الحل في سورية سياسي فقط
ت��و ّق��ف دبلوما�سي �شرقي م��رم��وق يف ب�يروت أ�م���ام ت�صريح للمبعوث
الأمم��ي �إىل �سورية؛ �ستيفان دي مي�ستورا ،خالل لقائه وزي��ر اخلارجية
الرو�سية �سريغي الف��روف ،وت�أكيده �أن «احل��ل الع�سكري يف �سورية غري
مم��ك��ن ،ون��ح��ن ب��ح��اج��ة �إىل ح��ل م��ن خ�ل�ال احل����وار ال�����س��ي��ا���س��ي» ..و���س���أل
الدبلوما�سي :من يُقنع فريق � 14آذار يف لبنان بذلك؟ وما هو ال�سبيل
لإقناع �سعود الفي�صل بهذا الأمر؟

ألمـــــــة واحـــــــدة
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َّ
النواب ..إلى «التطويب» ما طاب لهم المقام

االفتتاحية

ببغاوات غير ّ
ملونة
بع�ض لبنان ي�سري على ر�أ�سه � ،أو يركب ر�أ�سه  ،وبلد
الر�ؤو�س املتعددة بال ر�أ�س!
من ي�سمع �ضجيج املواقف وفحيح اخلطابات وطنني
الت�رصيحات التي يعلكه���ا مماليك الرق�ص ال�سيا�سي
اللبناين ،فيما امل�رشق ُي�صلى بنريان احرتابات الداخل
وح���روب اخلارج يعرف جيداً �أن مدمني االرمتاء حتت
التلوي والبي���ع وال�رشاء ،و�أن
�أقدام الغرب���اء ما ملّوا
ّ
م�ستقب َال قامت ًا ينتظر مراقد املاعز ال�سيا�سي.
الأمم املتحدة و�أمريكا و�رشا�شيبها جميع ًا يعتربون
ويزورون عن ذكر ع�رشات
«جبهة الن��ص�رة» �إرهابية ّ
اجلماعات املتوح�شة با�سم الإ�سالم ،فيما ي�أتي زعيم
طائفي خائف يلب�س ثوب ًا ا�شرتاكي ًا بالي ًا ،لي�ؤكد عك�س
ما يقوله له ال�سفراء الأمميون� ،أو يعرف زعيم �آخر �أن
«داع�ش» «تتزعرن» فقط فيما يجمع عاملهم «احلر»
على قتالها� ،أو يذهب وزير �إىل تفخيم معار�ض���ة قال
عنها نربا�سهم العاملي �إنها «فانتازيا».
العالّكون الذين ينهبون �صباحات وم�ساءات النا�س
على ال�شا�ش���ات يكررون حتى الإقياء الزمة م�رشوخة
مطلوب ت�س���ميعها؛ ب�أن ما يحدث يف لبنان ناجم عن
م�ش���اركة «حزب اهلل» يف �سورية ،من دون �أن يلتفتوا
�إىل ما تقوله مراكز �أبحاث الغرب الذي يع�ش���قونه من
�أن ما يح�صل هناك ناجم عن انغما�س غربي  -تركي-
عربي� ،أو ما ميرره جو بايدن �أو م�س�ؤولون ع�سكريون
�أطل�سيون.
ه����ؤالء الببغ���اوات الذين كح���ت الل���ون الأحمر
عن �أذياله���م وباتوا بلون الرم���اد ،مل ينتبهوا �إىل �أن
الع���راق بات ثالث���ة واملطلوب راب���ع ،و�أن العثماين
و«الإ�رسائيلي» ي�س���عيان ملثل ذلك يف �سورية ،ولن
يوف���را لبن���ان ،فيما بع�ض���هم ما يزال يح��� ّن جلزمة
وذمية الأيام اخل���وايل وطربو�ش الوايل،
االنك�ش���اري ّ
فيخرج �شامت ًا جي�ش بالده �أو طالب ًا خف�ض علمه �أمام
الإره���اب� ،أو منافح ًا بغرائزية مذهبية قطعانية عمن
يقتلون �أهله!
ال �ش���يء غريب عن ال�سيا�س���ة التمعيزية ،فلطاملا
انتظر البع�ض الأ�ساطيل� ،أو العودة عرب مطارات �أخرى،
�أو تغ�ي�ر احلال يف اجلوار وبنوا مواقفهم ورق�ص���اتهم
عل���ى مو�س���يقى انتظ���ار الغرباء لرتتيب كرا�س���يهم
الداخلي���ة ،ومل يكونوا معنيني �أبداً مب�س���تقبل لبنان
ودوره يف الإقليم ،فت�رصفوا كال�شياه التائهة ،رغم �أن
بع�ضهم يعرف �أن ذئب ًا ما �سيكون باملر�صاد.
مل يعد الذئبيون خارج لبن���ان ،بل ي�رسحون فيه،
والأيام املقبلة كفيلة بتحديد هويات الفرائ�س ..بينما
�ستظل الببغاوات الكاحلة تكرر كلماتها ال�سمجة على
م�سامع اللبنانيني.

ق����د يكون م����ن املعي����ب احلديث عن
انتخاب����ات نيابي����ة يف لبن����ان يف الوقت
احلا���ض�ر ،لأنه غي����اب فعلي ع����ن الواقع
امل�����ؤمل ،يف ظ����ل اجلبه����ات املفتوحة من
اخل����ارج والداخ����ل ،وحالة احل����رب التي
نعي�ش����ها ،والتي يبدو �أن ال نهاية لها يف
املدى املنظور مادمن����ا اعتدنا على لبنان
مرك����ز ارت����دادات كل احل����روب والتزاعات
الإقليمي����ة ،و ُرب �ض����ارة نافع����ة للق����وى
ال�سيا�س����ية الت����ي �أفل جنمه����ا ،وما زالت
تلمع يف «ال�سما الزرقا» ،لأن تعذُّر �إجراء
االنتخاب����ات النيابي����ة جاء من ال�س����ماء
ترياق ًا يريحها وي�ؤجل هزميتها و�إخراجها
من املعادلة ال�سيا�س����ية ،بعد �أن �أخرجت
نف�س����ها من املعادلة الوطنية بالرهانات
واملغامرات.
عندما ب����رر الرئي�س نبيه بري �رضورة
التمديد للمجل�س النيابي عام  ،2013قال:
ذهبنا يف التمديد لأن املعركة االنتخابية
لن تكون متكافئة ..وعندما ا�ستح ّق مو�ضوع
البحث يف انتخابات ما بعد التمديد ا�ستند
بري �إىل رف�ض «تيار امل�ستقبل» امل�شاركة
فيها بذريعة �إجراء االنتخابات الرئا�س����ية
قبل النيابي����ة ،وقال الرئي�����س بري مربراً
التمديد :االنتخابات بدون «امل�س����تقبل»
غري ميثاقية!
اعتدنا على الرئي�س بري تدوير الزوايا،
واعتدنا عليه وعلى �س����ائر ال�سيا�س����يني
تدوير الكالم ،كي ال يكون �صادم ًا يف �أجواء

يعي�ش����ها لبنان ت�صادمية بامتياز ،لكن ما
�ستُه ،تقوله ال�شوارع
يحاول الرئي�س بري رْ
االنتخابي����ة لـ«تي����ار امل�س����تقبل» ،التي
تفلتت على م�س����تقبل جديد هي نف�سها ال
تدرك م�صريها فيه ،وتعي�ش مناطق النفوذ
«امل�ستقبلية» ال�س����ابقة يف بيئة جديدة
فر�ض����ها غياب من كان يفرت�ض ح�ض����وره
ب��ي�ن النا�س عل����ى مدى ال�س����نوات الثالث
املا�ضية ،وطغت نزعة التم ُّرد لدى ناخبني

تأجيل االنتخابات النيابية
هو تأجيل لنصر ال يريده
حزب اهلل على فريق لبناني
هزيمته مؤكدة

«جربوا املج���� َّرب» ،وباتت مناطقهم حتت
�سيطرة «الكل» ما عدا «تيار امل�ستقبل»،
و�س����ط فقدان ال�سيطرة على �أمراء الزواريب
و«عمائم التكفري».

غ�سان ال�شامي

www.athabat.net

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

الرئي�سان �سعد احلريري ونبيه بري خالل �إحدى جل�سات املجل�س النيابي

(�أ.ف.ب).

ما ال يرغ����ب الرئي�س بري قوله نقوله
ب�رصاح����ة :ت�أجي����ل �إج����راء االنتخاب����ات
النيابية هو ت�أجي����ل لن�رص ال يريده حزب
اهلل بالدرج����ة الأوىل عل����ى فري����ق لبناين
�أ�سا�سي هزميته م�ؤكدة و«�ساحقة ماحقة»،
ولبن����ان بغنى ع����ن املزيد م����ن التوترات
املذهبية� ،س����يما و�أن التظ ُّل����م بات اللغة
التي ُيتقنها كل من ي ّدعي زوراً غريته على
ال�س����نة» ،ممن امتلكوا ال�ش����ارع يف
«�أهل ُّ
غياب «الناط����ور» ،وه�ؤالء الطارئون على
ال�س����نية باتت لهم حيثية بقائهم
ال�ساحة ُّ
مادامت �أفع����ى املذهبية تنفث يف عقولهم
وخمططاتهم ،ولن يكتفوا م�ستقب ًال بـ«�أكل
العنب» يف �أية انتخابات بقدر ما ي�سعون
لـ «قتل الناطور» وم�ستقبله ال�سيا�سي.
من ال�سهل جداً على الرئي�س احلريري
�أن يدير املع����ارك االنتخابية من اخلارج،
وب�إمكانه �أن ين�سحب من انتخابات نيابية
يراها نهاية لفريقه ال�سيا�سي ،ويف الوقت
عينه يتدخّ ل بانتخابات رئا�سية لأن لي�س
لديه ما يخ�رسه فيها� ،س����واء �أُجريت اليوم
�أو غ����داً �أو بعد �أ�ش����هر و�س����نوات ،مادام ال
ي�ستطيع العودة �إىل ال�رساي ،كائن ًا من كان
رئي�س اجلمهورية� ،أو ًال لأ�سباب يقول عنها
�إنه����ا �أمنية ،وثاني���� ًا لأن عودته �إىل لبنان
كزعيم ُ�س����ني لن تكون مظفرة ،وثالث ًا لأن
الوزير �س����عود الفي�ص����ل ال يريد انتخابات
يف لبنان حالي ًا لأ�س����باب حم�ض �إقليمية،
و�أين للحريري �أن يعار�ض الفي�ص����ل مادام
للمملكة عليه وعلى فريقه الكلمة الف�صل.
ه����و ن�رص لأي كان يف �أي����ة انتخابات
لو جرت �إال لـ«تيار امل�ستقبل» وجماعته،
وال داع����ي لأن يختلق الرئي�س بري الأعذار
لـ«امل�س����تقبل» وحلفائ����ه ماداموا دخلوا
ب�أنف�سهم يف لعبة �أكرب منهم ،ومن ال�صعب
عودته����م �إىل �ش����وارعهم ،وبيئ����ة االعتدال
ال�س����ني باتت رهينة �إر�ض����اء املت�شددين
ُّ
املذهبي��ي�ن ،و�إطالل����ة الوزي����ر امل�ش����نوق
يف ذكرى ال�ش����هيد اللواء و�س����ام احل�س����ن
ومطالبته بتطبيق الـ  6و 6مكرر يف الأمن،
وتهديده املبطَّ ن بـ«�صحوات» ُ�سنية على
غرار العراق؛ يف مناف�سة مع الوزير �أ�رشف
ريفي لك�س����ب ال�ش����ارع ومواجهة مزايدات
خالد ال�ض����اهر وجماعته يف اال�س����تقطاب
املذهب����ي ،وهو خطاب ناري مق�ص����ود منه
�أن يعك�����س حرفي ًا مواقف الرئي�س احلريري
من حوار يبدو �أنه انقط����ع وانقطعت معه
«�شعرة معاوية» مع ال�رشكاء يف الوطن.
كائن ًا م����ا كان �س����يناريو التمديد من
الرئي�س بري ،ف�إنن����ا متجهون �إىل جمل�س
�أع�ض����ا�ؤه مط ّوبون حتى �إ�شعار �آخر ،على
�أمل �أن ينق�شع الغمام الإقليمي خالل ب�ضع
�سنوات قليلة ،كي ال نعي�ش جتربة جمل�س
العام  1972الذي دام ع�رشين �س����نة ،وكي
ال من�ضي عقدين من التجاذبات والكيديات
ال�سيا�س����ية واالنهيارات على امل�س����تويات
الأمني����ة واالقت�ص����ادية واالجتماعي����ة،
ولتذهب �أية انتخابات �إىل اجلحيم مادامت
املخاب����رات الغربي����ة و�آخرها الفرن�س����ية
حتذرنا م����ن هجومات �إرهابية كبرية تهدد
الكيان اللبناين من �أ�سا�س����ه ،وال منتلك من
و�س����ائل املواجهة �سوى ال�ش����عب ال�صابر
خلف اجلي�ش واملقاومة.

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف

www.athabat.net

( العدد  )330اجلمعة  24 -ت�شـرين الأول 2014 -

َ
هل يلتهم «الوحش» تيار المستقبل؟
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كتاب مفتوح �إىل خادم احلرمينْ ال�رشيفي
جاللة امللك عبد اهلل ب����ن عبد العزيز حفظه اهلل
ورعاه خلدمة الأمة ووحدة ال�صف
ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته
كنت����م وم����ا زلتم حري�ص��ي�ن على جم����ع كلمة
امل�سلمني ووحدة �صفهم ،من �أجل وحدة الأمة ،و�إيجاد
احللول مل�شكالت العامل الإ�سالمي.
جاللة امللك� ،إن املرحل���ة الراهنة ال حتتمل
املزيد من الت�أزمي والتعقي���د ،ونار الفنت تت�أجج
أم����س احلاجة �إىل
يف املنطق���ة كلها ،ونح���ن ب� ّ
حكمتكم ور�ؤيتك���م الثاقبة الت���ي اعتدنا عليها
للتوا�ص���ل بني �ش���عوب �أمتنا  مبختلف مذاهبها
وقوم ّياتها ،ل���ذا نطلب من جاللتكم التدخُّ ل ملنع
حكم الإعدام بحق ال�ش���يخ منر النمر ،ملا يف ذلك
من ��ض�رر على الأمة ،وزي���ادة تباعدها وتعميق
ال�رشخ فيما بينها.
نرفع كتابنا جلاللتكم مب ّينني �أن احلكم ال�ص����ادر
بحق ال�شيخ النمر ال �إجماع فقهي عليه ،ونحن اليوم
ور�ص ال�ص����ف والتنازل
بحاج����ة �إىل مزيد من الوعي ّ
لبع�ض����نا البع�ض من �أجل احلفاظ على الدم و�صيانة
الوطن.
حفظكم اهلل وجعلكم ذخ����راً للعمل من �أجل رفع
ال�رضر.

