ُ
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مرجع حكومي �سابق ،مقيم يف اخل��ارج ،وج��د يف ف�ضيحة كربى
ل�شخ�صية عربية هامة اعتُقلت يف �أح��د امل��راف��ئ اللبنانية ال��ب��ارزة،
فر�صة �سانحة إلع��ادة «تعومي» و�ضعه املايل و�إنقاذ �شركاته املتعرثة
واملهدَّدة بالإفال�س ،بالإ�ضافة �إىل و�ضعه ال�سيا�سي املهزوز ،حيث عُلم
أ�ن��ه �أبلغ من يعنيهم الأم��ر عن ا�ستعداده للعمل لطيّ ملف �صاحب
الف�ضيحة ،مقابل �إنقاذه مالياً ،و�إعادة «تعوميه» �سيا�سياً.

السنة الثامنة  -الجمعة  17 -محرم 1437هـ  30 /تشرين األول  2015م.
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االفتتاحية

معادلة األسد  -نصرالله -
خامنئي  -بوتين ستنتصر
�أح����داث تاريخي����ة وا�س����تثنائية ت�ش����هدها الأم����ة العربية
والإ�س��ل�امية يف ظل فو�ض����ى منظَّ مة تقودها الواليات املتحدة
الأمريكية عرب �أدواته����ا التكفريية والإرهابية التي حلّلت القتل
متت �إىل
والذبح و�أكل الأكباد ،وا�س����تخدمت �أ�ساليب همجية ال ّ
ديننا الإ�سالمي وال �إىل تقاليدنا العربية النبيلة ب�أي �صلة.
هذه القوى التكفريية ،وعرب الدعم الأمريكي  -ال�س����عودي -
القطري  -الرتكي د ّمرت العراق وليبيا ،وحتاول اليوم يف اليمن،
و�شنّت حرب ًا على �سورية منذ �أربع �سنوات خدم ًة لـ»�إ�رسائيل»
وم�رشوعها التق�س����يمي للمنطقة العربية ،لكن �صمود الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد والقيادة ال�سورية وال�شعب ال�سوري قلب كل
املعادالت ،وتع ّمق ال�صمود وجتذّر بعد قرار الأمني العام حلزب
اهلل ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل دعم �سورية ،مع القيادة الإيرانية التي
ر�سمت معادلة جديدة يف ال�رصاع ،و�أف�شلت خمطط التكفرييني.
واليوم ،ي�أتي الدعم الرو�س����ي ل�س����ورية ليزيد اجلبهة منع ًة
و�ص��ل�ابة ،وال �شك �أن املوقف الرو�س����ي منذ بداية الأحداث يف
�س����ورية يف جمل�س الأمن ،ويف امللف الكيماوي� ،ش����كّل دعم ًا
ل�س����ورية ،وهذا الدعم الرو�سي مع ال�صمود ال�سوري ودعم حزب
اهلل و�إيران �س����يقلب كل املعادالت ل�ص����الح امل�رشوع الوطني
القومي العربي الإ�س��ل�امي احل�ضاري ،و�س����ي�ؤكد �أننا خري �أمة
�أُجنبت للنا�س.
ال�رصاع اليوم وا�ض ٌح ال لب�س فيه ،وهو �رصاع بني م�رشوعني
على امتداد الأر�ض العربية والإ�س��ل�امية ،والن�رص �سيكون حتم ًا
ملعادلة الأ�سد  -ن�رصاهلل  -خامنئي  -بوتني.
يف ظل هذه املعمعة ،املطلوب من القيادة العراقية �أن تُغادر
الرتدد فوراً ،عرب الطلب من رو�س����يا امل�����ؤازرة اجلوية للجي�ش
العراقي ،الذي يخو�ض مواجهات بطولية ،فيما غارات التحالف
الدويل مل حتقق �ش����يئ ًا ،يف ظل خبث �أمريكي؛ بدعم امل�سلحني
و�إلقاء الذخرية لهم.
يف ظل ه����ذا ال�ص����مود ملح����ور املقاومة ،ينفجر الغ�ض����ب
الفل�سطيني عرب «حرب ال�سكاكني» �ضد قوات االحتالل ،لي�شكل
دعم ًا �إ�ض����افي ًا ملح����ور املقاومة ،فاالنتفا�ض����ة الثالثة زرعت
الرعب يف كل فل�س����طني املحتلة ،و�أذلت اجلي�ش «الإ�رسائيلي»
و�أعادت الت�أكيد �أنه جي�ش من كرتون ،وت�أتي م�شاركة عرب 48
لت�أكد �أن «حلم» حترير فل�سطني بات قريب ًا.
ما نعي�ش���ه اليوم مي ّثل الرتجمة العملية ال�سرتاجتية الرئي�س
الراحل حافظ الأ�سد ،والقائمة على معادلة ال�صواريخ يف جنوب
لبنان ،والتي ا�س���تكملها وعزّزها حزب اهلل عرب معادلة الوخزات
املتوا�صلة بالإبر �ضد جنود االحتالل ،فجاء التحرير عام ،2000
ثم جاءت حرب متوز لتقلب كل املعادالت ل�صالح خط املقاومة،
وبعدها توالت االنتفا�ضات الفل�سطينية يف غزة وال�ضفة ،لت�شكّل
البداية مل�سار عربي جديد ،ولهزمية امل�رشوع ال�صهيوين.
هذه االنت�صارات دفعت الإدارة الأمريكية �إىل �أ�سلوب جديد يف
املواجهة؛ عرب دعم القوى التكفريية يف �سورية ،ل�رضب امل�رشوع
الوطني العربي ،وعنوان ه����ذا امل�رشوع ومدخله �رضب اجلي�ش
العربي ال�س����وري ،لكن معادلة الأ�س����د  -ن�رصاهلل  -خامنئي -
بوتني �س����تنت�رص على كل امل�ؤامرات ،مهما غلت الت�ض����حيات،
حتى زوال «�إ�رسائيل» ودحر امل�رشوع التكفريي وكل داعميه.
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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

حكومة سالم لتصريف الوقت ..والتوقيت سعودي

الرئي�س متام �سالم مرتئ�ساً جل�سة ملجل�س الوزراء يف ال�سراي احلكومي

لو �أردنا و�صف الو�ضع احلكومي اللبناين
للداخ���ل واخلارج ،فمن ال�س���هل اخت�ص���اره
باخلطوة التي �أقدم عليها وزير البيئة حممد
امل�ش���نوق منذ �أ�س���بوع ،عرب مرا�س���لة وزير
الداخلية نهاد امل�ش���نوق طالب ًا منه تكثيف
دوريات قوى الأمن يف منطقة جبيل ل�ض���بط
الفلتان يف ال�صيد الربي!
وزير البيئة امل�ستقيل من ملف النفايات،
ومن جلنة درا�س���ة ه���ذا املل���ف ،ومن كافة
مهامه ،اهتم منذ عدة �أ�ش���هر بتخ�صي�ص يوم
لل�س���لحفاة البحرية ،وهو يهتم الآن بالبيئة
الربي���ة ،ولبنان غ���رق يف نهاية الأ�س���بوع
املا�ضي بكارثة حوّلت �شوارع بريوت وجبل
لبنان �إىل «بحر» من النفايات.
�أداء وزي���ر البيئ���ة هو مثال ع���ن الأداء
احلكوم���ي العام ،ويبدو لبن���ان وك�أنه تفلّت
من كل ال�ضوابط ،وبات نهائي ًا بال م�ؤ�س�سات
د�س���تورية ،لأن �إحالة «�ص�ل�احيات» وزير
البيئة �إىل وزي���ر الزراعة بوجود وزير البيئة
هي هرطقة تُقارب الف�ضيحة ،وال يتحمل وزير
البيئة الأ�ص���يل م�س�ؤوليتها �شخ�صياً ،لأنه ال
ميتلك قراره ،ولأن ا�س���تقالته ممنوعة ،لي�س
لأهمي���ة وزارة البيئة التي ميك���ن �أن يكلَّف
به���ا �أي وزير �آخر ،ب���ل لأن اللعب بالتمثيل
احلكوم���ي ممن���وع ،ويفتح جم���ال الإخالل
بالتوازنات الأخرى يف وطن بلغ م�ؤ�س�ساتي ًا
حافة االنهيار وفقد التوازن.
لكن امل�س�ألة الأخطر ،هي تكليف الوزير
�أكرم �ش���هيب مبلف النفايات ،لي�س ب�ص���فته
الوزاري���ة احلالية يف الزراعة ،وال ب�ص���فته
وزير بيئة �س���ابق ،بل ب�ص���فته ال�شخ�ص���ية
املح�س���وبة على النائب وليد جنبالط ،الذي
لديه «املونة» على �أبن���اء منطقة الناعمة،
وهو الوحيد الذي ميتلك مفتاح املطمر.
وب�رصف النظر عن �ص���فقات مناق�صات
النفايات التي ح�ص���ل خالف حولها �ض���من
ح�س���اب املحا�ص�ص���ات ،و�ألغاه���ا جمل�س
ال���وزراء ،ف�إن ه���ذه امل�س����ألة كانت وحدها
كفيلة ب����أن يتقدم الوزير حممد امل�ش���نوق
با�س���تقالته ،حفظ ًا ملاء الوجه ال�شخ�ص���ي،
لو كانت اال�س���تقالة م�سموحة ،خ�صو�ص ًا �أن
الو�ض���ع حتى الآن مينع ا�س���تقالة احلكومة
وحتويلها �إىل حكومة ت�رصي���ف �أعمال ،لأن
اال�ستقالة تعني بداية التفكك الفعلي للكيان
ال�سيا�س���ي اللبناين ،واللبنانيون �أعجز من

�أن يعقدوا م�ؤمتراً ت�أ�سي�س���ي ًا مبفردهم ،وزمن النقمة بعد اغتيال الرئي�س رفيق احلريري على
الطائف والدوحة قد انتهى ،علم ًا �أن ا�ستقالة ح�ساب امل�سيحيني ،ثم جاء التمديد لواليتني
�س�ل�ام وحتوُّل حكومت���ه �إىل ت�رصيف �أعمال متتاليتني حتى العام  ،2017ومن �ضمن املدَّد
لن تقدم �أو ت�ؤخر على امل�س���توى العمالين ،لهم واحد وع�رشون نائب ًا م�س���يحي ًا يف جيب
والبل���د يعمل لي�س من خالل حكومة بيانها الرئي�س �س���عد احلريري والنائب جنبالط ،ما
الوزاري م�ستن�سَ ���خ من بيانات �س���ابقة منذ يُعترب طعن ًا بالد�س���تور جلهة جتديد املوكل
العام  ،1990ب���ل �إن عجلة الوزارات يحرّكها لنف�س���ه مبعزل عن املوكل ،وطعن ًا بامليثاق
مدي���ر ع���ام ال���وزارة وامل�ص���الح والدوائر جلهة م�صادرة ه�ؤالء النواب الذين ال ميثلون
داخلها ،والعمل يف ال�سلطة التنفيذية للدولة �أكرث من  ٪15من امل�سيحيني ،وبالتايل يجب
اللبنانية يعتمد على موظفني� ،سواء بوجود التميي���ز بني م���ن ميثل امل�س���يحيني فعلي ًا
وزير �أو غيابه.
ومن فر�ض���ت الظروف ال�سيا�سية واملذهبية
لكن �ص���خب ًا ي�ش���به الهدير ق���ادم على مدعومة بالوفرة املادية اخلليجية �أن ي�صل
لبن���ان ،ولي�س���ت امل�س����ألة مقت��ص�رة على �إىل املجل�س النيابي با�سم امل�سيحيني� ،أو �إىل
الأزمات املعي�ش���ية واالقت�ص���ادية والبيئية� ،أية وزارة يف احلكومة ،ومنها وزارة الدفاع.
لأن اخلطر يكمن يف ما هو �أعظم ،ولبنان هو
وحيث �إن الد�س���تور اللبناين احلايل ال
البلد الوحيد يف العامل القائم على د�س���تور ين�ص على ا�ستفتاء ال�ش���عب ،و�إذا كان �إقرار
قانون االنتخابات النيابية م�ستحيل يف ظل
تعنُّت الرئي�س احلريري ،بح�ض���انة �سعودية،
و�إذا كان ال بد من م�ؤمتر ت�أ�سي�سي يعيد بناء
الثواب���ت الوطنية من جديد ،و�إق���رار قانون
انتخابات ،وتعدي���ل الد�س���تور ليتواءم مع
امليثاق ،فمن ه���م املدعوون �إىل هذا امل�ؤمتر
مادام لبنان ساحة كباش
الت�أ�سي�س���ي؛ كب���ار رجال الدي���ن والأقطاب
إقليمي فإن الحكومة
والن���واب احلالي���ون؟ وماذا ع���ن النقابات
اللبنانية ومعها مجلس نواب وجمعي���ات املجتمع امل���دين والأكادمييني
ورجال القانون؟ ومن يحدد املمثلني الفعليني
سيبقيان «تشريع الضرورة» عن كافة ال�رشائح ال�سيا�س���ية واالجتماعية
والقانونية واالقت�ص���ادية لتوجيه الدعوات
�إليها ،واخلالف عل���ى املدعوين اىل امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سي ي�ستدعي م�ؤمتراً ت�أ�سي�سياً؟!
ال م�ؤمتر ت�أ�سي�سي وال من ي�أمترون مادام
وميث���اق ،و�أول �رضبة للد�س���تور املعدل يف البع�ض ي�أمتر باخلارج ،ومادام لبنان �ساحة
الطائف� ،أن عدم تطبيقه كان ال�صفعة الكربى كبا�ش �إقليم���ي ،و�إذا كان مفتاح ق�رص بعبدا
للميث���اق من وجهة نظر الفريق امل�س���يحي ،مرتبط ًا مبفت���اح «ق�رص املهاجري���ن» ،و�إذا
وبات ب�إمكان فريق �أن يقول عن خطوته �أنها كان���ت حدود الكيان اللبناين باتت ل�ص���يقة
د�س���تورية ،لي�أتي فريق �آخر ويقول نعم هي �أكرث باحلدود ال�س���ورية ،ومبا يح�ص���ل �ضمن
د�س���تورية لكنها غري ميثاقية ،لأن الد�ستور احلدود ال�س���ورية ،ف�إن احلكوم���ة اللبنانية
غري مطبَّق كامالً.
ومعه���ا جمل�س نواب «ت�رشي���ع ال�رضورة»،
و�إذا كان اللبنانيون يريدون مثا ًال ب�سيط ًا وباق���ي امل�ؤ�س�س���ات الد�س���تورية ،مبا فيها
عن حرب «داح�س والغرباء» بني الد�س���تور كر�س���ي بعبدا ،هي �ض���من قِ���دْر واحدة يف
وامليثاق ،فكل خطوة �أقدم عليها وزير الدفاع «طبخة بح�ص» من الآن وحتى �إ�ش���عار �آخر
يعتربها د�ستورية ،لكن الر�أي املخالف لر�أيه ي�أتي من الإقليم بالتوقيت املنا�سب ،بعد �أن
يعتربه���ا غ�ي�ر ميثاقية ،بل متادي��� ًا بطعن يتوقف العمل بالتوقيت ال�سعودي.
امليث���اق ،بدليل �أن انتخاب���ات عامي 2005
�أمني �أبو را�شد
و 2009جاءت مبنزلة «تعوي�ض» المت�صا�ص
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همسات

