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ل�صالح مَن يتم توظيف مخيم اليرموك؟

�إيران� ...صمود �أ�سطوري
رغم التحديات

 جمال العفلق

 هشام الهبيشان
يحتفل اإليرانيون في األول من نيسان من ك ّل عام ،بذكرى
تأسيس الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة ،وم��ن يتابع مسار
السياسة الخارجية والداخلية إليران منذ ستة وثالثين عاماً ،أي
منذ أن أضاء الشعب اإليراني شعلة ثورته وإسقاطه نظام الشاه
الفاسد الذي رسخ تبعية الدولة اإليرانية للغرب لعقود طويلة،
يدرك أنّ اليوم نفسه من العام  1979شكل عالمة فارقة في تاريخ
الشعب اإليراني وأعاد تشكيل وبناء وعيه الذي ظ ّل لعقود قابعا ً
تحت حكم جائر ،إلى أن ج��اءت ث��ورة الراحل السيد الخميني
لتخلصه من هذا النظام.
اليوم ،وبعد مرور ستة وثالثين عاماً ،نلمس بوضوح مدى
حكمة ومنهجية عمل الثورة اإليرانية وقد استطاعت إيران أن
تبني نفسها من جديد بعيدا ً من التبعية للغرب ،رغم العقوبات
االقتصادية والسياسية واألمنية التي فرضها عليها الغرب في
محاولة إلخضاعها.
رغم ثقل حجم الضغوطات الغربية على طهران ،إال أنّ مسيرة
البناء واإلعمار والتعليم وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية
وتطويرها والبحث العلمي مستمرة في ك ّل أنحاء البالد ،فقد دارت
عجلة االقتصاد داخل الدولة في شكل متسارع لتحقق طفرة
كبيرة في العقدين األخيرين ،رغم استمرار اإلنفاق المالي كما هو.
كما نمت نسبة المشاريع الغير نفطية في الدولة بنسبة تجاوزت
 36في المئة ،وتوسعت مشاريع تطوير البنية التحتية في شكل
كبير ،وقد زادت نسبة االستثمارات اإليرانية الداخلية والخارجية
في قطاعات مختلفة.
ورغم أنّ الحرب االقتصادية األخيرة التي تشنها دول إقليمية
وغربية «حرب النفط» واالنخفاض المتالحق في أسعار النفط،
قد أضرت في شكل واضح ببعض القطاعات االقتصادية والمالية
اإليرانية ،إال أنّ المؤشرات االقتصادية لعام  2015تؤكد أنّ
الدولة اإليرانية قادرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة ،علما ً
أن جميع المؤشرات تؤكد أنّ أسعار النفط ستبدأ بالتعافي مطلع
تموز من العام الحالي ،ما يؤكد قدرة طهران على تجاوز هذه
المرحلة بثبات.
سياسيا ً وأمنياً ،يعلم جميع المتابعين أنّ إيران تعرضت منذ
العام  ،1979وال تزال ،لمجموعة مخططات ومشاريع خارجية
تمثلت في حرب الخليج األولى المباشرة عليها وتض ّررها في
شكل شبه مباشر من تداعيات حرب الخليج الثانية ،كما حاولت
بعض هذه المخططات إثارة الفوضى في الداخل اإليراني من
خالل تحريك بعض القوى المعارضة والتي ركب موجها الغرب
حينها ،وكانت هذه المخططات تستهدف ضرب االستقرار واألمن
لكنّ إي��ران نجحت بفضل حكمة السيد علي خامنئي وباقي
المسؤولين في الدولة ،في وأد هذه المخططات وإفشالها ،وبأق ّل
خسائر ممكنة ،وفي اإلطار نفسه ،استطاعت أن ترسم إطارا ً عادال ً
لمسار اإلصالح المستقبلي.
أما من الناحية العسكرية ،فمن الواضح للجميع حجم القوة
العسكرية التي يملكها اإليرانيون والتي ظهرت في شكل واضح
موخراً ،بعد انطالق مناورات عسكرية بحرية كبيرة حملت اسم
«الرسول األعظم  ،»9باإلضافة إلى مناورات أخرى جرت أواخر
العام الماضي في جنوب شرق البالد وبحر عُ مان ومضيق هرمز
حتى خليج ع��دن ،تحت تسمية «محمد رس��ول ال��ل��ه» ،والتي
اختبر خاللها الجيش اإليراني أنواعا ً من الصواريخ والطائرات
من دون طيار والتي شارك فيها اآلالف من الجنود ،وامتدت على
مساحة  2.2مليون كلم مربع ،وهي المرة األولى التي يتم فيها
إطالق مناورات بهذا الحجم ،ما يثبت تطور القدرات العسكرية
اإليرانية.
إقليميا ً ودولياً ،يالحظ المتابع لمسار الفوضى التي تعيشها
دول اإلقليم :سورية واليمن وليبيا والعراق ،مدى الحكمة التي
تتمتع بها القيادة اإليرانية التي استطاعت أن تنأى بنفسها،
نوعا ً ما ،عن االنزالق في فوضى اإلقليم ،من خالل اتباعها سياسة
واضحة في التعاطي مع ك ّل أزماته ،كما كانت لها نظرة شمولية
عقالنية لمسار الحلول ،في خصوص ملفي البحرين واليمن،
باإلضافة إل��ى دوره��ا الفاعل في بناء وترتيب حلول ألزم��ات
العراق وسورية ،وبذلك استطاعت حكمة وسياسة وديبلوماسية
اإليرانيين بناء وتأطير دور بارز على الساحة.
ومع حجم اإلنجازات التي حققها اإليرانيون منذ عام 1979
في مختلف القطاعات ،ال ب ّد أن تبرز مجموعة من التحديات أمام
الدولة اإليرانية ،فقد احتفل اإليرانيون بذكرى انتصار ثورتهم هذا
العام وسط ظروف اقتصادية صعبة نوعا ً ما عاشتها طهران وال
تزال ،بسبب حصار اقتصادي مستمر منذ ثالثة عقود ونصف،
بالتزامن مع انطالق حرب النفط ،التي تقودها السعودية وأميركا،
باإلضافة إلى مجموعة ظروف أخرى تعيشها المنطقة ،كالصراع
في سورية واليمن ،وتهديدات الكيان الصهيوني وحلفائه
العسكرية المتك ّررة ،وعالقات إيران مع بعض دول اإلقليم العربي
المتوترة في هذه الفترة.
هذه التحديات المذكورة عايشها اإليرانيون ،وما زالوا يعيشون
تداعياتها منذ أن قرروا الخروج من تحت عباءة الغرب والتح ّرر
وبناء اي��ران الجديدة .إي��ران التطور الصناعي والديمقراطية،
إيران ذات القوة العسكرية والتكنولوجية الهائلة ومحور القوة
في اإلقليم ،فطموحات اإليرانيين ه��ذه واجهتها آل��ة الحلف
الغربي ـ الصهيوني ـ اإلقليمي وحاولت هدمها على م ّر السنوات
وبوسائل عديدة ،من العقوبات االقتصادية إلى التهديدات األمنية
والعسكرية إلى محاولة إثارة الفوضى في الداخل االيراني ،لكن
بحكمة القيادة ووعي الشعب خطورة ما يحاك له منذ انتصار
الثورة ،خرجت إيران منتصرة.