«امل�ستقبل» يف موقف ال يُح�سد عليه �ضمن بيئته

مل يكد الرئي�س �سعد احلريري
يخرج من روما ،منتقداً َمن يهاجم
اجلي�����ش اللبن����اين ،ويعت��ب�ر �أن
مهمة «تيار امل�س����تقبل» القادمة
هي حماربة من يح����ارب اجلي�ش
اللبن����اين ،م�ؤكداً «حت����ى لو كان
منا من يهاجم اجلي�����ش اللبناين
ف�س����نحاربه ،»..حتى خرج الوزير
نه����اد امل�ش����نوق بخط����اب عايل
امل�س����توى �أع����اد حتري����ك عجلة
الت�شنج ال�سيا�س����ي الداخلي ،بعد
ف��ت�رة من الرك����ود الذي فر�ض����ته
ظروف املعركة مع الإرهاب.
بغ�����ض النظ����ر ع����ن الدوافع
واالعتب����ارات الت����ي �أمل����ت على
امل�شنوق هذا الكالم غري املتوقَّع،
وهو الذي ُعرف عنه ف�صل امل�شاعر
اخلا�صة� ،أي احلقد على حزب اهلل،
عن امل�صلحة العامة التي فر�ضت
التن�سيق مع احلزب والتعاون معه
يف املوا�ض����يع الأمنية الداخلية،
ويف م�س�����ألة بلدة الطفيل حتديداً،
�إال �أن اخلطاب����ات املتباين����ة بني
كل م����ن ن����واب ووزراء «تي����ار
امل�ستقبل» ،وبني بع�ضهم والنائب
�سعد احلريري ،وبني الكتلة و�سعد
نف�سه ،ت�ش��ي�ر �إىل �أحد االحتماالت
الآتية:
االحتم����ال الأول� :أن يك����ون
م����ا يح�ص����ل هو نوع م����ن اخلطة
املر�س����ومة بتوزي����ع الأدوار داخل
«التيار» ،فيقوم ال�ص����قور ب�شحن
اخلط����اب املذهب����ي للحفاظ على
ال�سني الذي متّت تعبئته
ال�ش����ارع ُّ
و�شحنه مذهبي ًا على مدى �سنوات
ع ّدة من����ذ اغتي����ال الرئي�س رفيق

احلريري ولغاية الآن ،بينما يتك ّفل الت�صويب على احلريري نف�سه قبل
البع�ض الآخر مبهم����ة م ّد اليد �إىل �أن يك����ون على اجلي�����ش اللبناين،
الأطراف الداخلي����ة ،وذلك حفاظ ًا باعتب����ار �أن احلري����ري  -وم����ن
على مغامن ال�س����لطة ،حيث ُيدرك منطلق خلفيته العائلية والثقافية
«امل�س����تقبل» وغريه من الأطراف وال�سيا�س����ية  -ال ي�س����تطيع �أن
الداخلية �أن����ه ال بد من قبول مبد�أ يواك����ب اخلطاب����ات ال�ش����عبوية
امل�شاركة ،و�أن ال �أحد ي�ستطيع �أن التحري�ض����ية املذهبي����ة ،وه����ذا
ُيلغي الطرف الآخ����ر ،و�أن الطرف يجعل����ه خا�رساً �ش����عبي ًا ،وهذا ما
الذي يريد الت�ش����ارك يف ال�س����لطة �ش����هدناه من خالل اليافطات التي
ومغامنها حمكوم عليه بح ٍّد �أدنى
ّمت تعليقه����ا ،والتي انتقدت عودة
من التوافق مع الفرقاء الآخرين.
�سعد �إىل لبنان وامل�ساعدات التي
قدمها �إىل عر�سال.
�إن �ص ّح هذا ال�سيناريو ،فيكون
ما يجري داخل «تيار امل�ستقبل»
وه����ذا التحري�ض امل�س����تمر �ض����د
اجلي�����ش وه����ذا الدفع نح����و فتنة
بعض نواب
مذهبي����ة يتعهدها بع�����ض نواب
«المستقبل» يقطعون «امل�س����تقبل» وم�س�����ؤوليه ،م����ن
الطريق أمام الحريري �أهدافه �أي�ض���� ًا قط����ع الطريق �أمام
للعودة إلى لبنان بزخم رئي�س «تيار امل�س����تقبل» للعودة
�إىل لبن����ان بزخم وا�س����تعادة ما
واستعادة ما خسره خالل خ�رسه يف الفرتة املا�ض����ية خالل
فترة منفاه االختياري منفاه االختياري.
االحتم����ال الثال����ث� :أن يكون
«تي����ار امل�س����تقبل»  -بحك����م
ارتباط����ه اخلارج����ي والع�ض����وي
باململك����ة العربية ال�س����عودية -
االحتم����ال الثاين� :أن يكون ما يرب����ط وق����ع خطابات����ه باحلرب
يج����ري داخل «تيار امل�س����تقبل» الدائرة يف �س����ورية ،والتي تتدخل
هو ن����وع من �رصاع املحاور داخل فيها اململكة م����ن الباب العري�ض
«التيار» ،فاخلطاب����ات املرتفعة لإ�سقاط ب�شار الأ�سد ،كما بال�رصاع
ال�س����قف واحل����ادة الن��ب�رة التي الإقليمي بني ال�س����عودية و�إيران،
ت�أتي مبا�رشة بعد خطابات �س����عد فحني يخ����فّ وقع الت�ش����نج يجد
احلري����ري ،خ�صو�ص���� ًا تل����ك التي «تيار امل�س����تقبل» نف�سه م�ضطراً
ت�ص���� ّوب عل����ى اجلي�����ش اللبناين ملواكب����ة االنفتاح ب��ي�ن الطرفني،
وحت ّر�ض �ض����ده ،قد يك����ون هدفها وحني تت�أزم العالقات يرق�ص نواب

(�أ.ف.ب).

«التيار» على الإيقاع ال�سعودي.
الذي يدفع �إىل ه����ذا االعتقاد
به����ذا االحتم����ال �إ�ص����دار وزي����ر
اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�صل
ت�رصيح����ات متباينة بخ�ص����و�ص
العالقة مع �إيران يف �أقل من �شهر،
فمن خطاب «التع ُّل����م من �أخطاء
املا�ض����ي وفتح �صفحة جديدة مع
�إيران»� ،إىل خط����اب «�إيران جزء
من امل�ش����كل يف املنطق����ة ولي�س
من احل����ل» ،فيجد ن����واب «تيار
امل�س����تقبل» �أنف�س����هم �أمام حالة
مماثل����ة من اخلط����اب املتناق�ض،
ربط���� ًا بخطاب����ات ال�س����عوديني
�أنف�سهم.
والنتيج����ة �أنه ال ميكن اجلزم
ب�����أن �أي احتم����ال ه����و الأكي����د،
وق����د تك����ون االحتم����االت الثالث
موجودة ومت�ش����ابكلة ،وهي التي
تدفع «تيار امل�س����تقبل» �إىل هذه
ال�سيا�س����ة املتناق�ض����ة �شك ًال ،مع
العل����م �أن «امل�س����تقبل» يبدو يف
موقف ال ُيح�سد عليه �ضمن بيئته،
خ�صو�ص���� ًا �أن الإرهاب الذي يكرب
يوم ًا بعد يوم يف كل من عر�س����ال
وطرابل�����س وع����كار وغريه����ا من
ال�سنية بات ي�شك ًال خطراً
املناطق ُّ
وجودي ًا على «تيار امل�س����تقبل»؛
متام ًا كما ي�شكّل تهديداً للآخرين،
فالوح�����ش املذهبي ال����ذي رعاه
«امل�س����تقبل» و�أعل����ن �أن����ه مار ٌد
ا�ستفاق ولن ينام بعد الآن� ،سريت ّد
على «امل�ستقبل» اللتهامه قبل �أن
يحاول ّ
ع�ض الآخرين.

د .ليلى نقوال الرحباين
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¡ الوزير «امل�ضغوط»

�أر�س���ل وزير بعد �أن رفع فج�أة من�سوب هجومه على
حزب م�ؤثر يف البالد ،ر�س���الة �إىل احلزب امل�س���تهدَف
يبلغه فيها �أن ال�ض���غط اخلارجي عليه قوي جداً ،و«ال
ميكنني �أن �أجتاهل���ه ،وال تواخذونا ..و�أمتنى �أن تقدّروا
الو�ضع».

¡ جنبالط ..والفهم اخلاطئ

اعتربت جه��ات تنادي قو ًال بالع��ودة �إىل الدولة� ،أن
اخلط�أ الذي ارتكبه جنب�لاط بت�صنيف «جبهة الن�رصة»
ب�أنها لي�س��ت �إرهابية نابع من فهم خاطئ لدى م�س�ؤول
املخت��ارة ،وك�أن��ه يعت�بر التعاطي مع «الن��صرة» مثل
تعاطي��ه مع املكون��ات ال�سيا�س��ية املحلية يف اقت�س��ام
اجلبن��ة ،ومع ذلك ف�إن ه��ذا التوجُّ ه يتناق�ض مع العودة
�إىل «�صحوات فكرية».

¡ جواز �سفر خا�ص

تردد �أن �أحد املطلوبني يف ق�ض���ايا الإرهاب الدويل
غ���ادر �إىل دول���ة خليجية بجواز �س���فر خا�ص من تلك
الدولة ،وبرعاية وزير «ميون».

¡ نوايا خطرية

ا�ستغ��رب �أح��د ال��وزراء ال�سابق�ين كالم وزي��ر العدل
اللبن��اين ح��ول �إلغ��اء املحكم��ة الع�سكري��ة يف لبن��ان،
ال�سيما �أن هناك توجُّ ه ًا لدى بع�ض ال�سيا�سني يف لبنان
لإ�صدار عفو ع��ن امل�ساجيني «الإ�سالميني» املوجودين
يف �سج��ن رومي��ه ،الذي��ن �أوق��ف معظمه��م بتُه��م م��ن
املحكمة الع�سكرية.

¡ بيئة حا�ضنة

�أكّد م�ص���در �أمني يف لبنان �أن هناك بيئة حا�ضنة،
وقوي���ة ،لتنظي���م «داع����ش» يف لبن���ان ،موزعة يف
حمافظات ومناطق متعددة ،و�أن هناك قلق ًا �ش���ديداً من
خاليا كبرية يف املخيمات اللبنانية ،خ�صو�ص��� ًا خميم
عني احللوة يف جنوب لبنان.
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الهبة اإليرانية تضع الحكومة أمام امتحان دعم المؤسسة العسكرية
عاد نائب رئي�س احلكومة وزير
الدفاع �س���مري مقبل من زيارته �إىل
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،بعد
�أن �س���مع من امل�س�ؤولني الإيرانيني
ا�س���تعداد طهران لتق���دمي �أي دعم
يحتاج �إليه اجلي����ش اللبناين ،بال
قي���د �أو ��ش�رط� ،أو مقاب���ل ،ومهما
كان حج���م ونوع الدعم الذي تريده
امل�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية ،لتتمكن يف
هذه الظروف م���ن مواجهة الإرهاب
التكفريي.
الوزي���ر مقبل ال���ذي تلقّى من
امل�س����ؤولني الإيراني�ي�ن تقدميات
وت�س���هيالت ال ميكن رف�ض���ها ،كان
فكره �أمام الكرم الإيراين م�شغو ًال يف
بريوت ،ويف جمل����س الوزراء ،الذي
ت�س���يطر على العديد من �أع�ض���ائه
فوبيا �إيران من جهة� ،أو الرتباطهم
مبح���ور �إقليم���ي  -دويل ميتد من
الداخ���ل اللبناين ،م���روراً باخلليج
وانته���اء بالوالي���ات املتحدة ،وما
بينها من جهة �أخرى.
من الوا�ض���ح �أن ه���ذا الفريق ال
يريد وال يقدر على �إغ�ض���اب القوى
الإقليمي���ة والدولية الراف�ض���ة لأي
تن�س���يق مع �إيران� ،أو مع �س���ورية،
يف وق���ت ت�س���عى ه���ذه الق���وى
مبختلف الو�سائل وال�سبل ملواجهة
الإره���اب ،وللتن�س���يق ب�أي �ش���كل
من الأ�ش���كال مع طهران ودم�ش���ق،
وبه���ذا نرى املحادث���ات الأمريكية
والغربية مع �إيران ،و�إن كانت حتت
م�س���مى «امللف النووي الإيراين»،
والت���ي يحاول الغ���رب من خاللها
�أن يت�ش���عب البح���ث والأم���ور �إىل

فريق � 14آذار ال يُغ�ضب القوى الإقليمية والدولية الراف�ضة لأي تن�سيق مع �إيران

خبراء القانون الدولي
يؤكدون عدم شمول
العقوبات الدولية
للهبات ..فكيف إذا كانت
غير مشروطة؟

ملف���ات �أخرى ،وعلى ر�أ�س���ها ملف
املنطقة والإرهاب� ،أما مع دم�ش���ق
فاملح���اوالت الغربية اجلارية عرب
وفود وم�س�ؤولني �أمنيني و�سيا�سيني
�إىل عا�صمة الأمويني �رساً وعلناً ،ال
تتوقف ،وكلها بهدف بحث ال�س���بل
ملواجهة الإرهاب ال���ذي بات يهدد
الأمن القومي لدول الغرب.
�إذاً ،ه���ل �س���تقبل احلكوم���ة
اللبنانية الهبة الإيرانية ل�ص���الح
اجلي�ش اللبناين؟
م�صادر قانونية وحقوقية ت�ؤكد
�أنها ت�ستطيع قبولها ب�سهولة ،لعدة

�أ�سباب �أبرزها:
�أوالً� :أنه���ا هبة بال قيد �أو �رشط،
وما ي�سمى العقوبات الدولية على
اجلمهورية الإ�س�ل�امية مل ت�أت من
قريب �أو بعيد على الهبات.
ثاني���اً� :أن الوالي���ات املتحدة
والغ���رب واخللي���ج ،وعلى ر�أ�س���ه
ال�سعودية ،ي�سوّقون التحذيرات من
الإره���اب ،وذلك الأم���ر دفع بامللك
ال�س���عودي لأن يحذّر الغرب من �أن
«داع�ش» �ستكون يف عقر داره خالل
�شهرين ،ثم �إن التحذير من الإرهاب
والإرهابي�ي�ن تلقّ���اه امل�س����ؤولون

أسباب الحملة «المستقبلية» على الجيش والمقاومة
الريب �أن �س���لوك «تيار امل�ستقبل» ال�سيا�سي
وامليداين الراهن هو انعكا�س لال�ش���تباك القائم يف
املنطقة ،ال�س���يما بعد الهزمية اال�سرتاتيجية التي
تلتقتها اململكة العربية ال�س���عودية بعد و�ص���ول
«�أن�ص���ار اهلل» يف اليمن �إىل ممر «باب املندب»،
الذي ي�صل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب..
�إثر ذلك علت �أ�ص���وات «امل�ستقبليني» �ضد اجلي�ش
واملقاوم���ة ،اللذين يلتقيان عل���ى هدف واحد هو
حماربة الإرهاب ،خ�صو�ص��� ًا بعدما متكّنت مديرية
املخاب���رات يف الآونة الأخرية من �ض���بط �أكرث من
خلي���ة نائمة عل���ى �ص���لة بتنظي���م «القاعدة»،
وكذلك تقوم املقاومة بدورها بالت�صدي ملحاوالت
التكفريي�ي�ن الت�س���لل �إىل بع�ض الق���رى البقاعية
واجلنوبية من جهة �شبعا ،الأمر الذي يبدو �أنه �أقلق
«التي���ار الأزرق» ،فهبّ لن�رصة التكفرييني ب�ش���كل
مبا�رش وغري مبا�رش؛ �سيا�سي ًا وميدانياً.
من الناحية ال�سيا�س���ية ،ي�ؤ�رش �أداء احلريرين
�إىل �أن هن���اك توزيع �أدوار عل���ى نوابهم وقياديهم،
و�أن لبع�ضهم دوراً ثابت ًا يف التحامل على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ان�ض���م �إليهم �أخرياً وزير الداخلية نهاد
امل�ش���نوق ،بع���د الكالم الن���اري الذي �أطلقه �ض���د
خماب���رات اجلي�ش واملقاوم���ة يف الذكرى الثانية
الغتيال اللواء ال�شهيد و�سام احل�سن.

ويف �س���ياق حماوالت «امل�س���تقبل» �إ�ضعاف
اجلي�ش ،وااللتفاف على دوره يف الظروف ال�صعبة
الراهن���ة ،يرف�ض ه���ذا «التيار» الهبة الع�س���كرية
الإيرانية غري امل�رشوطة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،كذلك
مياطل يف �إي�صال الهبة ال�سعودية املقدَّمة لها.
�أما من الناحية امليدانية ،فقد تبينّ �أن «التيار
الأزرق» على تن�س���يق مع اخللي���ة التكفريية التي
كان يتزعمها �ش���ادي املولوي و�أ�س���امة من�ص���ور،
اللذين �أُخرجا م�ؤخراً من «املربع الأمني» اخلا�ص
مت نقلهما �إىل مالذ �آمن
بهما يف «باب التبانة» ،ثم ّ
مب�سعى من وزير العدل �أ�رشف ريفي ،بح�سب مرجع
�شمايل وا�سع االطالع.
ويعترب املرجع �أن �إخراج املولوي ومن�صور من
دون �إحالتهما �إىل الق�ض���اء املخت�ص هو لإبقائهما
«غب الطلب» عند �أي تطوّر ميداين ،مادام اال�شتباك
الإقليمي قائماً.
كذلك يرى املرجع �أال مل�صلحة لـ«امل�ستقبل»
يف ا�س���تمرار احلالة الأمنية ال�ش���اذة يف طرابل�س،
الو�ض���عي االجتماعي
نْ
التي انعك�س���ت �سلب ًا على
وال�سيا�س���ي ،وبالت���ايل ب���د�أت تغ�ّي رّ يف املزاج
ال�سيا�سي لدى الطرابل�س���يني وموقفهم من املحور
املعادي للمقاومة ،ال�سيما التكفرييني ،عندها �سارع
احلريري���ون �إىل �إزالة «حالة مولوي ومن�ص���ور»،

والإم�ساك بال�شارع ب�شكل مبا�رش ،خوف ًا من انقالبه
عليهم.
ال ري���ب �أن���ه كان للجي����ش ال���دور الأبرز يف
�إزالة املربع املذكور ،فقد و�ض���عت قيادته الأطراف
ال�سيا�س���يني �أم���ام م�س����ؤولياتهم يف حال انفالت
الو�ض���ع الأمني يف البلد و�إبقاء الغطاء ال�سيا�سي
للب����ؤر الأمنية ،وبالتاكي���د �أن لي�س ب�إمكان �أي من
الأطرف حتمُّل تبعات ذلك ،مبن فيهم «امل�ستقبل»،
كذلك �إ�رصار امل�ؤ�س�سة الع�س���كرية على ا�ستئ�صال
هذه الب�ؤر ،ال�سيما «مربع مولوي  -من�صور».
يف املح�ص���لة ،يرف����ض «امل�س���تقبل» الهبة
الع�س���كرية الإيرانية للجي�ش ،ومياطل يف �إي�ص���ال
الهب���ة ال�س���عودية ،ويخب���ىء لدي���ه املجموعات
الإرهابي���ة ،وكذل���ك يرف����ض �إج���راء االنتخابات
النيابية� ،إذاً ماذا يريد احلريريون؟
لالجابة عن هذا ال�س����ؤال ،ي���رى مرجع حزبي
�إ�سالمي �أن ال�سلوك ال�سيا�سي للحريريني ي�ؤ�رش �إىل
�أنهم ي�سعون لإبقاء الو�ضع متوتراً من دون �أن ي�صل
�إىل ح���د االنفجار الكبري ،وعدم الت�ض���ييق الكامل
عل���ى احلركات التكفريية التي تقاتل حزب اهلل ،يف
انتظار ما ت�ؤول �إليه الأو�ضاع الإقليمية.