مخاض «فيينا السوري» ..وكسر اإلرادات
يف تق���دُّم الف���ت ،متّت دعوة �إي���ران �إىل
املحادثات التي يرعاها الرو�س والأمريكيون
يف فيينا ،لبحث �أ�س�س مفرتَ�ضة حلل ال�رصاع
ال�س���وري ،و�آلية لل�سري يف م�س�ي�رة العدالة
االنتقالي���ة يف هذا البلد الذي ي�ش���هد حرب ًا
كونية على �أر�ض���ه منذ ما يزيد على �سنوات
�أربع.
الأكيد �أن الأمريكيني ا�س���تطاعوا حتقيق
اخ�ت�راق يف العملية التفاو�ض���ية من خالل
ال�ضغط على ال�س���عوديني للقبول باجللو�س
�إىل الطاول���ة م���ع الإيرانيني لبح���ث النزاع
ال�س���وري والو�ص���ول �إىل حل ،والذي مل يكن
منطقي ًا وواقعي��� ًا �أن يكون بدون احلديث مع
كل من الإيرانيني وال�سوريني.
لكن التفا�ؤل بقرب ال�س�ي�ر الأكيد باحلل
ال�سيا�سي �أو االتفاق على مقومات �أدنى للحل
ما زال مبكّراً لأوانه ،فمقابل هذا االرتياح الذي
فر�ض���ته دعوة �إيران �إىل املفاو�ضات اجلارية
يف فيينا ،تظهر بوادر الت�صعيد من خالل ورود
تقاري���ر من امليدان ال�س���وري تفيد �أن الدول
الإقليمي���ة الداعمة للمجموعات امل�س���لحة
قد ا�س���توعبت ال�رضب���ة الأوىل ملجموعاتها،
وانطلق���ت �إىل مرحلة ال���ردّ ،وذلك من خالل
تزويد الإرهابيني ب�ص���واريخ �صينية م�ضادة
للطائ���رات ،ميكنها تعطيل حركة املروحيات
الرو�س���ية التي ت�ؤمّن الإ�سناد اجلوي للجي�ش
ال�س���وري على عل��� ّو منخف����ض ،لكنها غري
قادرة على �إ�ص���ابة املقاتالت الرو�سية التي
حتلّق على علو مرتفع ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني
التن�س���يق العملياتي (ولو عن بُعد) بني كل
م���ن «داع�ش» و«جبهة الن�رصة» لت�ش���كيل
قوة هجومية لقطع طرق الإمداد على اجلي�ش
ال�سوري يف حلب.
وهكذا جند �أن ال�رصاع ال�س���وري قد دخل
مرحلة جديدة تتجلى �أ�س�سها يف ما يلي:
ت�سعري امليدان ب�ش���كل كبري ،حيث يجد

كل طرف من الأطراف املتحاربة �أن كل تقدُّم
يحرزه يف امليدان �س���يمنحه �أوراق تفاو�ض
�أكرب و�أهم على طاولة املفاو�ض���ات .وعليه،
ف�إن العملية الع�س���كرية الرو�سية �سيقابلها
تدخُّ ���ل �أمريكي �أك�ب�ر يف العمليات احلربية،
ول���و �أن الظاهر �س���يكون �أن الدول االقليمية
(تركيا  -قطر  -ال�س���عودية) هي التي تقوم
باملواجهة ،لكن يف حقيقة الأمر ال ي�ستطيع
�أي من ه�ؤالء الت�رصُّف بدون توجيه ور�ض���ى
�أو خارج �إرادة الواليات املتحدة الأمريكية.
مبوازاة امليدان� ،س���يبد أ� م�سار تفاو�ضي
�صعب جداً� ،سيكون قوامه التنازالت املتبادَلة
من الطرفني للو�ص���ول �إىل ما ميكن القول �إنه
�أف�ض���ل املمكن لكل ط���رف ليتمكّن من ادعاء
انت�صار ما مقابل ما �سيخ�رسه .وللو�صول �إىل
هذه النقطة ،على الدول الداعمة للمجموعات

األزمة السورية ستدخل
في  30تشرين األول مسارًا
يقل خطورة عما سبق
جديدًا ال ّ

امل�سلحة �أن تتنازل عن �رشط رحيل الأ�سد �أو
عدم ا�شرتاكه باالنتخابات الرئا�سية املقبلة،
عل���ى �أم���ل �أن يحوّلوا املعركة الع�س���كرية
لإ�س���قاطه �إىل معركة انتخابية ي�س���تعملون
فيها الأموال ،و�أ�صوات ال�سوريني املهاجرين،

¡ ممنوع

خ�صو�ص ًا يف �أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل التجيي�ش
الإعالمي �ضده ،فيكون �سقوطه الذي يريدونه.
يف املقابل� ،س���يكون على النظام ال�س���وري
�أن يقبل برموز من املعار�ض���ة يعتربها الآن
خائنة للوط���ن ،وتقدمي العديد من التنازالت
يف ما خ����ص �إدماج املقاتل�ي�ن يف اجلي�ش،
وال�س�ي�ر بالعدال���ة االنتقالي���ة التي تتطلب
القب���ول ب�آليات ق���د ال يت�ص���وّر البع�ض �أن
النظام �سيقبلها الآن.
ومبوازاة امليدان وال�سيا�س���ة املرتافقَينْ ،
�س���يكون م�س���ار غربي ،وعلى �ص���عيد الأمم
املتحدة واالحت���اد الأوروبي ،ميهّدان �إعالمي ًا
وت�سويقي ًا لكل خطوة من اخلطوات التي ت�صل
�إليها املفاو�ض���ات ،فعلى �سبيل املثال ،جند
�أن االعالم الغربي ،وت�رصيحات امل�س����ؤولني
الغربي�ي�ن اليوم بات ت�س���وّق لفكرة مفادها
«�س���يبقى الأ�س���د يف احلكم لإدارة العملية
االنتقالي���ة ،لكن علي���ه �أن يرحل يف مرحلة
الحقة» ،وهي نقي�ض لكل ما جرى ت�س���ويقه
يف ال�س���ابق من �أ ّن الأ�سد فقد �رشعيته وقتل
�شعبه وعليه �أن يرحل قبل البحث ب�أي حل،
وممنوع عليه اجللو�س �إىل طاولة املفاو�ضات.
انطالق ًا مما �سبق ،ميكن القول �إن الدخول
الرو�س���ي الق���وي �إىل امليدان ال�س���وري ،و�إن
موازين القوى امليدانية التي كانت �س���ائدة،
والت���ي �أوهمت البع�ض ب�أن ب�إمكانهم حتقيق
مكا�سب �سيا�س���ية والهيمنة على �سورية من
خ�ل�ال الأدوات الإرهابية ،ق���د انقلبت الآن،
وما كان م�س���تحي ًال يف ال�سابق بات �صعباً،
وما كان �صعب ًا �صار ممكناً ..وعليه� ،ستدخل
الأزمة ال�س���ورية يف  30ت�رشين الأول م�ساراً
جديداً ال يق ّل �ص���عوبة وخطورة عما �سبقه،
ويبقى املي���دان هو احلكم واملق���رر لكل ما
�سي�أتي.

د .ليلى نقوال

قبل دولة
ُبلِّ���غ مرجع كب�ي�ر بطرق خمتلفة م���ن َ
خليجية ك�ب�رى ،ب�أنه ممنوع علي���ه االعتكاف �أو
اال�ستقالة ،مهما كانت ال�صعوبات والظروف التي
ميرّ به���ا ،واملطلوب احلفاظ على «ال�س���تاتيكو»
احلايل ،لأن وقت احللول مل يحن بعد ،خ�صو�ص��� ًا
املعنية غارقة يف وحول �أكرث من ق�ضية.
�أن الدولة
ّ

¡ بني �سالم وجنبالط

�ش��به قيادي ا�شرتاكي تهديدات الرئي�س متام �سالم
ّ
بالتنح��ي عن مهام��ه مبواقف رئي���س احلزب وليد
جنب�لاط ،لكن��ه ق��ال �إن مواقف جنب�لاط عادة ما
تكون م�ستندة �إىل معطيات دولية ،و�إن كان �أحيان ًا
يتعر�ض لـ«البلف».

¡ «حرَفية» مهنية

الحظت جهات معنية �أن �ص���حف ًا متويلها خليجي
مل ت� ِأت باملطلق على خرب توقيف الأمري ال�سعودي
املهرب للمخدرات من مطار بريوت ،وقالت اجلهات
ِّ
�إن الأمر من �ض���من الت�سترّ على «جمون» الغني،
احلرفية
لكنها ا�س���تغربت م���دى التفاف �أدعي���اء َ
املهني���ة با�س���تبعاد اخلرب نهائي��� ًا ،ولو من باب
التلميح.

¡ �إحراج

اعت�برت قي��ادات يف «تي��ار امل�ستقب��ل» �أن الوزير
ال�ساب��ق مروان حمادة �أحرجه��ا بحديثه عن عودة
قريب��ة للرئي���س �سع��د احلري��ري ،خ�صو�ص��ا �أنه��ا
لي�ست مبثل تلك الأج��واء ،و�أ�شارت �إىل �أن احلريري
نف�س��ه ال يع��رف �إذا كان �سيع��ود �أم ال� ،إال �إذا جرى
تكليفه مبهمة من ال�سعودية كتلك التي حدثت �أثناء
االعتداء على اجلي�ش وقوى الأمن يف عر�سال.

¡ �صاحب واجب

ُتفاخر زوجة موظف ر�س���مي م�س����ؤول عن ملفات
ح�سا�س���ة� ،أن زوجها يتلقى كل ب�ض���عة �أ�س���ابيع
دعوات من �أمراء يف دولة خليجية نافذة ،لق�ض���اء
ب�ض���عة �أيام مع العائلة يف ق�ص���ور �أمريية ،وهو
يلبي معظم الدعوات �إال يف احلاالت الطارئة.

¡ اعتذار

�أبدى رجل كن�سي اعتذاره �أمام دبلوما�سي معروف
ت�رسع��ه يف الوق��وع �ضحي��ة ترجمة
ون�شي��ط ع��ن ّ
خاطئة ،و�إع�لان موقف يج��ايف احلقائق� ،شجعته
علي��ه مرجعي��ة لي�س��ت م��ن طائفت��ه ،لأنه��ا تخدم
�سيا�سة الدولة الراعية لها مالي ًا.

¡ عدم اهتمام

ُنقل عن دبلوما�س���ي غربي �أن لبنان لي�س يف �آخر
�سلّم اهتمامات العامل ،بل ال وجود له على ال�س َّلم
�أ�صالً.

¡ ت�سا�ؤالت

ت�ساءل خبري اقت�صادي معروف :ماذا لو �أن دولتني
حليفت�ين ل�سوري��ة ،ا�ستثمرت��ا يف م��صر ن�صف ما
وتب��ادل جتاري
تنفقه م��ع تركيا م��ن ا�ستثمارات
ُ
واقت�صادي ،وهو يتجاوز الـ 140مليار دوالر؟ ماذا
كان واق��ع العرب الي��وم ،وحتالفاتهم ،مع العلم �أن
ال�سعودي��ة م��ا عادت ق��ادرة يف �أر���ض الكنانة �إال
عل��ى توفري الدع��م للإرهابيني ،من �أج��ل �أن يبقى
الو�ض��ع الأمن��ي يف م�رص مهزوزاً ،وم��ن �أجل �أن ال
تتحول القاهرة �إىل قبلة العرب وتوجههم.

¡ اللقاء  -ال�صاعقة

وزراء خارجية رو�سيا وال�سعودية و�أمريكا وتركيا على هام�ش اجتماع فيينا اجلمعة املا�ضي

(�أ.ف.ب).

جزم دبلوما�سي غربي �أن قمة الرئي�سينب الرو�سي
وال�سوري �ش��� ّكلت �ص���اعقة للغرب و»�إ�رسائيل»،
لكنه ا�ستغرب اله�سترييا لدى قوى لبنانية ،والتي
انعك�س���ت يف �إعالمها� ،إىل حد �أن البع�ض عبرّ يف
لقاءات مع دبلوما�سيني غربيني ،وحتديداً �أمريكيني،
وك�أن نهايتها باتت قاب قو�سني �أو �أدنى.
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سر التلفيقات األعرابية ضد سورية وروسيا
�إعالم ال���كاز العرب���ي حري�ص ودقيق
بنقل «احلقيقة» و»الواقع» كما هو ..يهت ّم
ب�أ�صغر التفا�صيل� ،سواء كانت على ل�سان
«�ش���اهد عيان» ر�أى من ا�س���تديو حمطة
غازي���ة معركة ما يف ري���ف �إدلب �أو ريف
حماه� ،أو ريف القنيطرة وغريها� ..أو الأخذ
بتفا�ص���يل جرنال متقاعد من �أيتام كامب
ي�س���جل يف تاريخه الع�س���كري
دايفيد ،مل
ّ
م�أثرة ع�سكرية� ،أو ن�رص على العدو ،ليحلل
وينظ���ر كـ«خب�ي�ر ا�س�ت�راتيجي» وفهيم
ب�أمور الع�سكر واجلغرافيا والتاريخ ..وقلب
الوقائع �سواء كانت ميدانية �أو �سيا�سية.
حدثنا �إعالم الكاز بعد لقاء الأ�س���د -
بوتني يف مو�سكو� ،أن الطوراين رجب طيب
�أردوغان تلقّى ات�صا ًال من فالدميري بوتني
و�ضعه يف �أجواء حمادثات القمة ال�سورية
 الرو�سية ،مع �أن �أردوغان هو الذي ات�صلبالزعيم الرو�سي.
و�أ�ش���ار هذا الإعالم موخ���راً �إىل �أن
الزعيم الرو�سي ات�صل بعاهل ال�سعودية
امللك �س���لمان بن عبد العزي���ز ،مع �أن
العك�س هو ال�ص���حيح متام ًا ،خ�صو�ص ًا
�أن���ه منذ � 30أيلول الفائ���ت� ،أي مع بدء
�رضب موجات «ال�س���وخوي» الرو�سية
لت�صحينات ومواقع الإرهاب يف �سورية،
كان ثم���ة تغي�ي�ر ميداين ه���ام وكبري
ل�ص���الح اجلي�ش العربي ال�س���وري ،ما
دفع كل الإع�ل�ام املعادي لبائعي الكاز
و�أتباعه لين�ش���طوا يف حملة ت�ستهدف
رو�سيا و�سورية على ال�سواء.
�إع�ل�ام الكاز ز ّور وقل���ب ت�رصيحات
لرئي�س الكني�س���ة الأرثوذك�سية الرو�سية
البطري���رك كريي���ل ،ال���ذي �أ ّي���د احلملة
الرو�س���ية ل�رضب الإرهاب ،وجاء موقفه
ب�ص���ياغة ح�ض���ارية راقية ،ب�إعالنه �أن
خطر الإرهاب يطال جميع �شعوب العامل،
خ�صو�ص ًا �أبناء �س���ورية بكل مكوناتهم،
متوقف ًا عند اخلطر الذي يهدد م�سيحيي
امل�رشق ،و�إخوانهم امل�سلمني ،ومن �سائر
الديانات الأخرى يف بلد مهد احل�ضارات
الإن�سانية والديانات ال�سماوية على يد
ع�صابات الإرهاب والتكفري.
لقد عر�ض���ت الكني�سة الن�ص احلريف

