن الي�أ�س ت�أتي مع���ه جمموعة
خمتلفة م���ن امل�شاكل اجلن�سيّة ،لكن ينبغي �أالّ تي�أ�س
املر�أة ،فهناك حلول لها.

متعة �أقل
ق���د ت�صب���ح املمار�س���ة اجلن�سية �أق��� ّل متعة
بالن�سب���ة �إىل بع�ض الن�ساء بع���د انقطاع الطمث
لديهن� ،إ ّن الرتاجع الطبيعي يف م�ستويات هرمون
الإ�سرتوج�ي�ن مُيكن���ه �أن يجعل اجلم���اع مزعجاً،
وجت���د بع�ضُ الن�ساء تراجع��� ًا يف مدى اهتمامه ّن
باجلن����س ،حيث �إ ّن التغيرُّات اجل�سدية التي طر�أت
عليه��� ّن مع تقدُّمهن بال�سّ ن ال ت�ساعدهن على ح ّل
هذه امل�س�ألة؛ فاجلل��� ُد اجلاف ،والدهون املرتاكمة
يف اخلا�رصت�ي�ن ،جميعها �أم���ور تقلّ�ص من مقدار
االعتداد بالذات.
ي�ش�ي�ر ا�ستطالع علم���ي �إىل �أ ّن  84من الن�ساء
يف �س ّن الي�أ�س يج���دن �أ ّن ممار�سة اجلن�س ت�صبح

ِ
أنـت

م�ؤملة يف هذه املرحل���ة ،وي�شري  ٪70من الن�ساء
تقريب ًا �إىل �أ ّن عالقاته���ن الزوجية تت�أثّر كنتيجة
لذلك.
يقول اخلربا ُء يف هذا املجال �إنه يجب على الن�ساء
�أن يتغلّ�ب�ن على اخلجل ويطل�ب�ن امل�ساعدة ،حيث �إ ّن
الكث�ي�رات م���ن الن�ساء يعانني ب�صم���ت ب�سبب وجود
�أعرا�ض �س ّن الي�أ�س ال�شائع���ة ،لأنه ّن ي�شعرن باحلرج
من �إخبار الطبيب.
تُ�شاهَ د هذه امل�ش���اكل بانتظام ،وميكن تف ُّه ُم مدى
ت�أثريه���ا يف طبيعة احلي���اة ،لكن هن���اك الكثري من
املعاجلات الفعّالة التي ميكن تقدميها للن�ساء� ،إال �أنه
ال ميك���ن امل�ساعدة �إذا مل تتم معرفة �أ ّن هناك م�شكلة
�أ�صالً.

م�شاكل الرغبة
تكت�ش���ف بع����ضُ الن�ساء �أنّهن يفق���دن الرغبة يف
ممار�سة اجلن����س بعد انقطاع الطم���ث ،من الطبيعي
�أن يق��� ّل الداف ُع اجلن�سي مع م���رور ال�سنني ،لكن ميكن
�أن يك���ون �أ�سو�أ مع وجود االكتئ���اب ،و�أعرا�ض انقطاع
الطمث ،وم�شاكل العالقة الزوجية ،والإجهاد..
غالب��� ًا ما تكون هذه امل�ش���اك ُل م ؤ�قّتة ،وقد يكون
املطل���وب القدرة على احلديث ع���ن ك ّل ذلك مع زوج
متفهّم ،لكن �إذا ظهرت �أعرا�ضُ �س ّن الي�أ�س �أو االكتئاب،
فعندئذ قد يكون من الأف�ضل مراجعة الطبيب.