ح�سان احل�سن

اللبنانيون من �سيا�س���يني و�أمنيني
م���ن �أكرث م���ن جهة غريب���ة ،ومبا
�أن الوج���ه البارز للهب���ة الإيرانية
للجي����ش اللبن���اين ه���ي ملكافحة
الإره���اب ومواجهته ،ف�إنها ت�ص���بّ
يف عمق املنح���ى الدويل ملكافحة
الإرهاب.
يف كل احل���االت� ،أكّد حقوقيون
وخ�ب�راء يف القانون ال���دويل عدم
�ش���مول العقوبات الدولية للهبات،
فكي���ف �إذا كان���ت ه���ذه الهبة غري
م�رشوط���ة ب����أي �ش���كل �أو توجُّ ه،
وهي ح�رصاً للم�ؤ�س�س���ة الع�سكرية
الوطني���ة التي يقع عل���ى عاتقها
حفظ الأم���ن الوطني واال�س���تقرار
ومواجه���ة الإرهاب؟ ما يعني �أن �أي
ذريعة لرف�ضها �ساقطة وغري مربرة
وغري مقنعة د�ستوري ًا وقانونياً.
وهن���ا يتخوف ه����ؤالء اخلرباء
م���ن �أن تك���ون الغاي���ة ه���ي منع
تنويع م�صادر ال�س�ل�اح ،خ�صو�ص ًا
�إذا كان م���ن �إيران �أو رو�س���يا ،لأن
ق���وى �إقليمي���ة ودولي���ة حمكومة
ب��ش�روط «�إ�رسائيلية» ملنع تزويد
اجلي����ش حتى بال�س�ل�اح الدفاعي،
ولطاملا تكرّرت املعزوفة الأمريكية
و«الإ�رسائيلي���ة» مبنع اجلي�ش من
التزوّد بال�س�ل�اح ال���ذي ميكنه من
مواجهة عربدة التكفري ،والعداونية
ال�صهيونية.
ب�أي حال ،ف�إن م�ص���ادر نيابية
تتوقع �أن ال يقب���ل جمل�س الوزراء
الهب���ة الإيراني���ة� ،أو �أن ال يبتّ بها
مطلقاً ،بناء عل���ى بدعة موافقة �أو
رف����ض الـ 24وزي���راً يف «احلكومة
ال�س�ل�امية» ،والثابت هنا �أن وزراء
«� 14آذار» �سريف�ضونها ،الرتباطهم
الوثي���ق بحل���ف �إقليم���ي  -دويل
�أبلغه���م �أن ه���ذا الأمر خ���ط �أحمر،
رغم �إدراكهم حلاجة اجلي�ش املا�سة
وامللحة وال�رضورية لهذه الهبة.

حممد �شهاب

www.athabat.net

حلف األعراب ..و«صفقة الشيطان» ضد سورية
على م��دى � 31شهراً ونيف
لب�ست امل���ؤام��رة على �سورية
وا�ستهدافها لبو�س ًا خمتلفاً ،لكن
م��ا ���ص��ار وا���ض��ح� ًا مت��ام � ًا ط��وال
هذه املدة� ،أن ال�رصاع لي�س على
�سورية ،وال حتى على �إ�سقاط
الرئي�س ب�شار الأ���س��د ،بل على
�إعادة ر�سم خريطة املنطقة ،التي
ح��ال دونها ذاك ال�صمود وتلك
أ�سطوريي ل�سورية؛
نْ
املواجهة ال
جي�ش ًا و�شعب ًا وقيادة.
�أنظمة الأعراب والأغراب دفعت
بكل الظالميني و���ش��ذاذ الآف��اق
والأ���ش�رار �إىل �سورية ،وك�أنهم
يطبّقون م�رسحية «غوتيه»؛
«�صفقة مع ال�شيطان» ،ليوهان
جورج فاو�ست  -ن�شك هنا �أن يكون
الأعراب على م�ستوى من الثقافة
والفكر الذي ي�ؤهلهم لالطالع على
�إحدى روائع امل�رسح العاملي -
وفاو�ست هو ال�شخ�صية الأ�سا�سية
يف احلكاية ال�شعبية الأملانية
عن ال�ساحر والكيميائي الأملاين
فاو�ست ،ال��ذي ي�برم «ع��ق��داً مع
ال�شيطان» .فاو�ست �أو فاو�ستو�س،
يعني بالالتينية «امليمون» �أو
«املحظوظ» ،فاو�ست ه��ذا كان
وا�سع العلم وناجح ًا للغاية� ،إال
�أنه مل يكن را�ضي ًا عن ذلك ،فعقد
«�صفقة مع ال�شيطان» ،ومنح
نف�سه له ،مقابل �أن يزوده مبعارف
غري حمدودة وملذات دنيوية.
�إذاً ،هم كانوا وما زالوا يريدون
تقدمة �سورية �إىل ال�شيطان ،لكن
�سورية على مدى �آالف ال�سنني
وهي تقاوم الغزاة ،فكانت مرة
تدحرهم �أو تطاردهم ،هكذا فعلتها
امللكة ال�سورية العظيمة زنوبيا،
و�أخرى ت�ستوعبهم وتنتظر اللحظة

املنا�سبة لتفتك بالغزاة ،وهكذا
فعلتها مع املغول..
تعلّمنا م��ن ال��ت��اري��خ �أن
االن��ت�����ص��ارات ال��ك�برى ب���د�أت من
�سورية� ،أو بدعم �سورية ،فالفرجنة
�أو ما ي�سمى باحلروب ال�صليبية
ما هُ زموا �إال حني انخرطت بالد
ال�شام فيها بقيادة �صالح الدين،
فتحرر بني املقد�س ،وقبلها بزمان
عمّت �إ�رشاقات امل�سيحية العامل
منها ،وانت�رش الإ�سالم ال�سمح حني
�صارت بالد ال�شام اجلزء الأهم فيه.
ع��ل��ى م���دى واح���د وث�لاث�ين
�شهراً ونيف مل يرتكوا و�سيلة
�إال وا�ستعملوها من �أجل �إ�سقاط
�سورية وجي�شها ،وبعد ف�شلهم
���ص��ارت خطتهم ت�ترك��ز على
ا�ستنزاف الدولة الوطنية ال�سورية
وجي�شها ،وب��ات �صمود �سورية
وانت�صارها دع��م � ًا لكل حمور
امل��ق��اوم��ة ،وانت�صارها يعني
انت�صاراً �ساحق ًا لهذا املحور
على احللف الغربي  -الرتكي -
اخلليجي  -ال�صهيوين.
كما يعني �صمود وانت�صار
�سورية عاملي ًا انت�صاراً باهراً
للمع�سكر املناه�ض للهيمنة
الأح���ادي���ة ل��ل��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،ويف مقدمة هذا املع�سكر
رو���س��ي��ا وال�����ص�ين و�رشيكهما
الإقليمي �إيران.
هنا ،اختارت وا�شنطن طريق
املواجهة مع اجلميع ،وا�ستنزاف
اجلميع ،وجت�سّ د ذلك يف:
موا�صلة �سيا�سة العقوبات
ال�سيا�سية واالقت�صادية �ضد
�سورية.
�إجها�ض �أي م�رشوع لتجفيف
موارد الإرهابيني متوي ًال وت�سليحاً.

احتواء «داع�ش» ،وتوظيفها
يف عملية اال�ستنزاف ،وهو الغاية
الأ�سا�سية للحملة الأمريكية على
���س��وري��ة ،وم��ن هنا ك��ان��ت فتح
اجلبهة ال�شمالية على احل��دود
الرتكية بقيادة «داع�ش» ،واجلبهة
اجلنوبية بقيادة «جبهة الن�رصة»،
على احلدود الأردنية ومع فل�سطني

أزمتا أوكرانيا وهونغ
كونغ جعلتا الروسي
والصيني يتشددان
أكثر في دعم سورية..
ويوثّ قان التحالف مع
إيران

املحتلة ،بالتن�سيق التام وال�شامل
مع العدو «الإ�رسائيلي».
االنق�ضا�ض على ال�سل�سلة
الغربية� ،أي �سل�سلة جبال لبنان
ال�رشقية ،ظن ًا منهم �أن �صوامع
�صواريخ املقاومة تقوم هناك،
وخُ يِّل لهم �أنهم بذلك �سيجعلون
ح����زب اهلل ي���رف���ع «ال���راي���ات
البي�ضاء» ،لكنهم فوجئوا من
حيث ال يحت�سبون بقدرة املقاومة
وجهوزيتها ،وحتقيق ن�رص جديد
حا�سم.
فما بقي �أمامهم �إال ا�ستهداف

�صمود اجلي�ش ال�سوري يعرقل امل�شروع الغربي  -الأمريكي لتق�سيم املنطقة

(�أ.ف.ب).

اجلي�ش اللبناين� ،سواء من خالل
حماوالت ا�ستهدافه يف عر�سال
�أو ال�شمال� ،أو من خ�لال تلك
االن�شقاقات الهزيلة واملفتعَ لة
التي ال تقدّم وال ت�ؤخر �أم��ام
�إ�رصار امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى
على لعب دورها يف احلفاظ على
الوطنيي،
نْ
ال�سيادة واال�ستقالل
ول��ه��ذا حُ ��رم��ت م��ن التجهيزات
والعتاد ،وكانت البداية املعروفة
بعد ح��ادث��ة العدي�سة يف �آب
2010؛ حينما �أرادت وا�شنطن
�أن تعرف الر�صا�ص ال��ذي قتل
اجل��ن��دي ال�صهيوين �إذا كان
أ�ُطلق من بندقية �أمريكية �أم ال،
وكان القرار الأمريكي يف حينه
ب�إعالن رئي�س جلنة العالقات
اخلارجية يف جمل�س النواب
الأمريكي هوارد بريمان بتجميد
مئة مليون دوالر من امل�ساعدات
الع�سكرية للجي�ش اللبناين.
بعدها كانت هبة ال�سعودية
ملي�شال �سليمان قبل رحيله
ب�أ�سابيع قليلة ،وقيمتها  3مليارات
ون�صف املليار ،التي حتى الآن مل
ي�صل اجلي�ش منها حتى طلقات
الر�صا�ص ،و�أثناء مواجهة اجلي�ش
للمجموعات الإرهابية يف عر�سال،
ال��ت��ي ت���ردد �أن ب�ين عنا�رصها
�سعوديني وخليجيني ،كانت الهبة
ال�سعودية املفاجئة التي حملها
�سعد احلريري ،وهي بقيمة مليار
دوالر ،والتي مل ي�رصف منها ،كما
�أعلن احلريري نف�سه� ،سوى 300
مليون دوالر فقط حتى الآن.
اخلطة الأمريكية  -ال�صهيونية
 اخلليجية  -الرتكية ال�ستهدافالدولة الوطنية ال�سورية واملقاومة
مل تقف عند ه��ذه احل���دود ،ففي
ظل ال�صمود الأ�سطوري ل�سورية،
وتقدُّم جي�شها يف �أكرث من منطقة،
وحتقيقه انت�صارات هامة على
الإره��اب��ي�ين ،ك��ان��ت امل��ح��اوالت
الأمريكية ال�ستهداف حلفاء �سورية
الأبعد ،فكانت �أزمة �أوكرانيا ،ثم
كانت �أزمة هونغ كونغ ،لكن ذلك
جعل الرو�سي وال�صيني يت�شددان
�أك�ثر يف دع��م �سورية ،وتوثيق
التحالف مع �إيران.
يُ��روى �أن��ه حينما زار ناظر
اخلارجية االمريكية جون كريي
ال�سعودية قبل �أ�سابيع ،فوجئ
مب�ضيفه �سعود الفي�صل يدعو
الإدارة الأمريكية لأن تتحرر من
وتنق�ض على دم�شق
ّ
عقدة اخلوف،
ب�صليات �صواريخ «توماهوك»،
وبها �سي�سقط النظام ال�سوري ،ر ّد
كريي على التو :يبدو �أنك تدعوين
يا �سمو الأمري لق�صف مو�سكو.
ويعلّق �أحد مرافقي كريي على
ذلك ب�أن في�صل مل يردّ ،لأنه يعتقد
�أن �شيخ الدبلوما�سية ال�سعودية
مل يفهم ق�صد كريي.

�أحمد زين الدين
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من هنا وهناك

¡ «داع�ش» يف تون�س

لفتت تقارير �أمنية تون�س���ية �إىل وجود حتركات �رسيعة
جلماع���ات �إرهابية عل���ى احلدود التون�س���ية  -الليبية
ا�ستعداداً لت�سللها داخل الأرا�ضي التون�سية و�إعالن �إقامة
�إم���ارة لتنظيم «داع�ش» جنوبي الب�ل�اد ،علم ًا �أن وزارة
الداخلي���ة التون�س���ية �أعلنت عن اعتقال �س���بعة عنا�رص
تكفريية ،وتفكيك �شبكة لت�سفري ال�شباب التون�سي للقتال
يف اخلارج.

¡ تعاون تركي « -داع�شي»

ك�شفت دوائر �أمنية �أن تق ُّدم «داع�ش» يف ح�صارهم ملدينة
«ع�ين الع��رب» وتراجعهم �إمنا يت��م بالتن�س��يق مع جهاز
اال�س��تخبارات الرتكي ،ع�بر غرفة عمليات م�ش�تركة على
احلدود الرتكية ،ت�ضم عنا�رص من «داع�ش» واال�ستخبارات
الرتكي��ة ،التي تزود «داع���ش» ب�آليات ودبابات و�أ�س��لحة
متطورة ،ال�ستخدامها يف قتل �أبناء العراق و�سورية.

بح�صتها
¡ تركيا تطالب ّ

العمانية مقا ًال حت���ت عنوان
ن��ش�رت �ص���حيفة الوط���ن ُ
«عني العرب تتح���ول �إىل خمترب للم�س���اومات الدولية
والإقليمية» ،لفتت فيه �إىل �أن الأمريكي هو مع «داع�ش»
و�ض���ده يف �آن مع ًا ،وذلك ح�س���ب م�صاحله ،وبالرغم من
�أنه �إىل جانب حلفائه بالدرجة الأوىل لكنه يح�س���ب كل
خطوة يخطوها .وقالت ال�ص���حيفة �إن «التحالف الدويل
الذي تقوده الوالي���ات املتحدة ملواجهة تنظيم داع�ش ال
يرغب يف الق�ضاء على التنظيم بدون تركيا ،رغم �أنه قادر
على ذل���ك �إن �أراد ،مع �أن تركيا حت���اول فر�ض �رشوطها،
وتطالب دائم ًا بح�صتها».

¡ زيدان قا�ضي الرقة

متكّ��ن القيادي يف «التيار ال�س��لفي اجلهادي؛ ال�ش��يخ عمر
ع��د من �أب��رز امل�ؤيدي��ن لـ«تنظيم
مه��دي زي��دان ،والذي ُي ّ
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام  -داع�ش» ،من الت�سلل
عرب احلدود الأردنية ال�سورية قا�صداً مدينة الرقة ال�سورية
وااللتحاق بالتنظيم هناك ،ووفق م�صادر «التيار ال�سلفي
اجله��ادي» ف���إن زيدان �س��يكون �أح��د الق�ض��اة ال�رشعيني
للتنظيم يف «والية» الرقة.

¡ �أ�سلحة �إىل م�رص

�أكدت م�ص���ادر �أمني���ة خليجية �أن قط���ر وتركيا تديران
ومت��� ّوالن �ش���بكات تهري���ب داخ���ل الأرا�ض���ي الليبي���ة
وال�س���ودانية ،ل�ض��� ّخ الأ�س���لحة واملقاتلني �إىل الأرا�ضي
امل�رصية ،حيث امل�ستودعات ال�ضخمة التي حتتوي على
�أنواع خمتلفة من الأ�سلحة ،وتقوم بحمايتها جمموعات
�إرهابية يف الأرا�ض���ي الليبية مم َّولة من الدوحة و�أنقرة،
وتعمل �ش���بكات التهري���ب على نقلها عل���ى دفعات �إىل
الداخل امل�رصي ،ولهذه ال�ش���بكات �أتباع داخل �س���يناء،
يتولون نقله���ا �إىل املجموعات الإرهابية التكفريية التي
تتعر�ض للقوات امل�رصية وتنفذ عمليات اغتيال وتفجري.