اجلي�ش العربي ال�سوري خالل حملة تطهري يف ريف �إدلب اجلنوبي

للت�رصيح وجاء فيه« :الإرهاب هو تهديد
خط�ي�ر جداً ل���كل العامل ،وه���و يحارب
بلدنا ال���ذي هو من �أقوى ب�ل�اد العامل،
ومن غري املمك���ن �أن نربر عمل الإرهاب
بفكرة �أو قول �أو �شعار ديني �أو غري ديني
�أو �سيا�س���ي �أو اجتماعي ،غري ممكن �أن
يعطي للإرهاب �أي تربير ،لذلك فاملعركة
�ض���د الإرهاب هي من �أج���ل العدالة يف
العامل ،وكرامة ال�ش���عب امل�ضطهد ..هذه
املعركة �أخالقية بامتياز ،و�إن �أردمت ،هي
معركة مق ّد�سة».
�أمام كلمة «معركة مق ّد�س����ة» بد�أ

آخر مآثر حلف أعداء دمشق
نقل  500فار من «داعش»
في سورية إلى عدن

التزوير والغ�ش والت�ض����ليل من �إعالم
الكاز والغاز و�أتباعه ،وهدفها كما ت�ؤكد
الوقائع ،ح����رف االنتباه والأنظار عما
يجري يف الأر�ض املقد�سة يف فل�سطني،
خ�صو�ص���� ًا �أن دعوات طلعت من �شيوخ
الفتن����ة يف ال�س����عودية واخلليج ومن
فلول «الإخ����وان» على الإنرتنت تدعو
�إىل الإج����رام وتنفيذ االغتياالت ،زاعمة
�أن ال���ص�راع الآن يف �س����ورية ،ولي�س
يف الأرا�ض����ي املحتلة ،حيث ال�ش����عب
الفل�س����طيني يواجه ب�أ�سنانه وباللحم
احلي قطعان ال�صهاينة ،ويربكهم..

و�ص���لت الأمور ب�إعالم وم�ست�ش���يخي
ال���كاز� ،إىل ح���د الف�ض���يحة ب�إطالقه���م
احلم�ل�ات الفاجرة يف زمن االنتفا�ض���ة
الفل�سطينية املباركة ،التي تواجه بالقمع
ال�صهيوين الفظيع ،ولعله هنا يكمن ال�رس
اخلط�ي�ر ،حيث ال�س���عودية وقطر وتركيا
ين�س���قون مع العدو ال�صهيوين للتغطية
عل���ى الإج���رام بحق الفل�س���طينيني يف
الأرا�ض���ي املحتلة على جبهتني :الأوىل:
بارت���كاب التحالف ال�س���عودي �أف�ض���ع
اجلرائ���م يف اليمن ،حي���ث ُيقتل الأطفال
وال�شيوخ والن�ساء وتد َّمر مواقع تاريخية
و�أثرية نادرة ،مما يه ّون على ال�ص���هيوين
جرائمه بحق الفل�س���طينيني ،و�آخر م�آثر
حل���ف �أعداء دم�ش���ق نق���ل  500فار من
«داع�ش» يف �سورية �إىل عدن.
والثانية :على اجلبهة ال�سورية ،بتوفري
امل�ل�اذات الآمن���ة للإره���اب وتنظيماته،
و�إظهار ال�ش���عب الفل�سطيني ك�أنه �إرهابي،
كح���ال ذاك الإرهابي الذي جاء من الكيان
ال�صهيوين بطائرة �رشاعية لالن�ضمام �إىل
«داع����ش» ونزل يف موق���ع �إرهابي ،فلم
تك�ش���فه الرادارت «الإ�رسائيلي���ة»� ،أو ما
ك�ش���فه الأمن العام اللبن���اين عن اخلاليا
«الداع�ش���ية» يف خمي���م ع�ي�ن احللوة،
واملم َّولة م���ن قطر وال�س���عودية ،لتنفيذ
�أعمال انتحارية �إجرامية يف لبنان.
هذا الإع�ل�ام املغر�ض ال يرفّ له جفن
مم���ا يعلنه الإعالم الرتك���ي ،من �أن حزب
رجب طي���ب �أردوغ���ان هو من احت�ض���ن
«داع�ش» وو ّفر لها احلماية واالحت�ض���ان
والتموي���ل ،من خ�ل�ال ت�س���ويقه لنفطها
املنهوب من �سورية العراق.
ال يرفّ جف���ن لهذا الإعالم من املذابح
التي تُرتكب �ض���د ال�س���وريني والعراقيني
م���ن ق َبل الإرهاب الذي احت�ض���نوه ،والذي
بد�أ �أمام ال�رضب���ات التي يوجهها اجلي�ش
ال�س���وري وحلفا�ؤه رحلة العودة من حيث
�أت���ى ..ها هي تبا�رش ال�س��� ّم الذي طبخوه
بد�أوا ب�أكله ..وعل���ى الباغي تدور الدوائر
يف النهاية.

�أحمد زين الدين

«حلب القلعة» ..وأبواب التكفير
م���رة جديدة يف�ش���ل حتال���ف القوى
التكفريي���ة الذي ي�ض���م ك ًال م���ن «جبهة
الن��ص�رة» و«داع�ش» و«�أحرار ال�ش���ام»
يف تطوي���ق مدين���ة حلب ،بع���د الهجوم
الذي �ش���نّه على حمور �أثريا ،وال�س���فرية،
وخنا�رص ،يف جنوب املدينة ،يف حماولة
لقطع طري���ق الإمداد الربي بني حمافظتي
الالذقية وحلب لوحدات اجلي�ش ال�س���وري
املنت�رشة يف الأخرية وحميطها ،بح�س���ب
م�صادر ميدانية متابعة.
ورغم قطع ه���ذه الطريق موقت ًا ،جراء
املع���ارك عل���ى املح���ور املذك���وراً �آنف ًا،
يبق���ى ج�رس الإم���داد اجل���وي قائم ًا بني
حلب و�س���واها من املحافظات املتاخمة،
ومايزال الدعم اللوج�ستي الكايف للقوات
امل�سلحة العاملة يف ال�شهباء م�ستمراً ،ما
ميكّنها من ال�صمود والثبات.

وتلف���ت امل�ص���ادر �إىل �أن الق���وات
امل�سلحة ا�ستب�س���لت يف املعارك الدائرة
يف ريف حلب اجلنوبي لإجبار امل�سلحني
على الرتاجع ومنعهم من حماولة التق ُّدم
نحو املناطق اخلا�ض���عة ل�س���لطة الدولة
توحد خمتلف الف�ص���ائل
يف حل���ب ،رغم ُّ
التكفريية ،وتلقّيها �أ�سلحة نوعية م�ؤخّ راً،
ال�س���يما بعد ال�رضبات اجلوية الرو�س���ية
الت���ي ا�س���تهدفت معاقلها عل���ى امتداد
الأرا�ضي ال�س���ورية ،والتق ُّدم اليومي الذي
يحققه اجلي�ش ال�س���وري يومي ًا ،خ�صو�صا
يف �أرياف حم�ص وحلب و�إدلب والالذقية،
وتوجيه���ه �رضبة قا�ص���م ًة للحلم الرتكي
ب�إقامة منطقة عازلة يف ال�شمال ال�سوري.
ويف بع����ض التفا�ص���يل� ،س���عت
املجموع���ات التكفريي���ة لتنفي���ذ هجوم
من�سق لعزل حلب عن حميطها ،وااللتفاف
َّ

عل���ى تقدم اجلي����ش ،ال�س���يما يف الريف
اجلنوبي ،فهاجم م�سلحو كل من «داع�ش»
و«جبهة الن��ص�رة» احلاميات واحلواجز
املوكل���ة حماية طري���ق الالذقية  -حلب
عند منطقت���ي �أثريا وخنا�رص ،قادمني من
مواقعهم املنت�رشة بني هاتني املنطقتني،
يف وق���ت ت���ولىّ في���ه «�أحرار ال�ش���ام»
الهج���وم من جه���ة الغ���رب ،على حمور
«جمعي���ة الزهراء  -اللريمون» ،غري �أنهم
القوا مقاومة عنيف���ة من اجلي�ش والدفاع
الوطني ،ال�سيما يف ال�سفرية ،التي ماتزال
حتت �س���يطرة اجلي�ش ،لكن الطريق مقفلة
فيها جراء املعارك.
كما يف ال�ش���مال كذل���ك يف اجلنوب،
ت�شهد جبهات القنيطرة ودرعا معارك بني
اجلي�ش وامل�س���لحني التكفريي�ي�نُ ،ح ِّققت
فيها �إجن���ازات ميدانية كبرية ،كان �أبرزها

فت���ح الطريق امل�ؤدي �إىل منطقة ح�رض يف
القنيطرة ،و�إ�س���قاط خم�س طائرات بدون
طيار فوق �أذرع يف درعا ،تعود للم�سلحني
التكفرييني ،ومنع التوا�ص���ل بني تكفرييي
الغوطة ال�رشقية ،ال�س���يما تنظيم «جي�ش
الإ�س�ل�ام» التاب���ع للملكة ال�س���عودية،
وتكفريي���ي اجلنوب ال�س���وري ،م���ا يعزز
حماية العا�صمة دم�شق ،وي�ضعف هام�ش
حركة امل�سلحني.
بالت�أكيد ،هناك م�أزق �سيا�سي حقيقي
لل�س���عودية بع���د انكفاء م�س���لحيها يف
درعا وال�س���ويداء بالدرج���ة الأوىل ،وعلى
امل�ستوى الأعمق يف قدرة ال�سعودية على
التحرك ا ُملجدي ،وهي غارقة يف «الوحول
اليمنية».
وها هي املفاج�آت التي وعد بها حمور
املقاومة تت���واىل ،فمن مرحل���ة االنكفاء

التكتيكي امل�ؤقت ،انطلقت الدولة ال�سورية
يف الهج���وم ال�س���تعادة املب���ادرة بزخم
�أقوى ،وبدون ت�ش���تيت للجهود الع�سكرية
كم���ا يف اخلط���ط ال�س���ابقة ،وق���د بد�أت
هذه اال�س�ت�راتيجية تُثمر انت�ص���ارات تلو
االنت�صارات ،وتك ّبد املهاجمون من القوى
التكفريية خ�سائر ب�رشية هائلة ،بالإ�ضافة
�إىل �إظه���ار �أن ك ًال من اخلطط التي تناوب
الأتراك وال�س���عوديون على التح ّدث عنها،
والتهديد بالتدخل الع�س���كري يف �سورية
كانوا جم���رد �أوهام مل جتلب لهم �س���وى
اخليبة ،ويوم ًا ما �س���ينقلب ال�س���حر على
ال�س���احر ،و�س���يدفع كل من ال�س���عوديون
والأتراك ثمن��� ًا باهظ ًا لدع���م الإرهابيني
الذي���ن �س�ي�رت ّدون �إىل داخل تل���ك الدول
عاج ًال �أم �آج ًال.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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ّ
هل يتمكن األميركيون من جني «ثمارهم» في العراق؟
تت���واىل ف�ص���ول الف�ت�ن الأمريكية يف
الع���راق ،وانتهاك ال�س���يادة بذرائع واهية
عنوانها وجود ع�سكري م�ضمون ،من خالل
اتفاق ب�ش����أن عمل كم�ست�شارين ،بالتزامن
م���ع �ض���غوط متع���ددة اجلوان���ب على
احلكومة العراقية للموافقة على ما ين ّفذه
الأمريكيون من دون علم احلكومة � ً
أ�ص�ل�ا،
وحتى �إلزام رئي�س احلكومة حيدر العبادي
مبواقف ال علم له بها.
ثالثة عناوي���ن ف�ت�ن �أراد الأمريكيون
معج ًال ،ومنها امل�ؤجل
جني ثمارها من���ه ّ
على امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،وامل�ؤجل رمبا
ه���و الأخطر ،ومت ّثل بتعيني رجل الواليات
املتحدة الأخطر عماد خر�سان ،الذي جاء
به الغزو الأمريك���ي �إىل بغداد عام ،2003
وكان يعي�ش يف الوالي���ات املتحدة التي
يحمل جن�س���يتها ،وعمل ل���دى البنتاغون
ون�ص���به
م�ست�ش���اراً لل�ش����ؤون العراقيةّ ،
الأمريكيون حينها رئي�س��� ًا لإدارة «هيئة
�إعادة الإعمار» ،وكان على ارتباط مبا�رش
باحلاكم الع�سكري الأمريكي الأول «جاي
غارنر» ،ومن ثم مع «بول برمير».
تعيني خر�س���ان هو �أ�ش���به بح�ص���ان
طروادة داخل احلكومة ،ال بل قد ي�ص���بح
هو رئي����س احلكومة الفعل���ي ،بعد قبول
العب���ادي تعيين���ه ،واقرتاب اتخ���اذ قرار
تعيين���ه ،رغ���م يقينه �أن ذلك �س���يجعله
م�صنَّف ًا �ضمن اال�ص���طفاف الأكرث مي ًال �إىل
الوالي���ات املتحدة ،و�س���ط ت�رسيبات من
كتلة «دول���ة القانون» التي ينتمي �إليها
العب���ادي ورئي�س الوزراء ال�س���ابق نوري
املالكي� ،أن الأخري رف�ض طلب الأمريكيني
تعيني رجلهم خر�سان �أمين ًا عام ًا ملجل�س
ال���وزراء ،لأنه �أدرك مبكراً اخلطة الأمريكية
ب�إعادة االنق�ض���ا�ض على العراق وتعيني
عماد خر�سان رئي�س��� َا للوزراء ،وهذا الأمر
بات حديث ال�ش���ارع العراق���ي ،على �أنه
�سيكون رئي�س ًا للوزراء ب�شكل حمتوم بعد
ترحيل العبادي عن الرئا�سة.
عالئم املخطط اجلدي���د للعراق تبدو
يف ت�ضييق حكومة العبادي على مك ّونات
احل�شد ال�شعبي ،ال �س���يما «كتائب حزب