يعلم الفلسطينيون في الشتات أنّ كلمة الج��ئ ال تنطبق
بحرفيتها على الفلسطيني المقيم في سورية ،وطالما تحدثوا
هم أنفسهم أنّ معاملتهم في سورية ال تق ّل عن معاملة المواطن
السوري ،ألنّ الفلسطينيين أصبحوا جزءا ً من النسيج الشعبي
السوري وكانوا يشاركون السوريين في ك ّل تفاصيل الحياة
ويحصلون على الحقوق نفسها في التعليم والعالج وفرص
العمل والتنقل والسفر ضمن األراض��ي السورية ومن خالل
البعثات الديبلوماسية السورية في الخارج.
منذ بداية الحرب على سورية ،بدأت فصائل معينة ومنها
حركة حماس بالعمل تحت مظلة قطر وتركيا ،وق��د شارك
عناصرها في القتال ض ّد الشعب السوري على األرض كما
شاركت قياداتها السياسية في الحرب اإلعالمية على سورية،
فمن خالل مهرجانات أقامتها في غزة وفي عواصم عربية
كانت حماس تمارس نشاطها المعادي لسورية ،إما عن قناعة
أو تنفيذا ً لرغبة قطر وتركيا وإرضاء لتيار األخوان المسلمين
الذي يتزعمه القرضاوي من مق ّره في الدوحة ويدعمه الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان.
كان من الصعوبة بمكان ،أن تتعامل الحكومة السورية مع
مخيم اليرموك في صورة مباشرة ،وذلك لحساسية وضعه
ورمزيته ،وقد أبقي المخيم تحت تصرف القيادات الفلسطينية
التي حاولت ضبط الحياة فيه رغم االختراقات الكبيرة التي
حدثت من قبل «أكناف بيت المقدس» التي تعاونت مع جبهة
«النصرة» في محاولة لالستيالء على المخيم وإخضاع ساكنيه
أو تشريدهم وطردهم من بيوتهم ليصبحوا الجئين من جديد
على أرض سورية أو يسعون إلى الهجرة إلى الخارج ،ولكن