�إذا مل حت�صل���ي على امل�سان���دة التي تريدينها
يف عالقتك م���ع �رشيك حياتك ،فه���ذا يعني �أنك ال
تطلبني امل�ساندة ب�ش���كل كاف� ،أو �أن الطريقة التي
يتم الطلب بها غري ناجحة.
لذلك ،انتبه اخت�صا�صيو العالقات الزوجية لهذا
الأمر وقالوا �إن هن���اك � 5أ�رسار وراء طلب امل�ساندة
من الرجل ب�شكل ناجح وهي:
التوقي���ت املنا�س���ب :ال بد م���ن االحرتا�س ب�أن
تطلبي م���ن الرجل �أن يفعل �شيئ��� ًا كان يخطط �أن
يفعله من قبل ،على �سبي���ل املثال� :إذا كان الرجل
على و�شك �أن يفرغ �سلة املهمالت ،ال تقوىل له «هال
�أفرغت �سلة املهم�ل�ات؟ ف�ست�شعرينه ب�أنك ت�أمرينه
مبا يج���ب �أن يفعل؛ وكذلك �إذا كان الرجل يركّز يف
�شيء ما فال تتوقعي منه �أن ي�ستجيب لطلباتك يف
احلال؛ لذا فالتوقيت �شيء حيوي.
الأ�سل���وب اخل���ايل م���ن �أي �إحلاح :تذك���ري �أن
االلتما�س يختلف ع���ن الطلب ،ف����إذا كان �أ�سلوبك
حلوح ًا ولك الكثري من املطالب ،فمهما كان اختيارك
للكلمات ف�إن الرجل ي�شعر ب�أنك ال تقدّرينه على ما
قدّمه ،لذا �ستكون الإجابة «ال» لكل مطالبك.
الإيج���از :حتا�ش���ي �أن تعط���ي الرج���ل قائمة
بالأ�سب���اب التي يجب �أن جتعل���ه ي�ساعدك ،فكلما
طال �رشحك لأ�سباب���ك زادت مقاومته ،فالتف�سريات
جتعل الرجل ي�شعر ك�أنك ال تثقني به كي ي�ساندك.
الأ�سل���وب املبا��ش�ر :عندما حتتاج امل���ر�أة �إىل
امل�سان���دة ف�إنها تعر�ض امل�شكل���ة لكنها ال تطلب
من الرجل �أن ي�ساندها ،لكنه���ا تتوقع ب�أن يعر�ض
م�ساندته عليها ،و�أي�ض ًا جتعل الطلب �ضمني ًا ولي�س
ب�شكل مبا�رش ،والأ�سلوب غري املبا�رش يجعل الرجل
ي�شعر ب�أنها ال تعطيه التقدير الذي ي�ستحقه.
ا�ستخ���دام الكلم���ات ال�صحيحة� :أح���د الأخطاء
ال�شائعة يف طل���ب امل�ساندة والدعم من الرجل هو
ا�ستخدام كلمات مثل :ه���ل ب�إمكانك؟ هل ت�ستطيع؟
فجمل���ة «هل ب�إمكانك» هي جم���رّد �س�ؤال ولي�ست
طلب م�ساندة ،لذا يعترب الرجل �أن ذلك �إهانة.

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �أ�صول اجللو�س اىل املائدة

عزلة الطفل ..مشكلة وليست ظاهرة
يف ب���ادئ الأمر ال ب ّد من التنوي���ه �إىل �أ�سباب عزلة الطفل
وانطوائيته عن املجتمع والو�سط العائلي ،والتي ترتاوح بني
ظروف مر�ضية �أو اقت�صادية �أو تربوية واجتماعية ،وتتلخ�ص
بالآتي:
املعان���اة م���ن �إعاقة ج�سدي���ة �أو م�ش���اكل يف النمو� ،أو
املعان���اة مما قد ي�سمعه الطفل منذ �صغره ب�أنه لي�س جميالً،
ما يقلل من قيمته ويُفقده ثقته بنف�سه.
ال�شعور الدائم باخلوف م���ن االنخراط بني الأفراد ،لعدوم
وج���ود الثقة الكافية ،وذلك ب�سب���ب �ضعف العالقات الأُ�رسية
منذ ال�صغر.
الرقاب���ة الزائدة م���ن الأهايل ،والتي تُفق���د الطفل قدراته
وتقيّد ا�ستقالليته فيبدو تابع ًا ال ر�أي له ،وعند االختالط يجد
ال مكان له ب�سبب عدم قدرته على اتخاذ القرارات.
فق���د احلب واحلنان م���ن الوالدي���ن �أو �أحدهما م�ؤثر كبري
ي�ؤدي �إىل عزلة الطفل ،بحيث يبد�أ بالتفكري يف �أنه �سبب تلك
امل�شاكل.