الرئي�س حيدر العبادي مرتئ�ساً اجتماعاً للحكومة العراقية يف بغداد

اهلل» ،الت���ي يعتربها الأمريكيون الأ�ش���د
ً
ف�ض�ل�ا عن ال�ش���ح
عداوة لهم يف العراق،
املايل لف�ص���ائل املقاومة الإ�سالمية ككل،
والت���ي تقات���ل الإره���اب ،بالت���وازي مع
حترير منطقة بيجي وامل�ص���فاة النفطية،
وقدرة الف�ص���ائل ،خ�صو�ص ًا «كتائب حزب
اهلل»� ،أذهلت الأمريكيني ،بالق�ض���اء على
الإرهابيني و�أخذ قادة من «داع�ش» �أ�رسى
اعرتف���وا بالتقدمي���ات الأمريكية للتنظيم
الإرهابي لي�س فقط على امل�ستوى الإداري
والت�س���ليحي ،بل �أي�ض��� ًا على م�س���توى
العملي���ات ،و�إب�ل�اغ ق���ادة «داع�ش» عن
املناطق امل�سته َدفة بالتحرير قبل وقوعه،
التخاذ احليطة القتالية �أو االن�سحاب.
العن���وان الثاين ال���ذي ابتلع العبادي
الكالم الأمريك���ي دون التعليق عليه ،هو
�إع�ل�ان رئي����س هيئ���ة الأركان الأمريكية
امل�ش�ت�ركة؛ اجل�ن�رال جوزي���ف دانفوورد،
م���ن �أربيل �أن الواليات املتحدة ح�ص���لت

قدرة «كتائب حزب اهلل»
على تحرير بيجي أذهلت
األميركيين ..فسارعوا
إلى إنقاذ جواسيسهم
من «داعش»

عل���ى ت�أكيدات من العب���ادي �أن بغداد لن
تطلب من رو�س���يا �شن �رضبات جوية �ضد
«داع�ش» على الأرا�ضي العراقية ،رغم �أن
العبادي نف�س���ه كان �أعلن احتمال الطلب

من رو�سيا امل�ساهمة يف مكافحة التنظيم
الإرهاب���ي ،كم���ا �أن رئي�س جلن���ة الدفاع
والأمن يف الربملان العراقي حاكم الزاملي
ق���ال �إن الأمر جرى بحث���ه ،وهناك اجتاه
لطلب م�ساعدة رو�سيا يف �رضب �إرهابيي
«داع�ش»� ،س���يما �أن رو�س���يا �أثبتت �أنها
جادة يف �رضب الإرهاب ،فيما اتفقت كتل
نيابية وا�س���عة �أن الرو�س يعملون بح�سم
�أكرب من الأمريكيني ،و�أن من الطبيعي طلب
م�ساعدة مو�سكو.
ال�ض���غط الأمريك���ي ال���ذي يقارب
الوقاح���ة والإهان���ة ف�سرّ ه ن���واب ب�أن
العب���ادي مل يع���د حت���ى يف املنطقة
الرمادي���ة بع���دم ر ّده عل���ى اجل�ن�رال
دانف���وورد لتبيان احلقيق���ة على الأقل،
يف وق���ت اعترب ن���واب م���ن التحالف
احلاكم بزعامة العبادي �أن االخري تلقّى
طلب ًا من التحالف نف�س���ه لطلب العون
الرو�س���ي ،لكنه مل يرد بعد ،مع الإ�شارة

�إىل �أن حكومة العبادي �أعربت مراراً عن
خيبة �أملها م���ن �أداء وفعالية الغارات
التي ي�ش���نها التحال���ف الدويل بزعامة
وا�شنطن حتت عنوان «مكافحة داع�ش».
العنوان الثال���ث مت ّثل بقيام الواليات
املتح���دة بعملي���ة �إن���زال يف منطق���ة
احلويج���ة ،بدعوى حترير �س���جناء كانت
«داع�ش» تن���وي �إعدامه���م ،وعددهم 69
غالبيتهم من الع���رب ،وبينهم  6ينتمون
�إىل التنظيم ،ل�شكوك ب�أنهم جوا�سي�س ،يف
وقت �شككت قوى عراقية بالهدف ،و�أ�شارت
�إىل احتمال �أن تكون ا�س���تعادت جوا�سي�س
يعملون مل�ص���لحة وا�ش���نطن واملخابرات
«الإ�رسائيلي���ة» ،وتهري���ب قي���ادات من
«داع�ش» مت ك�ش���ف �أمرها بعد اعرتافات
الأ�رسى م���ن «داع�ش» ع���ن التعاون مع
الأمريكيني على م�ستويات خمتلفة.

اجتماع إداري في كلية الدعوة اإلسالمية

الشيخ جبري يزور ّدبور ..ويستقبل كورية

ُعقد اجتماع �إداري ملجل�س كلية الدعوة الإ�سالمية  -فرع بريوت الإثنني املا�ضي ،ملناق�شة
�أو�ضاع الفرع ،ومعاجلة امل�شاكل التي تعرت�ض فرع الكلية ،وقد تر�أ�س االجتماع رئي�س املجل�س
الإداري ،بح�ضور عميد الفرع و�أع�ضاء املجل�س.

زار الأمني العام لـ«حركة الأمة»؛ ال�شيخ
د .عبد النا�رص جربي ،ال�سفري الفل�سطيني يف
لبنان �أ�رشف دبور يف مقر ال�سفارة ،على ر�أ�س
مف�ص ًال
وفد من «احلركة» .وق ّدم دبور �رشح ًا ّ
لآخر التطورات يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وما
تقوم ب���ه حكومة الع���دو «الإ�رسائيلي» من
متت �إىل الإن�سانية ب�صلة.
�أعمال ال ّ
بدوره� ،أعلن ال�ش���يخ ج�ب�ري الوقوف �إىل
جانب بيت املقد�س ،ورف�ض���ه تق�سيم القد�س
ال�رشيف زماني ًا �أو مكاني ًا.
من جهة �أخرى ،ا�ستقبل ال�شيخ جربي يف
املقر الرئي�سي لـ«حركة الأمة» يف امل�صيطبة
مطران بريوت لل�رسيان الأرثوذوك�س املطران
داني���ال كورية ،الذي �س���لّمه دعوة حل�ض���ور
االحتف���ال الذي �س���يقام ملنا�س���بة الزيارة
الر�سمية الأوىل التي يقوم بها البطريرك مار
اغناطيو�س �إفرام الثاين لبريوت.

يون�س عودة

ال ال�شيخ جربي والوفد املرافق
ال�سفري الفل�سطيني يف لبنان م�ستقب ً

ال املطران دانيال كورية يف مقر حركة الأمة ببريوت
ال�شيخ جربي م�ستقب ً
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«الثبات» تنظم حلقة نقاش تحت عنوان:

«االنتفاضة الشعبية الفلسطينية ..ودور الف

ت�ض���امن ًا مع االنتفا�ضة الفل�سطينية،
دعت جري���دة «الثبات» �إىل حلقة نقا�ش
حول �سُ بل دعم االنتفا�ضة و�إ�سنادها حتى
حتقي���ق �أهدافها .وقد عُ ق���دت احللقة يف
مركز «حركة الأمة» يف بريوت ،بح�ضور
رئي�س «احلركة» ال�ش���يخ د .عبد النا�رص
اجلربي ،فيما �ش���ارك يف النقا�ش مثقفون
و�صحافيون فل�سطينيون ،وممثلو عدد من
الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان.
تنظي���م جري���دة «الثب���ات» له���ذه
املبادرة الهامة ي�ؤ�رش من نقطة البدء �إىل
�أن االنتفا�ض���ة جنحت يف �إعادة الق�ضية
الفل�س���طينية �إىل واجه���ة الأحداث ،و�أنها
كانت حدث��� ًا منتظَ راً يعيد �إىل فل�س���طني
مكانتها بعد تراجع ح�ضورها يف ال�سنوات
الأخرية ،ب�سبب ما �شهدته وت�شهده الدول
العربية من �أحداث ،وحماوالت ال�صهاينة
اال�ستفراد بالقد�س واملقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية فيها.
وميك���ن تلمُّ����س �إجم���اع م���ن ل���دن
امل�ش���اركني يف النقا����ش ال�ث�ري ال���ذي
�ش���هدته احللقة ،على �أن االنتفا�ضة متثّل
فر�صة تاريخية �أمام ال�شعب الفل�سطيني
واجلماهري العربية ،لت�ص���ويب البو�صلة
نحو فل�س���طني؛ حيث �س���احة اال�شتباك
الأ�سا�س���ية مع العدو الأ�سا�س���ي لل�شعب
الفل�س���طيني وللعرب وامل�سلمني جميعاً،
وهو ما يتطل���ب بداية� ،إنهاء االنق�س���ام
الفل�س���طيني ،و�ص���بّ كل اجله���ود لدعم
االنتفا�ضة.

جربي
بد�أت احللقة بعر�ض ورقة جريدة
«الثبات» التي قدّمها رئي�س التحرير
عب���د اهلل ج�ب�ري ،لت�ش���كّل ت�أط�ي�راً
للنقا�ش ،وتقرتح املحاور التي ميكن
تناولها.
�أ�ش���ار جربي �إىل �أن االنتفا�ضة �أعادت
فل�س���طني �إىل �ص���دارة الأح���داث ،على يد
�ش���باب وُل���دوا يف ظل الت�س���وية و�أحالم
بناء الدولة وبعدها ،معترباً �أن واحدة من
ال�سمات الأ�سا�س���ية لالنتفا�ضة تكمن يف
ك���ون �أبطالها من �رشيحة ال�ش���باب« ،ما

�إذ هُ ���زم جي�ش���ه يف �أربع ح���روب هزمية
فعلي���ة يف ال�س���نوات الأخ�ي�رة ،والكيان
يعاين عزل���ة وتخبُّطاً ،وثمة تغيرّ هام يف
املوق���ف العاملي من الكيان ال�ص���هيوين،
حيث تتقدم الر�ؤية الفل�سطينية على نحو
كبري يف ال�سنوات الأخرية لدى الر�أي العام
العاملي.

بركة

ي�ؤكد �أن هذا ال�ش���عب لن ين�س���ى حقه يف
�أر�ضه مهما مرّ من الزمن».
وا�س���تعر�ض جربي احلال الذي و�صلت
�إليه الق�ضية الفل�سطينية يف ظل املتغريات،
واالنق�سام الفل�سطيني واملراهنة امل�ستمرة
على الت�س���وية ،مالحظ ًا �أهمية العمل على
الإنهاء الفوري حلال االنق�س���ام ،واالبتعاد
ع���ن املراهن���ات الثانوية ،كم���ا دعا �إىل
اعتماد �سيا�س���ة «النفَ����س الطويل» دون
ح���رق املراح���ل ،وترك االنتفا�ض���ة تفعل
فعلها يف ا�س���تنزاف طوي���ل الأمد للعدو،
دون الت�شوي�ش عليها ،و�إىل اعتبارها عم ًال
�سيا�سي ًا ون�ضالي ًا ي�ستهدف تغيري الواقع،
وهو ما يتطلب برناجم ًا و�أهداف ًا حمددة.
واق�ت�رح ج�ب�ري �أربع���ة مو�ض���وعات
للنقا�ش تدور حول :الف�صائل الفل�سطينية،
والق���وى ال�ش���بابية املب���ادرة ،والأدوات
الفاعل���ة ل�ض���مان ا�س���تمرار االنتفا�ض���ة
وجناحها ،وتوظيف ت�ض���حيات ال�ش���عب
الفل�س���طيني يف خدم���ة الق�ض���ية و�إجناز
الأهداف الوطنية.

�شفيق
املداخل���ة الأوىل كان���ت للمفك���ر
الفل�سطيني البارز منري �شفيق ،الذي راهن

طوال ال�س���نوات املا�ضية على �أن املَخرج
من الو�ض���ع الذي و�ص���لت �إلي���ه احلالة
الفل�س���طينية ،هو االنتفا�ض���ة ال�ش���عبية،
والعودة �إىل اال�شتباك مع العدو.
�ش���فيق دعا �إىل مغادرة النقا�ش حول
التو�ص���يفات (هبة /انتفا�ض���ة /حراك)..
وق���ال« :املهم يف الواقع هو �أن ال�ش���عب
يف فل�س���طني كل فل�سطني ،مبا فيها اجلزء
املحتل عام  ،1948يتحرّك يف �إرها�ص���ات
انتفا�ضة كربى �ضد العدو ،والفعل م�ستمر،
ما يعني �رضورة توحيد اجلهود يف الدعم
والإ�س���ناد ،و�ص���و ًال �إىل انتفا�ضة �شعبية
�شاملة».
وحدّد �ش���فيق �أربعة �أهداف لالنتفا�ضة
هي :دحر االحتالل ،وتفكيك امل�ستوطنات،
و�إطالق الأ�رسى ،ورفع احل�ص���ار عن قطاع
غزة ،م�ش�ي�راً �إىل �أن ال�ش���عب الفل�سطيني
ُمتّحد ح���ول هذه الأه���داف ،ومن املمكن
حتقيقها �إذا ما دُعمت االنتفا�ض���ة ب�إ�سناد
�ش���عبي حقيقي ،وباعتماد �سيا�سة النفَ�س
الطويل.
ومم���ا كان الفت ًا لالنتب���اه يف مداخلة
املفكر الفل�س���طيني ،مالحظته �أن موازين
القوى يف ميلها ل�صالح الفل�سطينيني ،هي
�أف�ض���ل مما كانت عليه �أثناء االنتفا�ضتني
ال�س���ابقتني ،فالكيان ال�صهيوين يف م�أزق،

ممثل حركة «حما�س» يف لبنان؛ علي
بركة ،تناول الظروف املو�ضوعية والذاتية
لتفجُّ ر االنتفا�ضة التي ت�ؤكّد مت�سك ال�شعب
الفل�سطيني ب�أر�ضه وحقوقه ،حتى لو كان
هناك تخ ٍّل عربي و�إ�س�ل�امي عن فل�سطني
والق�ضية الفل�سطينية.
ور�أى برك���ة �أن العوامل املو�ض���وعية
ترتك���ز يف ا�س���تمرار االحت�ل�ال ،وجرائم
االحت�ل�ال وم�س���توطنيه الذي���ن �أحرق���وا
عائالت فل�س���طينية و�أطف���االً ،وكذلك يف
العدوان املتوا�ص���ل على القد�س والأق�صى
املبارك ،وحماوالت تق�سيم امل�سجد زماني ًا
ومكانياً ،ويف تنامي اال�س���تيطان وازدياد
�أعداد امل�س���توطنني ،ويف م�رشوع الت�سوية
الفا�ش���لة ،و�أ�ش���ار �إىل عوامل ذاتية تت�صل
ب����أداء ال�س���لطة الفل�س���طينية ،داعي ًا �إىل
�رضورة �إنه���اء االنق�س���ام ،والتوحُّ د خلف
االنتفا�ضة الفل�سطينية.
بركة �أ�ش���ار �إىل �أن �ش���باب االنتفا�ضة
�سبقوا الف�صائل ،لكن الف�صائل هي املحرّك،
فغالبي���ة ال�ش���باب يف املي���دان لديه���م
انتماءات ف�صائلية.