هذه المرة بأيد فلسطينية ووفق رؤية «إسرائيلية».
واليوم ،وبعد أن تورطت «حماس» في هذه اللعبة السياسية
وأدخ�ل��ت الشعب الفلسطيني ف��ي ح��رب ه��و أح��وج م��ا يكون
إليها في فلسطين وليس في سورية ،وبعد أن انقلب عناصر
«النصرة» وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى «داع��ش» وتغيرت
األعالم وت ّم تصوير عملية دوس العلم الفلسطيني وعمليات
التصفية الجسدية للعناصر الموجودة داخ��ل المخيم ،عاد
المخيم إلى واجهة األح��داث من جديد ،فكانت ردود األفعال
وال�ت��ي تخدم أع��داء س��وري��ة دون غيرهم ،تحمل ف��ي طياتها
الهدف من هذه العمليات العسكرية ،إذ أصدر «ائتالف الدوحة»
بيانا ً تباكى فيه على الفلسطينيين في مخيم اليرموك ،ليس
ل��دخ��ول «داع ��ش» إل��ى بيوتهم ،ب��ل طالب أن يتوقف الجيش
ال�س��وري ع��ن قصف المخيم أو دع��م الفصائل التي تحارب
«داع��ش» خوفا ً على المدنيين ،وك��أنّ «داع��ش» دخ��ل المخيم
لحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الدواء والغذاء له.
أراد مشغلوا االئتالف الظهور بمظهر المدافع عن الشعب
الفلسطيني وتصوير ما يحدث وكأنه اعتداء على الالجئين
الفلسطينيين ول�ي��س معركة دف ��اع عنهم ،رغ��م أنّ الجيش
السوري لم يدخل في معركة المخيم بقدر ما ح��اول تأمين
خروج آمن للمدنيين ،وفي الوقت نفسه ،منع عصابات «داعش»
وقطعان المرتزقة من التمدد على كامل مساحة المخيم.
إنّ موقف مجلس األمن األخير ،الذي أدان جرائم «داعش»
و«ال�ن�ص��رة» في مخيم اليرموك ،هو ل��ذ ّر ال��رم��اد في العيون
ألنّ القرار األهم واألوجب أن يتخذه مجلس األمن هو فرض
عقوبات على ممولي تلك الفصائل اإلرهابية ال إدانتها فقط،
وخصوصا ً أنّ الممولين معروفون ،فـ»إسرائيل» تدعم من
جبهة الجوالن واألردن والسعودية وقطر من جبهة الجنوب،
عبر ريف مدينة درع��ا الغربي ،وتركيا في الشمال .فعن أي

