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ك�شفت م�صادر مطلعة �أن قطر تعّهدت ب�إطالق الع�سكريني املختطَ فني
ل��دى «جبهة الن�صرة» خ�لال ا ألي���ام القليلة املقبلة ،مقابل �إط�لاق بع�ض
املوقوفني يف ال�سجون اللبنانية ،ومبلغ كبري م��ن امل���ال ،ال��ذي يبقى هو
العن�صر الأهم لدى اخلاطفني ،وتعوي�ضاً عن هزمية الإرهابيني يف منطقة
القلمون م��ن ج��ه��ة ،خ�صو�صاً �أن ه����ؤالء حت��ول��وا �إىل ع��بء على رعاتهم
الإقليميني وبيئتهم احلا�ضنة ،من جهة ثانية.
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االفتتاحية

نصر لبناني على حدود القلمون

عيد النصر المتجدد
مع حلول العي����د اخلام�س ع�رش للمقاومة والتحرير ،حت�رض �سل�سلة
من القي����م واملعاين ،وتتحف����ز الذاكرة ،ت�ستح�رض التج����ارب العظيمة
لل�شع����وب وقواها احلية التي تخ����ط بدمها وت�ضحياته����ا و�شجاعتها
وثباتها طريق امل�ستقبل.
فم����ن القيم واملع����اين التي يت ّوجها يوم الن���ص�ر يف � 25أيار ،2000
�أن ال�شع����وب احلية مادام هناك قهر وعدوان واحتالل� ،ستنه�ض وتواجه
وتقاوم ب�شت����ى الو�سائل وال�سبل ،من �أجل حقه����ا يف احلرية والعي�ش
الكرمي وهزمية العدو.
�شعبن����ا �سطّر ه����ذه احلقيقة الأزلي����ة لي�س خالل وبع����د االجتياح
«الإ�رسائيل����ي» عام  ،1982ب����ل منذ اغت�صاب فل�سط��ي�ن عام  ،1948ال
�سجلها يف مواجهة الأت����راك مع بداية القرن املا�ضي،
ب����ل قبلها بكثري ّ
و�شهداء ال�ساد�س من �أيار  1915الذين ارتقوا �شهداء ب�إعدامهم يف �ساحة
الربج يف ب��ي�روت ويف عاليه على يد جمال با�ش����ا ال�سفاح ،ومواجهة
االنت����داب الفرن�سي يف العام  ،1943وانتزاع اال�ستقالل برهان �أكيد على
حيوية اللبنانيني.
ومواجهة العدو ال�صهيوين من����ذ اغت�صاب فل�سطني عام  1948مثال
عظي����م على ج�سارة �شعبنا ،فيح���ض�ر �شهيد اجلي�ش ولبنان ابن بعلبك
النقي����ب حممد زغيب على م�شارف فل�سطني ،و�شه����داء القرى والبلدات
اجلنوبية ،ك�شهداء حوال الـ 104يف عام  ،1949حيث بزغ منذ تلك الأيام
الثالوث الذهبي� :شعب وجي�ش ومقاومة.
وبع����د االجتياح ع����ام  ،1982ب����رز املقاومون اللبناني����ون بدمهم
و�شجاعتهم وب�سالتهم..
نه�����ض �شعبن����ا ب�آالمه وعذابه ،ممت�شق���� ًا �إرادت����ه ومتم�سك ًا بجذور
�أر�ضه ،وحمت�ضن ًا دم �شبابه املقاوم��ي�ن ،وراكم البطوالت والت�ضحيات
والإجنازات..
رمب����ا كان من ق����دري �أن �أكون يف �صميم جم����رى بطوالت مقاومينا
���ت قيادة اجلي�ش الذي �أردن����اه �أن يكون جي�ش ًا
و�شعبن����ا؛ حينما ت�سلّم� ُ
وطني���� ًا ،يعبرّ فع��ل� ًا وواقع ًا عن حقيقة �شعبنا املعط����اء ،ف�صار ن�صرياً
وداعم���� ًا لأبطال ال�شع����ب الذين تعاظمت بطوالته����م و�أعمالهم ،لأنه مل
يع����د هناك من يطعنهم من وراء ظهورهم ..فكربت الإجنازات ،وتعاظمت
البط����والت والت�ضحيات ،واقرتب����ت �ساعة الن�رص املح ّت����م ،ومل يرهب
ال�شعب املعطاء عدوان ًا لئيم���� ًا ،وال جمزرة يندى لها جبني الإن�سانية،
فا�ستمر الفعل املقاوم وتعاظم وتراكم ،و ُق ّي�ض يل �أن �أكون يف يف �صميم
احل����دث العظي����م ،وم�ساهم ًا يف وقائعه ،من خ��ل�ال موقعي يف رئا�سة
اجلمهوري����ة ،فكان الن�رص املبني يف � 25أي����ار  ،2000واندحار العدو عن
�أر�ضن����ا دون قيد �أو �رشط ،وه����و �أمر مل يح�صل بتات ًا يف تاريخ ال�رصاع
العرب����ي « -الإ�رسائيلي» ،ال بل �إنه ميكن الق����ول �إنه �أول ن�رص عربي
مذهل منذ �سقوط غرناطة يف الأندل�س.
ولأن �شعبن����ا مبقاومته العظيم����ة وجي�شه الوطن����ي البا�سل �صنع
ه����ذه «املعجزة» ،مب�ؤازرة مبا�رشة من �سورية وقلب العروبة الناب�ض،
ا�ستحقوا م����ن الق����وى اال�ستعماري����ة و�أتباعها من الع����دو ال�صهيوين
والأع����راب  -الرجعي��ي�ن تكرار الع����دوان الذي مل يتوق����ف �أ�ص ًال ،فكان
العدوان امل�ستمر منذ العام  2005باغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،خللق
االنق�سام الداخلي ،وعدوان مت����وز � -آب  2006الذي جتدد فيه االنت�صار
غري امل�سبوق ،ومن بعدها كان اال�ستهداف الذي ما زال م�ستمراً ل�سورية
العروبة املقاومة واملمانعة ..لكننا واثقون من الن�رص مهما كربت الآالم
والت�ضحيات.
يف ذكرى االنت�صار العظيم يف � 25أيار  2000ن�ؤكد �أن ن�رصنا حتمي.
فتحية �إىل املقاومة و�سيدها وجماهديها..
حتية �إىل �شعبنا وجي�شنا..
وكل عام واجلميع بخري

الرئي�س �إميل حلود
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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

مدفعية املقاومة ت�ستهدف �أوكار امل�سلحني يف جرود جبال لبنان ال�شرقية

لي�س���ت غريب���ة مواق���ف بع����ض
اللبنانيني من الذي يح�صل يف القلمون،
لأن فئ ًة منهم ما زال���ت م�ساحة لبنان
بالن�سبة �إليها حم�ص���ورة باملحافظة،
�أو الق�ض���اء ال���ذي ت�ستوطن���ه وتنتمي
�إليه ،وفئة �أخ���رى اعتادت منذ التحرير
ع���ام  2000وح���رب متوز ع���ام 2006
�أن ي�ص���ل الن�رص �إىل عتب���ة الدار على
طريق���ة «الديليفري» ،لك���ن �أن تكون
هن���اك فئة ثالثة تهاجم من اخللف عند
كل ا�ستحقاق ،وت�ص���ف كل عمل مقاوم
باجلنون حين ًا واملغامرة �أحيان ًا والتفرد
بالقرار يف كل الأحيان ،فامل�س�ألة باتت
تباعُ ���داً وا�ضح ًا على امل�ستوى الوطني،
و�إذا كانت املقاوم���ة بحاجة �إىل تقدمي
املزيد م���ن ال�رشوحات قب���ل وبعد كل
مواجه���ة م�صريية ،فهن���اك م�شكلة بني
اللبنانيني على م�ستوى تقرير امل�صري.
ظروف املقاوم���ة يف القلمون على
امل�ستوى ال�سيا�سي الداخلي تغيرّ ت عن
تلك الت���ي واكبت ح���رب التحرير وردع
ع���دوان مت���وز ،و�إذا كان ال�سي���د ح�سن
ن�رصاهلل قد �أه���دى االنت�صارين ال�سابقني
للعرب وامل�سلمني وللبنان ،كل لبنان ،فال
العرب الذين غرقوا يف م�ستنقع ربيع من
�أقحوان الدم ي�ستحقون هدية انت�صارات
القلمون ،لأن بع�ضه���م ي�شارك فيها عرب
«الن��ص�رة» و«داع����ش» ولواحقهم���ا،
وال معظ���م العامل الإ�سالم���ي املتعامي
ع���ن اقتتال الأخوة جدي���ر بهذا الو�سام،
وال بع����ض اللبناني�ي�ن املت�آمرين على
املقاومة عن���د كل ا�ستحقاق ي�ستحقون
«كرم �أخ�ل�اق» ن�رصاهلل بع���د مواقفهم
امل�شين���ة يف دفاعهم ع���ن «الن�رصة»
ونعت «�إرهابييها» بـ«الثوار»!
اخلطري يف الأمر� ،أن االنق�سام الفعلي
ب�ي�ن اللبنانيني الي���وم يتخطى  8و14
�آذار ،وب���ات لدينا مَ ���ن هم مع «عا�صفة
احل���زم» ووالء علن���ي وكام���ل للنظام
ال�سعودي ،وباتت يافطات الت�أييد لكافة
الإجراءات امللكي���ة ال�سعودية ،مبا فيها

خلع ويل عهد وتن�صيب �آخر ،مدعاة فخر
للبنانيني� ،إ�ضاف���ة �إىل �أن اهتمامهم مبا
يح�صل يف اليمن وم���ا يحققه التحالف
ال�سعودي من «�إجن���ازات» هو �أوىل من
اهتمامهم مبا حتققه املقاومة يف حترير
جبال القلمون من الإرهابيني ،ويتنا�سون
�إىل حد التواط����ؤ ا�ستباحة حدود لبنان،
�أنهم هم �أنف�سهم الذي���ن كانوا يطالبون
برت�سيمها بني لبن���ان و�سورية ،وها هو
حزب اهلل ير�سمها بدماء �شهدائه.
واخلطري �أي�ض ًا �أن ال�سيد ن�رصاهلل يف
�إطاللته يوم ال�سبت املا�ضي للحديث عن
القلمون ،ب���دا وك�أنه يف حالة اال�ستعداد
ل���ـ «طالق بائ���ن» مع بع����ض الفرقاء

تحرير القلمون وقتال
المجاهدين في القمم
يسمو فوق معارك
التجاذبات الضيقة
بين  8و 14آذار

اللبناني�ي�ن ،وكعادت���ه يف �أدبيات���ه مل
ينزل���ق يف ترّهات �إعالمية معهم ترتبط
بالقلم���ون ،لأن قراره نابع من م�س�ؤولية
املقاوم���ة ،واالنت�ص���ارات التي حتققت
حت���ى الآن بتحرير  300كل���م مربع من
الأرا�ضي ال�سورية واللبنانية ،من �ضمنها
 100كلم �أرا�ض لبناني���ة وجبال �شاهقة
كان الإرهاب يق�صف القرى اللبنانية يف
بعلبك الهرمل م���ن �أعايل قممها ،وداخل
مغاوره���ا كان يتم �إع���داد االنتحاريني

(�أ.ف.ب).

وال�سيارات املفخخة ،والتي كانت �آخرها
بحمولة  500كلغ فجّ رها جماهدو حزب
اهلل ..ه���ذه االنت�ص���ارات مل تعد بحاجة
اىل ا�ستئذان املنزعجني منها بعد اليوم،
وكما �أجنزت املقاومة التحرير جنوب ًا عام
 ،2000هي مطالَبة من موقع م�س�ؤوليتها
الوطنية ب�إجنازه �رشقاً� ،سيما �أن البقاع
ال�شم���ايل والأو�سط والغرب���ي وال�رشقي
كان مهدداً جدي ًا باالجتياح.
ال تنظري من �سيا�سيني لي�سوا �أكرث من
روّاد مقاهٍ  ،ولن تلتفت �إليهم املقاومة يف
خياراته���ا الدفاعية كما ات�ضح من كلمة
ال�سيد ،وم�س�ألة مع���ارك حترير القلمون
ت�سمو فوق مع���ارك التجاذبات ال�ضيقة
ب�ي�ن  8و� 14آذار ،و�إذا كان املبتهج���ون
بـ«عا�صفة احلزم» قد �أف�سدت انت�صارات
القلمون بهجته���م ،فلي�ستعدوا لأن يكون
له���م موقفه���م الوطن���ي عندم���ا ت�صل
املعارك �إىل جرود عر�سال ،و�أال ي�شوّ�شوا
عل���ى اجلي�ش اللبناين خ�ل�ال العمليات
الت���ي يق���وم و�سيقوم بها ملن���ع ت�سلل
الإرهابي�ي�ن �إىل البلدة التي بد�أت تتذمر
من خميمات النازحني داخلها ،ومناف�سة
�ساكنيه���ا لأبناء عر�سال يف �سوق العمل
�ضم���ن �أرزاقهم ومقالع احلج���ارة التي
تعتا����ش منها البل���دة� ،إ�ضافة �إىل رف�ض
غالبي���ة �أبناء عر�سال دخ���ول �أي م�سلح
�إليها ،واملطلوب ممن توّهموا �أن عر�سال
�ستك���ون خنج���راً يف خا��ص�رة البيئة
احلا�ضن���ة للمقاوم���ة يف بعلبك الهرمل
�أن يدركوا �أن انت�صارات القلمون �أ�سقطت
رهاناتهم ،وها هي القرى امل�سيحية يف
ْي�ن الأو�سط
حمي���ط دير الأحمر والبقاع� نْ
والغرب���ي تثمّن للمقاوم���ة درء خماطر
الإرهاب املحتّم عليها ،وقلق كافة بلدات
الأطراف بكافة مذاهبها ال ي�شعر به �سوى
�أهله���ا ،وكفى نظريات م���ن الراقدين يف
�سفح امل�س�ؤولي���ة الوطنية عندما تقاتل
املقاومة يف القمم.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

¡ اتهام متبادَل

القلمون ..تصفية الدفرسوار «اإلسرائيلي»
ق���د ي�ستغ���رب البع�ض و�ص���ف القلمون
بالدفر�س���وار «الإ�رسائيل���ي» ،لك���ن الوقائع
والتداعي���ات ال�سيا�سي���ة والع�سكري���ة
اال�سرتاتيجي���ة ت�ؤكد �أهمي���ة معركة القلمون
يف �سياق ال��ص�راع العربي « -الإ�رسائيلي»،
ويف احلرب العاملية على �سورية  -املقاومة
ولي����س عل���ى �سوري���ة  -اجلغرافي���ا ،فكما
�شكّلت «الق�صري» انعطاف��� ًا �إيجابي ًا ل�صالح
املقاوم���ة يف �سوري���ة ولبنان ،ف����إن معركة
القلمون ر�سّ خت ن��ص�ر الق�صري ،و�أ�ضافت �إليه
ربح��� ًا ا�سرتاتيجياً ،وحققت النتائج امليدانية
وال�سيا�سية الآتية:
ميدانياً:
�أراحت لبن���ان ،والبق���اع خ�صو�صاً ،من
التهدي���د التكف�ي�ري على احل���دود ال�رشقية،
وح�رصت نوافذ االت�صال والتهديد للبنان عرب
نافذة عر�سال وجرودها.
قطعت طرق الإم���داد بني لبنان و�سورية
(الزبداين  -اجلرود  -ري���ف دم�شق) ،و�أقامت
منطقة عازلة وحزام �أمان حللف املقاومة.
�أمّنت طريقني �أ�سا�سيني هما طريق بريوت
 دم�شق وطريق دم�شق  -حم�ص ،وتكاد تنجز�رشيط��� ًا �آمن ًا ميتد من دم�ش���ق �إىل حم�ص �إىل
ال�ساحل ال�سوري مربوط ًا بالعمق اللبناين يف
البقاع.
�أتاح���ت حلل���ف املقاومة ت�أم�ي�ن بقعة
جغرافي���ة ميك���ن ا�ستخدامها بوج���ه العدو
«الإ�رسائيلي» ،ع�ب�ر قواعد ال�صواريخ بعيدة
امل���دى ،حلماية اجلبه���ة اجلنوبية يف لبنان
و�سوري���ة يف منطقة �أ�صع���ب طبوغرافي ًا من
جنوب لبنان ،و�أكرث حرية للتحرك الع�سكري،
وتوف�ي�ر اال�ستطالع والر�صد بدي�ل�اً عن رادار
جبل ال�شيخ الذي حتتل���ه «�إ�رسائيل» ،حيث
�إن امل�ساف���ة النارية بني القلم���ون واحلدود
الفل�سطيني���ة يف اجل���والن ولبن���ان (كريات
�شمونة) تقدَّر بـ100كل���م ،و�إىل حيفا 150كلم
فقط.
جتمي���ع اجلماع���ات التكفريي���ة م���ن
«القاعدة» و«داع�ش» و«الن�رصة» يف بقعة
جغرافية حما صرَ� ة وحم���دودة امل�ساحة ،مع
كل تناق�ضاته���ا و�رصاعاته���ا عل���ى ال�سلطة