¡ �إرهابيون طاجيك

مت �إلقاء
�أعلن��ت �رشط��ة طاجك�س��تان الأحد املا�ض��ي �أن��ه ّ
القب���ض عل��ى  15مقات ًال كان��وا عائدين من �س��ورية ،وقد
ُو ِّجه��ت �إليهم ُت َهم بالتخطيط ل�ش��ن هجم��ات �إرهابية يف
مت اعتقال
البالد .وكانت حكومة طاجك�س��تان ك�ش��فت �أنه ّ
�أك�ثر م��ن  170طاجيكي�� ًا من��ذ بداي��ة العام احل��ايل ،عقب
زيارتهم ملع�سكرات �إرهابية.

¡ �أملانيا تالحق الإرهابيني

متهمي
�أعلنت النيابة العامة الأملانية اعتقال �شخ�صني
نْ
بتقدمي دعم لوج�س���تي لتنظي���م «الدولة الإ�س�ل�امية»
املع���روف �إعالمي��� ًا بـ«داع�ش» ،وم�س���اعدة �ش���اب يف
ال�سابعة ع�رشة من العمر للتوجه �إىل �سورية والقتال بني
�صفوف التنظيم .املعتقالن؛ تون�سي يف الثامنة والثالثني
من العمر ،ورو�س���ي يف الثامنة والع�رشين ،متت مداهمة
�شقتيهما �إ�ضافة �إىل �أماكن �س���كن � 13شخ�ص ًا �آخرين يف
�سبع واليات �أملانية تقع يف غرب البالد.

 6عربي ـ دولي
الدولة في حدود
 1967آخذة بالتالشي
الأه���داف التي يعم���ل عليها
ويجهد ب�ش����أنها ق���ادة الكيان،
من �أجل منع �ش���عبنا من حتقيق
تطلعات���ه ب����أن تكون ل���ه دولة
م�ستقلة ذات �س���يادة على ترابه
الوطني ،لكي ي�ستظل بها ك�سائر
�ش���عوب الأر����ض الت���ي تعي�ش
يف كن���ف �س���يادتها الوطني���ة،
مل تع���د خافية عل���ى �أحد ،من
خ�ل�ال م���ا تتعر�ض له �أرا�ض���ي
ال�ضفة ومدينة القد�س وامل�سجد
الأق�صى ،وهو �س���باق مع الزمن
بالن�سبة �إىل الكيان حل�سم معركة
وجعل
عناوي���ن احلل النهائ���يْ ،
التطلع الفل�سطيني يف دولة �أمراً
م�ستحيل املنال ،حتى يف حدود
�أرا�ضي  ،1967وما �أدىل به نتنياهو
يف رده عل���ى خط���اب �أبو مازن
�أمام اجلمعية العامة ،حيث قال
نتنياهو« :لي�س هناك ان�س���حاب
من ال�ض���فة ،بل نري���د اتفاقات
م�س���تدامة» ،يعترب كالم ًا خمفف ًا
�أمام ما �رصّح به الوزير يعالون
ل�صحيفة «�إ�رسائيل اليوم»�« :أنا
ال �أبح���ث مع الفل�س���طينيني عن
حل ،بل عن طريق لإدارة ال�رصاع
معه���م ،وهم لن يح�ص���لوا على
دولة يف ال�ض���فة ،بل على حكم
ذاتي من���زوع ال�س�ل�اح ،وجمال
جوي حتت ال�سيطرة».
وي�أت���ي كالم امل�س���ت�رشق
ال�ص���هيوين «داين روبن�شتاين»
حول م�ستقبل الدولة الفل�سطينية
يف حدود �أرا�ض���ي الع���ام 1967
ليلخ����ص ر�ؤية احل���ل النهائي
ُ
بالن�سبة �إىل «الإ�رسائيليني» ،من
خالل ا�ستعرا�ضه كيفية التعاطي
«الإ�رسائيل���ي» م���ع ق�ض���ايا
الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع،
م���ن ناحي���ة الربط وال�س���طوة
االقت�ص���ادية للكي���ان ،والعمالة
الفل�س���طينية داخ���ل �أرا�ض���ي
العام  1948لكل من فل�س���طينيي
ال�ض���فة والقطاع ،وم�س�ألة �إعادة
�إعمار غ���زة ،و�إدخال مواد البناء
ومراقبته���ا على املعابر من قبل
الأجهزة الأمنية «الإ�رسائيلية»،
م�ستعر�ض��� ًا موق���ف حكوم���ة
نتنياهو من امل�صاحلة ،وحكومة
التواف���ق الفل�س���طيني .ويخل�ص
«روبن�ش���تاين» �إىل �أن «قوانني
االقت�ص���اد �أقوى من �أية �سيا�سة،
�إ�ض���افة �إىل وج���ود � 550أل���ف
م�س���توطن بني ال�ض���فة والقد�س
املحتلة ،ف�إ ّن �ص���ورة حدود عام
� 1967آخ���ذه بالتال�ش���ي ،وعليه
�سيا�س���ي ًا مُيكنن���ا احلدي���ث عن
ح���ل الدولتني ،لكن عملي ًا ،هناك
اقت�ص���اد واحد حا��ض�ر منذ مدة
يف ال�ضفة ،وقد ي�ص���ل �أي�ض ًا �إىل
غزة».

رامز م�صطفى

أحــداث
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فتحي الشقاقي ..المجاهد المتواضع
قب���ل ت�س���عة ع�ش���ر عام��� ًا
( )1995/10/26ا�ست�ش���هد د .فتح���ي
ال�شقاقي؛ الأمين العام لـ«حركة الجهاد
اال�س�ل�امي» وحي���داً بر�ص���ا�ص الغدر
ال�صهيوني �أمام فندق «ديبلوماتيك»
في جزيرة مالطا ،حيث الممر االجباري
لعودته من ليبيا �إلى �سورية.
عند ال�س���اعة الواح���دة ورد خبر
عاجل عبر الوكالة الفرن�س���ية ،لمكتب
التحري���ر في �إذاعة «النور» ،حيث كنا
نُع ّد لن�شرة الظهيرة« :قُتل رجل �أعمال
ليبي يدعى �إبراهيم ال�شاوي�ش في �أحد
�شوارع مالطا �أمام فندق ديبلوماتيك»،
وما هي �إال لحظات حتى دخل ال�س���يد
ح�سن ف�ضل اهلل؛ رئي�س التحرير وقتها،
وطلب مني متابعة الخبر واال�ستف�سار
ع���ن م���دى �ص���حة عالق���ة الرج���ل
بالمقاوم���ة الفل�س���طينية� ،أو �إذا كان
فل�س���طينياً ..وبالفعل ،بادرتُ م�سرع ًا
م���ع عدم اقتناعي بالربط ال�شخ�ص���ي
�أو الجغراف���ي ،طبق��� ًا لخب���ر الوكالة،
وات�ص���لتُ �أو ًال بالمكت���ب الإعالم���ي
لـ»حرك���ة الجهاد» ،ف����إذا بالمجيب
الأخ �أب���و طارق (زي���اد نخالة)؛ نائب
الأمي���ن العام للحرك���ة ،فبادرني فوراً
وقبل طرح ال�س�ؤال« :ا�ست�شهد الأخ �أبو
ابراهيم» ،نزل الخبر كال�ص���اعقة؛ فلم
�أعد �أقوى على ال�س�ؤال ..لم �أ�ستطع الرد،
والجميع حولي ينظ���رون �إل ّي وقد قُر�أ
الجواب من عيوني الدامعة.
�أُعلنت حقيقة الح���دث ،وتبيّن �أن
عمي ًال للمو�ساد ال�صهيوني كان يتابع
الدكتور ال�شقاقي في مالطا ،ومن دراجة
نارية �أطلق على ر�أ�سه ثالث ر�صا�صات
قاتلة ،بينما كان يتم�ش���ى دون مرافقة
ق���رب الفندق الذي كان يقيم فيه عائداً
من ليبيا ،التي ذهب �إليها للبحث عن
حلول لع�ش���رات �آالف الفل�س���طينيين
الذي���ن يعان���ون فيها من اال�ض���طهاد
وال�ضغوط الأمنية وال�سيا�سية في تلك
الفترة ..فقدّر اهلل له �أن ي�ست�ش���هد وهو
ي�سعى للتخفيف عن �أهله وحل م�شاكل
�شعبه وم�س���اعدة المطرودين من �أبناء
وطنه م���ن داخل ليبيا �إلى ال�ص���حراء
على الحدود الم�صرية.
ال �أذكر �أني ن�سيته يوم ًا �أو �أنه غاب
عن ذاكرتي ،ولم يعد ماث ًال �أمامي ،فقد

ال�شهيد ال�شقاقي تعدى حدود القيادة ليكون �أخاً لكل �أبناء قوى املقاومة

عرفتُ���ه لمدة ثالث �س���نوات على مدى
ثماني ع�شرة �ساعة يومي ًا بعد الإبعاد.
كانت �آرا�ؤه و�ستبقى ذخراً لي في كثير
من الحوادث في بيروت ،قبل ت�ش���كيل
«حركة الجهاد» وبع���ده ،وكيف كان
يقتط���ع جزءاً من وقت���ه للجلو�س مع
والدتي واال�ستمتاع بلهجتها ومواقفها
ال�سيا�سية وحبها ليا�سر عرفات.
كان توا�ضع «�أبو �إبراهيم» من �أبرز
ميزاته ،فال �أن�س���ى جلو�سه خلفي على
دراجتي النارية دون �إح�سا�س بالمهانة،
كما �أنه كان ي�ص���ل الليل بالنهار عام ًال
بج���د و�إخال����ص ،وال يغي���ب ع���ن �أي
فعالية تتعلق بالق�ض���ية الفل�سطينية،
م�شارك ًا بالكلمة والر�أي ،ومقدّم ًا الن�صح
والم�شورة في الوقت الذي كان ي�ست�شعر
الخطر الكبير على الق�ضية الفل�سطينية،
ويُ���درك م���ا ينتظره���ا م���ن م�ؤامرات
ومخططات.
كان ال�ش���هيد ذا ميول نا�صرية ،لكن
هزيمة الع���ام � 1967أثّ���رث ت�أثيراً بارزاً
على توجهات���ه ،حيث انخرط عام 1968
بالحرك���ة الإ�س�ل�امية� ،إال �أن���ه اختلف
مع «الإخوان الم�س���لمين» ،خ�صو�ص��� ًا
بعد �سفره لدرا�س���ة الطب في م�صر عام

 ،1974وتحديداً بعد الجل�س���ات الطويلة
مع الدكت���ور �أيمن الظواه���ري ،الذي لم
يقتنع �أن فل�سطين هي الق�ضية المركزية
للإ�سالم والم�سلمين.
عام  1979اعتُقل في م�ص���ر ب�س���بب
ت�أليفه كتاب «الخميني الحل الإ�سالمي
والبدي���ل» ،ثم �أعيد اعتقال���ه في العام
نف�س���ه في �س���جن القلعة ،على خلفية
ن�شاطه ال�سيا�سي والإ�سالمي لمدة �أربعة
�أ�ش���هر ،غ���ادر بعدها �إلى فل�س���طين في
العام � 1981س���راً ،بع���د �أن كان مطلوب ًا
للأجهزة الأمنية الم�صرية ،وفي االول من
�آب� /أغ�سط�س  1988أ�ُبعد �إلى لبنان بعد
اندالع االنتفا�ضة  -الثورة.

الدكتور ..الإن�سان
لم يكن ال�ش���قاقي الدكتور الجراح
مجرد قائد ،بل تع���دى حدود القيادة
ليكون �أخ ًا و�ص���ديق ًا ل���كل �أبناء قوى
المقاومة ،فقد عُ رف عنه نزاهة النف�س
و�ص���دق القيادة ،و�أحب فل�سطين كما
يج���ب �أن تُحَ ب ..كان عا�ش���ق ًا للأدب
والفل�سفة ،وله ق�صيدة «اال�ست�شهاد»،
والتي قال فيها:

تلفظن���ي الف���اء ..تلفظن���ي الالم..
تلفظني ال�سين ..تلفظني الطاء ..تلفظني
الي���اء ..تلفظن���ي الن���ون ..تلفظني كل
حروفك يا فل�سطين ..تلفظني كل حروفك
يا وطني المغبون..
�أح���ب ال�ش���قاقي �أ�ش���عار محم���ود
دروي�ش ونزار قباني ،وكتابات �صافيناز
كاظم ،بل وكان له ذوق خا�ص في الفن،
فقد �أُعجب بال�ش���يخ �إمام (ي�ستمع �إليه
لي ًال فقط) و�أحمد ف�ؤاد نجم ..كان �شاعراً
ومفكراً و�أديباً ،حتى �أنه كان ينظم ال�شعر
لوالدت���ه المتوفاة منذ �ص���باه ،ويهديها
الق�صائد في كل عيد �أم ،ويبكيها وك�أنها
توفيت بالأم�س.
رحم���ك اهلل ي���ا «�أب���ا �إبراهي���م»،
و»�س���الم» ،و»ع���ز الدي���ن الفار�س»،
و»فتحي عبد العزيز» وفتحي ال�شقاقي..
رحم���ك اهلل ي���ا �ش���هيد فل�س���طين كل
فل�س���طين؛ من النهر �إلى البحر ،و�أنت في
ثرى رو�ضة �ش���هداء فل�سطين في �سورية
العروبة ،وجعلك مع الأنبياء وال�صديقين
وال�ش���هداء ،وجمعك مع ر�س���ول اهلل و�آله
الأطهار و�صحبه المنتجبين.

جعفر �سليم

يقال
ايج���اد املربرات لت�أجي���ل االنتخابات النيابية
¡ ملاذا؟
مرة جديدة.
يت�س���اءل �ص���حافيون ُكتاب يف رئي�س���يات �ص���حف و�أبدت هذه امل�صادر خ�شيتها من توترات معينة ق���ال �أحد املهتمني مبل���ف اال�س���تحقاقات اللبنانية
ّ
على �إن هناك ني���ة لدى بع�ض دول اخللي���ج لعقد م�ؤمتر
يومية ،ع���ن �إ�رصار بع����ض املخربين ال�ص���حافيني جتعل التمديد للمجل�س النيابي �أمراً واقعاً،
وطني لبناين �شبيه مب�ؤمتر الطائف ،يت ّم فيه االتفاق
على حماوالتهم
لتمري���ر «معلومات» عن التطورات نحو ما جرى بني .1992 – 1976
على رئي����س للجمهورية اللبنانية ،والتمديد ملجل�س
ال�شمالية ،خ�صو�ص ًا يف طرابل�س ،وحتميل م�س�ؤوليتها
الوزراء �إىل حني ت�شكيل حكومة وطنية جديدة.
جله���ة معينة حليفة لقوى � 8آذار ،يف حماولة
لتربئة ¡ زيارة لـ«واحة الدميقراطية»
«�أخوة يو�س���ف من دمه» ،ور�سم اجتاه واحد مل�سار
امل�س���تعجلة ¡ �شباب لبنان يهاجر
��س�ر الدعوة
الأحداث على غري حقيقته.
َ
�س����أل كتائبي عتيق عن ّ
التي ُو ِّجهت من ال�س���عودية �إىل كل من �سمري جعجع الح���ظ املتابعون �أنه ونظ���راً �إىل الأح���داث الأمنية
¡ ت�صعيد ..من �أجل التمديد
و�س���امي اجلميل لزيارة «واحة الدميقراطية وحرية الأخ�ي�رة التي ت�ص���يب لبن���ان ،ازداد عدد ال�ش���باب
ً
اعتربت م�ص���ادر متابع���ة �أن الت�ص���عيد الذي الر�أي والتعبري» ،وا�ص���فا الأمر ب�أن���ه لتلقي الأوامر
املتوجه�ي�ن �إىل ال�س���فارات الأجنبية ب�ش���كل الفت،
ّ
انتهج���ه وزير الداخلي���ة يف الذك���رى الثانية مبا�رشة من مملك���ة «الوراثة الدميقراطية» بالتمديد خ�صو�ص��� ًا كندا و�أوروبا ،لطلب الهجرة حتت عناوين
الغتيال العميد و�سام احل�س���ن ،من �أبرز �أهدافه للمجل�س النيابي.
عدة ،ومنها اللجوء الإن�ساين.