تفقد العاهل اإلسباني الملك فيليب السادس
كتيبة ب�لاده العاملة في إط��ار ق��وات «يونيفيل»
المعززة في القطاع الشرقي ،المتمركزة في قاعدة
«ميغيل دو سيرفنتس» العسكرية اإلسبانية في
سهل إبل السقي قرب مرجعيون ،التي وصلها على
متن طائرة مروحية ،يرافقه نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع سمير مقبل ،على رأس وفد من كبار
ضباط الجيش اللبناني ،ووفد سياسي وعسكري
ض � ّم وزي��رال��دف��اع اإلسباني ب��ي��درو مورينتس،
رئيس أركان الجيوش اإلسبانية األدميرال جنرال
فيرناندو غارسيا سانشيز ،ورئيس التشريفات في
البالط الملكي وقائد الحرس.
ول���دى وص���ول م��وك��ب��ه إل���ى وس���ط ال��ق��اع��دة
اإلسبانية ،أدت له ثلة من حرس الشرف التحية
العسكرية ،وعزفت النشيد الوطني اإلسباني
ولحن التعظيم ،ثم استعرض الملك عناصر الكتيبة
اإلسبانية برفقة رئيس األركان.
وعلى وقع نشيد الموتى ،وضع العاهل اإلسباني
نصب الجندي المجهول في
إكليالً من الزهر على
ِ
باحة القاعدة تقديرا ً ألرواح الضحايا من الجنود
اإلسبان الذين سقطوا في سبيل إسبانيا ومه ّمات
قوات حفظ السالم في لبنان ،أعقبه إطالق أعيرة
نارية .ثم حضر عرضا ً عسكريا ً رمزيا ً لعناصر
منصة خاصة ،في
كتيبة بالده الذين مروا من أمام ّ
حضور الوفد الوزاري والعسكري المرافق.
بعد ذل���ك ،غ���ادر مقبل إل��ى ب��ي��روت وت��رأس
الملك اإلسباني اجتماعا ً عسكريا ً ض ّم قائد قوات
«يونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،وقائد
القطاع الشرقي ال��ج��ن��رال أنطونيو أول��م��وس،
وقادة الوحدات الدولية العاملة تحت إمرة اللواء
اإلسباني ،جرى خالله بحث وضع «يونيفيل» على

إدان��ة يتحدث أعضاء مجلس األم��ن ،وه��م ي��درك��ون تماما ً أنّ
«داع��ش» و«النصرة» ليسا إال أداة تنفذ أوام��ر غرف العمليات
التي تحارب سورية؟
إنّ اختيار مخيم اليرموك إلدخ��ال��ه ف��ي ال�ح��رب السورية
لم ي��أت مصادفة أو لحاجة عسكرية ُملحة ،إنما ت� ّم إلحراج
الحكومة السورية أوالً وإلنهاء ملف شائك يعطل ما يسمى
عملية السالم ثانياً .فح ّق العودة للشعب الفلسطيني ترفضة
ك ّل من «إسرائيل» وأميركا ،وهذا يعني بالنسبة إليهما إلغاء
وج��ود م��ن يطالب بح ّق ال�ع��ودة وإن�ه��اء ال��وج��ود الفلسطيني
بمجازر دموية تذكرنا بمجازر عصابات الهاغانا والبالماخ.
فال يمكن لعاقل أن يصدق أنّ سورية ،والتي كانت وما زالت
تحمي الشعب الفلسطيني وتحتضنه ،تختاراليوم قتاله وقتله.
وبما أنّ «إسرائيل» تعالج جرحى المرتزقة وتمولهم وتدعمهم
لوجستياً ،فإنّ عمليات تصفية الشعب الفلسطيني والمجازر
ال�ت��ي ح��دث��ت ويتوقع أن ت�ح��دث ه��ي أم��ر «إس��رائ�ي�ل��ي» تنفذه
قطعان المرتزقة ،المدربة صهيونيا ً والممولة عربياً.
إنّ العناوين التي تتصدر الصحف اليوم عن حرب مذهبية
يقودها التحالف نفسه في سورية والعراق واليمن وليبيا ال
تتطابق م��ع ال��واق��ع ،فالشعب الفلسطيني ليس حوثيا ً وفق
االصطفاف الجديد والتشكيل العسكري العربي ال��ذي يدير
هذه الحرب ويبحث عن أمنه القومي المزعوم .فلماذا يستهدف
اآلن؟ ولماذا يدعم أردوغ��ان ،الذي كان دائما ً مميزا ً في دوره
التمثيلي المتباكي على الشعب الفلسطيني والقدس ،قطعان
المرتزقة ويسهل وصولها إلى سورية وهي القطعان نفسها
التي قتلت الفلسطينين في النيرب؟
إذا ً هي حرب مفتوحة على الشعوب العربية ال هدف لها إال
القتل والقتل فقط.