والغنائ���م ،مم���ا �سيفجّ رها م���ن الداخل؛ كما
ا�ستطاع���ت املقاومة واجلي����ش ال�سوري
يح�صل الآن بني «داع�ش» و«الن�رصة».
القي���ام مبن���اورة ميدانية حقيقي���ة حتاكي
�أما على ال�صعي���د ال�سيا�سي ،ف�إن حترير احل���رب املقبلة م���ع الع���دو «الإ�رسائيلي»
القلم���ون مقدم���ة ال�ستكمال حتري���ر عر�سال عل���ى اجلبهتني اللبناني���ة وال�سورية ،وبد�أت
وجرودها من التكفرييني و�إعادتها �إىل �أهلها ،بت�أ�سي�س منظومة اجليل الثالث من املدار�س
م���ا �سيلغي دور ق���وى «� 14آذار» يف الداخل الع�سكرية ،فبعد منظومة «حرب الع�صابات»
ال�س���وري ،و�سيهمّ�ش دوره���ا ووظيفتها عند ومنظوم���ة اجليو�ش النظامي���ة ،بد�أت مرحلة
�أ�سيادها ،وي�ضعف دورها الداخلي ،بالإ�ضافة منظوم���ة اجلي�ش النظامي املتحوّل �إىل حرب
الع�صاب���ات ،واملقاوم���ة املتحوّلة �إىل جي�ش
نظام���ي ،حيث ر�أين���ا ق���درة املقاتلني على
القيام بدور املق���اوم واجلندي النظامي وفق
حاجة املعرك���ة ،وحتوّل املجموعة امل�سلحة
�إىل كتيبة نظامي���ة ،والعك�س بالعك�س ،وهذا
القلمون باتت العمق الجغرافي م���ا ال ميلكه العدو «الإ�رسائيلي» وال اجلي�ش
الأمريك���ي الذي حاول تقلي���د حلف املقاومة
واالستراتيجي للجنوب
ف�أنت���ج اجلماع���ات التكفريي���ة ،لكن �رضرها
اللبناني ..والقرار  1701لن امل�ستقبل���ي عل���ى �صانعيها ي���كاد ي�ساوي
�رضرها على �شعوبها و�أمنها ،ولن ننتظر كثرياً
يقيّ د المقاومة بعد اليوم
لرنى �إرهابها عندهم.
لق���د �أ�صب���ح العم���ق اجلغ���رايف
واال�سرتاتيج���ي للجن���وب اللبن���اين يف
القلمون ،والقرار  1701ل���ن يقيّد املقاومة
بعد الي���وم ،فالقلمون �أك�ث�ر �أمان ًا وحرية
�إىل جتفي���ف مناب���ع الإرهاب ال���ذي يو�صل للمقاومة و�أهلها ،وهي نقطة التقاء القوى
�سياراته املفخخ���ة واالنتحاريني �إىل الداخل الع�سكري���ة حلل���ف املقاوم���ة يف �سورية
ولبن���ان ،ال�ستع���ادة �سوري���ة وحتريرها
اللبناين.
معركة القلمون جاءت يف حلظة يحتاج من االحت�ل�ال «الإ�رسائيل���ي» والتكفريي
فيه���ا حل���ف املقاوم���ة ،خ�صو�ص��� ًا ال�شعب والرتكي ،وجواب �رصي���ح لكل الداعني �إىل
ال�س���وري� ،إىل جرعة معنوي���ات ،بعد الهجوم �إ�سقاط الدولة ال�سورية ب�أن ذلك من الأمور
ال�شامل الذي قادت���ه تركيا وال�سعودية وقطر ال�صعب���ة ،وحتى امل�ستحيل���ة ،فمن �صمد
ب�إ��ش�راف �أمريك���ي بعد ما �سم���ي «عا�صفة �أربع �سنوات ي�ستطيع ال�صمود � 40سنة ،لأن
احلزم» ،وحماولة حتقيق انت�صارات ميدانية الأعداء جربوا وا�ستنفدوا كل ذخائرهم� ،أما
وتهدي���داً للمثل���ث الذهبي للدول���ة ال�سورية نحن فعندنا الكثري من االحتياط والذخائر
(دم�ش���ق  -حل���ب  -ال�ساحل) ،ال���ذي مادام التي مل تُ�ستخدم ،وهذا ما ي�ؤ�رش �إىل قدرتنا
�أنه بيد النظ���ام وال�شعب ال�سوري ومل ي�سقط على الن�رص وهزمية العدو ،وميكن �أن تق�سّ م
بيد امل��ش�روع الأمريكي ،ف����إن كل ما يربحه بع�ض البالد العربي���ة الهجينة وال�ضعيفة
التكفرييون من اجلغرافيا ال�سورية لن يُ�رصف (ال قدّر اهلل) وتبقى �سورية والعراق ولبنان
�سيا�سي��� ًا يف مرحلة املفاو�ض���ات والت�سوية �صخرة ال�صمود ،لإنق���اذ الأمة من م�رشوع
آ����س كثرية ،ودماراً التق�سيم وا�ستعادة الأرا�ضي املحتلة.
ال�سيا�سي���ة ،بل ي�ضيف م� ٍ
ودماء ال �أكرث ،وبالت���ايل فهو معدوم الفائدة
د .ن�سيب حطيط
بالن�سبة �إىل احللف الأمريكي  -ال�صهيوين.

تن���اول م�س�ؤول «وازن» يف تيار �سيا�س���ي ،الرئي�س ال�سابق مي�شال
�سليمان بعب���ارات قادحة �أمام �أحد منا��ص�ري الأخري ،قائ ًال �إنه مل
يع���د «ميون» على الوزير �سمري مقبل ،ما دفع امل�ؤيد للقول« :حق ًا،
ال �أم���ان لكم ..تعامل���ون الآخرين وك�أنكم �أولي���اء الأمر ..وحتولون
حلفا�ؤكم �إىل �أعداء مبج���رد تعبريهم عن وجهة نظر خمتلفة ،مهما
كانت ب�سيطة».

¡ الدفع �سلف ًا

ج���زم مطّلعون على ت�سيري مواكب �س ّيارة ت�أييدا للوزير �أ�رشف ريفي
يف طرابل����س �أن كلفتها مع املل�صقات ُدفع���ت �سلف ًا ،مع �أن الأرقام
املالي���ة كانت �أعلى من املعتاد ،وال�سيم���ا ميزانية متويل م�سلحي
املحاور الذين كانوا يفتعلون اال�شتباكات.

¡ التوريث� ..سيا�سي �أو �إقطاعي؟

�أعلن وجهاء غري تقليديني يف جمال�س عامة �أن تكليف النائب وليد
جنب�ل�اط جنله تيمور متابعة �ش�ؤون قروي���ة يف ال�شوف ،ومن دون
ح�ض���وره ،لي�س من �ضمن «التوري���ث ال�سيا�سي» الذي يرف�ضه بيك
املختارة� ،إمنا من �ضمن «التوريث الإقطاعي» ،بدليل ح�ضور الطاقم
النياب���ي والوزاري التاب���ع يف اللقاءات ،واال�سرت�ش���اد من التجربة
اجلديدة.

¡ جمرّد وقت

قال���ت جهات حاكمة يف «تيار امل�ستقب���ل» �إن عودة النائب خالد
ال�ضاه���ر �إىل ح�ضن «الكتل���ة» جمرد م�س�ألة وق���ت؛ باتظار عودة
الر�ض���ى ال�سعودي ،بع���د جتان�س املواقف ب�ش����أن القلمون وهزمية
امل�سلح�ي�ن هناك ،ولأن املطلوب يف ه���ذه املرحلة �أ�صوات متطرفة
ال تبدو وحيدة.

¡ وعود جمانية

فوج���ئ مر�شحان ملن�صب عالٍ يف نقابة مهنية م�ستقلة �أنهما تلقّيا
الوعد نف�سه بالدعم من  3قوى مت ّثل النواة الرئي�سية يف «� 14آذار»،
م���ع حر�ص هذه القوى عل���ى �أن يبقى الأمر �رسي��� ًا �إىل بعد �صدور
النتائج ،ما جعل �أحد املر�شح�ي�ن يقول« :ما بتتغيرّ العادة ..وعد
�إبلي�س باجلنة».

¡ ال�رضورات ..واملحظورات

�سئ���ل ي�ساري �سابق ،وه���و حالي ًا «عقائدي» كب�ي�ر يف تيار فاعل
يف «� 14آذار» ،لكن���ه م���ا يزال يعترب نف�س���ه علماني ًا ،عن علمانية
«الن��ص�رة» و»داع�ش» وزهران علو�ش وغريه���م ،وال�سعودية التي
�أعلن���ت عن حاجته���ا لثمانية موظفني ال ميلك���ون احلد الأدنى من
التعليم ،ليقوموا مبهم���ة ال�سيافني لقطع الرقاب والأطراف ،فاكتفى
بالقول« :ال�رضوروات تبيح املحظورات».

¡ دالالت للزيارة

م�صادر تابعت عن ق���رب زيارة د .علي �أكرب واليتي؛ م�ست�شار مر�شد
اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية ،اعت�ب�رت �أن زيارته للعراق ولبنان
موجهة للواليات
و�سورية تكت�سب �أهمية بالغة ،وفيها دالالت وا�ضحة َّ
املتحدة ،مفادها �أن املحادثات النووية واحتمال الو�صول �إىل اتفاق
لن يكون لهم �أي ت�أثري �سلبي على حمور املقاومة واملمانعة.

¡ �أخط�أنا مع الأ�سد

لفت االنتباه ب�شكل كب�ي�ر حديث لهرني ك�سينجر �إىل �صحيفة «دير
�شبيغل» الأملانية قوله�« :أخط�أنا يف التعاطي مع احلدث ال�سوري،
والغرب �أخط��� أ� حني قال منذ بداية الأزمة �إن على الرئي�س الأ�سد �أن
يرحل».

حمكمة التمييز ت�صدر حُ كمها
�أ�صدرت حمكمة التمييز الناظرة يف ا�ستئناف املطبوعات،
برئا�س���ة القا�ضية مطران ،حكمها يف التمييز املق َّدم من
جريدة «الثبات» �ضد حزب «القوات اللبنانية» ،وث ّبتت
احلكم الأول القا�ضي بتغرمي م�صباح العلي �ستة ماليني
ل�ي�رة لبنانية ،وال�سي���د وليد زبيبو �ست���ة ماليني لرية
لبنانية ،وتعوي�ض «الق���وات اللبنانية» بقيمة خم�سة
ماليني لرية لبنانية تُدفع بالت�ضامن بني امل�شار �إليهما
مع ف�ؤاد عيتاين ،وتغرميهم جميع ًا بالنفقات.
�صدر يف بريوت بتاريخ 2015/2/19
حترير القلمون ميكّن املقاومة من ا�ستخدام ال�صواريخ بعيدة املدى يف �أي حرب مقبلة مع العدو «الإ�سرائيلي»

(�أ.ف.ب).
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ما بعد القلمون ..معركة أم تسوية؟
ينتظ���ر اللبنانيون نتائ���ج الهجوم
اللفظي والت�أنيبي للمحكمة الع�سكرية يف
لبنان ،بعد احلكم عل���ى مي�شال �سماحة،
الذي اعرتف بنقل متفجرات من �سورية �إىل
لبنان ،و�سلّمها �إىل خمرب فرع املعلومات
املتواري ميالد كفوري ،ليعرفوا ما �إذا كان
هذا الهج���وم من�سَّ ق ًا ومطلوب��� ًا للح�صول
عل���ى �أح���كام خمفَّف���ة بح���ق �إرهابيني
يحاكَمون �أمام املحكمة الع�سكرية نف�سها،
�أو للح�صول على �صفقة ل�صالح الإرهابي
الفا ّر ف�ض���ل �شمندور امللقب بف�ضل �شاكر،
متنع عنه املحاكمة �أو ت�سمح له باخلروج
من لبنان ،ويف كال احلالتني يعي�ش �أهايل
ال�شهداء توج�س ًا من �أن تفرّط ال�سيا�سة يف
لبنان بدماء �أبنائهم من الع�سكريني الذين
زُجّ ���وا يف معرك���ة �ضد الإره���اب بتواط�ؤ
�سيا�سي ،والآن يحاول ال�سيا�سيون �أنف�سهم
�أن يظلم���وا ال�شهداء م���رة �أخرى بتهريب
قاتليهم.
وعل���ى وقع ال�سجال الدائ���ر داخلياً،
تتك�ش���ف يوم ًا بع���د �آخر نتائ���ج معركة
القلمون التي متّت ب�رسعة قيا�سية ،وب�أقل
اخل�سائ���ر املمكن���ة للمقاوم���ة واجلي�ش
ال�سوري ،ولعل �أكرث ما يُ�ستدل على �أهمية
هذه املعرك���ة و�أهمية نتائجها ،وغرابتها
هو ما يلي:
عرب
من
وال�صحافيني
ّ���اب
ت
ك
ُ
ال
قيام
الو�ضع يف جرود عر�سال و�شبعا مفتوح على احتماالت �شتى
ولبناني�ي�ن و�أجان���ب ،بالتمهيد للمعركة
بالق���ول �إن ه���ذه املعركة �ست����ؤدي �إىل
ا�ستن���زاف حزب اهلل و�إغراقه يف امل�ستنقع
�أم���ام هذه التح�ض�ي�رات واحلروب �إعالمها بني احلديث عن «مئات القتلى
ال�س���وري ،و�ستكون  -كم���ا و�صفها مركز
النف�سي���ة الت���ي مل تُ�سع���ف �إرهابيي من حزب اهلل ،ونفاذ ال�شباب واملقاتلني،
كارنيغي « -معركة الأ�سد الأخرية» ،ولقد
«جبه���ة الن��ص�رة» ،ي�س���ود ذه���ول و�إقالة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل من الأمانة
ا�ستفا�ض ه�ؤالء يف احلديث عن ا�ستعدادات
اللبنانيني،
آذار
�
14
ق���وى
لدى
إرباك
�
و
العامة للحزب» ،وبني ت�سويق الهزمية
ن:
سيناريوهيْ
أمام
عرسال
«جبهة الن�رصة» للمعركة؛ ح�شداً و�سالح ًا
و«�إ�رسائي���ل» ،والع���رب اخلليجي�ي�ن من خالل احلدي���ث عن «احتالل حزب
فيها
يشترك
معركة
وتدريباً ،وكالم��� ًا عالي ًا مل ي�صمد �ساعات
أرا�ض فارغة مل يكن فيها �أحد».
الذين كانوا يحلم���ون بتغيري موازين اهلل ل ٍ
�أمام هجوم حزب اهلل يف القلمون.
الجيش اللبناني ..أو سحب الق���وى اللبنانية من بواب���ة القلمون
ت�سابُق تركي مع الوقت ،للح�صول
الت�سويق خلط���وط حم���راء �إقليمية
واحلدود اللبناني���ة ال�سورية ،وتطويق عل���ى انت�صارات ميداني���ة يف ال�شمال
ودولية ،من خالل حدي���ث �سبق املعركة المسلحين إلى الداخل
دم�ش���ق وحم����ص ،وتهدي���د احلكم يف ال�س���وري ،للتدليل على �أن تركيا تبقى
عن قيام اجلي����ش «الإ�رسائيلي» بغارات السوري وإقفال الجبهة �سورية عرب تهديد عا�صمته.
وحدها الق���ادرة على هزمي���ة النظام
عل���ى مواقع ح���زب اهلل واجلي�ش ال�سوري
وهكذا ،يك���ون امل�شه���د املفجوع يف �سوري���ة ،وعلى الأمريكيني توكيلها
سورية
مع
اللبنانية
يف القلمون ،تزامن مع حتذيرات «لفظية»
بهزمي���ة �إرهابي���ي «الن��ص�رة» يف به���ا لوحدها ،بعد ف�ش���ل الأردن على
من قبل �سيا�سيي «� 14آذار» وكتلة «تيار
القلمون على ال�شكل الآتي:
اجلبه���ة اجلنوبية ،وف�ش���ل اللبنانيني
امل�ستقبل» وال�سفري الأمريكي يف لبنان.
�أُحرجت «�إ�رسائي���ل» التي ارتبك واخلليجي�ي�ن على احل���دود ال�رشقية

اللبنانية مع �سورية ،وف�شل «داع�ش»
يف احتالل تدمر.
ع���ودة الأمريكي�ي�ن �إىل حماوالت
متري���ر الوق���ت ،ع�ب�ر ط���رح م�س�ألة
«احل���ل ال�سيا�س���ي يف �سورية» ،وهو
ما عبرّ عنه الرو����س على ل�سان نائب
وزي���ر اخلارجي���ة الرو�س���ي ميخائيل
بوغدان���وف ،الذي �أعل���ن �أن «اجلانب
الأمريكي �أب���دى اهتمام��� ًا با�ستئناف
امل�ش���اورات الرو�سي���ة  -الأمريكي���ة
الدوري���ة على م�ستوى اخلرباء لت�سوية
الأزمة ال�سورية».
�أمام ه���ذا امل�شهد املعقّ���د ،يبقى
الو�ض���ع يف ج���رود عر�س���ال و�شبعا
مفتوح ًا على احتماالت �شتى ،فال�سيد
ح�س���ن ن��ص�راهلل �أعلنه���ا �رصاحة �أن
اللبنانيني لن يقبل���وا بعد الآن وجود
�إرهابيني على حدوده���م ،و�إذا مل تقم
الدول���ة مب�س�ؤولياتها بذلك ف�سيقومون
بذل���ك ب�أنف�سهم ،وهذا يعني �أن اجلرود
اللبنانية التي كانت م�رسح ًا لتع�شع�ش
الإرهابي�ي�ن ،بت�سهيل من بع�ض القوى
ال�سيا�سي���ة اللبناي���ة� ،ستك���ون �أمام
�سيناريوهي ال ثالث لهما� :إما معركة
نْ
قادمة ي�شرتك فيها اجلي�ش اللبناين يف
عر�س���ال وجروده���ا� ،أو ت�سوية تق�ضي
ب�سحب امل�سلحني �إىل الداخل ال�سوري،
و�إقف���ال اجلبهة اللبناني���ة مع �سورية
نهائياً ،ويبقى التمني بح�صول ت�سوية
جتنِّب اللبناني�ي�ن املزيد من املعارك
والدماء ،لكن اللبناني�ي�ن �أثبتوا دائم ًا
�أنهم ال يتهربون من املعارك �إذا فُر�ضت
عليهم ،و�أنهم ق���ادرون على االنت�صار
فيها� ،إذ ال ميك���ن لال�ستقرار �أن ي�ستقر
وللغ���د امل��ش�رق �أن ينبل���ج �إال ببذل
الت�ضحي���ات ،وهو ما �أعلن���ه اجلي�ش
اللبناين ب�أنه م�ستعد ملعركة لن يبقي
فيها على �أي مت�آم���ر على الوطن ،و�أن
املعرك���ة اليوم خمتلفة عم���ا �سبقها،
و�أنه م�ستع ّد للدفاع عن الوطن وحترير
�أر�ضه مهما عظمت الت�ضحيات.