¡ حماولة خليجية

www.athabat.net
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حصار سياسي دولي لالحتالل الصهيوني
بد�أت مواقف الر�أي العام العاملي على امل�ستوى
ال�سيا�س���ي امل�س���اندة للق�ضية الفل�س���طينية تتقدّم
وت�ؤت���ي ثماره���ا على م�س���توى احلكوم���ات يف ما
يتعلق ب�إدانة الكيان ال�صهيوين واالعرتاف بالكيانية
الفل�س���طينية ،ما يزيد فر�ص ال�س���لطة الفل�سطينية
للخ���روج م���ن ترددها وتوج�س���اتها غ�ي�ر املقنعة،
واالنتقال �إىل �سيا�س���ة دبلوما�س���ية هجومية �ض���د
�سيا�س���ات دولة االحتالل ،مبا يف ذلك التوقيع على
نظام روما امل�ؤ�س����س واملن�ش���ىء ملحكمة اجلنايات
الدولية ،ال�ستكمال �إغالق حلقة احل�صار على �سيا�سة
الع���زل ،ون���زع ال�رشعية عن االحتالل وممار�س���اته،
وا�ستنها�ض املزيد من عنا�رص القوة.
فقد �أق���رّ جمل�س العم���وم الربيط���اين ب�أغلبية
الأ�ص���وات على مذكّرة تطال���ب احلكومة باالعرتاف
بالدول���ة الفل�س���طينية ،كم���ا وقّع  360م���ن علماء
االنرتوبولوجي���ا يف الع���امل عل���ى عري�ض���ة تعترب
�سيا�سيات ون�شاطات وبرامج امل�ؤ�س�سات الأكادميية
�رشيكة يف احتالل وقمع الفل�سطينيني يف «�إ�رسائيل»
والأرا�ض���ي املحتل���ة ،وتعهّدوا فيه بع���دم التعاون
مع امل�ش���اريع والفعاليات التي متوّلها امل�ؤ�س�سات
الأكادميية ال�ص���هيونية� ،أو امل�شاركة يف التعليم �أو
م�ؤمترات ون�شاطات تنظمها هذه امل�ؤ�س�سات.
كذلك ف����إن موقف وزارة اخلارجي���ة البلجيكية
يف احتجاجه���ا عل���ى تدم�ي�ر �س���لطات االحت�ل�ال
«الإ�رسائيلي» �ش���بكة لنقل التي���ار الكهربائي التي
كانت احلكومة البلجيكية قد �شاركت يف متويلها يف
ال�ض���فة الفل�سطينية املحتلة ،متقدم جداً على الكثري
من ال���دول العربية ،حيث قامت �س���لطات االحتالل
بتدم�ي�ر  70عموداً و 5كلم م���ن الكابالت التي كانت

مظاهرات يف �أوروبا دعماً للحق الفل�سطيني

تغ���ذي بالتيار الكهربائي قري���ة خربة الطويل ،قرب
قرية عقربا يف املنطقة امل�س���ماة (ج) يف ال�ض���فة،
وتبل���غ قيمة ه���ذه الأعمدة والكاب�ل�ات �أكرث من 55
مت تركيبها يف العام  ،2007لكن �س���لطات
�ألف يوروّ ،
االحتالل �أمرت بتدمريها يف العام  ،2008و�س���ي�ؤدي
ه���ذا العمل التخريبي ،الذي و�ص���فه وزير اخلارجية
البلجيكي ديرييه ريندرز ب�أنه يتعار�ض مع القانون
ال���دويل الإن�س���اين� ،إىل حرمان �س���كان قرية خربة

الطويل ( 250ن�سمة) من املياه ،ما �سي�ؤدي �إىل الق�ضاء
على الزراعة يف �أرا�ض���ي القرية ،متهيداً ل�ض���مّها �إىل
امل�س���توطنات املجاورة .وكانت بلجيكا قد دعت �إىل
موقف �أوروبي �ض���اغط عل���ى «�إ�رسائيل» ،ومطالبة
دولة العدوان بدفع التعوي�ضات على تدمريها ل�شبكة
الكهرباء.
كذل���ك ف�إن ق���رار حكوم���ة اململكة ال�س���ويدية
برئا�سة رئي�س الوزراء �ستيفان �أولفن ،االعرتاف بدولة

فل�سطني ،وت�أكيده �أن موقف حكومته هذا يتم يف �إطار
احرتام «املطالب امل�رشوعة لل�ش���عب الفل�س���طيني
يف م���ا يتعلق بحقه يف تقرير امل�ص�ي�ر» ،يُعترب من
املواقف املميزة جله���ة القرار بالنظر بجرائم احلرب
التي ارتكبتها «�إ�رسائيل» �ض���د ال�شعب الفل�سطيني،
ورفع االحتالل عن غزة ،و�أي�ض ًا ف�إن املواقف املتقدمة
لالحتاد الأوروب���ي يف �إدانة الق���رار «الإ�رسائيلي»
ب�إقامة  2610وحدات ا�س���تيطانية جديدة يف القد�س
حتتاج �إىل املزيد من التطوير.
كم���ا يُعترب املوقف الإن�س���اين والأمم���ي لكوبا
الث���ورة ،فنزوي�ل�ا البوليفارية ،والأرجنتني �ش���عب ًا
وحكومة ورئي�س���ة كر�س���تينا فرينانديز دي كري�شنز،
الربازيل ،وبوليفيا مورالي�س ،واالكوادور ،والأورغواي،
ونيكاراغ���وا ،وال���ر�أي الع���ام يف الق���ارة الأمريكية
اجلنوبي���ة ب�أحزابها ونخبها وم�ؤ�س�س���اتها املدنية
و�ش���عوبها؛ يدع���م احل���ق الفل�س���طيني يف مقاومة
االحتالل ورف�ض العدوان ،وي�ض���ع الكيان ال�صهيوين
يف خانة الدول اال�ستعمارية اال�ستيطانية العن�رصية
واحلكوم���ات الداعمة لها يف الغ���رب الإمربيايل يف
قف�ص االتهام.
هذه املواق���ف ت�ؤك���د �أن العامل وال���ر�أي العام
العاملي ،وعلى م�س���توى ال�ش���عوب ،خ�صو�ص��� ًا يف
الغرب والعوا�ص���م الكربى ،قد ب���د�أ يخرج من دائرة
الت�ض���ليل الذي تفر�ض���ه بع�ض احلكومات الغربية،
بعد �أن �أعلن رف�ض���ه ل�سيا�سات احلكومات يف الغرب
الإمربي���ايل ،وامل�ؤيدة والداعمة للكيان ال�ص���هيوين
و�سيا�ساته العدوانية.

�سامر ال�سيالوي

التصدي الكردي للمشروع األردوغاني
لعب���ت تركي���ا دوراً كب�ي�راً يف تقوية
«داع����ش» يف منطقة عني ع���رب الكردية
(كوباين) ،و�س���هّلت له الأمور اللوج�س���تية
التي متكّنه من ال�س���يطرة عليها ،و�ساهمت
يف جع���ل املعرك���ة فيه���ا ت�أخ���ذ منحى
�إقليمي���اً ،ما دف���ع بالأمني الع���ام للأمم
املتحدة �إىل طلب امل�س���اعدة الع�س���كرية،
وكذل���ك فعل���ت �أمريكا وفرن�س���ا وغريهما
من الدول امل�ش���اركة يف التحالف الدويل،

ما �سلّط ال�ض���وء �إعالمي ًا عليها بطريقة مل
حتظَ بها مناطق �أخرى من �سورية تعرّ�ضت
ملثل ما تعرّ�ض���ت له عني ع���رب؛ من قتل
وتهجريعلى �أيدي «داع�ش» ،خ�صو�ص��� ًا �أن
�س���يطرتها على كوباين وو�ص���لها مبناطق
�سورية �أخرى كاحل�س���كة والرقة �أمر يعقّد
مهمة الق�ضاء عليها.
تعمّ���دت تركيا هذا الأم���ر من �أجل �أن
ت�ستفيد يف حتقيق �أهدافها ،ومنها:

�إب�ل�اغ �أمريكا بوجه���ة النظر الرتكية؛
ب����أن �إدارة املعركة يف ال�ش���مال بالطريقة
الت���ي تدار بها؛ باالكتفاء بالغارات اجلوية
من �أجل الق�ضاء على «داع�ش» ،ال ميكن �أن
تنجح ،فذلك يحتاج �إىل ا�سرتاتيجية قتالية
تت�ض���من م�ش���اركة القوات الربية الرتكية
بفعالية ،لكن بال�رشوط الرتكية ،وب�إعطاء
الأولوية للإطاحة بالنظام ال�سوري.
الت�أكيد على �أهمية دور تركيا الإقليمي

�سكان كوباين يزيلون ال�سياج الفا�صل بني احلدود ال�سورية  -الرتكية

(�أ.ف.ب).

يف مو�ض���وع الأزمة ال�س���ورية ،من خالل
�إم�س���اك �أنقرة بورقة «داع�ش» ،لأنها هي
احلا�ضن الأكرب لها.
ال�سعي للق�ض���اء على م�رشوع الدولة
الكردية يف �سورية بعد �إقامة الأكراد احلكم
الذاتي ،وق���د جتلى ذلك برف����ض الرئي�س
�أردوغ���ان الدع���وات املوجَّ ه���ة �إىل بالده
لت�سليح «حزب االحتاد الدميقراطي» ،لأنه
 وح�س���ب ر�أي �أردوغان  -هو ذاته «حزبالعمال الكرد�ستاين» ،وهو منظمة �إرهابية،
ومنع دخ���ول الأكراد الأت���راك �إىل كوباين
للدفاع عنها ،لأنها ت�شكّل البيئة احلا�ضنة
مل�رشوع الدولة الكردية.
فر�ض املنطقة العازلة التي متكّن من
دعم املعار�ضة ال�س���ورية لإ�سقاط النظام
وحماي���ة حدوده���ا ،وه���و ما �أك���د عليه
�أردوغان مبطالبته مبنطقة عازلة.
مل تَ� ِرس الأمور لرتكي���ا كما �أرادت ،بل
�أدخلت نف�سها يف م�ش���كلة داخلية ب�سبب
موقفها ،وب�سبب منعها �أكراد �سورية وتركيا
من الدفاع عن كوباين ،ف ُنظِّمت التظاهرات
واالعت�صامات يف ا�سطنبول ويف ديار بكر،
وقتل العديد من الأ�ش���خا�ص ،بينهم رجال
�رشطة ،و�أدخل �أردوغان ال�ش���عب الرتكي -
والذي ي�ش���كل الأكراد  ٪20منه والعلويون
 ٪18منه  -يف اتون احلرب العرقية ،التي
�س���ت�أخذ تركيا �إىل النفق املظل���م ،و�أعاد
فت���ح ال��ص�راع الكردي  -الرتك���ي جمدداً،
بعد �أن و�ص���ل �إىل تفاهم���ات تُنهي القتال
ومتنح الأكراد الأتراك حقوقهم كاملة ،ومن

�إرها�ص���اته قيام املقاتالت الرتكية بق�صف
معاق���ل الـ«ب ك ك» ك���ر ّد على هجومهم
على خمفر داغليجيا ،وعودة انت�شار الـ«ب
ك ك» امل�سلح.
ثم �إن �سيا�س���ة �أردوغان �أدخلت تركيا
يف م�ش���كلة �إقليمية مع �إي���ران ،التي لها
عالقة اقت�ص���ادية هامة معها ،ومع رو�سيا
كذلك ،وقد رف�ضتا املنطقة العازلة ،وهدّدتا
بالتدخ���ل فيما ل���و ّمت اخرتاق ال�س���يادة
ال�سورية.
مل تواف���ق �أم�ي�ركا حت���ى الآن عل���ى
املنطق���ة العازلة ،لأن املوافقة عليها فيها
جت���اوز للخطوط احلم���راء الدولية ،كما ال
ترى م�ص���لحتها الآن يف هذا الأمر الذي قد
يُدخل وا�شنطن يف حرب جديدة ال تريدها.
�إع���اق الأك���راد �أردوغان م���ن حتقيق
م�رشوع���ه ،فه���م متكّن���وا م���ن مواجه���ة
«داع����ش» و�أبعدوه���م ع���ن البل���دة بعد
�صمود ا�ستمرّ �أكرث من  40يوماً ،ومن خالل
وحدتهم ،وفر�ض���وا عل���ى الآخرين دعمهم،
وعل���ى التحال���ف م�س���اندتهم ،ويف ذلك
ر�س���الة بليغة لرتكيا ب�أنها ال ت�ستطيع �أن
تتجاوزه���م ،فهل تتعظ من تلك الر�س���الة
وتتوقف عن دعمها للإرهاب التكفريي ،و�أن
تلتفت �إىل ق�ضية فل�س���طني؛ العنوان الذي
يجم���ع الأمة ويوحدها ،بد ًال من العناويني
التي تفرّقه���ا وجتعلها تتقاتل فيما بينها؟
�إنها م�س����ؤولية تاريخية ،فهل �أردوغان -
تركيا م�ستعد لتحمُّلها؟
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أوضح األسباب الموجبة لـ«القاء الوطني»

ُّ
عبد الرحيم مراد :الطائفة السنية ليست بيئة حاضنة لإلرهاب
يتم
م�سكينة �شعوب الدولّ ،
التالعب بها من قلة �صغرية
تعرف جيداً كيف تبيع
الأحالم اجلميلة التي تودي
بك �إىل ال�سجن الكبري ..اليوم
يف عاملنا امل�رشقي اجلميع
ي�شتم «الربيع العربي»،
بعد فوات الأوان ..لكنه مل
يفت الأوان ،واحلل ال يكون
بتو�صيف الواقع بر�ؤيته فقط،
بل بنظرة تتجه نحو الأعلى؛
نحو �أين �ستكون..
جريدة «الثبات» التقت
الوزير والنائب ال�سابق
ورئي�س اجلامعة اللبنانية
الدولية عبد الرحيم مراد،
لتناق�شه يف �آخر التطورات
املحلية والدولية ،و�إليكم �أبرز
تف�ضل به:
ما ّ
يعت�ب�ر الوزي���ر ال�س���ابق عبد
الرحي���م م���راد �أن فك���رة «اللقاء
الوطني» قدمية ،وت�شكيلها بد أ� مع
الرئي�س عم���ر كرامي ،لكن ونتيجة
مت جتميد الفكرة
تطورات معين���ة ّ
�إىل ح�ي�ن جم���يء دع���وات تدعو
ملواجهة تطورات و�أحداث و�س���ياق
موج���ود ،يقول م���راد« :التطورات
ال�سيا�س���ية �إ�ض���افة اىل الإع�ل�ام
�س���اهما يف ت�ش���كيل فرز طائفي،
نح���ن ب�أم�س احلاج���ة �إىل تخطيه
بفك���ر رحب ي���زاوج ب�ي�ن املنطق
الوطني واخل�صو�ص���يات الطائفية،
ونالحظ �أنه عند �إخواننا ال�ش���يعة
رئي�س���يي هما حزب
هناك فريقني
نْ
اهلل وحركة امل ،وعند امل�سيحيني
هناك التي���ار الوطني احلر واملردة
من جهة ،وفري���ق � 14آذار والقوات
والكتائ���ب من جه���ة �أخرى ،ولدى
الدروز يوجد احل���زب التقدمي يف
اجت���اه ،والدميقراطي والتوحيد يف
ال�س���نة ال
اجت���اه �آخ���ر ،فيما لدى ُّ
يوجد غري «امل�ستقبل».
ي�ض���يف م���راد« :ه���ذا الفريق
ال�س���ني
ال يتح���دث لغة ال�ش���ارع ُّ
تاريخي��� ًا ،فه���و ال�ش���ارع ال���ذي
يتحدث لغ���ة العروبة والأمة ،لكن
مع الأ�سف ال�ش���ديد منذ ت�سعينات
القرن املا�ض���ي ب���د�أ بتحويله �إىل
طائفة ،ومن ثم �إىل مذهب ،واليوم
ال�سنية متقوقعة ،وبالتايل
الطائفة ُّ
ه���ذا ال�ش���ارع فق���د دوره الريادي
والعروب���ي والوطني باحت�ض���ان
اجلميع ،وبد�أ ميار�س لغة التحري�ض
بدل االعتدال».
ب���ر�أي م���راد حت��� ُّول ال�ش���ارع
ال�س���ني �إىل التطرف �أفقده النزعة
ُّ

ن�ش أ� ملواجة �إ�رسائيل وللدفاع عن
ال�س���نة،
الوط���ن ،ومل يقم ليواجه ُّ
نحن �أي�ض ًا نريد من اللقاء �أن نعود
للعروب���ة ،وه���ي ال تتعار�ض مع
الوطنية ب�شيء».
يرف�ض م����راد باملطل����ق اعتبار
ال�س����نية بيئة حا�ض����نة
الطائف����ة ُّ
للتكفرييني ،ور ّداً على �س�����ؤالنا عما
ال�س����نية م�ضطرة
�إذا كانت القيادات ُّ
لأن تلتح����ق ب�ش����ارعها ،لأن الأخري
ب����ات يغلب����ه املنطق التع�ص����بي،
يقول« :لي�س �ص����حيح ًا هذا الكالم،
ال�س����ني متمذهب لوجود
ال�ش����ارع ُّ
قيادات كه����ذه ،والتغيري احلا�ص����ل
بد�أ منذ ت�س����عينات القرن املا�ضي،
وال�ش����ارع هو وليد هكذا نتاج ،وما
ندفعه اليوم م����ن �أثمان لعله يطال
ال�سنية �أكرث من
مع الأ�سف الطائفة ُّ
غريها من الطوائف» .ي�ض����يف مراد:
راع لكل ما ت�سمعه من كالم
«هناك ٍ
وم����ن تهيي����ج ..هل نح����ن كقيادات
«اللقاء الوطني» �أو باقي �أ�صدقائنا
يخرج من عندنا خطاب طائفي؟ هذا
الت�شنج يرعاه تيار امل�ستقبل وفريق