استغرب وزير سابق
ر ّد الفعل السلبي
للمملكة السعودية
و َمن معها على االتفاق
النووي بين إيران
ومجموعة الـ،1+5
وذ ّكر بأنّ المسؤولين
السعوديين كانوا في
لقاءاتهم السابقة مع
نظرائهم اإليرانيين
ينصحون بأن تس ّوي
إيران أوضاعها مع
الواليات المتحدة ومع
الدول الغربية ،وسأل:
هل وجدت السعودية
نفسها محرجة حين
ظهر من بدايات هذه
التسوية أنها ن ّدية
ومتكافئة ،على غير
عادة عالقات أميركا
والغرب مع دول
المنطقة.

مجل�س الوزراء كلف �شهيب متابعة مو�ضوع ال�شاحنات المحتجزة
مديرا ً
ً
عاما لم�ست�شفى بيروت الحكومي
وعيّن فرا�س ربيع
كلف مجلس الوزراء وزير الزراعة متابعة
موضوع الشاحنات المحتجزة ،وعين فراس
ربيع مديرا ً عاما ً لمستشفى بيروت الحكومي،
خ�لال جلسة عقدها أم��س برئاسة رئيس
الحكومة تمام س�لام ،في حضور ال��وزراء
الذين غاب منهم الوزراء سمير مقبل ،بطرس
حرب ،ميشال فرعون ونبيل دو فريج.
وبعد الجلسة أذاع وزي��ر اإلع�لام رمزي
جريج مق ّررات الجلسة ،مشيرا ً إلى أنّ رئيس
الحكومة جدّد كما في ك ّل جلسة« ،مطالبته
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بعد ان
استمر شغور هذا المركز فترة طويلة وانعكس
ذل���ك س��ل��ب�ا ً ع��ل��ى ع��م��ل س��ائ��ر المؤسسات
الدستورية» ،آمال «أن يقوم المجلس النيابي
ف��ي أس���رع وق���ت ب��واج��ب ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول
أعمال الجلسة ،فتداول فيها ،وبنتيجة هذا
التداول اتخذ في صددها القرارات الالزمة
وأهمها:

 تكليف وزير الزراعة متابعة موضوعالشاحنات المحتجزة بنتيجة إقفال بعض
المعابر الحدودية مع سائر اإلدارات المعنية،
وإجراء االتصاالت الالزمة لإلسراع في ح ّل هذا
الموضوع ،وعند االقتضاء العودة إلى مجلس
الوزراء في ك ّل ما يحتاجه من إجراءات.
 الموافقة على طلب وزارة الداخليةوالبلديات عقد اتفاق رضائي مع المطبعة
الوطنية الفرنسية لتحقيق ج��وازات سفر
ومت ّمماتها.
 الموافقة على دفتر الشروط الخاصمعدال ً في ض��وء مالحظات بعض ال��وزراء
عليه والمتعلق بالمناقصة العمومية
ال��دول��ي��ة لتجهيز وت��ش��غ��ي��ل ال��م��ح��ط��ات
الموجودة للفحص الفني للمركبات واآللية
وبناء وتجهيز مراكز المعاينة الميكانيكية
بعد استحداثها ،على أن تجري المناقصة
العمومية ل��دى إدارة المناقصات ،التي
تستعين بالخبراء واألخصائيين لدى هيئة
إدارة السير.