د .ليلى نقوال الرحباين

إنجاز القلمون ..العسكريون المختطفون إلى الحرية؟
يكت�س���ب الإجناز امليداين الذي حققه
اجلي�ش ال�س���وري وحزب اهلل �أهمي ًة بالغة
على ال�صعيدي���ن التكتيكي واال�سرتاتيجي،
فقد �أبط���ل مفعول اخلط���ر التكفريي على
املناط���ق احلدودي���ة مع لبن���ان من جهة
غ���رب العا�صمة ال�سوري���ة دم�شق ،ال�سيما
مناط���ق الزبداين و�رسغاي���ا وم�ضايا ،بعد
و�صلهما جرود بريتال بع�سال الورد ،وقطع
طريق �إم���داد امل�سلحني بني جرود عر�سال
واملناط���ق الث�ل�اث املذك���ورةً ،وبالتايل
ب���ات م�سلح���و الزب���داين وحميطها بني
فكي كما�شة املقاومة م���ن جهة ال�سل�سلة
ال�رشقية ،والقوات ال�سورية املنت�رشة على
طري���ق بريوت  -دم�شق ال���دويل ،ما ي�سهم
�أي�ض ًا يف تعزيز ت�أمني حماية هذا الطريق،
الذي يُعترب �رشيان ًا حيوي��� ًا ل�سورية ،لأنه
ي�شكل منفذاً بحري ًا وجوي ًا لها.

كذل���ك �أنتج���ت «عملي���ة القلمون»
بيئ���ة �ضاغطة عل���ى الإرهابي�ي�ن لإطالق
الع�سكريني املختطَ ف�ي�ن ،وجتنيب عر�سال
املواجهة مع حزب اهلل ،ال���ذي هدّد بدوره
مبالحق���ة الإرهابيني �أينما وُجدوا ،حلماية
�أمن البقاع.
�أم���ا على ال�صعي���د اال�سرتاتيجي ،فقد
�أدى ه���ذا الإجن���از �إىل ك�رس الط���وق الذي
حاول العدوان الدويل فر�ضه على «اجلارة
الأق���رب» ،من خمتلف الدول املحيطة بها،
بعد �سيطرة املقاومة واجلي�ش ال�سوري على
النقاط اال�سرتاتيجية احلدودية يف ال�سل�سة
ال�رشقي���ة ،ومن���ع امل�سلح�ي�ن التكفرييني
املوجودين يف عر�سال وجرودها من تهديد
�أمن العا�صمة ال�سورية ،و�إر�سال االنتحاريني
وال�سيارات املفخخ���ة ال�ستهداف املناطق
الآمنة يف لبنان و�سورية.

الري���ب �أن انت�ش���ار ح���زب اهلل يف
املناط���ق احلدودية مع �سورية قد يف�سح
يف املجال �أمام �إعادة تفعيل العالقة بني
بريوت ودم�شق ،ال�سيما يف ال�ش�أن الأمني،
فقد بات التن�سيق بني اجلي�شني اللبناين
وال�سوري حاج ًة مُ لحّ ة حلماية اال�ستقرار
اللبناين ،خ�صو�ص ًا بعد هروب امل�سلحني
التكفرييني �إىل عر�سال وجرودها ،ما ينذر
بخطر كبري عل���ى ال�سلم الأهلي والعي�ش
الواحد ،ال�سيما �أن «العرا�سلة» منق�سمون
يف ال���ر�أي حي���ال التط���ورات امليدانية
الأخرية ،فبع�ضه���م يدعو �إىل قتال حزب
اهلل يف اجلرود ،حتديداً م�صطفى احلجريي
(�أبو طاقي���ة) و�أتباع���ه ،والبع�ض الآخر
ي�شدد على ��ض�رورة احلفاظ على ح�سن
اجلوار ،وحماي���ة عر�سال ،من خالل طرد
اجلماع���ات التكفريي���ة منه���ا ،ال�سيما

الإرهابي�ي�ن ال�سوري�ي�ن ،و�أي�ض ًا الت�صدي
حلزب اهلل �إذا حاول التقدم باجتاه البلدة
املذك���ورة ،بح�سب ما ي�ؤك���د مرجع من
عر�سال.
ال�ش���ك �أي�ض��� ًا �أن جن���اح «العملي���ة
التمهيدي���ة» يف القلم���ون يف جتمي���ع
التكفريي�ي�ن يف ج���رود عر�س���ال قد يفتح
الباب �أمام عقد اتف���اق لنقلهم �إىل الداخل
ال�س���وري؛ �إىل �إح���دى املناط���ق اخلارجة
عل���ى �سلطة الدول���ة ،على غ���رار االتفاق
الذي خرج مبوجب���ه امل�سلحون من مدينة
حم�ص القدمي���ة� ،أو �إبقا�ؤهم يف خميمات
يف اجلرود املذكورة ،باالتفاق مع احلكومة
اللبنانية ،لغاية �إيجاد حل لق�ضيتهم ،بر�أي
م�صادر �سيا�سية �سوري���ة ،رجّ حت بدورها
الفر�ضية االوىل.
بالع���ودة �إىل ق�ضي���ة الع�سكري�ي�ن

املختطف�ي�ن ،فق���د دفعت الإجن���ازات �إىل
ت�رسي���ع حل هذه الق�ضي���ة التي يبدو انها
و�ضعت على «نار حامي���ة» ،ال�سيما بعد
�أف���ول ال���دور اال�سرتاتيج���ي للمجموعات
املذكورة ،وبالتايل �إزال���ة خطرها بتهديد
�أمن دم�شق من جهة الغرب.
ويف هذا ال�صدد ك�شفت م�صادر وا�سعة
االطالع �أن قطر تعهدت ب�إطالق الع�سكريني
املختطفني لدى «جبه���ة الن�رصة» خالل
ع�رشة �أيام ،مقابل �إطالق بع�ض املوقوفني
يف ال�سجون اللبناني���ة ،للتعوي�ض بع�ض
ال�شيء عن هزمية الإرهابيني يف القلمون،
والذي���ن حتوّل���وا عبئ��� ًا عل���ى راعاته���م
الإقليمي�ي�ن وبيئته���م احلا�ضن���ة ،ب���ر�أي
امل�صادر.

ح�سان احل�سن
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سورية والمقاومة أسقطتا سيناريو «الكامب» وانطاليا
فج�أة ،وبال مقدمات� ،صارت ناقلة
الغاز القطرية كاخل����امت يف الأ�صبع
ال�سع����ودي ،و�ص����ار �شي����خ الناقل����ة
متيم بن حم����د ناطق ًا با�س����م القادة
اخلليجي��ي�ن يف نهاية القم����ة التي
جمعته����م مع �سيده����م الأمريكي يف
كامب دايفيد.
وفج�����أة ،وبال مقدم����ات� ،سُ وِّيت
العالقات ال�سعودي����ة  -الرتكية ،ومل
يعد م����ن مكان للخ��ل�اف على زعيم
اخلالفة ب��ي�ن رجب طي����ب �أردوغان
وامللك �سلمان بن عبد العزيز.
وفج�����أة ،يط����ل م����ن الكونغر�س
الأمريكي م�رشوع دع����م العراق ،عرب
متوي����ل وت�سلي����ح الأك����راد ،وال�سنة،
وال�شيع����ة ،كل عل����ى ح����ده وب�شكل
مبا�رش ،بعي����داً عن احلكومة العراقية
املركزية ،ويالقي ه����ذا الطرح رئي�س
�إقلي����م كرد�ستان  -الع����راق م�سعود
الربازاتي يف حديث خا�ص مع القناة
العربي����ة الثاني����ة بقول����ه« :نطمح
�إىل �إع����ادة العالق����ات م����ع �إ�رسائيل
�إىل �سابق عهده����ا» ،مما يوحي ب�أن
عالق����ات ال��ب�رازاين قدمي����ة ووثيقة
بالدولة العربية.
وفج�أة ،اتخذت ال�سعودية قرارها
بـ«عا�صفة احلزم» �ضد اليمن الفقري،
فعمل����ت طائراته����ا احلربي����ة التي
تقول املعلوم����ات �إن قادتها من عدة
جن�سيات ،لأن الأغلبية ال�ساحقة من
الطيارين احلربي��ي�ن ال�سعوديني هم
من �أبن����اء العائلة املالك����ة« ،الذين
ال يجوز الت�ضحية به����م» ،وبع�ضهم
يعتقد نتيج����ة ال�رضبات التي توجَّ ه
�إىل اليمن الفقري با�ستهداف م�ؤ�س�ساته
وبناه التحتية و�آث����اره وتاريخه� ،أن
بينهم طياري����ن �صهاينة ،والدليل �أن
�صعدة الت����ي ا�ستُه����دف فيها الب�رش
وال�شجر واحلجر ،وكل معامل التاريخ
والإرث االن�س����اين ،مل ت�أتِ على احلي
اليهودي ال من قريب وال بعيد ،ونف�س
احلال يف �صنع����اء  -العا�صمة التي
ا�ستُهدف����ت كل �أحيائه����ا و�ضواحيها،

�إحدى عنا�صر اجلي�ش ال�سوري ت�ستهدف مواقع امل�سلحني يف حميط الكلية اجلوية بريف حلب

القصف السعودي لم
يستهدف أيًا من األحياء
اليهودية في اليمن..
فما هو السبب؟

مبا فيه����ا �أعظ����م �إرث �إن�ساين ح�سب
اليون�سك����و – �صنع����اء القدمية – مل
تطل احل����ي اليهودي املهج����ور ،ولو
بر�صا�صة �سعودية واحدة.

ثم����ة حقيقة هنا ب����د�أت تت�ضح،
وه����ي �أن خطط حل����ف العدوان على
�سورية كانت تعم����ل لإجناز ع�سكري
نوع����ي يف �سورية يتزامن مع حدثني
هما:
الأول :قمة كامب دايفيد بني �أوباما
وبائعي الكاز العربي.
الث���اين :وكان متزامن��� ًا م���ع قمة
«الكامب»؛ اجتماع وزراء خارجية حلف
الناتو يف انطاليا الرتكية.
ووفق��� ًا للمعلوم���ات ف����إن ه���ذه
اخلطط �أُعدّت بدق���ة و�إتقان بني �ضباط
خمابراتيني كبار من دول حلف العدوان
عل���ى �سورية ،وجمع���ت ك ًال من فرن�سا
والواليات املتحدة وتركيا ،و«�إ�رسائيل»
والأردن وال�سعودية ،وغريهم ..وكان من
�أبرز نقاط هذه اخلطط:

(�أ.ف.ب).

الهجوم  -بدعم �أردين و«�إ�رسائيلي»
 عل���ى معرب ن�صي���ب ،وبالتايل �إغالقاحل���دود الربي���ة ل�سورية م���ع حميطها
العربي.
التمدد �إىل معرب امل�صنع بني �سورية
ولبنان ،وال�سيطرة عليه ،وبالتايل �إغالق
املعرب ال�سوري عرب لبنان.
متدد «داع�ش» من العراق على كامل
احلدود مع �سورية ،ومت���دد «الن�رصة»
ع�ب�ر تركيا على كام���ل حمافظة �إدلب،
والتمدد الحق��� ًا منها �إىل ال�ساحل ،ولهذا
جرى ت�شكيل غرفة عمليات حتت رعاية
املخابرات الرتكية� ،ضمّت عدة تنظيمات
�إرهابي���ة كان �أبرزه���ا «ل���واء احلق»
و«�أجن���اد ال�ش���ام» و«فيل���ق ال�شام»،
و«جن���د الأق�صى» و«جبه���ة الن�رصة»
و«�أح���رار ال�شام» و«جي����ش الإ�سالم»،

ّ
«حركة األمة» تنظم ندوة بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج

ال�سفري االندوني�سي وم�ست�شار رئي�س جمعية نه�ضة العلماء يف اندوني�سيا يتو�سطان ال�شيخني غربي�س ومزهر

نظّمت حرك���ة الأمة ولق���اء اجلمعيات
وال�شخ�صي���ات الإ�سالمي���ة يف لبنان ندوة
مبنا�سب���ة ذك���رى الإ�رساء واملع���راج حتت
عن���وان« :القد�س م��س�رى نبين���ا ..وواجب
الأم���ة حتريره���ا» ،حا��ض�ر فيه���ا كل من
م�س�ؤول العالقات العامة يف جتمع العلماء
امل�سلمني؛ ال�شي���خ ح�س�ي�ن غربي�س ،ومدير
الربام���ج الديني���ة والعام���ة يف ف�ضائي���ة
«الثبات»؛ ال�شيخ ماهر مزهر ،بح�ضور �سفري
�أندوني�سيا يف لبن���ان؛ �أحمد خازن خميدي،
و�أم�ي�ن عام «حركة الأم���ة» ال�شيخ د .عبد
النا�رص جربي ،وع���دد من ممثلي اجلمعيات
وال�شخ�صيات ،ولفيف من العلماء.
ال�شيخ وليد العمري ال���ذي �أدار الندوة
لف���ت �إىل �أن هذه الذكرى تُع ّدجت�سيداً طويل
الأم���د لإح���دى معجزات النب��� ّي حممد �ص ّل

اهلل علي���ه و�آلهو�سلّم ،فرحل���ة ال�صعود �إىل
ال�سماوات العُال كان هلل عزّ وج ّل فيهاحكمة
منيعة لر�سولنا الك���رمي ،لرييه من �آياته ما
ال يُ��� َر وال ي�ستطيعالعقل الب��ش�ري �إدراكه،
وليمكّنه ويثبّته على �إمتام ر�سالته ،ملا يف
ذلك له وللم�ؤمنني �أجر عظيم.
بعدها حتدث ال�شي���خ غربي�س متناو ًال
ه���ذه املنا�سب���ة وقد�سيّتها ،وح���ال الأمة
الإ�سالمي���ة عموم��� ًا والعربي���ة خ�صو�صاً،
والفت���ور الذي يظه���ر وا�ضح ًا م���ن تراجع
االهتمام بقبل���ة امل�سلم�ي�ن الأوىل وك�أنهم
تخلوا عنها ،مطالب��� ًا بتوقّف النزف العربي
والإ�سالم���ي نحو مواق���ف جانبية ت�ستحوذ
على �إمكانيات الأم���ة والعودة �إىل جهادها
احلقيق���ي �ضد العدو ال�صهي���وين،ففل�سطني
تنتظرنا وتنادينا.