�أبو العردات
ثم كانت مداخل���ة فتحي �أبو العردات؛
�أم�ي�ن �رس حركة «فتح» يف لبنان� ،ش���دد
فيه���ا عل���ى �أن االنتفا�ض���ة الراهنة جتد
جذرها يف ورق���ة القاهرة الت���ي وقّعتها
الف�صائل الفل�س���طينية ،والتي �أكدت على
ح���ق ال�ش���عب الفل�س���طيني يف املقاومة
بكاف���ة �أ�ش���كالها ،وما يج���ري اليوم هو
مقاوم���ة �ش���عبية متدرجة ،م�س���تندة �إىل
معطيات الواقع الفل�سطيني.

و�شدد �أبو العردات على �أهمية الإبقاء
على الطابع ال�ش���عبي لالنتفا�ضة ،وعدم
ع�سكرتها ،ما قد يجر ويالت على �شعبنا،
ويقدّم لنتنياهو الفر�صة التي يريدها.
واعترب �أمني �رس حركة «فتح» يف
لبنان �أن اللقاء يف امليدان �س���ينهي
االنق�س���ام« :املعركة �س���توحدنا»،
وال خيارات �أخرى لدينا .و�أ�ش���ار �إىل
ق���رارات املجل�س املرك���زي ملنظمة
التحرير التي �أو�صت بوقف التن�سيق
الأمن���ي ،ور�أى �أن �سيا�س���ة النفَ����س
الطويل وعدم ح���رق املراحل ممكنة
يف ظل وحدة وطنية حقيقية.

www.athabat.net
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فصائل ُّ
والنخب»

م�صطفى
وق����دّم ع�ض����و املكتب ال�سيا�س����ي
لـ«اجلبه����ة ال�ش����عبية  -القي����ادة
العامة» ،وممثل «اجلبهة» يف لبنان؛
رام����ز م�ص����طفى ،مداخلة دع����ا فيها
�إىل عدم �إنكار الدور الف�ص����ائلي ،لأن
ال�شباب يف امليدان هم �أبناء الف�صائل،
لكنه انتقد يف املقابل تق�صري ال�سلطة
والف�ص����ائل التي مل جتتمع بعد �شهر
م����ن بدء االنتفا�ض����ة لدر�����س الواقع،
وتقدمي الإ�سناد الالزم للفعل ال�شبابي
امل�ستمر على الأر�ض.

و�أ�ش���ار م�صطفى �إىل �أنه يف ظل ان�سداد
�أفق امل�صاحلة ،يجب �أن ت�شكل االنتفا�ضة
العن���وان الوطن���ي اجلامع ال���ذي نلتقي
عن���ده وحوله ولأجله ،ومن دون �رشوط �أو
ا�شرتاطات م�سبقة لأي ف�صيل ،مقرتح ًا عدداً
من النقاط التي من �ش����أنها تقدمي �إ�س���ناد
حقيقي النتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني ،ويف
طليعتها حتديد ر�ؤي���ة موحَّ دة ،من خالل
ت�ش���كيل قيادة وطنية موحّ دة لالنتفا�ضة
من الف�ص���ائل والنخب ال�ش���بابية ،بعيداً
عن املحا�ص�ص���ة ،وب�أهداف واقعية ،مثل:
وقف اال�س���تيطان ،وتفكيك امل�س���توطنات
يف ال�ض���فة ،مبا فيها القد�س ،وح�شد �أكرب

م�شاركة جماهريية يف امل�سريات املناه�ضة
لالحتالل ،واعتماد العلم الفل�سطيني الذي
تتوحّ ���د حتت رايته كل امل�س�ي�رات ،وعدم
ا�س���تعجال «ع�سكرة» االنتفا�ضة ،على �أن
تُرتك الأمور رهن ًا بالتطورات ،و�إبقاء قطاع
غزة �ض���من التحركات الراهنة؛ من �إ�سناد
ودعم وم�ش���اغلة العدو يف مناطق غالف
القطاع.

في�صل
علي في�صل؛ ع�ض���و املكتب ال�سيا�سي
لـ«اجلبه���ة الدميقراطي���ة» وممثلها يف

لبن���ان ،اعترب «�أنن���ا �أمام جي���ل جديد
ب�أمناط عم���ل جديدة و�أ�س���اليب جديدة
نتجت ع���ن تطوير التجارب يف م�س�ي�رة
العم���ل الن�ض���ايل الفل�س���طيني» .ور�أى
في�صل �أن االنتفا�ض���ة تتميز ب�شموليتها،
وينخرط فيها ال�شباب من الكتل الطالبية
يف اجلامعات ،وحت�رض فيها املر�أة ب�شكل
فاعل وم�ؤثر ،م�شرياً �إىل �أن القوى ال�شعبية
�ص���احبة املبادرة بيّنت انخراط ًا وا�سع ًا
للقوى والف�صائل التي بات مطلوب ًا منها
�أن ترم���ي بثقل �أكرب ،وبا�س���تخدام �أمناط
و�أ�ساليب عمل خمتلفة.
وح���ول عالق���ة الف�ص���ائل بالق���وى
ال�شبابية� ،أكد في�صل �أن الأمر لي�س عفوياً،
فالكت���ل الطالبية لي�س���ت عفوية ،وتنظيم
امليدان يدل على وجود حمركات تنظيمية،
م�ش���دداً على �أهمي���ة الفعل اال�ش���تباكي،
ومبيّن ًا �أن هن���اك جملة من ال�رشوط التي
حتوّل الهبة ال�شعبية �إىل انتفا�ضة وا�سعة،
ويف طليعتها الوح���دة الوطنية ،و�أن تدير
القي���ادة توفري عوامل ال�ص���مود من خالل
تفعي���ل لقاء وطن���ي وم�ص���احلة وطنية
�ش���املة ،وحتدي���د برنامج وطن���ي ،وعدم
و�ضع االنتفا�ضة يف �إطار املزايدات.

يعقوب
حتدث ه�ش���ام يعقوب؛ م�س�ؤول وحدة
املعلومات والدرا�سات يف «م�ؤ�س�سة القد�س
الدولية» ،عن �رشارة انطالق االنتفا�ضة من
القد�س ،التي تتعر�ض للعدوان امل�س���تمر،
و�ش���هدت زيادة يف التوغّل ال�صهيوين ،من
خالل حماول���ة فر�ض التق�س���يم الزماين
واملكاين للأق�صى.
وحذّر يعقوب من حم���اوالت نتنياهو
فر�ض ما ي�س���ميه الواقع الراه���ن ،والذي
يعني �إم���رار عمليات االقتح���ام اليومية
للأق�ص���ى من قبَل امل�ستوطنني ال�صهاينة،
م�شدداً على �أن املطلوب هو تثبيت الواقع
التاريخي للم�س���جد الأق�ص���ى ،بو�ص���فه
م�سجداً للم�س���لمني ،ولي�س الواقع الراهن
ال���ذي يخدم خمططات العدو ال�ص���هيوين،
وقال� :إن دور الف�ص���ائل املطلوب هو حمل
هم االنتفا�ضة.

دب�سي
مدير «مركز تطوير للدرا�سات»؛ ه�شام
دب�س���ي� ،ش���دد على �أنه ينطلق من موقع
نقدي خمتلف مع اخلطاب ال�سائد ،واملت�سم
بنربة خطابية عموماً ،وعر�ض �إح�ص���اءات
تخ�ص الواقع ال�شعبي الفل�سطيني ،وتُظهر
ّ
غ�ضب ًا وا�ستياء من �أداء ال�سلطة يف رام اهلل،
و«حما�س» يف غزة ،مت�سائالً :ملاذا متيل
ن�سبة كبرية من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
�إىل خيار الهجرة؟

�أحمد
ور�أى �س���مري �أحمد؛ رئي����س فرع لبنان
يف «االحتاد العام لل ُكتّاب وال�ص���حافيني
الفل�س���طينيني� ،أن ال�ش���عب الفل�س���طيني
يف حلظة تاريخية وهامة ،م�ش�ي�راً �إىل �أن
ال�شعب الفل�سطيني معتاد على الت�ضحية،
وه���و دوما ي�س���بق قيادات���ه يف اجرتاح
الإجاب���ات عل���ى الواق���ع ال�ص���عب الذي
يعي�ش���ه ،وهو ميتلك طاقة كفاحية هائلة
وال تن�ضب.
و�ش���دد على دور ال�ش���باب ،م�شرياً �إىل
�أن ق���ادة الي���وم هم من كانوا �ش���باب ًا يف
مرحلة �سابقة من مراحل الن�ضال الوطني،
و�ش���باب اليوم هم قادة امل�ستقبل ،مبين ًا
�أن االخت�ل�اف يف احلال���ة الفل�س���طينية
يحدث حول الت�سوية واملوقف منها ،بينما
املقاومة توجد الوحدة الوطنية احلقيقية.

العلي
من�سّ ق جمموعة «عائدون» يف لبنان؛
د .حممود العلي ،اعترب �أن ما ن�شهده اليوم
هو ا�س���تمرار لواقع بد أ� منذ عام � ،1948أي
مع وقوع نكبة فل�سطني واغت�صاب الأر�ض
وت�رشيد ال�شعب الفل�سطيني.
ور�أى �أن ال�ش���عب الفل�سطيني يطور يف
كل مرة �أ�سلوب كفاحه الوطني ،على نحو
ما ن�ش���هده اليوم يف االنتفا�ضة اجلديدة،
وم�ش���دداً على �أهمية �إ�س���ناد االنتفا�ض���ة
بالنار عرب العودة �إىل �ش���كل من �أ�ش���كال
الكفاح امل�سلح يف مواجهة العدو.
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عبد العال
مروان عبد العال؛ ع�ض���و املكتب
ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�س���طني ،ر�أى يف ما يحدث �صدمة
�إيجابي���ة تخرتق التفك�ي�ر النمطي
الفل�س���طيني ،مالحظ��� ًا �أنن���ا قلّما
نتلقى �ص���دمة �إيجابية حُتدث مثل
ه���ذا االخ�ت�راق يف التفك�ي�ر ل���دى
الإدارة ال�سيا�س���ية الفل�سطينية بكل
مكوناتها ،والتي عانت من متالزمة
العجز يف الآونة الأخرية.
م���ا تقوله االنتفا�ض���ة بح�س���ب
عبد العال هو �إن فل�س���طني �أكرب من
الف�صائل ،مالحظ ًا �أن الإنكار الإيجابي
لالنتم���اء التنظيمي ه���و عامل مقو
لالنتفا�ض���ة ،يتخطى ف�صائل تتدافع
نحو احتالل ال�صف الأول ،وهو جتديد
لل�رشعي���ة؛ مبعنى �أن املقاوم هو من
يقرر ويفر����ض الوقائع املتجددة يف
الواقع الفل�سطيني كله ،ويف امليدان
�أبناء الف�صائل.
وتط���رق �إىل ما و�ص���فه بالإبداع
الف���ردي الذي متيّ���ز ب���ه �أداء ه�ؤالء
ال�ش���بان يف املي���دان ،وال���ذي ميثل
منوذج��� ًا فري���داً وكب�ي�راً يف دالالته
و�أهميته .ودعا عبد العال �إىل ت�شكيل
قي���ادة وطنية موحدة لالنتفا�ض���ة،
جتمع كافة القوى التي تريد االنخراط
يف م�رشوع االنتفا�ضة واملقاومة.

عطية
ممثل «جبهة الن�ض����ال ال�ش����عبي
الفل�س����طيني» يف لبن����ان؛ �ش����هدي
عطية� ،ش����دد على �أن االنتفا�ضة تعيد
لفل�س����طني مكانته����ا ووجهها املقاوم
امل�رشق ،م�ش��ي�راً �إىل �أهمي����ة �أال حتل
الف�ص����ائل حمل القوى احلية الفاعلة
من ال�ش����باب املنتف�ض ،و�آم ًال �أن تفرز
االنتفا�ض����ة كوادره����ا ،و�أن يكون لهم
دور يف ر�سم امل�شهد الفل�سطيني ككل،
داعي���� ًا �إىل حت�ش����يد كاف����ة القوى يف
خدمة االنتفا�ضة ،و�إىل �إ�سنادها بالنار.

يا�سني
االنتفا�ضة املتجددة يف فل�سطني
كم���ا يراه���ا حمم���د يا�س�ي�ن؛ ممثل
«جبهة التحرير الفل�س���طينية» يف
لبن���ان ،متثّل جت���اوزاً للإ�ش���كاالت
التي تواجهنا .و�ش���دد يا�س�ي�ن على
�أن امل�ش���كلة الأ�سا�سية التي �أو�صلت
الو�ض���ع الفل�سطيني �إىل ما هو عليه،
تكمن يف غياب تو�ص���يف و�ض���عنا
كحرك���ة حت���رّر وطن���ي ،والغرق يف
�أوهام ال�س���لطة ،داعي ًا الف�ص���ائل �إىل
�أن يكون هدفها الوحيد فل�سطني ،و�أال
ترى يف نف�سها �أنها �أكرب من فل�سطني.

اخلطيب وخمتار و�سليم
يف مداخلته ،ا�س���تعر�ض الباحث
ح�سني اخلطيب ال�س���ياق التاريخي

للكفاح الوطني الفل�سطيني ،م�شدداً
على �أنه ميثل حالة متوا�ص���لة من
الفعل يف مقاومة االحتالل.
وحتدث ال�ص���حايف عماد خمتار
عن �أهمية املبادرات امل�ساندة لدعم
االنتفا�ضة الفل�سطينية.
من جهته ،حيّا ال�ص���حايف جعفر
�س���ليم ال�ش���هيد فتحي ال�ش���قاقي
يف ذك���رى ا�ست�ش���هاده ،داعي��� ًا �إىل
توف�ي�ر �ش���بكة حماية لالنتفا�ض���ة
الفل�سطينية.

�صالح
ثم كانت مداخلة لع�ض����و املجل�س
الوطني الفل�س����طيني؛ �ص��ل�اح �صالح،
�أك����د فيه����ا عل����ى �أن ال�ش����باب كانوا
دوم���� ًا متقدم��ي�ن ،ويف طليعة الكفاح

الوطني الفل�س����طيني .ودعا �صالح �إىل
مراجعة م�سرية الت�سوية واملفاو�ضات،
ومراجع����ة الربنامج ،م�ش����دداً على �أن
الوحدة الوطنية هي �ضمانة لال�ستمرار
والنجاح ،خ�صو�ص ًا �أن �شعبنا موحّ د يف
املواجهة ،وق����ال :القمع الذي يقوم به
العدو �س����يزيد االنتفا�ضة ولن يوقفها..
مع����اوداً الت�أكيد عل����ى �أهمية الطابع
ال�ش����عبي لالنتفا�ض����ة ،وهو ما يجب
احلفاظ عليه ،وترك االنتفا�ضة تتطور
وتفرز قياداتها املحلية امليدانية.
�أم����ا ح����ول دور الف�ص����ائل فيجب
�أن تب����ادر لالجتم����اع وتبحث الواقع
الراهن ،وال����ذي يتطل����ب دوراً وطني ًا
موحداً ،و�إجماع ًا وطني����اً .كما طالب
�ص��ل�اح بتطبي����ق ق����رارات املجل�س
املركزي ملنظمة التحرير ،والتي �أقرّت
بوقف التن�سيق الأمني واملفاو�ضات.