ابراهيم زار مقبل وقهوجي

قهوجي مستقبالً ابراهيم

(مديرية التوجيه)

زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل ظهر أمس في مكتبه في الوزارة ،لتهنئته باألعياد.
وكانت مناسبة جرى في خاللها ت��داول بعض الشؤون األمنية ،وأطلع
ابراهيم وزير الدفاع على األجواء المتعلقة بموضوع العسكريين المخطوفين
ومسار المفاوضات في شأن إطالقهم .وأثنى مقبل على «الجهود والمساعي
التي يقوم بها اللواء ابراهيم في هذا المجال».
كما زار اللواء ابراهيم قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه التطورات
األمنية في البالد ،والتنسيق المشترك بين المؤسستين.

العاهل الإ�سباني تفقد كتيبة بالده في مرجعيون
الجنوب ـ رانيا العشي

خفايا
خفايا

الخط األزرق ،والدور المحوري الذي تلعبه إسبانيا
في عداد هذه القوة الدولية المعززة ،لتوفير األمن
واالستقرار في الجنوب.
وقبيل مغادرته بيروت عائدا ً إلى إسبانيا ،على
متن طائرة ملكية ،زار الملك فيليب الرئيس السابق
العماد ميشال سليمان ،في دارت��ه في اليرزة،
وع���رض معه األوض���اع وال��ت��ط��ورات ف��ي لبنان
والمنطقة.
تجدر اإلشارة إلى أنها المرة األولى التي يزور فيها
الملك فيليب السادس لبنان ،منذ تسلمه العرش من
والده الملك خوان كارلوس األول والملكة صوفيا
في  19حزيران .2014

«إسرائيل» تق ّر بمسؤوليتها
عن مقتل الجندي اإلسباني

وت��زام��ن�ا ً م��ع زي���ارة العاهل اإلس��ب��ان��ي ،أق � َّرت
«إسرائيل» أخيرا ً على لسان مسؤولة أمنية ،أنّ
جيشها هو المسؤول عن مقتل الجندي اإلسباني
الكابورال فرنسيسكو توليدو ص��وري��ا ،بنيران
مدفعية أطلقها خالل تبادل إطالق النار مع عناصر
المقاومة في حزب الله في جنوب لبنان ،نهاية
شهر كانون الثاني الماضي .وب � ّررت المسؤولة
األمنية «اإلسرائيلية» الحادثة بالقول إنّ استهداف
الجندي اإلسباني لم يكن متعَ َّمداً.

الملك فيليب السادس وبدا وزير الدفاع اللبناني مقبل وأركان الجيش االسباني

 الموافقة على طلب وزارة الخارجيةعقد اتفاقات بالتراضي بعد إجراء استقصاء
أسعار لتأمين اللوازم واألشغال والتجهيزات
والصيانة والبرامج العائدة إلى أعمال المكننة
وال��رب��ط اإللكتروني بين كافة المديريات
واإلدارة المركزية والبعثات اللبنانية في
الخارج.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى إج����راء م��ب��اراة ألج��لتعيين كتبة ومباشرين متمرنين في مالك
المساعدين القضائيين في وزارة العدل.
 الموافقة على تأليف مجلس إدارة الهيئةاالقتصادية في طرابلس من السيدة ريا حفار
الحسن كرئيسة لمجلس اإلدارة ومديرة عامة
وال��س��ادة جهاد أزع���ور ،وسيم منصوري،
أنطوان حبيب ،رمزي أمين الحافظ ،أنطوان
رفلة دياب وعشير بسام الداية ،كأعضاء.
 تعيين السيد فراس ربيع أبيض رئيسمجلس إدارة ومدير عام مستشفى بيروت
الحكومي.
 -الموافقة على طلب وزارة االتصاالت

جانب من الجلسة في السراي الحكومية
التعاقد بالتراضي م��ع شركة الصفحات
الصفراء لبنان إلعداد وطباعة دليل الهاتف
الثابت ونشره على الموقع اإللكتروني.
 الموافقة على طلبات نقل اعتمادات مناحياطي الموازنة العامة إلى موازنات رئاسة
مجلس الوزراء وبعض الوزارات للعام 2015

(تموز)
على أساس القاعدة االثنتي عشرية من أجل
نشاطاتها.
 ال��م��واف��ق��ة على ق��ب��ول بعض الهباتالمقدمة لصالح بعض الوزارات.
 الموافقة على طلب بعض ال���وزاراتالمشاركة في مؤتمرات في الخارج».