رمي اخلياط

أساليب طلب المساندة
الناجحة من شريك حياتك

التدليل الزائ���د واخلوف الالمتناهي عل���ى الطفل خ�شية
تعر�ضه للأذى �أو احل�سد ي�ؤدي �إىل عزلته عن العامل اخلارجي.
مقارن���ة الأ�صدقاء ال���ذي يقللون دائم ًا من �ش����أن الطفل
وقدراته له �أثر كبري �أي�ض ًا يف عزلة الطفل.
�أما عن �سُ بل عالج عزلة الطفل فهي كالآتي:
 تفادي الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ذلك� ،أو على الأقل احل ّد منت�أثريها الكبري على الطفل ،وال�سيطرة عليه.
 الثن���اء على الطف���ل ومدحه من �ش�أن���ه �أن يعزز ثقتهبنف�سه� ،إىل جانب �شعوره بالدفء واحلنان من قبَل الوالدين.
 فتح جمال املناق�شة مع الطفل ،واحرتام ر�أيه ،ون�صحهب�شكل لطيف.
 التعاون مع املدر�سة يف تخطّي م�شكلة العزلة ب�إ�رشاكه�أكرث يف الفعاليات مع زمالئه.
 االبتع���اد عن توبيخ الطفل �أو توجي���ه �أي كلمة م�ؤذيةمل�شاعره �أمام الآخرين ،ودائم ًا يجب التو�ضيح للطفل عواقب
�أفعاله ،وما يرتتب عليها من �آثار جانبية �إذا ا�ستمر بها.

 اعتب���اراً �أنّك ال�ضيفة ،م���ن امله ّم جداً �أن تنتظري امل�ضيف�ي�ن قبل اجللو�س �إىلالت�سع
املائ���دة ،احرتام مكانك يف حال طُ لب �إليك اجللو�س على كر�س ّي معينّ  ،وعدم رّ
واقتنا����ص الكر�سي املو�ضوع على ر�أ�س املائدة يف حال كانت عملية اختيار املقعد
ح���رّة ،لأن هذا املكان بالذات خم�ص����ص �إما للمُ�ضيف �شخ�صي���اً� ،أو لل�شخ�ص الذي
جتتمعون على �رشفه.
 حقيبت���ك ال ترافقك �أب���داً �إىل املائدة ،ال تن�سي هذه القاع���دة ،يف حال كنت يف منزلميكن���ك و�ضعها على كنبة جانبية �أو كر�س ّي جانبيّ ،ويف حال كنت يف مطعم علّقيها على
طرف مقعدك �أو �إىل جانب رجليك �أر�ضاً ،لكن �إيّاك وتركيزها على الطاولة من فوق.
 يف حلظ���ة اجللو�س �إىل املائدة ،يجدر ب���ك انت�شال «فوطة» القما�ش وطيّها �إىل اثننيوب�سطه���ا عل���ى رجليك ،كون وظيفتها منع بق���ع الطعام الت��س�رّ ب �إىل ثيابك ،وبني الفينة
والأخرى ا�ستعيني بها مل�سح فمك.
 ال تن�سي �أن تناول الأطعمة من �أطباقها الأ�سا�سية يكون بالأدوات املوجودة فيها فقطولي�س ب�أدواتك اخلا�صّ ة ،ويف حال خل ّو الطبق من �أداة لل�سكب ،اطلبيها من امل�ضيفة.
 النهو�ض عن املائدة لي�س حمبّذاً �أبداً� ،إالّ �إذا طلبت منك امل�ضيفة ذلك مل�ساعدتها علىتقدمي الأطباق ،فال تنه�ضي لإجراء مكاملة هاتفية مثالً.
 بح�س���ب �آداب املائدة الر�سمية ،لك ّل طبق وظيفت���ه؛ بع�ض الأطباق لل�سلطة ،والبع�ضالآخ���ر للّحوم ،وغريها للأرز ..فالتم�سّ ك بالطبق نف�سه خالل الوجبة ب�أكملها  -ولو اعتربته
خطوة لطيفة لتخفيف الأطباق املتّ�سخة عن امل�ضيفة � -أمر ال ين�صح به الإتيكيت مطلقاً.