وهن���ا كان الهجوم عل���ى �إدلب وج�رس
ال�شغ���ور مرتافق ًا مع عملي���ة «عا�صفة
احل���زم» ال�سعودية �ض���د اليمن ..وكان
هذا الهجوم مب�شاركة عملية من �ضباط
�أت���راك ،وب�إ�سن���اد ن���اري وا�ستخباراتي
تركي كامل.
هذا املخطط ق�ضى  -وفق املعلومات
 ب����أن تو�صل هذه الإجن���ازات باحل�شد«الداع�ش���ي» يف حمافظت���ي نين���وى
والأنبار ،ومعهما بالطبع الرمادي.
كان مق���رراً وفق ه���ذا املخطط �أن
يطلق رجب طيب �أردوغان �إ�شارة انطالق
�إ�سقاط الدولة الوطني���ة ال�سورية ،التي
تكاد ت�صبح حما��ص�رة يف دم�شق فقط،
بالتزام���ن م���ع قمة الكام���ب واجتماع
النات���و يف انطاليا ،فيخ���رج هنا �أمري
قطر يف كام���ب دايفيد ليعلن من جانب
باراك �أوباما ،با�سم باعة الكاز العربي،
�رشوط اال�ست�سالم �أمام الأ�سد واحلوثيني،
ويت���وىل وزراء خارجي���ة «الناتو» من
تركيا �إع�ل�ان منطقة حظ���ر جوي متتد
من احل���دود الرتكية حتى و�سط �سورية،
بالتزامن م���ع جلوء «�إ�رسائيل» والأردن
�إىل تعومي «جبهة الن�رصة» يف اجلنوب
ال�س���وري ،ويف الغرب م���ن خالل متدد
الإرهاب من القلم���ون نحو البقاع و�إىل
الداخل ال�سوري ،لك���ن كانت املفاج�آت
من حلف املقاوم���ة واملمانعة بتحرير
�أكرث من  90باملئ���ة من منطقة القلمون
م���ن املجموعات الإرهابي���ة التكفريية،
وتوجيه �رضبات نوعية من قبَل اجلي�ش
ال�سوري للمجموعات الإرهابية يف �أكرث
من مكان� ،سواء يف �إدلب �أو ريف حلب �أو
ج�رس ال�شغور �أو ريف حم�ص وتدمر ،ويف
ريفي القنيطرة ودرعا.
�إذاً ،ثمة نكب���ة جديدة كان يراد لها
من حل���ف العدوان ،ورمبا كان لتو�صيف
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل للنكبة يف م�ستهل
خطاب���ه الأخري كثري م���ن املعاين التي
خال�صته���ا لن ي�سمح لنكب���ة جديدة �أن
تدمّر الأمة.

�أحمد زين الدين

بدوره ،تناول ال�شيخ مزهر �سورة الإ�رساء
يف القر�آن الكرمي ،م�شرياً �إىل �أن البداية كانت
من امل�سجدوالنهاية �إىل امل�سجد ،فاملق�صود
هم الب�رش ولي�س احلج���ر ،والفت ًا �إىل �أن دور
العامل �أن يتحم���ل م�س�ؤولية كبرية يف حال
الأمة ،و�أن ين�رش الكلمة التي جتمع والتفرق،
�سائالً :ما قيمة �صالتنا ونحن بحالة فرقة؟
راجي ًا من اهلل ان يعيد �إىل الأمةوحدتها ،و�أن
ميكّنها من ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى.
كما �ألقى ال�شيخ جربي كلمة موجزة قال
فيه���ا �إن ذكرى مبعث نبينا حممد �صلى اهلل
عليه و�آل���ه و�سلم يف ال�سابع والع�رشين من
رجب ه���ذا العام توافقت مع «يومالنكبة»،
راجي ًا اهلل عز وج���ل �أن يعيد هذه املنا�سبة
بالن��ص�ر وحترير قد�س الأقدا�سالتي حررها
�صالح الدين بوحدة الأمة.
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عربي

النكبة ..بين تصحيح
المصطلح والتأكيد
على الحقائق
بع��د م��رور  67عام�� ًا عل��ى اغت�ص��اب
فل�سطني ،ما يزال م�صطلح «الطرد الق�رسي»
بحاج��ة �إىل الت�صويب باملعن��ى ال�سيا�سي
والوطن��ي ،وجميعن��ا معن��يّ بت�صويب هذا
الت�شوي��ه غ�ير املتعمَّ��د ،وال��ذي درج لفظ ًا
لغوي�� ًا �أخذ طريقه عل��ى �أل�سنتنا من جموع
�شعبية وقوى �سيا�سية.
وحت��ى ال ي�صب��ح املو�ض��وع مث��ار
ج��دل �أو خ�لاف ،وب�إيج��از �شدي��د ،ف���إن
م�صطلح النكب��ة ال ي�ستقيم م��ع املتعلقات
الوطني��ة لق�ضيتنا و�رضوراته��ا ال�سيا�سية
والقانوني��ة ،فم��ا تعرّ���ض ل��ه ال�شع��ب
الفل�سطين��ي يف � 15أي��ار  1948ه��و فع��ل
اغت�صاب لأر�ض وطرد ل�شعبها ،ولي�س كما
يحاول��ون ت�سويق��ه «�أنها �أر���ض بال �شعب،
ل�شعب ب�لا �أر�ض» ،وهي �أي�ض ًا لي�ست نكبة،
لأن �شعبن��ا مل يغ��ادر وطن��ه بفع��ل كارثة
بيئية �أو طبيعية �أو مر�ض قاتل ،بل غادرها
بفعل الإرهاب واملجازر ال�صهيونية..
ويف املقلب الآخر ،ف�إنه وبعد مرور 67
عام ًا على اغت�ص��اب فل�سطني ،ثمة حقائق
الب��د م��ن الت�أكي��د عليه��ا بفع��ل الإمي��ان
والإرادة الوطني��ة الت��ي �أنتج��ت تراكم�� ًا
ن�ضالي�� ًا وكفاحي�� ًا ج��اء به��ذه احلقائ��ق،
ويف مقدمته��ا �أن مقولة «كبارهم ميوتون
و�صغاره��م �سين�س��ون» �سقط��ت �إىل غ�ير
رجع��ة ،ومل يتمك��ن الكيان على م�� ّر عقود
قيام��ه عل��ى ك��يّ الوع��ي الفل�سطين��ي ،بل
�أثبت��ت الوقائ��ع �أن الكيان كلم��ا �أمعن يف
�إجرام��ه و�إرهاب��ه ،ارتف��ع من�س��وب الوعي
لدى �سائر الفل�سطينيني ،وبالتايل ف�إن كيّ
الذاك��رة الفل�سطيني��ة وثقبها غ�ير جُم ٍد يف
دف��ع الفل�سطين��ي �إىل الرتاجع ع��ن حقوقه
وثوابت��ه الوطنية ،بغ�ض النظ��ر عن �سياق
ر�ؤي��ة البع���ض يف ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة،
واحلقيق��ة الت��ي يخ�شاه��ا الكي��ان وقادته
وحركت��ه ال�صهيونية هو التزاي��د والتكاثر
الفل�سطين��ي ،الذي �أ�صبح يُع��د  12.1مليون
منه��م  1.5يف مناط��ق فل�سطني  ،1948وهذا
معناه �أن رهان الكي��ان على �إحداث تغيري
دميغ��رايف ل�صاحل��ه غ�ير قاب��ل للتطبيق،
وحماول��ة ت�سوي��ق وفر�ض يهودي��ة الدولة
ك�رشط لأية ت�سوي��ة مقبلة ،ت�أتي يف �سياق
قط��ع الطري��ق عل��ى القنبل��ة الدميغرافي��ة
الفل�سطينية القادمة ال محُ ال.

رامز م�صطفى
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أيار ..والخيارات الثالثة
مل يُكت���ب النج���اح ه���ذه املرة
مل�رشوع القان���ون الذي اقرتحته جلنة
ال�ش����ؤون اخلارجية يف جمل�س النواب
الأمريكي ب�ش����أن التعامل مع «الكرد
وال�سُّ ن���ة» كـ«دولت�ي�ن» ،وتق���دمي
امل�ساعدات املالي���ة والع�سكرية لهما
مبا��ش�رة ،دون امل���رور باحلكوم���ة
االحتادية يف بغداد ،م���ا يعني مزيداً
من احلروب يف خمتلف املدن العربية..
ولن مي���ل �أ�صحاب امل�رشوع من �إعادة
العم���ل على �إق���راره ،لإثب���ات �أهمية
ر�ؤاه���م ،لكي يتم �إق���راره يف جل�سات
مقبلة ،وهذه اخلطوة لن تكون الأخرية
عل���ى طريق جتزئ���ة ال���دول القائمة
حالي ًا �إىل دوي�ل�ات �ضعيفة يتو�سطها
كيان �صهيوين قوي �أن�شىء عام 1948
ليتحكّم بها.
ق���رار كه���ذا ل���ن ي��ض�ر ال�سيا�سة
الأمريكية اجلدي���دة ،فهي تعتمد على
قانون �صدر العام  ،1983ميكّن �أمريكا
من تعديل حدود �سايك�س  -بيكو التي
رُ�سمت عام  1916بع���د هزمية الدولة
العثماني���ة بتواط��� ؤ� عرب���ي  -غربي
حتت م�سمى «الثورة العربية» بقيادة
ال�رشي���ف ح�سني ،ال���ذي �أطلق الطلقة
االوىل م���ن بندقيت���ه يف 2016/7/2
من مكة املكرم���ة ،وقاد جي�شها الأمري
في�صل ب���ن احل�س�ي�ن بع���د انتخابه
من بني ث�ل�اث �أمراء م���ن قبَل �ضابط
املخاب���رات الربيطانية ال�رسية ادوارد
توما�س لوران�س (لوران�س العرب) ،ملا
ر�أى فيه م���ن «�شجاعة وقوة» ح�سب
ما قال يف تقريره للقيادة الربيطانية
يف القاهرة ،وال���ذي قال فيه ون�ستون
ت�رش�شل �إن «لوران�س لن يظهر له مثيل
مهما كانت احلاجة ما�سة �إليه».
ترافق م��ش�روع القان���ون هذا مع
�أ�ص���وات تدعو لإن�ش���اء �أقاليم و�صو ًال
�إىل نزع���ة التق�سيم املبنية على �أ�س�س
عرقي���ة �أو طائفية ،ب�سب���ب الأحداث
املت�سارعة يف املنطقة العربية ،والتي
بدون �ش���ك حتمل الكثري م���ن عوامل
التف���كك بف�ضل ال�سيا�س���ة الربيطانية
الت���ي زرعت بداي���ة الق���رن املا�ضي
�أوالً ،واحل���كام الذي���ن �سلطوهم على
العب���اد ومت تعيينهم برتبة ملك و�أمري
ورئي�س ووزير ،ومن معهم من حاملني

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

بال�سلطة م���ن مفكري���ن و�شخ�صيات
ع�شائري���ة وقبائلية و�أم���راء ،اجلديد
منهم والقدمي.
�صحيف���ة «كال�سك���و هريال���د»
الإ�سكتلندية يف تقرير لها حول �ش�ؤون
«ال�رشق الأو�س���ط» �أوردت خطة بعيدة
امل���دى دبّرته���ا املخاب���رات الأمريكية
بالتن�سيق مع مراك���ز الأبحاث الأمنية
يف وزارة احل���رب الأمريكية ،تهدف �إىل
«جتزئة املج��� َّز�أ �إىل كيانات عن�رصية
جديدة ،والبلد الأكرث معاناة من التجزئة
هي اململكة العربي���ة ال�سعودية ،التي
�ستنق�سم �إىل عدة دويالت ،منها الدويلة
الإ�سالمية املقدّ�سة ،وت�شبه اىل حد بعيد
دولة الفاتيكان ،وت�شمل حدودها املواقع
الدينية املهمة مل�سلمي العامل».
هن���ا ،وللتذكري فقط ن�ش�ي�ر�إىل قرار
تق�سي���م فل�سط�ي�ن ال�صادر ع���ن الأمم
املتحدة عام  ،1947والذي لغاية الآن مل
ينفَّذ ،ويتحدث عن �إدارة دولية للأماكن
املقد�سة يف القد�س ،ومن غري امل�ستبعد
�أن يُ�ستن�سخ القرار ب�صيغة جديدة.
جملة القوات امل�سلحة «اتالنتيك»،
والتابع���ة للجي�ش الأمريكي ،كانت �أكرث

و�ضوح��� ًا يف الع���ام 2008؛ حني قامت
بن�رش خرائ���ط تق�سيم الع���راق ولبنان
و�سوري���ة وم�رص و�شم���ال �أفريقيا ،وما
قي���ام دولة جن���وب ال�س���ودان ،وكون
الكي���ان ال�صهي���وين �أول املعرتف�ي�ن
به���ا� ،إال م���ن النتائج الأولي���ه للخطة
ال�صهيونية للعامل العربي والإ�سالمي،
وحتت���اج �إىل وق���ت لتُ�ستكم���ل يف
ال�سعودي���ة ،عرب ت�شجي���ع النظام على
زيادة القمع والإعدام���ات ،وزجّ كل من
يطال���ب باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية
واالجتماعي���ة والديني���ة وحرية الر�أي
بال�سجن ،كما ح�صل م�ؤخراً مع النا�شط
ال�سع���ودي رائف ب���دوي ،ال�صادر بحقه
حكم ق�ض���ى بحب�سه � 10سنوات ،وجلده
 1000جل���ده ،جلعل���ه «ع�ب�رة ملن ال
يعترب».
من الأمور الت���ي ت�ساعد �أي�ض ًا على
تفكك املنطقة ،وجود القواعد الع�سكرية
الأمريكية يف اخلليج ،من خالل ت�سليح
طرف �ضد �آخ���ر ،وت�أجي���ج ال�رصاعات
الداخلي���ة ،واللع���ب عل���ى تزكي���ة
الطموحات ال�سيا�سيه لكل الأطراف.
بع���د ا�ستق���راء تاري���خ امل�ؤامرات

والعمال���ة الطويل ،ميك���ن القول هناك
ثالثة خي���ارات ّمت ت�شخي�صه���ا لغاية
الآن ،الأول :اال�ستم���رار يف �سجن النكبة
الذي و�ضع العرب �أنف�سهم فيه يف �شهر
�أي���ار من الع���ام  ،1948و�أحكموا �إقفاله
يف نك�سة الع���ام  ،1967والثاين :ال�سري
باملفاو�ضات والت�سوي���ة ،واال�ست�سالم
للأمر الواقع ،وتوقيع االتفاقيات املذلة،
كما فعل���وا يف كام���ب ديفي���د ،1978
و�أخرياً دعم���وا هذا اخلي���ار باملبادرة
العربي���ة يف قم���ة بريوت ع���ام ،2002
مبحاولة �شط���ب ق�ضية الالجئني منها،
والت���ي �أف�شلها الرئي�س املق���اوم �إميل
حل���ود ،والثالث :خي���ار املقاومة الذي
�أجرب الع���دو ال�صهيوين على عدم تكرار
احتالل قطاع غ���زة ،وال�صمود يف وجه
اعتداءات���ه ،واالن�سح���اب م���ن معظ���م
الأرا�ضي يف جنوب لبن���ان يف � 25أيار
من الع���ام  ،2000ودعم خي���ار ال�شعب
واجلي�ش واملقاومة ،والرتجمة الفعلية
لهذا اخليار كان بال�صمود واالنت�صار يف
العام .2006

ّ
عواضة يوقع كتابه الجديد

«ليس كمثله يوم» ..مرجعية ّ
حية لحقبة في التاريخ اللبناني
وقّع الزمي���ل وا�صف عوا�ضة كتابه «لي�س كمثله يوم»
يف قاعة ق�رص الأوني�سكو ،بح�ضور ممثل عن رئي�س جمل�س
النواب نبيه ب���ري ،ورئي�س احلكومة مت���ام �سالم ،واملدير
العام ل���وزارة الإعالم ،ووزير الع���دل ،و�شخ�صيات نيابية
ووزاري���ة و�إعالمية وثقافي���ة واجتماعي���ة ،و�أ�رسة حترير
جريدة «الثبات» ،و�أ�صدقاء امل�ؤلف.
عوا�ضة �ألقى كلمة اعترب فيه���ا �أن يوم التحرير يف 25
�أي���ار عام  2000هو فع ًال «لي�س كمثله يوم ،وقد �رشفني �أن
�أعنون كتابي حتت لوائه».
الزميل عوا�ضة ي���روي يف �صفحاته الـ 439م�سريته يف
حقل ال�صحافة املكتوبة واملرئي���ة والإذاعية ،و�أبرزها يف

تلفزيون لبنان ،ف�ض�ل�اً عن املحطات التي عا�شها وعاينها
ع���ن قرب يف العق���ود الأربعة التي مر به���ا لبنان« ،وهو
خال�صة جتربت���ي احلياتية واملهنية على مدى هذه الفرتة
الطويلة».
وجاء عنوان كتابه يف �إ�شارة �إىل اليوم الأحب على قلبة،
وال���ذي انتظره  22عاماً ،وه���و � 25أيار ،2000عندما خرجت
«�إ�رسائيل» م���ن الأرا�ضي اللبناني���ة املحتلة بت�ضحيات
املقاومة ،معترباً هذا اليوم ميالده الثاين.
يف كتابه اجلديد ،ي�أتي الزميل عوا�ضة على �سل�سلة من
الوقائع والأحداث التي عا�رصه���ا ،وكان �شاهداً حي ًا فيها،
مما يجعله مرجعية للمهتمني بالتاريخ اللبناين.