ال�شيخ جربي
الكلمة اخلتامية يف حلقة النقا�ش
كانت لل�ش����يخ د .عبد النا�رص جربي،
الذي توجّ ه للح�ض����ور داعي���� ًا �إىل �أن
يكون ه����ذا اللقاء دورياً؛ للمناق�ش����ة
وجم����ع الكلمة يف �س����بيل ق�ض����يتنا
الكربى واملقد�سة فل�سطني ،ويف خدمة
�أهلها و�شعبها ،وم�شرياً �إىل �أن «حركة
الأم����ة» م�س����تعدة دائم ًا ك����ي تفتح
الأبواب ال�ست�ض����افة كل ن�شاط فاعل
يف خدمة فل�سطني و�شعب فل�سطني.

خال�صة
يف اخلت���ام ،ق���دّم الزمي���ل نافذ
�أبو ح�س���نة؛ املدير التنفيذي لقناة
«فل�س���طني الي���وم» ،وال���ذي �أدار

حلقة النقا�ش� ،إجما ًال للمناق�ش���ات
واال�ستخال�صات الأ�سا�سية ،مالحظ ًا
وجود تعويل كبري على االنتفا�ض���ة
للخروج من امل�أزق امل�ستحكم ،لكن
م���ع وجود خوف من ط���رح برنامج
متكامل ومتنا�س���ب م���ع احلاجات
الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،داعي ًا
�إىل املبادرة ال�رسيعة لتقدمي برنامج
وطني يت���م التوافق عليه مبا يحفظ
حقوق ال�شعب الفل�سطيني الأ�سا�سية.
وفتح ب���اب النقا����ش ،حيث كانت
مداخالت عديدة� ،ش���دّدت جميعها على
الأهمي���ة الفائقة للحظ���ة الراهنة يف
حياة ال�ش���عب الفل�س���طيني الذي �أعاد
بالدم والكفاح فل�س���طني �إىل �ص���دارة
امل�شهد.
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شباب فلسطين ..قادة مقاومة الخنادق
�ش���حذ �أطفال فل�س���طني و�ش���بابها
�س���كاكني املقاوم���ة بوج���ه قطع���ان
امل�ستوطنني ال�صهاينة ،بعدما يئ�سوا من
�سلطة تلهث وراء «�أو�سلو» ومتفرعاتها،
ت�ب�ن م�رشوع
ومل تطل���ق �أ�س�ي�راً ،ومل ِ
دولة ،وبعدم���ا ر�أوا بع�ض قادة حركات
املقاومة يقيمون يف فنادق قطر وتركيا،
ويلوّحون بعلم الإنتداب الفرن�س���ي يف
�س���ورية؛ �ش���عار الع�ص���ابات امل�سلحة
الت���ي تدّعي ث���ورة تقوده���ا «داع�ش»
وفرع «القاعدة» يف �س���ورية (الن�رصة)
املتحالفة مع العدو ال�صهيوين.
ن�سي بع�ض الفل�س���طينيون عدوّهم
ال�ص���هيوين وق�ضيتهم ،فهاجروا من غزة
وال�ض���فة و«اخلط الأخ�رض» ،وجتاوزوا
احلواجز «الإ�رسائيلي���ة» واجتهوا نحو
�سورية والعراق ،وفجّ روا �أنف�سهم انتحاراً
يف وجه حمور املقاومة ،ورفعوا �ش���عار
�أن املقاوم���ة �أوىل بالقت���ال من العدو
«الإ�رسائيلي» ،ولي�س �آخر امل�آ�س���ي ما
نقلته �صحيفة «معاريف» عن متحدث
با�س���م اجلي����ش «الإ�رسائيل���ي» قوله
�إن «احل���دث الأمن���ي يف �س���ورية نهار
الأحد املا�ض���ي هو ت�سلل فل�سطيني من
جلجوليا ( 23عاماً) عرب طائرة �رشاعية
رمبا بهدف االن�ض���مام �إىل املعار�ض���ة
هناك»!
امت�شق �ش���باب فل�سطني ون�سا�ؤها
العُ زَّل �إال من الإميان ورجموا ال�شيطان
ال�ص���هيوين بحجارة الثورة والكرامة،
ومعهم �شياطني املال وجتار الق�ضية،
ف�أرعبوا العدو ،وا�ستطاع بع�ض ال�شعب
الفل�س���طيني املتمرد على ما ي�س���مى
قياداته ،بالتعاون مع بع�ض حركات
املقاومة ال�رشيف���ة� ،أن يزلزلوا كيان
العدو ،مما دفع احلكومة ال�ص���هيونية
للإ�ستعانة باجلي�ش بعد ف�شل ال�رشطة
يف قمع االنتفا�ض���ة ،و�إ�ص���دار الأوامر
لكل «�إ�رسائيلي» يحوز رخ�صة �سالح
حلمله فوراً ،بالإ�ض���افة �إىل التوا�صل
مع رعاة «حما�س» وال�سلطة لل�ضغط
عل���ى ال�ش���باب الفل�س���طيني لإيقاف
االنتفا�ض���ة ،وتعهّ���د نتنياهو بوقف
اال�س���تيطان (للمخادع���ة فقط) ،حتى
�أن الع�ض اعترب �أن مواكبة «حما�س»
لالنتفا�ضة ت�ش���به مواقف احلكومات
العربية املتحالفة م���ع «�إ�رسائيل»؛

�أكرب حركتي مقاومة ،واللتان مت�س���كان
بال�ض���فة وقط���اع غ���زة وتتقا�س���مان
ال�سلطة؟
هل ترهّلت حركات املقاومة الكربى،
�أم �أغراها الإع�ل�ام و�أغرقتها التحالفات
اخلاطئة و�سفاح املحارم ال�سيا�سي؟
مل���اذا ال تتبنى ال�س���لطة وحركات
املقاوم���ة ه���ذه االنتفا�ض���ة الوليدة،
وتطوِّرها كحركة مقاومة �شعبية مدنية،
وتطيل من عمرها ،دون ع�سكرتها ،وعدم
الوق���وع يف الفخ ال�ص���هيوين للمنازلة
الع�س���كرية يف غ���زة؟ ومادامت بع�ض
حركات املقاومة مع «الربيع العربي»
امل�ش����ؤوم ،فلماذا ال تبادر �إىل �إحت�ضان
الربيع الفل�س���طيني املبارك وال�ص���ادق
غري امل�شبوه ،والذي ال تقوده «داع�ش»
و�أن�ص���ارها ،ب���ل يقوده �أبناء الق�ض���ية
احلقيقيني ولي�س �أبناء التبني؟
ملاذا حتوّلت املخيمات الفل�سطينية
�إىل حا�ض���نة ووالّدة لالنتحاري�ي�ن
التكفرييني لقتل �أهل املقاومة يف لبنان؟
وهل تعجز املنظمات الفل�س���طينية عن
ردعه���م وح�ص���ارهم� ،أم �أنه���ا ت�ؤويهم
وتغم����ض �أعينه���ا نكاي���ة باملقاومة،
وتنفيذاً لتعهداتها وحتالفاتها اجلديدة؟
مل���اذا مل يتظاه���ر الفل�س���طينيون
يف املخيمات وال�ش���تات دعم ًا ل�ش���باب
فل�س���طني املقاومني ،ومل يعت�ص���موا �أو
(�أ.ف.ب ).يجمعوا التربعات؟
االنتفا�ضة بحاجة �إىل من يحت�ضن الربيع الفل�سطيني
ن�ساء و�شباب و�أطفال ال�ضفة والقد�س
ينادون العرب وامل�سلمني  -الذين تد ّك
وفق ما متليه عليه���ا �رشوط الإقامة
طائراتهم اليمن و�س���ورية ،ويتحالفون
يف قط���ر والتحال���ف مع ال�س���عودية
م���ع «�إ�رسائي���ل» و�أم�ي�ركا  -للغوث
وتركيا.
وامل�ساعدة.
يف
الفل�سطينية
املقاومة
لت
تدخّ
لقد
انتفا�ضة فل�سطني اليتيمة واخلائفة
ترهلت حركات
هل ّ
لبنان و�أ�صبح �شغلها ال�شاغل ،فح�صدنا
من ذوي القرب���ى �أن يخنقوها ويقتلوها
المقاومة الكبرى ..أم
اجتياح ًا «�إ�رسائيلياً» ،وح�ص���دوا نفي ًا
حت���ى ال ت��ص�رخ مغت�ص���بة خوف��� ًا
الخاطئة
التحالفات
أغرقتها
وتهج�ي�راً �إىل تون�س وغريه���ا ،و�أُرغموا
م���ن عاره���م ،لأنه���م تركوا �أعرا�ض���هم
على توقي���ع اتفاقية �أو�س���لو ،والظاهر وسفاح المحارم السياسي؟ ومقد�س���اتهم بيد الذئب «الإ�رسائيلي»
�أن بع�ض حركات املقاومة املتع�صّ ���بة
وقب�ض���وا الأثم���ان من فن���ادق وم�آدب
مذهبي��� ًا �ست�س���لك نف����س الطري���ق يف
و�ألقاب ورفاهية عي�ش..
املحاور العربية ،خ�صو�ص��� ًا يف �سورية،
ل���ك اهلل ي���ا فل�س���طني ،وعب���اد اهلل
ثم توقّع اتفاقية �إنهاء الق�ضية ،وي�صبح
ال�ص���ادقني ،لأن �رشف القد����س ي�أبى �أن
زعيمه���ا رئي�س��� ًا لدولة فل�س���طني على
يحرره �إال امل�ؤمن���ون ال�رشفاء ..والن�رص
م�س���احة فن���دق �أو طاول���ة اجتماعات
الفل�س���طينية
املقاومة
حركات
أين
�
قادم �إن �شاء اهلل �سبحانه.
متنقلة.
املدجَّ جة بال�سالح والأموال؟
ومنها:
كثرية،
إدانة
ل
وا
إتهام
ل
ا
أ�سئلة
�
و«حما�س»؛
«فت���ح»
جماهري
أين
�
د .ن�سيب حطيط
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كيري ..وبضاعته الفاسدة
على عادته م���ع كل منعطف �أو م�أزق
يواجه الإرهابي بنيام�ي�ن نتنياهو ،يعود
الوزير ج���ون ك�ي�ري �إىل املنطقة للبحث
عن خم���رج للحرج الذي يعاين منه الأول،
ب�سبب �إيغاله وجنوده وم�ستوطنيه عميق ًا
يف اجل�سد الفل�س���طيني ويف دماء �أبنائه،
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى تلك احلقيقة
التي و�ض���عتها �أمامه االنتفا�ضة ،ومفادها
�أن ال�ش���عب الفل�س���طيني ،ويف املقدم���ة
�شبانه الذين ميل�ؤون ال�ساحات وامليادين
يف مواجهة الغطر�س���ة ال�صهيونية ،ب�أن ال
عودة �إىل الوراء ما دامت احلقوق الوطنية
الفل�سطينية تُدا�س ،ومقد�ساته تدنَّ�س.
ع���اد وكي���ل الكيان ال�ص���هيوين كريي
حام ًال معه ب�ض���اعته الفا�س���دة ،من �أجل
احتواء االنتفا�ضة ،و�ص���و ًال �إىل �إجها�ضها
و�إخم���اد ج���ذوة ن�ض���الها وكفاحها .هذه
الب�ض���اعة التي مل تكن الأوىل ،ولن تكون
الأخرية مادام الفل�س���طينيون  -باملعنى
الر�س���مي  -ما يزالون على رهاناتهم يف
«و�ضع بي�ضهم يف �سلة الإدارة الأمريكية».
م���ا حمل���ه ك�ي�ري للفل�س���طينيني ال
ميثل �س���وى عن���وان يف �سل�س���لة طويلة
من العناوين التي دفعت �ش���عبنا للنزول
�إىل �ش���وارع القد�س وال�ض���فة والأرا�ض���ي
املحتل���ة ع���ام  1948وقطاع غ���زة ،بل ال
ميثل �س���وى اجلزء الي�س�ي�ر الي�س�ي�ر مما
تعاين منه القد�س وامل�سجد الأق�صى على
ي���د االحتالل وم�س���توطنيه ،وم���ا طرحه
كريي هو تكري����س لواقع حال يعمل عليه
نتنياه���و يف تطويب التهويد وال�س���يطرة
على امل�سجد الأق�صى زماني ًا ومكانياً ،و�إالّ
فم���ا معنى قول نتنياهو �إنه قد وافق على
ال�سماح للفل�سطينيني ال�صالة فيما �أ�سماه
بـ«جبل الهيكل» ب�سالم ،وبدون تهديدات
�أو ا�س���تفزازات ،وال�س���ماح لغري امل�سلمني
بزي���ارة «جبل الهي���كل» ،وه���ي القناع
لال�س���تباحة التي ينفذها امل�س���توطنون
يومي ًا لباحات امل�سجد الأق�صى؟
البد من قول �إن امل�ش���كلة ال تكمن يف
م���ا يحمله كريي من �أجل و�أد االنتفا�ض���ة
الفتي���ة ،فه���ذه الإدارة الأمريكي���ة ه���ي
ذاته���ا التي خربها �ش���عبنا يف انحيازها
املطل���ق للكيان ،وهي ال�رشيكة يف �س���فك
دماء �ش���عبنا على مدار عق���ود االحتالل
واالغت�ص���اب ،ولكن امل�شكلة ،بل والكارثة،
فيما لو قبل رئي�س ال�س���لطة وا�شرتى تلك
الب�ضاعة الفا�سدة!