www.athabat.net
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أطعمة صحية بديلة عن الوجبات السريعة
رغ���م �أن م�صطلح «»junk food
وا�ضح ويعني «الوجبات ال�رسيعة التي
ال حتت���وي علي �أي قيمة غذائية»� ،إال �أن
تل���ك الأطعمة غنية بالنكه���ات الرائعة
والروائ���ح املغري���ة وامل���ذاق ال�ساحر،
م���ا يجع���ل النا�س تع���ود �إليه���ا ،مع
العلم بدرايتهم الكامل���ة بها ،خلل ّو تلك
الأطعمة من �أي قي���م غذائية ،بالإ�ضافة
�إىل م�ساهمتها الكبرية يف زيادة �أوزانهم
يف الأماكن غري املرغوب بها يف اجل�سم،
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن تداعيات تناول تلك
الأطعمة ميكن �أن نراها يف �صورة �أمرا�ض
مميت���ة ،مثل ال�سمنة ،وم���ع ذلك ي�صعب
قول «ال لتلك الأطعمة».
هل تواجه���ون امل�شكل���ة نف�سها؟ هل
تت�ساءل���ون يف م���ا ميكن فعل���ه يف تلك
احلالة؟
القائمة الآتي���ة �ست�ساعدكم يف �صنع
بدائ���ل �صحي���ة و�شهي���ة ع���ن الأطعمة
ال�رسيعة يف وقت قليل.
البطاطا املقلية :من �أكرث الأطعمة التي
تقدَّم مع معظم الوجبات ،ويحبها ال�صغار
والكبار على حد �سواء ،فرائحتها ومذاقها
م���ن ال�صع���ب مقاومتهما ،لكنه���ا ت�سبب
�أ�رضاراً كبرية ،حيث ميكنها �أن تت�سبب يف
تو�سيع حميط خ�رصك �إذا تناولتيها ب�شكل
منتظم.
البدي���ل :هن���اك بدائ���ل �أك�ث�ر �صحة
ومت�ساوية من حيث امل���ذاق مع البطاطا
املقلية؛ ميكنك تقطيع البطاطا �إىل �رشائح
ور�شّ ه���ا بالأع�شاب واملل���ح والقليل من
الزي���ت ،وخبزها يف الف���رن ،وهناك خيار
�آخ���ر �شهي ،وه���و خبز البطاط���ا احللوة

الغنية بالبيت���ا كاروتني والألياف لتكون
بديل البطاطا املقلية.
امل�رشوب���ات الغازي���ة :الكث�ي�ر م���ن
الأ�شخا����ص لديه���م عادة تن���اول الكثري
والكثري م���ن امل�رشوب���ات الغازية خالل
الوجب���ات ،وتقريب ًا �أ�صب���ح �رشب املياه
العادية خارج ح�ساباتهم متاماً ،ويتناول
البع����ض امل�رشوبات الغازي���ة «الدايت»

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

بحج���ة �أنه���ا م�صنوع���ة م���ن املحليات
اال�صطناعية ،ومع ذلك تت�سبب املحليات
اال�صطناعية ب�أ�رضار ،ولكن لي�ست بدرجة
�أ�رضار ال�سكر.
البديل :جرّبي تن���اوُل املياه امل�ضاف
�إليها ع�صري الليمون �أو الربتقال� ..أ�ضيفي
�رشائح من الفاكهة الطازجة �أو القليل من
النعناع �إليها.