الزميل وا�صف عوا�ضة يوقع لرئي�س حترير الثبات والزميل عدنان ال�ساحلي

جعفر �سليم

www.athabat.net
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استمرار العدوان على اليمن يأخذ المنطقة إلى المجهول
تتعاقب الأح���داث يف اليمن ،والتي
ت�أت���ي يف �سياق اجتم���اع زعماء الدول
اخلليجية م���ع الرئي�س �أوباما يف كامب
ديفيد ،و�إعالن «الهدنة الإن�سانية» مدة
خم�سة �أيام ،وانعقاد م�ؤمتر الريا�ض من
دون «�أن�صار اهلل» ومعظم �أحزاب اليمن،
وحترّك ولد ال�شي���خ �أحمد؛ مبعوث الأمم
املتح���دة لتقري���ب وجه���ات النظر بني
الأط���راف املت�صارعة من �أجل �إيجاد حل
�سيا�سي للأزمة يف اليمن.
الأم���ور تتجه نح���و التعقيد ،ب�سبب
�إ��ص�رار ال�سعودية عل���ى اال�ستمرار يف
حربه���ا �ضد اليم���ن ،وال�ضغط الأمريكي
عليه���ا لإيقافه���ا ،ملا لها م���ن ت�أثريات
�سلبي���ة عل���ى التج���ارة العاملي���ة،
وال�سيا�سة ،وما مقاطع���ة امللك �سلمان
الجتماع القمة يف كامب ديفيد �إال ب�سبب
التباين يف الآراء ح���ول االتفاق النووي
الإي���راين وتاثريات���ه الإيجابي���ة عل���ى
املنطقة ،و�أولوي���ة حماربة الإرهاب يف
�سورية على �إ�سق���اط النظام ،والت�سوية
ال�سيا�سية يف اليمن.
وافق���ت ال�سعودي���ة عل���ى “الهدنة
الإن�ساني���ة» يف اليم���ن وه���ي مرغمة،
نتيجة ال�ضغط الأمريكي عليها ،ولكنها
مل تلت���زم بها ،فقامت بخرقها وا�ستمرت
يف عدوانها ،علها ت�ستطيع حتقيق تقدّم
مي���داين ي�ساعدها يف فر����ض �رشوطها
للت�سوي���ة ،ويف الوقت نف�س���ه تكون قد
�أبلغت ر�سالتها لأم�ي�ركا؛ �أن ال�سعودية
هي �سي���دة نف�سها ،وقادرة على معاجلة
الأزمات املحيطة بها.
�شع���رت �أمريكا مبخاط���ر الأزمة يف
اليم���ن لأن م�سار الأم���ور فيه مل تت�ضح
بع���د ،على الرغ���م م���ن توجّ هها حللها
�سيا�سي���اً ،لأن الأط���راف الرئي�س���ة يف

ال�رصاع (ال�سعودي���ة و�أن�صار اهلل) لديها
وجهات نظ���ر خمتلفة ح���ول الت�سوية،
ومتباعدة.
�أمام هذا الواق���ع� ،سيت�أرجح الو�ضع
يف اليمن بني خيارين:
التو�ص���ل �إىل ت�سوية �سيا�سية عادلة
ُّ
تُر�ضي جميع الأط���راف ،وب�شكل �أ�سا�س
«�أن�ص���ار اهلل» ،وه���ذا ما ل���ن تقبل به
ال�سعودي���ة ،لأنها بذلك تك���ون قد �أقرّت
بهزميتها يف اليم���ن ،وبالنفوذ الإيراين
فيه.
اال�ستمرار يف ه���ذه احلرب من خالل
الغارات اجلوية التي لن تبقي حجراً وال
ب�رشاً ،لأنها الو�سيلة املتاحة لل�سعودية
لال�ستم���رار فيه���ا ،بع���د ف�شلها يف جر
حلفائها للحرب الربية والبحرية.
�إزاء ذل���ك� ،ستبق���ى املنطقة على نار
حامي���ة ،و�أي موقف خاطئ قد تقدم عليه
ال�سعودية �سيجرها �إىل حرب جديدة يف
املنطقة ،لأن �إيران لن تقبل امل�سا�س ب�أمن
املنطق���ة ،وترى �أن اال�ستم���رار يف حرب
الرئي�س هادي يف الريا�ض خالل افتتاح م�ؤمتر �إنقاذ اليمن وبناء الدولة االحتادية

توقيع االتفاق النووي
اإليراني مع الغرب
سينعكس إيجابًا على
اليمن ..نظرًا إلى موقعه
االستراتيجي

الإبادة �ض���د ال�شعب اليمن���ي �سيعرّ�ض
املنطقة للخطر ،وقد قال الإمام اخلامنئي
«�إننا ج�ي�ران ،و�أم���ن اخللي���ج ل�صالح
اجلمي���ع ،وفقدان���ه يعني فق���دان الأمن
للجمي���ع ..ونحن �سندافع ع���ن املظلوم
بالقدر الذي ن�ستطيعه».
م���ن جهته���ا ،حت���اول «�إ�رسائي���ل»
اال�ستفادة م���ن الو�ضع املتازّم يف اليمن،
وقد تقوم ببع�ض الأعمال اال�ستفزازية �ضد
�إيران ،وبطريقة غام�ض���ة ،لرفع من�سوب

التوت���ر فيها ،ولزجّ ه���ا يف حرب جديدة،
جتعل العالقة بني �أمريكا و�إيران متوترة،
بعدها ي�صبح توقيع االتفاق النووي بعيد
املنال.
يف اخلال�صة ،ال ت���زال الأمور ملتب�سة
يف حرب اليمن ،ب�سبب الرغبة ال�سعودية
الت���ي تدف���ع باجت���اه اال�ستم���رار فيها،
والرغب���ة الأمريكي���ة باجت���اه �إيقافها،
مل���ا لليمن من �أهمي���ة ا�سرتاتيجية على
�صعيد التج���ارة العاملية (باب املندب)،

(�أ.ف.ب).

وان�سجام��� ًا مع �سيا�س���ة �أوباما االنفتاح
على �إي���ران ،و�سيكون لالتف���اق النووي
 �إذا م���ا ّمت توقيع���ه يف نهاية حزيران
املقب���ل  -دور �إيجاب���ي يف املنطق���ة،
خ�صو�ص��� ًا على اليمن ،نظ���راً �إىل موقعه
اال�سرتاتيجي االقت�صادي واجليو �سيا�سي،
ويف حالة عدم االتفاق ف�ستتجه املنطقة
نحو املجهول.

هاين قا�سم

َّ
المجلس المركزي ..مماطلة غير مبررة على حساب الشعب الفلسطيني
تكاد مت���رّ ثالث���ة �أ�شهر عل���ى �صدور
قرارات املجل�س املركزي ملنظمة التحرير
الفل�سطيني���ة ،والتي �أك���دت على عدد من
الق�ضايا ،ويف مقدمتها مواجهة اال�ستيطان
والتهوي���د ،وا�ستعادة الوح���دة الوطنية،
والعم���ل عل���ى �إط�ل�اق ��س�راح الأ�رسى
الفل�سطيني�ي�ن يف ال�سج���ون ال�صهيونية،
والذه���اب �إىل م�ؤمت���ر دويل حت���ت �سقف
ق���رارات الأمم املتحدة ،ووق���ف التن�سيق
الأمني مع االحت�ل�ال ،ومقاطعة االقت�صاد
«الإ�رسائيل���ي» ،وانته���اج املقاوم���ة
ال�شعبي���ة ،وتدويل الق�ضي���ة الفل�سطينية،
وغريها من القرارات امللزمة ،وعلى اللجنة
التنفيذي���ة للمنظمة العمل لتطبيقها وفق ًا
للنظام.
لكن ولغاية الي���وم مل يتم التعامل
مع هذه القرارات باجلدية املطلوبة ،يف
وقت بد�أت احلكومة ال�صهيوينة بتنفيذ
خططها اال�ستيطاني���ة بعد ب�ضعة �أيام
على �صدور بيانها ،حيث �رشعت حكومة
نتنياه���و بتطبيق برناجمها االنتخابي
بتكثيف اال�ستيط���ان والتهويد ،ال�سيما
يف القد�س العربي���ة املحتلة ،و�أعلنت

عن بناء  900وحدة �سكنية ا�ستعمارية.
كذل���ك مل ت�س��� َع اللجن���ة التنفيذي���ة
للمنظم���ة �إىل تقدمي مل���ف اال�ستيطان يف
القد����س وال�ضفة و�أغوار الأردن �إىل حمكمة
اجلناي���ات الدولي���ة ،بع���د �أن �أ�صبح���ت
فل�سط�ي�ن ع�ض���واً كام���ل الع�ضوي���ة يف
املحكم���ة الدولية ،خ�صو�ص��� ًا بعد �أن دان
االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة بناء
ه���ذه امل�ستوطنات ،وهدّدا بفر�ض عقوبات
و�إجراءات عملي���ة لوقف زحف اال�ستيطان
يف القد�س والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
و�أي�ض��� ًا دع���وة املجموع���ة الربملاني���ة
الأوروبي���ة لأح���زاب الي�س���ار على وقف
العم���ل باتفاقات ال�رشاك���ة الأوروبية مع
«�إ�رسائي���ل» ،وذل���ك بعد �شه���ادة  70من
جن���ود االحت�ل�ال ،ال���ذي �أك���دوا �أنه متّت
مهاجمة املدني�ي�ن الفل�سطينيني من دون
متييز يف العدوان الأخري على قطاع غزة.
اللجن���ة التنفيذي���ة مل تق���دم �أي�ض��� ًا
عل���ى �أي خطوات حقيقي���ة يف ما يتعلّق
بالأ��س�رى واملعتقل�ي�ن ،خ�صو�ص ًا بعد ان
مت���ادى االحت�ل�ال يف القي���ام باعتقاالت
�إ�ضافية لعدد من القي���ادات الفل�سطينية،

ومنهم املنا�ضل���ة النائب خال���دة جرار؛
ع�ض���و املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سط�ي�ن ،وقرار حمكمة االحتالل
«الإ�رسائيل���ي» يف عوف���ر �إع���ادة احلكم

ال�ساب���ق بح���ق املنا�ضل الأ�س�ي�ر �سامر
العي�ساوي؛ ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة
الدميقراطي���ة لتحرير فل�سطني ،بذريعة ما
ي�سمى «خ���رق �رشوط الإفراج» ،خ�صو�ص ًا

�أنه �سبق ل�سلطات االحتالل «الإ�رسائيلي»
�أن �أ��س�رت املنا�ضل العي�ساوي عدة مرات،
وحكمت ب�سجنه م���دة  30عاماً ،ما دفعه
خلو�ض �أطول �إ�رضاب عن الطعام يف تاريخ
احلرك���ة الأ�سرية ،دام نح���و  300يوم ،ما
ا�ضطر �سلطات االحت�ل�ال لإطالق �رساحه،
ث���م �أعادت اعتقال���ه يف �إط���ار �إجراءاتها
القمعية خالل الع���دوان على قطاع غزة،
م���ا ي�ش���كّل انته���اك ًا فا�ضح��� ًا للقوانني
والقرارات الدولية ،ومبادئ حقوق الإن�سان
التي تع�ت�رف لل�شعوب بحقها يف مقاومة
االحتالل.
لقد حان الوقت لتجد قرارات املجل�س
املرك���زي طريقه���ا �إىل التنفي���ذ وفق��� ًا
ال�سرتاتيجي���ة فل�سطينية موح���دة و�آلية
لتحقيق اهدافها وا�ستخدام جميع الو�سائل
املمكن���ة ،ويف مقدمته���ا تفعيل املقاومة
بكل ا�شكالها وتدويل الق�ضية الفل�سطينية
من خالل االن�ضم���ام �إىل جميع املنظمات
الدولي���ة ،و�إال �ستك���ون ق���رارات املجل�س
املركزي جمرد �إعالن نوايا.

�سامر ال�سيالوي
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ريم بدران األمين العام لـ«جماعة ّ
عمان لحوارات المستقبل»:
هدفنا تصحيح مسار بوصلة الفكر من التطرف إلى االعتدال ..ومن التكفير إلى قبول اآلخر
ال يلح���ظ املرء دوران الأر�ض حول
ال�شم����س ،وال دورانها حول نف�سها ،قد
يلحظ النا����س اجتاه الريح العا�صف..
هك���ذا الإن�س���ان يف اال�ستحقاق���ات
والتقاطعات الكربى..
�إنها ف�سح���ة الأمل واخلطوة الأوىل
مل�س�ي�رة الأف مي���ل ،ق���د ال تعن���ي
للكثريين بانطالقتها الأوىل وخطواتها
الأوىل؛ متام��� ًا كاجت���اه املقاومة يف
لبنان يف بداياتها واجتاه اليقظة يف
م�ساره���ا الفك���ري املعاك�س لالجتاه
الع���ام ،لي�أخذ انتباهنا �رصاخ وجعنا
تعث «عن�ت�رات» �أقدام
املرتفع م���ن رّ
معاركنا العبثية ،ومن ي�صمد للنهاية
ينت�رص ،و«داع�ش» اليوم الفكرية قبل
الع�سكرية �ستذبل بال�رسعة عينها التي
فيه���ا منت ،و�سيع���ود الأمل وال�صالح
وال�سالم واحلب حاف���ز الإن�سان ،رغم
�سوء تقديره وجهله.
جري���دة «الثبات» التق���ت رائدة
الأعمال الأردنية ،والنائبة ال�سابقة يف
الربملان ،وابنة رئي�س الوزراء الأ�سبق
م�رض بدران؛ رمي بدران ،يف بريوت على
هام�ش �أعم���ال ولقاءات وفد «جماعة
عمان حلوارات امل�ستقبل» ،الهادفة �إىل
تزخيم �أن�شطته���ا يف عاملنا العربي،
«التوح�ش الفكري»
من �أجل مواجهة
ّ
التطريف ،والليل احلالك ينبئ بانبالج
الفجر ،ولكم احلوار:
  
نع���م ،لُغ���م العق���ل يف منطقتنا
ب�أ�س���و�أ �أن���واع املوبق���ات الفكري���ة
الإبلي�سي���ة ،ولي�س من ال�سهل �إيقافها
�أو ًال ،واحلد منها ثاني��� ًا ،ومواجهتها
ثالث��� ًا ،واالنت�ص���ار عليه���ا رابع��� ًا..
لك���ن «رمي بدران» امللقَّب���ة باملر�أة
احلديدية ،لك�ث�رة �أعمالها و�أن�شطتها
التحفيزي���ة يف جم���االت االقت�صاد
واال�ستثمار والأن�شط���ة االجتماعية،
ب���د�أت بحراكها ملواجهة ه���ذا الليل
الدام�س يف منطقتنا ،بدءاً من ع ّمان؛
من خ�ل�ال انخراطه���ا يف «جماعة
ع ّم���ان حل���وارات امل�ستقب���ل» التي
ا�س�سها املفكر املع���روف بالل ح�سن
التل ،تقول :جميئنا �إىل بريوت هدفه
تزخيم «جماعة ع ّمان» ،كون لبنان
بتن ّوع���ه ي�شكّل مرك���زاً ثقافي ًا مميزاً
يف منطقتن���ا العربي���ة ،وبر�أيي ،من
�أجل تغيري وترية البو�صلة التطرفية
باجت���اه االعت���دال ،والتع�صبي���ة
نحواالنفتاح ،هدف التباحث والتفكر
مع املثقفني يف ع ّمان ،على اختالف
�أطيافهم ومهنه���م وفائاتهم العمرية
واجلن�سية ،تو�سي���ع دائرة امل�شاركة
ق���در امل�ستط���اع ،ال�ستبي���ان كافة
امل�شاكل بغي���ة مواجهتها ،وت�ضيف
ب���دران :تن ُّوع الأف���كار و�آليات العمل
من �ش�أن���ه غربلة احللول وتطويرها..
م�شكل���ة عاملنا العرب���ي �أننا نُ�سقط
على جمتمعاتنا حلو ًال �سحرية ت�ؤمن
بها قل���ة حاكم���ة� ،أو ن�ستورد حلو ًال
خارجية م���رّت بها �شع���وب �أخرى،

احلوار للحوار

وبالت���ايل حتى ال يك���ون لدينا فكر
و�سعت «جماعة ع ّمان
واحد م�سيطرّ ،
حلوارات امل�ستقبل» دائرة املنت�سبني
�إليه���ا لت�شم���ل �رشائ���ح املجتم���ع
الأردين ب�أكمله ،بحي���ث يلتقي فيها
«اليميني» مع «الي�ساري» ،الرجال
م���ع ال�سي���دات� ،أكادميي���ون (�أطباء
وحمامون و�إعالمي���ون وم�رسحيون)
م���ع �أرباب عم���ل واقت�صاديني ،حتى
تك���ون ر�ؤيتن���ا يف اج�ت�راح احللول
مرن���ة وثابة ،لأن���ه ال تكفي حماكاة
الواقع بتف�سريه ورم���ي امل�س�ؤوليات
على الغري ،بل علينا م�س�ؤولية و�ضع
�سبل مواجه���ة امل�شاكل التي تع�صف
بنا ،و�أ�سا�س �أي عمل يف هذا املجال،
التحلّ���ي بالإيجابية ،ووجودنا اليوم
يف ب�ي�روت وم���ن بع���ده يف م��ص�ر
وتون����س هدف���ه النظ���ر �إىل اجلانب
امل�ضيء ،للبناء عليه.
يدور يف كوالي�س م�ؤمترات «جماعة
ع ّم���ان» �س�ؤال حم���وري :كيف ميكن
التعويل كمفكرين عل���ى الإيجابيات
لتثمريها باالجت���اه ال�صحيح؟ وكيف
نح ّول م�آ�سين���ا و�آالمنا باجتاه قيامة
هذا امل�رشق؟ تقول بدران :اليوم نحن
يف �صدد درا�سة الأولويات املختلفة،
ك���ون كل منطق���ة �أو جمموع���ة لها
تفكريه���ا اخلا�ص ،وب�ي�روت امل� َّؤهلة
ح�ضاري��� ًا وثقافيا �أكرث من غريها يف
هذا املجال ،ق���ادرة على تو�سيع �أفق
تطلعاتن���ا يف هذا املج���ال ،وبر�أينا،
لحة كثرية؛ من
رغم وجود ق�ضاي���ا ُم ّ
فقر وت�رشي���د وتخريب ،احلل الناجح
لهذه امل�شاكل يبد�أ ببناء ا�سرتاجتيات
طويل���ة الأمد ،وه���ذا الأمر ال يكون �إال
ببن���اء الإن�س���ان العرب���ي ،كي يكون