ال�شمولية التي كان يه ّز بها العامل
العربي ،بدءاً من بريوت و�صو ًال �إىل
موريتانيا واليمن ..يقول� :أين نحن
الي���وم من مواقف الرئي�س امل�رصي
جمال عبد النا�رص ،بريوت العروبة
�أ�ص���بحت ب�ي�روت �ش���وارع و�أزقة
�ضيقة باملعنى ال�سيا�سي».
انطالق ًا مما �س���بق ،ي�سعى مراد
من خ�ل�ال «اللق���اء الوطني» �إىل
ال�سني:
�إيجاد التنوع داخل ال�شارع ُّ
«هذا التعدد موجود ب�شخ�ص���يات
عديدة وطني���ة وعروبية وقومية،
ولكنه���ا متفرق���ة ..ووجدن���ا �أنه
بتفرقتنا �س���يبقى �صوتنا �ضعيف ًا،
لهذا ال�سبب ن�س���عى لرفع ال�صوت
لإع���ادة اخلط���اب الوطن���ي لهذا
ال�شارع ،وم�ض���مون الوثيقة لي�س
فيها م���ن الطائفية �ش���يء ،فنحن
ن�ؤم���ن بدعم املقاومة �ض���د العدو
ال�ص���هيوين� ،س���واء كان يف لبنان
م���ن خ�ل�ال املقاومة الإ�س�ل�امية،
�أو املقاومة يف فل�س���طني� ،س���واء
يف غ���زة �أو ال�ض���فة الغربي���ة� ،أو
�أي مقاوم���ة يف عاملن���ا العربي..
ونحن اليوم �سنقاوم الإرهاب بكل
توجهاته ،لأننا مع اخلطاب الوطني
املوحد ..ول�سنا
املعتدل والإ�سالمي
َّ
مع خطاب الطائفي املم َّزق».
برنام���ج «اللق���اء الوطن���ي»
الزاخر بالوعود� ،أ�سا�س���ه التجميع
ال التمزيق ،والتن���وع ال للآحادية:

مراد :الهجوم على
المقاومة التي تحارب
دعم لإلرهابيين
اإلرهاب ٌ
بطريقة غير مباشرة

«بداي���ة علين���ا خن���ق اخلط���اب
التحري�ضي الطائفي املقيت ،وهذا
الأمر ال يتوافق مع جوهر �أي الدين،
يتم �إرهاب
واليوم با�سم الإ�س�ل�ام ّ
وترهي���ب النا�س من خ�ل�ال ذبح
الب�رش وقتل الأطفال و�سبي الن�ساء..
وه���ذا الأمر جت���ب مواجهته بقوة،
�سواء من خالل رجال الدين �أو رجال
ال�سيا�س���ة ،ونحن كنواة متوا�ضعة
نتمنى �أن ننقل جتربتنا من لبنان
�إىل ال�س���احات العربي���ة الأخ���رى � 14آذار ب�إعالمه ،ولهذا ال�سبب نحن
لعودة الإ�سالم �إىل نقائه وجوهره ،ن�سعى للوقوف بوجهه».
وال�سيا�سة �إىل �أخالقياتها».
امل�شنوق
�سعد ..وحمدان
يعترب مراد �أن ق�ضية الع�سكريني
ع���ن رف����ض بع���د القي���ادات املخطوف�ي�ن �أريد لها �إرب���اك الدولة
كحركة «النا�رصيني امل�س���تقلني -واملواطن« :عندما �أ�ص���بح املواطن
املرابط���ون» والتنظيم ال�ش���عبي يجته���د بابت���داع احللول بو�ض���ع
النا��ص�ري ،يقول مراد�« :س���عينا ال�س���يناريوهات دخلن���ا يف عملية
لإقناعهم ولكنهم رف�ضوا ،والبع�ض تخوي���ف النا����س ،ال �أح���د من���ا
ي���رى مب�ؤ�س�س���اته خياراً �س���ليم ًا ا�س�ت�راتيجي باملعن���ى احلقيق���ي،
للعمل ،ونحن نحرتم كل هذه الآراء .ملاذا ال يت���م ترك الأم���ور ل�رسّيتها
الدكتور �أ�س���امة �س���عد غري مقتنع وللأجه���زة الأمنية حري���ة احلراك؟
بفكرتن���ا ،وهو ال يريد �أن ين�ش���ط نحن ك�سيا�س���يني ومواطنني ال يجوز
ال�س���نة� ،أما بخ�صو�ص اال�ست�س�ل�ام وقول «يا رب ال�سرتة»،
�ضمن كادر ُّ
عالقتنا بالعميد م�ص���طفى حمدان علين���ا �إع���داد العدة لنواجه ا�س���و�أ
ف�ص���داقتنا متوا�ص���لة ،ولكل منا االحتم���االت لأن الن���ار ملتهبة يف
حركيته» ،ويعلّق مراد مو�ض���ح ًا حميطنا كله ،وهذا الأمر يبد أ� بتقوية
غاية اللقاء« :حزب اهلل  -املقاومة اجلي�ش اللبناين وعدم التهجم عليه،
الإ�س�ل�امية ذو التوجه ال�ش���يعي ودعم املقاومة للجي�ش هي دعم من

ال�شعب للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،كما �أنه
يجب التن�سيق مع احلكومة ال�سورية
للحد من اندالع احلريق على احلدود،
�سواء من خالل تبادل املعلومات �أو
اخلربات».
يت�أ�س���ف م���راد عل���ى كالم وزير
الداخلي���ة نهاد امل�ش���نوق ،ويرف�ض
اعتبار ذلك تبادل الأدوار بني �أجنحة
«امل�س���تقبل» ،ويقول« :ل ُيخربنا من
قتل اللواء ال�ش���هيد و�س���ام احل�سن..
اليوم حتديداً الهجوم على املقاومة
التي تقاوم الإرهاب ،دع ٌم للإرهابيني
بطريقة غري مبا�رشة».
بر�أي مراد ،يعاين النظام اللبناين
م���ن ورم خبيث« :من���ذ العام 1943
وحتى الي���وم و�آلية تطوي���ر النظام
متوقف���ة ،املعاجلة تك���ون من خالل
م�سكنات ومهدئات ..ولن يكون احلل
جلميع م�ش���اكلنا اال باعتماد قانون
انتخابي على قاعدة الن�سبية و�ضمن
دائرة واحدة ،حت���ى يجنح اخلطاب
الطائفي باجتاه اخلطاب الوطني».
�ساحمونا يا �شباب
ال يع ّول مراد كثرياً على �أمريكا يف
م�س����ألة حماربتها للإرهاب« :اعتدنا
على امل�شاريع املفخخة ،جاءت على
العراق بذريعة �سالح الدمار ال�شامل،
فقتلوا مليون ون�ص���ف مليون مواطن
عراق���ي ،وفككت اجلي�ش وم�ؤ�س�س���ات
الدولة ونهبت ثرواته النفطية والأثرية،
لتك���ون النتيج���ة «�س���احمونا ي���ا
�شباب» ..وهذا ما تفعله ملنطقتنا يف
ما �سمته «ربيع عربي» ،وماذا كانت
النتيجة خراب عرب���ي ،واليوم تدعي
حماربتها «داع�ش» ،جميع املحللني
الع�س���كريني ي�ش�ي�رون �إىل �أن ح�س���م
املعركة ال يك���ون من خالل التخريب
ال���ذي تق���وم ب���ه الطلع���ات اجلوية
للطائ���رات احلربي���ة ،احل�س���م يكون
للرجال يف امليدان ،لو�ش���اءوا الق�ضاء
لن�س���قوا مع اجلي�ش
عل���ى «داع�ش» ّ
ال�س���وري والعراقي ل�رضب «داع�ش»،
ومادام ال يوجد هذا التن�سيق ،امل�س�ألة
تبقى خداع ًا �إعالمي ًا».
يع ّول م���راد على م��ص�ر لتغيري
توجه العرب ،م�شرياً �إىل �أن
بو�ص���لة ُّ
ال�صفقة الرو�سية مع الرئي�س امل�رصي
عبد الفت���اح ال�سي�س���ي وال�ص���مود
ال�سوري �أمام التق�سيم �أف�شال امل�رشوع
الغرب���ي ،لكنهم���ا مل تبل���ورا نظام ًا
جديداً« :احلرب على داع�ش لغم بديل
لإطالة عمر يد �أم�ي�ركا يف املنطقة،
ونحن علينا �أن نكون م�ستعدين مللء
هذا الفراغ ،وما ح�ص���ل يف اليمن هو
ر ّد على ما ح�صل يف املو�صل ،واليوم
الأمور يف املنطق���ة والعامل تعقدت
ب�شكل ي�ص���عب من خاللها �أي فريق
ر�سم خريطة العامل مبفرده».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
ّ
حينما تعرف قائد الجيش اللبناني على حافظ األسد
ي�ؤك���د الرئي�س �إمي���ل حلود �أن
الرئي����س رفيق احلري���ري قاطعه
عدة �أ�ش���هر بعد رف�ض���ه �ص���فقة
�رشاء �سالح من رو�سيا بعد انهيار
االحتاد ال�سوفياتي ،لأنه ر�أى فها
عمولة و�سم�رسات.
يف �س���نة  ،1993نفّ���ذت
املقاوم���ة عملية �ض���د االحتالل
«الإ�رسائيل���ي» ،فـ«ب���د�أ العدو
بق�ص���ف وا�س���ع عل���ى اجلنوب،
وكنت
و�أذك���ر �أنه كان ي���وم �أحد،
ُ
عائ���داً من بعبدات يف طريقي �إىل
فتلقيت ات�ص���ا ًال �أفادين
اجلنوب،
ُ
ب�أن دبابة �إ�رسائيلية ق�صفت بيت ًا
أعطيت
يف الأرا�ض���ي اللبنانية ،ف�
ُ
الأوامر ب�رضبها.
تلقيت ات�ص���ا ًال
أث���ر
عل���ى ال
ُ
ب�رضورة احل�ض���ور عن���د الرئي�س
اليا����س اله���راوي ،ال���ذي كان قد
انتق���ل �إىل منزل���ه يف احلازمية،
ولي�س �إىل الق�رص اجلمهوري ،حيث
وجدت عنده الرئي�سني نبيه بري
ُ
ورفيق احلري���ري ،الذي �أخذين �إىل
أنت
بلكون املنزل و�س����ألني :هل � َ
من �أعط���ى الأوامر ب�رضب الدبابة
الإ�رسائيلية؟
عرفت ذلك؟
�س�ألته :وكيف
َ
فر ّد قائالً :لقد �س���معتهم ،فهل
قالوا لك «من فوق» ،وهو يق�ص���د
بذلك �سورية� ،أن تفعل ذلك؟
�أجبت :ال� ،أن���ا من �أعطى الأمر،
فماذا تريدين �أن �أفعل حينما ُتقتل
ام���ر�أة يف بيت جراء ق�ص���فه من
قبل الإ�رسائيليني ،وكانت الدبابة
يف مرمى نريان اجلي�ش ،ف�أمرتهم
ب�رضبها.
عل���ى الف���ور دخ���ل خماطب ًا
الرئي�س�ي�ن اله���رواي وب���ري :هل
�أعجبك���م ذلك؟ لقد قل���ت لكم �إن
�أبو جم���ال �أ ّكد يل �أن���ه مل يعطه
هذا الأمر ،فه���و ت�رصف من عنده،
يخرب الأمور»!
و�سوف ّ
يتاب���ع العماد حلود :بعد نحو
�أ�س���بوع على هذه احلادثة� ،أر�سل
الرئي����س رفيق احلري���ري بطلبي
ي���وم �أح���د ،و�أك���د يل �أن جمل�س
الدفاع الأعلى �سيتخذ غداً قراره،
بناء على قرار �س���يتخذه جمل�س
الأمن الدويل يق�ضي بن�رش اجلي�ش
والق���وات الدولي���ة يف اجلنوب،
و�أنت ال تتحمل امل�س�ؤولية ،م�شرياً
للتو من �س���ورية،
�إىل �أن���ه ج���اء ّ
وطلبوا مني �أن �أخربك بذلك ،لأنهم
يريدون �أن ينتهوا من امل�سلحني،
ويق�صد بذلك املقاومة.
ي�ؤك����د العم����اد حلود هن����ا �أنه
رف�ض القرار ،وقال لهم« :فت�شوا عن
غريي كقائد للجي�ش ،ف�أنا من حقي
�أن �أقول لن �أنفذ قراركم ،و�أنتم من
حقكم �أن تقيلوين ،وقد فعل ُتها قبل
ذكرت ب�ش�����أن
ذلك» ،على نحو ما
ُ
الدخول �إىل �رشق �صيدا.

الرئي�س حافظ الأ�سد م�ستقب ًال العماد حلود عام 1993

يتابع العماد حلود هنا م�ؤكداً
�أنه ق���ال لهم� :إذا عمل���ت �أو ًال ما
تريدون ُيخ���رب لبنان ،و�أنا ثاني ًا
لن �أفعلها لأن �ض���مريي ال ي�سمح
يل بذلك.
ي�ضيف :بعيد منت�صف ليل ذاك
اللقاء يطلبني بوا�س���طة الهاتف
(وك�أنه ي���راين يف منامه) ،ليقول
يل �إن �أم�ي�ن ع���ام الأمم املتحدة
بطر����س غ���ايل �سي�س�ي�ر يف �أمر
انت�ش���ار القوات الدولي���ة ،لكنني
�أعدت عليه ما كنت قد قل ُته نهاراً.
يف �ص���باح اليوم التايل �أ�صل
�إىل مكتب���ي ،حي���ث كان هن���اك
اجتماع يح�رضه العميد رحباين،
وكان رئي����س �ش���عبة ،والذي كان
�ص���لة الو�ص���ل ،وجميل ال�س���يد،
ف�أتلق���ى ات�ص���ا ًال م���ن وزير غري
الوزي���ر املعن���ي �أي من غري وزير
فقلت له :هل �ص���در الأمر
الدفاعُ ،
مبا تريدون ،ف�أج���اب بالإيجاب،
ف�س�ألته �أين وزير الدفاع؟
خرجت من املكتب
وعلى الأثر
ُ
وذهب���ت �إىل من���زل يف بعبدات،
ُ
وخاطب���ت زوجتي� :س���ننزل �إىل
ُ
انتهيت م���ن هذه
ب�ي�روت ،لق���د
ُ
امل�رسحية ،ونريد �أن نرتاح.
وهنا ي�ص���ل الرحباين وجميل
ال�س���يد وي�س����أالين :م���اذا تفعل؟
تركت اجلي�ش.
ف�أجبتهما :لقد
ُ
يتوج���ه العميد
أث���ر
وعلى ال
ّ
جميل ال�س���يد �إىل دم�شق دون �أي
علم مني ،فيلتقي م�س����ؤو ًال كبرياً،
الذي بدوره يلتقي الرئي�س حافظ
ويعلمه بالتفا�صيل ،حيث
الأ�س���د ُ
تب�ّي�نّ �أن كل ذلك مت باالتفاق مع

لماذا لم يكن عبد الحليم
خدام يستطيع رؤية العماد
إميل لحود؟

«�أبو جم���ال» دون علم الرئي�س
الأ�س���د ،الذي �ش���دد بع���د �إعالمه
بالأمور �أنني �أري���د �أن �أتعرّف �إىل
�إميل حلود ،وبه���ذا ،كانت يل �أول
زيارة �إىل �سورية ،علم ًا �أن الرئي�س
الأ�س���د كان قد ح�سمها ب�أن موقف
قائد اجلي�ش اللبناين هو املوقف
ال�صحيح وال�س���ليم ،م�شرياً �إىل �أن
الرئي�س الأ�سد ات�صل به ،وقال له:
أجبت �أنني
�إياك �أن توافق معهم ،ف� ُ
مل �أكن يف حياتي جبان ًا.
ويلف���ت العماد حل���ود �إىل �أن
الرئي�س حافظ الأ�سد كان قد �أعطى
�صالحية للم�س����ؤولني ال�سوريني
املهتمني بال�ش�أن اللبناين ،بينما
هو كان مهتم ًا بالق�ضايا وال�ش�ؤون
اال�سرتاتيجية التي تتعلق ب�سورية
واملنطق���ة ،وه���و كان يت�ض���ايق
ويتذمر م���ن العقلي���ة اللبنانية
التي تري���د �أن تتاجر بكل الأمور،
وبهذا �أر�سل �إليهم من يفهم عليهم

(�أ.ف.ب).