ال�ساندوي�ش���ات :رغ���م الرتوي���ج
لل�ساندوي�ش���ات على �أنه���ا اخليار الأكرث
�صح���ة �ضمن الأطعمة ال�رسيع���ة� ،إال �أنها
ت�أتي بع���دد كبري من �صو����ص ال�سلطات
الغني���ة بالده���ون ،واملايونيز ،وخمتلف
�أنواع «ال�صو�ص» الت���ي ت�أتي بكل �شيء
عدا الفائدة.
البدي���ل :تن���اويل اخلب���ز البُن���ي �أو

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1منحنى بالقلم
 5من ايطاليا (معكو�سة) � /شاب قوي
1
 6يف الأفالم امل�رصي���ة �أ�صبح من البهوات
ولعب الدور الراحل احمد زكي
2
 7فم  /اله ال�شم����س عند قدماء امل�رصيني
3
� /أراد وطلب
 8من ا�سماء الأ�س���د  /غ�صبه على قبول �أو
4
عمل �شيء
5
 9من الأطراف  /من �رشوط احلج والعمرة
 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج
6

7
8
9
10

عــمـــودي

�أفــقــي
� 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 2مت�شابهان � /شخ�ص ثقيل الظل يتدخل فيما ال يعنيه
 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه ال�سائرون
 4تخ���زن عليه اال�شياء � /أبد�أ يف عمل �شيء  /م�ستقيم �أو

امل�صنوع م���ن القمح بالكام���ل ،و�ضعي
في���ه اخل�ض���ار الطازج���ة� ،أو الأع�ش���اب
واللح���وم اخلالية من الده���ون� ،إذا �أردت
و�ض���ع ال�سمك في���ه فاحر�صي على و�ضع
ال�سمك امل�ش���وي ،و�إذا كان عليك ا�ستخدام
«ال�صو����ص» ،فاحر�صي عل���ى ا�ستخدام
الكمية التي حتتاجني �إليها فقط بد ًال من
ملء ال�ساندوي�ش بكميات زائدة منه.
الل�ب�ن ذو النكهات :ال �أح���د ميكنه �أن
ينكر حقيق���ة �أن اللنب مل���يء باملنافع،
ومع ذلك فهو مليء بالدهون �أي�ضاً ،والتي
ت�ضاف �إىل ال�سع���رات احلرارية املوجودة
باجل�سم ،من هنا ،فمن الأف�ضل دائم ًا تناوُل
اللنب اخلايل من الدهون.
البدي���ل� :إذا كنت تريدي���ن �أن ت�شعري
بنكه���ة الفاكهة يف اللنب الذي تتناولينه،
لكن بدون �أن يحتوي على دهون ،فيمكنك
تناوُل اللنب اخل���ايل من الدهون ،و�إ�ضافة
�رشائح من الفاكهة الطازجة �إليه� ،أو خلطه
مع الفاكهة الطازجة املهرو�سة لت�صنعي
بنف�سك لبن ًا بالنكهة التي تف�ضّ لينها.
�إ�ضاف���ة �إىل ما ذكرن���اه ،هناك الكثري
من اخليارات ال�سهلة ال�شهية التي ميكنها
�أن مت���دّك بالكثري من املناف���ع ال�صحية،
فعل���ى �سبيل املث���ال ،ميكن���ك ا�ستخدام
اللنب اخلايل م���ن الدهون بد ًال من الق�شدة
احلام�ض���ة ،وتناويل اجلنب قلي���ل الد�سم،
ْي�ن من
واخلب���ز و«البا�ست���ا» امل�صنوع� نْ
احلب���وب الكامل���ة ،و�أ�ضيف���ي املُحَ لّيات
الطبيعي���ة ،مثل الع�س���ل ،للحلويات ..كل
ذل���ك يُعترب خيارات �صحي���ة ورائعة ذات
مناف���ع للج�س���م ،وتُعترب بدائ���ل �صحية
للأطعمة ال�رسيعة.