رامز م�صطفى

كــيـري ..ومحــاولــة إنـقـــاذ نـتـنيــــاهـــو
ي���كاد الأ�س���بوع الأول م���ن ال�ش���هر الث���اين
لالنتفا�ض���ة ينتهي مع ارتفاع ملحوظ للهجمات
البطولية وتو�سّ عها لت�شمل مدن ًا وقرى �إ�ضافية يف
ال�ض���فة والقد�س ،وتتخذ �أ�شكا ًال و�أ�ساليب جديدة
عجزت عن ا�س���تيعابها �أجهزة الأمن ال�صهيونية
وجي�ش االحتالل املدجَّ ج ب�أف�ضل �أنواع اال�سلحة،
الأمر الذي دفع نتنياهو �إىل ا�س���تجداء م�ساعدة
الوالي���ات املتح���دة الأمريكية ،وقبله���ا �أملانيا،
وطرح���ه عدداً من الإج���راءات القمعية ،واختالق
الكثري من الأكاذيب ،بهدف ت�ش���ويه االنتفا�ض���ة
ورموزها .ث���م حاول جون كريي تلميع �ص���ورة
نتنياهو ،بطرحه عدداً م���ن النقاط لتجاوُز �أزمة

الكي���ان ال�ص���هيوين و�رضورة وق���ف «العنف»،
وا�ستئناف املفاو�ضات.
النقاط التي حملها الوزير الأمريكي �ش���ابها
الكثري من االلتبا�س وال�سلبية يف نظرة الواليات
املتحدة �إىل ال�رصاع احلا�ص���ل؛ جلهة االعتداءات
اليومية للم�س���توطنني على ال�شعب الفل�سطيني،
برتكيزه على مو�ضوع امل�سجد الأق�صى ،واقرتاح
و�ضع كامريات بالتن�سيق مع ال�سلطات الأردنية،
وت�ص���وير ال��ص�راع وك�أن���ه ��ص�راع ديني على
منطقة حمدودة فقط؛ ت�ش���جيع ًا على موا�ص���لة
اال�ستيطان والتهويد والتنكيل بالفل�سطينيني .من
جهته ،هدد نتنياهو باتخ���اذ عدد من اخلطوات

«العقابية» للمقد�س���يني ،لكن الرد الفل�سطيني
كان مبزيد من الهجمات البطولية اال�ست�شهادية،
حيث و�صل عدد ال�شهداء الفل�سطينيني �إىل حدود
الـ ،70مبعدل عمر ال يتجاوز الـ 22عاماً ،وتطوير
�أ�ساليب ال�صدام مع امل�رشوع ال�صهيوين ،كت�سميم
اخلناجر ،وان�ض���مام �أحي���اء ومناطق جديدة �إىل
قطار املقاومة ال�ش���عبية ،م���ا ي�ؤكد �أنه لن يقف
�ش���يء يف وجه االنتفا�ض���ة ،و�أن الفل�سطينيني
�سيقاتلون �إىل النهاية.
لذل���ك ،يج���ب على القي���ادات الفل�س���طينية
العمل على توف�ي�ر ال�رشوط ال�رضورية ملد الهبّة
ال�ش���عبية بكل عنا�رص القوة ،ودعمها لت�ش���مل

املناطق الفل�س���طينية كافة ،ورف�ض �أية ت�س���وية
�سيا�س���ية ،ورف�ض الو�س���اطة الأمريكية ،والتزام
قرارات املجل�س املركزي الفل�س���طيني يف �آذار/
مار�س  ،2015مبا يف ذلك وقف التن�س���يق الأمني
مع الكيان ال�ص���هيوين ب�شكل كامل ،وفك التبعية
االقت�ص���ادية م���ع االحت�ل�ال ،و�إنهاء االنق�س���ام
الفل�س���طيني ،وا�س���تعادة الوحدة الفل�سطينية،
بالإ�ض���افة اىل ت�ش���كيل ر�أي عام دويل ،وتدويل
احلقوق والق�ض���ية الوطنية الفل�سطينية بتقدمي
امللفات �إىل املحكمة اجلنائية الدولية.

�سامر ال�سيالوي

 10عربي
أين أصدقاء الشعب
الفلسطيني؟
يف الكوكب الذي نعي�ش فيه ،يبلغ
عدد �سكان العامل العربي والإ�سالمي
حواىل مليار ون�ص���ف املليار ن�سمة،
ولديهم ق�ض���ايا �إن�س���انية ال تُع ّد وال
تحُ �ص���ى� ،أهمه���ا التنمي���ة ملواجهة
الفقر والأمي���ة� ،إ�ض���افة �إىل االزمات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية..
م���ن ه���ذه الق�ض���ايا ،الق�ض���ية
الفل�س���طينية ،الت���ي عرف���ت تعاطف ًا
عربي��� ًا و�إ�س�ل�امي ًا ق��� ّل نظ�ي�ره ،ملا
ت�شكله من ح�ضور خا�ص يف الوجدان
الإن�س���اين ،وجوهره���ا القد�س؛ القبلة
الأوىل للم�س���لمني ،وامل�سجد الأق�صى
الذي ذُكر يف القر�آن الكرمي يف و�ص���ف
ليلة �إ�رساء الر�س���ول الأكرم (�ص) من
امل�س���جد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى؛
يف م�ش���هد يُثبت للقا�صي والداين �أن
البو�صلة يجب �أن تكون من هذه اجلهة
�إىل ذاك االجتاه.
يف حني ،تخ���رج علينا اليوم فئة
من امل�سلمني حلرف البو�صلة باجتاه
�آخر ،ال عالقة ل���ه ال بوجدان وال دين
وال طائفة وال مذهب..
من���ذ �إع�ل�ان ال�ص���هاينة دولتهم
يف �أر�ض فل�س���طني ،عُ ق���دت ع�رشات
امل�ؤمترات العربية على م�ستوى القمة
�أو وزراء الداخلية واخلارجية وغريها،
ومل ن�س���مع منهم تهديداً واحداً ي�شري
�إىل حترك ع�س���كري يهدد فيه الكيان
ال�ص���هيوين ،ولو من بعيد ،بالرغم من
االعتداءات ال�ص���هيونية على خمتلف
الدول العربية ،واحت�ل�ال �أجزاء منها
كاجلزر ال�س���عودية واجلوالن ال�سوري
ومزارع �شبعا و�صحراء �سيناء والأغوار
يف االردن ..بينما ،ومنذ خم�س �سنوات،
�أطنان من الأ�س���لحة تُ�شحن با�ستمرار
�إىل �س���ورية ،ومدفوعة الثمن بع�رشات
املليارات من الدوالرات ،وم�ص���حوبة
مبئات الت�رصيحات الداعمة ملا ي�سمى
«الث���ورة ال�س���ورية» ،وعقدت مئات
اللقاءات وامل�ؤمترات يف فنادق خم�س
جنوم حتت عنوان «�أ�ص���دقاء ال�شعب
ال�س���وري» ،يف وق���ت يُرتك ال�ش���عب
الفل�سطيني اجلبار وحيداً يف مواجهة
املحتل ال�ص���هيوين ،ومدافع ًا باحلجر
وال�سكني عن حرم امل�س���جد الأق�صى
(القبلة الأوىل).
ل�س���ان حال ال�صابرين واملحامني
عن امل�سجد الأق�صى اليوم يختلف عن
ال�س����ؤال التاريخي املكرَّر منذ خم�سة
و�ستني عاماً� :أين العرب؟
اليوم ي�رصخ���ون يف وجه العرب:
ال نري���د منك���م �س���وى وق���ف الت�آمر
علينا لإخ�ض���اعنا وقبول اال�ست�سالم
واالعرتاف ب�أن «�إ�رسائيل» �ص���ديقة،
وفر�ض وجهة نظر جدي���دة بعناوين
قومي���ة وطائفية ومذهبي���ة تقول �إن
جزءاً من ال�ش���عب العربي والإ�سالمي
يف �س���ورية واليمن والع���راق ولبنان
و�إيران� ،أعداء لن���ا وجتب مواجهتهم،
وجرّنا �إىل حروب ال ناقة لنا فيها وال
جمل ،ونتيجتها معروفة م�سبقاً ،وهي
اخلراب الدمار ،و�ضياع القد�س وباقي
العوا�صم العربية..

جعفر �سليم
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االنتخابات المصرية ..واالستحقاقات الوطنية والقومية
�أظه���رت نتائ���ج انتخاب���ات
املرحل���ة الأوىل يف م��ص�ر ،والتي
�ش���ملت  14حمافظ���ة� ،أن ن�س���بة
م�ش���اركة امل�رصيني فيها �ضعيفة
تعب عن ي�أ�س���هم
( ،)26.56%وهي رّ
من «الربيع العرب���ي» بعد ثورة
يناي���ر  ،2011ووجود حالة �إحباط
من ثورة يونيو  2013التي �أوجدت
انق�سام ًا حاداً يف املجتمع امل�رصي
بني �أن�ص���ار الرئي�س عب���د الفتاح
ال�سي�س���ي و»الإخوان امل�سلمني»،
ا�س���تغلّته املجموع���ات التكفريية
وك�ش���فت م�رص على �أو�ضاع �أمنية
متفجرة.
اعتم���د ه���ذا القان���ون عل���ى
النظام الفردي ،ف�أعطى  448مقعداً
للأ�ش���خا�ص ( ،)80%و 120مقعداً
للقوائم ( )20%التي تت�ش���كل من
الأحزاب وامل�س���تقلني ،ويحق فيه
للرئي�س تعيني  5%من الأع�ض���اء،
و�ألغ���ى دور العم���ال والفالح�ي�ن
الذين كانت ن�سبتهم يف املجال�س
ال�سابقة  50%من املقاعد.
ا�س���تغ ّل رج���ال الأعم���ال هذا
القان���ون ،ف�ش���اركوا يف ه���ذه
االنتخاب���ات بكثاف���ة� ،س���واء من
خ�ل�ال تر�ش���يح �أنف�س���هم� ،أو دعم
القوائم امل�ش�ت�ركة ،وم���ن �أبرزهم
جنيب �س���اوير�س؛ م�ؤ�س�س «حزب
امل�رصيني الأح���رار» الذي يناف�س
عل���ى �أكرث م���ن  200م���ن املقاعد
الفردي���ة ،ورج���ل الأعمال ال�س���يد
الب���دوي ،ال���ذي ميتل���ك قن���وات
تلفزيوني���ة عدي���دة ،وكذلك رجل
الأعمال �آدم فرط���ام ،و�آخرون ،وقد
ا�ستفادت منه �أي�ض���ا ال�شخ�صيات
ال�سيا�س���ية من عهد مبارك (احلزب
الوطني املنحل).
�أعط���ى ه���ذا القانون فر�ص���ة
للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ليكون
�ص���احب النفوذ على الربملان ،من
خالل م�س���اهمته يف ت�شكيل قائمة
«ح���ب م�رص» من ع��ش�رة �أحزاب
�أ�سا�س���ية فازت يف املرحلة الأوىل
بـ 60مقعداً ،على �أ�سا�س القوائم يف
دائرتي ال�صعيد وغرب الدلتا.
ر�سّ ���خت االنتخاب���ات واقع��� ًا

الإقبال ال�شعبي ال�ضعيف على االنتخابات �سببه الي�أ�س من �آثار «الربيع العربي»(�أ.ف.ب).

�سيا�س���ي ًا جديداً ي���كاد يخلو من
التيار الإ�س�ل�امي ،والذي �أ�ص���يب
ممثل���ه الوحي���د «ح���زب النور»
بالهزمي���ة التي اع�ت�رف بها نائب
رئي�س «الدعوة ال�سلفية»؛ د .يا�رس
برهامي.
تكاد ه���ذه االنتخاب���ات تخلو
من الر�ؤي���ة ال�سيا�س���ية واخلطط
اال�س�ت�راتيجية التي ترعى م�صالح
املجتمع امل�رصي و�ش����ؤونه ،وذلك
لعدة �أ�سباب منها:
كثري م���ن املر�ش���حني هم من
�أ�صحاب امل�صالح ولي�س املبادئ،
ما يعن���ي �أن م�ص���احلهم الذاتية
�س���تكون مقدَّم���ة على م�ص���الح
�شعبهم.

■ جتمع العلماء امل�س���لمني اعترب �أن �إ�صدار املحاكم ال�س���عودية قرار ت�صديق حكم
الإعدام بحق �آية اهلل ال�ش���يخ منر باقر النمر ي�أتي يف �س���ياق �أحداث تت�ص���اعد يف
متر به حكومة اململكة؛ يف حماولة منها لل�ضغط
املنطقة ،وتعبرياً عن امل�أزق الذي ّ
على اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،وبالتايل هو حكم �سيا�سي ال عالقة له بالقانون
والعدالة ال�رشعية والقانونية ،داعي ًا احلكومة ال�سعودية للرتاجع عنه ،كونه �سي�ؤدي
�إىل فتنة كبرية هي بغنى عنها.
■ ال�شيخ ح�سام العيالين نا�شد امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز عدم التوقيع على
حكم الإعدام على ال�شيخ منر النمر ،م�ؤكداً �أن هذا الأمر ت�ستفيد منه «داع�ش» و�أخواتها،
داعي�� ًا �إىل اتخاذ ق��رارات جريئة لتح�صني الأمة الإ�سالمية م��ن الفتنة املذهبية التي
ي�سعى لها �أعداء الأمة.
■ ال�ش���يخ ماهر حمود ر�أى �أن احلديث عن عا�شوراء ي�ستوجب ب�شكل طبيعي احلديث
عن وحدة ال�ص���ف الإ�سالمي ومواجهة الفنت ،خ�صو�ص ًا يف هذه الأيام ،حيث �أ�صبحت
ال�سنية  -ال�شيعية هي اخلطر الأكرب على الأمة الإ�سالمية ،وقال �سماحته :اليوم،
الفتنة ُّ

االنتخابات البرلمانية
رسخت واقعًا
المصرية ّ
سياسيًا جديدًا يكاد يخلو
من «التيار اإلسالمي»

خل��� ّو احلم�ل�ات االنتخابي���ة من
اخلط���ط والربامج ،واقت�ص���ارها على
جمموعة من ال�ش���عارات العامة «ما
في�ش م�ستحيل» و«الفقر حا نهزمه».

ع���دم وج���ود كتلة �أ�سا�س���ية
متثّ���ل العمال والفالح�ي�ن؛ اللبنة
تعب
الأ�سا�سية للمجتمع امل�رصي ،رّ
عن م�ص���احلهم داخ���ل الربملان،
وق���ادرة على فر�ض���ها من خالل
قوتها يف املجتمع.
قدرة الرئا�س���ة يف الت�أثري على
الربملاني�ي�ن ،ول���و �أدى ذل���ك �إىل
تقلي�ص بع�ض �صالحيات الربملان
الأ�سا�سية و�إعطائها للرئي�س.
ترتاف���ق ه���ذه االنتخاب���ات
م���ع جمموعة من اال�س���تحقاقات
الوطنية التي حتت���اج �إىل بع�ض
القوانني التي �س���ت�أخذ بال�ش���عب
امل��ص�ري �إىل �ش���اطئ الأم���ان،
والقرارات امل�ص�ي�رية التي تواجه
الأم���ة العربي���ة والإ�س�ل�امية،
وتفر����ض على الربمل���ان �أن ي�أخذ
دوره القومي فيها ،خ�صو�ص��� ًا يف
الأو�ض���اع ال�ص���عبة التي متر بها
الق�ض���ية الفل�س���طينية ،وجديدها
القدمي م�ؤامرة طرد الفل�س���طينيني
من �أر�ض���هم يف الـ ،48انتقام ًا من
مفتي القد�س �أمني احل�سيني (رحمه
اهلل) ،ال���ذي طلب من هتل���ر �أثناء
لقائه به �أن يحرق اليهود ،بح�سب
ادعاء نتنياهو الكاذب ،عقاب ًا لهم
على ه���ذه املحرق���ة املوهومة..
وهنا ن�س����أل :كيف �ستواجه م�رص
العروبة ه���ذه امل�ؤامرة اخلطرية،
وغريها من امل�ؤامرات التي حتاك
للأمة يف �سورية والعراق واليمن؟
وكيف �سيتعاطى معها الربملانيون
اجلدد؛ هل �س���يعتربونها ق�ض���ية
م�ص�ي�رية� ،أم �أنهم �سيتقاع�س���ون
عن القي���ام بواجبهم القومي؟ وما
هو موقف ال�شعب امل�رصي منهم؟
هل ي�س���تطيع حما�سبتهم وفر�ض
خيارات���ه القومية عليهم؟ وما هو
املوقف التاريخي الذي �س���يتخذه
الرئي�س ال�سي�سي من هذه الأزمات؟
وهل �س���يكون من�س���جم ًا مع دور
م��ص�ر الري���ادي؟ لننتظ���ر بع�ض
الوقت ون��� َر بو�ص���لة م�رص كيف
�ستكون وجهتها.