ويتفاهم معهم.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود هنا
�إىل �أن���ه مت�أكد �أن عبد احلليم
خ���دام يف داخل���ه مل يك���ن
ي�س���تطيع ر�ؤيتي ،لأنه وغريه
كان م�س���تفيداً م���ن الرئي�س
رفي���ق احلري���ري ،كحال جاك
�ش�ي�راك وغريه ،الفت ًا هنا �إىل
�أن �ش�ي�راك �أر�س���ل له منذ �أول
ي���وم بع���د انتخابه رئي�س��� ًا
للجمهورية �أنه يو ّد اللقاء به،
أعي احلريري
لكن حينم���ا مل � نِّ
رئي�س ًا للحكومة� ،أر�سل يل �أنه
داع للقاء.
لي�س من ٍ
�أما ب�ش����أن غ���ازي كنعان،
فريى �أن���ه كان كاحلديد فيما
يخ����ص اجلي�ش ،لك���ن كان له
ّ
اعتباراته اخلا�صة ،وكان يريد
�أن يتدخ���ل يف بع����ض الأمور
واملوا�ض���يع ،وهو ب����أي حال
تغيرّ بع���د انتخابي رئي�س��� ًا
للجمهوري���ة ،لأن���ه مل يك���ن
يري���د الرئي�س احل�ص رئي�س��� ًا
يف�ضل الرئي�س
للحكومة ،وكان ّ
احلريري.
ويتناول حادثة م�س���تديرة
املطار يف عام  ،1993و�إطالق
الن���ار على املتظاهرين �ض���د
اتفاقية �أو�س���لو ،في�ؤكد �أن ما
حدث ه���و �أنهم تلقوا قراراً من
جمل�س الوزراء يق�ض���ي مبنع
الو�ص���ول �إىل طري���ق املطار،
يجرب بعد
وكان اجلي����ش مل ّ
االنت�ش���ار يف ��ش�رق �ص���يدا،
ويبدو �أنهم مل ي�س���توعبوا �أن
اجلي����ش قد تغ�ي�ر ،و�أنه حني
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يتلقى �أمراً �سينفذه مهما كانت
الت�ضحيات.
حتدثت مع الرئي�س
حينها
ُ
أكدت له
�
و
اله���راوي،
اليا����س
ُ
�أن اجلي����ش حينما ُيعطى �أمراً
�س���ينفذه ،و�إذا �أخط����أ �أحد ما
و�أطلق ناراً عل���ى اجلي�ش� ،أو
رمبا كان هناك طابور خام�س،
يعن���ي اجلي�ش �س�ي�رد ،فقال:
افعل وام�سح ب�صدري..
يتاب���ع :كان يومه���ا وزير
الداخلية ب�ش���ارة مرهج ،وهو
من خ�ي�رة الأوادم ،ف�س����ألته
كوزير داخلية :ما هي الق�صة؟
ف�أكد �أنه �سيتحدث مع الرئي�س
اله���راوي ،الذي �أج���اب الوزير
مرهج بنف�س ما �أجابني.
ويف يوم املظاهرة ح�ص���ل
�إطالق ن���ار على اجلي�ش ،الذي
�أطلق الن�ي�ران يف الهواء ،لكن
املتظاهرين �أخذوا يقرتبون من
طريق املطار ،ومل يكن اجلي�ش
يف وارد �إط�ل�اق الن���ار عل���ى
املتظاهرين بتات ًا ،ما ا�ض���طر
اجلي�ش لتنفي���ذ الأوامر ومنع
الو�ص���ول �إىل طري���ق املطار،
لك���ن الرئي�س اله���راوي ذهب
�إىل �س���ورية ،والتقى بالرئي�س
حافظ الأ�س���د ،طالب ًا معاقبة
ال�ضباط امل�س�ؤولني.
و�س����أل الرئي����س الأ�س���د،
الهراوي عن تفا�صيل احلادثة،
ف�رسدها له ،وهنا ي�ؤكد الرئي�س
حافظ اال�س���د �أن امل�س�ؤولية ال
تقع على اجلي�ش و�ض���باطه،
�إمنا على ال�سلطة ال�سيا�سية.
ويلفت العماد حلود هنا �إىل
�أنه كان هن���اك طلب ملعاقبة
�ض���باط من �أجل امت�ص���ا�ص
الت�ش���نج والنقمة ،لكن موقف
الرئي�س الأ�سد ح�سم الأمور.
يتاب���ع :لقد تفهم حزب اهلل
الأمور ،خ�صو�ص��� ًا �أننا رف�ضنا
يف ال�س���ابق �أي ت�ص ٍّد له ،وكنا
يف اجلنوب دعم ًا له.
حتملها حزب
ي�ض���يف :لقد ّ
ِ
ي�ش���تك لأح���د ،ومل
اهلل ،ومل
يتحدث���وا مع ال�س���وريني يف
الأمر ال من قريب وال من بعيد،
ور�أى �أن هن���اك خط�أ ،ومن بد�أ
يتحدث يف الأم���ر ويزايد هم
ال�سيا�س���يون الذين ال يريدون
�أن يخ�رسوا عند حزب اهلل.
وي�ش�ي�ر هنا �إىل �أن الرئي�س
الهراوي بع���د �أن �أمر بالتنفيذ
و«ام�سحوها ب�ص���دري»� ،أراد
التن�ص���ل م���ن امل�س����ؤولية،
خ�صو�ص��� ًا �أنه وقع قتلى يف
تلك احلادثة ..ف�إىل تفا�ص���يل
�أخرى.

�أحمد زين الدين
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«االتحاد العالمي لعلماء المقاومة» :لدعم قوى المقاومة في لبنان
وفلسطين ..ومواجهة التطرف الديني والفتنة المذهبية
الت�أمت يف بريوت الهيئة الت�أ�سي�سية
لـ«االحتاد العامل���ي لعلماء املقاومة»
الذي �أُعلن عن ت�أ�سي�س���ه خالل «امل�ؤمتر
الدويل لعلماء الإ�سالم لدعم املقاومة»
ال���ذي عُ قد يف طه���ران يومي التا�س���ع
والعا�رش من �أيلول� /س���بتمرب املا�ضي،
وعُ قدت اجلل�س���ة االفتتاحية برئا�س���ة
الأم�ي�ن الع���ام لـ«املجم���ع العامل���ي
للتقريب بني املذاهب الإ�س�ل�امية»؛ �آية
اهلل ال�ش���يخ حم�س���ن الأراكي ،وم�شاركة
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،وح�ضور ح�شد كبري
من العلماء امل�س���لمني واملفكرين وقادة
هيئات وح���ركات �إ�س�ل�امية وعلمائية
و�شخ�صيات �سيا�س���ية من �إيران ولبنان
و�س���ورية والع���راق وتركيا وال�س���نغال
وماليزيا وم�رص و�أ�سرتاليا وتون�س.
حت���دث يف جل�س���ة االفتت���اح عدد
من ال�شخ�ص���يات العلمائي���ة ،متحورت
كلماتهم حول كيفية دعم قوى املقاومة
يف لبنان وفل�س���طني ،ومواجهة التطرف
الدين���ي والفتنة املذهبية ،والأو�ض���اع
العامة يف العامل الإ�سالمي.
كما تناولت �أعم���ال امل�ؤمتر البحث
يف النظام الداخلي لـ«االحتاد العاملي
لعلماء املقاومة» ،وحتديد امل�ش���اريع
واخلطط امل�س���تقبلية على �صعيد دعم
املقاومة� ،إ�ض���افة �إىل البحث يف �ض���م
�أع�ض���اء وهيئات جديدة لالحتاد ،الذي
ي�س���عي لتكري�س �إطار �إ�سالمي  -عربي
جدي���د داعم خليار املقاومة يف مواجهة
القوى املتطرفة ال�ساعية لن�رش الطائفية
واملذهبية ،ويف الوقت نف�س���ه مواجهة
امل�ش���اريع الأمريكية وال�ص���هيونية يف
املنطقة ،خ�صو� ًصا ما يجري على �صعيد
امل�سجد الأق�صى والقد�س.
و�ش���دد امل�ش���اركون عل���ى �رضورة
الوحدة بني كل �أطياف الأمة الإ�س�ل�امية
بكل �أبعادها من �أجل الت�صدي للتحديات،
حمذري���ن م���ن �أن الت�ص���نيف املذهبي
للمقاومة �إمنا ي�ص���ب يف خدمة الإرهاب
التكفريي.
وخ�ل�ال كلمت���ه يف امل�ؤمتر� ،ش���دّد
رئي�س املجل�س الأعلى للمجمع العاملي
للتقريب ب�ي�ن املذاهب الإ�س�ل�امية �آية
اهلل ال�ش���يخ حممد علي الت�سخريي على
�أن االحت���اد العاملي لعلماء املقاومة ال
يه���دف لأن يكون بدي ًال ع���ن االحتادات
الإ�سالمية الأخرى.
وقال الت�س���خريي�« :ش���هدنا الكثري
م���ن علم���اء امل�س���اومة مم���ن يربرون
للعم�ل�اء مواقفهم» ،حم���ذراً من خطط
وا�س���عة لتغييب العلماء عن ال�س���احة
االجتماعية .وفيما لفت �إىل �أن املقاومة
تُع ّد هدف ًا �أ�صي ًال من �أهداف خط ال�شهادة
لتطبيق ال�رشيعة� ،أكد ال�شيخ الت�سخريي
�أن املقاومة تقف يف ال�صميم من �أهداف
العلماء.
من جهته� ،ش���دد نائب الأمني العام
حلزب اهلل لبنان ال�شيخ نعيم قا�سم على
الوحدة ال�سُّ نية  -ال�شيعية بكل �أبعادها
م���ن �أجل الت�ص���دي للتحدي���ات ،وحذر
من الأم���ن الطائفي واملذهب���ي ،م�ؤكداً

م�س���جد القد�س ال�رشيف ال�ش���يخ ماهر
حمود علماء الدين �إىل معاجلة �ض���عف
الأمة؛ وقال� :إن عجز الفقه عن توحيدنا
فلتكن املقاوم���ة هي من توحدنا ،داعي ًا
لكي تكون املقاوم���ة باب ًا لتوحيد الأمة
وتوحيد العلماء.
و�أ�شار الأمني العام للمجمع العاملي
لأهل البيت ال�ش���يخ حممد ح�سن �أخرتي
�إىل �أن الإمام اخلمين���ي (قده) متكّن من
فتح طري���ق املقاوم���ة يف ع�رصنا هذا،
داعي ًا العلماء لك���ي يتحركوا ويحركوا
الأمة.
و أ�كّ���د �س���ماحته �أن املقاومة غيرّ ت
الكثري م���ن املعايري بحي���ث بات كيان
االحت�ل�ال «الإ�رسائيل���ي» يعي�ش اليوم
حالة ال�ض���عف واالنهيار ،الفت��� ًا �إىل �أن
املقاوم���ة حققت الي���وم �إجنازات كبرية
وعظيمة ،وقال :فكر املقاومة يعم ال�ضفة
الغربية وغريها ،لكنها بحاجة �إىل دعم.
ال�شيخ حم�سن الآراكي متحدث ًا خالل جل�سة االفتتاح

�أن «دع���اة الفتن���ة هم فريق���ان :حكام
م�ستبدون وخوارج» ،قائالً :عندما توفّر
�أمريكا الدعم للتكفرييني ف�إن ذلك يعني
�أنهم �أدوات لها».

�أمني عام احتاد علماء املقاومة
ال�شيخ ماهر حمود

حمود :إن عَ جِ ز الفقه
عن توحيدنا ..فلتوحّ دنا
المقاومة

ولفت قا�س���م �إىل �أن «املواجهة يف
العامل اليوم باتت �سيا�سية بني حمور
املقاومة وحمور �أم�ي�ركا و�إ�رسائيل»،
وح���ذر م���ن �أن الت�ص���نيف املذهب���ي
للمقاوم���ة يق���دم خدم���ة للإره���اب

التكفريي ،قائ�ل�اً  :املقاومة جهاد ،و�أي
جه���اد يتفرع عن املقاوم���ة هو جهاد
�أ�ص���يل ..واملقاومة يف ع�رصنا مقاومة
«�إ�رسائيل» لتحرير فل�سطني والقد�س.
و�أ�شار �سماحته �إىل �أن احتاد علماء
املقاومة مبني على الإ�س�ل�ام الأ�صيل
والوح���دة واملقاومة ،م�ؤك���داً �أن �إيران
متث���ل املقاومة يف لبنان وفل�س���طني
ومناطق �أخ���رى من العامل ،ووا�ص���ف ًا
لبنان ب�أن���ه موقع مرك���زي للمقاومة
والوحدة.
من جانب���ه ،ق���ال املفت���ي العام
للجمهورية العربية ال�س���ورية؛ ال�شيخ
�أحم���د ب���در الدين ح�س���ون يف كلمته:
ال ن�س���عى ملنا�ص���ب �أو مكا�سب� ،إمنا
لقدا�سة الأديان وكرامة الإن�سان ،حمذراً
من �أن القادم هو و�أد امل�سلمني جميعاً.
و�ش���دد ح�س���ون على �أن املقاومة
«�ستبقى �إىل يوم القيامة بن�ص ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم» ،م�ؤكداً
�أن منه���ج املقاومة ه���و املنهج الذي
قدّمه الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
وفيما �أ�ش���ار �إىل �أن كلمة املقاومة
�أق���وى م���ن كل �س�ل�اح ،ق���ال« :اليوم
مقاومتنا ندعو له���ا كل العامل ولي�س
امل�سلمني وحدهم».
و�أ�ضاف �سماحته :انت�رص لبنان يوم
انت�رصت املقاومة يف �س���ورية ،م�ؤكداً
�أن ذنب �س���ورية الوحيد هو وقوفها �إىل
جانب املقاومة ،ودعا علماء العامل �إىل
حلب «لريوا ما �ص���نع بها من �سموهم
ثواراً»!
�أم���ا املفت���ي الع���ام للجمهوري���ة
التون�سية؛ ال�ش���يخ حمده �سعيد ،ف�أ�شار
�إىل �أن م�س����ؤولية العامل لي�س اخلطابة
وحده���ا �إمن���ا والي���ة الأمر ،م�ؤك���داً �أن
م�س����ؤولية العلماء تتمثل يف �إ�ص�ل�اح
احلكام والأمة ،وداعي ًا علماء الإ�سالم �إىل

�أن تكون لهم الكلمة الأوىل والأخرية.
وقال ال�ش���يخ حمدة �س���عيد �إن «من
�س���عادة العامل �أن يرتقي �إىل م�س���توى
الع�ض���وية يف م�ؤ�س�سة تتوىل املقاومة،
وال نق�صد باملقاومة االعتداء على �أحد،
باعتبار �أولوية قاعدة ال�سلم».
و�أ�ض���اف :بي���ت املقد����س جرح يف
قلوبنا وكل �ش���يء يه���ون حتى حترير
القد�س ..وحترير فل�سطني وبيت املقد�س
اهتمامنا الأول.
�أمني عام جماع���ة العلماء ومثقفي
العراق ال�شيخ خالد املال �شدد يف كلمته
عل���ى �أن حفظ الدي���ن والت�رشيع ال يتم
�إال باملقاومة ،وقال« :خال�ص���نا من كل
امل�صائب تكون باملقاومة».
ولفت املال �إىل �أن �آية اهلل ال�سي�ستاين
بدعوت���ه للدفاع عن ��ش�رف العراق قد
�أنتج احل�شد ال�ش���عبي الذي فك احل�صار
ع���ن �آمريل ،و�أكد �أن���ه رغم كل ما يجري
يف الع���راق م���ن حتدي���ات وخماطر قد
وقف العراقيون ب�شجاعة ليوقفوا زحف
«الدواع�ش» �إىل بغداد.
ويف جان���ب �آخر م���ن كلمته� ،رصّح
ال�شيخ خالد املال �أن عودة االحتالل �إىل
العراق �إمنا كان ب�س���بب جماعة داع�ش
الإرهابي���ة ،قائالً :جئتك���م من بلد يُقتل
�أهل���ه وتُهدم م�س���اجده وكنائ�س���ه بيد
«داع�ش» ومن حتالف معه ..جئتكم من
بلد كان حمت ًال فوقفت املقاومة بوجهه
فخرج االحتالل مذعوراً مك�س���وراً ،لكنه
عاد من جديد ب�سبب «الدواع�ش».
وبينّ امل�ل�ا �أن بع�ض دع���اة الفتنة
انت�رشوا يف العراق فحرّ�ضوا على القتل
وا�ستباحة احلرمات ،و�أ�ضاف :وقوفنا يف
وجه املحتل�ي�ن والغزاة �أمانة ..وموقفنا
العادل وال�رصيح وال�ش���جاع �أمام الأمة
�أمانة.
ويف كلمته �أم���ام امل�ؤمتر ،دعا �إمام

حوارات خا�صة
وعل���ى هام����ش امل�ؤمتر ،أ�كّ���د �إمام
م�س���جد القد�س يف �ص���يدا ال�شيخ ماهر
حم���ود يف حديث خا����ص لـ«الثبات»
�أن «الدور الرئي�س���ي للم�ؤمتر هو توحيد
الدور ال�سيا�سي املتمثل باملقاومة التي
حتتاج موقف ًا �سيا�س���ي ًا وعلمي ًا ومالي ًا
ومنظ���وراً ا�س�ت�راتيجياً ،ف����إذا مل نفلح
بتوحيد الأمة باملنظور الفقهي والديني
املح�ض ،فلنفلح عل���ى الأقل بتوحيدها
مبنظور املقاومة ،الت���ي �أثبتت جدواها
يف فل�سطني ولبنان».
ب���دوره ،اعترب العالمة ال�ش���يخ عبد
الغني �ش���م�س الدين (م���ن ماليزيا) يف
حديثه لـ»الثب���ات» �أن «هناك خيارات
كثرية للعلماء ملواجهة هذه التحديات،
والبد من توعية امل�سلمني وتثقيف �أبناء
الأمة بثقافة �إ�س�ل�امية ،وتعزيز الهوية
الإ�س�ل�امية للم�س���لمني ككل ،حت���ى ال
ينجرّوا �إىل تقليد الكفرة �أو ال�ص���هاينة،
�أو �أن يتحول���وا �إىل �أعداء للأمة ،بعد �أن
كانوا م�سلمني».
م���ن جهت���ه� ،أكد �أمني ع���ام جماعة
العلم���اء ومثقفي العراق ال�ش���يخ خالد
املال لـ«الثبات» �أن «الأمة الإ�س�ل�امية
التي وُجدت لتبقى وت�سود لتوقد� ،ستظ ّل
راياته���ا مرفوع���ة و�أ�ص���واتها مرفوعة
�إىل �أن ي�أتي �أم���ر اهلل ،ومن ثم ف�إن هذه
الآونة الع�صيبة التي ت�شهد م�ؤامرة لنبذ
الق�ض���ية الفل�س���طينية وعن طريق ذبح
حمور املقاوم���ة حترّكت ه���ذه القلوب
العامرة بالإميان وهذه ال�ضمائر الواعية
بفكر الأمة من �أج���ل �إقامة هذا امل�ؤمتر؛
م�ؤمتر علماء املقاومة ،من �أجل �أن نُعنى
بقر�آءة م�رشوع املقاومة وبت�سنينه ب�أن
يكون م�رشوع ًا كام ًال �ش���ام ًال لي�ستقطب
كل فئات الأمة ،م���ن �أجل حترير قبلتنا
الأوىل فل�سطني».