 1كوكب قريب من الأر�ض  /ظلم وهوان
� 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
� 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 4خفا�ش  /وح���دة قيا�س الطاقة الكهربية
(مبعرثة)
 5ليون���اردو االيطايل ر�س���ام املوناليزا /
�أ�شكال �أو �إ�شارات معربة عن معان معينة
 6ت�ستخدم للتف�سري وال�ستطراد �أثناء الكالم
 /مرتب���ة معينة يف الع���دد من  1اىل / 5
مت�شابهان

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 7يعك����س ال�ض���وء فيربق  /ي�ستخ���دم لت�أمني
املمتلكات �ضد ال�رسقة
 8ذكر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية
ويجيد الكر والفر
 9امتحان
� 10أ�ضخم �رشيان يف قلب االن�سان  /من ا�سماء
الأ�سد
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كاريكاتير

أم سعودية تمنع التقبيل في زفاف ابنها
انتقل����ت فوبي����ا مر�����ض كورون����ا يف
ال�سعودي����ة �إىل قاعات الأف����راح والزفاف،
حي����ث ا�شرتط����ت �سي����دة �سعودي����ة على
املدعوات احلرمي عدم امل�صافحة والتقبيل
يف بطاقات الدعوة لزف����اف ابنها ،مربرة
ت�رصفها بحر�صها على �سالمة �ضيفاتها.
وكتبت بخط اليد �أ�سفل البطاقة (دون
�إحراج ..الرج����اء عدم التقبي����ل بالن�سبة
للح����رمي) ،و�أك����دت عليهم ه����ذا الأمر عرب
الهاتف �أي�ضاً.

ألول مرة في اإلمارات ..امرأة على ذمة ْ
رجلين
�سافرت ام����ر�أة عربية متزوج����ة �إىل بلدها يف
�إج����ازة ،وهن����اك ذهبت م����ن املحكم����ة ال�رشعية
برفق����ة �شخ�ص انتحل �شخ�صي����ة زوجها املغرتب
يف الإم����ارات ،وقام بتطليقه����ا ،وح�صلت هي على
الأوراق التي تُثبت �أنها مطلّقة وعادت �إىل الإمارات.
وقام����ت الزوج����ة بالزواج برجل �آخ����ر ،وبعقد
�رشع����ي م�ستند عل����ى حكم الطالق امل����زور ،وقال
الزوج الأول« :ذهب����ت �إىل النيابة العامة وفتحت
بالغ���� ًا �ض����د زوجتي ،م�ؤك����داً فيه ع����دم تطليقها
وعليه يعترب زواجها الث����اين باط ًال وفق ال�رشيعة
الإ�سالمية».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ويف التحقيق����ات �أفادت الزوجة ب�����أن زوجها
طلقها لفظياً ،وا�ضطرت لعمل ذلك لأنها كانت تريد
احل�صول عل����ى الأوراق الثبوتية ،لذلك �سافرت �إىل
بلدها ووكّلت حمامي ًا حلل الق�ضية.
وحل����ف ال����زوج الأول ميين���� ًا ب�أن����ه مل يغادر
الإمارات يف ال�سنوات الأخرية ،ومل يذهب �إىل بلده..
فكيف طلّقها َ؟
عليه ،ق����ررت املحكمة باحلك����م على املتهمة
الزوجة باحلب�س �سنة مع وقف التنفيذ ،ونظراً �إىل
تن����ازل الزوج عن حقه وتطليقه ر�أت املحكمة �أخذ
الر�أفة باملتهمة.

أغرب مرض في
العالم ..رجل
يصبح شجرة
يعاين امل��واط��ن dede
الأندوني�سي اجلن�سية (37
���س��ن��ة) م��ن م��ر���ض غريب
وعجيب لن ي�صدّقه �أحد ،وهو
مر�ض من� ّو �أغ�صان ال�شجر
على ج�سده.
فج�سمه يتحوّل �إىل جذور
�شجرة ،ويداه وقدماه حتوّلتا
�إىل �شجرة ،وتنمو له �سنوي ًا
� 5سم من الأغ�صان ال�شجرية،
وعلى ج�سده ووجه.
 dedeمتزوج ولديه
طفالن ،وقد �سمع الطبيب
الأم�يرك�� ي dr. ga s
 pariبق�صته ،وقرر �أن
يقوم بعالجه ،وقد وجد
�أن ال�شاب م�صاب مبر�ض
يدىعىhuman papi l
 ،loma virusويطلَق
عليه بالعربية فريو�س
الورم احلليمي الب�رشي،
وهو مر�ض فريو�سي نادر
جداً.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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