هاين قا�سم

املع ّول فيه على فل�س���طني لت�ص���حح االنحراف الكبري الذي تعي�شه الأمة بعلمائها
وقادتها ال�سيا�سيني والر�أي العام ،واملع ّول على �شباب فل�سطني اال�ست�شهاديني الذين
يعي�شون عا�شوراء واال�ست�شهاد عملي ًا ولي�س نظري ًا ،ويقدمون �أرواحهم رخي�صة لتحيا
فل�سطني ،ولتحيا الأمة ،ودفاع ًا عن الأق�صى يف وجه ال�صهاينة.
■ هيئ��ة التن�سيق يف لقاء الأحزاب والق��وى وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية ا�ستنكرت
حميية
املح��اوالت الدولي��ة وبع�ض الدول العربي��ة �إنهاء الهبة ال�شعبي��ة يف فل�سطنيّ ،
بطوالت املرابطني واملرابط��ات يف امل�سجد الأق�صى ،وعمليات املواجهة بال�سكاكني
التي ينفذها ال�شباب الفل�سطيني بحق العدو ال�صهيوين الغا�صب.
■ قائم مقام مفتي فل�س���طني يف لبنان وال�شتات؛ ال�شيخ د .حممود �سليم اللبابيدي،
وخالل اجتماع ملجل�س الإفتاء الفل�سطيني ،لفت �إىل �أن تزايد اخلالفات بني الف�صائل
من �ش����أنه �إ�ض���عاف جبهة مواجهة العدو وامل�ؤامرة التي حتاك حول فل�سطني �أر�ض ًا
و�شعب ًا ،منا�شداً الف�صائل الفل�سطينية كافة نبذ اخلالفات الداخلية.
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أغذية لتجديد الطاقة ..بعيدًا عن الكافيين
الثالث���ة ع�رصاً ه���و الوقت الذي
ترتاج���ع في���ه الطاقة �إىل �أق�ص���ى
حد ،وتقل الإنتاجي���ة ،ف�إذا مل تتح
لك فر�ص���ة احل�ص���ول على قيلولة
ميكنك االعتماد هذه الطرق ال�صحية
اخلالية من الكافيني لتجديد طاقتك:
القرف����ة بالنعن����اع :ال تلج�أ �إىل
القه����وة ب�رسعة ،فقد بيّنت درا�س����ة
حديث����ة �أن علكة القرف����ة والنعناع
حت ّف����زان االنتباه والذاكرة ،ب�س����بب
خ�صائ�ص����هما املع ّط����رة .لتن�ش����يط
ذهنك ميكنك ا�ستخدام معطّر طبيعي
برائحة النعناع والقرفة.
اخلوخ املجفّف :ال ي�ساعد اخلوخ
املج ّف����ف (الأرا�س����يا) عل����ى جتديد
الطاقة فقط ،فهناك فوائد �أخرى ،مثل
عالج الإم�ساك ،والوقاية من ه�شا�شة
العظام .املثري �أن الدرا�سات بيّنت �أن
اخلوخ املجفف ال يرفع ن�سبة ال�سكر
يف الدم كثرياً.
الليم����ون والزجنبي����ل :الفواك����ه
احلم�ض����ية قليلة ال�سكر ب�شكل عام،
لكنها متنح اجل�سم طاقة ،ف�إذا �أ�ضيف
�إليها الزجنبيل مثالً� ،أو غري ذلك من
امل�رشوبات ال�ص����حية قليلة ال�سكر،
تن�شّ ط اجل�سم.
تغيري امل�شهد� :سي�ساعدك امل�شي
خارج مكتبك مل����دة  15دقيقة على
تغي��ي�ر امل����زاج وجتدي����د ال�ش����عور
بالطاقة.
املك�رسات و�رشاح التفاح :تناوُل
حفنة م����ن املك�رسات حت ّف����ز ذهنك.
توفّر املك�رسات �أحما�ض ًا دهنية تفيد
الدماغ .ميكنك تناول �رشائح التفاح
لتمن����ح ج�س����مك فيتام��ي�ن «�س»،
فيح�صل على دفعة قوية من الطاقة.
متاري����ن التنف�����س� :إذا كن����ت ال
ت�س����تطيع اخلروج خ����ارج مكتبك،
ميكنك تن�ش����يط ج�س����مك بوا�س����طة

متارين التنف�س .لإجراء التمارين قم
بال�ش����هيق والزفري عن طريق الأنف
مرة كل  15ثانية.
امل����اء الب����ارد� :أفادت درا�س����تان
حديثتان �أن غ�س����ل الوجه ومناطق
من الر�أ�س والرقبة وموا�ض����ع �أخرى
من اجل�س����م بامل����اء البارد ين�شّ ����ط
اجلهاز الع�ص����بي ،ويزيد من م�ستوى
الأندروفني والنور�أدرينالني يف الدم،

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وينعك�س ذلك على زيادة طفيفة يف
معدل �رضبات القلب.
تفاح����ة عل����ى الأق����ل يف اليوم:
تعطي التفاحة اجل�س����م طاقة كبرية
ليوم عمل ،وت�س����اعد يف رفع ن�سبة
عمليات الأي�ض يف اجل�س����م ،وتن�شط
كيمياء الدماغ ،وهو الأمر الذي يزيد
يف النهاي����ة م����ن م�س����توى الطاقة،
ويح�سّ ن املزاج.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مدينة رو�سية تعر�ضت لكارثة نووية  /حيوان
�صغري يتحمل العط�ش �أكرث من اجلمل
 - 2له عالقة بر�أ�س الدولة  /مكان ذو �سقف خفيف
التقاء ال�شم�س
 - 3دولة يف و�س���ط �آ�سيا فيها �أطول �سد يف العامل
و�أكرث من  ٪80من �سكانها م�سلمون

ال�سمك :هو غذاء غني بالأحما�ض
الدهني����ة «�أوميغ����ا  ،»3وه����ي
م����ادة ت�س����اعد يف جتاوز م�ش����اكل
االكتئ����اب ،واملحافظة على �ص����حة
القلب ،وتن�شط اجل�سم.
املاء :اجلفاف م���ن املاء ميكن
�أن يبطئ عملية الأي�ض يف اجل�سم،
وبالتايل يتم ا�ستنزاف طاقة كبرية،
واحلل ب�سيط يف هذه احلالة ،وهو

 - 4اختالط الأمر يف مو�ضوع ما
 - 5خ�ص���لة ح�س���نة  /توجد ع���ادة يف بناء
اجلامع واجلامعة و�أحيانا الربملان
 - 6توقف يف امليناء  /مادة تدخل يف بيا�ض
الأبنية
 - 7جتده���ا يف البح���ر وقد حتت���وي على ما
يتخذ كمجوهرات
 - 8ارتفاع يف جانب الطريق  /غ�شيم  /عبودية
 - 9ذو مكانة خا�صة وذات احرتام  /مت�شابهان
 - 10م���كان مفتوح يحوي حياة برية  /قر�ص
للمعلومات
عــمـــودي
 - 1ع�س���كري يف �سلك تنظيم حركة ال�سيارات
يف املدينة
� - 2شخ�ص���ية ن�س���ائية �إجرامية يف ال�سينما
امل�رصية  /يا�سني  /من اخلروف
 - 3مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها
�أمريكا قنبلة نووية
 - 4ا�س���لوب �أو �أداة لتحقيق غر�ض ما  /بداية
�ضوء النهار
 - 5كتاب �صغري (مبعرثة)  /كثري  /خا�ص بي

�رشب عل���ى الأقل لرتي���ن ماء يف
اليوم.
الألياف :ت�س����اعد على ا�ستقرار
م�ستويات الطاقة يف اجل�سم ،حيث
تبطئ عملية اله�ضم ،وتوفر �إمدادات
�أكرث ا�س����تقراراً للطاق����ة على مدى
اليوم.
ال�شوفان :ي�ساعد على الإح�سا�س
بال�شبع ،ويعمل على �إنقا�ص الوزن،
ويف نف�س الوقت يعمل على زيادة
طاقة اجل�س����م ومقاومة الإح�سا�س
بالتعب والإرهاق ،حيث �إن ال�شوفان
م����ن الأطعم����ة الغني����ة بالألياف
القابلة للذوب����ان ،وهي تعمل على
زي����ادة طاقة اجل�س����م دون احلاجة
�إىل تن����اول الكثري م����ن الأطعمة �أو
ال�سكريات.
امل����وز :يعمل املوز على احلفاظ
عل����ى م�س����توى ال�س����كر يف الدم،
ويبط����ئ م����ن عملية اله�ض����م ،مما
يعطي ال�ش����عور بالطاقة على مدى
اليوم ،ولذل����ك ف�إن تناول املوز من
�ض����من �أطعمة وجبة الفطور يُعترب
خياراً رائع���� ًا للتخل�ص من التعب
واخلمول ،وزيادة طاقة اجل�سم.
العد�س :يعمل العد�س على زيادة
م�ستويات الطاقة يف اجل�سم ،وكذلك
التخل�����ص م����ن التع����ب والإرهاق،
وكذل����ك تدفئة اجل�س����م ،وهو خيار
مثايل للأ�ش����خا�ص النباتيني ،فهو
م�ص����در غنى بالربوتني الذي يعمل
على زيادة طاقة اجل�سم.
البي�ض :حيث ي�ساعد على زيادة
طاقة اجل�سم ب�شكل �رسيع وملحوظ،
ولذلك ف�����إن البي�ض م����ن الأطعمة
ال�ص����حية اجليدة الت����ي من املهم
تناولها خالل وجبة الإفطار� ،أو يف
نهاية يوم مره����ق وطويل ،لتجديد
طاقة اجل�سم.

الحل السابق
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 - 6ما يت�سابق عليه العاملون يف �صناعة الإعالم
 - 7معاتبة  /اقعد
 - 8حا�سة من احلوا�س غري العادية يف معرفة
ما خلف الأ�شياء الظاهرة
 - 9لل�س����ؤال  /م�س���حوق متفجر ا�ستخدمه يف
الأ�صل ال�صينيون
 - 10ذات حرك���ة خفيفة وجمال  /فعل مبعنى
جتعله قويا
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كاريكاتير

حقائق تبدو ّ
مزيفة ..لكنها صحيحة
ن�سمع يف بع�ض الأحيان بع�ض احلقائق التي تبدو خاطئة
�أو مزيَّفة للوهل���ة الأوىل ،لكننا نعلم الحق ًا �أنها �ص���حيحة،
خ�صو�ص��� ًا �أن منها بع�ض احلقائق التي تبدو مثرية و�صادمة
ب�صورة كبرية للغاية ،وتلك احلقائق هي:
1 .1يوجد يف رو�سيا م�ساحة �أر�ض���ية �أكرب من تلك املوجودة
يف كوكب بلوتو.
2 .2جامعة �أك�سفورد �أقدم من �إمرباطورية الأزتيك.
3 .3فرن�سا كانت ما تزال تعدم الأ�شخا�ص عن طريق املق�صلة
عندم���ا طُ رح فيل���م  star wars : a new hopeيف
ال�سينمات عام .1977
�4 .4إن كانت ال�ش���م�س بحجم �إحدى كرات الدم البي�ضاء ،فلك
�أن تعلم �أن جمرة درب اللبانة بحجم الواليات املتحدة.
5 .5هناك جنوم يف ال�س���ماء يزيد عددها عن عدد حبات الرمل
على كل �شاطئ يف العامل.
6 .6ن�ص���يب كل �إن�سان من النمل على �سطح الأر�ض  1.6مليون
منلة .الوزن الإجمايل لكل هذا العدد ال�ضخم من النمل هو
وزن كل الب�رش املوجودين على الأر�ض.

7 .7ال�سماء مُتطر قطع ًا من املا�س يف كوكبي امل�شرتي وزحل.
 ٪108 .8من كل ال�ص���ور الت���ي التُقطت على م���ر التاريخ مت
التقاطها يف �آخر � 12شهراً.
9 .9اخرتع الكاتب امل�رسحي ال�ش���هري ويليام �شك�س���بري ا�سم
«جي�سيكا» مل�رسحيته تاجر البندقية.
1010غالب ًا ما يلد حيوان املدرّع �أربعة توائم.
1111احليوان الوطني يف ا�سكتلندا هو وحيد القرن.
1212ع���دد طيور الب�رشو�س املائي���ة املزيفة يفوق عدد طيور
الب�رشو�س احلقيقية.
1313يوج���د جلون تايل���ر؛ الرئي�س ال���ـ 10للواليات املتحدة
واملولود عام  ،1790حفيد ما يزال على قيد احلياة اليوم.
1414الفراولة لي�ست ثمرة لبية.
1515املوز عبارة عن ثمرة لبية.
1616يوجد للأخطبوط ثالثة قلوب.
1717هناك بكترييا يف ج�سم االن�سان تزيد مبقدار � 10أ�ضعاف
عن عدد خاليا اجل�سم الفعلية.
1818هناك دولة واحدة فقط بني كوريا ال�شمالية والرنويج.

ّ
طلق زوجته بسبب فستان الزفاف

ذكر موقع �س���عودي �أن رج ًال طلّق زوجته بعد �أن �أنفقت � 150ألف درهم �إماراتي (ما يعادل � 40ألف دوالر) على �رشاء وجتهيز
ف�ستان حفل الزفاف فقط ،يف حني كان املبلغ خم�صّ �ص جلميع تكاليف احلفل ،ما �أدى �إىل اقرتا�ض الزوجة � 200ألف درهم �آخرين.
ولفت املوقع �إىل �أن الزوج عند �س����ؤاله زوجته عن �س���بب هذه الديون �أخربته �أن ف�س���تان الزفاف فقط تكلف � 15ألف درهم،
فتقدّم الزوج مبا�رشة بدعوى للح�صول على الطالق �أمام املحكمة ال�رشعية.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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
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