مالك املغربي

عالم المرأة
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قلقة من عالقاته السابقة؟ ..اطمئني
تمُ ثّل احلبيبة ال�س����ابقة بالن�سبة
ل�رشيكة احلياة اجلديدة قلق ًا وتوتراً،
وك�أنها �ش����بح م����ن الأ�ش����باح ،حتى
معظم �أف��ل�ام «هولي����وود» تتحدث
عن هذا املو�ض����وع ،وعن احلروب بني
احلبيبة ال�س����ابقة واحلالية ،فخوفك
هذا منها من املمكن �أن ي�س����اهم يف
تدمري عالقتك ،فهناك بع�ض الأ�ش����ياء
التي �إذا وجدتيه����ا مع �رشيك حياتك
ال داعي للقلق من حبيبته ال�سابقة:
 ال يقارن بينك وبينها �أبداً :ت�أكدي�أنه يحب����ك وال يفكر فيها� ،أما �إذا كان
دائم���� ًا يقارن بني �أفعال����ك و�أفعالها،
وينتقدك ،ويتح����دث عنها بفخر ،فهذا
ما يقلق حقاً.
 هما من �أرادا �إنهاء هذه العالقة:عندما يق����وم الطرفان ب�إنهاء العالقة
يكون كل منهما مقتنع �أنه ال ي�ص����لح
للآخ����ر ،ف�إذا كانت ه����ذه هي احلالة
بني حبيب����ك وحبيبت����ه القدمية فال
داع للقلق� ،أم����ا �إذا كانت عك�س ذلك،
ك�أن يتدخّ ����ل �أح����د الطرف��ي�ن لإنهاء
املو�ضوع� ،أو الظروف ،يف هذا الوقت
بحق لكِ �أن ت�ش����عري بالقلق ،فعندما
يُنهي طرف واحد العالقة يظل الطرف
الثاين متعلق ًا به ،ولي�س مقتنع ًا بهذا
االنف�صال.
 خرجتْ هي من حياته ومل تكنمتم�سكة به� :إذا كان حبيبته ال�سابقة
بعد االنف�صال �أنهت كل العالقات التي
تربطها به ورحلت �إىل بعيد ،فال داعي
للقلق منها عليه ،فهي التي اختارت
البعد والرحيل ،ولن تعود من جديد،
وهذا يف بع�ض الأحيان يعني �أنها مل
تكن تبادله نف�س ال�شعور.
 خرج هو م����ن حياتها �إىل الأبدواختار �أن يكون معك �أنتِ بعيداً عنها،
فال داعي للقلق ،فهو اختار امل�ستقبل
معك ،ولن يقوم بالع����ودة �إىل الوراء

ِ
أنـت

وتذكُّر املا�ضي ،فهو رحل ب�إرادته.
 نادراً م����ا يتحدث عنها ،ويكونكالمه عنها �سطحياً ،والهدف �إخبارك
بها حت����ى ال يُخفي عنك �ش����يئاً ،فال
تقلق����ي� ،أما �إذا جل�����س وحتدّث عنها
فرتة طويلة ،وذكر الكثري من تفا�صيل
�أ�س����لوب حياته����ا ،فيجب علي����كِ �أن
تقلقي منها ومن وجودها يف ذاكرته.
 يفعل �أ�شياء لطيفة وحلوة طوالاليوم تُظهر حبه لك ،ك�إر�سال الر�سائل

الن�ص����ية �أثن����اء العمل ك����ي يطمئن
عليكِ � ،أو يفعل �أ�شياء ب�سيطة لكن لها
مكانة خا�صة يف قلبك وجتعلك امر�أة
حمظوظة بحبه ..بهذه الطريقة ت�أكدي
�أن����ك الوحيدة يف حيات����ه ،وال داعي
للقلق من �أي عالقة �سابقة يف حياته.
 يكون فخ����وراً لأنه معك ،ويريد�أن يعرّفك �إىل �أ�صدقائه و�أفراد �أ�رسته،
ويُظهر �س����عادته معك ،وترتافقان يف
املنا�س����بات العائلي����ة وغريه����ا من

وطــفـــــلك

كيف تحمين ظهر طفلك من الحقيبة المدرسية؟
مع بدء العام الدرا�س���ي اجلديد ،والعودة �إىل حمل احلقائب املُثقلة بكمية كبرية
م���ن الكتب والدفاتر ،طفلكِ بحاجة �إىل عناية خا�ص���ة ،حيث �إن���ه يت�أذّى من حمل
احلقيبة املدر�سية على ظهره مدّة طويلة ،لذا عليكِ االنتباه �إىل هذه النقطة الهامّة،
فهي قد ت�ؤثر على �صحة عاموده الفقري� ،إىل جانب ت�أثريها النف�سي عليه �إذا كانت
ثقيلة.
�ستت�ساءلني بينكِ وبني نف�سك :كيف �أحمي ظهر طفلي من احلقيبة املدر�سية؟
 يجب �أال يزيد وزن احلقيبة عن  ٪10من وزن الطالب؛ ح�س���ب الدرا�س���ات التيتعود على �صحة الطفل.
 على الطفل �أن ميار�س التمارين ال�س���ويدية املتعارف عليها ،حيث �إنها حتافظعلى �صحة العامود الفقري وليونة الع�ضالت.
 مراقب���ة حركة العامود الفق���ري عند الطفل من خالل م�ش���يته ،ومالحظة �أيانحن���اء �أو ارتفاع �أحد الأكتاف عن الآخر ،حيث �إنها م�ش���كلة يجب �س����ؤال الطبيب
عنها على الفور.
 �إذا كان برنامج طفلك املدر�سي زخم ًا ويحتاج �إىل حمل كمية كبرية من الكتب،عليه �أن يحاول حمل احلقيبة بني يديه.
 التوا�صل مع املدر�سة للح�ص���ول على برنامج الطفل بالكامل ،حتى ال ي�ضطر�إىل حمل كميات كبرية من الكتب غري الالزمة.

احلفالت ودعوات الع�ش����اء ،فال تقلقي
�أب����داً ،فه����و ال يري����د �أن يبقي حبكما
�رساً ،بل يعلن للم أل �أنك الوحيدة يف
حياته.
 لديكم����ا م�ص����طلحات حميمةتخ�صّ ����كما وحدكما ولي�س لها عالقة
ب�أي �ش����خ�ص �آخر ،ول����ن يفهمها حد
غريكما ،وتتولّد بينكما لغة خا�ص����ة
بكم����ا ،فاخل�صو�ص����ية والتميُّز �إحدى
دالئل احلب.

 �إذا قابله���ا �ص���دفة �أو اجتمعبها م���ن �أج���ل العمل �أو �أي �ش���يء
�آخ���ر ي�أتي على الف���ور ويخربك مبا
حدث وال يك���ذب عليكِ  :عندما يكون
�رصيح ًا معك ووا�ضح ًا ال داعي للقلق
واخلوف.
 البد �أن تكون هناك ثقة متبادلةبينكما ،وكما يحرتم هو ما�ضيك البد
�أن تفعلي ذلك مثله ،ف�إذا كانت لديكِ
عالق����ة �س����ابقة (خطب����ة �أو زواج) ال
يعني �أنك �ستخونيه وتعودي يف يوم
�إىل عالقتك ال�س����ابقة ،فكّري يف الأمر
من هذا املنطلق ،فالثقة هامة بينكما،
و�إذا كان وا�ض����ح ًا و�رصيح���� ًا وعلى
قدر م����ن الأدب والأخالق فالداعي �أن
تفت�ش����ي يف املا�ضي وتهدمي حياتك
امل�س����تقبلية من �أج����ل �أحداث وقعت
وانتهت يف املا�ضي.
يف اخلت����ام ،تذ ّك����ري �أن حبيبته
ال�س����ابقة لي�س����ت موج����ودة بالفعل
بينكم����ا� ،إمنا �أن����تِ ترينه����ا بينكما
وك�أنها �شبح ،فحاويل �أن تتخلي عن
هذه الفكرة وتعي�ش����ي معه ب�سعادة،
وال داعي للقلق منها ومن عودتها.
وال ب����د �أن تعلم����ي لأن ل����كل منا
ما�ض ،وال يعيب هذا يف �شيء �إذا كانت
ٍ
العالقة بينهم����ا �رشعية ،فمثلما كان
املا�ضي موجوداً هناك م�ستقبل ،وهو
قد اختار �أن يعي�ش����ه معك �أنتِ ولي�س
معه����ا ،فالداعي للقلق بخ�صو�ص����ها،
وال تهدمي حيات����ك اجلديدة معه من
�أجل �ش����بح املا�ضي ،وال ت�شكّي �أي� ًضا
فيه طوال الوق����ت ،حتى ال يكون هذا
ال�سالح الذي تدمري به عالقتك معه،
فمن املمكن �أال تخطر على باله� ،إمنا
�ش����كك وغريتك هما اللت����ان يعيدان
ذكرها يف قلبه مرة �أخرى.

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

• �آداب الت�أخُّ ر عن املوعد
كي ال ت�ص���ححي اخلط�أ باخلط�أ ،نُر�شدك �إىل
�آداب وقواع���د الإتيكي���ت ال�ص���حيحة للتعامل
املثايل مع الت�أخُّ ر عن الوقت .فاتك قطار اجتماع
معينّ � ،أو موعد طبّ���ي� ،أو اجتماعي معينّ  ،ومل
ت�ستطيعي الو�صول على الوقت املحدد �سابقاً..
�إليك ن�صائح الإتيكيت للتعامل ال�صحيح:
 اتّ�ص���لي �أو ابعثي ر�سالة يف الدقيقة التيتكت�ش���فني فيها أ�نّك ال ت�ستطيعني الو�صول على
الوقت املحدد.
 يف ح���ال كان ت�أخّ رك ع���ن الوقت املحدّد�سيتخطّى الـ 10دقائق �أو الربع �ساعة ،اعر�ضي
�أن يت ّم ت�أجيل املوعد ،كي ال ي�ؤثّر ت�أخّ رك �سلب ًا
على الآخرين.
 ابذيل ما بو�سعك كي تعوّ�ضي ت�أخّ رك هذا�إن كان الأمر ممكناً� ،رشط �أال ت�ؤثّر �رسعتك على
�س�ل�امتك .على �س���بيل املثال ،يف حال ت�أخّ رت
يف النوم �صباحاً ،حاويل �أن ت�ستغني عن كوب
القهوة� ،أو الريا�ضة ال�صباحية.

 حافظي على هدوئك وتركيزك العايل ،وخذي�أنفا�س ًا عميقة ،واح�سبي يف بالك كم حتتاجني �إىل
الوقت كي ت�صلي �إىل موعدك بال�صورة الأف�ضل.
 عند الو�ص����ول اعتذري عن ت�أخّ رك ،وا�شكرياملوجودي����ن على وقتهم وانتظاره����م لك ،لكن ال
ت�سرت�س����لي يف التربيرات وق�� ّ���ص الأخبار ،أل ّن يف
ذلك م�ضيعة �أي� ًضا للوقت.
 يف حال �سنحت لك الفر�صة والوقت ،ميكنكتربي����ر ت�أخّ رك بحجّ ����ة مقنعة ،لك����ن إ�يّاك ورمي
ال�س����بب على �ش����خ�ص �آخر ،حتّى ولو كانت هذه
هي احلقيق����ة ،لأن ت�رصّف ًا مماث ًال يُظهرك وك�أنّك ال
ت�ستطيعني حتمُّل امل�س�ؤوليات كما يجب.
 يف حال فوّتي املوعد ،ورغم �شعورك بالذنبواالنزعاج ،ال تدعيه ي�ؤثّر على ن�ش����اطك و�س��ي�ر
يومك ،بل خ����ذي منه الدافع لتنظّم����ي مواعيدك
وتنطلقي بن�شاط جلدول �أعمالك كامالً.
 يف حال تلقّي����ت االنتقادات واملالحظات ،التدخلي يف نقا�ش����ات وم�شاجرة ،فمهما كان �سبب
ت�أخّ ����رك �أن����ت يف نظرهم املذنبة ،واحر�ص����ي �أن
تبذيل جهدك كي ال تت�أخري يف امل�ستقبل.
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كاريكاتير

أسرع سيارة إسعاف في العالم
يف �أ�سبوع التجارة الدويل مبدينة دبي الإماراتية
(غيتيك�س) ،عُ ر�ض���ت �سيارة �إ�س���عاف جديدة تُعترب
«الأ�رسع يف العامل»� ،إذ ت�صل �رسعتها الق�صوى �إىل
 300كيلومرت يف ال�ساعة.
ولأن حلظات تف�صل يف �أغلب الأحيان بني احلياة
واملوت ،كان امل��ش�روع احلكومي الإماراتي ب�إدخال
�س���يارة �إ�س���عاف �رسيعة ميكنها �أن ت�صل �إىل هدفها
خالل دقائق قليلة ،لذلك مت تعديل �س���يارة ريا�ضية
من نوع «لوت�س �إيفورا» لتنا�سب هذا الغر�ض.
وبالإ�ضافة �إىل ال�س���يارة التي �أزيح ال�ستار عنها
يف املعر�ض� ،س���يتكوّن �أ�سطول �س���يارات الإ�سعاف
ال�رسيع���ة اجلديد �أي�ض��� ًا م���ن �س���يارتني من نوع
«مو�س���تانغ» ،كما �سي�ض���م قريب ًا �سيارة �أخرى من

نوع «�ش���يفروليه كورفيت» ،ويبلغ �س���عر ال�سيارة
املعرو�ضة نحو � 125ألف دوالر ،نق ًال عن موقع «بي
بي �سي» الإلكرتوين.
لكن �س���يارة ت�سري بهذه ال�رسعة اخليالية حتتاج
�إىل �س���ائق ماهر ميكنه القيادة حتت �ضغط العمل،
ويجمع���ه حب م�س���اعدة النا�س والقي���ادة ب�رسعة
جنونية ،ويحتاج �إىل درو�س �سواقة خا�صة.
�أحد ال�س���ائقني املجازي���ن ،وهو زي���د املماري،
ا�ستطاع احل�ص���ول على رخ�صة قيادة هذه ال�سيارة،
وهو �ش���خ�ص يع�ش���ق ال�رسعة وميلك �سيارتني من
�س���يارات ال�س���باق ،ويتوقع �أن ي�س���تعمل �س���يارة
الإ�سعاف اجلديدة يف ال�ش���ارع قريباً ،بعد �إعطائها
الرخ�صة اخلا�صة لل�سري يف �شوارع مدينة دبي.

مشروع قانون لسجن المزعجين على اإلنترنت
قدّمت احلكوم���ة الربيطانية م�رشوع قانون ين�ص
على معاقبة من يرتكبون �أعمال حترّ�ش وم�ضايقات
عرب الإنرتنت ،بعقوبة ت�صل �إىل ال�سجن عامني.
و�أو�ض���ح وزي���ر الع���دل الربيطــــ���اين؛ كري����س
غريلينغ� ،أنه قانون يرمي �إىل مكافحة امل�ضايقــات
عرب الإنرتنت ،و«يــ�ؤ�ش���ــر على ت�ص���ميمنــا يف هذا
املجال».
ويزداد القلق يف بريطانيا من «�صيّادي الإنرتنت»،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الذين ين�رشون ر�س���ائل تنطوي على كراهية وتهديد
على �صفحات الإنرتنت.
وو�ص���ف الوزير ه�ؤالء الأ�ش���خا�ص الذين يُعرفون با�سم
«�صيادي الإنرتنت» ،ب�أنهم «جبناء يعكّرون حياة النا�س».
وقال« :مل يعد لهذه الت�رصفات مكان على �شبكة
الإنرتن���ت ،ولتحقيق ذلك قررنا رف���ع العقوبة �أربعة
�أ�ضعاف» ،لت�صبح �س���نتني من ال�سجن بعدما كانت
تقت�رص على �ستة �أ�شهر.
هاتف01/666314 :

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

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