م�ؤثراً وفاع ًال ونا�شط ًا يف ق�ضاياه ،ال
ومتفرج ًا وعاطفي ًا فيها.
متلقي ًا
ّ
م���ن خ�ل�ال اللق���اءات املتعاقبة
لـ«جماعة ع ّم���ان»� ،سواء يف الأردن
�أو لبنان ،ميك���ن ا�ستبيان خط وا�ضح
�أ�سا�سي بح�سب رمي بدران؛ الكل ُيجمع
على �رضورة العمل تربوي ًا؛ «الرتبية
ثم الرتبي���ة» ..ف�إن�سانن���ا العربي ال
يحت���اج فق���ط �إىل تعلي���م �أكادميي
وح�س���ب ،ب���ل يحت���اج �إىل تعلي���م
ترب���وي لناحي���ة الأخ�ل�اق والقبول
بالآخر ،فاملو�ضوع �أبعد من ق�صا�صة

بدران :بعض الدول
تسعى لتخريب األردن..
واع ويرفض
لكن الشعب ٍ
التكفيريين

«�شهادة» علمية مت�س ن�شاط ًا مع ّين ًا،
امل�س�أل���ة تتعل���ق بجوه���ر الإن�سان،
ون�ش�أته على قي���م الأخالق واالنتماء
وال�ص���دق ،وه���ذا كله لن يك���ون �إال
بالتعليم الرتبوي ال�صحيح ،وبر�أينا،
يج���ب �أن يط���ال املنه���ج الرتب���وي
والطالب والعائلة..
ال�صحيح املعل َم
َ

ت�شري بدران الت���ي ترت�أ�س م�شاريع
ع���دة ،منها «بن���ك متوي���ل م�شاريع
�صغ�ي�رة»� ،إىل �أن���ه يف لبنان متنى
بع�ض الأ�صدقاء على «جماعة عمان»
�أن يك���ون احلوار و�سيلة بح��� ّد ذاتها،
تق���ول :واقعنا املرير بر�أي البع�ض يف
لبنان ،و�سيل���ة لتقريب وجهات النظر
املتباعدة ،فالكث�ي�ر تر ّبى على فكرة
�أن احل���ق �إىل جانبه فقط ،ما ي�ستتبع
تباعداً ونفوراً ورف�ض ًا للآخر ،ما ي�ؤدي
�إىل تناحر الأحزاب فيما بينها داخلي ًا،
و�أفكارن���ا بني جمتمعاتن���ا خارجي ًا،
ت�ضي���ف ب���دران :و�ض���ع امل�شاري���ع
ال�ضخم���ة وتو�سي���ع الدائ���رة م���ن
�ش�أنهما تو�سيع العراقيل كذلك ،ن�ؤمن
بالأعمال الب�سيطة القادرة على تغيري
الكث�ي�ر ..وبر�أينا ،احلوار بحد ذاته بني
متخا�صم�ي�ن من �ش�أن���ه ك�رس حواجز
الكراهي���ة والأفكار النمطية عن الآخر،
وهذه الأمور هام���ة اليوم يف عاملنا
يقرب
العربي ،واحلوار يف هذا املجال ّ
امل�سافات ،وي�ضع «الأنا ال�صغرى» يف
مواجهة «الأن���ا الكربى» ،التي جتمع
الكل بالكل يف رحاب الإن�سانية.
مت���ا ُزج الأف���كار وال���ر�ؤى حت���ى
املتناق�ضة من �ش�أنه���ا �إزالة احلواجز
ب���ر�أي بدران ،وهذا م���ا مييز «جماعة
ع ّمان» عن غريها من البنى احلزبية:
التج ّمع مرن ووا�سع ،وجدية �أع�ضائه
وحبهم للعمل العام كفيل باملتابعة،
و�أعتقد �أن هذه املزايا �ستكون مقبولة
من اجلميع ،رغم �أن مبادئنا قد ترفعها
العديد من الأح���زاب والتيارات ،ف�إنها
من خالل جت ّمعنا �ستكون �أكرث انت�شاراً
وفعالية ،كوننا ال ن�أبه بلعبة ال�سلطة
واملعار�ضة ،وهذا ما يعطي جماعتنا
م�صداقي���ة يف العمل ،وجدية يف طرح
املوا�ضيع.
تع ّول بدران عل���ى الإعالم امللتزم
بق�ضايا النا�س م���ن �أجل �صالحهم ال
تهلكتهم ،وترف����ض الرتويج الإعالمي
للتكف�ي�ر ،فـ«الدين بجوه���ره �سعي
ل�سم ّو الإن�سان نحو الأف�ضل بالإح�سان
ال بالتخويف ،والع���امل العربي اليوم
يع���اين تطرف��� ًا �أعمى نتيج���ة �ضخ
�إعالم���ي مق�ص���ود وم�شب���وه ،ووجود
ه���ذا الفراغ املدقع بالعل���م والثقافة
والرتبية ال�صحيحي���ة يالقيه انعدام
�أفق و�آمال لل�شباب املقفلة �أمامه �أفق
التغي�ي�ر ،فكيف �إذا �أ�ضيف���ت �إىل ذلك
مناهج تربوية ناق�صة وم�ش ّوهة ،وفقر
وبطال���ة بني ال�شباب؟ ه���ذه العوامل
ت�شكّل جمتمعة ار�ض ًا خ�صبة للتطرف
التي تعانيه املجتمعات العربية.
�س�ألن���ا ب���دران ع���ن دور الأجهزة
العاملية وحكومات ال���دول الغربية،
�سيما الأمريكي���ة ،يف تخريب منطقة
ال��ش�رق الأو�سط ،تق���ول :م�صطلحات
ال�سن���ة وال�شيعة،
التناح���ر تارة بني ُّ
وط���وراً بني الع���رب والفر����س ،كلها

م�صطلحات تخدم امل�شاريع امل�صلحية
لل���دول الكب�ي�رة ،فالتقاتل يف تون�س
وليبيا ال يرتكز على مقومات طائفية،
لهذا ال�سبب امل�س�ألة تبد�أ برفع م�ستوى
الوعي اجلماعي لدى جمتمعاتنا ،لأنه
�إذا كانت نواة املجتمع متينة و�صلبة
وقوي���ة ،ال ميكن للخ���ارج �أن ي�ستغل
نقاط �ضعف���ك ،لك���ن �إن كانت بنيتك
الإجتماعية ه�شة ،ف�ستكون �سيا�ساتك
ق�صرية النظر ،ومطي ًة مل�شاريع الغري..
املطل���وب اليوم جتفيف هذه الآفة من
�أ�سا�ساتها ،من خ�ل�ال برامج التوعية
والتثقيف ،لأن معاجلة الأمور تكون من
اجلذور ال من خ�ل�ال النتائج ،وبر�أيي،
احلل���ول الأمنية واحل���روب و�إن كانت
قادرة عل���ى تهدئة الأو�ض���اع بع�ض
الوقت ،غري �أنها تزيد الأمور تعقيداً.
حم�صن ًا من
وعم���ا �إذا كان الأردن َّ
احلري���ق امل�شتع���ل م���ن املحيط �إىل
اخلليج ،و�إذا كان احلوار يفيد مع عقل
يك ّفر وي�ستخ���دم العنف و�سيلة لن�رش
�أف���كاره ومبادئه ،كما تفعل «داع�ش»
اليوم و«القاع���دة» �أم�س و«الإخوان
امل�سلمون» �أول من �أم�س ،تقول بدران:
الأردن جتاوز القطوع التخريبي ،لأنه
ر�أى م���اذا ح�صل يف البل���دان العربية
من خ���راب �أو ًال ،ولأن���ه اكت�شف �أن ما
ُ�سمي «الربي���ع العربي» ال عالقة له
بالإ�صالح���ات ثاني ًا ..وال�شعب الأردين
الي���وم �أك�ث�ر متا�س���ك ًا من �أي���ة فرتة
�سابق���ة ،من دون �أن يعن���ي ذلك �أننا
مرتاحون ،لأن بع�ض الدول اخلارجية
ت�سعى للعب ب�أمن الأردن ،لكن بف�ضل
وعي �شعبنا وعملن���ا اال�ستباقي ،كل
فئ���ات املجتم���ع الأردين تنبذ دخول
اجلماعات التكفريية �إلينا ،رغم �سعي
قل���ة لذلك،فالو�ضع الأمن���ي بالأردن
م�ستتب متام ًا.
وهل من خ���وف لتخريبه من ق َبل
بع����ض الفل�سطيني�ي�ن؛ كما ح�صل يف
�سورية ولبن���ان ،تر ّد رمي بدران :و�ضع
الفل�سطيني�ي�ن يف الأردن يختلف عما
هو علي���ه يف باقي ال���دول العربية،
فه���م �أردني���ون ولهم كاف���ة احلقوق
والواجبات ،وبالتايل ينطبق عليهم ما
ينطبق على �أي مواطن �أردين.
رغم املخا����ض الع�سري ملا ُي�سمى
«ربيع عربي» ،ورغم تداخل العنا�رص
الداخلي���ة باخلارجي���ة ،واملحل���ي
بالعوام���ل الإقليمي���ة والدولي���ة،
واالقت�صادي���ة بال�سيا�سي���ة ،ترى رمي
ب���دران �أن امل�س���ار الدميقراطي لي�س
كب�س���ة زر ،تق���ول :خريفن���ا العربي
�سي�س�ي�ر عل���ى م�س���ار الدميقراطيات
�ستمر بثورات
العريقة ،والإ�صالح���ات
ّ
وح���روب ،فالدميقراطية م�شوار طويل،
وفيه الكثري م���ن الألغام والتحديات،
لكن ال�شعوب بكفاحها ووعيها قادرة
حمنها ،وه���ذا ما ن�أمله
على جت���اوز َ
ب�أن�شطتنا ،ولنا التوفيق ب�إذن اهلل.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
حكومة كرامي ..واغتيال الحريري والتحقيق الدولي
ي�ؤكد الرئي�س �إميل حلود �أن الرئي�س
رفيق احلريري ،بعد التمديد ،كان فع ًال
يريد فتح �صفح����ة جديدة معه ،م�ؤكداً
�أنه يري����د �أن يكون �أخ ًا ل����ه« ،فنحن
مل نكن نعرفك جي����داً ،و�أي هجوم من
الإعالم عليك �أريدك �أن تثق ب�أال عالقة
يل به» ،كما جاء يف احللقة ال�سابقة.
ويلف����ت الرئي�س حل����ود هنا �إىل �أن
املخاب����رات �سبق له����ا �أن �سلّمته منذ
�أن كان قائ����داً للجي�ش ،معلومات عن
م�ص����ادر متوي����ل ال�صح����ف وحمطات
التلفزة والإذاعات� ،سواء كانت دو ًال �أو
�أ�شخا�ص ًا ،م�شدداً على �أن هذه الوثائق
لدي����ه ،وه����ي كاملحا���ض�ر ال�صوتية
ملجل�����س الوزراء ،ل����و كُ�شفت ،قد تثري
ال�شع����ب الذي ال يبقى لديه على �ضوء
وقائعها �سوى ترك البلد والهجرة.
وبالع����ودة �إىل العالقة مع الرئي�س
رفي����ق احلريري ،ي�ش��ي�ر الرئي�س حلود
�إىل �أنه قب����ل اغتياله بيومني ،كان يف
فيفاج�أ هناك ب�شخ�ص خليجي
فاريا،
َ
يدخل عليه ،فتذ َّك����ره ب�أنه الأمري عبد
العزيز بن فهد ،الذي �سبق له �أن تعرّف
�إليه بع����د انتخابه رئي�س ًا للجمهورية،
حيث ق ّدم له التهاين با�سم والده امللك
فهد.
رحب الرئي�س حل����ود ب�ضيفه الذي
ّ
قال م�ش��ي�راً �إىل واحد ب��ي�ن جمموعة
�أ�شخا�����ص� ،إين �أ�س�أل �سعد �أين ميكنني
�أن �أراك ،ناق��ل� ًا عل����ى ل�س����ان الرئي�س
رفيق احلريري �أنه �أكّد له �أنه ميكنه �أن
يراه ي����وم ال�سبت يف فاريا ،وعلى هذا
الأ�سا�س جئت خ�صي�ص ًا �إىل هنا.
يتابع الرئي�س حلود هنا �أنه نادى
على �سعد ،ودعاه �إىل اجللو�س.
�أما عب����د العزيز بن فه����د ،فقد أ�كّد
للرئي�س حل����ود �أن «الأمن واال�ستقرار
يف البل����د كان م����ن �إجنازاتك الكبرية،

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

وعملت �أمن ًا ،و�أريد
بنيت اجلي�ش
َ
ف�أنت َ
�أن �أراك يف الق�رص اجلمهوري».
وهن����ا يتق���� ّدم واحد م����ن املرافقني
ي�س�ألن����ي عن ر�أيي بدعوة من الأمري �إىل
الغ����داء ،ف�أر ّد بالق����ول :نحن من يعزمه
على الغذاء ،ف�أبدى كل ا�ستعداد لتلبيتها
مبجرد الدعوة ..لكن بعد � 48ساعة كانت
احلادث����ة امل�ش�ؤومة باغتي����ال الرئي�س
رفيق احلريري.
ي�ضيف الرئي�س حلود :هناك تخطيط
خارج����ي ال�ستهداف لبن����ان ،فقد �سبق
للواليات املتح����دة �أن خربت الأو�ضاع
يف ع����دة بلدان حتت �أ�سم����اء وعناوين
«الث����ورات املل ّون����ة» ،كم����ا ح�صل يف
جورجي����ا و�أوكرانيا وغريهم����ا ..حيث
رفعوا �صور من يريدون االنقالب عليهم،
واتخذوا �ألوان ًا خمتلف����ة �شعارات لهم،

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،لفت �إىل
�أن العرب الذي���ن اجتمعوا للمرة الأوىل عل���ى �رضب اليمن ،مل
يجتمع���وا يوم ًا على حرب «�إ�رسائي���ل» ،م�ش ّبه ًا اجتماعهم هذا
باجتماع �إخوة يو�سف على يو�سف بن يعقوب عليهما ال�سالم.
متر على
■ «حرك��ة الأم��ة» �أ�ش��ارت �إىل �أن الذكرى الـ 67للنكب��ة ّ
�أمتنا مع ارتفاع وترية العن�رصية ال�صهيونية ،وتوا�صل عمليات
اال�ستيطان ،وتهويد القد�س ،وتزايد عمليات االعتقال واالعتداءات
املتوا�صل��ة عل��ى قطاع غ��زة ،مع تراج��ع اهتمام معظ��م القادة
وملوك ور�ؤ�ساء الدول العربية والإ�سالمية بالق�ضية الفل�سطينية،
مل�صلح��ة ق�ضايا �رصاعي��ة طائفية و�سيا�سية ال تخ��دم �إال العدو
ال�صهيوين.
■ �سمري �رشك����س؛ رئي�س التنظيم القوم���ي النا�رصي يف لبنان،
دع���ا اجلميع �إىل التوحد ال�سرتجاع فل�سطني التي جتمعنا ،و�إىل
العودة خليار املقاومة ،و�إىل رفع البندقية كطريق وحيد لتحرير
فل�سطني ،لأن ال�رصاع مع الع���دو ال�صهيوين هو �رصاع وجود ال
نزاع حدود.
■ ال�شي��خ �رشيف توتيو ا�ستنكر الهجوم املربمج الذي تتعر�ض له

و�إذا كان الأمريكيون قد ا�شتغلوها جيداً
يف �أك��ث�ر من م����كان� ،إال �أنهم يف لبنان
ال ميلك����ون نف�س الوق����ع والت�أثري على
النا�����س ،ولهذا ير�سلون لن����ا ما ي�سمى
«الأم احلن����ون» ،حي����ث رفع����وا بع����د
االغتيال مبا�رشة �صور ال�ضباط الأربعة،
و�ص����وري ،و�صور الرئي�����س ب�شار الأ�سد،
ظن���� ًا منهم �أننا �سنغ����ادر ونرتك البالد،
لكن ذلك مل ولن يح�صل.
ب����أي حال ،بع���د التمدي���د وطلب
الرئي����س احلريري �إعف���اءه من مهمة
ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،كما جاء يف
احللق���ة ال�سابقة� ،أر�س���ت اال�ست�شارات
النيابية عل���ى تكلي���ف الرئي�س عمر
كرام���ي بت�شكي���ل احلكوم���ة اجلديدة،
الت���ي حقق���ت �إجن���ازات هام���ة ،رغم
عمره���ا الق�ص�ي�ر ،لأن الرئي�س كرامي

املحكم��ة الع�سكرية من قبل فريق «� 14آذار» ،واملطالبة ب�إلغائها
من قبل هذا الفريق لأنها ال توافق توجهاته ال�سيا�سية االتهامية،
وال ت�صب يف خدمة م�صاحله الداخلية الفئوية يف التعر�ض لنهج
وخط وخيار املقاومة حملي ًا و�إقليمياً.
■ كلي���ة الدعوة اجلامعي���ة �شاركت يف م�سابق���ة التوعية من
خطر الألغ���ام والقنابل العنقودية التي نظّمتها جامعة البلمند
بالتعاون م���ع االحتاد الأوروبي ،وكان���ت امل�شاركة عبارة عن
مل�ص���ق ق���ام بت�صميمه الطال���ب م�صطفى الأبر�ش م���ن ال�سنة
الرابع���ة .د� .أحم���د اجل ّمال؛ ممث���ل وزير التعلي���م العايل ،قال:
متكّن���ا من �إزال���ة ق�سم كبري م���ن الألغام ،والعم���ل امليداين ال
ن�ستطي���ع حتقيقه �إال بتوعية الط�ل�اب واملجتمع ،وبتعاون مع
اللجنة الوزاري���ة ملكافحة الألغام ،و�إعداد الربامج امل�ص ّورة يف
اجلامعات واملدار�س والبلدات.
■ ثانوية ال�صالح الإ�سالمية يف بعلبك ،التابعة جلمعية امل�شاريع
اخلريية الإ�سالمية� ،شاركت يف ال�سباق الذي نظّ مه احتاد بلديات
بعلبك ،مب�شاركة  900تلميذ من مدار�س بعلبك ،وح�صدت الثانوية
 8ميداليات من �أ�صل  60ميدالية.

مثل الرئي�س احل�ص؛ ال يطلب �شيئ ًا
لنف�سه ،ويفكّر وطني ًا ،ومع املقاومة
وخطها اال�سرتاتيج���ي� ،إالّ �أن زلزا ًال
ح�صل عن���د الواحدة �إال �أربع دقائق
من ظهر � 14شباط  ،2005حيث كان
على مفك���رة الرئي�س حلود �سل�سلة
من املواعي���د ،في�أتي���ه تلفون من
م�ست�ش���اره الإعالم���ي رفيق �شالال
ي�شري �إىل انفجار كبري ح�صل.
والحق ًا ات�ص����ل به وزير الداخلية
توجه من
�سليم����ان فرجنية ،ال����ذي ّ
جمل�س النواب �إىل م����كان االنفجار،
حيث �أعلمه ع����ن ا�ست�شهاد الرئي�س
رفيق احلريري.
وعلى الأثر ،دع����ا الرئي�س حلود
�إىل انعق����اد املجل�س الأعلى للدفاع،
وانعقاد جل�سة ملجل�س الوزراء ،ومل
يخطر يف باله �سوى �أن «�إ�رسائيل»
هي التي تقف وارء هذا الزلزال.
يف اجتم����اع املجل�����س الأعل����ى
للدفاع �أكّد الرئي�س حلود �أن من قام
بهذه اجلرمي����ة الكربى يريد �أن يعيد
لبنان �إىل �أجواء الفتنة التي ح�صلت
عام  ،1975وهي لعبة «�إ�رسائيلية»
بامتياز ،من خالل �أدوات العدو.
�أم����ا يف جمل�س ال����وزراء ،ف�شدد
عل����ى ���ض�رورة �أن يتح����ول ت�شييع
الرئي�س ال�شهيد �إىل م�أمت وطني كبري،
لأن م����ن قام به����ذه اجلرمية الكربى
يريد �أن يخ ّرب لبنان ،و»كلّفنا نائب
رئي�����س احلكومة ع�ص����ام فار�س لأن
يتحدث مع عائل����ة الرئي�س ال�شهيد
بهذا ال�ش�أن».
يف اليوم التايل ،ترف�ض العائلة
ذلك ،لأنهم عل����ى حد قولهم يريدون
طلبت من دوائر
م�أمت ًا �شعبي ًا ،بعدها ُ
الق���ص�ر اجلمهوري االت�ص����ال ببهاء
و�سع����د احلريري لإعالمهم����ا ب�أنني
�س�أق����وم بواجب الع����زاء ،حيث كانا
يف ا�ستقبايل مع الوزير بهيج طبارة
وف�ؤاد ال�سنيورة.
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46
خالل ه����ذا الوقت يق����ول الوزير
طب����ارة� ،إن����ه «مهم����ا قمن����ا نحن
بتحقيقات عميقة ودقيقة� ،سيقولون
�إن هناك تالعب���� ًا ،ولهذا �أمتنى عليك
توفري طريقة لإج����راء حتقيق دويل،
أكدت ل����ه �أنني �س�أكون �أول �شخ�ص
ف� ُ
يطالب بتحقيق دويل ..وفع ًال� ،أنا �أول
وحتدثت
م����ن طالب به����ذا التحقيق،
ُ
بالأمر مع �أمني ع����ام الأمم املتحدة
وطلبت
كويف �أنان ،وه����و �صاحبي،
ُ
منه امل�ساعدة يف ذلك» ..وهنا بد�أت
�أعمال «الزع��ب�رة» �إن جاز التعبري،
وب����د�أت احلملة ال�شع����واء اململوءة
حقداً.
يتاب����ع الرئي�����س حل����ود :وفع ًال،
�أر�سلت الأمم املتحدة املحقق الدويل
فيت����ز جريالد ،الذي زارين عدة مرات،
و�أعلمن����ي �أنها جرمية كب��ي�رة جداً،
و�سنقوم بالتحقيقات الالزمة ونر�سل
لك النتيجة.
يف هذا الوق����ت ،كان وزير العدل
القا�ض����ي عدن����ان ع�ض����وم يتاب����ع
التحقيقات ،حيث ّمت ك�شف احلجاج
الأ�سرتالي��ي�ن الذي����ن تب�ّي نّ �أن على
مقاعده����م يف الطائرة �آث����ار «تي.
�أن.تي» ،واعرتف التحقيق الأ�سرتايل
بالأمر ،لكنهم �ضغط����وا عليهم ،فلم
يعطونا نتائج تلك التحقيقات.
بعده����ا ،يحدثن����ي الوزير �شارل
رزق ،ال����ذي مل �أكن ق����د ك�شفته ،ب�أن
حمطة « »LCIتريد �إجراء مقابلة
مع����ي ،فقلت له :م����ن يريد مقابلتي
مدف����وع من جاك �شرياك ،وبالتايل ال
�أريد �أن �أراه ،لك����ن رزق �أكد للرئي�س
حل����ود �أن الرج����ل ه����و مدي����ر عام
املحطة ،وهو �صاحبه.
وهنا ،واف����ق الرئي�س حلود على
اللقاء� ،رشط �أن يتم اللقاء يف حديقة
الق�رص ،لأنهم كانوا قد ن�رشوا الكثري
م����ن الأكاذي����ب حول �أنن����ي خائف،
ومقيم يف امللج�أ.
وفع ًال ج����رى اللق����اء ،وكان �أول
�س�ؤال ل����ه :الع����امل يق����ول �إنك مع
الرئي�س ب�شار الأ�سد قد قتلتما رفيق
فرددت عليه بح�سم :نحن
احلري����ري،
ُ
من خ�رسه� ،أكرث من الآخرين.
فيجيب� :إذن ،من الذي قتله؟
ف����ر ّد الرئي�س حل����ود :عليكم �إذا
كنت����م ال تعرفون م����ن ن ّفذ اجلرمية،
�أن تروا م����ن امل�ستفي����د منها ،وهم
«�إ�رسائيل» و�أدواتها الذين ميكن �أن
يكونوا الأ�صوليني املتطرفني (و�س�أل
الرئي�����س حل����ود :هل لن����ا �أن نعرف
كي����ف توقّف يف حلظة االغتيال عمل
الأقم����ار الإ�صطناعي����ة يف الواليات
املتحدة ويف �إ�رسائيل)؟
وب�أي حال ،لقد هجموا هجمتهم
الع�شوائي����ة الك��ب�رى الت����ي انتهت
با�ستقالة الرئي�س عمر كرامي.
ف�إىل تفا�صيل �أخرى

�أحمد زين الدين
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أضرار االهتمام المفرط بالزوج
االهتم���ام بح���د ذات���ه �ش���يء جي���د
ومرغوب ،لكنه قد ي�ؤدي هذا االهتمام �إىل
ا�ستغالل املهتَ���م به (الزوج) ،بالتحكُّم� ،أو
القيام ب�أي فعل �آخر من �أفعال اال�ستغالل،
ومث���ال ب�سي���ط� :إذا �أفرط���ت الزوج���ة
باالهتمام بزوجها ،فقد ي�ستغل هذا الأمر،
لأن االهتم���ام  -يف الأ�ص���ل  -ال ينبع �إال
من حمبه ،فيقوم ال���زوج با�ستغالل هذه
الزوج���ة ،بالت�سل���ط يف ال���ر�أي� ،أو ب�أخذ
ممتلكاته���ا ،وغريها م���ن الأمور ..هذه من
جهة.
من جهة �أخرى ،قد ي�شكّل هذا االهتمام
بح���د ذاته قيد عل���ى ال�شخ�ص املهتم به،
وذلك بزيادة اخلوف واالهتمام ،كالزوجة
التي تفرّط يف اهتمام زوجها الذي يحبها،
وتقي���ده وتقيّ���د حتركاته ،وبزي���ادة هذا
االهتمام واخلوف ي�شعر ك�أنه �أ�سري لديها.
وقد ي�ص���ل الأمر باملهت���م �إىل تفاقم
وتطور هذا االهتمام لي�صل لدرجة الغرية
غري ال�صحية� ،أو ال�شك ،وقد ي�صل به الأمر
�إىل حاالت نف�سية تدفعه ملمار�سة العنف
�ضد من يهتم به.
يعت�ب�ر االهتم���ام بال�رشيك م���ن �أه ّم
�أ�س����س احلياة الزوجي���ة الناجحة� ،رشط
�أال يتخطّ���ى حدوده� ،أي �أن ي�صبح ال�رشيك
حم���ور حياتك وتتكّلي علي���ه بكل �شيء،
فاال�ستقاللية يف احلياة الزوجية �أ�سا�سية،
وله���ا فوائد عدي���دة� ،إذ �إنه���ا ت�ساهم يف
احلف���اظ على لهي���ب احل���ب بينك وبني
الزوج.
ويف م���ا يلي اكت�شفي مل���اذا يجب �أال
يكون زوجك حمور حياتك:
�ستتغ�ي�ر ك ّل اهتمامات���ك� :إن �سمحت
لزوج���ك ب����أن ي�صبح هو حم���ور حياتك،
وقم���ت مب�شاركت���ه مبختل���ف الن�شاطات
الت���ي يحبّها� ،ستالحظني م���ع الوقت �أنّك
تهملني نف�سك وت�صبّني ك ّل جهودك لإر�ضاء

ِ
أنـت

احلبيب ،كما �أنك �ست�شعرين بالفراغ على
ال�صعيد ال�شخ�صي .لذا ،ال تن�سي �أن زوجك
يحبّ���ك كما �أنت ،فال داع���ي �أن تتغيرّ ي �أو
تتجاهلي اهتمامات���ك اخلا�صة لإر�ضائه
ومداراته.
�ست�صبحني اتكالي���ة وتعتمدين على
زوج���ك يف ك ّل �ش���يء� :إن جعلت حياتك
تتمحور حول زوجك� ،ست�صبحني اتكالية،
وغري قادرة على القيام ب�أب�سط الأمور من
دونه .هذا الت��ص�رف �سيبعد زوجك عنك،
وي�شع���ره ب�أنك ام���ر�أة �ضعيفة غري قادرة
على �أخذ �أب�سط القرارات بنف�سك.
�ستخ�رسين الأ�شخا�ص املقرّبني �إليك:
اهتمامك املفرط باحلبيب �سيبعدك حتم ًا
عن الأ�صدقاء والأ�شخا�ص املقرّبني �إليك.
�سيم���لّ زوج���ك من���ك� :إن مل ت�صبّي
تركي���زك على نف�س���ك وتتط���وّري على
ال�صعيد ال�شخ�ص���ي ،قد ميلّ زوجك منك،
فكلّما تطورت يف احلياة ،تثريين اهتمام
وف�ض���ول ال�رشيك �أكرث .كم���ا �أ ّن ممار�سة
الن�شاطات والهوايات �ستبعدك عنه قليالً،
ممّا �سيع���زّز �شعوره باال�شتي���اق الدائم
�إليك.
�ست�سيطر الغرية على حياتك الزوجية:
�إن اعتدت على وجود زوجك دائم ًا بقربك،
�ست�شكّك�ي�ن به وتغارين علي���ه �إن غاب
عنك قليالً ،ونحذّر من �أن الغرية �س ّم قاتل
للعالقة الزوجية.
�ست�شعري���ن بالي�أ����س والإره���اق� :إن
كان���ت �سعادت���ك مرتبطة مب���دى ر�ضى
زوجك عليك فق���ط� ،ست�شعرين بالإرهاق
والي�أ����س يف �آخر املطاف ،لأنك �ستهملني
نف�سك ،وبالتايل �سيبتعد زوجك عنك من
دون �أن ت�شعري بذلك.
�إن االهتم���ام بال���زوج وتوفري احلب
والرعاي���ة الالزمني له ه���ي من بني �أه ّم
معايري جناح العالقة بني الزوجني ،لكن

وطــفـــــلك

كيفية العناية بالطفل المعاق
وجود طفل معاق يف العائلة يعني
فر����ض حالة من االهتم���ام والرعاية
واالنتب���اه طوال الوقت ،لأن هذا الطفل
املعاق يكون ب�أم�س احلاجة �إىل العون
وامل�ساعدة� ،سوا ًء كان معاق ذهني ًا �أو
ج�سدياً.
ولأن الطف���ل املع���اق ال يق���ل عن
�أخي���ه ال�سليم ب�شيء ،يجب �أن نتعرف
�إىل كيفي���ة العناي���ة بالطفل املعاق،
ليح�ص���ل عل���ى فر�صت���ه الكاملة يف
احلياة الكرمية ،دون ال�شعور بالدونية.
الإ�رشاف الطبي الدقيق :وذلك لإزالة
م���ا ميكن �إزالته م���ن معوقات �صحية
حت���ول دون ا�ستعمال الطف���ل قدراته
ومواهب���ه الطبيعية �إىل �أق�صى حد� ،أو
تكون ال�سبب املبا�رش يف تخلّف الطفل
العقلي �أو ا�ضط���راب حالته النف�سية،
كما ح���االت ا�ضطراب �إف���رازات الغدد
ال�صم.

ن��ش�ر الثقافة ال�صحي���ة :احلر�ص
عل���ى ن�رش املعلوم���ة ال�صحيحة بني
الأطفال و�أ�رسهم ،للوقاية من الأمرا�ض.
التغذي���ة :وذل���ك بتق���دمي وجبة
مطه���وّة للأطفال يف الظه���ر ،ووجبة
خفيف���ة يف ال�صباح ،ويج���ب توعية
الطفل و�أ�رسته ب�أنواع الغذاء ال�صحي،
لأن النق�ص يف بع�ض عنا�رص الغذاء قد
ي����ؤدي �إىل تخلّف عقلي عند الطفل� ،أو
قد يزيد احلالة �سوءاً ،هذا ف�ض ًال عن �أثر
النق�ص يف التغذية على ن�شاط الطفل
وقدرته على العمل و�صحته العامة.
نظافة الطفل :احلر�ص على نظافة
الطف���ل يف كل الأوق���ات ،لأن �أطف���ال
الإعاقة الذهنية عر�ضة لإهمال قواعد
النظافة.
تذك���روا �أن الطفل املعاق قد يكون
�صاحب موهبة عظيمة �أو قدرة فريدة،
ف�ساعدوه على �إخراج ما بداخله.

احذري ،لأن احلب يك���ون �أحيان ًا �سالح ًا
ذا ح َ ّديْ���ن ،فقلته وندرت���ه يولدان �شعوراً
بالإهمال ،لكن الطرف الآخر منه حاد جداً
ب���دوره ،وهو كرثة االهتم���ام ،حيث يولّد
لدى الطرف الآخر �شعوراً بالتقييد ،وعدم
االعتماد عليه �أو الثقة فيه.
التدخ���ل املم���لّ ،و�إف���راط الكثري من
الزوج���ات يف االهتم���ام ب�أزوجه ّن وبكل
تفا�صيلهم ،فتتدخل الواح���دة منه ّن �إىل
درجة و�ضع مل�ستها على كل «تفا�صيل»
حياة �رشيكها ..وقد «يكبت» الزوج عدم
ر�ض���اه على ما يحدث ،لك ّن الأمور تتطور

يف داخله حتى ي�ص���ل �إىل درجة و�صف
الزواج وعالق���ة حبه لها ب�أنها «قف�ص»
حقيقي و»�سج���ن» دائم ،في�صبح متوتراً
دوم ًا و�ساعي ًا �إىل الهروب ب�أي طريقة.
إ� ّن االهتمام الزائ���د يُفقد احلب لذته،
وعندما ي�صل االهتمام ح َدّه الذي ينقلب
تدخل من
مع���ه �إىل �ض���دّه ،يتح���ول �أي ُ ّ
الزوج���ة �إىل توتر لدى ال���زوج ،في�صبح
جمرّد ال�س�ؤال ع���ن يومه مزعج ًا للغاية،
وي�صبح االطمئنان على �صحته ،يف حال
املر�ض ،ا�ست�صغاراً له ..وهكذا حتى يفقد
االهتمام �أهميته ،بل يتحول �إىل «نقمة»

عل���ى العالقة ،ورمب���ا يك���ون �سبب ًا يف
ف�شلها.
كثرياً م���ا قر�أنا و�سمعن���ا جم ًال مثل
«زوجي ممت���از ،لكنه يخنقني» ،ون�سمع
اجلملة نف�سَ ها ،لكنْ بتغيري الكلمة الأوىل
لت�صب���ح «زوجت���ي» ..وعندما ن�صل �إىل
تلك احلالة ،ف����إ ّن احلب يفقد �أه ّم و�سيلة
لإظهاره ،وعندما ن�ص���ل �إىل تلك النقطة
ف�إننا نتحدث ع���ن مرحلة «انحدار» قد
ال تتوقف �أبداً ،وبالتايل وجب التحذير..

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

• اهتمامات جمالية مينعك الإتيكيت ممار�ستها يف العلن
�صحيح �أن تطبيق االهتمامات اجلمالية الدائم من �ش�أنه �أن يعك�س عنك
�ص���ورة املر�أة التي تعتني ب�شكله���ا ونظافتها ،إ�الّ �أن القيام بذلك يف العلن
�سيعرّ�ضك ملواقف حرجة ،و�سي�سيء �إىل �صورتك بد ًال من �أن يخدمها.
االعتن���اء بالأظافر� :إن كنّا نن�صحك ب�أن تبقي يف حقيبتك مق�ص ًا ومربداً
للأظافر ،فهذا فقط للحاالت ال�رضورية ،ويف حال تك�سرّ �أظافرك لتحلّي الأزمة
ب�أغرا�ض���ك ال�شخ�صية ،لكن هذا ال يعني �أبداً �أ ّن ق�صّ ها وتقليمها م�سموح يف
العلن ،فهذا ت�رصّف ين���درج يف خرق قواعد نظافتك ال�شخ�صية ،ويُعترب من
�أكرث الأ�ص���وات �إزعاج ًا وا�شمئزازاً للغالبية ال�ساحق���ة من النا�س ،لذا ،هذه
العناية حتديداً ال ميكنك القيام بها إ�الّ يف غرفتك املقفلة �أو احلمام.
ترتيب املظهر :ال �ش��� ّك يف �أن االعتناء باملظهر ،كو�ضع القمي�ص ب�إتقان
حت���ت التنورة �أو ال��س�روال� ،أو �سحب جوارب النيلون م���ن �أ�سفل احلذاء� ،أو
ترتيب «البل���وز» على العنق والبطن ،تفا�صيل تكلّ���ل الأناقة ،لك ّن القيام
به���ا يف العلن قد ي�ضعك يف مو�ضع الفت���اة التي حتاول لفت الأنظار �إليها
بح���ركات غري الئقة ،أل ّن ذلك قد ي�سبّب لك انزالق��� ًا يف مالب�سك� ،أو يوقعك
�أر�ضاً� ،أو غريها من املواقف املحرجة التي ال تتمنينها.
و�ض���ع املاكياج :هو من العادات اجلمالية التي يربطها مع املر�أة ع�شق
متب���ادل ،لكن هذا ال يعني �أبداً �أ ّن و�ضعه���ا يف العلن م�سموح ،ال�سيما يف
املطع���م كما تفعل بع�ض الن�ساء حني تفل�ش���ن �أدوات املاكياج على مائدة
الطعام ،وت�سحنب املرايا لتطبيق البودرة و«الآياليرن»..
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التوحد ..تشخيصه وعالجه ()3/3
ال يوجد اختبار طبي وحيد يبينّ لنا �أن
الطف���ل م�صاب بالتوحّ د �أو الذاتوية ،ولهذا
يعتمد الأطباء على الأه���ل الذين هم �أول
من ي�شك عادة يف وجود م�شكلة يف تطور
الطفل.
ينبغ���ي على الأهل مراجع���ة الطبيب
عندم���ا ي�شكون يف �أن تط���ور طفلهم غري
طبيع���ي ،ومن العالمات التي تدل على �أن
الطفل يف حاجة �إىل ا�ست�شارة الطبيب هي:
�إمتام ال�سن���ة الأوىل من العمر دون �أن
يبد�أ الطفل حماولة الكالم.
�إمتام ال�سن���ة الأوىل من العمر دون �أن
ي�ستخدم الطف���ل الإمي���اءات (التلويح �أو
الإ�شارة باليد).
�إمتام �سنة ون�صف من العمر دون لفظ
الطفل كلمات مفردة.
بل���وغ الطفل ال�سنتني م���ن العمر دون
�أن ي�ستخ���دم جم�ل�اً من كلمت�ي�ن .عندما
ي�ستخ���دم الطفل جم ًال م���ن كلمتني مكرراً
فق���ط جم ًال �سمعه���ا من قب���ل� ،أو عندما
ي�ستخ���دم ه���ذه اجلم���ل دون معنى ،فهو
ال يعت�ب�ر �أنه ي�ستخدم جم�ل�اً من كلمتني
ا�ستخدام ًا �أ�صي ًال بعد.
الب���دء بفق���دان اللغ���ة وامله���ارات
االجتماعية التي قد تعلمها الطفل من قبل.

 �أدوية من �أجل تخفيف بع�ض الأعرا�ض. -تغيري النظام الغذائي.

اخلال�صة
التوحُّ د �أو الذاتوية ا�ضطراب يظهر عادة
لدى الأطفال قب���ل الثالثة من العمر ،وهو
ي�ؤث���ر على كيفية كالم الطف���ل ،و�سلوكه،
وتفاعله مع الآخرين.
ثمة �أنواع خمتلفة من التوحد ،كما �أن
�أعرا�ض التوحّ د �أو الذاتوية تختلف اختالف ًا
كبرياً من طفل �إىل �آخر.
من املهم �أن تنتبه الأ�رسة �إىل العالمات
املبكرة للتوحد �أو الذاتوية ،لكي تبادر �إىل
ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص.
يجب على الأ�رسة �أن ت�ست�شري الطبيب
املخت����ص �إذا ظنت �أن تط���ور الطفل غري
طبيعي .والأ�شياء الت���ي يجب �أن تراقبها
الأ�رسة هي:
 �إمتام الطفل لل�سنة الأوىل دون حماولةالكالم.
 �إمتام الطفل لل�سنة الأوىل دون ا�ستخدامالإمياء (�أي التلويح �أو الإ�شارة باليد).
 بلوغ الطف���ل لل�سنة ون�صف ال�سنة دونلفظ كلمات مفردة.
 بلوغ الطفل ال�سنتني دون ا�ستخدام جملمن كلمتني تكون من �صنعه ولي�ست جمرد
تكرار بال معنى ملا ي�سمعه.
 فق���دان الطف���ل يف �أي عم���ر للمهاراتاللغوي���ة �أو امله���ارات االجتماعية التي
كانت لديه �سابقاً.
رغم ع���دم وج���ود ع�ل�اج ي�شفي من
التوحد �أو الذاتوية ،ف�إن هناك �سب ًال كثرية
ملعاجلته ،وهي تهدف �إىل م�ساعدة الطفل
عل���ى التعاي�ش مع التوح���د �أو الذاتوية،
وكلم���ا بد�أ الع�ل�اج يف وق���ت �أبكر كانت
فر�ص جناحه �أك�ب�ر ،و�إذا كان لدى الأ�رسة
�أي خماوف ب�ش����أن التطور ال�صحي للطفل
فعليهم ا�ست�شارة الطبيب.

ت�شخي�ص التوحد
يتنوّع التوح���د �أو الذاتوية يف �شدته
من اخلفيف �إىل ال�شديد ،وميكن �أن تختلف
�أعرا�ض���ه من طفل �إىل �آخ���ر ،ولهذا ال�سبب
ميكن �أن يكون ت�شخي�صه �صعباً.
من املهم �أن تطمئن الأ�رسة من الطبيب
ب�شكل دوري على تطور الطفل� ،صحيح �أن
ت�شخي�ص التوح���د �أو الذاتوية يحتاج �إىل
طبيب اخت�صا�صي يف العادة� ،إال �أن طبيب
الأطف���ال ميكن �أن يالح���ظ بع�ض عالمات
الإنذار املبكرة.
لت�شخي�ص التوح���د �أو الذاتوية ميكن

�أن يق���وم فريق من االخت�صا�صيني ب�إجراء
جمموعة من اختبارات التطور على الطفل،
مبا فيها اختبارات اللغة والكالم وال�سلوك،
وميكن �أي�ض ًا �إج���راء فح�ص �رسيري كامل،
�إ�ضافة �إىل اختبارات الدم وغريها.
يف ح���االت كث�ي�رة ال يت���م ت�شخي�ص
التوحد �أو الذاتوية حتى يبلغ الطفل ال�سنة
الثاني���ة �أو الثالثة من العمر .من املهم �أن
يت���م الت�شخي�ص يف وقت مبكر ،لأن الطفل
ي�ستجيب ا�ستجابة �أف�ضل للعالج املبكر.

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

عالج التوحد
ال يوج����د عالج �ش����اف للتوحّ د �أو
الذاتوية ،لكن هن����اك معاجلات للحد
م����ن �أعرا�ضه ،ول����كل حال����ة �أ�سلوب
ملعاجلته����ا ،فقد تك����ون معاجلة طفل
م�ص����اب بالتوحد خمتلف����ة كثرياً عن
معاجل����ة طفل �آخر م�ص����اب بالتوحد،
كما �أن املعاجلات تتغري �أي�ض ًا وتتطور
ب�شكل م�ستمر.

ب�سبب التن���وع الكب�ي�ر يف احلاجات
اخلا�ص���ة ملختلف �أطف���ال التوحد ،تكون
املعاجل���ة �أك�ث�ر فعالية عندم���ا يو�ضع
العالج لكل طفل مبا ينا�سب حالته.
ميكن �أن تكون املعاجلة مزيج ًا من:
 املعاجلة ال�سلوكي���ة التي ت�ساعد علىتعلم املهارات واحل���د من الت�رصفات غري
الطبيعية.
 معاجلة النطق. -العالج الطبيعي� ،أو املعاجلة الفيزيائية.

 - 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1عك����س حزن  /تدف���ع لأهل
امليت
1
 - 7فاكهة �صفراء  /وعاء
2
� - 8أتباع
 - 9يهبط به اجلندي من الطائرة
3
� /رض�س
4
 - 10جب���ل را�سخ  /لب�سه النا�س
�أيام الأتراك خ�صو�صا
5
عــمـــودي
6
 - 1ق���ذف بالكلم���ات � /صاحب
7
�ش���يء وم�س�ؤول عنه  /معنوياته
8
يف احل�ضي�ض
� - 2أك�ب�ر �أهرامات م�رص  /حرف
9
عطف
10
 - 3يغطي الطي���ور  /يف القالدة
 /جواب
�أفــقــي
 - 4تو�ضع فيه���ا ال�صور  /تقال
 - 1قائم يف الليل  /حب �شديد
عند ال�شعور بالربد  /مت�شابهان
 - 2تتكون من ا�سكتلندا واجنلرتا وويلز
 - 5حار����س  /يتعاط���اه بع�ض
� - 3سكني  /القمر وقت اكتماله
الريا�ضيني لتحقيق الفوز
 - 4طري خرايف  /بني جبلني (مبعرثة) � /صفار
 - 6حيوان منقر�ض
 - 5عا�صمة رومانيا
 - 7جت�ب�ر وتك�ب�ر وظل���م  /ا�سم

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مبد�أ يف الريا�ضيات (للقوة)  /قال كالما
�رصيحا
 - 8مو�سيق���ى امريكية لل�سود  /تلف يف
دائرة
� - 9سائ���ل ح���ي �أحمر الل���ون  /عملة
اليابان  /ن�صف �سو�شي
 - 10ق�صة ممثلة �أمام اجلمهور � /أ�صبح
غري عاقل للأ�شياء حوله
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كاريكاتير

طولكم يكشف عن شخصيتكم
كلّن��ا يع��رف ت�أث�ير االنطب��اع الأوّل ال��ذي نرتك��ه ل��دى
الآخري��ن ،و�أنّ لي���س لل�شخ�صي��ة دور يف ه��ذه اللحظ��ات ،بل
املظه��ر ،ومن �أه ّم الأمور التي يتمح��ور حولها هذا االنطباع
ه��و طول القامة؛ طويلة ،ق�ص�يرة� ،أو �أيّة نقطة بينهما ،فنحن
معت��ادون حرفي ًا اىل �إ�صدار نوع م��ن احلكم �أو تكوين �صورة
ع��ن الآخر باالعتم��اد �إىل تكاوين ال�ش��كل اخلارجي ،والطول
�أهمّها.
اكت�شف��وا يف ما يلي عالقة الطول بال�شخ�صية وكيف ي�ؤثر
عليها:
– � 147س��م� :أنت �شخ�صية مغامرة ،تع�شق احلياة وتبحث
ع��ن الإثارة ..تتمتّ��ع بكاريزما خاطف��ة ،وت�ستطيع �إقناع من
حول��ك بتبنّي ر�ؤيت��ك وقناعتك يف احلياة ..دائ��رة �أ�صدقائك
متّ�سعة ،وال تخاف االختالط بالنا�س.
– � 150س��م� :أن��ت �شخ�صي��ة تنج��ح يف املحادث��ة ب�ش��كل
فط��ري ..ت�شعر ب���آالم الآخري��ن ،وتعرف موا�ساته��م ودعمهم
بالطريق��ة الت��ي تريحه��م وتنا�سبه��م ..بف�ض��ل قلب��ك الطيب
وعقالنيتك يع�شقك النا�س ويتعلّقون بك� ..أنت �شخ�صية ال ئقة
جداً.
– � 152س��م� :أن��ت �شخ�صي��ة حمظوظ��ة ب�ش��كل ملحوظ،
وتع��رف توظي��ف الفر���ص احلياتي��ة ل�صاحل��ك ،ل��ذا ي��راك
الآخ��رون تت�سلّقني �سلّ��م احلياة ب�سهولة وجن��اح ..ال�صداقة
تعني��ك واحلبّ �أ�سمى ما يف �أولويات��ك ،تقدّم له الت�ضحيات
من دون ح�ساب.
– � 155س��م� :شخ�صي��ة منفتح��ة عل��ى نف�سه��ا والآخرين،
مرح��ة ولكنّه��ا ر�صين��ة يف الوق��ت نف�س��ه .لعب��ة �شخ�صيتك
الأ�سا�سية هي الت��وازن ،وال تدخل عالقة �إن�سانية تهدمك ،بل
توظّ ف عقلك لال�ستك�شاف قبل �أن تتخذ قرارك.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

– � 158س��م� :أن��ت �شخ�صي��ة عاطفية ج��داً ،روحانية ،ولك
مي��ول للفن��ون احلزين��ة ،كالق�صائ��د ،واملو�سيق��ى املنطوية
وتف�ضل
على ال�شج��ن ،والر�سم التعبريي ..لك عامل��ك اخلا�ص ّ
االنفراد بنف�سك.
– � 161س��م� :أن��ت �شخ�صي��ة واقعية ،عقالني��ة ووا�ضحة؛
كم��ا يق��ول املث��ل ال�شعبي :حتم��ل ر�أ�سك بني كتفي��ك ..تعرف
حتدي��د الطريق الأ�سهل والأق�رص �إىل �أهدافك ،وال ت�شغل نف�سك
باخليارات احلياتية التي تعرف م�سبق ًا أ�نّها تخبّئ لك العذاب.
– � 164سم� :أنت �شخ�صية تع�شق ال�صداقات وتبحث عنها..
يحبّ��ك النا�س وي�شعرون برغب��ة للتقرّب منك حتى يف �صمتك
و�سكوت��ك� ..أن��ت �ص��ادق ج��داً يف م�شاع��رك ولكنّ��ك ال جترح
النا�س حني تقول ر�أيك.
– � 167س��م� :شخ�صي��ة متميّ��زة بخجله��ا ورومان�سيتها،
ت��رى ال ّن�أ�س كما تتمن��ى �أن يكونوا ،وهن��ا خيباتك وعرثاتك
تب��د�أ ..تع��رف الو�صول �إىل �صمي��م الأمور ،وتفكّ��ر كثرياً قبل
الت�رصّف واتّخاذ القرارات.
– � 170س��م� :شخ�صي��ة متفائل��ة فطري��اً ،ت�ضح��ك رغ��م
�أوجاع��ك و�أحزان��ك ،وال تقب��ل بالنّهايات لأنّ��ك دائم ًا تعرف
العث��ور عل��ى �آفاق جدي��دة ..ال تعرف �أن تق��ول كال لأحد ،وال
حتب م�شاركة النا�س بهمومك.
– � 173س��م� :شخ�صية متم��رّدة ال تر�ضى بالظلم وال حتى
بالقوان�ين ال�سائ��دة ..تبحث دائم ًا عن الأف�ض��ل ،وجتد ثغرات
حني يرى غريك الكمال� ..أنت �صعب بع�ض ال�شيء؛ لك قواعدك
وقوانينك ،وتكره ال�سكون وامللل.
تف�ض��ل �أن تنته مبفردك م��ن ك ّل مهمة توكل
– � 176س��مّ :
�إلي��ك ،وتبحث عن الأ�ضواء والنجاح��ات ..مت�صالح مع نف�سك
وتبتعد عن ك ّل ما يُزعجك ويعكّر �صفوك.
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:

